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 นักลงทุนรายยอยกับการซ้ือขายตราสารหนี้ในตลาดรอง 
 
 
 

โดยจิโรจน   ฤกษศรีมงคล 

ฝายกํากับดูแล  

 
 

แมวาโดยสวนใหญแลวการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้จะอยูในกลุมของนักลงทุนสถาบัน    แตนักลงทุนรายยอยไดเริ่มเขามามี

บทบาทเพ่ิมมากขึ้นในชวงไมกี่ปที่ผานมา    ทั้งนี้เนื่องจากการออกตราสารหนี้ในตลาดแรกเพ่ือจําหนายแกประชาชนทั่วไปมีปริมาณเพ่ิมมาก

ขึ้น   ทั้งจากการออกพันธบัตรออมทรัพยอยางตอเนื่องของภาครัฐเพ่ือจําหนายใหแกนักลงทุนรายยอย   รวมถึงการออกหุนกูของ

บริษัทเอกชนหลายแหงเพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป    ประกอบกับนักลงทุนรายยอยเริ่มมีความรูและความสนใจเขามาลงทุนในตลาด

ตราสารหนี้มากขึ้น     ทําใหมูลคาการซื้อขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยในตลาดรองมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 
นักลงทุนรายยอยถือครองพันธบัตรออมทรัพยกวา 6.4 แสนลานบาท 
 

หากเริ่มพิจารณาจากมูลคาการถือครองตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอย   พบวานักลงทุนนายยอยมีการถือครองตราสารหนี้ในป 

2553 กวา 1.1 ลานบาท คิดเปน 18% ของมูลคาคงคางรวมของตราสารหนี้ในตลาด โดยประกอบไปดวยพันธบัตรภาครัฐมูลคารวม 672,227 

ลานบาท (58%) และหุนกูภาคเอกชนมูลคารวม 485,013 ลานบาท (42%) (ตารางที่ 1) 

 

ในสวนของพันธบัตรภาครัฐพบวากวารอยละ 95 เปนการถือครองพันธบัตรประเภทออมทรัพย ทั้งที่ออกโดยกระทรวงการคลังและ

ธนาคารแหงประเทศไทย โดย ณ เดือนกันยายน 2553 นักลงทุนรายยอยถือครองพันธบัตรออมทรัพยที่ออกโดยกระทรวงการคลังเทากับ 4.19 

แสนลาน และพันธบัตรออมทรัพยที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยเทากับ 2 แสนลานบาท (กราฟที่ 1) โดยมูลคาการถือครองตราสารหนี้

ภาครัฐเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉล่ียปละประมาณ 10-15% ในชวงตั้งแตป 2546 เปนตนมา และเฉพาะในป 2553 นับถึงแคเดือน

กันยายน นักลงทุนรายยอยมีการถือครองตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ิมขึ้นจากป 2552 ไปแลวประมาณ 10% 

 

ตารางที่ 1 – ยอดถือครองตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอย ตั้งแตป 2546 – กันยายน 2553 (หนวย : ลานบาท) 
ประเภทตราสารหนี้ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

(1-9)
พันธบัตรรัฐบาลประเภท Loan Bond 293,913 5,928 6,152 19,726 20,223 6,199 6,187 5,547
พันธบัตรรัฐบาลประเภท Savings Bond 314 339,911 347,027 347,831 313,834 329,353 361,057 419,569
ต๋ัวเงินคลัง 652 3,775 10,549 1,004 3,608 109 3,283 1,820
ต๋ัวสญัญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 291 435 695 0 0 0 0 0
ต๋ัวสญัญาใชเงินทีอ่อกโดยกระทรวงการคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 6,163 7,179 11,490 10,337 9,534 5,678 5,079 3,912
พันธบัตรกองทนุฯ ประเภท Loan Bond 31 31 58 0 0 0 0 0
พันธบัตรกองทนุฯ ประเภท Savings Bond 0 0 0 0 59,730 59,601 22,461 22,397
พันธบัตรธปท. ประเภท Loan Bond 146 1,045 21,767 14,231 38,691 15,490 10,827 17,132
พันธบัตรธปท. ประเภท Savings Bond 0 0 0 0 74,560 98,170 202,463 201,850
หุนกูเอกชน* 142,782 136,004 198,051 223,776 237,326 318,341 462,777 485,013

