คําศัพทเกี่ยวกับตราสารหนี้

Accrued Interest
Amortizing Bond
ASK Price
(Offer Price)
Automatic Order
Matching (AOM)

BEX

Basis Point (bp)
Bearer Bond

ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือที่เรียกกันงาย ๆ วา ดอกเบี้ยคางรับ ซึ่งจะนับ
จากวันจายดอกเบี้ยงวดลาสุดจนถึงวันสงมอบตราสาร
ตราสารหนี้ชนิดทยอยคืนเงินตน คือ ตราสารหนี้ที่มีการทยอยชําระคืนเงินตนบางสวนใหแกผูถือ โดย
กําหนดจํานวนเงินและงวดที่จะชําระไวลวงหนาในหนังสือชี้ชวน
ราคาของตราสารหนี้ที่ผูถือเสนอขาย
เปนวิธีการซื้อขายวิธีหนึ่งในระบบการซื้อขายดวยคอมพิวเตอรของตลาดหลักทรัพย
หรือ วิธีการซื้อขาย แบบจับคูอัตโนมัติซึ่งจะประมวลคําสั่งซื้อและคําสั่งขายทั้งหมดเขามาในระบบ
และจัดเรียงลําดับการไดสิทธิซื้อหรือขาย โดยใหความสําคัญกับคําสั่งที่มีราคาดีที่สุด ณ ขณะนั้นๆ
และหากมีคําสั่งที่มีราคาดีที่สุดหลายคําสั่ง ระบบจะดูจากเวลาที่คําสั่งที่เขามาในระบบ (Price and
then Time Priority) โดยจะจับคูใหอัตโนมัติ (Auto-matching) ไมมีการแทรกแซงจากบุคคลใดทั้งสิ้น
หากยังไมมีคําสั่งซื้อและคําสั่งขายที่จับคูกันได ระบบซื้อขายจะยังเก็บรวบรวม คําสั่งซื้อขายทั้งหมดไว
เพื่อรอคําสั่งซื้อขายที่จะเขามาใหมเพื่อจับคูซื้อขายตอไป
ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปดบริการการซื้อขายครั้งแรก ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยใหบริการ
ผานระบบซื้อขายแบบเรียลไทม มีขอมูลที่โปรงใส ตลอดจนถึงกระบวนการสงมอบและชําระราคาที่
เชื่อถือได
หนวยยอยของอัตราผลตอบแทน 100 bp = 1.00%
ตราสารหนี้ชนิดไมระบุชื่อผูถือ ซึ่งเปนพันธบัตรที่จายคืนแกผูถือหรือผูมีไวในครอบครอง และ
ไมตองสลักหลังเมื่อตองการโอน เพียงแตใชวิธีสงมอบ

Benchmark Bond ตราสารหนี้ภาครัฐที่ใชเปนตราสารอางอิง
BIBOR

อัตราดอกเบี้ยอางอิงระยะสั้นสําหรับการกูยืมเงินระหวางธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ ซึ่งเปนอัตราที่
ไดจากการเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยสําหรับการปลอยกูระหวางธนาคารพาณิชยแบบไมมีหลักทรัพย
ค้ําประกัน ที่มีระยะเวลากูยืมตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 1 ปจากธนาคารพาณิชยไทยและตางประเทศ
รวม 14 แหง

Bid Price

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งที่สงเขามาในระบบการซื้อขายหลักทรัพย ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ซึ่งราคาเสนอซื้อนี้จะถูกจัดเรียงตามลําดับของราคา โดยราคาเสนอซื้อที่สูงสุด (Best Bid)
จะถูกจัดไวเปนลําดับแรกเพื่อรอการจับคูกับคําสั่งเสนอขายที่ดีที่สุด (Best Offer) ที่เขามาในระบบซื้อ
ขาย

Bill of Exchange
(B/E)

Bondholder

ตั๋วแลกเงิน หรือบางครั้งเรียกวา Draft เปนตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูจาย (Drawer) สงใหบุคคล
อีกผูหนึ่งเรียกวาผูถือ (Drawee) ใหใชเงินจํานวนหนึ่งแกบุคคล หนึ่งหรือใหใชตามคําสั่งของบุคคล
หนึ่งซึ่งเรียกวา (Payer)
พันธบัตรหรือหุนกู คือ ตราสารแหงหนี้ระยะยาวซึ่งผูออกมีขอผูกพันตามกฎหมายที่จะชําระดอกเบี้ย
และเงินตนแกผูซื้อตามเวลาที่กําหนด ในตางประเทศจะใชคําวา Bond สําหรับตราสารหนี้ที่มี
หลักทรัพยค้ําประกัน (Secured Bond) และจะใชคําวา Debenture สําหรับตราสารหนี้ที่ไมมี
หลักทรัพยค้ําประกัน (Unsecured Bond) สําหรับในประเทศไทยนิยมใช Bond หรือพันธบัตรในการ
เรียกตราสารหนี้ภาครัฐ และใช Debenture หรือหุนกูในการเรียกตราสารหนี้
ภาคเอกชน
นักลงทุน หรือผูถือตราสารหนี้

Bondholders’
Representative

ผูแทนผูถือหุนกู ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนกูในการใชสิทธิตาง ๆ ตอผูออกหลักทรัพย
โดยรายละเอียดของสิทธิและวิธีการกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน

