
 

Sensitivity: Internal 

“เทคนิควิเคราะห ์DRx  เทรดท าก าไรหุ้นระดบัโลก (Apple และ Tesla) ต้องดอูะไร" 

ผู้เขียน คุณวศิกรณ์ ครีวีรรณ, CFA 
ต าแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรวจิยัเศรษฐกจิและกลยุทธก์ำรลงทุน 
ฝ่าย กลยุทธแ์ละพฒันำผลติภณัฑ ์
สงักดั บรษิทัหลกัทรพัย ์ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

นักลงทุนทุกคนทีก่้ำวเขำ้มำสู่โลกของกำรลงทุนล้วนแล้วตอ้งมคีุณสมบตัหินึ่งทีส่ ำคญั "ควำมพรอ้มในกำรเรยีนรู"้ 
เพรำะโลกของกำรลงทุนนัน้เปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ทัง้ปัจจยัทำงดำ้นเศรษฐกจิ กำรเมอืง สงัคม ตลอดจนกลยุทธก์ำรลงทนุ  
ควำมรูท้ีถู่กถ่ำยทอดมำจำกหนังสอื ตลอดจนแนวคดิทฤษฎีต่ำงๆ นัน้อำจจะใชไ้ดใ้นกำรลงทุนเพยีงบำงเวลำและอำจจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนัน้ในโลกที่นักลงทุนเปรียบเสมือนกับนักเรียนผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลำ ย่อมต้องพฒันำตนเอง 
แสวงหำโอกำสกำรลงทุน ตลอดจนผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิใหม่ๆ เพื่อเพิม่โอกำสในกำรลงทุนต่ำงๆ หนทำงหนึ่ งที่ได้รบั
ควำมนิยมในช่วงทีผ่่ำนมำคอืกำรหำโอกำสกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ในดำ้นกำรลงทุนทัง้ส่วนตวัและกำรในดำ้นกำรท ำงำน 
ผู้เขยีนมกัจะใช้วิธีกำรศึกษำสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน เช่น โทรศพัท์มือถือ (APPLE) แอพพลิเคชัน่ประชุม
ออนไลน์ (ZOOM, MSFT) และใชเ้ป็นโจทย์หลกัในกำรคน้หำโอกำสกำรลงทุนใหม่ๆเสมอ ซึ่งในยุคปัจจุบนัต้องยอมรบัว่ำ
สนิค้ำในชวีติประจ ำวนัของเรำนัน้ มกัจะเป็นบรษิัทขำ้มชำติและมกีำรจดทะเบยีนซื้อขำยในต่ำงประเทศ ดงันัน้กำรเพิม่
โอกำสในกำรลงทุนดว้ยกำรลงทุนต่ำงประเทศจงึเป็นค ำตอบหนึ่ง 
ส ำหรบัผูท้ีส่นใจจะเป็นเจำ้ของกจิกำรทีน่่ำสนใจในระยะยำว 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
ในปัจจุบนักำรลงทุนทัว่โลกไม่ไดเ้ป็นเรื่องทีย่ำกอกีต่อไป โดยผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นธนำคำร

พำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ได้มีกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน
หลำกหลำยรปูแบบ โดยรปูแบบทีก่ ำลงัไดร้บัควำมนิยมในปัจจุบนัจะอยู่ใน 2 รปูแบบ 
1. กองทุนรวม 
2. กำรซื้อขำยหุน้ทำงตรงซึง่รวมถงึกำรซื้อหุน้เป็นเศษส่วนไม่เตม็จ ำนวนหุน้ (Fractional Share) 
 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (Financial Vehicle) ทีม่ำกขึน้ จะช่วยนักลงทุนใหส้ำมำรถเขำ้ใกลเ้ป้ำหมำยของกำรลงทุน
ไดง้ำ่ยมำกขึน้ อย่ำงไรกด็ ีเรำกต็อ้งยอมรบัดว้ยว่ำในปัจจบุนักำรทีจ่ะซื้อกองทุนรวมหรอืกำรซื้อขำยหุน้ทำงตรงนัน้มขีอ้ดี
ขอ้เสยีทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป 
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ข้อดีของกองทุนรวม 
1. ผลติภณัฑเ์ขำ้ใจงำ่ยตรงไปตรงมำ 
2. เหมำะกบัผูไ้ม่มเีวลำตดิตำมกำรลงทุนอย่ำงใกลช้ดิ กำรฝำกเงนิใหเ้งนิท ำงำนผ่ำนผูจ้ดักำรกองทุนจงึเป็นทำงเลอืกหนึ่ง 
3. กำรซื้อกองทุนไม่จ ำเป็นตอ้งระบุเป็นหุน้ แต่ระบุเป็นจ ำนวนเงนิ ซึง่ต่ำงจำกกำรซื้อหุน้ 
ข้อเสียของกองทุนรวม 
1. ค่ำธรรมเนียมในกำรซื้อขำยกองทุนต่ำงประเทศอำจจะสงูไดถ้งึ 1.5% - 2% 
2. กองทุนบำงกองไม่มนีโยบำยป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
3. มรีะยะเวลำซื้อขำยเป็นช่วงเวลำ ไม่ไดเ้ปิดกำรซื้อขำยตลอดเวลำ 
4. เหมำะกบักำรถอืลงทุนในชว่งระยะเวลำหนึ่ง เนื่องจำกมคี่ำธรรมเนียมทีส่งูกว่ำกำรซื้อขำยหุน้ปกตใินไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในดำ้นผลติภณัฑก์ำรลงทุนซื้อขำยหุน้ต่ำงประเทศทำงตรงนัน้ จะมขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่ำงจำกกำรลงทุนผ่ำนกองทุน
รวมต่ำงประเทศ โดยกำรลงทุนซื้อหุน้ต่ำงประเทศทำงตรงนัน้ เหมำะสมกบันักลงทุนทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรลงทุนมำแลว้ใน
ระดบัหนึ่ง เน่ืองจำกมคีวำมเสีย่งของอตัรำแลกเปลีย่นและระยะเวลำในกำรซื้อขำย (Time Zone) นัน้มคีวำมแตกต่ำงกบัของ
ประเทศไทย  

