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# ค ำถำม ค ำตอบ

1 วอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ คืออะไร วอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ เปน็กระเปำ๋เงนิท่ีได้รบักำรพัฒนำต่อยอดจำก วอลเล็ต สบม. ผ่ำน Thailand Digital Platform เพ่ือใช้เปน็ช่องทำง
ออนไลน์เพ่ือรองรบักำรลงทุนซ้ือหุ้นกู้เอกชนท้ังในตลำดแรก (Primary Market) และ ซื้อขำยหุ้นกู้ในตลำดรอง (Secondary Market) ท้ัง
สกุลเงนิบำท และ สกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ
พรอ้มท้ัง กระเปำ๋ วอลเล็ต ซ้ือขำยหุ้นกู้ ยังเปน็กระเปำ๋ในกำรเก็บรกัษำหลักทรพัย์ในระบบไรใ้บหลักทรพัย์ (Scripless) โดยจะฝำกหลักทรพัย์ไว้
กับ TSD ผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะ Custodian และยังเปน็กระเปำ๋เงนิในกำรรบัดอกเบ้ียแต่ละงวด และรบัเงนิต้นเม่ือ
ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2 ผู้ลงทุนเปำ้หมำยหลักท่ีสำมำรถลงทุนในหุ้นกู้ดิจทัิล ผู้ลงทุนเปำ้หมำยหลักในกำรลงทุนในหุ้นกู้ดิจทัิล ได้แก่
1. ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และมีอำยุ 20 ปบีรบูิรณ์ข้ึนไป
2. นักลงทุนรำยย่อย และนักลงทุนรำยใหญ่ของธนำคำรกรุงไทย
3.  ผู้ท่ีค้นหำทำงเลือกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade

3 ผู้เยำว์สำมำรถสมัครวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ได้หรอืไม่ ไม่ได้ เน่ืองจำกผู้เยำว์ไม่สำมำรถจองซ้ือหุ้นกู้ได้ ดังน้ันผู้เยำว์ท่ีอำยุไม่ถึง 20 ปบีรบูิรณ์ ไม่สำมำรถสมัครวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ และจองซื้อหุ้นกู้
ผ่ำนวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้

4 ชำวต่ำงชำติสำมำรถสมัครวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ 
ได้หรอืไม่

ไม่ได้ วอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ เปดิให้บรกิำรเฉพำะบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยต้ังแต่อำยุ 20 ปบีรบูิรณ์ขึ้นไปและไม่มีสถำนะควำมเปน็บุคคล
ธรรมดำสัญชำติอเมรกัิน

5 สำมำรถซื้อขำยหุ้นกู้ท่ัวไปของเอกชนอื่นๆ ผ่ำนแอปฯ 
ได้หรอืไม่

ปจัจุบันวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ เปดิให้ซื้อหุ้นกู้ดิจทัิลของบรษัิทเอกชนท่ีออกผ่ำนวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ ได้เท่ำน้ัน ไม่สำมำรถซ้ือขำยหุ้นกู้ท่ัวไปอื่นใน 
วอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ได้



# ค ำถำม ค ำตอบ

6 ลูกค้ำท่ำนใดสำมำรถใช้บรกิำรจองซื้อ
หุ้นกู้ผ่ำน วอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ได้บ้ำง

1. ต้องมีกำรสมัครใช้บรกิำรแอพพลิเคชั่น “เปำ๋ตัง” และสมัครใช้บรกิำร “วอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้” โดยต้องผ่ำนกระบวนกำรยืนยันตัวตน จดัท ำ KYC (Know 
Your Customer) และ CDD พรอ้มท้ังจดัท ำแบบแจง้สถำนะควำมเปน็บุคคลอเมรกัิน / ไม่เปน็บุคคลอเมรกัิน ส ำหรบัลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 
(FATCA) เปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว

