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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในตน้ปี 2557 หดตวัในดา้นการใชจ่้ายภาครัฐ การบริโภค
ภาคเอกชน และการส่งออก รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน ในดา้นสาขาการผลิต ดา้นสาขา
อุตสาหกรรม และสาขาก่อสร้าง รวมถึงสาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาเหตุของการหดตวัเน่ืองจาก
สถานการณ์ทางการเมืองท่ียดืเยื้อในช่วง 5เดือนแรกของปี การฟ้ืนตวัในทุกดา้นจึงเป็นไปอยา่งล่าชา้ 
แต่ในช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งข้ึนตามการปรับตวัของความเช่ือมัน่และ
การปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติของการบริหารงานและการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐแต่ทว่าการ
ขยายตวัยงัมีแนวโนม้ต ่ากว่าศกัยภาพ เน่ืองจากปัญหาบางประการ เช่น ปัญหาการขยายตวัของการ
ส่งออกยงัมีขอ้จ  ากดัจากการฟ้ืนตวัอยา่งล่าชา้ของเศรษฐกิจโลกและราคาสินคา้ส่งออกท่ีลดลง  
ปัญหาการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวท่ีส่งผลมาจากปัญหาของการเมืองยงัตอ้งใชเ้วลาและตลาด
ท่องเท่ียวมีการแข่งขนักนัมากข้ึนท าใหน้กัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวฝ่ังยโุรป         
ท่ีมีระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมีการเปล่ียนจุดหมายการเดินทางท่องเท่ียว
เน่ืองจากปัญหาการเมืองของประเทศไทยในตอนน้ี อีกทั้งปัญหาอาชญากรรมในไทยยงัเกิดข้ึน    
อยา่งต่อเน่ืองและโรคระบาดจากต่างประเทศ เช่น โรคไวรัสอีโบล่า เป็นตน้ ปัญหาการขยายตวั   
ของการลงทุนยงัมีขอ้จ  ากดัจากการใชก้  าลงัการผลิตท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่าและความล่าชา้ในการอนุมติั
ส่งเสริมการลงทุนในช่วงคร่ึงปีแรก และปัญหาการจ าหน่ายและการผลิตรถยนตย์งัคงปรับตวัลดลง
จากฐานการจ าหน่ายท่ีสูงในปีก่อน ดงันั้นประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีหลงั
ของปี 2557 ควรใหค้วามส าคญักบัการเร่งรัดการส่งออกใหส้ามารถขยายตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
คาดการณ์และการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจตามการคา้โลก  (ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, 
2557) ท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนไปจนถึงปี 2558 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพ่ิมรายไดจ้ากตลาดหลกั    
และตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งส่งเสริมการคา้ชายแดนและการคา้ในภูมิภาค การฟ้ืนฟภูาค     
การท่องเท่ียวโดยการสร้างความเช่ือมัน่และแกไ้ขปัญหาส าคญัในภาคการท่องเท่ียวโดยสร้าง    
ความมัน่ใจและเนน้นกัท่องเท่ียวทางประเทศจีนท่ีมีการมาท่องเท่ียวในประเทศไทยอยูแ่ลว้ใหเ้พ่ิม
ปริมาณมากข้ึน เน่ืองจากสภาพการเมืองและการปกครองท่ีเป็นระบอบเดียวกนัจะเป็นโอกาส        
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ในการเพ่ิมอตัราการท่องเท่ียวได ้การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2557 และ
การเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 ใหไ้ด ้การเร่งรัดอนุมติัส่งเสริมการลงทุน
และสนบัสนุนใหก้ารลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัมีเมด็เงินเขา้สู่เศรษฐกิจโดยเร็ว การสร้างความเช่ือมัน่ 
โดยการเร่งรัดโครงการลงทุนท่ีส าคญัของภาครัฐ และการด าเนิ นนโยบายการเงินท่ีเอ้ืออ  านวย       
ต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการดูแลรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท  อยา่งไรก็ดี สถานการณ์
ทางการเมืองในปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีท าใหน้กัลงทุนต่างชาติตดัสินใจยา้ยฐานการผลิต     
หรือหนัไปลงทุนในประเทศอ่ืน เน่ืองจากเห็นว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพและมีความเส่ียงต ่า       
เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน อีกทั้งมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีและมีท าเลท่ีตั้งเหมาะส าหรับการเป็นฐาน
การผลิตหลงัจากเขา้สู่ AEC ผูป้ระกอบการคาดว่าการส่งออกสินคา้จะปรับดีข้ึนเป็นล าดบั           
ตามแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และจะสามารถเป็นแรงขบัเคล่ือนของเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป เช่นเดียวกบัภาคการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนหลงัจากสถานการณ์ทางการเมือง  
เร่ิมผอ่นคลายลง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2557) จะเห็นได้
ว่าจากสถานการณ์และผลของเศรษฐกิจส่งผลต่อเน่ืองและเก่ียวโยงกบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ   
นัน่รวมถึงกิจกรรมและภาวะของตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

 
สรุปภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรัพยช่์วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ดชันีตลาด

หลกัทรัพยไ์ทยยงัคงปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และสูงกว่าก่อนท่ีจะมีสถานการณ์ทางการเมืองใน
เดือนตุลาคม 2556 การเขา้ควบคุมสถานการณ์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ในเดือน
พฤษภาคมท่ีผา่นมา และมีการประกาศนโยบายฟ้ืนฟเูศรษฐกิจต่างๆ ก่อนจะน าไปสู่กระบวนการ
เลือกตั้งคร้ังใหม่ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนและส่งผลใหมี้แรงซ้ือกลบัเขา้มาในช่วง
ปลายไตรมาส 2 โดยกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัภายในประเทศ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 
ในขณะท่ีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑดี์ โดยอตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้ทรงตวัอยูใ่นระดบั
ต ่าจนกระทัง่อาจกลายเป็นภาวะเงินฝืด ตลาดหุน้จึงเป็นความหวงัของนกัลงทุน แต่เน่ืองจาก          
ในตลาดหุน้ไทยมีสภาวะป่ันป่วน การลงทุนเกิดความไม่มีเสถียรภาพจึงเกิดความเส่ียงสูง การลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ท่ีมีผูดู้แลและบริหารเงินลงทุนใหจึ้งน่าจะปลอดภยักว่าและเป็น
ทางเลือกใหก้บันกัลงทุนได ้แต่ LTF เป็นการลงทุนระยะยาวจึงอาจเกิดความเส่ียงจากการบริหาร
จดัการ และมีนโยบายลงทุนแบบเดียว คือ ลงทุนในหุน้หรือตราสารทุน จึงมีความเส่ียงจากความผนั
ผวนของราคาหุน้ตามปัจจยัต่างๆ เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้  ความเส่ียงจากการลงทุน
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงในการพิจารณาลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุน คือ
โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้ยิง่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่
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แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้นยิง่มีความเส่ียงสูงข้ึน (วลีรัตน์ ปานลบ, 2556) โดยกองทุน LTF  จะมี
ความเส่ียงท่ีระดบั 6 จากระดบัความเส่ียงทั้งหมดท่ีระดบั 8 เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีลงทุนในตราสาร
ทุน ดงันั้นความเส่ียงจึงเกิดจากความผนัผวนของราคาหรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารท่ีปรับ
ข้ึน-ลง โดยไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด ความผนัผวนของค่าเงิน                
และอตัราดอกเบ้ีย  เป็นตน้ 
 

เส่ียงต ่า 

   

 

 
 

  
เส่ียงสูง 

ซับซ้อนต ่า 

      
ซับซ้อนสูง 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
 

       

 กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม 

ตลาดเงินท่ี ตลาดเงินท่ี พนัธบตัร ตราสารหน้ี ผสม ตราสาร หมวดอุต- ท่ีลงทุนใน 

ลงทุนเฉพาะ ลงทุนใน รัฐบาล     แห่งทุน สาหกรรม ทรัพยสิ์น 

ในประเทศ ต่างประเทศ           ทางเลือก 

  บางส่วน             

 
ภาพที่ 1  ปัจจยัแสดงระดบัความเส่ียงในการลงทุนของกองทุน 
ท่ีมา: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย (KTAM), 2556: ออนไลน์ 

 
จากการศึกษากองทุนรวมหุน้ระยะยาว ( LTF) ความเส่ียงแต่ละกองทุนไม่แตกต่างกนั 

เน่ืองจากเป็นการลงทุนในตราสารทุนเหมือนกนั อีกทั้งการเปล่ียนแปลงของราคาไม่ผนัผวนมากนกั 
จึงเนน้การศึกษาและใหค้วามส าคญัทางดา้นผลตอบแทนในแต่ละกองทุน และ เมื่อเกิดการลงทุนก็
จะก่อใหเ้กิดรายได ้นกัลงทุนทั้งหลายจึงตอ้งมีวิธีการบริหารรายไดโ้ดยการวางแผนการลงทุน 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) และในประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือก าลงัพฒันาจะนิยมลงทุน        
ในกองทุนรวมเน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีมีมลูค่าสูงข้ึนเร่ือยๆ ดงัจะแสดงสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
กองทุน LTF และ RMF  
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ภาพที่ 2  แสดงสดัส่วนการเพ่ิมข้ึนของขนาดของกองทุน LTF และ RMF และกองทุนรวมทัว่ไป 
ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC), 2556: ออนไลน์ 

 
 จากการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนขนาดของกองทุน  LTF และ RMF ส่งผลใหก้องทุนดงักล่าวยงั
มีแนวโนม้จ านวนบญัชีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆอีกดว้ย  
 

 
 

ภาพที ่3  แสดงสดัส่วนการเพ่ิมข้ึนของจ านวนบญัชีกองทุน LTF และ RMF และกองทุนรวมทัว่ไป 
ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC), 2556: ออนไลน์ 
 

อีกทั้งการลงทุนในกองทุนรวมยงัมีผูดู้แลเงินลงทุนให ้เหมาะกบัผูท่ี้ขาดความรู้ในการ
ลงทุน (สรุปภาพรวมกองทุนรวม,  2557) จึงเป็นเหตุผลท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษา  LTF เน่ืองจากการ
ลงทุนผา่น  LTF จะท าใหผู้ท่ี้ลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์อนัส าคญัจากรัฐ คือ การลดหยอ่นภาษี   
และใน LTF เป็นช่องทางการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่าการลงทุนแบบอ่ืน  เพราะนโยบายของ 
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LTF ก็คือลงทุนในหุน้ จากขอ้มลูผลตอบแทนของการลงทุนในทรัพยสิ์นต่างๆของประเทศไทย 
ช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา (2518-2548) การลงทุนในหุน้ใหผ้ลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปี แมว้่าในช่วง
ปี 2540-2544 จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท าใหร้าคาหุน้ลดลงอยา่งมาก  ส่วนพนัธบตัรในช่วงเดียวกนั   
ใหผ้ลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อปีทั้งท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมากนกัเพราะเป็น
สินทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนคงท่ี  ส่วนเงินฝากธนาคารใหผ้ลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี และทองค า    
ใหผ้ลตอบแทนเพียงร้อยละ 3 ต่อปี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 2557) อีกทั้งความเส่ียงจาก
การลงทุนผา่น LTF ยงันอ้ยกว่าการลงทุนในหุน้โดยตรง เน่ืองจากการลงทุนผา่น LTF เหมาะ
ส าหรับนกัลงทุนท่ีกลวัความเส่ียง ยอมรับความเส่ียงไดน้อ้ย หรือแมข้าดความรู้ท่ีจะมีการลงทุน
โดยตรงเอง นกัลงทุนเหล่าน้ีจึงตอ้งการมืออาชีพท่ีจะเขา้มาดูแลและบริหารจดัการเงินลงทุนให้   
โดยกรณีศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกกองทุน LTF ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากกองทุนของธนาคารกรุงไทย จ ากดั  (มหาชน)เป็นบริษทัท่ีมีทุน
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ จ  านวน 200 ลา้นบาท โดยเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเพียง
แห่งเดียวท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 
99.99 อีกทั้งเป็นบริษทัท่ีตระหนกัปัจจยัในเร่ืองความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ  รวมทั้งความซ่ือสตัย์
สุจริต ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั  ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีผา่นมา  ซ่ึงบริษทัไดรั้บ
การสนบัสนุนจากลกูคา้ นกัลงทุน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ท าใหธุ้รกิจของบริษทัมีความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดและมีผลประกอบการและขนาดของทรัพยสิ์นภายใตก้าร
บริหารจดัการเป็นอนัดบั 1ใน4ภายใน5ปี (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย , 2556) และมี
จุดประสงคข์องการศึกษาเพื่อตอ้งการมีความสามารถในการ วิเคราะห์ ผลตอบแทนจาก การ
ด าเนินงานของกองทุนจากงบการเงินท่ีกองทุนไดท้ าการประกาศอยา่งต่อเน่ืองดว้ยอตัราส่วนทาง
การเงิน และน ากองทุนต่างๆมาวิเคราะห์สถานะและความแข็งแกร่งใหก้บันกัลงทุนในการเลือก
ลงทุนได ้ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งใชผ้ลการด าเนินงานของแต่ละกองทุนในการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานของกองทุนนั้นๆเพ่ือใชใ้นการพิจารณาและประเมินผล 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความแข็งแรงของสถานะทางการเงินของกองทุนหุน้ระยะยาวผา่น
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั โดยใชก้รณีศึกษาเป็นกองทุนหุน้ระยะยาว ( LTF) ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
2. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะประกอบการตดัสินใจในการลงทุนแก่นกัลงทุนท่ียงัขาด

ประสบการณ์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. เพื่อช่วยใหน้กัลงทุนท่ีมีความสนใจในหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงไทยมีความรู้ดา้น
ความเขม้แข็งของสถานะทางการเงินของ LTF ของธนาคาร 

 
2. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการณ์วิเคราะห์และใหค้  าแนะน าแก่ลกูคา้ทัว่ไป 
 
3. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนกัลงทุนทัว่ไปในการวิเคราะห์พ้ืนฐานความแข็งแรงของ

สถานะทางการเงินของหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการจะลงทุน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

1.  การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารจดัการโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ท่ีมีนโยบายลงทุนตามรูปแบบการลงทุน และ
ความเส่ียงในการลงทุน แบ่งเป็น 4 กองทุน ดงัน้ี 

 
1.1 กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 : KSET50LTF  

 
1.2 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮหุ์น้ระยะยาว : KSLTF  

 
1.3 กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว : KTLF  
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1.4 กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว70/30 : KTLF70/30  
 

2. การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัการพิจารณาการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม โดยมีเง่ือนไขการค านวณค่าสถิติและอตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี 

 
 2.1 ในการค านวณค่าสถิติของหมวดธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และตลาดรวม จะ

เลือกใชว้ิธีการเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ( Weighted Average) ตามมลูค่าหลกัทรัพย ์ตามราคาตลาดรวม 
(Market Capitalization) 

 
 2.2 ค่าสถิติจะถกูค านวณบนพ้ืนฐานของผลการด าเนินงาน 1 ปีท่ีผา่นมา(ในรอบ 

ใหใ้ช ้5 ปี) โดยจะอิงจากตวัเลขท่ีประกาศในงบการเงินล่าสุดของกองทุนนั้น (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2552) 
 



บทที่ 2 
 

แนวคดิทฤษฎแีละเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ทฤษฎีและแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 
 

การวิเคราะห์หลกัทรัพยนิ์ยมใชด้ว้ยกนั 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน และการ
วิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีขอ้ดี และขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ปัจจุบนันกัลงทุนจึงนิยมใช ้
2 วิธีมารวมกนัเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ การวิเคราะห์จะประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 
คือ การประเมินผลการด าเนินงาน รายได ้ก  าไรสุทธิ เพื่อคาดการณ์อนาคต โดยสามารถวิเคราะห์
จากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 
1.  การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) พิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบนั

และแนวโนม้ในอนาคตทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว เช่น อตัราตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ ประกาศออกมา อตัราเงินเฟ้อ GDP อตัราการว่างงาน อตัราการน าเขา้ส่งออก หรือนโยบาย
ของทางรัฐบาล และมาตรการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น 

 
2.  การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) หลงัจากนกัลงทุนไดข้อ้มลูภาพรวมทาง

เศรษฐกิจโดยรวมมาแลว้ นกัลงทุนสามารถน าขอ้มลูมาเลือกอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ พิจารณา
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีในภาวะเศรษฐกิจนั้นๆ อุตสาหกรรมท่ีเราสนใจอยูใ่นวงจรชีวิตช่วงใด 
ภาวะการแข่งขนัเป็นอยา่งไร การเขา้มาของคู่แข่งท าไดง่้ายหรือยาก เช่น นโยบายการสนบัสนุน
อุตสาหกรรมของภาครัฐ นโยบายภาษีของรัฐบาล เป็นตน้ เพ่ือท่ีเป็นขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุน 
 

3.  การวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) เป็นการคน้หาบริษทัท่ีน่าสนใจลงทุน โดยดู
จากลกัษณะและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ความสามารถและบุคลากร รวมถึงผลประกอบการและ
สถานะทางการเงินของธุรกิจว่ามีแนวโนม้เป็นอยา่งไร มีโอกาสท่ีการลงทุนจะสร้างผลก าไรหรือไม่ 
โดยทัว่ไปนกัลงทุนจะวิเคราะห์จากโอกาสทางธุรกิจ และอตัราส่วนทางการเงินว่ามีระดบั
ความสามารถในการแข่งขนัมากหรือนอ้ย อตัราส่วนทางการเงินเป็นการเปรียบเทียบหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างรายการในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึง โดยแสดงในรูปสดัส่วน หรือ
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อตัราร้อยละ เช่น การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ดว้ยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน การ
วิเคราะห์ความสมารถในการท าก  าไร ดวัยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน อตัราก าไรขั้นตน้ เป็นตน้ (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2557) โดยการวิเคราะห์ระดบับริษทัจะสามารถแยกออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

 3.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็น
การวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไม่ใช่ตวัเลข และไม่สามารถเปรียบเทียบในเชิงตวัเลขได ้โดยจะพิจารณา
ถึงการบริหารงานของบริษทั เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูในเชิงพรรณาโดยใชก้ารวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือการพิจารณาภาพรวมของธุรกิจ เป็นตน้(วรรณภา  ยิง่ยนืยง, 
2551)  

 
3.2  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็น

การวิเคราะห์ขอ้มลูในเชิงตวัเลขโดยใชง้บการเงินของธุรกิจซ่ึงประกอบไปดว้ยงบดุล งบก าไร
ขาดทุน งบประกอบเงินลงทุนในปีท่ีผา่นมาและในปีปัจจุบนั เพ่ือน ามาก าหนดตวัแปรต่างๆ เช่น 
ก  าไรสุทธิ สินทรัพยสุ์ทธิ หน้ีสิน และเงินปันผลในอนาคต รวมถึงราคาหลกัทรัพย ์ท่ีตอ้งน ามา
พิจารณา และวิเคราะห์ใหอ้ยูใ่นรูปของอตัราส่วนหรืออตัราร้อยละ โดยการพิจารณาแต่ละกองทุน
นั้นจะใชก้ารดูอนัดบัผลตอบแทนท่ีเราสามารถเลือกการจดัอนัดบัไดห้ลายแบบหลายมุมมอง (สรุป
ภาพรวมกองทุนรวม, 2555) ดงัต่อไปน้ี 

 
 ภาพรวม – แสดงความนิยมและผลตอบแทนนบัแต่ตน้ปี 

 
 ผลตอบแทนระยะสั้น – ยอ้นหลงั1 วนั, 1 สปัดาห์ , 1 เดือน , 3 เดือน ,         

6 เดือน 
 

 ผลตอบแทนระยะยาว – ยอ้นหลงั 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี, และ 10 ปี 
 

