
 รู้ก่อนซื้อพันธบัตร  พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อายุพันธบัตร  5 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
อัตราดอกเบีย้    รุ่นอาย ุ5 ปี (SBA24DA) อัตราดอกเบีย้แบบคงที่ ร้อยละ 2.00 ต่อป ี
วงเงินจ าหน่ายรวม 5,000 ล้านบาท 

วันที่จ าหน่าย 
และช่องทางการจ าหน่าย 

วันที่จ าหนา่ย ช่องทางการจ าหนา่ย 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 BOND DIRECT Application 
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 เคาน์เตอร์ ATM ระบบอินเทอร์เน็ต  Mobile Application  

ของธนาคารผู้จัดจ าหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย 
ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย ์ 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 
ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (การจ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2562 อายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อน
หรือภายในปี พ.ศ. 2502 ส าหรับการจ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 เมษายน 2563 อายุ 60 ปีขึ้นไป  หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี 
พ.ศ. 2503)  

วงเงินซื้อ 
ขั้นต่ า-ขั้นสูง 

วงเงินซ้ือขั้นต่ า 1,000 บาท (1 หน่วย) – จ ากัดวงเงินซ้ือขั้นสูงไม่เกิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ต่อ 1 ธนาคารผู้จัดจ าหน่าย และผ่าน BOND 
DIRECT Application ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าซ้ือต่อราย  
ราคาจ าหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท และซ้ือเพิ่มเป็นจ านวนเท่าของ 1,000 บาท 

กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารผู้จัดจ าหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคดิดอกเบีย้ 
วันที่ครบก าหนดไถ่ถอน 23 ธันวาคม 2567 

วันที่จ่ายดอกเบี้ย 23 มิถุนายน และ 23 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

วิธีจัดจ าหน่าย  จ าหน่ายผ่าน BOND DIRECT Application ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จนถึง
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยผู้ซื้อจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย และผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่อง 
ATM ระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่
เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั ้งนี ้ การซื้อผ่านเครื ่อง ATM ระบบ
อินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซื้อต้องติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อน ยกเว้นกรณีที่ลงทะเบียนพันธบัตรแล้ว 
สามารถท ารายการซ้ือผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ได้ตามวิธีการของแต่ละธนาคารผู้จัดจ าหน่าย  

การช าระเงิน  ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application : ช าระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย   
 ซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารผู้จัดจ าหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซ้ือทันที

เมื่อสิ้นสุดการท ารายการซ้ือ 
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถช าระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที ่24 เมษายน 2563 ไม่รับช าระด้วยเชค็) โดยสั่งจ่าย 

             “บญัชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุน่อายุ 5 ปี”  
 กรณีช าระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากช าระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันท าการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซ้ือ หากช าระ 

หลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันท าการถัดไป 
 กรณีช าระด้วยเช็ค หากช าระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ท ารายการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ

ในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ 
 หากช าระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย รายการจองซ้ือจะถือเป็น

รายการของวันท าการถัดไป และดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้  
      ทั้งนี้ เง่ือนไขการช าระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารผู้จัดจ าหนา่ยก าหนด 
 ผู้ซื้อที่ได้ด าเนินการซื้อพันธบัตรดังกลา่วข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ 

หลักฐานที่ได้รับ 
จากการซื้อ 

 ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application : หากช าระเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย จะได้รับหลักฐานการท ารายการ
ตามบริการที่ธนาคารก าหนด กรณชี าระเงินผ่านเคาน์เตอร ์จะได้รับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร 

 ซื้อผ่านเครื่อง ATM : ได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการทีพ่ิมพ์จากเครื่อง ATM 
 ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการท ารายการตามบริการของแต่ละธนาคารผู้จัดจ าหน่ายก าหนด 
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยนัการซ้ือพันธบัตร  
ผู้ซื้อรายใหม่ : ได้รับสมุดพันธบัตรฯ  (Bond Book) ในวันที่ซ้ือหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันท าการจากธนาคารผู้จัดจ าหน่าย 
ผู้ซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซ้ือหลังวนัท ารายการซ้ือ 15 วันท าการ  

การเปลีย่นแปลงชื่อ 
ที่อยู่ บญัชีรบัดอกเบีย้/ 
เงินต้น และการท าธรุกรรม
เกี่ยวกับพันธบตัร 

ติดต่อธนาคารผู้จัดจ าหน่ายที่ท ารายการซ้ือ 
 การโอนกรรมสิทธิ ์การขายพันธบตัรกอ่นวนัที่ครบก าหนดไถถ่อน สามารถท ารายการได้ตั้งแต่วันที ่23 มิถุนายน 2563 เปน็ต้นไป 
 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหยา่ การล้มละลาย การช าระบัญชี การใชเ้ป็นหลักประกัน  

ให้กระท าได้หลังจากวันที่ท ารายการซ้ือ 15 วันท าการ 
การท าธุรกรรมเกีย่วกบัพันธบัตรอาจมีคา่ธรรมเนยีมตามรายละเอยีดดา้นหลัง หรือโปรดศกึษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือชีช้วน (รบัได้ท่ีธนาคารผูจ้ัดจ าหนา่ย) 

 



 รู้ก่อนซื้อพันธบัตร  พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การเสียภาษ ี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี 

ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ต่อปี) ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูล
พันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อ พันธบัตรและตราสารหนี้) 

การจ่ายคืนเงินต้น 
 

การจ่ายคืนเงินต้นของพันธบัตรจะทยอยจ่ายคืนเงินต้นงวดแรกเมื่อพันธบัตรอายุครบ 1 ปี 6 เดือน โดยจะแบ่งจ่ายคืนเงินต้นเป็นจ านวนแปดงวด 
งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้ายในวันครบก าหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันที่ 23 ธันวาคม 2567  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทยอยโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า)  

กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้าย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการ
ท าธุรกรรม ภายหลังการซื้อ
พันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ ์ ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด  
(ต่อรายการไมร่วม VAT) 

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารผู้จัดจ าหน่าย 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ 
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ  กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ 
ก าหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ์  - -  กรณีโอนระหวา่งลูกค้าเดิมที่ซ้ือผ่าน 
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม ่
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลกูค้าใหม่ 
250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ทีอ่ยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและเงินต้น 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม ่(ยกเว้น กรณี 
สมุดเต็ม) 

- - คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม ่ตามอัตราทีธ่นาคารประกาศ 
(เล่มละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร 

- - คิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรอง    
ยอดพันธบัตร ตามอัตราทีธ่นาคารประกาศ      
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบญัชีไม่ได้ 

100 บาท 
 (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การท าธุรกรรม : โอน ใช้เป็น
หลักประกัน ถอนหลักประกัน ขอแยก 
ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออกพันธบัตร
ใหม่หรือแทนพันธบัตรช ารุด สูญหาย 
ขอเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล ขอหนังสือ
รับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

- 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี :  
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  www.bangkokbank.com   2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111  www.ktb.co.th   3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 www.kasikornbank.com       
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777  www.scb.co.th  5. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5308, 5303, 5217, 5315  หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809 www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th 

- ส านักงานใหญ่ ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร โทร. 1213            -  ส านักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4422-3, 4425, 0 7423 8475                           
   - ส านักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8                -  ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3424-5 

 

http://www.bangkokbank.com/
http://www.ktb.co.th/
http://www.kasikornbank.com/
http://www.scb.co.th/
http://www.pdmo.go.th/
http://www.bot.or.th/

