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1.1 ความเป็นมา 

ด้วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซึ่งรวมถึงตลาด 
ตราสารหนี้ อันเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้น และตลาดเงินกู้ เนื่องจากเป็น
แหล่งระดมทุนหลักของรัฐบาลและทางเลือกการระดมทุนของภาคเอกชนที่มีเสถียรภาพ กระทรวงการคลังจึงมี
การจัดท าแผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยแผนดังกล่าวก าหนดให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตร 
Benchmark เพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และจากการศึกษาข้อมูลตลาด
ตราสารหนี้พบว่า พันธบัตร Benchmark ที่มีความน่าเชื่อถือและใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ ต้องมีสภาพ
คล่องที่สูงเพียงพอ หรือ มีความคล่องตัวในการซื้อขายเปลี่ยนมือของพันธบัตรระหว่างนักลงทุนหรือคู่ค้าต่างๆ 
ในตลาดรอง เพราะการซื้อขายเปลี่ยนมือกันบ่อยครั้งจะท าให้ราคาของพันธบัตรเข้าใกล้ราคาท่ีแท้จริง  

เพ่ือสร้างสภาพคล่องให้กับพันธบัตร Benchmark กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับ     
กลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปรับกลยุทธ์การประมูลพันธบัตร Benchmark ในตลาดแรกให้เอื้อต่อการสร้าง
สภาพคล่องของพันธบัตร Benchmark ในตลาดรองมากขึ้น ได้แก่ การปรับลดความถี่ในการประมูลพันธบัตร 
Benchmark และการปรับเพิ่มวงเงินในการประมูลต่อครั้งให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งการปรับกลยุทธ์   
การประมูลทั้งสองส่งผลให้นักลงทุนและคู่ค้ามีการวางแผนและประมูลตราสารในราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง    
ท าให้คูค่้า (Dealer) ที่เป็นผู้ท าตลาด (Market Maker) สามารถท าหน้าที่ได้เต็มที่มากขึ้นในฐานะผู้ที่มีความใกล้ชิด
ตลาดมากกว่าเพราะสามารถประมูลพันธบัตรได้ในอัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียง จึงท าให้มีรับฝากประมูลจาก
นักลงทุนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายระหว่างคู่ค้ากับนักลงทุนในตลาดรองมากขึ้น 

อีกหนึ่งกลยุทธ์ส าคัญท่ีกระทรวงการคลังได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง 
คือ การปรับวงเงินคงค้างของพันธบัตร Benchmark ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าวงเงินคงค้าง   
ขนาดใหญ่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องในตลาดรองได้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังจึงได้ปรับเพ่ิมตาม  
ความเหมาะสมจากข้อมูลการหารือกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ าเสมอและการส ารวจอุปทานของคู่ค้าหลัก โดย  
ก่อนปี พ.ศ. 2551 พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่นมีวงเงินคงค้างเพียงรุ่นละ 40,000 ล้านบาท จนปัจจุบันวงเงิน   
คงค้างพันธบัตร Benchmark รัฐบาลเพิ่มข้ึนอยู่ที่ระดับ 150,000 – 300,000 ล้านบาท (แผนภาพที่ 1)  
อย่างไรก็ดี การออกพันธบัตรวงเงินขนาดใหญ่นั้น ส่งผลให้กระทรวงการคลังเกิดความเสี่ยงในการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่อาจไม่สามารถระดมทุนในการปรับโครงสร้างหนี้วงเงิน 150,000 – 300,000 ล้านบาท    
ภายในวันเดียวได้ กระทรวงการคลังจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 1      
พ.ศ. 2548 เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้    
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ถึงก าหนดช าระในกรณีท่ีหนี้สาธารณะที่จะท าการปรับโครงสร้างมีจ านวนมากและกระทรวงการคลังเห็นว่า   
ไม่สมควรกู้เงินดังกล่าวในคราวเดียวกัน  

นอกจากนี้ เพ่ือให้การพัฒนาตลาดตราสารหนี้มีความต่อเนื่องโดยสามารถออกพันธบัตร 
Benchmark ได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังได้เล็งเห็นว่าควรต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับความจ าเป็นที่ต้องมีการกู้เงินกรณีที่รัฐบาลไม่มตี้องกู้เงินภายใต้วัตถุประสงค์การกู้เงินที่ก าหนดไว้      
ตาม พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ ได้แก่ 1) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้            
2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3) ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 4) ให้หน่วยงานอ่ืนกู้ต่อ กระทรวงการคลังจึงได้
ด าเนินการแก้ไข พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 เพ่ือให้กระทรวงการคลัง
สามารถกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้   

