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สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
The Thai Bond Market Association (ThaiBMA) 
โดย  อริยา ติรณะประกิจ  
 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย ภายใตมาตรา 230 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  เพื่อทํา
หนาที่หลักในการเปนองคกรกํากับดูแลสมาชกิ (Self-Regulatory Organization/ SRO) และเปนศูนย
รวมขอมูลดานตลาดตราสารหนี้ รวมถึงสงเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้   
 
ความเปนมาของ ThaiBMA 
แมวาการดําเนินงานในนามของ ThaiBMA จะเริ่มขึ้นในปลายป 2548 หลังจากไดรับใบอนุญาตสมาคม
จากสํานักงาน กลต. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548  แตบทบาทการทําหนาที่ในตลาดตราสารหนี้ของ 
ThaiBMA ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2537 ภายใตชื่อ “ชมรมผูคาตราสารหนี้”  (Bond Dealers Club/ 
BDC) ซึ่งเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ภายใตโครงสรางของสมาคมบริษทัหลักทรัพย 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบโครงสรางพื้นฐานของการซื้อขายตราสารหนี้ระหวางผูคาตราสารหนี้ใน
ตลาดรอง  การจัดตั้งชมรมผูคาตราสารหนี้นับเปนกาวสําคญัของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย เพราะ
ไดทําหนาที่เปนแกนนําในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย และไดมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของเขามาใหความสนใจตอการพฒันาตลาดตราสารหนี้ไทยอยางจริงจัง 
 
ในป 2540 เพื่อรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดตราสารหนี้และสอดคลองกับบทบาทหนาที่การ
ดําเนินงาน  ชมรมผูคาตราสารหนี้ไดปรับเปล่ียนสถานะเปน “ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย”    (The Thai 
Bond Dealing Centre /Thai BDC)  โดยไดรับใบอนุญาตใหบริการเปนศูนยซื้อขายตราสารหนี้ ตาม
มาตรา 204 แหง พรบ.หลักทรัพย ฯ จากสํานักงาน กลต.เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 และเปดดําเนินงาน
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541  
 
ตอมาในป 2548  คณะกรรมการกํากับการพฒันาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนประธาน  ไดใหความเห็นชอบโครงการปรับปรุงตลาดตราสารหนี้คร้ังใหญของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการพฒันาตลาดพันธบัตรเอเชีย  มาตรการหนึ่งในโครงการดังกลาว คือใหมีการ
รวมระบบการซือ้ขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส (Electronic Trading Platform/ ETP) ไวทีต่ลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดย ThaiBDC โอนขายระบบ ETP ใหแกตลาดหลักทรัพยนําไปดําเนินการ
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ตอภายใตชือ่ระบบ FIRST    ในขณะที่ในดานขอมูลนั้น จะมีการรวมศูนยขอมูลตลาดตราสารหนี้ของ
ประเทศไวที่ ThaiBDC  โดย ThaiBDC ยังคงทําหนาที่ดาน SRO อาทิ  การตรวจสอบภาวะการซือ้ขาย 
(Surveillance) กําหนดมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของกับตลาดตราสารหนี้  ทําหนาที่ Bond Pricing 
Agency ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือใหมๆทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารหนี้    
นอกจากนั้นยังเปนเวทีในการรวบรวมความคิดเห็นของผูรวมตลาดเพื่อเสนอตอทางการในการกําหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อีกดวย 
 
ภายหลังจากการโอนระบบซือ้ขาย  สํานักงาน กลต. จึงเห็นควรให ThaiBDC ปรับสถานะจากศูนยซือ้
ขายฯ เปน “สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย”   ภายใตชื่อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ Thai 
Bond Market Association (ThaiBMA)  เพือ่มุงเนนและขยายบทบาทการทําหนาที่ดานการเปน SRO  
และการเปนศูนยขอมูลตราสารหนี้    รวมถึงขยายไปสูการทําหนาที่เผยแพรราคามาตรฐานหรือ Pricing 
agency ในตลาดตราสารหนี้  ตามวัตถปุระสงคของทางการตอไป 
 
