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สาํนกังานบริหารหนี้สาธารณะถือกาํเนิดขึ้นหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ 

ทาํหนา้ที่ในการบริหารหนี้ของรัฐบาลอยา่งครบวงจร ทั้งดา้นระดมทุน 

ดา้นบริหารจดัการหนี้คงคา้ง รวมถึงดา้นการพฒันาตลาดตราสารหนี้ให้

เป็น 1 ใน 3 เสาหลกัทางการเงินของประเทศ ร่วมกบัตลาดหุ้นและ

ตลาดสินเชื่อธนาคาร

ที่ผา่นมา สบน. ไดพ้ฒันาตลาดตราสารหนี้อยา่งเป็นระบบ ทาํให้

ตลาดฯ มีความแขง็แรง สามารถช่วยใหป้ระเทศไทยรอดพน้จากวิกฤติ

ทางการเงินเมื่อปีที่ผา่นมา

ในปีนี้ สบน. มีความภาคภูมิใจ มากที่จะนาํเสนอ “พนัธบตัร

ชดเชยเงินเฟ้อ : Inflation Linked Bond (ILB)” ซึ่งเป็นพนัธบตัรที่ให้

ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปตามเงินเฟ้อ และจะส่งผลให้ผูล้งทุน

สามารถรักษาอาํนาจซื้อของตนเองไดต้ลอดช่วงอายขุองพนัธบตัรฯ 

โดยในปี 2554 ธปท. ไดค้าดการณ์การขยายตวัของอตัราเงินเฟ้ออยูถ่ึงร้อยละ 

3.9 ซึ่งจะส่งผลกระทบกบัประชาชนและผูอ้อมในการหาแหล่งลงทุนที่

จะใหผ้ลตอบแทนที่สูงกวา่เงินเฟ้อได ้ผมคิดวา่ พนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ

จะสามารถเป็นคาํตอบของสถานการณ์นี้ได้

ผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การออก พนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อในครั้งนี้ 

จะถือเป็นกา้วสาํคญัในการยกระดบัตลาดทุนไทยใหม้ีมาตรฐานทดัเทียม

กบัสากล เป็นแหล่งระดมทุนและลงทุนของนกัลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

นายจกัรกฤศฏิ์  พาราพนัธกลุ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหนี้สาธารณะ
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“สบน. มีความภูมิใจมากที่เราสามารถ

นาํเสนอ “พนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ” 

ไดท้นัต่อสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อขาขึ้น 

ที่สาํคญัยิง่ พนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ

เป็นเครื่องชี้ถึงความร่วมมือระหวา่ง

กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในการดูแลอตัราเงินเฟ้อของ

ประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม”
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เพิม่ทางเลอืกในการลงทุน : เป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนใน

ภาวะที่ราคาสินคา้สูงขึ้น เนื่องจากผูล้งทุนจะไดผ้ลตอบแทน

แปรผนัไปตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ (เพื่อเป็นการ

รักษาอาํนาจซื้อของนกัลงทุน)

ช่วยกระจายความเสี่ยง : เนื่องจากพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อมี

ผลตอบแทนแปรผนัไปตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ 

จึงสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการกระจายการลงทุน และ

บริหาร Portfolio ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุ้มครองเงินต้น 100% : แมพ้นัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อจะมี

ผลตอบแทนแปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ อยา่งไรกต็าม

ในกรณีที่ดชันีเงินเฟ้อปรับตวัลดลง รัฐบาลจะยงัคงคุม้ครองเงินตน้

ของพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ 100%

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ประโยชน์ต่อภาครัฐและประเทศ

เป็นการส่งเสริมการออม และเพิ่มทางเลือกการลงทุนใหก้บั

ประชาชน

เป็นการพฒันาเครื่องมือการระดมทุนของรัฐบาลให้มีความ

หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับการระดมทุนไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 

พร้อมทั้งเป็นการยกระดบัตลาดตราสารหนี้ไทยสู่สากล

เป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือด้านนโยบายของ

กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเงินเฟ้อ

ของประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ

และความน่าเชื่อถือใหแ้ก่นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

  ประโยชน์ของพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ
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  ภาพรวมพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อทัว่โลก