 

แผนภาพที่ 1 ยอดคงค้างของพันธบัตร Benchmark รุ่นอายุ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2557) 

 
ที่มา : ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ส าหรับการบริหารเงินกู้ที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า และเงินกู้จาก
การกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังโดย สบน. ได้จัดตั้ง “กองทุนบริหารเงินกู้
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสาร หนี้ในประเทศ”(กปพ.) เมือ่วันที่ 2 มีนาคม   
พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551    
ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศ โดยก าหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เพ่ือบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1  
และกูเ้งินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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2. เพ่ือลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าและการกู้เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้น้อยที่สุด       
โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 

3. เพ่ือให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 โดยค านึงถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า มีความมั่นคงสูง และสามารถช าระหนี้คืนได้ครบถ้านและ
ทันตามก าหนดเวลา 
 
1.2 การด าเนินงานของ กปพ. ที่ผ่านมา  

การด าเนินงานของ กปพ. ที่ผ่านมาได้เป็นการบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 เท่านั้น เนื่องจากตั้งแต่จัดตั้ง กปพ. รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องกู้เงิน
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความจ าเป็นต้องบริหารปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาลที่มี
วงเงินครบก าหนดช าระเป็นวงเงินที่สูงขึ้นด้วย การด าเนินการลงทุนของ กปพ. จึงเป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 
12 เดือน โดย กปพ. มีนโยบายในการบริหารการลงทุนของกองทุนที่เน้นการคุ้มครองเงินต้นเป็นนโยบายหลัก 
เพราะจ าเป็นต้องมีเงินต้นครบทั้งจ านวนเพื่อใช้ช าระคืนเงินกู้ในวันที่หนี้ครบก าหนด ทั้งนี้ กปพ. ได้ด าเนินการ
บริหารการลงทุนโดยการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก (Asset Manager : AM) ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
จ านวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (SCBAM) บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTAM) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (KASSET) และ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด (TFUND) โดย กปพ. จะก าหนดขอบเขตการลงทุนให้มี    
ความสอดคล้องกับนโยบายหลักท่ีต้องการคุ้มครองเงินต้น รวมทั้งมีการก าหนดกลไกการติดตามและ
ประเมินผลให้มีความเหมาะสมและรัดกุม (แผนภาพที่ 2 และ 3) เพ่ือให้ กปพ. สามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานของ AM ได้อย่างใกล้ชิดและมีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรมที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินผล AM ได้ 
รวมทั้งเป็นการก าหนดกรอบให้ AM บริหารจัดการการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้
กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด  

ส าหรับผลการด าเนินที่ผ่านมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 ที่มีการบริหารจัดการเงิน Pre-funding 
กปพ. ได้บริหารจัดการการลงทุนวงเงินประมาณ 395,760 ล้านบาท โดยสามารถสร้างผลตอบแทนกว่า 3,553 
ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.94 ต่อปี  
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แผนภาพที่ 2 ขอบเขตและสัดส่วนการลงทุนของ กปพ.  

 
ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุน และการท าธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554  
 

แผนภาพที่ 3 กรอบการบริหารความเสี่ยงของ กปพ.   

 
ที่มา : คณะท างานที่ปรึกษาการลงทุน  
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1.3 การด าเนินงานของ กปพ. ในระยะต่อไป  

 ในระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560 กปพ. จะต้องบริหารเงินลงทุนประมาณ 283,000 
ล้านบาท จากการท า Pre-Funding พันธบัตรรัฐบาลจ านวน 5 รุ่น ได้แก่ LB15DA วงเงิน 64,000 ล้านบาท 
SBST166A วงเงิน 32,000 ล้านบาท LB167A วงเงิน 10,000 ล้านบาท LB16NA วงเงิน 15,000 ล้านบาท 
LB176A 162,000 ล้านบาท  
 ส าหรับแผนการด าเนินการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภายใต้มาตรา 25/1 เนื่องจาก
รัฐบาลยังคงมีความต้องการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณต่อไประยะ 2- 3 ปีข้างหน้า ในปัจจุบันจึง
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเริ่มด าเนินการกู้เงินภายใต้มาตรา 25/1 ได้เม่ือใด อย่างไรก็ดี สบน. ได้เริ่มข้ันตอน
การพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีที่ต้องการด าเนินการกู้เงินภายใต้กฎหมาย
ดังกล่าว โดยได้มีการศึกษากรณีจากต่างประเทศซึ่งมีนโยบายการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อพัฒนาตลาด      
ตราสารหนี้ ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจากการศึกษาได้พบว่าว่าทั้ง 2 ประเทศ
ดังกล่าวพยายามคง Supply พันธบัตรรัฐบาลให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของตลาดตราสารหนี้ ถึงแม้
ในบางช่วงเวลารัฐบาลจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  
 
