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ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย มุ�งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยให�เกิดความย่ังยืน

ด�วยการผลักดันนโยบายส�งเสริมการเติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพไปพร�อมกับการ

สร�างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล�อม โดยกําหนดเป�นวิสัยทัศน�ตลาดทุน

ระยะยาวให�มีความม่ันคง สร�างความม่ังค่ัง และเติบโตอย�างย่ังยืน การส�งเสริมให�คนไทย

มีความรู�ทางการเงินขั้นพื้นฐาน ถือเป�นหนึ่งในป�จจัยสําคัญที่จะช�วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนไทยให�มีความมั่นคงทางการเงินและเตรียมพร�อมสําหรับการใช�ชีวิตวัยเกษียณ

ในยุคที่ประเทศไทยกําลังก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุอย�างสมบูรณ�

คู�มือ “เงินทองต�องวางเเผน ตอน มนุษย�เงินเดือนก็ม่ังคั่งได�” จัดทําขึ้นเพื่อเป�น

คู�มือช�วยให�ประชาชนในวัยทํางานสามารถเร่ิมต�นวางแผนการเงิน เก็บออมและลงทุน

เพ่ือบรรลุเป�าหมายต�างๆ ในชีวิตและเป�าหมายเกษียณได�อย�างมีประสิทธิภาพ มีความ

มั่นคงทางการเงินไปตลอดทุกช�วงชีวิต

ตลาดหลักทรัพย�ฯ มุ�งหวังว�า คู�มือฉบับนี้จะเป�นประโยชน�แก�ผู�อ�านในการนําความรู�

ไปประยุกต�ใช�เพื่อบริหารจัดการเงินของตนเองได�อย�างเหมาะสม อันจะเป�นรากฐานสําคัญ

ในการสร�างสังคมไทยท่ีเข�มแข็ง ก�าวเข�าสู� “สังคมผู�สูงอายุอย�างสมบูรณ�” ได�อย�างมั่นคง
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ภารกิจหลักของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) คือการสร�างผลตอบแทน

ที่มั่นคงสําหรับชีวิตวัยเกษียณของข�าราชการไทยซ่ึงเป�นสมาชิก กบข. ควบคู�ไปกับ

การรณรงค� ให�สมาชิกตระหนักถึงความจําเป�นของการออมเพ่ือไว� ใช�จ�ายยามสูงวัย

ซึ่งเป�นอีกบทบาทหนึ่งที่ กบข. ให�ความสําคัญมุ�งเน�นดําเนินการเพ่ือให�สมาชิกได�เข�าใจ

หลักการของการ ออมก�อน ออมประจําสมํ่าเสมอ และ ออมระยะยาว ซึ่งหากทําได�ดังนี้แล�ว 

สมาชิก กบข. จะสามารถวางแผนเกษียณได�ตอบโจทย�เป�าหมายทางการเงินของตนเอง

ในอนาคต และมีความม่ันคงทางการเงินตลอดทุกช�วงชีวิต ทั้งในยามท่ียังมีรายได� และ

เมื่อถึงวันที่ก�าวสู�ช�วงชีวิตวัยเกษียณ

หนังสือ “คู�มือเงินทองต�องวางแผน ฉบับ สมาชิก กบข. ตอน มนุษย�เงินเดือน

ก็ม่ังคั่งได�” นี้ เป�นส�วนหนึ่งของชุดหนังสือส�งเสริมความรู�ความเข�าใจทางการเงิน ที่ กบข. 

ได�รับความอนุเคราะห�จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (ตลท.) ในการจัดทําขึ้นเฉพาะ

สําหรับแจกจ�ายแก�สมาชิก กบข. เพ่ือใช�เป�นเข็มทิศและเกราะป�องกันทางการเงินของสมาชิก

ในวัยทํางาน รวมถึงสมาชิกทุกช�วงวัยที่สนใจเรียนรู�ข�อมูลความรู�ด�านการวางแผนเกษียณ

ขอขอบคุณตลาดหลกัทรัพย�แห�งประเทศไทย ทีใ่ห�ความอนเุคราะห�ร�วมจดัทาํชดุหนงัสอื

ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจทางการเงินเพ่ือสมาชิก กบข. ในคร้ังนี้ หวังอย�างยิ่งว�า

สมาชิกจะได�รับประโยชน�จากข�อมูลความรู�ด�านการบริหารจัดการเงินในช�วงวัยทํางาน

และสามารถนําไปต�อยอดประยุกต�ใช� ให�เกิดผลลัพธ�ตามเป�าหมายของแผนเกษียณต�อไป
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“เป�นมนุษย�เงินเดือน…  คือการเป�นมนุษย�เงินผ�อน”

“เป�นมนุษย�เงินเดือน…  เก็บเงินยังไงก็ไม�มีวันรวย”

“เป�นมนุษย�เงินเดือน…  คิดอยู�เสมอว�าเม่ือไหร�จะสิ้นเดือน”

“เป�นมนุษย�เงินเดือน…  ใช�เงินเดือนชนเดือน…  สุดท�ายก็ไม�เหลือเก็บ” ฯลฯ

ทุกข�อที่กล�าวมานี้มนุษย�เงินเดือนแทบทุกคนย�อมรู �ดีว�าหมายถึงอะไร แต�ทั้งๆ ที่รู �

เราก็ยังยอมท่ีจะเป�นมนุษย�เงินเดือนในแบบท่ีกล�าวมา แม�ว�าจะต�องใช�เงินแบบเดือนชนเดือน 

ใกล�สิ้นเดือนก็เหมือนใกล�สิ้นใจ รอคอยว�าเมื่อไหร�จะได�เงินเดือนอีก แล�วก็ใช�ชีวิตแบบเดิม

ต�อไปเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่มีวิธีที่จะทําให�ชีวิตมนุษย�เงินเดือนของเราอยู�ได�อย�างมีความสุขแบบ

ไม�ต�องรอคอยส้ินเดือนอีกต�อไป นั่นก็คือ “การวางแผนทางการเงิน”

คู�มือ “เงินทองต�องวางแผน ตอน มนุษย�เงินเดือนก็ม่ังคั่งได�” เล�มนี้ จัดทําเพื่อให�

มนุษย�เงินเดือนทั้งหลายสามารถวางแผนทางการเงินได�อย�างมีประสิทธิภาพ กลายเป�น

มนุษย�เงินเดือนที่มีความสุขและความมั่งค่ังไปพร�อมๆ กัน โดยเนื้อหาจะบอกเล�าเรื่องราว

ต้ังแต� “หมดหน้ีมีออม” วิธีการปลดหนี้เพ่ือที่จะทําให�มีเงินออม “ลงทุนเพ่ิมค�า” โดยการ

นําเงินออมที่มีไปลงทุนเพื่อสร�างผลตอบแทน รวมไปถึง “วางแผนก�อนแก�” เพ่ือเตรียมตัว

สําหรับการเกษียณอายุในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หวังเป�น

อย�างยิ่งว�าคู�มือ “เงินทองต�องวางแผน ตอน มนุษย�เงินเดือน ก็ม่ังคั่งได�” เล�มนี้ จะมีส�วน

ช�วยทําให�มนุษย�เงินเดือนทั้งหลายสามารถวางแผนการเงินของตนเองได� เริ่มต�นลงทุน

อย�างมีความสุข และกลายเป�นผู �มี “อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom)”

อย�างแท�จริงในอนาคต

 ศูนย�ส�งเสริมการพัฒนาความรู�ตลาดทุน

 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 และ กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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เป�าหมายชีวิต 

ช่ือ - นามสกุล
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หน�วยงานต�นสังกัด

สรุปป�นี้ฉันจะเก็บเงิน
เพื่อเป�าหมายของฉันท้ังหมด

จํานวน      บาท
เฉล่ียเดือนละ     บาท

เฉล่ียวันละ     บาท
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ข�อมูลส�วนตัวและเป�าหมายชีวิต



 ไม�จริง…   ใช�ไหม
 ใช... มันไมจริง แมวามนุษยเงินเดือนหลายคนรูสึกวา มันเปนเรื่องจริงที่สุด เพราะทํางาน
มาต้ังนานยังไมมีเงินเก็บ แถมยังมีแตหนี้สินรุงรังเต็มไปหมด
 แตสิ่งหนึ่งที่พวกเรายังไมรู นั่นคือ “มนุษย�เงินเดือน ก็ม่ังคั่งได�” แถมยังเปนความมั่งค่ัง
อยางมั่นคงอีกดวย ถาเราเปนมนุษยเงินเดือนท่ีมีการวางแผนการเงินที่ดี
 เพราะฉะนัน้ถาเรายงัสนกุกบัการทาํงานประจาํ และมุงมัน่จะเปนมนษุยเงนิเดือนท่ีมัง่คัง่ 
ก็ตองคิดไวเสมอวา “เงินทองต�องวางแผน” โดยเริ่มจากทําให “หมดหน้ี” และ “มีออม” ใหได

01Lesson

หมดหนี้มีออม

เขาว�ากันว�า
มนุษย�เงินเดือนไม�มีวันรวย
หรือไม�ก็ มนุษย�เงินเดือน
ไม�มีวันท่ีจะมีอิสรภาพ

ทางการเงินได�

เขาว�ากั
มนุษษษย�เงินเดดดืออน
หรือไม�ก็ มนุษ
ไม�มมีวันท่ีจะมี

ุ

ทางการ
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 ถึงจะบนกันทุกคืนวันอาทิตย กอนจะ
ถึงวันจันทรที่แสนจะโหดราย แตจริงๆ แลว
มนษุยเงินเดอืนสวนใหญเสพตดิความสบาย 
และความรูสึกมั่นคง
 สบาย  เพราะเช าตื่นมาก็แต งตัว
แตงหนาไปทํางาน เย็นเลิกงานสนุกสนาน
กับปารตี้ เสารอาทิตยหยุดพักผอน ถายัง
ไมหายเหนื่อยก็หาเวลาพักรอนยาวๆ ไป
ทองเที่ยวเด๋ียวคอยกลับมาทํางานใหม
 รูสึกมั่นคง เพราะไมวาฝนจะตกหรือ
ไมตก แดดจะออกหรือไมออก พอถึง

 หนึง่ในคตปิระจาํใจคนทาํงานทีใ่ชชวีติ
แบบ “สมดุล” มักจะบอกวา ชีวิตนี้ “Work 
Hard, Play Hard” เพราะเวลาทํางานก็
ทุมสุดตัว แตเมื่อถึงเวลาพักผอนก็ตองจัด
หนักจัดเต็มไมแพกัน
 แตกับบางคนอาจมีคติประจําตัววา 
“Work Hard, Pay Harder” โดยไมรูตัว 
เพราะนอกจากจะทํางานหนักแลวยังชอปไมย้ัง
จายโดยไมไดระวัง เพราะลืมคิดไปวา 
เงนิแตละบาททีจ่ายออกไปแลกมาดวยพลงั
แรงกายแรงสมองของเราท้ังนั้น

ชีวิตติด
‘กับดัก’

 ทีนี้ก็ลองหยิบเคร่ืองคิดเลขข้ึนมา 
เพราะเราจะมาหากันวา การทํางาน 
1 ชัว่โมงของเรา ไดคาจางกลบัคนืมาเทาไร
 คิดงายๆ วา ในแตละวัน เราทํางาน 
8 ชั่วโมง เดือนละ 20 วัน (โดยประมาณ) 
เทากับวา ในแตละเดือนเราตองทํางาน 
160 ชั่วโมง เพื่อใหไดเงินเดือนจํานวน 
XX,XXX บาท

• กับดักที่ 1 • 
Work Hard, Pay Harder 

วนัเงนิเดอืนออกกจ็ะมเีงนิจํานวนหนึง่เขา
มานอนกองอยูในบัญชีเงินฝากเรียบรอยแลว 
ทั้งความสบาย และความรูสึกมั่นคง 
จึงกลายเปนกับดักของมนุษยเงินเดือน
 แตกับดักของมนุษยเงินเดือนไมได
มีแคสองอยางนี้เทาน้ัน เพราะกับดักที่
พวกเราจะติดแนนทนนานกันมากที่สุด 
คงจะเปน “กับดักทางการเงิน”
 ลองดูสิวา เรากําลังติดกับดักอันไหน
อยูบาง
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 อยาใหรูนะวาชวงน้ีสมารทโฟนรุนไหน สินคา
ไอทีอะไรมาแรง เพราะถาเรารู เราจะตามไปซ้ือ 
ก็เพราะ “ไอทีเลิฟเว�อร�” อยางเราจะปลอยให
ตัวเองตกเทรนด หลุดกระแสไปไดอย างไร . . .
เด๋ียวจะคุยกับเขาไมรูเรื่อง
 เสือ้ผา หนาผม รองเทา กระเปา เคร่ืองประดบั 
ฯลฯ ตองเปะเวอร แฟชัน่แบบไหนกําลงัมา อยาปลอย
ใหเอาท... เพราะเด๋ียวเราจะคุยกับเขาไมรูเรื่อง
 นี่ยังไมนับอีกสารพัด “เทรนด�” ที่ต องอิน 
ตองมี ตองโชว ทั้งๆ ที่บางทีมันก็ไมใชสิ่งจําเปน
ในชีวิตสักเทาไร แถมยังดูดเงินในกระเปาออกไป
แบบไมรูตัวอีกดวย
 เพราะฉะน้ันชีวิต น้ียอมตกเทรนด   ออก
นอกกระแสบางก็ได ถามันจะทําใหชีวิตเบาข้ึน
แตกระเปาไมเบาตาม

 สมมตวิา “นองเฟรน” เลขานกุารสาวสวย
มีเงินเดือน 32,000 บาท ทํางานเดือนละ 
160 ชั่วโมง เทากับวา เธอไดรายไดชั่วโมงละ 
200 บาท (32,000 บาท หารดวย 160 ชัว่โมง) 
 เพราะฉะน้ันถาทุกเชา นองเฟรนแวะซื้อ
กาแฟแบรนดดงัแกวละ 200 บาท แปลวา เธอ
ตองทํางาน 1 ชั่วโมง เพื่อแลกกับกาแฟแกวนี้ 
 หรือถานองเฟรนคิดจะซ้ือกระเปา
แบรนดเนมใบละ 16,000 บาท นองเฟรนตอง
แลกดวยการทํางาน 80 ชั่วโมง หรือ 10 วัน 
หรือ 2 สัปดาหเต็มๆ
 และหวังวา นองเฟรน จะไมชื่นชอบ
การ “ช�อปออนไลน�” เพราะการชอปงายๆ 

ใชเวลาไมกี่นาทีอาจจะแลกมาดวยเวลา
ทํางานหลายชั่วโมง
 เพราะฉะนัน้ กอนควกักระเปาคร้ังหนา
แทนท่ีจะถามคนขายวา “ของช้ินน้ีราคาก่ีบาท”
ลองถามตัวเองเบาๆ วา “ของช้ินน้ีราคา
ก่ีชั่วโมง”
 และคงจะดีกวาถาเปล่ียนคติประจําตัว
จาก Work Hard, Pay Harder มาเปน

เพ่ือใหรายไดท่ีแลกมาดวยพลังแรงงานของเรา
ไมละลายหายไปกับการใชจายแบบไมยั้ง

Work Hard, Spend Less
& Save More

• กับดักที่ 2 •
ชีวิตน้ีไม�มีตกเทรนด�

14



 สมยันี ้อะไรๆ รดูปรืด้ๆ ดสูะดวก
สบาย จายคลองมอื เพราะเวลาท่ีเงนิ
ไมไดผานมือ เราจายงายขึ้น

 ไมเชื่อลองคิดถึงความรูสึก
ตอนท่ีหยิบเงินหม่ืนยื่นใหพนักงาน
รับชําระเงิน กับยื่นบัตรเครดิต 
แบบไหนท่ีทาํใหเรารูสกึเสียดายเงิน
มากกวากัน
 ใช เลย เราจะรูสึกเสียดาย
มากกวาถาเราตองจายดวยเงินสด 
แตถาเปนบัตรเครดิตเราแทบจะ
ไมรู สึกเลยวา เงินบินออกจาก
กระเปาไปแลว และกวาจะรูสึก
เสยีดาย (หรอืเสยีใจ) กเ็มือ่เหน็ยอด
ใชจายผานบัตรในแตละเดือน
 เมื่อใชงาย สบายมือแบบน้ี
บัตรเครดิต จึงกลายเปนคําตอบ
สําหรับการใชจายในทุกวัน แตจะ
เปนคําตอบที่ถูก หรือคําตอบที่ผิด 
ก็ขึ้นอยูกับตัวเราเอง ต�องชั่งใจกันสักนิด

ว�า การใช�บัตรเครดิต
ครั้งนี้ เป�นคําตอบ
ท่ี ถูก หรือ ผิด

 เพราะถาเราใชบัตรเครดิตเพ่ือ
ความสะดวกสบาย ไมจําเปนตองพก
เงนิสด ไดสทิธปิระโยชนบางอยางจาก
การใชบัตร และที่สําคัญ คือ มีเงิน
พรอมจายบัตรเครดิต ก็เปนคําตอบ
ที่ถูกตอง
 แตถาเราใชบัตรเครดิตเพื่อซื้อ
สินคาฟุมเฟอย ที่รูตัววาไมมีเงินสด
พรอมจาย ก็เปนคําตอบที่ผิด และ
อาจจะผิดมากข้ึนถาเราคางชําระ
หรือชําระไดแคข้ันต่ํา เพราะบัตรเครดิต
สวนใหญจะเก็บดอกเบี้ยประมาณ 
20% ตอป
 เพราะฉะน้ันกอนจะหยิบบัตร
เครดิตยื่นใหพนักงานรับชําระเงินไป

• กับดักที่ 3 •
บัตรเครดิต คือ คําตอบ

Cashier
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 มนุษยเงินเดือน เน้ือหอมเสมอ ในสายตาของเจาหนี้ เพราะรูแนวา ในแตละ
เดือนลูกหน้ีจะมีรายไดเทาไร ไมตองลุนเหมือนคนท่ีทําอาชีพอิสระ ก็เลยม่ันใจวา 
ถาเปนหนี้แลวจะมีเงินมาจายใหครบตามสัญญา
 มนุษยเงินเดือนก็เลยกูเงินงาย เปนหน้ีงาย โดยเฉพาะคนที่ทํางานประจํามา
สักระยะ ประวัติทางการเงินขาวสะอาด ไมเคยคางชําระ และไมมีภาระหนี้เกินตัว 
จะยิ่งเนื้อหอมมากเปนพิเศษ
 เพราะอยูดีๆ ก็จะมีคนใจดีโทรศัพทมาหา แลวถามวา “พี่คะชวงนี้พี่มีโครงการ
จะใชเงินบางหรือเปลาคะ ทางเรา... มีเงินกูดอกเบี้ยพิเศษมานําเสนอ”
 แรกๆ ทีเ่จอสถานการณ “คนใจดี” มาเสนอเงนิกูใหถงึบานแบบนี ้อาจจะทาํให
หัวใจเตนแรง แลวคิดถึง “ความจําเป�นทางการเงิน” สารพัดอยางที่ลอยเขาในหัว 
นัน่กอ็ยากได นีก่อ็ยากซือ้ กเ็ลยตกปากรบัคาํเสนอเงนิกูไปงายๆ โดยไมไดเตรยีมตวั
เตรียมใจกับการเปนหน้ี

• กับดักที่ 4 •
เป�นหนี้ง�ายนิดเดียว

ถ�าจําเป�นต�องกู�เงิน
ขอให�เป�นการกู�เพื่อ
การใช�จ�ายท่ีจําเป�น

 เพราะฉะน้ันถาตกอยูในสถานการณแบบนี้ ขอให
ปฏิเสธแบบสุภาพ แลวจากไปจะเหมาะกวา
 และถาจําเปนตองกูเงิน ขอใหเปนการกูเพื่อการ
ใชจายที่จําเปน และเม่ือเปนหนี้แลวตองจายคืน
ตรงตามกําหนด

 ที่สําคัญ คือ ไมกูเกินความสามารถที่จะจายได เพราะ “เป�นหน้ีเกินตัว 
ง�ายนิดเดียว”

ว

มีโครงการ
จะใช�เงิน
บ�างหรือเปล�าคะ 
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 ถาชีวิตมนุษยเงินเดือนคนหน่ึงเริ่มจากมี
บัตรเครดิต 1 ใบ จากน้ันไมนานก็มี “คนใจดี” 
มาเสนอใหอีกใบ เพิ่มเปน 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 
ไปเรื่อยๆ จนกลายเปนสิบใบ
 หยิบใชหยิบจายไปเพลินๆ เผลอแปบเดียว
บัตรเครดิต “เต็มวงเงิน” เสียแลว และไมใชแค
ใบเดียว
 เพราะฉะนั้นในแตละเดือน เราก็จะรวย
อยูวันเดียว คือ วันเงินเดือนออก เพราะหลังจากน้ัน
ก็ตองนําไปจายหนี้บัตรเครดิต ที่แมจะจาย
แคขั้นตํ่าใหครบทุกใบก็แทบจะไมเหลือเงิน
ใหกินใหใชแลว

 หลายคนเลยหาทางออกดวยการไป
กูเงินกอนมาปลดหนี้บัตรเครดิต... สบายใจ 
จายหนี้ในแตละเดือนนอยลง
 แตเวลาผานไปไมทนัไร หนีบ้ตัรเครดิตก็
กลับมาเหมือนเดิม เพราะเราแค “กู�หน้ีใหม�
มาจ�ายหน้ีเก�า” โดยไมไดเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชจาย
 ในที่สุดเราก็จะเปนมนุษยเงินเดือนที่
ติดอยูในวังวนแหงหนี้
 และกับดกันีจ้ะย่ิงรายแรงมากข้ึน ถาเรา
เปนหน้ีจนเกินที่จะจายไหว จนเรียกวาเขาสู
ภาวะ “หน้ีท�วมหัว”
 เพราะฉะน้ันถารูตัววา  เริ่มเดินเขาสู
วงัวนแหงหนี ้ตองรีบถอนตัวโดยดวน หยดุใช
บตัรเครดติทันท ีไมใหมหีนีเ้พิม่ไปกวานี ้จาก
นัน้มุงมัน่ประหยัดอดออม และทยอยจายหน้ี
ที่มีจนหมด

 ื ึ่ ่ ี

• กับดักที่ 5 •
ติดในวังวนหนี้

 บอกแลววา มนุษยเงินเดือนมักจะเนื้อหอมในหมูเจาหนี้ เพราะมีรายไดสมํ่าเสมอ 
โดยเฉพาะถาอยูในองคกรขนาดใหญ มีความมั่นคงทางการเงิน ทําใหเปนหน้ีงาย และ
เปนหนี้ไดมาก ถาไมระมัดระวัง
 เพราะฉะน้ันที่เห็นวา นั่งเงียบๆ แตหนี้เพียบนะจะ
 และถายังนั่งเฉยๆ ปลอยใหหนี้พอกพูนขึ้นเร่ือยๆ สถานการณทางการเงินของเรา
ก็จะแยลง และการปลดหนี้จะยิ่งทําไดยากมากขึ้น ดังนั้นถารูตัววา กําลังกาวขาเขาไป
ในวังวนหน้ีควรจะรีบลงมือแกไขทันที ถาเร่ิมรูสึกวา ภาวะการเงินของเราชักจะเร่ิมตึงๆ 
เริ่มจายหน้ีบัตรเครดิตไดไมเต็มจํานวน หรือจายหนี้ช ากวากําหนด (แตยังไมถึงขั้น
คางชําระ) ตองรีบแกไข เพราะสถานการณแบบนี้ถือเปน “สัญญาณเตือน” วาเรา
กําลังใชเงินเกินตัว และกําลังจะเขาเขตอันตราย

ก�อนจะมีหนี้
เกินตัว

17



วิธีการเร�งจ�ายหน้ี มีอยู� 2 แนวทางให�เลือก คือ 

1. เร�งจ�ายหน้ีดอกเบ้ียสูงๆ ใหหมดกอน 
ในกรณีท่ีเปนดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอก เพราะ
วิธีนี้จะชวยใหประหยัดดอกเบ้ียลงไปไดมาก

1. หยุดก�อหน้ีใหม� เพราะปญหาจะย่ิงหนัก
ขึ้นเรื่อยๆ ถาเรายังไมหยุดสรางหน้ีเพ่ิม หรือ 
พยายามจะกอหนี้ใหมมาจายหนี้เกา รวมถึง
การกดเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อไป
จายหนี้บัตรเครดิตอีกใบ

2. ปรับพฤติกรรมการใช�จ�าย พยายามลด
คาใชจายท่ีไมจาํเปน เพือ่ใหมเีงินเหลอืสาํหรบั
ชําระหนี้มากขึ้น

3. ใช�เงินสดแทนบัตรเครดิต โดยเฉพาะถา
ปญหาหนี้มีตนตอมาจากบัตรเครดิต ก็ควรจะ
หักดิบเลิกใชบัตรเครดิตไปไดเลย

4. ตัดใจขายทรัพย�สินบางอย�างออกไป เพื่อ
นําเงินไปชําระหนี้

5. เร�งชาํระหนีท่ี้มีอยู�ให�หมดเร็วทีสุ่ด และอยา
ปลอยใหเปนหน้ีเสีย หรืออยาใหคางชําระเกิน 
3 เดือน เพ่ือรักษาประวัติการผอนชําระที่ดีไว

 แตถาพยายามทําทุกทาง
แลวก็ยังไมเห็นหนทางปลดหน้ี เรา
อาจตองมองหา “ตัวช�วย” ท่ีช่ือวา 
การรีไฟแนนซ� หรือการปรับ
โครงสรางหน้ี

2. เร�งจ�ายหน้ีท่ีเหลือยอดหน้ีค�างชําระน�อยสุด
ใหหมดกอน ซึง่วิธกีารน้ีชวยสรางกําลงัใจในการ
ปลดหน้ี เพราะจํานวนเจาหนี้จะลดลงเร็วกวา

ส่ิงที่เราควรจะทําต้ังแต�ก�อนท่ีจะมีหน้ีเกินตัว คือ 

สัญญาณ
เตือนภัย
ใช�เงินเกินตัว

อ

เริ่มขัดสน

ต�องทนจ�าย

กระหายเงินกู�

เงินเริ่มตึงๆ มือ / รายไดเริ่มไมพอกับรายจาย

ผอนชําระขั้นตํ่า 2-3 เดือนแลว

หยิบตรงโนนมาโปะตรงนี้ แตยังพอหมุนเงินทัน

ชําระขั้นตํ่าหลายเดือนแลว

เริ่มจายชา / ขาดจาย

ไดรับโทรศัพท / หนังสือเตือนการชําระเงินลาชา

หมุนจนหมด หยดสุดทาย / เร่ิมกูตรงโนนมาโปะหนี้กอนน้ี

ไมมีเงินใชจายในชีวิตประจําวัน

ตองหยิบยืม / กูทั้งในระบบและนอกระบบมาใชจาย
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รีไฟแนนซ�

 แมวา การกู หนี้ใหมมาจายหนี้เกา หรือการรีไฟแนนซ จะไมใชวิธีการแกปญหาหนี้
ที่ดีที่สุด แตถาเปนการรีไฟแนนซที่ไดดอกเบี้ยตํ่าลง หรือใหเงื่อนไขที่ดีกวาสินเชื่อเดิม เชน 
ผอนชําระตอเดือนนอยลง ก็นาจะพอเปนทางออกท่ีดีกวาปลอยใหปญหาหนี้ลุกลาม
 แตเมื่อรีไฟแนนซมาแลวก็ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจายไปพรอมๆ กันดวย
เพราะไมอยางนั้นก็กลับไปสูวังวนหน้ีเหมือนเดิม ดวยมูลคาหนี้ที่มากกวาเดิม
 นอกจากนี้ กอนจะรีไฟแนนซตองดูวา “คุ�ม” หรือไมที่จะกอหนี้ใหมมาจายหน้ีเกา
โดยการเปรียบเทียบระหวาง “อัตราดอกเบ้ียท่ีลดลง” กับ “ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดขึ้นจากการ
รีไฟแนนซ�” วาอะไรท่ีชวยใหเราประหยัดไดมากกวากัน

 เพราะบางทีคาใชจายท่ีเกิดจากการรีไฟแนนซก็อาจจะมากกวาดอกเบ้ียที่ลดลงจาก
หนี้กอนเดิม และถาคิดจะรีไฟแนนซตองทํากอนท่ีจะกลายเปนหนี้เสีย เพราะการรีไฟแนนซ
ก็คือการขอสินเชื่อใหม ซึ่งสถาบันการเงินจะตองพิจารณาประวัติการชําระเงินท่ีผานมา
ของเราเชนเดียวกับสินเช่ือทั่วไป

รีไฟแนนซ�

• คาใชจายในการประเมินมูลคา
 หลักประกัน (ในกรณีที่เปนสินเช่ือ
 ที่มีหลักประกัน เชน สินเช่ือบาน)
• คาใชจายที่ เกี่ยวของกับการทํา
 สญัญาเงินกูกบัผูใหสนิเช่ือแหงใหม

• คาจดจํานองหลักประกัน
• คาใชจายเก่ียวกับการทําประกัน
• คาปรับที่ตองจายใหเจาหนี้เดิม
 ในกรณีที่ยุติการกูกอนระยะเวลา
 ที่ระบุไวในสัญญา

คาใชจายที่จะเกิดข้ึนในการรีไฟแนนซ ประกอบดวย
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 อีกตัวชวยหนึ่งท่ีคนเปนหนี้อาจจะคิด
ไมถึง คือ การปรับโครงสรางหน้ี หรือการ
เจรจาประนอมหน้ีกบัเจาหนี ้โดยไมตองรอให
กลายเปนหนี้เสีย และการเดินเขาไปขอปรับ
โครงสรางหน้ียังเปนการแสดงความต้ังใจ
ในการชําระหนี้ของเราอีกดวย

• ขอลดยอดหน้ีลงบางสวน
• ขอขยายเวลาการชําระหนี้
• ขอลดจํานวนเงินที่ตองผอนในแตละงวด
• ขอใหคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไมผิดนัด
• ขอหยุดดอกเบ้ียและไมคิดดอกเบ้ียระหวาง
  ที่ผอนชําระ
• ขอลดหยอนคาธรรมเนียมหรือคาปรับกรณี 
  ผิดนัดชําระ
• ขอโอนหลักประกันเพื่อชําระหน้ี

 แตการปรับโครงสรางหนี้ หรือการ
ประนอมหนี้ มีทั้งขอดีและขอเสีย โดยขอดี 
คือ ชวยลดแรงกดดันในการชําระหนี้ และ
การถูกทวงหนี้ นอกจากนี้ ในบางกรณี
อาจจะไดดอกเบี้ยที่ตํ่าลง

ปรับโครงสร�างหน้ี

 ข�อเสีย คือ มูลคาหนี้หลังจากการปรับ
โครงสรางหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้น เพราะเจาหน้ี
บางรายอาจนําไปตอยอดหนี้เดิม ดอกเบี้ย 
คาปรับ คาทวงถาม มารวมเปนยอดหนี้ใหม
 นอกจากนี้ การปรับโครงสรางหนี้
อาจทําใหลูกหนี้เสียเปรียบหากไมสามารถ
ชําระหน้ีตามสัญญาใหมจนนําไปสูกระบวนการ
ฟองรอง เพราะในสญัญาใหมจะปรบัดอกเบ้ีย
ลดลง ซ่ึงมีความเปนธรรมตอลูกหน้ีแลว 
และการนําหน้ีหลายประเภทมารวมกัน
เปนสัญญาใหมอาจทําใหอายุความยาวข้ึน 
เพราะหน้ีแตละประเภทมีอายุความตางกัน

 เพราะฉะนัน้ลกูหนีท้ีเ่หมาะจะใชวธิกีาร
ปรับโครงสรางหนี้ ควรจะ...

มีภาระหน้ีไมมาก หรือทําธุรกิจสวนตัวที่
จําเปนตองรักษาประวัติเครดิตท่ีดีเอาไว
สําหรับการขอสินเชื่อสําหรับธุรกิจ

เ ป น ห น้ี ที่ ไ ม ไ ด ถู ก คิ ด ด อ ก เ บ้ี ย แ ล ะ
คาธรรมเนียมโหด

เมื่อปรับโครงสรางหน้ีแลว เงินที่จะจาย
 คืนหน้ีไมควรเกิน 30% ของรายได

มั่นใจวาจะสามารถจายไดตลอด ไมหยุด
จายกลางคัน

1. 

2. 

3. 

4. 

กดวย

วน
หน้ี

รูปแบบการเจรจา
ประนอมหน้ีมีหลาย
รูปแบบ เช�น
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 แตถา “ไม�ทันแล�ว” เพราะชีวิตหนี้กาวเขา
สูระยะวิกฤติไปเสียแลว
 หนี้มากมายท่ีมีอยู เร่ิมจะจายชากวา
กําหนด จายไมไหว และคางชําระไปแลว 
แตอยาทอ เพราะยังพอมีทางออก
 เพราะแมวา ปญหาจะลวงเลยมาจนกลาย
เปน “หน้ีเสีย” ไปแลว แตเราก็ยังสามารถใช
กระบวนการปรับโครงสรางหน้ี และประนอมหน้ี 
ไดเชนเดียวกัน
 แตถาปรับโครงสรางหน้ีไปแลว ก็ยังไป
ไมรอด ตองยอมกลายเปนหน้ีเสีย เพราะไมมี
ความสามารถในการผอนชําระไดอีก สิ่งที่
จะเกดิขึน้เปนขัน้ตอนตอไป คอื สถาบนัการเงนิ
จะฟองรองเพื่อใหลูกหนี้ชําระหน้ี
 และแมวา จะลวงเลยมาจนถึงข้ันตอนน้ี 
ก็อยาถอย อยาหนี ใหเดินหนาตามกระบวนการ
ตอไป
 แตถาวันใดท่ีมเีงินเขามาจนคิดวา สามารถ
ชําระหนี้ที่เหลือไดถาเจาหน้ีใจดียอมปรับลด
มูลคาหน้ีลงมาบาง เราก็สามารถเขาไปเจรจา
เพื่อขอลดหน้ีคางชําระได หรือเรียกวา แฮรคัต 
(Hair cut) จะไดชําระหนี้ปดบัญชี
 อยางไรก็ตาม การแฮรคัตแบบน้ี โดยมาก
แลวสถาบันการเงิน หรือหนวยงานติดตาม
หนี้ของสถาบันการเงินจะเปนคนยื่นขอเสนอ
มาให (แตถาเราไมลองติดตอเขาไปก็ไมมีทางรู
วาจะไดรับสวนลดหรือไม)

เป�น ‘หนี้เสีย’ แล�ว
แต�ยัง (มีทาง) สู�

 และส วน ใหญ จะ เป นหนี้ ที่ มี ก า ร
คางชําระมานาน โดยโอกาสที่จะไดลดหนี้
คางชําระขึ้นอยูกับการเจรจา และนโยบาย
ของแตละสถาบันการเงิน
 ถาสามารถเจรจาการลดหนี้เพื่อปด
บัญชีไดแลว จะตองไดรับหนังสือยืนยัน
การปดบญัชจีากสถาบนัการเงนิกอนทีจ่ะไป
ชําระเงิน และจะตองชําระเงินใหกับสถาบัน
การเงินเจาหนี้เทานั้น ไมใชชําระใหตัวแทน 
 หลังจากนั้น สถาบันการเงินจะสง
เอกสารยืนยันการปดบัญชีมาใหอีกครั้งหนึ่ง 
(ตองเก็บรักษาใบเสร็จและเอกสารยืนยันนี้
เอาไวใหดี) จากนั้นรอเวลาอีก 1-2 เดือน ให
ไปตรวจสอบประวัติเครดิตที่เครดิตบูโรวา 
สถาบันการเงินไดนําสงประวัติเครดิตที่ถูก
ตองแลวหรือยัง
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 หลังจากนั้นก็เริ่มสรางประวัติเครดิตที่ดีขึ้นมาใหม โดยการชําระหนี้ตรงเวลา และไมผิดนัด
ชําระอีก เพราะทุกความเคล่ือนไหวในการชําระหนี้ของเราจะถูกจัดเก็บไวเปนประวัติเครดิต 
อยูในเครดิตบูโร
 แมจะไมสามารถลบประวัติเครดิตท่ีไมดีออกไดในทันทีทันใด แตตองอดทนรอเวลา เพราะ
สถาบันการเงินจะสงขอมูลเครดิตใหกับเครดิตบูโรทุกเดือน และถาเรามีวินัยที่ดี และชําระหน้ี
ตรงเวลาแลว ขอมูลการชําระหน้ีใหมที่ดีจะคอยๆ ทยอยเขาไปแทนที่ประวัติไมดี มากข้ึนเรื่อยๆ
 จนกระท่ังเวลาผานไป 3 ป (หรือ 5 ป แลวแตประเภทของสินเชื่อ) ขอมูลเครดิตที่ไมดี ผิดนัด
ชําระ จะทยอยหายไปจากฐานขอมูลเครดิตบูโร แลวประวัติเครดิตจะกลับมาใสสะอาดอีกคร้ัง
 แตถาไมมีการแกไข ไมกลับมาเปนหน้ีดี ยังมีหน้ีคางชําระ ประวัติการคางชําระจะไมหายไปไหน

หนี้เสีย
กลับเป�นหนี้ดี

ยอดหน้ีต�องคืน

จ�ายเต็มจํานวน จ�ายข้ันต่ําบางส�วน

โอนหน้ีไปท่ี
ดอกเบ้ียต่ํา
(Refinance)

ไม�อยากถูก
ฟ�องศาลหรือ
โดนตามทวงหน้ี

เจรจาขอลดหน้ี

สู�คดีในชั้นศาล

ผ�อนชําระ
ได�ส�วนลด

รอแพ�คดี

ถูกบังคับคดี (10 ป�)

จ�ายไม�ครบ
หรือขาดจ�าย

จ�ายพอไหว

จดหมายทวงหนี้
สายด�วนตามทวงหนี้
เจรจาประนอมหนี้
ส�งฟ�องศาล (คดีแพ�ง)

จ�ายไม�ไหว

ยึดทรัพย� อายัดเงินเดือน ไม�มีให�ยึด

ยกฟ�อง

จ�ายต�อให�หมดและหยุดก�อหน้ี

ปลดหน้ี

ไม�ไปศาล

หยุดจ�าย (ขอเจรจา 
หรือรอหมายศาล)

ได�รับหมายศาล

จ�ายๆ หยุดๆ

ที่มา: หนังสือ “ปลดหนี้ทําไง”

เงินทองต�องวางแผน 
ตอน มนุษย�เงินเดือน ก็มั่งคั่งได�
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 แคไดยินคําวา “เครดิตบูโร” ลูกหน้ีอยางเราก็รอนๆ หนาวๆ แลว เพราะเจาหน้ีและคนทวงหน้ี
มักจะใชเปนคําขูเพื่อใหลูกหนี้เปนลูกหนี้ที่ดี ไมผิดนัดชําระหนี้ ไมเบี้ยวหนี้
  ทั้งๆ ที่จริงแลว บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ หรือ เครดิตบูโร เปนเพียง “ถังเก็บข�อมูล
เครดิต” ของลูกหนี้ในประเทศไทยเทาน้ัน โดยเจาหนี้จะเปนคนสงขอมูลของเราไปใหเครดิตบูโร
เก็บไว เชน
  •  วงเงินที่ไดรับอนุมัติ และวงเงินที่ใชไป    •  รายละเอียดการชําระหนี้
  •  สถานะของบัญชี เชน ปกติ  ปดบัญชี พักชําระหนี้ คางชําระหนี้

 ที่น�าเศร�าที่สุด คือ ลูกหนี้ที่กลายเป�นหนี้เสียแบบไม�รู�เนื้อรู�ตัว เพราะไม�เคยตรวจสอบ
ข�อมูลเครดิต ซึ่งกว�าจะมารู�อีกทีก็ตอนที่จะไปขอกู� แต�ถูกเจ�าหนี้ปฏิเสธ ด�วยเหตุผลที่ว�า 
“ข�อมูลในเครดิตบูโรไม�เป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด”
 กรณีแบบนี้เราสามารถขอตรวจสอบข�อมูลเครดิตได�ว�า เรามีความผิดพลาดหรือไม� 
หรือ ค�างชาํระสินเชื่อตัวไหน โดยไม�เสียค�าธรรมเนียมในการตรวจสอบข�อมูลเครดิต ถ�านํา
เอกสารการปฏิเสธสินเชื่อไปยื่นคําขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ�งปฏิเสธ
โดยไปย่ืนเรื่องที่บริษัทข�อมูลเครดิตแห�งชาติด�วยตัวเอง หรือส�งเอกสารทางไปรษณีย�ก็ได�

