สารจากคณะผู้จัดทำ
หนังสือ “มิติ ใหม่ลงทุนนอกด้วยตนเอง” จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริษทั จ ดั การลงทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ และธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนในการ
วางแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มพูนความมั่งคั่งตามเป้าหมายชีวิต
ของผลู้ งทุน ซึ่งร วมถึงก ารเตรยี มความพร้อมทางการเงินร องรับว ัยเกษียณสำหรับ
ประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสสู่ ังคมผู้สูงอายุ
ธนาคารแห่งป ระเทศไทยเล็งเห็นค วามจำเป็นท จี่ ะเปิดให้ผ ลู้ งทุนม ชี อ่ งทาง
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ท างการเงินต า่ งประเทศเพือ่ ก ระจายการลงทุน ซึง่ เป็นการกระจาย
ความเสีย่ งและเพิม่ โอกาสได้ร บั ผ ลตอบแทน นอกเหนือไปจากการลงทุนในประเทศ
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ทยอยผ่อนคลายเงินทุน
เคลือ่ นยา้ ยระหว่างประเทศมาตามลำดับ และเห็นค วรผอ่ นคลายเพิม่ เติมในปี 25582560 โดยมแี นวทางผอ่ นคลายให้ผ ลู้ งทุนส ามารถซอื้ ผ ลิตภัณฑ์ท างการเงินท อี่ า้ งอิง
สกุลเงินต ราตา่ งประเทศและเสนอขายในไทยได้ม ากขนึ้ เพือ่ ให้ผ ลู้ งทุนม คี วามคนุ้ เคย
กับผ ลิตภัณฑ์ท างการเงินใหม่ๆ และมสี นิ ทรัพย์ท างเลือกในการลงทุนท หี่ ลากหลาย
ในขณะเดียวกันได้ช ว่ ยพฒ
ั นาตลาดการเงินไทยให้ม คี วามลกึ แ ละความกว้างมากขนึ้
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งป ระเทศไทยมแี นวทางผอ่ นคลายให้ผ ทู้ มี่ คี วามรคู้ วามเข้าใจ
ในการลงทุนมีทางเลือกลงทุนในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางในประเทศ
อันจะช่วยให้การลงทุนมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านซึ่งมี
ความรู้ในการลงทุนในประเทศบ้างแล้ว ทราบถึงขั้นตอน
เพือ่ เตรียมพร้อมกอ่ นการลงทุน เข้าใจถงึ ค วามเสีย่ งและผล
ตอบแทนทคี่ าดหวังข องผลิตภัณฑ์ท างการเงินป ระเภทตา่ งๆ
รวมถึงแ นวทางการจัดพ อร์ตเพื่อก ารกระจายการลงทุนท ี่เหมาะสมกับว ัตถุประสงค์
การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน ช่องทางการไปลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศ และทิศทางการผ่อนคลายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ ให้ผ ลู้ งทุนส ามารถศกึ ษาขอ้ มูลเพือ่ เตรียมความพร้อมในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศได้ในอนาคต
อย่างไรกต็ าม โอกาสในการลงทุนในตา่ งประเทศกม็ าพร้อมกบั ค วามเสีย่ ง
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ์หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนตัดสินใจลงทุน หรือหากอยู่ ในระยะเริ่มต้นการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรปรึกษาหรือลงทุนผ ่านตัวกลางในประเทศเพื่อให้มีความคุ้นเคย
กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อน โดยหากสนใจข้อมูล
หรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อตัวกลาง ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์จ ัดการกองทุน และธนาคารพาณิชย์ ที่ท่านใช้บริการได้
ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้ที่เผยแพร่ ให้
ผู้ลงทุนในหนังสือเล่มนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการกระจาย
ความเสี่ยงเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนทุกท่าน
ต่อไป
			
คณะผู้จัดทำ
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้
ผู้ลงทุนทั่วไป

อ่านแล้วได้อะไร ?
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ
1. ข้อควรพิจารณาก่อนไปลงทุน
2. ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการลงทุน
และความเสี่ยงประเภทต่างๆ
3. การบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management)
4. ช่องทางและขั้นตอนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศ
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารจัดการ
6. ข้อควรระวังในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศ
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1

ข้อควรพิจารณาก่อนไปลงทุน

1. รู้จักตัวเอง : สำหรับผ ู้ทสี่ นใจลงทุนส ิ่งส ำคัญที่สุดคือต้อง “รู้จักตัวเอง” โดย
1.1 รูเ้ ป้าห มายวา่ ต อ้ งการอะไรจากเงินล งทุน ต้องการให้เติบโตเท่าใด ในระยะ
เวลากี่ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับร ะดับความเสี่ยง ถ้ารับความเสี่ยงได้มาก โอกาสใน
การเพิ่มผลตอบแทนจะมีสูงขึ้น
1.2 รู้ว่ารับความเสี่ยงได้แค่ ไหน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ด้วยการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) โดยเป็น
การประเมินป จั จัยห ลายดา้ น เช่น อายุผ ลู้ งทุน ภาระทางการเงิน สถานะทรัพย์สนิ ต อ่ 
หนี้สิน ประสบการณ์ในการลงทุน ระยะเวลาลงทุน ความปลอดภัย ของเงินล งทุน
และระดับของการขาดทุนที่ยอมรับได้ เช่น -1%, -10%, -25% และความรู้สึก
เมื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสจะขาดทุน คะแนนที่ออกมาจะบ่งบอกว่าผู้ลงทุน
เหมาะสมจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินท ี่มีความเสี่ยงสูงหรือต ่ำประเภทใดบ้าง
2. รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงิน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไข
และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อราคาและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินก่อน
ตัดสินใจลงทุน
3. รูจ้ กั ผ ู้ ให้บ ริการ : หลังจ ากทรี่ จู้ กั ต วั เองและผลิตภัณฑ์ท างการเงินแ ล้ว ควรปรึกษา
ผู้ให้บริการด้านการลงทุน ไม่ว่าจ ะเป็นบ ริษัทห ลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์จ ัดการกองทุน หรือธ นาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ให้
บริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยต้อง
ติดต่อ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ข้อควรรู้เพิ่มเติม

สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศ :
โดยเฉพาะการออกไปลงทุนเองโดยตรงไม่ผ่านตัวกลางในประเทศไทย
(1) ระเบียบปฏิบัติในการนำเงินเข้าออกทั้งของประเทศไทย1 และประเทศ
ที่ไปลงทุน
(2) ระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างจากประเทศไทย เช่น การซื้อขายผ่านผู้ได้รับอนุญาตใน
ต่างประเทศ ระยะเวลาและวธิ กี ารสง่ ม อบและชำระราคา ค่าธ รรมเนียม
และข้อจำกัดในการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
(3) ภาษีที่ต้องเสียท ั้งในประเทศไทยและประเทศที่ไปลงทุน
(4) สิทธิในฐานะเป็นผ ู้ถือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สิทธิในการออกเสียง
สิทธิการรับปันผลหรือหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การตัดสินใจ รวมถึงการดูแลจัดการเอกสาร ซึ่งมักแตกต่างกันตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ
(5) หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งหากต้องการความ
ช่วยเหลือหรือร้องเรียน
(6) ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนั้น ความเสี่ยงจากการ
แบ่งเขตเวลา (time zone) ที่ต่างกัน รวมถึงความเสี่ยงในการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี
1
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ท่านสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินได้ที่ 			
www.bot.or.th >> ตลาดการเงิน >> หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
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ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์

ทางการเงินเพื่อการลงทุน

และความเสี่ยงประเภทต่างๆ

แผนภาพแสดงระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนต่ำ

เงินฝาก

ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนสูง

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์ทางเลือกอื่น

- เงินฝาก - ตั๋วเงิน /
- หุ้นสามัญ
- Forward
- กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์
			 ตั๋วสัญญาใช้เงิน - หุ้นบุริมสิทธิ์ - Futures
/อสังหาริมทรัพย์
		 - ตั๋วเงินคลัง			
- Options
- การลงทุนที่มีความ
		 - พันธบัตร			
- Structured		 ซับซ้อน เช่น Hedge
		 - หุ้นกู้				 notes		 fund, Private
									 equity

กองทุนรวม
มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย
ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิงที่ไปลงทุน
ตัวอย่างการเปรียบเทียบกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน
ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนต่ำ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนสูง

กองทุนรวม
ตราสารหนี้

กองทุนรวม
แบบผสม

กองทุนรวม
ตราสารทุน

กองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ลักษณะและความเสี่ยงหลักของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ประเภท
2.1 ตราสารหนี้

2.2 ตราสารทุน

2.3 กองทุนรวม

2.4 ตราสารอนุพันธ์
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เป็นต ราสารทางการเงินท ผี่ อู้ อกตราสาร ซึง่ เรียกว่า
ผู้กู้ หรือลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ว่าจะจ่าย
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวดๆ และ
เงินต้นห รือผลประโยชน์อ ื่นๆ ตามที่กำหนด
ความเสี่ยงหลัก : Interest rate risk, Credit risk,
Liquidity risk
เป็ น ต ราสารท างการเงิ น ที่ แ สดงสิ ท ธิ ค วามเป็ น
เจ้าของในกิจการ ซึ่งผ ู้ถือตราสารทุนมีโอกาสจะได้
รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ส่วนต่างของราคา
และสิทธิต ่างๆ เช่น การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Industry risk,
Liquidity risk, Company risk
เป็น เครื่องมือ ในการลงทุ นรู ปแ บบห นึ่ งส ำหรั บ
ผูล้ งทุน โดยกองทุนร วมจะรวบรวมเงินจ ากผลู้ งทุน
รายยอ่ ยและมอบหมายให้ผ จู้ ดั การกองทุนม อื อ าชีพ
ทำหน้าที่บริหารการลงทุน โดยมีค่าธ รรมเนียม
ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Industry risk
ตัวอย่างตราสารอนุพันธ์ ได้แก่
- Forward : เป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่
จะซอื้ ห รือข ายสนิ ทรัพย์ต ามราคาทตี่ กลงกนั ในวนั นี้
เพื่อส่งมอบและชำระเงินในอนาคต โดยรูปแบบ
สัญญาขนึ้ อ ยูก่ บั ก ารตกลง และเป็นการซอื้ ข ายนอก
ตลาด (Over-the-counter)

