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กองทุนรวม 

อยากซ้ือหุ้น? เร่ิมท่ี "กองทุนดชันี" 
 

ศริถัยา อศิรภกัด ี(เฟิรน์)   

ผูด้าํเนินรายการดา้น Personal Finance 
www.facebook.com/WealthMeUp 

  

   

 
คาํถามยอดฮติของ "วา่ทีน่กัลงทุน" ในยคุปจัจุบนักค็อื...จะเริม่ตน้ยงัไงด?ี 
เงนิน่ะม.ี.. 
ขอ้ด ี(ของหุน้) กร็ู ้ 
แต่จะใหท้าํอะไรก่อน-หลงั?  
งงไปหมด จบัตน้ชนปลายไมถู่ก… 

หลายคําถาม หลากขอ้สงสยั ที่ไม่มคีําตอบใดใช้ได้กบัทุกคนเช่นน้ี คําตอบที่ได้ย่อมต่างออกไป...อยู่ที่ใคร 
เป็นผูต้อบคาํถาม ;) 

ในฐานะมนุษยบ์า้กองทุนรวมคนหน่ึง  (ไมใ่ช่ 'มนุษยป้์า' นะ 55) เมื่อมคีนมาถามวา่ ถา้จะลงทุนควรเริม่ยงัไง
... สิง่ทีต่อบไปอยา่งมัน่ใจคอือยากใหใ้ช ้"กองทนุดชันี" 

คาํแนะนําของผมง่ายมาก... 
แบ่งเงินลงทนุ 10% ไว้ในตราสารหน้ีระยะสัน้  

และอีก 90% ใน "กองทนุดชันี" ท่ีมีต้นทนุตํา่ๆ 

ผมเช่ือว่านโยบายการลงทนุน้ี... 
จะทาํให้ “ผลของการลงทุนระยะยาวดีกบันักลงทนุส่วนใหญ่” 
และดีกว่าบรรดานักลงทนุสถาบนัท่ีเกบ็ค่าธรรมเนียมแพงๆ 

-Warren Buffett- 

จรงิๆ แลว้ "กองทุนรวม" สามารถแบง่สไตลก์ารลงทุนกวา้งๆ ไดเ้ป็น 2 รปูแบบคอื 

1.  Active คอืการลงทุนทีม่เีป้าหมาย "เอาชนะ" ตลาด ดชันี หรอื อุตสาหกรรม ทีเ่ป็นตวัเปรยีบเทยีบ 
2.  Passive คอืการลงทุนเพยีงเพื่อใหผ้ลตอบแทนทีไ่ด ้"ล้อไปกบั" ตลาด ดชันี หรอื อุตสาหกรรม ทีเ่ป็นตวั

เปรยีบเทยีบ 
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ซึ่ง "กองทุนดชันี" ถือเป็นการลงทุนแบบ Passive อย่างเช่น กองทุนดชันี SET50 ในบ้านเราก็จะมี
เป้าหมายการลงทุนคอื "ทาํผลตอบแทนใหล้อ้ไปกบัดชันี SET 50"  

กองทุนนัน้อาจลงทุนหุ้นทัง้ 50 ตวัเหมอืนดชันี SET 50 เป๊ะ หรอืไม่ก็อาจลงทุนในหุ้นบางตวั เพื่อให้ได้
สดัสว่น เทา่ๆ กบัดชันี SET 50 

หากคุณกําลงัตัง้คาํถามวา่...แล้วมนัดียงัไง? ทาํไมต้องเร่ิมท่ีกองทุนแบบน้ี? 3 ขอ้น้ีคอืคาํอธบิาย (เข้าใจ
ง่าย, กระจายการลงทนุ, ค่าธรรมเนียมตํา่) 

1.  เข้าใจง่าย (+) 

Warren Buffett และ Bill Gates พดูเสมอวา่ จงทาํเร่ืองเงินให้ 'ง่าย' เข้าไว้ เพราะถา้ยากกค็งไมม่ใีครอยาก
ลงมอืทาํ  

ความงา่ยของ "กองทุนดชันี SET 50" กค็อืหากเราอยากรูว้า่กองทุนรวมทีเ่ราใสเ่งนิเขา้ไปลงทุนเป็นอยา่งไร
...กด็ไูดจ้าก "ดชันี SET 50" ทึม่รีายงานตลอดเวลาผา่นชอ่งทางต่างๆ และผลการดาํเนินงานของกองทุนกม็กัจะเป็นไป
ตามการเคลื่อนไหวของดชันี  

