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ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

22

บรรยายโดย
คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ
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กองทุนรวม… ทางเลือกการลงทุนสําหรับมือใหม

ขอควรรู กอนลงทุนในกองทุนรวม

เริ่มตนลงทุนกองทุนรวม แบบ Step by Step

การจัดการลงทุนของผูลงทุน

หัวขอการบรรยาย

2

1

3

4

44

กองทุนรวม… ทางเลือกการลงทุนสําหรับมือใหม

• ทําความรูจักกองทุนรวม
• กลไกการทํางานของกองทุนรวม
• ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม

1
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คุณเปนคนหน่ึงหรือไมท่ี…?
อยากลงทุน แตไมมีความรู ไมรูวาจะเร่ิมตนอยางไร

ไมมีเวลาติดตามขอมูลการลงทุน

มีเงินไมมาก แตอยากลงทุนใหงอกเงย

ไมมีประสบการณในการลงทุน ไมมั่นใจที่จะลงทุนดวยตนเอง

ไมรูวาจะเลือกลงทุนในหุนตวัไหนดี

66

ถาคําตอบของคุณคอื “ใช”
“กองทุนรวม” ทางเลือก
การลงทุนท่ีนาสนใจ
นาจะชวยตอบโจทยชีวิตของคณุ
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มี “มืออาชีพ” ดูแล
บริหารจัดการกองทุน
ตามนโยบายการ
ลงทุนท่ีกําหนดไว

เพราะรายไดของ
กองทุนรวม “ไมเสีย
ภาษีเงินได” ผูลงทุนจึง
ไดรับผลประโยชนเต็ม
เม็ดเต็มหนวย แถม
กองทุนรวมบาง
ประเภทยังนําไป
ลดหยอนภาษีได

มีสภาพคลองสงู 
สามารถขายคืน
หนวยลงทุนเพ่ือ
แปลงสภาพเปน
เงินสดไดงาย

มีนโยบายการลงทุนที่
หลากหลาย ต้ังแต
เสี่ยงตํ่าไปจนถึงเสี่ยง
สูง ทําใหเลือกนโยบาย
ลงทุนท่ีเหมาะสมกับ
เราได

กระจายการลงทุนไป
ยังสินทรัพยประเภท
ตางๆ ทําใหสามารถ 
ลดความเสีย่ง
ในการลงทุนได

01 02 03 04 05

ทําไมกองทุนรวมถึงนาสนใจ

มี “มืออาชีพ” ดูแล กระจายการลงทุน นโยบายการลงทุน
หลากหลาย

มีสภาพคลองสงู ไดรับสิทธปิระโยชน
ทางภาษี

77
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 จัดตั้งโดย “บริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุรวม” หรือ “บลจ.”
 บลจ. จะนําเอาเงินของผูลงทุนหลายๆ รายมารวมกันตั้งเปนกองทุน

และนําไปลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยประเภทตางๆ
 มี “มืออาชีพ” หรือ “ผูจดัการกองทนุ” เปนผูดูแลบริหารจัดการกองทุน

ใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนท่ีไดระบุไวใน 
“หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทนุ”

“กองทุนรวม” (Mutual Fund)

“ผูลงทุน” จะไดรับ “หนวยลงทนุ” เปนหลักฐานแสดง
ความเปนเจาของในเงินท่ีไดลงทุนไป โดยผลตอบแทน
ท่ีกองทุนรวมไดรับจะนํามาเฉล่ียกลับคืนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนตามสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวม

ทําความรูจกักองทนุรวม

88
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กลไกการทาํงานของกองทนุรวม

บริษทัจดัการลงทนุ (บลจ.) 
จัดต้ังกองทุนรวม เพื่อเสนอขายหนวยลงทุน

ใหกับผูลงทุน

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและ
ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) 

กํากับดูแลให บลจ. ดําเนินธุรกิจ ดวยความถูกตอง
โปรงใส

สมาคมบรษิทัจดัการกองทนุ (AIMC)
กําหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานในการฏิบัติงาน

ใหกับ บลจ. 

ผูดูแลผลประโยชน 
(Fund Supervisor) 

ดูแลเก็บรักษาทรัพยสิน ชําระราคาซื้อขาย
สินทรัพย และดูแลให บลจ. บริหารจัดการกองทุน

ตามนโยบายการลงทุนในหนังสือชี้ชวน

เงินปนผล (Dividend)
เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีนโยบายจายเงิน

ปนผลเทาน้ัน
อัตราการจายเงินปนผล x หนวยลงทุน

ท่ีเปนเจาของ

สวนตางกําไร (Capital Gain) 
เม่ือขายคืนหนวยลงทุนในราคาท่ีสูงกวา

ราคาท่ีซื้อมา

ผูจัดการกองทุน

ผูลงทุน

ผลตอบแทน

สินทรัพยลงทุน

นําเงินมาลงทุนใน
กองทุนรวม

นําเงินไปลงทุนใน
สินทรัพยลงทุนตางๆ

เฉลี่ยผลตอบแทน
กลับคืนใหผูลงทุน

สรางผลตอบแทนให
กองทุนรวม

1

23

4

99ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม

ผูถือหนวยลงทุนก็จะไดรับสวนแบงกําไรในรูปแบบตางๆ ดังน้ี

สวนตางกาํไร 
(Capital Gain) 

• ไมเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
• นําเงินปนผลไปทบยอด Reinvest) 
เพื่อลงทุนตอ
• ไดเงินเม่ือขายหนวยลงทุนคืน

• เสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย 10% 
หรือนําไปคํานวนเปนเงินได
เพื่อเสียภาษีตอนส้ินป
• ไดกระแสเงินสด

จาย
เงินปนผล *

* สามารถดูรายละเอียดไดจากหนังสือช้ีชวน

ไมจาย
เงินปนผล*

ไดรับเฉพาะกรณีลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายจายเงินปนผลเทาน้ัน คํานวณตามอัตราการจาย
เงินปนผล คูณกับ จํานวนหนวยลงทุนท่ีเราเปนเจาของ โดยมีนโยบายการจายเงินปนผล 2 แบบ คือ

เงินปนผล 
(Dividend)

ผูลงทุนจะไดรับก็ตอเม่ือขายคืนหนวยลงทุนไดในราคาท่ีสูงกวาราคาท่ีซื้อมา 
เพราะกองทุนรวมมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) เพ่ิมมาจากการลงทุน

1010
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ผลตอบแทนไมแนนอน
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและปจจัยที่สงผลกระทบ
กับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ความเส่ียงจากการลงทุน
ในกองทุนรวม

การขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
เพราะบางกองทุนมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา
การถือครอง

อัตราเงินเฟอท่ีสูงขึ้น
ในบางชวงเวลาผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุนรวม
บางประเภท อาจนอยกวาราคาสินคาที่เพ่ิมสูงขึ้น

การขาดความรูความเขาใจเรือ่งการลงทุน
หากผูลงทุนไมเขาใจนโยบายการลงทุนของแตละกองทุน
อยางแทจริง ก็อาจทําใหตัดสินใจผิดพลาดได

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
หากลงทุนในกองทุนรวมทีม่ีนโยบายลงทุนหรอืเปนกองทุนรวม
ตางประเทศ และไมมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

1111
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ขอควรระวงัของการลงทนุในกองทนุรวม