‘เครดิตบูโร’
ไม�ใช�ฝ�นร�ายของลูกหนี้

 ถาเปนขอมลูบตัรเครดิต และสินเช่ือสวนบุคคลก็จะเก็บไวไมเกิน 3 ป แตถาเปนสนิเช่ืออืน่ๆ 
ก็จะเก็บขอมูลไวไมเกิน 5 ป นับตั้งแตมีการสงขอมูลเขามา
 นอกจากน้ี เครดิตบูโรไมไดทําหนาที่ “พิจารณาสินเช่ือ” ใหกับลูกหนี้ แตเจาหนี้จะเปนคน
ตัดสนิเองวา จะใหกูหรือไม โดยดูจากขอมูลเครดิต หรือประวัติการชําระหนี้ที่ผานมาของลูกหนี้
 เพราะฉะน้ัน สิ่งที่เราจําเปนตองทํา คือ ตองไปตรวจสอบขอมูลเครดิตของเรา อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพื่อดูวา ขอมูลที่เจาหนี้สงไปนั้นถูกตองหรือไม

(โดยเขาไปหาขอมูลเพิ่มเติมที่ 
www.ncb.co.th ซึ่งจะบอก
ไดวา ตองทําอยางไร และมีคา
ใชจายเทาไร)

 ถาพบวา ขอมูลไมถูกตอง ก็ตองรีบแจงเจาหนี้และ
ไปขอแกไขขอมูล ซึ่งจะใชเวลาแกไขไมเกิน 60 วัน แตถาเรา
ยังไมเห็นดวยกับผลตรวจสอบ และไมสามารถหาขอยุติได 
เราสามารถอุทธรณขอโตแยงนัน้ตอคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลเครดิตเพ่ือหาขอยุติใหได

หน้ีไม�ได�ต้ังใจเสีย

หนี้ เครดิต
บูโร
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 แมวา เปาหมายของเราคือ “หมดหนี้” แตก็ไมใชวา ชีวิตนี้จะหามมีหนี้เลยสักบาท 
เพราะหน้ีก็มีทั้ง “หนี้รวย” กับ “หน้ีจน”
 แตหนี้แบบไหนที่จะเปนหนี้รวย และหนี้แบบไหนที่เปนหนี้จน ตองขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
อยางนอย 3 ขอ ตอไปนี้

เป�นหน้ี 
ดีไหม 

 ถาจะเปนหนี้รวย จะตองเปนหนี้ที่เพิ่ม
มูลคา สรางรายได และเปนประโยชน เชน 
หนี้เพื่อการลงทุน หน้ีเพ่ือทําธุรกิจ หน้ีเพื่อ
ซ้ือบาน รวมท้ังหน้ีเพ่ือการศึกษา เพราะการศึกษา 
คือ การลงทุน
 หนี้ซื้อบาน ถูกจัดอันดับใหเปนหน้ีรวย
เพราะโดยท่ัวไปแลวราคาบานเพ่ิมขึ้นปละ
5-10% เมื่อราคาบานเพิ่มขึ้นเทากับวา 
ความมั่งคั่งของเราก็เพิ่มขึ้นดวย
 นอกจากน้ี เมื่อตองการจะขายบาน 
ก็อาจจะไดกําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นมากกวา
ดอกเบี้ยที่ตองจายไป หรืออยางนอยที่สุด
ก็ยังถือวา หนี้ที่จายไปทุกเดือนก็ไมไดจายฟรี 
เมื่อเทียบกับการ “เช�าบ�าน” ที่ตองจายไป
ทุกเดือน โดยท่ีไมไดเปนเจาของ
 ในขณะท่ีการกอหน้ีที่ไมไดเพิ่มมูลคา 
ไมไดชวยสรางรายได หรือไมไดมีประโยชน 
ก็จะถูกมองวา เปนหนี้จน เชน หนี้บัตรเครดิต

1. 
มีประโยชน�

 นั่นเพราะโดยมากแลวคนเรามักจะใช
บตัรเครดติซ้ือของกนิของใชทีใ่ชแลวหมดไป
หรือไมก็เปนของฟุมเฟอย และของท่ีเรา
อยากได แตไมสามารถจายดวยเงินสดได 
ซึ่งไมไดชวยเพ่ิมมูลคา และไมไดกอใหเกิด
รายได
 อยางไรก็ตาม หนี้บางประเภทอาจจะ
เปน “หน้ีท่ีทําให�รวย” ของคนหนึ่ง แตกลับ
กลายเปน “หนี้ที่ทําใหจน” สําหรับอีก
คนหนึ่งก็ได เชน หนี้เพื่อซื้อรถยนต
 สาเหตุที่ทําใหหนี้เพื่อซื้อรถยนตเปน
หนี้จน เพราะมูลคาของรถยนตนอกจาก
จะไมเพิม่ข้ึนแลว ยงัลดลงเร่ือยๆ อกีตางหาก 
 แตถาเปนหน้ีเพื่อซื้อรถยนตมาใชใน
การประกอบอาชีพ หรือถารถยนตคันใหม
ชวยลดคาใชจายในการเดินทาง ก็จะนับหนี้
เพื่อซ้ือรถยนตเขาไปอยูในกลุมหนี้ดีไดอีก
ประเภทหนึ่ง

หน้ีจนหน้ีรวย
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 แมจะเปนหนี้ดี มีประโยชน และมี
โอกาสจะทําใหรวย แตถาเปนการกอหน้ี
เกินตัวก็ทําใหจนไดเหมือนกัน เพราะไมมี
ความสามารถจะจายหนี้ไดตลอดรอดฝง
 เพราะฉะนัน้ถาคดิจะเปนหนีต้องคดิถึง
จํานวนเงินที่ตองผอนชําระในแตละเดือน
เอาไวดวย  โดยหน้ีแตละประเภทจะมี
เพดานหนี้ที่เหมาะสมกําหนดไว เชน
 ภาระห น้ีบั ตร เคร ดิตและ สิน เช่ือ
สวนบุคคลหรือผอนสินคา จะตองควบคุมไว
ไมใหเกิน 10–20% ของรายได

 หนี้ดี หรือหนี้ที่จะทําใหรวยไดจะตองเปนหนี้ที่ดอกเบ้ียตํ่า เพราะถาไปเจอหน้ี
ที่ดอกเบ้ียโหด มีเง่ือนไขท่ีทําใหเสียเปรียบ ก็คงไมนาจะเรียกวาเปนหน้ีที่ทําใหรวยได 
เพราะฉะน้ันกอนจะขอสินเช่ือตองหาสถาบันการเงินที่ใหดอกเบ้ียที่ดีที่สุด
 นอกจากน้ี ยังตองดูเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ไมใชดอกเบ้ียดวย เชน คาธรรมเนียมตางๆ 
เพราะคาใชจายเหลานี้จะมีผลตอจํานวนเงินในกระเปาของเราเชนกัน

หนี้บัตรเครดิตและสินเช่ือสวนบุคคล ไมเกิน 10–20% ของรายได

หนี้ซื้อบาน   ไมเกิน 30–50% ของรายได

หนี้ซื้อรถยนต   ไมเกิน 20% ของรายได

รวมยอดผอนชําระหน้ีทุกประเภท ไมเกิน 50% ของรายได

2. 
ต�องมีความสามารถในการผ�อนชําระ

3. 
คุ�มค�าท่ีจะกู�

 แตถาเปนหนี้ซื้อบาน ยังสามารถผอน
ชําระไดถึง 30% ของรายไดตอเดือน และ
อาจจะขยับขึ้นไปไดถึง 50% ของรายได 
ถาเราไมมีภาระที่ตองผอนหนี้ประเภทอื่น
อยูดวย
 ขณะท่ีห น้ีซ้ือรถยนต  ไมควรจะ
แบกภาระการผอนชําระเกิน 20% ของรายได
 อยางไรก็ตาม เม่ือรวมยอดผอนชําระ
หนี้ทุกประเภทรวมกันแลว ไมควรใหเกิน 
50% ของรายไดในแตละเดือน

เพดานหน้ีท่ีเหมาะสม
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ยืมเงินใช�ฟรีไม�มีดอกเบี้ย
 จะมีใครใจดีใหเรายืมเงินไปใชฟรีๆ 
ไมมดีอกเบีย้ ถาไมใชบตัรเครดติ  เพราะ
บัตรเครดิตมี “เวลาปลอดดอกเบ้ีย” ซึ่ง
สวนใหญจะอยูที่ 45–55 วัน เทากับวา 
เราสามารถนําเงนิของคนอ่ืนไปใชไดนาน
ถึง 45 - 55 วัน
 ถานาํเงนิมาคนืครบตามจาํนวนทีใ่ช
ไปภายในเวลาปลอดดอกเบ้ีย ก็ไมตอง
เสียดอกเบ้ียสักบาท แตถาคางชาํระตอง
จายดอกเบี้ย 20% ตอป

ความคุ�มครองพิเศษ
 สิ่งดีๆ ที่เงินสดไมมีให คือ ความ
คุมครองพิเศษหลายๆ อยางที่ผู ให
บริการบัตรเครดิตใชมัดใจผูถือบัตร 
ไมวาจะเปนประกันภัยการเดินทาง 
คารักษาพยาบาลจากอุบัติ เหตุ ใน
ตางประเทศ คุมครองเท่ียวบินลาชา 
คุมครองกระเปาเดินทางลาชาหรือ
สูญหาย แผนประกันชีวิตคุมครอง
สินเช่ือ และการใหความชวยเหลือ
ฉุกเฉินบนทองถนน

ไม�เป�นทาส
บัตรเครดิต

 แมวา เงินสดจะเปน “เพ่ือนแท�” เพราะการใชเงินสดจะชวยใหเราควบคุมคาใชจายไดดี 
ไมเปนหนี ้ไมมดีอกเบีย้ แตบตัรเครดติ กถ็อืวาเปน “เพือ่นรกั” เพราะมอีะไรดีๆ  ใหเราตัง้มากมาย 

คาํถามท่ีหยุดคดิก�อนเป�นหน้ี

ถ�าตอบ ก. ได�ทุกข�อ การกอหนี้ครั้งนี้มีเหตุผลมากเพียงพอ และไมนาจะมีปญหาทางการเงินในอนาคต

ข.

ไมจําเปน
ไมใช
มี

ไมคุม

ไมเดือดรอน
มี

มี

                                      คําถาม 

1. เรากําลังเปนหนี้เพราะความจําเปนหรือไม
2. เราจะมเีงนิเพยีงพอผอนชาํระหนีไ้ปตลอดรอดฝงหรอืไม
3. ยอดเงินผอนหนี้จะมีผลกระทบตอการใชจาย
 ในชีวิตประจําวันของเราหรือไม
4. ดอกเบ้ียตองวดและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ตองจาย
 คุมคากับการเปนหนี้หรือไม
5. ถาไมเปนหนี้วันนี้ เดือนหนาเราจะเดือดรอนหรือไม
6. มีทางเลือกที่ดีกวานี้จากเจาหนี้รายอื่นหรือ
 หนี้ประเภทอ่ืนหรือไม
7. มีทางเลือกอื่นๆ นอกจากการเปนหน้ีหรือไม

ก.

จําเปน
ใช
ไมมี

คุม

เดือดรอน
ไมมี

ไมมี26



 ถาคิดจะยกใหบัตรเครดิตเปน “เพื่อนรัก” แลว อยาปลอยใหเพื่อนมาทําใหเราเสียนํ้าตา 
เพราะรูดเพลินจนเกินความสามารถที่จะจายไดหมด ดังนั้น เราตองวางแผนและควบคุม
การใชบัตรเครดิตของเราใหดี และไมกลายเปนทาสของบัตรเครดิต
 เริ่มจาก กําหนดงบประมาณ สําหรับการใชจายในเดือนนั้นเอาไว แมวาเราจะไดวงเงิน
มากกวาเงินเดือนหลายเทาตัว แตเราตองมี “เพดานการก�อหน้ี” ของเราเองดวย
 และทุกคร้ังที่หยิบบัตรเครดิตขึ้นมาใช ตองแนใจวา มีเงินสดพร�อมจ�าย บัตรเครดิต
แบบเต็มจํานวนเมื่อถึงเวลาครบกําหนดชําระ เพ่ือหลีกเล่ียงการเปนหนี้
 สําหรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ ใหเลือกใช�บัตรเครดิตเพียงแค� 1-2 ใบเท�าน้ัน
(ที่เหลือเก็บเอาไวที่บ าน หรือถากลัววาจะอดใจไมไหวก็อยามีบัตรเครดิตเกิน 2 ใบ)
โดยอาจจะเลือกบัตรเครดิตที่คะแนนสะสมมากกวา มีเงินคืนเยอะกวา มีระยะเวลาปลอดหน้ี
นานกวา หรือใหสิทธิประโยชนที่ดีที่สุด
 สิ่งท่ีลืมไมไดสําหรับการใชบัตรเครดิต คือ ต�องตรวจสอบใบแจ�งหน้ี วารายการใชบัตร
และจํานวนเงินถูกตองหรือไม หรือมีรายการอ่ืนแปลกปลอมเขามาโดยท่ีเราไมไดใชบัตร
ตองรีบแจงและอายัดบัตรทันที เพราะเราอาจจะถูกมิจฉาชีพขโมยขอมูลในบัตรไปใช

สร�างประวัติเครดิต
 ถาเราใชบัตรเครดิตและชําระเงิน
ตรงตามกําหนดเวลาอยางสมํ่าเสมอ 
มันจะเปนประโยชนอยางมากในเวลา
ที่เราตองขอสินเช่ืออื่นๆ เชน สินเช่ือ
ที่อยูอาศัย หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพราะ
เจาหน้ีจะนําขอมูลเครดิตที่ดีของเรา
ประกอบการพิจารณาดวย

ลดราคา
 ไมจําเปนตองรอเทศกาลลดราคา
จากบรรดาหางรานตางๆ เพราะผูใหบริการ
บัตรเครดิตมักจะมีสิทธิพิเศษใหกับ
ผูถือบัตร นอกจากนี้ เมื่อถึงเทศกาล
ลดกระหนํ่า ผูถือบัตรเครดิตอาจจะได
สิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง

มีเงินคืน
 ถาเปนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมคืนเงิน 
หรือบัตรเครดิตประเภท Cash back ทุกคร้ัง
ท่ีหยิบบัตรเครดิตใบน้ีมาใช เราจะไดเงินกลับคืน
เขาบัญชีบัตรเครดิต ตามอัตรากําหนดไว 
(ประมาณ 0.4–5% ของยอดใชจาย)

มีคะแนนสะสม
 คะแนนสะสมที่จะไดจากการใชบัตร
เครดิตอาจดูเปนเร่ืองเล็กนอยมาก แตหลายคน
ก็ไดของฟรี เดินทางฟรี เพียงเพราะใชบัตร
เครดิตซ้ือสินคาทั่วๆ ไปมาแลว 27



 ถ�าเราไม�สามารถจ�ายบัตรเครดิตได�เต็มจํานวน แต�เลือกจ�ายเพียงแค�ยอดขั้นต่ํา หรือ 
10% ของยอดค�างชําระ ก็จะต�องเสียดอกเบี้ยตามจํานวนวันที่มีการค�างชําระ

จ�ายไม�เต็มมีดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ีย   =    จํานวนเงิน × อัตราดอกเบ้ียต�อป� × จํานวนวัน
    365 วัน

 เช�น เรามีใบแจ�งยอดบัญชีบัตรเครดิตในรอบบัญชีป�จจุบัน (วันที่ 11 มีนาคม - 
10 เมษายน 25xx) ซึ่งมียอดรวมท่ีต�องชําระท้ังหมด 55,379 บาท ถ�าเราเลือก
ที่จะชําระเต็มจํานวนภายในวันที่ครบกําหนดชําระ นั่นคือวันที่ 30 เมษายน 25xx 
ธนาคารจะไม�คิดดอกเบี้ย สําหรับค�าใช�จ�ายท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือสินค�าและบริการ
แต�จะคิดเฉพาะดอกเบ้ียที่เกิดจากการเบิกเงินสดล�วงหน�า ซึ่งเท�ากับ 274 บาท

ตัวอย�างใบแจ�งยอดบัญชีบัตรเครดิต ประจําเดือนเมษายน
  

หมายเลขบัตรสมาชิก    0000-0000-0000-0000
วันสรุปยอดบัญชีการใช�บัตร  10 เมษายน 25xx
อัตราดอกเบ้ีย   20% ต�อป�
วงเงินบัตรเครดิต   80,000 บาท

วันท่ีบันทึก  วันท่ีใช�บัตร          รายการ      จํานวนเงิน (บาท)
รายการ

    OPENING BALANCE   0
01/04/xx  01/04/xx  ATM CASH ADVANCE 50,000
  CASH ADVANCE FEE           1,500
  VAT   105
05/04/xx  02/04/xx  SUPERMARKET                  2,000
09/04/xx  06/04/xx  BNN RESTAURANT                 1,500
10/04/xx 10/04/xx         INTEREST CHARGE *                     274

ยอดรวมท่ีต�องชําระทั้งส้ิน                    55,379
จํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองชําระ                   5,000
วันที่ครบกําหนดชําระ  30 เมษายน  25XX
วันสรุปยอดบัญชีการใชบัตรงวดถัดไป 10 พฤษภาคม 25XX

หมายเลขบัตรสมาชิก    0000-0000-0000-0000

อัตราดอกเบ้ีย   20% ต�อป�

หมายเหตุ : * เป�นอัตราดอกเบ้ียจากการเบิกเงินสดล�วงหน�า นับต้ังแต�วันที่เบิกเงินสดล�วงหน�าจนถึงวันชําระคืน
หรือวันสรุปยอดบัญชี (แล�วแต�วันใดจะถึงก�อน) ซึ่งในที่นี้เริ่มนับตั้งแต�วันที่ 01/04/xx– 10/04/xx รวมเป�น 10 วัน 
((50,000 × 20% x 10) / 365 = 274 บาท)
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วันท่ีเริ่ม  จนถึง           จํานวนวัน        จํานวนเงิน        การคํานวณดอกเบ้ีย

รายการเบิกเงินสดล�วงหน�า (1 รายการ)
ก�อนการชําระเงิน

11/04/xx 29/04/xx  19 50,000 50,000 × 20% × 19 = 521
       365 
หลังการชําระเงิน

30/04/xx 10/05/xx  11 45,000 45,000 × 20% × 11 = 271
      365  

รายการค�าสินค�าและบริการ (2 รายการ)

ก�อนการชําระเงิน

05/04/xx 29/04/xx  25  2,000    2,000 × 20% × 25 = 27
      365 

09/04/xx 29/04/xx  21  1,500    1,500 × 20% × 21 = 17
      365
หลังการชําระเงิน

30/04/xx 10/05/xx  11  2,000    2,000 × 20% × 11 = 12
      365 

30/04/xx 10/05/xx  11  1,500     1,500 × 20% × 11 = 9
      365

รวมดอกเบ้ียเรียกเก็บท้ังส้ิน     857

หมายเลขบัตรสมาชิก                0000-0000-0000-0000
วันสรุปยอดบัญชีการใช�บัตร  10  พฤษภาคม 25xx
อัตราดอกเบ้ีย                   20% ต�อป�
วงเงินบัตรเครดิต                80,000 บาท

วันท่ีบันทึก  วันท่ีใช�บัตร          รายการ  จํานวนเงิน (บาท)
รายการ

   PREVIOUS BALANCE                55,379
30/04/xx 30/04/xx PAYMENT-THANK YOU                 5,000
10/05/xx 10/05/xx INTEREST CHARGE                    857

ยอดรวมท่ีต�องชําระทั้งส้ิน                   51,236
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองชําระ                 5,000
วันที่ครบกําหนดชําระ                                              31 พฤษภาคม 25xx
วันสรุปยอดบัญชีการใชบัตรงวดถัดไป  10 มิถุนายน 25xx

หมายเลขบัตรสมาชิก                0000-0000-0000-0000

อัตราดอกเบ้ีย                   20% ต�อป�

    แตถาหากเราเลือกท่ีจะผอนชําระข้ันตํ่าเปนจํานวนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 
25xx และไมมีคาใชจายในรอบบัญชีใหม ธนาคารจะมีขั้นตอนการคํานวณดอกเบี้ยใน
รอบบัญชีถัดไป (วันที่ 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 25xx) ดังนี้

ดังน้ัน ใบแจงยอดบัญชี
ประจําเดือนพฤษภาคม

(วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 25xx)
จะแสดงรายละเอียดดังนี้

ก�อนการชําระเงิน

ก�อนการชําระเงิน

หลังการชําระเงิน

หลังการชําระเงิน

รายการเบิกเงินสดล�วงหน�า (1 รายการ)

รายการค�าสินค�าและบริการ (2 รายการ)

รวมดอกเบ้ียเรียกเก็บท้ังส้ิน     857
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 เคยสงสัยไหมวา “ผ�อน 0%” นี่ จริง หรือ หลอก เราสามารถผอน
แบบไมตองจายดอกเบี้ยสักบาทจริงๆ หรือ
 บอกไดคําเดียวส้ันๆ วา จริง
 ถาเราซื้อของราคา 30,000 บาท ที่สามารถเลือก “ผ�อน 0%” โดย
เลือกผอนนาน 3 เดือน เราก็จะผอนเดือนละ 10,000 บาท ไปเรื่อยๆ 
จนครบ 3 เดือน (แตวงเงินใชบัตรเครดิตถูกตัดออกไปทันทีเหมือนกับ
เรารูดซื้อของตามปกติ)

ระวัง
กับดัก 0%

น

ย
ๆ 
บ

 เราไมตองจายดอกเบี้ยถาเราจายตรง
ตามกําหนดเวลา จนครบตามจํานวน แตถา
ผิดแผนไมสามารถจายไดตามจํานวนเงินและ
ระยะเวลาทีก่าํหนดไว เรากจ็ะตองเสียดอกเบีย้
สําหรับยอดคางชําระตามปกติ
 นอกจากน้ี ยังมี “ดอกเบ้ีย 0%” แบบมี
เงื่อนไข เชน ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก ซึ่งถา
เราซื้อสินคาเงินผอน หรือกูเงินเพ่ือซ้ือบานที่
มีโปรโมชั่นแบบนี้ จะทําใหผอนดวยจํานวน
เงินที่นอยกวาปกติในชวงแรก หรือจํานวนเงิน
ทีจ่ายตอเดอืนเทากนัหมด แตชวงดอกเบีย้ 0% 
จะเปนการผอนเงินตนทั้งหมด
 แตหลังจากพนชวงโปรโมช่ันไปแลว
ทกุอยางจะกลับมาเปนปกติ ไมวาจะเปนจาํนวน
ที่ตองผอนตอเดือน หรือ ดอกเบ้ียที่ตองจาย 
เพราะฉะนั้นตองระวังเงื่อนไขพิเศษใหดี

 นีค่งทาํใหเราเขาใจเกีย่วกบัการคาํนวณดอกเบ้ียบตัรเครดติมากขึน้ ซึง่แตละสถาบันการเงนิ
ก็ยอมมีวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่แตกตางกัน ดังนั้น เราจึงควรศึกษารายละเอียดตางๆ
เหลานี้อยางรอบคอบ และถาไมอยากจะเสียดอกเบ้ีย ควรเตรียมเงินสดไวจายแบบเต็มจํานวน 
หรือถาคิดวาไมพรอมท่ีจะจาย ก็เก็บบัตรเครดิตไวท่ีบานจะดีกวา เพราะดอกเบ้ียบัตรเครดิต
ในอัตรา 20% ตอป มันวิ่งเร็วกวาดอกเบ้ียเงินฝากหลายเทาตัว

 แตท่ีนาเปนหวงมากท่ีสุด คือ “ดาวน� 0%” 
เชน การซ้ือรถยนต ที่ในเวลาปกติเราตองจาย
เงินดาวนจํานวนหนึ่ง จากน้ันจึงผอนชําระ
ในสวนที่เหลือ แตถามีโปรโมชั่นดาวน 0% 
ขึ้นมาเม่ือไร แปลวา ไมตองมีเงินมาดาวน
ก็สามารถซ้ือรถได
 สิ่งที่อาจเปนปญหาตามมา คือ เมื่อเรา
ไมไดมีเงินดาวนเลยสักบาทเดียวก็จะทําให
ยอดเงินผอนสูงข้ึน หรือ ตองผอนเปนเวลานานข้ึน
และแนนอนวา จะตองจายดอกเบ้ียมากข้ึน
 แตไมวาจะเปน 0% แบบไหน ก็เปน 
“กับดัก” สําหรับเราไดทั้งนั้น เพราะมันจะ
ทําใหเราตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น จนบางทีก็ลืม
คดิถงึความสามารถในการผอนชําระในอนาคต 
 ถาไมประเมินใหดี แทนท่ีจะไดประโยชน
จาก “0%” อาจจะตองเสียศูนย เพราะเปนหนี้
ทวมหัวก็ได
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 ถาอยากจะซ้ือบาน แตยังไมแนใจวา จะสามารถผอนไปไดตลอดรอดฝงหรือไม ลอง
ใหเวลาตัวเองทดสอบความพรอมสําหรับคนมีบานสัก 6 เดือน โดยทําตามแบบฝกหัดตอไปนี้
 เริ่มจากไปดูวาบานแบบไหน ราคาเทาไร ที่เราอยากได และมันจะทําใหเกิดคาใชจาย
ตอเดือน ทั้งคางวดและคาใชจายอื่นๆ เทาไร
 จากนั้น นําตัวเลขที่ได มาหักลบกับ คาเชาในปจจุบัน จะไดสวนตางเปนเงินจํานวนหนึ่ง 
ซึ่งทุกๆ วันท่ี 1 ของทุกเดือน (หามสาย หามเบี้ยว) เราจะนําเงินจํานวนนี้ไปฝากธนาคาร
 ทําแบบน้ีไป 6 เดือน แลวดูสิวา มีสักเดือนไหมท่ีจายชา หรือรูสึกเครียดท่ีตองนําเงิน
กอนนี้ไปฝากธนาคาร เพราะนี่อาจจะเปนสัญญาณที่บอกวา “เรายังไมพรอมที่จะซื้อบาน” 
หากหลวมตัวซื้อไปอาจกลายเปนความผิดพลาดคร้ังใหญ
 แตถารู สึกสบายๆ ไมเดือดรอน ก็แปลวา “เรามีความสามารถในการจ�ายเงินกู�”
นั่นเปนขาวดี และท่ีดีไปกวานั้น คือ ตอนน้ีคุณมีเงินกอนหน่ึงไวสําหรับซ้ือเฟอรนิเจอร หรือ
ใชเปนเงินดาวน
 โดยทั่วไปแลว ถาคิดจะซื้อบานจําเปนตองมีเงินดาวนประมาณ 20% ของราคาบาน 
เพราะธนาคารจะใหกูประมาณ 80% ของราคาบาน หรือราคาที่ธนาคารประเมิน (ซึ่งอาจ
จะตํ่ากวาราคาที่เราซื้อก็ได)

พร�อมแล�ว
ที่จะซ้ือบ�าน

 หลังจากทํางานมาสักพัก เชา “อพารทเมนต” มาหลายป ก็อยากจะ
มีบานเปนของตัวเอง แตคิดไปคิดมาก็คิดไมตกวา ควรจะตัดสินใจอยางไร 
ลองเปรียบเทียบเหตุผลของทั้งสองทางเลือกน้ีดูอีกสักทีกอนจะตัดสินใจ

 เลือกซื้อเพราะ…  
ซื้อ...ถาคิดจะอยูบานนี้ระยะยาว
ซื้อ...ถาดอกเบ้ียสินเชื่อที่อยูอาศัยตํา
ซื้อ...ถามีความสามารถในการผอนชําระ
ซื้อ...ถาคาเชาใกลเคียงกับคาผอนบาน

 เลือกเช�าเพราะ…  
เชา...ถาตั้งใจจะยายท่ีอยูภายใน 2–3 ป
เชา...ถาดอกเบ้ียสินเชื่อที่อยูอาศัยสูง
เชา...ถาภาวะเศรษฐกิจยําแย รายไดไมแนนอน
เชา...ถาคาเชาถูกกวาคาผอนบานมาก และในตอนน้ี
 ยังไมมีความสามารถในการผอนชําระ
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 แตสําหรับมนุษยเงินเดือนที่โชคดี ทํางานในองคกรท่ีมีสวัสดิการดานที่อยูอาศัย อาจมี
เงินกูสวัสดิการพนักงานท่ีสามารถกูได 100% ของราคาประเมิน ซึ่งก็ทําใหไมตองเตรียมเงิน
ไวมากเทากับคนที่ไมมีสวัสดิการ
 แตที่ตองมีเหมือนกัน คือ ความสามารถในการผอนชําระ โดยจํานวนเงินที่ตองผอน
ในแตละเดือนไมควรจะเกิน 30% ของรายได หรืออาจจะผอนไดถึง 50% ของรายได
หากไมมีภาระหนี้อื่นๆ อยูแลว
 เพราะฉะน้ันถาเราไปกอหน้ีประเภทอ่ืนๆ ไวมากแลว จนทําใหรายไดสุทธิตอเดือน
เหลือนอยเกินไป ธนาคารก็อาจจะไมใหกู ก็ได  เพราะธนาคารกลัววา ถาเรามีภาระหนี้
มากเกินไป ก็มีความเสี่ยงที่จะ “เบ้ียวหน้ี”
 ถาประเมินแลววา ความสามารถในการผอนชําระมีไมถึงตามเกณฑ ก็อยาเพ่ิงทอ
เพราะเรายังพอมีทางออก เชน มองหาบานที่ราคายอมเยาลงมาหนอย หรืออาจเปน
คอนโดมิเนียมท่ีขนาดเล็กลงมาอีกนิด ซึ่งจะทําใหภาระในการผอนตอเดือนไมมากนัก

 หรือจะประเมินจาก “สูตรราคาบ�านท่ีเหมาะสม” ซึ่งมีอยูหลายสูตร เชน

 ราคาบ�านท่ีเหมาะสม = รายได�ต�อป�ของทั้งครอบครัว × 2.5 

 หรือ

 ราคาบ�านท่ีเหมาะสม ≤ 30 เท�าของรายได�ต�อเดือน

 นอกจากน้ี จํานวนเงินที่เราสามารถผอนไดในแตละเดือนยังชวยใหประเมินไดวา เราจะ
สามารถซ้ือบานราคาเทาไรไดบาง เพราะโดยท่ัวไปแลว ถาบานราคาหน่ึงลานบาท จะตอง
มีความสามารถในการผอนเดือนละ 8,000 บาท เพราะฉะน้ันถาเราสามารถผอนไดถึง
เดือนละ 16,000 บาท ก็สามารถซ้ือบานราคาประมาณ 2 ลานบาทไดสบายๆ
 ไมอยางน้ันก็อาจจะตองหาทางเพ่ิมรายไดใหมากข้ึน หรือไปหาญาติพี่นองมา “กู�ร�วม” 
เพื่อทําใหความสามารถในการผอนชําระมากข้ึน
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 ดอกเบ้ียสําหรับสินเชื่อเพ่ือซื้อบ�านจะเป�นดอกเบ้ียแบบ “ลดต�นลดดอก”
โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต�นที่ยังค�างชําระ โดยเงินที่ผ�อนไปในแต�ละงวด 
จะแบ�งเป�น 2 ส�วน ส�วนหนึ่งจะไปจ�ายดอกเบี้ย และอีกส�วนหนึ่งจะไปจ�ายคืนเงินต�น
 ในช�วงแรกๆ ของการกู� เงินงวดที่ผ�อนไปส�วนใหญ�จะไปจ�ายดอกเบี้ย เพราะ
เงินต�นที่เรากู�มายังมีจํานวนมาก แต�เมื่อเงินต�นลดลง ก็จะทําให�ดอกเบี้ยที่ต�องจ�าย
ในแต�ละเดือนลดลงด�วย
 เช�น เรากู�เงินมา 1 ล�านบาท ต�องผ�อนเดือนละ 8,000 บาท ในจํานวนเงิน
8,000 บาทนี้ ในช�วง 2-3 ป�แรก เงินจํานวนนี้อาจจะเป�นส�วนของดอกเบี้ยประมาณ 
6,000 บาท และท่ีเหลืออีก 2,000 บาท เป�นส�วนที่ไปจ�ายคืนเงินต�น
 แต�พอป�ท�ายๆ ของการกู� เรายังคงจ�ายเงินงวดเดือนละ 8,000 บาท เท�าเดิม 
แต�เงินต�นลดลงเหลือแค�ไม�ก่ีแสนบาท ทําให�ส�วนที่เป�นดอกเบ้ียอาจจะเหลือแค�
2,000 บาท และส�วนที่เหลืออีก 6,000 บาทจะไปจ�ายคืนเงินต�นจนหมด
 นอกจากนี้ เราสามารถจ�ายเงินมากกว�าค�างวดที่กําหนดไว� ได� โดยเงินที่
จ�ายเพิ่มจะไปชําระเงินต�น ซึ่งจะทําให�เงินต�นลดลงเร็วมากข้ึน หรือถ�ามีเงินก�อน
มาจ�ายทีเดียวหมดป�ดบัญชี ก็ชําระแค�ส�วนที่เป�นเงินต�นที่เหลืออยู�เท�านั้น

 ซื้อรถ... มีแตลด เพราะทันทีที่ถอยรถปายแดงออกมาจากโชวรูม 
มูลคาของมันจะลดลง กลายรางเปน “รถเกา” ทันที นอกจากน้ี ถาคิดจะ
ซื้อรถก็ตองเตรียมรับมือกับคาใชจายอ่ืนๆ สําหรับการใชรถยนตเพ่ิมขึ้นอีก 
เชน

ดอกเบ้ียแบบลดต�นลดดอก

เตรียมไว�
เพื่อรถในฝ�น

 • คาผอนชําระและดอกเบ้ีย
 • คานํ้ามัน
 • คาใชจายประกันภัยภาคบังคับ
   พ.ร.บ. บุคคลที่ 3

 • คาใชจายในการตอทะเบียน 
 • คาประกันภัย
 • คาซอมบํารุงตามระยะทาง
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 สินเชื่อเช�าซื้อรถยนต�จะคิดดอกเบี้ยแบบ “คงที่” ซึ่งจะไม�ขึ้นหรือลงตามอัตรา
ดอกเบี้ยในท�องตลาด และไม�ลดลงแม�ว�าจะผ�อนชําระไปแล�วก่ีงวด
 การคิดดอกเบี้ยแบบคงท่ีจะคิดง�ายๆ ตรงไปตรงมา
 เริ่มจาก
 
จํานวนเงินท่ีต�องการกู� × อัตราดอกเบ้ียต�อป� × จํานวนป�ท่ีต�องการกู� = ดอกเบ้ียท่ีต�องจ�าย 

 จากน้ัน

 (ดอกเบ้ียท่ีต�องจ�าย + เงินต�นท่ีต�องการกู� ) / จํานวนงวดท่ีต�องการผ�อน

 = จํานวนเงินท่ีต�องผ�อนต�อเดือน

ดอกเบ้ียแบบคงท่ี

 แมจะมีคาใชจายรออยู จํานวนมาก แตเมื่อถึงเวลาหน่ึง เราก็มักจะคิดถึงการซ้ือรถ
โดยเฉพาะเม่ือมีครอบครัวและมีลูก
 เพราะฉะนั้นถาตั้งใจวา จะซ้ือรถ ก็ตองเร่ิมจากการวางแผนเก็บออมเพื่อเปนเงินดาวน 
ซึ่งโดยมากจะตองเตรียมไวประมาณ 25–30% ของราคารถ (ถาวางเงินดาวนนอยกวานี้
จะทําใหภาระในการผอนชําระตอเดือนสูงขึ้น เสียดอกเบ้ียมากขึ้น หรือตองผอนนานขึ้น)
 ในขณะเดียวกันก็ตองมาประเมินความสามารถในการผอนชําระ ซึ่งเพดานการผอน
ชําระหนี้เพื่อซื้อรถยนตไมควรจะเกิน 20% ของรายได หรือหากไมมีภาระหนี้อื่นๆ ก็ยังสามารถ
ผอนไดไมเกิน 50% ของรายได เพราะมันจะเบียดบังการใชชีวิตดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะการออม 
เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ

 หากอัตราดอกเบี้ยเท�ากัน เงินต�นเท�ากัน ผ�อนด�วยระยะเวลาเท�ากัน แต�ใช�วิธี
คํานวณต�างกัน การคิดดอกเบี้ยแบบคงท่ีจะเสียดอกเบ้ียมากกว�าแบบลดต�น
ลดดอกเสมอ
 เพราะฉะน้ันถ�าไม�อยากจะเสียดอกเบี้ยเยอะ ก็ต�องวางเงินดาวน� ในสัดส�วน
ที่มากข้ึน เพื่อให�เหลือส�วนที่ต�องผ�อนน�อยลง
 นอกจากนี้ ถ�าอยากจะป�ดบัญชีก�อนครบสัญญา ก็สามารถทําได� แต�ต�อง
จ�ายท้ังเงินต�นและดอกเบ้ียท่ีคิดไปล�วงหน�าแล�วด�วย แต�ยังดีที่มีข�อกําหนดให� ไฟแนนซ�
ต�องคืนดอกเบี้ยส�วนที่คิดไปล�วงหน�าให�เราอย�างน�อยคร่ึงหนึ่ง
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แค�หมดหนี้ยังดีไม�พอ
 เห็นหัวขอนี้ หลายคนแทบเปนลม เพราะ
กวาจะหมดหน้ีก็เหน่ือยจะแยแลว ยังมาบอก
วา ดีไมพออีก และแค “ไมมีหนี้ก็เปนลาภอัน
ประเสริฐ” แลว ยังตองการอะไรอีก
แตแคหมดหนี้ยังไมพอจริงๆ 
 หลงัจากจัดการหนีจ้นหมดแลว ภารกิจตอ
ไปของมนุษยเงินเดือน คือ ตองทําให “มีออม” 
ดวย 
 สวนจะออมไปทําไมและออมเทาไร ก็ขึ้น
อยูกับ “ใจ” ของแตละคน ไมมีมาบังคับใหเรา
ออมไดถาเราไมเต็มใจ 
 แตสิ่งที่พอจะบอกกันได คือ ถาคิดจะ
ออม ควรออมอยางไรท่ีทําใหออมไดอยางที่ใจ
ตองการ

 กอนจะไปออมตองขออนุญาต “เปด
กระเปา” กันกอน จะไดรูวา ตอนนี้มีหนาตัก
อยูมากนอยแคไหน มั่งค่ังม่ังมีกันอยูสักก่ีบาท 
หรือ สุขภาพการเงินแข็งแรงขนาดไหน
 รวย! จริง หรือ หลอก
 อะ! อะ! อยาคดิวา มบีานหลังใหญ รถคนัโต
แลวจะเรียกวา มนุษยเงินเดือนผูมั่งคั่ง เพราะ
ความม่ังค่ังทีแ่ทจริง ไมไดวดักันที ่“ทรพัยสมบัติ
ที่มี” แตตองนํา “หนี้สิน” มาหักออกดวย

 เห็นหัวขอนี ้หลายคนแทบเปนลม เพราะกวา
จะหมดหน้ีกเ็หน่ือยจะแยแลว ยงัมาบอกวา “ดไีม
พออกี”  และแค “ไมมหีน้ีกเ็ปนลาภอันประเสริฐ” 
แลว ยังตองการอะไรอีก
 แตแคหมดหนี้ยังไมพอจริงๆ
 หลังจากจัดการหน้ีจนหมดแลว ภารกิจตอไป
ของมนุษยเงินเดือน คือ ตองทําให “มีออม” ดวย
 สวนจะออมไปทําไมและออมเทาไร ก็ข้ึนอยูกับ
“ใจ” ของแตละคน ไมมใีครมาบังคบัใหเราออมได
ถาเราไมเต็มใจ
 แตสิ่งที่พอจะบอกกันได คือ ถาคิดจะออม 
ควรออมอยางไรที่ทําใหออมไดอยางที่ใจตองการ

แค�หมดหนี้
ยังดีไม�พอ

เป�ดกระเป�า 
สํารวจหน�าตัก

 ถาอยากรูวา เรารวยจรงิ หรอื รวยเพราะหนี้
ลองนึกๆ ดูสิวา ตอนนี้เรา...
 มีทรัพยสินอะไร จํานวนเทาไร (คิดจาก
มูลคาปจจุบัน หรือราคาที่คิดวาจะขายไดใน
วันน้ี) เปนหนี้อะไร มากแคไหน (ยอดหนี้
คงคางในปจจุบัน)
 จากน้ันกก็รอกตัวเลขสินทรัพยแตละอยาง 
หนี้สินแตละตัว ลงไปใน “งบดุลส�วนบุคคล” 

า
ม
” 

ป

บ
ด

มมมมมมมม 
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งบดุลส�วนบุคคล
ณ วันท่ี…  …  …  …  …  …  …  .