$ 540bn

$ 41bn

$ 30bn

$ 123bn

$ 17bn

$ 14bn
$ 13bn

$ 52

$ 26bn

$ 242bn

$ 197bn
$ 52bn

$ 21bn
$ 138bn

$ 15bn

$ 2.6bn
$ 1bn

$ 2.6bn

$ 2.6bn

$ 34bn
$ 2.6bn

$ 0.9bn

ที่มา: HSBC, Bloomberg ข้อมลู ณ 

วนัที่ 9 พฤษภาคม 2554

ประเทศ
ยอดคงค้างพนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ร้อยละต่อ

ตราสารหนี้

สหรัฐอเมริกา 540,000 12.9%

องักฤษ 242,000 19.4%

ฝรั่งเศส 197,500 16.6%

อิตาลี 138,000 17.2%

ญี่ปุ่น 52,500 6.8%

เยอรมนี 52,000 2.3%

เมก็ซิโก 41,800 22.0%

แคนาดา 30,150 5.4%

สวเีดน 27,000 8.0%

ออสเตรเลีย 13,300 3.1%

ไทย 650 - 1,300 0.5-1.0%

$ 0.6-1.3bn

5ประเทศแรกใน Emerging Market



สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั

  พนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ (Inflation Linked Bond – ILB) คอือะไร

พนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ คอือะไร

พนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อเป็นพนัธบตัรรัฐบาลอีกประเภทหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงการคลงั มีผลตอบแทนแปรผนัไปตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ 

โดย ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน ผูล้งทุนจะไดร้ับเงินตน้คืน 100% (แมว้า่ดชันีเงินเฟ้อจะปรับลดลง) บวกดว้ยส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินตน้ซึ่งทาํใหก้ารลงทุน

ในพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อมีผลตอบแทนที่สามารถรักษาอาํนาจซื้อไดอ้ยา่งสมบูรณ์

ความแตกต่างระหว่างพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อกบัพนัธบัตรออมทรัพย์

พนัธบัตรออมทรัพย์จ่ายผลตอบแทนในรูปแบบอตัราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งเหมาะกบัผูล้งทุนที่พึ่งพารายไดจ้ากอตัราดอกเบี้ยเป็นหลกัและตอ้งการกระแสเงินสดที่

แน่นอน ตวัอยา่งเช่น นายสมบตัิลงทุนในพนัธบัตรออมทรัพย์ อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี จาํนวนเงิน 100,000 บาท นายสมบตัิจะไดร้ับ

ดอกเบี้ยปีละ 2 งวด งวดละเท่ากนัเป็นจาํนวน 2,000 บาทต่องวดไปจนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน [โปรดดูกระแสเงินสดของนายสมบัติในรูปภาพด้านล่าง]

ในขณะที่พนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อจะใหผ้ลตอบแทนแปรผนัไปตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ ตวัอยา่งเช่น นายเศรษฐีลงทุนในพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ 

อาย ุ10 ปี จาํนวนเงิน 100,000 บาท นายเศรษฐีจะไดร้ับดอกเบี้ยคงที่ส่วนหนึ่ง และส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ซึ่งส่วนชดเชยเงินเฟ้อบน

ดอกเบี้ยจะคาํนวณจากการเปลี่ยนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ โดย ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน นายเศรษฐีจะไดร้ับส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินตน้พร้อมกบัเงินตน้

คืน 100% แมใ้นกรณีที่ดชันีเงินเฟ้อจะปรับลดลง [โปรดดูกระแสเงินสดของนายเศรษฐีในรูปภาพด้านล่าง]

พนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อเหมาะสมกบักลุ่มนักลงทุนประเภทไหน

พนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อเหมาะสมกบันกัลงทุนที่ตอ้งการรักษาอาํนาจซื้อจากการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ โดยรัฐบาลจะจ่ายส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินตน้

คืนใหก้บันกัลงทุนพร้อมกบัเงินตน้ที่ 100% ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน ซึ่งถือเป็นการรักษาอาํนาจซื้อไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยพนัธบตัรดงักล่าวเหมาะสม

สาํหรับนกัลงทุนที่ตอ้งการออมเงินเพื่อที่จะใชใ้นอนาคตขา้งหนา้เช่น เพื่อการเกษียณ เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน
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104,000 บาท

135,736 บาท

PAR
100,000

PAR
100,000 36,000 บาท

(นายเศรษฐี)

ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก

ข ข ข ข ข ข ข ข ข

(ก) อตัราดอกเบีย้ (คงที่) = 4% ตอ่ปี (รวมการคาดการณ์เงินเฟ้อแลว้)(ก) อตัราผลตอบแทนแท้จริง (คงที่) = ประมาณ 1% ตอ่ปี (ไม่รวมการคาดการณ์เงินเฟ้อ)

(ข) สว่นชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบีย้ (ผนัแปรตามเงินเฟ้อ*)

(ค) สว่นชดเชยเงินเฟ้อบนเงินต้น (ผนัแปรตามเงินเฟ้อ*)

