
ประเภทกองทุนรวมเพ่ือการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
(แก้ไข/เพิม่เติม ณ วนัที ่19 มีนาคม 2564) 

 
 เพิ่มประเภทกลุ่มกองทุนรวมใหม่ ดงัน้ี 

1. เพิ่มกองทุนกลุ่ม Technology Equity เขา้ไปในกลุ่ม กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ 
 

ประเภทกองทุน สัดส่วนการลงทุน 

1) กองทุนรวมตราสารทุน (17 ประเภท) 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 
1.1 Equity Small – Mid Cap ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นไทยท่ีมี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ลา้นบาท

โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
ทั้งน้ี การพิจารณาค่า market capitalization ใหดู้ ณ วนัส้ินไตรมาสท่ีรายงาน 

1.2 Equity Large Cap ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นใน SET50 โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

1.3 Equity General ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ใน SET MAI หรืออ่ืน ๆ 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ  
1.4 US Equity (US BM) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนของประเทศอเมริกา โดยเฉล่ียในรอบปี

บญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
1.5 Japan Equity (JP BM) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนของประเทศญ่ีปุ่น โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 

≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
1.6 European Equity (European 

focus BM) 
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มยุโรป โดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

1.7 Greater China Equity ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเกรทเทอร์ไชน่า คือ จีน 
ฮ่องกง และไตห้วนั โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวม 

1.8 Global Equity (MSCI 
World, ACWI) 

ตราสารทุนต่างประเทศทัว่โลกท่ีเน้นลงทุนในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น 
อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป 
เป็นตน้ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80%  

1.9 Emerging market 
(MSCI Emerging based) 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีป
เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เป็นตน้ โดยเฉล่ีย
ในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
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ประเภทกองทุน สัดส่วนการลงทุน 
1.10 Asia Pacific Ex Japan (Asia 

pacific ex Japan benchmark 
focused) 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค เช่น ฮ่องกง 
สิงคโปร์ ไตห้วนั และ เกาหลี เป็นตน้ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุน
ของประเทศญ่ีปุ่น < 10% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

1.11 India Equity ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนของประเทศอินเดีย โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 
≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

1.12  Vietnam Equity ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนของประเทศเวียดนามโดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

1.13 Technology Equity ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนใน
กลุ่ม Technology ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยบุคคลท่ีทางสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนว่าจา้ง โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 50% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม    

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ 
1.14 ASEAN Equity ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉล่ียในรอบ

ปีบญัชี ≥ 20% แต่ < 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Sector Fund 
1.15 Health Care กองทุนลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนของกลุ่ม Healthcare โดยเฉล่ียใน

รอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
1.16 Energy ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนกลุ่ม Energy โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี  ≥ 

80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
   

กองทุนรวมตราสารทุนประเภทกองทุนรวมดชันี 
1.17 SET 50 Index Fund กองทุนรวมดชันีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้อตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของดชันี SET50  
มากท่ีสุด 

2) กองทุนรวมตราสารหนี ้(12 ประเภท) 
กองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน 

2.1 Short Term Government 
Bond 

ลงทุนในเงินฝากตราสารหน้ีของภาครัฐตามท่ีส านกังานก าหนดให้ลงทุนได้
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
และเฉล่ียจะมีอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ≤ 1 ปี 
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ประเภทกองทุน สัดส่วนการลงทุน 
2.2 

 
Mid Term Government 
Bond  

ลงทุนในเงินฝากตราสารหน้ีของภาครัฐตามท่ีส านกังานก าหนดให้ลงทุนได้
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
และเฉล่ียจะมีอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหน่ึง > 1-3 ปี 

2.3 Short Term General Bond ลงทุนในเงินฝากตราสารหน้ีทัว่ไปตามท่ีส านกังาน ก าหนดให้ลงทุนไดโ้ดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และ
เฉล่ียจะมีอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ≤ 1 ปี 

2.4 Mid Term General Bond ลงทุนในเงินฝากตราสารหน้ีทัว่ไปตามท่ีส านกังานก าหนดให้ลงทุนไดโ้ดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และ
เฉล่ียจะมีอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหน่ึง > 1 - 3 ปี 

2.5 Long Term General Bond ลงทุนในเงินฝากตราสารหน้ีทัว่ไปตามท่ีส านกังานก าหนดให้ลงทุนไดโ้ดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และ
เฉล่ียจะมีอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ≥ 3 ปี 

2.6 Money Market Government กองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก ตราสารหน้ีระยะสั้ น
ของภาครัฐตามท่ีส านกังานก าหนดใหล้งทุนไดโ้ดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 
≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

2.7 Money Market General กองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก ตราสารหน้ีระยะสั้ น
ของภาครัฐตามท่ีส านกังานก าหนดใหล้งทุนไดโ้ดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี  
< 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

กองทุนรวมตราสารหน้ีต่างประเทศ 
2.8 Emerging Market Bond 

Fully F/X Hedge 
 
  

