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 ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยกำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำาลังเข้าสู่  

“สังคมผู้สูงอายุ” ภาระที่เพ่ิมขึ้นของผู้ที่อยู่ในวัยทำางานเพ่ือเลี้ยงดูวัยเด็กและวัยชรา 

มีมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในวัยทำางานจึงควรมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการวางแผน 

การเงินที่ดี โดยเฉพาะผู้ที่ทำางานประจำา หรือ “มนุษย์เงินเดือน” ที่ต้องแบกรับกับภาระ 

ค่าใช้จ่ายทั้งของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงยังต้องวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ 

ที่หลายคนมักจะมองเห็นเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความจริงแล้วเป็นเร่ืองสำาคัญที่ไม่ควร 

จะมองข้าม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญนี้ จึงเป็นที่มา 

ของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะในด้านการวางแผนทางการเงิน 

ใหแ้ก่ประชาชนอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ภีายใตส้ภาพสงัคมในปจัจบุนั

   คู่มือ “เงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็ม่ังคั่งได้” เล่มนี้ เป็นคู่มือที่ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำาขึ้นเพ่ือประชาชนวัยทำางาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมนุษย์เงินเดือน  

ใหส้ามารถใชเ้ปน็ “คูม่อืนำาทาง” ทีจ่ะนำาพาชวิีตของตนเองใหเ้ปน็มนษุย์เงนิเดอืนทีม่คุีณภาพ 

มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงิน ดิฉันเชื่อมั่นว่าคู่มือเล่มนี้ จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์

และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในการบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือน

ที่มีอิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยาก

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังว่า โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการวางแผน

ทางการเงินให้แก่ประชาชนไทย จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีประชาชนที่มี

อิสรภาพทางการเงิน มีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ

เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คือการเป็นมนุษย์เงินผ่อน”

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...เก็บเงินยังไงก็ไม่มีวันรวย”

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คิดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน”

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...ใช้เงินเดือนชนเดือน...สุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บ” ฯลฯ

 ทุกข้อที่กล่าวมานี้มนุษย์เงินเดือนแทบทุกคนย่อมรู้ดีว่าหมายถึงอะไร แต่ทั้งๆ ที่รู้เรา 

ก็ยังยอมที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนในแบบที่กล่าวมา แม้ว่าจะต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือน  

ใกล้สิ้นเดือนก็เหมือนใกล้สิ้นใจ รอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้เงินเดือนอีก แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไป

เร่ือยๆ ท้ังๆ ท่ีมีวิธีท่ีจะทำาให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนของเราอยู่ได้อย่างมีความสุขแบบไม่ต้องรอคอย 

สิ้นเดือนอีกต่อไป นั่นก็คือ “การวางแผนทางการเงิน” 

 คู่มือ “เงินทองต้องวางแผน  ตอน มนุษย์เงินเดือนก็ม่ังคั่งได้” เล่มนี้ จัดทำาเพ่ือให้ 

มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็น 

มนุษย์เงินเดือนที่มีความสุขและความมั่งคั่งไปพร้อมๆ กัน โดยเนื้อหาจะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ 

“หมดหน้ีมีออม” วิธีการปลดหนี้เพื่อที่จะทำาให้มีเงินออม “ลงทุนเพ่ิมค่า” โดยการนำาเงินออม 

ที่มีไปลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทน รวมไปถึง “วางแผนก่อนแก่” เพ่ือเตรียมตัวสำาหรับ 

การเกษียณอายุในอนาคต

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือ “เงินทองต้องวางแผน  

ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็ม่ังคั่งได้” เล่มนี้ จะมีส่วนช่วยทำาให้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายสามารถ

วางแผนการเงินของตนเองได้ เริ่มต้นลงทุนอย่างมีความสุข และกลายเป็นผู้มี “อิสรภาพ 

ทางการเงิน (Financial Freedom)” อย่างแท้จริงในอนาคต 
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 ไม่จริง... ใช่ไหม 
	 ใช่...	 มันไม่จริง	 แม้ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนรู้สึกว่า	 มันเป็นเรื่องจริงที่สุด	 เพราะทำางาน 
มาตั้งนานยังไม่มีเงินเก็บ	แถมยังมีแต่หนี้สินรุงรังเต็มไปหมด
	 แต่สิ่งหน่ึงที่พวกเรายังไม่รู้	 น่ันคือ “มนุษย์เงินเดือน ก็ม่ังคั่งได้”	 แถมยังเป็นความม่ังคั่ง 
อย่างมั่นคงอีกด้วย	ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีการวางแผนการเงินที่ดี
	 เพราะฉะนัน้ถา้เรายงัสนกุกบัการทำางานประจำา	และมุง่มัน่จะเป็นมนษุยเ์งนิเดอืนทีม่ัง่ค่ัง	
ก็ต้องคิดไว้เสมอว่า	“เงินทองต้องวางแผน”	โดยเริ่มจากทำาให้ “หมดหนี้”	และ	“มีออม” ให้ได้

01Lesson

หมดหนี้มีออม

เขาว่ากันว่า 
มนุษย์เงินเดือนไม่มีวันรวย 
หรือไม่ก็ มนุษย์เงินเดือน
ไม่มีวันที่จะมีอิสรภาพ

ทางการเงินได้

12



 

 

 ถึงจะบ่นกันทุกคืนวันอาทิตย์	 ก่อนจะ
ถึงวันจันทร์ที่แสนจะโหดร้าย	แต่จริงๆ	แล้ว
มนษุยเ์งนิเดอืนส่วนใหญเ่สพตดิความสบาย	
และความรู้สึกมั่นคง	
	 สบาย	 เพราะเช้ าตื่นมาก็แต่ งตัว 
แต่งหน้าไปทำางาน	 เย็นเลิกงานสนุกสนาน
กับปาร์ตี้	 เสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อน	 ถ้ายัง
ไม่หายเหนื่อยก็หาเวลาพักร้อนยาวๆ	 ไป 
ท่องเที่ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาทำางานใหม่
	 รู้สึกมั่นคง	 เพราะไม่ว่าฝนจะตกหรือ
ไม่ตก	 แดดจะออกหรือไม่ออก	 พอถึง 

 หนึง่ในคติประจำาใจคนทำางานทีใ่ชช้วีติ
แบบ	“สมดุล”	มักจะบอกว่า	ชีวิตนี้	“Work 
Hard, Play Hard”	 เพราะเวลาทำางานก็ 
ทุ่มสุดตัว	 แต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องจัด
หนักจัดเต็มไม่แพ้กัน		
	 แต่กับบางคนอาจมีคติประจำาตัวว่า	
“Work Hard, Pay Harder”	 โดยไม่รู้ตัว	
เพราะนอกจากจะทำางานหนักแล้วยังช้อปไม่ย้ัง 
จ่ายโดยไม่ได้ระวัง	 เพราะลืมคิดไปว่า	 
เงินแต่ละบาททีจ่า่ยออกไปแลกมาดว้ยพลงั 
แรงกายแรงสมองของเราทั้งนั้น	

ชีวิตติด 
‘กับดัก’

