
11

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธิ์ของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการที่เขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
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บรรยายโดย
คุณนฤมล บุญสนอง
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ลงทุนหุน…ทางลัดสูความมั่งคั่งอยางมั่นคง

เริ่มตน…คนหา “หุนตัวแรก”

ซื้อขายหุนอยางมั่นใจ ตองเขาใจกลไกตลาด

เลือกกลยุทธเปน เห็นผลตอบแทน

หัวขอการบรรยาย

2

1

3

4
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ลงทุนหุน… ทางลัดสูความมั่งคั่ง อยางมั่นคง

• หุนสามัญ…ขุมทรัพยสูความมั่งคั่ง

• ราคาหุนมาจากไหน…ใครบอกที?

1
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 หุนสามัญ… ขุมทรัพยสูความมั่งคัง่ หุนสามัญ… ขุมทรัพยสูความมั่งคัง่

ที่มาภาพ : Flaticon

กําไรจากสวนตางราคา
 (Capital Gain )

เงินปนผล (Dividend)

สิทธิ (Rights)

• ตราสารประเภทหุนทุน

• ออกโดยบริษัทจาํกัดมหาชนที่
ตองการระดมเงินทุน

“หุน” คืออะไร?

ตัวกลางการซื้อขายบริษัท / กิจการ นักลงทุน
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ลงทุนในหุนไดอะไร?

เงินปนผล

สวนตางราคา

สิทธิผูถือหุน

ซื้อ 100

ซื้อ 100

รับเงินปนผล 10

ไมไดรับเงินปนผล

ผลตอบแทน

ความเสี่ยง

ขาย 120

ขาย 80 

ผลตอบแทน

ความเสี่ยง

กําไร 20

ขาดทุน 20

สิทธิในการจองซื้อหุนออกใหม

สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม

ที่มาภาพ : Flaticon
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ลงทุนหุน…ดีอยางไร?

 หุนผลตอบแทนที่ดี ที่ สุด
ในระยะยาว

 ลงทุนหุนไทยมีโอกาสได กําไร
มากกวาขาดทุน

 ยิ่งลงทุนหุนไทยในระยะยาว
แทบไม มี โอกาสขาดทุน  

 Dividend Yield เฉ ลี่ยของหุน
ในตลาดหลักทรัพยฯ  อยู ที่
ประมาณ 3%

 มากกวา  50 % ของบริษัท
จดทะเบียนจายเ งินปนผล

 เ งินปนผลเครดิตภาษีได   

 โอกาสในการเปนเจาของ
กิจการดีๆ  โดยไมตองเริ่มตนเอง

 มี กิจการให เ ลือกสรรมากกวา  
725 กิจการ

โอกาสในการสราง
ผลตอบแทน

1

ความนาสนใจ
ของเงินปนผล

2

เจาของกิจการ
โดยไมตองนับ 1

3

>> >>฿

ที่มาภาพ : Flaticon

ขอมูล  ณ  สิ้น เ ดือน  ธ .ค .  62
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คํานวณผลตอบแทนแบบอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอป (CAGR)
เงินฝาก : อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจํา 1 ป (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ)
ตราสารหนี้ : อัตราผลตอบแทนจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Index)
หุน : อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวม (SET Total Return Index)

ลงทุนในหุนระยะยาว 10 ปขึ้นไป
ใหผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ

 “หุน”
1.37%

7.14%
3.99% 1.46%

5.60% 4.33%

1.75%

5.40%

11.82%

1.90%
5.34%

10.02%

3ผลตอบแทนเฉลี่ย
ยอนหลัง ป 5ผลตอบแทนเฉลี่ย

ยอนหลัง ป

10ผลตอบแทนเฉลี่ย
ยอนหลัง ป 15ผลตอบแทนเฉลี่ย

ยอนหลัง ป

(ป 2559 – 2562) (ป 2557 – 2562)

(ป 2552 – 2562) (ป 2547 – 2562)

เงินฝาก ตราสารหนี้ หุน

2545

1.00%
1.00%
2.50%
4.00%
2.30%
1.80%
0.76%
1.49%
2.74%
2.41%
2.21%
1.79%
1.39%
1.37%
1.37%
1.37%
1.37%

-2.50%
2.87%
-0.23%
5.48%
7.63%
18.78%
-4.18%
5.76%
5.61%
3.30%
2.14%
9.37%
5.09%
1.61%
5.45%
1.18%
15.25%

126.35%
-10.64%
11.22%
-0.26%
31.37%
-45.10%
71.35%
47.80%
3.69%
40.53%
-3.63%
19.12%
-11.23%
23.85%
17.30%
-8.08%
4.15%

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ป

ผลตอบแทนรายปจากการลงทุนในตราสารการเงินประเภทตางๆ
ป 2545 – 2562

อัตราเงินเฟอ

1.79%
2.73%
4.53%
4.70%
2.30%
5.50%
-0.90%
3.30%
3.80%
3.00%
2.20%
1.90%
-0.90%
0.60%
0.62%
1.07%
0.71%

ปฐาน

แตกม็คีวามผนัผวนระหวางทางทีต่องเจอ
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5.64%

123.52%

47.68%

-32.85%
-7.13%

-4.91%

24.36%
15.85% 14.89%

2.99%

57.84%

41.38%39.56%

129.41%

-26.66%

19.66%
28.50%

90.37%

-17.32%
-3.58%

-31.57%

ผลตอบแทนรายป

2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2323 2533 2534 2535 2536 2378 2538 2539

การเคลื่อนไหวของ SET ในอดีตที่ผานมา

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield)
เนื่องจาก SET TRI Index เริ่มจัดทําขอมูลในป พ.ศ 2545 
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-49.14%

-3.19%

36.05%

-42.36%

14.94%
20.04%

118.48%

-10.73%

10.21%

-0.51%

29.53%

-40.99%

66.90%

43.52%

3.00%

38.74%

-3.46%

18.26%

-10.64%

22.83%
16.36%

-7.60%

4.15%

การเคลื่อนไหวของ SET ในอดีตที่ผานมา (ตอ)

วิกฤต
ตมยาํ
กุง

วิกฤต
Y2K

ปลด
หนี้ 

IMF

วิกฤต
Subprime

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield)
เนื่องจาก SET TRI Index เริ่มจัดทําขอมูลในป พ.ศ 2545 

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
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129.41%

-49.14%

49.06%

-23.37%

33.62%

-5.75%

22.47%

-4.84%

20.70%

2.28%

ต่ําสดุ

20ป
15ป

10ป

5ป

1ป

สูงสดุ

การลงทุนระยะยาว

มีความผันผวน
มากกวา
การลงทุนระยะสั้นๆ

ยิ่งลงทุนหุนระยะยาว
โอกาสขาดทุน
จะยิ่งนอยลง

ที่มา : SETSMART
หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield) 

คํานวณผลตอบแทนแบบคาเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean)

12.12%

3.19%

25ป

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ในตลาดหุนไทย
ป 2518 – 2562

การลงทุนในหุนระยะยาว… ชวยลดความผันผวนได
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ขาย
มูลคาที่ แทจ ริง  
<  ราคาตลาด

ปจจัยที่ เปนตัวกาํหนดราคาหุนปจจัยที่ เปนตัวกาํหนดราคาหุน

ผลตอบแทน
ที่คาดวาจะได รับ
ผลตอบแทน

ที่คาดวาจะได รับ

ราคาหุนในตลาดราคาหุนในตลาด

Sentiment 
ในการลงทุน

แรงซื้อและแรงขายแรงซื้อและแรงขาย

ซื้อ > ขาย   ราคาตลาดสูงขึ้น

ขาย > ซื้อ   ราคาตลาดต่าํลง

ซื้อ
มูลคาที่ แทจ ริง  
>  ราคาตลาด

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท

เปรียบเทียบกับ

มูลคาที่แทจริง

ความเสี่ยงที่ จะตองเผชิญ
จากการลงทุน

ความเสี่ยงที่ จะตองเผชิญ
จากการลงทุน

ปจจัยที่ทาํใหราคาตลาดหุนขึ้นลงปจจัยที่ทาํใหราคาตลาดหุนขึ้นลง

 ราคาหุนมาจากไหน…ใครบอกที? ราคาหุนมาจากไหน…ใครบอกที?
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SET Index คืออะไร?

สูตรการคาํนวณดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย 
(SET Index)

= มูลคาตลาดรวมวันปจจุบัน (Current Market Value) x 100
มูลคาตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)

สีเขียว

สีแดง

หากดัชนีเปนสีเขียว: มูลคาตลาดรวมวันนี้ สูงกวา วันกอนหนา

หากดัชนีเปนสีแดง: มูลคาตลาดรวมวันนี้ ต่ํากวา วันกอนหนา

SET Index…ดัชนีราคาชี้ทิศทางตลาด

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) คือ ดัชนีที่สะทอนการเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพยทั้งหมด ซึ่งตัวเลขที่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเปรียบเสมือนตัวชี้วัดใหเราเห็นภาพวาตลาดกําลังเปนเชนไร
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สะทอนความเคลื่อนไหวของ
ราคาหุน 100 ตัว

สะทอนความเคลื่อนไหวของ
ราคาหุน 50 ตัว

สะทอนความเคลื่อนไหว
ราคาของหุน 30 ตัวที่จายเงิน

ปนผลสูงตอเนื่อง

สะทอนความเคลื่อนไหว
ของราคาหุนที่อยูนอกเหนือดัชนี 
SET50 และ SET100 ที่…

ดัชนีสําคัญที่นักลงทุนควรรูจัก

SET50 SET100 SET HD sSET

หุนขนาดใหญ

Market Cap. สูง 

สภาพคลองสูง
อยางสม่ําเสมอ 

มีสัดสวนผูถือหุน
รายยอยผานเกณฑ
ที่กําหนด

 Market Cap. สูง 

สภาพคลองสูง
อยางสม่ําเสมอ 

มีสัดสวนผูถือหุน
รายยอยผานเกณฑ
ที่กําหนด







Market Cap. สูง 

สภาพคลองสูง
อยางสม่ําเสมอ 

อัตราผลตอบแทน
จากเงินปนผลสูงและ
ตอเนื่อง (มีนโยบายจาย
เงินปนผลมากกวา 85% 
ของกําไร 3 ปยอนหลัง)







Market Cap. อยูในลําดับ
ตั้งแต 90% ขึ้นไปแตไม
เกินลําดับที่ 98% ของหุน
สามัญทั้งตลาด 

สภาพคลองสูง
อยางสม่ําเสมอ 

มีสัดสวนผูถือหุน
รายยอยผานเกณฑ
ที่กําหนด
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ขอมูลการลงทุน…ที่นักลงทุนมือใหมควรรูจัก

Market Capitalization

มูลคาการซื้อขาย 
(ลานบาท)

ปริมาณการซื้อขาย
 (ลานหุน)

ราคา

ปริมาณหุนที่ มี
การซื้อขายในวันนั้น

ขอมูลภาพรวมการลงทุน ขอมูลหุนรายตัว แยกตามกลุมอุตสาหกรรม

ราคาเปด  :  คือราคาแรกสุดของวันเกิดจากการสุม
เลือกจากราคาที่ นักลงทุนเสนอเขามาในชวงกอน
เปดตลาด

ราคาสูงสุด  – ราคาต่ําสุด  :  คือราคาของหุนที่ ขึ้น
ลงสูงสุด  และ ต่ําสุดในระหวางวัน

ราคาปด  :  คือราคาสุดทายที่สะทอนความเห็นของ
นักลงทุนที่ มีตอหุน

หุนที่ มีการซื้อขายมาก แสดงวามีสภาพคลองดี  นัก
ลงทุนสามารถซื้อขายได ทันทีเมื่อตองการ

แสดงมูลคาของหุนทั้งหมดทุกตัวในตลาด
หลักทรัพย

แสดงมูลคาการซื้อขายของหุนทั้งหมดใน
ตลาดหลักทรัพยในวันทาํการนั้นๆ

แสดงปริมาณหุนมี่ มีการซื้อขายในวันทาํการ 
ยิ่งสูง  ยิ่งสะทอนความหนาแนนของการซื้อ
ขายหุนในวันนั้น

ตัวอยาง
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เริ่มตน… คนหา “หุนตัวแรก”

• เลือกหุนใหโดนใจ ตองรูจักสไตลหุน

• เทคนิควิเคราะหหุนแบบงาย ฉบับมือใหมลงทุน

2
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สํารวจตัวเองกอน….
คุณตองการลงทุนในหุนเพราะอะไร?

เปาหมาย ประเภทหุนที่ เหมาะสม

ลงทุนระยะยาว 10  - 15 ป
หุนกิจการขนาดใหญ ผลการดําเนินงานดี ฐานะการเงินมั่นคง เชน หุนในกลุม SET50
หุนคุณคา ที่ราคาตลาดต่ํากวามูลคาที่แทจริง มีปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง
หุนเติบโต ที่มีผลการดําเนินงานโดดเดน มีแนวโนมการเติบโตสูงในอนาคต

ลงทุนเพื่อรับเงินปนผล หุนที่มีปนผลดี จายปนผลสม่ําเสมอ มีอัตราการเติบโตที่ดี เชน หุนในกลุม SET High Dividend 30 Index

ลงทุนเพื่อทาํกําไรระยะสั้น หุนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่มีการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง แลวหาจังหวะขายทํากําไรเปนระยะๆ

ยังไมชัดเจน อยากสรางความมั่งคั่งเฉยๆ หุนกิจการขนาดใหญ ที่มีความมั่นคง หุนที่จายเงินปนผลดี และหุนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่เติบโตอยางรวดเร็ว

กําหนดเปาหมายใหชัดเจน
ลงทุนเพื่ออะไร จะบรรลุเปาหมายเมื่อไหร
เพราะเปาหมายจะตอบโจทยไดเปนอยางดีวา 

“หุนแบบไหนที่เหมาะกับคุณ” 

 เลือกหุนใหโดนใจ ตองรูจักสไตลหุน เลือกหุนใหโดนใจ ตองรูจักสไตลหุน

ที่มาภาพ : Flaticon
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Technical

กลุมหุนตาม
สไตลของหุน

กลุมหุนตาม
ลักษณะของกิจการ 

กลุมหุน
ตามขนาด

อื่นๆ

เกิดผูลงทุนประเภทตางๆ

เราสามารถแบง “หุน” ออกเปนกลุมๆ

มีหุนดีๆ ในตลาดฯ
รอคอยใหเราคนหา

ตั้งมากมาย

จํานวนหุนสามัญ

SET
Mai

=   556 หุน
=   169 หุน

รวม      725 หุน

ขอ้มลู ณ เดอืนเมษายน 2560

ขอ มูล  ณ  เ ดือนธันวาคม  2562

ที่มาภาพ : Flaticon

Value Quant
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หุนบลูชิบ (Blue Chip Stock)

หุนเติบโต (Growth Stock)

หุนตั้งรับ (Defensive Stock)

หุนวัฏจักร (Cyclical Stock)

หุนเก็งกําไร (Speculative Stock)

• กิจการที่จัดตั้งมานาน มีปจจัยพื้นฐานดี 
• เปนบริษัทชั้นนาํ เสาหลักสาํคัญของอุตสาหกรรม
• อัตราผลตอบแทนไมผันผวน

• กิจการที่กาํลังเจริญกาวหนา มีผลการดําเนินงานโดดเดน
• จายเงินปนผลในอัตราที่ไม สูงนัก
• อัตราผลตอบแทนสูงกวาหุนตัวอื่นๆ

• กิจการที่มีผลการดําเนินงานสม่าํ เสมอ ไมแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ
• ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินต่ํา
• จายเงินปนผลในชวงที่เศรษฐกิจซบเซาไดดี

• กิจการที่ผลการดําเนินงานไดรับอิทธิพลโดยตรงจากวัฏจักรเศรษฐกิจ
• อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงมากกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด
• ยอดขายและกําไรเติบโตสูงมากในชวงเศรษฐกิจรุงเ รือง

• ราคาหุนขึ้นลงเร็วในระยะสั้นจากปจจัยทั้งที่มีเหตุผลและไมมีเหตุผล
• มีโอกาสสูงที่จะสรางผลตอบแทนต่ํามากหรือขาดทุน และมีโอกาสต่ําที่จะสรางผลตอบแทนปกติหรือสูงมาก

กลุมหุนตามลักษณะของกิจการ 
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• ผลการดําเนินงานดี พื้นฐานทางการเงินแข็งแกรง
• หุนที่ราคาต่ํากวามูลคาที่แทจริง (ของดี ราคาถูก) 
• ยอดขาย กําไร หรือสินทรัพยไมคอยขยายตัว
• จายเงินปนผลดี

“หุนคุณคา”
 Value Stock

• ผลการดําเนินงานเติบโตสูง มีการแผนการขยายกิจการอยางกาวกระโดด
• หุนที่มีราคาสูง (ของดี ราคาสูง) 
• ยอดขาย กําไร หรือสินทรัพยขยายตัว สูงกวาคาเฉลี่ยตลาด
• จายเงินปนผลต่าํ 

“หุนเติบโต” 
Growth Stock

กลุมหุนตามสไตลของหุน 
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Large-cap Stock 

