เติมความรู้

ปั

จ จุ บั น ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกรวมถึ ง
ประเทศไทยด้ ว ยต้ อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ท าง
การเงิ น ครั้ ง ใหญ่ ทำให้ ก ารขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศต่ า งๆชะลอตั ว ลง
มาตรการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ นำมาใช้
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งคือการลด
อัตราดอกเบีย้ ลงทัง้ นีเ้ พือ่ จูงใจให้มกี ารลงทุน
และจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ นัน่ เอง แต่ผลทีต่ าม
มาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้กค็ อื ผูอ้ อมทัง้ หลาย
ต่างมีรายได้จากดอกเบีย้ ลดลงไป สหกรณ์ทม่ี ี
เงิ น เหลื อ และนำไปฝากกั บ ธนาคารหรื อ
ลงทุ น ในพั น ธบั ต รก็ ป ระสบปั ญ หานี้ เช่ น
เดียวกัน หลายสหกรณ์จึงเริ่มมองหาทาง
เลือกในการบริหารเงินใหม่ที่จะได้ผลตอบ
แทนมากขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมเป็น
ทางเลือกหนึ่งซึ่งน่าสนใจ เพื่อให้สหกรณ์
ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบ
แทนและความเสีย่ งของการลงทุนในกองทุน
รวมมากขึน้ บทความนีจ้ งึ เน้นทีจ่ ะกล่าวถึงใน
เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นพิเศษ
ก่ อ นอื่น เรามาทำความเข้ า ใจกั น
ซักหน่อยว่ากองทุนรวมนัน้ คืออะไร กองทุน
รวมนั้นความจริงก็คือการรวบรวมเงินจาก
นักลงทุนทั่วไปเพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาด
ใหญ่ แล้วจึงนำเงินที่รวบรวมได้น้นั ไปลงทุน
ตามที่ได้ตกลงไว้กับนักลงทุน โดยกองทุนนี้
จะบริ ห ารโดยบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ซึ่ ง
จะทำหน้ า ที่ล งทุ น แทนนักลงทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน กองทุนรวมต้องมีการจดทะเบียน
กับกลต.และจัดตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนขึ้นมาตามกฎหมาย ในกรณีท่ี
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น ล้ ม ละลายผู้ ดู แ ลผล
ประโยชน์ ก็จะเข้ามาช่วยเพื่อนำเงินมาคืน
ให้แก่นกั ลงทุน นอกจากนัน้ ถ้าบริษทั จัดการ
กองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนที่แจกให้
แก่นักลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็สามารถ
เอาผิ ด กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น แทน
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ณัฐพล ชวลิตชีวิน

กองทุนรวม :

โอกาสและความเสี่ยง
ที่มีต่อสหกรณ์

ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน กองทุนรวมนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากบริษัทจัดการกองทุน ดังนั้นหากบริษัทจัดการกองทุนมีปัญหาทางการเงิน
จึงไม่กระทบต่อผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับแต่อย่างใด ถึงตอนนี้หวังว่า
ทุกท่านคงเข้าใจกันแล้วนะครับว่ากองทุนรวมคืออะไร โดยเฉพาะประเด็นการ
แยกระหว่างกองทุนกับผูจ้ ดั การกองทุน
ต่อไปเราจะมาดูกนั ว่ากองทุนรวมนัน้ มีดว้ ยกันประเภท ความจริงมีวธิ ี
การแบ่งได้หลายแบบเช่น แบ่งตามการรับซือ้ หรือจะแบ่งตามนโยบายการลงทุน
ก็ได้ การแบ่งแบบแรกนัน้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบๆแรกเป็นกองทุนแบบเปิด
ซึง่ จะเปิดโอกาสให้นกั ลงทุนสามารถซือ้ และขายได้เรือ่ ยๆ ส่วนแบบทีส่ องเรียกว่า
กองทุนแบบปิด นักลงทุนสามารถซื้อในตอนเริ่มตั้งกองทุนและไม่สามารถ
จะขายได้กอ่ นครบกำหนดทีร่ ะบุไว้เช่น 3 ปี 5 ปีเป็นต้น แต่เพือ่ ช่วยนักลงทุนที่
ต้องการเงินก่อนครบกำหนด ผู้จัดการกองทุนสามารถที่จะนำไปจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้วไม่คอ่ ยเป็นทีน่ ยิ มกันเท่าไหร่
เพราะราคาซือ้ ขายจะต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์ตอ่ หน่วย (NAV) กองทุนทีก่ ำลังเป็น
ทีน่ ยิ มในต่างประเทศทีเ่ รียกว่า ETF หรือ Exchange Traded Fund ก็มีรูปแบบ
คล้ายกับกองทุนแบบปิดนั่นเอง

