หน ้าแรก / บริการทีหน่วยงานอืน ๆ กํากับดูแล / การลงทุน / กองทุนรวม (Mutual Fund)

คือการนํ าเงิน (ทีระดมจากผู ้ลงทุน) ไปลงทุนในหลักทรั พย์หรือทรั พย์สนิ ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนทีได ้ระบุไว ้ในหนังสือชีชวน โดยผู ้ลงทุนแต่ละรายจะได ้รั บ "หน่วยลงทุน
(Investment Unit)" เป็ นหลักฐานเพือยืนยันฐานะความเป็ นเจ ้าของในเงินทีตนได ้ลงทุนไป โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน "บลจ."
เป็ นผู ้จัดตังและทําหน ้าทีบริหารกองทุนรวมให ้ได ้ผลตอบแทน แล ้วนํ ามาเฉลียคืนให ้แก่ผู ้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนทีลงทุนหากเป็ นกองทุนรวมทีมีนโยบายปั นผล นอกจากนี
หากราคาขายของหน่วยลงทุนสูงกว่าราคาซือหรือเรียกว่าเกิด Capital Gain ก็เป็ นโอกาสทีจะขายหน่วยลงทุนออกเพือทํากําไรเช่นกัน ทังนี
หากได ้รั บผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผลจะต ้องเสียภาษี ในอัตราร ้อยละ 10 แต่ไม่ต ้องเสียภาษี ในกรณีของ Capital Gain (ผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างในกรณีทราคาขายสู
ี
งกว่าราคาซือ)
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คือกองทุนรวมทีอาจมีการกําหนดอายุโครงการหรือไม่
ก็ได ้ ทีสําคัญก็คอื บลจ.
สามารถทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติมได ้
(หลังจากทีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครังแรกไปแ
ล ้ว) รวมถึงสามา
รถรั บซือคืนหน่วยลงทุนจากผู ้ลงทุนได ้ตามเงือนไขทีร
ะบุไว ้ใน โครงการ โดย ณ
เวลาทีทํารายการสังซือขาย
ผู ้ลงทุนจะยังไม่ทราบราคาซือขายหน่วยลงทุนในทันที
แต่จะทราบเมือมีการคํานวณ NAV (Net Asset Value :
มูลค่าทรั พย์สนิ สุทธิ) ต่อหน่วยของกองทุน ณ
สินวันทําการ

คือกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว ้ซึงตรา
สารแห่งทุน เช่น หุ ้นสามัญ หุ ้นบุรมิ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ ้น (warrant)
โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละหกสิบห ้าขอ
งมูลค่าทรั พย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

คือกองทุนรวมทีกําหนดการดํารงอายุถัวเฉลียแบบถ่วง
นาหนั
้ํ กของกระแสเงินทีจะได ้รั บจากทรั พย์สนิ ทีกองทุ
นรวมลงทุนไว ้ (portfolio duration) ณ
ขณะใดขณะหนึงไม่เกินสามเดือน
โดยลงทุนในเงินฝากและตราสารหนีทีมีกําหนดชําระเงิ
นต ้นเมือทวงถาม
หรือมีอายุคงเหลือไม่เกินสามร ้อยเก ้าสิบเจ็ดวัน
เป็ นกองทุนทีมีความเสียงต่าํ ทีสุด

คือกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว ้ซึงหน่
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คือกองทุนรวมทีกําหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่น
อน โดยผู ้ลงทุนไม่สามารถที
จะขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ บลจ.
ก่อนครบกําหนดอายุโครงการได ้ จะขายคืนเมือ
ครบกําหนดอายุโครงการเท่านัน

คือกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตร
าสารหนีประเภทต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรั ฐบาล
พันธบัตรรั ฐวิสาหกิจ ตัวเงินคลัง หุ ้นกู ้ของภาคเอกชน

คือกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว ้ซึงหลั
กทรั พย์ เช่น เงินฝาก ตราสารหนี ตราสารทุน
หรือตราสารอืน ๆ
โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึนอยู่กับก
ารตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนตามความเหมาะส
มกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
หรือกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณ
ะใดขณะหนึงน ้อยกว่าร ้อยละหกสิบห ้าของมูลค่าทรั พย์
สินสุทธิของกองทุนรวม

คือกองทุนรวมทีมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุต
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คือกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว ้ซึงหน่
วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหน่วยลงทุนข
องกองทุนรวมโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น ้อยกว่าร ้อย
ละหกสิบห ้าของมูลค่าทรั พย์สนิ สุทธิของกองทุน

คือกองทุนรวมทีลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาลหรือตราสารห
นีทีมีความเสียงต่าํ
เพือสร ้างความมันใจให ้แก่ผู ้ลงทุนว่าเมือครบกําหนดอา
ยุโครงการลงทุนหรือ ภายหลังระยะเวลาทีได ้ระบุไว ้
ผู ้ลงทุนจะได ้รั บผลตอบแทนไม่ตาํ่ กว่าเงินลงทุนเบืองต ้
นทีได ้ลงทุนไป
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คือกองทุนรวมทีมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุต
สาหกรรมเพียงบางหมวด
โดยเฉลียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละแป
ดสิบของมูลค่าทรั พย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

คือกองทุนรวมที บลจ.
จัดให ้มีบคุ คลอืนประกันว่าหากผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ถือห
น่วยลงทุนจนครบตาม ระยะเวลาทีกําหนด
ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะได ้รั บชําระเงินลงทุน
หรือเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการไถ่ถอนหรือการ
ขายคืนหน่วยลงทุนแล ้วแต่กรณี
ตามจํานวนเงินทีประกันไว ้

คือกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในหุ ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
มีจดุ มุ่งหมายเพือส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ ้น โดยผู ้ลงทุนจะได ้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั นี
เงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถนํ ามาหักลดหย่อนภาษี ได ้ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได ้ในปี ภาษี นัน และต ้องไม่เกิน 500,000 บาท
กําไรทีได ้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได ้รั บการยกเว ้นภาษี เงินได ้
อย่างไรก็ตาม การได ้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามทีกล่าวข ้างต ้น จะต ้องทําตามเงือนไขของการลงทุนใน LTF ดังนี
ต ้องถือหน่วยลงทุนของ LTF ไว ้ไม่น ้อยกว่า 5 ปี (นับตามปี ปฏิทนิ เช่น ยอดทีซือในระหว่างปี 2556 จะครบเงือนไขตังแต่เดือนมกราคม 2560)
หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนด 5 ปี ถือว่าผิดเงือนไขการลงทุน ผู ้ลงทุนจะไม่ได ้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษี อกี ต่อไป และจะต ้อง
- คืนเงินภาษี ทได
ี ้รั บยกเว ้นไป โดยควรรีบทําทันทีทีผิดเงือนไข เนืองจากต ้องจ่าย "เงินเพิม" ในอัตรา 1.5%
ต่อเดือนของจํานวนเงินภาษี ทได
ี ้รั บยกเว ้นนับตังแต่เดือนเมษายนของปี ทผูี ้ลงทุนยืนขอยกเว ้นภาษี จนถึงเดือนทีมีการยืนคืนเงินภาษี
สําหรั บกรณีขาย LTF คืนเพียงบางส่วน ให ้คืนเฉพาะยอดทีขายคืนพร ้อม "เงินเพิม"
- จ่ายภาษี ของกําไรส่วนเกินทุน (capital gain) ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ทผิ
ี ดเงือนไข
โดยนํ ากําไรทีได ้รั บจากการขายคืนไปรวมเป็ นเงินได ้ของปี ทขายคื
ี
นเพือเสียภาษี เงินได ้
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คือกองทุนรวมทีมีจดุ มุ่งหมายเพือส่งเสริมให ้เกิดการออมเงินระยะยาวไว ้สําหรั บใช ้จ่ายยามเกษี ยณอายุ ซึงจะคล ้าย ๆ กับกองทุนสํารองเลียงชีพ
(Provident Fund) และกองทุนบําเหน็ จบํานาญข ้าราชการ (Government Pension Fund) โดยผู ้ลงทุนจะได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั นี
เงินลงทุนในกองทุน RMF สามารถนํ ามาหักลดหย่อนภาษี ได ้ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได ้ในปี ภาษี นัน
และเมือรวมกับเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลียงชีพหรือกองทุนบําเหน็ จบํานาญข ้าราชการแล ้ว จะต ้องไม่เกิน 500,000 บาท
กําไรทีได ้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได ้รั บการยกเว ้นภาษี เงินได ้
อย่างไรก็ตาม การได ้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามทีกล่าวข ้างต ้น จะต ้องทําตามเงือนไขของการลงทุนใน RMF ดังนี
ลงทุนต่อเนืองทุกปี โดยลงทุนขันต่าํ อย่างน ้อย 3% ของรายได ้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล ้วแต่วา่ จํานวนใดจะน ้อยกว่า
สามารถซือหน่วยลงทุนปี เว ้นปี ได ้
ื วยลงทุนครั งแรก (นับ
ต ้อง ลงทุนและถือหน่วยลงทุนจนกระทังอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ รวมทังต ้องลงทุนมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 5 ปี นับแต่ซอหน่
แบบวันชนวัน) เช่น ซือหน่วยลงทุนตอนอายุ 53 ปี ก็ต ้องลงทุนต่อเนืองไปจนครบ 5 ปี แม ้อายุจะเกิน 55 ปี แล ้วก็ตาม
การผิดเงือนไขข ้อใดข ้อหนึงตามทีกล่าวข ้างต ้น ถือว่าผิดเงือนไขการลงทุนผู ้ลงทุนจะไม่ได ้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษี อกี ต่อไป และจะต ้อง
1. กรณีทลงทุ
ี นไม่ถงึ 5 ปี และมีการผิดเงือนไข
- คืนเงินภาษี ทงหมดทุ
ั
กปี ทได
ี ้รั บยกเว ้นไป
- เมือขายคืนหน่วยลงทุน ต ้องนํ ากําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงินได ้
2. กรณีทลงทุ
ี นตังแต่ 5 ปี ขนไป
ึ
และมีการผิดเงือนไข
- คืนเงินภาษี ทได
ี ้รั บยกเว ้นไปในช่วง 5 ปี ย ้อนหลัง (นับตามปี ปฏิทนิ )
** การชําระภาษี ตาม 1. และ 2. ต ้องชําระภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ทผิ
ี ดเงือนไข
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนมิฉะนันต ้องจ่ายเบียปรั บเงินเพิมอีก
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คือกองทุนรวมทีมีจดุ มุ่งหมายเพือนํ าเงินทีระดมได ้จาก
การขายหน่วยลงทุนภายในประเทศไทยไปลงทุนในหลั
กทรั พย์ตา่ งประเทศไม่น ้อยกว่า 80%
ของมูลค่าทรั พย์สนิ สุทธิของกองทุน