 พอร์ตโฟลิโอ – Equity Style Box, Total Asset  
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โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และใชข้อ้มลูทางการเงินของกองทุนหุน้
ระยะยาว(LTF)ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั  (มหาชน)  ยอ้นหลงัเป็นเวลา 5 ปี ตามค่าสถิติและสูตร
การค านวณผลการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย์  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552) 
สาเหตุจากการใชข้อ้มลูประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนประเภท LTF ท่ีมีการ
ใชข้อ้มลูยอ้นหลงัเพียง 5 ปี เน่ืองจากกองทุน LTF เป็นกองทุนท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ.2547 จาก
การท่ีภาครัฐสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะลงทุนระยะยาวในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงขอ้มลูเก่ียวกบัรายละเอียดงบการเงิน และทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
LTF จึงมีเพียงพอใหพ้ิจารณายอ้นหลงัประมาณ 5 ปี  ตามรายงานงบการเงิน และตามรูปแบบ
มุมมองของผลตอบแทนระยะยาว (เดลินิวส์, 2555) โดยมีสูตรวิเคราะห์ตามแนวด่ิงตามทฤษฎีต่างๆ
มากมายและตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้  าการประกาศไว ้โดยมีการเลือกใชสู้ตรวิเคราะห์ค่าสถิติ และสูตร
วิเคราะห์ทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัการพิจารณาผลตอบแทนในกองทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2552) ดงัน้ี 
 

1.  สูตรค่าสถิต ิ(Key Statistics) 
 

1.1  Net Asset Value: NAV มลูค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน
ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง  ซ่ึงค่า NAV จะ
ประกาศเป็นรายวนัจึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพิจารณากองทุนรวม 
 

1.2 Geometric mean ค่าเฉล่ียเรขาคณิต คือค่ากลางของการถอดค่ารากท่ี n ของผล
คูณของขอ้มลูจ านวน n (ถา้มีขอ้มลูอยูจ่  านวน n) ค่าเฉล่ียเรขาคณิตเหมาะท่ีจะใชใ้นการค านวณ
ค่าเฉล่ียท่ีเป็นร้อยละ อตัราส่วน เลขดชันี และอตัราการเจริญเติบโต ( Growth Rate) ซ่ึงสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการหาค่าเฉล่ียการเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ  

 
2.  สูตรอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) 

 
2.1  Return on Asset ผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นอตัราส่วนช้ีถึงประสิทธิภาพ

ของบริษทัในการน าสินทรัพยไ์ปลงทุนใหเ้กิดผลตอบแทน โดยเป็นค่าท่ีแสดงถึงผลก าไรท่ีบริษทั
หาไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีบริษทัใชด้  าเนินการ  ซ่ึงเป็นอตัราส่วนในการวิเคราะห์ภาพรวมการ
ด าเนินงานของบริษทัและน ามาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 
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2.2  Return on Equity อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อวดั
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเ้กิด
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ  ซ่ึงเป็นอตัราส่วนในการวิเคราะห์ภาพรวมการ
ด าเนินงานของบริษทัและน ามาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 
 

2.3  Net Profit Margin อตัราส่วนก าไรสุทธิ  เป็นการค านวณก าไรสุทธิหลงัจาก
หกัค่าใชจ่้ายของกองทุนสามารถน ามาใชใ้นการพิจารณาการด าเนินงานของกองทุน  ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนในการวิเคราะห์ภาพรวมการด าเนินงานของบริษทัและน ามาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 

 
2.4  อตัราส่วนภาระหนีสิ้น เป็นการวิเคราะห์ว่ามีระดบัภาระหน้ีสินในปัจจุบนัสูง

มากนอ้ยเพียงใด  และภายใตส้ถานะการเงินท่ีเป็นอยูเ่ราจะสามารถช าระหน้ีไดห้รือไม่  ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนในการวิเคราะห์ภาพรวมการด าเนินงานของบริษทัและน ามาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 
 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์กองทุนรวมทั้งสูตร
ค านวณค่าสถิติต่างๆและการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  (Net Asset Value : NAV) คือ มลูค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง หกั
ออกดว้ยค่าใชจ่้ายและหน้ีสินของกองทุนรวมนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้จะท าการค านวณมลูค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุนตามราคาตลาด ( Mark to Market) ในแต่ละวนั  เพื่อใหส้ะทอ้นถึงมลูค่าท่ีเป็นจริงตาม
สภาวะตลาดท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552) ซ่ึงค่า NAV สามารถ
น ามาใชใ้นการตดัสินใจลงทุนได ้โดยการวดัอตัราการเจริญเติบโตของกองทุนรวมตลอดช่วง
ระยะเวลาหน่ึงๆ 

 

NAV  =             สินทรัพยสุ์ทธิ 

    จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ 

     
ค่าเฉลีย่เรขาคณติ (Geometric mean: GM) คือค่ากลางของการถอดค่ารากท่ี n ของผลคูณ

ของขอ้มลูจ านวน n (ถา้มีขอ้มลูอยูจ่  านวน n) ค่าเฉล่ียเรขาคณิตเหมาะท่ีจะใชใ้นการค านวณค่าเฉล่ีย
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ท่ีเป็นร้อยละ อตัราส่วน เลขดชันี และอตัราการเจริญเติบโต ( Growth Rate) ซ่ึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการหาค่าเฉล่ียการเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ (ชลลดา หลวงพิทกัษ,์ 2555) โดย
การศึกษาค่าสถิติ และอตัราส่วนทางการเงินคร้ังน้ี จะใชค่้า GM ในการวดัอตัราการเจริญเติบโต 
และวดัความแข็งแกร่งของกองทุนทั้ง 4 กองทุน เพื่อน ามาเปรียบเทียบในการตดัสินใจลงทุน 

 
กรณี ใชค้  านวณอตัราค่าเฉล่ียของผลตอบแทน 

 

  GM  = n
nxxxx ))...()()(( 321  

 
โดยท่ี GM คือ ค่าเฉล่ียเรขาคณิตของอตัราการเจริญเติบโต ( Growth Rate) 
 

nx  คือ ค่าสงัเกตล าดบัท่ี n 
 
กรณี ใชค้  านวณอตัราการเจริญเติบโตตามช่วงระยะเวลา 

 
  GM  = 1n

y

x  

 
โดยท่ี GM คือ ค่าเฉล่ียเรขาคณิตของอตัราการเจริญเติบโต ( Growth Rate) 
 

X คือ ค่าสงัเกตในปีสุดทา้ย 
 
Y คือ ค่าสงัเกตในปีเร่ิมตน้  
 
n คือ ระยะเวลา  
 
 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ( Return On Assets : ROA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง

ความสามารถในการท าก  าไรจากสินทรัพยข์องบริษทั โดยสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทันั้น
ประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้และส่วนของหน้ีสิน ค่า ROA น้ียิง่สูงยิง่ดี เพราะแสดงว่าบริษทัมี
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ความสามารถในการท าก  าไรสูงเมื่อเทียบกบัมลูค่าสินทรัพยท่ี์ลงทุน โดยเกณฑค่์า ROA ตอ้ง
มากกว่า 5 % ข้ึนไปหากค่า ROA ของบริษทัต ่ากว่า 5% นกัลงทุนมืออาชีพมกัจะไม่ใหค้วามสนใจ
กบับริษทันั้น (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552) 

 
 

ROA  =   ก าไรงวด12เดือน x 100 

        สินทรัพยร์วม 

   
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (Return on Equity:ROE)  เป็นตวัท่ีบ่งบอกถึงความสามารถ

ของบริษทัในการน าเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ไปท าใหง้อกเงยไดใ้นอตัราผลตอบแทนเท่าไหร่ ค่า 
ROE น้ียิง่สูงยิง่ดี โดยนกัลงทุนมืออาชีพจะมองหาหุน้ท่ีมีค่า ROE สูงกว่า 12-15% อยา่งต่อเน่ือง
หลายๆ ปี ดงันั้นเกณฑก์ารพิจารณาค่าของ ROE ของแต่ละกองทุนท่ีนกัลงทุนจะเลือกตอ้งมีค่า
มากกว่า 12% ข้ึนไป (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552) 

 

  ROE  =            ก าไรงวด12เดือน x 100 

    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั(เฉล่ีย) 

  
อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) คืออตัราส่วนทางการเงินเพื่อดูความสามารถใน

การท าก  าไรของกิจการตวัหน่ึง ถา้อตัราส่วนก าไรสุทธิสูงจะดี เน่ืองจากแสดงถึงความสามารถใน
การท าก  าไรของกิจการว่ามีก  าไรสุทธิเป็นจ านวนมาก และยอ่มแสดงถึงการก าหนดนโยบายของ
กิจการในการควบคุมรายได ้ค่าใชจ่้ายและบริหารงานท่ีดีดว้ย ดงันั้นก  าไรสุทธิควรจะสม ่าเสมอหรือ
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเกณฑก์ารพิจารณาอตัราก าไรตอ้งเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปีล่าสุด 
ตามรูปแบบมุมมองภาพรวมของกองทุนรวมส าหรับผลตอบแทนระยะยาว  เพื่อสามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหารของบริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2552) 
 

อตัราก าไรสุทธิ   =    ก าไรสุทธิ x 100 

         รายได ้
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อตัราส่วนภาระหนีสิ้น ควรอยูใ่นเกณฑต์ ่า จากอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยใ์นการด าเนิน
ธุรกิจของกิจการ สินทรัพยข์องกิจการส่วนหน่ึงอาจไดม้าจากการซ้ือหรือไดม้าจากการลงทุนจาก
เจา้ของ และอีกส่วนหน่ึงอาจไดม้าจากการกูย้มืจากภายนอกหรือจากบุคคลอ่ืนก่อใหเ้กิดหน้ีสินข้ึน
ภายในกิจการ ดงันั้นหน้ีสินจึงเป็นภาระผกูพนัท่ีส่งผลท าใหกิ้จการตอ้งจ่ายช าระหน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืน
ในอนาคต ดงันั้นเกณฑก์ารพิจารณาภาระหน้ีสินในปีล่าสุดควรอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าปีท่ีผา่นมาอยา่ง
เปรียบเทียบ และต ่าอยา่งต่อเน่ือง (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552) 

 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ =    หน้ีสินงวด12เดือน x 100 

      สินทรัพยง์วด12เดือน 

 
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตวัเลขท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรายการท่ีส าคญัในงบ

การเงิน ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานะบริษทั ทั้งน้ี อตัราส่วนทางการเงิน สามารถน ามาใช้
พิจารณาตดัสินใจลงทุนได ้ ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินส าหรับการวิเคราะห์กองทุนท่ีน าเสนอเป็น
ตวัเลือกใหน้กัลงทุนน ามาวิเคราะห์กองทุนรวมท่ีตอ้งการศึกษาเพ่ือท าการลงทุน อีกทั้งนกัลงทุน
ควรเลือลงทุนดว้ยความระมดัระวงั และศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนประกอบไปกบัการวดัดว้ยเคร่ืองมือ
ดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี เพื่อช่วยใหส้ามารถคาดการณ์แนวโนม้การเติบโตของกองทุนไดส่้วนหน่ึง นกั
ลงทุนควรน าค่าต่างๆ ของอตัราส่วนทางการเงินของกองทุนไปเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนั
ของปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งรอบคอบ นอกจากนกัลงทุนจะใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงินซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณแลว้ ควรน าขอ้มลูเชิงคุณภาพมาพิจารณาประกอบการลงทุน
ดว้ย เช่น ขนาดของกองทุน ลกัษณะการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือโครงสร้างของเงินทุน เป็นต้น 

 
เอกสารและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 อศิรินทร์  บุญเอนกพฒัน์ ( 2555) การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดใ้ชข้อ้มลู
ทุติยภูมิรายวนั ในช่วงเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน มิถุนายน 2555 จ านวนทั้งหมด 897 ขอ้มลู ดว้ย
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นโดยวิธีการประมาณค่าก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  โดยมีการใชข้อ้มลู
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปริมาณการซ้ือขายจากนกัลงทุนต่างประเทศ  ปริมาณการซ้ือขายจาก
นกัลงทุนสถาบนัภายในประเทศ ราคาน ้ ามนัดิบรายวนั  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลเงินบาท ต่อ

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E2D%7d%7bu0E34%7d%7bu0E28%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d%7bu0E19%7d%7bu0E17%7d%7bu0E23%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E1A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E40%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E01%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E31%7d%7bu0E12%7d%7bu0E19%7d%7bu0E4C%7d/a|cdd4c8c3d4b9b7c3ec+bad8adcde0b9a1bed1b2b9ec/-3,-1,0,B/browse
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สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ และ  อตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัอาย ุ 1 เดือน เป็นตวัแปรควบคุม  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาความสมัพนัธร์ะหว่าง  ปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และ  
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณการลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มีความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในทิศทางตรงกนัขา้ม  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 นอกจากน้ีในการทดสอบหา
ความสมัพนัธร์ะหว่าง ปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และ  อตัราผลตอบแทนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนธนัวาคมซ่ึงเป็นเดือน ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวมากท่ีสุดของปี ผลปรากฎว่าไม่มีความสมัพนัธร์ะหว่าง ปริมาณการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือน
ธนัวาคมอยา่งมีนยัส าคญั 
 

รัตตกิาล กนัทาปวง (2554) การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนหุน้
ระยะยาวท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดั การศึกษาคร้ังน้ีมุ่ง
ท่ีจะวิเคราะห์ทางเลือกของการลงทุนท่ีนกัลงทุนมีเป้าหมายท่ีจะไดรั้บความพอใจท่ีสูงสุด จากการ
ลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว ซ่ึงกองทุนท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์หุน้ระยะ
ยาว (LTF) มีทั้งหมด 6 รูปแบบการลงทุนไดแ้ก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวปันผล  70/30 
(SCBLT1), กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาว พลสั(SCBLT2), กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะ
ยาว เอม็เอไอ (SCBLT3), กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4), กองทุนเปิดไทย
พาณิชยหุ์น้ระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) และกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวทาร์เก็ต 
(SCBLTT) โดยใชม้ลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ท่ีเป็นขอ้มลูรายเดือนตั้งแต่ วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน
ของแต่ละกองทุน ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ศึกษาอตัรา
ผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงานของกองทุนหุน้ระยะยาวดว้ยวิธีตวัช้ีวดั (Sharpe 
Index) และ การวิเคราะห์แบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ ์จากการศึกษาใน  2 ส่วนแรกพบว่า กองทุน
เปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาว เอม็เอไอ(SCBLT3) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากท่ีสุด และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุดเช่นกนั ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) มี
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด จึงมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่าท่ีสุดเช่นกนั ส่วนการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหุน้ระยะยาว ตามมาตรวดัของ  Sharpe พบว่าต่อ  1หน่วยของความเส่ียงของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาว เอม็เอไอ (SCBLT3) ใหผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด และกองทุนเปิด
ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) ใหผ้ลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด การศึกษาน้ีจะสามารถ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาว เอม็เอไอ (SCBLT3) ซ่ึงมีลกัษณะเด่น
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กว่าทุกๆกองทุน ดงันั้นความพอใจในอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้
ระยะยาว เอม็เอไอ (SCBLT3) จึงมีค่ามากท่ีสุด และกองทุนท่ีมีลกัษณะเด่นในล าดบัท่ี 2 คือ กองทุน
เปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาว พลสั(SCBLT2) 

 
 เคลวนิ  ซิม, กรูไม  หลวิ, ไวท์คานาท  พอร์ค คมิแมน , จนิหยาน  ลี (2554) กรณีศึกษาท่ี
อตัราส่วนทางการเงินผา่นทางกราฟเสมือนของหุน้ bicliques กบัค่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีคลา้ยกนั
ในปีท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีคลา้ยกนั เราจะตรวจสอบสมมติฐานน้ีโดยกลุ่มของหุน้ท่ีแสดง
เหมือนกนัค่าอตัราส่วนทางการเงินในปีท่ีผา่นมาการจดักลุ่มและจากนั้นศึกษาการเคล่ือนไหวของ
ราคา น าเสนอโดยใชก้ราฟเสมือน biclique (CGQB) กราฟยอ่ยเพื่อจดักลุ่มหุน้  สามารถก าหนด ได้
สามมิติ (3D) อตัราส่วนทางการเงินว่าหุน้ท่ีมีค่าเหมือนกนัในปีท่ีผา่นมาและยงัสามารถจดัการค่าท่ี
ขาดหายท่ีมีในขอ้มลูหุน้ นอกจากน้ีนกัลงทุนสามารถวิเคราะห์ ดา้น 3มิติ เหล่าน้ีเพ่ือส ารวจ
ความสมัพนัธร์ะหว่างหุน้และอตัราส่วนทางการเงิน พฒันาการอ่านกราฟยอ่ย CGQB จากขอ้มลูหุน้ 
ผา่นการวิเคราะห์การทดลองท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าสมมติฐานท่ีถกูตอ้ง นอกจากน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการมี
กลยทุธก์ารลงทุนท่ีใชก้ลุ่มของหุน้โดย กราฟยอ่ย  CGQB มีผลตอบแทนท่ีสูงกว่าท่ีไม่ได้ ลงทุน  
นอกจากน้ียงัด  าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอยา่งกวา้งขวางใน CGQB และแสดงใหเ้ห็นว่ามี
ประสิทธิภาพในชุดขอ้มลู 3 มิติท่ีแตกต่างกนัและการตั้งค่าพารามิเตอร์ได ้
 

วฒัพร ไม้วฒันา (2553) ศึกษาการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม( Return on Asset:ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ
(Return on Equity:ROE) และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to equity ratio:D/E Ratio) 
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเงินลงทุนและหลกัทรัพย ์โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นแนวทางหน่ึงของนกัลงทุนในการวิเคราะห์พิจารณาและช้ีวดัคุณภาพก าไร
ของกิจการก่อนตดัสินใจลงทุน การทดสอบน้ีสรุปผลไดว้่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม
(Return on Asset:ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ (Return on Equity:ROE) และ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ(Debt to equity ratio:D/E Ratio)ไม่มีความสมัพนัธก์บัราคาหุน้ 
ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากลกัษณะธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรัพยต์อ้งอาศยัหน้ีสินใน
การด าเนินกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งสาเหตุอาจมาจากขอ้จ ากดัของขอ้มลูท่ีน ามาใช ้
ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บมาจากขอ้มลูเพียงแหล่งเดียว อีกทั้งระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูอาจไม่เพียงพอ อาจ
ท าใหข้อ้มลูกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถเป็นตวัแทนประชากรได ้ดงันั้นนกัลงทุนควรเลือกปัจจยัอ่ืนๆ 
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เช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษทั เป็นตน้ ในการวิเคราะห์
พิจารณาตดัสินใจลงทุน เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน  

 
 แพทริค ควอค คุน จอื (2553) ความเช่ือมโยงระหว่าง ระดบัราคาของกองทุนรวมตราสาร
ทุนและตลาดราคาหุน้: หลกัฐานจากวิธีการในระยะยาวและการวิเคราะห์สาเหตุของฮ่องกง ความ
จ าเป็นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ( MPF) งานวิจยัน้ีคือการศึกษาแรกเพ่ือตรวจสอบระยะสั้นและ
ระยะยาว ความเช่ือมโยงระดบัราคาระหว่างกองทุนหุน้ภายใตก้ารบงัคบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(MPF) โครงการฮ่องกงและดชันีมาตรฐานวดัจากดชันีท่ีแตกต่างกนัการออกแบบโดยฮ่องกง
กองทุนรวมท่ีลงทุนสมาคม (HKIFA) ในช่วง 2001-2008 การทดสอบในระยะยาวจะใชใ้นการระบุ
ความสมัพนัธร์ะยะยาวระหว่างระดบัราคาและดชันีตลาดหุน้ความสมัพนัธร์ะยะสั้นระหว่างพวกเขา
มีการวิเคราะห์โดยการทดสอบ ของเกรนเจอร์ เราพบว่ามีความเป็น 56.43% ของเงินทุนท่ีมีระดบั
ราคาของพวกเขากบัดชันีตลาดหุน้ ในระยะสั้นการทดสอบ ของเกรนเจอร์แสดงใหเ้ห็นว่าเงินทุน
บางส่วนระดบัราคาท่ีมีทั้งระยะสั้นและระยะ ยาวกบัดชันีตลาดหุน้ ; ในขณะท่ีบางกองทุนหุน้จะ
พบว่ามีระยะสั้นกบัดชันีตลาดหุน้ แต่ไม่มีระยะยาวกบัดชันีน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าบางส่วนของผูจ้ดัการ
กองทุนไดเ้คยพยายามท่ีจะออกแบบพอร์ตการลงทุนของพวกเขาพยายามท่ีจะชนะตลาด การ
วิเคราะห์ในระยะยาวยงัจะท าเพื่อตรวจสอบความสมัพนัธร์ะยะยาวระหว่างระดบัราคาท่ีฮ่องกงของ
ระดบัราคาท่ีกองทุนหุน้และดชันีทอ้งถ่ินตลาดหุน้ดชันี Hang Seng, การประเมินการด ารงอยูข่อง
ผลประโยชน์จากการกระจายการลงทุนทัว่โลกโดยการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เงินทุน 
ผลการวิจยัพบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บประโยชน์ความหลากหลายทัว่โลกโดยการลงทุนใน
สหรัฐและกองทุนหุน้ญ่ีปุ่น 
 

