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เกร็ดความรู : ตราสารหนี้และการซื้อขายแบบ OTC 
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดตางๆในเกือบทุกประเทศเปนการซื้อขายแบบ OTC หรือ Over the Counter ซึ่ง

รวมถึงตลาดตราสารหนี้ขนาดใหญเชน สหรัฐอเมริกา และ ญ่ีปุน ซึ่งการซื้อขายแบบ OTC จะมีความแตกตางจากการ
ซื้อขายแบบ Exchange ในหลาย ๆ ประเด็น  สําหรับในสัปดาหนี้เราจะมาคุยกันถึงลักษณะของการซื้อขายในสองตลาด
นี้และเหตุผลท่ีวา ทําไมการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดใหญ ๆ ยังคงยึดถือรูปแบบของ OTC  

ในขณะที่ในตลาดแรกจะเปนรูปแบบของ การประมูล หรือท่ีเรียกกันวาระบบ Auction ระบบการซื้อขาย
หลักทรัพยและตราสารในตลาดรองในประเทศตาง ๆ เกือบทุกประเทศจะเปนรูปแบบของ Exchange หรือ OTC    โดย
ท้ังสองรูปแบบนี้มีขอแตกตางที่สําคัญคือในตลาด OTC จะตองมีผูเลนสําคัญคือ Dealer ซึ่งทําหนาท่ีเปนผูสรางตลาด
หรือ Market maker ในประเทศไทย เรียกผูเลนกลุมนี้วาผูคาตราสารหนี้หรือผูคาหลักทรัพย    Dealer จะซื้อหลักทรัพย
หรือตราสารหนี้เก็บไวเพื่อขายทํากําไรจากสวนตาง ในขณะที่ตลาด Exchange จะมีตัวกลางคือ Broker หรือท่ีเรียกวา 
นายหนาคาตราสารหรือหลักทรัพยซึ่งทําหนาท่ีเปนตัวกลางการซื้อขาย ขอแตกตางที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตลาด 
Exchange มักจะเปนการจับคูซื้อขายโดยมีกฎเกณฑท่ีเขมงวดและกําหนดไวอยางละเอียดโดยปรกติจะไมมีการตอรอง
กัน แตตลาด OTC จะมีกฎเกณฑอยางเปนกรอบคราวๆ แตมักมีชองทางใหมีการตอรองกันไดบาง 

การซื้อขายหุนในประเทศเราในขณะนี้เปนการซื้อขายแบบ Exchange แตการซื้อขายตราสารหนี้เปนการซื้อ
ขายแบบ OTC     ในสหรัฐอเมริกาการซื้อขายหุนในตลาด NYSE เปนแบบ Exchange แตสําหรับหุนใหมท่ีซื้อขายใน
ตลาด NASDQ เปนการซื้อขายแบบ OTC  และการซื้อขายตราสารอื่นเชน อัตราแลกเปลี่ยน ตราสารหนี้ หรือ ตราสาร
อนุพันธุ ก็เปนแบบ OTC เชนกัน 

ตัวกําหนดสําคัญที่กําหนดความเหมาะสมของวิธีการซื้อขายหลักทรัพยคือ ความเปนมาตรฐานของตัว
หลักทรัพย ความเปนราคาเดียวของหลักทรัพย และสภาพคลองของหลักทรัพย   ความเปนมาตรฐานของตัวหลักทรัพย
หมายถึงการที่หลักทรัพยท่ีนํามาซื้อขายมีรายละเอียดท่ีไมแตกตางกัน ผูซื้อขายสามารถสื่อสารกันไดอยางงายดายถึง
หลักทรัพยท่ีนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ยกตัวอยางเชนหุนสามัญของบริษัทหนึ่งมีลักษณะที่เหมือนกัน ผูซื้อขาย
สามารถสื่อสารกันไดถึงตัวหลักทรัพยอยางงายดาย หุนกูอาจมีในบริษัทเดียวกันหลายรุน ในขณะที่ตราสารอนุพันธุอาจ
มีความแตกตางกันไดมาก นอกจากจะมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานกันไวลวงหนาอยางเขมงวด แตการกําหนด
รูปแบบตราสารอนุพันธุเอาไวลวงหนาจะทําใหตราสารที่ออกมาขาดความสรางสรรค ซึ่งจะทําใหตราสารไมสามารถมี
รูปแบบที่เหมาะสมกับแตละบุคคลได นอกจากตลาดจะมีขนาดใหญมาก จนสามารถมีรูปแบบตางๆกันมากพอที่จะ
สนองความตองการของตลาดไดอยางทั่วถึง ขอกําหนดขอนี้เปนตัวกําหนดที่ทําใหการซื้อขายตราสารอนุพันธุในเกือบ
ทุกประเทศ เปนการซื้อขายในตลาด OTC 

ความเปนราคาเดียวของหลักทรัพย หมายถึง การท่ีขนาดการซื้อขายไมมีผลตอราคาหลักทรัพย เชนในตลาด
หลักทรัพย นอกจากการซื้อขายแบบ Big lot แลวขนาดการซื้อขายไมมีผลตอราคาหลักทรัพย ในขณะที่ในตลาดตราสาร
หนี้การซื้อขายยังมีการตอรองซึ่งข้ึนอยูกับขนาดของการซื้อขายอยู ซึ่งตลาด Exchange มักไมมีชองทางใหมีการตอรอง
ได ยกเวนในบางตลาดเชน BESA (Bond Exchange of South Africa) ซึ่งกําหนดใหระบบมีความสามารถในการกําหนด
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วีธีการเสนอราคา (Quote) แบบที่กําหนด Lot ในการซื้อขายไดเชน การเสนอราคาทั้ง Lot ไมสามารแบงได (All or 
Nothing) หรือการกําหนดใหผูตอบรับราคากําหนดเปนแบบการรับซื้อหรือขายใหโดยกําหนดจํานวน (Fill or Kill) 

สภาพคลองของหลักทรัพยเปนตัวกําหนดที่สําคัญอีกตัวหนึ่ง ในการกําหนดความเหมาะสมของวิธีซื้อขาย 
หลักทรัพยท่ีขาดสภาพคลองจะตองการ Dealer ทําหนาท่ีเปนตัวกลางรับซื้อไวเพื่อขายตอขาย เพื่อใหผูถือสามารถ
เปลี่ยนหลักทรัพยเปนเงินไดทันที แตในการซื้อขายใน Exchange ตลาดอาจไมใหญพอท่ีทําใหมีผูซื้อผูขายตลอดเวลาทํา
ใหผูถือคลองหลักทรัพยไมมีสภาพคลองไปดวย 

โดยทั่วไปตลาดตราสารหนี้ไทยยังมีสวนลดในการซื้อขายอยู และตราสารหนี้หลายตัวยังขาดสภาพคลอง
โดยเฉพาะหุนกูเอกชน ดังนั้นรูปแบบการซื้อขายแบบ OTC จึงยังคงเปนรูปแบบที่เหมาะสมอยูในตลาดตราสารหนี้บาน
เรา 
 


