ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การจําหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 และขอ 20 ประกอบขอ 12 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก
การซื้อขาย การโอน และการใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศใหทราบทั่วกันวา
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 20 (1) และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญั ติ การบริ หารหนี้ สาธารณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จะดําเนิน การกู เ งิ น เพื่ อชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจํ าหน ายพั นธบั ตรรั ฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูล อัตรา
ผลตอบแทนและวิธี การเสนอซื้ อ (โดยใชสูตรการคํานวณราคาตามหนังสือเวีย นธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคํานวณราคาสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาล
ในตลาดรอง) โดยมอบหมายให ธ นาคารแห ง ประเทศไทยจั ด การแทนกระทรวงการคลั ง ตามข อ กํ า หนด
ดังตอไปนี้
ขอ 1. กระทรวงการคลั ง จะดํ า เนิ น การกู เ งิ น เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกูประเภทที่เรียกวา “พันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ครั้ งที่ 1” (LB249A) ซึ่ งเป น พั น ธบัตรรุน ใหม (New Issue) วงเงิ นจํ าหน ายจํ านวน 35,000 ลานบาท
(สามหมื่ น ห า พั น ล า นบาทถ ว น) โดยกระทรวงการคลั ง อาจพิ จ ารณาเพิ่ ม วงเงิ น จํ า หน า ยพั น ธบั ต รได อี ก
(Overallotment) ไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย หรือคิดเปนจํานวน 7,000 ลานบาท (เจ็ดพันลานบาทถวน)
ขอ 2. พั นธบั ตรรั ฐบาล ในป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ งที่ 1 เป นชนิ ดออกให ในนาม
ผูทรงกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตรตามราคาที่ตราไวเปนหนวย หนวยละหนึ่งพันบาท
ขอ 3. กระทรวงการคลังจะออกจําหนายพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูมีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้
(1) จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนใหแก ธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนรวม สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย
/(2) …

-2(2) จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อใหแก มูลนิธิ สหกรณ นิติบุคคล
เพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชนอื่นๆ
โดยมิไดมุงหวังประโยชนมาแบงปนกัน และกองทุนที่เปนนิติบุคคลที่ใชผลประโยชนจากตนเงิน
ขอ 4. การจําหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ผูประสงคจะซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลจะตองดําเนินการ ดังนี้
(1) ผูประสงคจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ตองสง
ขอมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการใหบริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร
แหงประเทศไทยระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอประมูลและตองเสนอวาจะประมูลในอัตราผลตอบแทนรอยละเทาใด
ไมเกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไมเกิน 3 ตําแหนง) และในการเสนอประมูลแตละอัตราตองระบุราคาตราที่ เ สนอ
ประมูลไมต่ํากวา 100 ลานบาท และไมมีเศษของหลั กลาน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูล ตองไมเ กินวงเงิ น
จําหนายตามประกาศกระทรวงการคลัง
(2) ผูประสงคจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อ ตองเสนอซื้อผานสถาบันการเงิน
ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูคาหลักสําหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไมต่ํากวา 4 ลานบาทตอ MOF Outright PD 1 ราย แตเมื่อรวม MOF Outright PD
ทุกรายแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพิ่มเติม และไมมีเศษของ
หลั ก ล า น และ MOF Outright PD ต อ งนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วเสนอต อ ธนาคารแห ง ประเทศไทยทางระบบ
การประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จําหนาย
พันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ MOF Outright PD ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอื่น
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวย
กรณีระบบสําหรับการประมูลขัดของ ใหผูประสงคจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะตองเสนอ
ประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซื้อไปยังธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด
ขอ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ดังนี้
(1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
(ก) กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหผูเสนอประมูลที่เสนออั ต รา
ผลตอบแทนตอรอยต่ําสุดกอน แลวจึงจัดสรรใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนตอรอยสูงขึ้ น ไป
ตามลําดับภายใตวงเงินจําหนายจํานวน 35,000 ลานบาท (สามหมื่นหาพันลานบาทถวน)