สุรีย์ วงัไพบูลย์ (2552)  การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือเพ่ือศึกษาลกัษณะโครงสร้างของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว และวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว จ  านวน 22 กองทุน ท่ีครบก าหนดในปี  2551 ขอ้มลูท่ีใชศ้ึกษา เป็นขอ้มลูทุติยภูมิ
รายวนัตั้งแต่  1 มกราคม  2548 ถึง 31 ธนัวาคม  2551 รวมเป็น  980 วนั กลุ่มตวัอยา่งใชก้องทุนรวม
หุน้ระยะยาวท่ีครบก าหนดในปี 2551 จ านวน 22 กองทุนโดยใชแ้บบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์
Capital Asset Pricing Model : CAPM ผลการศึกษาพบว่า ผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนไดต้าม
ประเภทของกองทุนซ่ึงอาจแบ่งไดต้าม นโยบายการลงทุน การเลือกหุน้ลงทุน และสดัส่วนในการ
ลงทุน วิธีเหล่าน้ีผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาก่อนตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนใดๆ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีผู ้
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ลงทุนยอมรับได ้หรือ แบ่งตามนโยบายปันผล ซ่ึงวิธีน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้อยากไดเ้งินก าไรคืนบา้ง
ระหว่างการลงทุน แต่เงินปันผลท่ีไดต้อ้งเสียภาษี และมีการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงถือเป็นตน้ทุน
ต่อหน่วยของกองทุนท่ีผูล้งทุนเลือกเช่นกนั ผลการศึกษาการประมาณค่าความเส่ียง พบว่าอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทั้ง  22 กองทุน กบั อตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอายุ  1 ปี มีความสมัพนัธใ์นระยะยาว 
ผลตอบแทนของกองทุนมีความเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด  

 
 วชัรุตม์ วชัรวงศ์สิทธิ์ (2552) การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย มีวตัถุประสงคว์ิเคราะห์และเปรียบเทียบความเส่ียงผลการ
ด าเนินงาน พร้อมศึกษาการใชเ้ทคนิค Value at Risk (VaR) และประยกุตใ์ชเ้ทคนิคน้ีในการวดัความ
เส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทกอง1 ในประเทศไทย จ านวน 16 
กองทุน โดยใชข้อ้มลูราคาปิดหน่วยลงทุนรายสปัดาห์ และรายเดือน และมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อ
หน่วยรายเดือน จ  าแนกตามช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2551 
จากการวิเคราะห์พบว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั บ่งช้ีถึงความผนั
ผวนของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่มากนกั และใหผ้ลตอบแทนเป็นบวก และอยูใ่นระดบัท่ีสูงกว่าอตัรา
ผลตอบแทนของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนในดา้นความเส่ียงพบว่ากองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
โดยส่วนใหญ่ แมม้ีการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ค่าความเส่ียงยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าความเส่ียงของตลาด ส่วนการค านวณหา
ความเส่ียงดว้ยวิธี Value at Risk (VaR) ช่วยผูล้งทุนในการพิจารณาเลือกกองทุนท่ีจะลงทุน 
เน่ืองจากสามารถวดัความเส่ียงออกมาเป็นมลูค่าได ้การศึกษาน้ีมีขอ้จ  ากดัดา้นเวลาและจ านวน
ขอ้มลู พบว่ามาตรวดั Treynor ไม่สามารถอธิบายผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
ท่ีมีค่าเบตา้เป็นลบ แต่มีค่ามาตรวดั Treynor เป็นบวกได ้ผูล้งทุนจึงควรระมดัระวงัประเด็นเหล่าน้ี 
และการศึกษาคร้ังต่อไปควรน าเคร่ืองมืออ่ืนๆมาใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานร่วมดว้ย 
 
 ภณดิา สัจจะเดชาชัย (2549) การศึกษาวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปล่ียนแปลงของ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม(Return on Asset:ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ
(Return on Equity:ROE) และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to equity ratio:D/E Ratio)
กบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์
การศึกษาเพื่อใหเ้ป็นแนวทางหน่ึงของนกัลงทุนในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์การศึกษา
คร้ังน้ีสรุปไดว้่าการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ส่งผลต่อการ
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เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงในอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม
การตดัสินใจลงทุนตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สภาพแวดลอ้มการลงทุน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษทั ฯลฯ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีแม่นย  ามากข้ึน และท าให้
ความเส่ียงจากการลงทุนลดลงดว้ย 

 
จากการทบทวนเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถใหค้วามรู้ในการวิเคราะห์

ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ ท าใหท้ราบว่า กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนเหมือนกนัในการแสดงขอ้มลูเปรียบเทียบขอ้มลูบริษทัจดัการจะตอ้งแสดงอตัราส่วนการ
เปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานนั้น ยอ้นหลงัจากวนัท่ีค  านวณปัจจุบนัจนถึงอดีต เช่น 3เดือน 6
เดือน 1ปี 3ปี 5ปี หรือ10ปี และตั้งแต่วนัแรกท่ีจดัตั้งกองทุนนั้น อตัราผลตอบแทนการลงทุนเป็น
ปัจจยัหลกัในการวดัผลด าเนินงานของกองทุนหน่ึงเพื่อเทียบกบัผลตอบแทนของกองทุนอ่ืน 
กองทุนต่าง ๆ จึงถกูจดักลุ่มตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนั และน าอตัรา
ผลตอบแทนการลงทุนมาเปรียบเทียบกนั กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดี ก็จะสามารถน ามาใชใ้น
การจดัอนัดบัเพื่อผลทางการตลาดได ้

 
นิยามศัพท์ 

 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ( Return On Assets : ROA)ยิง่สูงยิง่ดี  เป็นการวดั
ความสามารถในการท าก  าไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการ ด าเนินงาน  ว่าใหผ้ลตอบแทน
จากการด าเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น( Return On Equity :ROE) คือ ก  าไรสุทธิหารดว้ยส่วนของผู ้
ถือหุน้  โดยส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบัสินทรัพยร์วมลบดว้ยหน้ีสินรวม เราใช ้ ROE ในการวดั
ความสามารถของบริษทัในการสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ แต่การวดั ROE เพียงอยา่งเดียวไม่
เพียงพอท่ีจะสามารถตดัสินใจลงทุนได ้
 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  (Net Asset Value : NAV) คือ มลูค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง  ซ่ึง
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โดยปกติแลว้จะท าการค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามราคาตลาด ( Mark to Market) ในแต่
ละวนั เพื่อใหส้ะทอ้นถึงมลูค่าท่ีเป็นจริงตามสภาวะตลาดท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

 
 Geometric mean ค่าเฉลีย่เรขาคณติ  คือค่ากลางของการถอดค่ารากท่ี n ของผลคูณของ
ขอ้มลูจ านวน n (ถา้มีขอ้มลูอยูจ่  านวน n) ค่าเฉล่ียเรขาคณิตเหมาะท่ีจะใชใ้นการค านวณค่าเฉล่ียท่ี
เป็นร้อยละ อตัราส่วน เลขดชันี และอตัราการเจริญเติบโต ( Growth Rate) ซ่ึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการหาค่าเฉล่ียการเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ 
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long term Equity Fund) หมายถึง กองทุนรวมท่ีเนน้การลงทุน
ในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยทางการสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือเพ่ิม
สดัส่วนผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยใหต้ลาด
ทุนไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ทั้งน้ีผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการลงทุน  ตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีกรมสรรพากรก าหนด (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2557) 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

สภาพทั่วไปและวธิีการศึกษา 
 

 สภาพทั่วไปของตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือ ตลาดหุน้ เป็นสถานท่ีสาํหรับซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยร์ะยะยาว 
ของ บริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดรอง  (Secondary Market) ทั้งน้ีจะทาํการซ้ือขายเฉพาะ
หลกัทรัพยท่ี์ไดอ้อกจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไปแลว้เท่านั้น หลกัทรัพยร์ะยะยาว จะ
ประกอบไปดว้ยตราสารหน้ี และตราสารทุนซ่ึงประกอบไปดว้ย  หุน้สามญั  หุน้บุริมสิทธิ  ใบสาํคญั
แสดงสิทธิแบบต่างๆ ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์หุน้กู ้และ หน่วยลงทุน  เป็นตน้ โดยเรียกว่าเป็น
ประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีอยูแ่ทบทุกประเทศทัว่โลก 

 
สรุปภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าพรวมปี 2556 มีตลาดทุนในตลาดเกิดใหม่จากการเพ่ิม

สภาพคล่องทางการเงินเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น ซ่ึงส่งผลใหส้ภาพคล่อง
ทางการเงินในตลาดทุนโลกเพ่ิมสูงข้ึน อยา่งไรก็ดีนบัแต่ช่วงกลางปี 2556 เร่ิมมีสญัญาณการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และยโุรป จึงมีส่วนทาํใหผู้ล้งทุนกลบัไปใหค้วามสนใจลงทุนใน
ตลาดพฒันาแลว้มากข้ึน ขณะท่ีภาพรวมเศรษฐกิจไทยซ่ึงเติบโตในอตัราท่ีลดลงประกอบกบัมีความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองตลอดช่วงคร่ึงหลงัของปี กระทบต่อโครงการลงทุนภาครัฐและการขยายตวั
ของเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ทั้งน้ี ในปี 2556 ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยประสบความสาํเร็จโดดเด่นใน
ระดบัภูมิภาคอาเซียนในหลายๆ ดา้น  ไดแ้ก่  SET index ปรับเพ่ิมข้ึนทาํสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี  
มลูค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัปรับเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 5 หม่ืนลา้นบาท สูงสุดนบัตั้งแต่ตลาด
หลกัทรัพยเ์ปิดทาํการ และสูงท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนและมลูค่าตลาดรวมของหุน้ IPO ทาํสถิติ
สูงสุดนบัตั้งแต่ตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดทาํการ และมีหุน้กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน BTSGIF เป็นหุน้ 
IPO ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน และ MSCI เพ่ิม 5 หลกัทรัพยไ์ทยในการคาํนวณดชันีของ MSCI 
Global Standard Indices ซ่ึงเป็นการเพ่ิมจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์มากท่ีสุดในเอเชีย  อีกทั้งมีบริษทัจด
ทะเบียนไทย 3 บริษทัเป็นองคป์ระกอบในดชันี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซ่ึงมาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  และบริษทัจดทะเบียนไทยมีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดใน
ภูมิภาค และตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ มีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัสูงสุดนบัตั้งแต่เร่ิมเปิดซ้ือ
ขาย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
 
กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน ( investment vehicle) สาํหรับผูล้งทุนรายยอ่ยท่ี

ประสงคจ์ะนาํเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขดัดว้ยอุปสรรคหลายประการท่ีทาํใหก้าร
ลงทุนดว้ยตนเองไม่สามารถไดผ้ลลพัธต์ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ  เช่น มีทุนทรัพยจ์าํนวนจาํกดั  ไม่
สามารถกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเภทไดม้ากพอ  หรือเพื่อลดความเส่ียงจากการ
ลงทุน แมก้ระทัง่การไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญในการลงทุน หรือ ไม่มีเวลาจะศึกษา 
คน้หา และติดตามขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสินใจการลงทุน  กองทุนรวม จึงเป็นเคร่ืองมือในการ
ลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการจดัการลงทุนอยา่งเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายใหก้ารลงทุนไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีดีสุด ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้

 
 ในการจดัตั้งกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  (บลจ. ) จะยืน่รายละเอียดของ

โครงการจดัการกองทุนรวม  ซ่ึงรวมถึงนโยบายการลงทุนเพ่ือขอจดัตั้งกองทุนรวมกบั  สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) เมื่อไดรั้บอนุญาตแลว้ บลจ.  ก็จะออก
และเสนอขาย หน่วยลงทุน  ของกองทุนรวมใหก้บัผูล้งทุน  เม่ือเสร็จส้ินการขายก็จะนาํเงินค่าขาย
หน่วยลงทุนท่ีไดม้ารวมเป็นกองทรัพยสิ์นและนาํมาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบั ก.ล.ต. ซ่ึงจะทาํ
ใหก้องทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก บลจ. ทนัที (ซ่ึงหาก  บลจ.  ท่ีบริหารกองทุน
รวมเกิดประสบปัญหาดา้นการเงินหรือปิดกิจการ  ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็จะไม่ถกูกระทบ)
หลงัจากนั้น  บลจ.  จะนาํเงินลงทุนของผูล้งทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นต่างๆ  เช่น  
หุน้ หุน้กู ้พนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ เพ่ือนาํดอกผลกลบัคืนมาสู่กองทุนรวมนั้นต่อไป 

 
โครงสร้างของกองทุนรวม  ถกูกาํหนดข้ึนเพ่ือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  โดย

ประกอบดว้ยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีต่าง ๆ และผูก้าํกบัดูแล  ทั้งท่ีเป็นองคก์รของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ ไดแ้ก่  
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1.  บริษทัจดัการ  บริษทัจดัการตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตจดัการ
ลงทุนจากกระทรวงการคลงัเท่านั้น บริษทัจดัการเป็นผูก้าํหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุนและวตัถุประสงค ์เพื่อนาํเสนอขออนุมติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  และตอ้งบริหารจดัการลงทุน
ตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนนั้นโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี  บริษทัจดัการจะแจง้นโยบายการ
ลงทุนและวตัถุประสงคใ์นการลงทุนใหผู้ล้งทุนทราบ  ในหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท่ี
แจกจ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนไดศ้ึกษาก่อนท่ีจะลงทุน  

 
ผู้ที่เกีย่วข้องกบักองทุนรวม 
 
1. ผูดู้แลผลประโยชน์  ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นสถาบนัการเงิน  ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัจดัการ  
ผูดู้แลผลประโยชน์จะเป็นตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน  ทาํหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของผู ้
ถือหน่วยลงทุน เช่น  

 
 ดูแลใหบ้ริษทัจดัการจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการ

ลงทุนของโครงการลงทุน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และท่ีไดจ้ดแจง้ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  
 
 ทาํหนา้ท่ีชาํระราคาค่าซ้ือและรับชาํระราคาจากการขายทรัพยสิ์น  

 
 เก็บรักษาทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวม  

 
 สอบทานความถกูตอ้งของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  

 
 ดาํเนินคดีฟ้องร้องแทนผูถื้อหน่วยลงทุนหากบริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ  

 
2. ตวัแทนสนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน  ปัจจุบนับุคคลท่ีจะทาํหนา้ท่ีเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมได้  ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น  ตวัแทน
สนบัสนุนขายหน่วยลงทุน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด  และผา่นการทดสอบความรู้ใน
หลกัสูตรการเป็นตวัแทนขายจากสถาบนัท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.  เห็นชอบ ข้ึนทะเบียนรายช่ือกบั
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตอ้งปฏิบติัและทาํหนา้ท่ีในการขายตามกรอบท่ีกฎหมายกาํหนด  เพื่อป้องกนัการ
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ขายและการโฆษณาชวนเช่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผดิในสาระสาํคญั ตวัแทนสนบัสนุนขายหน่วยลงทุน 
หรือท่ีเรียกกนัอยา่งเป็นทางการว่า  ผูท้าํหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม มีสอง
ระดบั ไดแ้ก่  

 
2.1 ตวัแทนสนบัสนุนการขาย-ระดบัหน่ึง (Investment Planner (IP)) หมายถึง บุคคลท่ี

สามารถให ้คาํแนะนาํในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจ
ลงทุนทัว่ไป ทั้งท่ีเป็น คาํแนะนาํทัว่ไป และ คาํแนะนาํเฉพาะเจาะจง  

 
2.2 ตวัแทนสนบัสนุนการขาย-ระดบัสอง (Fundamental Guide (FG)) หมายถึง บุคคล

ท่ี สามารถให ้คาํแนะนาํในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ผูส้นใจลงทุน ทัว่ไป เฉพาะท่ีเป็น คาํแนะนาํทัว่ไป เท่านั้น 

  
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาต

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหม้ีหนา้ท่ีดูแลทะเบียนรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของ
ผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ บริษทัจดัการอาจทาํหนา้ท่ีเป็น
นายทะเบียนหน่วยลงทุน สาํหรับกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนก็ได ้ 

 
4. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี 

และมีช่ือข้ึนทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทั
จดัการ มีหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  ตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบงบการเงิน
ของกองทุนใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานบญัชี  

 
5. สมาคมบริษทัจดัการลงทุน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน จดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์จดทะเบียน
สมาคมกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. มีบริษทัจดัการท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน
รวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล และการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
เป็นสมาชิก สมาคมมีหนา้ท่ีกาํหนดจรรยาบรรณ และวางมาตรฐานในการปฏิบติั  ใหบ้ริษทัสมาชิก
ยดืถือและปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกราย  กาํหนดบทลงโทษเมื่อบริษทัสมาชิกฝ่าฝืนและไม่
ปฏิบติัตาม  
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6. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นองคก์รของภาครัฐ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์
รวมถึงการจดัการลงทุน ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือ ขอ้กาํหนดตามความในกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
ประเภทของกองทุนรวม 

 
ดว้ยกองทุนรวมเป็นเสมือนหน่ึงเคร่ืองมือในการลงทุนของผูล้งทุน ดงันั้น  จึงตอ้งมีความ

หลากหลายเพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัแต่ละลกัษณะของผูล้งทุน  โดยทัว่ไปกองทุนรวมสามารถ
แบ่งออกได ้ดงัน้ี  

 
1. แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน  

 
1.1 กองทุนปิด (Closed-End fund) กองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนคงท่ี ไม่เพ่ิมข้ึนและไม่

ลดลง และเปิดใหมี้การจองซ้ือเพียงคร้ังเดียวเม่ือจดัตั้งโครงการ มีกาํหนดอายโุครงการแน่นอน และ
บริษทัจดัการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดอายโุครงการ  ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบกาํหนดอายโุครงการได ้โดยส่วนใหญ่แลว้ อายโุครงการของกองทุน
รวมในประเทศไทย จะมีกาํหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน  บริษทัจดัการอาจนาํหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดรอง(ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) หรือจดัใหมี้ ตวัแทนจดัการซ้ือขาย (Market maker)  

 
1.2 กองทุนเปิด ( Open-End fund) กองทุนรวมท่ีสามารถเพ่ิมหรือลดหน่วยลงทุนได้  

ไม่มีกาํหนดอายโุครงการ และบริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วย  ลงทุนตามกาํหนดเวลาท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน เช่น ทุกวนั ทุกสปัดาห์ ทุกสองสปัดาห์  ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน 
กองทุนเปิดจึงเป็นท่ีนิยม มากกว่ากองทุนปิด เพราะมีสภาพคล่องมากกว่า  
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 

ตารางเปรียบเทียบกองทุนปิดและกองทุนเปิด  

 
กองทุนปิด  กองทุนเปิด  

1. จาํนวนหน่วยลงทุน  กาํหนดแน่นอนไม่เพ่ิม ไม่ลด สามารถเพ่ิมหรือลดลงได ้

2. อายุโครงการ  มีกาํหนดแน่นอน ไม่มีกาํหนด (evergreen) 

3. การซ้ือหน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดใหจ้องซ้ือคร้ังเดียวเม่ือเร่ิม
โครงการหากประสงคซ้ื์อเพ่ิมใน
ภายหลงั ตอ้งเขา้ซ้ือในตลาดรอง 
(กรณีบริษทัจดัการทาํหน่วยลงทุน
เขา้จดทะเบียนซ้ือขาย) หรือแสดง
ความจาํนงกบัตวัแทนขาย ( market 
maker) ท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้ง  
 

สามารถซ้ือเพ่ิมจาํนวนหน่วยกบั
บริษทัจดัการโดยตรง หรือติดต่อ
ผ่านตวัแทนสนบัสนุนการขาย ท่ี
บริษทัจดัการแต่งตั้ง ทั้งท่ีเป็น
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เช่น 
ธนาคาร หรือบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึง
จะทาํหนา้ท่ีส่งคาํสั่งซ้ือมายงั
บริษทัจดัการ  

4. การขายคืนหน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 

บริษทัจดัการไม่รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจนกวา่จะครบอายุโครงการ 
หากผูล้งทุนมีความจาํเป็นตอ้งใช้
เงิน ตอ้งขายหน่วยลงทุนท่ีถือไวใ้น
ตลาดรองในราคาตลาดใหแ้ก่ผู ้
ประสงคซ้ื์อ  

บริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงกาํหนดเวลาท่ีระบุไว้
ในหนงัสือช้ีชวน (รายวนั ราย
สัปดาห์ รายเดือน) ในราคาเท่ากบั
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หกัดว้ย
ค่าธรรมเนียม(ถา้มี)  

5. การจดทะเบียนซ้ือขาย 
 
 
 

นิยมจดทะเบียนซ้ือขายหน่วยลงทุน
ในตลาดรอง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 

ไม่นิยมจดทะเบียนซ้ือขายหน่วย
ลงทุนในตลาดรอง เพราะสามารถ
ซ้ือขายผ่านตวัแทนสนบัสนุนการ
ขายไดอ้ยู่แลว้  

 
2. แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของสาํนกังาน ก.ล.ต.  
 

