
 

 

 

คําอธิบายความหมายและวิธีการใช�งาน
หน�าข�อมูลราคาตราสารหน้ีสําหรับนักลงทุนรายย�อยและประชาชนทั่วไป

 
Bond Mart คืออะไร   

Bond Mart คือหน�าข�อมูลราคาตราสารหน้ีสําหรับนักลงทุนรายย"อย 
สถาบันการเงินต"างๆท่ีมีนโยบายในการซ้ือและขายตราสารหน้ีกับนักลงทุนรายย"อยรวมถึงประชาชนท่ัวไป  โดย
จัดทําระบบการส"งข�อมูลราคาทางอิเล็คทรอนิกส5และนําเสนอเพ่ือเป7นสื่อกลางด�านการลงทุน ซ้ือขายตราสารหน้ีระหว"างสถาบันการเงินและนัก
ลงทุนตลอดจนประชาชนท่ัวไป โดยเป7นการให�บริการผ"านทางเว็บไซต5ตราสารหน้ีภาษาไทยช่ือ 
(Dealers) และนักลงทุนไม"ต�องเสียค"าใช�จ"ายใดๆท้ังสิ้น  ดังรูป

 

C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bond Mart

คําอธิบายความหมายและวิธีการใช�งาน  Bond Mart 
หน�าข�อมูลราคาตราสารหน้ีสําหรับนักลงทุนรายย�อยและประชาชนทั่วไป

คือหน�าข�อมูลราคาตราสารหน้ีสําหรับนักลงทุนรายย"อย ท่ีเกิดจากการส"งข�อมูลราคารับซ้ือและเสนอขายตราสารหน้ีจาก
สถาบันการเงินต"างๆท่ีมีนโยบายในการซ้ือและขายตราสารหน้ีกับนักลงทุนรายย"อยรวมถึงประชาชนท่ัวไป  โดย
จัดทําระบบการส"งข�อมูลราคาทางอิเล็คทรอนิกส5และนําเสนอเพ่ือเป7นสื่อกลางด�านการลงทุน ซ้ือขายตราสารหน้ีระหว"างสถาบันการเงินและนัก
ลงทุนตลอดจนประชาชนท่ัวไป โดยเป7นการให�บริการผ"านทางเว็บไซต5ตราสารหน้ีภาษาไทยช่ือ www.thaib

และนักลงทุนไม"ต�องเสียค"าใช�จ"ายใดๆท้ังสิ้น  ดังรูป 

Click ท่ีเมนู Individual Investor � Bond Mart 

Bond Mart 
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Bond Mart  
หน�าข�อมูลราคาตราสารหน้ีสําหรับนักลงทุนรายย�อยและประชาชนทั่วไป 

ท่ีเกิดจากการส"งข�อมูลราคารับซ้ือและเสนอขายตราสารหน้ีจาก
สถาบันการเงินต"างๆท่ีมีนโยบายในการซ้ือและขายตราสารหน้ีกับนักลงทุนรายย"อยรวมถึงประชาชนท่ัวไป  โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยได�
จัดทําระบบการส"งข�อมูลราคาทางอิเล็คทรอนิกส5และนําเสนอเพ่ือเป7นสื่อกลางด�านการลงทุน ซ้ือขายตราสารหน้ีระหว"างสถาบันการเงินและนัก

www.thaibma.or.th โดยผู�เสนอราคา

 



 

 

 
หน�าราคารวมตราสารหนี้ (Composite Page) 

คือหน�าแสดงราคารับซ้ือและเสนอขายตราสารหน้ีทุกรายการแยกเป7น 
และหุ�นกู�เอกชน (ดังรูป) ท่ีถูกเสนอราคาโดยธนาคารพาณิชย5และบริษัทหลักทรัพย5ในการให�ข�อมูลราคาเพ่ือการซ้ือขายกับนักลงทุนรายย"อย
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจลงทุนในตราสารหน้ี

ตัวอย"างหน�า 

 
 ผู�ใช�งานสามารถเลือกดูข�อมลูรายสถาบัน โดยเลือกใน 

ตัวอย"าง

หุ�นกู�เอกชน 
พันธบัตร
รัฐบาล/ธปท. 

พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ 

(Composite Page)  
คือหน�าแสดงราคารับซ้ือและเสนอขายตราสารหน้ีทุกรายการแยกเป7น 3 ประเภทคือ พันธบัตรรัฐบาล

ท่ีถูกเสนอราคาโดยธนาคารพาณิชย5และบริษัทหลักทรัพย5ในการให�ข�อมูลราคาเพ่ือการซ้ือขายกับนักลงทุนรายย"อย
นท่ัวไปท่ีสนใจลงทุนในตราสารหน้ี 

ตัวอย"างหน�า Composite Page แยกตามประเภทตราสารหน้ี 

ผู�ใช�งานสามารถเลือกดูข�อมลูรายสถาบัน โดยเลือกใน Drop down ตามสถาบันผู�เสนอราคาท่ีต�องการ

