
ข้อความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือข้อมลูใดๆ 
ที�ปรากฏในหลกัสตูรอบรม ถือเป็นลิขสิทธิ'

ของศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน
ห้ามทาํซํ0า ดดัแปลง หรือเผยแพร่ส่วนหนึ�งส่วนใด

หรือทั 0งหมดในทุกรปูแบบ 

11

หรือทั 0งหมดในทุกรปูแบบ 
และห้ามอดัเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหว่างการบรรยาย 

หากผูใ้ดกระทาํการที�เข้าข่าย จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ'

หลักสูตร
เงนิทองต้องวางแผน

สร้างพอรต์กองทนุรวม
แบบ DIY

22

บรรยายโดย
คณุพิชญา ซุ่นทรพัย์



� คิดกระจายความเสี�ยงสกันิด 

หวัข้อการบรรยาย

� คิดกระจายความเสี�ยงสกันิด 
พลิกชีวิตสู่ความมั �งคั �ง

� ออกแบบกองทนุรวมแบบ DIY คณุกท็าํได้

���� กรณีศึกษา: คณุนรินทร ์กล้าลงทนุ
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���� คิดกระจายความเสี�ยงสกันิด
พลิกชีวีตสู่ความมั �งคั �ง

���� คิดกระจายความเสี�ยงสกันิด
พลิกชีวีตสู่ความมั �งคั �ง

• การกระจายความเสี�ยงดว้ยพอรต์การลงทนุ
• ลงทนุผา่นมอือาชพี ดว้ยกองทนุรวม

44



ทุกการลงทุนยอ่มมคีวามเสี�ยง แต่คุณสามารถจดัการกบัความเสี�ยงเหลา่นี%ได้

การกระจายความเสี�ยง คืออะไร? ดีอย่างไร? 

การกระจายความเสี�ยง... ด้วยพอรต์การลงทุนการกระจายความเสี�ยง... ด้วยพอรต์การลงทุน

ทุกการลงทุนยอ่มมคีวามเสี�ยง แต่คุณสามารถจดัการกบัความเสี�ยงเหลา่นี%ได้
ดว้ยการ “กระจายความเสี�ยง” โดยจดัสรรเงินลงทุน (Assets Allocation) 

ไปในทางเลือกการลงทุน หลายๆ ประเภท ดงักฎเหลก็การลงทุนที�วา่ 

ไมค่วรนําเงนิทั %งหมดไปลงทุน
ในสนิทรพัยต์วัใดตวัหนึ�งมากเกนิไป 

“อย่าใส่ไข่ทั 0งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว” 

เงนิฝากตราสารหนี%
หุน้สามญั
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ในสนิทรพัยต์วัใดตวัหนึ�งมากเกนิไป 
เพราะหากเกดิเหตุไมค่าดฝัน

กบัสนิทรพัยต์วัใด จะไดอุ่้นใจไดว้า่
เรายงัมเีงนิลงทุนเหลอือยู่

เงนิฝากตราสารหนี%
หุน้สามญั

รู้จกัหลากทางเลือกเพื�อการออมที�ดีกว่า

ทองคาํ

หุ้นสามญั

พนัธบตัร/ หุ้นกู้

หยอดประปกุ/
ฝากเงิน

66

ที�ดิน / บา้นคอนโด หุ้นสามญั



40.00%

60.00%

80.00%

ผลตอบแทนของหุ้น ทองคาํ พนัธบตัร และเงินฝาก ในช่วง 10 ปีที�ผา่นมา

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%
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หุน้ -1.99% 35.47% -44.11% 61.06% 48.26% 2.71% 39.00% -4.69% 25.69% -10.37% 26.26%

ทองคาํ 23.18% 30.95% 5.80% 24.73% 29.48% 10.52% 6.96% -27.97% -1.34% -10.20% 8.56%

ตราสารหนี% 5.47% 7.62% 18.77% -4.19% 5.75% 5.60% 3.29% 2.13% 9.35% 5.08% 1.60%

เงนิฝาก 4.00% 2.30% 1.80% 0.76% 1.49% 2.74% 2.41% 2.21% 1.79% 1.39% 1.37%

ที�มา Source: SETAMART / Bloomberg / ThaiBMA / MOC 

เริ�มรู้จกักบัพอรต์การลงทุน

ทองคาํ อสงัหาฯ
ตราสารหนี0เมื�อสินทรพัยล์งทุน

พอรต์การลงทุน คืออะไร?

หุ้น

กองทุนรวม

ตราสารหนี0เมื�อสินทรพัยล์งทุน
หลายๆ อย่างมารวมกนั

เราเรียกว่า “พอรต์การลงทุน” 
หรือ “พอรต์สินทรพัยล์งทุน”

(Investment Portfolio) 

จดัพอรต์การลงทุน ดีอย่างไร? 
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เงินฝาก
จดัพอรต์การลงทุน ดีอย่างไร? 
• ลดความเสี�ยงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

ของมลูคา่ของหลกัทรพัย์

• สร้างผลตอบแทนใหเ้ป็นไปตามที�คาดหวงั
หรือ...เลือกกระจายความเสี�ยงผา่นมืออาชีพ 

ด้วยการสร้างพอรต์กองทุนรวม



ลงทุนผา่นมืออาชีพด้วยกองทุนรวมลงทุนผา่นมืออาชีพด้วยกองทุนรวม

• จดัการลงทุนโดยมืออาชีพ  
• ขอ้มลูที�ผูล้งทุนไดร้บัอาจจะไม่ทนัสมยั

ข้อดี
ข้อเสียข้อดี

• จดัการลงทุนโดยมืออาชีพ  

• มกีารกระจายการลงทนุ ชว่ยลดความเสี�ยง

• นโยบายการลงทนุหลากหลายใหเ้ลอืกลงทุน

• ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

• มีสภาพคล่องสงู เมื�อลงทุนในกองทุนเปิด 

• กาํไรจากการซื%อขายกองทุนรวมไม่เสียภาษี

• ขอ้มลูที�ผูล้งทุนไดร้บัอาจจะไม่ทนัสมยั

• มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการดาํเนินการ

• การลงทนุอาจจะไม่ยืดหยุ่น มกีรอบเงื�อนไข
ขอ้กําหนดในการจดัการกองทุนเรื�องต่างๆ

• ผลการดาํเนินงานขึ0นกบัผูจ้ดัการกองทนุ

• ไม่รบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน และ
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• กาํไรจากการซื%อขายกองทุนรวมไม่เสียภาษี

• มีกลไกปกป้องผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมี
สาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นผูก้าํกบัดแูล

• ไม่รบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ผลการดาํเนินงานในอดตีไมไ่ดส้ะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานในอนาคตอยา่งสมบรูณ์

สิทธิในการรบัทราบข้อมลู
•  ชื�อ ที�อยูข่องบรษิทัจดัการทุก

แหง่และตวัแทนสนบัสนุน สิทธิในการได้รบัทราบข้อมลู

สิทธิในการได้รบัทราบ
ข้อเทจ็จริง ที�มผีลกระทบอยา่ง

สิทธิและหน้าที�ของผูล้งทุนในกองทุนรวม

แหง่และตวัแทนสนบัสนุน 
•  ชื�อ ที�อยู ่และเลขประจาํตวัของ

พนกังานผูท้าํหน้าที�ขายหรอืรบั
ซื%อคนืหน่วยลงทุน 

สิทธิในการได้รบัทราบข้อมลู
เกี�ยวกบัความเสี�ยง และคาํเตือน

ข้อเทจ็จริง ที�มผีลกระทบอยา่ง
มนียัสาํคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการ
ตดัสนิใจลงทุน

สิทธิในการได้รบัทราบข้อมลู
เกี�ยวกบัความขดัแย้ง สิทธิในการแสดงเจตนาว่า

สิทธิของในการยกเลิก
คาํสั �งซื0อหน่วยลงทนุหรือ
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เกี�ยวกบัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ เชน่ 

คา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนที�
ตวัแทนอาจไดร้บัจากการซื%อหรอื

ขายคนืหน่วยลงทุน

สิทธิในการแสดงเจตนาว่า
ไม่ต้องการรบัการติดต่อ

ในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผู้
ลงทุนมไิดร้อ้งขอ (Cold Calling) 

คาํสั �งซื0อหน่วยลงทนุหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที�เป็นการขายโดยผูล้งทุน
มไิดร้อ้งขอ (Cold Calling)



การแบ่งประเภทของกองทนุรวมม ี2 วธิ ีคอื 

1. แบง่ตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนปิด 
(Close - End Fund)

กองทุนเปิด 

ทบทวนสกันิด...กองทุนรวมแต่ละประเภทมีอะไรบา้ง?

1. แบง่ตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน

2. แบง่ตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด 

(Open – End Fund)

กองทนุรวมทั �วไป *

กองทุนรวม...
• ตลาดเงนิ
• ตราสารหนี%

• ผสมยดืหยุน่
• หน่วยลงทุน

กองทนุรวมพิเศษ

กองทุนรวม...
• คุม้ครองเงนิตน้
• มหีลกัประกนั

• อสงัหารมิทรพัย์
• ทรสัตเ์พื�อการลงทุน

• เฮดจฟั์นด์
• อทีเีอฟ
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* ตวัอยา่งนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของสาํนักงาน ก.ล.ต.

