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หนังสือชี้ชวนการจ าหน่าย 

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร โดยไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุ
พันธบัตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร” วงเงิน 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) 
ผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
พันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DA) รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DA) 

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
ร้อยละ 2.30 ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 

 

2. ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กค.”  

3. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธปท.”  

4. ผู้ดูแลระบบการจ าหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ผู้ดูแลและเก็บรักษาพันธบัตร (Custodian)  
และผู้น าส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) : ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”   

5. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก” 

6. ระยะเวลาการจ าหน่ายพันธบัตร : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 15.00 น. 
ของวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

7. ราคาจ าหน่ายและวงเงินซื้อขั้นต  า - ขั้นสูง   
ราคาจ าหนา่ย หน่วยละ 1 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ า 100 บาท (100 หนว่ย) และซื้อเพ่ิมเป็นจ านวนเท่าของ 100 บาท 

ส่วนวงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 20,000,000 บาท (20,000,000 หน่วย) ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย 

8. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ  
 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

(ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการซื้อพันธบัตร  
 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)) 

ทั้งนี้ กรณีตรวจพบรายการซื้อที ผิดเงื อนไข ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้ซ้ือโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย 
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9. วิธีการซื้อพันธบัตร  
 ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถท ารายการ
ซื้อพันธบัตรได้  

10. การช าระเงิน 
 ผู ้ซื ้อช าระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการท ารายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตก าหนด   

โดยดอกเบี้ยจะเริ่มค านวณตั้งแต่วันที่ท ารายการซื้อ ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันท าการ  
หรือซื้อในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดอกเบี้ยจะเริ่มค านวณตั้งแต่วันท าการถัดไป 

ผู้ซื้อที ได้ด าเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้  

11. การระบุชื อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
 ในการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น 
 หากผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื ่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการ
ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

12. การแก้ไขชื อ ที อยู่ ภายหลังการซื้อพันธบัตร 
 สามารถแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ได้ที่วอลเล็ต สบม. (ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามารถแก้ไขได้) 

13. การท าธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตร 
  13.1 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
        (1) การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กระท าได้หลังจากวันที่ท ารายการซื้อ 2 วันท าการ 
  (2) การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน และการโอนกรรมสิทธิ์ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่  
7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ไม่สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศ
ก าหนด โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่สามารถขอออกใบพันธบัตรได้ตลอดอายุพันธบัตร  

 13.2 ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร เป็นไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร และศูนย์รับฝาก ดังนี้ 
  (1) การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู ้ถือกรรมสิทธิ ์สามารถด าเนินการได้ที ่วอลเล็ต สบม.  โดยต้องด าเนินการตามพิธีปฏบิัติ 
ในการขายคืนก่อนก าหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ราคาขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย (ธนาคารจะมีการ
ก าหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการก าหนดราคามาตรฐาน) โดยธนาคาร
จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการดังกล่าว  

  (2) การโอนกรรมสิทธิ์ 
   การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระท าได้โดยสามารถติดต่อ
ธนาคารและด าเนินการตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร และเป็นการโอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิม
ภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. เท่านั้น 
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  (3) การขออายัดพันธบัตร 
ธนาคารจะด าเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการอายัด
พันธบัตรดังกล่าว 
  (4) การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันได้ โดยสามารถด าเนินการได้ที่วอลเล็ต สบม. 
และติดต่อธนาคารเพ่ือรับใบค้ าประกัน ซึ่งเป็นไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร และคิดค่าธรรมเนียมการออก 
ใบค้ าประกัน 500 บาท 
 

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

 

14. การจ่ายดอกเบี้ย 
14.1 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 7 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี 

จนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที  7 มีนาคม 2566 
14.2 การค านวณดอกเบี้ยค านวณจากมูลค่าตามราคาตราของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน 

และนับตามจ านวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่เกิดขึ้นจริง ให้นับตามรายละเอียดการช าระเงินข้อ 10.) 
เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ให้เลื่อนไป
จ่ายในวันท าการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพ่ือค านวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึง
ก าหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้ค านวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน
ที่เลื่อนออกไป 

14.3 ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเพ่ือโอนเข้าวอลเล็ต สบม. ให้แกผู่้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้รับหลักประกัน
ตามที่ตกลงกัน ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท. ประกาศก าหนด 

15. การหักภาษี ณ ที จ่าย 
 ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร  
โดยธนาคารเป็นผู้น าส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ผู้ถือกรรมสิทธิ์
สามารถดูและดาวน์โหลดข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่าน วอลเล็ต สบม. ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
ฉบับที ่ 20 ยกเว้นให้ผู ้จ่ายเงินได้ไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที ่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ  
ของประมวลรัษฎากร 
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16. การไถ่ถอนเงินต้นเมื อครบก าหนด 
 16.1 ก าหนดจ่ายคืนเงินต้น  

