
 รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายพุันธบัตร) 

อายุพันธบัตร  รุ่นอายุ 3 ปี (SB236A) 

อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้แบบคงที่ ร้อยละ 1.70 ต่อป ี

วงเงินจ าหน่ายรวม 200 ล้านบาท 

ระยะเวลาลงทะเบยีน 
และจ าหน่าย 

• ลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งค่ัง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

• จ าหน่ายผ่าน วอลเล็ต สบม. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที ่14 สิงหาคม 2563 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 

ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

(ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซ้ือพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)) 
วงเงินซื้อ 
ขั้นต่ า-ขั้นสูง 

• วงเงินซ้ือขั้นต่ า 100 บาท (100 หนว่ย) และเพิ่มเป็นจ านวนเท่าของ 100 บาท โดยราคาจ าหน่ายหน่วยละ 1 บาท  

• วงเงินซ้ือขั้นสูงไม่เกิน 500,000 บาท (500,000 หน่วย) ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าซ้ือต่อราย  
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย 

วันที่ครบก าหนดไถ่ถอน 24 มิถุนายน 2566 

วันที่จ่ายดอกเบี้ย 
24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน  
โดยจ่ายดอกเบีย้งวดแรกในวันที่ 24 ธนัวาคม 2563 

การช าระเงิน ช าระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการท ารายการตามรูปแบบทีว่อลเล็ตก าหนด โดยดอกเบี้ยจะเร่ิมค านวณต้ังแต่ 
วันที่ท ารายการซ้ือ ยกเว้นกรณีซ้ือพันธบัตรหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซ้ือในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบีย้จะเร่ิมค านวณต้ังแต่วันท าการถัดไป 

การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสทิธิ ์ในวันที่จ่ายดอกเบีย้  

การเสียภาษ ี • ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%)  

• ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ จนกว่าธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ดาวน์โหลดผ่านวอลเล็ต 
สบม. หรือทางอินเทอร์เน็ตกรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)  

การจ่ายคืนเงินต้น 
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในวันที่ครบก าหนดไถ่ถอน  

การแก้ไขชื่อ ที่อยู่ภายหลงั
การซื้อพันธบัตร 

 สามารถแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ได้ ที่วอลเล็ต สบม.  
(ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามารถแก้ไขได้) 

การท าธุรกรรมภายหลังการ
ซื้อพนัธบัตร 

• ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สามารถด าเนินการผ่านวอลเล็ต สบม. ได้แก่  การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน การโอนกรรมสิทธิ์   
และการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และไม่สามารถท าธุรกรรมได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน 
เพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศก าหนด 

• การท าธุรกรรมภายหลังการซ้ือพันธบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียมการออกใบค้ าประกัน 
500 บาท 

รายการธุรกรรมต่างๆ จะปรากฎในวอลเล็ต สบม. เท่าน้ัน ไม่สามารถน าไปรวมกับพันธบัตรอ่ืน ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได้ 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิที่ :  
1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com    
2. ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5308, 5303, 5217, 5315 หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809 www.pdmo.go.th 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th 

- ส านักงานใหญ่ ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร โทร. 1213   
  - ส านักงานภาคเหนือ จ.เชยีงใหม ่โทร. 0 5393 1077-8 

- ส านักงานภาคใต ้อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4422-3, 4425, 0 7423 8475                           
  - ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423, 3425 

 

http://www.pdmo.go.th/
http://www.bot.or.th/

