
 

 

 

หนังสือชีช้วน 

เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ 
 

 

ธนาคารออมสิน 
เสนอขาย 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ซึ่งรัฐบาลเป็นประกันตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 

"หุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครัง้ที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"  
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี                                      
ช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ 

จ านวนเสนอขายไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท 
 

หุ้นกู้มีมูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารออมสิน ("ผู้ออกหุ้นกู้") "AAA" แนวโน้ม “คงที”่ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เสนอขายแก่  
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 
ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

 
 

ธนาคารออมสิน 

 

นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงนิ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้ 

วันท่ี 22 และ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ค าเตือน : ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ท่ีเปิดเผยเป็นการท่ัวไป 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฏในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ีโดยละเอียด รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสม  
ในการลงทุนและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยหรือความไม่แน่ใจใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ 
หรือข้อมูลใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ี ผู้ลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษี ธุรกิจและการลงทุนของตนเอง หรือ
ขอค าปรึกษาด้านการเงินหรือการลงทุน จากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ นักบัญชี หรือท่ีปรึกษาการเงินอิสระใดๆ ท่ีมีบริการให้ค าปรึกษาท่ีเกี่ ยวข้องแก่ผู้สนใจ
ลงทุน ท้ังน้ี ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มิได้ให้ค าแนะน าหรือแสดงความเห็นสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเข้าลงทุนซื้อหุ้นกู้แต่อย่างใด ท้ังน้ี ผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ไม่ประสงค์จะเผยแพร่หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ีรวมถึงเน้ือหาใดๆ ภายใต้หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ี
เป็นการท่ัวไป ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือจัดท าข้อมูลดังกล่าว
ขึ้นใหม่ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือแจกจ่าย ตีพิมพ์ ท าซ้ า หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1J3Bt-vRAhXHNpQKHcUJD9MQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_GSB_Thailand.svg&psig=AFQjCNHbgP24fD68oJ3wsYP8ikjf37OCQQ&ust=1485919464278503


 

 

Disclaimer 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้จัดท าขึ้น  เพื่อเผยแพร่ต่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ "ผู้ลงทุนรายใหญ่"                     
ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การก าหนด             
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท  ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ตามที่               
มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามค านิยามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่                       
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพิจารณาลงทุนใน 
"หุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" (“หุ้นกู้ ”) ที่จะออกโดยธนาคารออมสิน              
("ผู้ออกหุ้นกู้") โดยการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในตลาดแรกเฉพาะต่อ ผู้ลงทุน
สถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าวข้างต้น เท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการ                     
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ใช้ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือ
จัดท าข้อมูลดังกล่าวขึ้นใหม ่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรอื                   
ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น 

การลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนที่มีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ            
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจ ผลประกอบการหรือสถานะทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ                
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้และการจองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้  
นอกจากนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข ้อง                  
โดยท าการศึกษาและท าความเข้าใจในความเส่ียงของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอย่างดี 

ผู้ลงทุนจะต้องตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้เป็นเพียงเอกสารประกอบข้อมูลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้ และผู้ลงทุนที่ได้รับหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้จะต้องไม่ถือว่าข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวน                  
เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ เป็นการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การลงทุน หรือภาษี และผู้ที่ได้รับหนังสือ               
ชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การลงทุน และภาษี เกี่ยวกับ                   
การลงทุนในหุ้นกู้นี้ด้วยตนเอง 

การจัดส่งหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มิได้เป็นการรับรองหรือยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้โดยผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  และข้อมูลดังกล่าวอาจมี                          
การเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกหรือแก้ไข หรือมีการเล่ือนหรือยกเลิกก าหนดการใดๆ ได้ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
ทั้งนี้ ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ท าหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของผู้ออกหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้เท่านั้น  
จึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดใดๆ ต่อผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้ 



 

 

สารบัญ 

 

ส่วนท่ี 1   ลักษณะส าคญัของหุ้นกู ้        

ส่วนท่ี 2   การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้      

ส่วนท่ี 3   ภาระภาษีเกี่ยวกับหุ้นกู้ภายใต้กฎหมายภาษีไทย      

เอกสารแนบท้าย 1  รายงานการจัดอันดับความนา่เชือ่ถือของผู้ออกหุ้นกู้ 

 
 
