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คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่...
อยากลงทุน แต่ไม่มคี วามรู้ ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นอย่างไร
ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลการลงทุน
มีเงินไม่มาก แต่อยากลงทุนให้งอกเงย
ไม่มปี ระสบการณ์ในการลงทุน และไม่มนั่ ใจทีจ่ ะลงทุน
ด้วยตนเอง
ไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวไหนดี
ถ้ า ค� ำ ตอบของคุ ณ คื อ “ใช่ ” มาเริ่ ม ต้ น
ท�ำความรู้จักกับ “กองทุนรวม” ทางเลือกการ
ลงทุนที่น่าสนใจและน่าจะช่วยตอบโจทย์ชีวิตของ
คุณกันดีกว่า
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LESSON

1

กองทุนรวม
ทางเลือกการลงทุน
ส�ำหรับมือใหม่

“การลงทุน” เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยต่อยอดเงินออมให้งอกเงย เพือ่ ให้เรา
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินต่างๆ ในชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ ได้อย่างทันใจและไม่
เหนื่อยแรงมากนัก
ซึง่ ปัจจุบนั ทางเลือกการลงทุนก็มใี ห้เลือกมากมายหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็นหุน้
พันธบัตร ทองค�ำ หรืออสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับ
ความเสี่ยงและสไตล์การลงทุนของแต่ละคน
แต่สำ� หรับ “มือใหม่” หลายคนแล้วนัน้ อาจมองว่า “การลงทุน” เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจ
ยาก ไกลตัว ต้องใช้เงินเยอะ และมีความเสี่ยงสูง
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งั้นลองท�ำความรู้จักกับ “กองทุนรวม” ทางเลือกการลงทุนที่เราไม่จ�ำเป็นจะ
ต้องลงทุนด้วยตนเอง เพราะมีผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นมืออาชีพด้านการลงทุนคอยบริหาร
เงินลงทุนให้เรา ถึงแม้เราจะไม่มีเวลาติดตามข้อมูลการลงทุน หรือมีเงินไม่มาก
ก็สามารถลงทุนได้

ชีวิตดี...ด้วยกองทุนรวม

01
มี “มื อ อาชี พ ” ดู แ ลบริ ห าร

จั ด การกองทุ น ตามนโยบาย
การลงทุนที่ก�ำหนดไว้

น
03 มีทีน่หโยบายการลงทุ
ลากหลาย ตั้งแต่

เสี่ยงต�่ำไปจนถึงเสี่ยง
สูง ท�ำให้เลือกนโยบาย
ลงทุนทีเ่ หมาะกับเราได้

02

กระจายการลงทุนไปยัง
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ท�ำ
ให้สามารถ ลดความเสี่ยง
ในการลงทุนได้
สภาพคล่องสูง
04 มีสามารถขายคื
น
หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ
แปลงสภาพเป็ น
เงินสดได้ง่าย

ทางภาษี เพราะรายได้ของกองทุนรวม
05 “ไม่ได้รเับสีสิยทภาษีธิประโยชน์
เ งินได้” ผู้ลงทุนจึงได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ด
เต็มหน่วย แถมเงินลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท ยังน�ำไป
ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

รู้แล้วใช่มั้ยว่า... ท�ำไม “กองทุนรวม” ถึงตอบโจทย์ “มือใหม่”
ทั้งหลายที่อยากก้าวเข้าสู่สนามการลงทุน
ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนในกองทุนรวมของคุณ
กันเลยดีกว่า...
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ท�ำความรู้จักกองทุนรวม
“กองทุนรวม” (Mutual Fund) ถูกจัดตั้งโดย “บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม” หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “บลจ.”
บลจ. จะน�ำเอาเงินของผู้ลงทุน
หลายๆ รายมารวมกันเป็นเงินก้อน
ใหญ่ แล้วน�ำไปจดทะเบียนให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล จากนั้นก็น�ำเงินที่ระดม
ทุ น ได้ ไ ปลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ เช่ น หุ ้ น
ตราสารหนี้ ทองค�ำ ฯลฯ โดยมี  “มือ
อาชีพ” หรือ “ผูจ้ ดั การกองทุน” เป็น
ผู้ดูแลบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุนที่ ได้ระบุไว้ใน
“หนั ง สื อ ชี้ ช วนเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุน”

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
(Prospectus) :
เอกสารที่ บลจ. ท�ำขึ้นเพื่อเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนและ
นโยบายการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทราบ
หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนทุกครั้งที่มี
การเสนอขายหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน
(Unit Trust) :
หลักทรัพย์ที่ บลจ. น�ำออกมาเสนอขาย
เพื่ อ ระดมเงิ น เข้ า กองทุ น รวมที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยราคาเริ่มต้นต่อหน่วยคือ ราคาที่ตราไว้
(Par Value) ซึ่งจะกําหนดราคาเริ่มต้นไว้
ที่หน่วยละ 10 บาท
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โดย “ผู้ลงทุน” จะได้
รั บ “หน่ ว ยลงทุ น ” เป็ น
หลั ก ฐานแสดงความเป็ น
เจ้าของในเงินที่ ได้ลงทุนไป
ซึง่ ผลตอบแทนทีก่ องทุนรวม
ได้รับก็จะน�ำมาเฉลี่ยกลับ
คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนรวมนั่นเอง

กลไกการท�ำงานของกองทุนรวม
ผู้ลงทุน
เงินปันผล (Dividend)
เฉพาะกองทุนรวม
ที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลเท่านั้น
อัตราการจ่าย
เงินปันผล x จ�ำนวน
หน่วยลงทุน
ที่เป็นเจ้าของ

ส่วนต่างก�ำไร
(Capital Gain)
เมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ในราคาที่สูงกว่า
ราคาที่ซื้อมา

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
ก�ำกับดูแลให้ บลจ.
ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความถูกต้องโปร่งใส

4

1

เฉลี่ย
ผลตอบแทน
กลับคืน
ให้ผู้ลงทุน

น�ำเงิน
มาลงทุนใน
กองทุนรวม

ผลตอบแทน

ผู้จัดการกองทุน

3

สร้างผลตอบแทน
ให้กองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(Fund Supervisor)
ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สิน
ช�ำระราคาซื้อขายสินทรัพย์
และดูแลให้ บลจ. บริหารจัดการ
กองทุนตามนโยบายการลงทุน
ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการลงทุน
(บลจ.)
จัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ลงทุน
สมาคมบริษัท
จัดการกองทุน (AIMC)
ก�ำหนดจรรยาบรรณและ
มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
ให้กับ บลจ.

2

น�ำเงินไปลงทุน
ในสินทรัพย์ลงทุนต่างๆ

สินทรัพย์ลงทุน
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
ในกรณีที่กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนเป็นบวกจากการบริหารเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนก็จะได้รับ
ส่วนแบ่งก�ำไรในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
เงินปันผล (Dividend)
ผู้ลงทุนจะได้รับเฉพาะในกรณีลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผลเท่านัน้ โดยค�ำนวณตาม อัตราการจ่ายเงินปันผล คูณกับ จ�ำนวน
หน่วยลงทุนที่เราเป็นเจ้าของนั่นเอง
กองทุนรวมจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 2 แบบ คือ
จ่ายเงินปันผล*
1

• เสียภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 10% หรือ
น�ำไปค�ำนวนเป็นเงินได้เพือ่ เสียภาษี
ตอนสิน้ ปี
• ได้กระแสเงินสด

กองทุนรวม

2

ไม่จ่ายเงินปันผล*

• ไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• น�ำเงินปันผลไปทบยอด
(Reinvest) เพื่อลงทุนต่อ
• ได้เงินเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
*สามารถดูรายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวน

ส่วนต่างก�ำไร (Capital Gain)
ผู้ลงทุนจะได้รับก็ต่อเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่
ซือ้ มา เพราะกองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) เพิม่ มาจากการลงทุนนัน่ เอง
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ความเสีย่ งจากการลงทุนในกองทุนรวม
ถึงแม้กองทุนรวมสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้เราได้หลาย
รูปแบบ แต่อย่าลืมว่า ไม่มีการ
ลงทุนใดทีก่ ารันตีวา่ จะได้รบั แต่
“ผลตอบแทน” เสมอ ทุกการ
ลงทุ น ย่ อ มมี “ความเสี่ ย ง”
เราจึงควรพิจารณาผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ รอบด้าน เพือ่
ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
และปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับผลการด�ำเนินงานของ
กองทุนรวม เช่น
• ระบบเศรษฐกิจและระบบทางการเงินของแต่ละ
ประเทศ
• นโยบายของรัฐบาล และการเมืองของแต่ละประเทศ
• ร่างข้อบังคับและกฎหมาย
• ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
• อารมณ์ของนักลงทุนในตลาด (Sentiment)
• ปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม ฯลฯ
การขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย เพราะบาง
กองทุนมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการถือครอง
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ สู ง ขึ้ น เพราะในบางช่ ว งเวลา
ผลตอบแทนที่ ได้รับจากกองทุนรวมบางประเภท
เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้
ฯลฯ อาจน้อยกว่าราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุน หาก
ผูล้ งทุนไม่เข้าใจนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
อย่างแท้จริง ก็อาจท�ำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากลงทุน
ในกองทุนรวมต่างประเทศ หรือกองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้มีการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 100%
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การบริหารกองทุนรวมจะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุน ถ้าค่าธรรมเนียมสูงก็จะท�ำให้
ต้นทุนของผู้ลงทุนสูงขึ้นตามไปด้วย
การลงทุนอาจจะไม่ยืดหยุ่น
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดต่างๆ ได้รวดเร็วทันใจเหมือน
กับการลงทุนด้วยตนเอง
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้รับอาจไม่ทันสมัย
เพราะ บลจ. จะเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทุกๆ
6 เดือนหรือ 1 ปี อาจท�ำให้ตัดสินใจลงทุนไม่ทันการณ์
ผลการด�ำเนินงานในอดีตไม่อาจสะท้อนผลการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
เพราะปัจจัยการลงทุนต่างๆ มักจะเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการลงทุนในตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย หรือแม้
กระทั่ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการลงทุ น ของผู ้ จั ด การกองทุ น ท� ำ ให้ ผ ล
ตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับแตกต่างกันไปในแต่ละปี
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NAV ภาพสะท้อน
การด�ำเนินงาน
กองทุนรวม

จะรู้ ได้อย่างไรว่า

กองทุนรวมที่เราเลือกลงทุน
มีผลการด�ำเนินงานอย่างไร? น่าลงทุนหรือไม่?
ดูได้จากอะไรบ้าง?
ดูได้จาก “มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม” (Net Asset Value หรือ NAV)
ซึง่ เป็นตัวเลขทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมว่าเติบโตหรือไม่ และ
ท�ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเราได้ “ก�ำไร” หรือ “ขาดทุน” มากน้อยเพียงใดนั่นเอง
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NAV คือ อะไร?
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) คือ มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม
รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน หักออกด้วยค่าใช้จ่าย
และหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามราคาตลาดของแต่ละหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมถือครองในแต่ละวัน (Mark
to Market) เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่ ใ นกรณี ที่ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ไม่ มี ก ารซื้ อ ขายเกิ ด ขึ้ น ในวั น ที่ ค� ำ นวณ ก็ จ ะใช้
ราคายุติธรรม (Fair Value) หรือราคาปิดครั้งสุดท้ายในการค�ำนวณแทน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
= (มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม + เงินสด)
   – ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บลจ. จะเป็นผู้ค�ำนวณราคา NAV โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปทราบทุกสิ้นวันท�ำการ โดย
จะประกาศเป็น “มูลค่าต่อหน่วยลงทุน” (NAV ต่อหน่วย)

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      จ�ำนวนหน่วยลงทุน

Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม
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ซึ่งมูลค่าต่อหน่วยลงทุนนี้อาจสูงขึ้นหรือต�่ำลงก็ ได้ แล้วแต่ภาวะการลงทุนในแต่ละวัน

NAV
ต่อหน่วย

ราคา
ซื้อ
ผ่านไป 1 ปี

กองทุน AAA

10 บาท/หน่วย

กองทุน BBB

10 บาท/หน่วย

12 บาท/หน่วย

ผ่านไป 1 ปี

NAV ต่อหน่วย ที่ บลจ. ประกาศ
จะเป็นมูลค่าที่ค�ำนวณได้จากราคาตลาด
ของทรัพย์สินใน “วันท�ำการก่อนหน้า”
วั น ที่ ป ระกาศหนึ่ ง วั น เสมอ เช่ น มู ล ค่ า
หน่วยลงทุนที่ประกาศในวันที่ 3 มกราคม
25xx จะเป็นมูลค่าที่ค�ำนวณได้ของวันที่
2 มกราคม 25xx ดังนั้น หากจะซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในวันที่ 3
มกราคม 25xx ก็จะยังไม่ทราบราคาใน
ทันที ต้องรอ บลจ. ค�ำนวณและประกาศ
NAV ต่ อ หน่ ว ยที่ ซื้ อ ขายได้ ณ สิ้ น วั น
ท�ำการอีกทีนั่นเอง
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8 บาท/หน่วย

กองทุน
AAA

ได้ก�ำไร

ขาดทุน

กองทุน
BBB

NAV มีประโยชน์อย่างไร?
นอกจาก NAV จะแสดงถึง “มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวม” แล้ว ยังแสดงถึง
“ราคาซื้อ” หรือ “ราคาขายคืน” กองทุนรวมอีกด้วย โดยหากเราต้องการจะ “ซื้อ”
ให้ดูราคาที่ช่อง “ราคาขาย” (บลจ./ตัวแทนขายฯ เป็นผู้ขายให้) ซึ่งส่วนใหญ่จะสูงกว่า
NAV +0.0001 บาท และหากมีค่าธรรมเนียมการซื้อก็จะบวกเข้าไปในราคาขายด้วย
ในทางกลับกัน หากเราต้องการจะ “ขาย”
ให้ดูที่ช่อง “ราคารับซื้อคืน” ซึ่งโดยทั่วไปราคา
รับซื้อคืนมักจะต�่ำกว่าราคาขายเสมอ และจะมี
ราคาเท่ากับ NAV (ยกเว้นมีคา่ ธรรมเนียมในการ
ขายคืน)

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุน

ต้องการซื้อ

ต้องการขาย

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

AAA

108,775,444.25

13.1443

13.1773

13.1114

BBB

235,612,984.12

10.2010

10.2011

10.2010
หน่วย : บาท

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคา NAV
อยู่ที่ราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้น
น�ำเงินไปลงทุน
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TIPS

