ความเปนมาเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ไทย
ตราสารหนี้เปนที่รูจักในประเทศไทยครั้งแรก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5
แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อป พ.ศ. 2448 โดยที่รัฐบาลในขณะนั้นไดมีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมเงินทุนจาก
ประเทศอั ง กฤษและประเทศฝรั่ ง เศส
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า เงิ น ทุ น มาใช ใ นการพั ฒ นาทางรถไฟ
ปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจ และเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานการเงินภายในประเทศ จากจุดเริ่มตนการ
ออกพันธบัตรในครั้งนั้น รัฐบาลก็ไดมีการระดมเงินทุน โดยการออกพันธบัตรสกุลเงินตางประเทศอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งป พ.ศ. 2467 จึงหยุดการออกพันธบัตร
ในป พ.ศ. 2476 กระทรวงการคลังไดมีการออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเปนการระดมทุนจากภายในประเทศเปนครั้ง
แรกในประวัติศาสตร พันธบัตรดังกลาวมีมูลคารวม 10 ลานบาท อายุ 10 ป กําหนดจายดอกเบี้ยคงที่ ในอัตรารอย
ละ 4.5 ตอป โดยกําหนดจายปละ 2 ครั้ง และนับจากนั้นเปนตนมา กระทรวงการคลังก็ไดเสนอขายพันธบัตร
รัฐบาลระยะยาวอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายหนาที่ในการกํากับดูแลใหกับธนาคารแหงประเทศไทย
การระดมเงินทุนโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งตั๋วเงินคลัง มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นับแตประเทศ
ไทย เริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา โดยเงินทุนที่ไดมาจากการออก
พันธบัตร จะถูกนําไปใชเพื่อมุงเนนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ทําใหตองมีการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลอยางตอเนื่องเกือบทุกป นอกจากนั้น การที่งบประมาณของรัฐบาลเปนงบประมาณขาดดุลมา
โดยตลอดนับแตป พ.ศ. 2523 - 2526 ทําใหเกิดความจําเปน ในการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ และนําเงินทุนที่ไดนั้นไปใชในการดําเนินนโยบายภาครัฐใหเกิดผลเปนรูปธรรมในการพัฒนาประเทศ
ตอมา รัฐบาลเริ่มมีฐานะการคลังดีขึ้น สามารถดําเนินนโยบายประมาณเกินดุลได นับตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตน
มา จึงไมมีการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีก สงผลตอเนื่องใหสภาพคลองของตลาดรอง
พันธบัตร อยูในระดับที่ต่ํามาก เนื่องจากขาดอุปทานที่เหมาะสม ผูถือครองพันธบัตร ก็ไมตองการที่จะนําพันธบัตร
ที่ตนเองมีในครอบครองนั้น ออกมาทําการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรอง ประกอบกับสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร
พาณิชย บริษัทเงินทุน มีความจําเปนตองถือครองพันธบัตรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งกําหนดโดยธนาคาร
แหงประเทศไทย สถาบันการเงินเหลานั้นจึงไมนําออกมาขายในตลาดรอง
ในป พ.ศ. 2535 ไดมีการตราและประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขึ้น เปน
การเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนตาง ๆ สามารถระดมทุนไดโดยตรงจากประชาชนทั้งในการระดมเงินทุนจากสวน
ของเจาของและการกอหนี้ โดยใชเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไดแกการออกตราสารทุน เชน หุนสามัญ และการออก
ตราสารหนี้ เชน หุนกู ซึ่งแตเดิมนั้น จะเปดโอกาสใหแตบริษัทจํากัด (มหาชน) ที่ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเทานั้น ที่สามารถออกตราสารหนี้ได
ผลที่เกิดขึ้นจากการออกพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นั้น ทําใหเกิดบทบาทสําคัญ
มากขึ้นในการออกหุนกูภาคเอกชน และการออกพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ โดยนับตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา
นั้น มีการระดมทุนดวยการออกตราสารหนี้จากภาคเอกชนมูลคาเพิ่มขึ้นถึง 36 เทา ภายในชวงระยะเวลา 4 ป
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ จึงมอบหมายใหสมาคมบริษัทหลักทรัพย ทําหนาที่เปนแกนนําในการรวมกลุมผูคาตราสารหนี้ เพื่อจัดตั้ง
ชมรมผูคาตราสารหนี้ (Bond Dealers Club) ในป พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงคเบื้องตน เพื่อรวมกันสรางมาตรฐาน
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง 3 ปถัดมา ชมรมผูคาตราสารหนี้ไดปรับโครงสรางองคกร และขออนุญาตตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อจดทะเบียนเปนศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย
(The Thai Bond Dealing Centre - ThaiBDC)
ThaiBDC พยายามดําเนินแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสในการเปดเผยและรวบรวมขอมูลเกี่ยวของ
