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ค�านิยม

ตราสารหนี้ นับเป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งท่ีสร้างรายได้สม�่าเสมอให้กับ 

นักลงทุน และยังนับเป็นการลงทุนระยะยาว ท่ีสามารถสร้างความมั่งค่ังให้กับนักลงทุนได้ใน 

วยัเกษยีณ อย่างไรกต็ามตราสารหน้ีน้ัน เป็นตราสารทางการเงินท่ีมคีวามซับซ้อนมากกว่าตราสารทุน 

จึงท�าให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารหนี้อย่างแท้จริง 

ผมมคีวามยนิดแีละภมูใิจทีไ่ด้แนะน�าต�าราเรือ่ง กำรวเิครำะห์ตรำสำรหนี	้ทีไ่ด้เขยีนและ

รวบรวมโดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรพนธ์ วฒันาธร อาจารย์ประจ�าภาควชิาการเงนิ มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ ให้กับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ และอ้างอิงที่จะ

สามารถยังประโยชน์ให้กับทุกท่านที่สนใจ เป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพนธ์  

มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยหวังว่า ผู้ที่ได้อ่าน

จะสามารถน�าไปประกอบใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ สมกับปณิธานที่ได้ตั้งไว้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ 

หัวหน้าภาควิชาการเงิน 

      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ตราสารหนี้ถือเป็นตราสารทางการเงินท่ีส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยตราสารหนี้เป็นทั้งช่องทางในการระดมทุนของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนผู้ซึ่งต้องการ 

ระดมทุนหรือที่เราหมายถึงผู้กู ้ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการลงทุนของผู้ลงทุนด้วยหรือผู้ให้กู้  

ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการเรียบเรียงและจัดท�าหนังสือการวิเคราะห์ตราสารหนี้เล่มนี้  

จงึมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เป็นการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัตราสารหนีเ้พ่ือเป็นทางเลอืกให้กบัผูอ่้าน

ในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนวิชาตราสารหนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ

ศึกษาในวิชาการวิเคราะห์ตราสารหนี้ โดยเนื้อหาที่เขียนถูกเรียบเรียงจากต�ารา สื่อสิ่งพิมพ์  

รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนถึงพลวัตของความรู้ที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา

หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ถกูเรยีบเรยีงข้ึนเพือ่ให้ผู้อ่านสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย ผ่านการเรยีบเรียง

เค้าโครงโดยผู้เขียน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้ง 10 บท โดยในบทที่ 1 และ 2 จะแนะน�าให้ผู้อ่าน

ได้รู้จักกับตราสารหนี้ รวมถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะต่างๆ การซ้ือและการขายตราสารหนี้ 

รวมถึงพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย บทที่ 3 น�าเสนอถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับตราสารหนี้ บทที่ 4 และ 5 เป็นการน�าเสนอวิธีการค�านวณหามูลค่าท่ีแท้จริงและ 

วธิกีารค�านวณอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี ้ในมติต่ิางๆ บทท่ี 6 และ 7 อธบิายถึงอตัราดอกเบ้ีย

พื้นฐาน เส้นอัตราผลตอบแทนรวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย บทที่ 8 และ 9 

อธิบายความส�าคัญของดูเรชั่น (Duration) และคอนเวคซิตี้ (Convexity) ของตราสารหนี้รวมถึง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียต่อมูลค่าของตราสารหนี้ และในบทสุดท้าย

เป็นการน�าเสนอกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

โดยเนื้อหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาของหนังสือเล่มนี้ ถูกประมวลขึ้นจากองค์ความรู้ของ 

ผู้เขียน ซึ่งได้ปรับปรุงให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ เพื่อหวังว่าจะ

เกิดประโยชน์กับผู้อ่านให้เข้าถึงความรู้และข้อมูลท่ีมีความเป็นปัจจุบัน หากมีความผิดพลาด 

หรือบกพร่องประการใด หรือค�าติชม ผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร

woraphon@tbs.tu.ac.th

ค�าน�า

����������������������.indd   14 20/4/2565 BE   14:33

ตวั
อย
า่ง



2

1.1 บทน�า

ในการบริหารจัดการทางการเงิน เราสามารถแบ่งทรัพย์สินออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ตราสารหนี ้(Debt) และ ตราสารทนุ (Equity) โดยตราสารหนีถ้อืเป็น “สญัญา” ซึง่หมายความว่าเป็น

