
จริงหรือไม่? 
Index Fund ดีกว่า Active Fund  

ในระยะยาว และ 
ควรซ8อ Active หรือ Passive ดี



ความแตกต่าง
Passive 
Fund

Active 
FundVS

Passive Fund Active Fund
แนวคิด 

ผู้จัดการกองทุน
คาดหวังผลตอบแทน 

ให้เหมือนตลาดมากท;สุด
ต้องการผลตอบแทน 
ชนะดัชนี Benchmark

ค่าธรรมเนียม 
&ค่าบริหารกองทุน

ตCกว่า สูงกว่า

ข้อจำกัด
ภาวะตลาดนGง ทำให้ดัชนีไม่ขยับ 

โอกาสสร้างผลตอบแทนลดน้อยลง

ผลตอบแทนท;ทำได้ควรมากกว่า 
ค่าใช้จ่ายท;เรียกเก็บจาก 

ความสามารถของผู้จัดการกองทุน

การปรับกลยุทธ์
การลงทุน

ไม่ปรับเปล;ยนการลงทุน 
เพOออ้างอิงตามดัชนีตามจริงมากท;สุด

สามารถปรับเปล;ยนได้

ตลาดการลงทุน 
ท;เหมาะสม

ตลาดหุ้นท;มีขนาดใหญ่ 
ท;ผู้จัดการกองทุนเอาชนะตลาดได้ยาก

สามารถเฟ้นหาผู้นำในตลาดได้

ประเภทนักลงทุน 
ท;ลงทุน

ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาว 
ตัดความเส;ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง

รับความเส;ยงจากการลงทุนได้สูงกว่าจาก
กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน



กองทุนไทย VS กองทุนต่างประเทศ 
มีวิธีการเลือกลงทุน 

และบริหารความเสBยงอย่างไร?



กองทุน
ต่างประเทศกองทุนไทย

โอกาสในการลงทุน 
และเป็นการกระจายการลงทุน

ไปต่างประเทศ
ช่วยลดความผันผวน 
ของพอร์ตการลงทุน

ร่วมลงทุนในบริษัทระดับโลก 
จากสินค้าและบริการท;รู้จัก

นโยบาลลงทุนหลากหลายซับซ้อน

มีความเส;ยงของประเทศท;เราไปลงทุน 
รวมถึงความเส;ยงจากอัตราแลกเปล;ยน

NAV และระยะเวลาซVอขาย 
จะล่าช้ากว่า

สามารถเลือกลงทุนกองทุนท;ลงทุนทางตรง 
หรือ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 

ทWงแบบ Feeder Fund หรือ Fund of Funds

ข้อดี

ข้อควรรู้

นักลงทุนไทย 
เข้าใจธุรกิจ&เศรษฐกิจในประเทศ

มีโอกาสสร้างผลตอบแทน 
ในระยะยาว

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
และไม่มีความเส;ยงจากอัตราแลกเปล;ยน

นโยบาลลงทุน 
ขYนอยู่กับอุตสาหกรรมในประเทศ

มีความเส;ยงจาก Home Bias 
และความเส;ยงอOนๆ

สามารถเลือกลงทุนกองทุนไทย 
ท;หลากหลาย เช่น กองทุนหุ้นคุณค่่า 

หุ้นเติบโต SET50  
หุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น



เปรียบเทียบ
กองทุนนโยบาย

การลงทุน

ผลตอบแทน
ความเส;ยง 
ความผันผวน ค่าธรรมเนียม

จัดอันดับ
กองทุน

3
2

จัดพอร์ต 
การลงทุน

จะซ8อกองทุน
ต้องดูอะไรบ้าง?

