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กองทุนรวมเป็นเครื่องมอืในการลงทุนทีม่คีวามหลากหลาย จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีผู่้

ลงทุนต้องทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัประเภทของกองทุนรวมให้ดเีสยีก่อน ว่าเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะและสไตลก์ารลงทุนของตนเองมากน้อยเพยีงใด ซึง่โดยทัว่ไปกองทุน
รวมสามารถแบง่ออกเป็นประเภทต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

 

แบงตามประเภทของการขายคืนหนวยลงทุน 
  
กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลกัษณะในการจดัจําหน่ายและการไถ่ถอนคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ “กองทนุเปิด” และ “กองทนุปิด” 
  
กองทุนรวมทัง้สองน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความตอ้งการสภาพคล่องของผูล้งทุนแต่ละคน ไมว่า่จะเป็น

แบบระยะยาวทีต่อ้งใชเ้งนิเยน็สาํหรบัการลงทุน หรอืเป็นแบบทีต่อ้งการความคล่องตวั สามารถถอนตวัจากการลงทุน
ไดท้นัทตีามความตอ้งการทุกเมือ่ 

 
1. กองทนุเปิด (Opened - End Fund)  
 

คอื กองทุนรวมชนิดทีอ่าจมกีารกําหนดอายุโครงการหรอืไมก่ไ็ด ้แต่ทีส่าํคญักค็อื 
บลจ. สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมและต่อเน่ืองได้ หลงัจากท่ีมีการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ลงทุนเม่ือใดก็ได้ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบตัิ บลจ. มกัจะมกีารกําหนด
ระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรบัซือ้คนืไวก้่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิดใหท้าํการซือ้
ขายไดทุ้กวนัทาํการ สปัดาหล์ะครัง้ เดอืนละครัง้ หรอือาจจะเป็นปีละ 2 ครัง้ ขึน้อยูก่บั
เงือ่นไขทีไ่ดก้าํหนดขึน้  

 
ทัง้น้ี ผูล้งทุนควรทีจ่ะอ่านเงือ่นไขเกีย่วกบัการเสนอขาย ตลอดจนการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากหนงัสอืชีช้วน 

(Prospectus) อย่างไรกต็าม ผูล้งทุนจะยงัไม่ทราบว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนจะเป็นเท่าไรในทนัท ีณ เวลาทีท่ํา
รายการสัง่ซือ้ขายนัน้ เน่ืองจากตอ้งคอยจนกวา่จะมกีารคาํนวณ NAV ต่อหน่วยของกองทุน ณ สิน้วนัทาํการเสยีก่อน 
นอกจากน้ี ขนาดของกองทุนยงัสามารถขยายหรอืลดลงได ้เน่ืองจาก บลจ. สามารถขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิได ้และ   
ผูล้งทุนเองกส็ามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคนืใหก้บั บลจ. หรอืตวัแทนสนับสนุนการขาย กองทุนประเภทน้ีจงึเป็นที่
นิยมในปจัจุบนั 

 

2. กองทนุปิด (Closed - End Fund)  
 

 คอื กองทุนรวมชนิดที ่บลจ. ไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยจะมีการกาํหนดอายุ
โครงการอย่างชดัเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเพียงครัง้
เดียวเม่ือเร่ิมต้นโครงการ หลงัจากนัน้ก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุน
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด ทาํใหจ้าํนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที ่ไมม่กีารเพิม่ขึน้ 
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หรอืลดลง นอกจากน้ี ผูล้งทุนเองกย็งัไมส่ามารถทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ บลจ. หรอืตวัแทนสนับสนุนการขาย
ก่อนครบกําหนดอายุโครงการได ้ ตอ้งถอืเอาไวเ้พื่อรอขายคนืเมื่อครบกําหนดอายุโครงการเท่านัน้ เพราะทาง บลจ.    
จะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นกองทุนมาซือ้คนืหรอืรบัไถ่ถอนหน่วยลงทุนกต่็อเมื่อ
กองทุนหมดอายลุง (ราคาที ่บลจ. รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะมมีลูคา่เท่ากบั NAV ต่อหน่วย เมื่อครบกําหนดอายุโครงการ
แลว้)  

 

ดงันัน้ ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนปิด ผู้ลงทุนควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าระยะเวลาการ
ลงทุนในกองทุนนัน้ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีตนเองต้องการใช้เงินในอนาคตหรือไม่ 
อย่างไร ทัง้น้ี เพราะการลงทุนในกองทุนปิดถอืเป็นการลงทุนในระยะยาว และมสีภาพคลอ่งในการซือ้ขายน้อย  

 

อย่างไรกต็าม เพื่อเพิม่สภาพคล่องในการซื้อขายใหแ้ก่ผูล้งทุน ทาง บลจ. สามารถนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนปิดทีต่นเป็นผูบ้รหิารไปจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้แต่ตอ้งไมล่มื
วา่การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นัน้ ผูล้งทุนจะตอ้งมกีารเปิดบญัชซีือ้ขายกบับรษิทัหลกัทรพัย ์(Broker) เสยีก่อนจงึ
จะสามารถสง่คาํสัง่ซือ้ขายได ้
 

ตารางเปรียบเทียบกองทนุปิดและกองทุนเปิด 
 

 กองทนุปิด กองทนุเปิด 

จาํนวนหน่วยลงทนุ  คงที ่ไมเ่พิม่ ไมล่ด เพิม่ หรอืลดลงได ้

อายโุครงการ มกีาํหนดทีแ่น่นอน อาจม ีหรอืไมม่กีาํหนด (Evergreen) 

