




ถ้าคนเราท้าอะไรซ ้า ๆ ติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน
มันจะกลายเป็นนิสัย ทฤษฎีนี สามารถน้าไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต

และแน่นอน... เรื่องการลงทุนก็เช่นกัน!!!

ส ำหรับคนที่อยำกเริ่มลงทุน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ำงไร ไม่รู้จะตั้งต้นจำกตรงไหน ลองเริ่มจำก 
ก่อนดีมั้ย... คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้ เป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทำงลงทุนได้

อย่ำงมั่นใจ โดยจะรวบรวมควำมรู้กำรลงทุนที่จ ำเป็นส ำหรับ ตั้งแต่ปูพื้นฐำนกำร
ลงทุนในกองทุน วิเครำะห์เจำะลึกกองทุนประเภทต่ำง ๆ ไปถึงกำรวำงกลยุทธ์และบริหำรพอร์ตกองทุน 
โดยน ำทฤษฎีดังสุดฮิตอย่ำง 
(21-Day-Habit Theory) มำประยุกต์ใช้

ช่วงวันแรก ๆ คุณอำจต้องบังคับตัวเองสักหน่อย 
แต่หลังจำกฮึึดสู้จนครบ 21 วันแล้ว คุณจะเคยชินกับกำร 

และจะท ำมันโดยไม่รู้สึกว่ำฝืนตัวเองอีกต่อไป
ยิ่งท ำช้ ำ ๆ 

อีกไม่นำนเกินรอ ย่อมเห็นผลของควำมพยำยำมนั้นอย่ำงแน่นอน !!!

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจน ำเสนอเนื้อหำในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย 
สำมำรถเรียนรู้และน ำไปปฏิบัติตำมได้จริง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ... เมื่อคุณศึกษำเนื้อหำในคู่มือเล่มนี้จนจบ 
พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมจำกสื่อควำมรู้ที่อยู่ในคู่มือ คุณจะ เกิดแรงบันดำลใจในกำร 

และหมั่นศึกษำหำควำมรู้ด้วยตัวเองต่อไปในอนำคต ใครจะรู้... 
สักวันหนึ่งคุณอำจกลำยเป็น ก็เป็นได้

ท้าภารกิจนี 
ให้ครบ 21 วัน
และเรียนรู้อย่างน้อย
วันละ 15 นาที - 1 ชั่วโมง
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เรียบเรียงและจัดท ำโดย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
e-mail : TSI_webmaster@set.or.th
เว็บไซต์ www.setinvestnow.com

เนื้อหำข้อมูลที่จะปรำกฏต่อไปนี้ ถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้ข้อมูลและเพื่อกำรศึกษำเท่ำนั้น 
และเป็นงำนวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์  
กำรน ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในทำงกำรค้ำหำก ำไรจะกระท ำมิได้

อัดแน่นความรู้การลงทุนในกองทุนรวม
ให้คุณใช้ เป็นจุดเริ่มต้น
ในเส้นทางลงทุนอย่างมั่นใจ

SUMMARY CLIP
รับชม คลิปสรุปเนื อหาในแต่ละ
สัปดาห์ และ มุมมองดี ๆ จาก
เหล่ากูรู ท่ีจะช่วยเสริมเน้ือหำ
ในแง่มุมท่ีมือใหม่ต้องรู้ก่อนลงทุน
กองทุนรวม 

CHALLENGE & LEARNING
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความรู้ 
และทักษะการลงทุน ท่ีดีขึ้น 
มั่นใจในกำรลงทุนมำกยิ่งขึ้น

PLAYBOOK
ได้รับ คู่มือการลงทุน ท่ีรวบรวม
ลิงก์สื่อควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 
เน้นประยุกต์ใช้ในกำรลงทุนได้จริง
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ปูพื้นฐานการลงทุนในกองทุน

เจาะลึกกองทุนและขั้นตอน
การซื้อขายกองทุน

วางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตกองทุน

ค าศัพท์กองทุนต้องรู้



ปูพื้นฐานการลงทุนในกองทุน

กองทุนรวม... 
ทำงเลือกลงทุนส ำหรับมือใหม่
รู้จักประเภทกองทุน
ควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ NAV
เลือกกองทุนที่ใช่... สไตล์คุณ
DIY... คัดกองทุนสุดสตรอง
ด้วยเครื่องมือฮิตติดดำว 
หนังสือชี้ชวน 
คัมภีร์ผู้ถือหน่วยลงทุน
สำระน่ำรู้... ภำษีกองทุนรวม

ท ำควำมรู้จักกองทุนยอดฮิตต่ำง ๆ เช่น กองทุน IPO 
กองทุนหุ้นไทย กองทุน ETF กองทุน SSF และ RMF 
รวมไปถึงกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พร้อมแนะน ำวิธีกำร
เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยกองทุน

ตั้งแต่กลไกกำรท ำงำน ประเภทของกองทุน 
ควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ NAV วิธีกำรเลือก
และเครื่องมือที่ช่วยคัดกรองกองทุน รวมไปถึง
เทคนิคกำรอ่ำนหนังสือชี้ชวนกำรลงทุน

3 เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อกองทุน IPO
กองทุนหุ้นไทย จุดเริ่มต้นสู่ควำมมั่งคั่ง
FIF โอกำสลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก
ETF ทำงเลือกลงทุนแบบ 
Passive Investment
SSF & RMF แฝดคู่ใหม่ 
ช่วยลดหย่อนภำษี
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
แหล่งเงินออมก้อนโตของมนุษย์เงินเดือน
เปิดบัญชีกองทุนง่ำยนิดเดียว 

เจาะลึกกองทุนและขั้นตอนการซื้อขายกองทุน

เนื้อหำที่มีกำรเรียนรู้ผ่ำน e-Learning



฿

วินัยลงทุน... สร้ำงได้ด้วยกลยุทธ์ DCA
นำนำสำระต้องรู้ก่อนลงทุน DCA
ขำยกองทุนตอนไหนดี?
จัดพอร์ตกองทุนแบบ Core-Satellite
Robo Advisor 
ตัวช่วยสร้ำงพอร์ตกองทุนอัตโนมัติ
ติดตำมและวัดผลกำรด ำเนินงำน
กองทุน
Portfolio Rebalancing 
(ปรับ) พอร์ตให้ปลอดภัย

ไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนกำรสร้ำงพอร์ตกองทุน เทคนิคกำรซื้อ
และขำยกองทุน กำรติดตำมและวัดผลกำรด ำเนินงำนของ
พอร์ต รวมไปถึงกำรปรับพอร์ตลงทุนให้บรรลุเป้ำหมำย 
ป้องกันไม่ให้ขำดทุนแบบกู่ไม่กลับ

วางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตกองทุน

www.setinvestnow.com/th/21day-mutualfund

เนื้อหำที่มีกำรเรียนรู้ผ่ำน e-Learning

จักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร
เพจ “Money Buffalo”

พญ.อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร 
เพจ “หมอยุ่งอยำกมีเวลำ”

ธนธร กาญจนิศากร
เพจ “Nam Finance”

นสพ.ธนัฐ ศิริวรางกูร
เพจ “คลินิกกองทุน”

ยศสรัล พิเชียรสุนทร
เพจ “เด็กการเงิน DekFinance”

รุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา
กรรมการผู้จัดการ บลน.ยูเนี่ยนเว็ลธ์

ศิรัถยา อิศรภักดี
ด าเนินรายการ

รับชมย้อนหลัง

http://www.setinvestnow.com/th/21day-mutualfund






PAGE 8 21-Day Chal lenge

ทางเลือกลงทุน
หลากหลาย 

ตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์

กระจายความเสี่ยง
ในการลงทุน

มีผู้เช่ียวชาญดูแล
พอร์ตการลงทุน

ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

ใช้เงินลงทุนน้อย 
หลักร้อย ก็ลงทุนได้

อยำกลงทุน... แต่เป็นมือใหม่ ประสบกำรณ์ลงทุนน้อย มีเงินลงทุนไม่มำก 
ไม่มีเวลำติดตำมข้อมูลด้วยตนเอง กำรลงทุนใน
เป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดควำมมั่งคั่งให้กับคุณได้

คือ กำรรวบรวมเงินของนักลงทุน และน ำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์
ต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่กองทุนนั้น ๆ ก ำหนดไว้ โดยมี 

ที ่เป็นมืออำชีพช่วยบริหำรจัดกำรเงินของกองทุนให้
ได ้ร ับผลตอบแทนที ่งอก เงย แล้วน ำมำ เฉลี ่ยค ืน ให ้ก ับน ักลงทุน
แต่ละรำยตำมสัดส่วนที่ลงทุน

ควรเริ่มลงทุนในกองทุนรวม

PAGE 8 21-Day Chal lenge
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• กำรบริหำรกองทุนมี 

• กำรลงทุนอำจ ขึ้นอยู่กับ
กำรตัดสินใจของผู้จัดกำรกองทุน

ไม่อำจสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

• ข้อมูลรำคำ NAV ต่อหน่วยที่ใช้ในกำร
ซื้อขำยกองทุน 

ของกองทุนรวม

มีหน้ำที่บริหารเงินกองทุนให้ได้รับผลตอบแทนท่ีดี รวมทั้งบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้
การก้ากับดูแลของหน่วยงานที่คอยตรวจสอบ จึงต้องเป็นคนที่มี
ควำมรู้และทักษะกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงินกำรลงทุนเป็นอย่ำงมำก 
แต่ผู้จัดกำรกองทุนก็เป็นคนธรรมดำแบบเรำ ๆ นี่แหละ ลงทุนแล้ว
ก็อำจจะพลำดได้เช่นกัน หรือเมื่อดูแล้วสภำวะ
กำรลงทุนผันผวนมำกเกินไป เรำในฐำนะ
เจ้ำของเงิน จึงควรติดตามการลงทุนของ
กองทุนอย่างสม้่าเสมอ เพื่อจะได้ปรับ
พอร์ตลงทุนของเรำได้อย่ำงทันท่วงที

ตัวแทนจ้าหน่าย (Selling Agent)
เป็นตัวแทนขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เช่น ธนำคำร / บลน. / บล. / อื่น ๆ

บริษัทจัดการกองทุน (บลจ.)
จัดตั้งกองทุนเพื่อเสนอขำย
หน่วยลงทุนให้กับนักลงทุน

เส้นทางนักการเงิน
Fund Manager

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ดูแลเก็บรักษำทรัพย์สิน ช ำระรำคำซื้อขำยสินทรัพย์ 

และดูแลให้ บลจ . บริหำรจัดกำรกองทุน
ตำมนโยบำยกำรลงทุนในหนังสือชี้ชวน

เป้าหมายชีวิต
พิชิตด้วย
กองทุนรวม 

กองทุนรวม
คืออะไรลงทุนกองทุนรวม

ฉบับมือใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=OiKgtaEyzl0
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/53-what-is-mutual-fund-mutual-fund-the-series-ep1
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/188-achieve-life-goal-with-mutual-fund
https://setga.page.link/acYmcenwDLTcePn4A


• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมสินทรัพย์

ทางเลือก
• กองทุนรวมผสม • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
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ที่มำ : เอกสำรแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน . 87/2558
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน . 47/2563 (ฉบับที่ 18) 

• กองทุนรวมตลาดเงิน 
• กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น 
• กองทุนรวมมีประกัน 
• กองทุนรวมที่มีการก าหนด

ระยะเวลาการลงทุน 
• กองทุนรวมทริกเกอร์ฟันด์ 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

• กองทุนรวมทองค า 
• กองทุนรวมดัชนี 
• กองทุนรวมอีทีเอฟ 
• กองทุนรวม

หมวดอุตสาหกรรม 
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
• กองทุนรวมเพื่อการออม 
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

เป็นเครื่องมือในกำรลงทุนที่มีควำมหลำกหลำย 
นักลงทุนจึงจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ให้ดีเสียก่อนก่อนเริ่มต้นลงทุน เพรำะถือเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญ
ที่จะช่วยให้นักลงทุนสำมำรถ เลือกกองทุนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนและระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของตนเอง 
โดยทั่วไปกองทุนรวมสำมำรถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่ำง ๆ ได้ ดังนี้

Investor ’s 
Practice Guide : 

ฉบับลงทุนใน
กองทุนรวม

https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2020/Nov/17_investors-practice-guide-mutual-fund.pdf
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ผู้ที่ต้องกำรลงทุนเฉพำะ
กลุ่มธุรกิจนั้น ๆ และเข้ำใจ
ธุรกิจเป็นอย่ำงดี

ผู้ที่ต้องกำรสร้ำงโอกำส
รับผลตอบแทนสูงจำกกำร
ลงทุนในหุ้น

ผู้ที่ต้องกำรควำมเสี่ยงต่ ำ 
ผลตอบแทนสม่ ำเสมอ

ผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ไม่มำก 
เน้นควำมไม่ผันผวนและ
ไม่คำดหวังผลตอบแทนสูง

ผู้ที่ต้องกำรพักเงิน 
และรับควำมเสี่ยง
เรื่องอัตรำแลกเปลี่ยนได้

กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก
เน้นลงทุนในสินทรัพย์เฉพำะกลุ่ม เช่น ทองค ำ น้ ำมัน 
อสังหำริมทรัพย์ หรือหุ้นนอกตลำด (Private Equity)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ลงทุนเฉพำะเจำะจงในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
เช่น หุ้นธนำคำร หุ้นสื่อสำร

กองทุนรวมตราสารทุน
เน้นลงทุนในหุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ทั้งในและต่ำงประเทศ

กองทุนรวมผสม
เน้นกระจำยกำรลงทุนในสินทรัพย์หลำกหลำยประเภท 
ทั้งเงินฝำก ตรำสำรหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทำงเลือก 

กองทุนรวมตราสารหนี 
เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลและตรำสำรหนี้เอกชน โดยมีควำมเสี่ยง
แตกต่ำงกันตำมสัดส่วนของตรำสำร Non-Investment Grade*

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลเป็นหลัก 
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV

สูง
ต่้า

รู้จักประเภทกองทุน
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กองทุนรวมที่ขายในประเทศไทยแบ่งเป็น 8 ประเภทหลัก ๆ 
ตามระดับความเสี่ยง (Risk Spectrum) เรียงจากน้อยไปมาก 
เราต้องเลือกกองทุนให้ตรงกับ   
และ

ผู้ที่ต้องกำรกระจำย
ควำมเสี่ยงและคำดหวัง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ผู้ที่ต้องกำรกระจำย
กำรลงทุนและมีควำมช ำนำญ
ในสินทรัพย์นั้น ๆ

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ
เน้นลงทุนในเงินฝำก ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบำล 
(อำยุไม่เกิน 397 วัน)

กองทุนรวมตลาดเงิน
เน้นลงทุนในเงินฝำก ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบำล 
(อำยุไม่เกิน 397 วัน) ทั้งในและต่ำงประเทศ

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส้าคัญ
เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงสูง 
ซึ่งไม่เป็นไปตำม 1 – 8

ผู้ที่ต้องกำรผลตอบแทน
ที่สูงมำก และสำมำรถรับ
ควำมเสี่ยงที่สูงมำกได้ 

ผู้ที่ต้องกำรพักเงิน 
และไม่ต้องกำรสูญเสีย
เงินต้น

* ตรำสำรหนี้ที่ มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating) 
ต่ ำกว่ำระดับที่ลงทุนได้ คือ ตั้งแต่  BB+ ลงมำจนถึง D

** อ้ำงอิงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับกำรเปิดเผย
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของส ำนักงำน กลต . 
ฉบับที่  88 / 2565 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนำยน 
2565)

5-6

1

2

3

6

7

4-6

8

ระดับ
ความเสี่ยง

**

8+

https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund/types-of-mutual-funds
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“NAV สูง แพงเกินไป ไม่น่าซื้อ”

฿

เวลำจะซื้อของสักอย่ำง สิ่งที่ เรำท ำ คือ เปรียบเทียบ
ของชนิดเดียวกันว่ำถูกหรือแพงกว่ำ 
แต่ในโลกของกองทุน... ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ในกำร
ซื้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กลับไม่ได้สะท้อนถึงความถูก
หรือแพงของกองทุนอย่ำงที่เข้ำใจกัน

“NAV ต่ า กองนี้ถูก น่าซื้อ”

“NAV สูง กองนี้ต้องดีแน่เลย”

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) จะเปิดเผย หรือ 
ให้นักลงทุนทรำบทุกสิ้นวันท ำกำร ซึ่งในแต่ละวันอำจมีมูลค่ำ สูงขึ นหรือต่้าลง ตำมมูลค่ำของทรัพย์สินที่กองทุน
ไปลงทุน แต่คนส่วนใหญ่มักเข้ำใจผิดว่ำ...