ตราสารทีแ่สดงถงึความเป็นหนี ้เป็นการก่อภาระพนัธะผกูพนัระหว่างผูใ้ห้กูห้รอืเจ้าหนี ้(Lender หรอื 

Bondholder) โดยในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ถือตราสาร” และ ผู้กู้หรือลูกหนี้ (Borrower หรือ Issuer)  

โดยในทีน่ีจ้ะเรยีกว่า “ผูอ้อกตราสารหรอืผูล้งทนุ” โดยผูถ้อืตราสารจะให้ผูอ้อกตราสารกู้ยมืเงนิจ�านวน

ตามสัญญาเงินกู้ ซึ่งจะระบุอัตราดอกเบี้ยวันครบก�าหนดช�าระคืนหนี้ไว้ล่วงหน้า และผู้ออกตราสาร

สัญญาท่ีจะช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ในอัตราและระยะเวลาที่ก�าหนดคืนให้แก่ผู ้ถือตราสาร  

ในขณะที่ตราสารทุน ผู้ถือหุ้นจะมีลักษณะของความเป็นเจ้าของ มีสิทธิควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของบริษัทผ่าน 

การประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลโดยไม่มีสัญญาหรือพันธะผูกพัน

ระหว่างกัน

1.2 ตราสารหนี้

ในตลาดการเงินของประเทศไทย ตราสารหนี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่ส�าคัญ

ของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงินลงได้เมื่อเทียบกับการกู้ยืมเงินจากสถาบัน 

การเงนิ อกีทัง้ยงัเป็นทางเลอืกในการลงทนุส�าหรบันกัลงทนุในช่วงเวลาทีเ่กดิความผนัผวนในตลาดทนุ  

โดยในตลาดตราสารหนี ้ผูล้งทนุในตราสารหนีห้รอืผูถ้อืตราสารหนี ้ได้แก่ นกัลงทนุประเภทต่าง ๆ  อาทิ 

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาต ิ โดยทีผู่อ้อกตราสารหรอืผูกู้จ้ะมทีัง้รฐับาล 

หน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน รัฐบาลต่างประเทศ และบริษทัเอกชนต่างประเทศ เป็นต้น

1.3 คุณลักษณะของตราสารหนี้

เนือ่งจากตราสารหน้ีถอืเป็นสญัญาหรอืพนัธะผกูพนัระหว่างผูถ้อืตราสาร และผูอ้อกตราสาร 

ดังนั้น องค์ประกอบที่ส�าคัญของตราสารหนี้ประกอบไปด้วย

1.3.1 ชื่อผู้ออกตราสาร (Issuer)

หมายถึงตราสารหน้ีจะต้องมีการระบุช่ือผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้กู้ ซ่ึงจะผูกพันตามสัญญา

เงนิกูโ้ดยผูอ้อกตราสารหนีจ้ะเป็นผูม้หีน้าทีใ่นการช�าระดอกเบีย้และช�าระคนืเงนิต้นให้แก่ผูถ้อืตราสาร

หรือผู้ลงทุน
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2.1 บทน�า

ตามที่ได้กล่าวถึงความหมาย คุณลักษณะ และการแบ่งประเภทของตราสารหนี้ไว้ใน 

บทที่ 1 แล้ว ในบทท่ี 2 จะกล่าวถึงความส�าคัญของตลาดตราสารหนี้ รวมถึงพัฒนาการของตลาด

ตราสารหนีใ้นประเทศไทย การซือ้ขายตราสารหนีท้ัง้ในตลาดแรกและตลาดรอง การอ่านและท�าความ

เข้าใจสัญลักษณ์ของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้

2.2 การพัฒนาของตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทย

ตราสารหนีรุ้น่แรกของประเทศไทยเกดิขึน้ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี 2448 ออกโดย รัฐบาลไทยได้ท�าการออกพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 40 ปี 

มูลค่า 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ระดมทุนในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส มีการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 

ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมทุนในการสร้างทางรถไฟสายลพบุรี-อุตรดิตถ์ ระยะทางรวม  

352 กิโลเมตร หลังจากน้ันรัฐบาลไทยได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาล ท้ังในยุโรปและต่างประเทศ 

