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 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มุงมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยใหเกิดความยั่งยืนดวยการ

ผลักดันนโยบายสงเสริมการเติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพไปพรอมกับการสรางสมดุลทาง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนวิสัยทัศนตลาดทุนระยะยาวใหมีความมั่นคง

สรางความมั่งคั่ง และเติบโตอยางยั่งยืน การสงเสริมใหคนไทยมีความรูทางการเงินขั้นพื้นฐาน 

ถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหมีความมั่นคงทางการเงิน

และเตรียมพรอมสําหรับการใชชีวิตวัยเกษียณในยุคที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางสมบูรณ

 คูมือ “เงินทองตองวางแผน ตอน กาวสูชีวิตวัยทํางาน” จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน “เข็มทิศและ

เกราะปองกันทางการเงิน” สําหรับวัยเริ่มตนทํางาน ใหสามารถบริหารจัดการเงินของตนเอง

ภายใตแนวคิด “4 รู สูความมั่งคั่ง ไดแก รูหา รูเก็บ รูใช และรูขยายดอกผล” พรอมปลูกจิตสํานึก

ใหเห็นประโยชนของการออมและการลงทุนเพื่อบรรลุเปาหมายตางๆ ในแตละชวงชีวิต

 ตลาดหลักทรัพยฯ มุงหวังวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูอานในการนําความรูไปประยุกต

ใชเพื่อบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว อันจะเปนรากฐานสําคัญในการสราง

สังคมไทยที่เขมแข็ง และสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

คํานิยม
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(นายภากร ปตธวัชชัย)
กรรมการและผูจัดการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



 ภารกิจหลักของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) คือ การสรางผลตอบแทนท่ีมั่นคง

สําหรับชีวิตวัยเกษียณของขาราชการไทยซึ่งเปนสมาชิก กบข. ควบคูไปกับการรณรงคใหสมาชิก

ตระหนักถึงความจําเปนของการออมเพ่ือไวใชจายยามสูงวัย ซึ่งเปนอีกบทบาทหนึ่งที่ กบข.

ใหความสําคัญมุงเนนดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกไดเขาใจหลักการของการ ออมกอน ออมประจํา

สมํ่าเสมอ และออมระยะยาว ซึ่งหากทําไดดังนี้แลว สมาชิก กบข. จะสามารถวางแผนเกษียณได

ตอบโจทยเปาหมายทางการเงินของตนเองในอนาคต และมีความมั่นคงทางการเงินตลอด

ทุกชวงชีวิต ทั้งในยามท่ียังมีรายได และเมื่อถึงวันที่กาวสูชวงชีวิตวัยเกษียณ

 หนังสือ “คูมือเงินทองตองวางแผน ฉบับ สมาชิก กบข. ตอน กาวสูชีวิตวัยทํางาน” นี้

เปนสวนหน่ึงของชุดหนังสือสงเสริมความรูความเขาใจทางการเงิน ที่ กบข. ไดรับความอนุเคราะห

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ในการจัดทําขึ้นเฉพาะสําหรับแจกจายแก

สมาชิก กบข. เพ่ือใชเปนเข็มทิศ และเกราะปองกันทางการเงินของสมาชิกในวัยเริ่มตนทํางาน 

รวมถึงสมาชิกทุกชวงวัยที่สนใจเรียนรูขอมูลความรู ดานการวางแผนเกษียณ ภายใตแนวคิด

“4 รู สูความมั่งค่ัง ไดแก รูหา รูเก็บ รูใช และรูขยายดอกผล”

 ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ใหความอนุเคราะหรวมจัดทําชุดหนังสือ

สงเสริมความรูความเขาใจทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. ในคร้ังน้ี หวังอยางยิ่งวาสมาชิกจะ

ไดรับประโยชนจากขอมูลความรูดานการบริหารจัดการเงินในชวงกาวแรกของวัยทํางาน และ

สามารถนําไปตอยอดประยุกตใชใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายของแผนเกษียณตอไป
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“จบ ป.ตรี แลว อยากไปเรียนตอ ป.โท เมืองนอกเลย”

“อยากทํางานในองคกรใหญ รายไดสูง สวัสดิการดี มีความกาวหนา”

“อยากซื้อรถเปนของตัวเอง 1 คัน ซื้อบานใหมใหพอแม 1 หลัง”

“อยากมีเงินใชจายสบายๆ ตอนเกษียณ แถมยังมีเหลือเปนมรดกใหลูกหลานดวย”

 เปาหมายเหลานี้จะไมเปนเพียงแคความฝนที่เลื่อนลอย ถาเรารูจักใชเครื่องมืออันชาญฉลาด

ที่เรียกวา “การวางแผนการเงินสวนบุคคล (Personal Finance)” ซึ่งจะชวยใหเงินออมงอกเงยได

อยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุเปาหมายที่มุงหวังไดในที่สุด

 คูมือ “เงินทองตองวางแผน ตอน กาวสูชีวิตวัยทํางาน” เลมนี้ จะพาเราเรียนรูหัวใจสําคัญของ

การวางแผนการเงินสวนบุคคล นั่นก็คือ “รูหา รูเก็บ รูใช รูขยายดอกผล” โดยเริ่มตนตั้งแต 

การตั้งเปาหมายชีวิต การเลือกอาชีพที่ตรงใจและสรางรายไดตามที่หวัง การวางแผนออมเงินเพื่อ

เปาหมายตางๆ ในแตละชวงชีวิต การใชจายเงินอยางชาญฉลาด การขอสินเชื่อและการบริหาร

หนี้สินสวนบุคคลรูปแบบตางๆ ตลอดจนกลยุทธและเครื่องมือในการเพิ่มคาเงินออมในระยะยาว

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หวังเปนอยางยิ่งวา

คูมือ “เงินทองตองวางแผน ตอน กาวสูชวีติวยัทาํงาน” เลมนี ้ จะมสีวนชวยสรางคนรุนใหมทีใ่สใจ

เรือ่งการบริหารการเงินสวนบคุคล ดงัคาํกลาวที่วา “ออมกอนรวยกวา” อันเปนความไดเปรียบและ

เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของเสนทางสู “อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom)” ซ่ึงนอกจาก

จะทําใหเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแลว ยังมีสวนชวยสงเสริมใหเกิด “สังคมแหงการอานออกเขียนได

ทางการเงิน (Financial Literacy Society)” ที่จะหลอหลอมใหสังคมและเศรษฐกิจไทยเจริญ

เติบโตไดอยางมั่นคงตอไปในอนาคต

คํานํา

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

น
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 ไชโย!
 ในที่สุดก็ ไดเริ่มตนชีวิตคนทํางานเสียที

ชีวิตนับจากนี้เรานาจะตองเปนคนขีดเสนทางเดินของเราเอง

อยากจะเปนแบบไหน อยากจะประสบความสําเร็จอยางไร

 เพราะเวลาที่ผานไปในรั้วสถานศึกษา อาจทําใหหลายคนคนพบตัวตน รูวา

จริงๆ แลว เราชอบ เราสนุกกับงานแบบไหน ซึ่งแมจะเปนคนละขั้วกับสิ่งที่เรียน

ในชัน้เรยีนกไ็มแปลก เพราะในโลกนีม้คีนจาํนวนมากทีไ่มไดทาํงานตรงกับสาขาวชิา

ที่รํ่าเรียนมา (แถมยังประสบความสําเร็จอยางมากอีกดวย)

 เพราะหนาท่ีการงานมีสวน

อยางมากในการกําหนดรูปแบบ

การใชชีวิตของเรา ลองหลับตา

นึกถึงตัวเองในชุดยูนิฟอรม นั่ง

โตะทํางานวันละ 8 ชั่วโมง นั่น

ใชรูปแบบชีวิตท่ีตองการหรือไม 

หรืออาจเปนชีวิตวุ นวายตลอด

ทัง้วันในฐานะเจาของกจิการ หรอื

จะเปนชีวิตท่ีบุกๆ ลุยๆ ทํางาน

ไมเปนเวลา

แตถายังคนไมพบ
หาไมเจอก็ไมตองตกใจ
ยังพอมีเวลาใหคอยๆ คิด 

คอยๆ ทบทวน คอยๆ ถามตัวเองวา 
อยากจะทําอะไร 

ที่สําคัญ คือ อยากมีชีวิตแบบไหน

บ
กใจ

รูหา : หาเงินเพิ่ม เสริมรายไดงิน รมห ายส

9



ก. ชอบอยูกลางแจงมากกวาในบาน

ข. วิชาโปรด คือ คณิตศาสตร

ค. การตัดสินใจดวยตัวเองเปนส่ิงสําคัญสําหรับเรา

ง. เมื่อมีปญหาจะขอคําแนะนําจากผูอื่น

จ. อยากเปนผูเลนละครมากกวาดูละคร

ฉ. ชอบสังเกตและสนใจสภาพอากาศ ตนไม

   หรือสัตว

หรือถานั่งคิดก็แลว นอนคิดก็แลว ก็ยังคิดไมออก จะลองใช
แบบสอบถามดานลางนี้ใหเปนแผนที่นําทางดูกอนก็ได อยางนอยอาจจะทําใหมองเห็นตัวตน

ของเราไดมากยิ่งขึ้น

ก. ชอบเลี้ยงสัตว

ข. ลายมือสวย และอานงาย

ค. คงจะมีความสุข ถาไดเปนผูวาราชการจังหวัด

   หรือปลัดกระทรวง

ง. ชอบเขียนจดหมายถึงเพื่อน หรือชอบเขียน  

   บันทึก

จ. อยากทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม

ฉ. ชอบแยกสวนประกอบของส่ิงตางๆ เพ่ือดูวา

   มันทํางานอยางไร

ก. อยากจะขี่จักรยานมากกวาดูโทรทัศน

ข. ชอบใชคอมพิวเตอร

ค. คิดวาเปนหัวหนาทีมที่ดีเยี่ยม

ง. สามารถทําความรูจักกับเพื่อนใหมๆ ไดงาย

จ. วิชาโปรด คือ ดนตรี หรือศิลปะ

ฉ. ใหความใสใจ / ความสําคัญตอสิ่งแวดลอม

ก. ชอบเลนกีฬาเปนทีม

ข. ชอบตอจิ๊กซอว หรือเลนปริศนาอักษรไขว

ค. มีความสุขเมื่อเพื่อนมาขอคําแนะนํา

ง. ชอบโทรศัพท

จ. ชอบขีดเขียนแตงเติมรูปภาพหรือขอความเลน

   ในสมุด

ฉ. มีความอยากรูอยากเห็นในหลายๆ เรื่อง

ก. สนุกกับการทํางานประเภททําสวน ทําอาหาร  

   ซอมจักรยานหรือรถยนต เย็บผา

ข. จดรายการสิ่งที่ตองทําเสมอ

ค. เมื่อตองหารายได อยากลองทํางานของตัวเอง

   มากกวาเปนลูกจางในบริษัทขนาดใหญ

ง. มีความสุขเมื่อไดชวยเหลือผูอื่น

จ. ชอบใชจินตนาการและเขียนนิยาย

ฉ. วิชาโปรด คือ วิทยาศาสตร

ก. ชอบงานที่ตองใชอุปกรณ และเครื่องมือ

ข. ชอบหองที่สะอาดเรียบรอย

ค. ไมอายที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง 

   หรือยกมือตอบคําถามในหองเรียน

ง. ชอบทํางานเปนกลุมมากกวาทํางานคนเดียว

จ. ชอบตกแตงหองสวนตัวใหม

ฉ. ชอบอานวารสารประเภทสารคดี หรือการเมือง

ที่มา: www.set.or.th/education

แบบทดสอบความถนัดในอาชีพ
เลือกขอที่คิดวา “นี่ละ คือ ตัวฉัน (มากที่สุด)” 

แบบทดสอ
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รวมจํานวนขอที่เลือก (อยาแอบดูคําตอบ จนกวาจะตอบคําถามและรวมจํานวนขอแลว)

  ชอบกิจกรรมที่ตองมีการปฏิบัติ ไมยุงยาก และตรงไปตรงมา 

เชน การทํางานกับเครื่องจักร/สิ่งของ มักจะมีปญหาความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ไมชอบแสดงตนใหเปนที่สนใจ มีความเปนระบบ

ระเบียบ และยึดถือคานิยมในการดําเนินชีวิต 

  เหมาะกับอาชีพงานชางฝมือและกลางแจง ไดแก วิศวกรโยธา

ครูสอนกีฬา นักบิน เกษตรกร สัตวแพทย เจาหนาท่ีรักษาปา 

ชางออกแบบสวน สถาปนิก ผูรับเหมากอสราง ชางไม ชางกออิฐ 

นักดับเพลิง เปนตน  

 มักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด สนใจในสิ่งที่เปน

รูปธรรมมากกวานามธรรม ชอบทาํตามมากกวาทีจ่ะริเริม่สิง่ใดใหมเอง 

เจาระเบยีบ ไมยืดหยุน และมักจะเปนผูตาม

 เหมาะกบัอาชีพดานงานสาํนักงาน ไดแก โปรแกรมเมอร นกัเทคนคิ

ทางการแพทย นักบัญชี สมุหบัญชี นักการธนาคาร นักวิเคราะห

ทางการเงิน บรรณารักษ เปนตน

 มีความเปนผูนํา กลาไดกลาเสีย มั่นใจในตนเองทั้งความคิดและ

การกระทํา เปนอิสระ สนใจที่จะควบคุม มีอํานาจเหนือสิ่งตางๆ 

มีทักษะทางภาษา ไมชอบคิดแบบนานๆ และไมสนใจที่จะตอง

เดินตามแบบแผนเสมอไป 

 เหมาะกับอาชีพดานงานจัดการและคาขาย ไดแก เจาของธุรกิจ 

ผู บริหาร ทนายความ ผู จัดการโรงแรม นักการเมือง ครูใหญ 

ผูเช่ียวชาญดานทรัพยากรบุคคล เปนตน  

ขอที่ไดผลคะแนนมากที่สุด
“นี่ละตัวฉัน และงานที่เหมาะสม”

ก. บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไมคิดฝน นิยมความจริง (Realistic) 

ข. บุคลิกภาพแบบที่ทําตามระเบียบแบบแผน (Conventional)  

ค. บุคลิกภาพแบบกลาคิดกลาทํา (Enterprising) 

 

ก.         ขอ    ง.          ขอ

ข.         ขอ    จ.          ขอ

ค.         ขอ    ฉ.          ขอ
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 เปนนักคิด มีนิสัยชอบวิเคราะหใครครวญสิ่งตางๆ ที่ผานเขามา

ชอบแกปญหาท่ีทาทายความคิดและสลับซับซอน แตไมไดเปนผูปฏิบัติ

ที่ดี ไมยึดติดกฎเกณฑและแบบแผนตางๆ หลีกเลี่ยงการอยูรวมกลุม 

และไมชอบเลียนแบบ 

 เหมาะกับอาชีพดานงานวิทยาศาสตรและเทคนิค ไดแก นักวิทยาศาสตร

ตํารวจ นักสืบ นักวิจัยทางการแพทย จิตแพทย ศาสตราจารย วิศวกร

เครื่องกล วิศวกรไฟฟา นักวิจัยการตลาด นักธรณีวิทยา คนทํางาน

ดานกฎหมาย เปนตน  

  ชอบเขาสังคมและใหความรูความเห็นกับคนอื่นรอบๆตัวราเริง 

มีความรับผิดชอบและใสใจในงาน พูดเกง ตองการเปนที่สนใจของ

ทุกคน หลีกเลี่ยงการคิดซับซอน มักแกปญหาโดยใชความรูสึกและ

ใสใจความรูสึกของคนรอบขาง 

   เหมาะกับอาชีพดานบริการ การศึกษาและสังคม ไดแก ครู แพทย 

นักโฆษณา นักขาว ผูรายงานขาว นักสังคมสงเคราะห พยาบาล 

นักจิตวิทยา พนักงานขายของรานคาปลีก พนักงานเก็บเงิน พนักงาน

ตอนรับ เปนตน

  รักความอิสระ สนใจเรื่องของนามธรรม ใชอารมณเปนใหญ 

เปนตัวของตัวเอง มีความโนมเอียงที่จะชอบไปทางศิลปะ มีความคิด

ริเริ่ม ไมชอบการปฏิบัติตามแบบแผนและการเลียนแบบ 

 เหมาะกับอาชีพดานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม ไดแก นักแสดง 

ศิลปน นักดนตรี นักเขียน นักออกแบบเครื่องแตงกาย ชางภาพ 

ผูออกแบบทาเตน สถาปนิก เปนตน 

ฉ. บุคลิกภาพแบบที่ตองการใชเชาวนปญญา (Investigative) 

  

จ. บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) 

ง. บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่นๆ (Social) 
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เมื่อได “งานในฝน” แลว สิ่งที่ตองเดินหนาตอไป
 คือ หาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เพื่อที่จะประเมินตัวเองวา ความสามารถและ

ศักยภาพที่เรามีอยู เหมาะสมกับความฝนแลวหรือยัง 

ถาหากคําตอบ คือ “ยัง” และไมคิดจะทอถอย ก็ตองเริ่ม “ติดอาวุธ” 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใหเทาเทียมกับงานในฝน 

 

 การติดอาวุธในหลายๆ กรณีไมมีคาใชจาย ไมวาจะเปนการเขารวมงานสัมมนา

การฝกงาน แตในบางกรณีมีคาใชจายที่ไมใชเงินจํานวนนอยๆ เลย เชน การศึกษา

ตอในระดับปริญญาโท หากเรียนในประเทศคาใชจายอยูในหลักแสน แตถาคิดจะ

เปน “นักเรียนนอก” ตองขยับเปนหลกัลานอก” ตองขยบเปนหลกลาน

เรียนตอนอก

ทํางาน

อบรม สัมมนา
study

work

experience

หาประสบการณ

วางแผน

งานนี้สิ…   ใชเลย
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 ในแตละอาชีพมีระดับรายได

ที่แตกตางกัน บางอาชีพรายได

อยูในระดับมาตรฐาน ขณะที่

บางอาชีพรายไดสูงลิบ ไมยกเวน

กระทั่ง “เด็กจบใหม” หรือแม

แตในอาชีพเดียวกัน แตอยูใน

องคกรที่แตกตางกันก็ทําให

รายไดตางกันไปดวย และที่

มนุษยเงินเดอืนจะลืมไม ไดเลย

คอื โบนัส

 

 

 คงไมมีใครอยาก “ตกงาน

อยางไมเต็มใจ” แนๆ เพราะ

ฉะนั้นความมั่นคงจึงเปนอีก

ประเด็นหน่ึงท่ีมองขามไมได 

โดยท่ัวไปบริษัทเอกชนเล็กๆ 

อาจจะไมม่ันคงเทากับบริษัท

ขนาดใหญ ขณะท่ีบริษัทเอกชน

ขนาดใหญก็อาจจะไมม่ันคง

เทากับการเปนขาราชการ

 บางค ร้ังรายไดอาจจะ

ไมใชเคร่ืองดึงดูดท่ีดีเทากับ

สวัสดิการท่ีไดรับจากนายจาง

เพราะในหลายองคกรมัดใจ

พนักงานดวยสวัสดิการท่ีอาจจะ

หาไมไดในองคกรอื่นๆ เชน

สวัสดิการรักษาพยาบาล

ท่ีไมเฉพาะตัวพนักงาน แตยัง

เผื่อแผไปถึงครอบครัวดวย

2. ความมั่นคง
ในหนาที่การงาน

 หมายรวมถึงการเดินทางจากท่ีพักไปท่ีทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพราะคงจะดี

ถาการเดินทางไปทํางานใชเวลาไมเกิน 30 นาที ไมตองฝาฟนกับสภาพการจราจรติดขัด 

ซึ่งในทายที่สุดอาจจะตองเลือกระหวางทํางานใกลบาน หรือยายไปพักใกลที่ทํางาน

1. ระดับรายได
3. สวัสดิการที่มีให

4. สถานที่ทํางาน

ใ

home office บริษัทเอกชน ราชการ

 อยากใหเตรียมใจไวหนอย กับความจริงที่อาจจะโหดราย เพราะไมใชทุกคนที่จะได

ทํางานที่ชอบเพราะฉะนั้นอยาลืมมองหา “อาชีพทางเลือก” ในกรณีที่งานในฝน

อาจเปนไดแคความฝนที่ยังไมเปนความจริงซึ่ง “ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ” ที่เราตองหา

ใหครบนั้น ควรจะครอบคลุมในเรื่องตางๆ ตอไปนี้ 

14



 ใครจะอยาก “แปก” ไปตลอด เพราะคง

ไมสนุกแนถา 10 ปผานไปแลวยังนั่งทํางาน

เดิมๆ อยูที่โตะตัวเดิม ในตําแหนงเดิม โดย

ไมมีวี่แวววา จะไดขยับไปไหน ถาไมอยาก

ใหเหตุการณนี้เปนจริงก็ตองมองหาองคกร

ที่สนับสนุนใหพนักงานแสดงความสามารถ 

ใหโอกาสในการกาวหนา

 แตบางครั้งเราก็อาจจะไมมีสิทธิเลือก เพราะสมัยนี้ในบางสายอาชีพ “งานดีๆ” หายาก

จริงๆ และสําหรับคนท่ีมีคําวา “เจาของกิจการ” ว่ิงพลานอยูในหัว ก็ตองศึกษาความเปนไปได

ทางธุรกิจ ซ่ึงบอกไดเลยวา การเปนเจาของธุรกิจสมัยน้ีไมยาก แตจะทําใหประสบความสําเร็จ

อยางยั่งยืนทําไดยาก 

 บางทีนี่อาจจะเปนหมัดน็อกท่ีทําใหเด็ก

จบใหมอยูไมยืด เพราะเขากับวัฒนธรรมองคกร

ไมได ซ่ึงแตละองคกรมีวัฒนธรรมของตัวเอง

เปนองคกรที่เนนการแขงขัน การรวมมือ 

การทํางานเปนทีมหรือการสนับสนุนดาวเดน

เพราะฉะน้ันกอนท่ีจะเลือกองคกรท่ีจะรวมงาน

ดวยก็อยาลืมทําใหแนใจวา “พรอมรับ” กับ

สิ่งที่จะตองเจอ

5. โอกาสเติบโต
6. วัฒนธรรมองคกร

ผูบริหาร

ลูกจาง

เคล็ดลับ อยูตรงท่ีถาเรามุงม่ัน

ในวิชาชีพน้ันจริงๆ 

พยายามแทรกตัวเขาไปอยูในนั้นใหได 

เพื่อสรางประสบการณ 
โดยที่ยังไมตองคิดถึงความยิ่งใหญขององคกร 

โดยมีสิ่งหนึ่งที่ตองทําควบคูกันไป คือ 

อยาหยุดที่จะเรียนรู 
และเชื่อไดเลยวา 

ในที่สุดงานในฝนจะเดินเขามาหาเราเอง

งานในฝนจะเดินเขามาหาเราเอง
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   จะมีทําไมแคหนึ่ง ถาเราสามารถมีไดถึงสอง สาม และสี่…  
 ไมไดยุยงสงเสริมใหมีก๊ิก กุก ก๊ัก แตหมายถึง “แหลงรายได” ตางหาก ท่ีไมควรมีแค

แหลงเดียว ถาไมนับรายไดที่มาแบบฟลุกๆ ที่เรียกวา “ลาภลอย” แลว แหลงรายได

ของคนทั่วๆ ไปจะมีอยู 4 ทางดวยกัน คือ

ขอดี คือ บริหารจัดการไดงาย แตขอเสีย คือ หมดแลวหมดเลย เพราะฉะนั้นถาไม

บริหารจัดการใหดี อาจตองเจอกับสถานการณอันแสนโหดรายของมนุษยเงินเดือน

คือ “ชักหนาไมถึงหลัง” จนทําให “สิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจ” 

แตหากโชครายไปติดอยูกับบริษัทที่ฐานะการเงินไมมั่นคง อาจจะทําใหระยะ
เวลาการจายเงิน รวมทั้งจํานวนเงินที่จาย เกิดความไมแนนอนขึ้น และถาโชคราย

ไปกวานั้น คือ อยูๆ ก็กลายเปนคนตกงาน (ซะงั้น) นี่จึงเปนความเสี่ยงของคนที่มี

รายไดจากแหลงเดียว และไมมีแหลงรายไดอื่นๆ สํารองไว

 “มนุษยเงินเดือน” ทุกคนรูจักและเขาใจมันดี โดยรายไดจากแหลงน้ีจะมีกําหนด

เวลาชัดเจน เชน เดือนละครั้ง หรือจายทุกครึ่งเดือน ในจํานวนเงินที่แนนอน

นดี โดยรายไดจากแหลงน้้ีจะมีกําหนด

31

เงินเดือนออก

1. รายไดจากการทําง
านประจํา

แคหนึ่งยังไมถึงใจ

SaS T W Th FM
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 เกิดจากการทําอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจําท่ีทําอยู ซ่ึงสําหรับ “วัยรุนยุคน้ี”

คงแทบจะไมตองแนะนําอะไรมาก เพราะนาจะรูจักและคุนเคย เพียงแตหลายคนอาจจะ

ยังไมเคยทดลองทํา ไมวาจะเปนการทํางานพิเศษในวันหยุด ทํางานฝมือขายบน

ตลาดออนไลน เปดทายขายของ หรือ จะใชความสามารถพิเศษที่มอียูใหเปนประโยชน  

 หรือจะเปนตัวแทนขายตรง ที่ใชการตลาดแบบชั้นเดียว หรือ การตลาดหลายชั้น 

ที่เรียกวา MLM ก็ไมผิดกติกา เพียงแตตองระมัดระวังจะตกเปนเหยื่อของขบวนการ

แชรลูกโซ ที่แอบแฝงมาโดยใชการตลาดแบบ MLM บังหนา

 เพราะฉะนั้น ถาไปเจออะไรที่บอกวา ทําแลวรายไดดีมาก รวยเร็ว รวยงาย

โดยไมตองทํางาน ไมตองขายสินคา 

ใหสันนิษฐานไวกอนเลยวา อาจจะกําลังโดนหลอกอยูก็ได 
 และแทนที่จะไดรายไดเปนกอบเปนกําแบบที่ฝน กลายเปนตองเสียเงินออมที่มีอยู

