
1111

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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บรรยายโดย
  ธนวัฒน  เกตวงกต
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รูจัก DR สักนิด กอนคดิเทรด

กลไกการเคลือ่นไหวของราคา DR

วิธีการเลอืกลงทุนใน DR

หัวขอการบรรยาย

2

1

3
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รูจัก DR สักนิด กอนคิดเทรด

• DR คืออะไร
• การลงทุนใน DR กับ การลงทุนโดยตรงตางประเทศ ตางกันอยางไร 
• จุดเดนของการลงทุน DR

1



5555ท่ีมาภาพ : Flaticon

DR

ตราสารแสดงสทิธ ิการฝากหลกัทรพัยตางประเทศ
Depositary Receipt 
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DR
เปนเครือ่งมือที่อาํนวยความสะดวกใหผูลงทุน ในการลงทุน
หลักทรพัยตางประเทศ ผูถือ DR จะไดรบัสิทธปิระโยชนตางๆ 

เสมือนไปลงทุนในหลกัทรพัยที่อยูตางประเทศโดยตรง 
เพิ่มโอกาสในการกระจายการลงทุนไปในหลกัทรพัยตางประเทศ
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 DR คืออะไร
• เปนตราสารท่ีออกแบบเพ่ือใหนักลงทุนสามารถซื้อขายหุน 

หรือ ETF ตางประเทศได โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• ผูถือ DR เสมือนถือหลักทรัพยตางประเทศ

• ผูถือ DR ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เสมือนไปลงทุนในหลักทรัพย
ท่ีอยูตางประเทศโดยตรง 

• ผูออก DR คือ บริษัทหลักทรัพย หรือธนาคารพาณิชย 
ท่ีไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต. 

• ผูออก DR จะเปนผูไปซื้อหุนตางประเทศ และนําหุนตางประเทศน้ัน
มาเสนอขายใหกับผูลงทุนไทย
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เหมือนการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย SET

ตามเวลาตลาดหลักทรัพย SET

เงินบาท

อัตราเดียวกับหุนในตลาดหลักทรัพย SET 

ติดตามจากเว็บไซตตลท. และเว็บไซตผูออก DR

เหมือนการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย SET 

ตองเปดบัญชีซ้ือขายหุนตางประเทศ

ตามเวลาของตลาดหลักทรัพยตางประเทศ

สกุลเงินตางประเทศ

ตามท่ีโบรกเกอรกําหนด

ติดตามจากโบรกเกอรท่ีใหบริการ

ขึ้นกับกฎหมายของตางประเทศ

DR หุนตางประเทศ

 การลงทุนใน DR กับ การลงทุนโดยตรงตางประเทศ ตางกันอยางไร ??

วิธีการซื้อขาย

เวลาซือ้ขาย

ภาษี

ขาวสารขอมลู

คาธรรมเนยีม

สกุลเงนิ
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 จุดเดนของการลงทุน DR
• ลงทุนในหุนหรือ ETF ตางประเทศ โดยไมตองเปดบัญชี

เพ่ือซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

• ซื้อขายโดยใชบัญชีซื้อขายเดียวกับหุน

• เพ่ิมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนหุนหรือ ETF ตางประเทศ

• ไมตองแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากซ้ือขายเปนเงินบาท

• ซื้อขายไดต้ังแต 1 หนวย

• ถือ DR มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนและเงินปนผลจากหุนหรือ ETF 
ตางประเทศ
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• ผูลงทุนไทยสามารถใชบัญชีซ้ือขายหุน
ในการซ้ือขาย DR ในรูปสกุลเงินบาทไดทันที 

• สามารถติดตามขาวสารและสิทธิประโยชนท่ีเกิดขึ้นไดจาก
การรายงานขาวของผูออก DR 

• สรางพอรต DR เพ่ือการลงทุนระยะส้ัน/ยาว ไดสะดวก 
เพ่ิมโอกาสในการรับผลตอบแทนจากหุนหรือ ETF 
ตางประเทศ

• การปรับพอรตหรือการขายหลักทรัพยเพ่ือรับเปนเงินสด
สามารถทําไดงาย ไมจําเปนตองมีภาระเร่ืองการโอนเงิน
ระหวางประเทศ