Mid-cap Stock 

Small-cap Stock 

No. Market Cap.
1 XXX
… XXX
50 XXX
51 XXX
… XXX
100 XXX
101 XXX
… XXX

• มีสภาพคลองสูง
• มีผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินแข็งแกรง แม
ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ

• เติบโตมาจากกลุม Small-cap
• มีการบริหารจัดการที่ดี
• ไดรับความสนใจจากผูลงทุนเฉพาะกลุม 

• กําไรมีโอกาสขยายตัว
• ไมคอยมีบทวิเคราะห 
• มีโอกาสหาหุนที่มีราคาตลาดต่ํากวามูลคาที่แทจริง (Undervalued)

กลุมหุนตามขนาดของตลาดหุนไทย
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หุน Turn Around

หุน Domestic Play

หุน Earning Play

• บริษัทที่เคยมีปญหาจนประสบภาวะขาดทุนอยางมาก 
• มีการปรับปรุงการบริหารงาน หรือเมื่อการประกอบธุรกิจที่บริษัทดาํเนินงานอยูปรับตัวดีขึ้น 
• สงผลใหผลประกอบการพลิกกลับมามีกําไร

กลุมหุนตามลักษณะอื่นๆ 

หุน Super Stock

• หุนที่จะไดประโยชนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหรือกระตุนการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ

• หุนที่ราคาหุนถูกขับเคลื่อนดวยพลังของปจจัยพื้นฐาน โดยจะใหน้ําหนักไปที่การเติบโตของ
ผลประกอบการในอนาคต

• หุนที่สามารถสรางผลตอบแทนไดสูงจากราคาหุนที่ปรับตัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญและตอเนื่อง

ตอบไดหรือยัง… หุนแบบไหนที่คุณอยากลงทุน?
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GROWTHGROWTH

LARGE CAP.LARGE CAP.

BLUE CHIPBLUE CHIP

COMMODITYCOMMODITY

DOMESTIC PLAYDOMESTIC PLAY

CYCLICALCYCLICAL

SMALL-MID CAP.SMALL-MID CAP.

SPECULATIVESPECULATIVE

DIVIDEND / VALUEDIVIDEND / VALUE

DEFENSIVEDEFENSIVE
TURNAROUNDTURNAROUND

หุนของบริษัทใหญ 
กิจการมั่นคง
ราคามักไมคอยผันผวน
เนนการจายเงินปนผล

หุนที่มีโอกาสเติบโตสูง
ในอนาคตทั้งจากปจจัย
พื้นฐานและการเก็งกําไร 
ราคามักจะวิ่งแบบหวือหวา

ไมอยากตื่นเตนเทาไหร 
ขอแบบเซฟๆ รักความตื่นเตน รับไดถาขาดทุน

เลือก Style หุนที่ Match กับความตองการของตนเอง 

ตอบไดหรือยัง… หุนแบบไหนที่คุณอยากลงทุน?
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รูจักแนวทางในการบริหารพอรตหุน… กอนเลือกหุนเขาพอรต

ตองการสรางผลตอบแทน
ใกลเคียง ตลาดหรือดัชนีอางอิง

ใชกลยุทธการลงทุนในดัชนี 
(Indexing) เพื่อสราง
ผลตอบแทนใหเทากับ

หรือใกลเคียงผลตอบแทน
ของดัชนี เชน การลงทุนใน ETF 

การบริหาร
พอรตหุนเชิงรับ

ตองการสรางผลตอบแทน
ดีกวา ตลาดหรือดัชนีอางอิง

ใชกลยุทธการคัดเลือกหุน 
(Stock Selection) 

และการจับจังหวะลงทุน
(Market Timing) 

เพื่อสรางผลตอบแทน
ใหสูงกวาตลาด

การบริหาร
พอรตหุนเชิงรุก
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1 - 2 ตัว
 

ถาซือ้ขายถกูจังหวะ
ไดกําไรเต็มๆ

4 - 10 ตัว

10 ตัวขึน้ไป

เสี่ยงเกนิไป

เปนการกระจายความเสีย่ง ผลตอบแทนอาจไดไมเตม็ที่

??? ยากที่จะ Focus  
ผลตอบแทนรวมไมนาจะดี

กําหนดจํานวนหุนในพอรต
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พอรต ก.

พลังงาน A

คาปลกี Y สื่อสาร Z

พอรต ข.

พลังงาน A

พลังงาน B

พลังงาน C

พอรตกระจุก ผันผวนมาก พอรตกระจาย ผันผวนนอย

“ในพอรตหุน” ควรมีการกระจายการลงทุนในหุนหลายอุตสาหกรรม 

หลายๆ บริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

หุน A

ราคา

เวลา

หุน Z

ผลตอบแทนรวม

หุน Y

หุน A

ราคา

เวลา
หุน B

หุน C

ผลตอบแทนรวม



2727

03 04Check 
Financial Condition

Check 
Future

“เลือกหุนใหเหมือนเลือกแฟน”
Check 
Background01

สืบประวัติใหแนใจ
02Check 

Risk
ประเมินความเสี่ยง เหมาะกับฐานะเรา มีอนาคตรวมกนั

• ลงมือคนหาหุนที่  “ ใช” 
สําหรับเรา

• ศึกษาขอมูลบริษัทอยาง
ละเ อียด  เชน  การดํา เ นินงาน  
ผลประกอบการ  ฯลฯ

• ศึกษาปจจัยที่กระทบตอบริ ษัท
ที่ จะซื้อหุน  เชน  บริ ษัทสงออก  
เรื่อง  “คา เ งินบาท” ยอมมี
ผลกระทบตอกาํไรของบริษัท

• ถา เงินนอย  ก็ เ ลือกหุนขนาด
กลางที่มั่นคงและมีโอกาส
เติบโต

• พิจารณา  P/E เพื่อซื้อใน
ราคาที่ เหมาะสม

• ใช เวลาเรียนรู  และมองภาพ
ในอนาคตของบริษัทใหออก

• พิจารณาศักยภาพและโอกาส
เติบโตในระยะยาวของบริษัท

เทคนิควิเคราะหหุนแบบงาย ฉบับมือใหมลงทุนเทคนิควิเคราะหหุนแบบงาย ฉบับมือใหมลงทุน
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ขอมูลเชิงคุณภาพ
เปนใคร ทําอะไร ที่ไหน  อนาคตเปนอยางไร

Check 
Background01

สืบประวัติ
ใหแนใจ

• ขนาดของกิจการ : สวนแบงตลาดเปนอยางไร

• ลักษณะผลิตภัณฑ : ตรงกับที่ตลาดตองการหรือไม

• ยี่หอสินคา : เปนที่รู จักและนิยมหรือไม

• การกระจายของผลิตภัณฑ : หลากหลายยี่หอ เขาถึงกลุมเปาหมาย

• คุณภาพของผูบริหาร : มีความรู ชํานาญ โปรงใสหรือไม

• การพัฒนาเทคโนโลยี : การออกผลิตภัณฑใหมๆ

• ทรัพยากรบุคคล : มีคุณภาพหรือไม

• ลงมือคนหาหุนที่ “ใช” 
สําหรับเรา

• ศึกษาขอมูลบริษัท
อยางละเอียด 
ทั้ง ขอมูลเชิงคุณภาพ 
และ ขอมูลเชิงปริมาณ



2929

Check 
Background01

สืบประวัติ
ใหแนใจ

ขอมูลเชิงปริมาณ
โครงสรางเงินทุนเปนอยางไร

• วิ เคราะหงบดุล : โครงสรางสินทรัพย หนี้สิน ทุน

• วิ เคราะหงบกําไรขาดทุน :

– การเติบโตของรายได

– โครงสรางรายได & ตนทุน 

• วิ เคราะหงบกระแสเงินสด

• ประวัติการจายเงินปนผล

• ลงมือคนหาหุนที่ “ใช” 
สําหรับเรา

• ศึกษาขอมูลบริษัท
อยางละเอียด 
ทั้ง ขอมูลเชิงคุณภาพ 
และ ขอมูลเชิงปริมาณ งบกําไรขาดทุน

รายรับ

รายจาย

งบกระแสเงินสด

การ
ดําเนิน
งาน

การ
เงิน

การ
ลงทุน

งบดุล
เงินสด

สินคา

ที่ดิน อาคาร 
โรงงาน

หนี้สิน

ทุน
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Check 
Risk02

ประเมินความเสี่ยง

•ศึกษาปจจัยที่กระทบตอ
บริษัทที่จะซื้อหุน และ
ประเมินความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น