 
ตัวอย"างการเลือกดูข�อมูลรายสถาบัน หน�า Composite Page 
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ตรรัฐบาล/ธปท. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีถูกเสนอราคาโดยธนาคารพาณิชย5และบริษัทหลักทรัพย5ในการให�ข�อมูลราคาเพ่ือการซ้ือขายกับนักลงทุนรายย"อย

 

ตามสถาบันผู�เสนอราคาท่ีต�องการ 

 



 

 

ความหมายและวิธีการใช�งาน 
 1. การนําเสนอข�อมูลราคาในหน�ารวม 
ของตราสารหน้ีตัวน้ันๆ หากนักลงทุนต�องการดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิสามารถ 
ท้ังหมดของตราสารหน้ีรายการน้ันๆข้ึนแสดงผลโดยบอกรายละเอียด 
(ดังรูป) และระบบจะทําการล�างข�อมูลเก"าทุกๆ 
(update) อยู"ตลอดเวลา  
  อน่ึง  ข�อมูลราคารับซ้ือและเสนอขายท่ีปรากฎอาจมีการเปลี่
แต"ละแห"งกําหนด  ซ่ึงถือเป7นราคาท่ียังอาจเปลี่ยนแปลงได� 
เก่ียวข�องกับนักลงทุนสามารถดูได�ท่ีหมายเหตุท�ายหน�า

 

 
เมื่อ Click ท่ีราคารับซ้ือหรือราคาเสนอขายของแต"ละรายการ ระบบจะแสดงประวัติการ 

สถาบันการเงินต"างๆ 

 

แสดงราคาล่าสุดทีถู

การเงิน  สามารถ 

การนําเสนอข�อมูลราคาในหน�ารวม (Composite page) จะเป7นการนําราคาล�าสุด (Latest 
ของตราสารหน้ีตัวน้ันๆ หากนักลงทุนต�องการดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิสามารถ click ท่ีราคารับซ้ือหรือเสนอขาย ระบบจะดึงข�อมูลราคาท่ีมี
ท้ังหมดของตราสารหน้ีรายการน้ันๆข้ึนแสดงผลโดยบอกรายละเอียด ราคารับซ้ือหรือเสนอขาย ผู�เสนอราคา

และระบบจะทําการล�างข�อมูลเก"าทุกๆ 7 วัน ดังน้ันราคารับซ้ือและเสนอขายตราสารหน้ีในหน�าข�อมูลดัง

อน่ึง  ข�อมูลราคารับซ้ือและเสนอขายท่ีปรากฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสมและตามปYจจัย  ต"างๆท่ีสถาบันการเงิน
แต"ละแห"งกําหนด  ซ่ึงถือเป7นราคาท่ียังอาจเปลี่ยนแปลงได� (Indicative price) สําหรับรายละเอียดของราคารับซ้ือและเสนอขายและภาษีท่ี
เก่ียวข�องกับนักลงทุนสามารถดูได�ท่ีหมายเหตุท�ายหน�า 

 
ตัวอย"างหน�า Composite Page 

ท่ีราคารับซ้ือหรือราคาเสนอขายของแต"ละรายการ ระบบจะแสดงประวัติการ Quote

แสดงราคาล่าสุดทีถกูส่งมาจากสถาบนั

การเงิน  สามารถ click เพือดูรายละเอียด

เพิมเติม 
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 update) ข้ึนแสดงเป7นรายการแรก
ท่ีราคารับซ้ือหรือเสนอขาย ระบบจะดึงข�อมูลราคาท่ีมี

อหรือเสนอขาย ผู�เสนอราคา วันและเวลาท่ีมีการเสนอราคา 
วัน ดังน้ันราคารับซ้ือและเสนอขายตราสารหน้ีในหน�าข�อมูลดัง กล"าวจะมีความทันสมัย 

ยนแปลงได�ตามความเหมาะสมและตามปYจจัย  ต"างๆท่ีสถาบันการเงิน
สําหรับรายละเอียดของราคารับซ้ือและเสนอขายและภาษีท่ี

 

Quote ราคา ของตราสารท่ีส"งมาจาก

 



 

 

  
2. เมื่อ Click ท่ีสัญลักษณ5ของตราสารหน้ี ระบบจะแสดงรายละเอียดของตราสารหน้ีตัวน้ัน โดยจะ 

Information ของ www.thaibma.or.th  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีสัญลักษณ5ของตราสารหน้ี ระบบจะแสดงรายละเอียดของตราสารหน้ีตัวน้ัน โดยจะ 
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ท่ีสัญลักษณ5ของตราสารหน้ี ระบบจะแสดงรายละเอียดของตราสารหน้ีตัวน้ัน โดยจะ Link ไปท่ีหน�า Bond 

 

 



 

 

 
3. เมื่อ click ท่ีช่ือผู�เสนอราคา หรอื 

แห"งน้ันเพ่ือให�นักลงทุนและผู�ท่ีสนใจติดต"อและทําการซ้ือขายต"อไป 

 

 
 
 
 
 