*คํานวณโดยใชอ้ตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ 3% ต่อปี

ปีที่ 1 – 9 ปีที่ 10 ปีที่ 1 – 9 ปีที่ 10

ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อบนเงนิต้น
ค

ก

กก

ข

(นายสมบตั)ิ

  เปรียบเทยีบกระแสเงนิสดระหว่างพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อและพนัธบัตรออมทรัพย์
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พนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อมีผลตอบแทนทีอ่้างองิกบัอตัราเงินเฟ้อประเภทใด เพราะอะไร

เงินเฟ้อแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินเฟ้อทัว่ไป (Headline Inflation) และ เงินเฟ้อพื้นฐาน

(Core Inflation) โดยพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้ออา้งอิงดชันีเงินเฟ้อทัว่ไป เพราะเงินเฟ้อทัว่ไปรวม

หมวดสินคา้และบริการที่เกีย่วข้องกบัชีวติประจําวนัของผูบ้ริโภคทัว่ไป1 ซึ่งจะทาํใหพ้นัธบตัร

ชดเชยเงินเฟ้อสามารถรักษาอาํนาจซื้อของเงินลงทุนของผูบ้ริโภคทัว่ไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(โดยเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมอาหารสดและพลงังาน ทาํใหไ้ม่สามารถสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้

และบริการที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั)

  เงนิเฟ้อคอือะไร

เงินเฟ้อ (Inflation) 

คือ ภาวะที่ราคาสินคา้และบริการมีการปรับตวัสูงขึ้น ซึ่งจะทาํใหอ้าํนาจซื้อของผูบ้ริโภคลดลง ตวัอยา่งเช่น นายสมบตัิ เคยซื้อขา้วไข่เจียวจานละ 20 บาท แต่ในปัจจุบนั

ราคาขา้วไข่เจียวขึ้นเป็น 25 บาท หรืออีกนยัหนึ่งกค็ือ นายสมบตัิ ตอ้งใชเ้งินมากขึ้นในการซื้อของจาํนวนเท่าเดิม ดงันั้น ในกรณีที่รายไดข้องผูบ้ริโภคไม่ไดป้รับตวั

สูงขึ้นตามเงินเฟ้อ ผูม้ีรายไดน้อ้ย ขา้ราชการบาํนาญ หรือผูท้ี่พึ่งพารายไดจ้ากดอกเบี้ยเป็นหลกั จะมีอาํนาจซื้อลดลง

1 ล่าสุดอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ณ เดือนพฤษภาคม 2554 อยูท่ี่ 4.19% (ที่มา : กระทรวงพาณิชย)์

ประมาณการเงินเฟ้อทัว่ไปปี 2554 อยูท่ี่ 3.9% (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย เม.ย. 54) ที่มา สํานกัดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (พ.ค. 2554) 8
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  เงือ่นไข และรูปแบบ ของพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ

*   ตวัแทนจาํหน่าย : 1.ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 2.ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

3.ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 4.ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)

** อา้งถึงรายละเอียดในส่วนวธิีการคาํนวณในภาคผนวก

ชื่อ

รุ่นอายุของพนัธบัตร

วงเงนิ

กาํหนดการจําหน่าย*

ผลตอบแทน **

ชําระดอกเบีย้

พนัธบตัรรัฐบาลอตัราดอกเบี้ยแปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (พนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ)

10 ปี

20,000 – 40,000 ลา้นบาท

11 – 13 ก.ค. 54 (วนัที่ 13 ก.ค. 54 ไม่รับชาํระเงินดว้ยเช็ค)

1. อตัราดอกเบี้ยหนา้ตัว๋ประมาณร้อยละ [1] ต่อปี

2. ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบี้ย

3. ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินตน้

ทุก 6 เดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทยนายทะเบียน

เงนิลงทุนขั้นตํา่ 100,000 บาท และซื้อเพิม่เป็นจาํนวนเท่าของ 100,000 บาท

9

กาํหนดในวนัที่ 6 ก.ค. 54

ประกาศประมาณ 2 สปัดาห์

ก่อนการจ่ายดอกเบี้ย
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คาํถาม & คาํตอบ
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  คาํถาม & คาํตอบ (FAQs)

ตอบ เนื่องจากผลตอบแทนของพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ แปรผนัไปตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ ดงันั้น

ผลตอบแทนที่นกัลงทุนจะถูกคาํนวณจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราเงินเฟ้อเพื่อเป็นการรักษาอาํนาจซื้อไดอ้ยา่งสมบรูณ์

1. พนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ สามารถรักษาอาํนาจซื้อได้อย่างไร