 
  



 

 

ส่วนที่ 1 

ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย  

ส าหรับ 

"หุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครัง้ที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 " ("หุ้นกู้ ")  

 

ธนาคารออมสิน (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ที่ตั้งส านักงาน 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : 02-299-8313 โทรสาร : 02-278-5476 website : www.gsb.or.th มคีวามประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้นี ้                
ซึ่งมมีูลค่ารวมทัง้ส้ินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ทีเ่สนอขายดังกล่าว มีลักษณะส าคัญตามทีร่ะบุไว้ข้างล่างนี ้

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

"หุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครัง้ที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"  

ผู้ออกหุ้นกู้ ธนาคารออมสิน 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู ้ "หุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2568" 

Thai BMA Symbol GSB256A 

ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่ อ ผู้ถือ ซึ่ ง รัฐบาลเป็นประกันตามมาตรา 21                          
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) 

สกุลเงิน บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย  
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหมื่นล้าน) บาท  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 
อายุหุ้นกู ้ 3  (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
วันออกหุ้นกู ้ วันท่ี 24 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
วันไถ่ถอนหุ้นกู ้ วันท่ี 24 มถิุนายน พ.ศ. 2568 
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู ้ ร้อยละ 2.35 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
งวดการช าระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยทุก 6 (หก) เดือน ในวันที่ 24 มิถุนายน และ

วันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยช าระดอกเบี้ย 
งวดแรกในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย 
จะช าระพร้อมกับต้นเงินหุ้นกู้ ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่อสังคม (Social Bond) ของธนาคารออมสนิ  

 หุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนและ/หรือรีไฟแนนซ์โครงการ                   
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมที่อยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ทางการเงินเพื่อสังคม  (Social Finance Framework)                           
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) และการด าเนินการ 
ตามนโยบายเพื่อสังคมของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิผล เช่น สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือ 
เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้
ประจ า/บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา/ภัยทางเศรษฐกิจ สินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่เข้าถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงิน และเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ 
รวมถึงเพื่อใช้เป็นทุนส ารอง ส าหรับการด ารงชีพ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท เป็นต้น ซึ่งกรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไป
ตามมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles (ICMA SBP) และมาตรฐาน ASEAN 
Social Bond Standards (ASEAN SBS) 

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกุ้ 

การช าระคืนต้นเงิน ก าหนดช าระคืนต้นเงินครั้งเดียวในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันไถ่ถอนหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เล่ือนไปช าระคืน
ต้นเงินในวันท าการถัดไป 

การช าระดอกเบี้ย หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดท าการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เล่ือนไปช าระดอกเบี้ยในวันท าการถัดไป 
โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้องช าระดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ ส าหรับ                 
การเล่ือนวันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เว้นแต่การช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย 
ที่ถึงก าหนดช าระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้ค านวณดอกเบี้ยบนต้นเงินของ
หุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการช าระต้นเงินของหุ้นกู้ตามจริง 
ทั้งนี้ "งวดดอกเบี้ย" หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) 
วันออกหุ้นกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ 
(แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของ 
งวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

การค านวณดอกเบีย้ จ านวนดอกเบี้ยที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้จะค านวณโดยการน า (ก)    
ผลคูณของจ านวนต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้กับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้                      
ไปคูณกับ  (ข )  จ านวนวันส าหรับงวดดอกเบี้ ยนั้ น  หารด้ วย                           
365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน โดยจ านวนดอกเบี้ยจะก าหนดทศนิยม             
สองต าแหน่ง (เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง) 

วิธีการช าระต้นเงินและดอกเบี้ย นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินจะโอนเงินค่าดอกเบี้ยและ           
ต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ/ 
เผื่อเรียกพิเศษ และบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่
เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคาร                       
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ณ วันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยและ             



 

