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บทคัดย่อ

	 ปัญหาหนึ่งส�าหรับผู้มีเงินออม	 ก็คือ	 การน�าเงินที่จะออม
นั้น	ไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่มี
อยู	่โดยการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารลงทนุนัน้กน็บัเป็นเรือ่งยากส�าหรบั
ผู้ที่ไม่มีความรู้	 ความเข้าใจกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ต่างๆ	เพราะการฝากเงนิกบัธนาคารพาณชิย์เพยีงอย่างเดยีว	อตัรา
ผลตอบแทนต่อปี	ประมาณร้อยละ	0.5	ถึง	ร้อยละ	1.75	(ธนาคาร
กรุงเทพ,	10	พฤศจิกายน	2552)	ท�าให้ผู้มีเงินออมจ�านวนไม่น้อย	
อยากหาวธิกีารลงทนุแบบอืน่ทีอ่าจเป็นค�าตอบทีด่กีว่าการฝากเงนิ
ทั่วไป	การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน	(Dollar	Cost	Averaging	หรือ	
DCA)	 นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและอาจเหมาะสมกับผู้ลงทุน
หลายคนในปัจจุบัน

Abstract

	 One	Problem	for	those	who	have	savings	is	how	to	
invest	their	money	for	greater	benefits	 than	what	they	
already	have.	It	is	difficult	for	those	who	do	not	know	or	
understand	the	investment	methods	or	financial	products.	
Since	saving	deposits	with	commercial	banks	only	give	return	
of	about	0.5%	-	1.75%	per	year	(Bangkok	Bank,	November	
10,	2009),	the	investors	may	want	to	seek	other	better	choices	
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of	investment	methods.	Dollar	Cost	Averaging	or	DCA	is	an	
attractive	alternative	and	may	be	suitable	for	many	investors	
today.

บทน�า

	 การลงทนุส่วนบคุคลในปัจจบุนั		ถอืเป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความ
สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะปัจจุบันหากบุคคลทั่วไปไม่ศึกษา
หาความรูเ้รือ่งการลงทนุกจ็ะไม่สามารถเอาชนะเงนิเฟ้อได้	 โดยถ้า
ดูจากตารางอัตราเงินเฟ้อ	 จะพบว่าอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มสูงขึ้น	
(ตาราง	1	อตัราเงนิเฟ้อรายไตรมาส)	ซึง่ผลตอบแทนส่วนใหญ่ทีไ่ด้
จากการลงทนุต่างๆ	 เป็นผลตอบแทนทีแ่จ้งไว้	(Nominal	rate	of	
return)	แต่เมือ่ต้องการทราบอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ	(Real	rate	
of	return)	กต้็องน�าอตัราเงนิเฟ้อมาหกัออก	ตวัอย่าง	นายนทฝีาก
เงนิประจ�า	3	 เดอืน	ทีธ่นาคารพาณชิย์แห่งหนึง่	 ธนาคารให้อตัรา
ดอกเบีย้ต่อปี	ร้อยละ	1.5	หากเทยีบกบัอตัราเงนิเฟ้อในไตรมาส	1	
ของปี	2553	 จะพบว่าอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเป็นร้อยละ	3.8	 แสดงว่า	
อตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ	(Real	rate	of	return)	ของนายนท	ีคอื	
1.5	%	-	3.8	%	ตดิลบ	2.3	%	หากเป็นดงันี	้ถอืว่าการลงทนุของนาย
นทยีงัไม่ใช่การลงทนุทีด่ทีีส่ดุ	 เพราะการลงทนุทีด่คีวรให้อตัราผล
ตอบแทนทีแ่ท้จรงิ	(Real	rate	of	return)	เป็นบวก	