• ตราสารหนี%
• ตราสารหนี%ระยะสั %น
• ตราสารหนี%ระยะยาว
• ผสม

• หน่วยลงทุน
• ตราสารทุน
• ใบสาํคญัแสดงสทิธิ
• กลุม่ธุรกจิ

• มหีลกัประกนั
• หุน้ระยะยาว
• เพื�อการเลี%ยงชพี
• ลงทุนในต่างประเทศ

• ทรสัตเ์พื�อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย์
• Trigger Fund 

หรอื Target Fund

• อทีเีอฟ
• โครงสรา้ง

พื%นฐาน
• ทางเลอืกอื�นๆ 

ผลตอบแทนรวม
Total Return = Interest Received + Dividend Received + Capital Gain

การคาํนวณผลตอบแทนของกองทุนรวม

Total Return = Interest Received + Dividend Received + Capital Gain
ผลตอบแทนรวม = ดอกเบี8ยรบั + เงินปันผลรบั + กาํไรส่วนเกินทุน

ผลตอบแทนสทุธิ
Net Return/Nominal Return = Total Return – All Fees – Tax

ผลตอบแทนสุทธิ = ผลตอบแทนรวม – ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ – ภาษีจ่าย
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ผลตอบแทนที�แท้จริง
Real Return = Net Return – Inflation Rate

ผลตอบแทนที Jแท้จริง = อตัราผลตอบแทนสุทธิ – อตัราเงินเฟ้อ



ความเสี�ยง/มีความซบัซ้อนสูงความเสี�ยง/มีความซบัซ้อนตํ�า

1 2 3 4 5 6 7 8

ความเสี�ยงของกองทุนรวม

ระดบัความเสี�ยงของกองทุนแต่ละประเภท

กองทุนรวม
ตลาดเงินที�

ลงทุนใน
ประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงินที�

ลงทุนใน
ต่างประเทศ

บางส่วน

กองทุนรวม
พนัธบตัร
รฐับาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี0

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสาร
แห่งทุน

กองทุนรวม
หมวด

อตุสาหกรรม

กองทุนรวม
ที�ลงทุนใน
ทรพัยสิ์น
ทางเลือก

ประเภทกองทุนรวม Inflation/ 
Interest Risk

Credit 
Risk

Default
Risk

Liquidity 
Risk

Market 
Risk

Currency 
Risk

กองทุนรวมตลาดเงิน �

ความเสี Jยงหลกัของกองทุนรวม
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กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตราสารหนี0 � � � �

กองทุนรวมผสม � � � � �

กองทุนรวมตราสารทุน �

กองทุนรวมที�ลงทุนในต่างประเทศ � � � � � �

การลงทุนต้องคุ้มกบั...

• “เวลา” ที�ใช้ในการลงทุน• “เวลา” ที�ใช้ในการลงทุน

• “อตัราเงินเฟ้อ” ที�เกิดขึ0น

• “ความเสี�ยงที�เพิ�มขึ0น”
(Risk Premium) 
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(Risk Premium) 



Dollar Cost Averaging
1

กลยทุธก์ารลงทุนในกองทุนรวม

Dollar Cost Averaging
ลงทนุอยา่งสมํ�าเสมอดว้ยจาํนวนเงนิที�เทา่ๆ กนั ในชว่งเวลาที�เทา่กนั

Market Timing
หาเวลาที�เหมาะสม และดทีี�สดุที�จะซื%อหรอืขายกองทนุ 

2

1515

หาเวลาที�เหมาะสม และดทีี�สดุที�จะซื%อหรอืขายกองทนุ 
เพื�อหาโอกาสทาํกาํไรจากสว่นต่าง ในชว่งเวลาการลงทนุระยะสั %น

����  ออกแบบพอรต์ลงทุนกองทุนรวม
แบบ DIY คณุกท็าํได้

����  ออกแบบพอรต์ลงทุนกองทุนรวม
แบบ DIY คณุกท็าํได้

• เลอืกนโยบายการลงทนุที�เหมาะกบัคณุ
• จดัพอรต์ลงทนุกองทนุรวม
• การตดิตามและวดัผลการลงทนุ
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เลือกนโยบายการลงทุนที�เหมาะกบัคณุเลือกนโยบายการลงทุนที�เหมาะกบัคณุ

นโยบายการลงทุนคืออะไร?

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัตวัผูล้งทุน เช่น

ทาํไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน?

• การกาํหนดขอบเขตในการบรหิารเงนิ
ลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ

• บรษิทัจดัการกองทุนจะตอ้งจดัทาํไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหผู้จ้ดัการกองทุน
ใชเ้ป็นกรอบการบรหิารเงนิลงทุน 

• เผยแพรใ่หแ้ก่นักลงทุนในการใชเ้ป็น

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัตวัผูล้งทุน เช่น

� เป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารลงทุน

� การยอมรบัความเสี�ยงจากการลงทุน 

� ผลตอบแทนที�คาดหวงั

� อายุ / ระยะเวลาในการลงทุน

1717

• เผยแพรใ่หแ้ก่นักลงทุนในการใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน

� ความมั �นคงทางการเงนิ

� ฯลฯ

พอรต์สินทรพัยล์งทนุทั �วไป
เงนิลงทุนรวมอยูใ่นพอรต์เดยีว

สาํหรบัทุกเป้าหมาย

พอรต์สินทรพัยล์งทนุที�แนะนํา
จดัสรรเงนิลงทุนแยกเป็นแต่ละพอรต์ตาม

เป้าหมาย เชน่ เป้าหมายระยะสั %น กลาง หรอืยาว 

1 เป้าหมาย = 1 พอรต์การลงทุนย่อย 

ซื0อสินทรพัยห์รือทาํตามความฝันต่างๆ

• การดาํรงชีวิต

• งานอดิเรก / พกัผอ่น

• สขุภาพร่างกาย

• การศึกษาบตุร

• ความมั �นคงของลกูหลาน

ฯลฯ มรดกให้ลกูหลาน

เกษียณอายุ

การศึกษาบตุร

สาํรองไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั

สาํหรบัทุกเป้าหมาย เป้าหมาย เชน่ เป้าหมายระยะสั %น กลาง หรอืยาว 

ดแูลสขุภาพร่างกาย
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ฯลฯ มรดกให้ลกูหลาน

การกาํหนดเป้าหมายชดัเจน จะมีผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุน
ให้เหมาะสมกบัความเสี�ยงและผลตอบแทนที�คาดหวงัของแต่ละพอรต์ฯ



เป้าหมาย ระยะเวลา วตัถปุระสงค์ ผลตอบแทน
ที�คาดหวงั

ความเสี�ยง กองทุนรวม
ที�เหมาะสม

ระยะสั 0น < 1 ปี �เงนิสาํรองใชจ้า่ย 2-3% ตํ�า �ตลาดเงนิ

เป้าหมายการเงิน vs นโยบายลงทุนกองทุนรวม 

ระยะสั 0น < 1 ปี �เงนิสาํรองใชจ้า่ย
ในชวีติประจาํวนั

�คา่ทอ่งเที�ยว
�คา่รกัษาพยาบาล

2-3% ตํ�า �ตลาดเงนิ
�ตราสารหนี%ระยะสั %น

ระยะกลาง 3-5 ปี �ซื%อรถ
�เงนิดาวน์บา้น
�คา่เลา่เรยีนบุตร

5-8% ปานกลาง �ตราสารหนี%ระยะยาว
�ผสม
�อสงัหารมิทรพัย์
�หุน้
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ระยะยาว > 5 ปี �คา่ผอ่นบา้น
�เงนิเกบ็เพื�อ

เกษยีณอายุ

8-10% ปานกลาง-สงู �ตราสารหนี%ระยะยาว
�ผสม
�อสงัหารมิทรพัย์
�หุน้

ที�มา: หนงัสอืทกุแผนทกุเป้าหมายชวีติคดิดว้ยกองทนุรวม หน้า 22

จดัพอรต์ลงทุนในกองทุนรวมจดัพอรต์ลงทุนในกองทุนรวม

 Step 1 การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเสี�ยงคาดหวงั
� ผลตอบแทนระยะยาว
� ผลตอบแทนระยะสั 0น

กาํหนดประเภทของพอรต์ที�เหมาะสมกบั
ระดบัความเสี�ยงและเป้าหมายการลงทุน

Step 2

Step 3

Step 4

กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในแต่ละ
ชั 0นหลกัทรพัย ์(Asset Class) บนพื0นฐาน Step 2

เลือกประเภทหลกัทรพัยล์งทุนที�เหมาะสม

� Conservative portfolio
� Moderate portfolio
� Aggressive portfolio

� % Equity
� % Fixed Income
� % Money Market

 Equity
- Large cap
- Small cap
- Value
- Income

Fixed 
income
- Government
- Corporate

 Money mkt.
- Deposit
- Money 

Market Fund

2020

Step 4 เลือกประเภทหลกัทรพัยล์งทุนที�เหมาะสม

คดัเลือกหลกัทรพัยแ์ละสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์
ลงทุนที�เหมาะสม

