
11

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ 
ที่ปรากฏในหลกัสตูรอบรม ถือเปนลขิสทิธิ์
ของศูนยสงเสรมิการพฒันาความรูตลาดทุน

หามทาํซ้าํ ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึง่สวนใด
หรือทัง้หมดในทกุรปูแบบ 

และหามอดัเสยีง ภาพ หรือวดิีโอในระหวางการบรรยาย 
หากผูใดกระทาํการที่เขาขาย จะถอืวาเปนการละเมิดลขิสทิธิ์

22

วางแผนลงทุน
สม่ําเสมอดวย

หุนและกองทุน
บรรยายโดย

คุณนฤมล บุญสนอง
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บรรลเุปาหมายชวีติ… ดวยวนิยัการลงทนุสม่ําเสมอ

DCA หุนดี มีโอกาสไดเงินลาน 

DCA กองทุนเดน เงินเติบโตผานมืออาชพี

การติดตามและวดัผลการลงทนุแบบ DCA  

หัวขอการบรรยาย

2

1

3

4

44

• ทําไมตองออม / ลงทุน..?
• DCA เทคนิคสรางวินัยลงทุนสมํ่าเสมอ
• 5 ขอควรรู… กอนลงทุนแบบ DCA

บรรลเุปาหมายชวีติ… ดวยวนิยัการลงทนุสม่าํเสมอ1
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ตอบโจทย
เปาหมายชีวิต

สํารองฉุกเฉิน

สรางความมั่นคง
ใหครอบครัว

แรกเกิด เด็ก วัยรุน ทํางาน แตงงาน มีลูก งานกาวหนา เกษียณเรียนจบ ตาย

เพราะการออมและการลงทุนมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิต     

ทําไมตองออม / ลงทุน

เงินออมเงินออม

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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฿

ยุคตกตํ่าของ
ดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝาก
ออมทรัพย

0.5% 
เ งินฝาก
ประจํา  1 ป

1.90%

ผลตอบแทนยิ่งต่ํา ยิ่งใชเวลาออมนาน

เงินเฟอ
กัดกินคาเงิน

เงินออมเทาเดิม ซ้ือของไดนอยลง

เวลา  30 ป  ราคากวยเต๋ียวเพ่ิม 7 เทา

จะทาํอยางไร? เพื่อใหเงินออมบรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้น 
จะทาํอยางไร? เพื่อใหเงินออมงอกเงยชนะเงินเฟอได

เงินในอนาคตมคีาเล็กลง จึงตอง “ลงทนุ” เพื่อเพิ่มคา

2528
2558

2588

5 บาท
35 บาท

??? บาท

6.7% ตอป

245 บาทแต…ความจริงท่ีตองยอมรับแต…ความจริงท่ีตองยอมรับ

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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เงนิเฟ้อ

เงนิฝาก

ตราสารหนี้

ทองคาํ

หุน้

Unit: Baht

= 2.25%
= 1.90%
= 4.54%
= 7.80%
= 8.90%

CAGR*

เงินลงทุนเริ่มตนที่ 
1,000 บาท

อัตราผลตอบแทนจากการออมการลงทุน พ.ศ. 2546 - 2561

* คํานวณผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR)

7,822

1,896

1,339

3,784

ถามีเงิน 1,000 บาท ลงทุนในตราสารตางๆ เงินจะกลายเปนเทาไหร?

1,422

88
ทีม่า : www.setsmart.com / www.thaibma.or.th / www.bot.or.th

เงินฝาก
ใหผลตอบแทนเฉล่ีย 
1.90% ตอป
คุณตองเก็บเงิน

50 ป 
ถึงจะมีเงินลาน 

ตราสารหน้ี
ใหผลตอบแทนเฉล่ีย 
4.54% ตอป
คุณตองเก็บเงิน

35 ป 
ถึงจะมีเงินลาน

หุน
ใหผลตอบแทนเฉล่ีย 
8.90% ตอป
คุณตองเก็บเงิน

24 ป
ถึงจะมีเงินลาน 

คํานวณผลตอบแทนแบบอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) 
ตั้งแตป 2546 – 2561
• อัตราผลตอบแทนจากเงนิ
ฝากประจํา 1 ป 
(เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ)
• อัตราผลตอบแทนจากดัชนี
พันธบัตรรัฐบาล 
(Government Bond Index)
• อัตราผลตอบแทนจากราคา
ทองคําโลก (Gold Spot) ใน
รูปของเงินดอลลารสหรัฐตอ
ทรอยออนซ
• อัตราผลตอบแทนจากดัชนี
ผลตอบแทนรวม (SET Total 
Return Index : SET TRI)

เก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ตองเก็บก่ีปถึงจะมีเงินลาน  

“การลงทุน” ทําใหถึงเปาหมายไดเร็วข้ึน 

ทุกเปาหมายจะเปนจริงไดดวยการวางแผนการเงนิ
และการสรางวนิยัการออมการลงทนุแบบสมํ่าเสมอ

ทองคํา
ใหผลตอบแทนเฉล่ีย 
7.80% ตอป
คุณตองเก็บเงิน

26 ป 
ถึงจะมีเงินลาน
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การลงทุนแบบ 
DCA ดียังไง?

Dollar Cost Average หรือ DCA  เปนวิธีลงทุนในหลักทรัพยสม่าํเสมอ
ดวยจํานวนเงินเทาๆ กัน โดยกําหนดความถี ่เชน ทุกสัปดาห ทุกเดือน 

และระยะเวลาที่ตองการลงทุนวา กี่เดือน กี่ป

DCA เทคนิคสรางวินัยการลงทุนสม่ําเสมอ

ใชเงินลงทุนนอย กําหนดเวลาลงทุน
เองได

เฉล่ียตนทุน
ในการลงทุน

ตัดอารมณออกจาก
การตัดสินใจลงทุน 

1010

* มูลคาพอรตปลายงวด = ราคา NAV ณ ส้ินวัน x จํานวนหนวยลงทนุ ** อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ = (มูลคาพอรตปลายงวด – เงินลงทุน) / เงินลงทุน

฿

ราคา

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

200
หนวย

หมายเหตุ: จํานวนเงินขัน้ตํ่าในการซื้อขายกองทนุแบบ DCA ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขของแตละ บลจ.

210
หนวย

216
หนวย

250
หนวย

235
หนวย

222
หนวย

210
หนวย

222
หนวย

190
หนวย

200
หนวย

181
หนวย

9.5฿
9.25฿

8฿
8.5฿

9฿ 9฿
9.5฿

10.5฿
11฿

10.5฿
10฿ 10฿

190
หนวย

เงินลงทุนทั้งหมด
24,000 บาท

จํานวนหนวยที่ซ้ือได
2,526 หนวย

เงินลงทุนสม่ําเสมอ 2,000 บาทตอเดือน

ตัดบัญชีอัตโนมตัิทกุเดือน 

เงินลงทุน
จํานวนหนวยที่ซ้ือได

24,000฿
2,526 หนวย

= 9.5฿= 
ราคาหนวยลงทุนเฉลี่ย

ตัวอยาง: ลงทุนกองทุนรวมแบบ  DCA

= (26,523฿ – 24,000฿) = 10.51%
24,000฿

มูลคาพอรตปลายงวด*
= 2,526 หนวย x 10.5฿ = 26,523฿

ผลตอบแทนจากการลงทนุ**

กําไร

“การลงทนุแบบ DCA แมไมไดซ้ือ
ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ แตก็ไดกองทุน

ในราคาเฉลีย่ทีเ่หมาะสม
โดยไมตองเฝาติดตามราคา”
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ซ้ืออัตโนมัติ
กับ บล./บลจ.

ซ้ือ - ขาย 
ดวยตนเอง   

กําหนด
จํานวนเงิน

กําหนด
จํานวนหุน

D C A  แบบ ไหน ดีกว า กั น? D C A  แบบ ไหน ดีกว า กั น?

 อาจไมมีวินัยพอ นําเงิน
ลงทุนไปใชทําอยางอ่ืนแทน

“ถูกกระทบจากอารมณ
ในการลงทุนสูงกวา”

ในภาวะที่ราคาหลักทรพัยมีการ
ปรับตัวขึ้นหรือลงมากเกนิไป
อาจมีการใชอารมณตัดสิน
และระงับการลงทุนชั่วคราว

“ชวยตัดอารมณ
สวนตัวออกไป”

เพราะไมวาราคาของหลักทรัพย 
จะขึ้นหรือลง ระบบของ บล. และ 
บลจ. จะตัดเงินในบัญชีไปลงทุน
ตามกรอบเวลาที่กาํหนดไว

“คาธรรมเนยีมการซือ้ขาย
อาจสูงกวาการลงทุนดวยตนเอง”

“สรางวินัยในการออมเงิน
เปนระบบและสม่ําเสมอ” Good

Bad

ทั้ง 2 รูปแบบ เปนการทยอยลงทุนเพื่อ
ถัวเฉล่ียตนทุนเชนเดียวกัน

แต “DCA แบบกําหนดจํานวนเงิน” 
ไดรับความนิยมมากกวา เพราะ

ความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนต่ํากวา

กําหนดงบประมาณ
ในการลงทุนงายกวา

ขอควรรู…กอน DCA หุน / กองทุนรวม

Bad

1212

ขอควรรู…กอน DCA หุน / กองทุนรวม (ตอ)

รายป รายเดือน รายวัน

แตในดานของความเส่ียง
ยิ่งความถี่ในการลงทุนมาก
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ก็จะยิ่งนอยลง

ควรลงทุนตามรอบรายได แนะนํา!