สินทรัพย� (Assets)
(กรอกมูลค�าป�จจุบัน 

หรือมูลค�าท่ีคาดว�าจะขายได�ในวันน้ี)

สินทรัพย�สภาพคล�อง

 เงินสด / เงินฝากออมทรัพย

 เงินฝากประจํา

 อื่นๆ

สินทรัพย�สภาพคล�องรวม

สินทรัพย�เพื่อการลงทุน

 หุนสามัญ / หุนบุริมสิทธิ

 หุนกู / พันธบัตร

 กองทุนรวม

 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / กบข.

 เงินออมเพ่ือวัยเกษียณ

 มูลคาเงินสดกรมธรรมประกันชีวิต

 อื่นๆ

สินทรัพย�เพื่อการลงทุนรวม

สินทรัพย�ใช�ส�วนตัว หรือสินทรัพย�มีค�า

 รถยนต / รถจักรยานยนต

 บาน / ที่ดิน

 ของสะสม

 อื่นๆ

สินทรัพย�ใช�ส�วนตัวรวม

สินทรัพย�อื่นๆ

สินทรัพย�อื่นๆ รวม

สินทรัพย�รวม

หน้ีสิน (Liabilities)
(กรอกยอดคงค�างในป�จจุบัน)

หน้ีสินระยะส้ัน

 หนี้บัตรเครดิต

 หน้ีเงินกูเพื่อซื้อสินคา (ไมเกิน 1 ป)

 เชน เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 หนี้เงินกูระยะสั้นอื่นๆ

หนี้สินระยะส้ันรวม

หน้ีสินระยะยาว

 หนี้เงินกูเพื่อซื้อสินคา (1 ปขึ้นไป)

 หนี้จากการกูยืมเพื่อการศึกษา

 หนี้จากการกูยืมซื้อรถ

 หน้ีจากการกูยืมซื้อบาน

 หนี้เงินกูระยะยาวอื่นๆ

หนี้สินระยะยาวรวม

หน้ีสินรวม

 ความม่ังคั่งสุทธิ (Net Worth)

สินทรัพยรวม

หัก หนี้สินรวม

ความม่ังคั่งสุทธิ

 เงินสด / เงินฝากออมทรัพย หนี้บัตรเครดติ

หนี้เงินกูระยะสั้นอื่นๆ

หนี้เงินกูเพื่อซื้อสินคา (1 ปขึ้นไป)

หนี้จากการกูยืมซื้อรถ

หนี้เงินกูระยะยาวอื่นๆ

 อื่นๆ

 หุนสามัญ / หุนบุริมสิทธิ

 กองทุนรวม

 เงินออมเพ่ือวัยเกษียณ

 อื่นๆ

 รถยนต / รถจักรยานยนต

 ของสะสม

สินทรัพย�อื่นๆ

2

2

3

3

4

4

6

6

7

78

8

5

5

1

1

+ + +

+
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 หลังกรอกตัวเลขสินทรัพยและหน้ีสินจนครบแลว ก็บวกสินทรัพยที่มีทั้งหมดใสลงไป
ในชอง สินทรัพย�รวม บวกหน้ีสินทั้งหมดใสในชอง หน้ีสินรวม
 ไดเวลาลุนระทึกกันแลว เพราะที่เหลือเราก็แคเอาสินทรัพยรวมมาลบออกดวยหนี้สินรวม 
จะไดออกมาเปน ความม่ังคั่งสุทธิ
 ตามสมการ ความมั่งคั่งสุทธิ

 บวกลบกันออกมาแลว อยาเพ่ิงตกใจเปนลมลมพับกันไปกอน เพราะบางคนอาจจะเจอ
สถานการณ “ความมั่งคั่งติดลบ”
 จรงิๆ แลว ความมัง่คัง่ตดิลบ เปนเรือ่งที ่“ยอมรบัได” ถาเรายงัอยูในชวง “สรางเนือ้สรางตวั”
ที่อาจจะซ้ือบาน ซื้อรถดวยเงินกูจนทําใหมีภาระหน้ีสินมาก แตถาอายุมากข้ึนทํางานมานานขึ้น
ภาระหน้ีพวกนี้ควรจะลดลง จนทําใหความมั่งคั่งของเราเปนบวก
 ถาเปนบวกแลว แตยังไมแนใจวา มากพอหรือยัง ตองนําไปเปรียบเทียบกับ “ความม่ังคั่ง
สุทธิท่ีเหมาะสม” ซึ่งมีวิธีการคํานวณอยู 2 แบบ คือ

 แบบที่ 1 และแบบที่ 2 จะไดตัวเลขที่ตางกันพอสมควร โดยแบบที่ 2 จะนอยกวา
แบบท่ี 1 เพราะฉะน้ันอยางนอยเราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่ากวาแบบท่ี 2
 ตัวอยาง “นองเฟรน” เลขานุการสาวสวย มีเงินเดือน 32,000 บาท อายุ 30 ป ทํางาน
มาแลว 7 ป โดยเริ่มทํางานเมื่ออายุ 23 ป ดวยเงินเดือน 15,000 บาท

ความม่ังค่ังสุทธิ = สินทรัพย�รวม - หนี้สินรวม

อายุป�จจุบัน – อายุเร่ิมงาน     ×     (เงินได�ต�อป�ป�จจุบัน + เงินได�ต�อป�เม่ือเร่ิมทํางาน) / 2     

×     1/3

อายุ     ×     รายได�ต�อป�     ×     1/10  รายได�ต�อป�   

 

 

   (เงินได�ต�อป�ป�จจุบัน + เงินได�ต�อป�เม่ือเร่ิมทํางาน) / 2 

แบบท่ี 
1

แบบท่ี 
2
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 เพราะฉะน้ัน ความม่ังคั่งสุทธิที่เหมาะสมสําหรับนองเฟรน จะตองไมตํ่ากวา 658,000 บาท 
แล�วความมั่งคั่งของเราอยู�ระดับไหน
 งบการเงินสวนบุคคลที่เปนเหมือน “ไดอาร่ี” ที่ชวยบันทึกเรื่องราวทางการเงินของเรา 
นอกจากงบดุลสวนบุคคล ที่คอยบอกฐานะทางการเงินของเราแลว ยังมีงบรายไดและคาใชจาย
สวนบุคคล ที่แสดงใหเห็นวา ที่มาของรายได และพฤติกรรมการใชจาย ของเราเปนอยางไร
 นอกจากน้ี ตัวเลขตางๆ ในงบการเงินยังนํามาวิเคราะหสุขภาพทางการเงินในดานตางๆ 
ของเราได จาก “อัตราส�วนทางการเงินส�วนบุคคล”

30      ×      384,000      ×       1/10       =    1,152,000  384,000       1/10  แบบท่ี
1

30-23      ×      (384,000+180,000)/2      ×      1/3      =      658,000    (384,000+180,000)/2      1/3   
แบบท่ี
2

สภาพคล�อง

ความสามารถ
ในการชําระหน้ี

โอกาสสร�าง
ความม่ังคั่ง

เกณฑ�มาตรฐาน

3–6 เทา

< 35–45%

≥ 10%

≥ 50%

  อัตราส�วน 

อัตราสวนสภาพคลองพื้นฐาน

อัตราสวนการชําระหน้ีสิน

อัตราสวนการออม

อัตราสวนการลงทุน

สูตรคํานวณ

สินทรัพยสภาพคลอง 
คาใชจายรวม

เงินชําระคืนหนี้สิน
รายไดรวม

(คาใชจายเพื่อการออม+การลงทุน
+เงินสดคงเหลือตอเดือน)

รายไดรวม

สินทรัพยลงทุน
ความมั่งคั่งสุทธิ
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งบรายได�และค�าใช�จ�ายส�วนบุคคล
ณ วันท่ี…  …  …  …  .. ถึงวันท่ี …  …  …  …  …  …  ..

รายได�
 เงินเดือน / คาจาง

 คาลวงเวลา

 คาคอมมิชชั่น

 โบนัส

 รายไดเสริม

 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก / พันธบัตร /
 หุนกู

 เงินปนผลจากการลงทุนในหุน

 การขายสินทรัพย / การขายหลักทรัพย

 รายไดจากคาเชา

 รายไดอื่นๆ

  มรดก

  เงินคืนภาษี

  เงินรางวัลสลากกินแบง

  อื่นๆ

รายได�รวม

ค�าใช�จ�าย
ค�าใช�จ�ายเพ่ือการออมและการลงทุน

 การออม

 การลงทุน

 ค�าใช�จ�ายเพื่อการออมและการลงทุนรวม

ค�าใช�จ�ายคงท่ี

 ชําระคาสินคาเงินผอน

 คาผอนรถยนต

 คาเชา / คาผอนบาน

 เบี้ยประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ

 เงินสะสมเขากองทุนประกันสังคม

 เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 อื่นๆ

 ค�าใช�จ�ายคงที่รวม

ค�าใช�จ�ายผันแปร

 คาอาหาร

 คาใชจายสาธารณูปโภค (ไฟฟา /
 ประปา / โทรศัพท)

 คาใชจายในการเดินทาง (คานํ้ามัน /
 คาทางดวน ฯลฯ)

 คาใชจายสันทนาการ (สังสรรค /
 ทองเที่ยว ฯลฯ)

 คาเสื้อผา / เครื่องสําอาง / เครื่องประดับ

 คาบัตรเครดิต

 ชําระคืนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา

 ภาษีเงินได / ภาษีอื่นๆ

 คาใชจายอื่นๆ

 คาทําบญุ

 คาของขวัญ

 อื่นๆ

 ค�าใช�จ�ายผันแปรรวม

ค�าใช�จ�ายรวม

 จํานวนเงินคงเหลือ เกิน (ขาด)
 (รายได�รวม - ค�าใช�จ�ายรวม

2

3

1

2 31 + +



 เคยไหม เวลาที่เราฮึดอยากจะทําอะไรสักอยาง มันจะ
คึกอยูไมกี่วัน หลังจากนั้นแรงฮึดก็คอยๆ แผวลงเร่ือยๆ
 ตัวอยางสุดคลาสสิค คือ การลดความอวน
 เราอาจจะยอมลงทุนควกักระเปาหยบิบตัรเครดิตข้ึนมา
รูดปรื้ดสมัครเปนสมาชิกฟตเนส ที่ราคาเกือบเทาเงินเดือน
ทัง้เดือน แตกค็ดิวา “เอานา เพือ่หุนเปะฟตเปร๊ียะ กต็องทุมทนุ
กันหนอย”
 และสัญญากับตัวเองวา ตองไปออกกําลังกายใหได
อยางนอยสัปดาหละ 3-4 วัน แตความเปนจริงมักจะเปนแบบน้ี...
 สัปดาห�ท่ี 1 ความต้ังใจเต็มรอย ต่ืนแตเชาตรู ออกจากบาน

ต�องชัดเจน (Specific) :
บอกใหชัดวา เปาหมายของเราหนาตา
เปนแบบไหน ไมคลุมเครือ เพ่ือใหเปาหมาย
นั้นสามารถ “จับตองได”

ต�องวัดผลได� (Measurable) :
กําหนดออกมาเปนตัวเงินหรือตัวเลข จะได
รูวา อีกไกลแคไหนกวาจะไปถึงเปาหมาย

รู�ว�าต�องทําอย�างไร (Accountable) :
รูวิธีการที่จะไปใหถึงเปาหมาย และตอง
รับผิดชอบที่จะทําเปาหมายนั้นใหสําเร็จ

ต�องทําได�จริง (Realistic) :
สมเหตุสมผล สอดคลองกับความเปนจริง
ในชีวิต ไมใชฝนกลางวันท่ีไมมีความเปนไปได 

ต�องมีกําหนดเวลา (Time Bound) :
มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนวาจะใชเวลานานแคไหน
ที่จะบรรลุเปาหมาย

เป�าหมาย
มีไว�ให�พุ�งชน

เป�าหมายท่ี 
SMART 

คือเป�าหมายท่ี…  

 และแมวา จะมีหลายเหตุผลลานแปดท่ีทําใหเราไป
ไมถึงเปาหมาย แตหน่ึงในหลายสาเหตุอาจเปนเพราะเปาหมาย
ของเรามันไมคอย SMART เทาไร

ไปออกกําลังกายกอนไปทํางาน
 สัปดาห�ท่ี 2 ความตั้งใจยังเต็มเปยมเหมือนเดิม แตโอย! เมื่อยมากๆ ขอนอนตออีกนิดนะ 
ไวคอยไปตอนเย็นหลังเลิกงานก็แลวกัน
 สัปดาห�ท่ี 3 ความตั้งใจไมเคยเปลี่ยน แต... (เหตุผลลานแปดที่จะไมไปออกกําลังกาย) .... 
หลังจากนั้นเราก็แคทําเปนลืมๆ มันไป
 การออมเงินก็เปนแบบนี้เหมือนกัน

น
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 ทีนี้เราก็แค “เติมคําในชองวาง” เพื่อบอกวาเปาหมายของเราคืออะไร และถาจะใหดี
เขียนลงในกระดาษแลวก็เอาไปแปะไวในที่ที่เราจะมองเห็นเปนประจํา เชน
 แปะไวที่ประตูหนาบานจะไดมองเห็นทุกครั้งที่จะกาวเทาออกจากบาน
 แปะไวทีห่นาตูเยน็เพือ่ใหเราเหน็ทกุครัง้ทีเ่ปดตูเยน็ (เหมาะมากสาํหรบัเปาหมายลดนํา้หนกั)
 แปะไวที่หนาคอมพิวเตอรเพื่อใหเราไดเห็นทุกครั้งที่ทํางาน
 เราจะไดมี “แรงฮึด” อยูตลอดเวลา และมุงสูเปาหมาย
 เพราะเม่ือมเีปาหมาย SMART แลวตอง Action, Action และ Action ตามแผนท่ีวางไวดวย

 เวลาเปล่ียน ใจคนยังเปลี่ยน
 แลวเมื่อชวงชีวิตเปลี่ยนไป เราก็ตองปรับ
เปลี่ยนแผนการเงินตามไปดวย เพราะในแตละ
ชวงวัย เราก็มีเงินๆ ทองๆ ใหตองปวดหัวไม
เหมือนกัน (เสียทีเดียว)

ช�วงชีวิตเปล่ียน
แผนการเงินเปล่ียน

เพราะชีวิต
ไม�เป�นเส�นตรง
เสมอไป 

ตอง Action, Action และ Actio

  และหลังจากท่ีต้ังใจเดินหนาตามแผน
ท่ีวางไวอยางเครงครัดมาสักระยะหน่ึงแลว
ตองหม่ันทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ออมเงินที่วางไวดวย (โดยมากมักจะ
แนะนําใหหยบิขึน้มาตรวจดูทกุๆ 6 เดอืน)42



 ชวงชีวิตที่แสนจะสดใสน้ีจะอยู ในชวง
อายุประมาณ 20–29 ป สวนใหญมีรายได
เปนของตัวเองแลว
 แมจะเปนชวงเริม่ทาํงานทีม่รีายไดไมมากนกั
แตก็เปนชวงชีวิตที่ยังไมมีภาระทางการเงิน
มากนักเช นกัน โดยที่ เงินส วนใหญมักจะ
หมดไปกับ “เรื่องสวนตัว” และใชจายเพ่ือ
ความสนุกสนานกับกลุมเพื่อน

- ค�าเช�าบ�าน เพราะคงยังไมพรอมท่ีจะซ้ือ
บานหลังแรกในชีวิต แตก็แยกออกมาอยู
ตามลําพังแลว เพราะฉะน้ันจะตองคิดถึง
เรื่องคาเชาท่ีตองจายในแตละเดือน
-  ค� า ใช� จ� ายประ จํา วันต� าง  ๆ  เช น  ค า
สาธารณูปโภคตางๆ ตั้งแตคานํ้า คาไฟ 
คาโทรศัพท และคาอินเทอรเน็ต
- ค�าใช�จ�ายเพ่ือ “ไลฟ�สไตล�” ซึ่งจะมากหรือ
นอยก็ขึ้นอยูกับไลฟสไตลที่เลือก หากตอง
หิ้วกระเปาแบรนดเนม ดื่มกาแฟย่ีหอดัง 
ก็ตองเตรียมเงินสวนน้ีไวมากหนอย

- ออมเงินเพ่ือดาวน�บ�าน (หรือดาวนรถยนต) 
และ เพื่อการท�องเท่ียว

- ออมเงินเพ่ือการศึกษาต�อ เพราะถาคิดจะ 
“ตอโท” อาจตองใชเงินหลักแสน
- ไม�พึ่งพิงคนอ่ืน ไมเปนหนี้
- เร่ิมออมเงินเพ่ืออนาคต รวมท้ังออมเงินเพื่อ
การเกษียณ ซ่ึงหลายคนอาจคิดวา “เร็วไปไหม”
ทีจ่ะคดิถงึอนาคต เพราะแคเอาชวีติใหรอด
ในแตละวันก็จะแยแลว แตอยางนอยๆ 
ก็นาจะเร่ิมเก็บเล็กผสมนอยเอาไวบาง 
เผือ่เอาไวในเวลาทีข่ดัสนจรงิๆ จะไดไมตอง
พึ่งพิงคนอ่ืน

โสดใส
และยังวัยรุ�น

ประเด็นทางการเงินท่ีจะต�องวางแผนสําหรับช�วงชีวิตน้ี ได�แก�
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 ชวงชวีติท่ี “แสนจะสุขสบาย” เพราะมีรายไดมากข้ึน ฐานะ
การเงนิมัน่คงมากข้ึน แตไมม ี(หรือยงัไมม)ี ลกูใหดแูล เพราะยัง
โสด หรือแตงงานแลวแตไมมีลูก โดยชวงชีวิตน้ีมักจะเร่ิมตั้งแต
อายุ 30 ปขึ้นไป
 เมื่อไมมีภาระเร่ืองลูกทําใหจับจายใชเงินไดคลองมือ

- การผ�อนบ�าน เพราะชวงชีวิตนี้ เริ่มมีบาน
เปนของตัวเอง โดยสวนใหญนาจะเปน “ซื้อ
เงินผอน” ซึ่งหากเลือกซ้ือบานท่ีขนาดพอ
เหมาะกบัฐานะการเงินกจ็ะทาํใหการผอนบาน
เปนเรื่องสบายๆ แตหากเลือกซ้ือบานที่มูลคา
สูงเกินกําลังก็อาจจะสรางปญหาทางการเงิน
ไดในอนาคต
- ซ้ือรถคันใหม� เปนเร่ืองท่ีพบไดบอยในชวงชีวิตน้ี
โดยเฉพาะคุณผูชายที่ เมื่อมีรายไดมากขึ้น 
ฐานะทางสังคมสูงขึ้นก็จะมองหา “สัญลักษณ
ทางสังคม” ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงก็มักจะเปนรถยนตคันใหม 
ที่ใหญกวาเดิม และแพงกวาเดิม
- การออมเพ่ือวัยเกษียณ คงไมมีชวงชีวิตไหน
ทีพ่รอมสําหรบัการออมเพ่ือการเกษียณมากไป
กวานี้แลว โดยเฉพาะคนที่คิดวาจะรักษา
ความโสดไปตลอดชีวิต ยิ่งจําเปนตองเตรียม
เงินไวใชจายในวัยเกษียณมากกวาคนที่มีลูก
ใหพึ่งพิง

โสดรุ�นใหญ�
ไม�มีลูก

- ค�าใช�จ�ายประจํา และค�าใช�จ�ายเพ่ือ “ไลฟ�สไตล�” 
เพราะแมวา จะมรีายไดมากข้ึน แตสวนใหญ
ก็จะมีคาใชจายมากข้ึนตามดวย เพราะ
ฉะน้ันจึงตองระมัดระวังและวางแผนการ
ใชจายใหดี
- การลงทุน ในชวงชีวิตนี้นาจะมี “เงินเหลือ” 
และมีกํ าลั งมากพอท่ีจะเร่ิมตนลงทุน 
เพราะฉะน้ันอยาปลอยใหโอกาสการลงทุน
หลุดมือไป  ไมว าจะเปนการลงทุนใน
สินทรัพยทางการเงิน เชน หุน กองทุนรวม 
หรือจะลงทุนอสังหาริมทรัพย ไปจนถึง
การลงทุนทําธุรกิจ
- ทําประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระทางการเงิน
เมื่อเจ็บปวยรุนแรง
- ลดภาระหน้ี ถาเคยกอหน้ีเอาไวตั้งแตวัยเร่ิม
ทํางาน ก็ตองวางแผนเพื่อการปลดหนี้ใหได
โดยเฉพาะหน้ีที่ เปนสินเช่ือสวนบุคคล 
บัตรเครดิต หรือหนี้เพื่อการบริโภค

ไมตองหวงหนาพะวงหลัง ซึ่งคาใชจายสวนใหญก็มักจะหมดไป
กับการดูแลตัวเองและการทองเท่ียว แตเปนเพราะรายไดท่ีมากข้ึน
ทําใหสามารถเก็บออมและลงทุนเพื่ออนาคตไดมากขึ้นดวย

ประเด็นทางการเงินท่ีจะต�องวางแผนสําหรับช�วงชีวิตน้ี ได�แก�
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 ชวงชวีติน้ีสามารถเร่ิมไดตัง้แตอายุ 25-45 ป
ขึ้นอยูกับวา มีลูกคนแรกตั้งแตตอนไหน โดยที่
ชวงชีวติน้ีจะเปนชวงชีวติทีวุ่นวายแตมคีวามสุข 
เพราะ “เจาตัวเล็ก” แตก็เปนชวงชีวิตที่ตองใช
เงินเพื่อลูกมากที่สุดดวย

- การผ�อนบ�าน เพราะถากอนหนานี้ไมเคยคิด
จะมีบานเปนของตัวเอง หรือเลือกที่จะซื้อ
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง (ที่หองขนาดจ๋ิว) 
การมีลูกออนก็นาจะทําใหตองคิดถึงการมีบาน
ที่มีบริเวณมากขึ้น
- ค�าใช�จ�ายต�างๆ โดยเฉพาะคาใชจายเพื่อลูกที่
เพ่ิมข้ึนมา เพราะต้ังแตเร่ิมคาใชจายในการคลอด 
คานม คาผาออม คาเส้ือผา คาของเลน คาขนม 
และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากวางแผนการเงิน
ไมดีพอก็อาจทําใหชีวิตลําบากมากข้ึน
- การศึกษาบุตร ถาพอแมตองไปจองโรงเรียนไว
ต้ังแตลูกอยูในทอง พอแมก็ตองเตรียมคาใชจาย
ดานการศึกษาเอาไวดวย เพราะคาใชจาย

เพื่อการศึกษาไมใชนอยๆ เลย นอกจากนี้ 
ยงัตองมคีาเรียนพเิศษ เพือ่เพิม่ทกัษะดานอืน่ๆ 
ใหลูกอีกดวย
- การลงทุนและออมเพ่ือวัยเกษียณ แมวาการ
มลีกูจะทาํใหมคีาใชจายเพิม่ขึน้ แตกอ็ยาหยดุ
ลงทุน อยาหยุดออมเพ่ือวัยเกษียณ หลายคน
วางใจวา แกแลวจะมีคนเลี้ยง ขอบอกวา
อยาประมาทและอยาละเลยการเตรียม
ความพรอมสําหรับชีวิตหลังเกษียณ
- ทําประกันชีวิต โดยเฉพาะคนท่ีเปนกําลังหลัก
ในการหารายได เพราะหากเกดิเหตไุมคาดฝน
ลูกๆ ก็จะยังมีทุนการศึกษาจากประกันชีวิต
ของพอแม

 ชวงชีวิตน้ีนาจะอยูในชวงอายุ 35–60 ป 
โดยที่ลูกๆ เข าสู วัยรุ นกันหมดแลว ทําให
พอแมมีเวลาวางมากข้ึน แตยังคงมีคาใชจาย
เพ่ือลูกรออยู

คุณพ�อคุณแม�
ลูกอ�อน

ครอบครัว
ลูกวัยรุ�น

ประเด็นทางการเงินท่ีจะต�องวางแผนสําหรับช�วงชีวิตน้ี ได�แก�
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- การผ�อนบ�าน ที่ยังตองเดินหนาผอนตอไป
แตหลายๆ ครอบครัวอาจจะเร่ิมคิดถึง 
“บานหลังใหม” เพราะเมื่อลูกเขาสูวัยรุน 
เริ่มตองการ “พื้นที่สวนตัว” มากขึ้น เพราะ
ฉะนัน้บานหลงันอยกอ็าจจะเลก็เกนิไป หรอื
ตองมีการปรับปรุงตอเติมบานครั้งใหญ
- ค�าใช�จ�ายต�างๆ ที่ยังคงมีอยูเหมือนเดิม 
และอาจจะมากข้ึนตามวัยที่เพิ่มข้ึนของ
ลูก อยางไรก็ตาม บางครอบครัวอาจจะให

 ใครละไมอยากจะ “มีออม” แตบอกเลยวา ไมงาย เพราะคนสวนใหญมักจะออมแบบ 
“สมการชีวิตติดลบ” คือ เหลือเทาไรคอยออม

 เพราะถาเราคิดวา มีรายไดเขามาเทาไรก็เอาไปกินไปใช เหลือเทาไรคอยเอาไปออม สิ่งที่จะ
เกิดข้ึนคือ เราแทบไมมีเงินเหลือสําหรับการออม ถาเราไมมีวินัยการใชเงินที่ดีพอ นอกจากน้ี 
บางเดือนยังอาจจะใชจายมากกวารายไดที่ไดมาเสียอีก และถาปลอยใหคาใชจายมากกวารายได
ไปนานๆ ก็จะกลายเปนที่มาของชีวิตติดลบ
 

 โดยที่ไมตองรอใหมีเงินเหลือจากการใชจายแลวคอยนําไปออม ก็เปลี่ยนมาเปนหักเงินออก
ไปออมหรือไปลงทุนตามจํานวนท่ีตั้งใจไว แลวเหลือเทาไรจึงนํามาใชจาย
 แรกๆ อาจจะอึดอัดนิดหนอย รูสึกใชจายไมคลองมือเหมือนเคย หรืออาจจะรูสึกเหมือน
รายไดลดลง แตลองอดทนทําใหเหมอืนวา เงินเดอืนมีแคจาํนวนท่ีเหลอือยูหลงัจากการหกัเงนิออก
ไปออม เช่ือไดเลยวา ใชเวลาไมกี่เดือนเราจะรูสึกคุนเคยกับเงินเดือนที่เหลือจากการออม

ประเด็นทางการเงินท่ีจะต�องวางแผนสําหรับช�วงชีวิตน้ี ได�แก�

ลูกวัยรุนทํางานพิเศษ เพื่อรับผิดชอบคาใชจาย
สวนตัวของเขาเองไดบาง
- การศึกษาบุตร เชนเดียวกับคาใชจายอื่น คือ 
มักจะเพ่ิมขึ้นตามวัยของลูก
- การลงทุนและออมเพื่อวัยเกษียณ รวมท้ังการทํา
ประกันชีวิต ยังคงเดินหนาตอไป แตที่ตองเริ่ม
กลับมาใหความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน คือ ประกัน
สขุภาพ และคาใชจายเพือ่สขุภาพ เพราะในวยันี้
สุขภาพเร่ิมรวงโรยลงไปบางแลว

แบบน้ีสิ…
มีออม

รายได� – ค�าใช�จ�าย = เงินออม

รายได� – เงินออม = ค�าใช�จ�าย
เพราะฉะน้ันถ�าไม�อยากทําให� 

“ชีวิตติดลบ” ต�องเปล่ียนวิธีการ
ออมมาใช� “สมการความม่ังคั่ง”

…
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 คราวนี้คําถามท่ีตามมา คือ แล�วเราควรจะหักเงินออมออกไปสักเท�าไรถึงจะดี
 คําตอบคือ ออมไดเทาไรก็ดีทั้งน้ัน
 เพยีงแตในชวงแรกอาจเริม่จากจาํนวนนอยๆ ประมาณสกั 10% ของรายไดไปกอน เพ่ือสราง
ความคุนเคย และไมหักหาญนํ้าใจกันเกินไป เชน ไดเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาท หักออกไป
ออม 10% เทากับเดือนละ 2,000 บาท และเหลือเงินใหเปนคาใชจาย 18,000 บาท
 หลังจากคุนเคยแลว หรืออยากจะเรงจํานวนเงินออมใหมากขึ้น ก็สามารถเพิ่มสัดสวน
การออมน้ีข้ึนมาเปน 20% หรือ 30% ก็ได แตอยางนอยในแตละเดือนเราควรออมไมต่ํากวา 10–15% 
 เราจะสามารถออมไดมากขึ้น ถาทําควบคูไปกับการลดคาใชจาย

เพื่อใช�ยามฉุกเฉิน

 กอนที่จะเก็บออมเพื่อเปาหมายอ่ืนๆ 
เราตองออมเงินไวสําหรับกรณีฉุกเฉินให
มากพอเสียกอน เพราะเหตุการณไมคาดคิด
เกิดข้ึนไดเสมอ เชน เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ
และตกงาน ซึง่เราตองมีเงนิออมไวประมาณ 
3-6 เทา ของคาใชจายในแตละเดือน
  เมื่อเก็บเงินในบัญชีเผื่อฉุกเฉินจนถึง
ระดับที่เหมาะสมแลว จึงเร่ิมออมเพ่ือ
เปาหมายอื่นๆ ตอไป

เพื่อความสุขระยะส้ัน

 เปนเงินออมสําหรับเปาหมายระยะส้ัน
หรือระยะปานกลาง เชน เก็บเงินเพ่ือซ้ือ
ของชิ้นใหญ เก็บเงินซ้ือรถยนต เก็บเงิน
เพื่อทองเที่ยว ซึ่งเปนการสรางความสุข
ระยะสั้น
 เพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อความสุข
ระยะสั้นอาจจะแยกเปนหลายบัญชีก็ได

เพื่อความฝ�นระยะยาว

 ความสุขและความฝนของแตละคน
ไมเหมือนกัน บางคนสุขกับการทองเท่ียว
ตางประเทศ บางคนสุขกับอุปกรณ
อเิลก็ทรอนกิสรุนใหม คนหนึง่อาจฝนอยาก
มีบาน อีกคนบอกวา อยูบานพอแมแตตอง
มีรถ ไมมีความสุขของใครดีกวาของใคร
 แตในหนึ่งความฝนท่ีตองมีเหมือนกัน 
และใหความสาํคัญ คือ “ความสุขวัยชรา”
 เพราะฉะนั้นอยาลืมออมเงินเพ่ือ
ความฝนในระยะยาว เชน การออมเพ่ือวัย
เกษียณ เอาไวดวย

เพื่อลงทุนเพ่ิมรายได�

 อยาดูถูกเงินออมจํานวนนอยนิดใน
แตละเดือนของเรา เพราะมันสามารถ
นําไปลงทุน (ที่เหมาะสม) เพ่ือใหเงิน
งอกเงยข้ึนมา จนวันหนึ่งเงินลงทุนจํานวน
นี้อาจจะกลายเปนรายไดอีกชองทางหนึ่ง
นอกเหนือจากเงินเดือน

เงินออม 
4 แบบ
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 สําหรับคนที่รูสึกวา ทําไมการออมมันถึงไดยากเย็นขนาดนี้ ทั้งๆ ที่รูอยูวา ตองเก็บออม 
แตก็ทําไมไดสักที ลองนําเทคนิคเหลาน้ีไปปรับใช รับรองวา จะทําใหการออมเปนเรื่องงาย 
แถมมีเงินออมกอนใหญไดไมยาก

 ยุคนี้ตองใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน 
โดย เฉพาะการ ใช บริ ก ารธนาคารทาง
อินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหเราสามารถโอนเงิน
ระหวางบัญชีของธนาคารเดียวกันไดงายและ
สะดวกมาก
 เราแคเดินไปเปดบัญชีไวหลายๆ บัญชี 
(ใหเทากับเปาหมายการออมของเราเลยก็ได)
และควรจะเปนธนาคารเดียวกบับญัชเีงนิเดอืน
เพ่ือความสะดวกในการโอนเงินไปมา และไมเสีย
คาธรรมเนยีมการโอนระหวางบญัชขีองเราเอง 
 จากนั้นก็ไปสมัครใชบริการธนาคารทาง
อินเทอรเน็ต ผูกทุกบัญชีที่เปดไวกับธนาคาร
ทางอินเทอรเน็ต

 พอถึงวันที่ เ งินเดือนออกก็เขาไปทํา
รายการโอนเงินจากบัญชีเงินเดือนไปเก็บไว
ที่บัญชี เ งินออมตางๆ  ตามจํานวนที่ เรา
ตั้งเปาหมายไว
 แตเพือ่ใหการออมทาํไดงายขึน้อกี และยงั
จะชวยใหทาํใจกบัการออมกอนใชจายไดงายขึน้ 
คือ การใชบริการหักเงินอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะ
จัดการโอนเงินใหเองตามวัน และจํานวนเงินที่
กาํหนดไว โดยทีเ่ราไมจาํเปนตองไปทาํรายการ
โอนดวยตัวเองทุกเดือน

เทคนิค
ออมเงินง�ายๆ ให�ได�ผล

โอนเงิน
อัตโนมัติ

หยอดกระปุก
ทุกเหรียญ

 นอกจากการหักเงินไปเก็บออมกอนใชจายแลว ในแตละวันท่ีกลับมาจากที่ทํางาน ถามี 
“เศษเหรียญ” ไมวาจะเปนเหรียญบาท สองบาท หาบาท หรือสิบบาท ใหเททุกเหรียญ
ที่มีอยูใสลงไปในกระปุก “ความสุขระยะสั้น” เพ่ือชวยทําใหถึงเปาหมายไดเร็วขึ้น
 หลายคนบอกวา แคเศษเหรียญในกระเปาจะไดสักกี่บาทมากนอยเชียว ขอบอกวา
อยาดูถูกเหรียญเล็กๆ เหลาน้ี เพราะวันหน่ึงท่ีเรามาเปดกระปุกนี้ดูก็อาจจะมีเงินเปน
หลักหมื่นก็ได
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 เมื่อไดรับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท หรือ 
ที่เรียกกันวา “แบงกหาสิบ” อยานําออกไปใช 
แตใหยิม้กวางๆ แลวเกบ็เขาคลังสมบตัทินัท ีโดย
อาจกําหนดระยะเวลาในการเก็บ เชน 1 ป หรือ 
ตัง้เปาหมายเกบ็ใหไดตามจาํนวนทีต่องการแลว
นาํไปเขาบญัช ีเชน จะเกบ็ใหได 100 ใบกเ็ทากบั 
5,000 บาท
 การเก็บเงินวิธีนี้จะเพิ่มความสนุกและ
ตื่นเตนใหกับการเก็บเงินอีกดวย เพราะตอง
รอลุนทุกวันวา วันนี้จะไดแบงกหาสิบหรือไม 
และไดผลดี เพราะถาเก็บแบงกหาสิบได 10 ใบ
ก็เทากับเก็บได 500 บาท
 นอกจากน้ี อาจใชวิธีเก็บธนบัตรใหม หรือ 
“แบงกใหม” รวมท้ังธนบัตรท่ีระลึกในวาระ
พเิศษตางๆ และธนบัตรท่ีเริม่ออกใชเปนคร้ังแรก
(ซึ่งสองประเภทหลังยังสามารถนําเปนการ

 แตไมวา จะใชเทคนิคการออมแบบไหนก็ตาม เทคนิคที่ดี
ที่สุด คือ เริ่มออมใหเร็วที่สุด
 คนท่ีเริ่มตนออมเร็วกวาจะไดเปรียบคนท่ีเริ่มตนชา โดย
เฉพาะการออมที่ไมถอนออกมาเลย จะทําใหดอกเบี้ย หรือ
ผลตอบแทนจากการลงทุนทบตนเขาไป ทําใหเงินตนเพ่ิมมากข้ึน 
และเงินออมของเราก็จะเติบโตเร็วขึ้นอยางนาตกใจ

ลงทุนไดอีกแบบหนึ่งดวย เพราะธนบัตรที่ออก
ในวาระพิเศษ และธนบัตรที่ออกใชครั้งแรกจะ
มีมูลคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผานไป)
 โดยเวลาเงินเดือนออกแทนท่ีจะเบิกเงิน
จากตูเอทีเอ็ม ก็ไปขอแลกธนบัตรใหมจาก
ธนาคารมาเก็บไวในกระเปา เพราะเคยสังเกต
ตัวเองไหมวา เวลามีแบงกใหมๆ อยูในกระเปา 
เราแทบไมอยากใหมันบินออกจากกระเปาเลย 
และถาเลือกไดจะเลือกใชแบงกเกากอน
 เพราะฉะนั้นถาในกระเปาเราอัดแนน
ไปดวยแบงกใหมๆ เรียบกริ๊บ ไมมีรอยยับยน
สักนิด ก็อาจทําใหเราอยากเก็บไวในกระเปา
เงินใหไดนานที่สุด

เก็บแบงก�
พิเศษ

บธนบัตรชนิดราคา 5

เทคนิคที่ดีท่ีสุด
คือ เริ่มออม
ให�เร็วที่สุด
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 จะเชื่อไหมถามีคนมาบอกวา รายได�ไม�ได�ทําให�เราม่ังคั่งอย�างม่ันคง ค�าใช�จ�ายต�างหาก
ท่ีจะเป�นเครื่องตัดสินใจว�า ชีวิตเราจะเป�นอย�างไร
 เชื่อเขาเถอะ เพราะ “รายไดไมสําคัญเทากับคาใชจาย” โดยดูจากตารางความสัมพันธ
ระหวางนิสัยการใชเงิน กับทางเดินชีวิตคุณ จะเห็นวาคนที่มีรายไดเทากัน แตใชจายไมเทากัน 
สามารถทําใหชีวิตตางกันอยางส้ินเชิง

 วธิกีารควบคุมคาใชจายทีด่ทีีส่ดุ คอื การกาํหนดงบประมาณสําหรับคาใชจายในแตละประเภท
ออกมาใหชัดเจนวา ในแตละเดือนเราจะใชจายอะไร ในจํานวนไมเกินเทาไร เพื่อควบคุมการ
ใชจายของตัวเราเอง โดยตองพยายามใชจายไมใหเกินจากงบประมาณท่ีกําหนดไว
 การวางแผนคาใชจายลวงหนา เริ่มจากประเมินจากคาใชจายเดือนที่ผานๆ มา (หรือดูจาก
 งบรายได และคาใชจายที่เราทําไวกอนหนาน้ี) วา เรามีคาใชจายอะไรอยูบาง จํานวนเทาไรบาง 

รายได�ไม�สําคัญ
เท�าค�าใช�จ�าย

วางแผน
การใช�จ�ายล�วงหน�า

วิธีการควบคุม
ค�าใช�จ�ายท่ีดีท่ีสุด คือ 
การกําหนดงบประมาณ

สําหรับค�าใช�จ�าย
ในแต�ละประเภท

 หลั งจาก น้ันก็ แบ ง เ งิ น
จํานวนหนึ่งออกไปออมและ
ลงทุนตามเปาหมายที่วางไว
 แลวจึงนําเงินสวนที่เหลือ
มาจัดสรรวา จะใชจายอะไร 
จํานวนเงินเทาไร

   นิสัยใช�เงิน

หาได 100 ใช 120 แลวยังหยิบยืมชาวบาน

หาได 100 ใช 120

หาได 100 ใช 100 ไมมีเก็บ

หาได 100 ใช 90 อีก 10 เปนเงินออม

หาได 100 ใช 80 อีก 20 เปนเงินออม

หาได 100 ใช 50 โดย 20 เปนเงินออม อีก 30 ไปลงทุน

       ทางเดินชีวิตคุณ

ลมละลายแนนอน

เปนหนี้ตลอดชีวิต

จนไมมั่นคงแตไมเปนหนี้

ชนชั้นกลาง

รวยมีความมั่นคง

เศรษฐีเงินลาน
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 แม ว า เราจะกํ าหนดงบประมาณ
คาใชจายเปนรายเดือนเอาไวแลว แตถานํา
งบประมาณรายเดือนมาแบงเปน “งบประมาณ
รายวัน” จะชวยใหการควบคุมงบประมาณ
ทําไดงายขึ้น เพราะเราจะรูทันทีเลยวา วันน้ี
เราใชจายอยูในงบหรือเกินงบไปมากนอย
แคไหน วันถัดไปควรจะปรับอยางไร
 เชน ตั้งงบประมาณคาใชจายคาอาหาร
ตอเดือนไว 6,000 บาท ก็ใหเฉลี่ยออกมา
เปนคาอาหารวันละ 200 บาท เพราะฉะน้ัน
ถาวันไหนเราจายคาอาหารไป 220 บาท 
เราจะรูตัวทันทีวา ในวันถัดไปคาอาหารควร
จะลดเหลือ 180 บาท