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ NAV
ผู้ลงทุนหลายคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ความถูกและแพงของ NAV” โดย
คิดว่า กองทุนรวมที่มี NAV สูง คือ กองทุนรวมที่มีราคาแพง ซื้อแล้วได้หน่วยลงทุน
น้อย ไม่น่าลงทุน ในขณะที่กองทุนรวมใดที่มี NAV ตํ่า แปลว่า ราคาถูก ซื้อแล้ว
ได้หน่วยลงทุนเยอะ น่าลงทุนมากกว่า
เช่น กองทุนรวม AAA ราคา NAV 30 บาท/หน่วย ส่วนกองทุนรวม BBB ราคา
NAV 15 บาท/หน่วย ผู้ลงทุนบางรายจึงเลือกลงทุนในกองทุนรวม BBB เพราะมอง
ว่ามีราคาถูกกว่า แต่จริงๆ แล้วทั้ง 2 กองทุนอาจมีนโยบายการลงทุนที่เหมือนกัน
เพียงแต่กองทุนรวม AAA เริ่มด�ำเนินงานมาแล้ว 10 ปี ในขณะที่กองทุนรวม BBB
เพิ่งเริ่มมาได้เพียง 1 ปี จึงท�ำให้กองทุนรวม AAA มี NAV สูงกว่านั่นเอง
กองทุน AAA

กองทุน BBB

30 บาท

15 บาท

10,000 หน่วย

20,000 หน่วย

ถ้า NAV เพิ่ม 10%

33 บาท

16.5 บาท

คิดเป็นผลตอบแทน

30,000 บาท

30,000 บาท

ราคา
เงินลงทุน 300,000 บาท

เมือ่ ใช้เงินลงทุน 300,000 บาทเท่ากัน จะซือ้ กองทุนรวม AAA ได้ 10,000 หน่วย
และซื้อกองทุนรวม BBB ได้ 20,000 หน่วย ต่อมาเมื่อราคา NAV ทั้ง 2 กองทุน
เพิ่มขึ้น 10% เท่ากัน ก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงินเท่ากัน แม้ว่าจะมีจ�ำนวน
หน่วยลงทุนต่างกันนั่นเอง
ดังนั้น ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาจาก
“ผลการด�ำเนินงาน” ของกองทุนรวม มากกว่าพิจารณาจาก “นโยบาย” และ
“ความถูกหรือแพงของ NAV”
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รู้จักจุดเด่น
ของกองทุนรวม
แต่ละประเภท

กองทุนรวมแต่ละประเภทมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ “ประเภท
ของสินทรัพย์ทกี่ องทุนรวมนัน้ ไปลงทุน” และแน่นอนว่า กองทุนรวมทีม่ โี อกาสสร้าง
ผลตอบแทนสูง ก็ย่อมที่จะมีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงเป็นเงาตามตัว
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ดังนัน้ ผูล้ งทุนสามารถเลือกลงทุนให้ตรงกับความต้องการ ตามการแบ่งประเภท
ของกองทุนรวม 3 วิธี ดังนี้
1) แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
2) แบ่งตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม
3) แบ่งตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ
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1. แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน
เพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงฐานะการลงทุนในทรัพย์สินและ
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภท อาทิเช่น
1) กองทุนรวมตราสารทุน
(Equity Fund)
2) กองทุนรวมตราสารหนี้
(Fixed Income Fund)
3) กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(Alternative Investment Fund)
4) กองทุนรวมผสม
(Mixed Fund)
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2. แบ่งตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของกองทุนรวมแต่ละประเภท
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น
1) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market  Fund)
2) กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น (Capital Protected Fund)
3) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
5) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
6) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)
7) กองทุนรวมทองค�ำ (Gold Fund)
8) กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
9) กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
10) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
11) กองทุนรวมมีประกัน (Guarantee Fund)
12) กองทุนรวมที่มีการก�ำหนดระยะเวลาการลงทุน (Term Fund)
13) กองทุนรวมทริกเกอร์ฟันด์ (Trigger Fund)
14) กองทุนรวมห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (Accredited Investors: AI)
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3. แบ่งตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนตระหนักถึงความเสีย่ งของกองทุนรวมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
2) กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
3) กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและ
ต่างประเทศ
ทัง้ นี้ การพิจารณาความเสีย่ งต่างประเทศให้พจิ ารณาจากความ
เสี่ยงของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาในต่างประเทศ และความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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1.ประเภทของกองทุนรวมแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน
ประเภท

รายละเอียด

กองทุนรวมตราสารทุน
(Equity Fund)

ลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
1

กองทุนรวมตราสารหนี้
(Fixed Income Fund)
กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2

กองทุ น รวมทรั พ ย์ สิ น ทางเลื อ ก
(Alternative Investment Fund)
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้
เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้เอกชน หรือ อนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่กล่าวข้างต้นไม่น้อยกว่า 80%
ของ NAV
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน
เช่น หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
สินค้าโภคภัณฑ์ ทองค�ำแท่ง น�ำ้ มัน สินค้าเกษตร ตราสารอนุพนั ธ์
ที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน
มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่กล่าวข้างต้นไม่น้อยกว่า 80%
ของ NAV

3

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายการลงทุนในลักษณะอืน่ ๆ โดยมีทงั้ รูปแบบทีก่ ำ� หนดและ
ไม่ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ

(Mixed Fund)

4
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จุดเด่น

ความเสี่ยง / ข้อจ�ำกัด

เหมาะส�ำหรับ

ให้ผลตอบแทนสูง

มีความผันผวนของราคาค่อนข้าง
สูง

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
ผู ้ ที่ ช อบการลงทุ น ใน
หุน้ แต่ไม่มเี วลาบริหาร
การลงทุน

ให้ผลตอบแทน (ดอกเบีย้ ) สม�ำ่ เสมอ
ผลตอบแทนไม่ผนั ผวนเท่าตราสาร
ในตลาดทุน

ราคาตราสารหนี้ ผั น ผวนขึ้ น ลง
ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�ำระหนี้

ผูท้ รี่ บั ความเสีย่ งได้ตำ�่
ถึงปานกลาง

สิ น ท รั พ ย ์ ท า ง เ ลื อ ก มี ก า ร
เคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน
ไม่คอ่ ยจะสัมพันธ์กบั สินทรัพย์พนื้
ฐาน เช่น หุ้น ตราสารหนี้
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากภาวะ
เงินเฟ้อเนื่องจากราคาสินทรัพย์ที่
ถื อ อยู ่ มั ก จะเปลี่ ย นแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ

ความผันผวนของราคาสินทรัพย์
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
ผู ้ ที่ ต ้ อ งการกระจาย
การลงทุ น ไปยั ง สิ น
ทรั พ ย์ อื่ น ๆ เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนโดยรวม

จั ด พ อ ร ์ ต ผ ส ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น
สินทรัพย์หลากหลายประเภทให้
เบ็ดเสร็จในกองเดียว
สามารถปรับพอร์ตเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือเพิ่มผลตอบแทนในระยะ
สั้น

เลื อ กสั ด ส่ ว นการลงทุ น เองไม่
ได้ ต้ อ งเลื อ กตามนโยบายการ
ลงทุนของแต่ละกอง

ผู ้ ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้
ปานกลางถึงสูง
ผู้ที่ยังไม่มีความรู้เรื่อง
การลงทุ น ในหุ ้ น มาก
นั ก แต่ ต ้ อ งการผล
ตอบแทนที่สูงขึ้น
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2. ประเภทของกองทุนรวมแบ่งตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม
ประเภท

รายละเอียด

กองทุนรวมตลาดเงิน
(Money Market Fund)

1

ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี
ลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น
เงินสดสกุลเงินบาท พันธบัตร ธปท. อายุไม่เกิน 1 ปี รวมกันไม่
น้อยกว่า 10% ของ NAV
มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�ำการ

2

มีนโยบายการลงทุนเพื่อมุ่งรักษาเงินต้นของผู้ลงทุนทั้งจ�ำนวน
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ โดยต้องระบุสดั ส่วนการลงทุนขัน้ ต�ำ่ ของ
สินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี
Credit Rating ตามทีก่ ำ� หนด เงินฝากหรือบัตรเงินฝากทีอ่ อกโดย
ธนาคารออมสิน หรือโดยสถาบันการเงินที่ได้ Credit Rating ตาม
ที่ก�ำหนด

กองทุนรวมมุง่ รักษาเงินต้น
(Capital Protected Fund)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษั ท ที่ มี ธุ ร กิ จ หลั ก อยู ่ ใ นหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร โดยเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

(Sector Fund)

3

กองทุนรวมหน่วยลงทุน

มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ รวมถึงกองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

(Fund of Funds)

4

กองทุนรวมฟีดเดอร์
(Feeder Fund)
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5

มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว โดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
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จุดเด่น

ความเสี่ยง / ข้อจ�ำกัด

เหมาะส�ำหรับ

ความเสี่ยงต�่ำ
สภาพคล่องสูง

ผลตอบแทนน้อย (แต่มากกว่าเงิน
ฝากออมทรัพย์)

ผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการความเสีย่ ง
ผูท้ ตี่ อ้ งการลงทุนในระยะ
สั้น หรือต้องการพักเงิน
จากกองทุ น รวมหุ ้ น ใน
ช่วงที่ผลตอบแทนไม่ดี

ความเสี่ยงต�่ำ 
คุ้มครองเงินต้น

ผลตอบแทนน้อย

ผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการความเสีย่ ง

ให้ผลตอบแทนดีในภาวะตลาดที่
หุน้ กลุม่ ดังกล่าวมีผลประกอบการ
ดี

ไม่ มี ก ารกระจายความเสี่ ย ง
เพราะลงทุ น แบบกระจุ ก ตั ว ใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
ผู้ที่ชอบการลงทุนในหุ้น
และคาดว่ า บางหมวด
อุตสาหกรรมจะเติบโตดี
กว่า

กระจายความเสี่ ย งไปในหลาย
กองทุ น และหลาย บลจ. ท� ำ ให้
ต้นทุนเฉลี่ยต�่ำ

มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ซ�้ำซ้อน
ส่วนใหญ่มีนโยบายลงทุนในต่าง
ประเทศ ท� ำ ให้ มี ค วามเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปาน
กลางถึงสูง

กระจายความเสีย่ งไปยังต่างประเทศ
บางช่วงให้ผลตอบแทนดีกว่าการ
ลงทุนในประเทศ

ค่าธรรมเนียมซับซ้อน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
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2. ประเภทของกองทุนรวมแบ่งตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม (ต่อ)
ประเภท

รายละเอียด

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
(Long Term Equity Fund: LTF)

ลงทุนในหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 65%
ของ "NAV"

6

กองทุนรวมทองค�ำ
(Gold Fund)

ลงทุนในทองค�ำแท่ง โดยเฉลีย่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ NAV
7

กองทุนรวมดัชนี
(Index Fund)

ลงทุนตามดัชนีราคาหลักทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน
ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการ
8

กองทุนรวมอีทเี อฟ
(Exchange Traded Fund: ETF)

กองทุนเปิดดัชนีที่จดทะเบียน และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (เปรียบ
เสมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่ง)
มุ่งเน้นให้ ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าดัชนีที่ใช้อ้างอิง เช่น SET50
Index

9

กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
(Retirement Mutual Fund: RMF)

ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้
พันธบัตร หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองค�ำ การลงทุนในต่างประเทศ ฯลฯ
ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

10
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จุดเด่น

ความเสี่ยง / ข้อจ�ำกัด

เหมาะส�ำหรับ

ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาด
หุ้น
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ต้ อ งถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 7
ปีปฏิทิน โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนต่อ
เนื่องทุกปี
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหาก
ผิดเงื่อนไขการลงทุน

ผู ้ ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้
ปานกลางถึงสูง
ผู ้ ที่ ต ้ อ งการลงทุ น ระยะ
ยาว แต่ไม่มคี วามช�ำนาญ
เกี่ยวกับการลงทุน
ผูท้ ตี่ อ้ งการลดหย่อนภาษี

เป็นเครือ่ งมือช่วยกระจายความเสีย่ ง
ในช่วงภาวะตลาดผันผวน

ราคาหน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาตลาดของทองค�ำแท่ง

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง

ให้ผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหว
ของดัชนีที่ใช้อ้างอิง
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการมัก
จะต�่ำกว่ากองทุนรวมหุ้นแบบอื่นๆ

ได้ผลตอบแทนเท่ากับดัชนีที่ใช้อ้างอิง
ความเสี่ยงจากปัจจัยลบที่ส่งผลต่อ
ระดั บ ดั ช นี ที่ ใ ช้ อ ้ า งอิ ง เช่ น ตั ว เลข
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มแย่ลง

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปาน
กลางถึงสูง

เป็นเครือ่ งมือช่วยกระจายความเสีย่ ง
ที่ต้นทุนต�่ำ  เพราะกระจายการลงทุน
ไปยังกลุ่มหลักทรัพย์หลายตัวหรือ
หลายอุตสาหกรรม
ซื้อขายราคา Real Time ไม่ต้องรอ
ราคากองทุนรวม ณ สิ้นวัน
มีผู้ดูแลสภาพคล่อง
ได้ ผ ลตอบแทนตามดั ช นี ท� ำ ให้ ค ่ า
ธรรมเนียมการบริหารจัดการต�่ำ

ราคาเปลี่ ย นแปลงตามสิ น ทรั พ ย์
อ้างอิง
ความเสี่ยงจากปัจจัยลบที่ส่งผลต่อ
ระดั บ ดั ช นี ที่ ใ ช้ อ ้ า งอิ ง เช่ น ตั ว เลข
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มแย่ลง
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของ ETF ไม่
เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนีได้
100%

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง

ส่งเสริมการลงทุนหรือเก็บออมระยะ
ยาวเพื่อการเกษียณ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดได้ โดย
ไม่ถือว่าเป็นการขายหน่วยลงทุน

ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี เว้นได้ ไม่เกิน
1 ปี โดยจะนับอายุการลงทุนตั้งแต่ปี
แรก
ไถ่ถอนได้เมื่ออายุครบ 55 ปี และต้อง
ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหาก
ผิดเงื่อนไขการลงทุน

ผู ้ ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้
ปานกลางถึงสูง
ผู ้ ที่ ต ้ อ งการลงทุ น ระยะ
ยาว แต่ไม่มคี วามช�ำนาญ
เกี่ยวกับการลงทุน
ผูท้ ตี่ อ้ งการลดหย่อนภาษี
ผู้ที่ต้องการเก็บออมเพื่อ
การเกษียณ

Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม

29

2. ประเภทของกองทุนรวมแบ่งตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม (ต่อ)
ประเภท

รายละเอียด

กองทุนรวมมีประกัน
(Guarantee Fund)

ประกันเงินต้น หรือ ประกันเงินต้นและผลตอบแทน โดยสถาบันการเงิน
หากผู้ลงทุนได้ลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
11

กองทุนรวมทีม่ กี ารก�ำหนด
ระยะเวลาการลงทุน
(Term Fund)

กองทุนรวมตราสารหนีท้ ลี่ งทุนทัง้ ในตราสารหนีภ้ าครัฐและภาคเอกชน
โดยมีระยะเวลาครบก�ำหนดอายุของกองทุนที่แน่นอน รวมถึงระบุผล
ตอบแทนที่คาดหวังตั้งแต่เริ่มลงทุน
12

กองทุนรวมทริกเกอร์ฟนั ด์
(Trigger Fund)

13

กองทุนรวมห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(Accredited Investors หรือ AI)