รวมท้ังสิน้ 444,292 494,308 595,789 616,905 757,506 832,941 1,074,134 1,157,240  
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนขอมูลหุนกูเอกชนซึ่งไดมาจากการรวบรวมของ ThaiBMA โดยขอมูลลาสุดถึงมิถุนายน 2553 

 

 



                   

                                                  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

 

 
The information and opinions in this report are those of Thai Bond Market Associations activity. ThaiBMA does not make any representation or warranty, express or implied, as to the fairness, accuracy, or completeness.  While all  
reasonable care has no  representation  as to its accuracy or completeness and  it  should not be relied  upon as such. ThaiBMA accepts no   liability whatsoever for any loss arising from use of this report   or its contents.  This report is 
being  supplied  solely  for  informational purposes  and  may not be  reproduced, distributed or published by recipient for any purpose     

หนา 2/6 
  

 

กราฟที่ 1 – แสดงสัดสวนยอดถือครองตราสารหนี้ภาครัฐของนักลงทุนรายยอยแยกตามประเภทตราสาร 
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พันธบัตรออมทรัพยใหสวนตางดอกเบี้ยถึง 2% เทียบกับการฝากเงิน 
สาเหตุหนึ่งที่พันธบัตรออมทรัพยเปนที่นิยมจากนักลงทุนรายยอย   โดยในบางรุนจําหนายหมดในเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงหลังเปด

จําหนาย   ก็เนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนที่จูงใจกวาการฝากเงิน    โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋ว (Coupon) ของพันธบัตรออม

ทรัพยกับอัตราดอกเบ้ียจากการฝากเงินในขณะนั้นแลว จะเห็นวาพันธบัตรออมทรัพยใหผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินไมต่ํากวา 2% ในแต

ละป  ตัวอยางเชน พันธบัตรออมทรัพยรุนอายุ 5 ป  ที่ออกในป 2548 จายดอกเบ้ียเฉล่ียสูงถึง 5.54% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียของเงิน

ฝากธนาคารพาณิชยอยูที่ 1.27% ในปดังกลาว ทําใหมีสวนตางดอกเบ้ียสูงถึง 4.43% เลยทีเดียว (ตารางที่ 2)  และแมในชวงป 2550 - 2553 

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพยจะลดลงมาอยางตอเนื่องตามภาวะอัตราดอกเบ้ียในตลาด  แตการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยก็ยังได

สวนตางจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับมากกวา 2%  

 

ตารางที่ 2 – เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย (%) หรือคูปองของการออกพันธบัตรออมทรัพย กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%) 
อายุของพันธบัตรออมทรัพย 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 (1‐9)

3 ป 5.52 3.89 4.47 2.75
5 ป 4.15 5.54 5.73 3.00
6 ป 3.00
7 ป 5.25 5.10 5.82 6.00
10 ป 6.10 5.90

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ียของพันธบัตรออมทรัพย (%) 5.66 5.58 5.70 5.77 3.89 4.47 3.00 3.00
อัตราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินฝาก 5 แบงคใหญ (%)* 1.79 1.02 0.92 1.27 2.57 1.62 1.75 0.80 0.73
สวนตางอตัราผลตอบแทน (%) 3.87 ‐ 4.66 4.43 3.20 2.27 2.72 2.20 2.27  
* ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ป 2553 เปนขอมูล ณ ไตรมาส 2) 

 

 
หุนกูเอกชนรอยละ 44 ถือครองโดยนักลงทุนรายยอย 
สําหรับการถือครองหุนกูภาคเอกชนจากขอมูลที่รวบรวมโดย ThaiBMA   พบวานักลงทุนรายยอยถือครองหุนกูภาคเอกชนรวม

มูลคาประมาณ 4.85 แสนลานบาท ณ เดือนมิถุนายน 2553 คิดเปนสัดสวนสูงถึง 44% ของมูลคาหุนกูเอกชนทั้งหมด (ตารางที่ 3) โดย

สัดสวนดังกลาวเติบโตขึ้นเรื่อยมาจากระดับ 38% ในป 2546 ดวยอัตราการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉล่ียปละประมาณ 30% ในขณะที่

มูลคาคงคางของหุนกูเอกชนทั้งหมดมีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียนอยกวาคือเพียงปละ 24%  
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ตารางที่ 3 – ยอดถือครองหุนกูเอกชนของนักลงทุนรายยอย ตั้งแตป 2546 – มิถุนายน 2553 (หนวย : ลานบาท) 
การถอืครองหุนกูเอกชนโดยนักลงทุนรายยอย 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