นอยนิดใหกับมิจฉาชีพไป

แตไมวาจะทําอะไร
เพื่อสรางรายไดเสริม 

จะตองไมไปเบียดบัง

เวลาและคุณภาพ
ของงานประจํา

2. รายไดเสริม

ขายของท
ํามือเองค

ะ
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 ซึ่งนาจะเปนแหลงรายไดที่หลายๆ คนอยากมี โดยเฉพาะคนที่ฝนใหญไมอยากเปน

ลูกจาง ตั้งปณิธานแนวแนไววา อยากจะทําธุรกิจสวนตัว แตตองบอกวา “งานนี้ไมงาย” 

แถม “รายไดไมแนนอน” ทําใหบริหารเงินไดยาก

 แตไมใชวาจะเปนไปไมได เพียงแตตองใหแนใจวา มีความพรอมท่ีจะทําธุรกิจน้ันจริงๆ

ซ่ึงอาจจะยอนกลับไปเร่ิมตนท่ีการเปนลูกจาง เพ่ือเรียนรูงานและส่ังสมประสบการณไวกอน

ก็ไมเสียหาย หรือ อาจจะเริ่มตนจาก “อาชีพเสริม” แลวคอยๆ ขยับขยายจนกลายเปน

ผูประกอบการในที่สุด

 เปนรายไดจากดอกเบ้ีย เงินปนผล คาเชา และกําไร

จากการซ้ือ (ถูก) ขาย (แพง) ซึ่งรายไดในกลุมน้ี ถือเปน

รายไดที่ไดมาแบบสบายๆ เพราะไมตองลงแรง แตตอง

ลงเงินและตองลงมือหาความรู (ติดตามรายละเอียดได

ในตอน “รูขยายดอกผล”)

 แตไมวาจะทํางานอะไร มีรายไดมาจากแหลงไหนบาง 

การไดทํางานที่รัก ถือเปนลาภอันประเสริฐ เพราะจะเปน

การทํางานที่มีความสุข

แตจะมีความสุขยิ่งกวา ถา “รักงานที่ทํา” 
เพราะทุกอาชีพมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสําคัญ แมวาจะ

เปนแค “ฟนเฟองเล็กๆ”

3. รายไดจากการเปนผูประกอบการ

4. รายไดจากการลงทุน

้

 แมวา หลังจากน้ีเราจะคุยกันถึงแตเร่ืองเงินๆ ทองๆ แตอยากจะบอกไววา

เงินไมใชทุกอยางในชีวิต และคนท่ีมีเงินเยอะท่ีสุด ไมไดมีความสุขมากท่ีสุด
แตความสุขอยูที่คําวา “พอ”

 

BANK

SET
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 ยอนวัยไปหยอดกระปุก
 ยังจําความรูสึก สนุก ตื่นเตน ดีใจ ของการหยอดกระปุกไดไหม? แตพอ

โตขึ้นเรื่อยๆ เงินในกระปุกของหลายคนอาจจะลดลงเรื่อยๆ ชักเริ่มไมสนุกกับการ

หยอดกระปุกเสียแลว เพราะมีเร่ืองใหตองจับจายใชสอยเต็มไปหมด และการออม

ก็กลายเปนเรื่องในอันดับทายๆ ที่จะคิดถึง

 นอกจากน้ี ยิ่งไมตองคิดใหเปลืองสมอง ถามี “ตูเอทีเอ็มเคล่ือนที่” อยูที่บาน 

ทําใหเงินคาขนมไมเคยขาดมือ

 แตหลังจากนี้ ที่จะตองรับผิดชอบชีวิตการเงินของตัวเอง นาจะเปนเวลาที่ตอง

กลับไปสนุกสนานกับการหยอดกระปุกเหมือนเด็กๆ ดวยวัตถุประสงคแบบผูใหญๆ 

ไมวาจะเปนการออมเพ่ืออนาคต ออมเพ่ือซื้อรถยนต ออมเพ่ือซื้อบาน ออมเพ่ือ

สรางความมั่งค่ังในชีวิต ออมเพ่ือวัยเกษียณ

แตวัตถุประสงคการออมขอแรกที่ตองเริ่มตน คือ การออมไวเผื่อฉุกเฉิน
เพราะ “ชีวิตเปนเร่ืองไมแนนอน” ไมมีใครรูเลยวา ในวินาทีถัดไป

อะไรจะเกิดขึ้น และไมอยากจะคิดเลยวา ชีวิตจะเปนอยางไรในวันที่จําเปนตอง

ใชเงินแบบกะทันหัน แตเม่ือลวงมือลงไปในกระเปาแลวพบวา มันวางเปลาใชเงินแบบกะทันหัน แตเมือลวงมือ

ของใชจําเปน อาหาร ของท่ีอยากไดเงินออม

รูเก็บ : เก็บออมกอนใชจายกบ นใบ จอ
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 นั่นแน! แอบเถียงอยูในใจใชไหมละวา รายไดนอยนิดอยางเรา แคเงินจะกินจะใชยังไมพอ แลว

จะเอาเงินเหลือที่ไหนไปออม ตั้ง 3-4 กระปุก

 เรื่องนี้ไมยาก แคตองลองคิดกลับหัวแบบคนรุนใหมกันสักหนอย เพราะคนธรรมดาๆ 

มักจะคิดวา เงินออม คือ เงินท่ีเหลือจากการใชจาย แตผลสุดทายคือไมเคยมีเงินเหลือจากการใชจาย

ก็เลยไมมีเงินเหลือมาออม

 แตถาเปนคนรุนใหมอยางเรา จะกลับหัววิธีการออมนิดหนอย คือ แทนที่จะรอใหมีเงินเหลือ 

(ซึ่งมันไมคอยเหลือ) แลวคอยออม เปลี่ยนมาเปนแบงเงินออมออกมากอน แลวเหลือเทาไรจึงคอย

เอาไปกินไปใช วิธีการนี้ถือวา เปนการ “จายใหตัวเองกอน”

ลองใชวิธีออมแบบเด็กๆ ท่ีใชไดดีในผูใหญ คือ แบงกระปุกเงินออมออกเปน 4 กระปุก 

(หรือ 4 บัญชี) โดยท่ีแตละกระปุกมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน

กระปุกแรก เป็นบัญชี

สําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน 

เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ 

ตกงาน ซึ่งบัญชีนี้ควรมี

เงินประมาณ 3-6 เทาของ

คาใชจายในแตละเดือน 

(และกอนท่ีจะไปเร่ิมตนท่ี

กระปุกตอไปควรจะทําให 

กระปุกนี้เต็มเสียกอน)

กระปุกที่สอง เปนบัญชีเงินออมสําหรับเปาหมายระยะสั้นหรือ

ระยะปานกลาง เชน เก็บเงินดาวนรถ ดาวนบาน หรือแมกระท่ัง

เพ่ือการทองเท่ียว

กระปุกที่สาม ยังคงเปนบัญชี

เงินออม แตเปนการออมที่มี

วัตถุประสงคเพ่ือระยะยาว เชน

การออมเพ่ือวัยเกษียณ ใชแลว…

การออมไวสําหรับใชจายใน

วันที่ไมมีงานทํา จําเปนตอง

เร่ิมวางแผนและเร่ิมออมต้ังแต

วันที่เริ่มตนทํางานนี่ละ

กระปุกที่ส่ี บัญชีเพ่ือการลงทุน 

แมจะเปนเงินจํานวนเล็กๆ นอยๆ 

แตการแบงเงินออมออกไปลงทุน 

(ไมใชแคฝากเงินไวในบัญชีเงิน

ฝาก) นอกจากจะเปนการเร่ิมตน

เรียนรูเร่ืองการลงทุนแลว ยังสราง

โอกาสใหเงินไดงอกเงย

รายได - คาใชจาย = เงินออม

รายได - เงินออม = คาใชจาย

60+

คน
รุนเกา

คน
รุนใหม
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 เม่ือไดวิธีการออมแบบคนรุนใหมกันแลว คําถามถัดไป คือ แลวจะออม

เดือนละก่ีบาท ถึงจะสมศักด์ิศรี คงตองบอกวา แลวแตความเหมาะสม ใครออมมาก

ก็ไดมาก ใครออมนอยก็ไดนอย

แตไมวาจะออมมาก ออมนอย ขอแคอยาเบียดเบียนตัวเอง

ออมตามกําลัง เพราะอดออม ไมใชอดอยาก

 แตสําหรับการเร่ิมตนท่ีดี ตัวเลขท่ีเหมาะสมนาจะอยูที่ 10% ของรายได เพราะ

ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป เชน ถาเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มตนที่เดือนละ 

15,000 บาท ก็ควรจะหักเงินออกไปออมเดือนละ 1,500 บาท สวนท่ีเหลือ 13,500 บาท

จึงคอยนําไปใชใหสบายใจ

 แรกๆ อาจจะทําใจไดยากสักหนอย แตเชื่อเถอะวา ทําไปสักพัก
ก็จะชินไปเอง และวิธีที ่จะชวยทําใหชินไดงายขึ้น คือ การใชบริการหักเงิน

อัตโนมัติเมื่อมีรายไดเขามาในบัญชี แตจะหักไปเก็บไวในบัญชีเงินฝากอีกบัญชี

หนึ่ง หรือจะหักออกไปลงทุนก็ขึ้นอยูกับความพอใจ

ออมเทาไรถึงจะดี
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 อยางไรก็ตาม ไมอยากแนะนําใหใชวิธีการนี้ถาไมจําเปน เพราะถาอยากออมมากๆ ก็ตอง

ใชจายมากๆ หรือเงินออมที่เพิ่มพูนขึ้นก็เปนเพราะเราจายเงินไมยั้ง ซึ่งไมใชสัญญาณที่ดีเลย

วิธีการหักเงินแบบอัตโนมัติจะชวยใหการออมของเราบรรลุเปาหมายไดดีข้ึน

 เพราะจะเหมือนกับวา เราไมเคยมีเงินจํานวนนั้นอยูในบัญชี แลวทําเปนเผลอๆ 

ลืมๆ ไปสักแค 1 ป ลองกลับไปดูตัวเลขเงินออมแลวรับรองจะตกใจ เพราะเงินที่เรา

ลืมไปแลวเดือนละ 1,500 บาท จะกลายเปน 18,000 บาท แบบไมรูตัว (นี่ยังไมรวม

โอกาสที่จะไดดอกผลเพิ่มเติมนะเนี่ย)

 หลังจากน้ีเม่ือเร่ิมรูสึกชินและต่ืนเตนกับเงินออมท่ีเพ่ิมข้ึนแลวจะลองทาทายตัวเอง

ดวยการเพิ่มสัดสวนเงินออมใหมากขึ้นเปน 20% หรือ 30% ก็ไมผิดกติกา ถาไมทํา

ใหชีวิตเดือดรอน

 แตถาพยายามแลว พยายามอีก ก็ทําใจหักเงินออมออกกอนไมได เพราะน่ันก็นาซ้ือ

นี่ก็นาสนไปเสียหมด จะลองใชวิธีการออมแบบบวกเพิ่ม โดยใชตัวเลข 10% เชนเดิม

แตคราวนี้เปน 10% ของคาใชจาย โดยตั้งปณิธานใหมั่นวา ทุกครั้งที่จายเงินออกไป

จะตองออมเงิน 10% ของคาใชจาย

 ตัวอยางเชน หลังจากชอปปงเสื้อผารองเทากระเปารวมกันแลว 1,000 บาท เมื่อกลับ

ถึงบานอยารอชาควักเงินออกมา 100 บาท แลวหยอดกระปุกใสไปในบัญชีเงินออม และทํา

แบบนี้ทุกครั้ง ทุกวัน

 เพียงเทานี้ ไมวาจะชอปกระจายแคไหนก็ยังมีเงินออม แตอยาขี้โกงแอบแคะกระปุก

เอาเงินออกไปชอปปงอีกก็แลวกัน
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กระตายกับเตา ในโลกการออม

 เคยฟงนิทานเรื่อง “กระตายกับเตา” ไหม ในนิทานกระตายพายแพใหเตาแบบราบคาบ

เพราะความขี้เกียจของเจากระตาย ที่แมวาจะวิ่งออกจากจดสตารทมาเร็วกวา แตก็ไปแอบงีบ

พักเหนื่อย ทําใหเจาเตาตวมเตี้ยมเขาเสนชัยไดกอน

 แตถาเปนโลกของการออม รับรองวา กระตายจะไมมีทางแพเตาอยางเด็ดขาด เพราะถา

เปรียบเทียบแลว กระตายก็คือคนออกตัวเร็วเร่ิมตนออมกอนเตา แตพอเดินไปสักพักก็เร่ิมเหน่ือย

เลยขอออกไปนอนพักเอาแรง ในตอนนั้นเองที่เตาเริ่มตนออกเดินทาง แตที่เสนชัย เงินออม

ของกระตายก็ยังมีมากกวาเตาที่แสนเชื่องชา นั่นเพราะในโลกของการออม

 เคล็ดลับแหงชัยชนะอยูที่ “การเริ่มตน”

 คนท่ีเร่ิมตนออมเร็วกวาจะไดเปรียบคนท่ีเร่ิมตนชา เพราะ “พลังของดอกเบ้ียทบตน” ท่ีชวย

ใหเงินออมงอกเงยขึ้นได แมวาจะหยุดออมเงินไปแลว กรณีของเตากับกระตาย ถากระตาย

เริ่มออมตั้งแตอายุ 20 ป เดือนละ 1,000 บาท และทําแบบนี้ทุกเดือนไปจนอายุ 40 ป แลวก็

หยุดพักเลิกออม แตเงินทั้งหมดที่กระตายออมมาตลอด 20 ป ยังไมหยุดทํางาน มันเดินหนา

ตอไปโดยไดรับดอกเบ้ียเฉล่ียปละ 2% ไปจนกระท่ังกระตายอายุครบ 60 ป เงินออมของกระตาย

จะงอกเงยขึ้นมาเปน 439,638 บาท

 ในขณะที่เตามาเริ่มออมเมื่ออายุ 40 ป ดวยจํานวนเงินและดอกเบี้ยเทากับกระตาย และ

ออมตอเน่ืองไปจนอายุ 60 ป (รวมระยะเวลาการออม 20 ปเทาๆ กัน) แตเตาก็จะมีเงินเพียง 

294,796 บาทเทาน้ัน หรือถาเตาตองการมีเงินออมแซงหนากระตายใหไดละก็ เตาตองออกแรง

ใหมากข้ึนโดยการออมเพ่ิมเปนเดือนละ 1,500 บาท แทนท่ีจะเปนเดือนละ 1,000 บาท

 แลวทีนี้เราอยากจะเปน “กระตาย” หรือ “เตา” ในโลกของการออม

story

การเริ่มตน

ของการออม

นิทานกระตายพาย

23



 ในวัยเด็ก (ถายังพอจะจํากันได) หลังจากท่ีหยอดเหรียญจนแนนกระปุกแลว ก็ไดเวลา

“แคะกระปุก” แลวรวบรวมเงินไปฝากธนาคาร
 แตในวัยผูใหญ (อยางเราๆ) แลว ที่อยูของเงินออมไมไดมีแคในกระปุกออมสิน หรือ

ในบัญชีเงินฝากอีกแลว

 การฝากเงินไวกับธนาคาร มีไวแคพอใหใชสอยในชีวิตประจําวันและเผ่ือฉุกเฉินก็พอแลว

เพราะการท้ิงเงินออมเอาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยจํานวนมากๆ ไมใชเร่ืองท่ีเหมาะสมนัก

เพราะเทากับวา เราปลอยโอกาสดีๆ ท่ีจะทําใหเงินออมงอกเงย น่ันเพราะดอกเบ้ียเงินฝาก

สําหรับการฝากเงินแบบออมทรัพยน้ันนอยมาก และมันจะนาเศรามากข้ึน ถาเกิดในชวงน้ัน

“อัตราเงินเฟอ” อยูในระดับที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก เพราะมันจะทําใหเงินออมอัน

นอยนิดของเราเติบโตไมทันเงินเฟอ จึงเหมือนกับวา เงินจํานวนเทาเดิม แตมูลคาของเงิน

นอยลงเรื่อยๆ และนั่นคือสถานการณที่เราเจออยูในทุกวันนี้
 เพราะไมวาจะหันไปทางไหนก็มีแตของแพง เมื่อกอนถามีเงิน 40 บาท ในกระเปา

ออกจากบานไปกินกวยเตี๋ยวปากซอยได 2 ชาม อิ่มจนพุงกาง แตมาวันนี้เงินติดกระเปา

ยังเปน 40 บาทเทาเดิม แตท่ีไมเหมือนเดิม คือ กวยเต๋ียวหนาปากซอยไมไดราคาชามละ 

20 บาทอีกแลว เพราะฉะนั้นหมดโอกาสที่จะกินชามที่สอง นี่ละคือผลของ “เงินเฟอ” 

 ทีนี้ก็มาดูกันวา นอกจากกระปุกออมสินกับธนาคารแลว เรามีชองทางการออม

อะไรบาง ที่นาสนใจ

ใ  ใ ี ิ ป ํ ั ื่

ที่อยูของเงินออม
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 หรือที่คุนเคยเรียกกันในช่ือ กบข. เปนกองทุนสวนบุคคลท่ีรัฐจัดต้ังข้ึนเพื่อใหขาราชการ

มีการออมผานกองทุน ลักษณะใกลเคียงกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีเปนแหลงเงินออมของ

พนักงานบริษัทเอกชน ที่แนวคิดคือ เมื่อลูกจางสงเงินออม นายจางจะชวยสมทบเงินออม

ใหลูกจางคนนั้น โดยมีอีกหนวยงานคือผูจัดการกองทุนนําเงินออมไปลงทุนหาผลตอบแทนสะสม

ไปเรื่อยๆ จนกวาลูกจางจะออกจากงาน หรือเม่ือเกษียณจากการทํางาน เปนแหลงเงินออม

ที่เปนการออมนานๆ ออมยาวๆ สําหรับเอาเงินสวนน้ีไวใชจายตอนที่ไมมีงานทํา หรือตอนท่ี

เกษียณจากการทํางานแลว แหลงเงินออมลักษณะนี้ของขาราชการ คือ กบข. ทําหนาท่ีเปน

ผูจัดการกองทุนให

ออมกอน ออมประจํา รับเงินเกษียณเปนกอบเปนกํา

 เมื่อบรรจุเขารับราชการ ขาราชการทุกคนจะเปน “สมาชิก กบข.” อัตโนมัติ และเริ่ม

ปฏิบัติการ ออมกอน รวยกวา เมื่อเริ่มออมเร็วก็จะทําใหมีระยะเวลาการออมยาวพอที่จะสะสม

เงินออมเปนกอบเปนกํา วิธีการคือในทุกๆ เดือน หนวยงานตนสังกัดของสมาชิกจะหัก 3% จาก

เงินเดือนสมาชิกเพ่ือนําสงเขากองทุนในช่ือบัญชีของสมาชิกเปนรายๆ ไป เรียกวา เงินสะสม

ซึ่งรัฐจะชวยสมาชิกออมดวยโดยสงเงินอีก 3% ของ

เงินเดือนเขาบัญชีกองทนุของสมาชกิ เรียกวา เงินสมทบ 

และอีก 2% เปนเงินชดเชย รวมเปน 5% ทีส่มาชิกไดเพ่ิม

จากรัฐทุกๆ เดือน แตมขีอแมวาตอนเกษยีณอายุราชการ

สมาชิกที่เลือกรับบํานาญจึงจะมีสิทธิ์ไดรับเงินชดเชย

2% เพราะเงินสวนน้ีเปนรัฐชดเชยใหที่สมาชิก กบข.

จะไดบํานาญนอยกวาขาราชการรุนเกาที่ไมเลือกเปน

สมาชิก สวนถาเลือกรับบําเหน็จ ไมวาจะเปนขาราชการ

รุนเกาหรือขาราชการรุนใหม รัฐจะคํานวณเงินบําเหน็จ

จายใหโดยใชสูตรเดียวกัน จึงไมมีการชดเชยเร่ือง

บํานาญให เพราะสมาชิกไมไดรับบํานาญ

ข เปนกองทนสว

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

รัฐเติมให

สมาชิกออม

✚
ผลตอบแทน

5%

3%

(สมทบ+ชดเชย)

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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สวนที่สมาชิกเปนผูนําสง สวนที่รัฐเปนผูนําสง

เงินสมทบเงินสะสม เงินชดเชยเงินสะสมส�วนเพิ่ม เงินประเดิม

เงินท่ีสมาชิก กบข.

สงสะสม

เดือนละ 3%

เงินสะสม

ตามความสมัครใจ

ตั้งแต 1-12%

เงินท่ีรัฐสงเขาบัญชี

ใหสมาชิก กบข.

เดือนละ 3%

เงินท่ีรัฐสงเขาบัญชี

ใหสมาชิก กบข.

เดือนละ 2%

เงินท่ีรัฐสงเขาบัญชี

ใหสมาชิก กบข.

เฉพาะกลุมสมัครเขา

(บรรจุเขารับราชการ

กอนวันท่ี 27 มีนาคม 2540)

สิทธิประโยชน
สมาชิก

สวนลดรายจาย
สวนลดรานคา รานอาหาร

สถานประกอบการ สถานที่ทองเที่ยว

 สวัสดิการ
 ทางการเงิน

• ประกันชีวิต

• ประกันภัย

• สินเชื่อบาน

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อรถยนต

สิทธิพิเศษ
ตางๆ

• สิทธิรับฟรีเครื่องดื่ม

อาหาร และสินคา

แบรนดดัง

 ทา

• 

•

สิทธิประโยชนสมาชิก กบข.

รัฐเติมให

สมาชิกออม

✚
ผลตอบแทน

5%

3%

(สมทบ+ชดเชย)

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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ออมเพิ่ม หรือ “เงินสะสมสวนเพิ่ม” ทําใหสมาชิกมีปริมาณ

เงินออมเพื่อใชประโยชนยามเกษียณเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสวนของ

เงินตนที่สมาชิกสงมาออมและจากผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน

ดวยเงินตนที่มากกวา

Tip

 แตถึงแมวากฎหมายกําหนดใหออมอยางนอย 3% ทุกเดือน แต

สมาชิก กบข. ก็สามารถออมเพิ่มมากกวา 3% ได สูงสุดไมเกิน 15% 

ของอัตราเงินเดือน โดยหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกจะหักเงินเดือน

นําสงเขากองทุนให สวนรัฐยังคงสงเงินสมทบใหสมาชิกในอัตราเดิม

คือ 3%

ไดก่ีเปอรเซ็นต

3% ✚ =1%-12% ≤15%

ออมตามกฎหมาย สมัครใจออมเพิ่ม เงินออมตอเดือน

• สมาชิกสงเงินออมเพิ่มไดในอัตรา 1% - 12% (ไมรวมกับเงินสะสมปกติ)

• สมาชิกแจงเปลี่ยนอัตราการสงเงินออมสวนเพิ่มไดมากกวา ปละ 1 ครั้ง

• เงินสะสมและเงินออมเพิ่ม (สวนเงินตน) เม่ือรวมกับเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพ (RMF) และเบ้ียประกันชีวิตแบบบํานาญ แลวไมเกิน 500,000 บาท 

สามารถนําไปเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดในแตละป

• สมาชิกจะไดรับเงินออมเพิ่ม พรอมผลประโยชนคืนเมื่อออกจากราชการ

ทําอยางไรเม่ือตองการออมเพิ่ม

1. แจงโดยตรงท่ีสวนราชการตนสังกัด

2. แจงผาน กบข. ได 2 ชองทาง

My GPF WebsiteMy GPF Application

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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เงินออมเพิ่มคา ดวยการลงทุน

 เงินที่ออมไวเพื่อการนําไปใชหลังเกษียณ จําเปนตองเพ่ิมมูลคามากกวาเงินเฟอ 

เพื่อที่ในอนาคตเราจะไดมีเงินเพียงพอใชจับจายซ้ือของที่จะตองมีราคาแพงขึ้น กบข. 

ทําหนาที่เปนผู จัดการกองทุนนําเงินออมของสมาชิกไปลงทุนสรางดอกผล โดย

กฎหมายกําหนดไววานโยบายการลงทุนของ กบข. ใหมุงเนนการสรางผลตอบแทน

ที่เพียงพอ และเงินตนปลอดภัย เปนนโยบายการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงการลงทุน

ที่ยอมรับได เรียกนโยบายการลงทุนนี้วา ‘แผนหลัก กบข.’