Bond Index

เครื่องวัดมูลคาตลาดตราสารหนี้ โดยการเปรียบเทียบกับมูลคาตลาดตราสารหนี้ ณ วันฐาน

Bond

Book Closing Date วันที่บริษัทกําหนดใหนายทะเบียนหลักทรัพยปดรับการโอนหุนกูของบริษัทเพื่อใหนายทะเบียน
หลักทรัพยตรวจสอบ และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนกูที่ปรากฏอยูในทะเบียนหลักทรัพย ณ วันดังกลาว
เปนผูไดรับสิทธิรับดอกเบี้ยในงวดนั้น ดังนั้นหากผูลงทุนที่เขาไปซื้อหุนกูในวันดังกลาว หรือหลังจาก
นั้นก็จะไมไดรับสิทธิที่บริษัทประกาศมอบใหแกผูถือหุนใน คราวนั้น ๆ
Bank of Thailand ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทหนาที่หลัก ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และดูแลระบบ
การเงินใหมั่นคง กาวหนา และไดมาตรฐานสากล เพื่อใหเศรษฐกิจของ ประเทศมีความเจริญเติบโต
(BOT)
อยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ
บริษัทนายหนาคาหลักทรัพย หมายถึงสถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตทําธุรกรรมดานนายหนาคา
Broker
หลักทรัพยจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือความเสี่ยงที่บริษัทอาจเผชิญปญหาที่ทําให บริษัทไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
Business Risk
กําหนด
ตราสารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิไถถอนกอนกําหนดโดยระบุระยะเวลา และราคาการใชสิทธิไวลวงหนา
Callable Bond
ตั้งแตเมื่อออกขายตราสารหนี้
วันที่ผูออกตราสารหนี้สามารถไถถอนตราสารหนี้ไดกอนกําหนด ขอมูลดังกลาวนี้จะถูกระบุไวใน
Call Date
หนังสือชี้ชวน
สิทธิที่อนุญาตใหผูออกตราสารหนี้สามารถไถถอนตราสารหนี้กอนวันครบกําหนดไถถอน ตราสารหนี้
Call Option
ประเภทนี้จะมีราคาที่ต่ํากวาตราสารหนี้ที่ปราศจากสิทธิแฝงที่มีคุณสมบัติอยางอื่นที่เหมือนกัน
ทุกประการ
ราคาสวนเพิ่มจากมูลคาที่ตราไวของตราสารหนี้ ที่ผูออกตราสารหนี้อาจจายใหแกผูถือ กรณีที่เปน
Call Premium
Callable Bond ดังนั้น Straight bond price – Call Premium = Callable Bond Price
(กรุณาดู Call Option)
Call Provision

Call Price

ราคาใชสิทธิของตราสารหนี้ที่ผูออกกําหนดไวเพื่อใชสิทธิไถถอนตราสารหนี้กอนกําหนด

Call Risk

Cap

ความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนจริงผิดพลาดไปจากผลตอบแทนที่คาดหวังไว เพราะ
ระยะเวลาของการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจากตราสารหนี้ดังกลาวถูกไถถอนกอนกําหนด
วันที่ผูออกตราสารหนี้สามารถไถถอนตราสารหนี้ดังกลาวกอนกําหนด วันที่ดังกลาวจะถูกกําหนดไว
ลวงหนาในหนังสือชี้ชวน ในสวนที่เปนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผูออกหุนกูจายดอกเบี้ยแบบลอยตัว จะสามารถจายใหกับผูใหกูได

CAPS

(กรุณาดู SLIPS)

Capital Gain

ผลกําไรของสวนตางระหวางราคาซื้อและราคาขาย ที่เกินทุน

Capital Loss

ผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย เมื่อขายหลักทรัพยไดในราคาที่ต่ํากวาราคาที่ซื้อมา

Call Schedule

Capital Market

ตลาดทุน คือแหลงระดมเงินออม และใหสินเชื่อระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ้นไป ซึ่งโดยปกติการหาเงินทุน
สามารถกระทําไดจาก 2 แหลง คือ จากตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้
ราคาตราสารหนี้ที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ อาจแสดงเปนอัตรารอยละของมูลคาที่ตราไวได
Clean Price
(กรุณาดู Dirty price)
คือ การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย กระบวนการที่บริษัทสมาชิกผูซื้อชําระราคาหลักทรัพยและ
Clearing and
รับมอบหลักทรัพยที่ ซื้อจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยและบริษัทสมาชิกผูขายสงมอบหลักทรัพย
Settlement
และรับชําระเงินคาขายหลักทรัพยจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
หลักประกันหรือสิ่งที่ผูกูใชในการค้ําประกันเงินกู ตามปกติผูใหกูมีสิทธิยึดหลักประกันเงินกูหรือดําเนิน
Collateral
การอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญากูยืม เมื่อผูกูไมสามารถชําระคืนเงินกู
Collateralized Bond การนําเอาตราสารหนี้จํานวนหนึ่งมาผูกรวมกันแลวแปลงใหเปนหลักทรัพย หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา
Obligation (CBO) CBOs เพื่อขายตอใหกับนักลงทุนอีกตอไป ขอดีของ CBOs ก็คือ หลักทรัพยที่สามารถแบงออกได
เปนหลายหลักทรัพยที่มีการจัดลําดับความนาเชื่อถือ ตางกัน หรือที่เรียกกันวา tranches และ
นักลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนใน tranches ที่เหมาะกับความตองการทั้งในเรื่องอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง
คลายคลึงกับ CBO แตแทนที่จะควบรวมตราสารหนี้ ตราสารที่ถูกนํามาควบรวมใหเปนหลักทรัพย
Collateralized
เพื่อนํามาขายตอใหนักลงทุนอีกตอไป เปนเงินกูระยะยาวเพื่อที่อยูอาศัย
Mortgage
Obligation (CMO)
Commercial Paper ตั๋วเงิน ตั๋วการคาหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไมเกิน 270 วัน
Company Rating

อันดับความนาเชื่อถือขององคกรหรือบริษัท เปนการประเมินความสามารถทางธุรกิจและการเงิน
รวมทั้งความพรอมในการชําระหนี้โดยทั่วไปขององคกรนั้น ๆ
Convertible Bond ตราสารหนี้แปลงสภาพ คือตราสารหนี้ที่ใหสิทธิผูถือในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ตามเงื่อนไข
ที่ กําหนดไว
Conversion Price ราคาแปลงสภาพของตราสารหนี้ที่ใหสิทธิผูถือในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามเงื่อนไขที่ กําหนด
ไว

Conversion Value มูลคา การแปลงสภาพ นักลงทุนจะใชสิทธิ์ถามูลคาการแปลงสภาพสูงกวาราคาไถถอนหนาตั๋วผูลงทุน
ควรจะแปลงสภาพและไดมูลคาตามมูลคาแปลงสภาพ แตถาต่ํากวาก็ควรจะไถถอน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันของกราฟความสัมพันธระหวางราคาและอัตราผลตอบแทนของ
Convexity
ตราสารหนี้ โดย Convexity เปนอนุพันธอันดับที่ 2 ของสมการราคา
Corporate Bond หุนกูที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน บริษัทจํากัด
Coupon Frequency จํานวนครั้งของการจายดอกเบี้ยตอป ซึ่งขึ้นอยูกับขอกําหนดของผูออกตราสารหนี้ โดยสวนใหญ
มักจะกําหนดใหมีการจายดอกเบี้ยทุกครึ่งป หรือปละ 2 ครั้ง
Coupon Payment การจายดอกเบี้ยใหกับผูถือตราสารหนี้ในแตละงวด
Coupon Rate

อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไวของหุนกู อาจเปนอัตราคงที่หรือลอยตัว โดยกําหนดเปนอัตรารอยละตอปที่ตอง
จายใหกับผูถือตราสารหนี้นั้นๆ ตามงวดการจายดอกเบี้ยที่กําหนดตลอดอายุของตราสารหนี้นั้น

Covenants

เงื่อนไขที่ผูออกจะตองปฏิบัติตาม หรืองดเวนการปฏิบัติตลอดอายุของตราสารหนี้ เชน การหาม
จายเงินปนผลแกผูถือหุนสามัญเกินอัตราที่กําหนดเปนตน
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ คือสถาบันหรือบริษัทผูใหบริการจัดอันดับความนาเชื่อถือขององคกร
และตราสารหนี้ ในปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันประเภทนี้จัดตั้งขึ้นแลว คือ บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด
(TRIS Rating) และ บริษัท ฟทซ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Ratings).

Credit Rating
Agencies

Credit Risk

(กรุณาดู Default Risk)

Credit Spread

สวนตางระหวางพันธบัตรรัฐบาล และหุนกูเอกชนที่มีลักษณะเหมือนกัน ลักษณะดังกลาวครอบคลุม
ถึง อายุของหุนกู มูลคาที่ตราไวตอหนวย อัตราดอกเบี้ย การไถถอน และการซื้อคืนหุนกู เปนตน
มูลคาพารที่ตราไวปจจุบันของตราสารหนี้ ในกรณีทั่วไป มูลคามักคงที่ตลอดอายุของตราสารหนี้ ใน
กรณีที่เปนตราสารหนี้ประเภททยอยชําระคืนเงินตน มูลคาในปจจุบันจะลดลงตามจํานวนเงินตนที่มี
การทยอยจายชําระคืน
อัตราผลตอบแทนปจจุบัน คือ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ผูถือตองการจากราคาปจจุบันใน
ตลาดของตราสารนั้น
ผูคาหลักทรัพยหมายถึง สถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตทําธุรกรรมดานการคาตราสารหนี้จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และ
บริษัทหลักทรัพย
เปนตราสารการกูเงินระยะยาว (อายุตั้งแต 1 ป ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด
บริษัทจํากัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผูถือตราสารหนี้จะไดรับผลตอบแทนในรูป
ของดอกเบี้ย ตามระยะเวลา และอัตราที่กําหนด และจะไดคืนเงินตนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุใน
ตราสาร
การผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสารหนี้เมื่อครบกําหนดชําระ หรือ การทําผิดเงื่อนไขและขอตกลงที่
กําหนดในหนังสือชี้ชวนการออกตราสารหนี้นั้น ๆ

Current Par

Current Yield
Dealer

Debenture

Default Risk

Dirty Price

Disclosure

ราคาหุนกูหรือพันธบัตรที่รวมดอกเบี้ยคางรับซึ่งเปนราคาที่สงมอบเมื่อมีการซื้อขาย อาจเรียกวา
Gross price โดย Dirty price/Gross price = ราคาที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ (Clean price) + ดอกเบี้ย
คางรับ (Accrued Interest)
ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหผูออกหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลสําคัญซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลง ราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หรือมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือ หรือ
จําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ตัวอยางของ ขอมูลที่ตองเปดเผย ไดแก
 ขอมูลที่ตองรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เชน งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําป
รายงานประจําป เปนตน
 ขอมูลเฉพาะของตราสารหนี้ เชน ขอมูลการปดสมุดทะเบียน การจายดอกเบี้ย และ/หรือเงิน
ตน การประชุมผูถือตราสารหนี้ เปนตน

Discount Bond

ในการเปดเผยขอมูล ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหผูออกตราสารหนี้เปดเผยขอมูลผานทางระบบ
ELCID โดย Online จากคอมพิวเตอรของบริษัทจดทะเบียนเขาคอมพิวเตอรของตลาดหลักทรัพย
เพื่อใหสามารถกระจายเผยแพรออกไปไดอยางกวาง ขวางโดยทันที
ตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายต่ํากวามูลคาพาร หรือมูลคาที่ตราไว (Par Value)

Duration

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ โดยใหน้ําหนักตามมูลคาปจจุบันของกระแสเงินในแตละงวด

Effective Duration สมการที่ใชในการหามูลคาความผันผวนของราคาตราสารหนี้ (ที่มี option แฝงอยู) กับอัตรา
เปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย
Embedded Option คือสิทธิที่แฝงอยูในตราสารหนี้ ตัวอยางเชน ตราสารหนี้ที่สามารถไถถอนกอนวันครบกําหนดโดย
ผูออกตราสารหนี้ (Callable Bond) สิทธิไถถอน (Call Option หรือ Call Feature) ในที่นี้ก็คือสิทธิแฝง
อยูนั่นเอง
ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณบางอยางที่ไมไดคาดคิดกับผูออก ซึ่งมีผลตอราคาของตราสารหนี้
Event Risk
เชน ผูออกถูกลดอันดับความนาเชื่อถือเนื่องมาจากการปรับโครงสรางของบริษัท
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เกิดในกรณีที่ลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดตางประเทศที่ มีการซื้อ
Exchange Risk
ขายเปนเงินตราตางประเทศ และไดรับผลตอบแทนเปนสกุลเงินตราตางประเทศ
(กรุณาดู XA)
Ex-All
Ex-Interest

(กรุณาดู XI)

Ex-Principal

(กรุณาดู XP)

Face Value

(กรุณาดู Par Value)

Fed Fund Rate

คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยคิดกับเงินกูระยะสั้น (ระยะเวลา 1 คืน) กับธนาคารอีกแหงหนึ่งซึ่ง
เปนลูกหนี้
ตลาดการเงิน คือ ตลาดที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูที่ตองการเงิน ถือเปนแหลงกลาง
ที่ระดมเงินออมจากผูที่มีเงินและจัดสรรเงินทุนแกผูประกอบการ

Financial Market

Fitch Ratings
Fixed-rate Bond

บริษัท ฟทชเรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด เปน 1 ใน 2 บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเทศไทย
เริ่มดําเนินงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2544
ตราสารหนี้ประเภทที่กําหนดอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) จายเปนอัตราคงที่แนนอน