 

กำรลงทุนต่ำงประเทศทำงตรง คอื กำรเปิดบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ เพื่อท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์
นัน้ๆ โดยตรง ตำมเวลำท ำกำรของตลำดใดๆ ทีน่ักลงทุนสนใจ 
 

ข้อดีของการลงทุนหุ้นต่างประเทศทางตรง 
1. นักลงทุนไดเ้ป็นเจำ้ของบรษิทัจดทะเบยีนในต่ำงประเทศไดเ้สมอืนกำรถอืครองหุน้ไทย 
2. นักลงทุนสำมำรถกะจงัหวะกำรลงทุน (Market Timing) ไดง้ำ่ยกว่ำกำรลงทุนผ่ำนกองทุนรวม 
3. กำรลงทุนต่ำงประเทศมใีหเ้ลอืกซื้อในหลำยตลำด โดยมำกมกัจะเป็นสหรฐัอเมรกิำ ยโุรป ตลอดจนฮ่องกงและสงิคโปร ์
ท ำใหก้ำรกระจำยลงทุนท ำไดง้ำ่ยกว่ำกำรลงทุนเพยีงหุน้ไทย 
4. ผูใ้หบ้รกิำรในบำงรำยอนุญำตใหน้ักลงทุนสำมำรถเลอืกแลกเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำไวไ้ด ้ท ำใหน้ักลงทุนมขีอ้
ไดเ้ปรยีบในช่วงของค่ำเงนิบำทแขง็ค่ำและสำมำรถซื้อลงทุนในหุน้ต่ำงประเทศไดป้รมิำณมำกขึน้ 
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ข้อจ ากดัของการลงทุนหุ้นต่างประเทศตรง 
1. Time Zone ของนักลงทุนในไทยและกำรลงทุนในต่ำงประเทศนัน้ไม่ตรงกนั โดยเฉพำะในตลำดทำงฝัง่ตะวนัตก เช่น 
สหรฐัอเมรกิำและยุโรป 
2. กำรซื้อขำยหุน้ต่ำงประเทศจะมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น หำกนักลงทุนไม่มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศหรอืถอืลงทุนไดน้ำนพออำจจะกระทบกบัผลตอบแทนโดยรวมได ้และกำรแสดงผลของรำคำหุน้มกัจะอยูใ่นรปูแบบ
สกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ (บำงผูใ้หบ้รกิำรมกีำรแปลงค่ำใหเ้ป็นไทยบำท แต่นักลงทุนกต็อ้งไปนัง่เทยีบอตัรำแลกเปลีย่นอกี
ครัง้หนึ่งอยู่ด ีเน่ืองจำกมอีตัรำแลกเปลีย่นเงนิต่ำงประเทศทีแ่ตกต่ำงกนัไปในแต่ละผูใ้หบ้รกิำร 
3. บำงตลำด/ผูใ้หบ้รกิำร อำจจะไม่อนุญำตใหน้ักลงทุนซื้อขำยในรปูแบบ Fractional Share (ซือ้ไม่เตม็หุน้ เช่น 0.0001หุน้) 
 
 ดังนัน้หำกพิจำรณำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินทัง้ 2 ประเภทแล้ว แม้ว่ำจะมีจุดมุ่งหมำยคือเพื่อกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศเหมอืนกนั แต่นักลงทุนต้องยอมรบัว่ำทัง้ 2 วธินีัน้มขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป กำรเลอืกผลติภณัฑ์ให้
เหมำะสมกบัเป้ำหมำยกำรลงทุนของนักลงทุนจงึเป็นตวัแปรทีส่ ำคญัเช่นกนั  

 

วนัที่ 29 กนัยำยน 2565 ทำงตลำดหลกัทรพัย์และธนำคำรกรุงไทยได้ท ำกำรออกผลติภณัฑ์เพื่อเป็นทำงเลือก
ส ำหรบันักลงทุนอย่ำง DRx หรอื Fractional Depositary Receipt ซึง่เป็นตรำสำรแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีช่่วย
ใหผู้ล้งทุนสำมำรถซื้อหุน้หรอืหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ โดยนักลงทุนสำมำรถซื้อขำยผ่ำน Application Streaming แต่จะตอ้ง
ท ำขอเปิดบญัชเีพิม่เติมผ่ำน Streaming เดมิได้ทนัท ี(อำจจะต้องมกีำรลงนำมในเอกสำรเพิม่เติมตำมขัน้ตอนของแต่ละ
บรษิทัหลกัทรพัย)์ ซึง่ผูเ้ขยีนจะขออนุญำตไม่ลงในรำยละเอยีด 
 

 กลบัมำคุยกนัถงึลกัษณะผลติภณัฑข์อง DRx นัน้มขีอ้ดขีอ้เสยีอะไรบำ้ง เมื่อเทยีบกบักำรลงทุนต่ำงประเทศผ่ำน
กองทุนและกำรลงทุนต่ำงประเทศทำงตรง 
ข้อดี 
1. กำรซื้อขำยเป็น Time Zone เดยีวกบัประเทศไทยและ Session ต่ำงประเทศดว้ยเช่นกนั แบง่เป็น 2 ชว่งเวลำตำมตลำด
ทีห่ลกัทรพัยอ์ำ้งองิมกีำรจดทะเบยีนซื้อขำยไว ้
2. กำรซื้อขำยอยู่ในรปูแบบสกุลเงนิบำท 
ข้อจ ากดั 
1. ปัจจุบนั DRx นัน้มหีลกัทรพัยอ์ำ้งองิเพยีงหุน้บรษิทัแอปเปิล (AAPL) และ หุน้บรษิทัเทสลำ (TSLA) เท่ำนัน้ อำจจะไม่ได้
มทีำงเลอืกลงทุนมำกนักในระยะแรก 
2. กำรซื้อขำย DRx แมว้่ำจะอยูบ่น App Streaming แตจ่ะเป็นบญัชลีกัษณะ Pre - Paid ต่ำงหำก 
3. ตวัย่อของหลกัทรพัยอ์ำจจะสรำ้งควำมสบัสนใหก้บันักลงทุนได ้เน่ืองจำกมตีวัย่อทีย่ำวและมรีำยละเอียดค่อนขำ้งมำกซึง่
อำจจะท ำใหน้ักลงทุนสบัสนกบั DR ได ้ 
 