แผนภาพที่ 4 แนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาลต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศสิงค์โปร์   

 
ที่มา : Singapore Bond Market Guide, Monetary Authority of Singapore 
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แผนภาพที่ 5 แนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาลต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศออสเตรเลีย 

 
ทีม่า : Department of Treasury, Australian Government 
 

ในการนี้ เพ่ือให้สอดรับกับแผนการด าเนินงานของ สบน. ในการเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานกู้เงนิภายใต้มาตรา 25/1 กปพ. จึงเห็นควรจัดท าการศึกษาแนวทางการลงทุนภายใต้กรณีดังกล่าว 
เพ่ือให้ได้รับทราบประเด็นพิจารณาที่ส าคัญ รวมทั้งประเด็นกฎหมายที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มีความพร้อมและสามารถให้ความเห็นที่เหมาะสมกับ สบน. ในการด าเนินการต่อไป   
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บทท่ี 2 
กรอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกู้เงิน 

เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีของประเทศไทย 
 

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
(ภาคผนวก 1) ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้เดียวที่สามารถกู้เงินและค้ าประกันเงินกู้ในนาม
ของรัฐบาลไทย โดยก าหนดขอบเขตการกู้เงินของกระทรวงการคลังในมาตรา 20 ของ พรบ. ดังกล่าวเป็น
วัตถุประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 2) พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 3) ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 4) ให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อ และ 5) พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศ ปัจจุบันส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในนามของกระทรวงการคลังได้ด าเนินการก่อหนี้
รัฐบาลภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ 1 ถึง 4 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าเงินกู้มาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินนโยบายขาด
ดุลงบประมาณของรัฐบาลในวงเงินประมาณ 150,000 – 450,000 ล้านบาทต่อปี และกู้เงินเพ่ือบริหารจัดการ
ภาระหนี้โดยการ Refinance และ Rollover ซึ่งมีวงเงินรวมต่อปีประมาณ 300,000 - 600,000 ล้านบาท 
ตั้งแต่ปี 2550 ตลอดจนมีการให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้นจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จากความต้องการระดมทุน
และปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว สบน. จึงสามารถออกพันธบัตร Benchmark ได้อย่างต่อเนื่อง จนท าให้เส้น
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในปัจจุบันสะท้อนต้นทุนการก่อหนี้ในช่วงเวลาใดๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ออกตราสารหนี้รายอื่นๆ มีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ชัดเจนเพ่ือประเมินต้นทุน
เงินกู้ของตนเอง การกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามวัตถุประสงค์ข้อ 5 จึงยังไม่มีความจ าเป็น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สบน. ได้เริ่มเตรียมการเพ่ือรองรับความจ าเป็นที่ต้องมีการกู้เงินภายใต้
กฎหมายดังกล่าวในอนาคต อาทกิรณีที่รัฐบาลด าเนินนโยบายสมดุลงบประมาณ หรือในปีที่รัฐบาลไม่มีความ
จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างพันธบัตรที่ครบก าหนด โดยพิจารณาและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้เสียต่างๆ เพ่ือจัดท าร่างกฎหมายลูกที่เหมาะสมต่อแนวทางพัฒนาตลาดตราสารหนี้และสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ โดยยึดหลักของการบริหารหนี้ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซ่ึง
ประเด็นกฎหมายดังกล่าวนี้จะอธิบายในรายละเอียดต่อไป 
  
 พรบ. หนี้สาธารณะฯ  มาตรา 25/1 ก าหนดเงื่อนไขการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ดังนี้   
 “การกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้กระท าโดยการออกตราสารหนี้ ตาม
ความจ าเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง และให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 211 

                                                 
1
  มาตรา 21 กล่าวว่า “การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดลุงบประมาณหรือเมื่อมรีายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึ่ง ให้

กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทไมเ่กินวงเงิน (1) ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ และ (2) ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไวส้ าหรับช าระคืนเงินต้น”  
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  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งต้องรวมถึงอายุและวงเงินของตราสารหนี้ที่จะใช้ในการสร้าง
อัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ 

 เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” 
มาตรา 25/1 จึงเป็นการก าหนด 1) กรอบวงเงินการกู้เงินเพ่ือการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 2) ให้มีการกฎ
กระทรวงการคลังเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในรายละเอียด ซึ่งรวมถึงอายุและวงเงินตราสารหนี้ที่จะใช้
ในการกู้เงิน และ 3) เงินกู้ท่ีได้จากการกู้เงินภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้จะต้องส่งให้
กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) เป็น
ผู้บริหารเพ่ือสร้างผลตอบแทนมาชดเชยต้นทุนเงินกู้ต่อไป  
 
 สบน. ในฐานะผู้กู้เงินและบริหารจัดการเงินกู้เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ได้ด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ข้อมูลตลาดตราสารหนี้ที่
เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือหน่วยงานก ากับต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (Focus 
Group) เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพ่ือระดมความคิดเห็นส าหรับการจัดท าร่างกฎกระทรวงคลังก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พ.ศ. .... (ภาคผนวก 2) โดยร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวมีสาระส าคัญในการพิจารณาแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การก าหนดรุ่นอายุของพันธบัตรที่ใช้สร้าง
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 2) เงื่อนไขความจ าเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ 3) 
วงเงินในการออกพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และ 4) การทบทวน/เปลี่ยนแปลง รุ่นอายุและวงเงิน
ของพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยในปัจจุบันร่างกฎกระทรวงฯ โดยมีรายละเอียดและหลักการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   

 หลักการ ปัจจุบันการออกพันธบัตรเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ หรือ 
Benchmark Bond รัฐบาลได้มีการด าเนินการใน 8 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 
30 ปี และ 50 ปี และเนื่องจากในแต่ละปีอาจมีการออกพันธบัตรในรุ่นอายุเดียวกันหลายรุ่น เช่น รัฐบาลอาจ
ออกพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี จ านวน 5 รุ่น รัฐบาลจะก าหนด 1 รุ่นเท่านั้น ที่ใช้เป็น Benchmark Bond ดังนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน พันธบัตรที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในร่าง
กฎกระทรวงข้อ 1 จะหมายถึงพันธบัตรใน 8 รุ่นอายุท่ีกระทรวงการคลังประกาศรุ่น (Bond Code) เท่านั้น   

ข้อ 1 พันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่
กระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้รุ่น
อายุ  3 ปี ๕ ปี 7 ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี และ 50 ปี 
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 หลักการ ความต้องการระดมทุนเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และวงเงินเพ่ือปรับ

โครงสร้างหนี้ตามกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับมูลค่า
ตลาดตราสารหนี้รวมโดยเฉลี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าตลาดตราสารหนี้รวม ซึ่งเป็นวงเงินที่
สามารถสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ได้ ทั้งนี้ จึงได้ก าหนดให้วงเงินดังกล่าว
เทียบเท่ากับสัดส่วนการออกตราสารหนี้ที่มี “ความจ าเป็น” ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงใน
ตลาดตราสารหนี้ กล่าวคือหากในปีงบประมาณหนึ่งมีวงเงินการออก Benchmark Bond ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ มาตรา 20 (1) (2) (3) และ (4) และภายใต้กฎหมายพิเศษอื่น ๆ 
รวมกันแล้วน้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าตลาดตราสารหนี้รวม ถือว่ามีปริมาณ Benchmark Bond ไม่
เพียงพอในตลาด และจะเข้าเงื่อนไขมีความจ าเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้       

 

 
 หลักการ ก าหนดกรอบ “วงเงิน” ของการออกตราสารหนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ โดยในปีที่วงเงินรวมของ Benchmark Bond ทั้งหมดท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะฯ มาตรา 20 (1) (2) (3) และ (4) และกฎหมายพิเศษไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าตลาด
ตราสารหนี้รวม ร่างข้อ 3 ก าหนดให้สามารถออก Benchmark Bond ตามมาตรา 25/1 เพ่ิมเติมได้ แต่เมื่อ
รวมกับวงเงินการออก Benchmark Bond ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ตามมาตรา 20 (1) 
(2) (3) (4) และ (5) และกฎหมายพิเศษแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนฯ  
 นอกจากนี้การออก Benchmark Bond ตามมาตรา 25/1 จะต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะฯ 
 
 
 
 
 

 ข้อ 3 การออกพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
ตามข้อ 2 เมื่อรวมกับการออกพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะใน
ขณะนั้น จะต้องไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่าของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 

ข้อ 2 การกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้กระทรวงการคลังกระท าโดยการ
ออกพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเมื่อมีความจ าเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงใน
ตลาดตราสารหนี้ 