ย่อมำจำก 
คือ มูลค่ำทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุน 
หักด้วย หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุน

“NAV ต่ า กองนี้ไม่ดีชัวร์”

“ซื้อกองทุนที่มี 
NAV ต่อหน่วยต่ า ๆ ดีกว่า

เพราะจะได้หน่วยลงทุนมากกว่า” 
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ในความจริง NAV ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่ากองทุนนั น 
หรือ หรือบอกว่ากองทุน หรือ 
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โดยสรุปแล้ว... กำรเลือกกองทุนที่ดี 
ไม่ได้วัดกันที่ NAV สูงหรือต่ ำ 

แต่วัดกันที่ “อัตราการเติบโตของ NAV”
ซึ่งดูได้จำกผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 

ตั้งแต่วันที่เปิดขำยครั้งแรกจนถึงปัจจุบันว่ำ... 
เพิ่มขึ นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ 

ลงทุนกองทุนรวม
ต้องเข้าใจ NAV

กำรซื้อขำยกองทุนต่ำงจำกสินทรัพย์ลงทุนอื่น ๆ เช่น “หุ้น” ที่เรำจะเห็นรำคำซื้อขำยแบบเรียลไทม์ได้เลย 
แต่ “กองทุน” จะเป็นกำร ท้ารายการก่อน รู้ราคาทีหลัง ถ้ำซื้อกองทุนก่อนเวลำ Cut-off Time ของแต่ละกอง 
เรำจะได้ NAV ของวันที่ซื้อ (รู้หลังจำกตลำดปิดแล้ว) เช่น ถ้ำซื้อกองทุนหุ้นไทยวันที่ 3 ส.ค. 65 ช่วงเช้ำ ก็จะได้ 
NAV ของวันที่ 3 ส.ค. 65 แต่ถ้ำซื้อหลังเวลำ Cut-off Time เช่น 15:30 น. ก็จะได้เป็น NAV ของวันท ำกำรถัดไป 
ทั้งนี้ วันที่ค ำนวณ NAV จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุน ซึ่งดูข้อมูลได้จำก Fund Fact Sheet

ก็ต้องวิเครำะห์ “แนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์ท่ีกองทุนไปลงทุน” ว่ำมีอัตรำกำรเติบโตระยะยำวเท่ำไร? 
มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีและมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นในอีก 10 - 20 ปีข้ำงหน้ำหรือไม่? รวมถึงวิเครำะห์ว่ำ NAV ของกองทุน
ที่เรำลงทุนจะเติบโตไปเป็นเท่ำไหร่? 
ตัวอย่ำงเช่น “หุ้นไทย” มีอัตรำกำรเติบโตระยะยำว 8% ต่อปี 
หำกเชื่อว่ำกองที่ เรำลงทุนจะโตได้พอ ๆ กับตลำดหุ้น 
สมมติตอนนี้ NAV อยู่ที่ 20 บำท... แสดงว่ำปีที่ 10 NAV จะโตเป็น
ประมำณ 43 บำท และปีที่ 20 NAV จะโตเป็นประมำณ 93 บำท*
ถ้ำวิเครำะห์แล้วคิดว่ำ... นโยบายการลงทุนของกองทุนนั นยังตอบโจทย์เรา 
พื นฐานยังดีอยู่ และ NAV ยังมีแนวโน้มจะเติบโตได้ ก็เหมาะท่ีจะลงทุนหรือซื อเพิ่มนะ ^^

* ค ำนวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี 
โดยสมมติว่ำได้ผลตอบแทนเฉลี่ย ๆ 
เท่ำกันทุกปีที่  8% ต่อปี ซึ่งในควำม
เป็นจริงอำจไม่เป็นเช่นนั้น บำงปีอำจ
บวกเยอะ และบำงปีอำจติดลบ

เพรำะรำคำ NAV ต่อหน่วยที่แสดงในเว็บ จะเป็นราคาท่ีไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื อขาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ของกองทุน ซึ่งค่ำธรรมเนียมนี้ไม่ได้หักจำกเงินลงทุนที่เรำซื้อกองทุนไป แต่จะถูกหักรวมอยู่ในกำรค ำนวณ NAV เลย 
ท ำให้เวลำที่เรำซื้อ จะขึ้นรำคำ NAV ที่สูงกว่ำ และเวลำขำยออก จะขำยได้รำคำ NAV ที่ต่ ำกว่ำ
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https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund/understanding-nav
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กำรเลือกกองทุนที่ เหมำะกับเป้ำหมำย
และสไตล์กำรลงทุน แถมอยู่ในควำมเสี่ยงที่รับได้ 
เริ่มง่ำย ๆ จำกถำมตัวเองให้ชัดเจนก่อน

• ต้องการลงทุนเพื่ออะไร?
• มีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่?
• รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน?

ต้องกำรลงทุนในหุ้น รับควำมเสี่ยงได้ 
และคำดหวังผลตอบแทนสูง 
อำจเป็นค ำตอบ

มีระยะเวลำลงทุนสั้น ๆ ยอมรับกำรขำดทุน
แทบจะไม่ได้เลย 
หรือ ก็อำจจะ
เหมำะมำกกว่ำ

มองหำช่องทำงลดหย่อนภำษี ก็ต้องแฝดคู่นี้... 
และ 

รับรองช่วยลดหย่อนภำษีได้แน่นอน

เพรำะสิ่งเหล่ำนี้แหละที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่ำงดีว่ำ...
กองทุนแบบไหน เหมาะกับเรา มำกที่สุด

เป็นกำรเลือกลงทุนโดยอำศัยกำรจับทิศทาง
กระแสหลักของโลก (Megatrend) ท่ีก้าลัง
เปลี่ยนไป ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนำคต
และเป็นที่ต้องกำรของคนทั้งโลก เช่น 

สังคมผู้สูงอายุ พลังงานสะอาด 

ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
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เทคนิคง่าย ๆ ในการเลือก
กองทุนที่ สไตล์

• ผลตอบแทนไม่น้อยกว่ำ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) และ
กองทุนอื่นในประเภทเดียวกัน

• ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 - 5 ปี
ต้องดีอย่ำงสม่ ำเสมอและ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำน 

• ควำมเสี่ยงต่ ำกว่ำกองทุน
ประเภทเดียวกัน เช่น
– ค่ำควำมผันผวน

(Standard Deviation : SD) ต่ ำ 
– ค่ำ Sharpe Ratio สูง

• ค่ำธรรมเนียมที่ เหมำะสม 
เมื่อเทียบกับฝีมือกำรบริหำร
กองทุนของผู้จัดกำรกองทุน

• ค่ำธรรมเนียมน้อยกว่ำ
กองทุนอื่นในประเภทเดียวกัน

• กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำร
ลงทุนเป็นแบบ Passive 
หรือ Active

• มีนโยบำยจ่ำย
เงินปันผล หรือ
ไม่จ่ำยเงินปันผล

• มีนโยบำยกำรลงทุนที่เหมำะ
กับเป้ำหมำยและสไตล์เรำ

• น ำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทใด เช่น ตรำสำรหนี้
แบบไหน หุ้นประเทศไหน 
กลุ่มอะไร สัดส่วนเท่ำไร

• ผู้จัดกำรกองทุนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์สูง

• ไม่มีประวัติเสียหำย
ด้ำนกำรบริหำรกองทุน

แม้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตจะไม่ได้เป็นตัวกำรันตี
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่เรำสำมำรถมองย้อนหลังกลับไป และน ำมำประเมิน
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ โดยพิจำรณำ
จำกปัจจัยหลำย ๆ อย่ำง

กำรเลือกกองทุนรวมก็ไม่ได้มีหลักตำยตัว และไม่มีกองทุนไหนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดไป
เรำจึงควรพิจำรณำ ประกอบด้วย เช่น ขนำดกองทุน ค่ำสถิติที่แสดงควำมเสี่ยงของกองทุน 

สัดส่วนของพอร์ตกำรลงทุน รวมไปถึงบริกำรเสริมอื่น ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุน

ข้อควรรู้ก่อนลงทุน
กองทุนรวม

“ต่างวัย ต่างเป้าหมาย” 
เริ่มลงทุนง่ายๆ ได้
ด้วยเงิน “หลักร้อย”

เลือกซื้อกองทุนรวม
อย่างไรให้พอร์ตโต

ห้องเรียนกองทุนรวม 
The Series

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/39-tsi-things-to-know-before-investing-in-mutual-funds
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/podcast/21-setthestandard-onebaht-mf-themoneygrowthep21
https://setga.page.link/MQpt7pdDvEuddqf69
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/353-adver10-mf-1b
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หลำยคนประสบปัญหำ... อยำกลงทุนในกองทุน แต่ไม่รู้จะซื้อกองไหนดี 
ลองใช้ เหล่ำนี้ดูสิ เพียงไม่กี่ขั้นตอน 
ก็รู้ว่ำกองทุนไหนผ่ำนเงื่อนไขที่เรำตั้งไว้ แถมยังสำมำรถดูข้อมูลกองทุนได้เลย 

เว็บไซต์ Settrade ศูนย์รวมข้อมูลกำรลงทุน ข่ำว 
และบทวิเครำะห์ที่น่ำเชื่อถือ พร้อมเครื่องมือช่วยวิเครำะห์
ข้อมูลกำรลงทุน
จุดเด่น :
• วิเครำะห์ข้อมูลได้ทั้ง หุ้น อนุพันธ์ และกองทุน
• รวบรวมข้อมูลกองทุนจำกทุก บลจ.
• ค้นหำและคัดกรองกองทุนได้ตำมเงื่อนไขที่ต้องกำร
• เปรียบเทียบข้อมูลกองทุนได้สูงสุด 5 กองทุน
• จัดอันดับกองทุน Top 3 ในแต่ละธีมกำรลงทุน
• แนะน ำกองทุน IPO และกองทุนเปิดใหม่ล่ำสุด

เว็บไซต์ SETSMART รวบรวมข้อมูลกำรลงทุน
แบบเรียลไทม์และย้อนหลัง พร้อมเครื่องมือวิเครำะห์
อย่ำงมืออำชีพ
จุดเด่น : 
• วิเครำะห์ข้อมูลได้ทั้ง หุ้น อนุพันธ์ และกองทุน
• ดูข้อมูลได้ทั้งแบบเรียลไทม์ และย้อนหลัง 5 ปี 
• เจำะลึกกองทุนรำยตัว และเปรียบเทียบข้อมูลกองทุน

ที่สนใจได้สูงสุด 12 กองทุน
• ทดสอบกำรลงทุนแบบ DCA ย้อนหลังได้ถึง 5 ปี
• ดำวน์โหลดข้อมูลออกมำใช้งำนในรูปของ Excel ได้
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หมำยเหตุ : รำยชื่อกองทุนที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น มิได้มีเจตนำชี้น ำกำรลงทุนแต่อย่ำงใด นักลงทุนควรศึกษำข้อมูล
เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน



คัดกรองกองทุนง่าย ๆ
แบบ Step-by-Step 
ผ่านเว็บไซต์ Settrade

พี่ เบน

อยากลงทุน
กองทุนรวมแบบง่ายๆ 
ใช้ตัวช่วยอะไรดี?