	 ทีนี้ก็ลองหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมา	
เพราะเราจะมาหากันว่า	 การทำางาน	 
1	ชัว่โมงของเรา	ไดค่้าจา้งกลบัคืนมาเทา่ไร
	 คิดง่ายๆ	ว่า	ในแต่ละวัน	เราทำางาน	
8	ชั่วโมง	เดือนละ	20	วัน	(โดยประมาณ)	
เท่ากับว่า	 ในแต่ละเดือนเราต้องทำางาน	
160	 ชั่วโมง	 เพื่อให้ได้เงินเดือนจำานวน	
XX,XXX	บาท	

• กับดักที่ 1 • 
Work Hard, Pay Harder 

วันเงนิเดอืนออกกจ็ะมเีงนิจำานวนหน่ึงเขา้
มานอนกองอยู่ในบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว	
ทั้งความสบาย	 และความรู้สึกมั่นคง	 
จึงกลายเป็นกับดักของมนุษย์เงินเดือน	
	 แต่กับดักของมนุษย์เงินเดือนไม่ได้
มีแค่สองอย่างนี้เท่านั้น	 เพราะกับดักที่ 
พวกเราจะติดแน่นทนนานกันมากที่สุด	
คงจะเป็น	“กับดักทางการเงิน”  
	 ลองดูสิว่า	เรากำาลังติดกับดักอันไหน
อยู่บ้าง	
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	 อย่าให้รู้นะว่าช่วงน้ีสมาร์ทโฟนรุ่นไหน	 สินค้า
ไอทีอะไรมาแรง	 เพราะถ้าเรารู้	 เราจะตามไปซื้อ	 
ก็เพราะ	“ไอทีเลิฟเว่อร์”	อย่างเราจะปล่อยให้ตัวเอง
ตกเทรนด์	หลดุกระแสไปไดอ้ยา่งไร...	เดีย๋วจะคยุกับ
เขาไม่รู้เรื่อง	
	 เสื้อผ้า	หน้าผม	รองเท้า	กระเป๋า	เครื่องประดับ	
ฯลฯ	 ต้องเป๊ะเว่อร์	 แฟชั่นแบบไหนกำาลังมา	 อย่า
ปลอ่ยใหเ้อาท.์..	เพราะเดีย๋วเราจะคยุกบัเขาไมรู่เ้รือ่ง	
	 นี่ยังไม่นับอีกสารพัด	 “เทรนด์”	 ที่ต้องอิน	 
ต้องมี	 ต้องโชว์	 ทั้งๆ	 ที่บางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งจำาเป็น 
ในชีวิตสักเท่าไร	 แถมยังดูดเงินในกระเป๋าออกไป 
แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย	
	 เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ยอมตกเทรนด์	 ออกนอก
กระแสบา้งกไ็ด	้ถา้มนัจะทำาใหช้วีติเบาขึน้	แตก่ระเป๋า
ไม่เบาตาม

	 สมมติวา่	“นอ้งเฟริน์”	เลขานกุารสาวสวย 
มีเงินเดือน	 32,000	 บาท	 ทำางานเดือนละ	 
160	ชั่วโมง	เท่ากับว่า	เธอได้รายได้ชั่วโมงละ	
200	บาท	(32,000	บาท	หารดว้ย	160	ชัว่โมง)	
	 เพราะฉะนั้นถ้าทุกเช้า	น้องเฟิร์นแวะซื้อ
กาแฟแบรนดด์งัแก้วละ	200	บาท	แปลวา่	เธอ
ต้องทำางาน	1	ชั่วโมง	เพื่อแลกกับกาแฟแก้วนี้	
	 หรือถ้าน้องเฟิร์นคิดจะซื้อกระเป๋า 
แบรนด์เนมใบละ	16,000	บาท	นอ้งเฟริน์ตอ้ง
แลกด้วยการทำางาน	80	ชั่วโมง	หรือ	10	วัน	
หรือ	2	สัปดาห์เต็มๆ	
	 และหวังว่า	 น้องเฟิร์น	 จะไม่ช่ืนชอบ
การ	 “ช้อปออนไลน์”	 เพราะการช้อปง่ายๆ	 

ใช้เวลาไม่กี่นาทีอาจจะแลกมาด้วยเวลา
ทำางานหลายชั่วโมง
	 เพราะฉะน้ัน	กอ่นควกักระเป๋าครัง้หน้า 
แทนท่ีจะถามคนขายว่า	“ของช้ินน้ีราคาก่ีบาท” 
ลองถามตัวเองเบาๆ	 ว่า	 “ของชิ้นน้ีราคา 
กี่ชั่วโมง” 
	 และคงจะดีกว่าถ้าเปลี่ยนคติประจำาตัว
จาก	Work	Hard,	Pay	Harder	มาเป็น	

เพ่ือให้รายได้ท่ีแลกมาด้วยพลังแรงงานของเรา 
ไม่ละลายหายไปกับการใช้จ่ายแบบไม่ยั้ง

Work Hard, Spend Less 
& Save More

• กับดักที่ 2 •

ชีวิตนี้ไม่มีตกเทรนด์
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	 สมยัน้ี	อะไรๆ	รดูปรืด้ๆ	ดูสะดวก
สบาย	จา่ยคลอ่งมอื	เพราะเวลาท่ีเงนิ
ไม่ได้ผ่านมือ	เราจ่ายง่ายขึ้น	

	 ไม่เชื่อลองคิดถึงความรู้สึก
ตอนที่หยิบเงินหม่ืนยื่นให้พนักงาน 
รับชำาระเงิน	 กับยื่นบัตรเครดิต	 
แบบไหนทีท่ำาใหเ้รารู้สกึเสยีดายเงนิ
มากกว่ากัน
	 ใช่ เลย	 เราจะรู้สึกเสียดาย
มากกว่าถ้าเราต้องจ่ายด้วยเงินสด	
แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตเราแทบจะ 
ไม่รู้สึกเลยว่า	 เงินบินออกจาก
กระเป๋าไปแล้ว	 และกว่าจะรู้สึก
เสยีดาย	(หรอืเสยีใจ)	กเ็มือ่เหน็ยอด
ใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละเดือน	
	 เมื่อใช้ง่าย	 สบายมือแบบนี้ 
บัตรเครดิต	 จึงกลายเป็นคำาตอบ
สำาหรับการใช้จ่ายในทุกวัน	 แต่จะ
เป็นคำาตอบที่ถูก	 หรือคำาตอบที่ผิด	
ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ต้องชั่งใจกันสักนิด

ว่า การใช้บัตรเครดิต
ครั้งนี้ เป็นคำาตอบ

ที่ ถูก หรือ ผิด

	 เพราะถ้าเราใช้บัตรเครดิตเพื่อ
ความสะดวกสบาย	ไม่จำาเป็นต้องพก
เงนิสด	ไดส้ทิธปิระโยชนบ์างอยา่งจาก
การใช้บัตร	 และที่สำาคัญ	 คือ	 มีเงิน
พร้อมจ่ายบัตรเครดิต	 ก็เป็นคำาตอบ
ที่ถูกต้อง
	 แต่ถ้าเราใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อ
สินค้าฟุ่มเฟือย	 ที่รู้ตัวว่าไม่มีเงินสด
พร้อมจ่าย	 ก็เป็นคำาตอบที่ผิด	 และ
อาจจะผิดมากขึ้นถ้าเราค้างชำาระ 
หรือชำาระได้แค่ข้ันตำา่	เพราะบัตรเครดิต 
ส่วนใหญ่จะเก็บดอกเบี้ยประมาณ	
20%	ต่อปี	
	 เพราะฉะนั้นก่อนจะหยิบบัตร
เครดิตยื่นให้พนักงานรับชำาระเงินไป

