
 

 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันนักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนอยางหลากหลาย ท้ังสินทรัพยทางการเงิน 

(Financial Assets) เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน กองทุนรวมประเภทตางๆ ฯลฯ หรือสินทรัพยท่ีจับ

ตองได (Tangible Assets) เชน ทองคํา อัญมณี ท่ีดิน อาคาร ฯลฯ โดยท่ีนักลงทุนจะเลือกทางเลือก

ใดจะตองพิจารณาถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk tolerance) เปนปจจัยสําคัญ โดยปกติแลว

การลงทุนใดๆ ทีใ่หผลตอบแทนสูง จะมีความเส่ียงสูง (High- risk High-return) แตการลงทุนใดๆก็

ตามท่ีมีความเส่ียงสูงกลับไมจําเปนท่ีจะตองใหผลตอบแทนสูงกลับคืนมาเสมอไป นอกจากนี้

ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต ก็ไมจําเปนตองสะทอนถึงผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ

ลงทุนในอนาคตดวย 

กองทุนรวม (Mutual Fund) เปนกองทุนท่ีระดมเงินทุนจากผูลงทุนหลายๆราย โดยบริษัท

จัดการลงทุนจะเปนผูออกหนวยลงทุนเพ่ือจําหนายแกผูท่ีตองการลงทุน จากนั้นก็จะนําเงินท่ีไดไป

ลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ตามท่ีกําหนด โดยผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปของเงิน

ปนผลและกําไร (หรือขาดทุน) จากการขายหนวยลงทุนในสวนของบริษัทจัดการลงทุนจะไดรับ

ผลตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมจากการจัดการ เนื่องจากกองทุนรวมจะบริหารโดยผูบริหารการ

ลงทุนท่ีเปนมืออาชีพ จึงเหมาะสมสําหรับผูท่ีตองการลงทุนแตไมทราบวาจะนําเงินดังกลาวไป

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีลักษณะตามตองการไดอยางไร ดังนั้นตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึง

ผลักดันใหบริษัทจัดการลงทุนตองมีการปรับตัวเพ่ือสรางเสริมความแข็งแกรงของตน เพ่ือรองรับ

การเปดเสรีท่ีจะเกิดขึ้น บริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่ําจะเสียเปรียบในการแขงขัน

เพ่ือใหบริษัทสามารถอยูรอดได บริษัทจัดการลงทุนควรปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานตลอดจน

การปรับโครงสรางภายในองคกร แตเนื่องจากในการลงทุนยอมจะมีความเส่ียง ดังนั้นเจาของ

เงินทุนจึงควรมีการประเมินการดําเนินงานของกองทุนรวม ท้ังนี้ เพ่ือใหการตัดสินใจเลือกซ้ือหนวย

ลงทุนมีความคุมคามากท่ีสุด (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2551) 

กองทุนรวม เปนเครื่องมือในการลงทุนของผูลงทุนรายยอยท่ีมีประสิทธิภาพมีการจัดการ

อยางเปนระบบ โดยมีความมุงหวังใหการลงทุนมีผลตอบแทนดีท่ีสุด ในกรอบความเส่ียงท่ีผูลงทุน

ยอมรับได ดวยกองทุนรวมเปนเสมือนหนึ่งเครื่องมือในการลงทุนของผูลงทุน ดังนั้น จึงตองมีความ
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หลากหลายเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับแตละลักษณะของผูลงทุน โดยขอดีของการลงทุนผาน

กองทุนรวมมีดังนี้ 

1. มีมืออาชีพบริหารกองเงิน มืออาชีพในท่ีนี้ก็คือ บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือบริษัท

จัดการ หรือ บลจ. จัดการลงทุนดวยมืออาชีพ ผูจัดการกองทุนนั้นเปนผูมีความรูและประสบการณ

ในการลงทุน และไดรับการอบรมผานการทดสอบตามเกณฑท่ีทางการกําหนดทําหนาท่ีเปนหูเปน

ตาแทนคุณวาจะซ้ือ จะขาย จะลงทุนเม่ือไร ตราสารทางการเงินประเภทไหน ตามวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแตละกองท่ีตั้งไว 

2. กระจายความเส่ียง ผูจัดการกองทุนรวมนั้นจะนําเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินท่ี

หลากหลาย เน่ืองจากกองทุนรวมนั้นเปนเงินกองใหญ จึงสามารถกระจายการลงทุนออกไปใน

หลักทรัพยและทรัพยสินไดหลายประเภท ไมไดทุมการลงทุนไปในตราสารใดตราสารหนึ่งเปนการ

ชวยลดความเส่ียง ซ่ึงเปนไปไดยากในกรณีท่ีเราจะลงทุนดวยตัวเองและกระจายการลงทุนให

หลากหลายนั้น เพราะจะตองมีเงินจํานวนมากๆ ถึงจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารทาง

การเงินหลายๆ อยาง เพ่ือกระจายความเส่ียงได 

3. มีสภาพคลอง เพราะคุณสามารถจะรับเงินท่ีลงทุนไปแลวกลับคืนมา หรือแปลงหนวย

ลงทุนท่ีมีอยูในมือใหเปนเงินสดไดดวยการขายหนวยลงทุนคืน หรือนําไปขายเปล่ียนมือในตลาด

