
ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง  การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้  

(พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552)  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 

เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออก การซ้ือขาย การโอน และการใชตราสารหนี้

เปนหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศใหทราบท่ัวกันวา 

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟูและ

เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และมาตรา 24/1 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จะดําเนินการ

กูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือ

ฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ท่ีครบกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยการจําหนายพันธบัตรรัฐบาล โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซ้ือ (โดยใชสูตรการ

คํานวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซ้ือขาย 

และคํานวณราคาสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย

จัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

ขอ 1. กระทรวงการคลังจะดําเนินการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกูประเภทท่ีเรียกวา “พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอํานาจ

กระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1” (LB29DA) วงเงินจําหนายจํานวน 

24,000 ลานบาท (สองหม่ืนสี่พันลานบาทถวน) ซ่ึงเปนพันธบัตรรุนใหม (New Issue) 

ขอ 2. พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ 

พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 เปนชนิดออกใหในนามผูทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามราคา

ท่ีตราไวเปนหนวย หนวยละหนึ่งพันบาท  

ขอ 3. กระทรวงการคลังจะออกจําหนายพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูมีสิทธิซ้ือโดยมีวิธีการ ดังนี้ 

(1) จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนใหแก

ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

/และ... 
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และขนาดยอมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมี

บัญชีเงินฝากท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

(2) จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อใหแก มูลนิธิ สหกรณ นิติบุคคล

เพ่ือการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชนอ่ืนๆ 

โดยมิไดมุงหวังประโยชนมาแบงปนกัน และกองทุนท่ีเปนนิติบุคคลท่ีใชผลประโยชนจากตนเงิน  

ขอ 4. การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้  (พ.ร.ก. ใหอํานาจ

กระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 ผูประสงคจะซ้ือพันธบัตรรัฐบาล

จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ผูประสงคจะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ตองสง

ขอมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย 

วาดวยการใหบริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร

แหงประเทศไทยระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันท่ีจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา

ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมท่ีเสนอประมูลและตองเสนอวาจะประมูลในอัตราผลตอบแทนรอยละเทาใด

ไมเกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไมเกิน 3 ตําแหนง) และในการเสนอประมูลแตละอัตราตองระบุราคาตราท่ีเสนอ

ประมูลไมต่าํกวา 100 ลานบาท และไมมีเศษของหลักลาน โดยวงเงินรวมท่ีเสนอประมูลตองไมเกินวงเงิน

จําหนายตามประกาศกระทรวงการคลัง 

(2) ผูประสงคจะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซ้ือ ตองเสนอซ้ือผานสถาบันการเงิน

ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูคาหลักสําหรับธุรกรรมประเภทซ้ือขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) 

โดยระบุราคาตราท่ีเสนอซ้ือไมต่ํากวา 4 ลานบาทตอ MOF Outright PD 1 ราย แตเม่ือรวม MOF Outright PD 

ทุกรายแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย และไมมีเศษของหลักลาน และ MOF Outright PD ตองนํา

ขอมูลดังกลาวเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) 

ระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันท่ีจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ท้ังนี้ 

MOF Outright PD ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอ่ืนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวย 

กรณีระบบสําหรับการประมูลขัดของ ใหผูประสงคจะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลจะตองเสนอ

ประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซ้ือไปยังธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคาร 

แหงประเทศไทยกําหนด 

ขอ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอํานาจ

กระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 

(1)  ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตร

รัฐบาลใหผูเสนอประมูลท่ีเสนออัตราผลตอบแทนตอรอยต่ําสุดกอน แลวจึงจัดสรรใหแกผูเสนอประมูลท่ีเสนอ

อัตราผลตอบแทนตอรอยสูงข้ึนไปตามลําดับจนครบวงเงิน  

/ใน... 
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ในกรณีท่ีมีผูเสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเทากันหลายราย และจํานวน 

ท่ีเสนอประมูลของผูเสนอประมูลในกลุมนั้นรวมกันแลวเกินวงเงินท่ีกําหนดไว กระทรวงการคลังจะจัดสรร

