ประเภทของกองทุนรวม
กองทุนรวมเป็ นเครื่องมือในการลงทุนทีม่ คี วามหลากหลาย จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ ู้
ลงทุนต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกองทุนรวมให้ดเี สียก่อน ว่าเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะและสไตล์การลงทุนของตนเองมากน้อยเพียงใด ซึง่ โดยทัวไปกองทุ
่
น
รวมสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้

แบงตามประเภทของการขายคืนหนวยลงทุน
กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะในการจัดจําหน่ ายและการไถ่ถอนคืนหน่ วยลงทุนได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ “กองทุนเปิ ด” และ “กองทุนปิ ด”
กองทุนรวมทัง้ สองนี้มคี วามเกีย่ วข้องโดยตรงกับความต้องการสภาพคล่องของผูล้ งทุนแต่ละคน ไม่วา่ จะเป็ น
แบบระยะยาวทีต่ อ้ งใช้เงินเย็นสําหรับการลงทุน หรือเป็ นแบบทีต่ อ้ งการความคล่องตัว สามารถถอนตัวจากการลงทุน
ได้ทนั ทีตามความต้องการทุกเมือ่
1. กองทุนเปิ ด (Opened - End Fund)
คือ กองทุนรวมชนิดทีอ่ าจมีการกําหนดอายุโครงการหรือไม่กไ็ ด้ แต่ทส่ี าํ คัญก็คอื
บลจ. สามารถที่ จะขายหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มและต่ อเนื่ องได้ หลังจากที่ มีการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนในครัง้ แรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
จากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบตั ิ บลจ. มักจะมีการกําหนด
ระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซือ้ คืนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิ ดให้ทาํ การซือ้
ขายได้ทุกวันทําการ สัปดาห์ละครัง้ เดือนละครัง้ หรืออาจจะเป็ นปี ละ 2 ครัง้ ขึน้ อยูก่ บั
เงือ่ นไขทีไ่ ด้กาํ หนดขึน้
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรทีจ่ ะอ่านเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเสนอขาย ตลอดจนการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากหนังสือชีช้ วน
(Prospectus) อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนจะยังไม่ทราบว่าราคาซื้อขายหน่ วยลงทุนจะเป็ นเท่าไรในทันที ณ เวลาทีท่ ํา
รายการสังซื
่ อ้ ขายนัน้ เนื่องจากต้องคอยจนกว่าจะมีการคํานวณ NAV ต่อหน่วยของกองทุน ณ สิน้ วันทําการเสียก่อน
นอกจากนี้ ขนาดของกองทุนยังสามารถขยายหรือลดลงได้ เนื่องจาก บลจ. สามารถขายหน่ วยลงทุนเพิม่ เติมได้ และ
ผูล้ งทุนเองก็สามารถนําหน่ วยลงทุนมาขายคืนให้กบั บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุ นการขาย กองทุนประเภทนี้จงึ เป็ นที่
นิยมในปจั จุบนั
2. กองทุนปิ ด (Closed - End Fund)
คือ กองทุนรวมชนิดที่ บลจ. ไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยจะมีการกําหนดอายุ
โครงการอย่างชัดเจนแน่ นอน และเปิ ดให้มีการจองซื้อหน่ วยลงทุนเพียงครัง้
เดี ยวเมื่อเริ่ มต้ นโครงการ หลังจากนัน้ ก็จะไม่มีการออกขายหน่ วยลงทุน
เพิ่ มเติ มแต่อย่างใด ทําให้จาํ นวนของหน่ วยลงทุนของกองทุนคงที่ ไม่มกี ารเพิม่ ขึน้
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หรือลดลง นอกจากนี้ ผูล้ งทุนเองก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุ นการขาย
ก่อนครบกําหนดอายุโครงการได้ ต้องถือเอาไว้เพื่อรอขายคืนเมื่อครบกําหนดอายุโครงการเท่านัน้ เพราะทาง บลจ.
จะนําเงินทีไ่ ด้จากการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นกองทุนมาซือ้ คืนหรือรับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อ
กองทุนหมดอายุลง (ราคาที่ บลจ. รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะมีมลู ค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วย เมื่อครบกําหนดอายุโครงการ
แล้ว)
ดังนัน้ ก่อนที่จะตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนปิ ด ผู้ลงทุนควรพิ จารณาให้ดีเสียก่อนว่าระยะเวลาการ
ลงทุนในกองทุนนัน้ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาที่ ตนเองต้ องการใช้เงิ นในอนาคตหรือไม่
อย่างไร ทัง้ นี้ เพราะการลงทุนในกองทุนปิ ดถือเป็ นการลงทุนในระยะยาว และมีสภาพคล่องในการซือ้ ขายน้อย
อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิม่ สภาพคล่องในการซื้อขายให้แก่ผลู้ งทุน ทาง บลจ. สามารถนํ าหน่ วยลงทุนของ
กองทุนปิ ดทีต่ นเป็ นผูบ้ ริหารไปจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แต่ตอ้ งไม่ลมื
ว่าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน้ ผูล้ งทุนจะต้องมีการเปิ ดบัญชีซอ้ื ขายกับบริษทั หลักทรัพย์ (Broker) เสียก่อนจึง
จะสามารถส่งคําสังซื
่ อ้ ขายได้
ตารางเปรียบเทียบกองทุนปิ ดและกองทุนเปิ ด

