ค่ ูมือการลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
Inflation-Linked Bond (ILB)

Version ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554

“สบน. มีความภูมิใจมากที่เราสามารถ
นําเสนอ “พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ”
ได้ทนั ต่อสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้ อขาขึ้น
ที่สาํ คัญยิง่ พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ
เป็ นเครื่ องชี้ถึงความร่ วมมือระหว่าง
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในการดูแลอัตราเงินเฟ้ อของ
ประเทศให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม”

สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะถือกําเนิดขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
ทําหน้าที่ในการบริ หารหนี้ของรัฐบาลอย่างครบวงจร ทั้งด้านระดมทุน
ด้านบริ หารจัดการหนี้คงค้าง รวมถึงด้านการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้
เป็ น 1 ใน 3 เสาหลักทางการเงิ นของประเทศ ร่ วมกับตลาดหุ ้นและ
ตลาดสิ นเชื่อธนาคาร
ที่ผา่ นมา สบน. ได้พฒั นาตลาดตราสารหนี้อย่างเป็ นระบบ ทําให้
ตลาดฯ มีความแข็งแรง สามารถช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤติ
ทางการเงินเมื่อปี ที่ผา่ นมา
ในปี นี้ สบน. มีความภาคภูมิใจมากที
จ มากที่จ่จะนํ
ะนําาเสนอ
เสนอ “พั
“พันนธบั
ธบัตตรร
ชดเชยเงิ นเฟ้ อ : Inflation Linked Bond (ILB)” ซึ่ งเป็ นพันธบัตรที่ ให้
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปตามเงิ นเฟ้ อ และจะส่ งผลให้ผูล้ งทุน
สามารถรักษาอํานาจซื้ อของตนเองได้ตลอดช่วงอายุของพันธบัตรฯ
โดยในปี 2554 ธปท. ได้คาดการณ์การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้ ออยูถ่ ึงร้อยละ
3.9 ซึ่ งจะส่ งผลกระทบกับประชาชนและผูอ้ อมในการหาแหล่งลงทุนที่
จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้ อได้ ผมคิดว่า พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ
จะสามารถเป็ นคําตอบของสถานการณ์น้ ีได้
ผมหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า การออก พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อในครั้งนี้
จะถือเป็ นก้าวสําคัญในการยกระดับตลาดทุนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียม
กับสากล เป็ นแหล่งระดมทุนและลงทุนของนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ

ประโยชน์ ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

ประโยชน์ ต่อผู้ลงทุน
เพิม่ ทางเลือกในการลงทุน : เป็ นทางเลือกใหม่ของการลงทุนใน
ภาวะที่ราคาสิ นค้าสูงขึ้น เนื่องจากผูล้ งทุนจะได้ผลตอบแทน
แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเงินเฟ้ อ (เพื่อเป็ นการ
รักษาอํานาจซื้อของนักลงทุน)
ช่ วยกระจายความเสี่ ยง : เนื่องจากพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อมี
ผลตอบแทนแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเงินเฟ้ อ
จึงสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการกระจายการลงทุน และ
บริ หาร Portfolio ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
คุ้มครองเงินต้ น 100% : แม้พนั ธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อจะมี
ผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ที่ดชั นีเงินเฟ้ อปรับตัวลดลง รัฐบาลจะยังคงคุม้ ครองเงินต้น
ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ 100%

ประโยชน์ ต่อภาครัฐและประเทศ
เป็ นการส่ งเสริมการออม และเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กบั
ประชาชน
เป็ นการพัฒนาเครื่องมือการระดมทุนของรัฐบาลให้ มีความ
หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับการระดมทุนได้อย่างมีเสถียรภาพ
พร้อมทั้งเป็ นการยกระดับตลาดตราสารหนี้ไทยสู่สากล
เป็ นสั ญญาณบ่ งชี้ให้ เห็นถึงความร่ วมมือด้ านนโยบายของ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเงินเฟ้ อ
ของประเทศให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ
และความน่าเชื่อถือให้แก่นกั ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

สารบัญ
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
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ภาพรวมพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อทัว่ โลก
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