Step 5

- Value
- Income

- Government
- Corporate
- Long-term
- Short-term

- Money 
Market Fund

� Security # 1
� Security # 2
� Security # 3



Step 1 : การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน
และความเสี�ยงที�คาดหวงั

• กาํหนดประเภทนโยบายกองทุนรวมหลกัที�ต้องการลงทุน เชน่ 
กองทนุรวมตลาดเงนิ กองทนุรวมตราสารหนี% กองทนุรวมหุน้ กองทนุรวมกองทนุรวมตลาดเงนิ กองทนุรวมตราสารหนี% กองทนุรวมหุน้ กองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัย ์ฯลฯ 

• คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเสี�ยงในระยะสั 0น
และระยะยาวของกองทุนรวมแต่ละประเภท โดยเลอืกใชแ้นวทาง ดงันี%

– ใช้ข้อมลูในอดีต เพราะเชื�อวา่... ประวตัศิาสตรจ์ะตอ้งซํ%ารอย 
จงึนําผลตอบแทนในอดตีมาคาดการณ์ผลตอบแทนที�จะเกดิขึ%นในอนาคต
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จงึนําผลตอบแทนในอดตีมาคาดการณ์ผลตอบแทนที�จะเกดิขึ%นในอนาคต

– ใช้การคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต ผา่น Model ทางการเงนิต่างๆ 
เชน่ CAPM 

ค้นหาอตัราผลตอบแทนของดชันีชี0วดั (Benchmarks)
จากข้อมลูในอดีตได้ที� www.aimc.or.th

2222



ประเภทกองทุน ดชันีชี0วดั (Benchmark) 5 Year Anlsd%

กองทุนรวม
ตราสารทุน

อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) หรอื SET 50 Index 10.52%

กองทุนรวม คา่เฉลี�ยระหวา่ง 4.59%

อตัราผลตอบแทนของดชันีชี0วดั (Benchmarks) จาก AIMC (6 มิ.ย. 60)

กองทุนรวม
ตราสารหนี0ทั �วไป

คา่เฉลี�ยระหวา่ง
• อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีราคาพนัธบตัรรฐับาล TBMA Government Bond Index 
• อตัราดอกเบี%ยเงนิฝากประจาํ 1 ปีเฉลี�ยของของ ธ.กรงุเทพ / ธ.กสกิรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์

4.59%

กองทุนรวมตรา
สารหนี0ระยะยาว

อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีราคาพนัธบตัรรฐับาล TBMA Government Bond Index 
(Total Return Index)

4.77%

กองทุนรวมตรา
สารหนี0ระยะสั 0น

 อตัราดอกเบี%ยเงนิฝากประจาํ 1 ปีเฉลี�ยของ ธ.กรงุเทพ / ธ.กสกิรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์ 2.09%

กองทุนรวมผสม
แบบยืดหยุ่น

คา่เฉลี�ยถ่วงนํ%าหนกัระหวา่ง
• อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) (นํ%าหนกั 50%)

7.76%
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แบบยืดหยุ่น • อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) (นํ%าหนกั 50%)
• อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีราคา TBMA Government Bond Index (นํ%าหนกั 25%)
• อตัราดอกเบี%ยเงนิฝากประจาํ 1 ปีเฉลี�ยของของ ธ.กรงุเทพ / ธ.กสกิรไทย / ธ.ไทยพาณิชย ์  
(นํ%าหนกั 25%)

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

อตัราดอกเบี%ยเงนิฝากประจาํ 3 เดอืนของของ ธ.กรงุเทพ / ธ.กสกิรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์ 1.30%

Step 2 : กาํหนดประเภทของพอรต์ที�สอดคล้องกบั
ระดบัความเสี�ยงและเป้าหมายการลงทุน

เป้าหมายการลงทุน

ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ในการลงทุน

ประเภทของพอรต์การลงทุนที�สอดคล้องกบัพฤติกรรม

เป้าหมายการลงทุน
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Conservative
Portfolio

Moderate
Portfolio

Aggressive
Portfolio

หมายเหตุ: ทาํแบบทดสอบความเสี�ยงไดท้ี� www.set.or.th/education หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทุกแหง่



คณุยอมรบัความเสี�ยงได้แค่ไหน?
ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ คอื ระดบัความผนัผวนจากการลงทุนที�อยูใ่นขอบเขตที�ผูล้งทุน

มคีวามสบายใจ (Comfort Level) ที�จะถอืครองสนิทรพัยต์ามสดัสว่นที�กาํหนดไว้

วิเคราะห์
Risk Profile

ผูท้ี�ม ีWillingness 
ใกลเ้คยีงกนั 

แต่ม ีAbility ต่างกนั 
อาจมีสดัส่วน

การลงทุนที�ต่างกนั
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ความยินดีรบัความเสี�ยง
(Willingness to Take Risk)

ความสามารถรบัความเสี�ยง
(Ability to Take Risk)

&
11 22

หมายเหตุ : ทดสอบระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดไ้ดท้ี� www.set.or.th/education

ความยินดีรบัความเสี�ยง

คือ ระดบัที�แสดงถึงความพอใจหรอืความกล้า
ที�จะลงทุนในสินทรพัยที์�มีความเสี�ยง

11

ที�จะลงทุนในสินทรพัยที์�มีความเสี�ยง

• มองความเสี�ยงเป็นโอกาส  
• เลือกสิ�งที�ให้ผลลพัธไ์มแ่น่นอนได้  

• มองความเสี�ยงเป็นอนัตราย 
• มกัเลือกสิ�งที�ให้ผลลพัธที์�แน่นอน

รบัความเสี�ยงได้น้อยรบัความเสี�ยงได้น้อย รบัความเสี�ยงได้มากรบัความเสี�ยงได้มาก
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• เลือกสิ�งที�ให้ผลลพัธไ์มแ่น่นอนได้  
• สามารถรบัความผนัผวนสงูได้  
• ปรบัตวัรบัการเปลี�ยนแปลงได้ง่าย  

• มกัเลือกสิ�งที�ให้ผลลพัธที์�แน่นอน
• ชอบความผนัผวนตํ�า
• ปรบัตวัรบัการเปลี�ยนแปลงได้ยาก



คือ ระดบัที�แสดงถึงความพรอ้มที�จะลงทุนในสินทรพัยที์�มีความเสี�ยง

ความสามารถในการรบัความเสี�ยง22

รบัความเสี�ยงได้น้อยรบัความเสี�ยงได้น้อย รบัความเสี�ยงได้มากรบัความเสี�ยงได้มาก

• ฐานะการเงินมั �นคง  
• ระยะเวลาการลงทุนยาว  

• ฐานะการเงินปานกลาง
• ระยะเวลาการลงทุนสั 0น
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ระยะเวลาการลงทุนยาว  
• ความต้องการสภาพคล่องตํ�า
• เป้าหมายมีความสาํคญัน้อย
  

ระยะเวลาการลงทุนสั 0น
• ความต้องการสภาพคล่องสงู
• เป้าหมายมีความสาํคญัมาก

คะแนนอยู่ระหว่าง 12 ถึง 22 คะแนนอยู่ระหว่าง 23 ถึง 27 คะแนนอยู่ระหว่าง 28 ถึง 38

ลุง A น้อง C

ตวัอย่าง ผลการทดสอบระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

นาย B

ยอมรบัความผนัผวนไดร้ะดบัหนึ�ง 
แต่ตอ้งไมม่ากจนเกนิไป เพื�อแลกกบัการ
ไดร้บัผลตอบแทนที�สงูขึ%น และหวงัใหเ้งนิ
ลงทุนบางสว่นมมีลูค่าเพิ�มขึ%น หรือเน้น

เสถียรภาพของรายได้ 

Conservative 
รบัความเสี�ยงได้น้อย

Moderate
รบัความเสี�ยงได้ปานกลาง

Aggressive
รบัความเสี�ยงได้สงู

20 – 40% 40 – 60% 20 – 40%

ยอมรบัความผนัผวนไดน้้อย
หรอืแทบจะไม่ไดเ้ลย การลงทุนสว่นใหญ่
จงึมุง่เน้นไปที�การพยายามรกัษาเงิน

ลงทุนให้ปลอดภยั

ไม่กงัวลกบัความผนัผวนที�เกดิขึ%นระหว่าง
การลงทุนเท่าใดนัก เพราะมุง่หวงัจะไดร้บั
ผลตอบแทนที�สงูขึ%น รวมถงึโอกาสที�เงิน

ลงทุนจะเติบโตเพิ�มขึ0น

คะแนนอยู่ระหว่าง 12 ถึง 22 คะแนนอยู่ระหว่าง 23 ถึง 27 คะแนนอยู่ระหว่าง 28 ถึง 38
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เงินฝาก / กองทนุตลาดเงิน                         ตราสารหนี0 / กองทนุตราสารหนี0                       หุ้นสามญั / กองทนุหุ้น

20 – 40% 40 – 60%
10 – 30% 30 – 40% 5 – 15% 20 – 40%

10 – 30% 50 – 60% 50 – 70%



เป็นการตดัสนิใจที�สาํคญัที�สดุสาํหรบัการลงทนุ แบ่งเป็น...