ขณะที่กองทุนหุ้นประเภทอื่น หรอืหุ้นรายตวัที่เราลงทุนเองอาจไม่ได้ลอ้ไปตามดชันี เน่ืองจากนโยบายการ
ลงทุน หรอืปจัจยัแวดลอ้มอื่นๆ ของธุรกจิ ซึ่งอาจทําให ้'ว่าที่นักลงทุน' สบัสน งงงวย ไม่เขา้ใจ กระทัง่ตดัสนิใจผดิๆ 
ถกูๆ ไปโดยไมรู่ต้วั  

นอกจากนัน้หุน้ทีอ่ยูใ่น "กองทุนดชันี SET 50" กค็อื 50 บรษิทัยกัษ์ใหญ่ทีเ่ราๆ ท่านๆ รูจ้กัด ีซือ้สนิคา้หรอื
ใช้บรกิารเป็นประจํา และนัน่ก็จะทําให้เรารูว้่าเราถอืหุน้อะไรอยู่ หรอืลงทุนเป็นเจ้าของกจิการอะไรบ้าง (อยากรูว้่ามี
บรษิทัไหนลองเขา้ไปด ู “รายชื่อหลกัทรพัยท์ีใ่ชค้าํนวณดชันี” บนเวบ็ www.set.or.th ไดเ้ลย) ซึง่จะมกีารปรบัหุน้ให้
เป็นไปตามเกณฑทุ์กๆ 6 เดอืน  

2.  กระจายการลงทนุ (+) 

“การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศกึษาขอ้มูลก่อนตดัสนิใจลงทุน” (พูดเรว็ๆดว้ย) ไดย้นิประโยคน้ีทไีร 
ความมัน่ใจลดลงทุกท ีแต่น่ีคอืโลกแห่งความเป็นจรงิ เพราะคงไม่มกีารลงทุนไหนใหผ้ลตอบแทนดเีลศิโดยปราศจาก
ความเสีย่ง! (ถา้มกีระซบิบอกเฟิรน์บา้งนะคะ ^^) 

แต่เดีย๋วก่อน...ความเสีย่งทีว่่า เราเองกบ็รกิารจดัการไดง้่ายๆ ดว้ยการ “กระจายการลงทุน” เหมอืนสุภาษิต
ทีว่า่ “อยา่ใสไ่ขทุ่กใบไวใ้นตะกรา้เดยีวกนั” พดูงา่ยๆ กค็อื อยา่ทุม่หมดหน้าตกั กบัอะไรเพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

การซื้อหุน้รายตวักเ็ปรยีบเสมอืนเราใสไ่ขทุ่กใบ (เงนิทัง้หมด) ไวใ้นตระกรา้เดยีว (หุน้ตวัเดยีว) ซึง่ความเสีย่ง
ย่อมสงูกว่าการกระจายเงนิไปลงทุนหุน้ 50 ตวัใน "กองทุนดชันี SET 50" ยกเวน้แต่เรามเีงนิมากพอที่จะซื้อหุ้น
หลายๆ ตวัเพือ่กระจายการลงทุน หรอืศกึษาขอ้มลูมาแน่นพอทีจ่ะทุม่กบัสดุยอดหุน้เพยีงไมก่ีต่วั... 
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แต่ถ้ามเีงนิไม่มากนัก ความรู้ยงัไม่แน่นพอ การใช้เงนิจํานวนเท่ากนัลงทุนใน "กองทุนดชันี SET 50"  
(บางกองทุนรวมเริม่ตน้ที ่1,000 บาท) กน่็าจะเป็นวธิทีีช่ว่ยกระจายความเสีย่งไดเ้ป็นอยา่งด ี

3.  ค่าธรรมเนียมตํา่ (+) 

