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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มุงมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยใหเกิดความยั่งยืนดวยการ
ผลักดัน นโยบายสงเสริมการเติบโตเชิงปริมาณและคุณ ภาพไปพรอมกับการสรางสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนวิสัยทัศนตลาดทุนระยะยาวใหมีความมั่นคง
สรางความมั่งคั่ง และเติบโตอยางยั่งยืน การสงเสริมใหคนไทยมีความรูทางการเงินขั้นพื้นฐาน
ถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหมีความมั่นคงทางการเงิน
และเตรียมพรอมสําหรับการใชชีวิตวัยเกษียณในยุคที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางสมบูรณ
คูมือ “เงินทองตองวางแผน ตอน กาวสูชีวิตวัยทํางาน” จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน “เข็มทิศและ
เกราะปองกันทางการเงิน” สําหรับเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่กําลังเตรียมความพรอมกอนเขาสู
วัยเริ่มตนทํางาน ใหสามารถบริหารจัดการเงินของตนเองภายใตแนวคิด “4 รู สูความมั่งคั่ง ไดแก
รูหา รูเก็บ รูใช และรูขยายดอกผล” พรอมปลูกจิตสํานึกใหเห็นประโยชนของการออมและการ
ลงทุนเพื่อบรรลุเปาหมายตางๆ ในแตละชวงชีวิต
ตลาดหลักทรัพยฯ มุงหวังวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูอานในการนําความรูไปประยุกต
ใชเพื่อบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว อันจะเปนรากฐานสําคัญในการสราง
สังคมไทยที่เขมแข็ง และสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

(นายภากร ปตธวัชชัย)
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คํานํา
“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 จะพาเราเรียนรูหัวใจสําคัญ
ของการวางแผนการเงินสวนบุคคล นั่นก็คือ “รูหา รูเก็บ รูใช รูขยายดอกผล” โดยเริ่มตนตั้งแต
การตั้งเปาหมายชีวิต การเลือกอาชีพที่ตรงใจและสรางรายไดตามที่หวัง การวางแผนออมเงินเพื่อ
เปาหมายตางๆ ในแตละชวงชีวิต การใชจายเงินอยางชาญฉลาด การขอสินเชื่อและการบริหาร
หนี้สินสวนบุคคลรูปแบบตางๆ ตลอดจนกลยุทธและเครื่องมือในการเพิ่มคาเงินออมในระยะยาว
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ “เงินทองตองวางแผน ตอน กาวสู
ชีวติ วัยทํางาน” เลมนี้ จะมีสว นชวยสรางคนรุน ใหมท่ใี สใจเรือ่ งการบริหารการเงินสวนบุคคล ดังคํากลาว
ที่วา “ออมกอนรวยกวา” อันเปนความไดเปรียบและเปนจ�ดเริ่มตนที่สําคัญของเสนทางสู “อิสรภาพ
ทางการเงิน (Financial Freedom)” ซึ่งนอกจากจะทําใหเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแลว ยังมีสวนชวย
สงเสริมใหเกิด “สังคมแหงการอานออกเขียนไดทางการเงิน (Financial Literacy Society)”
ที่จะหลอหลอมใหสังคมและเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงตอไปในอนาคต

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ชื่อ - นามสกุล
คณะ - มหาวิทยาลัย
อาชีพที่ใฝฝน

เปาหมายชีวิต

1 ฉันจะเก็บเงินใหได

บาท ภายในระยะเวลา

ป
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บาท ภายในระยะเวลา
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บาท ภายในระยะเวลา
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เพื่อ
ฉันจะเก็บเงินใหได
เพื่อ
ฉันจะเก็บเงินใหได
เพื่อ

สรุปปนี้ฉันจะเก็บเงิน
เพื่อเปาหมายของฉันทั้งหมด
จํานวน
เฉลี่ยเดือนละ
เฉลี่ยวันละ

บาท
บาท
บาท

รูหา : หาเงินเพิ่ม เสริมรายได
ไชโย!

ในที่สุดก็ กําลังจะจบ เสียที อดทนลําบากตรากตรํามาตั้ง 4 ป

8

“วาทีบ่ ณ
ั ฑิต” หลายคนคงจะคิดแบบนี้ แตรไู วเถอะวา 4 ปทส่ี นุกสนานทีส่ ดุ ในชีวติ
กําลังจบลง และจากนี้ไปตางหากที่จะเรียกวา “ลําบากตรากตรํา” ของจริง
เพราะไมเพียงแตสารพัดความรับผิดชอบเทานั้นที่รออยูนอกรั้วมหาวิทยาลัย
แตยงั มี “หลุมพรางทางการเงิน” รออยูในทุกๆ ยางกาวอีกดวยและสําหรับ “บัณฑิตใหม
ปายแดง” หลุมพรางพวกนี้ก็ดูจะเยายวนชวนเชิญเหลือเกิน

แตอยาเพิ่งตกใจ เพราะชีวิตจะกลายเปนเรื่องงาย โดยเฉพาะเรื่อง

เงินๆ ทองๆ ถารูจักหา รูจักเก็บออม รูจักใช และรูจักการนําเงินที่มีอยูไปหาดอกผล

ati
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ชีวิต… ลิขิตเอง

ชีวิตนับจากนี้เรานาจะตองเปนคนขีดเสนทางเดินของเราเอง
อยากจะเปนแบบไหน อยากจะทําอาชีพอะไร
เพราะเวลา 4 ปในรัว้ มหาวิทยาลัยนาจะทําใหหลายคนคนพบตัวตน รูว า จริงๆ แลว
เราชอบ เราสนุกกับงานแบบไหน ซึ่งอาจจะเปนคนละขั้วกับสิ่งที่เรียนในชั้นเรียน
ก็ไมแปลก เพราะในโลกนีม้ คี นจํานวนมากที่ไมไดทาํ งานตรงกับสาขาวิชาทีร่ า่ํ เรียนมา
(แถมยังประสบความสําเร็จอยางมากอีกดวย)

แตถายังคนไมพบ
หาไมเจอก็ไมตองตกใจ
ยังพอมีเวลาใหคอยๆ คิด
คอยๆ ทบทวน คอยๆ ถามตัวเองวา
อยากจะทําอะไร
ที่สําคัญ คือ อยากมีชีวิตแบบไหน

เ พ ร า ะ ห น า ที่ ก า ร ง า น มี ส ว น
อยางมากในการกําหนดรูปแบบการใช
ชีวิตของเรา ลองหลับตานึกถึงตัวเอง
ในชุดยูนิฟอรม นั่งโตะทํางานวันละ
8 ชั่วโมง นั่นใชรูปแบบชีวิตที่ตองการ
หรือไม หรือจะเปนชีวิตวุนวายตลอด
ทั้งวันในฐานะเจาของกิจการ หรือจะ
เปนชีวิตที่บุกๆ ลุยๆ ทํางานไมเปนเวลา

9

ยอนเวลากลับไปวันที่ตองเลือกคณะ เลือกมหาวิทยาลัย หลายคนอาจจะบอก
กับตัวเองวา “ไมไดอยางใจ” แตเพราะบรรยากาศมันพาไป ก็ตองเลยตามเลย
พอมาถึงตอนนี้ วันที่กําลังจะกาวพนสถานภาพพี่ใหญในรั้วมหาวิทยาลัยออกไป
เปนนองเล็กในโลกของชีวิตจริง

แบบทดสอบความถนัดในอาชีพ

เลือกขอที่คิดวา “นี่ละ คือ ตัวฉัน (มากที่สุด)”

หรือถานั่งคิดก็แลว นอ
นคิด
ก็ยังคิดไมออก จะลองใ ก็แลว
แบบสอบถามดานลางน ช
แผนที่นําทางดูกอนก็ได ี้ใหเปน
อย
อาจจะทําใหมองเห็นตัว างนอย
ตน
ของเราไดมากยิ่งขึ้น
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ก. ชอบเลนกีฬาเปนทีม
ข. ชอบตอจิ๊กซอว หรือเลนปริศนาอักษรไขว
ค. มีความสุขเมื่อเพื่อนมาขอคําแนะนํา
ง. ชอบโทรศัพท
จ. ชอบขีดเขียนแตงเติมรูปภาพหรือขอความเลน
ในสมุด
ฉ. มีความอยากรูอยากเห็นในหลายๆ เรื่อง

ก. ชอบอยูกลางแจงมากกวาในบาน
ข. วิชาโปรด คือ คณิตศาสตร
ค. การตัดสินใจดวยตัวเองเปนสิง่ สําคัญสําหรับเรา
ง. เมื่อมีปญหาจะขอคําแนะนําจากผูอื่น
จ. อยากเปนผูเลนละครมากกวาดูละคร
ฉ. ชอบสังเกตและสนใจสภาพอากาศ ตนไม
หรือสัตว

ก. สนุกกับการทํางานประเภททําสวน ทําอาหาร
ซอมจักรยานหรือรถยนต เย็บผา
ข. จดรายการสิ่งที่ตองทําเสมอ
ค. เมื่อตองหารายได อยากลองทํางานของตัวเอง
มากกวาเปนลูกจางในบริษัทขนาดใหญ
ง. มีความสุขเมื่อไดชวยเหลือผูอื่น
จ. ชอบใชจินตนาการและเขียนนิยาย
ฉ. วิชาโปรด คือ วิทยาศาสตร

ก. ชอบเลี้ยงสัตว
ข. ลายมือสวย และอานงาย
ค. คงจะมีความสุข ถาไดเปนผูวาราชการจังหวัด
หรือปลัดกระทรวง
ง. ชอบเขียนจดหมายถึงเพื่อน หรือชอบเขียน
บันทึก
จ. อยากทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม
ฉ. ชอบแยกสวนประกอบของสิง่ ตางๆ เพือ่ ดูวา
มันทํางานอยางไร

ก. ชอบงานที่ตองใชอุปกรณ และเครื่องมือ
ข. ชอบหองที่สะอาดเรียบรอย
ค. ไมอายที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
หรือยกมือตอบคําถามในหองเรียน
ง. ชอบทํางานเปนกลุมมากกวาทํางานคนเดียว
จ. ชอบตกแตงหองสวนตัวใหม
ฉ. ชอบอานวารสารประเภทสารคดี หรือการเมือง

ก. อยากจะขี่จักรยานมากกวาดูโทรทัศน
ข. ชอบใชคอมพิวเตอร
ค. คิดวาเปนหัวหนาทีมที่ดีเยี่ยม
ง. สามารถทําความรูจักกับเพื่อนใหมๆ ไดงาย
จ. วิชาโปรด คือ ดนตรี หรือศิลปะ
ฉ. ใหความใสใจ / ความสําคัญตอสิ่งแวดลอม
ที่มา: www.set.or.th/education

tion

รวมจํานวนขอที่เลือก (อยาแอบดูคําตอบ จนกวาจะตอบคําถามและรวมจํานวนขอแลว)
ก.
ข.
ค.

ขอ ง.
ขอ จ.
ขอ ฉ.

ขอ
ขอ
ขอ

ขอที่ไดผลคะแนนมากที่สุด
“นี่ละตัวฉัน และงานที่เหมาะสม”

ชอบกิจกรรมที่ตองมีการปฏิบัติ ไมยุงยาก และตรงไปตรงมา
เชน การทํางานกับเครื่องจักร/สิ่งของ มักจะมีปญหาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ไมชอบแสดงตนใหเปนที่สนใจ มีความเปนระบบ
ระเบียบ และยึดถือคานิยมในการดําเนินชีวิต
เหมาะกับอาชีพงานชางฝมือและกลางแจง ไดแก วิศวกรโยธา
ครูสอนกีฬา นักบิน เกษตรกร สัตวแพทย เจาหนาที่รักษาปา
ชางออกแบบสวน สถาปนิก ผูรับเหมากอสราง ชางไม ชางกออิฐ
นักดับเพลิง เปนตน

ข. บุคลิกภาพแบบที่ทําตามระเบียบแบบแผน (Conventional)
มักจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอยางเครงครัด สนใจในสิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรม
มากกวานามธรรม ชอบทําตามมากกวาทีจ่ ะริเริม่ สิง่ ใดใหมเอง เจาระเบียบ
ไมยืดหยุน และมักจะเปนผูตาม
เหมาะกับอาชีพดานงานสํานักงาน ไดแก โปรแกรมเมอร นักเทคนิค
ทางการแพทย นักบัญชี สมุหบัญชี นักการธนาคาร นักวิเคราะห
ทางการเงิน บรรณารักษ เปนตน

ค. บุคลิกภาพแบบกลาคิดกลาทํา (Enterprising)
มีความเปนผูนํา กลาไดกลาเสีย มั่นใจในตนเองทั้งความคิดและ
การกระทํา เปนอิสระ สนใจที่จะควบคุม มีอํานาจเหนือสิ่งตางๆ
มีทักษะทางภาษา ไมชอบคิดแบบนานๆ และไมสนใจที่จะตอง
เดินตามแบบแผนเสมอไป
เหมาะกับอาชีพดานงานจัดการและคาขาย ไดแก เจาของธุรกิจ
ผูบริหาร ทนายความ ผูจัดการโรงแรม นักการเมือง ครูใหญ
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรบุคคล เปนตน
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ก. บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไมคิดฝน นิยมความจริง (Realistic)

ง. บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่นๆ (Social)
ชอบเขาสังคมและใหความรูความเห็นกับคนอื่นรอบๆตัวราเริง
มีความรับผิดชอบและใสใจในงาน พูดเกง ตองการเปนที่สนใจของ
ทุกคน หลีกเลี่ยงการคิดซับซอน มักแกปญหาโดยใชความรูสึกและ
ใสใจความรูสึกของคนรอบขาง
เหมาะกับอาชีพดานบริการ การศึกษาและสังคม ไดแก ครู แพทย
นักโฆษณา นักขาว ผูรายงานขาว นักสังคมสงเคราะห พยาบาล
นักจิตวิทยา พนักงานขายของรานคาปลีก พนักงานเก็บเงิน พนักงาน
ตอนรับ เปนตน
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จ. บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)
รักความอิสระ สนใจเรื่องของนามธรรม ใชอารมณเปนใหญ
เปนตัวของตัวเอง มีความโนมเอียงที่จะชอบไปทางศิลปะ มีความคิด
ริเริ่ม ไมชอบการปฏิบัติตามแบบแผนและการเลียนแบบ
เหมาะกับอาชีพดานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม ไดแก นักแสดง
ศิลปน นักดนตรี นักเขียน นักออกแบบเครื่องแตงกาย ชางภาพ
ผูออกแบบทาเตน สถาปนิก เปนตน

ฉ. บุคลิกภาพแบบที่ตองการใชเชาวนปญญา (Investigative)
เปนนักคิด มีนิสัยชอบวิเคราะหใครครวญสิ่งตางๆ ที่ผานเขามา
ชอบแกปญ
 หาทีท่ า ทายความคิดและสลับซับซอน แตไมไดเปนผูป ฏิบตั ิ
ที่ดี ไมยึดติดกฎเกณฑและแบบแผนตางๆ หลีกเลี่ยงการอยูรวมกลุม
และไมชอบเลียนแบบ
เหมาะกับอาชีพดานงานวิทยาศาสตรและเทคนิค ไดแก นักวิทยาศาสตร
ตํารวจ นักสืบ นักวิจยั ทางการแพทย จิตแพทย ศาสตราจารย วิศวกร
เครื่องกล วิศวกรไฟฟา นักวิจัยการตลาด นักธรณีวิทยา คนทํางาน
ดานกฎหมาย เปนตน

งานนี้สิ… ใชเลย

เมื่อได “งานในฝน” แลว สิ่งที่ตองเดินหนาตอไป
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คือ หาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เพื่อที่จะประเมินตัวเองวา ความสามารถและ
ศักยภาพที่เรามีอยู เหมาะสมกับความฝนแลวหรือยัง
ถาหากคําตอบ คือ “ยัง” และไมคิดจะทอถอย ก็ตองเริ่ม “ติดอาวุธ”
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใหเทาเทียมกับงานในฝน
การติดอาวุธในหลายๆ กรณีไมมคี า ใชจา ย ไมวา จะเปนการเขารวมงานสัมมนา
การฝกงาน แตในบางกรณีมีคาใชจายที่ไมใชเงินจํานวนนอยๆ เลย เชน การศึกษา
ตอในระดับปริญญาโท หากเรียนในประเทศคาใชจายอยูในหลักแสน แตถาคิดจะ
เปน “นักเรียนนอก” ตองขยับเปนหลักลาน

เรียนตอนอก

ทํางาน
หาประสบการณ
อบรม สัมมนา

study
work

วางแผน

experience

อยากใหเตรียมใจไวหนอย กับความจริงที่อาจจะโหดราย เพราะไมใชทุกคนที่จะได
ทํางานที่ชอบเพราะฉะนั้นอยาลืมมองหา “อาชี พ ทางเลื อ ก” ในกรณีที่งานในฝน
อาจเปนไดแคความฝนที่ยังไมเปนความจริงซึ่ง “ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ” ที่เราตองหา
ใหครบนั้น ควรจะครอบคลุมในเรื่องตางๆ ตอไปนี้

home office บริษั ทเอกชน

ราชการ

2. ความมั่นคง
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1. ระดับรายได
ในแตละอาชีพมีระดับรายได
ที่แตกตางกัน บางอาชีพรายได
อยูในระดับมาตรฐาน ขณะที่
บางอาชีพรายไดสงู ลิบ ไมยกเวน
กระทั่ง “เด็กจบใหม” หรือแม
แตในอาชีพเดียวกัน แตอยูใน
องค ก รที่ แ ตกต า งกั น ก็ ทํ าให
รายไดตางกันไปดวย และที่
มนุษยเงินเดือนจะลืมไม ไดเลย
คือ โบนัส

ในหนาที่การงาน

คงไมมีใครอยาก “ตกงาน
อยางไมเต็มใจ” แนๆ เพราะ
ฉะนั้ น ความมั่ น คงจึ ง เป น อี ก
ประเด็น หนึ่งที่มองขามไมได
โดยทั่วไปบริษั ทเอกชนเล็กๆ
อาจจะไม ม่นั คงเทากับบริษัท
ขนาดใหญ ขณะทีบ่ ริษัทเอกชน
ขนาดใหญก็อาจจะไมม่นั คง
เทากับการเปนขาราชการ

3. สวัสดิการที่มีให
บางครั้ ง รายได อ าจจะ
ไม ใ ช เครื่องดึงดูดที่ดีเทากับ
สวัสดิการที่ไดรับจากนายจาง
เพราะในหลายองคกรมัดใจ
พนักงานดวยสวัสดิการทีอ่ าจจะ
หาไมไดในองคกรอื่นๆ เชน
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ที่ไมเฉพาะตัวพนักงาน แตยงั
เผื่อแผไปถึงครอบครัวดวย

4. สถานที่ทํางาน
หมายรวมถึงการเดินทางจากทีพ่ กั ไปทีท่ าํ งานและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพราะคงจะดี
ถาการเดินทางไปทํางานใชเวลาไมเกิน 30 นาที ไมตองฝาฟนกับสภาพการจราจรติดขัด
ซึ่งในทายที่สุดอาจจะตองเลือกระหวางทํางานใกลบาน หรือยายไปพักใกลที่ทํางาน

ผูบริหาร

5. โอกาสเติบโต

ใครจะอยาก “แปก” ไปตลอด เพราะคง
ไมสนุกแนถา 10 ปผานไปแลวยังนั่งทํางาน
เดิมๆ อยูที่โตะตัวเดิม ในตําแหนงเดิม โดย
ไมมีวี่แวววา จะไดขยับไปไหน ถาไมอยาก
ใหเหตุการณนี้เปนจริงก็ตองมองหาองคกร
ที่สนับสนุนใหพนักงานแสดงความสามารถ
ใหโอกาสในการกาวหนา

บางทีนี่อาจจะเปนหมัดน็อกที่ทําใหเด็ก
จบใหมอยูไ มยดื เพราะเขากับวัฒนธรรมองคกร
ไมได ซึง่ แตละองคกรมีวฒ
ั นธรรมของตัวเอง
เปนองคกรที่เนนการแขงขัน การรวมมือ
การทํางานเปนทีมหรือการสนับสนุนดาวเดน
เพราะฉะนัน้ กอนทีจ่ ะเลือกองคกรทีจ่ ะรวมงาน
ดวยก็อยาลืมทําใหแนใจวา “พรอมรับ” กับ
สิ่งที่จะตองเจอ