รู้เป้าหมาย 
การลงทุน

1

อายุ 
เวลา 

ความสำคัญ 
Core 

&Satellite

4 ลงทุนต่อเนOอง

เป้าหมายระยะสWน 
เกษียณ 

ลดหย่อนภาษี

DCA 
ลงทุนลด/เพGม 
ตามจังหวะ

ติดตาม 
การลงทุน5

เป้าหมายการเงิน 
ปรัชญาการลงทุน 

ระยะเวลา 
% พอร์ต +/-





การเลือกลงทุน
และบริหารความเส;ยง



ที่มา : https://novelinvestor.com/asset-class-returns/



จัดพอร์ตลงทุนเสBยงทBสุด
ผลตอบแทนสูงทBสุด=



Core

Satellite

ลงทุนเพOอความม\นค\งระยะยาว 
โดยลงทุนระยะยาวมากกว่า 5 ปีขYนไป

ลงทุนใน Passive Fund เป็นหลัก 
ในประเทศท;มีความม\นคง&เติบโต

สัดส่วนการลงทุนอยู่ท; 60-70% 
ตามความเส;ยงท;ยอมรับได้

ลงทุนแบบ DCA 
สมCเสมอ

ลงทุนเพOอสร้างผลตอบแทน 
ทำกำไรระยะสWน-กลาง

ลงทุนใน 
Active Fund 

ลงทุนแบบ DCA สมCเสมอ 
หรือ Market Timing

สัดส่วนการลงทุนอยู่ท; 30-40% 
ในการลงทุนท;สร้างผลตอบแทน 

และน่าสนใจ

Core-Satellite 
Portfolio



เลือกกองทุนรวมใส่พอร์ตลงทุน
กองทุนตลาดเงิน 

และกองทุนตราสารหน] 
Money & Fixed Income

กองทุนหุ้น 
ตลาดพัฒนาแล้ว 
Developed Mkt

กองทุนหุ้น 
ตลาดเกิดใหม่ 

Emerging Mkt

กองทุนหุ้น 
ตลาดหุ้นชายขอบ 
Frontier Mkt

กองทุน 
อสังหาริมทรัพย์ 

Real Estate & REITs

กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 
และโลหะมีค่า 

Commodity&Precious Metal

กองทุน 
ตามธีมลงทุนอนาคต 

Thematic

ตอบตัวเองให้ชัดก่อนเรGมต้นลงทุน ว่าต้องการลงทุนเพOออะไร? 
เพOอรักษาเงินต้น/ลงทุนระยะสWน/เกษียณ/สร้างกระแสเงินสด/ลดหย่อนภาษี เป็นต้น



เปรียบเทียบกองทุน กองทุน A กองทุน B กองทุน C

ประเภทกองทุน

ระดับความเส;ยง

ขนาดกองทุน

ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมขาย

ค่าธรรมเนียมรับซVอ

วันท;ได้รับเงิน

จ่ายปันผล

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี

ตารางเปรียบเทียบกองทุน



ลงทุนกองทุนรวมอย่างไร 
ให้ได้ประโยชน์ 2 ต่อ 

SSF RMF PVD



PVD

Provident 
Fund

SSF

Super 
Saving 
Fund

กองทุนรวม
เพOอการออม

RMF

Retirement 
Mutual 
Fund

กองทุนรวมเพOอ 
การเล]ยงชีพ

*เมOอรวมกับการออมเพOอเกษียณอOนๆ 
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุน 
สำรองเล]ยงชีพ

ลงทุนได้ในสินทรัพย์
ทุกประเภท

จ่าย & ไม่จ่าย ปันผล

ไม่เกิน 30% 
ของเงินได้พึงประเมิน 

สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท*

ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนOอง 
และไม่มีขWนตC

ถือครองไม่น้อยกว่่า 10 ปี 
นับจากวันท;ซVอกองทุน

ลงทุนได้ในสินทรัพย์
ทุกประเภท

ไม่จ่ายปันผล

ไม่เกิน 30%  
ของเงินได้พึงประเมิน 

สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท*

ต้องลงทุนต่อเนOองทุกปี 
เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี 
และไม่มีขWนตC

ถือครองไม่น้อยกว่่า 5 ปี 
นับตWงแต่วันท;ซVอกองทุนครWงแรก 
และซVอต่อเนOองถืองอายุ 55 ปี

ลงทุนได้ในสินทรัพย์
ทุกประเภท

ไม่เกิน 15%  
ของเงินค่าจ้าง 

สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท*

ลงทุนตามความสมัครใจ

ไม่จ่ายปันผล

ลงทุนตามความสมัครใจ

ลงทุนเพOอเป้าหมายการเงิน 
และนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลงทุนเพOอเป้าหมายเกษียณ 
และนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลงทุนเพOอเป้าหมายการเงิน 
และนำไปลดหย่อนภาษีได้



วางแผนภาษี ด้วยกองทุนรวม 
SSF RMF +ตามอายุ

SSF

RMF

SSF

RMF

SSF RMF RMF

25+ 35+ 45+ 50+ 55+อายุ

จำนวนปีถือสWน 
แค่ 10 ปี 

ไม่ต้องรอนาน 
ได้เงินก้อน 

ตามเป้าหมาย

ถือสWนแค่ 5 ปี 
ก็สามารถขายคืนได้

ระยะเวลาถือครอง 10 ปีขYนไป 
จึงจะซVอเป็น SSF หรือ RMF ก็ได้



ใกล้เกษียณ เกษียณ

เก็บเงินให้ลูก
วัยทำงาน

เกษียณ

พ_งเรียนจบ เกษียณแต่งงาน ซVอบ้าน

วางแผนภาษี ด้วยกองทุนรวม 
SSF RMF +ตามเป้าหมาย



ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ สูง สูง-ปานกลาง ปานกลาง-ต่ำ ต่ำ

ระยะเวลา 
ในการลงทุน มากกว่า 30 ปี 20-30 ปี 10-20 ปี น้อยกว่า 10 ปี

90%

10%

50% 50%
30%

70%

10%

90%
สินทรัพย์เสี่ยงสูง

สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ

อายุ น้อยกว่า 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี

วัย
ทำงาน

SSF 10 ปี 
RMF จนถึงอายุครบ 55 ปี 
PVD จนกว่าจะนำเงินออกมาจาก PVD 

เกษียณ

จัดพอร์ตกองทุน 
ขYนอยู่กับเป้าหมายการเงิน 

และปีท;ต้องการนำเงินออกมาใช้ 
จัดพอร์ตกองทุน 

เพOอเป้าหมายเกษียณ 

เป็นการ 
ยกตัวอย่าง 
การจัดพอร์ต
ตามอายุเท่านOน 



ข้อดี ข้อเสีย ข้อแตกต่าง 
ของการซ8อกองทุนรวมผ่าน 
บล. บลจ. บลน.  ธนาคาร 

(จุดเด่นแต่ละช่องทาง/ค่าธรรมเนียม)



