ฉบับที่ 76/2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ผลการดําเนินธุรกรรมแลกเปลีย่ นพันธบัตร(Bond Switching)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
นายภูมิศกั ดิ์ อรัญญาเกษมสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะแถลงว่า สํานักงานบริ หารหนี้
สาธารณะ (สบน.) ได้ดาํ เนินธุ รกรรม Bond Switching ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงิน 10,000 ล้านบาท
ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ของพันธบัตร ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการหนี้และความเสี่ ยงของพอร์ ตหนี้รัฐบาลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นรวมถึงเป็ นการ
พัฒนารู ปแบบในการ ดําเนินธุ รกรรมBond Switching ให้ครอบคลุมเครื่ องมือทางการเงินอย่างหลากหลายซึ่งมีนกั ลงทุน
สนใจเข้าร่ วมเป็ นจํานวนมากอาทิ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สํานักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิ ชย์ กองทุนรวม
และบริ ษทั ประกัน รวมถึง นักลงทุนสถาบันจาก ต่างประเทศ โดยมีวงเงินเสนอแลกรวมสู งถึง33,539 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
3.35 เท่าของวงเงินที่ประกาศ(10,000 ล้านบาท) ทําให้ สบน. สามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ใกล้ครบกําหนด
(Source Bond) เป็ นพันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่ นเดิม (Destination Bond) ที่มีอายุยาวขึ้นและเป็ นการขยายฐานนักลงทุน
สําหรับธุ รกรรม Bond Switching โดยมีรายละเอียดของธุรกรรมดังนี้
1) พันธบัตรที่ใกล้ครบกําหนด
รุ่ นพันธบัตร
อายุคงเหลือ
ILB217A
2 ปี

วงเงินการทําธุรกรรม
10,000 ล้านบาท

2)พันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่ นเดิม
รุ่ นพันธบัตร
1. LB22DA
2. LB28DA
3. LB316A
4. LB326A
5. LB386A

อายุคงเหลือ
3 ปี 5 เดือน
9 ปี 5 เดือน
11 ปี 11 เดือน
13 ปี
18 ปี 11 เดือน
รวม

วงเงินการทําธุรกรรม
130 ล้านบาท
1,500 ล้านบาท
2,370 ล้านบาท
1,000 ล้านบาท
5,000 ล้านบาท
10,000 ล้ านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (Settlement Date)

-2ผลการทําธุ รกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้สามารถจําแนกเป็ น 4 มิติดงั นี้
1) ด้านการบริ หารความสมดุลของพอร์ ตหนี้ : ลดการกระจุกตัวของหนี้พนั ธบัตรที่จะครบกําหนด
ภายในปี 2564 โดยสามารถกระจายเป็ นพันธบัตรรุ่ นระยะกลางจนถึงระยะยาวให้กบั นักลงทุนทุกกลุ่มได้อย่างทัว่ ถึง
2) ด้านการบริ หารความเสี่ ยง: สามารถบริ หารหนี้และความเสี่ ยงของหนี้รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ย
ของSource Bond จาก 2 ปี เป็ นอายุเฉลี่ย15ปี 1เดือน
3) ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง: การทําธุรกรรมBond Switching ได้สร้างสภาพคล่องของพันธบัตรในตลาดรอง
โดยเฉพาะพันธบัตรที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (On-the-run Benchmark Bond)จํานวน 3 รุ่ น ได้แก่ รุ่ นอายุ 10
15 และ 20 ปี
4) ด้านการพัฒนารู ปแบบในการดําเนินธุ รกรรมBond Switching: การทําธุรกรรม Bond Switching
ในครั้งนี้เป็ นครั้งแรกที่ใช้พนั ธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ( Inflation Linked Bond:ILB)เป็ น Source Bondจึงนับเป็ นการพัฒนา
รู ปแบบในการดําเนินธุ รกรรม Bond Switching ให้ครอบคลุมเครื่ องมือทางการเงินอย่างหลากหลายมากขึ้นรวมทั้งเป็ น
การขยายฐานนักลงทุนในธุ รกรรมดังกล่าว
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผูจ้ ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้
ประสบความสําเร็ จ ด้วยดีและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับ การตอบรับและความร่ วมมือจากท่านในการดําเนินธุ รกรรม
Bond Switching ต่อไปในอนาคต

สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โทร. 02 271 7999 ต่อ 5812 และ 5814