แตบางครั้งเราก็อาจจะไมมีสิทธิเลือก เพราะสมัยนี้ในบางสายอาชีพ “งานดีๆ” หายาก
จริงๆ และสําหรับคนทีม่ คี าํ วา “เจาของกิจการ” วิง่ พลานอยูในหัว ก็ตอ งศึกษาความเปนไปได
ทางธุรกิจ ซึง่ บอกไดเลยวา การเปนเจาของธุรกิจสมัยนีไ้ มยาก แตจะทําใหประสบความสําเร็จ
อยางยั่งยืนทําไดยาก
เคล็ดลับ อยูต รงทีถ่ า เรามุง มัน่
ในวิชาชีพนัน้ จริงๆ

พยายามแทรกตัวเขาไปอยูในนั้นใหได

เพื่อสรางประสบการณ

โดยที่ยังไมตองคิดถึงความยิ่งใหญขององคกร
โดยมีสิ่งหนึ่งที่ตองทําควบคูกันไป คือ

อยาหยุดที่จะเรียนรู

และเชื่อไดเลยวา
ในที่สุดงานในฝนจะเดินเขามาหาเราเอง

งานในฝนจะ

เดินเขามาหา

เราเอง
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6. วัฒนธรรมองคกร

ลูกจาง

แคหนึ่งยังไมถึงใจ

จะมีทําไมแคหนึ่ง ถาเราสามารถมีไดถึงสอง สาม แและสี่…

ไมไดยยุ งสงเสริมใหมกี ก๊ิ กุก กัก๊ แตหมายถึง “แหลงรายได” ตางหาก ทีไ่ มควรมีแค
แหลงเดียว ถาไมนับรายไดที่มาแบบฟลุกๆ ที่เรียกวา “ลาภลอย” แลว แหลงรายได
ของคนทั่วๆ ไปจะมีอยู 4 ทางดวยกัน คือ
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1. รายไดจากการทํางานประจํ
S M T W Th F Sa

เงินเดือนออก

31
“มนุษยเงินเดือน” ทุกคนรูจ กั และเขาใจมันดี โดยรายไดจากแหลงนีจ้ ะมีกาํ หนด
เวลาชัดเจน เชน เดือนละครั้ง หรือจายทุกครึ่งเดือน ในจํานวนเงินที่แนนอน

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

2. รายไดเสริม
ือเองคะ

เกิดจากการทําอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจําทีท่ าํ อยู ซึง่ สําหรับ “วัยรุน ยุคนี”้
คงแทบจะไมตองแนะนําอะไรมาก เพราะนาจะรูจักและคุนเคย เพียงแตหลายคนอาจจะ
ยังไมเคยทดลองทํา ไมวาจะเปนการทํางานพิเศษในวันหยุด ทํางานฝมือขายบน
ตลาดออนไลน เปดทายขายของ หรือ จะใชความสามารถพิเศษที่มีอยูใหเปนประโยชน
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
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ขายของทําม

3. รายไดจากการเปนผูประกอบการ
ซึ่งนาจะเปนแหลงรายไดที่ “วาที่บัณฑิต” หลายๆ คนอยากมี โดยเฉพาะคนที่ฝนใหญ
ไมอยากเปนลูกจาง ตั้งปณิธานแนวแนไววา จบออกมาจะทําธุรกิจสวนตัว แตตองบอกวา
“งานนี้ไมงาย” แถม “รายไดไมแนนอน” ทําใหบริหารเงินไดยาก
แตไมใชวา จะเปนไปไมได เพียงแตตอ งใหแนใจวา มีความพรอมทีจ่ ะทําธุรกิจนัน้ จริงๆ
ซึง่ อาจจะยอนกลับไปเริม่ ตนทีก่ ารเปนลูกจาง เพือ่ เรียนรูง านและสัง่ สมประสบการณไวกอน
ก็ไมเสียหาย หรือ อาจจะเริ่มตนจาก “อาชีพเสริม” แลวคอยๆ ขยับขยายจนกลายเปน
ผูประกอบการในที่สุด
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SET

4. รายไดจากการลงทุน

BANK

เปนรายไดจากดอกเบี้ย เงินปนผล คาเชา และกําไร
จากการซื้อ (ถูก) ขาย (แพง) ซึ่งรายไดในกลุมนี้ ถือเปน
รายไดท่ีไดมาแบบสบายๆ เพราะไมตอ งลงแรง แตตอ งลงเงิน
และตองลงมือหาความรู (ติดตามรายละเอียดไดในตอน
“รูขยายดอกผล”)
แตไมวาจะทํางานอะไร มีรายไดมาจากแหลงไหนบาง
การไดทํางานที่รัก ถือเปนลาภอันประเสริฐ เพราะจะเปน
การทํางานที่มีความสุข

แตจะมีความสุขยิ่งกวา ถา “รักงานที่ทํา”

เพราะทุกอาชีพมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสําคัญ แมวาจะ
เปนแค “ฟนเฟองเล็กๆ”
แมวา หลังจากนีเ้ ราจะคุยกันถึงแตเรือ่ งเงินๆ ทองๆ แตอยากจะบอกไววา
และคนทีม่ เี งินเยอะทีส่ ดุ ไมไดมคี วามสุขมากทีส่ ดุ

เงินไมใชทกุ อยางในชีวติ
แตความสุขอยูที่คําวา “พอ”

รูเก็บ : เก็บออมกอนใชจาย
หวังวา “พี่ป 4” จะยังจําความรูสึกสนุก ตื่นเตน ดีใจ ของการหยอดกระปุกได
แตพอโตขึน้ เรือ่ ยๆ เงินในกระปุกของหลายคนอาจจะลดลงเรือ่ ยๆ ชักเริม่ ไมสนุกกับ
การหยอดกระปุกเสียแลว เพราะมีเรือ่ งใหตอ งจับจายใชสอยเต็มไปหมด และการออม
ก็กลายเปนเรือ่ งในอันดับทายๆ ทีจ่ ะคิดถึง
นอกจากนี้ ยิง่ ไมตอ งคิดใหเปลืองสมอง ถามี “ตูเ อทีเอ็มเคลือ่ นที”่ อยูท บ่ี า น ทําให
เงินคาขนมไมเคยขาดมือ
แตหลังจากนี้ ทีจ่ ะตองรับผิดชอบชีวติ การเงินของตัวเอง นาจะเปนเวลาทีต่ อ งกลับ
ไปสนุกสนานกับการหยอดกระปุกเหมือนเด็กๆ ดวยวัตถุประสงคแบบผูใ หญๆ ไมวา
จะเปนการออมเพือ่ อนาคต ออมเพือ่ ซือ้ รถยนต ออมเพือ่ ซือ้ บาน ออมเพือ่ สรางความ
มัง่ คัง่ ในชีวติ ออมเพือ่ วัยเกษียณ
แตวัตถุประสงคการออมขอแรกที่ตองเริ่มตน คือ การออมไวเผื่อฉุกเฉิน
เพราะ “ชีวิตเปนเรื่องไมแนนอน” ไมมีใครรูเลยวา ในวินาทีถัดไป
อะไรจะเกิดขึน้ และไมอยากจะคิดเลยวา ชีวติ จะเปนอยางไรในวันทีจ่ าํ เปนตองใชเงิน
แบบกะทันหัน แตเมือ่ ลวงมือลงไปในกระเปาแลวพบวา มันวางเปลา

เงินออม

ของใชจาํ เปน

อาหาร

ของทีอ่ ยากได
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ยอนวัยไปหยอดกระปุก

ลองใชวธิ อี อมแบบเด็กๆ ที่ใชไดดีในผูใ หญ คือ แบงกระปุกเงินออมออกเปน 4 กระปุก
(หรือ 4 บัญชี) โดยทีแ่ ตละกระปุกมีวตั ถุประสงคทแ่ี ตกตางกัน

กระปุกแรก เป็น บัญชี
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สําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน
เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ
ตกงาน ซึ่งบัญชีนี้ควรมี
เงินประมาณ 3-6 เทาของ
ค า ใช จ า ยในแต ล ะเดื อ น
(และกอนที่จะไปเริ่มตนที่
กระปุกตอไปควรจะทําให
กระปุกนี้เต็มเสียกอน)

กระปุกที่สอง เปนบัญชีเงินออมสําหรับเปาหมายระยะสั้นหรือ

ระยะปานกลาง เชน เก็บเงินดาวนรถ ดาวนบา น หรือแมกระทัง่
เพือ่ การทองเทีย่ ว
60+

กระปุกที่สาม ยังคงเปนบัญชี กระปุกที่สี่ บัญชีเพือ่ การลงทุน

เงินออม แตเปนการออมที่มี
วัตถุประสงคเพือ่ ระยะยาว เชน
การออมเพือ่ วัยเกษียณ ใชแลว…
การออมไวสําหรับใชจายใน
วันที่ไมมีงานทํา จําเปนตอง
เริม่ วางแผนและเริม่ ออมตัง้ แต
วันที่เริ่มตนทํางานนี่ละ

แมจะเปนเงินจํานวนเล็กๆ นอยๆ
แตการแบงเงินออมออกไปลงทุน
(ไม ใชแคฝากเงินไวในบัญชีเงิน
ฝาก) นอกจากจะเปนการเริม่ ตน
เรียนรูเ รือ่ งการลงทุนแลว ยังสราง
โอกาสใหเงินไดงอกเงย

นั่นแน! แอบเถียงอยูในใจใชไหมละวา เด็กจบใหมรายไดนอยนิดอยางเรา แคเงินจะกินจะใช
ยังไมพอ แลวจะเอาเงินเหลือที่ไหนไปออม ตั้ง 3-4 กระปุก
เรื่องนี้ไมยาก แคตองลองคิดกลับหัวแบบคนรุนใหมกันสักหนอย เพราะคนธรรมดาๆ
มักจะคิดวา เงินออม คือ เงินทีเ่ หลือจากการใชจา ย แตผลสุดทายคือไมเคยมีเงินเหลือจากการใชจา ย
ก็เลยไมมเี งินเหลือมาออม
คน
รายได - คาใชจา ย = เงินออม รุน เกา
แตถา เปนคนรุน ใหมอยางเรา จะกลับหัววิธกี ารออมนิดหนอย คือ แทนทีจ่ ะรอใหมเี งินเหลือ (ซึง่ มัน
ไมคอ ยเหลือ) แลวคอยออม เปลีย่ นมาเปนแบงเงินออมออกมากอน แลวเหลือเทาไรจึงคอยเอาไปกิน
ไปใช วิธกี ารนีถ้ อื วา เปนการ “จายใหตวั เองกอน”

คน
รุน ใหม รายได - เงินออม = คาใชจา ย

ออมเทาไรถึงจะดี
เมือ่ ไดวธิ กี ารออมแบบคนรุน ใหมกนั แลว คําถามถัดไป คือ แลวจะออม

เดือนละกีบ่ าท ถึงจะสมศักดิศ์ รี คงตองบอกวา แลวแตความเหมาะสม ใครออมมาก
ก็ไดมาก ใครออมนอยก็ไดนอ ย

ออมตามกําลัง เพราะอดออม ไมใชอดอยาก

แตสาํ หรับการเริม่ ตนทีด่ ี ตัวเลขทีเ่ หมาะสมนาจะอยูที่ 10% ของรายได เพราะ
ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป เชน ถาเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มตนที่เดือนละ
15,000 บาท ก็ควรจะหักเงินออกไปออมเดือนละ 1,500 บาท สวนทีเ่ หลือ 13,500 บาท
จึงคอยนําไปใชใหสบายใจ

แรกๆ อาจจะทําใจไดยากสักหนอย แตเชื่อเถอะวา ทําไปสักพัก

ก็จะชินไปเอง และวิธีที่จะชวยทําใหชินไดงายขึ้น คือ การใชบริการหักเงิน
อัตโนมัติเมื่อมีรายไดเขามาในบัญชี แตจะหักไปเก็บไวในบัญชีเงินฝากอีกบัญชี
หนึ่ง หรือจะหักออกไปลงทุนก็ขึ้นอยูกับความพอใจ
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แตไมวา จะออมมาก ออมนอย ขอแคอยาเบียดเบียนตัวเอง

วิธกี ารหักเงินแบบอัตโนมัตจิ ะชวยใหการออมของเราบรรลุเปาหมายไดดขี น้ึ

เพราะจะเหมือนกับวา เราไมเคยมีเงินจํานวนนั้นอยูในบัญชี แลวทําเปนเผลอๆ
ลืมๆ ไปสักแค 1 ป ลองกลับไปดูตัวเลขเงินออมแลวรับรองจะตกใจ เพราะเงินที่เรา
ลืมไปแลวเดือนละ 1,500 บาท จะกลายเปน 18,000 บาท แบบไมรูตัว (นี่ยังไมรวม
โอกาสที่จะไดดอกผลเพิ่มเติมนะเนี่ย)
หลังจากนี้เมื่อเริ่มรูสึกชินและตื่นเตนกับเงินออมที่เพิ่มขึ้นแลวจะลองทาทายตัวเอง
ดวยการเพิ่มสัดสวนเงินออมใหมากขึ้นเปน 20% หรือ 30% ก็ไมผิดกติกา ถาไมทํา
ใหชีวิตเดือดรอน
แตถา พยายามแลว พยายามอีก ก็ทาํ ใจหักเงินออมออกกอนไมได เพราะนัน่ ก็นา ซือ้
นี่ก็นาสนไปเสียหมด จะลองใชวิธีการออมแบบบวกเพิ่ม โดยใชตัวเลข 10% เชนเดิม
แตคราวนี้เปน 10% ของคาใชจาย โดยตั้งปณิธานใหมั่นวา ทุกครั้งที่จายเงินออกไป
จะตองออมเงิน 10% ของคาใชจาย
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ตัวอยางเชน หลังจากชอปปงเสื้อผารองเทากระเปารวมกันแลว 1,000 บาท เมื่อกลับ
ถึงบานอยารอชาควักเงินออกมา 100 บาท แลวหยอดกระปุกใสไปในบัญชีเงินออม และทํา
แบบนี้ทุกครั้ง ทุกวัน
เพียงเทานี้ ไมวาจะชอปกระจายแคไหนก็ยังมีเงินออม แตอยาขี้โกงแอบแคะกระปุก
เอาเงินออกไปชอปปงอีกก็แลวกัน
อยางไรก็ตาม ไมอยากแนะนําใหใชวิธีการนี้ถาไมจําเปน เพราะถาอยากออมมากๆ ก็ตอง
ใชจายมากๆ หรือเงินออมที่เพิ่มพูนขึ้นก็เปนเพราะเราจายเงินไมยั้ง ซึ่งไมใชสัญญาณที่ดีเลย

กระตายกับเตา ในโลกการออม
การเริ่มตน
ของการออม

เคยฟงนิทานเรื่อง “กระตายกับเตา” ไหม ในนิทานกระตายพายแพใหเตาแบบราบคาบ
เพราะความขี้เกียจของเจากระตาย ที่แมวาจะวิ่งออกจากจ�ดสตารทมาเร็วกวา แตก็ไปแอบงีบ
พักเหนื่อย ทําใหเจาเตาตวมเตี้ยมเขาเสนชัยไดกอน
แตถาเปนโลกของการออม รับรองวา กระตายจะไมมีทางแพเตาอยางเด็ดขาด เพราะถา
เปรียบเทียบแลว กระตายก็คอื คนออกตัวเร็วเริม่ ตนออมกอนเตา แตพอเดินไปสักพักก็เริม่ เหนือ่ ย
เลยขอออกไปนอนพักเอาแรง ในตอนนั้นเองที่เตาเริ่มตนออกเดินทาง แตที่เสนชัย เงินออม
ของกระตายก็ยังมีมากกวาเตาที่แสนเชื่องชา นั่นเพราะในโลกของการออม

เคล็ดลับแหงชัยชนะอยูที่ “การเริ่มตน”

คนทีเ่ ริม่ ตนออมเร็วกวาจะไดเปรียบคนทีเ่ ริม่ ตนชา เพราะ “พลังของดอกเบีย้ ทบตน” ทีช่ ว ย
ใหเงินออมงอกเงยขึ้นได แมวาจะหยุดออมเงินไปแลว กรณีของเตากับกระตาย ถากระตาย
เริ่มออมตั้งแตอายุ 20 ป เดือนละ 1,000 บาท และทําแบบนี้ทุกเดือนไปจนอายุ 40 ป แลวก็
หยุดพักเลิกออม แตเงินทั้งหมดที่กระตายออมมาตลอด 20 ป ยังไมหยุดทํางาน มันเดินหนา
ตอไปโดยไดรบั ดอกเบีย้ เฉลีย่ ปละ 2% ไปจนกระทัง่ กระตายอายุครบ 60 ป เงินออมของกระตาย
จะงอกเงยขึ้นมาเปน 439,638 บาท
ในขณะที่เตามาเริ่มออมเมื่ออายุ 40 ป ดวยจํานวนเงินและดอกเบี้ยเทากับกระตาย และ
ออมตอเนือ่ งไปจนอายุ 60 ป (รวมระยะเวลาการออม 20 ปเทาๆ กัน) แตเตาก็จะมีเงินเพียง
294,796 บาทเทานัน้ หรือถาเตาตองการมีเงินออมแซงหนากระตายใหไดละ ก็ เตาตองออกแรง
ใหมากขึน้ โดยการออมเพิม่ เปนเดือนละ 1,500 บาท แทนทีจ่ ะเปนเดือนละ 1,000 บาท

แลวทีนี้เราอยากจะเปน “กระตาย” หรือ “เตา” ในโลกของการออม
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story

ที่อยูของเงินออม
ในวัยเด็ก (ถายังพอจะจํากันได) หลังจากทีห่ ยอดเหรียญจนแนนกระปุกแลว ก็ไดเวลา
“แคะกระปุก” แลวรวบรวมเงินไปฝากธนาคาร
แตในวัยผูใหญ (อยางเราๆ) แลว ที่อยูของเงินออมไมไดมีแคในกระปุกออมสิน หรือ
ในบัญชีเงินฝากอีกแลว
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การฝากเงินไวกบั ธนาคาร มีไวแคพอใหใชสอยในชีวติ ประจําวันและเผือ่ ฉุกเฉินก็พอแลว
เพราะการทิง้ เงินออมเอาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยจาํ นวนมากๆ ไมใชเรือ่ งทีเ่ หมาะสมนัก
เพราะเทากับวา เราปลอยโอกาสดีๆ ทีจ่ ะทําใหเงินออมงอกเงย นัน่ เพราะดอกเบีย้ เงินฝาก
สําหรับการฝากเงินแบบออมทรัพยนน้ั นอยมาก และมันจะนาเศรามากขึน้ ถาเกิดในชวงนัน้
“อัตราเงินเฟอ” อยู ในระดับที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก เพราะมันจะทําใหเงินออมอัน
นอยนิดของเราเติบโตไมทันเงินเฟอ จึงเหมือนกับวา เงินจํานวนเทาเดิม แตมูลคาของเงิน
นอยลงเรื่อยๆ และนั่นคือสถานการณที่เราเจออยูในทุกวันนี้
เพราะไมวาจะหันไปทางไหนก็มีแตของแพง เมื่อกอนถามีเงิน 40 บาท ในกระเปา
ออกจากบานไปกินกวยเตี๋ยวปากซอยได 2 ชาม อิ่มจนพุงกาง แตมาวันนี้เงินติดกระเปา
ยังเปน 40 บาทเทาเดิม แตท่ีไมเหมือนเดิม คือ กวยเตีย๋ วหนาปากซอยไมไดราคาชามละ
20 บาทอีกแลว เพราะฉะนั้นหมดโอกาสที่จะกินชามที่สอง นี่ละคือผลของ “เงินเฟอ”
ทีนี้ก็มาดูกันวา นอกจากกระปุกออมสินกับธนาคารแลว เรามีชองทางการออม
อะไรบาง ที่นาสนใจ

BANK

สลากออมสิน และ สลาก ธ.ก.ส.

