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การปรบัขึ้นอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐั และอตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอด
ช่วงไตรมาส 2  ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยรุ่น 10 ปี (Bond Yield) ปรบัสูงขึ้นกว่า 100 bps. ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการออกตราสารหน้ีของทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างไรก็ตาม มูลค่าการออกตราสารหน้ี
ภาคเอกชนในช่วงคร่ึงปีท่ีผ่านมายงัเพ่ิมขึ้นถึง 27% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน    สะท้อนถึงการเร่งระดม
ทุนของผู้ออกภาคเอกชนเพื่อลอ็คต้นทุนการเงิน จากการคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบี้ยจะขยบัสูงขึ้นไปอีกในช่วง
คร่ึงหลงัของปี    

การออกตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มมีูลค่า 660,121 ล้านบาท  
คดิเป็น 64% ของมลูค่าการออกทัง้ปี 2564 หรอืเป็นการออกเพิม่ขึน้ 27% จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว โดยมูลค่าการออก
หุน้กูใ้นทุกกลุ่มอนัดบัเครดติเพิม่มากขึน้ และมอีายุเฉลีย่ยาวขึน้จาก 4.7 ปี เป็น 5.1 ปี และพบว่าหุน้กู้รุ่นอายุตัง้แต่ 7 ปีขึน้
ไปมกีารออกเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัในช่วง 6 เดอืนแรกปีนี้  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่มีูลค่าการออกสูงสุด 3 ล าดบัแรกใน
ครึง่ปีแรก ไดแ้ก่ กลุ่มพลงังาน (24%) กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ (15%) และกลุ่มปิโตร (13%) ทัง้นี้ จ านวนผูอ้อกหุน้กู้รายใหม่ 
(newcomer) เพิม่ขึน้ถงึ 14 บรษิทัจาก 7 บรษิทัในครึง่แรกปีทีแ่ลว้   

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลไทย (Government bond yield curve) ปรบัตัวสูงขึ้นทุกรุ่นอายุ 
สอดคลอ้งกบัทศิทางการพุ่งขึน้ของ Bond yield สหรฐัฯ จากการทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ ไดเ้ร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
เพื่ อควบคุมเงินเฟ้ อ ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้ อของไทยที่ เพิ่ มขึ้นมากในช่วงไตรมาสสอง ณ สิ้นเดือน 
 ม.ิย. 2565  Bond yield ไทยรุ่นอายุ 2 ปี เท่ากบั 1.75% และ รุ่นอายุ10 ปี เท่ากบั 2.90% เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ 110 bps. 
และ 100 bps. ตามล าดบัจากสิน้ปีทีแ่ลว้ 

ส่วนชดเชยความเส่ียงด้านเครดิต (Credit spread) ในช่วงครึง่ปีแรกของหุน้กู้อายุ 5 ปี  กลุ่มอนัดบัเครดติ AA 
และ AAA มกีารปรบัตวัสูงขึน้ ส่วนอนัดบัเครดติต ่ากว่า AA มกีารปรบัตวัลดลง แต่จากการปรบัขึ้นอย่างรวดเรว็ของอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในช่วงไตรมาสสอง ส่งผลใหก้ารออกหุน้กู้มตีน้ทุนทีสู่งขึน้จากสิน้ปีทีผ่่านมา และสงูกว่าระดบั
ก่อนเกดิโควดิ โดยหุน้กูอ้ายุ 5 ปี กลุ่มอนัดบัเครดติ AAA, AA, A, BBB+ และ BBB มตีน้ทุนดอกเบีย้โดยเฉลีย่ ณ สิน้เดอืน 
ม.ิย. 2565 ที ่3.09%, 3.37%, 3.61%, 4.89% และ 5.35% ตามล าดบั  

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในช่วง 2 เดือนแรกของปี นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธ ิ
ตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง แต่พลกิกลบัเป็นขายสุทธหิลงัการเกดิสงครามรสัเซยี-ยเูครน ก่อนทีจ่ะเริม่ทยอยกลบัเขา้ซื้อ 
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ในเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม อย่างไรกต็ามนักลงทุนต่างชาตพิลกิกลบัมาเป็นการขายสุทธอิกีครัง้ในเดอืนมถิุนายนภายหลงั
การปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบายถึง 0.75% ของธนาคารกลางสหรฐัฯ  ท าให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 กระแสเงนิ
ลงทุนต่างชาตลิดลงสุทธ ิ5,175 ลา้นบาท โดย ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2565  นักลงทุนต่างชาตมิยีอดถอืครองตราสารหนี้ไทย
เท่ากบั 1.03 ล้านล้านบาท คดิเป็น 7% ของมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมอีายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครอง 
8.4 ปี 

