อายุพันธบัตร

รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร)
พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B)
พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C)

อัตราดอกเบีย้

รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B)

รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B)

รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C)

อัตราดอกเบีย้ แบบขั้นบันได
ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 3-4 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 5
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี)

อัตราดอกเบีย้ แบบขั้นบันได
ปีที่ 1-2
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 3-6
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 7-8
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ปีที่ 9-10
ร้อยละ 4.50 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี)

อัตราดอกเบีย้ แบบขั้นบันได
ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 4-8 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 9-10 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี)

45,000 ล้านบาท
15 - 30 มิถุนายน 2565

วงเงินจำหน่าย
วันที่จำหน่าย
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่น
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษทั เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำนักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท
ห้างร้าน โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร)

เงื่อนไขการ
จำหน่าย

ช่วงที่

วันที่จำหน่าย

จำนวนวัน

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

วงเงินจำหน่าย

รุ่นอายุ

ที่จำหน่าย

วงเงินซื้อต่อราย/รวมทุกธนาคาร
(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)

1

15 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 65/2

5 วัน

กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

40,000 ล้านบาท

2

20 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65/2

11 วัน

กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

วงเงินจำหน่าย

กลุ่มที่ 2 นิติบุคคล
ที่ไม่แสวงหากำไร

5 ปี (SBST276B)
และ 10 ปี (SBST326B)

ขั้นต่ำ
1,000 บาท

ขั้นสูง
10,000,000 บาท

1,000 บาท

ไม่จำกัด

1,000 บาท

ไม่จำกัด

ที่เหลือจากช่วงที่ 1/1
5,000 ล้านบาท/1

10 ปี (SBST326C)

45,000 ล้านบาท
หมายเหตุ

/1 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงวงเงินจำหน่ายของผู้มสี ิทธิ์ซอื้ 2 กลุม่ ได้ตามความเหมาะสม
/2 ช่วงที่ 1 เริ่มจำหน่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น.
ช่วงที่ 2 เริ่มจำหน่ายวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ วงเงินจำหน่ายแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน หากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียริง่ เช็คของแต่ละสาขา

• ลำดับการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ใช้วิธีการแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายหรือวงเงินซื้อต่อราย
รวมทุกธนาคารคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผซู้ ื้อทั้งจำนวนโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
• ผู้ซื้อที่ดำเนินการซื้อพันธบัตรและได้รบั การจัดสรรแล้วจะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
• กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นการซื้อทีผ่ ิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อทั้งจำนวนโดยไม่มีการจ่ายดอกเบีย้
วันที่ครบกำหนด - พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2570
- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2575
ไถ่ถอน
- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) ครบกำหนดไถ่ถอน 20 มิถุนายน 2575

รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร)
วันที่จ่าย
ดอกเบีย้

วิธีจัดจำหน่าย

การชำระเงิน

- พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) และ รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 15 กันยายน 2565
- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 20 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน
โดยจ่ายดอกเบีย้ งวดแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2565
จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์ เน็ ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ทั้งนี้ ในการจำหน่ายพันธบัตรให้คำนึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเป็นไปตามวิธ ีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่าย
สำหรับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้อ งติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทำรายการซื้อ
ยกเว้นกรณีทำรายการซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร
• ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมือ่ สิ้นสุดการทำรายการซื้อ
• ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชำระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่รับชำระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B)”
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B)”
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C)”
• กรณีชำระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชำระก่อนเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากชำระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ
หรือในวันเสาร์–อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป
• กรณีชำระด้วยเช็ค เช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันทีท่ ำรายการ ดอกเบีย้ จะเริ่มนับตั้งแต่วนั ทำการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่ายกำหนด

หลักฐานที่ได้รับ
จากการซื้อ

• ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการทำรายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่ายกำหนด
• ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร

การจ่ายดอกเบี้ย

ผู้ซื้อรายใหม่ : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออก Bond Book ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่เพื่อแสดงการรับฝากพันธบัตร ซึ่งอาจออกให้ในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ ซื้อ
ไม่เกิน 2 วันทำการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่าย
ผู้ซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซื้อหลังวันทำรายการซื้อ 2 วันทำการ
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถอื กรรมสิทธิ์ ในวันที่จา่ ยดอกเบีย้

การเสียภาษี

• ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยทุกครั้งที่มกี ารจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตรา 15%
ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)
• ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว
(www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)

การจ่ายคืนเงิน
ต้น เมื่อครบ
กำหนดไถ่ถอน

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถอื กรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป
กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี โดยไม่ต้องนำใบตราสารมาเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีข้อสงสัย
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้

การ
ติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่ายทีท่ ำรายการซื้อ
เปลี่ยนแปลงชื่อ • การโอนกรรมสิทธิ์ และการขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนสามารถกระทำได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่อยู่ บัญชีรับ
(1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ดอกเบี้ย/เงินต้น
(2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
และการทำ
(3) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ธุรกรรมเกี่ยวกับ • การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สนิ อันเนือ่ งมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันทีท่ ำรายการซือ้ 2 วันทำการ
พันธบัตร
การทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน (รับได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย)

ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ จากการ
ทำธุรกรรม
ภายหลังการ
ซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์

ประเภทธุรกรรม
กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร

บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

65 บาท

ผู้เรียกเก็บ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

ธนาคารตัวแทนจำหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)

200 บาท

รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร)
ประเภทธุรกรรม
(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ
Scripless (ภายหลังการถอนแล้ว
ต้องการนำฝากใหม่)
(3) การขายพันธบัตรก่อน
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
(ต่อรายการไม่รวม VAT)
10 บาท

ผู้เรียกเก็บ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)
10 บาท/รายการ

ธนาคารตัวแทนจำหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)
• กรณีลกู ค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
• กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท

-

-

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

-

(5) การขอแก้ไขชือ่ ทีจ่ ดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่
บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น
(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม่
(ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

-

-

• กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
• กรณีลกู ค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 บาท
• ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การทำธุรกรรม : โอน ใช้เป็น
หลักประกัน ถอนหลักประกัน
ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทน
พันธบัตรชำรุด สูญหาย ขอเปลี่ยน
ชื่อ ชือ่ สกุล ขอหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร

• คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(เล่มละ 50 - 100 บาท)
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 www.bangkokbank.com
2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 www.kasikornbank.com
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scb.co.th
5. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710, 5322 หรือ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 www.bot.or.th

-

