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National Bond Market Conference:

“Reaching Out to Global Investors”
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กําหนดจัดงาน National Bond Market Conference ภายใต
หัวขอ “Reaching Out to Global Investors” ในวันจันทรที่ 16 มกราคม 2555 ณ หองบอลรูม โรงแรมแชงกรีลา
กรุ ง เทพฯ เวลา 12.45 – 17.45 น. โดยได รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ ธี ร ะชั ย ภู ว นาถนรานุ บ าล รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกลาวสุนทรพจน และ Mr. Klaus Regling ประธานเจาหนาที่บริหาร(CEO) ของกองทุนรักษา
เสถียรภาพการเงินยุโรป (European Financial Stability Facility: EFSF) กลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “Reaching
out to Global Investors: What can Asia expect from Europe?”
คุณธีระชัย กลาวสุนทรพจนโดยมีใจความสําคัญในเรื่องการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยวาการให
ความสําคัญตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมเทานั้นยังไมเพียงพอ หากตองใหความสําคัญกับปจจัยอื่นๆอาทิเชน
การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และการพัฒนาระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย (System for
payment and settlement) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐดวย
Mr. Klaus Regling กลาวปาฐกถาเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของภาวะวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป และ
ความคืบหนาในการดําเนินมาตรการตางๆของทางการยุโรปและธนาคารยุโรปเพื่อแกไขปญหาหนี้สาธารณะและคลายความ
วิตกกังวลของนักลงทุน ทั้งนี้ยังเชื่อมั่นวายุโรปจะสามารถคลี่คลายวิกฤตหนี้สาธารณะครั้งนี้ได และจะดํารงบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกตอไป ควบคูไปกับเงินยูโรนั้นจะยังคงมีความสําคัญและมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในระบบการเงิน
ระหวางประเทศ
สวนการเสวนาชวงที่หนึ่งไดรับเกียรติจาก ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร
กรุงเทพ; Dato’ Lee Kok Kwan, Group Deputy CEO (Corporate Banking, Treasury and Markets), CIMB Group,
Malaysia; Mr. Kaushik Rudra, Global Head for Credit Research, Standard Chartered Bank, Singapore; Mr. Mark
Young, MD and Head of Financial Institutions Group, Fitch Ratings, Asia Pacific; Mr. Dilip Parameswaran, Head
of Asia Credit Strategy, Macquarie Bank, Singapore; และ Mr. Vivek Ahuja, Portfolio Manager and Research
Analyst, Franklin Templeton Investments, Singapore รวมเสวนาในหัวขอ “Outlook for ASEAN Bond Market in the
Year 2012” โดยผูเขารวมเสวนาสวนใหญเห็นพองตรงกันวา ถึงแมวาเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียในปนี้ยังมีแนวโนมขยายตัวใน
เกณฑดี และมีปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง แตผลกระทบจากปจจัยภายนอก ไดแก การฟนตัวอยางเชื่องชาของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
และความกังวลเกี่ยวกับปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีและกรีซซึ่งมีหนี้ครบกําหนดชําระในชวงไตรมาส
แรกของปนี้เปนจํานวนสูงมาก ยังคงเปนปญหาที่นาจะสงผลกระทบตอตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียในไตรมาสที่หนึ่ง
ของป 2555 แตคาดวาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นในชวงครึ่งหลังของปหากการแกไขปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปมีความ
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ชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่ดี และเศรษฐกิจสหรัฐฯฟนตัวอยางตอเนื่อง สําหรับเศรษฐกิจจีนนั้น ผูรวมเสวนาสวนใหญ
ใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาเศรษฐกิจจีนในปนี้คงไมหดตัวอยางรุนแรง (Hard landing) แตจะชะลอตัวลงอยางคอย
เปนคอยไป (Soft landing)
การเสวนาชวงที่สอง ในหัวขอ “Energizing Thai Bond Market in the Era of Volatile Capital Flows”
ไดรับเกียรติจากคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด คุณไพบูลย กิตติศรี
กังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ Managing Partner,
Advisor Co., Ltd. คุณปญญา จรรยารุงโรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริหารเงินและตลาดทุน ธนาคารเอชเอสบีซี
ประเทศไทย และคุ ณ ธิ ติ ตั น ติ กุ ล านั น ท ผู บ ริ ห ารสายงานธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ธนาคารกสิ ก รไทยเข า ร ว มเสวนา
โดยผูเขารวมเสวนาสวนใหญใหแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยวาการเสริมสภาพคลอง
ใหตลาดตราสารหนี้เปนสิ่งที่ควรมุงเนน และจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน แนวทางปฏิบัติที่ผูรวมเสวนา
เสนอแนะ ไดแก การพัฒนาและออกผลิตภัณฑตราสารหนี้ชนิดใหมๆ อยางสม่ําเสมอ การสงเสริมการลงทุนในตราสารหนี้
โดยใชแรงจูงใจทางภาษี การพัฒนาและสงเสริมตราสารหนี้ภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม การกระตุนการลงทุนที่แทจริงทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ เพิ่ ม อุ ป สงค ข องเงิ น ทุ น และตราสารหนี้ การจั ด การให ข อ มู ล ในตลาดมี ค วามโปร ง ใส
(Transparency)ในระดับที่เหมาะสม และการใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุนในตราสารทางการเงินแกนัก
ลงทุนรายยอย