เปนผลติภัณฑทีอ่ํานวยความสะดวก
ใหกบัผูลงทนุในการลงทนุ
หลักทรัพยทีอ่ยูตางประเทศ 

เพิ่มโอกาสในการกระจาย
การลงทนุไปยงั

หุนหรือ ETF ที่อยูในตางประเทศ 

ประโยชนของการลงทุนใน DR
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กําไรจากสวนตางของ
ราคา (Capital gain)

ผลตอบแทน เงินปนผล (Dividend) 
และสทิธปิระโยชนอืน่ๆ 

ผูถือ DR มีโอกาสไดรับเงินปนผล
หรือสิทธิประโยชนท่ีเกิดจาก
หลักทรัพยตางประเทศ หลังหัก

คาใชจายของการดําเนินการ (ถามี) 
ตามท่ีระบุไวในสัญญารับฝาก* 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DR

* สัญญารับฝาก หมายถึง สัญญาวาดวยสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรพัยตางประเทศ และผูถือตราสารดงักลาว
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ความเสีย่งจาก
ความผันผวนของ

ราคา DR 

ความเสีย่งจาก
อัตรา

แลกเปลีย่น

ความเสีย่งจาก
ความผันผวนของ
ราคาหลกัทรพัย
ตางประเทศ

ความเสีย่งดาน
เครดติ

ของผูออก

ความเส่ียงจากการลงทุนใน DR
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กลไกการเคล่ือนไหวของราคา DR

• กลไกท่ีมาของ DR
• ลักษณะของ DR 
• กลไกราคาของ DR เปนอยางไร

2
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นักลงทนุ

 กลไกท่ีมาของ DR

ซื้อขาย DR 

TSD
แจงนายทะเบยีนออก DR

DR Issuer

Custodian / 
Foreign Broker

ตลาดหลกัทรพัย
ตางประเทศ

Foreign Broker

สรางหนวย DR

รวบรวมคําสั่งซือ้ DR 
จากผูลงทนุ

ซื้อหลักทรพัย
ตางประเทศ

สงมอบหลักทรพัย
ตางประเทศ

สั่งซื้อหลกัทรพัย
ตางประเทศ

ตรวจสอบจาํนวนหลักทรพัย
ตางประเทศ

จดทะเบยีน DR 
เพือ่ซือ้ขาย

9

1

2

3

4

56

7

8

ซื้อขาย DR ในประเทศ ซื้อขายสนิทรัพยอางองิในตางประเทศ
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 ลักษณะของ DR

สินทรพัย
อางอิงของ

DR

หุนสามญัหรอือีทเีอฟ
ที่ซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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หุนสามัญที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย

ตางประเทศที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ยอมรับ

ETF ในตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศ ตามที่ ก.ล.ต. 

กําหนด

หุนสามัญที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
ที่ตั้งอยู ในกลุมอนุภูมิภาคลุม
แมน้าํโขง และมีมูลคาตามราคา
ตลาดเฉลี่ย 15 วันทาํการ
ยอนหลังไมนอยกวา 2,000 

ลานบาท

หลักทรัพยท่ีนํามาออก DR ได
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U
ความยาวสูงสดุไมเกนิ 10 ตัวอักษร

ชื่อยอหลกัทรพัยตางประเทศ หมายเลขบรษิัทสมาชกิผูออก

APPR99 • DR ของหลักทรัพยช่ือ APPR
• ออกโดยบริษัทหลักทรัพยหมายเลข 99

สัญลักษณของ DR

U U U U U U U 0 0
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ต่ํากวา 2 บาท 0.01 บาท

ตั้งแต 2 บาท แตต่ํากวา 5 บาท 0.02 บาท

ตั้งแต 5 บาท แตต่ํากวา 10 บาท 0.05 บาท

ตั้งแต 10 บาท แตต่าํกวา 25 บาท 0.10 บาท

ตั้งแต 25 บาท แตต่าํกวา 100 บาท 0.25 บาท

ตั้งแต 100 บาท แตต่าํกวา 200 บาท 0.50 บาท

ตั้งแต 200 บาท แตต่าํกวา 400 บาท 1.00 บาท

ตั้งแต 400 บาทข้ึนไป 2.00 บาท

ชวงการเปลี่ยนแปลงราคาของ DR

ระดับราคาตลาด ชวงราคา

* เชนเดียวกับหุนในตลาดหลักทรัพย
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วันกอนหนา (T-1)

