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ระบบ Smart Funding Solution คือ ระบบสนับสนุนบริษัทผูออกตราสารหนี้ในการบริหาร

จัดการตราสารหนี้คงคางทั้งเงินตนและดอกเบี้ยแตละงวด การวิเคราะหจังหวะ โอกาส และจำลอง

การออกตราสารหนี้รุนใหมดวยตนทุนที่เหมาะสม รวมถงึแสดงขาวสารที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ 

เพื่อใหผูออกไมพลาดทุกความความเคล่ือนไหวในตลาด ซ่ึงประกอบดวย 5 ฟงกชันมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

การเขาสูระบบ Smart Funding Solution 

1. เขาสูระบบผานทางเว็ปไซต Smart Funding Solution ที่ https://trogon.thaibma.or.th/sf 

2. กรอกรหัสผูใชและรหัสผาน 

3. กดปุม Login เพ่ือเขาสูระบบ 

 
4. ผูใชอานขอจำกัดความรับผิด ถาหากทานเห็นดวยและยอมรับเง่ือนใขการใชงานระบบแลว ผูใชทำการ กด

ปุม Yes, I agree เพื่อเขาใชระบบงาน แตหากทานผใูชไมเห็นดวยหรือไมยอมรับสามารถกดปุม No, I 

Decline เพ่ือออกจากระบบ 



  - 4 - 

   เอกสารเวอรชัน 2.0 
 

 

การดู Maturity profile ขอมูลตราสารหน้ีคงคางทั้งหมด 

คลิกเมนู Maturity Profile แลวหนาจอจะแสดงมูลคาหน้ีคงคางของตราสารหน้ีปจจุบันในชวงเวลาและการ

นำเสนอในหลากหลายรปูแบบดงันี ้

1. แสดงมูลคาหนี,้ วันที่และตราสารหนี้ใกลจะครบกำหนดที่สุด 

2. แสดงมูลคาหนี,้ วันที่และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายในเดือนปจจุบันนี้ 

3. แสดงมูลคาหนี,้ วันที่และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายในเดือนหนาหรือถัดไป 

4. กราฟแทงแสดงมลูคาหนี้คงคางโดยแสดงตามป และเดือนที่ครบกำหนดอายุชำระคืน ซ่ึงคร้ังแรกจะแสดง

ขอมูล 3 ป และตองการดขูอมูลเพ่ิมสามารถกดปุม Load more เพ่ิมเติม หรือคลิ๊กลิ้ง All เพ่ือดูกราฟสรุป

หนี้คงคางรายปเทานั้น 

5. แสดงมูลคาสรุปมูลคาของหน้ีคงคางทั้งหมด แสดงสัดสวนของหนี้ระยะสั้นและยาว และแสดงอัตราดอกเบี้ย

และอายุเฉลี่ยของตราสารหน้ีของบริษัท  

5.1. ถาคลิกล้ิง Group by TTM จะแสดงขอมูลตามอายุคงเหลือ  

5.2. ถาคลิกล้ิง Group by Tenor จะแสดงขอมูลตามอายุตราสาร ณ วันออก 

6. แสดงมูลคาสรุปหนี้คงคางทั้งหมด และอัตราดอกเบี้ยและอายุเฉล่ียของตราสารหนี ้ของกลมุธุรกิจและมีเรท

ต้ิงเทากันบรษิัททานผูใชงาน 

7. ตารางแสดงรายการวันที่ครบกำหนดของแตละตราสารหนี้แตละรุน พรอมมูลคาหนี้คงคางท่ีเหลือ 

8. คลิกลิ้ง All Detail จะแสดงตารางรายละเอียดขอมูลตราสารหนี้แตละรุนแสดงรายละเอียด ไดแก 

สัญลักษณตราสารหน้ี วันท่ีวันออก วันท่ีครบกำหนด อายุคงเหลอื มูลคาการออก และคงคาง 
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การดู Payment ขอมูลการจายเงินตนและดอกเบี้ยของบรษิัท 

คลิกเมนู Payment หนาจอจะประกอบดวยการแสดงมูลคาเงินตนและดอกเบ้ียที่บริษทัตองชำระในแตละป แต

ละเดือน รวมถึงรายละเอียดของมูลคาและวันที่ตองชำระ ดังตอไปนี้ 

1. แสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย พรอมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ตองจายที่กำลงัจะมาถึง 

2. แสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย พรอมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ตองจายทั้งหมดในเดือนนี้ 

3. แสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย พรอมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ตองจายทั้งหมดในเดือนหนาหรือ

เดอืนถัดไป 

4. กราฟแทงแสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งตองชำระโดยแสดงตามปและแตละเดือน 

5. ตารางวนัที่ตองชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย พรอมชื่อบริษัทนายทะเบียน บริษัทผูแทนผูถือหุนกู 

