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เพื่อที่จะได้ไม่เสียประโยชน์จากสิทธิที่ตนพึงได้รับ
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มีอะไรในบทนี้

การลงทุนแม ้ ไม ่ ใช ่ เรื่องง ่าย และดู เหมือนว่ามีความเส่ียง 
ค่อนข้างมากในสายตาของหลายๆ คน แต่ถ้าคณุมโีอกาสท�าความเข้าใจ
ตัวคุณเองและศึกษาสิ่งที่คุณต้องการจะลงทุนแล้ว คุณก็สามารถ 
สร้าง “ภูมิป้องกัน” ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนนั้นๆ ได้  
โดยคุณสามารถเลือกลงทุนด้วยตนเอง หรือเลือกลงทุนผ่าน 
กองทุนรวมที่มีมืออาชีพช่วยบริหารจัดการการลงทุนให้ก็ได้ ส�าหรับ 
ในบทนี้จะขอแนะน�าทางเลือกในการลงทุนผ่านกองทุนรวม ให้แก่ 
ผู้ที่สนใจลงทุนได้รู้จักกัน

 กองทุนรวมคืออะไร
 ประวัติความเป็นมาของกองทุนรวมในประเทศไทย
 หลักทรัพย์และทรัพย์สินอะไรที่กองทุนรวมลงทุน
 โครงสร้างของกองทุนรวม
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
 ประโยชน์ต่อตลาดการเงินของประเทศไทย
 ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนผ่านกองทุนรวม
 กองทุนรวมนั้นเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
 ท�าไมจึงควรเลือกลงทุนในกองทุนรวม
 เหตุผลที่ผู้ลงทุนไม่เลือกลงทุนในกองทุนรวม

3
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กองทุนรวมคืออะไร?

กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่ระดมเงินทุนจากผู ้ลงทุน 

หลายๆ รายมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ แล้วนำาไปจดทะเบียน 

ให ้มีฐานะเป ็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนำาเงินท่ีระดมได ้ไปลงทุน 

ในหลักทรัพย ์หรือทรัพย ์สินประเภทต่างๆ เช ่น อสังหาริมทรัพย์  

ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทนุนัน้ ทัง้นี ้ผูล้งทนุแต่ละรายจะได้รบั “หน่วยลงทนุ (Unit Trust)”1 

เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินท่ีตนได้ลงทุนไป  

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้จัดตั้ง และทำาหน้าที่

บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุน

แต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้แต่แรกในกองทุนรวมนั้น 

การที่กฎหมายกำาหนดให้ บลจ. ต้องนำาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ไปจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นนติบิคุคลแยกต่างหากจาก บลจ. เป็นการช่วยสร้าง 

ความมั่นใจกับผู้ลงทุนได้ว่า หาก บลจ. ประสบกับปัญหาทางการเงิน 

หรือล้มละลายก็จะไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวม โดยเจ้าหน้ีของ บลจ.  

จะไม่สามารถเรียกร้องในทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี บลจ. น้ันบริหารได้  

และกองทุนรวมดังกล่าวจะได้รับการดูแลโดยการโอนไปให้ บลจ. อื่น

บริหารกองทุนรวมนั้นแทนต่อไป

1 หน่วยลงทุน หมายถึง ตราสารทางการเงินที่ออกเสนอขายโดย บลจ.  

เพือ่ระดมเงินทนุจากประชาชนเข้าสูก่องทนุรวมทีไ่ด้จดัตัง้ขึน้ (ปกตจิะมมีลูค่าทีต่ราไว้ 

เท่ากับ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน) แต่เดิมผู้ลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิเป็น 

หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของในเงินลงทุนน้ันๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ลงทุน 

จะได้รับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)  แทน ซึ่งสามารถ

ปรับปรุง Update ข้อมูลได้เมื่อมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
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ประวัติความเป็นมาของกองทุนรวมในประเทศไทย 

ธุรกิจจัดการลงทุนถือกำาเนิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ 

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ

บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : 

IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก โดยมีการจัดตั้งบริษัทจัดการ

ลงทุนขึ้นเป็นบริษัทแรก ภายใต้ชื่อ “บริษัทกองทุนรวม จ�ำกัด” ซึ่งต่อมา

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

กิจการจัดการลงทุน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม 

จ�ำกัด” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 กองทนุรวมโครงการแรกทีไ่ด้รบัการจดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศไทยคอื “โครงกำรกองทนุสนิภญิโญ 2” โดยอยูภ่ายใต้การบรหิาร

จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำากัด ปัจจุบันก็คือ บริษัท 

หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน) อย่างไรก็ตาม  

ในระยะแรกเริม่นัน้ กองทนุรวมยงัไม่ค่อยเป็นทีแ่พร่หลายในหมูผู่ล้งทนุไทย 

มากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ การดำาเนินงานของกองทุนรวม 

โดยส่วนใหญ่ในขณะนั้น จึงเป็นเพียงช่องทางการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

ต่างชาติเท่านั้น จนกระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ท่ีรัฐบาลเปิดเสร ี

การดำาเนินธุรกิจจัดการลงทุนและส่งเสริมให ้มีการระดมเงินทุน 

2 โครงการกองทุนสินภิญโญ เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยขนาดของ 

กองทุนมีมูลค่า 10 ล้านบาท แบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น 5 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ  

20 บาท และมีอายุโครงการ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2520 ถึงวันท่ี  

20 เมษายน พ.ศ. 2530
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ภายในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ โดยเริ่ม 

จากการทีก่ระทรวงการคลงัได้พจิารณาให้ใบอนุญาตการจดัการกองทุนรวม 

แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพิ่มใหม่ถึง 7 บริษัท และมีการใช้

เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ มา 

ทำาหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน นอกจากน้ี ยงัได้มกีาร

ออกกฎหมายเพ่ือคุม้ครองผูล้งทนุ3 และพัฒนาหลักเกณฑ์ตลอดจนเงือ่นไข

การลงทนุของกองทนุรวมให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อนันำาไปสู่การขยาย

ตัวของธุรกิจจัดการลงทุนในเวลาต่อมา จนเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 

พ.ศ. 2540 ค่าเงินบาทลอยตัว สถาบันการเงินมีปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด 

รายได้ (Non-performing Loan : NPL) เป็นจำานวนมาก การซื้อขาย 

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซบเซาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจัดการลงทุน 

จงึเริม่เข้าสู่ภาวะวกิฤต ิแม้ว่าในปี พ.ศ. 2542 จะได้มกีารปรบัปรงุหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมให้ผ่อนปรนขึ้น แต่การลงทุน 

ในกองทนุรวมส่วนใหญ่กย็งัคงไม่ได้รบัความนยิม จะมกีเ็พยีงแต่การลงทนุ

ในกองทุนรวมตราสารหนี้เท่านั้นที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 เมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด 

หลักทรัพย์ฯ เริ่มฟื้นตัว ธุรกิจจัดการลงทุนก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น มีการจัดตั้ง

โครงการลงทนุใหม่ๆ ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทำาให้การลงทุนในกองทุนรวมกลับมา

เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำาหรับผู้ลงทุนไทยอีกทางเลือกหนึ่ง 

โดย ณ สิน้เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2556 มบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม

จำานวนทั้งสิ้น 23 บริษัท รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 

3 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2535) รวมถึงจัดต้ังสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ขึน้ เพือ่ทำาหน้าทีก่ำากบั

ดแูล ส่งเสรมิ และพฒันาธรุกจิหลกัทรพัย์ ธรุกิจจัดการลงทนุ และตลาดทนุของประเทศ
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รู้ไว้ใช่ว่า!

ธุรกิจจัดการลงทุนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหน?

ธุรกิจจัดการลงทุนถือกำาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกช่วงปี พ.ศ. 

2423 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดซึ่ง

ระดมเงินทุนจากคนกลุ่มหนึ่งเพ่ือไปลงทุนในหุ้นของกิจการที่เพิ่ง

เปิดดำาเนินการ อย่างไรก็ตาม ในสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ช่วย

คุม้ครองผูล้งทนุ การดำาเนนิงานของกองทุนรวมจงึขึน้กบัผู้จดัการ

กองทุนเพียงผู้เดียว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 นายโรเบร์ิต เฟลมมิง่ (Robert Fleming) 

นักธุรกิจชาวสก็อตได้รวบรวมเงินทุนจากคนใกล้ชิดและเดินทาง

ข้ามไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างมากจนเป็นทีน่ยิมแพร่หลาย จงึมกีารจดัตัง้บรษิทั

จดัการลงทนุขึน้เป็นแห่งแรกในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดย

ใช้ชื่อว่า Robert Fleming & Co. นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2467 ได้มี

