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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_soe 

2. กรอกรหัสผูใชและรหัสผาน 

3. กดปุม Login เพ่ือเขาสูระบบ 

 
4. ผูใชอานขอจำกัดความรับผิด ถาหากทานเห็นดวยและยอมรับเง่ือนใขการใชงานระบบแลว ผูใชทำการ กด

ปุม Yes, I agree เพื่อเขาใชระบบงาน แตหากทานผใูชไมเห็นดวยหรือไมยอมรับสามารถกดปุม No, I 

Decline เพ่ือออกจากระบบ 
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การดู Maturity profile ขอมูลตราสารหน้ีคงคางทั้งหมด 

โดยการคลิกเมนู Maturity Profile แลวหนาจอจะแสดงมูลคาหนี้คงคางของตราสารหนี้ปจจุบันในชวงเวลา

และการนำเสนอในหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

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 (TTM) 

5.2. ถาคลิกล้ิง Group by Tenor จะแสดงขอมูลตามอายุตราสาร ณ วันออก 

6. ตารางแสดงรายการวันที่ครบกำหนดของแตละตราสารหนี้แตละรุน พรอมมูลคาหนี้คงคางท่ีเหลือ 

7. คลิกลิ้ง All Detail จะแสดงตารางรายละเอียดขอมูลตราสารหนี้แตละรุนแสดงรายละเอียด ไดแก 

สัญลักษณตราสารหน้ี วันท่ีวันออก วันท่ีครบกำหนด อายุคงเหลอื มูลคาการออก และคงคาง 
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การดู Payment เงินตนและดอกเบี้ยของบริษัท 

หนาจอจะประกอบดวยการแสดงมูลคาเงินตนและดอกเบ้ียที่บริษัทตองชำระในแตละป แตละเดือน รวมถึง

รายละเอียดของมูลคาและวันที่ตองชำระ ดังตอไปน้ี 

1. แสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย พรอมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ตองจายที่กำลงัจะมาถึง 

2. แสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย พรอมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ตองจายทั้งหมดในเดือนนี้ 

3. แสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย พรอมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ตองจายทั้งหมดในเดือนหนาหรือ

เดอืนถัดไป 
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4. กราฟแทงแสดงมลูคาเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งตองชำระโดยแสดงตามปและแตละเดือน 

5. ตารางวนัที่ตองชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย พรอมชื่อบริษัทนายทะเบียน บริษัทผูแทนผูถือหุนกู 

6. ตารางสรุปจำนวนดอกเบี้ยและเงินตนท่ีตองชำระหนี้รายเดือน และคลิกล๊ิง 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

ตดัสินใจหรหรือจะนำเขามารวมตัดสนิใจถึงแคเพียง Next Call ตามขอกำหนดสิทธิ์ เพื่อใหการบริหารจัดการ

หนี้เปนไปอยางมีประสิทธภิาพและมีขอมลูครอบคลุมสำหรับทุกการตัดสินใจ 
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การจำลอง New issue simulation ออกตราสารหนี้รุนใหม 

คลิกเมนู Simulation และผูใชสามารถเลือกชวงอายุท่ีเหมาะสมกับโครงสรางหนี้สินปจจุบันของบริษัท ระบบ

จะแสดงอัตราดอกเบี้ยอางอิงของตราสารหนี้รนุเทียบเคยีงให เพ่ือชวยประมาณการตนทุนและกระแสเงินสด

จายโดยสามารถจำลองการออกตราสารหนี้ใหมไดหลาย scenario  

1. สามารถดูกราฟแทงแสดงมลูหนี้คงคางท้ังหมดในปจจุบัน แบงตามรายเดือน  

1.1. เมาสวางและเลื่อนบนแทงกราฟ เพ่ือแสดงมูลคาหนี้ท่ีตองชำระ และประมาณการยอดท่ีจะทำการออก

เพ่ิมเติม 

โดยมูลคาหน้ีของตราสารหนี้ออกใหมจะรวมอยูในแทงกราฟดวย 

1.2. ขยายขนาดของแทงกราฟโดยลากเพ่ือเพ่ิมหรือลดชวงระยะเวลาการชำระคืนหนี้ 

1.3. สามารถเลือกไดวาจะแสดงแทงกราฟเฉพาะมูลคาหนี้คงคางปจจุบันหรือตราสารหนี้ออกใหม หรือดูทั้ง

สองอยาง 

2. ทดลองจำลองการออกตราสารหนี้ ไดโดยระบุขอมูล ไดแก 

2.1. จำนวน ป เดือน วัน ที่ตองการออกตราสารหนี้ 

2.2. หรอืวันครบกำหนดชำระหน้ี 

2.3. หรอืวันออกตราสารหนี้ 

2.4. ปรมิาณการออกตราสารหนี้ 

2.5. ระบบจะแสดงอัตราดอกเบี้ยอางอิงของตราสารหนี้รนุเทียบเคียงให โดยผูใชงานสามารถปรับเพ่ิมหรือ

