ThaiBMAFixed-Term Corporate Bond Index
5 มกราคม 2565
ฝายบริการราคาตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ
ในป&จจุบันการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย8จัดการกองทุน (บลจ.) ในรูปแบบ Term Fund หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่มีระยะเวลาหรือมีกําหนดอายุโครงการที่ชัดเจน เชJน 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปN จะมีลักษณะคลPายคลึงกับการลงทุนในเงิน
ฝากประจํา จะใชPอัตราผลตอบแทนอPางอิงเปTนผลตอบแทนของเงินฝากประจํารวมกับอัตราผลตอบแทนชดเขยความเสี่ยง (risk
premium) หรือในบางกรณีบลจ.อาจเลือกใชP Corporate Zero Rate return Index เปTนอัตราผลตอบแทนอPางอิงซึ่งอาจ
ไมJไดPสะทPอนความเสี่ยงอPางอิงหรือกรอบระยะเวลาการลงทุนที่ควรจะเปTนของ term fund ทาง ThaiBMAจึงไดPมีการจัดทํา
Fixed-Term Corporate Bond Index เพื่อใหPเปTนผลตอบแทนอPางอิงของ term fund ที่ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนไทยที่มี
การแบJงชJวงอายุของ index ใหPเปTนไปตามชJวงอายุของ term fund และเปTน index ที่สามารถทําซ้ําไดPจริงใน portfolio ซึ่ง
ในบทความนี้จะอธิบายการสรPางและวิธีการคํานวณดัชนี เพื่อใหPผูPลงทุนเกิดความรูPความเขPาใจและสามารถนําไปใชPไดPอยJาง
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ThaiBMA Fixed-Term Corporate Bond Indexจัดทําขึ้นโดยถJวงน้ําหนักดPวยวิธีMarket capitalization และใชP
ราคาจากหนPา Mark-To-Market ของ ThaiBMAโดยThaiBMAFixed-Term Corporate Bond Indexมีวันฐาน (Base Date)
4 มกราคม 2564 และมีหลักการในการสรPางดัชนีเชJนเดียวกับ Mark-to-Market Corporate Bond Index ทั้งในเรื่องของการ
คัดเลือกตราสารหนี้เพื่อใชPคํานวณดัชนี รวมถึงวิธีการคํานวณดัชนี แตJมีความแตกตJางกับ Mark-to-Market Corporate
Bond Index ในสJวนของการแบJง sub-group index ที่จะกําหนดใหPชJวยอายุคงเหลือของตราสารจะสอดคลPองกับชJวงอายุ
ของ term fund มากยิ่งขึ้น โดยเกณฑ8ในการคัดเลือกตราสารหนี้เพื่อคํานวณดัชนีที่มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1. คุณสมบัติของตราสารหนี้ที่อยูใ. น index constituents
•

เปTนหุPนกูPที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Registered Bonds เทJานั้น ไมJรวมหุPนกูPที่ขึ้น
ทะเบียนแบบ Mark-to-Market)

•

มีอันดับเครดิตจาก TRIS หรือ FITCH (Thailand) ไมJวJาจะเปTนของ issue, issuer, หรือ guarantor แตJ
ถPาเปTน International Rating จะไมJนําเขPามาคํานวณ

•

ใชP Rating ของ TRIS หรือ Fitch ที่มีประกาศออกมาลJาสุด ณ วันคํานวณ Index

•

หุPนกูPมีcredit rating เปTนไปตามเกณฑ8ของ rating group

•

ไมJมีสิทธิ์แฝง (Option Embedded) เชJนสิทธิไถJถอนกJอนกําหนด (Call Option)

•

กําหนดจJายอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Coupon)

•

ไมJเปTนหุPนกูPแปลงสภาพ (Convertible Bond)

•

ไมJเปTนหุPนกูPที่ซื้อขายดPวยราคา (Not Trade by Price)
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•

หุPนกูPในตะกรPาใหPรวมถึง Securitized Bond, Step Up Coupon Bond, Baht Bond issued by
Foreign Issuer (Foreign Bond), และ Amortizing Bond

2. การปรับเพิ่มและลดจํานวนหุน? กู?
•

หุPนกูPจะถูกนําเขPามาคํานวณใน Basket ของดัชนีฯ ณ วันที่หุPนกูPมาขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ (วันแรกที่เริ่มมี
ราคา Mark-to-market)