การซ้ือขายหน่วยลงทนุ  เปิดใหจ้องซือ้ครัง้เดยีวเมือ่เริม่ตน้โครงการ 
โดย บลจ. จะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนจนกวา่
จะครบอายุโครงการ แต่สามารถซือ้หน่วย
ลงทุนเพิม่เตมิ หรอืขายคนืได ้เฉพาะกรณทีี ่
บลจ. นําหน่วยลงทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาด
รอง หรอืมกีารแต่งตัง้ตวัแทนจดัการซือ้ขาย
ขึน้  

สามารถซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิ หรอืขาย
คนืใหก้บั บลจ. โดยตรง หรอือาจตดิต่อผา่น
ตวัแทนสนบัสนุนการขายกไ็ด ้ตาม
กาํหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

การจดทะเบียนซ้ือขาย นิยมจดทะเบยีนซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด
รอง เชน่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เพือ่เพิม่สภาพคล่อง 

ไมนิ่ยมจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดรอง 
เพราะมสีภาพคล่องอยูแ่ลว้ 

ราคาซ้ือขาย  เป็นไปตามกลไกของตลาด กรณทีีม่กีารจด
ทะเบยีนซือ้ขายในตลาดรอง 

มมีลูคา่เทา่กบั NAV ต่อหน่วย  
บวกหรอืลบคา่ธรรมเนียม (ถา้ม)ี 

การประกาศมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิ 

ประกาศใหท้ราบทุกวนัทาํการสดุทา้ยของ
สปัดาห ์

ประกาศใหท้ราบทุกวนัทาํการทีม่กีารซือ้ขาย
หน่วยลงทุน 

 

แบงตามนโยบายการลงทนุ 10 แบบมาตรฐานของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 

นอกจากจะแยกประเภทตามลกัษณะในการจดัจําหน่ายและการไถ่ถอนคนืหน่วยลงทุนแล้ว กองทุนรวมยงั
สามารถแบง่ตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในเงนิฝากและ
ตราสารหน้ีทีม่กีําหนดชําระเงนิตน้เมื่อทวงถาม หรอืมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงนิมี
นโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกบักองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสัน้ เป็นกองทุนที่มคีวามเสี่ยงตํ่าที่สุด 
เหมาะสาํหรบัการลงทนุระยะสัน้ของผูล้งทนุท่ีไม่ต้องการความเส่ียง 
 

2. กองทุนรวมตราสารหน้ี (General Fixed Income Fund) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในเงนิ
ฝากและตราสารหน้ีประเภทต่างๆ ซึ่งไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิ ตัว๋เงนิคลงั บตัรเงนิ
ฝากของธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิ ตลอดจนหุน้กู้ของภาคเอกชน กองทุนรวมประเภทน้ี
เหมาะสาํหรบัผูล้งทนุท่ียอมรบัความเส่ียงได้น้อย ทัง้น้ี เพราะตราสารหน้ีจะใหผ้ลตอบแทนในรปูของ
ดอกเบีย้ทีม่คีวามสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี แมว้า่ราคาตราสารหน้ีอาจมคีวามผนัผวนขึน้ลงตามสภาวะตลาด 
แต่ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ทีก่องทุนรวมไดร้บัจากการลงทุนในตราสารหน้ี กย็งัผนัผวนไม่มากเท่ากบัตรา
สารทุน  
 

3. กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบาย
การลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารหน้ีที่มอีายุเฉลี่ยในการถอืครอง (Portfolio Duration) ในขณะใด
ขณะหน่ึงมากกวา่ 1 ปีขึน้ไป กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนท่ียอมรบัความเส่ียงตํา่ และ
สามารถลงทนุระยะยาวได้ 
 

4. กองทนุรวมตราสารหน้ีระยะสัน้ (Short-Term Fixed-Income Fund) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการ
ลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารหน้ีทีม่อีายุเฉลีย่ในการถอืครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหน่ึงไม่
เกนิ 1 ปี กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนระยะสัน้ และต้องการความ
เส่ียงตํา่ 

 

5. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คอื กองทุนรวมทีส่ามารถลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
ประเภทต่างๆ ไดทุ้กประเภท ไมว่า่จะเป็นเงนิฝาก ตราสารหน้ี ตราสารทุน หรอืตราสารอื่นๆ แต่จะตอ้งมี
สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหน่ึง ไมน้่อยกวา่ 35% และไมเ่กนิกวา่ 65% ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมนัน้ กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนท่ียอมรบัความเส่ียงได้
ปานกลาง 

 

6. กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คอื กองทุนรวมทีส่ามารถลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิประเภทต่างๆ ไดทุ้กประเภทเช่นเดยีวกบักบักองทุนรวมผสม แต่ไมม่ขีอ้จาํกดัเรื่องสดัสว่น
การลงทุนในตราสารทุน ดงันัน้ การจดัสรรเงนิลงทุนระหว่างเงนิฝาก ตราสารหน้ี ตราสารทุน หรอืตรา
สารอื่นๆ จงึขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนตามสภาวะตลาดในขณะนัน้ๆ กองทุนรวม
ประเภทน้ีเหมาะสาํหรบัผูล้งทนุท่ียอมรบัความเส่ียงได้ปานกลาง 