ประเภท

ลักษณะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- Futures : เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
หนึง่ โดยมรี ปู แ บบสญ
ั ญาเป็นม าตรฐาน และการซอื้ 
ขายเกิดข นึ้ ในตลาดทมี่ กี ารจดั ต งั้ เฉพาะ (Exchange
market)
- Options : เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิซื้อหรือ
สิทธิข ายสินทรัพย์ห รือดัชนีการเงินต ามราคา เวลา
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ การซื้อสิทธิ
หมายความวา่ ผ ซู้ อื้ ม ที างเลือกทจี่ ะใช้ส ทิ ธิต ามพนั ธะ
ในสัญญาหรือไม่ก็ได้เมื่อถึงว ันครบกำหนด
- Structured notes : มีลักษณะพื้นฐานเหมือน
หุ้นกู้ แต่มีการจ่ายผลตอบแทนและชำระคืนเงินต ้น
ทัง้ หมดหรือบ างสว่ นโดยอา้ งอิง (link) กับต วั แปรอนื่
เช่น ราคาหลักท รัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น
รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำหรือ
น้ำมันดิบ โดยอาจกำหนดให้มีการชำระคืนเงินต้น
หรือผลตอบแทนเป็นส ินทรัพย์อื่น เช่น หลักท รัพย์
หรือเงินต ราต่างประเทศสกุลอื่น
ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Counterparty
risk, Leverage risk

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ลักษณะและความเสี่ยงหลักของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (ต่อ)
ประเภท
2.5 สินทรัพย์
ทางเลือกอื่น
(Alternative
investment)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ตัวอย่างการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ได้แก่
(1) กองทุนร วมสินค้าโภคภัณฑ์ : กองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : กองทุนรวมที่
มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์การค้า
โรงแรม
(3) การลงทุนท ี่มีความซับซ้อน :
- Hedge fund : กองทุนท ี่มีวัตถุประสงค์เพื่อส ร้าง
ผลตอบแทนสูง ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน
โดยส ามารถใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารล งทุ น ที่ ห ลากห ลาย
มากกว่ากองทุนร วมทั่วไป
- Private equity : หุ้นที่ไม่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ เคยจดทะเบียนซื้อขายแต่
ได้รับการนำออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อปรับปรุง
กิจการและอาจได้รับการนำกลับเข้าไปจดทะเบียน
อีกครั้งในภายหลัง ตัวอย่างรูปแบบการลงทุน เช่น
การกู้มาซื้อกิจการ หรือ Leveraged Buyout
(LBO) กองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital
Fund) เป็นต้น
ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Liquidity risk,
Counterparty risk, Legal risk

ความเสี่ยงหลักของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1. 	Market risk :

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
การลงทุน โดยที่ปัจจัย เฉพาะของสินทรัพย์
ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

2. 	Interest rate risk :

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดการเงิน โดยเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

3. 	Credit risk :

เกิดจากการที่ผู้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น
เงินฝ าก ตราสารหนี้ ไม่ส ามารถจา่ ยชำระดอกเบีย้
หรือชำระคืนเงินต ้นได้ตามที่กำหนดไว้

4. 	Liquidity risk :

เกิ ด จ ากก ารข าดส ภาพค ล่ อ งใ นก ารซื้ อ ข าย
เปลี่ยนมือของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งมัก
สะท้อนที่ส่วนต่างของราคาเสนอซื้อเสนอขาย
ตราสารนั้นๆ

5. 	Industry risk :

เกิ ด จ ากลั ก ษณะห รื อ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะข อง
อุตสาหกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมนั้น
ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ความเสี่ยงหลักของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
6. Company risk :

7. 	Counterparty
		 risk :

12

เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งมีผลต่อ
การดำเนิ นธุ ร กิ จ เช่ น การเปลี่ ย นผู้ บ ริ ห าร
การถูกฟ้องร้อง
ในกรณีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซื้อขายกันนอก
ตลาดจะไม่มีสำนักหักบัญชีคอยทำหน้าที่ชำระ
ราคาและเป็นค ู่สัญญาให้ ทำให้เกิดค วามเสี่ยงที่
คูส่ ญ
ั ญาจะไม่ส ง่ ม อบผลิตภัณฑ์ท างการเงินห รือ
ชำระเงินต ามที่ตกลงกันไว้

8. 	Leverage risk :

เนื่องจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
บางประเภท เช่น ตราสารอนุพันธ์ ทำได้โดย
การวางเงินประกัน (Margin) เพียงเล็กน้อย
ก็ ส ามารถล งทุ น ในสั ญ ญาที่ มี มู ล ค่ า ม ากไ ด้
ซึ่งหากผู้ลงทุนคาดการณ์ผิดก็อาจจะส่งผลให้
ขาดทุนเป็นจ ำนวนมากได้

9. 	Legal risk :

เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเกิดจากการกระทำ
ผิดตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ถูกฟ้องร้อง หรือเสียค่าป รับได้

10. 	Foreign
		 Exchange Risk :

เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ง
เป็นผลจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สกุลเงินต ราต่างประเทศ

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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การบริหารพอร์ตการลงทุน
(Portfolio Management)

เมื่อพูดถึงคำว่า “พอร์ต หรือพอร์ตโฟลิโอ” หลายคนอาจสงสัยว่า
“คืออะไร” “จะบริหารพอร์ตได้อย่างไร” และอาจมีอีกหลายข้อสงสัย ดังนั้นลอง
มาทำความรู้จักกับค ำว่า “พอร์ต” กันก ่อนดีกว่า

“พอร์ต” ย่อมาจากคำว่า “พอร์ตการลงทุน” (Investment

Portfolio) หมายถึงการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 หลักทรัพย์ขึ้นไป
เพือ่ ให้บ รรลุเป้าห มายการลงทุน หรือพ ดู ง า่ ยๆ ก็ค อื การกระจายการลงทุน
ในหลักท รัพย์ห ลายๆ ประเภท เพือ่ ล ดความเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์ พร้อมสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวัง
เราสามารถบริหารพอร์ตก ารลงทุนท เี่ หมาะกบั ต วั เราได้ โดยมวี ธิ กี ารงา่ ยๆ
4 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตนเอง
2. สำรวจสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและภาวะตลาด
3. จัดพอร์ตการลงทุน
4. ติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ขั้นตอนการบริหารพอร์ตการลงทุน
1

เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตนเอง

เริ่มต้นจากขั้นตอนการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ลงทุนเอง โดยปัจจัยสำคัญที่ใช้จัดสรรน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสม
กับผู้ลงทุนมี 3 ประเด็น ได้แก่
เช่น ต้องการมีรายได้ประจำจากการลงทุน เงินลงทุนมั่นคง

วัตถุประสงค์ ไม่ลดลง มูลค่าเงินล งทุนเติบโตจากการทำกำไร หรือต ้องการ
การลงทุน ได้สทิ ธิประโยชน์ท างภาษี (ดูร ายละเอียดในหน้า 17-18 )
ระดับค วามเสีย่ งทยี่ อมรับได้ม ผี ลตอ่ ก ารจดั สรรสนิ ทรัพย์ล งทุน
และการคดั เลือกผลิตภัณฑ์ท างการเงินท จี่ ะลงทุน โดยผลู้ งทุน
ทีย่ อมรับค วามเสีย่ งได้ส งู ส ามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ท มี่ คี วาม
ความเสี่ยงที่ เสีย่ งสงู ได้ ทำให้ม โี อกาสทจี่ ะได้ร บั ผ ลตอบแทนสงู แต่โอกาสที่
ยอมรับได้ จะขาดทุนก ม็ มี ากเช่นก นั ส่วนผลู้ งทุนท ยี่ อมรับค วามเสีย่ งได้ต ำ่
ควรเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ท มี่ คี วามมนั่ คงสงู แ ต่ผ ลตอบแทน
ที่จะได้รับอ าจไม่มากนัก (ดูร ายละเอียดในหน้า 19)

ข้อจำกัด
การลงทุน
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เช่น มีค วามต้องการใช้เงินสดเมื่อเกิดเหตุฉ ุกเฉิน มีร ะยะเวลา
ลงทุนที่สั้น ไม่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท ต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อได้รับสิทธิทางภาษี เป็นต้น

2

สำรวจสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและภาวะตลาด

ขั้นตอนนี้เป็นการทำความรู้จักลักษณะของสินทรัพย์แต่ละประเภทว่ามี
รูปแบบผลตอบแทนและลักษณะความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ รวมทั้ง
สำรวจและคาดการณ์สภาพแวดล้อมการลงทุน โดยการพิจารณาตัวแปรทาง
เศรษฐกิจ เช่น ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ นโยบายการเงินแ ละการคลังของ
ภาครัฐ ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใดเนื่องจากตัวแปรดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของราคาสนิ ทรัพย์แ ละอตั ราผลตอบแทน เพือ่ ช ว่ ยให้เราเลือกชว่ งเวลา
การลงทุนในสินทรัพย์ (Market timing) ได้อย่างเหมาะสม