$ 30bn
$ 26bn
$ 2.6bn
$ 242bn
$ 52bn
$ 197bn
$ 540bn

$ 34bn
$ 2.6bn

$ 138bn

$ 52

$ 21bn $ 15bn
$ 2.6bn

$ 41bn
ยอดคงค้ างพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
540,000

ร้ อยละต่ อ
ตราสารหนี้
12.9%

อังกฤษ

242,000

19.4%

ฝรั่งเศส

197,500

16.6%

อิตาลี

138,000

17.2%

ญี่ป่ นุ

52,500

6.8%

เยอรมนี

52,000

2.3%

เม็กซิโก

41,800

22.0%

แคนาดา

30,150

5.4%

สวีเดน

27,000

8.0%

ออสเตรเลีย

13,300

3.1%

650 - 1,300

0.5-1.0%

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

ไทย

$ 0.9bn
$ 0.6-1.3bn
$ 123bn

$ 2.6bn

$ 14bn
$ 13bn

$ 17bn

ประเทศแรกใน Emerging Market

ที่มา: HSBC, Bloomberg ข้ อมูล ณ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554

$ 1bn
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พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond – ILB) คืออะไร
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ คืออะไร
พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อเป็ นพันธบัตรรัฐบาลอีกประเภทหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงการคลัง มีผลตอบแทนแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเงินเฟ้ อ
โดย ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน ผูล้ งทุนจะได้รับเงินต้นคืน 100% (แม้วา่ ดัชนีเงินเฟ้ อจะปรับลดลง) บวกด้วยส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนเงินต้นซึ่งทําให้การลงทุน
ในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อมีผลตอบแทนที่สามารถรักษาอํานาจซื้อได้อย่างสมบูรณ์

ความแตกต่ างระหว่ างพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อกับพันธบัตรออมทรัพย์
พันธบัตรออมทรัพย์ จ่ายผลตอบแทนในรู ปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งเหมาะกับผูล้ งทุนที่พ่ ึงพารายได้จากอัตราดอกเบี้ยเป็ นหลักและต้องการกระแสเงินสดที่
แน่นอน ตัวอย่างเช่น นายสมบัติลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี จํานวนเงิน 100,000 บาท นายสมบัติจะได้รับ
ดอกเบี้ยปี ละ 2 งวด งวดละเท่ากันเป็ นจํานวน 2,000 บาทต่องวดไปจนวันครบกําหนดไถ่ถอน [โปรดดูกระแสเงินสดของนายสมบัติในรู ปภาพด้ านล่ าง]
ในขณะที่พนั ธบัตรชดเชยเงินเฟ้อจะให้ผลตอบแทนแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเงินเฟ้ อ ตัวอย่างเช่น นายเศรษฐีลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ
อายุ 10 ปี จํานวนเงิน 100,000 บาท นายเศรษฐีจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ส่วนหนึ่ง และส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนดอกเบี้ยปี ละ 2 งวด ซึ่งส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบน
ดอกเบี้ยจะคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเงินเฟ้ อ โดย ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน นายเศรษฐีจะได้รับส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนเงินต้นพร้อมกับเงินต้น
คืน 100% แม้ในกรณี ที่ดชั นีเงินเฟ้ อจะปรับลดลง [โปรดดูกระแสเงินสดของนายเศรษฐี ในรู ปภาพด้ านล่ าง]

พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อเหมาะสมกับกลุ่มนักลงทุนประเภทไหน
พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อเหมาะสมกับนักลงทุนที่ตอ้ งการรักษาอํานาจซื้อจากการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ โดยรัฐบาลจะจ่ายส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนเงินต้น
คืนให้กบั นักลงทุนพร้อมกับเงินต้นที่ 100% ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน ซึ่งถือเป็ นการรักษาอํานาจซื้อได้อย่างสมบูรณ์ โดยพันธบัตรดังกล่าวเหมาะสม
สําหรับนักลงทุนที่ตอ้ งการออมเงินเพื่อที่จะใช้ในอนาคตข้างหน้าเช่น เพื่อการเกษียณ เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน
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เปรียบเทียบกระแสเงินสดระหว่ างพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อและพันธบัตรออมทรัพย์
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

(ก) อัตราผลตอบแทนแท้ จริ ง (คงที่) = ประมาณ 1% ต่อปี (ไม่รวมการคาดการณ์ เงิ นเฟ้ อ)
(ข) ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบี ้ย (ผันแปรตามเงินเฟ้อ*)
(ค) ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินต้ น (ผันแปรตามเงินเฟ้อ*)
*คํ านวณโดยใช้อต
ั ราเงิ นเฟ้ อเฉลีย่ 3% ต่อปี

(ก) อัตราดอกเบี ้ย (คงที่) = 4% ต่อปี (รวมการคาดการณ์ เงิ นเฟ้ อแล้ว)