• กับดักที่ 3 •

บัตรเครดิต คือ คำ�ตอบ

Cashier
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	 มนุษย์เงินเดือน	 เนื้อหอมเสมอ	 ในสายตาของเจ้าหนี้	 เพราะรู้แน่ว่า	 ในแต่ละ
เดือนลูกหนี้จะมีรายได้เท่าไร	 ไม่ต้องลุ้นเหมือนคนที่ทำาอาชีพอิสระ	 ก็เลยมั่นใจว่า	
ถ้าเป็นหนี้แล้วจะมีเงินมาจ่ายให้ครบตามสัญญา
	 มนุษย์เงินเดือนก็เลยกู้เงินง่าย	 เป็นหน้ีง่าย	 โดยเฉพาะคนที่ทำางานประจำามา 
สักระยะ	ประวัติทางการเงินขาวสะอาด	 ไม่เคยค้างชำาระ	และไม่มีภาระหนี้เกินตัว	
จะยิ่งเนื้อหอมมากเป็นพิเศษ
	 เพราะอยู่ดีๆ	ก็จะมีคนใจดีโทรศัพท์มาหา	แล้วถามว่า	“พี่คะช่วงนี้พี่มีโครงการ
จะใช้เงินบ้างหรือเปล่าคะ	ทางเรา...	มีเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษมานำาเสนอ”	
	 แรกๆ	ทีเ่จอสถานการณ	์“คนใจด”ี มาเสนอเงนิกูใ้หถ้งึบา้นแบบนี	้อาจจะทำาให้
หัวใจเต้นแรง	แล้วคิดถึง	“ความจำาเป็นทางการเงิน”	สารพัดอย่างที่ลอยเข้าในหัว	
นัน่กอ็ยากได	้นีก่อ็ยากซือ้	กเ็ลยตกปากรบัคำาเสนอเงนิกูไ้ปงา่ยๆ	โดยไมไ่ดเ้ตรยีมตวั
เตรียมใจกับการเป็นหนี้

• กับดักที่ 4 •

เป็นหนี้ง่�ยนิดเดียว

ถ้าจำาเป็นต้องกู้เงิน
ขอให้เป็นการกู้เพื่อ
การใช้จ่ายที่จำาเป็น

	 เพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้	ขอให้ 
ปฏิเสธแบบสุภาพ	แล้วจากไปจะเหมาะกว่า	
	 และถ้าจำาเป็นต้องกู้เงิน	 ขอให้เป็นการกู้เพื่อการ 
ใช้จ่ายที่จำาเป็น	 และเมื่อเป็นหนี้แล้วต้องจ่ายคืน 
ตรงตามกำาหนด	

	 ท่ีสำาคัญ	 คือ	 ไม่กู้เกินความสามารถที่จะจ่ายได้	 เพราะ “เป็นหน้ีเกินตัว  
ง่ายนิดเดียว” 

มีโครงการ
จะใช้เงิน
บ้างหรือเปล่าคะ 
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	 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 
อยู่วันเดียว	คือ	วันเงินเดือนออก	เพราะหลังจากน้ัน 
ก็ต้องนำาไปจ่ายหน้ีบัตรเครดิต	 ที่แม้จะจ่าย 
แค่ขั้นตำ่าให้ครบทุกใบก็แทบจะไม่เหลือเงิน 
ให้กินให้ใช้แล้ว	

	 หลายคนเลยหาทางออกด้วยการไป 
กู้เงินก้อนมาปลดหนี้บัตรเครดิต...	 สบายใจ	
จ่ายหนี้ในแต่ละเดือนน้อยลง	
	 แตเ่วลาผา่นไปไมท่นัไร	หนีบ้ตัรเครดติก็
กลับมาเหมือนเดิม	เพราะเราแค่	“กู้หนี้ใหม่ 
มาจ่ายหนี้เก่า”	โดยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้จ่าย	
	 ในที่สุดเราก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ 
ติดอยู่ในวังวนแห่งหนี้
	 และกบัดกัน้ีจะยิง่ร้ายแรงมากข้ึน	ถา้เรา
เป็นหนี้จนเกินที่จะจ่ายไหว	จนเรียกว่าเข้าสู่
ภาวะ	“หนี้ท่วมหัว” 
	 เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่า	 	 เร่ิมเดินเข้าสู่
วงัวนแหง่หนี	้ตอ้งรบีถอนตวัโดยดว่น	หยดุใช้
บตัรเครดติทนัท	ีไมใ่หม้หีนีเ้พิม่ไปกวา่นี	้จาก
นัน้มุง่มัน่ประหยดัอดออม	และทยอยจา่ยหน้ี 
ที่มีจนหมด

• กับดักที่ 5 •

ติดในวังวนหนี้

	 บอกแล้วว่า	 มนุษย์เงินเดือนมักจะเนื้อหอมในหมู่เจ้าหนี้	 เพราะมีรายได้สมำ่าเสมอ	 
โดยเฉพาะถา้อยูใ่นองคก์รขนาดใหญ	่มคีวามมัน่คงทางการเงนิ	ทำาใหเ้ปน็หน้ีงา่ย	และเป็นหน้ี
ได้มาก	ถ้าไม่ระมัดระวัง
	 เพราะฉะนั้นที่เห็นว่า	นั่งเงียบๆ	แต่หนี้เพียบนะจ๊ะ
	 และถ้ายังน่ังเฉยๆ	ปล่อยให้หน้ีพอกพูนข้ึนเร่ือยๆ	สถานการณ์ทางการเงินของเราก็จะแย่ลง 
และการปลดหนี้จะยิ่งทำาได้ยากมากขึ้น	 ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่า	 กำาลังก้าวขาเข้าไปในวังวนหน้ี
ควรจะรีบลงมือแก้ไขทันที	 ถ้าเร่ิมรู้สึกว่า	 ภาวะการเงินของเราชักจะเริ่มตึงๆ	 เริ่มจ่ายหนี้ 
บัตรเครดิตได้ไม่เต็มจำานวน	 หรือจ่ายหนี้ช้ากว่ากำาหนด	 (แต่ยังไม่ถึงขั้นค้างชำาระ)	 ต้องรีบ 
แกไ้ข	เพราะสถานการณแ์บบนีถ้อืเปน็	“สญัญาณเตอืน”	วา่เรากำาลงัใชเ้งนิเกนิตวั	และกำาลงั
จะเข้าเขตอันตราย	

ก่อนจะมีหนี้
เกินตัว
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วิธีการเร่งจ่ายหนี้ มีอยู่ 2 แนวทางให้เลือก คือ 

1. เร่งจ่ายหน้ีดอกเบ้ียสูงๆ	 ให้หมดก่อน	 
ในกรณีท่ีเป็นดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก	เพราะ
วิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยลงไปได้มาก		

1. หยุดก่อหนี้ใหม่ เพราะปัญหาจะยิ่งหนัก
ขึ้นเรื่อยๆ	ถ้าเรายังไม่หยุดสร้างหนี้เพิ่ม	หรือ	
พยายามจะก่อหน้ีใหม่มาจ่ายหน้ีเก่า	 รวมถึง
การกดเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อไป
จ่ายหนี้บัตรเครดิตอีกใบ	

2. ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย	 พยายามลด 
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ำาเปน็	เพือ่ใหม้เีงนิเหลอืสำาหรบั
ชำาระหนี้มากขึ้น	

3. ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิต	 โดยเฉพาะถ้า
ปัญหาหนี้มีต้นตอมาจากบัตรเครดิต	 ก็ควรจะ
หักดิบเลิกใช้บัตรเครดิตไปได้เลย

4. ตัดใจขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป	 เพื่อ 
นำาเงินไปชำาระหนี้	

5. เรง่ชำาระหนีท่ี้มีอยู่ให้หมดเรว็ท่ีสุด	และอยา่
ปล่อยให้เป็นหนี้เสีย	 หรืออย่าให้ค้างชำาระเกิน	
3	เดือน	เพื่อรักษาประวัติการผ่อนชำาระที่ดีไว้

	 แต่ถ้าพยายามทำาทุกทาง
แล้วก็ยังไม่เห็นหนทางปลดหน้ี	เรา
อาจต้องมองหา	“ตัวช่วย”	ท่ีช่ือว่า	 
การรีไฟแนนซ์ หรือการปรับ
โครงสร้างหน้ี

2. เรง่จา่ยหน้ีท่ีเหลือยอดหน้ีคา้งชำาระน้อยสุด
ใหห้มดก่อน	ซึง่วธิกีารนีช้ว่ยสรา้งกำาลงัใจในการ
ปลดหนี้	เพราะจำานวนเจ้าหนี้จะลดลงเร็วกว่า

สิ่งที่เราควรจะทำาตั้งแต่ก่อนที่จะมีหนี้เกินตัว คือ 

สัญญาณ
เตือนภัย
ใช้เงินเกินตัว

เริ่มขัดสน

ต้องทนจ่าย

กระหายเงินกู้

เงินเริ่มตึงๆ	มือ	/	รายได้เริ่มไม่พอกับรายจ่าย

ผ่อนชำาระขั้นตำ่า	2-3	เดือนแล้ว

หยิบตรงโน้นมาโปะตรงนี้	แต่ยังพอหมุนเงินทัน

ชำาระขั้นตำ่าหลายเดือนแล้ว

เริ่มจ่ายช้า	/	ขาดจ่าย

ได้รับโทรศัพท์	/	หนังสือเตือนการชำาระเงินล่าช้า

หมุนจนหมด	หยดสุดท้าย	/	เริ่มกู้ตรงโน้นมาโปะหนี้ก่อนนี้

ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

ต้องหยิบยืม	/	กู้ทั้งในระบบและนอกระบบมาใช้จ่าย
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รีไฟแนนซ์

 

	 แม้ว่า	การกู้หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า	หรือการรีไฟแนนซ์	จะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่ดีที่สุด	
แต่ถ้าเป็นการรีไฟแนนซ์ที่ได้ดอกเบี้ยตำ่าลง	 หรือให้เง่ือนไขที่ดีกว่าสินเชื่อเดิม	 เช่น	 ผ่อนชำาระ 
ต่อเดือนน้อยลง	ก็น่าจะพอเป็นทางออกที่ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาหนี้ลุกลาม
	 แต่เมื่อรีไฟแนนซ์มาแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายไปพร้อมๆ	 กันด้วย	 เพราะ 
ไม่อย่างนั้นก็กลับไปสู่วังวนหนี้เหมือนเดิม	ด้วยมูลค่าหนี้ที่มากกว่าเดิม
	 นอกจากนี้	ก่อนจะรีไฟแนนซ์ต้องดูว่า	“คุ้ม”	หรือไม่ที่จะก่อหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า	โดยการ
เปรียบเทียบระหว่าง	 “อัตราดอกเบ้ียท่ีลดลง”	 กับ	 “ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์”  
ว่าอะไรที่ช่วยให้เราประหยัดได้มากกว่ากัน	

	 เพราะบางทีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการรีไฟแนนซ์ก็อาจจะมากกว่าดอกเบ้ียท่ีลดลงจากหน้ีก้อนเดิม
และถ้าคิดจะรีไฟแนนซ์ต้องทำาก่อนที่จะกลายเป็นหนี้เสีย	 เพราะการรีไฟแนนซ์ก็คือการขอ 
สินเช่ือใหม่	 ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาประวัติการชำาระเงินที่ผ่านมาของเราเช่นเดียวกับ
สินเชื่อทั่วไป

รีไฟแนนซ์

•		ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่า 
	 หลักประกัน	 (ในกรณีที่เป็นสินเชื่อ 
	 ที่มีหลักประกัน	เช่น	สินเชื่อบ้าน)
•	 ค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการทำา 
	 สญัญาเงนิกูก้บัผู้ใหส้นิเชือ่แหง่ใหม่

•	ค่าจดจำานองหลักประกัน
•	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำาประกัน
•	 ค่าปรับที่ต้องจ่ายให้เจ้าหนี้เดิม 
	 ในกรณีที่ยุติการกู้ก่อนระยะเวลา 
	 ที่ระบุไว้ในสัญญา

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการรีไฟแนนซ์	ประกอบด้วย
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	 อีกตัวช่วยหนึ่งที่คนเป็นหนี้อาจจะคิด
ไม่ถึง	 คือ	 การปรับโครงสร้างหน้ี	 หรือการ
เจรจาประนอมหนีก้บัเจา้หนี	้โดยไมต่อ้งรอให้
กลายเป็นหนี้เสีย	 และการเดินเข้าไปขอปรับ 
โครงสร้างหนี้ยังเป็นการแสดงความต้ังใจ 
ในการชำาระหนี้ของเราอีกด้วย

•	ขอลดยอดหนี้ลงบางส่วน	
•	ขอขยายเวลาการชำาระหนี้	
•	ขอลดจำานวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวด	
•	ขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไม่ผิดนัด	
•	ขอหยุดดอกเบี้ยและไม่คิดดอกเบี้ยระหว่าง 
		ที่ผ่อนชำาระ	
•	ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับกรณี	 
		ผิดนัดชำาระ	
•	ขอโอนหลักประกันเพื่อชำาระหนี้

	 แต่การปรับโครงสร้างหนี้ 	 หรือการ
ประนอมหนี้	 มีทั้งข้อดีและข้อเสีย	 โดยข้อดี	
คือ	 ช่วยลดแรงกดดันในการชำาระหนี้	 และ
การถูกทวงหนี้ 	 นอกจากนี้ 	 ในบางกรณี 
อาจจะได้ดอกเบี้ยที่ตำ่าลง

ปรับโครงสร้�งหนี้

 ข้อเสีย คือ	มูลค่าหนี้หลังจากการปรับ
โครงสร้างหนี้อาจจะเพิ่มขึ้น	 เพราะเจ้าหนี้
บางรายอาจนำาไปต่อยอดหนี้เดิม	 ดอกเบี้ย	
ค่าปรับ	ค่าทวงถาม	มารวมเป็นยอดหนี้ใหม่
	 นอกจากนี้ 	 การปรับโครงสร้างหนี้ 
อาจทำาให้ลูกหนี้เสียเปรียบหากไม่สามารถ 
ชำาระหน้ีตามสัญญาใหม่จนนำาไปสู่กระบวนการ
ฟอ้งรอ้ง	เพราะในสญัญาใหม่จะปรบัดอกเบ้ีย
ลดลง	 ซ่ึงมีความเป็นธรรมต่อลูกหน้ีแล้ว	
และการนำาหนี้หลายประเภทมารวมกัน
เป็นสัญญาใหม่อาจทำาให้อายุความยาวขึ้น	
เพราะหนี้แต่ละประเภทมีอายุความต่างกัน

	 เพราะฉะนัน้ลกูหนีท้ีเ่หมาะจะใชว้ธิกีาร
ปรับโครงสร้างหนี้	ควรจะ...

