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เกร็ดความรู : ตราสารหนี้ชนิดตางๆ  
 ในสัปดาหที่แลวเราไดมาคุยกันถงึตราสารหนี้ชนิดตางๆที่เรียงตามตัวอักษรตั้งแต Adjustable  Rate  Note  หรือ
อีกชื่อหน่ึงคือ Floating Rate Note (FRN) จนกระทั่งถึง Fixed-Rate Bond ซึ่งเปนชนิดที่แพรหลายที่สุดในบานเรา คราวนี้
เรามาคุยกันตอถงึตราสารหนี้ชนดิอ่ืนๆอีก  ในชวงแรกนี้เราจะคัดเลือกคําศัพทเกี่ยวของกับตราสารชนิดที่พอจะมอีอกใชใน
บานเรากอน ตราสารชนิดแปลกๆในตางประเทศเราจะมาคุยกันวันหลัง สัปดาหนี้จะเริ่มจากคําวา Government Bond ไป
จนถึง Securitization ซึ่งเปนที่ติดปากในวงการเงินระดับอินเตอรโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและเริ่มมีใชในบานเราแลว 
Government Bond หรือ พันธบัตรภาครัฐ หมายถึงตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยรัฐบาล  
Inverse Floater  เปนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ผกูอัตราดอกเบี้ยที่ตองจายไวกับดอกเบี้ยอางอิง แตตางจากตราสารหนี้ที่จาย
ดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยที่จายจะแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ยอางอิง  
Junior  ฺBond or Subordinated Debenture หรือ หุนกูดอยสิทธิ  คือหุนกูประเภทที่ผูถือมีสิทธิไดรับชาํระคืนเงินภายหลัง
เจาหนี้ทั่วไปและภายหลังหุนกูชนิดอื่น      ในกรณีที่บริษัทผูออกหุนกูนั้นลมละลาย 
Option Free Bond หรือหุนกูที่จายดอกเบี้ยคงที่และปราศจากสทิธิแฝงอื่น  หุนกูที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่กําหนด 
PO (principal-only) Security เปนตราสารหนี้ที่ไมจายดอกเบี้ย การเสนอขายตราสารหนี้ประเภทนี้จะเสนอขายดวยราคา
สวนลด  
Premium Bond เปนตราสารหนี้ซึ่งมีราคาสูงกวาราคาหนาตั๋ว 
Puttable  Bonds  and  Adjustable  Tender  Securities    คือตราสารหนี้ทีใ่หสิทธิแกผูออกเปนระยะ ๆ  ในการ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการไถถอนตราสารคืน  ในขณะเดียวกันก็ใหสิทธิแกนักลงทุนในการไถถอนตราสารคืน  ซึ่งใน
กรณีนี้จะเปนการปกปองนักลงทุนในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถอืขององคกรผูออกลดลง ในขณะที่คุณสมบัติสวนแรกจะ
เปนประโยชนโดยตรงตอองคกรผูออก     ทําใหเปนการประหยัดคาใชจายแกองคกร 
Puttable - Extendible  Notes    ตราสารหนี้ที่ใหสิทธิแกผูออกในการเลือกที่จะไถถอนตราสาร  ณ  ราคาพารหรือเลือกที่
จะเลื่อนอายุของตราสารออกไปตามที่ไดมกีารตกลงกันไว  ณ  ทุก ๆ งวดของการจายดอกเบี้ย  ในขณะดียวกันนักลงทุนก็มี
สิทธิที่จะบังคับไถถอนตราสารกอนกําหนดหากเห็นวาขอตกลงใหมนี้ไมเหมาะสม  นอกจากนั้นตราสารชนิดนี้ยังใหสิทธิ
แกนักลงทุนในรูปของ  Series  of  Put  Options  ซึ่งจะชวยนักลงทุนในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถือของปงคกรผูออกลดลง  
ซึ่งสิทธินี้นักลงทุนไมสามารรถหาไดจากที่อ่ืนเนื่องจากในปจจุบันยังไมมีตลาดสําหรับ  Option  ของตราสารหนี้ในระยะ
ยาว 
Puttable Bond    หุนกูที่ผูถือมีสทิธิเรียกคืนเงินกูกอนครบกาํหนด หุนกูที่ผูออกใหสิทธิแกผูถือในการไถถอนหุนกูกอน
ครบกําหนด ซึ่งผูออกสามารถเลือกที่จะไถถอนหรือไมก็ได เชน หากผูถือหุนกูเห็นวาอันดับความนาเชื่อถือของผูออก
ลดลง ผูถืออาจเลือกที่ใชสิทธิในการขอใหผูออกไถถอนหุนกูชนิดนี้ 
Securitization คือหุนกูที่เกดิจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรพัย หุนกูที่เกิดจากกระบวนการแปลงสินทรัพย
ใหเปนหลักทรัพย โดยผูถือจะไดรับกระแสเงินสดจากตัวสินทรัพยที่นํามาแปลงนั้น โดยปกตหิุนกูประเภทนี้จะมีอันดับ
ความนาเชื่อถอืสูงเนื่องจากมีตัวสินทรัพยที่นํามาแปลงนั้นค้ําประกันหรือมีกระบวนการเพิ่มเติมอันดับความนาเชือ่ถืออ่ืน ๆ 
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(Credit Enhancement) ตราสารชนิดนี้มีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหสินทรัพยซึ่งมี
การเปลี่ยนมือไดยากใหกลายเปนหลักทรัพยที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือไดงาย เปนการเพิ่มสภาพคลองและทาํใหสถาบัน
การเงินตาง ๆ ที่มีสินทรัพยเหลานี้สามารถทาํการแปลงเปนหลักทรัพยเปนการลดภาระในการดํารงเงินกองทุนและเพิ่มเงิน
สดเพื่อนํามาใชในการดําเนินการ ดังนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดตราสารหนี้ชนิดนี้จึงเปนตลาดที่มีอตัราการเติบโต
ที่สูงกวาตราสารหนี้ชนิดอ่ืน ๆ  


