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Join the team today!

STRUT IN STYLE!

All aspiring volunteer models must: 

• Submit a registration form before the

registration deadline 

• Submit (1) Head shot and (1) Full length photo

• Attend the Casting Call Prep Orientation

For more details about the requirements, visit
reallygreatsite.com. For inquiries, contact us at
(123) 456 7890 or at hello@reallygreatsite.com.

คุณสามารถบันทึกข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี�  
ของท่านได้เปรียบเหมือนเป�นสมุดบันทึกการลงทุน 

ที�ใช้ติดตามกระแสรายได้ดอกเบี�ยที�ได้รับจากการลงทุน 
และแสดงข้อมูลพอร์ตในภาพรวม

เมนูพอร์ตลงทุน



1.คลิกที�เมนูพอร์ตลงทุน

2.คุณสามารถบันทึกตราสารหนี�เข้าในพอร์ตลงทุนได้  

โดยคลิกตราสารหนี�เพื�อค้นหารายชื�อตราสารหนี�ที�คุณต้องการโดยสามารถ

ค้นหาได้จากการเลือกเงื�อนไขต่างๆ ดังนี� 

ประเภทผู้ออก ได้แก่ ตราสารหนี�ภาครัฐ และ   
 ตราสารหนี�ภาคเอกชน คุณสามารถเลือกได้ว่า 
 ตราสารหนี�ออกใหม่ที�สนใจ นั�น ออกโดยภาครัฐ
หรือภาคเอกชน

กลุ่มธุรกิจ สามารถค้นหาตามกลุ่มธุรกิจของผู้ออก
 เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป�นต้น

บริษัทผู้ออก (ชื�อ, สัญลักษณ์) ท่านสามารถระบุชื�อ
บริษัทผู้ออกตราสารหนี�ที�คุณสนใจ เช่น CPALL 
 (CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED) 

ชื�อ (ชื�อตราสารหนี� สัญลักษณ์) ค้นหาโดยระบุชื�อ
รุ่นตราสารหนี� เช่น คนไทยไม่ทิ�งกัน เป�นต้น หรือ
สัญลักษณ์ เช่น ANAN220A 

ANAN220A

กลุ่มธนาคาร

อันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหนี� คุณสามารถ
เลือกอันดับความน่าเชื�อถือ หรือ เรทติ�งของ     
 ตราสารหนี�ที�ท่านสนใจได้ ตั�งแต่ AAA จนถึงไม่มี
เรทติ�ง (Nonrated) ทั�งนี� ผู้ออกตราสารหนี�บาง
รายอาจมีการจัดเรทติ�งองค์กร แต่ไม่มีการจัด
เรทติ�งของตัวตราสารหนี�

อัตราผลตอบแทน สามารถค้นหาโดยระบุช่วงอัตรา
ผลตอบแทน (Yield) ที�คํานวณจากราคาตลาดใน
ป�จจุบันของตราสารหนี�นั�นๆ

อายุคงเหลือ สามารถค้นหาโดยการเลือกอายุคง
เหลือของตราสารหนี�ได้



PO หมายถึง การเสนอขายแก่นักลงทุนทั�วไปซึ�งรวมถึงนักลงทุนรายย่อย
(Public offering)
II หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั�น (Institutional
investors)
PP10 หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงแคบไม่เกิน 10 ราย
HNW หมายถึง การเสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (High networth) คือ
บุคคลธรรมดาที�มีสินทรัพย์สุทธิ(ไม่รวมที�อยู่อาศัยประจํา) ตั�งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ�นไปหรือมีรายได้ต่อป�ตั�งแต่ 4 ล้านบาทขึ�นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลัก
ทรัพย์ตั�งแต่ 10 ล้านบาทขึ�นไป

ประเภทของนักลงทุนที�เสนอขาย  
สามารถค้นหาตามประเภทการเสนอขายได้
เนื�องจากตราสารหนี�บางรุ่นขายให้
นักลงทุนที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนดเท่านั�น

