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บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ความเปนมา  

กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

(กปพ.) จัดตั้งข้ึนตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ) โดยมีหนาท่ีในการบริหารจัดการ

เงินกูท่ีไดรับจากการกูลวงหนาเพ่ือปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ และจากการกูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้

ในประเทศ ท้ังนี้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะไดกําหนดให กปพ. เปนนิติบุคคลท่ีมีฐานะเปนหนวยงานของ

รัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน  

 กปพ. เริ่มดําเนินการบริหารจัดการเงินกูท่ีไดรับจากการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ลวงหนา 

ครั้งแรกในป 2555 สําหรับเงินกูเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ยังไมมีการดําเนินการเนื่องจากรัฐบาลดําเนิน

นโยบายขาดดุลและยังมีพันธบัตรท่ีตองปรับโครงสรางหนี้จํานวนมาก จึงยังไมมีความจําเปนตองกูเงินเพ่ือการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ กปพ. ยังมีพันธกิจในการลดภาระตนทุนการกูเงินลวงหนาของรัฐบาล 

ใหอยูในระดับต่ําท่ีสุด โดยรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัยของเงินตนและผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุน 

และลดความเสี่ยงในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ โดยลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเสี่ยงต่ํา มีความม่ันคงสูง 

และสามารถชําระคืนหนี้ไดครบถวนและทันตามกําหนดเวลา พรอมท้ังสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ในประเทศโดยมีแผนการลงทุนท่ีสามารถรองรับเงินลงทุนจากการกูเงินลวงหนาเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ท่ีเกิด 

จากการออก Benchmark Bond ขนาดใหญและการกูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ได  

 ท่ีผานมา กปพ. จะฝากเงินเกือบเต็มสัดสวนท่ีกําหนดมาโดยตลอดเนื่องจากไดรับผลตอบแทน 

สูงกวาการใหผูบริหารสินทรัพยบริหาร อยางไรก็ดี ในบางปงบประมาณ เชน ปงบประมาณ 2560 กปพ. ไมมี

การฝากเงินเองเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีประมูลไดต่ํากวาประมาณการข้ันสูงของผูบริหารสินทรัพย 

ดังนั้น จะเห็นไดวาในชวงท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา กปพ. อาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวา 

การบริหารของผูบริหารสินทรัพยหากตัดสินใจฝากเงินเต็มสัดสวนท่ีสามารถฝากได แตในขณะเดียวกันการฝาก

เงินก็ใหผลตอบแทนคงท่ีและแนนอน ไมผันผวนตามภาวะตลาด อยางไรก็ดี การฝากเงินอาจไมตอบสนอง

วัตถุประสงคของ กปพ. ในการชวยสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการเพ่ิมสภาพคลองในตลาดรอง 

ดังนั้น การกําหนดสัดสวนการฝากเงินท่ีเหมาะสมจึงเปนการรักษาสมดุลระหวางวัตถุประสงคการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้และการชวยลดตนทุนการกูเงินลวงหนาของกระทรวงการคลัง 

 คณะผูจัดทําจึงไดศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนของ 

กปพ. โดยจะมีการพิจารณากรอบและสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสมระหวางการฝากเงินและการบริหารจัดการ

โดยผูบริหารสินทรัพยเพ่ือหาแนวทางในการสรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ควบคู

กันไป นอกจากนี้ กระทรวงการคลงัไดแกไข พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือขยายกรอบการลงทุนของ 

กปพ. ใหสามารถลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยได ซ่ึงจะชวยให กปพ. มีความคลองตัว 

ในการบริหารจัดการลงทุนไดมากยิ่งข้ึน  
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1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.  

สําหรับการจัดทํานโยบายและกําหนดสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสม 

1.2.2 เพ่ือให กปพ. สามารถไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและสามารถลดตนทุนจากการกูเงิน

ลวงหนาสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ของกระทรวงการคลังไดภายใตระดับความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

1.2.3 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยมีแนวทางการลงทุนท่ีสามารถรองรับ 

เงินลงทุนจากการกูเงินลวงหนาเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ท่ีเกิดจากการออก Benchmark Bond ขนาดใหญ 

และการกูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3 ขอบเขตในการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาสัดสวนการจัดสรรเงินลงทุนใหแกผูบริหารสินทรัพยและการฝากเงินเองของ 

กปพ. ท่ีเหมาะสมโดยอางอิงจากขอมูลการลงทุนท่ีผานมาภายใตสภาวะเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน 

1.3.2 ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยจาก 

การขยายกรอบการลงทุนของ กปพ. 

1.3.3 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการบริหารจัดการตามสัดสวนตางๆ กับผลตอบแทน 

จากการลงทุนของกองทุนหรือหนวยงานอ่ืนในประเทศท่ีมีนโยบายและกรอบการลงทุนใกลเคียงกับ กปพ.  

1.4  ประโยชนในการศึกษา 

1.4.1 กปพ. สามารถนําผลการศึกษามากําหนดแนวทางการบริหารจัดการลงทุนสําหรับ 

เงินกูท่ีไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและเงินกูท่ีไดรับจากการกูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ในประเทศ 

1.4.2 กปพ. มีนโยบายการลงทุนและนโยบายการจดัสรรเงินลงทุนท่ีมุงเนนความสมดุล

ระหวาง "ความปลอดภัยของเงินตน (Preservation of Capital)" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได สามารถชําระคืนเงินกูใหแกกระทรวงการคลังไดครบถวนและทันตามกําหนดเวลา 

โดยชวยลดภาระตนทุนการกูเงินลวงหนาของรัฐบาลและสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

1.4.3 บุคลากรของ กปพ. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการเงินลงทุน 

ซ่ึงจะตองมีการกําหนดเปาหมายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได เพ่ือให

สามารถจัดสรรเงินลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ



บทที่ 2 ขอเท็จจริง / ขอมูลพ้ืนฐาน 

2.1 การจัดตั้งกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ในประเทศ 

ดวยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซ่ึงรวมถึงตลาด 

ตราสารหนี้ ซ่ึงเปนหนึ่งในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุน และตลาดเงิน จึงมีการจัดทํา

แผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยการกําหนดใหมีการออกพันธบัตรเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง   

เพ่ือใชในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศโดยพันธบัตรท่ีออกเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงจะตองมี

สภาพคลองในตลาดรองสามารถซ้ือขายไดงาย เพ่ือใหราคาของตราสารสะทอนถึงอุปสงคและอุปทานในตลาด

ไดใกลเคียงความเปนจริง รวมท้ังเปนการสรางความม่ันใจใหกับนักลงทุนและผูระดมทุนท่ีจะมีอุปทานพันธบัตร

รัฐบาลในตลาดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อยางยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมี

ความจําเปนในการออกพันธบัตรเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงใหมีวงเงินตอรุนขนาดใหญ เพ่ือใหมีสภาพคลอง

ในตลาดรอง โดยพิจารณารวมกับการบริหารการชําระหนี้ของภาครัฐในวงเงินจํานวนมากท่ีครบกําหนดในคราว

เดียวกันไมใหมีการกระจุกตัว อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2555 มีพันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ วงเงิน 206,023 

ลานบาท ครบกําหนดชําระหนี้ ซ่ึงตองมีการปรับโครงสรางหนี้ในวันเดียว แตท่ีผานมาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(สบน.) จะสามารถระดมเงินจากตลาดเพ่ือทําการปรับโครงสรางหนี้ไดในวงเงินไมเกิน 50,000  ลานบาทภายใน

หนึ่งวัน ซ่ึงหากวงเงินของการปรับโครงสรางหนี้สูงกวา 50,000 ลานบาท จะมีโอกาสท่ีกระทรวงการคลังอาจ

ปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาลไดไมครบจํานวน 

จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน จึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติการบริหาร     

หนี้สาธารณะ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2548 เพ่ือใหกระทรวงการคลังสามารถทยอยกูเงินเปนการลวงหนาไดไมเกิน 

สิบสองเดือนกอนวันท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระ ในกรณีท่ีหนี้สาธารณะท่ีจะทําการปรับโครงสรางมีจํานวนมากและ

กระทรวงการคลังเห็นวาไมสมควรกูเงินดังกลาวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพ่ือใหกระทรวงการคลังสามารถ 

กูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไดโดยการออกตราสารหนี้ตามความจําเปนในการสรางอัตรา

ดอกเบี้ยสําหรับใชอางอิงในตลาดตราสารหนี้  กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงไดจัดตั้ง “กองทุนบริหารเงินกู

เพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 วาดวยกองทุนบริหารเงินกู 

เพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยกําหนดใหกองทุนเปนนิติ

บุคคล มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดย กปพ. มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

วิสัยทัศน และภารกิจหลัก ดังนี้ 
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วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารเงินท่ีไดรับจากการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามมาตรา 24 /1  

และกูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

2) เพ่ือลดตนทุนการกูลวงหนาและการกูเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหนอยท่ีสุด  

โดยรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัยของเงินตนและผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุน 

3) เพ่ือใหการลงทุนของกองทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2551 โดยคํานึงถึงการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ํา มีความม่ันคงสูง และสามารถชําระหนี้คืนไดครบถวนและ 

ทันตามกําหนดเวลา 

วิสัยทัศน 

เปนมืออาชีพในการบริหารสินทรัพย เพ่ือสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะ และการพัฒนา 

ตลาดตราสารหนี้อยางยั่งยืน 

ภารกิจหลัก 

1) บริหารจัดการเงินทุนท่ีไดรับจากการกูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1  

และการกูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 

2) ชําระคืนเงินตนใหแกกระทรวงการคลังไดครบถวนและทันตามกําหนดเวลา 

3) พัฒนาศักยภาพองคกรอยางตอเนื่อง 

2.2 นโยบายและกรอบการลงทุนประจําปงบประมาณ 2561 ของกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับ

โครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

2.2.1 เปาหมายการลงทุน 

การบริหารจัดการการลงทุนกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) มุงเนนการรักษาความปลอดภัยของเงินตน (Capital Preservation) 

โดยคํานึงถึงความม่ันคง ผลตอบแทน และความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยมีการลงทุนดวยความรอบคอบ มีการประเมิน

และวิเคราะหความเสี่ยง ควบคูไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม และมีการกํากับ

ติดตามประเมินสถานการณการลงทุนอยางใกลชิด เพ่ือใหสามารถชําระคืนเงินตนใหแกกระทรวงการคลังได

ครบถวนและทันตามกําหนดเวลา 

2.2.2 กรอบการลงทุน สัดสวนการลงทุนและการฝากเงิน 

กรอบการลงทุนของ กปพ. อยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและมติ

คณะกรรมการกองทุนฯ ท่ีเก่ียวของ โดยสามารถแบงขอบเขตการลงทุนของ กปพ. ได ดังนี้ 

การลงทุนในประเทศ 

- ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง หรือตราสารหนี้อ่ืน 

ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุด 

- ทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง 
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การลงทุนในตางประเทศ 

- ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกเปนเงินตราสกุลหลัก และออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล

ตางประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ หรือสถาบัน การเงินระหวางประเทศ ท้ังนี้ ตองไดรับ 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุด 

ประเภทตราสารหนี้ท่ีสามารถลงทุนได 

ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตั๋วเงินอ่ืนตามกฎหมายของ

ตางประเทศ    

ตั๋วสัญญาใชเงินตามกฎหมายของตางประเทศ ตั๋วแลกเงิน หุนกู และตราสารอ่ืนท่ีมีผล

กอใหเกิดหนี้ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะกําหนด 

สกุลเงินท่ีสามารถลงทุนได กปพ. สามารถลงทุนไดใน 9 สกุลเงินหลักดังตอไปนี้ 

Australian dollar (AUD), British pound (GBP), Canadian dollar (CAD), Danish krone (DKK), Euro 

