ฉบับที่ 45/2560

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ผลการจําหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
________________________________
ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ ได้ดาํ เนิ นการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการ
ขาดดุ ลงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการออกพันธบัตรออมทรั พย์ของกระทรวงการคลัง ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 จํานวนรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แบ่งเป็ น 2 รุ่ น คือ รุ่ นอายุ
3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และรุ่ นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี จําหน่าย
ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 21 เมษายน 2560 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการออมของประชาชนทัว่ ไป และเป็ น
ทางเลือกในการลงทุนที่มนั่ คง ไม่มีความเสี่ ยง ได้รับดอกเบี้ยเป็ นผลตอบแทนที่แน่นอนในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก นั้น
ขณะนี้ พ นั ธบัต รออมทรัพ ย์ด งั กล่า ว ได้จ าํ หน่า ยเสร็ จ สิ ้ น แล้ว ในวัน ที ่ 21 เมษายน 2560
สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะจึงขอขอบคุณประชาชนและนักลงทุนรายย่อยทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุน
ในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง โดยผลการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์มียอดสะสมตั้งแต่วนั ที่
13 ธันวาคม 2559 - 21 เมษายน 2560 จํานวน 14,570.351 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 97.136 ของวงเงินจําหน่าย
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ตัวแทนจําหน่าย

วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ยอดสะสมตัง้ แต่วันที่

% การจําหน่าย

วงเงินจําหน่ายคงเหลือ

13 ธ.ค. 59 - 21 เม.ย. 60 ต่อวงเงินที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 21 เม.ย. 60

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

3,720.000

3,720.000

100.000%

-

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

6,100.000

6,100.000

100.000%

-

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

2,480.000

2,168.466

87.438%

311.534

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2,700.000

2,581.885

95.625%

118.115

รวม

15,000.000

14,570.351

97.136%

429.649

-2สํ า หรับ ประชาชนที ่ม ีค วามประสงค์จ ะลงทุน ในพ นั ธบัต รออมทรัพ ย์ใ นครั้ ง ต่อ ไปนั้ น
กระทรวงการคลังมีแผนการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่
2 จํานวนรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็ น 2 รุ่ น คือ รุ่ นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี และรุ่ นอายุ
10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - 31 สิ งหาคม 2560 โดยจําหน่าย
ผ่านธนาคารตัวแทนจําหน่าย 4 แห่ ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ผูส้ นใจสามารถซื้ อได้ต้ งั แต่
เวลา 8.30 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 และจําหน่ายที่บูธ
สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 MONEY EXPO 2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
_____________________________________

สํานักจัดการหนี้ 1 ส่ วนจัดการเงินกูร้ ัฐบาล 1 สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5308