โดยการค้นหาในแต่ละครั�งนั�นสามารถเลือกได้หลายเงื�อนไขพร้อมกัน 
(เพื�อไม่ให้พลาดต่อการเลือกตราสารหนี�ที�ถูกต้อง ท่านควรที�จะทราบข้อมูลสําคัญของ

ตราสารหนี� อาทิ อัตราดอกเบี�ยหน้าตั�ว ป�ที�ซื�อ หรือชื�อรุ่นนั�นๆ)

4. คลิกเลือกรุ่นตราสารหนี�ที�ต้องการ จากนั�นใส่
จํานวนเงินที�คุณซื�อตราสารหนี�ในช่องมูลค่าแล้วแตะ
ที�จํานวนหน่วยหรือจะใส่จํานวนหน่วยที�ซื�อแล้วแตะที�
มูลค่าก็ได้คลิก“เพิ�ม”หลังจากนั�นหน้าจอจะแสดง 

คําเตือนเพื�อเป�นการยืนยันการบันทึกข้อมูล

3. คลิกค้นหา จากนั�นหน้า
จอจะแสดงรายการ

ตราสารหนี�ตามเงื�อนไขที�
คุณเลือก



5. ท่านสามารถเพิ�มตราสารหนี�รุ่นอื�นๆ ในพอร์ตได้ โดยคลิกเครื�องหมายบวกด้าน
บนขวา จะกลับเข้าสู่หน้าจอค้นหาตราสารหนี�อีกครั�ง ท่านสามารถเพิ�มข้อมูลตราสารหนี�ได้

โดยทําตามขั�นตอนก่อนหน้านี�

6. เมื�อเพิ�มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดง 
สรุปภาพรวมของพอร์ตตราสารหนี�ทั�งหมด โดยจะแสดงผลเป�นหน้าแรกทุกครั�งเมื�อเข้า

ระบบในครั�งถัดไป  

ท่านสามารถเลือกการแสดงภาพ
รวมของพอร์ตได้ โดยเลือกดูตาม
เรทติ�ง,ตามอายุคงเหลือ หรือ ราย

ชื�อตราสารหนี�ทุกรุ่นในพอร์ต
(กรณีมีตราสารหนี�ในพอร์ทเกิน
กว่า 5 รุ่น ในหน้าจอนี�จะแสดง
ข้อมูลตราสารหนี� 5 ลําดับแรก

(Top 5)  ของท่าน 

ระบบจะแสดงข้อมูลกระแสรายรับดอกเบี�ยและเงินต้น
ของตราสารหนี�ที�จะได้รับในงวดถัดไปเป�นรายเดือน 

รายป� และตลอดอายุตราสาร

นอกจากนี� จะแสดงข้อมูลยอด
เงินลงทุนรวม ค่าเฉลี�ยของ

พอร์ตลงทุน ดอกเบี�ยและอายุ
คงเหลือเฉลี�ย

ในกรณีของ Perpetual bond (ตราสารหนี�ที�ไม่มีกําหนดอายุ) ระบบจะไม่แสดงข้อมูลกระแสรายรับ
ดอกเบี�ยในแต่ละงวด เนื�องจากตราสารประเภทนี�สามารถเลื�อนการชําระดอกเบี�ยได้ 

แต่จะแสดงมูลค่ารวมในพอร์ท และใช้สมมติฐานในการคํานวณอายุที� 5 ป� 
(เนื�องจากผู้ออกสามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้เมื�อครบ 5 ป�)

คลิก



รายรับ เมื�อคลิกที�รายรับจะแสดงกราฟแท่งของเงินต้น (สีม่วง) และดอกเบี�ย(สีส้ม)    
 ที�ท่านจะได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี�ที�ได้ทําการบันทึกข้อมูลไว้ คุณสามารถ     
 คลิกแถบด้านบน เพื�อดูข้อมูลได้ทั�งแบบ รายเดือน รายป� และจนครบกําหนดอาย ุ    
 ตราสารหนี� 