การบริหาร
กองทุนรวม

จะมีคาธรรมเนียม
และคาใชจาย

การลงทุนอาจจะ
ไมยืดหยุน

ข้ึนอยูกับการตัดสินใจ
ของผูจัดการกองทุน

ขอมูลที่ผูลงทุนไดรับ
อาจไมทันสมัย

1
3

4

2

ผลการดําเนินงานในอดีต
ไมอาจสะทอน

ผลการดําเนินงาน
ในอนาคต

1212
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ขอควรรู กอนลงทนุในกองทนุรวม

• NAV… ภาพสะทอนการดําเนินงานกองทุนรวม
• รูจักจุดเดนของกองทุนรวมแตละประเภท

2

14141414

NAV ภาพสะทอนการดาํเนนิงานกองทนุรวม

มูลคาทรพัยสนิสทุธ ิ(NAV) คือ มูลคาเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมรวมถึงผลประโยชนตางๆ 
ที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุน หักออกดวยคาใชจายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) คาใชจายและหน้ีสินของกองทุนรวม

มูลคาทรัพยสินตามราคาตลาด

ผลตอบแทนสะสม

เงินสด

What Is NAV?
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ดูตัวเลข “NAV” ไดจากไหนบาง?

บลจ. จะเปนผูคํานวณราคา NAV และเปดเผยใหผูลงทุนทราบทุกสิ้นวันทําการ
โดยจะประกาศเปน “มูลคาตอหนวยลงทนุ” (NAV ตอหนวย) 
ซ่ึงมูลคาตอหนวยนี้อาจสูงขึ้นหรือตํ่าลงก็ได 
แลวแตภาวะการลงทุนในแตละวัน

NAV ตอหนวย
มูลคาทรัพยสินสุทธิ

จํานวนหนวยลงทุน

กองทุน BBB

กองทุน AAA
ขาดทุน
ไดกําไร10 บาท/หนวย

10 บาท/หนวย

ผานไป 1 ป 12 บาท/หนวย
ผานไป 1 ป

ราคาซื้อ NAV ตอหนวย

8 บาท/หนวย

*NAV ตอหนวย ท่ี บลจ. ประกาศ จะเปนมูลคาท่ีคํานวณไดจากราคาตลาดของทรัพยสินใน “วันทําการกอนหนา” วันท่ีประกาศหน่ึงวันเสมอ 

ตัวเลข NAV ของกองทุนรวม
สามารถดูไดจากหลาย  ๆแหลง เชน
สอบถามจาก บลจ. ตนสังกัด 

เว็บไซตของ บลจ. 
หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน

ตัวอยาง

1515
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NAV บอกอะไร…?

>> ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอราคา NAV อยูที่ราคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมนั้นนําเงินไปลงทุน

108,775,444.25

235,612,984.12

13.1443

10.2010

13.1773

10.2011

13.1114

10.2010

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนราคาขาย

กองทุน AAA
กองทุน BBB

ผูลงทุน
ตองการซ้ือ

ผูลงทุน
ตองการขาย

หนวย : บาท

 สะทอนใหเห็นผลการดําเนนิงานของกองทุนวาเติบโตหรือไม มี “กําไร” หรือ “ขาดทุน” มากนอยเพียงใด
 แสดง “ราคาซื้อ” หรือ “ราคาขายคืน” กองทุนรวม โดยหากเราตองการจะ “ซื้อ” ใหดูราคาที่ชอง 

(บลจ./ตัวแทนขายฯ เปนผูขายให) สวนใหญจะสูงกวา NAV +0.0001 บาท และหากมคีาธรรมเนียมการซ้ือกจ็ะบวกเขาไป
ในราคาขายดวย แตหากเราตองการจะ “ขาย” ใหดูที่ชอง                            ซึ่งโดยทั่วไปราคารับซื้อคืนมกัจะต่ํากวา
ราคาขายเสมอ และจะมีราคาเทากบั NAV (ยกเวนมีคาธรรมเนียมในการขายคืน) 

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน
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ความเขาใจผิดเก่ียวกับ NAV

กองทุนรวมที่มี NAV สูง คือกองทุนที่มีราคาแพง 
ซื้อแลวไดหนวยลงทนุนอย ไมนาลงทุน

ในขณะที่ กองทุนใดที่มี NAV ต่ํา แปลวาราคาถกู 
ซื้อแลวไดหนวยลงทนุเยอะ นาลงทุนมากกวา

“

”

18181818

30 บาท

10,000 หนวย

15 บาท

20,000 หนวย

กองทุน BBBกองทุน AAA

ราคา

เงินลงทุน 300,000 บ.

33 บาท

30,000 บาท

16.5 บาท

30,000 บาท

ถา NAV เพิ่ม 10%

คิดเปนผลตอบแทน

ความเขาใจผิดเก่ียวกับ NAV (ตอ)

ตัวอยาง กองทุน AAA ราคา NAV 30 บาท/หนวย สวน กองทุน BBB ราคา NAV 15 บาท/หนวย ผูลงทุนบางรายจึงเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม BBB เพราะมองวามีราคาถูกกวา แตจริงๆ แลวท้ัง 2 กองทุนอาจมีนโยบายการลงทุนท่ีเหมือนกัน เพียงแตกองทุนรวม 

AAA เริ่มดําเนินงานมาแลว 10 ป ในขณะท่ีกองทุนรวม BBB เพ่ิงเริ่มมาไดเพียง 1 ป จึงทําใหกองทุนรวม AAA มี NAV สูงกวา

เม่ือใชเงินลงทุน 300,000 บาทเทากัน 
จะซื้อกองทุนรวม AAA ได 10,000 หนวย 
และซ้ือกองทุนรวม BBB ได 20,000 หนวย

เม่ือราคา NAV ท้ัง 2 กองทุนเพ่ิมขึ้น 10% 
เทากัน ก็จะไดรับผลตอบแทนเปนจํานวนเงิน
เทากัน แมวาจะมีจํานวนหนวยลงทุนตางกัน 

ดังนั้น ผูลงทุนควรพจิารณานโยบายและผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมเปนหลกั มากกวา “ความถกูหรือแพงของ NAV”
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แบงตามความ
เส่ียงเก่ียวกับ
ตางประเทศ

รูจักกองทุนรวมแตละประเภท
ผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนใหตรงกบัความตองการ ตามการแบงประเภทของกองทนุรวม 3  วิธี ดังนี้

ขอมูลอางอิง : หนังสือความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑตลาดทุน: ตราสารท่ัวไป หลักสูตรผูแนะนําการลงทุนตราสารท่ัวไป (ตุลาคม 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ท่ี ทน.87/2558 ภาคผนวก 2 เรื่องการจัดแบงประเภทกองทุน

แบงตามประเภท
สินทรัพยท่ี
กองทุนรวมลงทุน

แบงตามลักษณะ
พิเศษของ
กองทุนรวม

1919
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กองทนุรวมตราสารทนุ
(Equity Fund)

• ลงทุนในตราสารทุนประเภทตางๆ เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวยลงทุนของกองทุนรวม

กองทนุรวมตราสารหนี้
(Fixed Income Fund)
• กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ัวไป
• กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น
• กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว

• ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร 
ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน หุนกูเอกชน หรือ อนุพันธที่มีสินทรัพยอางอิงเปนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน

กองทนุรวมทรพัยสนิทางเลอืก
(Alternative Investment Fund)
• กองทุนรวมสินคาโภคภัณฑ
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
• กองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย

• กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน

• ลงทุนในสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากสินทรัพยพ้ืนฐาน เชน หนวยลงทุนอสังหาริมทรัพย หนวยลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน สินคาโภคภัณฑ ทองคําแทง น้ํามัน สินคาเกษตร ตราสารอนุพันธ ที่ไมใชเพ่ือปองกันความเสี่ยง
จากการลงทุน

กองทนุรวมผสม
(Mixed Fund)

• มีนโยบายการลงทุนในลักษณะอื่นๆ โดยมีทั้งรูปแบบท่ีกาํหนดและไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในสินทรพัยแตละประเภท
ไวอยางชัดเจนในโครงการ

ประเภท นโยบายการลงทุน

เพ่ือใหผูลงทุนตระหนักถึงฐานะการลงทุนในทรัพยสินและความเสีย่งในการลงทุนของกองทุนรวมแตละประเภท อาทิเชน

แบงตามประเภทสินทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน1

2020
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กองทนุรวมตลาดเงนิ 
(Money Market Fund)

• ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไมเกิน 1 ป / ลงทุนในทรัพยสินหรือถือครองทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูง 
เชน เงินสดสกุลเงินบาท พันธบัตร ธปท. อายุไมเกิน 1 ป รวมกันไมนอยกวา 10% ของ NAV

• มีนโยบายการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทาํการ

กองทนุรวมมุงรกัษาเงนิตน 
(Capital Protected Fund)

• มีนโยบายการลงทุนเพ่ือมุงรกัษาเงินตนของผูลงทุนทัง้จํานวน ตามที่ระบุไวในโครงการ โดยตองระบุสัดสวนการลงทุน
ขั้นต่ําของสินทรัพยแตละประเภทไวในโครงการอยางชัดเจน

• ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มี Credit Rating ตามที่กําหนด เงินฝากหรือบัตรเงินฝากที่
ออกโดย ธนาคารออมสิน หรือโดยสถาบันการเงินที่ได Credit Rating ตามที่กําหนด

กองทนุรวมหมวดอุตสาหกรรม 
(Sector Fund)

• ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่มธุีรกิจหลักอยูในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน เชน กลุมธนาคาร กลุมสื่อสาร

กองทนุรวมหนวยลงทนุ 
(Fund of Funds)

• มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น รวมถึงกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

กองทนุรวมฟดเดอร 
(Feeder Fund)

• มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว

ประเภท นโยบายการลงทุน

เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของกองทุนรวมแตละประเภทเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิเชน

แบงตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม (1/3)2

2121

22222222

กองทนุรวมหุนระยะยาว 
(Long Term Equity Fund)

• ลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ ไมนอยกวา 65% ของ "NAV"

กองทนุรวมทองคาํ 
(Gold Fund)

• ลงทุนในทองคําแทง โดยเฉล่ียในรอบปบญัชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

กองทนุรวมดัชน ี
(Index Fund)

• ลงทุนตามดัชนีราคาหลักทรัพย เพ่ือสรางผลตอบแทนใหแกผูลงทุน ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยที่
ระบุไวในโครงการ

กองทนุรวมอทีเีอฟ 
(Exchange Traded Fund)

• กองทุนรวมที่นําเงินไปลงทุนไดทัง้ในตราสารทุน และตราสารหนี้
• มีการกําหนดสัดสวนเงินที่จะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละกองทุน 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
(Retirement Mutual Fund)

• กองทุนเปดดัชนีที่จดทะเบียน และซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ (เปรียบเสมือนเปนหุนตัวหนึ่ง)
• มุงเนนใหไดอัตราผลตอบแทนเทียบเทาดัชนทีี่ใชอางอิง เชน SET50 Index

กองทนุรวมมปีระกนั 
(Guarantee Fund)

• ประกันเงินตน หรือ ประกันเงินตนและผลตอบแทน โดยสถาบันการเงิน
• หากผูลงทุนไดลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กําหนด

ประเภท นโยบายการลงทุน

เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของกองทุนรวมแตละประเภทเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิเชน

แบงตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม (2/3)2

2222
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กองทนุรวมทีม่กีารกาํหนด
ระยะเวลาการลงทนุ 
(Term Fund)

• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาครบกําหนดอายุของกองทุนที่
แนนอน รวมถึงระบุผลตอบแทนที่คาดหวังตั้งแตเริ่มลงทุน 

กองทนุรวมทรกิเกอรฟนด 
(Trigger Fund)

• มีการกําหนดเปาหมาย ประเภทสินทรัพยลงทุน ระยะเวลาลงทุน และผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับอยางชัดเจน
• หากกองทุนทํากําไรไดตามเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็จะปดกองทุน แลวจายเงินตนและ
กําไรคืนใหผูลงทุนทันที

• หากครบกําหนดแลว กองทุนยังไมสามารถทํากําไรไดตามเปาหมาย ผูลงทุนเลือกไดวาจะถือหนวยลงทุนตอ หรือขาย
ตามราคาตลาด (อาจกําไรหรือขาดทุนก็ได)

กองทนุรวมหามขายผูลงทนุรายยอย 
(Accredited Investors: AI)

• ลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความซับซอนหรือมีความเสี่ยงสูง เชน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวา
อันดับที่ลงทุนได (Non - Investment Grade) โดยกําหนดผูลงทุนประเภท AI 
ไดแก ผูลงทุน สถาบัน และผูลงทุนรายใหญที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด

• ตองกระจายการลงทุนในผูออกตราสารรายใดรายหน่ึง (Company Limit) ไมเกิน 25% ของ NAV

ประเภท นโยบายการลงทุน

เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของกองทุนรวมแตละประเภทเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิเชน

แบงตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวม (3/3)2
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กองทนุรวมทีเ่นนลงทนุแบบมคีวามเสีย่ง
ตางประเทศ

• มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรพัยสินในตางประเทศ จึงสงผลใหมีความเสี่ยงจากตางประเทศ โดยเฉล่ียใน
รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

• อาจมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แบบเต็มจํานวน (Fully Hedge) หรือเพียงบางสวน (Partially 
Hedge) ขึ้นอยูกับนโยบาย ของกองทุน

กองทนุรวมทีล่งทนุแบบไมมคีวามเสีย่ง
ตางประเทศ

• มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยในประเทศไทยและในสกุลเงินบาทเทานั้น

กองทนุรวมทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งทัง้
ในและตางประเทศ

• มีนโยบายการลงทุนในหุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกบัการตัดสินใจของ บลจ. ตามความเหมาะสมกับ
สภาวะการลงทุนในแตละชวงเวลา

ประเภท นโยบายการลงทุน

เพ่ือใหผูลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ โดยแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี

ประเภทของกองทุนรวมแบงตามความเส่ียงเก่ียวกับตางประเทศ3

ท้ังน้ี การพิจารณาความเส่ียงตางประเทศใหพิจารณาจากความเส่ียงของผูออกตราสารหรือคูสัญญาในตางประเทศ 
      และความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

2424
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ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามตราสารท่ีลงทุน

81 2 3 4 5 6 7
กองทุนรวม

ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
เฉพาะในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
ตางประเทศบางสวน

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหน้ี

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารแหงทุน
(กองทุนรวมหุน)

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ท่ีลงทุนในสินทรัพย

ทางเลือก

เสี่ยงตํ่า/มีความซับซอนตํ่า เสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามตราสารท่ีลงทุน

31 2
ประเภท Freehold ประเภท Leasehold Infrastructure Fund ท่ียังสรางไมเสร็จ

ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตางประเทศจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

51 2 3 4
ปองกันความเสี่ยง 100% ปองกันความเสี่ยงบางสวน ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ

ของผูจัดการกองทุน
ไมปองกันความเสี่ยง มีการลงทุนในเงินตราตางประเทศ

ความเสี่ยงตํ่า ความเสี่ยงสูง

ท่ีมา : สํานักงาน ก.ล.ต.