หลักทรัพยได 

4. มีทางเลือกสําหรับการลงทุน กองทุนรวมแตละกองจะมีนโยบายการลงทุนเฉพาะตัว เชน 

เนนการลงทุนในตราสารหนี้ หรือเนนการลงทุนในตราสารทุน หรือเปนแบบผสมท่ีลงทุนท้ังตรา

สารหนี้และตราสารทุน คุณสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีนโยบายการลงทุน

เหมาะสมกับตนเองได ซ่ึงคุณจะตองสํารวจตัวเองกอน ท้ังในเรื่องของวัตถุประสงคในการลงทุน

และฐานะทางการเงิน เพ่ือท่ีจะตัดสินใจเลือกลงทุนไดอยางเหมาะสม 

5. ประหยัดเวลาในการท่ีจะตองติดตามความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยแตละตัว 

เพราะคุณไมตองติดตอซ้ือขายหลักทรัพยดวยตนเอง เนื่องจากเปนหนาท่ีของผูบริหารกองทุนรวม 

6. มีกลไกปกปองผูลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนผูกํากับดูแลธุรกิจการจัดการกองทุนรวม โดยกําหนดกฎเกณฑใน

การทําธุรกิจ วางกลไกการเปดเผยขอมูลใหผูลงทุนไดเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนตอการ  ตัดสินใจลงทุน 

เพ่ือปองกันไมใหผูลงทุนถูกเอาเปรียบ 

อยางไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวมนี้ก็มีความเส่ียงอยูเหมือนกัน ไมมีการรับประกัน

ผลตอบแทนท่ีจะไดรับ เพราะเงินท่ีรวบรวมไดนั้นจะถูกนําไปลงทุนในตราสารทางการเงินตางๆ 

ซ่ึงมีความเส่ียง นักลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนไดเชนกัน 
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โดยท่ีความเส่ียงท่ัวๆ ไปของกองทุนรวมเม่ือมีปจจัยบวกหรือลบมากระทบ ทําใหราคา

หลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเขาไปลงทุนมีการเปล่ียนแปลง ก็จะสงผลใหมูลคา NAV 

ของกองทุนรวมนั้นเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามไปดวย ความเส่ียงท่ัวๆ ไป ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน

กองทุนรวม ไดแก 

ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย (interest rate risk)  เชน อัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดเปล่ียนแปลงขึ้นลงจนสงผลใหราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมเขาไปลงทุน

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในทิศทางตรงขามกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม (market risk) เชน ภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศซบเซา อาจสงผลใหราคาของหลักทรัพยตางๆ ท่ีกองทุนรวมไปลงทุนอยูมี

แนวโนมเปล่ียนแปลงลดลง 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง (political risk) เชน เกิดการปฏิวัติ 

เปล่ียนแปลงการปกครอง อาจทําใหมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารประเทศและการลงทุน

ได ซ่ึงจะกระทบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ หรือในกรณีท่ีการเมืองไมมีความแนนอน อาจสงผลให

ภาวะตลาดชะลอตัว สงผลใหราคาของหลักทรัพยในตลาดลดลงหรือชะลอตัวได 

ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกองทุนรวมไปลงทุน (company risk) เชน 

บริษัทบริหารงานผิดพลาดจนทําใหผลการดําเนินงานขาดทุน 

ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ (credit risk)  เชน บริษัทท่ีออกตราสารหนี้ซ่ึงกองทุน

รวมเขาไปลงทุนมีผลการดําเนินงานยํ่าแยจนไมสามารถจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียใหกับกองทุน

รวมตามเวลาท่ีกําหนดได 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอง (liquidity risk) เชน หลักทรัพยท่ีลงทุนไวมีการซ้ือขาย

เปล่ียนมือไมมาก อาจทําใหไมสามารถซ้ือขายหลักทรัพยไดในราคาหรือจํานวนท่ีตองการภายใน

ชวงเวลาอันเหมาะสม 

และเนื่องจากกองทุนรวมเปนเครื่องมือในการลงทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนมากมาย

หลากหลายประเภทใหเลือก ดังนั้น จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีนักลงทุนควรตองทําความเขาใจ

เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแตละประเภทวาเหมาะสมและสอดคลองตรงตามความ

ตองการของตนเองมากนอยเพียงใด โดยกองทุนรวมยังสามารถแบงออกไดตามนโยบายการลงทุน

ในทรัพยสินประเภทตางๆดังตอไปนี้  

1. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน

หรือมีไวซ่ึงตราสารทุน โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม บริษัทจัดการตองรายงานคาเฉล่ียการถือครองตราสารทุนใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
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ทุกรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เกาเดือน และสิบสองเดือนของรอบบัญชีกองทุน หากคาเฉล่ีย

