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กองทุนรวม...
ประตูสู่โลกการลงทุน

กองทุนรวม

ประตูสู่โลก
การลงทุน

04

ทางเลือกการลงทุนในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าในอดีต ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินมีให้เลือกตั้งแต่ที่มี “ความเสี่ยงต�่ำ” ไปจนถึง “ความเสี่ยงสูง” เช่น
เงิ น ฝากประจ� ำ , ตั๋ ว แลกเงิ น , ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น , พั น ธบั ต รรั ฐ บาล, หุ ้ น กู ้ , หุ ้ น ,
สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทก็จะให้
“ผลตอบแทน” และ “ความเสี่ยง” ที่แตกต่างกันออกไปถือเป็นเครื่องมือในการลงทุน
ของนักลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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การจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ นั้น สามารถท�ำได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

1

การลงทุนโดยตรง

2

การลงทุนผ่านตัวกลางทางการเงิน

เช่น การซื้อหุ้นของนักลงทุนบุคคล หรือการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์
ของนักลงทุนในปัจจุบนั เป็นการเข้าไปลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ตา่ งๆ
โดย “ไม่ผา่ นตัวกลางทางการเงิน” เป็นการน�ำเงินจากผูม้ เี งินออมเหลือ
ไปสู่ผู้ที่ต้องการใช้เงิน (ขาดแคลนเงิน) โดยตรง

ซึง่ จะมี “ตัวกลางทางการเงิน” ในการระดมทุนจากผูท้ มี่ เี งินออมเหลือ
ไปสู่ผู้ที่ขาดแคลนเงินทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์, บริษัทประกัน และ
กองทุนรวม เป็นต้น ตัวกลางทางการเงินเหล่านี้ก็จะน�ำเงินไปลงทุน
แทนในสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆ
แต่การลงทุนโดยตรงบางครั้งอาจจะไม่สะดวกเนื่องจากว่า นักลงทุนต้องมีเงินลงทุน
ค่อนข้างสูง และการลงทุนโดยตรงนั้นอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ บางท่านไม่มีเวลา
ติดตามการลงทุนเนื่องจากมีงานประจ�ำที่ต้องรับผิดชอบดูแลอยู่ ขาดข้อมูลการลงทุน
ยิ่งไปกว่านั้นมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ตัวอย่างเช่น
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องมีเงินในการซื้อ-เช่า ตึก หรือที่ดินเพื่อลงทุน ซึ่งแน่นอน
ว่าจะต้องใช้เงินเยอะมาก และกว่าจะคืนทุนก็ใช้เวลานานพอสมควร นอกจากนีก้ ารขายต่อก็
ท�ำได้คอ่ นข้างยาก หรือเราเรียกกันว่า “เป็นสินทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องต�ำ่ ” ถ้าเลือกท�ำเลได้ไม่ดี
ก็อาจจะท�ำให้เราขาดทุนได้เพราะว่าขาดความรู้ และเข้าใจในสินทรัพย์ที่ถือครอง
“กองทุนรวม...จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับนักลงทุนที่ปรารถนาจะลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ระบุไว้ เช่น ตราสารหนี้ หรือหุ้น เป็นต้น
ไม่เพียงเท่านัน้ “กองทุนรวม” ยังเป็นเครือ่ งมือทีเ่ หมาะกับนักลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์การลงทุน
ที่ ชั ด เจน มี ร ะยะเวลาการลงทุ น ระยะกลางถึ ง ยาว และต้ อ งการกระจายการลงทุ น
อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าจะลงทุนด้วยตัวเอง ก็สามารถเลือก “กองทุนรวม” เพือ่ ตอบโจทย์
การลงทุนได้เช่นเดียวกัน”
ดังนั้น การลงทุนผ่านตัวกลางทางการเงิน โดยเฉพาะกองทุนรวมจึงเป็นทางเลือกที่ดี
ส�ำหรับนักลงทุนรายย่อย
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กองทุนคืออะไร ท�ำไมต้องกองทุน