 ราคา DR สามารถเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงได สูงสุดไดไมเกนิรอยละ 30 ของราคาปดวนักอนหนา
* เชนเดียวกับหุนในตลาดหลักทรัพย

T : วันซื้อขายหลักทรัพย

ราคาสงูสดุของวันนี้  =  +30% ของ 10 บาท = 13 บาท
ราคาต่าํสดุของวัันนี้  =  -30% ของ 10 บาท = 7 บาท

ราคาปด DR = 10.00 บาท

วันนี้ (T)

การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดในแตละวัน
(Price Limit) 

202020202020

การข้ึนเครื่องหมายตางๆ

สินทรพัยอางองิ

H 
(Halt)

SP 
(Suspension)

DR

H 
(Halt)

SP 
(Suspension)

ผูออก DR 
แจง 
SET
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คาธรรมเนียมการซ้ือขาย DR

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมซือ้ขาย 

(คา commission) 
เหมือนหลักทรัพยท่ัวไป

คาธรรมเนียมที่ผูออกอาจเรยีกเกบ็ 
กรณีมีการจายสิทธิประโยชน เชน เงิน
ปนผล เปนตน ตามเงื่อนไขท่ีระบุใน
สัญญารับฝาก DR

22222222

วันทาํการซื้อขายหลักทรัพย : วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันหยุดตลาดหลักทรัพย)
เวลาทาํการซื้อขาย             : 09.30 – 17.00 น.

สุมเพื่อเลือกเวลาเปด
ในชวง 

09.55 – 10.00 น.

สุมเพื่อเลือกเวลาเปด
ในชวง 

14.25 – 14.30 น.

สุมเพื่อเลือกเวลาปด
ในชวง 

16.35 – 16.40 น.

* เชนเดียวกับหุนในตลาดหลักทรัพย

การซ้ือขายและชําระราคา DR
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1 2 ลงทุนผานอินเตอรเน็ตลงทุนผานผูแนะนําการลงทุน

ระบบซื้อขาย (SET CONNECT)

จับคูคําส่ังตาม Price then Time Priority

ผูซื้อ DR ผูขาย DR

Broker Broker

รายงานการจับคู
การซ้ือขาย

Computer Mobile

ท่ีมาภาพ  :  F lat icon

ชองทางและกลการซ้ือขาย DR
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* เ ร่ิมใชเกณฑ T+2 วันท่ี 2 มี.ค 2561

กระบวนการหลังการซ้ือขาย DR ท่ีผู ซ้ือจะตองชําระเงินคาซ้ือและรับมอบ DR 
สวนผูขายจะตองสงมอบ DR และรับชําระเงินคาขาย 

โดยตองดําเนินการใน 2 วันทําการนับจากวันท่ีซ้ือขาย (T+2)

FRI SAT SUN MON TUE

สงคําส่ังซื้อ/ขาย ไดรับ DR/เงิน

T+2

T T+1 T+2

ชําระราคาและสงมอบ DR
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)  

การเคลือ่นไหว
ราคาของ 

DR 
เปนอยางไร ?

  

หลักทรพัยอางองิ 
ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน 

 กลไกราคาของ DR
ราคาเคลือ่นไหวตาม….

ปจจยัอืน่ๆ 
เชน สภาวะตลาด 
ความตองการของนักลงทุน
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เปดบญัชซีือ้ขาย 
(Cash Account หรือ 
Margin Account) 

กับ Broker

ดูราคาซือ้ขาย
แบบ Real Time

สงคําสั่งซื้อขาย 
(Bid หรือ Offer) ผาน บล.