จํานวนหน่ วยลงทุน
อายุโครงการ
การซื้อขายหน่ วยลงทุน

การจดทะเบียนซื้อขาย

ราคาซื้อขาย
การประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

กองทุนปิ ด
คงที่ ไม่เพิม่ ไม่ลด
มีกาํ หนดทีแ่ น่นอน
เปิดให้จองซือ้ ครัง้ เดียวเมือ่ เริม่ ต้นโครงการ
โดย บลจ. จะไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนจนกว่า
จะครบอายุโครงการ แต่สามารถซือ้ หน่วย
ลงทุนเพิม่ เติม หรือขายคืนได้ เฉพาะกรณีท่ี
บลจ. นําหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด
รอง หรือมีการแต่งตัง้ ตัวแทนจัดการซือ้ ขาย
ขึน้
นิยมจดทะเบียนซือ้ ขายหน่วยลงทุนในตลาด
รอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือ่ เพิม่ สภาพคล่อง
เป็ นไปตามกลไกของตลาด กรณีทม่ี กี ารจด
ทะเบียนซือ้ ขายในตลาดรอง
ประกาศให้ทราบทุกวันทําการสุดท้ายของ
สัปดาห์

กองทุนเปิ ด
เพิม่ หรือลดลงได้
อาจมี หรือไม่มกี าํ หนด (Evergreen)
สามารถซือ้ หน่วยลงทุนเพิม่ เติม หรือขาย
คืนให้กบั บลจ. โดยตรง หรืออาจติดต่อผ่าน
ตัวแทนสนับสนุ นการขายก็ได้ ตาม
กําหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน

ไม่นิยมจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดรอง
เพราะมีสภาพคล่องอยูแ่ ล้ว
มีมลู ค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วย
บวกหรือลบค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ประกาศให้ทราบทุกวันทําการทีม่ กี ารซือ้ ขาย
หน่วยลงทุน

แบงตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากจะแยกประเภทตามลักษณะในการจัดจําหน่ ายและการไถ่ถอนคืนหน่ วยลงทุนแล้ว กองทุนรวมยัง
สามารถแบ่งตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 10 ประเภท ได้แก่
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1. กองทุนรวมตลาดเงิ น (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในเงินฝากและ
ตราสารหนี้ทม่ี กี ําหนดชําระเงินต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินมี
นโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสัน้ เป็ นกองทุนที่มคี วามเสี่ยงตํ่าที่สุด
เหมาะสําหรับการลงทุนระยะสัน้ ของผูล้ งทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง
2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในเงิน
ฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั ๋วเงินคลัง บัตรเงิน
ฝากของธนาคาร ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตั ๋วแลกเงิน ตลอดจนหุน้ กู้ของภาคเอกชน กองทุนรวมประเภทนี้
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ทัง้ นี้ เพราะตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบีย้ ทีม่ คี วามสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ แม้วา่ ราคาตราสารหนี้อาจมีความผันผวนขึน้ ลงตามสภาวะตลาด
แต่ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ทีก่ องทุนรวมได้รบั จากการลงทุนในตราสารหนี้ ก็ยงั ผันผวนไม่มากเท่ากับตรา
สารทุน
3. กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบาย
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ท่มี อี ายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใด
ขณะหนึ่งมากกว่า 1 ปีขน้ึ ไป กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงตํา่ และ
สามารถลงทุนระยะยาวได้
4. กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสัน้ (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ทม่ี อี ายุเฉลีย่ ในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่
เกิน 1 ปี กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสัน้ และต้องการความ
เสี่ยงตํา่
5. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนรวมทีส่ ามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมนัน้ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้
ปานกลาง
6. กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุนรวมทีส่ ามารถลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มขี อ้ จํากัดเรื่องสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุน ดังนัน้ การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตรา
สารอื่นๆ จึงขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนตามสภาวะตลาดในขณะนัน้ ๆ กองทุนรวม
ประเภทนี้เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
7. กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนทีเ่ หลืออาจนําไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน
ก็ได้ ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีตน้ ทุนเฉลีย่ ตํ่า มีการกระจายความเสีย่ งทีม่ ากกว่ากองทุน
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ประเภทอื่นๆ เพราะกระจายการลงทุนไปในหลายกองทุน และหลายบริษทั จัดการ ส่วนข้อเสียของ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีคา่ ธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีซ่ ้าํ ซ้อน
8. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารทุนประเภท
ต่างๆ ซึง่ ได้แก่ หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
คือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทัง้ นี้ เมื่อผูจ้ ดั การ
กองทุนได้ลงทุนเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี ําหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว เงินทุนส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะ
นํ าไปใช้ลงทุนในหลัก ทรัพย์ห รือทรัพย์สนิ ประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือจะนํ าเงิน
ทัง้ หมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้
สูง เนื่องจากเป็ นการนํ าเงินไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของราคาหรือมีความเสีย่ งที่
ค่อนข้างสูง แต่กใ็ ห้ผลตอบแทนในอัตราทีส่ งู ด้วยเช่นเดียวกัน
9. กองทุนรวมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ หุน้ กู้ หน่ วยลงทุน หรือหุน้ เพิม่ ทุน โดยเฉลีย่ แล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจนํ าไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ประเภท
อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิมคี วามเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จงึ มี ความ
เสี่ยงสูงมาก
10. กองทุนรวมกลุ่มธุรกิ จ (Sector Fund) คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่
มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน (ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด) โดยเฉลีย่ แล้วไม่น้อยกว่า 65% ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ เช่น กลุ่มธนาคาร
กลุ่มสื่อสาร ที่คาดว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะมีผลประกอบการดี และจะให้ผลตอบแทนที่ดที ่สี ุด แต่จะมี
ข้อเสียเปรียบอยูบ่ า้ ง เนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้มกี ารลงทุนแบบกระจุกตัว จึงมีความเสี่ยงสูงกว่า
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัวไป
่