รายการ เมื�อคลิกที�รายการ จะแสดงข้อมูลตราสารหนี�ที�คุณบันทึกข้อมูลไว้แบบรายตัว
คุณสมบัติของตราสาร รวมถึง factsheet  



ปฏิทิน เมื�อคลิกที�ปฏิทิน จะแสดงการป�กหมุดในวันที� ที�คุณจะได้รับดอกเบี�ยและเงินต้น
ของตราสารหนี�ทุกตัวที�บันทึกข้อมูลไว้  สามารถเป�ดการแจ้งเตือนได้ เพียงเข้าไปที� เมนู
ตั�งค่า  และทําการเป�ดใช้งานการแจ้งเตือน  วันป�ดสมุดทะเบียน  วันจ่ายดอกเบี�ย และ
สามารถกําหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ เช่นกัน 



เมนูตราสารหนี�ออกใหม่  
(Pre Issue)

คุณสามารถค้นหาข้อมูลตราสารหนี�ที�กําลังจะเสนอขายใน
ตลาดแรกได้อย่างง่ายดาย 

เพียงคลิกที�เมนูตราสารหนี�ออกใหม่(Pre Issue)

หน้าจอจะแสดงรายการตราสารหนี�ที�กําลังจะออกเสนอขายทั�งหมด

คลิก

เพื�อความรวดเร็วในการค้นหา ท่านสามารถคลิกที�มุมขวาบน 
เพื�อเลือกเงื�อนไขต่างๆ ที�ท่านต้องการค้นหา 



อันดับความน่าเชื�อถือบริษัท สามารถเลือกอันดับความ 
น่าเชื�อถือ หรือ เรทติ�งของบริษัทผู้ออกตราสารหนี�ที�   
 คุณสนใจได้ ตั�งแต่ AAA จนถึงไม่มีเรทติ�ง (Nonrated) 
ทั�งนี� ผู้ออกตราสารหนี�บางรายอาจมีการจัดเรทติ�งองค์กร
แต่ไม่มีการจัดเรทติ�งของตัวตราสารหนี�

ประเภทผู้ออก ได้แก่ ตราสารหนี�ภาครัฐ และ ตราสารหนี�  
 ภาคเอกชน ท่านสามารถเลือกได้ว่าตราสารหนี�ออกใหม่ที�     
 คุณสนใจนั�น ออกโดย ภาครัฐหรือภาคเอกชน

บริษัทผู้ออก (ชื�อ, สัญลักษณ์) ท่านสามารถระบุส่วนใดส่วน
หนึ�งของชื�อบริษัทผู้ออกตราสารหนี�ที�คุณสนใจ เช่น CPALL
หรือ CP 

อัตราดอกเบี�ย สามารถค้นหาตราสารหนี�โดยระบุช่วงอัตรา
ดอกเบี�ยหน้าตั�วที�สนใจ

อันดับความน่าเชื�อถือตราสารหนี� สามารถเลือกอันดับ
ความน่าเชื�อถือ หรือ เรทติ�งของตราสารหนี�ที�ท่านสนใจได้
ตั�งแต่ AAA จนถึงไม่มีเรทติ�ง (Nonrated) ทั�งนี� ผู้ออก
ตราสารหนี�บางรายอาจมีการจัดเรทติ�งองค์กร แต่ไม่มี
การจัดเรทติ�งของตัวตราสารหนี�

ประเภทของนักลงทุนที�เสนอขาย  สามารถค้นหาตาม
ประเภทการเสนอขายได้เนื�องจากตราสารหนี�บางรุ่นขาย
ให้นักลงทุนที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนดเท่านั�น