มีภาระหนี้ไม่มาก	 หรือทำาธุรกิจส่วนตัวที่
จำาเป็นต้องรักษาประวัติเครดิตที่ดีเอาไว้
สำาหรับการขอสินเชื่อสำาหรับธุรกิจ

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

เมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว	 เงินที่จะจ่าย 
	คืนหนี้ไม่ควรเกิน	30%	ของรายได้	

มั่นใจว่าจะสามารถจ่ายได้ตลอด	 ไม่หยุด
จ่ายกลางคัน

1. 

2. 

3. 

4. 

รูปแบบการเจรจา
ประนอมหน้ีมีหลาย
รูปแบบ เช่น
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	 แต่ถ้า “ไม่ทันแล้ว”	เพราะชีวิตหนี้ก้าวเข้า
สู่ระยะวิกฤติไปเสียแล้ว	
	 หนี้มากมายท่ีมีอยู่ เริ่มจะจ่ายช้ากว่า
กำาหนด	 จ่ายไม่ไหว	 และค้างชำาระไปแล้ว	 
แต่อย่าท้อ	เพราะยังพอมีทางออก
	 เพราะแมว้า่	ปญัหาจะลว่งเลยมาจนกลาย
เป็น	 “หน้ีเสีย” ไปแล้ว	 แต่เราก็ยังสามารถใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างหน้ี	และประนอมหน้ี	
ได้เช่นเดียวกัน	
	 แต่ถ้าปรับโครงสร้างหน้ีไปแล้ว	 ก็ยังไป 
ไม่รอด	 ต้องยอมกลายเป็นหน้ีเสีย	 เพราะไม่มี
ความสามารถในการผ่อนชำาระได้อีก	 สิ่งที่ 
จะเกดิข้ึนเปน็ขัน้ตอนตอ่ไป	คอื	สถาบนัการเงนิ
จะฟ้องร้องเพื่อให้ลูกหนี้ชำาระหนี้	
	 และแม้ว่า	 จะล่วงเลยมาจนถึงข้ันตอนน้ี	 
ก็อย่าถอย	อย่าหนี	 ให้เดินหน้าตามกระบวนการ
ต่อไป		
	 แตถ่า้วนัใดทีม่เีงนิเขา้มาจนคดิวา่	สามารถ
ชำาระหนี้ท่ีเหลือได้ถ้าเจ้าหนี้ใจดียอมปรับลด 
มูลค่าหนี้ลงมาบ้าง	 เราก็สามารถเข้าไปเจรจา
เพื่อขอลดหนี้ค้างชำาระได้	หรือเรียกว่า	แฮร์คัต	
(Hair	cut)	จะได้ชำาระหนี้ปิดบัญชี	
	 อย่างไรก็ตาม	การแฮร์คัตแบบนี้	โดยมาก
แล้วสถาบันการเงิน	 หรือหน่วยงานติดตาม
หนี้ของสถาบันการเงินจะเป็นคนยื่นข้อเสนอ 
มาให้	 (แต่ถ้าเราไม่ลองติดต่อเข้าไปก็ไม่มีทางรู้
ว่าจะได้รับส่วนลดหรือไม่)

เป็น ‘หนี้เสีย’ แล้ว 
แต่ยัง (มีท�ง) สู้

	 และส่ วน ใหญ่ จะ เป็ นหนี้ ที่ มี ก า ร 
ค้างชำาระมานาน	 โดยโอกาสท่ีจะได้ลดหน้ี
ค้างชำาระขึ้นอยู่กับการเจรจา	 และนโยบาย
ของแต่ละสถาบันการเงิน	
	 ถ้าสามารถเจรจาการลดหนี้เพื่อปิด
บัญชีได้แล้ว	 จะต้องได้รับหนังสือยืนยัน 
การปดิบญัชจีากสถาบนัการเงนิกอ่นทีจ่ะไป
ชำาระเงิน	และจะต้องชำาระเงินให้กับสถาบัน
การเงินเจ้าหนี้เท่านั้น	ไม่ใช่ชำาระให้ตัวแทน	
	 หลังจากนั้น	 สถาบันการเงินจะส่ง
เอกสารยืนยันการปิดบัญชีมาให้อีกครั้งหนึ่ง	
(ต้องเก็บรักษาใบเสร็จและเอกสารยืนยันนี้
เอาไว้ให้ดี)	จากนั้นรอเวลาอีก	1-2	เดือน	ให้
ไปตรวจสอบประวัติเครดิตที่เครดิตบูโรว่า	
สถาบันการเงินได้นำาส่งประวัติเครดิตที่ถูก
ต้องแล้วหรือยัง
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	 หลังจากนั้นก็เริ่มสร้างประวัติเครดิตที่ดีขึ้นมาใหม่	 โดยการชำาระหนี้ตรงเวลา	 และไม่ผิดนัด
ชำาระอีก	 เพราะทุกความเคล่ือนไหวในการชำาระหน้ีของเราจะถูกจัดเก็บไว้เป็นประวัติเครดิต	 
อยู่ในเครดิตบูโร
	 แม้จะไม่สามารถลบประวัติเครดิตที่ไม่ดีออกได้ในทันทีทันใด	 แต่ต้องอดทนรอเวลา	 เพราะ
สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลเครดิตให้กับเครดิตบูโรทุกเดือน	 และถ้าเรามีวินัยที่ดี	 และชำาระหนี้ 
ตรงเวลาแล้ว	ข้อมูลการชำาระหนี้ใหม่ที่ดีจะค่อยๆ	ทยอยเข้าไปแทนที่ประวัติไม่ดี	มากขึ้นเรื่อยๆ	
	 จนกระทั่งเวลาผ่านไป	3	ปี	(หรือ	5	ปี	แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ)	ข้อมูลเครดิตที่ไม่ดี	ผิดนัด
ชำาระ	จะทยอยหายไปจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร	แล้วประวัติเครดิตจะกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง
	 แต่ถ้าไม่มีการแก้ไข	ไม่กลับมาเป็นหน้ีดี	ยังมีหน้ีค้างชำาระ	ประวัติการค้างชำาระจะไม่หายไปไหน	

หนี้เสีย
กลับเป็นหนี้ดี

ยอดหนี้ต้องคืน

จ่ายเต็มจำานวน จ่ายขั้นตำ่าบางส่วน

โอนหนี้ไปที่
ดอกเบี้ยตำ่า
(Refinance)

ไม่อยากถูก
ฟ้องศาลหรือ
โดนตามทวงหนี้

เจรจาขอลดหนี้

สู้คดีในชั้นศาล

ผ่อนชำาระ
ได้ส่วนลด

รอแพ้คดี

ถูกบังคับคดี (10 ปี)

จ่ายไม่ครบ
หรือขาดจ่าย

จ่ายพอไหว

จดหมายทวงหนี้
สายด่วนตามทวงหนี้

เจรจาประนอมหนี้
ส่งฟ้องศาล (คดีแพ่ง)

จ่ายไม่ไหว

ยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน ไม่มีให้ยึด

ยกฟ้อง

จ่ายต่อให้หมดและหยุดก่อหนี้

ปลดหนี้

ไม่ไปศาล

หยุดจ่าย (ขอเจรจา 
หรือรอหมายศาล)