ประกันออมทรัพย

สหกรณ

เปนการออมระยะยาวในอีกรูปแบบหนึง่ ทีน่ า จะ
ยังไมคอ ยคุน หูกนั สักเทาไร แตเชือ่ ไดเลยวา หลังจาก
ทํ า งานมี ร ายได ไ ปสั ก ระยะจะต อ งคุ น เคยกั บ
การออมในรูปแบบนี้ เพราะจะมีผหู วังดีมาเชิญชวน
ใหเราออมเงินกับประกันชีวติ แบบออมทรัพยแนๆ
รูปแบบการออมคลายกับการฝากประจํา โดย
สามารถเลือกระยะเวลาการออมได ซึง่ มีตง้ั แต 5 ป
10 ป 15 ป หรือนานกวานัน้ ซึง่ เงินทีเ่ รานําไปออม
จะเรียกวา “เบีย้ ประกัน” ทีม่ กั จะจายกันเปนรายป
จะแบงเปนรายไตรมาส หรือรายเดือนก็พอได
เมือ่ รับเงินออมจากเราไปแลว บริษัทประกันจะนํา
เงินนั้นไปหาดอกผล แลวจายผลตอบแทนใหเรา
ตามทีต่ กลงกันไวตง้ั แตตอนทีซ่ อ้ื ประกัน ซึง่ บางครัง้
คนขายประกันมักนําผลตอบแทนสูงๆ เปนรอยๆ
เปอรเซ็นตมาชักจูงใจ (ถูกตอง “ผลตอบแทน
เปนรอยๆ เปอรเซ็นต”)
แตถา นําเอา “ผลตอบแทนเปนรอยๆ เปอรเซ็นต”
มาคิดเปนผลตอบแทนตอปแลว เรานาจะไดสูง
กวาดอกเบี้ยของตราสารหนี้ระยะยาวนิดหนอย
แตขอ ดีของการออมในรูปแบบนี้ คือ เรามัน่ ใจไดวา
จะไดเงินออมตามเปาหมายแนนอน แมวาเราจะ
“จากไป” กอนที่ประกันออมทรัพยจะครบอายุ

เปนสถาบันการเงินทีร่ ะดมเงินจากสมาชิก
โดยการ “ขายหุน” และนําเงินที่ระดมไดนั้น
ไปบริ ห ารจั ด การเพื่ อให ไ ด ด อกผลงอกเงย
ตามวัตถุประสงคของสหกรณแตละประเภท
ซึ่ ง หลั ก การของสหกรณ ก็ เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให
สมาชิกไดออมเงิน ใหความชวยเหลือ และ
รักษาผลประโยชนของสมาชิก
แต ส หกรณ ที่ จ ะเป น เครื่ อ งมื อ การออม
ของมนุษ ยเงินเดือน ก็คงจะเปน สหกรณ
ออมทรัพย ซึ่งหลายหนวยงาน หลายบริษัท
มีสหกรณออมทรัพยเปนของตัวเอง เพื่อเปน
ทางเลือกในการออมเงินอีกทางหนึ่ง และยัง
เปนแหลงเงินกูใหกับสมาชิกที่ตองการกูยืม
อีกดวย โดยผลตอบแทนทีส่ มาชิกไดรบั เรียกวา
“เงินปนผล” ซึ่งโดยมากมักจะดีกวาดอกเบี้ย
เงินฝาก
นอกจากนี้ การออมในรูปแบบนี้มักจะเปน
การหักจากเงินเดือน ที่ทําใหเราไมมีโอกาส
ไดแตะตองเงินจํานวนนัน้ แตนเ่ี ปนวิธกี ารออม
ดีที่สุด (จําไดมั้ย) คือ
รายได - เงินออม = คาใชจาย
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เงินออมในรูปแบบนีร้ ปู แบบคลายการฝากประจํา เพราะมีกาํ หนดเวลาในการฝากแนนอน เชน
3 ป หรือ 5 ป และจะไดรบั ดอกเบีย้ แบบเดียวกับการฝากเงิน โดยทีด่ อกเบีย้ ก็ไมไดสงู กวา
ดอกเบีย้ เงินฝากมากนัก แตกน็ า สนใจสําหรับคนทีห่ วังวาจะ “โชคดี” เพราะวา จะไดลนุ ถูกรางวัล
เปนของแถม ถาโชคเขาขางก็มีสิทธิถูกรางวัลเลขทายคลายกับถูกสลากกินแบงรัฐบาล และถา
โชคดีสดุ ๆ มีโอกาสถูกรางวัลใหญ ทีแ่ มวา โอกาสดวงดีถกู แจกพ็อตจะมีอยูน อ ยมาก แตการเสีย่ งดวง
ดวยสลากออมสิน กับ สลาก ธ.ก.ส. นาจะดีกวาไปเสีย่ งดวงในแบบอืน่ ๆ เพราะอยางนอย “เงินตน”
ไมหายไปไหน

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

ถามีฐานะเปน “ลูกจาง” ไมวาจะเปนลูกจาง
ของบริษั ทเล็กๆ หรือบริษั ทใหญๆ จะตองมี
“ประกันสังคม” ซึง่ สวนใหญเรามักจะเขาใจแควา
ประกันสังคมมีประโยชนแคสามารถใชบริการ
รักษาพยาบาลฟรีเวลาเจ็บปวยเทานัน้ แตจริงๆ
แลว ในจํานวนเงินทีเ่ ราและนายจางชวยกันจาย
สมทบใหกองทุนประกันสังคมนั้น สวนหนึ่ง
ถูกแบงออกไปเปนเงินออมเพือ่ วัยเกษียณ
แตเพราะประกันสังคมเปนเพียงแค “สวัสดิการ
ขัน้ พืน้ ฐาน” สําหรับอาชีพลูกจางเทานัน้ เพราะ
ฉะนัน้ เงินออมในวันนีท้ จ่ี ะถูกเปลีย่ นเปนเงินออม
เพือ่ วัยเกษียณจะมีจาํ นวนเล็กนอยมาก เมือ่ เทียบ
กับมาตรฐานชีวิตหลังเกษียณในแบบที่เราฝนไว
ดังนัน้ อยาวางใจกับเงินออมกอนนีม้ ากนัก

ถาเงินจากกองทุนประกันสังคมไมพอสําหรับ
ชีวิตหลังเกษียณ ก็คงตองหันมาพึ่ง “กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ” สําหรับพนักงานบริษัทเอกชน
หรือ “กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ”(กบข.)
สําหรับขาราชการ ซึ่งเปนการออมเงินเพื่อ
วัยเกษียณอีกรูปแบบหนึง่
ทัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และ กบข. ตอง
บอกวา เปนความใจดีของนายจาง เพราะเปน
กองทุนทีต่ ง้ั ขึน้ มาเพือ่ ใหลกู จางไดมเี งินออมไวใช
ในยามเกษียณ โดยนอกจากเราออมดวยตัวเองแลว
นายจางจะชวยออกเงินใหอกี สวนหนึง่ ดวย
สําหรับขาราชการ จะตองสะสมเงินเขา
กองทุนเดือนละ 3% ของคาจาง (สามารถออมเงิน
สะสมสวนเพิ่มไดอีก 1-12% และเมื่อรวมกับ
เงินสะสมปกติแลวไมเกิน 15% ของรายได) และ
รัฐบาลจะสมทบใหอกี 3% เทาๆ กัน
หากเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เราสามารถ
เลื อ กได ว  า จะออมเงิ น ไว ใ นกองทุ น เดื อ น
ละกี่เปอรเซ็นตของคาจางซึ่งมีตั้งแต 2-15%
และนายจางจะชวยสมทบเงินใหอีกสวนหนึ่ง
(ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่บริษั ทกําหนดไวในขอบังคับ
กองทุน)
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กองทุนประกันสังคม
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ชองทางการออม

ทั้งนี้ เราจะไดรับเงินที่สะสมเอาไวก็เมื่อเกษียณอายุ หรือลาออกจากงานเทานั้น ซึ่งในกรณี
ที่ลาออกอาจจะไมไดเงินสวนของนายจางมาเต็มจํานวนก็ได เพราะหลายๆ บริษัทจะมีกฎระเบียบ
ชัดเจนวา ลูกจางจะไดรับเงินสมทบจากนายจางเต็ม 100% เมื่อทํางานมาไมนอยกวา 5 ป
หลังจากเงินของเราและเงินของนายจางสะสมเขาไปในกองทุนแลว จะมีผจู ดั การกองทุนนําเงินนัน้
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”
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แตไมใช “มนุษยเงินเดือน” ทุกคนจะโชคดี เพราะไมใชบริษัททุกแหงที่จะมีกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
ดังนั้นหากโชคดี ไดอยู ในองคกรที่มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็อยาลังเลที่จะสมัครเปนสมาชิก
กองทุน และจะใหดี ถามีอัตราการจายเงินสะสมใหเลือกก็อยาลังเลที่จะเลือกสะสมในอัตรา
ที่สูงที่สุด เพราะนอกจากจะเปนการออมเพื่อวัยเกษียณแลว เรายังเหมือนไดเงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก
การสมทบของนายจางอีกดวย

+

นอกจากการออมในรปู แบบตางๆ นีแ้ ลว ขัน้ ตอไป
ของการออม คือ นําเงินออมไป “ตอยอด”

ใหออกดอกออกผล ผานการลงทนุ ในสินทรัพยทางการเงิน
และทรัพยสนิ ประเภทตา งๆ ไมวา จะเปน ตราสารหน้ี หุน
กองทุนรวม ทองคํา หรือจะขามขัน้ เปนอนุพนั ธ ก็ไมวา กัน
(แตคงตองอดใจไวไปคุยรายละเอียดกันในตอน รูขยาย
ดอกผล) หลังจากที่หยอดเงินใสกระปุกไปสักพัก เมื่อมี
เงินออมเพิ่มพูนจน “เต็มกระปุก” แลวถาจะตองเลือก
ระหวาง “รถคนั แรก” กับ “เงินลงทนุ กอนแรก” ก็ขอให
คิดถึงการลงทุนกอนที่จะคิดถึงการซื้อสินทรัพยท่ีไมสราง
รายได

รูใช : ใชเงินอยางฉลาด
สรางโอกาสเพิ่มเงินออม
เงิน…หามาได ตองใชใหเปน
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ใกลเขามาแลว ใกลทจ่ี ะมีเงินเดือนเดือนแรก หรือรายไดกอ นแรกกันแลว วาแตคดิ ไว
หรือยังวา อยากจะใชอะไร… ถาจะขอใหเขียนรายการ “ของทีอ่ ยากได” สงสัยวา จะยาว
เปนหางวาว และถาวันนัน้ มาถึง วันทีก่ าํ เงินกอนแรกทีเ่ ปนของเราเองออกไปเผชิญหนา
กับของที่อยากได เชื่อหรือไมวา ยังไมทันจะรูตัว เงินก็เกลี้ยงกระเปาเสียแลว

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

อยา

อยู

อยาง

อยาก

เหตุผล หรือ ขออาง
จริงๆ แลว เวลาที่เราอยากไดนั่น อยากซื้อนี่ มันสามารถแบงเปนประเภทคาใชจายตาม

คาใชจายนี้ตางกันอยางไร ไมตองไปถามใครอื่นเลย
เพราะดีทส่ี ดุ คือ “ถามใจตัวเราเอง” เพราะคาใชจา ยจําเปนในความเห็นของคนอืน่ มันอาจ
จะเปนแคคาใชจายฟุมเฟอยสําหรับเราก็ ไดและคําถามที่หัวใจกับสมองตองทํางานรวมกัน
คือ 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” ชิน้ ตอๆ ไปและตอๆ ไปไมรจู กั จบ
เงินหายไปไหนหมด

ใครขโมยเงินฉันไป
เวลาเปดกระเปาสตางคแลวเคยรูสึกตกใจ แลวอุทานออกมาดวยประโยคแบบนี้ ไหม…
“เฮย! เงินหายไปไหนหมด” แลวก็เผลอคิดวามีใครขโมยเงินเราหรือเปลา และทุกครั้งก็ได
คําตอบที่ทําใหปวดใจวา จริงๆ แลวไมมีใครขโมย แตเราขโมยเงินของเราเอง นั่นเพราะ
เราไมเคยจําไดเลยวา ในแตละวันเราใชจายอะไรไปบาง จํานวนเงินเทาไร กวาจะมารูตัวอีกที
ก็ตอนที่เงินเกลี้ยงกระเปา
เพราะฉะนัน้ ถาอยากรูว า เราขโมยเงินของตัวเราเองไปตอนไหน เทาไรบาง ก็ตอ ง “ติดตัง้
กลองวงจรปด” คอยตรวจสอบเสนทางเดินของเงิน นัน่ คือ การจดบันทึกรายได-คาใชจา ย
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ระดับความอยากได 2 แบบ คือ “มันจําเปนจริงๆ” กับ “ก็แคอยากได”
ถาอยากรูว า คาใชจา ยทีจ่ าํ เปนจริงๆ กับ คาใชจา ยที่ไมจาํ เปน แตแคอยากได ทัง้ สอง

การจดบันทึกรายได-คาใชจา ย ไมมอี ะไรยุง ยาก แคมสี มุดโนตเลมเล็กๆ ติดตัว กอนเขา
นอนก็หยิบขึ้นมาจดลงไปวา วันนี้ใชอะไรไปบาง จํานวนเงินเทาไร หรือจะใชเครื่องมือ
ที่ทันสมัยกวานั้นก็ไมวากัน โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือซึ่งทําใหการจดบันทึก
รายได-คาใชจายทําไดงายและสนุกขึ้นเยอะ
แตไมวา จะใชเครือ่ งมืออะไร สิง่ ทีต่ อ งทําเหมือนกัน คือ จดไปทุกวัน ทําอยางสมํา่ เสมอ
อยาไดขาด พอครบเดือนก็มารวบรวมรายการสักที แลวจัดแบงประเภทรายได-คาใชจาย
ออกเปนหมวดหมู
รายไดก็จัดแยกออกมาวา เปนรายไดที่มาจากทางไหนบาง เชน เงินเดือน รายไดพิเศษ
คาคอมมิชชั่น โบนัส รวมทั้งรายไดจากการลงทุน เชน กําไรจากการลงทุน เงินปนผล
ทางฝง คาใชจา ยก็เชนกัน นํามาจัดเปนประเภทของคาใชจา ย ซึง่ โดยทัว่ ไปมีอยู 3 กลุม
ใหญๆ คือ คาใชจา ยเพื่อการลงทุน คาใชจา ยคงที่ และคาใชจา ยผันแปร
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คาใชจายเพื่อการลงทุน
คือ เงินที่เรานําไปลงทุนหรือ
เงินออม เพื่อหวังผลตอบแทน
ในอนาคต ที่แนะนํากันไววา
ใหหักออกจากรายไดแลวนํา
ไปออมกอน แลวคอยนําสวน
ที่เหลือไปใชจาย

+

คาใชจายคงที่
คือ คาใชจา ยทีต่ อ งจายเปนงวดๆ
รูจํานวนเงินแนนอน และถา
คิดจะลดคาใชจา ยสวนนีอ้ าจจะ
ยากสักหนอย เชน คาเชาบาน
คาผอนรถ คาเบี้ยประกัน

+

หลังจากแบงรายได-คาใชจา ยออกเปนหมวดหมูเ รียบรอย
ก็ถึงเวลาแหงความตื่นเตน เพราะเราจะนําทั้งสองรายการ
มาลบกัน เพื่อดูวา เดือนที่ผานมารายไดมากกวาคาใชจาย
อยูเ ทาไร หรืออาจจะเปนรายไดนอ ยกวาคาใชจา ยอยูเ ทาไร

คาใชจายผันแปร
คือ คาใชจายที่ ไ มเทากันใน
แต ล ะเดื อ นบางเดื อ นอาจจะ
มากบางเดื อ นอาจจะน อ ยซึ่ง
สามารถแบงออกเปนประเภท
ยอยๆไดอีกหลายรายการเชน
คาอาหาร คาขาวของเครื่องใช
ค า ใช จ  า ยสาธารณู ป โภค
ค า ใช จ  า ยเพื่ อ ความบั น เทิ ง
และคาเดินทาง

บันทึก รายได-คาใชจาย
วันที่

รายได

รายการ

รวม

1

เงินออม

2

คาใชจาย หมายเหตุ

3

สรุปเดือนนี้
เหลือเงินอีก 1 - 2 - 3
รวมเงินออม 2 + 4
• รายได > คาใชจาย = เงินเหลือ (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
• คาใชจาย > รายได = เงินไมพอ (ตองลดคาใชจาย/เพิ่มรายได)

บาท 4
บาท

การจดบันทึกทําใหรูแควา เงินที่เขามาในกระเปามาจากที่ไหนบาง และเงินที่ออกจาก
กระเปาไปที่ไหนบาง และผลสุดทายในแตละเดือนออกมาเปนบวก หรือลบ
หากผลออกมาเปนบวก รายไดมากกวาคาใชจาย ก็สบายๆ ชิลๆ ไป แตอยาลืมนําเงิน
สวนทีเ่ หลือจากการใชจา ยไปออมเพิม่ ไมใชวา เห็นเงินเหลือแลวหงุดหงิดตองขอออกไปชอป
แกเซ็งกันสักหนอย
แตถาผลที่ออกมาเปนลบ ก็เตรียมตัวไดเลย เพราะนี่เปนสัญญาณเตือนวา ถาปลอยให
เงินติดลบอยูบอยๆ อีกไมชาจะไดเจอกับปญหาทางการเงินแนนอน

คาใชจาย > รายได
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รายได

คาใชจาย

ถาการจดบัน ทึกทําใหรูแควาเดือนนี้คาใชจายมากกวารายไดก็คงไมมี ใครออกมา
การันตีวา “จดแลวไมจน” เพราะขอดีของการจดบันทึก นอกจากจะทําใหรูวา ในแต
ละเดือนเงินเราหายไปไหนแลว ยังชวยใหมองเห็นวาในบรรดาสารพัดคาใชจาย (มากมาย)
ที่เราจายออกไปจนทําใหรายไดติดลบนั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร
เพราะทั น ที ที่ มี ป  ญ หาเราจะต อ งหั น กลั บ ไปมองค าใช จ  า ยแต ล ะรายการ แตละ
ประเภทวา รายการไหนที่เปนคาใชจายที่เกินจําเปน เกินพอดี และที่สําคัญคาใชจายไหน
ที่จัดอยูในกลุม “แคอยากได” ไมใชคาใชจายจําเปน
เมือ่ พบแลวก็จดั การ “ตัด” และ “เฉือน” คาใชจา ยสวนเกินเหลานีอ้ อกไป โดยตัดคาใชจา ย
ที่ไมจําเปน ค่ าใช้ จ ่ า ยฟุ ่ ม เฟื อ ยออกไปให้ ห มด และเฉือนคาใชจายที่จําเปนออกไปบาง
โดยที่ไมทําใหชีวิตขัดสนเกินไป
การตัดคาใชจายฟุมเฟอย และเฉือนคาใชจายจําเปนจะชวยลดคาใชจายลงไดและทําให
รายไดพลิกกลับมามากกวาคาใชจายเหมือนเดิม
แตถาแคลดคาใชจายลงแลวยังไมชวยอะไร ก็ใหเดินหนาตอไป โดยการเพิ่มรายได เชน
การหารายไดพิเศษในวันหยุด ทํางานลวงเวลา หรือนําของที่ซื้อไปเพราะความอยากไดเพียง
ชั่ววูบ ของที่มีมากเกินจําเปนออกไปขายในตลาดมือสอง รับรองวา ถาไดลองแลวจะติดใจ