 แตเพราะ กบข. เปนกองทุนสวนบุคคล เงินออมในบัญชีเปนเงินของใครของมัน 

ดังนั้น สมาชิก กบข. ซึ่งเปนผูลงทุนแตละคนยอมมีเปาหมายการลงทุนที่ไมเหมือนกัน 

หรือไมก็มีความพอใจจะลงทุนที่มีความเส่ียงไมเทากัน รวมถึงการมีพื้นฐานความรู

ความเขาใจเร่ืองการลงทุนที่ไมเทากันดวย โดยสมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุน

ที่ตัวเองตองการไดจาก 6 แผนการลงทุน ไดแก แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้

แผนหลัก กบข. แผนสมดุลตามอายุ แผนผสมหุนทวี และแผนตราสารทุนไทย

โดยแตละแผนมีนโยบายการลงทุนท่ีแตกตางกันไปตามระดับความเสี่ยงของแผน

การลงทุน แตขาราชการรุนใหมอายุยังนอยอยางเรา มีเวลาใหลงทุนไดอีกนานกวาจะ

เกษียณ ถือวายังมีโอกาสลงทุนแบบเส่ียงสูงเพื่อเรงสะสมผลตอบแทน เพราะจาก

สถิตทิีผ่านมา หากเราลงทุนระยะยาว การลงทุนในหุนจะไดรบัอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

สูงท่ีสุด แมวาระหวางทางจะมีความผันผวนของผลตอบแทนที่จะไดรับหรือก็คือ

ความเสี่ยงท่ีจะตองเจอ ดังนั้น เราควรศึกษาขอมูลการลงทุนอื่นๆ ประกอบการ

ตัดสินใจ เพื่อใหสามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถลงทุน

ระยะยาวไดอยางสบายใจไปพรอมๆ กับเงินลงทุนที่เติบโต

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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เสี่ยงนอยๆ

คอยๆ ออม

คอยๆ สะสม

ดอกผล

เสี่ยงสูงขึ้น

เพื่อลุน

ผลตอบแทน

จากหุน

เสี่ยงสูงสุด

เพื่อสะสม

ความมั่งคั่ง

ระยะยาว

ปรับนํ้าหนักการลงทุนในสินทรัพย�

ที่มีความเสี่ยงให�ลดลงอัตโนมัติ

ตามอายุสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

เหมาะสําหรับสมาชิกในทุกกลุ�มอายุ

ดอกผล

เปนเรื่องรอง

เงินตนปลอดภัย

อายุนอยเสี่ยงมาก

อายุมากเสี่ยงนอย

ดอกผลพอเพียง

บนความเสี่ยง

พอเหมาะ

แผน
ตราสารหนี้

แผน
ผสมหุนทวี

แผน
ตราสารทุนไทย

แผน
สมดุล
ตามอายุ

แผน
ตลาดเงิน

แผน
หลัก

ตํ่า ปานกลาง คอนขางสูง สูง

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

แผนการลงทุน Member Investment Choice (MIC)
ทางเลือกเพื่อเพิ่มสุขวัยเกษียณ

 เพ่ือใหสมาชิกแตละคนท่ีมีอายุ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และอัตรา

ผลตอบแทนที่ตองการที่แตกตางกัน สามารถลงทุนไดเหมาะกับความตองการ

ของตนเอง กบข. จึงจัดใหมีแผนการลงทุน Member Investment Choice ขึ้น

เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง หรือไดลงทุน

ในแบบท่ีตัวเองตองการ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกวา…จะนําเงินท้ังกอนไปลงทุน

ในนโยบายใดนโยบายหนึ่ง หรือเลือกท่ีจะแบงสัดสวนเงินกองทุนของตนเองเพื่อ

ไปลงทุนในนโยบายการลงทุนหลายๆ นโยบายก็ได
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ไดรับเงินคืนเมื่อเวลา (เกษียณ) นั้นมาถึง 

 ความที่ กบข. เปนแหลงเงินออมที่มีไวสําหรับใชตอนเกษียณ สมาชิกจึงจะไดรับ

เงนิคนืเมือ่เกษยีณอายุ หรอื ออกจากราชการ เทานัน้ ซึง่เมือ่ออกจากราชการจะถือวา

สิ้นสุดการเปนสมาชิก กบข. ดวย และมีสิทธ์ิแจง กบข. วาจะขายหนวยลงทุนเพ่ือ

รับเงินคืนไปทั้งหมดตามสิทธิ์ที่มี หรือสมาชิกจะออมตอโดยขอฝากไวให กบข. นําเงิน

ไปลงทุนตอใหก็ได โดยเงินที่เปนสิทธิ์ของสมาชิกแนๆ คือ เงินสะสม เงินสมทบ และ

ผลตอบแทนการลงทุนของเงินสะสมและเงินสมทบ คํานวณยอดเงินวาเปนเทาไหร

ตามมูลคาหนวยลงทุน ณ วันที่ กบข. จายคืนสมาชิก สวนเงินชดเชยและผลตอบแทน

การลงทุนของเงินชดเชยน้ันจะตองดูกอนวาสมาชิกออกจากราชการดวยเหตุผลไหน 

และสมาชิกรับเงินเกษียณจากกรมบัญชีกลางเปนบําเหน็จ หรือ บํานาญ ถาสมาชิก

เลือกรับบํานาญจะไดรับเงินชดเชยดวยอีกกอนหนึ่ง

* ขาราชการบรรจุใหมภายหลังจากป 2540 เปนตนมา ไมมีเงินประเดิมเพราะกฎหมายใหเปน

สมาชิกทุกคน

 กบข. จึงเปนแหลงเงินออมของขาราชการสมาชิก กบข. ทุกคน ที่จะไดมีเงินกอน

หนึ่งไวใชจายตามเหตุผล และความจําเปนของแตละคนเมื่อวันเกษียณนั้นมาถึง

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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 เงินออมในรูปแบบน้ีรูปแบบคลายการฝากประจํา เพราะมีกําหนดเวลาในการฝากแนนอน เชน

3 ป หรือ 5 ป และจะไดรับดอกเบ้ียแบบเดียวกับการฝากเงิน โดยท่ีดอกเบ้ียก็ไมไดสูงกวา

ดอกเบ้ียเงินฝากมากนัก แตก็นาสนใจสําหรับคนท่ีหวังวาจะ “โชคดี” เพราะวา จะไดลุนถูกรางวัล 

เปนของแถม ถาโชคเขาขางก็มีสิทธิถูกรางวัลเลขทายคลายกับถูกสลากกินแบงรัฐบาล และถา

โชคดีสุดๆ มีโอกาสถูกรางวัลใหญ ท่ีแมวาโอกาสดวงดีถูกแจกพ็อตจะมีอยูนอยมาก แตการเส่ียงดวง

ดวยสลากออมสิน กับ สลาก ธ.ก.ส. นาจะดีกวาไปเส่ียงดวงในแบบอ่ืนๆ เพราะอยางนอย “เงินตน” 

ไมหายไปไหน

 เปนการออมระยะยาวในอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีนาจะ

ยังไมคอยคุนหูกันสักเทาไร แตเช่ือไดเลยวา หลังจาก

ทํางานมีรายไดไปสักระยะจะตองคุนเคยกับ

การออมในรูปแบบน้ี เพราะจะมีผูหวังดีมาเชิญชวน

ใหเราออมเงินกับประกันชีวิตแบบออมทรัพยแนๆ  

 รูปแบบการออมคลายกับการฝากประจํา โดย

สามารถเลือกระยะเวลาการออมได ซ่ึงมีต้ังแต 5 ป

10 ป 15 ป หรือนานกวาน้ัน ซ่ึงเงินท่ีเรานําไปออม

จะเรียกวา “เบ้ียประกัน” ท่ีมักจะจายกันเปนรายป

จะแบงเปนรายไตรมาส หรือรายเดือนก็พอได

เม่ือรับเงินออมจากเราไปแลว บริษัทประกันจะนํา

เงินนั้นไปหาดอกผล แลวจายผลตอบแทนใหเรา

ตามท่ีตกลงกันไวต้ังแตตอนท่ีซ้ือประกัน ซ่ึงบางคร้ัง

คนขายประกันมักนําผลตอบแทนสูงๆ เปนรอยๆ

เปอรเซ็นตมาชักจูงใจ (ถูกตอง “ผลตอบแทน

เปนรอยๆ เปอรเซ็นต”)

 แตถานําเอา “ผลตอบแทนเปนรอยๆ เปอรเซ็นต”

มาคิดเปนผลตอบแทนตอปแลว เรานาจะไดสูง

กวาดอกเบี้ยของตราสารหนี้ระยะยาวนิดหนอย 

แตขอดีของการออมในรูปแบบน้ี คือ เราม่ันใจไดวา

จะไดเงินออมตามเปาหมายแนนอน แมวาเราจะ 

“จากไป” กอนที่ประกันออมทรัพยจะครบอายุ

 

 เปนสถาบันการเงินท่ีระดมเงินจากสมาชิก 

โดยการ “ขายหุน” และนําเงินที่ระดมไดนั้น

ไปบริหารจัดการเพื่อใหไดดอกผลงอกเงย

ตามวัตถุประสงคของสหกรณแตละประเภท 

ซึ่งหลักการของสหกรณก็เ พ่ือสงเสริมให

สมาชิกไดออมเงิน ใหความชวยเหลือ และ

รักษาผลประโยชนของสมาชิก

 แตสหกรณที่จะเปนเคร่ืองมือการออม

ของมนุษยเงินเดือน ก็คงจะเปน สหกรณ

ออมทรัพย ซึ่งหลายหนวยงาน หลายบริษัท 

มีสหกรณออมทรัพยเปนของตัวเอง เพื่อเปน

ทางเลือกในการออมเงินอีกทางหนึ่ง และยัง

เปนแหลงเงินกูใหกับสมาชิกที่ตองการกูยืม

อีกดวย โดยผลตอบแทนท่ีสมาชิกไดรับเรียกวา 

“เงินปนผล” ซึ่งโดยมากมักจะดีกวาดอกเบี้ย

เงินฝาก

 นอกจากนี้ การออมในรูปแบบนี้มักจะเปน

การหักจากเงินเดือน ที่ทําใหเราไมมีโอกาส

ไดแตะตองเงินจํานวนน้ัน แตน่ีเปนวิธีการออม

ดีที่สุด (จําไดมั้ย) คือ

ประกันออมทรัพย สหกรณ 

สลากออมสิน และ สลาก ธ.ก.ส. 

รายได - เงินออม = คาใชจาย

BANK
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 ถามีฐานะเปน “ลูกจาง” ไมวาจะเปนลูกจาง

ของบริษัทเล็กๆ หรือบริษัทใหญๆ จะตองมี

“ประกันสังคม” ซ่ึงสวนใหญเรามักจะเขาใจแควา

ประกันสังคมมีประโยชนแคสามารถใชบริการ

รักษาพยาบาลฟรีเวลาเจ็บปวยเทาน้ัน แตจริงๆ

แลว ในจํานวนเงินท่ีเราและนายจางชวยกันจาย

สมทบใหกองทุนประกันสังคมนั้น สวนหนึ่ง

ถูกแบงออกไปเปนเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ

 แตเพราะประกันสังคมเปนเพียงแค “สวัสดิการ

ข้ันพ้ืนฐาน” สําหรับอาชีพลูกจางเทาน้ัน เพราะ

ฉะน้ันเงินออมในวันน้ีท่ีจะถูกเปล่ียนเปนเงินออม

เพ่ือวัยเกษียณจะมีจํานวนเล็กนอยมาก เม่ือเทียบ

กับมาตรฐานชีวิตหลังเกษียณในแบบท่ีเราฝนไว 

ดังน้ันอยาวางใจกับเงินออมกอนน้ีมากนัก

 ถาเงนิจากกองทุนประกนัสงัคมไมพอสาํหรบั

ชีวิตหลังเกษียณ ก็คงตองหันมาพึ่ง “กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ” สําหรับพนักงานบริษัทเอกชน 

หรอื “กองทนุบาํเหนจ็บาํนาญขาราชการ” (กบข.)

สําหรับขาราชการ ซึ่งเปนการออมเงินเพื่อ

วัยเกษยีณอกีรปูแบบหนึง่

 ท้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ กบข. ตอง

บอกวา เปนความใจดีของนายจาง เพราะเปน

กองทุนท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือใหลูกจางไดมีเงินออมไวใช

ในยามเกษียณ โดยนอกจากเราออมดวยตัวเองแลว

นายจางจะชวยออกเงินใหอีกสวนหน่ึงดวย

 สําหรับขาราชการ จะตองสะสมเงินเขา

กองทุนเดือนละ 3% ของคาจาง (สามารถออมเงิน

สะสมสวนเพิ่มไดอีก 1-12% และเมื่อรวมกับ

เงินสะสมปกติแลวไมเกิน 15% ของรายได) และ

รัฐบาลจะสมทบใหอีก 3% เทาๆ กัน

 หากเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เราสามารถ

เลือกได ว  าจะออมเงินไว  ในกองทุนเดือน

ละกี่เปอรเซ็นตของคาจางซึ่งมีตั้งแต 2-15% 

และนายจางจะชวยสมทบเงินใหอีกสวนหนึ่ง

(ขึ้นอยูกับเง่ือนไขที่บริษัทกําหนดไวในขอบังคับ

กองทุน)

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม

ชองทางการออ
ม

Invest
ment

Insurance

Social Security F
und

Provident Fund

Bank
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 ทั้งนี้ เราจะไดรับเงินที่สะสมเอาไวก็เมื่อเกษียณอายุ หรือลาออกจากงานเทานั้น ซึ่งในกรณี

ที่ลาออกอาจจะไมไดเงินสวนของนายจางมาเต็มจํานวนก็ได เพราะหลายๆ บริษัทจะมีกฎระเบียบ

ชัดเจนวา ลูกจางจะไดรับเงินสมทบจากนายจางเต็ม 100% เมื่อทํางานมาไมนอยกวา 5 ป 

 หลังจากเงินของเราและเงินของนายจางสะสมเขาไปในกองทุนแลว จะมีผูจัดการกองทุนนําเงินน้ัน

ไปลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนตามกรอบการลงทุนที่กองทุนกําหนดไว ซึ่งโดยมากก็มักจะเปน

การลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าๆ และแนนอนวา ผลตอบแทนที่ไดก็จะไมมากนัก 

 จริงๆ แลว นโยบายการลงทุนที่กองทุนกําหนดไวอาจจะไมถูกใจเราเทาไรนัก เพราะ “วัยรุน

อยางเรา” ยังมีเวลาอีกหลายปกวาจะเกษียณ แลวจะกลัวอะไรกับความเสี่ยง เพราะฉะนั้นบางคน

ก็อาจจะอยากลงทุนในหุน หรือสินทรัพยอื่นๆ ที่มีความหวือหวามากขึ้น

 สบายใจไดเลย ถาเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีโปรแกรมที่เรียกวา Employee’s Choice 

แลวละก็ เราจะสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราไดวา ชอบความเสี่ยงนอย 

ปานกลาง หรือสูงสุดก็ได แตสิ่งสําคัญในการเลือกลงทุนในแบบ Employee’s Choice คือ 

“อยาทําตามใคร”

 แตไมใช “มนุษยเงินเดือน” ทุกคนจะโชคดี เพราะไมใชบริษัททุกแหงที่จะมีกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ 

 ดังนั้นหากโชคดีไดอยูในองคกรท่ีมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็อยาลังเลที่จะสมัครเปนสมาชิก

กองทุน และจะใหดี ถามีอัตราการจายเงินสะสมใหเลือกก็อยาลังเลที่จะเลือกสะสมในอัตรา

ที่สูงที่สุด เพราะนอกจากจะเปนการออมเพื่อวัยเกษียณแลว เรายังเหมือนไดเงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก

การสมทบของนายจางอีกดวย

 นอกจากการออมในรูปแบบตางๆ น้ีแลว ข้ันตอ
ไป

ของการออม คือ นําเงินออมไป “ตอยอด” 

ใหออกดอกออกผล ผานการลงทุนในสินทรัพ
ยทางการเงิน

และทรัพยสินประเภทตางๆ ไมวาจะเปนตราสารหน้ี หุน 

กองทุนรวม ทองคํา หรือจะขามข้ันเปนอนุพัน
ธ ก็ไมวากัน

(แตคงตองอดใจไวไปคุยรายละเอียดกันในต
อน รูขยาย

ดอกผล) หลังจากที่หยอดเงินใสกระปุกไปสักพัก เมื่อมี

เงินออมเพิ่มพูนจน “เต็มกระปุก” แลวถาจะตองเลือก

ระหวาง “รถคันแรก” กับ “เงินลงทุนกอนแรก” ก็ขอให

คิดถึงการลงทุนกอนท่ีจะคิดถึงการซ้ือสินทรั
พยท่ีไมสราง

รายได
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 เงิน…  หามาได ตองใชใหเปน

 เพราะวา “เงิน” เปนของหายาก แตใชงาย เด็กนอยยังไมทันเขาอนุบาล
ก็ใชไดแลว แตแบบไหนถึงจะเรียกวา “ใชเปน”
 เรื่องนี้ไมยาก เพราะเพียงแคมีคาถา อ.ย. ที่ประกอบดวยคํา 4 คํางายๆ นั่นคือ

“อยา อยู อยาง อยาก”
 แค 4 คํางายๆ แตหลายคนบอกวา ไมเห็นจะงายอยางที่บอกเลยสักนิด เพราะเรา

ก็เปนแค “คนธรรมดาคนหนึ่ง” จะไมใหรูสึก “อยาก” ไดอยางไร เพราะฉะนั้นกอนที่จะ

ใชเงินเราตองมาบริหาร “ความอยาก” กันสักหนอย

 

อยู 
อยา

อยาก
อยาง

รูใช : ใชเงินอยางฉลาด
สรางโอกาสเพิ่มเงินออมพิรา
ช 

น
งฉ ด
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 จริงๆ แลว เวลาที่เราอยากไดนั่น อยากซื้อนี่ มันสามารถแบงเปนประเภทคาใชจายตาม

ระดับความอยากได 2 แบบ คือ “มันจําเปนจริงๆ” กับ “ก็แคอยากได” 

 ถาอยากรูวา คาใชจายท่ีจําเปนจริงๆ กับ คาใชจายท่ีไมจําเปน แตแคอยากได ท้ังสอง

คาใชจายนี้ตางกันอยางไร ไมตองไปถามใครอื่นเลย 

 เพราะดีท่ีสุด คือ “ถามใจตัวเราเอง” เพราะคาใชจายจําเปนในความเห็นของคนอ่ืน มันอาจ

จะเปนแคคาใชจายฟุมเฟอยสําหรับเราก็ไดและคําถามท่ีหัวใจกับสมองตองทํางานรวมกัน 

คอื  หาเหตุผลใหไดวา     เราอยากไดของสิ่งนั้นเพราะอะไร   เราตองการ   เพราะมันเปนคาใชจาย

ที่จําเปนสําหรับชีวิต เราจะอยูไมไดถาไมมีของสิ่งนั้น หรือวา มันก็เปนคาใชจายที่ไมจําเปน

แตเปนแคความอยากได 

 เมื่อไดเหตุผลแลวพบวา มันคือ “คาใชจายจําเปน เพราะ…  (สารพัดเหตุผล)…  ” ก็อยาเพิ่ง

รีบตัดสินใจ ใหลองถามใจตัวเองอีกสักทีวาเหตุผลทั้งหมดนี้ความจริงแลวมันเปนเหตุผล หรือ

เปนแคขออางที่เราหลอกตัวเองวามันคือเหตุผล

 เพราะถามองขาวของเครื่องใชที่เรามีอยูหลายครั้งที่บอกกับตัวเองวามันคือของจําเปน 

แตพอเวลาผานไปสักระยะ เราแทบไมไดใชประโยชนของจําเปนชิ้นนั้นใหสมกับที่มันเปน

ของจําเปนเลยสักนิด แถมยังพยายามมองหา “ของจําเปน” ช้ินตอๆ ไปและตอๆ ไปไมรูจักจบ

 เวลาเปดกระเปาสตางคแลวเคยรูสึกตกใจ แลวอุทานออกมาดวยประโยคแบบนี้ไหม…  

“เฮย! เงินหายไปไหนหมด” แลวก็เผลอคิดวามีใครขโมยเงินเราหรือเปลา และทุกครั้งก็ได

คําตอบที่ทําใหปวดใจวา จริงๆ แลวไมมีใครขโมย แตเราขโมยเงินของเราเอง นั่นเพราะ

เราไมเคยจําไดเลยวา ในแตละวันเราใชจายอะไรไปบาง จํานวนเงินเทาไร กวาจะมารูตัวอีกที

ก็ตอนท่ีเงินเกลี้ยงกระเปา

 เพราะฉะน้ันถาอยากรูวา เราขโมยเงินของตัวเราเองไปตอนไหน เทาไรบาง ก็ตอง “ติดต้ัง

กลองวงจรปด” คอยตรวจสอบเสนทางเดินของเงิน น่ันคือ การจดบันทึกรายได-คาใชจาย
 

เงินหายไปไหนหมด
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เหตุผล หรือ ขออาง

 

ใครขโมยเงินฉันไป



 การจดบันทึกรายได-คาใชจาย ไมมีอะไรยุงยาก แคมีสมุดโนตเลมเล็กๆ ติดตัว

กอนเขานอนก็หยิบขึ้นมาจดลงไปวา วันนี้ใชอะไรไปบาง จํานวนเงินเทาไร หรือจะใช

เคร่ืองมือที่ทันสมัยกวานั้นก็ไมวากัน โดยเฉพาะแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือซึ่งทําให

การจดบันทึกรายได-คาใชจายทําไดงายและสนุกข้ึนเยอะ

 แตไมวา จะใชเคร่ืองมืออะไร สิ่งที่ตองทําเหมือนกัน คือ จดไปทุกวัน ทําอยางสม่ําเสมอ 

อยาไดขาด พอครบเดือนก็มารวบรวมรายการสักที แลวจัดแบงประเภทรายได-คาใชจาย

ออกเปนหมวดหมู

 รายไดก็จัดแยกออกมาวา เปนรายไดที่มาจากทางไหนบาง เชน เงินเดือน รายไดพิเศษ 

คาคอมมิชช่ัน โบนัส รวมท้ังรายไดจากการลงทุน เชน กําไรจากการลงทุน เงินปนผล 

 ทางฝงคาใชจายก็เชนกัน นํามาจัดเปนประเภทของคาใชจาย ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู 3 กลุม

ใหญๆ คือ คาใชจายเพื่อการลงทุน คาใชจายคงที่ และคาใชจายผันแปร

คาใชจายผันแปร

คือ คาใชจายท่ีไมเทากันใน

แตละเดือนบางเดือนอาจจะ

มากบางเดือนอาจจะนอยซึง่

สามารถแบงออกเปนประเภท

ยอยๆ ไดอีกหลายรายการ 

เชน คาอาหาร คาขาวของ

เครือ่งใช คาใชจายสาธารณปูโภค 

คาใชจ ายเพื่อความบันเทิง

และคาเดินทาง

คาใชจายเพื่อการลงทุน

คือ เงินท่ีเรานําไปลงทุนหรือ

เงินออม เพ่ือหวังผลตอบแทน

ในอนาคต ที่แนะนํากันไววา

ให หักออกจากรายไดแลว

นําไปออมกอน แลวคอยนํา

สวนท่ีเหลือไปใชจาย

คาใชจายคงที่

คือ คาใชจายท่ีตองจายเปนงวดๆ

รูจํานวนเงินแนนอน และถา

คิดจะลดคาใชจายสวนน้ีอาจจะ

ยากสักหนอย เชน คาเชาบาน 

คาผอนรถ คาเบี้ยประกัน

 ใ   ื ่

++

 หลังจากแบงรายได-คาใชจายออกเปนหมวดหมูเรียบรอย 

ก็ถึงเวลาแหงความตื่นเตน เพราะเราจะนําทั้งสองรายการ

มาลบกัน เพื่อดูวา เดือนที่ผานมารายไดมากกวาคาใชจาย

อยูเทาไร หรืออาจจะเปนรายไดนอยกวาคาใชจายอยูเทาไร

 

ร

ย
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วันที่ หมายเหตุ                       รายได      เงินออม     คาใชจาย  รายการ        

บันทึก รายได-คาใชจาย

รวม

  เหลือเงินอีก                                                    บาท

  รวมเงินออม                                                    บาท

สรุปเดือนนี ้
1

2

1 2 3

2 3

4

4- -
+

• รายได > คาใชจาย = เงินเหลือ (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)

• คาใชจาย > รายได = เงินไมพอ (ตองลดคาใชจาย/เพิ่มรายได)



 การจดบันทึกทําใหรูแควา เงินที่เขามาในกระเปามาจากที่ไหนบาง และเงินที่ออกจาก

กระเปาไปที่ไหนบาง และผลสุดทายในแตละเดือนออกมาเปนบวก หรือลบ

 หากผลออกมาเปนบวก รายไดมากกวาคาใชจาย ก็สบายๆ ชิลๆ ไป แตอยาลืมนําเงิน

สวนท่ีเหลือจากการใชจายไปออมเพ่ิม ไมใชวา เห็นเงินเหลือแลวหงุดหงิดตองขอออกไปชอป

แกเซ็งกันสักหนอย

 แตถาผลที่ออกมาเปนลบ ก็เตรียมตัวไดเลย เพราะนี่เปนสัญญาณเตือนวา ถาปลอยให

เงินติดลบอยูบอยๆ อีกไมชาจะไดเจอกับปญหาทางการเงินแนนอน

คาใชจาย

 ถาการจดบันทึกทําใหรูแควาเดือนน้ีคาใชจายมากกวารายไดก็คงไมมีใครออกมา

การันตีวา “จดแลวไมจน” เพราะขอดีของการจดบันทึก นอกจากจะทําใหรูวา ในแต

ละเดือนเงินเราหายไปไหนแลว ยังชวยใหมองเห็นวาในบรรดาสารพัดคาใชจาย (มากมาย) 

ที่เราจายออกไปจนทําใหรายไดติดลบนั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร

 เพราะทันทีที่มีปญหาเราจะตองหันกลับไปมองคาใชจ ายแตละรายการ แตละ

ประเภทวา รายการไหนที่เปนคาใชจายท่ีเกินจําเปน  เกินพอดี  และที่สําคัญคาใชจายไหน

ที่จัดอยูในกลุม “แคอยากได” ไมใชคาใชจายจําเปน

 เม่ือพบแลวก็จัดการ “ตัด” และ “เฉือน” คาใชจายสวนเกินเหลาน้ีออกไป โดย

ตัดคาใชจายที่ไมจําเปน คาใชจายฟุมเฟอยออกไปใหหมด และเฉือนคาใชจายที่จําเปน

ออกไปบาง โดยที่ไมทําใหชีวิตขัดสนเกินไป

 การตัดคาใชจายฟุมเฟอย และเฉอืนคาใชจายจําเปนจะชวยลดคาใชจายลงไดและทําให

รายไดพลิกกลับมามากกวาคาใชจายเหมือนเดิม

 แตถาแคลดคาใชจายลงแลวยังไมชวยอะไร ก็ใหเดินหนาตอไป โดยการเพิ่มรายได เชน 

การหารายไดพิเศษในวันหยุด ทํางานลวงเวลา หรือนําของที่ซื้อไปเพราะความอยากไดเพียง

ชั่ววูบ ของที่มีมากเกินจําเปนออกไปขายในตลาดมือสอง รับรองวา ถาไดลองแลวจะติดใจ

รายได
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 ถาการตองคอยมาตัดและเฉือนคาใชจายทํารายจิตใจกันเกินไป จะลองเปลี่ยนมาใช

วิธีที่นาจะทําใหเครียดนอยลง เพราะอยางนอยเราจะไมตองคอยมานั่งลุนตอนสิ้นเดือนวา 

จะเปนบวก หรือลบ แทนท่ีจะไลตามคาใชจายแตละเดือน โดยการจดบันทึกรายได-คาใชจาย 

เพียงอยางเดียว เราจะเพิ่มขั้นตอนเขาไปอีกหนึ่งอยาง คือ เราจะตั้งงบประมาณใหกับ

คาใชจายแตละประเภท โดยเฉพาะคาใชจายผันแปร

 ใหกําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรวา เดือนนี้เราจะใชเงินสําหรับคาใชจาย

ประเภทนี้ไมเกินกี่บาท

 เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณคาใชจายจะ

ตองทําควบคูไปกับการจดบันทึกรายได-คาใชจาย

เสมอ เพื่อทําใหเราสามารถควบคุมการใชจาย

ใหอยูในงบประมาณ และไมทําใหรายไดติดลบ

ในปลายเดือน

 นอกจากนี้ ก ารควบคุมค า ใช จ า ยยั งมี

เทคนิควิธีการท่ีชวยใหเราไมใชจายเกินตัวอีกหลาย

วิธี เชน

 การทํา “รายการสิ่งของที่ตองซื้อ” กอนไป

ชอปปงทุกคร้ัง เพราะถาลองสังเกตตัวเองจะเห็นวา

การไปเดินชอปปงแบบไรแผนจะทําใหเราซ้ือน่ัน 

ซ้ือน่ี ท้ังๆ ท่ีมันอาจจะไมจําเปนเลยดวยซ้ํา

 อยาลืมเปรียบเทียบราคา เพื่อใหไดของดีที่

ราคาเหมาะสม แตอยาไปคาดหวังวาจะเจอกับ

“ของดีราคาถูก” เพราะมันไมมีอยูจริง นอกจากน้ี

การเลือกซื้อของควรจะมองไปที่คุณภาพดวย 

 ทายท่ีสุด คือ “อดทนรอคอย” เพราะหลายคร้ัง

ที่มูลคาของสิ่งที่อยากไดมีราคาสูงเกินกวาที่จะ

ซ้ือไดดวยเงินสดท่ีมีอยูในตอนน้ี และถาเราไมรูจัก

อดทนรอคอยใหเงินออมเพิ่มพูนข้ึนจนสามารถ

ซ้ือของช้ินน้ันได เราก็อาจจะตองไปหยิบยืมคนอ่ืน 

ไปกูเงิน หรือใชบัตรเครดิต ซึ่งอาจจะเปนการ

เปดประตูไปสูปญหาหนี้เกินตัวก็เปนได

 และเพ่ือทําใหการควบคุมใหคาใชจายเปนไป

ตามงบประมาณที่ตั้งไว 

 เราควรจะนํางบประมาณตอเดือนออกมา

เฉลี่ยใหเปนงบประมาณตอวัน เชน ต้ังงบประมาณ

คาอาหารตอเดือนไว 3,000 บาท ก็ใหเฉล่ียออกมาเปน

งบประมาณคาอาหารตอวันไมเกิน 100 บาท

 ดังน้ันหากวันน้ีเราจายคาอาหารไป 120 บาท

ซึ่งเกินกวา 100 บาทที่ตั้งใจไว เราจะรูตัวทันทีวา 

ในวนัพรุงนี้ คาอาหารเราจะลดเหลือ 80 บาท เพื่อ

ไปถัวเฉลี่ยกับคาใชจายวันนี้

มี

าย

รายได-คาใชจาย จดบันทึก
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วางแผนลวงหนา



 ถาการใชจายเปนไปตามแผนที่วางไว ฐานะการเงินของเราจะคอยๆ มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ

มีเงินออมเพียงพอที่จะเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีเงินลงทุนที่พรอมจะใหผลตอบแทน

อยางตอเนื่อง มีบาน มีรถยนต จนเขาขั้น “มั่งคั่ง” ไดในที่สุด

 คนทั่วไปมักจะคิดวา มีบานหลังโต รถคันโก เปนปายประกาศแสดงฐานะที่มั่งคั่งมั่นคง 

แตนั่นไมใชความคิดที่ถูกตองทั้งหมด เพราะทั้งบานและรถที่เราคิดวา เปน “สินทรัพย” 

ของเรามันยังไมใชของเราอยางแทจริง หากเรายังมีภาระท่ีตองผอน “หน้ีสิน” เหลาน้ีอยูทุกเดือน

 
 ดังนั้น ถาจับเอาสินทรัพยที่มีอยูหักลบดวยหนี้สินทั้งหมด อาจจะไดผลลัพธที่นาตกใจ 

เพราะแทนที่จะมั่งคั่งอยางที่คิดกลายเปนวา ฐานะการเงิน  “ติดลบ”

 วิธีการที่จะทําใหรูวา ฐานะการเงินในตอนนี้ของเราเปนอยางไร เรียกวา “ งบแสดงฐานะ

การเงิน” หรือ “งบดุล” ที่เปนเหมือนตราชั่งที่มีแขนยื่นออกไปสองขาง ดานหนึ่งเปนสินทรัพย

อีกดานหนึ่งเปนหน้ีสิน ซึ่งคนที่มีฐานะการเงินมั่งคั่งมั่นคง นํ้าหนักทางฝงสินทรัพยควรจะตอง

มากกวาฝงหนี้สิน

 แตกอนที่จะจับอะไรไปขึ้นตราชั่ง ตองรูกอนวา อะไรบางที่จัดอยูในกลุมสินทรัพย และ

อะไรจัดวาเปนหนี้สิน

สินทรัพย คือ อะไรก็ตามท่ีเปนของเราและสามารถเปล่ียนเปนเงินได ไมวาจะเปน เงินสด

เงินฝาก บาน รถยนต เคร่ืองประดับตางๆ ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไปแลวมักจะแบงออกเปน 4 กลุม คือ

สินทรัพยสภาพคลอง จะเปนพวกท่ีมีความคลอง

ตัวสามารถนําไปใชจายไดทันที เชน เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร  

สินทรัพยสวนตัว คือ สินทรัพยที่มีไวเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวัน มีไวเพื่อความสะดวกสบายและ

ความสุขสวนตัว เชน บาน รถยนต โทรศัพท

มอืถอื เฟอรนเิจอร เครือ่งประดับ เครือ่งเสยีง 

โทรทัศน เสื้อผา  

สินทรัพยเพื่อการลงทุน เปนสินทรัพยที่หวังวา

จะใหผลตอบแทนในอนาคต เชน พันธบัตร-

รัฐบาล หุนกูบริษัทเอกชน หุน กองทุนรวม 

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุน-

รวมหุนระยะยาว (LTF)  

สินทรัพยอ่ืนๆ โดยมากสินทรัพยในกลุมน้ีจะเปน

สินทรัพยที่มองไมเห็น เชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

40

ฐานะการเงิน



เปนหนี้อยางมีสติ 
 แมวา “หนี้” จะเปนตัวอันตรายทํารายความมั่งคั่งของเรา

แตการเปนหน้ีไมใชส่ิงเลวราย เพราะมีท้ังหน้ีท่ีกอใหเกิดประโยชน

เชน เปนหน้ีเพื่อซื้อบาน เปนหน้ีเพื่อการศึกษา และหนี้ที่ไมกอ

ประโยชน เชน หน้ีเพ่ือซ้ือของฟุมเฟอย 

เพราะฉะน้ันถาคิดจะเปนหน้ี ตองเปนหน้ีอยางมีสติ

หน้ีระยะยาว คือ หน้ีท่ีมีระยะเวลาผอนชําระนานกวา 

1 ป เชน หนี้จากการกูซื้อรถยนต หนี้จากการกู

ซื้อบาน หนี้จากการกูเพื่อการศึกษา

 ตอนนี้ก็มาถึงเวลาหา “มูลคา” ของสินทรัพยแตละประเภท เพื่อที่จะใสตัวเลขลงไปใน

งบแสดงฐานะการเงิน และเพื่อใหรูฐานะในปจจบัน มูลคาที่บันทึกลงไปจะตองเปน “ราคาปจจบัน” 

ที่มีวิธีคิดงายๆ คือ ถาเอาสินทรัพยที่มีอยูออกไปขายในตลาดมือสอง จะขายไดกี่บาท หรือ 

ในตลาดมือสองซื้อขายของแบบเดียวกัน ยี่หอเดียวกัน รุนเดียวกัน อยูกี่บาท

หนี้สิน คือ เงินที่ไปกูหรือยืมคนอื่นมา ไมวาจะเปนญาติพี่นอง เพื่อน หรือสถาบันการเงิน โดยมี

สัญญาวาจะจายคืนในอนาคต ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ

หนี้สินระยะสั้น คือ หนี้ที่ตองจายคืนภายในเวลา

ไมเกิน 1 ป ซึ่งสวนใหญเปนหนี้ที ่เกิดจากการ

อุปโภคบริโภค เชน หนี้บัตรเครดิต คานํ้า คาไฟ 

คาโทรศัพท ที่ยังไมไดจาย และเปนหน้ีจากการซื้อ

สินคาเงินผอน เชน ซื้อโทรศัพทมือถือดวยเงินผอน

 และสวนตางที่ไดจากการชั่งนํ้าหนัก ระหวาง

สินทรัพยกับหน้ีสิน เราเรียกมันวา “ความม่ังค่ังสุทธิ” 

ซึ่งสวนนี้เปน “ของ” ของเราอยางแทจริง และ

บอกวา แทจริงแลวเรา มั่งคั่ง หรือ ยากจน

เมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งสินทรัพย

และหนี้สินครบแลว ก็ไดเวลาขึ้นชั่ง 

สินทรัพย - หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ

 เวลาบันทึกหนี้สินลงในงบแสดงฐานะการเงิน ใหบันทึกเฉพาะ “หนี้ที่ยังคางชําระ” อยู

เทานั้น เชน มีบัตรเครดิต 1 ใบ ใหวงเงินสําหรับใชจายไว 20,000 บาท แตเมื่อเดือนที่ผานมา

นําไป “รูดปรื้ด” เปนเงิน 5,000 บาท และชําระไปแลว 4,000 บาท จึงเหลือสวนที่เปนหนี้อยู 

1,000 บาท ที่ตองนําไปบันทึกในฝงหนี้สิน
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 รับรองไดเลยวา หลังจากมีงานประจําทําไปสักระยะจะเริ่มมี “คนไมรูจัก” เขามาทักทาย 

เพื่อแนะนําเครื่องมือทางการเงินที่เรียกวา “บัตรเครดิต” บัตรพลาสติกใบเล็กๆ ที่มักบอก
กันวา มันคือ “ดาบสองคม”
 เพราะเจาบัตรพลาสติกใบเล็กๆ น้ีมีพลังมากพอท่ีจะทําใหการจับจายใชสอยเปนเร่ืองงายๆ 

และเจาบัตรพลาสติกใบเล็กๆ นี้เชนกัน ที่มีพลังมากพอที่จะทําใหคนธรรมดาๆ กลายเปน

คนที่มีหนี้สินลนพนตัว

 มารูจักพลังในดานดี (ที่มีอยูมากมาย) ของบัตรเครดิตกันกอน…  
อยางแรก คือ บัตรเครดิตทําใหเราสามารถชอปกระจายไดดวยบัตรพลาสติกเพียงใบเดียว 

ไมตองพกเงินสดจํานวนมากๆ ใหคอยกังวลวาจะสูญหายระหวางทาง ซึ่งเหมาะมากสําหรับ

การเดินทางไปตางประเทศ

ลําดับถัดมา คือ เหมือนมีคนใจดีใหยืมเงินไปใช แบบไมคิดดอกเบ้ีย เพราะบัตรเครดิตทุกใบ

จะมี “ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย” ซึ่งจะอยูราวๆ 45-55 วัน ดังนั้นหากเรานําบัตรเครดิต

ไปใชและชําระคืนแบบเต็มจํานวน ภายในกําหนดเวลา ก็จะไมเสียดอกเบี้ยแมแตบาทเดียว 

หรือมีโปรแกรมซื้อของเงินผอน โดยไมเสียดอกเบี้ย

 แตหากไมสามารถชําระไดทั้งหมดภายในครั้งเดียว ก็สามารถแบงจาย โดยอยางนอย

ตองจายคืนไมต่ํากวา “ยอดข้ันต่ํา” ท่ีกําหนดไวในแตละเดือน ซ่ึงอยูท่ี 10% ของยอดคางชําระ

 นอกจากนี้ บัตรเครดิตยังเปนเหมือนแหลงเงินสํารอง

เพราะถาเกิด “ช็อตเงิน” สามารถใชบริการ “เบิกเงินสด

ลวงหนา” โดยนําบัตรเครดิตไปเบิกเงินจากเคร่ืองเอทีเอ็ม

ไดทันที เพียงแตตองจายดอกเบี้ยบวกกับคาธรรมเนียม

ในการเบิกเงินสดลวงหนา

1002480008 00 141141

100240 80008008 0  141
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บัตรเครดิต ดีหรือราย เราเลือกเอง



วิธีคิดดอกเบี้ยจากการซื้อสินคาจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนยอดคางชําระจากรอบบัญชี

กอน และยอดใชจายในรอบบัญชีนี้

จากน้ันจึงนําดอกเบ้ียแตละรายการมารวมกัน และนําไปเรียกเก็บในรอบบัญชีถัดไป

 ขอเสียของบัตรเครดิต คือ ดอกเบี้ย แมวา ดอกเบี้ยสําหรับหน้ี

บัตรเครดิตจะไมไดสูงท่ีสุดในกลุมสินเช่ือบุคคล แตท่ีอัตราประมาณ 

20% ตอป ถือวา คอนขางสูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นๆ ของ

สถาบันการเงิน และยังมีคาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนา

อีก 3% ของยอดเงินที่เบิกออกไป

 ขณะที่ยอดใชจายในรอบปจจบัน ไมวา จะกี่รายการก็ตาม ดอกเบี้ยจะเริ่มเดินตั้งแต

วันที่รูดซื้อสินคา หรือสถาบันการเงินบางแหง จะระบุไวชัดเจนวา จะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต

วันที่สถาบันการเงินจายเงินใหกับรานคา ซึ่งอาจจะเปน 1 หรือ 2 วัน หลังจากที่เราใชบัตรไป

แลว โดยการคํานวณจะแยกแตละรายการออกจากกัน กอนจะคํานวณตามสูตร

ยอดใชจาย x ดอกเบี้ยตอป x จํานวนวัน (ตั้งแตวันซื้อสินคาจนถึงวันสรุปยอด)

365

 แตบอกแลววา บัตรเครดิต คือ ดาบสองคม เพราะฉะนั้นอยาลืมมองอีกดานหนึ่ง

ซึ่งถาพลาดคมดาบดานนี้อาจจะบาดเจาของดาบเจ็บเจียนตายไดไมยาก

  

 ขอดีท่ีมองขามไมไดเลยสําหรับบัตรเครดิต

 คือ สิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูออกบัตรเครดิตจะ

ตอบแทนใหกับผูถือบัตรชั้นยอดอยางเรา ซึ่งมี

ทั้งสวนลดรานคา และการสะสมคะแนนเพื่อ

แลกซ้ือสินคาไดหลากหลาย และถามียอดใชจาย

มากพออาจจะได “ตั๋วเครื่องบนิฟรี”

ดอกเบี้ยของยอดคางชําระจากรอบบัญชีกอนจะคํานวณจาก 

เงินคางชําระ x ดอกเบี้ยตอป x จํานวนวัน (จากวันสรุปยอดครั้งกอนจนถึงวันสรุปยอดครั้งนี้)

 365

ขอดี

ขอเสีย
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 ในกรณีเบิกเงินสดลวงหนา การคํานวณดอกเบี้ยจะใกลเคียงกัน คือ คิดดอกเบี้ยตั้งแต

วันที่เบิกเงิน จนถึงวันที่ชําระ บวกกับคาธรรมเนียมถอนเงินสด ซึ่งสวนใหญคิด 3% ตาม

จํานวนเงินท่ีถอน

 แตสถาบันการเงินไมมีสิทธิจะนําดอกเบี้ยมาทบเปนเงินตนและนําไปคิดดอกเบี้ยอีก 

เพราะฉะนั้นหากยังมียอดคางชําระในรอบบัญชีถัดไป สถาบันการเงินจะคิดดอกเบ้ียจาก

สวนของเงินตนเทาน้ัน

 เพราะฉะนั้นกอนจะใชบัตรเครดิต ลองประเมินความสามารถของตัวเราสักนิดวา

“ไหวมั้ย” เพราะความสุขช่ัวคราวท่ีเกิดจากการใชจายเกินความสามารถท่ีมี อาจจะนํา

ความทุกขยาวนานมาใหก็ได โดยเฉพาะถาเราเลือก “จายขั้นตํ่า” ตามตัวเลขท่ีธนาคาร

คิดมาให หน้ีกอนนี้จะไมมีวันหมด

 และหามเด็ดขาด คอื การกอหนีใ้หมมาจายหน้ีเกา เพราะมันจะย่ิงทาํใหหนีโ้ปงพอง

ขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะระเบิดเขาสักวัน

 บัตรเครดิตจะเปน “ประโยชน” หรือ “โทษ” ก็ขึ้นอยูกับการใชของตัวเราเอง ถาใช

แบบขาดสติเราจะตกเปนทาสบัตรเครดิต แลวการใชบัตรแบบไหนที่จะทําใหเรายกระดับ

จากทาสขึน้มาเปน “นาย”

แนใจวามีเงินจาย

 โดยทั่วไปการ “ควักเงินสด” จากกระเปาเปนจํานวนเงินสูงๆ นาจะสรางความรูสึก 

“เสียดายเงิน” ไดงายกวาการ “ควักบัตรเครดิต” ออกไปรูด

 ดังนั้นกอนจะใชบัตรเครดิตตองแนใจวา มีเงินมากพอที่จะซื้อสินคาชิ้นนั้นๆ ดวยเงินสด 

แตเลือกใชบัตรเครดิตเพราะตองการความสะดวกสบาย อยากไดสิทธิประโยชนจากบัตรเครดิต 

และพรอมจะชําระเต็มจํานวนเมื่อครบกําหนดชําระ

 ถาไมมีเงินสดมากพอท่ีจะซ้ือของท่ีกําลังตัดสินใจจะใชบัตรเครดิตอยูแลวละก็ ใหพิจารณา

เพ่ิมอีกนิดวา ของส่ิงน้ัน “จําเปน” หรือไม ถาไมจําเปนก็อยาไดใชบัตรเครดิตรูดซ้ือเปนอันขาด

ใหเปลี่ยนเปนคอยๆ เก็บออมจนกวาจะมีเงินมากพอจะซื้อ

 แตถาเปนสิ่งจําเปน เชน คาซอมรถ คารักษาพยาบาล ก็ใชบัตรเครดิตใหเปนประโยชน

เพียงแตตองวางแผนในการผอนชําระใหชัดเจนวา จะทําใหกอนนี้หมดไปภายในกี่เดือน

ฉลาดใชเปน “นาย” บัตรเครดิต
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ชําระเต็มจํานวนทุกครั้ง 

 กฎท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับการใชบัตรเครดิตอยางชาญฉลาด

คือ จายเต็มจํานวนทุกเดือน อยาใหมียอดคางชําระ หรือหาก

ไมสามารถชําระเต็มจํานวนไดทุกครั้ง อยางนอยตองพยายาม

จายใหไดมากที่สุด

 จําไวใหข้ึนใจวา ถามีความสามารถชําระไดเพียง “ยอดชําระ

ข้ันต่ํา” ในแตละเดือน น่ันเปนสัญญาณวา ภาวะหน้ีสินเกินตัว

กําลังถามหา เพราะฉะนั้นควรจะหยุดใชบัตรเครดิตจนกวาจะ

จายหน้ีจนหมด

ชําระตรงเวลา

 ถึงเราจะตั้งใจที่จะไมคางชําระ เพื่อปองกันการเปนหนี้ 

แตบางครั้งก็ยุงเสียจนไมมีเวลาแมแตจะไปชําระเงิน และนั่น

จะกลายเปน “ตนทุน” อีกอยางหนึ่งในการถือบัตร ทั้งๆ ที่มัน

ไมควรจะเกิดข้ึน

 ไมวาจะเปน “คาธรรมเนยีมติดตามทวงถาม” หรือ “คาปรับ

ชําระลาชา” และแมวาคาธรรมเนียมพวกนี้จะไมได “สูงมาก” 

แตการชําระชาอาจเปนเหตุใหประวัติสินเช่ือของคุณดางพรอย

ถือบัตรเพียง 1-2 ใบ

 ชีวิตน้ีขอใหต้ังใจเอาไวเลยวา จะมีบัตรเครดิตแค 1-2 ใบก็เพียงพอแลว

หรืออาจจะแค 1 ใบ สําหรับคนโดยท่ัวไป และ 2 ใบ สําหรับคนท่ีเขาขาย

“นักธุรกิจ” ท่ีตัองเดินทางไปตางประเทศเปนประจํา และ 2 ใบท่ีมีก็ควร

จะเปนบัตรเครดิตที่ใชจายกันคนละเครือขาย เชน อาจมี “วีซา” กับ 

“มาสเตอรการด” อยางละ 1 ใบ เผ่ือวา บางรานอาจจะรับบัตรใดบัตรหน่ึง

จะไดไมหนาแตกเวลาจายเงิน

 เพราะยิ่งมีบัตรเครดิตมากเทาไรยิ่งมีโอกาส “สรางหนี้” ไดมากขึ้น

เทาน้ันและถาเม่ือใดท่ีตองหยิบบัตรเครดิตออกมาเบิกเงินสดจากบัตรหน่ึง 

เพ่ือชําระหน้ีของบัตรอีกใบ ใหรูไวเลยวา น่ีคือเสนทางสูปญหาทางการเงิน

อยางแทจริง
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 เคยคิดไหมวา ถาจะมีบาน บานของเราจะหนาตาเปนอยางไร ตกแตงแบบไหน สนามหญา

หนาบานกวางใหญไพศาลสักเทาไร มีสระวายน้ําหรือเปลา หรือมีท่ีจอดรถก่ีคัน…   น่ันละบาน

ในฝน บางคนอาจจะฝนไวใหญโต หรูหรา แตบางคนก็อาจจะฝนเล็กๆ แคพอเหมาะกับ

วิถีชีวิตแบบคนรุนใหม

 จริงๆ แลว “บานหลังแรก” อาจจะไมใช “บานในฝน” ไมไดสวยหรู ไมไดใหญโต ไมไดมี

สระวายนํ้า และอาจจะไมมีแมกระทั่งที่จอดรถ แตนั่นมันไมสําคัญ เทากับวา เราฝนไววา 

เราจะมีบานหลังแรกตอนอายุเทาไร เพราะนั่นเปนความฝนที่เราตองตั้งหนาตั้งตาทําใหเปน

ความจริงใหได

 แตสมัยนี้บานหลังหนึ่ง ไมวาจะเปนบานเดี่ยวยานชานเมือง (มากๆ) หรือจะเปนคอนโด

เล็กๆ (กระจ๋ิวหลิว) กลางใจเมือง ราคาไมใชนอยๆ และสวนมากมักจะเร่ิมตนท่ีหลักลานบาท

 เพราะฉะนั้นถาจะตองเก็บหอมรอมริบเพื่อ “ซื้อดวยเงินสด” สงสัยคงจะหงอมกันพอดี

 แบบน้ีเห็นที…  ตองกู

 ไมใชวา เพราะราคาบานที่คอนขางสูงเพียงอยางเดียว ที่ทําใหตองหันไปหวังพึ่งเงินกู

จากสถาบันการเงิน แตเปนเพราะราคาบานเพิ่มขึ้นทุกป เพราะฉะนั้น ถามัวแตเก็บออม 

โดยที่ไมไดนําเงินไปหาผลตอบแทนที่มากพอ เงินออมของเราก็ไมมีทางโตทันราคาบาน

ที่เพิ่มขึ้น

เพราะฉะน้ันตองขอย้ํากันอีกทีวา แบบน้ีเห็นที…  ตองกู
 บานหลังแรก

บานในฝน

บานในฝน…  ไมไกลเกินหวัง
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 แตกอนที่จะเดินเขาไปที่ธนาคารแลวประกาศวา “ขอกูหนอย” มันตองมีการเตรียม

ความพรอมกันหนอย การไปขอกูเงินไมใชเรื่องยาก (บางธนาคารเปดกวางใหกับคนที่มีอายุ

มากกวา 20 ปขึ้นไป ก็สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อบานไดแลว) แตสิ่งที่ยาก คือ ทําอยางไร

