
25 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมปัญญาวิจติร ธนาคารแห่งประเทศไทย

สาํนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

หุ้นกู้

ตั 	ว B/E

พนัธบตัร
ออมทรพัย์

กองทุนรวม
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ประเภทของตราสารหนี *
แบ่งตามผู้ออก

ออกโดยต่างประเทศออกโดยเอกชนออกโดยรัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐ

หุ้นกู้ ตราสารหนี *ที3ออกโดย
องค์กรต่างประเทศ

ตั5วเงนิคลัง ตั5วเงนิ ธปท. พันธบัตร ธปท.พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตร

รัฐวิสาหกจิ

ตราสารหนี *ของไทยประเภทต่าง ๆ 

ตั5ว BE PN



เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

สถานะของผู้ลงทุน

ผลประโยชน์จากการลงทุน

อายุของตราสาร

เจ้าหนี *

จ่ายตามที3กาํหนดไว้ล่วงหน้า
ไม่ขึ *นกับผลการดาํเนินงาน

การซื *อขายเปลี3ยนมือ

เจ้าของ

เงนิปันผล 
ขึ *นกับผลการดาํเนินงาน

มี  วันครบกาํหนด
ไถ่ถอน

ทาํได้

ไม่มี  วันครบ
กาํหนดไถ่ถอน

ทาํได้

ตราสารหนี * หุ้นสามัญ
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ข้อแตกต่างระหว่าง ตราสารหนี * - หุ้นสามัญข้อแตกต่างระหว่าง ตราสารหนี * - หุ้นสามัญ
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ตราสารหนี *ภาคเอกชน

ระยะสั *น ระยะยาว

• อายุไม่เกนิ 270 วัน
• ตั5วแลกเงนิ หุ้นกู้ระยะสั *น

• อายุมากกว่า 270 วัน
• Fixed/Float rate องิกับ ดอกเบี *ยเงนิฝาก ดอกเบี *ยเงนิกู้ 
THBFIX
• ประเภททยอยจ่ายคืนเงนิต้น (Amortizing Bond) 
• ผู้ออกมีสิทธิเรียกคืนก่อนกาํหนด (Callable Bond)
• ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนด (Puttable Bond)
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ
• Basel III
• Perpetual Bond
• Securitization Bond

• ต้องคาํนึงถงึ Credit Risk คือ ความเสี3ยงในการผิดนัดชาํระ ทาํให้โดยทั3วไปผลตอบแทนจะสูง
กว่าพนัธบตัรรัฐบาล ซึ3งส่วนต่างนี *สะท้อนถงึ Risk Premium เป็นค่าชดเชยความเสี3ยง

หุ้นสามัญ

สิทธิการเรียกร้องทางกฎหมาย

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นกู้มีหลักประกัน
(Secured Bond)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
(Senior Bond)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(Subordinated Bond)
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สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

สิทธิเรียกร้องก่อน-หลัง



บริษัทเอกชน ที3จะออกตราสารหนี *แบบ PO   ต้องจัดอันดับความน่าเชื3อถือ
 กับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื3อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

ที3 ก.ล.ต. ให้การยอมรับ เช่น TRIS FITCH (ประเทศไทย) S&P Moody’s

ความเสี3ยงจากความน่าเชื3อถือ (Credit Risk) เกิดจากการที3ระดับความ
น่าเชื3อถือของผู้ออกตราสารหนี *เปลี3ยนแปลงไป จากปัจจัยต่าง ๆ ที3อาจ
ทาํให้ไม่ได้รับเงนิต้น และดอกเบี *ยในจาํนวน และเวลา ที3กาํหนด
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Credit Spread



ตวัอย่าง Perpetual Bond

CPF17PA (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที3มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื3อเลิกบริษัทซึ3งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
กาํหนด และมีสิทธิเลื3อนชาํระดอกเบี *ยโดยไม่มีเงื3อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด 
(มหาชน) ครั*งที3 1/2560) 

� ประเภทด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ออกเมื�อ 4 เม.ย. 2560  Rating A-

� ไม่มีวันครบกาํหนดไถ่ถอน

� อัตราดอกเบี 0ย
          ปีที� 1-5 : 5%  ปีที� 6-25 : Yield พันธบัตรรัฐบาล +3.08%
          ปีที� 26-50 : Yield พันธบัตรรัฐบาล +3.83%    ตั 0งแต่ปีที�51 : Yield พันธบัตรรัฐบาล +4.83%
เงื�อนไข : สามารถเลื�อนการจ่ายดอกเบี 0ย โดยสะสมไปในงวดถัดไปได้ โดยระหว่างการเลื�อนการจ่ายดอกเบี 0ย บริษัทจะต้อง
ไม่จ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้น

� การไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด
        1. วันครบกาํหนด 5 ปี หลังจากออกหุ้นกู้ และ วันครบกาํหนดชาํระดอกเบี 0ยหลัง 5 ปี
        2. ผู้ออกไม่สามารถนําดอกเบี 0ยมาหกัภาษีได้
        3. การเปลี�ยนแปลงในหลักการบัญชี ที�ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏบัิตติาม ทาํให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที�ออกนี 0

  เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ (ปัจจุบันนับได้ 5 ปี)
� อัตราคูปองถ้าออกหุ้นกู้ธรรมดา  5 ปี ที� 3.17% (Rating A-)

ตวัอยา่ง Basel III Bond

KBANK271A  (ตราสารด้อยสิทธิเพื�อนับเป็นเงนิกองทุนประเภทที� 2 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)) 

� ประเภทด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน

� ออกเมื�อ 14 ก.ค. 2559 (อายุ 10.5 ปี)

� ครบกาํหนดไถ่ถอน 14 ม.ค. พ.ศ. 2570

� Rating AA

� จาํนวน 7,500 ลบ. แก่นักลงทุนกลุ่ม PP(II/HNW)

� จ่ายดอกเบี 0ยคงที�ทุกไตรมาส ที� 3.50 %ต่อปี 

� สามารถตัดเป็นหนี 0สูญได้ (ทั 0งจาํนวนหรือบางส่วน) เมื�อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงนิ

� ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนด ณ วันชาํระดอกเบี 0ยใดๆ หลัง ปีที� 5 หรือ ณ เวลาใดๆ ที�มีการ
เปลี�ยนเกณฑ์เงนิกองทุนทาํให้ไม่สามาระนับตราสารเป็นเงนิกองทุนชั 0นที�สอง ได้

� อัตราคูปองถ้าออกหุ้นกู้ธรรมดา  10.5 ปี ที� 2.98% (Rating AA)
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ยอดคงค้างของตลาดตราสารหนี *ไทยณ เดือน มถุินายน 2017 อยู่ที3 11.34 ล้านล้าน บาท 
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มูลค่าการซื *อขายปรับตัวเพิ3มขึ *น

� การซื *อขายตราสารหนี *ในตลาดรองเฉลี3ยวันละ 93 พันล้านบาท
� กว่า 94% เป็นการซื *อขายตราสารหนี *ภาครัฐ (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. และพันธบัตรรัฐวสิาหกิจ) 
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ตลาดตราสารหนี *ไทยมีความสาํคัญและเตบิโตขึ *นอย่างต่อเนื3องทาํให้เกดิ
ความสมดุลระหว่าง ตลาดตราสารหนี * ตลาดทุน และ สนิเชื3อธนาคาร

Outstanding ของตราสารหนี *ภาคเอกชน 

� มูลค�าคงค	างตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ ครึ่งป�แรก 2560 เท�ากับ 3.21 ล	านล	านบาท
� เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป�ที่แล	ว 4.5%

ข	อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงยังได	รับรายงานผลการขายไม�ครบถ	วน
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ประเภทนักลงทุนในตราสารหนี *ภาคเอกชนระยะยาว

� นักลงทนุบุคคลธรรมดาถือครองตราสารหนี *เอกชนมากที3สุด
� นักลงทนุสถาบันทาํการซื *อขายสูงสุด

นักลงทุนที3ถือครอง

ณ 31 มี.ค. 60 : 2,318,128 ล้านบาท

หมายเหตุ: ข้อมูลการถือครองตราสารหนี *ระยะยาวภาคเอกชนได้รับจากศูนย์ข้อมูลตราสารการเงนิแห่งประเทศไทย (TFIIC) รวบรวมมาจากนายทะเบียนต่าง ๆ ซึ3งอาจมีความ
ล่าช้าในการส่งข้อมูล จึงทาํให้ได้รับข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

ระหว่าง ม.ค. – มี.ค. 60 : 201,938 ล้านบาท

นักลงทุนที3ซื *อขาย

การลงทุน
ในตลาดตราสารหนี *

การลงทุน
ในตลาดตราสารหนี *

ลงทุนทางอ้อม
ผ่านกองทุนรวม
ลงทุนทางอ้อม
ผ่านกองทุนรวม

ลงทุนทางตรงลงทุนทางตรง
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ตลาดแรกตลาดแรก ตลาดรองตลาดรอง



17

วธีิการลงทุนในตราสารหนี�ภาคเอกชน (หุ้นกู้ )

� การเสนอขายตราสารหนี *ภาคเอกชนในตลาดแรก

1) Private Placement (PP): จาํหน่ายให้แก่ผู้ซื *อในวงจาํกัด ได้แก่ 
- PP10 เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน 10 ราย
- PP-II/HNW เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II & HNW)*

2) Public Offering (PO): เสนอขายแก่ประชาชนทั3วไป 
- เปิดเผยข้อมูลมากกว่า PP
- เงนิลงทุนขั *นตํ3าจะกาํหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้
- ต้องมีการจดัอันดบัความน่าเชื3อถือจากสถาบนัจดัอันดบัที3 ก.ล.ต. เหน็ชอบ
- ต้องจดัให้มีผู้แทนถือหุ้นกู้

