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Calculation 

หน้าเพื่อใช้ในการค านวณราคาตราสารหนี้ทุกตัว ท่ีขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ประกอบไปด้วยเมนูย่อยทั้งหมด 4 เมนู  
1. Calculation:  ส าหรับค านวณราคาตราสารหนี้ทุกประเภท ท่ีทราบกระแสเงินสด (cash flow) 

ทั้งที่เป็นจ่ายดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Bond), จ่ายดอกเบี้ยลอยตัว (Floating 
Rate Bond: FRN), หุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรที่มีสิทธิแฝง (Callable – 
Puttable Bond) 

2. ILBCalculation:  ส าหรับค านวณราคาตราสารหนี้ประเภท พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ( Inflation 
Linked Bond) 

3. Calculation (Actual Cash Flow): ส าหรับค านวณราคาโดยใช้กระแสเงินสดตามการจ่ายจริง และผู้ใช้งานสามารถ
ค านวณตราสารประเภทพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (ILB) ได้ 

4. Excel Calculation:  ส าหรับค านวณราคาตราสารหนี้บางประเภท ที่มีลักษณะซับซ้อน และไม่สามารถ
ใช้วิธีในการค านวณราคาได้เช่นเดียวกับตราสารหนี้ท่ัวๆไป  
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ชื่อหน้า: Calculation > Calculation 

ภาพประกอบ: 

 

 

 
 
 หน้า Calculation ใช้ในการค านวณราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1) ส่วนส าหรับป้อนข้อมูลเพื่อน าไปใช้ค านวณ 
- Symbol:   สัญลักษณ์ของตราสารหนี้ท่ีต้องการค านวณ 
- Settlement Date:    วันส่งมอบและช าระราคาของตราสารหนี้ 
- Trade/Ref. Time:    วันและเวลาที่ตกลงซื้อขายตราสารหนี้ 

2 

1 
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- Yield (%):    อัตราผลตอบแทนแบบคิดทบต้นปีตามความถี่ของการจ่ายคูปองต่อปี หน่วยเป็นร้อยละ 
- Call/Put Date:    วันท่ีมีการใช้สิทธิแฝงท่ีให้ผู้ออกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดไถ่ถอน หรือให้ผู้ถือขายคืนผู้ออกได้ 

ก่อนครบก าหนดไถ่ถอนใช้ส าหรับการค านวณตราสารหนี้ท่ีมีสิทธิแอบแฝงและคาดว่าจะมี
การใช้สิทธิ 

- No. Unit:   จ านวนหน่วยของตราสารหนี้ท่ีต้องการค านวณ   
- Price (%):   ราคาหน่วยเป็นร้อยละเทียบกับราคาหน้าตั๋ว 

หมายเหตุ   
- ถ้าต้องการผลลัพธ์จากการค านวณที่เป็นราคาร้อยละเทียบกับราคาหน้าตั๋ว ให้ใส่ข้อมูลในช่อง Yield (%) และให้เว้นข้อมูลใน

ช่อง Price (%) ว่างไว ้
- ถ้าต้องการผลลัพธ์จากการค านวณที่เป็นอัตราผลตอบแทน Yield (%) ให้ใส่ข้อมูลในช่อง Price (%)และให้เว้นข้อมูลในช่อง 

Yield (%) ว่างไว ้

2)   ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
       -     Ys (%):   อัตราผลตอบแทนแบบคดิทบต้นปลีะ 2 ครั้ง (Bond Equivalent Yield) หน่วยเป็นร้อยล 

-     BEY (%):  YTM (%) แบบ Semi-annualized 
-     DM (%):   ส่วนล้ าของอัตราผลตอบแทน (Discount Margin) โดยมีหน่วยเป็นรอ้ยละ จะแสดงผล 