2. ลูกค้ำท่ีใช้บรกิำร วอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ ต้องเปน็บุคคลธรรมดำสัญชำติไทยท่ีมีอำยุต้ังแต่ 20 ป ีบรบูิรณ์ข้ึนไป เน่ืองจำกกำรจองซื้อหลักทรพัย์ไม่เสนอ
ขำยต่อผู้เยำว์ หรอืบุคคลท่ีมีอำยุไม่ถึง 20 ปบีรบูิรณ์ ท้ังน้ี กำรจองซ้ือผ่ำน “วอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้” สำมำรถเปดิบรกิำรให้กับกลุ่มลูกค้ำท่ีมีอำยุต้ังแต่ 60 
ปข้ึีนไป และกลุ่มลูกค้ำท่ีมีควำมเปรำะบำงของธนำคำร* (ท้ังน้ีลูกค้ำกลุ่มน้ีสำมำรถจองซ้ือหุ้นกู้ได้แต่มีข้อแม้ว่ำลูกค้ำต้องให้ควำมยินยอมรบัทรำบควำม
เส่ียง โดยคลิก “ยอมรบั” กดลงทุนจองซื้อและช ำระเงนิ)

* กลุ่มลูกค้ำเปรำะบำงของธนำคำร มีรำยละเอียดดังน้ี
(1) ผู้ลงทุนท่ีมีประสบกำรณ์หรอืมีควำมรูใ้นกำรลงทุนเฉพำะในเงนิฝำกหรอืสินทรพัย์ท่ีไม่มีควำมเส่ียง อำทิ พันธบัตรรฐับำล หรอืกองทุนรวม

พันธบัตรรฐับำล หรอื
(2) ผู้ลงทุนท่ีมีอำยุต้ังแต่ 60 ปขีึ้นไป และมีประสบกำรณ์หรอืมีควำมรูใ้นกำรลงทุนเฉพำะในเงนิฝำกหรอืสินทรพัย์ท่ีไม่มีควำมเส่ียง อำทิ พันธบัตร

รฐับำล หรอืกองทุนรวมพันธบัตรรฐับำล

7 กำรเติมเงนิเข้ำวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ 
สำมำรถท ำได้ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง

สำมำรถเติมเงนิได้ผ่ำนแอปฯ Mobile Banking ของทกุธนำคำร หรอื ผ่ำนสำขำของธนำคำรกรุงไทย
ท้ังน้ี ไม่รองรบักำรโอนเงนิจำก e-Wallet จำก non-Bank

8 กำรโอนเงนิออกจำกวอลเล็ตซื้อขำย 
หุ้นกู้ ท ำโดยวธิีกำรใดได้บ้ำง

สำมำรถโอนเงนิผ่ำน พรอ้มเพย์โดยใช้เลขท่ีบัตรประชำชน / หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ / Wallet ID ของตนเอง และผู้อื่นท่ีสมัครพรอ้มเพย์แล้ว 
หรอื โอนเงนิเข้ำบัญชีธนำคำร(ได้ทกุธนำคำร)

9 Limit กำรโอนเงนิของวอลเล็ต Limit กำรโอนเข้ำ เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรโอนเงนิเข้ำวอลเล็ตของธนำคำรต้นทำง
Limit กำรโอนออก : สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 วธิี คือ วธิีท่ี 1 โอนเงนิผ่ำนพรอ้มเพย์ โดยใช้ (1) เลขท่ีบัตรประชำชน (2) หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีผูกพรอ้มเพย์ 
และ (3) หมำยเลข Wallet ID ท้ังน้ีสำมำรถโอนเงนิออกได้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ต่อวัน
วธิีท่ี 2 โอนเงนิผ่ำนบัญชีธนำคำร โดยสำมำรถโอนเงนิออกไปยังบัญชีของธนำคำรกรุงไทยท่ีเปน็ชื่อเจำ้ของเดียวกันกับวอลเล็ต สำมำรถโอนเงนิออกได้     
ไม่จ ำกัดวงเงนิ หรอืบัญชีบุคคลอื่นของธนำคำรกรุงไทย หรอืบัญชีต่ำงธนำคำรโดยมีกำรจ ำกัดวงเงนิกำรโอนเงนิออกไม่เกิน 2 ล้ำนบำทต่อวัน
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10 ถ้ำต้องกำรโอนเงนิเข้ำวอลเล็ต วงเงนิ
สูงๆ ต่อครัง้ จะท ำได้อย่ำงไร

