
 
 
 
 

 
 

ฉบบัท่ี 51/2563     วนัท่ี 8 พฤษภาคม2563 
 

การจาํหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุ่น “เราไม่ทิง้กนั”  
ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

______________________________________________ 
 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัแถลงข่าวเร่ืองการจาํหน่ายพนัธบตัรออม
ทรัพยพ์ิเศษรุ่น “เราไม่ท้ิงกนั” ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต ้พ.ร.ก. กูเ้งินวงเงิน
ไม่เกิน  1 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงพนัธบตัรออมทรัพยเ์ป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลายของรัฐบาลซ่ึงจะ
สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพยป์ลอดภยัของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนท่ีเสีย
ภาษีใหก้บัรัฐบาลใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีดีในช่วงท่ีตลาดการเงินมีความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจ โดย
จะเร่ิมจาํหน่ายในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน50,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียแบบ
ขั้นบนัได รุ่นอาย ุ5 ปี เฉล่ียร้อยละ 2.40 และรุ่นอาย ุ10 ปี เฉล่ียร้อยละ 3.00 ต่อปี 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ให้รายละเอียด
การจาํหน่ายพนัธบตัรออมทรัพยพ์ิเศษรุ่น “เราไม่ท้ิงกนั” เพิ่มเติมวา่การจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยสปัดาห์ท่ี 1 
จาํหน่ายให้ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป สัปดาห์ท่ี 2 จาํหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซ้ือไดก่้อน แบบจาํกดั
วงเงิน 2 ลา้นบาท/คน/ธนาคาร และสัปดาห์ท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป เปิดให้ประชาชน
ทัว่ไปและนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาผลกาํไรเขา้ซ้ือได้แบบไม่จาํกัดวงเงิน โดยซ้ือผ่าน BOND DIRECT 
Application และช่องทางของธนาคารตวัแทนจาํหน่าย 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์สรุปเง่ือนไขการจาํหน่ายได ้ดงัน้ี 
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การจําหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุ่น “เราไม่ทิง้กนั”ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วงเงินจาํหน่าย 
วงเงนิไม่เกนิ50,000 ล้านบาท  

(ออกเพ่ิมเติมไดว้งเงินตาม พ.ร.ก. กูเ้งินโควดิ-19 ไม่เกิน 200,000 ลา้นบาท) 
รุ่นอาย ุ 5 ปี และ 10 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย 

 

รุ่นอาย ุ5 ปี  อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัได   
ปีท่ี 1       อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ2.00ต่อปี 
ปีท่ี 2 - 3  อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ2.25ต่อปี 
ปีท่ี 4       อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ2.50ต่อปี 
ปีท่ี 5       อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ3.00ต่อปี 
(อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย ร้อยละ 2.40 ต่อปี) 

 

รุ่นอาย ุ10ปี  อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัได   
ปีท่ี 1 – 3 อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ2.50ต่อปี 
ปีท่ี 4 – 8 อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ3.00ต่อปี 
ปีท่ี 9       อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ3.50ต่อปี 
ปีท่ี 10     อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ4.00ต่อปี 
(อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี) 

ระยะเวลาการจาํหน่าย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 
 

การจําหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุ่น “เราไม่ทิง้กนั”ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วนัท่ีจาํหน่าย ผูมี้สิทธ์ิซ้ือ และวงเงินซ้ือขั้นตํ่า-ขั้นสูง  
 

วนัทีจ่ําหน่าย ผู้มสิีทธ์ิซ้ือ วงเงนิจําหน่าย 
(ล้านบาท) 

วงเงนิซ้ือขั้นสูงต่อราย/รวมทุกรุ่น/ต่อธนาคาร 
(ไม่จํากดัจํานวนคร้ังทีเ่ข้าซ้ือ) 

ขั้นตํ่า (บาท) ขั้นสูง(บาท) 

ช่วงที ่1  
วนัท่ี 14 – 20 พ.ค. 
2563 

 
บุคคลธรรมดาท่ีถือสญัชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยู ่
ในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป 

 
50,000 

 
1,000 

 

 
2,000,000 

ช่วงที ่2 
วนัท่ี21 – 27 พ.ค. 
2563 

 
บุคคลธรรมดาท่ีถือสญัชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยู ่  
ในประเทศไทย 