เมื่อผู้อ่ำน อ่ำนมำถึงจุดนี้น่ำจะเริ่มพอเข้ำใจถึงข้อดีข้อเสียของกำรลงทุนผ่ำน DRx, กองทุนและกำรลงทุน
ต่ำงประเทศทำงตรงอย่ำงคร่ำวๆ ไปบ้ำงแล้ว ก่อนทีผู่เ้ขยีนจะพำผูอ้่ำนเขำ้ไปสู่กลยุทธก์ำรลงทุนและกำรน ำ DRx มำใชใ้น
กำรบรหิำร Portfolio นัน้ ทำงผูเ้ขยีนอยำกจะใหน้ักลงทุนเขำ้ใจขอ้แตกต่ำงระหว่ำง DR และ DRx ก่อน โดยผลติภณัฑ ์DR 
นัน้จะมคีวำมแตกต่ำงกนัในรำยละเอยีด ทัง้เรื่องขนำดกำรซื้อขำยขัน้ต ่ำทีสู่งกว่ำ และระยะเวลำกำรซื้อขำยทีม่เีพยีงแค่ช่วง
เดยีว อย่ำงไรกด็ ีสิง่ทีน่่ำสงัเกตกค็อืหลกัทรพัยอ์ำ้งองิของ DR นัน้มตีัง้แต่ ETF ดชันีตลำดหุน้ต่ำงประเทศ ไปจนถงึหุน้รำย
ตัว ซึ่งส่วนมำกมักจะเป็นหุ้นของประเทศจีน เช่น BYD , XIAOMI ดังนัน้ถ้ำใครที่อยำกจะได้ DR ในหุ้นอย่ำง AAPL 
ตลอดจน TSLA นัน้อำจจะตอ้งขยบัไปมองทำง DRx แทนทีจ่ะเป็น DR  
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Mutual fund Fractional Share   DRX 

การลงทุนขัน้ต า่ 
(Minimum) 

เริม่ตน้ทีเ่พยีง 1 บำท
ขัน้ต ่ำ 

เริม่ตน้ทีเ่พยีง 0.0001 หน่วย เริม่ตน้ทีเ่พยีง 50 บำท 

เงินปันผล 
(Dividend) 

ผูจ้ดักำรกองทุนจะน ำ
ปันผลจำกกองทุนมำ
กระจำยผ่ำน NAV และ
กองทุน 

Issuer จะเป็นคนรบัปันผลจำก
บรษิทัแลว้หกัค่ำธรรมเนียมก่อนจะ
จ่ำยใหน้ักลงทุน 

อำจไดไ้ม่เตม็จ ำนวนในบำงกรณี 
เช่น กรณีทีไ่ม่เตม็ 1 Share อำจ
ไม่ไดต้ำมสดัส่วน Fractional 
เตม็ๆ หรอืในบำงกรณีหำกได ้
Dividend ไมถ่งึ $1 อำจจะไม่ได้
รบัเลย 

การช าระราคา 
(Settlement Date) 

กำร Settlement ขึน้อยู่
กบักรอบของกำรลงทุน
แต่ละประเทศ 

รอ Settlement date 2 วนั แต่จะมี
กำรให ้Credit ส ำหรบักำรซื้อมำ
ก่อน 

รอ Settlement Date T+1 และจะ
คนื Credit (วงเงนิ)ใหก้่อน 

การออกเสียง 
(Voting Right) 

No Voting Right No Voting Right No Voting Right 

การโอน 

(Share Transfer) 

นโยบำยกำรโอนหน่วย
ลงทุนขึน้อยู่กบัผูใ้ห้
บรกิำร 

โอนขำ้มผูใ้หบ้รกิำรไม่ได ้ โอนไดเ้หมอืนหุน้สำมญัปกต ิ

ผู้ให้บริการ 
(Service 

Provider) 

ปัจจบุนัมใีหบ้รกิำร
หลำยแห่ง 

ปัจจบุนัมผีูใ้หบ้รกิำรเพยีงไม่กีแ่ห่ง 
มโีบรกเกอรใ์หบ้รกิำรกว่ำ 19 
แห่ง 

ค่าธรรมเนียม 
(Fee) 

1.5% - 2% ตำม
ประเภทกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมอำจจะสงูส ำหรบับำง
ผูใ้หบ้รกิำรหำกซื้อไม่ไดต้ำมวงเงนิ
ขัน้ต ่ำ 

0.16% ของมลูค่ำกำรซื้อขำย 



 

Sensitivity: Internal 

 รปูภาพท่ี 2 : เปรียบเทียบระหว่าง DR vs DRx 
 

 

 

 
DR DRX 

ประเภทบญัชี บญัชหีุน้ทุกประเภท 
ผูล้งทุนทีม่บีญัชหีุน้ทุกประเภทสำมำรถขอเปิดบญัช ีDRx ซึง่
มลีกัษณะเป็นบญัช ีPrepaid ได ้

ระยะเวลำกำร
ช ำระรำคำ 

T+2 (รอบระยะเวลำช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์
ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดใ้น 2 วนัท ำกำร) 

Real Time Settlement 
ระบบจะตดัเงนิจำกบญัชซีื้อขำยทนัททีีค่ ำสัง่ match 

วธิกีำรซื้อขำย เหมอืนกำรซื้อขำยหุน้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (SET) 
สำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อขำยไดท้ัง้จ ำนวนหน่วยหรอืจ ำนวนเงนิ 
โดยสำมำรถส่งค ำสัง่ในรปูแบบ Market order และ Limit 
order 

เวลำซื้อขำย 

ตำมเวลำ SET 
(09:30 น.– 17:00 น.) 