กองทุนรวมก็คอื การน�ำเงินของนักลงทุนรายย่อยมากองรวมกันเพือ่ น�ำไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นตราสารหนี้ หุน้   ทองค�ำ หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน ซึ่งผลตอบแทนหรือการขาดทุน (ซึ่งอาจจะ
เป็ น ไปได้ ทั้ ง 2 ทาง) ที่ ไ ด้ ก็ จ ะย้ อ นกลั บ มาสะสมอยู ่ ใ นกองทุ น รวมในรู ป ของ
“มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน (Net Asset Value: NAV)” จากนัน้ ก็จะมาเฉลีย่ จ่าย
คืนตามสัดส่วนให้กับผู้ลงทุนนั่นเอง
กองทุนคืออะไร ท�ำไมต้องกองทุน
กองทุน คือ เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมกันเป็นก้อนเดียวเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

กอ

ผู้จัดการ
กองทุน

งทุนนิติบุคคล

ก�ำไร / ขาดทุน

การจัดตั้งกองทุนรวมท�ำได้โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือที่เราได้
ยินบ่อยๆ ว่า บลจ. นั่นเอง โดย บลจ. ก็จะเริ่มจัดตั้งกองทุนตามความต้องการของ
นักลงทุนในช่วงนั้นที่เหมาะสมกับภาวะตลาดและตอบสนองต่อความต้องการของ
นั กลงทุ น จากนั้ น บลจ.ก็จ ะไปขออนุญ าตจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เราเรียกว่า ก.ล.ต. โดยกองทุนรวมจะมี
“ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ” ท�ำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตาม “นโยบายที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน”
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นักลงทุนหลายท่านอาจจะไม่เคยอ่าน หรือไม่คุ้นกับ “หนังสือชี้ชวน” ซึ่งภายใน
หนั ง สื อ ชี้ ช วนนี้ จ ะแสดงรายละเอี ย ดของโครงการทั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น
นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการกองทุน และอื่นๆ
ตามที่กฎหมายก�ำหนดนั่นเอง และหลังจากที่โครงการลงทุนหรือกองทุนรวมที่บลจ.
ขอจัดตั้งไปได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ผู้บริหารกองทุนจะต้องน�ำเงิน
ที่ระดมทุนได้เหล่านั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวม โดยผูบ้ ริหารกองทุนจะต้องบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนที่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชน และต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศตามส�ำนักงาน ก.ล.ต ซึ่งออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

“กองทุนรวม”
มีสถานะเป็น
“นิติบุคคล”
แยกออกมา
ต่างหากจาก
“บลจ.”

เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเป็นห่วงว่าเงินที่ลงทุนไปนั้น
อาจจะสูญหาย ถ้า บลจ. ที่บริหารกองทุนนั้นเกิดปัญหาขึ้น
แต่ทา่ นนักลงทุนไม่ตอ้ งวิตกกังวลไป เพราะว่า “กองทุนรวม”
นั้น มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” แยกออกมาต่างหากจาก
“บลจ.” โดยเงิ น ที่ ร ะดมทุ น ได้ จ ากการขายหน่ ว ยลงทุ น
จะถูกน�ำไปจดทะเบียนกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยเหตุนี้
ทรัพย์สินของกองทุนรวมจึงถูกแยกออกจากทรัพย์สินของ
บลจ. ตั้งแต่แรก
ดังนั้นถ้าหาก บลจ. หมดสภาพความเป็นนิติบุคคลไป
ไม่ว่ากรณีใด เช่น บริษัทล้มละลาย เลิกกิจการด้วยเหตุผล
อื่น เป็นต้น กองทุนรวมและทรัพย์สินของกองทุนรวม จะไม่
ถูกกระทบกระเทือนแต่ประการใด โดยจะมีการโอนย้าย
กองทุนรวมทีเ่ คยบริหารจัดการโดย บลจ. ทีย่ ตุ กิ จิ การไปไว้ใน
การดูแลบริหารของ บลจ. อืน่ แทน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการบริหาร
จัดการกองทุนรวมต่อไป
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เงินน้อยก็ลงทุนได้ แบบง่ายๆ และมีมืออาชีพมาดูแล