เว็บไซต์ AIMC รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกองทุนต่ำง ๆ 
และผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน
จุดเด่น :
• รวบรวมข้อมูลกองทุนจำกทุก บลจ. 
• ค้นหำและคัดกรองกองทุนตำมที่ต้องกำร 

เช่น ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) 
ประเภทกองทุน นโยบำยกำรลงทุน และนโยบำย
กำรจ่ำยปันผล
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เว็บไซต์ Morningstar ให้บริกำรข้อมูลกำรลงทุน 
และมีกำรจัดอันดับกองทุนประเภทต่ำง ๆ ทั่วโลก
จุดเด่น :
• รวบรวมข้อมูลกองทุนจำกทุก บลจ. 
• จัดอันดับกองทุนผ่ำน Morningstar Rating 
• ค้นหำและคัดกรองกองทุนที่น่ำสนใจ โดยสำมำรถระบุ

เงื่อนไขได้อย่ำงละเอียด เช่น อันดับกองทุน 
ควำมเสี่ยง ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
ของกองทุน เป็นต้น

• เปรียบเทียบรำยละเอียดเชิงลึกของกองทุน

หมำยเหตุ : รำยชื่อกองทุนที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น มิได้มีเจตนำชี้น ำกำรลงทุนแต่อย่ำงใด นักลงทุนควรศึกษำข้อมูล
เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/156-tsi-smart-way-to-screen-mutual-funds-with-settrade-website
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/61-tools-for-investing-in-mutual-funds-mutual-fund-the-series-ep9
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ก่อนจะซื้อกองทุนรวมสักกอง เรำควรศึกษำข้อมูลกองทุนนั้น ๆ 
ให้ดีเสียก่อน โดยดูจำกหนังสือชี้ชวนกำรลงทุน หรือ 

ที่ เปรียบเสมือนเป็น 
บอกรำยละเอียดทุกอย่ำงของกองทุน

บอกถึงข้อมูลส ำคัญของ
กองทุน เช่น วันที่จดทะบียน 

วันที่เริ่มต้น Class* 
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล

อำยุกองทุน 
ชื่อผู้จัดกำรกองทุน

บอกถึงประเภทของกองทุน
นโยบำยกำรลงทุนและ

กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุน 
เช่น แบบเชิงรุกหรือเชิงรับ

บอกถึงผลกำรด ำเนินงำน
ย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

และย้อนหลังแบบปักหมุด 
เทียบกับดัชนีชี้วัด ค่ำเฉลี่ย

ในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน 
(Peer Average) และค่ำควำม
ผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน

บอกถึงค่ำธรรมเนียม
ของกองทุนที่รวมภำษีแล้ว 

ทั้งค่ำธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจำกกองทุน 

และผู้ถือหน่วย

บอกถึงสัดส่วนกำรลงทุน 
และทรัพย์สินที่ลงทุน
สูงสุด 5 อันดับแรก

บอกถึงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลตอบแทนของกองทุน

แต่ละประเภท เช่น
Maximum Drawdown / 
Sharpe Ratio / Alpha / 
Beta / Tracking Error /
อำยุเฉลี่ยตรำสำรหนี้

หรือ Yield to Maturity

บอกถึงแผนภำพแสดง
ต ำแหน่งควำมเสี่ยงของ
กองทุน (ระดับ 1 - 8) 

ค ำอธิบำยระดับควำมเสี่ยง 
และค ำเตือนที่ส ำคัญ

บอกถึงข้อมูลกำรซื้อ
และขำยคืนกองทุน เช่น 

จ ำนวนขั้นต่ ำในกำรซื้อขำย 
เวลำเปิด–ปิดท ำกำร หรือ
ระยะเวลำรับเงินค่ำขำยคืน

* อ่ำนรำยละเอียดใน Glossary
หมำยเหตุ : อ้ำงอิงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนรวมของส ำนักงำน กลต. ฉบับที่  88 / 2565 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนำยน 2565)
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• ต้องใช้จ้านวนเงินขั นต่้าในกำรซื้อครั้งแรกและครั้งถัด ๆ 
ไปเท่ำไหร่? บำงกองอำจไม่มีขั้นต่ ำ แต่บำงกองอำจระบุ
จ ำนวนเงินที่ต้องซื้อขั้นต่ ำ เช่น 500 - 1,000 บำท

• จะได้รับเงินภายในกี่วัน หลังจำกวันที่ท ำรำยกำรขำยคืน?
เช่น วันที่ T+3 เป็นต้น

• ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่ำไหร่? โดยเฉพำะที่เรียกเก็บ
จำกผู้ถือหน่วยเมื่อท ำธุรกรรม ซึ่งจะส่งผลให้อัตรำ
ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ “ลดลง” 

• กรณีกองทุนไปลงทุนในกองทุนอื่น ทั้งกองในประเทศ
และ/หรือ กองต่ำงประเทศ กองทุนนั้น ๆ ชื่ออะไร? 
หมำยเลข ISIN Code และ Bloomberg Code คืออะไร?

อยากซื้อกองทุน 
ให้เริ่มอ่าน 

Fund Fact Sheet
Fund Fact Sheet 

คืออะไร?

• ระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ระดับไหน? โดยระดับ 1
คือเสี่ยงต่ ำที่สุด ส่วนระดับ 8 และ 8+ คือเสี่ยงสูง
ที่สุด

• ค่ำควำมผันผวน หรือ “ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน”
(Standard Deviation : SD) เป็นอย่ำงไร? 
ยิ่งค่ำ SD สูง แสดงว่ำกองทุนยิ่งมีควำมเสี่ยงสูง

• ช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ กองทุนมี “ผลขาดทุนสูงสุด” 
(Maximum Drawdown) กี่เปอร์เซ็นต์?
หำกขำดทุนเท่ำกับเปอร์เซ็นต์นั้น เรำยอมรับได้มั้ย?

• อย่าลืม!!! ดูควำมเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย เช่น ควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน กรณีมีกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
เป็นต้น

• เป็นกองทุนประเภทไหน? มีนโยบายและกลยุทธ์
การลงทุนแบบใด? แบบเชิงรุก (Active Fund) 
หรือเชิงรับ (Passive Fund)

• หากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี  
– เน้นลงทุนตรำสำรหนี้แบบไหน?
– อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating) 

อยู่ระดับไหน?
– ลงทุนเยอะสุดในพันธบัตรหรือหุ้นกู้

ของบริษัทอะไร?
– อำยุเฉลี่ยของตรำสำรหนี้เหลือกี่ปีหรือกี่เดือน?

• หากเป็นกองทุนรวมหุ้น 
– เน้นลงทุนหุ้นประเทศไหน? กลุ่มอะไร?

เน้นลงทุนหุ้นทั่วไป หุ้นขนำดใหญ่ หุ้นขนำดกลำง
และขนำดเล็ก หุ้นตำมดัชนี หรือหุ้นเฉพำะหมวด
อุตสำหกรรม?

– ลงทุนเยอะสุดในหุ้นของบริษัทไหน?
กระจุกตัวในบำงอุตสำหกรรมหรือไม่?

• ผลการด้าเนินงานและความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 3 เดือน - 10 ปี หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
เป็นอย่ำงไร?

• ดัชนีชี วัด (Benchmark) คืออะไร? ผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนเป็นอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้ วัด
และค่ำเฉลี่ยในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน 
(Peer Average)?

• มีข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับผลตอบแทนของกองทุน
เป็นอย่ำงไร? เช่น ค่า Sharpe Ratio ซึ่งค่ำนี้ยิ่งสูง 
ก็ยิ่งดี แสดงว่ำผู้จัดกำรกองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทน
ได้สูงกว่ำ ณ หนึ่งหน่วยควำมเสี่ยงที่เท่ำกัน

• มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่? ถ้ำจ่ำย... ประวัติกำร
จ่ำยเงินปันผลเป็นอย่ำงไร? สม่ ำเสมอหรือไม่?

อ่านแล้วต้องสรุปให้ได้ว่า....

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/189-getting-to-know-fund-factsheet-before-investing-in-mutual-fund
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/54-what-is-fund-fact-sheet-mutual-fund-the-series-ep2?play=1
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ได้รับก็ต่อเมื่อขำยคืนหน่วยลงทุนได้ในรำคำ
ที่สูงกว่ำรำคำที่ซื้อมำ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี

ได้รับเฉพำะกรณีลงทุนในกองทุนที่มีนโยบำย
จ่ายเงินปันผลเท่ำนั้น 
 เสียภำษีหัก ณ ที่จ่ำย หรือน ำเงินปันผล

ไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นภำษีตอนสิ้นปี
 ค ำนวณเป็นเงินได้ตำมอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 

คูณกับจ ำนวนหน่วยลงทุนที่เรำเป็นเจ้ำของ 

ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จำกกำรลงทุน
กองทุนในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้

เมื่อลงทุนในกองทุน... ก็เป็นธรรมดำที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงเรำ ๆ 
จะมีโอกำสได้รับ แล้วผลตอบแทน
ของกองทุนมีอะไรบ้ำง และต้อง อย่ำงไร ไปดูกัน!!!

 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหำคม 2562 
เงินได้ของหุ้นและกองทุนจะถือเป็น
เงินได้ประเภทเดียวกัน คือ เงินได้
ประเภทที่ 4

 หำกเลือกน ำเงินปันผลไปยื่นภำษี
แล้ว ต้องน ำ เงินปันผลทั งหมด 
ทั งจากหุ้นและกองทุนไปยื่นภาษี 
จะเลือกแค่หุ้นหรือกองทุนบำงกอง
ไม่ได้

 เงินปันผลที่สำมำรถน ำมำขอเครดิต
ภาษีได้ มีแต่ “หุ้น” เท่ำนั้น

 หำกฐำนภำษีสูงกว่า 10% 
แนะน ำให้เลือกแบบหัก ณ ท่ีจ่าย

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/151-tsi-mutual-funds-tax
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เลือกแบบไหนดี???

ผลตอบแทน  เงินปันผล
 ส่วนต่ำงก ำไร

 ได้รับกระแสเงินสดกลับมำ
ระหว่ำงที่ลงทุน

 กองทุนที่น ำผลตอบแทนที่ได้จำก
สินทรัพย์ที่ลงทุน ออกมำจ่ำยเป็น
กระแสเงินสดให้นักลงทุน

 เงินปันผลจะมำกจะน้อย ขึ้นอยู่กับ
จ ำนวนเงินที่เรำลงทุนไป รวมถึง
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
และสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน

 ส่วนต่ำงก ำไร

 กองทุนที่ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล
ออกมำให้นักลงทุนเป็นตัวเงิน แต่จะ
น ำกลับไปลงทุนต่อ (Reinvest) 
เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยำว
ด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้น

 ไม่มีกระแสเงินสดระหว่ำงที่ลงทุน
 อำจมีควำมกังวลเรื่อง

ควำมผันผวนระหว่ำงกำรลงทุน
 ใช้เวลำลงทุนนำน กว่ำจะเห็นผล

มือใหม่หลำยคนคงคิดไม่ตก “จะเลือกซื อกองทุนที่จ่าย
เงินปันผลดี หรือไม่จ่ายปันผลดี? แบบไหนจะคุ้มค่า
กว่ากัน?” เอำเป็นว่ำ... ก่อนจะตัดสินใจ ลองมำท ำ
ควำมเข้ำใจข้อดีและข้อควรระวังของกองทุนทั้ง 2 แบบนี้
กันก่อน แล้วค่อยเลือกให้เหมำะกับตัวเองก็คงไม่สำยเกินไป

คืออะไร

เหมาะ
กับใคร

ข้อดี

ข้อควร
ระวัง

 ผู้ที่ต้องกำร “กระแสเงินสด” หรือ 
“รายได้” ระหว่ำงทำงกำรลงทุน

 คนวัยเกษียณ หรือผู้ที่ไม่ได้ท ำงำน
ประจ ำ เพื่อรับเงินปันผลอย่ำง
สม่ ำเสมอเป็น Passive Income

 ผู้ที่ต้องกำร “เงินก้อนโต” 
ในระยะยำว ไม่มีควำมจ ำเป็น
ต้องใช้เงินระหว่ำงกำรลงทุน

 ผู้ที่อำยุยังน้อย และผู้ที่ยังท ำงำน
มีรำยได้ ซึ่งสำมำรถแบ่งเงินมำ
ลงทุนให้เพิ่มพูนได้

 ยิ่งออมนำน เงินก็ยิ่งเติบโตมำก 
เพรำะผลตอบแทนถูกน ำไป
ลงทุนต่อให้งอกเงย

 ไม่ถูกหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

 เงินปันผลจะถูกหักภาษี 10%
 มูลค่ำ NAV ของกองทุนจะลดลง

เมื่อมีกำรจ่ำยปันผล
 เงินปันผลที่เรำเอำออกไปใช้ 

ไม่ได้น ำไปลงทุนต่อ ท ำให้เสียโอกำส
ในกำรลงทุน



https://www.youtube.com/watch?v=u9Dgl4sjtNU
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ทุกวันนี้หันไปทำงไหนก็มีแต่กองทุนออกใหม่ หรือที่ เรียกสั้น ๆ 
ว่ำ ออกมำเต็มไปหมด นักลงทุนที่ก ำลัง
มองหำกองทุนดี ๆ สักกอง อำจสงสัยว่ำ... กองทุน IPO 
คืออะไร? ท ำไมใคร ๆ ก็พูดถึง? แล้วจะเสี่ยงเกินไปไหมถ้ำ
ตัดสินใจลงทุน?

ย่อมำจำก Initial Public Offering 
คือ กองทุนที่เสนอขำยหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนเป็นครั้งแรก
ซึ่งแต่ละ บลจ. ก็น ำเสนอนโยบำยกำรลงทุนในสินทรัพย์
ที่น่ำสนใจทั้งนั้น... ทีนี้คงต้องถำมใจตัวเองดูว่ำกองทุนไหน
ตอบโจทย์เป้ำหมำยและสไตล์กำรลงทุนของเรำที่สุด

ซื อกองทุน IPO
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มักจะมีค่ำธรรมเนียมที่ถูกกว่าหลัง IPO 
เหมือนเป็นโปรโมชัน เช่น ลดค่ำธรรมเนียมลง
หรือฟรีค่ำธรรมเนียมซื้อในช่วงที่เปิดขำย IPO 
เพื่อให้นักลงทุนมีโอกำสได้รับผลตอบแทนมำกขึ้น

หำกเรำเชื่อมั่นในฝีมือกำรบริหำรกองทุน
และมองเห็นศักยภำพกำรเติบโตในระยะยำว
ของสินทรัพย์ที่ลงทุน ก็มีโอกำสได้ตั้งต้น

สะสมควำมมั่งคั่งไปด้วยเช่นกัน

กองทุน IPO ที่ออกใหม่ มักน ำเสนอ
ธีมกำรลงทุนในโลกยุคใหม่ ช่วยให้เรำไม่พลำดโอกำส

สร้ำงผลตอบแทนที่เติบโตตำมเทรนด์เศรษฐกิจในอนำคต
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จำกหนังสือชี้ชวนหรือ Fund Fact Sheet ให้ละเอียด 
เพื่อให้มั่นใจว่ำมีนโยบำยกำรลงทุนและเงื่อนไขสอดคล้องกับควำมต้องกำร เป้ำหมำยและ
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเรำ  
 ลงทุนในสินทรัพย์ใด? เป็นสินทรัพย์ที่มีโอกำสสร้ำงผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ โดยอำจ

ดูได้เบื้องต้นจำกผลตอบแทนย้อนหลังของสินทรัพย์นั้น ๆ หรือถ้ำลงทุนคล้ำยกับ
กองที่มีอยู่แล้ว ก็จะได้ไม่ลงทุน เพรำะอำจไม่ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

 กลยุทธ์ลงทุนเป็นแบบไหน? จะได้รู้ว่ำเหมำะกับสไตล์กำรลงทุนของเรำหรือไม่ 
เช่น ไม่ชอบลงทุนหวือหวำ ก็ต้องเลือกกลยุทธ์แบบ Passive แต่ถ้ำเน้นจับจังหวะ
ลงทุนให้ชนะตลำด ก็ต้องเลือกแบบ Active เป็นต้น

 ไม่เหมำะกับกำรลงทุนระยะสั้น เพื่อเก็งก ำไร
 ก ำหนดวันเข้ำลงทุนไม่ได้
 ผลตอบแทนอำจไม่เป็นไปตำมที่คำด หำกกองทุนท ำผลงำน

ได้ไม่ดี หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนไม่ได้เติบโตได้อย่ำงที่หวัง 
รำคำก็มีโอกำสปรับลงมำ และท ำให้ขำดทุนได้เช่นกัน

ทั้ง บลจ. เดียวกัน และต่ำง บลจ. เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรบริหำรกองทุน
 บลจ. เดียวกัน ย้อนดูว่ำปีแรก ๆ ของกองเดิมที่เปิดขำย ผลงำนเป็นอย่ำงไร 

ผ่ำนไป 3 ปี 5 ปี ผลกำรด ำเนินงำนยังเติบโตสม่ ำเสมอหรือไม่ 
ถ้ำใช้ได้ ก็พอประเมินเบื้องต้นว่ำ... กองออกใหม่ น่ำจะไว้วำงใจได้