6. ตารางสรุปจำนวนดอกเบี้ยและเงินตนท่ีตองชำระหนี้รายเดือน และคลิกล้ิง more detail เพื่อดู

รายละเอียดการงวดชำระเงินตนและดอกเบี้ย ไดแก วันที่ชำระเงิน สัญลักษณตราสารหน้ี ดอกเบี้ย เงิน

ตน ความถี่ของการชำระดอกเบี้ย วนัออกและครบกำหนดของตราสาร พรอมสรุปยอดรวมรายเดือนและ

รายป  

 

 

สามารถแสดงขอ้มลูสาํคญัทผีูอ้อกตอ้งทราบไดใ้นหลากหลายมติิ เช่น การจ่ายดอกเบีย การจ่ายคนืเงินตน้ ยอด

คงคา้ง ตน้ทนุเฉลีย การสรา้ง Scenario สาํหรบัการออกหุน้กูใ้หม่ การแสดงภาระผกูพนัตลอดช่วงอายหุุน้กู ้ตลอดจนการ

เปรียบเทียบกบัตน้ทนุในอตุสาหกรรมเดียวกนั ระดบัความเสียงเดียวกนั และการรบัขอ้มลูขา่วสารทเีกียวขอ้งอีกดว้ย เป็น

ตน้ นอกจากน ีสาํหรบัผูอ้อกหุน้กูที้เป็น Perpetual Bond ยงัสามารถเลือกไดว้่า จะนาํ Perpetual Bond เขา้มาร่วม 
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การจำลอง New issue simulation ออกตราสารหน้ีรุนใหม 

คลิกเมนู Simulation และผใูชสามารถเลือกชวงอายุที่เหมาะสมกับโครงสรางหนี้สินปจจุบันของบริษัท ระบบ

จะแสดงอัตราดอกเบ้ียอางอิงของตราสารหน้ีรุนเทียบเคียงให เพื่อชวยประมาณการตนทุนและกระแสเงินสด

จายโดยสามารถจำลองการออกตราสารหนี้ใหมไดหลาย scenario  

1. สามารถดูกราฟแทงแสดงมูลหน้ีคงคางทั้งหมดในปจจุบัน แบงตามรายเดือน  

1.1. เมาสวางและเลื่อนบนแทงกราฟ เพื่อแสดงมูลคาหนี้ที่ตองชำระ และประมาณการยอดที่จะทำการออก

เพิ่มเติม โดยมูลคาหนี้ของตราสารหน้ีออกใหมจะรวมอยูในแทงกราฟดวย 

1.2. ขยายขนาดของแทงกราฟโดยลากเพื่อเพิ่มหรือลดชวงระยะเวลาการชำระคืนหนี้ 

1.3. สามารถเลือกไดวาจะแสดงแทงกราฟเฉพาะมูลคาหนี้คงคางปจจุบันหรือตราสารหนี้ออกใหม  

2. ทดลองจำลองการออกตราสารหน้ี ไดโดยระบุขอมูล ไดแก 

2.1. จำนวน ป เดือน วนั ที่ตองการออกตราสารหนี้ 

2.2. หรือวันครบกำหนดชำระหนี้ 

2.3. หรือวันออกตราสารหน้ี 

2.4. ปริมาณการออกตราสารหนี้ 

2.5. ระบบจะแสดงอัตราดอกเบ้ียอางอิงของตราสารหน้ีรุนเทียบเคียงให โดยผูใชงานสามารถปรับเพิ่มหรือ

ลดคาดอกเบี้ยตามที่ตองการได 

2.6. ความถ่ีของการจายดอกเบ้ีย 

3. ระบบจะสรางงวดชำระคืนจายดอกเบื้ยและคืนเงินตน (Cashflow) ใหอัตโนมัติ 

4. ถาตองการจำลองการออกตราสารหนี้รนุใหมถัดๆ มา ใหทำการกดปุม Add more scenario พรอมทั้งทำ

ตามขั้นตอนในขอที่ 2 ใหมอีกคร้ัง 

5. ระบบจะแสดงกราฟผลการจำลองของการออกตราสารใหม ซ่ึงจะประกอบดวยกราฟแทง 3 รูป ไดแก  

5.1. กราฟแสดงมูลคาชำระคืนเงนิตน แบงตามรายป หรือ รายเดือน 

5.2. กราฟแสดงมูลคาชำระคืนเงนิตน แบงตามรายป หรือ รายเดือน 

5.3. กราฟแสดงมูลคารวมชำระคนืดอกเบี้ยและเงินตน แบงตามรายป หรือ รายเดือน  

ผใูชงานสามารถคลิกเลือกการแสดงผลกราฟขอมูลในรูปแบบรวมหรือแยกระหวาง มูลคาหนี้ปจจุบันและการ

