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Pure fund ทางเลือกใหมของสมาชิก1
บทความนี้ตั้งใจจะเขียน เพื่อสนับสนุนขอมูลใหแกคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ผูเขียนในฐานะเปน
กรรมการ พยายามผลักดันใหเกิดขึ้นตั้งสามปที่ผานมากอนที่กองทุน กฟผ. ไดจัดตั้งเปนเจาแรกเสียอีก จน
บัดนี้มีเพียงกรรมการสวนนอยที่เห็นดวยแตกรรมการสวนใหญ กลับมองไมเห็นความแตกตางจากนโยบายการ
ลงทุนที่ปจจุบันเปนแบบ Master fund มี 5 sub funds แถมตั้งคําถามใหผมตองเหนื่อยวา มันดีกวา
ของเดิมอยางไร หากตอบไดก็พรอมจะสนับสนุนใหจัดตั้ง ผูเขียนจึงตองทําการบานโดยเขาไปถามพี่ Google
และจากกูรูขอบริษัทจัดการ ไดประมวลเปนองคความรูที่จะแลกเปลี่ยนเปนสี่ตอนคือ การกําหนดรูปแบบ
Pure fund คืออะไร มันแตกตางจากรูปแบบ Master fund อยางไร ขอดี ขอจํากัดการนําไปใชเปนอยางไร
และแนวทางการจัดตั้งและขับเคลื่อนใหประสบความสําเร็จ
Master fund & Pure fund ความเหมือนที่มีความตาง
ผมเขาใจวา คนในแวดวงการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีจํานวนไมนอยยังสับสนของคําวาMaster
fund ,Sub fund และ Pure fund กันคอนขางมาก จึงขออธิบายดังนี้
Master fund หมายถึง กองทุนหลัก (Main funds) ทีผ่ ูจัดการลงทุนไดจัดเลือกหลักทรัพยลงทุนให
เหมาะสมตามความตองการและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนแตละกลุมเปาเหมาย กองทุนที่มีลักษณะ
เปน Master fund แบงไดเปนสามประเภทหลักๆ ประเภทแรกคือกองทุนที่จัดสํารับลงทุน (Assets
allocation) ใหเหมาะกับระดับความเสี่ยงนักลงทุนแตละกลุม(Discretionary funds) เชน กองทุน A มีความ
เสี่ยงระดับ 1 ลงทุนเฉพาะเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาลเทานั้น กองทุน B ความเสี่ยงระดับ 5 ลงทุนในตรา
สารทุนมากวารอยละ 80 เปนตน ประเภทที่สองคือกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีลักษณะประเภทและ
ระดับความเสี่ยงเดียวกัน (Feeder Funds) เชน กองทุน C ลงทุนโดยการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนที่ลงทุน
อสังหาริมทรัพยในประเทศเทานั้น เปนตน และประเภทสุดทายคือกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมประเภทและ
ระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน (Funds Of funds) เชนกองทุน D ลงทุนโดยการซื้อหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยในตลาดของประเทศเกิดใหม(Emerging market) เปนตน ดังนั้นหากถามวา Master fund ของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบานเราเปนแบบไหน ก็คงตองตอบวาเปนแบบ Discretionary funds และเรียกแตละ
นโยบายทีใ่ หสมาชิกเลือกลงทุน วา เปน sub funds
สําหรับ Pure funds หมายถึง กองทุนที่มีการจัดสํารับลงทุนในหลักทรัพยประเภทเดียวกัน มีความ
เสี่ยงระดับใกลเคียงกัน ทั้งนี้มีการแบงประเภท Pure fund ไวเปน 4 ประเภทi หลักๆ คือ Money market
funds เปนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ํามาก โดยจะลงทุนในเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาลอายุนอยกวา 1 ป
ประเภทที่สองคือ Fixed income fund เปน การลงทุนในหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ที่ตองการผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปดวย และประเภทที่สาม คือ Equity
funds จะเปนการลงทุนในตราสารทุน (stocks) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และสุดทาย คือ เปนSpecialty
funds เปนการลงทุนในหลักทรัพยที่นอกเหนือจากสามกลุมแรกอยางมีความเฉพาะเจาะจง เชน ลงทุนใน
1 ดร. มโนชัย สุดจิตร ทีปรึกษาสมาคมกองทุนสํารองเลียงชีพ
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ทองคํา หรือลงทุนในหลักทรัพยที่ยังไมไดซื้อขายกันในตลาด (Over The Counter: OTC) เปนตน นัก
ลงทุนทั่วไปจะสามารถลงทุนประเภทpure funds ได โดยผานการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวม(Mutual funds)
ซึ่งในเอกสารชี้ชวนลงทุน จะระบุไวชัดเจนวาเปน Pure funds ประเภทใด สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ปจจุบันมีกองทุนนอยแหง ที่มีการบริหารกองทุนแบบ Pure fund และเปดโอกาสใหสมาชิกไดเลือกลงทุนได
เอง โดยสามารถเลือกลงทุนกองทุนเดียวทั้งจํานวน หรือผสมกันโดยกําหนดสัดสวนมากนอยตามความตองการ
ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
โดยสรุป การลงทุนแบบ Master fund เปนการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีการ
จัดสํารับการลงทุน (assets allocation) ใหเสร็จเรียบรอย เปนสํารับ (Policy or Sub fund) ๆ ไป สมาชิกมี
หนาที่เลือกสํารับที่เหมาะสําหรับตัวเอง แตถาเปนการลงทุนแบบ Pure funds กรรมการกองทุนจะมีหนาที่
จัดตั้ง Pure fund และใหสมาชิกเลือกสํารับลงทุน ที่นิยมจัดตั้ง คือกองPure fund ที่มีความเสี่ยงต่ํา (
money market รวมกับ Fixed income) และกองที่มีความเสี่ยงสูง Equity fund และกําหนดกรอบการจัด
สํารับการลงทุนในแตละ pure fund และเปดโอกาสใหสมาชิกจัดสํารับใหเหมาะสมแกตนเอง เชน คนที่
อนุรักษนิยมอาจเลือก กองที่เปนความเสี่ยงต่ํา 100% `หรือคนที่หัวใจเกินรอยอาจเลือกกองหุนทั้งหมด หรือ
เลือกเปนสัดสวนตามอายุตัวเองที่เรียกวา Target funds เชน 30 : 70 ก็ได ตามภาพii

