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เดือนกันยายน ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐลดลงจากเดือนก่อนหน้า ตามการลดลงของพันธบัตร ธปท. และตั๋วสัญญา
ใช้เงินฯ เป็นสาคัญ ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการประมูลตราสารหนี้อายุไม่เกิน 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.30 - 1.432561
ลดลง
อย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า 9 ถึง 32 bps ตามการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.75 เป็น 1.50 ต่อปี
1. ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐ
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐ มีจานวนรุ่นลดลงจากเดือนก่อน 6 รุ่น เหลือ 295 รุ่น โดยมี
มูลค่า 9,019.8 พันล้านบาท ลดลง 145.8 พันล้านบาท ตามการลดลงของพันธบัตร ธปท. 129.6 พันล้านบาท และตั๋วสัญญา
ใช้เงินฯ 55.7 พันล้านบาท ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 30.0 พันล้านบาทตามมูลค่าการจาหน่าย ส่วนพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 9.5 พันล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 มีการประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทีก่ ระทรวงการคลังไม่ค้าประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก เมื่อพิจารณาตามประเภทตราสารหนี้ พบว่า ยอดคงค้าง
พันธบัตรรัฐบาลยังมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 53.5 รองลงมาเป็นพันธบัตร ธปท. ร้อยละ 40.3 และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจร้อยละ 5.7

2. การจาหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐ
เดือนกันยายน 2562 มีการจาหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน จานวน 22 รุ่น มูลค่ารวม 651.3
พันล้านบาท โดยจาหน่ายผ่านการประมูล 21 รุ่น ซึง่ รุ่นที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รุ่นอายุคงเหลือ 5.47 ปี มี Bid Coverage Ratio 4.53 และจาหน่ายผ่านตัวแทน
จานวน 1 รุ่น ได้แก่ พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย
2.1 การประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)
มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐจานวน 21 รุ่น วงเงินประกาศ 646.0 พันล้านบาท และได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 649.3
พันล้านบาท จาแนกเป็น
- พันธบัตร ธปท. 15 รุ่น วงเงินตามประกาศ 600.0 พันล้านบาท โดยรุ่นอายุต่ากว่า 1 ปี จานวน 12 รุ่น ได้รับจัดสรร
เต็มวงเงิน ส่วนรุ่นอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จานวน 3 รุ่น มีการเปิดประมูลเพิ่มเติมรวม 4.5 พันล้านบาท ทาให้มีวงเงินจัดสรรรวมทั้งสิ้น
604.5 พันล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาล 2 รุ่น วงเงินตามประกาศ 30.0 พันล้านบาท ได้รับการจัดสรรเต็มวงเงินทุกรุ่น
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- พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 4 รุ่น วงเงินตามประกาศ 16.0 พันล้านบาท ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 14.7 พันล้านบาท ได้แก่
พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรร
เต็มวงเงินรุ่นละ 4.0 พันล้านบาททั้งสองรุ่น ส่วนพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 2 รุ่น วงเงินตามประกาศ
8.0 พันล้านบาท ได้รับการจัดสรรต่ากว่าวงเงินประกาศ 1.3 พันล้านบาท ทาให้มีวงเงินจัดสรรรวม 6.7 พันล้านบาท
สาหรับตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินฯ ไม่มีการประมูลในเดือนนี้
ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการประมูลตราสารหนี้อายุไม่เกิน 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.30 - 1.43 ลดลง
จากเดือนก่อนหน้า 9 ถึง 32 bps

2.2 การจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
ในเดือนกันยายน 2562 ไม่มีการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
2.3 การจาหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านตัวแทนจาหน่าย (เฉพาะที่ ธปท. รับเป็นนายทะเบียน)
ในเดือนกันยายน 2562 มีการจาหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ จานวน 1 รุ่น มูลค่า 2.0 พันล้านบาท
ได้แก่ พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.626 โดยจาหน่ายผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
3. ตราสารหนี้ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
เดือนกันยายน 2562 มีตราสารหนี้ครบกาหนด
ไถ่ถอนจานวน 24 รุ่น มูลค่ารวม 792.1 พันล้านบาท ได้แก่
พันธบัตร ธปท. 14 รุ่น มูลค่า 729.2 พันล้านบาท พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ 6 รุ่น มูลค่า 7.2 พันล้านบาท และตั๋วสัญญา
ใช้เงินฯ 4 รุ่น มูลค่า 55.7 พันล้านบาท
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ภาคผนวก
1. ตารางสรุปยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐ เดือน ก.ย. 61 – ก.ย. 62

2. ตารางสรุปการจาหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐ เดือน ก.ย. 61 – ก.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ชาระเงิน)

3. ตารางสรุปอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการประมูลตราสารหนี้อายุไม่เกิน 6 เดือน
เดือน ส.ค. 62 – ก.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)
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4. ตารางสรุปผลการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)

5. ตารางสรุปผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล เดือน ก.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)

6. ตารางสรุปผลการประมูลตั๋วเงินคลัง เดือน ก.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)
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7. ตารางสรุปผลการประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ เดือน ก.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)

8. ตารางสรุปผลการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะที่ ธปท.รับเป็นนายทะเบียน) เดือน ก.ย. 62
(ข้อมูลตามวันที่ประมูล)

9. ตารางสรุปการจาหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านตัวแทน (เฉพาะที่ ธปท.รับเป็นนายทะเบียน) เดือน ก.ย. 62

10. ตารางสรุปการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ เดือน ก.ย. 62
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