 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้ (ตามแต่กรณี) โดยชื่อเจ้าของบัญชี             
รับดอกเบี้ยและต้นเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้ 
ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งตาม
อัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินเพิ่มใดๆ 
เพื่อชดเชยเงินท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ดังกล่าวข้างต้น (No tax gross-up) 

การไถ่ถอนหุ้นกู ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ทั้งนี้  นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินจะช าระต้นเงินให้แก่                
ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนและ
ตัวแทนการจ่ายเงิน ยกเว้น กรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนและตัวแทน
การจ่ายเงินมีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้                 
ไม่ว่ารายใดๆ ได้ 

วันปิดสมุดทะเบียน นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินจะท าการปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับช าระดอกเบี้ยและต้นเงิน ณ ส้ินวันท าการ
สุดท้ายก่อนถึงช่วงระยะเวลา 10 (สิบ) วัน ก่อนวันช าระดอกเบี้ยที่
ก าหนดแต่ละงวดหรือวันครบก าหนดไถ่ถอน หรือในวันอื่นใดตาม
ระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกาศก าหนด 

การโอนและการใชเ้ป็น
หลักประกัน 

การโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้หรือการใช้หุ้นกู้เป็นหลักประกันจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เกี่ยวข้องและ 
ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น 

สิทธิของผู้ถือหุ้นกูใ้นการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

ไม่มี 

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน 
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

ไม่มี 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคับ กฎหมายไทย  
ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้ ธนาคารออมสิน 
นายทะเบยีนและตัวแทน 
การจา่ยเงิน 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การจดทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ที่ เสนอขายในครั้งนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน
วันออกหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงราคา  

ตลาดรองของหุ้นกู ้ ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์                 



 

 

อันเป็นตราสารแห่งหนี้  ในกรณีที่มี ความต้องการซื้ อขายหุ้ นกู้                            
ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าว 

การจดัอันดับความน่าเชื่อถือ 
ของผู้ออกหุ้นกู ้

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน เกณฑ์ "AAA" 
แนวโน้ม “คงที่ (Stable)” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่   
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 
ทั้ งนี้  อันดับความน่ า เชื่ อถื อนี้ มิ ได้ จั ดขึ้ น เพื่ อ เป็นข้ อแนะน า 
ให้ ผู้ลงทุนท าการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่ เสนอขาย และอันดับ 
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงโดย                           
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ได้ในภายหน้า 
ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ 

สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะยาวส าหรับประเทศไทย 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด หรือ ทริสเรทติ้ง ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้

ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวน 9 (เก้า) อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D 
ซึ่งเป็นอันดับต่ าสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้ 

AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

AA : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย       
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ             
และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  

A : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ                      
และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย    
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่รุนแรง 
(Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถ                
ในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการช าระหน้ีได้
ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 



 

 

C : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถ                
ในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออ านวย 
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ 

SD : องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้แต่ยังคงสามารถช าระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่นๆ 
ต่อไปได้ 

D : องค์กรที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะ 
ผิดนัดช าระหนี้ 

หมายเหตุ 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพ

ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

ทริสเรทติ้งยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลง
อันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด                              
การเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้ โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิต            
ขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการช าระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิต
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
 Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 
Negative  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้ง
ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวม
กิจการ การลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปล่ียนแปลงผลอันดับ
เครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีขององค์กรน้ันๆ รายงานเครดติ
พินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert 
Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) 
(2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมี                 
การออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (CreditUpdate) โดยผล
อันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgraded) “ลดลง” (Downgraded) “คงเดิม” (Affirmed) หรือ “ยกเลิก” (Cancelled) 
 
ทีม่า : บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากดั 
 



 

 

ส่วนที่ 2 

การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้  

ธนาคารออมสินในฐานะผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการจัดจ าหน่าย มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ในตลาดแรก
ให้เฉพาะแก่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" (ตามค านิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้) ตามวิธีการ เงื่อนไข 
และรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนน้ี 

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือผ่อนผัน ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
รายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค 
หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นกู้และเพื่อให้การเสนอขาย
หุน้กู้ครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

2.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

การเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ระบุไวใ้นหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นตลาดแรกใหเ้ฉพาะแก่ "ผู้ลงทุน
สถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามค านิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามค านิยามที่ระบุ
ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่ กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดงัต่อไปนี ้   