3

จัดพอร์ตการลงทุน

ขั้นตอนนี้เป็นการจัดสรรสินทรัพย์ (asset allocation) โดยการกระจาย
เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันก ารสูญหายของเงินล งทุนทั้งหมด
ถ้าผ ลตอบแทนของสินทรัพย์ป ระเภทใดประเภทหนึ่งข าดทุน ผูล้ งทุนก ย็ ังม ผี ลกำไร
จากสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนอ ื่นมาชดเชยผลขาดทุนนั่นเอง
ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ จะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และระดับค วามเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง โดยทั่วไปเรานิยมจัดสรร
เงินลงทุนในสินทรัพย์ 3 ประเภท คือ ตราสารตลาดเงิน (เงินฝาก) ตราสารหนี้
และ ตราสารทุน (หุ้นส ามัญ) รวมกันเป็นพ อร์ตการลงทุนในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน เนื่องจากสินทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท
ดั ง กล่ า ว โดยทั่ ว ไปจ ะมี ผ ลต อบแทนที่ ไ ม่ ป รั บ ขึ้ น แ ละล งพ ร้ อ มกั น ภ ายใ ต้ 
สภาพแวดล้อมการลงทุนเดียวกัน ทำให้เป็นการกระจายความเสี่ยงออกไป หรือที่
เรียกว่า diversification ซึ่งม ีหลักการสำคัญคือไม่ลงทุนในสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว ดังคำเปรียบเทียบที่ว่า “อย่าใส่ ไข่ทั้งหมดไว้ ในตะกร้า
ใบเดียว” เพราะหากโชคร้ายตะกร้าใบเดียวที่มีเกิดตกลงพื้น ไข่ที่มีก็จะแตก
เสียหายทั้งหมด
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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4

ติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน

ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารพอร์ตการลงทุน คือ การติดตามผลการ
ลงทุนท เี่ กิดข นึ้ ว า่ เป็นไปตามทตี่ อ้ งการหรือไม่ และจะตอ้ งมกี ารปรับพ อร์ตก ารลงทุน
อย่างไร ซึง่ ก ารปรับพ อร์ตก ารลงทุนอ าจเกิดจ ากสภาพแวดล้อมการลงทุน หรือค วาม
ต้องการของผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เช่น อายุม ากขึ้น รายได้เปลี่ยนแปลง มีภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องหมั่นติดตามและประเมินผลการลงทุน
อย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้ส ามารถปรับเปลีย่ นพอร์ตแ ละนำ้ ห นักก ารลงทุนให้ส อดคล้อง
กับสถานการณ์ท ี่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท ่วงที
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แนวทางการจัดพอร์ตการลงทุน
ให้เหมาะสม
การจดั พอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกบั ต นเองนนั้ ผู้ลงทุนควรพจิ ารณาใน
2 ประเด็น ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์การลงทุน และ 2. ระดับค วามเสี่ยงที่ยอมรับได้

1. วัตถุประสงค์การลงทุน
วัตถุประสงค์

ลักษณะการลงทุน

เพื่อสำรองสภาพคล่อง

เหมาะสมกับการลงทุนระยะสั้นๆ โดยไม่ควร
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากเกินไป และ
ควรลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องสูง เพื่อนำมา
ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินได้ เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้
ระยะสั้น

เพื่อสร้างรายได้

เหมาะสมกับการลงทุนระยะปานกลาง เพื่อเพิ่ม
ช่องทางสร้างรายได้แ ละเพิม่ ผ ลตอบแทนทสี่ งู ก ว่า
อัตราเงินเฟ้อ โดยอาจเลือกลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงด้วย

เพื่อสร้างการเติบโต

เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว เช่น ผู้เริ่มต้น
ทำงานที่ต้องการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ โดย
ลงทุนในสินทรัพย์ท ี่มีความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
โอกาสได้รบั ผ ลตอบแทนที่สงู ขนึ้ เช่น ตราสารทนุ
เพราะสามารถรับความผันผวนของราคาตราสาร
ได้มากกว่าก ารลงทุนระยะสั้น
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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วัตถุประสงค์การลงทุน
สำรองสภาพคล่อง

สร้างรายได้

สร้างการเติบโต

ผลตอบแทน
ที่คาดหวัง

สินทรัพย์ทางเลือก
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
เงินฝาก
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ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

2. ระดับค วามเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
รับค วามเสี่ยงได้น้อย
(Conservative)

ลักษณะการลงทุน
ควรเน้นการจัดพอร์ตแบบระมัดระวัง โดยเน้น
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ผันผวนต่ำ เช่น เงินฝาก
ตราสารหนี้ ซึ่งแม้จะให้ผลตอบแทนไม่มาก แต่
เงินล งทุนม คี วามปลอดภัยสูง

รับค วามเสี่ยงได้ปานกลาง ยอมรับความผันผวนได้ระดับหนึ่ง เพื่อแลกกับ
(Moderate)
โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น จึงสามารถ
ลงทุนในตราสารทุน ได้มากขึ้น
รับค วามเสี่ยงได้มาก
(Aggressive)

ยอมรับความเสี่ยงได้มาก และไม่กังวลกับความ
ผันผวนทอี่ าจเกิดข นึ้ ร ะหว่างการลงทุน ทำให้โอกาส
ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น จึงเป็นกลุ่มที่ลงทุนใน
ตราสารทุนท ี่มีความเสี่ยงสูงได้มากที่สุด

ตัวอย่างการจัดพอร์ตแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
Conservative

Moderate

Aggressive

ทั้งนี้ สัดส่วนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุนเท่านั้น

ผู้ลงทุนส ามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม
กับตนเองและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุนตามช่วงอายุ
ผู้ลงทุนตามช่วงอายุ
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ลักษณะการลงทุน

ผู้ลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานและ
ยังไม่มีภาระให้รับผิดชอบมากนัก

สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น
ตราสารทุน ได้ในสัดส่วนค่อนข้างมาก

ผู้ลงทุนช่วงวัยที่หน้าที่การงาน
เริ่มมั่นคงและอยู่ระหว่างการ
สร้างครอบครัว ทำให้มีภาระ
รับผิดชอบมากขึ้น

เนื่องจากผู้ลงทุนมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น
ทำให้รับความเสี่ยงได้น้อยลง จึงควร
ปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
และเพิม่ ก ารลงทุนในเงินฝ ากและตราสาร
หนี้แทน

ผู้ลงทุนวัยเกษียณ

เป็นช่วงที่ควรระมัดระวังในการลงทุน
มากที่สุด การลงทุนจึงควรเน้นท ี่เงินฝาก
และต ราสารห นี้ ที่ ใ ห้ ผ ลต อบแทนที่ 
แน่ น อนแ ละค วามเสี่ ย งน้ อ ยเป็ น ห ลั ก
แต่ผลตอบแทนที่ได้ร บั จ ากการลงทุนค วร
สูงก ว่าอัตราเงินเฟ้อ

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง

หากผู้ลงทุนมีการกระจายสินทรัพย์ในพอร์ตก ารลงทุน ผู้ลงทุนจะ
ได้รับประโยชน์โดยได้รับผลตอบแทนที่สูงข ึ้น ในขณะที่มีระดับค วามเสี่ยง
เมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนใน
สินทรัพย์ป ระเภทใดประเภทหนึ่ง
อย่างไรก็ดี สำหรับการเพิ่มสินทรัพย์ท างเลือกอื่น (Alternative
Investment) ในพอร์ตการลงทุน นอกเหนือจากตราสารหนี้ ตราสารทุน
จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น ซึ่งไปชดเชยกับระดับความเสี่ยง
รวมที่จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในสินทรัพย์
ทางเลือกอาจมีความเสี่ยงเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าพอร์ตการลงทุน
ลดลงได้
ผลตอบแทนที่คาดหวัง
พอร์ตที่ลงทุนใน
ตราสารหนี้ ตราสารทุน
และสินทรัพย์ทางเลือก
สินทรัพย์ทางเลือก
พอร์ตที่ลงทุนใน
เงินฝากและตราสารหนี้
ตราสารหนี้
เงินฝาก

ตราสารทุน

ความเสี่ยง

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ความสำคัญในการจัดพอร์ตการลงทุน
เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทไม่ได้เคลื่อนไหว
ขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป ดังจะเห็นได้จากภาพตัวอย่างด้านล่าง

ผลตอบแทนรวมรายปี2 (%) ของหุ้นและตราสารหนี้ ในไทยและ
ต่างประเทศระหว่างปี 2543 - 2557
ผลตอบแทน

ปี

หุ้นไทย
(SET index)
ตราสารหนี้ไทย
(Thai BMA 3-7 years)
2
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เป็นผลตอบแทนในสกุลท้องถิ่น

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง

หุ้นต่างประเทศ
(MSCI Daily Net World USD)
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
(JPM Global Aggregate Bond index)

