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Press Release 

9 กรกฎาคม 2563 

ThaiBMA สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยคร่ึงแรกปี 2563  พร้อมแนะน า 2 แอปพลิเคชันใหม่ เพื่อ
ประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ร่วมตลาด 

ในช่วงคร่ึงแรกปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมาก แต่ตลาดตราสารหนีไ้ทยยังคงขยายตัวได้ร้อยละ 1.25 จากการระดมทุนเพ่ิมขึน้
ของภาครัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนชะลอการเสนอขายหุ้นกู้ออกไป   ท าให้ยอดการออกตราสารหนี้
ภาคเอกชนในช่วงคร่ึงปีแรกเท่ากับ 3.23 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 43   พร้อมกันนี ้ThaiBMA ขอแนะน า 2 
แอปพลิเคชันใหม่ ‘MeBond’ และ ‘E-Book Building’ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ ร่วมตลาด 
และเป็นอีกก้าวในการพัฒนาตลาดตราสารหนีไ้ทยสู่ความเป็นดิจิตอล 

นายธาดา พฤฒิธาดา  กรรมการผูจ้ัดการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) กล่าวว่า แมเ้ศรษฐกิจ
ไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกันกับทั่วโลก ตลาดตราสารหนีไ้ทยในครึ่งแรกปี 2563 นีย้ัง
สามารถขยายตัวไดเ้ล็กน้อยที่รอ้ยละ 1.25 มีมูลค่าคงคา้งรวมเท่ากับ 13.69 ลา้นลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มขึน้ของพันธบัตรรฐับาล  ดา้นปริมาณการซือ้ขายในตลาดรองก็เพิ่มขึน้เช่นเดียวกันที่รอ้ยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลใหภ้าคเอกชนตอ้งชะลอการเสนอขายหุน้กู้ออกไป ท าใหก้ารออกหุ้นกู้
ภาคเอกชนระยะยาวในครึ่งปีแรกนีจ้ึงมีมลูค่าลดลงรอ้ยละ 22 จากค่าเฉลี่ยการออกในครึ่งแรกของ 5 ปียอ้นหลงั แต่
หากเทียบกับการออกในช่วงเวลาเดียวกับปีที่แลว้จะลดลงถึงรอ้ยละ 43 เนื่องจากปีที่แลว้ถือเป็นปีที่มียอดการออกสงู
เป็นประวตัิการณ ์ มลูค่าคงคา้งตราสารหนีภ้าคเอกชนจึงหดตวัลงเล็กนอ้ยราวรอ้ยละ 0.68 จากสิน้ปีที่แลว้ 

ดา้นการลงทุนในตราสารหนีจ้ากนักลงทุนต่างประเทศ (Fund flow) ในครึ่งแรกปี 2563 พบว่าลดลงสุทธิ 
108,460 ลา้นบาท โดยเป็นการขายสุทธิทั้งในตราสารหนีร้ะยะยาว (61,075 ลา้นบาท) และตราสารหนีร้ะยะสั้น 
(47,390 ลา้น บาท) ท าให ้ณ สิน้ไตรมาส 2 นี ้นกัลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนีไ้ทยรวมทัง้สิน้ 811,070 ลา้นบาท 
หรือเท่ากับ รอ้ยละ 9.07 ของมูลค่าคงคา้งพันธบัตรรฐับาลและธปท. ซึ่งลดลงจากรอ้ยละ 10.45 เมื่อสิน้ปีที่ผ่านมา 
ทัง้นีใ้นเดือนมิถยุายน นกัลงทุนต่างชาติเริ่มหนักลบัมาซือ้สทุธิตราสารหนีไ้ทยอีกครัง้  หลงัจากขายสทุธิอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 5 เดือนแรกของปี 

ดา้น Bond Yield ในช่วงครึ่งปีแรกค่อนขา้งผนัผวน  เนื่องจากความกังวลของนกัลงทุนถึงผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ  ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในช่วงกลางเดือนมีนาคมปรบัเพิ่มขึน้



2 

ค่อนข้างมากจากการเทขายสินทรัพย์ของนักลงทุน   ก่อนจะทยอยปรับลดลงในช่วงไตรมาส 2 ท าให้เส้นอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลมีการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในทกุรุน่อายุ โดย Bond yield อายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรบั
ลดลง 69 bps. และ 18 bps. จากตน้ปีมาอยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 0.45  และที่รอ้ยละ 1.28 ตามล าดบั ณ สิน้ไตรมาส 2 โดย
เป็นการท าระดบัต ่าสดุใหม่ของรุน่อาย ุ2 ปี 

ส าหรบัตลาดตราสารหนีไ้ทยในช่วงครึ่งหลงัของปี 2563 นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผูจ้ัดการสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย คาดว่า บริษัทเอกชนไทยยงัคงมีความตอ้งการระดมทุนผ่านการออกหุน้กูร้ะยะยาวเพื่อเตรียม
สภาพคล่องรองรบัสถานการณท์ี่อาจไม่แน่นอน  โดยคาดว่าทัง้ปีจะมีมูลค่าการออกหุน้กูร้ะยะยาวที่ 800,000 ลา้น
บาท ลดลงเล็กนอ้ยจากประมาณการเดิมที่ 850,000 ลา้นบาท และเชื่อว่า กนง. จะคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั
ต ่านีต้่อไปจนถึงสิน้ปีโดยอาจใชเ้ครื่องมือนโยบายการเงินอื่นเพิ่มเติมเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจที่ตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนตัว 
ท าใหม้ีโอกาสที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลจะขยบัต ่าลงทัง้เสน้แต่อยู่ในกรอบจ ากดั โดยอาจมีความผนัผวนได้
ในบางช่วงหากเกิดเหตกุารณค์วามกงัวลใหม่ๆ ในตลาด เช่น สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัและจีน 