 

7. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนและ
ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม และเงนิสว่นทีเ่หลอือาจนําไปลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหน้ี หรอืตราสารทุน
กไ็ด ้ขอ้ดขีองกองทุนรวมหน่วยลงทุน คอื มตีน้ทุนเฉลีย่ตํ่า มกีารกระจายความเสีย่งทีม่ากกวา่กองทุน 
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ประเภทอื่นๆ เพราะกระจายการลงทุนไปในหลายกองทุน และหลายบรษิทัจดัการ ส่วนขอ้เสยีของ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน คอื มคีา่ธรรมเนียมในการจดัการและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีซ่ํ้าซอ้น  

 

8. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเภท
ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซือ้หลกัทรพัย ์(Warrant) รวมถงึหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยสดัสว่นของการลงทุนตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
คอื โดยเฉล่ียแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม ทัง้น้ี เมื่อผูจ้ดัการ
กองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดงักล่าวขา้งต้นแล้ว เงนิทุนส่วนที่เหลอืก็สามารถที่จะ
นําไปใช้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิประเภทอื่นๆ เช่น เงนิฝากหรือตราสารหน้ี หรอืจะนําเงนิ
ทัง้หมดไปลงทุนในตราสารทุนกไ็ดก้องทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนท่ียอมรบัความเส่ียงได้
สูง เน่ืองจากเป็นการนําเงนิไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมคีวามผนัผวนของราคาหรอืมคีวามเสีย่งที่
คอ่นขา้งสงู แต่กใ็หผ้ลตอบแทนในอตัราทีส่งูดว้ยเชน่เดยีวกนั  
 

9. กองทุนรวมใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในใบสาํคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน หรอืหุน้เพิม่ทุน โดยเฉลีย่แลว้ไม่น้อยกว่า 65% ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และเงนิส่วนที่เหลอือาจนําไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิประเภท
อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในใบสําคญัแสดงสทิธมิคีวามเสี่ยงสูง กองทุนประเภทน้ีจงึมีความ
เส่ียงสงูมาก  

 

10. กองทนุรวมกลุ่มธรุกิจ (Sector Fund) คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที่
มธีุรกจิหลกัประเภทเดยีวกนั (ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนด) โดยเฉลีย่แลว้ไม่น้อยกว่า 65% ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกจิใดกลุ่มหน่ึงเท่านัน้ เช่น กลุ่มธนาคาร 
กลุ่มสื่อสาร ที่คาดว่าหุ้นในกลุ่มดงักล่าวจะมผีลประกอบการด ีและจะให้ผลตอบแทนที่ดทีี่สุด แต่จะมี
ขอ้เสยีเปรยีบอยูบ่า้ง เน่ืองจากกองทุนรวมประเภทน้ีมกีารลงทุนแบบกระจุกตวั จงึมีความเส่ียงสงูกว่า
กองทนุรวมตราสารแห่งทนุทัว่ไป  

 

กองทุนรวมพิเศษ  
 

นอกจากกองทุนรวมประเภทต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมกีองทุนรวมประเภทพเิศษอื่นๆ ทีผู่ล้งทุน   
            ควรรูจ้กั ไดแ้ก่... 
 

1.  กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (Principle or Capital Protection Fund) 
คอื กองทุนรวมทีม่นีโนบายมุง่ลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลหรอืตราสารหน้ีทีม่ ี
ความเสีย่งตํ่า เพื่อคุม้ครองเงนิตน้ (Principle) ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เสรมิสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุนวา่ หลงัครบกําหนดอายุโครงการลงทุน
หรอืภายหลงัระยะเวลาที่ไดร้ะบุไว ้ ผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนไม่ตํา่
กว่าเงินลงทนุเบือ้งต้นท่ีได้ลงทนุไปนัน่เอง  

 
กองทุนรวมประเภทน้ีมกัจะใชเ้ทคนิคการบรหิารการลงทุน 2 แบบ เพื่อคุม้ครองเงนิลงทุนเริม่ตน้ของผู้
ลงทุน ดงัต่อไปน้ี  
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 แบบ Passive จะมุง่ลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารหน้ีทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเป็นหลกั โดยอาจถอืครอง
ไดส้งูถงึ 90% สาํหรบัเงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอืจะนําไปลงทุนในตราสารทุนทีม่คีวามเสีย่งมากกวา่ ทัง้น้ี 
หากการลงทุนในตราสารทุนเกดิขาดทุนหรอืมมีลูค่าลดลง กองทุนรวมกย็งัคงไดร้บัผลตอบแทนใน
รูปของดอกเบี้ยจากการลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารหน้ีเพยีงพอที่จะชดเชยส่วนของเงนิต้นที่
ขาดทุนหรอืมลูคา่ทีล่ดลงไปนัน้ได ้ 

 แบบ Active จะมุง่ลงทุนในตราสารทุนเพิม่ขึน้ และลดการถอืครองพนัธบตัรหรอืตราสารหน้ีลง หรอื
อาจไม่ถอืครองเลยกไ็ด้เมื่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย์สงูขึน้ โดยต้องไม่ใหมู้ลค่าสนิทรพัยส์ุทธติํ่า
กวา่มลูค่า ณ เริม่ตน้ และในทางกลบักนัจะมุง่ลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารหน้ีเพิม่ขึน้และลดการ
ถอืครองตราสารทุนลงหรอือาจไม่ถอืครองเลยกไ็ดเ้มื่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยล์ดลง โดยไม่ให้
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติํ่ากวา่มลูคา่ ณ เริม่ตน้เชน่กนั  
 