ตารางที่ 1	อัตราเงินเฟ้อรายไตรมาส

 หน่วย : ร้อยละ 2551 2552 2552 2553
 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันจากปีก่อน	(%	∆ yoy)	
	 	-	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป	(Headline	CPI)	 5.5	 -0.9	 -2.8	 -2.2	 1.9	 3.8
				 •	 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน	(Core	CPI)	 2.4	 0.3	 -0.1	 -0.5	 0.1	 0.4
				 •	 กลุ่มอาหารสด	 15.3	 5.6	 6.3	 2.8	 2.6	 8.2
				 •	 กลุ่มพลังงาน	 8.0	 -13.1	 -24.4	 -13.2	 20.1	 26.4
		 -	 ดัชนีราคาผู้ผลิต	 12.4	 -3.8	 -7.0	 -10.2	 6.8	 12.0

ที่มา:	ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
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ส�าหรับการลงทุนของบุคคลทั่วไป	 สามารถจ�าแนกเป็นการลงทุน	
4	ลักษณะ	ได้แก่
	 1.	การลงทุนในเงินฝากประเภทต่างๆ	 หรือ	 สินทรัพย์
สภาพคล่องใกล้เคียงเงินฝาก	 เช่น	 เงินฝากสะสมทรัพย์	 เงินฝาก
ประจ�าไม่เกิน	1	ปี	เงินฝากประจ�ามากกว่า	1	ปี	เงินฝากประจ�า
ปลอดภาษี	กองทุนรวมในตลาดเงิน	เป็นต้น
	 2.	การลงทนุในตราสารหนี	้เช่น	พนัธบตัรรฐับาล	พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 หุ้นกู้	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ตั๋วสัญญาแลก
เงิน	เป็นต้น
	 3.	การลงทุนในหลักทรัพย์	 เช่น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ์	
ใบส�าคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้	กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน้	เป็นต้น
	 4.	การลงทนุในสนิทรพัย์อืน่ๆ	เช่น	อสงัหารมิทรพัย์	เพชร	
ทองค�า	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าอ้างอิง	เป็นต้น
 
	 จากลักษณะของการลงทุนที่กล่าวข้างต้น	 จะพบว่า	 การ
ลงทนุในเงนิฝากประเภทต่างๆ	หรอื	สนิทรพัย์สภาพคล่องใกล้เคยีง
เงินฝาก	 จะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด	 ซึ่งนับว่าเป็นลักษณะการออม
แบบเดิมๆ	 ที่คนรุ่นพ่อ	 รุ่นแม่	 ที่ไม่มีความรู้หรือไม่คุ้นเคยกับ
ผลติภณัฑ์ทางการเงนิใหม่ๆ	นยิม	เช่นเดยีวกนัผลตอบแทนในการ
ลงทุนแบบนี้ก็น้อยที่สุดเช่นกัน	 และเนื่องจากสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝากทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัทีท่�าหน้าทีคุ่ม้ครองเงนิฝากให้กบัผูฝ้าก
เงินในกรณีที่สถาบันการเงินที่อยู ่ภายใต้ความคุ้มครองถูกปิด
กจิการ	จะมกีารจ�ากดัวงเงนิในความคุม้ครองให้ลดลงเรือ่ยๆ	โดย
ผู้ฝากแต่ละราย	 จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันการ
เงินแต่ละแห่ง	ดังนี้	ตั้งแต่	11	สิงหาคม	2554	ถึง	10	สิงหาคม	
2555	 จะคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน	50	 ล้านบาท	 และตั้งแต่	11	
สิงหาคม	2555	เป็นต้นไป	จะคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน	1	ล้านบาท	
(สถาบันคุ้มครองเงินฝาก,	28	 ตุลาคม	2551)	 จึงเป็นเหตุให้การ
ออมหรือการลงทุนลักษณะเงินฝากนี้มีข้อจ�ากัดมากขึ้น	 และหาก
ฝากเงินมากกว่าที่คุ้มครอง	 ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น	 ดังนั้นไม่ว่า
บุคคลจะลงทุนในลักษณะใด	ก็ล้วนย่อมต้องการผลตอบแทนเพื่อ
ชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้เขียนจะกล่าวถึง
การลงทนุแบบ	Dollar	Cost	Averaging:	DCA	การลงทนุแบบเฉลีย่
ต้นทุน	 ที่ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะกับบุคคลที่เริ่มมีเงินออม
เป็นประจ�าทุกเดือนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายปกติ	 และต้องการเริ่ม
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมต่างๆ	 โดยถือเป็นระยะกลาง
ถงึยาว	เป็นผูล้งทนุทีค่่อนข้างมวีนิยัในการลงทนุ	นอกจากนีย้งัเป็น
ผู้รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
	 การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน	 (Dollar	Cost	Averaging:	
DCA)		เป็นการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืกองทนุรวมต่างๆ	ทีล่งทนุ
ในจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากนั	เป็นระยะเวลาห่างเท่ากนัอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	

