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หนังสือช้ีชวนการจำาหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มกีารออกใบพันธบัตรตลอดอายพุันธบัตร)

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นย่ิงออมย่ิงได้บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธบัตร) โดยมีมูลคา่หน่วยละ 1 บาท เริ่มลงทุนไดต้ั้งแต่ 100 บาท เพื่อให้
ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้งา่ยและสะดวกมากข้ึน โดยมรีายละเอียด ดังน้ี

รุ่นอายุ 3 ปี (SBST247A)

อัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได
                  ปีที่ 1  อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.50 ต่อปี
                  ปีที่ 2  อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.70 ต่อปี
                  ปีที่ 3  อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.20 ต่อปี

(อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย ร้อยละ 1.80 ต่อปี)

2. กระทรวงการคลังจะจัดจำาหน่ายพันธบัตร วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กับบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

3. ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กค.” 

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธปท.” 

5. ผู้ดูแลระบบการจำาหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ผู้ดูแลและเก็บรักษาพันธบัตร (Custodian) 
และผู้นำาส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) : ธนาคารกรุงไทย จำากัด 
(มหาชน) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร”

6. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก”

7. ราคาจำาหน่ายและวงเงินซื้อข้ันตำ่า - ข้ันสูง  
ราคาจำาหน่าย หน่วยละ 1 บาท วงเงินซ้ือข้ันตำ่า 100 บาท (100 หน่วย) และซ้ือเพ่ิมเป็นจำานวนเท่าของ 100 บาท 

สว่นวงเงินซ้ือข้ันสูงไม่เกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หน่วย) ไม่จำากัดจำานวนครั้งที่เข้าซ้ือต่อราย

8. ผู้มีสิทธ์ิซื้อ 
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้

รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซ้ือพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน))

ท้ังน้ี กรณีตรวจพบรายการซื้อท่ีผิดเงื่อนไข ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มกีารจ่ายดอกเบ้ีย

/9. ...
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9. วิธีการซื้อพันธบัตร 
ผู้ซ้ือพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถทำารายการ

ซ้ือพันธบัตรได้ 

10. การชำาระเงิน
 ผู้ซื ้อชำาระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการทำารายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกำาหนด 

โดยดอกเบ้ียจะเริ่มคำานวณตั้งแต่วันทีท่ำารายการซ้ือ ยกเว้นกรณีซ้ือหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำาการ หรือ
ซ้ือในวันเสาร์ -อาทติย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบ้ียจะเริ่มคำานวณตั้งแต่วันทำาการถัดไป

ผู้ซื้อท่ีได้ดำาเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลกิการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้

11. การระบุช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ในการซ้ือพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซ้ือระบุช่ือได้เพียงหน่ึงช่ือเท่าน้ัน
หากผู้ถือกรรมสิทธ์ิเป็นผู้เยาว์ สามารถซ้ือพันธบัตรได้โดยใช้ช่ือผู้เยาว์ (คนเดียวเท่าน้ัน) และในการลงทะเบียน

วอลเล็ต สบม. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเน่ืองจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12. การแก้ไขช่ือ ท่ีอยู่ ภายหลังการซื้อพันธบัตร
สามารถแก้ไข ชื่อ ทีอ่ยู่ ไดท้ี่วอลเล็ต สบม. (ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามารถแก้ไขได้)

13. การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอนได้ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

โดยสามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดได้ที่วอลเล็ต สบม. (ธนาคารจะมีการกำาหนดราคารับซื้อ
พันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกำาหนดราคามาตรฐาน) 

ทั้งน้ี การขายพันธบัตรไม่สามารถกระทำาได้ต้ังแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามท่ี ธปท. ประกาศ
กำาหนด 

14. การทำาธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตร
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถทำาธรุกรรมต่าง ๆ ได้แก่

 (1) การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กระทำาไดต้ั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
(2) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน และการโอนกรรมสิทธิ์ ให้กระทำาไดต้ั้งแต่วันที่ 

5 ตุลาคม 2564
 ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทำาได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท      .       ประกาศกำาหนด       
โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่สามารถขอออกใบพันธบัตรได้ตลอดอายุพันธบัตร

ในการทำาธรุกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดำาเนินการได้ที่วอลเล็ต สบม. โดยเป็นไปตามพิธี
ปฏิบัติของธนาคาร และศูนย์รับฝาก ดังนี้

(1) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องดำาเนินการตามพิธีปฏิบัติในการขายคืนก่อนกำาหนดของธนาคาร ท้ังน้ี ราคาขาย

จะข้ึนอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไม่คดิค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการดังกล่าว
/(2)…
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(2) การโอนกรรมสิทธิ์
การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำาได้ โดยเป็นการโอนให้

กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีซ้ือผ่านวอลเล็ต สบม. เท่าน้ัน
(3) การขออายดัพันธบัตร

ธนาคารจะดำาเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอำานาจตามกฎหมาย
เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการอายัด
พันธบัตรดังกล่าว

(4) การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันได้ โดยตดิต่อธนาคารและดำาเนินการตาม

พิธีปฏิบัติของธนาคาร และคิดคา่ธรรมเนียมการออกใบคำ้าประกัน 500 บาท

รายการธุรกรรมต่างๆ จะปรากฏในวอลเล็ต สบม. เท่าน้ัน ไม่สามารถนำาไปรวมกับพันธบัตรอ่ืน ๆ 
ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได้

15. การจ่ายดอกเบ้ีย
15.1 จ่ายปีละ 4 งวด คือทุกวันท่ี 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะ

ครบกำาหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 5 ตลุาคม 2564 การคำานวณดอกเบี้ยคำานวณจากมูลค่าตาม
ราคาตราของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หน่ึงปีมี 365 วัน และนับตามจำานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริง (การนับวันท่ีเกิดข้ึนจริง
ให้นับตามรายละเอียดการชำาระเงินข้อ 10.) เศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดท้ิง หากวันครบกำาหนดจ่ายดอกเบ้ียตรงกับวันหยุด
ธปท. ให้เล่ือนไปจ่ายในวันทำาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพ่ือคำานวณดอกเบ้ีย
ในงวดท่ีถึงกำาหนดจ่ายดอกเบ้ีย ยกเว้นการจ่ายดอกเบ้ียงวดสุดท้ายให้คำานวณดอกเบ้ียจนถึงวันก่อนวันท่ีครบกำาหนด
ไถ่ถอนท่ีเล่ือนออกไป

15.2 ธปท. จะโอนดอกเบ้ียเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือท่ีได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากซ่ึงเป็น
รายชื่อ ณ สิ้นวันทำาการสดุท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจา่ยดอกเบ้ียตามที่ ธปท. ประกาศกำาหนด

16. การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ธปท. จะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร โดยธนาคาร

เป็นผู้นำาส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถดู
และดาวน์โหลดข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จา่ยผ่าน วอลเล็ต สบม. ทั้งน้ี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 20 
ยกเว้นให้ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

17. การไถ่ถอนเงินต้นเมื่อครบกำาหนด
17.1  กำาหนดจ่ายคืนเงินต้น 

การจ่ายคืนเงินต้นของพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นย่ิงออมย่ิงได้บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง 

/ในปี...
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะจ่ายคืนเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2567
หากวันครบกำาหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอนเป็นวันทำาการถัดไป 

17.2  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปตามที่ ธปท. ประกาศกำาหนด
17.3  การจา่ยคืนเงินต้น

ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือท่ีได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝาก ซ่ึงเป็นรายช่ือ ณ ส้ินวันทำาการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. 
ประกาศกำาหนด

18. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปลี่ยน วงเงิน และกำาหนดการจำาหน่ายพันธบัตร 
     รวมท้ังเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร

19. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
1.  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)  
www.krungthai.com

โทร. 0 2111 1111  

2.  สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง    
www.pdmo.go.th

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5315, 5322
โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820

3.  ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th
     สำานักงานใหญ่ ฝ่ายการชำาระเงินและพันธบตัร
     สำานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
     สำานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
     สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

โทร. 1213
โทร. 0 5393 1077-8
โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 
8475
โทร. 0 4391 3423, 3425 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุน่ยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

http://www.ktb.co.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.pdmo.go.th/
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม.

ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1. ทำาไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นน้ีจึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำา
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 

จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ไดร้ับเงินต้นคืน ไดร้ับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่
ตามระยะเวลากำาหนดที่แน่นอน ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรในขณะที่ออกจำาหน่ายโดยส่วนใหญ่จะกำาหนดให้สูง
กว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในขณะน้ัน

2. ข้อดีของการเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกำาหนดไถ่ถอน 

ธปท. จะจา่ยคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผ่านวอลเลต็ สบม. ต้องทำาอย่างไร 
ผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถซ้ือพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ 

โดยจะไดร้ับหลักฐานการทำารายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกำาหนด

4. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอกีฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรรุ่นน้ีหรือไม่
ไมต่้องให้ความยินยอม

5. ซื้อพันธบัตรรุ่นเดียวกัน จำานวนเงินเท่ากัน ทำาไมได้รับดอกเบ้ียงวดแรกไม่เท่ากัน
เน่ืองจากวันที่ซ้ือพันธบัตรตา่งกัน ทำาให้การนับจำานวนวันเพื่อนำาไปคำานวณดอกเบ้ียไม่เท่ากัน 

โดยมีหลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซ้ือ ไม่นับวันทีจ่่ายดอกเบ้ีย เช่น
- นาย ก. ซ้ือพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ชำาระด้วยเงินสดจำานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 

2564 จ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวันที่ 5 ตุลาคม 2564 การนับวันจะนับวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 
4 ตุลาคม 2564 เป็นจำานวน 92 วัน 

- นาย ข. ซ้ือพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ชำาระด้วยเงินสดจำานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2564 จ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวันที่ 5 ตุลาคม 2564 การนับวันจะนับวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 
4 ตุลาคม 2564 เป็นจำานวน 90 วัน 

ทั้งน้ี งวดต่อไปจำานวนวันเพือ่นำาไปคำานวณดอกเบ้ียของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน

6. การขอคืนภาษีดอกเบ้ียพันธบัตรรุ่นน้ีทำาอย่างไร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอคืนภาษีประจำาปี ในกรณีที่เงินได้สุทธิของท่านเสียภาษีในอตัราที่ตำ่ากวา่

ร้อยละ 15 โดยไม่จำาเป็นต้องใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ยในรูปแบบกระดาษเป็นหลักฐาน เน่ืองจาก
กรมสรรพากรไดร้ับข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จา่ย จาก ธปท. ผา่นระบบ e-Withholding Tax ของธนาคาร

7. การโอนดอกเบ้ียและเงินต้นพันธบัตรเข้าวอลเล็ต สบม. ต้องเสยีค่าธรรมเนียมหรือไม่
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

/8. ...

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุน่ยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. หากต้องการรับดอกเบ้ียและเงินต้นเป็นเงินสดและเช็คจะทำาได้หรือไม่
ไม่สามารถกระทำาได้ เน่ืองจาก ธปท. จะโอนดอกเบ้ียและเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิ

เท่าน้ัน

9. ถ้ามีความประสงค์จะเปล่ียนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  ให้เป็นแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
ทำาได้หรือไม่ 

ไม่สามารถทำาได้ 

10.ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุ่นน้ีมีอะไรบ้าง
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรไม่มีความเส่ียงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนในพันธบัตร

อาจเสียโอกาสท่ีจะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียท่ีได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากในอนาคตสูงข้ึนมากกว่าอัตราดอกเบ้ียพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร 
จะได้รับดอกเบ้ียคงที่ตามอัตราที่กำาหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร

ในกรณีที่นำาพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน 
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือ
น้อยกว่าก็ได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ ขณะน้ัน ๆ อยา่งไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวัน
ครบกำาหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจำานวนเสมอ

ทา่นสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังน้ี
http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities
http://www.thaibma.or.th

11. การไถ่ถอนคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกำาหนดต้องดำาเนินการอย่างไร
ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม . ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือ ท่ีได้รับแจ้ง

จากศนูยร์บัฝาก ซ่ึงเป็นรายชือ่ ณ สิน้วนัทำาการสดุทา้ยก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจา่ยคนืเงินต้นตามที่ ธปท.
ประกาศกำาหนด

12. การโอนพันธบัตรให้แก่ทายาท ในกรณีท่ีผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรถึงแกก่รรม
ผู้จดัการมรดกติดตอ่ยื่นขอจดัการมรดกทีธ่นาคาร 
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