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12

เขาว่ากันว่า
มนุษย์เงินเดือนไม่มีวันรวย
หรือไม่ก็ มนุษย์เงินเดือน
ไม่มีวันที่จะมีอิสรภาพ
ทางการเงินได้

ไม่จริง... ใช่ไหม

ใช่... มันไม่จริง แม้ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องจริงที่สุด เพราะทำ�งาน
มาตั้งนานยังไม่มีเงินเก็บ แถมยังมีแต่หนี้สินรุงรังเต็มไปหมด
แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรายังไม่รู้ นั่นคือ “มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้” แถมยังเป็นความมั่งคั่ง
อย่างมั่นคงอีกด้วย ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีการวางแผนการเงินที่ดี
เพราะฉะนัน้ ถ้าเรายังสนุกกับการทำ�งานประจำ� และมุง่ มัน่ จะเป็นมนุษย์เงินเดือนทีม่ งั่ คัง่
ก็ต้องคิดไว้เสมอว่า “เงินทองต้องวางแผน” โดยเริ่มจากทำ�ให้ “หมดหนี้” และ “มีออม” ให้ได้

ถึงจะบ่นกันทุกคืนวันอาทิตย์ ก่อนจะ
ถึงวันจันทร์ที่แสนจะโหดร้าย แต่จริงๆ แล้ว
มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เสพติดความสบาย
และความรู้สึกมั่นคง
สบาย เพราะเช้ า ตื่ น มาก็ แ ต่ ง ตั ว
แต่งหน้าไปทำ�งาน เย็นเลิกงานสนุกสนาน
กับปาร์ตี้ เสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อน ถ้ายัง
ไม่หายเหนื่อยก็หาเวลาพักร้อนยาวๆ ไป
ท่องเที่ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาทำ�งานใหม่
รู้สึกมั่นคง เพราะไม่ว่าฝนจะตกหรือ
ไม่ ต ก แดดจะออกหรื อ ไม่ อ อก พอถึ ง

วันเงินเดือนออกก็จะมีเงินจำ�นวนหนึง่ เข้า
มานอนกองอยูใ่ นบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว
ทั้ ง ความสบาย และความรู้ สึ ก มั่ น คง
จึงกลายเป็นกับดักของมนุษย์เงินเดือน
แต่กับดักของมนุษย์เงินเดือนไม่ได้
มีแค่สองอย่างนี้เท่านั้น เพราะกับดักที่
พวกเราจะติดแน่นทนนานกันมากที่สุด
คงจะเป็น “กับดักทางการเงิน”
ลองดูสิว่า เรากำ�ลังติดกับดักอันไหน
อยู่บ้าง

• กับดักที่ 1 •
Work Hard, Pay Harder
หนึง่ ในคติประจำ�ใจคนทำ�งานทีใ่ ช้ชวี ติ
แบบ “สมดุล” มักจะบอกว่า ชีวิตนี้ “Work
Hard, Play Hard” เพราะเวลาทำ�งานก็
ทุ่มสุดตัว แต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องจัด
หนักจัดเต็มไม่แพ้กัน  
แต่ กั บ บางคนอาจมี ค ติ ป ระจำ � ตั ว ว่ า
“Work Hard, Pay Harder” โดยไม่รู้ตัว
เพราะนอกจากจะทำ�งานหนักแล้วยังช้อปไม่ยง้ั
จ่ า ยโดยไม่ ไ ด้ ร ะวั ง เพราะลื ม คิ ด ไปว่ า
เงินแต่ละบาททีจ่ า่ ยออกไปแลกมาด้วยพลัง
แรงกายแรงสมองของเราทั้งนั้น

ที นี้ ก็ ล องหยิ บ เครื่ อ งคิ ด เลขขึ้ น มา
เพราะเราจะมาหากั น ว่ า การทำ � งาน
1 ชัว่ โมงของเรา ได้คา่ จ้างกลับคืนมาเท่าไร
คิดง่ายๆ ว่า ในแต่ละวัน เราทำ�งาน
8 ชั่วโมง เดือนละ 20 วัน (โดยประมาณ)
เท่ากับว่า ในแต่ละเดือนเราต้องทำ�งาน
160 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เงินเดือนจำ�นวน
XX,XXX บาท
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ชีวิตติด
‘กับดัก’
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สมมติวา่ “น้องเฟิรน์ ” เลขานุการสาวสวย
มีเงินเดือน 32,000 บาท ทำ�งานเดือนละ
160 ชั่วโมง เท่ากับว่า เธอได้รายได้ชั่วโมงละ
200 บาท (32,000 บาท หารด้วย 160 ชัว่ โมง)
เพราะฉะนั้นถ้าทุกเช้า น้องเฟิร์นแวะซื้อ
กาแฟแบรนด์ดงั แก้วละ 200 บาท แปลว่า เธอ
ต้องทำ�งาน 1 ชั่วโมง เพื่อแลกกับกาแฟแก้วนี้
หรื อ ถ้ า น้ อ งเฟิ ร์ น คิ ด จะซื้ อ กระเป๋ า
แบรนด์เนมใบละ 16,000 บาท น้องเฟิรน์ ต้อง
แลกด้วยการทำ�งาน 80 ชั่วโมง หรือ 10 วัน
หรือ 2 สัปดาห์เต็มๆ
และหวั ง ว่ า น้ อ งเฟิ ร์ น จะไม่ ชื่ น ชอบ
การ “ช้อปออนไลน์” เพราะการช้อปง่ายๆ

• กับดักที่ 2 •

ชีวิตนี้ไม่มีตกเทรนด์

ใช้ เวลาไม่ กี่ น าที อ าจจะแลกมาด้ ว ยเวลา
ทำ�งานหลายชั่วโมง
เพราะฉะนัน้ ก่อนควักกระเป๋าครัง้ หน้า
แทนทีจ่ ะถามคนขายว่า “ของชิน้ นีร้ าคากีบ่ าท”
ลองถามตัวเองเบาๆ ว่า “ของชิ้นนี้ราคา
กี่ชั่วโมง”
และคงจะดีกว่าถ้าเปลี่ยนคติประจำ�ตัว
จาก Work Hard, Pay Harder มาเป็น

Work Hard, Spend Less
& Save More
เพือ่ ให้รายได้ทแ่ี ลกมาด้วยพลังแรงงานของเรา
ไม่ละลายหายไปกับการใช้จ่ายแบบไม่ยั้ง

อย่าให้รู้นะว่าช่วงนี้สมาร์ทโฟนรุ่นไหน สินค้า
ไอทีอะไรมาแรง เพราะถ้าเรารู้ เราจะตามไปซื้อ
ก็เพราะ “ไอทีเลิฟเว่อร์” อย่างเราจะปล่อยให้ตัวเอง
ตกเทรนด์ หลุดกระแสไปได้อย่างไร... เดีย๋ วจะคุยกับ
เขาไม่รู้เรื่อง
เสื้อผ้า หน้าผม รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ
ฯลฯ ต้องเป๊ะเว่อร์ แฟชั่นแบบไหนกำ�ลังมา อย่า
ปล่อยให้เอาท์... เพราะเดีย๋ วเราจะคุยกับเขาไม่รเู้ รือ่ ง
นี่ ยั ง ไม่ นั บ อี ก สารพั ด “เทรนด์ ” ที่ ต้ อ งอิ น
ต้องมี ต้องโชว์ ทั้งๆ ที่บางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งจำ�เป็น
ในชีวิตสักเท่าไร แถมยังดูดเงินในกระเป๋าออกไป
แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย
เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ยอมตกเทรนด์ ออกนอก
กระแสบ้างก็ได้ ถ้ามันจะทำ�ให้ชวี ติ เบาขึน้ แต่กระเป๋า
ไม่เบาตาม

• กับดักที่ 3 •

บัตรเครดิต คือ คำ�ตอบ
Cashier

เพราะถ้าเราใช้บัตรเครดิตเพื่อ
ความสะดวกสบาย ไม่จำ�เป็นต้องพก
เงินสด ได้สทิ ธิประโยชน์บางอย่างจาก
การใช้บัตร และที่สำ�คัญ คือ มีเงิน
พร้อมจ่ายบัตรเครดิต ก็เป็นคำ�ตอบ
ที่ถูกต้อง
แต่ถ้าเราใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อ
สินค้าฟุ่มเฟือย ที่รู้ตัวว่าไม่มีเงินสด
พร้อมจ่าย ก็เป็นคำ�ตอบที่ผิด และ
อาจจะผิ ด มากขึ้ น ถ้ า เราค้ า งชำ � ระ
หรือชำ�ระได้แค่ขน้ั ตํา่ เพราะบัตรเครดิต
ส่ ว นใหญ่ จ ะเก็ บ ดอกเบี้ ย ประมาณ
20% ต่อปี
เพราะฉะนั้นก่อนจะหยิบบัตร
เครดิตยื่นให้พนักงานรับชำ�ระเงินไป

ต้องชั่งใจกันสักนิด
ว่า การใช้บัตรเครดิต
ครั้งนี้ เป็นคำ�ตอบ
ที่ ถูก หรือ ผิด
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สมัยนี้ อะไรๆ รูดปรืด้ ๆ ดูสะดวก
สบาย จ่ายคล่องมือ เพราะเวลาทีเ่ งิน
ไม่ได้ผ่านมือ เราจ่ายง่ายขึ้น
ไม่ เชื่ อ ลองคิ ด ถึ ง ความรู้ สึ ก
ตอนที่หยิบเงินหมื่นยื่นให้พนักงาน
รั บ ชำ � ระเงิ น กั บ ยื่ น บั ต รเครดิ ต
แบบไหนทีท่ �ำ ให้เรารูส้ กึ เสียดายเงิน
มากกว่ากัน
ใช่ เ ลย เราจะรู้ สึ ก เสี ย ดาย
มากกว่าถ้าเราต้องจ่ายด้วยเงินสด
แต่ ถ้า เป็ น บั ต รเครดิ ต เราแทบจะ
ไม่ รู้ สึ ก เลยว่ า เงิ น บิ น ออกจาก
กระเป๋ า ไปแล้ ว และกว่ า จะรู้ สึ ก
เสียดาย (หรือเสียใจ) ก็เมือ่ เห็นยอด
ใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละเดือน
เมื่ อ ใช้ ง่ า ย สบายมื อ แบบนี้
บัตรเครดิต จึงกลายเป็นคำ�ตอบ
สำ�หรับการใช้จ่ายในทุกวัน แต่จะ
เป็นคำ�ตอบที่ถูก หรือคำ�ตอบที่ผิด
ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

มีโครงการ
จะใช้เงิน
บ้างหรือเปล่าคะ

• กับดักที่ 4 •

เป็นหนี้ง่ายนิดเดียว
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มนุษย์เงินเดือน เนื้อหอมเสมอ ในสายตาของเจ้าหนี้ เพราะรู้แน่ว่า ในแต่ละ
เดือนลูกหนี้จะมีรายได้เท่าไร ไม่ต้องลุ้นเหมือนคนที่ทำ�อาชีพอิสระ ก็เลยมั่นใจว่า
ถ้าเป็นหนี้แล้วจะมีเงินมาจ่ายให้ครบตามสัญญา
มนุษย์เงินเดือนก็เลยกู้เงินง่าย เป็นหนี้ง่าย โดยเฉพาะคนที่ทำ�งานประจำ�มา
สักระยะ ประวัติทางการเงินขาวสะอาด ไม่เคยค้างชำ�ระ และไม่มีภาระหนี้เกินตัว
จะยิ่งเนื้อหอมมากเป็นพิเศษ
เพราะอยู่ดีๆ ก็จะมีคนใจดีโทรศัพท์มาหา แล้วถามว่า “พี่คะช่วงนี้พี่มีโครงการ
จะใช้เงินบ้างหรือเปล่าคะ ทางเรา... มีเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษมานำ�เสนอ”
แรกๆ ทีเ่ จอสถานการณ์ “คนใจดี” มาเสนอเงินกูใ้ ห้ถงึ บ้านแบบนี้ อาจจะทำ�ให้
หัวใจเต้นแรง แล้วคิดถึง “ความจำ�เป็นทางการเงิน” สารพัดอย่างที่ลอยเข้าในหัว
นัน่ ก็อยากได้ นีก่ อ็ ยากซือ้ ก็เลยตกปากรับคำ�เสนอเงินกูไ้ ปง่ายๆ โดยไม่ได้เตรียมตัว
เตรียมใจกับการเป็นหนี้
เพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ขอให้
ถ้าจำ�เป็นต้องกู้เงิน
ปฏิเสธแบบสุภาพ แล้วจากไปจะเหมาะกว่า
ขอให้เป็นการกู้เพื่อ
และถ้าจำ�เป็นต้องกู้เงิน ขอให้เป็นการกู้เพื่อการ
การใช้จ่ายที่จำ�เป็น
ใช้ จ่ า ยที่ จำ � เป็ น และเมื่ อ เป็ น หนี้ แ ล้ ว ต้ อ งจ่ า ยคื น
ตรงตามกำ�หนด
ที่สำ�คัญ คือ ไม่กู้เกินความสามารถที่จะจ่ายได้ เพราะ “เป็นหนี้เกินตัว
ง่ายนิดเดียว”

ติดในวังวนหนี้
ถ้าชีวิตมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งเริ่มจากมี
บัตรเครดิต 1 ใบ จากนั้นไม่นานก็มี “คนใจดี”
มาเสนอให้อีกใบ เพิ่มเป็น 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ
ไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นสิบใบ
หยิบใช้หยิบจ่ายไปเพลินๆ เผลอแป๊บเดียว
บัตรเครดิต “เต็มวงเงิน” เสียแล้ว และไม่ใช่แค่
ใบเดียว
เพราะฉะนั้นในแต่ละเดือน เราก็จะรวย
อยูว่ นั เดียว คือ วันเงินเดือนออก เพราะหลังจากนัน้
ก็ ต้ อ งนำ � ไปจ่ า ยหนี้ บั ต รเครดิ ต ที่ แ ม้ จ ะจ่ า ย
แค่ ขั้ น ตํ่ า ให้ ค รบทุ ก ใบก็ แ ทบจะไม่ เ หลื อ เงิ น
ให้กินให้ใช้แล้ว

ก่อนจะมีหนี้
เกินตัว

บอกแล้วว่า มนุษย์เงินเดือนมักจะเนื้อหอมในหมู่เจ้าหนี้ เพราะมีรายได้สมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะถ้าอยูใ่ นองค์กรขนาดใหญ่ มีความมัน่ คงทางการเงิน ทำ�ให้เป็นหนีง้ า่ ย และเป็นหนี้
ได้มาก ถ้าไม่ระมัดระวัง
เพราะฉะนั้นที่เห็นว่า นั่งเงียบๆ แต่หนี้เพียบนะจ๊ะ
และถ้ายังนัง่ เฉยๆ ปล่อยให้หนีพ้ อกพูนขึน้ เรือ่ ยๆ สถานการณ์ทางการเงินของเราก็จะแย่ลง
และการปลดหนี้จะยิ่งทำ�ได้ยากมากขึ้น ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่า กำ�ลังก้าวขาเข้าไปในวังวนหนี้
ควรจะรีบลงมือแก้ไขทันที ถ้าเริ่มรู้สึกว่า ภาวะการเงินของเราชักจะเริ่มตึงๆ เริ่มจ่ายหนี้
บัตรเครดิตได้ไม่เต็มจำ�นวน หรือจ่ายหนี้ช้ากว่ากำ�หนด (แต่ยังไม่ถึงขั้นค้างชำ�ระ) ต้องรีบ
แก้ไข เพราะสถานการณ์แบบนีถ้ อื เป็น “สัญญาณเตือน” ว่าเรากำ�ลังใช้เงินเกินตัว และกำ�ลัง
จะเข้าเขตอันตราย
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• กับดักที่ 5 •

หลายคนเลยหาทางออกด้ ว ยการไป
กู้เงินก้อนมาปลดหนี้บัตรเครดิต... สบายใจ
จ่ายหนี้ในแต่ละเดือนน้อยลง
แต่เวลาผ่านไปไม่ทนั ไร หนีบ้ ตั รเครดิตก็
กลับมาเหมือนเดิม เพราะเราแค่ “กู้หนี้ใหม่
มาจ่ายหนี้เก่า” โดยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้จ่าย
ในที่สุดเราก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่
ติดอยู่ในวังวนแห่งหนี้
และกับดักนีจ้ ะยิง่ ร้ายแรงมากขึน้ ถ้าเรา
เป็นหนี้จนเกินที่จะจ่ายไหว จนเรียกว่าเข้าสู่
ภาวะ “หนี้ท่วมหัว”
เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่า   เริ่มเดินเข้าสู่
วังวนแห่งหนี้ ต้องรีบถอนตัวโดยด่วน หยุดใช้
บัตรเครดิตทันที ไม่ให้มหี นีเ้ พิม่ ไปกว่านี้ จาก
นัน้ มุง่ มัน่ ประหยัดอดออม และทยอยจ่ายหนี้
ที่มีจนหมด

สิ่งที่เราควรจะทำ�ตั้งแต่ก่อนที่จะมีหนี้เกินตัว คือ

1. หยุดก่อหนี้ใหม่ เพราะปัญหาจะยิ่งหนัก 3. ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิต โดยเฉพาะถ้า
ขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเรายังไม่หยุดสร้างหนี้เพิ่ม หรือ
พยายามจะก่อหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า รวมถึง
การกดเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อไป
จ่ายหนี้บัตรเครดิตอีกใบ

ปัญหาหนี้มีต้นตอมาจากบัตรเครดิต ก็ควรจะ
หักดิบเลิกใช้บัตรเครดิตไปได้เลย

4. ตัดใจขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป เพื่อ
นำ�เงินไปชำ�ระหนี้

2. ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย พยายามลด 5. เร่งชำ�ระหนีท้ มี่ อี ยูใ่ ห้หมดเร็วทีส่ ดุ และอย่า

ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จ�ำ เป็น เพือ่ ให้มเี งินเหลือสำ�หรับ
ชำ�ระหนี้มากขึ้น

ปล่อยให้เป็นหนี้เสีย หรืออย่าให้ค้างชำ�ระเกิน
3 เดือน เพื่อรักษาประวัติการผ่อนชำ�ระที่ดีไว้
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วิธีการเร่งจ่ายหนี้ มีอยู่ 2 แนวทางให้เลือก คือ

1. เร่งจ่ายหนี้ดอกเบี้ยสูงๆ ให้ ห มดก่ อ น 2. เร่งจ่ายหนีท้ เี่ หลือยอดหนีค้ า้ งชำ�ระน้อยสุด
ในกรณีทเ่ี ป็นดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก เพราะ
วิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยลงไปได้มาก  

สัญญาณ

เตือนภัย

ใช้เงินเกินตัว
แต่ ถ้า พยายามทำ � ทุ ก ทาง
แล้วก็ยงั ไม่เห็นหนทางปลดหนี้ เรา
อาจต้องมองหา “ตัวช่วย” ทีช่ อ่ื ว่า
การรี ไ ฟแนนซ์ หรื อ การปรั บ
โครงสร้างหนี้

ให้หมดก่อน ซึง่ วิธกี ารนีช้ ว่ ยสร้างกำ�ลังใจในการ
ปลดหนี้ เพราะจำ�นวนเจ้าหนี้จะลดลงเร็วกว่า

เงินเริ่มตึงๆ มือ / รายได้เริ่มไม่พอกับรายจ่าย
เริ่มขัดสน
ผ่อนชำ�ระขั้นตํ่า 2-3 เดือนแล้ว
หยิบตรงโน้นมาโปะตรงนี้ แต่ยังพอหมุนเงินทัน
ชำ�ระขั้นตํ่าหลายเดือนแล้ว
ต้องทนจ่าย
เริ่มจ่ายช้า / ขาดจ่าย
ได้รับโทรศัพท์ / หนังสือเตือนการชำ�ระเงินล่าช้า
หมุนจนหมด หยดสุดท้าย / เริ่มกู้ตรงโน้นมาโปะหนี้ก่อนนี้
กระหายเงินกู้
ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำ�วัน
ต้องหยิบยืม / กู้ทั้งในระบบและนอกระบบมาใช้จ่าย

รีไฟแนนซ์
ฟแนนซ์
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แม้ว่า การกู้หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า หรือการรีไฟแนนซ์ จะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่ดีที่สุด
แต่ถ้าเป็นการรีไฟแนนซ์ที่ได้ดอกเบี้ยตํ่าลง หรือให้เงื่อนไขที่ดีกว่าสินเชื่อเดิม เช่น ผ่อนชำ�ระ
ต่อเดือนน้อยลง ก็น่าจะพอเป็นทางออกที่ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาหนี้ลุกลาม
แต่เมื่อรีไฟแนนซ์มาแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะ
ไม่อย่างนั้นก็กลับไปสู่วังวนหนี้เหมือนเดิม ด้วยมูลค่าหนี้ที่มากกว่าเดิม
นอกจากนี้ ก่อนจะรีไฟแนนซ์ต้องดูว่า “คุ้ม” หรือไม่ที่จะก่อหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า โดยการ
เปรียบเทียบระหว่าง “อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง” กับ “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรี ไฟแนนซ์”
ว่าอะไรที่ช่วยให้เราประหยัดได้มากกว่ากัน

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการรีไฟแนนซ์ ประกอบด้วย
• ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น มู ล ค่ า
หลักประกัน (ในกรณีที่เป็นสินเชื่อ
ที่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้าน)
• ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทำ �
สัญญาเงินกูก้ บั ผูใ้ ห้สนิ เชือ่ แห่งใหม่

• ค่าจดจำ�นองหลักประกัน
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ�ประกัน
• ค่าปรับที่ต้องจ่ายให้เจ้าหนี้เดิม
ในกรณีที่ยุติการกู้ก่อนระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในสัญญา

เพราะบางทีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการรีไฟแนนซ์กอ็ าจจะมากกว่าดอกเบีย้ ทีล่ ดลงจากหนีก้ อ้ นเดิม
และถ้าคิดจะรีไฟแนนซ์ต้องทำ�ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้เสีย เพราะการรีไฟแนนซ์ก็คือการขอ
สินเชื่อใหม่ ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาประวัติการชำ�ระเงินที่ผ่านมาของเราเช่นเดียวกับ
สินเชื่อทั่วไป

ปรับโครงสร้างหนี้
อีกตัวช่วยหนึ่งที่คนเป็นหนี้อาจจะคิด
ไม่ถึง คือ การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการ
เจรจาประนอมหนีก้ บั เจ้าหนี้ โดยไม่ตอ้ งรอให้
กลายเป็นหนี้เสีย และการเดินเข้าไปขอปรับ
โครงสร้ า งหนี้ ยั ง เป็ น การแสดงความตั้ ง ใจ
ในการชำ�ระหนี้ของเราอีกด้วย
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รู ป แบบการเจรจา
ประนอมหนี้มีหลาย
รูปแบบ เช่น
• ขอลดยอดหนี้ลงบางส่วน
• ขอขยายเวลาการชำ�ระหนี้
• ขอลดจำ�นวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวด
• ขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไม่ผิดนัด
• ขอหยุดดอกเบี้ยและไม่คิดดอกเบี้ยระหว่าง
  ที่ผ่อนชำ�ระ
• ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับกรณี
  ผิดนัดชำ�ระ
• ขอโอนหลักประกันเพื่อชำ�ระหนี้
แต่ ก ารปรั บ โครงสร้ า งหนี้ หรื อ การ
ประนอมหนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดี
คือ ช่วยลดแรงกดดันในการชำ�ระหนี้ และ
การถู ก ทวงหนี้ นอกจากนี้ ในบางกรณี
อาจจะได้ดอกเบี้ยที่ตํ่าลง

ข้อเสีย คือ มูลค่าหนี้หลังจากการปรับ
โครงสร้างหนี้อาจจะเพิ่มขึ้น เพราะเจ้าหนี้
บางรายอาจนำ�ไปต่อยอดหนี้เดิม ดอกเบี้ย
ค่าปรับ ค่าทวงถาม มารวมเป็นยอดหนี้ใหม่
นอกจากนี้ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้
อาจทำ�ให้ลูกหนี้เสียเปรียบหากไม่สามารถ
ชำ�ระหนีต้ ามสัญญาใหม่จนนำ�ไปสูก่ ระบวนการ
ฟ้องร้อง เพราะในสัญญาใหม่จะปรับดอกเบีย้
ลดลง ซึ่ง มี ค วามเป็ น ธรรมต่ อ ลู ก หนี้แ ล้ ว
และการนำ � หนี้ ห ลายประเภทมารวมกั น
เป็นสัญญาใหม่อาจทำ�ให้อายุความยาวขึ้น
เพราะหนี้แต่ละประเภทมีอายุความต่างกัน
เพราะฉะนัน้ ลูกหนีท้ เี่ หมาะจะใช้วธิ กี าร
ปรับโครงสร้างหนี้ ควรจะ...

1.

มีภาระหนี้ไม่มาก หรือทำ�ธุรกิจส่วนตัวที่
จำ � เป็ น ต้ อ งรั ก ษาประวั ติ เ ครดิ ต ที่ ดี เ อาไว้
สำ�หรับการขอสินเชื่อสำ�หรับธุรกิจ

2.

เ ป็ น ห นี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก คิ ด ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมโหด  

3.

เมื่ อ ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ แ ล้ ว เงิ น ที่ จ ะจ่ า ย
คืนหนี้ไม่ควรเกิน 30% ของรายได้

4.

มั่นใจว่าจะสามารถจ่ายได้ตลอด ไม่หยุด
จ่ายกลางคัน

แต่ถ้า “ไม่ทันแล้ว” เพราะชีวิตหนี้ก้าวเข้า
สู่ระยะวิกฤติไปเสียแล้ว
หนี้ ม ากมายที่ มี อ ยู่ เ ริ่ ม จะจ่ า ยช้ า กว่ า
กำ � หนด จ่ า ยไม่ ไ หว และค้ า งชำ � ระไปแล้ ว
แต่อย่าท้อ เพราะยังพอมีทางออก
เพราะแม้วา่ ปัญหาจะล่วงเลยมาจนกลาย
เป็น “หนี้เสีย” ไปแล้ว แต่เราก็ยังสามารถใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และประนอมหนี้
ได้เช่นเดียวกัน
แต่ถ้าปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ก็ยังไป
ไม่รอด ต้องยอมกลายเป็นหนี้เสีย เพราะไม่มี
ความสามารถในการผ่ อ นชำ � ระได้ อี ก สิ่ ง ที่
จะเกิดขึน้ เป็นขัน้ ตอนต่อไป คือ สถาบันการเงิน
จะฟ้องร้องเพื่อให้ลูกหนี้ชำ�ระหนี้
และแม้ว่า จะล่วงเลยมาจนถึงขั้นตอนนี้
ก็อย่าถอย อย่าหนี ให้เดินหน้าตามกระบวนการ
ต่อไป  
แต่ถา้ วันใดทีม่ เี งินเข้ามาจนคิดว่า สามารถ
ชำ�ระหนี้ที่เหลือได้ถ้าเจ้าหนี้ใจดียอมปรับลด
มูลค่าหนี้ลงมาบ้าง เราก็สามารถเข้าไปเจรจา
เพื่อขอลดหนี้ค้างชำ�ระได้ หรือเรียกว่า แฮร์คัต
(Hair cut) จะได้ชำ�ระหนี้ปิดบัญชี
อย่างไรก็ตาม การแฮร์คัตแบบนี้ โดยมาก
แล้ ว สถาบั น การเงิ น หรื อ หน่ ว ยงานติ ด ตาม
หนี้ของสถาบันการเงินจะเป็นคนยื่นข้อเสนอ
มาให้ (แต่ถ้าเราไม่ลองติดต่อเข้าไปก็ไม่มีทางรู้
ว่าจะได้รับส่วนลดหรือไม่)

และส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น หนี้ ที่ มี ก าร
ค้างชำ�ระมานาน โดยโอกาสที่จะได้ลดหนี้
ค้างชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจา และนโยบาย
ของแต่ละสถาบันการเงิน
ถ้ า สามารถเจรจาการลดหนี้ เ พื่ อ ปิ ด
บั ญ ชี ไ ด้ แ ล้ ว จะต้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ ยื น ยั น
การปิดบัญชีจากสถาบันการเงินก่อนทีจ่ ะไป
ชำ�ระเงิน และจะต้องชำ�ระเงินให้กับสถาบัน
การเงินเจ้าหนี้เท่านั้น ไม่ใช่ชำ�ระให้ตัวแทน
หลั ง จากนั้ น สถาบั น การเงิ น จะส่ ง
เอกสารยืนยันการปิดบัญชีมาให้อีกครั้งหนึ่ง
(ต้องเก็บรักษาใบเสร็จและเอกสารยืนยันนี้
เอาไว้ให้ดี) จากนั้นรอเวลาอีก 1-2 เดือน ให้
ไปตรวจสอบประวัติเครดิตที่เครดิตบูโรว่า
สถาบันการเงินได้นำ�ส่งประวัติเครดิตที่ถูก
ต้องแล้วหรือยัง
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เป็น ‘หนี้เสีย’ แล้ว
แต่ยัง (มีทาง) สู้

หนี้เสีย
กลับเป็นหนี้ดี
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หลังจากนั้นก็เริ่มสร้างประวัติเครดิตที่ดีขึ้นมาใหม่ โดยการชำ�ระหนี้ตรงเวลา และไม่ผิดนัด
ชำ�ระอีก เพราะทุกความเคลื่อนไหวในการชำ�ระหนี้ของเราจะถูกจัดเก็บไว้เป็นประวัติเครดิต
อยู่ในเครดิตบูโร
แม้จะไม่สามารถลบประวัติเครดิตที่ไม่ดีออกได้ในทันทีทันใด แต่ต้องอดทนรอเวลา เพราะ
สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลเครดิตให้กับเครดิตบูโรทุกเดือน และถ้าเรามีวินัยที่ดี และชำ�ระหนี้
ตรงเวลาแล้ว ข้อมูลการชำ�ระหนี้ใหม่ที่ดีจะค่อยๆ ทยอยเข้าไปแทนที่ประวัติไม่ดี มากขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งเวลาผ่านไป 3 ปี (หรือ 5 ปี แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ) ข้อมูลเครดิตที่ไม่ดี ผิดนัด
ชำ�ระ จะทยอยหายไปจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร แล้วประวัติเครดิตจะกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง
แต่ถา้ ไม่มกี ารแก้ไข ไม่กลับมาเป็นหนีด้ ี ยังมีหนีค้ า้ งชำ�ระ ประวัตกิ ารค้างชำ�ระจะไม่หายไปไหน

เงินทองต้องวางแผน

ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้

จดหมายทวงหนี้
สายด่วนตามทวงหนี้
เจรจาประนอมหนี้
ส่งฟ้องศาล (คดีแพ่ง)

ยอดหนี้ต้องคืน
จ่ายเต็มจำ�นวน

จ่ายขั้นตํ่าบางส่วน
โอนหนี้ไปที่
ดอกเบี้ยตํ่า
(Refinance)

จ่ายพอไหว

จ่ายๆ หยุดๆ จ่ายไม่ไหว

ไม่อยากถูก
ฟ้องศาลหรือ
โดนตามทวงหนี้

หยุดจ่าย (ขอเจรจา
หรือรอหมายศาล)
ได้รับหมายศาล

เจรจาขอลดหนี้
สู้คดีในชั้นศาล
ผ่อนชำ�ระ
ได้ส่วนลด

ยกฟ้อง

ไม่ไปศาล
รอแพ้คดี
ถูกบังคับคดี (10 ปี)

จ่ายต่อให้หมดและหยุดก่อหนี้
จ่ายไม่ครบ ยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน
หรือขาดจ่าย

ปลดหนี้
ที่มา: หนังสือ “ปลดหนี้ทำ�ไง”

ไม่มีให้ยึด

แค่ได้ยนิ คำ�ว่า “เครดิตบูโร” ลูกหนีอ้ ย่างเราก็รอ้ นๆ หนาวๆ แล้ว เพราะเจ้าหนีแ้ ละคนทวงหนี้
มักจะใช้เป็นคำ�ขู่เพื่อให้ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ดี ไม่ผิดนัดชำ�ระหนี้ ไม่เบี้ยวหนี้
ทั้งๆ ที่จริงแล้ว บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโร เป็นเพียง “ถังเก็บข้อมูล
เครดิต” ของลูกหนี้ในประเทศไทยเท่านั้น โดยเจ้าหนี้จะเป็นคนส่งข้อมูลของเราไปให้เครดิตบูโร
เก็บไว้ เช่น
		 •  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และวงเงินที่ใช้ไป    •  รายละเอียดการชำ�ระหนี้  
		 •  สถานะของบัญชี เช่น ปกติ  ปิดบัญชี พักชำ�ระหนี้ ค้างชำ�ระหนี้  
		
ถ้าเป็นข้อมูลบัตรเครดิต และสินเชือ่ ส่วนบุคคลก็จะเก็บไว้ไม่เกิน 3 ปี แต่ถา้ เป็นสินเชือ่ อืน่ ๆ
ก็จะเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่มีการส่งข้อมูลเข้ามา
นอกจากนี้ เครดิตบูโรไม่ได้ทำ�หน้าที่ “พิจารณาสินเชื่อ” ให้กับลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้จะเป็นคน
ตัดสินเองว่า จะให้กู้หรือไม่ โดยดูจากข้อมูลเครดิต หรือประวัติการชำ�ระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้
เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจำ�เป็นต้องทำ�  คือ ต้องไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตของเรา อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่า ข้อมูลที่เจ้าหนี้ส่งไปนั้นถูกต้องหรือไม่
(โดยเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.ncb.co.th ซึ่งจะบอก
ได้ว่า ต้องทำ�อย่างไร และมีค่า
ใช้จ่ายเท่าไร)

ถ้าพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหนี้และ
ไปขอแก้ไขข้อมูล ซึ่งจะใช้เวลาแก้ไขไม่เกิน 60 วัน แต่ถ้าเรา
ยังไม่เห็นด้วยกับผลตรวจสอบ และไม่สามารถหาข้อยุติได้
เราสามารถอุทธรณ์ข้อโต้แย้งนั้นต่อคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลเครดิตเพื่อหาข้อยุติให้ได้

หนี้ไม่ได้ตั้งใจเสีย
ที่น่าเศร้าที่สุด คือ ลูกหนี้ที่กลายเป็นหนี้เสียแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะไม่เคยตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิต ซึ่งกว่าจะมารู้อีกทีก็ตอนที่จะไปขอกู้ แต่ถูกเจ้าหนี้ปฏิเสธ ด้วยเหตุผลที่ว่า
“ข้อมูลในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนด”
กรณีแบบนี้เราสามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้ว่า เรามีความผิดพลาดหรือไม่
หรือ ค้างชำ�ระสินเชื่อตัวไหน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ถ้านำ�
เอกสารการปฏิเสธสินเชื่อไปยื่นคำ�ขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธ
โดยไปยื่นเรื่องที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ ได้
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เครดิต
บูโร

ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้

ไม่ใช่ฝันร้ายของลูกหนี้

เงินทองต้องวางแผน

‘เครดิตบูโร’

เป็นหนี้

หนีร้ วย

หนี้จน

ดีไหม

แม้วา่ เป้าหมายของเราคือ “หมดหนี”้ แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ชีวติ นีจ้ ะห้ามมีหนีเ้ ลยสักบาท เพราะ
หนี้ก็มีทั้ง “หนี้รวย” กับ “หนี้จน”
แต่หนี้แบบไหนที่จะเป็นหนี้รวย และหนี้แบบไหนที่เป็นหนี้จน ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
อย่างน้อย 3 ข้อ ต่อไปนี้

1.
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มีประโยชน์
ถ้าจะเป็นหนี้รวย จะต้องเป็นหนี้ที่เพิ่ม
มูลค่า สร้างรายได้ และเป็นประโยชน์ เช่น
หนี้เพื่อการลงทุน หนี้เพื่อทำ�ธุรกิจ หนี้เพื่อ
ซือ้ บ้าน รวมทัง้ หนีเ้ พือ่ การศึกษา เพราะการศึกษา
คือ การลงทุน
หนี้ซื้อบ้าน ถูกจัดอันดับให้เป็นหนี้รวย
เพราะโดยทั่วไปแล้วราคาบ้านเพิ่มขึ้นปีละ
5-10% เมื่ อ ราคาบ้ า นเพิ่ ม ขึ้ น เท่ า กั บ ว่ า
ความมั่งคั่งของเราก็เพิ่มขึ้นด้วย   
นอกจากนี้ เมื่ อ ต้ อ งการจะขายบ้ า น
ก็อาจจะได้กำ�ไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
ดอกเบี้ ย ที่ ต้ อ งจ่ า ยไป หรื อ อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด
ก็ยังถือว่า หนี้ที่จ่ายไปทุกเดือนก็ไม่ได้จ่ายฟรี
เมื่อเทียบกับการ “เช่าบ้าน” ที่ต้องจ่ายไป
ทุกเดือน โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ในขณะที่ ก ารก่ อ หนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ พิ่ ม มู ล ค่ า
ไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ หรือไม่ได้มีประโยชน์
ก็จะถูกมองว่า เป็นหนี้จน เช่น หนี้บัตรเครดิต

นั่นเพราะโดยมากแล้วคนเรามักจะใช้
บัตรเครดิตซือ้ ของกินของใช้ทใี่ ช้แล้วหมดไป
หรือไม่ก็เป็นของฟุ่มเฟือย และของที่เรา
อยากได้ แต่ไม่สามารถจ่ายด้วยเงินสดได้
ซึ่งไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่า และไม่ได้ก่อให้เกิด
รายได้
อย่างไรก็ตาม หนี้บางประเภทอาจจะ
เป็น “หนี้ที่ทำ�ให้รวย” ของคนหนึ่ง แต่กลับ
กลายเป็ น “หนี้ ที่ ทำ � ให้ จ น” สำ � หรั บ อี ก
คนหนึ่งก็ได้ เช่น หนี้เพื่อซื้อรถยนต์
สาเหตุที่ทำ�ให้หนี้เพื่อซื้อรถยนต์เป็น
หนี้จน เพราะมูลค่าของรถยนต์นอกจาก
จะไม่เพิม่ ขึน้ แล้ว ยังลดลงเรือ่ ยๆ อีกต่างหาก
แต่ถ้าเป็นหนี้เพื่อซื้อรถยนต์มาใช้ใน
การประกอบอาชีพ หรือถ้ารถยนต์คันใหม่
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก็จะนับหนี้
เพื่อซื้อรถยนต์เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนี้ดีได้อีก
ประเภทหนึ่ง

2.