การถือครองตราสารทุนไมถึงรอยละ 65 ในรอบระยะเวลาใด ใหบริษัทจัดการแสดงเหตุผลโดย

ชัดเจน เพื่อท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. จะไดนําไปเปดเผยใหแกผูลงทุนและผูท่ีสนใจลงทุนทราบตอไป 

โดยท่ัวไปแลว กองทุนรวมตราสารแหงทุน มีความเส่ียงสูงกวากองทุนรวม ท่ีมีนโยบายลงทุนใน

ตราสารประเภทอ่ืน จึงเหมาะสําหรับผูลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดสูง และควรลงทุนเพ่ือหวังผลที่

ดีกวาในระยะยาว 

2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในหรือมีไวเฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน

ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนประเภทดังกลาวลงทุนได หามมิ

ใหกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ลงทุนหรือ มีไวซ่ึงตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (หุนกูแปลง

สภาพ) ยกเวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุญาต เม่ือมีผูใหคํารับรองท่ีนาเช่ือถือไดวาจะเปน

ผูรับ ซ้ือตราสารทุนหลังการแปลงสภาพนั้นออกไปจากกองทุนโดยท่ัวไปแลว กองทุนรวมตราสาร

แหงหนี้ มีความเส่ียงนอยกวากองทุนรวมท่ีมีนโยบาย ลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะสําหรับผูลงทุน

ท่ียอมรับความเส่ียงไดนอยกวา  

3. กองทุนรวมแบบผสม (Mixed Fund) หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมี

ไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด 

หรือใหความเห็นชอบใหกองทุนประเภทดังกลาวลงทุนได โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะดํารงอัตราสวน

การลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไมเกินรอยละ 65 และไมนอยกวารอยละ 

35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนผสม ลงทุนในตราสารไดทุกประเภท ผูจัดการ

กองทุนสามารถแสวงหาโอกาสลงทุนท่ีดีกวาไดท้ังในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้  แต

เปนการจัดสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีขอกําหนดเกี่ยวกับ ceiling และ floor ในการลงทุน

ในตราสารทุน กองทุนผสม เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดปานกลาง  

4. กองทุนรวมท่ีลงทุนในทรัพยสินประเภทอ่ืนๆ หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายนําเงินท่ี

ระดมไดจากการขายหนวยลงทุนไปลงทุนทรัพยสินประเภทอ่ืนๆ เชน ทองคํา หรืออสังหาริมทรัพย 

โดยกองทุนรวมประเภทนี้จะใหผลตอบแทน และความเส่ียงท่ีแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเภทของ

หลักทรัพยท่ีกองทุนไดลงทุนไว (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 5 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554, 

เขาถึงไดจาก: http://tsithailand.org) 
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 และผูลงทุนสวนมากมักเขาใจวา ความเส่ียงในการลงทุนคือ ความเส่ียงในการสูญเสียเงิน

ตนเพียงอยางเดียว แตท่ีจริงแลวความเส่ียงมีหลายประเภทและการลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียง

ท้ังส้ิน แตอาจมากนอยตางกันไป ดังทฤษฎีท่ีวาความเส่ียงสูงผลตอบแทนท่ีคาดหวังก็สูง ความเส่ียง

ต่ําผลตอบแทนท่ีคาดหวังก็จะต่ํา ประเภทของความเส่ียงหลัก ๆ ในการลงทุนมี ดังนี้  

 ความเส่ียงจากปจจัยภายนอก (pervasive risk) เปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 

เชน สภาวะเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ฯลฯ  

 ความเส่ียงของบริษัท (company risk) เกิดขึ้นกับมูลคาหุนของแตละบริษัท ซ่ึงอาจเกิดจาก

ผลประกอบการของบริษัทเองหรือภาพรวมของอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 ความเส่ียงดานเครดิตหรือการผิดนัดชําระหนี้ (credit risk or default risk) ความสามารถใน

การชําระหนี้ของบริษัทท่ีกูเงินไปลงทุน วาจะสามารถนําเงินมาจายดอกเบ้ียและ เงินตนคืนตาม

กําหนดระยะเวลาหรือไม ซ่ึงหากมีการผิดชําระหนี้จริง กองทุนอาจเกิดผลขาดทุนจากการลงทุนใน

หุนกูนั้น ๆ ได  

 ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย (interest rate risk) เกิดขึ้นจากการท่ีอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด

เปล่ียนแปลง ทําใหมีผลกระทบตอราคาของตราสารหนี้ หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดลดลง ราคา

พันธบัตรหรือหุนกูก็จะสูงขึ้น แตหากอัตราดอกเบ้ียในตลาดสูงขึ้น ราคาพันธบัตรหรือหุนกูก็จะ

ลดลง เชน เม่ืออัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ผูขายพันธบัตรหรือหุนกูจะตองเสนอขายพันธบัตรหรือ

หุนกูในอัตราผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นจากเดิม ทําใหราคาของพันธบัตรหรือหุนกูลดลง หรือเกิดผล

ขาดทุนนั่นเอง  

 ความเส่ียงผลตอบแทนในรูปรายได (income risk) เกิดจากการท่ีรายไดหรือผลตอบแทนลด

ต่ําลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดต่ําลง โดยจะไมมีผลกระทบมาถึงสวนของเงินตน เชน การฝาก