(1-6)
มูลคาถือครองหุนกูเอกชน 142,782     136,004   198,051   223,776   237,326   318,341     462,777     485,013   

อัตราการเติบโต (5%) 46% 13% 6% 34% 45% 5%
มูลคาคงคางของหุนกูเอกชนทัง้หมด 377,259     385,279   487,621   613,038   678,668   793,641     1,048,957  1,105,298

อัตราการเติบโต 2% 27% 26% 11% 17% 32% 5%
สัดสวนการถือครอง 38% 35% 41% 37% 35% 40% 44% 44%  

 
การซ้ือขายตราสารหนี้ของรายยอยในตลาดรองกวา 80% เปนตราสารหนี้ระยะสั้น  
แมวานักลงทุนรายยอยจะมีการถือครองพันธบัตรออมทรัพยในสัดสวนสูงถึงกวา 6 แสนลานบาท ซึ่งเปนมูลคาที่สูงกวาตราสารหนี้

ประเภทอื่นๆ   แตสําหรับในตลาดรองจากขอมูลการซื้อขายตราสารหนี้ที่รายงานมายัง ThaiBMA พบวา มูลคาการซื้อขายของรายยอยกวา 

80% เปนตราสารหนี้ระยะส้ันอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป (ประมาณครึ่งหนึ่งเปนตราสารหนี้อายุคงเหลือนอยกวา 1 เดือนโดยเฉพาะพันธบัตร

ธปท.) และสวนใหญเปนการ “ซื้อเก็บ”   โดยจะเห็นไดจากมูลคาการซื้อสุทธิ (Net Buy) ที่มีสัดสวนคอนขางสูงในแตละปเมื่อเทียบกับมูลคา

ซื้อขายรวมของนักลงทุนรายยอยทั้งหมด 

การเติบโตของมูลคาการซ้ือขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยในตลาดรองอาจจะไมสม่ําเสมอนักในแตละป   แตในชวงเกือบ 

10 ปที่ผานมาก็มีอัตราการเติบโตเฉล่ียที่สูงถึง 49% โดยเฉพาะในชวงป 2550 ถึง 2551 มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนรายยอยในตลาดรอง

เพ่ิมสูงขึ้นแบบกาวกระโดด โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 168% จากปกอนหนา และในชวง 9 เดือนของป 2553 มีมูลคาการซื้อขายรวม 

54,836 ลานบาท คิดเปน 0.46% ของตลาด หรือเฉลี่ยประมาณ 305 ลานบาทตอวัน (ตารางที่ 4) โดยเปนยอดซื้อสุทธิสูงถึง  43,298 ลาน

บาท 

 

ตารางที่ 4 – ขอมูลสถิติการซ้ือขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอย ตั้งแตป 2545 – กันยายน 2553 (หนวย : ลานบาท) 
มูลคาการซื้อขาย 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 (1‐9)

มูลคาการซื้อขาย 7,890             13,092           27,507           64,133           35,756           95,794           110,273         70,034           54,836          
ตราสารอายุคงเหลือ <=1 ป 972                 4,056             17,397           52,864           29,507           87,923           102,726         58,831           45,704          
ตราสารอายุคงเหลือ 1‐5 ป 2,824             5,080             8,024             8,784             4,000             5,251             5,938             9,136             7,295            
ตราสารอายุคงเหลือ >5 ป 4,094             3,956             2,086             2,484             2,249             2,621             1,608             2,067             1,837            

อัตราการเติบโตของมูลคาการซื้อขาย (%) 66% 110% 133% (44%) 168% 15% (36%) (22%)
มูลคาการซื้อขายสทุธิ 3,353             7,843             20,634           56,979           28,084           87,061           96,369           55,039           43,298          
มูลคาการซื้อขายตอวัน 32                   53                   112                 262                 147                 391                 446                 288                 305                
มูลคาการซ้ือขายท้ังหมดของตราสารหน้ี 1,986,596     1,870,461     1,799,934     2,817,202     4,277,500     10,532,488   17,362,814   14,544,729   11,832,121  
สวนแบงตลาด (%) 0.40% 0.70% 1.53% 2.28% 0.84% 0.91% 0.64% 0.48% 0.46%
มุลคาการซ้ือขายของกลุมนักลงทุน ‐ 1,375,291     1,368,171     2,181,209     2,975,866     6,385,010     10,960,246   11,438,383   8,960,127    
สวนแบงตลาด (%) ‐ 0.95% 2.01% 2.94% 1.20% 1.50% 1.01% 0.61% 0.61%  
 

กราฟที่ 2 – มูลคาการซื้อขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยแบงตามอายุคงเหลือของตราสารหนี้และมูลคาซื้อขายเฉล่ียตอวัน 
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กราฟที่ 3 – มูลคาการซื้อขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยแบงตามประเภทของตราสาร 
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มูลคาการซ้ือขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอย
แบงตามประเภทตราสาร

อื่นๆ

ตั๋วแลกเงิน

หุนกูเอกชน

ตั๋วเงินธปท.