 ถาเปนคาใชจายคงที่ ก็ไมยากเทาไรที่จะควบคุมใหอยูในงบประมาณที่ตั้งไว เพราะเรารู
จาํนวนเงินทีแ่นนอนวา ในแตละเดือนเราตองจายเทาไร เชน คาเชาบาน คาผอนรถ คาเบีย้ประกัน
 แตการตั้งงบประมาณสําหรับคาใชจายท่ีไมแนนอน  เชน คาอาหาร คาขาวของเครื่องใช 
คาสาธารณูปโภค คาเดินทาง และคาใชจายเพ่ือความบันเทิง อาจจะยากสักนิด โดยเฉพาะ
ในชวงแรกๆ อาจใชเกินงบที่กําหนดไวไปบาง ซึ่งสามารถปรับใหเขาที่เขาทางไดในเดือนตอๆ ไป
 หรือถาผานไปหลายเดือนแลวก็ยังไมสามารถควบคุมคาใชจายใหอยูในงบประมาณได 
ลองนําเทคนิคตอไปนี้ไปประยุกตใช เผื่อจะชวยใหการควบคุมคาใชจายทําไดงายขึ้น

 ถาไมอยากจัดงบประมาณคาใชจาย
เปนรายวนั อาจใชวธิเีบกิเงนิออกมาใหพอใช
สําหรับ 1 สัปดาห มาใสไวในกระเปา ชวย
ใหเราควบคุมการใชจายของเราเองในแตละ
สปัดาหไมใหเกนิจาํนวนเงนิทีม่อียูในกระเปา 
 และถาวนัไหนหยิบบตัรเครดิตขึน้มาใช
แทนท่ีจะควักเงินสดก็ตองหยิบเงินจํานวน
เดียวกันออกจากกระเปา (ไปเก็บไวในบัญชี
สําหรับจายบัตรเครดิต) เพ่ือทําใหเหมือนกับวา
เราไดใชเงินในกระเปาจายออกไปจริงๆ 
และยังเปนการควบคุมการใชบัตรเครดิต
ไดอีกดวย

แบ�งเงิน
ใช�เป�นรายวัน

เบิกเงิน
ตามงบประมาณ

บประมาณคาใชจาย
ใ  ใ 

เทคนิคควบคุมค�าใช�จ�าย
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 กอนไปชอปปงทกุครัง้ ตองทาํ “รายการ
สิ่งของที่ตองซื้อ” เพื่อไมใหเผลอใจซ้ือของ
ที่อยูนอกเหนือรายการที่ตองการ เพราะ
การเดินชอปปงแบบเร่ือยเปอย ไมมีรายการ
สิง่ของทีต่องซือ้อยูในมอื จะทาํใหเราซ้ือของ
มากเกินจําเปน
 นอกจากนี้ ยังรวมถึงการซื้อของทาง
ทางอินเทอรเน็ตดวย เพราะสมัยนี้รานคา
ออนไลนอยูใกลแคปลายนิว้ ทาํใหหลายครัง้
เราตัดสินใจซื้อโดยไมไดวางแผนลวงหนา 
และการชําระเงินดวยการโอนเงิน ยังทําให
เราไมคอยรูสึกเสียดายเงินมากนัก แมวาเรา
จะไมไดจับตองหรือลองสินคากอนซ้ือ

 แตไมวาจะใชวิธีการไหนก็ตาม จะ
ตองทําควบคูไปกับการจดบันทึกรายได-
คาใชจาย เพราะจะชวยใหการควบคุม
การใชจายใหเปนไปตามงบประมาณ
ที่ตั้งไวไดดีขึ้น
 นอกจากนี้ หากเดือนไหนที่ใชเงิน
ตํ่ากวางบประมาณที่ตั้งไว ก็อาจนําเงิน
จาํนวนน้ันไปออมเพ่ิม หรือ อาจใหรางวัล
กับตัวเองท่ีประสบความสําเร็จในการควบคุม
คาใชจายก็ไมวากัน

 เคยรูสึกไหมวา “เดือนๆ หน่ึงเงินหายไปไหนหมดไมรู” นึกไมออกบอกไมถูกวา ใชจาย
อะไรไปบาง มารูตัวอีกทีก็ตอนที่เงินเกล้ียงบัญชี เหลือติดกระเปาอยูไมกี่บาท
 เพราะฉะน้ัน ตองสะกดรอย ตามติดเงินในกระเปา โดยการจดบันทึกรายได-คาใชจาย
 การจดบันทึกรายได-คาใชจาย ไมมีอะไรยุงยาก แคมีสมุดเลมเล็กๆ ติดตัว จายเงิน
ออกไปก็หยิบขึ้นมาจดลงไปวา จายคาอะไร จํานวนเงินเทาไร เปนคาใชจายประเภทไหน
และถาจะใหดีควรจะจดเหตุผลและความรูสึกในตอนท่ีจายเงินเก็บไวดวย
 ขณะที่ฝงรายไดก็ตองจดลงไปใหหมดทุกบาททุกสตางคเชนกัน

จดรายการ
สิ่งของท่ีต�องซื้อ

ลองสินค�า
ก�อนซื้อ

ค�าใช�จ�าย
ควบคุมได�
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 แตถามีสมารทโฟนอยู ในมือก็ยิ่งทําใหการจดบันทึกรายได-คาใชจายทําไดงายและ
สนุกมากข้ึน เพราะทุกวันน้ีมีแอพพลิเคช่ันดีๆ ใหเลือกใชงานจํานวนมาก
 แตไมวา จะจดลงบนกระดาษหรือใชแอพพลิเคชั่นอะไร ก็ตองทําเหมือนกัน คือ จดทุกวัน
อยางสมํ่าเสมอ ตลอดทั้งเดือน
 หลังจากจดบันทึกรายได-คาใชจายมา 1 เดือนเต็มๆ ก็พอจะทําใหเรารูวา เราใชจาย
อะไรไปบาง และท่ีสําคัญคือ ชวยใหแยกแยะไดวา คาใชจายอะไรบางท่ีเปน “คาใชจายจําเปน” 
และอะไรบางที่เปน “คาใชจายไมจําเปน”
 จากนั้นเราจะมาวางแผนการใชจายใหรัดกุมมากขึ้น
 อยางแรกที่ตองทํา คือ ดูวาในบรรดาคาใชจายไมจําเปนนั้น มีอะไรที่สามารถตัดออกไปได 
ดวยการถามและตอบตัวเองอยางจริงใจ หรือดูจากเหตุผลในการจายวา เปนการซื้อเพราะ 
“จําเป�น” หรือ “แค�อยากได�”
 ของบางอยางท่ีเคยซื้อเปนประจํา แมวาจะรูทั้งรูวาไมจําเปน (แถมยังเปนคาใชจายจํานวน
ไมนอยในแตละเดือน) ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเปา ชา กาแฟ เหลา บุหรี่ และอีกสารพัด 
แตก็ยังตัดใจใหเลิกซื้อโดยเด็ดขาดไมได อาจเริ่มจากคอยๆ ลดปริมาณการซ้ือลงไป
 เมื่อตัดคาใชจายไมจําเปนออกไปแลว ก็มาดูวาแลวคาใชจายจําเปนที่มีอยู ยังสามารถลดลง
ไดอีกหรือไม

 การตัดสินใจซื้ออะไรสักอย�าง ก็มักจะมีแรงจูงใจอยู� 2 แบบ คือ “จําเป�น” (Need) กับ 
“อยากได�” (Want)
 แต�ถ�าอยากรู�ว�า ค�าใช�จ�ายไหนเป�นค�าใช�จ�ายท่ีจาํเป�นจรงิๆ และค�าใช�จ�ายไหนแค�อยาก
ได� ไม�ต�องไปถามกูรูผู�รู�ท่ีไหน เพียงแค� “ถามใจตัวเราเอง”
 เพราะค�าใช�จ�ายจําเป�นในความเห็นของคนอื่น มันอาจจะเป�นแค�ค�าใช�จ�ายฟุ�มเฟือย
สําหรับเราก็ได�
 จากน้ันก็หาเหตุผลให�ได�ว�า เราอยากได�ส่ิงนั้น เพราะอะไร

 แต�แม�ว�า มันจะเป�น “ค�าใช�จ�ายจําเป�น” ไม�ว�าจะด�วยเหตุผลอะไรก็ตาม อย�าเพ่ิงรีบ
ตัดสินใจ ให�ถามใจตัวเองอีกสักทีว�า เหตุผลท้ังหมดน้ี ความจริงแล�วมันเป�นเหตุผล 
หรือเป�นแค�ข�ออ�างท่ีเราหลอกตัวเองว�า มันคือเหตุผล

จําเป�น หรือ อยากได�

&
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 คาใชจายเล็กๆ นอยๆ ที่เราจายเปนประจํา โดยคิดวาเปนแคเงินไมกี่บาท แตเชื่อหรือไมวา
ถารวมๆ กันแลว เงินจํานวนน้ียิ่งใหญกวาที่เราคิด
 ถา “นองเฟรน” ใชจายจิปาถะไรสาระเดือนละ 2,000 บาทตอเดือน หรือ ปละ 24,000 บาท 
ซึ่งดูแลวก็ไมไดมากมายอะไร แตถาเปล่ียนจากชอปปง แลวนําเงินจํานวนน้ีไปลงทุนที่ให
ผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 8% เงินจํานวนน้ีจะงอกเงยและกลายเปนเงินลานไดภายในเวลา 20 ป

 ไมใชแค “นองเฟรน” เทาน้ันทีส่ามารถเปล่ียนคาใชจายเลก็ๆ นอยๆ หรือคาใชจายไมจาํเปน
ใหเปนเงนิออมที่ยิ่งใหญได ตัวเราเองก็ทําได�เหมือนกัน

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยาย “จัดทัพลงทุน (สู�อิสรภาพทางการเงิน) โดย ดร. สมจินต� ศรไพศาล

หมายเหตุ : คํานวณผลตอบแทนแบบทบต�นทุกป� 

เงินเล็กน�อย 
แต�ย่ิงใหญ�
 

         5 ป�          10 ป�     30 ป�

บุหรี่วันละ 1 ซอง ราคา 70 บาท    155,269     383,409 2,998,214

กาแฟ วันละ 1 แกว ราคา 80 บาท    177,450     438,182 3,426,530

เบียร วันละ 2 กระปอง ราคา 120 บาท    266,175     657,273 5,139,795

เหลา สัปดาหละ 1 ขวด ราคา 1,000 บาท    316,875     782,468 6,118,804

อาหารนอกบาน 2 คน สัปดาหครั้ง     443,625   1,095,455 8,566,325
ราคา 1 ,400 บาท 

ตัวอย�างค�าใช�จ�ายเล็กน�อย
ที่เปล่ียนเป�นเงินออม

มูลค�าเงินหากนําไปลงทุนได�ผลตอบแทน 8% ต�อป�

กาแฟ วันละ 1 แกว ราคา 80 บาท    177,450     438,182 3,426,530

เหลา สัปดาหละ 1 ขวด ราคา 1,000 บาท    316,875     782,468 6,118,804

1,200,000

900,000

600,000

300,000

0

จํานวนเงินบาท

1     2    3    4     5    6    7    8     9    10   11   12   13   14    15   16   17   18   19   20
(ป�)

(บาท) 1,098,287

ลงทุนเดือนละ 2,000 บาท ผลตอบแทน 8% ตอป เวลา 20 ป เงินงอกเงยเปน 1,098,287 บาท
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• Work Hard, Spend Less & Save More ขอใหเปนคติประจําใจมนุษยเงินเดือน

• เคล็ดลับสุดยอดลูกหนี้... จายตรง จายครบ หมดหนี้ สบายใจ

• ปลดหน้ีอยางมีแผน จัดลําดับหนี้แลวโปะหนี้ที่ดอกเบ้ียสูงๆ กอน ชวยประหยัด 
 ดอกเบี้ย

• มีหนี้อยางมีสุข ตองเปนหน้ีที่มีประโยชน และจายไหว รวมภาระจายไมเกิน  
 50% ของรายได

• บัตรเครดิต ถาจะใหดี ขอมีแค 2 ใบก็เพียงพอ

• ระวังโปรโมชั่นดอกเบ้ีย 0% จะทําใหเสียศูนย เพราะเผลอใจกอหนี้เกินกําลัง

• คิดจะซื้อบานตองมีเงินดาวนใหได 20% ของราคาบาน
 ถาซื้อรถไมควรดาวนตํ่ากวา 25% ของราคารถ

• รวย หรือ จน อยาดูแคทรัพยสมบัติ ตองหักดวยหนี้สิน

• อยากหมดหนี้ มีเงินเก็บ ตองไมลืมจดรายได-คาใชจาย

• ตั้งเปาหมายให SMART แลวเดินหนา Action, Action และ Action

• เมื่อชวงชีวิตเปลี่ยน อยาลืมปรับแผนการเงิน

• สมการความมั่งคั่ง... รายได – เงินออม = คาใชจาย

• เก็บเงิน 4 กระปุก : เผื่อฉุกเฉิน เพื่อสุขระยะส้ัน เพื่อฝนระยะยาว
 และลงทุนเพื่อเพิ่มคา

• รายไดไมสาํคญัเทากบัคาใชจาย มมีากใชมากกย็ากจน มมีากใชนอยสบายแนนอน

01
Lesson

สรุปท้ิงท�าย

หมดหนี้มีออม
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02Lesson

ลงทุนเพ่ิมค�า

 จริงๆ แลวการลงทุนไมไดนากลัวอยางที่คิด แตการไมลงทุนนี่สินากลัวกวาเยอะเลย เพราะ
เงินของเราจะถูกขโมย ซึ่งหัวขโมยตัวราย ไมใชใครที่ไหน แตเปน “เงินเฟ�อ” ที่ทําใหเงินมีคา
ลดลงเรื่อยๆ
 และแมวา เราจะไปฝากธนาคาร กไ็มรอดจากเง้ือมอืเงนิเฟอเหมือนกนั เพราะถาไดดอกเบ้ีย
นอยกวาอัตราเงินเฟอ ก็ทําใหคาเงินเราหดลงไปอยูดี

โอกาสรวยมาแล�วจ�า 
รวยง�ายๆ ได�เป�นล�าน!!!

 นีไ่มใชโฆษณาชวนเชือ่ หรือ เปดฝาชงิโชค
เพราะใครๆ ก็ทําไดจริง แคเก็บเงินวันละ
ไมกี่สิบบาท และนําไปลงทุนทําใหเงินงอกเงย
กลายเปนลานไดไมยาก
 เพราะฉะน้ันใครท่ีคิดวา มนุษยเงินเดือน
ไมมีวันรวย คิดผิด คิดใหม ไดเลย
  แตพอไดยนิคาํวา “ลงทุน” หลายคนอาจจะ
หวัน่ๆ ใจอยูสกัหนอย เพราะกลวัวา จะขาดทนุ 
เงินออมหายเกลี้ยง

จะ
น 
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 ถามีเงิน 3,000 บาท และแบงเงินไปไว 3 แหง คือ ใสกระปุกออมสิน ฝากไวในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย และนําไปลงทุนในกองทุนรวม แหงละ 1,000 บาท
 จนกระท่ัง 20 ปผานไป (ไวเหมือนโกหก)

 เงิน 1,000 บาท อยู�ต�างท่ี ผ�านไป 20 ป� มีค�าต�างกัน 
 ใส�กระปุกออมสิน  ฝากออมทรัพย�             ลงทุนกองทุนรวม

   เงินเฟ�อ 3%   เงินเฟ�อ 3%                       เงินเฟ�อ 3%

  ไม�มีดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 1%  ผลตอบแทน 5%

20 ป�ผ�านไป เงิน 1,000 บาท มีค�า…   
     544 บาท     668 บาท      1,486 บาท

 อยางที่เห็นกันแลววา แคเงินคาบุหรี่ กาแฟ เหลา เบียร ที่คิดวาวันละไมกี่บาท แตถา
ลด ละ เลกิ และนําเงินจาํนวนน้ันไปลงทุนทีใ่หผลตอบแทนเฉล่ียปละ 8% กท็าํใหเงินเล็กๆ นอยๆ 
งอกเงยมาเปนเงินลานไดสบายๆ
 เพราะฉะน้ันคนที่คิดวา ชีวิตนี้คงไมมีโอกาสไดกอดเงินลาน ลองตั้งใจเก็บเงินใหไดเดือนละ 
1,000 บาท แลวมาดูกันวา เงินออมเดือนละ 1,000 บาทของเรา จะงอกเงยขึ้นมาเปนเงินลาน
ไดไหม
 เงินออมเดือนละ 1,000 บาท จะกลายเปนเงินลานได ตองมีปจจัย 2 อยางประกอบกัน คือ 
ตองไดผลตอบแทนท่ีมากพอ และตองลงทุนในระยะเวลานานพอ
 ถาเราออมเงนิเดอืนละ 1,000 บาท โดยอาจจะนาํไปฝากประจาํท่ีใหดอกเบีย้เฉลีย่ประมาณ 
2% ตอป ทําแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนเวลาผานไป 30 ป เงินของเราก็ยังไปไมถึงลานบาท
 แตถาขยับออกไปลงทุนที่มีโอกาสไดผลตอบแทนมากข้ึนเปน 8% ตอป เงินลงทุนเดือนละ 
1,000 บาท จะเติบโตเปนลานได โดยที่เราไมตองทําอะไรเลย เพียงแคมุงมั่นลงทุนไปนาน 30 ป

เพราะฉะนั้น
จากน้ีไป
อย�ากลัว
ท่ีจะลงทุน

ค�าของเงิน 1,000 บาท ในอีก 20 ป�ข�างหน�า

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

จากหน่ึงพัน
เป�นหน่ึงล�าน

 เงิน 1,000 บาทท่ีอยูในกระปุกออมสิน จะมีคาเหลือเทากบั 544 บาท
และเงนิในบัญชอีอมทรพัย มลูคาทีแ่ทจริงของมนัจะเหลอืเพยีง 668 บาท
   แตเงินที่เอาไปลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดวาจะใหผลตอบแทน
ปละประมาณ 5% สามารถงอกเงยข้ึนมาเปน 1,486 บาท
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     ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�

      2%     4%     6%      8%       10%

  5 ป�   62,448   64,996   67,645     70,399     73,261
 10 ป� 131,397 144,073 158,170   173,839   191,249
 15 ป� 207,521 240,283 279,312   325,825   381,270
 20 ป� 291,568 357,337 441,426   549,144   687,300
 25 ป� 383,364 499,751 658,374   877,271 1,180,165
 30 ป� 486,817 673,019 948,698 1,359,399 1,973,928

ออมเดือนละ 1,000 บาท

เงินออมเพิ่มค�า ในช�วงเวลา 30 ป�

 หรือถาเงินลานยังไมตื่นเตนพอ ก็อาจจะเพิ่มจํานวนเงินออมในแตละเดือนใหมากขึ้น 
เปนเดือนละ 5,000 บาท และลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก โดยหวังวาจะไดผลตอบแทน
ปละ 10%  เงินออมของเราจะกระโดดจากหลักลานขึ้นไปเกือบถึง 10 ลานบาท
 ตัวอยาง เงินออมเดือนละ 5,000 บาท ไมนาจะยากเกินไปสําหรับ “พี่แบงก” เซลลหนุม
มาดเนี้ยบ ออปชั่นเพียบ ไมวาจะเปนรองเทาเงาวับ เข็มขัดแบรนดเนม นาฬกาเรือนหรู
สมารทโฟนรุนใหมลาสุด พรอมรถสปอรตคันโก ใชเงินเดือนละไมตํ่ากวา 5,000 บาท ไปกับ
การเชาออปชั่นหรูๆ มาอวดสาว
 เพราะถา “พี่แบงก” ลดๆ ออปช่ันลงหนอย แลวเปล่ียนมาลงทุน อีกไมกี่ปนับจากน้ี
พี่แบงกมีโอกาสไดกอดเงินสิบลานแนๆ

      จํานวนเงิน        ผลตอบแทนเฉล่ียต�อป�
             2%      4%       6%       8%      10%

 1,000 บาท   486,817   673,019   948,698 1,359,399 1,973,928
 2,000 บาท   973,634 1,346,039 1,897,396 2,718,797 3,947,857
 3,000 บาท 1,460,451 2,019,058 2,846,095 4,078,196 5,921,785
 4,000 บาท 1,947,268 2,692,077 3,794,793 5,437,594 7,895,713
 5,000 บาท 2,434,085 3,365,096 4,743,491 6,796,993 9,869,641

ลงทุนต�อเดือน

ระยะเวลาลงทุน

หมายเหตุ: คํานวณผลตอบแทนแบบทบต�นทุกป�

หมายเหตุ: คํานวณผลตอบแทนแบบทบต�นทุกป�58



แบ�งงานให� ‘เงิน’ ทํา

 รายได�ท่ีต�องใช�แรงงานแลกเงิน ไม�ว�าจะเป�นแรงงานแบกหาม แม�ค�าก�วยเต๋ียว ช�างซ�อมรองเท�า 
รวมท้ังมนุษย�เงนิเดือน จะเรยีกว�า Active Income ถ�าวนัไหนหมดแรงทํางานก็ไม�มีรายได�เข�ามา
 แต�ก็มีรายได�อกีประเภทหน่ึงท่ีเรยีกว�า Passive Income ซึง่จะไหลเข�ากระเป�ามาโดยท่ีเรา
ไม�ต�องลงแรง และท่ีสําคญั คอื ไหลเข�ามาอย�างต�อเนือ่ง ไม�มีวนัหยุด แม�ว�าเราจะหยดุทํางานไปแล�ว 
เพียงแค�แบ�งเงินส�วนหน่ึงไปช�วยเราทํางาน
 รายได�แบบ Passive Income มีอยู�มากมายหลายวิธี เช�น

 เห็นตัวเลขเงินออมเพ่ิมขึ้นจากพันเปนลานแบบน้ี จะรอชาอยูไมไดตองรีบลงมือลงทุน
ทันที เพราะยิ่งปลอยเวลาใหเนิ่นนานออกไป เวลาที่จะเก็บออมและลงทุนของเราจะนอยลง
เรื่อยๆ และในท่ีสุดเราก็อาจจะไมไดเห็นเงินลานอยางที่ตั้งใจก็ได

1. ดอกเบี้ย (Interest)
 ร า ย ไ ด� จ า กดอก เ บี้ ย  ก็ คื อ 
ผลตอบแทนจากการนํ า เ งิน ไป ให�
คนอื่นกู� ไม�ว�าจะเป�นเงินฝากธนาคาร 
สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. รวมไปถึง
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ�นกู�
บริษัทเอกชน (ทั้งการลงทุนทางตรง 
และการลงทุนผ�านกองทุนรวม)
 ในหลายป�ที่ผ�านมารายได�จาก
ดอกเบ้ียอาจจะไม�มากนกั แต�ก็ไม�ได�ขีเ้หร�
เกินไป โดยผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
ในระยะ 5 ป�ทีผ่�านมาอยู�ประมาณ 3-4% 
ต�อป�
 ขณะท่ีหุ�นกู�บริษัทเอกชนจะได�
ดอกเบ้ียมากข้ึนอีกนิด  และถ�าเป�น
ตราสารหนี้ต�างประเทศ  อาจจะได�
ดอกเบี้ยมากขึ้นอีกหน�อย ประมาณ 
4-7% ต�อป�

2. ค�าเช�า (Rent)
 รายได�จากค�าเช�าเป�น Passive Income อีกรูป
แบบหนึง่ทีเ่ราคุ�นเคยกันด ีและหลายคนกม็กัจะนกึถึง 
“อสังหาริมทรัพย�” ไม�ว�าจะเป�นบ�าน คอนโดมิเนียม 
อพาร�ทเมนต� ที่ซื้อแล�วปล�อยให�เช�า จากนั้นก็รอรับ
ค�าเช�าในแต�ละเดือนสบายๆ
 แต�การซือ้อสงัหารมิทรพัย�มาปล�อยเช�ากอ็าจจะ
เหนือ่ยหน�อย ถ�าระบบการบรหิารจดัการไม�ดพีอ และ
อาจต�องใช�เงินก�อนใหญ�กว�าจะได�เป�นเจ�าของ
 เพราะฉะ น้ันแทนที่จะ ซ้ืออสังหาริมทรัพย�
มาปล�อยเช�า เราลองเปลี่ยนมาซื้อกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย� (Property fund) หรือ กองทรัสต�
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� (REITs) น�าจะ
เบาตัวกว�า เพราะแม�จะเรียกผลตอบแทนท่ีจ�าย
ออกมาว�า “เงินป�นผล” แต�ที่มาของรายได� คือ ค�าเช�า
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� ส�วนใหญ�จะจ�าย
ป�นผลป�ละ 4 คร้ัง โดยอัตราเงินป�นผลตอบแทน 
ประมาณ 6-8% ต�อป� (ขึ้นอยู�กับประเภทกองทุน และ
ลักษณะธุรกิจ) แต�ถ�ารอจังหวะซ้ือในตลาดหุ�นตอนที่
ราคาลงไปตํ่าๆ น�าจะได�ผลตอบแทนมากกว�านี้
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3. เงินป�นผล (Dividend)
 เงนิป�นผล คอื ส�วนแบ�งรายได�ท่ีบรษัิทจ�าย
ให�กับผู�ถือหุ�นเม่ือกิจการมีกําไร เพราะฉะน้ัน
ถ�าอยากได�เงินป�นผลก็ต�องเลอืกลงทุนในบริษัท
ท่ีม่ันใจว�า จะมีกําไรมาจ�ายป�นผลให�ผู�ถือหุ�น 
ซึ่งเรามักจะเรียกบริษัท หรือ หุ�นท่ีมีลักษณะ
แบบน้ีว�า “หุ�นป�นผล”
 คนไทยโชคดีมาก เพราะบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหุ�นไทยขึ้นชื่อมากๆ เรื่องการจ�าย
ป�นผล โดยอัตราเงินป�นผลตอบแทน (Dividend 
Yield) ของหุ�นไทยท้ังหมดเฉล่ียอยู�ท่ี 3-4% ต�อป�

 และถ�าจะหาหุ�นดีๆ ท่ีมีอัตราเงินป�นผล
ตอบแทนมากกว�า 5% และมีการจ�ายมาอย�าง
ต�อเนื่อง ก็สามารถหาได�ไม�ยากเลย
 แต�ถ�าไม�รู�ว�า จะเลือกหุ�นอะไรดี คงต�อง
พึ่งพาการลงทุนผ�านกองทุนรวม โดยเลือก
กองทุนหุ�นท่ีมีนโยบายลงทุนในหุ�นป�นผล
โดยเฉพาะ ซึ่งผู�จัดการกองทุนจะทําหน�าท่ี
เ ลือกหุ�น ท่ีดี มีอัตรา เงินป�นผลตอบแทน
ท่ีน�าสนใจให�เราเอง
 นอกจากน้ี การลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร�างพ้ืนฐาน ก็ยังสามารถให�รายได�
ในรูปของเงินป�นผลได�อย�างสมําเสมอ แม�จะ
ไม�มากเท�ากับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� 
หรือหุ�นป�นผลก็ตาม

4. กําไรจากการลงทุน 
(Capital Gain)
 ถ�าคิดจะมีรายได�จากธุรกิจส�วนตัว 
จะต�องเป�นธุรกิจท่ีวางระบบการทํางานท่ี
ชัดเจน จนทําให�เราไม�ต�องเข�าไปวุ�นวายกับ
การบริหารจัดการ เพราะถ�าเรายังต�องเข�าไป
วุ�นวายกับการบริหารงาน ยังต�องนั่งทํางาน
ทุกวัน ไม�ว�าจะในตําแหน�งหน�าท่ีอะไร น่ันยัง
ไม�สามารถเรียกได�ว�า เป�น Passive Income
ธุรกิจหลายอย�างมีระบบการจัดการท่ีดี
อยู�แล�ว เราไม�จําเป�นต�องสร�าง หรือจัดระบบ
ด�วยตวัเอง เช�น ทําธุรกิจแฟรนไชส� ท่ีมีลูกจ�าง
มาทํางานแทนเรา
 นอกจากน้ี ยังมีกําไรจากการลงทุนใน
สินทรัพย�ทางการเงินด�วย แม�จะไม�ใช� Passive 
Income ท่ีสมบูรณ�แบบนัก เพราะเราอาจไม�ได�
กําไรจากการลงทุนตลอดเวลา แต�การลงทุน
ในสินทรัพย�ทางการเงิน ก็มี “โอกาส” ทําให�
เงินของเราเพิ่มค�าขึ้นในระยะยาว โดยท่ีเรา
ไม�ต�องลงแรงได�เช�นเดียวกัน

ลงทุน
อะไรได�บ�าง

 เริ่มคันไมคันมืออยากลงทุนเพ่ิมมูลคาใหเงินออมกันแลวละสิ เพราะฉะน้ันตองไปดูกันวา 
สําหรับคนธรรมดาๆ อยางเราสามารถลงทุนอะไรไดบาง

ไ � ี่ ิ ั
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 เวลาที่รัฐบาล หรือบริษัทเอกชน อยากจะกูเงินจากประชาชนก็จะออกตราสารทางการเงิน
ที่เรียกวา “ตราสารหน้ี”

 ถาเปนตราสารหนีท้ีอ่อกโดยภาครฐัและมอีายมุากกวา 1 ป จะเรยีกวา “พนัธบัตร” แตถาอายุ
ตํ่ากวา 1 ป จะเรียกวา “ต๋ัวเงินคลัง”
 แตถาตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษัทเอกชนจะเรียกวา “หุ�นกู�”
 เพราะฉะนั้นถาเราลงทุนในตราสารหนี้ เราก็จะกลายเปนเจาหนี้ และไดรับดอกเบี้ยเปน
คาตอบแทน โดยดอกเบี้ยที่ไดรับจะกําหนดอัตราที่แนนอนเอาไว (หรืออาจจะกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่อิงสิ่งใดส่ิงหน่ึงก็ได เชน ดอกเบี้ยที่อางอิงกับอัตราเงินเฟอ)
 นอกจากดอกเบ้ียทีจ่ะไดรบัจากการเปน “เจาหน้ี” แลว การลงทุนในตราสารหน้ีอาจไดกาํไร 
(หรือขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารหน้ีกอนกําหนดก็ได
 อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ีเราถือตราสารหน้ีเอาไวก็จะไดรับดอกเบ้ียอยางสม่ําเสมอตาม
อัตราที่กําหนดไว พรอมดวยเงินตนเมื่อถือจนครบอายุ เพราะฉะนั้น จึงเหมาะกับคนที่ไมคอย
ชอบความเส่ียง
 นอกจากนี ้ถาเปนการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลยิง่สบายใจไดวา รฐับาลจะไมเบีย้วหนีเ้ราแนๆ
แตถาเปนหุนกูของบรษิทัเอกชนกอ็าจจะมโีอกาสเบีย้วหนีไ้ดเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้กอนจะลงทนุ
ในหุนกูจะตองดูใหแนใจวา บริษัทนั้นมีฐานะม่ันคง มีเงินจะจายดอกเบี้ยและเงินตนคืน
 วิธีการประเมินวา มีโอกาสจะผิดนัดชําระหน้ีมากนอยแคไหนนั้น สามารถดูไดจาก “อันดับ

ความน�าเช่ือถือ” ที่จะมีบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือมาประเมินความเสี่ยงและบอกวา แตละ
บริษัทมีความเสี่ยงมากนอยแคไหน เชน ถาหุนกูไดอันดับ AAA ก็สบายใจไดวา ความเสี่ยงตํ่า 
แตถาไปเจอความนาเชื่อถือระดับ B ก็ตองทําใจวาบริษัทมีโอกาสผิดนัดชําระหนี้

ตราสารหน้ี (Bond)
1.



debt

 ในปจจุบันมีสินทรัพยทางการเงินเพื่อการลงทุน อยู 4 กลุมใหญๆ ไดแก

 แมวา ผลการจัดอันดับออกมาวา เปนบริษัทที่มีความเส่ียงสูงสักหนอย ก็ยังลงทุนได 
เพียงแตเราก็ตองคาดหวังดอกเบ้ียที่สูงขึ้น เพ่ือใหคุมคากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นดวย
 แตสาํหรบัมนษุยเงนิเดอืน การลงทนุในตราสารหนีโ้ดยตรงอาจจะตองเปนมนษุยเงนิเดอืน
ที่มีเงินออมสูงสักหนอย เพราะผูออกตราสารหนี้จะกําหนดมูลคาขั้นตํ่าในการลงทุนเอาไว
คอนขางสูง แตก็ไมใชเรื่องยากถาอยากลงทุน เพราะเรายังมีชองทางการลงทุนที่เหมาะกับ
มนุษยเงินเดือนอยางเรา นั่นคือ การลงทุนผานกองทุนรวม
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 การลงทุนในตราสารทุน (หรือเรียก
งายๆ วา “หุ�น”) ทําใหเราไดเปน “เจาของ
กิจการ” ในธุรกิจที่เราเขาไปลงทุน และ
ทําใหมีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2 อยาง คือ 
เงินปนผล และกําไรจากการขายหุน
 “เงินป�นผล” เกิดจากบริษัทมีกําไร 
แลวนําผลกําไรมาเฉลี่ยคืนใหกับผูถือหุน
ตามสัดสวนการถือครองหุน ซึ่งอาจจะจาย
ใหปละครั้ง ปละ 2 ครั้ง หรือ อาจจะบอยถึง
ไตรมาสละครั้ง
 อยางไรก็ตาม แมบางบริษัทจะมีกําไร 
แตก็อาจไมจายเงินปนผลก็ได ถาบริษัทตองการ
เก็บกําไรท่ีไดไปขยายกิจการ เพ่ือทําให
ธุรกิจเติบโตข้ึน ซึ่งสวนใหญจะเปนกิจการ
ที่อยูในชวงเติบโต หรือตองการลงทุนเพ่ิม
 เมือ่กจิการมมีลูคาสูงขึน้ หรอืมแีนวโนม
ที่จะทํากําไรไดมากขึ้น หรือจายเงินปนผล
สูงข้ึน ก็นาจะสงผลใหราคาหุนสูงข้ึนตาม
ไปดวย ทําใหคนที่มีหุนอยูในมือมีโอกาสได 
“กําไรจากการขายหุ�น” ถาสามารถขายหุนได
ราคาที่สูงกวาราคาท่ีซื้อมา

ตราสารอนุพันธ� (Derivatives)

ตราสารทุน (Equity)

3.

2.

 ในทางกลับกนัถาราคาหุนลดลง ทาํใหขาย
ไดราคาต่ํากวาท่ีซ้ือมาก็ขาดทุนไดเหมือนกัน
เพราะการเคลื่อนไหวของราคาหุนข้ึนอยู
กับปจจัยหลายอยาง ซึ่งบางอยางบริษัทก็
ไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจ 
ทั้งเศรษฐกิจในประเทศ และตางประเทศ 
สถานการณการเมือง แตหลายอยางกเ็ปนผล
มาจากตัวบริษัทเอง
 ดังน้ัน จะเห็นวาราคาหุนที่ซื้อขายกัน
ในตลาดหลักทรัพยฯ สามารถเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลา เด๋ียวข้ึน เด๋ียวลง เลยทําใหการลงทุน
ในหุน “มีความเส่ียง” มากกวาการลงทุน
อีกหลายประเภท เพราะมีโอกาสท่ีจะไมได
ผลตอบแทนอยางที่คาดไว

 แตขณะเดียวกันความเส่ียงท่ีมากข้ึนก็
ทําใหมีโอกาสไดผลตอบแทนที่สูงขึ้นเชนกัน 

ความเส่ียง
มากข้ึน

ก็ทําให�มีโอกาส
ได�ผลตอบแทน

สูงขึ้น

 ถาคิดวา ตราสารหน้ี และหุน ลึกลับซับซอน เขาใจยากแลว “ตราสารอนุพันธ” มีความ
ซับซอนยิ่งกวา เพราะเปนตราสารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
จากการลงทุน เชน วอรแรนท ฟวเจอรส ออปชัน และ Derivative Warrants (DW)
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 แตสิ่งที่ทําใหตราสารอนุพันธนาสนใจลงทุน คือ ใชเงินลงทุนจํานวนนอย เชน สัญญา
ซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับหุนสามัญรายตัว (Single Stock Futures) ใชเงินลงทุนนอยกวา
การลงทุนโดยตรง เพราะเราสามารถเริ่มตนลงทุน ในหุนขนาดใหญโดยใชเงินประกันขั้นตน
ประมาณ 20% ของมูลคาสัญญา
 นอกจากนี้ ยังสามารถทํากําไรได ไมวาหุนจะขึ้นหรือหุนจะลง และเพราะใชเงินลงทุน
จํานวนนอยกวา ทําใหอัตรากําไรสูงกวาการลงทุนหุ นโดยตรง แตในทางกลับกัน เงินที่
ลงทุนไปก็มีโอกาสสูญไปไดเหมือนกัน

หน�วยลงทุน (Unit Trust)
4.