กองทุนรวมพิเศษ
นอกจากกองทุนรวมประเภทต่างๆ ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกองทุนรวมประเภทพิเศษอื่นๆ ทีผ่ ลู้ งทุน
ควรรูจ้ กั ได้แก่...
1. กองทุนรวมคุ้มครองเงิ นต้น (Principle or Capital Protection Fund)
คือ กองทุนรวมทีม่ นี โนบายมุง่ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ทม่ี ี
ความเสีย่ งตํ่า เพื่อคุม้ ครองเงินต้น (Principle) ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และ
เสริมสร้างความมันใจให้
่
แก่ผลู้ งทุนว่า หลังครบกําหนดอายุโครงการลงทุน
หรือภายหลังระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ผู้ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนไม่ตาํ่
กว่าเงิ นลงทุนเบือ้ งต้นที่ได้ลงทุนไปนันเอง
่
กองทุนรวมประเภทนี้มกั จะใช้เทคนิคการบริหารการลงทุน 2 แบบ เพื่อคุม้ ครองเงินลงทุนเริม่ ต้นของผู้
ลงทุน ดังต่อไปนี้
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 แบบ Passive จะมุง่ ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งตํ่าเป็ นหลัก โดยอาจถือครอง
ได้สงู ถึง 90% สําหรับเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะนําไปลงทุนในตราสารทุนทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่า ทัง้ นี้
หากการลงทุนในตราสารทุนเกิดขาดทุนหรือมีมลู ค่าลดลง กองทุนรวมก็ยงั คงได้รบั ผลตอบแทนใน
รูปของดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้เพียงพอที่จะชดเชยส่วนของเงินต้นที่
ขาดทุนหรือมูลค่าทีล่ ดลงไปนัน้ ได้
 แบบ Active จะมุง่ ลงทุนในตราสารทุนเพิม่ ขึน้ และลดการถือครองพันธบัตรหรือตราสารหนี้ลง หรือ
อาจไม่ถอื ครองเลยก็ได้เมื่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์สงู ขึน้ โดยต้องไม่ให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่ํา
กว่ามูลค่า ณ เริม่ ต้น และในทางกลับกันจะมุง่ ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้เพิม่ ขึน้ และลดการ
ถือครองตราสารทุนลงหรืออาจไม่ถอื ครองเลยก็ได้เมื่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ลดลง โดยไม่ให้
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่าํ กว่ามูลค่า ณ เริม่ ต้นเช่นกัน
เนื่องจากกองทุนรวมนี้โดยปกติมีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างตํา่ จึงทําให้โอกาสทีผ่ ถู้ อื หน่ วย
ลงทุนจะสูญเสียเงินต้นมีน้อย ดังนัน้ ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการลงทุนจึงไม่สงู มากนัก กองทุนรวมประเภท
นี้จงึ เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง
2. กองทุนรวมแบบมีประกัน (Guarantee Fund)
คือ กองทุนรวมทีจ่ ดั ให้มกี ารรับประกันว่า เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนจน
ครบตามระยะเวลาประกันที่กําหนดแล้ว บริษทั จัดการลงทุนไม่สามารถ
บริห ารเงินลงทุนให้ไ ด้ผ ลตอบแทนตามที่ระบุไ ว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ร บั
ประกัน (Guarantor) จะจ่ายเงินลงทุน หรือทัง้ เงินลงทุนและผลตอบแทน
คืน ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามจํา นวนเงิน ที่ไ ด้ร บั ประกัน ไว้ โดยอาจ
จ่ายเงินคืนเป็ นบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้แล้วแต่กรณี หรือพูดง่ายๆ ก็คอื เป็ นกองทุนรวมทีจ่ ดั ให้มบี ุคคล
อื่นมารับประกันเงิ นลงทุน ทัง้ เงิ นลงทุนและผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้นนเอง
ั่
สําหรับจุดมุง่ หมายของการจัดตัง้ กองทุนรวมประเภทนี้ ก็เช่นเดียวกับกองทุนรวมคุม้ ครองเงินต้น นันคื
่ อ
เพื่อเสริมสร้างความมันใจให้
่
แก่ผู้ลงทุนว่าเงินลงทุนของตนจะไม่สญ
ู ไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการลงทุนจะ
มอบหมายให้สถาบันการเงิน อันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั ประกันการจ่ายเงินนัน้ ๆ
แต่เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูร้ บั ประกันจะต้อง
ไม่ใช่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนัน้ ๆ นอกจากนี้ การรับประกันก็ยงั ไม่ได้รวมถึงการรับประกัน
ความสามารถในการชําระหนี้ของผูร้ บั ประกันในอนาคต
ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องทําการศึกษารายละเอียดของการรับประกันนัน้ ๆ รายละเอียดของผูร้ บั ประกัน รวมถึง
ลักษณะและรูปแบบการลงทุนด้วยว่ามีการรับประกันในลักษณะใด เป็ นจํานวนมากน้อยแค่ไหน และ
รูป แบบการลงทุ น มีร ะดับความเสี่ย งและโอกาสที่จ ะได้ร บั อัต ราผลตอบแทน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของผูล้ งทุนมากน้อยเพียงใด
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ตารางเปรียบเทียบกองทุนคุ้มครองเงิ นต้นและกองทุนแบบมีหลักประกัน