PO หมายถึง การเสนอขายแก่นักลงทุนทั�วไป
ซึ�งรวมถึงนักลงทุนรายย่อย (Public
offering)
II หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุน
สถาบันเท่านั�น (Institutional investors)
PP10 หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง
แคบไม่เกิน 10 ราย
HNW หมายถึง การเสนอขายให้แก่นักลงทุน
รายใหญ่ (High networth) คือบุคคลธรรมดา
ที�มีสินทรัพย์สุทธิ(ไม่รวมที�อยู่อาศัยประจํา)
ตั�งแต่ 50 ล้านบาทขึ�นไปหรือมีรายได้ต่อป�
ตั�งแต่ 4 ล้านบาทขึ�นไป หรือมีเงินลงทุน
โดยตรงในหลักทรัพย์ตั�งแต่ 10 ล้านบาทขึ�นไป



  จากนั�นคลิกค้นหา ข้อมูลตราสารหนี�ในตลาดแรกที�คุณค้นหาจะปรากฏขึ�น 
 ทั�งนี�คุณสามารถคลิกที�หนังสือชี�ชวนเพื�อลิงค์ไปยังข้อมูล Fact Sheet ได้

ท่านสามารถคลิกเพื�อเรียกดู Fact Sheet ซึ�งข้อมูลจะ
ลิ�งค์ไปที�หนังสือ ชี�ชวนที�อยู่บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. 



Join the team today!

STRUT IN STYLE!

All aspiring volunteer models must: 

• Submit a registration form before the

registration deadline 

• Submit (1) Head shot and (1) Full length photo

• Attend the Casting Call Prep Orientation

For more details about the requirements, visit
reallygreatsite.com. For inquiries, contact us at
(123) 456 7890 or at hello@reallygreatsite.com.

หากท่านต้องการค้นหาข้อมูลตราสารหนี�ที�ออกแล้วในตลาดรอง  
ท่านสามารถเลือกเงื�อนไขการค้นหาได้ ดังนี�

เมนูค้นหาตราสารหนี�



อันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหนี� สามารถเลือกอันดับ
ความน่าเชื�อถือ หรือ เรทติ�งของตราสารหนี�ที�คุณสนใจได้
ตั�งแต่ AAA จนถึงไม่มีเรทติ�ง (Nonrated) ทั�งนี� ผู้ออก
ตราสารหนี�บางรายอาจมีการจัดเรทติ�งองค์กร แต่ไม่มีการจัด
เรทติ�งของตัวตราสารหนี�

ประเภทผู้ออก ได้แก่ ตราสารหนี�ภาครัฐ และตราสารหนี�      
 ภาคเอกชน สามารถเลือกได้ว่าตราสารหนี�ออกใหม่ที�คุณสนใจนั�น
ออกโดย ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

บริษัทผู้ออก (ชื�อ, สัญลักษณ์) ท่านสามารถระบุชื�อบริษัทผู้ออก
ตราสารหนี�ที�คุณสนใจ เช่น CPALL(CP ALL PUBLIC
COMPANY LIMITED) 

ชื�อ (ชื�อตราสารหนี� สัญลักษณ์) ค้นหาโดยระบุชื�อรุ่นตราสารหนี�
เช่น คนไทยไม่ทิ�งกัน เป�นต้น หรือ สัญลักษณ์ เช่น
ANAN220A 

อัตราผลตอบแทน ท่านสามารถค้นหาโดยระบบช่วงอัตราผล
ตอบแทน (Yield) ที�คํานวณจากราคาตลาดในป�จจุบันของ
ตราสารหนี�นั�นๆ

กลุ่มธุรกิจ สามารถค้นหาตามกลุ่มธุรกิจของผู้ออก  เช่น   
 กลุ่มธนาคาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป�นต้น