การแบ่ ง ตามนโยบายการลงทุ น นั้ น สามารถได้
มากมายหลายประเภทตามประเภทของสินทรัพย์ท่กี องทุน
ไปลงทุน เช่น กองทุนตราสารทุน จะนำเงินไปลงทุนในหุ้นซึ่ง
ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กองทุนประเภทนี้
ยังแบ่งย่อยๆ ได้อีกมากมาย เช่น กองทุนเน้นหุ้นที่เติบโตเร็ว
(Growth Fund) กองทุนที่เน้นหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
(Value Fund) กองทุนที่เน้นลงทุนในสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น
(Sector Fund) เป็นต้น กองทุนตราสารหนี้ เป็นกองทุนทีน่ ำเงิน
ไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งต้องระบุในตอนเริ่มต้นว่าจะลงทุน
ในตราสารหนีภ้ าครัฐ หรือเอกชนถ้าเป็นเอกชนจะต้องมีเรตติง้
ตั้งแต่เท่าใดขึนไป นอกจากนั้นกองทุนตราสารหนี้ยังแบ่งเป็น
กองทุนตราสารหนีร้ ะยะยาวทีล่ งทุนในตราสารอายุมากกว่า 1
ปี และกองทุนระยะสั้นจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นกว่า 1
ปี กองทุนตลาดเงิน เป็นกองทุนทีไ่ ปลงทุนคล้ายๆ กับกองทุน
ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ คืออายุไม่เกิน 1 ปี แต่อาจจะลงทุนในตราสาร
การเงินอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ตราสารหนีด้ ว้ ยก็ได้ กองทุนแบบผสมเป็น
การลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนในสัดส่วนที่กำหนด
ไว้ เช่น ลงในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อย 35 แต่ไม่เกินร้อยละ
65 แต่ถ้าไม่กำหนดสัดส่วนเอาไว้แน่นอนแล้วแต่ผู้จัดการกอง
ทุน เรียกว่า กองทุนผสมแบบยืดหยุน่ นอกจากนัน้ ยังมีกองทุน
ที่จ่ายผลตอบแทนอิงตามดัชนี เรียกว่า กองทุนอิงดัชนี หรือ
Index Fund เช่นอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 50 หรือดัช
นีราคาหุน้ ต่างประเทศเป็นต้น ล่าสุดก็มกี องทุนทองคำทีน่ ำเงิน
ไปลงทุนในทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไปลงทุนในอาคาร
สำนักงาน หรือ อพาร์ทเมนต์ให้เช่า แล้วนำเงินค่าเช่ามาจ่าย
ในแก่นกั ลงทุน กองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ นำเงินไปลงทุน
ในหุน้ หรือตราสารหนีต้ า่ งประเทศ เช่น กองทุนเกาหลีไปลงทุน
ในตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชนและหน่วยงานกึ่งรัฐในเกาหลี
ที่มีเรตติ้งตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปเป็นต้น กองทุนหน่วยลงทุนหรือ
Fund of Fund เป็นกองทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทีม่ อี ยูใ่ นตลาด