ใหธนาคารยอมใหเรากูตางหาก

 เพราะฉะนั้นอยางแรก คือ ตองประเมินความสามารถในการกูของเราเองเสียกอน จะได

ไมหนาแตก ถาไปขอกูแลวธนาคารไมอนุมัติ

 เวลาที่ธนาคารจะอนุมัติหรือไมอนุมัติสินเชื่อใหใครก็จะดูจาก “ความสามารถในการผอน

ชําระ” เปนหลัก เพื่อใหแนใจวา ลูกหนี้จะมีเงินมาผอนชําระจนตลอดรอดฝง เพราะธนาคาร

ก็อยากไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้มากกวาที่จะอยากมายึดบาน (ถาลูกหนี้ไมยอมผอนชําระ)

 หลักการประเมินความสามารถในการกูเพ่ือซ้ือบานมีอยูไมก่ีอยาง แตตองบอกวา แตละอยาง

ก็ไมใชจะสรางไดงายๆ เพราะตองพิจารณาวา…  

 และสําหรับการกูซ้ือบาน ท่ีแมวา จะทําใหเปนหน้ีกอนโต แตถือไดวา เปนหน้ีท่ีมีสาระ 

ไมใชหน้ีไรสาระ เพราะอยางนอยๆ ก็พอจะนับใหเปน “การลงทุน” ก็เพราะราคาบานปรับเพ่ิม

ข้ึนทุกป มูลคาในอนาคตเพ่ิมข้ึนเห็นๆ ดังน้ันจึงเขาตําราการลงทุนท่ีวา “ซ้ือถูกขายแพง”

 บางคนอาจจะแอบเถียงในใจวา การซ้ือบานเพ่ืออยูอาศัย ไมใชการลงทุนสักหนอย เพราะ

ไมไดสรางรายไดอะไรใหกับเราเลยสักนิด แถมยังมีแตเพ่ิมภาระคาใชจายอีกสารพัด แถม

อยากจะขายก็ขายยาก และอาจจะขาดทุนก็ได…   ก็ถือวา นานาจิตตัง แลวแตมุมมอง แตการ

มีบานเปนของตัวเอง ถือวา เปนหน่ึงกาวในชีวิตสําหรับการสราง “รากฐานชีวิต” และท่ีสําคัญ

มันคือความภาคภูมิใจของ “เจาของบาน”

ขอกูหนอย

 “ขอกหนอย” มัน

นหนงกาวในชวต

ของบานน”

รายไดม่ันคงแคไหน โดยส่ิงท่ีธนาคารจะประเมิน คือ หนาท่ีการงานมีความม่ันคงแคไหน ในอนาคต

จะมีรายไดเขามาอยางสม่ําเสมอหรือไม เพราะการกูซ้ือบานเปนการกูท่ียาวนาน (ถึงนานมาก) 

เพราะเราสามารถเลือกที่จะผอนชําระภายในเวลา 15 ป 20 ป หรือ 30 ป
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 นอกจากนี้ โดยมากแลวธนาคารไมได

ดูความเพียงพอของรายไดที่จะมาผอนจาก 

“รายไดตอเดือน” แตจะดูจาก “รายได

สุทธิตอเดือน” ซึ่งก็คือ รายไดที่หักภาระ

คาใชจายท่ีเรามีอยูออกท้ังหมด รวมท้ังภาระ

ที่ตองจายหนี้อื่นๆ ที่เรามีอยู 

 หากเราไปกอหน้ีประเภทอ่ืนๆ ไวมากแลว

จนทําใหรายไดสุทธิตอเดือนเหลือนอยเกินไป 

ธนาคารก็อาจจะไมใหกูก็ได  เพราะธนาคาร

กลัววา ถาเรามีภาระหนี้มากเกินไป ก็มี

ความเส่ียงท่ีจะ “เบ้ียวหน้ี”งทจะ “เบยวหน”

รายไดเพียงพอที่จะผอนหรือไม นอกจากจะตอง

มีรายไดที่มั่นคงแลว ยังตองมีรายไดใหเพียงพอที่

จะผอนดวย โดยท่ัวไป ธนาคารมักจะกําหนดจํานวน

เงินท่ีจะผอนบานในแตละเดือนไมต่ํากวา 20-40%

ของรายไดตอเดือน แลวแตความเขมงวดของ

แตละธนาคาร ซึ่งไมเทากัน 

 บางธนาคารท่ีเขมงวดมากหนอยอาจจะบอกวา

จะตองมีรายไดเหลือมาผอนไมนอยกวา 40% ของ

รายไดตอเดือน แปลวา ถาเงินเดือน 20,000 บาท 

ตองมีเงินเหลือจากการใชจายอ่ืนๆ ท้ังหมดไมนอย

กวา 8,000 บาท ธนาคารจึงจะยอมใหกู

บานราคาเทาไร จริงๆ แลว หลังจากรูวา ในแตละเดือนเรามีเงินจํานวนเทาไร

สําหรับการผอนบาน ก็จะทําใหประเมินไดเลยวา เราควรจะซื้อบานในราคา

เทาไร เพราะธนาคารจะมีวิธีการคํานวณหา “วงเงินกู” โดยดูจากจํานวนเงินท่ีจะ

ผอนไดในแตละเดือน เชน ถามีเงินเหลือมาผอนบานเดือนละ 8,000 บาท 

ก็สามารถซ้ือบานในราคา “ลานตนๆ” ไดไมยาก

 แตถามีเงินเหลือนอยกวานั้นก็อาจจะตอง “ลดขนาดความฝน” โดยหันไป

มองบานหลังเล็กลง หรือบานมือสอง หรือเปล่ียนทําเลไปอยูชานเมืองมากข้ึน 

เพ่ือทําใหราคาบานต่ําลงจนอยูในความสามารถท่ีจะซ้ือได

 แตถายังยืนยันความตั้งใจเดิมที่จะตองไดบานอยางใจฝน ก็อาจจะตอง

ไปหาทางทําใหมีรายไดมากข้ึน หรือไปหาญาติพ่ีนองใหมา “กูรวม” เพ่ือทําให

ความสามารถในการผอนชําระมากข้ึน

รายไดเพียงพอที่จ
ะผอนหรือไม
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 เพราะฉะนั้น “เด็กจบใหม” ที่ฝนใหญอยากมีบาน

เปนของตัวเอง จะตองวางแผนลวงหนาอยางนอย 2-3 ป

เพ่ือเก็บออมใหไดเงินกอนหน่ึงสําหรับใชเปนเงินดาวน

ตัวอยางเชน ธนาคารแหงหนึ่งที่ขึ้นชื่อวา มีความเขมงวดในการปลอยกูมากๆ กําหนดเงื่อนไขใน

เบื้องตนเอาไววา ถาจะซื้อบานราคา 1.5 ลานบาท จะตองมีรายไดประจําอยางนอย 20,000 บาท 

มีเงินเหลือมาผอนชําระเดือนละ 8,000 บาท แตธนาคารจะใหกูแค 1 ลานบาท หรือประมาณ 

70% ของราคาประเมินเทานั้น สวนที่เหลืออีก 30% ตองไปหามาเอง

 ดังนั้นสวนที่เหลืออีก 20-30% ของราคาบาน เราจะตองมี “ทุนตั้งตน” ที่เรียกวา “เงินดาวน” 

เตรียมไปดวย นอกจากนี้ เงินดาวน ที่เรามียังจะเปนเครื่องยืนยันความสามารถในการผอนชําระ

ของเราไดอีกทางหนึ่งดวย

าน

ป

“เงินดาวน” ละ มีไหม แมวา ผานดานการตรวจสอบ “ความสามารถในการ

ผอนชําระ” เรียบรอยแลว แตก็ยังไปกูไมได เพราะสวนใหญธนาคารไมไดใหกู

เทากับราคาบานที่เราซื้อ แตจะใหกูประมาณ 70-80% ของราคาบาน หรือ 

ราคาท่ีธนาคารประเมิน ซ่ึงอาจจะต่ํากวาราคาท่ีเราซ้ือก็ได (ยกเวนในบางกรณี 

เชน เงินกูท่ีเปนสวัสดิการพนักงานท่ีจะกูได 100% ของราคาประเมิน)

จายดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอก ข้ึนช่ือวา เงินกูก็ตองมี “ดอกเบ้ีย” เปนของคูกัน แตสําหรับดอกเบ้ีย

สําหรับสินเช่ือเพ่ือซ้ือบานจะเปนดอกเบ้ียแบบ “ลดตนลดดอก” โดยธนาคารจะคิดดอกเบ้ียจากเงินตน

ท่ียังคางชําระเทาน้ัน ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารจะนํามาคิดก็จะข้ึนๆ ลงๆ ข้ึนอยูกับภาวะดอกเบ้ีย

ในขณะน้ัน หรือข้ึนอยูกับสัญญาท่ีทําไว ซ่ึงอาจจะเปนดอกเบ้ียคงท่ี หรือลอยตัวก็ได

 นอกจากน้ี ในแตละงวดท่ีเราผอนไป สวนหน่ึงจะไปจายดอกเบ้ีย และอีกสวนหน่ึงจะไปจายคืน

เงินตน ทําใหเงินตนก็ลด ดอกเบ้ียก็ลด

 ในชวงแรกๆ ของการกู เงินงวดท่ีผอนไปสวนใหญจะไปจายดอกเบ้ีย เพราะเงินตนท่ีเรากูมายังมี

จํานวนมากอยู แตเม่ือเงินตนลดลง ก็จะทําใหดอกเบ้ียท่ีตองจายในแตละเดือนลดลงดวย
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 พวกเราหลายคนมีรถขับตั้งแตยังเรียนไมจบ แตสวนใหญเปนรถที่ไดมาดวยอุปการคุณ

ของ “ปาปา-หมามา” แตนับจากวันนี้ เราจะพยายามมีรถคันแรก “ของเรา” เพราะเราจะ

ซื้อมันดวยตัวเอง

 แตในวัยเริ่มตนการทํางานอยางเรา คงตองเลือกระหวาง “ผอนบาน” กับ “ผอนรถ” 

เพราะถาเลือกจะผอนรถ ก็แทบจะไมเหลือเงินไปผอนบาน แตสําหรับบางคนมีบานอยูแลว 

อาศัยอยูกับพอแมพี่นอง และตองการใชรถเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ก็เตรียมพรอม

สําหรับการมีรถคันแรกไดเลย

 แมวา ราคารถยนตจะไมสูงเหมือนกับบาน แตรถยนตคันหน่ึงก็ไมใชแคหลักหม่ืน อยางนอยๆ 

ก็ไมนาจะตํ่ากวา 200,000 บาท ยิ่งเปนรถใหมปายแดง ยิ่งไมตองพูดถึง ราคาเกือบครึ่งลาน 

 หรือระหวางท่ีผอนชําระไปแลว อยากจะจายมากกวาเงินงวด เงินสวนเกินจะไปชําระเงินตน

ทําใหเงินตนลดลงเร็วมากข้ึน หรือถามีเงินกอนมาจายทีเดียวหมดปดบัญชีก็ชําระแคสวนท่ีเปน

เงินตนท่ีเหลืออยูเทาน้ัน ดอกเบ้ียไมตอง…  เทาน้ีเราก็ไดช่ือวา เปนเจาของบานแบบเต็มตัว เสียที

ตัวอยางเชน เรากูเงินมา 1 ลานบาท ตองผอนเดือนละ 8,000 บาท ในจํานวนเงิน 

8,000 บาทนี้ ในชวง 2-3 ปแรก เงินจํานวนนี้อาจจะเปนสวนของดอกเบี้ยประมาณ 

6,000 บาท และที่เหลืออีก 2,000 บาท เปนสวนที่ไปจายคืนเงินตน 

 แตพอปทายๆ ของการกู เรายังคงจายเงินงวดเดือนละ 8,000 บาท เทาเดิม แตเงินตน

ลดลงเหลือแคไมกี่แสนบาท ทําใหสวนที่เปนดอกเบี้ยอาจจะเหลือแค 2,000 บาท และสวนที่

เหลืออีก 6,000 บาทจะไปจายคืนเงินตน จนหมดในที่สุด

รถคันแรก…  ของเรา

เย !!

วาว !!
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 เพราะฉะนั้นคงตองพึ่งพาเงินกูอีกเชนเคย ซึ่งสินเชื่อสําหรับการซื้อรถจะเรียกวา สินเชื่อ

เชาซื้อ แตสวนใหญคนมักจะเรียกกันจนติดปากวา “ไฟแนนซ” แตไมวาจะเปนไฟแนนซ 

หรือสินเชื่อเชาซื้อ หรือสินเชื่อประเภทไหนก็ตาม สิ่งที่ตองทําเหมือนๆ กัน คือ ประเมิน

ความสามารถวา เรามีกําลังเงินมากพอที่จะรับผิดชอบหนี้กอนนี้ใหไดตลอดรอดฝงหรือไม

 น่ันเพราะสถาบันการเงินท่ีใหกูก็จะประเมินความสามารถในการผอนชําระของเรา ไมตาง

จากการประเมินในการใหสินเชื่อเพื่อซื้อบานของธนาคาร ที่จะประเมินจากความมั่นคงของ

รายได ความเพียงพอของรายได โดยทั่วไปแลวคางวดที่ตองผอนรถในแตละเดือนบวกกับ

ภาระในการจายหนี้อื่นๆ (ยกเวนการกูซื้อบาน) ไมควรจะมากกวา 20% ของรายไดในแตละ

เดือน เพราะหากมากกวานี้จะทําใหเรามีภาระหนี้มากเกินไป

 และก็เชนเดียวกัน สิ่งที่เราตองเตรียมพรอม คือ “เงินดาวน” เพราะไฟแนนซก็ไมได

ใหเรากูไดเต็ม 100% ของราคารถ เพราะฉะนั้น เราควรจะมีเงินดาวนเตรียมไวประมาณ 

25-30% ของราคารถที่เล็งเอาไว

 แตสิ่งที่ทําใหการกูเงินเพื่อซื้อบานกับการกูเพื่อซื้อรถแตกตางกัน คือ “วิธีการคิด

ดอกเบี้ย” ในขณะที่สินเชื่อบานคิดดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก แตสินเชื่อเชาซื้อรถยนต

จะคิดดอกเบี้ยแบบ “คงท่ี” ไมข้ึนหรือลงตามอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด และไมลดลงแมวา 

จะผอนชําระไปแลวก่ีงวด
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สรุปงายๆ ก็คือ ถาอัตราดอกเบี้ย

เทากัน แตใชวิธีคํานวณตางกัน

(คนหนึ่งคิดแบบลดตนลดดอก กับ

อีกคนคิดแบบคงที่) จะทําใหจํานวน

ดอกเบี้ยท่ีเราตองจายไมเทากัน 

โดยท่ีการคิดดอกเบ้ียแบบคงท่ีจะ

ทําให เสียดอกเบี้ยมากกวาแบบ

ลดตนลดดอกเสมอ

วิธีการเปรียบเทียบงายๆ คือ เอาอัตราดอกเบี้ยที่คิด

แบบคงที่ คูณ 2 จะเทากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดตน

ลดดอก เพราะฉะนั้นเห็นตัวเลขดอกเบี้ยเชาซื้อรถ

(หรือดอกเบ้ียเงินกูแบบอ่ืนๆ ท่ีคิดดอกเบ้ียแบบเดียวกัน 

เชน การซื้อของเงินผอน) ที่บอกวา ดอกเบี้ยแคไมกี่

เปอรเซ็นตตอป อยาลืมคิดออกมาเปนตัวเงินจะไดรูวา 

จริงๆ แลวเราตองเสียดอกเบี้ยกี่บาทาท

 การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะคิดงายๆ แบบตรงไปตรงมา เขาใจงาย (แตทําใจยาก) 

โดยการนําเงินตน หรือเงินท่ีเราตองการกู คูณดวย อัตราดอกเบี้ยตอป และคูณดวย

จํานวนป ก็จะไดออกมาเปนจํานวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่ตองจายใหกับไฟแนนซ ซึ่งบอกได

เลยวา ตัวเลขนี้อาจจะทําใหหลายคนตาคางไดเลย

 จากนั้นนํา จํานวนดอกเบี้ยทั้งหมด บวก เงินตนที่ตองการกู แลวไปหารดวยจํานวนงวด

ที่เราตองการจะผอน (เชน ผอน 3 ป ก็เทากับ 36 งวด) จะออกมาเปนจํานวนเงิน

ที่ตองผอนชําระตอเดือน
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 นอกจากนี้ ถาผอนไปสักระยะแลวเบื่อการเปนหนี้ อยากจะจายหมดปดบัญชีกอนครบ

สัญญา ก็สามารถทําได แตไมไดจายเฉพาะเงินตนท่ียังคาง แตตองจายท้ังเงินตนและดอกเบ้ีย

ท่ีคิดไปลวงหนาแลวดวย แตยังดีท่ีมีขอกําหนดใหไฟแนนซตองคืนดอกเบ้ียสวนท่ีคิดไปลวงหนา

ใหเราอยางนอยครึ่งหนึ่ง

 ถาไมอยากจะเสียดอกเบี้ยเยอะ ก็ตองวางเงินดาวนในสัดสวนที่มากขึ้น เพื่อใหเหลือ

สวนที่ตองผอนนอยลง

 แตวากันวา “ซื้อรถ…   มีแตลด” เพราะทันทีที่ถอยรถปายแดงออกมาจากโชวรูม มูลคา

ของมันจะลดลง กลายรางเปน “รถเกา” ไปในทันที นําไปขายตอในตลาดมือสองก็จะไมได

ราคาเทากับที่ซื้อมาอีกแลว

 แถมยังตองเตรียมพรอมรับสถานการณน้ํามันแพง และคาซอมบํารุงท่ีจะตามมาอีก เพราะ

ฉะน้ันถาไมจําเปน ไมตองรีบรอน ใชบริการขนสงมวลชนไปพลางๆ กอน มีเพื่อนรวมทาง

หลายคนอบอุนดีออก

 เชน ยอดเงินกู 350,000 บาท มีเลือกผอน 

24 งวด งวดละ 15,000 บาท ซึ่งในจํานวนนี้แบง

เปนเงินตน 10,000 บาท และดอกเบ้ีย 5,000 บาท 

เทากันทุกเดือน แตเมื่อผอนไปแลว 12 งวด 

อยากจะปดบัญชี ก็จะเหลือเงินตนอยู 12 งวด 

รวมเปนเงิน 120,000 บาท กับดอกเบี้ย 12 งวด 

เทากับ 60,000 บาท

 แตไมใชวา จะชําระแคเงินตน 120,000 บาท

เพราะเราตองจายดอกเบี้ยสวนที่เหลือดวย แต

จายแค 30,000 บาท หรือครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ย

สวนที่ยังไมไดชําระ
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 ไมได “โอเวอร” ถาบอกวา ประวัติเครดิต ตองรักษาเอาไวเทาชีวิต เพราะเวลาที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินจะปลอยกูจะดู “ประวัติเครดิต” ของเราเปนสวนประกอบหลักดวย ถาประวัติดี

ก็มีสิทธิ ถาประวัติไมดีก็ตองขออภัย…  

 เพราะธนาคารกลัววา “ประวัติศาสตรจะซํ้ารอย”แตไมตองกลัว เพราะ “ประวัติเครดิต
ที่ดี” เราสรางได เพียงแคตองยึดคติ “จายตรง จายครบ” ไมวา จะเปนหนี้อะไรก็ตาม 
รวมทั้งภาระหนี้จากการกูยืมเพื่อการศึกษาดวย เพราะสิ่งที่เราทําจะสงผลตอการขอสินเชื่อ

ของเราในอนาคต

 เพราะขอมูลดานสินเชื่อของเรา ไมวาจะไปกูกับสถาบันการเงินไหน จํานวนเงินเทาไร 

ผอนมาแลวกี่เดือน เหลืออีกกี่เดือน และที่สําคัญผอนตรงเวลาหรือไม ทั้งหมดนี้จะถูกเก็บ

รวบรวมไวที่คนกลางที่เรียกวา “เครดิตบูโร”
 “ขอมูลเครดิต” ของเราจะเปนความลับ เครดิตบูโรไมมีสิทธิจะนําไปเปดเผยใหใครรู 

เวนแตวา เราจะเปนคนอนุญาต ดังนั้นเมื่อเราไปขอกูจากสถาบันการเงิน เราก็จะตองอนุญาต

ใหสถาบันการเงินไปขอดูขอมูลเครดิตของเรา เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 วันนี้เราอาจจะยังไมเห็นคุณคาของการรักษาประวัติเครดิต แตลองคิดถึงอนาคตอันรุงโรจน

เปนเจาของกิจการใหญที่อยากจะกูเงินเพื่อใชในการขยายกิจการไปตางประเทศ ธนาคารเห็น

แลววา ธุรกิจมีโอกาสเติบโตกําไรเปนรอยลานไดไมยาก ตัดสินใจจะใหกู แตไปเปดดูประวัติ

เครดิตแลวตองหงายหลังเพราะดัน “ติดเครดิตบูโร”

เพราะฉะนั้น ตั้งแตวันที่เริ่มมีหนี้ แมจะแคเล็กๆ นอยๆ
ก็ตองรักษาประวัติเครดิตอยาใหมีรอยมลทิน จะไดไมเสียใจภายหลัง

วันจายบัตรเครดิต

รักษาประวัติเครดิตไวเทาชีวิต

SaS T W Th FM
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 การลงทุน…  ทางลัดสูความมั่งคั่ง
 กวาจะเอาชนะ “ความอยาก” กวาจะอดใจใหอดออมไดในแตละเดือนก็เลือดตา

แทบกระเด็น แตคงตองบอกความจริงวาสมัยน้ีแคเงินออมอยางเดียวคงไมพอที่จะทําให

เงินเติบโตมาสูกับเงินเฟอไดทัน เมื่ออุตสาหอดออมจนมี “เงินกอนเล็กๆ” สักกอน

อยาลืมคิดถงึเรือ่งการลงทุน เพราะเงินลงทุนกอนแรกสําคัญกวาเงนิดาวน
รถคันแรก เงินลงทุนกอนแรกอาจจะเปนท่ีมาของรถคันแรกและคันตอไปได เพราะ

การลงทุนเปนการตอยอดเงินออมไปสูความม่ังค่ัง ขณะที่รถคันแรกจะเปนท่ีมาของ

หนี้กอนแรก และนําไปสูหนี้กอนตอๆ ไปไดไมยาก

 เพราะมูลคาของ “รถ” ก็มีแตจะ “ลด” แตมูลคาเงินลงทุนมีโอกาสที่จะเพิ่ม กอนจะ

ไปเริ่มตนลงทนุคงตอง “ขอเสียงวัยรุนหนอย…   พรอมที่จะลงทุนกันแลวหรือยัง” หวังวา

คําตอบที่ได คือ “ยัง” เพราะการเริ่มตนจริงๆ ของการลงทุน ไมใชแคมีเงิน แตตอง

เริ่มจาก ทําความเขาใจ โดยตอง เขาใจตัวเอง เขาใจความเสี่ยงของการลงทุน และเขาใจ

สิ่งที่จะลงทุน

 เพราะถาเร่ิมจากความไมเขาใจ บอกไดเลยวา การลงทุนคร้ังน้ีอาจจะทําใหเงินท่ีอุตสาห

อดออมมาตั้งนานหมดไปในเวลาไมนาน

รูขยายดอกผล : ลงทุนถูกที่
ความมั่งมีงอกงาม
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 เจอหัวขอน้ี นาจะมีเสียงคานในใจหลายเสียงเลยวา เกิดมาจนจะทํางานมีรายไดเปนของตัวเอง

อยูแลว จะมาบอกวา “ไมรูจัก ไมเขาใจตัวเอง…  เปนไปไมได” แตเชื่อเถอะมันเปนไปไดจริงๆ

 ถาไมเชื่อ ลองถามตัวเองดูวา ณ วันนี้ วันที่เราจะเริ่มลงทุน เรารูหรือยังวา เราตั้งใจ

จะลงทุนไปเพื่ออะไร ตั้งเปาหมายอะไรไวสําหรับการลงทุน

 การมีเปาหมายการลงทุนท่ีชัดเจน เปนส่ิงสําคัญมาก เพราะการลงทุนท่ีมีเปาหมายตางกัน 

อาจจะตองลงทุนในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน การลงทุนเพ่ือวัยเกษียณ จะมีรูปแบบการลงทุน

เพื่อหวังผลกําไรในระยะยาว

 ถาไมเชื่อ ลองถามตัวเองดูวา เรายอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดมากนอยแคไหน 

เช่ือหรือไมวา คนหลายคนยังหลอกตัวเองดวยคําตอบวา “ความเส่ียงเหรอ…   กะ กะ กลัว ท่ีไหน” 

 แตเคยถามตัวเองหรือยังวา ถาลงทุนดวยเงิน 100 บาท จะยอมใหขาดทุนไดสักกี่บาท 

ซึ่งหากบอกวา หายไปไมไดแมแตบาทเดียว นั่นเรียกวา “กลัวสุดๆ”

 แลวกลาไหมที่จะลอง ถาไมกลาเสี่ยงก็ลองลดระดับ “เปาหมาย” ลงมาสักหนอยให

เหมาะกับความสามารถ ที่อาจจะทําใหผลตอบแทนนอยลงสักนิด แตโอกาสที่จะผิดหวัง

ก็นอยลงตามไปดวย

 เพราะ ความเสี่ยง คือ โอกาสที่เราจะ

ไมไดผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคิดไว 

ซ่ึงการลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียง เพียงแต

จะมากบางนอยบางแตกตางกันไป (แตความ

เสี่ยงเหลานี้เราสามารถบริหารจัดการได)

 นอกจากนี้ ความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่

คาดหวัง ยังมีความสัมพันธกันดวย เพราะถา

เราอยากไดผลตอบแทนมากๆ ก็ตองทําใจเอา

ไวดวยวา การลงทุนนั้นจะมีโอกาสขาดทุนสูง

เชนกัน

 ถาคิดไมออกวา ผลตอบแทนสูง จะมาพรอมกับความเสี่ยงสงูไดอยางไร ใหลองสมมติวา 

ตัวเราเปนแคคนธรรมดาหนาตาบานๆ แตฝนสูงอยากจะได “ดาว” หรือ “เดือน” สาวสวย

หนุมหลอประจําคณะมาเปนคูใจ (นี่คือผลตอบแทน) ทั้งที่รูอยูแกใจวา โอกาสที่จะเจ็บเพราะ

