
 
 
 

ฉบบัท่ี 76/2558                                                                                                                                        วนัท่ี 11 กนัยายน 2558 
 

การประชุม PDMO-Market Dialogue ปีงบประมาณ 2559 
เพือ่รับฟังความคดิเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล 

________________________________ 
  

ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดแ้ถลงผลการประชุม PDMO – Market Dialogue ปีงบประมาณ 2559 
ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ซ่ึงเป็นการประชุมหารือแบบหลายฝ่ายระหวา่ง สบน. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) ผูค้า้หลกัของ
กระทรวงการคลงั (MOF Outright PD) และผูร่้วมตลาดตราสารหน้ีประมาณ 150 ท่าน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อรับฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะตลาดตราสารหน้ีและความตอ้งการของนักลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาจดัท า
แผนการระดมทุนของรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนแนวทางการพฒันาตลาดตราสารหน้ีไทยในอนาคต โดยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

 

1.  ประมาณการความต้องการระดมทุนของรัฐบาลส าหรับปีงบประมาณ 2559 

ประมาณการความตอ้งการระดมทุนของรัฐบาลส าหรับปี งปม. 2559 วงเงินรวม 937,xxx ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

1.1. การกู้เงินเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้เดิม (Rollover) 
(ก) การกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีภายใต ้พ.ร.บ. หน้ีสาธารณะ (ขาดดุลฯ)                        104,xxx ลบ. 
(ข) การกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีภายใต ้พ.ร.ก. FIDF                                                  188,xxx  ลบ. 
(ค) การกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัค ้าประกนั       80,xxx  ลบ. 
(ง) การกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีล่วงหนา้โดยวธีิการแลกเปล่ียนพนัธบตัร                        50,xxx ลบ. 

 
 
 

1.2. การกู้เงินใหม่ในปี งปม. 2559 (รวมการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน) 
(จ) การกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ    390,xxx  ลบ. 
(ฉ) การกูเ้งินเพื่อน ามาให้รัฐวสิาหกิจกูต่้อ      63,xxx  ลบ. 
(ช)    การกูเ้งินเพื่อทดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ      61,xxx  ลบ. 
(ซ) การกูเ้งินเพื่อน าส่งเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพิบติั   1,xxx ลบ.  

 
 

รวม 1.1 + 1.2                        937,xxx ลบ. (100%) 
 

รวมการระดมทุนเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้                                                                  422,xxx ลบ. (45%) 

การกู้เงินใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                        515,xxx ลบ. (55%) 



 

 
 

2.  กลยุทธ์การระดมทุนของรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

รูปท่ี 1: แสดงประมาณการความตอ้งการระดมทุนและแนวทางการการระดมทุนในปีงบประมาณ 2559    
     

 
 

2.1 การออกพนัธบัตร Benchmark  
สบน.จะออกพนัธบตัร Benchmark เป็นเคร่ืองมือหลกัในการระดมทุน โดยจะออกพนัธบตัร Benchmark  

รุ่นอายุ 5 ปี  10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 50 ปี วงเงิน 460,000 ลา้นบาท ประกอบกบัพนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบ้ีย
แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ (ILB) วงเงิน 40,000 ล้านบาท ท าให้มีปริมาณวงเงินพนัธบตัรรัฐบาล (Bond 
Supply) รวมทั้งส้ิน 500,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของประมาณการความตอ้งการระดมทุน 937,000 ลา้นบาท และ
เน่ืองจากในช่วงหลายปีที่ผา่นมา สบน. ไดมุ้่งเนน้การพฒันาพนัธบตัร Benchmark รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี ให้มีสภาพคล่อง
สูงและสามารถท าหนา้ที่เป็นอตัราอา้งอิงที่มีประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ตลอดจนไดร้ับการตอบรับที่ดี
จากนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยพนัธบตัรทั้ง 2 รุ่น ไดถู้กน าไปค านวณอยูใ่น Index ชั้นน าของต่างประเทศ ดงันั้น ใน
ปีงบประมาณ 2559 สบน. จะเนน้การพฒันาพนัธบตัร Benchmark รุ่นอายุ 15 ปี และ 20 ปี ให้มีสภาพคล่องเพิ่มข้ึน โดยการ
ออกพนัธบตัรและวางตารางการประมูลให้เหมาะสม ตลอดจนขอความร่วมมือจาก MOF Outright PD ในการท าหน้าท่ี
เป็น Market Maker ในตลาดรอง และผลกัดนัให้พนัธบตัรดงักล่าวอยูใ่น Index ต่างๆ ทั้งน้ี สบน. จะมีการประชาสัมพนัธ์
และติดตามประเมินผลการพฒันาสภาพคล่องของพนัธบตัรรุ่นท่ีกล่าวอยา่งใกลชิ้ดต่อไป  



 

 