“ท้ัง 3 ทางเลือก 
ไมไดมีอัตรา
ผลตอบแทน
ท่ีแตกตางกัน
อยางชัดเจน”

ถามีรายไดแนนอน:
อาจลงทุนเปนรายสัปดาห รายเดือน 
ถามีรายไดไมแนนอน:
อาจตองสะสมเงนิกอน และลงทุน
อยางนอยปละ 1 - 2 คร้ัง

เ ลื อ ก  D C A  แ บ บ ไ ห น ดี ?
วั น ท่ี เ ลื อ ก ตั ด บัญชี  D C A

มีผลกับอัตราผลตอบแทนจริงหรือ?

ควรกําหนดวนัที่ลงทุน
เปนวันทีไ่ดรบัเงินเดอืน 

จะไดมีเงินมาลงทุนตามที่ตั้งใจ
กอนนําไปใชจายจนหมด

 “วันที่ลงทุน 
ไมไดมีผลตออัตรา
ผลตอบแทนที่ไดรบั
อยางชัดเจน” แนะนํา!

จึงจะไปไดไกลด่ังใจคิด

ลงทุนแบบ DCA เดือนละเทาไหร?

1,000฿…2,000฿…5,000฿

“ยิ่งมีเงินลงทุนมาก ยิ่งมีโอกาส
บรรลุเปาหมายเร็วขึ้น”

แนะนํา!

ถาเปนเงินลงทุนสม่ําเสมอ
เพื่อเปาหมายระยะยาว ควรกําหนด
เงินลงทุนใหเหมาะกับเปาหมายและ
ความสามารถ
ในการลงทุนของแตละคน 
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ปจจุบันมี บล. / บลจ. หลายแหงใหบรกิารวางแผนการลงทุนแบบสม่าํเสมอ โดยจะ หักเงนิจากบญัชเีงนิฝากอตัโนมตั ิ
เพื่อนําไปลงทุนในสินทรัพยทีคุ่ณเลือกลงทุนไว มีวิธีการงายๆ ดังนี้

เลือกสินทรัพยลงทุน
เลือกหุนหรือกองทุนรวม
ท่ีเหมาะกับสไตลการลงทุน
และความเส่ียงท่ียอมรับได
ของคุณ

01
กําหนดจํานวนเงิน
กําหนด “จํานวนเงิน” ท่ีจะ
ทยอยออมหรือลงทุน เชน 
1,000 บาทตอเดือน

02
กําหนดความถ่ี
กําหนดวันท่ีจะลงทุน 
ระยะเวลาและความถี่ เชน 
เดือนละ 1 คร้ัง หรือตามท่ี 
บล. / บลจ. กําหนด

03
ตรวจสอบความ
ถูกตอง ของการซ้ือขาย
และหม่ันติดตามขอมูลการ
ลงทุนอยูเสมอ

05

* จํานวนเงินขั้นต่ําในการลงทนุ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) หรือบริษัทหลักทรัพย (บล.) 

เปดบัญชีกับสถาบัน
การเงิน (บล./บลจ.) 
โดยเตรียมเอกสาร ดังน้ี
• สําเนาบัตรประชาชน
• สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร

04

ศึกษารายละเอียดบรกิาร DCA ของ บล. / บลจ. ตางๆ ไดที ่https://www.set.or.th/investnow 

อยากเปดบัญชีลงทุนแบบ DCA ตองทําอยางไร?

1414

ตองมวีนิยัในการออม
และการลงทนุ
อยางสม่ําเสมอ

ขอจํากัดของการลงทุนแบบ DCA มีอะไรบาง?

ผลตอบแทนอาจ
นอยกวาการซือ้ขาย
แบบครัง้เดยีว 

(กรณีตลาดขาข้ึน) 

ตองคํานงึถงึสภาพคลอง
ในการซือ้ขาย 

ไมสามารถถอนเงิน
มาใชไดในทันที

พอรตเตบิโตชา 
เนื่องจากทยอยสะสม
เงินลงทุนทีละนอย

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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• ลงทุนหุน ดีอยางไร?
• ปจจัยท่ีตองพิจารณากอน “ออมหุนแบบ DCA”
• เทคนิควิเคราะหหุนดี นาลงทุน

DCA หุนด ีมีโอกาสไดเงนิลาน 2

1616

ลงทุนหุน ดีอยางไร?

 หุนผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด
ในระยะยาว

 ลงทุนหุนไทยมีโอกาสไดกําไร
มากกวาขาดทุน

 ยิ่งลงทุนหุนไทยในระยะยาว
แทบไมมีโอกาสขาดทุน 

 Dividend Yield เฉล่ียของหุน
ในตลาดหลักทรัพยฯ อยูท่ี
ประมาณ 3%

 มากกวา 50 % ของบริษัท
จดทะเบียนจายเงินปนผล

 เงินปนผลเครดิตภาษีได  

 โอกาสในการเปนเจาของ
กิจการดีๆ โดยไมตองเร่ิมตนเอง

 มีกิจการใหเลือกสรรมากกวา 
700 กิจการ

โอกาสในการ

สรางลตอบแทน

1

ความนาสนใจ

ของเงินปนผล

2

เจาของกิจการ
โดยไมตองนับ 1

3

>> >>
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ใหผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด

คํานวณผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉลีย่ตอป (CAGR)
เงินฝาก : อัตราผลตอบแทนจากเงนิฝากประจํา 1 ป (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ)
ตราสารหนี้ : อัตราผลตอบแทนจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Index)
หุน : อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวม (SET Total Return Index)

 “หุน”
1.37%

2.73%

10.12%

1.46%
4.50%

7.14%

1.69%
3.47%

17.51%

1.90%
4.54%

8.90%

3ผลตอบแทนเฉล่ีย
ยอนหลัง ป 5ผลตอบแทนเฉล่ีย

ยอนหลัง ป

10ผลตอบแทนเฉล่ีย
ยอนหลัง ป 15ผลตอบแทนเฉล่ีย

ยอนหลัง ป

(ป 2558 – 2561) (ป 2556 – 2561)

(ป 2551 – 2561) (ป 2546 – 2561)

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%

-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%

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%
-9.36%

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

ป

ผลตอบแทนรายปจากการลงทนุในตราสารการเงินประเภทตางๆ
ป 2545 – 2561

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%

ปฐาน

แตก็มีความผันผวนระหวางทางท่ีตองเจอ

1818

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%

90.3…

-17.32%
-3.58%

-31.57%

ผลตอบแทนรายป

2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539

การเคล่ือนไหวของ SET ในอดีตท่ีผานมา

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield)
เน่ืองจาก SET TRI Index เร่ิมจัดทําขอมูลในป 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%

การเคล่ือนไหวของ SET ในอดีตท่ีผานมา (ตอ)

วิกฤต
ตมยํากุง

วิกฤต
Y2K

ปลด
หนี้ 

IMF

วิกฤต
Subprime

หมายเหตุ :อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield)
เน่ืองจาก SET TRI Index เร่ิมจัดทําขอมูลในป 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

“แมจะมีความผันผวน…แตลงทุนหุนไทย
มีโอกาสไดกําไรมากกวาขาดทุน”

2020

129.41%

-49.14%

49.08%

-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

ย่ิงลงทุนหุนระยะยาว
โอกาสขาดทุน
จะย่ิงนอยลง

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

 คํานวณผลตอบแทนแบบคาเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean)

12.12%

3.19%

25ป

ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตลาดหุนไทย
ป 2518 – 2561 (43 ป)

การลงทุนในหุนระยะยาว… ชวยลดความผันผวนได
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บางแหงมีหุนใหเลือก 
10 - 20 บริษัท บางแหง
ใหเลือกหุนท่ีอยูใน
ดัชนี SET50 

ดัชนี SET100 หรือบาง
แหงอาจเปดใหเลือกลงทุน
ในกองทุนอีทีเอฟได

01 หุนท่ี บล. เปด
ใหเลือกออม

เร่ิมตนออมข้ันตํ่าไดต้ังแต 
1,000 - 10,000 บาทตอ
หุน ซึ่งไมควรเลือกจาก
จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่าท่ี
ตํ่าสุดเทาน้ัน แตควร