2.1 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม บริษทัจดัการตอ้งรายงานค่าเฉล่ียการถือครองตราสารทุนใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.  ทราบ

javascript:openwin('1',%20'�ͧ�ع�����������觷ع')
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ทุกรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เกา้เดือน และสิบสองเดือนของรอบบญัชีกองทุน หากค่าเฉล่ีย
การถือครองตราสารทุนไม่ถึงร้อยละ 65 ในรอบระยะเวลาใด  ใหบ้ริษทัจดัการแสดงเหตุผลโดย
ชดัเจน เพื่อท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.  จะไดน้าํไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนทราบต่อไป 
โดยทัว่ไปแลว้ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน มีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนรวม  ท่ีมีนโยบายลงทุนใน
ตราสารประเภทอ่ืน จึงเหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดสู้ง และควรลงทุนเพื่อหวงัผลท่ี
ดีกว่าในระยะยาว  
 

2.2 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้  (General fixed income fund) กองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในหรือมีไวเ้ฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบใหก้องทุนประเภทดงักล่าวลงทุน
ได ้หา้มมิใหก้องทุนรวมตราสารแห่งหน้ีลงทุนหรือ  มีไวซ่ึ้งตราสารทุนหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
(หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ยกเวน้แต่สาํนกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุญาต เมื่อมีผูใ้หค้าํรับรองท่ีน่าเช่ือถือ
ไดว้่าจะเป็นผูรั้บ ซ้ือตราสารทุนหลงัการแปลงสภาพนั้นออกไปจากกองทุนโดยทัว่ไปแลว้  กองทุน
รวมตราสารแห่งหน้ี มีความเส่ียงนอ้ยกว่ากองทุนรวมท่ีมีนโยบาย  ลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะ
สาํหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดน้อ้ยกว่า  
 

2.3 กองทุนรวมตราสารแห่งหนีร้ะยะยาว  (Long-term fixed income fund) กองทุน
รวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวเ้ฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต .กาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบใหก้องทุนประเภทดงักล่าว
ลงทุนไดโ้ดยกองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะดาํรงพอร์ตโฟริโอดูเรชนั ( portfolio duration) ในขณะใด
ขณะหน่ึงของกองทุนรวมนั้นมากกว่าหน่ึงปีข้ึนไป  พอร์ตโฟริโอดูเรชนั  (portfolio duration) 
หมายถึง  อายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกัของกระแสเงินท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  
พอร์ตโฟริโอดูเรชนัมากกว่าหน่ึงปี มีความหมายโดยทัว่ไปว่า ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและมีไว ้มี
อายเุฉล่ียมากกว่าหน่ึงปี เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงตํ่า และสามารถลงทุนระยะยาว
ได ้ 

 
2.4 กองทุนรวมตราสารแห่งหนีร้ะยะส้ัน  (Short-term fixed income fund) กองทุน

รวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวเ้ฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบใหก้องทุนประเภทดงักล่าว
ลงทุนได ้โดยกองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะดาํรงพอร์ตโฟริโอดูเรชนั ( portfolio duration) ในขณะใด
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ขณะหน่ึงของกองทุนรวมนั้นไม่เกินหน่ึงปี พอร์ตโฟริโอดูเรชนัตํ่ากว่าหน่ึงปี  มีความหมาย
โดยทัว่ไปว่า ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและมีไว ้มีอายเุฉล่ียนอ้ยกว่าหน่ึงปี เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ี
ตอ้งการลงทุนระยะสั้น และตอ้งการความเส่ียงตํ่า  
 

2.5 กองทุนรวมผสม (Balanced fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด  หรือ
ใหค้วามเห็นชอบใหก้องทุนประเภทดงักล่าวลงทุนได้ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะดาํรงอตัราส่วนการ
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนในขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินร้อยละ  65 และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 35 
ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม กองทุนผสม  ลงทุนในตราสารไดทุ้กประเภท  ผูจ้ดัการ
กองทุนสามารถแสวงหาโอกาสลงทุนท่ีดีกว่าไดท้ั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ี  แต่
เป็นการจดัสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั ceiling และ floor ในการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนผสม เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง  
 

2.6 กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุ่น (Flexible portfolio fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน 
ก.ล.ต.กาํหนด หรือใหค้วามเห็นชอบใหก้องทุนประเภทดงักล่าวลงทุนได ้ทั้งน้ี การลงทุนในหรือมี
ไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนดงักล่าว ข้ึนกบัการตดัสินใจลงทุน
ของผูจ้ดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนรวมผสมแบบ
ยดืหยุน่ สามารถลงทุนในตราสารทุกประเภทเช่นเดียวกบักบักองทุนรวมผสม  แต่ไม่มีขอ้กาํหนด
เก่ียวกบั ceiling และ floor ในการลงทุนในตราสารทุนแต่อยา่งใด การจดัสรรเงินลงทุนของกองทุน
รวมผสมแบบยดืหยุน่ระหว่างตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ี จึงอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง  
 

2.7 กองทุนรวมหน่วยลงทุน  (Fund of funds) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  เน่ืองจากกองทุนรวมมี
ขอ้ดีหลายประการ ท่ีสาํคญัคือ มีการกระจายการลงทุน  ความเส่ียงจึงลดลง ทั้งยงัมีตน้ทุนเฉล่ียตํ่า  
กองทุนรวมหน่วยลงทุนจึงรับเอาขอ้ไดเ้ปรียบดงักล่าวมา นอกจากนั้นแลว้ กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ยงักระจายการลงทุนไปในหลาย กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของหลายผูจ้ดัการกองทุนและหลาย
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บริษทัจดัการ จึงเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีกวา้งขวางกว่า ขอ้เสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน  อยู่
ท่ีมีค่าธรรมเนียมในการจดัการและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ซํ้าซอ้น  
 

2.8 กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ  (Warrant fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เพ่ิมทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม การลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ มีความเส่ียงสูง กองทุนประเภทน้ีจึงมีความเส่ียงสูงมาก  
 

2.9 กองทุนรวมกลุ่มธุรกจิ (Sector fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมี
ไวซ่ึ้งตราสารทุนของบริษทัท่ีมีธุรกิจหลกัประเภทเดียวกนัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนด  โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตวั  จึงมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน
โดยทัว่ไป  
 

 2.10 กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพและมีกาํหนดชาํระเงินตน้เม่ือทวงถามหรือมีอายคุงเหลือไม่
เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกบั  กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี
ระยะสั้น มีความเส่ียงตํ่าสุด เหมาะสาํหรับการลงทุน ระยะสั้นของผูล้งทุนท่ีไม่ตอ้งการความเส่ียง 
 

3. กองทุนรวมประเภทพเิศษ 
 

3.1 กองทุนรวมมีประกนั ( Guarantee fund) กองทุนรวมมีประกนั คือ  กองทุนรวมท่ี
บริษทัจดัการจดัใหม้ีสถาบนัการเงินเป็นผูป้ระกนัต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า  จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงิน
ลงทุนและผลตอบแทน ตามจาํนวนเงินท่ีประกนัไว้  (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายตุามระยะเวลาประกนัท่ีกาํหนด  วตัถุประสงคข์องการจดั
ใหม้ีกองทุนรวมมีประกนั  ก็เพ่ือท่ีจะทาํใหผู้ล้งทุนมีความมัน่ใจว่า เงินลงทุนของตนจะไม่สูญ  
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกนั การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงในมาตรฐาน 10 
แบบตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้นก่อนการลงทุน  สถาบนัการเงินท่ี
เป็นผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนั ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  
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  3.1.1 เป็นธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  หรือ
ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย์  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งน้ี  ผูป้ระกนัดงักล่าวจะตอ้ง
สามารถดาํรงเงินกองทุนและกนัเงินสาํรองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ
ธุรกิจนั้น  
 

3.2.2 เป็นธนาคารต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัแรก
จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ท่ีไดรั้บการยอมรับจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

 
4. กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (Retirement mutual fund)  

 
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ คือ กองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมและ

การลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไวส้าํหรับการเกษียณอายท่ีุมีคุณภาพ ผูล้งทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป  
เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ม่เกินปีละ  300,000 
บาท ทั้งน้ี ใหน้บัรวมเงินลงทุนมนกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ หรือ  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
แลว้แต่กรณี ผูล้งทุนจะไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัภาษีเงินไดท้นัที ตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมลงทุน  

 
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เหมาะสาํหรับนกัลงทุนประเภทดงัต่อไปน้ี 
 

1. ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงแต่เดิมมาขาดโอกาสสะสมเงินลงทุนแบบปลอดภาษี  
เพราะไม่มีระบบบาํเหน็จบาํนาญรองรับ  

 
2. ลกูจา้งท่ีนายจา้งยงัไม่พร้อมท่ีจะจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  ทาํใหล้กูจา้งไม่

สามารถสะสมเงินลงทุนเพื่อวยัเกษียณได ้ 
 
3. ลกูจา้งหรือขา้ราชการท่ีอยูใ่นระบบบาํเหน็จบาํนาญอยูแ่ลว้ และประสงคท่ี์จะลงทุน

มากกว่าเดิม เพื่อใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีใหเ้ต็มวงเงิน  300,000 บาท ตามท่ีรัฐบาลใหก้าร
สนบัสนุนและส่งเสริม  
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เง่ือนไขการลงทุนเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดแ้ก่ 
 
 1. เงินลงทุน ตอ้งมาจากเงินไดจ้ากการประกอบอาชีพเท่านั้น เช่น ค่าจา้ง โบนสั  เบ้ีย

ประชุม เงินบาํเหน็จบาํนาญ ค่ารับเหมา ค่านายหนา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึง  เงินไดจ้ากดอกเบ้ีย เงินปันผล 
เงินค่าเช่า และเงินค่าขายทรัพยสิ์น (ยกเวน้ในกรณีเป็นการคา้ปกติ สาํหรับเงินไดส้องประเภทหลงั) 

 
 2.  ผูล้งทุนท่ีมีเงินไดต้อ้งลงทุนแบบผกูพนั คือ ลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  แต่

เมื่อมีความจาํเป็นอาจระงบัการลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงปีติดต่อกนั  แต่หากผูล้งทุนไม่มีเงินไดใ้นปีใด
หรือหลายปีติดต่อกนั  ผูล้งทุนสามารถว่างเวน้การลงทุนได้  โดยไม่ถือว่าเป็นการผดิเง่ือนไขการ
ลงทุนและเมื่อมีเงินไดก้็ใหล้งทุนต่อไป โดยนบัอายกุารลงทุนตั้งแต่ปีแรกท่ีลงทุน 

 
 3.  เงินลงทุนขั้นตํ่า ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละสามของรายได ้หรือไม่นอ้ยกว่าหา้พนับาท

ต่อปีอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตํ่ากว่า ในการคาํนวณรวมเงินลงทุนขั้นตํ่า ใหร้วมเงินลงทุนใน
ทุก ๆ กองทุนท่ีลงทุนในปีนั้น ๆ  

 
4. เงินลงทุนขั้นสูง ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินได้  แต่ตอ้งไม่เกินสามแสนบาท

ต่อปี ในการคาํนวณรวมเงินลงทุนขั้นสูง ใหร้วมเงินลงทุนใน ทุก ๆ กองทุนท่ีลงทุนในปีนั้น ๆ  
 
5. กองทุนไม่จ่ายเงินปันผล  

 
6. หา้ม นาํหน่วยลงทุนของกองทุนไป จาํหน่ายจ่ายโอน หรือ นาํไปเป็นประกนั  

 
7. หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกาํหนด ท่ีผูล้งทุนจะมีอายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์และ

ถือหน่วยลงทุนมานอ้ยกว่าหา้ปี  ผูล้งทุนตอ้งนาํเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บในช่วงหา้ปี
ปฏิทินล่าสุดไปคืนกรมสรรพากร และนาํเงินกาํไรส่วนเกินทุนท่ีเกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
ไปคาํนวณรวมเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดใ้นปีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  
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นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 
การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงในมาตรฐาน 10 แบบของสาํนกังาน ก.ล.ต.  ตามท่ีได้

กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนในระดบัท่ีแตกต่างกนั ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาให้
ถ่ีถว้นก่อนการลงทุน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัอายขุองผูล้งทุน  การยอมรับความเส่ียง และการคาดหวงั
ผลตอบแทน  

 
5. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)  
 
กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ คือ กองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเงินท่ีไดจ้ากการ

จาํหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไดพ้ิจารณา
อนุญาตใหม้ีการนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศไดใ้นวงเงินจาํกดัในแต่ละปี กองทุนรวมท่ีลงทุนใน
ต่างประเทศ จึงนบัเป็นช่องทางเพียงช่องเดียวท่ีผูล้งทุนไทยจะสามารถกระจายเงินลงทุนของตนให้
กวา้งขวางข้ึน และเป็นการลดความเส่ียงในการลงทุน  บริษทัจดัการท่ีสามารถจดัตั้งกองทุนรวมท่ี
ลงทุนในต่างประเทศ  ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบ  บริษทัจดัการอาจให้
ผูจ้ดัการกองทุนในต่างประเทศทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมได้  เน่ืองจากการลงทุนใน
ต่างประเทศตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าวในการจดัการลงทุน  นโยบายการลงทุน
ของ กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ อาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงในมาตรฐาน 10 แบบของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนในระดบัท่ีแตกต่าง
กนั ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้นก่อนการลงทุน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัอายขุองผูล้งทุน  การยอมรับความ
เส่ียง และการคาดหวงัผลตอบแทน กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ  ตอ้งลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด กล่าวคือ 

  
 5.1 ตอ้งนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจาํนวน เวน้แต่เป็นกรณีเงินฝากในประเทศ  

เพื่อสาํรองเงินไวส้าํหรับการดาํเนินงานของกองทุน รอการลงทุน รักษาสภาพคล่องของกองทุน  
เป็นตน้  

 
5.2 ตอ้งลงทุนในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขาย

หลกัทรัพย์  ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions 
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(IOSCO) หรือในประเทศท่ีมีตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นสมาชิกของ Federation International des 
Bourses de Valeurs (FIBV)  

 
 5.3 ผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือตราสารการเงินอ่ืนใดและผูรั้บฝากเงิน  ตอ้งเป็นบุคคลท่ีอยู่

ภายใตบ้งัคบักฎหมายของประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือของประเทศท่ีมีตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นสมาชิก
ของ FIBV  
 

 5.4 การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ หุน้นั้นตอ้งมีการซ้ือขายใน Organized markets ของ
ประเทศ นั้น ๆ (ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือศนูยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ  IOSCO 
หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นสมาชิกของ FIBV  

 
บริษทัจดัการตอ้งยืน่คาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อขอใหพ้ิจารณารับ

หน่วยลงทุนของ กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 15 วนั
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทุน  หากตลาดหลกัทรัพยส์ัง่ไม่รับหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพื่อยกเลิกกองทุน  
 

ตราสารที่ลงทุน 
 

1. ตราสารทุน ( equity instruments) หมายถึง ตราสารท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อ  เพื่อแสดง
สิทธิของความเป็นเจา้ของในกิจการนั้น ประเภทของตราสารทุนไดแ้ก่  
 

1.1 หุน้สามญั  (common stocks หรือ ordinary shares) คือ ตราสารสิทธิท่ีแสดงความ
เป็นเจา้ของกิจการ และเมื่อกิจการมีกาํไรจากการดาํเนินงาน  ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บเงินปันผลใน
อตัราท่ีจดัสรรโดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้  โดยคาํนวณตามสดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีถือครอง ทั้งน้ี  
เงินปันผลอาจมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัผลกาํไรจากการดาํเนินงานประจาํปีของกิจการ  

 
1.2 หุน้บุริมสิทธ์ิ (preferred stocks) คือ ตราสารสิทธิท่ีแสดงความเป็นเจา้ของกิจการท่ี

มีการจดบุริมสิทธ์ิไวอ้ยา่งชดัเจนไม่สามารถยกเลิกได ้เมื่อกิจการมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ผูถื้อหุน้
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บุริมสิทธ์ิจะไดรั้บเงินปันผลในอตัราคงท่ีตามท่ีจดบุริมสิทธ์ิไว ้  อาจจะมากหรือนอ้ยกว่าผูถื้อหุน้
สามญัก็ได ้แต่หากกิจการนั้นตอ้งเลิกดาํเนินการและมีการชาํระบญัชีโดยการขายทรัพยสิ์น  ผูถื้อหุน้
บุริมสิทธ์ิจะไดรั้บเงินคืนทุนก่อนผูถื้อหุน้สามญั  
 

 1.3 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้ (stock warrants) คือ ตราสารสิทธิท่ีกิจการออกใหแ้ก่ผู ้
ลงทุน เพ่ือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ออกใหม่ในราคา  จาํนวน และภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  ผูล้งทุน
จะมีสิทธิในความเป็นเจา้ของกิจการก็ต่อเม่ือไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ของกิจการนั้นแลว้เท่านั้น  
 

1.4 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน  คือ ตราสารสิทธิในการเป็นเจา้ของหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนเนน้การลงทุนในตราสารทุน ผูล้งทุนจะมีสิทธิในความเป็น
เจา้ของกิจการท่ีกองทุนรวมนั้นลงทุนไว้  ตามสิทธิท่ีเฉล่ียระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
กองทุนรวมนั้นนัน่เอง  
 

1.5 ตราสารแสดงสิทธิในอนุพนัธท่ี์มีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้  (stock options & 
futures) คือ สญัญาท่ีผูล้งทุนสองฝ่ายตกลงกนัเพ่ือซ้ือหรือขายหุน้ในราคา จาํนวน  และภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

2. ตราสารหนี ้(Debt Instruments) หมายถึง ตราสารแสดงความเป็นหน้ี หรือ สญัญาเงินกู้
ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป โดยสญัญาว่าจะใชเ้งินตามกาํหนด  และจ่ายดอกเบ้ียตามกาํหนด 
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นตราสารสิทธิท่ีแสดงความเป็น  "เจา้หน้ีของกิจการ" โดยทัว่ไปแลว้การ
ลงทุนในตราสารหน้ี  จะมีความเส่ียงนอ้ยกว่าการลงทุนในตราสารทุน ประเภทของตราสารหน้ี 
ไดแ้ก่  
 

2.1 ตราสารหน้ีภาครัฐ ไดแ้ก่  
 
 พนัธบตัรรัฐบาล (government bond)  

 
 พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ (state-owned enterprise bond)  

 
 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  
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 พนัธบตัรกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

 
 ตัว๋เงินคลงั (treasury bill)  

 
ตราสารหน้ีภาครัฐ มีความเส่ียงตํ่าสุดในดา้นความสามารถในการชาํระหน้ี แต่ตราสาร  หน้ี

ภาครัฐก็จะมีอตัราผลตอบแทนไม่สูงนกั ส่วนใหญ่จะมีอายกุารลงทุนยาว เพื่อมิใหเ้ป็นภาระของรัฐ
ในดา้นการบริหารและการจดัการหน้ี  ยกเวน้แต่กรณีของตัว๋เงินคลงั ซ่ึงรัฐบาลออกเพ่ือใชใ้นการ
กูย้มืเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วนั) หรือเพื่อดูดซบัเงินสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดเงิน  เพื่อรักษา
ระดบัอตัราดอกเบ้ียเท่านั้น  
 