การรับประกัน
นโยบายการลงทุน

ผลตอบแทนที่ได้รบั

ความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้

กองทุนคุ้มครองเงิ นต้น
ไม่มกี ารรับประกันเงินต้นแต่อย่างใด

กองทุนแบบมีหลักประกัน
มีการรับประกันเงินต้น หรือเงินต้น
และผลตอบแทนโดยสถาบันการเงิน
มุง่ ลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งตํ่า สามารถเป็ นนโยบายแบบใดแบบหนึ่ง
ซึง่ ให้ผลตอบแทนทีไ่ ม่สงู มากนัก
ในมาตรฐานทีส่ าํ นักงาน
(ยกเว้นลงทุนแบบ Active)
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กาํ หนดไว้
ได้รบั ผลตอบแทนไม่ต่าํ กว่าเงินต้นทีไ่ ด้ ได้รบั ผลตอบแทนไม่ต่าํ กว่าเงินต้น
ลงทุนไปเมือ่ เริม่ ต้น
หรือเงินต้นและผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั
ประกัน
ความเสีย่ งจากการลงทุนตํ่า ขึน้ กับ
ความเสีย่ งจากการลงทุนค่อนข้างตํ่า
แต่ถา้ การลงทุนเกิดเสียหาย ผูถ้ อื หน่วย ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้
รับประกันในอนาคต
ลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้น หรือ
ผลตอบแทนใดๆ เลยก็ได้

3. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
คือ กองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มการ
ลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น โดยผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เป็ นสิง่ จูงใจในการลงทุน เพื่อแลกกับการลงทุนตามเงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากร
กําหนด
สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
ผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
 เงิ นลงทุนในกองทุน LTF สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของ
เงินได้ในปีภาษีนนั ้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาท
LTF