 ต่าง บลจ. ดูว่ำช่วงแรก ๆ ของกำรเปิดขำย ผลกำรด ำเนินงำนของ บลจ . อื่น 
เมื่อเทียบกับกองเดิมของ บลจ. ที่เรำก ำลังสนใจอยู่เป็นอย่ำงไร ถ้ำใกล้เคียงกัน 
ก็ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร แต่ถ้ำแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน คงต้องทบทวนกำรลงทุนใหม่

อย่ำงที่บอกไปแล้วว่ำ... กองทุน IPO ได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุน เพรำะมักจะมีโปรโมชัน เช่น ลดค่ำธรรมเนียม หรือให้เงิน
คืนในรูปแบบหน่วยลงทุน แต่ก่อนจะตัดสินใจลงทุนกองทุน IPO เรำควรพิจำรณำให้รอบด้ำน ก็เหมือนกับกำรคัดเลือกกองทุน
ประเภทอื่น ๆ นั่นแหละ เพื่อให้มั่นใจว่ำลงทุนไปแล้วจะมีโอกำสได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

กำรลงทุนในกองทุน IPO อำจมีควำมเสี่ยง เพรำะไม่มีข้อมูลผลการด้าเนินงานย้อนหลังให้ดู
หำกเรำยังไม่มั่นใจ ก็รอดูผลตอบแทนระยะสั้นประมำณ 3 - 6 เดือนก่อน ไม่ต้องกลัวว่ำจะสำยเกินไป
แต่ส ำหรับใครที่ชื่นชอบกองทุน IPO เป็นพิเศษ
อยากติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทุน IPO ใหม่ ๆ
สำมำรถติดตำมได้จำกหลำยเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล
กองทุน IPO พร้อมสรุปจุดเด่น โปรโมชัน และช่วงเวลำ
เสนอขำยไว้ให้ แถมวิธีกำรจองซื อก็ง่าย แค่ท้าผ่าน
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ บลจ. หรือตัวแทนขาย
ได้เลย ใครจะรู้... ถ้ำเรำหมั่นเข้ำไปดูบ่อย ๆ 
อำจจะเจอกองทุน IPO ดี ๆ ที่เรำตำมหำอยู่ก็เป็นได้

เรื่องต้องรู้
ก่อนซื้อกองทุน IPO

ดูข้อมูลกองทุน
IPO ใหม่ ๆ

https://www.settrade.com/th/matualfund/ipo-search
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/147-tsi-things-to-know-before-buying-ipo-funds
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ใครที่ต้องกำรมีควำมมั่งคั่งและอยำกลงทุนในหุ้นไทย 
แต่ยังกล้ำ ๆ กลัว ๆ ไม่กล้ำลงทุน ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุน
อย่ำงไรดี ลองใช้ 
เป็นทำงเลือกในกำรเริ่มต้นลงทุนดูสิ!!!

 มีเงินน้อยก็สำมำรถลงทุนในตลำดหุ้นไทยได้
 เป็นทำงเลือกในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว 

ดูได้จำกสถิติผลตอบแทนรวมตลำดหุ้นไทย (SET TRI) 
ย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 8.32% ต่อปี*

 เลือกลงทุนหุ้นได้หลำกหลำย ทั้งตำมสไตล์ของหุ้น 
ตำมดัชนี ตำมธีม หรือเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรม

 คนไทยรู้จักเมืองไทยหรือกิจกำรในไทยดีที่สุด 
 เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยกว่ำกำรลงทุนในหุ้นต่ำงประเทศ 

แถมยังไม่มีควำมเสี่ยงเรื่องอัตรำแลกเปลี่ยนด้วย

ลงทุน “หุ้น” 
ผ่าน “กองทุนหุ้นไทย” 

ผลตอบแทน
ก็ปังได้ไม่แพ้หุ้นโลก

อยากซื้อ
กองทุนรวมหุ้น
เลือกยังไงดี?

“ESG Fund”
กองทุนเมกะเทรนด์
ตอบโจทย์การลงทุน

แบบยั่งยืน

เน้นลงทุนในตราสารทุน
ประเภทต่าง ๆ 
ตำมนโยบำยกำรลงทุน

ลงทุนในหุ้นไม่ต่้ากว่า 80%
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน (NAV) 

หรือ
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* ค ำนวณผลตอบแทนแบบอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2554 – 2564

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/57-how-to-choose-the-right-equity-funds-mutual-fund-the-series-ep5?play=1
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/185-mf-thematic1
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/338-mf-thematic8
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เน้นลงทุนในหุ้นขนำดใหญ่ที่อยู่ใน
ดัชนี SET50 ซึ่งเป็นหุ้นชั้นน ำของ
ประเทศในทุกกลุ่มอุตสำหกรรม
มีควำมมั่นคงสูง และคนส่วนใหญ่รู้จัก

เน้นลงทุนในอุตสำหกรรมที่คำดว่ำจะ
ได้รับประโยชน์จากกระแสหลักของ
โลก (Megatrend) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น หุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ (AI)
สังคมผู้สูงอำยุ กำรลงทุนอย่ำงยั่งยืน 
(ESG) พลังงำนสะอำด เป็นต้น

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่
ประกอบกันเป็นดัชนี โดยพยำยำม
จัดสัดส่วนการลงทุนให้ล้อไปกับ
ดัชนีอ้างอิง เพื่อให้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงดัชนีอ้ำงอิงมำกที่สุด

เน้นลงทุนในหุ้นขนำดกลำงและเล็ก
ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี SET50 ซึ่งมีโอกำส
เติบโตมำกกว่ำหุ้นขนำดใหญ่ 
แต่ก็มีควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำเช่นกัน

ลงทุนหุ้นได้ทุกประเภท ทุกขนำด 
ทุกตลำด ”ไม่มีข้อจ้ากัด” นโยบำย
กำรลงทุนมีควำมยืดหยุ่นสูง ท ำให้
มีโอกำสในกำรเลือกหุ้นที่หลำกหลำย

เน้นลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่ง
เท่ำนั้น เช่น ธุรกิจกำรเงิน พลังงำน 
โครงสร้ำงพื้นฐำน อุปโภคบริโภค เป็นต้น 
จัดเป็นกองทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง เพรำะ
ลงทุนแบบกระจุกตัวบำงอุตสำหกรรม

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีกำรจ่ำยปันผลสูง
หรือจ่ำยสม่ ำเสมอ สังเกตง่ำย ๆ 
คือ มักจะมีค ำว่ำ “Dividend”
หรือ “หุ้นปันผล” อยู่ในชื่อกองทุน

เน้นลงทุนในหุ้นที่มี ปัจจัยพื นฐานดี 
และมีราคาเหมาะสม เพื่อถือลงทุน
ในระยะยำว

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มกำรเติบโต
ทำงธุรกิจสูงและโดดเด่นกว่ำหุ้นตัวอื่น ๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะ “เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาด”

มีให้เลือกมำกมำยหลำยประเภท 
แต่ละประเภทก็มีควำมแตกต่ำงกันออกไป แล้วถ้ำจะเลือกกองทุน
หุ้นไทยสักกองต้องพิจำรณำอะไรบ้ำง มำดูกัน!

 นโยบายการลงทุนตอบโจทย์ และมีแนวโน้มการเติบโต
ในอนาคต ดูว่ำกองทุนเน้นลงทุนหุ้นแบบไหน เช่น หุ้นปันผล 
หุ้นเล็ก หรือหุ้นใหญ่ เลือกได้ตำมอัธยำศัย

 ผลตอบแทนท่ีดีและสม้่าเสมอ โดยดูผลตอบแทนย้อนหลัง
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 

 ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับฝีมือกำรบริหำร
กองทุนของผู้จัดกำรกองทุน และเทียบกับกองทุนประเภท
เดียวกันในอุตสำหกรรม 

 ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน
โดยดูจำกรำงวัลกำรันตีต่ำง ๆ ที่ บลจ. ได้รับ 
หรือกำรจัดอันดับผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ

ของกองทุนหุ้นไทย
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คือ น ำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศโดยตรง 

ผ่ำน...

คือ น ำเงินไปลงทุนใน 
หรือ ที่เป็นกองทุนต่ำงประเทศ
เพียงกองทุนเดียว โดยมีผู้จัดกำรกองทุนที่อยู่ต่ำงประเทศ
เป็นผู้ดูแลและบริหำรเงินตำมนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ 
ซึ่งผลตอบแทนก็จะเป็นไปตำม Master Fund

คือ น ำเงินไปลงทุนในกองทุน
ต่ำงประเทศหลาย ๆ กอง ซึ่งอำจมีนโยบำยกำรลงทุน
ที่คล้ำยกันหรือต่ำงกันก็ได้ โดยผู้จัดกำรกองทุนของ 
บลจ.ไทย จะเป็นผู้ก ำหนดสัดส่วนและเลือกกองทุนที่จะไปลงทุน
ตำมควำมเหมำะสม 

หรือที่ เรำเรียกกันสั้น ๆ ว่ำ 
“กองทุน FIF” เป็นอีกทำงเลือกที่น่ำสนใจ โดยเฉพำะในช่วงที่
เห็นโอกำสกำรลงทุนสินทรัพย์ประเภทต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ
หรือช่วงที่ภำวะกำรลงทุนในบ้ำนเรำไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่ำไหร่

ย่อมำจำก Foreign Investment Fund
เป็นกองทุนรวมที่น ำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ โดยมีนโยบำย
กำรลงทุนในสินทรัพย์ต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย เช่น ตรำสำรหนี้ 
หุ้น น้ ำมัน และทองค ำ 

• เปิดโอกำสที่ดีให้นักลงทุนไทยสำมำรถ
กระจำยเงินลงทุนไปยังต่ำงประเทศได้
โดยไม่ต้องใช้เงินจ ำนวนมำก

• ช่วยกระจำยควำมเสี่ยง ลดควำมผันผวน
ของพอร์ตลงทุนจำกกำรลงทุนอยู่เพียง
ประเทศเดียว

• เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนจำก
กำรเติบโตของบริษัทที่อยู่ในต่ำงประเทศ
หรือภูมิภำคอื่น

• มีส่วนร่วมลงทุนในบริษัทขนำดใหญ่
ระดับโลกที่เป็นเจ้ำของสินค้ำที่เรำใช้
อยู่แล้ว หรือธุรกิจใหม่ ๆ ที่ก ำลังเติบโต
และเมืองไทยไม่มี

ผู้ที่ต้องการกระจาย
การลงทุนไปในประเทศอื่น ๆ 
ที่มีโอกำสได้ผลตอบแทน
แตกต่ำงจำกกำรลงทุน
ในประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และรับความเสี่ยงได้
สูง-สูงมาก

กำรบริหำรกองทุน FIF ในประเทศไทยมีทั้งแบบที่...
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กองทุน FIF มีนโยบายการลงทุน
ที่หลากหลายและซับซ้อน
นักลงทุนต้องศึกษำข้อมูลกองทุนให้ถี่ถ้วน
ก่อนตัดสินใจ โดยดูจำกหนังสือชี้ชวน หรือ
Fund Fact Sheet หรือเอกสำรเผยแพร่อื่น ๆ

มีความเสี่ยงของประเทศ
ที่ไปลงทุน 
นักลงทุนจึงต้องเข้ำใจเรื่อง
เศรษฐกิจ-กำรเงิน-กำรลงทุน
ของแต่ละประเทศระดับหนึ่งความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เป็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ นักลงทุนต้องพิจำรณำ
นโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
• ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
• ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน 
• ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจ
• ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงไว้เลย

เสียค่าธรรมเนียม 2 ต่อ 
เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ของ บลจ. ไทย และต่ำงประเทศ 

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืนใช้เ้วลา
นานกว่า้กองทุนที่ลงทุนในประเทศ 
เช่น ถ้ำเป็นกองทุนหุ้นไทยประมำณ T+2 
แต่ถ้ำเป็นกองทุนต่ำงประเทศอำจนำนกว่ำ 
ขึ้นอยู่กับ Time Zone เช่น T+3 ถึง T+6

การประกาศ NAV ล่าช้า
กว่ากองทุนที่ลงทุน
ในประเทศ 
โดยทั่วไปกองทุนที่ลงทุน
ในประเทศจะประกำศ NAV 
ทุกสิ้นวันท ำกำร ส่วนกองทุน
ต่ำงประเทศ จะขึ้นอยู่กับ 
Time Zone เช่น เอเชีย T+1 
ส่วนยุโรปหรืออเมริกำ T+3 

“เติมเต็มพอร์ต”
ด้วยทางเลือก
การลงทุนทั่วโลก
กับ “กองทุน FIF”

เทรนด์ลงทุน 
เมื่อตลาดหุ้น
ไร้พรมแดน

• เลือกประเทศเป้าหมายการลงทุนก่อน 
เช่น กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย 
หรือกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่เติบโตสูง

• เปรียบเทียบ Master Fund ทั้งผลตอบแทน
ควำมผันผวน ชื่อเสียง รำงวัลต่ำง ๆ 

• ศึกษาค่าธรรมเนียมและนโยบายการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

T = วันที่ท ำรำยกำร

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/224-mf-thematic4
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/2-investhow-setinthecity2021-investmenttrend


ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน

ETF ทุกกองที่จัดตั้งในไทย แม้บำงกองจะมีนโยบำยกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ ก็ซื้อขำยเป็นสกุลเงินบำท และซื้อขำยได้
ตลอดเวลำที่ตลำดหลักทรัพย์ไทยเปิดท ำกำร

หำกคุณก ำลังมองหำทำงเลือกลงทุนที่เริ่มต้นได้ด้วยเงินน้อย ค่ำธรรมเนียมต่ ำ และมีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุน
หลำกหลำยประเภท... “ETF” เป็นทำงเลือกที่ตอบโจทย์และช่วยเติมเต็มพอร์ตลงทุนของคุณได้

ย่อมำจำก เป็นกองทุนรวมที่สำมำรถซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง มีนโยบำยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี หรือราคาของ
สินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง (Passive Fund) เช่น หุ้นหรือดัชนีรำคำหุ้น ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมไปถึงดัชนีตรำสำรหนี้ และสินค้ำโภคภัณฑ์อย่ำงทองค ำ โดยนักลงทุนจะมีโอกำสได้รับผลตอบแทนกลับคืนมำ
ในรูปของเงินปันผลและส่วนต่างราคา

ลงทุนได้ทั้งสินทรัพย์ในประเทศและต่ำงประเทศ

มีนโยบำยลงทุนแบบ Passive ล้อไปตำมดัชนีที่อ้ำงอิง 
ไม่ได้เน้นเอำชนะตลำด จึงไม่ต้องเสียค่ำบริหำรกองทุนแพง ๆ
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ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นน ำที่ด ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ
ธีมที่ก ำลังมำแรง มีโอกำสเติบโตสูงในอนำคต