2.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน ไดแ้ก่  
 

2.2.1 หุน้กู ้(Debenture) มีลกัษณะและคุณสมบติัตามสถานะของการเป็นเจา้หน้ี  
 
 หุน้กูม้ีประกนั (secured debt) มีการคํ้าประกนัหน้ีโดยบุคคลท่ีสาม  (ส่วน

ใหญ่ไดแ้ก่ บริษทัแม่หรือสถาบนัการเงิน)  หรือมีการวางหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นประกนัการชาํระหน้ี  ผู้
ลงทุนทรงสิทธิของความเป็นเจา้หน้ีเหนือกว่าเจา้หน้ีรายอ่ืน  
 

 หุน้กูไ้ม่มีประกนั ( non-secured debt) ปลอดการคํ้าประกนั  และปลอด
หลกัทรัพยท่ี์วางไวเ้ป็นประกนัการชาํระหน้ี  ผูล้งทุนทรงสิทธิของความเป็นเจา้หน้ีดอ้ยกว่าหุน้กูมี้
ประกนั  
 

 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (senior debt) ผูล้งทุนทรงสิทธิของความเป็นเจา้หน้ีเท่า
เทียมกบัเจา้หน้ีรายอ่ืน แต่ดอ้ยกว่าหุน้กูม้ีประกนั  
 

 หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (subordinated debt) ผูล้งทุนทรงสิทธิของความเป็นเจา้หน้ี 
เป็นรองเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีไม่ดอ้ยสิทธิ นัน่คือ ไดรั้บชาํระหน้ีคืนหลงัสุด  
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2.2.2 ตัว๋แลกเงิน (Bill of exchange) คือ ตราสารการเงินระยะสั้น ท่ีบุคคลรายหน่ึง
สัง่ใหบุ้คคลอีกรายหน่ึง จ่ายเงินตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงินนั้น ใหแ้ก่บุคคลอีกรายหน่ึง  ใน
วนัท่ีกาํหนดบนหนา้ตัว๋แลกเงินนั้น  ตัว๋แลกเงินสามารถซ้ือขายเปล่ียนมือไดใ้นตลาดเงิน ( money 
market) ส่วนใหญ่จะมีธนาคารหรือสถาบนัการเงินคํ้าประกนั หรือรับรอง หรือรับอาวลั  หรือสลกั
หลงัอยา่งไม่มีเง่ือนไข  

 
2.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ( Promissory note) คือ ตราสารการเงินระยะสั้นท่ีออกโดย

บุคคลรายหน่ึงสญัญากบับุคคลอีกรายหน่ึงว่า จะใชเ้งินจาํนวนท่ีระบุบนหนา้ตัว๋สญัญาใชเ้งิน พร้อม
ดว้ยดอกเบ้ียใหใ้นวนัท่ีกาํหนด  ตัว๋สญัญาใชเ้งินโดยส่วนใหญ่จะแลกเปล่ียนมือไม่ได ้( non-
negotiable) และแสดงขอ้ความไวบ้นหนา้ตัว๋ แต่ถา้ไม่มีการแสดงไวด้งักล่าว  และตัว๋สญัญาใชเ้งิน
นั้นมีธนาคารหรือสถาบนัการเงินคํ้าประกนั หรือรับรอง  หรือรับอาวลั ตัว๋สญัญาใชเ้งินนั้นก็
สามารถนาํมาซ้ือขายในตลาดเงินได ้ 

 
2.2.4 บตัรเงินฝากแลกเปล่ียนมือได ้( Negotiable Certificate of Deposit) คือ ตรา

สารแสดงการฝากเงินกบัธนาคาร สามารถแลกเปล่ียนมือไดใ้นตลาดรอง  หากพิจารณาจาก
ความสามารถในการชาํระหน้ี ตราสารหน้ีภาคเอกชนจะมีความเส่ียงมากกว่าตราสารหน้ีของภาครัฐ 
แต่ตราสารหน้ีภาคเอกชนจะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า และมีอายกุารลงทุนใหเ้ลือกมาก  ทั้งระยะ
สั้น ปานกลาง และระยะยาว  

 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ไดแ้ก่  
 

 1.1 เงินปันผล (Dividend) คือ เงินส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงานรายปีของกิจการ  
พิจารณาจดัสรรโดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้  ท่ีจดัใหมี้ข้ึนภายหลงัจากการรับรองงบดุลและงบ
การเงินของกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะประมาณเดือนเมษายนของทุกปี กฎหมายกาํหนดใหกิ้จการตอ้ง
จดัใหมี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในส่ีเดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีบญัชี และไม่เกินรอบ 
12 เดือนนบัจากวนัท่ีประชุมคร้ังหลงัสุด 
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1.2 กาํไรส่วนเกินทุน (Capital gain) คือ เงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากผลต่างของราคาขาย
หลกัทรัพย ์ท่ีสูงกว่าราคาทุน  

 
2. ผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหน้ี ไดแ้ก่  

 
 2.1 ดอกเบ้ียรับ (Interest Received) ผูล้งทุนจะไดรั้บดอกเบ้ียเป็นประจาํ  ตามจาํนวน

เงินท่ีคาํนวณจากอตัราดอกเบ้ียท่ีตราไว ้(coupon rate) บนตราสารหน้ี และตามกาํหนดเวลาท่ีระบุไว ้
ตวัอยา่งเช่น พนัธบตัรรัฐบาล มีอตัราดอกเบ้ียท่ีตราไวร้้อยละ 7 จ่ายดอกเบ้ียทุกหกเดือน หมายความ
ว่า ผูล้งทุนจะไดรั้บดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงิน 3.50 บาท ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม ของทุกปี เป็น
ตน้ และงวดสุดทา้ยจะไดรั้บดอกเบ้ียพร้อมการชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวน  
 

 2.2 ส่วนลดรับ (Discount earned) ในกรณีของตราสารหน้ีประเภท zero coupon bond 
ผูล้งทุนสามารถซ้ือตราสารหน้ีในราคาซ้ือลด หรือในมลูค่าท่ีต ํ่ากว่าจาํนวนเงินหนา้ตัว๋  (face value) 
ท่ีระบุไวว้่าจะใชคื้นในวนักาํหนดชาํระ ตวัอยา่งเช่น  

 
ตราสารหน้ีประเภท Zero coupon bond ท่ีไม่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีตราไว้ จาํนวนเงินท่ีจะชาํระ

คืน 1,000 บาท กาํหนดชาํระคืนในปีท่ี 5 นบัจากวนัลงทุน  จาํหน่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนในอตัรา
ผลตอบแทนจนถึงวนัครบกาํหนด (Yield to maturity) ท่ี 7% ต่อปี ราคาซ้ือของตราสารหน้ีประเภท 
Zero coupon bondจะคาํนวณไดเ้ท่ากบั 708.91บาท ส่วนลดรับจะเท่ากบั 1,000-708.91=291.09 บาท 
ส่วนลดรับ จึงเท่ากบั ส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือและราคารับชาํระคืนเม่ือครบกาํหนดนัน่เอง  
 

 2.3 กาํไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนเม่ืออตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน
ลดลง  และมีผลใหอ้ตัราผลตอบแทนในการลงทุน ( current yield) ท่ีมีผูป้ระสงคซ้ื์อจะลดลงดว้ย  
ราคาซ้ือขายของตราสารหน้ีท่ีมี coupon rate ท่ีตราไวใ้นอตัราสูงกว่า current yield จะขยบัตวัสูงข้ึน 
และเป็นท่ีมาของกาํไรส่วนเกินทุน 
 

กองทุนรวมไม่รับประกนัผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ  (ยกเวน้กรณีของกองทุนรวมมี
ประกนั) ผูล้งทุนอาจจะไดรั้บผลตอบแทน หรือไม่ก็ได ้หรืออาจจะขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุน
ก็ได ้เมื่อการลงทุนของกองทุนรวมมีกาํไร  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรในรูปของเงิน
ปันผล (Dividend) (ในกรณีท่ีกองทุนรวมนั้นมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล) และมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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ต่อหน่วยท่ีเพ่ิมข้ึน ผูล้งทุนก็จะไดรั้บ  กาํไรส่วนเกินมลูค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) เมื่อผูล้งทุน
นั้นขายคืนหน่วยลงทุน  ส่วนความเส่ียงของกองทุนรวมแต่ละประเภทนั้น  มีความเส่ียงในทาํนอง
เดียวกนักบัตราสารหรือหลกัทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมนั้น ๆ เนน้ลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุนก็จะ
มีความเส่ียงแบบเดียวกนัความเส่ียงของตราสารทุน  กองทุนรวมตราสารหน้ีก็จะมีความส่ียงแบบ
เดียวกบัตราสารท่ีเนน้ลงทุน เป็นตน้  
 

การค านวณราคาและการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  
 
กองทุนรวม ตอ้งคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวม

ลงทุนไวทุ้กวนัทาํการ การคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และ มลูค่าต่อหน่วย จะกระทาํตามขั้นตอน 
ดงัน้ี  

 
คาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ โดยการคาํนวณมลูค่าหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

ตามหลกัการมลูค่ายติุธรรม  (mark to market) กล่าวคือ ตอ้งคาํนวณมลูค่าจากราคาปิด หรือราคา
เสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย (ถา้หลกัทรัพยน์ั้นไม่มีการซ้ือขายในวนันั้น ) บวกกบั  เงินสดและรายไดค้า้งรับ
ทั้งหมดท่ีมี หกัดว้ย หน้ีสิน (ท่ียงัไม่ไดช้าํระราคา)  

 
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) = มลูค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาด + รายไดค้า้งรับ + เงินสด - 

หน้ีสิน  
 
คาํนวณมลูค่าต่อหน่วย โดยการนาํมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิมาหารดว้ย  จาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุนนั้น  
 
ดงันั้น NAV  = มลูค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาด + รายไดค้า้งรับ + เงินสด - หน้ีสิน 

จาํนวนหน่วยลงทุน  
 
กองทุนรวมตอ้งประกาศมลูค่าทรัพยสิ์น มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมลูค่าต่อหน่วย  ใหผู้ ้

ลงทุนทราบทุกวนัสุดทา้ย ของสปัดาห์ในกรณีของกองทุนปิด  และทุกวนัทาํการท่ีมีการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนเปิด การประกาศจะกระทาํในหนา้หนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 
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ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนงัสือพิมพข่์าวธุรกิจ และท่ีทาํการของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเพื่อเผยแพร่ให้
นกัลงทุนทราบ  

 
ภาษีที่เกีย่วข้องกบัการลงทุนในกองทุนรวม  
 
กองทุนรวมมีลกัษณะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทํจดัการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ  ท่ี

กองทุนรวมไดรั้บ จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสีย เช่น กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนไดรั้บเงินปันผล 
และหรือกาํไรส่วนเกินทุน ไม่ตอ้งเสียภาษี กองทุนรวมลงทุนในตราสารหน้ีไดรั้บดอกเบ้ีย ส่วนลด
รับ และหรือกาํไรส่วนเกินทุน  ก็ไม่ตอ้งเสียภาษีเช่นกนั เป็นตน้ ส่วนผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมนั้น เมื่อไดรั้บเงินปันผล หรือกาํไรส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน จะมีภาระภาษีสาํหรับบุคคลธรรมดา  
และนิติบุคคล ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัภาระภาษีจากการลงทุนในตราสารทุน ดงักล่าวไวแ้ลว้ขา้ง
ทุกประการ (ณัฏฐนิจ ล้ิมสนัติธรรม, 2556) 

 
จากการศึกษาขอ้มลูของกองทุนรวมอีกทั้ง ภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยปี์ 2557 ดชันีตลาด

หลกัทรัพยไ์ทยยงัคงปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาส 2 จนดชันีข้ึนมาอยูใ่นระดบัท่ีสูงกว่า
ก่อนท่ีจะมีสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2556 การเขา้ควบคุมสถานการณ์โดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา และมีการประกาศนโยบายฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ
ต่างๆ ก่อนจะนาํไปสู่กระบวนการเลือกตั้งคร้ังใหม่ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนและ
ส่งผลใหมี้แรงซ้ือกลบัเขา้มาในช่วงปลายไตรมาส 2 นาํโดยกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัภายในประเทศ อีก
ทั้งอุตสาหกรรมกองทุนรวมประเทศไทยคึกคกัอีกเช่นเคย สินทรัพยท่ี์โตไดโ้ดดเด่นท่ีสุดและเป็นท่ี
พดูถึงมากท่ีสุดเห็นจะหนีไม่พน้กองทุนหุน้ท่ีสามารถนาํเมด็เงินใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมไดม้าก
ถึงกว่า 140,000 ลา้นบาท (กองทุนหุน้ทัว่ไป 50,000 ลา้นบาท กองทุน Trigger fund 55,000 ลา้น
บาท LTF 21,700 ลา้นบาท และ RMF-Equity 12,000 ลา้นบาท) รองลงมาคงหนีไม่พน้กองทุนรวม
ชนิดใหม่นั้นก็คือ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไดท้าํการเปิดตวัไปในปีน้ีโดยสามารถทาํยอดเงิน
ลงทุนไดสู้งถึงกว่า 120,000 ลา้นบาท รวมถึงกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยห์รือ Property Fund ท่ี
นบัว่าเป็นปีสุดทา้ยท่ีจะสามารถขอยืน่เร่ืองเพื่อจดทะเบียนเปิดกองทุนไดแ้ลว้จึงทาํใหใ้นปีท่ีผา่นมา
ตอ้งถือว่าคึกคกั มีกองทุนใหม่เกิดข้ึน 7 กองทุน รวมมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิกว่า 90,000 ลา้นบาท ส่วน
กองทุน LTF และ RMF เรียกไดว้่าโดดเด่นกว่าทุกปีโดยเฉพาะในส่วนของเงินลงทุนท่ีไหลเขา้มา
ในกองทุนทั้ง 2ประเภทน้ีถือว่าทาํสถิติใหม่กนัทั้งคู่ โดยในปีท่ีผา่น LTF มีเงินไหลเขา้สุทธิกว่า 
21,700 ลา้นบาท ขณะท่ี RMF ก็มีเงินไหลเขา้สุทธิกว่า 18,000 ลา้นบาท พฤติกรรมการลงทุนของ
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การลงทุนในกองทุนทั้ง 2 ประเภทน้ีก็เร่ิมเปล่ียนไปเช่นกนัโดยเร่ิมมีการจบัจงัหวะทยอยลงทุน
ระหว่างปีมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามนกัลงทุนส่วนใหญ่ก็ยงัคงนิยมลงทุนกนัในช่วงทา้ยของปี ใน
ส่วนของ RMF เราเร่ิมเห็นการเติบโตท่ีชดัเจนของการลงทุน RMF ท่ีเนน้ลงทุนในหุน้ซ่ึงทาํให้
ตอนน้ีสดัส่วนของ RMF ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีและหุน้แทบไม่ต่างกนัแลว้ อีกอยา่งท่ีไม่พดูถึง
ไม่ไดก้็คือกองทุนประเภท Trigger Fund ท่ีออกกนัมาเป็นสถิติใหม่กนัเลยทีเดียวกว่า 90 กองทุน 
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิกว่า 63,000 ลา้นบาท โดยท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดก็คือ Trigger Fund ท่ี
ลงทุนในหุน้ไทยกว่า 80% แต่ตอ้งยอมรับว่ากองทุนส่วนใหญ่กว่า 70% นั้นไม่สามารถทาํ
ผลตอบแทนไดต้ามเป้าหมายทาํใหข้าดทุนกนัมากมาย (ติดลบเฉล่ีย 10-15%) ขณะท่ีเหลืออีก 30% 
คือกองทุนท่ีสามารถทาํผลตอบแทนไดต้ามเป้าหมาย (ประมาณ 8-10%) ส่วนใหญ่จะเปิดตั้งแต่ช่วง
ไตรมาสแรกของปีและปิดไดภ้ายในคร่ึงปีแรกของปี   ผลการดาํเนินงานกองทุนรวมประเภทต่างๆ 
ปีน้ีไม่เพียงแต่นกัลงทุนหนา้ใหม่และรายยอ่ยเท่านั้นท่ีตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากและขาดทุน นกั
ลงทุนท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถ อยา่งกองทุนรวมก็มีท่ียากลาํบากไม่แพก้นั  (สรุป
ภาพรวมกองทุนรวม, 2557)  

 
หากจะกล่าวถึงกองทุน LTF เหมาะสาํหรับคนทุกกลุ่มท่ีตอ้งการลงทุนในหุน้ระยะยาว แต่

อาจไม่มีความชาํนาญเก่ียวกบัการลงทุนในหุน้ หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอยา่งใกลชิ้ด  ซ่ึงผู ้
ลงทุนจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับความเส่ียงจากการลงทุน รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการ
ลงทุนได ้นัน่ก็คือ ลงทุนแลว้ตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปีปฏิทิน  LTF ยอ่มาจากคาํ
ว่า Long Term Equity Fund หรือเรียกว่า กองทุนรวมหุน้ระยะยาว  เป็นกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนใน
หุน้ โดยทางการสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนผูล้งทุนสถาบนั (ซ่ึงก็คือกองทุนรวม) ท่ีจะ
ลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงการเพ่ิมผูล้งทุนสถาบนัดงักล่าวจะช่วยใหต้ลาดทุนไทยมี
เสถียรภาพมากข้ึน  สาํหรับผูล้งทุนใน LTF ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน นโยบายการลงทุนของกองทุน LTF คือ เนน้ลงทุนในหุน้สามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไม่นอ้ยกว่า 65% ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  โดยกองทุน 
LTF แต่ละกองอาจมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั เช่น บางกองอาจเนน้ลงทุนในหุน้กลุ่ม SET50 หุน้
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุน้ตามท่ีบริษทัจดัการเห็นควรก็ได ้ข้ึนอยูก่บัรายละเอียด
นโยบายการลงทุนของ LTF กองนั้นๆ โดยอาจมีการจ่ายเงินปันผล หรือไม่มีการจ่ายเงินปันผลคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้สาํหรับกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บเงินปันผล
จะมีภาระภาษีท่ีตอ้งจ่าย โดยสามารถเลือกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา 10% หรือจะเลือกไม่หกั ณ ท่ี
จ่าย แต่นาํเงินปันผลท่ีไดรั้บนั้นมารวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดป้ระจาํปีทีเดียวเลยก็ได ้
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ประเภทของ LTF แบ่งตามสัดส่วนการลงทุน วิธีน้ีแบ่งได ้3 กลุ่ม 
 

1.  LTF ท่ีลงทุนในหุน้เต็มท่ีแบบกองทุนหุน้ กลุ่มน้ีผูจ้ดัการกองทุนจะบริหารกองทุน 
LTFของตนเหมือนกบักองทุนหุน้และลงทุนเต็มท่ีในหุน้เพื่อสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุนมาก
ท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้

 
2.  LTF ท่ีลงทุนในหุน้บางส่วนและกาํหนดสดัส่วนไวช้ดัเจน กองทุน LTF ในกลุ่มน้ี

จะมีความเส่ียงนอ้ยกว่ากลุ่มแรก เพราะเงินท่ีมีจะถกูนาํไปลงทุนในหุน้เพียงบางส่วนและบอกใหผู้ ้
ลงทุนรู้ว่าจะลงทุนก่ีเปอร์เซ็นต ์เช่น ลงทุนในหุน้เพียง 70% อีก 30% ลงทุนในตราสารหน้ี ทาํใหมี้
ความผนัผวนนอ้ยกว่า ทั้งขาข้ึนและขาลง เหมาะสาํหรับผูต้อ้งการลงทุนในระดบัความเส่ียงท่ีตํ่ากว่า
กองทุนหุน้ทัว่ไปแต่ ยอมรับโอกาสท่ีจะไดผ้ลตอบแทนนอ้ยลงได ้
 

3.  LTF ท่ีลงทุนในหุน้เพียงบางส่วนแต่ไม่กาํหนดสดัส่วนท่ีชดัเจน LTF กลุ่มน้ีจะ
คลา้ยกบักลุ่มท่ี2 คือเงินท่ีมีในกองทุนจะลงทุนในหุน้เพียงบางส่วนแต่ไม่กาํหนดชดัเจนว่าเท่าไร 
LTF มีความเส่ียงนอ้ยกว่ากลุ่มแรก กลุ่มน้ีจะมีเป้าหมายในการดูแลรักษาเงินตน้ของผูล้งทุนไม่ให้
ขาดทุนมากกว่ามุ่งหาผลตอบแทน เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการใหเ้งินตน้ไม่ขาดทุนมากกว่าเนน้
เร่ืองผลตอบแทน 
 

