
คูมือนักลงทุนมือใหมคูมือนักลงทุนมือใหมคูมือนักลงทุนมือใหมคูมือนักลงทุนมือใหม

     กาวสูความมั่งค่ัง พชิติเปาหมายดวยการลงทุน



เสนทางของความมั่งคั่งเสนทางของความมั่งคั่ง

ตั้งเปาหมาย

เริ่มออมเงินกันเถอะ

ไวกวา
ดวยการลงทุน

เรื่องควรรู
กอนเลือกกองทุน

ลงทุนยังไง
ไมใหหลงทาง

เสนชัยการลงทุน
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4 สเต็ปตั้งเปาหมายกอนออกเดินทาง
ทุกคนตางมีเปาหมายในชีวิต แตมั่นใจไดอยางไรวาเปาหมายของคุณไมใชสิ่งเลื่อนลอย

มาทำเปาหมายใหเปนจริง ดวยการรูจักตัวเองใหชัดเจนกันดีกวา

สำรวจความตองการ กำหนดระยะเวลาและ
เปาหมายใหชัดเจน

แบงเปาหมาย
เปนสวนๆ ใหสามารถ
ทำสะสมไดสม่ำเสมอ

เชื่อมั่นในตัวเองและ
มีความสุขกับการทำ

อยูเสมอ

สรางบาน แตงงาน ไปเที่ยว

เมื่อรูจักตัวเอง แผนการเงินก็ชัดเจน

1 2

3 4
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เปาหมายของคุณ อยูตรงไหน?

1-5 ป

5-10 ป

10 ปขึ้นไป

การรูจักตั้งเปาหมายเปนระยะเวลาที่ระบุได ทำใหเราสามารถจัดสรร
รายรับ-รายจาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมายระยะกลาง

ซื้อบาน แตงงาน

เปาหมายระยะยาว

เกษียณ คาเทอมลูก

เปาหมายระยะสั้น

เที่ยว
ตางประเทศ

เรียนตอ
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การออมเงินนอกจากจะสรางความมั่นคงในปจจุบันและอนาคตแลว
หากรูจักเก็บเปน ยังใชตอเติมความมั่งคั่งไดอีกเทาตัว

เพราะมีเงินออม

อุนใจไปไหนไมกลัว เพราะมีเงินออม
5

ออมฉุกเฉิน
ออมตามเปา

ออมเพื่อการลงทุน

ออมเพื่อใชยามเกษียณ



กำหนดวันออมของทุกเดือน
เชน ทุกๆ วันสิ้นเดือน

มองหาทางเลือกที่ให
ผลตอบแทนคุมคา

เริ่มออมเงิน
ตั้งแตวันนี้

สัดสวนเงินออมตองพอดี
ไมเดือดรอนชีวิตประจำวัน

แยกบัญชีเงินออม
ออกจากบัญชีทั่วไป

5

2

1

3

4

ออมทรัพย

ออมทรัพย

ออมทรัพยออมทรัพย

ออมทรัพย
ออมทรัพย

เคล็ดลับ ยกระดับการออม

ใหมีประสิทธิภาพ
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ในการลงทุน สิ่งสำคัญลำดับตนๆ เลยคือ ตองสอดคลองกับ “เปาหมาย” 
เพราะถาเราเริ่มตนจากเปาหมายแลว จะทำใหเราเขาใจและเลือกไดวาการลงทุน

และความเสี่ยงแบบไหนที่ใชเรา

เงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาล
หุนกู

ความเสี่ยงต่ำ
โอกาสรับผลตอบแทนต่ำ

นอกจากการออมแลว เราลองมองหาทางเลือก เพื่อโอกาสไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
และกาวสูเปาหมายไดเร็วขึ้นดวย “การลงทุน”

ถึงเปาไดไวกวา ดวยการลงทุน

ตราสารหนี้

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

ตราสารทุน

อนุพันธ
ทองคำ
อสังหาริมทรัพย

การลงทุน
ทางเลือก เชน

ความเสี่ยงสูง
โอกาสรับผลตอบแทนสูง
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แครูวากองทุนไหนดีที่สุดคงยังไมพอ เลือกเสนทางที่เหมาะกับคุณ
ดวยความรอบคอบกอนลงทุนกันดีกวา

ศึกษาขอมูลกองทุนและ บลจ.
ที่สนใจใหรอบคอบ

เลือกลงทุนในกองทุนที่ตรงกับ
เปาหมาย ระยะเวลาลงทุน
และความเสี่ยงที่ยอมรับได

เลือกชองทางการลงทุน
ที่สะดวก

เพิ่มวินัยการลงทุนดวย
การลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA

นักลงทุน

ผูจัดการกองทุน

สำหรับมือใหมที่ยังไมมีประสบการณ
“กองทุนรวม” คือการลงทุนวิธีหนึ่งที่นาสนใจ เพราะนอกจากใชเงินไมมากแลว

ยังมีผูจัดการกองทุนมืออาชีพคอยดูแลใหเราอีกดวย

ลงทุนครั้งแรก อยางมืออาชีพ

อยาลืมวาเปาหมายและความสามารถในการรับความเสี่ยงของแตละคนมีไมเหมือนกัน 
ถึงมีคนดูแลกองทุนให แตถามันไมเหมาะกับคุณก็มีโอกาสไมเปนไปตามเปาหมายไดเหมือนกัน

 เรื่องควรรูกอนเลือกกองทุนที่ใช

ATMATM

 เรื่องควรรูกอนเลือกกองทุนที่ใช

Fact Sheet
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ปญหาใหญของมือใหมคือจะรูไดอยางไรวาจังหวะไหนเหมาะแกการลงทุน
เอาชนะความผันผวนดวยการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA)

