หน ้าแรก / บริการทีหน่วยงานอืน ๆ กํากับดูแล / การลงทุน / ตราสารหนี (Debt Instruments)

หมายถึงตราสารทีให ้สิทธิการเป็ น เจ้าหนีของกิจการ แก่ผู ้ลงทุน ซึงในฐานะเจ ้าหนี ผู ้ลงทุนจะได ้รั บผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อนื ๆ ตามทีได ้มีการกําหนดไว ้
โดยผู ้ออกตราสารหนีจะระบุอัตราผลตอบแทน กําหนดวันจ่ายดอกเบีย และวันครบอายุหรือกําหนดไถ่ถอนตราสารไว ้อย่างชัดเจน

01

ซึงประกอบด ้วย
1. ตัวเงินคลัง (Treasury Bill) คือตราสารหนีระยะสันอายุไม่เกิน 1 ปี ทีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็ นผู ้ออกจําหน่าย
เพือกู ้ยืมเงินระยะสันจากประชาชน โดยตราสารหนีประเภทนีจะไม่มดี อกเบีย
แต่ผู ้ลงทุนจะได ้รั บผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับจํานวนเงินตามหน ้าตัวซึงต่าํ กว่าราคาขาย เช่น ซือตัวเงินคลังทีมีราคาหน ้าตัว 100
บาท ในราคา 97 บาท เมือครบกําหนดไถ่ถอน ก็จะได ้รั บเงินตามหน ้าตัว 100 บาท ผลต่าง 3 บาท ก็จะเป็ นผลตอบแทนทีได ้

2. พันธบัตรรัฐบาล เป็ นตราสารหนีทีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็ นผู ้ออก ทีมีอายุตงแต่
ั
1 ปี ขนไป
ึ
ตราสารทีออกโดยกระทรวงการคลังเป็ นตราสารทีมีความเสียงจากการผิดนัดการจ่ายดอกเบียและเงินต ้น (Default Risk) น ้อย
จึงเหมาะกับผู ้ลงทุนทีไม่ชอบความเสียง แต่ตราสารประเภทนีก็ยังมีความเสียงด ้านอืน ๆ ทีควรคํานึงถึง เช่น
ความเสียงด ้านราคาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
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01

เป็ นตราสารหนีทีออกโดยองค์กรภาครั ฐ เช่น
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือทีออกโดยรั ฐวิสาหกิจ เช่น
พันธบัตรการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ํ้
พันธบัตรรั ฐวิสาหกิจบางแห่งมักได ้รั บการคาประกั
นจาก
รั ฐบาลเพือเพิมความน่าเชือถือ
ตราสารหนีประเภทนีมีความเสียงของการผิดนัดการจ่า
ยดอกเบียและเงินต ้นต่าํ แต่ยังมีความเสียงอืน ๆ เช่น
ความเสียงด ้านราคาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัต
ราดอกเบีย

ในกรณีทผูี ้ออกตราสารล ้มละลาย
ิ ธิในการเรียกร ้องสินทรั พย์จ
ผู ้ถือหุ ้นกู ้ประเภทนีจะมีสท
ากผู ้ออกตราสาร
ในอันดับทีด ้อยกว่าเจ ้าหนีสามัญรายอืน
ิ ธิเรี
แต่จะสูงกว่าผู ้ถือหุ ้นบุรมิ สิทธิและหุ ้นสามัญซึงมีสท
ยกร ้องเป็ นอันดับสุดท ้าย
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เป็ นตราสารหนีทีออกโดยเอกชนเพือระดมทุนไปใช ้ใน
การดําเนินกิจการ ตราสารหนีประเภทนีมักถูกเรียกว่า
“หุ ้นกู”้
โดยหุ ้นกู ้จะมีความเสียงทีผู ้ออกตราสารอาจผิดนัดในก
ารจ่ายดอกเบียและคืนเงินต ้น ดังนัน
เอกชนจึงต ้องให ้ผลตอบแทนทีมากกว่าตราสารหนีทีอ
อกโดยรั ฐบาล เพือชดเชยความเสียงทีมีมากกว่า
และยังมีความเสียงด ้านราคาทีเกิดจากการเปลียนแปล
งของอัตราดอกเบีย

ิ ธิในการเรียกร ้องสินทรั พย์จ
ผู ้ถือหุ ้นกู ้ประเภทนีจะมีสท
ากผู ้ออกตราสาร ทัดเทียมกับเจ ้าหนีสามัญรายอืน ๆ
และสูงกว่าผู ้ถือหุ ้นกู ้ด ้อยสิทธิ
ผู ้ถือหุ ้นบุรมิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญตามลําดับ
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01
02
01
02
01