ธนาคาร

บล. บริษัทหลักทรัพย์
หรือ นายหน้าโบรกเกอร์

บลน. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้า 
ซ8อขายหน่วยลงทุน

บลจ. บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ช่องทางการซ8อกองทุนรวม



App ลงทุนในกองทุนรวม
สายช่างเลือก สายรักเดียวใจเดียว สายรักสะดวก

App นายหน้าซVอขายหน่วยลงทุน 
สามารถเลือกซVอได้หลาย บลจ.

App จากบลจ. โดยตรง 
ซVอได้เจ้าเดียว

App ธนาคาร จบครบใน App เดียว 
ทWงธุรกรรมทางการเงินและกองทุนรวม

มีระบบ Robo-Advisor 
จัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ 

มีผู้เช;ยวชาญ + AI ช่วยเลือกกองทุน

พอร์ตการลงทุนสำเร็จรูป 
มีทีมวิเคราะห์ + AI 

ช่วยแนะนำและปรับพอร์ตกองทุน

ผู้เช;ยวชาญกรองข้อมูล 
และช]เป้าการลงทุน

มีระบบจัดพอร์ต 
เลือกกองทุนอัตโนมัติด้วย 

Robo-Advisor

มีผู้เช;ยวชาญบริการบริหารพอร์ต 
ตามระดับความเส;ยงท;เหมาะสม

ผู้ลงทุนสามารถเรGมต้นลงทุน 
ขWนตCเพียง 1 บาทเท่านWน

Easy Invest

FINNOMENA

FINVEST

Odini

TMB TOUCH

True Money Wallet

เรGมต้นลงทุนเพียง 500 บาท 
พร้อมคำแนะนำจากผู้จัดการกองทุน

เปิดบัญชีได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ขายสับเปล;ยนได้ทุกท; ทุกเวลา

ผู้เช;ยวชาญแนะนำกองทุนท;เหมาะสม 
และมีการสร้างแผนการลงทุน 

แบบอัตโนมัติ

ตัดบัญชีได้หลายธนาคาร 
ฟรีค่าธรรมเนียมกับกองทุน e-class

ตรวจสอบมูลค่าพอร์ตการลงทุน 
พร้อมอัปเดตมุมมองและข่าวสาร 

การลงทุนตลอดเวลา

มีเครOองมือท;ช่วยจัดพอร์ตการลงทุน 
สามารถเข้าถึงข่าวสารการลงทุน 

ได้ทุกเวลา

K-My Funds

MFC Wealth

Principal TH

SCBAM Fund Click

TISCO My Funds

UOBAM Invest Thailand

มีระบบ Smart Advisor 
ตัวช่วยจัดพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะ

KMA-Krungsri

มีระบบ Wealth Plus 
ช่วยจัดพอร์ตการลงทุน

KPLUS

มีระบบ Robo Advisor 
ช่วยออกแบบการลงทุน 

มีทWงผู้เช;ยวชาญ + AI ช่วยบริหารพอร์ตลงทุน

SCB Easy

ลงทุนในทB 
ทBทำให้เรา

สามารถลงทุน
ได้อย่าง
สมSเสมอ

ท;มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,ทันข่าว Today 
ข้อมูล : ณ 31 พ.ค. 2564



คำแนะนำสำหรับคนทBลงทุน 
ในกองทุนรวม



“กองทุนรวม”

มีเงินน้อย 
ก็เรมต้น
ลงทุนได้

ช่องทาง 
ในการลงทุน 
หลากหลาย

มีนโยบาย 
การลงทุน 
ทน่าสนใจ

มีโอกาส 
ได้รับผล

ตอบแทนสูง

มีผู้จัดการกองทุน
เป็นมืออาชีพ 
ช่วยดูแล

บางกองทุน 
สามารถนำไป 

ลดหย่อนภาษีได้

ทำให้การ 
ลงทุนใน 

ต่างประเทศง่ายขน

นโยบายการลงทุน
ทเลือกลงทุนได้
หลากหลาย

ประเภทสินทรัพย์

เหมาะสำหรับ
การลงทุน 
ระยะยาว

สามารถ DCA 
สร้างวินัยใน
การลงทุน

ช่วยในการ 
กระจายความเสยง

บางกองทุน 
มีสภาพคล่องสูง

สามารถเลือก
ลงทุนตามระดับ

ความเสยงช่วยให้ถึง 
เาหมายการเงิน

ได้เร็วขน

ใช้เวลาเรม
ต้นเปิดพอร์ต
ลงทุนไม่นาน

น่าสนใจอย่างไร?

ลงทุนใน



The best time to plant 
a tree is 20 years ago. 
The Second best time 

is NOW.