ลงทนุ	10,000	บาท	ทกุเดอืน	ทกุสองเดอืน	หรอืทกุไตรมาส	ตาม
ระยะเวลาทีไ่ด้ก�าหนดไว้	 และไม่ค�านงึถงึสภาวะตลาด	 ราคาหลกั
ทรพัย์	หรอืมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิ(Net	Asset	Value:	NAV)	ณ	เวลา
ซือ้	คล้ายลกัษณะการฝากเงนิประจ�าแบบปลอดภาษ	ี24	เดอืน	หรอื	
36	เดอืน	ทีต้่องน�าเงนิฝากทีธ่นาคารทกุเดอืน	แต่ต่างกนัตรงความ
เสีย่งและผลตอบแทน	ส�าหรบัการลงทนุแบบ	DCA	จะถอืเป็นการ
สร้างวนิยัการลงทนุและสามารถสร้างความมัน่คงทางการเงนิอย่าง
ยัง่ยนืได้	โดยถ้าเปรยีบเทยีบกบัการลงทนุแบบซือ้ครัง้เดยีว	(Lump	
Sum	 Investment)	 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นบวกแน่นอน	 จะ
เป็นการยากส�าหรับผู้ลงทุนมือใหม่	 เพราะการเลือกลงทุนในหลัก
ทรัพย์ใดต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท	 งบการเงินบริษัท	
อตัราส่วนทางการเงนิ	และยงัคงต้องท�าการประเมนิสภาวะตลาดว่า
เอือ้อ�านวยต่อการลงทนุในหลกัทรพัย์นัน้หรอืไม่	รวมถงึจงัหวะการ
เข้าซือ้	 ราคาซือ้ทีเ่หมาะสม	 ซึง่ต้องใช้ประสบการณ์ความรูค้วาม
เข้าใจในการวเิคราะห์เป็นอย่างด	ีดงันัน้	การลงทนุแบบ	DCA	อาจ
เป็นค�าตอบส�าหรับบุคคลรุ่นใหม่ที่อยากมีประสบการณ์และอยาก
เรยีนรูก้ารลงทนุในตลาดทนุ	เพราะถ้าเลอืกลงทนุแบบ	DCA	กถ็อื
เป็นการสร้างวนิยัการออมและการลงทนุ	อกีทัง้ผูล้งทนุยงัสามารถ
ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ในตลาดได้																																																																																			

ขั้นตอนในการลงทุนแบบ DCA

	 ขั้นที่	1	ผู้ลงทุนก�าหนดเป้าหมาย	อัตราผลตอบแทน	และ
ระยะเวลาการลงทุน	(ตารางที่	2	 ตารางตัวอย่างการก�าหนดเป้า
หมาย	อัตราผลตอบแทน	และระยะเวลาการลงทุน)	โดยเป็นเป้า
หมายที่ผู้ลงทุนตั้งไว	้ เช่น	 นางสาวเกวลิน	 ตั้งเป้าหมายจะมีเงิน
ดาวน์บ้านเพื่ออยู่อาศัย	จ�านวน	1,000,000	บาท	ในอีก	15	ปี	ข้าง
หน้า	โดยนางสาวเกวลินคาดหมายอัตราผลตอบแทน	6%	ต่อปี	ดัง
นัน้จากตารางที	่2	นางสาวเกวลนิจะต้องลงทนุเป็นจ�านวนเงนิเดอืน
ละ	3,439	บาท	หรือ	3,500	บาทโดยประมาณ	