ส าหรับปีงบประมาณ 2559 สบน. ก าหนดออกพนัธบัตร Benchmark จ านวน 6 รุ่น ได้แก่ 

 รุ่นอายุ 5 ปี  : LB206A 

 รุ่นอายุ 10 ปี  : LB25DA 

 รุ่นอายุ 15 ปี  : LB296A 

 รุ่นอายุ 20 ปี  : LB366A 

 รุ่นอายุ 30 ปี  : LB446A  

 รุ่นอายุ 50 ปี  : LB666A 
 

 โดยพันธบัตร Benchmark รุ่น 5 ปี ย ังคงให้เป็นรุ่น Exclusivity และมี Greenshoe Option  
โดยกระทรวงการคลงัไดใ้หสิ้ทธิเฉพาะแก่ MOF Outright PD ท่ีสามารถเขา้ร่วมการประมูลพนัธบตัร Benchmark รุ่น 5 ปี รวมทั้ง
ใหสิ้ทธิในการซ้ือพนัธบตัร Benchmark ดงักล่าวเพิ่มเติมในอตัราถวัเฉล่ียรับ (Average Accepted Yield: AAY) เป็นจ านวนไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของพนัธบตัรท่ีไดรั้บจดัสรร โดยใหใ้ชสิ้ทธิดงักล่าวระหวา่งเวลา 11.00 – 11.30 น. ของวนัประมูล 
 

 2.2 การออกตั๋วเงินคลงั (Treasury Bill)  
สบน. มีแผนการออก T-Bill รุ่นอายุ 28 วนั อยา่งต่อเน่ือง เพื่อช่วยรักษาระดบัเงินคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอ

ต่อการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ โดย สบน. จะออกตั๋วเงินคลังรุ่นอายุ 28 วัน วงเงิน 15,000 - 25,000 ล้านบาท ทุกสัปดาห์ อยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อใหมี้วงเงินเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด  

 

 2.3 การออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation-Linked 
Bond : ILB)  

สบน. ไดด้ าเนินการพฒันาพนัธบตัร ILB มาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือหลกั
ในการระดมทุนของรัฐบาล สร้างความหลากหลายในตราสารหน้ีภาครัฐ และเป็นทางเลือกในการลงทุนส าหรับนกัลงทุน โดย 
สบน. ไดท้  าการออกพนัธบตัร ILB แลว้จ านวน 2 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่นอายุ 10 ปี (ILB217A) และรุ่นอายุ 15 ปี (ILB283A) และไดท้ าการ
เพิ่มยอดคงคา้งให้กบัพนัธบตัร ILB ทั้ง 2 รุ่น ให้อยูใ่นระดบั 100,000 ลา้นบาท เพื่อสร้างสภาพคล่องให้เกิดข้ึนในพนัธบตัร ILB 
ดว้ยเหตุน้ี ในปีงบประมาณ 2559 สบน. จึงมีแผนท่ีจะออก ILB อยา่งต่อเน่ือง โดยไดพ้ิจารณาถึงการ re-open พนัธบตัรทั้ง 2 รุ่น
ดงักล่าว และท าการออกพนัธบตัร ILB รุ่นใหม่ท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งน้ี สบน. จะท าการหารือกบักลุ่มนักลงทุนและ MOF 
Outright PD ในการประชุมถดัๆ ไป เพื่อก าหนดรุ่นอายแุละช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการออกพนัธบตัร ILB ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  กรอบวงเงินการประมูลแบบไม่แข่งขันราคา (Non-Competitive Bid: NCB) 
 

ตามที่กระทรวงการคลงัไดม้ีการประมูลรูปแบบ NCB อยา่งต่อเน่ือง เพื่อขยายฐานนกัลงทุน และเปิดโอกาส
ให้นกัลงทุนซ่ึงเป็นมูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร และกองทุนท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีใช้ประโยชน์จากเงินตน้สามารถ
เขา้ถึงพนัธบตัรรัฐบาล โดยในช่วงท่ีผา่นมามีความตอ้งการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน 

สบน. ไดห้ารือร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินในการประมูลรูปแบบ  
NCB ให้สอดรับความตอ้งการลงทุนของนกัลงทุน จึงไดพ้ิจารณาปรับกรอบวงเงินการเข้าประมูลของนักลงทุนต่อรายเป็น
ดงัน้ี  

นักลงทุนสามารถเสนอซ้ือได้ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินประมูล โดยกระทรวงการคลงัจะ
จัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอซ้ือในวงเงินประมูลส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาทแรกก่อน และจะจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเพิ่มเติมตาม
สัดส่วนจ านวนที่เสนอซ้ือ (Pro-rata) ส าหรับส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทแรก ซ่ึงจะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559      
เป็นตน้ไป โดยรายละเอียดปรากฏตามรูปท่ี 2   

 

รูปท่ี 2 กรอบวงเงินการประมูลรูปแบบ NCB ใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  แผนการออกพนัธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2559 
 

 ในปีงบประมาณ 2559 สบน. มีแผนการออกพนัธบตัรออมทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการออมของภาคประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพ และเน่ืองจากในเดือนตุลาคม 2558 ผูใ้ช้สิทธ์ิตาม พ.ร.บ. 
Undo (พ.ร.บ. การกลบัไปใชสิ้ทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557) จะไดรั้บเงิน
คืน ประกอบกบัในเดือนมิถุนายน 2559 จะมีพนัธบตัรออมทรัพยพ์ิเศษ (ไทยเขม้แข็ง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบ
ก าหนดอาย ุดงันั้น สบน. จึงวางแผนออกพนัธบตัรออมทรัพย ์วงเงินประมาณ 100,000 ลา้นบาท เพื่อรองรับความตอ้งการลงทุน
ท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าว โดยจะประกาศเง่ือนไข อาย ุและอตัราดอกเบ้ียใหท้ราบต่อไป 
 
 
 
 
 
ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ส านกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี 
โทร : 02-271-7999 ต่อ 5807, 5814 
www.pdmo.go.th 
 