พิจารณาคาใชจายในการ
ทํารายการในแตละคร้ัง
ดวยวาคุมคาหรือไม

02 เงินลงทุนขั้นตํ่า
ในแตละเดือน

ควรพิจารณาจํานวนเงิน
ออมแตละงวดเพ่ือใหคุม
กับคาใชจายกอนลงทุน 
เชน บาง บล. อาจกําหนด
คาธรรมเนียมขั้นตํ่า 

ซึ่งถาเงินลงทุนตอเดือน 
1,000 บ. แตตองจาย 

คาธรรมเนียมขั้นตํ่า 30 บ. 
จะคิดเปน 3% ของเงิน

ลงทุน  

03 คาใชจายใน
การทํารายการ* 

มีใหเลือก เชน 
• ตนเดือน กลางเดือน 
ปลายเดือน

• กําหนดวันท่ี หรือ 
วันในแตละสัปดาห 

• ราคาปดชวงเชา หรือ 
ราคาปดชวงบาย 
ของรอบการซื้อขาย
แตละวัน

04 ระยะเวลาและวันท่ี
เปดใหลงทุน 

ปจจุบันมีอยูสองรูปแบบ
1. T-1 ชําระเงินลวงหนา
กอนทํารายการ 1 วัน
ทําการ 

2. T+3 ชําระเงินหลังจาก
ทํารายการแลว 3 วัน
ทําการ 

ควรเตรียมเงินในบัญชีให
พรอมสําหรับการตัดเงิน

ในแตละรอบ

05 วันท่ีตอง
ชําระเงิน

* โดยปกติการซื้อขายหุนจะมีคาใชจายอยู 3 สวน ไดแก คานายหนาหรือคาคอมมิชช่ัน 
คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพยฯ และภาษีมูลคาเพ่ิม รวมประมาณ 0.168% - 0.275% 

ปจจัยท่ีตองพิจารณากอน “ออมหุนแบบ DCA”

สแกน QR CODE
เพ่ือดูรายชื่อหุนใน
SET Index ไดที่นี่

2222

The most important is 
stock selection.
ออมในหุน สําคัญทีเ่ลอืกหุน
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* หุนทีเ่ลือก DCA เปนเพียงการแสดงตัวอยางประกอบการอธิบายเพ่ือใชสาํหรับศึกษาเทานัน้
มิไดมเีจตนาในการชี้นาํการลงทนุแตอยางใด

** ตนทุนเฉลีย่ คํานวณจากมลูคาตนทนุ หารดวย จํานวนหุนทีซ้ื่อได
*** แสดงอัตราเงินปนผลตอมูลคาตนทนุ

อยูในธุรกิจที่ดี มีโอกาสเติบโต 

มีฐานะทางการเงินมั่นคง หนี้ไมสูงเกินไป 

มีกําไรตอเนื่องสม่ําเสมอ 

ผูบริหารมีธรรมาภบิาล

ลักษณะหุน
ท่ีควร DCA

ตัวอยาง DCA กับ หุน
DCA หุน 5 ตัวๆ ละ 1,000 บาท (รวมเปน 5,000 บ./เดือน) ซึ่งอยูใน SET50 และอยูคนละหมวดอุตสาหกรรม  

ทุกวันท่ี 1 ของเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด (10 ป) ต้ังแต ต.ค. 2552 – ก.ย. 2562

รวมมูลคาตาม
ราคาตลาด

1,801,630.10

รวมมูลคา
ตนทุน 

571,934.02
บรรลุ
เงินลาน

10 ป

หุนท่ีเลือก 
DCA 5 ตัว*

จํานวนหุน
ท่ีซ้ือได

ตนทุน
เฉลี่ย**

มูลคา
ตนทุน

ราคาปด
ลาสุด

มูลคาตาม
ราคาตลาด

กําไร / ขาดทุน
อยางงาย

เงินปนผล
***

AOT 11,190 10.02 112,075.15 74.25 830,857.50 718,782.35
(+641.34%)

45,187.06
(40.32%)

BBL 634 172.11 109,120.50 175.00 110,950.00 1,829.50 
(+1.68%)

22,492.00
(20.61%)

BDMS 12,711 9.20 116,886.85 24.10 306,335.10 189,448.25
(+162.08%)

24,870.36
(21.20%)

CPALL 3,453 33.90 117,046.75 81.50 281,419.50 164,372.75 
(+140.43%)

21,573.85
(18.43%)

CPN 4,001 29.19 116,804.77 68.00 272,068.00 155,263.23 
(+132.93%)

20,165.56
(17.26%)
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วิเคราะหเศรษฐกิจ

วิเคราะหอุตสาหกรรม

วิเคราะหบริษัท

เศรษฐกิจไทยและตางประเทศ ประชากรศาสตร กฎระเบียบ 
นโยบาย รูปแบบการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมือง

วัฏจักรธุรกิจ วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
โครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ กฎระเบียบ นโยบายตางๆ ประชากรศาสตร
รูปแบบการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมือง

เทคนิควิเคราะหหุนดี นาลงทุน

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน



2525

รูปแบบการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน

วิเคราะหแบบบนลงลาง วิเคราะหแบบลางขึน้บน

1. กําหนดขอบเขตการลงทนุให
แคบลง จากการใชขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหขอมูลมหภาค และ
ขอมูลอุตสาหกรรม โดย
พิจารณาเฉพาะหุนที่มีแนวโนมดี  

2. คํานวณมลูคาทีแ่ทจริงของหุน 
แลวนํามาเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดของหุน

1. วิเคราะหขอมลูรายบริษทักอน 
เชน ขอมูลจากงบการเงิน เพ่ือ
เสาะหาหุนที่นาลงทุนตามเกณฑที่
กําหนดไว

2. ดูแนวโนมความนาลงทุน
ในแงของสภาวะแวดลอมทาง
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของหุน
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เลือกดูวาธุรกิจไหนท่ีเราสนใจ และคิดวาจะไดรับประโยชนมากท่ีสุด

ทุกตนปจะมีสถาบันวิจัยออกบทวิจัยที่สรปุแนวโนมการลงทุน
ที่นาสนใจในปนั้นๆ เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนใหนักลงทุน

เทรนดการลงทุนภาครัฐ เทรนดทองเที่ยวไทย เทรนดสังคมสูงวัย
ใสใจสุขภาพ

เทรนดเศรษฐกิจ
โลกฟน

เทรนดเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

• ธุรกิจรับเหมากอสราง
• ธุรกิจปรึกษากอสราง
• ธุรกิจขายอุปกรณ
กอสราง

• ธุรกิจท่ีพัก
• ธุรกิจรานอาหาร
• ธุรกิจขนสง

• ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ
• ธุรกิจขายยา/อุปกรณ
การแพทย

• ธุรกิจโรงพยาบาล

• ธุรกิจสงออกอาหาร
แปรรูป

• ธุรกิจสงออกผัก/ผลไม
• ธุรกิจผลิตชิ้นสวน
ยานยนต

• ธุรกิจขายของออนไลน
• ธุรกิจขนสง
• ธุรกิจบริการดานไอที

ท่ีมา : ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics

Short-cut
ถาไมวิเคราะหเอง
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• ข้ึนเครื่องบิน / นั่งรถยนต :
• ลงสนามบิน / ขามชายแดน : 
• นอนโรงแรมเขาที่พัก : 
• โดยสารยานพาหนะในประเทศ
• ไปเดินเที่ยวตามที่เที่ยว : 
• ซ้ือของฝากกลับบาน

“เม่ือนักทองเท่ียวมาเราจะดูขอมูลอะไรท่ีเปนประโยชนตอเราสําหรับการลงทุนไดบาง” 

ลองคิดดูวาในการทองเที่ยวครั้ง
หนึ่งจะเกิดอะไรข้ึน

ที่ทําใหเกิดการจายเงิน

เครื่องบิน มีหุนในดัชนีสําคัญหรือไม
สนามบิน มีหุนในดัชนีสําคัญหรือไม
โรงแรม มีหุนในดัชนีสําคัญหรือไม

หางสรรพสินคา  มีหุนในดัชนีสําคัญหรือไม

จากตนนํ้าถึงปลายน้ําของการเดินทาง 
ตองมาน่ังคิดกันวา หุนตัวไหนนาจะไดรับอานิสงคบาง 
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ลอง List รายช่ือหุนท่ีสนใจจากกลุมธุรกิจ
ท่ีไดจากการวิเคราะหแลวศึกษาขอมูลเชิงลึกตอ

โรงแรม รานอาหาร ขนสง

ลองเริ่มตนดูจากหุน
ของบริษัทที่พอรูจัก

และคุนเคย 

CENTEL
ERW

GRAND

MINT
CPF
PB

AOT
THAI
AAV

*รายชื่อหุนตอไปน้ีเปนการยกตัวอยางเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ไมไดมีเจตนาในการชี้นําแตอยางใด
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คําถาม Checklist… รูจักหุนท่ีตองการ DCA คําถาม Checklist… รูจักหุนท่ีตองการ DCA 

1 บริษัททําธุรกิจอะไร? และมีแผนจะทําอะไรตอไป?

