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Bid Coverage Ratio บอกอะไรในการประมูลตราสารหนี ้
 
 
 
 
 

โดย สิรภัทร เฉลิมเจริญรัตน 
 
 สวัสดีคะ  ถือเปนโอกาสอันดีนะคะที่ในฉบับนี้ ดิฉันจะไดพาคุณผูอานไปทําความรูจักกับ Bid Coverage Ratio หรือที่เราเรียก
กันยอๆ วา BCR   ซึ่งถือวาเปนขอมูลที่นาสนใจตัวหนึ่งที่ใชในการบงบอกถึงความตองการในการประมูลของตราสารหนี้รุนใดๆก็ตาม   
อีกทั้งยังเปนประโยชนตอผูลงทุนในการวิเคราะหและตัดสินใจซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองไดอีกดวยคะ 
 

 Bid Coverage Ratio ที่ประกาศไวในผลการประมูลตราสารหนี้แตละครั้งนั้น มีความหมายเพื่อบงบอกถึง สัดสวนระหวาง 
วงเงินรวมทั้งหมดที่ผูเขารวมประมูลยื่นเสนอ ตอ วงเงินที่เปดใหมีการประมูลในครั้งนั้นๆ (หรือเขียนเปนอัตราสวนทางคณิตศาสตรอยาง
งายๆ ไดคือ จํานวนการประมูลที่ผูเขารวมประมูลทุกรายยื่นเสนอรวมกัน / จํานวนทั้งหมดพันธบัตรที่เปดใหมีการประมูลในครั้งนั้นๆคะ)   
ซึ่งอัตราสวนที่วานี้ จะชี้ใหเห็นวา  การเปดประมูลตราสารหนี้ในครั้งนั้นๆ  ไดรับความสนใจ จากนักลงทุนในการเขามาประมูลซื้อตรา
สารหนี้ในตลาดแรกมากนอยเพียงใด หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือ มีผูยื่นประมูลในมูลคาที่มากกวามูลคาของตราสารหนี้ที่เปดให
ประมูลในครั้งนั้นๆ เปนกี่เทา   
 

ยกตัวอยางเชน ถาหากวา BCR มีคามากกวา 1 นั่นก็หมายความวา การประมูลตราสารหนี้ในครั้งนั้นๆ มีผูสนใจที่จะประมูล
ตราสารหนี้รุนดังกลาว มากกวา จํานวนของตราสารหนี้รุนนั้นที่เปดใหประมูล   แตถาหากวา BCR มีคานอยกวา 1 ก็แสดงวา มีผูสนใจ
ที่จะประมูลตราสารหนี้รุนดังกลาว นอยกวา จํานวนของตราสารหนี้รุนนั้นที่เปดใหประมูล หรือพูดงายๆก็คือ ไมคอยมีผูใหความสนใจ
ในการประมูลตราสารหนี้รุนดังกลาวนั่นเองคะ 

 

และเพื่อใหคุณผูอานมองเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้นนะคะ   ดิฉันจะลองยกตัวอยางอีกซักตัวอยางหนึ่งคะ   สมมุติวาการ
ประมูลตั๋วเงินคลังรุนอายุ 28 วัน ไดคา BCR จากการประมูลเทากับ 2.80 ในขณะที่การประมูลตั๋วเงินคลังรุนอายุ 91 วัน (ที่มีขึ้นในวัน
เดียวกันนั้น) ไดคา BCR เทากับ 1.65   เหตุการณเชนนี้สามารถแปลความไดวา ตั๋วเงินคลังรุนอายุ 28 วัน ไดรับความสนใจจาก
ผูเขารวมประมูลมากกวาตั๋วเงินคลังรุนอายุ 91 วันนั่นเอง  

 

ในตอนนี้ เราก็ไดพูดถึงการประมูลในตลาดแรก (Primary market) กันไปบางเล็กนอยแลว   ดิฉันก็เลยจะขอถือโอกาสนี้
เพิ่มเติมเกร็ดความรูเล็กนอยกับคุณผูอาน เกี่ยวกับผูที่มีสิทธิในการเขารวมประมูลตราสารหนี้ และวิธีการประมูลตราสารหนี้ในตลาด
แรกนะคะ   โดยที่ในปจจุบัน ผูที่มีสิทธิใหเขารวมประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ คือ Primary Dealer ที่ไดรับการแตงตั้งจากธนาคารแหง
ประเทศไทย และผูลงทุนสถาบันบางประเภท โดยมีลักษณะของการประมูลอยู 2 รูปแบบ  ไดแก 



                                                                                                                                                                         ฝายวิจัยและพัฒนา 
                                                  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

 

 
The information and opinions in this report are those of Thai Bond Dealing Centre research activity. Thai BDC does not make any representation or warranty, express or  implied, as to the fairness, accuracy, or completeness.  While all  
reasonable care has no  representation  as to its accuracy or completeness and  it  should not be relied  upon as such. Thai BDC  accepts  no   liability whatsoever for any  loss arising from use of this report   or its contents.  This report is 
being  supplied  solely  for  informational purposes  and  may not be  reproduced, distributed or published by recipient for any purpose    

หนา 2/2 
  

1) การประมูลแบบแขงขันราคา (Competitive Bidding: CB) วิธีนี้ ผูประมูลที่เสนอราคาสูงสุด (เสนออัตราผลตอบแทน/
อัตราคิดลดต่ําสุด) จะไดรับการจัดสรรตราสารหนี้ตามวงเงินที่เสนอซื้อในลําดับแรก จากนั้นผูที่เสนอราคารองลงไปจะไดรับการจัดสรร
ไปตามลําดับจนครบจํานวนที่ เสนอขาย และการประมูลโดยวิธีนี้จะใชกับพันธบัตรรัฐบาล และตั๋วเงินคลัง   

 

2) การประมูลแบบไมแขงขันราคา (Non-Competitive Bidding : NCB)  วิธีนี้ เปนการประมูลที่เปดโอกาสใหผูลงทุน
สถาบันบางประเภท เชน สหกรณ มูลนิธิ สามารถเขาซื้อตราสารหนี้ในตลาดแรกไดโดยไมตองเสนออัตราผลตอบแทนแขงกับผูอื่น แต
ราคาที่ตองชําระจะคํานวณจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ไดจากการประมูลแบบแขงขันราคาคะ   
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