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เดือนมิถุนายน ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐลดลงจากเดือนก่อนหน้า ตามการลดลงของพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตร
ธปท. เป็นสาคัญ ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการประมูลตราสารหนี้อายุไม่เกิน 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.67 - 1.80 2561
เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า -8 ถึง 6 bps
1. ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐ
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐ มีจานวนรุ่นเท่าเดิม โดยมีมูลค่า 9,203.5 พันล้านบาท ลดลง
163.1 พันล้านบาท ตามการลดลงของพันธบัตรรัฐบาล 131.8 พันล้านบาท และพันธบัตร ธปท. 39.3 พันล้านบาท ในขณะที่
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 8 พันล้านบาท เนื่องจากมีการประมูลพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประกอบกับมีการประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่กระทรวงการคลังไม่ค้า
ประกันโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทตราสารหนี้ พบว่า ยอดคงค้างพันธบัตรรัฐบาล
ยังมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 51.6 รองลงมาเป็นพันธบัตร ธปท. ร้อยละ 41.0 และ และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.1

2. การจาหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐ
เดือนมิถุนายน 2562 มีการจาหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน จานวน 22 รุ่น มูลค่ารวม 772.9
พันล้านบาท โดยจาหน่ายผ่านการประมูล 20 รุ่น ซึง่ รุ่นที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุคงเหลือ
48.02 ปี มี Bid Coverage Ratio 5.54 และจาหน่ายผ่านตัวแทน จานวน 2 รุ่น ได้แก่ พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กระทรวงการคลังได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลผ่านผู้จัดการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
มูลค่ารวม 10.0 พันล้านบาท
2.1 การประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)
มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐจานวน 20 รุ่น วงเงินประกาศ 659.0 พันล้านบาท และได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 673.7
พันล้านบาท จาแนกเป็น
- พันธบัตร ธปท. 15 รุ่น วงเงินตามประกาศ 595.0 พันล้านบาท โดยรุ่นอายุต่ากว่า 1 ปี จานวน 12 รุ่น ได้รับจัดสรรเต็ม
วงเงิน ส่วนรุ่นอายุต้งั แต่ 1 ปีขึ้นไป จานวน 3 รุ่น มีการเปิดประมูลเพิ่มเติมรวม 11.8 พันล้านบาท ทาให้มีวงเงินจัดสรร
รวมทั้งสิ้น 606.8 พันล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาล 3 รุ่น วงเงินตามประกาศ 55.0 พันล้านบาท โดยรุ่นอายุคงเหลือ 4.49 ปี เปิดประมูลเพิ่มเติม
2.9 พันล้านบาท ทาให้มีวงเงินจัดสรรรวมทั้งสิ้น 57.9 พันล้านบาท
- พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ จานวน 2 รุ่น วงเงินตามประกาศ 9.0 พันล้านบาท ได้รับจัดสรรเต็มวงเงิน ได้แก่ พันธบัตร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่า 5.0
ทีมจัดการพันธบัตร ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
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พันล้านบาท และ 4.0 พันล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินฯ ไม่มีการประมูลในเดือนนี้
ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการประมูลตราสารหนี้อายุไม่เกิน 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.67 - 1.80 เปลี่ยนแปลง
จากเดือนก่อนหน้า -8 ถึง 6 bps

2.2 การจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
มีการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 แบบไร้ใบตราสาร
จานวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี และ รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ต่อปี
วงเงินจาหน่ายรวม 20.0 พันล้านบาท กาหนดช่วงเวลาจาหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 6 กันยายน 2562 โดยจาหน่ายเต็ม
วงเงินเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
2.3 การจาหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านตัวแทนจาหน่าย (เฉพาะที่ ธปท. รับเป็นนายทะเบียน)
ในเดือนมิถุนายน 2562 ไม่มีการจาหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านตัวแทน
2.4 ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)
ในเดือนนี้ กระทรวงการคลังได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลผ่านผู้จัดการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยกาหนด
Source Bonds อายุคงเหลือ 2.05 ปี จานวน 1 รุ่น แลกกับ Destination Bonds 5 รุ่น ผลการดาเนินธุรกรรมฯ มีมูลค่ารวม 10.0
พันล้านบาท
3. ตราสารหนี้ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
เดือนมิถุนายน 2562 มีตราสารหนี้ครบกาหนด
ไถ่ถอนจานวน 15 รุ่น มูลค่ารวม 836.9 พันล้านบาท ได้แก่
พันธบัตร ธปท. 13 รุ่น มูลค่า 646.1 พันล้านบาท พันธบัตร
รัฐบาล 1 รุ่น มูลค่า 189.8 พันล้านบาท และพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ 1 รุ่น มูลค่า 1.0 พันล้านบาท
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ภาคผนวก
1. ตารางสรุปยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐ เดือน มิ.ย. 61 – มิ.ย. 62

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

3. ตารางสรุปอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการประมูลตราสารหนี้อายุไม่เกิน 6 เดือน
เดือน พ.ค. 62 – มิ.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)
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4. ตารางสรุปผลการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มิ.ย. 62 (ข้อมูลตามวันที่ประมูล)

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

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

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

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

10. ตารางสรุปการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ เดือน มิ.ย. 62
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