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โดย สายชล ลิสวัสดิ์ 
 
 ตราสารหนี้ประเภท Covered Bond มีลักษณะที่คลายกับตราสารประเภท Mortgage Backed Securitization (MBS) คือ
เปนตราสารหนี้ประเภท Securitization ซึ่งนําสินทรัพยประเภทสินเชื่ออสังหาริมทรัพยมาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน แตลูกหนี้สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตองเปนลูกหนี้ชั้นดีเทานั้น โดยนอกเหนือจากการนําลูกหนี้อสังหาริมทรัพยมาเปนหลักทรัพยค้ําประกันแลว 
ตราสาประเภท Covered Bond สามารถนําหนี้สาธารณะ (Public Sector Debt) มาเปนหลักทรัพยค้ําประกันดวยเชนกัน นอกจากนั้น 
Covered Bond ยังมีความแตกตางจาก MBS ในสวนที่กลุมสินทรัพยที่นํามาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน สําหรับ MBS เจาของสินทรัพย
เดิม หรือผูขายสินทรัพย (Originator/Seller) จะขายกลุมสินทรัพยลูกหนี้เหลานี้ใหกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ซึ่งหมายความวา 
ลูกหนี้สินเชื่ออสังหาริมทรัพยดังกลาวจะถูกยกออกงบดุลของ Originator หรือที่เรียกวา Off - Balance sheet ในขณะที่ Covered 
Bond จะไมมีการขายลูกหนี้ดังกลาวออก และลูกหนี้จะไมถูกตัดออกงบดุลของ Originator (On-balance-sheet) แตจะถูกแยกสวน
ออกมา โดยที่ผูถือตราสารจะมีสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ดังกลาว ถาเกิดกรณีผูออกลมละลาย ลูกหนี้สวนดังกลาวจะถูกแยกออกมาจาก
สินทรัพยอื่น ๆ ของผูออก เพื่อกันเปนสวนของผูถือตราสาร Covered Bond โดยตรง 
 

เนื่องจากกฎระเบียบที่เครงครัดสําหรับการออกตราสาร Covered Bond ทําใหหลักทรัพยที่จะนํามาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
ของ Covered Bond นั้นจะตองเปนหลักทรัพยที่มีคุณภาพสูง และขอกําหนดที่ใหผูออกตราสารจะตองเปนธนาคารพาณิชยที่มีความ
ม่ันคงนั้น ทําใหตราสาร Covered Bond สวนใหญไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงในระดับ AA หรือ AAA หรือมีความนาเชื่อถือ
เทียบเทากับพันธบัตรรัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศในแถบยุโรป ถึงแมบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือตางมีวิธีในการพิจารณาอันดับ
ความนาเชื่อถือของ Covered Bond แตกตางกันออกไป แตหลัก ๆ แลวบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือใหความสนใจในการดูโครงสราง
ของ Cover Pool และคุณภาพของสินเชื่ออสังหาริมทรัพยที่มาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
 

ตราสารที่มีคุณภาพอยาง Covered Bond ที่มีอัตราผลตอบแทนที่นาดึงดูดมากกวาพันธบัตรรัฐบาลนั้น ทําให Covered 
Bond ไดรับความนิยมอยางมากในกลุมนักลงทุน ซึ่งแทนที่นักลงทุนที่ตองการลงทุนในตราสารชั้นดี   อันดับความนาเชื่อถือสูงระดับ 
AAA ตองเลือกลงทุนในตราสารภาครัฐเทานั้น นักลงทุนกลับมีทางเลือกที่จะลงทุนใน Covered Bond ไดดวยเชนกัน และการที่ตราสาร 
Covered Bond ถูกจัดเปนตราสารชั้นดี หรือบางครั้งอันดับความนาเชื่อถือของตราสารสูงกวาอันดับความนาเชื่อถือของผูออก ทําใหผู
ออกตราสาร Covered Bond สามารถระดมทุนดวยตนทุนที่ต่ํากวาการระดมทุนดวยการออกตราสารทั่วไป 
 

ตราสาร Covered Bond เติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปซึ่งใน European Bond Market   ตราสาร 
Covered Bond มีมูลคาคงคางใหญเปนที่สองรองมาจากพันธบัตรรัฐบาล และประเทศที่มีขนาดของ Covered Bond ใหญที่สุดคือ
ประเทศเยอรมนี ในปจจุบันความตองการตราสาร Covered Bond ดูจะเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งดูเหมือนวา Covered Bond จะไดรับ
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ความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งในสวนของผูออก และนักลงทุนที่ตางหันมาใหความสนใจตราสารหนี้ประเภทนี้มากขึ้น และแผขยายวงกวาง
จากกลุมประเทศในแถบยุโรปสูประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 
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