รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร)
อายุพันธบัตร

รุ่นอายุ 5 ปี (SBST262A)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ปีที่ 3 - 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 5
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี)

วงเงินจาหน่าย
วันทีจ่ าหน่าย

5,000 ล้านบาท
จาหน่ายผ่าน วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
(ผู้มีสิทธ์ซื้อต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถทารายการซื้อพันธบัตรได้)

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน))

วงเงินซื้อ
ขั้นต่า-ขั้นสูง

 วงเงินซื้อขั้นต่า 100 บาท (100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็นจานวนเท่าของ 100 บาท โดยราคาจาหน่ายหน่วยละ 1 บาท
 วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 5,000,000 บาท (5,000,000 หน่วย) ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
1 กุมภาพันธ์ 2569
1 กุมภาพันธ์ และ 1 สิงหาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ชาระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการทารายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกาหนด โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคานวณ
ตั้งแต่วันที่ทารายการซื้อ ยกเว้นกรณีซื้อพันธบัตรหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด
ของธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยจะเริ่มคานวณตั้งแต่วันทาการถัดไป
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในวันที่จ่ายดอกเบี้ย
 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
(บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%)
 ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ จนกว่าธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ดาวน์โหลดผ่าน
วอลเล็ต สบม. หรือทางอินเทอร์เน็ตกรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตร
และตราสารหนี้)

วันทีค่ รบกาหนดไถ่ถอน
วันทีจ่ ่ายดอกเบี้ย
การชาระเงิน

การจ่ายดอกเบี้ย
การเสียภาษี

การจ่ายคืนเงินต้น
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
การแก้ไขชื่อ ที่อยู่ภายหลัง
การซื้อพันธบัตร
การทาธุรกรรมภายหลังการ
ซื้อพันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในวันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
สามารถแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ได้ ที่วอลเล็ต สบม.
(ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามารถแก้ไขได้)
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถดาเนินการผ่านวอลเล็ต สบม. ได้แก่
(1) การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป *
(2) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน และการโอนกรรมสิทธิ์ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ไม่สามารถทาธุรกรรมได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกาหนด
 การทาธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียม
การออกใบค้าประกัน 500 บาท
รายการธุรกรรมต่างๆ จะปรากฎในวอลเล็ต สบม. เท่านั้น
ไม่สามารถนาไปรวมกับพันธบัตรอื่น ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
1. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com
2. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5311, 5315, 5322 หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 www.pdmo.go.th
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
- สานักงานใหญ่ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร โทร. 1213
- สานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475
- สานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8
- สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423, 3425



แก้ไขเพิ่มเติมเมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ (จากเดิมกาหนดให้ใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันได้ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