14
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มีการก�ำหนดเป้าหมาย ประเภทสินทรัพย์ลงทุน ระยะเวลาลงทุน และผล
ตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน
หากกองทุนท�ำก�ำไรได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ก็จะปิด
กองทุน แล้วจ่ายเงินต้นและก�ำไรคืนให้ผู้ลงทุนทันที
หากครบก�ำหนดแล้ว กองทุนยังไม่สามารถท�ำก�ำไรได้ตามเป้าหมาย ผู้
ลงทุนเลือกได้ว่า จะถือหน่วยลงทุนต่อ หรือขายตามราคาตลาด (อาจ
ก�ำไรหรือขาดทุนก็ ได้)
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง
เช่น ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้
(Non - Investment Grade) โดยก�ำหนดผู้ลงทุนประเภท AI ได้แก่
ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
ต้องกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (Company
Limit) ไม่เกิน 25% ของ NAV
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จุดเด่น

ความเสี่ยง / ข้อจ�ำกัด

เหมาะส�ำหรับ

มีสถาบันการเงินเป็นผู้ค�้ำประกันเงิน
ลงทุน ในกรณีที่ บลจ. ไม่สามารถ
บริหารเงินลงทุนให้ ได้ผลตอบแทน
ตามที่ระบุ

ได้ผลตอบแทนน้อย
ความเสีย่ งขึน้ อยูก่ บั ความมัน่ คงของผู้
ค�้ำประกัน

ผูท้ รี่ บั ความเสีย่ งได้ตำ�่ มาก

ก�ำหนดระยะเวลาการลงทุนและผล
ตอบแทนที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน

ไม่ ส ามารถส่ ง ค� ำ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ย
ลงทุนระหว่างทางในช่วงที่ยังไม่ครบ
ก�ำหนดได้

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต�่ำถึง
ปานกลาง มีระยะเวลาการ
ลงทุนชัดเจนและต้องการ
อั ต ราผตอบแทนที่ ไ ม่ สู ง
มากนัก

ก�ำหนดเป้าหมายการลงทุนและผล
ก�ำไรไว้อย่างชัดเจน
มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งมักเป็น
ช่วงเวลาทีส่ นั้ เมือ่ เทีย่ บกับโอกาสทีจ่ ะ
ได้รับผลตอบแทนสูง

จ�ำกัดผลก�ำไร แต่ไม่จ�ำกัดผลขาดทุน
ท�ำให้มีความเสี่ยงสูง หากภาวะการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหากยัง
ไม่ครบก�ำหนด
มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ
กองทุนสูง

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง แต่
ไม่มปี ระสบการณ์การลงทุน
ในกองทุ น รวมหุ ้ น หรื อ
ตลาดหุ ้ น มากพอที่ จ ะหา
จังหวะท�ำก�ำไรด้วยตัวเอง

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่กองทุนน�ำเงินไปลงทุน
ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูง

ความเสี่ยงสูงมาก
จ�ำกัดกลุ่มผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็น
AI ตามที่ประกาศก�ำหนดเท่านั้น
มีการก�ำหนดเงินลงทุนขั้นต�่ำครั้งแรก
ให้เหมาะสมกับความซับซ้อนและความ
เสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน

ผูล้ งทุนสถาบัน และ ผูล้ งทุน
รายใหญ่ที่มีความรู้ความ
เข้าใจสินค้าที่จะลงทุน และ
สามารถรั บ ความเสี่ ย ง
ได้สูง
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3. ประเภทของกองทุนรวมแบ่งตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ
ประเภท

รายละเอียด

กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุน
แบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุน
แบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ

1

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ จึงส่ง
ผลให้มีความเสี่ยงจากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV
อาจมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แบบเต็มจ�ำนวน
(Fully Hedge) หรือเพียงบางส่วน (Partially Hedge) ขึน้ อยูก่ บั นโยบาย
ของกองทุน

2

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ในประเทศไทยและในสกุลเงินบาท
เท่านั้น

กองทุนรวมทีล่ งทุน
แบบมีความเสีย่ งทัง้ ใน
และต่างประเทศ

มีนโยบายการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมต่างประเทศ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ บลจ. ตาม
ความเหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

3

ข้อมูลอ้างอิง :
หนังสือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน: ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะน�ำการลงทุนตราสารทั่วไป
		
(ตุลาคม 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ทน.87/2558
		
ภาคผนวก 2 เรื่องการจัดแบ่งประเภทกองทุน
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จุดเด่น

ความเสี่ยง / ข้อจ�ำกัด

เหมาะส�ำหรับ

เป็นเครือ่ งมือช่วยกระจายความเสีย่ ง
ในช่ ว งที่ ภ าวะการลงทุ น ในประเทศ
ผันผวน

ผลตอบแทนและความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ
ประเทศที่เข้าไปลงทุนและอัตราแลก
เปลี่ยน

ผู ้ ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้ สู ง
และต้องการกระจายการ
ลงทุนไปยังหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ

ไม่มคี วามเสีย่ งเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ น
เข้ามาเกี่ยวข้อง

ผลตอบแทนและความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เป็นเครือ่ งมือช่วยกระจายความเสีย่ ง

ความเสี่ ย งเรื่ อ งอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่
อาจส่งผลให้กองทุนไม่ได้ผลตอบแทน
เท่าที่ควร
อาจมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง
หากเป็ น กองทุ น รวมที่ มี ก ารท� ำ
ธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ผู ้ ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้ สู ง
และต้ อ งการกระจาย
ความเสี่ ย งของพอร์ ต
การลงทุน
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TIPS

กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(Long Term Equity Fund: LTF)
มีนโยบายการลงทุนในหุน้ สามัญ ไม่นอ้ ยกว่า 65% เพือ่ ส่งเสริมการลงทุน
ระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก�ำหนด
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิ ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึง
ประเมินที่ต้องเสียภาษีในปีนั้น แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
LTF ≤ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

ไม่เกิน 500,000 บาท

ก�ำไรที่ ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain)
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หากถือหน่วยลงทุนครบตามเงื่อนไขการลงทุน
เงื่อนไขการลงทุน
จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน
หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก�ำหนด 7 ปีปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไข
การลงทุน จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป พร้อมเงินเพิ่มในอัตรา 1.5%
ต่อเดือน โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ลงทุนยื่นขอยกเว้นภาษี จนถึง
เดือนที่มีการยื่นคืนเงินภาษี นอกจากนั้นต้องจ่ายภาษีของก�ำไรส่วนเกินทุน
(Capital Gain) โดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของเงินก�ำไรที่ได้รับ และยังต้อง
น�ำก�ำไรที่ได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได้ เพือ่ เสียภาษีตอน
ปลายปีอีกด้วย
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TIPS

กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund: RMF)
ส่งเสริมการออมและการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเกษียณอายุ
อย่างมีคุณภาพ คล้ายกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก�ำหนด
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิ ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด
ไม่เกิน 15% ของเงินได้พงึ ประเมินทีต่ อ้ งเสียภาษีในปีนนั้
และเมื่อรวมเข้ากับเงินสงเคราะห์ครู กองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ หรือ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และประกันชีวติ แบบ
บ�ำนาญ ทีผ่ ลู้ งทุนมีอยู่ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึง่
การได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ ให้นบั ตามเวลาแบบ
วันชนวัน ตัง้ แต่วนั แรกที่ได้เริม่ ลงทุน

ก�ำไรที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน (Capital
Gain)
ได้รบั การยกเว้นภาษี
เงินได้ หากถือหน่วย
ลงทุนครบตามเงื่อนไข
การลงทุน

(RMF ≤ 15% ของเงินได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี) + PVD/กบข. + ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ

ไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการลงทุน
จะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี หยุด (เว้น) การลงทุนติดต่อกันได้ ไม่เกิน 1 ปี โดยจะนับอายุ
การลงทุนตั้งแต่ปีแรก
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ต่อเมื่อถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถขาย
คืนได้เมื่ออายุ 55 ปีบริบูรณ์
เงินลงทุนขัน้ ต�ำ่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3% ของเงินได้พงึ ประเมินทีต่ อ้ งเสียภาษี หรือไม่นอ้ ยกว่า
5,000 บาทต่อปี (อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจ�ำนวนเงินต�่ำกว่า)
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนจะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุน
มาน้อยกว่า 5 ปี ผู้ลงทุนต้องน�ำเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินล่าสุด
ไปคืนกรมสรรพากร และน�ำเงินก�ำไรส่วนเกินทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
ไปค�ำนวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ในปีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
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TIPS

กองทุนรวมที่ช่วยสร้างรายได้ประจ�ำ (Passive Income)
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Investment Trusts: REITs)  
เป็น “กองทรัพย์สนิ ” ทีล่ งทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท โดย
มี “ทรัสตี” (Trustee) เป็นผูด้ แู ลและบริหารจัดการทรัพย์สนิ เพือ่ สร้างรายได้ และหาก
มีก�ำไรก็จะน�ำมาจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน
ลงทุนใน REITs ดีอย่างไร?
ใช้เงินลงทุนไม่มาก เข้าถึงการลงทุนทั่วโลก และมีผู้เชี่ยวชาญดูแลบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์
มีข้อมูลเปิดเผยให้ตัดสินใจอย่างครบถ้วนใน “หนังสือชี้ชวน”
ซื้อขายสะดวกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์
มีการประชุมผู้ถือหน่วย REITs เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการของ
REITs เป็นประจ�ำทุกปี (เหมือนผู้ถือหุ้น)
ลดความเสีย่ งจากภาวะเงินเฟ้อ เพราะการเปลีย่ นแปลงของค่าเช่า มักจะปรับ
ตัวสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและราคาอสังหาริมทรัพย์
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน REITs
ประโยชน์ตอบแทน
REITs จะต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ อย่างน้อย 90% ของก�ำไรสุทธิ
ที่ไม่รวมก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (เช่น ก�ำไรจากการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์)
โดยทั่วไป ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
การเพิ่มขึ้น / ลดลงของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาด
ราคาหน่ ว ยลงทุ น ขึ้ น อยู ่ กั บ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ (NAV) ของทรั ส ต์ ซึ่ ง ขึ้ น กั บ
ผลประกอบการจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ รวมถึงสภาวะตลาดด้วย
ความเสี่ยงจากการลงทุนใน REITs
		ปัญหาที่เกิดจากทรัพย์สินที่ลงทุน เช่น โครงสร้างรายได้ ไม่สม�่ำเสมอ ท�ำเลที่ตั้งเกิดภัย
พิบัติ เป็นต้น
		การกู้ยืมเงิน หากกอง REITs บริหารผิดพลาด ก็อาจไม่สามารถสร้างก�ำไรให้สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
		การรับประกันรายได้ ควรพิจารณาถึงเครดิตของผู้รับประกันรายได้และศักยภาพที่แท้
จริงของกอง REITs ในระยะยาว
		อัตราการจ่ายและโอกาสการเติบโตของเงินปันผลในอนาคต หากมีอัตราการจ่าย
เงินปันผลลดลงต�่ำเกินไป ราคาตลาดของกอง REITs ก็มีโอกาสที่จะปรับลดลงเช่นกัน
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TIPS

กองทุนรวมที่ช่วยสร้างรายได้ประจ�ำ (Passive Income)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Fund: IFF)  
เป็นกองทุนรวมทีล่ งทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ เช่น ระบบขนส่งทางรางหรือทางท่อ ไฟฟ้า ประปา ถนนทางพิเศษ สนามบิน
ท่าเรือน�ำ้ ลึก ฯลฯ
ลงทุนใน IFF ดีอย่างไร?
เป็นแหล่งรายได้ประจ�ำ โครงการที่มีผลประกอบการชัดเจนและไม่ค่อยผันผวน
จะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผลต่อเนื่อง
มีทางเลือกหลากหลายในแง่ของผลตอบแทนและความเสีย่ ง กิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานอาจจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน จึงมีทมี่ าของรายได้ทหี่ ลากหลาย
มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปมีมูลค่า
การลงทุนค่อนข้างสูง ขนาดกองทุนค่อนข้างใหญ่ ท�ำให้สว่ นมากมีสภาพคล่องดี
กว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10
ปี นับตั้งแต่ตั้งกองทุนฯ
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน IFF
เงินปันผล
บลจ. ต้องจ่ายเงินปันผลไม่ตำ่� กว่า 90% ของก�ำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้ว อย่างน้อยปีละครัง้
โดยทั่วไป ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลสูงกว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
การเพิ่มขึ้น / ลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุน
		มีโอกาสได้รับก�ำไร / ขาดทุน จากส่วนต่างราคาที่ซื้อขาย
		มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาด
ความเสี่ยงจากการลงทุนใน IFF
		ประเภทของกิจการที่ลงทุน เพราะมีความเสี่ยงเรื่องการสร้างรายได้และให้ผลตอบแทน
ที่ต่างกัน
		ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ หากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ก็อาจเกิดความล่าช้า
และอาจท�ำให้มีต้นทุนมากขึ้น
		สภาพคล่องในการซือ้ ขายและราคาหน่วยลงทุนทีล่ ดลง ตามกลไกตลาด ภาวะเศรษฐกิจ
แนวโน้มอุตสาหกรรม ฯลฯ
		ปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน การเสือ่ มสภาพของทรัพย์สนิ
การกระจุกตัวของทรัพย์สินที่ลงทุน ฯลฯ
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ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม
กองทุนรวมแต่ละประเภทมีระดับความเสี่ยงแตกต่างกันตามสินทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่ง บลจ. จะมีการระบุ
ระดับความเสีย่ งของกองทุนรวมไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน เพือ่ ให้ผลู้ งทุนใช้ประกอบการตัดสิน
ใจลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง
ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามตราสารที่ลงทุน
เสี่ยงต�่ำ/มีความซับซ้อนต�่ำ
1

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ที่ลงทุน
เฉพาะ
ในประเทศ

2

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ
บางส่วน

เสี่ยงสูง/ มีความซับซ้อนสูง
3

4

5

6

7

กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม
พันธบัตร ตราสารหนี้
ผสม
ตราสาร
หมวด
รัฐบาล
แห่งทุน อุตสาหกรรม
(กองทุน
รวมหุ้น)

8

กองทุนรวม
ที่ลงทุน
ในสินทรัพย์
ทางเลือก

ระดับความเสี่ยงของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

1

2

ประเภท Freehold

ประเภท Leasehold

3

Infrastructure Fund ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงต�่ำ
1

ป้องกันความเสี่ยง
100%

ความเสี่ยงสูง
2

ป้องกันความเสี่ยง
บางส่วน

3

ป้องกันความเสี่ยง
ตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน

4

ไม่ป้องกัน
ความเสี่ยง

5

มีการลงทุนใน
เงินตราต่างประเทศ
ที่มา: ส�ำนักงาน ก.ล.ต.

หากผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล ท�ำการบ้าน และเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของตนเอง การลงทุนใน “กองทุนรวม” ก็นา่ จะเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เป้าหมายทางการเงินเป็นจริงได้เร็วยิ่งขึ้น

38

รู้แบบนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ท�ำไม...
มาเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมกันดีกว่า
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LESSON

4

เริ่มต้นลงทุนแบบ
Step by Step
ลองมาดู 5 Step ง่ายๆ ที่ช่วยให้เราออกสตาร์ทเส้นทางลงทุน
กองทุนรวมได้อย่างมั่นใจ
วิเคราะห์...
Step 1

เราจะได้...

