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 หุนกู…...อีกทางเลือกเพ่ือการลงทุนในยุคปจจุบัน 

(วารสารปูนซีเมนตไทย SCG   #เดือนเมษายน 54) 
 
 

โดยสุชาติ ธนฐิตพัินธ, ฝายวิจัยและพัฒนา ThaiBMA 
 

ตองยอมรับวาการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตการณทางการเงินรอบลาสุด (Hamburger Crisis) ที่เกิดขึ้นในชวง 2 – 

3 ปที่ผานมา เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง   โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตอหลายตัวที่ทยอย

ประกาศออกมาในชวง 2 – 3 เดือนลาสุด ลวนแตแสดงใหเห็นถึงการเติบโตในอัตราที่สูงกวาระดับที่หลายๆฝายเคยคาดการณกันไว   และ

ดวยความรอนแรงของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงที่ผานมานี้เอง มีผลทําใหประเด็นที่เก่ียวของกับ “ภาวะเงินเฟอ” หรือ ภาวะที่ราคาสินคา

อุปโภคบริโภคในทองตลาดปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น กลายมาเปนหัวขอสําคัญที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมากลาวถึงกันอยูบอยครั้งในระยะหลัง   และใน

โอกาสนี้เรานาจะมาลองทําความเขาใจเกี่ยวภาวะเงินเฟอ หรือ Inflation กันใหมากขึ้นอีกสักนิดดีกวาครับ 

 

โดยทั่วไปแลว Inflation มักจะเกิดขึ้นตามมาหลังการขยายตัวอยางรอนแรงของระบบเศรษฐกิจ   และตัวอยางงายๆของ Inflation ที่

มักเกิดขึ้นใหพบเห็นอยูเปนประจํา ไดแกการปรับขึ้นของราคาอาหารนั่นเองครับ   ซึ่งจากสถิติในชวง 10 ปที่ผานมาเราจะพบวาราคาอาหารที่

เคยขายกันอยูที่ประมาณจานละ 15 - 20 บาท มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และลาสุดเราตองจายเงินสูงถึง 30 – 40 บาท เพ่ือแลกกับ

อาหารที่มีปริมาณเทาเดิม (และในหลายๆครั้ง เรายังพบวาไดปริมาณที่นอยลงกวาเดิมอีกดวย)   หรือแมแตคาโดยสารรถประจําทาง ที่เรา

ตองจายเงินเพ่ิมขึ้นเกือบเทาตัว (ตัวอยางของคาโดยสารรถเมล ที่ปรับคาตั๋วจาก 3.5 บาท/เที่ยว ในป 2547 มาอยูที่ 8 บาท/เที่ยว ในปจจุบัน) 

แตไดระยะของการเดินทางที่ไมแตกตางไปจากเดิม   และหากพิจารณาดวยเหตุผลคราวๆ ที่ผูประกอบการมักจะหยิบยกขึ้นมาอางถึงความ

จําเปนในการปรับราคาสินคาใหสูงขึ้น อันเนื่องจากตนทุนที่ผูประกอบการตองแบกรับมากขึ้นแลว ก็นาจะทําประชาชนโดยทั่วไปพอยอมรับ

และพยายามเขาใจถึงความจําเปนดังกลาวได   แตเปนเรื่องที่นาแปลกใจวา ราคาอาหารหรือแมแตคารถโดยสารที่เคยถูกปรับขึ้นไปแลว 

เกือบทั้งหมดนั้นแทบจะไมมีการปรับราคาลดลงมาอีกเลย   แมในชวงเวลาที่ตนทุนตางๆ ทั้งที่อยูในรูปของราคาน้ํามัน หรือตนทุนของวัตถุดิบ

อื่นๆ จะลดลงจนต่ํากวาระดับที่ผูประกอบการเคยใชเปนเหตุผลในการปรับขึ้นราคาสินคาไปแลวก็ตาม    

 

ดังนั้น ดวยสถานการณที่ราคาสินคาอุปโภคบริโภคตางก็มีทิศทางที่จะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเพียงอยางเดียว   และประชาชนไมนาจะ