การจดัตัง้กองทนุรวมข้ึนอย่างเป็นทางการเป็นครัง้แรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจัดการ Massachusetts Investment 

Trust และ State Investment Trust และประสบความสำาเร็จเป็น

ที่นิยมอย่างมากเช่นเดียวกัน
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หลักทรัพย์และทรัพย์สินอะไรที่กองทุนรวมลงทุน

แน่นอนว่าเงินที่กองทุนรวมระดมได้จากการขายหน่วยลงทุน  

ย่อมต้องถูกนำาไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาให้แก่ผู้ลงทุน 

ในอนาคต โดยกองทนุรวมสามารถลงทนุในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิต่างๆ 

ดังต่อไปนี้

1. ตราสารทุน (Equity Instruments) หมายถึง ตราสารที่กิจการ

ออกให้แก่ผู้ถือเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมี

ฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ (Owner)” สำาหรับประเภทของตราสารทุนที่

กองทุนรวมสามารถลงทุนได้มีดังต่อไปนี้

1.1 หุ้นสามัญ (Common Stocks หรือ Ordinary Shares) คือ 

ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ จึงไม่มีอายุครบกำาหนดไถ่ถอน 

โดยปกติแล้วผู ้ถือหุ ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงใน 

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ และสิทธิในการได้

รับเงินปันผล โดยได้รบัเงนิปันผลในอตัราทีจ่ดัสรรจากทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้  

ซึ่งคำานวณตามสัดส่วนของจำานวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ท้ังน้ี เงินปันผลท่ี 

ได้รับอาจมากหรือน้อย หรืออาจไม่ได้รับเลย ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน

ในแต่ละปีของกิจการผู้ออกหุ้นสามัญนั้นๆ แต่หากกิจการมีปัญหาถึงขั้น

ล้มละลายหรือต้องล้มเลิกกิจการ เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินทั้งหมด

ต้องคืนให้แก่เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเหนือกว่าก่อนเสมอ ส่วนที่เหลือ

จึงจะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นอันดับสุดท้าย

1.2 หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks) คือ ตราสารที่แสดงความ

เป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แต่อาจมีอายุครบกำาหนด

ไถ่ถอนหรือไม่ก็ได้ โดยปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่ได้รับสิทธิในการ

ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (เว้นแต่ว่าได้มีการระบุสิทธิไว้  
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จึงจะได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงได้) นอกจากนี้ ตัวหุ้นบุริมสิทธิเอง 

ยงัต้องมกีารจดบรุมิสทิธไิว้อย่างชดัเจนไม่สามารถยกเลกิได้ ซึง่สทิธเิหล่านี้ 

ได้แก่ สิทธิในการได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิในการได้รับ

เงินปันผลในอตัราคงที ่(อาจจะได้รบัมากกว่าหรือน้อยกว่าผู้ถอืหุ้นสามญั

กไ็ด้ โดยอาจได้รบัเงนิปันผลเป็นจำานวนเงนิคงท่ีหรือเป็นอตัราร้อยละของ

มลูค่าทีต่ราไว้กไ็ด้) สทิธใินการได้รบัเงนิปันผลสะสมในกรณทีีปี่ใดกจิการ 

ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ และถ้ากจิการผูอ้อกนัน้ต้องเลกิกจิการ ผูถ้อืหุน้ 

บุริมสิทธิก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งคืนทุนจากการขายทรัพย์สิน 

ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

1.3 ใบสำาคัญแสดงสิทธิในหุ้น (Warrants) คือ ตราสารสิทธิ

ที่กิจการออกให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของ

กิจการนั้นๆ ในราคาและจำานวนที่ได้ระบุไว้ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึ่ง โดยผู้ลงทุนอาจเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ หากเลือกใช้สิทธิในการซื้อ

หุ้นสามัญของกิจการนั้นแล้ว ผู้ลงทุนก็จะแปลงสภาพเป็นเจ้าของกิจการ

เหมือนเช่นผู้ถือหุ้นสามัญ

1.4 หน่วยลงทนุในกองทนุรวมตราสารทนุ คอื ตราสารท่ีแสดง

การเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายเน้นการลงทุนใน

ตราสารทุนเป็นหลัก

1.5 ตราสารแสดงสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) 

คือ ตราสารสิทธิที่ผู้ลงทุนสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เพื่อซื้อหรือขาย