เงิน หรือ การลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน  

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง (liquidity risk) เกิดจากสภาวะในการซ้ือขายหลักทรัพย ในกรณี

ท่ีลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองต่ําอาจทําใหเกิดความเส่ียงเม่ือตองการขาย เชน หาผูรับซ้ือตอ

ยากหรือหากมีผูรับซ้ืออาจตองขายในราคาท่ีถูกลง  

 ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (country risk)เกิดจากกองทุนรวมลงทุนในประเทศ

เหลานั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในประเทศเหลานั้น ไมวาจะเปนการเปล่ียนนายกรัฐมนตรี การเปล่ียน

นโยบายประเทศ อาจทําใหเกิดการผิดนัดชําระหนี้ หรือทําใหเกิดขอจํากัดในการนําเงินเขาออก

ประเทศ 

ในขณะเดียวกันปจจุบันคนเราตางมุงสรางรายไดเพ่ือความม่ันคงของชีวิตตนเองและ

ครอบครัวโดยการลงทุนท้ังในสินทรัพยประเภทตางๆและเคร่ืองมือทางการเงินตางๆโดยการลงทุน
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ในกองทุนรวมถือวาเปนทางเลือกท่ีนาสนใจสําหรับนักลงทุนหนาใหมท่ียังไมมีความคุนเคยกับ

ระบบตลาดทุนหรือนักลงทุนท่ีไมมีความรูความชํานาญท่ีจะลงทุนดวยตนเอง เพราะการลงทุนใน

กองทุนรวมเปรียบเสมือนการใชมืออาชีพในดานการลงทุนมาชวยบริหารและรายไดแทบจะไมตอง

เสียภาษี ซ่ึงเครื่องมือหนึ่งในการสะสมเงินไวใชในวัยเกษียณ ท่ีทางการใหการสนับสนุนสิทธิ

ประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนเพ่ือเปนแรงจูงใจ ไดแก 

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) คือ กองทุนรวมท่ีมี

วัตถุประสงคในการสงเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพ่ือเตรียมความพรอมไวสําหรับการ

เกษียณอายุท่ีมีคุณภาพ ผูลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีท่ี

มากกวาการลงทุนในกองทุนรวมท่ัวไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไดรับการ

ยกเวนภาษีเงินไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน หรือ สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท 

ท้ังนี้ ใหนับรวมเงินลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแต

กรณี ผูลงทุนจะไดรับประโยชนจากการประหยัดภาษีเงินไดทันที ตั้งแตปแรกท่ีเริ่มลงทุน 

เม่ือกลาวถึงการลงทุนในกองทุนรวมท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากภาครัฐ 

นอกเหนือจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) แลว อีกทางเลือกหนึ่ง

ซ่ึงเปนท่ีสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คงหนีไมพนกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

หรือท่ีเรียกกันส้ันๆ วา LTF ท้ังนี้วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง LTF ขึ้น ก็เพ่ือตองการท่ีจะเพ่ิม

สัดสวนของนักลงทุนสถาบันไทยในตลาดหลักทรัพยฯ อันเปนการชวยลดการพ่ึงพาเงินลงทุนจาก

ตางชาติ และสรางเสถียรภาพใหแกตลาดหลักทรัพยฯ และเนื่องจาก LTF เปนกองทุนท่ีมีนโยบาย

การลงทุนในหุนสามัญท่ีมีความเส่ียงคอนขางสูง และเนนการลงทุนในระยะยาวเปนหลัก ดังนั้นเพ่ือ

เปนแรงจูงใจในการลงทุนนอกเหนือจากผลตอบแทนปกติท่ีพึงจะไดรับ นักลงทุนท่ีเปนบุคคล

ธรรมดาจึงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ิมเติมดังนี ้

1. ไดรับการยกเวนภาษีเงินได สําหรับกําไรท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุน (Capital Gain) 

2. ไดรับการลดหยอนภาษีโดยไมตองนําเงินลงทุนใน LTF ไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา สูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในปภาษีนั้น แตตองไมเกิน 500,000 บาท 

เง่ือนไขการลงทุนของ LTF เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี คือ เม่ือผูลงทุนซ้ือ LTF 

แลว ตองถือหนวยลงทุนไวไมนอยกวา 5 ป ดังรูปท่ี 1.1 (นับตามปปฏิทิน เชน เงินลงทุนแตละยอด

ท่ีซ้ือในระหวางป 2547 จะครบเงื่อนไขตั้งแตเดือนมกราคม 2551 เปนตนไป และสวนท่ีลงทุนใน

ระหวางป 2548 ก็จะครบเงื่อนไขตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนไป โดยในการขายคืนนั้น จะขาย

คืนเพียงบางสวนหรือท้ังหมดก็ได)  
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รูปที่  1.1  เง่ือนไขการลงทุนของ LTF เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตองเปนการลงทุนภายในชวงระยะเวลาไมเกินป 