  ส าหรับตราสารหนี้ท่ีจ่ายคูปองแบบลอยตัวเท่าน้ัน 
-  Gross Price (%):   ราคารวมดอกเบี้ยคา้งรับ หน่วยเปน็ร้อยละเทียบกับมลูค่าหน้าตั๋ว 
-  Clean Price (%):   ราคาไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับมูลค่าหน้าตั๋ว 
-     AI (%):   ดอกเบี้ยค้างรับ หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับมูลค่าหน้าตั๋ว 
-     Gross Value (THB):   ราคารวมดอกเบี้ยคา้งรับ (บาท) 
-     Clean Value (THB):  ราคาไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (บาท) 
-     AI Value (THB):   ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท) 
-     DSC:   จ านวนวันระหว่างวันส่งมอบถึงวันจ่ายคูปองงวดถัดไป  
-     DCS:   จ านวนวันระหว่างวันจ่ายคปูองงวดที่ผ่านมาถึงวันจ่ายส่งมอบ 
-     I (%):   อัตราดอกเบีย้อ้างอิง ณ วันและเวลาที่ท าการซื้อขาย (ส าหรับตราสารหนี้ท่ีจ่ายคูปองแบบ 

  ลอยตัวเท่านั้น) 
-     THORai+QM (%):  อัตราดอกเบีย้ค้างรับของตราสารหนี้ท่ีอ้างอิง THOR 
-     Yield to Call (%):  อัตราผลตอบแทนถึงวันไถ่ถอนก่อนก าหนด (%) 
-     Next Call Date:  วันทีไ่ถ่ถอนก่อนก าหนดในงวดถัดไป 
-     Call Price (THB/Unit): ราคาที่ผู้ออกตราสารหนี้จ่ายคืนใหแ้ก่นักลงทุน หากเรียกไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนก าหนด 
-     PVBP:   อัตราการเปลี่ยนแปลงมลูค่าตราสารหนี้ต่อการเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทน 0.01%  
-     Macaulay Duration:  ค่า Macaulay Duration (ปี) 
-     Modified Duration:  ค่า Modified Duration  
-     Convexity:   ค่า Convexity 
-     Coupon Rate/K (%):  อัตราการจ่ายคูปองในปัจจุบัน หรอืงวดถัดไป (ส าหรับตราสารหนี้ท่ีจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว) 
-     Coupon Type:   ประเภทของคูปองที่จ่าย 
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-     Current Par:   ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท) 
-     XI Period:   ระยะเวลาระหว่างปิดสมดุทะเบียนและวันจ่ายคูปอง หน่วยเป็นวัน 
-     Frequency of Payment:  ความถี่ในการจ่ายคูปองต่อป ี
-     TTM:   อายุคงเหลือ (ปี) 
-     Call/Put Date:   วันท่ีมีการใช้สิทธิแฝงท่ีให้ผู้ออกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดไถ่ถอน หรือให้ผู้ถือขายคืนผู้ออกได้ 

ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน (Call/Put) ใช้ส าหรับการค านวณตราสารหนี้ท่ีมีสิทธิแอบแฝงและ
คาดว่าจะมีการใช้สิทธิเท่านั้น 

-      Distribution Type:  วิธีการเสนอขายตราสารหนี้ 

ที่มาของข้อมูลและหลักการค านวณ: 

ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ อาทิ  วันออก วันครบก าหนดไถ่ถอน จ านวนเงินต้น 
อัตราและความถี่ของการจ่ายคูปอง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ส าหรับการค านวณตราสารหนี้ประเภทจ่ายคูปองแบบลอยตัว) น ามา
จากฐานข้อมูลของ ThaiBMA  

การค านวณมูลค่าของตราสารหนี้ในหน้า Calculation ใช้หลักการคิดลดกระแสเงินที่จะได้รับในอนาคต (คูปอง) ของตราสาร
หนี้ด้วยอัตราผลตอบแทนท่ีผู้ใช้ต้องการค านวณ โดยมาตรฐาน (Convention) ในการคิดมูลค่าคูปองที่จะได้รับในอนาคตส าหรับตราสาร
หนี้ที่ไม่มีการทยอยจ่ายคืนเงินต้นในแต่ละงวดเป็นแบบ 30/360 ยกเว้นงวดที่คูปองเป็นแบบไม่เต็มงวด (Odd) จะคิดแบบวันจริง/365 
และระยะเวลาที่ใช้ในการคิดลดคูปองแต่ละงวดเป็นแบบวันจริง/365 

