
11

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

22

บรรยายโดย
คุณจตุพร  ตังคธชั
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รูจักกับตราสารหน้ี

ราคา ผลตอบแทน และความเส่ียง ในตราสารหน้ี

การซื้อขายตราสารหน้ี

หัวขอการบรรยาย

2

1

3

44

รูจักกับตราสารหน้ี1
• รูจักตราสารหน้ี กอนเริ่มลงทุน

• ประเภทของตราสารหน้ี



55

รูจัก ตราสารหนี้ กอนเริ่มลงทุน

เปนตราสารทางการเงิน 
ท่ีผูถือหรือผูลงทุนมีสถานะเปนเจาหน้ี 

และผูออกมีสถานะเปนลูกหน้ี

“ตราสารหนี้” (Debt Instruments) คือ อะไร

ท่ีมาภาพ : Flaticon

66

ไดรับเงนิตน จายดอกเบี้ย จายดอกเบี้ย จายดอกเบี้ย
และมลูคาไถถอน

0 1 2                                 3

0 1 2                3

ชําระคา
ตราสารหนี้

รับดอกเบี้ย
และมลูคาไถถอน

รับดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ผูออกตราสาร (ลูกหน้ี) 

ผูซื้อตราสาร (เจาหน้ี) 
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ความเสี่ยงตํ่า
    ผลตอบแทน

คอนขางแนนอนและสมํ่าเสมอ

กระจายความเส่ียง 
ไดมากกวาลงทุนในหุนสามัญ 

หรือ ฝากเงินธนาคาร

สามารถนําไปใชใน
วัตถุประสงคอ่ืนๆ

เชน ใชค้ําประกันธุรกิจ  

เก็บเปนเงินออม
หรือมรดกใหลูกหลานได 

เหตุผล ควรลงทุนใน “ตราสารหน้ี”  

ท่ีมาภาพ : Flaticon

88

ตัวอยาง หนังสอืชี้ชวน
เพื่อเสนอขาย “ตราสารหน้ี”  

ท่ีมา www.thaibma.or.th
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1 มูลคาที่ตราไว (Par Value)

2 อัตราดอกเบี้ยหนาต๋ัว (Coupon Rate)

3 งวดการจายดอกเบ้ีย (Coupon Frequency)

4 วันหมดอายุหรือวันครบกําหนดไถถอน (Maturity Date)

5 ช่ือผูออก (Issuer)

6 ประเภทของตราสารหน้ี

7 ขอสัญญา (Covenants)

สวนประกอบท่ีสําคัญของ “ตราสารหน้ี”  

หนวยละ 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.36 ตอป

ชําระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน

ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2565 

ธนาคารออมสิน

หุนกูชนิดระบุช่ือ

1010

สัญลักษณของ “ตราสารหนี้”  

SCC204A TB18726B

เดือนที่ครบกําหนดไถถอน* : เมษายน

ปที่ครบไถถอน : ค.ศ. 2020 

ชื่อผูออก : บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่ออก : รุนแรก

ตราสารหน้ีระยะยาว ตราสารหน้ีระยะส้ัน

ชื่อผูออก :ต๋ัวเงินคลัง
ปที่ครบไถถอน : ค.ศ. 2018 

เดือนที่ครบกําหนดไถถอน* : กรกฎาคม
วันที่ครบกําหนดไถถอน : วันที่ 26
ลําดับที่ออก : รุนที่สอง

*เดือนท่ีครบกําหนดไถถอน : 1-9 สําหรับเดือน มกราคม – กันยายน , O N และ D สําหรับเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตามลําดับ
หมายเหตุ : สัญลักษณตราสารหน้ี เพ่ือการศึกษาเทาน้ัน
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หุนกูที่มี
การจัด
โครงสราง
พิเศษ

กระแสการ
จายเงินสด

ชนิดของสิทธิ
แฝงท่ีติดมา
พรอมกับ
ตราสารหน้ีชนิด

อัตรา
ดอกเบี้ย 

หลัก
ประกัน

สิทธิ
ในการ
เรียกรอง

ประเภท
ของผูออก

แบงตาม…

ประเภทของตราสารหน้ี

1212

แบงตามประเภทผูออกแบงตามประเภทผูออก1

• พันธบัตรรฐับาล
• พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
       ฯลฯ

• พันธบัตรธนาคารเพือ่ความรวมมือ
ระหวางประเทศแหงญ่ีปุน 
ฯลฯ

• หุนกูของบรษัิทจดทะเบียนหรอื
บริษัทจํากัดตางๆ 

    ฯลฯ

ตราสารหนี้ทีอ่อกโดย

ภาครัฐ
ตราสารหนี้ทีอ่อกโดย

ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ทีอ่อกโดย

องคกรระหวางประเทศ 
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หุนสามัญ ( Common Stock) หุนสามัญ ( Common Stock) 

หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 

แบงตามสิทธิเรียกรองแบงตามสิทธิเรียกรอง2

หุนกูไมดอยสิทธิ (Senior Bond) หุนกูไมดอยสิทธิ (Senior Bond) 

หุนกูดอยสิทธิ 
(Subordinated Bond หรือ Junior Bond) 

หุนกูดอยสิทธิ 
(Subordinated Bond หรือ Junior Bond) 

สูง

ตํ่า

สิทธิในการเรียกรอง

1414

แบงตามหลักประกันแบงตามหลักประกัน3

หุนกูไมมีหลักประกัน
(Unsecured Bond)

หุนกูมีหลักประกัน
(Secured Bond)

มีสินทรัพยถาวร
เปนหลักประกัน
การชําระหน้ี

ไมมีสินทรัพยใดๆ 
วางไวเปนหลักประกัน

การชําระหน้ี

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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อายุตราสาร 
1     2     3     4

อัตราดอกเบ้ีย 

5%

10%

อายุตราสาร 
1     2     3     4

อัตราดอกเบ้ีย 

5%

10%
A

B

แบงตามชนิดอัตราดอกเบ้ียแบงตามชนิดอัตราดอกเบ้ีย4

หุนกูจายดอกเบ้ียคงที่

หุนกูจายดอกเบ้ียลอยตัว

1616

แบงตามชนิดของสิทธิแฝงท่ีติดมาพรอมกับตราสารหนี้แบงตามชนิดของสิทธิแฝงท่ีติดมาพรอมกับตราสารหนี้5

หุนกูท่ีไมมีสิทธิแฝง
(หุนกูปกติ)

หุนกูท่ีมีสิทธิแฝง

หุนกูแปลงสภาพ
(Convertible Bond)

หุนกูที่ผูออกมีสิทธิเรียกคืนกอนกําหนด
(Callable Bond) 

หุนกูที่ผูถือมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด
(Puttable Bond)
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2 31 4ปท่ี

2 31 4ปท่ี

แบงตามการกระแสการจายเงินสดแบงตามการกระแสการจายเงินสด6

จาย
ดอกเบีย้

จาย
ดอกเบีย้

จาย
ดอกเบีย้

จายดอกเบีย้
และเงินตน

จายดอกเบีย้
และเงินตน

จายดอกเบีย้
และเงินตน

จายดอกเบีย้
และเงินตน

จายดอกเบีย้
และเงินตน

หุนกูที่จายคืน
เงินตนงวดเดียว

หุนกูที่ทยอย
จายคืนเงินตน 

ท่ีมาภาพ : Flaticon

1818

• การนําสินทรัพยที่มีการเปล่ียนมือยาก มาแปลงเปน
หลักทรัพย เพื่อใหสามารถซ้ือขายในตลาดรองไดงายข้ึน 

• ผูถือจะไดรับกระแสเงินสด (รายได) จากตัวสินทรัพย
ที่นํามาแปลง

หุนกูท่ีมีการจัดโครงสรางพิเศษหุนกูท่ีมีการจัดโครงสรางพิเศษ7

หุนกูท่ีเกิดจากการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย
(Securitized Bond) 

ตัวอยาง การนําสินเชื่อผอนบานมาแปลงเปนหลักทรัพย
โดยออกเปนตราสารหนี้ (Mortgage-Backed Securities)
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ราคา ผลตอบแทน และความเสี่ยงในตราสารหน้ี2
• แนวคิดหลักของการวิเคราะหราคาตราสารหน้ี

• ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี

• ปจจัยท่ีมีผลตอระดับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารหน้ี

• ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี

2020

กระแสเงินสดที่ไดรบัจะเกดิข้ึนในอนาคต
จึงจําเปนตองคาํนงึถงึ

มูลคาของกระแสเงินสดตามเวลา
(Time Value of Money)

ผลประโยชนที่ไดรับ คือ 
กระแสเงินสดในรูปของดอกเบี้ยและมูลคาไถถอน

แนวคิดหลักของการวิเคราะหราคาตราสารหน้ี

       -  ผูลงทุน : ราคาตราสารหน้ีจะตองไมสูงกวามูลคาของผลประโยชนที่ไดรับ
      -  ผูขาย : ราคาตราสารหน้ีจะตองไมต่ํากวามูลคาของผลประโยชนที่เสียไป

การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน
(Cost - Benefit Analysis)  

ใชหลัก
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มูลคาในอนาคต (Future Value : FV) ของเงิน 100 บาท ในอีก 2 ป ขางหนา

ผลตอบแทน 4%

ปที่ 0 1 2 

ผลตอบแทน 4% ผลตอบแทน 4%

100 บาท 100+ (100*0.04) = 104
หรือ 100(1+ 0.04) 

104+ (104*0.04) = 108.16
หรือ 100(1+ 0.04)2

มูลคาของกระแสเงินสดตามเวลา (Time Value of Money)

