
  ฝายวิจัยและพัฒนา 
                                                       ศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย 
 

 
The information and opinions in this report are those of Thai Bond Dealing Centre research activity. Thai BDC 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. Thai BDC  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 1/3 
  

 เกร็ดความรู : " ขั้นตอนการลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดรองสําหรับผูลงทุนรายยอย" 
ในสัปดาหกอนเราไดกลาวถึงเรื่องพันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูสนใจจะ

ลงทุนในพันธบัตรดังกลาว ซึ่งเปนการลงทุนในตลาดแรกกลาวคือ เปนการซื้อตราสารหนี้เปนครั้งแรกจากผูออก 
อยางไรก็ตามเปนที่ทราบดีอยูแลววาในการลงทุนในตราสารหนี้นอกจากเกิดข้ึนในตลาดแรกแลวยังอาจ

เกิดข้ึนในตลาดรองซึ่งเปนการซื้อขายจากผูท่ีไดถือครองตราสารหนี้ท่ีออกมาแลว(ท่ีกําหนดใหสามารถซื้อขาย
เปลี่ยนมือไดในตลาดตราสารหนี้)  ดังนั้นในสัปดาหนี้เราจึงจะมาพูดถึงข้ันตอนการลงทุนในตราสารหนี้ในตลาด
รองสําหรับผูลงทุนรายยอย    

       ท้ังนี้ในการลงทุนสําหรับนักลงทุนรายยอยในตลาดรองตราสารหนี้อาจกระทําไดสองทางคือ  
1. การลงทุนผานการซื้อหนวยลงทุน  ซึ่งเปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางๆ ท่ีจะนําเงินที่

ไดจากผูลงทุนนี้ไปบริหาร โดยการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ หรือหลักทรัพยอื่น ๆ ตามนโยบาย
และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนนั้นๆ สําหรับกรณีท่ีไมเคยมีธุรกรรมมากอนจะมีข้ันตอนการซื้อ
ขายดังตอไปนี้  

1.1 ติดตอไปยังบริษัทจัดการกองทุน, ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ทําหนาท่ีเปนผูขายหนวยลงทุน 
1.2 สอบถามขอมูลผลประกอบการยอนหลัง, ประเภทของหนวยลงทุนเปนประเภทใดบาง, มีคาธรรมเนียม

จากการขายคืนเหนวยลงทุนหรือไม, กองทุนมีสัดสวนการลงทุนอยางไรบาง 
1.3 เมือตัดสินใจลงทุนติดตอไปยังสถาบันการเงินนั้น โดยเตรียมหลักฐาน คือสําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน, 

บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 
2.  การลงทุนซื้อตราสารหนี้ภาครัฐ 
   เปนการที่ผูลงทุนเลือกลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรุนที่ตองการโดยตรงซึ่งแบงเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 
2.1 ผูลงทุน สอบถามราคาจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูคาตราสารหนี้ โดยระบุชนิดและประเภทของ

พันธบัตรรวมถึงอายุของพันธบัตร 
2.2 ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะกําหนดราคาขายใหผูลงทุนเพื่อพิจารณา 
2.3 ผูลงทุนตกลงซื้อตราสารหนี้ 
2.4 ผูลงทุนจัดเตรียมเอกสารตางๆ ใหกับธนาคาร และลงบันทึกตกลงการซื้อขายพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นกับ

ธนาคารดังนี้   
2.4.1 เอกสารแสดงตนกรณีของบุคคลธรรมดา คือสําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ

หนังสือเดินทาง สําหรับ นิติบุคคล จะเปนหนังสือรับรองบริษัทอายุไมเกิน 30 วัน, ตัวอยาง
ลายมือช่ือของผูมีอํานาจลงนาม, สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 

2.4.2 แบบฟอรม “ขอตกลงการซื้อขายพันธบัตร” 
2.4.3 แบบฟอรม ”คําขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงมะเบียนประวัติ และ “บัตรตัวอยางลายมือช่ือ

เจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร” สําหรับกรณีที่เปลูกคารายใหมที่ยังไมเคยมีการซื้อตราสารหการ
ลงทุนประเภทพันธบัตรรัฐบาลมากอน เพื่อแจงประวัติสวนตัว และเพื่อแจงวิธีการขอรับเงินคา
ดอกเบี้ย 

2.4.4 หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ผูซื้อไมไดไปทําการรับการรับโอนตราสารดวยตัวเอง 
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สําหรับการชําระเงินนั้น ผูซื้อตราสารหนี้สามารถชําระเงินดวยวิธีการและวิธีการตางๆ ดังนี้ 
1) ชําระเงินโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ หักบัญชีเงินฝาก Cashier’s Cheque ของธนาคารนั้น, ชําระ
ผานระบบ BAHTNET หรือชําระโดย  Cashier’s Cheque ตางธนาคาร(เฉพาะในเขตสํานักหักบัญชี กทม. )  

                2) ผูซื้อตองนําเงินมาชําระ ดังนี้ 
                    -สาขาในเขต กทม. และปริมณฑล ชําระเงินภายใน 12.00 น.  วันที่ T+2 กรณีเปนเงินสด BAHTNET 
หรือ หักบัญชีหรือ Cahsier’s Cheque 
              3) ราคาที่ผูซื้อจะตองชําระเงินใชคํานวณจากอัตรารอยละของราคาซื้อดังนี้ 
                  จํานวนเงินที่จาย  = ราคาหนาตั๋ว x รอยละราคาซื้อ/100 
              สําหรับในสัปดาหหนาเราจะมาดูกันถึงขั้นตอนการขายคืนตราสารหนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

