ฉบับที่ 135/2561

วันที่ 13 กันยายน 2561

Annual PDMO Market Dialogue ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
______________________________
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงผลการประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ ความตองการลงทุนของนักลงทุน และแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยใน
อนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการระดมทุนของรัฐบาลใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะ
ตลาด โดยมีผูรวมตลาดใหความสนใจเขารวมเปนจํานวนมาก อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ผูคาหลัก
ของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) และนักลงทุนสถาบันกวา 100 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
แผนการระดมทุนและแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ประมาณการความตองการระดมทุนในประเทศของรัฐบาลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงินรวม 1,163,668 ลานบาท แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1.1. การกูเงินใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
592,353 ลานบาท
(ก) การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
450,000 ลานบาท
(ข) การกูเงินเพื่อนํามาใหรัฐวิสาหกิจกูตอ
92,353 ลานบาท
(ค) การกูเ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล จากปงบประมาณ พ.ศ. 2561
50,000 ลานบาท
1.2 การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้เดิม (Rollover)
571,315 ลานบาท
(ก) การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูเ พื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ/ 346,436 ลานบาท
เมื่อรายจายสูงกวารายได และการบริหารหนี้ หนี้เงินกูบาททดแทน
การกูเงินตราตางประเทศ และหนีเ้ งินกู พ.ร.ก. ไทยเขมแข็งฯ
(ข) การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูเ พื่อชดใชความเสียหายให FIDF 167,532 ลานบาท
(ค) การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูม าเพื่อใหกูตอ
57,347 ลานบาท
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592,353 MB

New Borrowing

2. แผนการระดมทุนของรัฐบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รูปที่ 1: แสดงประมาณการความตองการและแนวทางการกูเงินในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
On-Lending

92,353

FY2018 Deficit

50,000

Deficit

450,000

Promissory Note
R-Bill, and Others

Overallotment

Savings Bond

Roll Over
571,315 MB

Rollover SOEs Debt

Rollover
Govt Debt

57,347

346,436

Benchmark Bond
5-10-15-20-30-50 Yr

Benchmark Bond Auction Plan
Tenors

Symbol

Auction Size
(Billion Baht)

Times

Total Issuance
(Billion Baht)

5

LB23DA

30 – 50

5–6

180 – 210

10

LB28DA

15 – 20

5–6

100 – 120

15

LB326A

13 – 18

5-6

80 – 110

20*

LB386A

10 – 13

5-6

70 – 100

30

LB466A

5–7

5-6

20 – 40

50

LB676A

5–7

5-6

20 – 30

Remark : * New Issue in FY2019

600,000
Rollover
FIDF Debt
By Bills

Remark :

167,532

By Instruments

1. Exclude SOEs’ direct borrowing and external borrowing of government
2. Exclude borrowing for cash management purpose with an amount of 90,000 THB mil

1

2.1 การออกพันธบัตร Benchmark
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สบน. วางแผนที่จะระดมทุนผานการออกพันธบัตรรัฐบาลที่ใช
ในการสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond) เปนหลัก ซึ่งสวนใหญจะเปนพันธบัตรรุนเดิมในตลาด
(Re-open) และมีรุนใหม (New-Issue) 1 รุน ไดแก พันธบัตรอายุ 20 ป (LB386A) โดยมีวงเงินรวมของพันธบัตร
(Bond Supply) จํานวน 600,000 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับความตองการของนักลงทุน
สบน. ไดมุงเนนการออก Benchmark Bond ใหครบทุกชวงอายุอยางตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุม
นักลงทุนทุกกลุม สรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Reference Rate) ใหกับตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และชวยสงเสริม
สภาพคลองในตลาดรอง ซึ่งจะเปนการสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อยางแทจริง
นอกจากนี้ สบน. ไดกําหนดใหพันธบัตร Benchmark รุน 5 ป เปนรุน Exclusivity และมี
Greenshoe Option โดยใหสิทธิเฉพาะแก MOF Outright PDs เทานั้นที่สามารถเขารวมการประมูลพันธบัตร
Benchmark รุน 5 ป ได รวมทั้งใหสิทธิในการซื้อพันธบัตร Benchmark ดังกลาวเพิ่มเติมในอัตราถัวเฉลี่ยรับ
(Average Accepted Yield: AAY) เปนจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของพันธบัตรที่ไดรับจัดสรร โดยใหใชสิทธิดังกลาว
ระหวางเวลา 11.00 – 11.30 น. ของวันประมูล
ทั้งนี้ สบน. สามารถพิจารณาจัดสรรพันธบัตรเพิ่มเติม (Overallotment) ใหแกผูเสนอประมูลตาม
อัต รารอ ยละที่ผูป ระมูล เสนอ โดยจะสามารถจัด สรรพัน ธบัต รเพิ่ม เติม ในสัด สว นที่กํา หนด หากสภาวะตลาด
เอื้ออํานวย
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2.2 การออกพันธบัตรออมทรัพย (Savings Bond)
สบน. มีแผนที่จะออกพันธบัตรออมทรัพย เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงลงทุน
ที่มีคุณภาพ และสงเสริมภาคการออมใหกับประชาชน อีกทั้ง เพื่อเปนการผลักดันใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ระดมทุน เพื่อใชในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังจะเปดจําหนายพันธบัตรออมทรัพย
จํานวน 2 ครั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะประกาศระยะเวลา เงื่อนไข อายุ และอัตราดอกเบี้ยใหทราบตอไป
2.3 การออกตราสารหนี้ระยะสั้น
สําหรับแผนการระดมทุนผานตราสารหนี้ระยะสั้น เชน ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) ตั๋วสัญญา
ใชเงิน (Promissory Note) และสัญญาเงินกู (Term Loan) เปนตน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการระดมทุน บริหาร
ตน ทุน ใหส อดคล อ งกั บ ความต อ งการใช เ งิ น ลดความเสี่ ย งในการกู เ งิ น เพื่ อ ปรั บ โครงสร า งหนี้ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการกูเงินในสภาวะที่ตลาดตราสารหนี้ที่มีความผันผวนได โดย สบน. จะติดตามปจจัยตางๆ อยาง
ใกลชิดเพื่อใชประกอบการพิจารณากูเงินผานตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอ
รัฐบาลสูงสุด
3. แผนการดําเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การดําเนินธุรกรรม Bond Switching ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงินไมเกิน 100,000 ลานบาท
โดยจะดําเนินการทั้งรูปแบบผานตัวกลาง (Syndication) ซึ่ง สบน. จะมีการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผูจัดการการ
แลกเปลี่ยนพัน ธบัตร (Arranger) ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 และบนระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส (Electronic-Switching:
E-Switching) ที่ สบน. และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดรวมกันพัฒนาเพื่อใหเปนอีกชองทางที่จะชวยอํานวย
ความสะดวกใหก ับ นัก ลงทุน และเพิ่ม จํ า นวนผู เ ลน ในการเขา ทํา ธุร กรรม โดย สบน. จะประกาศรูป แบบวงเงิน
รุนพันธบัตรที่จะใชในการแลกเปลี่ยน และชวงเวลาใหทราบตอไป
______________________________________
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