อีกหลายครัง้ เพือ่ระดมทนุจากนกัลงทนุต่างประเทศ รวมถึงพนัธบัตรรฐัวสิาหกจิของไทยโดยกรมรถไฟ 

ซ่ึงได้มีการออกตราสารหนี้จ�านวน 4.6 ล้านปอนด์ ในปี พ.ศ. 2452 เพื่อระดมทุนจากสหพันธรัฐ 

มาลายู เพื่อมาใช้สร้างทางรถไฟสายใต้ ซึ่งนับเป็นพันธบัตรรัฐวิสาหกิจฉบับแรกของประเทศไทย โดย

รัฐบาลไทยได้ออกพันธบัตรเรื่อยมาจนถึงปี 2467 หลังจากนั้น รัฐบาลไทยได้ออกพันธบัตรสกุลเงิน

บาทเป็นรุ่นแรก มีมูลค่า 10 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 

เดอืน คอื วนัที ่15 มนีาคม 2476 และ 15 กนัยายน 2476 และหลงัจากนัน้รัฐบาลไทยได้ออกพนัธบัตร

เป็นสกุลเงินบาทเพื่อระดมทุนจากภายในประเทศ โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 

ผู้ดูแลการออกพันธบัตรของรัฐบาล ในปี 2488 รัฐบาลไทยได้ออกตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล

ระยะสั้น อายุ 12 เดือน เป็นครั้งแรก ตาม พ.ร.บ. ตั๋วเงินคลัง ปี พ.ศ. 2487

ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-

2509) โดยรัฐบาลไทยได้ท�าการระดมทุนผ่านตราสารหน้ี รูปแบบต่าง ๆ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล 

ระยะยาว ตั๋วเงินคลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าเป็นเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับดังกล่าว โดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อน�ามาเป็นเงินทุนในการชดเชยการขาดดุล 

งบประมาณ จากนโยบายภาครัฐเรื่อยมาจนถึงปี 2533 ซึ่ง รัฐบาลไทยมีสถานะการเงินที่ดีขึ้น  

จงึหยดุออกพันธบตัรเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณจากการหยดุออกพนัธบัตรรฐับาลดงักล่าว ท�าให้
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เงินกู้โดยไม่ช�าระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 2) นโยบายที่จะหยุดพักช�าระหนี้ชั่วคราว อันเนื่องมาจาก

ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่กระทบต่อเศรษฐกิจ โดยการกระท�าหรือนโยบายทั้ง 2 ส่วนจะส่ง 

ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าตราสารหนี ้

3.12 บทสรุป

แม้ว่าการลงทุนในตราสารหนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงโดยรวมต�่ากว่าการลงทุนในตราสารทุน 

แต่ผูล้งทนุในตราสารหน้ีควรท�าความเข้าใจถงึความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกับการลงทุนในตราสารหนีใ้นแต่ละ

ประเภทรวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้ อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียสามารถส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้ผ่านความเสี่ยง  

2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบทางตรงต่อราคาของตราสารหนี้ และความเสี่ยงจาก

การลงทนุต่อ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการน�าดอกเบีย้ไปลงทนุ (Reinvestment Risk) หากดอกเบีย้ในตลาด

เปลี่ยนแปลงการน�าดอกเบี้ยไปลงทุน ผลตอบแทนจากการน�าดอกเบี้ยลงทุนต่อย่อมเปลี่ยนแปลง 

ไปตาม 

ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาต่อมาได้แก่ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ เช่น 

ความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด (Call Risk) ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนท่ี 

ผู้ลงทุนคาดหวัง รวมถึงเกิดความไม่แน่นอนต่อกระแสเงินสดของผู้ลงทุน ความเสี่ยงด้านเครดิต  

(Credit Risk) เป็นความเสี่ยงหลักที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการช�าระคืน

หนีไ้ด้ตามก�าหนด โดยนอกเหนือจากความเสีย่งทางด้านเครดติแล้ว ยงัมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง

ของส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและความเสี่ยงอันเกิดจากตราสารหนี้หรือ 

ผู้ออกตราสารหนี้ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือก็ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ผู ้ลงทุนจะต้องพิจารณาใน 

การลงทุนในตราสารหน้ี นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ได้กล่าวมา ผู้ลงทุนยังคงต้องพิจารณาจาก 