ระดบัความเสีย่งของกองทนุแตละประเภท
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เริ่มต้นลงทนุกองทนุรวม แบบ Step by Step

• STEP1: รูจักตัวเอง
• STEP2: เขาใจภาวะการลงทุน
• STEP3: เลือกกองทุนรวมที่ใช
• STEP4: เปดบัญชีซื้อขาย
• STEP5: ติดตามผล

3
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 วัตถุประสงคการลงทุน
 ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
 ความพรอมทางดานการเงิน

แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม
กับตัวเรา

 ตัวเลขดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจ
 สภาวะการลงทุน

จังหวะที่เหมาะสมในการเลือกลงทุน
กองทุนรวมแตละประเภท

 คัดกรองกองทุนรวมที่สนใจ
 ศึกษาขอมูลกองทุนรวมที่สนใจเชิงลึก 

กองทุนรวมที่ตอบโจทยของเรา
มากที่สุด

 ชองทางการเปดบัญชีกองทุนรวม
 ประเภทบัญชี
 วิธีการสงคําสั่งซ้ือขาย

ชองทางและบัญชีซ้ือขายกองทุนรวม
ที่สะดวกและเหมาะสมกับไลฟสไตลของ
เรา

 ติดตามขอมูลผลการดําเนินงาน
 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ Benchmark และกองทุนรวม
ของ บลจ. อื่น ที่มีนโยบายเดียวกัน

กองทุนรวมสรางผลตอบแทนได
ตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว

วิเคราะห… เราจะได…

เริ่มตนลงทนุกองทนุรวม แบบ Step by Step

Step 3: 
เลือกกองทุนรวมที่ใช

Step 4: 
เปดบัญชีซ้ือขาย

Step 5: 
ติดตามผล

Step 1: 
รูจักตัวเอง

Step 2: 
เขาใจภาวะการลงทุน

2727ท่ีมาภาพ : Flaticon
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วัตถุประสงค
ในการลงทนุ

ของเราคืออะไร?

ความเสีย่งทีเ่รา
รับไดมากนอย
แคไหน?

เงินที่พรอม
จะลงทุน
มีเทาไหร?

รูจักตัวเองไดงายๆ ดวยคําถาม 3 ขอ

STEP   : รูจักตวัเอง1

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ปกปองเงินตนและตองการสภาพคลอง กองทุนรวมตลาดเงิน
สรางรายไดประจํา กองทุนรวมตราสารหน้ี

 ตอยอดใหเงินลงทุนเติบโต กองทุนรวมหุน

กระจายความเส่ียงและสรางรายไดประจํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ลดหยอนภาษี กองทุนรวม LTF & RMF

มไวใชในบ้ันปลายชีวิต (เกษียณอายุ) กองทุนรวม RMF

วัตถุประสงคในการลงทุน กองทุนรวมท่ีเหมาะสมวัตถุประสงค
ในการลงทนุของ
เราคืออะไร?

ตัวอยางการเลือกกองทุนรวม

ผลตอบแทนทีต่องการ (Return Requirement) ไมใช ผลตอบแทนทีอ่ยากได (Desired Return)
ผลตอบแทนท่ีตองการ จะตองสอดคลองกับความสามารถในการรับความเสี่ยง 

และเพียงพอท่ีจะบรรลุเปาหมายการลงทุน

2929ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม (Fund Risk Level)

81 2 3 4 5 6 7
กองทุนรวม

ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
เฉพาะในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
ตางประเทศบางสวน

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหน้ี

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารแหงทุน
(กองทุนรวมหุน)

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ท่ีลงทุนในสินทรัพย

ทางเลือก

เสี่ยงตํ่า/มีความซับซอนตํ่า เสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง

xxx

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score)

51 2 3 4
เสี่ยงตํ่า
(ระดับ 1)

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางตํ่า (ระดับ 2)

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง (ระดับ 3)

เสี่ยงสูง 
(ระดับ 4)

เสี่ยงสูงมาก 
(ระดับ 5)

ความเสี่ยงตํ่า ความเสี่ยงสูง

เมื่อรู “ระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดของเรา” แลวอยาลืมจับคูกับ “ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม” 
เพ่ือใหสามารถเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับเราจริงๆ 

 ความเตม็ใจที่จะรบัความเสีย่ง >> ขึ้นอยูกับพฤติกรรมและทัศนคติ
 ความสามารถที่จะรบัความเสีย่ง >> ขึ้นอยูกับ ความม่ันคงทางการเงิน ความรุนแรงของ

ผลกระทบจากความผันผวนของรายได หากการลงทุนใหผลตอบแทนไมเปนตามคาด

ความเสีย่งทีเ่รารบัได
มากนอยแคไหน?
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ระดับการยอมรับความเสีย่ง 
จะสงผลตอการตดัสินใจเลือกกองทุน 

เพราะกองทนุแตละประเภท
มีนโยบายการลงทนุทีแ่ตกตางกนั

ชวยใหเราประเมินตัวเองอยางงาย ๆ วา…
เราสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดมาก
นอยเพียงใด  

ทดลองทาํแบบสอบถามไดที…่
 เขาไปท่ี www.set.or.th/education
 เลือกเมนู “ความรูการลงทุน”
 เลือก “โปรแกรมคาํนวณ”
 เลือก “คุณยอมรบัความเสีย่งไดแคไหน”

หรือสแกน QR Code 
เพื่อทําแบบทดสอบ
ระดบัความเสีย่ง
ที่ยอมรับได

แบบทดสอบระดบัความเสีย่ง

3232

เงินทีพ่รอมจะ
ลงทุนมเีทาไหร?