หมายเหตุ : สมาชิกเลือกไดนโยบายเดียว

หมายเหตุ : สมาชิกเลือกไดมากกวาหนึ่งนโยบาย

และหากพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติม ความแตกตางของ Master fund ที่คณะกรรมการกําหนดให
มี Sub Fund ใหสมาชิกเลือก กับ Pure fund ที่สมาชิกสามารถเลือกสํารับลงทุนเอง จะเทียบไดตามตาราง
ประเด็นสําคัญ
การลงทุน

Master fund แบบมี Sub
fund
ลงทุนตามนโยบายที่กําหนดใน
แตละ sub fund

Pure assets ใหสมาชิกจัดสํารับเอง.
กําหนดเฉพาะประเภทตราสารเชน ตราสารหนี้ กับ
ตราสารทุน (อาจจะมีขอกําหนดในแตละตราสารได)
และใหสมาชิกผสมสัดสวนแตละประเภทเอง

งานทะเบียนสมาชิก

1 สมาชิก 1 นโยบายการลงทุน 1 สมาชิก เลือกไดมากกวา 1 นโยบายการลงทุน
(Pure assets) (ขึ้นอยูกับประเภท Pure Assets ที่
มีในกองทุน)

ความเสี่ยง

ขึ้นอยูก ับระดับความเสี่ยงที่
สมาชิกยอมรับได เนื่องจาก

อาจเกินความเสี่ยงที่ สมาชิกยอมรับได เนื่องจาก
สามารถลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงไดถึง
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คาใชจาย งาน
ทะเบียนสมาชิก