รายได-คาใชจาย จดบันทึก

วางแผนลวงหนา

และเพื่อทําใหการควบคุมใหคาใชจายเปนไป
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
เราควรจะนํ า งบประมาณต อ เดื อ นออกมา
เฉลี่ยใหเปนงบประมาณตอวัน เชน ตัง้ งบประมาณ
คาอาหารตอเดือนไว 3,000 บาท ก็ใหเฉลีย่ ออกมาเปน
งบประมาณคาอาหารตอวันไมเกิน 100 บาท
ดังนัน้ หากวันนีเ้ ราจายคาอาหารไป 120 บาท
ซึ่งเกินกวา 100 บาทที่ตั้งใจไว เราจะรูตัวทันทีวา
ในวันพรุงนี้ คาอาหารเราจะลดเหลือ 80 บาท เพื่อ
ไปถัวเฉลี่ยกับคาใชจายวันนี้

เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณคาใชจายจะ
ตองทําควบคูไ ปกับการจดบันทึกรายได-คาใชจา ย
เสมอ เพื่อทําใหเราสามารถควบคุมการใชจาย
ใหอยูในงบประมาณ และไมทําใหรายไดติดลบ
ในปลายเดือน
นอกจากนี้ ก ารควบคุ ม ค า ใช จ า ยยั ง มี
เทคนิควิธกี ารทีช่ ว ยใหเราไมใชจา ยเกินตัวอีกหลาย
วิธี เชน

การทํา “รายการสิ่งของที่ตองซื้อ” กอนไป
ชอปปง ทุกครัง้ เพราะถาลองสังเกตตัวเองจะเห็นวา
การไปเดินชอปปงแบบไรแผนจะทําใหเราซื้อนั่น
ซือ้ นี่ ทัง้ ๆ ทีม่ นั อาจจะไมจาํ เปนเลยดวยซํา้
อยาลืมเปรียบเทียบราคา เพื่อใหไดของดีที่
ราคาเหมาะสม แตอยาไปคาดหวังวาจะเจอกับ
“ของดีราคาถูก” เพราะมันไมมอี ยูจ ริง นอกจากนี้
การเลือกซื้อของควรจะมองไปที่คุณภาพดวย
ทายทีส่ ดุ คือ “อดทนรอคอย” เพราะหลายครัง้
ที่มูลคาของสิ่งที่อยากไดมีราคาสูงเกินกวาที่จะ
ซือ้ ไดดว ยเงินสดทีม่ อี ยูในตอนนี้ และถาเราไมรจู กั
อดทนรอคอยใหเงินออมเพิ่มพูนขึ้นจนสามารถ
ซือ้ ของชิน้ นัน้ ได เราก็อาจจะตองไปหยิบยืมคนอืน่
ไปกูเงิน หรือใชบัตรเครดิต ซึ่งอาจจะเปนการ
เปดประตูไปสูปญหาหนี้เกินตัวก็เปนได
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ถาการตองคอยมาตัดและเฉือนคาใชจายทํารายจิตใจกันเกินไป จะลองเปลี่ยนมาใช
วิธีที่นาจะทําใหเครียดนอยลง เพราะอยางนอยเราจะไมตองคอยมานั่งลุนตอนสิ้นเดือนวา
จะเปนบวก หรือลบ แทนทีจ่ ะไลตามคาใชจา ยแตละเดือน โดยการจดบันทึกรายได-คาใชจา ย
เพียงอยางเดียว เราจะเพิ่มขั้นตอนเขาไปอีกหนึ่งอยาง คือ เราจะตั้งงบประมาณใหกับ
คาใชจายแตละประเภท โดยเฉพาะคาใชจายผันแปร
ใหกําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรวา เดือนนี้เราจะใชเงินสําหรับคาใชจาย
ประเภทนี้ไมเกินกี่บาท

ฐานะการเงิน
ถาการใชจายเปนไปตามแผนที่วางไว ฐานะการเงินของเราจะคอยๆ มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ
มีเงินออมเพียงพอที่จะเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีเงินลงทุนที่พรอมจะใหผลตอบแทน
อยางตอเนื่อง มีบาน มีรถยนต จนเขาขั้น “มั่งคั่ง” ไดในที่สุด
คนทั่วไปมักจะคิดวา มีบานหลังโต รถคันโก เปนปายประกาศแสดงฐานะที่มั่งคั่งมั่นคง
แตนั่นไม ใชความคิดที่ถูกตองทั้งหมด เพราะทั้งบานและรถที่เราคิดวา เปน “สินทรัพย”
ของเรามันยังไมใชของเราอยางแทจริง หากเรายังมีภาระทีต่ อ งผอน “หนีส้ นิ ” เหลานีอ้ ยูท กุ เดือน
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ดังนั้น ถาจับเอาสินทรัพยที่มีอยูหักลบดวยหนี้สินทั้งหมด อาจจะไดผลลัพธที่นาตกใจ
เพราะแทนที่จะมั่งคั่งอยางที่คิดกลายเปนวา ฐานะการเงิน “ติดลบ”
วิธีการที่จะทําใหรูวา ฐานะการเงินในตอนนี้ของเราเปนอยางไร เรียกวา “งบแสดงฐานะ
การเงิน” หรือ “งบดุล” ที่เปนเหมือนตราชั่งที่มีแขนยื่นออกไปสองขาง ดานหนึ่งเปนสินทรัพย
อีกดานหนึ่งเปนหนี้สิน ซึ่งคนที่มีฐานะการเงินมั่งคั่งมั่นคง นํ้าหนักทางฝงสินทรัพยควรจะตอง
มากกวาฝงหนี้สิน
แตกอนที่จะจับอะไรไปขึ้นตราชั่ง ตองรูกอนวา อะไรบางที่จัดอยูในกลุมสินทรัพย และ
อะไรจัดวาเปนหนี้สิน

สินทรัพย คือ อะไรก็ตามทีเ่ ปนของเราและสามารถเปลีย่ นเปนเงินได ไมวา จะเปน เงินสด

เงินฝาก บาน รถยนต เครือ่ งประดับตางๆ ซึง่ โดยทัว่ ๆ ไปแลวมักจะแบงออกเปน 4 กลุม คือ
สินทรัพยสภาพคลอง จะเปนพวกทีม่ คี วามคลอง สินทรัพยเพื่อการลงทุน เปนสินทรัพยที่หวังวา
ตัวสามารถนําไปใชจา ยไดทนั ที เชน เงินสด เงินฝาก จะใหผลตอบแทนในอนาคต เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนกูบริษั ทเอกชน หุน กองทุนรวม
ธนาคาร
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) และกองทุนสินทรัพยสวนตัว คือ สินทรัพยที่มีไวเพื่อใชใน
รวมหุนระยะยาว (LTF)
ชีวิตประจําวัน มีไวเพื่อความสะดวกสบายและ
ความสุขสวนตัว เชน บาน รถยนต โทรศัพท สินทรัพยอน่ื ๆ โดยมากสินทรัพยในกลุม นีจ้ ะเปน
มือถือ เฟอรนเิ จอร เครือ่ งประดับ เครือ่ งเสียง สินทรัพยที่มองไมเห็น เชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
โทรทัศน เสื้อผา

ตอนนี้ก็มาถึงเวลาหา “มูลคา” ของสินทรัพยแตละประเภท เพื่อที่จะใสตัวเลขลงไปใน
งบแสดงฐานะการเงิน และเพื่อใหรูฐานะในปจจ�บัน มูลคาที่บันทึกลงไปจะตองเปน “ราคาปจจ�บัน”
ที่มีวิธีคิดงายๆ คือ ถาเอาสินทรัพยที่มีอยูออกไปขายในตลาดมือสอง จะขายไดกี่บาท หรือ
ในตลาดมือสองซื้อขายของแบบเดียวกัน ยี่หอเดียวกัน รุนเดียวกัน อยูกี่บาท

หนี้สิน คือ เงินที่ไปกูหรือยืมคนอื่นมา ไมวาจะเปนญาติพี่นอง เพื่อน หรือสถาบันการเงิน โดยมี

สัญญาวาจะจายคืนในอนาคต ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ

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
และสวนตางที่ ไดจากการชั่งนํ้าหนัก ระหวาง
เมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งสินทรัพย
สินทรัพยกบั หนีส้ นิ เราเรียกมันวา “ความมัง่ คัง่ สุทธิ”
และหนี้สินครบแลว ก็ไดเวลาขึ้นชั่ง
ซึ่งสวนนี้เปน “ของ” ของเราอยางแทจริง และ
สินทรัพย - หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ
บอกวา แทจริงแลวเรา มั่งคั่ง หรือ ยากจน

เปนหนี้อยางมีสติ

แมวา “หนี้” จะเปนตัวอันตรายทํารายความมั่งคั่งของเรา
แตการเปนหนี้ไมใชสง่ิ เลวราย เพราะมีทง้ั หนีท้ ก่ี อ ใหเกิดประโยชน
เชน เปนหนี้เพื่อซื้อบาน เปนหนี้เพื่อการศึกษา และหนี้ที่ไมกอ
ประโยชน เชน หนีเ้ พือ่ ซือ้ ของฟุม เฟอย

เพราะฉะนัน้ ถาคิดจะเปนหนี้ ตองเปนหนีอ้ ยางมีสติ
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หนี้สินระยะสั้น คือ หนี้ที่ตองจายคืนภายในเวลา หนีร้ ะยะยาว คือ หนีท้ ม่ี รี ะยะเวลาผอนชําระนานกวา
ไมเกิน 1 ป ซึ่งสวนใหญเปนหนี้ที่เกิดจากการ 1 ป เชน หนี้จากการกูซื้อรถยนต หนี้จากการกู
อุปโภคบริโภค เชน หนี้บัตรเครดิต คานํ้า คาไฟ ซื้อบาน หนี้จากการกูเพื่อการศึกษา
คาโทรศัพท ที่ยังไมไดจาย และเปนหนี้จากการซื้อ
สินคาเงินผอน เชน ซื้อโทรศัพทมือถือดวยเงินผอน

บัตรเครดิต ดีหรือราย เราเลือกเอง
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รับรองไดเลยวา หลังจากมีงานประจําทําไปสักระยะจะเริ่มมี “คนไมรูจัก” เขามาทักทาย
เพื่อแนะนําเครื่องมือทางการเงินที่เรียกวา “บัตรเครดิต” บัตรพลาสติกใบเล็กๆ ที่มักบอก

กันวา มันคือ “ดาบสองคม”
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เพราะเจาบัตรพลาสติกใบเล็กๆ นีม้ พี ลังมากพอทีจ่ ะทําใหการจับจายใชสอยเปนเรือ่ งงายๆ
และเจาบัตรพลาสติกใบเล็กๆ นี้เชนกัน ที่มีพลังมากพอที่จะทําใหคนธรรมดาๆ กลายเปน
คนที่มีหนี้สินลนพนตัว

มารูจักพลังในดานดี (ที่มีอยูมากมาย) ของบัตรเครดิตกันกอน…

อยางแรก คือ บัตรเครดิตทําใหเราสามารถชอปกระจายไดดวยบัตรพลาสติกเพียงใบ
เดียว ไมตองพกเงินสดจํานวนมากๆ ใหคอยกังวลวาจะสูญหายระหวางทาง ซึ่งเหมาะมาก
สําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
ลําดับถัดมา คือ เหมือนมีคนใจดีใหยมื เงินไปใช แบบไมคดิ ดอกเบีย้ เพราะบัตรเครดิตทุกใบ
จะมี “ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย” ซึ่งจะอยูราวๆ 45-55 วัน ดังนั้นหากเรานําบัตรเครดิต
ไปใชและชําระคืนแบบเต็มจํานวน ภายในกําหนดเวลา ก็จะไมเสียดอกเบี้ยแมแตบาทเดียว
หรือมีโปรแกรมซื้อของเงินผอน โดยไมเสียดอกเบี้ย
แตหากไมสามารถชําระไดทั้งหมดภายในครั้งเดียว ก็สามารถแบงจาย โดยอยางนอย
ตองจายคืนไมตา่ํ กวา “ยอดขัน้ ตํา่ ” ทีก่ าํ หนดไวในแตละเดือน ซึง่ อยูท ่ี 10% ของยอดคางชําระ
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นอกจากนี้ บัตรเครดิตยังเปนเหมือนแหลงเงินสํารอง
เพราะถาเกิด “ช็อตเงิน” สามารถใชบริการ “เบิกเงินสด
ลวงหนา” โดยนําบัตรเครดิตไปเบิกเงินจากเครือ่ งเอทีเอ็ม
ไดทันที เพียงแตตองจายดอกเบี้ยบวกกับคาธรรมเนียม
ในการเบิกเงินสดลวงหนา

ขอดี

ขอเสีย

ขอดีท่มี องขามไมไดเลยสําหรับบัตรเครดิต
คือ สิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูออกบัตรเครดิตจะ
ตอบแทนใหกับผูถือบัตรชั้นยอดอยางเรา ซึ่งมี
ทั้งสวนลดรานคา และการสะสมคะแนนเพื่อ
แลกซือ้ สินคาไดหลากหลาย และถามียอดใชจา ย
มากพออาจจะได “ตั๋วเครื่องบินฟรี”

ขอเสียของบัตรเครดิต คือ ดอกเบี้ย แมวา ดอกเบี้ยสําหรับหนี้
บัตรเครดิตจะไมไดสงู ทีส่ ดุ ในกลุม สินเชือ่ บุคคล แตทอ่ี ตั ราประมาณ
20% ตอป ถือวา คอนขางสูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นๆ ของ
สถาบันการเงิน และยังมีคาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนา
อีก 3% ของยอดเงินที่เบิกออกไป
วิธีคิดดอกเบี้ยจากการซื้อสินคาจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนยอดคางชําระจากรอบบัญชี
กอน และยอดใชจายในรอบบัญชีนี้
ดอกเบี้ยของยอดคางชําระจากรอบบัญชีกอนจะคํานวณจาก
เงินคางชําระ x ดอกเบี้ยตอป x จํานวนวัน (จากวันสรุปยอดครั้งกอนจนถึงวันสรุปยอดครั้งนี้)
365

ขณะที่ยอดใชจายในรอบปจจ�บัน ไมวา จะกี่รายการก็ตาม ดอกเบี้ยจะเริ่มเดินตั้งแต
วันที่รูดซื้อสินคา หรือสถาบันการเงินบางแหง จะระบุไวชัดเจนวา จะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต
วันที่สถาบันการเงินจายเงินใหกับรานคา ซึ่งอาจจะเปน 1 หรือ 2 วัน หลังจากที่เราใชบัตรไป
แลว โดยการคํานวณจะแยกแตละรายการออกจากกัน กอนจะคํานวณตามสูตร
ยอดใชจาย x ดอกเบี้ยตอป x จํานวนวัน (ตั้งแตวันซื้อสินคาจนถึงวันสรุปยอด)
365

จากนัน้ จึงนําดอกเบีย้ แตละรายการมารวมกัน และนําไปเรียกเก็บในรอบบัญชีถดั ไป
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แตบอกแลววา บัตรเครดิต คือ ดาบสองคม เพราะฉะนั้นอยาลืมมองอีกดานหนึ่ง
ซึ่งถาพลาดคมดาบดานนี้อาจจะบาดเจาของดาบเจ็บเจียนตายไดไมยาก

ในกรณีเบิกเงินสดลวงหนา การคํานวณดอกเบี้ยจะใกลเคียงกัน คือ คิดดอกเบี้ยตั้งแต
วันทีเ่ บิกเงิน จนถึงวันทีช่ าํ ระ บวกกับคาธรรมเนียมถอนเงินสด ซึง่ สวนใหญคดิ 3% ตามจํานวน
เงินที่ถอน
แตสถาบันการเงินไมมีสิทธิจะนําดอกเบี้ยมาทบเปนเงินตนและนําไปคิดดอกเบี้ยอีก
เพราะฉะนั้นหากยังมียอดคางชําระในรอบบัญชีถัดไป สถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยจากสวน
ของเงินตนเทานั้น
เพราะฉะนัน้ กอนจะใชบตั รเครดิต ลองประเมินความสามารถของตัวเราสักนิดวา “ไหวมัย้ ”
เพราะความสุขชัว่ คราวทีเ่ กิดจากการใชจา ยเกินความสามารถทีม่ ี อาจจะนําความทุกขยาวนาน
มาใหก็ ได โดยเฉพาะถาเราเลือก “จายขั้นตํ่า” ตามตัวเลขที่ธนาคารคิดมาให หนี้กอนนี้
จะไมมีวันหมด
และหามเด็ดขาด คือ การกอหนี้ใหมมาจายหนีเ้ กา เพราะมันจะยิง่ ทําใหหนีโ้ ปงพอง
ขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะระเบิดเขาสักวัน
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ฉลาดใชเปน “นาย” บัตรเครดิต
บัตรเครดิตจะเปน “ประโยชน” หรือ “โทษ” ก็ขน้ึ อยูก บั การใชของตัวเราเอง ถาใชแบบ
ขาดสติเราจะตกเปนทาสบัตรเครดิต แลวการใชบัตรแบบไหนที่จะทําใหเรายกระดับจากทาส
ขึน้ มาเปน “นาย”
แนใจวามีเงินจาย
โดยทั่วไปการ “ควักเงินสด” จากกระเปาเปนจํานวนเงินสูงๆ นาจะสรางความรูสึก
“เสียดายเงิน” ไดงายกวาการ “ควักบัตรเครดิต” ออกไปรูด
ดังนั้นกอนจะใชบัตรเครดิตตองแนใจวา มีเงินมากพอที่จะซื้อสินคาชิ้นนั้นๆ ดวยเงินสด
แตเลือกใชบตั รเครดิตเพราะตองการความสะดวกสบาย อยากไดสทิ ธิประโยชนจากบัตรเครดิต
และพรอมจะชําระเต็มจํานวนเมื่อครบกําหนดชําระ
ถาไมมเี งินสดมากพอทีจ่ ะซือ้ ของทีก่ าํ ลังตัดสินใจจะใชบตั รเครดิตอยูแ ลวละก็ ใหพจิ ารณา
เพิม่ อีกนิดวา ของสิง่ นัน้ “จําเปน” หรือไม ถาไมจาํ เปนก็อยาไดใชบตั รเครดิตรูดซือ้ เปนอันขาด
ใหเปลี่ยนเปนคอยๆ เก็บออมจนกวาจะมีเงินมากพอจะซื้อ
แตถาเปนสิ่งจําเปน เชน คาซอมรถ คารักษาพยาบาล ก็ใชบัตรเครดิตใหเปนประโยชน
เพียงแตตองวางแผนในการผอนชําระใหชัดเจนวา จะทําใหกอนนี้หมดไปภายในกี่เดือน

ชําระเต็มจํานวนทุกครั้ง
กฎทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ สําหรับการใชบตั รเครดิตอยางชาญฉลาด
คือ จายเต็มจํานวนทุกเดือน อยาใหมยี อดคางชําระ หรือหาก
ไมสามารถชําระเต็มจํานวนไดทุกครั้ง อยางนอยตองพยายาม
จายใหไดมากที่สุด
จําไวใหขน้ึ ใจวา ถามีความสามารถชําระไดเพียง “ยอดชําระ
ขัน้ ตํา่ ” ในแตละเดือน นัน่ เปนสัญญาณวา ภาวะหนีส้ นิ เกินตัว
กําลังถามหา เพราะฉะนั้นควรจะหยุดใชบัตรเครดิตจนกวาจะ
จายหนีจ้ นหมด

ถึงเราจะตั้งใจที่จะไมคางชําระ เพื่อปองกันการเปนหนี้
แตบางครั้งก็ยุงเสียจนไมมีเวลาแมแตจะไปชําระเงิน และนั่น
จะกลายเปน “ตนทุน” อีกอยางหนึ่งในการถือบัตร ทั้งๆ ที่มัน
ไมควรจะเกิดขึน้
ไมวา จะเปน “คาธรรมเนียมติดตามทวงถาม” หรือ “คาปรับ
ชําระลาชา” และแมวาคาธรรมเนียมพวกนี้จะไมได “สูงมาก”
แตการชําระชาอาจเปนเหตุใหประวัตสิ นิ เชือ่ ของคุณดางพรอย