ส าหรับตราสารหนี้ท่ีมีการทยอยจา่ยคืนเงินต้น (Amortizing Bond) มาตรฐานในการคิดมูลค่าคูปองที่จะได้รับในอนาคตแต่ละ
งวดเป็นแบบวันจริง/365 และระยะเวลาที่ใช้ในการคิดลดคูปองแต่ละงวดก็เป็นแบบวันจริง/365 ด้วยเช่นกัน 

ประโยชน์: 

ผู้ใช้สามารถค านวณมูลค่าหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้แต่ละรุ่นที่มีการขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยกรอกเพียง
สัญลักษณ์ (Symbol) อัตราผลตอบแทนหรือมูลค่า (Yield/Price) วันส่งมอบและช าระราคาของตราสารหนี้  (Settlement Date) 
ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการใช้ค านวณจะถูกดึงมาจากฐานข้อมูลของ ThaiBMA โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบหรือกรอก
เข้าไป 
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ชื่อหน้า: Calculation > ILB Calculation 

ภาพประกอบ: 

 

 
 
 หน้า ILB Calculation ใช้ในการค านวณราคาหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1) ส่วนส าหรับป้อนข้อมูลเพื่อน าไปใช้ค านวณ 
- Symbol:    สัญลักษณ์ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ท่ีต้องการค านวณ 
- Settlement Date:   วันส่งมอบและช าระราคาของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 
- Trade/Ref. Time:   วันและเวลาที่ตกลงซื้อขายพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 
- Real Yield (%):   อัตราผลตอบแทนแบบคดิทบต้นปตีามความถี่ของการจา่ยคูปองต่อปี หน่วยเป็น 

   ร้อยละโดยไม่คดิผลของอัตราเงินเฟ้อ 
- No. Unit:    จ านวนหน่วยของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ท่ีต้องการค านวณ   

1 

2 
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- Unadjusted Price (%):   ราคาหน่วยเป็นร้อยละเทียบกับราคาหน้าตั๋ว โดยเป็นราคาที่ยังไม่ไดป้รับส่วน 
   ชดเชยเงินเฟ้อ 

หมายเหตุ   
- ถ้าต้องการผลลัพธ์จากการค านวณที่เป็นราคาร้อยละเทยีบกับราคาหน้าตั๋ว ให้ใส่ข้อมูลในช่อง Yield (%) และใหเ้ว้นข้อมูลใน

ช่อง Price (%) ว่างไว ้
- ถ้าต้องการผลลัพธ์จากการค านวณที่เป็นอัตราผลตอบแทน Yield (%) ให้ใส่ข้อมูลในช่อง Price (%) และใหเ้ว้นข้อมลูในช่อง 

Yield (%) ว่างไว ้

2)   ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
- Index Ratio:    ค่าที่ใช้ปรับเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อให้ชดเชยกับอัตราเงินเฟ้อ 
- Settlement Amount:  มูลค่ารวมที่ท าการส่งมอบและช าระราคาโดยปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว (บาท) 
- Unadjusted Gross Price (%):  ราคารวมดอกเบี้ยค้างรับก่อนท่ีปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับ 

  มูลค่าหน้าตั๋ว 
- Unadjusted Clean Price (%):  ราคาไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับก่อนท่ีปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับ 

  มูลค่าหน้าตั๋ว 
- Unadjusted AI (%):  ดอกเบี้ยค้างรับก่อนท่ีปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับมูลค่าหน้า 

 ตั๋ว ราคาหน้าตั๋ว 
- DSC:  จ านวนวันระหว่างวันส่งมอบถึงวันจ่ายคูปองงวดถัดไป  
- DCS:  จ านวนวันระหว่างวันจ่ายคูปองงวดที่ผ่านมาถึงวันจ่ายส่งมอบ 
- PVBP:  อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารหนี้ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน  

  0.01% (1 bp) 
- Macaulay Duration:  ค่า Macaulay Duration (ปี) 
- Modified Duration:  ค่า Modified Duration  
- Convexity:   ค่า Convexity 
- Real Coupon Rate/K (%):  อัตราการจ่ายคูปองในปัจจุบัน หรืองวดถัดไป (ส าหรับตราสารหนี้ท่ีจ่ายดอกเบี้ยแบบ 