• วัตถุประสงค์การลงทุน
• ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
• ความพร้อมทางด้านการเงิน

แนวทางการลงทุ น ที่ เ หมาะสม
กับตัวเรา

• ตัวเลขดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ
• สภาวะการลงทุน

จังหวะที่เหมาะสมในการเลือก
ลงทุนกองทุนรวมแต่ละประเภท

เลือก
กองทุนรวมที่ใช่

• คัดกรองกองทุนรวมที่สนใจ
• ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมที่สนใจเชิงลึก

กองทุนรวมที่ตอบโจทย์ของเรา
มากที่สุด

Step 4

• ช่องทางการเปิดบัญชีกองทุนรวม
• ประเภทบัญชี
• วิธีการส่งค�ำสั่งซื้อขาย

ช่องทางและบัญชีซอื้ ขายกองทุนรวม
ทีส่ ะดวก และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
ของเรา

Step 5

• ติดตามข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
• เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับ Benchmark
• เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับกองทุนรวม
  ของ บลจ. อื่นที่มีนโยบายเดียวกัน

กองทุนรวมสร้างผลตอบแทนได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

รู้จักตัวเอง

Step 2

เข้าใจภาวะ
การลงทุน

Step 3

เปิดบัญชีซื้อขาย

ติดตามผล
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Step 1:  
รู้จักตัวเอง

รู้จักตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยค�ำถาม 3 ข้อ
1 วัตถุประสงค์ในการลงทุนของเราคืออะไร?
2 ความเสี่ยงที่เรารับได้มากน้อยแค่ไหน?
3 เงินที่พร้อมจะลงทุนมีเท่าไหร่?

วัตถุประสงค์ ในการลงทุนของเราคืออะไร?
สิ่งที่จะช่วยให้เราออกสตาร์ทเส้นทางลงทุนได้อย่างมั่นใจก็คือ “รู้จักตัวเอง”
หากเราสามารถตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการลงทุนของตนเองได้ชัดเจน
เท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้เราไม่หลงทางและเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมได้อีกด้วย
ตัวอย่างการเลือกกองทุนรวม
วัตถุประสงค์ ในการลงทุน

กองทุนรวมที่เหมาะสม

ปกป้องเงินต้นและต้องการสภาพคล่อง

กองทุนรวมตลาดเงิน

สร้างรายได้ประจ�ำ 

กองทุนรวมตราสารหนี้

ต่อยอดให้เงินลงทุนเติบโต

กองทุนรวมหุ้น

กระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้ประจ�ำ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ลดหย่อนภาษี

กองทุนรวม LTF & RMF

ออมไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต (เกษียณอายุ)

กองทุนรวม RMF

Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม

41

ความเสี่ยงที่เรารับได้มากน้อยแค่ ไหน?
คงจะไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งดี แ น่ หากเลื อ กกองทุ น รวมที่ ต อบโจทย์ เ ราแล้ ว แต่ ต ้ อ งมา
นั่งไม่สบายใจเพราะคอยหวาดเสียวกับความเสี่ยงในการลงทุนที่ ไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราเอง

แล้วสงสัยมั้ยว่า จะรู้ ได้ยังไงว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหน?
ตอบตัวเองได้ง่ายๆ ด้วย แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ท�ำความรู้จักแบบประเมิน
ความเสี่ยงในการลงทุน
(Suitability Test)
การรู้ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้จะท�ำให้เลือกลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ และก�ำหนด
สัดส่วนของสินทรัพย์ทจี่ ะลงทุน
(Asset Allocation) ได้อย่าง
เหมาะสม
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ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยง

ลองมาดูตัวอย่างแนวทางการจัดสรรเงิน
ในพอร์ตการลงทุน ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้กัน
แนวทางการจัดสรรเงินลงทุนเบื้องต้นตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

รับความเสี่ยง
ได้ต�่ำ

รับความเสี่ยง
ได้ปานกลาง

20-40%

20-40%

30-50%

20-40%

รับความเสี่ยง
ได้สูง

10-30%
40-50%

5-10%

10-30%

พอร์ตระมัดระวัง
(Conservative)

พอร์ตปานกลาง
(Moderate)

60-80%

พอร์ตเชิงรุก
(Aggressive)

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหุ้น, กองทุน REIT, กองทุนทางเลือก ฯลฯ
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TIPS

อย่าลืมตรวจสอบระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมด้วย!
ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม (Fund Risk Level)
เสี่ยงต�่ำ /มีความซับซ้อนต�่ำ

1

2

เสี่ยงสูง /มีความซับซ้อนสูง

3

4

5

6

7

8

กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม
หมวด
ตลาดเงิน ตลาดเงิน พันธบัตร ตราสารหนี้
ผสม
ตราสาร
ที่ลงทุน ที่ลงทุนใน
รัฐบาล
แห่งทุน อุตสาหกรรม
เฉพาะ ต่างประเทศ
(กองทุน
ในประเทศ บางส่วน
รวมหุ้น)

กองทุนรวม
ที่ลงทุนใน
สินทรัพย์
ทางเลือก

XXX

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score)
ความเสี่ยงต�่ำ

1
เสี่ยงต�่ำ 
(ระดับ 1)

ความเสี่ยงสูง

2

3

เสี่ยง
เสี่ยง
ปานกลาง ปานกลาง
ค่อนข้างต�่ำ  ค่อนข้างสูง
(ระดับ 2)
(ระดับ 3)

4

5

เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก
(ระดับ 4) (ระดับ 5)

เมื่อรู้ “ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเรา” แล้ว อย่าลืมจับคู่กับ
“ระดับความเสีย่ งของกองทุนรวม” เพือ่ ให้สามารถเลือกกองทุนรวม
ที่เหมาะสมกับเราจริงๆ
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เงินที่พร้อมจะลงทุนมีเท่าไหร่?
ไม่ว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ตาม เงินที่ใช้ลงทุนควรเป็น “เงินเย็น” หรือพูด
ง่ายๆ ว่า เป็นเงินที่ไม่ได้มีภาระหรือต้องรีบน�ำไปใช้จ่ายในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งหลายคน
มักเข้าใจผิดว่า การลงทุนในกองทุนรวมจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก แต่ในความเป็นจริง
แล้ว เงิน 500 หรือ 1,000 บาท ก็ลงทุนได้ ที่ส�ำคัญบางกองทุนก็ ไม่ได้ก�ำหนดเงินลงทุน
ขั้นต�่ำในการลงทุนด้วย เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
รู้อย่างนี้แล้ว ถึงเราจะยังมีเงินลงทุนน้อยก็สามารถลงทุนในกองทุนรวมได้
สบายมาก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินลงทุนขัน้ ต�ำ่ ได้ที่ บลจ. ผูอ้ อกกองทุนหรือ
ตัวแทนจ�ำหน่าย รวมถึงเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลกองทุนรวม เช่น www.aimc.co.th,
www.thaimutualfund.com และ www.morningstarthailand.com เป็นต้น

Step 2:

เข้าใจภาวะการลงทุน
เมือ่ รูต้ วั แล้วว่า เราเหมาะกับ
กองทุนรวมแบบไหน สิ่งส�ำคัญที่
ควรท�ำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน
ก็ คื อ ความสั ม พั น ธ์ ข องภาวะ
เศรษฐกิจที่มีผลกับการตัดสินใจ
ลงทุน เพราะกองทุนรวมทีเ่ ราเลือก
อาจจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทน
ทีด่ ีได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจ ดังนัน้
หากเราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ
ได้ เ องเบื้ อ งต้ น จะช่ ว ยให้ เ ลื อ ก
กองทุนรวมที่เหมาะสมใน
สภาวการณ์นั้นๆ
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ตัวอย่าง การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ เช่น
สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผลผลิตอุตสาหกรรม
ดัชนีราคาผู้ผลิต
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ย
อัตราการว่างงาน

สภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น
ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอื่นๆ
ลองฝึกวิเคราะห์งา่ ยๆ เช่น หากตัวเลข GDP
เพิ่มสูงขึ้น ก็หมายถึงภาพรวมของเศรษฐกิจใน
ประเทศมีแนวโน้มการเติบโตทีด่ ี ย่อมเป็นผลดีต่อ
สภาวะการลงทุนในตลาดหุน้ เพราะกิจการต่างๆ
มีโอกาสจะขยายตัวได้ดีตามสภาวะเศรษฐกิจ
ดังนั้น หากเราสามารถรับความเสีย่ งได้สงู ก็ควร
จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ทีม่ แี นวโน้มเติบโต
เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น
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เศรษฐกิจดี

เศรษฐกิจไม่ดี

เลือกกองทุนรวมหุ้นอะไรดี?...ในภาวะตลาดหุ้นตกตํ่า
นาย A

นาย B

• ยอมรับความเสี่ยงได้สูง
• คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจน่าจะผ่านจุดต�ำ่ สุด

• ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
• ยังไม่แน่ใจเรือ่ งแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต

เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ และอาจจะเน้น
ไปที่กองทุนรวมหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap Stock) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นตั้งรับ
(Defensive Stock) ที่ลงทุนในบริษัทขนาด
ใหญ่ ที่ มี ค วามมั่ น คงและราคาหุ ้ น ไม่ ค ่ อ ย
ผันผวนตามภาวะตลาด

มาแล้ว และตลาดหุ้นตกลงมาตํ่ามากแล้ว
น่าจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ จะทาํ ให้ได้รบั
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ไม่อยากเสี่ยงที่จะขาดทุน

เลือกกองทุนรวมหุ้นอะไรดี?...ในภาวะตลาดหุ้นรุ่งเรือง
นาย A

• ยอมรับความเสี่ยงได้สูง
• คาดการณ์วา่ ตลาดหุน้ ขึน้ ถึงจุดทีม่ รี าคาสูงแล้ว
และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงในอนาคต

เพิ่ ม การลงทุ น ในกองทุ น รวมสิ น ทรั พ ย์
ทางเลื อ ก เช่ น หุ ้ น ต่ า งประเทศ ทองค� ำ 
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เพือ่ กระจายการลงทุน
และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หุ้นในประเทศ

นาย B

• ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
• คาดการณ์วา่ ตลาดหุน้ ขึน้ ถึงจุดทีม่ รี าคาสูงแล้ว
และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงในอนาคต

เลือกลงทุนใน กองทุนรวมผสม เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงในการลงทุน

อย่าลืม! ในสถานการณ์การลงทุนจริงยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีเ่ ราต้องติดตาม
เพิม่ เติม เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ อีกด้วย
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Step 3:  

เลือกกองทุนรวมที่ใช่
รู้มั้ยว่า? ถึงแม้เราจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทเดียวกัน 2 กองพร้อมกัน
แต่ผลตอบแทนที่ได้รบั ก็อาจจะแตกต่างกันอย่างเหลือเชือ่ เลยก็เป็นได้ เพราะผลการด�ำเนิน
งานของกองทุนรวมขึน้ อยูก่ บั การบริหารเงินลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ เป็นผูต้ ดั สินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ แทนเรา ดังนัน้ เราจึงควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมเหล่านัน้
โดยละเอียด เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย และตัดสินใจเลือกกองทุนรวมที่
เหมาะสมกับตนเอง

ขั้นตอนคัดเลือกกองทุนรวมที่ใช่
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1

2

3

คัดกรอง
กองทุนรวม

เจาะลึกข้อมูล
จาก Fund Fact
Sheet

วิเคราะห์
ข้อมูลอื่นๆ

จากการระบุเงื่อนไข เช่น
• ชื่อ บลจ.
• การจ่ายเงินปันผล
• ระดับความเสี่ยง
• อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง
• จ�ำนวนเงินลงทุนขั้นต�่ำ

การลงทุน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขการซื้อขาย
ผลการด�ำเนินงาน
พอร์ตการลงทุน

ขนาดของ
กองทุนรวม
ช่องทาง
การให้บริการ
ของ บลจ.

เครื่องมือช่วยคัดกรอง
• www.aimc.co.th
• www.morningstarthailand.com

เปรียบเทียบ
ผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนรวม

กองทุนรวม
ที่ใช่!
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1

คัดกรองกองทุนรวม

ในปัจจุบันการคัดกรองและเปรียบ
เทียบข้อมูลของกองทุนรวมสามารถท�ำได้
ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น จากเว็บไซต์
ต่างๆ ที่รวบรวมข้อมูลของกองทุนรวม
และให้บริการฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบ
กองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ โดยในทีน่ จี้ ะ
ขอยกตัวอย่างการคัดกรองกองทุนรวม
ของ 2 เว็บไซต์ คือ www.aimc.co.th และ
www.morningstarthailand.com

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
www.aimc.co.th

วิธีการคัดกรองก็จะคล้ายคลึงกัน
โดยเริ่ ม ต้ น จากการระบุ ประเภทและ
นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น รวม
จากนั้นก็ก�ำหนด เงื่อนไขการคัดกรอง
กองทุน เช่น ชือ่ บลจ. การจ่ายเงินปันผล
ระดับความเสี่ยง จ�ำนวนเงินลงทุนขั้นต�่ำ 
เป็นต้น ระบบจะคัดกรองและแสดงเฉพาะ
รายชื่อกองทุนรวมที่ตรงตามเงื่อนไขที่
เราต้องการ หน้าที่ของเราก็คือ ต้องไป
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของกองทุ น รวม
เหล่านั้นต่อ เพื่อเฟ้นหากองทุนรวมที่
เหมาะสมกับเราที่สุด
1
2
3
4

1
2

3

4

เลือกประเภทกองทุน
เลือกนโยบายการลงทุน
เลือก บลจ.
เลือกนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เมือ่ กดปุม่ “ค้นหา” จะมีรายชือ่
กองทุนรวมที่ตรงกับเงื่อนไขที่เรา
ระบุปรากฏขึ้นมา
ดังนัน้ ยิง่ สามารถระบุเงือ่ นไข
ในการคัดกรองได้เฉพาะเจาะจง
มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้กองทุนรวม
ที่ตรงใจเรามากที่สุด

เมื่อปรากฏรายชื่อกองทุนรวมที่คัดกรองมาแล้ว เราสามารถเลือก
ดู ไ ด้ โ ดยเรี ย งตาม มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ผลตอบแทน ความเสี่ ย ง
ผลตอบแทนรายไตรมาส และ ผลตอบแทนรายปีได้ตามต้องการ
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บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
www.morningstarthailand.com

1

เลือกประเภท
กองทุน

2

เลือกผลการด�ำเนินงาน
ความเสี่ยงและอันดับกองทุน

3

ระบุค่าธรรมเนียม
การซื้อขาย
และจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ในการลงทุน
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ผลการค้นหา
กองทุน
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TIPS