แม้ จ ะเป็ น หนี้ ดี มี ป ระโยชน์ และมี
โอกาสจะทำ�ให้รวย แต่ถ้าเป็นการก่อหนี้
เกินตัวก็ทำ�ให้จนได้เหมือนกัน เพราะไม่มี
ความสามารถจะจ่ายหนี้ได้ตลอดรอดฝั่ง
เพราะฉะนัน้ ถ้าคิดจะเป็นหนีต้ อ้ งคิดถึง
จำ�นวนเงินที่ต้องผ่อนชำ�ระในแต่ละเดือน
เอาไว้ ด้ ว ย   โดยหนี้ แ ต่ ล ะประเภทจะมี
เพดานหนี้ที่เหมาะสมกำ�หนดไว้ เช่น
ภาระหนี้ บั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ
ส่วนบุคคลหรือผ่อนสินค้า จะต้องควบคุมไว้
ไม่ให้เกิน 10 - 20% ของรายได้

แต่ถ้าเป็นหนี้ซื้อบ้าน ยังสามารถผ่อน
ชำ�ระได้ถึง 30% ของรายได้ต่อเดือน และ
อาจจะขยับขึ้นไปได้ถึง 50% ของรายได้
ถ้าเราไม่มีภาระที่ต้องผ่อนหนี้ประเภทอื่น
อยู่ด้วย
ขณะที่ ห นี้ ซ้ื อ รถยนต์ ไม่ ค วรจะ
แบกภาระการผ่อนชำ�ระเกิน 20% ของรายได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมยอดผ่อนชำ�ระ
หนี้ทุกประเภทรวมกันแล้ว ไม่ควรให้เกิน
50% ของรายได้ในแต่ละเดือน  

เพดานหนี้ที่เหมาะสม
หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  
หนี้ซื้อบ้าน
หนี้ซื้อรถยนต์
รวมยอดผ่อนชำ�ระหนี้ทุกประเภท

ไม่เกิน 10 - 20% ของรายได้
ไม่เกิน 30 - 50% ของรายได้  
ไม่เกิน 20% ของรายได้
ไม่เกิน 50% ของรายได้   

3.

คุ้มค่าที่จะกู้
หนี้ดี หรือหนี้ที่จะทำ�ให้รวยได้จะต้องเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยตํ่า เพราะถ้าไปเจอหนี้
ที่ดอกเบี้ยโหด มีเงื่อนไขที่ทำ�ให้เสียเปรียบ ก็คงไม่น่าจะเรียกว่าเป็นหนี้ที่ทำ�ให้รวยได้
เพราะฉะนั้นก่อนจะขอสินเชื่อต้องหาสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยที่ดีที่สุด   
นอกจากนี้ ยังต้องดูเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดอกเบีย้ ด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพราะ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีผลต่อจำ�นวนเงินในกระเป๋าของเราเช่นกัน
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ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำ�ระ

คำ�ถามทีห่ ยุดคิดก่อนเป็นหนี้
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คำ�ถาม
1. เรากำ�ลังเป็นหนี้เพราะความจำ�เป็นหรือไม่
2. เราจะมีเงินเพียงพอผ่อนชำ�ระหนีไ้ ปตลอดรอดฝัง่ หรือไม่
3. ยอดเงินผ่อนหนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้จ่าย
ในชีวิตประจำ�วันของเราหรือไม่
4. ดอกเบี้ยต่องวดและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องจ่าย
คุ้มค่ากับการเป็นหนี้หรือไม่
5. ถ้าไม่เป็นหนี้วันนี้ เดือนหน้าเราจะเดือดร้อนหรือไม่
6. มีทางเลือกที่ดีกว่านี้จากเจ้าหนี้รายอื่นหรือ
หนี้ประเภทอื่นหรือไม่
7. มีทางเลือกอื่นๆ นอกจากการเป็นหนี้หรือไม่

ก.
จำ�เป็น
ใช่
ไม่มี

ข.
ไม่จำ�เป็น
ไม่ใช่
มี

คุ้ม

ไม่คุ้ม

เดือดร้อน
ไม่มี

ไม่เดือดร้อน
มี

ไม่มี

มี

ถ้าตอบ ก. ได้ทุกข้อ การก่อหนี้ครั้งนี้มีเหตุผลมากเพียงพอ และไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคต

ไม่เป็นทาส

บัตรเครดิต
แม้ว่า เงินสดจะเป็น “เพื่อนแท้” เพราะการใช้เงินสดจะช่วยให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
ไม่เป็นหนี้ ไม่มดี อกเบีย้ แต่บตั รเครดิต ก็ถอื ว่าเป็น “เพือ่ นรัก” เพราะมีอะไรดีๆ ให้เราตัง้ มากมาย

ยืมเงินใช้ฟรีไม่มีดอกเบี้ย

จะมีใครใจดีให้เรายืมเงินไปใช้ฟรีๆ
ไม่มดี อกเบีย้ ถ้าไม่ใช่บตั รเครดิต  เพราะ
บัตรเครดิตมี “เวลาปลอดดอกเบี้ย” ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 45 - 55 วัน เท่ากับว่า
เราสามารถนำ�เงินของคนอืน่ ไปใช้ได้นาน
ถึง 45 - 55 วัน
ถ้านำ�เงินมาคืนครบตามจำ�นวนทีใ่ ช้
ไปภายในเวลาปลอดดอกเบี้ย ก็ไม่ต้อง
เสียดอกเบีย้ สักบาท แต่ถา้ ค้างชำ�ระต้อง
จ่ายดอกเบี้ย 20% ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ

สิ่งดีๆ ที่เงินสดไม่มีให้ คือ ความ
คุ้ ม ครองพิ เ ศษหลายๆ อย่ า งที่ ผู้ ใ ห้
บริ ก ารบั ต รเครดิ ต ใช้ มั ด ใจผู้ ถื อ บั ต ร
ไม่ ว่ า จะเป็ น ประกั น ภั ย การเดิ น ทาง
ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากอุ บั ติ เ หตุ ใ น
ต่างประเทศ คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า
คุ้ ม ครองกระเป๋ า เดิ น ทางล่ า ช้ า หรื อ
สู ญ หาย แผนประกั น ชี วิ ต คุ้ ม ครอง
สิ น เชื่ อ และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ฉุกเฉินบนท้องถนน

ถ้าเราใช้บัตรเครดิตและชำ�ระเงิน
ตรงตามกำ � หนดเวลาอย่ า งสมํ่ า เสมอ
มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเวลา
ที่เราต้องขอสินเชื่ออื่นๆ เช่น สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพราะ
เจ้ า หนี้ จ ะนำ � ข้ อ มู ล เครดิ ต ที่ ดี ข องเรา
ประกอบการพิจารณาด้วย

ลดราคา

ไม่จำ�เป็นต้องรอเทศกาลลดราคา
จากบรรดาห้างร้านต่างๆ เพราะผูใ้ ห้บริการ
บั ต รเครดิ ต มั ก จะมี สิ ท ธิ พิ เ ศษให้ กั บ
ผู้ถือบัตร นอกจากนี้ เมื่อถึงเทศกาล
ลดกระหนํ่า ผู้ถือบัตรเครดิตอาจจะได้
สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

มีเงินคืน

ถ้าเป็นบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมคืนเงิน
หรือบัตรเครดิตประเภท Cash back ทุกครั้ง
ทีห่ ยิบบัตรเครดิตใบนีม้ าใช้ เราจะได้เงินกลับคืน
เข้ า บั ญ ชี บั ต รเครดิ ต ตามอั ต รากำ � หนดไว้
(ประมาณ 0.4 - 5% ของยอดใช้จ่าย)      

มีคะแนนสะสม

คะแนนสะสมที่ จ ะได้ จ ากการใช้ บั ต ร
เครดิตอาจดูเป็นเรือ่ งเล็กน้อยมาก แต่หลายคน
ก็ได้ของฟรี เดินทางฟรี เพียงเพราะใช้บัตร
เครดิตซื้อสินค้าทั่วๆ ไปมาแล้ว

ถ้าคิดจะยกให้บัตรเครดิตเป็น “เพื่อนรัก” แล้ว อย่าปล่อยให้เพื่อนมาทำ�ให้เราเสียนํ้าตา
เพราะรูดเพลินจนเกินความสามารถที่จะจ่ายได้หมด ดังนั้น เราต้องวางแผนและควบคุมการใช้
บัตรเครดิตของเราให้ดี และไม่กลายเป็นทาสของบัตรเครดิต
เริ่มจาก กำ�หนดงบประมาณ สำ�หรับการใช้จ่ายในเดือนนั้นเอาไว้ แม้ว่าเราจะได้วงเงิน
มากกว่าเงินเดือนหลายเท่าตัว แต่เราต้องมี “เพดานการก่อหนี้” ของเราเองด้วย  
และทุกครั้งที่หยิบบัตรเครดิตขึ้นมาใช้ ต้องแน่ใจว่า มีเงินสดพร้อมจ่าย บัตรเครดิตแบบ
เต็มจำ�นวนเมื่อถึงเวลาครบกำ�หนดชำ�ระ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้
สำ�หรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ ให้เลือกใช้บัตรเครดิตเพียงแค่ 1-2 ใบเท่านั้น (ที่เหลือ
เก็บเอาไว้ที่บ้าน หรือถ้ากลัวว่าจะอดใจไม่ไหวก็อย่ามีบัตรเครดิตเกิน 2 ใบ) โดยอาจจะเลือกบัตร
เครดิตที่คะแนนสะสมมากกว่า มีเงินคืนเยอะกว่า มีระยะเวลาปลอดหนี้นานกว่า หรือให้สิทธิ
ประโยชน์ที่ดีที่สุด
สิง่ ทีล่ ืมไม่ได้ส�ำ หรับการใช้บัตรเครดิต คือ ต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ว่ารายการใช้บัตรและ
จำ�นวนเงินถูกต้องหรือไม่ หรือมีรายการอื่นแปลกปลอมเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ใช้บัตร ต้องรีบแจ้ง
และอายัดบัตรทันที เพราะเราอาจจะถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลในบัตรไปใช้
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สร้างประวัติเครดิต

จ่ายไม่เต็มมีดอกเบี้ย
ถ้าเราไม่สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้เต็มจำ�นวน แต่เลือกจ่ายเพียงแค่ยอดขั้นต่ำ� หรือ
10% ของยอดค้างชำ�ระ ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยตามจำ�นวนวันที่มีการค้างชำ�ระ

ดอกเบี้ย = จำ�นวนเงิน X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำ�นวนวัน
				
365 วัน
ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ประจำ�เดือนเมษายน
		

หมายเลขบัตรสมาชิก		
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตร
อัตราดอกเบี้ย 		
วงเงินบัตรเครดิต 		
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วันที่บันทึก
รายการ
01/04/xx
05/04/xx
09/04/xx
10/04/xx

วันที่ใช้บัตร

รายการ

0000-0000-0000-0000
10 เมษายน 25xx
20% ต่อปี
80,000 บาท

จำ�นวนเงิน (บาท)

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

ยอดรวมที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น
จำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องชำ�ระ
วันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตรงวดถัดไป

55,379
                 5,000
30 เมษายน  25XX
10 พฤษภาคม 25XX

เช่น เรามีใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในรอบบัญชีปัจจุบัน (วันที่ 11 มีนาคม 10 เมษายน 25xx) ซึ่งมียอดรวมที่ต้องชำ�ระทั้งหมด 55,379 บาท ถ้าเราเลือกที่จะชำ�ระ
เต็มจำ�นวนภายในวันทีค่ รบกำ�หนดชำ�ระ นัน่ คือวันที่ 30 เมษายน 25xx ธนาคารจะไม่คดิ
ดอกเบี้ย สำ�หรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการ แต่จะคิดเฉพาะดอกเบี้ย
ที่เกิดจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า ซึ่งเท่ากับ 274 บาท
หมายเหตุ : * เป็นอัตราดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินสดล่วงหน้าจนถึงวันชำ�ระคืน
หรือวันสรุปยอดบัญชี (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ซึ่งในที่นี้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 01/04/xx– 10/04/xx รวมเป็น 10 วัน
((50,000 x 20% x 10) / 365 = 274 บาท)

    แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะผ่อนชำ�ระขั้นตํ่าเป็นจำ�นวนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 30 เมษายน
25xx และไม่มีค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีใหม่   ธนาคารจะมีขั้นตอนการคำ�นวณดอกเบี้ยในรอบ
บัญชีถัดไป (วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 25xx) ดังนี้
วันที่เริ่ม
จนถึง
จำ�นวนวัน
รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (1 รายการ)
ก่อนการชำ�ระเงิน

11/04/xx

29/04/xx

จำ�นวนเงิน

การคำ�นวณดอกเบี้ย

19

50,000

50,000 x 20% x 19 = 521
365

11

45,000

45,000 x 20% x 11 = 271
365
   2,000 x 20% x 25 = 27
365
   1,500 x 20% x 21 = 17
365

หลังการชำ�ระเงิน

30/04/xx

10/05/xx

05/04/xx

29/04/xx

25

2,000

09/04/xx

29/04/xx

21

1,500

หลังการชำ�ระเงิน

30/04/xx

10/05/xx

11

2,000

30/04/xx

10/05/xx

11

1,500

   2,000 x 20% x 11 = 12
365
    1,500 x 20% x 11 = 9
365

รวมดอกเบี้ยเรียกเก็บทั้งสิ้น 857
ดังนั้น ใบแจ้งยอดบัญชี
ประจำ�เดือนพฤษภาคม
(วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 25xx)
จะแสดงรายละเอียดดังนี้
วันที่บันทึก
รายการ

หมายเลขบัตรสมาชิก
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตร
อัตราดอกเบี้ย 		
วงเงินบัตรเครดิต 		

วันที่ใช้บัตร

			
30/04/xx
30/04/xx
10/05/xx
10/05/xx

รายการ

0000-0000-0000-0000
10 พฤษภาคม 25xx
20% ต่อปี
80,000 บาท

จำ�นวนเงิน (บาท)

PREVIOUS BALANCE                55,379
PAYMENT-THANK YOU                 5,000
INTEREST CHARGE
                  857

ยอดรวมที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น
51,236
จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องชำ�ระ
               5,000
วันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ                                              31 พฤษภาคม 25xx
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตรงวดถัดไป
10 มิถุนายน 25xx
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รายการค่าสินค้าและบริการ (2 รายการ)
ก่อนการชำ�ระเงิน

นีค่ งทำ�ให้เราเข้าใจเกีย่ วกับการคำ�นวณดอกเบีย้ บัตรเครดิตมากขึน้ ซึง่ แต่ละสถาบันการเงิน
ก็ย่อมมีวิธีการคำ�นวณดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงควรศึกษารายละเอียดต่างๆ เหล่านี้
อย่างรอบคอบ และถ้าไม่อยากจะเสียดอกเบี้ย ควรเตรียมเงินสดไว้จ่ายแบบเต็มจำ�นวน หรือ
ถ้าคิดว่าไม่พร้อมที่จะจ่าย ก็เก็บบัตรเครดิตไว้ที่บ้านจะดีกว่า เพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตในอัตรา
20% ต่อปี มันวิ่งเร็วกว่าดอกเบี้ยเงินฝากหลายเท่าตัว

ระวัง

กับดัก 0%
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เคยสงสัยไหมว่า “ผ่อน 0%” นี่ จริง หรือ หลอก เราสามารถผ่อน
แบบไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสักบาทจริงๆ หรือ
บอกได้คำ�เดียวสั้นๆ ว่า จริง
ถ้าเราซื้อของราคา 30,000 บาท ที่สามารถเลือก “ผ่อน 0%” โดย
เลือกผ่อนนาน 3 เดือน เราก็จะผ่อนเดือนละ 10,000 บาท ไปเรื่อยๆ
จนครบ 3 เดือน (แต่วงเงินใช้บัตรเครดิตถูกตัดออกไปทันทีเหมือนกับ
เรารูดซื้อของตามปกติ)  
แต่ทน่ี า่ เป็นห่วงมากทีส่ ดุ คือ “ดาวน์ 0%”
เราไม่ ต้ อ งจ่ า ยดอกเบี้ ย ถ้ า เราจ่ า ยตรง
ตามกำ�หนดเวลา จนครบตามจำ�นวน แต่ถ้า เช่น การซื้อรถยนต์ ที่ในเวลาปกติเราต้องจ่าย
ผิดแผนไม่สามารถจ่ายได้ตามจำ�นวนเงินและ เงิ น ดาวน์ จำ � นวนหนึ่ ง จากนั้ น จึ ง ผ่ อ นชำ � ระ
ระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ เราก็จะต้องเสียดอกเบีย้ ในส่วนที่เหลือ แต่ถ้ามีโปรโมชั่นดาวน์ 0%
ขึ้ น มาเมื่ อ ไร แปลว่ า ไม่ ต้ อ งมี เ งิ น มาดาวน์
สำ�หรับยอดค้างชำ�ระตามปกติ
นอกจากนี้ ยังมี “ดอกเบี้ย 0%” แบบมี ก็สามารถซื้อรถได้
สิ่งที่อาจเป็นปัญหาตามมา คือ เมื่อเรา
เงื่อนไข เช่น ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก ซึ่งถ้า
เราซื้อสินค้าเงินผ่อน หรือกู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่ ไม่ ไ ด้ มี เ งิ น ดาวน์ เ ลยสั ก บาทเดี ย วก็ จ ะทำ � ให้
มีโปรโมชั่นแบบนี้ จะทำ�ให้ผ่อนด้วยจำ�นวน ยอดเงินผ่อนสูงขึน้ หรือ ต้องผ่อนเป็นเวลานานขึน้
เงินที่น้อยกว่าปกติในช่วงแรก หรือจำ�นวนเงิน และแน่นอนว่า จะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น
แต่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น 0% แบบไหน ก็ เ ป็ น
ทีจ่ า่ ยต่อเดือนเท่ากันหมด แต่ชว่ งดอกเบีย้ 0%
“กับดัก” สำ�หรับเราได้ทั้งนั้น เพราะมันจะ
จะเป็นการผ่อนเงินต้นทั้งหมด
แต่ ห ลั ง จากพ้ น ช่ ว งโปรโมชั่ น ไปแล้ ว ทำ�ให้เราตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น จนบางทีก็ลืม
ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ ไม่วา่ จะเป็นจำ�นวน คิดถึงความสามารถในการผ่อนชำ�ระในอนาคต
ถ้าไม่ประเมินให้ดี แทนที่จะได้ประโยชน์
ที่ต้องผ่อนต่อเดือน หรือ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
จาก “0%” อาจจะต้องเสียศูนย์ เพราะเป็นหนี้
เพราะฉะนั้นต้องระวังเงื่อนไขพิเศษให้ดี
ท่วมหัวก็ได้

พร้อมแล้ว
ที่จะซื้อบ้าน

เลือกเช่าเพราะ...
เช่า...ถ้าตั้งใจจะย้ายไปอยู่ภายใน 2-3 ปี
เช่า...ถ้าดอกเบี้ยสินเชื่อที่อาศัยสูง
เช่า...ถ้าภาวะเศรษฐกิจย่ำ�แย่ รายได้ไม่แน่นอน
เช่า...ถ้าค่าเช่าถูกกว่าค่าผ่อนบ้านมาก และในตอนนี้
ยังไม่มีความสามารถในการผ่อนชำ�ระ

เลือกซื้อเพราะ...
ซื้อ...ถ้าคิดจะอยู่บ้านนี้ระยะยาว
ซื้อ...ถ้าดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่ำ�
ซื้อ...ถ้ามีความสามารถในการผ่อนชำ�ระ
ซื้อ...ถ้าค่าเช่าใกล้เคียงกับค่าผ่อนบ้าน

ถ้าอยากจะซื้อบ้าน แต่ยังไม่แน่ใจว่า จะสามารถผ่อนไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ลองให้เวลา
ตัวเองทดสอบความพร้อมสำ�หรับคนมีบ้านสัก 6 เดือน โดยทำ�ตามแบบฝึกหัดต่อไปนี้  
เริม่ จากไปดูวา่ บ้านแบบไหน ราคาเท่าไร ทีเ่ ราอยากได้ และมันจะทำ�ให้เกิดค่าใช้จา่ ยต่อเดือน
ทั้งค่างวดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าไร
จากนั้น นำ�ตัวเลขที่ได้ มาหักลบกับ ค่าเช่าในปัจจุบัน จะได้ส่วนต่างเป็นเงินจำ�นวนหนึ่ง
ซึ่งทุกๆ วันที่ 1 ของทุกเดือน (ห้ามสาย ห้ามเบี้ยว) เราจะนำ�เงินจำ�นวนนี้ไปฝากธนาคาร
ทำ�แบบนี้ไป 6 เดือน แล้วดูสิว่า มีสักเดือนไหมที่จ่ายช้า หรือรู้สึกเครียดที่ต้องนำ�เงินก้อนนี้
ไปฝากธนาคาร เพราะนีอ่ าจจะเป็นสัญญาณทีบ่ อกว่า “เรายังไม่พร้อมทีจ่ ะซือ้ บ้าน” หากหลวมตัว
ซื้อไปอาจกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
แต่ถ้ารู้สึกสบายๆ ไม่เดือดร้อน ก็แปลว่า “เรามีความสามารถในการจ่ายเงินกู้” นั่นเป็น
ข่าวดี และทีด่ ไี ปกว่านัน้ คือ ตอนนีค้ ณ
ุ มีเงินก้อนหนึง่ ไว้ส�ำ หรับซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ หรือใช้เป็นเงินดาวน์
โดยทั่วไปแล้ว ถ้าคิดจะซื้อบ้านจำ�เป็นต้องมีเงินดาวน์ประมาณ 20% ของราคาบ้าน เพราะ
ธนาคารจะให้กปู้ ระมาณ 80% ของราคาบ้าน หรือราคาทีธ่ นาคารประเมิน (ซึง่ อาจจะตํา่ กว่าราคา
ที่เราซื้อก็ได้)
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หลังจากทำ�งานมาสักพัก เช่า “อพาร์ทเมนต์” มาหลายปี ก็อยากจะมีบา้ น
เป็นของตัวเอง แต่คดิ ไปคิดมาก็คดิ ไม่ตกว่า ควรจะตัดสินใจอย่างไร ลองเปรียบ
เทียบเหตุผลของทั้งสองทางเลือกนี้ดูอีกสักทีก่อนจะตัดสินใจ
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แต่สำ�หรับมนุษย์เงินเดือนที่โชคดี ทำ�งานในองค์กรที่มีสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย อาจมีเงินกู้
สวัสดิการพนักงานที่สามารถกู้ได้ 100% ของราคาประเมิน ซึ่งก็ทำ�ให้ไม่ต้องเตรียมเงินไว้มาก
เท่ากับคนที่ไม่มีสวัสดิการ
แต่ทตี่ อ้ งมีเหมือนกัน คือ ความสามารถในการผ่อนชำ�ระ โดยจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งผ่อนในแต่ละ
เดือนไม่ควรจะเกิน 30% ของรายได้ หรืออาจจะผ่อนได้ถึง 50% ของรายได้ หากไม่มีภาระหนี้
อื่นๆ อยู่แล้ว
เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไปก่อหนีป้ ระเภทอืน่ ๆ ไว้มากแล้ว จนทำ�ให้รายได้สทุ ธิตอ่ เดือนเหลือน้อย
เกินไป ธนาคารก็อาจจะไม่ให้กกู้ ไ็ ด้  เพราะธนาคารกลัวว่า ถ้าเรามีภาระหนีม้ ากเกินไป ก็มคี วามเสีย่ ง
ที่จะ “เบี้ยวหนี้”
ถ้าประเมินแล้วว่า ความสามารถในการผ่อนชำ�ระมีไม่ถึงตามเกณฑ์ ก็อย่าเพิ่งท้อ เพราะ
เรายังพอมีทางออก เช่น มองหาบ้านที่ราคาย่อมเยาลงมาหน่อย หรืออาจเป็นคอนโดมิเนียมที่
ขนาดเล็กลงมาอีกนิด ซึ่งจะทำ�ให้ภาระในการผ่อนต่อเดือนไม่มากนัก
หรือจะประเมินจาก “สูตรราคาบ้านที่เหมาะสม” ซึ่งมีอยู่หลายสูตร เช่น
ราคาบ้านที่เหมาะสม = รายได้ต่อปีของทั้งครอบครัว x 2.5
หรือ
ราคาบ้านที่เหมาะสม ≤ 30 เท่าของรายได้ต่อเดือน
นอกจากนี้ จำ�นวนเงินที่เราสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนยังช่วยให้ประเมินได้ว่า เราจะ
สามารถซือ้ บ้านราคาเท่าไรได้บา้ ง เพราะโดยทัว่ ไปแล้ว ถ้าบ้านราคาหนึง่ ล้านบาท จะต้องมีความ
สามารถในการผ่อนเดือนละ 8,000 บาท เพราะฉะนัน้ ถ้าเราสามารถผ่อนได้ถงึ เดือนละ 16,000 บาท
ก็สามารถซื้อบ้านราคาประมาณ 2 ล้านบาทได้สบายๆ
ไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น หรือไปหาญาติพี่น้องมา “กู้ร่วม” เพื่อ
ทำ�ให้ความสามารถในการผ่อนชำ�ระมากขึ้น

ดอกเบี้ยสำ�หรับสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านจะเป็นดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” โดย
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ยังค้างชำ�ระ โดยเงินที่ผ่อนไปในแต่ละงวด จะแบ่ง
เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะไปจ่ายดอกเบี้ย และอีกส่วนหนึ่งจะไปจ่ายคืนเงินต้น
ในช่วงแรกๆ ของการกู้ เงินงวดทีผ่ อ่ นไปส่วนใหญ่จะไปจ่ายดอกเบีย้ เพราะเงินต้น
ที่เรากู้มายังมีจำ�นวนมาก แต่เมื่อเงินต้นลดลง ก็จะทำ�ให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละ
เดือนลดลงด้วย
เช่น เรากูเ้ งินมา 1 ล้านบาท ต้องผ่อนเดือนละ 8,000 บาท ในจำ�นวนเงิน 8,000 บาท
นี้ ในช่วง 2-3 ปีแรก เงินจำ�นวนนี้อาจจะเป็นส่วนของดอกเบี้ยประมาณ 6,000 บาท
และที่เหลืออีก 2,000 บาท เป็นส่วนที่ไปจ่ายคืนเงินต้น
แต่พอปีท้ายๆ ของการกู้ เรายังคงจ่ายเงินงวดเดือนละ 8,000 บาท เท่าเดิม
แต่เงินต้นลดลงเหลือแค่ไม่กแ่ี สนบาท ทำ�ให้สว่ นทีเ่ ป็นดอกเบีย้ อาจจะเหลือแค่ 2,000 บาท
และส่วนที่เหลืออีก 6,000 บาทจะไปจ่ายคืนเงินต้นจนหมด
นอกจากนี้ เราสามารถจ่ายเงินมากกว่าค่างวดทีก่ �ำ หนดไว้ ได้ โดยเงินทีจ่ า่ ยเพิม่
จะไปชำ�ระเงินต้น ซึ่งจะทำ�ให้เงินต้นลดลงเร็วมากขึ้น หรือถ้ามีเงินก้อนมาจ่ายทีเดียว
หมดปิดบัญชี ก็ชำ�ระแค่ส่วนที่เป็นเงินต้นที่เหลืออยู่เท่านั้น

เตรียมไว้

เพื่อรถในฝัน
ซื้อรถ... มีแต่ลด เพราะทันทีที่ถอยรถป้ายแดงออกมาจากโชว์รูม มูลค่า
ของมันจะลดลง กลายร่างเป็น “รถเก่า” ทันที นอกจากนี้ ถ้าคิดจะซื้อรถ
ก็ต้องเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำ�หรับการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นอีก เช่น
• ค่าผ่อนชำ�ระและดอกเบี้ย
• ค่านํ้ามัน
• ค่าใช้จ่ายประกันภัยภาคบังคับ
  พ.ร.บ. บุคคลที่ 3

• ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียน
• ค่าประกันภัย
• ค่าซ่อมบำ�รุงตามระยะทาง
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ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

แม้จะมีคา่ ใช้จา่ ยรออยูจ่ �ำ นวนมาก แต่เมือ่ ถึงเวลาหนึง่ เราก็มกั จะคิดถึงการซือ้ รถ โดยเฉพาะ
เมื่อมีครอบครัวและมีลูก
เพราะฉะนัน้ ถ้าตัง้ ใจว่า จะซือ้ รถ ก็ตอ้ งเริม่ จากการวางแผนเก็บออมเพือ่ เป็นเงินดาวน์ ซึง่ โดย
มากจะต้องเตรียมไว้ประมาณ 25-30% ของราคารถ (ถ้าวางเงินดาวน์น้อยกว่านี้จะทำ�ให้ภาระ
ในการผ่อนชำ�ระต่อเดือนสูงขึ้น เสียดอกเบี้ยมากขึ้น หรือต้องผ่อนนานขึ้น)
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมาประเมินความสามารถในการผ่อนชำ�ระ ซึง่ เพดานการผ่อนชำ�ระหนี้
เพื่อซื้อรถยนต์ไม่ควรจะเกิน 20% ของรายได้ หรือหากไม่มีภาระหนี้อื่นๆ ก็ยังสามารถผ่อนได้
ไม่ เ กิ น 50% ของรายได้ เพราะมั น จะเบี ย ดบั ง การใช้ ชี วิ ต ด้ า นอื่ น ๆ โดยเฉพาะการออม
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ดอกเบี้ยแบบคงที่
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สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะคิดดอกเบี้ยแบบ “คงที่” ซึ่งจะไม่ขึ้นหรือลงตามอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด และไม่ลดลงแม้ว่าจะผ่อนชำ�ระไปแล้วกี่งวด
การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะคิดง่ายๆ ตรงไปตรงมา
เริ่มจาก
จำ�นวนเงินที่ต้องการกู้ X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำ�นวนปีที่ต้องการกู้ = ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
จากนั้น
(ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย + เงินต้นที่ต้องการกู้ ) / จำ�นวนงวดที่ต้องการผ่อน
= จำ�นวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน

หากอั ต ราดอกเบี้ ย เท่ า กั น เงิ น ต้ น เท่ า กั น ผ่ อ นด้ ว ยระยะเวลาเท่ า กั น แต่ ใ ช้
วิธีคำ�นวณต่างกัน การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะเสียดอกเบี้ยมากกว่าแบบลดต้น
ลดดอกเสมอ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยเยอะ ก็ต้องวางเงินดาวน์ ในสัดส่วนที่
มากขึ้น เพื่อให้เหลือส่วนที่ต้องผ่อนน้อยลง
นอกจากนี้ ถ้าอยากจะปิดบัญชีก่อนครบสัญญา ก็สามารถทำ�ได้ แต่ต้องจ่ายทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ยที่คิดไปล่วงหน้าแล้วด้วย แต่ยังดีที่มีข้อกำ�หนดให้ ไฟแนนซ์ต้องคืน
ดอกเบี้ยส่วนที่คิดไปล่วงหน้าให้เราอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

แค่หมดหนี้

เห็นหัวข้อนี้ หลายคนแทบเป็นลม เพราะกว่า
จะหมดหนีก้ เ็ หนือ่ ยจะแย่แล้ว ยังมาบอกว่า “ดีไม่
พออีก”  และแค่ “ไม่มหี นีก้ เ็ ป็นลาภอันประเสริฐ”
แล้ว ยังต้องการอะไรอีก
แต่แค่หมดหนี้ยังไม่พอจริงๆ
หลังจากจัดการหนีจ้ นหมดแล้ว ภารกิจต่อไป
ของมนุษย์เงินเดือน คือ ต้องทำ�ให้ “มีออม” ด้วย
แค่หส่มดหนี
้ยังดีไ�ม่ไมและออมเท่
พอ าไร ก็ขน้ึ อยูก่ บั
วนจะออมไปทำ
นหัวข้ลอะคน
นี้ หลายคนแทบเป็
เพราะ
“ใจ” เห็
ของแต่
ไม่มใี ครมาบังคันบลม
ให้เราออมได้
าจะหมดหนี
ถ้กว่าเราไม่
เต็มใจ ้ก็เหนื่อยจะแย่แล้ว ยังมาบอก
ว่า ดีแต่
ไม่พสิ่งออีที่พกอจะบอกกั
และแค่ “ไม่
น
นได้มีหคืนีอ้ก็เถ้ป็านคิลาภอั
ดจะออม
ประเสริฐ” าแล้งไรที
ว ยั่ทงต้ำ�ให้
องการอะไรอี
ควรออมอย่
ออมได้อย่ากงที่ใจต้องการ
แต่แค่หมดหนี้ยังไม่พอจริงๆ
หลังจากจัดการหนีจ้ นหมดแล้ว ภารกิจต่อ
เปิ
ดกระเป๋
ไปของมนุ
ษย์เงินเดืาอน คือ ต้องทำ�ให้ “มีออม”
ด้วยสำ�รวจหน้าตัก
ส่วนจะออมไปทำ�ไมและออมเท่าไร ก็ขึ้น
ก่
นจะไปออมต้
อ งขออนุ
ถ้าอยากรูว้ า่ เรารวยจริง หรือ รวยเพราะหนี้
อยู่กับอ“ใจ”
ของแต่ละคน
ไม่มีมญาบัาต
งคับ“เปิ
ให้เราด
กระเป๋
กันก่อเนต็มจะได้
ออมได้าถ”้าเราไม่
ใจ รู้ว่า ตอนนี้มีหน้าตัก ลองนึกๆ ดูสิว่า ตอนนี้เรา...
อยู่มากน้
หน มั่งคั่งมัน่งได้
มีกันคือยู
มีทรัพย์สินอะไร จำ�นวนเท่าไร (คิดจาก
แต่อสยแค่
ิ่ ง ที่ พไอจะบอกกั
อ ่สถ้ักากีคิ่บดาท
จะ
หรื
อ สุขควรออมอย่
ภาพการเงิานงไรที
แข็งแรงขนาดไหน
ออม
่ทำ�ให้ออมได้อย่างที่ใจ มูลค่าปัจจุบัน หรือราคาที่คิดว่าจะขายได้ใน
รวย! จริง หรือ หลอก
วั น นี้ ) เป็ น หนี้ อ ะไร มากแค่ ไ หน (ยอดหนี้
ต้องการ
อ๊ะ! อ๊ะ! อย่าคิดว่า มีบา้ นหลังใหญ่ รถคันโต คงค้างในปัจจุบัน)
แล้วจะเรียกว่า มนุษย์เงินเดือนผู้ม่ังคั่ง เพราะ
จากนัน้ ก็กรอกตัวเลขสินทรัพย์แต่ละอย่าง
ความมัง่ คัง่ ทีแ่ ท้จริง ไม่ได้วดั กันที่ “ทรัพย์สมบัติ หนี้สินแต่ละตัว ลงไปใน “งบดุลส่วนบุคคล”
ที่มี” แต่ต้องนำ� “หนี้สิน” มาหักออกด้วย
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ยังดีไม่พอ

งบดุลส่วนบุคคล

ณ วันที่......................