(EUR), Japanese yen (JPY), Swedish krone (SEK), Swiss franc (CHF), US dollar (USD) หรือสกุลเงิน

อ่ืนท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดเพ่ิมเติม 

เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2558 ไดมีประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ กปพ. เพ่ือกําหนด

รายชื่อเงินตราสกุลหลักสําหรับการลงทุนในตางประเทศเพ่ิมเติม ดังนี้ China Offshore Yuan (CNH), 

Hong Kong Dollar (HKD) และ Singapore Dollar (SGD) 

สัดสวนการลงทุนและการฝากเงิน สัดสวนการลงทุนของ กปพ. ใหเปนไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ   

(ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ) วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการลงทุน และการทําธุรกรรม

ปองกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554 ขอ 11  

สําหรับการฝากเงินของ กปพ. ใหฝากเงินในธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร

พาณิชยท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อธนาคาร

พาณิชยเพ่ือฝากเงินโดยมีเง่ือนไขการฝากเงิน ดังนี้ 

1) กรณี กปพ. ลงทุนเอง ใหสามารถฝากเงินไดไมเกินรอยละ 40 ของเงินตนท่ีไดรับ

จากกระทรวงการคลัง 

2) กรณีมอบหมายใหผูบริหารสินทรัพยลงทุน ใหสามารถฝากเงินไดไมเกินรอยละ 10 

ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) ของกองทุนยอย ท้ังนี้ วงเงินดังกลาวไมนับรวมการฝากเงินในธนาคาร เพ่ือการ

ดําเนินงานและรอการลงทุนในชวง 5 วันทําการนับจากวันท่ีเริ่มรอบการลงทุน และ 5 วันทําการกอนครบ

กําหนด ผูบริหารสินทรัพยจะตองเสนอรายชื่อและวงเงินฝากตอคณะทํางานท่ีปรึกษาการลงทุนของ กปพ. เพ่ือ

พิจารณา ซ่ึงรายชื่อดังกลาวจะตองผานการวิเคราะหความนาเชื่อถือของสถาบันการเงิน โดยใชหลักเกณฑการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือภายใน (Internal Credit Rating) ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับ 

การลงทุนและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของผูบริหารสินทรัพยแตละราย ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1: แสดงสัดสวนการลงทุนและการฝากเงิน 

 

2.2.3 เกณฑการพิจารณาสัดสวนการลงทุนและการฝากเงิน 

เม่ือ กปพ. ทราบประมาณการจํานวนเงินและระยะเวลาการบริหารเงินจากการ Pre-

Funding พันธบัตรรัฐบาล กปพ. จะทําหนังสือชี้ชวนใหธนาคารพาณิชยท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดเสนอ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก พรอมท้ังใหผูบริหารสินทรัพยทําประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับสูงสุด-ต่ําสุด 

หากอัตราดอกเบี้ยท่ีธนาคารพาณิชยเสนอสูงสุดมากกวาประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับสูงสุดของ

ผูบริหารสินทรัพย กปพ. จะพิจารณาฝากเงินไมเกินรอยละ 40 และใหผูบริหารสินทรัพยบริหารจัดการเงินไม

นอยกวารอยละ 60 หากอัตราดอกเบี้ยท่ีธนาคารพาณิชยเสนอสูงสุดต่ํากวาประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดวา 

จะไดรับสูงสุดของผูบริหารสินทรัพย กปพ. จะพิจารณาใหผูบริหารสินทรัพยบริหารจัดการเงินรอยละ 100 

2.3 นโยบายและกรอบการลงทุนของกองทุนอ่ืนในประเทศไทยท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคล 

2.3.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

1) เปาหมายการลงทุน 

นโยบายการลงทุนของ กบข. คือการบริหารเงินของกองทุนโดยมุงเนน 

และใหความสําคัญในเรื่องของความสมดุลระหวาง "ความปลอดภัยของเงินตน (Preservation of Capital)" 

กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได เพ่ือใหสมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพของ 

การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมภายหลังการเกษียณ  
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2) แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว  

กบข. มีจัดสรรการลงทุนระยะยาว โดยแบงออกเปนการลงทุนในตราสารหนี้ 

คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 72 รองลงมาเปนกลุมตราสารทุนประมาณรอยละ 18 และกลุมหลักทรัพยอ่ืน 

เชน สินคาโภคภัณฑ อสังหาริมทรัพย และโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน อีกประมาณรอยละ 10 รายละเอียด

ปรากฏตามตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2: แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาวของ กบข. 

แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาวป 2554-2556 หนวย : รอยละ 

กลุมตราสารทุน 

  ตราสารทุนไทย (Thai Equity) 8.00 

  ตราสารทุนโลก (Global Equity) 8.00 

กลุมตราสารหนี้ 

  ตราสารหนี้ไทย (Thai Fixed Income) 62.00 

  ตราสารหนี้โลก (Global Fixed Income) 10.00 

กลุมสินคาโภคภัณฑ 

  สินคาโภคภัณฑ (Commodities) 1.00 

กลุมอสังหาริมทรัพย/โครงสรางพ้ืนฐาน 

  อสังหาริมทรัพยไทย 5.50 

  อสังหาริมทรัพยโลก 2.00 

  โครงสรางพ้ืนฐาน 1.00 

กลุมนิติบุคคลเอกชน 

  นิติบุคคลเอกชนไทย (Thai Private Equity) 1.50 

  นิติบุคคลเอกชนโลก (Global PE) 1.00 

ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

3) กลยุทธการลงทุน 

• กระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสสรางผลตอบแทนจากการลงทุน 

• ทบทวนและประเมินผลการจัดสรรเงินลงทุน ทุกระยะ 3 ป หรือเม่ือมีเหตุการณ

เปลี่ยนแปลงสําคัญ 

• กําหนดเปาหมายและผลการดําเนินงาน ตัวเทียบวัด และแนวทางลงทุนใหชัดเจน

ควบคูไปกับการกํากับดูแลและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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• จัดจางบริษัทจัดการกองทุนท่ีชํานาญการบริหารการลงทุนสําหรับสินทรัพยตางๆ 

ตามประเภทของความเชี่ยวชาญ 

• กระจายเงินกองทุนระหวางผูจัดการกองทุนภายในสํานักงาน และผูจัดการกองทุน

ภายนอกใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการ 

• กําหนดกระบวนการจัดการลงทุนท่ีชัดเจน โปรงใส แบงความรับผิดชอบของ 

ฝายงานท่ีเก่ียวของในลักษณะถวงดุลกันและกัน และมีระบบกํากับตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไป 

ตามกฎหมายและขอกําหนดการลงทุนอยางเครงครัด 

4) สถานะการลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ตามแผนภาพท่ี 2.1 

แผนภาพท่ี 2.1: สถานะการลงทุนของ กบข. ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 
ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (http://www.gpf.or.th/thai2013/invest/ratio.asp) 

5) ผลตอบแทนการลงทุน 

กบข. เนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย ตราสารหนี้

ภาคเอกชนไทย และตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว รวมกวารอยละ 70 ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงกวา 

กปพ. ประกอบกับเปนการลงทุนระยะยาวทําใหไดรับผลตอบแทนสูงกวา กปพ. โดยมีผลตอบแทนการลงทุน

เฉลี่ยตั้งแตป 2540 – 2560 ท่ีรอยละ 6.62 ตอป รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.2 
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แผนภาพท่ี 2.2: ผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. (ณ ส้ินป 2560) 

 
ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (http://www.gpf.or.th/thai2013/invest/compensation.asp) 

2.3.2 สํานักงานประกันสังคม 

1) เปาหมายการลงทุน 

กองทุนประกันสังคมมีรายรับสวนใหญมาจากเงินสมทบ นายจาง ผูประกันตน  

และรัฐบาล โดยเริ่มดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบตั้งแตเดือนเมษายน 2534 เงินสมทบสวนท่ียังไมไดจาย

ประโยชนทดแทน จะนําไปลงทุนเพ่ือใหเกิดดอกผลกลับเขาสูกองทุน ท้ังนี้ การจัดหาผลประโยชนของกองทุน

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกันสังคมกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง     

(มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) 

2) สัดสวนการลงทุน 

ระเบียบคณะกรรมการประกันสงัคมวาดวยการจัดหาผลประโยชนของกองทุน

ประกันสังคม พ.ศ.2549 กําหนดใหสํานักงานประกันสังคมมีหนาท่ีนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชนโดย

ลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ดังนี ้ 

2.1) ลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละ 60 ของเงินกองทุน  

ไดแก 

• ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 

• พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 

• เงินฝากธนาคารท่ีไดรับการคํ้าประกัน 

• หุนกูเอกชนท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิต 
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2.2) ลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงไมเกินรอยละ 40 ของเงินกองทุน ไดแก 

• เงินฝากธนาคารท่ีไมไดรับการคํ้าประกันและตราสารหนี้อ่ืนๆ 

• หนวยลงทุน 

• หุนสามัญ 

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวาดวยการจัดหา

ผลประโยชนของกองทุนประกันสงัคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ไดเพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหสํานักงานประกันสังคม

สามารถนําเงินกองทุนยอยตางประเทศไปจัดหาผลประโยชนได โดยหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนจะตองมี

การเสนอขายในประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of 

Securities Commission (IOSCO) หรือมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ท่ีเปนสมาชิกของ World 

Federation of Exchanges (WFE) และใหลงทุนในกรณี ดังตอไปนี้ 

2.3) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีความม่ันคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ําท่ีเสนอ

ขายในตางประเทศ 

• ตราสารแหงหนี้ไทยท่ีออกเปนเงินตราตางประเทศ และเสนอขายใน

ตางประเทศ 

• พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงาน

ของตางประเทศเปนผูออก ท่ีไดรับจัดการจัดระดับอยูในอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได 

• เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก 

• ตราสารแหงหนี้ 

• หนวยลงทุนของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในหลักทรัพยหรือ

สินทรัพยขางตน 

2.4) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีความเสี่ยงท่ีเสนอขายในตางประเทศ 

• พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีเสนอขายในตางประเทศ 

• หุน หรือหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 

• หนวยลงทุนของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในหุน หรือหุนกูแปลงสภาพ 

เปนหุนสามัญ 

• หนวยลงทุนของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ

โครงสรางพ้ืนฐาน 
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รายละเอียดแนวทางการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ปรากฏตามตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3: แนวทางการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ของสํานักงานประกันสังคม 

 
ท่ีมา: สํานักงานประกันสังคม 

3) สถานะการลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ตามแผนภาพท่ี 2.3 

แผนภาพท่ี 2.3: สถานะการลงทุนของ สปส. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

 
ท่ีมา: สํานักงานประกันสังคม  
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4)  ผลตอบแทนจากการลงทุน  

สปส. มีการจัดสรรเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน ท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ โดยแมวาการลงทุนสวนใหญจะอยูในกลุมของตราสารหนี้ในประเทศ ท้ังตราสารหนี้รัฐบาล 

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ และหุนกูภาคเอกชนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูง อยางไรก็ตาม ก็มีการลงทุน

ในหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยง เชน หุนสามัญ และหลักทรัพยในตางประเทศ เปนตน โดยในระหวางป 2550 ถึง

สิ้นเดือนมีนาคม 2561 สปส. มีผลตอบแทนจาการลงทุนท่ีรับรูแลวปรากฏตามตารางท่ี 2.4 

ตารางท่ี 2.4: ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีรับรูแลวของสํานักงานประกันสังคม 

                                                                                                                หนวย : ลานบาท 

รายการ 2550 2555 2556 2557 2558 2559 2560 มี.ค. 61 

ผลตอบแทนสะสม 114,176 275,402 322,222 368,714 413,608 466,344 524,797 538,187 

เงินสมทบจากนายจาง 

+ลูกจาง 
385,736 716,435 777,403 883,145 972,653 1,103,958 1,237,298 1,256,429 

สวนตางผลตอบแทนสะสมจากปกอน 46,820 46,492 44,894 52,736 58,453 13,390 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