� ผู้ลงทุนสามารถซื *อผ่านผู้ประกันการจดัจาํหน่าย (Underwriter) หรือตวัแทนการจดัจาํหน่าย (Selling Agent)

การลงทุนทางตรงผ่านตลาดแรก (Primary Market)

*Remark: 
 II (Institutional Investor) เชน่ ธนาคารพาณิชย์ กองทนุรวม กองทนุสํารองเลี �ยงชีพ เป็นต้น
HNW (High Net Worth Investor) กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสินทรัพย์สทุธิตั �งแต ่50 ล้านบาทขึ �นไป หรือมีรายได้ตอ่ปีตั �งแต ่4 ล้านบาทขึ �นไป หรือมีเงินลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ตั �งแต ่10 ล้านบาทขึ �นไป   และในกรณีเป็นนิตบุิคคลต้องมีสว่นของผู้ ถือหุ้นตั �งแต ่100 ล้านบาทขึ �นไป หรือมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตั �งแต ่20 ล้านบาท
ขึ �นไป

ตดิต่อผ่าน : Dealer (ธนาคาร บริษัท
หลักทรัพย์)  โดย Dealer แต่ละแห่งอาจกาํหนดวงเงนิซื *อขายขั *นตํ3าแตกต่างกัน (อาจ
เช็คราคาเบื *องต้นได้จาก Website ของแต่ละสถาบัน)

การลงทุนทางตรงผ่านตลาดรอง (Secondary Market)
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ตัวแทนการซื *อขายกับนักลงทุนรายย่อย 
http://www.thaibond.com/aboutus/bondinvest_detail.html
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การลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมตราสารหนี *

� ซื *อกองทุนรวมตราสารหนี * / กองทุนผสมที3มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี * 
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม

� สามารถเลือกลงทุนในกองทนุที3ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีได้อย่างกองทุน
รวมเพื3อการเกษียณ (Retirement Mutual Fund - RMF) ประเภทตราสารหนี *

� นักลงทุนที3มีเงนิลงทนุเริ3มต้นไม่มากกส็ามารถเข้าร่วมลงทุนได้ โดยเงนิลงทุน
ขั *นตํ3าบางกองทุนเริ3มต้นที3เพยีง 1,000 บาทเท่านั*น

� การลงทุนมีความเสี3ยงจากการเปลี3ยนแปลงราคา NAV ของกองทุนรวมซึ3งเกดิ
จากการ Mark-to-market หรือ การคาํนวณมูลค่ารวมของกองทุนให้สะท้อนมูล
ค่าที3เหมาะสม



กองทุนเป�ด : รับซ้ือหน�วยลงทุนตามระยะเวลาที่กําหนดไว)ในโครงการฯ

� กองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) – ลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน ส�วนมากไม�
เกิน 3 เดือน - 1 ป  เช�น เงินฝากประจํา ต๋ัวเงินคลัง ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล ความเส่ียงตํ่าสุด

� กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund: FIX) -- ลงทุนในตราสารแห�งหน้ี เช�น พันธบัตร 
ต๋ัวเงินคลัง ต๋ัวสัญญาใช.เงิน ต๋ัวแลกเงิน หุ.นกู. เป0นต.น โดยอายุเฉล่ียมากกว�า 1 ป ขึ้นไป มูลค�าหน�วย
เปล่ียนแปลงจากราคา mark to market ของตราสารหน้ี มีความเส่ียงมากขึ้น

� กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต�างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) -- ลงทุนใน
ตราสารหน้ีต�างประเทศ ทําให.ผู.ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพ่ิมขึ้นและสามารถกระจายการลงทุน
เพ่ือลดความเส่ียงได.ในระดับหน่ึง แต�มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและภาวะของตลาดของ
ประเทศท่ีไปลงทุน มีความเส่ียงสูงขึ้น

กองทุนป�ด : ไม�รับซ้ือหน�วยลงทุนจนกว�าจะครบกําหนดอายุกองทุน

� กองทุน Fixed Term Fund – ลงทุนในตราสารหน้ีต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ขึ้นกับนโยบาย
การลงทุน อาจลงทุนท้ังในและต�างประเทศเพ่ือได.รับผลตอบแทนท่ีมากกว�า โดยระบุเวลาส้ินสุด
กองทุนและประมาณการผลตอบแทนใว้ตั �งแตเ่ริ3มเปิดกองทนุ 

กองทุนรวมตราสารหนี *ประเภทต่างๆ 
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ดอกเบี *ยจากการลงทุน

Policy rate
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www.thaibma.or.th

Website ที3ช่วยในการค้นหาข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่
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ข่าวสารหุ้นกู้ออกใหม่
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ข่าวสารหุ้นกู้ออกใหม่

www.facebook.com/fbthaibma

Website ที3ช่วยในการค้นหาข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่