ในปี 2552 การลงทุนในหุ้น (ในไทยและต่างประเทศ) ให้ผลตอบแทน
ที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ (ในไทยและต่างประเทศ) ขณะที่เมื่อเทียบ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2551 ซึง่ เกิดว กิ ฤตการณ์ก ารเงินโลกนนั้ การลงทุนใน
หุน้ ทงั้ ในไทยและตา่ งประเทศ กลับให้ผลตอบแทนที่ตำ่ กว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ดังนั้น หากผู้ลงทุนมีพอร์ตทมี่ ีการลงทุนท ั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน ก็จ ะช่วย
ลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว
และหากเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ
พบว่าบางช่วงมีแนวโน้มแตกต่างกัน เช่น ในปี 2543-2545 ซึ่งแนวโน้มการลงทุน
ในหุ้นไทยปรับดีขึ้น ต่างจากแนวโน้มการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง
ดังนั้น การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ จึงช่วยให้กระจาย
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่การลงทุนใน
ประเทศไม่เป็นไปตามทคี่ าดหวัง เนือ่ งจากปจั จัยส ภาวะ
การลงทุนในประเทศอาจไม่เอื้ออำนวยในขณะที่
สภาวะการลงทุนต่างประเทศอาจเป็นไปในทิศทาง
ที่ดี หากผู้ลงทุนมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
โอกาสที่จะขาดทุนหรือสูญเสียเงินต ้นก็จะลดลงได้
สำหรั บ เ นื้ อ หาต่ อ ไ ปจ ะแ สดงใ ห้ เ ห็ น
ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุน ที่มีการลงทุน
ในสินทรัพย์ ไทยเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์
ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นประโยชน์จาก
การกระจายความเสี่ยง
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ตัวอย่าง
การจัดพอร์ตการลงทุนโดยใช้ผลตอบแทนและความเสี่ยงในอดีต
จากที่ได้ทราบประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงการลงทุนทั้งไทยและ
ต่างประเทศแล้ว ในหน้านี้ จะแสดงตัวอย่างผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของ
พอร์ตโดยรวม ซึ่งคำนวณจากข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
ในอดีต (ระหว่างปี 2543 – 2557)

พอร์ตที่ 1
สินทรัพย์
		
หุ้นไทย

30%

17.40%

40.31%

ตราสารหนี้ไทย

70%

5.77%

5.15%

หุ้นต่างประเทศ

-

-

-

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

-

-

-

100%

9.26%

12.77%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของพอร์ต

0.725

พอร์ตโดยรวม

3
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สัดส่วน ผลตอบแทน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น3
การลงทุน 	 ที่คาดหวัง 	 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น วัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งวัด
การกระจายตัวของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง หากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ ากก ารล งทุ น ใ นห ลั ก ท รั พ ย์ มี โ อกาสผั น ผวนห รื อ ค ลาดเคลื่ อ นจ าก
ผลตอบแทนที่คาดหวังได้มากขึ้น การลงทุนจึงมคี วามเสี่ยงที่สูงขึ้น

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง

พอร์ตที่ 2
สินทรัพย์
		

สัดส่วน ผลตอบแทน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น3
การลงทุน 	 ที่คาดหวัง 	 

หุ้นไทย

20%

17.40%

40.31%

ตราสารหนี้ไทย

60%

5.77%

5.15%

หุ้นต่างประเทศ

10%

3.12%

20.75%

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

10%

5.65%

5.48%

พอร์ตโดยรวม

100%

7.82%

10.27%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของพอร์ต

0.761

ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุนข้างต้น จะเห็นได้ว่า พอร์ตท ี่ 1 การลงทุน
ในหุ้นและตราสารหนี้ ในประเทศเพียงอย่างเดียว อาจให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง
สูงถึง 9.26% แต่ก็มีความเสี่ยงสูงถึง 12.77% อย่างไรก็ดี ในกรณีพอร์ตที่ 2
ซึ่งผู้ลงทุนเลือกกระจายการลงทุนทั้งในสินทรัพย์ ในหุ้นและตราสารหนี้ (ในไทย
และต่างประเทศ) แม้ว่าผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตที่ 2 อาจลดลงจาก
9.26% เป็น 7.82% แต่ความเสี่ยงของพอร์ตที่ 2 ก็จะลดลงจาก 12.77% เป็น
10.27% ตามไปดว้ ย โดยถา้ เทียบอตั ราส่วนของผลตอบแทนตอ่ ค วามเสีย่ งจะพบวา่ 
พอร์ตที่ 2 ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีอัตราส่วนเท่ากับ
0.761 ซึ่งสูงกว่าพอร์ตที่ 1 ที่เท่ากับ
0.725 ซึ่งแสดงเห็นถึงประโยชน์
จากการ กระจายความเสีย่ งจากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ทั้งนี้ ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุนที่กล่าวมานั้น เป็นการคำนวณโดย
อาศัยขอ้ มูลในอดีตมาชว่ ยในการคาดการณ์ผลตอบแทนและความเสีย่ งทจี่ ะเกิดขึน้ 
ในอนาคต ซึ่งผลตอบแทนในอดีตอาจไม่ ได้บ่งชี้ผลตอบแทนในอนาคต ขึ้นกับ
สถานการณ์ท เี่ปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท
ให้เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง สัดส่วนการลงทุนใน
ต่างประเทศที่มากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนไม่ได้ดีกว่าก ารลงทุนในประเทศอย่างเดียวเสมอไป
นอกเหนือจากการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสมแล้ว สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนต ้องคำนึงถ ึงคือ การหมั่นต ิดตามและประเมินผล
ว่าเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนน้ำหนัก
การลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนเอง สถานการณ์เศรษฐกิจ
ตลาดการเงิน และการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย

26
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ช่องทางและขั้นตอนการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ต่างประเทศ

หลังจากที่เราทราบประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยง โดยจัดสรรเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศแล้ว ในบทนี้ เราจะไปทำความรู้จักกับช่องทางการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ท างการเงินต ่างประเทศต่างๆ ดังนี้
1. การลงทุนผ่าน “กองทุนรวมเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

(Foreign Investment Fund: FIF)”

FIF เป็นการบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ
ที่มีนโยบายลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนมีโอกาส
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ท างการเงินในต่างประเทศผ่านการซื้อกองทุน FIF ที่เสนอขาย
ในประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายทแี่ ตกต่างกัน โดยสามารถศึกษาได้จากหนังสือช ี้ชวน
ปัจจุบัน FIF ของไทยมีรูปแบบการบริหารแบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก คือ
1. แบบทบี่ ริษทั ห ลักทรัพย์จดั การกองทุนบ ริหารกองทุนดว้ ยตนเอง โดยนำ
เงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ในต่างประเทศ ทั้งใน
หลักทรัพย์รายตัวหรือกองทุน (Fund of Funds)
2. แบบที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไปซื้อกองทุนหลักในต่างประเทศ
(Master Fund) ซึ่งการบริหารจัดการจะขึ้นอ ยู่กับมุมมองของผู้จัดการ
Master fund ขณะที่ ผู้จัดการกองทุนในไทยจะดูแลเรื่องบริหาร
ความเสี่ ย งจ ากอัตราแลกเปลี่ยน ตามนโยบายที่ ก ำหนดไ ว้ ดั ง นั้ น
ผลตอบแทนจากกองทุนประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ
Master Fund และนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของกองทุนด้วย
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ลงทุนผ่าน FIF ดีอย่างไร
ผูล้ งทุนรายย่อยจะมโีอกาสลงทุนต่างประเทศได้
โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก
มีมืออาชีพมาช่วยเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ลงทุนแ ละบริหารจัดการลงทุนแ ทน

ในก ารตั ด สิ น ใ จล งทุ น ใ น FIF

ซึ่ ง มี น โ ยบ าย
การลงทุนแตกต่างกันนั้น ผู้ลงทุนสามารถใช้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนี้
ปัจจัยที่ ใช้เลือก FIF
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ภูมิภาค/ประเทศ

: เลือกภูมิภาคและประเทศเป้าหมายการลงทุน

นโยบายการลงทุน

: เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม เช่น FIF ที่
ลงทุนในเงินฝ าก ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินค้า
โภคภัณฑ์ โดยพจิ ารณาผลตอบแทนทตี่ อ้ งการและ
ความเสี่ยงที่รับได้

Master Fund

: กรณีที่เป็น FIF แบบที่ ไปลงทุนในกองทุนหลัก
ในต่างประเทศ (Master Fund) ให้เปรียบเทียบ
Master Fund โดยพิจารณา ผลตอบแทนใน
อดีต ชื่อเสียงของกองทุน และผู้จัดการกองทุน
เป็นต้น

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง

ปัจจัยที่ ใช้เลือก FIF
นโยบายการป้องกัน
: โดยทั่ ว ไปมี 2 แบบ คื อ ป้ อ งกั น ค วามเสี่ ย ง
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ทั้งจำนวน หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งอาจทำเพียงบางส่วน
หรื อ ไ ม่ ท ำก็ ไ ด้ การป้ อ งกั น ค วามเ สี่ ย งท ำให้
ผลตอบแทนไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน แต่อาจทำให้เสียโอกาสใน
การทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย : เช่ น ค่ า ธ รรมเนี ย มก ารซื้ อ ข ายห น่ ว ยล งทุ น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนที่ต้องจ่ายให้แก่
บริษัทห ลักทรัพย์จ ัดการกองทุนเพิ่มเติม
นโยบายการจ่ายปันผล

: กรณี ล งทุ น ใ น FIF ที่ มี น โ ยบ ายจ่ า ยปั น ผล
เมือ่ ผูล้ งทุนได้ร บั เงินปันผล ผูล้ งทุนจ ะตอ้ งเสียภ าษี
หัก ณ ที่จ่าย

ข้อค วรพิจารณาในการลงทุน FIF
มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการและติดต่อก ับ
ต่างประเทศเพิ่มเติม
มีช่วงระยะเวลาเพื่อรอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ที่นานกว่าก องทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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การลงทุนในกองทุน FIF นั้น นอกเหนือจากความเสี่ยงของกองทุนรวม
ที่ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วไปที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาแล้ว ยังมีความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนทตี่ ้องให้สำคัญเพิ่มเติม เนื่องจาก “อัตราแลกเปลี่ยน” ถือเป็นตัวแปร
สำคัญที่อาจทำให้อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจ ะได้รับนั้นเปลี่ยนไป

การเคลื่อนไหวของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ.
ตั้งแต่ ม.ค. 2555 - เม.ย. 2558

บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

เงินบาทอ่อนค่า
เงินบาทแข็งค่า
ที่มา : ธปท.