กับตราสารหนี้และผูออกตราสารหนี้ แตเนื่องดวยการซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทยยังเปนระบบการซื้อขาย
นอกตลาดที่เปนทางการ (Exchange) โดยเปนการซื้อขายโดยการตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย (Over the
Counter – OTC) ซึ่งมีผูคาหลักเพียงบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชยเทานั้น วิธีการซื้อขายแบบ OTC ซึ่งไมมี
ขอมูลทั้งทางดานราคาและปริมาณการซื้อขายอยางโปรงใส จึงทําใหการตัดสินใจในการลงทุนสําหรับนักลงทุนทั้ง
ในระดับนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน เปนไปไดยาก ทําใหไมเปนที่นิยมของนักลงทุนโดยทั่วไป นี่ก็อาจจะ
เปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหตลาดตราสารหนี้ไทยไมเติบโตเทาที่ควร จากขอมูลของป พ.ศ. 2546 ตราสารหนี้
ทั้งหมดภายในประเทศมีมูลคารวม 2.52 ลานลานบาท แตในขณะที่มูลคาการซื้อขายทั้งหมดอยูเพียงแค 2.61
ลานลานบาท หรือเพียงแค 1.04 เทาของมูลคารวมของตราสารหนี้ทั้งหมดภายในประเทศ เมื่อเทียบกับอัตราการ
ซื้อขายของตราสารหนี้ในประเทศเกาหลีใต ซึ่งไดมีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ นําโดยตลาดหลักทรัพยเกาหลี อยู
อัตรา 4.07 เทา จึงเห็นไดวาสภาพคลองในตลาดรองตราสารหนี้ของประเทศไทยยังอยูในระดับที่ต่ํา
จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของเอเชียในป พ.ศ. 2540 ประเทศตาง ๆ ในเอเชียไดรับบทเรียนที่สําคัญ เรื่อง
ความไมสมดุลของระบบการเงิน การออม และการลงทุน เงินออมจํานวนมาก ถูกนําไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้
ในประเทศที่พัฒนาแลว ดวยสาเหตุที่วา ตลาดตราสารหนี้ภายในประเทศและประเทศในภูมิภาคยังไมพัฒนา
เทาที่ควร ดังนั้นเมื่อประเทศตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ เมื่อเกิดปญหาทางเศรษฐกิจขึ้น เจาหนี้ตางชาติ
ตางเรียกเงินคืนในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น เงินที่กูยืมมาโดยสวนใหญ ก็อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ผลที่
เห็นไดชัดในเวลานั้นก็คือ เมื่อประเทศไทยปลอยคาเงินบาทลอยตัว จึงทําใหเงินกูจากตางประเทศมีภาระที่เพิ่มขึ้น
ถึง 2 เทา หลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งนั้น มาถึงรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาคเอเชีย โดยสรางความรวมมือระหวางกลุมประเทศเอเชีย เพื่อ
พัฒนาตราสารหนี้แหงเอเชีย (Asian bond) และตลาดตราสารหนี้แหงเอเชีย (Asian bond market) ซึ่งจะสามารถ
ชวยลดการพึ่งพาเงินทุนตางชาติ และเปนแหลงเงินทุนที่รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและวัฏจักรของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคไดเปนอยางดี
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 การประชุมกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogues – ACD)
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ก็ไดนําเสนอความคิดนี้ใหแกผูนําของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
ไดรับความสนใจและการตอบรับเปนอยางดี และเรื่องนี้ก็ไดถูกนําขึ้นมาเปนประเด็นอีกครั้งในปตอมาที่การประชุม
ACD ครั้งที่ 2 อีก รวมทั้งยังไดรับความสนใจและการตอบรับในแนวคิดดังกลาว จากการประชุมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asian-Pacific Economic Cooperation – APEC) ตลอดจนถึงการประชุม
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ผูบริหารธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก ซึ่งนับไดวาเปนจุดกําเนิดของกองทุนพันธบัตร
เอเชีย (Asian Bond Fund – ABF) มูลคา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ และยังเปนการเพิ่มทางเลือก และสรางประโยชนตอผูลงทุนรายยอย
ในการลงทุน ในการบริหารการลงทุนของตนเองเพื่อกระจายน้ําหนักการลงทุนในตราสารการเงิน รวมทั้งการ
กระจายความเสี่ยงของการลงทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงมีมติในการกําหนดนโยบาย
สงเสริมการลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอย โดยจัดตั้งตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange:
BEX) ขึ้นและไดเปดใหสามารถทําการซื้อขายตราสารหนี้อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 เปน
ตนมา ตอมาในการประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547
มีมติเพิ่มเติมใหมีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ BEX เพื่อใหเกิดความครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
โดยรวม ไมจํากัดเพียงการสรางโอกาสใหนักลงทุนรายยอยเทานั้น ซึ่งถือไดวาเปนการเขามีสวนรวมอยางจริงจัง
ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยสมบูรณแบบ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รูจักกับตราสารหนี้
บทบาทของตลาดตราสารหนี้
การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ เปนชองทางที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง นับตั้งแตวิกฤติ
เศรษฐกิจครั้งใหญในป 2540 ประเทศไทย ตองเปลี่ยนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว สถาบันการเงิน
และบริษัทเอกชนจํานวนมากประสบกับปญหาความมั่นคงทางการเงิน ภาครัฐบาลตองออกพันธบัตร กูเงินจาก
ประชาชนและนักลงทุน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและเพื่อชวยฟนฟูระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่
บริษัทเอกชน เริ่มทยอยออกขายหุนกู เพื่อเปนชองทางระดมทุนเพิ่ม จากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ตลาดตราสารหนี้ไดรับแรงสงเสริม จากสภาวะอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่ตกต่ํา เปนระยะเวลานานหลายป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกูของธนาคาร อยูในระดับต่ําที่สุดในประวัติศาสตร ทําใหนักลงทุนสถาบัน และผูมี
เงินออมกับภาคธนาคาร ตระหนักถึงการกระจายเงินลงทุนไปสูตราสารหนี้
นับเปนการเปดศักราชของการระดมทุนระยะยาวในประเทศ ที่จะเปนรากฐาน ในการเสริมสรางความมั่นคง
ทางการเงิน ใหแกการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน เนื่องจากสามารถกระจายแหลงระดมเงินทุน ใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น โดยผานตลาดทุนในรูปการขายหุนสามัญ และการออกขายหุนกู ใหแกนักลงทุนภายในและ
ตางประเทศ บริษัทสามารถวางกลยุทธดานการจัดการบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากเดิมที่พึ่งพิง
เงินทุนจากสถาบันการเงิน ในรูปเงินกูโดยตรงเทานั้น
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ตราสารหนี้คืออะไร
ตราสารหนี้เปนตราสารการเงิน ที่เปนสัญญาแสดงความเปนหนี้ระหวางผูออก (Issuer) และผูถือตราสารหนี้ หรือที่
เรียกวาผูลงทุน ตราสารหนี้ตองมีกําหนดอาย ุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอื่นใดเปนจํานวนที่แนนอน โดย
ระบุวันที่ชําระดอกเบี้ยและเงินตนลวงหนา ตั้งแตเมื่อออกตราสารนั้น และในระหวางที่ยังไมครบกําหนดอายุ หรือ
วันไถถอน สามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได
ผูออกตราสารหนี้คือผูกูเงินจากผูที่ซื้อตราสารหนี้ ผูออกคือลูกหนี้และผูซื้อ คือผูใหกูหรือเจาหนี้นั่นเอง ซึ่งแตกตาง
จากตราสารทุนหรือหุนสามัญ ที่ผูถือตราสารทุนนั้น ลงทุนในสวนของผูถือหุน และมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ
นั้นๆ ไมใชเจาหนี้
ตราสารหนี้ เปนศัพทกวางๆ แตที่ทานอาจคุนเคยมากกวา คือ “พันธบัตร” และ “หุนกู” โดยพันธบัตร มักใชเรียก
ตราสารหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และมักเรียกวาหุนกูเมื่อออกโดยบริษัทเอกชน แตในตางประเทศใช
คําวา “Bond” สําหรับตราสารหนี้ทั่วไปทั้งที่ออกโดยรัฐและเอกชน มีในบางกรณีที่เรียกวา “Debenture” เมื่อตรา
สารหนี้นั้นไมมีหลักทรัพยค้ําประกันองคประกอบและประเภทของตราสารหนี้
องคประกอบที่สําคัญของตราสารหนี้
มารูจักตราสารหนี้อยางจริงจังมากขึ้นโดยขอใหทานพิจารณาองคประกอบหลักๆ ที่ควรทราบ ดังนี้
1. ผูออกตราสารหนี้ คือ บริษัท รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่เปนผูกูนั่นเอง
2. ประเภทของตราสารหนี้ ในกรณีที่เปนหุนกู จะมีความหลากหลายมากกวาตราสารหนี้ ที่เปนของ
ภาครัฐ โดยจะไดกลาวในรายละเอียดในหัวขอถัดไป
3. อายุตราสารหนี้ คือ กําหนดอายุแนนอนของหุนกู โดยระบุวันเริ่มตนคือวันที่ออก และวันครบกําหนดไถ
ถอนของหุนกูไวอยางชัดเจน
4. วันออกตราสารหนี้ (Issue date) คือ วันเริ่มตนของการออกตราสารหนี้
5. วันครบกําหนดไถถอน (Maturity date) คือ วันครบกําหนดไถถอนหรือวันหมดอายุ ที่ผูออกหุนกูตอง
จายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยที่คงเหลือทั้งสิ้นคืนแกผูถือหุนกู
6. มูลคาที่ตราไวหรือราคาพารตอหนึ่งหนวยหุนกู เปนคุณสมบัติของหุนกู ที่สามารถแยกเปนหนวย
ยอยๆได เพื่อใหสามารถซื้อขายในตลาดรองสวนใหญราคาพารจะเริ่มตนที่ 1,000 บาทตอหนวย และ
คงที่จนครบอายุของหุนกูนั้นๆ แตในกรณีที่เปนหุนกู ประเภททยอยจายชําระคืนเงินตน ราคาพารนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนเงินที่ทยอยคืนดังกลาว
7. อัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) คือ อัตราผลตอบแทนที่ตองกําหนดตั้งแตวันที่ออกหุนกูนั้น อาจเปน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว การจายดอกเบี้ยกระทําเปนงวดๆ และกําหนดวันจาย
ดอกเบี้ย เปนวันที่ลวงหนาตรงกันทุกป เชน จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ณ วันที่เทาไรของป
นั้นๆ
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8. งวดการจายดอกเบี้ย (Payment frequency) ตอป คือ จํานวนครั้งของการจายดอกเบี้ย ในรอบป เชน
2 ครั้งตอปหมายถึงการจายดอกเบี้ยทุกรอบ 6 เดือน (Semi-annually) หรือ 4 ครั้งตอป หมายถึงการ
จายดอกเบี้ยทุกรอบ 3 เดือน (Quarterly)
9. อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ (Issue rating) คือ อันดับเครดิต ที่สถาบันจัดอันดับความ
นาเชื่อถือประกาศเพื่อสะทอนความสามารถ ของการชําระหนี้ ของตราสารหนี้นั้นๆ อันดับเครดิตสูง จะ
สะทอนถึงความเสี่ยง ของการไมไดรับชําระหนี้ตามกําหนด นอยกวาตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ํากวา
ดังนั้น ตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ํา จึงตองเสนออัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทน ที่สูงกวาตรา
สารหนี้ ที่มีอันดับเครดิตที่สูงกวา เพื่อชดเชยความเสี่ยง จากการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงกวา
ประเภทของตราสารหนี้ ตราสารหนี้สามารถแบงแยกไดหลายประเภท
ตราสารหนี้ที่แบงตามลักษณะของผูออก
1. ตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ ตัวอยางคือ
a. ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ออกโดยกระทรวงการคลัง ซึ่ง มีการออกจําหนายหลากหลาย
ประเภทตามวัตถุประสงคของการออก เชน พันธบัตรออมทรัพย (Saving Bond), พันธบัตร
เพื่อการลงทุน (Investment Bond) และ พันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (Loan
Bond)
b. พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (BOT bond)
c. พันธบัตรเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF bond)
2. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เชน พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, พันธบัตรการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย เปนตน
3. ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทไมจด
ทะเบียน
ตราสารหนี้ยังสามารถแบงตามประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
1. ตราสารหนี้ที่ชําระคืนเงินตนครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Straight bond) ในปจจุบันพันธบัตรรัฐบาล
ทุกประเภท และหุนกูสวนใหญมีลักษณะเชนนี้ คือ จายชําระคืนตามราคาพารตอหนวยในวันที่ครบ
กําหนดไถถอน
2. ตราสารหนี้ที่ทยอยชําระคืนเงินตน (Amortizing bond) ในปจจุบันมีเฉพาะหุนกูภาคเอกชนที่มี
ลักษณะเชนนี้ กลาวคือ ผูออกจะกําหนดจํานวนเงินตนที่จะทยอยจายคืนเปนงวดๆและในวันที่เทาไร
ใหกับผูถือหุนกู ดังนั้น เมื่อถึงวันครบกําหนดไถถอน มูลคาพารตอหนวยจะลดลงเทากับเงินตนที่ได
ทยอยจายคืนมาแลว
3. ตราสารหนี้ชนิดแปลงสภาพ (Convertible bond) คือ ตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพจากหนี้ ให
เปนทุนหรือหุนได โดยอาจกําหนดเปนเงื่อนไขตายตัว ที่จะตองแปลงจากหนี้ไปเปนหุน หรือจะกําหนด
เปนสิทธิที่ผูถือตราสารหนี้นั้น สามารถตัดสินใจเลือกเองได ตัวอยาง หุนกู A อายุ 5 ป มีเงื่อนไขที่ผูถือ
หุนกู สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญ A ไดทุกๆ 6 เดือนที่ราคาหุนละ 10 บาท และเมื่อครบกําหนด
ไถถอน ผูถือหุนกูทุกราย ตองแปลงเปนหุนสามัญที่ราคาดังกลาว ดังนั้น ในชวงระหวางอายุของหุนกู ผู
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ถือหุนกู อาจใชสิทธิในการแปลงสภาพหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับราคาหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาดรอง แตเมื่อ
ถึงวันครบกําหนดไถถอน ผูถือหุนกูตองแปลงสภาพหนี้ของตนเปนหุน โดยจะไดรับเงินตนคืนเปนหุน
สามัญ
4. ตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitized bond) โดยการนําสินทรัพย
ที่มีการเปลี่ยนมือยาก มาแปลงเปนหลักทรัพยเพื่อใหสามารถซื้อขายในตลาดรองไดงายขึ้น เชน การ
นําเอาสินเชื่อผอนบานมาแปลงเปนหลักทรัพยโดยออกเปนตราสารหนี้ (Mortgage-backed securities)
เปนตน
5. ตราสารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิเรียกไถถอนคืนกอนครบกําหนด (Callable bond) คือ ตราสารหนี้ที่ให
สิทธิแกผูออก ในการชําระหนี้คืนกอนวันครบกําหนดไถถอน ทั้งนี้ จะเรียกชําระคืนทั้งหมดหรือบางสวนก็
ได แตตองกําหนดเปนเงื่อนไข ตั้งแตเมื่อออกตราสารหนี้ โดยรายละเอียดในเรื่องจํานวนเงินที่จะเรียกไถ
ถอน และวันเวลาของการดําเนินการตางๆ ไวในหนังสือชี้ชวนดวย
6. ตราสารหนี้ที่ผูถือมีสิทธิขายคืน ใหแกผูออกกอนครบกําหนด (Puttable bond) เปนไปในทาง
กลับกัน จากประเภทที่ผานมาเปนการใหสิทธิแกผูถือตราสารหนี้นั้นที่จะขอไถถอนหรือขายคืนใหกับผู
ออก กอนวันครบกําหนดไถถอน โดยรายละเอียดของกําหนดเวลาและวิธีการตองระบุไวในหนังสือชี้ชวน
ดวยเชนกัน
รายละเอียดของประเภทและองคประกอบของตราสารหนี้ จะตองระบุไวอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวน
ที่เสนอขายหุนกู ซึ่งผูซื้อตราสารหนี้ ควรตองศึกษาโดยละเอียดกอนตัดสินใจลงทุน
กระบวนการออกตราสารหนี้
กระบวนการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชน หรือเรียกวาการออกหุนกู เริ่มตนจากบริษัท ที่ประสงคจะออกหุนกู