ได้รับหมายศาล

จ่ายๆ หยุดๆ

ที่มา: หนังสือ “ปลดหนี้ทำาไง”

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้
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	 แค่ได้ยินคำาว่า	“เครดิตบูโร”	ลูกหน้ีอย่างเราก็ร้อนๆ	หนาวๆ	แล้ว	เพราะเจ้าหน้ีและคนทวงหน้ี
มักจะใช้เป็นคำาขู่เพื่อให้ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ดี	ไม่ผิดนัดชำาระหนี้	ไม่เบี้ยวหนี้	
	 	 ท้ังๆ	 ที่จริงแล้ว	 บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	 หรือ	 เครดิตบูโร	 เป็นเพียง	 “ถังเก็บข้อมูล
เครดิต”	ของลูกหนี้ในประเทศไทยเท่านั้น	โดยเจ้าหนี้จะเป็นคนส่งข้อมูลของเราไปให้เครดิตบูโร
เก็บไว้	เช่น	
  •		วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	และวงเงินที่ใช้ไป				•		รายละเอียดการชำาระหนี้		
  •		สถานะของบัญชี	เช่น	ปกติ		ปิดบัญชี	พักชำาระหนี้	ค้างชำาระหนี้		
  

 

 ที่น่าเศร้าที่สุด คือ ลูกหนี้ที่กลายเป็นหนี้เสียแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะไม่เคยตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิต ซ่ึงกว่าจะมารู้อีกทีก็ตอนที่จะไปขอกู้ แต่ถูกเจ้าหนี้ปฏิเสธ ด้วยเหตุผลที่ว่า 
“ข้อมูลในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด” 
 กรณีแบบนี้เราสามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้ว่า เรามีความผิดพลาดหรือไม่ 
หรือ ค้างชำาระสินเชื่อตัวไหน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ถ้านำา 
เอกสารการปฏิเสธสินเชื่อไปย่ืนคำาขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธ 
โดยไปยื่นเรื่องที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ ได้

‘เครดิตบูโร’ 
ไม่ใช่ฝันร้ายของลูกหนี้  

	 ถา้เปน็ขอ้มลูบตัรเครดติ	และสนิเชือ่สว่นบคุคลกจ็ะเกบ็ไวไ้มเ่กนิ	3	ป	ีแตถ่า้เปน็สนิเชือ่อืน่ๆ	
ก็จะเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน	5	ปี	นับตั้งแต่มีการส่งข้อมูลเข้ามา	
	 นอกจากนี้	เครดิตบูโรไม่ได้ทำาหน้าที่	“พิจารณาสินเชื่อ”	ให้กับลูกหนี้	แต่เจ้าหนี้จะเป็นคน
ตัดสินเองว่า	จะให้กู้หรือไม่	โดยดูจากข้อมูลเครดิต	หรือประวัติการชำาระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้	
	 	เพราะฉะนั้น	สิ่งที่เราจำาเป็นต้องทำา	คือ	ต้องไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตของเรา	อย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง	เพื่อดูว่า	ข้อมูลที่เจ้าหนี้ส่งไปนั้นถูกต้องหรือไม่	

(โดยเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
www.ncb.co.th	 ซ่ึงจะบอก
ได้ว่า	ต้องทำาอย่างไร	และมีค่า
ใช้จ่ายเท่าไร)

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

หนี้ไม่ได้ตั้งใจเสีย

เครดิต
บูโร

23
เงิน

ทอ
งต
้อง
วา
งแ
ผน

 
ตอ

น 
มน

ุษย
์เงิน

เด
ือน

 ก
็มั่ง

คั่ง
ได

้



 

	 แมว้า่	เปา้หมายของเราคอื	“หมดหนี”้	แตก็่ไมใ่ชว่า่	ชวีตินีจ้ะหา้มมหีนีเ้ลยสกับาท	เพราะ
หนี้ก็มีทั้ง	“หนี้รวย”	กับ	“หนี้จน”	
	 แต่หนี้แบบไหนที่จะเป็นหน้ีรวย	 และหน้ีแบบไหนที่เป็นหนี้จน	 ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
อย่างน้อย	3	ข้อ	ต่อไปนี้

เป็นหนี้ 
ดีไหม 

	 ถ้าจะเป็นหน้ีรวย	 จะต้องเป็นหน้ีที่เพ่ิม
มูลค่า	 สร้างรายได้	 และเป็นประโยชน์	 เช่น	 
หนี้เพื่อการลงทุน	 หนี้เพื่อทำาธุรกิจ	 หนี้เพื่อ 
ซ้ือบ้าน	รวมท้ังหน้ีเพ่ือการศึกษา	เพราะการศึกษา	
คือ	การลงทุน
	 หนี้ซื้อบ้าน	 ถูกจัดอันดับให้เป็นหนี้รวย 
เพราะโดยทั่วไปแล้วราคาบ้านเพิ่มขึ้นปีละ 
5-10%	 เมื่อราคาบ้านเพิ่มขึ้นเท่ากับว่า	 
ความมั่งคั่งของเราก็เพิ่มขึ้นด้วย			
	 นอกจากน้ี	 เมื่อต้องการจะขายบ้าน	 
ก็อาจจะได้กำาไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไป	 หรืออย่างน้อยที่สุด 
ก็ยังถือว่า	หนี้ที่จ่ายไปทุกเดือนก็ไม่ได้จ่ายฟรี	
เมื่อเทียบกับการ	 “เช่าบ้าน”	 ที่ต้องจ่ายไป 
ทุกเดือน	โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ
	 ในขณะที่การก่อหน้ีที่ไม่ได้เพ่ิมมูลค่า	 
ไม่ได้ช่วยสร้างรายได้	 หรือไม่ได้มีประโยชน์	 
ก็จะถูกมองว่า	เป็นหนี้จน	เช่น	หนี้บัตรเครดิต

1. 
มีประโยชน์

	 นั่นเพราะโดยมากแล้วคนเรามักจะใช้
บตัรเครดติซือ้ของกนิของใชท้ีใ่ชแ้ลว้หมดไป 
หรือไม่ก็เป็นของฟุ่มเฟือย	 และของที่เรา
อยากได้	 แต่ไม่สามารถจ่ายด้วยเงินสดได้	
ซ่ึงไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่า	 และไม่ได้ก่อให้เกิด
รายได้
	 อย่างไรก็ตาม	 หนี้บางประเภทอาจจะ
เป็น	“หนี้ที่ทำาให้รวย” ของคนหนึ่ง	แต่กลับ 
กลายเป็น	 “หนี้ที่ทำาให้จน”	 สำาหรับอีก 
คนหนึ่งก็ได้	เช่น	หนี้เพื่อซื้อรถยนต์
	 สาเหตุที่ทำาให้หนี้เพ่ือซ้ือรถยนต์เป็น
หนี้จน	 เพราะมูลค่าของรถยนต์นอกจาก 
จะไมเ่พิม่ขึน้แลว้	ยงัลดลงเรือ่ยๆ	อกีตา่งหาก	
	 แต่ถ้าเป็นหนี้เพ่ือซ้ือรถยนต์มาใช้ใน
การประกอบอาชีพ	 หรือถ้ารถยนต์คันใหม่
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ก็จะนับหนี้
เพื่อซื้อรถยนต์เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนี้ดีได้อีก
ประเภทหนึ่ง