 ถาซ้ือหุนเราก็ไดหุน ซื้อตราสารหน้ีก็ไดตราสารหน้ี 
แตถาซ้ือ “กองทนุรวม” ทีข่ายโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน (บลจ.) เราจะได “หนวยลงทุน”
 กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆ คน
เพื่อนําไปลงทุนตามนโยบายที่กําหนดไว โดยมีผูจัดการ
กองทุนเปนผูบริหารจัดการ
 เพราะฉะน้ันกองทุนรวมจึงเหมาะมากสําหรับคนท่ีไมมี
เวลาติดตามการลงทุนดวยตัวเอง ไมมีความรูเรื่องการ
ลงทุนมากนัก หรือมีเงินลงทุนจํานวนไมมาก

“ตราส
าร

ทางก
ารเงิน

”

 มนุษยเงินเดือนทุกทานโปรดทราบ ขณะนี้ไดเวลาออกเดินทางสูเสนทางความมั่งคั่งกันแลว 
เตรียมตัว เตรียมสตางค และเตรียมใจกันพรอมหรือยัง

6 ขั้น
สู�การลงทุน

ถ�าพร�อมแล�วก็เริ่มกันได�เลย
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ป�รามิดการลงทุน

 • อยากจะเก็บเงิน หรือตองการลงทุนเพ่ืออะไร
 • ในแตละเปาหมายตองการเงินประมาณเทาไร
 • กําหนดระยะเวลาในการเก็บเงิน หรือลงทุนไวนานแคไหน

Step 1
รู�จักตนเอง ค�นพบเป�าหมาย

 นั่นเพราะเปาหมายแตละอยางจะเปน 
“กรอบ” กําหนดแนวทาง หรือสินทรัพยที่จะ
ลงทุนที่แตกตางกัน
 ตัวอยางเชน “พี่แบงค” มีเปาหมายจะ
เกบ็เงนิไวดาวนบานในอกี 2 ปขางหนา จาํนวน 
200,000 บาท พี่แบงคควรลงทุนหุนไมเกิน 
20% ที่เหลืออาจจะเก็บไวในเงินฝาก หรือ
ตราสารหนี้ จะไดไมเสี่ยงเกินไป เพราะหาก
เกดิเหตุการณไมคาดคิดอาจทําใหพีแ่บงคไมได
ดาวนบานตามที่ตั้งใจ
 นอกจากน้ี การลงทุนท่ีมีเปาหมายระยะส้ัน
อื่นๆ เชน เก็บเงินไวใชในการแตงงาน หรือ
เก็บเงินเปนทนุการศึกษาตอตางประเทศ ไมควร
ลงทุนที่มีความเสี่ยงมากเกินไปเพราะมีโอกาส
ที่ เ งินออมจะหดหายจากผลการขาดทุน
ในระยะสั้นได

 แตหากเปนการลงทุน ท่ีมี เป าหมาย
ระยะยาว เชน การออมเพ่ือวัยเกษยีณ การออม
เพ่ือการศึกษาบุตร (ซ่ึงบางคนเร่ิมคิดถึงการออม
เพื่อลูกตั้งแตลูกยังไมลืมตาดูโลก) สามารถ
ลงทุนทีม่คีวามเส่ียงสงูขึน้ได เพราะการขาดทุน
ในระยะส้ันๆ ไมมีผลตอเงินกอนนี้มากนัก
 การลงทุนที่มีระยะเวลายาวนานขนาดนี้
ตองลงทุนหุนใหมากหนอย เพราะหุนจะเปนเหมือน
 “เครือ่งจกัรทาํเงนิ” ทีท่าํใหมลูคาของเงนิออม
เพิม่ขึน้ โดยอาจจะลงทุนในหุนในสัดสวนต้ังแต 
30% ขึ้นไป แตจะข้ึนไปถึงแคไหนก็อยูที่วา 
เปาหมายในการลงทุนน้ันอยูไกลแคไหน ถาย่ิง
ไกลมากก็สามารถลงทุนหุนไดมากข้ึน

 เริ่มขั้นตอนแรกดวยการยอนกลับไปดู “เป�าหมายทางการเงิน” ของเราวา มีอะไรบาง เพราะ
กอนที่จะเริ่มตนลงทุนตอง “กําหนดเปาหมายการลงทุนใหชัดเจน” ไมวาจะเปน...น...
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 คุนๆ กับประโยคนี้ไหม
 บางทีคําแนะนําแบบน้ีก็ทําใหเรากลัว
การลงทุนไปไดเหมือนกัน ทั้งที่จริงๆ แลว 
ความเสีย่งจากการลงทนุไมไดนากลวัขนาดนัน้
แถมยังชวยใหเงินลงทุนของเรามีโอกาสงอกเงย
ไดมากกวา ทีนี้ก็ขึ้นอยูกับวา เรากลาพอไหม
ท่ีจะเส่ียง
 ดงันัน้ในข้ันตอนน้ีเราตองรูวา เราสามารถ
รับความเส่ียงไดมากแคไหน จะไดเลือกลงทุน
ใหเหมาะสม
 ขอนี้ไมยาก เพราะในปจจุบันมีเครื่องมือ
ประเมินระดับการยอมรับความเส่ียงอยูหลายวิธี
หลายชองทาง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เครื่องมือ
ทางการเงิน (TSI Financial Tools) หัวขอ 
“คุณยอมรับความเสี่ ยงไดแค ไหน” ใน 

www.set.or.th/education

Step 2 
รู�ระดับความเส่ียง เล่ียงลงทุนผิด

 ลองคลิกเขาไปทําแบบทดสอบใชเวลา
ไมเกิน 1 นาที แตบางคนอาจจะใชเวลานาน
กวาน้ี เพราะมัวแตอึ้งกับคําถาม ไมคิดวา
คําถามแบบน้ีจะสามารถบอกระดับการ
ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของเราได เชน 

 คุณได�ร�วมรายการเกมโชว�  เล�นได�ถึง
รอบลึกๆ และมาถึงทางเลือกท่ีว�าจะเล�นต�อหรือ

หยุดเล�น ด�วยเงื่อนไขต�างๆ คุณจะเลือกอย�างไร 

ก. หยุดเลนแลวรับเงินรางวัล 30,000 บาท
ข. เลนตอกับคําถาม 2 ตวัเลอืก ตอบถกูรบัเงนิ
   60,000 บาท ตอบผิดไมไดอะไรเลย
ค. เลนตอกบัคําถาม 4 ตวัเลอืก ตอบถกูรบัเงนิ
   120,000 บาท ตอบผิดไมไดอะไรเลย

 “การลงทุนมีความเส่ียง โปรดศึกษาข�อมูลก�อนการตัดสินใจลงทุน”

ความเส่ียง / 
ผลตอบแทน

สูง

กองทุนตราสารหน้ีระยะสั้น, พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง, เงินฝากธนาคาร
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 หลังจากตอบคาํถามครบทกุขอแลว กไ็ดเวลาประมวลผล ซึง่จะสามารถบอกไดเลยวา เราเปน
คนกลาเส่ียงมากขนาดไหน นอกจากน้ี ยังแนะนําสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมอีกดวย
(สามารถทําแบบทดสอบประเมินความเส่ียงได�ท่ี www.set.or.th/education)

 และอยาเหมารวมวา คนอายนุอยจะสามารถยอมรบัความเสีย่งสงูๆ ไดมากกวาผูสงูวยั เพราะ
นอกจากเรื่อง “อายุ” แลว “หัวใจ” ก็มีสวนสําคัญ
 เพราะมนุษยเงินเดือนวัยใสอยางพวกเราท่ียังไมเคยมีประสบการณในการลงทุนมากอน ก็อาจจะ
ยังกลัวๆ กลาๆ ไมอยากจะลงทุนอะไรท่ีหวือหวาเกินไปนัก ขณะที่ผูสูงวัยหัวใจแข็งแรง (ฐานะ
การเงินตองเอ้ืออํานวยดวย) ก็อาจจะชอบการลงทุนท่ีมีความเส่ียงชวยทําใหกระชุมกระชวยข้ึนมาบาง
 ตัวอย�างสัดส�วนการลงทุนท่ีเหมาะกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได�

รับความเส่ียงได�สูง (Aggressive)
 ถาหวัใจแข็งแรงไมหวาดหว่ันไปกับความผันผวนท่ีเกดิขึน้ในระหวางการลงทุน หรอืมี
ความเช่ียวชาญ และคุนชินกับความผนัผวนมากขึน้ กเ็พ่ิมการลงทนุในหุนขึน้มาจนถึง 70% 
และลงทุนในตราสารหนี้แค 20% และเงินสด 10% เพ่ือเพิ่มโอกาสใหเงินลงทุนเติบโตขึ้น
 แตถาอยากจะ “รกุ” ใหมากขึน้ จะเพิม่สดัสวนหุนใหมากกวานีก้ไ็มมปีญหา เพยีงแต
“อยาใสไขไวในตะกราเดียวกัน” จนหมด เผื่อเกิดเหตุการณไมคาดฝนจะไดยังเหลือไข
ในตะกราใบอื่นเอาไวบาง และอยาลืมปรับสัดสวนการลงทุนใหเหมาะกับ “ข�อจํากัด” ของ
เราอยูเสมอ ไมวาจะเปนเงินทุน ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได และผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

รับความเส่ียงได�ตํ่า 
(Conservative)
 ถายอมรับความผันผวนไดนอย ยัง
ไมคุยเคยกับความผันผวน หรอืความเส่ียง
จากการลงทุนมากนัก ควรจัดพอรตแบบ
ระมดัระวงั เนนการลงทนุโดยลงทนุในหุน
ประมาณ 30% ตราสารหนี้ 40% และ
เงินสด 30% เพื่อพยายามรักษาเงินตน
ใหปลอดภัยเอาไวกอน

รับความเส่ียงได�ปานกลาง 
(Moderate)
 ถายอมรับความผันผวนไดระดับหน่ึง 
แตไมมากเกินไป หรือเม่ือเริ่มคุนเคยกับ
ความผันผวนมากข้ึน และมีความชํานาญ
ในการลงทุนมากขึ้น ก็คอยๆ ขยับสัดสวน
การลงทุนในหุนขึ้นมาอีกนิดเปนการ
จัดพอรตแบบปานกลาง เพิ่มการลงทุนใน
หุนเปน 50% ลดการลงทุนในตราสารหนี้
เหลือ 30% และเงินสดเหลือ 20% เพื่อ
หวังใหไดผลตอบแทนสูงขึ้น

30%

30%
40%
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 ได�ยินมาหลายคร้ังแล�ว สงสัยจริงๆ ว�า “พอร�ต” มันคืออะไร
 “พอร�ต” ก็คือคําเรียกส้ันๆ ของคําวา Investment Portfolio ซึ่งเปนการลงทุน
ในสินทรัพยมากกวา 1 อยาง เชน ถาเปนพอรตหุนก็แสดงวา มีการลงทุนในหุนมากกวา
1 ตัว หรือถาเปนพอรตการลงทุน ก็แสดงวา ไมไดลงทุนสินทรัพยชนิดเดียว แตจัดสรร
สินทรัพย (Asset Allocation) อยางเหมาะสม โดยแบงเงินไปสินทรัพยหลายประเภท
เชน หุน ตราสารหน้ี และสินทรัพยอื่นๆ
 สาเหตุที่ทําใหการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพยหลากหลายมากขึ้น ชวยทําให
ความเสี่ยงจากการลงทุนลดลงได เพราะในชวงเวลาหนึ่ง สินทรัพยบางตัวอาจไดกําไรดี
บางตัวอาจขาดทุน แตหากเราลงทุนทั้งสองอยางน้ีพรอมกัน กําไรของอีกตัวหนึ่งจะมาชวย
พยุงไมใหการลงทุนของเราขาดทุนทั้งหมด
 นอกจากนี้ แมจะเปนการลงทุนสินทรัพยชนิดเดียวกัน เชน ลงทุนหุนทั้ง 100% แต
ไมไดหมายความวาใหทุมเงินลงไปในหุนตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมด การกระจายซื้อหุนหลายๆ ตัว
ก็ชวยลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงไดเชนเดียวกัน เพราะหุนแตละตัวอาจจะไมเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางเดียวกัน
 เพราะฉะนั้นไมจําเปนวา คนที่รับความเสี่ยงไดนอยจะตองลงทุนเฉพาะตราสารหนี้
เพียงอยางเดียว แตเราสามารถลงทุนในหุน หรือสินทรัพยอื่นๆ ได เพียงแตลงทุนในสัดสวน
ที่นอยลงมาหนอย
 ในขณะที่ “การจัดพอรต” สามารถทําไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับหลายวัตถุประสงค เชน 
การจัดพอรตตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได หรือจัดพอรตตามชวงอายุ รวมถึงการจัดพอรต
ตามวัตถุประสงคการลงทุน

Step 3
สร�างพอร�ตเป�นระบบ พบทางรวย

วัยเร่ิมต�นทํางาน อายุ 21–30 ป�

 มนุษยเงินเดือนวัยน้ี ถือวาโชคดีที่สุด เพราะยัง
ไมมีภาระใหรับผิดชอบมากนัก และยังเหลือเวลาให
ลงทุนอีกหลายป มีเวลาใหลมลุกคลุกคลานไดอีกนาน 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง เชน 
หุน ไดมากถึง 90% และอีก 10% ที่เหลือควรลงทุน
ตราสารหน้ี หรือฝากเงิน

ตัวอย�างการจัดพอร�ตตามช�วงอายุ
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 แตไมวาจะจัดพอรตในรูปแบบไหน พอรตที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
  •  ตองกระจายความเส่ียงอยางสมดุล ไมควรทุมเงินลงทุนในสินทรัพยใดสินทรัพยหน่ึงท้ังหมด
  • ไมหลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไป เพราะจะทําใหดูแลยาก โดยเฉพาะ 
   ในการติดตามราคาหรือขาวสารเก่ียวกับการลงทุน
  • มีสัดสวนการลงทุนที่เหมาะกับเปาหมายการลงทุนของเราเอง
  • มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได เมื่อสถานการณเปลี่ยนไป

 • เปาหมายการลงทุน จํานวนเงิน และระยะเวลาการลงทุน
 • ขอจํากัดในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
 • ระดับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
 • วิธีการสรางพอรตลงทุน และแนวทางการคัดเลือกสินทรัพยที่ชวยใหบรรลุเปาหมาย
 • วิธีการติดตาม และทบทวนผลการลงทุน รวมถึงเกณฑมาตรฐาน (Benchmark)
   ที่ใชเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน

วัยสร�างครอบครัว อายุ 31–40 ป�
 เปนชวงวัยที่หนาที่การงานเร่ิมมั่นคง รายได 
เพิ่มสูงขึ้น แตคาใชจายก็มักจะสูงตามไปดวย ทั้ง
ยังมีภาระตางๆ ใหรับผิดชอบมากขึ้น ไมวาจะเปน
การแตงงาน ผอนรถ ผอนบาน ทําใหการรับความเส่ียง
ไดนอยลงกวาชวงเร่ิมตนทํางาน เพราะฉะน้ันจึง
แนะนาํใหลงทนุในหุนประมาณ 50% และอกี 50% 
เปนการฝากเงินและลงทุนตราสารหน้ีเพ่ือลดระดับ
ความเสี่ยงของพอรตลง

วัยป�กแผ�นม่ันคง อายุ 41–55 ป�
 ในวัยนี้อายุเริ่มมากข้ึน และเหลือ
เวลาเก็บออมและลงทุนอีกไมกี่ป
ก็จะถึงวัยเกษียณแลว เพราะฉะนั้น
จงึตองเนนการลงทนุทีม่คีวามปลอดภยั
มากข้ึน ควรเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน
ตราสารหนี้ขึ้นมาเปน 70%  และอีก 
30% ลงทุนในหุนเพ่ือทําใหเงินออม
เพิ่มคาไดมากข้ึน

วัยเกษียณ อายุ 55 ป�ขึ้นไป
 เขาสูวยัเกษียณ ซึง่เปนชวงท่ีตองระมัดระวังการลงทุนมากท่ีสดุ ไมสามารถลงทุนสนิทรัพย
ทีม่คีวามเส่ียงสูงไดมากเหมือนวัยอืน่ๆ เพราะตองเนนรักษาเงินออมท่ีเกบ็มาท้ังชวีติเอาไวใหได 
เพราะฉะนั้นจึงตองนําเงินสวนใหญ หรือประมาณ 90% ไปเก็บไวในตราสารหนี้ และอาจแบง
มาลงทุนในหุนไมเกิน 10%

Step 4
ทําคัมภีร�ลงทุนไว�ใช�ปรับพอร�ต

 ถาคิดจะลงทุนตองมี “คัมภีร�ลงทุน” นั่นคือ “นโยบายการลงทุน” ของเราเอง ในประเด็น
ตอไปนี้ คือ

68



 กอนจะไปเริ่มลงทุนตอง “เป�ดบัญชี” เพ่ือซื้อขายเสียกอน ไมวาจะเปนการซื้อขายหุน 
ตราสารหน้ี อีทีเอฟ อนุพันธ หรือกองทุนรวม 
 ในกรณีที่ลงทุนในหุน ตราสารหน้ี อีทีเอฟ หรืออนุพันธ ตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับ
บริษัทหลักทรัพย (บล.) หรือ โบรกเกอร ซึ่งมีอยู 3 แบบ ที่มีเงื่อนไข ขอกําหนด ที่แตกตางกัน

 โดยเราตองเขียนนโยบายการลงทุนของเราท้ังหมดน้ีไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปน
กรอบในการตัดสินใจลงทุน และตองปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ

Step 5 
ลงทุนตามกรอบ ตอบแทนตรงใจ

1. บัญชีเงินสด (Cash Account) 

 บัญชีประเภทนี้ เปนแบบ “ซื้อกอน 
จายทีหลัง” เพราะเราสามารถส่ังซ้ือหุนไปกอน 
แลวคอยนาํเงนิไปจายคาหุนภายใน 2 วนั หรอื 
T+2 โดยท่ี T หมายถึงวันที่สั่งซ้ือหรือขาย
แลวบวกไปอีก 2 วันทําการ (ไมนับวันหยุด) 
 แตการเปดบัญชีแบบน้ี โบรกเกอรจะ
อนุมัติวา ใครท่ีเหมาะกับบัญชีประเภทน้ี 
และวงเงินทีส่ามารถซ้ือขายได  โดยพิจารณา
จากหลักฐานทางการเงิน นอกจากน้ี กอนซ้ือ
ขายหุนจะตองฝากเงินสด หรือหุน เพื่อเปน
หลักประกันไวที่โบรกเกอร 15% ของวงเงิน
ที่ไดรับอนุมัติ

2. บัญชีแคชบาลานซ� (Cash Balance) 

 บญัชปีระเภทนีจ้ะตองนาํเงนิสดไปฝาก
ไวกบัโบรกเกอร และจะซือ้หุนไมเกนิจาํนวน
เงินที่ฝากไวกับโบรกเกอร เพราะฉะน้ัน  
“มีเงินแคไหน ซื้อไดแคนั้น” และถาอยาก
จะซือ้มากกวาจาํนวนเงนิทีฝ่ากไว กเ็พยีงแค
โอนเงินเขาไปในบัญชีเพิ่ม
 เพราะฉะน้ันบัญชีประเภทน้ีจะเหมาะกับ
คนที่ทุนนอย และนักลงทุนมือใหมมากท่ีสุด 
เพราะไมตองใชหลกัฐานทางการเงินในมูลคา
สงูๆ เทากับบญัชีเงนิสด หรือ เหมาะกบัคนที่
ตองการจํากัดวงเงินลงทุน ไมใหเกินกวาเงิน
ที่มีอยูในกระเปา

3. บัญชีมาร�จิ้น (Margin Account) หรือ เครดิตบาลานซ� (Credit Balance)

 บัญชีประเภทน้ีจะเปนการซ้ือหุนโดยไมตองใชเงินของเราท้ังหมด เพราะใชเงินสด
ของเราสวนหนึ่ง และ อีกสวนหน่ึงเปนเงินกู ที่กูจากโบรกเกอร แตตองมีเงินสด หรือ หุน 
มาวางเปนหลักประกันตามสัดสวนที่โบรกเกอรกําหนดไวเสียกอนถึงจะสามารถซ้ือหุนได

 กรณีลงทุนในกองทุนรวมจะตองเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) 
และตัวแทนขายหนวยลงทุน เชน ธนาคาร หรือโบรกเกอรบางแหง

่ ้
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 แมวาการลงทุนจะดูเปนเร่ืองยุงยากเกินจะเขาใจได แตก็ไมเปนไร เราแคหา “มืออาชีพ” 

มาทํางานแทนเราเทานั้นเอง
 เพราะ “กองทุนรวม” เปนการระดมเงินลงทุนจํานวนเล็กๆ จากคนจํานวนมากๆ ไปรวมกัน
ตัง้เปนกองทุนข้ึนมาเพือ่นาํไปลงทนุในสนิทรพัยตางๆ ไมวาจะเปนหุน ตราสารหนี ้อสงัหาริมทรพัย 
และสินทรพัยอืน่ๆ ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยบริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ (บลจ.) 
เปนคนจัดตั้งกองทุน และมี “ผูจัดการกองทุน” เปนคนบริหารจัดการ
 ผูจัดการกองทุน ถือวาเปน “มืออาชีพ” ดานการลงทุน พวกเขาจะคอยศึกษาวาหุนตัวไหน
มีอนาคตดี ตราสารหน้ีอะไรท่ีนาสนใจ คอยติดตามสถานการณการลงทุน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งมีผลตอการลงทุน และคอยซ้ือ-ขายเพื่อทํากําไรเมื่อมีจังหวะที่ดี

Step 6
 วัดผลเป�นประจํา นําสู�เป�าหมาย

 หลังจากที่เราลงทุนไปแลวจะตอง “ติดตามผล” อยางสม่ําเสมอ โดยหมั่นตรวจสอบสถานะ
การลงทุนวา ยังคงเดินหนาไปสูเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม และถาพบวา อะไรๆ เริ่มไมเปนไปตาม
เปาหมาย ก็ตอง “ปรับพอร�ตการลงทุน”

 แตคงไมใชติดตามการเคล่ือนไหวของราคาหุนกันแบบรายวัน เพราะเราไมใช “นักเก็งกําไร” 
แตเปาหมายการลงทุนของเราเปนการลงทุนระยะยาว ซึง่อาจจะตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หรอื 1 ป
 กองทุนรวม…  

ทางออกของมนุษย�เงินเดือน

 ถาเราเปนมนุษยเงินเดือนท่ีวันๆ ทําแตงาน
ไมคอยมีเวลาศึกษาเรื่องการลงทุน หรือ
ไมมีเวลามาตามติดสถานการณการลงทุน 
และท่ีสําคัญ คือ เงินลงทุนท่ีมีอยูก็นอยนิด
เหลือเกิน
 เรายังมีทางออก นั่นคือ การลงทุน
ผานกองทุนรวม ซึ่งเหมาะมากๆ สําหรับ
มนุษยเงินเดือนอยางพวกเรา เพราะ...

ให�มืออาชีพ
ช�วยลงทุน

 ํ่
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 แมวากองทุนรวมจะไมไดซื้องายขายคลอง ไมไดมีสภาพคลองไหลลื่นเหมือนกับการ
ฝากเงิน หรือการลงทุนในหุนดวยตัวเอง
 แตถาเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน เชน การลงทุนในตราสารหน้ี และอสังหาริมทรัพย
ซึ่งอาจจะซ้ือไดงาย แตถาคิดจะขายเปล่ียนเปนเงินสดก็มักจะมีขั้นตอน วิธีการและตองใช
เวลานานกวาจะขายได ถาเปนแบบนี้รับรองวา กองทุนรวมชนะใสๆ เพราะกองทุนรวม
ซื้องายขายคลองกวากันเยอะ โดยเฉพาะกองทุนที่เปดใหมีการซื้อขายไดทุกวัน
 และที่เด็ดที่สุดในการลงทุนในกองทุนรวม คือ มีเงินนิดเดียวก็สามารถลงทุนได เพราะ
การลงทุนในกองทุนรวม ใชเงินเพียงแค 1,000 บาท ก็สามารถเร่ิมตนลงทุนไดแลว และ
หลังจากนั้นจะลงทุนจํานวนเทาไรก็ได (แตตองขึ้นกับเง่ือนไขของแตละกองทุนดวย)
 นอกจากน้ี กองทุนบางประเภทยังใหสิทธิลดหยอนภาษีอีกดวย เชน กองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)

 เพราะฉะน้ันเม่ือมี “มืออาชีพ” มาคอยดูแลเงินของเราอยางใกลชิดแบบน้ีแลว เราก็
สบายใจไมตองไปเสียเวลาศึกษาเร่ืองการลงทุน ไมตองสนใจวา หุนตัวไหนจะดีหรือไมดี
ไมตองคอยเฝาวาเมื่อไรควรจะซ้ือหรือขายหุน
 นอกจากนี้ เรายังเชื่อไดวา เงินออมจํานวนเล็กๆ ของเราภายใตการบริหารจัดการของ
ผูจัดการกองทุนฝมือดี นาจะมีโอกาสเพ่ิมพูนขึ้นไดดีกวาที่เราจะไปลงทุนดวยตัวเอง

ลงทุนหลากหลาย
กระจายความเส่ียง

ซ้ือง�าย ขายคล�อง และใช�เงินน�อย

 ถามีเงินออมอยูนอยนิด จะเอาไปซ้ือหุน
กค็งไดมาไมกีบ่รษิทั และกอ็าจไดแคบรษิทัละ
ไมก่ีหุน เพราะฉะน้ันถาเกิดเหตุการณไมคาดคิด
หุนท่ีเรามีอยูไมก่ีตัวเกิดราคาตกพรอมกันหมด 
เราก็คงไดนั่งนํ้าตาตกตามไปดวย เพราะ
เงินออมอันนอยนิดก็จะหดหายไปเกือบหมด
 แตถาเราเปล่ียนใจ ใชเงินจํานวนเดียวกันน้ี
ไปซื้อกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุน จะทําให
เราสามารถลงทนุในหุนไดหลายๆ ตวัพรอมกนั
หรือจะนําไปซ้ือกองทุนที่กระจายการลงทุน

ในสินทรัพยหลากหลาย เชน ลงทุนในหุน
และตราสารหน้ีพรอมกัน ซึ่งเปนการกระจาย
การลงทุนแบบนี้ชวยใหความเส่ียงลดลง
 นั่นเพราะโอกาสท่ีสินทรัพยทุกตัวจะรวง
พรอมๆ กันน้ันเปนไปไดยากมาก
 นอกจากนี้  กองทุนรวมยั งสามารถ
ลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลาย ซึ่งบางอยาง
มนุษยเงินเดือนตัวเล็กๆ อยางเราแทบจะไมมีโอกาส
ไดลงทุน เชน โรงแรม สนามบิน หางสรรพสินคา 
โรงไฟฟา รถไฟฟา และโทรคมนาคม
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 ถาคดิวาสนิทรพัยเพ่ือการลงทุน มใีหเลอืกหลากหลายประเภทแลว ตองบอกวากองทุนรวม
มีใหเลือกมากกวา และนาจะตอบโจทยมนุษยเงินเดือนไดมากกวา

มีสารพัดนโยบาย
ให�เลือกลงทุน

กองทุนตลาดเงิน 
(Money Market Fund)
 กองทุนประเภทน้ีจะนําเงินไปลงทุน
ในตราสารหน้ีที่มีอายุคงเหลือตํ่ากวา 1 ป 
จึงทําใหกองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงตํ่า 
และมีสภาพคลองสูง สามารถนํามาทดแทน
การฝากเงนิกบัธนาคารได และเหมาะจะเปน
แหลงพักเงินในชวงท่ียังไมรูจะลงทุนอะไรดี

กองทุนตราสารหน้ี 
(Fixed Income Fund)
 เปนกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารหน้ี ซึ่งสามารถลงทุนไดทั้ ง
ตราสารหน้ีในประเทศ และตราสารหนี้
ตางประเทศ โดยกองทุนตราสารหนี้ที่ไดรับ
ความนิยมจากนักลงทนุมากท่ีสดุ คอื กองทนุ
ที่กําหนดระยะเวลาการลงทุนแนนอน และ
สามารถคาดการณผลตอบแทนไดลวงหนา 
เหมือนกับเงินฝากประจํา

กองทุนรวมผสมยืดหยุ�น 
(Flexible Portfolio Fund)
 ธรรมชาติของกองทุนประเภทนี้จะให
ผลตอบแทนระดับกลางๆ ไมสูงจนเตะตา 
แตก็ไมขาดทุนจนนากลัว และระดับความเส่ียง
กอ็ยูในระดับกลางๆ ดวยเหมือนกัน เนือ่งจาก
สามารถลงทุนไดทั้งหุน และตราสารหน้ี 

โดยผูจัดการกองทุนจะเปนคนตัดสินใจวา
ตอนไหนควรจะลงทุนหุนและตราสารหนี้ 
ในสัดสวนเทาไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
 นอกจากนี้  บางกองทุนยั งกํ าหนด
วัตถุประสงคในการลงทุนชัดเจน เชน กองทุน
ที่จัดพอรตลงทุนตามชวงอายุ เปนเหมือน 
“กองทนุสาํเรจ็รปู” ทีท่าํใหเราไมตองจดัพอรต 
และคอยปรับพอรตการลงทุนดวยตัวเอง

กองทุนตราสารทุน 
(Equity Fund)
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดให
กองทุนหุนตองลงทุนในหุนไมตํ่ากวา 65% 
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ อีก 35% ที่เหลือ 
สามารถลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ ได แตในทาง
ปฏิบัติแลว กองทุนหุนสวนใหญก็จะถือหุน
เกือบเต็มเพดานที่ ก.ล.ต. กําหนดไว อาจมี
เงินสดเก็บไวเล็กนอยเผ่ือไวสําหรับการไถถอน
หนวยลงทุน
 กองทุนหุ นแตละกองทุนจะมีส ไตล
การลงทุนที่แตกตางกัน บางกองทุนอาจเนน
ลงทุนหุนขนาดใหญ บางกองทุนชอบหุนขนาด
เลก็ บางกองทุนมคีวามชัดเจนวาเปนการลงทุน
ระยะยาว ขณะท่ีบางกองทุนอาจพยายาม
หาจังหวะในการทํากําไรระยะส้ัน
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กองทุนรวมท่ีลงทุนในต�างประเทศ 
(Foreign Investment Fund : FIF) 
 กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ ไมวาจะเปนการลงทุนในหุน ตราสารหน้ี 
หรือสินทรัพยอื่นๆ ก็จะเรียกรวมๆ วา กองทุน FIF ยอมาจาก Foreign Investment Fund 
ซึ่งถือเปนกองทุนที่ชวย “เปดโลกการลงทุน” ใหกับนักลงทุนเปนอยางมาก
 เพราะนอกจากจะชวยใหเราสามารถออกไปหาผลตอบแทนจากประเทศตางๆ ทั่วทุก
มุมโลก โดยไมตองใชเงินลงทุนจํานวนเหมือนกับการออกไปลงทุนดวยตัวเองแลว ยังทําให
เรามีโอกาสลงทุนในสินทรัพยบางอยางที่ไมมีในประเทศไทย

กองทุนรวมหุ�นระยะยาว 
(Long Term Equity Fund : LTF) 
 กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เปนของขวัญจากภาครัฐที่ออกมาเพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุนในหุนระยะยาวแทนที่จะเปนการซื้อๆ ขายๆ เก็งกําไรกันรายวัน เพราะฉะนั้น นักลงทุน
ที่นําเงินมาลงทุนในกองทุนน้ีจะไดสิทธิลดหยอนภาษีเปนของแถม เพียงแตตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่วางไว

หมายเหตุ: ข�อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามท่ีเว็บไซต�กรมสรรพากร www.rd.go.th 

 นอกจากนี ้บางกองทนุยงัม ี“ธมี” การลงทนุเฉพาะตวั เชน ลงทนุเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม 
หรือลงทุนในหุนที่ไดประโยชนจากการเปล่ียนแปลงสําคัญๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น

เงื่อนไขการลงทุน LTF

สิทธิประโยชน�ทางภาษี

เม่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน นักลงทุนจะได�สิทธิประโยชน�ทางภาษี 2 ข�อ คือ
 1. เงินค�าซื้อหน�วยลงทุน กองทุน LTF จะได�รับยกเว�นไม�ต�องนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
  เงินได�บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม�เกิน 15% ของเงินได�ในแต�ละป� และต�องไม�เกิน
   500,000 บาท
 2. กําไรจากการขายคืนหน�วยลงทุน (Capital Gain) ไม�ต�องนําไปคํานวณเพ่ือเสียภาษี
  เงินได�บุคคลธรรมดา

ต�องซื้อและถือหน�วยลงทุนไว� ไม�น�อยกว�า 7 ป� (นับตามปฏิทิน) เช�น เงินลงทุนแต�ละยอดที่ซื้อ
ในระหว�างป� 2560 จะครบเงื่อนไขตั้งแต�เดือน ม.ค. ป� 2566 เป�นต�นไป
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 ในฐานะที่กองทุน LTF ถือเปนกองทุนหุน ดังน้ัน จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
กองทุนหุน คือ ตองมีหุนในพอรตไมนอยกวา 65% ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ แตหากเจาะลึกลง
ไปสามารถแบงกองทุน LTF ที่มีอยูกวา 50 กองทุน ออกเปน 3 กลุม ไดแก
 1. ลงทุนในหุนเปนสวนใหญ ทําใหผลตอบแทนข้ึนลงหวือหวาไปพรอมกับตลาดหุน สวนจะ 
  มากกวาหรือนอยกวาตลาดน้ัน ขึ้นอยูกับฝมือของผูจัดการกองทุน จึงเหมาะกับ
  นักลงทุนที่รับความผันผวนไดมาก
 2. ลงทุนในตราสารหนี้ในสัดสวนที่มากพอควร หรือเกือบ 35% ของสินทรัพย เพื่อลด
  ความผนัผวนของหุนลง เพราะฉะนัน้เวลาเลอืกลงทนุจะตองคดิถงึคุณภาพของตราสารหนี้
  ท่ีกองทุนเขาลงทุนดวย
 3. มกีารลงทุนในอนุพนัธเพ่ือลดความผันผวนของหุนลง (แตปจจุบนักองทุนในกลุมนีไ้มเปด
  ขายใหกับนักลงทุนแลว)

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

เงื่อนไขการลงทุน RMF สิทธิประโยชน�ทางภาษี

 กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 
เปนกองทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 
เพื่อกระตุนเตือนใหคนทั่วไปใหความสําคัญ
กับการวางแผนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ 
 ดังนั้น กองทุน RMF จึงมีนโยบาย
การลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแตการลงทุนที่มี
ความเส่ียงต่ํา เชน ตลาดเงิน ตราสารหน้ี 
ความเส่ียงปานกลาง และความเสี่ยงสูง 
เชน หุนในประเทศ หุนตางประเทศ เพื่อให

สามารถจัดพอรตไดเหมาะกับแตละชวงวยั และ
ปรับสัดสวนการลงทุนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
 แตเพราะกองทุน RMF เปนกองทุนที่มี
เงื่อนไขพิเศษไมเหมือนกองทุนรวมทั่วๆ ไป 
คือ ถาขายกองทุนกอนที่อายุจะครบ 55 ป 
จะตองคืนเงินภาษีที่ไดรับมาทั้งหมดคืนให
สรรพากรไปจึงไมสามารถขายกองทุนนั้น
แลวมาซ้ือกองทุนนี้ไดตามอําเภอใจ แตจะทํา
ไดเพียง “สับเปลี่ยนหนวยลงทุน”

 • เงินค�าซ้ือหน�วยลงทุนได�รับยกเว�นภาษีเงินได�
บุคคลธรรมดา ตามท่ีลงทุนจริง สูงสุดไม�เกิน 
15% ของรายได�ในแต�ละป� โดยเม่ือรวมกับเงินสะสม
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรอืกองทนุบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ (กบข.) และประกันแบบบํานาญแล�ว 
ต�องรวมกันไม�เกิน 500,000 บาท

• กําไรจากการขายหน�วยลงทุน ได�รับยกเว�น
ไม�ต�องไปคํานวณรวมกับเงินได� เพื่อเสียภาษีเงินได�
บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ : ข�อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามท่ีเว็บไซต�กรมสรรพากร www.rd.go.th 
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 ขณะที่การสับเปลี่ยนกองทุนจะตองเปนการเปล่ียนจาก RMF กองทุนหนึ่งไป RMF
อีกกองทุนหนึ่งเทานั้น ไมสามารถโอนขามประเภทได โดยจะยายไปมาอยูในบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกัน หรือยายไป บลจ.อื่นก็ได เพียงแตตองโอนยายภายใน
5 วันทําการจึงจะไมผิดเงื่อนไข

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� 
(Property Fund)
 กองทุนประเภทนี้มีนโยบายลงทุนใน
อสั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  โ ด ยล งทุ น ไ ด เ ฉพ า ะ
อสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่ประเภทตามที่ ก.ล.ต. 
กาํหนดเทานัน้ เชน อาคารสํานกังาน ศนูยการคา 
นิคมอุตสาหกรรม โกดังสินคา โรงแรม และสนามบิน
 แตกองทุนสามารถลง ทุนได ท้ั งแบบ 
“ซ้ือกรรมสิทธ์ิ” (Freehold) หรือ “สิทธิการเชา” 
(Leasehold)
 รายไดของกองทุนจะมาจากการเชาใช
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาไปลงทุน จากนั้น
ก็นํามาจายเปนเงินปนผลใหกับนักลงทุนอยาง
สม่ําเสมอ (นอกจากน้ี ในกรณีที่เปนการซ้ือ
กรรมสิทธ์ิอาจจะมีกําไรเพิ่มเติม หากกองทุน
ไดกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยในอนาคต)
 และหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุน
คร้ังแรก (IPO) จะตองนาํกองทนุน้ีไปจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหนักลงทุนซื้องาย
ขายคลองไดเหมือนหุนตัวหนึ่ง
 แตหลังจากป  2557 จะไมมีกองทุน
อสังหาริมทรัพยกองทุนใหมๆ ออกมาขาย หรือ
การเพิ่มทุนของกองทุนเดิมอีกแลว เพราะการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยจะเปล่ียนรูปแบบเปน 
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(REITs) ซึ่งมีความเปนสากลมากขึ้น

กองทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� 
(Real Estate Investment Trust : REITs)
 กองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหา
ริมทรัพย (REITs) มีความใกลเคียงกับ
กองทุนอสังหาริมทรัพยคอนขางมาก เพราะ
เปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยมี
รายไดจากคาเชา และนักลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนจากเงินปนผลเชนเดียวกัน
 แต  R E I Ts  สามา รถล งทุ น ใน
อสังหาริมทรัพยประเภทไหนก็ได รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพยในตางประเทศ เพียงแต
ตองไมเปนอสังหาริมทรัพย “ท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยว�าผู�เช�าจะนําไปใช�ประกอบธุรกิจที่
ไม�ชอบด�วยกฎหมาย หรือเป�นธุรกิจที่ขัดต�อ
ศีลธรรม”

 นอกจากน้ี ยังสามารถกูยืมเงินได
ไมเกนิ 35% ของมลูคาทรพัยสนิ แตอาจกูได
ถึง 60% ถามีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
ระดับนาลงทุน โดยการเปดโอกาสใหกูยืม
ไดมากขึ้นจะทําใหนักลงทุนมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพิมขขึน
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ทริกเกอร�ฟันด� (Trigger Fund)
 ทริกเกอรฟนด หรือทารเก็ตฟนด (Target Fund) สวนใหญจะเปนกองทุนท่ีลงทุนในหุน 
อาจลงทุนหุนในประเทศ หรือตางประเทศก็ได แตสิ่งที่ทําใหกองทุนประเภทน้ีพิเศษกวากองทุน
หุนท่ัวไป คือ กองทุนจะบอกไวเลยวา กองทุนน้ีต้ังใจจะทํากําไรใหไดก่ีเปอรเซ็นต ภายในเวลาก่ีเดือน 
 กรณีที่กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดตามเปาหมายท่ีวางไว ภายในเวลาท่ีกําหนด 
กองทุนก็จะปดกองทุนคืนเงินใหนักลงทุนทันที
 แตหากถึงกําหนดเวลาที่ตั้งไวแลว กองทุนยังไมสามารถทําผลตอบแทนไดตามที่ตั้ง
เปาหมายไว อาจปดกองทุนแลวคืนเงินลงทุนก็ได หรือจะเปล่ียนรูปแบบกลับมาเปนกองทุนหุน
แบบทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นถาคิดจะลงทุนในกองทุนประเภทนี้ตองเตือนตัวเองไวดวยวา
กองทุนไมไดรับประกันวาจะไดผลตอบแทนตามเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้ กองทุนอาจขาดทุน
ก็ได ถากองทุนออกมาในจังหวะท่ีไมถูกตอง
 ถือเปนนวัตกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย เพราะไมมีชาติใดในโลกที่มีกองทุน
รูปแบบนี้ แถมยังเปนกองทุนที่ไดรับความนิยมอีกดวย เพราะเขาวากันวา นักลงทุนไทยชอบ
ที่จะรูลวงหนาวาจะไดผลตอบแทนเทาไร และใชเวลานานแคไหน

กองทุนรวมสินค�าโภคภัณฑ� 
(Commodity Fund)
 นอกจากการซ้ือทองคําแทงหรือ
ทองคํารูปพรรณแลว มนุษยเงินเดือน
อยางเราแทบจะไมมีโอกาสลงทุนสินคา
โภคภัณฑ (ยกเวนวาจะเปนนักลงทุน
ที่ เชี่ ย วช าญมากพอที่ จ ะล งทุ นกั บ
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา)
 แตเราสามารถลงทุนทองคํา นํ้ามัน
หรือสินคาเกษตร ผานกองทุนสินคา
โภคภัณฑท่ีมีนโยบายลงทุนในสินคาเหลาน้ี
ซึ่งอาจจะเปนการลงทุนโดยตรง เชน 
กองทุนทองคําท่ีซ้ือทองคํามาเก็บเอาไวจริงๆ 
หรือลงทุนผานตราสารทางการเงินอ่ืน 
เชน กองทุนทองคําที่ลงทุนผานกองทุน
อีทีเอฟอีกทีหนึ่ง หรือกองทุนนํ้ํามันที่
ลงทุนในออยลฟวเจอรส เปนตน

กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure Fund)
 กองทุนโครงสรางพื้นฐานจะลงทุนในกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ เชน ไฟฟา ประปา 
ทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือนํ้าลึก โทรคมนาคม 
รถไฟฟา หรือรถไฟฟาใตดิน โดยรายไดของ
กองทุนจะมาจากรายไดจากการดําเนินงานของ
กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
 จากน้ันกองทุนจะนํารายไดมาจายเปนเงินปนผล 
ซึ่งขอดีอยางหน่ึงของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 
คือ เงินปนผลท่ีไดรับไมตองเสียภาษีเงินปนผล 10% 
เหมือนกับเงินปนผลที่ไดจากกองทุนประเภทอื่น
 นอกจากนี้ หลังจากการเปดขายครั้งแรกแลว 
กองทนุจะตองเขาไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ 
เหมือนเปนหุนตัวหนึ่ง เพื่อทําใหเราสามารถซื้อ
ขายไดงายขึ้น และอาจจะมีโอกาสไดกําไรถาราคา
หนวยลงทุนเพ่ิมขึ้น

ณฑ� 

ํ  ใ ิ
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กองทุนรวมหน�วยลงทุน 
(Fund of Fund)
 กองทุนรวมหนวยลงทุนเปนกองทุนที่
ลงทุนในกองทุนรวมอื่นอีกที ซึ่งจะเห็นได
บอยๆ ในกองทุน FIF โดยเฉพาะการลงทุนที่
ตองอาศัยความรูความเช่ียวชาญเฉพาะ
 ถ า เปนการลง ทุนในกองทุน อ่ืนแค
กองทุนเดียว เรยีกวา Feeder Fund แตถาลงทนุ
ในหลายๆ กองทนุจะเรยีกวา Fund of Funds 
 นอกจากนี้ กองทุนรวมในประเทศ
ก็อาจจะใชรูปแบบ “กองทุนรวมหนวยลงทุน” 
ก็ได เชนกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย หรือกองทุน REITs หลายๆ 
กองทุน

กองทุนอีทีเอฟ
(Exchange Traded Fund: ETF)
 อีทีเอฟเปนลูกผสมระหวางหุนกับกองทุนรวม 
ท่ีรวมเอาขอดีของการลงทุนในหุนและกองทุนรวม
มาไวดวยกัน
 โดยที่หุนจะสามารถซ้ือขายทํากําไร (หรือ
ขาดทุน) ไดตลอดทั้งวัน แตตองเลือกวา จะซื้อ
หุนบรษิทัอะไร ซึง่สาํหรบัคนเงนินอยๆ คงเลอืก
ซื้อไดไมกี่ตัว ขณะท่ีการซ้ือกองทุนหุนเหมือน
กับการซื้อหุนไดหลายๆ ตัวในคราวเดียวกัน 
แตจะรูราคาซื้อขายเม่ือสิ้นวันเทานั้น
 ดงันัน้ อทีเีอฟ จงึเปนเหมือนกบัเราซือ้หุน
ไดหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน แบบเดียวกับกองทุนหุน
(ที่ลงทุนอางอิงกับดชันีหุน) แตเปนการซื้อขาย
กันในตลาดหลักทรัพยฯเหมือนกับหุน
 แตอีที เอฟไม ไดมีแคหุ น ในประเทศ
อยางเดียว ยังสามารถลงทุนหุนตางประเทศ
ไดดวย นอกจากน้ี ยังมีอีที เอฟลงทุนใน
สินทรัพยประเภทอื่นๆ ไดอีก เชน อีทีเอฟ
ทองคํา ซึ่งทําใหเราสามารถซื้อขายทองคําได
เหมือนกับวา เปนหุนตัวหนึ่งุ
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 ถานับขอดีของกองทุนรวมไดมากขนาดน้ี ก็นาจะทําใหมนุษยเงินเดือนตกหลุมรักกองทุนรวม
ไดบาง แตขอใหคิดถึง 3 เรื่องตอไปนี้ กอนท่ีจะเร่ิมเดินหนาลุย

 อยางท่ีเห็นกันแลววา กองทุนรวมสามารถลงทุนไดหลากหลายขนาดไหน เพราะฉะน้ัน
กอนจะตัดสินใจลงทุนตองแนใจวา “รูจัก” กองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว

 นอกจากการแบ�งกองทนุตามประเภทของสินทรัพย�ท่ีลงทุนแล�ว ยังสามารถแบ�งกองทุน
ออกเป�น 2 กลุ�ม ตามวิธีบริหารจัดการ โดยกลุ�มหน่ึงจะเรียกว�า “Active Fund” และอีก
กลุ�มหน่ึงเรียกว�า “Passive Fund”

กองทุนท่ีมีการบริหารแบบ Active
 ผู�จัดการกองทุนจะศึกษา วิเคราะห� และเลือกสินทรัพย�ท่ีจะลงทุน มีการซื้อขายทํา
กําไรในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีเป�าหมายท่ีจะสร�างผลตอบแทนให�มากกว�าผลตอบแทน
ของดัชนีอ�างอิง
 อย�างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของกองทุนท่ีมีวิธีการบริหารแบบน้ีจะ “แพ�” หรือ 
“ชนะ” ดัชนีอ�างอิง ก็ขึ้นอยู�กับฝ�มือของผู�จัดการกองทุน รวมทั้งภาวะตลาดในแต�ละช�วง

กองทุนท่ีมีการบริหารแบบ Passive
 การลงทุนของกองทุนกลุ�มน้ีไม�ต�องการผลดําเนินงานท่ี “ชนะ” ดชันีอ�างองิ แต�ต�องการ
เพียงแค�ผลตอบแทนท่ี “ใกล�เคียง” กับดัชนีอ�างอิง เพราะฉะน้ันจึงลงทุนเลียนแบบดัชนี
ท่ีอ�างอิง  เช�น กองทุนท่ีต�องการผลตอบแทนเท�ากับดัชนี SET50 ก็จะกระจายการลงทุน
ในหุ�นท่ีอยู�ในกลุ�ม SET50
 แม�จะดูเหมือนว�า กองทุนท่ีมีการบริหารแบบ Passive จะไม�มีทางชนะกองทุนท่ีมี
วธีิการบริหารแบบ Active แต�ในบางช�วงเวลา โดยเฉพาะในเวลาท่ีภาวะตลาดไม�ด ีPassive 
Fund สามารถเอาชนะ Active Fund ได�อย�างสบายๆ

Active vs Passive

ก�อนตัดสิน
ซ้ือกองทุนรวม 

นโยบายลงทุนและเง่ือนไข
1.