Step 3 : กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในแต่ละชั 0นหลกัทรพัย์
(Asset Allocation) 

เป็นการตดัสนิใจที�สาํคญัที�สดุสาํหรบัการลงทนุ แบ่งเป็น...

• กาํหนดกรอบการจดัสรรเงินลงทุนสาํหรบัการลงทุนในระยะยาว เพื�อจดั
โครงสรา้งพอรต์การลงทนุระยะยาว ซึ�งอาจกาํหนดสดัสว่นการลงทนุตามวงจร
ชวีติ หรอืตามระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

• กาํหนดกรอบการจดัสรรเงินลงทุนในระยะสั 0น เป็นการปรบัสดัสว่น
เงนิลงทนุเป็นครั %งคราว เพื�อตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาด
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เงนิลงทนุเป็นครั %งคราว เพื�อตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาด

ตวัอย่าง การกาํหนดสดัส่วนการลงทุน
ตามระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

สดัส่วนการลงทุน (%)
ระดบัในการรบัความเสี�ยง

(Risk Tolerance)

สดัส่วนการลงทุน (%)

สินทรพัย์
เสี�ยงตํ�า

สินทรพัย์
เสี�ยงปานกลาง

สินทรพัย์
เสี�ยงสงู

รบัความเสี�ยงได้ตํ�า
Conservative

20 – 40% 40 – 60% 10 – 30%

รบัความเสี�ยงได้ปานกลาง
10 – 30% 30 - 40% 50 - 60%
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รบัความเสี�ยงได้ปานกลาง
Moderate

10 – 30% 30 - 40% 50 - 60%

รบัความเสี�ยงได้สงู
Aggressive

5 – 15% 20 – 40% 50 – 70%



ตวัอย่าง การกาํหนดสดัส่วนการลงทุนแยกตามวงจรชีวิต

ช่วงอายุ อายุ
สดัส่วนการลงทุน (%))

สินทรพัย์ สินทรพัย์ สินทรพัย์ช่วงอายุ อายุ สินทรพัย์
เสี�ยงตํ�า

สินทรพัย์
เสี�ยงปานกลาง

สินทรพัย์
เสี�ยงสงู

ระยะสะสม 20 – 30 ปี 10 – 30% 40 – 60% 20 – 40%

ระยะมั �งคั �ง 30 – 40 ปี 20 – 40% 40 – 60% 10 – 30%

ระยะก่อนเกษียณ 40 – 50 ปี 40 – 60% 30 – 50% 10 – 20%

ระยะเกษียณ 50 ปีขึ%นไป 40 – 80% 20 – 40% 5 – 15%
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ที�มา : Financial Perspectives Pte Ltd., Singapore

ระยะเกษียณ 50 ปีขึ%นไป 40 – 80% 20 – 40% 5 – 15%

เฟื� องฟู2ทองคาํ เงินสด

ตวัอย่าง การจดัพอรต์การลงทุนตามสภาวะตลาด

ฟื0 นตวั
ฟื0 นตวั 1

เฟื� องฟู2

ถดถอย
และเงินเฟ้อ3

ตกตํ�า4
วงจรภาวะเศรษฐกิจ

หุ้นสามญั

เงินสด
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ระยะเวลา

ตกตํ�า4
หุ้นสามญั

ตราสารหนี0



เลือกประเภทของหลกัทรพัยล์งทุนในแต่ละกลุ่มหลกัทรพัย ์(Asset Class)
เช่น ตราสารทุนเลอืกหุน้สามญัขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ แต่ต้องสอดคลอ้ง

Step 4 : เลือกประเภทหลกัทรพัยล์งทุนที�เหมาะสม

กองทุนรวมหุ้น

กลุ่มหลกัทรพัย์

เช่น ตราสารทุนเลอืกหุน้สามญัขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ แต่ต้องสอดคลอ้ง
กบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดใ้นการลงทนุและเป้าหมายการลงทนุที�กาํหนดไว้

 กองทุนรวมตราสารหนี0 กองทุนรวมตลาดเงิน
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กองทุนรวมหุ้น
– หุน้ขนาดเลก็ / กลาง / ใหญ่
– หุน้คุณคา่ / หุน้เตบิโต / หุน้ปันผล
– หุน้กลุม่อุตสาหกรรม (อสงัหาฯ,

สถาบนัการเงนิ, พลงังาน ฯลฯ)

 กองทุนรวมตราสารหนี0
– พนัธบตัรรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ
– หุน้กูเ้อกชน
– ตราสารหนี%ระยะยาว
– ตราสารหนี%ระยะสั %น

กองทุนรวมตลาดเงิน
– เงนิฝาก
– ตราสารหนี%ระยะสั %น

Step 5 : คดัเลือกกองทุนรวมเข้าพอรต์การลงทุน

การจดัสรรสินทรพัย์

เงินลงทนุ 100%

กองทนุรวมหุ้น กองทนุรวม กองทนุรวม

Step 3

Big cap -
LTF 80 %

หุ้นสุขภาพ 
25%

พนัธบตัรไทย
50%

การเลือกกลุ่มหลกัทรพัย์
(Sector Selection)

กองทุนหุ้น
ขนาดใหญ่  20%

กองทุนหุ้นกลุ่ม
อตุสาหกรรม10%

กองทุนตราสารหนี0
ระยะสั 0น 30%

กองทุนตราสารหนี0
ระยะยาว70%

การจดัสรรสินทรพัย์
(Asset Allocation) 

กองทนุรวมหุ้น
60%

กองทนุรวม
ตราสารหนี0  30%

กองทนุรวม
ตลาดเงิน 10%

Step 4

Step 5
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การเลือกตวัหลกัทรพัย ์
(Security Selection)

LTF 80 %

Big cap -
มีปันผล 20 %

25%

หุ้นอสงัหาฯ
25%

หุ้นพลงังาน
50%

50%

ตราสารหนี0
ปันผล 50%



� นโยบายการลงทนุหลกัเหมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้

� ประเภทและสดัสว่นของสนิทรพัยใ์นพอรต์ของกองทนุสอดคลอ้งกบั

สรปุเงื�อนไขการเลือกกองทุนรวม

� ประเภทและสดัสว่นของสนิทรพัยใ์นพอรต์ของกองทนุสอดคลอ้งกบั
นโยบายการลงทนุ 

� ผลตอบแทนรวม (Total Return) > เกณฑม์าตรฐาน (Benchmark)

� อตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเสี�ยง ยิ�งสงูยิ�งดี

� อตัราผลตอบแทนที�คาดหวงัของพอรต์ (Expected Rate of Return) สอดคลอ้ง
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อตัราผลตอบแทนที�คาดหวงัของพอรต์ (Expected Rate of Return) สอดคลอ้ง
กบัอตัราผลตอบแทนที�ตอ้งการของพอรต์ (Required Rate of Return)

ตวัอย่าง พอรต์การลงทนุที�เหมาะสมกบัคณุสมบติัของผูล้งทนุ

พอรต์ระมดัระวงั
(Conservative)

พอรต์ปานกลาง
(Moderate)

พอรต์เชิงรกุ
(Aggressive)

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ
• รกัษาสภาพคล่อง
• ไมต่อ้งการสญูเสยี
  เงนิตน้ที�ลงทุน

• เพิ�มความมั �งคั �ง
• ยอมรบัผลขาดทุนไดบ้า้ง    
  หากทาํใหม้โีอกาสไดร้บั
  ผลตอบแทนที�สงูขึ%น

• เพิ�มความมั �งคั �ง
• ยอมรบัผลขาดทุนได้
  หากทาํใหม้โีอกาส
  ไดร้บัผลตอบแทนที�สงูขึ%น

ความเสี�ยง ตํ�า ปานกลาง สงู

กองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมตราสารหนี% กองทุนรวมหุน้
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ที�มา : หนงัสอืจดัทพัลงทุน

ความเสี�ยง ตํ�า ปานกลาง สงู
คณุสมบติัผูล้งทนุ

   * ความรู้ด้านการลงทนุ น้อย พอใช้ มาก
   * อายุ วยัใกลเ้กษยีณ 36 – 45 ปี 21 – 35 ปี
   * ระยะเวลาการลงทนุ 1 – 3 ปี 4 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี



ตวัอย่าง เป้าหมายเกบ็เงินไว้ใช้ยามเกษียณ

70%
20%

10%

50%
30%

20%

วยัเริ�มทาํงาน: รบัความเสี�ยงไดส้งู มรีะยะเวลาลงทุน
ยาวนาน อาจจดัพอรต์เชิงรกุ (Aggressive) และยงั

สามารถกระจายการลงทุนไปยงักองทุนรวมที�อยูใ่นประเภท
เดยีวกนั แต่มรีายละเอยีดนโยบายการลงทุนที�แตกต่างกนัได ้

กองทุนรวมตลาดเงนิ 10% กองทุนรวมหุน้ 70%

• กองทุนรวมตลาดเงนิที�ลงทนุในประเทศ
• กองทุนรวม LTF

วยักลางคน: รบัความเสี�ยงไดป้านกลาง เพราะมกัจะมี
ภาระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ%นจากการดแูลครอบครวัหรอื
ทรพัยส์นิ แต่กย็งัมรีะยะเวลาลงทุนอกียาวนาน 

อาจจดัพอรต์เสี�ยงปานกลาง (Moderate)  