หุน้สามญั ในราคาและจำานวนทีไ่ด้กำาหนดไว้ ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึ่ง โดยผู้ลงทุนอาจเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ตราสารประเภทน้ีมีความ

แตกต่างจากใบสำาคญัแสดงสทิธใินหุน้ตรงท่ีให้สิทธท้ัิงในการซือ้หรือขาย

หลกัทรพัย์เดมิรวมถงึหลกัทรพัย์ออกใหม่ นอกจากน้ี ผู้ออกตราสารจะเป็น

ใครก็ได้นอกเหนือจากกิจการเจ้าของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ
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2. ตราสารหนี้ (Debt Instruments) หมายถึง ตราสารท่ีผู้ถือมี

ฐานะเป็น “เจ้าหนี้ (Creditor)” ซึ่งเปรียบเสมือนกับสัญญาเงินกู้ที่กิจการ

ทำาขึน้เพือ่ขอกูเ้งนิจากผูล้งทนุทัว่ไป โดยสญัญาว่า จะใช้คนืเงนิกู ้และจ่าย

ดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ให้แก่ผู้ถือภายในระยะเวลาที่กำาหนด สำาหรับประเภท

ของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้มีดังต่อไปนี้

2.1 ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government Bond) เช่น ตั๋วเงินคลัง  

พนัธบตัรรัฐวสิาหกจิ และพนัธบตัรรฐับาล โดยผูถ้อืจะมฐีานะเป็นเจ้าหนี ้

ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ออกตราสารนั้นๆ ตราสารประเภทนี้มัก 

ให้อัตราผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนักและมีความเสี่ยงตำ่าสุดในด้านความ

สามารถในการชำาระหนี้ (Default/Credit Risk) ทั้งนี้ เพราะได้รับความ

คุม้ครองเงนิลงทนุจากหน่วยงานภาครฐัผูอ้อกนัน้เอง โดยส่วนใหญ่ตราสาร

หนี้ภาครัฐมักมีอายุการลงทุนค่อนข้างยาว เพื่อป้องกันการสร้างภาระให้

แก่ภาครัฐในด้านการบริหารจัดการหนี้ จะมียกเว้นก็แต่กรณีของตั๋วเงิน

คลังเท่านั้นที่มีอายุการลงทุนค่อนข้างสั้น

2.2 ตราสารหนีภ้าคเอกชน (Corporate Bond) คอื ตราสารหนีท้ี่

ออกโดยธุรกจิภาคเอกชน หรอืสถาบนัการเงนิต่างๆ ซึง่มอีตัราผลตอบแทน

สูงกว่าและมีระยะเวลาการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกมากกว่าตราสาร

หนีภ้าครฐั แต่หากพิจารณาจากความสามารถในการชำาระหนีแ้ล้วกจ็ะพบ

ว่า ตราสารหนีภ้าคเอกชนนีม้คีวามเสีย่งมากกว่า ทัง้นี ้เพราะไม่ได้รบัความ

คุ้มครองเงินลงทุนเช่นเดียวกับตราสารหน้ีภาครัฐน่ันเอง สำาหรับประเภท

ของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้มีดังต่อไปนี้

2.2.1 หุ ้นกู ้ (Debenture) คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท

มหาชนจำากัด เพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นกู้

จะมฐีานะเป็นเจ้าหนีข้องบรษิทัผู้ออกตราสารน้ัน และได้รบั 
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ผลตอบแทนในรปูของดอกเบีย้ในอตัราทีก่ำาหนด อกีทัง้ยงัได้

รบัสทิธใินการชำาระเงนิคนืจากการขายทรัพย์สินเมือ่กจิการ

เลิกดำาเนินการก่อนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีก

ด้วย ทัง้นี ้หุน้กูส้ามารถแบ่งประเภทตามเกณฑ์ต่างๆ ได้ดงันี้

 แบ่งตามหลักประกัน (Collateral) ที่มี 

- หุ้นกู้มีประกัน (Secured Debt) เป็นหุ้นกู้ที่มีการคำ้า

ประกนัหนีโ้ดยบคุคลทีส่าม ซึง่ส่วนใหญ่ ได้แก่ บรษิทัแม่หรอื 

สถาบันการเงิน หรือมีการนำาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ วางไว้

เป็นประกันการชำาระหนี้ โดยปกติผู้ถือหุ้นกู้ประเภทน้ีจะมี

สทิธใินการเรยีกร้องเงนิคนืจากการขายทรัพย์สินทอดตลาด

เหนือกว่าผู้ถือหุ้นกู้ประเภทอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทผู้ออกไม่