เงินทีใ่ชลงทนุควรเปน 

“เงินเยน็” 
>> เปนเงินทีไ่มมภีาระหรอืตองรบีนาํไปใชจาย

3232ท่ีมาภาพ : Flaticon
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STEP   : เขาใจภาวะการลงทนุ2

 สภาวะเศรษฐกจิและการลงทนุในประเทศ

 สภาวะการลงทนุในตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอื่นๆ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ( GDP) 
ผลผลิตอุตสาหกรรม 
ดัชนีราคาผูผลิต 
อัตราเงินเฟอ 
อัตราดอกเบ้ีย
อัตราการวางงาน 

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจไมดี

3333
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เลือกกองทุนรวมหุนอะไรดี?…
ในภาวะตลาดหุนตกต่ํา ในภาวะตลาดหุนรุงเรือง

นาย A

นาย B

คาดวาเศรษฐกิจผานจุดต่ําสุดมาแลว 
และตลาดหุนตกลงมาตํ่าแลว นาจะมีโอกาส
ปรับตัวสูงขึ้น

เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน และอาจจะเนนไปที่
กองทุนรวมหุนขนาดเล็ก (Small – Cap Stock) 
เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น

ยังไมแนใจเรื่องแนวโนมเศรษฐกจิในอนาคต 
ไมอยากเส่ียงที่จะขาดทุน 

เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุนตั้งรับ (Defensive 
Stock) ที่ลงทุนในบรษิัทขนาดใหญ ที่มีความมั่นคง
และราคาหุนไมคอยผันผวนตามภาวะตลาด

คาดวาตลาดหุนขึ้นถึงจุดที่มีราคาสูงแลว 
และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงในอนาคต

เพ่ิมการลงทุนในกองทุนรวมสินทรัพยทางเลือก เชน 
หุนตางประเทศ ทองคํา อสังหาริมทรัพยฯ ฯลฯ 
เพ่ือกระจายการลงทุน และลดความเสี่ยง 
จากความผันผวนของราคาหุนในประเทศ

คาดวาตลาดหุนขึ้นถึงจุดที่มีราคาสูงแลว 
และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงในอนาคต

เลือกลงทุนใน กองทุนรวมผสม เพ่ือบริหาร
ความเสี่ยงในการลงทุน

รับความเสี่ยงไดสูง

รับความเสี่ยงไดปานกลาง

3434ท่ีมาภาพ : Flaticon
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STEP   : เลอืกกองทนุรวมทีใ่ช3

ระบเุงื่อนไขทีต่องการคัดกรอง เชน
•  ช่ือ บลจ. 
• การจายเงินปนผล 
• ระดับความเสี่ยง 
• อัตราผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง
• จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ํา

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

1. คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
2. กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
3. คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
4. สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
5. คาธรรมเนียม
6. ผลการดําเนินงาน
7. ขอมูลอื่นๆ

เปรยีบเทยีบ
ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม

•  ขนาดของกองทุนรวม
• ชองทางการใหบริการของ บลจ.

กองทุนรวมท่ีใช!!

วิเคราะหขอมูลอื่นๆ03คัดกรองกองทุนรวม01 เจาะลึกขอมูลจาก 
Fund Fact Sheet02

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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คัดกรองกองทุนรวม (1/2)1

เลือกประเภทกองทุน
เลือกนโยบายการลงทุน
เลือก บลจ.
เลือกนโยบายการจายเงินปนผล

  เม่ือกดปุม “คนหา” จะมีรายช่ือ
กองทุนรวมท่ีตรงกับเง่ือนไขท่ีเราระบุ
ปรากฏขึ้นมา 

  ดังนั้น ยิ่งสามารถระบเุง่ือนไขใน
การคัดกรองไดเฉพาะเจาะจงมาก
เทาไหร ก็ยิ่งไดกองทุนรวมที่ตรงใจ
เรามากที่สุด

1

2

3

4

www.aimc.or.th

ตัวอยาง การคัดกรองกองทุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เมื่อปรากฏรายช่ือกองทุนรวมที่คัดกรอง
มาแลว เราสามารถเลือกดูได โดยเรียงตาม 
มูลคาหนวยลงทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง
ผลตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทน
รายปไดตามตองการ

คลิกท่ี >> ผลการดําเนินงานรายกองทุน

1

2

3 4
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คัดกรองกองทุนรวม (2/2)1

เลือกประเภทกองทุน
เลือกผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียงและอันดับกองทุน
ระบุคาธรรมเนียมการซ้ือขาย
และจํานวนเงินขั้นตํ่าในการลงทุน

1

2

3

www.morningstarthailand.com/th

ตัวอยาง 
การคัดกรองกองทุนจากบริษทั มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด คลิกท่ี >> คนหากองทุน

1 2 3

ผลการ
คนหากองทุน

3838

เคล็ดลับเลือกกองทุนติดดาว

กองทุนตดิดาวหาไดจากไหน?

กองทุนตดิดาว คืออะไร?
กองทุนรวมท่ีไดรับการจัดอันดับเรตต้ิงจากการประเมินเชิงปริมาณ

ของผลการดําเนินงาน ความเส่ียงในอดีตและคาธรรมเนียมการซ้ือขาย โดย
จะจัดอันดับในรูปแบบของดาว ต้ังแตระดับ 1 - 5 ดาว เรียงจาก
ตํ่าสุดไปจนถึงสูงสุด

โดยควรวิเคราะหเปรียบเทียบเรตต้ิงหรือจํานวนดาวของกองทุนรวม
ประเภทเดียวกัน ไมสามารถเปรียบเทียบขามนโยบายการลงทุนได

บริษทั มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด 
เปนสถาบันที่ไดรวบรวมขอมูลและจดัอนัดบั

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
หรือที่เรียกวา “มอรนิ่งสตารเรตติ้ง”

3838
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอื่นๆ

หนังสือชีช้วนสวนสรปุขอมลูสาํคญั หรือ Fund Fact Sheet ชวยบอกรายละเอียดโดยยอของกองทุน
รวมที่เราตองการลงทุน ประกอบดวยขอมูลสําคัญ 7 สวน

เจาะลึกขอมูลจาก Fund Fact Sheet2

1
2
3
4
5
6
7

XYZ
บลจ. XYZ อคิวติี้

กองทนุเปิด ABC

เขาดูอะไรกันใน 
Fund Fact 

Sheet?

40404040

1. คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 2. กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?

บอกถึง >>
นโยบายการลงทนุและกลยทุธในการบรหิารจดัการลงทนุ
ของกองทนุรวม

บอกถึง >>
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร และไมเหมาะกบัใคร
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บอกถึง >> 
คําเตือนที่สําคัญ แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทุนรวม
(Risk Spectrum) ระดับ 1-8 และปจจัยความเส่ียงที่สําคัญ

บอกถึง >>
สัดสวนการลงทุน และทรัพยสินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

3. คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 4. สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน

42424242

5. คาธรรมเนียม 6. ผลการดําเนินงาน

บอกถึง >>
คาธรรมเนียมที่สําคัญของกองทุนรวมที่คิดรวมภาษีแลว

บอกถึง >>
ผลการดําเนินงานและคาความผันผวนในอดีตของกองทุนรวม
เพิ่มเติมขอมูลผลตอบแทนยอนหลังตามปปฏทิิน
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7. ขอมูลอ่ืนๆ

บอกถึง >> 
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการตดัสินใจลงทุน เชน นโยบายการจายเงินปนผล รายละเอียดการซ้ือและขายคืน และช่ือผูจัดการกองทุน เปนตน

44444444

วิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ (1/2)3

 กองทุนรวมทีม่ขีนาดสนิทรพัยนอยกวา 100 ลานบาท 
อาจมีขนาดเล็กเกินไป          อาจทําใหมีสัดสวนของ
คาใชจายตอขนาดสินทรัพยสูง สงผลใหตนทุนสูงข้ึน

 กองทุนรวมทีม่ขีนาดสนิทรพัยใหญกวา 15,000 บาท 
จะถือวามีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดการเงินไทย          
          ควรพิจารณาถึงคามคลองตัวในการปรับเปลี่ยน
พอรตการลงทุน