มีข้อดีเหนือกว่าการลงทุนด้วยตัวเองในหลายประการ เช่น เป็นการลงทุนที่ใช้
ต้นทุนทางการเงินทีต่ ำ�่ มาก และ “กองทุนรวมไม่ใช่หน่วยภาษี” รายได้ของกองทุนรวม
จึงไม่เสียภาษีเงินได้ กองทุนรวมจึงสามารถที่จะถ่ายทอดผลประโยชน์ผ่านไปถึง
มือผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า
กองทุนรวมนัน้ จะมีผจู้ ดั การกองทุนมืออาชีพมาคอยดูแลตัดสินใจการลงทุนให้
มีอำ� นาจต่อรองสูง และมีโอกาสในการลงทุนทีม่ ากกว่า เพราะเป็นนักลงทุนสถาบัน
หรือกองทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่าเพราะมีเงินลงทุนขนาดใหญ่ สามารถ
กระจายไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ ได้ดกี ว่าการลงทุนด้วยตัวเอง และสามารถเลือก
รูปแบบและนโยบายที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายได้ดีกว่า
โดยกองทุน 1 กองทุนจะซื้อสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างกันออกไป ท�ำให้เวลาที่
สินทรัพย์บางอย่างไม่ได้ผลตอบแทนทีค่ าดไว้กจ็ ะไม่กระทบต่อผลตอบแทนรวมมากนัก
ยกตัวอย่างเช่น หุ้น A นั้นมีราคาตกลง หุ้นตัวอื่นๆ ที่อยู่ในกองทุนนั้นอาจจะไม่ได้รับ
ผลกระทบไปด้วย ท�ำให้กองทุนทีเ่ ราถืออยูย่ งั คงได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี และน่าพอใจอยู่
เช่นเดิม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน เพราะว่าถ้าทั้งตลาดหุ้นนั้นมีแนวโน้มที่ไม่ดี
ขึน้ มาเมือ่ ไหร่ แน่นอนว่ากองทุนทีม่ แี ต่หนุ้ นัน้ ก็จะปรับตัวลดลงมาพร้อมกันด้วยนัน่ เอง
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อย่างไรก็ตาม เราก็ยังสามารถหากองทุนที่ถือครองสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น
ตราสารหนี้ ทองค�ำ  อสังหาริมทรัพย์ เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อช่วยกระจายการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่หลากหลาย และ “ประโยชน์ที่ส�ำคัญ” ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุน
ผ่านกองทุนรวมมากมาย ได้แก่ มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพบริหารจัดการการลงทุน
อย่างใกล้ชิดและมีการลงทุนที่เป็นระบบ ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนือ่ งจากเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในเชิงลึกได้รวดเร็วกว่า เข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ทกุ ขนาดและทุกประเภท
และสามารถน�ำเสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ประเภทของกองทุนนั้นส�ำคัญไฉน

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ว่ากองทุนรวมนั้นมีทางเลือกการลงทุนที่ค่อนข้างจะ   
หลากหลายในระดับความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน และนักลงทุนเองก็สามารถเลือกให้เหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
กองทุนที่มีในประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะมีหลากหลาย ทั้งรูปแบบ และชนิด
ของการลงทุนก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลายท่านอาจจะสงสัยแล้วว่า กองทุนมีกี่
ประเภทกันแน่ และเป็นอย่างไร แยกแยะอย่างไรกัน ความเสี่ยงมันมากหรือน้อย โดย
ก่อนอื่นจะขออธิบายถึงเรื่องกองทุนเปิดและกองทุนปิด เพราะเนื่องจากว่ารูปแบบ
กองทุนแบบนี้จะมีผลต่อการเลือกกองทุนในการลงทุน กับสภาพคล่องของเงินใน
กระเป๋าของเราด้วย
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หากจะแบ่งประเภทของ “กองทุนรวม” ตามรูปแบบของ
“การขายคืนหน่วยลงทุน” จะสามารถแบ่งกองทุนรวมได้เป็น
2 ประเภท ใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่

- ประเภทกองทุน กองทุนปิด

กองทุนเปิด

1. จ�ำนวนหน่วยลงทุน

ก�ำหนดแน่นอน ไม่เพิ่ม ไม่ลด

สามารถเพิ่มหรือลดลงได้

2. อายุโครงการ

มีก�ำหนดแน่นอน

ไม่มีก�ำหนด (Evergreen)