สินทรัพย์ (Assets)

หนี้สิน (Liabilities)

(กรอกมูลค่าปัจจุบัน
หรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ในวันนี้)

(กรอกยอดคงค้างในปัจุบัน)

สินทรัพย์สภาพคล่อง

หนี้สินระยะสั้น

เงินสด / เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
อื่นๆ
1

สินทรัพย์สภาพคล่องรวม
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สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นกู้ / พันธบัตร
กองทุนรวม
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ / กบข.
เงินออมเพื่อวัยเกษียณ
มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิต
อื่นๆ
2

สินทรัพย์เพื่อการลงทุนรวม
สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว หรือสินทรัพย์มีค่า

รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
บ้าน / ที่ดิน
ของสะสม
อื่นๆ
3

4
5

หนี้บัตรเครดิต   
หนี้เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า (ไม่เกิน 1 ปี)
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ   
หนี้เงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ     

สินทรัพย์ ใช้ส่วนตัวรวม
สินทรัพย์อื่นๆ
สินทรัพย์อื่นๆ รวม
สินทรัพย์รวม 1 + 2 + 3 + 4

6

หนี้สินระยะสั้นรวม
หนี้สินระยะยาว

หนี้เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า (1 ปีขึ้นไป)   
หนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หนี้จากการกู้ยืมซื้อรถ
หนี้จากการกู้ยืมซื้อบ้าน   
หนี้เงินกู้ระยะยาวอื่นๆ     
7
8

หนี้สินระยะยาวรวม
หนี้สินรวม 6 + 7

ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)
สินทรัพย์รวม    5
8
หัก หนี้สินรวม    
ความมั่งคั่งสุทธิ

หลังกรอกตัวเลขสินทรัพย์และหนีส้ นิ จนครบแล้ว ก็บวกสินทรัพย์ทมี่ ที งั้ หมดใส่ลงไปในช่อง
สินทรัพย์รวม บวกหนี้สินทั้งหมดใส่ในช่อง หนี้สินรวม
ได้เวลาลุ้นระทึกกันแล้ว เพราะที่เหลือเราก็แค่เอาสินทรัพย์รวมมาลบออกด้วยหนี้สินรวม
จะได้ออกมาเป็น ความมั่งคั่งสุทธิ
ตามสมการ ความมั่งคั่งสุทธิ

บวกลบกันออกมาแล้ว อย่าเพิ่งตกใจเป็นลมล้มพับกันไปก่อน เพราะบางคนอาจจะเจอ
สถานการณ์ “ความมั่งคั่งติดลบ”
จริงๆ แล้ว ความมัง่ คัง่ ติดลบ เป็นเรือ่ งที่ “ยอมรับได้” ถ้าเรายังอยูใ่ นช่วง “สร้างเนือ้ สร้างตัว”
ที่อาจจะซื้อบ้าน ซื้อรถด้วยเงินกู้จนทำ�ให้มีภาระหนี้สินมาก แต่ถ้าอายุมากขึ้นทำ�งานมานานขึ้น
ภาระหนี้พวกนี้ควรจะลดลง จนทำ�ให้ความมั่งคั่งของเราเป็นบวก
ถ้าเป็นบวกแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่า มากพอหรือยัง ต้องนำ�ไปเปรียบเทียบกับ “ความมั่งคั่ง
สุทธิที่เหมาะสม” ซึ่งมีวิธีการคำ�นวณอยู่ 2 แบบ คือ  

แบบที่

1
แบบที่

2

อายุ x รายได้ต่อปี x 1/10

อายุปัจจุบัน – อายุเริ่มงาน x (เงินได้ต่อปีปัจจุบัน + เงินได้ต่อปีเมื่อเริ่มทำ�งาน) / 2
x 1/3

แบบที่ 1 และแบบที่ 2 จะได้ตัวเลขที่ต่างกันพอสมควร โดยแบบที่ 2 จะน้อยกว่าแบบที่ 1
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไม่ตํ่ากว่าแบบที่ 2
ตัวอย่าง “น้องเฟิร์น” เลขานุการสาวสวย มีเงินเดือน 32,000 บาท อายุ 30 ปี ทำ�งาน
มาแล้ว 7 ปี โดยเริ่มทำ�งานเมื่ออายุ 23 ปี ด้วยเงินเดือน 15,000 บาท
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ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม

แบบที่

30

1

x

384,000

x

1/10

= 1,152,000

แบบที่

2

30-23

x

(384,000+180,000)/2

x

1/3

=

658,000
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เพราะฉะนั้น ความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสมสำ�หรับน้องเฟิร์น จะต้องไม่ตํ่ากว่า 658,000 บาท
แล้วความมั่งคั่งของเราอยู่ระดับไหน
งบการเงินส่วนบุคคลที่เป็นเหมือน “ไดอารี่” ที่ช่วยบันทึกเรื่องราวทางการเงินของเรา
นอกจากงบดุลส่วนบุคคล ที่คอยบอกฐานะทางการเงินของเราแล้ว ยังมีงบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส่วนบุคคล ที่แสดงให้เห็นว่า ที่มาของรายได้ และพฤติกรรมการใช้จ่าย ของเราเป็นอย่างไร
นอกจากนี้ ตัวเลขต่างๆ ในงบการเงินยังนำ�มาวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินในด้านต่างๆ
ของเราได้ จาก “อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล”

		 อัตราส่วน

สูตรคำ�นวณ

เกณฑ์มาตรฐาน

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน

สินทรัพย์สภาพคล่อง
ค่าใช้จ่ายรวม

3-6 เท่า

ความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้

อัตราส่วนการชำ�ระหนี้สิน

เงินชำ�ระคืนหนี้สิน
รายได้รวม

< 35 - 45%

อัตราส่วนการออม

(ค่าใช้จ่ายเพื่อการออม+การลงทุน
+เงินสดคงเหลือต่อเดือน)
รายได้รวม

≥ 10%

อัตราส่วนการลงทุน

สินทรัพย์ลงทุน
ความมั่งคั่งสุทธิ

≥ 50%

โอกาสสร้าง
ความมั่งคั่ง

งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

ณ วันที่.............. ถึงวันที่ ....................

ค่าใช้จ่าย

รายได้
เงินเดือน / ค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา
ค่าคอมมิชชั่น
โบนัส
รายได้เสริม
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก / พันธบัตร /
หุ้นกู้   
เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น
การขายสินทรัพย์ / การขายหลักทรัพย์
รายได้จากค่าเช่า
รายได้อื่นๆ   
มรดก   
เงินคืนภาษี   
เงินรางวัลสลากกินแบ่ง   
อื่นๆ     

ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน

การออม   
การลงทุน   
ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนรวม
ค่าใช้จ่ายคงที่
1

ชำ�ระค่าสินค้าเงินผ่อน   
ค่าผ่อนรถยนต์   
ค่าเช่า / ค่าผ่อนบ้าน   
เบี้ยประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ
เงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม   
เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ   
อื่นๆ     
2 ค่าใช้จ่ายคงที่รวม
ค่าใช้จ่ายผันแปร

ค่าอาหาร   
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า /
ประปา / โทรศัพท์)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่านํ้ามัน /
ค่าทางด่วน ฯลฯ)   
ค่าใช้จ่ายสันทนาการ (สังสรรค์ /
ท่องเที่ยว ฯลฯ)   
ค่าเสื้อผ้า / เครื่องสำ�อาง / เครื่องประดับ   
ค่าบัตรเครดิต   
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   
ภาษีเงินได้ / ภาษีอื่นๆ    
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
ค่าทำ�บุญ   
ค่าของขวัญ   
อื่นๆ   

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายผันแปรรวม
ค่าใช้จ่ายรวม 1 + 2 + 3
จำ�นวนเงินคงเหลือ เกิน (ขาด)
3

(รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม)

เป้าหมาย

มีไว้ให้พุ่งชน
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เคยไหม เวลาที่เราฮึดอยากจะทำ�อะไรสักอย่าง มันจะ
คึกอยู่ไม่กี่วัน หลังจากนั้นแรงฮึดก็ค่อยๆ แผ่วลงเรื่อยๆ
ตัวอย่างสุดคลาสสิค คือ การลดความอ้วน
เราอาจจะยอมลงทุนควักกระเป๋าหยิบบัตรเครดิตขึน้ มา
รูดปรื้ดสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ที่ราคาเกือบเท่าเงินเดือน
ทัง้ เดือน แต่กค็ ดิ ว่า “เอาน่า เพือ่ หุน่ เป๊ะฟิตเปรีย๊ ะ ก็ตอ้ งทุม่ ทุน
กันหน่อย”
และสัญญากับตัวเองว่า ต้องไปออกกำ�ลังกายให้ได้
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน แต่ความเป็นจริงมักจะเป็นแบบนี.้ ..
สัปดาห์ท่ี 1 ความตัง้ ใจเต็มร้อย ตืน่ แต่เช้าตรู่ ออกจากบ้าน
ไปออกกำ�ลังกายก่อนไปทำ�งาน
สัปดาห์ท่ี 2 ความตั้งใจยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิม แต่โอ๊ย! เมื่อยมากๆ ขอนอนต่ออีกนิดนะ
ไว้ค่อยไปตอนเย็นหลังเลิกงานก็แล้วกัน
สัปดาห์ท่ี 3 ความตั้งใจไม่เคยเปลี่ยน แต่... (เหตุผลล้านแปดที่จะไม่ไปออกกำ�ลังกาย) ....
หลังจากนั้นเราก็แค่ทำ�เป็นลืมๆ มันไป
การออมเงินก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
เป้าหมายที่
และแม้ว่า จะมีหลายเหตุผลล้านแปดที่ทำ�ให้เราไป
SMART
ไม่ถงึ เป้าหมาย แต่หนึง่ ในหลายสาเหตุอาจเป็นเพราะเป้าหมาย
คือเป้าหมายที่...
ของเรามันไม่ค่อย SMART เท่าไร

ต้องชัดเจน (Specific) :

รู้ว่าต้องทำ�อย่างไร (Accountable) :

บอกให้ ชั ด ว่ า เป้ า หมายของเราหน้ า ตา รู้วิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย และต้อง
เป็นแบบไหน ไม่คลุมเครือ เพื่อให้เป้าหมาย รับผิดชอบที่จะทำ�เป้าหมายนั้นให้สำ�เร็จ
นั้นสามารถ “จับต้องได้”
ต้องทำ�ได้จริง (Realistic) :
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
ต้องวัดผลได้ (Measurable) :
กำ�หนดออกมาเป็นตัวเงินหรือตัวเลข จะได้ ในชีวติ ไม่ใช่ฝนั กลางวันทีไ่ ม่มคี วามเป็นไปได้
รู้ว่า อีกไกลแค่ไหนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย
ต้องมีกำ�หนดเวลา (Time Bound) :
มีกรอบเวลาทีช่ ดั เจนว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน
ที่จะบรรลุเป้าหมาย

3
4
5

2

1

A
เก็บเงิน
เดือนละ 5,000 บาท

เก็บเงินเดือนละ
10,000 บาท

M
ใช้เงินประมาณ
120,000 บาท

วางเงินดาวน์
200,000 บาท

S

ไปเที่ยวยุโรป
2 สัปดาห์

ซื้อคอนโดมิเนียม
ตามแนวรถไฟฟ้า
ขนาด 1 ห้องนอน
ราคา 2 ล้านบาท
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R

(สามีเก็บ 5,000 บาท และ
ภรรยาเก็บ 5,000 บาท)

(3,000 บาทเก็บจาก
เงินเดือน อีก 2,000 บาท
จากรายได้พิเศษ)

เป้าหมายแบบนี้สิ... SMART

เป็นเวลา 20 เดือน

เป็นเวลา24 เดือน

T

ทีนี้เราก็แค่ “เติมคำ�ในช่องว่าง” เพื่อบอกว่าเป้าหมายของเราคืออะไร และถ้าจะให้ดี
เขียนลงในกระดาษแล้วก็เอาไปแปะไว้ในที่ที่เราจะมองเห็นเป็นประจำ� เช่น
แปะไว้ที่ประตูหน้าบ้านจะได้มองเห็นทุกครั้งที่จะก้าวเท้าออกจากบ้าน
แปะไว้ทหี่ น้าตูเ้ ย็นเพือ่ ให้เราเห็นทุกครัง้ ทีเ่ ปิดตูเ้ ย็น (เหมาะมากสำ�หรับเป้าหมายลดนาํ้ หนัก)
แปะไว้ที่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อให้เราได้เห็นทุกครั้งที่ทำ�งาน
เราจะได้มี “แรงฮึด” อยู่ตลอดเวลา และมุ่งสู่เป้าหมาย
เพราะเมือ่ มีเป้าหมาย SMART แล้วต้อง Action, Action และ Action ตามแผนทีว่ างไว้ดว้ ย
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และหลังจากทีต่ ง้ั ใจเดินหน้าตามแผน
ทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัดมาสักระยะหนึง่ แล้ว
ต้องหมั่นทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ออมเงิ น ที่ ว างไว้ ด้ ว ย (โดยมากมั ก จะ
แนะนำ�ให้หยิบขึน้ มาตรวจดูทกุ ๆ 6 เดือน)

ช่วงชีวิตเปลี่ยน

แผนการเงินเปลี่ยน
เวลาเปลี่ยน ใจคนยังเปลี่ยน
แล้วเมื่อช่วงชีวิตเปลี่ยนไป เราก็ต้องปรับ
เปลี่ยนแผนการเงินตามไปด้วย เพราะในแต่ละ
ช่วงวัย เราก็มีเงินๆ ทองๆ ให้ต้องปวดหัวไม่
เหมือนกัน (เสียทีเดียว)

เพราะชีวิต
ไม่เป็นเส้นตรง

เสมอไป

โสดใส
และยังวัยรุ่น
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ช่วงชีวิตที่แสนจะสดใสนี้จะอยู่ในช่วงอายุ
ประมาณ 20-29 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้เป็นของ
ตัวเองแล้ว  
แม้จะเป็นช่วงเริม่ ทำ�งานทีม่ รี ายได้ไม่มากนัก
แต่กเ็ ป็นช่วงชีวติ ทีย่ งั ไม่มภี าระทางการเงินมากนัก
เช่ น กั น โดยที่ เ งิ น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะหมดไปกั บ
“เรื่องส่วนตัว” และใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนาน
กับกลุ่มเพื่อน

ประเด็นทางการเงินที่จะต้องวางแผนสำ�หรับช่วงชีวิตนี้ ได้แก่
- ค่าเช่าบ้าน เพราะคงยังไม่พร้อมที่จะซื้อ

บ้านหลังแรกในชีวิต แต่ก็แยกออกมาอยู่
ตามลำ�พังแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องคิดถึง
เรื่องค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน
- ค่ า ใช้ จ่ า ยประจำ � วั น ต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า
สาธารณูปโภคต่างๆ ตั้งแต่ค่านํ้า ค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเทอร์เน็ต
- ค่าใช้จ่ายเพื่อ “ไลฟ์สไตล์” ซึ่งจะมากหรือ
น้อยก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่เลือก หากต้อง
หิ้วกระเป๋าแบรนด์เนม ดื่มกาแฟยี่ห้อดัง
ก็ต้องเตรียมเงินส่วนนี้ไว้มากหน่อย

- ออมเงินเพื่อดาวน์บ้าน (หรือดาวน์รถยนต์)
และ เพื่อการท่องเที่ยว
- ออมเงินเพื่อการศึกษาต่อ เพราะถ้าคิดจะ

“ต่อโท” อาจต้องใช้เงินหลักแสน
- ไม่พึ่งพิงคนอื่น ไม่เป็นหนี้
- เริ่มออมเงินเพื่ออนาคต รวมทั้งออมเงินเพื่อ
การเกษียณ ซึง่ หลายคนอาจคิดว่า “เร็วไปไหม”
ทีจ่ ะคิดถึงอนาคต เพราะแค่เอาชีวติ ให้รอด
ในแต่ ล ะวั น ก็ จ ะแย่ แ ล้ ว แต่ อ ย่ า งน้ อ ยๆ
ก็ น่ า จะเริ่ ม เก็ บ เล็ ก ผสมน้ อ ยเอาไว้ บ้ า ง
เผือ่ เอาไว้ในเวลาทีข่ ดั สนจริงๆ จะได้ไม่ตอ้ ง
พึ่งพิงคนอื่น

โสดรุ่นใหญ่
ไม่มีลูก
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ช่วงชีวติ ที่ “แสนจะสุขสบาย” เพราะมีรายได้มากขึน้ ฐานะ
การเงินมัน่ คงมากขึน้ แต่ไม่มี (หรือยังไม่ม)ี ลูกให้ดแู ล เพราะยัง
โสด หรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก โดยช่วงชีวิตนี้มักจะเริ่มตั้งแต่
อายุ 30 ปีขึ้นไป
เมื่ อ ไม่ มี ภ าระเรื่ อ งลู ก ทำ � ให้ จั บ จ่ า ยใช้ เ งิ น ได้ ค ล่ อ งมื อ
ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็มักจะหมดไป
กับการดูแลตัวเองและการท่องเทีย่ ว แต่เป็นเพราะรายได้ทม่ี ากขึน้
ทำ�ให้สามารถเก็บออมและลงทุนเพื่ออนาคตได้มากขึ้นด้วย

ประเด็นทางการเงินที่จะต้องวางแผนสำ�หรับช่วงชีวิตนี้ ได้แก่
- การผ่ อ นบ้ า น เพราะช่ ว งชี วิ ต นี้ เริ่ ม มี บ้ า น - ค่าใช้จ่ายประจำ� และค่าใช้จ่ายเพื่อ “ไลฟ์สไตล์”

เป็นของตัวเอง โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็น “ซื้อ
เงิ น ผ่ อ น” ซึ่ ง หากเลื อ กซื้ อ บ้ า นที่ ข นาดพอ
เหมาะกับฐานะการเงินก็จะทำ�ให้การผ่อนบ้าน
เป็นเรื่องสบายๆ แต่หากเลือกซื้อบ้านที่มูลค่า
สูงเกินกำ�ลังก็อาจจะสร้างปัญหาทางการเงิน
ได้ในอนาคต
- ซือ้ รถคันใหม่ เป็นเรือ่ งทีพ่ บได้บอ่ ยในช่วงชีวติ นี้
โดยเฉพาะคุ ณ ผู้ ช ายที่ เ มื่ อ มี ร ายได้ ม ากขึ้ น
ฐานะทางสังคมสูงขึ้นก็จะมองหา “สัญลักษณ์
ทางสังคม” ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ก็มกั จะเป็นรถยนต์คนั ใหม่
ที่ใหญ่กว่าเดิม และแพงกว่าเดิม
- การออมเพื่อวัยเกษียณ คงไม่ มี ช่ ว งชี วิ ต ไหน
ทีพ่ ร้อมสำ�หรับการออมเพือ่ การเกษียณมากไป
กว่ า นี้ แ ล้ ว โดยเฉพาะคนที่ คิ ด ว่ า จะรั ก ษา
ความโสดไปตลอดชีวิต ยิ่งจำ�เป็นต้องเตรียม
เงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณมากกว่าคนที่มีลูก
ให้พึ่งพิง

เพราะแม้วา่ จะมีรายได้มากขึน้ แต่สว่ นใหญ่
ก็ จ ะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยมากขึ้ น ตามด้ ว ย เพราะ
ฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังและวางแผนการ
ใช้จ่ายให้ดี
- การลงทุน ในช่วงชีวิตนี้น่าจะมี “เงินเหลือ”
และมี กำ � ลั ง มากพอที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ลงทุ น
เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสการลงทุน
หลุ ด มื อ ไป ไม่ ว่ า จะเป็ น การลงทุ น ใน
สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น กองทุนรวม
หรื อ จะลงทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไปจนถึ ง
การลงทุนทำ�ธุรกิจ
- ทำ�ประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระทางการเงิน
เมื่อเจ็บป่วยรุนแรง
- ลดภาระหนี้ ถ้าเคยก่อหนี้เอาไว้ตั้งแต่วัยเริ่ม
ทำ�งาน ก็ต้องวางแผนเพื่อการปลดหนี้ให้ได้
โดยเฉพาะหนี้ ที่ เ ป็ น สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล
บัตรเครดิต หรือหนี้เพื่อการบริโภค

คุณพ่อคุณแม่
ลูกอ่อน

- การผ่อนบ้าน เพราะถ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิด

จะมี บ้ า นเป็ น ของตั ว เอง หรื อ เลื อ กที่ จ ะซื้ อ
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง (ที่ห้องขนาดจิ๋ว)
การมีลูกอ่อนก็น่าจะทำ�ให้ต้องคิดถึงการมีบ้าน
ที่มีบริเวณมากขึ้น
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อลูกที่
เพิม่ ขึน้ มา เพราะตัง้ แต่เริม่ ค่าใช้จา่ ยในการคลอด
ค่านม ค่าผ้าอ้อม ค่าเสื้อผ้า ค่าของเล่น ค่าขนม
และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากวางแผนการเงิน
ไม่ดีพอก็อาจทำ�ให้ชีวิตลำ�บากมากขึ้น
- การศึกษาบุตร ถ้าพ่อแม่ต้องไปจองโรงเรียนไว้
ตัง้ แต่ลกู อยูใ่ นท้อง พ่อแม่กต็ อ้ งเตรียมค่าใช้จา่ ย
ด้ า นการศึ ก ษาเอาไว้ ด้ ว ย เพราะค่ า ใช้ จ่ า ย

เพื่อการศึกษาไม่ใช่น้อยๆ เลย นอกจากนี้
ยังต้องมีคา่ เรียนพิเศษ เพือ่ เพิม่ ทักษะด้านอืน่ ๆ
ให้ลูกอีกด้วย
- การลงทุ น และออมเพื่ อ วั ย เกษี ย ณ แม้ ว่ า การ
มีลูกจะทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็อย่าหยุด
ลงทุน อย่าหยุดออมเพื่อวัยเกษียณ หลายคน
วางใจว่ า แก่ แ ล้ ว จะมี ค นเลี้ ย ง ขอบอกว่ า
อย่ า ประมาทและอย่ า ละเลยการเตรี ย ม
ความพร้อมสำ�หรับชีวิตหลังเกษียณ
- ทำ�ประกันชีวิต โดยเฉพาะคนที่เป็นกำ�ลังหลัก
ในการหารายได้ เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ลูกๆ ก็จะยังมีทุนการศึกษาจากประกันชีวิต
ของพ่อแม่

ครอบครัว
ลูกวัยรุ่น
ช่วงชีวติ นีน้ า่ จะอยูใ่ นช่วงอายุ 35-60 ปี โดยที่
ลูกๆ เข้าสู่วัยรุ่นกันหมดแล้ว ทำ�ให้พ่อแม่มีเวลา
ว่างมากขึ้น แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายเพื่อลูกรออยู่
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ช่วงชีวติ นีส้ ามารถเริม่ ได้ตงั้ แต่อายุ 25-45 ปี
ขึ้นอยู่กับว่า มีลูกคนแรกตั้งแต่ตอนไหน โดยที่
ช่วงชีวติ นีจ้ ะเป็นช่วงชีวติ ทีว่ นุ่ วายแต่มคี วามสุข
เพราะ “เจ้าตัวเล็ก” แต่ก็เป็นช่วงชีวิตที่ต้องใช้
เงินเพื่อลูกมากที่สุดด้วย
ประเด็นทางการเงินที่จะต้องวางแผนสำ�หรับช่วงชีวิตนี้ ได้แก่

ประเด็นทางการเงินที่จะต้องวางแผนสำ�หรับช่วงชีวิตนี้ ได้แก่
- การผ่อนบ้าน ที่ยังต้องเดินหน้าผ่อนต่อไป

แต่ ห ลายๆ ครอบครั ว อาจจะเริ่ ม คิ ด ถึ ง
“บ้านหลังใหม่” เพราะเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น
เริ่มต้องการ “พื้นที่ส่วนตัว” มากขึ้น เพราะ
ฉะนัน้ บ้านหลังน้อยก็อาจจะเล็กเกินไป หรือ
ต้องมีการปรับปรุงต่อเติมบ้านครั้งใหญ่
- ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ ยั ง คงมี อ ยู่ เ หมื อ นเดิ ม
และอาจจะมากขึ้ น ตามวั ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
ลูก อย่างไรก็ตาม บางครอบครัวอาจจะให้

ลูกวัยรุ่นทำ�งานพิเศษ เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวของเขาเองได้บ้าง
- การศึกษาบุตร เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายอื่น คือ
มักจะเพิ่มขึ้นตามวัยของลูก
- การลงทุนและออมเพื่อวัยเกษียณ รวมทั้งการทำ�
ประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าต่อไป แต่ที่ต้องเริ่ม
กลับมาให้ความสำ�คัญเพิ่มมากขึ้น คือ ประกัน
สุขภาพ และค่าใช้จา่ ยเพือ่ สุขภาพ เพราะในวัยนี้
สุขภาพเริ่มร่วงโรยลงไปบ้างแล้ว
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แบบนี้สิ...

มีออม

ใครล่ะไม่อยากจะ “มีออม” แต่บอกเลยว่า ไม่ง่าย เพราะคนส่วนใหญ่มักจะออมแบบ
“สมการชีวิตติดลบ” คือ เหลือเท่าไรค่อยออม

รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม
เพราะถ้าเราคิดว่า มีรายได้เข้ามาเท่าไรก็เอาไปกินไปใช้ เหลือเท่าไรค่อยเอาไปออม สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นคือ เราแทบไม่มีเงินเหลือสำ�หรับการออม ถ้าเราไม่มีวินัยการใช้เงินที่ดีพอ นอกจากนี้
บางเดือนยังอาจจะใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่ได้มาเสียอีก และถ้าปล่อยให้ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
ไปนานๆ ก็จะกลายเป็นที่มาของชีวิตติดลบ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทำ�ให้
“ชีวิตติดลบ” ต้องเปลี่ยนวิธีการ
ออมมาใช้ “สมการความมั่งคั่ง”

รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย

โดยที่ไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายแล้วค่อยนำ�ไปออม ก็เปลี่ยนมาเป็นหักเงินออก
ไปออมหรือไปลงทุนตามจำ�นวนที่ตั้งใจไว้ แล้วเหลือเท่าไรจึงนำ�มาใช้จ่าย
แรกๆ อาจจะอึดอัดนิดหน่อย รู้สึกใช้จ่ายไม่คล่องมือเหมือนเคย หรืออาจจะรู้สึกเหมือน
รายได้ลดลง แต่ลองอดทนทำ�ให้เหมือนว่า เงินเดือนมีแค่จ�ำ นวนทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากการหักเงินออก
ไปออม เชื่อได้เลยว่า ใช้เวลาไม่กี่เดือนเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับเงินเดือนที่เหลือจากการออม

คราวนี้คำ�ถามที่ตามมา คือ แล้วเราควรจะหักเงินออมออกไปสักเท่าไรถึงจะดี
คำ�ตอบคือ ออมได้เท่าไรก็ดีทั้งนั้น
เพียงแต่ในช่วงแรกอาจเริม่ จากจำ�นวนน้อยๆ ประมาณสัก 10% ของรายได้ไปก่อน เพือ่ สร้าง
ความคุ้นเคย และไม่หักหาญนํ้าใจกันเกินไป เช่น ได้เงินเดือนเดือนละ 20,000 บาท หักออกไป
ออม 10% เท่ากับเดือนละ 2,000 บาท และเหลือเงินให้เป็นค่าใช้จ่าย 18,000 บาท  
หลังจากคุ้นเคยแล้ว หรืออยากจะเร่งจำ�นวนเงินออมให้มากขึ้น ก็สามารถเพิ่มสัดส่วน
การออมนีข้ น้ึ มาเป็น 20% หรือ 30% ก็ได้ แต่อย่างน้อยในแต่ละเดือนเราควรออมไม่ตา่ํ กว่า 10-15%
เราจะสามารถออมได้มากขึ้น ถ้าทำ�ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่าย

เงินออม
เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน

เพื่อความฝันระยะยาว

ก่อนที่จะเก็บออมเพื่อเป้าหมายอื่นๆ
เราต้องออมเงินไว้สำ�หรับกรณีฉุกเฉินให้
มากพอเสียก่อน เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เกิดขึน้ ได้เสมอ เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบตั เิ หตุ
และตกงาน ซึง่ เราต้องมีเงินออมไว้ประมาณ
3-6 เท่า ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
เมื่อเก็บเงินในบัญชีเผื่อฉุกเฉินจนถึง
ระดั บ ที่ เ หมาะสมแล้ ว จึ ง เริ่ ม ออมเพื่ อ
เป้าหมายอื่นๆ ต่อไป

เพื่อความสุขระยะสั้น

ความสุขและความฝันของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน บางคนสุขกับการท่องเที่ยว
ต่ า งประเทศ บางคนสุ ข กั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รนุ่ ใหม่ คนหนึง่ อาจฝันอยาก
มีบ้าน อีกคนบอกว่า อยู่บ้านพ่อแม่แต่ต้อง
มีรถ ไม่มีความสุขของใครดีกว่าของใคร
แต่ในหนึ่งความฝันที่ต้องมีเหมือนกัน
และให้ความสำ�คัญ คือ “ความสุขวัยชรา”
เพราะฉะนั้ น อย่ า ลื ม ออมเงิ น เพื่ อ
ความฝันในระยะยาว เช่น การออมเพื่อวัย
เกษียณ เอาไว้ด้วย

เป็นเงินออมสำ�หรับเป้าหมายระยะสัน้
หรือระยะปานกลาง เช่น เก็บเงินเพื่อซื้อ
ของชิ้นใหญ่ เก็บเงินซื้อรถยนต์ เก็บเงิน
เพื่อท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างความสุข
ระยะสั้น
เพราะฉะนั้ น เงิ น ออมเพื่ อ ความสุ ข
ระยะสั้นอาจจะแยกเป็นหลายบัญชีก็ได้

อย่าดูถูกเงินออมจำ�นวนน้อยนิดใน
แต่ ล ะเดื อ นของเรา เพราะมั น สามารถ
นำ � ไปลงทุ น (ที่ เ หมาะสม) เพื่ อ ให้ เ งิ น
งอกเงยขึ้นมา จนวันหนึ่งเงินลงทุนจำ�นวน
นี้อาจจะกลายเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
นอกเหนือจากเงินเดือน

เพื่อลงทุนเพิ่มรายได้
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4 แบบ

เทคนิค

ออมเงินง่ายๆ ให้ ได้ผล
สำ�หรับคนทีร่ สู้ กึ ว่า ทำ�ไมการออมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้ ทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ ต้องเก็บออม แต่ก็
ทำ�ไม่ได้สกั ที ลองนำ�เทคนิคเหล่านีไ้ ปปรับใช้ รับรองว่า จะทำ�ให้การออมเป็นเรือ่ งง่าย แถมมีเงินออม
ก้อนใหญ่ได้ไม่ยาก

โอนเงิน
อัตโนมัติ
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ยุคนี้ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
โดยเฉพาะการใช้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ทำ � ให้ เราสามารถโอนเงิ น
ระหว่างบัญชีของธนาคารเดียวกันได้ง่ายและ
สะดวกมาก
เราแค่เดินไปเปิดบัญชีไว้หลายๆ บัญชี
(ให้เท่ากับเป้าหมายการออมของเราเลยก็ได้)
และควรจะเป็นธนาคารเดียวกับบัญชีเงินเดือน
เพือ่ ความสะดวกในการโอนเงินไปมา และไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างบัญชีของเราเอง
จากนั้นก็ไปสมัครใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ผูกทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต  

พอถึ ง วั น ที่ เ งิ น เดื อ นออกก็ เ ข้ า ไปทำ �
รายการโอนเงินจากบัญชีเงินเดือนไปเก็บไว้
ที่ บั ญ ชี เ งิ น ออมต่ า งๆ ตามจำ � นวนที่ เ รา
ตั้งเป้าหมายไว้
แต่เพือ่ ให้การออมทำ�ได้งา่ ยขึน้ อีก และยัง
จะช่วยให้ท�ำ ใจกับการออมก่อนใช้จา่ ยได้งา่ ยขึน้
คือ การใช้บริการหักเงินอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะ
จัดการโอนเงินให้เองตามวัน และจำ�นวนเงินที่
กำ�หนดไว้ โดยทีเ่ ราไม่จ�ำ เป็นต้องไปทำ�รายการ
โอนด้วยตัวเองทุกเดือน

หยอดกระปุก
ทุกเหรียญ
นอกจากการหักเงินไปเก็บออมก่อนใช้จ่ายแล้ว ในแต่ละวันที่กลับมาจากที่ทำ�งาน ถ้ามี
“เศษเหรียญ” ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาท สองบาท ห้าบาท หรือสิบบาท ให้เททุกเหรียญที่มีอยู่ใส่
ลงไปในกระปุก “ความสุขระยะสั้น” เพื่อช่วยทำ�ให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
หลายคนบอกว่า แค่เศษเหรียญในกระเป๋าจะได้สกั กีบ่ าทมากน้อยเชียว ขอบอกว่า อย่าดูถกู
เหรียญเล็กๆ เหล่านี้ เพราะวันหนึ่งที่เรามาเปิดกระปุกนี้ดูก็อาจจะมีเงินเป็นหลักหมื่นก็ได้