หรอื click ท่ีแถบ “ติดต�อซ้ือขายพันธบัตร/หุ�นกู�” ระบบจะแสดงรายช่ือเจ�าหน�าท่ีของสถาบันการเงิน
สนใจติดต"อและทําการซ้ือขายต"อไป (ดังรูป) Click รายช่ือเพ่ือติดต"อสถาบันการเงิน

 
ตัวอย"างหน�า “ติดต"อซ้ือขายพันธบัตร/หุ�นกู�” 
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ระบบจะแสดงรายช่ือเจ�าหน�าท่ีของสถาบันการเงิน
รายช่ือเพ่ือติดต"อสถาบันการเงิน 

 

 



 

 

 
 

รายช่ือเจ�าหน�าท่ีของสถาบันการเงินผู�ร�วมเผยแพร�ข�อมูลราคาผ�านหน�า
ท่ีทําหน�าท่ีดูแลเรื่องการรับซ้ือและเสนอขายตราสารหนี้

 

 
 

   
 
 
 

                  
    
    
 
         

                  

 

 

    

      

                 

  

รายช่ือเจ�าหน�าท่ีของสถาบันการเงินผู�ร�วมเผยแพร�ข�อมูลราคาผ�านหน�า Bond Mart 
ท่ีทําหน�าท่ีดูแลเรื่องการรับซ้ือและเสนอขายตราสารหนี้กับนักลงทุนรายย�อยและประชาชนท่ัวไป
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Bond Mart  
กับนักลงทุนรายย�อยและประชาชนท่ัวไป 

 

   



 

 

การค�นหาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนใน ThaiBMA
 เมื่อ click ท่ีเมนู “ค�นหาตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนใน 
Keyword ซ่ึงมีเง่ือนไข ดังน้ี 
  1. Keyword ท่ีเป7นส"วนหน่ึงของ 
  2. Keyword ท่ีเป7นส"วนหน่ึงของ 
  3. Keyword ท่ีเป7นส"วนหน่ึงของ 
 และเมื่อ click ปุbม search ระบบจะ
  1. สัญลักษณ5 Symbol 
  2. ช่ือภาษาไทย Name Thai
  3. ช่ือภาษาอังกฤษ Name Eng
  4. ดอกเบ้ีย (%) Coupon 
  5. อายุคงเหลือ (ปk) Time To Maturity 

หน�าตัวอย"าง 

 
 จากผลการ search ระบบอนุญาตให�สามารถเลือกกรองข�อมูลได�จากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ5ใหญ" ทางด�านล"างของปุbม 
ตัวอย"างเช"น หากผู�ใช�งานต�องการค�นหาตราสารหน้ี 
ทําการกรองแถวให�เหลือเพียงสัญลักษณ5ท่ีข้ึนด�วยตัวอักษร 
และรวดเร็วข้ึน 

ThaiBMA 
ค�นหาตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนใน ThaiBMA” ระบบแสดงหน�าค�นหาตราสารหน้ี โดยสามารถค�นหาได�จาก 

ท่ีเป7นส"วนหน่ึงของ “ช่ือสัญลักษณ5” เช"น BOT, LB 
ท่ีเป7นส"วนหน่ึงของ “ช่ือตราสารหน้ีภาษาอังกฤษ” เช"น LOAN 
ท่ีเป7นส"วนหน่ึงของ “ช่ือตราสารหน้ีภาษาไทย” เช"น ช"วยชาติ, พันธบัตรธนาคาร

ระบบจะแสดงผลในรปูตาราง ซ่ึงประกอบด�วยหัวข�อ ดังน้ี 

Name Thai 
Name Eng 

Coupon Interest – อ�างอิงจากวันปYจจุบัน 
Time To Maturity – อ�างอิงจากวันปYจจุบัน 

หน�าตัวอย"าง “ค�นหาตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนใน ThaiBMA” Keyword คําว"า “LB”

ระบบอนุญาตให�สามารถเลือกกรองข�อมูลได�จากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ5ใหญ" ทางด�านล"างของปุbม 
ตัวอย"างเช"น หากผู�ใช�งานต�องการค�นหาตราสารหน้ี “BOT123A” ผู�ใช�งานสามารถทําการกรองแถวได�จากการ 
ทําการกรองแถวให�เหลือเพียงสัญลักษณ5ท่ีข้ึนด�วยตัวอักษร B เช"น BAAC123A, BOT123A ซ่ึงทําให�การค�นหาเป7นไปได�ด�วยความง"าย สะดวก
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ระบบแสดงหน�าค�นหาตราสารหน้ี โดยสามารถค�นหาได�จาก 

พันธบัตรธนาคาร 

“LB” 

 

ระบบอนุญาตให�สามารถเลือกกรองข�อมูลได�จากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ5ใหญ" ทางด�านล"างของปุbม search 
ผู�ใช�งานสามารถทําการกรองแถวได�จากการ click ท่ีตัวอักษร “B” ระบบจะ

ซ่ึงทําให�การค�นหาเป7นไปได�ด�วยความง"าย สะดวก



 

 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Help Desk)
โทร   0-2257-0357 ต"อ 501,502 
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Help Desk) 