พ.ศ. 2559  เทานั้น หากมีการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนด 5 ปปฏิทิน ถือวาผิดเง่ือนไขการ

ลงทุน นักลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป อีกท้ังยังตองคืนเงินสิทธิประโยชน

ทางภาษีนั้น พรอมกับเงินเพ่ิม ในอัตรารอยละ 1.5  ตอเดือน โดยนับตั้ง แตเดือนเมษายนของปท่ีผู

ถือหนวยลงทุนยืนขอยกเวนภาษี จนถึงเดือนท่ีมีการยืนคืนเงินภาษีนั้น นอกจากนี้ยังตองจายภาษี

สําหรับเงินท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยถูกหักภาษี ณ ทีจาย 3% ของเงินกําไรท่ีไดรับ และ

ยังตองนํากําไรท่ีไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนนั้นไปรวมเปนเงินไดเพ่ือเสียภาษีเงินไดตอน

ปลายปอีกดวย ดังรูปท่ี 1.2 ยกเวนเฉพาะกรณีท่ีนักลงทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเทานั้น จึงจะไม

ถือวาผิดเง่ือนไขการลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554, เขาถึงได

จาก: http://edu.tsithailand.org) 

 

รูปที่ 1.2 ลักษณะการผิดเง่ือนไขการลงทุนของ LTF 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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 ถึงแมวาการลงทุนใน LTF จะเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงคอนขางสูง แตก็ระยะเวลาการ

ลงทุนส้ัน เพียงแค 5 ปปฏิทิน ไมตองลงทุนตอเนื่องทุกป สามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดภายใต

กองทุนประเภทเดียวกันโดยไมถือเปนการขายคืน และรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ปละไมเกิน 2 ครั้ง ผูท่ี

ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีไดแก บุคคลธรรมดาเทานั้น นี้คือจุดเดนหรือเง่ือนไขการลงทุนท่ีตอง

ปฏิบัติตาม เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากภาครัฐดังกลาวขางตน แตก็คง ปฏิเสธไมไดวา 

LTF ถือเปนทางเลือกท่ีนาสนใจอีกทางหนึ่งสําหรับนักลงทุนท่ีนิยมความทาทายในการลงทุน และ

ตองการท่ีจะประหยัดภาษี 

ตารางที่ 1.1 สถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมท่ีเปนกองทุนหุนระยะยาว 

จํานวนรายการ/ป 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวนบริษัทจัดการ 17 18 18 21 22 20 20 

จํานวนกองทุน 22 30 34 53 52 52 52 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (พันลาน) 5.63 14.18 25.19 49.41 42.01 85.50 129.58 

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นไดวามูลคาของสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมท่ีเปนกองทุนหุน

ระยะยาวท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปนั้น ถือไดวาเปนเงินออมจากกองทุนฯ ไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาใน

ฐานะเปนเงินออมระยะยาวของสมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งเปนเงินหมุนเวียนท่ีเขาไปในระบบตลาด

เงินเพ่ือใหหนวยธุรกิจจะนําไปลงทุนเพ่ือขยายกิจการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจตอไป 

LTF เหมาะกับคนทุกกลุมท่ีตองการลงทุนในหุนระยะยาว แตอาจไมมีความชํานาญเกี่ยวกับ

การลงทุนในหุน หรือไมมีเวลา จึงลงทุนผานกองทุนรวม ท้ังนี้ ผูลงทุนจะตองเขาใจและยอมรับ

ความเส่ียงจากการลงทุน และเง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได นั่นก็คือ ลงทุนแลวถือ

หนวยลงทุนไวไมนอยกวา 5 ป 

นโยบายการลงทุนของ LTF มีแบบเดียว คือ ลงทุนในหุนสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยแตละ LTF อาจมี

รายละเอียดท่ีแตกตางกัน เชน บาง LTF อาจเนนลงทุนในหุนกลุม SET 50 หรือหุนตามกลุม

อุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรก็ได ขึ้นอยูกับรายละเอียดนโยบายการ

ลงทุนของ LTF กองนั้น ๆ แตในกองทุนของแตละ บลจ. (บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม) 

อาจจะใหผลตอบแทนท่ีไมเทากัน เพราะแตละกองทุนลวนมีความแตกตางท้ังรูปแบบกองทุน 
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ลักษณะของหุนท่ีลงทุน และฝมือการบริหารของผูจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว นอกจากขอ

ไดเปรียบทางดานการลดหยอนภาษีแลว ผลตอบแทนโดยรวมท่ีไดจะมีความแตกตางกัน 

หากผูลงทุนเปนผูท่ีไมชอบความเส่ียงหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง ผูบริหารกองทุนรวมสามารถ

ใชทฤษฎีกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพภายใตกรอบแนวคิดอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงใน

การบริหารกลุมหลักทรัพย โดยการเลือกกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด (Efficient Portfolio)

ซ่ึงหมายถึงกลุมหลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด ณ ระดับความเส่ียงหนึ่งหรือกลุม

หลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงต่ําท่ีสุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง จากน้ันจึงจัดสรรแบงเงินลงทุน

ในระหวางกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ กับหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk-Free Asset)

ซ่ึงในการตัดสินใจลงทุนนั้นจะมีตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง ดังนั้น การ

วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจึงใชอัตราผลตอบแทนท่ีปรับดวยความเส่ียง (Risk-Adjusted 

Return) เปนตัววัดผลการดําเนินงาน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2546) 

การตัดสินใจลงทุนขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง (Risk-Adjusted 

Return) การวัดผลการดําเนินงานของกลุมการลงทุนจึงควรใชอัตราผลตอบแทนท่ีปรับดวยความ

เส่ียงเปนตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน มาตรวัดท่ีเปนท่ีนิยม คือ มาตรวัดตามแบบของ Sharpe 

แตอยางไรก็ตามยังตองคํานึงถึงหลักการอรรถประโยชนสูงสุดของผูลงทุน ซ่ึงสามารถทํา

ใหผูลงทุนสามารถตัดสินใจเลือกกองทุนท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึง

มุงท่ีจะศึกษาการวิเคราะหทางเลือกของการลงทุนท่ีนักลงทุนมีเปาหมายท่ีจะไดรับความพอใจท่ี

สูงสุด ในการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงและสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน

ระยะยาวท่ีมีความเส่ียงเหลานั้น โดยใชวิธีสโทแคสติก ดอมิแนนซ  

เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูลงทุนในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีมีนโยบาย

การลงทุนท่ีเหมาะสมกับความตองการของตนเองในระดับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ผูวิจัยจึงใหความสนใจในการศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของกองทุนหุนระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ซ่ึง

มีท้ังหมด 6 รูปแบบการลงทุน ไดแก 

1. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1) เนนการลงทุนในหุนท่ีมี

นโยบายหรือมีการจายเงินปนผลอยางสมํ่าเสมอโดยเฉล่ียในปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 65 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

สวนท่ีเหลือลงทุนในตราสารหนี้ และอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง มี

นโยบายจายเงินปนผลปละไมเกิน 2 ครั้ง วันท่ีจดทะเบียนกองทุน คือ วันท่ี 21 ตุลาคม 2547 
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และมีมูลคาหนวยลงทุนตั้งแตจัดตั้งกองทุนถึง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น ดังรูปท่ี 1.3 

 
รูปที่ 1.3 มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1) 

ที่มา : http://www.scbam.com 

2. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) เนนการลงทุนในหุนท่ีมีนโยบาย

หรือมีการจายเงินปนผลอยางสมํ่าเสมอ สวนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทท้ังท่ีจด

ทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตราสารการเงินอ่ืนๆ โดยเฉล่ียในป

บัญชี ไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และอาจลงทุนในสัญญาซ้ือ

ขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง ไมมีนโยบายจายเงินปนผล วันท่ีจดทะเบียนกองทุน คือ วันท่ี 21 

ตุลาคม 2547 

และมีมูลคาหนวยลงทุนตั้งแตจัดตั้งกองทุนถึง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น ดังรูปท่ี 1.4 

 
รูปที่ 1.4 มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) 

ที่มา : http://www.scbam.com 
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3. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) เนนการลงทุนในหุนท่ีมี

พ้ืนฐานดี ม่ันคงและมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง และลงทุนในหุนสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉล่ียรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

และอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง ไมมีนโยบายจายเงินปนผล วันท่ีจด

ทะเบียนกองทุน คือ วันท่ี 12 ตุลาคม 2548 

และมีมูลคาหนวยลงทุนตั้งแตจัดตั้งกองทุนถึง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น ดังรูปท่ี 1.5 

 
รูปที่ 1.5 มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) 

ที่มา : http://www.scbam.com 

4. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร (SCBLT4) เนนการลงทุนในหุนท่ีมีพ้ืนฐาน

ดี ม่ันคงและมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง และลงทุนในหลักทรัพยหรือหุนสามัญท่ีเสนอขายใน

ตางประเทศ และอาจมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง มี

นโยบายจายเงินปนผลปละไมเกิน 2 ครั้ง วันท่ีจดทะเบียนกองทุน คือ วันท่ี 27 มิถุนายน 2550 

และมีมูลคาหนวยลงทุนตั้งแตจัดตั้งกองทุนถึง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น ดังรูปท่ี 1.6 

 
รูปที่ 1.6 มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร (SCBLT4) 

ที่มา : http://www.scbam.com 
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5. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) ลงทุนในหุนพ้ืนฐานดี ม่ันคง 

ดวยกลยุทธใช SET50 Index  Future ลดความเส่ียงการลงทุนในหุน และอาจมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอรต และตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาแฝง ไมมีนโยบายจายเงินปนผล วันท่ีจดทะเบียนกองทุน คือ วันท่ี 26 มิถุนายน 2550 

และมีมูลคาหนวยลงทุนตั้งแตจัดตั้งกองทุนถึง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น ดังรูปท่ี 1.7 

 
รูปที่ 1.7 มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) 

