
                                                                                                                                                                         ฝายวิจัยและพัฒนา 
                                                   ศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย  
 

 
The information and opinions in this report are those of Thai Bond Dealing Centre research activity. Thai BDC does not make any representation or warranty, express or  implied, as to the fairness, 
accuracy, or completeness.  While all  reasonable care has no  representation  as to its accuracy or completeness and  it  should not be relied  upon as such. Thai BDC  accepts  no   liability 
whatsoever for any  loss arising from use of this report   or its contents.  This report is being  supplied  solely  for  informational purposes  and  may not be  reproduced, distributed or published by 
recipient for any purpose หนา 1/2 
  

     
      ควรลงทุนในตราสารหนี้ดวยตนเอง หรือผานกองทุนรวม 

                                                โดย สายชล  ลิสวัสดิ์ 
 
การลงทุนในตราสารหนี้วิธีหลัก ๆ นั้น มีอยูดวยกันสองวิธี คือ  นักลงทุนเลือกลงทุนในตราสาร

หนี้ดวยตนเอง หรือลงทุนผานกองทุนรวม   อาทิ กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ลงทุนเฉพาะตราสารหนี้เทานั้น 
หรือกองทุนแบบผสม ที่สัดสวนของการลงทุนในตราสารหนี้จะถูกกําหนดไวตามนโยบายของกองทุน
ตั้งแตตน      

การลงทุนในตราสารหนี้ที่นักลงทุนลงทุนดวยตนเองนั้น  มีขอเดนหลัก ๆ ก็คือนักลงทุนสามารถ
กําหนดตราสารหนี้ที่จะลงทุนไดเอง ซึ่งโดยสวนใหญแลว นักลงทุนมักจะเลือกตราสารหนี้ที่มีสภาพคลอง
และความนาเชือ่ถือสูง ควบคูไปกบัเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ผูออกตราสารหนี้มีชื่อเสียงและเปนที่
ยอมรับ  ประกอบกบัการลงทุนดวยตนเอง นักลงทุนสามารถเลือกตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือตามที่
ตนเองตองการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการเงินและการลงทุนของแตละคน    

นอกจากนี้ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น สําหรับนักลงทุนที่ถือตรา
สารหนี้จนครบกําหนดจะไดรับผลกระทบนอยกวาการลงทุนในกองทุนรวม เนื่องจากการลงทุนในกองทุน
รวมนั้น ผูซื้อหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net asset value/NAV) ของ
กองทุนรวม  ซึง่ NAV ของกองทุนจะมากหรือนอยขึ้นก็อยูกบัรายรับดอกเบี้ย เงินปนผล และสวนตางจาก
การขายตราสารหนี้   เพราะฉะนั้นการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทําใหราคาของตราสารหนี้ที่กองทุน
รวมถืออยูปรับตัวลดลง  และ NAV ของกองทุนก็ลดต่ําลงดวยเชนกัน  เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการขาย
หนวยลงทุนออกมา กจ็ะไดราคาตอหนวยลงทุนที่ต่ําลง   

เมื่อเราทราบขอเดนหลัก ๆ ของการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ดวยตนเองแลว ทีนี้เราลองมาดูกัน
วาการลงทุนผานกองทุนรวมนั้นมีขอเดนอะไรบาง   ส่ิงแรกที่เห็นไดชัดก็คือ การบริการการลงทุนในตรา
สารหนี้ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมนั้น จะมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ พรอมทั้งมี
ประสบการณการลงทุนในตราสารหนี้ ทําหนาที่ในการบริหารกองทุนใหกับผูซื้อหนวยลงทุน   ประกอบ
กับเงินลงทุนจากกองทุนรวมมีจํานวนมาก ทําใหมีอาํนาจในการตอรองซื้อขายตราสารหนี้สูงกวาการที่นัก
ลงทุนจะทําการตอรองดวยตนเอง   นอกจากนั้นการลงทุนผานกองทุนรวมชวยลดภาระใหกับนักลงทุน 
เพราะแทนที่นักลงทุนตองคอยติดตามความเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ดวยตนเอง  ก็ผลักภาระไปให
ผูจัดการกองทุนทําหนาที่แทนให 

สําหรับความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ถึงแมวาการลงทุนในกองทุนรวมจะมคีวาม
เส่ียงที่สูงกวาการที่นักลงทุนลงทุนดวยตนเองดังที่กลาวไปแลวขางตนนั้น  แตความเสี่ยงอันเกิดจากการ
ผิดนัดชําระของผูออกตราสารหนี้ การลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงนอยกวาการที่นักลงทุนลงทุน
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ดวยตนเอง  เพราะกองทุนรวมมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลาย ไมวาจะเปนในเรื่องของ
อายุคงเหลือ  ประเภทของตราสารหนี้เปนตน  เพื่อกระจายความเสี่ยง และลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น     

จากขอเดนของการลงทุนในตราสารหนี้ดวยตนเอง หรือลงทุนผานกองทุนรวมที่กลาวมาแลวนั้น  
จะเห็นไดวาการลงทุนทั้งสองวิธีก็มีขอเดนแตกตางกันออกไป นักลงทุนจะเลือกวิธีใดนั้น ก็คงตองขึ้นอยู
กับวาการลงทุนวิธีไหนเหมาะสมกับวัตถุประสงคทางการเงินของตนเองมากที่สุด  แตไมวาจะลงทุนดวย
วิธีใด นักลงทุนควรตระหนักไววา การลงทุนในตราสารหนี้ ตองอาศัยความรูความเขาใจในลงทุน    ดังนั้น
กอนที่จะลงทุน  นักลงทุนควรทําการศึกษาความรูเกี่ยวกบักับการลงทุนในตราสารหนี้จากแหลงความรู
ตาง ๆ หรือหาขอมูลเพิ่มเตมิไดที่เว็บไซทของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยท่ี  www.thaibdc.or.th  หรือ 
www.thaibond.com 

 
 
 
 