หุนที่เลือก… เผชิญความเสี่ยงอะไรบาง
1.สภาวะตลาด และ การแขงขัน
2.การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยขึ้น หรือลง สงผลอยางไร
3.ราคาน้ํามันผันผวนสูง กระทบตอบริษัทหรือไม
4.คาเงินบาทแข็ง หรือออนคากระทบตอบริษัทอยางไร
5.มาตรการภาครัฐที่ออกมา สงผลตอบริษัทอยางไร
6.การเพิ่ม หรือลดของนักทองเที่ยว มีความเสี่ยงอยางไร
7.การขึ้นคาแรง ทําใหบริษัทเปนอยางไร
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03Check 
Financial 
Condition

ประเมินฐานะ

• ถาเงินนอย ก็เลือกหุนขนาด
กลางที่มั่นคงและมีโอกาส
เติบโต

• พิจารณา P/E เพื่อซื้อใน
ราคาที่เหมาะสม

DCF - มูลคากิจการที่ประเมินดวยกระแสเงินสดสุทธิ

P/NAV - ราคาหุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิตามราคาตลาดตอหุน

P/E - ราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน

P/BV - ราคาหุนตอมูลคาหุนทางบัญชี

EV/EBITDA - สินทรัพยตามราคาตลาดตอกําไรจากการดําเนินงานที่เปน
เงินสด

P/CF - ราคาหุนตอกระแสเงินสดสุทธิตอหุน

Replacement Cost - เงินลงทุนสุทธิตอหุนเมื่อสรางโรงงานใหม

EV/sub, EV/cap - สินทรัพยตามราคาตลาดตอลูกคาหรือตอกําลังการผลิต
(ตัน)
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• ใชเวลาเรียนรู และมองภาพใน
อนาคตของบริษัทใหออก

• พิจารณาศักยภาพและโอกาส
เติบโตในระยะยาวของบริษัท

04Check 
Future

ประเมินอนาคต
การคาดการณการเติบโตของกิจการในอนาคต 

ตองเขาใจ เหตุปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของกิจการ
แลวประเมินวา… เหตุปจจัยเหลานั้นยังคงอยูหรือไม?  

Business Model จะชวยอธิบาย
เหตุและปจจัยที่กิจการจะเติบโตตอไปไดในอนาคต

กิจการที่มี ที่ดีBUSINESS MODEL

จะ สรางมูลคา ใหแกกิจการอยางตอเนื่อง 
และ ชนะคูแขงขัน ในที่สุด
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กรณี
ศึกษา Business  Model ธุรกิจสัมปทาน

ธุรกิจ “กึ่งผูกขาด”

สวนใหญเกี่ยวของกับ
บริการสาธารณูปโภค
เชน ไฟฟา น้ําประปา 
ทางดวน รถไฟฟา สนามบิน

• คูแขงจํากัด และมีจํานวนนอย
• มีความเสี่ยงเรื่อง หมดอายุสัมปทาน และการตออายุ 
• ใชเงินลงทุนชวงแรกสูงมาก จุดคุมทุนยาวนาน
• มักถูกควบคุมราคา และไมสามารถปรับราคาขึ้น

โดยงาย
• การเติบโตรายไดมาจาก ปริมาณการบริโภคที่สูงขึ้น

และการปรับราคา 
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Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand, All rights reserved. 

รูรายละเอียดขอมูลหุนภายใน 1 หนาดวย 
“Factsheet หรือ สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน”
เขาไปที่ www.settrade.com
1. ใสชื่อยอหลักทรัพย (Quote) ที่ตองการ
2. เลือกเมนู Factsheet

1

2

Factsheet จะแสดงขอมูลรายละเอียดของหลักทรัพย
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• รายชื่อผูถือหุนใหญ
• ขอมูลสถิ ติและการจายเ งินปนผล
• งบการเ งิน  3 ปยอนหลัง
• อัตราสวนทางการเ งินและอัตราการเปลี่ยนแปลง

รู Background ขอมูลหุนภายใน 1 หนาดวย… FACTSHEET
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ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ  
และ  บริการ

ตัวอยาง

1
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รายชื่อผูถือหุนใหญรายชื่อผูถือหุนใหญ2

ขอมูลการจายเงินปนผลขอมูลการจายเงินปนผล4

ธุรกิจครอบครัว/ นักลงทุนสถาบัน

ในระยะเวลา  1 ป  
ไดรับ เ งินปนผล
ประมาณ  1 บาท

ในระยะเวลา  1 ป  
ไดรับ เ งินปนผล
ประมาณ  1 บาท

ขอมูลสถิติขอมูลสถิติ3
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ขอมูลงบการเงินขอมูลงบการเงิน

สินทรัพย :  ขนาดและ
การเติบโตของกิจการ

หนี้สิน :  ขนาดและ
โครงสรางของเงินทุน

ขนาดของธุรกิจ

รายได :  ขนาดและความนิยมของ
ผลิตภัณฑและบริการของกิจการ

กําไรสุทธิ :  ขนาดความสําเร็จของ
กิจการจากบรรทัดสุดทาย



3838

ขอมูลงบการเงินขอมูลงบการเงิน

อัตราสวนทางการเ งินอัตราสวนทางการเ งิน

การขยายตัวของ
ธุรกิจและการ

ควบคุมคาใชจาย
ของกิจการ
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มูลคาที่แทจริง 
มากกวา ราคาตลาด ณ ปจจุบัน

แสดงวาราคาหุนที่ซื้อขายถูกกวา
มูลคาที่ควรจะปน

(Undervalue / Underpriced)

มูลคาที่แทจริง 
นอยกวา ราคาตลาด ณ ปจจุบัน

แสดงวาราคาหุนที่ซื้อขายสูงกวา
มูลคาที่ควรจะปน

(Overvalue / Overpriced)

หลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน

สําหรับมือใหม เราสามารถประเมิน “มูลคาหุนแทจริง” ไดจาก บทวิเคราะหของโบรกเกอร
เพื่อตัดสินใจ “ซื้อ” หรือ “ขาย” หุนไดในราคาที่เหมาะสม

ขาย
หรือ ไมซื้อซื้อ
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3

1

IAA Consensus ตัวชวยสําคัญดูขอมูลราคาหุน
1. เลือกเมนู คนหาขอมูลหลักทรัพย
และ กรอกชื่อหลักทรัพยที่สนใจ
2. เลือกเมนู IAA Consensus
3. ดูขอมูล Target Price และคําแนะนําของแตละBroker

2

สรุปคําแนะนําของแตละโบรกเกอร

ดาวนโหลดบทวิเคราะหเพื่ออานขอมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
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เทคนิคการอาน
บทวิเคราะห

6 สวนประกอบที่สําคัญในบทวิ เคราะห

1 สรุปประเด็นสําคัญ รวบรวมฉากเด็ดของทั้งบทวิเคราะหมาสรุปใหอาน

ผลประกอบการลาสุด อธิบายผลประกอบการจากงบที่ประกาศลาสุด

คาดการณอนาคต ฉายภาพอนาคตอันใกล เชน ไตรมาสถัดไป
ประมาณการความเสี่ยง ความเสี่ยงสําคัญที่ตองระวัง มีผลตอ
ประมาณการราคาหุน

2

3

4

5 อัตราการจายเงินปนผล นโยบายการจาย และแนวโนมในงวด
ถัดไป6 ใหคําแนะนาํ “ซื้อ” “ถือ” “ขาย” จากสมมติฐานที่ประเมินมูลคาหุน

เทคนิคสาํคัญในการอานบทวิเคราะห
ควรใหความสําคัญกับขอมูลกับพัฒนาการตางๆ ของกิจการเปนหลัก 

มากกวาโฟกัสที่ “ราคาเปาหมาย” และเปรียบเทียบขอมูลจากหลายๆ บล.
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ซื้อขายหุนอยางมั่นใจ ตองเขาใจกลไกตลาด

• เปดบัญชีซื้อขายหุน ลงทุนอยางใจคิด

• เขาใจกลไกการซื้อขาย สรางความมั่นใจการลงทุน

• เทคนิคลงทุนหุนออนไลน ผาน Settrade Streaming

• ซื้อขายใหถูกกฎ ตองรูจักเครื่องหมาย

3
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เมื่อพรอมแลว ก็เปดบัญชีซื้อขายหุนกันเลย

มีเงินพรอม?

มีเปาหมายพรอม?

 มีใจพรอม?

• มีการจัดสรรเงินลงทุนสวนอื่นๆ เชน เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน
• มีเงินเย็นพรอมสําหรับการลงทุน

รับไดไหมหากมี “โอกาสในการขาดทุน” เกิดขึ้น?

• ตองการลงทุนเพื่ออะไร?
• ตองการบรรลุเปาหมายนั้นเมื่อใด?