แทนที่จะซื้อหุ้นหรือตราสารหนี้เอง สุดท้ายคือกองทุนเพื่อ
บริหารภาษีซึ่งสองประเภทคือ กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)
และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทั้งสองกองทุนนักลงทุน
สามารถเอาไปหั ก ภาษี เ งิ น ได้ ป ลายปี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 15
ของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทเป็นต้น แต่ทั้งสองกองทุน
สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลแบบสหกรณ์
เห็นไหมหละครับว่า กองทุนมันมีเยอะขนาดไหน
แต่ ก ารลงทุ น ในกองทุ น เหล่ า นี้ มั น มี ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย อย่ า งไร
กั น บ้ า ง เมื่ อ เที ย บที่ เราลงทุ น เองซึ่ ง ก็ ผ มสรุ ป ได้ ดั ง นี้ ค รั บ
เอาข้อดีก่อนก็แล้วกัน 1) การลงทุนในกองทุนรวมใช้เงินไม่
มากนักชาวบ้านธรรมดามี เงินหมื่นก็ซ้ือได้แล้ว 2) เป็นการ
กระจายการลงทุ น เพราะเงิ น ที่ ร วบรวมมานั้ น มี ม ากพอที่
จะลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ได้ ห ลายประเภทซึ่ ง ช่ ว ยให้ มี
ความเสีย่ งลดลง แต่ถา้ เราลงทุนเอง เงินทีม่ นี อ้ ยทำให้ลงทุนได้
น้อยลงด้วยและที่สำคัญอาจจะซื้อเองไม่ได้ เพราะเงินน้อย
3) กองทุนบางแบบเช่นกองทุนตลาดเงินมีสภาพคล่องไปต่าง
จากการฝากเงินไว้กับธนาคารแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการ
ฝากไว้กบั ธนาคารและไม่เสียภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยอีกด้วย เนือ่ งจาก
กองทุนแทบทุกกองมักไม่จา่ ยเงินปันผลแต่จะเลีย่ งเป็นการขาย
หน่วยลงทุนคืนอัตโนมัติแทนอย่างไรก็ดีผลประโยชน์ทางภาษี
คงไม่เป็นประโยชน์สำหรับสหกรณ์เท่าใดนัก 4) บริหารโดย
มืออาชีพอย่างน้อยผูจ้ ดั การกองทุนก็ตอ้ งผ่านการสอบใบอนุญ
าตจากกลต.จึงจะสามารถบริหารกองทุนได้และน่าจะรูห้ ลักการ
ลงทุนมากกว่าสหกรณ์ 5) ไม่ตอ้ งปวดหัวคอยติดตามภาวะตลาด
หุน้ อัตราดอกเบีย้ หรือราคาทองคำ เพราะมีคนติดตามให้แทน
สิน้ เดือนเขาก็สง่ รายงานการวิเคราะห์มาให้เราอ่าน ข้อ 6) ทำให้
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เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายและกว้างขวาง
มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะเห็นได้จากที่กล่าวมาแล้วข้างบนว่ามีท้ัง
หุน้ ตราสารหนีท้ ง้ั ในและต่างประเทศ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น ส่วนข้อเสียนั้นก็มีเช่นเดียวกันคือ 1) การลงทุนใน
กองทุนรวมแม้จะบริหารโดยมือโปรแต่กม็ คี วามเสีย่ งจากหลาย
ปัจจัย เช่น ความเสีย่ งด้านตลาดเพราะราคาหุน้ ราคาตราสารหนี้
หรื อ แม้ แ ต่ ท องคำล้ ว นไม่ ไ ด้ ตี ต๋ั ว แบบ One-way Ticket
มีแต่ข้ึนอย่างเดียวลงไม่ได้ ราคาลงก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ
ความเสี่ยงด้านเครดิต เช่นบริษัทอาจเจ๊งแล้วไม่สามารถชำระ
หนี้คือได้ หรือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ
กองทุน ที่ไปลงทุนในต่างประเทศค่าเงินก็มีข้ึนมีลงได้ อัตรา