เมื่อได้รับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท หรือ
ที่เรียกกันว่า “แบงก์ห้าสิบ” อย่านำ�ออกไปใช้
แต่ให้ยมิ้ กว้างๆ แล้วเก็บเข้าคลังสมบัตทิ นั ที โดย
อาจกำ�หนดระยะเวลาในการเก็บ เช่น 1 ปี หรือ
ตัง้ เป้าหมายเก็บให้ได้ตามจำ�นวนทีต่ อ้ งการแล้ว
นำ�ไปเข้าบัญชี เช่น จะเก็บให้ได้ 100 ใบก็เท่ากับ
5,000 บาท
การเก็ บ เงิ น วิ ธี นี้ จ ะเพิ่ ม ความสนุ ก และ
ตื่นเต้นให้กับการเก็บเงินอีกด้วย เพราะต้อง
รอลุ้นทุกวันว่า วันนี้จะได้แบงก์ห้าสิบหรือไม่
และได้ผลดี เพราะถ้าเก็บแบงก์ห้าสิบได้ 10 ใบ
ก็เท่ากับเก็บได้ 500 บาท
นอกจากนี้ อาจใช้วิธีเก็บธนบัตรใหม่ หรือ
“แบงก์ใหม่” รวมทั้งธนบัตรที่ระลึกในวาระ
พิเศษต่างๆ และธนบัตรทีเ่ ริม่ ออกใช้เป็นครัง้ แรก
(ซึ่ ง สองประเภทหลั ง ยั ง สามารถนำ � เป็ น การ

ลงทุนได้อีกแบบหนึ่งด้วย เพราะธนบัตรที่ออก
ในวาระพิเศษ และธนบัตรที่ออกใช้ครั้งแรกจะ
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป)
โดยเวลาเงินเดือนออกแทนที่จะเบิกเงิน
จากตู้ เ อที เ อ็ ม ก็ ไ ปขอแลกธนบั ต รใหม่ จ าก
ธนาคารมาเก็บไว้ในกระเป๋า เพราะเคยสังเกต
ตัวเองไหมว่า เวลามีแบงก์ใหม่ๆ อยู่ในกระเป๋า
เราแทบไม่อยากให้มันบินออกจากกระเป๋าเลย
และถ้าเลือกได้จะเลือกใช้แบงก์เก่าก่อน
เพราะฉะนั้ น ถ้ า ในกระเป๋ า เราอั ด แน่ น
ไปด้วยแบงก์ใหม่ๆ เรียบกริ๊บ ไม่มีรอยยับย่น
สักนิด ก็อาจทำ�ให้เราอยากเก็บไว้ในกระเป๋า
เงินให้ได้นานที่สุด

แต่ไม่ว่า จะใช้เทคนิคการออมแบบไหนก็ตาม เทคนิคที่ดี
ที่สุด คือ เริ่มออมให้เร็วที่สุด
คนที่เริ่มต้นออมเร็วกว่าจะได้เปรียบคนที่เริ่มต้นช้า โดย
เฉพาะการออมที่ไม่ถอนออกมาเลย จะทำ�ให้ดอกเบี้ย หรือ
ผลตอบแทนจากการลงทุนทบต้นเข้าไป ทำ�ให้เงินต้นเพิม่ มากขึน้
และเงินออมของเราก็จะเติบโตเร็วขึ้นอย่างน่าตกใจ

เทคนิคที่ดีที่สุด
คือ เริ่มออม
ให้เร็วที่สุด
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เก็บแบงก์
พิเศษ

รายได้ไม่สำ�คัญ

เท่าค่าใช้จ่าย
จะเชื่อไหมถ้ามีคนมาบอกว่า รายได้ ไม่ได้ทำ�ให้เรามั่งคั่งอย่างมั่นคง ค่าใช้จ่ายต่างหาก
ที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจว่า ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร
เชื่อเขาเถอะ เพราะ “รายได้ไม่สำ�คัญเท่ากับค่าใช้จ่าย” โดยดูจากตารางความสัมพันธ์
ระหว่างนิสัยการใช้เงิน กับทางเดินชีวิตคุณ จะเห็นว่าคนที่มีรายได้เท่ากัน แต่ใช้จ่ายไม่เท่ากัน
สามารถทำ�ให้ชีวิตต่างกันอย่างสิ้นเชิง
			

นิสัยใช้เงิน
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หาได้ 100 ใช้ 120 แล้วยังหยิบยืมชาวบ้าน         
หาได้ 100 ใช้ 120
หาได้ 100 ใช้ 100 ไม่มีเก็บ
หาได้ 100 ใช้ 90 อีก 10 เป็นเงินออม
หาได้ 100 ใช้ 80 อีก 20 เป็นเงินออม
หาได้ 100 ใช้ 50 โดย 20 เป็นเงินออม อีก 30 ไปลงทุน

ทางเดินชีวิตคุณ

ล้มละลายแน่นอน
เป็นหนี้ตลอดชีวิต
จนไม่มั่นคงแต่ไม่เป็นหนี้
ชนชั้นกลาง
รวยมีความมั่นคง
เศรษฐีเงินล้าน

วางแผน

การใช้จ่ายล่วงหน้า
วิธกี ารควบคุมค่าใช้จา่ ยทีด่ ที สี่ ดุ คือ การกำ�หนดงบประมาณสำ�หรับค่าใช้จา่ ยในแต่ละประเภท
ออกมาให้ชัดเจนว่า ในแต่ละเดือนเราจะใช้จ่ายอะไร ในจำ�นวนไม่เกินเท่าไร เพื่อควบคุมการ
ใช้จ่ายของตัวเราเอง โดยต้องพยายามใช้จ่ายไม่ให้เกินจากงบประมาณที่กำ�หนดไว้
การวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เริ่มจากประเมินจากค่าใช้จ่ายเดือนที่ผ่านๆ มา (หรือดูจาก
งบรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เราทำ�ไว้ก่อนหน้านี้) ว่า เรามีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่บ้าง จำ�นวนเท่าไรบ้าง
หลั ง จากนั้ น ก็ แ บ่ ง เงิ น
วิธีการควบคุม
จำ � นวนหนึ่ ง ออกไปออมและ
ค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด คือ
ลงทุนตามเป้าหมายที่วางไว้
การกำ�หนดงบประมาณ
แล้วจึงนำ�เงินส่วนที่เหลือ
สำ�หรับค่าใช้จ่าย
มาจั ด สรรว่ า จะใช้ จ่ า ยอะไร
ในแต่ละประเภท
จำ�นวนเงินเท่าไร

ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ก็ไม่ยากเท่าไรที่จะควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะเรารู้
จำ�นวนเงินทีแ่ น่นอนว่า ในแต่ละเดือนเราต้องจ่ายเท่าไร เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเบีย้ ประกัน
แต่การตั้งงบประมาณสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน   เช่น ค่าอาหาร ค่าข้าวของเครื่องใช้
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง อาจจะยากสักนิด โดยเฉพาะใน
ช่วงแรกๆ อาจใช้เกินงบที่กำ�หนดไว้ไปบ้าง ซึ่งสามารถปรับให้เข้าที่เข้าทางได้ในเดือนต่อๆ ไป
หรือถ้าผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณได้
ลองนำ�เทคนิคต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้ เผื่อจะช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายทำ�ได้ง่ายขึ้น
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เทคนิคควบคุมค่าใช้จ่าย

แบ่งเงิน
ใช้เป็นรายวัน
แม้ ว่ า เราจะกำ � หนดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเอาไว้แล้ว แต่ถ้านำ�
งบประมาณรายเดือนมาแบ่งเป็น “งบประมาณ
รายวัน” จะช่วยให้การควบคุมงบประมาณ
ทำ�ได้ง่ายขึ้น เพราะเราจะรู้ทันทีเลยว่า วันนี้
เราใช้จ่ายอยู่ในงบหรือเกินงบไปมากน้อย
แค่ไหน วันถัดไปควรจะปรับอย่างไร
เช่น ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
ต่อเดือนไว้ 6,000 บาท ก็ให้เฉลี่ยออกมา
เป็นค่าอาหารวันละ 200 บาท เพราะฉะนั้น
ถ้าวันไหนเราจ่ายค่าอาหารไป 220 บาท
เราจะรู้ตัวทันทีว่า ในวันถัดไปค่าอาหารควร
จะลดเหลือ 180 บาท

เบิกเงิน
ตามงบประมาณ
ถ้ า ไม่ อ ยากจั ด งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ย
เป็นรายวัน อาจใช้วธิ เี บิกเงินออกมาให้พอใช้
สำ�หรับ 1 สัปดาห์ มาใส่ไว้ในกระเป๋า ช่วย
ให้เราควบคุมการใช้จ่ายของเราเองในแต่ละ
สัปดาห์ไม่ให้เกินจำ�นวนเงินทีม่ อี ยูใ่ นกระเป๋า
และถ้าวันไหนหยิบบัตรเครดิตขึน้ มาใช้
แทนที่จะควักเงินสดก็ต้องหยิบเงินจำ�นวน
เดียวกันออกจากกระเป๋า (ไปเก็บไว้ในบัญชี
สำ�หรับจ่ายบัตรเครดิต) เพือ่ ทำ�ให้เหมือนกับว่า
เราได้ ใช้ เ งิ น ในกระเป๋ า จ่ า ยออกไปจริ ง ๆ
และยังเป็นการควบคุมการใช้บัตรเครดิต
ได้อีกด้วย

จดรายการ
สิ่งของที่ต้องซื้อ
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ก่อนไปช้อปปิง้ ทุกครัง้ ต้องทำ� “รายการ
สิ่งของที่ต้องซื้อ” เพื่อไม่ให้เผลอใจซื้อของ
ที่อยู่นอกเหนือรายการที่ต้องการ เพราะ
การเดินช้อปปิ้งแบบเรื่อยเปื่อย ไม่มีรายการ
สิง่ ของทีต่ อ้ งซือ้ อยูใ่ นมือ จะทำ�ให้เราซือ้ ของ
มากเกินจำ�เป็น
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการซื้อของทาง
ทางอินเตอร์เน็ตด้วย เพราะสมัยนี้ร้านค้า
ออนไลน์อยูใ่ กล้แค่ปลายนิว้ ทำ�ให้หลายครัง้
เราตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
และการชำ�ระเงินด้วยการโอนเงิน ยังทำ�ให้
เราไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเงินมากนัก แม้ว่าเรา
จะไม่ได้จับต้องหรือลองสินค้าก่อนซื้อ

แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ตาม จะ
ต้องทำ�ควบคู่ไปกับการจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่าย เพราะจะช่วยให้การควบคุม
การใช้ จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ หากเดือนไหนที่ใช้เงิน
ตํ่ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ก็อาจนำ�เงิน
จำ�นวนนัน้ ไปออมเพิม่ หรือ อาจให้รางวัล
กับตัวเองทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายก็ไม่ว่ากัน

ลองสินค้า
ก่อนซื้อ

ค่าใช้จ่าย

ควบคุมได้
เคยรู้สึกไหมว่า “เดือนๆ หนึ่งเงินหายไปไหนหมดไม่รู้” นึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่า ใช้จ่ายอะไร
ไปบ้าง มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เงินเกลี้ยงบัญชี เหลือติดกระเป๋าอยู่ไม่กี่บาท
เพราะฉะนั้น ต้องสะกดรอย ตามติดเงินในกระเป๋า โดยการจดบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่าย
การจดบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก แค่มีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัว จ่ายเงินออกไปก็
หยิบขึ้นมาจดลงไปว่า จ่ายค่าอะไร จำ�นวนเงินเท่าไร เป็นค่าใช้จ่ายประเภทไหน และถ้าจะให้ดี
ควรจะจดเหตุผลและความรู้สึกในตอนที่จ่ายเงินเก็บไว้ด้วย
ขณะที่ฝั่งรายได้ก็ต้องจดลงไปให้หมดทุกบาททุกสตางค์เช่นกัน  

จำ�เป็น หรือ อยากได้
การตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่าง ก็มักจะมีแรงจูงใจอยู่ 2 แบบ คือ “จำ�เป็น” (Need) กับ
“อยากได้” (Want)
แต่ถ้าอยากรู้ว่า ค่าใช้จ่ายไหนเป็นค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำ เป็นจริงๆ และค่าใช้จา่ ยไหนแค่อยาก
ได้ ไม่ต้องไปถามกูรูผู้รู้ที่ไหน เพียงแค่ “ถามใจตัวเราเอง”
เพราะค่าใช้จ่ายจำ�เป็นในความเห็นของคนอื่น มันอาจจะเป็นแค่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
สำ�หรับเราก็ ได้
จากนั้นก็หาเหตุผลให้ ได้ว่า เราอยากได้สิ่งนั้น เพราะอะไร

&

แต่แม้ว่า มันจะเป็น “ค่าใช้จ่ายจำ�เป็น” ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม อย่าเพิ่งรีบ
ตัดสินใจ ให้ถามใจตัวเองอีกสักทีว่า เหตุผลทั้งหมดนี้ ความจริงแล้วมันเป็นเหตุผล
หรือเป็นแค่ข้ออ้างที่เราหลอกตัวเองว่า มันคือเหตุผล
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แต่ถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็ยิ่งทำ�ให้การจดบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่ายทำ�ได้ง่ายและสนุกมาก
ขึ้น เพราะทุกวันนี้มีแอพพลิเคชั่นดีๆ ให้เลือกใช้งานจำ�นวนมาก
แต่ไม่ว่า จะจดลงบนกระดาษหรือใช้แอพพลิเคชั่นอะไร ก็ต้องทำ�เหมือนกัน คือ จดทุกวัน
อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดทั้งเดือน
หลังจากจดบันทึกรายได้-ค่าใช้จา่ ยมา 1 เดือนเต็มๆ ก็พอจะทำ�ให้เรารูว้ า่ เราใช้จา่ ยอะไรไปบ้าง
และที่ส�ำ คัญคือ ช่วยให้แยกแยะได้วา่ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีเ่ ป็น “ค่าใช้จา่ ยจำ�เป็น” และอะไรบ้าง
ที่เป็น “ค่าใช้จ่ายไม่จำ�เป็น”  
จากนั้นเราจะมาวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมมากขึ้น
อย่างแรกที่ต้องทำ�  คือ ดูว่าในบรรดาค่าใช้จ่ายไม่จำ�เป็นนั้น มีอะไรที่สามารถตัดออกไปได้
ด้วยการถามและตอบตัวเองอย่างจริงใจ หรือดูจากเหตุผลในการจ่ายว่า เป็นการซื้อเพราะ
“จำ�เป็น” หรือ “แค่อยากได้”
ของบางอย่างที่เคยซื้อเป็นประจำ�  แม้ว่าจะรู้ทั้งรู้ว่าไม่จำ�เป็น (แถมยังเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน
ไม่น้อยในแต่ละเดือน) ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ชา กาแฟ เหล้า บุหรี่ และอีกสารพัด
แต่ก็ยังตัดใจให้เลิกซื้อโดยเด็ดขาดไม่ได้ อาจเริ่มจากค่อยๆ ลดปริมาณการซื้อลงไป
เมื่อตัดค่าใช้จ่ายไม่จำ�เป็นออกไปแล้ว ก็มาดูว่าแล้วค่าใช้จ่ายจำ�เป็นที่มีอยู่ ยังสามารถลดลง
ได้อีกหรือไม่

เงินเล็กน้อย

แต่ยิ่งใหญ่

ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่เราจ่ายเป็นประจำ� โดยคิดว่าเป็นแค่เงินไม่กี่บาท แต่เชื่อหรือไม่ว่า
ถ้ารวมๆ กันแล้ว เงินจำ�นวนนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิด
ถ้า “น้องเฟิรน์ ” ใช้จา่ ยจิปาถะไร้สาระเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน หรือ ปีละ 24,000 บาท
ซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่ถ้าเปลี่ยนจากช้อปปิ้ง แล้วนำ�เงินจำ�นวนนี้ไปลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8% เงินจำ�นวนนี้จะงอกเงยและกลายเป็นเงินล้านได้ภายในเวลา 20 ปี
ลงทุนเดือนละ 2,000 บาท ผลตอบแทน 8% ต่อปี เวลา 20 ปี เงินงอกเงยเป็น 1,098,287 บาท
(บาท)

1,098,287

54

1,200,000
900,000
600,000
300,000
0

(ปี)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
หมายเหตุ : คำ�นวณผลตอบแทนแบบทบต้นทุกปี

จำ�นวนเงินบาท

ไม่ใช่แค่ “น้องเฟิรน์ ” เท่านัน้ ทีส่ ามารถเปลีย่ นค่าใช้จา่ ยเล็กๆ น้อยๆ หรือค่าใช้จา่ ยไม่จ�ำ เป็น
ให้เป็นเงินออมที่ยิ่งใหญ่ได้ ตัวเราเองก็ทำ�ได้เหมือนกัน

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
ที่เปลี่ยนเป็นเงินออม

		

บุหรี่วันละ 1 ซอง ราคา 70 บาท
กาแฟ วันละ 1 แก้ว ราคา 80 บาท
เบียร์ วันละ 2 กระป๋อง ราคา 120 บาท
เหล้า สัปดาห์ละ 1 ขวด ราคา 1,000 บาท
อาหารนอกบ้าน 2 คน สัปดาห์ครั้ง
ราคา 1 ,400 บาท

มูลค่าเงินหากนำ�ไปลงทุนได้ผลตอบแทน 8% ต่อปี
5 ปี		
   155,269
   177,450
   266,175
   316,875
   443,625

10 ปี		
    383,409
    438,182
    657,273
    782,468
  1,095,455

30 ปี
2,998,214
3,426,530
5,139,795
6,118,804
8,566,325

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยาย “จัดทัพลงทุน (สู่อิสรภาพทางการเงิน) โดย ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

สรุปทิ้งท้าย

Lesson
01

• Work Hard, Spend Less & Save More ขอให้เป็นคติประจำ�ใจมนุษย์เงินเดือน
• เคล็ดลับสุดยอดลูกหนี้... จ่ายตรง จ่ายครบ หมดหนี้ สบายใจ
• ปลดหนี้อย่างมีแผน จัดลำ�ดับหนี้แล้วโปะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆ ก่อน ช่วยประหยัด
ดอกเบี้ย
• มีหนี้อย่างมีสุข ต้องเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ และจ่ายไหว รวมภาระจ่ายไม่เกิน
50% ของรายได้
• บัตรเครดิต ถ้าจะให้ดี ขอมีแค่ 2 ใบก็เพียงพอ
• ระวังโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% จะทำ�ให้เสียศูนย์ เพราะเผลอใจก่อหนี้เกินกำ�ลัง
• คิดจะซื้อบ้านต้องมีเงินดาวน์ให้ได้ 20% ของราคาบ้าน
ถ้าซื้อรถไม่ควรดาวน์ตํ่ากว่า 25% ของราคารถ
• รวย หรือ จน อย่าดูแค่ทรัพย์สมบัติ ต้องหักด้วยหนี้สิน
• อยากหมดหนี้ มีเงินเก็บ ต้องไม่ลืมจดรายได้-ค่าใช้จ่าย
• ตั้งเป้าหมายให้ SMART แล้วเดินหน้า Action, Action และ Action
• เมื่อช่วงชีวิตเปลี่ยน อย่าลืมปรับแผนการเงิน
• สมการความมั่งคั่ง... รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย
• เก็บเงิน 4 กระปุก : เผื่อฉุกเฉิน เพื่อสุขระยะสั้น เพื่อฝันระยะยาว
และลงทุนเพื่อเพิ่มค่า
• รายได้ไม่ส�ำ คัญเท่ากับค่าใช้จา่ ย มีมากใช้มากก็ยากจน มีมากใช้นอ้ ยสบายแน่นอน
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หมดหนี้มีออม

Lesson 02

ลงทุนเพิ่มค่า
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โอกาสรวยมาแล้วจ้า
รวยง่ายๆ ได้เป็นล้าน!!!
นีไ่ ม่ใช่โฆษณาชวนเชือ่ หรือ เปิดฝาชิงโชค
เพราะใครๆ ก็ ทำ � ได้ จ ริ ง แค่ เ ก็ บ เงิ น วั น ละ
ไม่กี่สิบบาท และนำ�ไปลงทุนทำ�ให้เงินงอกเงย
กลายเป็นล้านได้ไม่ยาก
เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า มนุษย์เงินเดือน
ไม่มวี นั รวย คิดผิด คิดใหม่ ได้เลย
แต่พอได้ยนิ คำ�ว่า “ลงทุน” หลายคนอาจจะ
หวัน่ ๆ ใจอยูส่ กั หน่อย เพราะกลัวว่า จะขาดทุน
เงินออมหายเกลี้ยง

จริงๆ แล้วการลงทุนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่การไม่ลงทุนนี่สิน่ากลัวกว่าเยอะเลย เพราะ
เงินของเราจะถูกขโมย ซึ่งหัวขโมยตัวร้าย ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น “เงินเฟ้อ” ที่ทำ�ให้เงินมีค่า
ลดลงเรื่อยๆ
และแม้วา่ เราจะไปฝากธนาคาร ก็ไม่รอดจากเงือ้ มือเงินเฟ้อเหมือนกัน เพราะถ้าได้ดอกเบีย้
น้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ ก็ทำ�ให้ค่าเงินเราหดลงไปอยู่ดี

ถ้ามีเงิน 3,000 บาท และแบ่งเงินไปไว้ 3 แห่ง คือ ใส่กระปุกออมสิน ฝากไว้ในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ และนำ�ไปลงทุนในกองทุนรวม แห่งละ 1,000 บาท
จนกระทั่ง 20 ปีผ่านไป (ไวเหมือนโกหก)
เงิน 1,000 บาททีอ่ ยูใ่ นกระปุกออมสิน จะมีคา่ เหลือเท่ากับ 544 บาท
และเงินในบัญชีออมทรัพย์ มูลค่าทีแ่ ท้จริงของมันจะเหลือเพียง 668 บาท
   แต่เงินที่เอาไปลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทน
ปีละประมาณ 5% สามารถงอกเงยขึ้นมาเป็น 1,486 บาท

เพราะฉะนั้น
จากนี้ไป

อย่ากลัว
ที่จะลงทุน

ค่าของเงิน 1,000 บาท ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ใส่กระปุกออมสิน		
เงินเฟ้อ 3%		
ไม่มีดอกเบี้ย		

ฝากออมทรัพย์
เงินเฟ้อ 3%
ดอกเบี้ย 1%

ลงทุนกองทุนรวม
เงินเฟ้อ 3%
ผลตอบแทน 5%

20 ปีผ่านไป เงิน 1,000 บาท มีค่า...
544 บาท		

668 บาท		

1,486 บาท

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากหนึ่งพัน

เป็นหนึ่งล้าน
อย่างที่เห็นกันแล้วว่า แค่เงินค่าบุหรี่ กาแฟ เหล้า เบียร์ ที่คิดว่าวันละไม่กี่บาท แต่ถ้า
ลด ละ เลิก และนำ�เงินจำ�นวนนัน้ ไปลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนเฉลีย่ ปีละ 8% ก็ท�ำ ให้เงินเล็กๆ น้อยๆ
งอกเงยมาเป็นเงินล้านได้สบายๆ
เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่า ชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้กอดเงินล้าน ลองตั้งใจเก็บเงินให้ได้เดือนละ
1,000 บาท แล้วมาดูกันว่า เงินออมเดือนละ 1,000 บาทของเรา จะงอกเงยขึ้นมาเป็นเงินล้าน
ได้ไหม
เงินออมเดือนละ 1,000 บาท จะกลายเป็นเงินล้านได้ ต้องมีปัจจัย 2 อย่างประกอบกัน คือ
ต้องได้ผลตอบแทนที่มากพอ และต้องลงทุนในระยะเวลานานพอ
ถ้าเราออมเงินเดือนละ 1,000 บาท โดยอาจจะนำ�ไปฝากประจำ�ทีใ่ ห้ดอกเบีย้ เฉลีย่ ประมาณ
2% ต่อปี ทำ�แบบนี้ไปเรื่อยๆ จนเวลาผ่านไป 30 ปี เงินของเราก็ยังไปไม่ถึงล้านบาท
แต่ถ้าขยับออกไปลงทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นเป็น 8% ต่อปี เงินลงทุนเดือนละ
1,000 บาท จะเติบโตเป็นล้านได้ โดยที่เราไม่ต้องทำ�อะไรเลย เพียงแค่มุ่งมั่นลงทุนไปนาน 30 ปี
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เงิน 1,000 บาท อยู่ต่างที่ ผ่านไป 20 ปี มีค่าต่างกัน

ออมเดือนละ 1,000 บาท
		 			 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ระยะเวลาลงทุน
		
2%
4%
6%
8%

5 ปี
10 ปี
15 ปี
20 ปี
25 ปี
30 ปี

  62,448
131,397
207,521
291,568
383,364
486,817

  64,996
144,073
240,283
357,337
499,751
673,019

  67,645
158,170
279,312
441,426
658,374
948,698

    70,399
  173,839
  325,825
  549,144
  877,271
1,359,399

10%

    73,261
  191,249
  381,270
  687,300
1,180,165
1,973,928

หมายเหตุ: คำ�นวณผลตอบแทนแบบทบต้นทุกปี
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หรือถ้าเงินล้านยังไม่ตื่นเต้นพอ ก็อาจจะเพิ่มจำ�นวนเงินออมในแต่ละเดือนให้มากขึ้น
เป็นเดือนละ 5,000 บาท และลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก โดยหวังว่าจะได้ผลตอบแทน
ปีละ 10%  เงินออมของเราจะกระโดดจากหลักล้านขึ้นไปเกือบถึง 10 ล้านบาท
ตัวอย่าง เงินออมเดือนละ 5,000 บาท ไม่น่าจะยากเกินไปสำ�หรับ “พี่แบงก์” เซลล์หนุ่ม
มาดเนีย้ บ ออปชัน่ เพียบ ไม่วา่ จะเป็นรองเท้าเงาวับ เข็มขัดแบรนด์เนม นาฬิกาเรือนหรู สมาร์ทโฟน
รุน่ ใหม่ลา่ สุด พร้อมรถสปอร์ตคันโก้ ใช้เงินเดือนละไม่ตาํ่ กว่า 5,000 บาท ไปกับการเช่าออปชัน่ หรูๆ
มาอวดสาว
เพราะถ้า “พี่แบงก์” ลดๆ ออปชั่นลงหน่อย แล้วเปลี่ยนมาลงทุน อีกไม่กี่ปีนับจากนี้พี่แบงก์
มีโอกาสได้กอดเงินสิบล้านแน่ๆ

เงินออมเพิ่มค่า ในช่วงเวลา 30 ปี
จำ�นวนเงิน
ลงทุ
นต่อเดือน
				

2%

1,000 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท

486,817
  973,634
1,460,451
1,947,268
2,434,085

หมายเหตุ: คำ�นวณผลตอบแทนแบบทบต้นทุกปี

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
4%
6%

  673,019
1,346,039
2,019,058
2,692,077
3,365,096

  948,698
1,897,396
2,846,095
3,794,793
4,743,491

8%

10%

1,359,399
2,718,797
4,078,196
5,437,594
6,796,993

1,973,928
3,947,857
5,921,785
7,895,713
9,869,641

เห็นตัวเลขเงินออมเพิ่มขึ้นจากพันเป็นล้านแบบนี้ จะรอช้าอยู่ไม่ได้ต้องรีบลงมือลงทุนทันที
เพราะยิง่ ปล่อยเวลาให้เนิน่ นานออกไป เวลาทีจ่ ะเก็บออมและลงทุนของเราจะน้อยลงเรือ่ ยๆ และ
ในที่สุดเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเงินล้านอย่างที่ตั้งใจก็ได้

รายได้ทตี่ อ้ งใช้แรงงานแลกเงิน ไม่วา่ จะเป็นแรงงานแบกหาม แม่คา้ ก๋วยเตีย๋ ว ช่างซ่อมรองเท้า
รวมทัง้ มนุษย์เงินเดือน จะเรียกว่า Active Income ถ้าวันไหนหมดแรงทำ�งานก็ ไม่มรี ายได้เข้ามา
แต่กม็ รี ายได้อกี ประเภทหนึง่ ทีเ่ รียกว่า Passive Income ซึง่ จะไหลเข้ากระเป๋ามาโดยทีเ่ รา
ไม่ตอ้ งลงแรง และทีส่ �ำ คัญ คือ ไหลเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่มวี นั หยุด แม้วา่ เราจะหยุดทำ�งานไปแล้ว
เพียงแค่แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเราทำ�งาน
รายได้แบบ Passive Income มีอยู่มากมายหลายวิธี เช่น

1. ดอกเบี้ย (Interest)

ร า ย ไ ด้ จ า ก ด อ ก เ บี้ ย ก็ คื อ
ผลตอบแทนจากการนำ � เงิ น ไปให้
คนอื่นกู้ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคาร
สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. รวมไปถึง
การลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาล หุ้ น กู้
บริ ษั ท เอกชน (ทั้ ง การลงทุ น ทางตรง
และการลงทุนผ่านกองทุนรวม)
ในหลายปี ที่ ผ่า นมารายได้ จ าก
ดอกเบีย้ อาจจะไม่มากนัก แต่ก็ ไม่ได้ขเ้ี หร่
เกินไป โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ในระยะ 5 ปีทผี่ า่ นมาอยูป่ ระมาณ 3-4%
ต่อปี
ขณะที่ หุ้ น กู้ บ ริ ษั ท เอกชนจะได้
ดอกเบี้ ย มากขึ้ น อี ก นิ ด และถ้ า เป็ น
ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ อาจจะได้
ดอกเบี้ ย มากขึ้ น อี ก หน่ อ ย ประมาณ
4-7% ต่อปี

2. ค่าเช่า (Rent)

รายได้จากค่าเช่าเป็น Passive Income อีกรูป
แบบหนึง่ ทีเ่ ราคุน้ เคยกันดี และหลายคนก็มกั จะนึกถึง
“อสังหาริมทรัพย์” ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม
อพาร์ทเมนต์ ที่ซื้อแล้วปล่อยให้เช่า จากนั้นก็รอรับ
ค่าเช่าในแต่ละเดือนสบายๆ
แต่การซือ้ อสังหาริมทรัพย์มาปล่อยเช่าก็อาจจะ
เหนือ่ ยหน่อย ถ้าระบบการบริหารจัดการไม่ดพ
ี อ และ
อาจต้องใช้เงินก้อนใหญ่กว่าจะได้เป็นเจ้าของ
เพราะฉะนั้ น แทนที่ จ ะซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
มาปล่ อ ยเช่ า เราลองเปลี่ ย นมาซื้ อ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ (Property fund) หรือ กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) น่าจะ
เบาตั ว กว่ า เพราะแม้ จ ะเรี ย กผลตอบแทนที่ จ่ า ย
ออกมาว่า “เงินปันผล” แต่ที่มาของรายได้ คือ ค่าเช่า
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่จะจ่าย
ปันผลปีละ 4 ครั้ง โดยอัตราเงินปันผลตอบแทน
ประมาณ 6-8% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับประเภทกองทุน และ
ลักษณะธุรกิจ) แต่ถ้ารอจังหวะซื้อในตลาดหุ้นตอนที่
ราคาลงไปต่ำ�ๆ น่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้
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แบ่งงานให้ ‘เงิน’ ทำ�

3. เงินปันผล (Dividend)

เงินปันผล คือ ส่วนแบ่งรายได้ทบี่ ริษทั จ่าย
ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อกิจการมีกำ�ไร เพราะฉะนั้น
ถ้าอยากได้เงินปันผลก็ตอ้ งเลือกลงทุนในบริษทั
ที่มั่นใจว่า จะมีกำ�ไรมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ซึ่งเรามักจะเรียกบริษัท หรือ หุ้นที่มีลักษณะ
แบบนี้ว่า “หุ้นปันผล”
คนไทยโชคดีมาก เพราะบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหุ้ น ไทยขึ้ น ชื่ อ มากๆ เรื่ อ งการจ่ า ย
ปันผล โดยอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend
Yield) ของหุน้ ไทยทัง้ หมดเฉลีย่ อยูท่ ี่ 3-4% ต่อปี
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และถ้าจะหาหุ้นดีๆ ที่มีอัตราเงินปันผล
ตอบแทนมากกว่า 5% และมีการจ่ายมาอย่าง
ต่อเนื่อง ก็สามารถหาได้ ไม่ยากเลย
แต่ถ้าไม่รู้ว่า จะเลือกหุ้นอะไรดี คงต้อง
พึ่งพาการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยเลือก
กองทุ น หุ้ น ที่ มี น โยบายลงทุ น ในหุ้ น ปั น ผล
โดยเฉพาะ ซึ่ ง ผู้ จั ด การกองทุ น จะทำ � หน้ า ที่
เลื อ กหุ้ น ที่ ดี มี อั ต ราเงิ น ปั น ผลตอบแทน
ที่น่าสนใจให้เราเอง
นอกจากนี้ การลงทุ น ในกองทุ น รวม
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ก็ ยั ง สามารถให้ ร ายได้
ในรูปของเงินปันผลได้อย่างสมำ�เสมอ แม้จะ
ไม่ ม ากเท่ า กั บ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
หรือหุ้นปันผลก็ตาม

4. กำ�ไรจากการลงทุน
(Capital Gain)

ถ้ า คิ ด จะมี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว
จะต้ อ งเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ว างระบบการทำ � งานที่
ชัดเจน จนทำ�ให้เราไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายกับ
การบริหารจัดการ เพราะถ้าเรายังต้องเข้าไป
วุ่นวายกับการบริหารงาน ยังต้องนั่งทำ�งาน
ทุกวัน ไม่ว่าจะในตำ�แหน่งหน้าที่อะไร นั่นยัง
ไม่สามารถเรียกได้ว่า เป็น Passive Income
ธุ ร กิ จ หลายอย่ า งมี ร ะบบการจั ด การที่ ดี
อยู่แล้ว เราไม่จำ�เป็นต้องสร้าง หรือจัดระบบ
ด้วยตัวเอง เช่น ทำ�ธุรกิจแฟรนไชส์ ทีม่ ลี กู จ้าง
มาทำ�งานแทนเรา
นอกจากนี้ ยังมีกำ�ไรจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงินด้วย แม้จะไม่ใช่ Passive
Income ทีส่ มบูรณ์แบบนัก เพราะเราอาจไม่ได้
กำ�ไรจากการลงทุนตลอดเวลา แต่การลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงิน ก็มี “โอกาส” ทำ�ให้
เงินของเราเพิ่มค่าขึ้นในระยะยาว โดยที่เรา
ไม่ต้องลงแรงได้เช่นเดียวกัน

ลงทุน

อะไรได้บ้าง
เริ่มคันไม้คันมืออยากลงทุนเพิ่มมูลค่าให้เงินออมกันแล้วล่ะสิ เพราะฉะนั้นต้องไปดูกันว่า
สำ�หรับคนธรรมดาๆ อย่างเราสามารถลงทุนอะไรได้บ้าง

ในปัจจุบันมีสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน อยู่ 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
debt