พันธบตัรออมทรัพย

พันธบตัรรัฐบาล

ตั๋วเงินคลัง

80%
85%

43% 68%27%
38%

17%

 
 
ผลตอบแทนการซ้ือขายตราสารหนี้ระยะสั้นๆก็ยังสูงกวาการฝากเงิน 
เนื่องจากการซ้ือขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยในตลาดรองสวนใหญเปนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะส้ันๆ ในลักษณะ “ซื้อ

เก็บ” เปนสวนใหญ โดยตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรระยะส้ันของธปท. (อายุ 14 วัน) มีการซ้ือขายในสัดสวนที่สูงถึง 80% ในป 2550 และ 85% 

ในป 2551 ซึ่งหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารหนี้ดังกลาวกับการฝากเงิน พบวา อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการซ้ือพันธบัตรธปท. 

ในป 2550 อยูที่ 3.29% และในป 2551 อยูที่ 3.25% ในขณะที่อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยจากการฝากเงินอยูที่ 1.62% และ 1.75% เทานั้น ซึ่งให

สวนตางสูงถึง 1.67% และ 1.50% ตามลําดับ (กราฟที่ 4)   

 

กราฟที่ 4 – เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการซ้ือพันธบัตรระยะส้ันธปท. และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ 
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อัตราผลตอบแทนและมูลคาการซ้ือพันธบัตรระยะส้ันธปท.
ของนักลงทุนรายยอย

มูลคาการซือ้
พันธบตัรระยะ
สั้นธปท.

อัตรา
ผลตอบแทนซือ้
เฉลี่ยของตั๋วเงิน
ธปท. (%)
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของเงิน
ฝาก 5 แบงค
ใหญ (%)

 
 
ธุรกรรมโดยมากมีมูลคารายการละไมถึง 1 ลานบาท 
จากตารางที่ 5 ซึ่งแสดงจํานวนรายการซ้ือขายแยกตามมูลคาตอรายการของตราสารแตละประเภท   พบวา โดยรวมแลวกวา 38% 

ของจํานวนธุรกรรมมีมูลคาไมถึง 1 ลานบาท และ 31% มีมูลคาระหวาง 1-5 ลานบาท ทั้งนี้ ในกรณีของพันธบัตรระยะส้ันธปท. ธุรกรรมสวน

ใหญจะเปนนักลงทุนประเภท “High Net Worth” เขามาซื้อในตลาดรอง โดยมีมูลคาตอรายการคอนขางสูงคือ มากกวา 10 ลานบาท   
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อยางไรก็ตาม สําหรับตราสารระยะยาว พบวารายการซื้อขายสวนใหญในตลาดรองของนักลงทุนรายยอยจะเปนการนําตราสารที่

ถือไวมาขายในตลาดรอง โดยสําหรับพันธบัตรออมทรัพยนั้นกวา 1,000 รายการ เปนการนําพันธบัตรออมทรัพยที่ซื้อจากตลาดแรกออกมา

ขาย โดยสวนใหญมีมูลคาตอรายการคอนขางเล็กไมถึง 1 ลานบาท ในขณะที่มูลคาการซื้อขายหุนกูอยูระหวาง 1-5 ลานบาทตอรายการ    

ตารางที่ 5 – จํานวนรายการซ้ือขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยในตลาดรอง แยกตามประเภทตราสารในป 2553 

ซ้ือ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
<=1 ลานบาท 18 17 37 774 61 123
1‐5 ลานบาท 97 9 4 32 274 212 233
5‐10 ลานบาท 96 1 11 10 23 51 47
>10 ลานบาท 347 5 38 32 11 8 78 97
รวมจํานวนรายการ 558 6 75 36 90 1,079 402 500