  
  
  

6.54% 5.98% 5.08% 5.42% 5.29% 1.08% 

ท่ีมา: สํานักงานประกันสังคม 

2.3.3 กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 

1) เปาหมายการลงทุน 

กอช. เปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีไมเปนสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิกและเพ่ือเปนหลักประกันการจายบํานาญและ

ใหประโยชนตอบแทนแกสมาชิกเม่ือสิ้นสมาชิกภาพ โดยภารกิจดานการลงทุนของ กอช. จะเปนกองทุนท่ีลงทุน

ในระยะยาวเพ่ือการเกษียณ ซ่ึงการบริหารจัดการลงทุนใหความสําคัญกับการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน 

เพ่ือเนนความม่ันคงของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term sustainable investment) และมีการเติบโตของ

อัตราผลตอบแทนท่ีไมนอยกวาอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจําประเภท 12 เดือน สําหรับบุคคลธรรมดา

โดยเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารพาณิชยใหญ 5 แหง

ตามท่ีประกาศกําหนด 

2) สัดสวนการลงทุน 

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 กําหนดใหกองทุนดําเนินการ

ลงทุนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงอยางนอยตองกําหนดใหลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูง

ไมต่ํากวารอยละ 60 ประกอบกับกฎกระทรวงการจัดการเงินของกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2558 

กําหนดใหเงินของกองทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละ 80 และอาจลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน 

ไมเกินรอยละ 20 เวนแตการลงทุนในตางประเทศ ใหลงทุนไดไมเกินรอยละ 10 ท้ังนี้ ประเภทของตราสาร 
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ท่ีกองทุนสามารถลงทุนได มีดังนี ้

2.1) ลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูง  

• เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 

• พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

• ตราสารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย 

• ตราสารหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณเปนผูออก 

• ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา 

ใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

• ตราสารหนี้ท่ีธนาคารเปนผูออก 

• ตราสารหนี้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

• ตราสารหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับอยูในระดับท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

2.2) ลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน  

• บัตรเงินฝากท่ีบริษัทเงินทุนเปนผูออก 

• ตราสารทุน หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

• ตราสารหนี้ท่ีบริษัทหลักทรัพยเปนผูออก 

• หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีซ้ือหนวยลงทุน 

• อสังหาริมทรัพย 

3) สถานะการลงทุนของ กอช. ณ 29 มิถุนายน 2561 ตามแผนภาพท่ี 2.4 

แผนภาพท่ี 2.4: สถานะการลงทุนของ กอช. ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 

 

ท่ีมา: กองทุนการออมแหงชาติ (http://www.nsf.or.th/index.php/2016-05-24-08-35-27) 
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2.3.4 กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

1) เปาหมายการลงทุน 

กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจมุงเนนการรักษาความปลอดภัย 

ของเงินตน (Preservation of Capital) โดยคํานึงถึงความม่ังคง ผลตอบแทน และความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  

โดยมีการลงทุนดวยความรอบคอบ มีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ควบคูไปกับการพิจารณาถึง

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม และมีการกํากับติดตามประเมินสถานการณการลงทุนอยางใกลชิด 

นอกจากนี้ การลงทุนจะคํานึงถึงเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจดวย 

2) กรอบการลงทุน 

กรอบการลงทุนของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยูภายใต

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและมติคณะกรรมการกองทุนท่ีเก่ียวของ โดยสามารถแบงขอบเขตการลงทุนของ

กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจได ดังนี้ 

• เงินฝากธนาคารออมสิน 

• เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

• เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห 

• เงินฝากธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

• พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง 

• พันธบัตรหรือตราสารหนี้ท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

• ตราสารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย 

• ตราสารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยและรัฐบาล 

รับภาระในการชําระเงินตนและดอกเบี้ย 

2.4 ตัวอยางนโยบายและกรอบการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ 

2.4.1 กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

1) กองทุนเปดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือหนวยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูออก ผูรับอาวัล  

หรือผูคํ้าประกัน และ/หรือในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมายหรือ

หลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใชเงิน หรือบัตรเงินฝาก 

ท่ีออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรืออาจทําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา 

ขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย  

กองทุนดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไมเกิน 92 วัน 
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ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 1 

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 79%: พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง (สวนใหญพันธบัตร ธปท.) 

• 21%: เงินฝาก, บัตรเงินฝาก 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.5 

แผนภาพท่ี 2.5: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนเปดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ 

 
ท่ีมา : Phatra Asset Managetment (หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ 31 มีนาคม 2561) 

2) กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ท่ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ 

ท่ีกระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับอาวัล หรือผูรับคํ้าประกัน ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 1 

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 87%: พันธบัตรรัฐบาล, ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตร ธปท. 

• 13%: เงินฝาก, ตราสารของสถาบันการเงิน 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.6 
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แผนภาพท่ี 2.6: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส 

 
ท่ีมา: บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด (หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ 31 มีนาคม 2561) 

3) กองทุนเปดกรุงไทยเซฟวิ่ง ฟนด 

กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 

80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสวนท่ีเหลือจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ และ/

หรือตราสารทางการเงินอ่ืน รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 1 

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 99%: พันธบัตร ธปท. 

• 1%: เงินฝากธนาคาร 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.7 

แผนภาพท่ี 2.7: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนเปดกรุงไทยเซฟว่ิง ฟนด 

 
ท่ีมา: บลจ. กรุงไทย จํากัด  
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4) กองทุน Krungsri Cash Management Fund 

กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารภายในประเทศ โดยรอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนลงทุนในตราสารภาครัฐ โดยสวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ของภาคเอกชน สถาบันการเงิน 

และเงินฝาก 

กองทุนดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไมเกิน 92 วัน 

ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 1 

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 92%: พันธบัตร ธปท. 

• 5%: เงินฝากและตราสารหนี้ของธนาคารพาณิชย 

• 3%: ตราสารท่ีออกโดยรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.8 

แผนภาพท่ี 2.8: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน Krungsri Cash Management Fund 

 
ท่ีมา: บลจ. กรุงศรี จํากัด (หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ 29 มิถุนายน 2561) 

 

2.4.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 

1) กองทุนเปดบัวหลวงธนทว ี

ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคลอง โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกหรือ 

คํ้าประกันโดยรัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมีความม่ันคง ซ่ึงเนนการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีการจัด

อันดับความนาเชื่อถือในตัวตราสาร หรือผูออกตราสาร หรือผูคํ้าประกัน ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือรับรอง 

ตราสารหนี้นั้นๆ ซ่ึงมีอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต A- ข้ึนไป 
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ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 4 

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 59%: พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทย 

• 22%: ตั๋วเงินคลัง 

• 12%: เงินฝากธนาคาร 

• 5%: หุนกู 

• 2%: ตั๋วแลกเงิน 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.9 

แผนภาพท่ี 2.9: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนเปดบัวหลวงธนทวี 

 
ท่ีมา: บลจ. กรุงเทพ จํากัด (หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ 29 ธันวาคม 2560) 

2) กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหนี้ตราสารทางการเงิน และ/

หรือเงินฝากท่ีเสนอขายท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ ท่ีออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน 

และ/หรือ ภาคเอกชน โดยมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถ

ลงทุนได (Investment grade) ในกรณีตราสารดังกลาวเปน Subordinated Debt จะตองไดรับอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น  

โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 4 
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สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 64%: พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ระยะสั้นไมเกิน 1 ป 

• 17%: ตั๋วแลกเงินบริษัท 

• 16%: หุนกูบริษัท 

• 3%: บัญชีเงินฝากออมทรัพย – ลงทุน 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.10 

แผนภาพท่ี 2.10: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคัม พลัส 

 
ท่ีมา: บลจ. ซีไอเอ็มบี จํากัด (หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ 30 มิถุนายน 2561) 

3) กองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือเงินฝากท้ังในและ

ตางประเทศ โดยมีอายุตราสารหนี้เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป แบงเปนลงทุน 

ในตางประเทศไมเกิน 79% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

เต็มจํานวน 

ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 4 

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 54%: เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงินท่ีรับรอง 

โดยสถาบันการเงิน 

• 22%: หุนกู ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ท่ีออกโดยบริษัทเอกชน 

• 19%: พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังคํ้าประกัน 

• 5%: หุนกู ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ท่ีออกโดยสถาบันประเภทบริการทาง 

การเงิน 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.11 
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แผนภาพท่ี 2.11: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส 

 
ท่ีมา: บลจ. กสิกรไทย จํากัด (หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ 29 มิถุนายน 2561) 

4) กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ระยะสั้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

เนนลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและบริษัทท่ีมีความม่ันคง 

และมีปจจัยพ้ืนฐานดี และหรือลงทุนในเงินฝากระยะสั้นเพ่ือสภาพคลองซ่ึงกําหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก

ของกระแสเงินสดท่ีไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป 

ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 4 

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

• 48%: หุนกูหรือตราสารหนี้บริษัทเอกชน 

• 33%: เงินฝาก ตราสารของสถาบันการเงิน 

• 19%: พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท. 

ผลการดําเนินงานในอดีตปรากฏตามแผนภาพท่ี 2.12 

แผนภาพท่ี 2.12: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ระยะส้ันเพ่ือการเล้ียงชีพ 

 
ท่ีมา: บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด (หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ 1 มีนาคม 2561) 
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2.5 ผลการลงทุนท่ีผานมาของ กปพ.  

  2.5.1 ผลการลงทุนท่ีผานมาของ กปพ. ในปงบประมาณ 2555 – 2558  

ผลการลงทุนท่ีผานมาของ กปพ. ในปงบประมาณ 2555 – 2558 คณะกรรมการ

กองทุนไดกําหนดนโยบายและกรอบการลงทุน โดยแบงเปนการจัดสรรวงเงินใหกับผูบริหารสินทรัพยไมต่ํากวา

รอยละ 70 และให กปพ. สามารถฝากเงินเองไดไมเกินรอยละ 30 ของเงินตนท่ีไดรับจากกระทรวงการคลัง  

ซ่ึง กปพ. ไดรับเงินจากการปรับโครงสรางหนี้ลวงหนาสําหรับการลงทุนรวมประมาณ 421,110 ลานบาท  

และไดรับผลตอบแทนประมาณ 3,790 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2.5   

ตารางท่ี 2.5: แสดงการเปรียบเทียบประมาณการอัตราผลตอบแทนและอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 ของผูบริหารสินทรัพยปงบประมาณ 2555 - 2558  

ป 

งบประมาณ 

รุน

พันธบัตร 

วงเงิน 

บริหาร 

สัดสวน 

การฝาก 

เงิน 

ประมาณ

การข้ันตํ่า 

ของ AM 

ประมาณการ 

ข้ันสูง 

ของ AM   

(1) 

ผลตอบแทน 

จริงของ 

AM       

(2) 

สวนตาง

ผลตอบแทน 

ของ AM เทียบ

กับประมาณการ

ข้ันสูง     

(3)=(2)-(1) 

ผลตอบแทน 

จากการฝาก

เงิน        

(4) 

สวนตาง

ผลตอบแทนจาก

การฝากเงิน กับ

ผลตอบแทนจริง

ของ AM  

(5)=(4)-(2) 