เวลาที่รัฐบาล หรือบริษัทเอกชน อยากจะกู้เงินจากประชาชนก็จะออกตราสารทางการเงิน
ที่เรียกว่า “ตราสารหนี้”
ถ้าเป็นตราสารหนีท้ อี่ อกโดยภาครัฐและมีอายุมากกว่า 1 ปี จะเรียกว่า “พันธบัตร” แต่ถา้ อายุ
ตํ่ากว่า 1 ปี จะเรียกว่า “ตั๋วเงินคลัง”
แต่ถ้าตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนจะเรียกว่า “หุ้นกู้”
เพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้ เราก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ และได้รับดอกเบี้ยเป็น
ค่าตอบแทน โดยดอกเบี้ยที่ได้รับจะกำ�หนดอัตราที่แน่นอนเอาไว้ (หรืออาจจะกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่อิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ เช่น ดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับอัตราเงินเฟ้อ)
นอกจากดอกเบีย้ ทีจ่ ะได้รบั จากการเป็น “เจ้าหนี”้ แล้ว การลงทุนในตราสารหนีอ้ าจได้ก�ำ ไร
(หรือขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารหนี้ก่อนกำ�หนดก็ได้
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เราถือตราสารหนี้เอาไว้ก็จะได้รับดอกเบี้ยอย่างสมํ่าเสมอตาม
อัตราที่กำ�หนดไว้ พร้อมด้วยเงินต้นเมื่อถือจนครบอายุ เพราะฉะนั้น จึงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อย
ชอบความเสี่ยง
นอกจากนี้ ถ้าเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลยิง่ สบายใจได้วา่ รัฐบาลจะไม่เบีย้ วหนีเ้ ราแน่ๆ
แต่ถา้ เป็นหุน้ กูข้ องบริษทั เอกชนก็อาจจะมีโอกาสเบีย้ วหนีไ้ ด้เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ก่อนจะลงทุน
ในหุ้นกู้จะต้องดูให้แน่ใจว่า บริษัทนั้นมีฐานะมั่นคง มีเงินจะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืน
วิธีการประเมินว่า มีโอกาสจะผิดนัดชำ�ระหนี้มากน้อยแค่ไหนนั้น สามารถดูได้จาก “อันดับ
ความน่าเชื่อถือ” ที่จะมีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมาประเมินความเสี่ยงและบอกว่า แต่ละ
บริษัทมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน เช่น ถ้าหุ้นกู้ได้อันดับ AAA ก็สบายใจได้ว่า ความเสี่ยงตํ่า
แต่ถ้าไปเจอความน่าเชื่อถือระดับ B ก็ต้องทำ�ใจว่าบริษัทมีโอกาสผิดนัดชำ�ระหนี้
แม้ว่า ผลการจัดอันดับออกมาว่า เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงสักหน่อย ก็ยังลงทุนได้
เพียงแต่เราก็ต้องคาดหวังดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เพื่อให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย
แต่ส�ำ หรับมนุษย์เงินเดือน การลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยตรงอาจจะต้องเป็นมนุษย์เงินเดือน
ที่มีเงินออมสูงสักหน่อย เพราะผู้ออกตราสารหนี้จะกำ�หนดมูลค่าขั้นตํ่าในการลงทุนเอาไว้
ค่อนข้างสูง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยากลงทุน เพราะเรายังมีช่องทางการลงทุนที่เหมาะกับ
มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา นั่นคือ การลงทุนผ่านกองทุนรวม
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1.ตราสารหนี้ (Bond)

2.ตราสารทุน (Equity)
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การลงทุ น ในตราสารทุ น (หรื อ เรี ย ก
ง่ายๆ ว่า “หุ้น”) ทำ�ให้เราได้เป็น “เจ้าของ
กิจการ” ในธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุน และ
ทำ�ให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2 อย่าง คือ
เงินปันผล และกำ�ไรจากการขายหุ้น
“เงิ น ปั น ผล” เกิ ด จากบริ ษั ท มี กำ � ไร
แล้ ว นำ � ผลกำ � ไรมาเฉลี่ ย คื น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น ซึ่งอาจจะจ่าย
ให้ปีละครั้ง ปีละ 2 ครั้ง หรือ อาจจะบ่อยถึง
ไตรมาสละครั้ง
อย่างไรก็ตาม แม้บางบริษัทจะมีกำ�ไร
แต่กอ็ าจไม่จา่ ยเงินปันผลก็ได้ ถ้าบริษทั ต้องการ
เก็ บ กำ � ไรที่ ไ ด้ ไ ปขยายกิ จ การ เพื่ อ ทำ � ให้
ธุรกิจเติบโตขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจการ
ที่อยู่ในช่วงเติบโต หรือต้องการลงทุนเพิ่ม
เมือ่ กิจการมีมลู ค่าสูงขึน้ หรือมีแนวโน้ม
ที่จะทำ�กำ�ไรได้มากขึ้น หรือจ่ายเงินปันผล
สูงขึ้น ก็น่าจะส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ทำ�ให้คนที่มีหุ้นอยู่ในมือมีโอกาสได้
“กำ�ไรจากการขายหุ้น” ถ้าสามารถขายหุ้นได้
ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา

ในทางกลับกันถ้าราคาหุน้ ลดลง ทำ�ให้ขาย
ได้ราคาต่ํากว่าที่ซ้ือมาก็ขาดทุนได้เหมือนกัน
เพราะการเคลื่ อ นไหวของราคาหุ้ น ขึ้ น อยู่
กั บ ปั จ จั ย หลายอย่ า ง ซึ่ ง บางอย่ า งบริ ษั ท ก็
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ทั้ ง เศรษฐกิ จ ในประเทศ และต่ า งประเทศ
สถานการณ์การเมือง แต่หลายอย่างก็เป็นผล
มาจากตัวบริษัทเอง
ดังนั้น จะเห็นว่าราคาหุ้นที่ซื้อขายกัน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เดีย๋ วขึน้ เดีย๋ วลง เลยทำ�ให้การลงทุน
ในหุ้น “มี ค วามเสี่ย ง” มากกว่ า การลงทุ น
อีกหลายประเภท เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้
ผลตอบแทนอย่างที่คาดไว้

ความเสี่ยง
มากขึ้น
ก็ทำ�ให้มีโอกาส
ได้ผลตอบแทน
สูงขึ้น

แต่ขณะเดียวกันความเสี่ยงที่มากขึ้นก็
ทำ�ให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกัน

3.ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)
ถ้าคิดว่า ตราสารหนี้ และหุ้น ลึกลับซับซ้อน เข้าใจยากแล้ว “ตราสารอนุพันธ์” มีความ
ซับซ้อนยิ่งกว่า เพราะเป็นตราสารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
จากการลงทุน เช่น วอร์แรนท์ ฟิวเจอร์ส ออปชัน และ Derivative Warrants (DW)

แต่สงิ่ ทีท่ �ำ ให้ตราสารอนุพนั ธ์นา่ สนใจลงทุน คือ ใช้เงินลงทุนจำ�นวนน้อย เช่น สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญรายตัว (Single Stock Futures) ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุน
โดยตรง เพราะเราสามารถเริ่มต้นลงทุน ในหุ้นขนาดใหญ่โดยใช้เงินประกันขั้นต้นประมาณ 20%
ของมูลค่าสัญญา
นอกจากนี้ ยังสามารถทำ�กำ�ไรได้ ไม่วา่ หุน้ จะขึน้ หรือหุน้ จะลง และเพราะใช้เงินลงทุนจำ�นวน
น้อยกว่า ทำ�ให้อตั รากำ�ไรสูงกว่าการลงทุนหุน้ โดยตรง แต่ในทางกลับกัน เงินทีล่ งทุนไปก็มโี อกาส
สูญไปได้เหมือนกัน

าร
“ตราส ารเงิน”
ก
ทาง

ถ้าซื้อหุ้นเราก็ได้หุ้น ซื้อตราสารหนี้ก็ได้ตราสารหนี้
แต่ถา้ ซือ้ “กองทุนรวม” ทีข่ ายโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน (บลจ.) เราจะได้ “หน่วยลงทุน”
กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆ คน
เพื่อนำ�ไปลงทุนตามนโยบายที่กำ�หนดไว้ โดยมีผู้จัดการ
กองทุนเป็นผู้บริหารจัดการ
เพราะฉะนัน้ กองทุนรวมจึงเหมาะมากสำ�หรับคนทีไ่ ม่มี
เวลาติดตามการลงทุนด้วยตัวเอง ไม่มีความรู้เรื่องการ
ลงทุนมากนัก หรือมีเงินลงทุนจำ�นวนไม่มาก  

6 ขั้น

สู่การลงทุน
มนุษย์เงินเดือนทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้ได้เวลาออกเดินทางสู่เส้นทางความมั่งคั่งกันแล้ว
เตรียมตัว เตรียมสตางค์ และเตรียมใจกันพร้อมหรือยัง

ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลย
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4.หน่วยลงทุน (Unit Trust)

Step 1
รู้จักตนเอง ค้นพบเป้าหมาย
เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการย้อนกลับไปดู “เป้าหมายทางการเงิน” ของเราว่า มีอะไรบ้าง เพราะ
ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนต้อง “กำ�หนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน” ไม่ว่าจะเป็น...
• อยากจะเก็บเงิน หรือต้องการลงทุนเพื่ออะไร
• ในแต่ละเป้าหมายต้องการเงินประมาณเท่าไร
• กำ�หนดระยะเวลาในการเก็บเงิน หรือลงทุนไว้นานแค่ไหน
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นั่ น เพราะเป้ า หมายแต่ ล ะอย่ า งจะเป็ น
“กรอบ” กำ�หนดแนวทาง หรือสินทรัพย์ที่จะ
ลงทุนที่แตกต่างกัน  
ตัวอย่างเช่น “พี่แบงค์” มีเป้าหมายจะ
เก็บเงินไว้ดาวน์บา้ นในอีก 2 ปีขา้ งหน้า จำ�นวน
200,000 บาท พี่แบงค์ควรลงทุนหุ้นไม่เกิน
20% ที่เหลืออาจจะเก็บไว้ในเงินฝาก หรือ
ตราสารหนี้ จะได้ไม่เสี่ยงเกินไป เพราะหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจทำ�ให้พแี่ บงค์ไม่ได้
ดาวน์บ้านตามที่ตั้งใจ
นอกจากนี้ การลงทุนทีม่ เี ป้าหมายระยะสัน้
อื่นๆ เช่น เก็บเงินไว้ใช้ในการแต่งงาน หรือ
เก็บเงินเป็นทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ควร
ลงทุนที่มีความเสี่ยงมากเกินไปเพราะมีโอกาส
ที่ เ งิ น ออมจะหดหายจากผลการขาดทุ น
ในระยะสั้นได้

แต่ ห ากเป็ น การลงทุ น ที่ มี เ ป้ า หมาย
ระยะยาว เช่น การออมเพือ่ วัยเกษียณ การออม
เพือ่ การศึกษาบุตร (ซึง่ บางคนเริม่ คิดถึงการออม
เพื่ อ ลู ก ตั้ ง แต่ ลู ก ยั ง ไม่ ลื ม ตาดู โ ลก) สามารถ
ลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงขึน้ ได้ เพราะการขาดทุน
ในระยะสั้นๆ ไม่มีผลต่อเงินก้อนนี้มากนัก
การลงทุนที่มีระยะเวลายาวนานขนาดนี้
ต้องลงทุนหุน้ ให้มากหน่อย เพราะหุน้ จะเป็นเหมือน
“เครือ่ งจักรทำ�เงิน” ทีท่ �ำ ให้มลู ค่าของเงินออม
เพิม่ ขึน้ โดยอาจจะลงทุนในหุน้ ในสัดส่วนตัง้ แต่
30% ขึ้นไป แต่จะขึ้นไปถึงแค่ไหนก็อยู่ที่ว่า
เป้าหมายในการลงทุนนั้นอยู่ไกลแค่ไหน ถ้ายิ่ง
ไกลมากก็สามารถลงทุนหุ้นได้มากขึ้น

ปิรามิดการลงทุน

สูง

ความเสี่ยง /
ผลตอบแทน
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Step 2
รู้ระดับความเสี่ยง เลี่ยงลงทุนผิด

“การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”
คุ้นๆ กับประโยคนี้ไหม
บางที คำ � แนะนำ � แบบนี้ ก็ ทำ � ให้ เรากลั ว
การลงทุ น ไปได้ เ หมื อ นกั น ทั้ ง ที่ จ ริ ง ๆ แล้ ว
ความเสีย่ งจากการลงทุนไม่ได้นา่ กลัวขนาดนัน้
แถมยังช่วยให้เงินลงทุนของเรามีโอกาสงอกเงย
ได้มากกว่า ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เรากล้าพอไหม
ที่จะเสี่ยง
ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนีเ้ ราต้องรูว้ า่ เราสามารถ
รับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน จะได้เลือกลงทุน
ให้เหมาะสม
ข้อนี้ไม่ยาก เพราะในปัจจุบันมีเครื่องมือ
ประเมินระดับการยอมรับความเสีย่ งอยูห่ ลายวิธี
หลายช่ อ งทาง ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น คื อ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (TSI Financial Tools) หัวข้อ
“คุ ณ ยอมรั บ ความเสี่ ย งได้ แ ค่ ไ หน” ใน

www.set.or.th/education

ลองคลิกเข้าไปทำ�แบบทดสอบใช้เวลา
ไม่เกิน 1 นาที แต่บางคนอาจจะใช้เวลานาน
กว่านี้ เพราะมัวแต่อึ้งกับคำ�ถาม ไม่คิดว่า
คำ � ถามแบบนี้ จ ะสามารถบอกระดั บ การ
ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของเราได้ เช่น
คุ ณ ได้ ร่ ว มรายการเกมโชว์ เล่ น ได้ ถึ ง
รอบลึกๆ และมาถึงทางเลือกที่ว่าจะเล่นต่อหรือ
หยุดเล่น ด้วยเงื่อนไขต่างๆ คุณจะเลือกอย่างไร
ก. หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล 30,000 บาท
ข. เล่นต่อกับคำ�ถาม 2 ตัวเลือก ตอบถูกรับเงิน

   60,000 บาท ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย
ค. เล่นต่อกับคำ�ถาม 4 ตัวเลือก ตอบถูกรับเงิน
   120,000 บาท ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย

หลังจากตอบคำ�ถามครบทุกข้อแล้ว ก็ได้เวลาประมวลผล ซึง่ จะสามารถบอกได้เลยว่า เราเป็น
คนกล้าเสี่ยงมากขนาดไหน นอกจากนี้ ยังแนะนำ�สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมอีกด้วย

(สามารถทำ�แบบทดสอบประเมินความเสี่ยงได้ที่ www.set.or.th/education)

และอย่าเหมารวมว่า คนอายุนอ้ ยจะสามารถยอมรับความเสีย่ งสูงๆ ได้มากกว่าผูส้ งู วัย เพราะ
นอกจากเรื่อง “อายุ” แล้ว “หัวใจ” ก็มีส่วนสำ�คัญ
เพราะมนุษย์เงินเดือนวัยใสอย่างพวกเราทีย่ งั ไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน ก็อาจจะ
ยังกลัวๆ กล้าๆ ไม่อยากจะลงทุนอะไรที่หวือหวาเกินไปนัก ขณะที่ผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง (ฐานะ
การเงินต้องเอือ้ อำ�นวยด้วย) ก็อาจจะชอบการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งช่วยทำ�ให้กระชุม่ กระชวยขึน้ มาบ้าง
ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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รับความเสี่ยงได้ต่ำ�
(Conservative)

ถ้ายอมรับความผันผวนได้น้อย ยัง
ไม่คยุ้ เคยกับความผันผวน หรือความเสีย่ ง
จากการลงทุนมากนัก ควรจัดพอร์ตแบบ
ระมัดระวัง เน้นการลงทุนโดยลงทุนในหุน้
ประมาณ 30% ตราสารหนี้ 40% และ
เงินสด 30% เพื่อพยายามรักษาเงินต้น
ให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อน
30%

40% 30%

รับความเสี่ยงได้สูง (Aggressive)

รับความเสี่ยงได้ปานกลาง
(Moderate)

ถ้ายอมรับความผันผวนได้ระดับหนึง่
แต่ไม่มากเกินไป หรือเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับ
ความผันผวนมากขึ้น และมีความชำ�นาญ
ในการลงทุนมากขึ้น ก็ค่อยๆ ขยับสัดส่วน
การลงทุ น ในหุ้ น ขึ้ น มาอี ก นิ ด เป็ น การ
จัดพอร์ตแบบปานกลาง เพิ่มการลงทุนใน
หุ้นเป็น 50% ลดการลงทุนในตราสารหนี้
เหลือ 30% และเงินสดเหลือ 20% เพื่อ
หวังให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น

ถ้าหัวใจแข็งแรงไม่หวาดหวัน่ ไปกับความผันผวนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการลงทุน หรือมี
ความเชีย่ วชาญ และคุน้ ชินกับความผันผวนมากขึน้ ก็เพิม่ การลงทุนในหุน้ ขึน้ มาจนถึง 70%
และลงทุนในตราสารหนี้แค่ 20% และเงินสด 10% เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนเติบโตขึ้น
แต่ถา้ อยากจะ “รุก” ให้มากขึน้ จะเพิม่ สัดส่วนหุน้ ให้มากกว่านีก้ ไ็ ม่มปี ญ
ั หา เพียงแต่
“อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวกัน” จนหมด เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้ยังเหลือไข่
ในตะกร้าใบอื่นเอาไว้บ้าง และอย่าลืมปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับ “ข้อจำ�กัด” ของ
เราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนที่คาดหวัง

Step 3
สร้างพอร์ตเป็นระบบ พบทางรวย
มากกว่า 1 อย่าง เช่น ถ้าเป็นพอร์ตหุ้นก็แสดงว่า มีการลงทุนในหุ้นมากกว่า 1 ตัว หรือถ้าเป็น
พอร์ตการลงทุน ก็แสดงว่า ไม่ได้ลงทุนสินทรัพย์ชนิดเดียว แต่จัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเงินไปสินทรัพย์หลายประเภท เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์
อื่นๆ   
สาเหตุทที่ �ำ ให้การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายมากขึน้ ช่วยทำ�ให้ความเสีย่ ง
จากการลงทุนลดลงได้ เพราะในช่วงเวลาหนึ่ง สินทรัพย์บางตัวอาจได้กำ�ไรดี บางตัวอาจขาดทุน
แต่หากเราลงทุนทั้งสองอย่างนี้พร้อมกัน กำ�ไรของอีกตัวหนึ่งจะมาช่วยพยุงไม่ให้การลงทุน
ของเราขาดทุนทั้งหมด
นอกจากนี้ แม้จะเป็นการลงทุนสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน เช่น ลงทุนหุ้นทั้ง 100% แต่ไม่ได้
หมายความว่าให้ทุ่มเงินลงไปในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมด การกระจายซื้อหุ้นหลายๆ ตัวก็ช่วยลด
ความเสี่ยงจากการลงทุนลงได้เช่นเดียวกัน เพราะหุ้นแต่ละตัวอาจจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกัน
เพราะฉะนั้ น ไม่ จำ � เป็ น ว่ า คนที่ รั บ ความเสี่ ย งได้ น้ อ ยจะต้ อ งลงทุ น เฉพาะตราสารหนี้
เพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถลงทุนในหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นๆ ได้ เพียงแต่ลงทุนในสัดส่วน
ที่น้อยลงมาหน่อย
ในขณะที่ “การจัดพอร์ต” สามารถทำ�ได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับหลายวัตถุประสงค์ เช่น
การจัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือจัดพอร์ตตามช่วงอายุ รวมถึงการจัดพอร์ต
ตามวัตถุประสงค์การลงทุน  
ตัวอย่างการจัดพอร์ตตามช่วงอายุ

วัยเริ่มต้นทำ�งาน อายุ 21 - 30 ปี
มนุษย์เงินเดือนวัยนี้ ถือว่าโชคดีที่สุด เพราะยัง
ไม่มีภาระให้รับผิดชอบมากนัก และยังเหลือเวลาให้
ลงทุนอีกหลายปี มีเวลาให้ล้มลุกคลุกคลานได้อีกนาน
เพราะฉะนั้นจึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น
หุ้น ได้มากถึง 90% และอีก 10% ที่เหลือควรลงทุน
ตราสารหนี้ หรือฝากเงิน
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ได้ยินมาหลายครั้งแล้ว สงสัยจริงๆ ว่า “พอร์ต” มันคืออะไร
“พอร์ต” ก็คือคำ�เรียกสั้นๆ ของคำ�ว่า Investment Portfolio ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์

วัยสร้างครอบครัว อายุ 31 - 40 ปี

เป็นช่วงวัยที่หน้าที่การงานเริ่มมั่นคง รายได้
เพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายก็มักจะสูงตามไปด้วย ทั้ง
ยังมีภาระต่างๆ ให้รับผิดชอบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งงาน ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ทำ�ให้การรับความเสีย่ ง
ได้น้อยลงกว่าช่วงเริ่มต้นทำ�งาน เพราะฉะนั้นจึง
แนะนำ�ให้ลงทุนในหุน้ ประมาณ 50% และอีก 50%
เป็นการฝากเงินและลงทุนตราสารหนีเ้ พือ่ ลดระดับ
ความเสี่ยงของพอร์ตลง

วัยปึกแผ่นมั่นคง อายุ 41 - 55 ปี

ในวัยนี้อายุเริ่มมากขึ้น และเหลือ
เวลาเก็ บ ออมและลงทุ น อี ก ไม่ กี่ ปี
ก็จะถึงวัยเกษียณแล้ว เพราะฉะนั้น
จึงต้องเน้นการลงทุนทีม่ คี วามปลอดภัย
มากขึ้น ควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารหนี้ขึ้นมาเป็น 70%   และอีก
30% ลงทุนในหุ้นเพื่อทำ�ให้เงินออม
เพิ่มค่าได้มากขึ้น  

วัยเกษียณ อายุ 55 ปีขึ้นไป
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เข้าสูว่ ยั เกษียณ ซึง่ เป็นช่วงทีต่ อ้ งระมัดระวังการลงทุนมากทีส่ ดุ ไม่สามารถลงทุนสินทรัพย์
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงได้มากเหมือนวัยอืน่ ๆ เพราะต้องเน้นรักษาเงินออมทีเ่ ก็บมาทัง้ ชีวติ เอาไว้ให้ได้
เพราะฉะนั้นจึงต้องนำ�เงินส่วนใหญ่ หรือประมาณ 90% ไปเก็บไว้ในตราสารหนี้ และอาจแบ่ง
มาลงทุนในหุ้นไม่เกิน 10%  

แต่ไม่ว่าจะจัดพอร์ตในรูปแบบไหน พอร์ตที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
		• ต้องกระจายความเสีย่ งอย่างสมดุล ไม่ควรทุม่ เงินลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึง่ ทัง้ หมด
		 • ไม่หลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไป เพราะจะทำ�ให้ดูแลยาก โดยเฉพาะ
ในการติดตามราคาหรือข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน
		 • มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของเราเอง
		 • มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป

Step 4
ทำ�คัมภีร์ลงทุนไว้ใช้ปรับพอร์ต
ถ้าคิดจะลงทุนต้องมี “คัมภีร์ลงทุน” นั่นคือ “นโยบายการลงทุน” ของเราเอง ในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ
• เป้าหมายการลงทุน จำ�นวนเงิน และระยะเวลาการลงทุน
• ข้อจำ�กัดในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ระดับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
• วิธีการสร้างพอร์ตลงทุน และแนวทางการคัดเลือกสินทรัพย์ที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
• วิธีการติดตาม และทบทวนผลการลงทุน รวมถึงเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)
  ที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน
		

โดยเราต้องเขียนนโยบายการลงทุนของเราทั้งหมดนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกรอบ
ในการตัดสินใจลงทุน และต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Step 5
ลงทุนตามกรอบ ตอบแทนตรงใจ

1. บัญชีเงินสด (Cash Account)

2. บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)

บัญชีประเภทนี้ เป็นแบบ “ซื้อก่อน
จ่ายทีหลัง” เพราะเราสามารถสัง่ ซือ้ หุน้ ไปก่อน
แล้วค่อยนำ�เงินไปจ่ายค่าหุน้ ภายใน 2 วัน หรือ
T+2 โดยที่ T หมายถึงวันที่สั่งซื้อหรือขาย
แล้วบวกไปอีก 2 วันทำ�การ (ไม่นับวันหยุด)
แต่การเปิดบัญชีแบบนี้ โบรกเกอร์จะ
อนุมัติว่า ใครที่เหมาะกับบัญชีประเภทนี้
และวงเงินทีส่ ามารถซือ้ ขายได้  โดยพิจารณา
จากหลักฐานทางการเงิน นอกจากนี้ ก่อนซือ้
ขายหุ้นจะต้องฝากเงินสด หรือหุ้น เพื่อเป็น
หลักประกันไว้ที่โบรกเกอร์ 15% ของวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ  

บัญชีประเภทนีจ้ ะต้องนำ�เงินสดไปฝาก
ไว้กบั โบรกเกอร์ และจะซือ้ หุน้ ไม่เกินจำ�นวน
เงิ น ที่ ฝ ากไว้ กั บ โบรกเกอร์ เพราะฉะนั้ น  
“มีเงินแค่ไหน ซื้อได้แค่นั้น” และถ้าอยาก
จะซือ้ มากกว่าจำ�นวนเงินทีฝ่ ากไว้ ก็เพียงแค่
โอนเงินเข้าไปในบัญชีเพิ่ม
เพราะฉะนัน้ บัญชีประเภทนีจ้ ะเหมาะกับ
คนที่ทุนน้อย และนักลงทุนมือใหม่มากที่สุด
เพราะไม่ตอ้ งใช้หลักฐานทางการเงินในมูลค่า
สูงๆ เท่ากับบัญชีเงินสด หรือ เหมาะกับคนที่
ต้องการจำ�กัดวงเงินลงทุน ไม่ให้เกินกว่าเงิน
ที่มีอยู่ในกระเป๋า

3. บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือ เครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
บัญชีประเภทนีจ้ ะเป็นการซือ้ หุน้ โดยไม่ตอ้ งใช้เงินของเราทัง้ หมด เพราะใช้เงินสดของเรา
ส่วนหนึ่ง และ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ ที่กู้จากโบรกเกอร์ แต่ต้องมีเงินสด หรือ หุ้น มาวางเป็น
หลักประกันตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์กำ�หนดไว้เสียก่อนถึงจะสามารถซื้อหุ้นได้
กรณีลงทุนในกองทุนรวมจะต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
และตัวแทนขายหน่วยลงทุน เช่น ธนาคาร หรือโบรกเกอร์บางแห่ง
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ก่อนจะไปเริ่มลงทุนต้อง “เปิดบัญชี” เพื่อซื้อขายเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหุ้น
ตราสารหนี้ อีทีเอฟ อนุพันธ์ หรือกองทุนรวม
ในกรณีที่ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ อีทีเอฟ หรืออนุพันธ์ ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือ โบรกเกอร์ ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ ที่มีเงื่อนไข ข้อกำ�หนด ที่แตกต่างกัน  

Step 6
วัดผลเป็นประจำ� นำ�สู่เป้าหมาย
หลังจากที่เราลงทุนไปแล้วจะต้อง “ติดตามผล” อย่างสมํ่าเสมอ โดยหมั่นตรวจสอบสถานะ
การลงทุนว่า ยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ และถ้าพบว่า อะไรๆ เริ่มไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ก็ต้อง “ปรับพอร์ตการลงทุน”
แต่คงไม่ใช่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกันแบบรายวัน เพราะเราไม่ใช่ “นักเก็งกำ�ไร”
แต่เป้าหมายการลงทุนของเราเป็นการลงทุนระยะยาว ซึง่ อาจจะตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี

กองทุนรวม...

ทางออกของมนุษย์เงินเดือน
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ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนทีว่ นั ๆ ทำ�แต่งาน
ไม่ ค่ อ ยมี เวลาศึ ก ษาเรื่ อ งการลงทุ น หรือ
ไม่มีเวลามาตามติดสถานการณ์การลงทุน
และที่สำ�คัญ คือ เงินลงทุนที่มีอยู่ก็น้อยนิด
เหลือเกิน
เรายั ง มี ท างออก นั่ น คื อ การลงทุ น
ผ่านกองทุนรวม ซึ่งเหมาะมากๆ สำ�หรับ
มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรา เพราะ...

ให้มืออาชีพ
ช่วยลงทุน
แม้ว่าการลงทุนจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากเกินจะเข้าใจได้ แต่ก็ไม่เป็นไร เราแค่หา “มืออาชีพ”
มาทำ�งานแทนเราเท่านั้นเอง
เพราะ “กองทุนรวม” เป็นการระดมเงินลงทุนจำ�นวนเล็กๆ จากคนจำ�นวนมากๆ ไปรวมกัน
ตัง้ เป็นกองทุนขึน้ มาเพือ่ นำ�ไปลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นหุน้ ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์
และสินทรัพย์อนื่ ๆ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
เป็นคนจัดตั้งกองทุน และมี “ผู้จัดการกองทุน” เป็นคนบริหารจัดการ
ผู้จัดการกองทุน ถือว่าเป็น “มืออาชีพ” ด้านการลงทุน พวกเขาจะคอยศึกษาว่าหุ้นตัวไหน
มีอนาคตดี ตราสารหนี้อะไรที่น่าสนใจ คอยติดตามสถานการณ์การลงทุน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อการลงทุน และคอยซื้อ-ขายเพื่อทำ�กำ�ไรเมื่อมีจังหวะที่ดี

เพราะฉะนั้นเมื่อมี “มืออาชีพ” มาคอยดูแลเงินของเราอย่างใกล้ชิดแบบนี้แล้ว เราก็สบายใจ
ไม่ตอ้ งไปเสียเวลาศึกษาเรือ่ งการลงทุน ไม่ตอ้ งสนใจว่า หุน้ ตัวไหนจะดีหรือไม่ดี ไม่ตอ้ งคอยเฝ้าว่า
เมื่อไรควรจะซื้อหรือขายหุ้น
นอกจากนี้ เรายังเชือ่ ได้วา่ เงินออมจำ�นวนเล็กๆ ของเราภายใต้การบริหารจัดการของผูจ้ ดั การ
กองทุนฝีมือดี น่าจะมีโอกาสเพิ่มพูนขึ้นได้ดีกว่าที่เราจะไปลงทุนด้วยตัวเอง

ถ้ามีเงินออมอยู่น้อยนิด จะเอาไปซื้อหุ้น
ก็คงได้มาไม่กบี่ ริษทั และก็อาจได้แค่บริษทั ละ
ไม่กห่ี นุ้ เพราะฉะนัน้ ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
หุน้ ทีเ่ รามีอยูไ่ ม่กต่ี วั เกิดราคาตกพร้อมกันหมด
เราก็ ค งได้ นั่ ง นํ้ า ตาตกตามไปด้ ว ย เพราะ
เงินออมอันน้อยนิดก็จะหดหายไปเกือบหมด
แต่ถา้ เราเปลีย่ นใจ ใช้เงินจำ�นวนเดียวกันนี้
ไปซื้อกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น จะทำ�ให้
เราสามารถลงทุนในหุน้ ได้หลายๆ ตัวพร้อมกัน
หรือจะนำ�ไปซื้อกองทุนที่กระจายการลงทุน

ในสิ น ทรั พ ย์ ห ลากหลาย เช่ น ลงทุ น ในหุ้ น
และตราสารหนี้พร้อมกัน ซึ่งเป็นการกระจาย
การลงทุนแบบนี้ช่วยให้ความเสี่ยงลดลง
นั่นเพราะโอกาสที่สินทรัพย์ทุกตัวจะร่วง
พร้อมๆ กันนั้นเป็นไปได้ยากมาก
นอกจากนี้ กองทุ น รวมยั ง สามารถ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งบางอย่าง
มนุษย์เงินเดือนตัวเล็กๆ อย่างเราแทบจะไม่มโี อกาส
ได้ลงทุน เช่น โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า
โรงไฟฟ้า รถไฟฟ้า และโทรคมนาคม

ซื้อง่าย ขายคล่อง และใช้เงินน้อย
แม้ว่ากองทุนรวมจะไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่อง ไม่ได้มีสภาพคล่องไหลลื่นเหมือนกับการ
ฝากเงิน หรือการลงทุนในหุ้นด้วยตัวเอง
แต่ถ้าเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ และอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ อาจจะซือ้ ได้งา่ ย แต่ถา้ คิดจะขายเปลีย่ นเป็นเงินสดก็มกั จะมีขนั้ ตอน วิธกี ารและต้องใช้เวลานาน
กว่าจะขายได้ ถ้าเป็นแบบนีร้ บั รองว่า กองทุนรวมชนะใสๆ เพราะกองทุนรวมซือ้ ง่ายขายคล่อง
กว่ากันเยอะ โดยเฉพาะกองทุนที่เปิดให้มีการซื้อขายได้ทุกวัน
และที่เด็ดที่สุดในการลงทุนในกองทุนรวม คือ มีเงินนิดเดียวก็สามารถลงทุนได้ เพราะ
การลงทุนในกองทุนรวม ใช้เงินเพียงแค่ 1,000 บาท ก็สามารถเริม่ ต้นลงทุนได้แล้ว และหลังจากนัน้
จะลงทุนจำ�นวนเท่าไรก็ได้ (แต่ต้องขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละกองทุนด้วย)
นอกจากนี้ กองทุนบางประเภทยังให้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วย เช่น กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
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ลงทุนหลากหลาย
กระจายความเสี่ยง

มีสารพัดนโยบาย
ให้เลือกลงทุน
ถ้าคิดว่าสินทรัพย์เพือ่ การลงทุน มีให้เลือกหลากหลายประเภทแล้ว ต้องบอกว่ากองทุนรวม
มีให้เลือกมากกว่า และน่าจะตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนได้มากกว่า
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กองทุนตลาดเงิน
(Money Market Fund)
กองทุนประเภทนี้จะนำ�เงินไปลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่า 1 ปี
จึงทำ�ให้กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงตํ่า
และมีสภาพคล่องสูง สามารถนำ�มาทดแทน
การฝากเงินกับธนาคารได้ และเหมาะจะเป็น
แหล่งพักเงินในช่วงที่ยังไม่รู้จะลงทุนอะไรดี
กองทุนตราสารหนี้
(Fixed Income Fund)
เป็ น กองทุ น ที่ มี น โยบายการลงทุ น
ในตราสารหนี้ ซึ่ ง สามารถลงทุ น ได้ ทั้ ง
ตราสารหนี้ ใ นประเทศ และตราสารหนี้
ต่างประเทศ โดยกองทุนตราสารหนี้ที่ได้รับ
ความนิยมจากนักลงทุนมากทีส่ ดุ คือ กองทุน
ที่กำ�หนดระยะเวลาการลงทุนแน่นอน และ
สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ล่วงหน้า
เหมือนกับเงินฝากประจำ� 
กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น
(Flexible Portfolio Fund)
ธรรมชาติของกองทุนประเภทนี้จะให้
ผลตอบแทนระดับกลางๆ ไม่สูงจนเตะตา
แต่กไ็ ม่ขาดทุนจนน่ากลัว และระดับความเสีย่ ง
ก็อยูใ่ นระดับกลางๆ ด้วยเหมือนกัน เนือ่ งจาก
สามารถลงทุ น ได้ ทั้ ง หุ้ น และตราสารหนี้

โดยผู้ จั ด การกองทุ น จะเป็ น คนตั ด สิ น ใจว่ า
ตอนไหนควรจะลงทุ น หุ้ น และตราสารหนี้
ในสัดส่วนเท่าไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ บางกองทุ น ยั ง กำ � หนด
วัตถุประสงค์ในการลงทุนชัดเจน เช่น กองทุน
ที่ จั ด พอร์ ต ลงทุ น ตามช่ ว งอายุ เป็ น เหมื อ น
“กองทุนสำ�เร็จรูป” ทีท่ �ำ ให้เราไม่ตอ้ งจัดพอร์ต
และคอยปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง
กองทุนตราสารทุน
(Equity Fund)
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) กำ � หนดให้
กองทุ น หุ้ น ต้ อ งลงทุ น ในหุ้ น ไม่ ตํ่ า กว่ า 65%
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ อีก 35% ที่เหลือ
สามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ได้ แต่ในทาง
ปฏิ บั ติ แ ล้ ว กองทุ น หุ้ น ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะถื อ หุ้ น
เกือบเต็มเพดานที่ ก.ล.ต. กำ�หนดไว้ อาจมี
เงินสดเก็บไว้เล็กน้อยเผื่อไว้ส�ำ หรับการไถ่ถอน
หน่วยลงทุน
กองทุ น หุ้ น แต่ ล ะกองทุ น จะมี ส ไตล์
การลงทุนที่แตกต่างกัน บางกองทุนอาจเน้น
ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ บางกองทุนชอบหุ้นขนาด
เล็ก บางกองทุนมีความชัดเจนว่าเป็นการลงทุน
ระยะยาว ขณะที่ บ างกองทุ น อาจพยายาม
หาจังหวะในการทำ�กำ�ไรระยะสั้น