พันธบัตรรัฐบาลใหแกผูเสนอประมูลในกลุมดังกลาวตามสัดสวนจํานวนท่ีเสนอประมูล โดยไมมีเศษของหลักลาน 

หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรใหกับผูเสนอประมูลท่ีไดเสนอประมูลกอนในกลุมนั้น 

(2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรใหแกผูเสนอซื้อไมเกิน

รอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมมีเศษของหลักลาน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนท่ีมีผูประมูลได

ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุนเดียวกัน  โดย 

(2.1)  ในกรณีที่มีผูเสนอซื้อรวมแลวไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย

กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนท่ีเสนอซ้ือ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะนําวงเงิน 

สวนท่ีเหลือไปรวมกับวงเงินจําหนายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 

(2.2)  ในกรณีที่มีผู เสนอซื้อรวมแลวเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย 

กระทรวงการคลังจะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจํานวนท่ีเสนอซ้ือทุกราย และหากผูเสนอซื้อรายใด

เสนอซื้อจํานวนเกิน 100 ลานบาท กระทรวงการคลังจะนําจํานวนที่เสนอซื้อของผูเสนอซื้อรายนั้นมารวม

คํานวณเพียง 100 ลานบาท ซ่ึงกระทรวงการคลังจะแบงวิธีการจัดสรรเปน 2 กรณี ดังนี้  

(2.2.1) ในกรณีท่ีผลรวมของวงเงินเสนอซ้ือดังกลาวเกินรอยละ 20 ของ

วงเงินจําหนาย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดสวนของจํานวนท่ีเสนอซ้ือเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 100 ลานบาท 

(2.2.2) ในกรณีท่ีผลรวมของวงเงินเสนอซ้ือดังกลาวไมเกินรอยละ 20 

ของวงเงินจําหนาย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนท่ีเสนอซ้ือเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 100 ลานบาท และ

หากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพ่ิมเติมใหแกผูเสนอซ้ือท่ีเสนอซ้ือจํานวนเกิน 100 ลานบาท 

ตอรายตามสัดสวนจํานวนท่ีเสนอซ้ือสวนท่ีเกิน 100 ลานบาท 

กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการจัดสรรดวยวิธีการตามขอ (2.2) กระทรวงการคลังจะ

จัดสรรใหกับผูเสนอซ้ือท่ี MOF Outright PD ไดยื่นประมูลกอน หากผูเสนอซ้ือยื่นความจํานงผาน MOF 

Outright PD ทุกรายรวมกันเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย จะไมไดรับการจัดสรรท้ังหมด 

ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะแจงผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสําหรับการเสนอ

ประมูลอัตราผลตอบแทนและการเสนอซ้ือใหผูเสนอประมูลหรือ MOF Outright PD ทราบในวันจําหนาย

พันธบัตรรัฐบาล 

ขอ 6. ผูเสนอประมูลท่ีไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก.  

ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 จะตองชําระราคาภายใน

เวลา 10.00 น. ของวันทําการท่ีสองถัดจากวันท่ีจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา

ผลตอบแทน โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 

/สําหรับ… 
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สําหรับผูเสนอซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรจะตองโอนเงินผานระบบบาทเนตหรือใหมีการหักเงิน

จากบัญชีเงินฝากของผูเสนอซ้ือใหกับ MOF Outright PD ท่ีเสนอซ้ือแทน ภายในเวลา 9.30 น. ของวันทําการ

ท่ีสองถัดจากวันท่ีจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD 

ตองรับผิดชอบชําระราคาคาพันธบัตรท่ีเสนอซ้ือภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการท่ีสองถัดจากวันจําหนาย

พันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวัน 

งานจัดการตราสารหนี้ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

ขอ 7. เม่ือผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไดชําระราคาตามขอ 6 แลว ใหธนาคารแหง

ประเทศไทยนําฝากพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 เขาบัญชีผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลท่ีบริษัทศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือออกเปนใบตราสาร ท้ังนี้ เปนไปตามท่ีผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล

ไดแจงความประสงคไว 

ขอ 8. ในกรณีท่ีผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไมชําระราคาคาพันธบัตรรัฐบาลภายในวัน

และเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดชําระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณา

ระงับสิทธิการทําธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผูเสนอประมูลหรือผูเสนอซื้อรายนั้นเปนการชั่วคราวหรือ

ถาวรก็ได 

ขอ 9. ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูจําหนาย นายทะเบียน และตัวแทนการจายเงิน

พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติท่ีธนาคาร

แหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

ขอ 10. ใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูรับฝากพันธบัตรรัฐบาล

ประเภทไรใบตราสาร 

ขอ 11. ใหกําหนดคาใชจายและคาธรรมเนียมในการจัดการเก่ียวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ 

ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

(1)  คาใชจายในการพิมพแบบพิมพพันธบัตรรัฐบาล 

(2)  คาธรรมเนียมในการจัดการเก่ียวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 

ของราคาพันธบัตรรัฐบาลท่ีจําหนายได ดอกเบี้ยท่ีจายและเงินตนพันธบัตรท่ีจายคืน 

ขอ 12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใชพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้เปนหลักประกัน กรณีพันธบัตร

แบบมีใบตราสารใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย 

สําหรับพันธบัตรแบบไรใบตราสารใหถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ท้ังนี้ ไมสามารถกระทําไดตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทยประกาศกําหนด 

/ขอ 13. ... 
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ขอ 13. กรณีท่ีมีการออกใบพันธบัตรรัฐบาล มิใหถือวาพันธบัตรรัฐบาลฉบับใดสมบูรณ เวนแต

พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดแตงตั้งข้ึนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ไดลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับนั้นแลว 

ขอ 14. กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี ้

(พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ 

(พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 

รุนพันธบัตร วันท่ีจําหนาย 
วงเงินจําหนาย 

(ลานบาท) 
วันท่ีชําระเงิน 

วันเร่ิมคํานวณ 

ดอกเบ้ีย 

วันครบกําหนด 

ไถถอน 

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี 

(พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลงักูเงินฯ 

พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 1 (LB29DA) 

อาย ุ10.10 ป 

อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.600 ตอป 

จํานวน 24,000 ลานบาท 

13 พ.ย. 2562 24,000 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 17 ธ.ค. 2572 

หมายเหตุ : 1.  อัตราดอกเบี้ยจะประกาศในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

 2.  ราคาพันธบัตรที่ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลตองชําระเปนไปตามสูตรการคํานวณราคาซ่ึงไดคํานึงถึงดอกเบี้ยคางรับไวแลว

ขอ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.600 ตอป คํานวณจากมูลคา 

ของพันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มคํานวณจากวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน 

การคํานวณดอกเบี้ยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน แลวนับตามจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริง เศษของหนึ่งสตางค 

ใหปดท้ิง จายดอกเบี้ยงวดแรกในวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 โดยตลอดเวลาท่ีพันธบัตรรัฐบาลยังมีอายุอยูใหแบง

จายดอกเบี้ยปละสองงวด คือ วันท่ี 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกป สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายจะจาย 

ณ วันไถถอนพันธบัตรรัฐบาล  

หากวันครบกําหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนไป

จายในวันทําการถัดไป โดยไมนับวันหยุดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวเขารวมเพ่ือคํานวณ

ดอกเบี้ยในงวดท่ีถึงกําหนดจายดอกเบี้ย ยกเวนการจายดอกเบี้ยงวดสุดทายใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวัน

ไถถอนพันธบัตรรัฐบาลท่ีเลื่อนออกไป 

 ท้ังนี้ การจายดอกเบี้ยพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจายใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อ

ทางทะเบียนของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับพันธบัตรแบบไรใบตราสารจะจายตามรายชื่อท่ีไดรับแจงจาก

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนรายชื่อ ณ สิ้นวันทําการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียน

เพ่ือจายดอกเบี้ยตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด  

/ขอ 16. ... 