เงินบาทแข็งค่า (อ่อนค่า) หมายความว่าเงินบ าทมีค่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เมื่อเทียบกับอ ีกสกุลหนึ่ง เช่น เงินด อลลาร์ สรอ.
จะเห็นว า่ ทีผ่ า่ นมาอตั ราแลกเปลีย่ นมกี ารเคลือ่ นไหวผนั ผวนทงั้ ด า้ นแข็งค า่ 
และอ่อนค่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนใน
กองทุน FIF ที่ไม่ได้มีนโยบายป้องกันค วามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต่อไปจะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในกองทุน FIF ที่ลงทุนใน Master
Fund เหมือนกัน แต่มีนโยบายป้องกันค วามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่าง
กันนั้น จะทำให้ผ ลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจ ะได้รับแตกต่างกันอย่างไร
30
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อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลตอบแทน
ที่ผู้ลงทุนจะได้รับอย่างไร
การเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน FIF ที่มี
การลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ ภายใต้สมมติฐานว่าผลตอบแทนของ
Master Fund ดังกล่าวเท่ากับ 8% แต่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนต่างกัน
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
ผลตอบแทน
กรณีค่าเงินบาท
จากอัตราแลกเปลี่ยน 	 Master Fund 	 แข็งค่า  (6%)4
		
(สกุลดอลลาร์ สรอ.) 	 	
ไม่ป้องกันค วามเสี่ยง

8%
ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน 		
4
5

ผลตอบแทน
ที่จะได้รับ
(สกุลบาท)

-6%

2%

0%

8%5

เช่น ในช่วง ม.ค. 2556 – เม.ย. 2556
เนือ่ งจากมตี น้ ทุนในการปอ้ งกันค วามเสีย่ งจากอตั ราแลกเปลีย่ นเข้าม าเกีย่ วข้อง ดังน นั้ ผ ลตอบแทนทผี่ ลู้ งทุน
จะได้รับจริงอาจน้อยกว่า 8%

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าหากค่าเงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์
สรอ. อย่างต่อเนื่อง การลงทุนในกองทุน FIF ที่ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเลย อาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับจาก
Master Fund ที่ลงทุนไว้แล้วเมื่อแปลงกลับมาเป็นสกุลบาทเปลี่ยนแปลงไป
หรืออาจทำให้ขาดทุน จนไม่ได้รับคืนเงินลงทุนเต็มจำนวน ในขณะที่การลงทุนใน
กองทุน FIF ที่มีนโยบายป้องกันค วามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ผู้ลงทุน
จะได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Master Fund เนื่องจากไม่ได้
รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในทางกลับก นั หากคา่ เงินบ าทออ่ นคา่ การลงทุนในกองทุน FIF ทีม่ นี โยบาย
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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2. การลงทุนผ่าน “ตัวกลางในประเทศ”
ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนผ่านตัวกลางในประเทศ ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และกองทุนส ่วนบุคคล ซึ่งต ัวกลางในประเทศจะเป็น
ผูต้ ดิ ต่อก บั ส ถาบันก ารเงินต วั กลางในตา่ งประเทศ เพือ่ ด ำเนินก ารซอื้ ข ายผลิตภัณฑ์
ทางการเงินในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุน

ทางเลือกในการลงทุนผ่านตัวกลางในประเทศ
ลงทุนผ่าน “บริษัทหลักทรัพย์/ VS ลงทุนผ่าน “กองทุนส่วนบุคคล”
ธนาคารพาณิชย์”
ผู้ ล งทุ น เ ป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใ จใ นก าร
ผู้ลงทุนให้แนวนโยบายการลงทุน
ซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน
และมีผู้จัดการกองทุนจัดการการ
ต่างประเทศด้วยตนเอง
ลงทุนให้ต ามนโยบายที่กำหนดไว้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศ ที่สามารถลงทุนได้
ลงทุนผ่าน “บริษัทหลักทรัพย์/ VS ลงทุนผ่าน “กองทุนส่วนบุคคล”
ธนาคารพาณิชย์”
กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย
ผู้ลงทุนรายย่อย
เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน
- หลักทรัพย์จ ดทะเบียนใน		
เงินฝ ากอนุพันธ์/structured
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
note ตามที่สำนักงานคณะ
(listed securities)
กรรมการกำกับหลักท รัพย์และ
- ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับก าร		
จัดอันดับในระดับ investment
grade
- กองทุนร วมที่มีนโยบายการ		
ลงทุนในตราสารข้างต้นเป็นห ลัก
- อนุพันธ์ในExchange market
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศ ที่สามารถลงทุนได้
ลงทุนผ่าน “บริษัทหลักทรัพย์/ VS ลงทุนผ่าน “กองทุนส่วนบุคคล”
ธนาคารพาณิชย์”
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่6 กองทุนส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่
สามารถลงทุนเพิ่มใน Unrated
กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย
bond, Non investment grade
สามารถลงทุนเพิ่มในอนุพันธ์/
bond, High yield bond fund
structured note ทุกป ระเภท
และศุกูก

แผนการผ่อนคลายประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่เสนอขายในต่างประเทศ
ในระยะต่อไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มี
แผนผ่อนคลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านตัวกลาง
ในประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558
ผู้ลงทุนทั่วไป

-

Non-investment grade bond
High yield bond fund
ศุกูก
REIT/ Infrastructure trust

ผู้ลงทุนที่มิใช่	 - Private equity
รายย่อย
- ตราสารอนุพันธ์นอกตลาด
(Accredited		 (OTC derivatives)
Investors: AI)		
6

ปี 2559-2560

ผลิตภัณฑ์ท าง
การเงินท ี่เสี่ยง/
ซับซ้อนมากขึ้น

นิยามผู้ลงทุนส ถาบันแ ละผู้ลงทุนร ายใหญ่ต ามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.9/2555

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ขั้นตอนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ในต่างประเทศผ่านตัวกลางในประเทศ
ผูท้ ตี่ อ้ งการลงทุนในตา่ งประเทศ มีข นั้ ต อนการดำเนินก าร เปิดบ ญ
ั ชีซ อื้ ข าย
และชำระเงิน ดังนี้

การเปิดบัญชีซ ื้อขาย
1
2
3
4

ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายกับตัวกลางในประเทศ และเปิดเผยข้อมูลให้แก่
ตัวกลาง7
ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยง โดยให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน
แก่ผู้แนะนำการลงทุน เพื่อประโยชน์ ในการได้รับคำแนะนำและบริการที่
เหมาะสม
ลูกค้าข อวงเงินล งทุนต า่ งประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับห ลักท รัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ตัวกลางในประเทศเป็นผู้ยื่นขอวงเงินจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับห ลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
ตัวกลางในประเทศเปิดบ ญ
ั ชีซ อื้ ข ายผลิตภัณฑ์ท างการเงินในตา่ งประเทศแทน
ลูกค้า

การชำระเงิน
เงินบาท

เงินตรา
ต่างประเทศ

ลูกค้าชำระเงิน

ตัวกลางในประเทศ
ซื้อเงินตราต่างประเทศกับ
ธนาคารพาณิชย์

ลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศ
หรือถอนจากบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ ที่เปิดกับ
ธนาคารพาณิชย์ในไทย

ตัวกลางในประเทศชำระเงินลงทุน
ในต่างประเทศ
7
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การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติในการรู้จักลูกค้า (Know your customer)
ของตัวกลาง
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ลงทุนผ่านตัวกลางในประเทศ ดีอย่างไร
ตัวกลางในประเทศจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการทำ
สัญญา ศึกษาหลักเกณฑ์ และขอ้ จ ำกัดให้แ ก่ผ ลู้ งทุน โดยเป็น
ผู้ดำเนินการให้แก่ผู้ลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การซื้อขาย
ชำระราคาและสง่ ม อบหลักท รัพย์ และชว่ ยตดิ ตามสทิ ธิต า่ งๆ
ที่เกิดจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงคอย
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
กรณี ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า น
ตั ว กลางใ นป ระเทศก็ 
สามารถร้องเรียนหน่วยงาน
กำกับดูแลในประเทศได้

ข้อควรพิจารณาในการลงทุนผ่านตัวกลาง
มีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แก่ตัวกลางเพิ่มเติม เนื่องจาก
มีตัวกลางช่วยให้คำแนะนำ ติดต่อ และอำนวยความสะดวก
ในการลงทุน
มีข อ้ จ ำกัดในการให้บ ริการลงทุนได้เฉพาะประเภท
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตัวกลางในประเทศให้
บริการเท่านั้น
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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3. การลงทุนโดยไม่ผ่านตัวกลางในประเทศ
ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ผู้ลงทุนสถาบัน 10 ประเภท
ตามทกี่ ำหนด ลงทุนในผลิตภัณฑ์ท างการเงินต า่ งประเทศ โดยตดิ ต่อส ถาบันก ารเงิน
ตัวกลางในตา่ งประเทศ ได้โดยตรง ทัง้ นีก้ รณีบ ริษทั ต า่ งชาติเข้าม าชกั ชวนเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ท างการเงินในประเทศไทย บริษทั น นั้ ต อ้ งได้ร บั ใบอนุญาตธรุ กิจห ลักทรัพย์
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนสถาบัน 10 ประเภท ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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กองทุนบำเหน็จบ ำนาญข้าราชการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส ่วนบุคคล)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทประกันชีวิตแ ละประกันว ินาศภัย
สถาบันการเงินทมี่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
นิติบุคคลไทยทมี่ ีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง

แผนผ่อนคลายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนผ่อนคลายให้
ผู้ลงทุนรายย่อยมีช่องทางในการลงทุนเพิ่มเติม โดยให้ผ ู้ลงทุนที่มีคุณสมบัตติ ามที่
กำหนด และผลู้ งทุนร ายยอ่ ย ลงทุนในผลิตภัณฑ์ท างการเงินต า่ งประเทศ โดยตดิ ต่อ
สถาบันก ารเงินตัวกลางในต่างประเทศได้โดยตรง จากเดิมท ี่ต้องลงทุนผ่านกองทุน
FIF หรือตัวกลางในประเทศเท่านั้น รายละเอียดดังนี้
เรื่อง
คุณสมบัติผู้ลงทุน

ปี 2559
ผู้ลงทุนท ี่มีคุณสมบัติ	
ตามที่กำหนด
(Qualified investor)

ปี 2560
ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่	 - หลักทรัพย์ท ุกป ระเภท - หลักทรัพย์ทุกประเภท
ลงทุนได้ 		 รวมถึงเงินฝ ากใน		 รวมถึงเงินฝ ากใน
		 ต่างประเทศ		 ต่างประเทศ
- อนุพันธ์ทั้งในและ
- อนุพันธ์ทั้งในและ
		 Exchange market		 Exchange market
		 และ Over-the-counter 			
วงเงินโอนออก 		

5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อป ี

“Qualified investor”8 คือใคร
คือผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์ขั้นต ่ำดังนี้
(1) บุคคลธรรมดาทมี่ ีสินทรัพย์ส ภาพคล่อง ได้แก่ เงินฝากหรือพอร์ตก ารลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือ
(2) นิติบุคคลที่มสี ินทรัพย์รวม 1,000 - 5,000 ล้านบาท
8

ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับภ าวะเศรษฐกิจในช่วงที่ดำเนินการ
ผ่อนคลาย โปรดศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันได้ที่ www.bot.or.th >>
ตลาดการเงิน >> หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ขั้นตอนการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศ
โดยติดต่อกับสถาบันการเงินตัวกลางต่างประเทศโดยตรง
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางให้ Qualified investor และผลู้ งทุน
รายย่อย มีทางเลือกสามารถลงทุนในต่างประเทศด้วยตนเอง ตั้งแต่ป ี 2559 และ
2560 ตามลำดับ โดยมีขน้ั ตอนการดำเนินการ เปิดบญ
ั ชีซอ้ื ขาย และชำระเงิน ดังนี้

การเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน
1.1 ลูกค้าพิจารณาและศึกษาข้อมูลสถาบันการเงินตัวกลางในต่างประเทศ
ที่ต้องการลงทุนห รือเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน
1.2 ลูกค้าเปิดบ ญ
ั ชีเพือ่ ก ารลงทุนก บั ส ถาบันก ารเงินต วั กลางในตา่ งประเทศ
โดยควรเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนกับสถาบันการเงินตัวกลางที่ ได้รับ
ใบอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศนั้นๆ และเป็น
บริษัทที่มคี วามน่าเชื่อถ ือ รวมถึงมมี าตรฐานในการให้บริการ

การชำระเงิน
ลูกค้า
ซื้อหรือถอนเงินต ราต่างประเทศ
กับธ นาคารพาณิชย์ในไทย
Qualified investor
ยื่นหลักฐานแสดง
สินทรัพย์ตามที่กำหนด
ต่อธนาคารพาณิชย์

ผู้ลงทุนร ายย่อย
ยื่นหนังสือร ับรองต่อธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. รับทราบความเสี่ยงการลงทุน และ
2. เงินท ี่นำมาลงทุนไม่ใช่เงินที่มาจากการกู้ยืม
ชำระเงินลงทุนในต่างประเทศ
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ลงทุนในต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวกลาง
ดีอย่างไร
เพิม่ ช อ่ งทางการลงทุนในตา่ งประเทศ ทำให้ม คี วามคล่องตวั 
ในการลงทุนมากขึ้น
ประหยัดค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ หรืออำนวย
ความสะดวกในการลงทุน ที่ตัวกลางในประเทศคิดเพิ่มกับ
ผู้ลงทุน

ข้อควรพิจารณาในการลงทุนโดยไม่ผ่านตัวกลาง
ก่อนเริ่มการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษากฎหมาย สัญญา
หลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการลงทุนของประเทศนั้นๆ
ก่อนการใช้บ ริการกบั ส ถาบันก ารเงินต วั กลางในตา่ งประเทศ
และเนื่องจากผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเอง
จึงควรเลือกสถาบันการเงินที่น่า เชื่ อถื อ แ ละอ ยู่ภ ายใต้
หน่วยงานกำกับด ูแลภายใต้ประเทศดังกล่าว
ผู้ลงทุนต้องดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ด้วยตนเอง เช่น การบริหารความเสีย่ งจากอตั ราแลกเปลีย่ น
การจัดการด้านเอกสาร การฟ้องร้องเมื่อเกิดป ัญหา
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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เปรียบเทียบการลงทุนต่างประเทศ
ผ่านช่องทางต่างๆ
ผ่านกองทุน FIF 	 ผ่านตัวกลาง 	
		
ในประเทศ
ขั้นตอน
การลงทุน

มีม อื อ าชีพจัดการ
ลงทุ น แ ทน ใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ก า ร ล ง ทุ น
ทั้งหมด

ลงทุนเองโดยตรง

ผู้ ล งทุ น จั ด การ ผู้ลงทุนจัดการลงทุน
ลงทุนเอง โดยมี เองในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวกลาง ช่วยให้ กับการลงทุนทั้งหมด
คำแ นะนำและ
อ ำ น ว ย ค ว า ม
สะดวกใ นก าร
ลงทุน

ค่าธรรมเนียม มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายให้ ไม่ มี ค่ า ธ รรมเนี ย ม
แก่ตัวกลางในประเทศ ในการบริหาร เพิ่มเติมที่ต้องจ่ายให้
จัดการ หรือช่วยอำนวยความสะดวก แก่ตัวกลางในประเทศ
ในการลงทุน
การร้องเรียน สามารถร้ อ งเรี ย นห น่ ว ยง านก ำกั บ ต้องดำเนินการติดต่อ
ดูแลในประเทศ กรณีที่ไม่ได้รับความ เ พื่ อ ร้ อ ง เ รี ย น กั บ
หน่วยงานกำกับดูแล
เป็นธรรม
ในประเทศนั้นๆ
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และการบริหารจัดการ

โดยปรกติแล้วการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเงินบาท จะไม่มีความเสี่ยง
โดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่อาจมีความเสี่ยงของราคาหลักทรัพย์ที่กระทบ
มาจากอัตราแลกเปลี่ยนในทางอ้อมได้ เช่น หุ้นของบริษัทที่เราลงทุนอ ยู่มีที่มาของ
รายได้ในตา่ งประเทศเป็นเงินด อลลาร์ สรอ. ดังน นั้ หากเงินบ าทแข็งค า่ ข นึ้ เมือ่ เทียบ
กับเงินด อลลาร์ สรอ. ก็จ ะทำให้บ ริษทั ม รี ายได้ทเี่ ป็นเงินบ าทนอ้ ยลง ก็อ าจทำให้ร าคา
หุ้นของบริษัทดังกล่าวปรับต ัวลดลงได้
แต่สำหรับผู้ที่ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นตราสารทุน
ตราสารหนี้ หรือก องทุนร วม ถึงแ ม้จ ะมโี อกาสได้ร บั ก ำไรจากการลงทุนในรปู เงินตรา
ต่างประเทศ แต่ก ารลงทุนด งั ก ล่าวลว้ นแต่ม คี วามเสีย่ งจากอตั ราแลกเปลีย่ นโดยตรง
เพราะในอนาคตเมื่อมีการขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว แปลงเงินตราต่างประเทศ
กลับมาเป็นเงินบาท เราอาจได้เงินบาทกลับมาน้อยกว่าเงินล งทุนเริ่มต้นก็ได้ หาก
เงินตราต่างประเทศสกุลท ี่เราไปลงทุนอ่อนค่ามาก เมื่อเทียบกับเงินบ าท

สำหรับผู้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และต้องการที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตไว้

เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงได้
ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงต่อไป
มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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5.1 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงกับธ นาคารพาณิชย์
ตัวอย่าง : ผู้ลงทุนซ ื้อตราสารหนี้ต่างประเทศสกุลด อลลาร์ สรอ.
ซึ่งจะครบกำหนดในอีก 6 เดือนข้างหน้า และหากเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า
เมื่อเทียบกับเงินบาท และจะมีผลต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ

ควรจะบริหารความเสี่ยงอย่างไร

เครื่องมือที่ 1 : Forward
การทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือที่
หลายคนเรียกว่าการจองฟอร์เวิรด
์ คือก ารตกลงทจี่ ะซอื้ ห รือข ายเงินต รา
ต่างประเทศ เช่น เงินด อลลาร์ สรอ. กับธ นาคารพาณิชย์ ณ วันท กี่ ำหนดไว้ใน
อนาคต ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและจำนวนเงินท ี่ได้ตกลงไว้ ณ ปัจจุบัน