เคล็ดลับเลือกกองทุนติดดาว
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นสถาบันที่ได้รวบรวม
ข้อมูลและจัดอันดับผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหรือที่เรียกว่า “มอร์นิ่ง
สตาร์เรตติ้ง”  เพื่อสร้างเครื่องมือหรือเข็มทิศส�ำหรับการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนติดดาวคืออะไร?
“กองทุนติดดาว” คือ กองทุนรวมที่ได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง
จากการประเมินเชิงปริมาณของผลการด�ำเนินงานและความเสี่ยงใน
อดีตของกองทุนรวม รวมทั้งน�ำค่าธรรมเนียมการซื้อขายมาค�ำนวณ
ด้วย โดยจะจัดอันดับในรูปแบบของดาว ตั้งแต่ระดับ 1 - 5 ดาว เรียง
จากต�่ำสุดไปจนถึงสูงสุด ซึ่งเราควรวิเคราะห์เปรียบเทียบเรตติ้งหรือ
จ�ำนวนดาวของกองทุนรวมประเภทเดียวกัน จะน�ำไปเปรียบเทียบข้าม
นโยบายการลงทุนกันไม่ได้
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2

เจาะลึกข้อมูลจาก Fund Fact Sheet

เมื่อเราได้กองทุนรวมที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของกองทุนรวมนัน้ ๆ โดยละเอียด จาก “หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วย
ลงทุน” และ “Fund Fact Sheet” ที่เปรียบเสมือนเป็น “คัมภีร์” ที่บอกรายละเอียด
ทุกอย่างของกองทุนรวม
อยากรู้.. เขาดูอะไรกันใน  Fund Fact Sheet

• ข้อมูลการลงทุน
• ข้อมูลความเสี่ยง
• ข้อมูล
ค่าธรรมเนียม
• ข้อมูลการซื้อขาย
• ข้อมูล
ผลการด�ำเนินงาน
ย้อนหลัง
• พอร์ตการลงทุน

1   ข้อมูลการลงทุน
นโยบายการลงทุน: กองทุนรวมน�ำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไร สัดส่วนเท่าไร
เช่น ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม: วิธีการในการบริหารพอร์ตลงทุนของ
กองทุนรวมเช่น เป็น Passive หรือ Active Management เป็นต้น
นโยบายจ่ายเงินปันผล: กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด: เป็น Checklist ว่ากองทุนรวมนี้มี
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้หรือไม่
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2    ข้อมูลความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เช่น
• ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานของ บลจ. เช่น ประเภท ขนาด และ
ฐานะการเงิน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่กองทุนรวมน�ำ
เงินไปลงทุน โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาวะ
การลงทุนในตลาดทุน เป็นต้น
• ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของสินทรัพย์ทกี่ องทุนรวมน�ำเงิน
ไปลงทุน ซึง่ อาจไม่สามารถขายได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ค�ำเตือนที่ส�ำคัญ เช่น
• ในกรณีที่ บลจ. มีพนั ธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
• ในกรณีทกี่ องทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศ จะต้องบอกเรือ่ งการป้อ งกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3    ข้อมูลค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เก็บจากผู้ลงทุนโดยตรง: คิดเป็น % ของมูลค่าซื้อขาย เช่น
ค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ไม่ได้กระทบกับเงินทรัพย์สินของกองทุนรวม แต่กระทบกับผลตอบแทนที่เราจะ
ได้รับ เพราะถ้าซื้อขายบ่อยก็จะท�ำให้เสียค่าธรรมเนียมในส่วนนี้มากขึ้น
ค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ ก็บจากกองทุนรวม: คิดเป็น % ต่อปีของ NAV เช่น ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน เป็นต้น
• ยิ่งกองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายเยอะเท่าไหร่ ก็เท่ากับเราต้องแบกรับต้นทุนที่สูง
ขึ้นเท่านั้น แม้ ไม่ค่อยเห็นผลกระทบในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจท�ำให้เรา
มีตน้ ทุนค่าธรรมเนียมเป็นจ�ำนวนมากก็ ได้ ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีอ่ า่ น Fund Fact
Sheet ก็ควรเลือกดูกองทุนรวมที่มี อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total
Expense Ratio) ต�่ำๆ จะดีกว่า
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
100
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด
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4    ข้อมูลการซื้อขาย
เงื่อนไขและวันเวลาที่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น
• ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�ำการ ภายในเวลา 15:30 น.
• จ�ำนวนเงินลงทุนขั้นต�่ำครั้งแรก/ครั้งถัดไป 5,000 บาท เป็นต้น
5    ข้อมูลผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง
ผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง: ตัง้ แต่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน
ดั ช นี ชี้ วั ด (Benchmark): แตกต่ า งกั น ในกองทุ น รวมแต่ ล ะประเภท เช่ น
กองทุนรวมหุ้นมีดัชนีชี้วัดเป็น SET Index เป็นต้น ซึ่งจะใช้ข้อมูลย้อนหลังใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับผลการด�ำเนินงาน
Information Ratio: อัตราส่วนแสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนใน
การสร้างผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง ถ้าค่า Information Ratio เป็นบวก
แสดงว่า กองทุนรวมสร้างผลตอบแทนได้ดกี ว่าดัชนีชวี้ ดั ดังนัน้ ยิง่ ค่า Information
Ratio เยอะ ก็ยิ่งดีนั่นเอง
ความผันผวนของผลการด�ำเนินงาน (Standard Deviation): ค่าความเสี่ยง
ของกองทุนรวมทีแ่ สดงความคลาดเคลือ่ นของผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั จาก
การลงทุน ว่าจะผิดไปจากที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด โดยอาจจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ก็ ได้
6    พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ทลี่ งทุน: ระบุรายละเอียดชัดเจนมากกว่าทีบ่ อก
ในนโยบายการลงทุน เช่น ในนโยบายการลงทุนอาจจะระบุวา่ ลงทุนในหุน้ โดยเฉลีย่
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV แต่จริงๆ แล้วในพอร์ตการลงทุนอาจ
มีสัดส่วนของหุ้นสูงถึง 90% ของ NAV
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6    พอร์ตการลงทุน (ต่อ)
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน: กองทุนรวมหุ้นจะแสดงสัดส่วนการลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก แสดงให้เห็นการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุน
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ทลี่ งทุน: รายชือ่ ของหลักทรัพย์ทมี่ สี ดั ส่วนการลงทุน
สูงสุด 5 อันดับแรกของพอร์ตการลงทุน โดยบาง บลจ. อาจจะมีขอ้ มูลอืน่ ๆ ประกอบ
เช่น คะแนนคุณภาพการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (CG Scoring) เป็นต้น
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เทคนิคการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวม
ศึกษาผลการด�ำเนินงานในอดีตทัง้ ในระยะสัน้ กลาง และยาว: ผลตอบแทนในระยะ
สัน้ อาจไม่ได้สะท้อนผลการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ควรดูผลการด�ำเนินงานย้อนหลังตัง้ แต่
1 ปี 3 ปี และ 5 ปี หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมมาประกอบกัน
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับดัชนีชี้วัด: หากท�ำผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนี
ชี้วัด ก็ถือได้ว่าบริหารงานได้ดี
วิเคราะห์ความสม�ำ่ เสมอของผลการด�ำเนินงาน: กองทุนรวมทีบ่ ริหารได้ดกี ค็ วรจะ
สามารถเอาชนะดัชนีชี้วัดได้อย่างสม�่ำเสมอ
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานและ Information Ratio ของกองทุนรวมประเภท
เดียวกันที่บริหารโดย บลจ. อื่นๆ: เพื่อคัดเลือกกองทุนรวมที่ท�ำผลงานได้ดีที่สุด
ในช่วงเวลาเดียวกัน
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ ไทล์: เพือ่ ดูอนั ดับผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนรวมเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกันทั้งหมด เช่น
• 5th Percentile = กองทุ น รวม
ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานอยู ่ ใ นอั น ดั บ
5% แรกของกองทุนรวมประเภทนั้น
• 95th Percentile = กองทุนรวม
ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานอยู ่ ใ นอั น ดั บ
95% พูดง่ายๆ คือ อยู่ในอันดับ 5%
สุดท้ายของกองทุนรวมประเภทนั้น
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3

วิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ

ขนาดของกองทุนรวม
• กองทุนรวมทีม่ ขี นาดสินทรัพย์นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท อาจถือว่ามีขนาดเล็ก
เกินไป เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับขนาดของสินทรัพย์แล้ว
จะพบว่ามีสัดส่วนที่สูงเพราะอาจจะไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy
of Scales) ส่งผลให้เรามีต้นทุนสูงขึ้น
• กองทุนรวมทีม่ ขี นาดสินทรัพย์ ใหญ่กว่า 15,000 ล้านบาทขึ้นไป จะถือว่า
		
มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดการเงินไทย ควรพิจารณาถึง
ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน
บลจ. ที่เป็นผู้บริหารกองทุนรวม
• บริการที่เสนอให้ตรงตามความต้องการ
• มีความสะดวกสบายในเรื่องการติดต่อซื้อขายและการเข้าถึงข้อมูล
• ผูต้ ดิ ต่อผูล้ งทุน (Investment Consultant) มีความรูค้ วามสามารถในการให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
• ความสามารถในการจัดการลงทุนเมือ่ เทียบกับผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวม
ที่มีนโยบายเดียวกัน และจัดตั้งในเวลาใกล้เคียงกันของ บลจ.อื่นๆ

Step 4:

เปิดบัญชีซื้อขาย

เปิดบัญชี

ถึ ง เวลาไปติ ด ต่ อ ขอเปิ ด
บั ญ ชี ซื้ อ ขายกองทุ น รวมกั บ
บลจ. ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารกองทุนรวม
ที่เลือกเอาไว้ นอกจากนี้ เรายัง
สามารถเปิดบัญชีฯ ผ่านบริษทั ที่
เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้ เ ราลงทุ น ใน
กองทุนรวมได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดายขึ้น
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ช่องทางเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม
1.  

บลจ. ที่อยู่ ในเครือเดียวกับ
ธนาคาร (Bank):
สามารถติดต่อซื้อขายโดยตรงได้ที่
ธนาคารที่ บลจ. นั้นสังกัดอยู่

2.  

บลจ. ที่ ไม่ ได้อยู่ ในเครือเดียวกับ
ธนาคาร (Non-Bank):
สามารถติดต่อซื้อขายโดยตรงที่เคาน์เตอร์
บริการ โทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ของ บลจ.

3.  

ตัวแทนจ�ำหน่ายที่ ได้รับการแต่งตั้ง (Selling Agent):
• บริษทั หลักทรัพย์ (บล.) ซึง่ จะมีหน่วยงานทีด่ แู ลให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการลงทุนใน
กองทุนรวมของหลากหลาย บลจ. ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
• ตัวแทนจ�ำหน่ายอิสระที่เป็นบุคคล บาง บลจ. เปิดโอกาสให้บุคคลที่ ได้รับ
ใบอนุญาตผูแ้ นะน�ำการลงทุน (Investment Consultant) เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
กองทุนรวม โดยไม่ต้องเป็นพนักงานประจ�ำ ซึ่งควรระวังเรื่องการช�ำระเงิน
• ธนาคารพาณิชย์ มีเพียงบางธนาคารเท่านัน้ ทีม่ นี โยบายในการขายกองทุนรวม
จากหลากหลาย บลจ.
• บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน (บลน.) ซึง่ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
กองทุนรวมจากหลากหลาย บลจ.

ประเภทบัญชีที่ให้บริการผ่าน Selling Agents

1. Selling Agent Account

เป็ น เสมื อ นกั บ บั ญ ชี ที่ เ ราเปิ ด และ
ซื้อขายกับ บลจ. โดยตรง ดังนั้นเอกสาร
ในการสมัคร และช่องทางการซื้อขายทาง
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นของ บลจ. ที่เราเลือก
ซื้อ ตัวแทนจ�ำหน่ายมีหน้าที่เป็นเพียง
ตัวกลางระหว่างเรากับ บลจ.
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Selling
Agent
Account

2. Omnibus Account

เป็นบัญชีซอื้ ขายหน่วยลงทุนส�ำหรับ
กองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตัวแทนจ�ำหน่ายจะ
เปรียบเสมือนเป็นผูซ้ อื้ ขายหน่วยลงทุน
แทนเรา (ไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับ
บลจ.) ดังนัน้ จึงไม่สามารถซือ้ กองทุนรวม
LTF และ RMF ผ่านบัญชีประเภทนี้ ได้
โดยตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ญ ชี
ประเภทนี้มีไม่มาก และทั้งหมดเป็นบริษัท
หลักทรัพย์ (บล.)

ข้อดีของ Omnibus Account
• ซื้ อ ขายกองทุ น รวมได้ ส ะดวก
เพราะสมัครเปิดบัญชีเพียงครั้ง
เดียว แต่ซอื้ กองทุนรวมได้ทกุ บลจ.
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
• รวมกองทุนรวมจากหลาย บลจ.
มาไว้ที่พอร์ตการลงทุนเดียวกัน
เสมื อ นเป็ น “ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
กองทุนรวม” (Fund Supermart)
ทีส่ ามารถเลือกซือ้ สินค้าได้อย่าง
หลากหลาย โดยใช้แค่ตระกร้า
เดียว และช�ำระเงินได้ทันที

เมื่อเปิดบัญชีส�ำเร็จแล้วเราจะได้รับหลักฐานยืนยันการลงทุน 2 รูปแบบ คือ
1.
สมุดบัญชี
แสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน:

2.
หนังสือ
แสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน:

เหมือนสมุดบัญชีเงินฝาก
พร้อมลงรายมือชื่อของเราด้าน
หลังสมุดบัญชี ซึ่งส่วนมากจะได้
รับจากการเปิดบัญชีกับ บลจ. ที่
อยู่ในเครือธนาคาร

เพื่อยืน ยัน การซื้อขายทุก
ครัง้ โดยส่วนมากหากเปิดบัญชีกบั
บล. จะไม่ได้รบั สมุดบัญชี แต่จะได้
รับ Username และ Password
ส�ำหรับ Log-in ผ่านเว็บไซต์ หรือ
แอพพลิเคชัน่ ของ บล. นัน้ ๆ เพือ่
ติดตามผลการลงทุน
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คุณสมบัตขิ องผูเ้ ปิดบัญชี
• เป็นได้ทงั้ บุคคลธรรมดา
และ นิติบุคคล
• บุคคลธรรมดาทีย่ งั
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
(อายุไม่เกิน 20 ปี)
ต้องมีผู้ปกครอง
เซ็นชื่อรับทราบในการ
ท�ำธุรกรรม

เอกสารที่ใช้
ในการเปิดบัญชี
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ลงนาม
รับรองส�ำเนาถูกต้อง
• ส�ำเนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้
หักบัญชี (เฉพาะธนาคาร
ที่ บลจ. รองรับ)

เอกสารที่ต้องกรอก
• ใบค�ำขอเปิดบัญชี
• บัตรตัวอย่างลายมือชือ่
• แบบประเมินความเสีย่ ง
• ใบค�ำขอใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

การส่งค�ำสั่งซื้อขายกองทุนรวม  
1. ส่งค�ำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง ผ่านเจ้าหน้าที่ บลจ. หรือ Selling Agent โดยตรง
2. ส่งค�ำสั่งซื้อขายผ่านออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนการส่งค�ำสั่งซื้อขายกองทุนรวม

ซื้อ
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ส่งค�ำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง

ส่งค�ำสั่งซื้อขายผ่านออนไลน์

• กรอกแบบฟอร์ม “ค�ำสัง่ ซือ้ หน่วย
ลงทุน” (Purchase Order)
• แสดงส�ำเนาเอกสารแสดงตน เช่น
ส�ำเนาบัตรประชาชน
• ช�ำระเงินที่ธนาคารหรือโอนเงินให้
บลจ.