ถือบัตรเพียง 1-2 ใบ
ชีวติ นีข้ อใหตง้ั ใจเอาไวเลยวา จะมีบตั รเครดิตแค 1-2 ใบก็เพียงพอแลว
หรืออาจจะแค 1 ใบ สําหรับคนโดยทัว่ ไป และ 2 ใบ สําหรับคนทีเ่ ขาขาย
“นักธุรกิจ” ทีต่ อั งเดินทางไปตางประเทศเปนประจํา และ 2 ใบทีม่ กี ค็ วร
จะเปนบัตรเครดิตที่ ใชจายกันคนละเครือขาย เชน อาจมี “วีซา” กับ
“มาสเตอรการด” อยางละ 1 ใบ เผือ่ วา บางรานอาจจะรับบัตรใดบัตรหนึง่
จะไดไมหนาแตกเวลาจายเงิน
เพราะยิ่งมีบัตรเครดิตมากเทาไรยิ่งมีโอกาส “สรางหนี้” ไดมากขึ้น
เทานัน้ และถาเมือ่ ใดทีต่ อ งหยิบบัตรเครดิตออกมาเบิกเงินสดจากบัตรหนึง่
เพือ่ ชําระหนีข้ องบัตรอีกใบ ใหรไู วเลยวา นีค่ อื เสนทางสูป ญ
 หาทางการเงิน
อยางแทจริง
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ชําระตรงเวลา

บานในฝน…ไมไกลเกินหวัง
เคยคิดไหมวา ถาจะมีบา น บานของเราจะหนาตาเปนอยางไร ตกแตงแบบไหน สนามหญา
หนาบานกวางใหญไพศาลสักเทาไร มีสระวายนํา้ หรือเปลา หรือมีทจ่ี อดรถกีค่ นั … นัน่ ละบาน
ในฝน บางคนอาจจะฝนไวใหญโต หรูหรา แตบางคนก็อาจจะฝนเล็กๆ แคพอเหมาะกับ

วิถชี วี ติ แบบคนรุน ใหม
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จริงๆ แลว “บานหลังแรก” อาจจะไมใช “บานในฝน” ไมไดสวยหรู ไมไดใหญโต ไมไดมี
สระวายนํ้า และอาจจะไมมีแมกระทั่งที่จอดรถ แตนั่นมันไมสําคัญ เทากับวา เราฝนไววา
เราจะมีบานหลังแรกตอนอายุเทาไร เพราะนั่นเปนความฝนที่เราตองตั้งหนาตั้งตาทําใหเปน
ความจริงใหได
แตสมัยนี้บานหลังหนึ่ง ไมวาจะเปนบานเดี่ยวยานชานเมือง (มากๆ) หรือจะเปนคอนโด
เล็กๆ (กระจิว๋ หลิว) กลางใจเมือง ราคาไมใชนอ ยๆ และสวนมากมักจะเริม่ ตนทีห่ ลักลานบาท
เพราะฉะนั้นถาจะตองเก็บหอมรอมริบเพื่อ “ซื้อดวยเงินสด” สงสัยคงจะหงอมกันพอดี

แบบนีเ้ ห็นที…ตองกู

ไมใชวา เพราะราคาบานทีค่ อ นขางสูงสําหรับ “เด็กจบใหม” เพียงอยางเดียว ทีท่ าํ ให
ตองหันไปหวังพึง่ เงินกูจ ากสถาบันการเงิน แตเปนเพราะราคาบานเพิม่ ขึน้ ทุกป เพราะฉะนัน้
ถามัวแตเก็บออม โดยที่ไมไดนาํ เงินไปหาผลตอบแทนทีม่ ากพอ เงินออมของเราก็ไมมที างโต
ทันราคาบานทีเ่ พิม่ ขึน้

เพราะฉะนัน้ ตองขอยํา้ กันอีกทีวา แบบนีเ้ ห็นที…ตองกู
บานหลังแรก

บานในฝน

และสําหรับการกูซ อ้ื บาน ทีแ่ มวา จะทําใหเปนหนีก้ อ นโต แตถอื ไดวา เปนหนีท้ ม่ี สี าระ
ไมใชหนี้ไรสาระ เพราะอยางนอยๆ ก็พอจะนับใหเปน “การลงทุน” ก็เพราะราคาบานปรับเพิม่
ขึน้ ทุกป มูลคาในอนาคตเพิม่ ขึน้ เห็นๆ ดังนัน้ จึงเขาตําราการลงทุนทีว่ า “ซือ้ ถูกขายแพง”
บางคนอาจจะแอบเถียงในใจวา การซือ้ บานเพือ่ อยูอ าศัย ไมใชการลงทุนสักหนอย เพราะ
ไมไดสรางรายไดอะไรใหกบั เราเลยสักนิด แถมยังมีแตเพิม่ ภาระคาใชจา ยอีกสารพัด แถม
อยากจะขายก็ขายยาก และอาจจะขาดทุนก็ได… ก็ถอื วา นานาจิตตัง แลวแตมมุ มอง แตการ
มีบา นเปนของตัวเอง ถือวา เปนหนึง่ กาวในชีวติ สําหรับการสราง “รากฐานชีวติ ” และทีส่ าํ คัญ
มันคือความภาคภูมใิ จของ “เจาของบาน”
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ขอกูหนอย
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)
หลักการประเมินความสามารถในการกูเ พือ่ ซือ้ บานมีอยูไ มกอ่ี ยาง แตตอ งบอกวา แตละอยาง
ก็ไมใชจะสรางไดงายๆ เพราะตองพิจารณาวา…
รายไดมน่ั คงแคไหน โดยสิง่ ทีธ่ นาคารจะประเมิน คือ หนาทีก่ ารงานมีความมัน่ คงแคไหน ในอนาคต
จะมีรายไดเขามาอยางสมํา่ เสมอหรือไม เพราะการกูซ อ้ื บานเปนการกูท ย่ี าวนาน (ถึงนานมาก)
เพราะเราสามารถเลือกที่จะผอนชําระภายในเวลา 15 ป 20 ป หรือ 30 ป
ขอนี้ “มนุษยเงินเดือน” ทีท่ าํ งานอยูในบริษัทใหญ ทีม่ คี วามมัน่ คง ออกจะไดเปรียบคนที่
ทํางานในบริษัทเล็กๆ คนที่ทําธุรกิจสวนตัว หรือไมไดทาํ งานประจํา แตก็ใมใชวา คนกลุม นี้
จะไมสามารถกูได แคตองใชเวลาพิสูจนตัวเองนานหนอย

รายไดเพียงพอที่จะผอนหรือไม นอกจากจะตอง
มีรายไดที่มั่นคงแลว ยังตองมีรายไดใหเพียงพอที่
จะผอนดวย โดยทัว่ ไป ธนาคารมักจะกําหนดจํานวน
เงินทีจ่ ะผอนบานในแตละเดือนไมตา่ํ กวา 20-40%
ของรายไดตอเดือน แลวแตความเขมงวดของ
แตละธนาคาร ซึ่งไมเทากัน
บางธนาคารทีเ่ ขมงวดมากหนอยอาจจะบอกวา
จะตองมีรายไดเหลือมาผอนไมนอยกวา 40% ของ
รายไดตอ เดือน แปลวา ถาเงินเดือน 20,000 บาท
ตองมีเงินเหลือจากการใชจา ยอืน่ ๆ ทัง้ หมดไมนอ ย
กวา 8,000 บาท ธนาคารจึงจะยอมใหกู

นอกจากนี้ โดยมากแลวธนาคารไมได
ดูความเพียงพอของรายไดที่จะมาผอนจาก
“รายไดตอเดือน” แตจะดูจาก “รายได
สุทธิตอเดือน” ซึ่งก็คือ รายไดที่หักภาระ
คาใชจา ยทีเ่ รามีอยูอ อกทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระ
ที่ตองจายหนี้อื่นๆ ที่เรามีอยู
หากเราไปกอหนีป้ ระเภทอืน่ ๆ ไวมากแลว
จนทําใหรายไดสทุ ธิตอ เดือนเหลือนอยเกินไป
ธนาคารก็อาจจะไมใหกกู ็ได เพราะธนาคาร
กลัววา ถาเรามีภาระหนี้มากเกินไป ก็มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะ “เบีย้ วหนี”้
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รือไม

รายไดเพียงพอที่จะผอนห

บานราคาเทาไร จริงๆ แลว หลังจากรูว า ในแตละเดือนเรามีเงินจํานวนเทาไร
สําหรับการผอนบาน ก็จะทําใหประเมินไดเลยวา เราควรจะซื้อบานในราคา
เทาไร เพราะธนาคารจะมีวธิ กี ารคํานวณหา “วงเงินกู” โดยดูจากจํานวนเงินทีจ่ ะ
ผอนไดในแตละเดือน เชน ถามีเงินเหลือมาผอนบานเดือนละ 8,000 บาท
ก็สามารถซือ้ บานในราคา “ลานตนๆ” ไดไมยาก
แตถามีเงินเหลือนอยกวานั้นก็อาจจะตอง “ลดขนาดความฝน” โดยหันไป
มองบานหลังเล็กลง หรือบานมือสอง หรือเปลีย่ นทําเลไปอยูช านเมืองมากขึน้
เพือ่ ทําใหราคาบานตํา่ ลงจนอยูในความสามารถทีจ่ ะซือ้ ได
แตถายังยืนยันความตั้งใจเดิมที่จะตองไดบานอยางใจฝน ก็อาจจะตอง
ไปหาทางทําใหมรี ายไดมากขึน้ หรือไปหาญาติพน่ี อ งใหมา “กูร ว ม” เพือ่ ทําให
ความสามารถในการผอนชําระมากขึน้

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

เพราะฉะนั้น “เด็กจบใหม” ที่ฝนใหญอยากมีบาน
เปนของตัวเอง จะตองวางแผนลวงหนาอยางนอย 2-3 ป
เพือ่ เก็บออมใหไดเงินกอนหนึง่ สําหรับใชเปนเงินดาวน

จายดอกเบีย้ แบบลดตนลดดอก ขึน้ ชือ่ วา เงินกูก ต็ อ งมี “ดอกเบีย้ ” เปนของคูก นั แตสาํ หรับดอกเบีย้
สําหรับสินเชือ่ เพือ่ ซือ้ บานจะเปนดอกเบีย้ แบบ “ลดตนลดดอก” โดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ จากเงินตน
ทีย่ งั คางชําระเทานัน้ ซึง่ อัตราดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารจะนํามาคิดก็จะขึน้ ๆ ลงๆ ขึน้ อยูก บั ภาวะดอกเบีย้
ในขณะนัน้ หรือขึน้ อยูก บั สัญญาทีท่ าํ ไว ซึง่ อาจจะเปนดอกเบีย้ คงที่ หรือลอยตัวก็ได
นอกจากนี้ ในแตละงวดทีเ่ ราผอนไป สวนหนึง่ จะไปจายดอกเบีย้ และอีกสวนหนึง่ จะไปจายคืน
เงินตน ทําใหเงินตนก็ลด ดอกเบีย้ ก็ลด
ในชวงแรกๆ ของการกู เงินงวดทีผ่ อ นไปสวนใหญจะไปจายดอกเบีย้ เพราะเงินตนทีเ่ รากูม ายังมี
จํานวนมากอยู แตเมือ่ เงินตนลดลง ก็จะทําใหดอกเบีย้ ทีต่ อ งจายในแตละเดือนลดลงดวย
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“เงินดาวน” ละ มีไหม แมวา ผานดานการตรวจสอบ “ความสามารถในการ
ผอนชําระ” เรียบรอยแลว แตกย็ งั ไปกูไ มได เพราะสวนใหญธนาคารไมไดใหกู
เทากับราคาบานที่เราซื้อ แตจะใหกูประมาณ 70-80% ของราคาบาน หรือ
ราคาทีธ่ นาคารประเมิน ซึง่ อาจจะตํา่ กวาราคาทีเ่ ราซือ้ ก็ได (ยกเวนในบางกรณี
เชน เงินกูท เ่ี ปนสวัสดิการพนักงานทีจ่ ะกูไ ด 100% ของราคาประเมิน)

ตัวอยางเชน เรากูเงินมา 1 ลานบาท ตองผอนเดือนละ 8,000 บาท ในจํานวนเงิน
8,000 บาทนี้ ในชวง 2-3 ปแรก เงินจํานวนนี้อาจจะเปนสวนของดอกเบี้ยประมาณ
6,000 บาท และที่เหลืออีก 2,000 บาท เปนสวนที่ ไปจายคืนเงินตน
แตพอปทายๆ ของการกู เรายังคงจายเงินงวดเดือนละ 8,000 บาท เทาเดิม แตเงินตน
ลดลงเหลือแคไมกี่แสนบาท ทําใหสวนที่เปนดอกเบี้ยอาจจะเหลือแค 2,000 บาท และสวนที่
เหลืออีก 6,000 บาทจะไปจายคืนเงินตน จนหมดในที่สุด

หรือระหวางทีผ่ อ นชําระไปแลว อยากจะจายมากกวาเงินงวด เงินสวนเกินจะไปชําระเงินตน
ทําใหเงินตนลดลงเร็วมากขึน้ หรือถามีเงินกอนมาจายทีเดียวหมดปดบัญชีกช็ าํ ระแคสว นทีเ่ ปน
เงินตนทีเ่ หลืออยูเ ทานัน้ ดอกเบีย้ ไมตอ ง…เทานีเ้ ราก็ไดชอ่ื วา เปนเจาของบานแบบเต็มตัว เสียที
เย !!
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รถคันแรก…ของเรา
พวกเราหลายคนมีรถขับตั้งแตยังเรียนไมจบ แตสวนใหญเปนรถที่ ไดมาดวยอุปการคุณ
ของ “ปาปา-หมามา” แตนับจากวันนี้ เราจะพยายามมีรถคันแรก “ของเรา” เพราะเราจะ
ซื้อมันดวยตัวเอง

แตในวัยเริ่มตนการทํางานอยางเรา คงตองเลือกระหวาง “ผอนบาน” กับ “ผอนรถ”

เพราะถาเลือกจะผอนรถ ก็แทบจะไมเหลือเงินไปผอนบาน แตสําหรับบางคนมีบานอยูแลว
อาศัยอยูกับพอแมพี่นอง และตองการใชรถเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ก็เตรียมพรอม
สําหรับการมีรถคันแรกไดเลย
แมวา ราคารถยนตจะไมสงู เหมือนกับบาน แตรถยนตคนั หนึง่ ก็ไมใชแคหลักหมืน่ อยางนอยๆ
ก็ไมนาจะตํ่ากวา 200,000 บาท ยิ่งเปนรถใหมปายแดง ยิ่งไมตองพูดถึง ราคาเกือบครึ่งลาน
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เพราะฉะนั้นคงตองพึ่งพาเงินกูอีกเชนเคย ซึ่งสินเชื่อสําหรับการซื้อรถจะเรียกวา สินเชื่อ
เชาซื้อ แตสวนใหญคนมักจะเรียกกันจนติดปากวา “ไฟแนนซ” แตไมวาจะเปนไฟแนนซ
หรือสินเชื่อเชาซื้อ หรือสินเชื่อประเภทไหนก็ตาม สิ่งที่ตองทําเหมือนๆ กัน คือ ประเมิน
ความสามารถวา เรามีกําลังเงินมากพอที่จะรับผิดชอบหนี้กอนนี้ใหไดตลอดรอดฝงหรือไม
นัน่ เพราะสถาบันการเงินที่ใหกกู จ็ ะประเมินความสามารถในการผอนชําระของเรา ไมตา ง
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 “คงที”่ ไมขน้ึ หรือลงตามอัตราดอกเบีย้ ในทองตลาด และไมลดลงแมวา
จะผอนชําระไปแลวกีง่ วด

การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะคิดงายๆ แบบตรงไปตรงมา เขาใจงาย (แตทําใจยาก)
โดยการนําเงินตน หรือเงินที่เราตองการกู 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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สรุปงายๆ ก็คือ ถาอัตราดอกเบี้ย
เทากัน แต ใชวิธีคํานวณตางกัน
(คนหนึ่งคิดแบบลดตนลดดอก กับ
อีกคนคิดแบบคงที่) จะทําใหจํานวน
ดอกเบี้ ย ที่ เ ราต อ งจ า ยไม เ ท า กั น
โดยที่การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะ
ทํ า ให เ สี ย ดอกเบี้ ย มากกว า แบบ
ลดตนลดดอกเสมอ

วิธีการเปรียบเทียบงายๆ คือ เอาอัตราดอกเบี้ยที่คิด
แบบคงที่ คูณ 2 จะเทากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดตน
ลดดอก เพราะฉะนั้นเห็นตัวเลขดอกเบี้ยเชาซื้อรถ
(หรือดอกเบีย้ เงินกูแ บบอืน่ ๆ ทีค่ ดิ ดอกเบีย้ แบบเดียวกัน
เชน การซื้อของเงินผอน) ที่บอกวา ดอกเบี้ยแคไมกี่
เปอรเซ็นตตอ ป อยาลืมคิดออกมาเปนตัวเงินจะไดรวู า
จริงๆ แลวเราตองเสียดอกเบี้ยกี่บาท

เชน ยอดเงินกู 350,000 บาท มีเลือกผอน
24 งวด งวดละ 15,000 บาท ซึ่งในจํานวนนี้แบง
เปนเงินตน 10,000 บาท และดอกเบีย้ 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
ถาไมอยากจะเสียดอกเบี้ยเยอะ ก็ตองวางเงินดาวนในสัดสวนที่มากขึ้น เพื่อใหเหลือ
สวนที่ตองผอนนอยลง
แตวากันวา “ซื้อรถ… มีแตลด” เพราะทันทีที่ถอยรถปายแดงออกมาจากโชวรูม มูลคา
ของมันจะลดลง กลายรางเปน “รถเกา” ไปในทันที นําไปขายตอในตลาดมือสองก็จะไมได
ราคาเทากับที่ซื้อมาอีกแลว
แถมยังตองเตรียมพรอมรับสถานการณนา้ํ มันแพง และคาซอมบํารุงทีจ่ ะตามมาอีก เพราะ
ฉะนัน้ ถาไมจําเปน ไมตองรีบรอน ใชบริการขนสงมวลชนไปพลางๆ กอน มีเพื่อนรวมทาง
หลายคนอบอุนดีออก
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นอกจากนี้ ถาผอนไปสักระยะแลวเบื่อการเปนหนี้ อยากจะจายหมดปดบัญชีกอนครบ
สัญญา ก็สามารถทําได แตไมไดจา ยเฉพาะเงินตนทีย่ งั คาง แตตอ งจายทัง้ เงินตนและดอกเบีย้
ทีค่ ดิ ไปลวงหนาแลวดวย แตยงั ดีทม่ี ขี อ กําหนดใหไฟแนนซตอ งคืนดอกเบีย้ สวนทีค่ ดิ ไปลวงหนา
ใหเราอยางนอยครึ่งหนึ่ง

S M T W Th F Sa

วันจายบัตรเครดิต

รักษาประวัติเครดิตไวเทาชีวิต
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ไมได “โอเวอร” ถาบอกวา ประวัติเครดิต ตองรักษาเอาไวเทาชีวิต เพราะเวลาที่ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินจะปลอยกูจ ะดู “ประวัตเิ ครดิต” ของเราเปนสวนประกอบหลักดวย ถาประวัตดิ ี
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