(ไม่มพีกักลำงวนั) 

ตำมเวลำตลำดหลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีห่ลกัทรพัยอ์ำ้งองิจด
ทะเบยีนอยู่ แบ่งเป็น 2 ชว่งเวลำ 
Asia Time Zone 07:00 - 17:00 น.* 
US Time Zone 20:00 - 04:00 น. 
(T+1) * Pre – open 15 นำท ี
ก่อนตลำดเปิดซื้อขำย 
ผูล้งทุนสำมำรถยกเลกิค ำสัง่ทีค่ำ้งอยูก่่อนตลำดเปิดซื้อขำยได้ 

ขนำดกำรซื้อ
ขำยขัน้ต ่ำ 

1 DR (ส่งเป็นจ ำนวนหน่วย DR) 0.0001 DRx (ส่งเป็นจ ำนวนหน่วย DRx หรอืจ ำนวนเงนิ) 

Ceiling & 
Floor – Price 
Band 

Ceiling & Floor (+/- 30% ของรำคำวนัก่อนหน้ำ) 
Dynamic Price Band เปลีย่นแปลงไดไ้ม่เกนิ 10%  
ของรำคำเฉลีย่ 5 นำทล่ีำสุด 
(ตำมเงือ่นไขทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด) 

Trading 
Symbol 
(สญัลกัษณ์) 

 

 
หมำยเลขผูอ้อก หมำยเลขผูอ้อก 

ชื่อยอ่หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ ชื่อยอ่หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ DR ทีไ่ม่ตอ้งซื้อขำย
เป็นจ ำนวนเตม็หน่วย 
(Fractional DR) 



 

Sensitivity: Internal 

 

บทบาทของ DRx นัน้เหมือนหรือต่างจาก DW อย่างไร? 

 นักลงทุนบำงท่ำนอำจจะเข้ำใจว่ำกำรลงทุนใน DRx นัน้มีลกัษณะคล้ำยคลึงกับกำรลงทุนใน DW (Derivative 
warrant) โดยทัง้ 2 ตรำสำรแม้ว่ำจะมกีำรซื้อขำยบน Streaming Application เหมอืนกนั แต่ในกำรใช้งำนและหน้ำที่บน 
Portfolio นัน้แตกต่ำงกนัอย่ำงสิน้เชงิ โดย DRx สำมำรถใชไ้ดใ้นดำ้นกำรหำก ำไรและกำรกระจำยควำมเสีย่งบน portfolio 
(Diversification) ในขณะที ่DW นัน้สำมำรถใชไ้ดใ้ชใ้นดำ้นกำรเกง็ก ำไรและกำรป้องกนัควำมเสีย่งบน Portfolio (Hedging)  

 

การน า DRx ไปใช้ในการบริหารความมัง่คัง่ 

 ในดำ้นกำรบรหิำรควำมมัง่คัง่ ตลอดจน Portfolio Management แล้ว ในทำงปฏบิตันิัน้ DRx นัน้ไม่ไดม้ลีกัษณะ
เฉพำะทีแ่ตกต่ำงไปจำกกำรลงทุนในหุน้ต่ำงประเทศเท่ำใดนัก (หำกไม่สนใจในประเดน็ค่ำธรรมเนียมและรำยละเอยีดอื่นๆ) 
ดงันัน้กำรใส ่DRx ใน Portfolio จ ำเป็นจะตอ้งมกีำรระบุวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เช่น เป็นกำรลงทุนระยะยำว, เป็นกำรกระจำย
ควำมเสีย่งในระยะสัน้ หรอืเป็นกำรเกง็ก ำไรในเหตุกำรณ์ส ำคญัต่ำงๆ เป็นต้น โดยปกตกิ่อนทีเ่รำจะท ำกำรลงทุนในตวัของ 
DRx แล้ว ทำงผู้เขยีนมกัจะท ำกำรเปรยีบเทยีบกำรเคลื่อนไหวของรำคำหุน้และ DRx ก่อนเสมอ ว่ำกำรเคลื่อนไหวนัน้มี
ควำมสอดคล้องกนัหรอืไม่ ซึ่งเป็นขัน้ตอนกำรลงทุนขัน้พืน้ฐำนก่อนที่จะเริม่ท ำกำรลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่กีำรอ้ำงองิกบั
หลกัทรพัยห์ลกั หลงัจำกนัน้จงึเริม่ท ำกำรก ำหนดกลยุทธใ์นกำรลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

 
DW DRX 

วนัส้ินสุด
อาย ุ

มวีนัสิน้สุดอำย ุ ไม่มหีมดอำย ุ

Dividend ไม่มกีำรจ่ำยปันผล 

อำจไดไ้ม่เตม็จ ำนวนในบำงกรณี เช่น กรณีทีไ่ม่เตม็ 1 
Share อำจไม่ไดต้ำมสดัส่วน Fractional เตม็ๆ หรอื
ในบำงกรณีหำกไดเ้งนิปันผล ไมถ่งึ $1 อำจจะไม่ได้
รบัเลย 

วตัถปุระสงค์
การลงทุน 

ใชเ้กง็ก ำไรและป้องกนัควำมเสีย่ง ใชเ้กง็ก ำไรและกระจำยควำมเสีย่ง 

Pricing 
มหีลำกหลำยผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer)0 และรุ่น 
(Series) และมกีำรประกำศบนหน้ำ website ของบล.
ต่ำงๆ 

ปัจจบุนัมแีค่ธนำคำรกรุงไทยทีเ่ป็นผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(Issuer) 



 

Sensitivity: Internal 

 
 