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
(Foreign Investment Fund : FIF)
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ หรือ
สินทรัพย์อื่นๆ ก็จะเรียกรวมๆ ว่า กองทุน FIF ย่อมาจาก Foreign Investment Fund ซึ่งถือ
เป็นกองทุนที่ช่วย “เปิดโลกการลงทุน” ให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก
เพราะนอกจากจะช่วยให้เราสามารถออกไปหาผลตอบแทนจากประเทศต่างๆ ทัว่ ทุกมุมโลก
โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำ�นวนเหมือนกับการออกไปลงทุนด้วยตัวเองแล้ว ยังทำ�ให้เรามีโอกาส
ลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างที่ไม่มีในประเทศไทย  
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นของขวัญจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในหุ้นระยะยาวแทนที่จะเป็นการซื้อๆ ขายๆ เก็งกำ�ไรกันรายวัน เพราะฉะนั้น นักลงทุนที่นำ�เงิน
มาลงทุนในกองทุนนีจ้ ะได้สทิ ธิลดหย่อนภาษีเป็นของแถม เพียงแต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีว่ างไว้

เงื่อนไขการลงทุน LTF
ต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนไว้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี (นับตามปฏิทิน) เช่น เงินลงทุนแต่ละยอดที่ซื้อในระหว่าง
ปี 2560 จะครบเงื่อนไขตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2566 เป็นต้นไป

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน นักลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ข้อ คือ
1. เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุน LTF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ�ไปรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษี
		 เงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และต้องไม่เกิน
		 500,000 บาท
2. กำ � ไรจากการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (Capital Gain) ไม่ ต้ อ งนำ �ไปคำ � นวณเพื่ อ เสี ย ภาษี
		 เงินได้บุคคลธรรมดา
หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
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นอกจากนี้ บางกองทุนยังมี “ธีม” การลงทุนเฉพาะตัว เช่น ลงทุนเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม
หรือลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญๆ ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น

ในฐานะที่ กองทุน LTF ถือเป็นกองทุ นหุ้น ดังนั้ น จะต้อ งปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนหุ้น คือ ต้องมีหุ้นในพอร์ตไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ แต่หากเจาะลึกลง
ไปสามารถแบ่งกองทุน LTF ที่มีอยู่กว่า 50 กองทุน ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1. ลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้ผลตอบแทนขึ้นลงหวือหวาไปพร้อมกับตลาดหุ้น ส่วนจะ
มากกว่ า หรื อ น้ อ ยกว่ า ตลาดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ฝี มื อ ของผู้ จั ด การกองทุ น จึ ง เหมาะกั บ
นักลงทุนที่รับความผันผวนได้มาก
2. ลงทุนในตราสารหนี้ในสัดส่วนที่มากพอควร หรือเกือบ 35% ของสินทรัพย์ เพื่อลด
ความผันผวนของหุน้ ลง เพราะฉะนัน้ เวลาเลือกลงทุนจะต้องคิดถึงคุณภาพของตราสารหนี้
ที่กองทุนเข้าลงทุนด้วย
3. มีการลงทุนในอนุพนั ธ์เพือ่ ลดความผันผวนของหุน้ ลง (แต่ปจั จุบนั กองทุนในกลุม่ นีไ้ ม่เปิด
ขายให้กับนักลงทุนแล้ว)
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กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถจัดพอร์ตได้เหมาะกับแต่ละช่วงวัย และ
เป็นกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปรับสัดส่วนการลงทุนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทั่วไปให้ความสำ�คัญ
แต่เพราะกองทุน RMF เป็นกองทุนที่มี
กับการวางแผนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ
เงื่อนไขพิเศษไม่เหมือนกองทุนรวมทั่วๆ ไป
ดั ง นั้ น กองทุ น RMF จึ ง มี น โยบาย คือ ถ้าขายกองทุนก่อนที่อายุจะครบ 55 ปี
การลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนที่มี จะต้ อ งคื น เงิ น ภาษี ที่ ไ ด้ รั บ มาทั้ ง หมดคื น ให้
ความเสี่ยงตํ่า เช่น ตลาดเงิน ตราสารหนี้ สรรพากรไปจึ ง ไม่ ส ามารถขายกองทุ น นั้ น
ความเสี่ ย งปานกลาง และความเสี่ ย งสู ง แล้วมาซื้อกองทุนนี้ได้ตามอำ�เภอใจ แต่จะทำ�
เช่น หุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ เพื่อให้ ได้เพียง “สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”

เงื่อนไขการลงทุน RMF

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดา ตามที่ ล งทุ น จริ ง สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น
15% ของรายได้ในแต่ละปี โดยเมือ่ รวมกับเงินสะสม
กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ หรือกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ (กบข.) และประกันแบบบำ�นาญแล้ว
ต้องรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
• กำ � ไรจากการขายหน่ ว ยลงทุ น ได้ รั บ ยกเว้ น
ไม่ต้องไปคำ�นวณรวมกับเงินได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(Property Fund)
กองทุ น ประเภทนี้ มี น โยบายลงทุ น ใน
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ โ ด ย ล ง ทุ น ไ ด้ เ ฉ พ า ะ
อสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่ประเภทตามที่ ก.ล.ต.
กำ�หนดเท่านัน้ เช่น อาคารสำ�นักงาน ศูนย์การค้า
นิคมอุตสาหกรรม โกดังสินค้า โรงแรม และสนามบิน
แต่ ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้ ทั้ ง แบบ
“ซือ้ กรรมสิทธิ”์ (Freehold) หรือ “สิทธิการเช่า”
(Leasehold)
รายได้ ข องกองทุ น จะมาจากการเช่ า ใช้
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน จากนั้น
ก็นำ�มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่าง
สมํ่ า เสมอ (นอกจากนี้ ในกรณี ท่ี เ ป็ น การซื้ อ
กรรมสิทธิ์อาจจะมีกำ�ไรเพิ่มเติม หากกองทุน
ได้กำ�ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต)
และหลั ง จากการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
ครัง้ แรก (IPO) จะต้องนำ�กองทุนนีไ้ ปจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้นักลงทุนซื้อง่าย
ขายคล่องได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง
แต่ ห ลั ง จากปี 2557 จะไม่ มี ก องทุ น
อสังหาริมทรัพย์กองทุนใหม่ๆ ออกมาขาย หรือ
การเพิ่มทุนของกองทุนเดิมอีกแล้ว เพราะการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น
กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(REITs) ซึ่งมีความเป็นสากลมากขึ้น

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Investment Trust : REITs)
กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หา
ริ ม ทรั พ ย์ (REITs) มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์คอ่ นข้างมาก เพราะ
เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมี
รายได้ จ ากค่ า เช่ า และนั ก ลงทุ น ได้ รั บ
ผลตอบแทนจากเงินปันผลเช่นเดียวกัน
แ ต่ R E I Ts ส า ม า ร ถ ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนก็ได้ รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เพียงแต่
ต้ อ งไม่ เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ “ที่มีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าผู้เช่าจะนำ�ไปใช้ประกอบธุรกิจที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นธุรกิจที่ขัดต่อ
ศีลธรรม”

นอกจากนี้ ยั ง สามารถกู้ ยื ม เงิ น ได้
ไม่เกิน 35% ของมูลค่าทรัพย์สนิ แต่อาจกูไ้ ด้
ถึง 60% ถ้ามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับน่าลงทุน โดยการเปิดโอกาสให้กู้ยืม
ได้มากขึ้นจะทำ�ให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
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ขณะทีก่ ารสับเปลีย่ นกองทุนจะต้องเป็นการเปลีย่ นจาก RMF กองทุนหนึง่ ไป RMF อีกกองทุน
หนึง่ เท่านัน้ ไม่สามารถโอนข้ามประเภทได้ โดยจะย้ายไปมาอยูใ่ นบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
(บลจ.) เดียวกัน หรือย้ายไป บลจ.อื่นก็ได้ เพียงแต่ต้องโอนย้ายภายใน 5 วันทำ�การจึงจะไม่ผิด
เงื่อนไข
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กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Fund)
นอกจากการซื้ อ ทองคำ � แท่ ง หรื อ
ทองคำ � รู ป พรรณแล้ ว มนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ น
อย่างเราแทบจะไม่มีโอกาสลงทุนสินค้า
โภคภั ณ ฑ์ (ยกเว้ น ว่ า จะเป็ น นั ก ลงทุ น
ที่ เ ชี่ ย วชาญมากพอที่ จ ะลงทุ น กั บ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า)
แต่เราสามารถลงทุนทองคำ�  นํ้ามัน
หรื อ สิ น ค้ า เกษตร ผ่ า นกองทุ น สิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ทม่ี นี โยบายลงทุนในสินค้าเหล่านี้
ซึ่ ง อาจจะเป็ น การลงทุ น โดยตรง เช่ น
กองทุนทองคำ�ทีซ่ อ้ื ทองคำ�มาเก็บเอาไว้จริงๆ
หรื อ ลงทุ น ผ่ า นตราสารทางการเงิ น อื่ น
เช่น กองทุนทองคำ�ที่ลงทุนผ่านกองทุน
อี ที เ อฟอี ก ที ห นึ่ ง หรื อ กองทุ น นํ้ำ � มั น ที่
ลงทุนในออยล์ฟิวเจอร์ส เป็นต้น

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Fund)
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานจะลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ไฟฟ้า ประปา
ท่าอากาศยาน สนามบิน ท่าเรือนํ้าลึก โทรคมนาคม
รถไฟฟ้ า หรื อ รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น โดยรายได้ ข อง
กองทุ น จะมาจากรายได้ จ ากการดำ � เนิ น งานของ
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน
จากนัน้ กองทุนจะนำ�รายได้มาจ่ายเป็นเงินปันผล
ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
คือ เงินปันผลที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผล 10%
เหมือนกับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนประเภทอื่น  
นอกจากนี้ หลังจากการเปิดขายครั้งแรกแล้ว
กองทุนจะต้องเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เหมื อ นเป็ น หุ้ น ตั ว หนึ่ ง เพื่ อ ทำ � ให้ เราสามารถซื้ อ
ขายได้ง่ายขึ้น และอาจจะมีโอกาสได้กำ�ไรถ้าราคา
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น

ทริกเกอร์ฟันด์ (Trigger Fund)
ทริกเกอร์ฟันด์ หรือทาร์เก็ตฟันด์ (Target Fund) ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้น
อาจลงทุนหุ้นในประเทศ หรือต่างประเทศก็ได้ แต่สิ่งที่ทำ�ให้กองทุนประเภทนี้พิเศษกว่ากองทุน
หุน้ ทัว่ ไป คือ กองทุนจะบอกไว้เลยว่า กองทุนนีต้ ง้ั ใจจะทำ�กำ�ไรให้ได้กเ่ี ปอร์เซ็นต์ ภายในเวลากีเ่ ดือน
กรณีทกี่ องทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด กองทุน
ก็จะปิดกองทุนคืนเงินให้นักลงทุนทันที
แต่หากถึงกำ�หนดเวลาทีต่ ง้ั ไว้แล้ว กองทุนยังไม่สามารถทำ�ผลตอบแทนได้ตามทีต่ ง้ั เป้าหมายไว้
อาจปิดกองทุนแล้วคืนเงินลงทุนก็ได้ หรือจะเปลี่ยนรูปแบบกลับมาเป็นกองทุนหุ้นแบบทั่วๆ ไป
เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะลงทุนในกองทุนประเภทนี้ต้องเตือนตัวเองไว้ด้วยว่า กองทุนไม่ได้รับประกัน
ว่าจะได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ กองทุนอาจขาดทุนก็ได้ ถ้ากองทุนออกมา
ในจังหวะที่ไม่ถูกต้อง
ถือเป็นนวัตกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย เพราะไม่มีชาติใดในโลกที่มีกองทุน
รูปแบบนี้ แถมยังเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมอีกด้วย เพราะเขาว่ากันว่า นักลงทุนไทยชอบที่จะ
รู้ล่วงหน้าว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไร และใช้เวลานานแค่ไหน
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กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Fund of Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนเป็นกองทุนที่
ลงทุ น ในกองทุ น รวมอื่ น อี ก ที ซึ่ ง จะเห็ น ได้
บ่อยๆ ในกองทุน FIF โดยเฉพาะการลงทุนที่
ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ถ้ า เป็ น การลงทุ น ในกองทุ น อื่ น แค่
กองทุนเดียว เรียกว่า Feeder Fund แต่ถา้ ลงทุน
ในหลายๆ กองทุนจะเรียกว่า Fund of Funds
นอกจากนี้ กองทุ น รวมในประเทศ
ก็อาจจะใช้รปู แบบ “กองทุนรวมหน่วยลงทุน”
ก็ ไ ด้ เช่ น กองทุ น ที่ ล งทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุน REITs หลายๆ
กองทุน  

กองทุนอีทีเอฟ
(Exchange Traded Fund: ETF)
อีทเี อฟเป็นลูกผสมระหว่างหุน้ กับกองทุนรวม
ทีร่ วมเอาข้อดีของการลงทุนในหุน้ และกองทุนรวม
มาไว้ด้วยกัน
โดยที่หุ้นจะสามารถซื้อขายทำ�กำ�ไร (หรือ
ขาดทุน) ได้ตลอดทั้งวัน แต่ต้องเลือกว่า จะซื้อ
หุน้ บริษทั อะไร ซึง่ สำ�หรับคนเงินน้อยๆ คงเลือก
ซื้อได้ไม่กี่ตัว ขณะที่การซื้อกองทุนหุ้นเหมือน
กับการซื้อหุ้นได้หลายๆ ตัวในคราวเดียวกัน
แต่จะรู้ราคาซื้อขายเมื่อสิ้นวันเท่านั้น
ดังนัน้ อีทเี อฟ จึงเป็นเหมือนกับเราซือ้ หุน้
ได้หลายๆ ตัวพร้อมๆ กัน แบบเดียวกับกองทุนหุน้
(ที่ลงทุนอ้างอิงกับดัชนีหุ้น) แต่เป็นการซื้อขาย
กันในตลาดหลักทรัพย์ฯเหมือนกับหุ้น  
แต่ อี ที เ อฟไม่ ไ ด้ มี แ ค่ หุ้ น ในประเทศ
อย่างเดียว ยังสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศ
ได้ ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี อี ที เ อฟลงทุ น ใน
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้อีก เช่น อีทีเอฟ
ทองคำ�  ซึ่งทำ�ให้เราสามารถซื้อขายทองคำ�ได้
เหมือนกับว่า เป็นหุ้นตัวหนึ่ง

Active vs Passive
นอกจากการแบ่งกองทุนตามประเภทของสินทรัพย์ทลี่ งทุนแล้ว ยังสามารถแบ่งกองทุน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามวิธีบริหารจัดการ โดยกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่า “Active Fund” และอีก
กลุ่มหนึ่งเรียกว่า “Passive Fund”

กองทุนที่มีการบริหารแบบ Active

ผู้จัดการกองทุนจะศึกษา วิเคราะห์ และเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน มีการซื้อขายทำ�
กำ�ไรในจังหวะเวลาทีเ่ หมาะสม โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าผลตอบแทน
ของดัชนีอ้างอิง
อย่างไรก็ตาม ผลการดำ�เนินงานของกองทุนที่มีวิธีการบริหารแบบนี้จะ “แพ้” หรือ
“ชนะ” ดัชนีอ้างอิง ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งภาวะตลาดในแต่ละช่วง
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กองทุนที่มีการบริหารแบบ Passive

การลงทุนของกองทุนกลุม่ นี้ไม่ตอ้ งการผลดำ�เนินงานที่ “ชนะ” ดัชนีอา้ งอิง แต่ตอ้ งการ
เพียงแค่ผลตอบแทนที่ “ใกล้เคียง” กับดัชนีอ้างอิง เพราะฉะนั้นจึงลงทุนเลียนแบบดัชนี
ที่อ้างอิง เช่น กองทุนที่ต้องการผลตอบแทนเท่ากับดัชนี SET50 ก็จะกระจายการลงทุน
ในหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50
แม้จะดูเหมือนว่า กองทุนที่มีการบริหารแบบ Passive จะไม่มีทางชนะกองทุนที่มี
วิธกี ารบริหารแบบ Active แต่ในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในเวลาทีภ่ าวะตลาดไม่ดี Passive
Fund สามารถเอาชนะ Active Fund ได้อย่างสบายๆ

ก่อนตัดสิน

ซื้อกองทุนรวม
ถ้านับข้อดีของกองทุนรวมได้มากขนาดนี้ ก็นา่ จะทำ�ให้มนุษย์เงินเดือนตกหลุมรักกองทุนรวม
ได้บ้าง แต่ขอให้คิดถึง 3 เรื่องต่อไปนี้ ก่อนที่จะเริ่มเดินหน้าลุย

1.นโยบายลงทุนและเงื่อนไข
อย่างที่เห็นกันแล้วว่า กองทุนรวมสามารถลงทุนได้หลากหลายขนาดไหน เพราะฉะนั้น
ก่อนจะตัดสินใจลงทุนต้องแน่ใจว่า “รู้จัก” กองทุนที่จะลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

•  มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง รายละเอียดการลงทุนเป็นอย่างไร
•  มีวิธีการบริหารจัดการแบบไหน
•  มีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (ก.ล.ต. จัดระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเอาไว้ 8 ระดับ
   เริ่มจากระดับ 1 เสี่ยงน้อยสุด ไปจนถึงระดับ 8 เสี่ยงมากที่สุด)
•  มีสภาพคล่องหรือไม่ เพราะบางกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวัน แต่บางกองทุนซื้อแล้ว
   ขายไม่ได้จนกว่าจะครบกำ�หนด และถ้าขายแล้วอีกกี่วันถึงจะได้รับเงิน
เพราะแม้ว่าจะเป็นกองทุนประเภทเดียวกัน แต่จะมีนโยบายปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ แต่ละกองทุนอาจจะมีเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละกองทุน เพราะฉะนั้นต้องศึกษา
ให้รู้จักและเข้าใจเสียก่อน เพื่อจะได้ประเมินได้ว่าเราจะสามารถยอมรับเงื่อนไขพิเศษเหล่านั้น
ได้หรือไม่
สิ่งเหล่านี้สามารถศึกษาได้จาก “หนังสือชี้ชวน” ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
จะเตรียมเอาไว้ให้นักลงทุนศึกษารายละเอียดของกองทุน
แต่ถ้าเห็นตัวหนังสือเยอะข้อมูลมากๆ แล้วตาลายรู้สึกคล้ายจะเป็นลม อย่างน้อยที่สุด
ก็ขอให้อ่าน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป” ก็ยังดี หรืออ่านแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า เข้าใจถูกต้องหรือไม่ก็
สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของ บลจ. โดยตรงได้เลย
เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างที่หวังจะได้ไม่ตกใจ
และยืดอกพกความมั่นใจบอกกับใครๆ ว่า “เรารู้อยู่แล้ว”

2.ผลตอบแทน
การลงทุนในกองทุนรวม จะให้ผลตอบแทนได้ 2 แบบ คือ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
และเงินปันผล (บางกองทุนอาจจะบอกว่า ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่จะขาย
หน่วยลงทุนให้เราแบบอัตโนมัตเิ มือ่ กองทุนมีก�ำ ไรถึงระดับหนึง่ ซึง่ วิธกี ารนีท้ �ำ ให้เรามีรายได้
เข้ามาสมํ่าเสมอเหมือนกับการจ่ายเงินปันผล แต่ไม่ต้องเสียภาษีปันผล 10%)  
เพราะฉะนัน้ ก่อนจะตัดสินใจลงทุนควรจะรูว้ า่ เราต้องการผลตอบแทนรูปแบบไหน
และกองทุนที่คิดจะเข้าไปลงทุนจะให้ผลตอบแทนตามที่เราหวังไว้ได้หรือไม่
แม้ ว่ า จะมี คำ � เตื อ นเอาไว้ ว่ า “ผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่เครื่องยืนยันผลตอบแทน
ในอนาคต” แต่ ก็ อ ดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะขอดู ผ ลดำ � เนิ น งานที่ ผ่ า นมาของกองทุ น สั ก นิ ด เพื่ อ
ความสบายใจว่ากองทุนที่เรากำ�ลังจะหอบเงินไปให้เขาบริหารจัดการมีผลงานดีแค่ไหน

79

วิธีการทำ�ความรู้จักก็ ไม่ยาก แค่รู้ว่า
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การตัดสินว่ากองทุนไหนผลงานดีหรือไม่ดี ต้องใช้การเปรียบเทียบ
อย่างแรก คือ เปรียบเทียบกับดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนนัน้ ว่า ทำ�ได้
ดีกว่าหรือแย่กว่า เช่น กองทุนหุน้ ไทย ก็จะใช้ดชั นีหนุ้ ไทยเป็นตัวเปรียบเทียบ ถ้ากองทุน
ไหนทำ�กำ�ไรได้ดีกว่าก็ถือว่าใช้ได้
อย่างที่สอง คือ เปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน
แต่ตอ้ งแน่ใจว่าเป็นกองทุนทีม่ นี โยบายแบบเดียวกันจริงๆ ถึงจะยุตธิ รรม และถ้านำ�กองทุน
มาเรียงลำ�ดับจากกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด กองทุนที่มีผลงาน
อยู่ใน 25% แรกก็ถือว่าใช้ได้
อย่างที่สาม เปรียบเทียบกับผลงานในอดีตของกองทุนเอง เพื่อดูว่าสามารถทำ�
ผลงานที่ดีได้แบบคงเส้นคงวาหรือไม่ มีความสมํ่าเสมอหรือไม่ เพราะสิ่งนี้จะช่วยยืนยัน
ได้ว่า ผู้จัดการกองทุนมีฝีมือจริง ไม่ได้กำ�ไรเพราะโชคช่วย
เราสามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 อย่างได้จาก
www.morningstarthailand.com และ www.aimc.or.th

การตัดสิน
ต้องใช้

การเปรียบเทียบ

3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในต่างประเทศนักลงทุนจะให้ความสำ�คัญ
ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
กับ “ค่าใช้จ่าย” ของกองทุนเป็นอย่างมาก การลงทุนในกองทุนรวม มี 2 ประเภทใหญ่ๆ
เพราะกองทุนในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน และ
ต่างๆ ค่อนข้างสูง แต่กองทุนไทย แม้ว่าจะ ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากนักลงทุน
กำ�หนดเพดานค่าธรรมเนียมเอาไว้สูง แต่คิด
ค่าธรรมเนียมไม่สูงเท่าที่กำ�หนดไว้
แม้ว่า ค่าธรรมเนียมจะน้อยนิด แต่ก็มีผล
ต่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับ ในกรณีที่เป็น
กองทุนประเภทเดียวกัน มีนโยบายการลงทุน
เหมือนกัน กองทุนทีค่ ดิ ค่าธรรมเนียมสูงก็อาจจะ
ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าก็ได้ (แต่ไม่เสมอไป)

นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลา เช่น การเปิดขายกองทุนครั้งแรก บลจ.ก็จะไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การซือ้ แต่บางกองทุนอาจจะกำ�หนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไว้สงู กว่าค่าธรรมเนียมซือ้
เพราะอยากให้เป็นนักลงทุนระยะยาว
ถ้าคิดจะลงทุนในกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไร หรือแม้แต่สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ
ก็ควรจะซื้อเพราะเราคิดว่า เหมาะสมกับตัวเรา อย่าซื้อเพียงเพราะมีเจ้าหน้าที่สาวสวยออดอ้อน
“ช่วยหนูหน่อย หนูกำ�ลังจะทำ�ยอด” (จริงๆ แล้ว คนขายกองทุนที่เป็นมืออาชีพน่าจะเลิกใช้มุกนี้
กับลูกค้าไปแล้ว)
นอกจากนี้ หลังจากตัดสินใจลงทุนไปแล้ว แม้วา่ จะมีมอื อาชีพ
มาช่วยเราลงทุน แต่เราก็ต้องคอยติดตามผลการลงทุนอยู่เสมอ
เพราะเงินลงทุนเป็นของเรา และดอกผลที่จะเกิดจากการลงทุน
ก็เป็นของเราเช่นกัน
เราสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของ
แต่ละ บลจ. โดยเข้าไปดูข้อมูล “สรุปสาระสำ�คัญของกองทุน”
(Fund Fact Sheet) ในนัน้ จะบอกข้อมูลของกองทุนในช่วงทีผ่ า่ นมา
ตั้งแต่นโยบายการลงทุน สินทรัพย์ที่ลงทุน ผลการดำ�เนินงาน
ของกองทุน และค่าธรรมเนียม
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• ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน เป็นค่าที่ธรรมเนียมรายการใหญ่สุดในประเภทนี้ คือ
ค่าบริหารจัดการกองทุน หรือค่าจ้างผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ จะคิดตามความยากง่ายในการลงทุน
		 • กองทุนหุ้นจะสูงกว่ากองทุนตราสารหนี้
		 • กองทุนหุ้นต่างประเทศจะสูงกว่ากองทุนหุ้นในประเทศ
		 • กองทุนที่บริหารแบบ Active จะสูงกว่าแบบ Passive
และจะเรียกเก็บไม่ว่ากองทุนจะกำ�ไรหรือขาดทุน แต่เราแทบจะไม่รู้สึกว่ามีค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้อยู่ เพราะผลดำ�เนินงานของกองทุนที่เราเห็นถูกหักค่าใช้จ่ายนี้ไปแล้ว
• ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากนักลงทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย สับเปลี่ยน หรือ
โอนย้ายไป บลจ.อืน่ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่ใช่นกั ลงทุนทีช่ อบซือ้ ๆ ขายๆ ก็ไม่ตอ้ งเป็นห่วงมากนัก

ลงทุนไม่มาก

แต่รวยได้ไม่ยาก
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ตัวก็เตรียมแล้ว แต่ถ้าต้องตัดสินใจซื้อๆ ขายๆ ทำ�กำ�ไรด้วยตัวเอง ก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวไหม
สตางค์ก็เตรียมแล้ว แต่ติดขัดนิดเดียว ตรงที่มีสตางค์อยู่นิดเดียวนี่ล่ะ แล้วแบบนี้จะไหวไหม
ใจก็เตรียมแล้ว แต่ก็หวั่นๆ อยู่ว่าเมื่อเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่คาดคิด ก็ไม่รู้ว่า
จะไหวไหม
ถ้าเป็นแบบนี้ แนะนำ�  “สุดยอดกลยุทธ์การลงทุน” ที่เรียกว่า การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน
(Dollar Cost Averaging หรือ DCA) คือ การลงทุนในจำ�นวนเงินเท่าๆ กัน (จะมากหรือน้อย
ก็ไม่วา่ กัน) แต่ตอ้ งลงทุนเป็นประจำ� อย่างสมาํ่ เสมอตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ อาจจะเป็นสัปดาห์
ละครั้ง เดือนละสองครั้ง หรือเดือนละครั้งก็ได้
สุดยอดกลยุทธ์ DCA นี้ จะช่วยขจัดทุกปัญหาทีท่ �ำ ให้เราลังเลทีจ่ ะลงทุนออกไปจนหมด เพราะ...
1. กลยุทธ์ DCA ทำ�ให้เราไม่ต้องคอย
ติดตามภาวะตลาด หรือสถานการณ์
การลงทุนตลอดเวลา จึงไม่ตอ้ งมีความรู้
เรือ่ งการลงทุนจนถึงชัน้ เซียน เพราะไม่วา่
เวลาไหน ตลาดจะเป็นอย่างไร ราคาจะขึน้
หรือลงไปแค่ไหน เราก็ท�ำ เพียงอย่างเดียว
คือ ลงทุน ลงทุน และลงทุน ตามเวลา
ที่กำ�หนดไว้

2. กลยุทธ์ DCA ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้เงินมากในการ
ลงทุนแต่ละครั้ง โดยเฉพาะถ้าเป็นการลงทุน
ในกองทุนรวม ใช้เงินเริ่มต้นขั้นตํ่า 500 บาท
เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ บลจ.แทบทุกแห่งมีบริการ
ให้ นั ก ลงทุ น ใช้ ก ลยุ ท ธ์ DCA ในการลงทุ น
(แต่อาจจะมีชื่อเรียกต่างกันไป)
นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์นี้ในการลงทุน
สินทรัพย์อื่นได้อีก เช่น หุ้นหรือทองคำ� เพราะ
ในปัจจุบันมีโบรกเกอร์บางแห่งเปิดให้ลงทุน
แบบเฉลี่ยต้นทุน ด้วยเงินจำ�นวนมาก

3. กลยุทธ์ DCA ทำ�ให้ไม่กลัวว่าจะซื้อของแพง เพราะเมื่อลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง ราคาที่เรา
ซื้อหรือลงทุนไปทั้งหมดก็จะ “เฉลี่ยต้นทุน” ให้เราเอง (ตามชื่อกลยุทธ์) เพราะเวลา
“ของถูก” เราก็จะซื้อของนั้นมาตุนไว้มากๆ แต่ถ้าของแพงเราก็ซื้อของนั้นได้น้อยลง
ตัวอย่างเช่น การลงทุนหุน้ ABC แบบเฉลีย่ ต้นทุน โดยวางแผนจะลงทุนเดือนละ 2,000 บาท
		 • เดือนแรก ราคาอยู่ที่หุ้นละ 8 บาท จะซื้อได้ 250 หุ้น  
		 • เดือนที่สอง ราคาหุ้นตกลงมาเหลือ 5 บาท จะซื้อหุ้นได้ 400 หุ้น
		 • เดือนที่สาม ราคากลับมาอยู่ที่ 8 บาท จะซื้อได้ 250 หุ้น  
		 • เดือนที่สี่ ราคาขึ้นไปอยู่ที่หุ้นละ 10 บาท จะซื้อเพียง 200 หุ้น

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า ใน 4 เดือน ที่ผ่านมา เรามีหุ้นอยู่ 1,100 หุ้น โดยใช้เงินลงทุน
ไปทั้งหมด 8,000 บาท เท่ากับว่า ต้นทุนในการซื้อหุ้น ABC อยู่ที่หุ้นละ 7.27 บาท
เห็นแบบนี้แล้ว ตอนหุ้นตกเราอาจจะดีใจ เพราะได้ซื้อหุ้นราคาถูกได้มากขึ้น

5. กลยุทธ์ DCA ทำ�ให้มนุษย์เงินเดือนรวยแบบ
อัตโนมัติ เพราะการลงทุนแบบนีส้ ามารถทำ�ได้
ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้น หรือทองคำ� เพราะ บลจ. และโบรกเกอร์
จะมีระบบทีท่ �ำ ให้การลงทุนเป็นแบบอัตโนมัติ
เราแทบจะไม่ต้องทำ�อะไรเลย
เพี ย งแค่ ไ ปเปิ ด บั ญ ชี กั บ บลจ. หรื อ
โบรกเกอร์ ทีจ่ ะลงทุน แล้วใช้ระบบให้ตดั บัญชี
แบบอัตโนมัติ  ตามจำ�นวนเงิน และระยะเวลา
ที่เราต้องการ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะ
ตั ด เงิ น ตามจำ � นวนที่ กำ � หนดออกไปลงทุ น
ให้เราทันที  

เพราะฉะนั้นจึงแนะนำ�ให้ตัดเงินจาก
บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นจะสะดวกมากที่ สุ ด และ
ตั้งเวลาลงทุนในวันที่เงินเดือนออก เพราะ
ทันทีที่เงินเดือนโอนเข้าบัญชี เราจะหักออก
ไปลงทุนทันที ตามสูตร มนุษย์เงินเดือนเป๊ะ
นั่นคือ “ออมก่อน เหลือแล้วค่อยใช้”   
นอกจากนี้ การลงทุนยังจะสะดวกมาก
ขึ้น ถ้าเปิดใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
เข้าไปด้วย เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยน
คำ�สั่งได้ตลอดเวลา
ถ้าลงทุนตามกลยุทธ์ DCA แบบไม่ขาด
ตกบกพร่อง มนุษย์เงินเดือนก็รวยได้ไม่ยาก

วางแผนอย่างดี

‘ภาษีเป็นศูนย์’
เงินเดือน กับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นของคู่กัน
เพราะเงินเดือนออกเมื่อไร ถูกหักภาษีไว้ทันที เห็นตัวเลขที่
ถูกหักในแต่ละเดือนแล้วก็ปวดใจ เพราะเงินเดือนทีม่ นี อ้ ยอยู่
แล้วพอถูกหักก็ยิ่งน้อยลงไปอีก และเมื่อเงินเดือนมากขึ้น
ยิ่งถูกหักภาษีมากขึ้น
แต่ ไ ม่ ว่ า จะเงิ น เดื อ นมาก หรื อ เงิ น เดื อ นน้ อ ย
ถ้า “วางแผนภาษี” อย่างดี ก็ทำ�ให้ “ภาษีเป็นศูนย์” ได้ทั้งนั้น
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4. กลยุทธ์ DCA ช่วยเราสร้างวินัยการลงทุน (ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการลงทุน) ได้โดย
ไม่รตู้ วั จากการทีเ่ ราลงทุนเป็นประจำ�อย่างสมาํ่ เสมอ ไม่ตอ้ งรูว้ า่ ภาวะตลาดจะเป็นแบบไหน
ไม่สนใจราคาว่า จะถูกหรือแพง

ตัวอย่างการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 100%
มนุษย์เงินเดือน ก.
มีรายได้เดือนละ 35,000 บาท หรือปีละ 420,000 บาท
หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท
หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
เหลือรายได้สุทธิ 260,000 บาท
ถ้าไม่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอื่นๆ จะเสียภาษี 5,500 บาท
แต่หากใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ภาษีจะลดจนเหลือ 0 บาท
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หมายเหตุ: คำ�นวณจากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

เพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะวางแผนภาษีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตาม 3 ขั้นตอน ต่อไปนี้

1.

