พันธบัตร
ออมทรัพย์

หุ้นกู้

กองทุนรวม

ตัว B/E

25 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมปั ญญาวิจติ ร ธนาคารแห่ งประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่ น

ตราสารหนีข* องไทยประเภทต่ าง ๆ
ประเภทของตราสารหนี *
แบ่ งตามผู้ออก
ออกโดยรัฐบาล
และหน่ วยงานภาครั ฐ

ออกโดยเอกชน

หุ้นกู้

ตั5วเงินคลัง

พันธบัตรรั ฐบาล

ตั5ว BE

ตั5วเงิน ธปท.

ออกโดยต่ างประเทศ

PN

พันธบัตร ธปท.

ตราสารหนีท* 3 อี อกโดย
องค์ กรต่ างประเทศ

พันธบัตร
รั ฐวิสาหกิจ
2

เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ข้ อแตกต่ างระหว่ าง ตราสารหนี * - หุ้นสามัญ

ตราสารหนี *

หุ้นสามัญ

สถานะของผู้ลงทุน

เจ้ าหนี *

เจ้ าของ

ผลประโยชน์ จากการลงทุน

จ่ ายตามที3กาํ หนดไว้ ล่วงหน้ า
ไม่ ขนึ * กับผลการดําเนินงาน

เงินปั นผล
ขึน* กับผลการดําเนินงาน

อายุของตราสาร

มี วันครบกําหนด
ไถ่ ถอน

ไม่ มี วันครบ
กําหนดไถ่ ถอน

การซือ* ขายเปลี3ยนมือ

ทําได้

ทําได้
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ตราสารหนีภ* าคเอกชน
ระยะสัน*

ระยะยาว

• อายุไม่ เกิน 270 วัน
• ตั5วแลกเงิน หุ้นกู้ระยะสัน*

• อายุมากกว่ า 270 วัน
• Fixed/Float rate อิงกับ ดอกเบีย* เงินฝาก ดอกเบีย* เงินกู้
THBFIX
• ประเภททยอยจ่ ายคืนเงินต้ น (Amortizing Bond)
• ผู้ออกมีสิทธิเรี ยกคืนก่ อนกําหนด (Callable Bond)
• ผู้ถือมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกําหนด (Puttable Bond)
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ ด้อยสิทธิ
• Basel III
• Perpetual Bond
• Securitization Bond

• ต้ องคํานึงถึง Credit Risk คือ ความเสี3ยงในการผิดนัดชําระ ทําให้ โดยทั3วไปผลตอบแทนจะสูง
กว่ าพันธบัตรรั ฐบาล ซึ3งส่ วนต่ างนีส* ะท้ อนถึง Risk Premium เป็ นค่ าชดเชยความเสี3ยง
5

สิทธิเรี ยกร้ องทางกฎหมาย

สิทธิการเรี ยกร้ องทางกฎหมาย
สิทธิเรียกร้ องก่ อน-หลัง

หุ้นกู้มีหลักประกัน
(Secured Bond)
หุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ
(Senior Bond)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(Subordinated Bond)

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
6

ความเสี3ยงจากความน่ าเชื3อถือ (Credit Risk) เกิดจากการที3ระดับความ
น่ าเชื3อถือของผู้ออกตราสารหนีเ* ปลี3ยนแปลงไป จากปั จจัยต่ าง ๆ ที3อาจ
ทําให้ ไม่ ได้ รับเงินต้ น และดอกเบีย* ในจํานวน และเวลา ที3กาํ หนด
บริ ษัทเอกชน ที3จะออกตราสารหนีแ* บบ PO ต้ องจัดอันดับความน่ าเชื3อถือ
กับสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื3อถือ (Credit Rating Agency: CRA)
ที3 ก.ล.ต. ให้ การยอมรั บ เช่ น TRIS FITCH (ประเทศไทย) S&P Moody’s

