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 เกร็ดความรู : " การฝากซื้อพันธบัตรโดยไมตองประมูล (Non – Competitive  Bidding) " 
ท่ีผานมาเราไดเคยพูดถึงการแบงระบบการประมูลตราสารหนี้ในตลาดแรก โดยกลาวถึงวิธีการคัดเลือกผูประมูล

จากผลการประมูลในแบบตางๆ เชน การประมูลแบบ American Auction ท่ีจะคัดผูเริ่มประมูลโดยจะจัดสรรใหแกผูท่ี
เสนออัตราผลตอบแทน(Yield) ท่ีต่ําสุดกอนและจัดสรรใหแกผูท่ีเสนออัตราผลตอบแทนถัดไปจนเต็มจํานวนที่ตองการ 
หรือ การประมูลแบบ Uniform Price Auction (Dutch Auction) ท่ีเปนการประมูลท่ีใชอัตราผลตอบแทนเดียวเปนเกณฑ  

ถึงแมวาจะมีการกําหนดวิธีการคัดผูประมูลจากผลการประมูลดังกลาวแลว แตก็ยังมีความจําเปนที่จะตองกําหนด
วิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมในการออกขายตราสารหนี้ในตลาดแรกจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ท้ังนี้เนื่องจากในการออกตรา
สารหนี้เพื่อขายแกนักลงทุนในบางครั้ง จะมีนักลงทุนหลากหลายกลุมยื่นความจํานงในการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่ง
ถึงแมวานักลงทุนสวนใหญจะเปนนักลงทุนสถาบัน แตก็มักจะมีนักลงทุนสถาบันบางกลุมท่ีไมมีคุณสมบัติหรือความ
พรอมเพียงพอที่จะเขาประมูลตราสารหนี้โดยตรง  จึงตองมีการกําหนดชองทางและวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อเปดโอกาสให
สําหรับนักลงทุนที่ยังขาดคุณสมบัติเหลานี้ไดมีโอกาสในการลงทุนตราสารหนี้ไดสะดวกมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการท่ีใช
คือวิธีท่ีเรียกวา วิธีการฝากซื้อพันธบัตรโดยไมตองประมูล 

 ดังนั้นในสัปดาหนี้เราจะลองมาดูถึงความหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดังกลาว โดยศูนยซื้อขายฯ ขอลง
บทความเกี่ยวกับวิธีการฝากซื้อพันธบัตรท่ีไดรับความอนุเคราะหจาก คุณวรเทพ  ไวทยาวิโรจน ผูบริหารอาวุโสสวนตรา
สารหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งศูนยซื้อขายฯ ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวย 
การฝากซื้อพันธบัตรโดยไมตองประมูล (Non – Competitive  Bidding) 

 ในสภาวการณท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชยอยูใน
เกณฑต่ําเชนที่เปนอยูนี้  ไดมีเสียงเรียกรองจากผูฝากเงินทั้งในสวนของเอกบุคคล  และสถาบันที่ประสงคจะหาทางออก
ของการฝากเงินที่ไดผลประโยชนตอบแทนสูงข้ึนในขณะเดียวกันก็ยังดํารงความมั่นคงของตนเงินไวดุจเดิม  มูลนิธิตาง ๆ  
กองทุนนิติบุคคลที่มิไดแสวงหากําไร  หรือสหกรณทุกประเภทเปนตัวอยางที่ดีของความตองการที่จะใหเงินของตนไดรับ
ผลตอบแทนที่สูงอยางนอยก็เพียงพอตอการใชจาย  โดยไมตองกระทบกับตนเงินจนเกินไป  สถาบันบางแหงก็มีเงินไมสูง
มากนักท่ีจะประมูลพันธบัตรในตลาดแรกโดยตรงที่ธนาคารแหงประเทศไทยได  เพื่อตอบสนองเจตนารมณประการ
เหลานี้  ทางการจึงไดเพียรหาทางออกใหดวยการจัดใหมีวิธีฝากซื้อพันธบัตรโดยไมตองประมูลหรือท่ีเรียกวา  Non-
Competitive  Bidding  ข้ึน  กลายเปนทางเลือกใหมใหแกผูท่ีประสงคจะลงทุนดังกลาวขางตน 