3. การซื้อหน่วยลงทุน

เปิดให้จองซื้อครั้งเดียวเมื่อเริ่มโครงการ

สามารถซื้อเพิ่มจ�ำนวนหน่วยกับบริษัท

หากประสงค์ซื้อเพิ่มในภายหลัง ต้องเข้า

จัดการโดยตรง หรือติดต่อผ่านตัวแทน

ซื้อในตลาดรอง (กรณีบริษัทจัดการท�ำ

สนับสนุนการขาย ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

หน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนซื้อขาย) หรือ

ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เช่น

แสดงความจ�ำนงกับตัวแทนขาย (Market

ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจะท�ำ

Maker) ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

หน้าที่ส่งค�ำสั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

จนกว่าจะครบอายุโครงการ หากผู้ลงทุน

ก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงิน ต้องขายหน่วย

(รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) ในราคา

ลงทุนที่ถือไว้ในตลาดรองในราคาตลาดให้

เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หักด้วย

แก่ผู้ประสงค์ซื้อ

ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนใน

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุน

ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ในตลาดรอง เพราะสามารถซื้อขายผ่าน

ประเทศไทย

ตัวแทนสนับสนุนการขายได้อยู่แล้ว

4. การขายคืนหน่วยลงทุน

5. การจดทะเบียนซื้อขาย

กองทุนปิด

กองทุนเปิด

ระยะเวลาซื้อ-ขายของกองทุน
ก�ำหนดอายุที่แน่นอน

ระยะเวลาซื้อ-ขายไม่ก�ำหนด หรือ
ก�ำหนดเป็นช่วงเวลา

ซื้อครั้งเดียวตอนเริ่ม

ซื้อเพิ่มเติมได้

ประกาศมูลค่าทุกๆ สัปดาห์์

ประกาศมูลค่าทุกๆ วันที่มีการซื้อ-ขาย
หน่วยลงทุน

มีการจดทะเบียนซื้อ-ขายในตลาดรอง
เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

มีสภาพคล่อง ขึ้นกับวันที่เปิดซื้อขาย

33

ลงทุนให้รวยด้วย
กองทุนรวม

หลังจากทราบว่ากองทุนเปิด และกองทุนปิดคืออะไร สิ่งถัดมาที่นักลงทุนควรจะทราบ
ก็คือ กองทุนประเภทต่างๆ ที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป แต่เป็นการยากที่นักลงทุนเอง
จะหาประเภทของกองทุนที่เหมาะกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล ดังนั้น เพื่อ
เป็นการพัฒนาธุรกิจ “กองทุนรวม” ขึน้ ตามแนวทางสากล ตัง้ แต่ “วันที่ 1 กรกฎาคม 2554”
เป็ น ต้ น มา ทางส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต. มี ป ระกาศให้ ผู ้ ข ายหน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งให้ ผู ้ ล งทุ น
“ท�ำแบบสอบถาม” เพือ่ จะได้แนะน�ำการขายหน่วยลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า “Suitability”
และช่วยให้นักลงทุนได้รับรู้ถึงลักษณะในการรับความเสี่ยง (Risk Profile) ของตัวเอง
เพื่อจะได้น�ำไปสู่การตัดสินใจเลือกกองทุนที่เหมาะสมเพื่อลงทุนต่อไป
“ยกเว้นเป็น “กองทุนตราสารตลาดเงิน (Money Market Fund)” ที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศเท่านัน้ ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องท�ำแบบสอบถาม ในกรณีทผี่ ลู้ งทุนปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูลหรือ
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ขายหน่วยลงทุนต้องไม่ให้ค�ำแนะน�ำและไม่ขายหน่วยลงทุนให้ได้”
Risk Spectrum ของกองทุนรวม
ระดับ
ความเสี่ยง

เสี่ยงต�่ำ

ระดับ
ความเสี่ยง

ประเภท

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก

1

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศไทย

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในเงินฝาก/ตราสาร
หนี้/หลักทรัพย์อื่นตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด มีก�ำหนดช�ำระคืน
เมื่อทวงถามหรือครบก�ำหนดช�ำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนใน ตปท. บางส่วนแต่ไม่เกิน 50% ของ NAV โดย
ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้/หลักทรัพย์อื่นตามที่ส�ำนักงาน
ก�ำหนด มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม หรือครบก�ำหนดช�ำระคืน
หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน และมี portfolio duration ในขณะ
ใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV

4

กองทุนรวมตราสารหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

5

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้

6

กองทุนรวมตราสารทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่า 65% ของ NAV

7

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวด
อุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

8

กองทุนที่มีการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางเลือก

มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมี
โครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น Commodity/Gold fund/Oil
fund/Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต�่ำ

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

หมายเหตุ : *กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่ 4 - 8
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โดยค�ำถามจะมี 11 ค�ำถาม ในส่วนของ 10 ค�ำถามหลัก จะทดสอบความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงออกมาโดยแบ่งเป็นคะแนน ถ้าเสี่ยงได้น้อยคะแนนก็จะน้อย
ถ้าเสีย่ งได้มากคะแนนก็จะมาก เช็คตัวผูล้ งทุนในด้านต่างๆ ผ่านค�ำถามทัง้ 10 ข้อเป็นหลัก
เพือ่ จะได้นำ� สรุปออกมาเป็นคะแนน กับอีก 1 ค�ำถาม ซึง่ ไม่มคี ะแนนเป็นค�ำถามเกีย่ วกับ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีท่ีกองทุนมี
การลงทุนในต่างประเทศ แบบสอบถามนี้จะท�ำให้นักลงทุนรู้จักตัวเองในระดับหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกกองทุนเพื่อลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองต่อไป

ความเสี่ยงในการลงทุน
กองทุนรวม
สูง
กองทุนน�้ำมัน / ทองค�ำ

กองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมที่ลงทุน
ต่างประเทศ (FIF) /
กองทุน RMF

RMF/LTF/ ETF หุ้น
กองทุนรวมอสังหาฯ

กองทุนอสังหา (กองทุน
หมวดอุตสาหกรรม)

ความเสี่ยง

กองทุน
รวมผสม /
กองทุน RMF

กองทุนรวม
ตราสารหนี้

กองทุนรวม
คุ้มครองเงินต้น /
กองทุนรวมตลาดเงิน

ต�่ำ
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“เมื่อนักลงทุนทราบว่าตัวเอง “เป็นนักลงทุนประเภทไหน” แล้ว (ตามระดับ
คะแนนที่ได้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง)
ก็ถงึ เวลาต้องพิจารณา “เลือกกองทุนรวม” ให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยเช่นกัน โดย
กองทุนรวมจะแบ่งตามระดับความเสี่ยงเป็น 8 ระดับด้วยกัน โดยใช้ “แถบแสดง
ความเสี่ยง (Risk Spectrum)” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนเป็นตัวแสดงถึง
ความเสี่ยงของกองทุนให้นักลงทุนได้รู้ แต่หากนักลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ตัวเองสามารถยอมรับได้ก็ต้องเซ็นยินยอม
ว่าได้รับรู้ถึงความเสี่ยงในการลงทุนนั้นๆ แล้ว แต่โดยปกติก็จะแนะน�ำให้ลงทุน
ในกองทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองมากกว่า”

“เลือกกองทุนรวม”
ให้เหมาะสมกับตัวเอง
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สรุปผลคะแนนจากการท�ำ Risk Profile กับกองทุนที่เหมาะกับตัวเอง

คะแนนที่ได้

ระดับความเสี่ยง
กองทุน

ประเภทกองทุน

<15

(1)

1

กองทุนตลาดเงิน (MM) ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ

15-21

(2)

1–4

(1) + กองทุนตลาดเงิน, กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล,
กองทุนตราสารหนี้

22-29

(3)

1-5

(2) + กองทุนตราสารหนี้ที่มีการลงทุนใน Structured note,
กองทุนรวมผสม

30-36

(4)

1–7

(3) + กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

>= 37

(5)