เน่ืองจากกองทุนรวมน้ีโดยปกตมีิความเส่ียงจากการลงทุนค่อนข้างตํา่ จงึทําใหโ้อกาสทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะสญูเสยีเงนิตน้มน้ีอย ดงันัน้ ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนจงึไมส่งูมากนกั กองทุนรวมประเภท
น้ีจงึเหมาะสาํหรบัผูล้งทนุท่ีไม่ชอบความเส่ียง 
 

2.  กองทนุรวมแบบมีประกนั (Guarantee Fund)  
      คอื กองทุนรวมทีจ่ดัใหม้กีารรบัประกนัว่า เมื่อมกีารถอืหน่วยลงทุนจน

ครบตามระยะเวลาประกนัที่กําหนดแล้ว บรษิทัจดัการลงทุนไม่สามารถ
บริหารเงนิลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวน ผู้รบั
ประกนั (Guarantor) จะจ่ายเงนิลงทุน หรอืทัง้เงนิลงทุนและผลตอบแทน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที่ได้รบัประกันไว้ โดยอาจ
จ่ายเงนิคนืเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดแ้ลว้แต่กรณี หรอืพดูงา่ยๆ กค็อื เป็นกองทุนรวมทีจ่ดัใหม้บุีคคล
อื่นมารบัประกนัเงินลงทุน ทัง้เงินลงทุนและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดไว้นัน่เอง  

 
สาํหรบัจุดมุง่หมายของการจดัตัง้กองทุนรวมประเภทน้ี กเ็ช่นเดยีวกบักองทุนรวมคุม้ครองเงนิตน้ นัน่คอื 
เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจให้แก่ผู้ลงทุนว่าเงนิลงทุนของตนจะไม่สญูไป ทัง้น้ี บรษิทัจดัการลงทุนจะ
มอบหมายใหส้ถาบนัการเงนิ อนัไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยต่์างๆ ทาํหน้าทีเ่ป็นผูร้บัประกนัการจ่ายเงนินัน้ๆ 
แต่เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทีอ่าจเกดิขึน้ ผูร้บัประกนัจะตอ้ง
ไม่ใช่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนัน้ๆ นอกจากน้ี การรบัประกนักย็งัไม่ไดร้วมถงึการรบัประกนั
ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูร้บัประกนัในอนาคต  
 
ดงันัน้ ผูล้งทุนตอ้งทาํการศกึษารายละเอยีดของการรบัประกนันัน้ๆ รายละเอยีดของผูร้บัประกนั รวมถงึ
ลกัษณะและรูปแบบการลงทุนดว้ยว่ามกีารรบัประกนัในลกัษณะใด เป็นจํานวนมากน้อยแค่ไหน และ
รูปแบบการลงทุนมีระดบัความเสี่ยงและโอกาสที่จะได้รบัอัตราผลตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูล้งทุนมากน้อยเพยีงใด 
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ตารางเปรียบเทียบกองทนุคุ้มครองเงินต้นและกองทนุแบบมีหลกัประกนั 

 
 กองทนุคุ้มครองเงินต้น กองทนุแบบมีหลกัประกนั 

การรบัประกนั ไมม่กีารรบัประกนัเงนิตน้แต่อยา่งใด มกีารรบัประกนัเงนิตน้ หรอืเงนิตน้
และผลตอบแทนโดยสถาบนัการเงนิ 

นโยบายการลงทนุ มุง่ลงทุนในตราสารหน้ีทีม่คีวามเสีย่งตํ่า 
ซึง่ใหผ้ลตอบแทนทีไ่มส่งูมากนกั 
(ยกเวน้ลงทุนแบบ Active) 

สามารถเป็นนโยบายแบบใดแบบหน่ึง
ในมาตรฐานทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดก้าํหนดไว ้

ผลตอบแทนท่ีได้รบั ไดร้บัผลตอบแทนไมต่ํ่ากวา่เงนิตน้ทีไ่ด้
ลงทุนไปเมือ่เริม่ตน้  

ไดร้บัผลตอบแทนไมต่ํ่ากวา่เงนิตน้ 
หรอืเงนิตน้และผลตอบแทนทีไ่ดร้บั
ประกนั 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ ความเสีย่งจากการลงทุนคอ่นขา้งตํ่า 
แต่ถา้การลงทุนเกดิเสยีหาย ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตน้ หรอื
ผลตอบแทนใดๆ เลยกไ็ด ้ 

ความเสีย่งจากการลงทุนตํ่า ขึน้กบั
ความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้
รบัประกนัในอนาคต 

 
 
3. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)  

คอื กองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุนในหุ้นสามญัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัตัง้ขึน้โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น โดยผูล้งทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
เป็นสิง่จงูใจในการลงทุน เพื่อแลกกบัการลงทุนตามเงือ่นไขทีก่รมสรรพากร
กาํหนด  
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 
ผูล้งทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงัน้ี 

 
 เงินลงทนุในกองทนุ LTF สามารถนํามาหกัลดหยอ่นภาษไีดต้ามทีจ่่ายจรงิ สงูสดุไมเ่กนิ 15% ของ