ลดคาดอกเบี้ยตามที่ตองการได 

2.6. ความถี่ของการจายดอกเบี้ย 

3. ระบบจะสรางงวดชำระคืนจายดอกเบ้ืยและคืนเงินตน (Cashflow) ใหอัตโนมัติ 

4. ถาตองการจำลองการออกตราสารหนี้รุนใหมถัดๆ มา ใหทำการกดปุม Add more scenario พรอมทั้งทำ

ตามขั้นตอนในขอท่ี 2 ใหมอีกครั้ง 

5. ระบบจะแสดงกราฟผลการจำลองของการออกตราสารใหม ซึ่งจะประกอบดวยกราฟแทง 3 รูป ไดแก  

5.1. กราฟแสดงมูลคาชำระคืนเงินตน แบงตามรายป หรือ รายเดือน 

5.2. กราฟแสดงมูลคาชำระคืนเงินตน แบงตามรายป หรือ รายเดือน 

5.3. กราฟแสดงมูลคารวมชำระคืนดอกเบี้ยและเงินตน แบงตามรายป หรือ รายเดือน 

ผูใชงานสามารถคลิกเลือกการแสดงผลกราฟขอมูลในรูปแบบรวมหรือแยกระหวาง มูลคาหนี้ปจจุบันและการ

จำลองได 

6. หากทานผใูชงานตองการบันทึกการจำลองการออกน้ัน ผูใชงานตองทำการกรอกขอมูล ดังตอไปน้ี 

6.1. กรอกชื่อแบบจำลอง 
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6.2. กรอกชื่อนายทะเบียน 

6.3. กรอกชื่อ Tag เพ่ือใชสำหรับในการคนหา 

7. ทำการกดปุม Save เพื่อบันทึกขอมูลจำลองการออกตราสารหนี้ โดยที่ขอมูลการจำลองที่ผูใชงานบันทึกไว 

จะจัดเก็บบนเครื่องของผูใชงานเทานั้น เพ่ือปกปองความเปนสวนตัว 

8. กดปุม Export ผลการจำลองการออกตราสารหนี้ เก็บไวภายนอกระบบ 

9. กดปุม Import ขอมูลการจำลองการออกตราสารหน้ี จากไฟลซึ่งเก็บไวจากขอที่ 8 หากตองการรวมหลายๆ 

การจำลองที่เคยทำผานมาและเก็บไวในรูปแบบไฟล 

9.1. เลือกไฟลที่เคยตองการเรียกขอมูลการจำลองข้ึนมาแสดง ยกตัวอยางเชน export.sav ซึ่งผูใชสามารถ

ปรบัเปลี่ยนชื่อไฟลไดตามที่ตองการ พรอมทั้งบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บไปในเครื่องคอมพิวเตอรได

ดวยตนเอง 

9.2. กดปุม Open 

10. ระบบทำการโหลดขอมูลที่บันทึกไวในไฟล export.sav ขึ้นมาแสดงผลที่หนาจอ 

11. สามารถคลิกตารางสรุปขอมูลการออกตราสารใหม เพ่ือแสดงการจายคืนดอกเบี้ยและเงินตนในแตละงวด 

11.1.ระบบทำการแสดงตารางจำนวนงวดของวันที่ อัตราดอกเบี้ย มูลคาดอกเบ้ียและเงินตนที่ตองจายคนื 
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Issuance information ขอมูลประกอบการออกตราสารหนี้ 

คลิกเมนู Issuance information เพื่อเรยีกดขูอมลูที่จำเปนเบื้อตนสำหรบัเตรียมการออกหุนกู  เชน เสนอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรและหนุกู สวนชดเชยความเสี่ยงของหุนกใูนเรทต้ิงและชวงอายุตางๆ ตนทุนการออกหุนกู

ในเรทต้ิงหรือกลุมธุรกิจเดียวกันยอนหลัง เปนตน 

1. คลิกเมนู Government bond yield curve กราฟอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ ปจจุบัน 

2. คลิกเมนู Coupon movement กราฟแสดงขอมลูตนทุน (coupon) ของหุนกูที่เคยออกมาในอดีต 

สามารถเลือกแสดงตามกลุมธุรกิจ โดยแบงตามอายุของหุนก ูณ วันออก (issue term) และอันดบัความ

นาเชื่อถือ 

3. คลิกเมนู Issuance history กราฟแสดงประวัตขิอมูล spread ของหุนกู ณ วันออก ของบริษัทผูใชงาน 

สามารถเลือกแสดงตามอายุของหุนกู ณ วันออก (issue term) 
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News ขาวสารที่เกี่ยวของกับตราสารหน้ี 

คลิกเมนู News เพื่อเรียกดูขอมูลขาวสารเกี่ยวของกับความความเคล่ือนไหวในตลาด 

 


