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!!!! เกร็ดความรู : Trader กับ Sales staff เกีย่วของอยางไรกับตลาดตราสารหน้ี
ในชวงกลางเดือนมีนาคมมีขาวเก่ียวกับมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเร่ืองการปรับปรุงเกณฑการกํ ากับดูแล

เจาหนาท่ีท่ีติดตอลูกคาของผูคาตราสารหน้ี วันน้ีผูเขียนก็เลยจะขอหยิบยกเร่ืองน้ีมาเลาใหผูอานฟงเพ่ือจะไดรูวาถาเรา
จะติดตอซื้อขายตรสารหนี ้ เราติดตอใครไดบาง และบุคคลเหลาน้ีตองผานการทดสอบอะไรมากอนหรือเปลาถึงจะมา
ใหคํ าแนะนํ ากับเราได

กอนอ่ืนเรามาทํ าความรูจักกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของถาเราตองการซ้ือขายตราสารหน้ี
1. บริษัทหลักทรัพย คือ บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาตราสารหน้ี ซ่ึงในปจจุบันมีท้ังบริษัทหลัก
ทรัพย และธนาคารพาณิชย

2. ผูคาตราสารหน้ี (Trader) คือ เจาหนาท่ี ท่ีทํ าหนาท่ีในการซ้ือขายตราสารหน้ีเพ่ือบริษัท ซ่ึงเปนบริษัท
หลักทรัพย/ธนาคารพาณิชยท่ีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาตราสารหน้ี โดยผูคาตราสารหนี้ตองขึ้น
ทะเบียนกับศูนยซ้ือขายตราสารหน้ีไทย

3. เจาหนาท่ีการตลาด (Sales Staff) คือ เจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพย/ธนาคารพาณิชยที่เปน Dealer ท่ีทํ า
หนาท่ีติดตอชักชวน หรือ ใหคํ าแนะนํ าเก่ียวกับการลงทุนแกลูกคา เพ่ือใหเกิดการซ้ือขายหลักทรัพยใด
หลักทรัพยหน่ึง ซ่ึงเจาหนาท่ีการตลาดแยกตามประเภทหลักทรัพย ไดแก เจาหนาท่ีการตลาดประเภทตรา
สารทุน ประเภทตราสารหน้ี และประเภทตราสารที่มี Leverage แตในท่ีน้ีจะขอคุยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของ
กับเจาหนาท่ีการตลาดประเภทตราสารหน้ี โดยเจาหนาท่ีการตลาดตองข้ึนทะเบียนกับสํ านักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

•  ความเปนมาของการทดสอบความรู Trader และ Sales Staff
เดิมน้ันไมไดมีขอบังคับใหเจาหนาท่ีท่ีทํ าหนาที่ซื้อขายตราสารหนี้ทั้ง Trader และ Sales Staff ตองผานการ

ทดสอบความรู หรือ ข้ึนทะเบียนเหมือนเชนปจจุบัน แตเม่ือตลาดตราสารหน้ีเร่ิมพัฒนาข้ึน และมีการซ้ือขายกวางขวางข้ึน
ส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูเก่ียวของในตลาดตางตระหนักถึงความสํ าคัญของบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว
ส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงไดออกประกาศ ท่ีเก่ียวของเปนลํ าดับ ดังน้ี

1. ประกาศ กธ.7/2543 เรื่อง "หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพย" ลงวันท่ี 31 มกราคม 2543
ซ่ึงกํ าหนดให "บริษัทหลักทรัพย" ตองแตงต้ังผูรับผิดชอบในการปฏิบัติการเก่ียวกับการคาหลักทรัพย
(Trader) ตองเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียนกับศูนยซ้ือขายตราสารหน้ีไทย