2555 LB11NA 39,000 0 3.25 3.38 3.45 0.07 ไมมีการฝากเงิน 

SB129A 150,890 28.39 3.06 3.60 3.43 -0.17 3.40 -0.03 

2556 LB133A 59,729 30 2.73 2.93 2.90 -0.03 3.28 0.38 

2557 LB145B 58,807 30 2.66 3.07 2.94 -0.13 3.31 0.37 

SBST147A 25,536 30 2.00 2.20 2.19 -0.01 2.28 0.09 

2558 LB155A 61,798 29 2.15 2.55 2.36 -0.19 2.63 0.27 

LB15DA 25,350 28 1.50 1.77 1.68 -0.09 2.15 0.47 

คาเฉลี่ย 29.23 2.68 3.06 2.95 -0.11 3.09 0.14 

 

 

 

  

 

จากตารางท่ี 2.5 พบวา ผูบริหารสินทรัพยบริหารจัดการเงินท่ีไดรับมอบจากการปรับ

โครงสรางหนีล้วงหนาในปงบประมาณ 2555 - 2558 มีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงต่ํากวาประมาณการข้ันสูง

เฉลี่ย 11 bps และอัตราผลตอบแทนจากการฝากเงินเองของ กปพ. สูงกวาอัตราผลตอบแทนจริงของผูบริหาร

สินทรัพย 14 bps 

ตอมาในปงบประมาณ 2559 – 2560 คณะกรรมการกองทุนไดมีการปรับนโยบายและ

กรอบการลงทุนสําหรับการบริหารเงินกูท่ีไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้ลวงหนา แบงเปนการจัดสรรวงเงิน

ใหกับผูบริหารสินทรัพยไมต่ํากวารอยละ 60 และให กปพ. สามารถฝากเงินเองไดไมเกินรอยละ 40 ของเงินตน 

ท่ีไดรับจากกระทรวงการคลัง โดยมีวงเงินรวมประมาณ 178,205 ลานบาท และไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ประมาณ 428 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2.6 

หมายเหตุ: 1. คาเฉล่ียถวงน้ําหนกัตามวงเงินที่ กปพ. ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้ลวงหนาในแตละรุน 

              2. อัตราผลตอบแทนจากการฝากเงินเองสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ลวงหนาพันธบัตรออมทรัพยรุน SB129A เปนคาเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียพิเศษในชวง 

                 ระยะเวลาเดียวกับการลงทุน (301 วนั) เนือ่งจาก กปพ. ดําเนนิการฝากเงินกอนส้ินสุดการลงทนุ 86 วนั จงึไดรับเสนออัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 3 เดอืน 

              3. การฝากเงินเองสําหรับการบริหารเงินจากการกูลวงหนาพันธบัตรรัฐบาล รุน LB133A วงเงิน 40,000 บาท เปนการฝากระยะส้ัน 1 วนั กับผูรับฝากทรัพยสิน  

                 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 ตอป 

              4. คาเฉล่ียผลตอบแทนจากการฝากเงิน และสวนตางผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัผลตอบแทนจริงของ AM  เปนคาเฉล่ียที่ไมรวมเงินที่ไดรบัจากการปรับโครงสรางหนี ้

                 ลวงหนาพันธบัตรรุน LB11NA เนือ่งจากรุนดังกลาวไมมกีารฝากเงินเอง 

 ้ ้  
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ตารางท่ี 2.6: แสดงการเปรียบเทียบประมาณการอัตราผลตอบแทนและอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

    ของผูบริหารสินทรัพยปงบประมาณ 2559 - 2560  

ป 

งบประมาณ 

รุน

พันธบัตร 

วงเงิน 

บริหาร 

สัดสวน 

การ

ฝาก 

เงิน 

ประมาณ

การข้ันตํ่า 

ของ AM 

ประมาณการ 

ข้ันสูง 

ของ AM   

(1) 

ผลตอบแทน 

จริงของ 

AM       

(2) 

สวนตาง

ผลตอบแทน 

ของ AM เทียบ

กับประมาณการ

ข้ันสูง     

(3)=(2)-(1) 

ผลตอบแทน 

จากการฝาก

เงิน        

(4) 

สวนตาง

ผลตอบแทนจาก

การฝากเงิน กับ

ผลตอบแทนจริง

ของ AM    (5)=

(4)-(2) 

2559 SBST166A 29,898 40 1.50 1.81 1.51 -0.30 1.90 0.39 

2560 LB176A 118,515 0 1.53 1.83 1.66 -0.17 ไมมีการฝากเงิน 

LB17OA 29,792 0 1.15 1.50 1.48 -0.18 ไมมีการฝากเงิน 

คาเฉลี่ย 40 1.46 1.77 1.60 -0.17 1.90 0.40 

 

 

 

  

  

จากตารางท่ี 2.6 พบวา ผูบริหารสินทรัพยบริหารจัดการเงินท่ีไดรับมอบจากการปรับ

โครงสรางหนีล้วงหนาในปงบประมาณ 2559 - 2560 มีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงต่ํากวาประมาณการข้ันสูง

เฉลี่ย 17 bps และอัตราผลตอบแทนจากการฝากเงินเองของ กปพ. ในปงบประมาณ 2559 สูงกวาประมาณ

การอัตราผลตอบแทนจริงของผูบริหารสินทรัพย 40 bps ในปงบประมาณ 2560 กปพ. ไมมีการฝากเงินเอง

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีประมูลไดต่ํากวาประมาณการข้ันต่ําของผูบริหารสินทรัพย ดังนั้น จะเห็นไดวา

ในชวงท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา กปพ. อาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาการบริหารของ

ผูบริหารสินทรัพยหากตัดสินใจฝากเงินเต็มสัดสวนท่ีสามารถฝากได แตในขณะเดียวกันการฝากเงินก็ให

ผลตอบแทนคงท่ีและแนนอน ไมผันผวนตามภาวะตลาด 

2.6 การเปรียบเทียบนโยบายและกรอบการลงทุนระหวาง กปพ. กบข. และ สปส. 

เม่ือเปรียบเทียบนโยบายและกรอบการลงทุนระหวาง กปพ. กบข. และ สปส. จะพบวา กปพ.  

มีนโยบายและกรอบการลงทุนท่ีจํากัดกวาอีก 2 กองทุน โดยจะเนนลงทุนในตลาดตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา 

โดยไมมีการลงทุนในตลาดตราสารทุนหรือหลักทรัพยอ่ืน เชน สินคาโภคภัณฑ และอสังหาริมทรัพย ในขณะท่ี 

กบข. และ สปส. จะมีการกระจายการลงทุนท้ังในตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพยประเภท

อ่ืนๆ และเปนการลงทุนในระยะยาว เพ่ือสนองตอบความตองการของผูท่ีถือหนวยลงทุนซ่ึงมีแผนการลงทุน 

ท่ีแตกตางกันออกไป รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2.7 

 

 

 

หมายเหตุ: 1. คาเฉล่ียถวงน้ําหนกัตามวงเงินที่ กปพ. ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้ลวงหนาในแตละรุน 

              2. ในปงบประมาณ 2560 กปพ. ไมมีการฝากเงินเองเนื่องจากผลตอบแทนที่ไดรับจากการประมูลเงินฝากต่ํากวาประมาณการขั้นสูงในการบริหาร 

                  ของผูบริหารสินทรัพย (LB176A ประมูลไดสูงสุดที่ 1.50% และ LB17OA ประมูลไดสูงสุดที่ 1.30%) 

               3. คาเฉล่ียผลตอบแทนจากการฝากเงิน และสวนตางผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัผลตอบแทนจริงของ AM  เปนคาเฉล่ียที่ไมรวมเงินที่ไดรบัจากการปรับโครงสรางหนี ้

                  ลวงหนาพันธบัตรรุน LB176A และ LB17OA เนือ่งจากรุนดงักลาวไมมกีารฝากเงินเอง 

ที่มา: กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-23- 
 
ตารางท่ี 2.7: เปรียบเทียบนโยบายและกรอบการลงทุนระหวาง กปพ. กบข. และ สปส. 

รายการ กปพ. กบข. สปส. 

ฝากเงินเอง    

ตราสารหน้ีท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง    
ตราสารหน้ีท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินของรฐับาลตางประเทศ

หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุด 
   

การทําธุรกรรม Reverse Repo    

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน    

ตราสารแหงหน้ีไทยท่ีออกเปนเงินตราตางประเทศ และเสนอขายในตางประเทศ    

หนวยลงทุนของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยขางตน    

ตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุด    

หุนสามัญ    

ลงทุนในตราหน้ีท่ีเสนอขายในตางประเทศ    

หนวยลงทุนของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในหุน หรือหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ    

หนวยลงทุนของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือโครงสรางพ้ืนฐาน    

ตราสารทุนไทย (Thai Equity)    

ตราสารทุนโลก (Global Equity)    

สินคาโภคภัณฑ (Commodities)    

อสังหาริมทรัพยไทย    

อสังหาริมทรัพยโลก    

โครงสรางพ้ืนฐาน    

 

2.7 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง กปพ. กบข. สปส. และตัวอยางของกองทุนรวม 

     ตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ 

เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง กปพ. กบข. สปส. และตัวอยางของกองทุนรวม 

ตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ในชวงระหวางป 2555 – 2560 จะพบวา ผลการดําเนินงานของ กปพ.  

จะต่ํากวา กบข. และ สปส. โดยมีสาเหตุหลักมาจากนโยบายและกรอบการลงทุนท่ีจํากัดกวา และเนนการลงทุน

ระยะสั้นในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา ในขณะท่ี กบข. และ สปส. ท่ีมีนโยบายและกรอบการลงทุนท้ังในตลาด

ตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพยประเภทอ่ืน จะมีผลการดําเนินงานท่ีใกลเคียงกัน  

  อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ กปพ. กับกองทุนรวมตลาดเงินและ

กองทุนรวมตราสารหนี้จะพบวา กปพ. มีผลการดําเนินงานท่ีสูงกวา โดยมีสาเหตุหลักมาจากท่ีกองทุนรวมตลาด

เงินและกองทุนรวมตราสารหนี้สวนใหญถูกจํากัดการลงทุนภายใตกรอบการลงทุนท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

และถูกจํากัดสัดสวนการฝากเงิน ซ่ึงมีสัดสวนนอยกวา กปพ. ท่ีสามารถฝากไดถึงรอยละ 30 – 40 รายละเอียด

ปรากฏตามตารางท่ี 2.8 
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ตารางท่ี 2.8: เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง กปพ. กบข. สปส. และตัวอยางของกองทุนรวม 

    ตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ ป พ.ศ. 2555 – 2560 

หนวย : รอยละตอป 

ป พ.ศ. กปพ. กบข. สปส. PHATRA MP KTSV BTNTV SCBRM1 

2555 3.42 7.02 N/A 2.80 2.52 2.48 2.64 

2556 3.03 4.51 6.02 2.38 2.2 2.33 2.44 

2557 2.81 6.75 5.26 2.16 1.7 2.00 2.23 

2558 2.25 3.41 4.62 1.64 1.26 1.40 1.77 

2559 1.66 5.10 4.78 1.25 1.03 1.03 1.19 

2560 1.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 



บทท่ี 3 ผลการศึกษา 

3.1 การขยายกรอบการลงทุนของ กปพ. ตามพระราชบัญญัตกิารบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

กระทรวงการคลังเล็งเห็นความสําคัญและผลการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จเปนอยางดีของ 

กปพ. ในการทําหนาท่ีบริหารเงินท่ีไดรับจากการกูเงินเพ่ือปรับโครงโครงสรางหนี้ตามมาตรา 24/1 ตั้งแตป 

พ.ศ. 2555 – 2560 รวมถึงไดรับทราบถึงประเด็นปญหาอุปสรรคในขอกฎหมายซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพ

ในการดําเนินการบริหารจัดการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณและประเภทตราสารท่ี กปพ. ลงทุนไดท่ีมีอยู

อยางจํากัด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงไดมีความพยายามในการแกไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

เพ่ือใหรองรับการดําเนินงานของ กปพ. ในการขยายกรอบการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูงและใหการลงทุน

ของ กปพ. เปนไปในทิศทางเดียวกันกับกรอบการลงทุนของหนวยงานอ่ืนท่ีเนนรักษาความปลอดภัยของเงินตน

และลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูง 

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  

ไดมีผลบังคับใช โดยในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดมีการขยายกรอบการลงทุนในประเทศของ กปพ. สงผลให 

กปพ. สามารถลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย และเงินฝากหรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน

ภาครัฐหรือธนาคารพาณิชยถูกจัดเปนหนึ่งในประเภทการลงทุนของ กปพ. 