ไ 
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วิธีการทําความรู�จักก็ไม�ยาก แค�รู�ว�า

 •  มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพยใดบาง รายละเอียดการลงทุนเปนอยางไร
 •  มีวิธีการบริหารจัดการแบบไหน
 •  มีความเสี่ยงอยูในระดับใด (ก.ล.ต. จัดระดับความเส่ียงของกองทุนรวมเอาไว 8 ระดับ
     เริ่มจากระดับ 1 เสี่ยงนอยสุด ไปจนถึงระดับ 8 เสี่ยงมากที่สุด)
 •  มีสภาพคลองหรือไม เพราะบางกองทุนสามารถซ้ือขายไดทุกวัน แตบางกองทุนซื้อแลว
    ขายไมไดจนกวาจะครบกําหนด และถาขายแลวอีกก่ีวันถงึจะไดรับเงิน
 เพราะแมวาจะเปนกองทุนประเภทเดียวกัน แตจะมีนโยบายปลีกยอยที่แตกตางกัน
 นอกจากน้ี แตละกองทุนอาจจะมีเงื่อนไขเฉพาะของแตละกองทุน เพราะฉะน้ันตองศึกษา
ใหรูจักและเขาใจเสียกอน เพื่อจะไดประเมินไดวาเราจะสามารถยอมรับเงื่อนไขพิเศษเหลานั้น
ไดหรือไม
 สิ่งเหลานี้สามารถศึกษาไดจาก “หนังสือชี้ชวน” ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) 
จะเตรียมเอาไวใหนักลงทุนศึกษารายละเอียดของกองทุน
 แตถาเห็นตัวหนังสือเยอะขอมูลมากๆ แลวตาลายรูสึกคลายจะเปนลม อยางนอยที่สุด
ก็ขอใหอาน “หนังสือชี้ชวนส�วนสรุป” ก็ยังดี หรืออานแลวก็ยังไมแนใจวา เขาใจถูกตองหรือไมก็
สามารถโทรศัพทไปสอบถามเจาหนาที่ของ บลจ. โดยตรงไดเลย
 เพราะหากเกิดเหตุการณไมคาดคิด หรือหลายอยางไมเปนไปอยางที่หวังจะไดไมตกใจ 
และยืดอกพกความมั่นใจบอกกับใครๆ วา “เรารูอยูแลว”

 การลงทุนในกองทุนรวม จะใหผลตอบแทนได 2 แบบ คือ กําไรจากการดําเนินงาน
และเงินปนผล (บางกองทุนอาจจะบอกวา ไมมีนโยบายจายเงินปนผล แตจะขาย
หนวยลงทุนใหเราแบบอัตโนมัติเม่ือกองทุนมีกําไรถึงระดับหน่ึง ซ่ึงวิธีการน้ีทําใหเรามีรายได
เขามาสมํ่าเสมอเหมือนกับการจายเงินปนผล แตไมตองเสียภาษีปนผล 10%)
 เพราะฉะนัน้กอนจะตดัสนิใจลงทนุควรจะรูวา เราตองการผลตอบแทนรปูแบบไหน 
และกองทุนที่คิดจะเขาไปลงทุนจะใหผลตอบแทนตามที่เราหวังไวไดหรือไม
 แมวาจะมีคําเตือนเอาไววา “ผลตอบแทนในอดีตไม�ใช�เครื่องยืนยันผลตอบแทน

ในอนาคต” แตก็อดไมไดที่จะขอดูผลดําเนินงานท่ีผานมาของกองทุนสักนิดเพื่อ
ความสบายใจวากองทุนที่เรากําลังจะหอบเงินไปใหเขาบริหารจัดการมีผลงานดีแคไหน

ผลตอบแทน
2.
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 การตัดสินวากองทุนไหนผลงานดีหรือไมดี ตองใชการเปรียบเทียบ
 อย�างแรก คอื เปรยีบเทยีบกบัดชันีมาตรฐาน (Benchmark) ของกองทนุนัน้วา ทาํได
ดกีวาหรอืแยกวา เชน กองทนุหุนไทย กจ็ะใชดชันีหุนไทยเปนตัวเปรยีบเทยีบ ถากองทนุ
ไหนทํากําไรไดดีกวาก็ถือวาใชได
 อย�างที่สอง คือ เปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน 
แตตองแนใจวาเปนกองทนุท่ีมนีโยบายแบบเดียวกนัจรงิๆ ถงึจะยตุธิรรม และถานํากองทนุ
มาเรียงลําดับจากกองทุนที่ใหผลตอบแทนมากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด กองทุนที่มีผลงาน
อยูใน 25% แรกก็ถือวาใชได
 อย�างท่ีสาม เปรียบเทียบกับผลงานในอดีตของกองทุนเอง เพื่อดูวาสามารถทํา
ผลงานที่ดีไดแบบคงเสนคงวาหรือไม มีความสมํ่าเสมอหรือไม เพราะสิ่งนี้จะชวยยืนยัน
ไดวา ผูจัดการกองทุนมีฝมือจริง ไมไดกําไรเพราะโชคชวย
 เราสามารถหาขอมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 อยางไดจาก
www.morningstarthailand.com และ www.aimc.or.th

 ในตางประเทศนกัลงทนุจะใหความสาํคญั
กับ “คาใชจาย” ของกองทุนเปนอยางมาก 
เพราะกองทุนในตางประเทศคิดคาธรรมเนียม
ตางๆ คอนขางสูง แตกองทุนไทย แมวาจะ
กําหนดเพดานคาธรรมเนียมเอาไวสูง แตคิด
คาธรรมเนียมไมสูงเทาท่ีกําหนดไว
 แมวา คาธรรมเนียมจะนอยนิด แตก็มีผล
ตอผลตอบแทนที่เราจะไดรับ ในกรณีที่เปน
กองทุนประเภทเดียวกัน มีนโยบายการลงทุน
เหมือนกัน กองทุนท่ีคิดคาธรรมเนียมสูงก็อาจจะ
ไดผลตอบแทนนอยกวาก็ได (แตไมเสมอไป)

การตัดสิน
ต�องใช�

การเปรียบเทียบ

ค�าธรรมเนียมต�างๆ
3.

 คาธรรมเนียม หรือ คาใชจายสําหรับ
การลงทุนในกองทุนรวม มี 2 ประเภทใหญๆ 
ไดแก คาธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน และ
คาธรรมเนียมที่เก็บจากนักลงทุน
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 •  คาธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน เปนคาที่ธรรมเนียมรายการใหญสุดในประเภทนี้ คือ 
  คาบริหารจัดการกองทุน หรือคาจางผูจัดการกองทุน ซ่ึงจะคิดตามความยากงายในการลงทุน 
  • กองทุนหุนจะสูงกวากองทุนตราสารหน้ี
  • กองทุนหุนตางประเทศจะสูงกวากองทุนหุนในประเทศ
  • กองทุนที่บริหารแบบ Active จะสูงกวาแบบ Passive
  และจะเรียกเก็บไมวากองทุนจะกําไรหรือขาดทุน แตเราแทบจะไมรูสึกวามีคาใชจาย
  สวนนี้อยู เพราะผลดําเนินงานของกองทุนที่เราเห็นถูกหักคาใชจายนี้ไปแลว
 •  คาธรรมเนียมที่เก็บจากนักลงทุน ไดแก คาธรรมเนียมในการซื้อขาย สับเปลี่ยน หรือ 
  โอนยายไป บลจ.อ่ืน เพราะฉะน้ันถาเราไมใชนักลงทุนท่ีชอบซ้ือๆ ขายๆ ก็ไมตองเปนหวงมากนัก

 นอกจากน้ี ในบางชวงเวลา เชน การเปดขายกองทุนครั้งแรก บลจ.ก็จะไมเก็บคาธรรมเนียม
การซ้ือ แตบางกองทุนอาจจะกําหนดคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนไวสงูกวาคาธรรมเนียมซือ้ 
เพราะอยากใหเปนนักลงทุนระยะยาว
 ถาคิดจะลงทุนในกองทุนรวม ไมวาจะเปนกองทุนอะไร หรือแมแตสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ 
ก็ควรจะซื้อเพราะเราคิดวา เหมาะสมกับตัวเรา อยาซื้อเพียงเพราะมีเจาหนาที่สาวสวยออดออน 
“ชวยหนูหนอย หนูกําลังจะทํายอด” (จริงๆ แลว คนขายกองทุนที่เปนมืออาชีพนาจะเลิกใชมุกนี้
กับลูกคาไปแลว)

 นอกจากนี ้หลังจากตัดสนิใจลงทนุไปแลว แมวาจะมมีอือาชพี
มาชวยเราลงทุน แตเราก็ตองคอยติดตามผลการลงทุนอยูเสมอ
 เพราะเงินลงทุนเปนของเรา และดอกผลท่ีจะเกิดจากการลงทุน
ก็เปนของเราเชนกัน
 เราสามารถติดตามขอมูลตางๆ เหลาน้ีไดในเว็บไซตของ
แตละ บลจ. โดยเขาไปดูขอมูล “สรุปสาระสําคัญของกองทุน” 

(Fund Fact Sheet) ในนัน้จะบอกขอมลูของกองทนุในชวงทีผ่านมา
ตั้งแตนโยบายการลงทุน สินทรัพยที่ลงทุน ผลการดําเนินงาน
ของกองทุน และคาธรรมเนียม
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 ตัวก็เตรียมแลว แตถาตองตัดสินใจซ้ือๆ ขายๆ ทํากําไรดวยตัวเอง ก็ไมแนใจวาจะไหวไหม
 สตางคก็เตรียมแลว แตติดขัดนิดเดียว ตรงท่ีมีสตางคอยูนิดเดียวน่ีละ แลวแบบน้ีจะไหวไหม
ใจก็เตรียมแลว แตก็หวั่นๆ อยูวาเมื่อเวลาที่ตองเผชิญหนากับสถานการณไมคาดคิด ก็ไมรูวา 
จะไหวไหม
 ถาเปนแบบน้ี แนะนํา “สุดยอดกลยุทธ�การลงทุน” ที่เรียกวา การลงทุนแบบเฉล่ียต�นทุน
 (Dollar Cost Averaging หรือ DCA) คือ การลงทุนในจํานวนเงินเทาๆ กัน (จะมากหรือนอย
กไ็มวากนั) แตตองลงทนุเปนประจาํ อยางสมํา่เสมอตามระยะเวลาทีก่าํหนดไว อาจจะเปนสัปดาห
ละครั้ง เดือนละสองครั้ง หรือเดือนละคร้ังก็ได
 สุดยอดกลยุทธ� DCA น้ี จะชวยขจัดทุกปญหาท่ีทําใหเราลังเลท่ีจะลงทุนออกไปจนหมด เพราะ...

1. กลยุทธ� DCA ทําใหเราไมตองคอย
ติดตามภาวะตลาด หรือสถานการณ
การลงทนุตลอดเวลา จงึไมตองมคีวามรู
เรือ่งการลงทุนจนถึงชัน้เซียน เพราะไมวา
เวลาไหน ตลาดจะเปนอยางไร ราคาจะข้ึน
หรือลงไปแคไหน เราก็ทําเพียงอยางเดียว 
คือ ลงทุน ลงทุน และลงทุน ตามเวลา
ที่กําหนดไว

2. กลยุทธ� DCA ไมจําเปนตองใชเงินมากในการ
ลงทุนแตละครั้ง โดยเฉพาะถาเปนการลงทุน
ในกองทุนรวม ใชเงินเริ่มตนขั้นต่ํา 500 บาท 
เทาน้ัน ซึ่งตอนน้ี บลจ.แทบทุกแหงมีบริการ
ใหนักลงทุนใชกลยุทธ DCA ในการลงทุน 
(แตอาจจะมีชื่อเรียกตางกันไป) 
 นอกจากน้ี ยังใชกลยุทธนี้ในการลงทุน
สินทรัพยอื่นไดอีก เชน หุนหรือทองคํา เพราะ
ในปจจุบันมีโบรกเกอรบางแหงเปดใหลงทุน
แบบเฉลี่ยตนทุน ดวยเงินจํานวนไมมาก

3. กลยุทธ� DCA ทําใหไมกลัววาจะซื้อของแพง เพราะเมื่อลงทุนไปอยางตอเนื่อง ราคาที่เรา
ซื้อหรือลงทุนไปท้ังหมดก็จะ “เฉล่ียตนทุน” ใหเราเอง (ตามช่ือกลยุทธ) เพราะเวลา 
“ของถูก” เราก็จะซื้อของน้ันมาตุนไวมากๆ แตถาของแพงเราก็ซื้อของนั้นไดนอยลง
 ตัวอยางเชน การลงทุนหุน ABC แบบเฉล่ียตนทุน โดยวางแผนจะลงทุนเดือนละ 2,000 บาท 
  • เดือนแรก ราคาอยูที่หุนละ 8 บาท จะซื้อได 250 หุน
  • เดือนที่สอง ราคาหุนตกลงมาเหลือ 5 บาท จะซื้อหุนได 400 หุน
  • เดือนที่สาม ราคากลับมาอยูที่ 8 บาท จะซื้อได 250 หุน
  • เดือนที่สี่ ราคาขึ้นไปอยูที่หุนละ 10 บาท จะซื้อเพียง 200 หุน

ลงทุนไม�มาก 
แต�รวยได�ไม�ยาก     
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 เพราะฉะน้ันเทากับวา ใน 4 เดือน ที่ผานมา เรามีหุนอยู 1,100 หุน โดยใชเงินลงทุน
ไปทั้งหมด 8,000 บาท เทากับวา ตนทุนในการซ้ือหุน ABC อยูที่หุนละ 7.27 บาท
 เห็นแบบน้ีแลว ตอนหุนตกเราอาจจะดีใจ เพราะไดซื้อหุนราคาถูกไดมากข้ึน

4. กลยุทธ� DCA ชวยเราสรางวินัยการลงทุน (ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการลงทุน) ไดโดย
ไมรูตัวจากการทีเ่ราลงทนุเปนประจาํอยางสมํา่เสมอ ไมตองรูวาภาวะตลาดจะเปนแบบไหน 
ไมสนใจราคาวา จะถูกหรือแพง

 เพียงแคไปเปดบัญชีกับ บลจ . หรือ 
โบรกเกอร ทีจ่ะลงทนุ แลวใชระบบใหตดับญัชี
แบบอัตโนมัติ  ตามจํานวนเงิน และระยะเวลา
ที่เราตองการ ซึ่งเมื่อถึงเวลาท่ีตั้งไว ระบบจะ
ตัดเงินตามจํานวนท่ีกําหนดออกไปลงทุน
ใหเราทันที

 เพราะฉะนั้นจึงแนะนําใหตัดเงินจาก
บัญชีเงินเดือนจะสะดวกมากท่ีสุด และ
ต้ังเวลาลงทุนในวันท่ีเงินเดือนออก เพราะ
ทันทีที่เงินเดือนโอนเขาบัญชี เราจะหักออก
ไปลงทนุทนัที ตามสตูร มนษุยเงนิเดอืนเปะ 
นั่นคือ “ออมกอน เหลือแลวคอยใช”
 นอกจากนี ้การลงทนุยงัจะสะดวกมาก
ขึ้น ถาเปดใชบริการทางอินเทอรเน็ตเพ่ิม
เขาไปดวย เพราะเราสามารถปรับเปล่ียน
คําสั่งไดตลอดเวลา
 ถาลงทุนตามกลยุทธ DCA แบบไมขาด
ตกบกพรอง มนุษยเงินเดือนก็รวยไดไมยาก

  เงินเดือน กับ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนของคูกัน 
เพราะเงินเดือนออกเมื่อไร ถูกหักภาษีไวทันที เห็นตัวเลขที่
ถกูหกัในแตละเดอืนแลวก็ปวดใจ เพราะเงนิเดอืนทีม่นีอยอยู
แลวพอถูกหักก็ยิ่งนอยลงไปอีก และเมื่อเงินเดือนมากขึ้น
ยิ่งถูกหักภาษีมากขึ้น
 แต ไม ว าจะเงิน เดือนมาก  หรือ เงิน เดือนนอย 
ถา “วางแผนภาษี” อยางดี ก็ทําให “ภาษีเป�นศูนย�” ไดทั้งน้ัน

วางแผนอย�างดี 
‘ภาษีเป�นศูนย�’   

5. กลยุทธ� DCA ทาํใหมนษุยเงนิเดอืนรวยแบบ
อตัโนมัต ิเพราะการลงทุนแบบน้ีสามารถทําได
งายมาก ไมวาจะเปนการลงทุนในกองทุนรวม 
หุน หรือทองคํา เพราะ บลจ. และโบรกเกอร 
จะมรีะบบทีท่าํใหการลงทุนเปนแบบอัตโนมตั ิ
เราแทบจะไมตองทําอะไรเลย
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ตัวอย�างการใช�สิทธิลดหย�อนภาษี 100%

มนุษย�เงินเดือน ก.

มีรายได�เดือนละ 35,000 บาท หรือป�ละ 420,000 บาท

หักค�าใช�จ�าย 100,000 บาท

หักค�าลดหย�อนส�วนตัว 60,000 บาท

เหลือรายได�สุทธิ 260,000 บาท

ถ�าไม�ใช�สิทธิลดหย�อนภาษีอื่นๆ จะเสียภาษี 5,500 บาท

แต�หากใช�สิทธิลดหย�อนภาษี ภาษีจะลดจนเหลือ 0 บาท

หมายเหตุ: คํานวณจากโครงสร�างภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา ป� 2560

ใช�สิทธิลดหย�อน จํานวน เงินได�สุทธิ เสียภาษี
ภาษีท่ีประหยัดได�

บาท %

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

9,000 251,000 5,050 450 8.18

เงินสะสมเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 5%
ของรายได

21,000 230,000 4,000 1,500 27.27

ลงทุนกองทุนรวมหุน
ระยะยาว (LTF)

25,000 212,000 3,100 2,400 43.64

ลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

25,000 194,000 2,200 3,300 60.00

จายเบี้ยประกันชีวิต 10,000 184,000 1,700 3,800 69.09

จายเบี้ยประกันบํานาญ 10,000 174,000 1,200 4,300 78.18

ดอกเบี้ยเงินกูซื้อบาน 20,000 154,000 200 5,300 96.36

บริจาคเพื่อการศึกษา
1% ของรายได

4,200 149,800 0 5,500 100.00
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เพราะฉะน้ันอยาลังเลที่จะวางแผนภาษีเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด ตาม 3 ขั้นตอน ตอไปนี้

 กอนจะเร่ิมวางแผนภาษี จะตองรูกอนวา ปนีเ้ราจะตองเสียภาษีประมาณเทาไร และสามารถ
ใชสิทธิลดหยอนไดเทาไร เพราะสิทธิลดหยอนบางอยางจะใหสิทธิโดยอางอิงจากรายได
 และเพราะมนษุยเงนิเดอืนมรีายไดทีค่อนขางแนนอน สามารถประเมนิรายไดทัง้ปไดแมนยาํ 
(กวาคนที่ไมมีเงินเดือน) จึงทําใหการวางแผนภาษีทําไดงายขึ้น

   อัตราภาษี

รายได�สุทธิ  อัตราภาษี

0–150,000  ยกเวน

150,001–300,000 5%

300,001–500,000 10%

500,001–750,000 15%

750,001–1,000,000 20%

1,000,001–2,000,000 25%

2,000,001–5,000,000 30%

มากกวา 5,000,000 35%

     ภาษีท่ีต�องจ�าย 

รายได�ต�อเดือน ต�องเสียภาษี (บาท)

  25,000                0

  30,000          2,500

  40,000          9,500

  50,000        21,500
  80,000        75,000
100,000      125,000

หมายเหตุ: คาํนวณจากโครงสร�างภาษีเงนิได�บุคคลธรรมดา 

ป� 2560 (รายได�ต�อป� หักค�าใช�จ�าย 100,000 บาท

และค�าลดหย�อนส�วนตัว 60,000 บาท) 

 จากตารางอัตราภาษีสาํหรับปภาษี 2560 คนท่ีมเีงินเดือนหรือรายไดนอยกวา 25,000 บาท 
ไมตองเสียภาษี แตถารายไดขยับข้ึนมาเดือนละ 30,000 บาท โดยไมมีคาลดหยอนอื่นๆ เลย 
นอกจากคาใชจายสวนตัว และคาลดหยอนสวนตัว มนุษยเงินเดือนคนน้ี จะตองเสียภาษีเทากับ 
2,500 บาท สําหรับรายไดในป 2560

ที่มา : กรมสรรพากร

ประเมินรายได�ทั้งป�
1.

จะวางแผนภาษเพอใหไดปร
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 แตถาตองการลดภาษีใหเหลือศูนย ตองรูกอนวา เราสามารถใชสิทธิลดหยอนอะไรไดบาง 
และใชสิทธิไดเทาไร
 นอกจากนี้ เราไมจําเปนตองใชสิทธิใหครบทุกประเภทก็ได แตเลือกเฉพาะที่เหมาะกับ
เรา และทําใหการวางแผนภาษีนี้เกิดประโยชนมากที่สุด

เล้ียงดูพ�อแม�
 สําหรับลูกกตัญูที่เลี้ยงดูพอแกแมเฒา 
(พอแมอายุ 60 ปขึ้นไป และมีรายไดคนละ
ไมเกิน 30,000 บาทตอป) สามารถนําคาอุปการะ
เลีย้งดมูาหกัเปนคาใชจายไดคนละ 30,000 บาท
แตตองเปนพอแม ท่ีแทจริง หรือหากเปน
ลูกบุญธรรม ก็ตองเปนบุตรบุญธรรมท่ีมีการ
จดทะเบียนรับรองอยางถูกตองตามกฎหมาย
แลวเทานั้น หรือจะเปนพอแมของสามีหรือ
ภรรยาก็ได ในกรณีที่ภรรยาหรือสามีเปนผูมี
เงินไดเพียงคนเดียว
 นอกจากน้ี ในกรณีที่พอแมมีลูกหลายคน 
ลกูจะใชสทิธลิดหยอนไดแคคนเดยีวเทานัน้ หาม
ใชสิทธิลดหยอนซํ้ากัน เพราะฉะน้ันการใชสิทธิ
จะตองมีหลักฐานรับรองการอุปการะเล้ียงดู
และตองระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
พอแมที่นํามาใชสิทธิลงไปในแบบท่ียื่นภาษี
เงินไดดวย

ประกันลูกกตัญู
 แตถาลูกกตัญูที่พอแมยังไมเขาวัย
เกษียณ และมีเงินไดไมเกิน 30,000 บาทใน
ปภาษีนั้นๆ สามารถซ้ือ “ประกันลูกกตัญู” 
ซึ่งเปนประกันสุขภาพไวคุมครองเผื่อพอแม
เจ็บไข และนําเบี้ยประกันมาลดหยอนภาษีได 
(แตตองมีหนังสือรับรองจากบริษัทประกัน) 
โดยลดหยอนไดตามท่ีจายจริง  แตรวม
เบี้ยประกันของพอและแมแลวตองไมเกิน 
15,000 บาท
 นอกจากนี้ ลูกหลายคนสามารถรวมกัน
ทําประกันใหกับพอหรือแมได โดยเฉล่ีย
เบี้ยประกันไปตามสวนของผูมีเงินได ตามที่
จายเบ้ียไปจริง แตตองไมเกิน 15,000 บาท 
เชนกัน

 ใช�สิทธิลดหย�อนเต็มท่ี
2.

คนดี…   ภาษีลด
 แมวาการเปนคนดีจะไมตองการสิ่งตอบแทน แตสรรพากรเห็นคาของคนดี เลยตอบแทน
ดวยการใหสิทธิลดหยอนภาษีแบบจัดเต็ม

ญู
่ ไ
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อุปการะคนพิการ
 คนใจดีที่อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ (ที่มี
รายไดไมเกิน 30,000 บาทในปภาษี) ไมวา
ผูพิการคนนั้นจะเปนพอแมของเรา พอแม
ของคูสมรส คูสมรส ลูก หรือแมแตคนท่ี
ไมใชญาติพี่นอง สามารถหักคาลดหยอน
คาอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
ไดคนละ 60,000 บาท โดยที่ผูพิการนั้น
ตองมบีตัรประจําตวัตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และเรามีชื่อเปนผูดูแลในบัตรประจําตัว
 นอกจากน้ี จะตองมีใบรับรองแพทย 
และหนังสือรับรองการเปนผูอุปการะเลี้ยงดู
คนพิการดวย

บริจาค 1 ได�ถึง 2
 เงินทีบ่รจิาคใหกบัสาธารณกุศล สนบัสนนุ
การกีฬา สามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได
เทากับจํานวนที่จายจริง แตถาเปนการบริจาค
เพื่อสนับสนุนการศึกษาสามารถหักลดหยอน
ได 2 เทาของจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง หรือที่
เรียกวา “ให� 1 แต�ได�ถึง 2” แตทั้งหมดตองไมเกิน 
10% ของเงนิคงเหลอืหลงัจากหกัคาใชจายและ
คาลดหยอนอื่นๆ แลว
 เพราะฉะนั้นหลังจากการบริจาคแลว
อยาลืมเก็บใบเสร็จเอาไวใหดี และท่ีสําคัญในการ
บริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ในใบเสร็จ
จะตองระบุวา “เงินบริจาคเพ่ือ....(ขอ 1-3)... 
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547” ซึ่งใหเปนสวนกลาง
ของสถานศึกษา โดยตองเปนการบริจาคเพื่อ
เปนคาใชจายในรายการตอไปนี้ คือ
 1 จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคาร
พรอมที่ดิน หรือที่ดิน ใหแกสถานศึกษาเพ่ือใช
ประโยชนทางการศึกษา
 2 จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อการศึกษา 
แบบเรียน ตํารา หนังสือวิชาการ สื่อ และ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาตลอดจนวัสดุอปุกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
 3 จัดหาครู อาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา การประดิษฐ การพัฒนา 
การคนควา หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน นิสิต 
หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
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 คนท่ีเตรียมตัวและเตรียมเงินไวสําหรับใชจายหลังเกษียณของตัวเอง โดยการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกันแบบบํานาญ นอกจากจะมั่นใจไดวา
“แก�ไปไม�จน” แลว ในระหวางน้ียังไดสิทธิลดหยอนภาษีเปนของแถมอีกดวย

กองทุน RMF 
 เงนิลงทุนในกองทุน RMF จะไดรบัยกเวนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาตามท่ี
จายจริง สูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในแตละป แตเม่ือนับรวมกับเงินสะสม
เขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
และประกันแบบบํานาญแลว ตองไมเกิน 500,000 บาท 
 นอกจากน้ี เมื่อลงทุนไปแลวก็ตองทําตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว คือ 
ตองลงทุนตอเนื่องทุกป โดยลงทุนข้ันตํ่าอยางนอย 3% ของรายไดในแตละป
หรือ 5,000 บาท แลวแตวาจํานวนใดจะนอยกวา แตไมตองซ้ือทุกปก็ได 
แตอยางนอยตองซ้ือแบบปเวนป นอกจากน้ี ตองถือหนวยลงทุนจนอายุครบ 
55 ป และตองลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับแตซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก 
 ถงึจะตองลงทนุกันยาวนาน แตไมตองกลัวเร่ืองความเสีย่ง เพราะสามารถ
เลือกลงทุนในสินทรัพยไดหลายประเภท ต้ังแตกองทุนตลาดเงินท่ีมีความเส่ียงต่ํา 
ไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุนที่มีความเส่ียงสูง เพ่ือใหเหมาะกับบุคลิกและ
ระยะเวลาที่จะเกษียณอายุของแตละคน

วางแผนเกษียณ…   
มีของแถม   
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ประกันบํานาญ
 เบีย้ประกันชวีติแบบบํานาญ ทีจ่ายไปในแตละปสามารถ
นํามาลดหยอนภาษีไดสูงสุดถึง 300,000 บาท (ถาไมไดใช
สิทธิลดหยอนเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น) แตตองไมเกิน 15% 
ของเงนิไดพงึประเมนิ และเมือ่รวมกับเงนิไดทีจ่ายเขากองทนุ
ประเภทเดียวกันอ่ืนๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กบข. 
กองทุนสงเคราะหตามกฎหมาย และเงินลงทุนกองทุน RMF 
แลวจะตองไมเกิน 500,000 บาท
 แต “ประกนัชีวติแบบบาํนาญ” ทีจ่ะนํามาลดหยอนภาษี
จะตองเปนแบบประกันท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
เชน มีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปขึ้นไป และเร่ิมจายเงิน
บํานาญตั้งแตอายุ 55 ปขึ้นไป จนถึงอายุไมตํ่ากวา 85 ป 
โดยในกรมธรรมตองมีวงเล็บไวดวยวาเปน “บํานาญแบบ
ลดหยอนได” และใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันตองระบุไว
อยางชัดเจนวา เปน “เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ สามารถ
ลดหยอนภาษีไดตามกฎกระทรวงการคลัง”

ลงทุน…   
กําไร 2 ต�อ

 สําหรับนักลงทุนคงจะหาการลงทุนดีๆ แบบนี้ไมไดอีกแลว เพราะถาลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว (LTF) ที่ไดสิทธิลดหยอนภาษี ก็เหมือนไดกําไรทันทีที่ลงทุน แถมยังมีโอกาส
กําไรจากกองทุนอีกดวย นอกจากน้ี นักลงทุนที่ไดรับเงินปนผลจากหุน ยังไมควรมองขาม 
“เครดิตภาษีเงินป�นผล” เพราะอาจจะทําใหไดเงินเพ่ิมขึ้น

กําไร 2 ต�อ
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 สําหรับคนที่ยังตอง “ผอนบาน” สามารถนําดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย ไมวาจะเปน
การกูยืมเงินเพื่อซื้อ เชาซื้อ หรือสรางอาคารท่ีอยูอาศัย โดยจํานองอาคารท่ีซื้อหรือสรางเปน
ประกันการกูยืม มาหักลดหยอนคาใชจายไดตามจํานวนเงินที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท

ซ้ือบ�าน…  
ได�ลดหย�อน

 ถาทําประกันชีวิตที่มีระยะเวลาต้ังแต 10 ปขึ้นไป (รวมท้ังการฝากเงินออมประเภท
สงเคราะหชีวิตและครอบครัว) สามารถนําเบี้ยประกันมาลดหยอนภาษีไดตามที่จายไปจริง 
โดยสวนแรกหักได 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท จะหักไดไมเกินเงินไดหลังจาก
หักคาใชจาย แตไมเกิน 90,000 บาท
 เพราะฉะนั้น รวมๆ กันแลว ก็มักจะบอกกันวา ซื้อประกันชีวิตสามารถหักลดหยอนได
ไมเกิน 100,000 บาท

ทําประกัน…
มีเงินคืน

กองทุน LTF
 เงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถนําไปลดหยอนภาษีไดตามจํานวนเงินที่ลงทุนไป แตตอง
ไมเกิน 15% ของเงินไดในแตละป และสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท โดยเม่ือลงทุนไปแลวตองถือ
ไวอยางนอย 7 ปปฏิทิน ถึงจะสามารถขายคืนหนวยลงทุนได โดยไมเสียสิทธิประโยชนทางภาษี

เครดิตภาษีเงินป�นผล
 ถาเปนผูถือหุนบริษัทที่จายเงินปนผลจะรูดีวา เงินปนผลที่ไดรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย 
10% ทั้งๆ ที่กําไรที่นํามาแบงเปนเงินปนผลใหผูถือหุนนั้นถูกหักภาษีนิติบุคคลไปแลวรอบหนึ่ง 
จึงเทากับวา เปนการจายภาษีซํ้าซอน
 ฉะนัน้ เพือ่เปนการบรรเทาภาระภาษี บคุคลธรรมดามีสทิธทิีจ่ะไดรบัคนืภาษทีีถ่กูหกัไปแลว
หรือเรียกวา “เครดิตภาษีเงินปนผล” โดยใน “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย” จะระบุ
ไวชัดเจนวา เงินปนผลที่ไดรับมาน้ัน ถูกหักภาษี ณ ที่จายไปเทาใด สามารถนําไปเครดิตภาษี
เงินปนผลไดในอัตราเทาไร เปนจํานวนเงินก่ีบาท และจํานวนไหนท่ีนํามาเครดิตภาษีไมได
 อยางไรก็ตาม กอนจะตัดสินใจวา จะขอเครดิตภาษีเงินปนผล ควรจะลองคํานวณเพ่ือ
เปรียบเทียบวา ระหวางการนาํรายไดจากเงนิปนผลมาคาํนวณรวมกบัรายไดอืน่ๆ จะทาํใหตองเสยี
ภาษมีากขึน้หรอืไม เพราะในบางกรณอีาจจะฐานภาษสีงูขึน้ ตองเสยีภาษใีนอตัราทีส่งูขึน้ไปดวย 
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รายการหักลดหย�อน จํานวนเงินสูงสุด (บาท)

ผูมีเงินได 60,000

สามีหรือภรรยาของผูมีเงินได 60,000

บุตร ไมจํากัดจํานวน และยกเลิกคาลดหยอนการศึกษาบุตร 30,000

เบ้ียประกันชีวิตมีกําหนดเวลาต้ังแต 10 ปขึ้นไป
+ เบี้ยประกันสุขภาพ ไมเกิน 15,000 บาท

100,000

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
+ คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)
 ไมเกิน 15% ของเงินได
+ เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ไมเกิน 15% ของเงินได
 ไมเกิน 200,000 บาท

500,000

คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)
ไมเกิน 15% ของเงินได

500,000

ไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูสําหรับการกูยืมเงินเพื่อซื้อ เชาซ้ือ
หรือสรางอาคารที่อยูอาศัย

100,000

เงินสมทบท่ีผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคม 9,000

คาลดหยอนบิดามารดา ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
และรายไดไมเกินปละ 30,000 บาท
คนละ 30,000 บาท (สูงสุด 4 คน เพราะสามารถ
ใชสิทธิไดทั้งบิดามารดาของผูมีเงินไดหรือคูสมรส)

120,000

เบ้ียประกันสขุภาพบิดามารดา (ทีม่รีายไดไมเกนิปละ 30,000 บาท) 15,000

คาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ 60,000

เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา ลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงิน
ที่ไดจายไปจริง

ไมเกิน 10% ของเงินไดสุทธิ

เงินบริจาค ไมเกิน 10% ของเงินไดสุทธิ

 ในกรณีที่ผู มีเงินไดหลายคนรวมกันกูยืม สามารถนําไปหักลดหยอนไดทุกคน แตตอง
เฉลี่ยๆ กันไป โดยรวมกันแลวไมเกินจํานวนท่ีจายจริง และไมเกิน 100,000 บาทเชนกัน

รวมรายการหักลดหย�อนภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา สําหรับป� 2560
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 จรงิๆ แลว การวางแผนลดหยอนภาษ ีกน็าจะ
สิ้นสุดที่เมื่อรูแลววา จะใชสิทธิอะไรไดบาง จะ
ใชสิทธิไดเทาไร และเดินหนาตามแผนท่ีวางไว 
แตเพ่ือใหมนุษยเงินเดือนไดประโยชนสูงสุด 
ตองนําแผนท่ีวางไวไปแจงใหบริษัท หรือ ฝายบุคคล
ของบริษัทรับรูดวย โดยการแจงแบบรายการ
หักลดหยอน (ล.ย. 01)
 เพราะโดยท่ัวไปแลว บรษิทัจะคาํนวณภาษี
ตามฐานเงินเดือน หักดวยรายการลดหยอน 
แลวจึงมาทยอยหักภาษีออกจากเงินเดือน
ตามอัตราที่เราตองจาย เพราะฉะนั้นถาเรา
ไมแจงวา เรามีรายการหักลดหยอนอะไรบาง 
บริษัทก็จะหักเฉพาะรายการลดหยอนพื้นฐาน 
เชน คาใชจายสวนตัว
 แตถาเราแจงรายการลดหยอนท่ีเราวางแผนวา 
จะทําเพิ่มเติม บริษัทจะคํานวณรายการพวกน้ัน
เขาไปดวย และทําใหถูกหักภาษีลดลงดวย 
เพราะฉะน้ันแทนท่ีจะตองไปรอเงินคืนภาษี
ปละครั้ง เราก็เหมือนไดภาษีคืนมาทุกเดือน
 และถาแจงไปแลว แตไมสามารถทาํไดอยาง
ที่วางแผนไว เราก็ไมตองกังวลมากนัก เพียงแต
เตรียมเงินที่จะตองจายภาษีเพ่ิมเอาไวเทาน้ัน

 แจ�งรายการลดหย�อนให�บริษัทรู�
3.

 สําหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 (มีรายได
จากเงินเดือนเพียงอยางเดียว) หรอื ภ.ง.ด. 90
(มีรายไดพิเศษอ่ืนๆ ดวย) กรมสรรพากร
กําหนดใหเริ่มยื่นแบบฯ ไดตั้งแต ม.ค. – มี.ค.
ในปถัดไป แตถาทดลองคํานวณแลวพบวา
มีสิทธิไดเงินภาษีคืน อยารอชา รีบยื่นแบบฯ
ตั้งแตเดือน ม.ค. ทันทีเพราะจะทําใหไดเงิน
คืนเร็วกวาไปจายชวงปลายเดือน มี.ค. ที่จะมี
คนมาจายจํานวนมาก
 และถาจะใหดี ควรจะยื่นแบบฯ ทาง
อินเทอรเน็ต เพราะนอกจากจะสะดวกแลว 
ยังไดเงินคืนเร็วมาก เพียงแตเรารวบรวม
เอกสารต างๆ  ที่ เปนหลักฐานสําหรับ
การยื่นแบบฯเอาไวใหพรอม เผื่อเจาหนาที่
กรมสรรพากรขอใหสงเอกสารไปประกอบ
การพิจารณา
 นอกจากน้ี เพื่อใหไดสิทธิประโยชนทาง
ภาษีอยางเต็มที่เราตองติดตามขอมูลขาวสาร
อยูเสมอ เพราะในแตละปสิทธิลดหยอนภาษี
อาจจะแตกตางกันไป บางปอาจจะมีรายการ
พิเศษเพิ่มข้ึนมา หรือบางรายการอาจจะมี
ระยะเวลาจํากัด
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02
Lesson

สรุปท้ิงท�าย

ลงทุนเพ่ิมค�า

• การลงทุนงายนิดเดียว

• แคออมเดือนละพันบาท เงินงอกงามกลายเปน ลานบาท ถาลงทุน
 นานพอดวยผลตอบแทนท่ีมากพอ

• ปลวกแทะไม เงินเฟอแทะเงิน (ดอกเบ้ียเงินฝากพายเงินเฟอราบคาบ)

• ตราสารหน้ี เส่ียงนอย ผลตอบแทนนอย,  หุนเสี่ยงมากหนอย
 แตมีโอกาสไดผลตอบแทนมากกวา

• ลงทุนอยางมีเปาหมาย เหมือนมีแผนที่นําทาง ถายังกลัวๆ กลาๆ
 อยาลงทุนหุนมากเกินไป

• อยาใสไขในตะกราเดียวกัน เพราะถาบังเอิญ โชครายไขตกแตกหมดจะอดกิน
 เงินลงทุนก็เหมือนกัน

• จัดสรรเงินลงทุนใหเหมาะกับตัวเอง

• บัญชีแคชบาลานซ จุดเร่ิมตนการลงทุนของนักลงทุนมือใหม

• กองทุนรวม ตอบทุกโจทยของมนุษยเงินเดือน : มีหลากหลาย
 ใหมืออาชีพชวยกระจายลงทุน ใชเงินนอย และซ้ืองายขายคลอง

• ลงทนุไมมาก แตรวยไดไมยาก ดวยการลงทุนเปนประจําแบบเฉล่ียตนทนุ (DCA)

• 3 ขั้นตอนประหยัดภาษี : ประเมินรายได ใชสิทธิลดหยอน
 บอกใหฝายบุคคลรู
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 อะไรนะ! “แก�” หรอ ไม�จริงใช�ไหม
 คิดถึงวันนั้นแลวขนลุก เพราะผิวก็จะเห่ียว หนาก็จะมีรอยตีนกา ผมก็จะหงอก 
หัวอาจจะลาน เผลอๆ พุงอาจจะพลุย และอะไรๆ ก็ไมแจมไมแจวเหมือนตอน
เปนหนุมสาว
 แตถาเร่ืองแคนี้ทําใหขนลุกไดแลวละก็ ตองบอกวา เรื่องนากลัวท่ีสุดของการเปน
คนแก คือ แก� และ ไม�มีกิน
 เพราะหลังจากเกษียณอายุ มนุษยเงินเดือนอยางเราๆ จะไมไดเห็นสลิปเงินเดือน 
จะไมมีเงินโอนเขาบัญชีตอนส้ินเดือนอีกแลว
 แล�วเราจะหาเงินจากไหนมาใช�จ�ายในอีก 20-30 ป�ท่ีเหลือ

 เพราะตอนน้ีเราอยูในยุคคนพันธุอึด ไมรูวาแกงายหรือไม แตที่แนๆ คือ “ตายชา” 

03Lesson

วางแผนก�อนแก�
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 จากสถิตปิ 2556 คนไทยมีอายุเฉล่ีย 74 ป
โดยผูชายจะมีอายุเฉลี่ย 71 ป ผูหญิงอายุยืน
กวานั้น เพราะอายุเฉลี่ยอยูที่ 78 ป ซึ่งถา
เปนเมื่อ 30 ป กอน คนไทยอายุก็จะอยูราวๆ 
65 ปเทานั้น
 ไมอยากจะคดิเลยวา ในอกี 30 ปขางหนา 
คนไทยอาจจะอายุยืนกันไปถึงก่ีป
 และยิ่งอายุยืนมากขึ้น ก็แปลวามีเวลา
ใหใชเงินนานข้ึน ทั้งๆ ที่แทบจะไมมีแรง
ออกไปหารายไดอีกแลว และงานท่ีเหมาะกับ
ผูสูงวัยก็มีอยูไมมาก
 ไหนจะคาหมอ คายา และคาใชจาย
ตามประสาคนแกอีกสารพัด และท่ีสําคัญ 
คือ ย่ิงแก คาใชจายพวกน้ีย่ิงมากข้ึนตามไปดวย
 ถาใครหวังวา จะมีลูกหลานคอยดูแล
ก็อาจจะตองคิดกันใหม เพราะในเวลาน้ัน
เชื่อไดเลยวา หันซายหันขวาก็จะเจอแตคนแก
เหมือนๆ กัน เพราะเราแตงงานชา มีลูกชา 
มีลูกนอย หรือไมมีเลย
 ดงันั้น คนที่ไมเคยคิดเร่ืองการเตรียมตัว
สําหรับชีวิตหลังเกษียณจนกระท่ังจวนเจียน
เวลาใกลเกษยีณ พวกเขาจะใชชวีติในบัน้ปลาย
ดวยความยากลาํบาก โดยเฉพาะถาเปนคนแก
ที่ไมมีลูกหลานคอยดูแล
 ไมเช่ือลองไปถามคนท่ีเกษียณไปแลววา 
ถาพวกเขายอนเวลากลับไปได พวกเขาอยาก
กลับไปแกไขอะไรในชีวิตตัวเองบาง

 ในสหรัฐอเมริกามีการสํารวจเรื่องนี้ 
และพบว�า 5 เรื่องแรก ท่ีคนวัยเกษียณ
ในสหรัฐอเมรกิาอยากย�อนเวลากลับไปทํา
มากท่ีสุด คือ

1. 
อยากยอนเวลากลับไปเตรียมเงิน
เอาไวสําหรับใชจายในวัยเกษียณ
2. 
อยากยอนเวลากลับไปวางแผน
การลงทุนและจัดพอรตการลงทุน
ที่เหมาะสม
3. 
อยากยอนเวลากลับไปศึกษาเงื่อนไข
เก่ียวกับสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับ
การเกษียณ

4. 
อยากยอนเวลากลับไปกําหนดรูปแบบ
ผลตอบแทนหลังเกษียณ ใหสอดคลอง
กับการใชชีวิตในปจจุบัน
5. 
อยากยอนเวลากลับไปเปนหนุมสาว
อีกคร้ังจะไดทํางานหาเงินมาเปน
ทุนสํารองสําหรับวัยเกษียณใหมากข้ึน

คนไทย
มีอายุเฉล่ีย 74 ป�
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 นับวา ยังโชคดีที่เรายังมีเวลาเหลืออีกต้ังหลายป
กวาจะถึงวัยเกษียณ เพราะยังพอใหมีเวลาวางแผน
เตรยีมความพรอมสาํหรบัชีวติหลงัเกษียณ และกาํหนด
ไดวาชีวิตเกษียณของเราจะเปน “เกษียณสุข” หรือ 
“เกษียณทุกข�”

 แตก็ประมาทไมได เพราะถามัวแตล้ันลากับความสุข
ในปจจุบันเพียงอยางเดียว ความหวังที่จะเกษียณสุข 
อาจจะกลายเปนเกษยีณทุกขแบบไมรูตวักไ็ด โดยเฉพาะ
คนที่อายุยังนอยๆ เริ่มทํางานมาไมกี่ปก็มักจะคิดวา 
เร็วไปไหมที่จะเก็บเงินเพื่อการเกษียณ
 จรงิๆ แลวไมมคีาํวา เร็วเกนิไปสาํหรบัการวางแผน
เพื่อการเกษียณ และไมมีคําวา ยากเกินไปท่ีจะ
สรางสุขในวัยเกษียณ แคถามคําถามงายๆ 2–3 ขอ
และทําตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ตอไปนี้

 โดยทั่วไปแลว มนุษยเงินเดือนมักจะถูกขีดเสนอายุเกษียณเอาไวที่ 60 ป แตถาถาม
คนสวนใหญในสมัยนี้ ใครๆ ก็อยากจะ “เกษียณเร็ว” กันทั้งนั้น หลายคนถึงกับตั้งเปาหมายวา 
จะเกษียณจากงานประจําตั้งแตอายุ 40 ป
 แลวเราเคยถามตัวเองหรือไมวา เราตองการจะทํางานไปจนถึงอายุเทาไร อยากจะเกษียณ
จากงานประจําตอนไหน อยากจะเกษียณเร็ว หรืออยากจะเกษียณชา
 คําถามนี้จะทําใหรูวา เรายังมีเวลาทํางานเก็บเงินอีกนานแคไหน เชน ตอนนี้เราอายุ 30 ป 
คิดวาจะทํางานไปเร่ือยๆ จนถึงอายุ 60 ป เทากับวา เรามีเวลาทํางานเก็บเงินไปอีก 30 ป

5 ขั้นตอน
สร�างสุขวัยเกษียณ

1. อยากจะเกษียณเม่ือไร

 แตที่นาเสียดาย คือ ไม�มีใครย�อนเวลากลับไปแก�ไขสิ่งท่ีผ�านไปแล�วได�
 เพราะฉะนัน้ ในวันนีท้ีเ่รายงัมงีานทาํ ยงัมแีรงหารายได ตองไมละเลยเรือ่งวางแผนการเงนิ
เพื่อชีวิตวัยเกษียณ
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 ดวยการแพทยสมัยใหมทําใหคนอายุยืนมากข้ึน
โดยสถิติแลวคนไทยมีอายุขัยเกิน 70 ป แตก็ตอง
ประเมินจากปจจัยสวนตัวของแตละคนดวย เชน 
อายุขัยเฉลี่ยของคนในครอบครัว สุขภาพรางกาย
ของตัวเราเอง และพฤติกรรมการใชชีวิต
 ทั้งหมดนี้นาจะทําใหเรามีชีวิตหลังเกษียณไปได
อีกสักก่ีป บางคนอาจจะ 20 ป 25 ป แตบางคนก็คาดวา
นาจะอยูตอไปไดอีกสัก 30 ป ซึ่งชวงเวลาที่เหลือเอง
จะเปนชวงเวลาท่ีตองใชเงิน โดยท่ีไมมเีงินเดือนอีกแลว
 เพราะฉะนั้นถาไมมีการวางแผนการเงินเพื่อ
วัยเกษียณที่ดีพอ อาจทําใหการมีอายุยืนกลายเปน
เรื่องเศราก็ได

 เมื่อตอบตัวเองไดแลววา อยากจะเกษียณจากงานประจําเมื่ออายุเทาไร และจะมี
อายุยืนไปกี่ป คําถามตอมา คือ แลวชีวิตหลังเกษียณของเราจะเปนอยางไร “คุณภาพชีวิต” 
จะเปนเหมือนเดิมหรือไม จะจับจายใชสอยไดคลองมือเหมือนเมื่อตอนยังทํางานอยูไดไหม
 ถาถามกูรูดานการวางแผนการเงินก็จะบอกวา ถาตองการจะรักษามาตรฐานการใชชีวิต
หลังเกษียณเอาไวใหไดพอๆ กับชวงกอนเกษียณ เราจะตองมีเงินไวใชจายสักประมาณ 70% 
ของคาใชจายเดือนสุดทายกอนจะเกษียณ
 แตในความเปนจริงบางคนอาจจะตองใชเงินมากกวาตอนที่ยังไมเกษียณเสียอีก เพราะ
ปญหาดานสุขภาพ เพราะฉะน้ันถาไมมีสวัสดิการดานสุขภาพก็อาจจะตองเตรียมเงินไวถึง 
110% ของคาใชจายในวัยเกษียณ

2. คาดว�าจะมีชีวิตอยู�ไปอีกกี่ป�
    หลังจากเกษียณ

3. ชีวติหลงัเกษียณจะเป�นอย�างไร 
    และต�องใช�เงินเท�าไร
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 เชน คาดวา คาใชจายเดอืนสดุทายในชวีติการทาํงานประจาํจะอยูที ่70,000 บาท เทากบัวา 
ในแตละเดือนหลังเกษียณเราจะใชเงินประมาณ 50,000 บาท (70,000 × 70% = 49,000 ประมาณ
เปน 50,000 บาท) และคูณดวย 12 เทากับ 600,000 บาทตอป (50,000 × 12 = 600,000 บาท)
โดยคาดวา จะมีอายุตอไปอีก 20 ป จึงนํา 600,000 บาท คูณดวย 20 จะเทากับ 12,000,000 บาท 
(600,000 × 20 = 12,000,000 บาท)
 ถ�าวันน้ีเรากําลังจะเกษียณ เรามีเงิน 12,000,000 บาท อยู�ในกระเป�าแล�วหรือยัง ?
 อยาเพ่ิงตกใจกับตัวเลขน้ี เพราะน่ีเปนแคการคํานวณแบบคราวๆ โดยท่ียังไมตองคิดถึง
เงินเฟอ เพราะถาคิดถึงเร่ืองเงินเฟอเขาไปดวย จํานวนเงินที่ตองเตรียมไวใชหลังเกษียณ
จะมากกวานี้อีก
 จากตารางจํานวนเงินที่ตองใชหลังเกษียณ ซึ่งคาดวาอัตราเงินเฟอจะอยู ที่ปละ 3%
จะเห็นวา ถาเราตองการใชเงินเดือนละ 50,000 บาท ไปอีก 20 ป เราจะตองใชเงินทั้งหมด 
16,300,000 บาท (ตกใจกวาเดิมอีกเห็นไหม)

ค�าใช�จ�ายเดือนสุดท�ายก�อนเกษียณ   ×     70%     ×     12     =     จํานวนเงินท่ีคาดว�าต�องใช�ใน 1 ป�

จํานวนเงินที่ี        ×         จํานวนป�ที่คาดว�า         =         จํานวนเงินท่ีต�องเตรียม

 วิธีการคํานวณงายๆ คือ ใหประเมินวา คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณวา อยูที่เทาไร 
และถาตองการใชเงินเพียงแค 70% ของคาใชจายเดือนสุดทาย จะคิดเปนเงินเทาไร

 จากนั้นใหนําจํานวนเงินที่จะใชจายในแตละเดือน มาคูณดวย 12 เดือน จะไดเปนตัวเลข
คาใชจายใน 1 ป แลวจึงคูณดวยจํานวนปที่คาดวาจะมีชีวิตอยูหลังเกษียณ

จํานวนเงินท่ีควรจะมี ณ วันท่ีเกษียณ     =     ค�าใช�จ�ายต�อป�หลังเกษียณ    ×    จํานวนป�

 

จานวนเงนท              จานวนปทคาดวา         จานวนเงนทตองเตรยม

 

 � � � � � ั ี  

   

คาดว�าต�องใช�ใน 1 ป� จะมีชีวิตอยู�หลังเกษียณ ไว�ใช�ในวัยเกษียณ

จากน้ัน

 ทนีีล้องมาประมาณการกนัวา ถาตองการคณุภาพชวีติแบบเดมิจะตองมคีาใชจายหลงัเกษยีณ
เทาไร

70% ของค�าใช�จ�ายในป�จจุบัน
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       10 ป�        15 ป�         20 ป�         25 ป�

10,000 บาท 1.4 ลานบาท 2.3 ลานบาท 3.3 ลานบาท 4.4 ลานบาท

20,000 บาท 2.8 ลานบาท 4.5 ลานบาท 6.5 ลานบาท 8.9 ลานบาท

30,000 บาท 4.1 ลานบาท 6.7 ลานบาท 9.8 ลานบาท 13.3 ลานบาท

40,000 บาท 5.5 ลานบาท 9.0 ลานบาท 13.0 ลานบาท 17.7 ลานบาท

50,000 บาท 6.9 ลานบาท 11.2 ลานบาท 16.3 ล�านบาท 22.1 ลานบาท

จํานวนเงินท่ีต�องใช�หลังเกษียณ
ปรับด�วยอัตราเงินเฟ�อ 3%

4. ประมาณการรายได�หลังเกษียณ

 แตกอนจะไปเร่ิมวางแผนเกษียณตองรูกอนวา เรามี “หนาตัก” หรือ มีเงินออมสําหรับ
วัตถุประสงคนี้อยูแลวเทาไร ทั้งที่เปนการออมโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ เพราะหลายคนถูกบังคับ
ใหออมเพื่อวัยเกษียณโดยไมเต็มใจ เชน การถูกหักเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัท
 นอกจากจะตองรูจํานวนเงินหนาตักแลว จะตองรูดวยวาผลตอบแทนท่ีไดรับจากเงินกอนนี้
จะเปนเทาไร เพราะเงินออมและผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดนี้จะเปนแหลงรายไดใหกับเรา
ในวัยเกษียณ
 คาํถามนีเ้ปนคาํถามท่ีไมไดยากเกินไป แตคาํตอบอาจจะทาํรายจติใจใครหลายคน โดยเฉพาะ
คนที่ไมเคยคิดเร่ืองการออมมากอน เพราะคําตอบที่ไดมันอาจจะเปน “ศูนย” ก็ได

     จํานวนป�หลังเกษียณ
ค�าใช�จ�ายต�อเดือน
   หลังเกษียณ

20,000 บาท 2.8 ลานบาท 4.5 ลานบาท 6.5 ลานบาท 8.9 ลานบาท

40,000 บาท 5.5 ลานบาท 9.0 ลานบาท 13.0 ลานบาท 17.7 ลานบาท
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 จากตารางจะเห็นวา หากเราเร่ิมตนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุตั้งแตอายุยังไมถึง 40 ป 
เราสามารถออมเพียงแค 10–15% ของรายไดในแตละเดือนก็นาจะเพียงพอแลว แตหากปลอย
ใหลวงเลยจนมาเริ่มตนออมเมื่ออายุ 40 ป จะตองเพ่ิมสัดสวนเงินออมข้ึนไปถึง 20–25% และ
ตองเพิ่มสัดสวนเปน 45–50% ถามาเริ่มเมื่ออายุ 50–54 ป
 และถามาเร่ิมเม่ืออายุ 55–59 ป ก็แทบจะตองกันรายไดเกือบท้ังหมดในแตละเดือนมาไว
เปนเงินออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ หรือ ประมาณ 80–85% ของรายได
 ลองคิดดูเลนๆ สมมติวา ณ ตอนนี้เราอายุ 24 ป และตองการจะออมเงินไวเพ่ือเกษียณ
ตอนอายุ 60 โดยการนําเงินออมไปลงทุนและไดรับอัตราผลตอบแทนที่ 10% ตอป ซึ่งเงิน
หลังเกษียณอายุที่เราตองการจะมีคือ 16,300,000 บาท หากเราเริ่มออมเงินตั้งแตอายุเทานี้
เทากับวาเราจะมีระยะเวลาออมเงินทัง้ส้ิน 36 ป และน่ันทาํใหเราออมเงินเพียงเดือนละประมาณ 
3,875 บาท เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่วางไว สามารถคิดไดจาก

จํานวนเงิน
ที่ออม
เพื่อการเกษียณ
ที่เหมาะสม

  เงินออมรายเดือน 
  (%ของเงินเดือน)

เริ่มทํางาน–39 ป 10%–15%

40–49 ป 20%–25%

50–54 ป 45%–50%

55–59 ป 80%–85%

5. วางแผนการออมต้ังแต�วันน้ี

 หลังจากรูวาเราจะตองใชเงินเทาไร
ในชวงชีวิตหลังเกษียณ และจํานวนเงิน
ออมท่ีมีอยูตอนน้ีมีอยูเทาไร ก็นํามาหัก
ลบกันเพียงเทานี้ก็จะรูวา เราตองเก็บ
เงินเพิ่มอีกเทาไร และจะวางแผนการออม
ที่เหมาะสมไดอยางไรในระยะเวลาท่ียัง
ทาํงานอยู
 เริ่มจากการวางแผนวา ในแตละ
เดือนเราควรจะออมเงินเปนจํานวนเทาไร 
จะออมเงินผานชองทางใดบาง และคาดวา
จะไดรับผลตอบแทนมากนอยแคไหน
 ตรงนี้ เองท่ีทําใหการเร่ิมตนตั้งแต
อายุยังนอยจะไดเปรียบกวาคนที่มาเร่ิม
เมื่ออายุมากแลว เพราะสามารถออมเงิน
ดวยจํานวนไมมากนักและยังสามารถ
นําเ งินออมน้ีไปลงทุนในสินทรัพยที่มี
ความเสี่ยงสูง เชน หุน เพื่อคาดหวัง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได

อายุท่ีเริม่ต�นออม

100



 เพราะฉะน้ันตองต้ังสติใหดี ทําใจให
มั่นคง โดยเฉพาะเม่ือเห็นตัวเลขเงินออม
เพื่อวัยเกษียณเติบโตเปนเงินกอนใหญ 
อยาหวั่นไหวใจออนยอมถอนเงินออม
ออกมาใชจายเสียกอนท่ีจะถึงเวลาแก
  ทองไวใหขึ้นใจวา เราตองเดินหนา
ตอไปใหสุดทาง อยายอมแพ (ใจตัวเอง) 
อยางเด็ดขาด
 วิธีการหน่ึงท่ีชวยใหมนุษยเงินเดือน 
“ออมต�อไปไม�หยุด” คือ การออมอยาง
สมํ่าเสมอ โดยการตัดบัญชีเ งินเดือน
ทุกเดือน เพื่อรักษาวินัยการออม

จํานวนเงินท่ีต�องการในอนาคต  16,300,000 บาท

อัตราผลตอบแทน   0.83% ตอเดือน หรือ รอยละ 0.0083

จํานวนเดือนท่ีออม (จนถึงเกษียณอายุ) 432 เดือน (60 ป – 24 ป × 12 เดือน)

จํานวนเงินออมต�อเดือน (PMT)  16,300,000  =  PMT ×

  = PMT ×

                    = PMT ×

                    = PMT ×

            PMT = 

                    
  = 3,874.71

 ซึ่งถาตอนนั้น เงินเดือนของเราคือ 35,000 บาท เทากับวาเราจะเก็บเงินออมเพียง 11% 
ของรายได เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายสําหรับเกษียณ
 เมื่อมีแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณที่ชัดเจนแลว จากนี้ไปคือ กาวที่สําคัญ เพราะมันคือ 

“การเร่ิมต�น” ซึ่งการวางแผนท่ีดี แตไมมีการเร่ิมตนก็ไมมีประโยชน

ก�าวท่ีสําคัญ
คือ 

“การเร่ิมต�น”

  และถาคิดวา การเริ่มตนทําไดยากแลว การรักษาวินัยในการออมอาจจะยากกวา 
เพราะหลายคนเร่ิมตนไปไดระยะหน่ึงก็มักจะมี “เหตุขัดของ” ทําใหแผนการออมเพ่ือวัยเกษียณ
สะดุดอยูเรื่อย

16,300,00 × 0.0083
         35.056

(1+1)n – 1
        i

(1+0.0083)432 – 1
        0.0083
36.056 – 1
  0.0083
35.056
 0.0083

 นอกจากนี้ ในระหวางทางที่เดินหนา
ตามแผนการออมควรจะทบทวนและปรับปรุง
แผนการออม อยางนอยๆ ปละ1 ครัง้ เพือ่จะ
ไดรูวา เราสามารถออมไดตามแผนที่วางไว
หรือไม หรือควรจะปรับปรุงแผนการออม
อยางไรบาง
 สําหรับคนที่เดินหนาตามแผนการออม
มาระยะหนึ่ งแลว ยังรูสึกวา หางไกล
ความเปนจริงก็อยาเพ่ิงตกใจ (จนเกินไป)
เพราะอยางนอยยังพอมีทางออกอยูบาง
โดยการปรับปรุงแผนการเกษียณเล็กๆ 
นอยๆ เชน
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1 เร่ิมวางแผนช�าเกินไป ซึง่คนท่ัวไปมักจะ
 เริ่มคิดเรื่องการวางแผนเกษียณเม่ือ
 อายุ 41-50 ป� ซึ่งช�าเกินไป

2 มั่นใจเกินไป ทั้งๆ ที่ไม�เคยวางแผนเพ่ือ
 การเกษียณ แต�กลับมั่นใจว�าคุณภาพ
 ชวิีตหลงัเกษียณจะใกล�เคียงหรือดกีว�า
 ป�จจุบัน

3 ขาดความรู�ความเข�าใจที่ เหมาะสม 
 โดยเฉพาะเรือ่งความเสีย่งในการลงทนุ
 และผลกระทบจากเงินเฟ�อ

ข�อผิดพลาด 7 ประการ
ในการวางแผนทางการเงนิเพือ่วยัเกษียณ

4 ประมาณค�าใช�จ�ายหลังเกษียณ
 น�อยเกินไป

5  ประมาณอายุขัยเฉล่ียน�อยเกินไป
 ทําให�ออมเงินไว� ไม� เพียงพอและ
 มีโอกาสท่ีเงินออมจะหมดก�อนที่จะ
 สิ้นอายุขัย

6  ออมเงินไว�น�อยเกินไป

7  ต�องการเกษียณอายุก�อนกําหนด 
 แต�ไม�ได�วางแผนการเงินสําหรับ
 หลังเกษียณ

กําหนดเวลาเกษียณให�ช�าลง : โดยจากเดิม
เราอาจจะต้ังความหวังที่จะเกษียณเม่ืออายุ 55 ป
อาจจะตองเลื่อนออกไปเปน 60 ป หรือ 75 ป 
เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการออมเงินใหนานข้ึน

เพ่ิมเงินออมให�มากข้ึน : อาจจะตองหารายได
พิเศษเพิ่มขึ้นก็จะทําใหเราสามารถออมเงินได
มากขึ้น หรืออาจจะประหยัดมากขึ้นในวันน้ี เพื่อให
มีกินมีใชในวันขางหนา
ลดมาตรฐานการใช�ชีวิต : แทนที่จะใชชีวิต
ในมาตรฐานแบบเดิม ซึง่ตองมีเงนิ 70% ของคาใชจาย
เดือนสุดทาย ก็อาจจะตองปรับลดจํานวนเงินที่
คาดวาจะใชตอเดือนลง หรืออาจจะวางแผนยายไป
อยูในท่ีที่มีคาครองชีพตํ่าลง มีคาใชจายนอยลง

หาผลตอบแทนให�มากข้ึน : จาก
จํานวนเงินออมที่มีอยูเดิม แทนท่ี
จะฝากไว ในบัญชีออมทรัพยที่
ใหดอกเบ้ียนอยก็อาจจะตองเริ่ม
ขยับขยายมาหาการลงทุนที่ ให
ผลตอบแทนมากขึ้น อยางไรก็ตาม 
ต อ งพิ จ ารณาความ เหมาะสม
ในประเด็นอื่นๆ ดวย เชน เม่ืออายุ
มากข้ึนเขาใกล เกษียณมากข้ึน
ก็ไมควรนําเงินออมไปลงทุนท่ีมี
ความเสี่ยงสูงเกินไป
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 ถาใครยังมึนๆ งงๆ ไมรูวา จะไปหาเงินตั้งหลายลานมาจากไหน ไวใชในวัยเกษียณ ใหเวลา
ทาํใจสักครู จากน้ันกส็ดูหายใจเขาลึกๆ แลวมาดกูนัวา หลงัเกษยีณเราจะมีรายไดมาจากไหนไดบาง

แหล�งเงินได�
หลังเกษียณ

ไ  ไ

1. กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.)

 ขาราชการท่ีเป นสมาชิก กบข . สามารถสราง
เงินกอนไวใหตัวเองใชในยามเกษียณได ผานเครื่องมือ
การออมที่เรียกวา “กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ” 
หรือที่คุ นเคยเรียกกันในชื่อ กบข. ซึ่งเปนกองทุนที่รัฐ
จัดตั้ งขึ้นเพื่อให ข าราชการมีการออมผ านกองทุน 
ลักษณะใกล  เคียงกับกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพที่ เป น
แหลงเงินออมของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีแนวคิดคือ 
เม่ือลูกจางสงเงินออม นายจางจะชวยสมทบเงินออม
ใหลูกจางคนนั้น โดยมีอีกหนวยงานคือผูจัดการกองทุน
นําเงินออมไปลงทุนหาผลตอบแทนสะสมไปเรื่อยๆ จนกวาลูกจางจะออกจากงาน หรือ
เมื่อเกษียณจากการทํางาน เปนแหลงเงินออมท่ีเปนการออมนานๆ ออมยาวๆ สําหรับ
เอาเงินสวนน้ีไวใชจายตอนท่ีไมมีงานทํา หรือตอนท่ีเกษียณจากการทํางานแลว แหลง
เงินออมลักษณะน้ีของขาราชการ คือ กบข. ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทุนให
 เมื่อบรรจุเขารับราชการ ขาราชการทุกคนจะเปน “สมาชิก กบข.” อัตโนมัติ และมี
วิธีการออมคือ ในทุกๆ เดือน หนวยงานตนสังกัดของสมาชิกจะหัก 3% จากเงินเดือนสมาชิก
เพ่ือนําสงเขากองทุนในชื่อบัญชีของสมาชิกเปนรายๆ ไป เรียกวา เงินสะสม ซึ่งรัฐจะชวย
สมาชิกออมดวยโดยสงเงินอีก 3% ของเงินเดือนเขาบัญชีกองทุนของสมาชิก เรียกวา
เงินสมทบ และอีก 2% เปนเงินชดเชย รวมเปน 5% ที่สมาชิกไดเพิ่มจากรัฐทุกๆ เดือน
แตมีขอแมวาตอนเกษียณอายุราชการสมาชิกที่เลือกรับบํานาญจึงจะมีสิทธิ์ไดรับเงินชดเชย 
2% เพราะเงินสวนนี้เปนเงินที่รัฐชดเชยใหที่สมาชิก กบข. จะไดบํานาญนอยกวาขาราชการ
รุนเกาที่ไมเลือกเปนสมาชิก สวนถาเลือกรับบําเหน็จ ไมวาจะเปนขาราชการรุนเกาหรือ
ขาราชการรุนใหม รัฐจะคํานวณเงินบําเหน็จจายใหโดยใชสูตรเดียวกัน จึงไมมีการชดเชย
เรื่องบํานาญให เพราะสมาชิกไมไดรับบํานาญ

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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ส�วนท่ีสมาชิกเป�นผู�นําส�ง ส�วนท่ีรัฐเป�นผู�นําส�ง

เงินสมทบเงินสะสม เงินชดเชยเงินสะสมส�วนเพิ่ม เงินประเดิม
เงินท่ีสมาชิก กบข.

ส�งสะสม
เดือนละ 3%

เงินสะสม
ตามความสมัครใจ
ตั้งแต� 1-12%*

เงินท่ีรัฐส�งเข�าบัญชี
ให�สมาชิก กบข.
เดือนละ 3%

เงินท่ีรัฐส�งเข�าบัญชี
ให�สมาชิก กบข.
เดือนละ 2%

เงินท่ีรัฐส�งเข�าบัญชี
ให�สมาชิก กบข.

เฉพาะกลุ�มสมัครเข�า
(บรรจุเข�ารับราชการ

ก�อนวันท่ี 27 มีนาคม 2540)

* กบข. อยู�ระหว�างเสนอข�อแก�ไขกฎหมายให�สมาชิก
ออมได�มากข้ึนสูงสุด 30% ของอัตราเงินเดือน

 แตถึงแมวากฎหมายกําหนดใหออมอยางนอย 3% ทุกเดือน แตสมาชิก 
กบข. ก็สามารถออมเพ่ิมมากกวา 3% ได สูงสุดไมเกิน 15% ของอัตราเงินเดือน 
โดยหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกจะหักเงินเดือนนําสงเขากองทุนให สวนรัฐ
ยังคงสงเงินสมทบใหสมาชิกในอัตราเดิมคือ 3%
ดังนั้น ก็อยาลังเลที่จะเริ่มปฏิบัติการ ออมก�อน
รวยกว�า โดยเลือกนําสงเงินสะสมในอัตราที่สูงที่สุด
เพราะยิ่งเริ่มออมเร็วก็จะทําใหมีระยะเวลาการออม
ยาวพอท่ีจะสะสมเงินออมเปนกอบเปนกํา และ
นอกจากจะเปนการออมเพื่อวัยเกษียณแลว สมาชิก
ยังเหมือนไดเงินเดือนเพ่ิมจากการสมทบของรัฐหรือ
นายจางอีกดวย

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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ออมเพิ่ม หรือ “เงินสะสมสวนเพิ่ม” ทําใหสมาชิกมีปริมาณ
เงินออมเพ่ือใชประโยชนยามเกษียณเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากสวนของ
เงินตนที่สมาชิกสงมาออมและจากผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุน
ดวยเงินตนที่มากกวา

3% ✚ =1%-12% ≤15%

ออมตามกฎหมาย สมัครใจออมเพิ่ม เงินออมต�อเดือน

• สมาชิกสงเงินออมเพ่ิมไดในอัตรา 1% – 12% (ไมรวมกับเงินสะสมปกติ)
• สมาชิกแจงเปลี่ยนอัตราการสงเงินออมสวนเพ่ิมไดมากกวา ปละ 1 ครั้ง
• เงินสะสมและเงินออมเพิ่ม (สวนเงินตน) เมื่อรวมกับเงินลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพ (RMF) และเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ แลวไมเกิน 500,000 บาท สามารถ
นําไปเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดในแตละป

• สมาชิกจะไดรับเงินออมเพ่ิม พรอมผลประโยชนคืนเมื่อออกจากราชการ

ทําอย�างไรเม่ือต�องการออมเพิ่ม
1. แจงโดยตรงท่ีสวนราชการตนสังกัด
2. แจงผาน กบข. ได 2 ชองทาง

My GPF WebsiteMy GPF Application

ได�ก่ีเปอร�เซ็นต�

ออมเพิ่มได�ต้ังแต� 1% – 12% ของอัตราเงินเดือน
เมื่อรวมกับอัตราการออม 3% ตามกฎหมาย สมาชิกจึงมีเงินออมตอเดือนไดสูงสุด 15% ของอัตราเงินเดือน

Tips

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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เพิ่มค�าเงินออม ด�วยการลงทุน
 เงินที่ออมไว เพื่อการนําไปใช
หลังเกษียณ ควรนําไปออมหรือลงทุน
เพื่ อ เ พ่ิมมูลค  า ให มากกว า อัตรา
เงินเฟอ เพื่อที่ในอนาคตเราจะไดมี
เงินเพียงพอใชจับจายซื้อของที่จะ
ตองมีราคาแพงข้ึน กบข. ทําหนาที่
เปนผูจัดการกองทุนนําเงินออมของ
สมาชิกไปลงทุนสรางดอกผล โดย
กฎหมายกําหนดไววานโยบายการ
ลงทุนของ กบข. ใหมุงเนนการสราง
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และเงินตนปลอดภัย เปนนโยบายการลงทุนที่มีระดับความเส่ียง
การลงทุนท่ียอมรับได เรียกนโยบายการลงทุนน้ีวา ‘แผนหลัก กบข.’