ดอกเบี้ยตราสารหนี้ในต่างประเทศอาจจะสูงกว่าบ้านเรา แต่
พอแลกกลับเป็นเงินบาทอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ 2) กองทุน
รวมเป็นการลงทุนแบบเหมาโหลถูกกว่า เพราะฉะนัน้ นักลงทุน
จะไปเลือกเอาตามใจชอบไม่ได้ เช่นลงทุนในกองทุนแบบปิด
ก็ต้องถือจนครบกำหนด ไม่ชอบหุ้นตัวนี้ ผู้ออกตราสารหนี้
รายนี้กเ็ ลือกไม่ได้ 3) การลงทุนในกองทุนไม่เหมาะสำหรับผู้
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ที่ต้องการผลตอบแทนในระยะสั้น แต่จะเหมาะสำหรับระยะ
ปานกลางและระยะยาวมากกว่าเพราะดอกเบี้ยของตราสาร
หนี้มักจะจ่ายปีละสองครั้ง หรือปันผลจากหุ้นก็เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ การลงทุนสัน้ ๆ ควรจะเลือกกองทุนตลาดเงินหรือกองทุน
ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ อาจจะเหมาะกว่า 4) แน่นอนทีก่ ารลงทุน
ผ่านกองทุนรวมย่อมมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ประเภทของกองทุน
ที่เราไปลงทุนและกลยุทธ์ในการลงทุน กองทุนตราสารทุน
แบบซื้อๆ ขายๆ ย่อมแพงกว่ากองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อแล้ว
ถือจนครบกำหนด
ทีน่ เ้ี ราก็รจู้ กั กองทุนรวมกันพอสมควรแล้วถ้า เกิดต้องการ
จะลงทุนขึน้ มาเราควรจะพิจารณาเรือ่ งใดกันบ้าง ประการแรก
ขอให้เลือกกองทุนที่ตรงกับความต้องการของเรา เช่นถ้าเรา
ต้องการผลตอบแทนระยะสัน้ ทีผ่ ลตอบแทนมากกว่าฝากแบงค์
ก็ตอ้ งเลือกกองทุนตราสารหนีร้ ะยะสัน้ หรือไม่กก็ องทุนตลาดเงิน
ประการต่อมาต้องถามตัวเองก่อนว่า รับความเสีย่ งได้ขนาดไหน
เพราะกองทุนทุนรวมเองก็เสี่ยงไม่น้อยการลงทุนเองโดยตรง
ราคาหุน้ ตก NAV หรือมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิกต็ อ้ งลดลงด้วย และ
ที่ควรเข้าใจไว้ด้วยก็คือกองทุนรวมจำเป็นต้องคำนวณ NAV
ตามราคาตลาดทุกวัน เพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจว่าวันหนึ่งมัน
อาจจะขาดทุนได้ แล้วอีกวันก็กำไรได้เหมือนกัน ข้อต่อมาขอ
อย่าได้ลงทุนในกองทุนที่เราไม่ค่อยรู้จักมันว่ามีโอกาสกำไร
หรือขาดทุนอย่างไร อย่างเช่น กองทุนทองคำ กองทุนหุน้ ต่าง
ประเทศที่ไม่มีโอกาสรู้เลยว่า ผู้จัดการกองทุนจะไปซื้ออะไร
มา ที่ส ำคั ญ ถ้ า จะลงทุ น กองทุ น ต่ า งประเทศ ก็ ข อให้ เ ลื อ ก
กองทุ น ที่มีก ารป้ องกั น ความเสี่ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ยนไว้
ทัง้ จำนวน ไม่เช่นนัน้ อาจจะน้ำตาตกทีหลังได้ และถ้าจะเลือก
ลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รายใดขอให้ ดู ผ ลงานใน
อดีตเสียก่อนว่า กองทุนที่บริหารนั้นมีผลงานเป็นอย่างไร
อย่างน้อยควรย้อนหลังไปซักสามปี เพราะมีอยูบ่ อ่ ยๆ ทีผ่ จู้ ดั การ
กองทุนบางรายอาจจะเก่งช่วงขาขึ้น บางรายเก่งเฉพาะขาลง
จะใช้ บ ริ ก ารรายไหนก็ ต้ อ งเลื อ กให้ ดี ห น่ อ ย หรื อ อาจจะดู
จากการให้รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมของ Bangkok Post/
Lipper เป็ น แนวทางก็ ไ ด้ เท่ า นี้ ส หกรณ์ ทั้ ง หลายก็ น่ า จะ
ปลอดภัยได้ไม่น้อยทีเดียว

