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โดย สายชล ลิสวัสดิ์ 
 
 หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศอนุญาตใหสถาบันการเงินระหวางประเทศ, รัฐบาล หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล
ตางประเทศออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย หรือที่เราเรียกสั้น ๆ วา บาทบอนดนั้น ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีสถาบัน
ใดออกเสนอขายบาทบอนดก็ตาม แตก็มีบางสถาบันอยูระหวางดําเนินการในการจัดเตรียมเอกสาร และความพรอมตาง ๆ เพื่อออก
เสนอขายบาทบอนดกันบางแลว ในขณะที่กระแสขาวเรื่องบาทบอนดอาจจะเงียบลงไปบาง แตกระแสขาวการพัฒนาตลาดพันธบัตร
เอเชีย (Asian bond) ที่มีใหเห็นกันอยูบอยครั้งตามสื่อตาง ๆ นั้นกลับไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทําใหบางทานอาจสับสนวา บาท
บอนด กับ เอเชียบอนด มันเรื่องเดียวกันหรือเปลา คําตอบก็คือ มันคนละเรื่องกันเลยคะ 
 

Baht Bond (บาทบอนด) นั้นมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยใหเปนแหลงระดมทุนในระดับภูมิภาค
และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑตราสารหนี้ในตลาด ควบคูไปกับพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้
ภายใตกรอบพันธบัตรเอเชีย ในขณะที่การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian bond) นั้นเปนนโยบายดานความรวมมือทางการเงิน
ระหวางประเทศของรัฐบาล เพื่อพัฒนาใหตลาดพันธบัตรเอเชียเปนแหลงเงินทุน/ทางเลือก และเครื่องมือระดมทุนระยะยาวที่สําคัญ 
สําหรับประเทศในเอเชีย ทดแทนการพึ่งพิงเงินทุนระยะสั้นจากประเทศภายนอกเอเชีย 
 

ในวันนี้จึงจะขอหยิบยกสาระสําคัญบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ, รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย อยางคราว ๆ เพื่อใหทาน
ผูสนใจไดเขาใจถึงหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับบาทบอนดมากยิ่งขึ้น 
 

การขออนุญาตออกบาทบอนดนั้น สถาบันที่อยูในขายที่จะไดรับอนุญาตจะตองขออนุญาตกระทรวงการคลังในการออกบาท
บอนดเปนคราว ๆ ไป โดยเงินที่ไดจากการออกบาทบอนดที่คงไวในรูปของเงินบาท สถาบันผูออกบาทบอนดจะตองนําไปลงทุนหรือให
กูยืมในประเทศไทย หรือประเทศพมา กัมพูชา ลาว และเวียดนามเทานั้น ภายใตเงื่อนไขวากิจการดังกลาวตองกอใหเกิดประโยชนกับ
ประเทศไทย และเงินบาทดังกลาวตองใชชําระคาสินคาบริการ หรือภาระผูกพันใหแกบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย แตถาเงินจากการ
ออกบาทบอนดนําไปลงทุนหรือใหกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ จะตองแปลงเงินบาทที่ระดมไดเปนเงินตราตางประเทศตามหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด    

 

วงเงินของบาทบอนดที่ออกเสนอขาย ตองอยูภายในวงเงินที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง   และสําหรับประเภทของ
บาทบอนดที่ออกเสนอขายนั้น อาจจะกําหนดเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ลอยตัวหรือกึ่งคงที่กึ่งลอยตัวก็ได แตตองมีอายุไมต่ํากวา 5 ป โดย
ผูออกอาจจะกําหนดสิทธิเรียกใหผูถือบาทบอนดมาไถถอนบาทบอนดกอนกําหนด (Call Option) หรือสิทธิของผูถือบาทบอนดในการ
เรียกใหผูออกบาทบอนดชําระหนี้คืนกอนครบกําหนด (Put Option) หลังจากปที่ 5 นับแตวันที่ออก   ผูออกบาทบอนดจะตองเปดเผย
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ขอมูลตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว 
และตองแตงตั้งศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือนายทะเบียนอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด เปนนายทะเบียน   พรอม
ทั้งจะตองนําบาทบอนดนั้นมาขึ้นทะเบียนที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ดวย 
 

สําหรับบาทบอนดที่ออกโดยรัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ ไมสามารถใชดํารงเปนสินทรัพยสภาพคลอง
ของสถาบันการเงิน หรือเปนเงินสํารองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย และไมสามารถใชในการทําธุรกรรม
ซื้อคืนที่ธนาคารแหงประเทศไทย โดยสถาบันผูออกเสนอขายบาทบอนดตองแตงตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดชวงอายุของตราสาร  

 

การออกบาทบอนดตองอยูภายใตบังคับกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย และการฟองรองบังคับคดีที่เกี่ยวของตองกระทําใน
ศาลไทย   ในดานภาระทางภาษี และหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายนั้น รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศมีหนาที่เสีย
ภาษี และหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามประมวลรัษฎากร ในขณะที่สถาบันการเงินระหวางประเทศไดรับการยกเวนทั้งภาระภาษีและ
หนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย แตผูถือครองบาทบอนดยังมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 
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