    
 
วิธีการใช้ DRx ส าหรบักลยุทธก์ารลงทุนระยะสัน้ 

 ส ำหรบักลยุทธ์กำรลงทุนในระยะสัน้ ทำงผูเ้ขยีนขออ้ำงองิรำคำหลกัทรพัย์แม่เป็นหุน้ AAPL ซึ่งในดำ้นกลยุทธ์ที่
นักลงทุนรูจ้กักนัดคีอื “เกง็งบ” หรอืกำรคำดหวงัว่ำงบกำรเงนิของบรษิทัดงักล่ำวจะออกมำด ีอย่ำงไรกด็ ีจำกกำรทดสอบกล
ยุทธ์ดังกล่ำวทำง DAOL พบว่ำกำรลงทุนในหุ้น AAPL หลังงบออกมักจะให้ผลตอบแทนได้ดีกว่ำตลำดหุ้นโดยรวม 
(S&P500) และอกีกลยุทธ์ทีม่กัจะไดร้บัควำมนิยมในกำรลงทุน AAPL กค็อืกำรซื้อเกง็กำรเปิดตวัโทรศพัท์รุ่นใหม่ (หรอืไอ
แพดรุ่นใหม่) โดยทำงบรษิทัแอปเป้ิลเองนัน้ มกัจะมกีำรประกำศวนัทีจ่ะน ำเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ ใหก้บันักลงทุน โดยจำก
กำรศกึษำของ DAOL พบว่ำกลยุทธ์ดงักล่ำวมกัจะใหผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่ำดชันีอ้ำงองิอย่ำง S&P 500 ใน 1 สปัดำห์ก่อนที่
จะมงีำนดงักล่ำวเกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสำมำรถใช้กลยุทธ์ดงักล่ำวผ่ำนกำรลงทุน DRx ได้เพื่อใช้ในกำรเก็งก ำไรและสร้ำง
ควำมมัง่คัง่ โดยกลยุทธด์งักล่ำวทีท่ำงผูเ้ขยีนน ำเสนอนัน้ ไม่ไดน้ ำเรื่องค่ำธรรมเนียม, กำรจบัจงัหวะตลำด เขำ้มำใชใ้นกำร
ประเมนิดว้ย ตลอดจนกำรคดิรำคำซื้อขำยนัน้มองในรปูแบบรำคำปิดเทยีบกนัเท่ำนัน้ ซึง่หำกนักลงทุนมปีระสบกำรณ์ใน 
กำรจบัจงัหวะตลำดจะยิง่สำมำรถช่วยใหก้ำรซื้อขำยระยะสัน้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
 

ก าหนดวตัถปุระสงค์
ตรวจสอบความสอดคล้องของ

ราคา DRx
ก าหนดกลยุทธ์ เร่ิมลงทุน
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รำคำ DRx TSLA เคลื่อนไหวในรปูแบบ
เดยีวกนัเช่นกนั

TSLA (LHS) TSLA80X (RHS)



 

Sensitivity: Internal 

   
 

วิธีการใช้ DRx ส าหรบักลยุทธก์ารลงทุนระยะกลาง - ยาว 

 ในกำรลงทุนระยะยำว ทำงผู้เขยีนคดิว่ำกำรใช้ DRx เขำ้มำจดั Portfolio โดยรวมนัน้มองได้ 2 รูปแบบเช่นกัน 
รูปแบบแรกเป็นกำรท ำ DCA ในระยะยำว (Dollar Cost Average) โดยจะท ำกำรซื้อ DRx ดงักล่ำวเขำ้ไปด้วยจ ำนวนเงนิ
เท่ำๆกนัทุกเดอืน เพื่อสรำ้งผลตอบแทนในระยะยำวไดเ้ช่นเดยีวกบักำรลงทุนในหุน้แม่ของ AAPL เช่นเดยีวกนั 

 

 

0.735%

0.239%

1.714%

0.358%

Average of APPL
-1W return
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วนัประกำศผลกำรด ำเนินงำน
1.137%
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-0.060%
Average of
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วนัทีม่กีำรประกำศผลติภณัฑใ์หม่
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หำกนกัลงทุนท ำ DCA ดว้ยควำมสม ่ำเสมอและถอืลงทุนยำวมำกพอ กำรใช ้DRx จะชว่ย
นกัลงทุนที ่portfolio ขนำดเลก็ใหเ้ตบิโตไดใ้นระยะยำว

รำคำหุน้ AAPL ตน้ทุน DCA



 

Sensitivity: Internal 

 

 
 
           ส ำหรบัอีกกลยุทธ์ส ำหรบันักลงทุนที่มกีำรซื้อขำยหรอืปรบั  Portfolio เป็นระยะๆ นัน้ กำรใช้ DRx ส ำหรบักำร
บรหิำรควำมเสีย่งย่อมสำมำรถท ำไดด้ว้ยเช่นกนั ดงัทีผู่เ้ขยีนไดน้ ำเสนอแนวคดิกำรกระจำยควำมเสีย่งไปในช่วงก่อนหน้ำนี้ 
(Diversification) โดยพบว่ำกำรกระจำยกำรลงทุนนัน้ตำมหลกัทฤษฎมีเีป้ำประสงค์เพื่อลดควำมเสีย่ง (Volatility) และเพิม่
ประสิทธิภำพของ Portfolio ซึ่งจะสะท้อนผ่ำน Sharpe Ratio ที่มีค่ำสูงขึ้น (เป็นกำรเทียบระหว่ำงผลตอบแทนที่หัก
ผลตอบแทนทีป่รำศจำกควำมเสีย่งต่อควำมเสีย่งของ Portfolio โดยรวม) จำกกำรจ ำลองกำรจดั Portfolio พบว่ำ กำรเพิม่ 
DRx ในหุน้ต่ำงประเทศลงไปช่วยใหป้ระสทิธภิำพของนักลงทุนในระยะยำวเพิม่สงูขึน้ตำมหลกัทฤษฎแีละช่วยใหโ้อกำสรอด 
ชวีติของนักลงทุน (Portfolio Surviving Probability) ในตลำดทนุสงูขึน้ดว้ย 
 
การลงทุนใน DRx นักลงทุนควรต้องศึกษาอะไรจากหุ้นแม่อย่าง AAPL  และ TSLA บ้าง? 