มีแนวโนมในการเติบโตมากนอยเพียงไร?

มีปจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอยางไร?

มีบริษัทยอยและบริษัทรวมก่ีบริษัท? บริษัทดังกลาวทําธุรกิจอะไร? 

ผูสอบบัญชีใหความเห็นตองบการเงินไวอยางไร?

2

3

4

5 มีขอพิพาททางกฎหมายหรือไม? อยางไร?

6 มีเหตุการณสําคัญอะไรบางท่ีจะมีผลกระทบ
ตอผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท?

7 มีศักยภาพในการแขงขันมากนอยเพียงไร? 
โครงการในอนาคตและการวิจัยและพัฒนาเปนอยางไร?

8 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานเปนอยางไร?

ท่ีมา : หนังสือตามหาหุนตัวแรก

9

10

11

12

13

14

15

โครงสรางเงินทุนเปนอยางไร? 

มีภาระทางการเงินมากนอยเพียงใด?

ชวงปท่ีผานมา มีการออกหุนเพิ่มทุน หุนกูแปลงสภาพ หรือ
ซ้ือหุนคืนหรือไม? อยางไร?

ผูถือหุนรายใหญคือใคร? 
มีการกระจายหุนแกผูถือหุนรายยอยอยางไร?

โครงสรางการบริหารเปนอยางไร? ผูบริหารเปนใคร? 
จายคาตอบแทนอยางไร? เหมาะสมหรือไม?

มีการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดแูลท่ีดอียางไร?
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1

ศึกษาขอมูลบริษัทหรือหลักทรัพยจาก
สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน แบบ 56-1 และงบการเงินปลาสุด

www.set.or.th
รวบรวมขอมูล
รายละเอียดของ
หลักทรัพยทัง้หมด
ในตลาด รวมทั้ง

กฏเกณฑ และขอมูล
การซ้ือขาย

4 & 5
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วิธีการดาวนโหลด
1. ใสชื่อยอหลักทรัพย (Quote) ท่ีตองการทราบขอมูล
2. เลือกเมนู “บริษัท/หลักทรัพย”
3.คลิก ดาวนโหลด สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน
4.คลิก ดาวนโหลด แบบ 56-1
5.คลิก ดาวนโหลด งบการเงินปลาสุด
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อานสรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน… 
จะชวยใหเขาใจบริษัทไดใน 1 หนา

สแกน QR Code เพ่ือติดตาม
“หุนแนะนําเพ่ือ DCA จากบล.” 

(ท่ีมา: www.set.or.th/investnow)

ขอมลูสาํคัญทีค่วรพจิารณา
•  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
•  รายช่ือผูถือหุนใหญ
•  ขอมูลสถิติและการจายเงินปนผล
•  งบการเงิน 3 ปยอนหลัง
•  อัตราสวนทางการเงินและอัตราการเปล่ียนแปลง
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• ลงทุนกองทุนรวม ดีอยางไร?
• ปจจัยท่ีตองพิจารณากอน “ออมกองทุนแบบ DCA”
• เทคนิคเลือกกองทุนรวมเดนท่ีใช ในสไตลท่ีชอบ

DCA กองทนุเดน เงนิเตบิโตผานมอือาชพี3
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ลงทุนกองทุนรวม ดีอยางไร?

ที่มา: หนังสือทกุแผนทกุเปาหมายชีวิตคิดดวยกองทนุรวม หนา 22

มีผูจัดการกองทุน
บริหารจัดการกองทุน
ตามนโยบายการ
ลงทุนที่กําหนดไว

เพราะรายไดของ
กองทุนรวม “ไมเสีย
ภาษีเงินได” ผูลงทุน
จึงไดรับผลประโยชน
เต็มเม็ดเต็มหนวย 
แถมกองทุนรวมบาง
ประเภทยังนําไป
ลดหยอนภาษีได

สามารถขายคืน
หนวยลงทุนเพื่อ
แปลงสภาพเปน
เงินสดไดงาย

ตั้งแตเส่ียงต่ําไปจนถงึ
เส่ียงสูง ทําใหเลือก
นโยบายลงทุนที่
เหมาะสมกับเราได

กระจายการลงทุนไป
ยังสินทรัพยประเภท
ตางๆ ทําใหสามารถ 
ลดความเสี่ยง
ในการลงทุนได

01 02 03 04 05
มี “มืออาชีพ” ดูแล กระจายการลงทุน นโยบายการลงทุน

หลากหลาย
มีสภาพคลองสูง ไดรับสิทธิประโยชน

ทางภาษี
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ผูถือหนวยลงทุนก็จะไดรับสวนแบงกาํไรในรูปแบบตางๆ ดังนี้

สวนตางกําไร 
(Capital Gain) 

• ไมเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
• นําเงินปนผลไปทบยอด (Reinvest) 
เพื่อลงทุนตอ
• ไดเงินเม่ือขายหนวยลงทุนคืน

• เสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย 10% 
หรือนําไปรวมคํานวนเปนเงิน
ไดเพื่อเสียภาษีตอนสิน้ป
• ไดกระแสเงินสด

จาย
เงินปนผล *

* สามารถดรูายละเอียดไดจากหนังสือชี้ชวน

ไมจาย
เงินปนผล*

ไดรับเฉพาะกรณีลงทนุในกองทุนรวมที่มีนโยบายจายเงินปนผลเทานั้น คํานวณตามอัตราการจาย
เงินปนผล คูณกับ จํานวนหนวยลงทุนทีเ่ราเปนเจาของ โดยมีนโยบายการจายเงินปนผล 2 แบบ คือ

เงินปนผล 
(Dividend)

ผูลงทุนจะไดรับก็ตอเมื่อขายคืนหนวยลงทุนไดในราคาที่สูงกวาราคาทีซ้ื่อมา 
เพราะกองทุนรวมมมีูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) เพิ่มมาจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
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ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูงความเสี่ยง/มีความซับซอนต่าํ

กองทุนรวม
ตลาดเงินที่

ลงทุนในประเทศ

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี้

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารแหงทุน

กองทุนรวม
หมวด

อุตสาหกรรม

กองทุนรวมที่
ลงทุนในทรัพยสิน

ทางเลือก

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

/ REITS

ประเภทกองทุนรวมตามระดับความเส่ียง

ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตร
รัฐบาล / เงินฝากธนาคาร 

/ บัตรเงินฝาก 
(อายุไมเกิน 1 ป)

พันธบัตร
รัฐบาล / 
รัฐวิสาหกิจ 
(อายุเกิน 1 ป
ขึ้นไป)

•หุนกูคุณภาพ
เย่ียม หุนกู บ.
เอกชน เรตติ้ง 
A- ขึ้นไป
•หุนกูคุณภาพ 
หุนกู บ.เอกชน 
เรตติ้ง BBB- 
ขึ้นไป

กองทุนที่
สามารถลงทุน
ไดทั้งในตรา
สารทุนและ
ตราสารหนี้

กองทุนที่ลงทุน
ในตราสารทนุ
เปนหลักโดย
เฉล่ียรอบป
บัญชีไมนอย
กวารอยละ 65 
ของ NAV

มุงลงทุนเฉพาะใน
ตราสารทุนเพียง
บางหมวด
อุตสาหกรรม 
โดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม
นอยกวารอยละ 
80 ของ NAV

มีนโยบายลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย หรือ 
property sector 
fund ท่ีเปน feeder 
fund หรือ fund of 
funds ท่ีมีนโยบายเนน
ลงทุนใน REITS หรือ 
กองอสังหาริมทรัพย

ลงทุนในทรัพยสินท่ี
เปนทางเลอืกใหมใน
การลงทุนหรือมี
โครงสรางซับซอน
เขาใจยาก เชน 
commodity/gold fund 
/oil fund/derivatives 

หมายเหตุ : ผูลงทุนควรพิจารณาระดับความเสี่ยงของแตละกองทนุท่ีระบุไวหนังสอืช้ีชวน เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน ท่ีมา: กลต. www.sec.or.th

กองทุนรวมตลาด
เงินที่ลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน

1 2 3 4 4 - 8 5 6 7 8
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มือใหมอยากซื้อหุน? เริ่มท่ี “กองทุนดัชนี”

• กองทุนจะซื้อหุนท่ีอยูในดัชนีตางๆ เชน ดัชนี SET50 / ดัชนี SET100 / 
ดัชนีธนาคารพาณิชย / ดัชนีหุนจีน / ดัชนี NASDAQ-100 ฯลฯ