ในสัปดาห ท่ีผานมาเราไดพูดถึง การลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดรองสําหรับผูลงทุนรายยอย โดยไดพูดถึงในฝง
ของผูซื้อตราสารหนี้ภาครัฐ ในสัปดาหนี้เราจะมาพูดถึงในกรณีท่ีผูลงทุนตองการขายคืนตราสารหนี้ในตลาดรองของ
ตราสารหนี้ภาครัฐ   
1. เอกสารในการขายคืน     

1.1 เอกสารแสดงตน   
-บุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประชาชน (บัตรประชาชน, บัตรขาราชการ, หนังสือเดินทาง)  
-นิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัทอายุไมเกิน 30 วัน, ตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจลงนาม, สําเนาบัตร
ประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 

1.2 แบบฟอรม “บันทึกขอตกลงการซื้อขายพันธบัตร” 
1.3 หนังสือมอบอํานาจ กรณีลูกคาไมไดไปทําการโอนตราสารดวยตนเอง 
1.4 ลูกคาตองมอบตราสารหนี้ หรือแสดงใบรับตราสารหนี้ (กรณีฝากไวกับ ธปท.) 

2. จํานวนเงินที่ลูกคาจะไดรับ กอนถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 15 % ของกําไรจากการขาย คํานวณจากอัตราราคาขาย  
ดังนี้    

         จํานวนเงินที่จาย = ราคาหนาตั๋ว x รอยละราคาขาย/100 
3. การรับเงิน ลูกคาจะไดรับในวันที่มีการโอนพันธบัตร (T+2)   
การเปดบัญชีพันธบัตรภาครัฐ 
นอกจากขั้นตอนการซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐขางตนแลว สําหรับผูลงทุนที่ซื้อพันธบัตรเปนครั้งแรก จําเปนตอง
กรอกรายละเอียดใน ”คําขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ” เพื่อเปดบัญชีผูถือกรรมสิทธิ์ใน  
พันธบัตรท่ีธนาคารแหงประเทศไทย โดยอาจติดตอขอคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีการตลาดตาสารหนี้  

3.1 การใสช่ือผูถือกรรมสิทธิ์  
ช่ือผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามกฎหมายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ใน
การกรอกชื่อผูซื้อจะตองระบุช่ือและนามสกุล เขียนดวยตัวอักษรชัดเจน เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการออก
พันธบัตร  สวนกรณีอื่นๆ สามารถแยกเปนประเภทตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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1. นาย ก และ/หรือ นาย ข (เจาหนี้รวม) 
ใชในกรณีท่ีผูซื้อเปนบุคคลธรรมดาและมีจํานวนตั้งแต 2  คนขึ้นไป โดยมีกรรมสิทธิ์รวมกัน การทํานิติ
กรรมใดๆ ตองลงนามรวมกัน   กรณีรับตนเงินคืนเมื่อครบกําหนดไถถอน คนใดคนหนี่งสามารถลงนามไถ
ถอนได 
2. นาย ก และ นาย ข หมายถึง การนิติกรรมทุกกรณีตองลงรายมือช่ือรวมกัน 
3. เด็กชาย ก โดย นาย ค (ผูปกครอง) 
        เด็กชาย ก และเด็กหญิง ข โดยนาย ค และ/หรือ นาง ง(ผูปกครอง) 
ใชในกรณีท่ีบิดามารดาเปนผูซื้อใหผูเยาว จะตองระบุช่ือบิดาหรือมารดาของผูเยาว และใชคําวา  
”ผูปกครอง”  ตอทายช่ือผูเยาว และในการทํานิติกรรมทุกกรณี ผูปกครองจะเปนผูกระทําแทน 
4. เด็กชาย ก โดยนาย ก (ผูจัดการ) 

เด็กชาย ก และเด็กหญิง ข โดยนาย ก (ผูจัดการ) 
เด็กชาย ก และเด็กหญิง ข โดยนาย ค และ/หรือ นาง ง (ผูจัดการ)  
ใชในกรณีท่ีผูซื้อมิใชบิดาหรือมารดาของผูเยาว จะใชคําวา “ผูจัดการ” ตอทายช่ือผูเยาว ในการทํานิติ
กรรมทุกกรณี ผูจัดการจะเปนผูกระทําแทน 

5. กรณีท่ีผูซื้อเปนนิติบุคคล 
ไมตองระบุวาใครมีอํานาจจัดการ เชนวัด บริษัทจํากัด หางหุนสวนจดทะเบียนหรือมูลนิธิท่ีจดทะเบียน
แลว เปนตน 

                การขอรับเงินคาดอกเบี้ยพันธบัตร 
                เมื่อพันธบัตรครบกําหนดการจายดอกเบี้ยในแตละงวด ธนาคารแหงประเทศไทยจะทําการ
โอนเงินคาดอกเบี้ยเขาบัญชีของผูถือพันธบัตรตามที่ไดแจงไวในทะเบียนประวัติ    
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

* ทานท่ีมีขอสงสัยสามารถสงคําถามมาไดท่ี research@thaibdc.or.th  
หรือสอบถามผาน Thai BDC Webboard  

และคําตอบจะถูกนําขึ้นบน web ของศูนยซื้อขายฯ www.thaibdc.or.th * 


