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!!!! เกร็ดความรู : Forward Rate Agreements (FRA)
ในสัปดาหท่ีแลวเราไดพูดถึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาแบบ FORWARD และไดกลาวท้ิงทายถึงสัญญาแบบ

Forward Rate Agreements (FRA) ซ่ึงเปนขอตกลงระหวางคูสัญญา ท่ีตกลงจะทํ าการช ําระสวนตางท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การท่ีอัตราดอกเบ้ียในอนาคตมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีไดกํ าหนดไวในสัญญา โดยค ํานวณจาก
เงินตนท่ีไดระบุไว โดยขางหน่ึงของผูทํ าสญัญาหรือ ผูขายหรือที่เรียกวา FRA seller จะจายสวนตางท่ีเพ่ิมข้ึนแกอีกฝายใน
กรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันสงมอบในอนาคตมีการปรับตัวสูงกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกํ าหนดในสัญญา  ขณะที่อีกฝาย
ท่ีเรียกวา FRA buyer จะจายสวนตางท่ีเกิดจากการลดลงของอัตราดอกเบ้ียในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียในอนาคตมีการปรับตัว
ลดลงกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีไดกํ าหนดไว ในสัปดาหน้ีเราจะมาดูตัวอยางของการใชสัญญา FRA ในการปองกันความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย      

สมมติวา บริษัท A มีการระดมทุนโดยการออกหุนกูซ่ึงจายดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating Rate Bond)โดยอางอิง
กับอัตราดอกเบ้ียเงินกู MLR ของธนาคาร B บวก 1 % โดยมีกํ าหนดจายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และออกขายแกผูลงทุนในวง
เงินท้ังหมด 100 ลานบาท  ท้ังน้ีจากสภาพเศรษฐกิจท่ีผานมาบริษัท A  มีการประเมินวาจะมีรายรับในอนาคตเพียงพอ
ส ําหรับจายดอกเบ้ียหุนกู ไดในอัตราท่ีสูงสุดเทากับรอยละ 9  ตอป เพ่ือเปนการปองกันความเส่ียงจากการปรับตัวข้ึนของ
อัตราดอกเบ้ีย MLR  บริษัท A จึงตัดสินใจทํ าสญัญา FRA กับธนาคาร B โดยกํ าหนดใหดอกเบ้ียในสัญญาเทากับรอยละ 9
ท่ีเงินตนเทากับ 100 ลานบาท และกํ าหนดใหบริษัท A เปน FRA buyer ขณะที่ ธนาคาร B เปน FRA seller กํ าหนดใหมี
การจายสวนตางของดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เราลองมาดูวาสญัญา FRA จะชวยปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบ้ียไดอยางไร

สมมติวาอีก 6 เดือนตอมาอัตราดอกเบ้ีย MLR มีการปรับตัวสูงข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 11 ตอป ซึ่งหมายความวา
บริษัท  A จะมีภาระในการช ําระอัตราดอกเบ้ียหุนกูเทากับ รอยละ 11+1 = 12 ตอป หรือคิดเปนรอยละ 6 ตอคร่ึงป  ซ่ึงมาก
กวาคาประมาณการท่ีจะสามารถช ําระได ท่ีอัตราสูงสุดรอยละ 4.5 ( 9/2)  อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัท A ไดทํ าสญัญา
FRA กับธนาคาร B บริษัท A จะไดรับดอกเบ้ียจากสวนตางท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากธนาคาร B เทากับ

ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร B    =         (6%-4.5%) x 100 =  1.5 ลานบาท
                ในทางตรงกันขามหากอีก 6 เดือนขางหนาดอกเบ้ีย MLR มีการปรับตัวลดลงเหลือรอยละ 7  ตอป ทํ าใหบริษัท
A มีภาระการจายดอกเบ้ียเทากับ รอยละ 7+1 = 8 ตอป หรือ รอยละ 4 ตอคร่ึงป  ซ่ึงนอยกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกํ าหนดไวใน
สัญญา  ทํ าใหบริษัท A ตองช ําระเงินสวนตางของดอกเบ้ียเทากับ
                เงินจายดอกเบ้ียแกบริษัท  A  =         (4.5%-4%) x 100  =  0.5  ลานบาท

               ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่ม
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ดอกเบ้ียปรับตัวลดงลง

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา  จากการทํ าสญัญา FRA  บริษัท A สามารถปรับตนทุนดอกเบ้ียท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียลอย
ตัว มาเปนตนทุนดอกเบ้ียท่ีคงท่ีๆ รอยละ 9 ตอปได โดยไมตองกังวลวาอัตราดอกเบ้ียอางอิง MLR ของหุนกูจะปรับข้ึน
หรือลดลง จึงมีบริษัทหลายแหงท่ีออกหุนกูท่ีจายดอกเบ้ียแบบลอยตัว ใชสัญญา FRA ในการลดความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดดวยวิธีการดังหลาว  นอกจากน้ีสัญญา FRA ยังสามารถใชบริหารการลงทุนเพ่ือเพ่ิมผล
ตอบแทนจากการลงทุนไดดวย  เชนในกรณีตัวอยาง ในสวนของธนาคาร B จะเห็นวาในสภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียอยูใน
ระดับตํ ่า การทํ าสญัญา FRA จะทํ าใหธนาคาร B จะไดรับผลตอบแทนเพ่ิมเติม จากการไดรับสวนตางดอกเบ้ียจากบริษัท
A

รายรับ 4.5%

A

ดอกเบี้ยหุนกู 6%

ดอกเบี้ย MLR = 5.5%(ครึ่งป)

B1.5%

รายรับ 4.5%

A

ดอกเบ้ียหุนกู  4%

ดอกเบี้ย MLR = 3.5%(ครึ่งป)

B0.5%
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