• สวนใหญเปนการลงทุน “แบบ Passive” เพื่อสรางผลตอบแทนใกลเคียง
กับดัชนีท่ีอางอิง 

• ชวยกระจายการลงทุน และใหผลตอบแทนดีในระยะยาว

• คาธรรมเนียมตํ่ากวากองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ

• เขาใจงาย ดูผลตอบแทนงาย เหมาะกับนักลงทุนมือใหม

• ม่ันคง แตเชื่องชา จากการที่บริษัทขนาดใหญ เติบโตอยางคอยเปน
คอยไป

• ผลตอบแทนไมชนะตลาดหุน 

• มีความเส่ียงของกองทุนระดับ 6 เพราะลงทุนในหุน

สแกน QR CODE
เพ่ือศึกษาหุนใน
SET Index ไดท่ีน่ี
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คาธรรมเนียมซื้อขาย
และคาใชจายอื่นๆ*

ควรพิจารณาความคุมคาเมือ่ลงทุน
ระยะยาวดวย เพราะคาใชจาย

เหลานี้จะกระทบตอผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรับในอนาคต

01รายละเอียดของกองทุนรวม 02 ชองทางการซ้ือขาย

จํานวนเงินขั้นตํ่าในการลงทุน
ครั้งแรกและครั้งถัดไป*

ขอกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ําสวนใหญ
มักจะนอยกวาหรือเทากบัจํานวน

เงินลงทุนครั้งแรก

ระยะเวลาและ
ความถ่ีในการลงทุน

สามารถสมคัรบริการตัดบญัชี
อัตโนมัติ เพื่อลงทุนในกองทุนรวม

สม่ําเสมอและระยะยาวได

ประเภทและ
นโยบายการลงทุน*

• กองทุนรวมลงทุนอะไร สัดสวน
เทาไหร จายเงินปนผลหรือไม

• สอดคลองกับเปาหมายและระดับ
ความเสี่ยงที่รับไดหรอืไม

ความสะดวกสบาย
ในการทํารายการ 

• สถานที่ใหบรกิาร เชน การมี
สาขาบลจ. ใหติดตอโดยตรง / มี 
ธนาคารหรือตัวแทนขาย (Selling 
Agents) หรือมีบริการใหซ้ือ-ขาย
ออนไลนดวยตนเอง

• วันที่เปดให DCA บางแหงเปดใหซ้ือ
ไดเฉพาะวันท่ีกําหนดไวเทาน้ัน  

• บัญชีที่สามารถผูกเพือ่ตัดเงิน
สําหรับ DCA บาง บลจ. ตองใช
บัญชีเงินฝากของธนาคารท่ีกําหนด
ไว แตบาง บลจ. อาจใหผูกบัญชีเพ่ือ
ตัดเงินไดหลายธนาคารพรอมกัน

ความหลากหลายของ
กองทุนรวมท่ีใหเลือกลงทุน

ตัวแทนขายหลายแหงใหบริการซื้อขาย
กองทุนรวมไดหลากหลาย บลจ. 
จึงเลือกซ้ือ-ขายกองทุนไดสะดวก
 และติดตามผลการลงทุนไดงาย

บริการใหคําปรึกษา
การลงทุน

ตัวแทนขายอิสระบางแหงมีผูท่ี
ทําหนาท่ีใหคําแนะนํา วางแผน 

และจัดพอรตลงทุนให

* ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเบื้องตนไดจาก Fund Fact Sheet

ปจจัยทีต่องพจิารณากอน “ออมกองทนุรวมแบบ DCA”
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ผลตอบแทนยอนหลงัดสีมํ่าเสมอ

นโยบายการลงทุนตรงตามตองการ

คาธรรมเนียมและคาใชจายเหมาะสม

ความผันผวนของผลตอบแทนต่ํา

มีกลยุทธการบริหารสอดคลองกับเปาหมาย

มีความสะดวกในการซ้ือขาย

ที่มา : โปรแกรม DCA Simulator โดย www.wealthmagik.com ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.พ 2562

ลักษณะกองทุน
ที่ควร DCA

กองทุนที่เลือก DCA
(จํานวน 1 กองทุน)

รหัสกองทุน ตนทุนรวม มูลคาปจจุบัน
กําไร / ขาดทุน 
อยางงาย

กองทุนเปดทหารไทย SET50 TMB50 600,000.00 898,757.74 298,757.74
(+49.79%)

กองทุนเปดทสิโก ทวีทุน TISCOEGF 600,000.00 879,319.23 279,319.23
(+46.55%)

กองทุนเปดบวัแกว BKA 600,000.00 927,355.04 327,355.04
(+54.56%)

กองทุนเปดเคสตารหุนทนุ 
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ

K-STAR-A(R) 600,000.00 988,988.11 388,988.11
(+64.83%)

กองทุนเปดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 
ชนิดไมจายปนล

1AMSET50-
RA

600,000.00 1,032,199.75 432,199.75
(+72.03%)

ตัวอยาง DCA กับ กองทุนรวม
DCA ในกองทุนรวมหุน เดือนละ 5,000 บาท และกําหนดใหซื้อเพียง 1 กองทุน

ทุกวันท่ี 1 ของเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด (10 ป) ต้ังแต ต.ค. 2552 – ก.ย. 2562

บรรลุ
เงินลาน

ที่มา : โปรแกรม DCA Simulator โดย www.wealthmagik.com ขอมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2562

* กองทุนทีจ่ะเลอืก DCA เปนเพียงการแสดงตัวอยางประกอบการอธิบายเพ่ือใชสาํหรบัศึกษาเทานัน้ 
มิไดมเีจตนาในการชี้นาํการลงทนุแตอยางใด

ผลตอบแทนเฉลี่ย
ตอป ( IRR Rate) :
 7.5% – 10.6%
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1 2 3 4

เปาหมาย ระยะเวลา เปาหมาย
ผลตอบแทนที่
คาดหวัง

ความเสี่ยง
กองทุนรวมทีเ่หมาะสม

กับความเส่ียง*
ระยะสั้น < 3 ป • คุมครองเงินตน เชน เงินสํารองใชจาย

ในชีวิตประจําวนั คารักษาพยาบาล 
เงินทองเที่ยว 

1 - 2% ต่ํา กองทุนรวมทีม่คีวามเส่ียง 1 - 3
ตลาดเงิน
พันธบัตรรฐับาล

ระยะกลาง 3 - 7 ป • เพิ่มคาเงินออม เชน ซ้ือรถ ดาวนบาน 
คาเลาเรียนบตุร 

3 - 5% ปานกลาง กองทนุรวมทีม่คีวามเส่ียง 3 - 6
ตราสารหนี้ระยะสั้น - กลาง
ผสม

ระยะยาว > 7 ป • ลดหยอนภาษี 5 -10% ปานกลาง-สูง กองทุนรวมทีม่คีวามเส่ียง 6 – 9
RMF นโยบายผสม หรือ หุน

• เพิ่มคาเงินออมในระยะยาว เชน 
มีเงินออมเพื่อใชหลังเกษียณอายุ

ผสม
หุน / หมวดอุตสาหกรรม
สินทรัพยทางเลือก เชน อสังหาริมทรัพย ทองคํา 
กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ

• สรางรายไดประจํา เชน เพื่อเปนรายได
หลังเกษียณ  

ตราสารหนี้ / ผสม / หุน ที่มีนโยบายสรางรายไดประจํา
สินทรัพยทางเลือก เชน อสังหาริมทรัพย REIT 
โครงสรางพื้นฐาน

เปาหมายการเงิน VS นโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสม

*ระดับความเสีย่งของกองทนุรวมตามตราสารทีล่งทนุ
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เทคนิคเลือกกองทุนรวมเดนท่ีใช ในสไตลท่ีชอบ

• ขนาดกองทุน
• หนังสือชี้ชวน
• บริษัทจัดการกองทุน

กองทุนรวมท่ีใช!!

วิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของ03

1. คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
2. กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?
3. คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
4. สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน
5. คาธรรมเนียม
6. ผลการดําเนินงาน
7. ขอมูลอ่ืนๆ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม

เจาะลึกขอมูลจาก 
Fund Fact Sheet02

ระบุเงื่อนไขท่ีตองการคัดกรอง เชน
• ชื่อ บลจ. 
• การจายเงินปนผล 
• ระดับความเส่ียง 
• อัตราผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง
• จํานวนเงินลงทุนข้ันตํ่า

หรือ คัดกรองจากการจัดอันดับกองทุน
รายป / รายไตรมาส

เครื่องมือชวยคัดกรอง
www.aimc.co.th หรือ
www.morningstarthailand.com

คัดกรองกองทนุรวม01

หรือสแกน QR Code เพ่ือติดตาม “กองทุนรวมแนะนําเพ่ือ DCA จากบลจ.” (ท่ีมา: www.set.or.th/investnow)
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ตัวอยาง การคัดกรองกองทุนจากเว็บไซตสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(www.aimc.co.th > คลิกท่ี ผลการดําเนินงานรายกองทุน) เลือกประเภทกองทุน

เลือกนโยบายการลงทุน
เลือก บลจ.
เลือกนโยบายการจายเงินปนผล

  เม่ือกดปุม “คนหา” จะมีรายชื่อกองทุนรวมท่ี
ตรงกับเง่ือนไขท่ีเราระบุปรากฏขึ้นมา 

ยิ่งสามารถระบุเง่ือนไขในการคัดกรอง
ไดเฉพาะเจาะจงมากเทาไหร 

ก็ยิ่งไดกองทุนรวมท่ีตรงใจเรามากที่สุด

1

2

3

4

เม่ือปรากฏรายชื่อกองทุนรวมท่ีคัด
กรองมาแลว เราสามารถเลือกดูได โดยเรียง
ตาม มูลคาหนวยลงทุน ผลตอบแทน 
ความเส่ียงผลตอบแทนรายไตรมาส และ
ผลตอบแทนรายปไดตามตองการ

คลิกที่ >> ผลการดําเนินงานรายกองทนุ

1

2

3 4

คัดกรองกองทุนรวม01

4242

เคล็ดลับเลือกกองทนุติดดาว

กองทุนติดดาวหาไดจากไหน?