/(ข) …

-3(ข) เมื่ อ จั ด สรรพั น ธบั ต รรั ฐ บาลตามข อ 5 (1) (ก) ได ค รบตามวงเงิ น แล ว
กระทรวงการคลังอาจพิจารณาจัดสรรพันธบัตรเพิ่มเติม (Overallotment) ใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตรา
ผลตอบแทนตอรอยสูงขึ้นไปตามลําดับ แตไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย หรือคิดเปนจํานวน 7,000 ลานบาท
(เจ็ดพันลานบาทถวน) หากภาวะตลาดเอื้ออํานวย ทั้งนี้ เปนไปตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร
ในกรณีที่มีผูเสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเทากันหลายราย และจํานวน
ที่เ สนอประมู ล ของผู เ สนอประมู ล ในกลุ มนั้น รวมกัน แลว เกิน วงเงิน จําหนายที่กําหนดไวตามขอ 5 (1) (ก)
และ/หรือขอ (ข) แลวแตกรณี กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูเสนอประมูลในกลุมดังกลาว
ตามสัดสวนจํานวนที่เสนอประมูล โดยไมมีเศษของหลักลาน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลัง
จะจัดสรรใหกับผูเสนอประมูลที่ไดเสนอประมูลกอนในกลุมนั้น
(2) ในการเสนอซื้อ
กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูเสนอซื้อไมเกินรอยละ 20 ของ
วงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพิ่มเติม และไมมีเศษของหลั กลาน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอั ต รา
ผลตอบแทนที่มีผูประมูลไดตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุนเดียวกัน
ทั้งนี้ การคํานวณอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนดังกลาวจะนับรวมการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลที่จัดสรร
เพิ่มเติมตามขอ 5 (1) (ข) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(2.1) ในกรณีที่มีผูเสนอซื้อรวมแลวไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับ
รวมวงเงิ น จํ า หน า ยเพิ่ มเติ ม กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนที่เสนอซื้ อ และหากยังมีว งเงิน เหลื อ
กระทรวงการคลังจะนําวงเงินสวนที่เหลือไปรวมกับวงเงินจําหนายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
(2.2) ในกรณีที่มีผูเสนอซื้อรวมแลวเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับรวม
วงเงินจําหนายเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจํานวนที่เสนอซื้อทุกราย และ
หากผู เ สนอซื้ อ รายใดเสนอซื้ อ จํ า นวนเกิ น 100 ล า นบาท กระทรวงการคลั ง จะนํ า จํ านวนที่ เ สนอซื้ อ ของ
ผูเสนอซื้อรายนั้นมารวมคํานวณเพียง 100 ลานบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะแบงวิธีการจัดสรรเปน 2 กรณี ดังนี้
(2.2.1) ในกรณี ที่ผ ลรวมของวงเงิ น เสนอซื้ อดั งกลาวเกิ นร อยละ 20 ของ
วงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดสวนของจํานวนที่
เสนอซื้อเฉพาะสวนที่ไมเกิน 100 ลานบาท
(2.2.2) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกลาวไมเกินรอยละ 20 ของ
วงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนที่เสนอซื้อเฉพาะ
สวนที่ไมเกิน 100 ลานบาท และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเสนอซื้อ
ที่เสนอซื้อจํานวนเกิน 100 ลานบาท ตอราย ตามสัดสวนจํานวนที่เสนอซื้อสวนที่เกิน 100 ลานบาท
(2.3) กรณี ที่ มี เ ศษเหลื อ จากการจั ด สรรด ว ยวิ ธี ก ารตามข อ 5 (2) (2.2)
กระทรวงการคลังจะจัดสรรใหกับผูเสนอซื้อที่ MOF Outright PD ไดยื่นประมูลกอน
(2.4) หากผู เ สนอซื้ อ ยื่ น ความจํ า นงผ า น MOF Outright PD ทุ ก รายรวมกั น
เกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพิ่มเติม จะไมไดรับการจัดสรรทั้งหมด
/ทั้งนี้ ...