ความจ าเปน็ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนีต้ามวรรคหนึง่ 
หมายถึง กรณีท่ีวงเงินการออกพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินในขณะนั้น รวมกันแล้วน้อยกว่าร้อยละห้าของมูลค่าตราสารหนี้ขึ้น
ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
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 หลักการ เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่เขียนเพ่ือรองรับเหตุการณ์ใน
อนาคต ซึ่งเหตุการณ์ท่ีกระทรวงการคลังจะสามารถน าร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มาใช้กู้เงิน อาจเป็นเหตุการณ์ใน
อนาคตอีก 5 ปี หรือ 10 ปี ข้างหน้าซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นรุ่นอายุท่ีก าหนดไว้จ านวน 8 รุ่น หรือวงเงินที่ก าหนดไว้
ที่ร้อยละ 5 นั้น อาจไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศร่างข้อ 4 จึง
ก าหนดใหก้ระทรวงการคลังสามารถเสนอขอทบทวนและปรับเปลี่ยน “รุ่นอายุ” หรือ “วงเงิน” ดังกล่าวได้ 
และเม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะออกเป็นประกาศ
กระทรวงการคลังเพ่ือก าหนดรุ่นอายุหรือวงเงินใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้แทน
รุ่นอายุและวงเงินของพันธบัตรเดิมที่ก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ 
 
 ทั้งนี้ สบน. ได้น าเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาน าเสนอ 
ครม. แล้ว อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้มีความเห็นว่ากรอบกฎหมายดังกล่าวยังไม่จ าเป็นเร่งด่วน เพราะ
คาดว่ารัฐบาลยังต้องกู้เงินเพ่ือการชดเชยการขาดดุลต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จึงเห็นควรให้ชะลอการพิจารณา
อนุมัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปก่อน เพ่ือให้การพิจารณากฎหมายดังกล่าวได้รับพิจารณาอนุมัติในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกับช่วงที่ต้องน ากฎหมายมาใช้จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้อ 4 ให้กระทรวงการคลังทบทวนรุ่นอายุและวงเงินของพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 อย่างน้อยทุกห้าปี นับแต่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
         ในกรณีที่ เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดรุ่นอายุหรือวงเงินของพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
เสียใหม่    
         การเปลี่ยนแปลงตามวรรคสองให้กระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ให้มีผลบังคับใช้แทนรุ่นอายุและวงเงินของพันธบัตรที่ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงนี้ 
ปัจจุบันร่างกฎกระทรวงการดังกล่าว  
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บทที่ 3 
การศึกษารูปแบบการลงทุนของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง

หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)  
ส าหรับการลงทุนระยะยาว 

 
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในด้านการลงทุนของ กปพ. ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเงินกู้

ที่ได้มาจากการกู้เงินภายใต้มาตรา 25/1 แห่ง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ กปพ. ได้เริ่มด าเนินการศึกษาพิจารณา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการบริหารวงเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากการด าเนินงานในปัจจุบันที่มี
ระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถจัดเตรียมกรอบกฎหมายและพิจารณานโยบาย    
การลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหารสินทรัพย์
ภายนอกได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นถึงแนวทางการด าเนินการลงทุนที่มี
ระยะยาวมากข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงการในการ
ด าเนินการลงทุน กปพ. ได้พิจารณาสถานการณ์จ าลองในการลงทุนและจัดท าประเด็นค าถามต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในส่วนของ กปพ. ที่จะต้องก าหนดกรอบนโยบายการลงทุน 
การติดตามและประเมินผลงานของผู้จัดการสินทรัพย์ภายนอก โดยผลการศึกษาดังกล่าวยังจะเป็นประโยชน์ให้ 
กปพ. สามารถต่อยอดการศึกษาที่จะต้องจัดท าเพ่ิมเติมเพ่ีอเป็นการเตรียมความพร้อม รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ 
สบน. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในการพิจารณาวางแผนการกู้เงินภายใต้มาตรา 25/1 ในอนาคต    
 
3.1 การมอบหมายโจทย์ในการศึกษาแนวทางการบริหารการลงทุนระยะยาวของ กปพ.  
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการด าเนินการลงทุนที่มีระยะยาวในเบื้องต้น กปพ. ได้
มอบหมายให้ผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก (AM) ทั้ง 4 ราย ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์การกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (SCBAM) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTAM) บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จ ากัด (KASSET) และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด (TFUND) พิจารณา
จัดท าแบบจ าลองพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ภายใต้กรอบการลงทุนในปัจจุบัน และกรอบการลงทุนที่ได้รับการ
ขยายขอบเขตการลงทุน 2 โดยพิจารณาข้อสมมติในการกู้เงินภายใต้มาตรา 25/1 และประเด็นค าถาม ดังนี้ 