ผู้ลงทุนควรด ำเนินกำรผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ต ซ้ือขำยหุ้นกู้ ซ่ึงผูกบัญชีกรุงไทยดังกล่ำวจะเปน็กำรผูกบัญชีชื่อเดียวกันกับชื่อเจำ้ของวอลเล็ต

11 กรณีไม่มีบัญชีกรุงไทยสำมำรถสมัคร
ใช้งำนวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ได้หรอืไม่

ได้ โดยสำมำรถสมัครใช้งำนแอพพลิเคชั่น “เปำ๋ตัง” รวมถึงสมัครวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ได้ โดยต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัคร “เปำ๋ตัง” และ “วอลเล็ตซ้ือ
ขำยหุ้นกู้”

12 เงนิท่ีคงค้ำงอยู่ในวอลเล็ตมีกำรให้
ดอกเบ้ียหรอืไม่

เงนิท่ีคงค้ำงอยู่ในวอลเล็ตจะไม่มีกำรคิดค ำนวณดอกเบ้ียให้เหมือนกับเงนิท่ีคงค้ำงในบัญชีเงนิฝำกธนำคำร

13 หนังสือรบัรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจำ่ย จะ
ได้รบัอย่ำงไร

สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้จำกวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ในเมนู “ขอเอกสำรทำงภำษี”

14 กำรเปล่ียนเบอรมื์อถือแอปฯเปำ๋ตัง สำมำรถท ำกำรลบแอปฯเปำ๋ตัง แล้วติดต้ังใหม่ โดยสำมำรถเปล่ียนเบอรมื์อถือได้ตำมข้ันตอนดังต่อไปน้ี
• หลังจำกติดต้ังแอปฯเปำ๋ตังเรยีบรอ้ยแล้ว
• เปดิแอปฯ เตรยีมถ่ำยรูปบัตรประชำชน
• ถ่ำยรูปบัตรประชำชน
• กรอกหมำยเลขบัตรประชำชนและ เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีต้องกำรใช้ปจัจุบัน และรบัรหัส OTP

หมำยเหต:ุ กรณีมีกำรสมัคร วอลเล็ตหุ้นกู้ ส ำเรจ็ไว้ก่อนหน้ำน้ีแล้ว หำกมีกำรลบแอปฯเพ่ือเปล่ียนแปลงเบอรโ์ทรศัพท์ ไม่จ ำเปน็ต้องท ำกำรยืนยันตัวตน
เพ่ือสมัครวอลเล็ตใหม่อีกครัง้ ระบบจะเข้ำสู่หน้ำ วอลเล็ตหุ้นกู้ หลังจำกท ำข้ันตอนข้ำงต้นส ำเรจ็
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15 กำรเปล่ียน PIN หรอื กำรลืม PIN กำรเปล่ียน PIN สำมำรถท ำรำยกำรได้บนเปำ๋ตัง แบ่งเปน็ 2 กรณีดังน้ี

1. กรณี ไม่มีบัญชีธนำคำรกรุงไทย (CASA) ผูกกับแอปฯเปำ๋ตัง

• กดเมนูลืมพินบนแอปฯเปำ๋ตัง

• ถ่ำยรูปบัตรประชำชน

• กรอกข้อมูล DOPA

• สแกนใบหน้ำ

• ต้ัง PIN เปำ๋ตังใหม่

2. กรณี มีบัญชีธนำคำรกรุงไทย (CASA) ผูกกับแอปฯเปำ๋ตัง

• กดเมนู “ลืม PIN” บนแอปฯเปำ๋ตัง

• ยืนยันตัวตนผ่ำนแอป Krungthai NEXT

• ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT

• ต้ัง PIN เปำ๋ตังใหม่
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FAQ ค ำถำมท่ีพบบอ่ยเก่ียวกับหุน้กู้