135,736 บาท

ส่ วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินต้ น

104,000 บาท

ค

ก

PAR

PAR

100,000

10,464 บาท
ข

ข

ข

ข ข

ข

ข

ข

ข

ข

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ปี ที่ 1 – 9

(นายเศรษฐี)

ก

ปี ที่ 10

100,000

36,000 บาท

ก

ก

ก

ก ก

ปี ที่ 1 – 9

ก

ก

ก

(นายสมบัต)ิ

ก

ปี ที่ 10
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เงินเฟ้อคืออะไร
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินเฟ้อ (Inflation)
คือ ภาวะที่ราคาสิ นค้าและบริ การมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้อาํ นาจซื้อของผูบ้ ริ โภคลดลง ตัวอย่างเช่น นายสมบัติ เคยซื้อข้าวไข่เจียวจานละ 20 บาท แต่ในปัจจุบนั
ราคาข้าวไข่เจียวขึ้นเป็ น 25 บาท หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ นายสมบัติ ต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของจํานวนเท่าเดิม ดังนั้น ในกรณี ที่รายได้ของผูบ้ ริ โภคไม่ได้ปรับตัว
สู งขึ้นตามเงินเฟ้ อ ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ข้าราชการบํานาญ หรื อผูท้ ่ีพ่ ึงพารายได้จากดอกเบี้ยเป็ นหลัก จะมีอาํ นาจซื้อลดลง

พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อมีผลตอบแทนทีอ่ ้ างอิงกับอัตราเงินเฟ้อประเภทใด เพราะอะไร
เงินเฟ้ อแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เงินเฟ้ อทัว่ ไป (Headline Inflation) และ เงินเฟ้ อพื้นฐาน
(Core Inflation) โดยพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ ออ้างอิงดัชนีเงินเฟ้ อทัว่ ไป เพราะเงินเฟ้ อทัว่ ไปรวม
หมวดสิ นค้าและบริ การที่เกีย่ วข้ องกับชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป1 ซึ่งจะทําให้พนั ธบัตร
ชดเชยเงินเฟ้ อสามารถรักษาอํานาจซื้อของเงินลงทุนของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปได้อย่างสมบูรณ์
(โดยเงินเฟ้ อพื้นฐานไม่รวมอาหารสดและพลังงาน ทําให้ไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้า
และบริ การที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน)

1 ล่าสุ ดอัตราเงินเฟ้ อทัวไป ณ เดือนพฤษภาคม 2554 อยูท
่ ี่ 4.19% (ที่มา : กระทรวงพาณิ ชย์)

่
ประมาณการเงินเฟ้ อทัว่ ไปปี 2554 อยูท่ ี่ 3.9% (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย เม.ย. 54)

ที่มา สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ (พ.ค. 2554)
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เงือ่ นไข และรูปแบบ ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

ชื่อ

พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ (พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ)

รุ่นอายุของพันธบัตร

10 ปี

วงเงิน

20,000 – 40,000 ล้านบาท

กําหนดการจําหน่ าย*

11 – 13 ก.ค. 54 (วันที่ 13 ก.ค. 54 ไม่รับชําระเงินด้วยเช็ค)

ผลตอบแทน **

1. อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว๋ ประมาณร้อยละ [1] ต่อปี
2. ส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนดอกเบี้ย
3. ส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนเงินต้น

ชําระดอกเบีย้

ทุก 6 เดือน

นายทะเบียน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินลงทุนขั้นตํา่

100,000 บาท และซื้ อเพิม่ เป็ นจํานวนเท่าของ 100,000 บาท

* ตัวแทนจําหน่าย : 1.ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
3.ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
** อ้างถึงรายละเอียดในส่ วนวิธีการคํานวณในภาคผนวก

กําหนดในวันที่ 6 ก.ค. 54
ประกาศประมาณ 2 สัปดาห์
ก่อนการจ่ายดอกเบี้ย

2.ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
4.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
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คําถาม & คําตอบ