รูขยายดอกผล : ลงทุนถูกที่
ความมั่งมีงอกงาม
ก็ไมอยากจะทําให “วัยรุนเซ็ง” หรอกนะ เพราะรูวา กวาจะเอาชนะ “ความอยาก”
กวาจะอดใจใหอดออมไดในแตละเดือนก็เลือดตาแทบกระเด็น แตคงตองบอกความจริงวา
สมัยนีแ้ คเงินออมอยางเดียวคงไมพอทีจ่ ะทําใหเงินเติบโตมาสูก บั เงินเฟอไดทนั เมือ่ อุตสาห
อดออมจนมี “เงินกอนเล็กๆ” สักกอน อยาลืมคิดถึงเรื่องการลงทุน เพราะเงินลงทุน
กอนแรกสําคัญกวาเงินดาวนรถคันแรก เงินลงทุนกอนแรกอาจจะเปนที่มา
ของรถคันแรกและคันตอไปได เพราะการลงทุนเปนการตอยอดเงินออมไปสูความมั่งคั่ง
ขณะที่รถคันแรกจะเปนที่มาของหนี้กอนแรก และนําไปสูหนี้กอนตอๆ ไปไดไมยาก
เพราะมูลคาของ “รถ” ก็มีแตจะ “ลด” แตมูลคาเงินลงทุนมีโอกาสที่จะเพิ่ม กอนจะ
ไปเริ่มตนลงทุนคงตอง “ขอเสียงวัยรุนหนอย… พรอมที่จะลงทุนกันแลวหรือยัง” หวังวา
คําตอบที่ได คือ “ยัง” เพราะการเริ่มตนจริงๆ ของการลงทุน ไมใชแคมีเงิน แตตอง
เริ่มจาก ทําความเขาใจ โดยตอง เขาใจตัวเอง เขาใจความเสี่ยงของการลงทุน และเขาใจ
สิ่งที่จะลงทุน
เพราะถาเริม่ จากความไมเขาใจ บอกไดเลยวา การลงทุนครัง้ นีอ้ าจจะทําใหเงินทีอ่ ตุ สาห
อดออมมาตั้งนานหมดไปในเวลาไมนาน
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การลงทุน…ทางลัดสูความมั่งคั่ง

รูจักตัวเอง
เจอหัวขอนี้ นาจะมีเสียงคานในใจหลายเสียงเลยวา เกิดมาจนจะทํางานมีรายไดเปนของตัวเอง
อยูแลว จะมาบอกวา “ไมรูจัก ไมเขาใจตัวเอง…เปนไปไมได” แตเชื่อเถอะมันเปนไปไดจริงๆ
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ถาไมเชื่อ ลองถามตัวเองดูวา ณ วันนี้ วันที่เราจะเริ่มลงทุน เรารูหรือยังวา เราตั้งใจ
จะลงทุนไปเพื่ออะไร ตั้งเปาหมายอะไรไวสําหรับการลงทุน
การมีเปาหมายการลงทุนทีช่ ดั เจน เปนสิง่ สําคัญมาก เพราะการลงทุนทีม่ เี ปาหมายตางกัน
อาจจะตองลงทุนในรูปแบบทีแ่ ตกตางกัน เชน การลงทุนเพือ่ วัยเกษียณ จะมีรปู แบบการลงทุน
เพื่อหวังผลกําไรในระยะยาว
ถาไมเชื่อ ลองถามตัวเองดูวา เรายอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดมากนอยแคไหน
เชือ่ หรือไมวา คนหลายคนยังหลอกตัวเองดวยคําตอบวา “ความเสีย่ งเหรอ… กะ กะ กลัว ที่ไหน”
แตเคยถามตัวเองหรือยังวา ถาลงทุนดวยเงิน 100 บาท จะยอมใหขาดทุนไดสักกี่บาท
ซึ่งหากบอกวา หายไปไมไดแมแตบาทเดียว นั่นเรียกวา “กลัวสุดๆ”
เพราะ ความเสี่ยง คือ โอกาสที่เราจะ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่
ไมไดผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คิดไว คาดหวัง ยังมีความสัมพันธกันดวย เพราะถา
ซึง่ การลงทุนทุกประเภทมีความเสีย่ ง เพียงแต เราอยากไดผลตอบแทนมากๆ ก็ตอ งทําใจเอา
จะมากบางนอยบางแตกตางกันไป (แตความ ไวดวยวา การลงทุนนั้นจะมีโอกาสขาดทุนสูง
เสี่ยงเหลานี้เราสามารถบริหารจัดการได) เชนกัน
ถาคิดไมออกวา ผลตอบแทนสูง จะมาพรอมกับความเสี่ยงสูงไดอยางไร ใหลองสมมติวา
ตัวเราเปนแคคนธรรมดาหนาตาบานๆ แตฝนสูงอยากจะได “ดาว” หรือ “เดือน” สาวสวย
หนุมหลอประจําคณะมาเปนคูใจ (นี่คือผลตอบแทน) ทั้งที่รูอยูแกใจวา โอกาสที่จะเจ็บเพราะ
ถูกเมินมีอยูสูงมาก (นี่คือความเสี่ยง)
แลวกลาไหมที่จะลอง ถาไมกลาเสี่ยงก็ลองลดระดับ “เปาหมาย” ลงมาสักหนอยให
เหมาะกับความสามารถ ที่อาจจะทําใหผลตอบแทนนอยลงสักนิด แตโอกาสที่จะผิดหวัง

ก็นอยลงตามไปดวย

เขาใจสิ่งที่จะลงทุน
เมื่อรูจักตัวเอง รูเปาหมายการลงทุน และรูวาเสี่ยง…แตยังตองขอลองแลว ก็ตอง
ไปทําความรูจักสิ่งที่เราจะลงทุนกันกอน เพราะทุกวันนี้มีชองทางใหเลือกลงทุนมากมาย
และนับวันจะยิง่ มีใหเลือกมากขึน้ ๆ ทุกที แตทง้ั หมดก็เปนประโยชนกบั คนทีอ่ ยากจะลงทุน
ลงทุน
งทุน

การล

ตราสารหนี้
เวลาทีร่ ฐั บาล หรือบริษัทเอกชน อยากจะกูเ งินจากประชาชนก็จะออกตราสารทางการเงิน
ชนิดหนึ่ง เรียกรวมๆ วา ตราสารหนี้ แตหากรัฐบาลเปนผูออกจะเรียกวา “พันธบัตร”
และถาเปนของบริษัทเอกชนจะเรียกวา “หุนกู”
เมือ่ เรานําเงินไปซือ้ ตราสารหนี้ ไมวา จะเปนพันธบัตร หรือหุน กู เราก็จะกลายเปนเจาหนี้
และเราจะไดดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน เพราะฉะนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ จะทําให
ไดผลตอบแทนที่แนนอนและสมํ่าเสมอ ตามอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่กําหนดไว
จึงเหมาะกับคนที่ไมคอยชอบความเสี่ยง
ถาใหรัฐบาลกูก็เบาใจไดวา รัฐบาลจะไมเบี้ยวหนี้เราแนๆ แตถาเปนบริษัทเอกชน
ชักเริ่มจะไมแนใจวา จะถูกเบี้ยวหนี้หรือไม
เพราะฉะนั้น กอนจะลงทุนในหุนกูจะตองดูใหแนใจวา บริษัทนั้นมีฐานะมั่นคง มีเงิน
จะจายดอกเบี้ยและเงินตนคืน ซึ่งโดยมากจะดูจาก “อันดับความนาเชื่อถือ” ที่จะมีบริษัท
จัดอันดับความนาเชื่อถือมาประเมินความเสี่ยงและบอกวา แตละบริษั ทมีความเสี่ยง
มากนอยแคไหน
แตก็ไมใชวา บริษัทที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีอันดับความนาเชื่อถือไมสูงนัก จะไม
สามารถลงทุนได เพียงแตถา ความเสีย่ งสูง บริษัททีอ่ อกหุน กูจ ะตองใหดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ดวย
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ศึกษาสิ่งที่จะ

ขณะที่ตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นๆ ก็จะใหดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาตราสารหนี้ที่มีอายุยาวๆ เพราะ
ยิง่ อายุยาวก็ยง่ิ ทําใหประเมินไดยากวา จะเกิดอะไรขึน้ ในอนาคต จึงทําใหมคี วามเสีย่ งสูงกวา
อยางไรก็ตาม สําหรับนักลงทุนมือใหมอยางเรา การลงทุนตราสารหนี้โดยตรงอาจจะ
ยังไกลเกินไป เพราะจะตองใชเงินลงทุนเริ่มตนจํานวนมาก แตก็ไมไดบอกวา เราจะไม
สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได (ตองติดตามกันตอไป)
SET

หุน
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ถากอนหนานี้บอกวา ไมเคยไดยินคําวา “หุน” หรือ “ตลาดหุน” ยังพอใหอภัย แตถา
นับจากวันนี้ไปแลวไมทําความรูจักกับหุนสงสัยจะมีเคือง เพราะหุนเปนเครื่องมือที่ทําใหเงิน
ลงทุนมีโอกาสงอกเงยไดมากและไมใชเรือ่ งยาก เพราะอภิมหาเศรษฐีทร่ี วยอันดับตนๆ ของโลก
ที่ชื่อวา “วอรเรน บัฟเฟตต” ก็รํ่ารวยจากการลงทุนหุนตั้งแตอายุเพียง 11 ปเทานั้น
ผลตอบแทนที่จะไดจากการ “ถือหุน” ที่ทําใหเรามีฐานะเปน “เจาของกิจการ” จะมีอยู
2 ทาง คือ เงินปนผล และกําไรจากการซื้อขาย
เงินปนผล คือ ผลตอบแทนทีจ่ ะไดรบั จากการ
ถือหุน โดยเมื่อบริษัทที่เรา (มีสวน) เปนเจาของ
มีกําไรจากการทําธุรกิจ ก็จะแบงเงินสวนหนึ่ง
มาจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุน ในอัตราหุนละ
เทาๆ กัน เพราะฉะนั้นยิ่งมีหุนจํานวนมากๆ ก็จะ
ไดผลตอบแทนมากตามไปดวย
ดังนั้น หากเราเปนผูถือหุนของบริษัทที่ทํา
กําไรไดดีตอเนื่อง ก็จะมีโอกาสไดรับเงินปนผล
อยางสมํ่าเสมอ แตบางครั้งบริษั ทที่เราเขาไป
ลงทุนอาจจะยังอยูในชวงเริ่มตนธุรกิจ หรือตอง
ใชเงินในการขยายธุรกิจมากๆ ก็อาจจะยังไม
สามารถจายเงินปนผลใหกบั ผูถ อื หุน ได แตเรายัง
สามารถทํากําไรจากการซื้อขายหุนได

bearish

bullish

กําไรจากการซื้อขายหุน หรือที่เรียกวา “สวนตาง
ราคา” (Capital Gain) ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถซื้อหุน
ในราคาถูกแลวมาขายเมือ่ ราคาแพง ซึง่ ในแวดวงนักลงทุน
จะเรียกกันสั้นๆ วา “ซื้อถูก ขายแพง” ซึ่งเปนหลักการ
งายๆ ในการทํากําไร แตนักลงทุนจํานวนไมนอยที่ตอ ง
ขาดทุน เพราะทําสิ่งตรงกันขาม คือ “ซื้อแพง ขายถูก”
นัน่ เพราะราคาหุน มีการเคลือ่ นไหวอยูต ลอด เดีย๋ วขึน้
เดี๋ยวลง ไมมีใครที่จะคาดไดอยางแมนยํา 100% วา
ราคาหุนจะขึ้นหรือจะลงสักเทาไร เนื่องจากปจจัยที่ทําให
หุนขึ้นหรือลงนั้นมีอยูหลายปจจัย ซึ่งบางอยางคาดการณ
ได แตบางอยางก็ยากจะคาดเดา

แตที่แนๆ คือ ถาเราเปนนักลงทุนที่ทําการบานมาดี เลือกหุนที่มีอนาคตดี ราคาเหมาะสม
ไมแพงเกินไป และลงทุนในระยะเวลาที่ยาวนานพอ ก็มีโอกาสที่ราคาหุนของบริษัทนั้นจะ
ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และทีส่ าํ คัญ คือ แมวา เราจะมีเงินออมอยูเ ล็กๆ นอยๆ ก็สามารถลองฝมอื ลงทุนในหุน
ดวยตัวเองได เพียงแคติดตอไปที่บริษัทหลักทรัพย (โบรกเกอร) ขอเปดบัญชีซื้อขายหุน
ประเภทเงินสดแบบเงินฝาก (Cash Balance Account หรือ Pre-Paid)
บัญชี Cash Balance เปนบัญชีซื้อขายหุนที่เราตองนําเงินไปฝากไวที่โบรกเกอร และ
สามารถซื้อหุนไดตามจํานวนเงินที่เราไปฝากเอาไวเทานั้น ซึ่งโบรกเกอรหลายแหงไมได
กําหนดจํานวนเงินขัน้ ตํา่ เอาไว ทําใหนกั ลงทุนมือใหมทม่ี เี งินออมไมกพ่ี นั บาทก็สามารถเริม่ ตน
ลงทุนได
นอกจากนี้ คนรุน ใหมหวั ใจติดเน็ตอยางเราๆ ยังควรจะใชบริการซือ้ ขายผานอินเทอรเน็ต
เพราะสามารถสงคําสั่งซื้อขายแค 100-200 หุนได โดยไมตองอายใคร และคาธรรมเนียม
หรือคาคอมมิชชั่นสําหรับซื้อขายผานอินเทอรเน็ต ยังตํ่ากวาการสงคําสั่งซื้อขายผาน
ผูแนะนําการลงทุน (Investment Consultant) อีกดวย
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ซื้อถูก ขายแพง
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กองทุนรวม
ดวยเงินออมจํานวนไมมากที่มีอยู ถานําไปซื้อหุนอาจจะซื้อไดไมกี่บริษัท และซื้อไดไม
กี่หุน นอกจากนี้ ถาเกิดหุนที่ซื้อมา ราคารวงไมเปนทา ก็จะทําใหเงินจํานวนนอยนิดอันนี้
หดหายไปหลายบาท
แตถานําเงินจํานวนไมมากนี้ไปซื้อกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุน จะทําใหเราสามารถ
ลงทุนหุนไดหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน เปนเจาของกิจการไดแมจะมีเงินแคไมกี่พันบาท
นั่นเพราะกองทุนรวม คือ การระดมเงินลงทุนจํานวนนอยๆ จากคนจํานวนมากๆ
ไปรวมกัน ตั้งเปนกองทุนขึ้นมาเพื่อนําไปลงทุนในสินทรัพยตางๆ ตามนโยบายการลงทุน
ของแตละกองทุน และมีชื่อเรียกตางกันไปตามนโยบายการลงทุน
ถากองทุนเนนลงทุนในหุน ก็จะเรียกวา กองทุนหุน ถาลงทุนในตราสารหนี้ ก็จะเรียกวา
กองทุนตราสารหนี้ หรือถาลงทุนในอสังหาริมทรัพย ก็จะเรียกวากองทุนอสังหาริมทรัพย
นอกจากนี้ กองทุนรวม ยังสามารถออกไปลงทุนในตางประเทศไดอีกดวย ทําใหเรามี
โอกาสไดเปนเจาของกิจการระดับโลก ผานทางกองทุนที่เรียกวา กองทุน FIF ซึ่งขณะนี้
ในบานเรามีกองทุน FIF ใหเลือกจํานวนมาก มีทั้งไปลงทุนหุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
เชน หุนประเทศจีน หรือลงทุนหุนของบริษัทยักษใหญของโลก ที่พวกเรารูจักเปนอยางดี

+

Mutual Fund

+

กองทุนรวม จะมีผจู ดั การกองทุน ซึง่ ถือวาเปน “มืออาชีพ”
ดานการลงทุน มาคอยศึกษาวา หุนตัวไหนจะอนาคตดี
ตราสารหนีอ้ ะไรทีน่ า สนใจ คอยติดตามสถานการณการลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีผลตอการลงทุน และ
คอยซื้อขายเพื่อทํากําไรเมื่อมีจังหวะที่ดี
ดังนั้นเมื่อมี “มืออาชีพ” มาคอยดูแลเงินของเราอยาง
ใกลชิดแบบนี้แลว เราก็ ไมตองกังวลกับการลงทุน และ
“มืออาชีพ” ก็นา จะทําใหเรามีโอกาสไดรบั ผลตอบแทนทีด่ กี วา
“นักลงทุนมือใหม” ที่มีความรูดานการลงทุนแบบงูๆ ปลาๆ
อยางเรา

Equity

Mutual Fund

ETF s
อีทีเอฟ
ถาจะบอกวา หุน กับ กองทุนรวม แตงงานกันแลวออกลูกมาเปน อีทีเอฟ
(Exchange Traded Fund: ETF) จะเชื่อไหม… เชื่อเถอะ เพราะมันคือเรื่องจริง
อีทีเอฟ เปนลูกผสมระหวางหุนกับกองทุนรวม ที่รวมเอาขอดีของการลงทุนในหุน
และกองทุนรวมมาไวดวยกัน
โดยทีห่ นุ จะสามารถซือ้ ขายทํากําไร (หรือขาดทุน) ไดตลอดทัง้ วัน แตตอ งเลือกวา
จะซือ้ หุนบริษัทอะไร ซึ่งคนเงินนอยๆ คงเลือกซื้อไดไมกี่ตัว ขณะที่การซื้อกองทุนหุน
เหมือนกับการซือ้ หุน ไดหลายๆ ตัวในคราวเดียวกัน แตจะรูร าคาซือ้ ขายเมือ่ สิน้ วันเทานัน้
ดังนั้น อีทีเอฟ จึงเปนเหมือนกับการที่เราซื้อหุนไดหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน แบบเดียว
กับกองทุนหุน แตสามารถซื้อขายไดตลอดทั้งวันเหมือนกับหุน
แต อีทเี อฟ ไมไดมแี คหนุ อยางเดียว ยังเปนอีทเี อฟของสินทรัพยประเภทอืน่ ๆ ไดอกี
เชน อีทีเอฟทองคํา ซึ่งทําใหเราสามารถซื้อขายทองคําไดเหมือนกับวา มันเปนหุน
ตัวหนึ่ง
ถาไมชอบสินทรัพยทางการเงินที่ไมสามารถจับตองได จะเปลี่ยนเปนการลงทุนใน
สินทรัพยที่จับตองไดอยาง ทองคํา อสังหาริมทรัพย ของสะสม หรืออื่นๆ ที่อาจเพิ่มคา
ในอนาคตก็ไมวากัน
หรือจะขามขั้นไปศึกษาการลงทุนรูปแบบใหมที่เรียกรวมๆวา “อนุพันธ์” ก็ได
แมวามันจะไมงาย แตการลงทุนในตราสารอนุพันธ เชน Futures และ Derivative
Warrants (DW) ถูกออกแบบมาใหเหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนจํานวนไมมากให
สามารถหาผลตอบแทนสูงๆ ได
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s

บริหารพอรตลงทุน
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

56

หุน
เงินฝากธนาคาร/พันธบัตร

กองทุนรวม
ทองคํา/อสังหาริมทรัพย

เพราะถาโชครายตะกราใบเดียวทีเ่ รามีเกิดตกลงพืน้ ไขทง้ั หมดในตะกราก็แตกกระจาย
แตถา เรามีตะกราหลายใบ แลวแบงไขไปใสตะกรานัน้ บาง ตะกรานีบ้ า ง เวลาเกิดอุบตั เิ หตุ
กับตะกราใบหนึง่ อยางนอยก็ยงั เหลือไขในตะกราอีกใบ
ดังนัน้ อยาทุม ใจไปทีส่ นิ ทรัพยประเภทใดประเภทหนึง่ จนหมดใจ เพราะถาเกิดเหตุการณ
ไมเปนอยางทีห่ วังมันจะเจ็บหนัก เพราะฉะนัน้ ตอง “เผือ่ ใจเอาไว” บาง
แตการกระจายการลงทุนที่ดี ก็ไมใชวา การลงทุนในโลกนี้มีกี่ประเภทก็จัดเต็มมันไป
ทุกอยาง เพราะการลงทุนที่หลากหลายมากเกินไป ก็ทําใหวุนวาย เพราะจะลงทุนอะไร
ก็ตองทําความรูจัก ทําความเขาใจ และตองคอยติดตามขาวสารที่เกี่ยวของ และเราก็ไมใช
ยอดมนุษยทจ่ี ะเกงไปทุกเรือ่ ง