• เข้าระบบซือ้ ขายผ่านเว็บไซต์ของ
บลจ.
• ส่งค�ำสั่งซื้อ
• หั ก เงิ น ผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคารที่ ไ ด้
แจ้งไว้ตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพื่อท�ำธุรกรรมออนไลน์
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ขาย

ส่งค�ำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง

ส่งค�ำสั่งซื้อขายผ่านออนไลน์

• กรอกแบบฟอร์ม “ค�ำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน” (Redemption Order)
• แสดงส�ำเนาเอกสารแสดงตน
• รับเงินค่าขายคืนได้ 2 วิธีคือ โอน
เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชี
กระแสรายวันที่ ได้แจ้งไว้ตอนเปิด
บัญชีกองทุนรวม หรือ เลือกรับ
เป็น เช็คจัดส่งทางไปรษณีย์

• เข้าระบบซื้อขายผ่านเว็บไซต์ของ
บลจ.
• ส่งค�ำสั่งขาย
• รับเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีธนาคารที่
ได้แจ้งไว้ตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพื่อท�ำธุรกรรมออนไลน์

TIPS

ขายกองทุนรวมแล้ว...เมื่อไหร่ถึงจะได้เงิน?
จ�ำนวนวันที่เราจะได้รับเงินหลังจากขายกองทุนรวมจะถูกระบุไว้ใน
Fund Fact Sheet ของกองทุนรวม เช่น T+1, T+3 หรือ T+6 โดย T หมายถึง
วันที่ขายกองทุนรวม และนับไปหลังจากวันนั้นตามจ�ำนวนวันที่ระบุไว้
วันทีข่ าย
T

T+1

T+3

T+6

การสับเปลี่ยนกองทุนรวม
หากต้องการสับเปลีย่ นกองทุนรวมทีอ่ ยูภ่ ายใต้ บลจ. เดียวกัน มีขนั้ ตอนไม่ยงุ่ ยาก
เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและยื่นให้กับ บลจ. หรือส่งค�ำสั่ง
ผ่านทางออนไลน์ ซึง่ บลจ. บางแห่งยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นให้ดว้ ย ทัง้ นี้ หาก
ต้องการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมของ บลจ. อืน่ จะต้องขายกองทุนรวม
ที่อยู่ใน บลจ. เดิม และไปซื้อกองทุนรวมที่ บลจ. ใหม่ ซึ่งอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
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ในกรณีที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF และ RMF ไปยัง
กองทุนรวม LTF และ RMF ของ บลจ. อืน่ จะต้องด�ำเนินการเรือ่ งเอกสาร การโอนย้าย
หน่วยลงทุนไป บลจ. ใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากต่าง บลจ. กรณี LTF&RMF

ติดต่อ บลจ. ปลายทางที่ต้องการย้ายกองทุนรวมไป
ขั้นตอนที่

1

• หากเป็น “ลูกค้าใหม่” ต้องท�ำเรือ่ งเปิดบัญชีกองทุนรวมก่อน
• กรอกแบบฟอร์ม “ค�ำสั่งซื้อกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหรือ
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)”

ติดต่อ บลจ. ต้นทางของกองทุนรวมที่ถืออยู่
เพื่อท�ำธุรกรรมโอนกองทุนรวมออก โดยยื่นเอกสารดังนี้
ขั้นตอนที่

2

ขั้นตอนที่

3
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• ส�ำเนาแบบฟอร์ม “ค�ำสั่งซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (กรณีเปลีย่ นบลจ.)” ของ บลจ. ปลายทาง
• แบบฟอร์ม “ค�ำสัง่ โอนย้าย (สับเปลีย่ นออก) กองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว” ของ บลจ. ต้นทาง

ส่งเอกสารทั้งหมดให้กบั ฝ่ายการตลาดของ บลจ. ปลายทาง
ที่ต้องการย้ายกองทุนรวมไป
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อยากรู้มั้ย... เราเหมาะกับการลงทุนแบบไหน?
“ลงทุนด้วยเงินก้อน” กับ “ทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ย”
นาย A

นาย B

• มี “เงินเย็น” ก้อนใหญ่พร้อมลงทุน
• มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งการจั บ จั ง หวะลงทุ น หรื อ
การวิเคราะห์สภาวะตลาด

• มี “เงิ น เย็ น ” สํ า หรั บ ลงทุ น ไม่ ม าก หรื อ
แบ่งเงินลงทุนจากรายได้ประจ�ำ
• ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการจับจังหวะลงทุน
หรือการวิเคราะห์สภาวะตลาด
• ต้องการลงทุนแบบสมํ่าเสมอ เพื่อฝึกวินัย
การลงทุนของตนเอง

กลยุทธ์จบั จังหวะตลาด (Market Timing)
และลงทุนด้วยเงินก้อน (Lump Sum)

กลยุทธ์ทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน
(Dollar Cost Average: DCA)

นาย A ใช้กลยุทธ์ “ลงทุนด้วยเงินก้อน” (Lump Sum)
        วิธีนี้เพียงแค่มีเงินก้อนก็สามารถลงทุนได้เลย แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่า การลงทุน
วิธีนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพราะหากเข้าซื้อไม่ถูกจังหวะ ก็อาจมีต้นทุนสูง ท�ำให้
ต้องลงทุนเป็นระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลตอบแทน
ดังนั้น พื้นฐานส�ำคัญที่ต้องมีคือ ความสามารถในการวิเคราะห์สภาวะตลาด
หรือ สภาวะแวดล้อมเกีย่ วกับการลงทุนในสินทรัพย์นนั้ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะตัดสินใจเลือกจังหวะ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสม เช่น หากต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น เราก็ควรจะรู้ว่า
ในช่วงเวลานั้น ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับราคาหุ้นเป็นอย่างไรบ้าง ราคาของหุ้น
ที่กองทุนรวมนั้นไปลงทุนแพงเกินไปแล้วหรือยัง เหมาะสมที่จะลงทุนตอนนี้หรือไม่  
นอกจากนีก้ ารลงทุนด้วยเงินก้อนก็เหมาะส�ำหรับกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่
ถึงปานกลาง เช่น กองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เพราะ
สามารถลงทุนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าราคาหน่วยลงทุนจะมีความผันผวนสูง
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นาย B ใช้กลยุทธ์ “ทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน” (DCA)
         วิธีนี้เป็นการซื้อกองทุนรวมด้วยจ�ำนวนเงินที่เท่าๆ กันทุกเดือน ซึ่งจะท�ำให้ ได้
ราคาต้นทุนของหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลีย่ จึงมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาว
เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ก�ำไรสูงสุด แต่ก็ ไม่มีทางขาดทุนแบบกู่ไม่กลับ
ทีส่ ำ� คัญยังช่วยลดความเสีย่ งของการลงทุนในสินทรัพย์ทมี่ คี วามผันผวนมากๆ
อย่างกองทุนรวมหุ้นได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างการลงทุนแบบ DCA กับการลงทุนด้วยเงินก้อนเพียงครั้งเดียว
ตัวอย่าง การลงทุนในกองทุนรวมด้วยวิธีถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA)
โดยลงทุน 2,000 บาท ทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี
เดือน

NAV
ต่อหน่วย
ณ สิ้นวัน
(บาท)

จ�ำนวน
หน่วยลงทุน
ที่ ได้รบั
(หน่วย)

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

10.0000
9.8000
9.6000
9.5400
8.7700
7.9500
7.4000
7.6000
8.2000
8.8000
9.0000
9.4000

200.0000
204.0816
208.3333
209.6436
228.0502
251.5723
270.2703
263.1579
243.9024
227.2727
222.2222
212.7660

ราคา
NAV เฉลี่ย

8.8383

ต้นทุนเฉลี่ย
ต่อหน่วย
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มูลค่า
เงินลงทุนสะสม
จ�ำนวน
  ผลก�ำไร/
เงิ
น
ลงทุ
น
ตาม
(บาท)
หน่วยลงทุน
  ขาดทุน
ราคาตลาด
สะสม
(บาท)
(หน่วย)
200.0000
404.0816
612.4150
822.0586
1,050.1087
1,301.6811
1,571.9513
1,835.1092
2,079.0117
2,306.2844
2,528.5066
2,741.2726

        2,000
        4,000
        6,000
        8,000
      10,000
      12,000
      14,000
      16,000
      18,000
      20,000
      22,000
      24,000

8.7551
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2,000.0000
3,960.0000
5,879.1837
7,842.4388
9,209.4537
10,348.3645
11,632.4399
13,946.8302
17,047.8957
20,295.3027
22,756.5596
25,767.9623

0.00%
-1.00%
-2.01%
-1.97%
-7.91%
-13.76%
-16.91%
-12.83%
-5.29%
1.48%
3.44%
7.37%

ตัวอย่าง การลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว
กรณีที่ 1 : ลงทุนตั้งแต่ตอนต้นปี ไม่สามารถจับจังหวะการลงทุนได้
เดือน

NAVต่อหน่วย
ณ สิ้นวัน
(บาท)

เงินลงทุน
(บาท)

จ�ำนวนหน่วย
ลงทุนที่ ได้รับ
(หน่วย)

มูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาตลาด
(บาท)

ม.ค.
ธ.ค.

10.0000
9.4000

24,000
-

2,400.0000
-

   24,000.0000
   22,560.0000

ผลก�ำไร/
ขาดทุน

0.00%
-6.00%

กรณีที่ 2 : สามารถจับจังหวะการลงทุนได้ถูกต้อง โดยลงทุนในช่วงเวลาที่ NAV ถูกที่สุด
เดือน

NAVต่อหน่วย
ณ สิ้นวัน
(บาท)

เงินลงทุน
(บาท)

จ�ำนวนหน่วย
ลงทุนที่ ได้รับ
(หน่วย)

มูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาตลาด
(บาท)

ก.ค.
ธ.ค.

7.4000
9.4000

24,000
-

3,243.2432
-

   24,000.0000
   30,486.4865

ผลก�ำไร/
ขาดทุน

0.00%
27.03%

เปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธ์การลงทุนด้วยเงินก้อน และ การทยอยลงทุนแบบ DCA

จับจังหวะผิด
จับจังหวะถูก
ลงทุนทุกเดือน

NAV ที่ซื้อ
NAV สิ้นปี
(บาท)
(บาท)
ลงทุนด้วยเงินก้อน

ต้นทุนเฉลี่ย
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลก�ำไร/
ขาดทุน

10.0000
9.4000
7.4000
9.4000
ลงทุนแบบ DCA
8.8383
9.4000

10.0000
7.4000

-6.00%
27.03%

8.7551

7.37%

Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม

65

จะเห็นได้ว่า หากลงทุนเป็นเงินก้อนในตอนต้นปี ซึ่งเป็นจังหวะที่ NAV แพง
พอสิน้ ปีเราจะขาดทุนจากการลงทุนถึง -6% แต่ถา้ แบ่งเงินมาลงทุนแบบ DCA ทุกเดือน
จะพบว่า ณ สิ้นปี เรายังได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่เป็นบวก ถึงแม้ว่าบางเดือนที่ภาวะ
ตลาดผันผวนและราคา NAV ลดลง จนท�ำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ แต่ก็มีข้อดีคือ
เราจะซือ้ หน่วยลงทุนได้มากขึน้ ด้วยจ�ำนวนเงินลงทุนเท่าเดิม รวมทัง้ ยังช่วยท�ำให้ตน้ ทุน
เฉลี่ยต่อหน่วยถูกลงอีกด้วย

TIPS

รู้หรือไม่... เราเลือกลงทุนได้ทั้งแบบเงินก้อนและ DCA นะ
โดยเน้นลงทุนด้วยเงินก้อนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต�่ำถึง
ปานกลาง เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวมตราสารหนี้ และ
เลือกทยอยลงทุนแบบ DCA กับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น
กองทุนรวมหุ้น เป็นต้น

Step 5:  
ติดตามผล

หลั ง จากซื้ อ กองทุ น รวมมา
แล้ว สิ่งที่ห้ามลืมคือ การหมั่นติดตาม
ผลการลงทุน เพือ่ ตรวจดูวา่ กองทุนรวม
นัน้ สร้างผลตอบแทนได้อย่างทีค่ าดหวัง
หรือไม่ และควรปรับกลยุทธ์การลงทุน
อย่างไร หากผลไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง
ไว้ ซึ่งปัจจุบันติดตามได้ง่ายมาก ทุกที่
ทุกเวลา ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน
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วิธีการติดตามผลการลงทุน
1 ค�ำนวณผลตอบแทนของ
กองทุนรวมจากการ
เปลี่ยนแปลงของ NAV
2 เปรียบเทียบกับผลตอบแทน
ของดัชนีชวี้ ดั (Benchmark)
3 เปรียบเทียบกับผลตอบแทน
ของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนเหมือนกันของ
บลจ. อื่นๆ
(ภายใต้ช่วงเวลาเดียวกัน)

1

ค�ำนวณผลตอบแทนของกองทุนรวมจากการเปลี่ยนแปลงของ NAV

นอกจากการติดตามความเคลื่อนไหวของ NAV แล้ว เราสามารถค�ำนวณ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมได้ง่ายๆ จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ NAV ต่อ
หน่วยในช่วงเวลาที่ต้องการวัดผล ซึ่งจะมีวิธีที่นิยมใช้ 2 วิธีคือ
(1.1) การค�ำนวณแบบผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return)
เป็นการค�ำนวณผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบ NAV ต้นงวดกับ NAV ปลายงวดที่
ต้องการค�ำนวณ
สูตรค�ำนวณ:   
ผลตอบแทนสะสม = NAV ปลายงวด – NAV ต้นงวด x 100
    NAV ต้นงวด

(1.2) การค�ำนวณแบบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
ใช้ วิ ธี ค ่ า เฉลี่ ย เรขาคณิ ต (Geometric Mean) เหมื อ นกั บ วิ ธี ค� ำ นวณดอกเบี้ ย
ทบต้น ซึง่ จะแสดงตัวเลขผลตอบแทนเฉลีย่ ต่อปีทเี่ ราได้รบั จากการลงทุนในกองทุนรวม
เหมาะส�ำหรับใช้ในกรณีที่เราลงทุนกองทุนรวมมาเป็นระยะเวลาหลายปี
สูตรค�ำนวณ:   
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  =

{

           1            
จ�ำนวนปีที่ลงทุน
(1 + ผลตอบแทนรวม)                     

}-1
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ตัวอย่างที่ 1 นาย A ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น S1
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค 25X1 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี
วันที่

NAV ต่อหน่วย ส่วนต่างราคา NAV

NAV ต้นงวด

4 ม.ค. x1 10.1388 บ.

NAV ปลายงวด

30 ธ.ค. x1 11.0588 บ.

0.9200 บ.