ตารางที ่2		ตารางตวัอย่างการก�าหนดเป้าหมาย	อตัราผลตอบแทน	
และระยะเวลาการลงทุน

	 	 เป้าหมาย		1,000,000	บาท
	 จ�านวนปีที่ออม		 30	 25	 20	 15	 10
	 ผลตอบแทนต่อปี	 จ�านวนเงินลงทุนต่อเดือน
	 4%		 1,441	 1,945	 2,726	 4,064	 6,791
	 6%	 996	 1,443	 2,164	 3,439	 6,102
	 8%		 671	 1,051	 1,698	 2,890	 5,466
	 10%		 442	 754	 1,317	 2,413	 4,882
	 12%	 286	 532	 1,011	 2,002	 4,347
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หมายเหตุ:	 ตัวเลขในตารางค�านวณจาก	Formulas	 ในโปรแกรม	
Excel	ใช้สตูรการค�านวณหา	PMT	(payment	made	each	period)	
โดยก�าหนดมูลค่าอนาคต:	Future	Value	(FV)	=	1,000,000	บาท	
ค่าอัตราผลตอบแทน	(Rate)	เปลี่ยนไปตั้งแต่	4%...12%	ต่อปีและ
แปลงค่าเป็นต่อเดือน	เช่น	4%/12	และค่าระยะเวลาลงทุน	(Nper)	
เป็นเดือนเปลี่ยนแปลงไป	เช่น	10	ปี	คือ	120	เดือน	
	 ขั้นที่	2	 ก�าหนดจ�านวนเงินลงทุนทุกงวดที่ต้องการลงทุน	
โดยเงินที่น�ามาลงทุนควรเป็นลักษณะเงินออม	 ที่ผู้ลงทุนตั้งใจจะ
ออมเพื่อลงทุนให้ได้เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้	 โดยควรเป็นเงินที่
ค�านวณจากรายได้ประจ�าหักค่าใช้จ่ายประจ�าทุกรายการ	 จาก
ตัวอย่างในขั้นที่	1	ของนางสาวเกวลิน	จะพบว่า	เป้าหมาย	คือ	1	
ล้านบาท	อีก	15	ปีข้างหน้า	และอัตราผลตอบแทนคาดหวัง	6%	
ต่อปี	ดงันัน้	นางสาวเกวลนิต้องพจิารณาว่า	เงนิทีจ่ะออมมาลงทนุ
ต่อเดือน	จ�านวน	3,500	บาท	เป็นจ�านวนที่ตนสามารถลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องได้ตลอดระยะเวลา	15	 ปี	 หรือ	180	 	 เดือนหรือไม่	 ยก
ตัวอย่างเพิ่มเติมว่า	 นางสาวเกวลินพิจารณาแล้วว่า	 ตนสามารถ
ออมเงินได้มากกว่า	3,000	บาท	ต่อเดือน	เป็น	6,000	ถึง	6,200	
บาทต่อเดือน	 หากเป็นเช่นนี้	 นางสาวเกวลินก็อาจสามารถไปถึง
เป้าหมายจ�านวนเงิน	1	ล้านบาทภายในเวลา	10	ปี	ได้		(ภายใต้	
สมมตฐิานว่า	การลงทนุของนางสาวเกวลนิได้รบัอตัราผลตอบแทน	
6%	 ต่อปี)	 ทั้งนี้หากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่นางสาว			
เกวลินได้รับไม่ถึงร้อยละ	6	ต่อปี	อาจท�าให้เป้าหมาย	1,000,000	
บาท	ต้องยืดระยะเวลาออกไปเกินกว่า	10	ปี	ในทางตรงข้าม	ถ้า
นางสาวเกวลินได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปีเกินกว่าร้อยละ	6	ต่อปี	
เป้าหมาย	1,000,000	บาท	จะถึงก่อนก�าหนดเวลา	10	ปี	