ANAN220A

กลุ่มธนาคาร

อายุคงเหลือ สามารถค้นหาโดยการเลือกอายุคงเหลือของ
ตราสารหนี�ได้

ประเภทของนักลงทุนที�เสนอขาย สามารถค้นหาตามประเภท
การเสนอขายได้เนื�องจากตราสารหนี�บางรุ่นขายให้นักลงทุนที�มี
คุณสมบัติตามที�กําหนดเท่านั�น

PO หมายถึง การเสนอขายแก่นักลงทุนทั�วไปซึ�ง
รวมถึงนักลงทุนรายย่อย (Public offering)
II หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุน
สถาบันเท่านั�น (Institutional investors)
PP10 หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง
แคบไม่เกิน 10 ราย
HNW หมายถึง การเสนอขายให้แก่นักลงทุน
รายใหญ่ (High networth) คือบุคคลธรรมดา
ที�มีสินทรัพย์สุทธิ(ไม่รวมที�อยู่อาศัยประจํา)
ตั�งแต่ 50 ล้านบาทขึ�นไปหรือมีรายได้ต่อป�
ตั�งแต่ 4 ล้านบาทขึ�นไป หรือมีเงินลงทุน
โดยตรงในหลักทรัพย์ตั�งแต่ 10 ล้านบาทขึ�นไป



สามารถเลือกให้หน้าจอแสดงผลเรียงลําดับตาม
ต้องการได้เช่น เรียงตามวันที�ออก เรียงตามวันครบ

กําหนดไถ่ถอน อายุตราสาร ณ วันที�ออก อายุคงเหลือ
หรือเรียงอัตราผลตอบแทน และหากต้องการดูข้อมูล
ลักษณะตราสารหนี�เชิงลึก ก็เพียงแค่คลิกเข้าไปใน

ตราสารหนี�แต่ละรายการ

ตัวอย่างเช่น เลือกค้นหาเฉพาะรุ่นที�เสนอขาย
ต่อประชาชนทั�วไปหรือ PO เท่านั�น ทั�งนี�ท่าน

สามารถเลือกได้หลายเงื�อนไขพร้อมกัน

เมื�อคลิกค้นหา หน้าจอจะแสดงรายการของ
ตราสารหนี�ในตลาดรอง



Join the team today!

STRUT IN STYLE!

All aspiring volunteer models must: 

• Submit a registration form before the

registration deadline 

• Submit (1) Head shot and (1) Full length photo

• Attend the Casting Call Prep Orientation

For more details about the requirements, visit
reallygreatsite.com. For inquiries, contact us at
(123) 456 7890 or at hello@reallygreatsite.com.

แสดงสรุปภาพรวมการซื�อขายตราสารหนี�ระหว่างวัน 
ที�มีการอัพเดทแบบ Real-time ประกอบด้วย

เมนู Dashboard



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอ้างอิง เช่น พันธบัตรรุ่นอ้างอิงอายุ 5 ป�และ 10 ป�
และการเปลี�ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนในขณะนั�น (โดย 1 bp = 0.01%)

ข้อมูลกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี�แบบ real-time 
ที� update ทุกๆ 5 นาที โดยประกอบด้วยการซื�อขายสุทธิในตราสารหนี�ระยะสั�น และ

ระยะยาว  ยอดซื�อขายสะสมสุทธิตั�งแต่ต้นเดือน และ ต้นป�  รวมถึงเปรียบเทียบกับเดือน
และป�ที�ผ่านมาย้อนหลัง



ข้อมูลมูลค่าซื�อขายสุทธิในวันนั�นๆแยกตามอายุคงเหลือของตราสารหนี�  โดยประกอบด้วย
อายุไม่เกิน 1ป� อายุ 1-3 ป� อายุ 3-5 ป� อายุ 5-10 ป� และ อายุมากกว่า 10 ป�

มูลค่าซื�อขายสุทธิในวันนั�นๆแยกตามกลุ่มนักลงทุน ได้แก่ กลุ่มกองทุน 
กลุ่มบริษัทประกัน สถาบันการเงินและนักลงทุนต่างชาติ เป�นต้น



มูลค่าการซื�อขายรวม (ล้านบาท) เฉลี�ยประจําวัน และค่าเฉลี�ยมูลค่าการซื�อขายเทียบย้อน
5 วันทําการ รวมทั�งแสดง ผลการประมูล (หลัง 10.00 น.) และยอดพันธบัตรที�ครบ

กําหนดอายุในวันนั�นๆ



Join the team today!