1-8

(4) + กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) www.sec.or.th

จากเรื่องความเสี่ยงของแต่ละกองทุนที่ไม่เหมือนกันแล้ว แต่หากนักลงทุนบุคคล
ทั่วไปสนใจจะเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนด้วยตัวเองกับการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมก็สามารถท�ำได้ เพียงแต่ควรเลือกเปรียบเทียบ “ส้ม” กับ “ส้ม” คือ นโยบาย
การลงทุนที่เหมือนกัน และตระหนักถึงกระบวนการลงทุนที่มีกรอบนโยบายและ
ความยืดหยุน่ ทีต่ า่ งกันของนักลงทุนทัง้ 2 ประเภท ด้วย ในการพิจารณาเพือ่ ประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเอง

=

ควรเลือกเปรียบเทียบ
นโยบายการลงทุน
ที่เหมือนกัน
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NAV ดูให้รู้ อ่านให้เป็น

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องการเลือกกองทุน เรามาดูก่อนว่า NAV คืออะไร และ
วิธีการที่กองทุนคิดค่าธรรมเนียมจากเรา เพราะเรื่อง NAV และค่าธรรมเนียมนี่แหละ
ที่ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เพราะว่ า ท่ า นนั ก ลงทุ น บางท่ า นยั ง คงมี ค วามเข้ า ใจผิ ด และ
บางครั้งก็ซื้อขายกองทุนเหมือนกับซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ โดยอาจจะไม่ได้
พิจารณาเรือ่ งค่าธรรมเนียม ซึง่ ระยะยาวแล้วอาจจะท�ำให้นกั ลงทุนเสียประโยชน์แทนที่
จะได้ประโยชน์จากการลงทุน
NAV หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ถ้าจะอธิบายเพื่อให้
เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือ หลังจากกองทุนได้ลงทุนไป 1 วัน (ไม่นับรวมกองทุนที่
ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ) ทางกองทุนก็จะมาประเมินมูลค่า NAV โดยสมมติวา่
วันนี้หุ้น ABC ในกองทุนราคาเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ของกองทุนก็เพิ่มตาม ในทางกลับกัน
ถ้าราคาหุน้ ปรับตัวลดลงก็แสดงว่ากองทุนของเรามีสนิ ทรัพย์ลดลง เราเรียกวิธกี ารนีว้ า่
การค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) แต่เราต้อง
หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้นนั่นเอง จึงจะเป็น NAV
มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด
+ ผลตอบแทนสะสม
+ เงินสด

- ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวม

= มุลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
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แต่เวลาท่านนักลงทุนจะท�ำการซื้อขายกองทุนต้องท�ำเป็นต่อหน่วยก่อน เช่น
กองทุนมี NAV (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) อยู่ 1 ล้านบาท แต่จ�ำนวนหน่วยที่ขายให้กับ
นักลงทุนก็คอื 1 แสนหน่วย ดังนัน้ NAV ต่อหน่วย = 1 ล้านบาท/แสนหน่วย = 10 บาท
ต่อหน่วย
มูลค่าต่อหน่วย (NAV ต่อหน่วย)