ประเมินรายได้ทั้งปี

			
อัตราภาษี
รายได้สุทธิ		
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-5,000,000
มากกว่า 5,000,000

อัตราภาษี
ยกเว้น
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

			
ภาษีที่ต้องจ่าย
รายได้ต่อเดือน
ต้องเสียภาษี (บาท)

  25,000
  30,000
  40,000
  50,000
  80,000
100,000

              0
2,500
9,500
21,500
      75,000
    125,000

หมายเหตุ: คำ�นวณจากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปี 2560 (รายได้ต่อปี หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท
และค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท)

ที่มา : กรมสรรพากร

จากตารางอัตราภาษีสำ�หรับปีภาษี 2560 คนที่มีเงินเดือนหรือรายได้น้อยกว่า 25,000 บาท
ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้ารายได้ขยับขึ้นมาเดือนละ 30,000 บาท โดยไม่มีค่าลดหย่อนอื่นๆเลย
นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าลดหย่อนส่วนตัว มนุษย์เงินเดือนคนนี้ จะต้องเสียภาษีเท่ากับ
2,500 บาท สำ�หรับรายได้ในปี 2560
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ก่อนจะเริม่ วางแผนภาษี จะต้องรูก้ อ่ นว่า ปีนเี้ ราจะต้องเสียภาษีประมาณเท่าไร และสามารถ
ใช้สิทธิลดหย่อนได้เท่าไร เพราะสิทธิลดหย่อนบางอย่างจะให้สิทธิโดยอ้างอิงจากรายได้
และเพราะมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ทคี่ อ่ นข้างแน่นอน สามารถประเมินรายได้ทงั้ ปีได้แม่นยำ� 
(กว่าคนที่ไม่มีเงินเดือน) จึงทำ�ให้การวางแผนภาษีทำ�ได้ง่ายขึ้น

2.ใช้สิทธิลดหย่อนเต็มที่
แต่ถ้าต้องการลดภาษีให้เหลือศูนย์ ต้องรู้ก่อนว่า เราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้าง
และใช้สิทธิได้เท่าไร
นอกจากนี้ เราไม่จำ�เป็นต้องใช้สิทธิให้ครบทุกประเภทก็ได้ แต่เลือกเฉพาะที่เหมาะกับเรา
และทำ�ให้การวางแผนภาษีนี้เกิดประโยชน์มากที่สุด

คนดี... ภาษีลด

แม้วา่ การเป็นคนดีจะไม่ตอ้ งการสิง่ ตอบแทน แต่สรรพากรเห็นค่าของคนดี เลยตอบแทนด้วยการ
ให้สิทธิลดหย่อนภาษีแบบจัดเต็ม
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เลี้ยงดูพ่อแม่

สำ�หรับลูกกตัญญูที่เลี้ยงดูพ่อแก่แม่เฒ่า
(พ่อแม่อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้คนละ
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) สามารถนำ�ค่าอุปการะ
เลีย้ งดูมาหักเป็นค่าใช้จา่ ยได้คนละ 30,000 บาท
แต่ ต้ อ งเป็ น พ่ อ แม่ ท่ี แ ท้ จ ริ ง หรื อ หากเป็ น
ลูกบุญธรรม ก็ต้องเป็นบุตรบุญธรรมที่มีการ
จดทะเบียนรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วเท่านั้น หรือจะเป็นพ่อแม่ของสามีหรือ
ภรรยาก็ได้ ในกรณีที่ภรรยาหรือสามีเป็นผู้มี
เงินได้เพียงคนเดียว
นอกจากนี้ ในกรณีที่พ่อแม่มีลูกหลายคน
ลูกจะใช้สทิ ธิลดหย่อนได้แค่คนเดียวเท่านัน้ ห้าม
ใช้สิทธิลดหย่อนซํ้ากัน เพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ
จะต้องมีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดู
และต้องระบุเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนของ
พ่ อ แม่ ที่ นำ � มาใช้ สิ ท ธิ ล งไปในแบบที่ ยื่ น ภาษี
เงินได้ด้วย

ประกันลูกกตัญญู

แต่ ถ้ า ลู ก กตั ญ ญู ที่ พ่ อ แม่ ยั ง ไม่ เข้ า วั ย
เกษียณ และมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทใน
ปีภาษีนั้นๆ สามารถซื้อ “ประกันลูกกตัญญู”
ซึ่งเป็นประกันสุขภาพไว้คุ้มครองเผื่อพ่อแม่
เจ็บไข้ และนำ�เบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้
(แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทประกัน)
โดยลดหย่ อ นได้ ต ามที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ร วม
เบี้ ย ประกั น ของพ่ อ และแม่ แ ล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น
15,000 บาท
นอกจากนี้ ลูกหลายคนสามารถร่วมกัน
ทำ � ประกั น ให้ กั บ พ่ อ หรื อ แม่ ไ ด้ โดยเฉลี่ ย
เบี้ยประกันไปตามส่วนของผู้มีเงินได้ ตามที่
จ่ายเบี้ยไปจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท
เช่นกัน

อุปการะคนพิการ

คนใจดีที่อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ (ที่มี
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปีภาษี) ไม่ว่า
ผู้พิการคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ของเรา พ่อแม่
ของคู่สมรส คู่สมรส ลูก หรือแม้แต่คนที่
ไม่ใช่ญาติพี่น้อง สามารถหักค่าลดหย่อน
ค่าอุปการะเลีย้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
ได้คนละ 60,000 บาท โดยที่ผู้พิการนั้น
ต้องมีบตั รประจำ�ตัวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และเรามีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำ�ตัว
นอกจากนี้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์
และหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู
คนพิการด้วย

เงินทีบ่ ริจาคให้กบั สาธารณกุศล สนับสนุน
การกีฬา สามารถนำ�มาหักลดหย่อนภาษีได้
เท่ากับจำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ถ้าเป็นการบริจาค
เพื่อสนับสนุนการศึกษาสามารถหักลดหย่อน
ได้ 2 เท่าของจำ�นวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง หรือที่
เรียกว่า “ให้ 1 แต่ได้ถึง 2” แต่ทั้งหมดต้องไม่เกิน
10% ของเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จา่ ยและ
ค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
เพราะฉะนั้ น หลั ง จากการบริ จ าคแล้ ว
อย่าลืมเก็บใบเสร็จเอาไว้ให้ดี และทีส่ �ำ คัญในการ
บริ จ าคเพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษา ในใบเสร็ จ
จะต้องระบุว่า “เงินบริจาคเพื่อ....(ข้อ 1-3)...
เพือ่ สนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547” ซึ่งให้เป็นส่วนกลาง
ของสถานศึกษา โดยต้องเป็นการบริจาคเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ คือ
1 จั ด หาหรื อ จั ด สร้ า งอาคาร อาคาร
พร้อมที่ดิน หรือที่ดิน ให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา
2 จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
แบบเรียน ตำ�รา หนังสือวิชาการ สื่อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3 จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึ ก ษา การประดิ ษ ฐ์ การพั ฒ นา
การค้นคว้า หรือการวิจัย สำ�หรับนักเรียน นิสิต
หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
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บริจาค 1 ได้ถึง 2

วางแผนเกษียณ...
มีของแถม

คนทีเ่ ตรียมตัวและเตรียมเงินไว้ส�ำ หรับใช้จา่ ยหลังเกษียณของตัวเอง โดยการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกันแบบบำ�นาญ นอกจากจะมั่นใจได้ว่า “แก่ไปไม่จน” แล้ว
ในระหว่างนี้ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นของแถมอีกด้วย
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กองทุน RMF

เงินลงทุนในกองทุน RMF จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาตามที่
จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี แต่เมื่อนับรวมกับเงินสะสม
เข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
และประกันแบบบำ�นาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
นอกจากนี้ เมื่ อ ลงทุ น ไปแล้ ว ก็ ต้ อ งทำ � ตามเงื่ อ นไขที่ กำ � หนดไว้ คื อ
ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยลงทุนขั้นตํ่าอย่างน้อย 3% ของรายได้ในแต่ละปี
หรือ 5,000 บาท แล้วแต่ว่าจำ�นวนใดจะน้อยกว่า แต่ไม่ต้องซื้อทุกปีก็ได้
แต่อย่างน้อยต้องซื้อแบบปีเว้นปี นอกจากนี้ ต้องถือหน่วยลงทุนจนอายุครบ
55 ปี และต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
ถึงจะต้องลงทุนกันยาวนาน แต่ไม่ตอ้ งกลัวเรือ่ งความเสีย่ ง เพราะสามารถ
เลือกลงทุนในสินทรัพย์ได้หลายประเภท ตัง้ แต่กองทุนตลาดเงินทีม่ คี วามเสีย่ งตา่ํ
ไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้เหมาะกับบุคลิกและ
ระยะเวลาที่จะเกษียณอายุของแต่ละคน

เบีย้ ประกันชีวติ แบบบำ�นาญ ทีจ่ า่ ยไปในแต่ละปีสามารถ
นำ�มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท (ถ้าไม่ได้ใช้
สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น) แต่ต้องไม่เกิน 15%
ของเงินได้พงึ ประเมิน และเมือ่ รวมกับเงินได้ทจี่ า่ ยเข้ากองทุน
ประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กบข.
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย และเงินลงทุนกองทุน RMF
แล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
แต่ “ประกันชีวติ แบบบำ�นาญ” ทีจ่ ะนำ�มาลดหย่อนภาษี
จะต้องเป็นแบบประกันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี ำ�หนดไว้
เช่น มีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปีขึ้นไป และเริ่มจ่ายเงิน
บำ�นาญตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป จนถึงอายุไม่ตํ่ากว่า 85 ปี
โดยในกรมธรรม์ต้องมีวงเล็บไว้ด้วยว่าเป็น “บำ�นาญแบบ
ลดหย่อนได้” และใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันต้องระบุไว้
อย่างชัดเจนว่า เป็น “เบี้ยประกันชีวิตแบบบำ�นาญ สามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎกระทรวงการคลัง”

ลงทุน...

กำ�ไร 2 ต่อ

กำ�ไร 2 ต่อ

สำ�หรับนักลงทุนคงจะหาการลงทุนดีๆ แบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะถ้าลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี ก็เหมือนได้กำ�ไรทันทีที่ลงทุน แถมยังมีโอกาสกำ�ไร
จากกองทุนอีกด้วย นอกจากนี้ นักลงทุนทีไ่ ด้รบั เงินปันผลจากหุน้ ยังไม่ควรมองข้าม “เครดิตภาษี
เงินปันผล” เพราะอาจจะทำ�ให้ได้เงินเพิ่มขึ้น
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ประกันบำ�นาญ

กองทุน LTF

เงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำ�นวนเงินที่ลงทุนไป แต่ต้อง
ไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยเมื่อลงทุนไปแล้วต้องถือ
ไว้อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน ถึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เครดิตภาษีเงินปันผล
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ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลจะรู้ดีว่า เงินปันผลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
10% ทั้งๆ ที่กำ�ไรที่นำ�มาแบ่งเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นนั้นถูกหักภาษีนิติบุคคลไปแล้วรอบหนึ่ง
จึงเท่ากับว่า เป็นการจ่ายภาษีซํ้าซ้อน  
ฉะนัน้ เพือ่ เป็นการบรรเทาภาระภาษี   บคุ คลธรรมดามีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั คืนภาษีทถี่ กู หักไปแล้ว
หรือเรียกว่า “เครดิตภาษีเงินปันผล” โดยใน “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” จะระบุ
ไว้ชัดเจนว่า เงินปันผลที่ได้รับมานั้น ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเท่าใด สามารถนำ�ไปเครดิตภาษี
เงินปันผลได้ในอัตราเท่าไร เป็นจำ�นวนเงินกี่บาท และจำ�นวนไหนที่นำ�มาเครดิตภาษีไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ก่อนจะตัดสินใจว่า จะขอเครดิตภาษีเงินปันผล ควรจะลองคำ�นวณเพื่อ
เปรียบเทียบว่า ระหว่างการนำ�รายได้จากเงินปันผลมาคำ�นวณรวมกับรายได้อนื่ ๆ จะทำ�ให้ตอ้ งเสีย
ภาษีมากขึน้ หรือไม่ เพราะในบางกรณีอาจจะฐานภาษีสงู ขึน้ ต้องเสียภาษีในอัตราทีส่ งู ขึน้ ไปด้วย

ทำ�ประกัน...

มีเงินคืน

ถ้าทำ�ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (รวมทั้งการฝากเงินออมประเภท
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว) สามารถนำ�เบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายไปจริง
โดยส่วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท จะหักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่า
ใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 90,000 บาท
เพราะฉะนัน้ รวมๆ กันแล้ว ก็มกั จะบอกกันว่า ซือ้ ประกันชีวติ สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน
100,000 บาท

ซื้อบ้าน...

ได้ลดหย่อน
สำ�หรับคนที่ยังต้อง “ผ่อนบ้าน” สามารถนำ�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น
การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำ�นองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็น
ประกันการกู้ยืม มาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ตามจำ�นวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
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ในกรณีที่ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืม สามารถนำ�ไปหักลดหย่อนได้ทุกคน แต่ต้องเฉลี่ยๆ
กันไป โดยรวมกันแล้วไม่เกินจำ�นวนที่จ่ายจริง และไม่เกิน 100,000 บาทเช่นกัน

3.แจ้งรายการลดหย่อนให้บริษัทรู้
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จริงๆ แล้ว การวางแผนลดหย่อนภาษี ก็นา่ จะ
สิ้นสุดที่เมื่อรู้แล้วว่า จะใช้สิทธิอะไรได้บ้าง จะ
ใช้สิทธิได้เท่าไร และเดินหน้าตามแผนที่วางไว้
แต่ เ พื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นได้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด
ต้องนำ�แผนทีว่ างไว้ไปแจ้งให้บริษทั หรือ ฝ่ายบุคคล
ของบริษัทรับรู้ด้วย โดยการแจ้งแบบรายการ
หักลดหย่อน (ล.ย. 01)
เพราะโดยทัว่ ไปแล้ว บริษทั จะคำ�นวณภาษี
ตามฐานเงิ น เดื อ น หั ก ด้ ว ยรายการลดหย่ อ น
แล้ ว จึ ง มาทยอยหั ก ภาษี อ อกจากเงิ น เดื อ น
ตามอั ต ราที่ เราต้ อ งจ่ า ย เพราะฉะนั้ น ถ้ า เรา
ไม่แจ้งว่า เรามีรายการหักลดหย่อนอะไรบ้าง
บริษัทก็จะหักเฉพาะรายการลดหย่อนพื้นฐาน
เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
แต่ถา้ เราแจ้งรายการลดหย่อนทีเ่ ราวางแผนว่า
จะทำ�เพิ่มเติม บริษัทจะคำ�นวณรายการพวกนั้น
เข้ า ไปด้ ว ย และทำ � ให้ ถู ก หั ก ภาษี ล ดลงด้ ว ย
เพราะฉะนั้ น แทนที่ จ ะต้ อ งไปรอเงิ น คื น ภาษี
ปีละครั้ง เราก็เหมือนได้ภาษีคืนมาทุกเดือน
และถ้าแจ้งไปแล้ว แต่ไม่สามารถทำ�ได้อย่าง
ที่วางแผนไว้ เราก็ไม่ต้องกังวลมากนัก เพียงแต่
เตรียมเงินที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเอาไว้เท่านั้น

สำ�หรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 (มีรายได้
จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว) หรือ ภ.ง.ด. 90
(มี ร ายได้ พิ เ ศษอื่ น ๆ ด้ ว ย) กรมสรรพากร
กำ�หนดให้เริ่มยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค.
ในปีถัดไป แต่ถ้าทดลองคำ�นวณแล้วพบว่า
มีสิทธิได้เงินภาษีคืน อย่ารอช้า รีบยื่นแบบฯ
ตั้งแต่เดือน ม.ค. ทันทีเพราะจะทำ�ให้ได้เงิน
คืนเร็วกว่าไปจ่ายช่วงปลายเดือน มี.ค. ที่จะมี
คนมาจ่ายจำ�นวนมาก
และถ้าจะให้ดี ควรจะยื่นแบบฯ ทาง
อินเทอร์เน็ต เพราะนอกจากจะสะดวกแล้ว
ยั ง ได้ เ งิ น คื น เร็ ว มาก เพี ย งแต่ เรารวบรวม
เอกสารต่ า งๆ ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานสำ � หรั บ
การยื่นแบบฯเอาไว้ให้พร้อม เผื่อเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรขอให้ส่งเอกสารไปประกอบ
การพิจารณา
นอกจากนี้ เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอย่างเต็มที่เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร
อยู่เสมอ เพราะในแต่ละปีสิทธิลดหย่อนภาษี
อาจจะแตกต่างกันไป บางปีอาจจะมีรายการ
พิเศษเพิ่มขึ้นมา หรือบางรายการอาจจะมี
ระยะเวลาจำ�กัด

สรุปทิ้งท้าย

Lesson
02

• การลงทุนง่ายนิดเดียว  
• แค่ออมเดือนละพันบาท เงินงอกงามกลายเป็น ล้านบาท ถ้าลงทุน
นานพอด้วยผลตอบแทนที่มากพอ
• ปลวกแทะไม้ เงินเฟ้อแทะเงิน (ดอกเบี้ยเงินฝากพ่ายเงินเฟ้อราบคาบ)
• ตราสารหนี้ เสี่ยงน้อย ผลตอบแทนน้อย, หุ้นเสี่ยงมากหน่อย
แต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่า
• ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย เหมือนมีแผนที่นำ�ทาง ถ้ายังกลัวๆ กล้าๆ
อย่าลงทุนหุ้นมากเกินไป
• อย่าใส่ไข่ในตะกร้าเดียวกัน เพราะถ้าบังเอิญ โชคร้ายไข่ตกแตกหมดจะอดกิน
เงินลงทุนก็เหมือนกัน
• จัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง
• บัญชีแคชบาลานซ์ จุดเริ่มต้นการลงทุนของนักลงทุนมือใหม่  
• กองทุนรวม ตอบทุกโจทย์ของมนุษย์เงินเดือน : มีหลากหลาย
ให้มืออาชีพช่วยกระจายลงทุน ใช้เงินน้อย และซื้อง่ายขายคล่อง
• ลงทุนไม่มาก แต่รวยได้ไม่ยาก ด้วยการลงทุนเป็นประจำ�แบบเฉลีย่ ต้นทุน (DCA)
• 3 ขั้นตอนประหยัดภาษี : ประเมินรายได้ ใช้สิทธิลดหย่อน
บอกให้ฝ่ายบุคคลรู้
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ลงทุนเพิ่มค่า

Lesson 03

วางแผนก่อนแก่

94
อะไรนะ! “แก่” หรอ ไม่จริงใช่ไหม

คิดถึงวันนั้นแล้วขนลุก เพราะผิวก็จะเหี่ยว หน้าก็จะมีรอยตีนกา ผมก็จะหงอก
หั ว อาจจะล้ า น เผลอๆ พุ ง อาจจะพลุ้ย และอะไรๆ ก็ ไ ม่ แจ่ ม ไม่ แจ๋ ว เหมื อ นตอน
เป็นหนุม่ สาว
แต่ถ้าเรื่องแค่นี้ทำ�ให้ขนลุกได้แล้วล่ะก็ ต้องบอกว่า เรื่องน่ากลัวที่สุดของการเป็น
คนแก่ คือ แก่ และ ไม่มีกิน
เพราะหลังจากเกษียณอายุ มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ จะไม่ได้เห็นสลิปเงินเดือน
จะไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีตอนสิ้นเดือนอีกแล้ว
แล้วเราจะหาเงินมาใช้จ่ายในอีก 20-30 ปีที่เหลือ

เพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคคนพันธุ์อึด ไม่รู้ว่าแก่ง่ายหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ คือ “ตายช้า”

มีอายุเฉลี่ย 74 ปี
จากสถิตปิ ี 2556 คนไทยมีอายุเฉลีย่ 74 ปี
โดยผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ย 71 ปี ผู้หญิงอายุยืน
กว่านั้น เพราะอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 78 ปี ซึ่งถ้า
เป็นเมื่อ 30 ปี ก่อน คนไทยอายุก็จะอยู่ราวๆ
65 ปีเท่านั้น
ไม่อยากจะคิดเลยว่า ในอีก 30 ปีขา้ งหน้า
คนไทยอาจจะอายุยืนกันไปถึงกี่ปี  
และยิ่งอายุยืนมากขึ้น ก็แปลว่ามีเวลา
ให้ ใช้ เ งิ น นานขึ้ น ทั้ ง ๆ ที่ แ ทบจะไม่ มี แรง
ออกไปหารายได้อีกแล้ว และงานที่เหมาะกับ
ผู้สูงวัยก็มีอยู่ไม่มาก
ไหนจะค่ า หมอ ค่ า ยา และค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามประสาคนแก่ อี ก สารพั ด และที่ สำ � คั ญ
คือ ยิง่ แก่ ค่าใช้จา่ ยพวกนีย้ ง่ิ มากขึน้ ตามไปด้วย
ถ้าใครหวังว่า จะมีลูกหลานคอยดูแล
ก็อาจจะต้องคิดกันใหม่ เพราะในเวลานั้น
เชื่อได้เลยว่า หันซ้ายหันขวาก็จะเจอแต่คนแก่
เหมือนๆ กัน เพราะเราแต่งงานช้า มีลูกช้า
มีลกู น้อย หรือไม่มเี ลย
ดังนั้น คนที่ไม่เคยคิดเรื่องการเตรียมตัว
สำ�หรับชีวิตหลังเกษียณจนกระทั่งจวนเจียน
เวลาใกล้เกษียณ พวกเขาจะใช้ชวี ติ ในบัน้ ปลาย
ด้วยความยากลำ�บาก โดยเฉพาะถ้าเป็นคนแก่
ที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแล
ไม่เชื่อลองไปถามคนที่เกษียณไปแล้วว่า
ถ้าพวกเขาย้อนเวลากลับไปได้ พวกเขาอยาก
กลับไปแก้ไขอะไรในชีวิตตัวเองบ้าง

1.

อยากย้อนเวลากลับไปเตรียมเงิน
เอาไว้สำ�หรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ  

2.

อยากย้อนเวลากลับไปวางแผน
การลงทุนและจัดพอร์ตการลงทุน
ที่เหมาะสม

3.

อยากย้อนเวลากลับไปศึกษาเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
การเกษียณ

4.

อยากย้อนเวลากลับไปกำ�หนดรูปแบบ
ผลตอบแทนหลังเกษียณ ให้สอดคล้อง
กับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน   

5.

อยากย้อนเวลากลับไปเป็นหนุ่มสาว
อีกครัง้ จะได้ทำ�งานหาเงินมาเป็น
ทุนสำ�รองสำ�หรับวัยเกษียณให้มากขึ้น  
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คนไทย

ในสหรัฐอเมริกามีการสำ�รวจเรื่องนี้
และพบว่า 5 เรื่องแรก ที่คนวัยเกษียณ
ในสหรัฐอเมริกาอยากย้อนเวลากลับไปทำ�
มากที่สุด คือ

แต่ที่น่าเสียดาย คือ ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านไปแล้วได้
เพราะฉะนั้น ในวันนี้ที่เรายังมีงานทำ� ยังมีแรงหารายได้ ต้องไม่ละเลยเรื่องวางแผนการเงิน
เพื่อชีวิตวัยเกษียณ

5 ขั้นตอน

สร้างสุขวัยเกษียณ
นับว่า ยังโชคดีที่เรายังมีเหลือเวลาอีกตั้งหลายปี
กว่าจะถึงวัยเกษียณ เพราะยังพอให้มีเวลาวางแผน
เตรียมความพร้อมสำ�หรับชีวติ หลังเกษียณ และกำ�หนด
ได้ว่าชีวิตเกษียณของเราจะเป็น “เกษียณสุข” หรือ
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“เกษียณทุกข์”

แต่กป็ ระมาทไม่ได้ เพราะถ้ามัวแต่ลน้ั ลากับความสุข
ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ความหวังที่จะเกษียณสุข
อาจจะกลายเป็นเกษียณทุกข์แบบไม่รตู้ วั ก็ได้ โดยเฉพาะ
คนที่อายุยังน้อยๆ เริ่มทำ�งานมาไม่กี่ปีก็มักจะคิดว่า
เร็วไปไหมที่จะเก็บเงินเพื่อการเกษียณ
จริงๆ แล้วไม่มคี �ำ ว่า เร็วเกินไปสำ�หรับการวางแผน
เพื่ อ การเกษี ย ณ และไม่ มี คำ � ว่ า ยากเกิ น ไปที่ จ ะ
สร้างสุขในวัยเกษียณ แค่ถามคำ�ถามง่ายๆ 2-3 ข้อ
และทำ�ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้

1. อยากจะเกษียณเมื่อไร
โดยทัว่ ไปแล้ว มนุษย์เงินเดือนมักจะถูกขีดเส้นอายุเกษียณเอาไว้ท่ี 60 ปี แต่ถา้ ถามคนส่วนใหญ่
ในสมัยนี้ ใครๆ ก็อยากจะ “เกษียณเร็ว” กันทั้งนั้น หลายคนถึงกับตั้งเป้าหมายว่า จะเกษียณ
จากงานประจำ�ตั้งแต่อายุ 40 ปี
แล้วเราเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า เราต้องการจะทำ�งานไปจนถึงอายุเท่าไร อยากจะเกษียณ
จากงานประจำ�ตอนไหน อยากจะเกษียณเร็ว หรืออยากจะเกษียณช้า
คำ�ถามนี้จะทำ�ให้รู้ว่า เรายังมีเวลาทำ�งานเก็บเงินอีกนานแค่ไหน เช่น ตอนนี้เราอายุ 30 ปี
คิดว่าจะทำ�งานไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี เท่ากับว่า เรามีเวลาทำ�งานเก็บเงินไปอีก 30 ปี

ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ทำ�ให้คนอายุยืนมากขึ้น
โดยสถิติแล้วคนไทยมีอายุขัยเกิน 70 ปี แต่ก็ต้อง
ประเมิ น จากปั จ จั ย ส่ ว นตั ว ของแต่ ล ะคนด้ ว ย เช่ น
อายุขัยเฉลี่ยของคนในครอบครัว สุขภาพร่างกาย
ของตัวเราเอง และพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ทั้งหมดนี้น่าจะทำ�ให้เรามีชีวิตหลังเกษียณไปได้
อีกสักกีป่ ี บางคนอาจจะ 20 ปี 25 ปี แต่บางคนก็คาดว่า
น่าจะอยู่ต่อไปได้อีกสัก 30 ปี ซึ่งช่วงเวลาที่เหลือเอง
จะเป็นช่วงเวลาทีต่ อ้ งใช้เงิน โดยทีไ่ ม่มเี งินเดือนอีกแล้ว
เพราะฉะนั้ น ถ้ า ไม่ มี ก ารวางแผนการเงิ น เพื่ อ
วัยเกษียณที่ดีพอ อาจทำ�ให้การมีอายุยืนกลายเป็น
เรื่องเศร้าก็ได้

3. ชีวติ หลังเกษียณจะเป็นอย่างไร
และต้องใช้เงินเท่าไร
เมือ่ ตอบตัวเองได้แล้วว่า อยากจะเกษียณจากงานประจำ�เมือ่ อายุเท่าไร และจะมีอายุยนื ไป
กีป่ ี คำ�ถามต่อมา คือ แล้วชีวติ หลังเกษียณของเราจะเป็นอย่างไร “คุณภาพชีวติ ” จะเป็นเหมือนเดิม
หรือไม่ จะจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือเหมือนเมื่อตอนยังทำ�งานอยู่ได้ไหม
ถ้าถามกูรูด้านการวางแผนการเงินก็จะบอกว่า ถ้าต้องการจะรักษามาตรฐานการใช้ชีวิต
หลังเกษียณเอาไว้ให้ได้พอๆ กับช่วงก่อนเกษียณ เราจะต้องมีเงินไว้ใช้จา่ ยสักประมาณ 70% ของ
ค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้ายก่อนจะเกษียณ
แต่ในความเป็นจริงบางคนอาจจะต้องใช้เงินมากกว่าตอนทีย่ งั ไม่เกษียณเสียอีก เพราะปัญหา
ด้านสุขภาพ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสวัสดิการด้านสุขภาพก็อาจจะต้องเตรียมเงินไว้ถึง 110% ของ
ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ
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2. คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ไปอีกกี่ปี
หลังจากเกษียณ

ทีนลี้ องมาประมาณการกันว่า ถ้าต้องการคุณภาพชีวติ แบบเดิมจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยหลังเกษียณ
เท่าไร
จำ�นวนเงินที่ควรจะมี ณ วันที่เกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณ x จำ�นวนปี
วิธีการคำ�นวณง่ายๆ คือ ให้ประเมินว่า ค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณว่า อยู่ที่เท่าไร
และถ้าต้องการใช้เงินเพียงแค่ 70% ของค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้าย จะคิดเป็นเงินเท่าไร
70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

จากนั้นให้นำ�จำ�นวนเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือน มาคูณด้วย 12 เดือน จะได้เป็นตัวเลข
ค่าใช้จ่ายใน 1 ปี แล้วจึงคูณด้วยจำ�นวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ
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ค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ x 70% x 12 = จำ�นวนเงินที่คาดว่าต้องใช้ใน 1 ปี
จากนั้น
จำ�นวนเงินที่ี x
จำ�นวนปีที่คาดว่า
=
คาดว่าต้องใช้ใน 1 ปี
จะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ

จำ�นวนเงินที่ต้องเตรียม
ไว้ใช้ในวัยเกษียณ

เช่น คาดว่า ค่าใช้จา่ ยเดือนสุดท้ายในชีวติ การทำ�งานประจำ�จะอยูท่ ี่ 70,000 บาท เท่ากับว่า
ในแต่ละเดือนหลังเกษียณเราจะใช้เงินประมาณ 50,000 บาท (70,000 x 70% = 49,000 ประมาณ
เป็น 50,000 บาท) และคูณด้วย 12 เท่ากับ 600,000 บาทต่อปี (50,000 x 12 = 600,000 บาท)
โดยคาดว่า จะมีอายุตอ่ ไปอีก 20 ปี จึงนำ� 600,000 บาท คูณด้วย 20 จะเท่ากับ 12,000,000 บาท
(600,000 x 20 = 12,000,000 บาท)
ถ้าวันนี้เรากำ�ลังจะเกษียณ เรามีเงิน 12,000,000 บาท อยู่ในกระเป๋าแล้วหรือยัง ?

อย่าเพิง่ ตกใจกับตัวเลขนี้ เพราะนีเ่ ป็นแค่การคำ�นวณแบบคร่าวๆ โดยทีย่ งั ไม่ตอ้ งคิดถึงเงินเฟ้อ
เพราะถ้าคิดถึงเรื่องเงินเฟ้อเข้าไปด้วย จำ�นวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณจะมากกว่านี้อีก
จากตารางจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งใช้หลังเกษียณ ซึง่ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยูท่ ปี่ ลี ะ 3% จะเห็นว่า
ถ้าเราต้องการใช้เงินเดือนละ 50,000 บาท ไปอีก 20 ปี เราจะต้องใช้เงินทัง้ หมด 16,300,000 บาท
(ตกใจกว่าเดิมอีกเห็นไหม)

จำ�นวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ
ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ 3%
		

จำ�นวนปีหลังเกษียณ

10 ปี

15 ปี

20 ปี

25 ปี

10,000 บาท

1.4 ล้านบาท

2.3 ล้านบาท

3.3 ล้านบาท

4.4 ล้านบาท

20,000 บาท

2.8 ล้านบาท

4.5 ล้านบาท

6.5 ล้านบาท

8.9 ล้านบาท

30,000 บาท

4.1 ล้านบาท

6.7 ล้านบาท

9.8 ล้านบาท

13.3 ล้านบาท

40,000 บาท

5.5 ล้านบาท

9.0 ล้านบาท

13.0 ล้านบาท

17.7 ล้านบาท

50,000 บาท

6.9 ล้านบาท

11.2 ล้านบาท

16.3 ล้านบาท

22.1 ล้านบาท

4. ประมาณการรายได้หลังเกษียณ
แต่ก่อนจะไปเริ่มวางแผนเกษียณต้องรู้ก่อนว่า เรามี “หน้าตัก” หรือ มีเงินออมสำ�หรับ
วัตถุประสงค์นี้อยู่แล้วเท่าไร ทั้งที่เป็นการออมโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เพราะหลายคนถูกบังคับ
ให้ออมเพื่อวัยเกษียณโดยไม่เต็มใจ เช่น การถูกหักเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัท
นอกจากจะต้องรู้จำ�นวนเงินหน้าตักแล้ว จะต้องรู้ด้วยว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินก้อนนี้
จะเป็นเท่าไร เพราะเงินออมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้นี้จะเป็นแหล่งรายได้ให้กับเราใน
วัยเกษียณ
คำ�ถามนีเ้ ป็นคำ�ถามทีไ่ ม่ได้ยากเกินไป แต่ค�ำ ตอบอาจจะทำ�ร้ายจิตใจใครหลายคน โดยเฉพาะ
คนที่ไม่เคยคิดเรื่องการออมมาก่อน เพราะคำ�ตอบที่ได้มันอาจจะเป็น “ศูนย์” ก็ได้
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ค่าใช้จา่ ยต่อเดือน
หลังเกษียณ
		

5. วางแผนการออมตั้งแต่วันนี้
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หลังจากรู้ว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไร
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ และจำ�นวนเงิน
ออมที่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่เท่าไร ก็นำ�มาหัก
ลบกั น เพี ย งเท่ า นี้ ก็ จ ะรู้ ว่ า เราต้ อ งเก็ บ
เงินเพิ่มอีกเท่าไร และจะวางแผนการออม
ที่ เ หมาะสมได้ อ ย่ า งไรในระยะเวลาที่ ยั ง
ทำ�งานอยู่
เริ่ ม จากการวางแผนว่ า ในแต่ ล ะ
เดือนเราควรจะออมเงินเป็นจำ�นวนเท่าไร
จะออมเงินผ่านช่องทางใดบ้าง และคาดว่า
จะได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน
ตรงนี้ เ องที่ ทำ � ให้ ก ารเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่
อายุ ยั ง น้ อ ยจะได้ เ ปรี ย บกว่ า คนที่ ม าเริ่ ม
เมื่ออายุมากแล้ว เพราะสามารถออมเงิน
ด้ ว ยจำ � นวนไม่ ม ากนั ก และยั ง สามารถ
นำ � เงิ น ออมนี้ ไ ปลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
ความเสี่ ย งสู ง เช่ น หุ้ น เพื่ อ คาดหวั ง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้    

จำ�นวนเงิน
ที่ออม
เพื่อการเกษียณ
ที่เหมาะสม
		
อายุทเี่ ริม่ ต้นออม
		

เงินออมรายเดือน
(%ของเงินเดือน)

เริ่มทำ�งาน - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี

10% - 15%
20% - 25%
45% - 50%
80% - 85%

จากตารางจะเห็นว่า หากเราเริ่มต้นออมเงินเพื่อการเกษียณอายุตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 40 ปี
เราสามารถออมเพียงแค่ 10 - 15% ของรายได้ในแต่ละเดือนก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่หากปล่อย
ให้ล่วงเลยจนมาเริ่มต้นออมเมื่ออายุ 40 ปี จะต้องเพิ่มสัดส่วนเงินออมขึ้นไปถึง 20 - 25% และ
ต้องเพิ่มสัดส่วนเป็น 45 - 50% ถ้ามาเริ่มเมื่ออายุ 50 - 54 ปี
และถ้ามาเริ่มเมื่ออายุ 55 - 59 ปี ก็แทบจะต้องกันรายได้เกือบทั้งหมดในแต่ละเดือนมาไว้
เป็นเงินออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ หรือ ประมาณ 80 - 85% ของรายได้
ลองคิดดูเล่นๆ สมมติว่า ณ ตอนนี้เราอายุ 24 ปี และต้องการจะออมเงินไว้เพื่อเกษียณ
ตอนอายุ 60 โดยการนำ�เงินออมไปลงทุนและได้รับอัตราผลตอบแทนที่ 10% ต่อปี ซึ่งเงิน
หลังเกษียณอายุที่เราต้องการจะมีคือ 16,300,000 บาท หากเราเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุเท่านี้
เท่ากับว่าเราจะมีระยะเวลาออมเงินทัง้ สิน้ 36 ปี และนัน่ ทำ�ให้เราออมเงินเพียงเดือนละประมาณ
3,875 บาท เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถคิดได้จาก

                   
                   
าวที่สำ�คัญ
    ก้       
คือ

“การเริ่มต้น”

16,300,000 บาท
0.83% ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 0.0083
432 เดือน (60 ปี - 24 ปี × 12 เดือน)
16,300,000  =  PMT × (1+1)n - 1
        i
= PMT × (1+0.0083)432 - 1
        0.0083
= PMT × 36.056 - 1
  0.0083
= PMT × 35.056
0.0083
PMT = 16,300,00 x 0.0083
         35.056
= 3,874.71

