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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผลการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ ที่ 2
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เยี ย วยา และฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกอบมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 ได้ ด าเนิ น การกู้ เ งิ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เยี ย วยา และฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
ซึ่งมีเงื่อนไขและสาระสาคัญ ดังนี้
1. กระทรวงการคลั ง ได้ ด าเนิ นการจ าหน่ า ยพั น ธบั ต รรั ฐ บาล (พ.ร.ก. กู้ เ งิ น โควิ ด -19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วงเงิน 26,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอี ยด ดังนี้
1.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 (LB29DA) ทาให้วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นนี้เป็น 110,359 ล้านบาท
1.2 พัน ธบัต รรัฐบาลนี้ มีอายุคงเหลือ 9.44 ปี โดยจะไถ่ถอนครั้งเดียวทั้งจานวน
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2572 และไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกาหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุด
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป
1.3 พั น ธบั ต รรัฐ บาลนี้ มี อัต ราดอกเบี้ย ร้ อยละ 1.600 ต่ อ ปี ช าระปีละ 2 ครั้ง
ในวันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี สาหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่าย ณ วันไถ่ถอน
พันธบัตรรัฐบาล
หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่าย
ในวันทาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคานวณ
ดอกเบี้ ย ในงวดที่ ถึ ง ก าหนดจ่ า ยดอกเบี้ ย ยกเว้ น การจ่ า ยดอกเบี้ ย งวดสุ ด ท้ า ยให้ ค านวณดอกเบี้ ย
จนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลที่เลื่อนออกไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

2. วิธีการจัดจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล มีดังนี้
2.1 วิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (Competitive Bidding: CB) ซึ่งผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์
2.2 วิธีการเสนอซื้อ (Non Competitive Bidding: NCB) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20
ของวงเงินจาหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล
3. การจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลตามนัยข้อ 2 ดาเนินการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
จานวน 26,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ดังนี้
วันที่จาหน่าย

วันที่ชาระเงิน

8 กรกฎาคม
2563

10 กรกฎาคม
2563

วิธีการ
จาหน่าย
CB
NCB
รวม

วงเงิน
จาหน่าย
(ล้านบาท)
26,400
26,400

จานวนเงินที่ได้รับ
(บาท)

ส่วนเพิ่ม/(ส่วนลด)
(บาท)

27,091,892,436.53
27,091,892,436.53

665,275,428.53
665,275,428.53

ดอกเบี้ยจ่าย
รับล่วงหน้า
(บาท)
26,617,008.00
26,617,008.00

อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
1.3149

4. กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจาหน่าย นายทะเบียน
และตัวแทนรับจ่ายเงินที่ได้จากการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล โดยกาหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการ
ในอัต ราไม่เกิน ร้อยละ 0.03 ของราคาพันธบัต รรัฐบาลที่จาหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่จ่ายและเงิน ต้ น
พันธบัตรที่จ่ายคืน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สนิ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

