
 รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไมม่ีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบตัร) 

อายุพันธบัตร  รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276A) รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326A) 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 
 ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
 ปีที่ 3-4 ร้อยละ 3.00 ต่อป ี
 ปีที่ 5 ร้อยละ 3.50 ต่อป ี

(เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี) 

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 
 ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
 ปีที่ 3-6 ร้อยละ 3.50 ต่อป ี
 ปีที่ 7-8 ร้อยละ 4.00 ต่อป ี
 ปีที่ 9-10 ร้อยละ 4.50 ต่อป ี

(เฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี) 
วงเงินจำหน่าย 10,000 ล้านบาท 

วันที่จำหน่าย จำหน่ายผ่าน วอลเล็ตสะสมบอนด์มัง่คั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชนัเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2565 
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
(ผู้มีสิทธ์ซื้อต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรได้) 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 

ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ท่ีมอีายุตั้งแต่ 15 ปบีริบูรณ์ขึ้นไป 

(ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผูป้กครองก่อนการซื้อพันธบตัร ณ สาขาธนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน) 

วงเงินซื้อ 
ขั้นต่ำ-ขั้นสูง 

• วงเงินซื้อขั้นตำ่ 100 บาท (100 หนว่ย) และซื้อเพิ่มเปน็จำนวนเทา่ของ 100 บาท โดยราคาจำหน่ายหน่วยละ 1 บาท 

• วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หนว่ย) ไม่จำกดัจำนวนครั้งที่เข้าซือ้ต่อราย 

เงื่อนไขการจำหนา่ย กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผดิเงื่อนไข ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะคืนเงินใหผู้้ซื้อโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย 

วันที่ครบกำหนดไถถ่อน 
- พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276A) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 มิถุนายน 2570 
- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326A) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 มิถุนายน 2575 

วันที่จา่ยดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 13 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน 
โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที ่13 กันยายน 2565 

การชำระเงิน ชำระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่วอลเล็ต สบม. กำหนด โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณ 
ตั้งแตว่ันที่ทำรายการซื้อ ยกเว้นกรณีซื้อพันธบัตรหลงัเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ หรือซื้อในวันเสาร-์อาทิตย์ หรือวันหยุด 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันทำการถัดไป 

การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในวันทีจ่่ายดอกเบี้ย  
การเสียภาษ ี • ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร 

โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้นำส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) 
(บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยท่ีได้รับ) 

• ผู้ซื้อสามารถดูและดาวน์โหลดข้อมลูภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายผ่าน วอลเลต็ สบม. 

• ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 20 ยกเว้นให้ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องออกหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ 
ของประมวลรัษฎากร 

การจ่ายคืนเงินตน้ 
เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน หากวันครบกำหนดไถ่ถอน 
ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป 

การแก้ไขชื่อ ที่อยู่
ภายหลังการซื้อพันธบัตร 

สามารถแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ได้ ที่วอลเล็ต สบม. (ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามารถแก้ไขได้) 

การทำธุรกรรมภายหลัง
การซื้อพันธบตัร 

-  ผู้ถือกรรมสิทธิส์ามารถดำเนินการผ่านวอลเล็ต สบม. ได้แก่ 
    (1) การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันสามารถกระทำได้หลังจากวันทีท่ำรายการซื้อ 2 วนัทำการ 

 (2) การโอนกรรมสิทธิ์ และการขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถถ่อนสามารถกระทำไดต้ั้งแตว่ันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  
ทั้งนี้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ตั้งแตว่ันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินตน้ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด 

- การทำธุรกรรมภายหลังการซื ้อพันธบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียม  
การออกใบค้ำประกัน 500 บาท 

รายการธุรกรรมต่างๆ จะปรากฏในวอลเล็ต สบม. เท่านั้น 
ไม่สามารถนำไปรวมกับพันธบัตรอ่ืน ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได ้



 รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไมม่ีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบตัร) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี :  
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com    
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710, 5322 หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 www.pdmo.go.th 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 www.bot.or.th 

 

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