หนี้จนหน้ีรวย
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	 แม้จะเป็นหน้ีดี	 มีประโยชน์	 และมี 
โอกาสจะทำาให้รวย	 แต่ถ้าเป็นการก่อหน้ี 
เกินตัวก็ทำาให้จนได้เหมือนกัน	 เพราะไม่มี 
ความสามารถจะจ่ายหนี้ได้ตลอดรอดฝั่ง
	 เพราะฉะนัน้ถา้คดิจะเปน็หนีต้อ้งคดิถงึ
จำานวนเงินที่ต้องผ่อนชำาระในแต่ละเดือน 
เอาไว้ด้วย	 	 โดยหน้ีแต่ละประเภทจะมี 
เพดานหนี้ที่เหมาะสมกำาหนดไว้	เช่น	
	 ภาระหนี้ บั ตร เคร ดิตและสิน เชื่ อ 
ส่วนบุคคลหรือผ่อนสินค้า	จะต้องควบคุมไว้
ไม่ให้เกิน	10	-	20%	ของรายได้

	 หนี้ดี	 หรือหนี้ที่จะทำาให้รวยได้จะต้องเป็นหนี้ท่ีดอกเบี้ยตำ่า	 เพราะถ้าไปเจอหนี้ 
ที่ดอกเบี้ยโหด	 มีเง่ือนไขที่ทำาให้เสียเปรียบ	 ก็คงไม่น่าจะเรียกว่าเป็นหนี้ที่ทำาให้รวยได้	
เพราะฉะนั้นก่อนจะขอสินเชื่อต้องหาสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยที่ดีที่สุด			
	 นอกจากนี	้ยงัตอ้งดเูง่ือนไขอืน่ๆ	ทีไ่มใ่ชด่อกเบีย้ดว้ย	เชน่	คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ	เพราะ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีผลต่อจำานวนเงินในกระเป๋าของเราเช่นกัน	

หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล			 ไม่เกิน	10	-	20%	ของรายได้

หนี้ซื้อบ้าน		 	 	 ไม่เกิน	30	-	50%	ของรายได้		

หนี้ซื้อรถยนต์		 	 	 ไม่เกิน	20%	ของรายได้

รวมยอดผ่อนชำาระหนี้ทุกประเภท		 ไม่เกิน	50%	ของรายได้			

2. 
ต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รผ่อนชำ�ระ

3. 
คุ้มค่�ที่จะกู้

	 แต่ถ้าเป็นหนี้ซื้อบ้าน	ยังสามารถผ่อน
ชำาระได้ถึง	30%	ของรายได้ต่อเดือน	และ
อาจจะขยับขึ้นไปได้ถึง	 50%	 ของรายได้	
ถ้าเราไม่มีภาระที่ต้องผ่อนหนี้ประเภทอื่น
อยู่ด้วย
	 ขณะท่ีห น้ีซ้ือรถยนต์	 ไ ม่ควรจะ 
แบกภาระการผ่อนชำาระเกิน	20%	ของรายได้
	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อรวมยอดผ่อนชำาระ
หน้ีทุกประเภทรวมกันแล้ว	 ไม่ควรให้เกิน	
50%	ของรายได้ในแต่ละเดือน		

เพดานหนี้ที่เหมาะสม
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ยืมเงินใช้ฟรีไม่มีดอกเบี้ย

	 จะมีใครใจดีให้เรายืมเงินไปใช้ฟรีๆ	
ไมม่ดีอกเบีย้	ถา้ไมใ่ชบ่ตัรเครดติ		เพราะ
บัตรเครดิตมี	“เวลาปลอดดอกเบี้ย”	ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่	45	-	55	วัน	เท่ากับว่า	
เราสามารถนำาเงนิของคนอืน่ไปใชไ้ดน้าน
ถึง	45	-	55	วัน	
	 ถ้านำาเงนิมาคนืครบตามจำานวนทีใ่ช้
ไปภายในเวลาปลอดดอกเบี้ย	 ก็ไม่ต้อง
เสยีดอกเบีย้สกับาท	แตถ่า้คา้งชำาระตอ้ง
จ่ายดอกเบี้ย	20%	ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ

	 สิ่งดีๆ	 ที่เงินสดไม่มีให้	 คือ	 ความ
คุ้มครองพิเศษหลายๆ	 อย่างที่ผู้ ให้
บริการบัตรเครดิตใช้มัดใจผู้ถือบัตร	
ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยการเดินทาง	
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติ เหตุ ใน
ต่างประเทศ	 คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า	
คุ้มครองกระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือ
สูญหาย	 แผนประกันชีวิตคุ้มครอง 
สินเช่ือ	 และการให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินบนท้องถนน	

ไม่เป็นทาส
บัตรเครดิต

	 แม้ว่า	 เงินสดจะเป็น	 “เพื่อนแท้”	 เพราะการใช้เงินสดจะช่วยให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี	 
ไมเ่ปน็หนี	้ไมม่ดีอกเบีย้	แตบ่ตัรเครดติ	กถ็อืวา่เปน็	“เพือ่นรกั”	เพราะมอีะไรดีๆ 	ใหเ้ราตัง้มากมาย	

คำาถามท่ีหยุดคดิก่อนเป็นหนี้

ถ้าตอบ ก. ได้ทุกข้อ การก่อหนี้ครั้งนี้มีเหตุผลมากเพียงพอ	และไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคต

ข.

ไม่จำาเป็น
ไม่ใช่
มี

ไม่คุ้ม

ไม่เดือดร้อน
มี

มี

                                      คำาถาม 

1.	เรากำาลังเป็นหนี้เพราะความจำาเป็นหรือไม่
2.	เราจะมเีงนิเพยีงพอผอ่นชำาระหนีไ้ปตลอดรอดฝัง่หรือไม่
3.	ยอดเงินผ่อนหนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้จ่าย
	 ในชีวิตประจำาวันของเราหรือไม่
4.	ดอกเบี้ยต่องวดและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องจ่าย
	 คุ้มค่ากับการเป็นหนี้หรือไม่
5.	ถ้าไม่เป็นหนี้วันนี้	เดือนหน้าเราจะเดือดร้อนหรือไม่	
6.	มีทางเลือกที่ดีกว่านี้จากเจ้าหนี้รายอื่นหรือ
	 หนี้ประเภทอื่นหรือไม่
7.	มีทางเลือกอื่นๆ	นอกจากการเป็นหนี้หรือไม่

ก.