  ลอยตัว) 
- Coupon Type:   ประเภทของคูปองที่จ่าย 
- Unadjusted Par:   ราคาหน้าตั๋วปัจจุบันก่อนท่ีจะปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ (บาท) 
- XI Period:   ระยะเวลาระหว่างปิดสมุดทะเบียนและวันจ่ายคูปอง (วัน) 
- Frequency of Payment:  ความถี่ในการจ่ายคูปองต่อปี 
- TTM:   อายุคงเหลือ (ปี) 
- Distribution Type:   วิธีการเสนอขายตราสารหนี้ 

ที่มาของข้อมูลและหลักการค านวณ: 

ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ อาทิ วันออก , วันครบก าหนดไถ่ถอน, จ านวนเงินต้น, 
อัตราและความถี่ของการจ่ายคูปอง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ส าหรับการค านวณตราสารหนี้ประเภทจ่ายคูปองแบบลอยตัว) จะ
น ามาจากฐานข้อมูลของ ThaiBMA  



7 

 

THE THAI BOND MARKET ASSOCIATION                                                                                                                     CALCULATION 

การค านวณมูลค่าของตราสารหนี้ในหน้า ILB Calculation ใช้หลักการคิดลดกระแสเงินที่จะได้รับในอนาคต (คูปอง) ของ            
ตราสารหนี้ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผู้ใช้ต้องการค านวณ โดยมาตรฐาน (Convention) ในการคิดมูลค่าคูปองที่จะได้รับในอนาคตส าหรับ
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการทยอยจ่ายคืนเงินต้นในแต่ละงวดเป็นแบบ 30/360 ยกเว้นงวดที่คูปองเป็นแบบไม่เต็มงวด (Odd) จะคิดแบบวัน
จริง/365 และระยะเวลาที่ใช้ในการคิดลดคูปองแต่ละงวดเป็นแบบวันจริง/365 

ส าหรับตราสารหนี้ท่ีมีการทยอยจา่ยคืนเงินต้น (Amortizing Bond) มาตรฐานในการคิดมูลค่าคูปองที่จะได้รับในอนาคตแต่ละ
งวดเป็นแบบวันจริง/365 และระยะเวลาที่ใช้ในการคิดลดคูปองแต่ละงวดก็เป็นแบบ วันจริง/365 ด้วยเช่นกัน 

ประโยชน์: 

ผู้ใช้สามารถค านวณมูลค่าหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้แต่ละรุ่นที่มีการขึ้นทะเบียนกับ  ThaiBMA โดยกรอกเพียง
สัญลักษณ์ (Symbol) อัตราผลตอบแทนหรือมูลค่า (Yield/Price) วันส่งมอบและช าระราคาของตราสารหนี้  (Settlement Date) 
ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการใช้ค านวณจะถูกดึงมาจากฐานข้อมูลของ ThaiBMA โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบหรือกรอก
เข้าไป 
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ชื่อหน้า: Calculation > Calculation (Actual Cash Flow) 

ภาพประกอบ: 

 

 

 

 หน้า Calculation (Actual Cash Flow) ผู้ใช้งานสามารถค านวณราคาโดยใช้กระแสเงินสดตามการจา่ยจริง และผู้ใช้งาน
สามารถค านวณตราสารประเภทพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (ILB) ได้ ในหน้านี้ โดยข้อมูลจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1) ส่วนส าหรับป้อนข้อมูลเพื่อน าไปใช้ค านวณ 
- Symbol:   สัญลักษณ์ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ท่ีต้องการค านวณ 
- Settlement Date:  วันส่งมอบและช าระราคาของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 
- Trade/Ref. Time:   วันและเวลาที่ตกลงซื้อขายพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 

1 

2 
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- Real Yield (%):  อัตราผลตอบแทนแบบคดิทบต้นปตีามความถี่ของการจา่ยคูปองต่อปี หน่วยเป็นร้อยละโดย 
  ไม่คิดผลของอัตราเงินเฟ้อ 

- No. Unit:   จ านวนหน่วยของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ท่ีต้องการค านวณ   
- Unadjusted Price (%):  ราคาหน่วยเป็นร้อยละเทียบกับราคาหน้าตั๋ว โดยเป็นราคาที่ยังไม่ไดป้รับส่วนชดเชยเงินเฟ้อ 