  ปจจุบัน กปพ. มีกรอบการลงทุนตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

3.1.1 กรณีการลงทุนในประเทศ ใหนําไปลงทุนไดดังนี้ 

1) ตราสารหนี้ท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง 

2) ตราสารหนี้ท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

3) ตราสารหนี้อ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุดจากสถาบันการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือ 

4) ทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง

หรือธนาคารแหงประเทศไทย 

5) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงินภาครัฐ หรือธนาคารพาณิชยตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

3.1.2 กรณีการลงทุนในตางประเทศ ใหนําไปลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกเปนเงินตราสกุลหลัก

และออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ หรือสถาบันการเงิน

ระหวางประเทศ ท้ังนี้ ตราสารหนี้ดังกลาวจะตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุดจากสถาบันจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือ 

 

 

 

 



-26- 
 
 3.2 แนวทางและประโยชนท่ี กปพ. จะไดรับจากการลงทุนในพันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ เปนองคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลัก

ในการบริหารจัดการใหระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือดํารงไวซ่ึงเสถียรภาพทางการเงิน ระบบสถาบันการเงินและระบบการชําระเงิน ท้ังนี้ ตราสารหนี้ท่ีออกโดย ธปท. 

จึงมีความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหรือไมสามารถชําระหนี้เม่ือครบกําหนด (Credit Risk) 

ใกลเคียงกับตราสารหนี้ท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง สวนทางดานความเสี่ยงอ่ืนๆ จากการถือครอง

ตราสารหนี้ยังคงมีอยู อาทิ ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ในตลาด (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

เม่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของ ธปท. ในป 2560 พบวา อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรของ ธปท. ท่ีประมูลในตลาดแรกจะใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังในอายุท่ีเทากัน

และชวงเวลาเดียวกัน อยางไรก็ดี ผลการประมูลสวนใหญพบวา อัตราผลตอบแทนท่ีประมูลไดของพันธบัตร

ของ ธปท. จะคอนขางต่ํากวาตั๋วเงินคลัง ในชวงระหวาง 1 – 9 bps (แผนภาพท่ี 3.1) แตเม่ือพิจารณาจากปริมาณ

ตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นท่ีออกในแตละเดือนแลวพบวา พันธบัตรของ ธปท. ท่ีออกจําหนายมีปริมาณมากกวา

ตั๋วเงินคลังคอนขางมาก (แผนภาพท่ี 3.2) รวมถึงมีสภาพคลองท่ีสูงตาม Turnover Ratio ของพันธบัตรของ ธปท. 

ท่ีสูงกวาพันธบัตรรัฐบาลอยางเห็นไดชัดท่ีประมาณ 0.4 เทาตอ 0.1 เทา (แผนภาพท่ี 3.3) แสดงใหเห็นวา การขยาย

กรอบการลงทุนของ กปพ. ในพันธบัตรของ ธปท. จะสงผลให กปพ. สามารถบริหารจัดการการลงทุนไดดีข้ึน 

สามารถปรับพอรตการลงทุนใหเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุนในแตละชวงเวลา เนื่องจากพันธบัตรของ ธปท. 

มีอายตุั้งแต 14 วนั 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน จนถึงอายุสั้นประมาณ 3 ป ผูจัดการกองทุนจึงสามารถ

ซ้ือขายตราสารไดทุกวัน รวมท้ังสามารถควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมในแตละ

สถานการณไดอีกดวย 

แผนภาพท่ี 3.1: อัตราผลตอบแทนจากการประมูลพันธบัตรของ ธปท. รุนอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน  

เปรียบเทียบ กับอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังรุนอายุ 3 เดือนและ 6 เดือน รายวัน 

ยอนหลัง 1 ป (ม.ค. – ธ.ค. 60) 

 
ที่มา : อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน (รายเดือน) และผลประมูลพันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย 
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แผนภาพท่ี 3.2: ปริมาณตราสารหนี้ระยะส้ันภาครัฐ (ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรของ ธปท.) ท่ีออกในป 2560                    

                  (รายเดือน) 

 
ที่มา : สถิติหลักทรัพยของธนาคารแหงประเทศไทย 

 

แผนภาพท่ี 3.3: Turnover Ratio ของพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรของ ธปท. ทุกรุนอายุในป 2560 

                  (รายเดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ขอมูลยอนหลังจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและธนาคารแหงประเทศไทย 
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3.3 การจัดรูปแบบกรอบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับการลงทุนของ กปพ. ในสถานการณตางๆ 

  คณะผูจัดทําไดดําเนินการศึกษาการจัดรูปแบบกรอบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับการลงทุน

ของ กปพ. ในสถานการณตางๆ โดยอางอิงตามสถานการณของอัตราดอกเบี้ยในตลาดของประเทศไทย 

ท้ังอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยตลาดตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในชวงเวลาระหวางป 

พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2560 สําหรับสถานการณอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยปรากฏตามแผนภาพท่ี 3.4  
 

แผนภาพท่ี 3.4: อัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยตั้งแตเดือน ม.ค. 2552 – เดือน ธ.ค. 2560 

 
ที่มา : อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน (รายเดือน) ของธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยคณะผูจัดทําไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ 

ท่ี กปพ. สามารถลงทุนไดในชวงเวลาตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 เพ่ือจัดทําตาราง

เปรียบเทียบการจัดสัดสวนการลงทุนท่ีแตกตางกัน ภายใตสมมติฐานอายุการลงทุนไมเกิน 1 ป โดยใชขอมูล

จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและธนาคารแหงประเทศไทย ดังนี้ 

  1) อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ป 

  2) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (แสดงคาสวนเพ่ิมจากพันธบัตรรัฐบาล) อายุ 1 ป 

  3) อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน - ธนาคารพาณิชย - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน 

(ใชอัตราสูงสุด) 

4) Corporate Spread – Historical Data - Credit Spread Curve (AAA) อายุ 1 ป 

นอกจากนี้ คณะผูจัดทําไดกําหนดสัดสวนการลงทุนออกเปน 5 Scenario ดังตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1: รูปแบบการจัด Scenario สัดสวนการลงทุน 

รูปแบบ ตราสารหนี้รัฐบาล/ธปท. ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้เอกชน ฝากเงิน 

Scenario 1 90% 10% - - 

Scenario 2 50% 10% - 40% 

Scenario 3 50% 10% 40% - 

Scenario 4 10% 10% 40% 40% 

Scenario 5 30% 10% 30% 30% 
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  อยางไรก็ตาม คณะผูจัดทํากําหนดใหการจัดสัดสวนการลงทุนไมมีการลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ตางประเทศมีความผันผวนและไมข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ

ในประเทศมากนัก จึงไมสามารถหาขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําผลการศึกษาได อีกท้ังมีความเสี่ยงดานตนทุนท่ี กปพ. 

ตองปดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนอีกดวย 

ในการนี้ ผลการวิเคราะหสัดสวนการลงทุนตามสภาวะตางๆ ปรากฏ ดังนี้ 

  3.3.1 การลงทุนในภาวะปกติ 

ฐานขอมูล :  เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 

เหตุผล :  เศรษฐกิจไทยป 2555 ขยายตัวไดดีจากอุปสงคในประเทศภาคเอกชน มีการบริโภคเพ่ิมข้ึน 

ภาวะการจางงาน รายได และความเชื่อม่ันผูบริโภคท่ีอยูในเกณฑดี ประกอบกับไดรับแรงกระตุนจากมาตรการ

ภาครัฐและมีการลงทุนอยางตอเนื่องจากการซอมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่ึงแมวาอัตราเงินเฟอจะชะลอ

ลงจากปกอน แตฐานะการเงินของภาคธุรกิจและภาคสถาบันการเงินเขมแข็งข้ึนตามเศรษฐกิจในประเทศท่ีขยายตัว 

และมีผลสนับสนุนใหสินเชื่อภาคธุรกิจเติบโตจากความตองการท่ีมีตอเนื่อง รวมถึงสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัว

จากนโยบายคืนเงินภาษีรถยนตคันแรก อีกท้ัง ในภาพรวมประเทศไทยยังมีเสถียรภาพดานตางประเทศในเกณฑม่ันคง

ตอเนื่องอีกดวย   

ตารางท่ี 3.2: การจัดสัดสวนการลงทุนในภาวะปกติ 

 

สรุป :  การลงทุนในสภาวะปกติดังท่ียกกรณีศึกษาในขางตน แสดงใหเห็นวา ในภาวะท่ีเศรษฐกิจ

คอนขางมีเสถียรภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ กปพ. ควรจัดสัดสวนการลงทุนท่ีเนนลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนและฝากเงินเต็มสัดสวนของการลงทุน เนื่องจากจะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงสุดในสถานการณดังกลาว 

โดยการจัดสัดสวนตามกรอบการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนและฝากเงินเตม็สัดสวน การลงทุนนัน้  

Scenario 1
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

90% 3.02 10% 3.12 0% 3.14 0% 3.14 3.03

Scenario 2
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 3.02 10% 3.12 0% 3.14 40% 3.14 3.08

Scenario 3
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 3.02 10% 3.12 40% 3.14 0% 3.14 3.08

Scenario 4
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

10% 3.02 10% 3.12 40% 3.14 40% 3.14 3.13

Scenario 5
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

30% 3.02 10% 3.12 30% 3.14 30% 3.14 3.10

เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทน

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

เต็มสัดสวน ไมฝากเงิน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ในหลักทรัพยแตละประเภท

เนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

และฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ 

ไมฝากเงิน

เนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 

โดยฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทน
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จะใหผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีรอยละ 3.13 ตอป โดยแบงผลการลงทุนในแตละประเภทออกเปน การลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 10 ท่ีไดรับผลตอบแทน รอยละ 3.02 ตอป 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในสัดสวนรอยละ 10 ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 3.12 ตอป ลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนในสัดสวนรอยละ 40 ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 3.14 ตอป และลงทุนโดยการฝากเงินในสัดสวน

รอยละ 40 ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 3.14 ตอป ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการลงทุนในกรอบการลงทุนอ่ืน 

ในชวงเวลาเดียวกันนั้น การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและการฝากเงินเต็มจํานวน จะใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา

การลงทุนท่ีเนนการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทท่ี 3 bps การลงทุนท่ีเนนลงทุน

ในตราสารหนี้ภาครัฐและฝากเงินเต็มสัดสวนและการลงทุนท่ีเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเต็มสัดสวน

และไมมีการฝากเงินท่ี 5 bps และการลงทุนท่ีเนนการลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ในภาครัฐและไมมีการฝากเงินท่ี 

10 bps ตามลําดับ 

  ดังนั้นการจัดกรอบการลงทุนในชวงภาวะปกติ กปพ. ควรจัดกรอบการลงทุนท่ีเนนการลงทุน

ในตราสารหนี้ภาคเอกชนและฝากเงินเต็มสัดสวน เนื่องจากเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น

มีการขยายตัว ไดรับความเชื่อม่ันจากผูบริโภค ภาคธุรกิจและสภาบันการเงินมีความเขมแข็ง อัตราเงินเฟอชะลอตัว

อยูในเกณฑปกติ (อัตราเงินเฟอท่ัวไปรอยละ 3.02 ตอป และอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานรอยละ 2.09 ตอป) และ