15% ของเงิ นได้

500,000 บาท

 กําไรที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน (Capital Gain) ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้
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เงื่อนไขการลงทุนของ LTF
เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน LTF มีเงือ่ นไขว่า... ต้องซื้อและถือหน่ วยลงทุนของ
LTF ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับตามปี ปฏิทนิ เช่น เงินลงทุนแต่ละยอดทีซ่ ้อื ในระกว่างปี 2547 จะครบ
เงือ่ นไขตัง้ แต่เดือนมกราคม 2551 เป็ นต้นไป และส่วนทีล่ งทุนในระหว่างปี 2548 จะครบเงือนไขตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2552 เป็ นต้นไป) อย่างไรก็ตาม หากมีการขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบกําหนด 5 ปี
ปฏิทนิ ถือว่าผิดเงือ่ นไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอกี ต่อไป และต้องคืนเงิ น
สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี นัน้ พร้อมกับเงิ นเพิ่ มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน โดยนับตัง้ แต่เดือนเมษายน
ของปี ทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนยื่นขอยกเว้นภาษี จนถึงเดือนทีม่ กี ารยื่นคืนเงินภาษีนนั ้ นอกจากนี้ ยังต้องจ่าย
ภาษี สาํ หรับเงิ นที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนโดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของเงิ นกําไรที่ได้รบั
และยังต้ องนํ ากําไรที่ ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ ไปรวมเป็ นเงิ นได้เพื่อเสี ยภาษี เงิ นได้
ตอนสิ้ นปี อีกด้วย

อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับกองทุน LTF
4. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (Retirement Mutual Fund : RMF)
คือ กองทุนรวมทีม่ จี ุดมุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการออมเงิ นระยะยาว
ไว้สาํ หรับใช้ จ่ายยามเกษี ยณอายุ ซึ่งจะคล้ายๆ กับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของ
ข้าราชการ
สิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็ นทีน่ ่ าสนใจสําหรับกองทุนรวม RMF ก็คอื ได้รบั การสนับสนุนจากทางการเรื่องสิ ทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี เพื่อจูงใจให้ผสู้ นใจลงทุนมีการเก็บออมในระยะยาวสําหรับชีวติ หลังเกษียณ แต่ผู้
ลงทุนก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุนต่างๆ จึงจะได้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีนนั ้
สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
หากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้


เงิ นลงทุนในกองทุน RMF สามารถนํ ามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15%
ของเงินได้ในปี ภาษีนนั ้ และเมื่อรวมเข้ากับเงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) และประกันชีวติ แบบบํานาญทีผ่ ลู้ งทุนมีอยู่ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึง่ การ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ี ให้นับตามเวลาแบบวันชนวัน ตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้เริม่ ลงทุน
PVD/กบข. + ประกันชีวิตแบบบํานาญ + RMF (

15% ของเงิ นได้)

500,000 บาท
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กําไรที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน (Capital Gain) ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้

เงื่อนไขการลงทุนของ RMF
การลงทุนใน RMF เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุนดังนี้
 ต้องลงทุนใน RMF อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
 ต้องไม่ระงับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ตดิ ต่อกัน (ยกเว้นปี ใดทีไ่ ม่มเี งินได้ จึงจะสามารถ
ว่างเว้นการลงทุนได้ โดยไม่ถอื เป็ นการผิดเงือ่ นไขการลงทุน)
 ต้องลงทุนขัน้ ตํ่า 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่วา่ จํานวนเงินใดจะตํ่ากว่า
 การขายคืนหน่ วยลงทุนจะทําได้กต็ ่อเมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีอายุไม่ต่าํ กว่า 55 ปี และต้องถือหน่ วย
ลงทุนนัน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หากผิดเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าผิดเงือ่ นไขการลงทุน โดยผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อีกต่อไป อีกทัง้ ยังต้องคืนเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ได้รบั ในช่วง 5 ปี ล่าสุดให้แก่กรมสรรพากร
นอกจากนี้ เงิ นที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนยังต้องนําไปคํานวณรวมเพื่อเสียภาษี เงิ นได้ในปี ที่
มีการขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ ด้วย ยกเว้น กรณีทผ่ี ลู้ งทุนเสียชีวติ หรือทุพพลภาพเท่านัน้ จึงจะไม่ถอื ว่า
ผิดเงือ่ นไขการลงทุน

อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับกองทุน RMF
5. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment
Fund : FIF) คือ กองทุนรวมทีม่ ี จุดมุง่ หมายเพื่อนําเงิ นที่
ระดมได้จากการขายหน่ วยลงทุนภายในประเทศไทยไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่ น้อยกว่ า 80% ของ
มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น และเงิน ลงทุ น ส่ ว นที่
เหลือ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจนําไปลงทุนในสินทรัพย์อ่นื ซึง่ การ
จัดตัง้ กองทุน FIF นัน้ ต้องได้รบั อนุ ญาต ทัง้ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ทัง้ นี้ นโยบายการลงทุนของกองทุน FIF อาจเป็ นแบบใดแบบหนึ่งตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจ่ายเงินปนั ผลหรือไม่กไ็ ด้ ขึน้ กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ ๆ
สําหรับรูปแบบการบริหารกองทุน FIF ในประเทศไทยในปจั จุบนั แบ่งออกเป็ น 2 แบบหลักๆ คือ...
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 แบบที่ บลจ. บริ หารกองทุนด้วยตนเอง โดยนําเงิ นไปลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสิ นค้า
ทางการเงิ นต่ างๆ ในต่ างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่ม ี
ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรต่างๆ แล้วแต่จะกําหนด เช่น อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีราคา
หลักทรัพย์ ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาทองคํา หรือราคานํ้ามันดิบ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การบริหารกองในรูปแบบนี้ในปจั จุบนั ยังจํากัดอยูท่ ส่ี นิ ค้าทางการเงินที่ บลจ. ไทยมี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญอยูแ่ ล้ว จึงยังไม่ครอบคลุมไปถึงการลงทุนโดยตรงในสิ นค้าอื่น
อีกหลายประเภท เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ประเภททองคําและนํ้ามัน เป็ นต้น
ตัวอย่างของกองทุนรวม FIF แบบนี้ทอ่ี อกมาเสนอขายและเป็ นทีน่ ิยมกัน เช่น กองทุนรวม FIF ทีไ่ ป
ลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้
 แบบที่ บลจ. ไทยไปซื้อกองทุนรวมที่บริ หารจัดการโดยผู้จดั การกองทุนในต่างประเทศ อีก
ทอดหนึ่ง (ลักษณะเป็ นการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศ) ซึง่ การลงทุนในรูปแบบนี้
จะช่วยให้การบริหารจัดการลงทุนในต่างประเทศมีการกระจายความเสีย่ งไปในสินค้าทางการเงิน
อื่นๆ ทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ โดย บลจ. สามารถลงทุนได้ 2 วิธี คือ แบบ Feeder Fund และ
แบบ Fund of Funds
-

กองทุน รวมที่ นํา เงิ นไปลงทุน ในกองทุน รวมในต่ า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว (Feeder
Fund) ซึง่ เรียกว่า Master Fund เช่น กองทุนรวม FIF X ไปลงทุนในกองทุนรวม Y ทีจ่ ดั ตัง้ ใน
ต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึง่ กองทุนรวม Y จะมีผจู้ ดั การกองทุนทีอ่ ยูต่ ่างประเทศเป็ นผูด้ แู ล
และบริหารเงิน โดยอาจจะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือสินค้าทางการเงินต่างๆ ตาม
นโยบายการลงทุนทีก่ าํ หนดไว้
ตัวอย่างของกองทุนรวมแบบ Feeder Fund ของไทยทีม่ อี อกมาเสนอขายกัน เช่น กองทุนรวม
FIF ทีไ่ ปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศทีไ่ ปลงทุนในทองคําแท่ง หรือกองทุนรวม FIF ทีไ่ ป
ลงทุนในกองทุนรวมอีทเี อฟทีล่ งทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านํ้ามันดิบ เป็ นต้น