หมายเหตุ   
- ถ้าต้องการผลลัพธ์จากการค านวณที่เป็นราคาร้อยละเทยีบกับราคาหน้าตั๋ว ให้ใส่ข้อมูลในช่อง Yield (%) และใหเ้ว้นข้อมูลใน

ช่อง Price (%) ว่างไว ้
- ถ้าต้องการผลลัพธ์จากการค านวณที่เป็นอัตราผลตอบแทน Yield (%) ให้ใส่ข้อมูลในช่อง Price (%) และใหเ้ว้นข้อมลูในช่อง 

Yield (%) ว่างไว ้

2)   ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
- Index Ratio:    ค่าที่ใช้ปรับเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อให้ชดเชยกับอัตราเงินเฟ้อ 
- Settlement Amount:  มูลค่ารวมที่ท าการส่งมอบและช าระราคาโดยปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว (บาท) 
- Unadjusted Gross Price (%):  ราคารวมดอกเบี้ยคา้งรับก่อนท่ีปรบัด้วยอัตราเงินเฟ้อ หน่วยเป็นร้อยละเทยีบกับ 

  มูลค่าหน้าตั๋ว 
- Unadjusted Clean Price (%):  ราคาไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับก่อนท่ีปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับ 

  มูลค่าหน้าตั๋ว 
- Unadjusted AI (%):   ดอกเบี้ยค้างรับก่อนที่ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ หน่วยเป็นร้อยละเทียบกับมูลค่าหน้า 

  ตั๋ว ราคาหน้าตั๋ว 
- DSC:   จ านวนวันระหว่างวันส่งมอบถึงวันจ่ายคูปองงวดถัดไป  
- DCS:   จ านวนวันระหว่างวันจ่ายคปูองงวดที่ผ่านมาถึงวันจ่ายส่งมอบ 
- PVBP:   อัตราการเปลี่ยนแปลงมลูค่าตราสารหนี้ต่อการเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทน  

  0.01% (1 bp) 
- Macaulay Duration:  ค่า Macaulay Duration (ปี) 
- Modified Duration:  ค่า Modified Duration  
- Convexity:   ค่า Convexity 
- Real Coupon Rate/K (%):  อัตราการจ่ายคูปองในปัจจุบัน หรอืงวดถัดไป (ส าหรับตราสารหนี้ท่ีจ่ายดอกเบี้ย 

  แบบลอยตัว) 
- Coupon Type:   ประเภทของคูปองที่จ่าย 
- Unadjusted Par:   ราคาหน้าตั๋วปัจจุบันก่อนท่ีจะปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ (บาท) 
- XI Period:   ระยะเวลาระหว่างปิดสมดุทะเบียนและวันจ่ายคูปอง (วัน) 
- Frequency of Payment:  ความถี่ในการจ่ายคูปองต่อป ี
- TTM:   อายุคงเหลือ (ปี) 
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ชื่อหน้า: Calculation > Excel Calculation 

ภาพประกอบ: 

 

หน้า Excel calculation นี้ใช้ส าหรับค านวณตราสารที่มีคุณลักษณะ (Feature) ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการค านวณของ
ตลาด โดยจะใช้หน้าการค านวณ Excel calculation นี้แทนหน้า Calculation ปกติ โดยผู้ใช้สามาถใช้หน้า Excel calculation โดยกด
ที่ปุ่ม Download Excel หลังตราสารที่จะใช้ในการค านวณ จากน้ันจะได้ Excel file มา  

ประโยชน์: 

ผู้ใช้สามารถค านวณมูลค่าหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้แต่ละรุ่นที่มีการขึ้นทะเบียนกับ  ThaiBMA โดยกรอกอัตรา
ผลตอบแทน (Yield/Price) วันส่งมอบและช าระราคาของตราสารหนี้ (Settlement Date) เพื่อค านวณราคา (Gross price) หรือ กรอก
ข้อมูลราคา (Gross price) เพื่อค านวณหาอัตราผลตอบแทนหรือมูลค่า (Yield/Price) 

  
 

 