	 ขัน้ที	่3	ผูล้งทนุก�าหนดสดัส่วนในการลงทนุ	โดยเลอืกลงทนุ
ในหลกัทรพัย์หรอืกองทนุรวมในหลกัทรพัย์ต่างๆ	ในขัน้ตอนนี้	ถอื
เป็นขัน้ตอนทีย่ากทีส่ดุ	เพราะเป้าหมายทีต่ัง้ไว้จะส�าเรจ็ได้ตรงตาม
ประสงค์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการ
ลงทุน	 เพราะถ้าได้รับอัตราผลตอบแทนไม่เท่าหรือน้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหมายไว้	 ก็จะท�าให้เป้าหมายนั้นผิดพลาดไป	
หากเป็นกรณีตัวอย่างของนางสาวเกวลิน	ซึ่งเป็นผู้เริ่มลงทุน	ควร
เริ่มลงทุนกับกองทุนรวม	(Mutual	Fund)	ก่อน	 เพราะการลงทุน
ในกองทุนรวมนี้จะด�าเนินงานโดยบริษัทจัดการกองทุนและมีผู้
เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นผู้จัดการกองทุน	โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติอย่างแรก	ก็คือ		ผู้ลงทุนต้องศึกษาหาข้อมูลความแตกต่าง
ของกองทุนแต่ละกองทุนว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตน	เพราะแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนแตกต่าง
กัน	เช่น	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	(Equity	Fund)	กองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี้	 (General	Fixed	Income	Fund)	 กองทุนรวม
ตราสารแห่งเงนิ	(Money	Market	Fund)	เป็นต้น	(ตารางที	่3	ตาราง
แสดงตัวอย่างการลงทุนของกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน
ประเภทต่างๆ)	 	 นอกจากนี้	 ผู้ลงทุนควรค�านึงถึงสภาพคล่อง
ของกองทุนด้วย	 เพราะหากเป็นกองทุนปิดจะไม่สามารถขายคืน
ได้จนกว่าจะครบก�าหนดวันไถ่ถอน	 ในทางตรงกันข้าม	 หากเป็น	
กองทุนเปิด	 ผู้ลงทุนสามารถขายคืนได้เมื่อต้องการ	 เมื่อผู้ลงทุน
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมต่างๆ	 แล้ว	 ผู้ลงทุนก็ต้อง
ประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนสามารถรับได้	 เพื่อเลือกลงทุนกับ
กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ของ
ผู้ลงทุน	

ตารางที่ 3	ตารางแสดงตัวอย่างการลงทุนของกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ	
 
 ประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน ตัวอย่างกองทุน
 
	 กองทุนตราสารทุน	 เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนเพื่อน�าเงินไปลงทุนใน	 รูปที่	1	กองทุนเปิดเค	หุ้นทุน
	 	 ตราสารทุน	ประเภทหุ้นสามัญ	ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	 (K-EQUITY)	ของบริษัทหลักทรัพย์
	 	 ผลตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการกองทุนว่าจะเป็นผลตอบแทน	 จัดการกองทุนกสิกรไทย
	 	 ประเภทจ่ายเงินปันผลหรือจากก�าไรส่วนต่าง	
 
	 กองทุนตราสารหนี้	 เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนเพื่อน�าเงินไปลงทุนใน	 รูปที่	2	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
	 	 ตราสารหนี้	ตราสารหนี้ภาครัฐบาล	และตราสารหนี้ภาคเอกชน	 ตราสารหนี้	พลัส	(SCBFP)	ของบริษัท	
	 	 เช่น	พันธบัตรรัฐบาล	หุ้นกู้		 หลักทรัพย์จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	
 