หวังพ่ึงพาผูประกอบการใหปรับลดราคาสินคาและบริการประเภทตางๆ ที่เคยปรับขึ้นไปแลวไดอีก   และหากเราปลอยใหการขยับตัวขึ้นของ

ราคาสินคา (Inflation) อยูในระดับที่สูงกวาการเติบโตของรายไดแลว ก็จะเสมือนวารายไดที่เรามีอยู มีคาลดลงไปเรื่อยๆดวยครับ (เงินจํานวน

เทาเดิม แตนําไปใชซื้อสินคาไดนอยลง)   ทั้งหมดนี้จึงกลายเปนเหตุผลใหเราตองหันมาพึ่งพาตนเอง ดวยการพยายามหาชองทางการลงทุนที่

นอกจากจะตองมีความปลอดภัยหรือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดแลว   การลงทุนนั้นยังตองสามารถสรางผลตอบแทนใหเติบโตในระดับที่

สูงกวา Inflation ไปพรอมๆกันดวย   และดวยอุปสรรคตางๆตามที่กลาวมาแลวทั้งหมดนั้น   “ตราสารหนี้”   จึงนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

สําหรับการลงทุนในยุคปจจุบัน ดวยเหตุผลหลักที่นาสนใจรวม 3 ขอดวยกันครับ 

 
ตราสารหนี้ ชนะเงินเฟอ 
 

ตราสารหนี้ที่นิยมซื้อขายกันในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล (Government Bond) และ

ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) หรือที่เราคุนเคยกันในอีกชื่อหนึ่งวา “หุนกู” นั่นเองครับ   ซึ่งโดยทั่วไปเราถือวา 

Corporate Bond มีความเสี่ยงอยูในระดับที่สูงกวา Government Bond แตทั้งนี้ก็แลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นดวยเชนกัน   และในปจจุบันนี้ 

หากเราเนนลงทุนเฉพาะในหุนกูซึ่งออกโดยบริษัทที่มีความนาเชื่อถือ (Rating) สูง ที่มีอยูมากมายในตลาด   ความเสี่ยงที่วานี้จะลดต่ําลงจน

ดึงดูดใหการลงทุนในหุนกูมีความนาสนใจมากขึ้น   ประกอบกับขอมูลในอดีตยังแสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนกูมักจะอยู 
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ในระดับที่สูงกวาผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเสมอ 

(ยกเวนป  2551 เพียงป เดียว)   ดังนั้นหากนักลงทุนตองการ

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ ดวยระดับของ

ความเสี่ยงที่ไมสูงมากจนเกินไปนัก   การลงทุนในหุนกูของบริษัทที่มี 

ความนาเชื่อถือในระดับดี จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจครับ  และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนกู เปรียบเทียบกับการ

ขยายตัวของเงินเฟอในชวง 8 ปที่ผานมา (2002 – 2010) เรายังไดขอมูลที่นาสนใจวา หุนกูจะใหผลตอบแทนที่ดีกวาเงินเฟออยูเสมอเชนกัน 

(ยกเวนป 2548 เพียงปเดียว)    

 
ผลตอบแทนดีกวาการฝากเงิน 
 

ในปจจุบัน การฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยยังถือเปนที่นิยม

สําหรับประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากเปนชองทางมีความเสี่ยงต่ํา   

แตทั้งนี้ผูฝากเงินตองยอมรับกับผลตอบแทนที่คอนขางต่ําตามไป

ดวย   นอกจากนี้แลวเมื่อเราลองหักลบผลตอบแทนจากการฝากเงิน

กับตัวเลข Inflation ในชวงที่ผานมา จะพบวาการฝากเงินไวกับ

ธนาคารพาณิชยมีผลทําใหมูลคาของเงินที่มีอยูลดนอยลงไปเร่ือยๆ   

หรือพูดใหงายขึ้นก็คือ ดอกเบ้ียที่ไดจากการฝากเงินไมสามารถนําไป

ซื้อสินคาที่มีราคาแพงขึ้นตามภาวะเงินเฟอไดนั่นเองครับ   ซึ่งจาก

ขอมูลในชวง 8 ปที่ผานมาจะพบวาเกินกวาครึ่งหนึ่ง ที่ดอกเบ้ียเฉล่ีย

ของเงินฝากประจํา 2 ปอยูในระดับต่ํากวาอัตราเงินเฟอ   และ

ถึงแมวาในบางปดอกเบ้ียเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 2 ปจะสูงกวา