รอบรู้ลงทุน ETF

โอกาสลงทุนในธีมเด่น 
ตามเทรนด์โลก 
ผ่าน ETF ในไทย

พูดง่ำย ๆ คือ ETF เป็นทางเลือกลงทุนที่รวมเอาจุดเด่น
ของ และ มาไว้ที่เดียวกัน 

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/25-mf-thematic12
https://setga.page.link/nfZ9TEd9VfEnffXN9
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NAV
(Net Asset Value)

คือ มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุน
ไปลงทุน หักด้วยหนี้สินและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ของกองทุน เหมือนกับ NAV 
ของกองทุนทั่วไป ซึ่งจะประกาศ 
NAV ต่อหน่วยทุกสิ้นวันท าการ 
ใช้ส าหรับดูมูลค่าที่แท้จริง

ของกองทุน ETF 

iNAV
(Indicative Net Asset Value)

เป็นตัวเลขที่บอกถึง
NAV ต่อหน่วยโดยประมาณ
ในช่วงเวลำที่มีกำรซื้อขำย 

พูดง่ำย ๆ คือ เป็นราคา NAV 
ที่มีการอัปเดตทุก ๆ 15 หรือ 
30 วินาที เพื่อให้นักลงทุน

ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ราคาตลาด
(Trading Price)

เป็นรำคำที่ใช้ซื้อขาย ETF 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เหมือนรำคำซื้อขำยหุ้นตัวหนึ่ง
ที่อยู่ในช่อง Bid-Offer 

ซึ่งรำคำนี้จะเคลื่อนไหวเรียลไทม์
ขึ้นลงตามความต้องการซื้อ
และขายที่มีอยู่ในตลำด

ก่อนอื่นต้องท ำควำมเข้ำใจกับ 3 ค ำที่มักจะพบเจอบ่อย ๆ ในกำรซื้อขำย ETF 
นั่นก็คือ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยประมำณระหว่ำงวัน (iNAV) 
และรำคำตลำด (Trading Price)

ต้องบอกว่ำง่ำยมำก ๆ หำกเคยซื้อขำยหุ้นอยู่แล้ว 
แค่ค้นหำชื่อ ETF ที่ต้องกำร แล้วส่งค ำสั่ง
ซื้อขำยผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน Streaming
ได้เลย แต่หำกยังไม่เคยซื้อขำยหุ้น ก็ต้องไป
เปิดบัญชีซื อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ก่อน

ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี
มีค่ำ Tracking Error ต่ ำ ยิ่งต่ ำยิ่งดี

เลือกนโยบายที่ใช่ ดัชนีที่ชอบ
เหมำะกับเป้ำหมำยและสไตล์กำรลงทุนของเรำ

ค่าธรรมเนียมเหมาะสม
ยิ่งต่ ำ ยิ่งเพิ่มโอกำสรับผลตอบแทนใกล้เคียง
ดัชนีอ้ำงอิง

สภาพคล่อง ยิ่งสูงยิ่งดี   
มีปริมำณกำรซื้อขำยสูง ๆ และมีส่วนต่ำงระหว่ำง
รำคำเสนอซื้อกับรำคำเสนอขำยต่ำงกันไม่มำก

เลือกลงทุน ETF ได้ด้วยตัวเอง 

ควรเลือกซื อขาย ETF 
ตาม

เริ่มลงทุน ETF ง่าย ๆ
ผ่านแอป Streaming 

ด้วยเงินหลักพัน

ส่องกองทุน 
ETF ในไทย 

กองไหนเหมาะกับเรา

ETF ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

กับ New ETF

ส ำหรับ New ETF ที่เริ่มมีกำรซื้อขำยตั้งแต่
ปี 2564 เป็นต้นมำ สำมำรถซื้อขำยได้ 2 ช่องทาง 

คือ ผ่านบัญชีหุ้น และบัญชีกองทุน 
ถ้ำซื้อขำยผ่ำนบัญชีกองทุนก็จะเหมือนกองทุนทั่วไป 
คือ ซื้อขำยกับ บลจ. และตัวแทนขำย โดยใช้รำคำ

NAV ณ สิ้นวัน และดูนโยบำยกำรลงทุนผ่ำน
Fund Fact Sheet แต่ที่พิเศษ คือ สามารถโอน

หน่วยลงทุนไปที่บัญชีหุ้น เพื่อซื้อขาย ETF 
ด้วยราคาเรียลไทม์ได้ ตำมเงื่อนไขที่ บลจ. ก ำหนด

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/66-ingeneral-etf3
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/114-12-etfs-that-suits-you
https://www.setinvestnow.com/th/etfthai-faq


ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก 
และซื้อต่อเนื่องถึงอำยุ 55 ปี 

ไม่จ้าเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง
และไม่มีขั นต่า้

กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ

หำกคุณเป็นคนหนึ่ง... ที่ต้องกำรออมหรือลงทุนระยะยำว
เพื่ออนำคต แถมยังช่วยลดหย่อนภำษี กองทุนรวมคู่แฝด
อย่ำง และ 
ตอบโจทย์นี้แน่นอน!!!

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน 
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท *

ไม่น้อยกว่า 10 ปี
นับจำกวันที่ซื้อกองทุน 

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน 
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท *

ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี 
เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีขั นต่้า

ลงทุนในสินทรัพย์ได้ ทุกประเภท
และทุกกองทุน ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

กองทุนรวมเพื่อกำรออม

ลงทุนในสินทรัพย์ได้ ทุกประเภท
มีทั้งกองทุนที่จ่ายปันผล และไม่จ่ายปันผล

* เมื่อรวมกับกำรออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ เช่น กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กองทุนสงเครำะห์ครู
โรงเรียนเอกชน กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) และประกันชีวิตแบบบ ำนำญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภำษีนั้น 

ชื่อกองทุน

นโยบายลงทุน

สิทธิประโยชน์ภาษี

ลงทุนขั้นต่ า

ระยะเวลาถือครอง

สรุปให้เข้ำใจง่ำย ๆ แล้ว
ไปดูกันเลย!!!
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ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่ำจะซื้อ SSF หรือ RMF ดี?
ลองมำดูเทคนิคกำรเลือกซื้อให้เหมำะกับระยะเวลำ
กำรถือครองหรือช่วงอำยุของเรำกัน

ซื อ SSF หรือ RMF ก็ได้
มีระยะเวลำลงทุนเพื่อเป้ำหมำยต่ำง ๆ 
หรือเพื่อเกษียณ นำนเกิน 10 ปีขึ้นไป 
จะเลือกลงทุนผ่ำน SSF หรือ RMF
ก็ได้ ไม่น่ำจะมีปัญหำใด ๆ

ซื อ RMF เป็นหลัก 
เงินเหลือค่อยซื อ SSF
หำกอำยุ 50 ปี แล้วยังท ำงำนอยู่ 
ควรซื้อ RMF ไปเลยดีกว่ำ เพรำะถือแค่ 5 ปี 
ก็สำมำรถขำยคืนได้แล้ว และถ้ำมีเงินเหลือ 
อยำกลดหย่อนเพิ่ม ค่อยซื้อ SSF

ซื อ SSF
หรือ RMF ก็ได้

อำยุ 45 ขึ้นไป จ ำนวนปีที่ต้องถือ
SSF และ RMF จะไล่เลี่ยกันมำก ๆ 

คือ 10 ปี จะซื้อ SSF หรือ RMF ก็ได้

ซื อแค่ RMF 
ถ้ำอำยุเกิน 55 ปีแล้ว
ยังท ำงำนอยู่ ให้ซื้อ RMF ไว้ลดหย่อน
ภำษีไปเลย เพรำะถือแค่ 5 ปีเท่ำนั้น

ซื อ SSF เป็นหลัก
อำยุยังน้อย SSF ดูจะเป็น
ตัวเลือกที่ดีกว่ำ เพรำะจ ำนวนปีที่ต้องถือ
จะสั้นกว่ำ RMF และสำมำรถขำยเพื่อท ำ
ตำมเป้ำหมำยได้โดยไม่ต้องรอนำนเกินไป 

How To ออกแบบ
พอร์ตกองทุน 
RMF – SSF

คู่มือ SSF & RMF 
แฝดคู่สวย

ช่วยประหยัดภาษี 
รอบรู้ลงทุน 

SSF และ RMF

สิ่งส ำคัญในกำรลงทุน SSF และ RMF คือ

เพรำะถ้ำผิดเงื่อนไข นอกจำกต้องคืนภำษี ยังมีเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม และอำจต้องเสียภำษี หำกได้รับก ำไรจำกกำรขำย
ส่วนท่ีเกินสิทธิ อีกด้วย 

ทีนี้... ก็รู้ทั้งเงื่อนไขและแนวทำงในกำรเลือกกองทุน
ให้เหมำะกับตัวเองแล้ว ใครชอบแบบไหน ถูกจริตกับ
กองทุนแบบใด ก็เลือกซื้อ เลือกใช้สิทธิกันตำมอัธยำศัย 

หรือถ้ำใคร อยากลงทุนเพิ่ม เพื่อสร้ำงผลตอบแทน
ในระยำว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงื่อนไขทำงภำษี 
ก็อำจไปลงทุนในกองทุนประเภทอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์
แทนได้นะ เพรำะไม่ว่ำจะลงทุนในกองไหน ๆ ก็ดีทั้งนั้น 
ช่วยให้เรำมีเงินออมก้อนโตเก็บไว้ใช้ยำมเกษียณ ^^

https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2020/Nov/22_ssf-rmf-tax-saving-investments.pdf
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/230-how-to-design-rmf-and-ssf-portfolio
https://setga.page.link/KFzX4d3acv9rY3V67


• เงินที่สะสม น ำไปหักลดหย่อนภำษีได้ตำมจริง 
และเมื่อรวมกับกำรออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ แล้ว 

ต้อง

• ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของกองทุน PVD
เช่น ดอกเบี้ย หรือก ำไรจำกส่วนต่ำงรำคำ 
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* การออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อกำรออม (SSF) กองทุนรวม
เพื่อกำรเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กองทุน
สงเครำะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) และประกันชีวิต
แบบบ ำนำญ

ใครมีเป้าหมาย มาทางนี 
มำท ำควำมรู้จักกับ 
ที่ใครมีนี่ถือว่ำ “โชคดีสุด ๆ” เพรำะได้ประโยชน์ถึง 5 เด้ง

ระหว่างเป็นสมาชิก PVD

• เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ 
• จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงินออมยามเกษียณ 

ส ำหรับลูกจ้ำงบริษัทเอกชนและรัฐวิสำหกิจ
• ประกอบไปด้วยเงิน 4 ส่วน คือ เงินสะสม
เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
และ ผลประโยชน์ของเงินสมทบ

วางแผนเกษียณ 
สไตล์มนุษย์เงินเดือน

PVD Space 
เรื่องกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพที่ต้องรู้

เสมือนได้เงินเดือนเพิ่ม
จากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้

เพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนเติบโต
ด้วย Employee’s Choice

เลือกนโยบายลงทุนได้หลากหลาย
และบริหารด้วยมืออาชีพ

สร้างวินัยลงทุนระยะยาว
โดยหักจากเงินเดือนไปเลย ท าให้มี

เงินออมก้อนโต เมื่อเกษียณหรือลาออก

มีหลักประกันให้ครอบครัว
เมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินสะสม
ในแต่ละปี และสิทธิยกเว้นภาษีจาก

เงินก้อนใหญ่เมื่อเกษียณ

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/videoplaylist/pvdspace
https://setga.page.link/sgPfohqdP3zzhQqp9
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บริษัทใครมี PVD ให้เป็นสวัสดิกำร
เรำขอแนะเทคนิคง่ำย ๆ แต่ได้ผลดี
มีเงินใช้ตอนเกษียณแบบสบำย ๆ

เริ่มจำก...

พูดง่ำย ๆ คือ นำยจ้ำงให้สิทธิออมได้สูงสุดเท่าไหร่ ก็เลือกใช้สิทธิเท่านั น
บำงบริษัทให้สะสมได้ถึง 15% ของค่ำจ้ำง และนำยจ้ำงจะจ่ำยเงินสมทบให้
ตำมข้อก ำหนดของบริษัท

ส ำหรับเหล่ำมนุษย์เงินเดือนที่มีเหตุให้ เช่น เปลี่ยนงาน ถูกให้ออก หรือเกษียณ ย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รับเงินออมใน PVD ตำมเงื่อนไขหรือข้อบังคับของแต่ละกองทุน** ลองมำดูว่ำเรำมีทำงเลือกในกำรรับเงินจำก PVD
แบบใดบ้ำง เพื่อบริหำรจัดกำรเงินให้เหลือใช้ตอนเกษียณตำมที่ตั้งใจไว้ 
แบ่งออกเป็น 

โดยเฉพำะใครที่โชคดีมี “Employee’s Choice” ให้เลือกนโยบำยกำรลงทุน
ที่เหมำะกับตัวเองได้ รีบไปส่องดูเงินตัวเองให้ไวว่ำ... เรำทิ้งเงินไว้ใน “สินทรัพย์เสี่ยงต่้า” เช่น ตรำสำรในตลำดเงิน หรือ
ตรำสำรหนี้ ฯลฯ มำกไปหรือเปล่ำ เพรำะนั่นอำจท ำให้เงินโตไม่ทันให้ใช้ตอนเกษียณได้นะจ๊ะ จะหำว่ำเรำไม่เตือน !!!

คงเงิน 
รอโอนย้ำยไป
ที่ท ำงำนใหม่หรือ
รอเพื่อให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

โอนไป RMF for PVD 
ลงทุนต่อ เพื่อรอรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
โดยต้องเป็น RMF ที่ระบุว่ำ “รองรับเงิน PVD” 

กรณี

ส าหรับคนที่ลาออก
เพื่อเปลี่ยนงาน 
หรือถูกให้ออก 

ถอนเงินออกทั งหมด
และบริหำรเงินออมเอง แต่ต้องน้าเงิน
ท่ีถอนออกมาไปรวมค้านวณเป็นเงินได้ 
เพื่อเสียภาษี  
(ยกเว้นเงินที่สะสมเอง)

* ควรศึกษำรำยละเอียด ค่ำธรรมเนียม เงื่อนไข และข้อบังคับ
ของกองทุน

** เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม เป็นเงินที่เรำเก็บออม
เองทุกเดือน จึงมีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้เต็มจ ำนวนในทุกกรณี 
ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ เป็นเงินของ
นำยจ้ำง ซึ่งเรำจะได้รับเงินส่วนนี้ตำมเงื่อนไขที่แต่ละบริษัท
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน 

ถอนเงินบางส่วน 
ที่เหลือขอรับเป็นงวด 
เพื่อใช้จ่ำยในแต่ละเดือน

ถอนเงินออกทั งหมด 
และบริหำรเงินออมเอง (ไม่เสียภำษี) 

คงเงิน
ให้ PVD บริหำรต่อทั้งหมด

ถอนเงินบางส่วน 
ที่เหลือให้ PVD บริหำรต่อ 

ขอรับเป็นงวด 
คล้ำยเงินบ ำนำญ

กรณี

อายุครบ 55 ปี 
และเป็นสมาชิกกองทุน

เกิน 5 ปี

ทางเลือกบริหาร
เงินจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ

Rebalance กับ 
Reallocation 
ต้องใช้เมื่อไหร่

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/193-when-to-go-for-rebalance-and-reallocation
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/218-how-to-manage-money-of-pvd
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จะเริ่มยังไง?
ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เช่น บล. บลน. ธนำคำร หรืออื่น ๆ

ใครที่คิดว่ำ... ไม่กล้าลงทุน เพรำะเป็นเรื่องยำกและต้องใช้
เงินก้อนใหญ่ เปลี่ยนควำมคิดได้เลย!!! เพรำะปัจจุบันกำรซื้อ
กองทุนสำมำรถท ำได้ง่ำย ๆ และใช้เงินน้อย 

ต้องบอกว่ำ... เดี๋ยวนี้มีกองทุนมำกมำยที่ให้คุณ
เริ่มลงทุนขั้นต่ ำได้ตั้งแต่ 1 บำท 100 บำท 500 บำท 
1,000 บำท 5,000 บำท หรือ 10,000 บำท 
แถมบำง บลจ. ยัง “ไม่มีขั นต่้า” ในกำรลงทุนด้วย

ที่ส ำคัญ อยำกจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใด 
ก็มีกองทุนให้เลือกมำกมำย ไม่ว่ำจะชอบหุ้น 
พันธบัตร ทองค ำ อสังหำริมทรัพย์ 
จะ Go Inter หรือชอบประหยัดภำษี 
มีครบ ทั้งระยะสั้น ระยะยำว ตำมใจเรำ

• ซื้อได้ทุกกองทุนที่ บลจ. นั้น ๆ จัดตั้ง
• ได้ NAV และค่ำธรรมเนียมเท่ำกับ

ซื้อผ่ำนตัวแทนขำย

• เปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว ซื้อได้
หลำยกองทุนจำกหลำย บลจ. ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่ำงตัวแทนและ บลจ.