ขนาดของกองทุนรวม
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วิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ (2/2)3

 บริการที่เสนอใหตรงตามความตองการ

 มีความสะดวกสบายในเร่ืองการติดตอซ้ือขาย
และการเขาถึงขอมูล

 ผูติดตอผูลงทุน (Investment Consultant) 
มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับ
การลงทุนไดอยางถูกตอง

 ความสามารถในการจัดการลงทุนเมื่อเทียบกับ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่มีนโยบายเดียวกัน 
และจัดตั้งในเวลาใกลเคียงกันของ บลจ. อื่นๆ

บลจ. ท่ีเปนผูบริหารกองทุนรวม
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01 บลจ. ที่อยูในเครอืเดียวกบัธนาคาร (Bank)

สามารถติดตอซ้ือขายโดยตรงไดที่ธนาคารที่ บลจ. นั้นสังกัดอยู

02 บลจ. ที่ไมไดอยูในเครอืเดียวกบัธนาคาร (Non-Bank)

สามารถติดตอซ้ือขายโดยตรงท่ีเคานเตอรบริการ โทรศัพท หรือเว็บไซตของ บลจ.

03 ตัวแทนจาํหนายทีไ่ดรบัการแตงตัง้ (Selling Agent)
บริษัทหลักทรัพยฯ (บล.) / ตัวแทนจําหนายอิสระที่เปนบุคคล / ธนาคารพาณิชย
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน (บลน.)

STEP   : เปดบญัชีซือ้ขาย4 ชองทาง
เปดบัญชีซื้อขาย
กองทุนรวม

4646
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บลจ. กรุงไทย จํากัด  (มหาชน) KTAM

บลจ. กรุงศรี จํากัด KSAM

บลจ. กสิกรไทย จํากัด KAsset

บลจ. แคปปตอล ลิ้งค จํากัด

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด CIMB-PRINCIPAL

บลจ. โซลาริส จํากัด S-Funds

บลจ. ทหารไทย จํากัด TMBAM

บลจ. ทาลิส จํากัด TALISAM

บลจ. ทิสโก จํากัด TISCOASSET

บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด SCBAM

บลจ. ธนชาต จํากัด THANACHART FUND

บลจ. บัวหลวง จํากัด BBLAM

บลจ. บางกอกแคปปตอล จํากัด BCAP

ช่ือ บลจ.

รายช่ือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (26 แหง)

Name Code

บลจ. เพ่ือผูลงทุนตางดาว จํากัด

บลจ. ฟลลิป จํากัด PAMC

บลจ. ภัทร จํากัด Phatra Asset

บลจ. เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด

บลจ. แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด Manulife Asset

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด UOBAMTH

บลจ. แลนด แอนด เฮาส จํากัด LHFUND

บลจ. วรรณ จํากัด ONEAM

บลจ. สยามไนท ฟนดแมเนจเมนท จํากัด

บลจ. อเบอรดีน จํากัด ABERDEEN

บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) MFC

บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด ASSETFUND

ช่ือ บลจ. ช่ือ บลจ.

ท่ีมา : ก.ล.ต. (ปรับปรุงลาสุด19 มีนาคม 2561) 4747
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ขั้นตอนการสงคาํสัง่ซือ้ขายกองทนุรวม  

1. กรอกแบบฟอรม “คําสัง่ซือ้หนวยลงทนุ” 
(Purchase Order)

2. แสดงสําเนาเอกสารแสดงตน 
3. ชําระเงินท่ีธนาคารหรือโอนเงินให บลจ.

1. เขาระบบซื้อขายผานเวบ็ไซตของ บลจ.
2. สงคําส่ังซื้อ
3. หักเงินผานบัญชีธนาคารท่ีไดแจงไวตอนเปด
บัญชีกองทุนรวม เพื่อทําธุรกรรมออนไลน

1. กรอกแบบฟอรม “คําสัง่ขายคนืหนวยลงทนุ” 
(Redemption Order)

2. แสดงสําเนาเอกสารแสดงตน
3. รับเงินคาขายคืนได 2 วิธีคอื 

• โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสราย
วันท่ีไดแจงไวตอนเปดบัญชีกองทุน

• เลือกรับเปนเช็ค จัดสงทางไปรษณีย

1. เขาระบบซื้อขายเวบ็ไซตของ บลจ.
2. สงคําส่ังขาย
3. รับเงินคาขายคืนเขาบัญชีธนาคารท่ีไดแจงไวตอนเปด
บัญชีกองทุนรวม เพื่อทําธุรกรรมออนไลน

ซ้ือ

ขาย*

สงคําส่ังซ้ือขายผานออนไลนสงคําส่ังซ้ือขายดวยตวัเอง

* จํานวนวันท่ีเราจะไดรับเงินหลังจากขายกองทุนรวมจะถูกระบุไวใน Fund Fact Sheet ของกองทุนรวม เชน T+1 T+3 หรือ T+6 
โดย T หมายถึง วันท่ีขายกองทุนรวม และนับไปหลังจากวันน้ันตามจํานวนวันท่ีระบุไว

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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การสับเปล่ียนภายใต บลจ. เดียวกัน การสับเปล่ียนไปยัง บลจ. อ่ืน
กรอกแบบฟอรมคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทนุและ

ยื่นใหกับ บลจ. หรือสงคําส่ังผานทางออนไลน ซ่ึง บลจ. บาง
แหงยกเวนคาธรรมเนียมในการสับเปล่ียนใหดวย

ขายกองทุนรวมที่อยูใน บลจ. เดิม และไปซ้ือ
กองทุนรวมที่ บลจ. ใหม ซ่ึงอาจตองเสียคาธรรมเนียม
ในการขายคืนหนวยลงทนุดวย

ตัวอยาง ขั้นตอนการสบัเปลีย่นหนวยลงทนุ กรณี LTF & RMF  

01

02

ติดตอ บลจ. ปลายทางทีต่องการยายกองทนุรวมไป
• “ลูกคาใหม” ตองทําเรื่องเปดบัญชีกองทุนรวมกอน
• กรอกแบบฟอรม “คําสั่งซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)” 

ติดตอ บลจ.ตนทางของกองทนุรวมทีถ่ืออยู เพื่อทาํธรุกรรมโอนกองทนุรวมออก โดยยืน่เอกสารดังนี้
• สําเนาแบบฟอรม “คําสั่งซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)” ของ บลจ. ปลายทาง
• แบบฟอรม “คําสั่งโอนยาย (สับเปลี่ยนออก) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว” ของ บลจ. ตนทาง

03 สงเอกสารทัง้หมดใหกบัฝายการตลาดของ บลจ. ปลายทาง ที่ตองการยายกองทนุรวมไป

การสับเปล่ียนกองทุนรวม  

5050

คํานวณผลตอบแทนของ
กองทุนรวมจากการ
เปลี่ยนแปลงของ NAV

เปรียบเทียบกับผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วัด (Benchmark)

เปรียบเทียบกับผลตอบแทน
ของกองทุนรวมท่ีมีนโยบาย

การลงทุนเหมือนกัน
ของ บลจ. อื่นๆ 

(ภายใตชวงเวลาเดียวกัน)

STEP   : ติดตามผล5

เราสามารถติดตามผลการลงทุนได 3 วิธี ดังนี้

จะรูไดอยางไรวา
กองทุนรวมน้ันสรางผลตอบแทนไดอยางท่ีคาดหวังหรือไม?

