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 จะซ้ือขายตราสารหนี้ดวยตนเอง.....ตองติดตอใครบาง ?? 

(คอลัมนสถานีลงทุน นสพ. ประชาชาติธุรกิจ # 27 เม.ย. 54) 
 
 

โดยสุชาติ ธนฐิตพัินธ, ฝายวิจัยและพัฒนา 

    

ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจของโลกเริ่มมีความไมแนนอนสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่มีสาเหตุจากปจจัยที่สามารถควบคุมได เชนปญหาความวุนวายทาง

การเมือง หรือสาเหตุจากปจจัยอื่นๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชนภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ตาม   ความไมแนนอนเหลานี้สงผลทําใหการลงทุนใน

สินทรัพยประเภทตางๆ มีความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย   ในสถานการณเชนนี้ “ตลาดตราสารหนี้” จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกหันมา

ใหความสนใจมากขึ้น   แตสําหรับประเทศไทยแลว ตลาดตราสารหน้ีอาจจะดูเหมือนส่ิงที่คอนขางไกลตัว และไมเปนที่คุนเคยสําหรับนักลงทุน

โดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักลงทุนรายยอย (Retail Investor) ที่มีอยูเปนจํานวนมากในปจจุบัน   และถึงแมวาลักษณะเฉพาะตัวของตลาดตรา

สารหนี้ในหลายๆดาน ยังคงมีความซับซอนและสรางความยุงยากใหกับนักลงทุนอยูบาง (เชนการซื้อขายที่ไมมีระบบ หรือการซื้อขายที่ใชวิธีเจรจา

ตอรอง – OTC เปนหลัก)   แตในขณะเดียวกัน องคประกอบหลายๆอยางในตลาดตราสารหนี้ ก็มีความคลายคลึงกับตลาดหุน (Stock Market) ที่นัก

ลงทุนรายยอยในบานเราตางก็คุนเคยเปนอยางดีอยูแลว   และดวยสถานการณปจจุบันที่หลายๆฝายหันมาใหความสําคัญกับตลาดตราสารหนี้ไทย

มากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงกับกระแสการตื่นตัวที่จะเขามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ดวยตนเองของนักลงทุนรายยอย   ส่ิงสําคัญที่สุดประการแรกที่

นักลงทุนทั่วไปควรตองรูก็คือ จะตองทําการติดตอกับใครบางนั่นเองครับ        
 

และเพ่ือชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพตางๆไดงายขึ้น   ผมจะขอยกตัวอยางการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยการเปรียบเทียบกับการ

ลงทุนในตลาดหุนครับ   โดยนักลงทุนที่ตองการจะซ้ือขายหุนสามัญดวยตนเองแลว ส่ิงแรกที่ตองทําก็คือการเขาไปติดตอเพ่ือขอเปดบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพยกับ “บริษัทหลักทรัพย” หรือที่เรานิยมเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา “Broker” นั่นเองครับ   โดยในปจจุบันมี Broker ที่ไดรับใบอนุญาตเพ่ือ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท ก (ธุรกิจหลักทรัพยที่เก่ียวของกับตราสารทุน) รวมท้ังส้ิน 39 บริษัทดวยกัน   ซึ่งในจํานวนทั้งหมดนี้ จะมี Broker 

บางแหงที่เนนใหบริการเฉพาะกับนักลงทุนสถาบันเปนหลัก ในขณะที่ Broker สวนใหญจะเนนใหบริการกับนักลงทุนรายยอย   ดังนั้นนักลงทุนจะ

เลือกใชบริการกับ Broker แหงใด คงตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจของนักลงทุนเปนหลักครับ   ทั้งนี้ Broker แตละแหงจะจัดใหมีเจาหนาที่การตลาด 

(Marketing) เพ่ือคอยติดตอ ใหคําแนะนําเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงคอยรับคําส่ังซื้อขายจากนักลงทุนดวย    
 

แตสําหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้แลว ถึงแมจะมีความแตกตางกับการลงทุนในตลาดหุนอยูบาง แตก็พบวายังมีหลายสวนที่มีความ

คลายคลึงกัน   โดยส่ิงแรกที่นักลงทุนตองทําก็คือ การเขาไปติดตอกับ “บริษัทผูคาตราสารหนี้” หรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา “Dealer” นั่นเองครับ   

ทั้งนี้ Dealer จะหมายถึงบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท ข (ธุรกิจหลักทรัพยที่เก่ียวของกับตราสารหนี้) ซึ่งในปจจุบันมี

อยูทั้งส้ิน 53 บริษัทดวยกัน โดยแบงเปนบริษัทหลักทรัพย 34 แหง และธนาคารพาณิชยอีก 19 แหง   โดยในจํานวน Dealer ทั้งหมดนี้ สวนใหญจะ

เนนใหบริการกับนักลงทุนประเภทสถาบันเปนหลัก (ซึ่งแตกตางกับตลาดหุน ที่ Broker สวนใหญจะเนนใหบริการกับนักลงทุนรายยอยครับ) แต

อยางไรก็ตามยังคงมี Dealer อีกหลายแหงที่ใหบริการกับนักลงทุนรายยอยควบคูกันไปดวย ซึ่งนักลงทุนสามารถหารายชื่อและเบอรโทรศัพทของ 

Dealer กลุมนี้ไดจาก http://www.thaibond.com/Default.aspx?tabid=130 ครับ 
 

ทั้งนี้ในบริษัท Dealer แตละแหงจะประกอบไปดวยบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับการซื้อขายตราสารหนี้อยู 2 กลุมดวยกันคือกลุมของผูคา

ตราสารหนี้ (Trader) และกลุมของเจาหนาที่การตลาด (Sales Staff)   โดยที่ Trader จะเนนทําการซื้อขายตราสารหนี้เพ่ือบริษัทของตนเองเทานั้น 

(ทํากําไรจากการลงทุนในตราสารหนี้ใหกับบริษัท)   นั่นจึงหมายความวา Trader จะเนนการซ้ือขายโดยติดตอกับนักลงทุนประเภทสถาบัน และติดตอ

กับ Trader ดวยกันเปนหลัก   ซึ่งเปนการแบงงานกันอยางชัดเจนกับ Sales Staff ที่จะทําหนาที่ติดตอชักชวน และใหคําแนะนําการลงทุนกับลูกคา

ทั่วๆไป   นอกจากนี้แลว สํานักงาน ก.ล.ต. ยังชวยเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนที่จะตองทําการติดตอซื้อขายตราสารหนี้กับ Sales Staff ดวยการ
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ออกกฏบังคับให Sales Staff ทุกคนตองผานการทดสอบความรูจากสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) และตองขึ้นทะเบียนเปนผูติดตอกับนัก

ลงทุนไวกับสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดวยครับ 
 

ดวยโครงสรางที่คอนขางคลายคลึงกันนี้   นาจะชวยทําใหนักลงทุนทั่วๆไปที่เริ่มสนใจจะเขามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ดวยตัวเอง 

มองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นแลววาจะตองเริ่มทําการติดตอกับใครบาง   แตอยางไรก็ตามเราตองไมลืมวา ถึงแมการลงทุนในตราสารหนี้จะจัดไดวาเปน

การลงทุนที่มีความเส่ียงนอย แตก็ยังถือวาเปนการลงทุนที่มีความเส่ียงเชนเดียวกับการลงทุนในทางเลือกอื่นๆ   ดังนั้นการศึกษาหาขอมูลและ

ตัดสินใจอยางรอบคอบ จึงถือเปนขอปฏิบัติที่ผูลงทุนตองใหความสําคัญในลําดับตนๆ และไมควรมองขามครับ 

 

 

 

 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

www.thaibma.or.th 

สุชาติ ธนฐิติพันธ 

suchart@thaibma.or.th, 02-252-3336 Ext.113 