กำรลงทุนใน DRx ระยะสัน้นัน้อำจจะเป็นลกัษณะ Technical trading (ซื้อขำยตำมกรำฟเทคนิคอล) ซึ่งเป็นสิง่ที่
นักลงทุนส่วนมำกคุน้เคยกนัด ีทำงผูเ้ขยีนนัน้มองว่ำกำรลงทุนในระยะกลำง – ยำว หุน้ต่ำงประเทศอย่ำง AAPL และ TSLA 
นัน้จ ำเป็นจะต้องมกีำรวเิครำะห์ปัจจยัพื้นฐำนเป็นตวัแปรหลกั ซึ่งทำงผู้เขยีนขออนุญำตยกกำรวเิครำะห์ของทำงบรษิทั
หลกัทรพัย ์DAOL มำเป็นตวัอย่ำง ว่ำปัจจยัใดบำ้งทีม่คีวำมส ำคญั 
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หุน้ TSLA ค่อนขำ้งผนัผวน ส ำหรบักำรลงทุนในระยะสัน้ แต่ในระยะยำวดว้ยกำรท ำ DCA จะ
ช่วยลดควำมผนัผวนในกำรสรำ้งควำมมัง่คัง่

ราคาหุน้ TSLA ตน้ทนุ DCA

Port SET index 100%

Port S&P500 index 
100%

Port SET & S&P500 
50-50

Equal weight portfolio 
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S&P500)
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Sensitivity: Internal 

 

Apple (AAPL US)           
Bloomberg Consensus: Target Price: $169.03 
Price: $148.50  (Upside 12.42%) 
 

Apple (AAPL US) หนึ่งในบรษิทัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกเป็นเจำ้ของ iPhone ซึ่งเป็น Smartphone ระดบั High - End 
ทีม่ส่ีวนแบ่งทำงตลำด (Market Share) อนัดบัหนึ่ง ทัง้ยงัเป็นเจำ้ของผลติภณัฑช์ัน้น ำอย่ำง iMac, iPad, MacBook, Airpod 
และ Accessories อื่นๆอีกมำกมำย ปัจจุบนับรษิัทเริ่มเน้นธุรกิจบริกำรอย่ำง Apple Music, Apple TV Plus, Apple Pay 
และ Apple Store ทัง้ยงัมรีำยไดจ้ำกกำรโฆษณำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆของบรษิทัอกีดว้ย  

 

มุมมองเชิงบวก (Bull Says)   

✓ หำกดสู่วนแบ่งทำงตลำดของ Smartphone ทัง้หมด Apple จะเป็นอนัดบั 2 โดยอนัดบั 1 คอื Samsung และมส่ีวนแบ่ง
ทำงกำรตลำดทิง้ห่ำงกนัไม่มำก แต่หำกมองแค่เฉพำะ Premium Smart Phone (>$400) แลว้ Apple ถอือนัดบั 1 โดย
มส่ีวนแบง่ทำงกำรตลำด มำกกวำ่ 60% ซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ของ Apple เพรำะลูกคำ้กลุ่มบนนัน้มกี ำลงัซื้อมำกกว่ำท ำให้
กำรเพิม่รำคำนัน้เป็นไปไดง้ำ่ยกว่ำ Smartphone รำคำถูก 
 

✓ iPhone เป็นสนิคำ้ทีม่คีวำมภกัดใีนตรำสนิคำ้ (Brand Loyalty) คอ่นขำ้งสงูมำก น้อยคนทีใ่ช ้iPhone จะสลบักลบัไป 
Smartphone Android  

 
✓ ยอดค ำสัง่ซื้อในไตรมำส 1 เป็นไปดว้ยด ีโดยมยีอดค ำสัง่ซื้อมำกกว่ำยอดผลติถงึ 2 เท่ำตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่ำนมำ หลงัมกีำร

ประกำศลดรำคำไปหลำยครัง้ ซึง่บรษิทัชีแ้จง้วำ่กำรลดรำคำนัน้เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษมีำกกว่ำ ไม่ไดม้ำจำก
ควำมตอ้งกำรทีอ่่อนแอแบบทีห่ลำยคนคำด 
 

✓ จุดหลกัที ่Apple จะโฟกสัต่อจำกนี้ คอื ธุรกจิบรกิำร โดยปัจจบุนัรำยไดจ้ำกฝัง่กำร คดิเป็น 19.5% ของรำยไดร้วม เพิม่
ขึน้มำจำก 5 ปีก่อน (FY17) ที ่Apple มสีดัส่วนรำยไดจ้ำกฝัง่กำรบรกิำรประมำณ 12% 

 

ตวัอยา่ง Portfolio ภายใต้สมมติฐาน Risk free rate = 4.11% CAGR Volatility Sharpe 

Port SET index 100% 0.92% 14.80%         (3.47) 

Port S&P500 index 100% 9.28% 18.51%           0.28  

Port SET & S&P500 50-50 5.10% 13.42%           0.07  

Equal weight portfolio (AAPL, TSLA, SET, S&P500) 20.54% 22.70%           0.72  

Optimized portfolio (AAPL 64%, TSLA 36%) 33.20% 32.80%           0.89  



 

Sensitivity: Internal 

✓ ผลติภณัฑท์ีต่อ้งจบัตำ คอื อุปกรณ์ AR/VR ทีถู่กคำดว่ำเปิดในปีนี้หรอืปีหน้ำ 

 

มุมมองเชิงลบ (Bear Says)   