•

วันสุดทPายที่หุPนกูPจะอยูJใน Basket คือ 2 วันกJอนวันครบกําหนดไถJถอน (วันสุดทPายที่มีราคา Mark-toMarket)

3. การแบ.ง sub-group index
•

ThaiBMA Fixed-Term Corporate Bond Index แบJงออกเปTน 20 sub-group ตามชJวง TTM และ
rating group ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
o แบJงตามอายุคงเหลือไดPเปTน5 กลุมJ ยJอย ไดPแกJ
1. Group 1 [ttm=1] ครอบคลุมชJวงอายุ 0.5<ttm<=1.5
2. Group 2 [ttm=2] ครอบคลุมชJวงอายุ 1.5<ttm<=2.5
3. Group 3 [ttm=3] ครอบคลุมชJวงอายุ 2.5<ttm<=3.5
4. Group 4 [ttm=4] ครอบคลุมชJวงอายุ 3.5<ttm<=4.5
5. Group 5 [ttm=5] ครอบคลุมชJวงอาย 4.5<ttm<=5.5
o แบJงตาม rating group ไดPเปTน 4 กลุJมยJอย ไดPแกJ
1. กลุJมดัชนีตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแตJ A- ขึ้นไป (A-up)
2. กลุJมดัชนีตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแตJ BBB+ ขึ้นไป (BBB+up)
3. กลุJมดัชนีตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแตJ BBB ขึ้นไป (BBBup)
4. กลุJมดัชนีตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแตJ BBB- ขึ้นไป (BBB-up)

ทั้งนี้ดัชนีตราสารหนี้ fixed-term corporate bond indexสามารถใชPวัดความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้
long-term corporate bondทั้งในดPานราคาอยJางเดียวหรือผลตอบแทนที่รวมดอกเบี้ยจJายเขPามาดPวย ซึ่งมีความหมายและมี
สูตรการคํานวณโดยแบJงเปTน 4แบบดังนี้
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1.Clean Price Index – ใชPสําหรับวัดความเคลื่อนไหวของราคาและอายุคงเหลือของตราสารจึงไมJนําเอาดอกเบี้ย
คPางรับเขPามารวมในการคํานวณโดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
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2. Gross Price Index– ใชPสําหรับวัดความเคลื่อนไหวของราคาที่รวมดอกเบี้ยคPางรับและอายุคงเหลือของตราสาร
การคํานวณ Gross Price Bond Index จะเริ่มจากการคํานวณมูลคJาของดอกเบี้ยคPางรับของตราสารหนี้โดยเทียบกับมูลคJา
ตามราคาตลาดโดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
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หลังจากนั้นจึงนําคJาAIt มาคํานวณคJา Gross Price Bond Index ตามสูตรการคํานวณดังนี้
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3. Total Return Index – ใชPสําหรับวัดความเคลื่อนไหวของราคาที่รวมดอกเบี้ยคPางรับแลPวยังไดPรวมเอาดอกเบี้ย
จJาย (Coupon Interest) ของพันธบัตรที่มีกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันที่คํานวณคJาดัชนีมารวมดPวย เพื่อวัดผลตอบแทน
จากการลงทุนทั้งหมดที่นักลงทุนจะไดPรับ ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
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4.Net Total Return Index – ใชPสําหรับวัดความเคลื่อนไหวของราคาที่รวมดอกเบี้ยคPางรับแลPวยังไดPรวมเอา
ดอกเบี้ยจJาย (Coupon Interest) ของพันธบัตรที่มีกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันที่คํานวณคJาดัชนีมารวมดPวย เพื่อ วัด
ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดที่นักลงทุนจะไดPรับ ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
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=

อัตราภาษีของผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหักณ ที่จJาย(ป&จจุบัน 15%)

ดัชนีตราสารหนี้ ThaiBMA Fixed-Term Corporate Bond Index ทั้ง 4 ประเภทนั้นมีวัตถุประสงค8ของการสรPาง
เพื่อใหPตลาดตราสารหนี้มีดัชนีเพื่อใชPประกอบการวัดประสิทธิภาพการลงทุนของ term fund ที่มีสัดสJวนการลงทุนในตราสาร
หนี้ภาคเอกชนไทยและเปTนอีกหนึ่งเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห8เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและผูPรJวมตลาด
เพื่อสJงเสริมสภาพคลJองในตลาดรองและสนับสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย
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