กระแสเงินสด 100 บาท ในวันนี้ กับกระแสเงินสด 100 บาท ในอีก 2 ป ขางหนา
จะมีมูลคาแตกตางกันอยางไร
โดยสมมติวาอัตราดอกเบี้ยจากการแสวงหาผลประโยชนเปนรอยละ 4 ตอป

ตัวอยาง

ท่ีมาภาพ : Flaticon

2222

100

(1 + 0.04)2 ปรับมูลคาอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน

ปที่ 0 1 2 

มูลคาในปจจุบัน (Present Value : PV) ของเงิน 100 บาท

มูลคาของกระแสเงินสดตามเวลา (ตอ)

92.45=

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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มูลคาตราสารหน้ีในปจจุบัน ผลรวมท่ี
i = 1 ถึง i = n

ดอกเบี้ยรับในงวดที่ i

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 งวดที่ 5

(1+r)i

ราคาตราสารหน้ี
เมื่อครบกําหนด

(1+r)n

n = จํานวนงวดที่ไดรับกระแสเงินสดจากตราสารหนี้
i = 1, 2, 3…n

ราคาตราสารหนี้ 
ณ วันหมดอายุ

การคํานวณหาราคาตราสารหน้ี

ท่ีมาภาพ : Flaticon

= +
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B0  = CF
(1+YTM)ii = 1

n

B0  = 
50

(1+0.04)1

50
(1+0.04)2

50
(1+0.04)3

50
(1+0.04)4

50
(1+0.04)5

1,000
(1+0.04)5

+ + + + + 

PV(int) + PV(FV) สรุป B0  = 

ตัวอยาง การคํานวณหาราคาตราสารหน้ี 

ตราสารหนี้ A  
มีอายุคงเหลือ 5 ป จาย
ดอกเบี้ยงวดละ 50 บาท
โดยมูลคาที่ตราไว
เทากับ 1,000 บาท

และอัตราผลตอบแทนท่ี
ผูลงทุนตองการเทากับ
อัตรารอยละ 4 ตอป
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783.53

1,000
 (1.05)5

1,000.00

ปท่ี  0   1      2    3 4     5    5

มูลคาปจจุปนของ
มูลคาท่ีตราไว มูลคาปจจุบันของดอกเบี้ย

50
1.05

47.62

50
(1.05)2

45.35

50
(1.05)3

43.19

50
(1.05)4

41.14

50
(1.05)5

39.18

ตัวอยาง การคํานวณหาราคาตราสารหน้ี (ตอ)

ตราสารหนี้ A  
มีอายุคงเหลือ 5 ป จาย
ดอกเบี้ยงวดละ 50 บาท
โดยมูลคาที่ตราไว
เทากับ 1,000 บาท

และอัตราผลตอบแทนท่ี
ผูลงทุนตองการเทากับ
อัตรารอยละ 5 ตอป

อัตราดอกเบี้ย = ผลตอบแทนท่ีตองการ         Par Bond 
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821.93

1,000
 (1.04)5

1,044.52

ปท่ี  0   1      2    3 4     5    5

มูลคาปจจุปนของ
มูลคาท่ีตราไว มูลคาปจจุบันของดอกเบี้ย

50
1.04

48.07

50
(1.04)2

46.23

50
(1.04)3

44.45

50
(1.04)4

42.74

50
(1.04)5

41.10

ตัวอยาง การคํานวณหาราคาตราสารหน้ี (ตอ)

ตราสารหนี้ A  
มีอายุคงเหลือ 5 ป จาย
ดอกเบี้ยงวดละ 50 บาท
โดยมูลคาที่ตราไว
เทากับ 1,000 บาท

และอัตราผลตอบแทนท่ี
ผูลงทุนตองการเทากับ
อัตรารอยละ 4 ตอป

อัตราดอกเบี้ย > ผลตอบแทนท่ีตองการ      Premium Bond 
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747.26

1,000
 (1.06)5

957.88

ปท่ี  0   1      2    3 4     5    5

มูลคาปจจุปนของ
มูลคาท่ีตราไว มูลคาปจจุบันของดอกเบี้ย

50
1.06

47.17

50
(1.06)2

44.50

50
(1.06)3

41.98

50
(1.06)4

39.60

50
(1.06)5

37.36

ตัวอยาง การคํานวณหาราคาตราสารหน้ี (ตอ)

ตราสารหนี้ A  
มีอายุคงเหลือ 5 ป จาย
ดอกเบี้ยงวดละ 50 บาท
โดยมูลคาที่ตราไว
เทากับ 1,000 บาท

และอัตราผลตอบแทนท่ี
ผูลงทุนตองการเทากับ
อัตรารอยละ 6 ตอป

อัตราดอกเบี้ย < ผลตอบแทนท่ีตองการ      Discount Bond 
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ทดสอบขอสมมตุิฐานในการ
ลงทุนซ้าํของหุนกูตอไปนี้

หุนกูอายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 10.00 ตอป 
ผลตอบแทนกระทั่งถึงกําหนด
ไถถอน รอยละ 10.00 ตอป

ขอสมมุติฐานในการลงทุนซํ้าในหุนกู

+100 +100 +1,100

0 1 2 3

ลงทุนซ้ํา ณ 10%
110 = 100 (1.10)

121 = 100 (1.10)2

1,331

+1,331

0 1 2 3

-1,000

-1,000

 
%00.10

1

331,1
000,1 3






YTM

YTM

กระแสเงินสดท่ีไดรับกอนถึง
กําหนดไถถอนของหุนกู 
ผูถือหุนกูจะตองนําไป
ลงทุนซ้ํา (Reinvest) 
ใหไดผลตอบแทนเทากับ
ผลตอบแทนกระท่ัง
ถึงกําหนดไถถอนดวย 
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กําไร / ขาดทุนจาก
การขายตราสารหน้ี เงินไดจาก

ดอกเบี้ยรับ
เงินไดจากสวนลด Reinvestment หรือ 

Interest on Interest

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ปจจัยท่ีมีผลตอระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี

อัตราดอกเบี้ยหนาต๋ัวของตราสารหนี้ 
(Coupon Rate)

การรายงานการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(Credit Rating)

อัตราดอกเบี้ยในตลาด 
(Interest Rate)

ระยะเวลาของตราสารหน้ี
(Time to Maturity)
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อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 
(Required Rate of Return)

อัตราดอกเบี้ยหนาต๋ัว 
(Coupon Rate)

คือ ???

• ความเส่ียงในการลงทุน
• การเคลื่อนไหวของอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด

• อัตราผลตอบแทนที่ผูออกตราสารหน้ี
สัญญาวาจะจายผลตอบแทนในรปู
กระแสเงินสดใหกับผูถือตราสารหน้ี

ปจจัยท่ี
เก่ียวของ

• อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ
เม่ือถือตราสารหน้ีจนครบกําหนด
ไถถอน (Yield to Maturity)

• ปจจัยตางๆ ของผูออก
ตราสารหน้ี

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนทัง้สองนั้น อาจจะเทากนัหรอืไมกไ็ด ซ่ึงจะมีผลตอราคาของตราสารหน้ี

อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ VS อัตราดอกเบ้ียหนาตั๋ว

3232

Par Bond
อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ (10%) = อัตราดอกเบี้ยหนาตัว๋ (10%)

Premium Bond
อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ (8%) < อัตราดอกเบี้ยหนาตัว๋ (10%)

Discount Bond
อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ (12%) > อัตราดอกเบี้ยหนาตัว๋ (10%)

อายุคงเหลือ (ป)

ราคาตราสารหนี้ (บาท)

1,079.87

1,000

927.88

วันครบกําหนดไถถอน0

อัตราผลตอบแทนท่ีตองการและอัตราดอกเบ้ียหนาตั๋ว
สงผลอยางไรตอราคาตราสารหน้ี

อัตราผลตอบแทนทัง้สองนัน้
เทากัน

อัตราผลตอบแทน
ที่ผูลงทนุตองการมากกวา
อัตราดอกเบีย้หนาตั๋ว

อัตราผลตอบแทนทีผู่ลงทนุ
ตองการนอยกวา

อัตราดอกเบี้ยหนาต๋ัว
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ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและระยะเวลา (Yield Curve) 
อัตราผลตอบแทน

ระยะเวลา

อัตราผลตอบแทน

ระยะเวลา

อัตราผลตอบแทน

ระยะเวลา

อัตราผลตอบแทน

ระยะเวลา

ลักษณะชนัสงูขึน้
Upward Sloping

ลักษณะผนัผวน
Humped

ลักษณะชนัลดลง
Inverted 

ลักษณะคงที่
Flat

3434

827.88

1,079.87
1,500

อัตราดอกเบ้ีย (%)

ราคาตราสารหน้ี (บาท)

0

500

2,000

2,500

3,000

6% 8% 10% 12%

1,000

ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบ้ียในตลาดและราคาตราสารหน้ี

อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการ
มีความสัมพันธกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงข้ึน

ผูลงทุนยอมตองการ
อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนในตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน
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การรายงานการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating)

AAA
AA
A
BBB
BB
B
C
D

อันดับความนาเช่ือถือสูง
มีความเส่ียงและผลตอบแทนตํ่า

อันดับความนาเช่ือถือต่ํา
มีความเส่ียงและผลตอบแทนสูง

Investment Grade Bonds

High-Yield Bonds

3636

2

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ี
ความผันผวนของราคาตราสารหน้ี จากความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ียในตลาด (Price Risk, Interest Rate 
Risk, Market Risk)

ผลตอบแทนจากการลงทุนตอ 
(Reinvestment Rate Risk)

การผิดนัด
(Credit Risk, Default Risk)