สามารถไถ่ถอนหุน้กูไ้ด้ ผูค้ำา้ประกนัมภีาระต้องชำาระท้ังเงนิกู้

และดอกเบีย้แทนบรษิทัผูอ้อก หรือถ้าเป็นกรณท่ีีมสิีนทรัพย์

คำ้าประกัน สินทรัพย์นั้นก็จะถูกขายทอดตลาดเพื่อนำามา

ชำาระเงินกู้และดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้ก่อน

- หุ้นกู ้ไม่มีประกัน (Non-secured Debt) เป็นหุ้นกู้ 

ที่ปราศจากการคำ้าประกันการชำาระหนี้ใดๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้น

ประเภทนี้จึงมีสิทธิในการเรียกร้องเงินคืนจากการขาย

ทรัพย์สินทอดตลาดเป็นรองผู้ถือหุ้นกู้แบบมีประกัน

 แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง (Priority Claim)

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Debt) ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้มี

สทิธใินการเรยีกร้องเงนิคนืจากการขายทรัพย์สินทอดตลาด

เหนือกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ แต่จะมีสิทธิเรียกร้องเป็นรอง 

ผู้ถือหุ้นกู้แบบมีประกัน
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- หุ ้นกู ้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) ผู ้ถือหุ้นกู  ้

ประเภทนี้จะได้รับชำาระหนี้คืนจากการขายสินทรัพย์ทอด

ตลาดหลงัเจ้าหนีร้ายอืน่ๆ ทัง้นี ้เพราะมสีทิธเิรยีกร้องเป็นรอง

เจ้าหนี้รายอื่นๆ ที่ไม่ด้อยสิทธินั่นเอง แต่ยังคงมีสิทธิเหนือ

กว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ

2.2.2 ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange/Draft) คอื ตราสารหน้ีระยะ

สัน้ ซึง่ด้วยลกัษณะของตัว๋แลกเงนิทีม่อีายคุ่อนข้างสัน้นีเ่อง 

จึงทำาให้ผลตอบแทนที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินจ่ายให้กับผู้ลงทุน

มักจะอยู่ในรูปส่วนลด4 (Discount) เป็นหลัก แทนที่จะเป็น

ดอกเบี้ย (Coupon) โดยผู้สั่งจ่าย (Drawer) จะสั่งให้บุคคล

อีกรายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้จ่าย (Drawee) หรือตัวผู้สั่งจ่ายเอง 

จ่ายเงินตามจำานวนที่ได้ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินนั้น ให้แก่ผู้รับ

เงิน (Payee) ในวันที่กำาหนดบนหน้าตั๋วแลกเงินน้ัน โดย

ปกติตั๋วแลกเงินส่วนใหญ่จะมีธนาคารหรือสถาบันการเงิน

รับรองการจ่ายเงิน (เรียกว่า Banker’s Acceptance) และ

ยงัสามารถซือ้ขายเปลีย่นมอืในตลาดเงนิ (Money Market)

ได้อีกด้วย

2.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ (Promissory Note) คอื ตราสารหน้ีระยะ

สั้นที่ผู้ออก (Issuer) ให้สัญญากับบุคคลอีกรายหน่ึงว่าจะ

จ่ายเงินตามจำานวนที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วพร้อมด้วยดอกเบี้ย

4 ส่วนลด หรือ Discount  หมายถึง  ส่วนต่างระหว่างราคาทุนของตราสารหนี้

ที่ได้ซื้อมาและราคาของตราสารหนี้นั้นเมื่อครบกำาหนดไถ่ถอน
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ให้ในวันที่กำาหนด ทั้งนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนใหญ่จะแลก

เปลี่ยนมือไม่ได้ (Non-negotiable) เพราะมีข้อความสั่ง

ห้ามระบุไว้บนหน้าตั๋วนั้น หากผู้ถือต้องการไถ่ถอนก่อน

ถึงกำาหนดก็ต้องไถ่ถอนกับผู้ออกตั๋วเท่านั้น แต่ถ้าไม่มีการ

แสดงข้อความดงักล่าวไว้ และตัว๋สญัญาใช้เงนินัน้มธีนาคาร

หรือสถาบันการเงินรับรองการจ่ายเงินก็สามารถนำามาซื้อ

ขายเปลี่ยนมือในตลาดเงินได้

2.2.4 บัตรเงินฝากแลกเปลี่ยนมือได้ (Negotiable Certificate 

of Deposit) คือ ตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งธนาคารออกให้แก่ 