สวนใหญคณะกรรมการกองทุน 100% ทั้งๆที่ตนไมมีความรูความเขาใจความเสี่ยง
ฯจะกําหนดเพดานความเสี่ยงไว กับผลตอบแทนที่ดี
เชนลงทุนในตราสารทุนไมเกิน
50% เปนตน
ตามขอตกลงในสัญญา
อาจเพิ่มขึ้นจากขอตกลง เนื่องจากลักษณะการ
ทํางานจะมีความซับซอนกวา

ขอดี ขอจํากัดของ Master & Pure funds
จากความเหมือนและความตาง สงผลใหกองทุนทั้งสองประเภทมีขอดีและขอจํากัด ไดตามตาราง
ขางลาง
ขอดี
ประเภท
Master 1. เงินกองทุนของสมาชิกในแตละประเภท
fund
หลักทรัพยจะเปนไปตามกรอบนโยบาย
แบบมี
การลงทุนตลอดเวลา
Sub fund
ใหสมาชิก
เลือก

Pure
assets
แบบให
สมาชิก
เลือก
สัดสวน
ลงทุนเอง

1.คณะกรรมการกองทุนสามารถ
กําหนดแผนการลงทุนใหมีจํานวน
หลากหลายได
2.สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุน
ใหสอดคลองกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่ตัวเองรับไดมากขึ้น
3.แตละแผนการลงทุนไมตองมีจํานวน
เงินมากก็ได เนื่องจากเงินของแตละแผน
จะถูกนํามารวมกันใน Sub Fund ที่มี
Asset Class เดียวกัน
4.อัตราผลตอบแทนแตละแผนการ
ลงทุน จะเปนไปตามสัดสวนที่สมาชิกเลือก

ขอจํากัด
1. สมาชิกสามารถเลือกแนวทางการลงทุนได
นอยกวาเนื่องจากในแตละนโยบายตองมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิที่มีขนาดพอสมควร
2. ในชวงที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
หากมีการเปลี่ยนพรอมๆกันจํานวนมาก อาจทํา
ใหบางนโยบายตองเรงขายหลักทรัพยออก ทํา
ใหไมไดราคาตามที่คาดหวัง และในทางกลับกัน
อาจมีผลทําใหกองทุนมีสินทรัพยที่โตอยาง
รวดเร็ว จําตองเรงรัดหาหลักทรัพยมาลงทุนใน
พอรต ทําใหตองซื้อมาในราคาสุงและได
คุณภาพที่ต่ํา หรือมีผลตอการกระจาย
หลักทรัพยใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม
1.เมื่อเวลาผานไปสัดสวนของเงินที่สมาชิกเลือก
ลงทุนในแตละ Sub Fund จะเบี่ยงเบนไปจาก
สัดสวนที่สมาชิกเลือกในตอนแรก เนื่องจาก
ผลตอบแทนที่ไมเทากันในแตละ Sub Fund
2.หากสมาชิกตองการปรับสัดสวนเงินกองทุน
ของสมาชิกในแตละประเภทหลักทรัพยจะ
เปนไปตามที่ตัวเองตองการ สมาชิกตองแสดง
ความเจตนาในการ Re-Balance เอง ในรอบที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
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ในแตละ Sub Fund ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ตามสัดสวนที่สมาชิกเลือกในทิศทาง
เดียวกันของแตละแผน
5. ไมมีผลกระทบจากการสับเปลี่ยนการ
ลงทุนของสมาชิกจํานวนมาก
ความเหมาะสมในการจัดตั้ง Pure fund
สวนใหญกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประเทศเรา ณ วันนี้ ยังใช Pure fund กันนอยมาก หากจะลอง
ของใหม ตองถามใจสมาชิกดูวา มีความพรอมมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะความรูความเขาใจในการลงทุน
พฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยง ระบบงานของสวนงานที่จะรองรับ ความพรอมของตัวผูจัดการกองทุนเอง
ฯลฯ แมวาเสียงสวนใหญอยากลองของใหมก็ตาม แตเชื่อไดวาจะมีสมาชิกบางกลุมยังไมมีความพรอมและ
ตองการใหคณะกรรมการชวยดูแลการกําหนดนโยบายและจัดสํารับการลงทุนใหตอไป ดังนั้นในความเห็นของ
ผูเขียน เห็นวาแมการจัดตั้ง Pure fund ใหสมาชิกมีทางเลือก จะเปนแนวทางการพัฒนากองทุนของเราใหดี
ขึน้ ก็ตาม แตควรดําเนินการคอยเปนคอยไป และตองระมัดระวังขอกําหนดในพรบ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 16iii
ดังนั้น รูปแบบที่ผูเขียนเสนอในระยะแรกของการจัดตั้ง Pure fund ควรมีลักษณะผสมกัน โดยให
คณะกรรมการยังกําหนดใหมี Sub fund อยูใน Pure fund มีการกําหนดสัดสวนใหเทากับรูปแบบ Master
fund เดิม และตองมี Sub fund ที่มีความเสี่ยงต่ําสุดไวรองรับตามกฎหมายดวย และเมื่อดําเนินการไปไดสัก
ระยะหนึ่ง ในเฟสตอไปคอยๆ ขยับใหสมาชิกเลือกสํารับโดยการกําหนดสัดสวนกันเองตามความเหมาะสมของ
แตละคน ตามรูป