จะแตงตั้งทีมที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เพื่อใหคําปรึกษาในเรื่องประเภท และเงื่อนไขรายละเอียด
ตางๆ ของหุนกู และชวยดําเนินการจัดทําขอมูลของหุนกู เพือขออนุญาตเสนอขายจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ
จะตองดําเนินการ ใหมีการจัดอันดับเครดิตของหุนกู พรอมทั้งแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนาย (Underwriter)
เพื่อดําเนินการเรื่องการขาย ใหแกนักลงทุน หลังจากที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในบางกรณีบริษัทผู
ออกหลักทรัพย อาจดําเนินการเอง โดยไมตองวาจางที่ปรึกษา หรือผูจัดการการจําหนาย
วิธีการเสนอขายหุนกูแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรก จํากัดการเสนอขายในวงแคบ โดยขายเฉพาะเจาะจง
ใหกับกลุมนักลงทุนสถาบัน และมีขอจํากัด การโอนซื้อขายเปลี่ยนมือ ในตลาดรอง ที่กําหนดใหโอนซื้อขาย
ระหวางนักลงทุนประเภทนี้เทานั้น ซึ่งไดแก สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และนิติบุคคลประเภทอื่นๆ การซื้อขายในตลาดรอง เปนวิธีการตกลงและตอรองกันเอง หรือที่เรียกวาการซื้อขาย
ในตลาด OTC (over the counter) ในกรณีที่สอง เปนวิธีการเสนอขายหุนกู ใหแกนักลงทุนทุกประเภท และไม
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การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
หุนกูที่ออกเสนอขายทั้งสองวิธีการ ตองไดรับการจัดอันดับเครดิต หรือจัดอันดับความนาเชื่อถือ จากบริษัทจัด
อันดับเครดิตในประเทศ ตามกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญใหแกนักลงทุน โดยเปนดาน
แรกของเครื่องมือวัด ความเสี่ยงดานเครดิตของหุนกูนี้
ในกรณีที่เปนนักลงทุนสถาบัน ที่มีบุคลากรเฉพาะดาน อาจมีหนวยงานวิเคราะหดานความเสี่ยง ของฐานะทาง
การเงินของหุนกูนั้นๆอีกชั้นหนึ่ง แตสําหรับนักลงทุนทั่วไป สามารถใชอันดับเครดิตนี้ ในการประเมินความเสี่ยง
ที่ตนจะสามารถรับไดหรือไม ทั้งนี้ นักลงทุนมีหนาที่ตองติดตามฐานะทางการเงินของบริษัทผูออกหุนกูอยาง
ใกลชิด ตลอดระยะเวลาที่ลงทุน
อันดับเครดิตเปนคาอางอิง ที่แสดงวาผูออกหุนกู มีความเสี่ยงที่จะไมสามารถชําระดอกเบี้ย และเงินตนตาม
กําหนด โดยหุนกูที่มีอันดับเครดิตดีหรือสูง หมายความวามีความเสี่ยง ที่จะไมชําระเงินตามกําหนดในระดับต่ํา
และมีความมั่นคงทางการเงิน ในระดับสูง และหุนกูที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํา มีความหมายในทางตรงขาม คือ
มีความเสี่ยงที่จะชําระเงินตามกําหนดไมได ในระดับสูง เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินอยูในระดับต่ํา
อันดับเครดิตของหุนกู ที่ประกาศโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตในประเทศ 2 ราย คือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
และ บริษัท ฟทช เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเรียงตามลําดับจากอันดับเครดิตที่สูงที่สุด ดังนี้
AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
AA

อันดับเครดิตรองลงมา และถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

A

ความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา

BBB ถือวามีความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้ในระดับปานกลาง
BB มีความเสี่ยงในระดับสูง
B

มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก

C

มีความเสี่ยงในระดับสูงที่สุด

D

อยูในสถานะของการผิดนัดชําระหนี้

อันดับเครดิตขางตน จะมีเครื่องหมาย + หรือ – เชน AA - A + เพื่อแสดงความแตกตางกัน ของอันดับเครดิต
เพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานสากลอันดับเครดิตตั้งแต BBB ขึ้นไปจนถึง AAA ถือวาหุนกูดังกลาวอยูในระดับนาลงทุน
(Investment grade) สวนอันดับเครดิตที่ต่ํากวา BBB ลงไป มักเปนหุนกูในระดับที่ลงทุนเพื่อเก็งกําไร
(Speculative)
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การลงทุนและผลตอบแทน
ลงทุนในตลาดแรก
การลงทุนในตลาดแรก คือการซื้อขายตราสารหนี้จากการเสนอขายครั้งแรก ของผูออกตราสารหนี้ ผานชองทาง
ผูจัดการการจัดจําหนาย (Underwriter) ตัวแทนการจัดจําหนาย (Selling agent) ที่ถูกแตงตั้งจากผูออกตราสารหนี้
หรือจากบริษัทผูออกหุนกูโดยตรง ในกรณีที่เสนอขายเอง ราคาที่ซื้อขายในตลาดแรกนี้ มักกําหนดที่ราคาพารที่
สวนใหญเทากับ 1,000 บาทตอหนวย สถาบันที่เกี่ยวของในเรื่องการจําหนายหุนกู คือบริษัทหลักทรัพย และ
ธนาคารพาณิชยตางๆ ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนี้ จากสํานักงาน ก.ล.ต.
ผูออกหุนกู จะกําหนดชวงเวลาการเสนอขาย กอนวันที่ออกหุนกูไวแนนอน โดยรายละเอียดของเงื่อนไข และขอ
กําหนดสิทธิของหุนกู จะระบุไวในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่เสนอขายเปนการทั่วไป หรือเสนอขายตอประชาชนและ
นักลงทุนทั่วไป จํานวนเงินเริ่มตนขั้นต่ําที่กําหนดไว สําหรับการซื้อหุนกูในตลาดแรกคือประมาณ 50,000 ถึง