• ได้ NAV และค่ำธรรมเนียมเท่ำกับ
ซื้อผ่ำน บลจ.

• รวมพอร์ตลงทุนได้ในบัญชีเดียว

เลือกเปิดบัญชีกับ
ที่มีบริกำรตรงใจคุณ 

เช่น เปิดบัญชีออนไลน์ได้ ซื้อขำย
ผ่ำนแอป หรือซื้อกองทุนของหลำย ๆ
บลจ. ได้

เปิดบัญชีกองทุน

https://www.setinvestnow.com/th/open-account-mutual-fund-asset-management
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นอีกเรื่องที่นักลงทุนไม่ควรละเลย และสำมำรถ
น ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ เพรำะกำรเสียค่ำธรรมเนียม
ที่มำกเกินควำมจ ำเป็น จะท ำให้ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับ ลดลง 
โดยทั่วไปกองทุนจะมีค่ำธรรมเนียมอยู่ 2 ประเภท

อยากลงทุน
ในกองทุนรวม
ต้องท ายังไง?

เปิด “14 App” 
ยุคดิจิทัล ลงทุน
“กองทุนรวม” 

ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุน...
หน่วยลงทุน 

โดยจะคิดเป็น % ของมูลค่าซื อขาย ซึ่งจะค ำนวณ
รวมเข้ำไปกับมูลค่ำหน่วยลงทุน หรือคิดตามอัตรา
ท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Front-end-Fee)
• ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน (Back-end-Fee) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(Switching-in / Switching-out Fee) 
• ค่ำปรับกรณีขำยคืนก่อนระยะเวลำถือครอง

ที่ก ำหนด (Exit Fee) เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากกองทุน 

การซื อกองทุนครั งแรก ต้องมีกำรกรอกค ำขอเปิดบัญชีกองทุน
และค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ บลจ. แต่ละแห่ง หรือตัวแทนขำยของ บลจ. 

หลังจำกช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว บลจ. จะออกหลักฐำน
ยืนยันกำรลงทุนให้ แต่ในครั งต่อ ๆ ไป หำกจะซื้อเพิ่มหรือ

ขำยคืนกองทุนเดิม อำจมีบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มขึ้น 
เช่น ซื อขายผ่านอินเตอร์เน็ต ตู้เอทีเอ็ม 

และแอปพลิเคชันบนมือถือ

ตัวช่วย 
ส้าหรับนักลงทุนมือใหม่

ดูภาพรวม
พอร์ตกองทุน 
และรำยละเอียด
แต่ละบัญชี

ส่งค ำสั่ง
ซื อ-ขาย-สับเปลี่ยน
กองทุน หรือลงทุน

แบบ DCA 

คัดกรองกองทุน
จำกเง่ือนไขต่ำง ๆ
และดูรำยละเอียด

กองทุน

ดูสถานะของค้าสั่ง
และยกเลิกค้าสั่ง
ท่ีรอด ำเนินกำร
หรือค ำสั่ง DCA

เป็นค่ำบริหำรจัดกำรกองทุน โดยจะคิดเป็น % ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำที่ปรึกษำกำรลงทุน ค่ำส่งเสริมกำรขำย 
ค่ำกำรตลำดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกเรียก
รวมกันว่ำ 

ไม่ควรซื้อ ๆ ขาย ๆ กองทุน
บ่อยเกินไป เพราะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมทุกครั้ง

เนย

คู่มือการลงทุนใน
กองทุนรวมผ่านแอป
Streaming Fund+

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/187-adver2-mf-1b
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/59-how-to-invest-in-mutual-funds-mutual-fund-the-series-ep7?play=1
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/154-tsi-streaming-fund-plus


คลิปสรุปเน้ือหา
Week 2

https://www.youtube.com/watch?v=91Vo4CCGOJw
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• ต้นทุนเฉลี่ย 9.50 บำท (24,000 / 2,526)
• ขำยกองทุน ณ สิ้นปีที่รำคำ 10.5 บำท
• ได้ก ำไร 1 บำทต่อหน่วย = 2,526 บำท (1 x 2,526)
• อัตรำผลตอบแทน   [(2,526 / 24,000) x 100]

ราคาเฉลี่ย

หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย

ทุกคนรู้ดีว่ำ... กำรออมและลงทุนเป็นเรื่องส ำคัญต่ออนำคต 
แต่สิ่งที่ฉุดรั้งให้หลำยคนยังเริ่มต้นท ำไม่ได้สักทีก็คือ 

ย่อมำจำก 
เป็นวิธีกำรทยอยลงทุนด้วยจ้านวนเงินเท่า ๆ กัน เป็นประจ ำ
อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน โดยไม่สนใจ
ว่ำรำคำกองทุนที่เรำจะซื้อตอนนั้นเป็นเท่ำใด
วิธีนี้จะช่วย ที่ส ำคัญ... ถ้ำท ำ
อย่ำงต่อเนื่อง และเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภำพดี มีแนวโน้ม
กำรเติบโตของรำคำในระยะยำว ก็จะช่วยสร้ำงเงินออมก้อนโต
ที่จะท ำให้เรำบรรลุเป้ำหมำยต่ำง ๆ ในชีวิตได้

แม้จะไม่ได้ซื อในราคาที่ถูกที่สุด 
แต่ก็ได้กองทุน

ใน
โดยไม่ต้องเฝ้ำติดตำมรำคำ

ซื อกองทุนเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี

ใช้เงินลงทุนน้อย

ก าหนดวันเข้าลงทุนเองได้

เฉลี่ยต้นทุนในการลงทุน

ตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ 
ไม่ต้องจับจังหวะลงทุน
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วางแผนลงทุน
สม่ าเสมอด้วย
หุ้นและกองทุน

ต้องมี เงิน
พร้อมลงทุน
อย่ำงสม่ ำเสมอ

ผลตอบแทน
อาจน้อยกว่าการ

ซื อขายแบบครั งเดียว 
ในช่วงที่เป็นตลำดขำขึ้น
และจับจังหวะลงทุน
ได้อย่ำงถูกต้อง

ไม่ได้ เหมาะกับ
สินทรัพย์ทุกประเภท

และควรเป็นกำรลงทุนระยะยำว

พอร์ตเติบโตช้า 
เนื่องจำกทยอยสะสม
เงินลงทุนทีละน้อย

* กองทุนที่ท ำรำยกำรได้ ขึ้นกับตัวแทนขำย 
(Selling Agent) ที่เรำใช้บริกำร

วิธีนี้เป็น “ลูกครึ่ง” ระหว่ำง
กำร DCA ด้วยตัวเอง กับ DCA แบบอัตโนมัติ 
ที่บอกแบบนี้... เพรำะเริ่มแรกเราต้องเป็นคนตั งค่าในฟังก์ชัน 
DCA เพื่อส่งค ำสั่งซื้อกองทุนอัตโนมัติบนแอป Streaming Fund+
แต่หลังจำกนั้นระบบก็จะด้าเนินการสั่งซื อและตัดเงินในบัญชี

ของเราไปลงทุนให้ตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ 
เช่น ซื้อกองทุน ABC เป็นจ ำนวนเงิน 2,000 บำท 
ทุกวันที่ 15 ของเดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

ข้อดี คือ สามารถส่งค้าสั่งซื อได้หลากหลายกองทุน 
ทั งกองทุนท่ัวไปและกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี*

จากหลาย บลจ. ชั นน้า

DCA ผ่าน

DCA ผ่าน

กำรลงทุนแบบ DCA ด้วยตนเองนั้น 
มีโอกำส“ถูกกระทบจากอารมณ์ในการลงทุนสูง”

เช่น หำกครบก ำหนดวันที่ควรจะลงทุน แต่ในตอนนั้นรำคำ
สินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนมีกำรปรับตัวขึ้นหรือลง

มำกเกินไป อาจท้าให้เราใช้อารมณ์ตัดสิน
และระงับการลงทุนช่ัวคราว 

ที่ส ำคัญหำกเรำใจไม่แข็งและไม่มีวินัยมำกพอ 
ก็มีโอกำสที่จะลืมลงทุนในเดือนนั น ๆ 
หรือน้าเงินลงทุนไปใช้ท้าอย่างอื่น

แทนท่ีจะน้ามาลงทุน

DCA
ผ่าน บลจ. และตัวแทนขาย

ประโยชน์ของกำรลงทุน DCA แบบอัตโนมัติ 
คือ “การตัดอารมณ์ส่วนตัวออกไป”
เพรำะระบบของ บลจ. และตัวแทนขำย

จะตัดเงินในบัญชีของเรา
ไปลงทุนตามกรอบเวลาที่ก้าหนดไว้ 

โดยไม่สนใจว่ำรำคำ NAV กองทุนในตอนนั้น
จะขึ้นหรือลง ท ำให้สร้ำงวินัยในกำรเก็บออมเงิน

ได้อย่ำงเป็นระบบและสม่ ำเสมอ 

ถัวเฉลี่ย
หรือทีเดียว

ได้หมดถ้าสดชื่น

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/57-lump-sum-vs-dca
https://setga.page.link/dPuQssphYKBJrWzG8
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ปัจจุบันวิธีกำรลงทุนแบบ 
เพรำะเป็นวิธีที่สะดวก เหมำะกับคนที่

สนใจจะลงทุนเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่ง แต่ยังมีควำมรู้เรื่อง
กำรจับจังหวะตลำดไม่มำกพอ ไม่มีเวลำในกำรติดตำมรำคำ
และยังไม่พร้อมที่จะลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ 

ก่อนเริ่มลงทุน ลองส ำรวจตัวเองดูว่ำ...

ควรเป็นกำรลงทุนระยะยาว เช่น 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

สำมำรถลงทุนได้อย่างต่อเน่ืองสม้่าเสมอ

ก ำหนดจ ำนวนเงินลงทุนคงท่ีเท่า ๆ กัน
ในแต่ละงวด

ก้าหนดช่วงเวลาลงทุนไว้อย่างแน่นอน
เช่น ทุกวัน ทุกเดือน หรือทุกปี

มีวินัยในการลงทุน ไม่หว่ันไหวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของภำวะกำรลงทุนในตลำด

จำกผลกำรทดสอบแบบ Backtest* 
กองทุน SSF ที่เน้นลงทุนหุ้นไทย จ ำนวน 3 กองทุน 

จำก 3 บลจ. ที่เป็น Active Fund ทั้งแบบมีและไม่มีเงินปันผล
ระหว่ำงวันที่ 13 เมษำยน 2563 - 31 พฤษภำคม 2565
พบว่ำ... “การ DCA รายเดือน” ให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด

แต่กำร DCA รำยวันหรือรำยไตรมำส 
ก็ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน

รายเดือน – รายไตรมาส - รายปี
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* ผลทดสอบกำรลงทุนแบบ DCA 
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมประเภท
กองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ควำม
สม่ ำเสมอ และระยะเวลำในกำรลงทุน

จะได้มีเงินมำลงทุนตำมที่ตั้งใจ 
ก่อนน ำไปใช้จ่ำยจนหมด

เช่น วันที่ 10, 16, 26
หรือวันท้าการสุดท้าย

หลำยคนคงสงสัยว่ำควรลงทุน
ช่วงกลำงเดือน หรือปลำยเดือนดี

จำกผลกำรทดสอบแบบ Backtest* พบว่ำ... 
“การ DCA รายเดือน ณ วันท้าการ
สุดท้ายของเดือน หรือช่วงใกล้ ๆ 

ปลายเดือนให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด”

กรณีได้รับเป็นเงินเดือน
ก็ควรลงทุนเป็นรำยดือน 
แต่ถ้ามีรายได้ไม่แน่นอน  
ก็อำจต้องสะสมเงินก่อน

และลงทุนอย่ำงน้อย
ปีละ 1 - 2 ครั้ง

เพื่อให้มั่นใจว่ำจะมีเงินมำลงทุนแน่นอน

เทคนิคการซื้อขาย
กองทุนรวมแบบ DCA

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/149-tsi-investing-in-mutual-funds-with-dca
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หมำยเหตุ : ค ำนวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี

หน่วย : บำท ปี
ระยะเวลา

ออม/ลงทุน

อัตราผลตอบแทนต่อปี
1% 5% 10%

125,547 150,935 191,249
251,093 301,869 382,498
627,733 754,674 956,245

เงินลงทุน
ต่อเดือน
1,000
2,000
5,000

1,000฿ ... 2,000฿ ... 5,000฿
จึงจะบรรลุเป้าหมายดั่งใจคิด

ปี
ระยะเวลา

ออม/ลงทุน

อัตราผลตอบแทนต่อปี
1% 5% 10%

264,228 396,791 687,300
528,456 793,583 1,374,600

1,321,140 1,983,957 3,436,500

เงินลงทุน
ต่อเดือน
1,000
2,000
5,000

“ยิ่งมีเงินลงทุนมาก
ยิ่งมีโอกาสบรรลุเป้าหมายเร็วขึ น”

ถ้ำเป็นเงินลงทุนสม่ ำเสมอเพื่อเป้ำหมำย
ระยะยำว 

ค่อย ๆ ที่ได้รับ
มำกขึ้นในแต่ละปี มีวินัยลงทุนต่อเน่ืองให้ได้
นานเพียงพอ แม้จะไม่ได้เริ่มด้วยเงินก้อนใหญ่ 
ก็สำมำรถช่วยให้เรำไปไกลถึงฝันได้เช่นเดียวกัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรลงทุน 

ได้แก่ เงินลงทุน 
ระยะเวลาลงทุน และ
อัตราผลตอบแทน

เรำอำจต้องกลับไปทบทวนและท้าความเข้าใจ
ธรรมชาติของสินทรัพย์ท่ีลงทุน เสียใหม่ พร้อมเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนและความผันผวนกับเกณฑ์มาตรฐาน
และกองทุนประเภทเดียวกันดูอีกที ถ้ำกองอื่น ๆ ก็ติดลบเหมือนกัน 

แต่แนวโน้มระยะยำว 5 – 10 ปี ของสินทรัพย์ที่เรำลงทุนยังเติบโตดีอยู่ 
ก็อำจเป็นแค่ควำมผันผวนในระยะสั้น ๆ 

แต่ถ้ำลงทุนมำนำนหลำยปี แล้วผลตอบแทนยังรั้งท้ำย
เมื่อเทียบกับกองอื่น ๆ ถึงตอนนั้นค่อยตัดสินใจเปลี่ยนกอง 



เราเป็นแบบนี มั ย?