การเตรียมการจัดตั้ง Pure fund
หลังจากที่ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว หากคณะกรรมการกองทุนฯ มีนโยบายจัดตั้ง Pure fund
แลว ควรมีการเตรียมการ เพื่อการขับเคลื่อนใหประสบความสําเร็จ โดยสรุป ดังนี้
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1. คณะกรรมการกองทุนกําหนดแนวทางการจัดตั้งรูปแบบกองทุน วันที่มีผล และมูลคากองทุน
ขั้นต่ํา
2. บริษัทจัดการนําเสนอแผนการลงทุนใหม
3. คณะกรรมการอนุมัติ แผนการลงทุน และโครงสรางกองทุนใหม
4. ประสานงานแจงบริษัทจัดการ นายทะเบียน Custodian เพื่อทราบ Requirement (กรณี
หากสัญญาที่ใชอยูมิไดระบุถึงเรื่อง ดังกลาวอาจมีความจําเปนตองแกไขสัญญา)
5. ประชาสัมพันธสมาชิก และจัดใหสมาชิกเลือกแผนการลงทุนใหมเดิมที่จะถูกยกเลิก หรือ
แกไขขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อกําหนดแผนการลงทุนสําหรับสมาชิกที่มิไดแสดงเจตนา
เลือกแผนการลงทุน
6. ใหสมาชิกเลือกแผนการลงทุนใหม
7. เริ่มบริหารกองทุนในรูปแบบโครงสรางใหม
บทสรุป
การจัดตั้ง Pure fund แทนรูปแบบเดิมที่เปน Master fund ที่กําหนด sub fund ไวใหสมาชิกเลือก
เปนการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในบานเราอีกกาวหนึ่ง ที่จะทําใหสมาชิกมีอิสระ เกิด
ความตะหนักและดูและเงินออมของตนในวัยเกษียณมากขึ้น อยางไรก็ตามรูปแบบลงทุนนี้หากสมาชิกไมมี
ความรูการลงทุน และ ไมเขาใจตนเองที่ดีพอ โดยเฉพาะกลุมทีช่ อบลอกเลียนแบบเพื่อนๆ ในการเลือกสํารับ
ลงทุนแลว จะมีความเสี่ยงตอตัวสมาชิกเพิ่มขึ้น ดังนั้น การใหความรู ความเขาใจแกสมาชิก มีการสื่อสารที่ดี จึง
เปนความทาทายที่สําคัญของคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ตองชั่งใจใหมาก กอนตัดสินใจครับ......
i “common type of mutual fund” retrieved from www. investWisely.com online 18/12/2016
ii ต้ องขอขอบคุณ บลจ. MFC ทีเอือเฟ้อรูปภาพทังสอง
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