ค�ำนวณอัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return)
   NAV ปลายงวด - NAV ต้นงวด x 100
NAV ต้นงวด
11.0588 - 10.1388 x 100
10.1388

= 9.07%

แปลความหมายได้ว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
กองทุนรวมหุ้น S1 ให้ผลตอบแทน 9.07%
ตัวอย่างที่ 2  นาย A ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น S1
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 25X1 – 30 ธ.ค 25X3 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี
วันที่

NAV ต่อหน่วย ส่วนต่างราคา NAV อัตราผลตอบแทนรวม

NAV ต้นงวด

4 ม.ค. x1 10.1388 บ.

NAV ปลายงวด

30 ธ.ค. x3 13.2144 บ.

3.0756 บ.

3.0756 × 100 = 30.33%
10.1388

ค�ำนวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
           1            

จ�ำนวนปีที่ลงทุน } - 1
{ (1 + ผลตอบแทนรวม)                      
1

{ (1 + 0.3033)   3 } – 1 = 0.0922 หรือ 9.22%
แปลความหมายได้ว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
กองทุนรวมหุ้น S1 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 9.22%
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แต่ไม่ว่าผลตอบแทนที่ได้จากการค�ำนวณจะเป็น “บวก” หรือ “ลบ” ก็อย่าเพิ่ง
ด่วนสรุปว่า บลจ. นั้นเก่งหรือไม่เก่ง เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาด้วย
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้น ว่า บลจ. นั้นมีฝีมือใช้ ได้หรือไม่ คือ
การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมนัน้ ๆ กับ “ดัชนีชวี้ ดั (Benchmark)”
และ “อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอืน่ ทีม่ นี โยบายการลงทุนเหมือนกัน ในช่วง
เวลาเดียวกัน”

2

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ประเภทกองทุน

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

กองทุนรวมหุ้น

ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Total Return Index) หรือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50

กองทุนรวม
ตราสารหนี้ทั่วไป

ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักระหว่าง
• ดัชนีผลตอบแทนรวมของพันธบัตรรัฐบาลไทย
(ThaiBMA Government Bond Total Return Index)
• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุนรวม
ตราสารหนี้ระยะยาว

ดัชนีผลตอบแทนรวมของพันธบัตรรัฐบาลไทย
(ThaiBMA Government Bond Total Return Index)

กองทุนรวม
ตราสารหนี้ระยะสั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุนรวมผสม

ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักระหว่าง
• ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Total Return Index) หรือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50
• ดัชนีผลตอบแทนรวมของพันธบัตรรัฐบาลไทย
(ThaiBMA Government Bond Total Return Index)
• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
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ตัวอย่างที่ 3 จากตัวอย่างที่ 1 ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมหุ้น S1
คื อ SET Total Return Index ของช่ ว งเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่
4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 25X1
4 ม.ค. x1 30 ธ.ค. x1 ส่วนต่าง อัตราผลตอบแทน
กองทุนรวมหุ้น S1
SET Total Return Index

10.1388
9,268.79

  11.0588 0.9200
10,283.11 1,014.32

   9.07%
10.94%

จะพบว่ากองทุนรวมหุน้ S1 ให้ผลตอบแทน 9.07% ซึง่ ถ้าดูเพียงเท่านีก้ เ็ หมือน
เราได้รับผลตอบแทนที่ดีมากแล้ว แต่เมื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ SET Total Return
Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมนี้ ปรากฏว่า SET Total Return Index
เพิ่มขึ้นถึง 10.94% ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่างกันอยู่ 1.87% แปลว่า การบริหาร
กองทุนรวมนีก้ ย็ งั "แพ้ดชั นีชวี้ ดั " นัน่ เอง  

3

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
เหมือนกันของ บลจ. อื่นๆ (ภายใต้ช่วงเวลาเดียวกัน)
ตัวอย่างที่ 4 ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน้ S1 (บริหารโดย บลจ. X)
และกองทุนรวมหุ้น S2 (บริหารโดย บลจ. Y) ซึ่งมีนโยบายการลงทุน
เหมือนกัน
ผลตอบแทน

70

ดัชนีชี้วัด: SET Total Return Index

10.94%

กองทุนรวมหุ้น S1 (บริหารโดย บลจ. X)

  9.07%

กองทุนรวมหุ้น S2 (บริหารโดย บลจ. Y)

11.14%
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จะพบว่า กองทุนรวมหุ้น S2 ที่บริหารโดย บลจ. Y สามารถสร้างผลตอบแทนได้
มากกว่ากองทุนรวมหุน้ S1 ทีบ่ ริหารโดย บลจ. X ยิง่ ท�ำให้ยนื ยันได้วา่ กองทุนรวมหุน้
S1 ยังบริหารได้ ไม่ดเี พียงพอ ทัง้ นี้ ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวม
ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายก็จะมี
ผลต่อผลตอบแทนที่เราได้รับเพราะถือเป็นต้นทุนของเราด้วยเช่นกัน

TIPS

จะรู้ ได้อย่างไรว่า เมื่อไหร่ถึงควรจะขายกองทุนรวม?
• เมื่อราคาเพิ่มขึ้นจนถึงเป้าหมายที่เราก�ำหนดไว้
• เมือ่ ปัจจัยพืน้ ฐานของกองทุนรวมนัน้ ๆ เปลีย่ นแปลงไป
• เมื่อเห็นแล้วว่า มีโอกาสในการลงทุนใหม่ ที่น่าจะท�ำ
ก�ำไรได้มากกว่า

การติดตามผลการลงทุนอย่างสม�่ำเสมอนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรถี่เกินไป
จนกลายเป็นความวิตกกังวล โดยปกติแล้วก็ควรติดตามทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
หรือเมือ่ มีเหตุการณ์ ไม่ปกติทจี่ ะกระทบกับผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวม
ในระยะยาว การตัดสินใจขายกองทุนรวมบ่อยๆ นอกจากจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ผจู้ ดั การ
กองทุนได้แสดงฝีมือแล้ว ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนรวมบ่อยๆ
โดยไม่จ�ำเป็นอีกด้วย
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LESSON

5

DIY พอร์ตกองทุนรวม
ด้วยตนเองได้
ง่ายนิดเดียว

การจั ด พอร์ตการลงทุน หมายถึง การจัด สรรเงิน ไปลงทุนในสินทรัพย์
หลายประเภทเพือ่ กระจายความเสีย่ ง ซึง่ ไม่มกี ฎเกณฑ์ทตี่ ายตัวว่าจะต้องแบ่งสัดส่วน
เงินลงทุนไปในสินทรัพย์อะไร สัดส่วนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้พอร์ต
การลงทุนนี้สร้างผลตอบแทนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายใดในชีวิต
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ข้อควรรู้ก่อนเริ่มจัดพอร์ตการลงทุน
•
•
•
•

เป้าหมายของพอร์ตการลงทุนของเราคืออะไร?
ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการคือเท่าไหร่?
เราควรจัดสรรเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนอย่างไร?
เมื่อไหร่ควรปรับพอร์ตการลงทุน?

เป้าหมายของพอร์ตการลงทุนของเราคืออะไร?
  

ในช่วงชีวติ ของเราทุกคนมักจะมีเป้าหมายและความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน บางคน
มีเป้าหมายเพื่อวัยเกษียณที่สุขสบาย บ้างก็อยากมีบ้านหรือรถในฝัน บ้างก็อยาก
สร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว
สังเกตมั้ยว่า แต่ละเป้าหมายมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันตามล�ำดับความส�ำคัญ
ระยะเวลา และจ�ำนวนเงินที่ต้องการ ดังนั้น เราจึงควรแยกพอร์ตการลงทุนตาม
แต่ละเป้าหมายให้ชดั เจน เพราะจะมีผลต่อการคัดเลือกประเภทกองทุนรวมให้เหมาะสม
กับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละพอร์ต เช่น

เป้าหมายเก็บเงินดาวน์ซื้อบ้าน
300,000 บาท ในอีก 3 ปี
เป็นเป้าหมายระยะปานกลางที่ส�ำคัญ
ซึง่ ถ้าไม่อยากให้พลาด ก็ ไม่ควรลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะ
จะท� ำ ให้ มี โ อกาสขาดทุ น สู ง จนท� ำ ให้
สูญเสียเงินต้นไปได้

เป้าหมายเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ
3,000,000 บาท ในอีก 30 ปี
เป็นเป้าหมายทีส่ ำ� คัญเช่นกัน แต่มรี ะยะเวลา
ในการลงทุนนาน นับเป็นเป้าหมายระยะยาว
จึงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มี
ความเสี่ยงสูงได้ เพราะระยะเวลาจะช่วย
ถัวเฉลี่ยความเสี่ยงให้ลดลงและมีโอกาส
เพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้
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ตัวอย่างเป้าหมายการเงินและทางเลือกการลงทุนในกองทุนรวม

ระยะเวลา

เป้าหมาย

กองทุนรวม
ที่เหมาะสม

ผลตอบแทน
ที่คาดหวัง

ความเสี่ยง

2 - 3%

ต�่ำ

• ตราสารหนีร้ ะยะยาว
• ผสม
• อสังหาริมทรัพย์
• หุ้น

5 - 8%

ปานกลาง

ระยะยาว • เงินเก็บเพื่อ • ตราสารหนีร้ ะยะยาว
> 5 ปี
เกษียณอายุ • ผสม
• อสังหาริมทรัพย์
• หุ้น

8 - 10%

ปานกลาง-สูง

ระยะสั้น
< 1 ปี

• เงินส�ำรอง • ตลาดเงิน
ใช้จ่ายในชีวิต • ตราสารหนี้ระยะสั้น
ประจ�ำวัน
• ค่าท่องเที่ยว
• ค่ารักษา
พยาบาล

ระยะกลาง • เงินซื้อรถ
3 - 5 ปี • เงินดาวน์บา้ น
• ค่าเล่าเรียน
บุตร

ที่มา: หนังสือทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดด้วยกองทุนรวม
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ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการคือเท่าไหร่?
นอกจากการท�ำแบบทดสอบวัดระดับความเสีย่ งแล้ว เราสามารถพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองจากปัจจัยต่างๆ เช่น

อายุ:

มีผลต่อการจัดสัดส่วนเงินลงทุนในพอร์ต ยิ่งอายุน้อย ก็ยิ่งสามารถ
ยอมรับความเสีย่ งได้มาก เพราะมีระยะเวลาท�ำงานอีกนาน หากตัดสินใจ
ผิดพลาด ก็ยังสามารถท�ำงานหาเงินเพื่อน�ำมาช่วยปรับพอร์ตได้อีก

ความมั่นคงทางการเงิน:

หากมีฐานะทางการเงินดี มีรายได้แน่นอน หน้าทีก่ ารงานมัน่ คง ไม่มภี าระ
หนี้สิน ไม่มีภาระเรื่องลูก ก็ ไม่ต้องกังวัลมาก จึงสามารถรับความเสี่ยง
ได้มากกว่า

ระยะเวลาในการลงทุน:

หากมีเงินเย็นที่สามารถลงทุนได้ยาวนาน ก็จะสามารถรับความเสี่ยง
ได้มากกว่า เพราะระยะเวลาที่ยาวนานจะช่วยลดความผันผวนจาก
การลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้

ความเต็มใจในการยอมรับความเสี่ยง:

เป็นทัศนคติส่วนตัวต่อการลงทุนว่า เราสามารถยอมรับการขาดทุน
เงินต้นได้มากขนาดไหน หากเกิดการตัดสินใจผิดพลาดหรือภาวะ
การลงทุนในระยะสั้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ไว้

ความรู้ด้านการลงทุน:

หากมีความรู้ด้านการลงทุนมาพอสมควร ก็มักจะเข้าใจและอดทนต่อ
การลงทุนได้มากกว่า เพราะจะเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและความผันผวน
ของการลงทุน
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ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ลงทุน
คุณสมบัติผู้ลงทุน
อายุ

วัยใกล้เกษียณ

36 - 45 ปี

21 - 35 ปี

ระยะเวลาในการลงทุน

1 - 3 ปี

4 - 10 ปี

มากกว่า 10 ปี

ความรู้ด้านการลงทุน

น้อย

พอใช้

มาก

วัตถุประสงค์การลงทุน • รักษาสภาพคล่อง

• ไม่ต้องการสูญเสีย
เงินต้นที่ลงทุน

• เพิ่มความมั่งคั่ง
• ยอมรับผลขาดทุน
ได้บ้าง หากท�ำให้
มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

• เพิ่มความมั่งคั่ง
• ยอมรับผลขาดทุนได้
หากท�ำให้มโี อกาส
ได้รับผลตอบแทนที่
สูงขึ้น

พอร์ตการลงทุน
อัตราผลตอบแทน
ที่คาดหวัง*

5.90%

7.70%

9.50%

ความเสี่ยง

ต�่ำ

ปานกลาง

สูง

พอร์ตระมัดระวัง
(Conservative)

พอร์ตปานกลาง
(Moderate)

พอร์ตเชิงรุก
(Aggressive)

การจัดสรร
สัดส่วนลงทุน

30%
30%

20%
40%

30%

กองทุนรวมตลาดเงิน

50%

10%
20%

กองทุนรวมตราสารหนี้

70%

กองทุนรวมหุ้น

*สมมติฐานอัตราผลตอบแทนต่อปี: กองทุนรวมหุ้น 12%, กองทุนรวมตราสารหนี้ 5% และกองทุนรวมตลาดเงิน 1%
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วิธีการค�ำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตการลงทุน

ประเภท
กองทุนรวม

พอร์ตระมัดระวัง
พอร์ตปานกลาง
พอร์ตเชิงรุก
อัตรา
ผลตอบแทน
ที่คาดหวังของ สัดส่วน WiRi สัดส่วน WiRi สัดส่วน WiRi
การลงทุน
การลงทุน
กองทุนรวม การลงทุน
(Wi)
(Wi)
(Wi)
(Ri)

กองทุนรวมหุ้น

12.00%

30%

3.60%

50%

6.00%

70%

8.40%

กองทุนรวมตราสารหนี้

  5.00%

40%

2.00%

30%

1.50%

20%

1.00%

กองทุนรวมตลาดเงิน

1.00%

30%

0.30%

20%

0.20%

10%

0.10%

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ต

WiRi

5.90%

7.70%

9.50%

เราควรจัดสรรเงินลงทุน
ในพอร์ตการลงทุนอย่างไร?
การสร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY ให้ตรงใจเราทีส่ ดุ ไม่ยากเลย
แค่จดั สรรเงินลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
เป้าหมายการลงทุนของเรานั่นเอง
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม
3 ประเภทคือ กองทุนรวมตลาดเงิน (สภาพคล่องสูง) กองทุนรวม
ตราสารหนี้ (ความเสีย่ งต�ำ่ ) และกองทุนรวมหุน้ (ความเสีย่ งสูง) เพือ่ ให้
ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น
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เป้าหมายเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ
สามารถจัดพอร์ตกองทุนรวมตามช่วงวัยได้ดังนี้
20%

10%
20%
70%

วัยเริ่มท�ำงาน:

มีระยะเวลาการลงทุนยาวนาน รับ
ความเสีย่ งได้ สู ง อาจจั ด พอร์ ต เชิ ง รุ ก
(Aggressive) แบ่ ง เป็ น กองทุ น รวม
ตลาดเงิน 10% กองทุนรวมตราสารหนี้
20% และกองทุนรวมหุ้น 70% ซึ่งเรายัง
สามารถกระจายการลงทุนไปยังกองทุนรวม
ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน แต่มีรายละเอียด
นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันได้ ดังนี้

