
 รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร) 

อายุพันธบัตร  รุ่นอายุ 3 ปี (SBST247A) 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 
ปีท่ี 1  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
ปีท่ี 2  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.70 ต่อปี 
ปีท่ี 3  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.20 ต่อปี 
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 1.80 ต่อปี) 

วงเงินจ าหน่าย 10,000 ล้านบาท 
วันทีจ่ าหน่าย จ าหน่ายผ่าน วอลเล็ตสะสมบอนด์ม่ังค่ัง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
(ผู้มีสิทธ์ซ้ือต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถท ารายการซ้ือพันธบัตรได้) 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 
ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปบีริบูรณ์ขึ้นไป 
(ผู้ท่ีมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซ้ือพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)) 

วงเงินซื้อ 
ขั้นต่ า-ขั้นสูง 

 วงเงินซ้ือขั้นต่ า 100 บาท (100 หน่วย) และซ้ือเพิ่มเป็นจ านวนเท่าของ 100 บาท โดยราคาจ าหน่ายหน่วยละ 1 บาท 
 วงเงินซ้ือขั้นสูงไม่เกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หน่วย) ไม่จ ากัดจ านวนครั้งท่ีเข้าซ้ือต่อราย 

เง่ือนไขการจ าหน่าย กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเง่ือนไข ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย 

วันทีค่รบก าหนดไถ่ถอน 5 กรกฎาคม 2567 
วันทีจ่่ายดอกเบี้ย ทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน 

โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
การช าระเงิน ช าระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการท ารายการตามรูปแบบท่ีวอลเล็ต สบม. ก าหนด โดยดอกเบี้ยจะเริ่มค านวณ 

ตั้งแต่วันท่ีท ารายการซ้ือ ยกเว้นกรณีซ้ือพันธบัตรหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยจะเริ่มค านวณตั้งแต่วันท าการถัดไป 

การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสทิธิ์ ในวันท่ีจ่ายดอกเบี้ย  
การเสียภาษี  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกครั้งท่ีมีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร โดยธนาคารกรุงไทย

เป็นผู้น าส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) 
(บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 15%) 

 ผู้ซือ้สามารถดแูละดาวน์โหลดข้อมลูภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายผ่าน วอลเล็ต สบม. 

 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัท่ี 20 ยกเว้นให้ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 
50 ทว ิของประมวลรัษฎากร 

การจ่ายคืนเงินต้น 
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในวันท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  

การแก้ไขชื่อ ที่อยู่ภายหลัง
การซื้อพันธบัตร 

 สามารถแก้ไข ชื่อ ท่ีอยู่ ได้ ท่ีวอลเล็ต สบม. (ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามารถแก้ไขได้) 

การท าธุรกรรมภายหลังการ
ซื้อพันธบัตร 

 ผูถ้ือกรรมสิทธิ์สามารถด าเนินการผ่านวอลเล็ต สบม. ได้แก่ 
     (1) การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กระท าได้ต้ังแต่วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  
     (2) การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน และการโอนกรรมสิทธิ์ให้กระท าได้ตัง้แต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
ท้ังนี้ ไม่สามารถท าธุรกรรมได้ต้ังแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามท่ี ธปท. ประกาศก าหนด 

 การท าธุรกรรมภายหลังการซ้ือพันธบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียม 
การออกใบค้ าประกัน 500 บาท 

รายการธุรกรรมต่างๆ จะปรากฏในวอลเล็ต สบม. เท่านั้น 
ไม่สามารถน าไปรวมกับพันธบัตรอื่น ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได้ 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี :  
1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com    
2. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5315, 5322 หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 www.pdmo.go.th 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th 
   - ส านกังานใหญ ่ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร โทร. 1213                        - ส านกังานภาคใต้ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475 
   - ส านกังานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8                            - ส านกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423, 3425 

 

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



