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ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายยอยในตลาดตราสารหนี้ไทย ในชวงปที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 

โดย สุชาติ ธนฐิติพันธ 
 
 หลังจากที่ใน 2 -3 สัปดาหกอน เราไดพูดถึงความเคลื่อนไหวของนักลงทุนตางชาติในตลาดตราสารหนี้ไทยกันไปแลวนะครับ   
ในครั้งนี้ จึงเปนโอกาสดีที่เราจะพูดถึงนักลงทุนอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งก็คือกลุมของนักลงทุนรายยอย (Individual) นั่นเองครับ ที่ถึงแมวาใน
ปจจุบัน นักลงทุนกลุมนี้จะยังไมคอยมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้ของไทยเรามากเทาไรนัก แตในอนาคตแลว อาจจะกลายมาเปนนัก
ลงทุนที่มีสัดสวนการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นจนมีบทบาทสําคัญกับในการกําหนดทิศทางของตลาดตราสารหนี้ของไทยเราก็ไดครับ   
 

ในปจจุบัน นักลงทุนรายยอยมีมูลคาการซื้อขายในตลาดตรา
สารหนี้คิดเปนเพียง 1% ของมูลคาการซื้อของนักลงทุนทุก
ประเภทในตลาดรวมกันครับ ซึ่งตัวเลขดังกลาวนี้ คอนขางจะ
แตกตางกับมูลคาของการซื้อขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ที่นักลงทุนรายยอยมีสัดสวนในการซื้อขายหุน
สามัญสูงถึงประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ 53% ของมูลคาการซื้อขาย
รวมทั้งตลาด และถึงแมวานักลงทุนรายยอยจะมีสัดสวนเพียง
แค 1% ในตลาดตราสารหนี้ แตเมื่อเราคิดคํานวณออกมาเปน
ตัวเงินแลว    จะพบวามีมูลคาสูงถึง 110,273 ลานบาท หรือ
เฉล่ียประมาณ 446 ลานบาทตอวันเลยทีเดียวครับ (ขอมูลในป 
2008) และถาหากเรายอนขอมูลกลับไปในอดีต ก็จะพบวา
มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนกลุมนี้มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆเชนเดียวกัน   โดยตัวเลขลาสุดในป 2008 ที่ผานมา นัก
ลงทุนรายยอยมียอด ซื้อสุทธิ ในตลาดตราสารหนี้ประมาณ 
96,000 ลานบาท   ซึ่งก็ใกลเคียงกับยอดซื้อสุทธิของนักลงทุน
กลุมนี้ในตลาดหุนสามัญ ซึ่งอยูที่ประมาณ 116,000 ลานบาท 

 

  สําหรับประเภทของตราสารหนี้ที่นักลงทุนรายยอยนิยมเขามาทําการซื้อขายก็คือตราสารหนี้ระยะสั้น อยางพันธบัตรที่ออกโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย (Central Bank Bond: CB) เปนหลัก ซึ่งคิดเปนสัดสวนสูงถึง 85% ของมูลคาการซื้อขายทั้งหมดของนักลงทุน
รายยอย   และเมื่อเรามองยอนกลับไปดูขอมูลในอดีตแลว เรายังจะพบวาการซื้อขายตราสารระยะสั้นเหลานี้ มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น 
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เรื่อยๆอยางตอเนื่องครับ  ซึ่ งสาเหตุ สําคัญที่ เปนเชนนี้  ก็
เนื่องมาจากนักลงทุนรายยอยเองตองการที่จะหลีกเลี่ยงความ
เส่ียง จากการลงทุนในหุนสามัญ แตในขณะเดียวกันก็ไม
อยากจะแบกรับความเสี่ยงหรือความไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวดวยเชนกัน    เลยทําให
นักลงทุนกลุมนี้หันมาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นมากขึ้น ที่
นอกจากจะมีความเสี่ยงในเรื่องของระยะเวลาในการถือครอง
คอนขางนอยแลว ยังไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาการฝากเงินกับ
ธนาคารอีกดวย 

1 

 
สวนสาเหตุที่ทําใหนักลงทุนรายยอย ยังไมคอยไดเขามามี
บทบาท หรือรวมซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทยมากเทาไรนัก 
ก็นาจะเพราะวายังขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
กลไกและขั้นตอนในการซื้อขายอยูอีกมาก   อีกทั้งยังมีเรื่องของ
ภาษีประเภทตางๆ ที่นักลงทุนจะตองเสีย ถาหากเขามาลงทุน
โดยตรงดวยตัวเอง ซึ่งในโอกาสครั้งตอๆไป ทางผูเขียนจะรวบ 

รวมปญหาและอุปสรรคตางๆ ตอการเขามาลงทุนของนักลงทุนรายยอย รวมไปถึงแนวทางแกไขปญหาตางๆ และนํามาเสนอตอไปครับ 
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