เงนิไดใ้นปีภาษนีัน้ แต่ตอ้งไมเ่กนิ 500,000 บาท 
 

LTF  15% ของเงินได้  500,000 บาท 

 
 กาํไรท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ (Capital Gain) ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิได ้ 
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เง่ือนไขการลงทนุของ LTF 
 
เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีการลงทุนใน LTF มเีงือ่นไขวา่... ต้องซ้ือและถือหน่วยลงทุนของ 
LTF ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับตามปีปฏทินิ เช่น เงนิลงทุนแต่ละยอดทีซ่ื้อในระกว่างปี 2547 จะครบ
เงือ่นไขตัง้แต่เดอืนมกราคม 2551 เป็นตน้ไป และสว่นทีล่งทุนในระหว่างปี 2548 จะครบเงอืนไขตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2552 เป็นต้นไป) อย่างไรกต็าม หากมกีารขายคนืหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนด 5 ปี
ปฏทินิ ถอืวา่ผดิเงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีกีต่อไป และต้องคืนเงิน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ พร้อมกบัเงินเพ่ิมในอตัรา 1.5% ต่อเดือน โดยนับตัง้แต่เดอืนเมษายน
ของปีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่นขอยกเวน้ภาษ ี จนถงึเดอืนทีม่กีารยื่นคนืเงนิภาษนีัน้ นอกจากน้ี ยงัตอ้งจ่าย
ภาษีสาํหรบัเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุโดยถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ของเงินกาํไรท่ีได้รบั 
และยงัต้องนํากาํไรท่ีได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ไปรวมเป็นเงินได้เพ่ือเสียภาษีเงินได้
ตอนส้ินปีอกีดว้ย  
 
 
 
 

4.   กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  
คอื กองทุนรวมทีม่จีุดมุง่หมายเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการออมเงินระยะยาว
ไว้สาํหรบัใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคล้ายๆ กบักองทุนสาํรอง
เลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของ
ขา้ราชการ  

 
สิง่ทีถ่อืว่าเป็นทีน่่าสนใจสาํหรบักองทุนรวม RMF กค็อื ได้รบัการสนับสนุนจากทางการเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจใหผู้ส้นใจลงทุนมกีารเกบ็ออมในระยะยาวสาํหรบัชวีติหลงัเกษยีณ แต่ผู้
ลงทุนกต็อ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุนต่างๆ จงึจะไดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษนีัน้ 
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 
หากปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงัน้ี 

 
 เงินลงทุนในกองทุน RMF สามารถนํามาหกัลดหย่อนภาษีไดต้ามที่จ่ายจรงิ สงูสุดไม่เกนิ 15% 

ของเงนิไดใ้นปีภาษนีัน้ และเมื่อรวมเขา้กบัเงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีหรอืกองทุนบาํเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการ (กบข.) และประกนัชวีติแบบบาํนาญทีผู่ล้งทุนมอียู ่จะตอ้งไมเ่กนิ 500,000 บาท ซึง่การ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษน้ีี ใหนั้บตามเวลาแบบวนัชนวนั ตัง้แต่วนัแรกทีไ่ดเ้ริม่ลงทุน 

 

PVD/กบข. + ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ + RMF (  15% ของเงินได้)  500,000 บาท 

 อานรายละเอยีดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุน LTF 
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 กาํไรท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ (Capital Gain) ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิได ้ 
 
เง่ือนไขการลงทนุของ RMF 
 
การลงทุนใน RMF เพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุนดงัน้ี 
 
 ตอ้งลงทุนใน RMF อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ตอ้งไมร่ะงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ปีตดิต่อกนั (ยกเวน้ปีใดทีไ่มม่เีงนิได ้ จงึจะสามารถ

วา่งเวน้การลงทุนได ้โดยไมถ่อืเป็นการผดิเงือ่นไขการลงทุน)   
 ตอ้งลงทุนขัน้ตํ่า 3% ของเงนิได ้หรอื 5,000 บาทต่อปี แลว้แต่วา่จาํนวนเงนิใดจะตํ่ากวา่  
 การขายคนืหน่วยลงทุนจะทาํไดก้ต็่อเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 55 ปี และตอ้งถอืหน่วย

ลงทุนนัน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี  
 
หากผดิเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึง จะถอืวา่ผดิเงือ่นไขการลงทุน โดยผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
อกีต่อไป อกีทัง้ยงัตอ้งคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รบัในช่วง 5 ปีล่าสุดใหแ้ก่กรมสรรพากร 
นอกจากน้ี เงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนยงัต้องนําไปคาํนวณรวมเพ่ือเสียภาษีเงินได้ในปีท่ี
มีการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ดว้ย ยกเว้น กรณีทีผู่ล้งทุนเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพเท่านัน้ จงึจะไมถ่อืวา่
ผดิเงือ่นไขการลงทุน  
 
 
 
 

5. กองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ (Foreign Investment 
Fund : FIF) คอื กองทุนรวมทีม่ ีจุดมุง่หมายเพื่อนําเงินท่ี
ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนภายในประเทศไทยไป
ลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน  และเงินลงทุนส่วนที่
เหลอื ผูจ้ดัการกองทุนอาจนําไปลงทุนในสนิทรพัยอ์ื่น ซึง่การ
จดัตัง้กองทุน FIF นัน้ ต้องไดร้บัอนุญาต ทัง้จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
 
ทัง้น้ี นโยบายการลงทุนของกองทุน FIF อาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจา่ยเงนิปนัผลหรอืไมก่ไ็ด ้ขึน้กบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ๆ  
สาํหรบัรปูแบบการบรหิารกองทุน FIF ในประเทศไทยในปจัจุบนั แบง่ออกเป็น 2 แบบหลกัๆ คอื... 
 
