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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 
 
ปัจจุบนัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) และกลุ่มบรษิทัในเครอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ไดจ้ดัใหม้บีรกิารรองรบัหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี้ ซึง่ประกอบดว้ยบรกิาร 2 สว่น คอื (1) การใหบ้รกิารซือ้ขาย
ตราสารหนี้ และ (2) การใหบ้รกิารหลงัการซื้อขายตราสารหนี้ (บรกิารงานรบัฝากตราสารหนี้, บรกิารงานช าระ
ราคาและสง่มอบตราสารหนี้ และบรกิารงานนายทะเบยีนตราสารหนี้) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
1. การใหบ้รกิารซือ้ขายตราสารหนี้ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ มบีรกิาร 2 ระบบ ไดแ้ก ่

1.1 บรกิารตลาดตราสารหนี้ (Thailand Bond Exchange: TBX) หรอืชื่อเดมิว่า Bond Electronic 
Exchange (BEX) ใหบ้รกิารรบัจดทะเบยีนซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond) เพื่อใหผู้้ลงทุน
รายยอ่ยสามารถซือ้ขายตราสารหนี้ผา่นบรษิทัสมาชกิของ TBX โดยใชว้ธิจีบัคูร่ายการโดยอตัโนมตั ิ(Automatic 
Order Matching: AOM) และวธิบีนัทกึการซือ้ขาย (Trade Report) ซึง่เริม่ด าเนินการตัง้แต่วนัที ่26 พฤศจกิายน 
2546 ต่อมาไดเ้พิม่บรกิารรบัจดทะเบยีนเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ภาครฐั (Government Bond) อกีประเภทหนึ่ง 
โดย TBX มบีรษิทัสมาชกิผูใ้หบ้รกิารซือ้ขายตราสารหนี้ 11 บรษิทั และมหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ไดแ้ก ่ตราสาร
หนี้ภาครฐั 257 รุน่ และตราสารหนี้ภาคเอกชน 22 รุน่ (ขอ้มลู ณ สิน้เดอืนเมษายน 2563) ทัง้นี้ การซือ้ขายผา่น 
TBX จะช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยโ์ดยมบีรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั (TCH) เป็นตวักลาง
ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกนัการช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรพัย์ และมบีรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากหลกัทรพัยท์ัง้หมด 

 
1.2 บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้  (Fixed Income and Related 

Securities Trading System: FIRSTs) ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ธนาคาร
พาณิชย์, บรษิัทหลกัทรพัย์, บรษิัทจดัการลงทุน, บรษิัทประกนั, กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, และ
ส านักงานประกนัสงัคม) โดย FIRSTs เป็นระบบทีช่่วยอ านวยความสะดวกในการซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างกนั
นอกตลาด (Over-The-Counter: OTC) โดยคู่ค้าสามารถเจรจาต่อรองผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์แทนการ
ต่อรองผ่านโทรศพัท์ ท าให้ผู้ลงทุนมขีอ้มูลการซื้อขายตราสารหนี้แบบ Real Time ซึ่งเริม่ให้บรกิารตัง้แต่ 1 
มนีาคม 2549 โดยคูค่า้สามารถสง่หรอืบนัทกึรายการซือ้ขายเพื่อมาช าระราคาหลกัทรพัย์ผา่นระบบ Real Time 
Gross Settlement ของบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เพือ่สง่ขอ้มลูการช าระราคา
ใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยและสง่มอบหลกัทรพัยใ์นระบบของ TSD ได ้

2.  การใหบ้รกิารหลงัการซื้อขายตราสารหนี้ โดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(TSD) ให้บรกิารงานรบัฝากตราสารหนี้และบรกิารงานนายทะเบียนตราสารหนี้ และบรษิัท ส านักหกับญัชี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (TCH) ใหบ้รกิารงานช าระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ ดว้ยความรวดเรว็และปลอดภยัผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ชือ่มโยงกบัธนาคารแห่งประเทศไทย  

ในการใหบ้รกิารซือ้ขายตราสารหนี้ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีผ่า่นมา พบว่าปรมิาณธุรกรรมการซือ้ขายตรา
สารหนี้ผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ มไีมม่ากนกั โดยใน TBX ไมม่ธีุรกรรมการซือ้ขายตราสารหนี้ในชว่ง 4 
เดอืนแรกของปี 2563 และใน FIRSTs ไมม่ธีุรกรรมการซือ้ขายใน 3 ปีทีผ่า่นมา อนัเนื่องจากมาจากปัจจยัหลาย
ประการ อาท ิวธิกีารซื้อขายตราสารหนี้ทีอ่าจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้ว่มตลาดและพฤตกิรรมของ
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ผูซ้ื้อขายตราสารหนี้ในไทย ประกอบกบัการทีผู่ล้งทุนนิยมลงทุนตดิต่อซื้อขายตราสารหนี้ในตลาด OTC ผ่าน
ธนาคารพาณิชย ์และบรษิทัหลกัทรพัยต์่าง ๆ ทีม่ใีบอนุญาตคา้ตราสารหนี้  
 
ปรมิาณธุรกรรมใน TBX ยอ้นหลงัตัง้แตปี่ 2554 ถงึปัจจบุนั 
 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2563 
(เม.ย.) 