Floating-rate Bond ตราสารหนี้ประเภทที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยอางอิงที่ กําหนดขึ้น
เชน อัตราดอกเบี้ยหุนกูที่ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย
ดอกเบี้ยต่ําสุดที่ผูออกตราสารหนี้จะจายใหกับผูใหกู
Floor
Government Bond (กรุณาดู Treasury Bond)
Gross Price

(กรุณาดู Dirty Price)

High Yield Issues หุนกูหรือตราสารหนี้ประเภทที่มีความเสี่ยงสูงและเสนอใหผลตอบแทนที่สูงเชนกัน มักจะพบมากใน
บริษัทที่เพิ่งเกิดใหม
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย เชนลักษณะสําคัญของหุนกูที่เสนอขาย ชื่อผูออกหุนกู
Indenture
ประเภทของหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูมูลคาที่ตราไวตอหนวย อายุหุนกู เปนตน ขอมูลเหลานี้จะถูก
รวบรวมไวในหนังสือชี้ชวน
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอหรือการลดลงของอํานาจซื้อ (Purchasing Power) โดยปกติ
Inflation Risk
การลงทุนในตราสารหนี้เปนการลงทุนระยะยาว
ตราสารหนี้ชนิดจดบัญชี เปนตราสารหนี้ที่เจาของกรรมสิทธิ์ไมมีตราสารหนี้ไวครอบ ครอง แตฝากไว
Inscribed Bond
กับนายทะเบียนซึ่งจะออกใบรับใหแกผูจดบัญชี
Interest-only Strip คือสวนที่เปนดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ถูกแยกออกจากตราสารหนี้ดั้งเดิม กลาวคือเปนการแยกขาย
ระหวางพาร และ ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ผูถือหุนกูจะไดรับในแตละงวด
Interest Income เงินไดจากดอกเบี้ย จะเปนรายไดที่จะไดรับอยางสม่ําเสมอของตราสารหนี้
Interest Rates

อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทนที่ผูถือตราสารหนี้หวังวาจะไดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
นั้นๆ (กรุณาดู Yield to Maturity)
Interest Rate Cap (กรุณาดู Cap)
Interest Rate Floor (กรุณาดู Floor)
Interest Rate Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลตอราคาตราสารหนี้
Investment Grade ตราสารหนี้ที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะยาว คือตราสารหนี้ที่ไดรับจัดอันดับ เครดิตตั้งแต BBB
ขึ้นไป
ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย
Issue
Issue Date

วันออกตราสารหนี้ซึ่งกําหนดเปนวันที่ ที่แนนอน

Issuer

ผูออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพยอื่นๆ ไดแก บริษัทมหาชน บริษัททั่วไป หนวยงานภาครัฐ
กระทรวงการคลัง เปนตน

Issue Rating
Issued Size

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้เปนการประเมินความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ เงินตน
ภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดไวของตราสารหนี้นั้นๆ จากสถาบันการจัดอันดับเครดิต
มูลคารวมที่ออกขาย ของแตละตราสารหนี้โดยปกติจะมีหนวยเปนลานบาท

Junk Bonds

(กรุณาดู High Yield)

Legal Risk

ความเสี่ยงที่รัฐบาลเปลี่ยนกฎเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้

Liquidity

สภาพคลอง คือ ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดของหลักทรัพย

Liquidity Risk

ความ เสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสารหนี้ทําใหไมสามารถซื้อขายตราสารใน จังหวะเวลา
และราคาที่เหมาะสมได หรือหากตองการจะซื้อขายจริงตองมีการเพิ่มหรือลดราคาเพื่อดึงดูดใหมีการ
ตกลงซื้อขายเกิดขึ้น
Macaulay Duration คือเครื่องมือวัดความเสี่ยงของตราสารหนี้ ซึ่งเปนการคํานวณระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
ตราสารหนี้จะจายกระแสเงินใหแกผูลงทุน ดังนั้น Duration จะมีหนวยเชนเดียวกับเวลา กลาวคือ ถา
หุนกูหรือพันธบัตร 2 ตัวที่มีรายละเอียดเหมือนกัน หุนกูหรือพันธบัตรที่มีคา Macaulay Duration สูง
กวา จะเปนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงกวา
ความคลองตัวในการซื้อขายคือ ความสามารถของหลักทรัพยที่จะซื้อขายไดงายและรวด เร็ว โดย
Marketability
ไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุน
การปรับมูลคาของหลักทรัพยใหเปนจริงตามราคาตลาดลาสุด
Mark-to-Market
Market Maker

Maturity Date

บริษัท สมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงใดแหงหนึ่งที่ไดรับอนุญาตใหทําหนาที่ดูแลตรา สารหนี้ของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อใหตราสารหนี้ดังกลาว มีสภาพคลองในการซื้อขายอยางตอเนื่อง ในการทํา
หนาที่เปน Market Maker ของตราสารหนี้ บริษัทสมาชิกจะตองสงทั้งคําเสนอซื้อและคําเสนอขาย
หลักทรัพยดังกลาวในขณะ เดียวกัน เพื่อใหมั่นใจวาผูลงทุนที่ตองการขายหรือตองการซื้อ
ตราสารหนี้ดังกลาวนั้นจะสามารถกระทําไดเสมอ
วันครบกําหนดไถถอน หรือวันหมดอายุของตราสารหนี้นั้น ซึ่งผูออกจะตองจายคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยงวดสุดทาย (ถามี) ใหกับผูถือ

Modified Duration คือการนําเอา Macaulay Duration มาแปลงโดยการหารดวยราคาของตราสารหนี้ที่นํามาคํานวณใน
ขณะนั้น Duration ถือวาเปนคาอนุพันธขั้นที่ 1 ระหวางราคาของตราสารหนี้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่งผลลัพธที่ไดก็คือความไวของราคาตราสารหนี้ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตลาดเงิน คือ ตลาดที่มีการระดมเงินทุน และการใหสินเชื่อระยะสั้นไมเกิน 1 ป รวมทั้ง การโอนเงิน
Money Market
และการซื้อขายหลักทรัพยทางการเงินที่มีอายุการไถถอนระยะสั้น นอกจากนี้ ยังเปนที่รวมกลไก
ทั้งหลายที่ทําใหการหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้น
การใชคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณ โดยการจําลองขอมูลเพิ่มเติมจากขอมูลที่มีอยูในอดีต จากนั้น
Monte Carlo
ขอมูลที่ไดจากการประเมินก็สามารถนํามาใชในการคํานวณมูลคาความเสี่ยง หรือที่เรียกกันวา ValueSimulation
at-Risk (VaR)