01 02 03
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การคํานวณผลตอบแทนของกองทุนรวมจากการเปลี่ยนแปลงของ NAV 1

การคํานวณแบบผลตอบแทนเฉล่ียตอป (Annualized Return) 
ใชวิธีคาเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) เหมือนกับวิธีคํานวณดอกเบี้ยทบตน ซ่ึงจะแสดงตัวเลขผลตอบแทนเฉล่ียตอป ที่เราไดรับจากการลงทุนในกองทุนรวม 
เหมาะสําหรับใชในกรณีที่เราลงทุนกองทุนรวมมาเปนระยะเวลาหลายป

การคํานวณแบบผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return)
โดยเปรียบเทยีบ NAV ตนงวดกับ NAV ปลายงวดที่ตองการคํานวณ 

ผลตอบแทนสะสม
NAV ปลายงวด 

NAV ตนงวด 

NAV ตนงวด 
100

ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป 1(1+ ผลตอบแทนรวม)
1

จํานวนปท่ีลงทุน

5151
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ตัวอยาง การคํานวณผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) 

ตัวอยางท่ี 1 นาย A ลงทุนในกองทุนรวมหุน S1 ตั้งแตวันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค 25X1 รวมเปนระยะเวลา 1 ป

NAV ปลายงวด

NAV ตนงวด
0.9200 บ.

4 ม.ค. x1

30 ธ.ค. x1

10.1388 บ.

วันท่ี NAV ตอหนวย

11.0588 บ.

สวนตางราคา NAV

คํานวณผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return)

NAV ปลายงวด 

NAV ตนงวด 

NAV ตนงวด 
100

11.0588 

10.1388

10.1388
100 9.07%

แปลความหมายไดวา ในระยะ 1 ปที่ผานมากองทุนรวมหุน S1 ใหผลตอบแทน 9.07%
5252
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ตัวอยาง การคํานวณผลตอบแทนเฉลี่ยตอป (Annualized Return) 

ตัวอยางท่ี 2 นาย A ลงทุนในกองทุนรวมหุน S1 ตั้งแตวันที่ 4 ม.ค. 25X1 – 30 ธ.ค 25X3 รวมเปนระยะเวลา 3 ป

NAV ปลายงวด

NAV ตนงวด
3.0756 บ.

4 ม.ค. x1

30 ธ.ค. x3

10.1388 บ.

วันท่ี NAV ตอหนวย

13.2144 บ.

สวนตางราคา NAV

คํานวณแบบผลตอบแทนเฉล่ียตอป (Annualized Return) 

แปลความหมายไดวา ในระยะ 3 ปที่ผานมา กองทุนรวมหุน S1 ใหผลตอบแทนเฉลี่ยตอปอยูที่ 9.22%

1(1+ ผลตอบแทนรวม)
1

จํานวนปท่ีลงทุน

3.0756 

10.1388

1(1+ 0.3033)
1
3

คํานวณผลตอบแทนรวม 

100 30.33%

0.0922 หรือ 9.22%

5353
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เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด (Benchmark) 2

กองทุนรวมหุน อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) หรือ SET 50 Index

กองทุนรวมตราสารหนีท้ัว่ไป คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวาง
•  อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล TBMA Government Bond Index 
• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ยของของ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย

กองทุนรวมตราสารหนีร้ะยะยาว อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล TBMA Government Bond Index

กองทุนรวมตราสารหนีร้ะยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ยของ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย

กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวาง
•  อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) (น้ําหนัก 50%)
• อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา TBMA Government Bond Index (น้ําหนัก 25%)
• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ยของของ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย 

(น้ําหนัก 25%)

กองทุนรวมตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย

ประเภทกองทนุ ดัชนีชี้วดั (Benchmark)

5454
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ตัวอยาง เปรียบเทียบกับผลตอบแทนกับ Benchmark 

ตัวอยางท่ี 3 จากตัวอยางที่ 1 ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมหุน S1 คือ SET Index ของชวงเวลาตั้งแตวันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 25X1

10.1388

1,339.24

11.0588

1,474.75

0.9200

135.51

9.07%

10.12%

4 ม.ค. x1 30 ธ.ค. x1 อัตราผลตอบแทนสวนตาง

กองทนุรวมหุน S1

SET Index

จะพบวากองทุนรวมหุน S1 ใหผลตอบแทน 9.07% ซึ่งถาดูเพียงเทาน้ีก็เหมือนเราไดรับผลตอบแทนท่ีดีมากแลว 

แตเม่ือดูการเปลี่ยนแปลงของ SET Index ซึ่งเปนดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมน้ี ปรากฏวา SET Index เพ่ิมขึ้นถึง 10.12%
ในชวงเวลาเดียวกนั ตางกันอยู 1.05% แปลวา การบริหารกองทุนรวมน้ีก็ยัง “แพดัชนชีีว้ัด”

5555
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เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบาย
การลงทุนเหมือนกันของ บลจ. อื่นๆ 3

10.12%

9.07%

ผลตอบแทน

ดัชนีช้ีวัด : SET Index

กองทุนรวมหุน S1 (บริหารโดย บลจ. X)

10.94%กองทุนรวมหุน S2 (บริหารโดย บลจ. Y)

ตัวอยางที่ 4 ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน S1 (บริหารโดย บลจ. X) และกองทุนรวมหุน S2 (บริหารโดย บลจ. Y) 
ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน

จะพบวากองทุนรวมหุน S2 ท่ีบริหารโดย บลจ. Y สามารถสรางผลตอบแทนไดมากกวากองทุนรวมหุน S1 ท่ีบริหารโดย บลจ. X 
ยิ่งทําใหยืนยันไดวากองทุนรวมหุน S1 ยังบริหารไดไมดีเพียงพอ ท้ังน้ี ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหวางกองทุนรวม ยังตองพิจารณา
ปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย เชน คาธรรมเนียมในการซ้ือขายก็จะมีผลตอผลตอบแทนท่ีเราไดรับเพราะถือเปนตนทุนของเราดวยเชนกัน 

5656
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ตัวอยาง ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุน 

ท่ีมา : ก.ล.ต. (ปรับปรุงลาสุด19 มีนาคม 2561)

กองทุนเปด

มูลคา
หนวย
ลงทุน 
(บาท)

ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%)
ผลตอบแทนตั้งแต
จัดตั้งโครงการ วันเร่ิมตน

โครงการ3 
เดือน

6            
เดือน

9           
เดือน 1 ป 3 ป 5 ป กองทุน เกณฑ

มาตรฐาน

กองทุนรวมตราสารแหงทุน

ดัชนีตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย (SET)

-6.10 4.89 1.61 1.66 75.59 76.15 - - -

กองทุนรวมตราสารทนุ A 3.2624 -5.87 6.04 5.04 5.15 81.08 90.21 -21.87 -16.14 14 ก.พ.40

กองทุนรวมตราสารทนุ B 2.9075 -5.81 6.14 5.29 5.32 81.56 89.66 108.97 90.56 19 พ.ค.43

กองทุนรวมตราสารทนุC 10.5499 -5.77 6.43 5.73 5.91 82.13 93.28 163.37 124.63 22 ก.ย.43

กองทุนรวมตราสารทนุ D 1.7813 -3.99 7.87 6.06 6.90 - - 0.66 -1.27 9 ก.พ.47

ชื่อกองทุน ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) ผลตอบแทนตั้งแตเริ่มตนโครงการ (%)

NAV

5757

5858

จะรูไดอยางไรวา 
เมื่อไหรควรจะขายกองทุนรวม?