จ านวนตราสารหนี้ภาคเอกชน (รุ่น) 97 97 79 61 48 41 32 26 22 22 
มลูค่าคงคา้ง (ลา้นลา้นบาท) 0.64 0.69 0.62 0.53 0.48 0.44 0.39 0.37 0.34 0.25 
จ านวนตราสารหนี้ภาครฐั (รุ่น) 534 547 548 507 444 391 348 299 266 257 
มลูค่าคงคา้ง (ลา้นลา้นบาท) 4.24 5.14 5.49 5.46 5.49 5.50 5.96 6.41 6.92 6.84 
จ านวนสมาชกิทีท่ ารายการ (บรษิทั) 5 4 4 1 1 1 1 - 1 - 
จ านวนรายการซือ้ขาย 193 120 261 182 58 20 2 - 1 - 
มลูค่าการซื้อขาย (ลา้นบาท) 794 229 305 328 38 10 2 - 4 - 
สดัสว่นมลูค่าการซือ้ขายเปรยีบเทยีบกบั
มลูค่าการซือ้ขายตราสารหนี้ใน OTC (%) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

มลูค่าการซื้อขายตราสารหนี้ใน OTC 
(ลา้นลา้นบาท) 204.32 200.97 213.45 238.94 243.09 276.01 288.74 264.43 238.71 99.29 

 
ปรมิาณธุรกรรมใน FIRSTs ยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2554 ถงึปัจจบุนั 
  

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2563 
(เม.ย) 

จ านวน Participants (ราย) 23 23 21 16 3 0 0 0 0 0 
จ านวนการซื้อขาย (รายการ) 9,648 8,039 3,265 674 6 0 0 0 0 0 
มลูค่าการซื้อขาย  (ลา้นบาท) 2,163,168 1,467,386 516,798 165,829 3,326 0 0 0 0 0 
%Trading of OTC 1.06 0.73 0.24 0.07 0 0 0 0 0 0 
รวมมลูค่าการซื้อขายใน OTC  
(ลา้นลา้นบาท) 

204.32 200.97 213.45 238.94 243.09 276.01 288.74 264.43 238.71 99.29 

 
 

ส่วนท่ี 2: ประเดน็หารือ  
 
ด้วยปรมิาณธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านบรกิารซื้อขายตราสารหนี้ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึมแีนวคดิจะหยุดใหบ้รกิารซือ้ขายตราสารหนี้ผ่าน TBX และ FIRSTs 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2564 เป็นตน้ไป พรอ้มทัง้ยกเลกิหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
จะศกึษาขอ้มลูเพือ่หาแนวทางในการสนบัสนุนและผลกัดนัการพฒันาของตลาดตราสารหนี้ในดา้นอืน่ ๆ รวมถงึ
การพฒันาระบบซื้อขายที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ร่วมตลาดต่อไป โดย TSD ยงัคง
ใหบ้รกิารหลงัการซื้อขายตราสารหนี้ ทัง้บรกิารงานรบัฝากตราสารหนี้และบรกิารงานนายทะเบยีนตราสารหนี้ 
รวมทัง้ยงัคงใหบ้รกิารงานช าระราคาและสง่มอบตราสารหนี้ในตลาด OTC ต่อไป 

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารหยุดใหบ้รกิารซื้อขายตราสารหนี้ผ่าน TBX และ FIRSTs เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย
และลดผลกระทบต่อผู้ลงทุน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คาดว่าจะหยุดให้บริการรบัจดทะเบียนตราสารหน้ีใหม่ 
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ตัง้แต่ไตรมาส 3 ของปี 2563 เป็นต้นไป ก่อนจะหยดุให้บริการซ้ือขายตราสารหน้ีผ่าน TBX และ FIRSTs 
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป หลงัจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หยุดใหบ้รกิารดงักล่าวแลว้ ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้
ขายตราสารหนี้ยงัสามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาด OTC ผ่านผูค้า้ตราสารหนี้ ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์และบรษิทั
หลกัทรพัย ์ทีม่ใีบอนุญาตคา้ตราสารหนี้ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแนวทางการด าเนินการดงักล่าว โดย
ท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัที ่12 มถิุนายน 2563 ทัง้นี้ 
หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่ คุณฐานิฏฐ์ พฒันวงษ์ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑต์ราสารทุน 
โทรศพัท ์02-009-9574 หรอื E-mail thanit@set.or.th  

ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 บรษิทัสมาชกิ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 
 

 ผูล้งทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 
 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
ท่านเห็นด้วยกบัการด าเนินการเพื่อหยุดให้บรกิารซื้อขายตราสารหนี้พร้อมทัง้ยกเลิกหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยการหยุดบรกิารรบัจดทะเบยีนตราสารหนี้ใหม่ ตัง้แต่
ไตรมาส 3 ของปี 2563 เป็นต้นไป ก่อนจะหยุดให้บรกิารซื้อขายตราสารหนี้ผ่าน TBX และ FIRSTs 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2564 เป็นตน้ไป ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
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ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดส่งความเหน็ของท่านกลบัมาที่ E-mail thanit@set.or.th ภายในวนัที ่12 มถิุนายน 2563 หรอื
หากทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ คณุฐานิฏฐ ์พฒันวงศ ์โทรศพัท ์02-009-9574  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

mailto:thanit@set.or.th