Credit Spread
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ตัวอย่ าง Perpetual Bond
CPF17PA (หุ้นกู้ด้อยสิทธิท3 มี ีลักษณะคล้ ายทุนไถ่ ถอนเมื3อเลิกบริ ษัทซึ3งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อน
กําหนด และมีสิทธิเลื3อนชําระดอกเบีย* โดยไม่ มีเงื3อนไขใด ๆ ของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด
(มหาชน) ครั ง* ที3 1/2560)
ประเภทด้ อยสิทธิ และไม่ มีประกัน ออกเมือ 4 เม.ย. 2560 Rating Aไม่ มีวันครบกําหนดไถ่ ถอน
อัตราดอกเบีย0
ปี ที 1-5
: 5%
ปี ที 6-25 : Yield พันธบัตรรั ฐบาล +3.08%
ปี ที 26-50 : Yield พันธบัตรรั ฐบาล +3.83% ตัง0 แต่ ปีที51 : Yield พันธบัตรรั ฐบาล +4.83%
เงือนไข : สามารถเลือนการจ่ ายดอกเบีย0 โดยสะสมไปในงวดถัดไปได้ โดยระหว่ างการเลือนการจ่ ายดอกเบีย0 บริษัทจะต้ อง
ไม่ จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้น
การไถ่ ถอนก่ อนครบกําหนด
1. วันครบกําหนด 5 ปี หลังจากออกหุ้นกู้ และ วันครบกําหนดชําระดอกเบีย0 หลัง 5 ปี
2. ผู้ออกไม่ สามารถนําดอกเบีย0 มาหักภาษีได้
3. การเปลียนแปลงในหลักการบัญชี ทีผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัตติ าม ทําให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ทออกนี
ี
0
เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่ า ณ วันออกหุ้นกู้ (ปั จจุบันนับได้ 5 ปี )
อัตราคูปองถ้ าออกหุ้นกู้ธรรมดา 5 ปี ที 3.17% (Rating A-)

ตัวอย่าง Basel III Bond
KBANK271A (ตราสารด้ อยสิทธิเพือนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที 2 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน))
ประเภทด้ อยสิทธิ และไม่ มีประกัน
ออกเมือ 14 ก.ค. 2559 (อายุ 10.5 ปี )
ครบกําหนดไถ่ ถอน 14 ม.ค. พ.ศ. 2570
Rating AA
จํานวน 7,500 ลบ. แก่ นักลงทุนกลุ่ม PP(II/HNW)
จ่ ายดอกเบีย0 คงทีทุกไตรมาส ที 3.50 %ต่ อปี
สามารถตัดเป็ นหนีส0 ูญได้ (ทัง0 จํานวนหรื อบางส่ วน) เมือทางการตัดสินใจเข้ าช่ วยเหลือทางการเงิน
ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกําหนด ณ วันชําระดอกเบีย0 ใดๆ หลัง ปี ที 5 หรื อ ณ เวลาใดๆ ทีมีการ
เปลียนเกณฑ์ เงินกองทุนทําให้ ไม่ สามาระนับตราสารเป็ นเงินกองทุนชัน0 ทีสอง ได้
อัตราคูปองถ้ าออกหุ้นกู้ธรรมดา 10.5 ปี ที 2.98% (Rating AA)

ยอดคงค้ างของตลาดตราสารหนีไ* ทยณ เดือน มิถุนายน 2017 อยู่ท3 ี 11.34 ล้ านล้ าน บาท
11

มูลค่ าการซือ* ขายปรั บตัวเพิ3มขึน*

การซือ* ขายตราสารหนีใ* นตลาดรองเฉลี3ยวันละ 93 พันล้ านบาท
กว่ า 94% เป็ นการซือ* ขายตราสารหนีภ* าครั ฐ (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. และพันธบัตรรั ฐวิสาหกิจ)
12