แบ่งตามนโยบายการจ่ายปันผล 2 กลุ่ม 
 

1.  LTF ท่ีมีนโยบายการจ่ายปันผล กลุ่มน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้อยากไดเ้งินกาํไรคืนบา้ง
ระหว่างการลงทุน แต่เงินปันผลท่ีไดจ้ะตอ้งเสียภาษี 
 

2.  LTF ท่ีไม่มีนโยบายจ่ายปันผล กลุ่มน้ีเหมาะสาํหรับผูไ้ม่ตอ้งการเสียผลประโยชน์
จากภาษีเงินปันผล โดยยอมท่ีจะไม่รับผลตอบแทนคืนระหว่างลงทุน 
 
 
 
 
 



42 
 

แบ่งตามนโยบายการลงทุน 2 กลุ่ม 
 

1.  LTF ท่ีบริหารเชิงรุก ผูจ้ดัการกองทุนจะเนน้บริหารใหไ้ดผ้ลตอบแทนเต็มท่ี มี
เป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนใหสู้งท่ีสุด ภายใตค้วามเส่ียงท่ีประเมินแลว้ยอมรับได ้เหมาะ
สาํหรับผูต้อ้งการลงทุนในหุน้ท่ีเช่ือในความสามารถการคดัเลือกหุน้ของผูจ้ดัการกองทุน 

 
2.  LTF ท่ีบริหารเชิงรับ หรือ LTF ท่ีเป็นกองทุนรวมดชันี ผูจ้ดัการกองทุนจะบริหาร 

LTF ใหไ้ดผ้ลตอบแทนข้ึนลงตามการข้ึนลงของดชันีอา้งอิง เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ีเช่ือว่า
ผลตอบแทนของดชันีอา้งอิงจะเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาท่ีลงทุน โดยไม่ตอ้งการเส่ียงกบัการบริหารและ
การเลือกหุน้ของผูจ้ดัการกองทุน 

 
แบ่งตามนโยบายการเลอืกหุ้นลงทุน  
 
วิธีน้ีทาํใหแ้บ่ง LTF ไดห้ลากหลายข้ึนกบัว่ากองทุนมีแนวทางการเลือกหุน้ลงทุนอยา่งไร 

บางกองทุนไม่กาํหนดลกัษณะของหุน้ท่ีจะลงทุนแน่นอนและปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ บาง
กองทุนกาํหนดไวเ้ลยว่าจะเนน้ลงทุนในหุน้บริษทัขนาดใหญ่มี Market Cap สูง หรือขนาดเลก็เลือก
ลงทุนเฉพาะหุน้ในกลุ่ม SET50 หรือบางกองทุนเลือกหุน้ลงทุนไม่เกิน 10 ตวั เป็นตน้ ซ่ึงกองทุน
ไหนจะเหมาะกบัใครก็ข้ึนกบัความชอบของผูล้งทุนแต่ละคน 

 
ประโยชน์จาก LTF 
 

1.  ตลาดหุน้จะมีเสถียรภาพท่ีดีข้ึน เน่ืองจากสดัส่วนผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ (บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเมด็เงินในกองทุน LTF) เป็นผูล้งทุนระยะยาว ส่งผลให้
ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยไม่ผนัผวนตามแรงซ้ือหรือขายดว้ยความต่ืนตระหนกของนกัลงทุน
ต่างประเทศและนกัลงทุนรายยอ่ย 

 
2.  ตลาดตราสารหน้ีสามารถระดมเงินลงทุนในระยะยาวไดส้ะดวกมากข้ึน  

 
3.  ระบบการเงินไทยในภาพรวมจะมีเสถียรภาพและเขม้แข็งมากข้ึน 
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4.  ภาครัฐจะมีรายไดภ้าษีสูงข้ึนทางออ้ม เน่ืองจากประชาชนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นภาษี
นาํเงินท่ีไดบ้างส่วนกลบัไปจบัจ่ายใชส้อย 
 

5.  ภาคสงัคมเขม้แข็งมากข้ึนเน่ืองจากประชาชนเก็บออมเงินไวย้ามเกษียณอายเุพ่ิมมาก
ข้ึน ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตหลงัเกษียณดีข้ึน 
 

6.  ลดภาระงบประมาณดา้นการดูแลผูช้ราใหก้บัภาครัฐ เน่ืองจากสงัคมไทยกาํลงัเขา้สู่
ยคุสงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Population) ในขณะท่ีภาครัฐยงัละเลย ไม่ใส่ใจในปัญหาน้ี 
 

7. ประชาชนจะมีความรู้เร่ืองทางการเงิน (Financial Literacy) มากข้ึน 
 

 8.  ความเหล่ือมลํ้าดา้นรายไดมี้แนวโนม้ลดลง เน่ืองจากประชาชนเร่ิมมีความรู้ดา้นการ
ลงทุนท่ีเหมาะสม ส่งผลใหมี้ความมัง่คัง่เพ่ิมมากข้ึนในระยะยาว 

 
 9.  เสถียรภาพของเศรษฐกิจประเทศดีข้ึนในระยะยาว เน่ืองจากมีตลาดทุนท่ีเขม้แข็ง 

รวมถึงมีเงินออมแบบผกูพนัระยาวเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหป้ระเทศมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึน 
สามารถนาํเงินดงักล่าวไปใชใ้นการลงทุนเพื่อพฒันาประเทศ และลดการพึ่งพาเงินทุนจาก
ต่างประเทศ 

 
ประสิทธิผลของการจดัตั้งกองทุน LTF 

  
กองทุน LTF มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเพ่ิมสดัส่วนนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ อนัจะ

ส่งผลใหต้ลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึนในระยะยาว และส่งเสริมทศันะ
การลงทุนระยะยาวในตราสารทุน จากประสิทธิผลในการจดัตั้งกองทุน LTF ทาํให้กองทุน LTF มี
ขนาด 213,912 ลา้นบาท จาํนวน 960,248 บญัชี  (สมาคมบริษทัจดัการลงทุน , 2557) เมื่อพิจารณา
สดัส่วนขนาดของกองทุนและสดัส่วนจาํนวนบญัชีของกองทุน LTF  เทียบกบักองทุนรวมทัว่ไปก็
จะพบว่า มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนแต่เร่ิมทรงตวั  ซ่ึงอีกนยัหน่ึงก็หมายถึง สดัส่วนนกัลงทุนสถาบนัใน
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนนัน่เอง อีกทั้งในช่วงท่ีมีวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น การประกาศกฎอยัการศึก หรือการ
ประกาศยดึอาํนาจในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 นกัลงทุนสถาบนัในประเทศมีส่วนช่วยในการ
รักษาเสถียรภาพตลาด ในยามท่ีต่างชาติเทขาย จึงสรุปไดว้่า นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ ซ่ึงหมาย
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รวมถึงกองทุน LTF มีบทบาทในการช่วยรักษาเสถียรภาพตลาดใหไ้ม่ผนัผวนมากเกินไปในช่วงท่ี
ผา่นมา ส่วนวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมทศันะการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน และการออม
ระยะยาวนั้น พบว่าทศันคติของผูล้งทุนไดมี้การพฒันาไปในทิศทางท่ีถกูตอ้งมากข้ึน สาเหตุหลกั
มาจากการลงทุนใน LTF ทาํใหเ้ร่ิมศึกษาหาความรู้ทางการเงินมากข้ึน จากการเกิดประสิทธิผลใน
การจดัตั้งกองทุน LTF ทาํใหใ้นปัจจุบนัมีกองทุน LTF ท่ีจดัตั้งข้ึนมาทั้งหมด 52 กองทุน (สรุป
ภาพรวมกองทุนรวม, 2557) ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิผลของกองทุนเป็นอยา่งดี 

 
กองทุน LTF ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตก้ารดูแลของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เร่ิมจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2539 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 200 ลา้นบาท โดยเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเพียงแห่งเดียวท่ีมี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99 บริษทั
ไดรั้บใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ประเภทการจดัการกองทุนรวม และการจดัการกองทุนส่วน
บุคคล จากกระทรวงการคลงั โดยบริษทัรับบริหารจดัการกองทุนประเภทต่างๆ และทรัพยสิ์นใหก้บั
บุคคลโดยทัว่ไป สถาบนั องคก์ร และรัฐวิสาหกิจ ในการดาํเนินธุรกิจการจดัการกองทุนนั้นบริษทั
ตระหนกัดีว่าปัจจยัในเร่ืองความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ รวมทั้งความซ่ือสตัยสุ์จริต ความโปร่งใส 
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั 
ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีผา่นมา ซ่ึงบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนจากลกูคา้ นกั
ลงทุน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ทาํใหธุ้รกิจของบริษทัมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง
มาโดยตลอด คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองดงักล่าว จึงไดม้ีการพิจารณา
กาํหนดนโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและแนวทางปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลดงักล่าว เพ่ือใหม้ี
ความชดัเจนยิง่ข้ึน อนัจะนาํไปสู่การสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รในเชิงบรรษทัภิบาลในบริษทั 
นโยบายและแนวทางปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลดงักล่าว ยอ่มเป็นส่ิงท่ียนืยนัไดถึ้งเจตนารมณ์อนั 
แน่วแน่ของบริษทัว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดน้าํเอาหลกัการและแนวทางภายใตห้ลกั
บรรษทัภิบาลมาประยกุตใ์ชโ้ดยตลอด หลกัการและแนวทางดงักล่าวนบัไดว้่ามีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่
ท่ีทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จและมีความเจริญกา้วหนา้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั  หลกัการ
บรรษทัภิบาลท่ีกล่าวถึง  คือ การจดัโครงสร้างและกลยทุธใ์นการบริหารจดัการโดยการกาํหนด
บทบาทและแนวทาง หรือวิธีการปฏิบติังานโดยก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจเป็น
มาตรฐานในการจดัการกิจการท่ีดีข้ึน จะทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือยอมรับมากข้ึนทั้งในและระหว่าง
ประเทศ ทั้งยงัก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง และในทุกระดบัขององคก์รเร่ิมตั้งแต่ระดบัผู ้
ถือหุน้ ระดบัคณะกรรมการบริษทั ระดบัผูบ้ริหารและระดบัพนกังาน รวมไปถึงการกาํหนดวิธีการ
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ใหบุ้คลากรทุกคนนาํหลกับรรษทัภิบาลไปเผยแพร่และปฏิบติัโดยการสร้างความสมัพนัธก์บั
บุคลากรทั้งภายในองคก์รดว้ยกนัเองและบุคคลภายนอก คือ นกัลงทุน ลกูคา้ประชาชนผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ภายใตก้ารนาํหลกับรรษทัภิบาล ดงัต่อไปน้ีมาใช ้คือ 

 
1. แสดงกลยทุธแ์ละขีดความสามารถในการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บักิจการในระยะยาวอยา่ง

ย ัง่ยนื โดยไม่ทาํธุรกิจท่ีเส่ียงต่อการทาํลายขีดความสามารถ หรือมลูค่าองคก์รในระยะสั้น( Creation 
of Long Term Valued Added without Short Term Exploitation) เช่น จะตอ้งมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ 
(Vision) หรือความมุ่งมัน่ขององคก์ร ( Strategic Intent) ใหเ้หมาะสมกบัขีดความสามารถของตน
เพ่ือท่ีจะสร้างมลูค่าเพ่ิมไดเ้ป็นผลสาํเร็จ เพ่ิมประสิทธิภาพ ( Efficiency)และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในการปฏิบติังาน เป็นท่ีพึงพอใจของผูถื้อหุน้ ลกูคา้ นกัลงทุนโดยเท่าเทียมกนั ไม่
กระทาํการหรือธุรกิจท่ีเส่ียงต่อการขาดทุน หรือเพ่ิมค่าใชจ่้ายมากเกินไปในระยะสั้นท่ีอาจทาํใหเ้กิด
ความเสียหาย หรือลดระดบัคุณภาพหรือมลูค่าของกิจการได ้

 
2. แสดงความยอมรับผดิและรับชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ( Accountability) ในระดบั  

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
นกัลงทุนทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย และบริหารกิจการของบริษทัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มัน่คง และ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน พร้อมทั้งรายงานสถานะและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนอยา่งเท่าเทียมกนั สม ํ่าเสมอ และครบถว้นตามความ
เป็นจริง ในระดบัพนกังาน ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบ 
และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้ง
กระทาํดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ พร้อมทั้งใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนกังาน  โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอในระดบัลกูคา้/นกั
ลงทุน ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูคา้/นกัลงทุน มุ่งมัน่ในการสร้าง
ความมัน่ใจและความพึงพอใจแก่ลกูคา้ โดยใหไ้ดรั้บการบริการอยา่งมีคุณภาพ และตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการเสนอขาย/การ
บริหารจดัการกองทุน อยา่งครบถว้นถกูตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง อีกทั้งลกูคา้สามารถแจง้ขอ้
ร้องเรียนต่างๆ ไดโ้ดยผา่นช่องทางไดห้ลายช่องทาง เช่น  เวป็ไซตข์องบริษทั เจา้หนา้ท่ีดา้น
การตลาด เจา้หนา้ท่ีบริการลกูคา้สมัพนัธ์  สาํนกักาํกบัดูแลการปฏิบติังานหรือ สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
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3. มีความเขา้ใจและมีขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบติัไดต้ามหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ (Responsibility) เป็นอยา่งดียิง่ ในระดบัคณะกรรมการของบริษทั มีการกาํหนดนโยบาย
ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ภายใตม้าตรฐานของอุตสาหกรรมและคณะกรรมการตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตส้าํนึกในบทบาทหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น มีการประเมินผลงานของฝ่ายจดัการอยา่ง
เป็นระบบ และมีการทบทวนแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งการทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบักลยทุธแ์ละนโยบายท่ีสาํคญั 
โดยรวมถึงวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและดชันีช้ีวดั ( Key Performance Indicators– KPIs) ผลการ
ปฏิบติังานต่างๆ ของบริษทัในระดบัผูบ้ริหาร มีการกาํหนดแผนงานกลยทุธใ์นการทาํธุรกิจท่ี
สอดคลอ้งกบัขีดความสามารถท่ีแทจ้ริง มีการบริหารความเส่ียงโดยครบถว้นสมบูรณ์ มีระบบการ
ควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบติังานท่ีสามารถประกนัคุณภาพไดว้่า จะไม่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายและสร้างความมัน่ใจในการนาํพาธุรกิจไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองท่ีดีไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระดบั
พนกังาน ตอ้งมีความเขา้ใจ และมีขีดความสามารถเพียงพอตามขอบเขต หนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
งานของตน ซ่ึงรวมถึงความรักและความใส่ใจในงาน การเรียนรู้เพ่ิมเติม มีความเขา้ใจในวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ รวมทั้งเป้าหมายของตนและของบริษทั ตลอดจนใหค้วามร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตาม
หลกับรรษทัภิบาลทุกประการ 

 
4.  ส่งเสริมการปฏิบติัอนัเป็นเลิศ และการมีจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ

(Promotion of Best Practices) รวมถึงการสร้างวฒันธรรม ( Culture) จรรยาบรรณ( Code of Ethics 
and Business Conduct) และคุณธรรมอนัรวมถึงความซ่ือสตัย ์( Integrity) ในการปฏิบติังานทาํให้
เกิดการเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ตนเอง และบริษทั กรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานทุกระดบั ตอ้งกาํหนด
วิธีการและประพฤติปฏิบติัในทางท่ีสามารถขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดอ้ยา่ง
รอบคอบ เหมาะสม มีความละอาย ความเกรงกลวัต่อการกระทาํความผดิ และมีความซ่ือสตัยสุ์จริต
เป็นท่ีตั้ง มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ โดย
กาํหนดนโยบายท่ีชดัเจนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในธุรกิจของบริษทั ตลอดจนผลกัดนัและสนบัสนุน
ใหพ้นกังานมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา และตอบสนองความตอ้งการซ่ึงกนัและกนัของกลุ่ม
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ นกัลงทุน ผูบ้ริหาร พนกังาน เป็นตน้  

 
5. มีการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั และยติุธรรม ( Equitable Treatment) เช่น 

ในระดบัผูถื้อหุน้ลกูคา้ และนกัลงทุน จะไม่ถกูเอาเปรียบระหว่างกนั ตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหเ้กิด
ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัทั้งในเร่ืองสิทธิและการไดรั้บขอ้มลูสารสนเทศ นอกจากน้ีตอ้งรับรู้ถึง
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สิทธิของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เช่น พนกังาน ลกูจา้ง คู่คา้ ผูล้งทุน คู่แข่ง เป็นตน้ จะตอ้งไดรั้บ
การคุม้ครองและการปฏิบติัท่ีดีดว้ย 

 
6. แสดงความโปร่งใส ( Transparency) ในการดาํเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้เช่น มีกระบวนการตดัสินใจและขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน โปร่งใส เปิดเผยไดโ้ดยการแสดง
รายงาน และการวิเคราะห์ผลประกอบการและทิศทางในการดาํเนินงานต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ นกัลงทุน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกนั เพียงพอ ชดัเจน และทนัเวลา ทั้งน้ีควรจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบ
ทางดา้นการประชาสมัพนัธ์  เพื่อใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีดีในระดบั
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ จะตอ้งมีความเห็นอยา่งสมดุลและช่วยติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินกิจการ เสนอแนะใหม้ีการควบคุมและใชค้วามระมดัระวงั เพื่อใหธุ้รกิจ
สามารถดาํเนินไปไดใ้นอนาคต อยา่งมัน่คงย ัง่ยนื 

 
7. มีความสาํนึกท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ( Social and Environmental  

Awareness) อนัเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อลดหรือขจดัผลกระทบต่อสงัคม
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการทาํธุรกิจของบริษทั เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขและมีความพึง
พอใจร่วมกนัดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการ
สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การร่วมบริจาคการดาํเนินกิจกรรม
ทางศาสนาตามวาระต่างๆ  บริจาคและช่วยเหลือสถานศึกษา รวมถึงองคก์รต่างๆ พร้อมทั้ง
สนบัสนุนการจดักิจกรรมทางสงัคมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

 
 ในการกาํหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทันั้น คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้

ผูบ้ริหาร  และพนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ ( Vision) หรือความมุ่งมัน่ขององคก์ร 
(Strategic Intent) และพนัธกิจ ( Mission) ของบริษทั โดยจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัขีด
ความสามารถและการสร้างผลงานใหเ้กิดความสาํเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริง ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ต่าง ๆ อนัจะแสดงใหเ้ห็นภาวะแห่งการเขา้ถึงหลกับรรษทัภิบาลท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญญาท่ีสูงส่งเป็นผลใหเ้กิดการเพ่ิมมลูค่า หรือประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร ต่อผูถื้อหุน้และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยเป็นท่ียอมรับและช่ืนชมตลอดไป ความมุ่งมัน่ขององคก์รและวิสยัทศัน์ 
(Strategic Intent and Vision) การเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการลงทุนท่ีมีการบริการท่ีทนัสมยั เป็น
ทางเลือกแรกของผูล้งทุน มีผลประกอบการและขนาดของทรัพยสิ์นภายใตก้ารบริหารจดัการเป็น
อนัดบั 1 ใน 4 ภายใน 5 ปี   
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แนวทางในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 
1.  ดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่บนพ้ืนฐานแห่งความซ่ือสตัย์

สุจริต และมีจรรยาบรรณ 
 
2.  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างลกูคา้ ตวัแทนขาย และบริษทัดว้ย

ความจริงใจ  
 
3.  พยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตทางการเงินท่ีดีข้ึน

ใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษทัฯ  
 
4.  ส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษทัเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นเทคโนโลย ีการพฒันา

คุณภาพของพนกังาน โดยไม่ขาดความรับผดิชอบต่อสงัคมและเป็นไปตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  
แนวทางการป้องกนัการกระท าที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of 

interest)   
 
1. แนวทางปฏิบติัในการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม  บริษทัหา้มมิให้

พนกังานรับของขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 5,000 บาท และ
สาํหรับการรับของขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 1,000 บาท 
ใหพ้นกังานนาํส่งของขวญั ของกาํนลั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ไปยงัสาํนกักรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่พนกังานบริษทัต่อไป 

 
2. แนวทางการเปิดเผยขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการบริษทัจดัการอาจลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด  ทั้งน้ีผูถื้อหน่วย ลกูคา้หรือผูท่ี้
สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการในรายละเอียด  สามารถขอดูขอ้มลู
ไดท่ี้บริษทัจดัการ และสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือติดต่อขอขอ้มลูผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย, 2557) 
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ตารางที่ 2  แสดงมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารการจดัการ 
 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 71,226,287,593.28 บาท 