หมายถึง
ํ้
หุ ้นกู ้ทีผู ้ออกตราสารนํ าสินทรั พย์มาคาประกั
นการออก
หุ ้นกู ้
และผู ้ถือจะมีบรุ มิ สิทธิเต็มทีในสินทรั พย์ทวางเป็
ี
นประกั
นนันเหนือเจ ้าหนีสามัญรายอืน ๆ
โดยปกติในทางปฏิบตั มิ ักจะมีการตังบุคคลทําหน ้าทีเป็
นผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ (Bond Holder Representative)
ํ้
เพือทําการตรวจสอบสถานะของสินทรั พย์ทนํี ามาคาปร
ะกัน
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หมายถึง หุ ้นกู ้ทีไม่มสี นิ ทรั พย์ใด ๆ
วางไว ้เป็ นประกันในการออก
ซึงหากผู ้ออกตราสารล ้มละลายต ้องทําการแบ่งสินทรั พ
ย์กับเจ ้าหนีรายอืนตามสิทธิและสัดส่วน

เป็ นตราสารหนีทีจ่ายดอกเบียเป็ นงวดตามทีกําหนดไว ้ในตราสารหนี โดยทัวไปจ่ายปี ละ 2 ครั ง ทุกงวด 6 เดือน ตลอดอายุของตราสารหนี

เป็ นตราสารหนีทีไม่มกี ารจ่ายดอกเบียระหว่างงวด
แต่จะจ่ายให ้เมือตราสารหนีครบกําหนด
โดยทัวไปดอกเบียทีจ่ายเมือครบกําหนดอายุจะคํานวณ
ทบต ้นปี ละ 2 ครั ง
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คือตราสารหนีทีไม่มดี อกเบียแต่จะขายต่าํ กว่าราคาทีต
ราไว ้
และเมือครบกําหนดไถ่ถอนจะได ้รั บเงินคืนเต็มราคาทีต
ราไว ้
ส่วนต่างระหว่างราคาซือกับราคาทีได ้รั บจากการไถ่ถอ
นเป็ นผลตอบแทนแก่ผู ้ลงทุน

เป็ นตราสารหนีทีจ่ายเงินให ้แก่ผู ้ถือตราสารหนีหรือบัตรดอกเบีย ตราสารหนีชนิดนีจะมีบตั รดอกเบียติดกับตัวตราสารหนี
และโอนกรรมสิทธิกันได ้โดยการส่งมอบ

ื
เป็ นตราสารหนีทีจ่ายเงินให ้แก่ผู ้มีชอในตราสารหนี
และ
ต ้องจดทะเบียนกรรมสิทธิไว ้ทีนายทะเบียน
การโอนกรรมสิทธิต ้องกระทําโดยการจดทะเบียน
ตราสารหนีชนิดนีไม่มบ
ี ตั รดอกเบีย
แต่จะจ่ายดอกเบียโดยการนํ าเข ้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามทีแจ ้งความจํานงไว ้

เป็ นหุ ้นกู ้ทีจ่ายดอกเบียในอัตราคงทีตามทีกําหนดไว ้
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เป็ นตราสารหนีทีเจ ้าของกรรมสิทธิไม่มตี ราสารหนีไว ้ค
รอบครอง
แต่ฝากไว ้กับนายทะเบียนซึงจะออกใบรั บให ้แก่ผู ้จดบั
ญชี
การจ่ายดอกเบียกระทําโดยการนํ าเงินเข ้าบัญชีเงินฝาก
ทีธนาคารตามทีแจ ้งความจํานงไว ้
การโอนกรรมสิทธิต ้องกระทําเป็ นหนังสือแจ ้งต่อนายท
ะเบียน

เป็ นหุ ้นกู ้ทีอัตราดอกเบียมีการเปลียนแปลงได ้ตามอัตร
าอ ้างอิงทีกําหนด เช่น อัตรา MLR+ 1%

เกิดจากความไม่แน่นอนว่าบริษัทผู ้ออกตราสารหนีจะสามารถจ่ายคืนผู ้ลงทุนตามทีกําหนดไว ้ในตราสารหนีได ้หรือไม่
ซึงถ ้าเป็ นพันธบัตรรั ฐบาลก็จะมีความเสียงประเภทนีน ้อยกว่าหุ ้นกู ้ของเอกชน

เนืองจากตราสารหนีส่วนใหญ่จะให ้ผลตอบแทนในลักษณะการจ่ายดอกเบียทีแน่นอนให ้แก่ผู ้ลงทุน ซึงหากอัตราดอกเบียในปั จจุบนั เปลียนแปลงไป
ราคาของตราสารหนีในปั จจุบนั ก็จะเปลียนแปลงไปด ้วยในทิศทางทีตรงข ้ามกัน แต่ถ ้าผู ้ลงทุนถือตราสารหนีจนครบกําหนด ก็จะได ้รั บเงินต ้นและดอกเบียคืนตามทีกําหนดในตราสารหนีนัน

คือความเสียงทีผู ้ลงทุนไม่สามารถซือหรือขายสัญญาตราสารหนีในเวลาและราคาทีต ้องการได ้

ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ในหัวข ้อ สินค ้า/บริการ (ตราสารหนี)

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