กองทุนรวมตลาดเงนิ 20%

• กองทุนรวมตลาดเงนิตราสารภาครฐั

กองทุนรวมหุน้ 50%

• กองทุนรวม RMF
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กองทุนรวมตราสารหนี% 20%

• กองทุนรวมตลาดเงนิที�ลงทนุในประเทศ

• กองทุนรวมตราสารหนี%ระยะสั %น
• กองทุนรวมตราสารหนี%ระยะยาว

• กองทุนรวม LTF
• กองทุนรวมหุน้เตบิโต
• กองทุนรวมหุน้ขนาดเลก็ - กลาง

กองทุนรวมตราสารหนี% 30%

• กองทุนรวมตลาดเงนิตราสารภาครฐั
• กองทุนรวมตลาดเงนิตราสารภาคเอกชน

• กองทุนรวมตราสารหนี%ระยะสั %น
• กองทุนรวมหุน้กูร้ะยะยาวลงทนุในต่างประเทศ

• กองทุนรวม RMF
• กองทุนรวม LTF
• กองทุนรวมดชันี
• กองทุนรวมหุน้ปันผล

ตวัอย่าง เป้าหมายเกบ็เงินไว้ใช้ยามเกษียณ (ต่อ)

30%

40%

30%
10%

50%
40%

วยัใกล้เกษียณ: รบัความเสี�ยงไดน้้อย เพราะมรีะยะเวลา
การลงทุนไมม่าก และจาํเป็นตอ้งรกัษาเงนิตน้ไวใ้หไ้ด้

มากที�สุด เพื�อเอาไวใ้ชจ้า่ยหลงัเกษยีณ 
อาจจดัพอรต์แบบระมดัระวงั (Conservative)  

• กองทุนรวม LTF 

กองทุนรวมตลาดเงนิ 30%

• กองทุนรวมตลาดเงนิตราสารภาครฐั

กองทุนรวมหุน้ 30%

วยัหลงัเกษียณ: รบัความเสี�ยงไดน้้อย แต่ตอ้งการลงทุน
อยา่งต่อเนื�องจนสิ%นอายขุยั อาจจดัพอรต์แบบระมดัระวงั 
(Conservative) เพราะตอ้งรกัษาเงนิตน้ไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด
และเน้นการลงทุนที�สรา้งรายไดป้ระจาํหลงัเกษยีณดว้ย

• กองทุนรวมโครงสรา้งพื%นฐาน

กองทุนรวมตลาดเงนิ 40% กองทุนรวมหุน้ 10%

• กองทุนรวมตลาดเงนิที�ลงทนุในประเทศ
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• กองทุนรวม LTF 
• กองทุนรวมดชันี
• กองทุนรวมหุน้คุณค่า

กองทุนรวมตราสารหนี% 40%

• กองทุนรวมตราสารหนี%ระยะสั %น
• กองทุนรวม RMF 

• กองทุนรวมตลาดเงนิตราสารภาครฐั
• กองทุนรวมตลาดเงนิตราสารภาคเอกชน

• กองทุนรวมโครงสรา้งพื%นฐาน

กองทุนรวมตราสารหนี% 50%

• กองทุนรวมตราสารหนี%ระยะสั %น
• กองทุนรวมพนัธบตัรรฐับาล

• กองทุนรวมตลาดเงนิที�ลงทนุในประเทศ



พอรต์การลงทุนที�ดี ควรมีลกัษณะอย่างไร?
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• เน้นความปลอดภยัเป็นหลกั

vs

กลยทุธบ์ริหารพอรต์การลงทุน

กลยทุธเ์ชิงรกุ

กลยทุธเ์ชิงรบั

• เน้นการเตบิโตมากกวา่ความปลอดภยั
• ไดผ้ลตอบแทนสงูกวา่ผลตอบแทนของเกณฑม์าตรฐาน 

(Benchmark) หลงัหกัคา่ใชจ้า่ย

ตวัอย่างนโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุน้ที�ความเสี�ยงสงู 
ผลตอบแทนสงู มคีา่เบตา้หรอืระดบัของการเคลื�อนไหวที�

• เน้นความปลอดภยัเป็นหลกั
• ไดร้บัผลตอบแทนเท่ากบัหรอืใกลเ้คยีงผลตอบแทนของ

เกณฑม์าตรฐาน (Benchmark) 

ตวัอย่างนโยบายการลงทุน : 
•  ลงทุนในหลกัทรพัยท์ุกตวั
•  ลงทุนในหลกัทรพัยท์ี�เป็นตวัแทนแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
•  ลงทุนใน Index Fund 
•  ลงทุนในหุน้ที�ราคา เคลื�อนไหวองิกบัฤดกูาล หรอื
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ผลตอบแทนสงู มคีา่เบตา้หรอืระดบัของการเคลื�อนไหวที�
ผนัผวนมากกวา่กวา่ตลาด

ข้อดี : สามารถสรา้งพอรต์ที�ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูล้งทุนได้

ข้อเสีย :  คา่ใชจ้า่ยสูง

•  ลงทุนในหุน้ที�ราคา เคลื�อนไหวองิกบัฤดกูาล หรอื
 วฎัจกัรเศรษฐกจิอย่างมาก

ข้อดี :  คา่ใชจ้า่ยตํ�า / วดัและประเมนิผลไดง้า่ย
ข้อเสีย :   มคีา่เสยีโอกาสสงู / ผลตอบแทนอาจไม่ เป็นไป
ตามความความตอ้งการ



• กาํหนดระยะเวลาในการติดตาม 
เช่น ทุกเดือน  ทุกไตรมาส ทุก 1 ปี

• การติดตามการเปลี�ยนแปลง

ติดตามและวดัผลการลงทุนติดตามและวดัผลการลงทุน

ทราบผลการลงทุนจากไหน?ทราบผลการลงทุนจากไหน?
• การติดตามการเปลี�ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน

• การวดัผลการดาํเนินงานของ
พอรต์การลงทุน
� คาํนวณผลตอบแทนของกองทุนรวมจากการ

เปลี�ยนแปลงของ NAV 

• Statement รายงานมลูค่าการเปลี�ยนแปลง
ของราคาหลกัทรพัยท์ี�อยูใ่น Portfolio หรอื
ผลการดาํเนินงานของกองทุนจาก บล. / บลจ.

• Portfolio / Portfolio Simulator ในเวบ็ไซต์
ของ บล. / บลจ. / ตวัแทนขายหน่วยลงทุน

ทราบผลการลงทุนจากไหน?ทราบผลการลงทุนจากไหน?
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� นําผลตอบแทนไปเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑม์าตรฐานที�เหมาะสม

� หาสาเหตุความแตกต่างของผลการดาํเนินงาน
ของกลุ่มหลกัทรพัย ์และทาํการปรบัปรุงพอรต์
หรอืนโยบายการลงทุนต่อไป

ของ บล. / บลจ. / ตวัแทนขายหน่วยลงทุน

• Virtual Portfolio ในเวบ็ www.settrade.com

• การปรบัพอรต์ คอื การปรบัเพิ�มหรอืลดสดัสว่น

การปรบัปรงุพอรต์การลงทุน

• การปรบัพอรต์ คอื การปรบัเพิ�มหรอืลดสดัสว่น
การลงทนุแต่ละประเภทเพยีงเลก็น้อย (ประมาณ 
10 - 20%) เพื�อให้พอรต์การลงทุนยงัตอบ
โจทยเ์ป้าหมายในอนาคต และยงัอยู่ในระดบั
ความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

• ไมใ่ช่ การเปลี�ยนโครงสรา้งของพอรต์การลงทนุ
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• ไมใ่ช่ การเปลี�ยนโครงสรา้งของพอรต์การลงทนุ
จนผดิจากธรรมชาตหิรอืบุคลกิของเรา



• ปรบัปรงุพอรต์ เมื�อ...
– มีการเปลี�ยนแปลงของผูล้งทุน 

• ความมั �งคั �ง
• ผลตอบแทนที�ตอ้งการ
• ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

แนวทางในการปรบัพอรต์

– มีการเปลี�ยนแปลงของผูล้งทุน 
– มีการเปลี�ยนแปลงในผลตอบแทนและ

ความเสี�ยงของการลงทุนแต่ละประเภท
– สดัส่วนการลงทุนต่างไปจาก Strategic 

หรือ Policy Portfolio
– ถึงระยะเวลาที�กาํหนด เช่น 

ทุกไตรมาส ทุกเดือน หรือทุกปี

• ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้
• ระยะเวลาลงทุน 
• ความตอ้งการสภาพคล่อง
• รปูแบบหรอือตัราการเสยีภาษี
• กฎหมายหรอืกฎ ระเบยีบ
• ขอ้จาํกดัเฉพาะของผูล้งทุน

• ภาวะตลาด (กระทงิ / หม)ี
• ภาวะเศรษฐกจิ
•

• ภาวะตลาด (กระทงิ / หม)ี
• ภาวะเศรษฐกจิ
•
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ทุกไตรมาส ทุกเดือน หรือทุกปี
ภาวะเศรษฐกจิ
• นโยบายของธนาคารกลางประเทศต่างๆ 