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในระบบเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้อง เช่น ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ ความเสีย่งทางด้าน

สภาพคล่อง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ท่ี 

ไม่คาดฝันต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อีกท้ัง หากผู้ลงทุนต้องการท่ีจะลงทุนในตราสารหนี ้

ต่างประเทศ ยังจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และ 

ความเสี่ยงของประเทศหรือภาครัฐบาลร่วมด้วย
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3.13 ค�าถามท้ายบท

ข้อ 1.  จงอธิบายความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในตราสารรัฐบาลระยะสั้นต้องเผชิญ

ข้อ 2.  จงอธิบายความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในตราสารเอกชนต่างประเทศต้องเผชิญ

ข้อ 3.  จงอธิบายความหมายของความเสี่ยงด้านเครดิต

ข้อ 4.  ตราสารหนี้ประเภทใดเป็นตราสารหนี้ที่ปราศจากความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ

ข้อ 5.  ตราสารหนี้ประเภทใดที่ปราศจากความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด
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ตวัอย่างที ่ 5-20 นางสาวพมิวรา ต้องการหาผลตอบแทนรวมจากการลงทนุในตราสารหนี้ 

อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 12% ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั้ง โดยมีผลตอบแทนที่ผู ้ลงทุนคาดหวังที่ 9%  

โดยเมือ่หลงัจาก นางสาวพมิวรา ได้ซือ้ตราสารหน้ีดงักล่าวแล้ว อตัราดอกเบ้ียในตลาดลดลงเหลอื 9% 

และนางสาวพมิวรา ต้องการทีจ่ะลงทนุเป็นระยะเวลา 5 ปี

การค�านวณผลตอบแทนรวมของตราสารหนี้จะต้องรวมองค์ประกอบของผลตอบแทน 

รวมทั้ง 3 แหล่งได้แก่ 1) ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบ้ีย 2) ผลตอบแทนจากการน�าดอกเบ้ียรับไป

ลงทุนต่อ 3) ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคา 

ราคาต้นทนุของตราสารหนีท้ีน่างสาวพมิวรา ซ้ือสามารถหาได้จากสมการท่ี 4.5 ดงันี้

มูลค่าของดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการน�าดอกเบี้ยรับไปลงทุนต่อ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ

น�าไปลงทุนต่อที่อัตราผลตอบแทนในตลาดที่ 8% สามารถค�านวณได้จากสมการ 5.7 ดังนี้

  5.7

โดยที่ FVA  หมายถงึ มลูค่าในอนาคตของดอกเบ้ียและการน�าดอกเบีย้ไปลงทุนต่อ

 CF  หมายถึง ดอกเบี้ยรับที่จะถูกน�าไปลงทุนต่อ

 i หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนต่อ

 n หมายถึง จ�านวนช่วงเวลาที่ท�าการลงทุนซ�้า

จากสมการ 5.7 เราสามารถค�านวณมลูค่าของดอกเบีย้รบัและน�าดอกเบีย้รับไปลงทนุต่อได้ 

ดังนี้

 

องค์ประกอบสดุท้ายของผลตอบแทนรวม ได้แก่ ผลตอบแทนจากการเปลีย่นแปลงของราคา 

ซึ่งเราสามารถใช้สมการที่ 4.5 เพื่อหามูลค่าของตราสารหนี้ใน 5 ปีข้างหน้า (อายุคงเหลือ 5 ปี) และ

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็น 8% ได้ ดังนี้
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ดังน้ัน ถ้านางสาวพิมวรา ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวด้วยต้นทุนซื้อ 1,192.53 บาท  

นางสาวพิมวรา จะได้รบัดอกเบีย้รบัและน�าดอกเบีย้รบัไปลงทนุต่อ ณ ปีที ่5 (ปีทีส่ิน้สดุการลงทนุ) เป็น  

มูลค่า 703.99 บาท และสามารถขายตราสารหนี้ดังกล่าว ณ ปีที่ 5 เป็นมูลค่า 1,159.71 บาท ดังนั้น 

เราสามารถหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะเวลา 5 ปี ได้ตาม สมการ 4.1 ดังนี้

 

โดยสรุป หากนางสาวพิมวรา ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี นางสาว 