# ค ำถำม ค ำตอบ

1 สำมำรถซ้ือหุ้นกู้ดิจทัิลท่ีเสนอขำยผ่ำนวอลเล็ต ผ่ำนช่องทำงอื่น เช่น 
สำขำธนำคำร หรอื Money Connect by Krungthai ได้หรอืไม่

ไม่ได้ หุ้นกู้ดิจทัิลเปดิขำยผ่ำน “วอลเล็ต ซ้ือขำยหุน้กู้” บนแอปพลิเคชั่น “เปำ๋ตัง” เท่ำน้ัน

ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อสอบถำมเจำ้หน้ำท่ีธนำคำรกรุงไทย หรอื Krungthai Call Center (0-2111-1111) เพ่ือ
สอบถำมข้ันตอนกำรสมัครวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ และข้ันตอนกำรท ำรำยกำรจองซ้ือหุ้นกู้ดิจทัิล

2 สำมำรถดูรำยละเอียดหุ้นกู้ดิจทัิลได้จำกท่ีไหน สำมำรถดูรำยละเอียดหุ้นกู้ดิจทัิล บนวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ โดยสำมำรถดำวน์โหลด สรุปข้อมูลส ำคัญของหุ้นกู้ดิจทัิล 
(Factsheet) และ/หรอื หนังสือชีช้วน ผ่ำนมือถือ หรอืสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้จำกเว็ปไซต์ของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ได้ท่ี www.sec.or.th

3 ซื้อหุ้นกู้ดิจทัิลแล้วได้หลักฐำนยืนยันอะไรบ้ำง จะได้รบัสลิปกำรท ำรำยกำรท่ี Save ลงในโทรศัพท์และสำมำรถดูได้ในประวัติกำรท ำรำยกำรในวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ได้
ทันทีเม่ือท ำรำยกำรส ำเรจ็ ท้ังน้ี หุ้นกู้ดิจทัิลจะเข้ำวอลเล็ตของผู้ลงทุนในวันท่ีออกหุ้นกู้ และสำมำรถด ำเนินกำรซื้อขำยใน
ตลำดรองได้ทันที

4 สำมำรถโอนหุ้นกู้ดิจทัิลให้กับบุคคลอื่นได้หรอืไม่ สำมำรถโอนหุ้นกู้ให้กับบุคคลอื่นได้ ผ่ำนวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ โดยหำกผู้ลงทุนต้องกำรโอนหุ้นกู้ดิจทัิลให้กับบุคคลอื่น
ต้องด ำเนินกำรติดต่อผู้ดูแลรกัษำหลักทรพัย์ (Custodian) โดยติดต่อแจง้ควำมประสงค์ผ่ำนสำขำของธนำคำรกรุงไทย

5 สำมำรถออกใบหุ้นกู้ได้หรอืไม่ สำมำรถออกเปน็ใบหุ้นกู้ได้ โดยมีเง ื่อนไขและค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบหุ้นกู้ตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้ดิจทัิลวอลเล็ต
ก ำหนด อย่ำงไรก็ดี หำกออกใบหุ้นกู้แล้ว จะต้องเปล่ียนวธิีกำรรบัดอกเบ้ีย มำเปน็โอนเข้ำบัญชีธนำคำร แทนกำรรบั
ดอกเบ้ียหรอืเงนิต้นเข้ำวอลเล็ต