การป้องกันความเสี่ยงด้วย Forward

1. ผู้ลงทุนติดต่อธ นาคารพาณิชย์ เพื่อขอขายเงินด อลลาร์ สรอ. ล่วงหน้า (ขาย
Forward) ระยะ 6 เดือน ไว้ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สรอ. (ให้อ ตั ราแลกเปลีย่ นทนั ที หรือ Spot rate อยู่ท ี่ 32.90 บาท) ซึง่ ในกรณี
นี้ ธนาคารคิดอ ัตรา swap point9 สำหรับร ะยะ 6 เดือน เท่ากับ 10 สตางค์
2. เมื่อถึงเวลา 6 เดือนข้างหน้า ผู้ลงทุนได้รับผ ลตอบแทนจากตราสารหนี้ เป็น
เงินดอลลาร์ สรอ. และนำเงินดอลลาร์ สรอ. มาส่งมอบธนาคารพาณิชย์
ตามสัญญา Forward ข้างต้น ซึ่งไม่ว่า ณ วันดังกล่าว อัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลลาร์ สรอ. กับเงินบาทที่แท้จริงจะเป็นเช่นไร เราก็จะต้อง
แลกเงินดอลลาร์ สรอ. กลับเป็นเงินบาทได้ที่ 33.00 บาทเสมอ การทำสัญญา
Forward จึงทำให้เราปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

9
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swap point จะเป็น premium (มากกว่าศูนย์) หรือเป็น discount (น้อยกว่าศูนย์) ก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ส่วนตา่ งของอตั ราดอกเบีย้ ของเงิน 2 สกุลที่นำมาแลกกนั มิได้ขนึ้ อยู่กบั แนวโน้มก ารแข็งคา่ หรือออ่ นคา่ ของ
สกุลเงินใดสกุลหนึ่ง

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง

เครื่องมือที่ 2 : Options
การซื้อสิทธิที่จะซื้อหรือซื้อสิทธิที่จะขายเงินตราต่างประเทศ
ในอนาคต คือ การตกลงซื้อสิทธิที่จะซื้อหรือซื้อสิทธิที่จะขายเงินตรา

ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและจำนวนเงินที่ ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
โดยผซู้ อื้ สิทธิจ ะตอ้ งจา่ ยคา่ Option premium ให้ก บั ธ นาคารพาณิชย์
ใน 2 วันทำการหลังจากได้ตกลงซื้อสิทธิดังกล่าวจาก ธพ. ทั้งนี้ ผู้ซื้อสิทธิ
(Option buyer) อาจเลือกใช้ส ทิ ธิ หรือ ไม่ใช้ส ทิ ธิก ็ได้ ซึง่ ห ากไม่ใช้ส ทิ ธิ สิง่ 
ที่เสียไปก็ค ือค่า Option premium ทีจ่ ่ายไปตอนทำสัญญา โดยแบ่งเป็น
1. Call Options (สิทธิซ ื้อ FX ณ อัตราที่จะใช้สิทธิ ณ วันสิ้นสุดส ัญญา)
2. Put Options (สิทธิข าย FX ณ อัตราที่จะใช้สิทธิ ณ วันสิ้นส ุดสัญญา)

โดย FX Options มีราคาเรียกว่า Option Premium ที่ขึ้นอยู่กับ
(1) อัตราแลกเปลี่ยน FX ทีจ่ ะใช้สิทธิ ณ วันสิ้นสุดส ัญญา (strike price)
เทียบกับราคาสำหรับการซื้อขายทันที (spot price)
(2) อายุของ Options ก่อนหมดสัญญา (time to expiration)
(3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (volatility) ถ้าม ีค่าสูงจ ะทำให้ค่า
Option premium สูงข ึ้น

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง

43

การป้องกันความเสี่ยงด้วย Options
จากตัวอย่างการลงทุนในตราสารหนี้ ในหน้า 42 ผู้ลงทุนสามารถใช้
Options ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ ดังนี้

ตัวอย่าง
1. ผู้ลงทุนติดต่อธ นาคารพาณิชย์ เพื่อขอซื้อ Put Options ระยะ 6 เดือน ที่
ให้สิทธิผู้ลงทุนสามารถขายดอลลาร์ สรอ. ในอีก 6 เดือนข้างหน้าทีอ่ ัตรา
33.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ได้ โดยธนาคารคิดค่า Option premium
ที่ 15 สตางค์ ซึ่งเราต้องจ่ายให้ธนาคารพาณิชย์ ณ วันทำสัญญา
2 เมื่อถึงเวลา 6 เดือนข้างหน้า ปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข ึ้นจริงใน
ตลาด (Spot rate) เท่ากับ 33.10 บาท ในกรณีน ี้ ผู้ลงทุนม ีทางเลือกคือ

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ใช้สิทธิตาม Put Options ที่ซื้อไว้
โดยข ายด อลลาร์ สรอ.ที่ ไ ด้ ม าที่
33.00 บาท ซึ่งเมื่อห ักกับค่า Option
premium ทีจ่ า่ ยไปแล้ว เทียบเท่ากับ
ขายดอลลาร์ สรอ.ได้สุทธิที่อัตรา
32.85 บาท (33 – 0.15)

ไม่ใช้สิทธิตาม Put Options และ
ขายดอลลาร์ สรอ.ทีร่ าคาตลาด ในวนั 
นั้นท ี่ 33.10 บาท เท่ากับขายดอลลาร์
สรอ. ได้สุทธิที่ 33.10 – 0.15 บาท
เท่ากับ 32.95 บาท

ดังนั้น จากตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนก็จะเลือกไม่ใช้สิทธิตาม Put
Options เพราะสามารถขายดอลลาร์ สรอ. ได้ ในอัตรา

ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ 1
44
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เครื่องมือที่ 3 : Cross Currency Swaps (CCS)
เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินระหว่างกันที่กำหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า ณ วันทำสัญญา เหมาะกับ
การปอ้ งกันค วามเสีย่ งจากอตั ราแลกเปลีย่ นสำหรับก ารลงทุน
ในตราสารหนี้ในต่างประเทศที่มีการรับดอกเบี้ยในระหว่างอายุของ
ตราสารและรับคืนเงินต้น ณ วันค รบกำหนด

การป้องกันความเสี่ยงด้วย CCS
ตัวอย่าง : ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และเลือกป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำ CCS ดังนี้

ผู้ลงทุน
FX

1. ผู้ ล งทุ น จ่ า ย
บ า ท ใ ห้ แ ก่
ธ น า ค า ร
พาณิ ช ย์ โ ดย
จะได้รับเป็น
เงิ น ต ราต่ า ง
ประเทศแทน
THB
THB

ธพ.

2. ผูล้ งทุนนำเงินตราต่างประเทศ
ที่ได้รับไปชำระค่าตราสารหนี้
FX
ตราสารหนี้
ต่างประเทศ
FX
3. ณ วันรับดอกเบี้ย ผู้ลงทุนจะได้ดอกเบี้ย
สกุลดอลลาร์ สรอ. โดยผลู้ งทุนจ ะนำ ดอลลาร์
FX สรอ. ส่งม อบให้ธนาคารพาณิชย์เพือ่ แ ลกรบั 
เป็นสกุลบาท ด้วยอตั ราแลกเปลีย่ นทต่ี กลงไว้
4. ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ลงทุนจะได้รับ
เงินลงทุนสกุลบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ได้กำหนดไว้ ณ วันทำสัญญา

มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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ขั้นตอนการรับบริการป้องกันความเสี่ยง
กับธนาคารพาณิชย์
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ความเสีย่ งจากอตั ราแลกเปลีย่ นของลกู ค้าบ คุ คลผา่ นกองทุนส ว่ นบคุ คลและ
บริษัทหลักทรัพย์ทดี่ ูแลสินทรัพย์ของลูกค ้านั้นๆ
หากผู้ลงทุนต้องการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนด้วยตนเอง ต้องดำเนินการขอเปิดวงเงินในการทำธุรกรรม
เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารก่อน
โดยจะต้องมีสินทรัพย์หรือหลักประกันอื่นๆ กับธ นาคารพาณิชย์ และผ่าน
การพิจารณาความเหมาะสม หลังจากนั้นจึงจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันค วามเสีย่ งจากอตั ราแลกเปลีย่ นกบั ธ นาคารพาณิชย์ได้ ทัง้ นี้ ขึน้ ก บั 
หลักเกณฑ์ก ารพิจารณาของแต่ละธนาคาร
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5.2 เครือ่ งมอื ในการบริหารความเสีย่ งในตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures
Exchange: TFEX)
USD Futures เป็นส ญ
ั ญาซอื้ ข ายลว่ งหน้าทีผ่ ซู้ อื้ แ ละผขู้ ายตกลงกนั
ในวันนี้ว่าจะแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ สรอ. กันในอนาคต โดยใช้ระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนที่กำหนดตั้งแต่วันทที่ ำสัญญา
ทั้งนี้ USD Futures เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้บริหาร
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่จ ะแตกต่างกับเครื่องมืออ ื่นๆ ที่ไม่ต้องมี
การสง่ ม อบเงินเกิดข นึ้ โดยผลู้ งทุนส ามารถใช้ผ ลกำไร/ขาดทุนท เี่ กิดจ ากการ
ถือครอง USD Futures ไปชดเชยผลกระทบทเี่กิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนในพอร์ตการลงทุนแ ทน
แม้ว่าการลงทุนใน USD Futures ผูล้ งทุนจะไม่ได้รับเงินด อลลาร์
สรอ. จริง แต่ TFEX ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ บางแห่งเปิดบริการ
พิเศษให้ผู้ทซี่ ื้อขาย USD Futures สามารถแลกเงินด อลลาร์ สรอ. จริงเพื่อ
ไปใช้ตามต้องการได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับโบรกเกอร์
ที่ได้รับอ นุญาตได้ โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tfex.co.th/th/
member/list.html
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การป้องกันความเสี่ยงด้วย USD Futures
ตัวอย่าง : ผู้ลงทุนไทยลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศสกุลด อลลาร์ สรอ.
ซึง่ จ ะครบกำหนดในอกี 6 เดือนขา้ งหน้า โดยเมือ่ ค รบกำหนดตอ้ งการนำเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ที่ได้รับแ ลกกลับเป็นเงินบาท แต่เกรงว่าเงินด อลลาร์ สรอ.
จะออ่ นคา่ เมือ่ เทียบกบั เงินบ าทซงึ่ จ ะทำให้ผ ลตอบแทนที่ได้ร บั ล ดลง ผูล้ งทุน
สามารถใช้ USD Futures ป้องกันค วามเสี่ยงได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. 	ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับโบรกเกอร์ที่ได้รับ
อนุญาต และวางหลักประกันก่อนการซื้อขาย
2. 	ผู้ลงทุนเลือกส่งคำสั่ง “ขาย (Short)” USD Futures เพื่อล็อคค่าเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ห ากเงินด อลลาร์ สรอ. อ่อนคา่ ต ามทคี่ าดจริง ผูล้ งทุน
จะได้กำไรจาก USD Futures ทำให้สามารถนำมาชดเชยกับผลขาดทุน
จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ได้จากการแปลงเงินดอลลาร์
สรอ. เป็นเงินบาทกับธนาคารพาณิชย์ เมื่อตราสารหนี้ครบกำหนด
ในทางกลับกัน หากเงินด อลลาร์ สรอ. เกิดแข็งค ่าข ึ้น แม้ผู้ลงทุนจะ
ขาดทุนจากการขาย USD Futures แต่ก ็จะ
ได้รับการชดเชยจากการแลกเงินด อลลาร์
สรอ. กลับเป็นเงินบาทกับธ นาคารพาณิชย์ที่
มากขึ้น
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ข้อควรระวังในการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ในต่างประเทศ