ตอบ  เนื่องจากผลตอบแทนของพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั ซึ่งดอกเบี้ยหนา้ตัว๋เป็นแค่

ส่วนประกอบหนึ่งในสามเท่านั้น โดยมีผลตอบแทนอีก 2 ส่วน คือ ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบี้ย (ซึ่งผูล้งทุนจะไดร้ับ

เป็นรายงวดพร้อมกบัดอกเบี้ยหนา้ตัว๋) และส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินตน้ (ซึ่งผูล้งทุนจะไดร้ับพร้อมกบัเงินตน้ ณ วนัครบ

กาํหนดไถ่ถอน)  ดงันั้นผูล้งทุนควรพิจารณาผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อเมื่อเทียบกบั

ผลตอบแทนของพนัธบตัรออมทรัพย์

2. ทาํไมอตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ของพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ ถึงตํา่กว่าอตัราดอกเบีย้พนัธบัตรออมทรัพย์ทีม่อีายุเท่ากนั

ตอบ  อตัราดอกเบี้ยรับแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยอตัราดอกเบี้ยหนา้ตัว๋จะประกาศใหท้ราบประมาณ 1 สปัดาห์ก่อนการจาํหน่าย 

และส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบี้ยจะประกาศใหท้ราบประมาณ 2 สปัดาห์ก่อนการจ่ายดอกเบี้ยรายงวด

3. ดอกเบีย้รับของพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อในแต่ละงวดจะทราบเมือ่ใด 

11
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ตอบ สามารถติดต่อไดท้ี่ธนาคารพาณิชยท์ั้ง 4 แห่งคือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และ

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮค้อร์ปอเรชัน่ หรือ ธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ ที่มีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารหนี้

7. การซื้อขายพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อก่อนครบกาํหนดสามารถกระทาํได้อย่างไร

ตอบ ไม่แตกต่าง

  คาํถาม & คาํตอบ (FAQs)

12

ตอบ วตัถุประสงคห์ลกัของพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อคือการรักษาอาํนาจซื้อของเงินลงทุน โดยกาํหนดใหพ้นัธบตัรชดเชย

เงินเฟ้อมีผลตอบแทนที่แปรผนัไปตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ดงันั้น หากรัฐบาลมีมาตรการควบคุมราคาสินคา้หรือ

ปล่อยราคาสินคา้ใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด ผลตอบแทนของพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อกจ็ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนั ส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้ับผลตอบแทนที่ปกป้องเงินเฟ้อ ซึ่งถือเป็นการรักษาอาํนาจซื้อไดอ้ยา่งสมบรูณ์

4. การควบคุมราคาสินค้าของรัฐบาลจะส่งผลต่อผลตอบแทนของพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อหรือไม่อย่างไร

ตอบ ไม่แตกต่าง

5. การลงทุนในพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อต้องเสียภาษตี่างจากการลงทุนในพนัธบัตรออมทรัพย์หรือไม่

6. วธิีการรับดอกเบีย้ของพนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ แตกต่างจากพนัธบัตรออมทรัพย์หรือไม่ และมคี่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
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  รายละเอียดวธิีการคาํนวณผลตอบแทน (Calculation Method)

เงินตน้ )( 1 - RatioIndex    ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินตน้      (จ่าย ณ วนัครบกาํหนด)

โดยที่

C           = อตัราดอกเบี้ยหนา้ตัว๋  (อตัราคงที่)

CPIRef = ดชันีเงินเฟ้อทัว่ไป ที่ใชอ้า้งอิงในวนัจ่ายดอกเบี้ย

CPIIssue = ดชันีเงินเฟ้อทัว่ไป ที่ใชอ้า้งอิงในวนัออกพนัธบตัร

Index ratio 	
CPIRef
CPIIssue

ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบี้ย   (จ่ายทุกปี)

เงินตน้ C

เงินตน้)  )1( C(IndexRatio

ส่วน (ค)

* ตามที่อา้งถึงมาจากหนา้ 9

การคาํนวณผลตอบแทนทั้ง 3 ส่วนของพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ มีวธิีการและสูตรคาํนวณดงันี้

ยกตวัอยา่ง เช่น หากพนัธบตัรเงินเฟ้อออก ณ วนัที่ 1 ม.ค. 2554 ดชันีเงินเฟ้อทัว่ไปที่จะใชอ้า้งอิงในวนัออกพนัธบตัร หรือ CPIIssue   นั้น จะตอ้งใช ้CPI  ของ 3 เดือนยอ้นหลงั       

