ฉบับที่ 10/2564

วันที่ 25 มกราคม 2564

กระทรวงการคลังเปิ ดจาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ พเิ ศษรุ่น “เราชนะ”
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
__________________________________________________

นางแพตริ เซี ย มงคลวนิ ช ผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) แถลงข่าวการ
จาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่ น “เราชนะ” (We Win) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับประชาชน และพลิ กฟื้ นเศรษฐกิ จที่ ได้รับผลกระทบการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ซึ่ งพันธบัตรออมทรัพย์เป็ นตรา
สารหนี้ที่มีความมัน่ คงให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จ
และเป็ นหนึ่ งในนโยบายของรัฐเพื่อการดูแลประชาชน ทุกกลุ่ม พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่ น “เราชนะ”
จะเริ่ มจาหน่ ายบนวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋ าตังเป็ นที่แรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และจาหน่าย
ผ่านธนาคารตัวแทนจาหน่ ายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป ซึ่ งผูล้ งทุนสามารถเลื อกลงทุนได้ตาม
ความสะดวก ดังนี้
1) รุ่ นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. วงเงิ นจาหน่ าย 5,000 ล้านบาท รุ่ นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ ย
แบบขั้นบันได (Step-up) เฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยเริ่ มลงทุนได้ต้ งั แต่ 100 บาท จนถึ ง 5 ล้านบาท ซึ่ งในทุก
ขั้นตอนผูล้ งทุนไม่จาเป็ นต้องไปธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋ าตังเพื่อลงทะเบียนและ
เตรี ยมโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ได้ต้ งั แต่วนั นี้ เป็ นต้นไป จาหน่ ายตั้งแต่วนั ที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
2) รุ่ นเราชนะ วงเงินจาหน่าย 55,000 ล้านบาท โดยเป็ นการจาหน่ายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
และนิ ติบุคคลไม่แสวงหากาไรผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจาหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ แบบไม่จากัดวงเงิ นซื้ อ ตั้งแต่วนั ที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2564
แบ่งการจาหน่ายเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
(1) วันที่ 5-15 กุ ม ภาพันธ์ 2564 จ าหน่ า ยให้ ก ับ ประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ ยแบบ
ขั้นบันได (Step Up) โดยรุ่ นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และรุ่ นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
(2) วันที่ 16-19 กุ มภาพันธ์ 2564 จ าหน่ ายให้ ก ับนิ ติ บุ ค คลที่ ไม่ แสวงหาก าไรตามที่
กระทรวง การคลังกาหนด รุ่ นอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปี
ทั้งนี้ วงเงินรุ่ นเราชนะที่จาหน่ ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจาหน่ายไม่นบั รวมกัน
ผูล้ งทุนจึงสามารถลงทุนได้ท้ งั 2 ช่องทาง
/ สบน. ...

-2สบน. ตระหนักถึงความสาคัญของสุ ขภาพผูล้ งทุนและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 จึงได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจาหน่ายปรับวิธีการจองซื้ อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และมาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถ
ทาธุ รกรรมได้อย่างปลอดภัย ซึ่ งผูล้ งทุ นสามารถติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ ยวกับเงื่ อนไขและวิธี การซื้ อ
พันธบัตรออมทรัพย์ผา่ นช่องทางต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจาหน่ายทั้ง 4 แห่ ง สาหรับวอลเล็ต สบม. ผูส้ นใจ
สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรื อที่ธนาคารกรุ งไทยทุกสาขา
_____________________________________________________

Infographic การลงทะเบียน
และการใช้วอลเล็ต สบม.

สรุ ปเงื่อนไขการจาหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่ น

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