-

กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) เป็ นการนําเงินไปซื้อ
กองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนทีค่ ล้ายกันหรือมีนโยบาย
ต่างกันก็ได้ เช่น กองทุนรวม FIF A ทีม่ นี โยบายการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ของประเทศต่างๆ
ในภูมภิ าคตะวันออกกลาง ก็อาจนําเงินไปลงทุนในกองทุนหุน้ B ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และกองทุนหุน้ C ของประเทศบาห์เรน เป็ นต้น ซึง่ กองทุนรวมแบบ Fund of Funds นี้
บลจ. ของไทยจะเป็ นผูก้ ําหนดว่าจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองใดบ้าง ใน
สัดส่วนเท่าใด และจะมีการปรับเปลีย่ นการลงทุนได้ตามความเหมาะสมภายใต้เกณฑ์ท่ี ก.ล.ต.
กําหนด
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ปจั จุบนั กองทุน FIF ถือได้ว่าเป็ นอีกช่องทางในการลงทุนที่ผลู้ งทุนให้ความนิยมเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากกองทุน FIF เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เงิ นลงทุนของเราสามารถโกอิ นเตอร์ไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้โดยมีมืออาชีพมาช่วยบริ หารจัดการลงทุน ซึ่งทําให้ผูล้ งทุนสามารถกระจาย
การลงทุนไปในสินค้าทางการเงินทีม่ คี วามหลากหลายครอบคลุมมากกว่าสินค้าทีม่ กี ารเสนอขายอยู่
ในประเทศ ซึง่ จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้กบั พอร์ตการลงทุนของผูล้ งทุน
แต่เนื่องจากกองทุน FIF นําเงินทีร่ ะดมได้ไปลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุน FIF จึงมีความ
เสีย่ งที่กองทุนรวมภายในประเทศไม่ม ี นัน่ คือ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ จากสถานการณ์ ภายในประเทศซึ่ง
กองทุน FIF เลือกลงทุนนันเอง
่
อย่างไรก็ตาม ถ้ากองทุน FIF มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ
ประเทศ ความเสีย่ งของกองทุนก็จะลดลง
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะลงทุนในกองทุน FIF ผูล้ งทุนควรจะทําการศึกษาถึงเงือ่ นไขในการลงทุน นโยบาย
การลงทุน รวมถึงรายละเอียดของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศทีก่ องทุน
FIF นัน้ จะลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเสมอ
6. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund) หรือทีเ่ รียก
สัน้ ๆ ว่า “กอง 1” คือ กองทุนรวมซึ่งนําเงินทีร่ ะดมได้จากการ
ขายหน่วยลงทุนไปลงทุนซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคาร
สํานักงาน โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย
อพาร์ต เมนต์ หรือ หลัก ทรัพ ย์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุนนัน้ ให้ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ มํ่าเสมอในรูป
ของค่าเช่าหรือกําไรสุทธิทเ่ี กิดจากการดําเนินงาน (ไม่ได้มงุ่ ทีจ่ ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนา และ
ขายต่อแต่อย่างใด)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์น้ีตอ้ งเป็ นกองทุนปิ ดเท่านัน้ โดยมีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน
อัตราไม่ต่ํากว่า 75% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ อสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุนนัน้ ต้องอยู่ใน
ประเทศไทยและไม่ใช่ทด่ี นิ เปล่า แต่ตอ้ งเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทส่ี ร้างเสร็จแล้ว หรือก่อสร้างไปแล้วไม่น้อย
กว่า 80% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นนั ้
สําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม จะมีบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั จัดการลงทุนให้เป็ นผูท้ าํ หน้าทีแ่ ทน โดยมีผดู้ แู ลผลประโยชน์ซง่ึ เป็ นบุคคลที่ 3 ทําหน้าทีด่ แู ล
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของกองทุนรวม
นอกจากนี้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จงึ ถูกกําหนดว่าต้องจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้สามารถซือ้ ขายได้เสมือนกับหลักทรัพย์จดทะเบียนทัวไป
่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ “Freehold” และ “Leasehold”
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 กองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แ บบ Freehold เป็ น กองทุนรวมที่ลงทุ น โดยการ “ซื้ อ ”
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นเจ้าของ และนํารายได้จากการให้เช่าพืน้ ทีม่ าจ่ายเป็ นเงินปนั ผล (Dividend)
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ดังนัน้ กองทุนรวมประเภทนี้จงึ มีกรรมสิ ทธิ์ เต็มที่ในอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ป
ลงทุน และเมื่อเลิกกองทุนแล้ว ก็สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ออกไปเพื่อนําเงินมาเฉลีย่ คืนให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุนได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยจะได้รบั เงินลงทุนคืนตามมูลค่าที่กําหนด ซึ่งขึน้ อยู่กบั มูลค่าของ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ท่ี ก องทุ น รวมขายได้ ต อนเลิ ก กอง กล่ า วง่ า ยๆ คื อ หากมู ล ค่ า การขาย
อสังหาริมทรัพย์สงู กว่าตอนทีก่ องทุนเข้าไปซือ้ ตอนแรก มูลค่าหน่วยลงทุนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั คืน ก็จะ
เพิม่ สูงขึน้ ด้วย
 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบ Leasehold เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยการ “เช่ า ”
อสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุน มีเพียงสิทธิในการนําอสังหาริมทรัพย์
นัน้ ไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่าทีก่ องทุนได้ตกลงไว้กบั เจ้าของ เช่น 20 ปี
หรือ 30 ปี และเมื่อครบกําหนดสัญญาเช่า ก็ตอ้ งคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ซึง่ หมายความว่า
ตอนเลิกกองทุน มูลค่าสิทธิการเช่าจะกลายเป็ น “ศูนย์”
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น คุณต้องการเซ้งตึกเพื่อไปทําการค้า ราคาของการเซ้งตึกระยะเวลา 20 ปี กับ
30 ปี ย่อมแตกต่างกัน โดยการเซ้งตึก 30 ปี ย่อมมีราคาสูงกกว่า เพราะมีเวลาทีจ่ ะใช้ประโยชน์จาก
ตึกนัน้ มากกว่า การเซ้งตึกก็เหมือนกับทีก่ องทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่า ซึ่งสิทธิการเช่าระยะยาว
ย่อมมีมลู ค่าสูงกว่าสิทธิการเช่าระยะสัน้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาในการหาประโยชน์น้อยลงไป
เรื่อยๆ มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจึงลดลงตามระยะเวลาของสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ จนเป็ น
ศูนย์ ณ วันทีค่ รบอายุสญ
ั ญาเช่านันเอง
่
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะลงทุนในกองทุนรวมแบบ Freehold หรือ Leasehold ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั
ผลตอบแทนในรูปของ “เงิ นปันผล” จากรายได้ของอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกัน
ตรงทีก่ องทุนรวมแบบ Freehold เมื่อเลิกกองทุนสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ในกองทุนได้ จึงมีโอกาส
ได้รบั ผลตอบแทนในรูปของ “กําไรส่วนต่างจากการขายอสังหาริ มทรัพย์” (Capital Gain) ด้วย
ในขณะทีก่ องทุนรวมแบบ Leasehold จะมีการทยอยคืนเงินลดทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนระหว่างทางไป
เรื่อยๆ จนกระทังครบอายุ
่
สทิ ธิการเช่า และกองทุนต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของโดยไม่สามารถ
ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ ณ วันครบอายุสญ
ั ญา
ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ดูเหมือนว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold ดูจะได้เปรียบกว่าแบบ
Leasehold เพราะผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีโอกาสได้รบั Capital Gain ตอนเลิกกองทุนด้วย แต่การทีก่ องทุน
รวมจะเข้าไปถือกรรมสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพย์ดีๆ นัน้ อาจไม่สามารถทําได้ เช่น กองทุนรวมอาจไม่
สามารถซื้อและเป็ นเจ้าของสนามบินได้ หรืออสังหาริมทรัพย์บางแห่งก็เป็ นของดีมคี ุณภาพที่เจ้าของไม่
อยากขาย กองทุนรวมแบบ Leasehold จึงเกิดขึน้ เพือ่ ไปลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์นนั ้ แทน
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สําหรับประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กค็ อื เปิ ดโอกาสให้ผ้ลู งทุนได้ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ด้วยเงิ นลงทุนที่ไม่มากนัก อีกทัง้ ยังได้รบั ผลตอบแทน สมํ่าเสมอใน
ระยะยาว และสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตลอด จึงมีความคล่องตัวมากกว่าการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง
แต่ก็ใช่ว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะไม่มขี อ้ เสียเลย ทัง้ นี้ เพราะรูปแบบการลงทุนเป็ นการระดม
เงินทุนเพื่อมาใช้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าสูง แต่สภาพคล่องตํ่า ดังนัน้ การกระจายการลงทุน
ของกองทุนรวมประเภทนี้ จึงค่อนข้างน้ อย ผูล้ งทุนจึงต้องทําการศึกษาให้เข้าใจถึงความเสีย่ งในการ
ลงทุน ตลอดจนนโยบายการลงทุน และรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทุนได้ลงทุนไปนัน้ ก่อน
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เสมอ