น่ีคอืขอ้เด่นสําคญัของ “กองทุนดชันี” บนโลกใบน้ี เพราะเมื่อลงทุนตาม (น้ําหนัก) ดชันี ผู้จดัการกองทุน 
กไ็ม่ตอ้งคดิเยอะ ไม่ตอ้งเลอืกหุน้ใหป้วดหวั หรอืไม่ตอ้งมวัหากลยุทธท์ีจ่ะชนะตลาด เมื่อใชพ้ลงัไมเ่ยอะ...กเ็ลยไมต่อ้ง
เกบ็ค่าธรรมเนียมแยะ และจากค่าเฉลีย่ กองทุนดชันี SET 50 ในบา้นเราประมาณ 10 กองทุน (ไม่นบัรวมกองทุน 
LTF-RMF) กค็ดิคา่ธรรมเนียมอยูท่ีป่ระมาณ 1% ขณะทีก่องทุนหุน้ทัว่ไปมคีา่ธรรมเนียมทีม่ากกวา่นัน้ 

แมว้า่จะ 'เข้าใจง่าย กระจายการลงทุน และค่าธรรมเนียมตํา่' แต่เหรยีญม ี2 ดา้นเสมอ “กองทุนดชันี”  
กม็ ี2 ขอ้ดอ้ยทีเ่ราควรรูไ้วเ้ชน่กนั (มัน่คงแต่เช่ืองช้า, ไม่ใช่ผูช้นะ) 

1.  มัน่คงแต่เช่ืองช้า (-) 

อยา่งทีท่ราบกนัดวีา่ บรษิทัยกัษ์ใหญ่ มคีวามมัน่คงสงู รายไดส้มํ่าเสมอ ความเสีย่งทีจ่ะลม้ละลายกต็ํ่า แต่นัน่ก็
เป็นทัง้ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย เพราะความใหญ่น่ีเองที่ทําใหก้ารเตบิโตของบรษิทัเหล่าน้ีเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่
โดดเดน่โตไวเหมอืนหุน้ขนาดเลก็ หรอืหุน้ขนาดกลาง (Small & Medium)  

ดงันัน้ ในระยะ 1 ปีใหห้ลงั...แมภ้าพรวมตลาดหุน้ไทยจะสดใส แต่หุน้ใหญ่ๆ กไ็ม่ค่อยขยบัไปไหน เพราะ
บรษิทัขนาดเล็กและกลางต่างหากที่เติบโตได้อย่างโดดเด่น และน่าสนใจ กระทัง่นานาบลจ. ต่างตบเท้าทยอยออก
กองทุนประเภทน้ีกนัยกใหญ่ ซึง่หากใครลงทุนใน กองทนุดชันี SET 50 ไว.้..อาจ “ไมไ่ดด้ัง่ใจ” กเ็ป็นได ้

2.  ไม่ใช่ผูช้นะ (-) 

เพราะเป้าหมายหลกัของ “กองทุนดชันี” คอืการลงทุนเพื่อใหไ้ดเผลตอบแทน  "ล้อไปกบั" ตลาด ดชันี หรอื
อุตสาหกรรม ดงันัน้จงึเป็นไปไดย้ากมากทีก่องทนุประเภทน้ี จะโดดเดน่ เดง้ดึง๋ เป็นทีห่น่ึง ชนะใครต่อใคร... 

“วา่ทีน่ักลงทุน” จงึควรทําความเขา้ใจในเรื่องน้ีไวด้ว้ยวา่ หากรกัจะลงทุนในกองทุนดชันีแลว้...จงอยา่หวงัให้
เขาทาํผลงานโดดเดน่ เฉกเช่นกองทุนทีม่เีป้าหมาย “เอาชนะ” ตลาดอยา่ง Active Fund เพราะเจา้ “กองทุนดชันี” หา
ไดถ้กูตัง้ขึน้มาเพือ่ตอบวตัถุประสงคน์ัน้ไม ่

รูแ้บบน้ีแลว้...ลองช่างน้ําหนัก ขอ้เด่น-ขอ้ดอ้ย ของ “กองทุนดชันี” ดูวา่ถูกจรติกบัเราในฐานะ “เจา้ของเงนิ” 
มากน้อยแคไ่หน...และถา้คาํตอบคอื “มนัใชอ่่ะ” สปัดาหห์น้าเฟิรน์จะมาลว้ง แคะ แกะ (แต่ไมเ่กา) กองทุนดชันี SET 50 
ในเมอืงไทยใหด้วูา่...กองไหนเจ๋งจรงิ! 

 

****************************************************************** 

ตดิตามบทความเกีย่วกบัการเงนิและการลงทุนทีน่่าสนใจอืน่ๆ ไดท้ี ่www.tsi-thailand.org 