ถูกเมินมีอยูสูงมาก (นี่คือความเสี่ยง)

ี ไ  ป

รูจักตัวเอง

ลยวา เกิดมาจนจ ํํ
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 เมื่อรูจักตัวเอง รูเปาหมายการลงทุน และรูวาเสี่ยง…  แตยังตองขอลองแลว ก็ตอง

ไปทําความรูจักสิ่งที่เราจะลงทุนกันกอน เพราะทุกวันนี้มีชองทางใหเลือกลงทุนมากมาย 

และนับวันจะย่ิงมีใหเลือกมากข้ึนๆ ทุกที แตท้ังหมดก็เปนประโยชนกับคนท่ีอยากจะลงทุน

ตราสารหนี้

 เวลาท่ีรัฐบาล หรือบริษัทเอกชน อยากจะกูเงินจากประชาชนก็จะออกตราสารทางการเงิน

ชนิดหนึ่ง เรียกรวมๆ วา ตราสารหนี้ แตหากรัฐบาลเปนผูออกจะเรียกวา “พันธบัตร” 

และถาเปนของบริษัทเอกชนจะเรียกวา “หุนกู”

 เม่ือเรานําเงินไปซ้ือตราสารหน้ี ไมวาจะเปนพันธบัตร หรือหุนกู เราก็จะกลายเปนเจาหน้ี 

และเราจะไดดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน เพราะฉะนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ จะทําให

ไดผลตอบแทนที่แนนอนและสมํ่าเสมอ ตามอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่กําหนดไว

จึงเหมาะกับคนที่ไมคอยชอบความเสี่ยง

 ถาใหรัฐบาลกูก็เบาใจไดวา รัฐบาลจะไมเบี้ยวหนี้เราแนๆ แตถาเปนบริษัทเอกชน

ชักเริ่มจะไมแนใจวา จะถูกเบี้ยวหนี้หรือไม

 เพราะฉะนั้น กอนจะลงทนุในหุนกูจะตองดูใหแนใจวา บริษัทนั้นมีฐานะมั่นคง มีเงิน

จะจายดอกเบี้ยและเงินตนคืน ซึ่งโดยมากจะดูจาก “อันดับความนาเชื่อถือ” ที่จะมีบริษัท

จัดอันดับความนาเชื่อถือมาประเมินความเสี่ยงและบอกวา แตละบริษัทมีความเสี่ยง

มากนอยแคไหน

 แตก็ไมใชวา บริษัทที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีอันดับความนาเชื่อถือไมสูงนัก จะไม

สามารถลงทุนได เพียงแตถาความเส่ียงสูง บริษัทท่ีออกหุนกูจะตองใหดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนดวย 

เขาใจสิ่งที่จะลงทุน

การ
ลงท

ุน

ศึกษาสิ่งท
ี่จะลงทุน
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หุน

 ถากอนหนานี้บอกวา ไมเคยไดยินคําวา “หุน” หรือ “ตลาดหุน” ยังพอใหอภัย แตถา

นับจากวันนี้ไปแลวไมทําความรูจักกับหุนสงสัยจะมีเคือง เพราะหุนเปนเครื่องมือที่ทําใหเงิน

ลงทุนมีโอกาสงอกเงยไดมากและไมใชเร่ืองยาก เพราะอภิมหาเศรษฐีท่ีรวยอันดับตนๆ ของโลก 

ที่ชื่อวา “วอรเรน บัฟเฟตต” ก็รํ่ารวยจากการลงทุนหุนตั้งแตอายุเพียง 11 ปเทานั้น

 ผลตอบแทนที่จะไดจากการ “ถือหุน” ที่ทาํใหเรามีฐานะเปน “เจาของกิจการ” จะมีอยู 

2 ทาง คือ เงินปนผล และกําไรจากการซื้อขาย

 ขณะที่ตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นๆ ก็จะใหดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาตราสารหนี้ที่มีอายุยาวๆ เพราะ

ย่ิงอายุยาวก็ย่ิงทําใหประเมินไดยากวา จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต จึงทําใหมีความเส่ียงสูงกวา

 อยางไรก็ตาม สําหรับนักลงทุนมือใหมอยางเรา การลงทุนตราสารหนี้โดยตรงอาจจะ

ยังไกลเกินไป เพราะจะตองใชเงินลงทุนเริ่มตนจํานวนมาก แตก็ไมไดบอกวา เราจะไม

สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได (ตองติดตามกันตอไป)

 เงินปนผล คอื ผลตอบแทนทีจ่ะไดรับจากการ

ถือหุน โดยเมื่อบริษัทที่เรา (มีสวน) เปนเจาของ

มีกําไรจากการทําธุรกิจ ก็จะแบงเงินสวนหนึ่ง

มาจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุน ในอัตราหุนละ

เทาๆ กัน เพราะฉะนั้นยิ่งมีหุนจํานวนมากๆ ก็จะ

ไดผลตอบแทนมากตามไปดวย 

 ดังนั้น หากเราเปนผูถือหุนของบริษัทที่ทํา

กําไรไดดีตอเนื่อง ก็จะมีโอกาสไดรับเงินปนผล

อยางสมํ่าเสมอ แตบางครั้งบริษัทที่เราเขาไป

ลงทุนอาจจะยังอยูในชวงเริ่มตนธุรกิจ หรือตอง

ใชเงินในการขยายธุรกิจมากๆ ก็อาจจะยังไม

สามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได แตเรายัง

สามารถทํากําไรจากการซื้อขายหุนได

SET

bearish
bullish
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 แตที่แนๆ คือ ถาเราเปนนักลงทุนที่ทําการบานมาดี เลือกหุนที่มีอนาคตดี ราคาเหมาะสม

ไมแพงเกินไป และลงทุนในระยะเวลาที่ยาวนานพอ ก็มีโอกาสที่ราคาหุนของบริษัทนั้นจะ

ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 และท่ีสําคัญ คือ แมวาเราจะมีเงินออมอยูเล็กๆ นอยๆ ก็สามารถลองฝมือลงทุนในหุน

ดวยตัวเองได เพียงแคติดตอไปที่บริษัทหลักทรัพย (โบรกเกอร) ขอเปดบัญชีซื้อขายหุน

ประเภทเงินสดแบบเงินฝาก (Cash Balance Account หรือ Pre-Paid)

 บัญชี Cash Balance เปนบัญชีซื้อขายหุนท่ีเราตองนําเงินไปฝากไวที่โบรกเกอร และ

สามารถซื้อหุนไดตามจํานวนเงินที่เราไปฝากเอาไวเทานั้น ซึ่งโบรกเกอรหลายแหงไมได

กําหนดจํานวนเงินข้ันต่ําเอาไว ทําใหนักลงทุนมือใหมท่ีมีเงินออมไมก่ีพันบาทก็สามารถเร่ิมตน

ลงทุนได

 นอกจากน้ี คนรุนใหมหัวใจติดเน็ตอยางเราๆ ยังควรจะใชบริการซ้ือขายผานอินเทอรเน็ต 

เพราะสามารถสงคําสั่งซื้อขายแค 100-200 หุนได โดยไมตองอายใคร และคาธรรมเนียม 

หรือคาคอมมิชชั่นสําหรับซื้อขายผานอินเทอรเน็ต ยังตํ่ากวาการสงคําสั่งซื้อขายผาน

ผูแนะนําการลงทุน (Investment Consultant) อีกดวย

 กําไรจากการซื้อขายหุน หรือที่เรียกวา “สวนตาง

ราคา” (Capital Gain) ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถซื้อหุน

ในราคาถูกแลวมาขายเม่ือราคาแพง ซ่ึงในแวดวงนักลงทุน

จะเรียกกันสั้นๆ วา “ซื้อถูก ขายแพง” ซึ่งเปนหลักการ

งายๆ ในการทํากําไร แตนักลงทุนจํานวนไมนอยที่ตอง

ขาดทุน เพราะทําสิ่งตรงกันขาม คือ “ซื้อแพง ขายถูก” 

 น่ันเพราะราคาหุนมีการเคล่ือนไหวอยูตลอด เด๋ียวข้ึน

เดี๋ยวลง ไมมีใครที่จะคาดไดอยางแมนยํา 100% วา 

ราคาหุนจะขึ้นหรือจะลงสักเทาไร เนื่องจากปจจัยที่ทําให

หุนขึ้นหรือลงนั้นมีอยูหลายปจจัย ซึ่งบางอยางคาดการณ

ได แตบางอยางก็ยากจะคาดเดา

ซื้อถูก ขายแพง
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 เมื่อรูจักตัวเองวาตองการมองหาความมั่งคั่งยามเกษียณแบบไหนแลว มีความเขาใจสิ่งที่จะ

ลงทุนระดับหนึ่งแลว ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. ถือวามีทางลัดดานการลงทุน

 เพราะ กบข. มีแผนการลงทุนใหสมาชิกเลือกลงทุนแบบที่ตอบโจทยและเหมาะกับตัวเองได 

โดย กบข. จดัสัดสวนสํารับลงทุนของแตละแผนการลงทุนไวใหสมาชิกเลือกได 6 แบบตามระดบั

ความเสี่ยงของแตละแผน ดังนี้

แผนตลาดเงิน
เน�นรักษาเงินต�น อยากหลบพายุคลื่นลมแรง

ในสถานการณ�การลงทุนผันผวนสูง หรือใกล�ต�อง

รับเงินคืน และต�องการรักษามูลค�าเงินลงทุน

ลองพิจารณาแผนนี้ดู

แผนหลัก กบข.
แผนตามกฎหมายที่ กบข. ใช�บริหารเงินสมาชิก

มกีารกระจายความเสีย่ง ให�ผลตอบแทนปานกลาง 

มีโอกาสตดิลบบางป� แต�ถ�ามองยาวๆ และต�องการ

ให�เงินลงทุนชนะเงินเฟ�อ แผนหลักอาจตอบโจทย

แผนผสมหุนทวี
รู�ว�าหุ�นมีความเสี่ยง … แต�อยากได�ผลตอบแทน

สูงกว�า ถาเขาใจหลักการลงทุนดีวาผลตอบแทนสูง 

มาคูกับความเสี่ยงสูง อาจเลือกลงทุนแผนนี้

ในเวลาที่เหมาะสม

แผนตราสารหนี้
ถ�าต�องการรักษาเงินต�นและระยะยาวมูลค�า

เงินลงทุนไม�ตํ่ากว�าเงินเฟ�อ รับความเสี่ยง

ได�บ�าง แต�ไม�กล�าลงทุนหุ�น อาจลองดูแผนนี้

แผนสมดุลตามอายุ
ไม�มีเวลาติดตามสถานการณ�ตลาดการลงทุน

ไม�รู�จะเลือกอย�างไรและไม�อยากคิดเอง หรือ

มีระยะเวลาออมนานเพราะอายุยังนอย ถาเลือก

ลงทุนแผนนี้ กบข. จะปรับสัดสวนลงทุนให

อัตโนมัติ อายุนอยมีหุนเยอะ อายุเยอะมีหุนนอย

แผนตราสารทุนไทย
จะเลือกแผนนี้ ต�องรู�และรับได�ว�าเสี่ยงสูงสุด

ใน 6 แผน หรืออายุยังนอยมีเวลาสราง

ผลตอบแทนสะสมยาวๆ ขณะที่ระหวางทาง

อาจมีขึ้นๆ ลงๆ ได เหมาะกับการผสมสัดสวน

การลงทุนดวยตัวเอง

50%
ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย

62%
ตราสารหนี้

59%
ตราสารหนี้

15%
ตราสารหนี้

ภาคเอกชนไทย

16%
อื่นๆ

สินทรัพย�เสี่ยงสูง ●

สินทรัพย�เสี่ยงตํ่า ●

6%
อื่นๆ

100%
ตราสารหนี้ไทย

ระยะสั้น

100%
หุ�นไทย

35%
เงินฝากและอื่นๆ

22%
หุ�น

35%
หุ�น

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

ความเสี่ยงตํ่ามาก

ความเสี่ยงปานกลาง

ค�อนข�างสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงตํ่า

ความเสี่ยงสูง

อายุน�อยเสี่ยงมาก

อายุมากเสี่ยงน�อย

สัด
ส�ว

น
สิน

ท
รัพ

ย�เ
สี่ย

ง

่่ ่่ ่่ ่่ ่่

รูเปาหมาย เขาใจตนเอง เลือกลงทุนที่ตอบโจทยความตองการกับแผนการลงทุน กบข.

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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 หรือถาสมาชิกคนไหนท่ีเขาใจหลักการลงทุนเพ่ือการเกษียณอยางถูกวิธี อาจเลือกลงทุน

แบบผสมคือลงทุนมากกวา 1 แผนก็สามารถทําไดเชนกัน

 เคล็ด (ไม) ลับ… เลือกแผนการลงทุน

 การเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตนเองไมยากอยางที่คิด เพียงแค…

■ ทําแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดจากแบบสอบถาม

ที่ กบข. สงให หรือจากเว็บไซต www.gpf.or.th หรือ My GPF Application

■ ทําความเขาใจแผนการลงทุน เพื่อใหเขาใจระดับความเสี่ยง และ ผลตอบแทนของแตละ

แผนรวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสิน เชน อัตราดอกเบ้ีย สภาวะการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยฯ ฯลฯ

■ เลือกแผนการลงทุนแผนใดแผนหน่ึง หรือเลือกผสมสัดสวนแผนไดเอง

เลือกผสมแผนเองได
บนแอป My GPF Application

● แผนตลาดเงิน  ● แผนตราสารหนี้  ● แผนตราสารทุน

50%
40%

10%

40%

30%

30%

10%

15%

75%

 ชองทางการเปลี่ยนแผน ➊ My GPF Application

 เปลี่ยนได� 4 ครั้งต�อป� ➋ My GPF Website

ที่มา: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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กองทุนรวม

 ดวยเงินออมจํานวนไมมากที่มีอยู ถานําไปซื้อหุนอาจจะซื้อไดไมกี่บริษัท และซื้อไดไม

กี่หุน นอกจากนี้ ถาเกิดหุนที่ซื้อมา ราคารวงไมเปนทา ก็จะทําใหเงินจํานวนนอยนิดอันนี้

หดหายไปหลายบาท

 แตถานําเงินจํานวนไมมากนี้ไปซื้อกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุน จะทําใหเราสามารถ

ลงทุนหุนไดหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน เปนเจาของกิจการไดแมจะมีเงินแคไมกี่พนับาท

 นั่นเพราะกองทุนรวม คือ การระดมเงินลงทุนจํานวนนอยๆ จากคนจํานวนมากๆ 

ไปรวมกัน ตั้งเปนกองทุนขึ้นมาเพื่อนําไปลงทุนในสินทรัพยตางๆ ตามนโยบายการลงทุน

ของแตละกองทุน และมีชื่อเรียกตางกันไปตามนโยบายการลงทุน

 ถากองทุนเนนลงทุนในหุน ก็จะเรียกวา กองทุนหุน ถาลงทุนในตราสารหนี้ ก็จะเรียกวา 

กองทุนตราสารหนี้ หรือถาลงทุนในอสังหาริมทรัพย ก็จะเรียกวากองทุนอสังหาริมทรพัย

 นอกจากนี้ กองทุนรวม ยังสามารถออกไปลงทุนในตางประเทศไดอีกดวย ทําใหเรามี

โอกาสไดเปนเจาของกิจการระดับโลก ผานทางกองทุนที่เรียกวา กองทุน FIF ซึ่งขณะนี้

ในบานเรามีกองทุน FIF ใหเลือกจํานวนมาก มีทั้งไปลงทุนหุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

เชน หุนประเทศจีน หรือลงทุนหุนของบริษัทยักษใหญของโลก ที่พวกเรารูจักเปนอยางดี

 กองทุนรวม จะมีผูจัดการกองทุน ซ่ึงถือวาเปน “มืออาชีพ” 

ดานการลงทุน มาคอยศึกษาวา หุนตัวไหนจะอนาคตดี 

ตราสารหน้ีอะไรท่ีนาสนใจ คอยติดตามสถานการณการลงทุน 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีผลตอการลงทุน และ

คอยซื้อขายเพื่อทํากําไรเมื่อมีจังหวะที่ดี

 ดังนั้นเมื่อมี “มืออาชีพ” มาคอยดูแลเงินของเราอยาง

ใกลชิดแบบนี้แลว เราก็ไมตองกังวลกับการลงทุน และ 

“มืออาชีพ” ก็นาจะทําใหเรามีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีดีกวา 

“นักลงทุนมือใหม” ที่มีความรูดานการลงทุนแบบงูๆ ปลาๆ 

อยางเรา

+ +

Mutual Fund
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อีทีเอฟ 

 ถาจะบอกวา หุ น กับ กองทุนรวม แตงงานกันแลวออกลูกมาเปน อีทีเอฟ 

(Exchange Traded Fund: ETF) จะเช่ือไหม… เช่ือเถอะ เพราะมันคือเรื่องจริง

 อีทีเอฟ เปนลูกผสมระหวางหุนกับกองทุนรวม ที่รวมเอาขอดีของการลงทุนในหุน

และกองทุนรวมมาไวดวยกัน

 โดยท่ีหุนจะสามารถซ้ือขายทํากําไร (หรือขาดทุน) ไดตลอดท้ังวัน แตตองเลือกวา 

จะซ้ือหุนบริษัทอะไร ซึ่งคนเงนินอยๆ คงเลือกซื้อไดไมกี่ตัว ขณะที่การซื้อกองทุนหุน

เหมือนกับการซ้ือหุนไดหลายๆ ตัวในคราวเดียวกัน แตจะรูราคาซ้ือขายเม่ือส้ินวันเทาน้ัน

 ดังนั้น อีทีเอฟ จึงเปนเหมือนกับการที่เราซื้อหุนไดหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน แบบเดียว

กับกองทุนหุน แตสามารถซื้อขายไดตลอดทั้งวันเหมือนกับหุน

 แต อีทีเอฟ ไมไดมีแคหุนอยางเดียว ยังเปนอีทีเอฟของสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ ไดอีก 

เชน อีทีเอฟทองคํา ซึ่งทําใหเราสามารถซื้อขายทองคําไดเหมือนกับวา มันเปนหุน

ตัวหนึ่ง

Mutual FundEquity

ETF
s
s

 ถาไมชอบสินทรัพยทางการเงินท่ีไมสามารถจับตองได จะเปลี่ยนเปนการลงทุนใน

สินทรัพยที่จับตองไดอยาง ทองคํา อสังหาริมทรัพย ของสะสม หรืออื่นๆ ที่อาจเพิ่มคา

ในอนาคตก็ไมวากัน 

 หรือจะขามข้ันไปศึกษาการลงทุนรูปแบบใหมที่เรียกรวมๆ วา “อนุพันธ” ก็ได

แมวามันจะไมงาย แตการลงทุนในตราสารอนุพันธ เชน Futures และ Derivative 

Warrants (DW) ถูกออกแบบมาใหเหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนจํานวนไมมากให

สามารถหาผลตอบแทนสูงๆ ได
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 รูจักตัวเองดีแลว เขาใจสิ่งที่จะลงทุนเรียบรอยแลว แต “วัยรุน” อยาเพิ่งใจรอน เพราะ

การลงทุนที่ดีและมีโอกาสประสบความสําเร็จ มันตองมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งภาษาของ

นักลงทุนเขาจะเรียกกันเทๆ วา “บริหารพอรต”
 หลักการงายๆ ในการบริหารพอรตใหประสบความสําเร็จ คือ การกระจายความเสี่ยง 

หรือ การกระจายการลงทุน ไมลงทุนในสินทรัพยตัวใดตัวหนึ่งเพียงอยางเดียว เหมือนกับ

คําเปรียบเทียบที่วา “อยาใสไขเอาไวในตะกราใบเดียวกัน”  โดยที่ ตะกรา ก็คือ การลงทุน

ในสินทรัพยอะไรสักอยางหนึ่ง และ ไข ก็คือ เงินลงทุนทั้งหมดที่เรามี

 เพราะถาโชครายตะกราใบเดียวท่ีเรามีเกิดตกลงพ้ืน ไขท้ังหมดในตะกราก็แตกกระจาย 

แตถาเรามีตะกราหลายใบ แลวแบงไขไปใสตะกราน้ันบาง ตะกราน้ีบาง เวลาเกิดอุบัติเหตุ

กับตะกราใบหน่ึง อยางนอยก็ยังเหลือไขในตะกราอีกใบ

 ดังน้ัน อยาทุมใจไปท่ีสินทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึงจนหมดใจ เพราะถาเกิดเหตุการณ

ไมเปนอยางท่ีหวังมันจะเจ็บหนัก เพราะฉะน้ันตอง “เผ่ือใจเอาไว” บาง

 แตการกระจายการลงทุนที่ดี ก็ไมใชวา การลงทุนในโลกนี้มีกี่ประเภทก็จัดเต็มมันไป

ทุกอยาง เพราะการลงทุนที่หลากหลายมากเกินไป ก็ทําใหวุนวาย เพราะจะลงทุนอะไร

ก็ตองทําความรูจัก ทําความเขาใจ และตองคอยติดตามขาวสารที่เกี่ยวของ และเราก็ไมใช

ยอดมนุษยท่ีจะเกงไปทุกเร่ือง

อยางหนง และ ไข กคอ เงนลงทุนทงหมดทเราม

เงินฝากธนาคาร/พันธบัตร

กองทุนรวม

ทองคํา/อสังหาริมทรัพย

หุน

บริหารพอรตลงทุน
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 เพราะฉะนั้นเลือกลงทุนที่คิดวา แจวจริง และ เจงพอ จะดีกวา ซึ่งสําหรับมือใหมหัดลงทุน

แนะนําใหเร่ิมท่ี “กองทุนรวม” จะเหมาะกวา เพราะอยางนอยๆ ก็จะมีคนท่ีเจงกวามาชวยดูแล

เงินของเรา

 และในระหวางน้ันก็ใชเวลาวางๆ ศึกษาหาความรูการลงทุนอยางอ่ืน เชน หุน ไปดวย และ

เม่ือถึงเวลาท่ีคิดวา พรอมบินเด่ียวแลว คอยเร่ิมชิมลางลองลงทุนดวยตัวเอง

 นอกจากจะตองมีการกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนแลว ยังตอง

เปนการกระจายการลงทุนที่มีการจัดสรรสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งความเหมาะสม

สามารถตัดสินไดจาก “อายุ” หรือ “การยอมรับความเส่ียง”

 สําหรับวัยเร่ิมตนทํางาน โดยทฤษฎีแลวสามารถจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปอยูในสินทรัพย

ท่ีมีความเส่ียงสูง เชน กองทุนหุน หุน หรือ ตราสารอนุพันธ ก็ยังได และสวนท่ีเหลือจึงจัดสรร

ไปลงทุนท่ีมีความเส่ียงต่ํา เชน ตราสารหน้ี

 เพราะวัยน้ีอายุยังนอย ยังโสด ไมมีภาระทางการเงินมากมายเหมือนคนท่ีมีครอบครัวแลว 

และยังมีเวลาใหผานรอนผานหนาวไดอีกหลายสิบป

 ไมเหมือนคนที่อายุมากแลว ที่เหลือเวลาทํางานทําเงินอีกไมกี่ป เพราะฉะนั้นจึงไมเหมาะ

ท่ีจะเอาเงินสวนใหญไปลงทุนอะไรท่ีมีความเส่ียงสูง เพราะถาเกิดขาดทุนหนักๆ จะไมมีโอกาส

แกตัวอีกแลว จึงตองหันไปลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอย และแนนอนวา โอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทน

สูงๆ ก็แทบจะไมมี

 เพราะฉะนั้นตองไชโย 3 ที ใหกับความเพียรพยายามอดออมที่ทาํใหเราสามารถเริ่มตน

ลงทุนไดต้ังแตอายุยังไมมาก แมวาเงินลงทุนจะไมมากเชนกัน

 นอกจากการปรับพอรตตามการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเอง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับ

ที่เหมาะสมมากที่สุดแลว เรายังสามารถปรับพอรตลงทุนตามสถานการณดานการลงทุนที่

เปลี่ยนไปอีกดวย เพราะสินทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีอยูหลากหลายประเภทนั้นมักจะไมขึ้น

หรือลงพรอมกันหมด
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 ไมมีคําวา “นอยเกินไป” สําหรับการเริ่มตนลงทุน เพราะไมวาจะลงทุนดวยเงินจํานวน

เล็กๆ นอยๆ แคไหนก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่จะชวยใหเงินจํานวนเล็กๆ ไปถึงเปาหมายแหงความ

มั่งคั่งไดไมยาก คือ ทําเปนประจํา ทําอยางสมํ่าเสมอ โดยจะใชหลักการของ Dollar Cost 

Averaging (DCA) หรือการลงทุนแบบเฉลี่ยตนทุนนแบบเฉลี่ยตนทุน

1 2 3 4 5

 ถายังจําได หลักการลงทุนของการลงทุนหุน คือ ซื้อถูก ขายแพง แตในความเปนจริง 

เราไมมีทางรูเลยวา ตอนที่เราตัดสินใจซื้อหุนนั้น มันเปนวันที่หุนราคาถูก หรือราคาแพง 

เพราะไมมีใครสามารถคาดเดาราคาหุนไดอยางถูกตอง ในบางครั้งจึงทําใหนักลงทุนขาดทุน 

เพราะเดาผิด

 บางปตลาดหุนก็ดุดันวิ่งเปนกระทิงเปลี่ยว ทําใหนักลงทุนไดกําไรกันเปนกอบเปนกํา แตใน

ปเดียวกันนั้น ตลาดตราสารหนี้อาจจะกําลังหงอยเหงา เพราะไดดอกเบี้ยกระจมุกระจิ๋ม แตพอ