ซึ่งคือ CPI ของเดือน ต.ค. 53 นัน่เอง

หากสมมติให ้CPI ของเดือน ต.ค. 53 = 100 และใหอ้ตัราเงินเฟ้อ = 3% ต่อปี   ดงันั้น

ณ วนัออกพนัธบตัร: CPIIssue  = CPI ของเดือน ต.ค. 53 = 100

ปีที่   1: CPIRef = CPI ของเดือน ต.ค. 54 = 100 x (1.03) =          103.000  Index ratio ปีที่   1     =     103.000 / 100      =     1.03000

ปีที่   2: CPIRef = CPI ของเดือน ต.ค. 55 = 100 x (1.03)2 =          106.090  Index ratio ปีที่   2     =     106.090 / 100      =     1.06090

…

ปีที่ 10: CPIRef = CPI ของเดือน ต.ค. 63 = 100 x (1.03)10 =          134.392  Index ratio ปีที่ 10     =    134.392 / 100      =    1.34392

สาํหรับพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อของประเทศไทย ใชด้ชันีผูบ้ริโภค
ทัว่ไปยอ้นหลงั 3 เดือนในการคาํนวณ Index Ratio เพื่อใหพ้นัธบตัรฯ 
เป็นไปตามมาตรฐานของสากล

ส่วน (ก)
ส่วน (ข)

ดอกเบี้ยหนา้ตัว๋                          (จ่ายทุกปี)
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  ตวัอยา่งวธิีการคาํนวณผลตอบแทน

ปีที่   1 (1 ม.ค. 55) : ดอกเบีย้หน้าตัว๋ =           C x เงินต้น =           1% x 100,000 = 1,000 บาท

ปีที่   2 (1 ม.ค. 56) : ดอกเบีย้หน้าตัว๋ =           C x เงินต้น =           1% x 100,000 = 1,000 บาท...
ปีที่ 10 (1 ม.ค. 64) : ดอกเบีย้หน้าตัว๋ =           C x เงินต้น =           1% x 100,000 = 1,000 บาท

(ก) ดอกเบีย้หน้าตั๋ว Fixed , จ่ายทุกปี

ปีที่   1 (1 ม.ค. 55) : สว่นชดเชยเงินต้นบนดอกเบีย้ = (Index Ratio – 1) x C x เงินต้น = (1.03000 – 1) x 1,000 =      30 บาท

ปีที่   2 (1 ม.ค. 56) : สว่นชดเชยเงินต้นบนดอกเบีย้ = (Index Ratio – 1) x C x เงินต้น = (1.06090 – 1) x 1,000 =   61 บาท...
ปีที่ 10 (1 ม.ค. 64) : สว่นชดเชยเงินต้นบนดอกเบีย้ = (Index Ratio – 1) x C x เงินต้น = (1.34392 – 1) x 1,000 =    344 บาท

(ข) ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อบนดอกเบีย้ Float , จ่ายทุกปี

ปีที่ 10 (1 ม.ค. 64) : สว่นชดเชยเงินต้นบนเงินต้น = (Index Ratio – 1) x เงินต้น = (1.34392 – 1) x 100,000 = 34,392 บาท

(ค) ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อบนเงนิต้น Float , จ่ายปีสุดท้าย

(ก) ดอกเบีย้

ตัวอย่าง:  นายเศรษฐีซือ้พนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ 100,000 บาท ณ วนัที่ 1 ม.ค. 54  (อตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ = 1% ตอ่ปี 

อายพุนัธบตัร = 10 ปี อตัราเงินเฟ้อ = 3% ตอ่ปี)            นายเศรษฐีจะได้รับผลตอบแทนตลอดอายพุนัธบตัร ดงันี ้

* ตามที่อา้งถึงมาจากหนา้ 9

ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อ

ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อ
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การประชุม KICK-OFF พนัธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ

16วนัศุกร์ที ่29 เมษายน 2554



ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่นจํากดั ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)
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ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จํากดั

โทร. 02-614-4861 ถึง 67

เวบ็ไซต ์: www.hsbc.co.th

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)

โทร. 02-888-8888

เวบ็ไซต ์: www.kasikornbank.com

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

โทร. 1551

เวบ็ไซต ์: www.ktb.co.th

ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)

โทร. 02-777-7777

เวบ็ไซต ์: www.scb.co.th

  ข้อมูลตดิต่อ

สาํนกัพฒันาตลาดตราสารหนี้ สาํนกังานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั

ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-265-8050 ต่อ 5802, 5806, 5807

ตดิต่อกระทรวงการคลงั
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ตดิต่อธนาคารผู้แทนจดัจาํหน่าย
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