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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผลการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะ
พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 20 (1) และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ได้ดาเนินการกู้เงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21 ซึ่งมีเงื่อนไขและสาระสาคัญ ดังนี้
1. กระทรวงการคลังได้ดาเนินการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 21 วงเงิน 40,192 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A) ทาให้วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นนี้
เป็น 308,222 ล้านบาท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
1.2 พัน ธบัต รรัฐบาลนี้ มีอายุคงเหลือ 5.02 ปี โดยจะไถ่ถอนครั้งเดียวทั้งจานวน
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2570 และไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกาหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุด
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป
1.3 พั น ธบั ต รรัฐบาลนี้ มีอั ต ราดอกเบี้ยร้อ ยละ 1.000 ต่ อ ปี ช าระปีละ 2 ครั้ง
ในวั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน และ 17 ธั น วาคม ของทุ ก ปี ส าหรั บ ดอกเบี้ ย งวดสุ ด ท้ า ยจะจ่ า ย
ณ วันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ เลื่อนไปจ่ายในวันทาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว
เข้ า รวมเพื่ อ ค านวณดอกเบี้ย ในงวดที่ ถึ ง ก าหนดจ่ า ยดอกเบี้ ย ยกเว้ น การจ่ า ยดอกเบี้ ย งวดสุ ด ท้าย
ให้คานวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลที่เลื่อนออกไป
2. วิธีการจัดจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล มีดังนี้
2.1 วิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (Competitive Bidding: CB) ซึ่งผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรม
ประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
2.2 วิธีการเสนอซื้อ (Non-Competitive Bidding: NCB) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20
ของวงเงินจาหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ซึ่งไม่มีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล
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2.3 วิธีการเสนอซื้อเพิ่มเติม (Greenshoe Option: GS) ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้แก่
MOF Outright PD
3. การจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลตามนัยข้อ 2 ดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
จานวน 40,192 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ดังนี้
วันที่จำหน่ำย

วันที่ชำระเงิน

8 มิถุนายน 2565

10 มิถุนายน 2565

วิธีกำร
จำหน่ำย
CB
NCB
GS
รวม

วงเงิน
จำนวนเงิน
จำหน่ำย
ที่ได้รับ
(ล้ำนบำท)
(บำท)
35,000
32,561,029,150.00
5,192 4,830,204,721.76
40,192 37,391,233,871.76

ส่วนเพิ่ม/
(ส่วนลด)
(บำท)
(2,432,258,550.00)
(360,799,556.48)
(2,793,058,106.48)

ดอกเบี้ยจ่ำย
รับล่วงหน้ำ
(บำท)
(6,712,300.00)
(995,721.76)
(7,708,021.76)

อัตรำ
ผลตอบแทนเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
2.4811

4. กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจาหน่าย นายทะเบียน
และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาล โดยกาหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการในอัตราร้อยละ 0.03
ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จาหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่จ่ายและเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ชุณหจิต สังข์ใหม่
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สนิ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

