อายุพันธบัตร

รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 ปี และ 10 ปี– เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
รุ่นอายุ 4 ปี (SBST257A)
อัตราดอกเบีย้ แบบขั้นบันได
ปีที่ 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 1.70 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 1.90 ต่อปี
ปีที่ 4 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี)

อัตราดอกเบีย้

รุ่นอายุ 10 ปี (SB317A)
อัตราดอกเบีย้ แบบคงที่
ร้อยละ 2.20 ต่อปี

วงเงินจาหน่าย

40,000 ล้านบาท

วันที่จาหน่าย

12 – 23 กรกฎาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

วงเงินซื้อ
ขั้นต่า-ขั้นสูง

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถนิ่ ที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และ
นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษทั เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สานักงาน
ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษทั ห้างร้าน นิตบิ ุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิตบิ ุคคลที่แสวงหากาไร)
กลุ่มที่

วันที่จาหน่าย

จานวนวัน

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

วงเงินจาหน่าย

รุ่นอายุ

ที่จาหน่าย

(ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อ)

1

12 – 23 ก.ค. 64

12 วัน

บุคคลธรรมดาที่ถอื สัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

35,000 ล้านบาท

4 ปี

ขั้นต่า
1,000 บาท

2

12 – 23 ก.ค. 64

12 วัน

นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากาไร/2

5,000 ล้านบาท

10 ปี

1,000 บาท

40,000 ล้านบาท
หมายเหตุ

เงื่อนไขการจาหน่าย
วันที่ครบกาหนด
ไถ่ถอน
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
วิธีจัดจาหน่าย

การชาระเงิน

วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร
ขั้นสูง
ไม่จากัด
ไม่จากัด

/1

/1 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวงเงินจาหน่ายของผู้มีสิทธิ์ซื้อ 2 กลุ่มได้ตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินจาหน่ายรวม 40,000 ล้านบาท
/2 นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากาไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์
ในการแสวงหากาไร

กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
และผูซ้ ื้อที่ได้ดาเนินการซื้อพันธบัตรแล้วจะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
- พันธบัตรรุ่นอายุ 4 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568
- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2574
วันที่ 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 12 มกราคม 2565
จาหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจาหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ ในการจาหน่ายพันธบัตรให้คานึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเป็นไปตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่าย
สาหรับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทา
รายการซื้อ ยกเว้นกรณีทารายการซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร
 ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมือ่ สิ้นสุดการทารายการซือ้
 ซือ้ ผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ไม่รับชาระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 4 ปี”
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี”
 กรณีชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00.00 น. ของวันทาการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากชาระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวัน
ทาการ หรือในวันเสาร์–อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
สาหรับการจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิในการรับชาระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีฝากพันธบัตร เท่านั้น
 กรณีชาระด้วยเช็ค เช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันทีท่ ารายการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วนั ทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชาระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่ายกาหนด

รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักฐานที่ได้รับ
จากการซื้อ

 ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการทารายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่ายกาหนด
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร

ผู้ซื้อรายใหม่ : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออก Bond Book ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่เพื่อแสดงการรับฝากพันธบัตร ซึ่งอาจออกให้ในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อ
ไม่เกิน 2 วันทาการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่าย
ผู้ซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซื้อหลังวันทารายการซื้อ 2 วันทาการ
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก
ติ
ด
ต่
อ
ธนาคารตั
ว
แทนจ
าหน่ายทีท่ ารายการซื้อ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ
ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/  การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกาหนดไถ่ถอนสามารถกระทาได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
เงินต้น และการทา
 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สนิ อันเนือ่ งมาจากการหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทาได้หลังจากวันที่
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทารายการซื้อ 2 วันทาการ
การทาธุรกรรมเกีย่ วกับพันธบัตรอาจมีคา่ ธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน (รับได้ที่ธนาคารตัวแทนจาหน่าย)
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งทีม่ ีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของ
การเสียภาษี
ดอกเบี้ยที่ได้รับ) ผูซ้ ื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว
(www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)
การจ่ายคืนเงินต้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ในวันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
ผู้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารตัวแทนจาหน่าย
จากการทาธุรกรรม
ประเภทธุรกรรม
(ประเทศไทย)
จ
ากั
ด
(ไม่
ค
ด
ิ
VAT)
(ต่อรายการ รวม VAT)
ภายหลังการซื้อ
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

พันธบัตรของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless
เพื่อขอออกใบพันธบัตร
(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)
(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน

10 บาท

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ
10 บาท/รายการ

-

-

(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

(5) การขอแก้ไขชือ่ ทีจ่ ดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น
(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond
Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

-

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การทาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชารุด
สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชือ่ สกุล ขอหนังสือ
รับรองยอดพันธบัตร

65 บาท

200 บาท
 กรณีลกู ค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่านธนาคาร
เดียวกัน ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
 กรณีลกู ค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 บาท
 ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคาร
ประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)
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. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 0 2265 8050 ต่อ 5311, 5315, 5322 หรือ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 www.pdmo.go.th
6. 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