มีความรูพรอม? • ความรู เ กี่ยวกับหลักทรัพยที่จะลงทุน?
• ปจจัยในการวิเคราะหการลงทุน

Check ความพรอม
กอนเริ่มซื้อขายหุน

 เปดบัญชีซื้อขายหุน ลงทุนอยางใจคิด เปดบัญชีซื้อขายหุน ลงทุนอยางใจคิด

ที่มาภาพ : Flaticon



4444

ติดตอบริษัทหลักทรัพย 
เพื่อขอเปดบัญชีซื้อขายหุนผาน
ผู ใหคําแนะนําการลงทุน (IC) หรือ
ผานอินเทอร เน็ต โดยศึกษาขอมูล
บริษัทหลักทรัพยและเปดบัญชี
ออนไลนได ที่ เ ว็บไซต Settrade 
เมนูมือใหมลงทุน

01
กรอกใบคาํขอเปดบัญชี
พรอมสงมอบหลักฐาน
ที่ใช ในการเปดบัญชีใหบริษัท
หลักทรัพย

02
เมื่อไดรับอนุมัติเปดบัญชี 
จะไดรับเลขที่บัญชี และ 
รหัสซื้อขาย (Pin Number) 
จากบริษัทหลักทรัพย ซึ่งควรเก็บ
เปนความลับ

03
สงคําสั่งซื้อขายหุนผาน
เจาหนาที่ ใหคาํแนะนาํการลงทุน 
(IC) หรืออินเทอรเน็ต และอยา
ลืมตรวจสอบความถูกตองทุกครั้ง

04

ขั้นตอนการเปดบัญชี และประเภทบัญชี  

• สําเนาบัตรประชาชน
• สําเนาทะเบียนบาน
• สําเนาสมุดบัญชี
ออมทรัพย  

ที่มาภาพ : Flaticon
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บัญชีเครดิตบาลานซ
Credit Balance / Margin Account

• เงินจากผูลงทุนสวนหนึ่งและกู เงิน
จากโบรกเกอรอีกสวนหนึ่ง

• มีหุนที่ซื้อเปนหลักประกัน
• ตองจายดอกเบี้ยหากกูเงิน

บัญชีเงินสด
Cash Account

• โบรกเกอรกําหนดวงเงินซื้อขาย
ตามความนาเชื่อถือ

• วางเงินประกัน 20% ของวงเงิน

• ชําระคาหุนดวยเงินสดเต็ม
จํานวนภายใน 2 วันทําการ

  บัญชีแคชบาลานซ
Cash Balance / Cash Deposit
• ฝากเงินไวกับโบรกเกอรจํานวน
หนึ่ง ไดวงเงินซื้อขายเทากับเงิน
ที่ฝากไว
• เงินฝากจะไดรับดอกเบี้ย
• ถาวงเงินไมพอสามารถโอนเงิน
เพิ่ม

1 2 3

บัญชีแบบไหน ใชตัวคุณ  

ลงทุนกอน จายเงินทีหลัง จะซื้อตองมีเงิน จะขายตองมีหุน มีเงินสวนหนึ่ง กูเพื่อลงทุนอีกสวนหนึ่ง

ที่มาภาพ : Flaticon
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วันทาํการ : วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย)
เวลาทาํการ : 09.30 – 17.00 น.

เขาใจกลไกการซื้อขาย สรางความมั่นใจการลงทุนเขาใจกลไกการซื้อขาย สรางความมั่นใจการลงทุน

สุมเพื่อเลือกเวลา
เปดในชวง 

09.55 – 10.00 น.

สุมเพื่อเลือกเวลา
เปดในชวง 

14.25 – 14.30 น.

สุมเพื่อเลือกเวลา
ปดในชวง 

16.35 – 16.40 น.

ที่มาภาพ : Flaticon
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1 2

รูจักชองทางและกลไกการซื้อขาย

ลงทุนผานอินเตอรเน็ตลงทุนผานผูแนะนําการลงทุน

ระบบซื้อขาย (SET CONNECT)

จับคูคําสั่งตาม Price then Time Priority

ผูซื้อหุน ผูขายหุน

Broker Broker

รายงานการจับคู
การซื้อขาย

Computer Mobile

ที่มาภาพ  :  F lat icon
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ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยดวยเกณฑ T+2

* เ ริ่มใชเกณฑ T+2 วันที่ 2 มี.ค 2561

กระบวนการหลังการซื้อขายหลักทรัพยที่ผู ซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อและรับมอบหลักทรัพย 
สวนผูขายจะตองสงมอบหลักทรัพยและรับชําระเงินคาขาย 
โดยตองดําเนินการใน 2 วันทําการนับจากวันที่ซื้อขาย (T+2)

FRI SAT SUN MON TUE

สงคําสั่งซื้อ/ขาย ไดรับหุน/เงิน

T+2

T T+1 T+2
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ราคาหลักทรัพยที่จะ
เสนอซื้อหรือเสนอขายขึ้นกับ

ระดับราคาตลาด ของหลักทรัพย

ชวงราคา (Price Spread)
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Ceiling & Floor Price Spread

หุน PTT 1,000 หุน ราคา 380.50 บาท

ราคาเคลื่อนไหวไดไม เกิน 
+30% ของราคาปด (Close) 

ของวันทําการกอนหนา

380.50
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1
• At-the-open order (ATO)

• At-the-close order (ATC) 

คําสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขอื่นๆ 
(Condition Order) 

First Priority

•Market Price (MP)

• Immediate or Cancel (IOC)

• Fill or Kill (FOK)

• Iceberg

•MP-MKT

•MP-MTL

2ประเภทคําสั่งซื้อขาย

คําสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแนนอน 
(Limit Price Order) 

• คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ณ ราคาที่กําหนดหรือ
ราคาที่ดีกวา (หรือตั้งซื้อ / ตั้งขาย)
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Vol Bid Time Vol Offer Time

1,000 100 11:05 1,500 101 11:03

1,500 100 11:06 1,000 101 11:04

1,000 99.5 11:07 1,000 102 11:05

3,500 99 11:10 2,500 103 11:06

การจัดคูคําสั่งตามหลัก Price Then Time Priority

ที่มาภาพ : Flaticon
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Vol Bid Offer Vol

1,000

1,000

3,500

100

99.5

99

101  

102 

103

1,500

1,000

2,500

Vol Bid Offer Vol

1,500 

1,000

3,500 

100

99.5

99

101

102  

103

1,500

1,000

2,500

Bid 100 บาท 
จํานวน 500 หุน

Bid 101 บาท 
จํานวน 1,000 หุน

Vol Bid Offer Vol

1,500

1,000

3,500

100

99.5

99

101

102  

103

500

1,000

2,500

Bid 102 บาท 
จํานวน 2,000 หุน

- ยังจับคู ไม ได 

- ถูกจัดเปน 
Bid @ 100 บาท 

จับคูกับคาํสั่งขาย
@ 101 บาท

- จับคูกับคาํสั่งขาย
@ 101 และ @ 102 บาท 

- จํานวนที่ เหลือ 500 หุน  
ตั้งรอเปน Bid @ 102 บาท

Vol Bid Offer Vol

500

1,000

1,000

3,500

102

100

99.5

99

103 2,500

การจัดคูคําสั่งตามหลัก Price Then Time Priority

อยากให Match 
เลยตองคียที่ราคา

Offer

TIP
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* คาคอมมิชชั่นยังไมรวม  VAT 7% / คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพยฯ 0.005% ของมูลคาการซื้อขายตอวัน /  คาธรรมเนียมการชําระราคาและ
สงมอบหลักทรัพย  0.001% ของมูลคาการซื้อขายตอวัน  /  คาธรรมเนียมการกาํกับดูแล  0.0018% ของมูลคาการซื้อขายตอวัน

มูลคาการซื้อขายตอวัน 
(บาท)

อัตราคา 
Commission
ผานเจาหนาที่

การตลาด* (%)

อัตราคา Commissionผานอินเตอร เน็ต* (%)

Cash Account Cash Balance / Credit Balance

มูลคา < 5 ลาน > 0.25 – 1 > 0.20 – 1 > 0.15 – 1

5 ลาน <  มูลคา <  10 ลาน > 0.22 – 1 > 0.18 – 1 > 0.13 – 1

10 ลาน <  มูลคา < 20 ลาน > 0.18 – 1 > 0.15 – 1 > 0.11 – 1

มูลคา > 20 ลาน อัตราที่ตกลงกัน แตไม เกินกวารอยละ 1

Co
m

m
is

si
on ผานเจาหนาที่การตลาด

ผานอินเทอรเน็ต 

คาคอมมิชชั่น 0.18 - 1%

คาคอมมิชชั่น 0.11 - 1%

คาธรรมเนียมการซื้อขาย  
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เครื่องหมายตระกูล X
แสดงถึงการไมไดรับสิทธิตางๆ

