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 ดร. อตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ 

ส�านกังานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง 

ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย 

จ�ากัด (มหาชน) นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล 

เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย  

กรรมการและผู ้ จัดการตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย  ร่วมแถลงข่าวเปิดตวั “วอลเลต็ สบม.”

 “วอลเลต็ สบม.” หรือ วอลเลต็สะสมบอนด์มัง่ค่ัง 

มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง

บริการทางการเงนิ (Financial Inclusion) และเข้าถึง

พันธบัตรออมทรัพย์ได้ง ่าย สะดวกสบาย และ 

เท่าเทียมกัน โดยเป็นโครงการน�าร่องที่น�าเทคโนโลยี

มาใช้จ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านกระเป๋าตังค์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซ่ึงเป็นการต่อยอด 

แอปพลเิคชันเป๋าตงั ซ่ึงได้ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้

เป็นระบบการเงนิแบบเปิด สามารถรองรับวอลเลต็ได้

ซ่ึงประสิทธิภาพ ความน่าเช่ือถือ 

ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และ 

ลดโครงสร้างต้นทนุ ผ่านการลดข้ันตอน

ที่ซ�้ าซ ้อนและไม ่จ�าเป ็นออกไป 

ก า ร เ ป ิ ด ตั ว ก า ร พัฒนาดิ จิ ทั ล

แพลตฟอร์มทางการเงินร่วมกัน 

ขอ งป ร ะ เ ทศ ในค ร้ั งนี้ จึ ง เ ป ็ น 

ก้าวส�าคญัในการผลกัดนัให้พันธบตัร

ออมทรัพย์เป็นรูปแบบการลงทุน

ตามเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง 

(Technology-wise) ด้วยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบงานของภาครัฐ 

ปรับลดกระบวนงานภาครฐั ลดความ

ยุ ่งยากในการติดต ่อกับตัวแทน

จ�าหน่าย รวมถึงการใช้ e-Document 

เพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว

เช่น หนงัสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ่่าย การออกหนงัสือ

ค�้าประกันวงเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับ

สมุดพันธบัตร (Bond Book) โดยจะสามารถเช็ก

ประวัติการซื้อพันธบัตรในวอลเล็ต สบม. แทน

 พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีจ�าหน่าย

พันธบตัรออมทรัพย์รุ่น “วอลเลต็ สบม.” ให้แก่บคุคล

ธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป อายุ 3 ปี 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 

200 ล้านบาท วงเงนิซ้ือต่อรายตัง้แต่ 100 - 500,000 บาท  

โดยจะเปิดจ�าหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 น. ซ่ึงผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลด 

แอปพลิเคชันเป๋าตัง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 

ผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันศุกรท์ี่ 19 มิถุนายน 

2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการจ�าหน่าย ดังนี้

การจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วงเงินจ�าหน่าย

วันครบอายุไถ่ถอน

ระยะเวลาลงทะเบียน 

และวันจ�าหน่าย

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

วงเงินซื้อต่อราย

วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 

24 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. : 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

วันจ�าหน่าย : 24 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2563

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

(ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองให้

ความยินยอม ณ ธนาคารกรุงไทยฯ) เอกสาร 1. บัตรประชาชนของผู้เยาว์

และผู้ปกครอง 2. ทะเบียนบ้าน

หน่วยละ 1 บาท โดยซื้อข้ันต�่า 100 บาท – ขั้นสูง 500,000 บาท 

และซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท (ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งในการเขา้ซื้อ)

รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย

ช่องทางการจ�าหน่าย

การจ่ายดอกเบี้ย

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี 

วอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม. 

ในวนัที่ 24 ธันวาคม และวันที่ 24 มิถุนายนของทกุปี

ผูส้นใจสามารถสอบถามเก่ียวกับการดาวน์โหลดแอปพลเิคชันเป๋าตงั การลงทะเบยีน การใช้งานวอลเลต็ สบม. 

ได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรอืที่ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ทุกสาขา

หลายตวัพร้อมๆ กัน และเป็นการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 

Blockchain ภายใต้โครงการ MOF Blockchain  

ทีไ่ด้ริเริม่พัฒนาตัง้แต่ปี 2562 ทีผ่่านมา เพ่ือสนบัสนนุ

ระบบการเ งินในโลกแห ่งอนาคตที่ ต ้องคงไว ้ 

กับพันธบัตรออมทรัพย์ ซ่ึงโครงการนี้ได้รับความ 

ร่วมมอืจาก ธปท. และ TSD ทีส่นบัสนนุโครงการน�าร่องน้ี 

และในอนาคตจะมีการต่อยอดกับการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) 

ตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. ที่จะรองรับทุกกิจกรรม 

ที่เก่ียวกับหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง 

อีกด้วย

 “วอลเล็ต สบม.” ได้มีการลดหน่วยลงทุนให้มี

ขนาดเล็กลงจากเดิมที่ต้องซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์ 

ข้ันต�า่ 1,000 บาท เป็นการลงทนุข้ันต�า่เพียง 100 บาท

เท่านั้น เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

ของประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ลงทุนสามารถด�าเนินการได้

เองอย ่างสะดวกด ้วยตนเองผ ่าน e-Wal le t  

ในทกุข้ันตอน ตั้งแต่ลงทะเบยีนและยนืยนัตวัตนผ่าน

ระบบ e-KYC โอนเงินเพื่อซ้ือพันธบัตรออมทรัพย ์

ได้จากทุกธนาคารเข้าวอลเลต็ สบม. เชก็ประวัติการ

ซ้ือพันธบัตรได ้ทันทีแบบ Real-t ime รวมถึง

ดาวน์โหลด/แจ้งความจ�านงเก่ียวกับเอกสารต่างๆ 

Infographic การลงทะเบียน  

และการใช้วอลเล็ต สบม.

เง่ือนไขการจ�าหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.