การเปลี่ยนสถานะของลูกหน้ี
(Event Risk)

การขาดสภาพคลอง
(Liquidity Risk)

อํานาจการซ้ือเปลี่ยนแปลง
(Inflation Risk) 

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน    
(Exchange Rate Risk) 

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภาครฐั
(Legal Risk)

ตัวผูลงทุนเอง
(Risk Risk, Black Box Risk)

สิทธิแฝงในตราสารหน้ี
(Option – Embedded Risk)  

ความเสี่ยง

101

4

5 6

7

8

9

3
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อัตราดอกเบ้ีย

ราคาของตราสารหน้ี

อัตราดอกเบ้ีย

ราคาของตราสารหน้ี

ความผันผวนของราคาตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
(Price Risk, Interest Risk, Market Risk)

1

ปจจัยที่ทําใหเกิดความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด

- อายุคงเหลือของตราสารหนี้

- อัตราดอกเบี้ยหนาต๋ัวของตราสารหนี้

ท่ีมาภาพ : Flaticon

3838

ความเส่ียงในผลตอบแทนจากการลงทุนตอ
(Reinvestment Rate Risk)

2

อัตราผลตอบแทน

ที่ไดรับ
อัตรา
ดอกเบ้ีย
ในตลาด

อัตราผลตอบแทน

ที่ผูลงทุนตองการ
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นักลงทุนตองการลงทุนในหุนกู
เปนระยะเวลา 3 ป โดยลงทุนใน
หุนกูอายุ 6 ป อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 10.00 ตอป จําหนาย 
ณ ราคาพาร 

• นักลงทุนตองลงทุนซํ้า
ดอกเบี้ยที่ไดรับในสามปแรก
ณ รอยละ 10.00 ตอป

• นักลงทุนตองจําหนาย 
ณ ปลายปที่ 3 คิดลด 
ณ รอยละ 10.00 ตอป 

ตัวอยาง ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย

331

1,000

+100 +100 +1,100

0 2 4 6

ลงทุนซ้ํา ณ 10%

110 

121

-1,000

1 3 5

+100 +100 +100

คิดลด ณ 10%
1,000

0 1 2 3

-1,000

 
%00.10

1

331,1
000,1 3






YTM

YTM

1,331

4040

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย

ความเสีย่ง
ในการลงทนุซ้าํ 
นักลงทุนอาจลงทุนซํ้า 
ณ อัตราที่ตางจาก
รอยละ 10.00 ตอป

ความเสีย่ง
ดานราคา 

นักลงทุนตองจําหนาย 
ณ ปลายปที่ 3 

ณ ราคาที่คิดลดตางไปจาก
รอยละ 10.00 ตอป 
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328

1,025

+100 +100

2 4 6

ลงทุนซ้ํา ณ 9%

109 

119

-1,000

1 3 5

+100 +100

คิดลด ณ 9%

0 1 2 3

-1,000 1,353

+100 +1,100

 
%60.10

1

353,1
000,1 3






YTM

YTM

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
0

ดอกเบ้ีย
นอยกวา 
10% ตอป

4242

334

976

+100 +100

2 4 6

ลงทุนซ้ํา ณ 11%

109 

123

-1,000

1 3 5

+100 +100

คิดลด ณ 11%

0 1 2 3

-1,000 1,310

+100 +1,100

 
%42.9

1

310,1
000,1

3






YTM

YTM

0

ดอกเบ้ีย
มากกวา 
10% ตอป

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
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Price Risk Reinvestment Rate Risk

สงผลทาง - สงผลทาง +

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียตลาดท่ีมีผลตอ 
Price Risk และ Reinvestment Risk

อัตรา
ดอกเบ้ีย
ในตลาด

สงผลทาง + สงผลทาง -
Price Risk Reinvestment Rate Risk

4444

ความเสี่ยงประเภทน้ีพิจารณา
ไดจากอันดับความนาเชื่อถือ
โดย สถาบันจัดอันดบั
ความนาเชื่อถือ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนัด
(Credit Risk, Default Risk)

3

เปนความเสี่ยง
อันเนื่องมาจาก

 การทีผู่ออกตราสารผดินดัชาํระหนี้
     ไมสามารถชาํระดอกเบีย้หรอืเงินตน
    ของตราสารหนีไ้ด

เปนความเสี่ยง
อันเนื่องมาจาก

 การทีผู่ออกตราสารผดินดัชาํระหนี้
     ไมสามารถชาํระดอกเบีย้หรอืเงินตน
    ของตราสารหนีไ้ด
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ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของลูกหน้ี
(Event Risk)

4

เปนความเส่ียง
อันเนื่องมาจากการเกิด
เหตุการณตางๆ ขึ้นกับ

ผูออก
ซ่ึงมีผลตอ

ราคาของตราสารหนี้

• ผูออกถูกลดอันดับความนาเช่ือถือ
• การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงินครั้งใหญ
• การเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม นํ้าทวม
• การท่ีบริษัทตกเปนเปาหมายของการครอบงํากิจการ

