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กองทุนรวมเพื่อลงทุนตางประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) 

 
 
 
 

โดย สายชล ลิสวัสดิ์ 
 
 ในสัปดาหนี้ขอตามกระแสกองทุน FIF เริ่มจากมาทําความรูจักกองทุน FIF กันกอนวาเปนอยางไร   กองทุน FIF จัดอยูในกลุม
กองทุนรวมพิเศษ (Special Mutual Fund) ที่มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศไมนอยไปกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ กองทุน FIF ในประเทศไทยมีทั้งแบบนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศโดยตรง คือผูจัดการกองทุนไทยบริหารจัดการการลงทุน
เองหรือแบบที่เรียกวาไปลงทุนทางออมโดยการลงทุนผานกองทุนตางประเทศ ซึ่งแบงออกเปนสองแบบ คือ แบบ Feeder Fund และแบบ 
Fund of Funds ซึ่งกองทุน FIF ของไทยสวนใหญจะมีลักษณะแบบ Feeder Fund คือมีลักษณะกองทุนที่ระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนใน
ประเทศไปลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) ที่เปนกองทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่ง Master Fund สวนใหญจะเปนกองทุนแม
ของกองทุนในประเทศไทย โดยมีผูจัดการกองทุนแมเปนผูดูแลและบริหารเงินทุนให ในขณะที่กองทุน FIF แบบ Fund of Fund เปนการ
กระจายเงินที่ระดมทุนในประเทศไปลงทุนในกองทุนตางประเทศหลายกอง ซึ่งการจัดสรรเงินลงทุนในแตละกองทุนตางประเทศนั้นจะมาก
นอยตางกันอยางไร ขึ้นอยูผูจัดการกองทุนของไทยเปนคนกําหนด โดยอาจจะมีการปรับ หรือลดสัดสวนการลงทุนในแตละกองไดตามความ
เหมาะสม 

 

กระแสออกกองทุน FIF ที่มีนโยบายลงทุนพันธบัตรเกาหลีใต หรือ “กิมจิบอนดฟเวอร” นั้นดูเหมือนวาหลาย ๆ กองทุนก็ไมอยากตก
กระแสดังกลาว โดยตางพากันทยอยออกกอง FIF ประเภทนี้กันอยางคึกคัก ซึ่งจากผลตอบแทนที่นาดึงดูด หรือการการันตีรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนของบางกองทุนดวยอัตราที่สูงกวาการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ สงผลใหกระแสดังกลาวยังคงอยูในความนิยมของกลุมนักลงทุนที่
แสวงหาเลือกที่ใหผลตอบแทนที่สูงกวา ถึงแมวาจะมีความเสี่ยงอยูบางจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศก็ตามถาเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของทั้งประเทศไทย และเกาหลีใต ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนก็คือสวนตางที่ผลตอบแทนบานเรายังต่ํากวาเกาหลีใต
คอนขางมาก อาทิ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปของเกาหลีใตใหผลตอบแทนสูงกวาบานเราถึงกวา 2% ถาหักลบจากการทําสัญญาสวอปเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง และคาธรรมเนียมตาง ๆ แลว ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็ยังนาสนใจกวาการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศอยูดี 
 

ทีนี้ก็ตองกลับมาดูวาบานใกลเรือนเคียงกับเราอยางเกาหลีใตทําไมผลตอบแทนตราสารหนี้เกาหลีใตถึงไดสูงขนาดจูงใจใหกองทุน
ในประเทศไทยออกขายกอง FIF ที่ลงทุนในเกาหลีใตกันมากมาย ซึ่งหลัก ๆ ก็มาจากการความตองการเงินทุนเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเกาหลีใต โดยในชวงหลายปที่ผานมาเกาหลีใตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง สงผลตอความตองการเงินทุนเพื่อการ
ลงทุนในรูปของสินเชื่อปรับตัวสูงเชนเดียวกัน ประกอบกับการกูยืมเงินทุนตางประเทศระยะสั้นถูกจํากัดจากมาตรการของธนาคารชาติเกาหลี
ใต จึงทําใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศเกาหลีใตตองปรับตัวสูงขึ้นเพื่อแกปญหาการขาดสภาพคลองดังกลาว 

 

ประเทศไทยเองมีความตองการเงินทุนจากตางประเทศเชนเดียวกันไมวาจะเปนในตลาดทุน หรือตลาดตราสารหนี้ แตดูเหมือนวา
ผลตอบแทนทั้งสองตลาดกลับไมนาดึงดูดใหนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนในชวงนี้สักเทาไร ซึ่งถามองเฉพาะในตลาดตราสารหนี้ อัตรา
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ผลตอบแทนที่ยังอยูในระดับต่ํา และทิศทางดอกเบี้ยในประเทศที่ยังไมแนนอนเชนนี้ ก็คงอยากอยูเหมือนกันที่เราจะดึงความสนใจให
ตางประเทศเขามาลงทุน ถาใชนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนอยางเกาหลีใตเพื่อดึงเงินทุนจากตางประเทศ ก็ดูจะเปนดาบสองคมที่ตอง
พิจารณาใหลึกซึ้ง เพราะปญหาคาเงินบาทที่แข็งคาอยูในปจจุบันยังคงเปนประเด็นที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ ดังนั้น การใชมาตรการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในประเทศคงไมใชเรื่องงายสําหรับบานเราในระยะอันใกลนี้ แตตองมีมาตรการรองรับจากภาครัฐที่เขมแข็ง และความรวมมือ
กันของผูรวมตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควบคูกันไป 
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