มูลคาการซ้ือขายตอรายการ
พนัธบัตรระยะส้ันธปท. พนัธบัตรรัฐบาล พนัธบัตรออมทรัพย หุนกูเอกชน

 
 
ราคาซ้ือขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอย: ซ้ือแพง ขายถูก เทียบกับราคาตลาด 
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  ราคาซื้อขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยมีความแตกตางจากราคาซื้อขายตราสารหนี้ในกลุมนัก

ลงทุนสถาบัน   นอกจากนั้นราคาซ้ือขายในกลุมของนักลงทุนรายยอยเองก็อาจไมเหมือนกันเนื่องจากปจจัยหลายอยาง   อาทิ  ปริมาณการ

ซื้อขายตอรายการ   ขอจํากัดการถือครองของตราสารหน้ีบางประเภท   สภาพคลองของตราสารนั้นๆ   รวมไปถึงการเสนอราคาซื้อขายของ

ผูคาตราสารหนี้แตละรายดวยที่อาจจะประเมินถึงความเส่ียงในการซ้ือขายกับนักลงทุนรายยอยแตกตางกัน   เราลองมาดูกันวาการซ้ือขาย

ตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยมีสวนตางราคาเปนอยางไร 

 

ตารางที่ 6 – ความแตกตางของราคาซื้อ/ขาย (%) ของนักลงทุนรายยอยเทียบกับราคาตลาดในป 2553 

ซ้ือ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
<=1 ลานบาท 0.04% 1.95% 0.38% (3.83%) 0.81% (2.42%)
1‐5 ลานบาท 0.04% 0.75% (0.79%) 0.20% (3.63%) 0.69% (1.43%)
5‐10 ลานบาท 0.03% 0.91% 0.09% (3.90%) 0.16% (0.89%)
>10 ลานบาท 0.02% 0.00% 0.33% (0.11%) (3.69%) 0.19% (0.27%)
เฉล่ีย (% ของราคาตลาด) 0.03% 0.00% 1.02% (0.18%) 0.24% (3.78%) 0.65% (1.47%)

มูลคาการซ้ือขายตอรายการ
พนัธบัตรระยะส้ันธปท. พนัธบัตรรัฐบาล พนัธบัตรออมทรัพย หุนกูเอกชน

 
 

จากขอมูลในป 2553 ที่ผานมา (ตารางที่ 6) พบวา การซ้ือขายพันธบัตรระยะส้ันมีความแตกตางดานราคานอยมาก  โดยเห็นได

จากในกรณีของพันธบัตรธปท. ซึ่งเปนตราสารหนี้ระยะส้ันและมีสภาพคลองสูง  ราคาซ้ือมีความแตกตางจากราคาตลาดไมเกิน 0.04% ไมวา

จะซื้อเปนปริมาณเทาใด  

แตสําหรับการซื้อขายหุนกูเอกชนนั้น ราคาซื้อขายจะขึ้นกับขนาดของรายการ โดยทั่วไปรายการซ้ือขายขนาดย่ิงเล็ก ก็จะตองซื้อใน

ราคาที่สูงกวา หรือขายในราคาที่ต่ํากวารายการซื้อขายขนาดใหญ เนื่องจากสถาบันการเงินบวกคาดําเนินการตางๆ  เขาไปในราคาซื้อขาย 

เพราะนักลงทุนรายยอยมีรูปแบบของตราสารที่ถือครองหลากหลาย   ประกอบกับตราสารที่ถือครองมักจะเปนตราสารที่มีสภาพคลอง

คอนขางต่ํา ทําใหคาใชจายในการดําเนินการสูงกวากรณีการซ้ือขายระหวางสถาบันซึ่งมีขนาดรายการที่คอนขางใหญ   โดยพบวา กรณี

มูลคารายการนอยกวา 1 ลานบาท นักลงทุนรายยอยซื้อหุนกูในราคาสูงกวาราคาตลาดซ่ึงเปนราคานักลงทุนสถาบันโดยเฉล่ีย 0.81% และ

ขายไดต่ํากวาราคาตลาด 2.42% โดยเฉล่ีย กลาวคือ หากราคาตลาดขณะนั้นของหุนกูเอกชนอยูที่ 1,000 บาทตอหนวย หากซื้อ 1 ลานบาท

นักลงทุนรายยอยจะตองจายเงินซื้อแพงขึ้นประมาณ 8,100 บาท (เงิน 1 ลานบาทซ้ือได 1,000 หนวย) หรือหากซื้อ 5 ลานบาท  นักลงทุนจะ