กองทุนส่วนบุคคล มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 18,461,269,276.34 บาท 

กองทุนรวม มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 224,149,555,238.19 บาท 

กองทุนอสังหาริมทรัพย ์ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 157,408,723494.42 บาท 

   รวม          471,245,835,602.23 บาท 

ท่ีมา: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), 2556: ออนไลน์ 
 

 

  

 
ภาพที่ 4  แสดงมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารการจดัการ 
ท่ีมา: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), 2556: ออนไลน์ 

 
จากภาพจะเห็นว่ากองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

มีมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารการจดัการสูงท่ีสุด แสดงถึงประสิทธิผลในการบริหาร
จดัการท่ีดี 
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กองทุน LTF ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

 
ตารางที่ 3  กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 : KSET50LTF  

 

ข้อมูลท่ัวไป 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน: 28-มิ.ย.-50 

เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ลา้นบาท 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดค้ร้ังแรก: 4.18 ลา้นบาท 

ลกัษณะโครงการ: กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด 

ชนิดกองทุนรวม: ลงทุนโดยตรง 

นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: ลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แฝง: 

ไม่ลงทุน 
 

ลกัษณะพิเศษ: กองทุนรวมดชันี 

ลกัษณะพิเศษ: กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมกองทุนรวมดชันี: SET50 INDEX 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมการลงทุนในต่างประเทศ : - 

อายุโครงการ: ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนรวม  

วนัส้ินสุดรอบบญัชีกองทุน: 31-ธ.ค. 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย 
การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ: 

ไม่มี 
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ตารางที่ 4  กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮหุ์น้ระยะยาว : KSLTF  
 

ข้อมูลท่ัวไป 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน: 27-ธ.ค.-49 

เงินทุนจดทะเบียน: 500.00 ลา้นบาท 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดค้ร้ังแรก: 2.87 ลา้นบาท 

ลกัษณะโครงการ: กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด 

ชนิดกองทุนรวม: ลงทุนโดยตรง 

นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: ไม่ลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: ไม่มีขอ้มูล 

การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แฝง: 

ไม่ลงทุน 
 

ลกัษณะพิเศษ: กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ลกัษณะพิเศษ: 
 

กองทุนรวมท่ีมีการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่
เกณฑม์าตรฐาน 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมการลงทุนในต่างประเทศ : - 
อายุโครงการ: 
 
 
 

ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนรวม / ผู ้
ลงทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนภายในปี 2559 เท่านั้นจึง
เป็นผูมี้สิทธินาํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปขอ
ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นปีภาษีที่ลงทุน 

วนัส้ินสุดรอบบญัชีกองทุน: 30-ก.ย. 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย 

การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ: 

ไม่มี 
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ตารางที่ 5  กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว : KTLF  
 

ข้อมูลท่ัวไป 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน: 15-พ.ย.-47 

เงินทุนจดทะเบียน: 500.00 ลา้นบาท 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดค้ร้ังแรก: 65.56 ลา้นบาท 

ลกัษณะโครงการ: กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด 

ชนิดกองทุนรวม: ลงทุนโดยตรง 

นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: ไม่ลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: ไม่มีขอ้มูล 

การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แฝง: 

ไม่ลงทุน 
 

ลกัษณะพิเศษ: กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมการลงทุนในต่างประเทศ :  - 
อายุโครงการ: 
 
 
 

ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนรวม /  ผู ้
ลงทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนภายในปี 2559 เท่านั้นจึง
เป็นผูมี้สิทธินาํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปขอ
ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นปีภาษีที่ลงทุน         

วนัส้ินสุดรอบบญัชีกองทุน: 30-ก.ย. 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย 

การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ: 

ไม่มี 
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ตารางที่ 6  กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว70/30 : KTLF70/30  
 

ข้อมูลท่ัวไป 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน: 2-ก.พ.-50 

เงินทุนจดทะเบียน: 500.00 ลา้นบาท 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดค้ร้ังแรก: 0.72 ลา้นบาท 

ลกัษณะโครงการ: กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด 

ชนิดกองทุนรวม: ลงทุนโดยตรง 

นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: ไม่ลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้: ไม่มีขอ้มูล 
การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แฝง: 

ไม่ลงทุน 
 

ลกัษณะพิเศษ: กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมการลงทุนในต่างประเทศ :  - 
อายุโครงการ: 
 
 
 

ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุนรวม /  ผู ้
ลงทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนภายในปี 2559 เท่านั้นจึง
เป็นผูมี้สิทธินาํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปขอ
ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นปีภาษีที่ลงทุน 

วนัส้ินสุดรอบบญัชีกองทุน: 30-ก.ย. 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย 
การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ: 

ไม่มี 
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วธิีการซ้ือ-ขายกองทุน LTF ทั้ง 4 กองทุน 
 

 1. ประเภทการขาย - ขายหลายคร้ัง 
 

2. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน – ธนาคาร 
 

3. มูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซ้ือคร้ังแรก และคร้ังถดัไป – 500 บาท 
 
4. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน – หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
5. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - บริษทัจดัการ / ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
6. วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 

6.1 รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

 
6.2 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนดว้ยตนเอง  ผูถ้ือหน่วยลงทุน

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองไดท่ี้บริษทัจดัการหรือ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนท่ีมิใช่ธนาคารกรุงไทย (ถา้มี) โดยกรอกใบคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถว้นและยื่นต่อบริษทัจดัการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีมิใช่
ธนาคารกรุงไทย (ถา้มี) ภายในวนัและเวลาท่ี กาํหนดในการรับซ้ือคืน  บริษทัจดัการถือวา่คาํสั่งขายคืนท่ี
ไดรั้บหลงัจากวนัและเวลาดงักล่าวเป็นคาํสั่งขายคืนสําหรับวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถดัไป  

 
6.3 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั ( ATM) ของ

ธนาคารกรุงไทย  บริษทัจดัการอาจเปิดใหบ้ริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงิน
อตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนดาํเนินการไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ พร้อมทั้งจะปิดประกาศไวท่ี้บริษทัจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) 

 
6.4 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท ์( Telephone Banking) ของ

ธนาคาร กรุงไทย  บริษทัจดัการอาจเปิดใหบ้ริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
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โทรศพัท์  (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อน
ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ พร้อมทั้งจะปิดประกาศไว้
ท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) 

 
6.5 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) บริษทัจดัการอาจเปิด

ใหบ้ริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต  โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ก่อนดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ  พร้อมทั้งจะ
ปิดประกาศไวท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) 

 
6.6 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศพัทอ์ตัโนมติั ( IVR) ของบริษทัจดัการ   

บริษทัจดัการอาจจดัใหมี้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศพัทอ์ตัโนมติั (IVR) ของบริษทั
จดัการ  เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนมีบญัชีผูถ้ือหน่วยลงทุนและบญัชีกองทุน  สามารถขอใชบ้ริการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศพัทอ์ตัโนมติั ( IVR) ของบริษทัจดัการ ภายใตร้ายละเอียดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข ขั้นตอนวธีิการใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
6.7 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง อิเลก็ทรอนิกส์ อื่น บริษทัจดัการ

อาจจดัใหมี้วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต  (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงิน
อตัโนมติั (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  หรือ
ผ่านส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในทาํนองเดียวกนั เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี)  

 
6.8 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์  บริษทัจดัการอาจจดัใหมี้การบริการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 
 
6.9 เง่ือนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทั

จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) ไดรั้บคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสั่งขายคืนได้  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทั
จดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการอยู่ในระหวา่งการดาํเนินการตามขอ้  การเลื่อน
กาํหนดการชาํระเงินท่ีเกิดจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน อน่ึง ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือใน
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บญัชีและบญัชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
6.10 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน  การจดัสรรการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ

จดัสรรตามหลกัการ  สั่งขายคืนก่อนไดก่้อน  ในกรณีท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีเงินสดไม่
เพียงพอต่อการจดัสรรใหทุ้กคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะพิจารณาจดัสรรเงินท่ีมีในขณะนั้น
ใหผู้ส้ั่งขายคืนพร้อมกนันั้นตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนเงินท่ีผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่
ละรายสั่งขายคืนมานั้น ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
หรือ การหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืน โดยคาํนวณราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน ณ  ส้ินวนัท่ีบริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ในกรณีท่ีผูส้ั่งขายคืนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนมี
มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่าของการดาํรงหน่วยลงทุน  บริษทัจดัการอาจ
ดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท ั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุน  โดยบริษทัจดัการจะคิด
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท ั้งหมดนั้นดว้ยวธีิการเดียวกบัหน่วยลงทุนท่ีผูถ้ือหน่วย
ลงทุนสั่งขายคืนและทาํใหเ้กิดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น  ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) ทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัเพ่ือใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี)  ติดประกาศใหผู้ล้งทุน
ทราบ  บริษทัจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์  ซ่ึงเป็นไป
ตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษทัจดัการสามารถรับซ้ือคืนไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุน บริษทัจดัการจะ
ยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจาํนวนนั้น  

 
6.11 การชาํระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการ นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในการ
ชาํระเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน  บริษทัจดัการจะชาํระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนตามวธีิการท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 

 
6.12 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  – ทุกวนัทาํการ  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ภายในเวลาทาํการของบริษทัจดัการ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนอื่นท่ีไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย (ถา้มี) จนถึงเวลา 15.30 น. 

 



57 
 

7. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน - บริษทัจดัการ / ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 

การวเิคราะห์ปัจจยัของกองทุนรวม 
 
การวิเคราะห์ระดบับริษทั (Company Analysis) เป็นการคน้หาบริษทัท่ีน่าสนใจลงทุน โดย

ดูจากลกัษณะและรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ความสามารถและบุคลากร รวมถึงผลประกอบการและ
สถานะทางการเงินของธุรกิจว่ามีแนวโนม้เป็นอยา่งไร มีโอกาสท่ีการลงทุนจะสร้างผลกาํไรหรือไม่ 
โดยทัว่ไปนกัลงทุนจะวิเคราะห์จากโอกาสทางธุรกิจ และอตัราส่วนทางการเงินว่ามีระดบั
ความสามารถในการแข่งขนัมากหรือนอ้ย อตัราส่วนทางการเงินเป็นการเปรียบเทียบหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างรายการในงบการเงินสาํหรับระยะเวลาหน่ึง โดยแสดงในรูปสดัส่วน หรือ
อตัราร้อยละ เช่น การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ดว้ยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน               
การวิเคราะห์ความสมารถในการทาํกาํไร ดวัยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน อตัรากาํไรขั้นตน้ เป็นตน้ โดยการวิเคราะห์
ระดบับริษทัจะสามารถแยกออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 

 
1.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไม่ใช่ตวัเลข และไม่สามารถ

เปรียบเทียบในเชิงตวัเลขได ้โดยจะพิจารณาถึงการบริหารงานของบริษทั เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลู
ในเชิงพรรณาโดยใชก้ารวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือการพิจารณาภาพรวมของ
ธุรกิจ เป็นตน้  

 
2.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูในเชิงตวัเลข

โดยใชง้บการเงินของธุรกิจซ่ึงประกอบไปดว้ยงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบประกอบเงินลงทุนในปีท่ี
ผา่นมาและในปีปัจจุบนั เพ่ือนาํมากาํหนดตวัแปรต่างๆ เช่น กาํไรสุทธิ สินทรัพยสุ์ทธิ หน้ีสิน และ
เงินปันผลในอนาคต รวมถึงราคาหลกัทรัพย ์ท่ีตอ้งนาํมาพิจารณา และวิเคราะห์ใหอ้ยูใ่นรูปของ
อตัราส่วนหรืออตัราร้อยละ โดยมีสูตรวิเคราะห์ตามแนวด่ิง ดงัน้ี 
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1.  สูตรค่าสถิติ (Key Statistics) 
 

1.1 Price-Earning Ratio: P/E อตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุน้
สามญัต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้สามญั (EPS) ท่ีบริษทันั้นทาํไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 
ปีล่าสุด 
 

1.2 Price/Book Value Ratio: P/BV อตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของ
หุน้สามญัต่อมลูค่าทางบญัชีของหุน้สามญั 1หุน้ ตามงบการเงินล่าสุดของบริษทัผูอ้อกหุน้สามญั ซ่ึง
แสดงราคาหุน้ ณ ขณะนั้นเป็นก่ีเท่าของ มลูค่าทางบญัชี 
 

1.3  Book Value Per Share: BVPS มลูค่าของบริษทัผูอ้อกหุน้สามญั 1 หุน้ตามงบ
การเงินล่าสุด ซ่ึงเสมือนการรายงานมลูค่าของกิจการในทางบญัชีจากการประเมินสินทรัพยสุ์ทธิ 
(Net Asset Value) ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (specific point in time) ท่ีสามารถจ่ายคืนใหก้บัผูถื้อหุน้
สามญัไดใ้นกรณีเลิกกิจการและเป็นการประมาณการมลูค่าหุน้อยา่งหน่ึง 

 
1.4 Price/Net Asset Value: P/NAV อตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาปิดของ 

หลกัทรัพยท่ี์จดัอยูใ่น Property Fund ต่อ มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยท่ีรายงานผา่นงบการเงิน ณ 
ส้ินงวด 

 
1.5 Net Asset Value: NAV มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (ท่ีรายงานผา่นงบ

การเงิน) 
 

1.6 Dividend Yield: DIY อตัราเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายต่อหุน้สามญัเทียบกบั
ราคาตลาดของหุน้สามญัเพ่ือดูผลตอบแทนว่าหากลงทุนซ้ือหุน้ ณ ระดบัราคาตลาดปัจจุบนั จะมี
โอกาสไดรั้บเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเท่าไรของราคาหุน้ 
 

1.7 Market Capitalization มลูค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ซ่ึงเป็นค่าท่ีคาํนวณจากการนาํราคาปิดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน คูณกบัจาํนวน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนปัจจุบนั (Listed Shares) 
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1.8 Turnover Ratio อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขาย ซ่ึงใชว้ดัปริมาณการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์มื่อเทียบกบัปริมาณหุน้จดทะเบียน (Listed Shares) โดยคาํนวณค่าเป็นเปอร์เซ็นต ์
 

1.9 Geometric mean ค่าเฉล่ียเรขาคณิต คือค่ากลางของการถอดค่ารากท่ี n ของผล
คูณของขอ้มลูจาํนวน n (ถา้มีขอ้มลูอยูจ่าํนวน n) ค่าเฉล่ียเรขาคณิตเหมาะท่ีจะใชใ้นการคาํนวณ
ค่าเฉล่ียท่ีเป็นร้อยละ อตัราส่วน เลขดชันี และอตัราการเจริญเติบโต ( Growth Rate) ซ่ึงสามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการหาค่าเฉล่ียการเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ 
 

2.  สูตรอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) 
 

2.1 Return on Asset ผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นอตัราส่วนท่ีช้ีถึงประสิทธิภาพ
ของบริษทัในการนาํสินทรัพยไ์ปลงทุนใหเ้กิดผลตอบแทน โดยเป็นค่าท่ีแสดงถึงผลกาํไรท่ีบริษทั
หาไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีบริษทัใชด้าํเนินการ 

 
2.2 Return on Equity อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เป็นอตัราส่วนท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์เพื่อวดัผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการ
บริหารงานเพื่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ 
 

วธิีการศึกษา 
 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
การศึกษาน้ีจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิดา้นสถิติทางการเงินจากฐานขอ้มลูของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบไปดว้ยสรุปภาวะทางเศรษฐกิจ สรุปภาวะตลาดหุน้ 
ขอ้มลูสูตรคาํนวณค่าสถิติ และอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ อีกทั้งใชข้อ้มลูรายงานประจาํปีของ
กองทุนท่ีทาํการศึกษามาจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ประกอบไป
ดว้ยงบดุล งบกาํ ไรขาดทุน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนโดยจะใชร้ายงานประจาํปีล่าสุดใน
การคาํนวณเพื่อเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา โดยขอ้มลูต่างๆไดป้ระกาศผา่น
ทางเวป็ไซตข์องกองทุนนั้นๆ โดยการศึกษาอตัราส่วนท่ีใชว้ิเคราะห์ผลตอบแทนเหล่าน้ีจะนาํมาใช้
กบักองทุนท่ีเป็นกรณีศึกษาน้ี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการลงทุนในกองทุนต่างๆ เพ่ือ
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ประกอบการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน โดยเหตุผลท่ีเลือกกองทุน LTF  และเลือกนาํขอ้มลูท่ี
เก่ียวขอ้งและใชใ้นการศึกษามาใช ้ทั้ง 4 กองทุนของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากแต่
ละกองทุนมีความเป็นมา และหลกัในการลงทุนท่ีน่าสนใจ ดงัต่อไปน้ี (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย, 2556) 

 
7.1 กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 : KSET50LTF เป็นการลงทุนในหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน และ/หรือตราสารแห่งทุน ซ่ึงผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งอิงกบั
ผลตอบแทนของหุน้ หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ทั้งน้ีจะ
พิจารณาดชันี SET50 เป็นเกณฑม์าตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของ
ดชันี SET50 ใหม้ากท่ีสุด 

 
7.2 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮหุ์น้ระยะยาว : KSLTF เป็นการลงทุนส่วนใหญ่ในตรา

สารทุนท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกตามหลกัศาสนาอิสลามท่ีมีผลประกอบการและมีแนวโนม้การ
เจริญเติบโตอยูใ่นเกณฑดี์ ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝากท่ีผา่นเกณฑก์าร
คดัเลือกตามหลกัศาสนาอิสลาม ทั้งน้ีหลกัทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุนไดผ้า่นการหารือหลกัการลงทุน
ตามหลกัศาสนาอิสลามกบัคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นท่ีเรียบร้อย ทั้งน้ีกองทุนจะไม่
ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
 

7.3 กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว : KTLF เป็นการลงทุนในหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพ้ืนฐานดี และ/หรือตราสารแห่งทุน ซ่ึงผลตอบแทนดงักล่าวอา้งอิงกบั
ผลตอบแทนของหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นหุน้/ดชันีหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 

 

7.4 กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว70/30 : KTLF70/30 เป็นการลงทุนในหุน้สามญัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพ้ืนฐานดี มีความมัน่คง และใหผ้ลตอบแทนท่ีดี และ/หรือ
ตราสารแห่งทุน ซ่ึงผลตอบแทนดงักล่าวอา้งอิงกบัผลตอบแทนของหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจด
ทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นหุน้/ดชันีหุน้ของบริษทั
จดทะเบียน โดยเฉล่ียในรอบบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุน 
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2. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาน้ีไดน้าํขอ้มลูต่างๆท่ีกล่าวไวข้องกองทุนท่ีเป็นกรณีศึกษามาใชเ้คร่ืองมือในการ
วิเคราะห์สูตรคาํนวณค่าสถิติและค่าอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ แลว้นาํมาประเมินผลตอบแทนของ
กองทุนท่ีตอ้งการลงทุน ใหน้กัลงทุนไดเ้ลือกใชต้ามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์
กองทุนรวมอีกทั้งเพ่ือช่วยใหน้กัลงทุนท่ีมีความสนใจในหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงไทยมีความรู้
ดา้นความเขม้แข็งของสถานะทางการเงินของ LTF ของธนาคาร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการณ์
วิเคราะห์และใหค้าํแนะนาํแก่ลกูคา้ทัว่ไป  และเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับนกัลงทุนทัว่ไปในการ
วิเคราะห์พ้ืนฐานความแข็งแรงของสถานะทางการเงินของหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการจะลงทุน 



บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเลือกท าการศึกษากองทุนหุน้ระยะยาวท่ีบริหารจดัการโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย ในเครือธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) โดยใชร้ายงานตวัเลข
ในงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบรายละเอียดเงินลงทุน ของทั้ง 4 กองทุน มาค านวณโดยใชสู้ตร
ค่าสถิติ และอตัราส่วนทางการเงิน เพ่ือตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามท่ีนกัลงทุนคาดหวงัและเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจาณาของค่าสถิติและอตัราส่วนทางการเงิน 
โดยจะแสดงตวัเลขดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 7  มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value : NAV) 
 

NAV  หน่วย :  หน่วย  

  
2552 

 
2553 

 
2554 

 
2555 

 
2556 

 
Growth 
Rate(%) 