(นโยบายการเงนิ)
• อตัราเงนิเฟ้อ
• การเปลี�ยนแปลงกฎ เกณฑ ์และภาระ

ภาษขีองการลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ

ภาวะเศรษฐกจิ
• นโยบายของธนาคารกลางประเทศต่างๆ 

(นโยบายการเงนิ)
• อตัราเงนิเฟ้อ
• การเปลี�ยนแปลงกฎ เกณฑ ์และภาระ

ภาษขีองการลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ

การทาํแบบทดสอบเพื�อหาพอรต์การลงทนุที�เหมาะสม 
(อย่างน้อยปีละ 1 ครั 0ง) จะช่วยให้ผู้ลงทนุสามารถปรบัเปลี�ยน

โครงสร้างพอรต์การลงทนุให้เหมาะสมกบัตนเองในขณะนั0นๆ ได้

 ขั 0นตอนการปรบัปรงุพอรต์ให้ปลอดภยั

กาํหนดช่วงการเปลี�ยนแปลงที�ยอมรบั
ได้ของสินทรพัยแ์ต่ละประเภท

11
1. กาํหนดตามช่วงเวลา เชน่ ทุก 6 เดอืน หรอืทุกปี
2. กาํหนดเป้าหมายในการปรบัพอรต์ เชน่ ถา้ 10%

หลกัเกณฑง่์ายๆ ในการหาช่วงเวลาปรบัพอรต์ 

ได้ของสินทรพัยแ์ต่ละประเภท
ถา้เกนิจากสดัสว่นนี% จะทาํการปรบัพอรต์ทนัท ี
เพื�อปรบัใหส้ดัสว่นการลงทุนกลบัมาเทา่เดมิ 
หรอืที�เรยีกกนัสั %นๆ วา่ “Rebalance”  

2. กาํหนดเป้าหมายในการปรบัพอรต์ เชน่ ถา้ 10%
จะปรบัพอรต์ 1 ครั %ง

3. กาํหนดช่วงเวลาและเป้าหมายในการปรบัพอรต์ 
เชน่ ถา้ครบ 6 เดอืน และพอรต์มกีาํไร 10% จะทาํการ
ปรบัพอรต์ 1 ครั %ง

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี0 กองทุนรวมหุ้น

พอรต์ตั %งตน้ 20% 30% 50%

ตวัอยา่ง
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ช่วงการเปลี�ยนแปลงที�ยอมรบัได้ ±5% ±5% ±10%

สดัส่วนสนิทรพัยใ์นพอรต์ที�ยอมรบัได้ 15%-25% 25%-35% 40%-60%

 หากสดัส่วนการถอืครองหุน้น้อยกวา่ 40% หรอืมากกวา่ 60% ของพอรต์ นกัลงทุนกจ็ะทาํการ
ปรบัพอรต์ใหก้ลบัมาเท่ากบัพอรต์ตั %งตน้ที�วางไว้ (Rebalance)  คอื ถอืหุน้ 50% ของพอรต์



 ขั 0นตอนการปรบัปรงุพอรต์ให้ปลอดภยั (ต่อ)

กาํหนดวิธีการปรบัพอรต์การลงทุน
เพื�อปรบัสมดุลของพอรต์การลงทุนใหส้ดัสว่นของ

22 1. ขาย / โยกสินทรพัยที์�เกินสดัส่วนเดิม 
(Overweight)

เพื�อปรบัสมดุลของพอรต์การลงทุนใหส้ดัสว่นของ
สนิทรพัยต่์างๆ กลบัมาอยูใ่นนโยบายการลงทุน

สว่นตวัหรอืพอรต์ตั %งตน้ที�วางไว ้ซึ�งจะชว่ยป้องกนั
ความเสี�ยงจากการลงทุนได้

(Overweight)

2. นําเงินมาเติมในพอรต์ โดยซื0อสินทรพัย์
ที�มีสดัส่วนตํ�ากว่าเดิม (Underweight)

เชน่ ขายหุน้ออกไปใหเ้หลอืสดัสว่นเพยีง 50% ของมลูคา่
พอรต์ แลว้นําเงนิไปซื%อสนิทรพัยป์ระเภทอื�นๆ เพื�อให้

กลบัมามสีดัสว่นเทา่เดมิในพอรต์ตั %งตน้
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ที�มีสดัส่วนตํ�ากว่าเดิม (Underweight)

ถา้ไดร้บัเงนิใหม ่อาจใชเ้งนิใหมใ่นการปรบัสดัสว่นการ
ลงทุน เชน่ ซื%อตราสารหนี% หรอืฝากเงนิเพิ�ม เพื�อให้

กลบัมามสีดัสว่น 30% และ 20% ตามลาํดบั

ตวัอย่าง กรณีที� 1:  
• นกัลงทุน A ยอมรบัความเสี�ยงได้ระดบัสงู (Aggressive)
• มพีอรต์ตั %งตน้ คอื กองทุนรวมหุน้ 70% กองทุนรวมตราสารหนี% 20% และกองทุนรวมตลาดเงนิอกี 10% 
• ปีที�ผา่นมาตลาดหุน้พุง่ขึ%นแบบทะยานฟ้า ทาํใหส้ดัสว่นของกองทุนรวมหุน้ในพอรต์เพิ�มขึ%น

พอรต์มีความเสี�ยงโดยรวมสงูขึ0น 
นกัลงทุน A ควรปรบัพอรต์โดย...

• ขาย / โยกเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ออกสว่นหนึ�ง และนําเงนิที�ไดไ้ปซื%อ
กองทุนรวมตราสารหนี%และกองทุนรวม
ตลาดเงนิเพิ�มขึ%น 
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70%
20%

10%

70%
20%

10%

77%
15%

8%

กองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมตราสารหนี% กองทุนรวมหุน้



ตวัอย่าง กรณีที� 2:  
• นกัลงทุน A ยอมรบัความเสี�ยงได้ระดบัสงู (Aggressive)
• มพีอรต์ตั %งตน้ คอื กองทุนรวมหุน้ 70% กองทุนรวมตราสารหนี% 20% และกองทุนรวมตลาดเงนิอกี 10% 
• ปีที�ผา่นมาตลาดหุน้ไมด่อียา่งที�คาดไว ้ทาํใหก้องทุนรวมหุน้ขาดทุน แต่กองทุนรวมตลาดเงนิและตราสาร

หนี%สรา้งผลตอบแทนไดม้ากขึ%น จงึมสีดัสว่นเงนิลงทุนเพิ�มขึ%น

พอรต์มีความเสี�ยงโดยรวมลดลง
นกัลงทุน A ควรปรบัพอรต์โดย...

• ขาย / โยกเงนิลงทุนจากกองทุนรวมตลาด
เงนิและตราสารหนี%ไปซื%อกองทุนรวมหุน้
เพิ�มขึ%น
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ไดซ้ื%อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้
ราคาถกูลง ตน้ทุนเฉลี�ยกล็ดลง 

โอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูในอนาคต
กเ็พิ�มขึ%นดว้ย

70%
20%

10%

70%
20%

10%

57%
32%

11%

กองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมตราสารหนี% กองทุนรวมหุน้

ตวัอย่าง กรณีที� 3: 
• นกัลงทุน B ยอมรบัความเสี�ยงได้ระดบัตํ�า (Conservative)
• มพีอรต์ตั %งตน้ คอื กองทุนรวมตราสารหนี% 70% กองทุนรวมหุน้ 20% และกองทุนรวมตลาดเงนิอกี 10%
• หากนกัลงทุน B พบวา่สภาวะตลาดอาจมกีารเปลี�ยนแปลงในระยะยาว จงึปรบัปรุงพอรต์ภายใตร้ะดบั

ความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้

ควรปรบัพอรต์โดย...
• เติมเงินใหม่ในกองทนุ

รวมหุ้นใหม้สีดัสว่นเงนิ
ลงทุนเพิ�มขึ%น

ควรปรบัพอรต์โดย...

70%

20%
10%

40%
50%

10%

80%

10%10%
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ควรปรบัพอรต์โดย...
• เติมเงินใหม่ในกองทนุ

รวมตราสารหนี0ใหม้ี
สดัสว่นเงนิลงทุนเพิ�มขึ%น

ตลาดเงนิ
ตราสารหนี%
หุน้

ตลาดเงนิ

หุน้
ตราสารหนี%

ตลาดเงนิ
ตราสารหนี%
หุน้



���� กรณีศึกษา :
คณุนรินทร ์กล้าลงทุน

���� กรณีศึกษา :
คณุนรินทร ์กล้าลงทุน

• ขอ้มลูการลงทนุของคณุนรนิทร์ กลา้ลงทนุ
• พอรต์กองทุนรวมของคุณนรนิทร์
• ขอ้มลูเพิ�มเตมิ... ชว่ยตดัสนิใจลงทนุ
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ข้อมลูการลงทุนของคณุนรินทร์

• ตอ้งการใชเ้งนิจาํนวน 4,000,000 บาท 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้า

ข้อมลูเกี�ยวกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

• คุณนรนิทรต์อบแบบสอบถาม TSI Risk 
Profile Questionnaire ไดร้บัคะแนน 

แผนการลงทุนของคณุนรินทร ์กล้าลงทุนแผนการลงทุนของคณุนรินทร ์กล้าลงทุน

ในอกี 30 ปีขา้งหน้า

• มเีงนิเยน็ที�สามารถลงทุนสมํ�าเสมอ
เดอืนละ 5,000 บาท เพื�อใหเ้งนิออม
เตบิโตในระยะยาว