ไดรบัหนวย DR
จายคาธรรมเนยีม

การซื้อ/ขายใหโบรกเกอร

1 2 3 4

ข้ันตอนการลงทุนใน DR

T T+2

ซื้อขายงายดวยบญัชเีดยีวกับบัญชซีื้อขายหุน
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วิธีการและเงื่อนไขการสงคําสั่งซ้ือขาย DR

 สงคําส่ังซื้อขายเหมือนหุน โดยจะไดรับการจับคู
ตามหลัก Price Then Time Priority

 ราคาสูงสุด – ราคาตํ่าสุดในแตละวัน (Ceiling - Floor) 
ไมเกิน 30% ของราคาปดวันทําการกอนหนา

 หนวยการซื้อขายข้ันตํ่า 1 Board Lot (1 DR)

 การเคล่ือนไหวของราคา (Tick Size) เหมือนหุนสามัญ
ท่ัวไป)
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ตัวอยางหนาจอการซ้ือขาย DR
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วิธีการเลือกลงทุนใน DR

• วิธีการเลือก DR
• กลยุทธการลงทุนใน DR
• แหลงเรียนรูดานการลงทุน

3
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วิธีการเลือก DR

เลือกลงทุนใน
หลักทรพัยตางประเทศ

ที่มีความนาสนใจในการลงทุน

ตรวจสอบเงื่อนไข
ของ

สัญญารบัฝาก

1 2
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แลวจะเลอืกหลักทรพัยตางประเทศทีน่าสนใจ อยางไร ?
วิธีเลอืก DR ที่อางองิหุนตางประเทศ วิธีเลอืก DR ที่อางองิ ETF ตางประเทศ

 วิเคราะหดานพืน้ฐาน+ความสามารถของบริษทั จากการ
ดําเนินงานในอดีต
 มีผลประกอบการดี กิจการเตบิโตตอเนือ่ง
 มีกําไรอยางสม่าํเสมอ ไมมปีญหาขาดทนุ
 ดูอัตราสวนทางการเงนิประกอบ เชน P/E P/BV ROE
 ความสามารถของผูบรหิาร และธรรมาภิบาลของบรษิทั

 วิเคราะหดาน ปจจัยทางดานเทคนคิ เชน ราคายอนหลงั

 วิเคราะหจากองคประกอบของสนิทรัพยอางองิ 
ไดแก 
 มุงสรางผลตอบแทนอางองิดัชนรีาคาหุน
 พิจารณาหุน เชนเดียวกบัการเลอืกหุน

 วิเคราะหดาน ปจจัยทางดานเทคนคิ เชน ราคา
ยอนหลงั

1

วิธกีารเลอืก DR
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• สิทธิประโยชนที่ผูถอื DR จะไดรับ
• คาใชจายที่ผูออก DR เรียกเก็บ
• การทําหนาที่ของ MM (ถามี)
• เงื่อนไขและวธิีการรบัซื้อคนื DR

การตรวจสอบเงือ่นไขของสญัญารบัฝาก2

รวมถึงอยาลมืวิเคราะห ความสามารถในการปฏิบัตหินาที่ของผูออก DR

วิธกีารเลอืก DR
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Market Timing

Dollar Cost Averaging
DCA

กลยุทธการลงทุนใน DR
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    การลงทุนโดยคาดการณทิศทางตลาด 
ใชการวิเคราะหทางเทคนิค และการวิเคราะหเศรษฐกิจประกอบกัน 

แลวตัดสินใจลงทุน 
เพื่อใหสามารถซื้อ DR ณ ราคาที่ดีที่สุด และขายในราคาที่ดีที่สุดเชนกัน

Market Timing
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หากลงทุนดวยวิธี Market Timing

เ ดือน ราคาซื้อ  (บาท/DR) เ งินลงทุน  (บาท) จํานวน  (DR)
1 20.00
2 20.50
3 20.10
4 20.00 60,000 3,000
5 20.50
6 21.00
7 21.40
8 22.00
9 22.50

10 22.90
11 23.50 60,000 2,553
12 23.00

เ ม่ือครบ 12 เดือน หากนาย A ขาย DR 
จะไดรับผลตอบแทน 15.00%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน
                     เงินลงทุน
= (69,000 – 60,000) = 15.00%

60,000  

ถา จับจังหวะถูก เขาซื้อตอน เม.ย.