ซื้อแพงกวาราคาตลาดประมาณ 34,500 บาท  

กรณีการนําหุนกูเอกชนมาขาย รายการขายที่มีขนาดเล็กจะยิ่งสงผลใหราคาขายต่ําลง โดยพบวา นักลงทุนรายยอยที่นําหุนกู

เอกชนมาขายในมูลคาที่นอยกวา 1 ลานบาท จะขายไดในราคาต่ํากวาราคาตลาดประมาณ 2.42% และสําหรับขนาดรายการครั้งละ 1-5 

ลานบาท จะขายไดต่ํากวาราคาตลาดประมาณ 1.43% 
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สําหรับพันธบัตรออมทรัพยนั้น การซ้ือขายสวนใหญเปนรายการที่มีขนาดคอนขางเล็กกวาตราสารประเภทอื่น โดยมีขนาดรายการ

โดยเฉล่ียเพียง 1.2 ลานบาท   และพันธบัตรออมทรัพยบางรุนมีขอจํากัดในการถือครอง ของสถาบันการเงิน   จึงพบวาราคาซื้อขายของราย

ยอยมีความแตกตางจากราคาตลาดคอนขางมากกวาตราสารหนี้ประเภทอื่น   โดยพบวาในกรณีการซ้ือ นักลงทุนรายยอยจะซื้อแพงกวา

ราคาตลาดโดยเฉล่ียประมาณ 0.24% และขายไดต่ํากวาราคาตลาดโดยเฉล่ียประมาณ 3.78%   ตัวอยางเชน หากราคาตลาดขณะนั้นของ

พันธบัตรออมทรัพยเทากับ 1 หมื่นบาทตอหนวย นักลงทุนรายยอยที่นําพันธบัตรออมทรัพยมาขายในมูลคา 1 ลานบาท จะขายไดต่ํากวา

ราคาตลาดโดยเฉล่ีย 3.83% ดังนั้น จะไดรับเงินนอยลงประมาณ 38,300 บาท (เงิน 1 ลานบาทจะได 100 หนวย) หรือหากขายครั้งละ 5 ลาน

บาท จะขายไดต่ํากวาราคาตลาดโดยเฉล่ีย 3.63% นั่นคือ นักลงทุนรายยอยจะขายไดต่ํากวาราคาตลาดประมาณ 181,500 บาท (เงิน 5 ลาน

บาทจะได 500 หนวย) เปนตน   สําหรับพันธบัตรรัฐบาลประเภทอื่นนั้น ความแตกตางจากราคาตลาดจะนอยกวาในกรณีของพันธบัตรออม

ทรัพย โดยนักลงทุนรายยอยจะซื้อในราคาสูงกวาและขายในราคาต่ํากวาตลาดประมาณ 0.1% - 2%    

 

ทั้งนี้  ขอมูลที่นําเสนอขางตนเปนเพียงตัวเลขเชิงสถิติของราคาซื้อขายในตลาดรองโดยเฉล่ียในชวงป 2553 ที่ผานมา    แตราคาซื้อ

ขายจริงในชวงใดชวงหนึ่งอาจจะขึ้นอยูกับสถานการณหรือสภาวะตลาดที่แตกตางกันไปในขณะนั้นดวย 
 
สรุป - การซ้ือขายตราสารหนี้ของนักลงทุนรายยอยในตลาดรองมีอัตราการเติบโตที่นาสนใจจากวันละไมถึง 100 ลานบาทมาเปน

วันละ 305 ลานบาทในป 2553   และการซ้ือขายตราสารหน้ีระยะส้ันในตลาดรองเปนลักษณะของการ ”ซื้อเก็บ” เปนสวนใหญ  ในขณะที่

กรณีของตราสารหนี้ระยะยาว เชน พันธบัตรออมทรัพย หรือ หุนกูเอกชน  จะเปนการนําออกขายในตลาดรอง   ทั้งนี้ ราคาซ้ือขายในตลาด

รองของนักลงทุนรายยอยจะมีความแตกตางจากราคาตลาด ขึ้นอยูกับปริมาณการซื้อขายในแตละครั้ง ประเภทของตราสาร สภาพคลองและ

ปจจัยอื่นๆ จากผูคาตราสารหนี้ดวย 

      

 

 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

www.thaibma.or.th 

จิโรจน   ฤกษศรมีงคล 

chiroch@thaibma.or.th, 02-252-3336 Ext.310 


