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จากแนวโน้มสถานการณ์โควิดที �คลีคลายอย่างต่อเนื�องในปี  !"! และการฟื% นตวัทางเศรษฐกิจของ
ไทยที �ดีขึ%นตามลาํดบั ประกอบกบัทิศทางการปรบัขึ%นอตัราดอกเบี%ย ทาํให้ภาคเอกชนมีความต้องการสูง
ในการออกหุ้นกู้เพื �อลอ็กต้นทุนทางการเงินและเตรียมการรองรบัการฟื% นตวัทางเศรษฐกิจ การออกหุ้นกู้
ระยะยาวในปี 2565 ได้ทําสถิติสูงสุดใหม่ (All Time High)  ที � 1.27 ล้านล้านบาท มีผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาว 
รายใหม่ (Newcomer) เพิ �มขึ%น 30 บริษทั จาก 15 หมวดธุรกิจ ด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ มีการ
ซื%อสุทธิตราสารหนี% ไทยสะสมทั %งปีที � Q","SS ล้านบาท 

ดร.สมจนิต ์ศรไพศาล กรรมการผูจ้ดัการ สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่าตลาดตราสารหนี�ไทย
ในปี *+,+ มกีารเตบิโตที0โด่ดเด่น โดยเหน็ไดจ้ากพฒันาการ + ดา้นที0สําคญั คอื 1) การออกหุน้กู้ระยะยาวทําสถติิ
สงูสุดใหม่ (All Time High)  ที0 1.27 ลา้นลา้นบาท นับเป็นปีที0สามที0ยอดการออกหุน้กูร้ะยะยาวทะล ุ1 ลา้นลา้นบาท 
2) การเสนอขายตราสารหนี�กลุ่มความยั 0งยนื หรอื ESG Bonds (Environmental, Social and Governance) เพิ0มขึ�น 
21% ในปี 2565 มมีลูค่าการออกรวม 210,994 ลา้นบาท ทาํใหม้ลูค่าคงคา้งของ ESG Bonds ณ สิ�นปี 2565 ขึ�นมา
อยู่ที0 501,990 ลา้นบาท เพิ0มขึ�นกว่า 66% จากสิ�นปี 2564  W) การเสนอขายหุน้กูด้จิทิลั (Digital Bond) บนแอปพลเิคชนั
เป๋าตงัในปี 2565 รวม \\ รุ่นจากผูอ้อก 8 ราย คดิเป็นมูลค่ารวม 29,074 ลา้นบาท  ^) มบีรษิทัหลกัทรพัยท์ี0เริ0มเขา้สู่
ธุรกจิตราสารหนี� (New Players) จํานวน 5 บรษิทั และ +) โมบายแอปพลเิคชนั MeBond ที0พฒันาโดย ThaiBMA 
ไดร้บัความนิยมจากนักลงทุนตราสารหนี�เพิ0มมากขึ�นเรื0อยๆ มยีอดดาวน์โหลดทะลุ 35,000 ครั �งในปี 2565 เพิ0มขึ�น
กว่า 23,000 ดาวน์โหลดจากปี 2564 

ยอดการออกหุน้กูร้ะยะยาวปี 2565 ที0 1.27 ลา้นลา้นบาท สงูขึ�น 21% จากปีก่อนหน้า เป็นการเพิ0มขึ�นจาก
การออกของผูอ้อกทั �งกลุ่ม Investment grade และกลุ่ม High yield ที0รวมถงึ Non-rated จากความตอ้งการที0สงูของ
ภาคเอกชนในการออกหุน้กู้เพื0อลอ็กต้นทุนทางการเงนิและเตรยีมการรองรบัการฟื�นตวัทางเศรษฐกจิ โดยในปี 2565 
ไดม้ผีูอ้อกหุน้กู้ระยะยาวรายใหม ่(Newcomer) จาํนวน 30 บรษิทั จาก 15 หมวดธุรกจิ สว่นหมวดธุรกจิที0มกีารออก
หุ้นกู้ระยะยาวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค  หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ และหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร   
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มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี�ไทย ณ สิ�นปี 2565 อยู่ที0 15.78 ลา้นลา้นบาท เพิ0มขึ�น 5.3% จากปี 2564 
โดยมาจากตราสารหนี�ภาครัฐและหุ้นกู้ภาคเอกชนที0ขยายตัวในอัตรา 14% และ 9% ทําให้มีมูลค่าคงค้างที0 
7.77 ลา้นลา้นบาท และ 4.57 ลา้นลา้นบาท ตามลําดบั 