พร้อมกันนี ้ ThaiBMA  ขอแนะน ำ 2 แอปพลิเคชันใหม่ ได้แก่ ‘MeBond’ และ ‘E-Book Building’ เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ร่วมตลำด   โดย ‘MeBond’ เป็นโมบายแอปพลิเคชนัส าหรบันกัลงทนุทั่วไป
เปรียบเสมือนสมดุอิเล็กทรอนิกสท์ี่ช่วยบนัทึกตราสารหนีท้ี่นกัลงทุนถือครองไวใ้นที่เดียวกัน ช่วยใหน้กัลงทุนสามารถ
ติดตามขอ้มลูการลงทนุของตนเอง และขอ้มลูอื่นในตลาดตราสารหนีไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว  มีขอ้มลูครบถว้นในแหลง่เดียว  
โดย MeBond มาพรอ้มกบั 6 เมนหูลกั ไดแ้ก่ พอร์ทลงทุน ที่ใหน้กัลงทนุรวบรวม บนัทกึหุน้กูท้กุตวัในพอรท์การลงทนุ
ไวใ้นที่เดียวกัน จึงท าใหส้ามารถติดตามกระแสเงินสดที่จะไดร้บัในแต่ละงวดจากดอกเบีย้และเงินตน้ของตราสารหนี ้
รวมถึงแสดงอายุเฉลี่ย และอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอรท์   ตราสารหนีอ้อกใหม่ ที่จะน าเสนอขอ้มลูตราสารหนี ้
ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่ก าลงัเสนอขายอยู่ในตลาดแรก ใหน้กัลงทนุไดเ้ลือกคน้หา และเปรียบเทียบขอ้มลูก่อนตดัสินใจ
ลงทุน  ค้นหาตราสารหนี ้ ช่วยในการคน้หาตราสารหนีท้ี่ออกมาแลว้ในตลาดรองตามเงื่อนไขที่นกัลงทุนสนใจ เช่น 
อายุ หรืออันดับเครดิตที่ต้องการ   เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล  หรือ Yield curve ที่นักลงทุนจะได้
ติดตามการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนตราสารหนีไ้ดท้ัง้ในปัจจบุนัและขอ้มลูยอ้นหลงั  รวมถึงส่วนชดเชยความเสี่ยง
ของหุน้กูใ้นแต่ละเรทติง้ Dashboard ที่แสดงภาพรวมตลาดตราสารหนีร้ะหว่างวนั  รวมถึง Fund flow ต่างชาติที่ดไูด้
แบบ Real-time และ ข่าว ที่จะรวบรวมข่าวสารในตลาดตราสารหนีโ้ดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับตราสารหนีใ้นพอรท์
เพื่อใหน้กัลงทนุไม่พลาดทกุความเคลื่อนไหว MeBond จึงเป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยนกัลงทุนบริหารจดัการเงินลงทนุได้
สะดวกขึน้  ที่ส  าคัญขอ้มูลการลงทุนที่บันทึกไวจ้ะถูกจัดเก็บไวเ้ฉพาะที่  device ของนักลงทุนเท่านั้น  จึงไม่ตอ้งเป็น
กงัวลกบั Data privacy 

ส  าหรับ ‘E-Book Building’ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช้ส  ารวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบันในการ
ลงทนุในตราสารหนีท้ี่ระดบัอตัราดอกเบีย้ต่างๆ  เพื่อน ามาก าหนดอตัราดอกเบีย้ของหุน้กู ้ (Coupon) ที่เหมาะสม ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของทัง้ผูจ้ัดจ าหน่ายและผู้ออกตราสารหนี ้  ลดภาระการ re-key ขอ้มูล ลดระยะเวลา
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ท างาน  สามารถจ าลองรูปแบบการจัดสรร พรอ้มสรุปข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง ช่วยใหก้ารตัดสินใจของผู้จัด
จ าหน่ายและผูอ้อกตราสารหนีเ้ป็นไปไดอ้ย่างแม่นย าและรวดเรว็ จากนัน้จดัท ารายงานผลสง่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดใ้นทนัที  

ทัง้ ‘MeBond’ และ ‘E-Book Building’ พฒันาขึน้โดยทีมงานของ ThaiBMA  เปิดใหบ้รกิารโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัลงทนุและผูร้ว่มตลาดตราสารหนี ้และเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาตลาดตราสารหนีไ้ทย
สูค่วามเป็นดิจิตอล  

ดาวน์โหลดแอป ‘MeBond’ ได้แล้ววันนีท้ ั้งในระบบ IOS และ Android เพียงการพิมพ์ชื่อ ‘MeBond’ 
ส่วน ‘E-Book Building’ สามารถเขา้ใชง้านผ่านทางเว็บไซต ์โดยติดต่อ ThaiBMA เพื่อใหก้ าหนดสิทธิการเขา้ใช้งาน
โดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
9 กรกฎาคม 2563 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ - แอป ‘MeBond’ และโปรแกรม ‘E-Book Building’: ฝ่ายกิจการสมาคมและพฒันาธุรกิจสมาชิก 
โทร 02-257-0357 ต่อ 401-406   Email: cp@thaibma.or.th 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ - ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: ฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
โทร 02-257-0357 ต่อ 301-305   Email: research@thaibma.or.th 
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