ซึ่งถ้าตอนนั้น เงินเดือนของเราคือ 35,000 บาท เท่ากับว่าเราจะเก็บเงินออมเพียง 11%
ของรายได้ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสำ�หรับเกษียณ
เมื่อมีแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณที่ชัดเจนแล้ว จากนี้ไปคือ ก้าวที่สำ�คัญ เพราะมันคือ
“การเริ่มต้น” ซึ่งการวางแผนที่ดี แต่ไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่มีประโยชน์
และถ้ า คิ ด ว่ า การเริ่ ม ต้ น ทำ � ได้ ย ากแล้ ว การรั ก ษาวิ นั ย ในการออมอาจจะยากกว่ า
เพราะหลายคนเริ่มต้นไปได้ระยะหนึ่งก็มักจะมี “เหตุขัดข้อง” ทำ�ให้แผนการออมเพื่อวัยเกษียณ
สะดุดอยู่เรื่อย
เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดี ทำ�ใจให้
มั่นคง โดยเฉพาะเมื่อเห็นตัวเลขเงินออม
เพื่ อ วั ย เกษี ย ณเติ บ โตเป็ น เงิ น ก้ อ นใหญ่
อย่ า หวั่ น ไหวใจอ่ อ นยอมถอนเงิ น ออม
ออกมาใช้จ่ายเสียก่อนที่จะถึงเวลาแก่
ท่องไว้ให้ขึ้นใจว่า เราต้องเดินหน้า
ต่อไปให้สุดทาง อย่ายอมแพ้ (ใจตัวเอง)
อย่างเด็ดขาด
วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์เงินเดือน
“ออมต่ อ ไปไม่ ห ยุ ด ” คื อ การออมอย่ า ง
สมํ่ า เสมอ โดยการตั ด บั ญ ชี เ งิ น เดื อ น
ทุกเดือน เพื่อรักษาวินัยการออม

นอกจากนี้ ในระหว่างทางที่เดินหน้า
ตามแผนการออมควรจะทบทวนและปรับปรุง
แผนการออม อย่างน้อยๆ ปีละ1 ครัง้ เพือ่ จะ
ได้รู้ว่า เราสามารถออมได้ตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ หรือควรจะปรับปรุงแผนการออม
อย่างไรบ้าง
สำ�หรับคนที่เดินหน้าตามแผนการออม
มาระยะหนึ่ ง แล้ ว ยั ง รู้ สึ ก ว่ า ห่ า งไกล
ความเป็นจริงก็อย่าเพิ่งตกใจ (จนเกินไป)
เพราะอย่ า งน้ อ ยยั ง พอมี ท างออกอยู่ บ้ า ง
โดยการปรั บ ปรุ ง แผนการเกษี ย ณเล็ ก ๆ
น้อยๆ เช่น  

101

จำ�นวนเงินที่ต้องการในอนาคต
อัตราผลตอบแทน
จำ�นวนเดือนที่ออม (จนถึงเกษียณอายุ)
จำ�นวนเงินออมต่อเดือน (PMT)

กำ � หนดเวลาเกษี ย ณให้ ช้ า ลง : โดยจากเดิ ม หาผลตอบแทนให้มากขึ้น : จาก
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เราอาจจะตั้งความหวังที่จะเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี จำ�นวนเงินออมที่มีอยู่เดิม แทนที่
อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็น 60 ปี หรือ 75 ปี จะฝากไว้ ใ นบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ที่
เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการออมเงินให้นานขึ้น
ให้ ด อกเบี้ ย น้ อ ยก็ อ าจจะต้ อ งเริ่ ม
เพิ่มเงินออมให้มากขึ้น : อาจจะต้องหารายได้ ขยั บ ขยายมาหาการลงทุ น ที่ ใ ห้
พิ เ ศษเพิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะทำ � ให้ เราสามารถออมเงิ น ได้ ผลตอบแทนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
มากขึ้น หรืออาจจะประหยัดมากขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ ต้ อ งพิ จ ารณาความเหมาะสม
ในประเด็นอื่นๆ ด้วย เช่น เมื่ออายุ
มีกินมีใช้ในวันข้างหน้า
ลดมาตรฐานการใช้ ชี วิ ต : แทนที่ จ ะใช้ ชี วิ ต มากขึ้ น เข้ า ใกล้ เ กษี ย ณมากขึ้ น
ในมาตรฐานแบบเดิม ซึง่ ต้องมีเงิน 70% ของค่าใช้จา่ ย ก็ ไ ม่ ค วรนำ � เงิ น ออมไปลงทุ น ที่ มี
เดื อ นสุ ด ท้ า ย ก็ อ าจจะต้ อ งปรั บ ลดจำ � นวนเงิ น ที่ ความเสี่ยงสูงเกินไป
คาดว่าจะใช้ต่อเดือนลง หรืออาจจะวางแผนย้ายไป
อยู่ในที่ที่มีค่าครองชีพตํ่าลง มีค่าใช้จ่ายน้อยลง

ข้อผิดพลาด 7 ประการ
ในการวางแผนทางการเงินเพือ่ วัยเกษียณ

1
2
3

เริม่ วางแผนช้าเกินไป ซึง่ คนทัว่ ไปมักจะ
เริ่มคิดเรื่องการวางแผนเกษียณเมื่อ
อายุ 41-50 ปี ซึ่งช้าเกินไป
มั่นใจเกินไป ทั้งๆ ที่ไม่เคยวางแผนเพื่อ
การเกษียณ แต่กลับมั่นใจว่าคุณภาพ
ชีวติ หลังเกษียณจะใกล้เคียงหรือดีกว่า
ปัจจุบัน
ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะเรือ่ งความเสีย่ งในการลงทุน
และผลกระทบจากเงินเฟ้อ

4
5
6
7

ประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ง เกษี ย ณ
น้อยเกินไป
ประมาณอายุขัยเฉลี่ยน้อยเกินไป
ทำ � ให้ อ อมเงิ น ไว้ ไม่ เ พี ย งพอและ
มีโอกาสที่เงินออมจะหมดก่อนที่จะ
สิ้นอายุขัย
ออมเงินไว้น้อยเกินไป
ต้องการเกษียณอายุก่อนกำ�หนด
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ว างแผนการเงิ น สำ � หรั บ
หลังเกษียณ

แหล่งเงินได้
หลังเกษียณ

ถ้าใครยังมึนๆ งงๆ ไม่รู้ว่า จะไปหาเงินตั้งหลายล้านมาจากไหน ไว้ใช้ในวัยเกษียณ ให้เวลา
ทำ�ใจสักครู่ จากนัน้ ก็สดู หายใจเข้าลึกๆ แล้วมาดูกนั ว่า หลังเกษียณเราจะมีรายได้มาจากไหนได้บา้ ง

ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องเตรียมตัว ไม่ต้องวางแผน เพราะอย่างน้อยที่สุดผู้สูงอายุทุกคนก็จะมี
สิทธิได้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยจะจ่าย
แบบรายเดือน ในอัตราที่กำ�หนดไว้ในแต่ละช่วงอายุ
อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท
คงไม่ต้องถามว่า เงินจำ�นวนนี้จะพอเลี้ยงตัวเองในวัยชราหรือไม่
หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง ติดตามได้ทเ่ี ว็บไซค์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ www.egov.go.th

2. กองทุนประกันสังคม
ในฐานะ “ลูกจ้าง” ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของบริษัทเล็กๆ หรือ บริษัทใหญ่ๆ อย่างน้อยจะต้อง
มี “ประกันสังคม”
ส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจแค่วา่ ประกันสังคมมีประโยชน์แค่สามารถใช้บริการรักษาพยาบาลฟรี
เวลาเจ็บป่วยเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว ในจำ�นวนเงินที่เราและนายจ้างช่วยกันจ่ายสมทบให้กองทุน
ประกันสังคมนั้น ส่วนหนึ่งถูกแบ่งออกไปเป็นเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
วันที่เราเกษียณ (ในความหมายของประกันสังคม คือ เมื่อเรามีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์)
เราจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ บำ�นาญ และบำ�เหน็จ
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1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สิทธิรับเงินบำ�นาญชราภาพ จะเกิดเมื่อเราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ครบตามเงื่อนไข คือ
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน (เท่ากับ 15 ปี) ไม่วา่ ระยะเวลา 180 เดือน
นั้น จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
ถ้าครบตามเงื่อนไขนี้ เราจะได้เงินบำ�นาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา 20% ของ
ค่าจ้างเฉลีย่ 60 เดือนสุดท้าย (สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) แต่ถา้ จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน
ได้รับเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทมาตลอด และส่งเงินสมทบ
มาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด จะได้รับบำ�นาญ
เดือนละ 4,125 บาทไปตลอดชีวิต
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เงินบำ�เหน็จชราภาพ
ส่วนแรก   คือ ช่วง 15 ปีแรกที่ส่งเงินสมทบ ได้เงินบำ�นาญ 20% ของรายได้เฉลี่ย
ส่วนที่สอง คือ ช่วง 15 ปีหลังจะได้เงินบำ�นาญเพิ่มอีก 7.5% ของรายได้เฉลี่ย
รวมเป็นอัตราเงินบำ�นาญ 27.5% ของ 15,000 บาท = 4,125 บาท/เดือน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ได้รับบำ�นาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือน
นั บ แต่ เ ดื อ นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น บำ � นาญชราภาพ ทายาทจะได้ รับ เงิ น บำ � เหน็ จ ชราภาพ
จำ�นวน 10 เท่าของเงินบำ�นาญรายเดือน
แต่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและมี
อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย จะได้สิทธิรับเงิน
บำ�เหน็จชราภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
    • กรณีจ่ายเงินสมทบตำ�กว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำ�เหน็จชราภาพเท่ากับจำ�นวน
เงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน
ตามที่สำ�นักงานประกันสังคมกำ�หนด
แต่แม้ว่า จะมีเงินบำ�เหน็จหรือบำ�ราญจากประกันสังคมก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะนี่เป็น
เพียงแค่ “สวัสดิการขั้นพื้นฐาน” สำ�หรับอาชีพลูกจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นจำ�นวนที่เล็กน้อยมาก
เมื่อเทียบกับมาตรฐานชีวิตหลังเกษียณในแบบที่เราฝันไว้

3. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

สำ�หรับข้าราชการ จะต้องสะสมเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3% ของเงินเดือน (สามารถออมเงิน
สะสมส่วนเพิ่มได้อีก 1 - 12% และเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วไม่เกิน 15% ของรายได้)
และรัฐบาลจะสมทบให้อีก 3%
หากเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เราสามารถเลือกได้ว่า จะออมเงินไว้ในกองทุนเดือนละ
กีเ่ ปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ซึง่ มีตงั้ แต่ 2-15% และนายจ้างจะช่วยสมทบเงินให้อกี จำ�นวนหนึง่ ตาม
เงื่อนไขของแต่ละบริษัท
แต่ไม่ใช่ “มนุษย์เงินเดือน” ทุกคนจะโชคดี เพราะไม่ใช่บริษัททุกแห่งที่จะมีกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ
ดังนั้น หากโชคดีได้อยู่ในองค์กรที่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ก็อย่าลังเลที่จะสมัครเป็นสมาชิก
กองทุน และถ้าจะให้ดีถ้ามีอัตราการจ่ายเงินสะสมให้เลือก ก็ควรจะเลือกสะสมในอัตราที่สูงที่สุด
เพราะนอกจากจะเป็นการออมเพือ่ วัยเกษียณแล้ว เรายังเหมือนได้เงินเดือนเพิม่ ขึน้ จากการสมทบ
ของนายจ้างอีกด้วย
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เป็นโชคดีอีกอย่างหนึ่งของการเป็นมนุษย์เงินเดือน
คือ “กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ” สำ�หรับพนักงานบริษทั เอกชน
หรื อ “กองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการ” (กบข.)
สำ � หรั บ ข้ า ราชการ เพราะทั้ ง สองกองทุ น นี้ ถื อ เป็ น
ความใจดีของนายจ้าง ที่ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้ลูกจ้าง
ได้มเี งินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยนอกจากเราออมด้วย
ตัวเองแล้ว นายจ้างจะช่วยออกเงินให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

ถ้าเราเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ที่สะสมเงินเข้ากองทุนนี้ตั้งแต่อายุ 25 ปี โดยสะสม 3%
ของเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท และนายจ้างสมทบให้ 3% โดยสมมติว่าเงินเดือนเพิ่ม
ปีละ 5% และกองทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4%
ในวันที่เราอายุครบ 60 ปี เราจะมีเงินในกองทุนประมาณ 1.2 ล้านบาท
กรณีเป็นข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุน เมื่อเกษียณอายุ สามารถเลือกรับบำ�เหน็จ หรือ
บำ�นาญก็ได้ โดยมีทางเลือกดังนี้

ทางเลือก
บำ�นาญ

เงินที่จะได้รับ		

เงื่อนไข

เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ
          ≤ 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย
50

บำ�เหน็จ      เงินเดือนเดือนสุดท้าย × อายุราชการ            ตามเงื่อนไขของราชการ
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สำ�หรับหลายคนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ กลับกลายเป็นกับดัก เพราะเมือ่
คิดว่า มีเงินออมอยูใ่ นกองทุนนีแ้ ล้วก็มกั จะชะล่าใจ ไม่คดิ ถึง
การออมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม ซึ่งในท้ายที่สุด เงินจาก
กองทุนอาจจะไม่มากพอสำ�หรับชีวิตหลังเกษียณก็ได้

“สะสมเงิน
ให้เต็มสิทธิ
ที่บริษัทให้”

Employee’s Choice คือ คำ�ตอบ
แทบไม่น่าเชื่อว่า เงินเดือนจำ�นวนไม่มากนักที่ถูกหักออกไปออมไว้ ในเงินกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพทุกๆ เดือนจะมีจำ�นวนรวมกันได้มากขนาดนี้
แต่พอเหลือบไปเห็น “ผลตอบแทน” ในแต่ละปี กลับทำ�ให้หัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม เพราะ
เงินแทบจะไม่งอกเงยขึ้นมาเลยในแต่ละปี และแทบไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการเอาชนะเงินเฟ้อเลย
แค่ชนะดอกเบี้ยเงินฝากก็เก่งแล้ว และเชื่อว่า กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในสภาพ
เดียวกัน
นั่นเพราะกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นเงินออมของคนทั้งบริษัท ทำ�ให้คณะกรรมการ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพต้องระมัดระวังในการกำ�หนดนโยบายลงทุน ที่ “ปลอดภัยไว้ก่อน”
เพื่อเน้นรักษาเงินต้นและอาจจะมีการลงทุนในหุ้นอยู่บ้าง แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงทำ�ให้
ผลตอบแทนที่ออกมาไม่ประทับใจ “วัยรุ่น” เท่าไร

1. ศึ ก ษาและทำ � ความเข้ า ใจนโยบาย
การลงทุ น แต่ ล ะนโยบายที่ เ ราสามารถ
ลงทุนได้ เช่น แต่ละนโยบายลงทุนอะไร มีความ
เสี่ ย งมากแค่ ไ หน ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่า นมามี
ผลตอบแทนเป็นอย่างไร และข้อมูลทีส่ �ำ คัญอืน่ ๆ

2. ทำ � แบบประเมิ น ความเสี่ ย ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบาย หรือ
เลือกแผนการลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ�ไว้ว่า
เราควรเลือกลงทุนอะไร

3. เลือกนโยบาย หรือแผนการลงทุนที่กองทุนมีให้เลือก หรือจัดสัดส่วนการลงทุนเอง
ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. ลงนามยืนยันการเลือกนโยบาย หรือสัดส่วนการลงทุน เพือ่ ส่งให้บริษทั จัดการไปดำ�เนินการ
ลงทุนตามที่สมาชิกเลือกต่อไป
การเลือกนโยบายการลงทุน หรือจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเราเองเป็นเรือ่ ง
ที่สำ�คัญมาก เพราะหากเราเลือกนโยบายที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำ�ให้เงินสำ�หรับการเกษียณ
ก้อนนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เช่น
ถ้าลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป ทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงใกล้เกษียณแล้ว อาจจะทำ�ให้ขาดทุน
จำ�นวนมากจนเงินมีไม่พอใช้ ในวัยเกษียณ
ถ้าลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ�เกินไป ทั้งๆ ที่อายุยังไม่มาก อาจจะทำ�ให้ ได้ผลตอบแทนน้อย
เกินไป เงินงอกเงยได้น้อยไม่เพียงพอสำ�หรับวัยเกษียณ
เพราะฉะนั้ น สิ่ ง สำ � คั ญ ในการเลื อ กลงทุ น ในแบบ Employee’s Choice คื อ
“อย่าทำ�ตามใคร”
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เพราะฉะนัน้ คงจะดีกว่า ถ้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนได้มสี ทิ ธิ
เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง หรือ ได้ลงทุนในแบบที่ตัวเองต้องการ เพราะเรา
แต่ละคนมีความชอบ มีความเชื่อ และมีปัจจัยส่วนตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งนำ�ไปสู่รูปแบบการลงทุน
ที่แตกต่างกันด้วย
คงไม่มีใครสามารถกำ�หนดรูปแบบการลงทุนของตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง เพราะฉะนั้น
คงจะดีถา้ เราได้เลือกการลงทุนสำ�หรับการเกษียณทีเ่ หมาะกับตัวเราด้วยตัวเราเอง ซึง่ ในปัจจุบนั
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสามารถเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนเลือกนโนบายการลงทุนได้เอง
โดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า Employee’s Choice
เมื่อได้โอกาสเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราแล้ว หลายคนก็เริ่มมีคำ�ถามว่า
“แล้วเราเหมาะกับนโยบายการลงทุนแบบไหน” จะเลือกลงทุนอะไรดี

4. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ หรือ RMF เป็นกองทุนทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ช่วยสร้างวินยั ในการออม
ระยะยาว ไว้เป็นรายได้หลังเกษียณอีกแหล่งหนึง่ โดยการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี เพือ่ เป็นการ
กระตุ้นให้เราเริ่มออมและเดินหน้าออมอย่างจริงจัง
เพราะฉะนั้น ในแผนการออมเพื่อการเกษียณ แทนที่จะไปออมหรือลงทุนในช่องทางอื่น
ควรจะคิดถึงการลงทุนในกองทุน RMF เป็นอันดับแรก เพราะนอกจากจะได้ออมตามแผนแล้ว
ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นของแถมอีกด้วย
แต่การลงทุนใน RMF ทีจ่ ะได้สทิ ธิลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นการลงทุนตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดไว้
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5. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
จริงๆ แล้ว การทำ�ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ เป็นการออมเพือ่ วัตถุประสงค์ใดก็ได้ เพราะ
เป็นการออมระยะยาว ที่แม้ว่าจะให้ผลตอบแทนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการออมและการลงทุน
ประเภทอื่น แต่จุดเด่นของประกันคือ เราจะสามารถมีเงินออมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าเรา
จะเสียชีวิตไปก่อน
ผลตอบแทนหรือเงินปันผลทีจ่ ะได้จากการทำ�ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ มีอยูห่ ลายอย่าง เช่น

1. เงินคืนระหว่างชำ�ระเบี้ย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

2. ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทน กรณีที่ไม่รับ

เงิ น คื น ระหว่ า งชำ � ระเบี้ ย บริ ษั ท ประกั น
จะให้ ด อกเบี้ ย เหมื อ นกั บ การฝากประจำ �
ไว้ กับธนาคาร ซึ่ง อัตราจะแตกต่างกัน ไป
แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทแต่ละแห่ง
3. เงินจ่ายคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด ซึ่งเป็นเงิน

ก้อนใหญ่ที่จะได้รับเมื่อครบสัญญา
นอกจากนี้ เบีย้ ประกันยังสามารถนำ�ไป
หักลดหย่อนภาษีเงินได้ สำ�หรับเบี้ยประกัน
ชีวิตที่มีระยะเวลาประกัน 10 ปีขึ้นไป สูงสุด
100,000 บาท
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ของทุนประกัน มีทั้งเงินคืนทุกปี ทุก 2 ปี
ทุก 3 ปี แล้วแต่เงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งนำ�มา
ใช้เป็นรายได้ในวัยเกษียณได้

ance
Insur

6. ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
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ประกันชีวติ แบบบำ�นาญเป็นประกัน
รูปแบบใหม่สำ�หรับประเทศไทย เพราะ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเบีย้ ประกันภัย
ออกมาเมื่อต้นปี 2553
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
จะต่างจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ที่เราคุ้นเคยกัน เพราะประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์จะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงิน
ก้อนเมื่อครบกำ�หนดสัญญา (อาจจะมี
เงินปันผลระหว่างทางบ้างเล็กน้อย) แต่
ถ้าเป็นประกันชีวิตแบบบำ�นาญจะทยอย
จ่ายผลประโยชน์เป็นงวดๆ หลังจากเรา
อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่แบบของ
กรมธรรม์
เพราะฉะนั้ น ประกั น ชี วิ ต แบบ
บำ�นาญจึงเป็นการรับประกันว่า เราจะมี
รายได้ ป ระจำ �  สม่ําเสมอ และต่อเนื่อง
หลังจากที่เกษียณอายุแล้ว

โดยที่เราสามารถแบ่งช่วงเวลาของ
ประกันชีวิตแบบบำ�นาญออกเป็น 2 ช่วง
คือ “ช่วงก่อนรับเงินบำ�นาญ” ซึ่งจะเป็น
ช่วงที่เรามีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกัน จ่ายไป
เรือ่ ยๆ ไม่มผี ลตอบแทนระหว่างทาง ไม่มี
การจ่ายเงินปันผล และช่วงเวลานี้จะไป
สิ้นสุดเมื่อวันที่เราเกษียณอายุ
ช่วงเวลานับจากวันที่เกษียณอายุ
หรือปีที่ครบเวลาในการจ่ายเบี้ยประกัน
จะเรียกว่า “ช่วงรับเงินบำ�นาญ” ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
เพราะนับจากวันนี้ไปจนถึงอายุ 85 ปี
เป็นอย่างน้อย บริษทั ประกันมีหน้าทีจ่ า่ ย
เงินบำ�นาญให้เรา
นอกจากนี้ หากต้ อ งการนำ � เบี้ ย
ประกันแบบบำ�นาญไปลดหย่อนภาษี จะ
ต้องซือ้ กรมธรรม์ทมี่ คี วามคุม้ ครองตัง้ แต่
10 ปีขึ้นไป และต้องระบุให้ชัดเจนว่า
เป็ น “ประกั น แบบบำ � นาญที่ ใช้ สิ ท ธิ
หักลดหย่อนได้”

ม
กองทุนรว งชีพ
ย
้
ี
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ประกัน
แบบบำ� ชีวิต
นาญ

ทั้งกองทุน RMF และ ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ ต่างเป็นการออมเพื่อการเกษียณ
เหมือนกัน ได้สิทธิลดหย่อนภาษีแบบเดียวกัน อยากจะออมทั้งสองอย่างก็เกรงว่าจะเกิน
กำ�ลัง แล้วทีนี้จะเลือกแบบไหนต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1. ความคุ้มครอง
ข้อดีขอ้ หนึง่ ของประกันชีวติ แบบบำ�นาญ ก็เหมือนกับประกันอืน่ ๆ คือ ให้ความคุม้ ครอง
กรณีทเ่ี ราเสียชีวติ ก่อนจะครบกำ�หนดตามกรมธรรม์ ทายาทจะได้เงินประกันจำ�นวนนี้ไป
แต่ถ้าเป็นกองทุน RMF ทายาทจะได้รับเฉพาะเงินที่เราลงทุนไปบวกกับผลตอบแทน
ที่งอกเงยขึ้นมาเท่านั้น
2. รายได้หลังเกษียณ
เมือ่ เราอายุครบ 55 ปี เราจะสามารถขายหน่วยลงทุนกองทุน RMF ได้ โดยไม่ผดิ เงือ่ นไข
ทางภาษี โดยทีเ่ ราจะขายออกมาให้ ได้เป็นเงินก้อน หรือทยอยขายก็ ได้ แต่ถา้ เป็นประกัน
แบบบำ�นาญ จะเริ่มจ่ายเงินบำ�นาญเป็นรายงวดตามที่กำ�หนดไว้
3. โอกาสที่เงินจะงอกเงย
กองทุน RMF มีให้เลือกหลากหลายนโยบาย เราสามารถเลือกลงทุนที่มีโอกาสให้
ผลตอบแทนได้มากกว่า โดยเฉพาะหากเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุยังไม่มาก
เพราะทำ�ให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้
4. ความสามารถในการหารายได้
เงื่อนไขในการลงทุนของกองทุน RMF คือ ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้
หรือ 5,000 บาท และในปีที่ไม่มีรายได้ก็สามารถพักการลงทุนได้ แต่ถ้าเป็นประกัน
ชีวิตแบบบำ�นาญ ที่ต้องชำ�ระเบี้ยประกันเป็นรายปี ทำ�ให้ ไม่สามารถหยุดจ่ายเบี้ยได้

111

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ vs ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
เลือกซื้ออะไรดี

อีกไกลแค่ไหน

กว่าจะใกล้ (เป้าหมาย)
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ถ้าถามว่า ตอนนี้มีเงินออมสำ�หรับเกษียณไว้สักเท่าไรแล้ว ก็พอจะบอกได้ แต่ที่ไม่แน่ใจ คือ
ไม่รู้ว่าจะมากพอสำ�หรับวัยเกษียณจริงๆ หรือไม่ หรืออีกไกลแค่ไหนกว่าที่เงินออมของเราจะ
เข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้
คำ�ตอบนี้หาได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education
เลือกเมนู “เรียนรูก้ ารลงทุน”แล้วเข้าไปที่ “โปรแกรมคำ�นวณ” หัวข้อ “ออมเท่าไหร่พอใช้เกษียณ”
จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ลงไป ทั้งอายุ รายได้ แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ และ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ประมวลผล” ระบบจะบอกได้ทันทีว่า
เรามีเงินออมเพียงพอทีจ่ ะใช้ในวัยเกษียณแล้วหรือยัง (ไม่รวมเงินบำ�นาญ) และทีพ่ เิ ศษกว่านัน้ คือ
ถ้าเรายังมีไม่มากพอจะต้องออมเพิ่มขึ้นอีกเดือนละเท่าไร
มีเวลาเก็บเงิน

ปัจจุบันอายุ

ปี

ถึงเวลาใช้เงิน

จะเกษียณตอนอายุ

เงินเดือนปัจจุบัน

บาท/เดือน

หลังเกษียณต้องการใช้เงินเดือนละ

ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

บาท/เดือน

ต้องการเหลือเงินไว้เป็นมรดก

เงินสะสมเพื่อเกษียณอายุ
ที่มีอยู่ตอนนี้
อัตราผลตอบแทนจากการออม/
ลงทุนก่อนเกษียณ

บาท
% ต่อปี

ปี

สิ้นอายุขัย

บาท/เดือน
		

บาท

อัตราเงินเฟ้อ

% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนจากการออม/
ลงทุนหลังเกษียณ

% ต่อปี

ทีนี้ได้เวลาลุ้นระทึกกันแล้วว่า ตอนนี้เรามีเงินพอแล้วหรือยัง และถ้าผล
ออกมาว่า ยังไม่พอต้องรีบเดินหน้าวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณทันที เพราะ
การวางแผนเกษี ย ณไม่ ใช่ เรื่ อ งของคนใกล้เกษียณ แต่เป็นเรื่องของพวกเรา
“วัยทำ�งาน” ทุกคน และถ้ารอให้ใกล้เกษียณก็อาจจะสายเกินไป

สรุปทิ้งท้าย

Lesson
03

• เตรียมตัวเกษียณ
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำ�งาน
• ไม่มีคำ�ว่าเร็วเกินไปสำ�หรับการวางแผน
เพื่อการเกษียณ
• ยิ่งเริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณช้า
ยิ่งต้องออมมากขึ้น
• เดินหน้าแล้วอย่าถอยหลัง อย่านำ�เงินออม
  เพื่อเกษียณไปใช้ก่อนเกษียณ
• แค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังไม่พอ
ต้องลงทุนเพิ่ม
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วางแผนก่อนแก่

บทส่งท้าย
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จริงๆ แล้ว เป็นมนุษย์เงินเดือนแสนจะสบาย
ถึงเวลาเงินเดือนออกก็จะมีเงินโอนเข้ามานอนในบัญชี ไม่ตอ้ งลุน้ (ยกเว้นแต่วา่ โชคไม่ดี
ไปเป็นมนุษย์เงินเดือนในบริษัทที่ฐานะการเงินง่อนแง่น ที่อาจจะมีจ่ายบ้าง หยุดบ้าง)
แถมยังเป็นรายได้แบบคงที่ สมาํ่ เสมอ ทำ�ให้การบริหารจัดการเงินในกระเป๋าทำ�ได้งา่ ย
(จะมียากอยู่อย่างเดียว คือ กรณีที่รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย)
เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนทีอ่ ยูใ่ นองค์กรทีม่ น่ั คง ไม่มปี ญ
ั หาด้านการเงิน
และเงินเดือนของเรามากพอ ก็คงไม่แปลกอะไรที่เราจะรู้สึกสบายๆ กับการเป็นมนุษย์
เงินเดือน

ลองสมมติดูว่า ถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมา
แล้วไม่มีงานทำ�  ไม่มีเงินเดือน เปิดกระเป๋า
ไม่เจอเงิน กดเอทีเอ็มเห็นตัวเลขแค่หลักร้อย
หลักพัน... วันนั้นชีวิตเราจะเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้น “เงินทองต้องวางแผน”
ถ้ามีหนี้ต้องเร่งจัดการให้เรียบร้อย
จากนั้ น เดิ น หน้ า ออมเงิ น ให้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
พร้อมๆ กับศึกษาและหาช่องทางการ
ลงทุนเพื่อให้เงินออมเพิ่มค่า
และที่ขาดไม่ได้ คือ การวางแผนเตรียม
พร้อมสำ�หรับวัยเกษียณ
เราสามารถเริ่ ม ต้ น ได้ ง่ า ยๆ โดยใช้
เทคโนโลยี ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ เพราะตอนนี้
“ทุ ก อย่ า ง” อยู่ ใ นสมาร์ ท โฟน อยู่ ใ น
อินเทอร์เน็ต ทำ�ให้การออม โดยเฉพาะการออม
แบบอัตโนมัติทำ�ได้ง่ายและสะดวกมาก
และออมแบบไม่ รู้ ไ ม่ เ ห็ น ไปสั ก พั ก เรา
จะรู้สึกมีความสุขกับเงินออมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพราะเผลอแป๊บเดียวเงินก็งอกเงย มีเงินเก็บ
เป็นแสน
ที นี้ เ ราก็ ม าเริ่ ม ปฏิ บัติก าร ท.ท.ท. หรื อ
ทำ� ทัน ที กันได้เลย

แม้วา่ เราจะมุง่ มัน่ ตัง้ ใจไปให้ถงึ เป้าหมาย
ทางการเงินที่วางไว้ แต่อย่ากดดันตัวเองจน
ชีวิตไม่เป็นสุข  
บางที
ความสบาย
และความเคยชิน
ก็เป็นเหมือน

ดาบสองคม
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มนุษย์เงินเดือนแบบ “น้องเฟิรน์ ” สาวช่าง
ช้อป ก็เลยมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เต็มไปหมด
นอกจากนี้ มนุษย์เงินเดือนยังเป็นทีร่ กั ของ
เจ้าหนี้ ทำ�ให้มแี นวโน้ม “เป็นหนีง้ า่ ย” โดยเฉพาะ
หนี้ บั ต รเครดิ ต สิ น เชื่ อ บุ ค คล เพราะฉะนั้ น
ถ้าเผลอตัวเผลอใจไปนิดเดียวก็อาจติดกับดัก
อยู่ในวงจรหนี้ ที่กว่าจะรู้ตัวก็ยากจะแก้ไข
ในขณะที่ มนุษย์เงินเดือนแบบ “พีแ่ บงก์”
หนุ่มชอบโชว์ ก็มีอยู่ไม่น้อย
ถ้าถามเรือ่ งเงินพวกเขาไม่ได้เดือดร้อนเลย
สักนิด เพราะขอแค่มีกินมีใช้ไปทุกเดือน มีเก็บ
ออมเล็กน้อยให้พออุน่ ใจ แต่ถา้ ถามเรือ่ งลงทุน
พวกเขาจะส่ายหน้าไม่เพราะคิดว่า ไม่จำ�เป็น
และไม่สนใจ
แต่ไม่ว่า จะเป็นน้องเฟิร์น พี่แบงก์ หรือ
กลุ่มเพื่อนมนุษย์เงินเดือน คงจะมีแค่ไม่กี่คน
ทีค่ ดิ ถึงชีวติ ตอนแก่ เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งถามถึง
การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ขอแค่ชีวิต
สบายๆ ในวันนี้ก็ดีพอแล้ว
บางที ความสบายๆ และความเคยชินกับ
เงินเดือนประจำ�ที่เข้ามาแบบสมํ่าเสมอก็เป็น
ดาบสองคม เพราะมันอาจจะทำ�ให้เรา “วางใจ”
กั บ รายได้ ม ากเกิ น ไป และหลายคนถึ ง กั บ
“ติ ด กั บ ดั ก ความสบาย” ในการเป็ น มนุ ษ ย์
เงิ น เดื อ น จนลื ม คิ ด ถึ ง ความไม่ แ น่ น อน
ในอนาคตและมองข้ามการวางแผนการเงิน
โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ ที่ยัง
ไม่เคยผ่านวิกฤตรุนแรงจนต้องเจอกับภาวะ
เลิกจ้างกะทันหัน
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เราจะได้ยินบ่อยๆ ว่า เงินกับความสุขเป็นคนละเรื่องกัน หรือ ไม่ก็เงิน
ไม่สามารถซื้อความสุขได้ เพราะฉะนั้นถ้าต้องเลือกก็ขอเลือกที่จะมีความสุข
มากกว่าที่จะเลือกเงิน
แต่เราไม่จ�ำ เป็นต้องเลือกระหว่าง เงิน กับ ความสุข เพราะเราสามารถมีเงิน
และมีความสุขไปได้พร้อมๆ กัน
จริงอยู่ที่ เงินไม่สามารถซื้อความสุขทุกอย่างได้ เพราะเงินไม่สามารถซื้อ
สุขภาพที่ดี เงินไม่สามารถซื้อความรักความเข้าใจในครอบครัวได้
แต่เงินเป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้เราซื้ออาหารที่อยากกิน ซื้อของที่อยากได้
ซื้อบ้านที่เหมาะสม มีเงินรักษาเวลาเจ็บป่วย ทำ�ให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น
และช่วยให้คลายความวิตกกังวลไปได้หลายๆ เรื่อง
คนที่มีเงินมากไม่ได้หมายความว่า จะมีความสุขมาก และมีเงินมากก็ไม่ได้
หมายความว่าจะมีความทุกข์มาก
ขณะที่มีเงินน้อยไม่ได้หมายความว่า จะมีความสุขน้อย และมีเงินน้อย
ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะมีความทุกข์น้อย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องถึงกับรํ่ารวยเป็นอภิมหาเศรษฐี ขอแค่มั่งคั่งและมั่นคง
ในแบบของเรา มีความสุขในแบบของเรา แล้วเราจะเป็น “มนุษย์เงินเดือน

ที่มีความสุข”

ออมก่อน ใช้ที่เหลือ:
เงินเดือนออกเมื่อไรหักเงินออกไปออมหรือลงทุนก่อนเสมอ
ใช้จ่ายตามจำ�เป็น :
ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไป
จดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่าย :
จดไว้ติดตามพฤติกรรมทางการเงิน เงินหายไปไหนจะได้รู้
สำ�รองเงินเผื่อฉุกเฉิน :
มีเงินออมเผื่อไว้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
ไม่ก่อหนี้เกินกำ�ลัง :
ไม่มหี นีส้ บายทีส่ ดุ แต่ถา้ มีหนีภ้ าระผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 50% ของรายได้
พร้อมรับความเสี่ยง :
ทำ�ประกันภัย และประกันชีวิต ตามความเหมาะสม
ลงทุนเพิ่มค่าเงินออม :
เพิ่มโอกาสที่ทำ�ให้เงินงอกเงยได้มากกว่าและเร็วกว่าแค่ฝากธนาคาร
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่ :
เพื่อลดภาระภาษีที่ต้องจ่าย
วางแผนก่อนแก่ :
เตรียมพร้อมสำ�หรับชีวิตหลังเกษียณ ตั้งแต่วันที่ยังมีงานทำ�
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ :
หาช่องทางเพิ่มรายได้จากความชอบและทักษะที่มีอยู่
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To Do List