เม่ือราคาเพิ่มขึ้น
จนถึงเปาหมาย
ท่ีเรากําหนดไว 

เม่ือเห็นแลววามีโอกาส
ในการลงทุนใหมท่ีนาจะ
ทํากําไรไดมากกวา

เม่ือปจจัยพ้ืนฐาน
ของกองทุนรวมน้ันๆ 
เปลี่ยนแปลงไป
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เราควรติดตามผลการลงทุนอยางสม่ําเสมอ 
ทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 

เมื่อมีเหตุการณไมปกติ ท่ีจะกระทบกับ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
ในระยะยาว แตไมควรถี่เกินไปจนกลายเปน

ความวิตกกังวล

“

”

6060

การจดัการลงทนุของผูลงทนุ

• เทคนิคการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging
• สรุปเทคนิคการเลือกลงทุนในกองทุนรวม
• แหลงขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับกองทุนรวม

4
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เทคนิคการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging

เดือน
เงินลงทุน

(บาท)
ราคา 
(บาท)

จํานวน
(หนวย)

ม.ค. 5,000 10.00 500

ก.พ. 5,000 9.50 526

มี.ค. 5,000 9.25 541

เม.ย. 5,000 8.00 625

พ.ค. 5,000 8.50 588

มิ.ย. 5,000 9.00 556

เดือน
เงินลงทุน

(บาท)
ราคา 
(บาท)

จํานวน
(หนวย)

ก.ค. 5,000 9.50 526

ส.ค. 5,000 9.00 556

ก.ย. 5,000 10.50 476

ต.ค. 5,000 10.00 500

พ.ย. 5,000 11.00 455

ธ.ค. 5,000 12.50 400

รวม 60,000 6,249

การลงทนุแบบ Dollar Cost Averaging (DCA) คือ การทยอยลงทุนในจํานวนเทาๆ กันในแตละเดือน 
เพื่อเปนการถวัเฉลีย่ตนทนุและชวยสรางวนิยัในการลงทนุ

ตนทุนเฉลีย่จะเทากบั 9.60 บาทตอหนวย (คิดจาก 60,000 / 6,249) 
ท่ีมา : หนังสือตามหาหุนตัวแรก

6262

กําหนด 
“จํานวนเงิน” 
ที่จะทยอยออม

กําหนด 
“ความถ่ี” 
ในการออม

กําหนด 
“ระยะเวลา”
ในการออม

เลือก 
“กองทุน”
ที่ตองการออม

ลงทุนแบบ DCA อตัโนมตัิกบับญัชีกองทุนรวม  

1 2 3 4

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ออมกองทุนรวมแบบ DCA ไดงายๆ ดวย

โหลฟรีท้ังใน iOS และ Android

อานรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีwww.settrade.com/streamingfund

คูมือการใชงาน >>

6464

1

1 คลิก >> Open New Account

2
เลือก Selling Agent ที่ตองการเปดบัญชีกองทุน
พรอมลงทะเบียน

3
Selling Agent จะติดตอกลับเพ่ือขอเอกสารที่จําตอง
ใชในการเปดบัญชีกองทุน

4
หากเปดบัญชีเรียบรอยจะไดรับ Username, 
Password เพ่ือใชในการ Login 

หมายเหตุ : หากมี Username ที่มีบัญชีหุนหรืออนุพันธอยูแลว สามารถใช 
Username เดิมได แตจะตองแจงความประสงคในการเปดบัญชีกองทุนเพ่ิม

เปดบัญชีกองทุนรวม 
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1 เลือกฟงกชั่น DCA ORDER ในหนา Place Order 

2
เลือกกองทุนที่ตองการ DCA ทุกเดือน
(กองทุนที่สามารถซ้ือไดขึ้นอยูกับโบรกเกอรที่ใชบริการ)

3 ใสจํานวนเงินที่ตองการซ้ือตอครั้ง

4
เลือกกําหนดการออม
• รายเดือน / รายสัปดาห 
• ทุกวันที่เทาไหร
• สิ้นสุดวันไหน (สูงสุด 1 ปนับจากวันทาํรายการ)

ต้ังคําส่ัง DCA

1

2

3

4

6666

 เลือกกองทุนรวมที่เหมาะกบัสไตลการลงทนุของตนเอง

 เลือกกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยที่ผูลงทุนมคีวามรูความชาํนาญ

 อานหนงัสอืชี้ชวนใหละเอียด

 เลือกกองทุนรวมที่มีผลการดาํเนนิงานหรอืใหอัตราผลตอบแทนทีด่กีวา เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 

 ไมควรใหน้ําหนักความสําคัญกับผลการดาํเนนิงานทีผ่านมาของกองทุนรวมในอดีตมากนัก

 เลือกกองทนุรวมทีม่คีาใชจายเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะและนโยบายการลงทุนเหมือนกัน 

 เลือกกองทุนรวมที่ใหบริการครบวงจร

 พิจารณาสภาวะตลาดเพ่ือหาจังหวะเวลาทีเ่หมาะสมในการซือ้ขายหนวยลงทุน

สรุปเทคนิคการเลือกลงทุนในกองทุนรวม

6666
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www.aimc.or.th

รวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับ
กองทุนรวมตางๆ และ

ผลการดําเนินงานของกองทุน

www.morningstarthailand.com/th

แหลงขอมูล…ชวยตัดสินใจลงทุน

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ตางๆ คนหากองทุนที่นาสนใจ

 และเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน

6868

แหลงขอมูล…ชวยตัดสินใจลงทุนแหลงขอมูล…ชวยตัดสินใจลงทุน

www.set.or.th/education

เผยแพรความรูดานการ
วางแผนการเงินและการ
ลงทุน และเปนแหลงสื่อการ
เรียนรูตางๆ ไมวาจะเปน
คอรสอบรม/สัมมนา
ออนไลน Info/Motion 

Graphic บทความ ฯลฯ

ค ู่ม ือผ ูล้งทนุ ฉบบัลงทนุในกองทนุรวม

วิธีการลงทุนใน
กองทุนรวม เพ่ือใหเขาใจ
ขอมูลเบื้องตน เชน 
ประเภทกองทุน ความ

เสี่ยง ผลตอบแทน ขั้นตอน
การซ้ือขาย ภาษี และสิทธิ
ของผูถือหนวยลงทุน
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ตอที่ 2 
หนังสือตามหาหุนตัวแรก
ตอที่ 2 
หนังสือตามหาหุนตัวแรก

ตอที่ 1 
กระเปารักษโลก
ตอที่ 1 
กระเปารักษโลก

 พิเศษสุด ภายใน 5 พฤษภาคมน้ี
เพียงทาน สมัครและชําระเงิน

รับทันที  

สแกน
เพื่อ
สมัคร

“หองเรียนนักลงทุน 61”“หองเรียนนักลงทุน 61”
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