Mortgage BackSecurities (MBS)

หนึ่ง ในกระบวนการแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพยเพื่อขายในตลาดรอง สินทรัพยในที่นี้คือ เงินกู
ระยะยาวเพื่อที่อยูอาศัย และอสังหาริมทรัพยดังกลาวก็จะถูกนํามาใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันใน
การออกหลักทรัพยดังกลาว
Negative Pledge ขอบขายและขอบังคับที่จํากัดผูออกหุนกูมิใหกระทําละเมิดสัญญาบางอยางที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
ตัวอยางเชน การควบคุมมิใหอัตราสวนที่แสดงถึงโครงสรางเงินทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงต่ํา
กวา 2 เปนตน
Non-Competitive การเสนอซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรก แบบไมแขงขันราคา โดยเสนอจํานวน หรือปริมาณ
พันธบัตรที่ตองการเทานั้น ไมตองเสนออัตราผลตอบแทน ปจจุบันกระทรวงการคลังกําหนดสัดสวน
Bid (NCB)
ใหแกผูเสนอซื้อแบบ NCB ไวไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินประมูลพันธบัตรรัฐบาลแตละรุน
จํานวนหลักทรัพยซึ่งต่ํากวา 1 หนวยซื้อขาย (Board Lot) ในปจจุบันจํานวน 1 หนวยการซื้อขาย
Odd Lot
เทากับ 100 หนวย
Off-the-Run-Issue พันธบัตรภาครัฐที่ออกจําหนายแลวในระยะเวลาหนึ่ง
On-the-Run Issue พันธบัตรภาครัฐที่เพิ่งออกจําหนายลาสุด ซึ่งเปนพันธบัตรที่มีสภาพคลองมากกวา พันธบัตรภาครัฐที่
ออกจําหนายแลวในระยะเวลาหนึ่ง
สิทธิที่จะซื้อหรือขายตราสารหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักลงทุนสวนใหญใชสิทธินี้ ใน
Options
การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
Option Adjusted มูลคาความตางระหวางราคาในปจจุบันของ พันธบัตรภาครัฐและหุนกูที่มีสถานะทัดเทียมกัน
คาความแตกตางดังกลาวจะสามารถนํามาหาคาความแตกตางของราคาที่ไดจากการคํานวณ
Spread (OAS)
ทางทฤษฎีและราคาที่กําลังซื้อขายในปจจุบัน
Outstanding Size มูลคาคงคางทั้งสิ้นที่เปนปจจุบันของแตละตราสารหนี้โดยทั่วไปมีมูลคาเทากับ Issued size แตใน
กรณีที่มีการทยอยจายคืนเงินตนหรือไถถอนกอนกําหนด อาจมีมูลคานอยกวา Issued size ได
Over-the-Counter การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย หรือตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพยโดยการตกลงกัน ระหวางผูซื้อ
และผูขายมากกวาจะเปนการประมูลกันตามที่ปฏิบัติกันในตลาดหลักทรัพย
(OTC)
Overnight Repo

ธุรกรรมซื้อคืนที่มีระยะสั้น (1 คืน) โดยมีตราสารหนี้เปนหลักทรัพยค้ําประกัน

Par Value

มูลคาที่ตราไวตอหนวย หรือเรียกวามูลคาพาร โดยทั่วไปจะมีคาหนวยละ 1,000 บาท ตราสารที่ขาย
ในราคาที่ตราไว เรียกวาขาย at par
วันที่ผูออกตราสารหนี้ตองชําระดอกเบี้ยในแตละงวดที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน

Payment Date
Political Risk
Portfolio

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตัวอยางเชน
การเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเงินไดจากการซื้อขายตราสารหนี้
หลักทรัพยทั้งหมดในความครอบครองของผูลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะตองประกอบ ดวย
หลักทรัพยจํานวนตั้งแต 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป จุดประสงคของการสราง Portfolio ก็เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการลงทุนดวยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย หลายบริษัทหรือหลายประเภท

Positive Convexity อัตรา การเปลี่ยนแปลงในทางบวกของความชันของกราฟระหวางความสัมพันธทางราคา และอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ไมมีสิทธิแอบแฝงจะใหผลการเปลี่ยนแปลงในทางบวก
กลาวคือราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นเร็วกวาหรือมากกวาราคาของตราสารหนี้ ที่ลดลงในขณะที่มี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนในระดับเทาเทียมกัน
ตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายสูงกวามูลคาที่ตราไวหรือมูลคาพาร
Premium Bond
Present Value
Price Risk

Primary Dealer
Primary Market

Principal

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินในอนาคต คือ การหาคาสวนลดของมูลคาที่จะไดรับในอนาคตตาม
ชวงระยะเวลา ดวยอัตราผลตอบแทนในปจจุบัน
ความเสี่ยงในดานราคาตราสารหนี้ ความเสี่ยงประเภทนี้มีความสัมพันธผกผันกันอัตรา ดอกเบี้ยใน
ตลาด หากดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะลดลง หรือในทางตรงกันขาม
ถาราคาดอกเบี้ยในตลาดลดลง ราคาของตราสารหนี้ก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมี
ความผันผวน ยอมสงผลใหราคาของตราสารหนี้มีความผันผวนดวย
สถาบันทางการเงินที่ไดรับการแตงตั้งจากธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับการทําธุรกรรมซื้อขาย
พันธบัตรประเภท Outright กับธนาคารแหงประเทศไทย
ตลาดแรกของการซื้อขายหลักทรัพย โดยผูออกหลักทรัพยขายตราสารทุน และ/หรือตรา สารหนี้
ใหแกผูซื้อหลักทรัพยโดยตรง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.กอนการเสนอขาย
หลักทรัพย
(กรุณาดู Par value)

Priority Claim

สิทธิเรียกรองที่ผูถือตราสารหนี้นั้นจะไดรับคาทดแทนเมื่อบริษัทมีปญหาทางการเงิน หรือถูกฟอง
ลมละลาย
Private Placement การที่บริษัทออกหุนกูขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกผูซื้อรายหนึ่งหรือกลุมหนึ่ง โดยเจาะจงโดยที่ผูซื้อ
รับซื้อไวเพื่อลงทุน มิใชรับซื้อมาเพื่อนําออกจัดจําหนาย ซึ่งตองไมเกิน 35 ราย หรืออาจเสนอขายแก
สถาบัน 17 ประเภทที่มีรายชื่อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การออกหุนขาย
แบบ Private Placement บริษัทผูออกหุนไมตองจัดทําขอมูลใหสํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณา
แตวิธี Private Placement จะตองเขาเกณฑเงื่อนไขที่กําหนด โดย ก.ล.ต.
Prospectus