ตลาดตราสารหนีไ* ทยมีความสําคัญและเติบโตขึน* อย่ างต่ อเนื3องทําให้ เกิด
ความสมดุลระหว่ าง ตลาดตราสารหนี * ตลาดทุน และ สินเชื3อธนาคาร
13

Outstanding ของตราสารหนีภ* าคเอกชน
Outstanding Corporate Bond
3.50
3.00

Trillion Baht

2.50
2.00
1.50

1.94
0.64

2.13

0.70

0.50
-

2555
2012

2.65

0.38
0.86

0.76

0.70

1.00

1.31

2.47

3.21

3.08

Short-term Corporate Bond Outstanding (<=270วัน)
Long-term Corporate Bond Outstanding (>270วัน)

1.43
2556
2013

1.77

2557
2014

1.88

2558
2015

2.83

2.22

2559
2016

30/06/2560
H1
2017

มูลคาคงคางตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ ครึ่งปแรก 2560 เทากับ 3.21 ลานลานบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่แลว 4.5%
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งยังไดรับรายงานผลการขายไมครบถวน

ประเภทนักลงทุนในตราสารหนีภ* าคเอกชนระยะยาว
นักลงทุนที3ถือครอง

นักลงทุนที3ซือ* ขาย

ณ 31 มี.ค. 60 : 2,318,128 ล้ านบาท

ระหว่ าง ม.ค. – มี.ค. 60 : 201,938 ล้ านบาท

นักลงทุนบุคคลธรรมดาถือครองตราสารหนีเ* อกชนมากที3สุด
นักลงทุนสถาบันทําการซือ* ขายสูงสุด
หมายเหตุ: ข้ อมูลการถือครองตราสารหนีร* ะยะยาวภาคเอกชนได้ รับจากศูนย์ ข้อมูลตราสารการเงินแห่ งประเทศไทย (TFIIC) รวบรวมมาจากนายทะเบียนต่ าง ๆ ซึ3งอาจมีความ
ล่ าช้ าในการส่ งข้ อมูล จึงทําให้ ได้ รับข้ อมูลยังไม่ ครบถ้ วน

15

การลงทุน
ในตลาดตราสารหนี *

ลงทุนทางอ้ อม
ผ่ านกองทุนรวม

ลงทุนทางตรง
ตลาดแรก

ตลาดรอง
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การลงทุนทางตรงผ่ านตลาดแรก (Primary Market)
วิธีการลงทุนในตราสารหนีภาคเอกชน (หุ้นกู้)
การเสนอขายตราสารหนีภ* าคเอกชนในตลาดแรก
1) Private Placement (PP): จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูซอื * ในวงจํากัด ได้ แก่
- PP10 เป็ นการเสนอขายต่ อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่ เกิน 10 ราย
- PP-II/HNW เป็ นการเสนอขายต่ อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II & HNW)*
2) Public Offering (PO): เสนอขายแก่ ประชาชนทั3วไป
- เปิ ดเผยข้ อมูลมากกว่ า PP
- เงินลงทุนขัน* ตํ3าจะกําหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้
- ต้ องมีการจัดอันดับความน่ าเชื3อถือจากสถาบันจัดอันดับที3 ก.ล.ต. เห็นชอบ
- ต้ องจัดให้ มีผ้ ูแทนถือหุ้นกู้
ผู้ลงทุนสามารถซือ* ผ่ านผู้ประกันการจัดจําหน่ าย (Underwriter) หรือตัวแทนการจัดจําหน่ าย (Selling Agent)
*Remark:
II (Institutional Investor) เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม กองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้ น
HNW (High Net Worth Investor) กรณีบุคคลธรรมดาต้ องมีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั 50 ล้ านบาทขึนไป หรื อมีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่ 4 ล้ านบาทขึนไป หรื อมีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ตงแต่
ั 10 ล้ านบาทขึนไป และในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคลต้ องมีสว่ นของผู้ถือหุ้นตังแต่ 100 ล้ านบาทขึนไป หรื อมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตงแต่
ั 20 ล้ านบาท
ขึนไป
17