KSET50LTF 7.86 11.39 14.10 16.83 20.09 26.44 

KSLTF 11.98 15.25 16.99 19.35 22.95 17.64 

KTLF 10.95 15.43 18.14 20.57 23.70 21.29 

KTLF70/30 13.76 19.69 23.07 25.77 29.99 21.50 
 

มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มลูค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวม 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท าใหท้ราบว่า แนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของค่า NAV มีลกัษณะเพ่ิมข้ึน
ต่อเน่ือง แต่อาจมีบางช่วงเวลาในแต่ละปีท่ีท าใหค่้า NAV ณ ส้ินปี มีค่าลดลง อาจดว้ยสาเหตุจาก
ผลกระทบปัญหาดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม หรือดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ ซ่ึงค่า NAV
สามารถน ามาใชค้  านวณ หลกัทรัพย ์(หุน้สามญัเฉพาะท่ีจดัอยูใ่น Property Fund Sector และ
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน) และสามารถค านวณหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม 
และตลาดรวม ( SET, mai) SET50 และ SET100 ได ้อีกทั้ง มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  หรือ (NAV) ยงั
สามารถบ่งบอกถึงความมัน่คงของกองทุน และการเปล่ียนแปลงสภาวะของกองทุนท่ีเห็นไดอ้ยา่ง
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ชดัเจน  ทั้งน้ีการเปรียบเทียบค่า NAV จะพิจารณาอตัราการเจริญเติบโต (Growth Rate) เป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีการค านวณค่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric mean) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า กองทุน
เปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 : KSET50LTF มีอตัรา Growth Rate สูงท่ีสุด สะทอ้นถึงอตัราการ
เจริญเติบโต และน่าลงทุนท่ีสุดในบรรดากองทุน LTF อ่ืนๆของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางที่ 8  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return On Assets : ROA) 
 

ROA  หน่วย : % 

  2552 2553 2554 2555 2556 

KSET50LTF 0.95 2.16 4.15 3.64 6.11 
KSLTF 4.58 13.45 8.14 13.20 13.70 
KTLF -1.90 20.36 17.87 10.08 14.81 
KTLF70/30 16.76 19.41 5.17 8.62 11.24 

 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม ( Return On Assets : ROA) เกณฑค่์า ROA ตอ้ง

มากกว่า 5 % ข้ึนไปหากค่า ROA ของบริษทัต ่ากว่า 5% นกัลงทุนมืออาชีพมกัจะไม่ใหค้วามสนใจ
กบับริษทันั้น  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท าใหท้ราบว่า ค่า ROA ของกองทุนทั้ง 4 กองทุน มีค่า
มากกว่า 5% โดยส่วนใหญ่ แสดงว่ามีผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมในเกณฑดี์ กองทุนมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และในบางปีมีค่าสูงจนสามารถท าใหน้กัลงทุนสนใจได ้   
อีกทั้งสามารถน าค่า ROA มาใชค้  านวณไดทุ้กกลุ่มธุรกิจ โดยสามารถใชง้บการเงินรายปีและราย
ไตรมาส แลว้น ามาพิจารณาค่าผลลพัธท่ี์ได ้
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ตารางที่ 9  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (Return on Equity:ROE) 
 

ROE  หน่วย : % 

  2552 2553 2554 2555 2556 

KSET50LTF 1.05 3.19 6.32 7.45 11.23 
KSLTF 6.46 23.14 12.24 29.35 31.59 
KTLF -2.60 36.45 29.01 23.12 33.38 
KTLF70/30 28.21 45.92 10.97 24.01 33.04 

 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (Return on Equity:ROE) เกณฑก์ารพิจารณาค่าของ ROE ของ

แต่ละกองทุนท่ีนกัลงทุนจะเลือกตอ้งมีค่ามากกว่า 12 % ข้ึนไป  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท าให้
ทราบว่าค่า ROE ของกองทุนทั้ง 4 กองทุน มีค่ามากกว่า 12% โดยส่วนใหญ่ แสดงว่ามีผลตอบแทน
ใหผู้ถื้อหุน้ในเกณฑดี์ มีการบริหารงานและจดัสรรผลตอบแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ และในบางปี
มีค่าสูงจนสามารถท าใหน้กัลงทุนสนใจได ้อีกทั้งสามารถน าค่า ROE มาใชค้  านวณไดทุ้กกลุ่มธุรกิจ 
โดยสามารถใชง้บการเงินรายปีและรายไตรมาส แลว้น ามาพิจารณาค่าผลลพัธท่ี์ได ้
 
ตารางที่ 10  อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
 

Net Profit Margin  หน่วย : % 

  2552 2553 2554 2555 2556 

KSET50LTF 62.05 64.67 65.96 55.64 56.60 
KSLTF 47.01 4.83 27.32 33.85 25.54 
KTLF 56.67 50.11 49.59 44.09 39.91 
KTLF70/30 66.72 45.65 45.76 45.25 38.14 

 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ ( Net Profit Margin) เกณฑก์ารพิจารณาอตัราก าไรตอ้งเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท าใหท้ราบว่า ผลก าไรสุทธิอยูใ่นเกณฑท่ี์สูง แต่
อาจจะไม่ต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี โดยอาจจะเป็นผลมาจากการน าก  าไรสุทธิไปลงทุนเพ่ิมใน
อสงัหาริมทรัพย ์หรือการน าไปช าระหน้ีสินคา้งจ่าย ซ่ึงท าใหน้กัลงทุนอาจตอ้งใชค่้าสถิติ หรือ
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อตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆมาประกอบในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน เพราะ การเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
จะสะทอ้นถึงอตัราการท าก  าไรของกองทุนนั้นๆ แต่อยา่งไรก็ตามความสามารถในการท าก  าไรยงั
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอีกหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง หรือสภาวะแวดลอ้มต่างๆ 
เป็นตน้ 
 
ตารางที่ 11  อตัราส่วนภาระหน้ีสิน 
 

อตัราส่วน
ภาระหน้ีสิน 

 
หน่วย : % 

  2552 2553 2554 2555 2556 

KSET50LTF 11.28 5.64 6.02 6.47 0.13 
KSLTF 0.28 2.67 0.26 5.81 1.83 
KTLF 2.09 1.27 0.17 3.29 0.17 
KTLF70/30 0.15 4.00 0.16 2.77 0.16 

 
อตัราส่วนภาระหน้ีสิน เกณฑก์ารพิจารณาภาระหน้ีสินปีล่าสุดควรอยูใ่นระดบัต ่ากกว่าปีท่ี

ผา่นมา และต ่าอยา่งต่อเน่ือง จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท าใหท้ราบว่าการบริหารจดัการของกองทุน
มีอตัราการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสินสลบักนัไป ทั้งน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอตัราก าไรสุทธิ 
จึงเป็นเหตุผลท่ีว่าหน้ีสินดงักล่าว เน่ืองจากมีการเพ่ิมทุนของกองทุน หรือแมแ้ต่การเพ่ิมอตัราเงิน
ปันผลใหผู้ถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน หรือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท าก  าไร ทั้งน้ี
กองทุนต่างๆท่ีสามารถท าก  าไรสุทธิใหม้ีมลูค่าสูง หรือแมแ้ต่การมีสินทรัพยจ์  านวนมาก ก็ยงัตอ้ง
พิจารณาภาระหน้ีสินของกองทุนนั้นๆว่ามีความสามารถในการช าระหน้ีได ้ หรือเป็นภาระหน้ีสิน
แบบใด และภาระหน้ีสินนั้นไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 
 

สรุปจากผลการค านวณค่าสถิติและอตัราส่วนทางการเงินท าใหท้ราบว่าสูตรค่าสถิติ ท่ี
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณค่าของกองทุนรวม เพียงแต่ใชค่้า NAV ก็สามารถบ่งบอกราคา
และสถานะของกองทุนปีนั้นๆไดดี้แลว้ โดยการวิเคราะห์ถึงค่าอตัราการเจริญเติบโต (Growth Rate)
ดว้ยวิธีการค านวณแบบเรขาคณิต อีกทั้งยงัสามารถใชอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีค  านวณประกอบไป
ดว้ย ค่าROA ค่าROE ค่าNet Profit Margin และค่าอตัราส่วนภาระหน้ีสิน มาเป็นขอ้มลูในการ
ตดัสินใจและแสดงถึงความมัง่คงและความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษทัท่ีดูแล
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กองทุนเหล่านั้น และจากผลการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าค่า NAV เหมาะสมเป็นตวับ่งบอกสถานะ
กองทุนท่ีน่าลงทุน ค่าสถิติและอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆยงัแสดงว่าสะทอ้นไปในทิศทางเดียวกบั
ค่า NAV นั้น ท าใหค้าดการณ์สถานะของกองทุนไดต้ามภาวะเศรษฐกิจ หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆท่ี
เกิดข้ึนได ้

 
ทั้งน้ีนกัลงทุนสามารถน าค่าการค านวณต่างๆไปวิเคราะห์กองทุนรวมเพื่อตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนท่ีสนใจตามเกณฑก์ารพิจารณาของแต่ละค่าสถิติ อีกทั้งสามารถน าค่าสถิติ และ
สูตรการค านวณอตัราส่วนต่างๆเหล่านั้นไปใชว้ิเคราะห์กองทุนอ่ืนๆท่ีตอ้งการท าการศึกษาไดด้ว้ย 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาหวัขอ้ การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกองทุน กรณีศึกษา:กองทุนหุน้ระยะยาว(LTF)ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน)  คร้ังน้ีเลือก
ท าการศึกษากองทุนหุน้ระยะยาวท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย ใน
เครือธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) โดยใชร้ายงานตวัเลขในงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบ
รายละเอียดเงินลงทุน ของทั้ง 4 กองทุน คือ  

 
1.กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 : KSET50LTF  
 
2. กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮหุ์น้ระยะยาว : KSLTF  
 
3. กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว : KTLF  
 
4. กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว70/30 : KTLF70/30  
 
ค านวณโดยใชสู้ตรค่าสถิติ และอตัราส่วนทางการเงิน เพ่ือตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนท่ี

มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีนกัลงทุนคาดหวงัและเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจาณาของค่าสถิติ
และอตัราส่วนทางการเงิน โดยมี สูตรการค านวณเมื่อน ามาพิจารณาตามเกณฑข์องค่าสถิติ และ
อตัราส่วนทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี  
 

1. มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value : NAV)  
 
2. ค่าเฉล่ียเรขาคณิต Geometric mean 
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3. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return On Assets : ROA)   
 
4. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (Return on Equity:ROE)  
 
5. อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)   
 
6. อตัราส่วนภาระหน้ีสิน  
 
จากผลการค านวณค่าสถิติและอตัราส่วนทางการเงินท าใหท้ราบว่าค่า NAV ก็สามารถบ่ง

บอกราคาและสถานะของกองทุนปีนั้นๆไดดี้แลว้โดยท่ีค่า NAV จะมีการประกาศเป็นรายวนั ท าให้
ผูล้งทุนสามารถท าการเปรียบเทียบสถานะของกองทุน ณ เวลานั้นๆไดท้นัที ทั้งน้ีการเปรียบเทียบค่า 
NAV จะพิจารณาอตัราการเจริญเติบโต (Growth Rate) เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีการค านวณ
ค่าเฉล่ียเรขาคณิต ( Geometric mean) โดยมีการจดัอนัดบักองทุน LTF ท่ีน่าลงทุนของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 12  แสดงการจดัอนัดบักองทุน LTF ดว้ยค่า NAV ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

จดัอนัดับกองทุน LTF  

อนัดบั กองทุน Growth Rate(%) 

1  KSET50LTF  26.44 

2  KTLF70/30  21.50 

3  KTLF  21.29 

4  KSLTF  17.64 
 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 : KSET50LTF มีอตัรา Growth 
Rate สูงท่ีสุด สะทอ้นถึงอตัราการเจริญเติบโต และน่าลงทุนท่ีสุดในบรรดากองทุน LTF อ่ืนๆของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นนกัลงทุนควรเลือกลงทุนใน  KSET50LTF ท่ีมีแนวโนม้ค่า 
Growth  Rate มากท่ีสุด อีกทั้งยงัสามารถใชอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีค  านวณประกอบไปดว้ย         
ค่า ROA ค่า ROE ค่า Net Profit Margin และค่าอตัราส่วนภาระหน้ีสิน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์าร
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พิจารณาตดัสินใจลงทุน เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสินใจ ของนกัลงทุน และแสดงถึงความมัง่คงและ
ความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษทัท่ีดูแลกองทุนเหล่านั้นดว้ย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ ผูศ้ึกษา ตระหนกั ว่าการลงทุนในกองทุนรวม นกัลงทุนสามารถ

พิจารณาถึงสถานะความแข็งแกร่งของกองทุนนั้นๆ ประกอบกบัพิจารณาสถานะความมัง่คงของ
ผูดู้แลกองทุนนั้นดว้ย ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจึงน่าจะเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนเพ่ือน าผล
ท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม และเพ่ิมความรู้ในการพิจารณากองทุนรวมท่ี
น าไปสู่การลงทุนดว้ยเมด็เงินท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมัน่ใจ 
 

ปัญหาข้อจ ากดัของการศึกษา 
 
ขอ้จ ากดัในดา้นจ านวนขอ้มลูยอ้นหลงั เพราะมีขอ้มลูยอ้นหลงัไม่มากนกั เพราะกองทุน

รวม LTF เพ่ิงเร่ิม เกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2547 จากการท่ีภาครัฐสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือเพ่ิม
สดัส่วนผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงขอ้มลูเก่ียวกบั
รายละเอียดงบการเงิน และทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน LTF จึงมีเพียงพอใหพ้ิจารณายอ้นหลงั
ประมาณ 5 ปี  ตามรายงานงบการเงิน และตามรูปแบบมุมมองของผลตอบแทนระยะยาว คือ          
1) แบบภาพรวม  (แสดงความนิยมและผลตอบแทนนบัแต่ตน้ปี ) 2) ผลตอบแทนระยะสั้น               
(ดูผลตอบแทน 1 วนั, 1 สปัดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน) 3) ผลตอบแทนระยะยาว (ยอ้นหลงั 1 ปี,    
3 ปี, 5 ปี, และ 10 ปี) 4) พอร์ตโฟลิโอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิเคราะห์โดยการน าค่าสถิติและอตัราส่วนทางการเงิน  มาใชใ้นการพิจารณา
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของกองทุนรวมนั้นท าใหท้ราบว่ายงัไม่เพียงพอในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนในการลงทุนในกองทุนรวมได ้แต่ยงัตอ้งศึกษาว่ามีปัจจยัใดอีกบา้งท่ีสามารถท าให้
กองทุนผนัผวนข้ึนลงไดอี้ก ไม่ว่าจะเป็น ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม หรือ
ดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน่าสนใจในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
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ตารางที่ 13 NAV (สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย) เฉล่ียแต่ละปีของ LTF 4 กองทุน ระหว่างช่วงปี  

 พ.ศ.2552-2556 
 

ราคาปิดรายปี พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
KSET50LTF 7.86 11.39 14.10 16.83 20.09 

KSLTF 11.98 15.25 16.99 19.35 22.95 
KTLF 10.95 15.43 18.14 20.57 23.70 

KTLF70/30 13.76 19.69 23.07 25.77 29.99 
 

ตารางที่ 14  ก าไรงวด  12 เดือน (ก าไรสุทธิ บวกก าไรท่ีเกิดจากเงินลงทุน)ของ LTF 4 กองทุน
ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2552-2556 

 
ก าไรงวด12

เดือน 
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

KSET50LTF 1,288,383.89 5,273,946.49 14,929,687.36 20,126,183.13 36,402,210.74 
KSLTF 2,808,210.84 11,695,609.09 6,870,870.00 16,213,263.26 19,663,275.27 
KTLF (15,843,533.74) 236,608,365.36 222,753,149.93 184,534,977.51 366,115,578.62 

KTLF70/30 50,304,915.56 156,681,199.21 65,156,548.36 191,917,009.38 347,806,807.41 

 
ตารางที่ 15  ก าไรสุทธิ (รายไดร้วมหกัค่าใชจ่้ายรวม)ของ LTF 4 กองทุน ระหว่างช่วงปี  

 พ.ศ.2552-2556 
 

ก าไรสุทธ ิ พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
KSET50LTF 1,608,032.18 3,894,655.07 6,628,110.74 6,532,982.55 9,358,578.98 

KSLTF 1,217,713.39 88,287.64 858,199.44 1,269,180.96 1,037,982.07 
KTLF 13,739,765.67 17,063,359.42 23,609,704.92 23,130,070.64 28,729,778.64 

KTLF70/30 4,733,399.42 7,686,038.74 17,944,463.12 28,264,043.09 32,785,625.40 
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ตารางที่ 16  สินทรัพยร์วมของ LTF 4 กองทุน ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2552-2556 

 
สินทรัพย์
รวม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

KSET50LTF 135,774,794.64 244,570,061.34 359,539,853.34 552,270,831.33 596,239,265.98 
KSLTF 61,313,174.01 86,964,297.91 84,404,548.86 122,868,917.33 143,493,136.46 
KTLF 833,629,217.27 1,162,184,954.99 1,246,681,642.89 1,830,796,687.62 2,471,400,743.41 

KTLF70/30 300,078,941.78 807,392,202.57 1,260,140,325.74 2,227,357,971.38 3,093,984,032.76 

 
ตารางที่ 17  สินทรัพยสุ์ทธิของ LTF 4 กองทุน ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2552-2556 

 
สินทรัพย์
สุทธิ 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

KSET50LTF 120,465,907.86 230,764,339.70 337,883,651.45 516,517,081.58 595,493,754.00 
KSLTF 61,142,178.24 84,643,236.47 84,184,773.29 115,733,321.01 140,871,754.55 
KTLF 816,203,754.92 1,147,368,657.25 1,244,597,657.35 1,770,478,842.83 2,467,083,150.16 

KTLF70/30 299,636,933.28 775,132,924.82 1,258,068,478.64 2,165,632,056.68 3,089,022,395.27 

 
ตารางที่ 18  จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี  (หน่วย)  ของ LTF 4 กองทุน

ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2552-2556 
 

หน่วย
ลงทุน 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

KSET50LTF 12,217,779.6694 16,531,764.5143 23,638,028.2186 26,999,550.8928 32,418,499.9252 
KSLTF 4,348,087.0734 5,054,888.6506 5,611,438.7904 5,524,577.8533 6,224,914.1811 
KTLF 60,952,020.5017 64,917,444.7578 76,787,936.9517 79,814,268.1312 109,696,403.7681 

KTLF70/30 17,833,960.9359 34,118,963.6192 59,384,063.4085 79,928,451.1797 105,269,599.9389 
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ตารางที่ 19 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัของ LTF 4 กองทุน ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2552-2556 

 
ส่วนของผู้
ถือหุ้นของ
บริษัท 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

KSET50LTF 122,177,796.88 165,317,645.36 236,380,282.84 269,995,509.84 324,185,001.19 
KSLTF 43,480,870.89 50,548,886.70 56,114,388.10 55,245,778.89 62,249,142.31 
KTLF 609,520,205.02 649,174,447.68 767,879,369.52 798,142,683.36 1,096,964,039.52 

KTLF70/30 178,339,610.55 341,189,637.55 593,840,635.77 799,284,518.96 1,052,696,006.54 

 
ตารางที่ 20 รายไดข้อง LTF 4 กองทุน ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2552-2556 

 
รายได้ พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

KSET50LTF 2,591,595.48 6,021,915.97 10,048,709.53 11,741,573.92 16,535,839.52 
KSLTF 2,590,212.37 1,827,350.21 3,141,789.26 3,749,225.56 4,064,886.13 
KTLF 24,246,197.53 34,049,117.75 47,613,071.25 52,465,799.39 71,981,615.16 

KTLF70/30 7,094,829.39 16,837,588.90 39,217,499.30 62,462,887.64 85,950,019.95 
 

ตารางที่ 21 หน้ีสินรวมของ LTF 4 กองทุน ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2552-2556 
 

หนีสิ้นรวม พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
KSET50LTF 15,308,886.78 13,805,721.64 21,656,201.89 35,753,749.75 745,511.98 

KSLTF 170,995.77 2,321,061.44 219,775.57 7,135,596.32 2,621,381.91 
KTLF 17,425,462.35 14,816,297.74 2,083,985.54 60,317,844.79 4,317,593.25 

KTLF70/30 442,008.50 32,259,277.75 2,071,847.10 61,725,914.70 4,961,637.49 
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