  

                                                 
2 ขยายขอบเขตการลงทุนให้สามารถลงทุนในเครื่องมือการลงทุนเพิม่เติม ดังนี้  1) ลงทุนในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยใหส้ามารถน าตราสารดังกล่าวไปท า Reverse Repo ได้ 2) ลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ 3) ลงทุนในตราสารหนี้หรือ
เงินฝากของธนาคารที่มี Credit Rating ไมต่่ ากว่า A- (Issuer/Issue/Guarantor Rating)  
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  ข้อสมมติ  

• สมมติวงเงินในการลงทุน 300,000 ล้านบาท โดยแบ่งระยะเวลาการลงทุนเป็น 5 ปี 
150,000 ล้านบาท 10 ปี 100,000 ล้านบาท และ 15 ปี 50,000 ล้านบาท 

• นโยบายการลงทุนเน้นความส าคัญของการรักษาเงินต้นเป็นหลัก และสัดส่วนการ
ลงทุนมั่งคงสูงร้อยละ 60 ต่อหลักทรัพย์อ่ืนร้อยละ 40  

ประเด็นค าถาม  

• ประมาณการผลตอบแทนการลงทุน  

• อธิบายหลักการและเหตุผลของกลยุทธ์การลงทุน และ  

• จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกรอบบริหารความเสี่ยงและ Benchmark        
การลงทุนที่เหมาะสม  
 

3.2 ผลการศึกษาแนวทางการลงทุนระยะยาวของ กปพ.  
3.2.1 การจัดท าพอร์ตโฟลิโอจ าลองของบริษัทจัดการหลักทรัพย์ภายนอก  

ผลการศึกษาของ AM ในการจัดท าพอร์ตโฟลิโอจ าลองพบว่า มีแนวคิดในการจัดท า
พอร์ตโฟลิโอการลงทุนเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) การลงทุนแบบมีการซื้อขายระหว่างทาง 
 รูปแบบการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมหากต้องการ Enhance Yield 

โดยเฉพาะในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาข้ึนในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เป็นรูปแบบกองทุนแบบ Open End Fund ซ่ึงมี
ความยืดหยุ่นในการการบริหารสินทรัพย์ จึงเป็นประโยชน์ท าให้สามารถลด Market Impact ในการบริหารจัด
การเงินลงทุนของ กปพ. ซึ่งมีวงเงินลงทุนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้
แนวทางการลงทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับโจทย์การลงทุนที่ กปพ. ก าหนด โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน 
คือ (1) การลงทุนในระยะสั้น (1-3 ปี) ซึ่งในการลงทุนจะใช้คาดการณ์เศรษฐกิจและข้อมูลตลาดในการ
พิจารณากลยุทธ์การลงทุน และ  (2) การลงทุนในระยะยาว (มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป) จะใช้ Strategic Asset 
Allocation ซึ่งเป็นการประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนี้ เพ่ือหารูปแบบพอร์ต 
(Weight ในแต่ละประเภทตราสารหนี้) บน Efficient Frontier ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ ความเสี่ยงที่ต่ าที่สุด 
ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนดังกล่าวเนื่องจากเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีการซื้อขายระหว่างทางได้ แนวทางการจัดท า
บัญชีที่สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนจึงเป็นรูปแบบเผื่อขาย (Available for Sale : AFS) ซ่ึงอาจมีผลขาดทุน
จากการ Mark to Market ในบางปีได้ 

2) การลงทุนแบบ Maturity Matching  
เป็นรูปแบการลงทุนที่เหมาะสมหากต้องการลดความเสี่ยงด้านผลตอบแทน โดย

เป็นรูปแบบกองทุนแบบเดียวกับ Term Fund อย่างไรก็ดี เนื่องจากจ านวนตราสารหนี้ระยะยาวในตลาด      
มีจ านวนจ ากัด การลงทุนแบบ Maturity Matching จึงท าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยสัดส่วนการลงทุน 5 ปี 
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จะสามารถท า Matching ได้ทั้งวงเงิน แต่ในส่วนของเงินลงทุนระยะ 10 และ 15 ปี จะสามารถท า Matching 
ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยรูปแบบการจัดท าบัญชีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว เรียกว่ารูปแบบ
บัญชีแบบถือจนครบก าหนดอายุ (Hold to Maturity : HTM) ซ่ึงจะไม่ปรากฎผลขาดทุน เนื่องจากเป็นการ
บันทึกมูลค่าตราสารหนี้ ณ ราคาทุนบวกดอกเบี้ยสะสม    