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้  

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. ธนาคารพาณิชย์ 

3. ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

4. บริษัทเงินทุน 

5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

6. บริษัทหลักทรัพย์ 

7. บริษัทประกันวินาศภัย 

8. บริษัทประกันชีวิต 

9. กองทุนรวม  

10. กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) หรือของ               
ผู้ลงทุนรายใหญ ่

11. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

12. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

13. กองทุนประกันสังคม 

14. กองทุนการออมแห่งชาติ 



 

 

15. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

16. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

17. ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ถูกยกเลิกจาก 
การเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2562                     
เรื่อง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 2)) 

18. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  

19. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

20. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

21. นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

22. นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ                   
ออกเสียงทั้งหมด 

23. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22) 

24. ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

25. ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 

 "ผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ" หมายถึง  

(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้  

(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป  

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือ 
ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป   
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

(ก)  มีสินทรัพย์ สุทธิตั้ งแต่  70 ล้านบาทขึ้นไป  ทั้งนี้  สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น 

(ข)  มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีรายได้ต่อปี
ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป 

(ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือ 
ในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 

 

 

 

 



 

 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถงึ ผู้ลงทุนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ แต่มใิช่ผู้ลงทุนสถาบัน 

(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี ้

(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ 
ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป  ท้ังนี้  
ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี ้

(ก) มี สินทรัพย์ สุทธิตั้ งแต่  50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้ งนี้  สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น 

(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป 

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือ 
ในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 

   ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงผู้เยาว์ 

2.2 ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารออมสิน 

ส านักงานใหญ่ เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์0-2299-9245 

2.3  วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้ 

ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ    
หุ้นกู้ได้ที่ส านักงานของผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของ
ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อหุ้นกู้ ได้ในวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลาท า
การของผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  

2.4 วันและวธีิการจองและการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้ 

 (1)  จ านวนการจองซื้อขั้นต่ า 

(ก) ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท                       
(หน่ึงแสนบาท) และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย (สิบหน่วย) หรือ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 

(ข) ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท     
(หนึ่งแสนบาท) และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 

 
 



 

 

 (2)  เอกสารประกอบการจองซื้อ 

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ 
ดังนี้ 

(ก) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวประชาชน
หมดอายุ  ให ้แนบส าเนาบัตรที ่ทางราชการออกให้ พร ้อมแนบส าเนาทะเบ ียนบ้านที ่มี 
เลขประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออก
ให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้ก าหนด) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

(ง) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ
ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่
ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ก าหนด) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มีอ านาจลงนามซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(จ) ส าหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ก าหนด
ก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ 

 (3)  วัน เวลา วิธีการจองซื้อ และการช าระค่าจองซื้อ 

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น ไปที่ส านักงานของผู้จัดการ  
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มี
บริการรับจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียว 
เต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยสามารถช าระค่าจองซื้อ ดังนี้ 

(ก) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(1) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) สามารถช าระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. 



 

 

ในวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

ชื่อบัญชี  : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565” 

(2) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบันท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า   
"เช็คธนาคาร") ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่   
24 มิถุนายน พ.ศ.  2565  และสามารถเรียกเก็บช าระเงินได้จากส านักหักบัญช ี
ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นและขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี ้

ชื่อบัญชี  : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565” 

(ข) ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ ่

(1) ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน หรือการโอน
เงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) สามารถช าระเงินค่าจองซื ้อ  ตั ้งแต่เวลา 8.30 น.                  
ถึงเวลา 15.30 น. ในวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่
ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

ชื่อบัญชี  : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565” 

(2) ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า 
"เช็คธนาคาร") ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์  สามารถช าระเงินค่าจองซื้อ 
ตั ้งแต่เวลา  8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที ่ 22 มิถ ุนายน พ.ศ. 2565  โดยเช็ค 
แคชเช ียร ์เช ็ค  หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที ่ไม่เกินวันที ่ 22 มิถุนายน  พ.ศ.2565 และ
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านั้น  และ 

ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบัญชีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้   