สําหรับวัยเริม่ ตนทํางาน โดยทฤษฎีแลวสามารถจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปอยูในสินทรัพย
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เชน กองทุนหุน หุน หรือ ตราสารอนุพนั ธ ก็ยงั ได และสวนทีเ่ หลือจึงจัดสรร
ไปลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งตํา่ เชน ตราสารหนี้
เพราะวัยนีอ้ ายุยงั นอย ยังโสด ไมมภี าระทางการเงินมากมายเหมือนคนทีม่ คี รอบครัวแลว
และยังมีเวลาใหผา นรอนผานหนาวไดอกี หลายสิบป
ไมเหมือนคนที่อายุมากแลว ที่เหลือเวลาทํางานทําเงินอีกไมกี่ป เพราะฉะนั้นจึงไมเหมาะ
ทีจ่ ะเอาเงินสวนใหญไปลงทุนอะไรทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพราะถาเกิดขาดทุนหนักๆ จะไมมโี อกาส
แกตวั อีกแลว จึงตองหันไปลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งนอย และแนนอนวา โอกาสทีจ่ ะไดรบั ผลตอบแทน
สูงๆ ก็แทบจะไมมี
เพราะฉะนั้นตองไชโย 3 ที ใหกับความเพียรพยายามอดออมที่ทําใหเราสามารถเริ่มตน
ลงทุนไดตง้ั แตอายุยงั ไมมาก แมวา เงินลงทุนจะไมมากเชนกัน
นอกจากการปรับพอรตตามการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเอง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับ
ที่เหมาะสมมากที่สุดแลว เรายังสามารถปรับพอรตลงทุนตามสถานการณดานการลงทุนที่
เปลี่ยนไปอีกดวย เพราะสินทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีอยูหลากหลายประเภทนั้นมักจะไมขึ้น
หรือลงพรอมกันหมด
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เพราะฉะนั้นเลือกลงทุนที่คิดวา แจวจริง และ เจงพอ จะดีกวา ซึ่งสําหรับมือใหมหัดลงทุน
แนะนําใหเริม่ ที่ “กองทุนรวม” จะเหมาะกวา เพราะอยางนอยๆ ก็จะมีคนทีเ่ จงกวามาชวยดูแล
เงินของเรา
และในระหวางนัน้ ก็ใชเวลาวางๆ ศึกษาหาความรูก ารลงทุนอยางอืน่ เชน หุน ไปดวย และ
เมือ่ ถึงเวลาทีค่ ดิ วา พรอมบินเดีย่ วแลว คอยเริม่ ชิมลางลองลงทุนดวยตัวเอง
นอกจากจะตองมีการกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนแลว ยังตอง
เปนการกระจายการลงทุนที่มีการจัดสรรสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งความเหมาะสม
สามารถตัดสินไดจาก “อายุ” หรือ “การยอมรับความเสีย่ ง”

บางปตลาดหุนก็ดุดันวิ่งเปนกระทิงเปลี่ยว ทําใหนักลงทุนไดกําไรกันเปนกอบเปนกํา แตใน
ปเดียวกันนั้น ตลาดตราสารหนี้อาจจะกําลังหงอยเหงา เพราะไดดอกเบี้ยกระจมุ กระจิ๋ม แตพอ
ปถดั มาตลาดหุน กลับดิง่ ลง นักลงทุนเซือ่ งซึมยิง่ กวาหมีจาํ ศีล ในขณะทีต่ ลาดตราสารหนีด้ ด๊ี า ไดใจ
เพราะฉะนัน้ คงจะดีถา เราประเมินไดลว งหนาวาปนจ้ี ะเปนปของตลาดหุน ก็เพิม่ สัดสวนการลงทุน
ในหุน ใหมากหนอย เพือ่ เพิม่ โอกาสทีจ่ ะมีกาํ ไรจากการลงทุนมากขึน้ และลดสัดสวนตราสารหนีล้ ง
มาหนอย แตเมือ่ ถึงปทต่ี ลาดหุน ยํา่ แย ก็เพียงแคลดสัดสวนการลงทุนหุน ลงมาบางจะไดไมเจ็บหนัก

ลงทุนนอยๆ แตลงทุนเปนประจํา
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ไมมีคําวา “นอยเกินไป” สําหรับการเริ่มตนลงทุน เพราะไมวาจะลงทุนดวยเงินจํานวน
เล็กๆ นอยๆ แคไหนก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่จะชวยใหเงินจํานวนเล็กๆ ไปถึงเปาหมายแหงความ
มั่งคั่งไดไมยาก คือ ทําเปนประจํา ทําอยางสมํ่าเสมอ โดยจะใชหลักการของ Dollar Cost
Averaging (DCA) หรือการลงทุนแบบเฉลี่ยตนทุน

นอย

แต
ประจํา

1

2

3

4

5

ถายังจําได หลักการลงทุนของการลงทุนหุน คือ ซื้อถูก ขายแพง แตในความเปนจริง
เราไมมีทางรูเลยวา ตอนที่เราตัดสินใจซื้อหุนนั้น มันเปนวันที่หุนราคาถูก หรือราคาแพง
เพราะไมมี ใครสามารถคาดเดาราคาหุนไดอยางถูกตอง ในบางครั้งจึงทําใหนักลงทุนขาดทุน
เพราะเดาผิด

Investment
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ดวยเหตุนี้ จึงเกิดหลักการลงทุนแบบเฉลี่ยตนทุน ที่มาชวยใหนักลงทุนไมตองพยายามที่จะ
คาดเดาทิศทางราคาหุน แตสิ่งที่เราจะทํา คือ แทนที่จะซื้อหุนดวยเงินทั้งหมดที่มีภายใน
ครัง้ เดียว เราจะแบงเงินออกเปนสวนๆ แลวคอยๆ ทยอยซือ้ ซึง่ จะทําใหซอ้ื หุน ไดใน “ราคาเฉลีย่ ”
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 ซือ้ อีก 300 หุน ดังนัน้ ตนทุนเฉลีย่
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
แทนทีจ่ ะหักเงินเดือนออกไปออมในบัญชีออมทรัพยทแ่ี ทบจะไมไดผลตอบแทนเลย ก็เปลีย่ น
มาเปนหักเงินเดือน 10% ทุกเดือนออกไปลงทุนในกองทุนรวม หุน หรือทองคํา ที่มีโอกาส
ไดผลตอบแทนมากกวา โดยไมตองสนใจวา ในวันนั้นราคาจะขึ้นหรือลง และทําแบบนี้ ไป
เรื่อยๆ รับรองเลยวา เงินลานอยูไมไกลเกินเอื้อม

ลงทุนอยางมีความสุข
คิดจะเปนนักลงทุนทั้งที มันตองมีความสุข ซึ่งความสุขของ “นักลงทุน” คือ กําไร
จากการลงทุน แตเชื่อไหมวา ถาเราลงทุนอยางมีความสุข “กําไร” จะตามมาเอง ถา…
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ลงทุนสิ่งที่ชอบจะเปนสุข
นักลงทุน ที่ยิ่งใหญของโลกอาจจะมีหลักการและวิธีการมากมายที่ทําใหพวกเขาประสบ
ความสําเร็จ แตเชื่อเถอะวา สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนๆ กัน คือ ความชอบ และความรัก ในสิ่งที่
พวกเขาลงทุน
วอรเรน บัฟเฟต อภิมหาเศรษฐีคนดังของโลกชอบลงทุนหุน , โรเบิรต คิโยซากิ ผูเ ขียนหนังสือ
“พอรวยสอนลูก” ชอบลงทุนอสังหาริมทรัพย
เมื่อเรามีความสุขที่ไดลงทุนในสิ่งที่รัก ที่ชอบ จะทําใหเอาใจใส ศึกษาหาความรู และเมื่อมี
ความรูค วามเขาใจในสิง่ ทีล่ งทุน จะทําใหมคี วามสุข ไมวา ระหวางทางของการลงทุนจะตองเจอกับ
สถานการณที่ไมเปนใจ
เพราะถาบอกกับตัวเองวา “ชอบลงทุนหุน” ก็ตองยิ้มรับไดเมื่อเห็นหุนตก
อดีตไม ใชปจจ�บัน
ผูจัดการกองทุนรูเคล็ดลับความสุขของการลงทุนขอนี้ดี แมวาผลการดําเนินงานในอดีต
เปนการบงบอกฝมือของผูจัดการกองทุน แตผูจัดการกองทุนจะบอกกับนักลงทุนเสมอวา
“ผลการดําเนินงานในอดีตไมใชเครือ่ งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต” เพือ่ ใหนกั ลงทุนไมยดึ ติดอยูก บั
ผลการดําเนินงานในอดีต ซึ่งมันผานไปแลว และไมรูวา มันจะเกิดขึ้นไดอีกหรือไมในอนาคต
เพราะฉะนั้นการลงทุนที่มีความสุขควรจะพอใจกับผลตอบแทนที่ ไดในปจจ�บัน โดยไมตอง
ไปคิดวา ปที่แลวไดกําไรเปนกอบเปนกํา แตทําไมปนี้ถึงไดขาดทุนยับเยินขนาดนี้

เตรียมใจรับความผิดหวัง
คาดไวเลยวา จะตองเจอกับความผิดพลาด เพราะไมมีใคร “ชนะ” ไดตลอดเวลา และ
เปนเรื่องยากและนอยคนนักที่จะประสบความสําเร็จตั้งแตครั้งแรกที่ลงมือทํา เพราะกวา
ที่จะประสบความสําเร็จตองผานความลมเหลวมาแลวนับครั้งไมถวน
ความกลัวที่จะลมเหลวตางหากที่ทําใหชีวิตลมเหลว เพราะฉะนั้นอยากลัวที่จะขาดทุน
จากการลงทุน เพราะมันจะเกิดขึ้นแนๆ และเมื่อขาดทุนแลวอยาไปฟูมฟาย แคคนใหเจอวา
เพราะอะไรถึงทําใหขาดทุน และทําอยางไรถึงจะปองกันได แลวลุกขึ้นมาสูกันใหม
แตหากเราลงทุนดวยความรูความเขาใจในสิ่งที่เราจะลงทุน มีการ “บริหารพอรต” ที่ดี
และกระจายการลงทุนอยางเหมาะสม จะชวยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดลงได
เพราะในหลายๆ ครั้ง ความผิดพลาดก็อยูนอกเหนือการควบคุม

บริหารภาษี… อีกวิธีสรางความมั่งคั่ง
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ในชวงแรกๆ ของการทํางาน อาจจะยังไมคอยรอนหนาวกับคําวา “ภาษี” เทาไรนัก เพราะ
รายไดอาจจะยังไมเกิน 150,000 บาทตอป ยังอยูในเกณฑที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
ถาเมือ่ ไรทีร่ ายไดเพิม่ ขึน้ จนเขามาอยูในโซนทีต่ อ งเสียภาษีแลวจะรูว า ทําไมคําวา ภาษี ถึงทําให
หลายคนหนาวจับขัว้ หัวใจ โดยเฉพาะมนุษยเงินเดือน ทีม่ องสลิปเงินเดือนในแตละเดือนแลวออนใจ
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

คนกตัญู

ขอดีอยางแรก ของการมีรายไดเปนของตัวเอง คือ ทําใหเราไดทดแทน “ผูมีพระคุณ”
ซึ่งรัฐใหรางวัลคนกตัญูดวยการใหคาลดหยอนบิดามารดา
สําหรับคนที่ “อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ซึ่งมีรายไดไมเพียงพอตอ
การเลีย้ งชีพ (รายไดตา่ํ กวา 30,000 บาทตอป)” มีสทิ ธิหกั ลดหยอนคาอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
ไดคนละ 30,000 บาท แตในกรณีทพ่ี อ แมมลี กู หลายคนจะสามารถใชสทิ ธิไดแคคนเดียว

คนใจดี

เพื่อเปนการตอบแทนนํ้าใจใหกับ “คนใจดี”
รัฐจึงอนุญาตใหนําเงินบริจาคมาเปนคาลดหยอน
ภาษี ไมวาจะเปนการบริจาคเพื่อการศึกษา บริจาค
เพือ่ การกุศลสาธารณะ และการบริจาคเงินสนับสนุน
การกีฬา
แตการบริจาคไดสิทธิลดหยอนภาษีมากที่สุด
คือ เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา โดยสามารถหัก
ลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง
หรือ ที่เรียกวา “ให 1 แตไดถึง 2” แตตองไมเกิน
10% ของเงินคงเหลือหลังจากหักคาใชจายและ
คาลดหยอนอื่นๆ แลว
กลองบริจาค

คนมีบาน

สําหรับคนที่ยังตอง “ผอนบาน” ก็สามารถนําดอกเบี้ย
เงินกูย มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย ไมวา จะเปนการกูย มื เงินเพือ่ ซือ้ เชาซือ้
หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสราง
เปนประกันการกูยืม มาหักลดหยอนคาใชจายไดตามจํานวน
เงินที่จายจริงแตไมเกิน 1 แสนบาท
ในกรณีทผ่ี มู เี งินไดหลายคนรวมกันกูย มื ก็ใหหกั ลดหยอน
ไดทุกคน แตตองเฉลี่ยคาลดหยอนกัน และรวมกันแลวตอง
ไมเกินจํานวนที่จายจริง และไมเกิน 1 แสนบาทเชนกัน

คนพรอมเกษียณ
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คงเปนเพราะรัฐบาลรูว า คนชรา ที่ไมมรี ายไดพอเลีย้ งชีพนัน้ สรางภาระใหกบั ประเทศแคไหน
ถึงไดใหสิทธิลดหยอนภาษีกับการออมเพื่อวัยเกษียณ ไมวาจะเปนเงินสะสมที่จายเขากองทุน
ประกันสังคม กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุน RMF เปนการออมเงินไวใชหลังจากเกษียณอายุ ซึง่ มีนโยบายการลงทุนทีห่ ลากหลาย
ตั้งแตกองทุนตลาดเงินที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุนที่มีความเสี่ยงสูง
โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใหเหมาะกับความเสีย่ งและระยะเวลาทีจ่ ะเกษียณอายุของแตละคน
แตตองทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไว คือ ตองลงทุนตอเนื่องทุกป โดยลงทุนขั้นตํ่าอยางนอย
3% ของรายไดในแตละป หรือ 5,000 บาท แลวแตวา จํานวนใดจะนอยกวา ทัง้ นี้ไมตอ งซือ้ ทุกป
ก็ได แตอยางนอยตองซื้อแบบปเวนป นอกจากนี้ ตองถือหนวยลงทุนจนอายุครบ 55 ป และ
ตองลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับแตซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก
เงินลงทุนในกองทุน RMF จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามที่จายจริง 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

+

แตไมไดหมายความวา พอเห็นวาเปน “ประกันชีวิตแบบบํานาญ” แลวจะสามารถนํามา
ลดหยอนเพิ่มเติมไดเหมือนกันหมด เพราะตองใหทางบริษั ทประกันระบุในใบเสร็จรับเงิน
เบีย้ ประกันไวอยางชัดเจนวา เปน “เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ” สามารถลดหยอนภาษี ไดตาม
กฎกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ กรมธรรมประกันชีวิตแบบบํานาญที่สามารถนําไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินได จะ
ตองเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ คือ

5. ไมมีการจายผลประโยชนใดๆ ใน

วันครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัย หรือ
วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยป
สุดทายกอนรับเงินบํานาญ

6. การจายเงินบํานาญตองจายเปน

รายงวดอยางสมํ่าเสมอ เชน
รายป หรือ รายเดือน

7. ตองมีวงเล็บไวดวยวาเปนกรมธรรม

“บํานาญแบบลดหยอนได”
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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”
ซึ่งในชวงนี้เราจะไมไดรับผลตอบแทนอะไร ไปจนถึงวันที่เกษียณอายุ จะเรียกวา “ชวงรับเงิน
บํานาญ” บริษัทประกันจะเปนคนจายเงินบํานาญใหกับเราเปนงวดๆ ไปจนถึงอายุ 85 ป หรือ
มากกวา ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม

คนชอบลงทุน
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นาจะเปนโชคดีของ “คนชอบลงทุน” เพราะมีกองทุนรวมหุน ระยะยาว (LTF) เปนชองทางหนึง่
ในการใชสทิ ธิลดหยอนภาษี
กองทุน LTF ถูกออกแบบมาใหเปนกองทุนเพือ่ สนับสนุนการลงทุนหุน ระยะยาว เพราะฉะนัน้
นโยบายการลงทุนของกองทุน LTF จึงเนนการลงทุนหุน เปนหลัก แตอาจจะมีบางกองทุนที่ใช
ตราสารอนุพนั ธเขามาทําใหความเสีย่ งตํา่ ลง
อยางไรก็ตาม การลงทุนใน LTF ไมไดบงั คับวา ตองลงทุนตอเนือ่ งกันเหมือนกับกองทุน RMF
แตถา ปไหนทีล่ งทุนไปแลวตองถือเอาไวอยางนอย 7 ปปฏิทนิ เชน ซือ้ กองทุนในชวงปลายป 2560
จะสามารถขายกองทุนไดโดยไมผดิ เงือ่ นไขทางภาษีไดตง้ั แตตน ป 2566
สําหรับเงินลงทุนในกองทุน LTF จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามที่จายจริง
สูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในแตละป และเพือ่ ใหไดสทิ ธิประโยชนภาษีแบบเต็มเม็ดเต็มหนวย
จะตองลงทุนไมเกิน 5 แสนบาท เพราะสวนทีเ่ กิน 5 แสนบาทจะเสียภาษีเงินไดหากมีกาํ ไร
จากการขายคืนเงินหนวยลงทุน
เพราะฉะนัน้ การลงทุนในกองทุน LTF จึงเหมือนกับไดกาํ ไร 2 ตอ เพราะนอกจากจะมีโอกาส
ไดกาํ ไรจากการลงทุนแลว ยังไดลดหยอนภาษีเปนของแถม

คนมีประกัน
หลายคนอาจจะไมเคยคิดถึงการทําประกันชีวิตเลยจนกระทั่งไดยินคนขายประกันบอกวา
“เอาไปใชลดหยอนภาษีได” สําหรับกรมธรรมประกันชีวติ มีกาํ หนดเวลาตัง้ แต 10 ปขน้ึ ไป
รัฐอนุญาตใหนํา “เบี้ยประกัน” ที่เราจายไปในปภาษีนั้นๆ มาหักลดหยอนไดตามจํานวนเงินที่
จายไปจริง สวนแรกหักได 1 หมืน่ บาท สวนทีเ่ กิน 1 หมืน่ บาท จะหักไดไมเกินเงินไดหลังจากหัก
คาใชจา ย แตไมเกิน 9 หมืน่ บาท หรือทีค่ นขายประกันจะบอกรวมๆ 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
จากจ�ดสตารทมีความสําคัญมากขนาดไหน
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
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บทสงทาย : แครู…ไมชวยอะไร
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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
คงจะไดเห็นกระตายตัวนี้นอนสลบอยูที่จ�ดสตารท แลวปลอยใหเตาตวมเตี้ยมเอาชนะไปได
อยางขาดลอย เพราะเพียง “แคร”ู ไมไดชว ยใหประสบความสําเร็จในทางการเงิน ทีม่ หี ลุมพราง
ดักรออยูเต็มถนน
ก็คงจะเหมือนกับ “วาที่บัณฑิต” ที่พอจบหลักสูตรแลวก็จะตองนําความรูใน “ตํารา”
ออกไปลงมือทําในชีวิตจริง ซึ่งบางอยางก็อาจจะตรงตามตําราไมมีผิดเพี้ยน แตบางอยางก็
เหมือนกับมาจากตําราคนละเลม ซึ่งโดยมากแลวไมมีอะไรที่เหมือนกับตําราเปะ

เพราะฉะนัน้ คนทีจ่ ะอยูร อด คือ คนทีร่ จู กั การนําความรูใ นตํารามาปรับประยุกต

ใหเขากับสถานการณ และคนที่จะประสบความสําเร็จ คือ คนที่ไมหยุดที่จะ
เรียนรู

แมวาตั้งแตบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดทายจะมีแตเรื่องเงินๆ ทองๆ ตั้งแตการหาเงิน
ออมเงิน ใชเงิน และนําเงินไปขยายดอกผล แตอยากจะบอกไววา เงินไมใชทุกอยาง