ที่มา : http://www.scbam.com 

6. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวทารเก็ต (SCBLTT) เนนการลงทุนในหุนสามัญท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีพ้ืนฐานดี ม่ันคง และมีแนวโนมเจริญเติบโตสูง และอาจมีไวซ่ึง

สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอรต และตราสารท่ีมีลักษณะของ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ไมมีนโยบายจายเงินปนผล วันท่ีจดทะเบียนกองทุน คือ วันท่ี 27 

มิถุนายน 2550 

และมีมูลคาหนวยลงทุนตั้งแตจัดตั้งกองทุนถึง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น ดังรูปท่ี 1.8 

 
รูปที่ 1.8 มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวทารเก็ต (SCBLTT) 

ที่มา : http://www.scbam.com 
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 ซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 

2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย ท่ีไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และกองทุนสวน

บุคคล จากความพรอมความเช่ียวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุน

ท่ีม่ันคงและอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่อง โดยยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณและคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดตอผูลงทุน จึงทําให ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 บลจ.ไทยพาณิชย มีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวม

ภายใตการจัดการ 562,444 ลานบาท และมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นทุกๆป ดังรูปท่ี 1.9 และตาราง

ท่ี 1.2 

 
รูปที่ 1.9 มูลคาทรัพยสินสุทธิของอุตสาหกรรมและมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการ 

ของ บลจ.ไทยพาณิชย 

ที่มา : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ตารางที่ 1.2 สวนแบงการตลาดภายใตการจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย 
  2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

สวนแบงการตลาด 7.45% 6.26% 4.89% 8.86% 14.76% 16.40% 21.13% 21.97% 22.67% 23.36% 

อันดับ 5 7 7 5 2 1 1 1 1 2 

 

 
ที่มา : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีมีความนาเช่ือถือ และม่ันคงสูง โดยมีธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน ผูถือหุนรายใหญ ถือหุนในสัดสวนถึง 99.99 % บริษัทใหความสําคัญ

ตอการบริการท่ีดี และสะดวกโดยลูกคาสามารถซ้ือขายผานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงมีจํานวนสาขากวา1,000 สาขา ชองทางอีเล็กทรอนิกส ตัวแทนจําหนายตาง ๆ มีผลงาน

การบริหารกองทุนท่ีม่ันคงและอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่อง โดยยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณและ

ประโยชนสูงสุดของลูกคา ภายใตประสบการณและความเช่ียวชาญดานการลงทุนของ
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คณะกรรมการการลงทุน และทีมผูจัดการกองทุน และใหความสําคัญกับระบบการกํากับควบคุม

และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง

ครบวงจร ท้ังในธุรกิจกองทุนรวม ธุรกิจกองทุนสวนบุคคล และธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ

การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา เปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจจัดการลงทุน และมีการ

เติบโตอยางตอเนื่อง เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้ท่ีมีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิใหญท่ีสุดในอุตสาหกรรม คือ กองทุนรวมไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ 

(SCBSFF) นอกจากนี้บริษัทยังบริหารกองทุนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเภทกองทุนรวมหุนระยะ

ยาว (LTF)  

อีกท้ังยังไดรับรางวัล “Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company 

category in Thailand 2010" จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest  และ รางวัล "กองทุนตราสารทุนยอด

เย่ียม ป 2009 ประเภทกองทุนหุนขนาดเล็กถึงปานกลาง (Equity General) กองทุนเปดไทยพาณิชย

หุนทุนปนผล (SCBDV)" จัดโดย บริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสริช (ประเทศไทย) จํากัด และ นิตยสาร 

Money & Wealth 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาวิเคราะหทางเลือกของการลงทุนท่ีนักลงทุนมี

เปาหมายท่ีจะไดรับความพอใจท่ีสูงสุด ในการลงทุนในกองทุนหุนระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เพ่ือเปนแนวทางใหนักลงทุนและประชาชนโดยท่ัวไป สามารถ

เปรียบเทียบผลตอบแทนและทางเลือกท่ีเหมาะสมในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมได 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ท่ี

บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

ทําใหทราบถึงอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ท่ี

บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เพ่ือใหนักลงทุนใช

ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน  

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

กองทุนท่ีใชในการศึกษาคือ กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนระยะยาว (LTF) มีท้ังหมด 6 รูปแบบ

การลงทุน ไดแก 
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1. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1) ลงทุนในหุนคุณภาพที่มี

นโยบายจายเงินปนผล ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เฉล่ีย ไมเกินรอยละ 70 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม สวนท่ีเหลือจะลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และ/หรือ

หลักทรัพยอ่ืนๆ 

2. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) ลงทุนในหุนคุณภาพที่มีนโยบาย

จายเงินปนผล ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

3. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) ลงทุนในหุนท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

4. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร (SCBLT4) ลงทุนในหลักทรัพยหรือหุน

สามัญท่ีเสนอขายในตางประเทศมีนโยบายจายเงินปนผล 

5. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) ลงทุนในหุนพ้ืนฐานดี ม่ันคง 