Non-Competitive  Bidding 
 หมายถึง  การท่ีสถาบันผูตองการจะไดพันธบัตร  ฝากซื้อพันธบัตรในตลาดแรกผาน  Primary  Dealers  
โดยผูท่ีฝากซื้อพันธบัตรไมตองเขาประมูล  แตจะไดรับการจัดสรรพันธบัตรในวงเงินที่ตนประสงค  อยางไรก็ดีการ
จัดสรรพันธบัตรนั้นอาจจะไดครบตามวงเงินที่ตนตองการหรืออาจไดลดหลั่นลงไปบางตามการจัดสรรซึ่งยอมข้ึนอยูกับ
จํานวนผูท่ีสนใจเขาฝากซื้อผาน  Primary Dealers 
 สําหรับผูท่ีมีสิทธิจะฝากซื้อพันธบัตรไดแก   
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1. ผูมีสิทธิลงทุนในตลาดแรกทั้งหมด  ประกอบดวย  ธปท.  บง. บล.  บริษัทประกัน  ธพ.  สถาบัน
การเงินของรัฐ  กองทุนฯ ปรส.  และสถาบันที่มีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

2. มูลนิธิ 
3. สหกรณ 
4. นิติบุคคลเพื่อการสาธารณะกุศล  การศาสนา  ศิลป  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร   

วรรณคดี  การศึกษา  สาธารณะประโยชนอื่น ๆ  โดยมิไดมุงหวังประโยชนมาแบงปนกัน 
5. กองทุนฯ  ท่ีใชผลประโยชนจากดอกผล 

 สวน  Primary  Dealers  หมายถึง  สถาบันการเงินที่เปนคูคาซึ่งผานการคัดเลือกจากธนาคารแหง
ประเทศไทย  ปจจุบันนี้มีอยู  10  แหงคือ  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ,  ธนาคารดอยซแบงก,  ธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด, ธนาคารเอเชีย,  ธนาคารเอบีเอ็นแอมโร  เอ็นวี สาขาประเทศไทย,  ธนาคารซิตี้แบงก,  ธนาคาร
ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้นคอรปอเรชั่น,  ธนาคารไทยพาณิชย  และบริษัทหลักทรัพยเมอรลินลินซภัทร 

เงื่อนไขการซื้อและวิธีการ 
 การฝากซื้อพันธบัตรโดยวิธี  Non-Competitive  Bidding  นั้น  จะตองดําเนินการดังนี้ 

1. ผูฝากซื้อชอบท่ีจะสํารวจดูคาธรรมเนียมของ  Primary  Dealers  ตาง ๆ ซึ่งจะมีอัตราคาธรรมเนียม
แตกตางกัน 

2. เมื่อเห็นวานาจะฝากซื้อกับสถาบันการเงินใดแลว  ก็ติดตอขอรายละเอียดจากสถาบันการเงินนั้นโดย
จะตองนัดหมายการจายเงินคาพันธบัตร 

3. วงเงินฝากซื้อพันธบัตรจะสามารถซื้อไดในวงเงินไมนอยกวา  4  ลานบาท  แตไมเกิน  40  ลานบาทตอ
ราย 

4. โดยที่ไดกําหนดขอจํากัดในการซื้อตามขอ  3  แลว  ฉะนั้นแมผูฝากซื้อจะมีสิทธิ์ฝากซื้อพันธบัตรได
จากหลายสถาบันการเงินก็ตาม  ตองยื่นแตละแหงไมต่ํากวา  4  ลานบาท  แตรวมแลวตองไมเกินวงเงิน  
40  ลานบาท  ตามที่ระบุไวในขอ  3 

5. ธนาคารแหงประเทศไทยจะเปนผูตรวจสอบผูฝากซื้อท่ีฝากซื้อพันธบัตรจาก  Primary Dealers  หลาย
ราย  ถาปรากฏวาการฝากซื้อนั้นในแตละแหงต่ํากวา  4  ลานบาท  หรือรวมกันแลวเกินกวาวงเงิน  40  
ลานบาท  ผูฝากซื้อรายนั้นจะถูกตัดสิทธิการซื้อและจะไมไดรับการจัดสรรพันธบัตรใด ๆ 

6. ผูฝากซื้อท่ีมีสิทธิ์ยกเวนภาษีจะตองสําแดงหลักฐานแนบมาพรอมกับคําสั่งซื้อ 
7. ผูฝากซื้อจะไดรับแจงผลการจัดสรรพันธบัตรท่ีฝากซื้อจาก  Primary Dealers  ภายในวันประมูล  ซึ่ง

โดยปกติคือวันพุธของสัปดาหท่ีฝากซื้อและผูซื้อจะตองชําระเงินใหเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแก  Primary  
dealers  ภายในวันรุงข้ึนหลังจากที่ไดรับทราบผลการจัดสรรพันธบัตร  ซึ่งโดยปกติคือวันพฤหัสบดี 

