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ตราสารหนี้ อีกหนึ่งทางเลือกเพ่ือการลงทุนในยุคปจจุบัน 

 

โดย สุชาต ิธนฐิติพันธ 
 

 

 

 จากเหตุการณวิกฤติการณทางการเงินที่เริ่มตนขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงเกือบ 2 ปที่ผานมา   จนในที่สุดแลวไดกลายมา

เปนปญหาลุกลามใหญโตจนเกิดเปนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบไปสูประเทศตางๆ ทั่วโลก   และแนนอนครับ เหตุการณดังกลาว

ยอมสงผลกระทบโดยตรงอยางหลีกเล่ียงไมไดตอการลงทุนทั้งในตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศไทยเราเองดวย   เพ่ือใหเห็นภาพที่

ชัดเจนย่ิงขึ้น   เราจะเริ่มตนดวยการสมมุติใหนักลงทุนไดเริ่มลงทุนในชวงตนป 2008 (ชวงที่เริ่มเกิดวิกฤติการณทางการเงิน)  และถือครอง

ตราสารตางๆ เหลานั้นไวจนถึงปจจุบัน   ภายใตสมมุติฐานของการลงทุนในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ เราสามารถสรุปไดวา ผูที่ลงทุนในหุน

สามัญซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะขาดทุนจากการลงทุนประมาณ -40% ในขณะที่การลงทุนในสินคาโภค

ภัณฑประเภทน้ํามัน ก็ใหผลขาดทุนประมาณ -39% ครับ    
 

แตนั่นไมไดหมายความวา การลงทุนทุกๆ  ประเภทจะใหแต

ผลตอบแทนที่ติดลบครับ    เพราะความเปนจริงแลวยังมีการลงทุน

ในตราสารบางประเภทท่ีใหผลตอบแทนเปนบวกอยู และที่สําคัญ 

ผลตอบแทนที่ไดนั้นยังอยูในระดับที่ สูงกวาการฝากเงินไวกับ

ธนาคารพาณิชยอีกดวย (ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป ในชวง 2 ปที่

ผานมาอยูที่ประมาณ 0.5% – 1%)   ยกตัวอยางเชน การลงทุนใน

ทองคํา ใหผลตอบแทนประมาณ 7%   แตอยางไรก็ตาม การลงทุน

ซื้อขายทองคํานั้นยังเปนเรื่องที่คอนขางใหม และไกลตัวนักลงทุน

รายยอยแบบเราๆทานๆ อยูพอสมควรครับ   ในขณะที่การลงทุนที่มี

ลักษณะคอนขางงายและไมยุงยากซับซอนจนเกินไป เชนการลงทุน

ในหุนกูเอกชนนั้น ใหผลตอบแทนอยูที่ประมาณ 7.5%   และการ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือพันธบัตรรัฐบาลนั้น สามารถให

ผลตอบแทนสูงถึง 11% เลยทีเดียวครับ   ดังนั้นสําหรับนักลงทุนที่

กําลังมองหาชองทางเพ่ิมเติมเพ่ือใหการลงทุนของตนเองมีความ

หลากหลายมากขึ้น   รวมไปถึงนักลงทุนที่เพ่ิงจะเริ่มลงทุนในสภาพ

เศรษฐกิจยุคปจจุบันแลว   ตราสารหนี้ก็ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่

นาสนใจไมนอยครับ    
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ความเส่ียงหลัก ของการลงทุนในตราสารหนี้  
 

โดยทั่วไปแลว เราอาจจะแบงตราสารหนี้ดวยวิธีการงายๆ ออกเปน 2 ประเภทคือ ตราสารหน้ีที่ออกโดยภาครัฐ และตราสารหนี้ที่ออกโดย

ภาคเอกชน ซึ่งความแตกตางหลักๆ ของตราสารทั้ง 2 ประเภทนี้อยูที่เรื่องของความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจจะไมไดรับเงินคืนตน หรือ ไมไดรับ

ชําระดอกเบ้ียจากผูออกตราสาร (Default Risk) นั่นเอง   โดยเราจะถือวาตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ยกตัวอยางเชน พันธบัตรรัฐบาล 

(Government Bond) หรือพันธบัตรออมทรัพย (Saving Bond) เปนตราสารที่ไมมีความเสี่ยงในเรื่องความนาเชื่อถือของผูออก (Credit Risk)   

ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียครับ   แตสําหรับตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนนั้น   จะถือวามีความเสี่ยง

เก่ียวกับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร บางบริษัทอาจจะมีความนาเช่ือถืออยูในระดับที่ดีมาก ในขณะที่บางบริษัทอาจจะมีความ

นาเชื่อถืออยูในระดับต่ํา   เมื่อเปนเชนนี้แลวก็จะมีผลทําใหนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารประเภทนี้ จําเปนจะตองแบกรับความเสี่ยงที่อาจจะ

ไมไดรับชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียเอาไวดวย   ซึ่งความเส่ียงที่วานี้จะมากหรือนอย เราสามารถพิจารณาไดจากขอมูลการจัดอันดับความนา

เชื่อ ที่จัดทําและเผยแพรโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือครับ (สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อของไทย ไดแก TRIS และ FITCH)  

 

หุนกูเอกชน : ความเส่ียงที่สูงกวา แลกกับผลตอบแทนที่สูงข้ึน 
 

 

ถึงแมวาการลงทุนในหุนกู หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนนั้น

จะมีความเส่ียงที่ สูงกวาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ   แต 

ผลตอบแทนที่เราจะไดรับจากการลงทุนในหุนกูเอกชน ก็มักจะเพ่ิม

สูงขึ้นตามไปดวย   ทั้งนี้ก็เพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่เราตองแบกรับ

เพ่ิมขึ้นนั่นเองครับ   จากขอมูลลาสุด ถาเราสมมุติใหนักลงทุน ซื้อ

ตราสารหนี้อายุ 2 ป ณ วันที่ 30/06/2009 และถือครองตราสารตัว

นั้นๆ ไวจนกระทั่งถึงวันครบกําหนดไถถอน   เราสามารถสรุปไดวา 

 

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย จะใหผลตอบแทนอยูที่ประมาณ 2.09% ตอป ในขณะที่การลงทุนในหุนกูของไทยที่มีความนาเชื่ออยูที่

ระดับ AAA จะใหผลตอบแทนที่สูงกวา นั่นคือประมาณ 2.93% ตอปครับ   และในชวงระยะเวลาประมาณ 1 ปที่ผานมา ที่เรามักจะไดยินขาว

คราวเกี่ยวกับการเขาไปลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศตางๆ ของกองทุนรวมไทยหลายๆกองทุนที่เปดตัวขึ้นมาใหม   ซึ่งสาเหตุนั้นก็

เนื่องจากวา การลงทุนในประเทศเหลานี้ ใหผลตอบแทนที่ดีกวาการลงทุนในตลาดของประเทศไทยเรานั่นเอง   ยกตัวอยางเชนการลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 2 ป ณ วันที่ 30/06/2009 และถือครองตราสารตัวนั้นๆ ไวจนกระทั่งถึงวันครบกําหนดไถถอน จะใหผลตอบแทน

อยูที่ประมาณ 3.91% ตอป   ในขณะที่การลงทุนในหุนกูเกาหลีที่มีความนาเชื่อยูที่ระดับ AAA จะใหผลตอบแทนสูงถึง 4.29% ตอปเลย

ทีเดียว   แตทั้งนี้ การที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศเกาหลี อยูในระดับที่สูงกวาประเทศไทย ก็ไมไดหมายความวาประเทศ

เกาหลีมีความเสี่ยงสูงกวาประเทศไทยครับ   เพราะเมื่อเปรียบเทียบขอมูลอันดับความนาเชื่อถือของประเทศแลว (Country Rating) เรายังจะ

พบวาประเทศเกาหลีมีความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ดีกวาประเทศไทยอีกดวย   ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ ตราสารหนี้ในตลาดตางประเทศจึงไดรับ

ความนิยมจากนักลงทุนไทยอยางรวดเร็ว   แตอยางไรก็ตาม ผูที่สนใจจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ หรือหุนกูที่จดทะเบียนอยูในตลาด
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ตางประเทศ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของประเทศนั้นๆ รวมไปถึงตองทําการติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด   

เนื่องจากสถานการณตางๆที่เปล่ียนแปลงไป ลวนสงผลทําใหมูลคาของตราสารเหลานี้เปล่ียนแปลงตามไปดวย     การลงทุนผานกองทุนรวม 