50%

วัยกลางคน:

รับความเสีย่ งได้ปานกลาง เพราะมี
ภาระครอบครัวมากขึ้น อาจจัดพอร์ต
เสี่ยงปานกลาง (Moderate) แบ่งเป็น
กองทุนรวมตลาดเงิน 20% กองทุนรวม
ตราสารหนี้ 30% และกองทุนรวมหุ้น
50%

กองทุนรวมตลาดเงิน 10%

กองทุนรวมตลาดเงิน 20%

10% กองทุนรวมตลาดเงินทีล่ งทุนในประเทศ

10% กองทุนรวมตลาดเงินตราสารภาครัฐ
10% กองทุนรวมตลาดเงินตราสารภาคเอกชน

กองทุนรวมตราสารหนี้ 20%

10% กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
10% กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
กองทุนรวมหุ้น 70%

10% กองทุนรวม RMF
10% กองทุนรวม LTF
10% กองทุนรวมดัชนี
10% กองทุนรวมหุ้นปันผล
10% กองทุนรวมหุ้น Large Cap
20% กองทุนรวมหุ้น Small-mid Cap
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กองทุนรวมตราสารหนี้ 30%

15% กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
15% กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
กองทุนรวมหุ้น 50%

15% กองทุนรวม RMF
15% กองทุนรวม LTF
10% กองทุนรวมดัชนี
10% กองทุนรวมหุ้น

30%
40%

30%

วัยใกล้เกษียณ:

รับความเสีย่ งได้นอ้ ย เพราะมีระยะเวลาการลงทุน
ไม่มาก และจ�ำเป็นต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ ได้มากที่สุด
เพื่อเอาไว้ ใช้จ่ายหลังเกษียณ อาจจัดพอร์ตแบบ
ระมัดระวัง (Conservative) แบ่งเป็นกองทุนรวม
ตลาดเงิน 30% กองทุนรวมตราสารหนี้ 40% และ
กองทุนรวมหุ้น 30%

กองทุนรวมตลาดเงิน 30%

กองทุนรวมหุ้น 30%

15% กองทุนรวมตลาดเงินตราสารภาครัฐ
15% กองทุนรวมตลาดเงินตราสารภาคเอกชน

10% กองทุนรวม RMF
10% กองทุนรวม LTF
10% กองทุนรวมดัชนี

กองทุนรวมตราสารหนี้ 40%

20% กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
20% กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว

เมื่อไหร่ควรปรับพอร์ตการลงทุน?
เราควรปรับพอร์ตการลงทุน
เมื่ อ ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ผิ ด
เพีย้ นไปจากเป้าหมายทีค่ าดไว้ จน
ท� ำ ให้ สัดส่วนเงินลงทุนในพอร์ตไม่
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรา
ยอมรับได้ และอาจจะท�ำให้ความเสีย่ ง
ของพอร์ตเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว

เช่น ถ้าปีนหี้ นุ้ สร้างผลตอบแทน
ได้ดี สัดส่วนของกองทุนรวมหุ้นใน
พอร์ตของเราก็จะเพิม่ ขึน้ โดยปริยาย
และหากในปีถดั ไปตลาดหุน้ ตกอย่าง
หนัก แน่นอนว่าพอร์ตการลงทุนที่มี
กองทุนรวมหุน้ เป็นสัดส่วนทีม่ ากก็มี
โอกาสที่จะขาดทุนมากเช่นกัน
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ตัวอย่าง
กรณีที่ 1: กองทุนรวมหุ้นสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น ท�ำให้สัดส่วนเงินลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นเพิ่มขึ้นด้วย
ควรปรับพอร์ต โดยแบ่งขายกองทุนรวมหุ้นออกส่วนหนึ่ง จากนั้นน�ำเงินต้นและ
ก�ำไรที่ ได้ทั้งหมดไปซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมตลาดเงินเพิ่มขึ้น
เพื่อให้สัดส่วนของพอร์ตโดยรวมกลับไปเท่ากับตอนตั้งต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้
กรณี กองทุนรวมหุ้นได้ก�ำไร
เริ่มต้นลงทุน

ผ่านไป 1 ปี

ปรับสัดส่วนใหม่

กองทุนรวม

จ�ำนวน
(บาท)

สัดส่วน
(%)

จ�ำนวน
(บาท)

ตลาดเงิน
ตราสารหนี้
หุ้น
รวม

10,000
20,000
70,000
100,000

10%
20%
70%
100%

10,500        8%
21,000     15%
105,000     77%
136,500 100%

เริ่มต้นลงทุน

ผ่านไป 1 ปี

จ�ำนวน
(บาท)

สัดส่วน
(%)

13,650
27,300
95,550
136,500

10%
20%
70%
100%

ปรับสัดส่วนใหม่

8%

10%
70%

สัดส่วน
(%)

10%

15%

20%

77%
ตลาดเงิน

70%
ตราสารหนี้

20%

หุ้น

กรณีที่ 2: กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้สร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น
แต่กองทุนรวมหุ้นขาดทุน ท�ำให้สัดส่วนเงินลงทุนในกองทุนรวม
ตลาดเงินและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
ควรปรับพอร์ตโดยการโยกเงินลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ไป
ซื้อกองทุนรวมหุ้นเพิ่มขึ้น เพื่อให้สัดส่วนพอร์ตโดยรวมกลับไปเท่ากับสัดส่วนตอน
ตัง้ ต้น และเรายังได้ซอื้ หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ ในราคาทีถ่ กู ลง ท�ำให้ตน้ ทุนเฉลีย่ ของ
หน่วยลงทุนลดลง โอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนสูงในอนาคตก็เพิม่ ขึน้ ด้วย
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กรณี กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ ได้ก�ำไร
เริ่มต้นลงทุน

ผ่านไป 1 ปี

ปรับสัดส่วนใหม่

กองทุนรวม

จ�ำนวน
(บาท)

สัดส่วน
(%)

จ�ำนวน
(บาท)

สัดส่วน
(%)

จ�ำนวน
(บาท)

สัดส่วน
(%)

ตลาดเงิน
ตราสารหนี้
หุ้น
รวม

10,000
20,000
70,000
100,000

10%
20%
70%
100%

11,000 11.34%
31,000 31.96%
55,000 56.70%
97,000 100%

9,700
19,400
67,900
97,000

10%
20%
70%
100%

เริ่มต้นลงทุน

ผ่านไป 1 ปี
11%

10%
70%

ปรับสัดส่วนใหม่

20%

57%
ตลาดเงิน

นอกจากนี้
เราอาจพิจารณาปรับพอร์ต
หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยอื่นๆ อีก ดังนี้

10%

32%

ตราสารหนี้

70%

20%

หุ้น

ตัวเราเองมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
• อายุ ความรู้ ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
• ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย ง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
• เป้าหมายในการลงทุนเปลี่ยนแปลง
• มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินในด้านอื่นๆ
สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
• สภาวะตลาดการเงินเปลี่ยนแปลง
• สภาวะเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลง โดยทีเ่ ราไม่
สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อ
สินทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นๆ ลงทุนไว้
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เช่น หากคาดการณ์ว่า สภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นร้อนแรงเกินไป และคิดว่า
เงินลงทุนส่วนใหญ่จะย้ายจากสินทรัพย์เสีย่ งสูงมาสูต่ ราสารหนี้ เราก็ควรเพิม่ สัดส่วน
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
เริ่มต้นลงทุน
20%

10%

70%

ตลาดเงิน
ตราสารหนี้
หุ้น

ภาวะตลาดขาลง

ภาวะตลาดขาขึ้น

10% 10%
80%

ตลาดเงิน
ตราสารหนี้
หุ้น

10%
50%

ตลาดเงิน
ตราสารหนี้
หุ้น

อย่าลืม! การหมัน่ ติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน
อย่างสม�่ำเสมอ จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนยังคงสร้างผล
ตอบแทนได้ตรงตามทีเ่ ราตัง้ ใจ อีกทัง้ ยังอยูใ่ นระดับความเสีย่ ง
ที่เรายอมรับได้ ดังนั้น ขอเพียงแค่เรามีวินัย เป้าหมายที่
ฝันไว้ ก็ ไม่ ได้ ไกลเกินเอื้อมแน่นอน
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40%

LESSON

6

ลงทุนกองทุนรวม
อย่างมีภูมิคุ้มกัน

สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุน... ไม่รู้ ไม่ ได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของกองทุนรวมนั้นตามสัดส่วน
ของหน่วยลงทุนที่ถือครอง ดังนั้น บลจ. จะต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่อง
ส�ำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด การแก้ไขประเภทของ
กองทุนรวม นโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือการขอเลิกกองทุนรวม
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ควรรู้อีก เช่น
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สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญต่างๆ
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
• ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลต่อการตัดสินใจลงทุน
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สิทธิในการร้องเรียน ทัง้ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือโดยทางวาจาทีม่ กี ารบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ บลจ. หรือต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนรวมไม่ถือเป็นหน่วยภาษี คือ ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้จากเงินได้ทุกประเภทที่ได้รับจากการลงทุน เช่น
• เงินปันผลรับจากหุ้น
• ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
• ก�ำไรจากส่วนเกินทุนทั้งตราสารหนี้และหุ้น
• ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินธนาคารหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็น
การขายโดยผู้ลงทุนมิ ได้ร้องขอ (Cold Calling) เรามีสิทธิในการขอทราบ
รายละเอียดของผู้ติดต่อ และแสดงเจตนาได้ว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีก
เมื่อได้ทราบถึงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ก็อย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสิทธิ
ของเราให้ดี และควรใช้สิทธิที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุด

ศึกษาหาความรู้ออนไลน์… ง่ายแค่คลิก
ในยุค Big Data ที่ข้อมูลทั้งหลายสามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ต
จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะศึกษาหาความรู้และติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในกองทุนรวม ในทีน่ จี้ งึ ขอแนะน�ำเว็บไซต์ทจี่ ะช่วยให้การลงทุนในกองทุนรวม
เป็นเรื่องที่ง่ายแค่คลิก
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เว็บไซต์

http://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund.html

แหล่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม เหมาะส�ำหรับมือใหม่
ที่เพิ่งเริ่มลงทุน โดยมีเนื้อหาที่อ่านง่ายและมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ
สัมมนา บทความ และคลิปความรู้ต่างๆ

http://www.thaimutualfund.com

แหล่งข้อมูลพืน้ ฐานและผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง ของกองทุนรวม ซึง่ สามารถ
เชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ของ บลจ. เพือ่ เลือกดูรายละเอียดของกองทุนรวมทีส่ นใจได้ทนั ที
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http://www.aimc.or.th

แหล่งข้อมูลผลการด�ำเนินงานรายกองทุ น และสถิ ติ ย ้ อ นหลั ง ของภาพรวม
อุตสาหกรรมจัดการลงทุน รวมทั้งยังมีข้อมูลเปอร์เซ็นไทล์ส�ำหรับเปรียบเทียบผลการ
ด�ำเนินงานและความเสี่ยงของกองทุนรวม

http://www.morningstarthailand.com/th

แหล่งข้อมูลเจาะลึกกองทุนรวมทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีการจัดอันดับและใส่
Rating เป็นสัญลักษณ์ดาว (1 – 5 ดาว) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยเปรียบเทียบและ
ค้นหากองทุนรวมที่ตรงใจ รวมทั้งมีบริการสร้างพอร์ตโฟลิโอจ�ำลองการลงทุน
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เปิดบัญชีออม
แบบสม�่ำเสมอวันนี้
“ง่ายนิดเดียว”
ออมหุ้น กองทุนรวม
สม�่ำเสมอทุกเดือนแบบ DCA
เตรียม
เอกสาร

เปิดบัญชี
กับสถาบัน
การเงิน

• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
• ส�ำเนาทะเบียนบ้าน    
• ส�ำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

หุ้น >> บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)  
กองทุนรวม >> ธนาคารพาณิชย์ /

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

เลือกลงทุน
ออมทุกเดือนด้วยการลงทุน
แบบ
างวินัยสม�่ำเสมอ ไม่ต้องจับจังหวะลงทุน
หักบัญชี •• สร้
สะดวก ง่าย ด้วยการตัดบัญชีอัตโนมัติ
ทุกเดือน
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ภาคผนวก
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
บมจ. บลจ. กรุงไทย

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2686 6100 โทรสาร 0 2670 0430
http://www.ktam.co.th

บลจ. กรุงศรี จ�ำกัด

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2657 5757 โทรสาร 0 2657 5777
http://www.krungsriasset.com

บลจ. กสิกรไทย จ�ำกัด

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3988
http://www.kasikornasset.com

บลจ. แคปปิตอล ลิ้งค์  จ�ำกัด

เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้นที่ 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5111 โทรสาร 0 2264 5112
http://www.capitallink.co.th

บลจ. ซี ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167
http://www.cimb-principal.co.th
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บลจ. โซลาริส จ�ำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2624 6333 โทรสาร 0 2624 6330
http://www.solarisfunds.com

บลจ. ทหารไทย จ�ำกัด

เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 1800 โทรสาร 0 2636 1820
http://www.tmbam.com

บลจ. ทิสโก้ จ�ำกัด

เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000 โทรสาร 0 2633 7300  
http://www.tiscoasset.com

บลจ. ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501
https://www.scbam.com

บลจ. ธนชาต จ�ำกัด

เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 5-7 ถนนราชด�ำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2126 8399 โทรสาร 0 2126 8398
http://www.thanachartfund.com

บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, ชั้น 21, ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2674 6488 โทรสาร 0 2679 5996
http://www.bblam.co.th
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บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ�ำกัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2618 1599 โทรสาร 0 2618 1597
http://www.bcap.co.th

บลจ. เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ�ำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9433 โทรสาร 0 2009 9476
http://www.set.or.th/ttf/overview.html

บลจ. ฟิลลิป จ�ำกัด

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2635 3033 โทรสาร 0 2635 3040
http://www.phillipasset.co.th

บลจ. ภัทร จ�ำกัด

เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์เอ ชั้น 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2305 9800 โทรสาร 0 2305 9803
http://www.phatraasset.com

บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด

เลขที่ 942/170-171 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2660 6677 โทรสาร 0 2660 6678
http://www.merchantasset.co.th

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 364/30 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2246 7650 โทรสาร 0 2642 6341
http://www.manulife-asset.co.th
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บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 173/27-30, 32-33 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 23A, 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2786 2000 โทรสาร 0 2786 2380-99
http://www.uobam.co.th

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2286 3484 โทรสาร 0 2286 3585
http://www.lhfund.co.th

บลจ. วรรณ จ�ำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860-1
http://www.one-asset.com

บลจ. อเบอร์ดีน จ�ำกัด

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2352 3333 โทรสาร 0 2352 3389
http://www.aberdeen-asset.co.th

บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี, ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2649 2000 โทรสาร 0 2649 2100
http://www.mfcfund.com

บลจ. แอสเซท พลัส จ�ำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2672 1111 โทรสาร 0 2286 4470
http://www.assetfund.co.th
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