“
หลำยคนสงสัยว่ำ... 

หรือจะให้ถือกองทุนยำวไปเรื่อย ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง 
ซึ่งค ำตอบที่ได้รับคงหลำกหลำยมำก

ในควำมเป็นจริงไม่มีสูตรส้าเร็จหรือกฎเกณฑ์
ตายตัวว่าเราควรขายกองทุนเมื่อไหร่ดี 

แต่ก็พอมีแนวทำงบำงอย่ำงที่จะบอกได้ว่ำ... 
เมื่อไหร่ก็ตำมที่เรำเจอกับสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ 

ก็อำจเป็นเวลำที่เรำน่ำจะขำยกองทุนออกไปเสียที !!!

ถ้ำเรำตั้งเป้ำหมำยผลตอบแทนของกองทุนไว้ แล้วกองทุน
ท ำผลงำนได้ตำมเป้ำหมำย ก็สำมำรถแบ่งขำยกองทุนนั้น
ออกไปได้ เช่น ตั งเป้าไว้ว่าถ้าก้าไร 20% หรือ 30% แล้ว
จะขาย เม่ือถึงเป้าก็ให้ขายท้าก้าไรออกไปก่อน อำจขำย
เฉพำะส่วนที่ เป็นก ำไร และเก็บเงินต้นไว้ในกองทุนต่อไปก็ได้

หลำยกองทุนอำจเคยมีนโยบำยกำรลงทุนที่ดี แถม NAV 
ของกองทุนก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อถึงเวลำหนึ่งที่

ผลตอบแทนเริ่มตกต่้าเมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภท
เดียวกันติดต่อกันหลายปี ถ้ำเทียบกับหุ้นก็เหมือนกับ
ปัจจัยพื้นฐำนของหุ้นที่ เปลี่ยนไป กองทุนนั้นก็อำจไม่เวิร์ค
ส ำหรับเรำอีกต่อไป ควรตัดใจขำยกองทุนนั้น แล้วมองหำ
กองทุนอื่นที่น่ำสนใจกว่ำในช่วงเวลำนั้น ๆ มำลงทุนแทน

หำกเรำมีช่องทางลงทุนใหม่ ๆ ท่ีสามารถท้าก้าไรได้
ดีกว่ากองทุนที่ถืออยู่ และมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่เรำยอมรับได้ กำรขำยกองทุนเพื่อน ำเงินไปลงทุน
ก็น่ำจะเป็นทำงเลือกที่ดีกว่ำในกำรสร้ำงผลตอบแทน

ที่เพิ่มขึ้น เช่น น ำเงินไปลงทุนท ำธุรกิจที่เรำ
มีควำมถนัดและก ำลังมำแรง เป็นต้น

PAGE 44 21-Day Chal lenge

กำรติดตำมและคอยปรับพอร์ตลงทุนเป็นระยะ ๆ 
จะช่วยให้พอร์ตลงทุนมีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมำะสม
กับแต่ละช่วงชีวิตของเรำ เช่น ถ้าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ปี
จะเกษียณ แต่ในพอร์ตเรามีกองทุนหุ้นมากถึง 50% 
ก็อาจต้องขายกองทุนหุ้นออกไปบ้าง เพื่อปรับสัดส่วน
การลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงให้ลดลง และน ำเงินไปลงทุน

ในสินทรัพย์อื่นที่มีควำมเสี่ยงน้อยลง เช่น ซื้อกองทุนตรำสำรหนี้ 
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ขายเป็นจ้านวนหน่วย
หรือจ้านวนเงินดี?

ถ้ำเป็นกองทุนทั่วไป ควรขำยเป็น 
“จ้านวนเงิน” เพรำะจะได้
รู้จ ำนวนเงินที่จะได้แน่นอน

ส่วนกำรขำย LTF SSF หรือ RMF 
ควรขำยเป็น “จ้านวนหน่วย” 

เพื่อให้ตรงกับจ ำนวนที่ครบเงื่อนไข
และสำมำรถขำยคืนได้

เวลาขายกองทุน
จะดูราคาไหน?

หำกเรำต้องกำร “ขาย” กองทุน
ให้ดูที่ช่อง “ราคาซื อคืน” 

(บลจ. หรือตัวแทนขำยเป็นผู้ซื้อ) 
โดยทั่วไปรำคำซื้อคืนมักจะต่ ำึกว่ำ
รำคำขำยเสมอ ซึ่งจะเท่ำกับ NAV 
ต่อหน่วย ลบด้วยค่ำธรรมเนียม
กำรซื้อคืน (ถ้ำมี) โดยจะประกำศ

รำคำ ณ สิ้นวันท ำกำร

ขายแล้วได้เงินเมื่อไหร่?

แต่ละกองทุนจะก ำหนดระยะเวลำ
ได้รับเงินคืนที่แตกต่ำงกัน 
ให้ดูใน Fund Fact Sheet 
ตรงหัวข้อ “ข้อมูลอื่น ๆ” 

เช่น T+3 ก็คือจะได้รับเงินภำยใน 
3 วันท ำกำรหลังจำกวันที่เรำขำย

เทคนิคการขาย
กองทุนรวม

กองทุนรวมติดลบ
ตัดใจหรือไปต่อ

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/94-what-to-do-when-mutual-funds-have-negative-performance
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/150-tsi-tips-to-decide-when-to-sell-mutual-funds
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• รับควำมเสี่ยงได้ต่ า
• ต้องกำรความปลอดภัย

ของเงินลงทุน
• เน้นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่ า

• รับควำมเสี่ยงได้ปานกลาง
• ต้องกำรผลตอบแทนสม่ าเสมอ
• เน้นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง

ปานกลาง

• รับควำมเสี่ยงได้สูง
• ต้องกำรเพิ่มมูลค่า

ของเงินลงทุน
• เน้นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงสูง

พอร์ตระมัดระวัง พอร์ตปานกลาง พอร์ตเชิงรุก

หำกพูดถึงกำรจัดพอร์ต หลำยคนอำจนึกถึงกำรซื้อกองทุน
หลำย ๆ กอง เช่น 15 - 20 กอง หรือกระจำยกำรลงทุนไปหลำย ๆ บลจ. 
แต่ควำมจริงแล้วกำรท ำแบบนั้น นอกจำกจะไม่กระจำยแล้ว อำจเป็นกำรลงทุน
แบบกระจุกตัวเสียด้วยซ้ ำ!
จริงอยู่... ที่แต่ละกองทุนจะมี 
แล้วระดับหนึ่ง แต่กำรซื้อกองทุนเป็นสิบ ๆ กองอำจกระจำย
ควำมเสี่ยง “เพียงเล็กน้อย” เพรำะหำกเป็นกองทุนประเภท
เดียวกัน แต่ละกองอำจมีนโยบำยกำรลงทุนแทบไม่แตกต่ำงกัน
ตัวอย่ำงเช่น ลงทุน 3 กอง กับ 3 บลจ. 
ก็เป็นไปได้ว่ำนโยบำยกำรลงทุนของทั้ง 3 กองนี้ เน้นลงทุนหุ้น
กลุ่มดัชนี SET50 แถมสัดส่วนหุ้นที่ถือสูงสุด 5 อันดับแรก 
ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นตัวเดียวกัน
ถ้ำเป็นเช่นนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ำ... แม้เรำจะลงทุนหลำย ๆ กองทุน 
แต่ถ้ำนโยบำยกำรลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ก็อำจไม่ได้ช่วย
กระจำยควำมเสี่ยงมำกนัก และยังอำจเสียประโยชน์เมื่อเทียบกับ
กำรเลือกลงทุนในกองทุนที่ดีเพียงไม่กี่กอง

คืออะไร?
คือ 

เพื่อ ให้ ได้ผลตอบแทนที่ท า ให้บรรลุ
เป้ าหมายการลงทุน และอยู่ภายใต้

ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
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ใช้กองทุนรวม
สร้างเงินล้าน
ได้ยังไง?

“จัดพอร์ตลงทุน” 
ที่ใช่...

ตามสไตล์ที่ชอบ!!!

สร้างเสาหลัก
ความมั่งค่ัง ผ่าน
พอร์ตกองทุนรวม

แบ่งสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับเป้ำหมำยและระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

นโยบายการลงทุนไม่ซ้ าซ้อน
กระจำยลงทุนในหลำกหลำยประเภทสินทรัพย์ 
และหำกรับควำมเสี่ยงเรื่องอัตรำแลกเปลี่ยนได้ 
ควรแบ่งเงินไปลงทุนต่ำงประเทศด้วย

ถือในจ านวนกองที่พอดี ดูแลไหว
เช่น ไม่เกิน 10 กองทุน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรดูแล
และปรับพอร์ตตำมสถำนกำรณ์ที่ เปลี่ยนไป 

PORTFOLIO
กำรจัดพอร์ตแบบ Core-Satellite Portfolio 
จะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 

การลงทุนส่วนหลัก

• เงินลงทุน 60% – 70% ของพอร์ตรวม
• คำดหวังให้เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ นจำกกำรลงทุน

ในระยะยำว 
• เน้นลงทุนในกองทุนที่อิงกับดัชนี (Index Fund) 

ในประเทศหรือภูมิภำคที่มีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง 
3 - 5 ประเทศหรือภูมิภำค เช่น สหรัฐฯ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น 
ไทย เป็นต้น

การลงทุนส่วนเสริม

• เงินลงทุน 30% – 40% ของพอร์ตรวม
• สร้ำงโอกำสในกำรท้าก้าไรส่วนเพิ่มในระยะสั้น-กลำง 
• เน้นลงทุนในกองทุนที่เป็นเทรนด์ของตลาดในช่วงนั น ๆ 

(Thematic Fund) ที่เห็นว่ำมีโอกำสท ำก ำไรระยะสั้น-กลำงได้ 
2 - 4 Sectors ต่อธีม เช่น หุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ (AI) 
สังคมผู้สูงอำยุ กำรลงทุนอย่ำงยั่งยืน (ESG) พลังงำนสะอำด 
เป็นต้น รวมไปถึงสินทรัพย์ทำงเลือกอย่ำงน้ ำมันหรือทองค ำ

สร้างพอร์ต
กองทุนรวมแบบ DIY

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/300-adver7-mf-1b
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/291-building-wealth-with-mutual-fund-portfolio
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/55-how-to-make-millions-through-mutual-funds-mutual-fund-the-series-ep3?play=1
https://setga.page.link/3GZPV2D9qHQFTsf19
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ในยุคที่เทคโนโลยีอยู่ในมือของทุกคน และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้สิ่งต่ำง ๆ 
ในชีวิตประจ ำวัน รวมไปถึง ที่ใช้ปัญญำประดิษฐ์ 
หรือ AI เข้ำมำช่วยในกำรตัดสินใจลงทุน ท ำให้มือใหม่เข้ำถึงกำรลงทุนได้ง่ำยขึ้น 
สะดวกรวดเร็ว และมีค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำลง 

เป็นบริกำรที่ช่วยออกแบบและจัดพอร์ตลงทุนอัตโนมัติ
โดยจะลงทุนในสินทรัพย์ต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
เพื่อช่วยกระจำยควำมเสี่ยง ให้เรำลงทุนได้อย่ำงสบำยใจ 
ไปถึงเป้ำหมำยทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่ตั้งใจไว้ได้อย่ำงมั่นใจ
มำกยิ่งขึ้น
เพียงแค่เรำตั้งเป้ำหมำย ระบุเงินลงทุน เลือกแผนกำรลงทุน 
จำกนั้น Robo Advisor จะดูแลพอร์ตให้เรำ ตั้งแต่ส่งค ำสั่ง
ซื้อขำยกองทุนให้อัตโนมัติ ตัดเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร 
และหำกมีสัญญำณตลำดที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ก็จะปรับพอร์ตลงทุนให้ทันที

เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ น
ใช้งำนผ่ำนมือถือ ใช้เงินลงทุนไม่มำก 
ติดตำมพอร์ตได้ทุกที่ทุกเวลำ

ให้ความส้าคัญกับการจัดพอร์ตลงทุน 
ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน แถมยัง
ปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ เพื่อให้กำรลงทุนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่เรำตั้งไว้

ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจลงทุน
ใช้ข้อมูลที่หลำกหลำยในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจ ไม่ตัดสินใจโดยมีอำรมณ์
ควำมรู้สึกเข้ำมำเกี่ยวข้อง 

ค่าธรรมเนียมต่้าหรือไม่มีค่าธรรมเนียม
ส่วนใหญ่จะให้ใช้บริกำร Robo Advisor ฟรี ๆ 
แต่อำจมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำในกำรซื้อ ควรศึกษำ
เงื่อนไขในกำรใช้บริกำรให้ดีก่อนเริ่มลงทุน

อาจท้าให้เข้าใจว่าไม่ต้องศึกษาเรื่องการลงทุน
แม้ Robo Advisor จะบริหำรและปรับสมดุลพอร์ต
ให้อัตโนมัติ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะไม่ต้องศึกษำ
เรื่องกำรลงทุนหรือติดตำมพอร์ตเลย

แผนลงทุนไม่ได้เฉพาะเจาะจง
รายบุคคล 

เรำสำมำรถเลือกลงทุนตำมแผนใดก็ได้
ที่ Robo Advisor ออกแบบไว้ให้ 

แต่ไม่สำมำรถเลือกลงทุนตำมใจตัวเองได้
และบำงครั้งจ ำกัดให้ลงทุนเฉพำะกองทุนอย่ำงเดียว

ไม่สามารถปรึกษาหรือพูดคุยได้
เวลำไม่แน่ใจหรือไม่สบำยใจเกี่ยวกับกำรลงทุน 

เรำไม่สำมำรถปรึกษำหรือพูดคุยได้
เหมือนกับที่ปรึกษำที่เป็นมนุษย์
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จุดเด่นของโอดีนี่
• Robo Advisor เจ้ำแรกของไทย
• จัดพอร์ต เลือกกองทุนให้อัตโนมัติ 

ส่งค ำสั่งซื้อผ่ำนแอปได้เลย
• ลงทุนครั้งเดียว ซื้อได้หลำย

กองทุน ครอบคลุม 16 บลจ.
• เปิดบัญชีลงทุนผ่ำนแอป 

อนุมัติใน 3 วันท ำกำร
• ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บำท 

เลือกลงทุนเป็นครั้ง ๆ 
หรือรำยเดือนก็ได้

• ปรับพอร์ตให้ทันทุกสภำวะตลำด

ปัจจุบัน บลจ. และตัวแทนขำยหลำยแห่งมีบริกำรออกแบบ
พอร์ตกองทุนตำมเป้ำหมำยและระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
แบบส ำเร็จรูป เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับนักลงทุน
เรำลองมำดู กันดีกว่ำ!