กองทุนติดดาว คืออะไร?
กองทุนรวมที่ไดรับการจัดอันดับเรตติง้จากการประเมินเชิงปริมาณ

ของผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงในอดีตและคาธรรมเนียมการซื้อขาย
โดยจะจัดอันดับในรปูแบบของดาว ตั้งแตระดับ 1 - 5 ดาว เรียงจาก
ต่ําสุดไปจนถึงสูงสุด

โดยควรวิเคราะหเปรียบเทียบเรตติ้งหรือจํานวนดาวของกองทุนรวม
ประเภทเดียวกัน ไมสามารถเปรียบเทียบขามนโยบายการลงทนุได

บริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด 
เปนสถาบันที่ไดรวบรวมขอมูลและจัดอันดับ

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
หรือที่เรียกวา “มอรนิ่งสตารเรตติ้ง”
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เจาะลึกขอมูลจาก 
Fund Fact Sheet02 หนังสือชีช้วนสวนสรุปขอมลูสาํคัญ หรือ Fund Fact Sheet ชวยบอกรายละเอียด

โดยยอ ของกองทุนรวมที่เราตองการลงทุน ประกอบดวยขอมูลสําคัญ 7 สวน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่งทุน

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอื่นๆ

1
2
3
4
5
6
7

XYZ
บลจ. XYZ อิควิตี้

กองทุนเปด ABCXYZ
บลจ. XYZ อิควิตี้

กองทุนเปด ABC

เขาดูอะไรกันใน 
Fund Fact 

Sheet?

ตัวอยาง

4444

บอกถึง >>
นโยบายการลงทุนและกลยุทธในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม

บอกถึง >>
กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร และไมเหมาะกับใคร

1 2
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บอกถึง >> 
คําเตือนท่ีสําคัญ แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทุนรวม
(Risk Spectrum) ระดับ 1-8 และปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ

บอกถึง >>
สัดสวนการลงทุน และทรัพยสินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

3 4

4646

บอกถึง >>
คาธรรมเนียมท่ีสําคัญของกองทุนรวมท่ีคิดรวมภาษีแลว

บอกถึง >>
ผลการดําเนินงานและคาความผันผวนในอดีตของกองทุนรวม
เพิ่มเติมขอมูลผลตอบแทนยอนหลังตามปปฏิทิน

5 6
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บอกถึง >> 
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน เชน นโยบายการจายเงินปนผล รายละเอียดการซื้อและขายคืน และชื่อผูจัดการกองทุน เปนตน

7

4848

เอกสารสําคัญท่ี บลจ. ตองทําขึ้นและตองเผยแพร
ใหกับผูลงทุนทราบเก่ียวกับกองทุนน้ันๆ เพื่อแสดง
รายละเอียดท้ังหมดของกองทุนรวม เชน
• วัตถุประสงค นโยบายการลงทุน นโยบายการ

จายเงินปนผลของกองทุน 
• คาใชจายของกองทุน และคาใชจายในการซื้อ

หรือขายหนวยลงทุน
• ความเส่ียง และวิธีการจัดการความเส่ียงของ

ผูจัดการกองทุน
• ความสะดวกในการซื้อขาย เชน รายชื่อตัวแทน 

วันและเวลาทําการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

วิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของ03

• บริการที่เสนอใหตรงตามความตองการ

• มีความสะดวกสบายในเร่ืองการติดตอซื้อขาย

และการเขาถึงขอมูล

• ผูติดตอผูลงทุน (Investment Consultant) 

มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการลงทุนไดอยางถูกตอง

• ความสามารถในการจัดการลงทุนเม่ือเทียบกับ

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมท่ีมีนโยบาย

เดียวกัน และจัดต้ังในเวลาใกลเคียงกันของ 

บลจ. อ่ืนๆ

บริษัทจัดการกองทนุหนังสือชีช้วน

• กองทุนรวมท่ีมีขนาดสินทรัพยนอยกวา 100 
ลานบาท  อาจมีขนาดเล็กเกินไป อาจทําใหมี
สัดสวนของคาใชจายตอขนาดสินทรัพยสูง 
สงผลใหตนทุนสูงขึ้น

• กองทุนรวมท่ีมีขนาดสินทรัพยใหญกวา 15,000 
บาท จะถือวามีขนาดใหญเม่ือเทียบกับขนาดของ
ตลาดการเงินไทย ควรพิจารณาถึงความ
คลองตัวในการปรับเปล่ียนพอรตการลงทุน

ขนาดกองทนุรวม
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กองทุนรวมหุน

หุน

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนที่ลงทุนในสินทรพัย
ทางเลือกอ่ืนๆ เชน 

• ทองคํา
• อสังหาริมทรัพย 
• โครงสรางพื้นฐาน
• ลงทุนในตางประเทศDCA หุน

ถาคุณ…
เลือกหุนเปน
ดูเทรนดหุนได
ปรับพอรตลงทุนไดดวยตัวเอง

DCA กองทนุรวม

ถาคุณ…
ไมมีประสบการณลงทุน
ไมกลาเลือกหุนเอง
อยากมีผูเช่ียวชาญดูแล

สรุป หุน VS กองทุน…เลือกอะไรดี?

5050

• การติดตามและวัดผลการลงทุน 
• ชองทางการ DCA หุน
• ชองทางการ DCA กองทุน
• แหลงขอมูลเพ่ิมเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน  

การติดตามและวดัผลการลงทนุแบบ DCA  4
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• Statement รายงานมูลคาการเปล่ียนแปลง
ของราคาหลักทรัพยที่อยูใน Portfolio หรือ
ผลการดําเนินงานของกองทุนจาก บล. / บลจ.

• Statement รายงานมูลคาหลักทรพัยจาก
บริษัทจดทะเบียน

• Portfolio ในเว็บไซตของ บล. / บลจ.

• Virtual Portfolio ในเว็บ www.settrade.com

การติดตามและวัดผลการลงทุน 

ลงทุนแบบ DCA มาต้ังนานแลว
จะรูไดอยางไรวา ไดรับผลตอบแทน

เทาไหรตอป?

ทราบผลการลงทุนจากไหน?

5252

ตัวอยาง ผลการดําเนนิงานยอนหลังของกองทนุ 

ที่มา : ก.ล.ต. (ปรับปรงุลาสุด19 มีนาคม 2561)

กองทุนเปด มูลคาหนวย
ลงทุน (บาท)

ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) ผลตอบแทนตั้งแต
จัดตั้งโครงการ วันเริ่มตน

โครงการ
3 

เดือน
6            

เดือน
9           

เดือน 1 ป 3 ป 5 ป กองทุน เกณฑ
มาตรฐาน

กองทุนรวมตราสารแหงทุน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET)

-6.10 4.89 1.61 1.66 75.59 76.15 - - -

กองทุนรวมตราสารทุน A 3.2624 -5.87 6.04 5.04 5.15 81.08 90.21 -21.87 -16.14 14 ก.พ.40

กองทุนรวมตราสารทุน B 2.9075 -5.81 6.14 5.29 5.32 81.56 89.66 108.97 90.56 19 พ.ค.43

กองทุนรวมตราสารทุน C 10.5499 -5.77 6.43 5.73 5.91 82.13 93.28 163.37 124.63 22 ก.ย.43

กองทุนรวมตราสารทุน D 1.7813 -3.99 7.87 6.06 6.90 - - 0.66 -1.27 9 ก.พ.47

ชื่อกองทุน
ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) 
จากการเปลี่ยนแปลงของ NAV

ผลตอบแทนตั้งแตเริ่มตนโครงการ (%)

NAV
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ผลตอบแทนจากการลงทุนเม่ือเปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานหรือคาเฉล่ียของหุนใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือกองทุนรวมประเภท

เดียวกันเปนอยางไร?