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีป
เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เป็นตน้ โดยเฉล่ีย
ในรอบปีบัญชี ≥  80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมี
นโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ≥ 90% 
ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

2.9 Emerging Market Bond 
Discretionary F/X Hedge or 
Unhedge 
  

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีป
เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เป็นตน้ โดยเฉล่ีย
ในรอบปีบัญชี ≥   80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมี
นโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบางส่วน 
หรือตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน หรือไม่ป้องกนัความเส่ียง 
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ประเภทกองทุน สัดส่วนการลงทุน 
2.10 Global Bond Fully F/X 

Hedge 
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีต่างประเทศทัว่โลก ท่ีเนน้ลงทุนในประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
ประเทศในทวีปยุโรป เป็นตน้ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥  80% ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ≥ 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

2.11 Global Bond Discretionary 
F/X Hedge or Unhedge 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีและเงินฝากต่างประเทศทั่วโลก ท่ีเน้น
ลงทุนในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นตน้ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 
80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกนัความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน หรือไม่ป้องกนัความเส่ียง 

2.12 High yield bond ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

3) กองทุนรวมผสม (4 ประเภท)   
กองทุนรวมผสมในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน 

3.1 Aggressive Allocation ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืน โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุน  และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีมี
ความเส่ียงเช่นหน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ 
commodities > 65%  ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

3.2 Moderate Allocation ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืน โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุน ทุน และการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมี
ความเส่ียงเช่นหน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ 
commodities โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี อยู่ระหว่าง 35%- 65% ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

3.3 Conservative Allocation ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืน โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนทุน และการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมี
ความเส่ียงเช่นหน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ 
commodities โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี < 35%ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม 
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ประเภทกองทุน สัดส่วนการลงทุน 
กองทุนรวมผสมต่างประเทศ 

3.4 Foreign Investment 
Allocation 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืน โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนต่างประเทศ 0-100%  ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน / กองทุน REIT  (6 ประเภท)   
4.1 Thai Free Hold ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์

4.2 Thai Lease Hold ลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิในการใชป้ระโยชน์ของ
ทรัพยสิ์น 

4.3 Thai Mixed (between free 
and lease hold) 

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิในการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น 

4.4 
 
 

Fund of  Property fund - 
Thai  
 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์REIT กองทุน Infrastructure ท่ีเน้นลงทุนในประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม (มีการ
ลงทุนในต่างประเทศเล็กน้อย < 20% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม) 

4.5 Fund of Property fund – 
Foreign 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน / กองทุน REIT ในประเทศและต่างประเทศ 

4.6 

 

Fund of Property fund – 
Thai and Foreign 
 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ท่ีลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 20% แต่ < 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม 

5) กองทุนรวม Commodities (4 ประเภท) 
5.1 Broad Composite 

Commodities index 
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสินคา้โภคภณัฑ์ตามดชันีสินคา้โภคภณัฑ์ร่วม (Broad 
commodities index) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต ่ ากว่า 80% ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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ประเภทกองทุน สัดส่วนการลงทุน 
5.2 Commodities Energy  ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสินคา้โภคภณัฑด์า้นพลงังาน เช่น น ้ามนั แก๊สธรรมชาติ 

และถ่านหิน เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือ โดย
ทางออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิง
กบัราคาสินคา้โภคภณัฑ์ดงักล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

5.3 Commodities Precious 
Metals 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสินคา้โภคภณัฑ์ด้านโลหะมีค่า เช่น ทองค า เงิน และ
แพลตินมั เป็นตน้ โดยไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบัราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ≥  80% ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

5.4 Commodities Agriculture ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสินคา้โภคภณัฑ์ดา้นเกษตรกรรม โดยไม่วา่จะเป็นการ
ลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ี
ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงกบัราคาสินคา้โภคภณัฑด์งักล่าว โดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 
 
หมายเหตุ 
1) ไม่จัดประเภทกองทุนรวม Fixed Term (ยกเวน้ในกรณีกองทุนรวม Fixed Term เช่น Trigger Fund ท่ี ถูก 

convert เป็นกองทุนเปิดให้ซ้ือขายกองทุนได้ (open-end fund) แลว้ ให้น ามาจดัเป็นประเภทกองทุนรวมตาม
เกณฑ์  AIMC โดยจะแสดงผลการด าเนินงานตามพอร์ตโฟลิโอการลงทุนจริงตั้ งแต่จัดตั้ ง Trigger fund 
ดงักล่าว) 

2) หากมีกองทุนท่ีมีประเภทการลงทุนแบบเดียวกนัตั้งแต่ 5 กองทุนข้ึนไปตามเกณฑ์ AIMC สามารถจดัตั้งกลุ่ม
ใหม่ได ้

3) AIMC จะจดัให้มีขอ้มูลของประเภทกองทุนรวม LTF โดยเฉพาะ เพื่อใชส้ าหรับกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลของ
กองทุนรวมประเภทดงักล่าว 