หลักงายๆ ในการพิจารณาเลือกกองทุนรวม
1. คุณควรทําความเข้าใจก่อนว่ากองทุนรวมมีกป่ี ระเภท และประเภทไหนทีเ่ หมาะกับคุณ
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการลงทุน นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของกองทุนรวม
3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในอดีต และพยายามมองหากองทุนรวมทีใ่ ห้ผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
4. พิจารณาสภาพคล่องในการซือ้ ขาย และอายุของกองทุนรวมให้ตรงกับความต้องการใช้เงินในอนาคต
5. ระมัดระวังเรื่องขนาดสินทรัพย์ของกองทุนรวม เพราะถ้าขนาดสินทรัพย์เล็กเกินไป จะทําให้ตน้ ทุนเฉลีย่
สูงขึน้ หรือถ้าขนาดสินทรัพย์ใหญ่มาก ก็อาจเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีหลักทรัพย์ซ่งึ ไม่มคี ุณภาพในสินทรัพย์ท่ี
ลงทุน
6. อย่ามองข้ามคุณภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
7. เลือกซือ้ กองทุนรวมทีม่ กี ารกระจายการลงทุนเพือ่ ลดความเสีย่ งเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
มาถึงตรงนี้แล้ว... ไม่วา่ คุณจะสนใจลงทุนในกองทุนประเภทใดก็ตาม คุณควรศึกษาถึงเงือ่ นไขการลงทุนของ
กองทุน นโยบายการลงทุน ผลการดําเนินงานของกองทุนในอดีต สภาพคล่องในการซือ้ ขาย และความสามารถในการ
บริหารจัดการกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุนให้ละเอียดรอบคอบก่อนเสมอ
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