6 สำมำรถขำยคืนก่อนครบก ำหนดได้หรอืไม่ กำรขำยคืนก่อนครบก ำหนดข้ึนอยู่กับเง ื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยแต่ละรุน่
โดยหุ้นกู้ดิจทัิล สำมำรถขำยผ่ำนตลำดรองของวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ได้โดยรำคำขำยข้ึนอยู่กับรำคำขำยในขณะน้ัน และ
ผู้ขำยจะได้รบัเงนิจำกกำรขำย โดยเปน็รำคำท่ีรวมดอกเบ้ียค้ำงรบั

7 หนังสือรบัรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจำ่ย จะได้รบัอย่ำงไร สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้จำกวอลเล็ต ซื้อขำยหุ้นกู้ ในเมนู “ขอเอกสำรทำงภำษี”
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8 สำมำรถขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดผ่ำนตลำดรองได้ในช่องทำงไหน สำมำรถด ำเนินกำรซ้ือหรอืขำยหุ้นกู้ ผ่ำนตลำดรองใน วอลเล็ตซ้ือขำยหุน้กู้ ได้ โดยจะมีรำคำเสนอซื้อ และรำคำเสนอขำย 
ปรำกฎซ่ึงจะสอดคล้องตำมรำคำตลำดในปจัจุบัน

9 กำรขำยหุ้นกู้ผ่ำนตลำดรอง ผู้ขำยจะได้รบัเม่ือใด เงนิค่ำขำยจะเข้ำวอลเล็ตของผู้ขำยหลังจำกท่ีธุรกรรมกำรขำยหุ้นกู้เรยีบรอ้ย และหุ้นกู้ดิจทัิลของผู้ขำยจะถูกตัดออกจำก
บัญชีวอลเล็ตของผู้ขำยทันที

10 ผู้ลงทุนสำมำรถซื้อหุ้นกู้ในตลำดรองได้หรอืไม่ ผู้ลงทุนท่ีมีบัญชีวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้เรยีบรอ้ยแล้ว สำมำรถซื้อหุ้นกู้ดิจทัิลในตลำดรองผ่ำนวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ได้ (ท้ังน้ี 
ส ำหรบักำรเปดิจ ำหน่ำยในตลำดรองจะข้ึนอยู่กับหุ้นกู้ในพอรต์ของ Market Maker)

11 เม่ือหุ้นกู้ครบก ำหนดจะได้รบัคืนเงนิต้นอย่ำงไร นำยทะเบียนหุ้นกู้ดิจทัิลจะด ำเนินกำรจำ่ยเงนิต้นท้ังจ ำนวนเข้ำวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ ในวันท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะ
มีข้อควำมแจง้เตือนรำยกำรดอกเบ้ียเข้ำผ่ำนมือถือ (ท้ังน้ี ส ำหรบัลูกค้ำท่ีได้มีกำรออกใบหุ้นกู้ เงนิต้นจะคืนเข้ำบัญชีตำมท่ี
ได้แจง้ไว้กับนำยทะเบียน โดยเปน็ไปตำมเง ื่อนไขนำยทะเบียนก ำหนด)

12 กำรรบัดอกเบ้ียของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รบัดอกเบ้ียอย่ำงไร นำยทะเบียนหุ้นกู้ดิจทัิลจะด ำเนินกำรจำ่ยดอกเบ้ียเข้ำวอลเล็ตซ้ือขำยหุ้นกู้ ตำมวันท่ีก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ โดยจะมี
ข้อควำมแจง้เตือนรำยกำรดอกเบ้ียเข้ำผ่ำนมือถือ

(ท้ังน้ี ส ำหรบัลูกค้ำท่ีได้มีกำรออกใบหุ้นกู้ ดอกเบ้ียจะได้รบัเข้ำบัญชีตำมท่ีได้แจง้ไว้กับนำยทะเบียน โดยเปน็ไปตำมเง ื่อนไข
นำยทะเบียนก ำหนด)

FAQ ค ำถำมท่ีพบบอ่ยเก่ียวกับหุน้กู้
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