หน ้าแรก / บริการทีหน่วยงานอืน ๆ กํากับดูแล / การลงทุน / การลงทุนอืน ๆ

อย่างทีเกรินไว ้แล ้วว่าในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของการลงทุนมีหลากหลาย นอกจากจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี หรือกองทุนรวมแล ้ว
ยังมีการลงทุนอีกหลายประเภททีเราควรทราบก่อนทีจะตัดสินใจลงทุน เช่น

ั ญา 2 ฝ่ าย คือ "ผู ้ซือ" กับ "ผู ้ขาย" ทีจะซือขายสินค ้ากัน (underlying) โดยตกลงราคาซือขายและวันทีจะส่งมอบกันในวันนี
คือสัญญาหรือข ้อตกลงระหว่างคูส่ ญ
สินค ้าทีซือขายกันอาจจะเป็ นสินค ้าโภคภัณฑ์ (commodities) เช่น ข ้าว นามั
้ํ นดิบ ทองคํา หรือหลักทรั พย์ เช่น หุ ้น หุ ้นกู ้ พันธบัตรรั ฐบาล หรือเป็ นตัวแปร เช่น ดัชนีราคาหลักทรั พย์
อัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียน ประเภทของสัญญาซือขายล่วงหน ้า ได ้แก่

สัญญาทีผู ้ซือและผู ้ขายตกลงทีจะซือขายสินค ้าอ ้างอิงในอนาคต
โดยกําหนดจํานวนและราคาทีจะซือขาย รวมถึงวิธกี ารชําระราคาและส่งมอบไว ้ล่วงหน ้า
และมีการกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ในลักษณะมาตรฐาน
ื
และทําการซือขายผ่านศูนย์ซอขายที
จัดตังขึนอย่างเป็ นทางการ

สัญญาทีผู ้ขาย (ผู ้ออก) ให ้สิทธิแก่ผู ้ซือ (ผู ้ถือ) ในการซือ (เรียกว่า call options) หรือขาย
(เรียกว่า put options) สินค ้าอ ้างอิง ตามจํานวน ราคา และระยะเวลาทีกําหนดไว ้
โดยผู ้ซือจะต ้องจ่ายเงินค่าซือออปชัน หรือค่าพรีเมียมให ้แก่ผู ้ขาย
เพือแลกกับสิทธิทจะได
ี
้ซือหรือขายสินค ้าอ ้างอิงตามทีตกลงกันไว ้

สัญญาซือขายล่วงหน ้าทีมีลกั ษณะคล ้ายคลึงกับฟิ วเจอร์ส
ื
แต่จะตกลงซือขายกันนอกศูนย์ซอขาย
และการกําหนดเงือนไขต่าง ๆ
ในสัญญาจะขึนอยู่กับความต ้องการของผู ้ซือและผู ้ขาย

ั ญาสองฝ่ ายตกลงทีจะแลกเปลียนกระแสเงินสดระหว่างกันในอนาคต
สัญญาทีคูส่ ญ
โดยการรั บและจ่ายกระแสเงินสดนันมีการอ ้างอิงกับสินค ้า เช่น สวอปอัตราดอกเบีย
(Interest Rate Swap) ซึงคูส่ ญ
ั ญาตกลงทีจะแลกเปลียนภาระการชําระดอกเบียระหว่างกัน
โดยฝ่ ายหนึงมีภาระการชําระดอกเบียในอัตราคงที
ในขณะทีอีกฝ่ ายหนึงมีภาระการชําระดอกเบียในอัตราลอยตัว

คือกองทุนทีเกิดจากการทีบุคคลหรือคณะบุคคลไม่เกิน 35 ราย นํ าเงินและทรั พย์สนิ มารวมกันเป็ นเงินลงทุนก ้อนใหญ่ และมอบหมายให ้บริษัทจัดการลงทุนเป็ นผู ้บริหารจัดการลงทุนแทน
โดยมีการทําสัญญากําหนดขอบเขต นโยบายการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อักษร

คือกองทุนทีลูกจ ้างและนายจ ้างจัดตังขึนด ้วยความสมัครใจ โดยมีจดุ มุ่งหมายเพือส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาวสําหรั บลูกจ ้าง เพือไว ้ใช ้จ่ายเมือยามเกษี ยณอายุ
ทุพพลภาพ หรือต ้องออกจากงาน ซึงเงินทีนํ าเข ้ากองทุนประกอบด ้วย 2 ส่วนหลัก ได ้แก่
เงินทีลูกจ้างจ่ายเข ้ากองทุน เรียกว่า "เงินสะสม" ซึงกฎหมายกําหนดให ้สะสมไม่ตา่ํ กว่า 2% แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ ้าง
เงินทีนายจ้างจ่ายเพิมให ้ เรียกว่า "เงินสมทบ" ซึงกฎหมายกําหนดให ้สมทบไม่ตา่ํ กว่าเงินสะสมของลูกจ ้าง

สําหร ับลูกจ้าง
ก่อ นเกษียณ
เงินสะสมทีจ่ายเข ้ากองทุนสามารถนํ าไปลดหย่อนภาษี เงินได ้ ไม่เกิน 500,000 บาท
และต ้องไม่เกิน 15% ของค่าจ ้าง

หลงั เกษียณ
ได ้รั บเงินกองทุน (ประกอบด ้วยเงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์จากการลงทุน) ไว ้ใช ้จ่ายยามเกษี ยณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน
ซึงได ้รั บยกเว ้นภาษี

สําหร ับนายจ้าง
สร ้างแรงจูงใจในการทํางานให ้แก่ลกู จ ้าง
เงินสมทบทีนายจ ้างจ่ายเข ้ากองทุนแต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ ้าง
สามารถนํ ามาหักเป็ นค่าใช ้จ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพือเสียภาษี ได ้

คือกองทุนรวมทีมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร ้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองคําแท่ง ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนโดยทางตรง
หรือโดยทางอ ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให ้ผลตอบแทนโดยอ ้างอิงกับราคาทองคําแท่ง อันเป็ นผลให ้กองทุนรวมมีความเสียงในทองคําแท่ง

เป็ นการลงทุนอีกรูปแบบหนึงทีเราคุ ้นเคยกันดี ซึงการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ

ซือเพือปล่อยเช่า เป็ นการลงทุนเพือเก็บเกียวผลตอบแทน (ค่าเช่า) ทีจะได ้รั บเป็ นงวด ๆ เช่น บ ้านเช่า ห ้องเช่า โกดังสินค ้า ฯลฯ
เหมาะกับผู ้ทีต ้องการมีรายได ้ประจํา เช่น ผู ้ทีเกษี ยณอายุ

เป็ นการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรั พย์จดั การกองท

ซือเพือเก็งกําไร เป็ นการลงทุนเพือทํากําไรจากส่วนต่างราคาซือกับราคาขาย ซึงผู ้ลงทุนจะเข ้าไปซืออสังหาริมทรั พย์ทมีี ราคาต่าํ กว่าทีควรจะเป็ น
หรืออยู่ในทําเลทีเป็ นทีต ้องการของตลาด โดยคาดการณ์วา่ ในอนาคตราคาจะสูงขึน

ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ในหัวข ้อห ้องเรียนนักลงทุน/มือใหม่ลงทุน/ลงทุนอนุพนั ธ์ ลงทุนกองทุนรวม

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