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเขามาชวยกระตุนเศรษฐกิจอยูเปนระยะ ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ

อยูในเกณฑท่ีมีความม่ันคงอยางตอเนื่อง จึงทําใหการลงทุนในกรอบการลงทุนตามสัดสวนดังท่ีกลาวในขางตนนั้น 

เปนกรอบการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแก กปพ. ในภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น 

  3.3.2 การลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียสูง 

ฐานขอมูล :  เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 

เหตุผล :  เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาว อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูในระดับท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบ

กับชวงเวลาอ่ืนในชวง 10 ปท่ีผานมา ซ่ึงเปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงสามไตรมาสแรก

อยางตอเนื่อง และอัตราเงินเฟอท่ีสูงข้ึนตามระดับราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก ทําใหอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวสูงข้ึน มาท่ีระดับรอยละ 3.00 3.25 และ 3.50 ตอป ในเดือนมิถุนายน 2554 กรกฎาคม 2554 

และสิงหาคม 2554 ตามลําดับ รวมท้ังรัฐบาลไดตั้งงบประมาณขาดดุลนอยลงในชวงดังกลาว อยางไรก็ตาม 

จากวิกฤติมหาอุทกภัยในไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 ไดสงผลใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวลดลง

ในชวงปลายป  
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ตารางท่ี 3.3: การจัดสัดสวนการลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียสูง 

 

สรุป:  การลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยสูงดังท่ียกกรณีศึกษามาในขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา 

มีการขยายตัวอยางมากในภาคเศรษฐกิจในชวงเวลาดังกลาวนั้น สงผลใหอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงอยางเห็นไดชัด

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปอ่ืน ซ่ึงในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยสูงนั้น กปพ. ควรจัดสัดสวนการลงทุน

ท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเต็มสดัสวนและไมมีการฝากเงิน เนื่องจากการลงทุนตามกรอบการลงทุน

ดังกลาว จะใหผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 3.52 ตอป ในการนี้ มีการแบงสัดสวนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

และธนาคารแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50 ท่ีไดรับผลการตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 3.39 ตอป

ลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในสัดสวนรอยละ 10 ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 3.49 ตอป ลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนในสัดสวนรอยละ 40 ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 3.70 ตอป และไมทําการฝากเงินท่ีใหผลตอบแทน

เพียงรอยละ 2.89 ตอป ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการลงทุนในกรอบการลงทุนอ่ืนในชวงเวลาเดียวกันนั้น การลงทุน

ท่ีเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเต็มสัดสวนและไมมีการฝากเงินจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา

การลงทุนท่ีเนนลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ในภาครฐัและไมมีการฝากเงินท่ี 12 bps การลงทุนท่ีเนนกระจาย ความเสี่ยง

การลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทท่ี 18 bps การลงทุนท่ีเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและฝากเงิน

เต็มสัดสวนท่ี 20 bps และการลงทุนท่ีเนนลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและฝากเงินเต็มสัดสวนท่ี 32 bps ตามลําดับ 

ดังนั้นการจัดกรอบการลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยสูง กปพ. ควรจัดกรอบการลงทุนท่ีเนน 

การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเต็มสัดสวนรวมกับการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง

และธนาคารแหงประเทศไทยและไมมีการฝากเงิน เนื่องจากในสภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางมาก 

(ในชวงไตรมาสท่ี 1 – 3 ของป 2554) ซ่ึงในชวงไตรมาสท่ี 3 นั้นไดรับผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

ท่ีเพ่ิงฟนตัวจากการเกิดแผนดินไหวและสึนามิท่ีประเทศญี่ปุนและในปลายไตรมาสท่ี 3 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของชวงเวลา

ดังกลาวนั้น ประเทศไทยไดประสบกับวิกฤติมหาอุทกภัย ทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ดี 

อัตราเงินเฟอก็ยังสูงกวาในชวงไตรมาสเดียวกันเม่ือเทียบกับปกอน (อัตราเงินเฟอท่ัวไปรอยละ 3.81 ตอป 

Scenario 1
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

90% 3.39 10% 3.49 0% 3.70 0% 2.89 3.40

Scenario 2
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 3.39 10% 3.49 0% 3.70 40% 2.89 3.20

Scenario 3
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 3.39 10% 3.49 40% 3.70 0% 2.89 3.52

Scenario 4
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

10% 3.39 10% 3.49 40% 3.70 40% 2.89 3.32

Scenario 5
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

30% 3.39 10% 3.49 30% 3.70 30% 2.89 3.34

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ในหลักทรัพยแตละประเภท

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

และฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

เต็มสัดสวน ไมฝากเงิน

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ 

ไมฝากเงิน

เนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 

โดยฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทน
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และอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานรอยละ 2.36 ตอป) การสนับสนุนจากรัฐบาลไมดีเทาท่ีควรดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ยังคงเปราะบาง เนื่องจากไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติท่ีประเทศญ่ีปุน ปญหาหนี้สาธารณะ

ในกลุมประเทศยโุรป อีกท้ังปญหาการขยายตัวท่ีชากวามาตรฐานในสหรฐัอเมริกาจากความไมสงบในตะวันออกกลาง 

การท่ีประชาชนขาดความเชื่อม่ันจากการปรับเพ่ิมเพดานหนี้และปรับลดความนาเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาล

ของสหรัฐ สงผลกระทบตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจของไทยท้ังสิ้น การลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยสูงนั้น 

กปพ. จึงควรเลือกลงทุนตามกรอบการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเต็มสัดสวนและไมทําการ

ฝากเงิน เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดจากการลงทุนในชวงเวลาดังกลาว 

  3.3.3 การลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียต่ํา 

ฐานขอมูล :  เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 

เหตุผล :  ในป 2560 ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการแข็งคาของคาเงินบาท ฐานะการเกินดุลบัญชี

เดินสะพัดของไทยและเงินทุนไหลเขาตลาดตราสารหนี้ ซ่ึงเปนผลมาจากความลาชาของการผลักดันมาตรการ

ปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกาและความไมแนนอนของจังหวะการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ 

ในขณะเดียวกัน ปจจัยอ่ืนๆ เชน ระดับราคาน้ํามันท่ีอยูในระดับต่ํา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยท่ีปรับตัว

ลดลงทุกชวงอายุ เปนตน ประกอบกับการดําเนินนโยบายการเงินผอนคลายเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุน

จากภาคเอกชน สงผลใหระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยเฉลี่ยของไทยอยูในระดับต่ํา 

ตารางท่ี 3.4: การจัดสัดสวนการลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียต่ํา 

 

 

 

Scenario 1
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

90% 1.47 10% 1.58 0% 1.69 0% 1.50 1.48

Scenario 2
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.47 10% 1.58 0% 1.69 40% 1.50 1.49

Scenario 3
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.47 10% 1.58 40% 1.69 0% 1.50 1.57

Scenario 4
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

10% 1.47 10% 1.58 40% 1.69 40% 1.50 1.58

Scenario 5
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

30% 1.47 10% 1.58 30% 1.69 30% 1.50 1.56

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ในหลักทรัพยแตละประเภท

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

และฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

เต็มสัดสวน ไมฝากเงิน

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ 

ไมฝากเงิน

เนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 

โดยฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทน
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สรุป :   การลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ําดังท่ียกกรณีศึกษามาในขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา

การดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่าํถือเปนนโยบายท่ีกระตุนภาคเอกชนใหมีการลงทุนในธุรกิจมากข้ึน

และชวยชะลอการแข็งคาของเงินบาทท่ีเกิดจากการไหลเขาของกระแสเงินลงทุนตางชาติในตลาดตราสารหนี้ 

เนื่องจาก นักลงทุนตางชาติมองวาตราสารหนี้ไทยท่ีมีความผันผวนดานราคาคอนขางต่ําและความเสี่ยงนอยกวา

หุนสามัญมาก ผลตอบแทนท่ีแทจริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ไทย (หลังหักเงินเฟอ) สูงกวาตลาดตราสารหนี้อ่ืนๆ 

ในภูมิภาค ประกอบกับมีความเชื่อม่ันในพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการเมืองของไทย ซ่ึงกระแสเงินไหลเขานี้จะกดดัน

ใหผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยูในระดับต่ํา ซ่ึงหาก กปพ. ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือการฝากเงินเอง

จะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวา กปพ. จึงควรจัดสัดสวนการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

และทําการฝากเงินเต็มสัดสวน เนื่องจากการลงทุนตามกรอบการลงทุนดังกลาวนั้น จะใหผลตอบแทนเฉลี่ย

รอยละ 1.66 ตอป ในการนี้ มีการแบงสัดสวนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยในสัดสวน

รอยละ 10 ท่ีไดรับผลการตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 1.47 ตอป ลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในสัดสวน

รอยละ 10 ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 1.58 ตอป ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดสวนรอยละ 40 ท่ีไดรับ

ผลตอบแทนรอยละ 1.69 ตอป และลงทุนโดยการฝากเงินรอยละ 40 ตอป ท่ีใหผลตอบแทนรอยละ 1.71 ตอป 

ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการลงทุนในกรอบการลงทุนอ่ืนในชวงเวลาเดียวกันนั้น การลงทุนท่ีเนนการลงทุนตราสารหนี้

เอกชนและทําการฝากเงินเต็มสดัสวนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวาการลงทุนท่ีเนนลงทุนในตราสารหนี้

ภาครัฐและไมมีการทําการฝากเงิน รอยละ 0.18 ตอป การลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

เต็มสัดสวนและไมมีการทําการฝากเงิน รอยละ 0.09 ตอป การลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ

และทําการฝากเงินเต็มสัดสวน รอยละ 0.08 ตอป และการลงทุนท่ีเนนการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ในหลักทรัพยแตละประเภท รอยละ 0.04 ตอป ตามลําดับ 

ดังนั้นการจัดกรอบการลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ํา กปพ. ควรจัดกรอบการลงทุนท่ีเนน

การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและทําการฝากเงินเต็มสัดสวน เนื่องจากความผันผวนท่ีเกิดในตลาดการเงิน

ของไทยไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ แมเศรษฐกิจของไทยจะคอยๆปรับตัวไปในทางท่ีดีข้ึนแตยังคงอยูใน

ระดับต่ํา เนื่องจากเศรษฐกิจหดตัวตอเนื่องในชวง 3 ปกอนหนา ทําใหเศรษฐกิจและความเชื่อม่ันของผูบริโภค

ปรับตัวดีข้ึนอยางชาๆ ดวยปจจัยหลายอยางภายในประเทศ ดานการสงออกของประเทศไทยสามารถสงออก

ไดเกินดุล มีการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แตการไหลเขามาของเงินนั้นมาจาก

ปจจัยภายในประเทศท้ังเสถียรภาพดานตางประเทศของไทยท่ีแข็งแกรงและเศรษฐกิจท่ีขยายตัวดีกวาการคาดการณ 

สงผลใหคาเงินบาทแข็งคาข้ึน อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.67 ตอป และอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานรอยละ 0.55 ตอป 

การลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ํานั้น กปพ. จึงควรเลือกลงทุนตามกรอบการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนและทําการฝากเงินเต็มสัดสวน เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดจากการลงทุนในชวงเวลาดังกลาว 

 

 

 

 



-34- 
 
  3.3.4 การลงทุนในภาวะท่ีมีความผันผวนหรือมีความเส่ียงดานปจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

ฐานขอมูล :  เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2553 

เหตุผล :  ในชวงป 2552 – 2553 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบมากมายท้ังปจจัยจากภายนอกประเทศ

และปจจัยภายในประเทศ โดยในป 2552 เศรษฐกิจไทยหดตัวเนื่องจากวิกฤติการเงินโลก สงผลกระทบอยางรุนแรง