อุนใจไดไมยาก แคลงทุนดวยเงินจำนวนเทากันทุกๆ เดือน

กำหนดวันในการลงทุน
(เชน ทุกวันที่ 28 ของเดือน)

กำหนดเงินที่จะลงทุน
ในแตละเดือน

รอรับผลตอบแทน
จากการลงทุน

เลือกกองทุนรวมที่จะลงทุน

ลดความซับซอน ไมหลงทางตาม
ความผันผวนของตลาด

มีโอกาสรับผลตอบแทน
ที่ดี ในระยะยาว

June

June

1 2

3 4

เปลี่ยนเงินเก็บเปนเงินกอนดวย DCA

DCA ดีอยางไร ?
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เงินแสน

สมมุติวานายร่ำรวย เปนมนุษยเงินเดือนอายุ 25 ป อยากไดเงินกอน
เพื่อเปดกิจการสวนตัวตอนอายุ 35 ป

สมมติไดผลตอบแทน
10% ตอป

การลงทุนอยางสม่ำเสมอ เปลี่ยนใหนายร่ำรวย มีเงินกอนโต
ที่มากกวาเก็บเฉยๆ ได ดวยผลตอบแทนที่ดีกวา

* อางอิงจากโปรแกรมคำนวณเงินออมจากเว็บไซตศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

นายร่ำรวย ออมเงิน
เดือนละ 5,000 บาท

เทาๆ กันทุกเดือน

แบบที่ 1 นายร่ำรวย ใชวิธีออมเงิน

120 เดือน สมมติอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย 0.5% ตอป

นายร่ำรวย ซื้อกองทุนหุน
เดือนละ 5,000 บาท

เทาๆ กันทุกเดือน

แบบที่ 2 นายร่ำรวย ใชวิธีลงทุน

120 เดือน 

ตัวอยางการคำนวณการลงทุนแบบ DCA

10 ปี นายร่ำรวย
จะมีเงินประมาณ

616,000 บาท*

เงินลาน

10 ปี นายร่ำรวย
จะมีเงินประมาณ

1,051,000 บาท*
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เลือกไซสการลงทุน           ใหเหมาะกับเปาหมาย
สมมติวานายมุงมั่นอายุ 25 ป อยากมีเงินกอนเพื่อเริ่มตน ซื้อบาน ซื้อรถ 

และไปเที่ยวญี่ปุนดวยเงินลงทุนเดือนละ 5,000 บาท การลงทุนไซสไหน
ถึงจะตอบแทนนายมุงมั่นไดดีที่สุด

สมมติผลตอบแทนเฉลี่ยตอป 10%
ลงทุนแบบความเสี่ยงสูง เหมาะแกการลงทุนระยะยาว

ยิ่งเวลาผานไป เงินเดือนยิ่งเพิ่มขึ้น
อยาลืมหมั่นปรับพอรตใหเหมาะสม เพื่อเปาหมายที่หลากหลาย

สมมติผลตอบแทนเฉลี่ยตอป 3.0%
ความเสี่ยงนอย เหมาะแกการลงทุนระยะสั้น

นายมุงมั่นอายุ 35

นายมุงมั่นอายุ 30

นายมุงมั่นอายุ 28

120 เดือน

60 เดือน

36 เดือน

สมมติผลตอบแทนเฉลี่ยตอป 7.0%
ลงทุนแบบความเสี่ยงปานกลาง 

เหมาะแกการลงทุนระยะเวลาที่ไมสั้นเกินไป

นายมุงมั่น อยากดาวนบาน
ตอนอายุ 35

จึงซื้อกองทุนเดือนละ
2,000 บาท

L

นายมุงมั่น อยากดาวนรถ
ตอนอายุ 30

จึงซื้อกองทุนเดือนละ
2,000 บาท

M

นายมุงมั่น จะไปเที่ยว
ญี่ปุนตอนอายุ 28

จึงซื้อกองทุนเดือนละ 
1,000 บาท

S

ไปเที่ยวตามเปาได
ดวยงบประมาณ 38,000 บาท*

เริ่มตนดาวนบานได
ดวยงบประมาณ 420,000 บาท*

SML
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* อางอิงจากโปรแกรมคำนวณเงินออมจากเว็บไซตศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

เริ่มตนดาวนรถได
ดวยงบประมาณ 147,000 บาท*



สรุปเสนทาง การลงทุน

รูจักตัวเองดวยการทำแบบประเมิน
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม

ติดตามผล เชน ผลการ
ดำเนินงานของกองทุน
ที่เลือกลงทุน

ศึกษาขอมูล จัดสัดสวนและวิธีการการลงทุนให
เหมาะสมกับเปาหมาย ระยะเวลาในการลงทุน 
และความเสี่ยงที่ยอมรับได

ปรับแผนใหเหมาะสม
ตามสถานการณ

1

2

3

4
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หมายเหตุ

• การลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเม่ือไถถอน (ไมคุมครองเงินตน) • ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจ
ลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ผลการดำเนินงาน และเง่ือนไขทางภาษีี กอนการตัดสินใจลงทุน • ผูลงทุน
สามารถสอบถามขอมูล ขอรับหนังสือช้ีชวน หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ (Fact Sheet) คูมือการลงทุน ไดท่ีธนาคารผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือบริษัท
จัดการกองทุน หรือท่ีเว็บไซตของธนาคารหรือบริษัทจัดการกองทุน
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