 
 
 

 อานรายละเอยีดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุน RMF 
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 แบบท่ี บลจ. บริหารกองทุนด้วยตนเอง โดยนําเงินไปลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสินค้า

ทางการเงินต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี
ผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปรต่างๆ แลว้แต่จะกําหนด เช่น อา้งองิกบัราคาหลกัทรพัยห์รอืดชันีราคา
หลกัทรพัย ์ราคาสนิคา้หรอืดชันีราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์เชน่ ราคาทองคาํ หรอืราคาน้ํามนัดบิ เป็นตน้  
 
อย่างไรกต็าม การบรหิารกองในรปูแบบน้ีในปจัจุบนัยงัจาํกดัอยูท่ีส่นิคา้ทางการเงนิที ่บลจ. ไทยมี
ประสบการณ์และความเชีย่วชาญอยูแ่ลว้ จงึยงัไม่ครอบคลมุไปถึงการลงทนุโดยตรงในสินค้าอ่ืน
อีกหลายประเภท เชน่ สนิคา้โภคภณัฑป์ระเภททองคาํและน้ํามนั เป็นตน้  

 
ตวัอยา่งของกองทุนรวม FIF แบบน้ีทีอ่อกมาเสนอขายและเป็นทีนิ่ยมกนั เช่น กองทุนรวม FIF ทีไ่ป
ลงทุนในพนัธบตัรเกาหลใีต ้ 

 
 แบบท่ี บลจ. ไทยไปซ้ือกองทุนรวมท่ีบริหารจดัการโดยผู้จดัการกองทุนในต่างประเทศ อกี

ทอดหน่ึง (ลกัษณะเป็นการลงทุนทางอ้อมผา่นกองทุนรวมในต่างประเทศ) ซึง่การลงทุนในรปูแบบน้ี
จะช่วยให้การบรหิารจดัการลงทุนในต่างประเทศมกีารกระจายความเสีย่งไปในสนิค้าทางการเงนิ
อื่นๆ ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ โดย บลจ. สามารถลงทุนได ้2 วธิ ีคอื แบบ Feeder Fund และ
แบบ Fund of Funds  

 
- กองทุนรวมท่ีนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder 

Fund) ซึง่เรยีกวา่ Master Fund เช่น กองทุนรวม FIF X ไปลงทุนในกองทุนรวม Y ทีจ่ดัตัง้ใน
ต่างประเทศเพยีงกองเดยีว ซึง่กองทุนรวม Y จะมผีูจ้ดัการกองทุนทีอ่ยูต่่างประเทศเป็นผูด้แูล
และบรหิารเงนิ โดยอาจจะเขา้ไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรอืสนิคา้ทางการเงนิต่างๆ ตาม
นโยบายการลงทุนทีก่าํหนดไว ้ 
 
ตวัอยา่งของกองทุนรวมแบบ Feeder Fund ของไทยทีม่อีอกมาเสนอขายกนั เช่น กองทุนรวม 
FIF ทีไ่ปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศทีไ่ปลงทุนในทองคาํแทง่ หรอืกองทุนรวม FIF ทีไ่ป
ลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟทีล่งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าน้ํามนัดบิ เป็นตน้  
 

- กองทุนรวมท่ีลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) เป็นการนําเงนิไปซื้อ
กองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่งอาจมนีโยบายการลงทุนทีค่ลา้ยกนัหรอืมนีโยบาย
ต่างกนักไ็ด ้เช่น กองทุนรวม FIF A ทีม่นีโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ของประเทศต่างๆ 
ในภูมภิาคตะวนัออกกลาง กอ็าจนําเงนิไปลงทุนในกองทุนหุน้ B ของประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์และกองทุนหุน้ C ของประเทศบาหเ์รน เป็นตน้ ซึง่กองทุนรวมแบบ Fund of Funds น้ี 
บลจ. ของไทยจะเป็นผูก้ําหนดว่าจะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองใดบา้ง ใน
สดัสว่นเท่าใด และจะมกีารปรบัเปลีย่นการลงทุนไดต้ามความเหมาะสมภายใตเ้กณฑท์ี ่ ก.ล.ต. 
กาํหนด  
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ปจัจุบนักองทุน FIF ถอืไดว้่าเป็นอกีช่องทางในการลงทุนที่ผูล้งทุนใหค้วามนิยมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากกองทุน FIF เป็นการเปิดโอกาสให้เงินลงทุนของเราสามารถโกอินเตอรไ์ปลงทุนใน
ต่างประเทศได้โดยมีมืออาชีพมาช่วยบริหารจดัการลงทุน ซึ่งทําใหผู้ล้งทุนสามารถกระจาย
การลงทนุไปในสนิคา้ทางการเงนิทีม่คีวามหลากหลายครอบคลุมมากกวา่สนิคา้ทีม่กีารเสนอขายอยู่
ในประเทศ ซึง่จะชว่ยกระจายความเส่ียงในการลงทนุใหก้บัพอรต์การลงทุนของผูล้งทุน  
 