XD ผู ซื้อไม ได รับสิทธิ ได รับเ งินปนผล

XR

XW

XI
Exc lud ing  I n t e r es t

XP
Exc l u d i ng  P r i nc ipa l

Exc lud ing  D iv idend

ผู ซื้อไม ได รับสิทธิจองหุนออกใหม

ผู ซื้อไม ได รับสิทธิ ได รับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหลักทรัพย

ผู ซื้อไม ไดสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิ ได

ผู ซื้อไม ไดสิทธิรับดอกเบี้ย

ผู ซื้อไม ไดสิทธิ ไดรับเ งินตนที่บริษัทประกาศจายคืน
ในคราวนั้น

Exc lud ing  R igh t

Exc lud ing  War ran t

E x c l u d i n g   
T r a n s f e r a b l e  

S u b s c r i p t i o n  R i g h t

XT

XA
Exc lud i ng  A l l

ผู ซื้อไม ไดสิทธิ ทุกประเภทที่บริ ษัทประกาศให ใน
คราวนั้น

XE
ผู ซื้อไม ได รับสิทธิในการนําตราสารสิทธิ
ไปแปลงสภาพเปนหุนอางอิง

XM ผู ซื้อไม ได รับสิทธิ เขาประชุมผูถือหุน

ผู ซื้อไม มีสิทธิ ในการรับเงินคืนจากการลดทุน

ผู ซื้อไม ไดสิทธิจองซื้อหุนออกใหม ในกรณีตอไปนี้

Exc lud ing   War ran t

XT

XN

XB

Exc lud ing  Exe rc i se

Exc lud ing  Mee t ings

Exc lud ing  Cap i t a l  
r e tu rn

Excluding Other Benefit

ซื้อขายใหถูกกฎ ตองรูจักเครื่องหมายซื้อขายใหถูกกฎ ตองรูจักเครื่องหมาย
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เครื่องหมายที่ควรใหความระมัดระวัง!!

H 
(Halt)

หามซื้อขายชั่วคราว
ไม เกินหนึ่งรอบการซื้อ
ขาย* เพราะมีขาว
ที่สงผลกระทบตอ
ราคาหุน แตบริษัทยัง
ไม ไดแจงขอมูล และ
อาจกระทบกับการซื้อ
ขายอยางรายแรง

หามซื้อขายชั่วคราว 
เกินกวาหนึ่งรอบ
การซื้อขาย เพราะ
บริษัทไมสามารถชี้แจง
หรือเปดเผยขอมูลตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ /
หรือ บริษัทไมสงงบ
การเงินใหภายในเวลา
ที่กําหนด

บริษัทจดทะเบียน
ตองรายงาน และ
ตลาดหลักทรัพยฯ 
อยูระหวางรอขอมูล
จากบริษัท

ตลาดหลักทรัพยฯ 
ไดรับการชี้แจงขอมูล
จากบริษัทจดทะเบียน
ที่ขึ้นเครื่องหมาย NP 
แลว และจะขึ้น
เครื่องหมาย NR เปน
เวลา 1 วัน

บริษัทจดทะเบียน
ที่เขาขายถูกเพิก
ถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพย

หุนของบริษัท
ที่มีการซื้อหุน
เพื่อสงมอบหุน
ที่จัดสรรเกิน

SP 
(Suspension)

NP
(Notice Pending)

NR 
(Notice 

Receiving)

NC 
(Non-

Compliance)
ST 

(Stabilization)

*ตลาดหลักทรัพยฯ เปดใหมีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบภาคเชาชวง 10.00 น. – 12.30 น. และรอบภาคบายชวง 14.30 น. – 16.30 น. 
คําวาหนึ่งรอบการซื้อขาย หมายถึงชวงรอบการซื้อขาย รอบใดรอบหนึ่งของทั้ง 2 รอบ
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>>> Settrade Streaming เปนแอพพลิเคชั่นซื้อขายหุนและอนุพันธโดย
บริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ใชไดทุกชองทางทั้ง PC, iOS, Android

รูจักกับ Streaming

เทคนิคลงทุนหุนออนไลน ผาน Settrade Streamingเทคนิคลงทุนหุนออนไลน ผาน Settrade Streaming

>>> ประกอบดวยฟงกชั่นครบครันที่ทําใหสามารถติดตามภาวะตลาด
แบบเรียลไทม และสงคําสั่งซื้อขายไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย

>>> มีฟงกชั่นเสริมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน เชน กราฟเทคนิค 
(Technical Chart)  ฟงกชั่นการแจงเตือน (Alert & Notification) 
ไมพลาดทุกความเคลื่อนไหวของราคา และคําสั่งซื้อขายแบบมีเ งื่อนไข 
เชน Stop order 

Android > Play Store

iPhone > App Store

 เปดบัญชีกับโบรกเกอร

 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Streaming

 ล็อคอินเขาใช Streaming

ใช Username และ Password ที่ ได รับ
จากโบรกเกอร เขาสูระบบ

คนหาชื่อ “Settrade Streaming”

*รายละเอียดการใชงานแตละฟงกชั่นอยูในหนา Appendix
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เลือกกลยุทธเปน เห็นผลตอบแทน4
• Market Timing VS DCA ลงทุนแบบไหนดี?

• ฉลาดใชแหลงขอมูลออนไลน…เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน
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    การลงทุนโดยคาดการณทิศทางตลาด 
ใชการวิเคราะหทางเทคนิค และการวิเคราะห
เศรษฐกิจประกอบกัน แลวตัดสินใจลงทุน 

เพื่อใหสามารถซื้อหุน ณ ราคาที่ดีที่ สุด และขายใน
ราคาที่ดีที่ สุดเชนกัน

เหมาะกับ

นักลงทุนที่ วิ เคราะหปจจัยพื้นฐานและภาวะเศรษฐกิจไดดี

นักลงทุนที่มีความรู เรื่องการวิเคราะหทางเทคนิค

นักลงทุนที่มี เ งินกอน (Lump sum) 
และรอคอยเวลาที่ เหมาะสมในการลงทุนได

Market Timing VS DCA ลงทุนแบบไหนดี?Market Timing VS DCA ลงทุนแบบไหนดี?

   การทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุน โดยซื้อ
หลักทรัพยดวยจํานวนเงินที่เทาๆ กันทุกเดือน 

จะทาํใหไดราคาตนทุนของหลักทรัพยแบบถัวเฉลี่ย 
จึงมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพราะ
ถึงแมวาจะไมไดกาํไรสูงสุด แตก็ไมมีทางขาดทุน

แบบกูไมกลับ

นักลงทุนที่มีวินัยในการลงทุน

นักลงทุนไมมีเวลาในการติดตามขอมูลหุนมากนัก

นักลงทุนที่มี เ งินเริ่มตนลงทุนไมมากนัก

Dollar Cost Averaging : DCAMarket Timing 

เหมาะกับ

ที่มาภาพ : Flaticon
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ปจจุบันมี บล. / บลจ. หลายแหงใหบริการการลงทุนแบบ DCA โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อนําไปลงทุนใน
“หุน” ที่คุณเลือกลงทุนไว มีวิธีการงายๆ ดังนี้

เลือกหุนที่ตองการลงทุน
เลือกหุนที่เหมาะกับสไตล
การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไดของคุณ

01 02
กําหนดจาํนวนเงินกําหนด 

“จํานวนเงิน” ที่จะทยอยออม เชน 
1,000 บาทตอเดือน

03
ตรวจสอบความถูกตอง
อยาลืม… ตรวจสอบความถูกตอง
ของการซื้อขายและหมั่นติดตาม
บันทึกขอมูล

04

ขั้นตอนการทํา DCA

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

ที่มาภาพ : Flaticon

กําหนดความถี่
กําหนดวันที่จะลงทุน ระยะเวลา
ในการออม และความถี่ เชน เดือน
ละ 1 ครั้ง หรือตามที่ บล.กําหนด
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วิธีคํานวณอัตราผลตอบแทน

1. คํานวณมูลคาพอรตปลายงวด

2.คํานวณอัตราผลตอบแทน

นาย A ตองการลงทุนหุน XYZ 
โดยมีเงินลงทุนทั้งหมด 60,000 บาท

หากลงทุนดวยวิธี Dollar-Cost Averaging (DCA)

เดือน ราคาซื้อ  (บาท / หุน) เ งินลงทุน  (บาท) จํานวนหุน  ( หุน)
1 10.00 5,000 500
2 9.50 5,000 526
3 9.25 5,000 540
4 8.00 5,000 625
5 8.50 5,000 588
6 9.00 5,000 555
7 9.50 5,000 526
8 9.00 5,000 550
9 10.50 5,000 476