ผูฝ้ากเงนิ เพือ่เป็นหลกัฐานแสดงถงึการฝากเงนิกบัธนาคาร 

โดยเมือ่ครบกำาหนดระยะเวลาทีฝ่ากเงนิ ผูฝ้ากเงนิกจ็ะได้รบั

เงนิฝากคนืพร้อมดอกเบีย้ หรอือาจไม่ได้รบัดอกเบีย้กไ็ด้แล้ว

แต่กำาหนด ทัง้นี ้บตัรเงนิฝากสามารถซือ้ขายแลกเปล่ียนมอื

ได้ในตลาดเงินเช่นเดียวกัน
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โครงสร้างของกองทุนรวม

 โครงสร้างของกองทุนรวม ประกอบด้วยบุคคล และหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังรูป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

(Investment Management Company) หรือที่เรียก

ส้ันๆ ว่า “บริษัทจัดการลงทุน” หรือ “บลจ.” นั้น ต้อง

เป็นบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
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ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังโดยมีรัฐมนตรีเป็น 

ผูพ้จิารณาออกใบอนญุาตและดำาเนนิงานภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศของสำานักงาน ก.ล.ต. 

และคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการจดัตัง้กองทนุรวมนัน้ บรษิทัจดัการ

ลงทุนจะทำาหน้าที่เป็นผู้จัดทำาโครงการลงทุน ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการ

ลงทุน นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำาเสนอขออนุมัติจาก

สำานักงาน ก.ล.ต. และเมื่อเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการลงทุนต้อง

เปิดเผยข้อมูลที่จำาเป็น รวมถึงแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนที่จัดทำาขึ้นให้แก่ 

ผู้ที่สนใจลงทุนก่อนการขายหน่วยลงทุนทุกครั้ง นอกจากนี้ ภายหลังจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วบริษัทจัดการลงทุนยังมีหน้าที่ต้องบริหาร

จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุทีร่ะบุ

ไว้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจัดการลงทุนจะแต่งตั้งพนักงานของตนให ้

เป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) โดยมอบหมายให้เป็นผู้ทำาหน้าที่

ดูแลบริหารจัดการลงทุน เพื่อหาดอกผลให้เป็นสินทรัพย์ของกองทุนรวม

2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment 

Management Companies: AIMC) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ 

หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และได้จดทะเบยีนเป็นสมาคม

กับสำานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยเป็นองค์กร 

ไม่แสวงหากำาไร ดำาเนินงานเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 

การจดัการลงทนุ สมาชกิของสมาคมประกอบด้วย กลุม่บรษิทัจดัการลงทนุ

ประเภทกองทุนรวม กลุม่บรษัิทจดัการลงทนุประเภทกองทนุส่วนบคุคล และ

กลุม่บรษิทัจดัการลงทนุประเภทกองทนุสำารองเล้ียงชพี ท้ังน้ี หน้าท่ีหลักของ

สมาคมฯ คอื การกำาหนดจรรยาบรรณและวางมาตรฐานในการปฏบิตังิาน 



รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง กองทุนรวม16

ให้แก่บริษัทสมาชิก ผู้จัดการกองทุน รวมตลอดจนพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการกำาหนดบทลงโทษเมื่อ 

มกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติาม นอกจากนี ้สมาคมยงัทำาหน้าทีเ่ป็นศนูย์รวม 

ข้อมูลข่าวสารสำาคัญต่างๆ ของธุรกิจการจัดการลงทุนสำาหรับผู้สนใจ 

ลงทุนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนได้ที่เว็บไซต์ www.aimc.or.th

3. สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นองค์กรอิสระของภาครัฐ 

ทำาหน้าทีพ่ฒันาและกำากบัดแูลให้การดำาเนนิธรุกจิจดัการลงทุนเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและชอบธรรมโดยเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ 

และข้อกำาหนดต่างๆ เพื่อกำากับดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทจัดการ

ลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ สำานักงาน ก.ล.ต ยังเป็น

ศนูย์รวมข้อมลูสำาคญัต่างๆ ของธรุกจิการจดัการลงทนุสำาหรบัผูส้นใจลงทนุ

อกีทางหนึง่ โดยผูส้นใจสามารถหาข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสำานกังาน ก.ล.ต. 

ได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th




