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สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

Press Release 

สรปุภาวะตลาดตราสารหน้ีไทย ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 

12 มกราคม 2565 

ในปี 2564 ตลาดตราสารหนี้ไทยมเีหตุการณ์ส าคญัสรุปได ้ดงันี้  

1. มูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวทะลุ 1 ล้านล้านบาทเป็นปีที่สอง โดยมียอดการออกที่ 1,034,572 ล้านบาท 
สงูขึน้รอ้ยละ 50 จากปีก่อนหน้า เป็นการเพิม่ขึน้จากทัง้กลุ่ม Investment grade และ High yield โดยหุน้กูท้ีอ่อกใน
กลุ่ม High yield สว่นใหญ่เป็นหุน้กูม้ปีระกนัทีก่ว่ารอ้ยละ 53 เป็นการค ้าประกนัโดยนิตบิุคคลอื่น 

2. การออกตราสารหนี้ประเภทใหม่ทีเ่รยีกว่า ตราสารหนี้สง่เสรมิความยัง่ยนื (Sustainability-linked Bond: 
SLB) ที่ผู้ออกจะก าหนดเป้าหมายด้านความยัง่ยนืที่ต้องการบรรลุผลส าเรจ็และเชื่อมโยงความส าเรจ็กบัการจ่าย
อัตราดอกเบี้ย โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ออก 2 ราย คือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท และ  
บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ มลูค่ารวม 10,000 ลา้นบาท  

3. ตราสารหนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและความยัง่ยืน (ESG bond) มีมูลค่าการออกในปี 2564 ที ่
152,800 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 77 จากปีทีแ่ลว้ (ไม่รวมการออก SLB bond) ท าใหมู้ลค่าคงคา้งของ ESG bond 
ณ สิน้ปี 2564 ขยายตวัขึน้กว่า 2 เท่าจากสิน้ปีก่อนหน้า แสดงใหเ้หน็ว่าทัง้ผูอ้อกและนักลงทุนมคีวามตระหนักถึง
ความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม สงัคมและความยัง่ยนือย่างต่อเนื่อง 

4. การออกตราสารหนี้อ้างอิงอตัราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase 
Rate: THOR)  ที่พัฒนาขึ้นเพื่อน ามาทดแทนอัตราดอกเบี้ย  THBFIX ที่จะยุติการเผยแพร่ ในปี  2566 ม ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน 5 รายเป็นผู้ออก โดย ณ สิ้นปี 2564 ตราสารหนี้อ้างอิง THOR ม ี
มลูค่าคงคา้งรวม 306,448 ลา้นบาท 

5. บมจ.ปตท.สผ. ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เสนอขายต่อนักลงทุนทัว่ไปเป็น 
ครั ้ง แรกในเอเชีย  มู ล ค่ า  6,000 ล้ านบาท  และกระทรวงการคลัง ได้ ออกพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่ าน 
แอปพลเิคชนัเป๋าตงั “วอลเลต็ สบม.” จ านวน 4 รุ่น มลูค่ารวม 25,000 ลา้นบาท โดยจนถงึปัจจุบนักระทรวงการคลงั
ออกพนัธบตัรออมทรพัยบ์นวอลเลต็ สบม. ทัง้หมด 6 รุ่น รวมมลูค่า 30,200 ลา้นบาท    

6. เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564 การถือครองตราสารหนี้ไทยโดยนักลงทุนต่างชาติท าสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ 1.03 ล้านล้านบาท โดยในปี 2564 มีการถือครองเพิ่มขึ้นสุทธิ 144,330 ล้านบาท แบ่งเป็น 
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ในตราสารหนี้ระยะยาว 141,064 ลา้นบาท และในตราสารหนี้ระยะสัน้ 3,266 ลา้นบาท โดย ณ สิน้ปี 2564 นักลงทุน
ต่างชาตมิยีอดการถอืครองตราสารหนี้ไทยที ่1.02 ลา้นลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 ของมลูค่าคงคา้งตราสารหนี้ไทย 

7. ณ สิน้ปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย (Bond yield) อายุ 2 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 27 bps. 
จาก 0.39% เมื่อสิน้ปี 2563 มาอยู่ที ่0.66%  รุ่นอายุ 5 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 68 bps. จาก 0.61% มาอยู่ที ่1.29% และ
รุ่นอายุ 10 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 61 bps. จาก 1.28% มาอยู่ที ่1.90% 

8. สว่นชดเชยความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit spread) ในปี 2563 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ทุกอนัดบัเครดติ ขณะทีใ่น
ปี 2564 ปรับตัวลดลงทุกอันดับเครดิต ท าให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หุ้นกู้อันดับเครดิตตัง้แต่ AA ขึ้นไปมี  
Credit spread อยู่ในระดับที่ต ่ากว่าก่อนเกิดโควิดเมื่อปลายปี 2562 แต่หุ้นกู้อันดับเครดิตตัง้แต่ A ลงไปยังมี  
Credit spread อยู่ในระดบัที่สูงกว่าก่อนเกดิโควดิ และเมื่อน าไปรวมกบั Bond yield อายุ 5 ปี สามารถสรุปได้ว่า
ต้นทุนการออกหุน้กู้ของผูอ้อกอนัดบัเครดติ AAA และ AA อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัก่อนเกดิโควดิ ในขณะทีผู่อ้อกที่
มีอนัดบัเครดิต A, BBB+, BBB และ BBB- ยงัมีต้นทุนสูงกว่าก่อนเกิดโควิดในระดบั 25 bps., 76 bps., 34 bps. 
และ 12 bps. ตามล าดบั  

จากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ แนวโน้มเงนิเฟ้อที่เพิม่ขึ้น การแพร่ระบาดของโควดิและทศิทางการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิของโลกทีม่แีนวโน้มดขีึน้ ขณะทีเ่ศรษฐกจิไทยคาดว่าจะมอีตัราการขยายตวัในระดบัต ่าจากอุตสาหกรรม 
การท่องเทีย่วทีย่งักลบัมาไดไ้ม่เตม็ที่ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยมี
แนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ในทุกรุ่นอายุ โดยรุ่นอายุ 2 ปี คาดว่าจะขยบัตวัสงูขึน้ราว 10 bps. มาเคลื่อนไหวอยู่ทีบ่รเิวณ 
0.75% ณ สิ้นปี 2565 ส่วนรุ่นอายุ 5 และ 10 ปี คาดว่าจะขยบัตวัสูงขึ้นประมาณ 50-60 bps. มาอยู่ที่ 1.7-1.8% 
และ 2.3-2.5% ตามล าดบั  

ส าหรบัปรมิาณการออกหุน้กู้ระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดการณ์ยอดการออกหุน้กู้ระยะยาว
ในปี 2565 จะทะลุ 1 ล้านล้านบาทเป็นปีที่สาม เนื่องจากเชื่อว่าบรษิทัเอกชนไทยจะยงัมคีวามต้องการลงทุนทาง
ธุรกจิที่เพิม่ขึ้นจากภาวะเศรษฐกจิที่เริม่ฟ้ืนตวัประกอบกบัอตัราดอกเบี้ยที่ยงัไม่อยู่ในระดบัสูงและสภาพคล่องใน
ระบบการเงนิทีย่งัมอียู่มาก       
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