-4ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจงผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสําหรับการเสนอประมูล
อัตราผลตอบแทนและการเสนอซื้อใหผูเสนอประมูลหรือ MOF Outright PD ทราบในวันจําหนายพันธบัตรรัฐบาล
ขอ 6. ผูเสนอประมูลที่ไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
จะตองชําระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการที่สองถัดจากวันที่จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการ
เสนอประมู ล อั ต ราผลตอบแทน โดยยิ น ยอมให ธ นาคารแห งประเทศไทยหั ก เงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ มีอยู
ที่ธนาคารแหงประเทศไทย หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวัน งานจัด การตราสารหนี้
ที่ธนาคารแหงประเทศไทย
สํ า หรั บ ผู เ สนอซื้ อ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรจะต อ งโอนเงิ น ผ านระบบบาทเนตหรื อให มี
การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูเสนอซื้อใหกับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น.
ของวันทําการที่สองถัดจากวันที่จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF
Outright PD ต องรั บ ผิ ดชอบชํ า ระราคาคาพัน ธบัตรที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวัน ทําการที่ส อง
ถัดจากวันจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทย
หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวัน
งานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ขอ 7. เมื่ อ ผู ไ ด รั บ การจั ดสรรพั น ธบั ต รรั ฐ บาลได ชํ าระราคาตามข อ 6 แล ว ให ธ นาคาร
แหงประเทศไทยนําฝากพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เขาบัญชีผูไดรับการจัดสรร
พันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือออกเปนใบตราสาร ทั้งนี้ เปนไปตามที่
ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไดแจงความประสงคไว
ขอ 8. ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไมชําระราคาคาพันธบัตรรัฐบาลภายใน
วันและเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดชําระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณา
ระงับสิทธิการทําธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผูเสนอประมูลหรือผูเสนอซื้อรายนั้นเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได
ขอ 9. ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูจัดจําหนาย นายทะเบียน และตัวแทนการจายเงิน
พั น ธบั ต รรั ฐ บาลประเภทนี้ และจั ด การอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น เพื่ อ ประโยชน ใ นการนี้ ต ามระเบีย บและพิ ธีป ฏิ บั ติ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ขอ 10. ใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูรับฝากพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทไรใบตราสาร
ขอ 11. ใหกําหนดคาใชจายและคาธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้
ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
(1) คาใชจายในการพิมพแบบพิมพพันธบัตรรัฐบาล
(2) คาธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตรารอยละ 0.03 ของ
ราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จําหนายได ดอกเบี้ยที่จายและเงินตนพันธบัตรที่จายคืน
/ขอ 12. ...

-5ขอ 12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใชพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้เปนหลักประกัน กรณีพันธบัตร
แบบมีใบตราสารใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับ
พันธบัตรแบบไรใบตราสารใหถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด ทั้งนี้ ไมสามารถกระทํ าได ตั้งแตวันปดสมุดทะเบี ยนเพื่ อจายคืนเงินตนตามที่ ธนาคารแห งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
ขอ 13. กรณี ที่มีการออกใบพัน ธบัต รรัฐ บาล มิใหถือวาพั น ธบั ตรรัฐ บาลฉบั บ ใดสมบู ร ณ
เว น แต พนั กงานธนาคารแห ง ประเทศไทย ซึ่งรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแ ตงตั้ งขึ้น โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาไดลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับนั้นแลว
ขอ 14. กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการจําหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางการจําหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
รุนพันธบัตร

วันที่จําหนาย

พันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)
อายุ 2.93 ป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.750 ตอป

12 ต.ค 2564

วงเงินจําหนาย
(ลานบาท)
35,000
(และวงเงิน
เพิ่มเติมอีก
ไมเกิน 7,000)

วันที่ชําระเงิน

วันเริ่มคํานวณ
ดอกเบี้ย

วันครบกําหนด
ไถถอน

15 ต.ค. 2564

15 ต.ค. 2564

17 ก.ย. 2567

หมายเหตุ : 1. อัตราดอกเบี้ยจะประกาศในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
2. ราคาพันธบัตรที่ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลตองชําระเปนไปตามสูตรการคํานวณราคาซึ่งไดคํานึงถึงดอกเบี้ยคางรับไวแลว

ขอ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.750 ตอป คํานวณจากมูลคาของ
พันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มคํานวณจากวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่ งวั น
การคํานวณดอกเบี้ยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน แลวนับตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง
จายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรรัฐบาล ยังมีอายุอยูใหแบงจายดอกเบี้ย
ปละสองงวด คือ วันที่ 17 มีนาคม และ 17 กันยายน ของทุกป สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายจะจาย ณ วันไถถอน
พันธบัตรรัฐบาล
หากวันครบกําหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนไปจาย
ในวันทําการถัดไป โดยไมนับวันหยุดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวเขารวมเพื่อคํานวณดอกเบี้ย
ในงวดที่ถึงกําหนดจายดอกเบี้ย ยกเวนการจายดอกเบี้ยงวดสุดทายใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันไถถอน
พันธบัตรรัฐบาลที่เลื่อนออกไป

/ทั้งนี้...

