กองทุนรวมคืออะไร
หากคุณเป็ นคนหนึ่งที.่ ..
...อยากลงทุนใจจะขาด แตไมมีเวลาติดตาม...
...มีเวลาเหลือเฟอ แตไมคอยมีความรูเรื่องหุนและตราสารหนี้…
...มีเงินไมมาก แตอยากลงทุน...
...ไมมีประสบการณลงทุน ไมมั่นใจจะลงทุนดวยตนเอง…
ถ้าเหล่านี้คอื ปญั หาของคุณ “กองทุนรวม” (Mutual Fund) เป็ นทางเลือกการลงทุนอันดับต้นๆ ทีจ่ ะช่วยให้
คุณต่อยอดความมังคั
่ งได้
่
เพราะกองทุนรวมมี “มืออาชีพ” คอยดูแลการลงทุนให้ ใช้เงิ นลงทุนไม่มาก เริม่ ต้นได้ตงั ้ แต่หลักพันบาทขึน้
ไป แถมยังมีกองทุนให้เลือกมากมายหลายประเภท จากบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) กว่า 20 บริษทั ซึง่
น่ าจะมีสกั กองที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสไตล์การลงทุนของคุณ เพราะไม่ว่าคุ ณจะชอบหุ้น
พันธบัตร ทองคํา อสังหาริมทรัพย์ จะ Go Inter หรือชอบประหยัดภาษี กองทุนรวมมีครบให้เลือก ทัง้ ระยะสัน้ ระยะ
ยาว ตามใจคุณ
นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุนรวมยังช่ วยลดความเสี่ ยงให้ เงิ นน้ อยๆ ของคุณได้อกี ด้วย เพราะกองทุน
รวมจะนํ า เงินลงทุ นของผู้ลงทุ น รายย่อ ยมารวมกันเป็ นเงินลงทุ น ก้อ นใหญ่ และนํ า เงินไปลงทุ นในหลัก ทรัพย์ห รือ
ทรัพย์สนิ หลายๆ ประเภท ซึง่ จะสามารถกระจายการลงทุนได้ดกี ว่า
มาถึงตรงนี้... หลายคนอาจยังไม่เข้าใจเกีย่ วกับกองทุนรวมดีนกั แท้จริงแล้ว “กองทุนรวม” (Mutual Fund)
ก็คอื การนํ าเอาเงินของผูล้ งทุนรายย่อยทัง้ หลาย มากองรวมกันให้เป็ นเงินก้อนใหญ่ แล้วนํ าไปจดทะเบียนให้มฐี านะ
เป็ นนิตบิ ุคคล จากนัน้ ก็จะนํ าเงินทีร่ ะดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ตามนโยบายการ
ลงทุนทีไ่ ด้ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายแก่ผลู้ งทุน
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนแต่ละรายจะได้รบั “หน่ วยลงทุน” (Unit Trust) เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็ นเจ้าของ
ในเงินทีไ่ ด้ลงทุนไป โดยมี บลจ. เป็ นผูจ้ ดั ตัง้ และทําหน้าทีบ่ ริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนทีง่ อกเงย แล้วนํ ามา
เฉลีย่ คืนให้กบั ผูล้ งทุนแต่ละรายตามสัดส่วนทีล่ งทุนไว้ตงั ้ แต่แรกในกองทุนรวมนัน้
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
เมือ่ การลงทุนของกองทุนรวมมีกาํ ไร ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ...
 ส่วนแบ่งกําไรในรูปของเงิ นปันผล (Dividend) เฉพาะในกรณีทก่ี องทุน
รวมนัน้ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่า ย
ผลตอบแทนในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผล
ให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ในขณะทีบ่ างกองทุนอาจมีนโยบายนําเงินดังกล่าวไปทบยอดเพื่อลงทุนต่อไป ซึ่ง
ผูล้ งทุนควรทราบว่ากองทุนทีถ่ อื อยูม่ นี โยบายในเรือ่ งนี้อย่างไร โดยศึกษาได้จากหนังสือชีช้ วน (Links ไป
ทีห่ วั ข้อ“หนังสือชีช้ วน... คัมภีรผ์ ถู้ อื หน่วยลงทุน”)
 กําไรส่วนเกิ นมูลค่าหน่ วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รบั เมื่อผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั
จัดการลงทุนในราคาทีส่ งู กว่าราคาทีซ่ อ้ื มาตอนแรก (วัดได้จากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วยทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
มูลค่าทีเ่ ริม่ แรกลงทุน)
ทัง้ นี้ ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนแต่ละรายได้รบั ก็คือ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รบั จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ และนํามาเฉลีย่ คืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนอีกทีหนึ่งตามสัดส่วนทีไ่ ด้ลงทุนไว้แต่
แรกในกองทุนรวมนันเอง
่
อย่ า งไรก็ต าม ผู้ล งทุ น ควรตระหนั ก ไว้เ สมอว่ า ... ผลตอบแทนในอดี ต ของกองทุ น รวม มิ ไ ด้ เ ป็ นสิ่ ง
รับประกันผลตอบแทนในอนาคตที่จะได้รบั เนื่องจากปจั จัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุนในตลาดทุน
อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม

ขึ้น ชื่อ ว่ า “การลงทุ น ” ย่ อ มมีเ รื่อ งความเสี่ย งเข้า มาเกี่ย วข้อ งด้ว ยเสมอ การลงทุ น ในกองทุ น รวมก็
เช่นเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมแต่ละประเภทจะมีความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ กองทุน
รวมนัน้ ๆ นํ าเงิ นไปลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุนก็จะมีความเสีย่ งแบบเดียวกับความเสีย่ งของตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้กจ็ ะมีความสีย่ งแบบเดียวกับตราสารหนี้ ดังนัน้ กองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
หลายประเภท ก็ยอ่ มทีจ่ ะมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องหลากหลายกว่า
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ตัวอย่างเช่น...
 กองทุนรวมตราสารทุน ผูล้ งทุนอาจต้องพิจารณาความเสีย่ งจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ที่กองทุน
รวมนํ าเงินไปลงทุน เช่น หากเป็ นธุรกิจทีเ่ น้นการส่งออก กรณีท่เี กิดปญั หาค่าเงินผันผวน อาจส่งผลต่อ
กําไรของบริษทั

อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
 กองทุนรวมตราสารหนี้ ผูล้ งทุนอาจต้องพิจารณาความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ เช่น บริษทั ทีอ่ อก
ตราสารหนี้ทก่ี องทุนรวมนําเงินไปลงทุน มีฐานะทางการเงินเป็ นอย่างไร สามารถจ่ายดอกเบีย้ และคืนเงิน
ต้นให้กบั กองทุนรวมได้ครบถ้วน สมํ่าเสมอหรือไม่ รวมถึงความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เช่น ตราสารหนี้ท่ี
กองทุนรวมนําเงินไปลงทุน ซือ้ ง่ายขายคล่องมากน้อยเพียงใด

อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
 กองทุ น รวมที่ มี น โยบายการลงทุ น แตกต่ า งออกไป เช่ น กองทุ น รวมที่ล งทุ น ในต่ า งประเทศ
ควรพิจารณาความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศทีไ่ ปลงทุนเพิม่ เติมด้วย
ตารางด้านล่างนี้ จะช่วยให้คณ
ุ เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมแต่ละประเภทมากยิ่ งขึน้
ความเสี่ยง
ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ
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อย่างไรก็ดี ความเสีย่ งต่างๆ ที่กล่าวมาเป็ นเพียงกรอบกว้างๆ เท่านัน้ เพราะพิจารณาเพียงหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมนําเงินไปลงทุน จริงๆ แล้ว กองทุนรวมแต่ละประเภทยังอาจมีผลกระทบจากปจั จัยทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ ได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ มุมมองของผูล้ งทุนที่แตกต่างกัน ก็อาจทําให้ความเสีย่ งต่างไปจากตารางข้างต้นก็เป็ นได้ เช่น
ผูล้ งทุนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสภาพคล่อง อาจมองว่ากองทุนทีเ่ ปิ ดให้ซ้อื ขายเดือนละ 1 ครัง้ มีความเสีย่ งมากกว่า
กองทุนทีเ่ ปิ ดให้ซอ้ื ขายทุกวัน
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