 
วงเงินจาํหน่าย 

ท่ีเหลือจากช่วงท่ี 1 

 
1,000 

 

 
2,000,000 

ช่วงที ่3 
วนัท่ี 28 พ.ค. – 
10 มิ.ย. 2563 

 
บุคคลธรรมดาท่ีถือสญัชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยู ่
ในประเทศไทย และนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหา
กาํไร* 

 
วงเงินจาํหน่าย    

ท่ีเหลือจากช่วงท่ี 2 

 
1,000 

 

 
ไม่จาํกดั 

*นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากาํไร ไดแ้ก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วดั สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
วตัถุประสงคใ์นการแสวงหากาํไร 
** ผูมี้สิทธ์ิซ้ือสามารถทาํรายการซ้ือผา่น BOND DIRECT Application ของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดต้ามตารางการจาํหน่ายช่วงท่ี 1 - 3 
หมายเหตุวงเงินจาํหน่ายในแต่ละช่วงไม่นบัรวมกนัหากชาํระดว้ยเช็คตอ้งทาํรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียร่ิงเช็คของแต่ละสาขา  
                และดอกเบ้ียจะเร่ิมนบัในวนัทาํการถดัไป (วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชาํระดว้ยเช็ค) 

การจ่ายดอกเบ้ีย จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 งวด ไดแ้ก่ วนัท่ี 14 พฤศจิกายนและวนัท่ี 14 พฤษภาคมของทุกปี 
วนัครบอายไุถ่
ถอน 

14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573 

ช่องทางการ
จาํหน่าย 

-  BOND DIRECT Application: ชาํระเงินผา่น Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย 

-  ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตวัแทนจาํหน่าย 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธ.กรุงเทพ ธ.
กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย ์
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  ทั้ งน้ี สบน. ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจาํหน่ายปรับวิธีการจองซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อใหผู้ล้งทุน
สามารถทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยั ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขและวิธีการซ้ือ
พนัธบตัรออมทรัพยผ์า่นช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการใชง้าน BOND DIRECT Application จาก สบน. 
ซ่ึงผูล้งทุนจะสามารถเขา้ถึงพนัธบตัรออมทรัพยไ์ดอ้ยา่งสะดวกสบายผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยเลือกไปชาํระเงินท่ี
สาขาธนาคารหรือผา่น Krungthai NEXT ได ้ 
 

___________________________________ 

 
 
 
 
    
    ดาวน์โหลด    คลิปวธีิใช ้  Infographic  เง่ือนไขการจาํหน่าย 
Bond Direct App Bond Direct การใชง้านBond Directพนัธบตัรออมทรัพยรุ่์นพิเศษ 

 
 
สาํนกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809/ 0 2265 8050 ต่อ 5307 
 

 



ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

“ผู้มีสิทธิ์ซ้ือ” 

28 พ.ค. 63 ถึง  
10 มิ.ย. 63  

ผู้ซ้ือสามารถซื้อผ่านช่องทาง Bond Direct/ Counter  
ATM/ Internet Banking/ Mobile Application 

21 – 27 พ.ค. 2563  

พันธบัตรออมทรัพย์พเิศษ “เราไม่ทิ้งกัน” 
วงเงิน 50,000 ล้านบาท 

14 – 20 พ.ค. 25 63  

ผู้ซ้ือสามารถซื้อผ่านช่องทาง Bond Direct/ Counter  
ATM/ Internet Banking/ Mobile Application 

ผู้ซ้ือสามารถซื้อผ่านช่องทาง Bond Direct/ Counter  
ATM/ Internet Banking/ Mobile Application 

* บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
** บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ 
และเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร 
หมายเหตุ วงเงินจ าหน่ายแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน เช่น ผู้มีสิทธิ์ซื้อท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้าซ้ือช่วงที่ 2 และ 3 ได้ด้วย 

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนแบบขั้นบันได 
ปีท่ี 1 – 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อป ี
ปีท่ี 3 – 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
ปีท่ี 5       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อป ี

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนแบบขั้นบันได 
ปีท่ี 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
ปีท่ี 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อป ี
ปีท่ี 9      อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อป ี
ปีท่ี 10    อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อป ี

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 