แต่เน่ืองจากกองทุน FIF นําเงนิทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในต่างประเทศ ดงันัน้ กองทุน FIF จงึมคีวาม
เสีย่งที่กองทุนรวมภายในประเทศไม่ม ีนัน่คอื ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์ภายในประเทศซ่ึง
กองทนุ FIF เลือกลงทนุนัน่เอง อยา่งไรกต็าม ถา้กองทุน FIF มกีารกระจายการลงทุนไปในหลายๆ 
ประเทศ ความเสีย่งของกองทุนกจ็ะลดลง  
 
ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะลงทุนในกองทุน FIF ผูล้งทุนควรจะทาํการศกึษาถงึเงือ่นไขในการลงทุน นโยบาย
การลงทุน รวมถงึรายละเอยีดของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรอืหลกัทรพัยต่์างประเทศทีก่องทุน 
FIF นัน้จะลงทุนอยา่งละเอยีดรอบคอบก่อนเสมอ  
 

6. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Fund) หรอืทีเ่รยีก
สัน้ๆ วา่ “กอง 1” คอื กองทุนรวมซึ่งนําเงนิทีร่ะดมไดจ้ากการ
ขายหน่วยลงทุนไปลงทุนซือ้หรอืเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เช่น อาคาร
สาํนกังาน โรงงาน โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ สนามบนิ ทีอ่ยูอ่าศยั 
อพาร์ตเมนต์ หรือหลักทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกับอสงัหาริมทรพัย์
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมจีุดมุ่งหมายหลกัก็เพื่อบรหิาร
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนนัน้ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่มํ่าเสมอในรปู
ของคา่เช่าหรอืกําไรสทุธทิีเ่กดิจากการดาํเนินงาน (ไมไ่ดมุ้ง่ทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อพฒันา และ
ขายต่อแต่อยา่งใด)  

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยน้ี์ตอ้งเป็นกองทุนปิดเท่านัน้ โดยมนีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์น
อตัราไม่ตํ่ากวา่ 75% ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนนัน้ตอ้งอยู่ใน
ประเทศไทยและไมใ่ช่ทีด่นิเปล่า แต่ตอ้งเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีส่รา้งเสรจ็แลว้ หรอืก่อสรา้งไปแลว้ไมน้่อย
กวา่ 80% ของมลูคา่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้  
 
สาํหรบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวม จะมบีรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
จากบรษิทัจดัการลงทุนใหเ้ป็นผูท้าํหน้าทีแ่ทน โดยมผีูด้แูลผลประโยชน์ซึง่เป็นบุคคลที ่3 ทาํหน้าทีด่แูล
ทรพัยส์นิทัง้หมดของกองทุนรวม  
 

นอกจากน้ี เพื่อเพิม่สภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จงึถูกกําหนดว่าต้องจด
ทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพือ่ใหส้ามารถซือ้ขายไดเ้สมอืนกบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทัว่ไป  
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยส์ามารถแบง่ออกเป็น 2 รปูแบบ คอื “Freehold” และ “Leasehold”  
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 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์แบบ Freehold เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยการ “ซ้ือ” 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นเจา้ของ และนํารายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีม่าจ่ายเป็นเงนิปนัผล (Dividend) 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงันัน้ กองทุนรวมประเภทน้ีจงึมีกรรมสิทธ์ิเตม็ท่ีในอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ป
ลงทุน และเมื่อเลกิกองทุนแลว้ กส็ามารถขายอสงัหารมิทรพัยอ์อกไปเพื่อนําเงนิมาเฉลีย่คนืใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนได ้โดยผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัเงนิลงทุนคนืตามมูลค่าที่กําหนด ซึ่งขึน้อยู่กบัมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมขายได้ตอนเลิกกอง  กล่าวง่ายๆ  คือ  หากมูลค่าการขาย
อสงัหารมิทรพัยส์งูกวา่ตอนทีก่องทุนเขา้ไปซือ้ตอนแรก มลูค่าหน่วยลงทุนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัคนื กจ็ะ
เพิม่สงูขึน้ดว้ย  

 
 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์แบบ Leasehold เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยการ “เช่า” 

อสงัหารมิทรพัย ์จงึไม่มีกรรมสิทธ์ิในอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุน มเีพยีงสทิธใินการนําอสงัหารมิทรพัย์
นัน้ ไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสญัญาเช่าทีก่องทุนไดต้กลงไวก้บัเจา้ของ เช่น 20 ปี 
หรอื 30 ปี และเมื่อครบกําหนดสญัญาเช่า กต็อ้งคนือสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่เจา้ของ ซึง่หมายความวา่
ตอนเลกิกองทุน มลูคา่สทิธกิารเชา่จะกลายเป็น “ศนูย”์  

 
ยกตวัอยา่งงา่ยๆ เช่น คุณตอ้งการเซง้ตกึเพื่อไปทาํการคา้ ราคาของการเซง้ตกึระยะเวลา 20 ปี กบั 
30 ปี ย่อมแตกต่างกนั โดยการเซง้ตกึ 30 ปีย่อมมรีาคาสงูกกว่า เพราะมเีวลาทีจ่ะใชป้ระโยชน์จาก
ตกึนัน้มากกว่า การเซง้ตกึกเ็หมอืนกบัทีก่องทุนรวมลงทุนในสทิธกิารเช่า ซึ่งสทิธกิารเช่าระยะยาว
ยอ่มมมีลูค่าสงูกวา่สทิธกิารเช่าระยะสัน้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาในการหาประโยชน์น้อยลงไป
เรื่อยๆ มูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมจงึลดลงตามระยะเวลาของสทิธกิารเช่าที่เหลอือยู่ จนเป็น
ศนูย ์ณ วนัทีค่รบอายสุญัญาเชา่นัน่เอง  