การลงทุนในต่างประเทศถือเป็นโอกาสที่ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทน
ที่ดีกว่าการลงทุนเดิมๆ รวมทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้ด้วย
แต่กอ่ นลงทุน ผูล้ งทุนค วรศกึ ษาขอ้ มูลให้ร อบคอบ ตรวจสอบให้แ น่ใจวา่ เป็นบ ริษทั 
ที่ได้ร บั ใบอนุญาตให้ป ระกอบธรุ กิจแ ละมหี น่วยงานทางการกำกับด แู ล เพราะหากเกิด
ปัญหาขึ้นกับการลงทุน การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือดำเนินคดีเพื่อให้ชดใช้ความ
เสียหายอาจยุ่งยากกว่าทคี่ ิด

ลักษณะที่ต้องระมัดระวัง
1.

ถูกช กั ชวนอย่างไม่ทนั ต งั้ ต วั หรือจ ากคนทไี่ ม่รจู้ กั ซึง่ โฆษณา
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่ออ อนไลน์ อีเมล์ โซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพ ิมพ์
และเว็บไซต์ รวมถึงโทรศัพท์ชักชวน โดยทำสื่อโฆษณาให้ดูน่าเชื่อถือ
เช่น มีโลโก้ของหน่วยงานทมี่ ีชื่อเสียง แสดงผลตอบแทนในอดีตที่ดูดจี น
น่าลงทุน อ้างว่าผู้บริหารหรือผู้ร่วมลงทุนเป็นบ ุคคลที่มีชื่อเสียง

2.

เสนอผลตอบแทนสูงมาก เช่น 5% ต่อเดือน หรือไม่ก็เป็นตัวเลขที่
มีค วามเป็นไปได้ เช่น 10% ต่อป ี โดยมคี ำโฆษณาในเชิงร ับป ระกันว ่าจ ะได้
ผลตอบแทนแน่นอนในระยะเวลาอันสั้น

3.

แสดงภาพหรือค ำพดู ข องบคุ คลทอี่ า้ งวา่ ป ระสบความสำเร็จ ได้ร บั 
ผลตอบแทนตามที่โฆษณามาแล้ว
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4.

อ้างว่าได้จดทะเบียนและรับอนุญาตอย่างถูกต้อง (แต่
เป็นการจดทะเบียนบริษทั ท วั่ ไป ไม่ใช่ก ารจดทะเบียนหรือร บั อ นุญาตจาก
หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ) หรืออ้างว่าอยู่ในเครือของ
บริษัทท มี่ ีใบอนุญาตในต่างประเทศ (จึงอ ้างว่าไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต
ในประเทศที่กำลังท ำการชักชวนอีก)

5.

ชักชวนให้เข้าร่วมสัมมนา

6.

กดดันหรือเร่งรัดให้ตัดสินใจโดยเร็ว หากช้าไปจะเสียโอกาสใน

หรือเชิญมาที่บริษัทซึ่งจัดให้คล้ายกับ
ห้องค้าหลักท รัพย์ มีคอมพิวเตอร์ และเอกสารแสดงข้อมูล กราฟราคา
หรือดัชนีต่างๆ และโปรแกรมซื้อขายเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ

การทำกำไรหรือได้รับผ ลตอบแทน
7.

ผูช้ กั ชวนมกั ห ลีกเลีย่ งการตอบคำถามหรือค ำร้องขอขอ้ มูล
เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาชักชวน
มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง ซึ่งคนทั่วไปไม่คุ้นเคย เช่น หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม
ต่างประเทศ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Futures หรือ
Options) ทีม่ สี นิ ค้าอ า้ งอิงเป็นร าคานำ้ มันด บิ ราคาทองคำ อัตราแลกเปลีย่ น
เงินต ราตา่ งประเทศ ดัชนีต ลาดหลักทรัพย์ต า่ งประเทศ หรือแ ม้ก ระทัง่ ส นิ ค้า
เกษตร เช่น ยางพารา ข้าว เป็นต้น
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วัคซีนป้องกันการถูกหลอกลวง
ตั้งคำถามตัวเองก่อนตัดสินใจ คุณต้องแน่ ใจว่า มีความรู้และเข้าใจใน

ผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนดีพอ คุณเข้าใจเงื่อนไขหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อราคาและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์นั้นดี และตั้งข้อสังเกตกับการลงทุนที่โฆษณาว่าจะ
ให้ผลตอบแทนสูงมากทอี่ าจผิดปกติ
ใช้เวลาศึกษาให้มาก หากคุณได้รับแรงกดดันหรือถูกโน้มน้าวให้รีบตัดสินใจ
พึงระมัดระวังเพราะนั่นเป็นสัญญาณอันตราย ควรใช้เวลาศึกษาข้อมูลการ
ลงทุนและปรึกษากับผรู้ ู้ ญาติหรือเพื่อนทมี่ ีความรู้ของคุณก่อน ไม่ควรตัดสินใจ
โดยลำพัง

ตรวจสอบใบอนุญาต
- ในก รณี ที่ คุ ณ อ ยู่ ใ นป ระเทศไทยแ ล้ ว มี บ ริ ษั ท ม าชั ก ชวนใ ห้ คุ ณ ล งทุ น ใ น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศ บริษัทนั้นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ “ก.ล.ต.” โดยสามารถตรวจสอบ
ใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ license check หรือ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาตได้ที่หัวข้อ Investor Alert
- คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ทำการชักชวนประชาชนให้ใช้บริการ
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท ถี่ ูกต้องตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ IOSCO10
www.iosco.org หัวข้อ Investor Alerts Portal
เก็ บ ห ลั ก ฐ านทุ ก ชิ้ น เมื่อตัดสินใจลงทุน ไปแล้ว คุณ ต้องเก็บ หลัก ฐาน
(เป็นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์) เกี่ยวกับการติดต่อ การสั่งซื้อ การโอนเงิน
ใบเสร็จ และ statement เป็นต้น ไว้ให้ครบถ้วนทุกชิ้น หากจำเป็นต ้องใช้ในการ
ฟ้องร้องภายหลัง
หากสงสัยว่าถูกหลอก ให้หยุดติดต่อกับบุคคลดังกล่าว แล้วร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานกำกับด ูแลที่เกี่ยวข้อง
10

IOSCO (International Organization of Securities Commission) เป็นอ งค์กรระหว่างประเทศ
ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก มิติใหม่ ลงทุนนอกด้วยตนเอง
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เมื่อมีปัญหาจากการลงทุน ควรติดต่อหน่วยงานใด
ในเบื้องต้นควรติดต่อบริษัทหรือสถาบันการเงินตัวกลางที่คุณใช้บริการ
โดยตรงก่อน หากติดต่อแล้วไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
สงสัยว่าไม่มี ใบอนุญาต สามารถขอคำปรึกษาร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ได้ที่
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ

กลุม่ ง านปอ้ งปรามการเงินน อกระบบ กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 1359
หรือ www.1359.in.th กรณีสงสัยว ่าเป็นการเงินน อกระบบ เช่น แชร์ลูกโซ่
แชร์ข ่าวสาร และธุรกิจซ ื้อขายเงินต ราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนั ก งานค ณะก รรมการก ำกั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ละต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) โทรศัพท์ 1207 หรือ www.sec.or.th กรณี ไม่ ได้รับความ
เป็นธรรมในการลงทุน หรือพ บเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน
ตลาดทุน

ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทรศัพท์ 1213 หรือ
www.1213.or.th หากต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบธุรกรรมเงิน
ตราต่างประเทศ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทที่อยูภ่ ายใต้การกำกับด ูแลของ ธปท.

คณะผจู้ ัดทำ
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