10

คําถาม & คําตอบ (FAQs)
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

1. พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ สามารถรักษาอํานาจซื้อได้ อย่ างไร
ตอบ เนื่องจากผลตอบแทนของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเงินเฟ้ อ ดังนั้น
ผลตอบแทนที่นกั ลงทุนจะถูกคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้ อเพื่อเป็ นการรักษาอํานาจซื้ อได้อย่างสมบรู ณ์
2. ทําไมอัตราดอกเบีย้ หน้ าตัว๋ ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ ถึงตํา่ กว่ าอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรออมทรัพย์ ทมี่ อี ายุเท่ ากัน
ตอบ เนื่องจากผลตอบแทนของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน ซึ่งดอกเบี้ยหน้าตัว๋ เป็ นแค่
ส่ วนประกอบหนึ่งในสามเท่านั้น โดยมีผลตอบแทนอีก 2 ส่ วน คือ ส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนดอกเบี้ย (ซึ่ งผูล้ งทุนจะได้รับ
เป็ นรายงวดพร้อมกับดอกเบี้ยหน้าตัว๋ ) และส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนเงินต้น (ซึ่ งผูล้ งทุนจะได้รับพร้อมกับเงินต้น ณ วันครบ
กําหนดไถ่ถอน) ดังนั้นผูล้ งทุนควรพิจารณาผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์
3. ดอกเบีย้ รับของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อในแต่ ละงวดจะทราบเมือ่ ใด
ตอบ อัตราดอกเบี้ยรับแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยอัตราดอกเบี้ยหน้าตัว๋ จะประกาศให้ทราบประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการจําหน่าย
และส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการจ่ายดอกเบี้ยรายงวด
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คําถาม & คําตอบ (FAQs)
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

4. การควบคุมราคาสิ นค้ าของรัฐบาลจะส่ งผลต่ อผลตอบแทนของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อหรือไม่ อย่ างไร
ตอบ วัตถุประสงค์หลักของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อคือการรักษาอํานาจซื้ อของเงินลงทุน โดยกําหนดให้พนั ธบัตรชดเชย
เงินเฟ้ อมีผลตอบแทนที่แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ดังนั้น หากรัฐบาลมีมาตรการควบคุมราคาสิ นค้าหรื อ
ปล่อยราคาสิ นค้าให้เป็ นไปตามกลไกตลาด ผลตอบแทนของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่ งผลให้ผลู ้ งทุนได้รับผลตอบแทนที่ปกป้ องเงินเฟ้ อ ซึ่ งถือเป็ นการรักษาอํานาจซื้อได้อย่างสมบรู ณ์
5. การลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อต้ องเสี ยภาษีต่างจากการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ หรือไม่
ตอบ ไม่แตกต่าง
6. วิธีการรับดอกเบีย้ ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ แตกต่ างจากพันธบัตรออมทรัพย์ หรือไม่ และมีค่าใช้ จ่ายอะไรบ้ าง
ตอบ ไม่แตกต่าง
7. การซื้อขายพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อก่ อนครบกําหนดสามารถกระทําได้ อย่ างไร
ตอบ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 4 แห่งคือ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ และ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้คอร์ปอเรชัน่ หรื อ ธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารหนี้
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ภาคผนวก

13

รายละเอียดวิธีการคํานวณผลตอบแทน (Calculation Method)

* ตามที่อา้ งถึงมาจากหน้า 9

การคํานวณผลตอบแทนทั้ง 3 ส่ วนของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ มีวธิ ี การและสู ตรคํานวณดังนี้

ส่ วน (ก)
ส่ วน (ข)
ส่ วน (ค)

ดอกเบี้ยหน้าตัว๋

(จ่ายทุกปี )

 C  เงินต้น

ส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนดอกเบี้ย (จ่ายทุกปี )

 ( IndexRatio  1)  (C  เงินต้น)

ส่ วนชดเชยเงินเฟ้ อบนเงินต้น (จ่าย ณ วันครบกําหนด)
โดยที่

 (Index Ratio - 1)  เงินต้น

Index ratio

C

=

อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว๋ (อัตราคงที่)

CPIRef
CPIIssue

=
=

ดัชนีเงินเฟ้ อทัว่ ไป ที่ใช้อา้ งอิงในวันจ่ายดอกเบี้ย
ดัชนีเงินเฟ้ อทัว่ ไป ที่ใช้อา้ งอิงในวันออกพันธบัตร

CPIRef
CPIIssue

สําหรับพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อของประเทศไทย ใช้ดชั นีผบู้ ริ โภค
ทัว่ ไปย้อนหลัง 3 เดือนในการคํานวณ Index Ratio เพื่อให้พนั ธบัตรฯ
เป็ นไปตามมาตรฐานของสากล