ตอเศรษฐกิจของประเทศหลัก ทําใหการสงออกของไทยลดลงมาก สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อม่ัน

ของภาคเอกชน ตลอดจนการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ในขณะท่ีในป 2553 ประเทศไทยก็ตองประสบ

ท้ังปญหาความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ปญหาการเมืองภายในประเทศ ความผันผวนของคาเงินบาท 

อยางไรก็ตาม การดําเนินโยบายการคลังและการเงินท่ีผอนคลายก็ชวยสงเสริมใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวข้ึนได 

ตารางท่ี 3.5: การจัดสัดสวนการลงทุนในภาวะท่ีมีความผันผวนหรือมีความเส่ียงดานปจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

 

สรุป :  การลงทุนในภาวะท่ีมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงดานปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ดังท่ียกกรณีศึกษา

มาในขางตนนั้น แสดงใหเห็นวาในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีความผันผวนคอนขางมากจากการไดรับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลกและปญหาทางการเมืองภายในประเทศของไทยนั้น กปพ. ควรจัดสัดสวนการลงทุนท่ีเนนการลงทุน

ในตราสารหนี้ภาคเอกชนและไมทําการฝากเงิน เนื่องจากการลงทุนตามกรอบการลงทุนดังกลาวนั้น จะให

ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 1.85 ตอป โดยจัดสรรการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทย

ในสัดสวนรอยละ 50 ท่ีไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 1.61 ตอป ลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ในสัดสวนรอยละ 10 ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 1.73 ตอป ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดสวนรอยละ 40 

ท่ีไดรับผลตอบแทนรอยละ 2.17 ตอป และไมทําการฝากเงินท่ีใหผลตอบแทนเพียงรอยละ 1.12 ตอป ซ่ึงหาก

เปรียบเทียบกับการลงทุนในกรอบการลงทุนอ่ืนในชวงเวลาเดียวกันนั้น การลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนและไมทําการฝากเงิน จะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

Scenario 1
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

90% 1.61 10% 1.73 0% 2.17 0% 1.12 1.62

Scenario 2
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.61 10% 1.73 0% 2.17 40% 1.12 1.43

Scenario 3
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.61 10% 1.73 40% 2.17 0% 1.12 1.85

Scenario 4
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

10% 1.61 10% 1.73 40% 2.17 40% 1.12 1.65

Scenario 5
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

30% 1.61 10% 1.73 30% 2.17 30% 1.12 1.64

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ในหลักทรัพยแตละประเภท

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

และฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

เต็มสัดสวน ไมฝากเงิน

ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ 

ไมฝากเงิน

เนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 

โดยฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทน
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และทําการฝากเงินเต็มสัดสวนท่ี 20 bps การลงทุนท่ีเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท

ท่ี 21 bps การลงทุนท่ีเนนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐและไมมีการทําการฝากเงินท่ี 23 bps และการลงทุนท่ีเนน

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐโดยทําการฝากเงินเต็มสัดสวนท่ี 42 bps ตามลําดับ 

ดังนั้นการจัดกรอบการลงทุนในภาวะท่ีมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงดานปจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

กปพ. ควรจัดกรอบการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและไมทําการฝากเงิน เนื่องจากอัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในป 2552 เทากับ รอยละ 2.3 ตอป หดตัวลงจากปกอนหนาท่ีเติบโตเทากับ 

รอยละ 2.6 ตอป โดยหดตัวมากท่ีสุดในไตรมาสแรกของปเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก

ท่ีเกิดวิกฤตทางการเงิน จึงทําใหไทยตองปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดตอกันถึง 3 ครั้ง จากรอยละ 2.00 ตอป 

เปนรอยละ 1.25 ตอป สงผลใหเกิดการขาดความเชื่อม่ันจากผูบริโภค แตอยางไรก็ดีในชวงปลายป 2552 

เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟนตัวแมยังเปนการฟนตัวในระดับต่ํา และในป 2553 เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวถึงรอยละ 

7.8 ตอป จากการสงออกและการทองเท่ียว แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาทางการเมืองภายในประเทศอยูบาง 

และรัฐบาลเขามากระตุนเศรษฐกิจผานโครงการไทยเขมแข็ง รวมถึงมาตรการคาครองชีพของประชาชน สงผลให

มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดตอกันถึง 3 ครั้งกลับมาเปนรอยละ 2.00 ตอป เทากับการเกิดวิกฤตในปกอนหนา 

ซ่ึงไดรับอิทธิผลมาจากการฟนของสหรัฐอเมริกาท่ีมีการปรับกลับมาฟนตัวอยางรวดเร็วภายใตการสนับสนุน

ของรัฐบาลสหรัฐ โดยในภาวะท่ีมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงดานปจจัยภายนอกอ่ืนๆ นั้น กปพ. จึงควรเลือก

ลงทุนตามการจัดกรอบการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและมีการฝากเงินเนนการลงทุน

ในตราสารหนี้ภาคเอกชนและไมทําการฝากเงิน เพ่ือให กปพ. ไดรับผลตอบแทนท่ีสูงสุดจากการลงทุนในชวงเวลา

ดังกลาว 

3.4 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท 

  เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงและความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย

แตละประเภทเบื้องตน สําหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ของ กปพ. นั้น 

อาจสามารถอธิบายดวยการพิจารณาจาก “คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน” ซ่ึงจะแสดงถึง คาการกระจายตัวของอัตรา

ผลตอบแทนจากคาเฉลี่ยในชวงเวลาท่ีผานมาของการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท ซ่ึงยิ่งคามากแสดงวา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวมีการกระจายสูง และอาจทําใหการลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดไว 

โดยคณะผูจัดทําไดคํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตั๋วเงินคลังและพันธบัตร

รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกูภาคเอกชน และเงินฝาก ในชวงตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 

2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3.5  
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ตารางท่ี 3.6: คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท 

       หนวย: รอยละตอป 

 

  เม่ือพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยแตละ

ประเภทแลวพบวา มีอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุด 

ท่ีรอยละ 0.67 ตอป ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของเงินฝากมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําท่ีสุดท่ีรอยละ 0.59 ตอป  

อยางไรก็ตาม คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการลงทุนทุกประเภทมีคาใกลเคียงกัน บงบอกถึงความเสี่ยงจาก 

การลงทุนท่ีจัดวากรอบการลงทุนของ กปพ. เนนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูง และการกระจายตัว

ของอัตราผลตอบแทนมีไมมากนัก 

3.5 สรุปผลการศึกษา 

  จากการขยายกรอบการลงทุนของ กปพ. ใหสามารถลงทุนไดในพันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย 

เปนหนึ่งในชองทางท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนของ กปพ. มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากปริมาณของพันธบัตรของ

ธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีปริมาณในตลาดตราสารหนี้และมีสภาพคลองมากกวาโดยเปรียบเทียบกับตราสาร

หนี้รัฐบาลท่ีมีอายุเทากัน มีแนวโนมท่ีการลงทุนในระยะตอไปของ กปพ. จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให

สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีอายุยาวกวาระยะเวลาการลงทุน การปดความเสี่ยงดาน 

Duration ท่ีอาจสงผลตอความไมแนนอนของตลาดตราสารหนี้ได 

สําหรับผลการศึกษาจัดรูปแบบสัดสวนการลงทุนของ กปพ. ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ

เศรษฐกิจในชวงเวลาตางๆ โดยอางอิงตามสถานการณของอัตราดอกเบี้ยในตลาดนั้น เม่ือพิจารณาโดยใชขอมูล

ยอนหลังตั้งแตป 2552 – ป 2560 และจัดรูปแบบการลงทุนในสถานการณท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดปกติ อัตรา

ดอกเบี้ยสูง อัตราดอกเบี้ยต่ํา และตลาดมีความผันผวนจากปจจัยภายในและภายนอกแลวนั้น พบวา สัดสวน

การลงทุนท่ีมีผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบในทุกสถานการณดีท่ีสุด คือ การจัดสัดสวนการลงทุนท่ีเนนลงทุน

ในตราสารหนี้ภาคเอกชนเต็มสัดสวนโดยไมฝากเงิน (Scenario 3) โดยการลงทุนนี้เปนการลงทุนท่ีเนนลงทุนใน

ตลาดตราสารหนี้ท้ังหมด และลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเต็มสัดสวนท่ีรอยละ 40 เพ่ือใหไดผลตอบแทน

มากท่ีสุด ซ่ึงไดรับผลตอบแทนสูงท่ีสุดในภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง และภาวะเศรษฐกิจผันผวน รวมท้ังไดรับ

ผลตอบแทนสูงท่ีเปนอันดับท่ี 2 ในชวงอัตราดอกเบี้ยต่ํา และเปนอันดับท่ี 3 ในชวงอัตราดอกเบี้ยปกติ 

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การลงทุนนี้มีความเสี่ยงจากการลงทุนมากท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับ Scenario อ่ืนๆ 

ในขณะท่ีการลงทุนเนนความม่ันคงสูงสุด คือ เนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและฝากเงินเต็มสัดสวน 

ประเภทการลงทุน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.00 0.66

ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ป 2.07 0.67

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อายุ 1 ป 2.19 0.66

หุนกูภาคเอกชน (AAA) อายุ 1 ป 2.40 0.65

เงินฝาก อายุ 1 ป 2.28 0.59
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(Scenario 2) มีผลตอบแทนจากการลงทุนต่ําท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนใน Scenario อ่ืนๆ โดยมี

ผลสรุปสัดสวนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดตามสถานการณตางๆ ปรากฏดังตารางท่ี 3.6 

ตารางท่ี 3.7: สรุปสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสมในภาวะตางๆ 

สถานการณเศรษฐกจิ 

สัดสวนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด 
ผลตอบแทน

เฉลี่ย (%) พันธบัตรรัฐบาล 

และ ธปท. 

พันธบัตร 

รัฐวิสาหกิจ 

ตราสารหน้ี 

ภาคเอกชน เงินฝาก 

ภาวะปกต ิ 10% 10% 40% 40% 3.13 

ภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียสูง 50% 10% 40% 0% 3.52 

ภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียต่ํา 10% 10% 40% 40% 1.58 

ภาวะท่ีมีความผันผวน 50% 10% 40% 0% 1.85 

 

  อยางไรก็ดี สําหรับการบริหารจัดการลงทุนท่ีตองมีการมุงเนนสมดุลของผลตอบแทนท่ีไดรับ

กับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับไดแลว Scenario 5 ซ่ึงจัดสรรการลงทุนเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุน 

ในหลักทรัพยทุกประเภทอยางสมดุล คือ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรอยละ 40 ตราสารหนี้ภาคเอกชน รอยละ 

30 และฝากเงินรอยละ 30 สามารถใหผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไมแตกตางจากการลงทุนใน Scenario ท่ีให

ผลตอบแทนสูงสุดในแตละสถานการณมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับ Scenario อ่ืนๆ โดยไดผลตอบแทนต่ํากวาท่ี

ประมาณ 2 – 21 bps (อันดับท่ี 2 ในชวงอัตราดอกเบี้ยปกติ และอันดับท่ี 3 ในสถานการณอ่ืนๆ) แสดงใหเห็น

วา การลงทุนท่ีเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยทุกประเภทอาจเปนการจัดสรรการลงทุนท่ี

เหมาะสมของ กปพ. ตามวัตถุประสงคท่ีตองคํานึงถึงการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ํา มีความม่ันคงสูง และสามารถ

ชําระหนี้คืนไดครบถวนและทันตามกําหนดเวลา รายละเอียดอันดับการจัดสัดสวนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูง

ปรากฏตามตารางท่ี 3.7 

ตารางท่ี 3.8: อันดับการจัดสัดสวนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูง 

 
หมายเหตุ:  

- Scenerio 3 เนนลงทุนตราสารหน้ีภาคเอกชนเตม็สดัสวน ไมฝากเงิน  มีผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุด

ในทุกภาวะเศรษฐกิจทุกสถานการณ 

- Scenerio 5 เนนกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยทุกประเภท  มีผลตอบแทนอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม  

ไดผลตอบแทนในเกณฑท่ียอมรับไดในทุกสถานการณ 

สภาวะเศรษฐกิจ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3

ดอกเบี้ยปกติ Scenerio 4 Scenerio 5 Scenerio 3

ดอกเบี้ยสูง Scenerio 3 Scenerio 1 Scenerio 5

ดอกเบี้ยต่ํา Scenerio 4 Scenerio 3 Scenerio 5

ผันผวน Scenerio 3 Scenerio 4 Scenerio 5

อันดับของการจัดสวนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงสุด 3 อันดับแรก



บทท่ี 4 การนํามาปฏิบัติ 

4.1 การกําหนดกลยุทธและแผนการลงทุนประจําปของ กปพ. 