2. ประกาศท่ี กธ.43/2543 เรื่อง "หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี"
ลงวันท่ี 26 กันยายน 2543 ซึ่งในประกาศนี้ไดขยายขอบเขต ใหครอบคลุมท้ังการข้ึนทะเบียนของ Trader
และ Sales Staff โดยผูท่ีปฏิบัติหนาท่ี Trader ตองข้ึนทะเบียนกับศูนยซ้ือขายตราสารหน้ีไทย สวนผูท่ีทํ า
หนาท่ีเปน Sales Staff ซ่ึงใหคํ าแนะนํ า และชักชวนใหลูกคาซ้ือตราสารหน้ีน้ันตองข้ึนทะเบียนกับสํ านัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบังคับเฉพาะกับการซ้ือขายหุนกูเอกชนเทาน้ัน ไมรวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐ
ไดแก ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย และพันธบัตรท่ีกระทรวงการคลัง
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คํ ้าประกัน ในปจจุบันการข้ึนทะเบียนดังกลาว เจาหนาท่ีจะตองผานการทดสอบความรูจากสถาบันพัฒนา
บุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) นอกจากน้ียังระบุถึงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงบริษัทจะตองควบคุมไม
ใหบุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือบริษัท (Trader) ติดตอซื้อขาย ชักชวน ใหคํ าแนะนํ าเก่ียวกับ
การลงทุนในหลักทรัพยแกลูกคา และตองแบงแยกหนวยงานและบุคลากรท่ีทํ าหนาที ่Trader และ Sales
staff ออกจากกันอยางชัดเจน

3. ลาสุดตาม ขาว ก.ล.ต. ฉบับท่ี 9/2545 วันท่ี 11 มีนาคม 2545 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดปรับปรุงเกณฑการ
กํ ากับดูแลเจาหนาท่ีติดตอลูกคาของ Dealer โดยให Trader ติดตอกับลูกคาประเภทสถาบันไดโดยตรง
โดยไมจํ าเปนตองใชเจาหนาท่ีติดตอลูกคา (Sales staff) ตางหากเน่ืองจากในทางปฏิบัติลูกคาประเภท
สถาบันสามารถคุมครองตัวเองไดและตองการติดตอกับ Trader โดยตรงเพ่ือการตอรองราคามากกวาการ
ขอค ําแนะนํ า และกํ าหนดให ตราสารหนี้ภาครัฐซึ่งเดิม Sales staff ท่ีทํ าหนาท่ีใหค ําแนะนํ าการลงทุนไม
ตองข้ึนทะเบียน ตองข้ึนทะเบียนกับสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เชนเดียวกับหุนกูเอกชน ซ่ึงมติดัง
กลาวยังเปนรางประกาศ และถามีประกาศของส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูเขียนจะนํ ามาบอกให
ทราบกันตอไป

นอกจากน้ี ส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยูระหวางการแกไขประกาศ ใหผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนผูขายหนวยลง
ทุน ไมวาระดับท่ีสามารถใหคํ าแนะนํ าท้ังเฉพาะเจาะจงและท่ัวไป (Investment Planner) หรือ ท่ีสามารถใหค ําแนะ
นํ าเฉพาะค ําแนะนํ าท่ัวไป (Fundamental Guide) สามารถทํ าหนาที ่Sales staff ของตราสารหน้ีท่ีไมไดใหคํ าแนะนํ า
(Execution only) ได

•  Trader กับ Sales staff เกีย่วของอยางไรกับตลาดตราสารหน้ี
จากความเปนมาท่ีเราไดทราบขางตนน้ันคงจะทํ าใหผูท่ีตองการลงทุนในตราสารหน้ีอุนใจข้ึนมาไดบาง ถึงความ

มีประสทิธิภาพ และคุณภาพท่ีดีของบุคลากรท่ีทํ าหนาท่ีดังกลาว ซ่ึงในสวนของ Trader น้ันจะทํ าหนาท่ีในการดูแลและตัด
สินใจซ้ือขายตราสารหน้ีเพ่ือบริษัท จะไมไดติดตอโดยตรงกับลูกคา ซึ่งในขาว ก.ล.ต. ท่ีออกมาลาสุดน้ีไดขยายขอบเขต
หนาท่ีให Trader สามารถติดตอกับลูกคาประเภทสถาบันได แตสํ าหรับลูกคารายยอยน้ัน ตองการคํ าแนะนํ า และขาวสาร
ขอมูลมากกวาเพ่ือการตัดสินใจซ้ือขาย ดังน้ัน เจาหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตรงน้ีไดตองเปน Sales staff เทาน้ัน


