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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

รหัสของตาราง MF_REGIS_TH 
ชื่อตาราง รายละเอียดกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน 
ความถี่ของข้อมูล 
ความล่าช้าและ 
กำหนดเวลาเผยแพร่ 

ความถี่ :  เดือน 
ความล่าช้า :  30 วัน 
กำหนดเวลาเผยแพร่ : 
     ข้อมูลเบื้องต้น  ทุกวันที่  10 
     ข้อมูลจริง  จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป 

ความครอบคลุม ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นไป 
นิยาม กองทุน  หมายความว่า  กองทุนรวม  กองทุนส่วนบุคคล  หรือ 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีข้อความใดในประกาศและภาคผนวก
ท้ายประกาศที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

กองทุนรวม (mutual fund) เป็นการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป  
เพ่ือรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับ 
นักลงทุน กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการ
กองทนุซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้น
แทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน 
 

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
           ที่ สน. 22/2552  เรื่อง  การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญา 
           รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ประมวล) 
           หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2560 หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัด 
           ประเภทกองทุน (label fund) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ 
           ที่ ทน.87/2558 ภาคผนวก 2 

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง   
การลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล) 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


P a g e  | 2 

 

 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

 
การจัดกลุ่ม แบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุน 

           กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะในการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืน
หน่วยลงทุนได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ “กองทุนเปิด” และ “กองทุนปิด” 
           กองทุนรวมทั้งสองนี้มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความต้องการสภาพคล่อง
ของผู้ลงทุนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบระยะยาวที่ต้องใช้เงินเย็นสำหรับการลงทุน 
หรือเป็นแบบที่ต้องการความคล่องตัว สามารถถอนตัวจากการลงทุนได้ทันทีตาม 
ความต้องการทุกเม่ือ 

1. กองทุนเปิด (Opened – End Fund)  คือ กองทุนรวมชนิดที่ 
อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ แต่ทีสำคัญก็คือ บลจ. สามารถที่จะขาย
หน่ายลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรก
ไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา โดย
ในทางปฏิบัติ บลจ. มักจะมีการกำหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนไว้
ก่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิดให้ทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ สัปดาห์ละครั้ง เดือนละ
ครั้ง หรืออาจจะเป็นปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรที่
จะอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากหนังสือ 
ชี้ชวน (Prospectus) อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะยังไม่ทราบว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
จะเป็นเท่าไหรในทันที ณ เวลาที่ทำรายการสั่งซื้อขายนั้น เนื่องจากต้องคอยจนกว่าจะ
มีการคำนวณ NAV ต่อหน่วยของกองทุน ณ สิ้นวันทำการเสียก่อน  นอกจากนี้  
ขนาดของกองทุนยังสามารถขยายหรือลดลงได้ เนื่องจาก บลจ. สามารถขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมได้ และผู้ลงทุนเองก็สามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนให้กับ บลจ.  
หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย กองทุนประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

2. กองทุนปิด (Closed – End Fund)  คือ กองทุนรวมชนิดที่ 
บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะมีการกำหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่นอน 
และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นก็
จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ทำให้จำนวนของหน่วยลงทุนของ
กองทุนคงที่ ไม่มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  นอกจากนี้ ผู้ลงทุนก็ยังไม่สามารถที่ขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุนการขายก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
ได้ ต้องถือเอาไว้เพ่ือรอขายคืนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการเท่านั้น เพราะทาง บลจ. 
จะนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในกองทุนมาซื้อคืน
หรือรับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อกองทุนหมดอายุลง (ราคาท่ี บลจ. รับซื้อคืนหน่วย



P a g e  | 3 

 

 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

ลงทุนจะมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วย เมื่อครบกำหนดอายุโครงการแล้ว) 
 
แบ่งตามนโยบายการลงทุน  
           นอกจากจะแยกประเภทตามลักษณะในการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืน
หน่วยลงทุน กองทุนรวมยังสามารถแบ่งตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ 

1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่ 
มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถาม 
หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึง
กับกองทนุตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะสำหรับ 
การลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 

2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ  
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเทต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  ตั๋วเงินคลัง  บัตรเงินฝากของธนาคาร   
ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ตั๋วแลกเงิน  ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน  กองทุนรวมประเภทนี้
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย  ทั้งนี้ เพราะตราสารหนี้จะให้
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ แม้ว่าราคาตราสารหนี้
อาจมีความผันผวนขึ้นลงตามสภาวะตลาด แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่กองทุนรวม
ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ ก็ยังผันผวนไม่มากเท่ากับตราสารทุน 

3. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income 
Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย
ในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า 1 ปี 
ขึ้นไป กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำ และสามารถ
ลงทุนระยะยาวได้ 

4. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income  
Fund) คือ กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยใน
การถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม
ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และต้องการความเสี่ยงต่ำ 

5. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนที่สามารถลงทุน 
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้  
ตราสารทุน  หรือตราสารอ่ืนๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใด
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คำอธิบายข้อมูล 

ขณะหนึ่ง ไม่น้อยว่า 35% และไม่เกินกว่า 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
 

6. กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุน 
รวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัยพ์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท
เช่นเดียวกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน  
ดังนั้น  การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้  ตราสารทุน หรือตราสาร
อ่ืนๆ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ 
กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

7. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมที่มี 
นโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
และเงินส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน ก็ได้ 
ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำ มีการกระจายความเสี่ยงที่
มากกว่ากองทุนประเภทอ่ืนๆ เพราะกระจายการลงทุนไปในหลายกองทุน และ 
หลายบริษัทจัดการ ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีค่าธรรมเนียม 
ในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ซ้ำซ้อน 

8. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบาย 
การลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่  หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ  ใบสำคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนๆ 
โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ โดย
เฉลี่ยแล้วไม่น้อยว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ เมื่อผู้จัดการ
กองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เงินทุนส่วนที่เหลือก็
สามารถที่จะนำไปใช้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ เช่น เงินฝากหรือ
ตราสารหนี้ หรือจะนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้ กองทุนรวมประเภทนี้
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากเป็นการนำเงินไปลงทุนใน
ตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของราคาหรือมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ให้
ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน 

9. กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวม 
ที่มีนโยบายการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  หุ้นกุ้  หน่วยลงทุน  หรือหุ้น
เพ่ิมทุน  โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และ
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คำอธิบายข้อมูล 

เงินส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ ได้  อย่างไรก็
ตาม การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิมีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีคามเสี่ยงสูง
มาก 
 

10. กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบาย 
การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน (ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด) โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  ซึ่งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น กลุ่มธนาคาร   
กลุ่มสื่อสาร  ที่คาดว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะมีผลประกอบการดี  และจะให้
ผลตอบแทนที่ดีที่สุด  แต่จะมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้าง เนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้ 
มีการลงทุนแบบกระจุกตัว  จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(www.sec.or.th) 

การปรับปรุงข้อมูล ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้) 
หมายเหตุ  

 

 

 

 

 