จุดเด่นของ EASY INVEST 
จาก บล.ไทยพาณิชย์
• ออกแบบและสร้ำงพอร์ต

กองทุนอัตโนมัติ พร้อมปรับ
พอร์ตด้วยระบบอัจฉริยะ

• เปิดบัญชีลงทุนขั้นต่ ำ 
5,000 บำท หรือ DCA 
เดือนละ 2,000 บำท

• แนะน ำกำรลงทุน
อย่ำงเป็นกลำง 
จำก 16 บลจ. ชั้นน ำ

• ซื้อได้หลำยสินทรัพย์
ในแอปเดียวทั้งหุ้น 
กองทุน และตรำสำรหนี้

• ติดตำมพอร์ตอย่ำงใกล้ชิด
ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลำ

มือใหม่หัดสร้าง
แผนลงทุนด้วย
กองทุนรวม

Robo Advisor
เทคโนโลยี

ที่ เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนรวมหมายเหตุ :

* แผนลงทุนใน Streaming Fund+ ออกแบบ
และบริหำรพอร์ตโดยผู้เชี่ยวชำญกำรลงทุน

** ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริกำรแต่ละแห่ง

จุดเด่นของ 
Streaming Fund+
• ซื้อ-ขำย-สับเปลี่ยน-DCA-

สร้ำงแผนลงทุนได้ในแอปเดียว
• ออกแบบและคัดเลือกกองทุน

ที่เหมำะกับเป้ำหมำยและ
ระดับควำมเสี่ยงของนักลงทุน*

• ซื้อขำยได้หลำกหลำยกองทุน
จำก 22 บลจ.**

• ส่งค ำสั่งซื้อขำยล่วงหน้ำได้
• เงินลงทุนขั้นต่ ำแล้วแต่กองทุน 

(ขั้นต่ ำ 1 บำท)
• ล็อกอินเดียวซื้อขำยได้

ทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุน

จุดเด่นของฟินโนมีนา
• ออกแบบและวิเครำะห์

พอร์ตลงทุนด้วยระบบ AI
ตำมเป้ำหมำย และตำม
ธีมกำรลงทุนมำกกว่ำ
27 แผนกำรลงทุน

• เปิดบัญชีลงทุน 1 วัน
ไม่ต้องใช้เอกสำร

• เลือกซื้อกองทุน
ได้จำก 22 บลจ. ชั้นน ำ

• เงินลงทุน 5,000 บำทขึ้นไป 
หรือตำมประเภทแผน

• แจ้งเตือนทันทีเมื่อเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ลงทุน

ตรวจสอบข้อมูล
ที่อัปเดตจำกผู้ให้บริกำร
อีกครั้งด้วยนะ

https://www.settrade.com/th/services-and-tools/trading-program/basic/streaming-fund-plus/introduction
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/148-tsi-robo-advisor-technology-for-investing-in-mutual-funds
https://setga.page.link/uuUcYihHjbLxBBGB7


PAGE 50 21-Day Chal lenge

เมื่อลงทุนไปแล้ว ก็เป็นธรรมดำที่เรำจะอยำกรู้ตัวเลขผลตอบแทนของกองทุน 
แต่จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ... กองทุนที่เรำลงทุนอยู่มีควำมสำมำรถในกำร

เป็นอย่ำงไร? เป็นไปอย่ำงที่เรำคำดหวังหรือไม่?
วิธีกำรที่จะช่วยให้เรำเห็นภำพชัดขึ้นถึงฝีมือในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนของ บลจ . 
ก็คือ 

ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 
ซึ่งเรำสำมำรถท ำได้ 2 วิธี

ติดตามผลการ
ด าเนินงานของกองทุน

PAGE 50 21-Day Chal lenge

https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund/checking-funds-performance
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หำกกองทุนที่เรำถืออยู่เป็นกองทุนผู้น ำที่มักจะติด Top10 หรือ Top20 อยู่บ่อย ๆ แสดงว่ำกองทุนท ำผลตอบแทน
ได้ดีอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่หำกพิจำรณำดูแล้ว มีกองอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ำ สม่ ำเสมอกว่ำ แถมยังชนะดัชนีชี้ วัด 
(Benchmark) บ่อยครั้งกว่ำ เรำก็อำจเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนนั้นได้เช่นกัน 

แต่อย่ำลืมค ำนึงถึง ในกำรซื้อ-ขำย-สับเปลี่ยน-โอนกองทุนด้วย 
เพรำะถือเป็นต้นทุนอย่ำงหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนที่เรำจะได้รับ

แสดงผลตอบแทนรำยปี
เทียบกับ และ 

ให้ดูเป็นรำยปี ซึ่งจะท ำให้เห็นถึง
ควำมสม่ ำเสมอของผลงำน
กองทุนเป็นภำพรำยปี

กองทุน XYZ
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

YTD
-8.10
-3.83
-4.40
9.50
8.46

3 เดือน
-7.20
-6.81
-5.73
6.68
6.01

6 เดือน
-8.10
-3.83
-4.40
9.50
8.46

1 ปี
-1.13
1.52
1.01

13.13
11.68

3 ปี
-2.68
-0.28
-1.61
20.37
19.75

5 ปี
2.52
2.98
0.98
17.44
16.56

10 ปี
6.48
6.24
4.52

16.64
15.60

ตั้งแต่จัดตั้ง
7.35
7.48
N/A 

17.31
16.26

18%

-9%

7%

-15%

23%
17%

-8%

4%

-5%

18%18%

-12%

3%

-10%

19%

-20%
-10%

0%
10%
20%
30%

2560 2561 2562 2563 2564

กองทุน XYZ ดัชนีชี้วัด Peer Avg.

ผลการด้าเนินงานและดัชนีชี วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

แสดงผลตอบแทนย้อนหลังกลับไปจำกจุดที่ค ำนวณตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ เช่น YTD (Year-To-Date ตั้งแต่ต้นปี
ถึงปัจจุบัน) 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ซึ่งจะแสดงทั้ง “ผลตอบแทน” และ 
“ความผันผวน” ของกองทุนนั้น ๆ เทียบกับ “ดัชนีชี วัด” (Benchmark) และ “ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน” 
(Peer Average) ในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งข้อมูลจะมีในช่วงเวลำใดบ้ำงนั้น ขึ้นกับอำยุของกองทุน

ผลการด้าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนที่แสดงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป 
หรือ Fund Fact Sheet จะเป็น ที่รวมทั้ง
ส่วนต่ำงก ำไร (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend) 
เอำไว้หมดแล้ว ซึ่งจะมี 2 แบบด้วยกัน คือ

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงผลตอบแทนย้อนหลังแบบปักหมุดจำกกองทุนหุ้นทั่วไป (General Equity) 
ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2565 โดยในตัวอย่ำงใช้ชื่อกองทุน XYZ แทนชื่อกองทุนจริง

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงผลตอบแทนย้อนหลังตำมปีปฏิทินจำกกองทุนหุ้นทั่วไป (General Equity) 
ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2565 โดยในตัวอย่ำงใช้ชื่อกองทุน XYZ แทนชื่อกองทุนจริง 
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สิ่งส ำคัญที่ขำดไม่ได้ในกำรลงทุน
ก็คือ 
ซึ่งจะท ำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่ำ...

พอร์ตลงทุนจะยัง 
แถมยังอยู่ใน

ไม่ผันผวนเกินไป จนอำจท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยในกำรลงทุน

การปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตให้กลับมาอยู่ในสัดส่วน
ที่เราตั งเป้าหมายการลงทุนไว้ตั งแต่แรก ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงโดยรวม
ของพอร์ตไม่ให้สูงเกินไป และเพิ่มโอกำสในกำรรับผลตอบแทนที่มำกขึ้น

฿

กองทุนตลำดเงิน
กองทุนตรำสำรหนี้
กองทุนหุ้น

15%

8%

77%

กรณีหุ้นขึ้น
กองทุนรวมหุ้น

กรณีหุ้นลง
กองทุนรวมหุ้น

23%

12%

65%

20%

10%

70%
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เมื่อเวลำผ่ำนไป ผลตอบแทนของ
สินทรัพย์แต่ละตัวเติบโตไม่เท่ำกัน 
สินทรัพย์ที่โตเร็วจะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น 
ท ำให้สัดส่วนโดยรวมของพอร์ต
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจส่งผลให้...
• ควำมเสี่ยงของพอร์ตเพิ่มขึ้น 
• ผลตอบแทนไม่ตรงกับที่ต้องกำร

ตัวอย่ำงเช่น
• อำยุ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ 

รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
• เป้ำหมำยและควำมสำมำรถ

ในกำรรับควำมเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป 

• มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในด้ำนอื่น ๆ

ควรปรับพอร์ตทุก 6 เดือน หรือทุกปี 
หรืออำจก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปรับ
พอร์ต เช่น 
• ถ้ำสัดส่วนของกองทุนหุ้นเพิ่มขึ้น 

10% จะปรับพอร์ต 1 ครั้ง
• ถ้ำครบ 6 เดือน และพอร์ตก ำไร 

10% จะปรับพอร์ต 1 ครั้ง

ถึงเวลาปรับ
พอร์ตลงทุน
PVD หรือยัง

Target Date Fund 
อีกทางเลือกเพื่อ

เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ

฿

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ำ “สมดุลตามอายุ” เป็นกองทุน
ที่จะน ำเงินไปกระจำยลงทุนในสินทรัพย์ต่ำง ๆ ที่เหมำะสม
ตำมช่วงอำยุ เช่น หุ้นหรือตรำสำรหนี้ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
รวมไปถึงเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น ๆ โดยจะเน้นลงทุน “หุ้น” 
เพื่อให้เงินเติบโตในช่วงแรก และเมื่อเข้ำใกล้วันเกษียณอำยุ
จะเน้นปกป้องเงินด้วยกำรลงทุนใน “ตราสารหนี ” มำกขึ้น 
เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุน
พูดง่ำย ๆ คือ... กองทุนจะ 
ให้โดยอัตโนมัติตำมช่วงอำยุ โดยที่เรำไม่ต้องท ำอะไรเลย
และส ำหรับบำงคนที่มีสวัสดิกำรกำรออมเพื่อเกษียณอำยุ เช่น 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) ก็อำจกลับไปดูว่ำเรำมีทำงเลือกลงทุนแบบ
สมดุลตำมอำยุ หรือบำงที่อำจเรียกว่ำ “Life Path” มั้ย

หรือ

ผู้ที่ต้องกำรลงทุนระยะยำว
เพื่อวัยเกษียณและไม่ช ำนำญในกำร
ปรับสัดส่วนกำรลงทุนด้วยตนเอง

“ซื้อได้ - ขายไม่เป็น”
กลยุทธ์จัดพอร์ตแบบ 

“SAA-TAA” ช่วยคุณได้

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/314-target-date-fund-for-retirement-planning
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/151-what-to-consider-before-adjusting-pvd-portfolio
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/241-mf-thematic5


คลิปสรุปเน้ือหา
Week 3

https://www.youtube.com/watch?v=yvaqiTnpqPs




TRACKING ERROR : TE 
เป็นค่ำที่บอกว่ำ... กองทุนสำมำรถ

ลงทุนได้ใกล้เคียงกับดัชนีชี วัด 
(Benchmark) มำกน้อยเพียงใด 

ค่า Tracking Error ต่้า แปลว่ำกองทุน
มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทน

ให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด
ค่า Tracking Error สูง แปลว่ำผลตอบแทนของ
กองทุนมีควำมเบี่ยงเบนไปจำกดัชนีอ้ำงอิงมำก
ไม่เหมำะแก่กำรดูค่ำนี้กับกองทุน Active Fund

BETA
เบต้า

เป็นค่ำที่บอกว่ำ...ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนมี
การเคลื่อนไหวอย่ำงไรเมื่อเทียบกับดัชนีอ้ำงอิง
ค่า BETA < 1 แสดงว่ำผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนจะเคลื่อนไหวขึ นและลงน้อยกว่าตลาด
ค่า BETA > 1 แสดงว่ำผลกำรด ำเนินงำนของ

กองทุนจะเคลื่อนไหวขึ นและลงได้แรงกว่าตลาด

SHARPE RATIO 
ชาร์ปเรโช
หนึ่งในวิธีวัดผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยควำมเสี่ยง (Risk-adjusted Return) 
ที่นิยมที่สุด เป็นกำรเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง 

ค่า Sharpe Ratio ยิ่งสูง ยิ่งดี
แสดงว่ำผู้จัดกำรกองทุนสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนได้สูงกว่ำ ณ หนึ่งหน่วย

ควำมเสี่ยงที่เท่ำกัน 

BENCHMARK
เกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีชี วัด
ใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน
กับค่ำเฉลี่ยของตลำด เรียกว่ำเป็น “ไม้บรรทัด” 
ส ำหรับวัดผลงำนของกองทุนก็ว่ำได้ 

หำกกองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ 
“สูงกว่าดัชนีชี วัด” ก็แปลว่ำผู้จัดกำรกองทุน
บริหำรได้ดีนั่นเอง ซึ่งกองทุนแต่ละประเภท

ก็จะมีดัชนีชี้วัดที่แตกต่ำงกันออกไป

SHARE CLASS 
ชนิดหน่วยลงทุน มี 6 ประเภท ได้แก่
• A-Class หรือ Accumulation เป็นกองทุน

ชนิดสะสมมูลค่ำ ไม่มีกำรจ่ำยปันผล
• D-Class หรือ Dividend เป็นกองทุนจ่ำยปันผล

จำกก ำไรสะสม
• R-Class หรือ Auto Redemption เป็นกองทุน

ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับนักลงทุน
• E-Class หรือ Electronics เป็นกองทุน

ที่ไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรและกำรขำย
• P-Class หรือ Private Fund เป็นกองทุน

ส ำหรับกองทุนส่วนบุคคลเท่ำนั้น
• I-Class หรือ Institutional Investor

เป็นกองทุนส ำหรับนักลงทุน
สถำบันเท่ำนั้น

ALPHA 
อัลฟ่า
เป็นค่ำที่แสดงถึงผลตอบแทนส่วนเกิน
ของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด 
ค่า Alpha สูง แปลว่ำกองทุนสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจำก
ควำมสำมำรถของผู้จัดกำรกองทุน
ในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะ
เข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้
อย่ำงเหมำะสม
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