• พอรต์ลงทุนปัจจบุนั ประกอบดว้ย

Profile Questionnaire ไดร้บัคะแนน 
34 คะแนน หรอืรบัความเสี�ยงได้สงู

• ความเขม้แขง็ทางการเงนิอยูใ่นระดบัดี

• ระยะเวลาลงทุนยาวนาน

• ไมต้่องการสภาพคล่อง
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100%

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

(50,000 บาท)



สรปุแผนการลงทุนคณุนรินทรแ์ละผลตอบแทนที�ต้องการ
มีเงิน 4 ล้านบาท * เพื�อใช้จ่าย 15,000 บาท/เดือน ไปอีก 20 ปีหลงัเกษียณ 
ระยะเวลาลงทนุ 30 ปี  / เงินลงทนุตั 0งต้น 50,000 บ. / เงินลงทนุเพิ�มสาํหรบั
เป้าหมาย 5,000 บาทต่อเดือน

เป้าหมาย

ข้อจาํกดัการลงทุน

���� ฝากเงิน (เฉลี Jย 1% ต่อปี)

ทางเลือกการออม / ลงทนุ
และผลตอบแทนที�ต้องการ

���� หยอดกระปกุ

เป้าหมาย 5,000 บาทต่อเดือน

����    มาก � � � � ปานกลาง        � � � � น้อย

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ในอีก 30 ปีข้างหน้า 
จะกลายเป็นกี�บาท **

2.15 ล้านบาท

1.85 ล้านบาท

เสี �ยงตํ �า

คุณนรนิทร ์ควรลงทนุใหไ้ดอ้ตัรา
ผลตอบแทนอยา่งน้อย 5% จงึจะ

บรรลุเป้าหมาย ดงันั %น นโยบายการ
ลงทุนหลกัของกองทุนที�เหมาะสม  

นโยบายตราสารทุน  

ความเสี�ยงที�ยอมรบัได้
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���� ลงทนุ (เฉลี Jย 5% ต่อปี)

���� ลงทนุ (เฉลี Jย 10% ต่อปี)

���� ลงทนุ (เฉลี Jย 3% ต่อปี)

* จาํนวนเงนิที�ตอ้งม ีณ วนัเกษยีณ ปรบัดว้ยอตัราผลตอบแทนขั %นตํ�า รวมอตัราเงนิเฟ้อ 3% แลว้
** คาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ต่อปี

4.20 ล้านบาท

10.74 ล้านบาท

2.98 ล้านบาท

เสี �ยงสงู

คณุนรินทร์

ควรปรบัให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

พอรต์กองทุนรวมของคณุนรินทร์พอรต์กองทุนรวมของคณุนรินทร์

พอรต์ลงทุนเบื0องต้นของคณุนรินทร์

ควรปรบัให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

สดัส่วนการลงทนุ
ในสินทรพัยแ์ต่ละประเภท

ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

ระดบัตํ�า
(Conservative)

ระดบัปานกลาง
(Moderate)

ระดบัสงู
(Aggressive)

กลุ่มคะแนน 6 - 15 16 - 31 32 - 42

สนิทรพัยเ์สี�ยงตํ�า 20 - 40% 10 - 30% 5 - 15%
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สนิทรพัยเ์สี�ยงตํ�า 20 - 40% 10 - 30% 5 - 15%

สนิทรพัยเ์สี�ยงปานกลาง 40 - 60% 30 - 40% 20 - 40%

สนิทรพัยเ์สี�ยงสงู 10 - 30% 50 - 60% 50 - 70%

อตัราผลตอบแทนของพอรต์* 3.96% - 5.80% 6.61% - 7.87% 7.13% - 8.62%

*อา้งองิผลตอบแทนเฉลี�ยยอ้นหลงั 5 ปีของ Benchmark ของกองทนุรวมหุน้ กองทนุรวมตราสารหนี% กองทนุรวมตลาดเงนิ



ปรบัพอรต์ลงทุนตั 0งต้นให้เหมาะสมกบัฐานะการเงิน ระยะเวลาลงทุน
และข้อจาํกดัการลงทุน เช่น ความต้องการสภาพคล่อง (Ability to Take Risk)

พอรต์ลงทุนเบื0องต้นของคณุนรินทร์ (ต่อ)

ปรบัสดัส่วนการลงทนุภายใต้

และข้อจาํกดัการลงทุน เช่น ความต้องการสภาพคล่อง (Ability to Take Risk)

� ฐานะการเงินปานกลาง
� มีระยะเวลาการลงทุนสั 0น
� ต้องการสภาพคล่องมาก

� ฐานะการเงินปานกลาง
� มีระยะเวลาการลงทุนสั 0น
� ต้องการสภาพคล่องมาก

� ฐานะการเงินดี
� มีระยะเวลาการลงทุนปานกลาง
� ต้องการสภาพคล่องบา้ง

� ฐานะการเงินดี
� มีระยะเวลาการลงทุนปานกลาง
� ต้องการสภาพคล่องบา้ง

� ฐานะการเงินดีมาก
� มีระยะเวลาการลงทุนยาว
� ไม่ต้องการสภาพคล่อง

� ฐานะการเงินดีมาก
� มีระยะเวลาการลงทุนยาว
� ไม่ต้องการสภาพคล่อง

ปรบัสดัส่วนการลงทนุภายใต้ ปรบัสดัส่วนการลงทนุภายใต้
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ปรบัสดัส่วนการลงทนุภายใต้
Risk tolerance zone

- สดัส่วนของสินทรพัยเ์สี�ยงตํ�า
- สดัส่วนของสินทรพัยเ์สี�ยงสงู

ปรบัสดัส่วนการลงทนุภายใต้
Risk tolerance zone

- สดัส่วนของสินทรพัยเ์สี�ยงตํ�า
- สดัส่วนของสินทรพัยเ์สี�ยงสงู

ปรบัสดัส่วนการลงทนุภายใต้
Risk tolerance zone

- สดัส่วนของสินทรพัยเ์สี�ยงตํ�า
- สดัส่วนของสินทรพัยเ์สี�ยงสงู

พอรต์ลงทุนปัจจบุนัพอรต์ลงทุนปัจจบุนั พอรต์ลงทุนที�เหมาะสมพอรต์ลงทุนที�เหมาะสม

คณุนรินทร ์ดาํเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกบั
ระดบัการยอมรบัความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ต้องการ

พอรต์ลงทุนที�เหมาะสมของคณุนรินทร์  

70%

20%

10%
กองทุนรวม
ตราสารหนี0

1,000 บ.

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

500 บ.

พอรต์ลงทุนปัจจบุนัพอรต์ลงทุนปัจจบุนั พอรต์ลงทุนที�เหมาะสมพอรต์ลงทุนที�เหมาะสม

DCA รายเดือน
5,000 บาท

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

(50,000 บาท)

5454

70%

กองทุนรวม
หุ้น 3,500 บ.

100%

คณุนรินทร์
ยอมรบัความเสี�ยงได้สงู 

*อา้งองิผลตอบแทนเฉลี�ยยอ้นหลงั 5 ปีของ Benchmark  กองทนุรวมหุน้ กองทนุรวมตราสารหนี% กองทนุรวมตลาดเงนิ ที�มา : www.aimc.or.th ขอ้มลู ณ วนัที� 6 ม.ิย. 
2560



อตัราผลตอบแทนที�จะได้รบัของพอรต์หาได้จากไหน?

 เบื%องตน้... คณุนรนิทรเ์ลอืกวธิกีารนําผลตอบแทนดชันชีี%วดัในอดตี
มาคาดการณ์ผลตอบแทนที�จะเกดิขึ%นในอนาคตมาคาดการณ์ผลตอบแทนที�จะเกดิขึ%นในอนาคต

ประเภทกองทนุ ดชันีชี0วดั (Benchmark) 5 Year Anlsd%
กองทุนรวมตราสารทุน อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์

(SET Index) หรอื SET 50 Index (Total Return Index)
10.52%

กองทุนรวมตราสารหนี0
ระยะยาว

อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีราคาพนัธบตัรรฐับาล 
TBMA Government Bond Index (Total Return Index)

4.77%

กองทุนรวมตลาดเงิน อตัราดอกเบี%ยเงนิฝากประจาํ 3 เดอืนของ 1.31%

5555

กองทุนรวมตลาดเงิน อตัราดอกเบี%ยเงนิฝากประจาํ 3 เดอืนของ
ของ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสกิรไทย / ธ.ไทยพาณชิย์

1.31%

ที�มา : www.aimc.or.th ขอ้มลู ณ วนัที� 6 ม.ิย. 2560

วิธีคาํนวณอตัราผลตอบแทนที�ได้รบัจากพอรต์การลงทุน
เป็นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนักตามมลูค่า

ประเภท อตัราผลตอบแทน พอรต์ฯ คณุนรินทร์ประเภท
กองทุนรวม

อตัราผลตอบแทน
ที�คาดว่าจะได้รบั*

(Ri)  

พอรต์ฯ คณุนรินทร์
(รบัความเสี�ยงได้สงู)