12

คือกองทุนรวมทีมีจดุ มุ่งหมายเพือนํ าเงินทีระดมได ้จาก
การขายหน่วยลงทุนไปลงทุนซือหรือเช่าอสังหาริมทรั พ
ย์ เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม ศูนย์การค ้า
ทีพักอาศัย
หรือหลักทรั พย์ทเกี
ี ยวข ้องกับอสังหาริมทรั พย์ตามทีกฎ
หมายกําหนด
โดยมีจดุ มุ่งหมายเพือบริหารอสังหาริมทรั พย์ทลงทุ
ี นให ้
ได ้รั บผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าหรือกําไรสุทธิทเกิ
ี ด
จากการดําเนินงาน
(ไม่ได ้มุ่งทีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือพัฒนา
และขายต่อแต่อย่างใด)

คือกองทุนเปิ ดทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เปิ ดให ้ซือขายหน่วยลงทุนได ้เสมือนหุ ้น
มีนโยบายการลงทุนทีเน ้นการสร ้างผลตอบแทนให ้ใกล ้เคียงดัชนีอ ้างอิง อาทิ ดัชนีราคาหุ ้น ดัชนีราคาหุ ้น SET50 ดัชนีราคาตราสารหนี
โดยผู ้ลงทุนสามารถซือหรือขายผ่านโบรกเกอร์ได ้ในราคาและเวลาทีต ้องการ (Real Time) โดยไม่จําเป็ นต ้องรอ NAV (Net Asset Value :
มูลค่าทรั พย์สนิ สุทธิ) ต่อหน่วยของกองทุน ณ สินวันทําการ

ทีเปลียนแปลงขึนลงจนส่งผลให ้ราคาของตราสารหนีทีกองทุนรวมเข ้าไปลงทุนเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงในทิศทางตรงข ้ามกับทิศทางของอัตราดอกเบีย

อาจส่งผลให ้ราคาของหลักทรั พย์ตา่ ง ๆ ทีกองทุนรวมไปลงทุนมีแนวโน ้มเปลียนแปลงลดลง

อาจทําให ้มีการเปลียนแปลงนโยบายการบริหารประเทศและการลงทุนได ้ ซึงจะกระทบบริษัททีประกอบธุรกิจ หรือในกรณีทการเมื
ี
องมีความไม่แน่นอน
อาจส่งผลให ้ราคาของหลักทรั พย์ในตลาดลดลงหรือชะลอตัวได ้

เช่น บริษัททีออกตราสารหนีทีกองทุนรวมเข ้าไปลงทุนมีผลการดําเนินงานขาดทุน ทําให ้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต ้นและดอกเบียให ้กับกองทุนรวมตามเวลาทีกําหนดได ้

เช่น หลักทรั พย์ทลงทุ
ี นไว ้มีการซือขายเปลียนมือไม่มาก อาจทําให ้ไม่สามารถซือขายหลักทรั พย์ได ้ในราคาหรือจํานวนทีต ้องการภายในช่วงเวลาอันเหมาะสม

อาจส่งผลให ้ราคาของหลักทรั พย์ตา่ ง ๆ ทีกองทุนรวมไปลงทุนมีการเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลง เนืองมาจากความผันผวนของค่าเงินบาทเมือเทียบกับเงินตราต่างประเทศสกุลอืน
ซึงสามารถเคลือนไหวขึนหรือลงได ้ตลอดเวลา

ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ในหัวข ้อห ้องเรียนนักลงทุน/มือใหม่ลงทุน/ลงทุนกองทุนรวม

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