 
อยา่งไรกต็าม ไมว่า่จะลงทุนในกองทุนรวมแบบ Freehold หรอื Leasehold ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั
ผลตอบแทนในรปูของ  “เงินปันผล” จากรายไดข้องอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกนั แต่จะแตกต่างกนั
ตรงทีก่องทุนรวมแบบ Freehold เมื่อเลกิกองทุนสามารถขายอสงัหารมิทรพัยใ์นกองทุนได ้ จงึมโีอกาส
ไดร้บัผลตอบแทนในรปูของ “กาํไรส่วนต่างจากการขายอสงัหาริมทรพัย”์ (Capital Gain) ดว้ย 
ในขณะทีก่องทุนรวมแบบ Leasehold จะมกีารทยอยคนืเงนิลดทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระหวา่งทางไป
เรื่อยๆ จนกระทัง่ครบอายุสทิธกิารเช่า และกองทุนตอ้งคนือสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่เจา้ของโดยไมส่ามารถ
ขายอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ณ วนัครบอายสุญัญา 
 
ที่กล่าวมาขา้งต้นน้ี ดูเหมอืนว่ากองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์แบบ Freehold ดูจะได้เปรยีบกว่าแบบ 
Leasehold เพราะผูถ้อืหน่วยลงทุนมโีอกาสไดร้บั Capital Gain ตอนเลกิกองทุนดว้ย แต่การทีก่องทุน
รวมจะเข้าไปถือกรรมสทิธิใ์นอสงัหาริมทรพัย์ดีๆ นัน้ อาจไม่สามารถทําได้ เช่น กองทุนรวมอาจไม่
สามารถซื้อและเป็นเจา้ของสนามบนิได ้หรอือสงัหารมิทรพัยบ์างแห่งกเ็ป็นของดมีคีุณภาพที่เจา้ของไม่
อยากขาย กองทุนรวมแบบ Leasehold จงึเกดิขึน้ เพือ่ไปลงทุนโดยการเชา่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้แทน  
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สาํหรบัประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยก์ค็อื เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยท่ี์ดี มีคณุภาพ ด้วยเงินลงทุนท่ีไม่มากนัก อกีทัง้ยงัไดร้บัผลตอบแทน สมํ่าเสมอใน
ระยะยาว และสามารถซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ลอด จงึมคีวามคล่องตวัมากกว่าการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง  
 
แต่ก็ใช่ว่ากองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จะไม่มขีอ้เสยีเลย ทัง้น้ี เพราะรูปแบบการลงทุนเป็นการระดม
เงนิทุนเพื่อมาใชล้งทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่าสงู แต่สภาพคล่องตํ่า ดงันัน้ การกระจายการลงทุน
ของกองทุนรวมประเภทน้ีจึงค่อนข้างน้อย ผูล้งทุนจงึตอ้งทาํการศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึความเสีย่งในการ
ลงทุน ตลอดจนนโยบายการลงทุน และรายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนไดล้งทุนไปนัน้ ก่อน
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์สมอ  

 

หลักงายๆ ในการพิจารณาเลือกกองทุนรวม 
1. คุณควรทาํความเขา้ใจก่อนวา่กองทุนรวมมกีีป่ระเภท และประเภทไหนทีเ่หมาะกบัคุณ 
2. ศกึษาวตัถุประสงค์ของการลงทุน นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถงึสทิธิ

ประโยชน์ต่างๆ ของกองทุนรวม  
3. วเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานในอดตี และพยายามมองหากองทุนรวมทีใ่หผ้ลตอบแทนอยา่งสมํ่าเสมอ  
4. พจิารณาสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย และอายขุองกองทุนรวมใหต้รงกบัความตอ้งการใชเ้งนิในอนาคต  
5. ระมดัระวงัเรื่องขนาดสนิทรพัยข์องกองทุนรวม เพราะถา้ขนาดสนิทรพัยเ์ลก็เกนิไป จะทาํใหต้น้ทุนเฉลีย่

สงูขึน้ หรอืถา้ขนาดสนิทรพัยใ์หญ่มาก กอ็าจเป็นไปไดท้ีจ่ะมหีลกัทรพัยซ์ึ่งไม่มคีุณภาพในสนิทรพัยท์ี่
ลงทุน  

6. อยา่มองขา้มคุณภาพ และความสามารถในการบรหิารจดัการลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน  
7. เลอืกซือ้กองทุนรวมทีม่กีารกระจายการลงทุนเพือ่ลดความเสีย่งเหมาะสมกบัความตอ้งการของคุณ  
 
มาถงึตรงน้ีแลว้... ไมว่า่คุณจะสนใจลงทุนในกองทุนประเภทใดกต็าม คุณควรศกึษาถงึเงือ่นไขการลงทุนของ

กองทุน นโยบายการลงทุน ผลการดาํเนินงานของกองทุนในอดตี สภาพคล่องในการซือ้ขาย และความสามารถในการ
บรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนใหล้ะเอยีดรอบคอบก่อนเสมอ 
 
 
 