เอกสารที่บริษัทผูเสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชนทั่วไปตองจัดทําขึ้น เพื่อเปดเผยขอมูลแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหุนกูครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะตองแสดง
ขอมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสรางการบริหารงาน ผูบริหารบริษัท ขอมูล
ทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณวาจะเปนไปใน อนาคต ประเภทของหุนกูที่เสนอ
ขาย จํานวนหุนกู มูลคาที่ตราไว ราคาพาร อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดไถถอน และขอมูลอื่นๆ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวน มีความสําคัญตอผูลงทุนที่จะใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ
ลงทุนในหุนกูนั้น รางหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะตองผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กอนจัดทําเผยแพรใหประชาชน

Public Offering

การที่บริษัทนําหลักทรัพยของตนออกเสนอขายแกประชาชนทั่วไปในวงกวาง จุดประสงคเพื่อระดม
เงินทุนไปขยายกิจการและเพื่อกระจายการถือครองหลักทรัพยใหประชาชนทั่วไป การเสนอขาย
ตราสารทุนหรือตราสารหนี้แกประชาชน จะตองกระทําผานบริษัทหลักทรัพยที่ รับเปนผูจัด
จําหนายหลักทรัพย (Underwriters) ที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากก.ล.ต. และตองจัดทําหนังสือชี้
ชวนตามหลักเกณฑ ที่กําหนดไว
ตราสารหนี้ที่ใหสิทธิผูถือในการไถถอนกอนกําหนดโดยระบุรายละเอียดของเงื่อนไข และวิธีการไว
Puttable Bond
ลวงหนาในหนังสือชี้ชวน
Put Through (PT) เปนวิธีการซื้อขายหลักทรัพยที่ผูซื้อและผูขายไดทําการตอรองเพื่อตกลงซื้อขายกัน (Dealing) แลวจึง
บันทึกรายการซื้อขายเขามาในระบบซื้อขายดวยคอมพิวเตอรของตลาดหลักทรัพย ซึ่งการซื้อขายดวย
วิธีนี้จะไมนํากฎเกณฑในเรื่องการกําหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ําสุดของหลักทรัพยในแต
ละวัน (Ceiling and Floor ) และชวงราคา (Spread) มาใชในการพิจารณา บริษัทสมาชิก
สามารถประกาศโฆษณา (Advertise) การเสนอซื้อหรือเสนอขายของตนผานระบบการซื้อขายเพื่อ
เผยแพรใหผูอื่นทราบได ดวย หากมีผูสนใจรายการใด ก็สามารถใหโบรกเกอรของตนติดตอไปตอรอง
เพื่อตกลงซื้อขายกันได
(กรุณาดู Credit Spread)
Quality Spread
Rate of Return

อัตราผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนที่นักลงทุนจะไดรับในรูปแบบตางๆ จากการลงทุน เชน
ดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไรจากสวนตางของราคาเมื่อขายหลักทรัพย เปนตน
Redemption Value ราคาไถถอน สําหรับตราสารหนี้ที่ไมมีการทยอยคืนเงินตน ราคาไถถอนในงวดสุดทายก็คือราคา
หนาตั๋วของตราสารหนี้นั้นๆ ซึ่งโดยมากมักจะถูกกําหนดไวที่ 1,000 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย ทําหนาที่รับฝาก ถอน โอนหลักทรัพย และออกใบหลักทรัพย
Registrar
Reinvestment

ผลตอบแทนที่ไดรับเมื่อนักลงทุนนําดอกเบี้ยไปลงทุนตอ

Reinvestment Risk ความ เสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตอ หรือความเสี่ยงจากการนําเอาดอกเบี้ยที่ไดรับไป
ลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา กวาดอกเบี้ยผลตอบแทนที่ไดรับ
ตลาดซื้อคืนพันธบัตร เปนตลาดของการกูยืมเงินระยะสั้น โดยมีสัญญาวาจะซื้อหรือขายคืนใน
Repo Market
ระยะเวลาที่กําหนด
อัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมซื้อคืน โดยทั่วไปเงื่อนไขในการกําหนดจะขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ เชน
Repo Rate
ความนาเชื่อถือของคูสัญญาและหลักทรัพย ระยะเวลาการทําธุรกรรม ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เงิน
ธุรกรรมซื้อคืน หรือการประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีตราสารหนี้เปนหลักทรัพย
Repurchase
Agreement (REPO) ค้ําประกัน และมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
Risk

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่คาดไว

Risk-Risk

ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขาดความรู (Black Box Risk) เกี่ยวกับตราสารหนี้ หรือ
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไมทราบถึงพฤติกรรมที่แทจริงของราคาและอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรออมทรัพย เปนพันธบัตรรัฐบาลที่เปดโอกาสใหนักลงทุนรายยอย สามารถลงทุนใน

Saving Bond

ตลาดแรก ซึ่งสามารถจองไดโดยตรงผานธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่นๆ
ที่ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว
ระบบที่ขอมูลการเปนเจาของหลักทรัพยถูกเก็บโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย แทนที่จะมี การออก
Scripless
ใบหลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะเปนตัวกลางในการรับฝากหุนและจัดทํารายงานแสดงผูถือหุน
แกผูถือหุน เพื่องายตอการซื้อขาย หรือโอนเปลี่ยนมือหุนและปองกันไมใหใบหุนสูญหาย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (Securities and Exchange
SEC
Commission, Thailand) หรือที่เรียกสั้นๆวา สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอตั้งขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 2535 เพื่อชวยในการปรับปรุงระบบและโครงสรางตลาดทุนของประเทศ ก.ล.ต. จะเปนผู
กําหนดกฎเกณฑและบังคับใชกฎหมาย ภายใตกรอบกฎหมายในเรื่องสําคัญ ๆ อยางเชน
การออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย และ องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
และการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
Secondary Market ตลาดรองเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ภายหลังการขายในตลาดแรกแลว ผูลงทุนที่ตองการ ซื้อ
ตราสารทุนและตราสารหนี้นั้นๆตองซื้อขายผานตลาดรอง โดยอาจซื้อขายจากตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
ในตลาด OTC
ตราสารหนี้มีประกัน เปนตราสารหนี้ที่ผูออกจัดใหมีหลักประกันเฉพาะเจาะจงหรือผูค้ําประกัน เพื่อ
Secured Bond
การชําระหนี้ของตราสารหนี้นั้น ๆ
Securitized Bond ตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โดยผูถือตราสารหนี้จะไดรับเงินตนและ
ดอกเบี้ยคืนจากกระแสเงินสดที่ไดจากสินทรัพยที่นํามาแปลงนั้น ๆ
ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิ ซึ่งผูถือตราสารหนี้ประเภทนี้จะมีสิทธิทัดเทียมกับเจาหนี้สามัญรายอื่น ๆ ใน
Senior Bond
การเรียกรองสินทรัพยทดแทนและสูงกวาผูถือตราสารหนี้ดอยสิทธิ
คือการคํานวณหาคาความไวตอการเปลี่ยนแปลงทางดานราคา และความเปลี่ยนแปลง ของดอกเบี้ย
Sensitivity
ปกติแลวจะเปนการเปรียบเทียบในหลายๆ ดอกเบี้ยเพื่อสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงในแตละระดับ
Analysis
Settlement Date

วันชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย ปจจุบันกําหนดให เปนวัน
ทําการที่สอง ในกรณีการซื้อขายตราสารหนี้และเปนวันทําการที่สาม ในกรณีซื้อขายตราสารทุน
เปนการเปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพจาการลงทุนวิธีหนึ่ง โดยการนําเอาผลตอบแทนจาก
Sharpe Ratio
การลงทุน (Rate of Return) หารดวยความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดแลว (Standard Deviation
of Return)
Shelf Registering คือใบอนุญาตที่ ผูออกตราสารหนี้สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นไดหลายครั้ง
ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต และในการเสนอขายครั้งตอๆ ไป ใหเพียงแคยื่นเฉพาะขอมูลสําคัญที่
มีการเปลี่ยนแปลง แตไมตองยื่นขอใบอนุญาตใหม
Short-term
Debenture

ตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ไมเกิน หนึ่งป นับแตวันที่ออก และเปนตราสารหนี้ระยะ
สั้นที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน

SLIPS

Spread

ตรา สารหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ หรือที่เรียกวา SLIPS (Stapled Limited Interest Preferred
Shares) หรือบางแหงเรียกวา CAPS (Capital Augmented Preferred Securities) เปนตราสาร
ประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุน กลาวคือ มีลักษณะของหุนบุริมสิทธิที่เปนตราสารประเภททุน และหุนกูดอยสิทธิ
ซึ่งเปนตราสารหนี้ ทั้งนี้ โดยลักษณะพื้นฐานของหลักทรัพยประเภทนี้จะตองประกอบดวยหลักทรัพย
2 สวน กลาวคือ สวนแรกเปน ตราสารหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ และสวนที่สองเปนตราสารหนี้
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งมีอายุ 7 ป
ผลตางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย

Standard Deviation “s” - คาความแปรปรวนของผลตอบแทน เปนเครื่องมือที่วัดความผันผวนของราคาจากคาเฉลี่ย เปน
เครื่องมือที่นิยมใชวัดความเสี่ยง ของคาความคลาดเคลื่อนของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ตราสารหนี้ที่ปราศจากสิทธิแฝงอื่นซึ่ง option สามารถแบงออกเปนหุนกูที่มีอัตราดอก เบี้ยคงที่และ
Straight Bond
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และมีการจายคืนเงินตนเพียงครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถถอน
คือการแยกดอกเบี้ยและเงินตนออกจากกัน (Separate Trading of Registered Interest and
Strips
Principal of Securities) และเสนอขายดอกเบี้ยและเงินตนที่แยกออกมาใหเปน
ตราสารหนี้ที่ไมจายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) ผลประโยชนพลอยไดเพิ่มเติมที่ไดจากการแยก
(stripping) ก็คือ เราสามารถนําเอา ดอกเบี้ยเหลานั้น (ซึ่งปจจุบันเปนตราสารหนี้ที่ไมจายดอกเบี้ย)
มาคํานวณและสรางกราฟของความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน (Yield) กับ
อายุคงเหลือของตราสารหนี้ (Time to maturity) ณ วันที่คํานวณนั้น ๆ
Structured Note ตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่มีการออกแบบใหตอบสนองตอความตองการของผูซื้อ โดยมากตราสารหนี้ชนิด
นี้จะควบรวมสิทธิอื่นๆเพื่อชักจูงความตองการของนักลงทุนใหมีความสนใจมากขึ้น
Subordinated Bond ตราสารหนี้ดอยสิทธิ เปนตราสารหนี้ชนิดไมมีประกัน ประเภทที่ผูถือมีสิทธิการรับชําระคืนเงิน
ภายหลังเจาหนี้ ทั่วไปและเจาหนี้อื่นๆในกรณีที่บริษัทผูออกหุนกูนั้นลมละลายเทานั้น แตถาไมมีกรณี
ดังกลาว การจายชําระคืนดอกเบี้ยและเงินตนไมดอยสิทธิกวาเจาหนี้รายอื่น ๆ
Systematic Risk ความเสี่ยงที่เปนระบบ ซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได ความเสี่ยงประเภทนี้คือสวนหนึ่งของความเสี่ยง
ทั้งหมดของการลงทุนซึ่งแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได (Unsystematic
Risk) ดวยการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง (Diversification) และสวนที่เหลือที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง
ได (Systematic Risk) ก็คือสวนที่นักลงทุนจะนํามาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คิดวาจะไดรับกับ
การลงทุนนั้น ๆ
Taxable Income รายไดพึงประเมิน หรือเงินรายไดของบริษัทที่ตองเสียภาษีเงินได หลังจากที่หักคาลดหยอน
ตาง ๆ ไดแลว
(กรุณาดู Term to Maturity)
Tenor
Term Bonds
Term Repo

พันธบัตรหรือหุนกูที่จายคืนมูลคาพารทั้งหมด เมื่อพันธบัตรหรือหุนกูดังกลาวถึงวันครบกําหนด
ไถถอน
ธุรกรรมซื้อคืนที่มีสัญญาซื้อคืนหรือขายคืนที่มีอายุมากกวาหนึ่งวัน

Term to Maturity

อายุของตราสารหนี้ ณ วันที่ออก มักมีหนวยเปนจํานวนป

Time to Maturity
Total Trading
Treasury Bills

ระยะเวลาที่เหลืออยูจนถึงวันครบกําหนดไถถอนของตราสารหนี้ มักมีหนวยเปนจํานวนปโดย ณ
วันออกตราสารหนี้ Term จะเทากับ Time to maturity (TTM)
มูลคารวมการซื้อขายตราสารหนี้