ที่มีผูจัดการกองทุนมืออาชีพคอยดูแลและติดตามขาวสารตางๆให อาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสําหรับผูที่ตองการลงทุนในตลาด

ตางประเทศครับ 

 

พันธบัตรออมทรัพย : ทางเลือกสําหรับผูตองการออมเงิน 
 

สําหรับนักลงทุนที่มีความพรอมที่จะลงทุนในระยะยาว และไมชอบความเส่ียง   แตในขณะเดียวกันก็ตองการผลตอบแทนจากการลงทุนที่

มากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก   ในกรณีนี้ การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย (Saving Bond) นาจะเปนทางเลือกที่คอนขางเหมาะสมครับ   

เพราะพันธบัตรประเภทนี้ รัฐบาลเนนขายใหแกนักลงทุนรายยอยโดยเฉพาะ   และจากแผนการกูเงินฉุกเฉินของรัฐบาลที่ไดประกาศออกมา

ในชวงกอนหนานี้ สงผลทําใหรัฐบาลเตรียมที่จะออกพันธบัตรออมทรัพยไทยเขมแข็ง ในวงเงิน 50,000 ลานบาท และเสนอขายใหกับ

ประชาชนโดยทั่วไปในชวงเดือนกรกฎาคมนี้ดวย โดยจะใหผลตอบแทนอยูที่ประมาณ 3.8% ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป

คอนขางมากเลยทีเดียวครับ (ปจจุบัน ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปอยูที่ประมาณ 1%)   และสําหรับนักลงทุนที่พลาดโอกาสในซ้ือพันธบัตร

ออมทรัพยชุดนี้ ก็สามารถที่จะติดตามขาวสารการออกพันธบัตรออมทรัพยชุดตอๆไปไดจากกระทรวงการคลังและธนาคารพาณิชยทั่วไป   ซึ่ง

คาดวาภายใน 1 – 2 ปนี้ นาจะมีพันธบัตรออมทรัพยออกมาเสนอขายใหกับประชาชนอีกจํานวนหลายรุนครับ 

 

สภาพคลอง : อีกหนึ่งอุปสรรคที่สําคัญของตลาดตราสารหนี้ไทย 
 

เนื่องจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย ยังไมไดรับความนิยม 

และเปนที่รูจักอยางแพรหลายเทากับการลงทุนซื้อขายหุนสามัญใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ดวยเหตุนี้ผูที่จะเขามาลงทุนใน

ตลาดตราสารหนี้อาจจะตองประสบกับปญหาทางดานสภาพคลอง

ในการซ้ือขายบาง   หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือ เราอาจจะไม

สามารถซื้อ หรือ ขายตราสารหนี้ไดทันที ณ ระดับราคาตลาดใน

ขณะน้ัน   ซึ่งอยางไรก็ตาม ถาวัตถุประสงคของการลงทุนนั้น เปน

การลงทุนในระยะยาว หรือเปนการลงทุนโดยตั้งใจที่จะถือตราสาร 
 

ไวจนถึงวันครบกําหนดไถถอน   สภาพคลองในการซ้ือขายก็ไมนาจะถือเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการลงทุนแตอยางใดครับ ซึ่งจากขอมูลลาสุด 

(ณ วันที่ 30/06/2009)   จะพบวาสภาพคลองของการซ้ือขายตราสารหนี้ไทย มีคานอยกวาการซื้อขายหุนสามัญอยูประมาณ 6 เทา 

 

 

ถึงแมวาการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ อาจจะทําใหนักลงทุนตองประสบกับปญหาและอุปสรรคเล็กๆ นอยๆ บาง   แตอยางไรก็

ตามแลว ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนก็ยังคงอยูในระดับที่สูงกวาการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยคอนขางแนนอน   และโดยเฉพาะ

อยางย่ิง ในยุคปจจุบันที่สภาวะทางเศรษฐกิจยังไมฟนตัวอยางสมบูรณ   ตราสารหน้ีนับเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจสําหรับการลงทุน ที่

 



                                                                                                                                                                         ฝายวิจัยและพัฒนา 
                                                  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
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นอกจากจะชวยกระจายและลดความเส่ียงจากการลงทุนประเภทอื่นๆไดแลว   ตราสารหนี้ยังสามารถใหผลตอบแทนอยูในระดับที่ดีและ

ความเสี่ยงต่ํา เมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆอีกดวยครับ 
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