✓ รำยไดข้อง Apple เกอืบ 50% มำจำก iPhone ซึง่ถอืว่ำสงูมำกส ำหรบับรษิทัใหญข่นำดนี้ โดยถงึแม ้iPhone จะเป็น
สนิคำ้ขำยดทีีลู่กคำ้มคีวำมภกัดใีนตรำสนิคำ้ (Brand Loyalty) สงูมำกๆ แต่หำกเกดิปัญหำทีค่ำดไม่ถงึขึน้ รำยไดจ้ะ
กระทบค่อนขำ้งมำก อย่ำงไรกด็ผีูบ้รหิำรพยำยำมออกผลติภณัฑใ์หม่ๆมำ เพื่อแกปั้ญหำดงักล่ำว รวมถงึกำรเน้นเพิม่
รำยไดข้องฝัง่กำรบรกิำรดว้ยเชน่เดยีวกนั  
 

✓ ดว้ยควำมที ่Apple เป็นบรษิทัขนำดใหญม่ำก และมส่ีวนแบ่งทำงกำรตลำดในหลำยๆธุรกจิค่อนขำ้งสงูท ำใหม้กัจะมี
ปัญหำเรื่องกฎหมำยต่อตำ้นกำรผกูขำด (Antitrust Law) อยู่เป็นประจ ำ  

 
✓ ปัญหำกำร Lockdown ของจนีเป็นระยะๆ กระทบกระบวนกำรกำรผลติของบรษิทัต่อกำรผลติสนิคำ้ภำยใตธุ้รกจิของ 

Apple พอสมควร 
 
✓ เน่ืองจำกผูผ้ลติชปิ Apple M1 และ M2 คอื Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ท ำใหเ้รื่องควำมเสีย่ง

ทำงภูมริฐัศำสตร ์(Geopolitical Risk) อำจกระทบต่อกำรผลติสนิคำ้ของ Apple ได ้
 

โอกาสเติบโต (Growth Opportunities) 

ยอดขำย iPhone ในระยะยำวจะเติบโตจำกรำคำที่สูงขึ้นมำกกว่ำจ ำนวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกตลำด 
Smartphone นัน้เริม่อิม่ตวัแลว้ ในขณะทีส่ว่นทีโ่ตมำกทีสุ่ดในระยะสัน้ - กลำง จะเป็นรำยไดจ้ำกฝัง่กำรบรกิำร จำก
กำรเพิม่บรกิำรโฆษณำแฝงเขำ้ไปใน App Store และรำยได้จำกค่ำ Subscription บรกิำรต่ำงๆ ในระยะยำวต้อง
ตดิตำมผลติภณัฑใ์หม่ๆของ Apple ว่ำจะมอีะไรทีส่รำ้ง S - Curve ใหม่ใหแ้ก่บรษิทัไดบ้ำ้ง ซึง่หนึ่งผลติภณัฑท์ี่ต้อง
จบัตำในช่วงนี้คอืแว่น AR/VR ทีอ่ำจมกีำรเปิดตวัในปีนี้ - ปีหน้ำ 
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Sensitivity: Internal 

 Tesla, Inc. (TSLA US)  
Bloomberg Consensus: Target Price: $211.71*       

Price: $173.44 (Upside 18%) 

Tesla (TSLA US) บริษัทออกแบบ ผลิต และจ ำหน่ำยรถพลงังำนน ำไฟฟ้ำ นอกจำกนัน้ยงัมธีุรกิจพลงังำนทัง้ 
Solar Roof, Powerwall, Battery ปัจจุบันมีโรงงำนทัง้หมด เป็น Tesla Factory ที่ Fremont และเป็น Giga Factory ที่
เนวำดำ สหรฐัฯ เซี่ยงไฮ จนี และเทก็ซสั สหรฐัฯ ปี 2020 Tesla กลำยเป็นบรษิทัรถยนต์ทีม่มีูลค่ำสูงทีสุ่ด และมกี ำลงักำร
ผลติกว่ำ 2 ลำ้นคนัต่อปี นอกจำกนัน้บรษิทัไดน้ ำเทคโนโลย ีAI มำพฒันำระบบขบัเคลื่อนอตัโนมตั ิ(Autopilot) 
 

 

 

 

 

 

 

มุมมองเชิงบวก (Bull Says)  

✓ บรษิทัยงัคงควำมเป็นผูน้ ำในธุรกจิ EV โดยยงัมส่ีวนแบงทำงกำรตลำดเป็นอนัดบัตน้ๆ (หำกนับแค่ Battery EV ยงัคง
เป็นอนัดบั 1 อยู่) และบรษิทัยงัคงเป้ำหมำยในกำรผลติรถเพิม่ขึน้ 50% ต่อปีอยู่ อกีทัง้กำรผลติรถรุ่นใหม่ๆอย่ำง 
รถบรรทุกขนำดเลก็ / รถกระบะขนำดใหญ่ทีเ่ป็นรถพลงังำนไฟฟ้ำทัง้คนัและใชพ้ลงังำนจำกแบตเตอรี่ (Cybertruck) 
และรถบรรทุกพว่ง (Semi - Truck) อกีดว้ย  
 

✓ นอกจำกธุรกจิรถแลว้ ธุรกจิอื่นๆกย็งัมโีอกำสในกำรเตบิโตอกีมำก ไม่ว่ำจะเป็นธุรกจิเช่ำซื้อ ธุรกจิแหล่งผลติและกกั
เกบ็พลงั และบรกิำรหลงักำรขำยอื่นๆ 
 

✓ ยอดค ำสัง่ซื้อในไตรมำส 1 เป็นไปดว้ยด ีโดยมยีอดค ำสัง่ซื้อมำกกว่ำยอดผลติถงึ 2 เท่ำตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่ำนมำ หลงัมกีำร
ประกำศลดรำคำไปหลำยครัง้ ซึง่บรษิทัชีแ้จง้วำ่กำรลดรำคำนัน้เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษมีำกกว่ำไม่ไดม้ำจำก
ควำมตอ้งกำรทีอ่่อนแอแบบทีห่ลำยคนคำด 
 

