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เปิดตัว “วอลเลต็ สบม.” มติิใหม่ของการซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์  
และการจ าหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์รุ่น “วอลเลต็ สบม.”  

__________________________________________________ 
 

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้น
ตลาดตราสารหน้ี ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ร่วมกนัแถลงข่าวเปิดตวั “วอลเล็ต สบม.” โดยมี นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดร.ภากร ปีตธวชัชัย 
กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นางสาวภทัรวสี สุวรรณศร กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
ส านักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั และนายเดช ฐิติวณิช ผูช่้วยผูว้่าการ สายระบบขอ้สนเทศ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าว  

“วอลเล็ต สบม.” หรือวอลเล็ต สะสมบอนด์มัง่คัง่ มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้ถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และเขา้ถึงพนัธบตัรออมทรัพยไ์ดง่้าย สะดวกสบาย 
และเท่าเทียมกนั โดยเป็นโครงการน าร่องท่ีน าเทคโนโลยีมาใชจ้  าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพยผ์า่นกระเป๋าตงัค์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซ่ึงเป็นการต่อยอดแอปพลิเคชนั เป๋าตงั ซ่ึงไดอ้อกแบบโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบ
การเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆ  กัน และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
Blockchain ภายใตโ้ครงการ MOF Blockchain ท่ีไดร่ิ้เริมพฒันาตั้งแต่ปี 2562 ท่ีผา่นมา เพื่อสนบัสนุนระบบ
การเงินในโลกแห่งอนาคตท่ีตอ้งคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพ ความน่าเช่ือถือ ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และลด
โครงสร้างตน้ทุน ผา่นการลดขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อนและไม่จ  าเป็นออกไป การเปิดตวัการพฒันาดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ทางการเงินร่วมกนัของประเทศในคร้ังน้ีจึงเป็นกา้วส าคญัในการผลกัดนัให้พนัธบตัรออมทรัพยเ์ป็นรูปแบบ
การลงทุนตามเศรษฐกิจดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง (Technology-wise) ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของภาครัฐ 
ปรับลดกระบวนงานภาครัฐ ลดความยุง่ยากในการติดต่อกบัตวัแทนจ าหน่าย รวมถึงการใช ้e-Document เพื่อ
ลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนัธบตัรออมทรัพย ์ซ่ึงโครงการน้ีไดรั้บความร่วมมือจาก ธปท. และ TSD ท่ี
สนับสนุนโครงการน าร่องน้ี และในอนาคตจะมีการต่อยอดกับการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั 
(Digital Infrastructure) ตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. ท่ีจะรองรับทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยท์ั้งในตลาดแรก
และตลาดรองอีกดว้ย 
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 “วอลเล็ต สบม.” ไดมี้การลดหน่วยลงทุนให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมท่ีตอ้งซ้ือพนัธบตัรออมทรัพย์
ขั้นต ่า 1,000 บาท เป็นการลงทุนขั้นต ่าเพียง 100 บาทเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการเขา้ถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ผูล้งทุนสามารถด าเนินการไดเ้องอย่างสะดวกดว้ยตนเองผ่าน e-Wallet ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ลงทะเบียนและยืนยนัตวัตนผา่นระบบ e-KYC โอนเงินเพื่อซ้ือพนัธบตัรออมทรัพยไ์ดจ้ากทุกธนาคารเขา้วอลเล็ต  
สบม. เช็คประวติัการซ้ือพนัธบตัรไดท้นัทีแบบ Real-time รวมถึงดาวน์โหลด/แจง้ความจ านงเก่ียวกบัเอกสารต่างๆ 
เช่น หนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย การออกหนังสือค ้ าประกนัวงเงิน เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูล้งทุนจะไม่ได้รับสมุด
พนัธบตัร (Bond Book) โดยจะสามารถเช็คประวติัการซ้ือพนัธบตัรในวอลเล็ต สบม. แทน 

พร้อมกนัน้ี กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีจ  าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพย์รุ่น “วอลเล็ต สบม.” 
ให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป อายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.70 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 
200 ลา้นบาท วงเงินซ้ือต่อรายตั้งแต่ 100 - 500,000 บาท โดยจะเปิดจ าหน่ายตั้งแต่วนัพุธท่ี 24 มิถุนายน 2563 เวลา 
8.30 น. ซ่ึงผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตงั ลงทะเบียนและยืนยนัตวัตนผ่านวอลเล็ต สบม.         
ไดต้ั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดการจ าหน่าย ดงัน้ี 

 

การจ าหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเลต็ สบม. ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วงเงินจ าหน่าย วงเงนิไม่เกนิ 200 ล้านบาท  
รุ่นอายแุละอตัราดอกเบ้ีย อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.70 ต่อปี  
ระยะเวลาลงทะเบียน 
และวนัจ าหน่าย 

ลงทะเบียนผา่นวอลเลต็ สบม. : 19 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 
วนัจ าหน่าย : 24 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2563 

วงเงินซ้ือต่อราย 
หน่วยละ 1 บาท โดยซ้ือขั้นต ่า 100 บาท – ขั้นสูง 500,000 บาท  
และซ้ือเพ่ิมคร้ังละ 100 บาท (ไม่จ ากดัจ านวนคร้ังในการเขา้ซ้ือ) 

ผูมี้สิทธ์ิซ้ือ 
บุคคลธรรมดาท่ีถือสญัชาติไทยท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป 

(ผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งใหผู้ป้กครองใหค้วามยนิยอม ณ ธนาคาร
กรุงไทยฯ) เอกสาร 1. บตัรประชาชนของผูเ้ยาวแ์ละผูป้กครอง 2. ทะเบียนบา้น 

การจ่ายดอกเบ้ีย จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 งวด ผา่นวอลเลต็ สบม. ในวนัท่ี 24 ธนัวาคมและวนัท่ี 24 มิถุนายนของทุกปี 
วนัครบอายไุถ่ถอน 24 มิถุนายน 2566 
ช่องทางการจ าหน่าย วอลเลต็ สบม. ผา่นแอปพลิเคชนัเป๋าตงั 

  ผูส้นใจสามารถสอบถามเก่ียวกบัการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัเป๋าตงั การลงทะเบียน การใช้
งานวอลเล็ต สบม. ไดท่ี้ Call Center โทร. 02-111-1111 หรือท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา 
 
 
 
 

         Infographic การลงทะเบียน                                                                             เง่ือนไขการจ าหน่าย  
           และการใชว้อลเลต็ สบม.                                                                พนัธบตัรออมทรัพย ์วอลเลต็ สบม. 



 
หมายเหตุ : อตัราดอกเบ้ียหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เท่ากบั 1.445% ต่อปี 

 

 
 
 
 

ส านกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี  ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 0 2265 8050 ต่อ 5322, 5315 
 