 
3.2.2 ประมาณการผลตอบแทนและข้อเสนอแนะ Benchmark การลงทุน   

  ผลการศึกษาของ AM ในการจัดท าพอร์ตโฟลิโอการลงทุนและข้อเสนอแนะ 
Benchmark การลงทุนมขี้อสรุปที่หลากหลาย โดยรูปแบบการลงทุนของ AM แบ่งเป็น 4 กรณี ได้แก่  

1) กรณี Base Case เป็นการลงทุนตามขอบเขตการลงทุนปัจจุบัน   
2) กรณี Case 2 เป็นการลงทุนแบบเน้น Maturity Matching โดยใช้ขอบเขตลงทุน

ปัจจุบัน 
3) กรณี Case 3 เป็นการลงทุนตามขอบเขตการลงทุนที่ได้ขยายให้ครอบคลุมตรา

สารหนี้ที่มี Credit Rating A- ขึ้นไป ลงทุนในตราสารหนี้ BOT และเงินฝาก
ต่างประเทศได้  

4) กรณี Case 4 เป็นการลงทุนแบบเน้น Maturity Matching ตามขอบเขตการ
ลงทุนที่ได้ขยายให้ครอบคลุมตราสารหนี้ที่มี Credit Rating A- ขึ้นไป ลงทุนใน
ตราสารหนี้ BOT และเงินฝากต่างประเทศได้ 

ทั้งนี้ AM ส่วนมากจะจัดท าประมาณการเป็น Case 3 เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
เพราะจ านวนตราสารหนี้เพ่ือการลงทุนที่มีอายุยาวมีจ านวนจ ากัด จึงอาจท าให้หาตราสารหนี้ที่มีอายุเท่ากับ
ระยะเวลาการลงทุนได้ยาก และการขยายขอบเขตการลงทุนเพ่ือรองรับรูปแบบการลงทุนที่มีระยะเวลายาวมี
ความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน โดยในส่วนของ KASSET ได้จัดท า Case 3 เปรียบเทียบกับ Base Case และ Case 2 
ให้เห็นว่า Case 3 ยังให้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุด นอกจากนี้ SCBAM ได้เสนอให้มีการแยกกองทุนของแต่ละช่วง
อายุเพื่อให้มีความชัดเจนในการติดตามและประเมินผล   

ส าหรับข้อเสนอแนะ Benchmark การลงทุน AM ทั้ง 4 รายมีความเห็นตรงกันว่าควร
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของตราสารหนี้รัฐบาลไทยเป็นหลักโดยใช้ Index ที่จัดท าโดย ThaiBMA ซึ่งมีการ
เสนอแนะให้ใช้ Index รวมหรือ Index เฉพาะแต่ละช่วงอายุ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้เพิ่มเติมสัดส่วนของ
ตัวชี้วัดของดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน และการลงทุนในต่างประเทศด้วย  
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ตารางที่ 1 ประมาณการผลตอบแทนและข้อเสนอแนะ Benchmark การลงทุน   

 
ที่มา : ผลการศึกษาของ KASSET SCBAM KTAM และ TFUND  
 

3.3 ข้อเสนอแนะ 
3.3.1 กรอบความเสี่ยง (Risk Framework) 

 ส าหรับข้อเสนอแนะกรอบความเสี่ยงแบ่งเป็นกรอบความเสี่ยง 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
Market Risk 2) Credit Risk 3) Liquidity Risk และ 4) Foreign Exchange Risk โดย AM มีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง Risk Framework สรุปได้ดังนี้  

1)  ข้อเสนอแนะตัวชี้วัด Market Risk ดังนี้  

 ขยาย Portfolio Duration เบี่ยงเบนจาก Duration ของดัชนีอ้างอิงไม่
เกิน 0.5 เป็นไม่เกิน 1 หรือ 2 ปี  

 ขยาย Value at Risk (VAR) ให้ขยายจากไม่เกิน 0.5% ต่อปี 

 SCBAM เห็นควรให้ปรับเพิ่มตัวชี้วัด TE เป็น 0.5% ต่อปี อย่างไรก็ดี 
KTAM เห็นควรไม่มี TE เพราะในช่วงคืนเงินมีแนวโน้มสูงในช่วงคืนเงินีแนวโน้มจะเกิด TE สูง 