10 10.00 5,000 500
11 11.00 5,000 454
12 10.50 5,000 476

ราคาเฉลี่ย 9.56 60,000 6,316

5,000 บาท/เดือน

ทุกวันที่ 30 (12 เดือน)

เ มื่อครบ 12 เดือน หากนาย A ขายหุน XYZ 

จะไดรับผลตอบแทน 10.53%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน
                     เงินลงทุน
= (66,318 – 60,000) = 10.53%

60,000  

= ราคาตลาด ณ  สิ้นงวด x จํานวนหุนในพอรต
= 10.50 x 6,316 = 66,318 บาท  

Case Study : Market Timing VS DCA

ที่มาภาพ : Flaticon
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หากลงทุนดวยวิธี Market Timing

เดือน ราคาซื้อ  (บาท / หุน) เ งินลงทุน  (บาท) จํานวนหุน  ( หุน)

1 10.00

2 9.50

3 9.25

4 8.00 60,000 7,500

5 8.50

6 9.00

7 9.50

8 9.00

9 10.50

10 10.00

11 11.00 60,000 5,454

12 10.50

เ มื่อครบ 12 เดือน หากนาย A ขายหุน XYZ 
จะได รับผลตอบแทน 31.25%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน
                     เงินลงทุน
= (78,570 – 60,000) = 31.25%

60,000  จับจังหวะถูก

จับจังหวะผิด

ถานาย A จับจังหวะถูก เขาซื้อตอน เม.ย.

เ มื่อครบ 12 เดือน หากนาย A ขายหุน XYZ 
จะขาดทุน -4.55%

= มูลคาพอรตปลายงวด - เงินลงทุน
                     เงินลงทุน
= (57,267 – 60,000) = -4.55%

60,000  

ถานาย A จับจังหวะผิด เขาซื้อตอน พ.ย.

Case Study : Market Timing VS DCA



6363

10

9.5
9.25

8.5
9

9.5 9

10.5
10

11

10.5

ลงทุนเดือนละ 
5,000 บาท
ทุกเดือน

ลงทุน 60,000 
บาท  

ครั้ง เ ดียว

ลงทุน
60,000 บาท  
ครั้ง เ ดียว

ลงทุน
60,000 บาท  
ครั้ง เ ดียว

ตนทุนราคาหุน  10 บาท
ซื้อหุน ได  6,000 หุน
ราคาหุน  ณ  สิ้นป  10.5 บาท
ไดกํา ไร  0.5 บาท / หุน  = 3,000 บาท
อัตราผลตอบแทน  = 5%

ตนทุนราคาหุน  8 บาท
ซื้อหุน ได  7,500 หุน
ราคาหุน  ณ  สิ้นป  10.5 บาท
ไดกํา ไร  2.5 บาท / หุน  = 18,750 บาท
อัตราผลตอบแทน  = 31.25%

ตนทุนราคาหุน  11 บาท
ซื้อหุน ได  5,455 หุน
ราคาหุน  ณ  สิ้นป  10.50 บาท
ขาดทุน  0.5 บาท/ หุน  = -2,727.50 บาท
อัตราผลตอบแทน  = -4.55%

ตนทุนราคาหุน  9.50 บาท
ซื้อหุนได  6,316 หุน
ราคาหุน  ณ  สิ้นป  10.5 บาท
ไดกําไร 1 บาท/หุน  = 6,316  บาท
อัตราผลตอบแทน = 10.53%

• การลงทุนแบบ  Market  Timing มี โอกาสสราง
ผลตอบแทนไดมากกวาการลงทุนแบบ  DCA 
แตผูลง ทุนตองสามารถจับจังหวะลงทุนได เบื้องตน

• การลงทุนแบบ  DCA แมจะ ไดผลตอบแทนนอยกวา  
แตก็ แลกกับการถัว เฉลี่ยความเสี่ยงในการ
จับจังหวะลงทุนผิดได

สรุป

DCA

Lump sum

Lump sum

Lump sum

8
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ตองมีวินัยในการออม
และการลงทุน
อยางสม่ําเสมอ

ขอจํากัดในการลงทุนแบบ DCA

ผลตอบแทนอาจ
นอยกวาการซื้อขาย

แบบครั้งเดียว 
(กรณีตลาดขาขึ้น) 

ตองคาํนึงถึงสภาพคลอง
ในการซื้อขาย 

ไมสามารถถอนเงิน
มาใชไดในทันที

พอรตเติบโตชา 
เ นื่องจากทยอยสะสม
เงินลงทุนทีละนอย

ที่มาภาพ : Flaticon
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ออมหุนสม่ําเสมอผาน Settrade DCA Order

Settrade DCA Order 
ฟงก ชั่นสงคําสั่งซื้อหุนอัตโนมัติบน Settrade Streaming 
ตามระยะเวลาที่คุณตองการ สามารถตรวจสอบสถานะของคําสั่งได 
หากยังไม มั่นใจวาจะเลือกออมหุนตัวไหน สามารถใชฟงก ชั่น Backtest
เพื่อจําลองการออมหุนตัวที่สนใจแบบ DCA โดยจะใชราคายอนหลัง
เพื่อดูผลตอบแทน เพิ่มความมั่นใจกอนการเลือกหุนเพื่อลงทุนจริง

ซื้อหุน
ใหอัตโนมัติ 

ไมตองกลัวลืม

เลือกออมได
ทั้งรายเดือน 
รายสัปดาห

เช็คคําสั่งได
ตลอดพรอม
รับสรุปการ
ซื้อขาย

มั่นใจขึ้นกับหุน
ที่เลือกออม
ดวยระบบ
Backtest

ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.settrade.com/dcaorder
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เมนู Backtest จะชวยจําลองผลการออมแบบ DCA 
โดยใชขอมูลราคาหุนในอดีต โดยสามารถเลือกหุนที่
สนใจ, จํานวนเงินลงทุนตอครั้ง, ความถี่ และ 
ระยะเวลาลงทุน เพื่อดูจะไดกําไร/ขาดทุน/เงินปนผล
จากขอมูลยอนหลังได

จําลองผลการออมหุนแบบ DCA โดยใชขอมูลยอนหลัง ผานเมนู Backtest

ตัวอยาง :  การจําลองผลการ DCA หุน AOT
กําหนดเงินลงทุน :  เดือนละ 5,000 บาท
ลงทุน :  ทุกเดือนเปนระยะเวลา 3  ป

หากยังไมรูวาจะออมหุน
ตัวไหน ?

หุนที่ เลือกมีราคา/ประวัติ
การจายปนผลเปนอยางไร?

ออมแบบ DCA จะไดกาํไรหรือ
ขาดทุนอยางไร?
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Capital Gain (Baht) : กําไรที่จะได รับ เ ทียบตนทุนกับราคาปดหุนใน
วันทําการกอนหนา
Dividend Received (Baht) : เ งินปนผลที่จะได รับ

Detail (รายละเอียด)
Period : ชวงเวลาที่ลงทุน
Date : วันที่ ที่ จําลองซื้อหุนทุกๆ เดือนหรือสัปดาห
No. of Transactions : จํานวนคําสั่ง (Order) ทั้งหมดที่สงเขาตลาด
Total Volume : จํานวนหุน (Volume) ทั้งหมดที่ซื้อ

จําลองผลการออมหุนแบบ DCA โดยใชขอมูลยอนหลัง ผานเมนู Backtest
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Investment Cost (ตนทุน)
Cost Amount (Baht) : เ งินลงทุนทั้งหมด
Average Cost (Baht) : ราคาตนทุนเฉลี่ยของหุนที่ ซื้อ

Market Value (มูลคาของการลงทุน)
Market Value (Baht) : มูลคาในตลาดของหุนที่เลือกซื้อ
EOD Price (Baht) : ราคาปดของหุนในวันทําการกอนหนา

Win Rate % (% Win) : โอกาสที่จะไดผลตอบแทนในอัตราตางๆ 
หากลงทุนทุกเดือนเปนเวลา 1 ป โดยใช เ งินลงทุน 1 ลานบาท

% Average Capital Gain : % กําไร/ขาดทุนเฉลี่ยตอป หาก
ลงทุนทุกเดือนเปนเวลา 1 ป ยอนหลัง

Average Dividend Received  : เ งินปนผลเฉลี่ยตอป 
หากลงทุนทุกเดือน เดือนละ 1 ลานบาทเปนเวลา 1 ป ยอนหลัง

เลือกจนมั่นใจ…แลวคอยลงทุนจริง
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 กด Add Symbol เลือกหุนที่ตองการออม

 กําหนดจาํนวนเงินลงทุนในแตละครั้งตอหุน

ขั้นตอนการตั้งสงคําสั่ง DCA หุนผาน “Settrade DCA Order"