พิมวรา จะได้รับผลตอบแทน 9.34% ต่อปี

ตวัอย่างที ่5-21 นางสาวพมิวรา ต้องการหาผลตอบแทนรวมการลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่่าย

ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ๆ ละ 1 ครั้ง มูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 บาท อายุคงเหลือ 5 ปี โดยมีอัตราผลตอบแทน

ที่ผู้ลงทุนต้องการเป็น 7% และท�าการลงทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี ท้ังนี้หลังจากที่นางสาวพิมวรา  

ได้ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวพบว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นเป็น 8%

การค�านวณผลตอบแทนรวมของตราสารหนี้จะต้องรวมองค์ประกอบของผลตอบแทน 

รวมทั้ง 3 แหล่งได้แก่ 1) ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบ้ีย 2) ผลตอบแทนจากการน�าดอกเบ้ียรับไป

ลงทุนต่อ 3) ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคา 

ราคาต้นทุนของตราสารหนี้ที่นางสาวพิมวราซื้อสามารถหาได้จากสมการที่ 4.5 ดังนี้

มูลค่าของดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการน�าดอกเบี้ยรับไปลงทุนต่อ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ

น�าไปลงทุนต่อที่อัตราผลตอบแทนในตลาดที่ 8% สามารถค�านวณได้จากสมการ 5.6 ดังนี้
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7.5 บทสรุป

ทฤษฎีโครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย เป็นทฤษฎีท่ีน�ามาใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง 

เส้นอัตราผลตอบแทนในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น รปูแบบผลตอบแทนแบบปรกต ิรปูแบบอตัราผลตอบแทน

แบบลาดลง รูปแบบอัตราผลตอบแทนแบบแบนราบ รูปแบบอัตราผลตอบแทนแบบหลังเขา เป็นต้น 

โดยทฤษฎีโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่สามารถน�ามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเส้นอัตรา 

ผลตอบแทน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ทฤษฎีหลัก ๆ ได้แก่ ทฤษฎีการคาดการณ์ของตลาด  

ซึ่งกล่าวว่า อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีจะขึ้นอยู ่กับการคาดการณ์ของผู ้ลงทุนเกี่ยวกับ 

อัตราผลตอบแทนในอนาคตเพียงปัจจัยเดียว ดังนั้น อัตราผลตอบแทนล่วงหน้า หรือ Forward Rate 

จะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของอัตราผลตอบแทนในอนาคตของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ  และทฤษฎี 

การตลาด ซึง่กล่าวว่า อตัราผลตอบแทนในแต่ละช่วงอายขุองตราสารหนีจ้ะถกูก�าหนดโดยอปุสงค์และ

อุปทานในแต่ละช่วงอายุของตราสารหนี้ เป็นผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทน
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ตารางที่ 8-3 แสดงการค�านวณหา Macaulay Duration ส�าหรับตัวอย่างที่ 8-1

(1) (2) (3) (4) (5)

งวดที่ กระแสเงินสด
อัตราคิดลดที่

อัตราผลตอบแทน 4%

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสด
เวลา*มูลค่าปัจจุบัน

(t) CF PV at YTM PV(CF) PV(CF)*t

1 40.00 0.962 38.462 38.462

2 40.00 0.925 36.982 73.964

3 40.00 0.889 35.560 106.680

4 40.00 0.855 34.192 136.769

5 40.00 0.822 32.877 164.385

6 40.00 0.790 31.613 189.675

7 40.00 0.760 30.397 212.777

8 40.00 0.731 29.228 233.821

9 40.00 0.703 28.103 252.931

10 1,040.00 0.676 702.587 7,025.867

ท�าการหาผลรวมในคอลัมน์ที่ (4): r r 1,000

ท�าการหาผลรวมในคอลัมน์ที่ (5): r r 8,435.33

r r 8.435

Macaulay Duration ส�าหรับกระแสเงินสด m ครัง้ต่อปี 4.218

จากตารางที ่8-1 ได้แสดงขัน้ตอนการค�านวณหา Macaulay Duration ส�าหรบัตราสารหนี้

ที่มีการจ่ายดอกเบี้ย 8% (Coupon Bond) อายุ 5 ปี โดยตราสารหนี้มีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง 