100,000 บาท แตสําหรับหุนกูที่เสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบันนั้น จํานวนเงินขั้นต่ําที่จะซื้อ มักมิไดกําหนด หรื
อาจกําหนดไวในจํานวนที่สูงมาก เนื่องจากสวนใหญเปนนักลงทุนสถาบัน ที่มีเงินลงทุนจํานวนมาก
ซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง
ตลาดรองการซื้อขายตราสารหนี้ โดยทั่วไปเปนธุรกรรมระหวางผูซื้อขายรายใหญ และมักดําเนินการในรูปแบบที่
เรียกวา Over the counter คือซื้อขายผานตัวกลางเรียกวาผูคาตราสารหนี้ (Dealer) หรือซื้อขายกันเองระหวางนัก
ลงทุนสถาบัน ไมมีตลาดที่เปนศูนยกลางของธุรกรรมการซื้อขาย ราคาที่ซื้อขาย ขึ้นอยูกับอํานาจการตอรอง
ระหวางผูซื้อและผูขาย นักลงทุนสถาบันที่มีปริมาณการซื้อขายมาก จึงมีอํานาจตอรองสูง ในขณะที่นักลงทุนราย
ยอย มักไมสามารถเขาถึงตลาดนี้ได การชําระราคาและสงมอบ จะดําเนินการกันเองระหวางผูซื้อและผูขาย
เพื่อเพิ่มชองทางการซื้อขายในตลาดรองใหมีวงกวาง และเปดโอกาสแกนักลงทุนทั่วไป ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดเปดการซื้อขายตราสารหนี้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ระบบการซื้อขาย ( Bond Electronic
eXchange [BEX] ) จะดําเนินการผานโบรกเกอร ที่มีธุรกรรมในตลาดทุนอยูแลว และตราสารหนี้ทุกประเภท
สามารถเขามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได ไมวาจะเปน ตราสารหนี้ภาครัฐ, ภาคเอกชน และตราสารหนี้ของ
สถาบันการเงินระหวางประเทศ รวมถึงตราสารหนี้ที่ออกในโครงการ เอเชียบอนด โดยตราสารหนี้เหลานี้ มี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
1. มีมูลคารวมไมนอยกวา 100 ลานบาท
2. ไดรับอนุญาตการออกและเสนอขายจากหนวยงานที่กํากับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทั้งนี้ รายชื่อตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สามารถติดตามได จากระบบการเผยแพรขอมูลของ
ระบบการซื้อขายและสื่อตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ
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ผลตอบแทนจากการลงทุน
เมื่อลงทุนซื้อตราสารหนี้หรือหุนกู ทั้งจากตลาดแรก และตลาดรอง ทานจะไดรับผลตอบแทนหรือประโยชน
อะไรบางที่ชัดเจนคือ อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือครอง และเงินตนคืนเมื่อครบกําหนด และในบางครั้ง ผู
ลงทุนขายหุนกูนี้ กอนครบกําหนด อาจไดรับผลกําไรหรือขาดทุนจากการขายไดขึ้นอยูกับสภาวะของอัตรา
ดอกเบี้ย ณ ขณะนั้น ผลตอบแทนของการลงทุน ในหุนกูแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ๆ ไดดังนี้
1) ดอกเบี้ย
ดังที่กลาวในหัวขอองคประกอบของตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย จะตองระบุไว ในหุนกูหรือพันธบัตร ตั้งแตวันที่ออก
หุนกูนั้น โดยกําหนดอัตราซึ่งอาจเปนอัตราคงที่ หรืออัตราลอยตัว และกําหนดงวดการจายพรอมทั้งวันกําหนด
ชําระดอกเบี้ยไวลวงหนาตลอดอายุของหุนกูนั้นๆ ผูที่ถือหุนกู จะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตาม
ระยะเวลาที่ถือครอง ในกรณีที่ถือเต็มงวดการจายดอกเบี้ย เชน ระยะเวลา 6 เดือน จะไดรับดอกเบี้ยเต็มงวดแตถา
ถือครองไมเต็มงวด ผูซื้อผูขายจะกําหนดสัดสวนของดอกเบี้ยที่ไดรับตามจํานวนเวลาที่ถือครอง
2) เงินตน
เมื่อครบกําหนดอายุของหุนกูตามที่ระบุไวเมื่อออกขายหุนกู ผูออกหุนกู จะจายชําระคืนเงินตน ใหแกผูที่ถือหุนกู
ในกรณีที่เปนหุนกูจายคืนเงินตนครั้งเดียว เมื่อครบกําหนดจะไดรับเงินตนคืนตอหนวย เทากับมูลคาพาร ซึ่งสวน
ใหญเทากับ 1,000 บาทตอหนวย ในกรณีที่เปนหุนกูชนิดทยอยจายคืนเงินตน จะไดรับเงินตนตอหนวยคืนเปน
งวดๆ ตามที่กําหนดไวลวงหนาตั้งแต เมื่อขายหุนกูนั้น ดังนั้น เมื่อครบกําหนดไถถอน จํานวนเงินตนตอหนวยที่
เหลือ จะนอยกวามูลคาพารเริ่มตน ที่กําหนดตั้งแตเมื่อออกขายหุนกู
3) กําไรและขาดทุนจากการขายหุนกู
รายการนี้จะไมเกิดขึ้น ในกรณีที่ทานถือหุนกูจนครบกําหนดไถถอน แตจะเกิดขึ้น เมื่อขายหุนกูกอนครบกําหนด
เชน เมื่อทานลงทุนซื้อหุนกูอายุ 5 ป ราคา 1,000 บาทตอหนวย และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.0 ทานนักลงทุนถือ
หุนกูจนครบกําหนด จะไดรับดอกเบี้ยทุกๆงวดตามที่กําหนดไว ตลอดระยะเวลา 5 ป และไดรับเงินตนคืนเมื่อครบ
กําหนด ในกรณีที่ตองขายหุนกูกอนครบกําหนดไถถอน ทานอาจไดรับกําไรหรือขาดทุนจากการขายนี้ได ขึ้นอยู
กับราคาตลาดที่จะซื้อขาย ณ ขณะนั้น ทานจะไดรับกําไรในกรณีที่ราคาซื้อขายสูงกวาราคาพาร และในทาง
กลับกันจะขาดทุน เมื่อราคาซื้อขายในตลาดต่ํากวาราคาพาร
การคํานวณราคาและอัตราผลตอบแทน
การลงทุนในหุนกู เปนการลงทุนที่ทานสามารถประมาณการจํานวนเงิน ที่เปนดอกเบี้ยและเงินตน หรือที่เรียกวา
กระแส เงินสดที่จะไดรับ ตลอดระยะเวลาการถือหุนกู เนื่องจากหุนกูมีกําหนดอายุแนนอน และมีอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดลวงหนาเชนกัน ดังนั้น มูลคาหรือราคาของหุนกู จึงสามารถใชสูตร ทางคณิตศาสตร มาชวยคํานวณได
โดยใชหลักการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงิน (Present Value) ที่จะไดรับตลอดอายุของหุนกู และใช
อัตราคิดลด (Discount rate) ในการคํานวณ
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อัตราคิดลด เปนอัตราที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่ตองการของนักลงทุน ที่จะใชตัดสินใจ เพื่อกําหนดราคาซื้อ
ขาย มักเรียกอัตราผลตอบแทนนี้วา Yield อัตราผลตอบแทนนี้ อาจประมาณและ เปรียบเทียบจากอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร หรืออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะและอายุใกลเคียงกัน
ตัวอยางการคํานวณราคาหุนกู เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น โดยสมมติวาหุนกู A อายุ 5 ป จายอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 5%
ตอป ทุก ๆ 6 เดือน และจายเงินตนครั้งเดียว เมื่อครบกําหนด
ทานลงทุนถือหุนกูนี้ในราคาพารมาเปนเวลา 3 ป จึงเหลือเวลาอีก 2 ปที่จะครบอายุจํานวนเงินของดอกเบี้ยที่ไดรับ
ทุก 6 เดือนเทากับ 25 บาทตอหนวย ซึ่งคํานวณจาก (1,000 บาทตอหนวย X 5%)/2 ครั้งตอป อายุของหุนกู
คงเหลืออีก 4 งวดหรือ 2 ป และจะไดรับเงินตน 1,000 บาทตอหนวย ในงวดสุดทายเมื่อครบกําหนดไถถอนในสิ้น
ปที่ 5

กรณีอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 6 ตอป หรือรอยละ 3 ตองวด/6 เดือน
สมมุติวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มสูงขึ้น เชนเงินฝากประจําอายุ 2 ป ซึ่งเทากับอายุคงเหลือของหุนกู
จายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 ตอป ดังนั้น อัตราผลตอบแทนที่จะใชคํานวณเพื่อหาราคาหุนกู จะตองสามารถ
เปรียบ เทียบไดกับการลงทุนประเภทอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ผูที่จะซื้อ มีทางเลือกที่จะนําเงินไปฝาก
ธนาคารที่ใหผลตอบแทนรอยละ 6 หรือจะซื้อหุนกูในตลาดรอง ที่ไดรับอัตราดอกเบี้ยเพียงรอยละ 5 โดยราคาของ
หุนกูที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนรอยละ 6 หรือเทากับรอยละ 3 ตองวดหรือตอ 6 เดือน จะมีราคาเทากับ

ราคาที่คํานวณไดนี้ต่ํากวาราคาที่ทานซื้อมา ที่ราคาพาร 1,000 บาทตอหนวย นักลงทุนมีผลขาดทุน จากการขาย
เปนจํานวนเงิน 1,000 – 981.41 เทากับ 18.59 บาทตอหนวย หรือที่เรียกวาสวนลดมูลคา (discount) จํานวนเงิน
นี้จะเปนสวนชดเชยผูซื้อที่จะไดรับดอกเบี้ยตองวดนอยกวาการฝากธนาคาร
กรณี อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง อัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 4 ตอป หรือรอยละ 2 ตองวด/6 เดือน
เปนกรณีตรงขามจากขางตน ภาวะดอกเบี้ยในตลาดลดลง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง เชน เงินฝาก
ประจํา อายุ 2 ปซึ่งเทากับอายุคงเหลือของหุนกู จายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4 ตอป ดังนั้น อัตราผลตอบแทนที่จะ
ใชคํานวณเพื่อหาราคาหุนกูนี้จะเปนอัตราใกลเคียงกับภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารขางตน ผูขายหุนกูจ ะ
พบวาหุนกูของตนมีมูลคาสูงกวาการนําเงินลงทุนไปฝากธนาคารที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวา เมื่อคํานวณราคา
หุนกูจากอัตราผลตอบแทนรอยละ 4 หรือเทากับรอยละ 2 ตองวดหรือตอ 6 เดือน จะมีราคาเทากับ
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ราคาที่คํานวณไดนี้สะทอนมูลคาของหุนกู โดยราคาสูงกวาราคาพาร 1,000 บาทตอหนวย ทานจึงมีกําไรจากการ
ขายเปนจํานวนเงิน 1,019.04 – 1,000 เทากับ 19.04 บาทตอหนวย หรือที่เรียกวาสวนเกินมูลคา (premium)
จํานวนเงินนี้เปนกําไรสวนเพิ่มใหกับผูขายหุนกูที่ถือครองหลักทรัพยที่มีมูลคาสูง
ความสัมพันธระหวางราคาและอัตราผลตอบแทน
ความสัมพันธระหวางราคาของตราสารหนี้ (Price) และอัตราผลตอบแทน (Yield) เปนความสัมพันธที่ผกผันกลาว
คือ เมื่ออัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ราคาจะลดลง และเมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง ราคาจะเพิ่มขึ้น (ตามรูป
ประกอบ) โดยสามารถอธิบายจากตัวอยางขางตน เมื่ออัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ตามสภาวะแวดลอมเปนรอยละ 6
จากเดิมที่รอยละ 5 ที่ซื้อหุนกูมาในราคาพาร คือ 1,000 บาทตอหนวย เมื่อคํานวณราคาหุนกูที่อัตราผลตอบแทน
ใหม ราคาที่ไดลดต่ําลง เมื่อเทียบจากราคาที่ซื้อครั้งแรก ในทางกลับกัน เมื่อสภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง
สงผลใหอัตราผลตอบแทนที่ตองการลดลงเปนรอยละ 4 เมื่อคํานวณราคาหุนกู จะพบวามีราคาสูงขึ้น และเปน
ราคา premium
อัตราผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปล งและแปรผันไปตามสภาวะแวดลอมของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งสงโดยตรงตอ
ความเคลื่อนไหวของราคาหุนกูนั้นๆ โดยแมวาอัตราดอกเบี้ยของหุนกูมิไดเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในกรณีที่ทาน
