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Credit-linked Note (CLN) 

 
 
 
 

โดย วรวุฒิ ศรีศศิ 
 
 สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน ในสัปดาหนี้จะขอกลาวถึง Structure note ประเภทหนึ่ง (Structure note: เปนตราสารหนี้
ประเภทหนึ่งที่อัตราผลตอบแทน หรือมูลคาเงินตนไปอิงหรือเชื่อมโยงกับส่ิงอื่น ยกตัวอยางเชน ดัชนีตาง ๆ ตลอดจนสินทรัพยประเภท
อื่น อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล หรือลูกหนี้ตาง ๆ) ที่อัตราผลตอบแทนและเงินตนไปอิงกับความสามารถในการชําระหนี้ของสินทรัพย
อางอิง นั้นก็คือ Credit-linked note หรือที่เราเรียกกันส้ัน ๆ วา CLN นั่นเอง 
 

โดยปรกติแลวเจา CLN เปนตราสารหนี้ที่นิยมทํา เพื่อเปนการปดความเสี่ยงของผูออกตราสาร จากการทําธุรกรรมตาง ๆ ที่
ผลตอบแทนหรือเงินตนขึ้นอยูกับ Credit ของสินทรัพยอางอิง ยกตัวอยางสั้น ๆ นะครับ สมมติวา บริษัท A ตองการกูเงินจากธนาคาร B 
จํานวน 100 ลานบาท ซึ่งทางธนาคาร B ก็ยินยอมใหกู โดยตกลงกันวาทางบริษัท A จะเสนอขายตราสารหนี้ใหแกธนาคาร B โดยจาย
คูปองที่รอยละ 7.5 ตอป (อัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูที่รอยละ 8.5 ตอป) โดยระยะเวลาในการไถถอนเทากับ 3 ป ถามวาการลงทุนดังกลาว
ของ ธนาคาร B มีความเสี่ยงที่หนี้จะสูญ หรือไม สามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี 

 

ในกรณีที่ผลการดําเงินงานของบริษัท Aอยูในเกณฑดี ทางบริษัท A ยอมคืนเงินใหแกธนาคาร B เปนแน แตหากวาผล
ประกอบการของบริษัท A ไมตรงตามเปาที่วางไว ก็ยอมมีโอกาสที่ทางบริษัท A จะจายเงินไมครบตามสัญญา ดังนั้นเพื่อเปนการปด
ความเสี่ยงดังกลาว ทางธนาคาร B จึงออก CLN ออกมาเสนอขายแกนักลงทุนตาง ๆ โดยมีเงื่อนไขวา หากบริษัท A จายเงินตรงตามที่
ตกลงไวผานหุนกู ผูถือ note จะไดรับอัตราผลตอบแทนที่รอยละ 5 (ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้นอยูที่รอยละ 2) และจะคืนเงิน
ตนในระยะเวลาที่กําหนด   แตหากบริษัท A จายเงินไมตรงตามที่สัญญา หรือเบี้ยว ไมจายเงินเลย นักลงทุนจะไดรับอัตราผลตอบแทนที่
รอยละ1.5 ตอป และไดรับเงินตนเพียงรอยละ 50 ของมูลคาหนาตั๋วเทานั้น 
 

จากรายละเอียดเบื้องตน ถาทานเปนนักลงทุนทานจะเลือกที่จะลงทุนใน CLN หรือไม ผูเขียนคิดวาคําตอบของแตละทานคง
จะแตกตางกันออกไปเปนแน บางทานอาจจะมองวาไมนาที่จะลงทุนเนื่องจากไมม่ันใจในการดําเนินงานของบริษัท A สูเอาเงินไปฝาก
ธนาคารกินดอกเบี้ย หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ใหอัตราผลตอบแทนที่ต่ํากวา แตมีความแนนอนมากกวา แตในขณะที่ผูอานบางทาน 
อาจจะชั่งใจระหวางอัตราผลตอบแทนเงินฝากและอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนของ CLN แลวพบวา ชางเยา
ยวนยิ่งนัก และมองวาภาวะเศรษฐกิจยังอยูในขาขึ้น ประจวบกับระยะเวลาในการไถถอนคอนขางสั้น เพียง 3 ปเทานั้น บริษัท A ยอม
สามารถคืนเงินตน พรอมดวยดอกเบี้ยอยางครบถวนเปนแนแท 
 

แตหากมองในมุมมองของผูออก CLN ก็จะพบวา ไมวาบริษัท A จะผิดนัดชําระหรือไม ตนเองก็ไมเดือนรอนเทาไร เนื่องจาก
หาก บริษัท A เปนลูกหนี้ที่ดี ทางธนาคารก็ไดรับสวนตางระหวางดอกเบี้ยเงินกูจากบริษัท A กับอัตราผลตอบแทนที่ตองจายใหแกนัก
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ลงทุน ถึงรอยละ 2.5 ซึ่งยังสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูดี แตเรายังพลาดอะไรสักอยางหรือเปลาครับ เราตองอยาลืมวาธนาคาร B 
สามารถนําเงินที่ไดจากการออก CLN ไปลงทุนตอได เอาแบบงาย ๆนะครับ ธนาคาร B นําเงินที่ไดไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยอีกที
หนึ่ง ฉะนั้นแลวในกรณีปรกติ ธนาคาร B จะไดรับอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดรอยละ 4.5 ตอป (สวนตางระหวางคูปองที่ไดจากหุนกูของบริษัท 
A กับอัตราผลตอบแทนที่จายใหแกนักลงทุนบวกดวยดอกเบี้ยเงินฝาก) แลวถาบริษัท A ผิดนัดชําระหละ ในกรณีนี้ทางธนาคารก็จาย
อัตราผลตอบแทนใหแกนักลงทุนเพียงรอยละ 1.5 ตอป ประจวบกับ ทางธนาคารจําตองรับผิดชอบเงินตนอีกกวารอยละ 50ของเงินตน
รวม ตามที่ไดตกลงกันไว อยางไรก็ตามก็ยังดีกวา เสียหนี้สูญไปเสียหมด จริงไหมครับทานผูอาน 

 

ผูเขียนขอสรุปส้ัน ๆ นะครับ ในภาวะปรกติ นักลงทุนจะไดรับอัตราผลตอบแทนที่คอนขางสูง (รอยละ 5 ตอป) ในขณะที่
ธนาคาร B จะไดรับอัตราผลตอบแทนที่รอยละ 4.5 ตอป และบริษัท A ลดตนทุนการกูยืมลง ซึ่งในกรณี   เชนนี้ ทุกฝายไดรับประโยชน
กันทั่วหนา แตในภาวะที่ไมปรกติกลาวคือ บริษัท A ไมสามารถจายเงินไดตามกําหนด (หรือไมยอมจายเงินเลย) ทางธนาคาร B ก็ยัง
เหลือเงินทุนอีกครึ่งหนึ่ง บวกกับอัตราดอกเบี้ยอีกเล็กนอย ในขณะที่นักลงทุนจะสูญเสียเงินไปกวาครึ่ง และไดรับอัตราผลตอบแทนที่
ลดลง (ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ไดรับยังนอยกวาดอกเบี้ยเงินฝากเสียอีก) จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ผลตอบแทนของนักลงทุนจะ
ขึ้นอยูกลับ credit performance ของสินทรัพยอางอิงนั้นเอง สุดทายนะครับผูเขียนขอฝากประโยคยอดฮิตสักประโยคนะครับ “การ
ลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน” 
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