การจ่ายคืนเงินต้นของพันธบัตร จะจ่ายคืนเงินต้นในวันครบก าหนดไถ่ถอนพันธบัตร ดังนี้ 
 (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DA) ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที  7 ธันวาคม 2568 
 (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DA) ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที  7 ธันวาคม 2572 
ทั้งนี้ หากวันครบก าหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ให้เลื่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน

เป็นวันท าการถัดไป  

16.2 วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปตามที่ ธปท. ประกาศก าหนด 

16.3 การจ่ายคืนเงินต้น 
 ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรให้ธนาคารเพ่ือโอนเข้าวอลเล็ต สบม. ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้รับ
หลักประกันตามที่ตกลงกัน ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวัน
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศก าหนด 

17. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที จะปรับเปลี ยนรุ่น วงเงิน และก าหนดการจ าหน่ายพันธบัตร  
รวมทั้งเงื อนไขและรายละเอียดอื น ๆ ได้ตามที เห็นสมควร 

18. สอบถามข้อมูลเพิ มเติม 
 

1.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    
     www.krungthai.com 

โทร. 0 2111 1111   

2.  ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลัง               
     www.pdmo.go.th  

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710, 5322 
โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 

3.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     www.bot.or.th 

โทร. 1213 
 

 

http://www.ktb.co.th/
http://www.pdmo.go.th/
http://www.bot.or.th/
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ถาม-ตอบ 
พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. 
ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1. ท าไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจ า 
 กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 
จึงเป็นการลงทุนที่ม่ันคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่
ตามระยะเวลาก าหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่ออกจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้  
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น 

2. ข้อดีของการเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบก าหนดไถ่ถอน 
ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์  

3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผ่านวอลเล็ต สบม. ต้องท าอย่างไร  
 ผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ 
โดยจะได้รับหลักฐานการท ารายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตก าหนด 

4. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอีกฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรรุ่นนี้หรือไม่ 
 ไม่ต้องให้ความยินยอม 

5. ซื้อพันธบัตรรุ่นเดียวกัน จ านวนเงินเท่ากัน ท าไมได้รับดอกเบี้ยงวดแรกไม่เท่ากัน 
เนื่องจากวันที่ซื้อพันธบัตรต่างกัน ท าให้การนับจ านวนวันเพ่ือน าไปค านวณดอกเบี้ยไม่เท่ากัน 

โดยมีหลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซื้อ ไม่นับวันที่จ่ายดอกเบี้ย เช่น 
- นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ช าระด้วยเงินสดจ านวน 500,000 บาท ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 

จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 7 มีนาคม 2566 การนับวันจะนับตั้งแตว่ันที่ 7 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 
2566 เป็นจ านวน 90 วัน  

- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ช าระด้วยเงินสดจ านวน 500,000 บาท ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 7 มีนาคม 2566 การนับวันจะนับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 
2566 เป็นจ านวน 88 วัน  
 ทั้งนี้ งวดต่อไปจ านวนวันเพ่ือน าไปค านวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน  

6. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นนี้ท าอย่างไร 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอคืนภาษีประจ าปี ในกรณีที่เงินได้สุทธิของท่านเสียภาษีในอัตราที่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15 โดยไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในรูปแบบกระดาษเป็นหลักฐาน เนื่องจาก
กรมสรรพากรได้รับข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย จาก ธปท. ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของธนาคาร 

 
/7. ... 
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7. การโอนดอกเบี้ยและเงินต้นพันธบัตรเข้าวอลเล็ต สบม. ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
 ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

8. หากต้องการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินสดและเช็คจะท าได้หรือไม่ 
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินตน้เข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

เท่านั้น 

9. ถ้ามีความประสงค์จะเปลี ยนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ให้เป็นแบบมีใบตราสาร (Scrip)  
ท าได้หรือไม่  
 ไม่สามารถท าได้  

10. ความเสี ยงของการถือพันธบัตรรุ่นนี้มีอะไรบ้าง 
 ผู ้ถือกรรมสิทธิ ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที ่ผู ้ลงทนุ 
ในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจาก
พันธบัตร เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม       
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่ก าหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร  
 ในกรณีที่น าพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน  
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือ
น้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวัน
ครบก าหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจ านวนเสมอ 
 ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังนี้ 
 http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities 
 http://www.thaibma.or.th 

11. การไถ่ถอนคืนเงินต้นพันธบัตรเมื อครบก าหนดต้องด าเนินการอย่างไร 
ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินให้ธนาคารเพื่อโอนเข้าวอลเล็ต สบม. ให้แก่ผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ หรือผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงกัน ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ 
สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศก าหนด 

12. การโอนพันธบัตรให้แก่ทายาท ในกรณีที ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรถึงแก่กรรม 
 ผู้จัดการมรดกติดต่อยื่นขอจัดการมรดกที่ธนาคาร  