STRUT IN STYLE!

All aspiring volunteer models must: 

• Submit a registration form before the

registration deadline 

• Submit (1) Head shot and (1) Full length photo

• Attend the Casting Call Prep Orientation

For more details about the requirements, visit
reallygreatsite.com. For inquiries, contact us at
(123) 456 7890 or at hello@reallygreatsite.com.

แสดงเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล หรือ Government Bond
Yield curve และส่วนชดเชยความเสี�ยงของตราสารหนี�ภาคเอกชน

(Corporate credit spread)

เมนูอัตราผลตอบแทน



โดยจะแสดงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลตามรุ่นอายุต่างๆ  ตั�งแต่ 1 เดือน 
ไปจนถึง 50 ป�ในวันนั�นๆ

เมื�อคลิกเข้าไปในแต่ละช่วงอายุของพันธบัตร หน้าจอจะแสดงกราฟความเคลื�อนไหว
ของ Bond  yield  ในรุ่นอายุนั�นๆ ย้อนหลังได้ตั�งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึง 10 ป� ทําให้

สามารถติดตามแนวโน้มและความเคลื�อนไหวของ Bond yield ได้

สามารถดูการเปลี�ยนแปลงของ Bond yield วันนี� เมื�อเทียบกับ เมื�อวาน สัปดาห์ก่อน
เดือนก่อน จนถึงป�ที�แล้ว 



Join the team today!

STRUT IN STYLE!

All aspiring volunteer models must: 

• Submit a registration form before the

registration deadline 

• Submit (1) Head shot and (1) Full length photo

• Attend the Casting Call Prep Orientation

For more details about the requirements, visit
reallygreatsite.com. For inquiries, contact us at
(123) 456 7890 or at hello@reallygreatsite.com.

เมนูข่าว

แสดงข่าวสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับตลาดตราสารหนี�
เช่น ผลการประมูลพันธบัตร ตราสารหนี�ออกใหม่ สามารถเลือก Related เพื�อแสดง
ข่าวสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับตราสารหนี�ที�คุณได้บันทึกไว้ ทําให้ท่านไม่พลาดข่าวสารที�

จําเป�นในการติดตามความเคลื�อนไหวของการลงทุน



Join the team today!

STRUT IN STYLE!

All aspiring volunteer models must: 

• Submit a registration form before the
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• Submit (1) Head shot and (1) Full length photo
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(123) 456 7890 or at hello@reallygreatsite.com.

สามารถเลือกการแสดงผลเป�นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได ้

สามารถปรับเปลี�ยนลําดับการแสดงเมนูได้ตามต้องการ

สามารถกําหนดรหัส 4 ตัว โดยเป�ดใช้งานที�รหัสล็อคหน้าจอ จากนั�นตั�งค่ารหัส 4 ตัว

ตามต้องการสําหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นที�รองรับการสแกนลายนิ�วมือนั�นจะสามารถ

เป�ดการใช้งานระบบ Touch ID ได้ 

สามารถตั�งค่าการแจ้งเตือนต่างๆได้ เช่น แจ้งเตือนวันป�ดสมุดทะเบียน หรือ เตือน

เมื�อมีการจ่ายดอกเบี�ย หรือ เงินต้นของตราสารหนี�ที�บันทึกในพอร์ตโดยสามารถ   

 ตั�งเตือนล่วงหน้าได้ด้วย

เมนูตั�งค่า