ปถัดมาตลาดหุนกลับด่ิงลง นักลงทุนเซ่ืองซึมย่ิงกวาหมีจําศีล ในขณะท่ีตลาดตราสารหน้ีด๊ีดาไดใจ

 เพราะฉะน้ันคงจะดีถาเราประเมินไดลวงหนาวาปน้ีจะเปนปของตลาดหุน ก็เพ่ิมสัดสวนการลงทุน

ในหุนใหมากหนอย เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะมีกําไรจากการลงทุนมากข้ึน และลดสัดสวนตราสารหน้ีลง

มาหนอย แตเม่ือถึงปท่ีตลาดหุนย่ําแย ก็เพียงแคลดสัดสวนการลงทุนหุนลงมาบางจะไดไมเจ็บหนัก

ลงทุนนอยๆ แตลงทุนเปนประจํา

 

แต 
นอย

ประจํา
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 ดวยเหตุนี้ จึงเกิดหลักการลงทุนแบบเฉลี่ยตนทุน ที่มาชวยใหนักลงทุนไมตองพยายามที่จะ

คาดเดาทิศทางราคาหุน แตสิ่งที่เราจะทํา คือ แทนที่จะซื้อหุนดวยเงินทั้งหมดที่มีภายใน

คร้ังเดียว เราจะแบงเงินออกเปนสวนๆ แลวคอยๆ ทยอยซ้ือ ซ่ึงจะทําใหซ้ือหุนไดใน “ราคาเฉล่ีย” 

 เชน มีเงิน 10,000 บาท อยากจะซื้อหุน ABC วิธีการแรก เราจะตองคอยเฝาดูวา ราคาหุน

ขึ้นหรือลงไปเทาไร และเมื่อแนใจวา ไดราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเทากับ 10 บาท ก็ตัดสินใจ

นําเงิน 10,000 บาท ลงทุนไปทั้งหมด จะไดหุน ABC มาทั้งหมด 1,000 หุน แตจะรูสึกอยางไร 

ถาในอีก 2 วันตอมา ราคาหุน ABC ลดลงไปเหลือแค 8 บาท 

 แตหากเราเปลี่ยนมาใชหลักการลงทุนแบบเฉลี่ยตนทุน ที่อาจจะแบงเงิน 10,000 บาท 

ออกเปน 4 สวน วันแรกใชเงิน 2,000 บาท ซื้อหุน  ABC ที่ราคา 10 บาท ได 200 หุน อีก 

2 วันตอมาราคาลดเหลือ 8 บาท เราก็ใชเงินอีก 2,400 บาท ซ้ืออีก 300 หุน ดังน้ันตนทุนเฉล่ีย

ของหุน ABC คือ 8.80 บาทเทานั้น จากนั้นก็ทําแบบนี้ไปจนครบจํานวนเงินลงทุนที่ตั้งใจไว

ในทายที่สุดแลว เราอาจจะซื้อหุน ABC ไดในราคาเฉลี่ยที่ตํ่าลงไปอีกก็เปนได 

 นอกจากนี้ เรายังสามารถนําหลักการลงทุนแบบเฉลี่ยตนทุน มาใชกับวิธีการลงทุนแบบ

อัตโนมัติไดอีกดวย โดยการตัดเงินจากรายไดไปลงทุนแบบอัตโนมัติ ซึ่งทําไดงายมาก 

 ทั้ง กองทุนรวม หุน หรือแมกระทั่งทองคํา ก็สามารถลงทุนนอยๆ แตสมํ่าเสมอ ดวย

ระบบอัตโนมัติไดเชนเดียวกัน เพราะบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) แทบทุกแหง 

และโบรกเกอรหลายแหง มีโครงการที่ใหนักลงทุนลงทุนดวยจํานวนเงินไมมาก แตสมํ่าเสมอ

 แทนท่ีจะหักเงินเดือนออกไปออมในบัญชีออมทรัพยท่ีแทบจะไมไดผลตอบแทนเลย ก็เปล่ียน

มาเปนหักเงินเดือน 10% ทุกเดือนออกไปลงทุนในกองทุนรวม หุน หรือทองคํา ที่มีโอกาส

ไดผลตอบแทนมากกวา โดยไมตองสนใจวา ในวันนั้นราคาจะขึ้นหรือลง และทําแบบนี้ไป

เรื่อยๆ รับรองเลยวา เงินลานอยูไมไกลเกินเอื้อม

Investment
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 คิดจะเปนนักลงทุนทั้งที มันตองมีความสุข ซึ่งความสุขของ “นักลงทุน” คือ กําไร

จากการลงทุน แตเชื่อไหมวา ถาเราลงทุนอยางมีความสุข “กําไร” จะตามมาเอง ถา…  

ไร

ถา…  

้้

ลงทุนอยางมีความสุข

ลงทุนสิ่งที่ชอบจะเปนสุข 

 นักลงทุนท่ียิ่งใหญของโลกอาจจะมีหลักการและวิธีการมากมายท่ีทําใหพวกเขาประสบ

ความสําเร็จ แตเชื่อเถอะวา สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนๆ กัน คือ ความชอบ และความรัก ในสิ่งที่

พวกเขาลงทุน

 วอรเรน บัฟเฟต อภิมหาเศรษฐีคนดังของโลกชอบลงทุนหุน, โรเบิรต คิโยซากิ ผูเขียนหนังสือ 

“พอรวยสอนลูก” ชอบลงทุนอสังหาริมทรัพย

  เมื่อเรามีความสุขที่ไดลงทุนในสิ่งที่รัก ที่ชอบ จะทําใหเอาใจใส ศึกษาหาความรู และเมื่อมี

ความรูความเขาใจในส่ิงท่ีลงทุน จะทําใหมีความสุข ไมวาระหวางทางของการลงทุนจะตองเจอกับ

สถานการณที่ไมเปนใจ

 เพราะถาบอกกับตัวเองวา “ชอบลงทุนหุน” ก็ตองยิ้มรับไดเมื่อเห็นหุนตก

อดีตไมใชปจจบัน

 ผูจัดการกองทุนรูเคล็ดลับความสุขของการลงทุนขอนี้ดี แมวาผลการดําเนินงานในอดีต

เปนการบงบอกฝมือของผูจัดการกองทุน แตผูจัดการกองทุนจะบอกกับนักลงทุนเสมอวา 

“ผลการดําเนินงานในอดีตไมใชเคร่ืองยืนยันผลตอบแทนในอนาคต” เพ่ือใหนักลงทุนไมยึดติดอยูกับ

ผลการดําเนินงานในอดีต ซึ่งมันผานไปแลว และไมรูวา มันจะเกิดขึ้นไดอีกหรือไมในอนาคต

 เพราะฉะนั้นการลงทุนที่มีความสุขควรจะพอใจกับผลตอบแทนที่ไดในปจจบัน โดยไมตอง

ไปคิดวา ปที่แลวไดกําไรเปนกอบเปนกํา แตทําไมปนี้ถึงไดขาดทุนยับเยินขนาดนี้

เตรียมใจรับความผิดหวัง

 คาดไวเลยวา จะตองเจอกับความผิดพลาด เพราะไมมีใคร “ชนะ” ไดตลอดเวลา และ

เปนเรื่องยากและนอยคนนักที่จะประสบความสําเร็จตั้งแตครั้งแรกที่ลงมือทํา เพราะกวา

ที่จะประสบความสําเร็จตองผานความลมเหลวมาแลวนับครั้งไมถวน

 ความกลัวที่จะลมเหลวตางหากที่ทําใหชีวิตลมเหลว เพราะฉะนั้นอยากลัวที่จะขาดทุน

จากการลงทุน เพราะมันจะเกิดขึ้นแนๆ และเมื่อขาดทุนแลวอยาไปฟูมฟาย แคคนใหเจอวา

เพราะอะไรถึงทําใหขาดทุน และทําอยางไรถึงจะปองกันได แลวลุกขึ้นมาสูกันใหม

 แตหากเราลงทุนดวยความรูความเขาใจในส่ิงที่เราจะลงทุน มีการ “บริหารพอรต” ที่ดี

และกระจายการลงทุนอยางเหมาะสม จะชวยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดลงได 

เพราะในหลายๆ ครั้ง ความผิดพลาดก็อยูนอกเหนือการควบคุม

68



 ในชวงแรกๆ ของการทํางาน อาจจะยังไมคอยรอนหนาวกับคําวา “ภาษี” เทาไรนัก เพราะ

รายไดอาจจะยังไมเกิน 150,000 บาทตอป ยังอยูในเกณฑที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได

 ถาเม่ือไรท่ีรายไดเพ่ิมข้ึนจนเขามาอยูในโซนท่ีตองเสียภาษีแลวจะรูวา ทําไมคําวา ภาษี ถึงทําให

หลายคนหนาวจับข้ัวหัวใจ โดยเฉพาะมนุษยเงินเดือน ท่ีมองสลิปเงินเดือนในแตละเดือนแลวออนใจ 

เพราะโดนหักนั่นหักนี่จนแทบจะไมเหลืออะไร และหนึ่งในรายการที่ถูกหักออกไป คือ ภาษี

 แตอยาเขาใจผิดคิดวา การบริหารภาษี คือ การเลี่ยงภาษี เพราะการบริหารภาษี คือ 

การใชสิทธิเพื่อลดหยอนภาษี “แบบถูกตองตามกฎหมาย” เพื่อชวยใหเสียภาษีลดลง ซึ่งการเสีย

ภาษีลดลง 1 บาท เทากับวา เรามีรายไดเพิ่มขึ้น 1 บาท แลวแบบนี้จะไมบริหารภาษีไดอยางไร

 สิทธิในการลดหยอนภาษีมีอยูหลายแบบ หลายวิธี ขึ้นอยูกับวา เราชอบแบบไหนและเปน

คนแบบไหน

กลองบริจาค

บริหารภาษี…   อีกวิธีสรางความมั่งคั่ง
TAX

คนกตัญู
 ขอดีอยางแรก ของการมีรายไดเปนของตัวเอง คือ ทําใหเราไดทดแทน “ผูมีพระคุณ” 

ซึ่งรัฐใหรางวัลคนกตัญูดวยการใหคาลดหยอนบิดามารดา

 สําหรับคนที่ “อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ซึ่งมีรายไดไมเพียงพอตอ

การเล้ียงชีพ (รายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป)” มีสิทธิหักลดหยอนคาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา

ไดคนละ 30,000 บาท แตในกรณีท่ีพอแมมีลูกหลายคนจะสามารถใชสิทธิไดแคคนเดียว

คนใจดี
 เพื่อเปนการตอบแทนนํ้าใจใหกับ “คนใจดี” 

รัฐจึงอนุญาตใหนําเงินบริจาคมาเปนคาลดหยอน

ภาษี ไมวาจะเปนการบริจาคเพื่อการศึกษา บริจาค

เพ่ือการกุศลสาธารณะ และการบริจาคเงินสนับสนุน

การกีฬา

 แตการบริจาคไดสิทธิลดหยอนภาษีมากท่ีสุด 

คือ เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา โดยสามารถหัก

ลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงินท่ีไดจายไปจริง 

หรือ ที่เรียกวา “ให 1 แตไดถึง 2” แตตองไมเกิน 

10% ของเงินคงเหลือหลังจากหักคาใชจายและ

คาลดหยอนอื่นๆ แลว
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คนมีบาน
 สําหรับคนที่ยังตอง “ผอนบาน” ก็สามารถนําดอกเบี้ย

เงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย ไมวาจะเปนการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ 

หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสราง

เปนประกันการกูยืม มาหักลดหยอนคาใชจายไดตามจํานวน

เงินที่จายจริงแตไมเกิน 1 แสนบาท

 ในกรณีท่ีผูมีเงินไดหลายคนรวมกันกูยืม ก็ใหหักลดหยอน

ไดทุกคน แตตองเฉลี่ยคาลดหยอนกัน และรวมกันแลวตอง

ไมเกินจํานวนที่จายจริง และไมเกิน 1 แสนบาทเชนกัน

คนพรอมเกษียณ
 คงเปนเพราะรัฐบาลรูวา คนชรา ที่ไมมีรายไดพอเล้ียงชีพน้ันสรางภาระใหกับประเทศ

แคไหน ถึงไดใหสิทธิลดหยอนภาษีกับการออมเพ่ือวัยเกษียณ ไมวาจะเปนเงินสะสมที่จายเขา

กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)

 กองทุน RMF เปนการออมเงินไวใชหลังจากเกษียณอายุ ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีหลากหลาย

ตั้งแตกองทุนตลาดเงินที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุนที่มีความเสี่ยงสูง

โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใหเหมาะกับความเส่ียงและระยะเวลาท่ีจะเกษียณอายุของแตละคน

 แตตองทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไว คือ ตองลงทุนตอเนื่องทุกป โดยลงทุนขั้นตํ่าอยางนอย 

3% ของรายไดในแตละป หรือ 5,000 บาท แลวแตวาจํานวนใดจะนอยกวา ท้ังน้ีไมตองซ้ือทุกป

ก็ได แตอยางนอยตองซื้อแบบปเวนป นอกจากนี้ ตองถือหนวยลงทุนจนอายุครบ 55 ป และ

ตองลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับแตซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก

 เงินลงทุนในกองทุน RMF จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามท่ีจายจริง สูงสุดไมเกิน

15% ของเงินไดในแตละป แตเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) แลว ตองไมเกิน 5 แสนบาท

 ขณะที่เงินสะสมที่เราจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะสามารถหักลดหยอนไดตามที่จาย

ไปจริง แตไมเกิน 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 490,000 บาท จะไดรับ

ยกเวนภาษี
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 แตไมไดหมายความวา พอเห็นวาเปน “ประกันชีวิตแบบบํานาญ” แลวจะสามารถนํามา

ลดหยอนเพิ่มเติมไดเหมือนกันหมด เพราะตองใหทางบริษัทประกันระบุในใบเสร็จรับเงิน

เบ้ียประกันไวอยางชัดเจนวา เปน “เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ” สามารถลดหยอนภาษีไดตาม

กฎกระทรวงการคลัง

 ท้ังน้ี กรมธรรมประกันชีวิตแบบบํานาญท่ีสามารถนําไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินได จะตอง

เปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ คือ

 และที่มาใหม คือ “ประกันชีวิตแบบบํานาญ” ที่สามารถลดหยอนภาษีไดถึง 200,000 บาท 

แตตองไมเกิน 15% ของเงินไดพึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินไดที่จายเขากองทุนประเภท

เดียวกันอื่นๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะหตามกฎหมาย และเงิน

ลงทุนกองทุน RMF แลวจะตองไมเกิน 5 แสนบาท

 ประกันชีวิตแบบบํานาญ (Annuity) จะตางจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เพราะประกัน

ชีวิตแบบบํานาญจะเปนการประกันวา เราจะมีรายไดอยางตอเนื่องหลังจากที่เกษียณอายุแลว

 ในชวงแรกเราจะเปนคนจายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆ ซึ่งเรียกวา “ชวงกอนรับเงินบํานาญ” 

ซึ่งในชวงนี้เราจะไมไดรบัผลตอบแทนอะไร ไปจนถึงวันท่ีเกษียณอายุ จะเรียกวา “ชวงรับเงิน

บํานาญ” บริษัทประกันจะเปนคนจายเงินบํานาญใหกับเราเปนงวดๆ ไปจนถึงอายุ 85 ป หรือ

มากกวา ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม

5. ไมมีการจายผลประโยชนใดๆ ใน
วันครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัย หรือ

วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยป

สุดทายกอนรับเงินบํานาญ

6. การจายเงินบํานาญตองจายเปน

รายงวดอยางสมํ่าเสมอ เชน

รายป หรือ รายเดือน

7. ตองมีวงเล็บไวดวยวาเปนกรมธรรม 
“บํานาญแบบลดหยอนได”

+

1. มีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปข้ึนไป นับต้ังแต
เร่ิมทําประกันชีวิต จนถึงอายุสุดทายท่ีรับบํานาญ

2. เร่ิมจายเงินบํานาญเปนรายงวดเทาๆ กัน ต้ังแตผูทํา

ประกันอายุครบ 55 ปข้ึนไป จนถึงอายุ 85 ป หรือมากกวา

3. ไมมีการจายผลประโยชนอ่ืนใดกอนรับเงินบํานาญ
ยกเวนผลประโยชนกรณีการเสียชีวิต

4. กรณีเสียชีวิตในชวงกอนรับเงินบํานาญ ผลประโยชน

ท่ีไดรับอาจจะมากกวาเบ้ียประกันภัยท่ีชําระไปเล็กนอย

แตกรณีเสียชีวิตในชวงรับเงินบํานาญ ผลประโยชนท่ีไดรับ

จะไมเกินเบ้ียประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยชําระมาท้ังหมด

หักดวยผลประโยชนเงินบํานาญท่ีไดรับไปแลวท้ังหมด
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คนชอบลงทุน

 นาจะเปนโชคดีของ “คนชอบลงทุน” เพราะมีกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เปนชองทางหน่ึง

ในการใชสิทธิลดหยอนภาษี

 กองทุน LTF ถูกออกแบบมาใหเปนกองทุนเพ่ือสนับสนุนการลงทุนหุนระยะยาว เพราะฉะน้ัน

นโยบายการลงทุนของกองทุน LTF จึงเนนการลงทุนหุนเปนหลัก แตอาจจะมีบางกองทุนท่ีใช

ตราสารอนุพันธเขามาทําใหความเส่ียงต่ําลง

 อยางไรก็ตาม การลงทุนใน LTF ไมไดบังคับวา ตองลงทุนตอเน่ืองกันเหมือนกับกองทุน RMF 

แตถาปไหนท่ีลงทุนไปแลวตองถือเอาไวอยางนอย 7 ปปฏิทิน เชน ซ้ือกองทุนในชวงปลายป 2560 

จะสามารถขายกองทุนไดโดยไมผิดเง่ือนไขทางภาษีไดต้ังแตตนป 2566

  สําหรับเงินลงทุนในกองทุน LTF จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามที่จายจริง

สูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในแตละป และเพ่ือใหไดสิทธิประโยชนภาษีแบบเต็มเม็ดเต็มหนวย

จะตองลงทุนไมเกิน 5 แสนบาท เพราะสวนท่ีเกิน 5 แสนบาทจะเสียภาษีเงินไดหากมีกําไร

จากการขายคืนเงินหนวยลงทุน

 เพราะฉะน้ันการลงทุนในกองทุน LTF จึงเหมือนกับไดกําไร 2 ตอ เพราะนอกจากจะมีโอกาส

ไดกําไรจากการลงทุนแลว ยังไดลดหยอนภาษีเปนของแถม

คนมีประกัน

 หลายคนอาจจะไมเคยคิดถึงการทําประกันชีวิตเลยจนกระท่ังไดยินคนขายประกันบอกวา 

“เอาไปใชลดหยอนภาษีได” สําหรับกรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาต้ังแต 10 ปข้ึนไป

 รัฐอนุญาตใหนํา “เบี้ยประกัน” ที่เราจายไปในปภาษีนั้นๆ มาหักลดหยอนไดตามจํานวนเงินที่

จายไปจริง สวนแรกหักได 1 หม่ืนบาท สวนท่ีเกิน 1 หม่ืนบาท จะหักไดไมเกินเงินไดหลังจากหัก

คาใชจาย แตไมเกิน 9 หม่ืนบาท หรือท่ีคนขายประกันจะบอกรวมๆ กันวา สามารถหักลดหยอนได

ไมเกิน 1 แสนบาท

 เกณฑการหักลดหยอนภาษีนี้ ยังรวมถึงการฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะหชีวิตและ

ครอบครัวดวย
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 ไชโย! ในที่สุดก็อานมาจนถึงตอนจบเสียที
 ตองแสดงความยินดีกับคนที่อานมาจนถึงตรงนี้ เพราะอยางนอยนาจะเรียกไดวา

“จบหลักสูตร” แมวา จะเปนแคหลักสูตรพื้นฐาน แตถือเปนการเริ่มตนสําหรับการเดินทาง

ไปสูความมั่งคั่งอยางมั่นคง เพราะไมมีเวลาไหนที่จะเหมาะกับการเริ่มตนเดินทางไดมาก

เทานี้อีกแลว

 ถายังจํากระตายกับเตาในโลกของการเงินได จะรูทันทีเลยวา ความเร็วในการออกตัว

จากจดสตารทมีความสําคัญมากขนาดไหน

 นอกจากนี้ เรายังสามารถจะเปน “กระตายติดเทอรโบ” ที่วิ่งเร็วกวากระตายธรรมดาๆ 

เพราะเรารูวิธีการและชองทางในการนําเงินออมไปลงทุนเพื่อขยายดอกออกผลไดมากกวา

การฝากเงินกินดอกเบี้ย เพราะถาลองคิดเลนๆ วา จะเกิดอะไรขึ้นถาผลตอบแทนที่กระตาย

ไดรับไมใชแค 2% ตอป แตเปน 8% ตอป กระตายจะมีเงินเกือบ 3 ลานบาท ในวันที่อายุครบ

60 ป จากการออมเพียงแคเดือนละ 1,000 บาท ภายในระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตอายุ 

20 ถึง 40 ป แลวใครละจะไมอยากเปนเหมือนกระตายตัวนั้น

นมาจนถึงตอนจบเสียที

บทสงทาย : แครู…  ไมชวยอะไรบท ยอส รย ไมครร ะไ

SETYoung  Gen
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 แตสิ่งที่นาเสียดาย คือ หลายคนที่แมจะรูวิธีการหารายได รูจักเก็บออม รูวาควรจะใชจาย

อยางไร และรูวา ทําอยางไรถึงจะทําใหเงินออมขยายดอกออกผล แตกลับไปไมถึงฝงฝน

 เพราะตอใหเรารูวา เราไมควรจะพึ่งพารายไดจากแหลงเดียว หรือไมควรชะลาใจเกินไป

จนคิดวา รายไดเพียงทางเดียวที่มีอยูจะมั่นคงและเพียงพอ แตควรจะมี “รายไดเสริม” เพื่อ

ทําใหมีรายไดมากขึ้นและมันอาจจะเปนโอกาสดีๆ  ที่จะนําไปสูการสรางฐานะที่มั่นคงมากขึ้น

ในอนาคต

 และถึงแมวา เราจะรูสารพัดเคล็ดลับและวิธีการออมที่มีอยูมากมายหลายวิธี ก็คงไมมี

ประโยชนอะไร ถาเงินแมแตบาทเดียว ยังไมเคยตกลงไปถึงกนกระปุกออมสิน

 เรื่องการรูจักใชจายยิ่งไมตองพูดถึง เพราะแมจะรูอยูแกใจวา เสื้อผา กระเปา รองเทา 

และอื่นๆ อีกมากมายที่อยากไดนั้นมันเปนแคของไมจําเปน แตก็หลอกตัวเองใหซื้อมาจนได 

เพราะวา “มันจําเปน จริงๆ นะ”

 เมื่อเปนแบบนี้ ก็คงยากที่จะมีเงินออมมากพอที่จะไปตอยอดใหออกดอกออกผล และเรา

คงจะไดเห็นกระตายตัวนี้นอนสลบอยูที่จดสตารท แลวปลอยใหเตาตวมเตี้ยมเอาชนะไปได

อยางขาดลอย เพราะเพียง “แครู” ไมไดชวยใหประสบความสําเร็จในทางการเงิน ท่ีมีหลุมพราง

ดักรออยูเต็มถนน

 ก็คงจะเหมือนกับเรา ที่พอจบหลักสูตรแลวก็จะตองนําความรูใน “ตํารา” ออกไปลงมือ

ทําในชีวิตจริง ซึ่งบางอยางก็อาจจะตรงตามตําราไมมีผิดเพี้ยน แตบางอยางก็เหมือนกับ

มาจากตําราคนละเลม ซึ่งโดยมากแลวไมมีอะไรที่เหมือนกับตําราเปะ
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 เพราะฉะน้ัน คนท่ีจะอยูรอด คือ คนท่ีรูจักการนําความรูในตํารามาปรับประยุกต

ใหเขากับสถานการณ และคนที่จะประสบความสําเร็จ คือ คนที่ไมหยุดที่จะ

เรียนรู

 แมวาตั้งแตบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดทายจะมีแตเรื่องเงินๆ ทองๆ ตั้งแตการหาเงิน 

ออมเงิน ใชเงิน และนําเงินไปขยายดอกผล แตอยากจะบอกไววา เงินไมใชทุกอยาง

ในชีวิต และเงินซื้อความสุขที่แทจริงไมได

 แมวา ในมุมหนึ่งสําหรับคนที่มีเงินนอยและยังไมรูจักบริหารจัดการการเงินใหดี อาจจะ

กลายเปนคนท่ีมีความทุกขท่ีสุด แตคนท่ีมีเงินเยอะท่ีสุด อาจจะไมใชคนท่ีมีความสุขมากท่ีสุด

ก็ได โดยเฉพาะความรํ่ารวยที่อยูบนความทุกขของคนอื่น ความรํ่ารวยที่ไดมาโดยไมสุจริต

 เพราะฉะนั้นความสุขจะเกิดเมื่อ “รูจักพอ”
 ถามีการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินควบคูกันไป จะทําใหเรารูระดับความพอดี

ของตัวเราเอง โดยไมทําใหตัวเองเดือดรอน ไมสรางความเดือดรอนใหคนอื่น มีเหลือพอ

จนเจือคนรอบขางและเผื่อแผใหสังคม

เพียงเทานี้ก็จะทําใหเรื่องเงินๆ ทองๆ

ที่นาปวดหัวกลายเปนเรื่องงายๆ ที่ใครๆ ก็รู

และประสบความสําเร็จไดไมยาก…  
ถาลงมือทํา

จอคนรอบขางแล เ

 อานมาถึงตรงนี้ เราคงจะไดแนวคิดและเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการเงินกัน

ในระดับหนึ่งแลว ตอจากน้ีไปจะเปนเคร่ืองมือทางการเงินแบบงายๆ แตเห็นผลเลิศ

 ซึ่งหากเราไดนําไปใชอยางจริงจังและเปนขั้นเปนตอนแลว ผลที่ไดขอบอกวา “แจม” ขอให
ลองศึกษาและเร่ิมทําต้ังแตวันน้ีเถอะ ทีน้ี เราลองมาดูกันแบบ Step-by-Step เลยดีกวา…  
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เปาหมายชีวิตและเปาหมายทางการเงินของคุณ คือ (0 คะแนน)

ปจจบัน คุณแบงเงินออมในแตละเดือนคิดเปนรอยละเทาใดของรายได

การออม / การลงทุนแบบไหนที่คิดวาเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด

 เปาหมายที่ตองการ    จํานวนเงินเพื่อให         ระยะเวลาไปถึงเปาหมาย 
   บรรลุตามเปาหมาย

ตองการเงินดาวนบานใหม     300,000 บาท            2 ป

มากกวา 20% ของรายไดตอเดือนขึ้นไป  (0 คะแนน)

11-20% ของรายไดตอเดือน    (1 คะแนน)

6-10% ของรายไดตอเดือน    (2 คะแนน)

0-5% ของรายไดตอเดือน    (3 คะแนน)

 

ฝากเงินกับธนาคาร     (0 คะแนน)

ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม หรือหุน  (1 คะแนน)

ซื้อทองคํา     (2 คะแนน)

ซื้ออสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน บาน คอนโด เปนตน (3 คะแนน)

1

2

3

 

 ส่ิงแรกคือ ตองสมมติวาเราเปน “หมอเฉพาะทางดานการเงิน” และเร่ิม “สํารวจตรวจตรา

สุขภาพทางการเงิน” ของตัวเราเอง ณ เวลาปจจบันใหไดวาแข็งแรงขนาดไหน เพื่อจะได

พอมองเห็นภาพรางๆ วา เสนทางการวางแผนการเงินที่จะไปสูเปาหมายที่ตองการนั้น

มีความยากงายหรือตองใชความพยายามเพียงใด ลองวิเคราะหตัวเองงายๆ เพียงตอบคําถาม

ท้ัง 12 ขอดานลางน้ี โดยขอใหตอบตามจริงและตาม Life Style ของตัวเอง…  

 ป.ล. หามลอกเพ่ือนหรือแอบดูเฉลยซะกอนละ

รูจักตัวเอง…   ดวย “แบบทดสอบสุขภาพทางการเงิน”
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เมื่อระยะเวลาผานไปจนถึงวันครบกําหนดที่คุณตองการใชเงินออม (ตามขอ 4) 

แตคุณไมนําเงินออมนั้นไปใชตามเปาหมาย คุณคิดวาเงินออมจํานวนดังกลาว

จะเพียงพอกับคาใชจายของคุณไปอีกนานเทาไร 

สมมติวาในวันนี้คุณตัดสินใจที่จะออม คุณจะใชเวลาเก็บออมเงินนานแคไหน

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ตามขอ 1) ที่คุณตั้งใจไว4

5

6

7
ถาในขณะนี้ คุณมีเงินเหลือใชอยูในมือ สิ่งใดตอไปนี้ที่คุณจะทําเปนลําดับแรก

ดวยฐานะและภาระท่ีคุณมีอยูในปจจบัน ถาคุณตองเลือกทางใดทางหน่ึงใน 3 ทางน้ี 

คุณจะเลือกวิธีการใด เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายการออมเงินของคุณได 

ฝากธนาคาร      (0 คะแนน)

จายชําระคืนหนี้สิน       (1 คะแนน)

ซื้อสินคา/บริการที่จําเปน     (2 คะแนน)

ทองเที่ยว       (3 คะแนน)

ลดคาใชจาย เพื่อใหมีเงินเหลือไวออมมากขึ้น    (1 คะแนน)

เพิ่มรายได เพื่อจะไดมีเงินออมมากขึ้น     (2 คะแนน)

สรางผลตอบแทนใหเพิ่มขึ้นโดยการนําเงินออมที่มีอยูไปลงทุน (3 คะแนน)

มากกวา 10 ปขึ้นไป     (0 คะแนน)

6-10 ป        (1 คะแนน)

2-5 ป        (2 คะแนน)

นอยกวา 2 ป       (3 คะแนน)

มากกวา 6 ปขึ้นไป     (0 คะแนน)

4-6 ป        (1 คะแนน)

1-3 ป        (2 คะแนน)

ภายใน 1 ป       (3 คะแนน)
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คุณเริ่มออมเงินตั้งแตอายุเทาใด เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจไว

ตองทําประกันชีวิตเพื่อเปนหลัก      (1 คะแนน)

ประกันแกตนเองและครอบครัว         

ทําก็ได ไมทําก็ไมเปนไร        (2 คะแนน)

ไมมีความจําเปนตองทําประกันชีวิต  (3 คะแนน)

 

ตํ่ากวา 20 ป     (1 คะแนน)

21-35 ป       (2 คะแนน)

36-50 ป       (3 คะแนน)

มากกวา 50 ปขึ้นไป     (4 คะแนน)

ไมมีภาระหนี้สิน       (0 คะแนน)

เงินกูระยะยาว เชน บาน รถยนต เปนตน    (1 คะแนน)

เงนิกูระยะสั้น เชน เงินกูคาผอนชําระสินคา  (2 คะแนน)

เงินกูคาเทอมบุตร เปนตน    

หนี้สินจากบัตรเครดิต      (3 คะแนน)

เงินกูนอกระบบ       (4 คะแนน)

  

มากกวา 10 เดือนขึ้นไป   (0 คะแนน)

8-10 เดือน  (1 คะแนน)

5-7 เดือน  (2 คะแนน)

2-4 เดือน  (3 คะแนน)

ไมถึง 1 เดือน  (4 คะแนน)

ไมมี   (0 คะแนน)

1 ใบ   (1 คะแนน)

2 ใบ   (2 คะแนน)

ตั้งแต 3 ใบขึ้นไป   (3 คะแนน)

8

9

10

11 12

ปจจบันภาระหนี้สินประเภทใดที่คุณมีมากที่สุด

คุณมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินที่ทําใหคุณสามารถดํารงชีพอยูไดโดยไมมีรายได 

นานที่สุดกี่เดือน

จํานวนบัตรเครดิตที่คุณใชบริการ

อยูในปจจบันมีกี่ใบ

คุณมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับการทํา

ประกันชีวิต
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คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ไมคอยจะดีนัก มีโอกาสสูงมากที่คุณจะไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ได

ต้ังเอาไวตั้งแตแรก (ขอ 1) อาจเนื่องดวยรูปแบบวิธีการดําเนินชีวิต ที่เกินความจําเปนอยางมาก 

และถาหากวาคุณตองการใหสุขภาพทางการเงินแข็งแรงมากขึ้น คุณจะตองปรับเปลี่ยนตัวเอง

มากพอสมควร อาทิ ลดคาใชจายฟุมเฟอยที่ไมจําเปน เพิ่มรายไดใหมากขึ้นอีก หรือแมกระทั่ง

เริ่มลงทุนเพื่อใหเงินออมมีคาเพิ่มขึ้น

ผล  การทดสอบ

สุขภาพทางการเงินของคุณมีความแข็งแรงดี 

สามารถตานทานความเสี่ยงหรือเหตุการณที่

ไมคาดฝนไดดี มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

และเปนไปไดสูงมากท่ีคุณจะบรรลุเปาหมาย

ตามที่ไดตั้งไว (ขอ 1) ดวยมุมมองทัศนคติและ

วิธีการของคุณท่ีเนนความมั่นคงและแนนอน

เปนหลัก ทําใหผลลัพธท่ีไดเปนไปตามท่ีตองการ

แมวาผลตอบแทนจะไมสูงมากนักก็ตาม

จริงๆ แลวสุขภาพการเงินของคุณอยูในเกณฑ

ท่ีใชไดเลยทีเดียว ถึงแมวาจะไมแข็งแรงมากนัก

ก็ตาม แตก็ควรใชความระมัดระวังเพ่ิมเติม เพ่ือท่ี

จะสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีไดต้ังไว (ขอ 1)

และดวยรูปแบบวิธีการดํารงชีวิตในปจจบันท่ี

อาจจะมีส่ิงท่ีเกินความจําเปนไปบางเล็กนอย

ถาหากวาคุณสามารถลดปจจัยที่ ไมจําเปน

เหลานั้นได ก็จะชวยทําใหสุขภาพทางการเงิน

ของคุณแข็งแรงมากขึ้น

 
สุขภาพทางการเงิน
ของคุณไมคอยจะดีนัก

คุณมีสุขภาพทางการเงิน
ระดบัปานกลาง

คุณมีสุขภาพทางการเงิน
ระดับดีมาก

1-10 คะแนน

21 คะแนนขึ้นไป

11-20 คะแนน

 หลังจากท่ีตอบคําถามครบท้ัง 12 ขอแลว นําเอาผลคะแนนของคําตอบในแตละขอ

ท่ีเราเลือกมาบวกกัน แลวมาลุนกับผลการทํานายดังน้ี
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 หลังจากที่เรารูตัวแลววา มีสุขภาพทางการเงินอยูในระดับใด ขั้นตอนตอไปก็คือ เริ่มตนจด

บันทึกรายได-คาใชจายประจําเดือน เพื่อใหรูวาจากรายไดที่เราหามานั้น เราใชจายอะไร

ไปบาง ใชซ้ือส่ิงจําเปนหรือชอปปงของฟุมเฟอยมากนอยแคไหน ทําใหเราสามารถ “สะกดรอย

ตามพฤติกรรมการใชจายเงิน” ของตัวเองงายขึ้น รวมทั้งยังชวย “สรางวินัยการใชจายเงิน” 

ใหสามารถลดละสิ่งที่ฟุมเฟอย รูตัววาควรจัดการกับการใชจายอยางไร เพื่อเปนรากฐานที่

มั่นคงสูเปาหมายชีวิตที่กําหนดไวตอไป

 01/01/25…       เงินเดือน           15,000   

                  ฝากธนาคาร                  2,000     

                  คาเชาบาน                              4,000

 02/01/25…        คานํ้า + คาไฟ                             600    คานํ้า 150 / คาไฟ 450

 31/01/25…        คานํ้ามันรถยนต                         3,000     

                  คาโทรศัพทมือถือ                       1,000

สรุปยอดรวมของ “รายได” กับ “คาใชจาย” ในแตละเดือน 

ชวยยํ้าเตือนวา เราบริหารเงินเปนหรือไม ตรวจสอบดู…   ไดเงินมา

กับใชจายไป สวนไหนที่มากกวากัน!!!

ตัวอยางบันทึกรายได-คาใชจาย

อยาลืม!!!

รับ-จายเงินวันไหน

ลงบันทึกไวทุกวัน

จะไดไมหลงลืม

ไดเงินจากไหน 

จายเงินคาอะไร 

จดรายการไว

นํากลับมาทบทวน

ไดเงินมา

หลักรอย หลักพัน

ตองจดกันใหละเอียด

จายเงินออกไปเทาไร

มากนอยแคไหน

จดไวทุกรายการ

ใสรายละเอียด

เพ่ิมเติม ชวยย้ําเตือน

ตัวเอง

    วันที่             รายการ        รายได   เงินออม  คาใชจาย      หมายเหตุ

      รวม          15,000    2,000     8,600

่ ้

สะกดรอยตาม “เงิน”…   ดวย “บันทึกรายได-คาใชจายประจําเดือน”

1 2 3

  เหลือเงินอีก                                                    บาท

  รวมเงินออม                                                    บาท

สรุปเดือนนี ้
1

2

2 3

4

4- -
+

• รายได > คาใชจาย = เงินเหลือ (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)

• คาใชจาย > รายได = เงินไมพอ (ตองลดคาใชจาย/เพิ่มรายได)

4,400

6,400
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 เมื่อพูดถึง “งบการเงิน” หลายคนอาจจะรูสึกขนลุกขึ้นมาเองโดยไมรูสาเหตุ ภายใน

จินตนาการจะตองมีแตตัวเลขที่ซับซอน เขาใจยาก แตอันที่จริงแลว “งบการเงิน” ที่เรา

จะพูดถึงตอไปนี้ ไมไดยากอยางที่คิด เพราะตัวเลขที่ใสเขาไปก็มาจาก “เงิน” ที่เปน 

“รายได-คาใชจาย” ในชีวิตประจําวันท่ีเราเคยใสขอมูลเอาไวใน “บันทึกรายได-คาใชจาย” 

แตละเดือนนั่นเอง

 ทบทวนความเขาใจกันอีกครั้งหนึ่ง “งบการเงินสวนบุคคล” เปรียบเสมือน “ไดอารี่

ทางการเงิน” ที่ตัวเราเองเปนคนบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระเปาสตางคของเรา 

ทีนี้ลองมาดูกันวา “งบการเงินสวนบุคคล” ที่วานี้ ประกอบดวยอะไรบาง

 “งบดุลสวนบุคคล” เปนงบสวนที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน ณ ขณะนั้นๆ ของเราวา 

“มั่งคั่ง” มากนอยขนาดไหน โดยดูงายๆ วา เรามี “สินทรัพย” มากกวา “หนี้สิน” เพียงใด

โดยทั่วไปก็อาจจะทํางบนี้ทุกๆ สิ้นป แลวมาคอยดูกันวา ความมั่งคั่งของเราเพิ่มขึ้นทันใจ

วัยรุนมั้ย?

 “งบรายไดคาใชจายสวนบุคคล” ก็ตรงตามชื่อ คือ เปนงบสวนที่แสดงถึงแหลงที่มาของ

รายไดและพฤติกรรมการใชจายเงินของเราในแตละชวงเวลา เพื่อสืบหา “ตัวปญหา” ที่ทํา

ใหเงินในกระเปาสตางคไมยอมอยูกับเรานานๆ ซึ่งพอสืบไปสืบมารับประกันไดเลยวา 

เราจะเริ่มสํานึกและหาวิธีการกําจัด “ตัวปญหา” เหลานั้นเองไดในที่สุด (สูๆ!!!)

 หลายคนอาจจะสงสัยวา งบดุลสวนบุคคล กับ งบรายไดคาใชจายสวนบุคคล เกี่ยวของ

กันยังไง พูดใหเขาใจงายๆ คือ “สินทรัพย” ที่อยูในงบดุลก็ไดมาจากรายไดตางๆ ของเรา 

ไมวาจะเปนเงินเดือนประจํา โบนัส หรือรายไดเสริม สวน “เงินออม” ก็คือ “ความมั่งคั่ง” 

ของเราเอง ซึ่งตอไปเราอาจจะตอยอดความมั่งคั่งนี้ดวยการแปลงเงินออมนี้ไปอยูในรูปของ 

“สินทรัพยลงทุน” ทั้ง ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือหุนสามัญ หรือแปลงเปน “สินทรัพย

ระยะยาว” ทั้งรถยนต หรือบานอันอบอุนของครอบครัวในอนาคต

สินทรัพยสภาพคลอง

สินทรัพยลงทุน

สินทรัพยระยะยาว

งบดุล

หนี้สินระยะสั้น

หนี้สินระยะยาว

รายไดจากการทํางาน

รายไดจากแหลงอื่น

คาใชจายเพื่อการดําเนินชีวิต 

คาใชจายจากภาระหนี้สิน

เงินออม

งบรายไดคาใชจาย

ความมั่งคั่ง

่ ้

คนพบตัวตนที่แทจริง…   ดวย “งบการเงินสวนบุคคล”
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หม่ันสะสม “สินทรัพยรวม” ใหมากกวา “หน้ีสินรวม” เพ่ือสราง “ความม่ังค่ังสุทธิ”ใหได

ที่สําคัญ! ถาไมอยากสรางหนี้ ตองเรงกําจัด “หนี้กอนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุด”
ใหหมดโดยไวท่ีสุด

จําไวใหข้ึนใจ!!!

งบดุลสวนบุคคล
ณ วันที่   

หนี้สิน

(กรอกยอดคงคางในปจจบัน)

สินทรัพย

(กรอกมูลคาปจจบัน หรือมูลคาที่คาดวาจะขายไดในวันนี้)

สินทรัพยสภาพคลอง

 เงินสด/เงินฝากออมทรัพย

 เงินฝากประจํา

 อื่นๆ

สินทรัพยเพื่อการลงทุน

 หุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิ

 หุนกู/พันธบัตร

 กองทุนรวม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/          

 กองทุน กบข.

 เงินออมเพื่อวัยเกษียณ

 มูลคาเงินสดกรมธรรมประกันชีวิต

 อื่นๆ

สินทรัพยใชสวนตัว หรือสินทรัพยมีคา

 รถยนต/รถจักรยานยนต

 บาน/คอนโด/ที่ดิน

 ของสะสม

 อื่นๆ

สินทรัพยอื่นๆ

 สินทรัพยอื่นๆ รวม

  สินทรัพยรวม

 สินทรัพยใชสวนตัวรวม

 สินทรัพยเพื่อการลงทุนรวม

 สินทรัพยสภาพคลองรวม

 หนี้สินระยะสั้นรวม

 หนี้สินระยะยาวรวม

  หนี้สินรวม

สินทรัพยรวม

หัก หนี้สินรวม

ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)

ความมั่งคั่งสุทธิ

หนี้สินระยะยาว

 หนี้เงินกูเพื่อซื้อสินคา (1 ปขึ้นไป)

 หนี้จากการกูยืมเพื่อการศึกษา

 หนี้จากการกูยืมซื้อรถ

 หนี้จากการกูยืมซื้อบาน

 หนี้เงินกูระยะยาวอื่นๆ

หนี้สินระยะสั้น

 หนี้บัตรเครดิต

 หนี้เงินกูเพื่อซื้อสินคา (ไมเกิน 1 ป)

  เชน เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 หนี้เงินกูระยะสั้นอื่นๆ

สินทรัพย

(กรอกมูลคาปจจบัน หรือมูลคาที่คาดวาจะขายไดในวันน้ี)

หนี้สนิ

(กรอกยอดคงคางในปจจบัน)

ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)
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สรางวินัยทางการเงิน!!!

เพียรตัดเงินรายไดมาเปน 
“เงินออม” กอนคิดจับจาย 
และสรางโอกาส “ตอยอด

ความม่ังค่ัง” ผาน “การลงทุน”

               งบรายไดคาใชจายสวนบุคคล

สําหรับรอบวันที่                     ถึง

เงินเดือน/คาจาง/คาลวงเวลา/คาคอมมิชชั่น/โบนัส/กําไรจากการประกอบธุรกิจขนาดยอม

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก/พันธบัตร/หุนกู

เงินปนผลจากการลงทุนในหุน

รายไดจากคาเชา/การขายสินทรัพย/การขายหลักทรัพย

รายไดอื่นๆ

 มรดก

 เงินคืนภาษี

 เงินรางวัลสลากกินแบง

 อื่นๆ

รายไดรวม

คาใชจายเพื่อการออมและการลงทุน

  การออม

  การลงทุน

  คาใชจายเพื่อการออมและการลงทุนรวม

คาใชจายคงที่

  ชําระคาสินคาเงินผอน

  คาผอนรถยนต

  คาเชา/คาผอนบาน

  เบ้ียประกันภัย/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/อ่ืนๆ

  เงินสะสมเขากองทุนประกันสังคม

  เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

  อื่นๆ

  คาใชจายคงที่รวม

 คาใชจายผันแปร

  คาอาหาร

  คาใชจายสาธารณูปโภค

   (ไฟฟา/ประปา/โทรศัพท)

  คาใชจายในการเดินทาง

   (คานํ้ามัน/คาทางดวน ฯลฯ)

  คาใชจายสันทนาการ

   (สังสรรค/ดูหนัง/ฟงเพลง/ทองเที่ยว ฯลฯ)

  คาเสื้อผา/เครื่องสําอาง/เครื่องประดับ

  คาบัตรเครดิต

  ชําระคืนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา

  ภาษีเงินได/ภาษีอื่นๆ

  คาใชจายอื่นๆ

  อื่นๆ

  คาใชจายผันแปรรวม

คาใชจายรวม 

คาใชจาย   

รายได  

จํานวนเงินคงเหลือเกิน (ขาด)
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 สุดทาย เพ่ือใหเราสามารถตอบตัวเองและคนรอบขางอยางม่ันใจไดวา “เราชางเปนผูท่ีม่ังค่ัง

จริงๆ” เราก็ควรฝกวิเคราะหสุขภาพทางการเงินของตัวเองดวยเครื่องมือชั้นยอดที่เรียกวา 

“การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสวนบุคคล”

 เร่ิมตนท่ีการวัด “สภาพคลอง” เพ่ือดูวา เรามี “เงินสด” ติดตัวสํารองไวเผ่ือกรณีฉุกเฉิน

เทาใด ซ่ึงโดยท่ัวไปก็ควรจะมีเผ่ือไวประมาณ “3-6  เทาของคาใชจายเฉล่ียตอเดือน” เพ่ือความ

สบายใจของตัวเองและครอบครัว

 ตอมาก็ตองไมลืมดูแล “ภาระหนี้สิน” ใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสมกับ “รายไดรวม” ของ

ตัวเอง เพ่ือไมใหเกิดพฤติกรรมการใชจายเกินกําลังแบบ “รสนิยมสูง แตรายไดต่ํา” ดังน้ันหมั่น

ตรวจสอบและตั้งสัญญาณเตือนภัยไว “ไมใหมีหนี้สินเกินกวารอยละ 35-45 ของรายไดรวม”

เพื่อที่เราจะยังสามารถแบงเงินมาจายหนี้ไดโดยไมกระทบกับคาใชจายอื่นๆ

 สวนสําคัญท่ีสุดของจดเร่ิมตนของเสนทางสู “อิสรภาพทางการเงิน” ของเราก็คือ “เงินออม” 

ซ่ึงเราไดต้ังใจไวแลววา จะ “ออมกอนใช” ดังน้ัน เราควรต้ังตนใหมี “คาใชจายเพ่ือการออมและ

การลงทุน” และ “กระแสเงินสดสุทธิ” ซ่ึงก็คือเงินท่ีเหลือเม่ือหักคาใชจายตางๆ รวมถึงคาใชจาย

เพ่ือการออมและการลงทุนไปแลว เม่ือเทียบกับ “รายไดรวม” แลว ก็ควรจะ “มากกวารอยละ 10”

 ในทายที่สุด เราก็ยังสามารถเลือกใช “ทางลัดสูอิสรภาพทางการเงิน” ไดดวยการแปลง

เงินออมสวนหน่ึงเปน “สินทรัพยลงทุน” เพ่ือแสวงหาโอกาสสรางผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน โดยท่ัวไป

ก็ควรจะมีสินทรัพยลงทุน “มากกวารอยละ 50” เมื่อเทียบกับ “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งก็คือ 

เงินที่เหลือจากการหักหนี้สินทั้งหมดของเราไปแลวนั่นเอง ซึ่งอัตราสวนลงทุนยิ่งสูงมากเทาไร

ก็หมายความวาเราใหเงินทํางานแทนเรามากเทานั้น ทาํใหเรากาวไปสูความมั่งคั่งไดเร็วยิ่งขึ้น

 เพียงเทานี้ เราก็สามารถพูดไดเต็มปากแลววา “เราก็สามารถเปนเศรษฐีกับเคา
ไดเหมือนกันนะ”

          อัตราสวน                    สูตรการคํานวณ

อัตราสวนสภาพคลองพื้นฐาน

อัตราสวนการชําระคืนหนี้สินจากรายได

อัตราสวนการออม 

อัตราสวนการลงทุน

สภาพคลอง

โอกาส

ในการสราง

ความมั่งคั่ง

เงินชําระคืนหนี้สิน

รายไดรวม

รายไดรวม

สินทรัพยลงทุน

ความมั่งคั่งสุทธิ

คาใชจายเพ่ือการออม+การลงทุน+เงินสดคงเหลือตอเดือน

สินทรัพยสภาพคลอง

คาใชจายรวม

หนี้สินและ

ความสามารถ

ในการชําระหนี้

เกณฑ
มาตรฐาน

 วิเคราะหตัวเอง…   ดวย “อัตราสวนทางการเงินสวนบุคคล”
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SETYoung  Gen

อานจบแลว อยากไดความรูเพิ่ม

ตองไปหาแหลงขอมูลที่ไหนดี?

เรียนรูงายๆ ไดที่

www.set.or.th/education

แถมยังเขารวมสังคมออนไลนกับเราไดที่

www.facebook.com/set.or.th

สมาชิก กบข. สามารถจองเวลานัด

เพื่อปรึกษาขอมูลทางการเงิน

กับ “ศูนยขอมูลการเงิน” ผาน My GPF Application

ไดที่เมนู “นัดหมายบริการขอมูลผลิตภัณฑการเงิน”

ติดตอ กบข.

ศูนยบริการสมาชิก โทร. 1179

เจาหนาที่พรอมใหขอมูลและบริการตางๆ

ตั้งแตวันจันทร - วันศุกร เวลา 8.00–17.30 น.

E-mail

สามารถสงอีเมลมาไดที่ member@gpf.or.th

ที่ตั้ง

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

เลขที่ 990 ถนนพระราม 4

สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เว็บไซต

www.gpf.or.th

GPF Community

LINE:

@GPFcommunity

Facebook:

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

My GPF Application

 







คูมือ เงินทองตองวางแผน ฉบับ สมาชิก กบข.
ตอน กาวสูชีวิตวัยทํางาน

 GPF Community www.set.or.th/education
   1179 www.facebook.com/set.or.th