 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการลงทุน และการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554 

ขอ 8 กําหนดให กปพ. จะตองจัดทํากลยุทธและแผนการลงทุนประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบ 

การลงทุน และรายงานคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพิจารณา โดยกลยุทธและแผนการลงทุนดังกลาว อยางนอย

ตองประกอบดวย 

 1) ภาพรวมเศรษฐกิจ แนวโนมอัตราดอกเบี้ย แนวโนมอัตราแลกเปลี่ยน 

 2) กลยุทธการลงทุน เชน ประเภทของหลักทรัพยท่ีจะลงทุน อายุเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยกระแสเงินสด

ของตราสาร (Duration) และอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสารท่ีลงทุน สัดสวนการลงทุนในและตางประเทศ 

สัดสวนการลงทุนในสกุลเงินตางๆ ระยะเวลาของแผนการลงทุน 

 3) กรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

 4) การกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน 

โดยในการจัดทํากลยุทธและแผนการลงทุนประจําปจะตองคํานึงถึงความม่ันคง สภาพคลองของหลักทรัพย 

และผลตอบแทน ตลอดจนความเสี่ยงในการบริหารจัดการและความปลอดภัยของเงินตนเปนสําคัญ ท้ังนี้ ขอ 9 

ไดกําหนดใหกองทุนทบทวนกลยุทธและแผนการลงทุนอยางนอยทุก 6 เดือน หรือเม่ือภาวะเศรษฐกิจการเงินมี

การเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

4.2 การกําหนดสัดสวนการลงทุนตามแบบจําลองเปรียบเทียบผลการลงทุนจริงท่ีผานมา 

 4.2.1 การกําหนดสัดสวนการลงทุนของการบริหารเงิน Pre-funding ของ LB176A 

กปพ. ไดมอบหมายเงินท่ีไดรับจากการ Pre-funding ของ LB176A ท้ังจํานวนใหแกผูบริหาร 

สินทรัพยบริหารจัดการ โดยผูบริหารสินทรัพยไดดําเนินการลงทุนไดรับผลตอบแทนรอยละ 1.66 ตอป  

และสงคืนเงินใหแก กปพ. เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2560  

ตารางท่ี 4.1: สัดสวนและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบริหารสินทรัพยจากการกูเงินลวงหนาของ   

                 LB176A 

ผูบริหาร 

สัดสวนการลงทุน 
อัตรา

ผลตอบแทน ตราสารหน้ีรัฐบาล 
ตราสารหน้ี

ตางประเทศ 
ตราสารหน้ีเอกชน เงินฝาก 

KASSET 46.95% 35.49% 17.56% - 1.55% 

SCBAM 46.55% 41.45% 12.00% - 1.46% 

KTAM 68.59% 31.41% - - 2.01% 

KSAM 61.54% 34.34% 4.12% - 1.61% 

รวมผลตอบแทน 1.66% 
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ในการนี้ คณะผูจัดทําไดทําการเปรียบเทียบการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามรูปแบบท่ีกําหนดในบทท่ี 3 โดยใช

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยประเภทตางๆ ในชวงระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 และแบง

ออกเปน 5 Scenario  ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2: การจัดสัดสวนการลงทุนในระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 

 

โดยในชวงป 2560 เปนชวงท่ีภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา การจัดสรรสัดสวนการลงทุนใน Scenario 4 จะใหอัตรา

ผลตอบแทนสูงสุดท่ีรอยละ 1.69 ตอป รวมถึงมีความเสี่ยง (คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ต่ําท่ีสุด ซ่ึงสูงกวา

ผลการลงทุนจริงท่ีผานมาท่ีผูบริหารสินทรัพยท่ีลงทุนท่ี 3 bps  

 4.2.2 การกําหนดสัดสวนการลงทุนของการบริหารเงิน Pre-funding ของ LB17OA 

กปพ. ไดมอบหมายเงินท่ีไดรับจากการ Pre-funding ของ LB17OA ท้ังจํานวนใหแกผูบริหาร 

สินทรัพยบริหารจัดการ โดยผูบริหารสินทรัพยไดดําเนินการลงทุนไดรับผลตอบแทนรอยละ 1.48 ตอป  

และสงคืนเงินใหแก กปพ. เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2560  

ตารางท่ี 4.3: สัดสวนและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบริหารสินทรัพยจากการกูเงินลวงหนาของ  

                 LB17OA 

ผูบริหาร 

สัดสวนการลงทุน 
อัตรา

ผลตอบแทน ตราสารหน้ีรัฐบาล 
ตราสารหน้ี

ตางประเทศ 
ตราสารหน้ีเอกชน เงินฝาก 

KASSET 53.84% 21.01% 25.15% - 1.49% 

SCBAM 51.50% 14.70% 33.80% - 1.28% 

KTAM 22.04% 47.41% 30.55% - 1.75% 

KSAM 44.98% 48.23% 6.79% - 1.39% 

รวมผลตอบแทน 1.48% 

Scenario 1
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

90% 1.51 10% 1.63 0% 1.74 0% 1.71 1.52 0.67

Scenario 2
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.51 10% 1.63 0% 1.74 40% 1.71 1.60 0.64

Scenario 3
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.51 10% 1.63 40% 1.74 0% 1.71 1.61 0.66

Scenario 4
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

10% 1.51 10% 1.63 40% 1.74 40% 1.71 1.69 0.63

Scenario 5
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

30% 1.51 10% 1.63 30% 1.74 30% 1.71 1.65 0.64

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ในหลักทรัพยแตละประเภท

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

และฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

เต็มสัดสวน ไมฝากเงิน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 

โดยฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ 

ไมฝากเงิน
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ในการนี้ คณะผูจัดทําไดทําการเปรียบเทียบการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามรูปแบบท่ีกําหนดในบทท่ี 3 โดยใช

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยประเภทตางๆ ในชวงระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2560 และแบง

ออกเปน 5 Scenario  ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.4: การจัดสัดสวนการลงทุนในระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 

 

โดยในชวงป 2560 เปนชวงท่ีภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา การจัดสรรสัดสวนการลงทุนใน Scenario 4 จะใหอัตรา

ผลตอบแทนสูงสุดท่ีรอยละ 1.61 ตอป รวมถึงมีความเสี่ยง (คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ต่ําท่ีสุด ซ่ึงเม่ือ

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนจริงพบวา การจัดสรรสัดสวนการลงทุนใน Scenario 4 จะไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาท่ี 13 bps  

4.3 ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดสัดสวนการลงทุนของ กปพ. ในอนาคต 

 เม่ือพิจารณาจากขอมูลยอนหลังและการจัดทํา Scenario ตางๆ ท่ีผานมาในบทท่ี 3 รวมถึง 

การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดโดยใชตนทุนการกูเงินลวงหนาในขอ 4.2 - 4.3 คณะผูจัดทําเห็นวา การจัดรูปแบบ

สัดสวนการลงทุนของ กปพ. ท่ีเหมาะสมกับสถานการณเศรษฐกิจในชวงเวลาตางๆ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละประเภทมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางกัน ดังท่ี

แสดงในบทท่ี 3 ท่ีในภาวะปกติและภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ําควรเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและเงินฝาก 

ในภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและภาวะท่ีมีความผันผวนควรเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ ธปท. และเงินฝาก 

รวมถึงการกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีควรมีการใชตนทุนการกูเงินลวงหนาเพ่ือนําเปรียบเทียบให 

การลงทุนมีประสิทธิภาพและลดภาระหนี้ของกระทรวงการคลังมากท่ีสุด อยางไรก็ดี หากพิจารณาการบริหาร

จัดการลงทุนท่ีตองมีการมุงเนนสมดุลของผลตอบแทนท่ีไดรับกับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับไดแลวพบวา การ

จัดสรรการลงทุนโดยเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยทุกประเภทอยางสมดุล คือ ลงทุนในตรา

สารหนี้ภาครัฐรอยละ 20 ตราสารหนี้ภาคเอกชน รอยละ 40 และฝากเงินรอยละ 40 แสดงใหเห็นวาเปนกรอบ

การลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดและไดรับผลตอบแทนสูงท่ีสุด เปนไปตามวัตถุประสงคของ กปพ. ท่ีตอง

Scenario 1
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

90% 1.42 10% 1.52 0% 1.60 0% 1.70 1.43 0.67

Scenario 2
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.42 10% 1.52 0% 1.60 40% 1.70 1.54 0.64

Scenario 3
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

50% 1.42 10% 1.52 40% 1.60 0% 1.70 1.50 0.66

Scenario 4
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

10% 1.42 10% 1.52 40% 1.60 40% 1.70 1.61 0.63

Scenario 5
สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return สัดสวน Return

30% 1.42 10% 1.52 30% 1.60 30% 1.70 1.57 0.64

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

คาเฉลี่ยสวนเบียง

เบนมาตรฐาน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ในหลักทรัพยแตละประเภท

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

และฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชน

เต็มสัดสวน ไมฝากเงิน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 

โดยฝากเงินเต็มสัดสวน

พันธบัตรรัฐบาลและ ธปท . พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก ยอดเฉลี่ย

ผลตอบแทนเนนลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ 

ไมฝากเงิน
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คํานึงถึงการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ํา มีความม่ันคงสูง และสามารถชําระหนี้คืนไดครบถวนและทันตาม

กําหนดเวลา 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลการศึกษานี้มีขอสมมติฐานท่ีไมมีการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ

เนื่องจากมีขอจํากัดดานขอมูลท่ีจะนํามาพิจารณา ในขณะท่ีจากการลงทุนท่ีผานมา ตราสารหนี้ตางประเทศ

เปนหนึ่งในปจจัยหลักท่ีชวยเพ่ิมอัตราผลตอบแทนโดยรวม ดังนั้น นอกเหนือจากการจัดสัดสวนการลงทุนให

เหมาะสมกับสถานการณแตละชวงแลว การพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจึงอาจเปนทางเลือกท่ี

สําคัญท่ีการกําหนดกลยุทธและการลงทุนในแตละชวงเวลาควรใหความสําคัญเพ่ือลดตนทุนการกูเงินและ

ผลตอบแทนท่ีไดรับสามารถชวยลดภาระงบประมาณได อยางไรก็ดี หากการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ 

มีอัตราผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับการลงทุนในประเทศ กปพ. ก็ควรเลือกลงทุนในประเทศเปนหลัก เนื่องจาก

การลงทุนของ กปพ. จะมีสวนชวยในการเพ่ิมสภาพคลองในตลาดรองแกตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้

ภาคเอกชนในประเทศได ซ่ึงจะสามารถแสดงใหเห็นถึงบทบาทและประสิทธิภาพของ กปพ. ท่ีมีตอการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ไทยอยางยั่งยืนตอไป 
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