2) ข้อเสนอแนะตัวชี้วัด Credit Risk ดังนี้ 

 เนื่องจากมีขอบเขตการลงทุนที่กว้างมากข้ึน สามารถลงในตราสารหนี้ที่มี
อายุยาวมากขึ้น จึงอาจปรับ Issuer/Counter Party Limit เป็น 15 หรือ 25% 
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 เพ่ือจ ากัด Credit Risk ควรก าหนด Limit ในการลงทุนในตราสารหนี้
ภาคเอกชนไม่เกิน 30 หรือ 40% รวมทั้งควรก าหนด Maximum Maturity ของตราสารประเภทดังกล่าวไม่
เกิน 5 หรือ 7 ปี 

3) ข้อเสนอแนะตัวชี้วัด Liquidity Risk ดังนี้  

 ให้เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยมือได้ โดยหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือ
ไม่ได้หรือสภาพคล่องต่ าให้ลงทุนได้ไม่เกินระยะเวลาคงเหลือของกองทุน  

4) ส าหรับกรอบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน AM เสนอให้คงเดิมเป็นปิดความเสี่ยง 100% 
 

ตารางท่ี 2 ข้อเสนอแนะกรอบความเสี่ยง  

 
ที่มา : ผลการศึกษาของ KASSET SCBAM KTAM และ TFUND 
 

3.3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
AM ทุกแห่งได้เสนอแนะว่า กปพ. จะต้องมีความชัดเจนในนโยบายการลงทุนว่า

ต้องการให้มีการลงทุนในรูปแบบใดระหว่างการลงทุนแบบเผื่อขายระหว่างทาง หรือ การลงทุนแบบ Maturity 
Matching เนื่องจากกระทบต่อแนวทางการลงทุนของ AM รวมทั้งแนวทางในการจัดท าบัญชีอีกด้วย 
นอกจากนี้ กปพ. ควรต้องพิจารณาลดหย่อนข้อจ ากัดด้านการลงทุนในช่วงเวลาเริ่มต้นลงทุน เช่น เกณฑ์ 60-
40 เพ่ือลดผลกระทบต่อตลาด 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

  
การศึกษานี้เป็นทบทวนความเป็นมาของแนวทางการด าเนินการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย

ของ สบน. รวมทั้งการปรับปรุง พ.ร.บ. หนี้สาธารณะฯ เพ่ือรองรับการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าและ
การกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยได้พิจารณาการร่างกฎกระทรวงการคลัง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พ.ศ. ....  ซ่ึงก าหนดรุ่นอายพัุนธบัตร 
Benchmark ที่สามารถออกเพ่ือการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้ ทั้งนี้ จากร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
กปพ. จึงสามารถน าไปใช้เป็นสมมติฐานในการลงทุนได้ ซึ่งจากการมอบหมายโจทย์ให้กับ AM จัดท าพอร์ตโฟลิ
โอการลงทุนจ าลอง พบว่า กปพ. จ าเป็นต้องมกีารขยายขอบเขตการลงทุนที่กว้างมากข้ึน รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงกรอบการติดตามความเสี่ยงและประเมินผลที่เหมาะสม โดยในล าดับแรก กปพ. จะต้องประเมินระดับ 
Risk Appetite ของกองทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกองทุน เพ่ือที่จะได้ก าหนดรูปแบบการ
ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับรูปแบบการลงทุนที่มีอายุยาวมากขึ้น ซึ่งหาก กปพ. เลือกที่จะลงทุนในรูปแบบเผื่อขาย
ระหว่างทาง กองทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจมีการขาดทุนได ้หรือมี Unrealized Loss ทางบัญชีจาก
การ Mark to Market ระหว่างการลงทุน ในขณะที่การลงทุนแบบ Maturity Matching จะใช้มาตรฐานบัญชี
จนครบอายุ (HTM) ซึ่งจะไม่มีบันทึกความผันผวนระหว่างทาง รวมทั้งยังสามารถรับทราบผลตอบแทนตั้งแต่วัน
แรกของการลงทุน ทั้งนี้ การก าหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวนี้จะเป็นตวัก าหนดแนวทางการลงทุนของ AM 
รวมทั้งกรอบการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป  

ในระยะต่อไป กปพ. อาจจะพิจารณาจัดท ารูปแบบการลงทุนเชิงลึก โดยพิจารณาผลการ
ด าเนินงานรายปีเพ่ือให้เห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งยังเป็นข้อมูลที่จะท าให้สามารถประเมิน
ระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของ กปพ. ได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