 แตเพราะ กบข. เปนกองทุนที่เงินออมในบัญชีเปนเงินของแตละบุคคล ดังนั้น 
สมาชิก กบข. ซึ่งเปนผูลงทุนแตละคนยอมมีเปาหมายการลงทุนที่ไมเหมือนกัน หรือไม
ก็มีความพอใจจะลงทุนที่มีความเส่ียงไมเทากัน รวมถึงการมีพื้นฐานความรูความเขาใจ
เรื่องการลงทุนท่ีไมเทากันดวย โดยสมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนที่ตัวเองตองการ
ไดจาก 6 แผนการลงทุน ไดแก แผนตลาดเงิน แผนตราสารหน้ี แผนหลัก กบข.
แผนสมดุลตามอายุ แผนผสมหุ นทวี และแผนตราสารทุนไทย โดยแตละแผนมี
นโยบายการลงทุนท่ีแตกตางกันไปตามระดับความเส่ียงของแผนการลงทุน โดยเฉพาะ
ขาราชการรุนใหมที่อายุยังนอย จึงมีเวลาใหลงทุนไดอีกนานกวาจะเกษียณ ถือวายังมี
โอกาสลงทุนแบบเสี่ยงสูงเพื่อเรงสะสมผลตอบแทน เพราะจากสถิติที่ผานมา หากเรา
ลงทุนระยะยาว การลงทุนในหุนจะไดรับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด แมวาระหวาง
ทางจะมีความผันผวนของผลตอบแทนท่ีจะไดรับหรือก็คือความเส่ียงท่ีจะตองเจอ
ดังน้ัน เราควรศึกษาขอมูลการลงทุนอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหสามารถเลือก
แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถลงทุนระยะยาวไดอยางสบายใจ
ไปพรอมๆ กับเงินลงทุนที่เติบโต โดย กบข. จัดสัดสวนสํารับลงทุนของแตละแผน
การลงทุนไวใหสมาชิกเลือกได 6 แบบตามระดับความเส่ียงของแตละแผน ดังนี้

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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แผนตลาดเงนิ
ดอกผลเปนเรื่องรอง เงินตนปลอดภัย

เนนรักษาเงินตน อยากหลบพายุคลื่นลมแรง
ในสถานการณการลงทุนผันผวนสูง หรือ
ใกลตองรับเงินคืน และตองการรักษามูลคา
เงินลงทุน ลองพิจารณาแผนนี้ดู

แผนหลกั กบข.
ดอกผลพอเพียง บนความเสี่ยงพอเหมาะ

แผนตามกฎหมายที ่กบข. ใชบรหิารเงนิสมาชกิ
มกีารกระจายความเสีย่ง ใหผลตอบแทน
ปานกลาง มโีอกาสตดิลบบางป แตถามองยาวๆ 
และตองการใหเงนิลงทนุชนะเงนิเฟอ แผนหลกั
อาจตอบโจทย

แผนผสมหุ�นทวี
เสี่ยงสูงขึ้น เพื่อลุนผลตอบแทนจากหุน

รูวาหุนมีความเสี่ยง … แตอยากไดผลตอบแทน
สงูกวา ถาเขาใจหลักการลงทนุดวีาผลตอบแทนสงู 
มาคูกับความเสี่ยงสูง อาจเลือกลงทุนแผนนี้
ในเวลาที่เหมาะสม

แผนตราสารหนี้
เสี่ยงนอยๆ คอยๆ ออม คอยๆ สะสมดอกผล

ถาตองการรักษาเงินตน และระยะยาวมูลคา
เงินลงทุนไมตํ่ากวาเงินเฟอ รับความเสี่ยง
ไดบาง แตไมกลาลงทุนหุน อาจลองดูแผนนี้

แผนสมดุลตามอายุ
อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนอย

ไมมีเวลาติดตามสถานการณตลาดการลงทุน
ไมรูจะเลือกอยางไรและไมอยากคิดเอง หรือ
มีระยะเวลาออมนานเพราะอายุยังนอย ถาเลือก
ลงทุนแผนนี้ กบข. จะปรับสัดสวนลงทุนให
อัตโนมัติ อายุนอยมีหุนเยอะ อายุเยอะมีหุนนอย

แผนตราสารทนุไทย
เสี่ยงสูงสุดเพื่อสะสมความมั่งคั่งระยะยาว

จะเลือกแผนนี้ ตองรูและรับไดวาเสี่ยงสูงสุด
ใน 6 แผน หรืออายุยังนอยมีเวลาสราง
ผลตอบแทนสะสมยาวๆ ขณะที่ระหวางทาง
อาจมีขึ้นๆ ลงๆ ได เหมาะกับการผสมสัดสวน
การลงทุนดวยตัวเอง

100%
ตราสารหนี้ไทย

ระยะสั้น

ความเส่ียงตํ่ามาก

59%
ตราสารหนี้

6%
อื่นๆ

35%
หุ�น

ความเส่ียงปานกลาง

ค�อนข�างสูง

62%
ตราสารหนี้

16%
อื่นๆ

22%
หุ�น

(สัดส�วนลงทุนในต�างประเทศรวมกันไม�เกิน 30%) ความเส่ียงปานกลาง

50%
ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย

15%
ตราสารหนี้

ภาคเอกชนไทย

35%
เงินฝากและอื่นๆ ความเส่ียงตํ่า

100%
หุ�นไทย

ความเส่ียงสูง

สินทรัพย�เส่ียงสูง ●

สินทรัพย�เส่ียงตํ่า ●

อายุ

อายุน�อยเส่ียงมาก

อายุมากเส่ียงน�อย

สัด
ส�ว

น
สิน

ท
รัพ

ย�เ
สี่ย

ง
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 หรือถาสมาชิกคนไหนที่เขาใจหลักการลงทุนเพื่อการเกษียณอยางถูกวิธี อาจเลือก

ลงทุนแบบผสมคือลงทุนมากกวา 1 แผนก็สามารถทําไดเชนกัน

เคล็ด (ไม�) ลับ… เลือกแผนการลงทุน

การเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตนเองไมยากอยางที่คิด เพียงแค...
■ ทําแบบประเมินตนเอง เพ่ือประเมินระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดจากแบบสอบถามท่ี 

กบข. สงให หรือจากเว็บไซต www.gpf.or.th หรือ My GPF Application
■ ทําความเขาใจแผนการลงทุน เพ่ือใหเขาใจระดับความเส่ียง และ ผลตอบแทนของ

แตละแผนรวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสิน เชน อัตราดอกเบี้ย สภาวะ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ฯลฯ

■ เลือกแผนการลงทุนแผนใดแผนหน่ึง หรือเลือกผสมสัดสวนแผนไดเอง

เลือกผสมแผนเองได�
บนแอป My GPF Application
● แผนตลาดเงิน  ● แผนตราสารหน้ี  ● แผนตราสารทุน

50%
40%

10%

40%

30%

30%

10%

15%

75%

 ช�องทางการเปล่ียนแผน ➊ My GPF Application

 เปล่ียนได� 4 ครัง้ต�อป� ➋ My GPF Website

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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ได�รับเงินคืนเม่ือเวลา (เกษียณ) นั้นมาถึง
 ความท่ี กบข. เปนแหลงเงินออมที่มีไวสําหรับใชตอนเกษียณ สมาชิกจึงจะไดรับเงินคืน
เมื่อเกษียณอายุ หรือ ออกจากราชการ เทานั้น ซึ่งเมื่อออกจากราชการจะถือวาสิ้นสุด
การเปนสมาชิก กบข. ดวย และมีสิทธิ์แจง กบข. วาจะขายหนวยลงทุนเพื่อรับเงินคืน
ไปทั้งหมดตามสิทธิ์ที่มี หรือสมาชิกจะออมตอโดยขอฝากไวให กบข. นําเงินไปลงทุนตอ
ใหก็ได โดยเงินที่เปนสิทธิ์ของสมาชิกแนๆ คือ เงินสะสม เงินสมทบ และผลตอบแทน
การลงทุนของเงินสะสมและเงินสมทบ คํานวณยอดเงินวาเปนเทาไหรตามมูลคาหนวยลงทุน 
ณ วันที่ กบข. จายคืนสมาชิก สวนเงินชดเชยและผลตอบแทนการลงทุนของเงินชดเชยน้ัน
จะตองดูกอนวาสมาชิกออกจากราชการดวยเหตุผลไหน และสมาชิกรับเงินเกษียณจาก
กรมบัญชีกลางเปนบําเหน็จ หรือ บํานาญ ถาสมาชิกเลือกรับบํานาญจะไดรับเงินชดเชย
ดวยอีกกอนหนึ่ง
* ขาราชการบรรจุใหมภายหลังจากป 2540 เปนตนมา ไมมีเงินประเดิมเพราะกฎหมายใหเปน

สมาชิกทุกคน

 กบข. จึงเปนแหลงเงินออมของขาราชการสมาชิก กบข. ทุกคน ที่จะไดมีเงินกอนหนึ่ง
ไวใชจายตามเหตุผล และความจําเปนของแตละคนเม่ือวันเกษียณนั้นมาถึง

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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เกษียณอุ�นใจ ถ�ามีเงินใช�เพียงพอ
ชีวิตหลังเกษียณของสมาชิก กบข. สวนใหญมีรายไดจากเงินบํานาญ
และเงินกอนที่ออมไวกับ กบข. ตั้งแตตอนยังทํางาน แตถายังคิดวา
ไมพอคงตองมองหาวิธีบริหารจัดการเงินออมที่ชวยเพิ่มรายไดตอเดือน

หลังเกษียณ ถาสมาชิกไมมีแผนใชเงินกอนตอนท่ีเกษียณ อาจเลือกออมตอกับ กบข. ได
4 รูปแบบ ดังนี้

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

บริการออมต�อ คือ การบริหารเงินออมสําหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ แตให กบข.
บริหารเงินตอเพ่ือสรางผลตอบแทนตอเน่ือง โดย กบข. จะบริหารเงินออมตามแผนลงทุน
สุดทายกอนส้ินสุดสมาชิกภาพ สมาชิกที่เลือกออมตอกับ กบข. ยังมีสิทธ์ิขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอีกดวย

แบบท่ี 1 เลือกฝากเงินไวทั้งกอน 
ให กบข. นําไปลงทุนสรางดอกผล
ใหตอ

แบบท่ี 3 แบงบางสวนรับคืนไป
กอน 1 กอน สวนที่เหลือฝากให 
กบข. ลงทุนใหตอ และขอรับคืน

เปนกอนภายหลัง

แบบท่ี 2 เลือกออมตอ โดยให 
กบข. ทยอยจายเงินคนืใหเปนงวดๆ 
เช นรับทุกเดือน ทุก 3 เดือน

6 เดือน หรือ ปละครั้ง โดยชวงที่ทยอย
รบัเงนิคืนเปนงวดนี ้เงนิสวนทีย่งัอยูในกองทุน
ก็ยังไดรับผลตอบแทนการลงทุนตอดวย

แบบท่ี 4 มีลักษณะเหมือนแบบ
ที่ 2 และ 3 ผสมกัน คือรับคืน
บางส วนไปก อนก อนนึง ส วน

ที่เหลือฝากให กบข. ลงทุนตอให โดยให 
กบข. ทยอยจายคืนเปนงวด

ใ
ใ

ื

ี่ ื

 

ออมต�อทําอย�างไร?

ช�องทางท่ี 1
แจ�งความประสงค�ที่ส�วนราชการต�นสังกัด 
พร�อมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555
โดยระบุวิธีการขอรับเงิน/ออมต�อที่ต�องการ
ช�องทางท่ี 2
แจ�งความประสงค�ผ�านระบบ e-filing หรือ
ให�ส�วนราชการต�นสังกัดดําเนินการผ�านระบบ 
e-pension เพื่อยื่นขอรับเงิน กบข. ไปพร�อมๆ 
กับการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญ โดยระบุวิธี
การขอรับเงิน/ออมต�อที่ต�องการ

แจ�งเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การออมต�อทําอย�างไร?

แจ�งผ�าน กบข. ได� 2 ช�องทาง
1. My GPF Application
2. My GPF Website
เปล่ียนได� 2 คร้ังต�อป�

110



2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

 เปนโชคดีอีกอยางหนึ่งของการเปนมนุษยเงินเดือน คือ 
“กองทนุสาํรองเลีย้งชพี” สาํหรบัพนกังานบรษิทัเอกชน เพราะ
กองทุนนี้ ถือเปนความใจดีของนายจาง ที่ตั้งกองทุนขึ้นมา
เพ่ือใหลูกจางไดมีเงินออมไวใชในยามเกษียณ โดยนอกจาก
เราออมดวยตัวเองแลว นายจางจะชวยออกเงินใหอีกสวนหน่ึง
ดวย
 วิธีการออมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพก็คือ เราสามารถ
เลือกไดวา จะออมเงินไวในกองทุนเดือนละกี่เปอรเซ็นตของ
เงินเดือน ซึ่งมีตั้งแต 2–15% และนายจางจะชวยสมทบเงินให
อีกจํานวนหน่ึงตามเง่ือนไขของแตละบริษัท
 แตไมใช “มนุษยเงินเดือน” ทุกคนจะโชคดี เพราะไมใช
บริษัททุกแหงที่จะมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 ดังนั้น หากโชคดีไดอยูในองคกรที่มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ก็อยาลังเลท่ีจะสมัครเปนสมาชิกกองทุน และถาจะใหดีถามี
อัตราการจายเงินสะสมใหเลือก ก็ควรจะเลือกสะสมในอัตรา
ที่สูงที่สุด เพราะนอกจากจะเปนการออมเพื่อวัยเกษียณแลว
เรายังเหมือนไดเงินเดือนเพ่ิมข้ึนจากการสมทบของนายจาง
อีกดวย
 ถาเราเปนพนักงานบริษัทเอกชน ที่สะสมเงินเขากองทุนนี้
ตั้งแตอายุ 25 ป โดยสะสม 3% ของเงินเดือน เดือนละ 20,000 
บาท และนายจางสมทบให 3% โดยสมมติวาเงินเดือนเพิ่มปละ 
5% และกองทุนไดผลตอบแทนเฉล่ีย 4%
 ในวันท่ีเราอายุครบ 60 ป เราจะมีเงินในกองทุนประมาณ 
1.2 ลานบาท
 สําหรับหลายคน กองทุนสํารองเล้ียงชีพกลับกลายเปน
กับดัก เพราะเม่ือคิดวา มีเงินออมอยูในกองทุนน้ีแลวก็มักจะ
ชะลาใจ ไมคิดถึงการออมในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งในทายท่ีสุด 
เงินจากกองทุนอาจจะไมมากพอสําหรับชีวิตหลังเกษียณก็ได
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3. เลือกนโยบาย หรือแผนการลงทุนท่ีกองทุนมีให�เลือก หรือจัดสัดส�วนการลงทุนเอง 
ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�

1.  ศึกษาและทําความเข�า ใจนโยบาย
การลงทุน แต�ละนโยบายที่ เราสามารถ
ลงทุนได� เช�น แต�ละนโยบายลงทุนอะไร มี
ความเสี่ยงมากแค�ไหน ในช�วง 5 ป�ที่ผ�านมา
มีผลตอบแทนเป�นอย�างไร  และข�อมูลท่ี
สําคัญอ่ืนๆ

2. ทําแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อใช� เป�น
แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบาย หรือ
เลือกแผนการลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทําไว�ว�า
เราควรเลือกลงทุนอะไร

Employee’s Choice คือ คําตอบ

 แทบไม�น�าเชื่อว�า เงินเดือนจํานวนไม�มากนักท่ีถูกหักออกไปออมไว� ในเงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพทุกๆ เดือนจะมีจํานวนรวมกันได�มากขนาดนี้
 แต�พอเหลือบไปเห็น “ผลตอบแทน” ในแต�ละป� กลับทําให�หัวใจหล�นไปอยู�ที่ตาตุ�ม
เพราะเงินแทบจะไม�งอกเงยขึ้นมาเลยในแต�ละป� และแทบไม�ต�องไปคิดถึงเร่ืองการเอาชนะ
เงินเฟ�อเลย แค�ชนะดอกเบ้ียเงินฝากก็เก�งแล�ว และเช่ือว�า กองทุนสํารองเล้ียงชีพส�วนใหญ�
ก็คงอยู�ในสภาพเดียวกัน
 นั่นเพราะกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป�นเงินออมของคนทั้งบริษัท ทําให�คณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพต�องระมัดระวังในการกําหนดนโยบายลงทุน ที่ “ปลอดภัยไว�ก�อน” 
เพ่ือเน�นรักษาเงินต�นและอาจจะมีการลงทุนในหุ�นอยู�บ�าง แต�เพียงเล็กน�อยเท�านั้น จึงทําให�
ผลตอบแทนที่ออกมาไม�ประทับใจ “วัยรุ�น” เท�าไร
 เพราะฉะน้ันคงจะดีกว�า ถ�ากองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะเป�ดโอกาสให�สมาชิกกองทุน
ได�มีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง หรือ ได�ลงทุนในแบบท่ีตัวเองต�องการ 
เพราะเราแต�ละคนมีความชอบ มีความเชื่อ และมีป�จจัยส�วนตัวที่แตกต�างกัน ซึ่งนําไปสู�
รูปแบบการลงทุนที่แตกต�างกันด�วย
 คงไม�มีใครสามารถกําหนดรูปแบบการลงทุนของตัวเราได�ดีเท�ากับตัวเราเอง เพราะ
ฉะน้ันคงจะดีถ�าเราได�เลือกการลงทุนสําหรับการเกษียณท่ีเหมาะกับตัวเราด�วยตัวเราเอง 
ซึ่งในป�จจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสามารถเป�ดโอกาสให�สมาชิกกองทุนเลือกนโนบาย
การลงทุนได�เอง โดยผ�านโครงการท่ีชื่อว�า Employee’s Choice
 เมื่อได�โอกาสเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราแล�ว หลายคนก็เร่ิมมีคําถามว�า 
“แล�วเราเหมาะกับนโยบายการลงทุนแบบไหน” จะเลือกลงทุนอะไรดี
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4. ลงนามยืนยันการเลือกนโยบาย หรือสดัส�วนการลงทุน เพือ่ส�งให�บรษิทัจดัการไปดาํเนนิการ
ลงทุนตามที่สมาชิกเลือกต�อไป
 การเลือกนโยบายการลงทุน หรอืจดัสดัส�วนการลงทุนให�เหมาะสมกบัตวัเราเองเป�นเรือ่ง
ที่สําคัญมาก เพราะหากเราเลือกนโยบายท่ีไม�เหมาะสมอาจจะทําให�เงินสําหรับการเกษียณ
ก�อนนี้ไม�เป�นไปตามที่คาดไว� เช�น
 ถ�าลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป ทั้งๆ ที่อยู�ในช�วงใกล�เกษียณแล�ว อาจจะทําให�ขาดทุน
จํานวนมากจนเงินมีไม�พอใช�ในวัยเกษียณ
 ถ�าลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าเกินไป ทั้งๆ ที่อายุยังไม�มาก อาจจะทําให� ได�ผลตอบแทนน�อย
เกินไป เงินงอกเงยได�น�อยไม�เพียงพอสําหรับวัยเกษียณ
 เพราะฉะนั้นสิ่ งสําคัญในการเลือกลงทุนในแบบ  Employee’s Choice คือ 
“อย�าทําตามใคร”

 ในฐานะ “ลูกจาง” ไมวาจะเปนลูกจางของบริษัทเล็กๆ หรือ บริษัทใหญๆ อยางนอย
จะตองมี “ประกันสังคม”
 สวนใหญเรามักจะเขาใจแควา ประกันสังคมมีประโยชนแคสามารถใชบริการรักษา
พยาบาลฟรีเวลาเจ็บปวยเทาน้ัน แตจริงๆ แลว ในจํานวนเงินที่เราและนายจางชวยกัน
จายสมทบใหกองทุนประกันสังคมนั้น สวนหน่ึงถูกแบงออกไปเปนเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
 วันท่ีเราเกษียณ (ในความหมายของประกันสังคม คือ เมื่อเรามีอายุครบ 55 ปบริบูรณ) 
เราจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ บํานาญ และ
บําเหน็จ

3. กองทนุประกันสงัคม 
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เงินบํานาญชราภาพ
 สิทธิรับเงินบํานาญชราภาพ จะเกิดเม่ือเราจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
ครบตามเง่ือนไข คือ
 จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน (เทากับ 15 ป) ไมวาระยะเวลา 180 
เดือนนั้น จะติดตอกันหรือไมก็ตาม
 ถาครบตามเง่ือนไขน้ี เราจะไดเงินบํานาญชราภาพเปนรายเดือนในอัตรา 20%
ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย (สูงสุดไมเกิน 15,000 บาท) แตถาจายเงินสมทบ
มากกวา 180 เดือน ไดรับเงินเพ่ิมอีก 1.5% ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน
 ตัวอยางเชน ถาเราไดเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทมาตลอด และสงเงินสมทบ
มาแลว 20 ป อายุครบ 55 ปบริบูรณ และความเปนผูประกันตนสิ้นสุด จะไดรับบํานาญ 
เดือนละ 4,125 บาทไปตลอดชีวิต

 วิธีคํานวณ
 สวนแรก คือ ชวง 15 ปแรกที่สงเงินสมทบ ไดเงินบํานาญ 20% ของรายไดเฉลี่ย
 สวนที่สอง คือ ชวง 15 ปหลังจะไดเงินบํานาญเพ่ิมอีก 7.5% ของรายไดเฉลี่ย
รวมเปนอัตราเงินบํานาญ 27.5% ของ 15,000 บาท = 4,125 บาท/เดือน

 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูประกันตนที่ไดรับบํานาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือน
นับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ ทายาทจะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
จํานวน 10 เทาของเงินบํานาญรายเดือน

เงินบําเหน็จชราภาพ
 หากผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน และความเปนผู ประกันตน
สิ้นสุดลงและมีอายุครบ 55 ปบริบูรณหรือเปนผูทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย จะได
สิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพ โดยแบงเปน 2 กรณีคือ

• กรณีจายเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวน
เงินสมทบท่ีผูประกันตนจายสมทบเขากองทุน

• กรณีจายเงินสมทบ ตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพเทากับ
จํานวนเงินสมทบที่ผู ประกันตนและนายจ างจ ายสมทบเข ากองทุนพร อม
ผลประโยชนตอบแทน ตามท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด
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 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF เปนกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อชวยสรางวินัย
ในการออมระยะยาว ไวเปนรายไดหลังเกษียณอีกแหลงหน่ึง โดยการใหสิทธิประโยชน
ทางภาษี เพื่อเปนการกระตุนใหเราเร่ิมออมและเดินหนาออมอยางจริงจัง
 เพราะฉะน้ัน ในแผนการออมเพ่ือการเกษียณ แทนที่จะไปออมหรือลงทุนในชองทางอื่น 
ควรจะคิดถึงการลงทุนในกองทุน RMF เปนอันดับแรก เพราะนอกจากจะไดออมตามแผน
แลว ยังไดสิทธิลดหยอนภาษีเปนของแถมอีกดวย
 แตการลงทุนใน RMF ที่จะไดสิทธิลดหยอนภาษีจะตองเปนการลงทุน
ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว

เง่ือนไขการลงทุน RMF ให�ได�สิทธิลดหย�อนภาษี
• ตองลงทุนไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง และตองไมระงับการซ้ือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ป

ติดตอกัน (ยกเวนกรณีไมมีเงินไดในปภาษีนั้น ก็ไมตองลงทุน
• ตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเงินไดในแตละป หรือไมนอยกวา 5,000 บาท

(แลวแตวาจํานวนใดจะต่ํากวา)
• ตองลงทุนสูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในแตละป โดยเม่ือรวมกับเงินสะสมเขากองทนุ

สํารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และเบี้ยประกันแบบบํานาญ
แลวไมเกิน 500,000 บาทตอป

• ตองลงทุนไปจนอายุครบ 55 ป และลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันที่ลงทุน
ครั้งแรก

 การลงทุนในกองทุน RMF ก็มีใหเลือกหลากหลายนโยบาย ทั้งตลาดเงิน ตราสารหนี้ 
หุน และสินทรัพยทางเลือกอื่นๆ เชน อสังหาริมทรัพย ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ทําใหเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนใหเหมาะกับแตละชวงวัยได

4. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)

จะไดออมตามแผน

ททุน

 แตแมวา จะมีเงินบําเหน็จหรือบํานาญจากประกันสังคมก็ยังวางใจไมได เพราะน่ี
เปนเพียงแค “สวัสดิการข้ันพื้นฐาน” สําหรับอาชีพลูกจาง ซึ่งถือวา เปนจํานวนท่ี
เล็กนอยมาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานชีวิตหลังเกษียณในแบบท่ีเราฝนไว
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 จริงๆ แลว การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เปนการออมเพื่อวัตถุประสงคใดก็ได 
เพราะเปนการออมระยะยาว ที่แมวาจะใหผลตอบแทนไมมากนัก เมื่อเทียบกับการออม
และการลงทุนประเภทอ่ืน แตจุดเดนของประกันคือ เราจะสามารถมีเงินออมไดตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว แมวาเราจะเสียชีวิตไปกอน
 ผลตอบแทนหรอืเงนิปนผลทีจ่ะไดจากการทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย มอียูหลายอยาง เชน

6. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�

1. เงินคืนระหว�างชําระเบี้ย คิดเปนเปอรเซ็นตของทุนประกัน มี
ทั้งเงินคืนทุกป ทุก 2 ป ทุก 3 ป แลวแตเง่ือนไขกรมธรรม
ซึ่งนํามาใชเปนรายไดในวัยเกษียณได
2. ดอกเบ้ีย หรือผลตอบแทน กรณีที่ไมรับเงินคืนระหวางชําระ
เบี้ย บริษัทประกันจะใหดอกเบ้ียเหมือนกับการฝากประจําไวกับ
ธนาคาร ซึ่งอัตราจะแตกตางกันไป แลวแตเงื่อนไขของบริษัท
แตละแหง
3. เงินจ�ายคืนเม่ือสัญญาส้ินสุด ซึ่งเปนเงินกอนใหญที่จะไดรับ
เมื่อครบสัญญา
 นอกจากน้ี เบี้ยประกันยังสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินได สําหรับ
เบ้ียประกันชีวิตที่มีระยะเวลาประกัน 10 ปขึ้นไป สูงสุด 100,000 บาท

Insurance

 ไมตองคิดมาก ไมตองเตรียมตัว ไมตองวางแผน เพราะอยางนอยท่ีสุดผูสูงอายุทุกคน
ก็จะมีสิทธิไดรับ “เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ” ที่ภาครัฐจะจายใหกับคนที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
โดยจะจายแบบรายเดือน ในอัตราที่กําหนดไวในแตละชวงอายุ
  อายุ 60–69 ป ไดรับเดือนละ 600 บาท
  อายุ 70–79 ป ไดรับเดือนละ 700 บาท
  อายุ 80–89 ป ไดรับเดือนละ 800 บาท
  อายุ 90 ปขึ้นไป ไดรับเดือนละ 1,000 บาท
 คงไมตองถามวา เงินจํานวนน้ีจะพอเล้ียงตัวเองในวัยชราหรือไม

5. เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ

หมายเหตุ: ข�อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามได�ที่เว็บไซค�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� www.egov.go.th
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 ประกันชวีติแบบบํานาญเปนประกัน
รูปแบบใหมสําหรับประเทศไทย เพราะ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ประกาศหลักเกณฑและอัตราเบ้ียประกัน
ภยัออกมาเม่ือตนป 2553
 กรมธรรมประกันชีวิตแบบบํานาญ
จะตางจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
ที่เราคุนเคยกัน เพราะประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพยจะจายผลประโยชนเปน
เงินกอนเม่ือครบกําหนดสัญญา (อาจจะ
มีเงินปนผลระหวางทางบางเล็กนอย) 
แตถาเปนประกันชีวิตแบบบํานาญจะ
ทยอยจ  ายผลประโยชน  เป นงวดๆ
หลังจากเราอายุ 55 ป หรือ 60 ป
แลวแตแบบของกรมธรรม
 เพราะฉะ น้ันประ กัน ชีวิ ตแบบ
บํานาญจึงเปนการรับประกันวา เราจะ
มีรายไดประจํา สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง
หลังจากที่เกษียณอายุแลว

 โดยที่เราสามารถแบงชวงเวลาของ
ประกันชีวิตแบบบํานาญออกเปน 2 ชวง 
คือ “ชวงกอนรับเงินบํานาญ” ซึ่งจะเปน
ชวงที่เรามีหนาที่จายเบี้ยประกัน จายไป
เร่ือยๆ ไมมีผลตอบแทนระหวางทาง 
ไมมีการจายเงินปนผล และชวงเวลานี้
จะไปส้ินสุดเมื่อวันที่เราเกษียณอายุ
 ชวงเวลานับจากวันที่เกษียณอายุ 
หรือปที่ครบเวลาในการจายเบี้ยประกัน
จะเรียกวา “ชวงรับเงินบํานาญ” ซึ่งเปน
ชวงเวลาแหงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน 
เพราะนับจากวันนี้ไปจนถึงอายุ 85 ป 
เปนอยางนอย บริษัทประกันมีหนาที่
จายเงินบํานาญใหเรา
 นอกจากนี้ หากตองการนําเบี้ย
ประกันแบบบํานาญไปลดหยอนภาษี
จะตองซ้ือกรมธรรมที่มีความคุ มครอง
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป และตองระบุให
ชัดเจนวาเปน “ประกันแบบบํานาญท่ี
ใชสิทธิหักลดหยอนได”

7. ประกันชีวิตแบบบํานาญ

ด”
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กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ vs ประกันชีวิตแบบบํานาญ
เลือกซ้ืออะไรดี

 ทั้งกองทุน RMF และ ประกันชีวิตแบบบํานาญ ต�างเป�นการออมเพื่อการเกษียณ
เหมือนกัน ได�สิทธิลดหย�อนภาษีแบบเดียวกัน อยากจะออมทั้งสองอย�างก็เกรงว�าจะ
เกินกําลัง แล�วทีนี้จะเลือกแบบไหนต�องพิจารณาในประเด็นต�อไปนี้

1. ความคุ�มครอง
ข�อดีข�อหนึ่งของประกันชีวิตแบบบํานาญ ก็เหมือนกับประกันอื่นๆ คือ ให�ความ
คุ �มครองกรณีที่เราเสียชีวิตก�อนจะครบกําหนดตามกรมธรรม� ทายาทจะได�
เงินประกันจํานวนนี้ไป แต�ถ�าเป�นกองทุน RMF ทายาทจะได�รับเฉพาะเงินที่เรา
ลงทุนไปบวกกับผลตอบแทนที่งอกเงยข้ึนมาเท�านั้น

2. รายได�หลังเกษียณ
เมื่อเราอายุครบ 55 ป� เราจะสามารถขายหน�วยลงทุนกองทุน RMF ได� โดย
ไม�ผิดเงื่อนไขทางภาษี โดยที่เราจะขายออกมาให� ได�เป�นเงินก�อน หรือทยอยขายก็ ได� 
แต�ถ�าเป�นประกันแบบบํานาญ จะเร่ิมจ�ายเงินบํานาญเป�นรายงวดตามที่กําหนดไว�

3. โอกาสท่ีเงินจะงอกเงย
กองทุน RMF มีให�เลือกหลากหลายนโยบาย เราสามารถเลือกลงทุนที่มีโอกาสให�
ผลตอบแทนได�มากกว�า โดยเฉพาะหากเริ่มวางแผนเกษียณต้ังแต�อายุยังไม�มาก 
เพราะทําให�ลงทุนในสินทรัพย�ที่มีความเส่ียงสูงขึ้นได�

4. ความสามารถในการหารายได�
เง่ือนไขในการลงทุนของกองทุน RMF คือ ต�องลงทุนไม�น�อยกว�า 3% ของรายได� 
หรือ 5,000 บาท และในป�ที่ ไม�มีรายได�ก็สามารถพักการลงทุนได� แต�ถ�าเป�น
ประกันชีวิตแบบบํานาญ ที่ต�องชําระเบ้ียประกันเป�นรายป� ทําให� ไม�สามารถหยุด
จ�ายเบี้ยได�

กองทุนรว
ม

เพ่ือการเล้ี
ยงชีพ

ประกันชีวิตแบบบํานาญ
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 ถาถามวา ตอนนี้มีเงินออมสําหรับเกษียณไวสักเทาไรแลว ก็พอจะบอกได แตที่ไมแนใจ 
คือ ไมรูวาจะมากพอสําหรับวัยเกษียณจริงๆ หรือไม หรืออีกไกลแคไหนกวาที่เงินออมของเรา
จะเขาใกลเปาหมายที่วางไว
 คําตอบนี้หาไดงาย ไมยุงยาก เพียงแคคลิกเขาไปที่เว็บไซต www.set.or.th/education 
เลอืกเมน ู“เรยีนรูการลงทุน”แลวเขาไปที ่“โปรแกรมคาํนวณ” หวัขอ “ออมเทาไหรพอใชเกษยีณ” 
 จากน้ันกรอกขอมูลตางๆ ลงไป ทั้งอายุ รายได แหลงเงินออมเพ่ือการเกษียณ และ
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ เรียบรอยแลวกดปุม “ประมวลผล” ระบบจะบอกไดทันทีวา 
เรามีเงินออมเพียงพอที่จะใชในวัยเกษียณแลวหรือยัง (ไมรวมเงินบํานาญ) และท่ีพิเศษกวานั้น 
คือ ถาเรายังมีไมมากพอจะตองออมเพ่ิมขึ้นอีกเดือนละเทาไร

 ทีนี้ไดเวลาลุนระทึกกันแลววา ตอนน้ีเรามีเงินพอแลวหรือยัง และถาผลออกมาวา
ยังไมพอตองรีบเดินหนาวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณทันที เพราะการวางแผนเกษียณ
ไมใชเรื่องของคนใกลเกษียณ แตเปนเร่ืองของพวกเรา “วัยทํางาน” ทุกคน และถารอให
ใกลเกษียณก็อาจจะสายเกินไป

อีกไกลแค�ไหน
กว�าจะใกล� (เป�าหมาย)

หลังเกษียณต�องการใช�เงินเดือนละ             บาท/เดือน

ต�องการเหลือเงินไว�เป�นมรดก                              บาท

อัตราเงินเฟ�อ            % ต�อป�

อัตราผลตอบแทนจากการออม/
ลงทุนหลังเกษียณ             % ต�อป�

เงินเดือนป�จจุบัน           บาท/เดือน

ค�าใช�จ�ายป�จจุบัน          บาท/เดือน

เงินสะสมเพ่ือเกษียณอายุ
ท่ีมีอยู�ตอนน้ี                   บาท

อัตราผลตอบแทนจากการออม/
ลงทุนก�อนเกษียณ             % ต�อป�

มีเวลาเก็บเงิน            ป� ถึงเวลาใช�เงิน         ป�

ปจจุบันอายุ จะเกษียณตอนอายุ สิ้นอายุขัย
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สรุปท้ิงท�าย

วางแผนก�อนแก�

• เตรียมตัวเกษียณ
 ตั้งแตวันแรกที่เริ่มทํางาน

• ไมมีคําวาเร็วเกินไปสําหรับการวางแผน
 เพื่อการเกษียณ

• ยิ่งเริ่มตนออมเงินเพื่อเกษียณชา
 ยิ่งตองออมมากข้ึน

• เดินหนาแลวอยาถอยหลัง อยานําเงินออม
  เพื่อเกษียณไปใชกอนเกษียณ

• แคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ยังไมพอ
 ตองลงทุนเพิ่ม

03
Lesson
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 จรงิๆ แล�ว เป�นมนุษย�เงนิเดือนแสนจะสบาย
 ถึงเวลาเงินเดือนออกก็จะมีเงินโอนเขามานอน
ในบัญชี ไมตองลุน (ยกเวนแตวา โชคไมดีไปเปน
มนุษยเงินเดือนในบริษัทที่ฐานะการเงินง อนแงน
ที่อาจจะมีจายบาง หยุดบาง)
 แถมยังเปนรายไดแบบคงที่ สมํ่าเสมอ ทําให
การบริหารจัดการเงินในกระเปาทําไดงาย (จะมียากอยูอยางเดียว คือ กรณีที่รายไดไมพอ
คาใชจาย)
 เพราะฉะนั้นถาเราเปนมนุษยเงินเดือนที่อยูในองคกรที่มั่นคง ไมมีปญหาดานการเงิน 
และเงนิเดือนของเรามากพอ กค็งไมแปลกอะไรท่ีเราจะรูสกึสบายๆ กบัการเปนมนษุยเงนิเดอืน
 มนุษยเงินเดือนแบบ “นองเฟรน” สาวชางชอป ก็เลยมีเพื่อนรวมอุดมการณเต็มไปหมด 
 นอกจากน้ี มนุษยเงินเดือนยังเปนท่ีรักของเจาหน้ี ทําใหมีแนวโนม “เป�นหน้ีง�าย”
โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล เพราะฉะนั้น ถาเผลอตัวเผลอใจไปนิดเดียวก็อาจ
ติดกับดักอยูในวงจรหน้ี ที่กวาจะรูตัวก็ยากจะแกไข
 ในขณะที่ มนุษยเงินเดือนแบบ “พี่แบงก” หนุมชอบโชว ก็มีอยูไมนอย
 ถาถามเรื่องเงินพวกเขาไมไดเดือดรอนเลยสักนิด เพราะขอแคมีกินมีใชไปทุกเดือน
มีเก็บออมเล็กนอยใหพออุน ใจ แตถาถามเร่ืองลงทุน พวกเขาจะสายหนาไมเพราะคิดวา
ไมจําเปนและไมสนใจ
 แตไมวา จะเปนนองเฟรน พี่แบงก หรือกลุมเพื่อนมนุษยเงินเดือน คงจะมีแคไมกี่คน
ที่คิดถึงชีวิตตอนแก เพราะฉะนั้นไมตองถามถึงการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ขอแค
ชีวิตสบายๆ ในวันนี้ก็ดีพอแลว
 บางที ความสบายๆ และความเคยชินกับเงินเดือนประจําที่เขามาแบบสม่ําเสมอก็เปน
ดาบสองคม เพราะมันอาจจะทําใหเรา “วางใจ” กับรายไดมากเกินไป และหลายคนถึงกับ 
“ติดกับดักความสบาย” ในการเปนมนุษยเงินเดือน จนลืมคิดถึงความไมแนนอนในอนาคต
และมองขามการวางแผนการเงิน

บทส�งท�าย
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 โดยเฉพาะมนุษยเงินเดือนหนาใหม
ที่ยังไมเคยผานวิกฤตรุนแรงจนตองเจอกับ
ภาวะเลิกจางกะทันหัน
 ลองสมมติดูวา ถาวันหน่ึงเราต่ืนข้ึนมา
แลวไมมีงานทํา ไมมีเงินเดือน เปดกระเปา
ไมเจอเงิน กดเอทีเอ็มเห็นตัวเลขแคหลักรอย
หลักพัน... วันนั้นชีวิตเราจะเปนอยางไร
 เพราะฉะน้ัน “เงินทองต�องวางแผน”
 ถามีหนี้ตองเรงจัดการใหเรียบรอย
 จากน้ันเดินหนาออมเงินให ได ตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
 พร อมๆ กับศึกษาและหาช องทาง
การลงทุนเพื่อใหเงินออมเพิ่มคา
 และที่ขาดไม  ได   คือ  การวางแผน
เตรียมพรอมสําหรับวัยเกษียณ
 เราสามารถเร่ิมตนได ง ายๆ โดยใช 
เทคโนโลยีใหเปนประโยชน เพราะตอนนี้ 
“ทุกอย าง” อยู  ในสมาร ทโฟน  อยู  ใน
อินเทอรเน็ต ทําใหการออม โดยเฉพาะการ
ออมแบบอัตโนมัติทําไดงายและสะดวกมาก 
 และออมแบบไมรูไมเห็นไปสักพักเราจะ
รู สึกมีความสุขกับเงินออมท่ีเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
เพราะเผลอแปบเดียวเงินก็งอกเงย มีเงินเก็บ
เปนแสน
 ทีน้ีเราก็มาเริ่มปฏิบัติการ ท.ท.ท. หรือ 
ทํา ทัน ที กันได�เลย

 แมวา เราจะมุงมัน่ตัง้ใจ
ไปใหถึงเปาหมายทางการเงิน
ที่วางไว แตอยากดดันตัวเอง
จนชีวิตไมเปนสุข

 เราจะไดยินบอยๆ วา เงินกับความสุข
เป�นคนละเรื่องกัน หรือไมก็เงินไมสามารถ
ซื้อความสุขได เพราะฉะน้ันถาตองเลือกก็
ขอเลือกท่ีจะมีความสุข มากกวาที่จะเลือก
เงิน
 แตเราไมจําเปนตองเลือกระหวาง เงิน 
กับ ความสุข เพราะเราสามารถมีเงินและ
มีความสุขไปไดพรอมๆ กัน
 จริงอยูที่ เงินไมสามารถซ้ือความสุข
ทุกอยางได เพราะเงินไมสามารถซ้ือสุขภาพ
ที่ดี เงินไมสามารถซื้อความรักความเขาใจ
ในครอบครัวได
 แตเงินเปนเครือ่งมอืทีท่าํใหเราซือ้อาหาร
ที่อยากกิน ซื้อของที่อยากได ซื้อบานที่
เหมาะสม มีเงินรักษาเวลาเจ็บปวย ทําให
ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น  และช วยให 
คลายความวิตกกังวลไปไดหลายๆ เรื่อง
 คนท่ีมี เงินมากไม ได หมายความว า
จะมีความสุขมาก และมีเงินมากก็ไม ได 
หมายความวาจะมีความทุกขมาก
 ขณะท่ีมีเงินนอยไมไดหมายความวา
จะมีความสุขนอย และมีเงินนอย ก็ไมได 
หมายความวาจะมีความทุกขนอย
 เพราะฉะนั้นไมตองถึงกับรํ่ารวยเปน
อภิมหาเศรษฐี ขอแคมั่งคั่งและมั่นคงใน
แบบของเรา มีความสุขในแบบของเรา
แล ว เราจะเป น  “มนุษย� เงินเดือนท่ีมี
ความสุข”
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ติดต�อ กบข.

ศูนย�บริการสมาชิก โทร. 1179
เจ�าหน�าท่ีพร�อมให�ข�อมูลและบริการต�างๆ
ต้ังแต�วันจันทร� - วันศุกร� เวลา 8.00–17.30 น.

E-mail
สามารถส�งอีเมลมาได�ที่
member@gpf.or.th

ที่ต้ัง กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เว็บไซต�
www.gpf.or.th

GPF Community

LINE:
@GPFcommunity

Facebook:
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.)

My GPF Application

 

ศูนย�ข�อมูลการเงิน
GPF Financial Assistant Center

บริการใหม�จาก กบข. ท่ีพร�อมเป�นผู�ช�วยส�วนตัวของสมาชิกในการให�ข�อมูลคําแนะนํา
เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกเร่ืองการเงินและการลงทุนท่ีสมาชิกต�องการ
โดยมีเจ�าหน�าที่ผู�เชี่ยวชาญให�บริการด�วยข�อมูลผลิตภัณฑ�ด�านการเงินการลงทุน
ท่ีรวบรวมไว�อย�างครบถ�วน ถูกต�อง

สมาชิก กบข. สามารถใช�บริการศูนย�ข�อมูลการเงิน ด�วยการนัดหมายให�เจ�าหน�าท่ีติดต�อกลับ
ผ�าน My GPF Application และอีเมล fa@gpf.or.th

“เป�นท่ีพึ่งของสมาชิก
เม่ือต�องตัดสินใจทางการเงิน”
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เงินทองตองวางแผน ฉบับ สมาชิก กบข.
ตอน มนุษยเงินเดือน ก็มั่งคั่งได