อัตราเงินเฟอก็ตาม แตสวนตางที่ผูฝากเงินจะไดรับนั้นยังอยูในระดับ

ที่คอนขางนอย เมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ 

 
ความเส่ียงตํ่ากวาการลงทุนในทางเลือกอ่ืนๆ 
 

สําหรับการลงทุนที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย คงหนีไมพนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย หรือการซื้อ-ขายหุนสามัญครับ   เนื่องจาก

ในชวงที่ตลาดหุนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น ผลตอบแทนที่ไดรับจะอยูในระดับที่คอนขางสูง แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับหุนสามัญที่นักลงทุนเลือกซื้อ

เอาไวดวยครับ (เพราะในหลายๆครั้งที่ตลาดหุนปรับตัวขึ้น แตหุนที่เราถืออยูกลับไมเคล่ือนไหว และหลายๆครั้งยังปรับตัวลดลงสวนทางกับ 
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ตลาด)   อยางไรก็ตามในชวงที่ตลาดหุนปรับตัวลดลง ก็มักจะสราง

ผลขาดทุนในระดับสูงใหกับนักลงทุนดวยเชนกัน   ซึ่งจากสถิติ

ในชวง  8 ปที่ ผ าน  เราพบขอมูลที่นาสนใจวา  หลายๆครั้ งที่

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญ อยูในระดับที่ใกลเคียงกับ

การลงทุนในหุนกู   ถึงแมวาในบางปผลตอบแทนจากหุนสามัญจะ

อยูในระดับที่คอนขางสูงมากก็ตาม   แตเราตองไมลืมวาในบางปหุน

สามัญก็ใหผลตอบแทนในระดับที่ต่ํามากถึงขั้นติดลบ   และหาก

บังเอิญวานักลงทุนมีความจําเปนตองขายหุนเพ่ือนําเงินมาใชจาย

ในปที่ผลตอบแทนเปนลบแลว จะกอใหเกิดผลขาดทุนคอนขางสูง

ดวยเชนกันครับ 

 

 

และดวยเหตุผลตางๆทั้งหมดนี้ นาจะสรุปไดวาการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในหุนกูที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่

มีความนาเชื่อถือ   เปนอีกทางเลือกที่นาสนใจในยุคที่เงินเฟอปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยูตลอดเวลา แตทั้งนี้ผูลงทุนตองทําความเขาใจกอนวาการ

ลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียงดวยกันทั้งส้ิน   ดังนั้นการศึกษาหาขอมูลและตัดสินใจเลือกลงทุนอยางรอบคอบ จึงถือเปนขอปฏิบัติแรกที่ผู

ลงทุนตองใหความสําคัญและไมควรมองขามครับ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอจํากัดความรับผิด (Disclaimer) 
 

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูทั่วไปที่เก่ียวของกับตลาดตราสารหน้ี   โดยอางอิงจากขอมูลสถิติในอดีต

ประกอบกับทัศนะสวนตัวของผูเขียน   ทั้งนี้ ThaiBMA ไมไดมีจุดประสงคเพ่ือจะช้ีนําการลงทุน หรือสรางขอสรุปวาการลงทุนในทางเลือกใด

ถือเปนทางเลือกที่ดีที่สุด   ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอผูที่นําเอกสารฉบับนี้ไปใชแลวกอใหเกิดซึ่งความสูญเสียกําไรหรือ

สูญเสียโอกาส หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 