4646

ความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคลองของตราสารหน้ี
(Liquidity Risk, Marketability Risk)

5

เปนความเสีย่งอันเนือ่งมาจากการทีต่ราสารหนีน้ัน้ ไมสามารถเปล่ียนมือไดโดยงาย
อาจจะเปนเพราะคุณสมบัติของตราสารหนีน้ัน้ หรือสภาพของตลาด
สงผลใหเกดิการขาดสภาพคลองของผูลงทนุ
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เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่ กระแสเงินสด
ที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ ลดลง 

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากอํานาจการซื้อเปล่ียนแปลง
 (Inflation Risk)

6

ระดับราคาสินคาโดยท่ัวไป

อัตราผลตอบแทนที่แทจริง

ตัวอยาง อํานาจการซ้ือ (เงินเฟอ)

ผูลงทุนซ้ือตราสารหน้ี
ที่ใหดอกเบี้ยรับในอัตรา 7% ตอป

รับ : อัตราดอกเบี้ยรับ

เสีย : คาเงินเฟอ

ผลตอบแทนสุทธิ

+ 7 %

- 6%

+ 1 %

สมมติ : อัตราเงินเฟอที่ 6%

4848

เกิดขึ้นในกรณีที่
ลงทุนในตราสารหน้ี
ที่อยูในสกุลเงินตรา

ตางประเทศ

$

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 (Exchange Rate Risk)

฿

7

ใหผลตอบแทนเปน
สกุลเงินตรา
ตางประเทศ
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เปนความเส่ียง
อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ หรือ
กฎระเบียบตางๆ 

เกี่ยวกับ
การลงทุนในตราสารหน้ี

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑภาครัฐ (Legal risk)

8

การปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีเงินได

การปรับเปล่ียน
โครงสรางภาษี

สําหรับผลตอบแทน
จากการ

ลงทุนในตราสารหน้ี

5050

55

หุนกูประเภทไถถอนคืนกอนถึงวันครบกําหนด

- Call Option Call Risk

- Put Option Put Risk

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากสิทธิแฝงในตราสารหน้ี
(Option - Embedded Risk)

9

เปนความเส่ียง
อันเนื่องมาจากการที่
ผูออกตราสารหน้ี

แฝงสิทธิบางประการเขาไป
ในตราสารหน้ี

เชน
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เปนความเสีย่งอันเนือ่ง
มาจากการลงทนุโดย

ขาดความรูเกี่ยวกบัตราสารหนี้
หรือการไมทราบถึงพฤตกิรรม

ที่แทจรงิของราคา
และอตัราผลตอบแทน

เปนความเสีย่งอันเนือ่ง
มาจากการลงทนุโดย

ขาดความรูเกี่ยวกบัตราสารหนี้
หรือการไมทราบถึงพฤตกิรรม

ที่แทจรงิของราคา
และอตัราผลตอบแทน

ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับตัวผูลงทุนเอง
(Black Box Risk)

10

ท่ีมาภาพ : Flaticon

5252

ความสัมพันธของความเสี่ยงและผลตอบแทน

ความเสี่ยงตํ่า
 โอกาสไดผลตอบแทนสูงมีนอย
แตโอกาสท่ีจะสูญเสียก็มีนอย

ความเสี่ยงสูง
 โอกาสไดผลตอบแทนสูงมีมาก
แตโอกาสท่ีจะสูญเสียก็มีมาก

ระดับความเสี่ยง
มีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
จากการลงทุนในหลักทรัพย

หรือทรัพยสินใดๆ
ความเสี่ยง

ผลตอบแทน
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• ดัชนีตราสารหนี้

• การซื้อขายตราสารหน้ี ตองทําอยางไร

• สิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในตราสารหน้ี

• การติดตามภาวะตลาดและแหลงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุน

การซ้ือขายตราสารหน้ี3

5454

ดัชนีตราสารหน้ี (Bond Index) อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัว
ลดลง

ราคาของตราสารหน้ีจะ
เพ่ิมสูงข้ึน

ดัชนีปรับตัว
สูงข้ึน

• เปนเคร่ืองวัดมูลคาตลาดตราสารหน้ี

• ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตาม
ภาวะความเคล่ือนไหวของตลาด
ตราสารหน้ี

• ใชเปนสวนประกอบในการเลือก
กองทุนที่จะนําเงินไปลงทุน
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ชนิดของดัชนีตราสารหน้ี

ดัชนีตราสารหน้ีไทย
(Composite Bond Index)

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
(ThaiBMA Government Bond 

Index)

ดัชนี Zero Rate Return
(ZRR Index)

ดัชนีตราสารหน้ี
ภาครัฐระยะส้ัน

(Short term Government 
Bond Index)