 เลือกความถี่และระยะเวลาที่ตองการออม
ความถี่ ในการออม
- รายเดือน
- รายสัปดาห
เลือกเวลาวาจะซื้อหุนตอนเปดตลาดเชา 

หรือตอนเปดตลาดบาย
เลือกชวงระยะเวลาที่ตองการออม

- รายเดือน
- รายสัปดาห

 ใส Pin และกด  Submit เพื่อยืนยันคําสั่ง
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Symbol : AOT
จํานวนเงินลงทุนในแตละครั้ง : 5,000 บาท 
ความถี่และระยะเวลาในการออม :

• ซื้อทุกเดือนและซื้อทุกวันที่ 1 ของเดือน
• ซื้อตอนตลาดเปดเชา
• ซื้อติดตอกัน 6 เดือน

ผลลัพท
ระบบจะสงคําสั่งซื้อหุน AOT มูลคาทั้งหมด 30,000 บาท ทุกเดือนเดือนละ 5,000 บาท 
ติดตอกัน 6 เดือน โดยจะซื้อทุกวันที่ 1 ของเดือน ในตอนเปดตลาดเชา 

ตัวอยางเชน ในวันที่ 1 หุน AOT ราคา 40 บาท ดวยเงินลงทุน 5,000 บาท ระบบจะสงคําสั่งซื้อ 
100 หุน โดยคํานวนจากราคาหุนขางตนและรวมคาคอมมิชชั่นขั้นสูงสุด ( 0.257%) และเ มื่อ
คําสั่งซื้อหุนถูกจับคูแลวจะชําระคาหุนรวมคาคอมมิชชั่นตามจริง

ขั้นตอนการตั้งสงคําสั่ง DCA หุนผาน “Settrade DCA Order"
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ยังไมมีบัญชีหุนก็ทาํ Backtest ไดผาน… Settrade Website / Settrade App

Backtesting Function
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รวบรวมขอมูลภาวะตลาด 
การซื้อขาย 

รวมทั้งขาวและบทวิเคราะห
จากโบรกเกอรตางๆ

www.settrade.com 
SETTRADE Application

www.settrade.com 
SETTRADE Application

ฉลาดใชแหลงขอมูลออนไลน…เพิ่มความมั่นใจในการลงทุนฉลาดใชแหลงขอมูลออนไลน…เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน

ที่มาภาพ : Flaticon
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โปรแกรม Streaming Click2Win คือ โปรแกรมจาํลองการลงทุนหุนแบบ

ออนไลนผาน Streaming เพื่อใหผูสนใจลงทุนได รู เลน และลองลงทุน แบบเหมือนจริง
ที่สุดดวยขอมูลจริง บรรยากาศจริง และเงินลงทุนเสมือนจริง เพื่อใช เปนเครื่องมือในการ
สรางความคุนเคยกับการสงคาํสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพยดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต

ดาวนโหลด Appทดลองเทรดหุนกอนลงสนามจริง

For Android

For I-Phone
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Login ที่ www.settrade.com
ดูขอมูลกําไร/ขาดทุนของหุนในพอรต เทียบกับราคาตลาด

ติดตามพอรตเทียบกับภาวะตลาดผาน Virtual Portfolio

สมัครใชงานที่นี่
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APPENDIX
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Sum – ภาพรวมตลาด (Market Summary)

แสดงภาพรวมการเคลื่อนไหวของตลาด SET Index, SET 50, 
SET100, SET HD, sSET และ mai ระดับสูงสุด ต่ําสุดระหวาง
วัน ขอมูลการซื้อขาย และกราฟ Index ที่สามารถดูยอนหลังได
ถึง 1 ป

Tips บน iPhone และ Andriod สามารถดู
กราฟยอนหลังไดงายๆ เพียงหมุนหนาจอ
เปนแนวนอน
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ดูขอมูลราคาหุน หรือ อนุพันธที่สนใจ ไดแก

Tips
สามารถเลือกดูขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได โดยกดปุมสามเหลี่ยม
เล็กๆ บริเวณมุมขวา ซึ่งหนาจอจะเปลี่ยนไปแสดงขอมูล 
Chg/Chg%, Bid/Offer, Proj/Close, High/Low, Vol
และ Val

Watch – ราคาหุน/อนุพันธที่คุณสนใจ
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Quote  - เจาะลึกหุน/อนุพันธรายตัว

ติดตามราคาหุน หรือ อนุพันธ พรอมขอมูลอื่นๆ เปนรายตัวได เชน
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Bids – ตามติดราคาเสนอซื้อหรือขาย
ไดพรอมกันหลายๆ ตัว
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แสดงรายการซื้อขายที่ถูกจับคูอยูในตลาด
ชวยใหเห็น Market Sentiment วาหุนขึ้นหรือลง 

หรือกาํลังนิยมซื้อหรือขายหุนตัวใด 

S = Sell ซื้อ
B = Buy ขาย

Ticker  - รายการซื้อขายลาสุดในตลาด
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Tips
คือ จํานวนหุนหรืออนุพันธที่ มีอยู ในพอรต ณ ขณะนั้น 
หากตองการขายทั้งหมดก็สามารถกดตรง In Port 

ซึ่งจํานวนหุนที่ มีจะไปเติมอยูในชอง Volume 
โดยอัตโนมัติ

Buy/Sell – สงคาํสั่งซื้อขายงายๆ ดวยตัวเอง

Tips

1
2
3
4
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Portfolio – ดูหุน/อนุพันธ ในพอรตและดูสถานะคําสั่ง



8484

Order Status – ดูสถานะคาํสั่งซื้อขาย
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Deal Sum – สรุปการซื้อขายของวันนี้
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รูจักเมนูพิเศษ…เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

Alert on Mobile - เตือนทุกความเคลื่อนไหว
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Settrade Technical Chart - วิเคราะหแนวโนมราคาดวยกราฟเทคนิค
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Settrade Conditional Order เปนการ “สงคาํสั่งซื้อขาย” เ มื่อเ งื่อนไขที่

กําหนดไวเปนจริง เพื่อ Take Profit หรือ Cut Loss ไวลวงหนา 
วิธีการสงคาํสั่งแบบมีเงื่อนไข: สามารถทําไดโดยเลือกประเภทคําสั่งแบบมีเ งื่อนไข
ในหนาจอซื้อขาย โดยมีคําสั่งใหเลือก 2 แบบคือ Stop Order และ Trailing 
Stop ซึ่งระบบจะใหทานใสขอมูล เชน Symbol, เ งื่อนไขการตรวจสอบ , ราคา
เพื่อทําการสรางเงื่อนไข

Settrade Conditional Order - สงคาํสั่งหุนอัตโนมัติโดยไมตองเฝาหนาจอ

* เฉพาะโบรกเกอร ที่ใชบริการ
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• เลือกหุนไดตามสไตลที่ตองการทั้งหุน 
Value, หุน Growth และหุน Momentum

• กําหนดเงื่อนไขใหสําเร็จรูปดวย Quick 
Screener 

• มี Screener ใหเลือกถึง 14 แบบ พรอม 
Screener จากทฤษฎีดัง 

Settrade Stock Screener – คนหาหุนดี นาลงทุน

* เฉพาะโบรกเกอร ที่ใชบริการ
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ขอมูลที่ Sense แจงเตือน

แจงเตือนความเคลื่อนไหวเดนๆ ภายในวัน เชน Most Active Value. Most Active Volume, 
Top Gainer/Loser, Top Swing และดาน Technical เชน Break 52 Week High/Low

Stock Movement 
Alert

แจงเตือนความเคลื่อนไหวเดนๆ ดานเทคนิค 
เชน เมื่อราคาหุน Break 52 week High/Low และ Break 5 Days Average VolumeTechnical Alert

แจงเตือนเมื่อหุนที่สนใจขึ้นเครื่องหมาย CA (Corporate Action) 
เชน XD, XR  และเมื่อหุนติด Cash Balance ( หุน Turnover List)

Stock Calendar and 
Turnover List

แจงเตือนทันทีเมื่อหุนที่สนใจมีขาวอัพเดตจากตลาดหลักทรัพยNews

อัปเดตแนวรับ แนวตานพรอมกับราคาซื้อขายของหุนที่โบรกเกอรแนะนํา  
พรอมดวยบทวิเคราะหเจาะลึกหุนตัวนั้น

Recommended 
Stock and Research 

by Broker

Settrade Sense – แจงเตือนโดยการสงขอมูลหุนที่สนใจใหโดยอัตโนมัติ
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Scan QR Code 
เพื่อดาวนโหลดคูมือการใชงาน
ฟงกชั่นใน Streaming

Streaming For PC Streaming For i-Pad / i-Phone / Andriod

Technical Chart Stock Screener Condition Order รายชื่อโบรกเกอร ที่ ใหบริการ