ชื่อบัญชี  : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565” 

(4) การด าเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้
ก าหนดไว้ในแต่ละสถานท่ีรับจองซื้อหุ้นกู้ 

(5) ผู้จองซื้อที่แสดงความจ านงในการจองซื้อ และได้ด าเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิก 
การจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกหรือปฏิเสธ  
การจองซื้อของผู้จองซื้อที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือกรณีท่ีผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุน
รายใหญ่ท่ีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างล่างนี้ 

(6) ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนก าหนด หากจ านวนหุ้นกู้มีผู้จองซื้อ
เข้ามาครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 

(7) ก่อนการรับจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละราย ท าแบบ
ประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม หรือ Suitability Test ก่อน เพื่อประเมินความเส่ียงของ
หุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่ยินยอมท า Suitability Test ดังกล่าว ผู้จัดการ
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวได้  



 

 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ท า Suitability Test แล้ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับคือ หุ้นกู้
มีระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ลงทุนรับได้จากการประเมิน แต่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
รายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อ
หุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า ตนยินยอมรับความเส่ียงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเส่ียง
ที่ผู้ลงทุนรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับ
ความเส่ียงตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุน
รายนั้นได้ 

(8) ในกรณีผู้ลงทุนประสงค์ที่จะได้รับช าระดอกเบี้ยและต้นเงินของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
ผู้ลงทุนจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคาร
จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย 

2.5 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ 

การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่ว่ารายใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ โดยผู้จัดการ 
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อ
หุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
อาจจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ตนเองหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอให้มีหุ้นกู้เหลือจากการจองซื้อจากผู้จองซื้อรายอื่นๆ ก่อน 

2.6 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  
จะเห็นสมควร โดยอาจท าการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ ได้ หรือจะปฏิเสธ 
การจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะเห็นควร  

2.7 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ 

(1) ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้จองซื้อที่ด าเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 2.4 
และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการช าระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ก าหนด ในกรณีช าระเงินโดย                   
เงินสด เงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อช าระเงินค่าจองซื้อเป็น
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ แต่ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก 
หักบัญชีในกรุงเทพมหานครส าหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ส านักหักบัญชีเดียวกันกับ
สถานที่จองซื้อนั้น ๆ ส าหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้              
อาจรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อส ารองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก  
ผู้จองซื้อหุ้นกู้ในล าดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่อยู่ในล าดับที่จะได้รับ  
การจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการช าระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไวใ้นข้อ 2.4 ซึ่งผู้จัดการ
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อหุ้นกู้รายนั้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้  
ในส่วนท่ีตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายอื่นๆ จนกว่าจะครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

(2) ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิในการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าในเรื่องใดๆ รวมถึง มีสิทธิย่นหรือขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ออกไป



 

 

จากเดิม หรือยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอขายหุ้นกู้เมื่อใดก็ได้ อีกทั้งยังมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อ
หุ้นกู้ของผู้จองซื้อที่ได้ยื่นไว้ให้แก่ ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

(3)      ในกรณีที่ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ (ภายในเวลาท าการของผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้) แจ้งว่ามีเหตุ                    
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้
ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันท าการถัดไป นับจากวันที่ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว 
ทั้งนี้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อ
หุ้นกู้ต้องด าเนินการภายในวันเดียวกันนั้น  

2.8 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้  ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจ านวนที่
จองซือ้หุ้นกู้  หรือในกรณีอื่นๆ 

2.8.1 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีท่ีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวน
ที่จองซื้อหุ้นกู้ หรือในกรณีอ่ืนๆ  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ด าเนินการให้ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับ  
การจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อ
หุ้นกู้ โดยจะด าเนินการให้ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) 
วันท าการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อ
ที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 
ภายใน 10 (สิบ) วันท าการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อ
หุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก าหนด โดยได้รับ  
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น              
ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน 
ค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) 
วันท่ีได้มีการช าระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการด าเนินการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้ตามที่กลา่วถงึ
ข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคนืเงินคา่จองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.8.2 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบ  
หุ้นกู้ที่เสนอขายได้ 