ลงทุน โดยไมมีวัตถุประสงคจะขายกอนกําหนด ราคาตลาดของหุนกูที่เปลี่ยนแปลงไป ในชวงระหวางทางกอนครบ
กําหนดไถถอน อาจไมมีผลกระทบตอการลงทุน ในกรณีที่ทานขายหุนกูนี้ กอนครบกําหนดไถถอน ทานอาจกําไร
หรือขาดทุนได
ในกรณีของนักลงทุนสถาบัน ที่จะตองประเมินมูลคาหลักทรัพย หรือตีราคาหลักทรัพยของตน ทุกวันทําการ ทุก
เดือน ทุกไตรมาส หรือทุกรอบบัญชี กําไรขาดทุนที่เกิดขึ้น มีสวนสําคัญ ในการประเมินความสามารถในการลงทุน
กําไรขาดทุนจากการตีราคาจึงมีความสําคัญมาก
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ปจจัยที่สงผลกระทบ
ปจจัยหลักที่ทําใหราคาตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปนั้น มีหลายปจจัย ประการแรกคือ สภาวะและแนวโนมอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลกระทบตอราคาตราสารหนี้ ประการที่สองอันดับเครดิตของ
ตราสารหนี้หรือของตัวผูออกเอง หากมีการปรับลดอันดับเครดิต ก็อาจมีผลตอความเชื่อมั่นในการลงทุน ความ
ตองการในตราสารหนี้นั้นๆ ลดลง สงผลใหราคาลดลงดวย และปจจัยการขาดสภาพคลองในการซื้อขายในหุนกู
บางตัวปจจัยขางตน มีความเชือ่ มโยงกับเงื่อนไขของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย ผูลงทุนควรตองติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายของภาครัฐ และการดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ดวยเชนกัน
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ขอมูลเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน หรือไมลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งที่เปนหุนกู และพันธบัตร
รัฐบาล โดยเปนขอมูลเฉพาะของตราสารที่ตองการลงทุน ขอมูลของระบบเศรษฐกิจแนวโนมของธุรกิจของผูออก
ตราสาร และแนวโนมอัตราดอกเบี้ย นอกจากนั้นขอมูลดังกลาว ยังครอบคลุม ระยะเวลา ตั้งแตเมื่อออกตราสารหนี้
นั้น และตลอดชวงระยะเวลาที่ทานลงทุนในตราสารหนี้นั้น แหลงขอมูลทีทานติดตามไดนั้น มีหลากกลายแหลงและ
ประเภท โดยจะกลาวเฉพาะแหลงที่สําคัญ ๆ
หนังสือสรุปขอสนเทศการเสนอขายหุนกู
มักเรียกวาหนังสือชี้ชวน หนังสือฯนี้เปรียบเสมือนสัญญาการกูเงินระหวางผูออกหุนกูและผูถือหุนกู โดยจะมี
รายละเอียดของหุนกูและขอกําหนดสิทธิและหนาที่ ของผูออกหุนกู ของผูถือหุนกู ของผูแทนผูถือหุนกู รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ ดังนั้น นักลงทุนจะตองศึกษาในรายละเอียดของหุนกูที่จะลงทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ระบบการซื้อขายตราสารหนี้ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับหุนกูที่จดทะเบียน
(Bond profile) และขาวของการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในเวลา real time และขอมูลที่
เปนสถิติของราคาและปริมาณการซื้อขาย นักลงทุนสามารถดูไดจากหองคาของโบรกเกอรหรือจากเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยฯ www.bex.or.th ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้นั้นมีหลายประเภท โดยจะกลาวถึงความเสี่ยงหลัก ๆ 3 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
(Interest rate risk) จากที่กลาวมาแลววา สภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสงผล
ตออัตราผลตอบแทนที่จะปรับไปในทิศทางเดียวกัน แตจะแปรผกผันกับราคาหุนกู ดังนั้น การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงประเภทนี้คือถือลงทุนจนครบกําหนดไถถอน
2. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ (Credit risk หรือ Default risk) เปนความเสี่ยงที่ผูออกตราสารหนี้
ไมสามารถชําระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินตนไดตามที่กําหนดไว โดยมีสาเหตุจากปญหาภายในของบริษัท
และ/หรือปจจัยทางเศรษฐกิจหรือปจจัยอื่นๆ ซึ่งถือวาเปนความเสี่ยงที่ผูลงทุนตองศึกษา ทําความเขาใจ
และติดตามฐานะความมั่นคงของผูออกหลักทรัพย ในปจจุบัน สํานักงาน ก.ล.ต. ไดออกกฎเกณฑ
กําหนดใหหุนกูที่ออก และเสนอขายตองจัดใหมีอันดับเครดิต ของตราสารหนี้ และจะตองทบทวนอยาง
นอยทุกป เพื่อเปนขอมูลใหแกนักลงทุนในเรื่องความเสี่ยงของ การผิดนัดชําระหนี้
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง (Liquidity risk) การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทยสวนใหญมี
สภาพคลองนอย ปริมาณการซื้อขายไมสูงมากนัก และอัตราการเปลี่ยนมือ ยังคงอยูในระดับต่ํา มีเพียง
พันธบัตรรัฐบาลบางรุนที่มีปริมาณการซื้อขายจํานวนสูงมาก ดังนั้น ในกรณีที่นักลงทุนที่ซื้อหุนกูในตลาด
แรกแลว และตองการขายหุนกูเมื่อยามจําเปน อาจประสบกับปญหาความไมมสี ภาพคลองของหุนกู และ
อาจขายไดในราคาที่ต่ํามากในกรณีที่นักลงทุน มีโอกาสที่จะขายหุนกูนี้กอนกําหนดควรจะตองคํานึงถึง
ประเด็นความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลองของหุนกูที่ถืออยู
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