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในปี 2565 นักลงทุนต่างชาติเข้าซื� อสุทธิในช่วง 
ไตรมาสหนึ0งก่อนจะเปลี0ยนเป็นการขายสุทธใินช่วงไตรมาสสองถึงสาม แล้วจงึกลบัเขา้ซื�อสุทธอิีกครั �งในไตรมาสสี0  
เมื0อรวมทั �งปี 2565 นักลงทุนต่างชาตมิยีอดการซื�อสุทธสิะสมตั �งแต่ต้นปีที0 4.7 หมื0นลา้นบาท ณ สิ�นปี 2565 นักลงทุน
ต่างชาตมิยีอดการถือครองตราสารหนี�ไทยที0ระดบั 1.07 ล้านล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน 6.8% ของมูลค่าคงค้างตลาด
ตราสารหนี�ไทย โดยอายคุงเหลอืเฉลี0ยของตราสารหนี�ที0นักลงทุนต่างชาตถิอืครองเท่ากบั 7.96 ปี 

เส้นอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย (Government bond yieldcurve) ในปี 2565 ปรบัตัว
สงูขึ�นทุกรุ่นอายุ ตามทศิทางการปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบายอย่างต่อเนื0องของเฟด เพื0อคุมอตัราเงนิเฟ้อและการ
ปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบายของไทยที0ทั �งปีมีการปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบาย 3 ครั �ง รวม 0.75% มาอยู่ที0 
1.25% ส่งผลให ้Bond yield ไทยรุ่นอายุ 2 ปี ปรบัตวัสูงขึ�น 0.97% จากสิ�นปีที0แล้วมาอยู่ที0 1.63% ณ สิ�นปี 2565 
สว่น Bond yield 10 ปี ปรบัตวัสงูขึ�น 0.74% มาอยู่ที0 2.64% ณ สิ�นปี 2565  

เส้นอตัราผลตอบแทนตราสารหนี�ภาคเอกชน (Corporate bond yield curve) อายุ 5 ปีของหุน้กู้ทุก
อนัดบัเครดติปรบัตวัสูงขึ�นในปี 2565 ในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย ส่งผลใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนหุ้นกู้อายุ 5 ปีของผู้ออกทุกอนัดบัเครดิตสูงขึ�นโดยเฉลี0ย 59 pbs. โดย ณ สิ�นปี 2565 อนัดบัเครดิต 
AAA ขยบัขึ�นมาที0 2.72%  AA ที0 3.07%  A ที0 3.25%  BBB+ ที0 4.31% และ BBB ที0 5.03% 

ทั �งนี� ดร.สมจนิต ์ศรไพศาล กรรมการผูจ้ดัการ สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (ThaiBMA) คาดว่าปี 2566 
น่าจะไดเ้หน็ยอดการออกหุน้กูร้ะยะยาวไม่ตํ0ากว่า 1 ลา้นลา้นบาทจากความตอ้งการของภาคเอกชนในการออกหุน้กู้
ที0ยงัมอีย่างต่อเนื0องจากในปีที0ผ่านมา ในขณะที0การสาํรวจการคาดการณ์อตัราดอกเบี�ยของผูร้่วมตลาดคาดว่า กนง.
จะมกีารปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบาย *-W ครั �งในปี 2566 สู่ระดบั \.r+-*.ss% ส่วน Bond yield รุ่นอายุ 5 ปี และ 
10 ปี ตลาดมกีารคาดการณ์ว่าจะปรบัตวัสงูขึ�นเลก็น้อยในกรอบ 20-30 bps. จากสิ�นปี 2565  
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