จำลองได 

6. หากทานผใูชงานตองการบันทึกการจำลองการออกนั้น ผูใชงานตองทำการกรอกขอมูล ดังตอไปนี้ 

6.1. กรอกชื่อแบบจำลอง 

6.2. กรอกชื่อนายทะเบยีน 

6.3. กรอกชื่อ Tag เพื่อใชสำหรับในการคนหา 
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7. ทำการกดปุม Save เพ่ือบันทึกขอมูลจำลองการออกตราสารหนี้ โดยท่ีขอมูลการจำลองที่ผูใชงานบันทึกไว 

จะจัดเกบ็บนเคร่ืองของผใูชงานเทานั้น เพ่ือปกปองความเปนสวนตัว 

8. กดปุม Export ผลการจำลองการออกตราสารหนี้ เก็บไวภายนอกระบบ 

9. กดปุม Import ขอมูลการจำลองการออกตราสารหนี้ จากไฟลซึ่งเก็บไวจากขอท่ี 8 หากตองการรวมหลายๆ 

การจำลองที่เคยทำผานมาและเก็บไวในรูปแบบไฟล 

9.1. เลือกไฟลที่เคยตองการเรียกขอมูลการจำลองขึ้นมาแสดง ยกตวัอยางเชน export.sav ซึ่งผใูชสามารถ

ปรับเปล่ียนชื่อไฟลไดตามที่ตองการ พรอมทั้งบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บไปในเคร่ืองคอมพิวเตอรได

ดวยตนเอง 

9.2. กดปุม Open 

10. ระบบทำการโหลดขอมูลท่ีบันทกึไวในไฟล export.sav ขึ้นมาแสดงผลที่หนาจอ 

11. สามารถคลิกตารางสรุปขอมูลการออกตราสารใหม เพื่อแสดงการจายคนืดอกเบ้ียและเงินตนในแตละงวด 

11.1. ระบบทำการแสดงตารางจำนวนงวดของวันที่ อัตราดอกเบี้ย มูลคาดอกเบ้ียและเงินตนที่ตองจายคืน 
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การดู Issuance information ขอมูลประกอบการออกตราสารหนี ้

คลิกเมนู Issuance information เพื่อเรยีกดูขอมลูที่จำเปนเบื้อตนสำหรบัเตรียมการออกหุนกู  เชน เสนอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรและหนุกู สวนชดเชยความเสี่ยงของหุนกใูนเรทต้ิงและชวงอายุตางๆ ตนทุนการออกหุนกู

ในเรทต้ิงหรือกลุมธุรกิจเดียวกันยอนหลัง เปนตน 

1. คลิกเมนู Corporate bond yield curve เพื่อดูกราฟอัตราผลตอบแทนหุนกู ณ ปจจุบัน แบงตามชวง

อายุคงเหลือและอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทผูออก 

2. คลิกเมนู Government bond yield curve กราฟอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ ปจจุบัน 

3. คลิกเมนู Credit spread by rating กราฟแสดงสวนชดเชยความเสี่ยงของหนุกูลาสดุ (หนวยเปน basis 

point) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในชวงอายุคงเหลือเดียวกัน (spread over 

government bond) แบงตามอนัดับความนาเชื่อถือ โดยจะ update ทกุสัปดาห 

4. คลิกเมนู Credit spread movement กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของ credit spread สามารถเลือก

แสดงตามชวงเวลาที่สนใจได โดยแบงตามอายุคงเหลือและอันดบัความนาเชื่อถือ 

5. คลิกเมนู Coupon movement กราฟแสดงขอมลูตนทุน (coupon) ของหุนกูที่เคยออกมาในอดีต 

สามารถเลือกแสดงตามกลุมธุรกิจ โดยแบงตามอายุของหุนก ูณ วันออก (issue term) และอันดบัความ

นาเชื่อถือ 

6. คลิกเมนู Credit spread at issue by sector กราฟแสดงขอมลู spread ของหุนกู ณ วันออก สามารถ

เลือกแสดงตามกลุมธุรกิจในแตละรายไตรมาสได 

7. คลิกเมนู Issuance history กราฟแสดงประวัตขิอมูล spread ของหุนกู ณ วันออก ของบริษัทผูใชงาน 

สามารถเลือกแสดงตามอายุของหุนกู ณ วันออก (issue term) 
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การดู News ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตราสารหน้ี 

คลิกเมนู News เพื่อเรียกดูขอมูลขาวสารเกี่ยวของกับความความเคล่ือนไหวในตลาด 

สามารถคนหาระบุชวงวันทีข่าวที่ตองการคนหา กลุมธุรกิจ และช่ือบริษัท เปนตน 

 