=

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน

ซึง่ NAV ต่อหน่วย คือราคาซือ้ ขายกันของกองทุน เมือ่ NAV มีการปรับขึน้ ก็แสดงว่า
กองทุนนั้นก�ำลังมีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น แต่เรื่องที่ราคาของ NAV ถูกหรือแพง ไม่ได้
บ่งบอกว่าเป็นกองทุนที่ท�ำผลตอบแทนได้ดี หรือ ไม่ดี โดยขอตัวอย่างดังนี้
“กองทุน A มี NAV ต่อหน่วยอยู่ที่ 10 บาท และ กองทุน B มี NAV ต่อหน่วย
อยู่ที่ 20 บาท เราคงไม่สามารถบอกได้ว่ากองทุน A มีแนวโน้มที่ดีกว่า หรือน่าซื้อกว่า
กองทุน B เพราะมีสินทรัพย์ที่ถูกกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้”
กองทุน A มี NAV ต่อหน่วยอยู่ที่ 10 บาท 3 เดือน ต่อมาตลาดหุ้นขึ้น แต่ผู้จัดการ
กองทุนเลือกหุน้ ผิดท�ำให้ ตัวหุน้ ส่วนใหญ่ในกองทุนได้ปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาดหุน้
ส่งผลให้ NAV กองทุน A อยู่ที่ 5 บาท
กองทุน B มี NAV ต่อหน่วยอยูท่ ี่ 20 บาท 3 เดือน ต่อมาตลาดหุน้ ขึน้ และผูจ้ ดั การ
กองทุนเลือกหุน้ ได้ดี โดยตัวหุน้ ทีอ่ ยูใ่ นกองทุนได้ปรับตัวสูงขึน้ ตามตลาดหุน้ ทีเ่ ป็นขาขึน้
ดังนั้น NAV กองทุน B มาอยู่ที่ 25 บาท
จากตัวอย่าง กองทุนที่มี NAV ต�่ำๆ ไม่ได้หมายความว่าดี เพราะราคา NAV ถูก
แต่อาจจะหมายถึงการบริหารจัดการไม่ดีก็ได้ ในทางกลับกัน การที่มี NAV สูงอยู่
ก็มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน ถ้าผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้นได้ดี ดังนั้นเราจะไม่ค่อย
เปรียบเทียบ NAV กัน แต่จะดูแนวโน้มการเติบโตของ NAV มากกว่า
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แต่จดุ นึงทีน่ กั ลงทุนต้องระวังคือ อาจจะเห็นว่ามีบางกองทุนราคา NAV เพิม่ สูงขึน้
แล้วก็ลดต�่ำลง แล้วก็สูงขึ้นอีก เป็นรอบๆ ไป นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน
บริหารไม่ดี เพียงแต่กองทุนมีการจ่ายปันผลออกมาเท่านัน้ เอง (การจ่ายปันผลจะท�ำให้
NAV ลดลง) ดังนั้นการที่เราเห็นว่า NAV ของกองทุนบางตัวไม่ได้วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งที่
มีการจัดการที่ดี แต่เราต้องลองตรวจดูก่อนว่ากองทุนมีการจ่ายปันผลหรือไม่
ที่เราต้องทราบว่า NAV คืออะไรก็เพราะว่า เจ้า NAV นี่เองที่จะเป็นราคาซื้อ-ขาย
กองทุน โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วนก็คือ

1
2

ราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขาย คือราคาที่กองทุนจะเสนอขายให้กับนักลงทุน
การค�ำนวณคือ => NAV + 0.0001 + ค่าธรรมเนียมในการซื้อ

ราคาเสนอซื้อ
ราคาเสนอซื้อ คือราคาที่กองทุนจะซื้อหน่วยลงทุนจากนักลงทุน
การค�ำนวณก็คือ => NAV – ค่าธรรมเนียมในการขาย

คราวนีเ้ รามาดูคา่ ธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยในการทีเ่ ราจะต้องจ่ายเวลาซือ้ กองทุนรวม
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วย (เวลาซื้อ-ขาย)

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วย (เวลาซื้อ-ขาย) คือส่วนที่ต้อง
จ่ายให้กับ บลจ. และตัวแทนขาย โดยผู้ลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหมือนการซือ้ ขายหุน้ ทีต่ อ้ งจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้กบั โบรกเกอร์รวมถึงเวลาทีม่ ี
การสับเปลี่ยนกองทุนด้วย ซึ่งในตอนที่ท่านก�ำลังจะซื้อกองทุนส่วนใหญ่       
เจ้าหน้าการตลาดจะบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ฟังอีกครั้ง
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2

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน โดยส่วนใหญ่ให้เราดูที่ Total Expense
ได้เลย (ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน) แต่เรามักจะไม่เห็นค่าใช้จา่ ย
ส่วนนี้เท่าใดนัก เพราะค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเก็บหลังจากที่เราเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายกองทุนในแต่ละวันที่คิด NAV

หลักการคิดค่าธรรมเนียมแบบนี้ก็คือ น�ำ 1.8% ( เลขสมมติที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุน) หารด้วยจ�ำนวนวันท�ำการใน 1 ปี จะได้เป็นค่าธรรมเนียมทีเ่ ป็น % ต่อวัน
ทางกองทุนก็จะน�ำค่าธรรมเนียมที่เป็น % ต่อวันนี้ไปคูณกับมูลค่า NAV ของกองทุน
เพื่อเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายต่อวันนั่นเอง
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