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะด าเนินการให้ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ 
ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะด าเนินการให้ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 
โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ใน 
ใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นับแต่วันส้ินสุดก าหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว



 

 

หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)  หรือจัดท าเป็น 
เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม 
ที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันท าการนับจากวันส้ินสุดก าหนดเวลา
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ 
(แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและ
วิธีการท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น            
ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน 
ค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) 
วันท่ีได้มีการช าระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการด าเนินการคืนเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กลา่วถงึ
ข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.9 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ 

นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดท าใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ผู้จัดการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้                 
ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ นับแต่ออกหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะด าเนินการ         
น าหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 15 (สิบห้า) 
วันท าการ นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามที่ผู้จองซื้อได้แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดังกล่าว 

  



 

 

ส่วนที่ 3 

ภาระภาษีเกี่ยวกับหุ้นกู้ภายใต้กฎหมายภาษีไทย  

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาระทางภาษีตามกฎหมายไทย ส าหรับการลงทุนโดยบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลในหุ้นกู้โดยทั่วไป และข้อมูลสรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ี มิได้มีวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษี 
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อมูลและสรุปภาระภาษีต่างๆ ในส่วนนี้จัดท าขึ้นโดยอ้างอิง
จากกฎหมายภาษีของประเทศไทย หนังสือตอบข้อหารือและการตีความกฎหมายภาษีโดยกรมสรรพากร  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ดังนั้น สรุปข้อมูลเกี่ยวกับภาระภาษีที่ระบุไว้ ในส่วนนี้จึงอาจ
เปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน  
ในหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้  รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมาย
ภาษีของประเทศไทย หรือกฎหมายภาษีของประเทศที่ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนมีแหล่งที่อยู่ รวมทั้งสนธิสัญญาทาง
ภาษีระหว่างประเทศไทยและประเทศของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนด้วย 

ภายใต้กฎหมายไทย ภาระภาษีของผู้ลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับ และสถานภาพทางภาษีของผู้ลงทุน เป็นต้นว่า ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็น 
นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจอยู่ใน
ประเทศไทยหรือไม่ หรือผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทยหรือไม่  

1) ภาษีเงนิได้ 

(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

1. กรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลธรรมดา 

(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้มีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม 
(1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องน าดอกเบี้ย หรือ ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการโอนหุ้นกู้ ไปรวมกับ
เงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหากผู้มีเงินได้เลือกที่จะน าดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น 
ผู้มีเงินได้สามารถน าภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ 

 



 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้  
จะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงธนาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องน าดอกเบี้ยไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถน าภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตใน 
การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู ้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ 
ผู้ลงทุนจะต้องน าผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่า
ที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

1. กรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลธรรมดา 

ผู้ถือหุ้นกู้จะถูกถือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้าผู้ถือหุ้นกู้ได้อยู่ในประเทศไทย 
ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันขึ้นไป 
ในปีปฏิทินเดียวกัน ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่  
กฎหมายไทยไม่ค านึงถึง สัญชาติของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด 

(1) ดอกเบี้ย  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ถือหุ้นกู้
ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จาก  
การโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 



 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และ (ก) มิได้ประกอบกิจการ (ข) มิได้ถือว่าประกอบกิจการ และ (ค) 
มิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จาก  
การโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้จะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 

(1) ดอกเบี้ย  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย ที่ผู้ลงทุนได้รับ
จะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จาก 
การโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี                      
ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ 
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร โดยก าหนดให้เงินได้
ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ดอกเบี้ย) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษ ี
ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดังนั้น ในกรณีของผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวม
ตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษีณ ที ่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หน่ึง) 
(บวกด้วยภาษีบ ารุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี้ยรับ
จากหุ้นกู้และก าไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือก าไรดังกล่าวที่ได้รับจาก
การซื้อขายหุ้นกู้เป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
หรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ  
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย 

3) อากรแสตมป์ 

การขายหรือการโอนหุ้นกู้ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป ์



 

 

เอกสารแนบท้าย 1 
รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถอืของผู้ออกหุ้นกู้ 

 
 


