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สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ ไทย ปี 2564 และแนวโน้ มปี 2565
12 มกราคม 2565
ในปี 2564 ตลาดตราสารหนี้ไทยมีเหตุการณ์สาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. มูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวทะลุ 1 ล้านล้านบาทเป็ นปี ท่สี อง โดยมียอดการออกที่ 1,034,572 ล้านบาท
สูงขึน้ ร้อยละ 50 จากปี ก่อนหน้า เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากทัง้ กลุ่ม Investment grade และ High yield โดยหุน้ กูท้ อ่ี อกใน
กลุ่ม High yield ส่วนใหญ่เป็ นหุน้ กูม้ ปี ระกันทีก่ ว่าร้อยละ 53 เป็ นการค้าประกันโดยนิตบิ ุคคลอื่น
2. การออกตราสารหนี้ประเภทใหม่ทเ่ี รียกว่า ตราสารหนี้สง่ เสริมความยังยื
่ น (Sustainability-linked Bond:
SLB) ที่ผู้ออกจะกาหนดเป้ าหมายด้านความยังยื
่ นที่ต้องการบรรลุผลสาเร็จและเชื่อมโยงความสาเร็จกับการจ่าย
อัต ราดอกเบี้ย โดยในปี ท่ีผ่า นมามีผู้ออก 2 ราย คือ บมจ.ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ ป มูล ค่ า รวม 11,000 ล้า นบาท และ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท
3. ตราสารหนี้ เ พื่อ สิ่ง แวดล้ อ ม สัง คมและความยัง่ ยื น (ESG bond) มี มู ล ค่ า การออกในปี 2564 ที่
152,800 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 77 จากปี ทแ่ี ล้ว (ไม่รวมการออก SLB bond) ทาให้มูลค่าคงค้างของ ESG bond
ณ สิน้ ปี 2564 ขยายตัวขึน้ กว่า 2 เท่าจากสิน้ ปี ก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าทัง้ ผูอ้ อกและนักลงทุน มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของสิง่ แวดล้อม สังคมและความยังยื
่ นอย่างต่อเนื่อง
4. การออกตราสารหนี้อ้างอิง อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase
Rate: THOR) ที่ พ ั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ น ามาทดแทนอั ต ราดอกเบี้ ย THBFIX ที่ จ ะยุ ติ ก ารเผยแพร่ ใ นปี 2566 มี
ธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน 5 รายเป็ น ผู้ออก โดย ณ สิ้น ปี 2564 ตราสารหนี้อ้า งอิง THOR มี
มูลค่าคงค้างรวม 306,448 ล้านบาท
5. บมจ.ปตท.สผ. ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เสนอขายต่อนักลงทุนทัวไปเป็
่
น
ค รั ้ง แรกในเอเชี ย มู ล ค่ า 6,000 ล้ า นบาท และกระทรวงการคลั ง ได้ อ อกพั น ธบั ต รออมทรั พ ย์ ผ่ าน
แอปพลิเคชันเป๋ าตัง “วอลเล็ต สบม.” จานวน 4 รุ่น มูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท โดยจนถึงปั จจุบนั กระทรวงการคลัง
ออกพันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ทัง้ หมด 6 รุ่น รวมมูลค่า 30,200 ล้านบาท
6. เมื่อวัน ที่ 21 ธัน วาคม 2564 การถือครองตราสารหนี้ ไ ทยโดยนั กลงทุ น ต่า งชาติ ทาสถิติสู งสุ ด เป็ น
ประวัติ ก ารณ์ ท่ี 1.03 ล้ า นล้ า นบาท โดยในปี 2564 มีก ารถื อ ครองเพิ่ม ขึ้น สุ ท ธิ 144,330 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น
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ในตราสารหนี้ระยะยาว 141,064 ล้านบาท และในตราสารหนี้ระยะสัน้ 3,266 ล้านบาท โดย ณ สิน้ ปี 2564 นักลงทุน
ต่างชาติมยี อดการถือครองตราสารหนี้ไทยที่ 1.02 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ไทย
7. ณ สิน้ ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Bond yield) อายุ 2 ปี ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 27 bps.
จาก 0.39% เมื่อสิน้ ปี 2563 มาอยู่ท่ี 0.66% รุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 68 bps. จาก 0.61% มาอยู่ท่ี 1.29% และ
รุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 61 bps. จาก 1.28% มาอยู่ท่ี 1.90%
8. ส่วนชดเชยความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit spread) ในปี 2563 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทุกอันดับเครดิต ขณะทีใ่ น
ปี 2564 ปรับ ตัว ลดลงทุ ก อัน ดับ เครดิ ต ท าให้ ใ นช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา หุ้ น กู้ อัน ดับ เครดิ ต ตัง้ แต่ AA ขึ้น ไปมี
Credit spread อยู่ใ นระดับ ที่ต่ า กว่ า ก่ อ นเกิด โควิด เมื่อปลายปี 2562 แต่หุ้น กู้อัน ดับ เครดิต ตัง้ แต่ A ลงไปยัง มี
Credit spread อยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนเกิดโควิด และเมื่อนาไปรวมกับ Bond yield อายุ 5 ปี สามารถสรุปได้ว่า
ต้นทุนการออกหุน้ กู้ของผูอ้ อกอันดับเครดิต AAA และ AA อยู่ในระดับใกล้เคียงกับก่อนเกิดโควิด ในขณะทีผ่ อู้ อกที่
มีอนั ดับเครดิต A, BBB+, BBB และ BBB- ยังมีต้นทุนสูงกว่าก่อนเกิดโควิดในระดับ 25 bps., 76 bps., 34 bps.
และ 12 bps. ตามลาดับ
จากปั จจัยต่างๆ ได้แก่ แนวโน้มเงินเฟ้ อที่เพิม่ ขึ้น การแพร่ระบาดของโควิดและทิศทางการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของโลกทีม่ แี นวโน้มดีขน้ึ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีอตั ราการขยายตัวในระดับต่า จากอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วทีย่ งั กลับมาได้ไม่เต็มที่ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ในทุกรุ่นอายุ โดยรุ่นอายุ 2 ปี คาดว่าจะขยับตัวสูงขึน้ ราว 10 bps. มาเคลื่อนไหวอยู่ทบ่ี ริเวณ
0.75% ณ สิ้นปี 2565 ส่วนรุ่นอายุ 5 และ 10 ปี คาดว่าจะขยับตัวสูงขึ้น ประมาณ 50-60 bps. มาอยู่ท่ี 1.7-1.8%
และ 2.3-2.5% ตามลาดับ
สาหรับปริมาณการออกหุน้ กู้ระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดการณ์ยอดการออกหุน้ กู้ระยะยาว
ในปี 2565 จะทะลุ 1 ล้านล้านบาทเป็ นปี ท่สี าม เนื่องจากเชื่อว่า บริษทั เอกชนไทยจะยังมีความต้องการลงทุนทาง
ธุรกิจที่เพิม่ ขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เริม่ ฟื้ นตัวประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยงั ไม่อยู่ในระดับสูงและสภาพคล่องใน
ระบบการเงินทีย่ งั มีอยู่มาก
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