ยกตัวอย่าง เช่น หากพันธบัตรเงินเฟ้ อออก ณ วันที่ 1 ม.ค. 2554 ดัชนีเงินเฟ้ อทัว่ ไปที่จะใช้อา้ งอิงในวันออกพันธบัตร หรื อ CPIIssue
ซึ่ งคือ CPI ของเดือน ต.ค. 53 นัน่ เอง
หากสมมติให้ CPI ของเดือน ต.ค. 53 = 100 และให้อตั ราเงินเฟ้ อ = 3% ต่อปี ดังนั้น
ณ วันออกพันธบัตร: CPIIssue = CPI ของเดือน ต.ค. 53 = 100
ปี ที่ 1: CPIRef = CPI ของเดือน ต.ค. 54 = 100 x (1.03) =
103.000  Index ratio ปี ที่ 1 = 103.000 / 100
2
ปี ที่ 2: CPIRef = CPI ของเดือน ต.ค. 55 = 100 x (1.03) =
106.090  Index ratio ปี ที่ 2 = 106.090 / 100
…
ปี ที่ 10: CPIRef = CPI ของเดือน ต.ค. 63 = 100 x (1.03)10 =
134.392  Index ratio ปี ที่ 10 = 134.392 / 100

นั้น จะต้องใช้ CPI ของ 3 เดือนย้อนหลัง

= 1.03000
= 1.06090
= 1.34392
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ตัวอย่างวิธีการคํานวณผลตอบแทน

* ตามที่อา้ งถึงมาจากหน้า 9

ตัวอย่ าง: นายเศรษฐี ซื ้อพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 100,000 บาท ณ วันที่ 1 ม.ค. 54 (อัตราดอกเบี ้ยหน้ าตัว๋ = 1% ต่อปี
อายุพนั ธบัตร = 10 ปี อัตราเงินเฟ้อ = 3% ต่อปี )
นายเศรษฐี จะได้ รับผลตอบแทนตลอดอายุพนั ธบัตร ดังนี ้
(ก) ดอกเบีย้ หน้ าตั๋ว

Fixed , จ่ ายทุกปี

ปี ที่ 1 (1 ม.ค. 55) : ดอกเบี ้ยหน้ าตัว๋
ปี ที่ 2 (1 ม.ค. 56) : ดอกเบี ้ยหน้ าตัว๋

=
=

C x เงินต้ น
C x เงินต้ น

=
=

1% x 100,000
1% x 100,000

= 1,000 บาท
= 1,000 บาท

ปี ที่ 10 (1 ม.ค. 64) : ดอกเบี ้ยหน้ าตัว๋

=

C x เงินต้ น

=

1% x 100,000

= 1,000 บาท

...

(ข) ส่ วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบีย้ Float , จ่ ายทุกปี
ปี ที่ 1 (1 ม.ค. 55) : ส่วนชดเชยเงินต้ นบนดอกเบี ้ย = (Index Ratio – 1) x C x เงินต้ น
ปี ที่ 2 (1 ม.ค. 56) : ส่วนชดเชยเงินต้ นบนดอกเบี ้ย = (Index Ratio – 1) x C x เงินต้ น

...

ปี ที่ 10 (1 ม.ค. 64) : ส่วนชดเชยเงินต้ นบนดอกเบี ้ย

= (Index Ratio – 1) x C x เงินต้ น
ส่ วนชดเชยเงินเฟ้อ
(ก) ดอกเบีย้

(ค) ส่ วนชดเชยเงินเฟ้อบนเงินต้ น Float , จ่ ายปี สุดท้ าย
ปี ที่ 10 (1 ม.ค. 64) : ส่วนชดเชยเงินต้ นบนเงินต้ น = (Index Ratio – 1) x เงินต้ น
ส่ วนชดเชยเงินเฟ้อ

= (1.03000 – 1) x 1,000 =
= (1.06090 – 1) x 1,000 =

30 บาท
61 บาท

= (1.34392 – 1) x 1,000 = 344 บาท

= (1.34392 – 1) x 100,000 = 34,392 บาท
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การประชุม KICK-OFF พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554
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ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่นจํากัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลติดต่ อ
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

ติดต่ อกระทรวงการคลัง
สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 02-265-8050 ต่อ 5802, 5806, 5807

ติดต่ อธนาคารผู้แทนจัดจําหน่ าย
ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
โทร. 02-614-4861 ถึง 67
เว็บไซต์ : www.hsbc.co.th

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทร. 1551
เว็บไซต์ : www.ktb.co.th

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
โทร. 02-888-8888
เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
โทร. 02-777-7777
เว็บไซต์ : www.scb.co.th
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