ดัชนีตราสารหน้ีเอกชน
ระยะส้ัน

(Commercial Paper Index)
ดัชนีตั๋วเงินคลัง

(Treasury Bill Index)

5656

แหลงขอมูลดัชนีตราสารหน้ี

www.thaibma.or.th
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การซื้อขายตราสารหน้ี ตองทําอยางไร

การลงทุน
ทางตรง

การซ้ือขายในตลาดแรก
 (Primary Market)
การซ้ือขายในตลาดรอง 
(Secondary Market)

การลงทุน
ทางออม

การซ้ือขายผาน
กองทุนตราสารหน้ี

5858

• ประมลูแบบแขงขันราคา (Competitive Bid)
• ประมลูแบบไมแขงขนัราคา (Non-Competitive Bid)

การลงทุนทางตรง : การซ้ือขายตราสารหน้ีใน ตลาดแรก

• เสนอขายแกประชาชนทัว่ไป และเปดเผยขอมลูมากกวา PP
• เงินลงทุนขั้นตํ่าจะกาํหนดโดยผูออกหุนกู 
• ตองมีการจัดอันดับความนาเชือ่ถอืจากสถาบนัจัดอันดับที ่ก.ล.ต. เห็นชอบ
• ตองจัดใหมีผูแทนถอืหุนกู

ซื้อตราสารหน้ี 
(เจาหน้ี)

สถาบันการเงิน นักลงทุน

ออกตราสารหน้ี 
(ลูกหน้ี)

บริษัท / กิจการ
พันธบัตรรัฐบาล

• จองซื้อไดที่ธนาคาร 4 แหง คือ BBL  KBANK  KTB  SCB
• ซ้ือขั้นตํ่า 1,000 บาท

การจองซื้อ : พันธบัตรรฐับาลและรัฐวสิาหกิจประเภทออมทรพัย

การประมูล : พันธบัตรประเภทอืน่ๆ เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
 ธปท. ฯลฯ

หุนกูเอกชน
Private Placement (PP)

Public Offering (PO) 

• จําหนายใหแกผูซ้ือในวงจํากดั ไดแก จํากัดจํานวนผูซ้ือ และเสนอขายใหผู
ลงทุนสถาบนั 

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ตัวอยาง การเสนอขาย PO ตราสารหน้ี 

www.thaibma.or.th
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การลงทุนทางตรง : การซ้ือขายตราสารหน้ีในตลาดรอง

OTC : Over-the-counter Market  

 ซ้ือขายระหวางผูคาตราสารหน้ี               
ดวยกัน
ซ้ือขายระหวางผูคาตราสารหน้ีกับ
ผูลงทุนสถาบัน 

ตัวอยาง หนาจอแสดงขอมูลการซ้ือขายตราสารหนี้ผาน OTC

www.thaibma.or.th
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การลงทุนทางตรง : การซ้ือขายตราสารหน้ีในตลาดรอง
  ตลาดตราสารหน้ี (TBX) 

เปดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร
สงคําสั่งซื้อขายผานโบรกเกอร

โบรกเกอรแจงยนืยนัผลการส่ังซื้อขาย
ชําระเงินและรับมอบหลักทรพัย โดยคา
คอมมิชช่ันไมเกิน 0.25% (ไมรวม VAT)

 ระบบ AOM : ไมเกิน 10,000 หนวย 
หรือ 10,000,000 บาท

 ระบบ Trade Report : เกิน 10,000 หนวย 
หรือ 10,000,000 บาทขึ้นไป

https://marketdata.set.or.th/tfx/bexoverview.do?locale=th_TH

ตัวอยาง หนาจอแสดงขอมูลการซ้ือขายตราสารหนี้ผาน TBX
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รายละเอียดเก่ียวกับการซ้ือขายตราสารหน้ีผานตลาด TBX 

เวลาการซื้อขาย
ชวงเชา 10.00 – 12.30 น. 
ชวงบาย 14.30 – 16.30 น.

ราคาซ้ือขาย 
ราคาท่ีรวมดอกเบ้ียคางรบั
(dirty price/ gross price)

หนวยการซื้อขาย 
1 หนวยการซื้อขายเทากับ

ตราสารหน้ีจํานวน 100 หนวย

มูลคาการซ้ือขายตอคําส่ังขัน้ต่ํา 
100 หนวย หรือ 100,000 บาท 

และทวีคูณ 100 หนวย

ชวงราคา (spread)
0.01 บาท

ราคาสูงสุดและตํ่าสุด 
ไมมีการกําหนดเพดานการ
เปลี่ยนแปลงของราคา

การสงมอบและการชําระราคา 
T+2
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การลงทุนทางออม : ผาน กองทุนรวมตราสารหน้ี

 เปดบัญชีซ้ือขายกับบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน (บลจ.)
 สงคําสั่งซ้ือกองทุนรวมตราสารหนี้ / 
กองทุนผสมท่ีมีสัดสวนการลงทุนใน
ตราสารหนี้ 
 บลจ. แจงยืนยันผลการสั่งซ้ือขาย 
และ NAV ของหนวยลงทุน ณ สิ้นวัน
 ชําระเงินและรับมอบหนวยลงทุน

