ฉบับที่ 90/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

ธุรกรรมการแลกเปลีย่ นพันธบัตร (Bond Switching)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ได้ รับความสนใจจากนักลงทุนอย่ างล้นหลาม
____________________________________
นางแพตริ เซีย มงคลวนิช ผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) เปิ ดเผยว่า สบน.
ประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 ภายใต้รูปแบบ Multiple-to-Multiple ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Arranger)
เพื่อลดการกระจุ กตัวของหนี้ ที่จะครบกาหนด เพิ่มสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร ขยายฐานนักลงทุน รวมถึ ง
ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการหนี้ ของภาครัฐให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการดาเนิ นธุ รกรรม
ครั้งนี้ มีนกั ลงทุนแสดงความสนใจเข้าร่ วมธุ รกรรมในวงเงิ นสู งถึ ง 152,480 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง
สามารถแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ในวงเงิน 129,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1
รุ่นพันธบัตร

Source Bond
อายุคงเหลือ (ปี )

LB21DA
LB226A
LB22DA

0.65
1.15
1.65

วงเงิน
(ล้านบาท)
70,572
30,086
13,932

รุ่ นพันธบัตร

Destination Bond
อายุคงเหลือ (ปี )

LB256A
4.15
LB31DA*
10.81
LBA37DA
16.65
LB426A
21.16
LB496A
28.17
LB716A
50.18
*Note: LB31DA = New Benchmark Bond

วงเงิน
(ล้านบาท)
14,000
49,004
24,202
5,997
9,999
11,388

กลุ่มที่ 2
รุ่นพันธบัตร

Source Bond
อายุคงเหลือ (ปี )

LB236A

2.15

วงเงิน
(ล้านบาท)
14,410

รุ่ นพันธบัตร
LB26DA
LB28DA

Destination Bond
อายุคงเหลือ (ปี )
5.65
7.66

วงเงิน
(ล้านบาท)
9,029
5,381

-2ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการดาเนินธุ รกรรม Bond Switching ในครั้งนี้สามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. ด้านการบริ หารหนี้ ของรั ฐบาล: การดาเนิ นธุ รกรรมช่ วยลดความเสี่ ยงในการปรั บโครงสร้ างหนี้ ของ
รัฐบาล โดยสามารถลดยอดคงค้างของหนี้ ที่กระจุกตัวและจะครบกาหนดภายในช่วง 1 – 3 ปี ข้างหน้า ได้ถึง 129,000 ล้านบาท
พร้ อมกับกระจายหนี้ ที่ครบกาหนดไปยังพันธบัตรระยะกลางจนถึ งระยะยาวเป็ นหลัก และทาให้อายุเฉลี่ยของ Source Bond
ในกลุ่มที่ 1 จาก 11 เดือน เป็ น 17 ปี 2 เดือน และในกลุ่มที่ 2 จาก 2 ปี 2 เดือน เป็ น 6 ปี 5 เดือน
2. ด้านการขยายฐานนักลงทุน: การดาเนิ นธุ รกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ มีนกั ลงทุนหลายกลุ่มเข้า
ร่ วมดาเนินธุ รกรรม ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ กลุ่มบริ ษทั ประกันชี วิต กองทุนต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนัก
ลงทุนต่างประเทศ
3. ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง: การดาเนินธุ รกรรม Bond Switching ได้ก่อให้เกิดสภาพคล่องของพันธบัตร
ที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) ตั้งแต่รุ่นอายุ 5 – 50 ปี โดยเฉพาะ Benchmark Bond รุ่ นอายุ 10 ปี
ตัวใหม่ ที่สามารถเพิ่มยอดคงค้างเพื่อสร้างสภาพคล่องได้ถึง 50,000 ล้านบาท ในคราวเดียว
สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผูจ้ ดั จาหน่ ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดย
ประกอบด้วย ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์
ปอเรชัน่ จากัด และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมสนับสนุนให้การดาเนินธุ รกรรม Bond Switching ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ให้ประสบความสาเร็ จอย่าง
ราบรื่ นและเป็ นไปด้วยดี และหวัง เป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและความร่ วมมื อที่ดีจากทุกท่านในการดาเนิ น
ธุรกรรม Bond Switching ต่อไปในอนาคต
___________________________________________________
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