ตั๋วเงินคลัง ระยะสั้น ที่มีอายุหนาตั๋วนอยกวา 1 ปที่ ธนาคารแหงประเทศไทยจะนิยมออกพันธบัตร
ประเภทนี้ ตั๋วเงินระยะสั้นมีสภาพคลอง (Liquidity) มากที่สุดในตลาดรอง ตั๋วเงินประเภทนี้โดยปกติจะ
ไมมีดอกเบี้ย ดังนั้น ราคาซื้อขายจึงต่ํากวาราคาหนาตั๋ว หรือมีสวนลด (Discount Bond)
Treasury Bonds พันธบัตรภาครัฐที่มีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป อยางเชน พันธบัตรออมทรัพย (Savings Bond),
พันธบัตรเพื่อการลงทุน (Investment Bond) และ พันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (Loan
Bond)
บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด (ทริส) เปนสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือแหงแรกของประเทศไทย
TRIS Rating
กอตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของกระทรวงการคลังและธนาคารแหง
ประเทศไทย เพื่อใหบริการวิเคราะหและประเมินสถานะความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ตาม
แผนพัฒนาระบบการเงินของประเทศในการพัฒนาตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้
ผูดูแลสินทรัพย หรือผูแทนผูถือหุนกูไว คือ ตองเปนสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย
Trustee
ประเภทธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และบริษัทจํากัดหรือมหาชน
จํากัด ที่ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยซึ่งไมใชการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ผูแทนผูถือหุนกู
ตองไมมีผลประโยชนขัดแยงตอการทําหนาที่โดยไมเปนผูถือหุนในผูออกหุนกู
ผูจัดการการจําหนายหลักทรัพย ทั้งที่เปนตราสารหนี้และตราสารทุน และจะตองไดรับการอนุญาตจาก
Underwriter
สํานักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกรรมนี้
Unsecured Bond ตราสารหนี้ไมมีประกัน เปนตราสารหนี้ที่ผูออกมิไดจัดใหมีหลักประกันเฉพาะเจาะจง เพื่อ
การ ชําระหนี้
Unsystematic Risk เปนสวนหนึ่งของความเสี่ยงทั้งหมดของการลงทุนซึ่งทั่วไปจะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือความ
เสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได (Unsystematic Risk) ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถหลีกเลี่ยงได
ทั้งหมดดวยการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง (Diversification) และสวนที่เหลือที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง
ไดก็คือ Systematic Risk
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรืออัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราอางอิงที่กําหนด เชน อัตรา
Variable Rate
THBFIX + Spread ในกรณีที่อัตราดังกลาวสูงหรือต่ําจนเกินไป อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเปลี่ยนให
เทากับอัตรา Cap และ Floor ตามที่ผูกูกับผูใหกูตกลงไวในตราสารหนี้
ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความผันผวนของราคา ความผันผวนของราคาตราสารหนี้ขึ้นอยูกับ
Volatility Risk
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย วิธีการวัดความผันผวนที่นิยมใชก็คือ Standard Deviation (กรุณาดู
Standard Deviation เพิ่มเติม)
ชวงเวลาปดสมุดทะเบียนของตราสารหนี้ ผูที่ซื้อหุนกูในชวงเวลาดังกลาวจะไมไดรับสิทธิทุก
XA
ประเภทที่บริษัทประกาศใหในคราวนั้น ก็คือจะไมไดรับทั้งดอกเบี้ย และเงินทยอยจายเงินตน
ชวงเวลาปดสมุดทะเบียนเทากับ 14 วันกอนวันจายในงวดนั้น ๆ

XI

XP

Yield
Yield Curve

Yield to Call
Yield to Maturity
Yield to Put
Yield to Worst
Zero Coupon
Bonds

ชวงเวลาปดสมุดทะเบียนของตราสารหนี้ ผูที่ซื้อตราสารหนี้ในชวงดังกลาวจะไมไดรับดอกเบี้ยที่จะ
จายในงวดที่จะถึงนั้นๆ ในปจจุบันสําหรับหุนกูภาคเอกชน ชวงเวลาปดสมุดทะเบียนเทากับ
14 วัน กอนวันจายดอกเบี้ยในงวดนั้นๆสําหรับการจายดอกเบี้ยทุกงวด 3 เดือน และ 6 เดือน
ชวงเวลาปดสมุดทะเบียนของตราสารหนี้ ผูที่ซื้อตราสารหนี้ในชวงเวลาดังกลาวจะไมไดรับเงินที่จาย
ทยอยเงินตนในงวดนั้นๆ ปจจุบัน หุนกูภาคเอกชนมีชวงเวลาปดสมุดทะเบียนเทากับ 14 วัน
กอนวันจายเงินทยอยจายเงินตนในงวดนั้น
อัตราผลตอบแทน
เสนแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน (Yield) กับอายุคงเหลือของตราสารหนี้ (Time to
maturity) โดยทุกจุดบนเสน Yield Curve จะแสดงอัตราผลตอบแทนตามอายุที่
เหลือของตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่คํานวณโดยมีสมมุติฐานวาถือตราสารหนี้ดังกลาวจนถึงวันที่
ผู ออกตราสารหนี้มีสิทธิเรียกไถถอนกอนกําหนด
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่คํานวณโดยมีสมมุติฐานวา ถือตราสารหนี้ดังกลาวจนถึง
วันครบกําหนดไถถอน
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ที่คํานวณโดยมีสมมุติฐานวา ถือตราสารหนี้ดังกลาวจนถึงวันที่
ผู ถือตราสารหนี้มีสิทธิขอไถถอนกอนกําหนด
อัตรา ผลตอบแทนของตราสารหนี้ โดยมีสมมุติฐานวา สถานการณหรือสิทธิแอบแฝงทุกอยางที่จะทํา
ใหราคาตราสารหนี้ลดลงต่ําที่สุดได ถูกนํามาใชในการคํานวณราคา
ตราสารหนี้ที่ไมมีการจายดอกเบี้ย (coupon) ระหวางอายุของตราสารหนี้นั้นโดยราคาที่จําหนายใน
ครั้งแรกหรือตลาดแรกนั้น จะเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่ผูออกตราสารหนี้จะไถถอนเมื่อครบกําหนด

