ฉบับที่ 47/2562

วันที่ 17 เมษายน 2562

ผลการดําเนินธุรกรรมแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Bond Switching)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
___________________________
นายภูมิศกั ดิ์ อรั ญญาเกษมสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ แถลงว่า สํานักงานบริ หารหนี้
สาธารณะ (สบน.)ได้ดาํ เนิ นธุ รกรรม Bond Switching ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายและจัดการการ
แลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อวันที่ 11เมษายน 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตร และส่ งเสริ มการบริ หาร
จัดการหนี้และความเสี่ ยงของพอร์ตหนี้รัฐบาลให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นซึ่งมีนกั ลงทุนสนใจเข้าร่ วมเป็ นจํานวนมาก อาทิ กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ สํานักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิ ชย์ กองทุนรวม และบริ ษทั ประกัน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
จากต่างประเทศ โดยมีวงเงินเสนอแลกรวมสู งถึง217,473 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 2.42 เท่าของวงเงินที่ประกาศ (90,000 ล้านบาท)
ทําให้ สบน. สามารถดําเนิ นการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ใกล้ครบกําหนด (Source Bond) กับพันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่ นเดิม
(Destination Bond) ในรุ่ นอายุที่ยาวขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการลงทุนทั้งกลุ่มนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) พันธบัตรที่ใกล้ครบกําหนด
รุ่นพันธบัตร
อายุคงเหลือ
วงเงินการทําธุรกรรม
2 เดือน
9,537ล้านบาท
1. LB196A
1 ปี 2 เดือน
27,753 ล้านบาท
2. LB206A
2 ปี 8 เดือน
26,687ล้านบาท
3. LB21DA
3 ปี 2 เดือน
26,023ล้านบาท
4. LB226A
รวม
90,000 ล้านบาท
2)พันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่ นเดิม
รุ่นพันธบัตร
อายุคงเหลือ
วงเงินการทําธุรกรรม
1. LB23DA
4 ปี 8 เดือน
5,000ล้านบาท
2. LB28DA
9 ปี 8 เดือน
10,000ล้านบาท
3. LB326A
13 ปี 2 เดือน
15,000ล้านบาท
4. LB386A
19 ปี 2 เดือน
30,000ล้านบาท
5. LB466A
27 ปี 2 เดือน
10,000 ล้านบาท
6. LB676A
48 ปี 2 เดือน
20,000ล้านบาท
รวม
90,000 ล้านบาท

-2ผลการทําธุ รกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้ สามารถจําแนกเป็ น 4 มิติ ดังนี้
1) ด้านการบริ หารความสมดุลของพอร์ตหนี้: ลดการกระจุกตัวของหนี้พนั ธบัตรที่จะครบกําหนดภายในปี
2565 โดยสามารถกระจายเป็ นพันธบัตรรุ่ นระยะกลางจนถึงระยะยาวให้กบั นักลงทุนทุกกลุ่มได้อย่างทัว่ ถึง
2) ด้านการบริ หารความเสี่ ยง: สามารถบริ หารหนี้และความเสี่ ยงของหนี้ รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของ
Source Bond จาก 2 ปี 1 เดือน เป็ นอายุเฉลี่ย23ปี 8เดือน
3) ด้านการขยายฐานนักลงทุน: การทําธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ มีจาํ นวนนักลงทุนเข้าร่ วมทํา
ธุ รกรรมเพิ่มขึ้นทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์กองทุนต่างๆ ทั้งกองทุนภาครัฐและภาคเอกชน บริ ษทั ประกันชีวิตและนักลงทุน
สถาบันต่างประเทศ
4) ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง: การทําธุรกรรม Bond Switching ได้สร้างสภาพคล่องของพันธบัตรที่ใช้ในการ
สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งรุ่ นที่มีการประมูล(On-the-run Benchmark Bond)จํานวน 6 รุ่ น ได้แก่ รุ่ นอายุ 5 10 15 20 30
และ 50 ปี ซึ่งเป็ นการเพิ่มวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผูจ้ ดั จําหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ขอขอบคุ ณ นัก ลงทุ น ทุ ก ท่ า นเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยสนับ สนุ น ให้ ธุ ร กรรมแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต รในครั้ งนี้ ประสบ
ความสํา เร็ จ ด้วยดี และหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่ าจะได้รั บการตอบรั บและความร่ ว มมื อจากท่ านในการดําเนิ นธุ รกรรม Bond
Switching ต่อไปในอนาคต

สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 271 7999 ต่อ 5807 และ 5814