สมาชิกของ ThaiBMA  
โดยแบงเปน 3 ประเภท   ไดแก 

1. สมาชิกสามัญ  คือ สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตคาหลักทรัพยหรือคาหลักทรัพยอันเปนตราสาร
แหงหนี้  (Dealer) 

2. สมาชิกวิสามญั  คือ บริษัททีไ่ดรับใบอนุญาตหลักทรัพยประเภทนายหนาระหวางผูคา
หลักทรัพย  (IDB) 

3. สมาชิกสมทบ คือ Dealer ที่มีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยยอนหลัง 1 ปนอยกวา 100 ลานบาทตอ
เดือน 

 
ณ ตุลาคม 2548 สมาชิกของ ThaiBMA ประกอบดวยธนาคารพาณิชยและบริษัทหลักทรัพยจํานวนรวม 
45 ราย 
 
บทบาท หนาที่ของ ThaiBMA 

1. การเปนองคกรกํากับดูแลตนเอง (SRO)   
ThaiBMA ทําหนาที่กํากับดูแลสมาชิกเพื่อใหการประกอบธุรกรรมการคาตราสารหนี้เปนไปอยางโปรงใส
และเปนธรรม  และสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุน   การดําเนินงานประกอบดวย 

• การกําหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดรองตราสารหนี้ (Ethics & Code of 
Conduct) รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกรรมการคาตราสารหนี้ 
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• การติดตามภาวะตลาดและตรวจสอบการซื้อขายตราสารหนี้ (Market monitoring  & 
Surveillance) เพื่อไมใหเกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไมเปนธรรมแกลูกคา 

• การกําหนดกระบวนการพิจารณาความผิดและกําหนดบทลงโทษผูคาตราสารหนี้ที่ไมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ  

 
การใหบริการและเปนศูนยกลางขอมูลในตลาดตราสารหนี้  

ThaiBMA ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการรวบรวมและ
เผยแพรขอมูลตางๆในตลาดตราสารหนี้ผานทาง 
www.thaibma.or.th และ www.thaibond.com  โดย
ประกอบดวยขอมูลการซือ้ขายในตลาดรอง  ขอมูลพื้นฐาน
ของตราสารหนี้  (Bond Features)   ขอมูลราคาอางอิง
ตางๆ (Reference yield) ของตลาด   ตลอดจนขาวสาร
ตางๆที่เกี่ยวของกับการลงทุน   
บทบาทการใหบริการดานขอมูลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การ 
ทําหนาที่ “Bond Pricing Agency” เพื่อเผยแพรราคาอางอิงสําหรับการ mark-to-market ของผู
ลงทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมตางๆ ทั้งนี้  เพื่อกําหนดราคายุติธรรมสําหรับตราสารหนี้ที่มีสภาพคลอง
ในการซื้อขายนอย 
 
2. การกําหนดวิธีปฏิบัติและมาตรฐานตางๆของตลาดตราสารหนี้  
     (Market Convention/Standard)  
ThaiBMA ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานตางๆที่ใชในตลาดตราสารหนี้    เพื่อใหสมาชิกและทกุฝายที่
เกี่ยวของดําเนินธุรกรรม โดยมีมาตรฐานเดยีวกัน  เชน 

• การกําหนดสัญลักษณมาตรฐานของตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน  
• การกําหนดมาตรฐานการคํานวณราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภทตางๆ  
• การกําหนดมาตรฐานดานงานทะเบียนตราสารหนี้ 

 
3. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (Market Development)  
ThaiBMA สนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่องของตลาดตราสารหนี้  โดยพฒันาเครื่องมือและ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการซื้อขายและลงทุนใน
ตราสารหนี้  
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• การพัฒนา benchmark ตางๆ เชน Yield curve, Bond index 
• การพัฒนาเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินประเภทใหมๆ   
• การจัดอบรมความรูดานตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานตราสารหนี้ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใหความรู ความเขาใจดานการลงทุนในตราสารหนี้แกนักลงทุนราย
ยอย  นักลงทุนสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา ประชาชนและผูสนใจทั่วไป 

 


