ฉบับที่ 64/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เปิ ดตัว “วอลเล็ต สบม.” มิติใหม่ ของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์
และการจาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ ร่ ุน “วอลเล็ต สบม.”
__________________________________________________

ดร. อุตตม สาวนายน รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง นายธี รัชย์ อัตนวานิ ช ที่ปรึ กษาด้าน
ตลาดตราสารหนี้ สานัก งานบริ หารหนี้ ส าธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรี วณิ ช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ร่ วมกันแถลงข่าวเปิ ดตัว “วอลเล็ต สบม.” โดยมี นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล
เลขาธิ ก ารส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ดร.ภากร ปี ตธวัช ชัย
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั
สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด และนายเดช ฐิ ติวณิ ช ผูช้ ่ วยผูว้ ่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการแถลงข่าว
“วอลเล็ต สบม.” หรื อวอลเล็ต สะสมบอนด์ม งั่ คัง่ มี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Financial Inclusion) และเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ง่าย สะดวกสบาย
และเท่าเทียมกัน โดยเป็ นโครงการนาร่ องที่นาเทคโนโลยีมาใช้จาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ผา่ นกระเป๋ าตังค์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่ งเป็ นการต่อยอดแอปพลิเคชัน เป๋ าตัง ซึ่ งได้ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้เป็ นระบบ
การเงิ น แบบเปิ ด สามารถรองรั บ วอลเล็ ต ได้ห ลายตัว พร้ อ มๆ กัน และเป็ นการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี
Blockchain ภายใต้โครงการ MOF Blockchain ที่ได้ริ่เริ มพัฒนาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผา่ นมา เพื่อสนับสนุนระบบ
การเงิ นในโลกแห่ งอนาคตที่ตอ้ งคงไว้ซ่ ึ งประสิ ทธิ ภาพ ความน่ าเชื่ อถือ ความรวดเร็ ว ความโปร่ งใส และลด
โครงสร้างต้นทุน ผ่านการลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและไม่จาเป็ นออกไป การเปิ ดตัวการพัฒนาดิจิทลั แพลตฟอร์ ม
ทางการเงิ นร่ วมกันของประเทศในครั้งนี้ จึงเป็ นก้าวสาคัญในการผลักดันให้พนั ธบัตรออมทรัพย์เป็ นรู ปแบบ
การลงทุนตามเศรษฐกิจดิจิทลั อย่างแท้จริ ง (Technology-wise) ด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบงานของภาครัฐ
ปรับลดกระบวนงานภาครัฐ ลดความยุง่ ยากในการติดต่อกับตัวแทนจาหน่าย รวมถึงการใช้ e-Document เพื่อ
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่ งโครงการนี้ ได้รับความร่ วมมือจาก ธปท. และ TSD ที่
สนับ สนุ นโครงการนาร่ องนี้ และในอนาคตจะมี ก ารต่ อยอดกับการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐานดิ จิท ลั
(Digital Infrastructure) ตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. ที่จะรองรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ท้ งั ในตลาดแรก
และตลาดรองอีกด้วย

-2“วอลเล็ต สบม.” ได้มีการลดหน่ วยลงทุนให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่ตอ้ งซื้ อพันธบัตรออมทรัพย์
ขั้นต่ า 1,000 บาท เป็ นการลงทุนขั้นต่ าเพียง 100 บาทเท่านั้น เพื่อสนับสนุ นการเข้าถึงบริ การทางการเงินของ
ประชาชนทุ กกลุ่ ม ผูล้ งทุนสามารถดาเนิ นการได้เองอย่างสะดวกด้วยตนเองผ่าน e-Wallet ในทุ กขั้นตอน ตั้งแต่
ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC โอนเงินเพื่อซื้ อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากทุกธนาคารเข้าวอลเล็ต
สบม. เช็คประวัติการซื้ อพันธบัตรได้ทนั ทีแบบ Real-time รวมถึงดาวน์โหลด/แจ้งความจานงเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
เช่ น หนังสื อรั บรองหักภาษี ณ ที่ จ่าย การออกหนังสื อค้ าประกันวงเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูล้ งทุนจะไม่ได้รับสมุ ด
พันธบัตร (Bond Book) โดยจะสามารถเช็คประวัติการซื้ อพันธบัตรในวอลเล็ต สบม. แทน
พร้ อมกันนี้ กระทรวงการคลังจะเปิ ดให้มี จาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “วอลเล็ต สบม.”
ให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี วงเงินไม่เกิ น
200 ล้านบาท วงเงินซื้ อต่อรายตั้งแต่ 100 - 500,000 บาท โดยจะเปิ ดจาหน่ายตั้งแต่วนั พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา
8.30 น. ซึ่ งผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิ เคชันเป๋ าตัง ลงทะเบี ยนและยืนยันตัวตนผ่านวอลเล็ ต สบม.
ได้ต้ งั แต่วนั ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป โดยมีรายละเอียดการจาหน่าย ดังนี้
การจาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ ร่ ุน วอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
วงเงินจาหน่าย
วงเงินไม่ เกิน 200 ล้ านบาท
รุ่ นอายุและอัตราดอกเบี้ย
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี
ระยะเวลาลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. : 19 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป
และวันจาหน่าย
วันจาหน่าย : 24 มิถุนายน – 14 สิ งหาคม 2563
หน่วยละ 1 บาท โดยซื้อขั้นต่า 100 บาท – ขั้นสูง 500,000 บาท
วงเงินซื้ อต่อราย
และซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท (ไม่จากัดจานวนครั้งในการเข้าซื้อ)
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ผูม้ ีสิทธิ์ซ้ือ
(ผูท้ ี่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ จะต้องให้ผปู ้ กครองให้ความยินยอม ณ ธนาคาร
กรุ งไทยฯ) เอกสาร 1. บัตรประชาชนของผูเ้ ยาว์และผูป้ กครอง 2. ทะเบียนบ้าน
การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม. ในวันที่ 24 ธันวาคมและวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน
24 มิถุนายน 2566
ช่องทางการจาหน่าย
วอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋ าตัง

ผูส้ นใจสามารถสอบถามเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋ าตัง การลงทะเบียน การใช้
งานวอลเล็ต สบม. ได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรื อที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา

Infographic การลงทะเบียน
และการใช้วอลเล็ต สบม.

เงื่อนไขการจาหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เท่ากับ 1.445% ต่อปี

สานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 0 2265 8050 ต่อ 5322, 5315