การลงทุนทางตรงผ่ านตลาดรอง (Secondary Market)

ติดต่ อผ่ าน
: Dealer (ธนาคาร บริ ษัท
หลักทรั พย์ ) โดย Dealer แต่ ละแห่ งอาจกําหนดวงเงินซือ* ขายขัน* ตํ3าแตกต่ างกัน (อาจ
เช็คราคาเบือ* งต้ นได้ จาก Website ของแต่ ละสถาบัน)
18

ตัวแทนการซือ* ขายกับนักลงทุนรายย่ อย
http://www.thaibond.com/aboutus/bondinvest_detail.html
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การลงทุนทางอ้ อมผ่ านกองทุนรวมตราสารหนี *

ซือ* กองทุนรวมตราสารหนี * / กองทุนผสมที3มีสัดส่ วนการลงทุนในตราสารหนี *
ผ่ านบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม
สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที3ได้ รับประโยชน์ ทางด้ านภาษีได้ อย่ างกองทุน
รวมเพื3อการเกษียณ (Retirement Mutual Fund - RMF) ประเภทตราสารหนี *
นักลงทุนที3มีเงินลงทุนเริ3มต้ นไม่ มากก็สามารถเข้ าร่ วมลงทุนได้ โดยเงินลงทุน
ขัน* ตํ3าบางกองทุนเริ3มต้ นที3เพียง 1,000 บาทเท่ านัน*
การลงทุนมีความเสี3ยงจากการเปลี3ยนแปลงราคา NAV ของกองทุนรวมซึ3งเกิด
จากการ Mark-to-market หรื อ การคํานวณมูลค่ ารวมของกองทุนให้ สะท้ อนมูล
ค่ าที3เหมาะสม
20

กองทุนรวมตราสารหนีป* ระเภทต่ างๆ
กองทุนเปด : รับซื้อหนวยลงทุนตามระยะเวลาที่กําหนดไว)ในโครงการฯ
กองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) – ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น สวนมากไม
เกิน 3 เดือน - 1 ป เชน เงินฝากประจํา ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล ความเสี่ยงต่ําสุด
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund: FIX) -- ลงทุนในตราสารแหงหนี้ เชน พันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช.เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ.นกู. เป0นต.น โดยอายุเฉลี่ยมากกวา 1 ปขึ้นไป มูลคาหนวย
เปลี่ยนแปลงจากราคา mark to market ของตราสารหนี้ มีความเสี่ยงมากขึ้น
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) -- ลงทุนใน
ตราสารหนี้ตางประเทศ ทําให.ผู.ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นและสามารถกระจายการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงได.ในระดับหนึ่ง แตมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะของตลาดของ
ประเทศที่ไปลงทุน มีความเสี่ยงสูงขึ้น
กองทุนปด : ไมรับซื้อหนวยลงทุนจนกวาจะครบกําหนดอายุกองทุน
กองทุน Fixed Term Fund – ลงทุนในตราสารหนี้ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขึ้นกับนโยบาย
การลงทุน อาจลงทุนทั้งในและตางประเทศเพื่อได.รับผลตอบแทนที่มากกวา โดยระบุเวลาสิ้นสุด
กองทุนและประมาณการผลตอบแทนใว้ ตงแต่
ั เริ3 มเปิ ดกองทุน

ดอกเบีย* จากการลงทุน
22 สิงหาคม 2560

Policy rate
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Website ที3ช่วยในการค้ นหาข้ อมูลหุ้นกู้ออกใหม่
www.thaibma.or.th

ข่าวสารหุ้นกู้ออกใหม่
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Website ที3ช่วยในการค้ นหาข้ อมูลหุ้นกู้ออกใหม่

ข่าวสารหุ้นกู้ออกใหม่
www.facebook.com/fbthaibma
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