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุน
ในปจจุบันบรรลุเปาหมายการลงทุน

ที่ตั้งไวแลวหรือยัง?

ผลตอบแทนท่ีไดรับน้ันทําใหสัดสวนเงินลงทุน
ในพอรตผิดเพี้ยนจากท่ีต้ังใจไว หรือ
สอดคลองกับระดับความเส่ียง

ที่ยอมรับไดหรือไม?

ลงทุนแบบ DCA ไปถึงเม่ือไหร? จะขายตอนไหนดี?

1 2 3

5454

เราควรติดตามผลการลงทุนอยางสม่ําเสมอ 
ทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 

เมื่อมีเหตุการณไมปกติ ท่ีจะกระทบกับ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
ในระยะยาว แตไมควรถี่เกินไปจนกลายเปน

ความวิตกกังวล

“

”
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DCA ผาน2

SETTRADE

* มีใหบรกิารเฉพาะบาง บล. เทานั้น

DCA Order

1 DCA ผาน

โปรแกรมออมหุน

* มีใหบรกิารเฉพาะบาง บล. เทานั้น

ชองทางการ DCA หุน

5656

โปรแกรมออมหุน คือ บริการพิเศษท่ีใชสําหรับการลงทุนแบบ DCA 
โดยเฉพาะ โดยโบรกเกอร (บล.) จะหักเงินจากบญัชีตามจํานวนและระยะเวลา
ที่ระบุไว เพื่อนําไปซ้ือหุนตัวที่เราตองการ

  เหมาะกับผูลงทุนที่….

• มีเงินลงทุนตองวดจํากัด และตองการลงทุน
หุนปจจัยพื้นฐานดี แตมีราคาสูง

• ไมมีความเช่ียวชาญดานการจับจังหวะซ้ือ-ขาย

• ไมมีวินัยในการลงทุน

1 DCA ผาน

โปรแกรมออมหุน

* มีใหบรกิารเฉพาะบาง บล. เทานั้น
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ตัวอยาง

สแกน QR Code
เพื่อศกึษาโบรกเกอรที่
ใหบรกิารเปดบญัชอีอมหุน

5858

Settrade DCA Order 
คือ ฟงกช่ันสงคําส่ังซ้ือหุนอัตโนมัติ บนโปรแกรม 
Streaming ตามเงื่อนไขการลงทุนที่ผูลงทุนกําหนดไว
ลวงหนา เชน ซ้ือหุน XX เปนจํานวนเงิน 5,000 
บาท ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป 

• มีเงินลงทุนตองวดเพียงพอตอการซ้ือหุนที่สนใจแบบ Board Lot (100 หุน)
• มีบัญชีหุนและลงทนุแบบออนไลนผาน Streaming อยูแลว
• ตองการสงคําส่ังทยอยซ้ือหุนทุกเดือนแบบ “อัตโนมัติ” 

DCA ผาน2

SETTRADE

* มีใหบรกิารเฉพาะบาง บล. เทานั้น

DCA Order

  เหมาะกับผูลงทุนที่….
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ลงทุนหุนสมํ่าเสมอผาน Settrade DCA Order

Settrade DCA Order 
ฟงกชั่นสงคําส่ังซื้อหุนอัตโนมัติบน Settrade Streaming 
ตามระยะเวลาท่ีคุณตองการ สามารถตรวจสอบสถานะของคําส่ังได 
หากยังไมม่ันใจวาจะเลือกออมหุนตัวไหน สามารถใชฟงกชั่น Backtest
เพื่อจําลองการออมหุนตัวท่ีสนใจแบบ DCA โดยจะใชราคายอนหลัง
เพื่อดูผลตอบแทน เพิ่มความม่ันใจกอนการเลือกหุนเพื่อลงทุนจริง

ซ้ือหุน
ใหอัตโนมัติ 
ไมตองกลัวลืม

เลือกออมได
ท้ังรายเดือน 
รายสัปดาห

เช็คคําสั่งได
ตลอดพรอม
รับสรุปการ
ซ้ือขาย

ม่ันใจข้ึนกับหุน
ท่ีเลือกออม
ดวยระบบ
Backtest

ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.settrade.com/dcaorder
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เมนู Backtest จะชวยจําลองผลการออมแบบ DCA 
โดยใชขอมูลราคาหุนในอดีต โดยสามารถเลือก
หุนที่สนใจ, จํานวนเงินลงทุนตอครั้ง, ความถี่ และ 
ระยะเวลาลงทุน เพื่อดูจะไดกําไร/ขาดทนุ/เงินปนผล
จากขอมูลยอนหลังได

จําลองผลการออมหุนแบบ DCA โดยใชขอมูลยอนหลัง ผานเมนู Backtesting

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

หากยังไมรูวาจะ
ออมหุนตัวไหน ?

หุนที่เลือกมีราคา/ประวัติ
การจายปนผลเปนอยางไร?

ออมแบบ DCA จะไดกําไร
หรือขาดทุนอยางไร?
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Capital Gain (Baht) : กําไรที่จะไดรับ เทียบตนทุนกับราคาปดหุนใน
วันทําการกอนหนา
Dividend Received (Baht) : เงินปนผลท่ีจะไดรับ

Detail (รายละเอยีด)
Period : ชวงเวลาท่ีลงทุน
Date : วันท่ีท่ีจําลองซื้อหุนทุกๆ เดือนหรือสัปดาห
No. of Transactions : จํานวนคําส่ัง (Order) ท้ังหมดท่ีสงเขาตลาด
Total Volume : จํานวนหุน (Volume) ท้ังหมดท่ีซื้อ

จําลองผลการออมหุนแบบ DCA โดยใชขอมูลยอนหลัง ผานเมนู Backtesting (ตอ)
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Investment Cost (ตนทุน)
Cost Amount (Baht) : เงินลงทุนท้ังหมด
Average Cost (Baht) : ราคาตนทุนเฉล่ียของหุนท่ีซื้อ

Market Value (มูลคาของการลงทนุ)
Market Value (Baht) : มูลคาในตลาดของหุนท่ีเลือกซ้ือ
EOD Price (Baht) : ราคาปดของหุนในวันทําการกอนหนา

Win Rate % (% Win) : โอกาสที่จะไดผลตอบแทนในอัตราตางๆ 
หากลงทุนทุกเดือนเปนเวลา 1 ป โดยใชเงินลงทุน 1 ลานบาท

% Average Capital Gain : % กําไร/ขาดทุนเฉล่ียตอป หากลงทุน
ทุกเดือนเปนเวลา 1 ป ยอนหลัง

Average Dividend Received  : เงินปนผลเฉล่ียตอป 
หากลงทุนทุกเดือน เดือนละ 1 ลานบาทเปนเวลา 1 ป ยอนหลัง

เลือกจนมัน่ใจ…แลวคอยลงทนุจรงิ
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 กด Add Symbol เลือกหุนที่ตองการออม

 กําหนดจํานวนเงินลงทุนในแตละครั้งตอหุน

ข้ันตอนการต้ังสงคําส่ัง DCA หุนผาน “Settrade DCA Order"
 เลือกความถี่และระยะเวลาที่ตองการออม
ความถี่ในการออม
- รายเดือน
- รายสัปดาห
เลือกเวลาวาจะซื้อหุนตอนเปดตลาดเชา หรือ
ตอนเปดตลาดบาย
เลือกชวงระยะเวลาที่ตองการออม
- รายเดือน
- รายสัปดาห

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

• ซื้อทุกเดือนและซ้ือทุกวันท่ี 1 ของเดือน
• ซื้อตอนตลาดเปดเชา
• ซื้อติดตอกัน 6 เดือน

ผลลัพท
ระบบจะสงคําส่ังซื้อหุน AOT มูลคาท้ังหมด 30,000 บาท ทุกเดือนเดือนละ 5,000 บาท ติดตอกัน 
6 เดือน โดยจะซื้อทุกวันท่ี 1 ของเดือน ในตอนเปดตลาดเชา 

ตัวอยางเชน ในวันท่ี 1 หุน AOT ราคา 40 บาท ดวยเงินลงทุน 5,000 บาท ระบบจะสงคําส่ังซื้อ 
100 หุน โดยคํานวนจากราคาหุนขางตนและรวมคาคอมมิชชั่นขั้นสูงสุด ( 0.257%) และเม่ือคําส่ัง
ซื้อหุนถูกจับคูแลวจะชําระคาหุนรวมคาคอมมิชชั่นตามจริง

ข้ันตอนการต้ังสงคําส่ัง DCA หุนผาน “Settrade DCA Order"
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Broker 
ที่ใหบริการ
Settrade 

DCA Order

ขอมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 62

6666

Broker 
ที่ใหบริการ
Settrade 

DCA Order
(ตอ)

ขอมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 62
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เงินลงทุนข้ันตํ่า

หุนท่ีสามารถ
เลือก DCA

1,000 บาท ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละ บล.