และมีราคาขายตามมูลค่าหน้าต๋ัวที่ 1,000 บาท โดยค�านวณมูลค่า ณ อัตราผลตอบแทน 8%  

โดยพบว่า Macaulay Duration มีค่าเท่ากับ 8.435 ต่อครึ่งปี และมีค่า 4.218 ต่อปี โดยเราสามารถ

ใช้ความสัมพันธ์ตามสมการ 8.6 เพื่อท�าการหาค่า Modified Duration ได้ ดังนี้

และเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ตามสมการ 8.8 เพื่อค�านวณหา Modified Duration ต่อ 1 ปีได้ ดังนี้
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จากตัวอย่างที่ 10-1 จะพบว่า เมื่อผู้ลงทุนใช้กลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรือ Immunization โดยท�าการสร้าง 

พอร์ตโฟลิโอที่มีค่า Duration เท่ากันทั้งฝั่งสินทรัพย์และหนี้สิน จะท�าให้มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอ 

สามารถป้องกันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดได้

10.3 กลยุทธ์เชิงรุก (Active Management)

10.3.1 กลยุทธ์เลือกลงทุนในตราสารหนี้ทดแทน (Substitution Swap)

กลยทุธ์เลอืกลงทนุในตราสารหนีท้ดแทน เป็นการเลอืกลงทนุในตราสารหนีท้ีม่คีณุลกัษณะ

คล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาถึง อัตราดอกเบ้ีย อายุคงเหลือ อันดับความน่าเช่ือถือ อนุพันธ์แฝงและ

คณุลกัษณะอ่ืน ๆ  โดยการเลอืกลงทนุในตราสารหนีท้ดแทน ซ่ึงเป็นการแสวงหาตราสารหนีท่ี้คล้ายคลงึ

กนัแต่มรีาคาทีแ่ตกต่างกนัโดยแตกต่างออกไปจากมลูคา่ทีแ่ท้จรงิ การปรับพอรต์โฟลิโอจะท�าโดยขาย

ตราสารหนี้ที่มีราคาสูงออกไปและเข้าซื้อตราสารหนี้ที่มีราคาต�า่กว่า 

ยกตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ของบริษัท A อายุ 10 ปี และตราสารหนี้ของบริษัท B อายุ  

10 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 6% ปีละ 1 ครั้ง มูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 บาท โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ 

เท่ากันทั้ง 2 บริษัท ถ้าเราพบว่า ตราสารหนี้ของบริษัท A มีราคาอยู่ที่ 997.06 บาท ตราสารหนี้ของ 

บริษัท B มีราคาอยู ่ที่ 1,000 บาท กลยุทธ์เลือกลงทุนในตราสารหนี้ทดแทนจะพิจารณาว่า 

ถ้าตราสารหนี ้A และตราสารหนี ้B มคีวามเสีย่งทีเ่ท่ากนัจรงิและสามารถทดแทนกนัได้ จะด�าเนนิการ

เข้าซ้ือตราสารหนี้ A และขายตราสารหนี้ B โดยคาดหวังว่าราคาของตราสารหนี้ A จะเพิ่มข้ึนและ

เคลื่อนที่เข้าสู่มูลค่าที่แท้จริง

ตัวอย่างที่ 10-2 ผู้ลงทุนถือตราสารหนี้บริษัท AA อายุ 30 ปี ซึ่งจ่ายอัตราดอกเบี้ย 12% 

ทุกครึ่งปี และมีราคาปัจจุบันที่ 984.08 บาท และมีอัตราผลตอบแทน YTM เป็น 12% โดยผู้ลงทุนอยู่

ระหว่างพจิารณาตราสารหนีท้ดแทน เป็นตราสารหนีบ้รษัิท BB อาย ุ30 ปี ซึง่จ่ายอตัราดอกเบีย้ 12% 

ทุกครึ่งปี มีราคาขายที่ 1,000 บาท และมีอัตราผลตอบแทน YTM ที่ 12% ผู้ลงทุนควรเลือกลงทุนใน

ตราสารหนี ้BB ทดแทนหรอืไม่ถ้าหากผูล้งทนุมกี�าหนดระยะการลงทุน 1 ปี โดยก�าหนดให้ตราสารหน้ี

บริษัท AA และ ตราสารหนี้บริษัท BB มีอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากัน

เราสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของตราสารหนี้ท้ัง 2 ได้ตามตารางท่ี 

10-4 ดังนี้
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