ในชีวิต และเงินซื้อความสุขที่แทจริงไมได

แมวา ในมุมหนึ่งสําหรับคนที่มีเงินนอยและยังไมรูจักบริหารจัดการการเงินใหดี อาจจะ
กลายเปนคนทีม่ คี วามทุกขทส่ี ดุ แตคนทีม่ เี งินเยอะทีส่ ดุ อาจจะไมใชคนทีม่ คี วามสุขมากทีส่ ดุ
ก็ได โดยเฉพาะความรํ่ารวยที่อยูบนความทุกขของคนอื่น ความรํ่ารวยที่ไดมาโดยไมสุจริต
ถามีการวางแผนชีวติ และวางแผนทางการเงินควบคูก นั ไป จะทําใหเรารูร ะดับความพอดี
ของตัวเราเอง โดยไมทําใหตัวเองเดือดรอน ไมสรางความเดือดรอนใหคนอื่น มีเหลือพอ
จ�นเจือคนรอบขางและเผื่อแผใหสังคม
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เพราะฉะนั้นความสุขจะเกิดเมื่อ “รูจักพอ”

เพียงเทานี้ก็จะทําใหเรื่องเงินๆ ทองๆ
ที่นาปวดหัวกลายเปนเรื่องงายๆ ที่ใครๆ ก็รู

และประสบความสําเร็จไดไมยาก…

ถาลงมือทํา

อานมาถึงตรงนี้ เราคงจะไดแนวคิดและเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการเงินกัน
ในระดับหนึ่งแลว ตอจากนี้ไปจะเปนเครือ่ งมือทางการเงินแบบงายๆ แตเห็นผลเลิศ
ซึ่งหากเราไดนําไปใชอยางจริงจังและเปนขั้นเปนตอนแลว ผลที่ ไดขอบอกวา “แจม” ขอให
ลองศึกษาและเริม่ ทําตัง้ แตวนั นีเ้ ถอะ ทีน้ี เราลองมาดูกนั แบบ Step-by-Step เลยดีกวา…

รูจักตัวเอง… ดวย “แบบทดสอบสุขภาพทางการเงิน”
สิง่ แรกคือ ตองสมมติวา เราเปน “หมอเฉพาะทางดานการเงิน” และเริม่ “สํารวจตรวจตรา
สุขภาพทางการเงิน” ของตัวเราเอง ณ เวลาปจจ�บันใหไดวาแข็งแรงขนาดไหน เพื่อจะได
พอมองเห็น ภาพรางๆ วา เสนทางการวางแผนการเงินที่จะไปสูเปาหมายที่ตองการนั้น
มีความยากงายหรือตองใชความพยายามเพียงใด ลองวิเคราะหตวั เองงายๆ เพียงตอบคําถาม
ทัง้ 12 ขอดานลางนี้ โดยขอใหตอบตามจริงและตาม Life Style ของตัวเอง…

ป.ล. หามลอกเพือ่ นหรือแอบดูเฉลยซะกอนละ

1

เปาหมายชีวิตและเปาหมายทางการเงินของคุณ คือ (0 คะแนน)
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เปาหมายที่ตองการ

จํานวนเงินเพื่อให
บรรลุตามเปาหมาย

ระยะเวลาไปถึงเปาหมาย

ตองการเงินดาวนบานใหม

300,000 บาท

2 ป

2
3

ปจจ�บัน คุณแบงเงินออมในแตละเดือนคิดเปนรอยละเทาใดของรายได
มากกวา 20% ของรายไดตอเดือนขึ้นไป
11-20% ของรายไดตอเดือน
6-10% ของรายไดตอเดือน
0-5% ของรายไดตอเดือน

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)

การออม / การลงทุนแบบไหนที่คิดวาเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด
ฝากเงินกับธนาคาร
ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม หรือหุน
ซื้อทองคํา
ซื้ออสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน บาน คอนโด เปนตน

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)

4

สมมติวาในวันนี้คุณตัดสินใจที่จะออม คุณจะใชเวลาเก็บออมเงินนานแคไหน
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ตามขอ 1) ที่คุณตั้งใจไว

5

เมื่อระยะเวลาผานไปจนถึงวันครบกําหนดที่คุณตองการใชเงินออม (ตามขอ 4)
แตคุณไมนําเงินออมนั้นไปใชตามเปาหมาย คุณคิดวาเงินออมจํานวนดังกลาว
จะเพียงพอกับคาใชจายของคุณไปอีกนานเทาไร

6

ดวยฐานะและภาระทีค่ ณุ มีอยูใ นปจจ�บนั ถาคุณตองเลือกทางใดทางหนึง่ ใน 3 ทางนี้
คุณจะเลือกวิธกี ารใด เพือ่ ใหสามารถบรรลุเปาหมายการออมเงินของคุณได

7

ถาในขณะนี้ คุณมีเงินเหลือใชอยูในมือ สิ่งใดตอไปนี้ที่คุณจะทําเปนลําดับแรก

มากกวา 10 ปขึ้นไป
6-10 ป
2-5 ป
นอยกวา 2 ป

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)

ลดคาใชจาย เพื่อใหมีเงินเหลือไวออมมากขึ้น
(1 คะแนน)
เพิ่มรายได เพื่อจะไดมีเงินออมมากขึ้น
(2 คะแนน)
สรางผลตอบแทนใหเพิ่มขึ้นโดยการนําเงินออมที่มีอยูไปลงทุน (3 คะแนน)

ฝากธนาคาร
จายชําระคืนหนี้สิน
ซื้อสินคา/บริการที่จําเปน
ทองเที่ยว

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
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มากกวา 6 ปขึ้นไป
4-6 ป
1-3 ป
ภายใน 1 ป

คุณเริ่มออมเงินตั้งแตอายุเทาใด เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจไว

8

ตํ่ากวา 20 ป
21-35 ป
36-50 ป
มากกวา 50 ปขึ้นไป

(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)

ปจจ�บันภาระหนี้สินประเภทใดที่คุณมีมากที่สุด

9
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ไมมีภาระหนี้สิน
เงินกูระยะยาว เชน บาน รถยนต เปนตน
เงินกูระยะสั้น เชน เงินกูคาผอนชําระสินคา
เงินกูคาเทอมบุตร เปนตน
หนี้สินจากบัตรเครดิต
เงินกูนอกระบบ

10

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)

คุณมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินที่ทําใหคุณสามารถดํารงชีพอยูไดโดยไมมีรายได
นานที่สุดกี่เดือน
มากกวา 10 เดือนขึ้นไป
8-10 เดือน
5-7 เดือน
2-4 เดือน
ไมถึง 1 เดือน

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)

ตรเครดิตที่คุณใชบริการ
11 จํอยูานวนบั
12
ในปจจ�บันมีกี่ใบ
ไมมี
1 ใบ
2 ใบ
ตั้งแต 3 ใบขึ้นไป

(0 คะแนน)
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)

คุณมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับการทํา
ประกันชีวิต

ตองทําประกันชีวิตเพื่อเปนหลัก (1 คะแนน)
ประกันแกตนเองและครอบครัว
ทําก็ได ไมทําก็ไมเปนไร
(2 คะแนน)
ไมมีความจําเปนตองทําประกันชีวิต (3 คะแนน)

หลังจากทีต่ อบคําถามครบทัง้ 12 ขอแลว นําเอาผลคะแนนของคําตอบในแตละขอ
ทีเ่ ราเลือกมาบวกกัน แลวมาลุน กับผลการทํานายดังนี้

ผล การทดสอบ

ระดับดีมาก

สุขภาพทางการเงินของคุณมีความแข็งแรงดี
สามารถตานทานความเสี่ยงหรือเหตุการณที่
ไมคาดฝนไดดี มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
และเปนไปไดสูงมากที่คุณจะบรรลุเปาหมาย
ตามที่ไดตั้งไว (ขอ 1) ดวยมุมมองทัศนคติและ
วิธีการของคุณที่เนนความมั่นคงและแนนอน
เปนหลัก ทําใหผลลัพธท่ีไดเปนไปตามทีต่ อ งการ
แมวาผลตอบแทนจะไมสูงมากนักก็ตาม

11-20
คะแนน
คุณมีสุขภาพทางการเงิน
ระดับปานกลาง

จริงๆ แลวสุขภาพการเงินของคุณอยูในเกณฑ
ที่ใชไดเลยทีเดียว ถึงแมวา จะไมแข็งแรงมากนัก
ก็ตาม แตกค็ วรใชความระมัดระวังเพิม่ เติม เพือ่ ที่
จะสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ไดตง้ั ไว (ขอ 1)
และดวยรูปแบบวิธีการดํารงชีวิตในปจจ�บัน ที่
อาจจะมีส่ิงที่เกินความจําเปนไปบางเล็กนอย
ถ า หากว า คุ ณ สามารถลดป จ จั ย ที่ ไ ม จํ า เป น
เหลานั้นได ก็จะชวยทําใหสุขภาพทางการเงิน
ของคุณแข็งแรงมากขึ้น
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1-10
คะแนน
คุณมีสุขภาพทางการเงิน

21 คะแนนขึ้นไป

สุขภาพทางการเงิน
ของคุณไมคอยจะดีนัก

คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ไมคอยจะดีนัก มีโอกาสสูงมากที่คุณจะไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ได
ตัง้ เอาไวตั้งแตแรก (ขอ 1) อาจเนื่องดวยรูปแบบวิธีการดําเนินชีวิต ที่เกินความจําเปนอยางมาก
และถาหากวาคุณตองการใหสุขภาพทางการเงินแข็งแรงมากขึ้น คุณจะตองปรับเปลี่ยนตัวเอง
มากพอสมควร อาทิ ลดคาใชจายฟุมเฟอยที่ ไมจําเปน เพิ่มรายไดใหมากขึ้นอีก หรือแมกระทั่ง
เริ่มลงทุนเพื่อใหเงินออมมีคาเพิ่มขึ้น

สะกดรอยตาม “เงิน”… ดวย “บันทึกรายได-คาใชจายประจําเดือน”
หลังจากที่เรารูตัวแลววา มีสุขภาพทางการเงินอยูในระดับใด ขั้นตอนตอไปก็คือ เริ่มตนจด
บันทึกรายได-คาใชจายประจําเดือน เพื่อใหรูวาจากรายไดที่เราหามานั้น เราใชจายอะไร
ไปบาง ใชซอ้ื สิง่ จําเปนหรือชอปปง ของฟุม เฟอยมากนอยแคไหน ทําใหเราสามารถ “สะกดรอย
ตามพฤติกรรมการใชจายเงิน” ของตัวเองงายขึ้น รวมทั้งยังชวย “สรางวินัยการใชจายเงิน”
ใหสามารถลดละสิ่งที่ฟุมเฟอย รูตัววาควรจัดการกับการใชจายอยางไร เพื่อเปนรากฐานที่
มั่นคงสูเปาหมายชีวิตที่กําหนดไวตอไป
ตัวอยางบันทึกรายได-คาใชจาย
รับ-จายเงินวันไหน
ลงบันทึกไวทกุ วัน
จะไดไมหลงลืม
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วันที่
01/01/25…
02/01/25…
31/01/25…

ไดเงินจากไหน
จายเงินออกไปเทาไร
ไดเงินมา
ใสรายละเอียด
จายเงินคาอะไร หลักรอย หลักพัน
มากนอยแคไหน เพิม่ เติม ชวยยํา้ เตือน
จดรายการไว ตองจดกันใหละเอียด จดไวทกุ รายการ
ตัวเอง
นํากลับมาทบทวน

รายการ
เงินเดือน
ฝากธนาคาร
คาเชาบาน
คานํ้า + คาไฟ

รายได เงินออม คาใชจาย
หมายเหตุ
15,000
2,000
4,000
600 คานํ้า 150 / คาไฟ 450

คานํ้ามันรถยนต
คาโทรศัพทมือถือ
รวม

สรุปเดือนนี้
เหลือเงินอีก 1 - 2 - 3
รวมเงินออม 2 + 4

3,000
1,000
1

15,000 2,000
4,400
6,400

2

8,600

3

บาท 4
บาท

• รายได > คาใชจาย = เงินเหลือ (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
• คาใชจาย > รายได = เงินไมพอ (ตองลดคาใชจาย/เพิ่มรายได)

อยาลืม!!!

สรุปยอดรวมของ “รายได” กับ “คาใชจาย” ในแตละเดือน
ชวยยํ้าเตือนวา เราบริหารเงินเปนหรือไม ตรวจสอบดู… ไดเงินมา

กับใชจายไป สวนไหนที่มากกวากัน!!!

เมื่อพูดถึง “งบการเงิน” หลายคนอาจจะรูสึกขนลุกขึ้นมาเองโดยไมรูสาเหตุ ภายใน
จินตนาการจะตองมีแตตัวเลขที่ซับซอน เขาใจยาก แตอันที่จริงแลว “งบการเงิน” ที่เรา
จะพูดถึงตอไปนี้ ไมไดยากอยางที่คิด เพราะตัวเลขที่ใสเขาไปก็มาจาก “เงิน” ที่เปน
“รายได-คาใชจาย” ในชีวติ ประจําวันทีเ่ ราเคยใสขอ มูลเอาไวใน “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
งบรายไดคาใชจาย

งบดุล
สินทรัพยสภาพคลอง

หนี้สินระยะสั้น

รายไดจากการทํางาน
รายไดจากแหลงอื่น

สินทรัพยลงทุน

หนี้สินระยะยาว

คาใชจายเพื่อการดําเนินชีวิต
คาใชจายจากภาระหนี้สิน

สินทรัพยระยะยาว

ความมั่งคั่ง

เงินออม
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คนพบตัวตนที่แทจริง… ดวย “งบการเงินสวนบุคคล”

งบดุลสวนบุคคล
ณ วันที่
สินทรัพย

(กรอกมูลคาปจจ�บัน หรือมูลคาที่คาดวาจะขายไดในวันนี้)

สินทรัพยสภาพคลอง
เงินสด/เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา
อื่นๆ
สินทรัพยสภาพคลองรวม
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สินทรัพยเพื่อการลงทุน
หุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิ
หุนกู/พันธบัตร
กองทุนรวม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/
กองทุน กบข.
เงินออมเพื่อวัยเกษียณ
มูลคาเงินสดกรมธรรมประกันชีวิต
อื่นๆ
สินทรัพยเพื่อการลงทุนรวม
สินทรัพยใชสวนตัว หรือสินทรัพยมีคา
รถยนต/รถจักรยานยนต
บาน/คอนโด/ที่ดิน
ของสะสม
อื่นๆ
สินทรัพยใชสวนตัวรวม

หนี้สิน

(กรอกยอดคงคางในปจจ�บัน)

หนี้สินระยะสั้น
หนี้บัตรเครดิต
หนี้เงินกูเพื่อซื้อสินคา (ไมเกิน 1 ป)
เชน เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
หนี้เงินกูระยะสั้นอื่นๆ
หนี้สินระยะสั้นรวม
หนี้สินระยะยาว
หนี้เงินกูเพื่อซื้อสินคา (1 ปขึ้นไป)
หนี้จากการกูยืมเพื่อการศึกษา
หนี้จากการกูยืมซื้อรถ
หนี้จากการกูยืมซื้อบาน
หนี้เงินกูระยะยาวอื่นๆ
หนี้สินระยะยาวรวม

หนี้สินรวม

ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)

สินทรัพยอื่นๆ
สินทรัพยอื่นๆ รวม

สินทรัพยรวม

สินทรัพยรวม
หัก หนี้สินรวม

ความมั่งคั่งสุทธิ

จําไวใหขน้ึ ใจ!!!
หมัน่ สะสม“สินทรัพยรวม”ใหมากกวา“หนีส้ นิ รวม”เพือ่ สราง“ความมัง่ คัง่ สุทธิ”ใหได

ที่สําคัญ!

ถาไมอยากสรางหนี้ ตองเรงกําจัด “หนี้กอนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุด”
ใหหมดโดยไวทีส่ ดุ

งบรายไดคาใชจายสวนบุคคล
สําหรับรอบวันที่
ถึง

รายได

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
เบีย้ ประกันภัย/ประกันชีวติ /ประกันสุขภาพ/อืน่ ๆ
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

จํานวนเงินคงเหลือเกิน (ขาด)
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คาใชจาย

สรางวินยั ทางการเงิน!!!
เพียรตัดเงินรายไดมาเปน
“เงินออม” กอนคิดจับจาย

และสรางโอกาส “ตอยอด
ความมัง่ คัง่ ” ผาน “การลงทุน”

วิเคราะหตัวเอง… ดวย “อัตราสวนทางการเงินสวนบุคคล”
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สุดทาย เพือ่ ใหเราสามารถตอบตัวเองและคนรอบขางอยางมัน่ ใจไดวา “เราชางเปนผูท ม่ี ง่ั คั่ง
จริงๆ” เราก็ควรฝกวิเคราะหสุขภาพทางการเงินของตัวเองดวยเครื่องมือชั้นยอดที่เรียกวา
“การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสวนบุคคล”
เริม่ ตนทีก่ ารวัด “สภาพคลอง” เพือ่ ดูวา เรามี “เงินสด” ติดตัวสํารองไวเผือ่ กรณีฉกุ เฉิน
เทาใด ซึง่ โดยทัว่ ไปก็ควรจะมีเผือ่ ไวประมาณ “3-6 เทาของคาใชจา ยเฉลีย่ ตอเดือน” เพือ่ ความ
สบายใจของตัวเองและครอบครัว
ตอมาก็ตองไมลืมดูแล “ภาระหนี้สิน” ใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสมกับ “รายไดรวม” ของ
ตัวเอง เพือ่ ไมใหเกิดพฤติกรรมการใชจา ยเกินกําลังแบบ “รสนิยมสูง แตรายไดตา่ํ ” ดังนัน้ หมั่น
ตรวจสอบและตั้งสัญญาณเตือนภัยไว “ไมใหมีหนี้สินเกินกวารอยละ 35-45 ของรายไดรวม”
เพื่อที่เราจะยังสามารถแบงเงินมาจายหนี้ไดโดยไมกระทบกับคาใชจายอื่นๆ
สวนสําคัญทีส่ ดุ ของจ�ดเริม่ ตนของเสนทางสู “อิสรภาพทางการเงิน” ของเราก็คอื “เงินออม”
ซึง่ เราไดตง้ั ใจไวแลววา จะ “ออมกอนใช” ดังนัน้ เราควรตัง้ ตนใหมี “คาใชจา ยเพือ่ การออมและ
การลงทุน” และ “กระแสเงินสดสุทธิ” ซึง่ ก็คอื เงินทีเ่ หลือเมือ่ หักคาใชจา ยตางๆ รวมถึงคาใชจา ย
เพือ่ การออมและการลงทุนไปแลว เมือ่ เทียบกับ “รายไดรวม” แลว ก็ควรจะ “มากกวารอยละ 10”
ในทายที่สุด เราก็ยังสามารถเลือกใช “ทางลัดสูอิสรภาพทางการเงิน” ไดดวยการแปลง
เงินออมสวนหนึง่ เปน “สินทรัพยลงทุน” เพือ่ แสวงหาโอกาสสรางผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ โดยทัว่ ไป
ก็ควรจะมีสินทรัพยลงทุน “มากกวารอยละ 50” เมื่อเทียบกับ “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งก็คือ
เงินที่เหลือจากการหักหนี้สินทั้งหมดของเราไปแลวนั่นเอง ซึ่งอัตราสวนลงทุนยิ่งสูงมากเทาไร
ก็หมายความวาเราใหเงินทํางานแทนเรามากเทานั้น ทําใหเรากาวไปสูความมั่งคั่งไดเร็วยิ่งขึ้น
เพียงเทานี้ เราก็สามารถพูดไดเต็มปากแลววา “เราก็สามารถเปนเศรษฐีกับเคา

ไดเหมือนกันนะ”

อัตราสวน

สูตรการคํานวณ

สภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลองพื้นฐาน

สินทรัพยสภาพคลอง
คาใชจายรวม

หนี้สินและ
ความสามารถ
ในการชําระหนี้

อัตราสวนการชําระคืนหนี้สินจากรายได

เงินชําระคืนหนี้สิน
รายไดรวม

โอกาส
ในการสราง
ความมั่งคั่ง

อัตราสวนการออม
อัตราสวนการลงทุน

คาใชจา ยเพือ่ การออม+การลงทุน+เงินสดคงเหลือตอเดือน
รายไดรวม
สินทรัพยลงทุน
ความมั่งคั่งสุทธิ

เกณฑ
มาตรฐาน

YoungSETGen
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