เ ม่ือครบ 12 เดือน หากนาย A ขาย DR 
จะขาดทุน -2.16%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน
                     เงินลงทุน
= (58,719 – 60,000) = -2.14%

60,000  

ถา จับจังหวะผิด เขาซื้อตอน พ.ย.

Case Study  
Market Timing

สิ้นเดือน ธ.ค. ราคา
อยูที่ 23 บาท
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     การทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุน 
โดยซื้อหลักทรัพยดวยจาํนวนเงินที่เทาๆ กันทุกเดือน 
จะทาํใหไดราคาตนทุนของหลักทรัพยแบบถัวเฉลี่ย 
จึงมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

เพราะถึงแมวาจะไมไดกาํไรสูงสุด แตก็ไมมีทางขาดทุนแบบกูไมกลับ

Dollar Cost Averaging : DCA
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หากลงทุนดวยวิธี DCA
เ ดือน ราคาซื้อ  (บาท/DR) เ งินลงทุน  (บาท) จํานวน  (DR)

1 20.00 5,000 250
2 20.50 5,000 243
3 20.10 5,000 248
2 20.50 5,000 243
5 20.50 5,000 243
6 21.00 5,000 238
7 21.40 5,000 233
8 22.00 5,000 227
9 22.50 5,000 222

10 22.90 5,000 218
11 23.50 5,000 212
12 23.00 5,000 217

Case Study  
DCA

วิธีคาํนวณอัตราผลตอบแทน

1. คํานวณมูลคาพอรตปลายงวด

2.คํานวณอัตราผลตอบแทน

5,000 บาท/เดือน

ทุกวันที่ 30 (12 เดือน)

เ ม่ือครบ 12 เดือน 
ขาย DR จะไดรับผลตอบแทน 7.10%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน
                     เงินลงทุน
= (64,262 – 60,000) = 7.10%

60,000  

= ราคาตลาด ณ  สิ้นงวด x จํานวนหุนในพอรต
= 23.00 x 2,794 = 64,262 บาท  

ราคาเฉล่ีย 21.47 60,000 2,794
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ปจจุบันมี บล. / บลจ. หลายแหงใหบริการการลงทุนแบบ DCA โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อนําไปลงทุนใน “DR” 
มีวิธีการงายๆ ดังน้ี

เลือก DR ที่ตองการลงทุน
เลือก DR ท่ี เหมาะกับสไตล
การลงทุนและความเสี่ยงท่ียอมรับ
ไดของคุณ

01 02
กําหนดจาํนวนเงินกําหนด 
“จํานวนเงิน” ท่ีจะทยอยออม เชน 
1,000 บาทตอเดือน

03
ตรวจสอบความถูกตอง
อยาลืม… ตรวจสอบความถูกตอง
ของการซื้อขายและหม่ันติดตาม
บันทึกขอมูล

04

ข้ันตอนการทํา DCA

ศึกษารายละเอียดบริการ DCA ของ บล. ไดที่ https://www.set.or.th/th/investnow 

ท่ีมาภาพ : Flaticon

กําหนดความถี่
กําหนดวันที่จะลงทุน ระยะเวลา
ในการออม และความถี่ เชน เดือน
ละ 1 คร้ัง หรือตามท่ี บล.กําหนด
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ตองมีวินัยในการออม
และการลงทุน
อยางสมํ่าเสมอ

ขอจํากัดในการลงทุนแบบ DCA

ผลตอบแทนอาจ
นอยกวาการซื้อขาย

แบบครั้งเดียว 
(กรณีตลาดขาข้ึน) 

ตองคาํนึงถึงสภาพคลอง
ในการซื้อขาย 

ไมสามารถถอนเงิน
มาใชไดในทันที

พอรตเติบโตชา 
เ น่ืองจากทยอยสะสม
เงินลงทุนทีละนอย

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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แหลงเรียนรูดานการลงทุน

www.set.or.th/education www.set.or.th/investnow
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พรอมใหบรกิาร… 
เรียนรูออนไลน

https://elearning.set.or.th/

42424242