ดวยกลยุทธใช SET50 Index  Future ลดความเส่ียงการลงทุนในหุน 

6. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวทารเก็ต (SCBLTT) ลงทุนในหุนคุณภาพท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีนโยบายจายเงินปนผล 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดแก มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) โดยใชขอมูลเปนรายเดือน โดย

ทําการศึกษาตั้งแต วันท่ีจดทะเบียนกองทุนของแตละกอง ถึง ป 2553 

1.5 นิยามศัพท 

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ โครงการลงทุนท่ีระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายๆรายมา

รวมกันใหเปนเงินลงทุนกอนใหญ แลวนําไปจดทะเบียนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล จากนั้นก็จะนําเงิน

ท่ีระดมไดไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินประเภทตางๆ เชน อสังหาริมทรัพย ตามนโยบาย

การลงทุนท่ีไดระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายแกนักลงทุนนั้นท้ังนี้นักลงทุนแตละรายจะไดรับ

หนวยลงทุนเพ่ือเปนหลักฐานยืนยันฐานะความเปนเจาของในเงินท่ีตนไดลงทุนไปโดยมีบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เปนผูจัดตั้ง และทําหนาท่ีบริหารกองทุนรวมใหไดผลตอบแทน แลว

นํามาเฉล่ียคืนใหกับนักลงทุนแตละรายตามสัดสวนท่ีลงทุนไวแตแรกในกองทุนรวมนั้น (สํานักงา

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550)  

กองทุนตราสารทุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย

การลงทุนในหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้นจัดตั้งขึ้นโดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมสัดสวนของนักลงทุนสถาบันในรูปของการออมเงินผานกองทุนรวมระยะยาว

ในตลาดหลักทรัพยฯ อันจะชวยลดความผันผวนของตลาดหลักทรัพยฯ ลดการพ่ึงพาเงินลงทุนจาก
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ตางชาติและสรางเสถียรภาพใหแกตลาดหลักทรัพยฯ นั่นเอง นอกจากนี้การลงทุนใน LTF ยังไดรับ

สิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือเปนแรงจูงในการลงทุน (สํานักงาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย, 2550)  

กองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือ กองทุนรวมท่ีมีจุดมุงหมาย

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการออมเงินสําหรับใชจายเม่ือยามเกษียณอาย ุท้ังนี้นโยบายการลงทุนของ RMF 

อาจเปนแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบของสํานักงาน ก.ล.ต. แตจะไมมีการจายเงินปนผล

ในระหวางการลงทุนแตอยางใด นอกจากนี้การลงทุนใน RMF ยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือ

เปนแรงจูงในการลงทุน (สํานักงาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550)  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ ทรัพยสินของกองทุนรวมตามราคาตลาด

ในขณะใดขณะหนึ่งหักดวยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สําหรับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน

หมายถึง มูลคาสินทรัพยสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นมูลคา 

สินทรัพยสุทธิถือเปนมูลคาจริงของหนวยลงทุน ณ วันท่ีทําการคํานวณ การคํานวณดังกลาวจะตอง

ไดรับการตรวจสอบและใหความเห็นชอบโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมนั้น (สํานักงา

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550)  

อัตราผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริง (Realized Return) และผลตอบแทนท่ี

คาดหวัง (Expected Return) ของหลักทรัพย ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงเปนผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้น

หลังจากความจริงไดเกิดขึ้น หรือ ไดรับผลตอบแทนนั้นแลว สวนผลตอบแทนท่ีคาดหวัง คือ 

ผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีนักลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต นั่นคือผลตอบแทนที่ไดคาดคะเน

ไว ซ่ึงอาจจะเปนหรือไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว ดังนั้น ผลตอบแทนท่ีคาดหวังเปนผลตอบแทนท่ี

มีขึ้นกอนความจริงจะเกิดขึ้น ไดแก ดอกเบ้ีย (Interest) เงินปนผล(Dividend) และ กําไรจากการท่ี

ราคาหลักทรัพยเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น (Capital Gain) หรือ ลดลง(Capital Loss) ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ

ประเภทของหลักทรัพยท่ีถืออยู (สํานักงาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 

2550)  

ความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) เปนความเส่ียงท่ีไมสามารถ

ควบคุมได และสงผลกระทบตอทุกๆ หลักทรัพย เปนปจจัยซ่ึงทําใหเกิดความไมแนนอนของ

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต หรือการท่ีมูลคาของผลตอบแทนท่ีไดรับจริงแตกตางไป

จากผลตอบแทนท่ีผูลงทุนคาดหวังไว โดยความเส่ียงท่ีเปนระบบประกอบไปดวย ปจจัยแรก คือ

ความเส่ียงจากตลาด (Market risk) ปจจัยท่ีสอง คือ ความเส่ียงจากขนาดของกิจการ (Size) และ
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ปจจัยท่ีสาม คือ ความเส่ียงจากมูลคา หรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M ratio) 

(สํานักงาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550) 

อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) หมายถึงอัตราดอกเบ้ียหรืออัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทท่ีไมมีความเส่ียง (สํานักงาคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550)  