	 กองทุนตลาดการเงิน	 เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนเพื่อน�าเงินไปลงทุนใน	 รูปที่	3	กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน
	 	 ตลาดการเงิน	เช่น	ฝากธนาคารหรือน�าไปลงทุนในตราสารหนี้	 	(T-CASH)	ของบริษัทหลักทรัพย์
	 	 ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน	1	ปี		 จัดการกองทุนธนชาติ	
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	 นอกจากตวัอย่างกองทนุทีก่ล่าวแล้วข้างต้น	ปัจจบุนับรษิทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ	 ยังออกกองทุนรวมใหม่ๆ	 ลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ	เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้หลากหลายมาก
ขึน้	เช่น	กองทนุอสงัหารมิทรพัย์		(Property	Fund)	กองทนุทองค�า	
(Gold	Fund)	กองทุนน�้ามัน	(Oil	Fund)	กองทุนอิงดัชนี	(Index	
Fund)	กองทุนลงทุนในต่างประเทศ	(Foreign	Investment	Fund:	
FIF)	เป็นต้น
	 ขั้นที่	4	ก�าหนดช่วงวันที่จะลงทุน	หรือวันที่แน่นอนในการ
ซื้อหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม	เช่น	ทุกวันที่	10	ของเดือน	เป็นต้น	
ในขั้นตอนนี้	 ผู้ลงทุนเลือกวันที่ตนสะดวกและจ�านวนเงินพร้อม
ลงทุน	อาจเป็นวันหลังจากวันเงินเดือนออกก็ได้
	 ผู้เขียนได้ลองน�าตัวอย่างจากกรณีของนางสาวเกวลิน	 ที่
สามารถลงทุนได้ประมาณเดือนละ	 6,000	 บาท	 มาจ�าลอง
สถานการณ์การลงทุน	โดยแบ่งเป็น	3	สถานการณ์	ดังนี้

สถานการณ์ที่ 1 สถานการณ์ที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

สถานการณ์ที่ 2 สถานการณ์ที่ราคาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
 

รูปที่ 1	กองทุนเปิดเค	หุ้นทุน	(	K-EQUITY)	ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย
 

ทีม่า:	http://www.kasikornasset.com/th/pages/K-EQUITY.aspx

รปูที ่2	กองทนุเปิดไทยพาณชิย์ตราสารหนีพ้ลสั	(SCBFP)	ของบรษิทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์
 

ที่มา:	http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/
Portfolio/Port_SCBFP.pdf

รูปที่ 3	กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	(T-CASH)	ของบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ	
 

ที่มา:	http://www.thanachartfund.com/index.html
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สถานการณ์ที ่3  สถานการณ์ทีร่าคาแกว่งขึน้บ้าง ลงบ้าง ไม่ชดัเจน         

 จากการจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ทั้ง	3	สถานการณ์	จะ
พบว่า		ไม่ว่าสถานการณ์ใดการลงทนุแบบ	DCA	จะได้ต้นทนุเฉลีย่
ต่อหน่วยถูกกว่าราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนที่	1	-	12	ซึ่งหมายความว่า	
การลงทุนแบบ	DCA	สามารถลดต้นทุนในการลงทุนได้		ส�าหรับ
การจ�าลองสถานการณ์เป็นเพียงตัวเลขที่สมมติขึ้น	 การลงทุนใน
ชวีติจรงิ	ผูเ้ขยีนอยากแนะน�าให้ผูล้งทนุใช้การลงทนุแบบ	DCA	ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยใช้การลงทุนแบบ	DCA	เพื่อการลงทุนกับ
กองทุนที่สามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้	
ส�าหรบักองทนุทีล่งทนุแล้ว	รฐับาลอนญุาตให้น�าเงนิลงทนุไปหกัลด
หย่อนภาษีเงินได้	มี	2	ประเภท	ได้แก่
	 1.		กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	(Retirement	Mutual	Fund:	
RMF)	 เป็นกองทุนมีรัฐบาลมุ่งเน้นให้ผู้ลงทุนท�าการออมในระยะ
ยาว	 โดยสามารถถอนเงินลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนอายุครบ	60	
ปี	 ถือเป็นการลงทุนที่มองไปถึงตอนเกษียณ	 ส�าหรับค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแบบ	RMF	ที่น�าไปหักลดหย่อน	หักได้ไม่เกินร้อยละ	15	ของ
เงนิได้	และเมือ่รวมกบัเงนิสะสมกองทนุส�ารองเลีย้งชพีและกองทนุ	
กบข.	(ถ้ามี)	แล้วไม่เกิน	500,000	บาท
	 2.		กองทุนหุ้นระยะยาว	(Long	term	Equity	Fund:	LTF)	
เป็นกองทนุทีร่ฐับาลส่งเสรมิให้ผูล้งทนุรูจ้กัการออม	โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย	5	ปีถึงไถ่ถอนได้		ส�าหรับค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแบบ	LTF	ที่น�าไปหักลดหย่อน	หักได้ไม่เกินร้อยละ	
15	ของเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	500,000	บาท
	 ในการลงทนุทัง้	RMF	และ	LTF		คนส่วนมาก	มกัซือ้กองทนุ
ตอนสิ้นปีเพียงครั้งเดียว	 แต่หากน�าการลงทุนแบบ	DCA	 มา
วางแผนการลงทุนและวางแผนประหยัดภาษี	ควรเริ่มลงทุนตั้งแต่
ต้นปี	จะท�าให้จ�านวนเงนิลงทนุได้ทยอยลงทนุไป	ได้ราคาทีส่งูบ้าง	
กลางบ้าง	ต�่าบ้าง	 ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ซื้อช่วงปลายปี	ซึ่ง
ส่วนใหญ่มูลค่าหน่วยลงทุนตอนปลายปีจะสูงกว่าระหว่างปี		

บทสรุป

	 การลงทุนแบบ	DCA	 นอกจากจะเป็นการลงทุนที่เหมาะ
กับผู้เริ่มลงทุนในตลาดทุน	 ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนมาก
นัก	 ยังเป็นการลงทุนที่ช่วยสร้างวินัยการออมและการลงทุนด้วย	
เพราะเหมือนผู้ลงทุนมีสัญญาใจกับตัวเองว่าตั้งใจจะลงทุนอย่าง
สม�า่เสมอเพือ่ให้ได้เป้าหมายตามทีว่างไว้		ทัง้นีเ้มือ่ผูล้งทนุได้ลงทนุ
ไปแล้ว	ต้องตดิตามความก้าวหน้าของอตัราผลตอบแทนเพือ่ตรวจ
สอบว่า	อตัราผลตอบแทนทีไ่ด้นัน้	สอดคล้องกบัอตัราผลตอบแทน
ที่คาดหวังหรือไม่		ทั้งนี้การลงทุนแบบ	DCA	ยังคงมีความเสี่ยงอยู่	
เพราะหากสถานการณ์ตลาดตกต�่าติดต่อเป็นเวลานาน	ในช่วงนั้น
อัตราผลตอบแทนก็จะไม่ได้ตามที่คาดหวัง	 แต่ในความโชคร้ายก็
ยังแฝงด้วยประโยชน์อยู่	นั่นก็คือ	ถ้าผู้ลงทุนเลือกลงทุนในกองทุน
ที่สามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีได้อย่างน้อยที่สุด	 เราก็ได้
ประโยชน์จากการน�าค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษี	 และ
อัตราผลตอบแทนที่ได้	 ก็คือ	 อัตราภาษีที่ผู้ลงทุนเสียนั้นเอง	 เช่น	
ยุวดี	ลงทุนในกองทุน	LTF	100,000	บาท	ขณะที่ระดับเงินได้สุทธิ
ของยวุดต้ีองเสยีภาษใีนอตัรา	10%	ยวุดจีะได้สามารถประหยดัภาษี
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน	10%	ของ	100,000	บาท	ก็คือ	10,000	บาท
นั่นเอง	 ดังนั้น	 การลงทุนแบบ	DCA	 ก็ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผล
ตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อม
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