✓ รำยงำนยอดขำยในจนีในช่วงตน้เดอืนมกรำคมกอ็อกมำดเีช่นเดยีวกนั (ตัง้แต่ 9 - 15 ม.ค. ขำยไดก้ว่ำ 12,000 คนั) 
 

✓ หำกแบง่ยอดขำยตำม Model แลว้ Model 3/Y ส่งมอบได ้388k คนั เพิม่ขึน้ 31%YoY ในขณะทีร่ถรุ่นรำคำสงูอย่ำง 
Model S/X ส่งมอบได ้17k คนั เพิม่ขึน้ 46%YoY 

 



 

Sensitivity: Internal 

มุมมองเชิงลบ (Bear Says)   

✓ บรษิทัต่ำงๆเริม่ผลติรถ EV ออกมำมำกขึน้ ท ำใหผู้บ้รโิภคเริม่มทีำงเลอืกมำกขึน้ และตลำดดงักล่ำวมกีำรแขง่ขนัที่
ดุเดอืดขึน้เมื่อเทยีบกบัในอดตี (โดยเฉพำะในจนี) 
 

✓ CEO ของ Tesla อย่ำง Elon Musk นัน้เป็นนวตักรทีเ่ก่งและมกัจะคดินอกกรอบเสมอ ท ำใหบ้ำงครัง้กน็ ำพำผลกระทบ
ทำงออ้มมำสู่ Tesla ได ้ 

 

โอกาสเติบโต (Growth Opportunities) 

✓ กำรเปิดโรงงำนใหม่ในเทก็ซสั สหรฐัฯ และเยอรมน ีคำดว่ำจะชว่ยเพิม่ก ำลงักำรผลติใหก้บั Tesla ในช่วงครึง่ปีหลงัของ
ปี 2022 และปีต่อๆ ไป รวมถงึบรษิทัยงัมแีผนทีจ่ะเปิดโรงงำนใหม่ในอนิเดยี ตำมเป้ำหมำยระยะยำวเพื่อเพิม่ก ำลงักำร
ผลติใหถ้งึ 20 ลำ้นคนัต่อปี ในปี 2030 (เพิม่ขึน้ 40 เท่ำจำกระดบักำรผลติในปี 2020) 
 

✓ รถรุ่นใหม่ อย่ำงรถบรรทุกขนำดเลก็ / รถกระบะขนำดใหญ่ (Cybertruck), รถบรรทุกพ่วง (Semi), รถสปอรต์เปิด
ประทุน (Roadster) และหุ่นยนตร์ปูทรงมนุษย ์(Optimus Robot) คำดว่ำจะเริม่ส่งมอบไดเ้รว็กวำ่คำดในปี 2023 จำก
กำรขยำยโรงงำน รวมถงึปัญหำกระบวนกำรกำรผลติ (Supply Chain) และกำร Lock Down ในประเทศจนีทีม่แีนวโน้ม
จะคลีค่ลำยลง 

 

ค าแนะน าและมุมมอง (Guidance & Outlook) 

บรษิทัมกีำรแจงยอดส่งมอบรถในปี 2023 ไวท้ี ่1.8 – 2 ลำ้นคนั นอกจำกนี้ยงัมกีำรเริม่ส่งมอบ Tesla Semi Truck 
ไปแล้วพร้อมประกำศขยำยไลน์กำรผลิตรถบรรทุกพ่วง (Semi – Truck) ในเนวำดำ สหรฐัฯ ด้วยงบลงทุนกว่ำ $3.5Bn 
นอกจำกนัน้จะเริม่ผลติรถ Tesla Semi Truck ในช่วงกลำงปีนี้ และจะส่งมอบใหลู้กคำ้ไดภ้ำยในปี 2024 

 
           

สุดท้ำยนี้กำรใช้ DRx ส ำหรบักำรบรหิำรกำรลงทุนยงัสำมำรถท ำได้อีกหลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรค้ำ
ก ำไรโดยปรำศจำกควำมเสี่ยง (Arbitrage) ในกรณีที่ DRx กับหุ้นแม่มีกำรถ่ำงออกของรำคำ หรือ กำรท ำ Statistical 
Arbitrage ซึ่งเป็นเทคนิคกำรลงทุนขัน้สูงไปอกีขัน้ โดยในวนันี้ผูเ้ขยีนขออนุญำตน ำ เสนอเพยีงแค่กำรน ำไปใชใ้นเบื้องต้น
เท่ำนัน้ ไม่ขอลงลกึในรำยละเอยีด หำกมโีอกำสน ำเสนอเพิม่เตมิในอนำคตคงจะไดน้ ำมำแบ่งปันควำมรูแ้ละเทคนิคใหก้บันัก
ลงทุนเพิม่เตมิ 
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Sensitivity: Internal 

 แมว้่ำปัจจุบนั DRx จะมเีพยีงไม่กีห่ลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยข์องไทย แต่กำรเพิม่ทำงเลอืกให้กบั
นักลงทุนไม่ว่ำจะเป็น 0.1% หรอื 1% กต็ำม ย่อมท ำใหท้ำงเลอืกและควำมหลำกหลำยในกำรลงทุนนัน้เพิม่สูงขึน้  หำกเรำ
มองไปในอนำคต โดยภำพรวมแล้วทำงผูเ้ขยีนคำดหวงัว่ำหำกผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวมคีวำมนิยมเพิม่ขึน้ และถูก
น ำมำใช้ในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่และบรหิำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกบักำรซื้อขำยหุน้ไทยตลอดจนสนิทรพัย์อื่นๆ ในอนำคต 
ย่อมต้องม ีDRx หรอืผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิใหม่ๆ ออกมำเพื่อช่วยใหก้ำรลงทุนของนักลงทุนไทยง่ำยขึน้ สะดวกขึ้นและ
ทนัสมยัมำกขึน้อย่ำงแน่นอน 

 

 