หุนที่อยูใน SET50 Index หรือ SET100 
Index ข้ึนอยูเง่ือนไขของแตละ บล. 

ข้ันต่ํา 30 บาท ข้ึนอยูกับเง่ือนไข
ของแตละ บล. 

0.075% - 0.30%
ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละ บล. 

ซ้ือเศษหุนได ซ้ือเปน Board Lot 

การสงคําสั่ง
ซื้อขาย บล. สงคําส่ังซ้ือใหอัตโนมัติ ระบบสงคําส่ังซ้ือใหอัตโนมัติ

ตามเงื่อนไขที่ผูลงทุนกําหนดไว

ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละ บล.

คาธรรมเนียม
การลงทุน

฿
โปรแกรมออมหุน SETTRADE 

DCA Order

หุนที่อยูใน SET100 Index
ข้ึนอยูเง่ือนไขของแตละ บล. 

ขอกําหนด
การลงทุน

สรุปเง่ือนไขการลงทุน… DCA ทางเลือกตางๆ
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ชองทางการ DCA กองทนุ

D C A  ผ าน1

ธนาคาร

D C A  ผ าน3
Fund

supermart

D C A  ผ าน2
นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย

D C A  ผ าน4
SETTRADE

Streaming for 
Fund
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เตรียม
เอกสาร

เลือกลงทุน
แบบหักบัญชี
ทุกเดือน

รับสมุดบัญชี
กองทุนรวม

• บัตรประจําตวัประชาชน
• สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยของธนาคาร
• สมุดบัญชีกองทุนรวม (ถามี) 

• สามารถใชติดตามสถานะการลงทนุไดตลอด 
และใชตรวจสอบความถกูตองของการซ้ือขาย

D C A  ผ าน1

ธนาคาร
• ทําแบบทดสอบความเส่ียง
• ระบุช่ือกองทุนที่ตองการ DCA
• ระบุระยะเวลาที่ตองการ DCA
• ชําระเงินลงทุนครั้งแรก
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D C A  ผ าน2
นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย

เปนการเปดบญัชีแบบ Selling Agent Account
 กับบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ ที่เปนตัวแทนขายกองทุน

ขอดี ขอเสีย

• ซ้ือกองทุนไดหลากหลายบลจ. 
ไดในที่เดียว

• ซ้ือ-ขายผานระบบอินเตอรเน็ตได

• ตองเปดบัญชีซ้ือ-ขายกองทุน
โดยตรงกับแตละ บลจ. 

• การชําระเงินซ้ือกองทุนตองโอนเงิน
เขาไปแตละ บลจ. นั้น ๆ โดยตรง

• การติดตามดูแลผลการลงทุนและ
การสับเปล่ียนกองทุนเปนไปไดยาก 
เพราะบัญชีกองทุนอยูแยกกนั
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D C A  ผ าน3
Fund

supermart

Fund supermart เปนการเปดบัญชีแบบ Omnibus account
สามารถเอากองทุนมาใสในตะกราเดียวกัน (Fund Supermart) 

และรวมจายเงินที่เดียวไดเลย (ตางจากการซ้ือผาน selling agent account 
ที่ตองแยกกัน)  โดยบริษัทหลักทรพัยเปนผูใหบรกิาร

• ชวยใหติดตามผลการลงทุนของกองทุนทัง้หมดไดงาย 
• โยกยายสับเปล่ียนกองทุนไดงาย
• ไมสามารถซ้ือ LTF RMF ได เพราะมีเรื่องภาษีมาเกี่ยวของ

* มีใหบริการเฉพาะบาง บล. เทาน้ัน
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โหลฟรทีัง้ใน iOS และ Android

อานรายละเอยีดเพิม่เตมิที่www.settrade.com/streamingfund
คูมือการใชงาน >>

Settrade Streaming for Fund 
คือ แอพพลิเคช่ันสําหรับคนอยากซื้อกองทุนรวม เปดบญัชคีรัง้เดียว สามารถซือ้ขาย
กองทนุรวมไดหลาย บลจ. ชั้นนาํผานแอพเดียว

ใชฟงกช่ัน DCA สงคําส่ังซ้ือกองทุนอัตโนมัติบนโปรแกรม Streaming ตามเงื่อนไขการ
ลงทุนที่ผูลงทุนกําหนดไวลวงหนา เชน ซ้ือกองทุน XX เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท 
ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป 

• ตองการความสะดวกในการลงทุนหุน 
กองทุนรวม และอนุพันธ ภายใต log-in 
เดียวกันในระบบ SET Streaming 

• มีบัญชีซ้ือขายกับ Selling Agent และอยาก
ซ้ือกองทุนรวมหลายๆ บลจ. ในแอพเดียว

  เหมาะกับผูลงทุนที่….

D C A  ผ าน4
SETTRADE

Streaming for 
Fund
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1

1 คลิก >> Open New Account

2
เลือก Selling Agent ที่ตองการเปดบัญชีกองทุน
พรอมลงทะเบียน

3
Selling Agent จะติดตอกลับเพ่ือขอเอกสารที่
จําตองใชในการเปดบัญชีกองทุน

4
หากเปดบัญชีเรียบรอยจะไดรับ Username, 
Password เพ่ือใชในการ Login 

หมายเหตุ : หากมี Username ท่ีมีบัญชีหุนหรืออนุพันธอยูแลว สามารถใช 
Username เดิมได แตจะตองแจงความประสงคในการเปดบัญชีกองทุนเพิ่ม

การเปดบัญชีกองทุนรวม 
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1 เลือกฟงกชั่น DCA ORDER ในหนา Place Order 

2
เลือกกองทุนที่ตองการ DCA ทุกเดือน
(กองทุนที่สามารถซื้อไดข้ึนอยูกับโบรกเกอรที่ใชบริการ)

3 ใสจํานวนเงินที่ตองการซ้ือตอครั้ง

4
เลือกกําหนดการออม
• รายเดือน / รายสัปดาห 
• ทุกวันที่เทาไหร
• สิ้นสุดวันไหน (สูงสุด 1 ปนับจากวันทํารายการ)

1

2

3

4

การต้ังคาสงคําส่ัง DCA กองทุนรวม



7575

Selling Agent ท่ีใหบริการ Streaming for Fund

ขอมูล ณ วันท่ี 7 พ.ย. 62

7676ที่มาภาพ: freepik

Don’t Work for 
Money; Make It 

Work for You

Robert Kiyosaki
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www.set.or.th/education

คลังความรูดานการ
วางแผนการเงินและการ

ลงทุน
สรางความมั่นคง ม่ังค่ัง 

แหลงขอมลูเพิม่เติม… ชวยตัดสินใจลงทนุ
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www.settrade.com
รวบรวมขอมูลภาวะตลาด การซื้อขาย 

รวมทัง้ขาวและบทวเิคราะหจากโบรกเกอรตางๆ

www.set.or.th/investnow

สแกน QR Code
เพื่อศกึษาโบรกเกอรที่
ใหบรกิารเปดบญัชอีอมหุน
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เว็บไซตสําหรบัหาขอมลูเกีย่วกบักองทุนรวม

• คนหากองทุน

• เปรียบเทยีบกองทนุ

• ติดตามผลการดําเนินงานของกองทุน

ฯลฯ www.aimc.or.th

www.morningstarthailand.com www.wealthmagik.com

8080

บลจ. กรุงไทย จํากัด  (มหาชน) KTAM

บลจ. กรุงศรี จํากัด KSAM

บลจ. กสิกรไทย จํากัด KAsset

บลจ. แคปปตอล ล้ิงค จํากัด

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด CIMB-PRINCIPAL

บลจ. โซลาริส จํากัด S-Funds

บลจ. ทหารไทย จํากัด TMBAM

บลจ. ทาลิส จํากัด TALISAM

บลจ. ทิสโก จํากัด TISCOASSET

บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด SCBAM

บลจ. ธนชาต จํากัด
THANACHART 

FUND
บลจ. บัวหลวง จํากัด BBLAM

บลจ. บางกอกแคปปตอล จํากัด BCAP

ช่ือ บลจ.

รายชื่อบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ (26 แหง)
Name Code

บลจ. เพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด

บลจ. ฟลลิป จํากัด PAMC

บลจ. ภัทร จํากัด Phatra Asset

บลจ. เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด

บลจ. แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด Manulife Asset

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด UOBAMTH

บลจ. แลนด แอนด เฮาส จํากัด LHFUND

บลจ. วรรณ จํากัด ONEAM

บลจ. สยามไนท ฟนดแมเนจเมนท จํากัด

บลจ. อเบอรดีน จํากัด ABERDEEN

บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) MFC

บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด ASSETFUND

ช่ือ บลจ. ช่ือ บลจ.

ท่ีมา : ก.ล.ต. (ปรับปรุงลาสุด19 มีนาคม 2561)
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