ทัง้นี้ ดร.สมจนิต์ ศรไพศาล กรรมการผูจ้ดัการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า ดว้ยมูลค่าการ
ออกหุน้กู้ระยะยาวในครึง่ปีแรกแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท ประกอบกบัส่วนทีจ่ะออกเพื่อทดแทนรุ่นที่ครบก าหนดไถ่ถอนใน
ครึง่หลงัของปี ท าใหค้าดว่ามูลค่าการออกหุน้กู้ระยะยาวในปีนี้จะทะลุ  1 ล้านล้านบาทได้เป็นปีที่สาม โดยมโีอกาสท าสถิติ
การออกสงูสุดใหมห่ากเศรษฐกจิไทยมทีศิทางการฟ้ืนตวัทีด่อีย่างต่อเนื่อง 

ในโอกาสนี้  ดร. สมจนิต ์ศรไพศาลไดเ้ปิดเผยถงึทศิทางการด าเนินงานของสมาคมในระยะ 2 ปีแรก (2565-2566) 
ของการเขา้รบัต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการว่า  จะอยู่ภายใตแ้นวคดิ “เสริมสร้าง ยกระดบั ขบัเคลื่อน” ไดแ้ก่ การเสรมิสรา้ง
ความแข็งแกร่งของผู้ร่วมตลาด  ยกระดับสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาบริการข้อมูลอย่างครบวงจรของสมาคม  และ
ขบัเคลื่อนด้านความรู้และการศกึษาของผู้ร่วมตลาด  รวมถึงส่งเสรมิด้าน ESG เพื่อมุ่งไปสู่ความเติบโตอย่างยัง่ยืนของ
ตลาดตราสารหนี้  ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ร่วมตลาด (Empowerment) ผ่านการน าเทคโนโลยีมาผสานกับองค์
ความรู้ของสมาคม ต่อยอดเป็นนวตักรรมที่ช่วยให้ผู้ร่วมตลาดมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลงทุนและระดมทุน 
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้่วมตลาด  เช่น 1) MeBond Mobile application ส าหรบันักลงทุนบุคคลในการตดิตามขอ้มูล
ลงทุนในตราสารหนี้ บนัทึกพอร์ตลงทุน ติดตามการรบัรายได้ดอกเบี้ย วนัครบก าหนด ขอ้มูลตราสารหนี้ออกใหม่ และ
ข่าวสารของตลาดตราสารหนี้ได้อย่างสะดวกรวดเรว็   2) E-Book Building platform ส าหรบัผู้จดัจ าหน่ายตราสารหนี้ ใน
การส ารวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อก าหนดอตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ   
3) Smart Funding Solution ส าหรบัผูอ้อกตราสารหนี้ใชใ้นการบรหิารจดัการการช าระดอกเบี้ยและเงนิตน้ วเิคราะห์ตน้ทุน
ไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้ สมาคมจะจดัเวท ี(Market Dialogue) รบัฟังความคดิเหน็ของผูร้่วมตลาด (ผูอ้อกตราสารหนี้ 
ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูค้า้ตราสารหนี้ ผูแ้ทนผูถ้อืหุ้นกู้ และผูล้งทุน) เพื่อร่วมกนัพฒันาเครื่องมอืใหม่ๆ ทีจ่ะช่วยในการลงทุน และ
สรา้งมาตรฐานการปฏบิตัใินตลาดทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

2. ยกระดบัสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนยข์้อมูลตราสารหน้ีไทย (Excellence) โดยพฒันาศกัยภาพในการ
เป็นศูนย์ขอ้มูลตราสารหนี้อย่างครบวงจร ไดแ้ก่ ขอ้มูลตราสารหนี้ที่ครอบคลุมผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย  ขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้
ออกตราสารหนี้ที่มปีระสทิธภิาพเพื่อการตดัสนิใจของนักลงทุน   ขอ้มูลราคาตราสารหนี้อ้างองิ (MTM) ที่ครอบคลุม และ
เชื่อถอืได ้ และจะด าเนินการพฒันาขอ้มลู/เครื่องมอืเพื่อวเิคราะหก์ารลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

3. ขบัเคลื่อนตลาดตราสารหน้ีสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน (Education) ผ่านการเผยแพร่ความรูแ้ก่ผูร้่วมตลาด
ทุกกลุ่ม ทัง้นักลงทุนทัว่ไป และผู้ประกอบวชิาชพีในตลาดทุน  โดยการพฒันาช่องทางการเรยีนรู้ออนไลน์ (E-Learning 
Platform) ช่องทางโซเชียลมีเดีย การจดัอบรมสมัมนาในหลกัสูตรใหม่ๆเพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคคลากรผู้ประกอบ
วชิาชพีในตลาดตราสารหนี้  การจดัท าบทศกึษาวจิยัในประเด็นที่น าไปสู่การพฒันาตลาด  นอกจากนี้สมาคมจะส่งเสรมิ
ความรูด้า้น ESG และสนับสนุนใหม้กีารออกตราสารหนี้เพื่อความยัง่ยนื (ESG bond) เพื่อน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
ตลาดตราสารหนี้ 