สดัส่วนการลงทุน
(Wi) 

WiRi

หุน้ 10.52% 70% 8.40%

ตราสารหนี% 4.77% 20% 1.00%

ตลาดเงนิ 1.31% 10% 0.10%70%

20%

10%
กองทุนรวม
ตราสารหนี0

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

5656

ตลาดเงนิ 1.31% 10% 0.10%

อตัราผลตอบแทน
ที�คาดหวงัของพอรต์ ( ) 8.45%

70%

กองทุนรวม
หุ้น

*อา้งองิผลตอบแทนเฉลี�ยยอ้นหลงั 5 ปีของ Benchmark  กองทนุรวมหุน้ กองทนุรวมตราสารหนี% กองทนุรวมตลาดเงนิ ที�มา : www.aimc.or.th ขอ้มลู ณ วนัที� 6 ม.ิย. 
2560



อตัราผลตอบแทนรวม
ของพอรต์ลงทุน

อตัราผลตอบแทนที�ต้องการ
เพื�อบรรลุเป้าหมายการลงทุน

ตรวจสอบว่า... พอรต์ลงทุนจะทาํให้บรรลเุป้าหมายหรือไม่

เปรียบเทียบกบัของพอรต์ลงทุน เพื�อบรรลุเป้าหมายการลงทุนเปรียบเทียบกบั

ผลตอบแทนที�จะได้รบั
จากพอรต์การลงทุน

= 8.45%*

ผลตอบแทนที�ต้องการ
เพื�อบรรลุเป้าหมายเกษียณ

 =  5 %
>

5757

มีโอกาสบรรลุเป้าหมาย
หรือได้มากกว่าที�คาดไว้
มีโอกาสบรรลุเป้าหมาย
หรือได้มากกว่าที�คาดไว้

*อา้งองิผลตอบแทนเฉลี�ยยอ้นหลงั 5 ปีของ Benchmark  กองทนุรวมหุน้ กองทนุรวมตราสารหนี% กองทนุรวมตลาดเงนิ ที�มา : www.aimc.or.th ขอ้มลู ณ วนัที� 6 ม.ิย. 
2560

ถ้าพอรต์ลงทุนเป็นพอรต์ที�เหมาะสมกบั

Willingness และ Ability ของผูล้งทุนแล้ว 

มีคาํถามต่อว่า...

“ ”
• ขยายระยะเวลาลงทุน หรือ

Willingness และ Ability ของผูล้งทุนแล้ว 

แต่ไมส่ามารถทาํให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนได้ จะทาํอย่างไร

“ ”

5858

• ขยายระยะเวลาลงทุน หรือ
• เพิ�มจาํนวนเงินลงทุน หรอื
• ลดขนาดของเป้าหมายการลงทุน



ข้อมลูเพิ�มเติม... ช่วยตดัสินใจลงทุนข้อมลูเพิ�มเติม... ช่วยตดัสินใจลงทุน

การวางแผนลงทุนเพื�อเกษียณผา่น #Investnow Starter

โปรแกรมนี0จะช่วยให้คณุค้นพบ 3 ทางรอด

5959

http://www.set.or.th/investnowstarter

โปรแกรมนี0จะช่วยให้คณุค้นพบ 3 ทางรอด
เพื�อเกษียณสขุ นอกจากนี0  ยงัแนะนําการ
จดัพอรต์ลงทุนที�เหมาะสม ให้คณุสามารถ
ประยกุตใ์ช้กบัแผนการเงินได้

การคดัเลือกกองทุนรวมผา่น Morningstar

6060

http://www.morningstarthailand.com



กาํหนดเงื�อนไขการ
ค้นหากองทนุรวม

�

เลือกดผูลตอบแทน
ตามระยะเวลา

�

6161

ตามระยะเวลา
ที�ต้องการลงทนุ

�
ศึกษาข้อมูลสาํคญั เช่น ข้อมูลสถิติ  ผลการดาํเนินงาน (ผลตอบแทน
และความเสี�ยง ฯลฯ) ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

เลือกเปรียบเทียบกองทุน
เมื�อคลกิที�กล่องของแต่ละกองทุน (สงูสุด 5 กองทุน/ครั %ง)
�

6262



• เขา้เวบ็ไซต์ www.settrade.com
• สรา้งพอรต์การลงทุนสว่นตวัสมบรูณ์แบบ 

ผา่นระบบพอรต์การลงทุนจาํลอง 

ทดลองสรา้งพอรต์ลงทุนจาํลองผา่น settrade.com

ผา่นระบบพอรต์การลงทุนจาํลอง 
(Virtual Portfolio) 

• สามารถซื%อและขายหุ้น ตราสารอนุพนัธ ์
หรือกองทุนรวม และ ตดิตามผลกาํไร/
ขาดทุน ทั %งแบบ Real-time และขอ้มลู
ยอ้นหลงั โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจริง 

6363

ทดลองสรา้งพอรต์ลงทุนส่วนตวัง่ายๆ ที� SETTRADE.com (ต่อ)
• กดเลอืก “Mutual Fund” เพื�อสรา้ง

พอรต์กองทุนรวมจาํลอง 
• กดเลอืก “Buy/Sell” เพื�อเพิ�มขอ้มลู• กดเลอืก “Buy/Sell” เพื�อเพิ�มขอ้มลู

กองทุนรวมที�ตอ้งการเขา้พอรต์

ชื�อกองทุน

6464

NAV ขณะซื%อ-ขาย

 จาํนวนเงนิ
หรอืจาํนวนหน่วย



ตวัอย่าง หน้าจอ
พอรต์ลงทนุจาํลอง

• สามารถใสจ่าํนวนกองทุน
ไดส้งูสดุ 30 กองทุน

 ตดิตามผลการลงทุนไดง้า่ยๆ 
ไมว่า่จะลงทุนบลจ.ไหน

ไดส้งูสดุ 30 กองทุน

6565

หมายเหต:ุ  Virtual Portfolio หรอื พอรต์การลงทนุจาํลองนี% เป็นเพยีงเครื�องมอืช่วยอาํนวยความสะดวกในการทดลองซื%อขาย และ/หรอื 
ตดิตามการลงทนุจาํลองในพอรต์ของทา่นเทา่นั %น ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูใหร้อบคอบ

www.set.or.th/educationwww.set.or.th/educationwww.set.or.th/financialplanningwww.set.or.th/financialplanning

6666

www.set.or.th/educationwww.set.or.th/educationwww.set.or.th/financialplanningwww.set.or.th/financialplanning

เผยแพร่ความรูด้า้นการวางแผนการเงนิใน
ทุกชว่งสาํคญัในชวีติคุณ และเป็นแหล่งสื�อ
การเรยีนรูต่้างๆ ไมว่า่จะเป็น Info/Motion 

Graphic บทความ คลปิความรู ้ฯลฯ

เผยแพร่ความรูด้า้นการวางแผนลงทุน 
และเป็นแหล่งสื�อการเรยีนรูต่้างๆ ไมว่า่จะ

เป็นคอรส์อบรม/สมัมนาออนไลน์ 
Info/Motion Graphic บทความ ฯลฯ



www.set.or.thwww.set.or.th www.settrade.comwww.settrade.com

รวบรวมข้อมูล
ภาวะตลาด 
การซื0อขาย 

รวมทั 0งข่าวและ

รวบรวมข้อมูล
รายละเอียดของ

หลกัทรพัยท์ั 0งหมด
ในตลาด รวมทั 0ง
กฏเกณฑ ์และ

ข้อมูลการซื0อขาย รวมทั 0งข่าวและ
บทวิเคราะหจ์าก
โบรกเกอรต่์างๆ

ข้อมูลการซื0อขาย

www.aimc.or.thwww.aimc.or.th
รวบรวมข้อมูลสถิติ

เกี�ยวกบักองทุน
รวมต่างๆ และ

www.morningstarthailand.comwww.morningstarthailand.com

รวบรวมข้อมูล
เกี�ยวกบักองทุน

6767

รวมต่างๆ และ
ผลการดาํเนินงาน

ของกองทุน

รวบรวมข้อมูล
เกี�ยวกบักองทุน

รวมต่างๆ ค้นหา
กองทุนที�น่าสนใจ 
และเปรียบเทียบ

ผลการดาํเนินงาน
ของกองทุน

6868



40.00%

60.00%

80.00%

ผลตอบแทนของหุ้น ทองคาํ พนัธบตัร และเงินฝาก ในช่วง 10 ปีที�ผา่นมา

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

6969

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

หุน้ -1.99% 35.47% -44.11% 61.06% 48.26% 2.71% 39.00% -4.69% 25.69% -10.37% 26.26%

ทองคาํ 23.18% 30.95% 5.80% 24.73% 29.48% 10.52% 6.96% -27.97% -1.34% -10.20% 8.56%

ตราสารหนี% 5.47% 7.62% 18.77% -4.19% 5.75% 5.60% 3.29% 2.13% 9.35% 5.08% 1.60%

เงนิฝาก 4.00% 2.30% 1.80% 0.76% 1.49% 2.74% 2.41% 2.21% 1.79% 1.39% 1.37%

-60.00%

Source: SETAMART / Bloomberg / ThaiBMA / MOC 