8. ผูซื้อจะตองตระหนักวาอัตราที่ไดรับการจัดสรรนั้นเปนอัตราเฉลี่ย  ซึ่งหมายความวาเปนการนําเอา
อัตราของผูประมูลพันธบัตรไดทุกอัตรามาคํานวณหาอัตราเฉลี่ยท่ีจะใชเปนอัตราที่แทจริงในการฝาก
ซื้อ 
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ผูฝากซ้ือจะตองตระหนักในดานใดบาง 
 ผูฝากซื้อจะตองตระหนักวา 

1. การซื้อพันธบัตรก็จะมีความเสี่ยงในตัวเอง  เชน  ความเสี่ยงในดานโอกาสของการลงทุนที่จะไดรับ
ผลตอบแทนสูง  ความเสี่ยงในดานอัตราดอกเบี้ย  หรือ 
ถาหากถือพันธบัตรไว  ไมครบตามกําหนดไถถอนก็จะมีความเสี่ยงในดาน 
ราคาขายดวย  เปนตน 

2. ผูซื้อจะตองชําระคาธรรมเนียมในการฝากซื้อใหแกสถาบันการเงินที่ตนฝากซื้อ 
3. ผูฝากซื้อควรจะมีเงินทุนที่ตั้งใจจะเก็บเกี่ยวผลประโยชนตอบแทนในระยะยาว 
4. ผูฝากซื้อบางรายที่ไมไดรับการยกเวนภาษีตองชําระคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
5. เนื่องจากอัตราผลตอบแทนยอมข้ึนอยูกับสถานการณในตลาดการเงินซึ่งมีการ 

ข้ึน – ลง  ตามภาวการณ  ดังนั้นผูฝากซื้อจึงมีทางเปนไปไดท่ีจะเปนผูซื้อในรูป  Premium  หรือ  
Discount 

6. การซื้อโดย  Premium  หมายความวาตนตองการอัตราผลตอบแทนนอยกวา  Coupon  Rate  ท่ีทางการ
ตั้งไว  กรณีนี้จะเกิดข้ึนในชวงอัตราดอกเบี้ยตลาดต่ํา  หรือดอกเบี้ยขาลง  เชนตนเสนออัตรา
ผลตอบแทน  3.97%  แต  Coupon  Rate  เทากับ  4.05%  เชนนี้หมายความวาตนจะไดรับดอกเบี้ย
มากกวาเสนอถึง  (4.05-3.97)  0.08%  ดังนั้นจึงตองจายเงินคาพันธบัตรมากขึ้นคือ  ตนเงินคาพันธบัตร
เพิ่มดวยผลประโยชนจากดอกเบี้ยสวนเกินจากที่ตนเสนอ  ซึ่งจะไดรับทุกครั้งท่ีจายดอกเบี้ยในอนาคต 

7. การซื้อโดย  Discount  หมายความวา  ก็เปนกรณีกลับกันกับ  Premium  กลาวคือ  ตนตองการอัตรา
ผลตอบแทนสูงกวา  Coupon  Rate  เชน  อัตรา  Coupon  Rate   คือ  4.05%  แตตนไดเสนออัตรา
ผลตอบแทน 4.15%  อัตราสวนเกินเทากับ  (4.15 – 4.05)  0.10%  ผูเขาประมูลจึงจายคาพันธบัตรต่ําลง  
คือคาพันธบัตรลบดวยสวนตางของอัตราผลตอบแทนเสนอกับ  Coupon  Rate 

8. ผูฝากซื้อพันธบัตรจะตองเขาใจวานอกจากตองชําระราคาตามเกณฑ  Premium  หรือ  Discount  
ดังกลาวแลว  ยังจะตองจายเพิ่มสําหรับดอกเบี้ยคางรับ  (ถามี)  และคาธรรมเนียมการบริการ  Primary  
Dealers 

9. ผูซื้อจะสามารถไดรับดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวในพันธบัตร  (Coupon  Rate)  ซึ่งปจจุบันปละสอง
ครั้ง  โดยจะจายใหครึ่งปตอครั้ง  หรือแลวแตประกาศกระทรวงการคลัง 

10. การจัดสรรวงเงินใหนั้นจะเปนหลักลานขึ้นไป  โดยมีเศษเพียงหลักแสนเทานั้น  เชน  10  ลาน 1 แสน
บาท,  20 ลาน  3 แสนบาท  เปนตน 

11. ผูซื้อพันธบัตรจะไดรับ  “บัญชีรายละเอียดตราสารหนี้”  แทนตัวพันธบัตร  ซึ่งเปนเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรท่ีซื้อเชนเดียวกัน 

