
 

 

 

 
 

 

                      

  ฉบับท่ี 51/2563                                                                                               วันท่ี 8 พฤษภาคม  2563 

การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน “เราไมทิ้งกัน”  
ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

__________________________________________________ 

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแถลงขาวเรื่องการจําหนายพันธบัตร    

ออมทรัพยพิเศษรุน “เราไมท้ิงกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไรใบตราสาร (Scripless) 

โดยมีวัตถุประสงคในการระดมทุนเพ่ือบรรเทาผลกระทบ และแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต พ.ร.ก. กูเงินวงเงินไมเกิน   

1 ลานลานบาท ซ่ึงพันธบัตรออมทรัพยเปนหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินท่ีหลากหลายของรัฐบาล ซ่ึงจะสนับสนุน

การลงทุนในสินทรัพยปลอดภัยของประชาชนรายยอย และเปนการเยียวยาใหกลุมประชาชนท่ีเสียภาษีใหกับ

รัฐบาลใหไดรับผลตอบแทนท่ีดีในชวงท่ีตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยจะเริ่มจําหนาย

ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไมเกิน 50,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได รุนอายุ    

5 ป เฉลี่ยรอยละ 2.40 และรุนอายุ 10 ป เฉลี่ยรอยละ 3.00 ตอป 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผูอํานวยการสาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) ใหรายละเอียด  

การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน “เราไมท้ิงกัน” เพ่ิมเติมวา การจําหนายแบงออกเปน 3 ชวง โดยสัปดาหท่ี 1 

จําหนายใหผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป สัปดาหท่ี 2 จําหนายใหประชาชนรายยอยซ้ือไดกอน แบบจํากัดวงเงิน 

2 ลานบาท /คน/ธนาคาร และสัปดาหท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป เปดใหประชาชนท่ัวไป

และนิติบุคคลท่ีไมแสวงหาผลกําไรเขาซ้ือไดแบบไมจํากัดวงเงิน โดยซ้ือผาน BOND DIRECT Application และ

ชองทางของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย สรุปเง่ือนไขการจําหนายไดดังนี้ 

การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน “เราไมทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วงเงินจําหนาย 
วงเงินไมเกิน 50,000 ลานบาท  

(ออกเพ่ิมเติมไดวงเงินตาม พ.ร.ก. กูเงินโควิด-19 ไมเกิน 200,000 ลานบาท) 

รุนอาย ุ 5 ป และ 10 ป  

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รุนอายุ 5 ป  อัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได   

ปท่ี 1       อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 2.00 ตอป 

ปท่ี 2 - 3  อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 2.25 ตอป 

ปท่ี 4       อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 2.50 ตอป 

ปท่ี 5       อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 3.00 ตอป 

(อัตราดอกเบ้ียเฉลีย่ รอยละ 2.40 ตอป) 

 

รุนอายุ 10 ป  อัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได   

ปท่ี 1 – 3 อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 2.50 ตอป 

ปท่ี 4 – 8 อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 3.00 ตอป 

ปท่ี 9       อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 3.50 ตอป 

ปท่ี 10     อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.00 ตอป 

(อัตราดอกเบ้ียเฉลีย่ รอยละ 3.00 ตอป) 

ระยะเวลาการจําหนาย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 
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การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน “เราไมทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันท่ีจําหนาย ผูมสีิทธ์ิซื้อ และวงเงินซื้อข้ันต่ํา-ข้ันสูง  
 

วันที่จําหนาย ผูมีสิทธิ์ซ้ือ วงเงินจําหนาย 

(ลานบาท) 

 วงเงินซ้ือขั้นสูงตอราย/รวมทุกรุน/ตอธนาคาร 

(ไมจํากัดจํานวนครั้งที่เขาซ้ือ) 

ขั้นต่ํา (บาท) ขั้นสูง (บาท) 

ชวงที่ 1  

วันที่ 14 – 20 พ.ค. 

2563 

 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู 

ในประเทศไทย ที่มีอาย ุ60 ปขึ้นไป 

 

50,000 

 

1,000 

 

 

2,000,000 

ชวงที่ 2 

วันที่ 21 – 27 พ.ค. 

2563 

 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู   

ในประเทศไทย  

 

วงเงินจําหนาย 

ที่เหลือจากชวงที่ 1 

 

1,000 

 

 

2,000,000 

ชวงที่ 3 

วันที่ 28 พ.ค. – 

10 มิ.ย. 2563 

 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิน่ที่อยู 

ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไมแสวงหากําไร* 

 

วงเงินจําหนาย    

ที่เหลือจากชวงที่ 2 

 

1,000 

 

 

ไมจํากัด 

*นิติบุคคลที่ไมแสวงหากําไร ไดแก สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไมมี

วัตถุประสงคในการแสวงหากําไร 

** ผูมีสิทธิ์ซ้ือสามารถทาํรายการซ้ือผาน BOND DIRECT Application ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดตามตารางการจําหนายชวงที่ 1 - 3 

หมายเหต ุวงเงินจําหนายในแตละชวงไมนับรวมกัน หากชาํระดวยเช็คตองทํารายการไมเกินเวลาปดเคลียร่ิงเช็คของแตละสาขา  

                และดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวันทําการถัดไป (วันที ่10 มิถุนายน 2563 ไมรับชําระดวยเช็ค) 

การจายดอกเบ้ีย จายดอกเบ้ียปละ 2 งวด ไดแก วันท่ี 14 พฤศจิกายนและวันท่ี 14 พฤษภาคมของทุกป 

วันครบอายุไถถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573 

ชองทางการจําหนาย 

-  BOND DIRECT Application: ชําระเงินผาน Mobile Application และ เคานเตอร ธ.กรุงไทย 

-  ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง ไดแก         

ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย 

  ท้ังนี้ สบน. ไดแจงใหธนาคารตัวแทนจําหนายปรับวิธีการจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพยใหเหมาะสม
กับสถานการณและมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพ่ือใหผูลงทุนสามารถ     
ทําธุรกรรมไดอยางปลอดภัย ซ่ึงผูลงทุนสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขและวิธีการซ้ือพันธบัตร
ออมทรัพยผานชองทางตางๆ ของธนาคาร รวมถึงการใชงาน BOND DIRECT Application จาก สบน. ซ่ึงผูลงทุน 
จะสามารถเขาถึงพันธบัตรออมทรัพยไดอยางสะดวกสบายผานโทรศัพทมือถือ โดยเลือกไปชําระเงินท่ีสาขาธนาคาร
หรือผาน Krungthai NEXT ได  

___________________________________ 

 
 
 
    
      ดาวนโหลด    คลิปวิธีใช       Infographic        เง่ือนไขการจําหนาย  
  Bond Direct App            Bond Direct          การใชงาน Bond Direct         พันธบัตรออมทรัพยรุนพิเศษ 

 

 
 

สํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี  

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

โทร. 0 2271 7999 ตอ 5809/ 0 2265 8050 ตอ 5307 


