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Death Bond…การลงทนุจากความตาย 

 
 
 
 

โดย ณัฎฐิรา เตชะหรูวิจิตร 
 
 การออกตราสารประเภท Securitization นั้น เปนที่รูกันดีวา คืออีกทางเลือกหนึ่งในการระดมเงินทุนและการลงทุน ซึ่งก็ไมใช
เรื่องแปลกใหมแตอยางใดในตลาดการเงิน เชนเดียวกับ Death Bond หรือพันธบัตรมรณะ ที่ไมไดมีความแตกตางจากตราสาร 
Securitized ทั่วไปแตอยางใด เพียงแตตราสารชนิดนี้มิไดใชอสังหาริมทรัพยที่เราคุนเคยในการค้ําประกัน แตกลับนําเอากรมธรรม
ประกันชีวิตเปนสินทรัพยค้ําประกัน ทําใหไดชื่อวาเปน “life settlement-backed securities” ซึ่งผลตอบแทนจากพันธบัตร จะมาจาก
วงเงินประกันที่บริษัทประกันตองจายใหกับผูไดรับผลประโยชน เมื่อผูทําประกันชีวิตเสียชีวิตลง หรือครบกําหนดอายุประกัน ทั้งนี้ หากผู
ที่อยูในเงื่อนไขของกรมธรรมเสียชีวิตเร็วเทาไหร ก็จะยิ่งสรางผลตอบแทนใหแกผูถือตราสารไดมากขึ้นเทานั้น 
 

แนวความคิดของการเกิดพันธบัตรมรณะ หรือ Death Bond ไดเริ่มขึ้นเมื่อทศวรรษ 1980 บุคคลทั่วไป มีความตองการจะซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงใหแกตนเองในการใชชีวิตของแตละคน   โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูปวยโรคเอดส ซึ่ง
เมื่อผูเอาประกันชีวิตเสียชีวิตลง ก็จะมีผูรับผลประโยชนที่ไดมีการระบุไวในกรมธรรม โดยจะตองเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียกับผูเอาประกัน 
เชน คนในครอบครัว ฯลฯ ซึ่งในบางครั้งผูเอาประกันชีวิตไดชําระคาเบี้ยประกันมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว แตมีเหตุจําเปนตองการเงินสด
จํานวนหนึ่งไปใชกอน จึงขายกรมธรรมประกันชีวิตของตนกับคนกลางหรือโบรกเกอรตางๆ เพื่อนําเงินสดมาใชกอน โดยจํานวนเงินที่
ไดรับจากการขายกรมธรรมดังกลาวจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ไดมีการสงเบี้ยประกันมาแลว และมูลคาของวงเงินประกัน อีก
ทั้งเมื่อผูเอาประกันเสียชีวิต ผูรับผลประโยชนจะเปลี่ยนไปเปนผูที่รับซ้ือกรมธรรมนั้นๆ แทน 

 

จากขอความขางตน จึงเกิดเปนที่มาของการมีกรมธรรมเปนจํานวนมากในมือคนกลาง ซึ่งบริษัทตัวกลางไดเอากรมธรรมที่รับ
ซื้อมาทั้งหมด มารวมกันแลวนํามาหนุนหลังเปนพันธบัตรที่มีกรมธรรมประกันชีวิตเปนสินทรัพยค้ําประกัน โดยเรียกวา Death Bonds 
หรือพันธบัตรมรณะ ในเวลาตอมานั่นเอง 
 

Death bond เปนที่ดึงดูดใจของนักลงทุน เนื่องจากกลุมคนที่มีอยูเปนจํานวนมากอยาง กลุม baby-boomer   ซึ่งนับวาเปน
ประชากรสวนใหญของโลกและอยูในวัยสูงอายุ คนกลุมนี้ก็มีการทําประกันชีวิตกันเปนสวนใหญ แตก็มีผูเอาประกันหลายคนที่พบวา คา
เบี้ยประกันแพงจนเกินไป และอีกหลายๆคนพึงพอใจกับการไดเงินสดกอนมากกวา จึงมีความตองการขายกรมธรรมของตน ซึ่งการทํา
ประกันชีวิตก็ไดมีขอเสนอที่ใหโอกาสแกบุคคลผูเอาประกันสามารถขายกรมธรรมของตนแกนักลงทุนได โดยผูซื้อกรมธรรมจะเปนผูจาย
คาเบี้ยประกันตอไปจนกวาผูขายจะเสียชีวิตลง หรือครบกําหนดอายุประกัน ดังนั้นจึงกลาวไดวา ปจจุบันมีจํานวนกรมธรรมที่เขาสูระบบ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีจํานวนมากเพียงพอที่จะนํามาพัฒนาออกเปนตราสารชนิดใหมๆ อยาง Death Bond 
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Death bond ไมออนไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆในตลาดการเงิน จึงถือวาเปนการสรางการปองกัน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทามกลางความไมแนนอนที่เพิ่มขึ้นในโลกของการเงิน อีกทั้งเนื่องจากนักลงทุนพยายามหาทางเลือกใหมๆ
ในการสรางรายไดและผลกําไรถึงแมวาพันธบัตรชนิดนี้จะมีความเสี่ยงต่ําในมุมมองของนักการเงินหลายคน เนื่องจากมีกระแส
ผลตอบแทนกลับเขามาอยางตอเนื่อง จากอายุขัยที่แตกตางกันของผูเอาประกันตางๆในกรมธรรมที่หนุนหลัง Death bond แตใน
ปจจุบัน แนวโนมอายุขัยของคนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวิทยาการดานการแพทยที่มีความกาวหนามากกวาในอดีต ทําใหคนเสียชีวิตกันชา
ลง กระแสรายไดที่ไดรับจึงอาจไมตรงกับที่ไดคาดการณไว ทําใหพันธบัตรมีผลตอบแทนที่ต่ําลง และยังคงมีอุปสรรคทางดานศาสนา 
ทัศนคติและความเชื่อของบางกลุม ที่ไมเห็นดวยกับการนําเรื่องของความตายมาเชื่อมโยงกับการลงทุนเพื่อหวังกํากําไร 
 

อยางไรก็ตาม ตราสารลักษณะนี้กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลายๆประเทศ ซึ่งนาจะเปนประโยชนแกระบบเศรษฐกิจ
มากกวาใหโทษ อีกทั้งเปนอีกทางเลือกในการลงทุนสําหรับนักลงทุนที่ตองการทางเลือกการลงทุนแบบใหม ที่มีระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได 
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