กองทุนรวมท่ีมีกําหนดระยะเวลา
คลายเงินฝากประจํา สวนใหญ
ลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและ
เอกชน

คลาย Money Market Fund 
แตลงทุนในตราสารหน้ีที่อายุ
คงเหลือมากกวา 1 ป ข้ึนไป

ลงทุนในเงินฝากและตราสารหน้ี
ที่อายุไมเกิน 1 ป

ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ทั้งหุนและตราสารหน้ี

TERM FUND FIXED INCOME FUND

MONEY MARKET FUND FOREIGN INVESTMENT FUND

ประเภท กองทุนรวมตราสารหนี้ …
ขั้นตอนการซื้อขาย

ท่ีมา : www.thaibma.or.th
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การซื้อขายตราสารหน้ีผานกองทุนรวม

ผูลงทุนที่

ขาดความเขาใจ
ในเร่ืองของ
ตราสารหน้ี 

สามารถเขารวม
ลงทุนได

ไดรับประโยชน
ทางดาน
ภาษี

มีความเส่ียง ในกรณีที่
ราคาพันธบัตรเปล่ียนแปลง

NAV ของกองทุนรวมและ                             
ราคาซ้ือขายของหนวยลงทุน

ก็จะปรับตัวดวย
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มูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน (NAV - Net Asset Value)

มูลคาทรัพยสินท่ีกองทุน
รวมลงทุนท้ังหมดตาม

ราคาตลาด

คาใชจายท้ังส้ิน
ของกองทุนรวม

มูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม

ท่ีมาภาพ : Pixabay
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ผูลงทุน

แมผูลงทุนตองการลงทุนตอไป
จนครบกําหนดไถถอน 
ก็อาจจะทําไมได 

ตัวอยาง

กรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาด
มีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง

เพราะกองทุนอาจตองไถถอน
ตามแรงกดดันของตลาด 

ไดดวยตัวเอง 

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีตางจาก
การลงทุนดวยตัวเองอยางไร…???

ไมสามารถตัดสินใจบางเร่ือง

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ควรลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

เพื่อการกระจายความเส่ียง

คําแนะนําในการซ้ือขายตราสารหน้ี

• ชวงอัตราดอกเบี้ยขาลง

ควรลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการรับผลตอบแทนท่ีต่ํา

• ชวงอัตราดอกเบี้ยขาข้ึน

ควรลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน
เพื่อไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตอ 
(Reinvestment) ที่คุมคา

ท่ีมาภาพ : Pixabay
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สิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในตราสารหน้ี

รายไดจากดอกเบ้ีย
 หักภาษี ณ ท่ีจาย 15% 

และมีสิทธิเลือกท่ีจะไมนําไป
รวมคํานวณภาษีรายไดสิ้นป

 หักภาษี ณ ท่ีจาย 1% 
และใหนําไปรวมกับการ
คํานวณกําไรสุทธดิวย (กรณีท่ี
เปนสถาบันการเงินจะตองเสียภาษีธรุกิจ
เฉพาะในอัตรา 3.3% ของรายไดในสวน
ดอกเบ้ีย)

 หักภาษี ณ ท่ีจาย 15% 
และมีสิทธิเลือกท่ีจะไมนําไป
รวมคํานวณภาษีรายไดสิ้นป 
(ยกเวนตราสารหนี้ที่ไมมีดอกเบีย้ที่
ไดหักภาษี ณ ที่จายไปแลวจากผูถือ
คนแรก)

 ไมถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 1% 
แตตองนําไปรวมกับการ
คํานวณกําไรสุทธดิวย

 หักภาษี ณ ท่ีจาย 15% 
เฉพาะผูถือคนแรก 
และมีสิทธิท่ีจะไมนําไปรวม
คํานวณภาษีรายไดสิ้นป

 หักภาษี ณ ท่ีจาย 1% และ
ใหนําไปรวมกับการ
คํานวณกําไรสุทธดิวย (กรณี
ท่ีเปนสถาบันการเงินจะตองเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3% ของรายได
ในสวนลด)

บุคคลธรรมดา 
(ไทย)

นิติบุคคล

กําไรจากการขาย รายไดจากสวนลด
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การติดตามภาวะตลาด

การติดตามภาวะตลาดและแหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจลงทุน

เงินเฟอ

ทิศทางดอกเบ้ียโลก

•  หนังสือสรุปขอสนเทศการเสนอขายตราสารหน้ี

•  ส่ือส่ิงพิมพและเอกสารเผยแพรตางๆ 

•  เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
  http://www.set.or.th

•  เว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

แหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจลงทุน
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www.set.or.th/education

แหลงความรู
เพ่ือการลงทุน
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