12. การฝากซื้อพันธบัตรในแบบ  Non - Competitive  Bidding  จะเริ่มดําเนินการครั้งแรกในวันจันทรท่ี  
17  มิถุนายน  2545 
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  ปรากฏการณของ  Non – Competitive  Bidding   อาจกลาวไดวาเปนการกําเนิดของแนวทาง
เลือกเพิ่มเติมอีกแนวทางหนึ่ง  ซึ่งนอกจากจะเปดโอกาสใหหลาย ๆ สถาบันมีลูทางที่ไดซื้อพันธบัตร  ในตลาดแรกแลว  ยังจะมี
สวนกระตุนความคึดคักในตลาดตราสารหนี้ใหมีความกระฉับกระเฉงขึ้นอีกดวย 
 PRIMARY  DEALERS 

 ครั้งท่ีแลวเราไดคุยกันคางไววาพันธบัตรท่ีฝากซื้อในรูปแบบของ Non-Competitive Bidding นั้น จะฝากซื้อผาน 
Primary Dealers หลายคนคงอยากจะทราบวา Primary Dealers คืออะไร มีความสําคัญอยางไร และเปนใครกันบาง 

Primary  Dealers  คือสถาบันการเงินที่เปนคูคากับธนาคารแหงประเทศไทย  ท่ีคัดเลือกจากสถาบันการเงินที่มีธุ
รกรรมการเงินมาก  มีวินัยการเงินดี  มีศักยภาพสูง  และปฏิบัติตนอยูในกรอบแหงกฎเกณฑตาง ๆ ของธนาคารแหง
ประเทศไทยดวยดีตลอดมา  Primary  Dealers  จะมีการประเมินผลอยูอยางสม่ําเสมอ  และจะพิจารณาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง  Primary  Dealers  ไดปละครั้งโดยสถาบันการเงินที่มีคุณภาพ  อาจไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปน  
Primary Dealers ไดทุกรอบที่มีการพิจารณา  ปจจุบัน มีสถาบันการเงินที่ไดรับการคัดเลือกจากธนาคารแหงประเทศไทย  
10  ราย  ไดแก ธนาคารพาณิชยไทย 4 ราย ธนาคารพาณิชยตางประเทศ 5 ราย และบริษัทหลักทรัพย 1 ราย  
 ธนาคารพาณิชยไทย ไดแก ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารเอเชีย และ ธนาคารไทยพาณิชย 
 ธนาคารพาณิชยตางประเทศ ไดแก ธนาคารดอยซแบงก เอจี กรุงเทพ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  ธนาคารเอ
บีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.  ธนาคารซิตี้แบงค เอ็น เอ.  ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น   

บริษัทหลักทรัพย ไดแก บริษัทหลักทรัพยเมอรริล ลินช  ภัทร 
 เมื่อเราไดทราบเนื้อหาทั้งหมดกันไปแลว แถมทายกันตรงนี้กับศัพทท่ีควรรูในเรื่อง Non-competitive Bidding  
ศัพทท่ีควรรู 
Auction = การประมูล 
Basis  Point = หนวยยอยของอัตราผลตอบแทน  1  bp  =  0.01% 
Book  Entry  System = ระบบบันทึกยอดบัญชีโดยทางคอมพิวเตอร เพื่อการชําระราคา 

และสงมอบหลักทรัพย 
Bid = คําเสนอซื้อ 
Clean  price = ราคาที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
Convertible  Debenture = หุนกูแปลงสภาพ คือ ใหสิทธิแปลงเปนหุนสามัญไดตามเงื่อนไข 

ท่ีกําหนดไว 
Dirty  price (Gross price) = ราคาที่รวมดอกเบี้ยคางรับหรือราคาสงมอบ 
Government Bonds = พันธบัตรรัฐบาล 
Issuer = ผูออกหลักทรัพย 
Maturity  Date = วันครบกําหนดไถถอน 
Offer = คําเสนอขาย 
Redemption = การไถถอนตราสารหนี้ 
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Treasury bills = ตั๋วเงินคลัง 
Trustee = ผูบริหารกองทุนตามที่ไดรับมอบหมาย 
Underwriter = ผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเสนอขาย 

หลักทรัพย  ไดแกการจัดทําหนังสือช้ีชวน  การรับเงินจองหุน   
การจัดสรรหุนแกผูสั่งจอง  และประกันการจําหนาย  เปนตน   
ผูทําหนาท่ีผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองเปนบริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย 
จากคณะกรรมการควบคุมหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) 

Yield  Curve = เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้  
คํานวณถึงวันครบกําหนดอายุ  (Yield  To  Maturity)  กับระยะเวลาที่เหลืออยู  
จนถึงวันครบกําหนดอายุ  (Time  To  Maturity) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ทานที่มีขอสงสัยสามารถสงคําถามมาไดท่ี research@thaibdc.or.th  
หรือสอบถามผาน Thai BDC Webboard  

และคําตอบจะถูกนําขึ้นบน web ของศูนยซื้อขายฯ www.thaibdc.or.th * 