จำาเป็น
ใช่
ไม่มี

คุ้ม

เดือดร้อน
ไม่มี
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	 ถ้าคิดจะยกให้บัตรเครดิตเป็น	 “เพ่ือนรัก”	 แล้ว	 อย่าปล่อยให้เพื่อนมาทำาให้เราเสียนำ้าตา	
เพราะรูดเพลินจนเกินความสามารถที่จะจ่ายได้หมด	 ดังนั้น	 เราต้องวางแผนและควบคุมการใช้
บัตรเครดิตของเราให้ดี	และไม่กลายเป็นทาสของบัตรเครดิต	
	 เริ่มจาก	 กำาหนดงบประมาณ	 สำาหรับการใช้จ่ายในเดือนนั้นเอาไว้	 แม้ว่าเราจะได้วงเงิน
มากกว่าเงินเดือนหลายเท่าตัว	แต่เราต้องมี	“เพดานการก่อหนี้”	ของเราเองด้วย		
	 และทุกครั้งที่หยิบบัตรเครดิตขึ้นมาใช้	 ต้องแน่ใจว่า มีเงินสดพร้อมจ่าย บัตรเครดิตแบบ
เต็มจำานวนเมื่อถึงเวลาครบกำาหนดชำาระ	เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้
	 สำาหรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ	ให้เลือกใช้บัตรเครดิตเพียงแค่ 1-2 ใบเท่านั้น	(ที่เหลือ
เก็บเอาไว้ที่บ้าน	หรือถ้ากลัวว่าจะอดใจไม่ไหวก็อย่ามีบัตรเครดิตเกิน	2	ใบ)	โดยอาจจะเลือกบัตร
เครดิตท่ีคะแนนสะสมมากกว่า	 มีเงินคืนเยอะกว่า	 มีระยะเวลาปลอดหนี้นานกว่า	 หรือให้สิทธิ
ประโยชน์ที่ดีที่สุด
	 	สิง่ทีล่ืมไมไ่ด้สำาหรับการใชบ้ัตรเครดิต	คอื ตอ้งตรวจสอบใบแจ้งหนี้ วา่รายการใชบ้ัตรและ
จำานวนเงินถูกต้องหรือไม่	หรือมีรายการอื่นแปลกปลอมเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ใช้บัตร	ต้องรีบแจ้ง
และอายัดบัตรทันที	เพราะเราอาจจะถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลในบัตรไปใช้	

สร้างประวัติเครดิต

	 ถ้าเราใช้บัตรเครดิตและชำาระเงิน
ตรงตามกำาหนดเวลาอย่างสมำ่าเสมอ	
มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเวลา
ที่เราต้องขอสินเชื่ออื่นๆ	 เช่น	 สินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย	หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ	เพราะ
เจ้าหนี้จะนำาข้อมูลเครดิตที่ดีของเรา
ประกอบการพิจารณาด้วย

ลดราคา

	 ไม่จำาเป็นต้องรอเทศกาลลดราคา
จากบรรดาห้างร้านต่างๆ	เพราะผู้ให้บริการ
บัตรเครดิตมักจะมีสิทธิพิเศษให้กับ 
ผู้ถือบัตร	 นอกจากนี้	 เมื่อถึงเทศกาล 
ลดกระหนำ่า	 ผู้ถือบัตรเครดิตอาจจะได้
สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

มีเงินคืน

	 ถ้าเป็นบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมคืนเงิน	
หรือบัตรเครดิตประเภท	Cash	back	ทุกครั้ง
ท่ีหยิบบัตรเครดิตใบน้ีมาใช้	เราจะได้เงินกลับคืน 
เข้าบัญชีบัตรเครดิต	 ตามอัตรากำาหนดไว้	
(ประมาณ	0.4	-	5%	ของยอดใช้จ่าย)						

มีคะแนนสะสม

	 คะแนนสะสมที่จะได้จากการใช้บัตร
เครดิตอาจดูเป็นเร่ืองเล็กน้อยมาก	แต่หลายคน
ก็ได้ของฟรี	 เดินทางฟรี	 เพียงเพราะใช้บัตร
เครดิตซื้อสินค้าทั่วๆ	ไปมาแล้ว
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 ถ้าเราไม่สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้เต็มจำานวน แต่เลือกจ่ายเพียงแค่ยอดขั้นต่ำา หรือ 
10% ของยอดค้างชำาระ ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยตามจำานวนวันที่มีการค้างชำาระ  

จ่ายไม่เต็มมีดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย   =    จำานวนเงิน X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำานวนวัน 
    365 วัน 

 เช่น เรามีใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในรอบบัญชีปัจจุบัน (วันที่ 11 มีนาคม -  
10 เมษายน 25xx) ซึ่งมียอดรวมที่ต้องชำาระทั้งหมด 55,379 บาท ถ้าเราเลือกที่จะชำาระ
เต็มจำานวนภายในวันท่ีครบกำาหนดชำาระ น่ันคือวันที ่30 เมษายน 25xx ธนาคารจะไมค่ดิ
ดอกเบี้ย สำาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการ แต่จะคิดเฉพาะดอกเบี้ย
ที่เกิดจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า ซึ่งเท่ากับ 274 บาท

ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ประจำาเดือนเมษายน
  

หมายเลขบัตรสมาชิก    0000-0000-0000-0000
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตร  10 เมษายน 25xx
อัตราดอกเบี้ย   20% ต่อปี
วงเงินบัตรเครดิต   80,000 บาท

วันที่บันทึก  วันที่ใช้บัตร          รายการ      จำานวนเงิน (บาท)
รายการ

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

ยอดรวมที่ต้องชำาระทั้งสิ้น                    55,379
จำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องชำาระ		 																	5,000
วันที่ครบกำาหนดชำาระ		 30	เมษายน		25XX
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตรงวดถัดไป		 10	พฤษภาคม	25XX

หมายเหตุ : * เป็นอัตราดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า นับต้ังแต่วันที่เบิกเงินสดล่วงหน้าจนถึงวันชำาระคืน
หรือวันสรุปยอดบัญชี (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ซึ่งในที่นี้เริ่มนับต้ังแต่วันท่ี 01/04/xx– 10/04/xx รวมเป็น 10 วัน  
((50,000 x 20% x 10) / 365 = 274 บาท)
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วันที่เริ่ม  จนถึง           จำานวนวัน        จำานวนเงิน        การคำานวณดอกเบี้ย

รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (1 รายการ)
ก่อนการชำาระเงิน

11/04/xx	 29/04/xx	 	19	 50,000	 50,000	x	20%	x	19	=	521
	 	 	 	 	 	 	365	
หลังการชำาระเงิน

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

รายการค่าสินค้าและบริการ (2 รายการ)

ก่อนการชำาระเงิน

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

09/04/xx	 29/04/xx	 	21	 	1,500	 			1,500	x	20%	x	21	=	17
	 	 	 	 	 	 365
หลังการชำาระเงิน

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

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

รวมดอกเบี้ยเรียกเก็บทั้งสิ้น     857

หมายเลขบัตรสมาชิก                0000-0000-0000-0000
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตร  10  พฤษภาคม 25xx
อัตราดอกเบี้ย                   20% ต่อปี
วงเงินบัตรเครดิต                80,000 บาท

วันที่บันทึก  วันที่ใช้บัตร          รายการ  จำานวนเงิน (บาท)
รายการ

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

ยอดรวมที่ต้องชำาระทั้งสิ้น                   51,236
จำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องชำาระ		 															5,000
วันที่ครบกำาหนดชำาระ																																														31	พฤษภาคม	25xx
วันสรุปยอดบัญชีการใช้บัตรงวดถัดไป		 10	มิถุนายน	25xx

				แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะผ่อนชำาระขั้นตำ่าเป็นจำานวนเงิน	5,000	บาท	ในวันที่	30	เมษายน	
25xx	 และไม่มีค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีใหม่	 	 ธนาคารจะมีขั้นตอนการคำานวณดอกเบี้ยในรอบ
บัญชีถัดไป	(วันที่	11	เมษายน	-	10	พฤษภาคม	25xx)	ดังนี้

ดังนั้น	ใบแจ้งยอดบัญชี
ประจำาเดือนพฤษภาคม	

(วันที่	11	เมษายน	-	10	พฤษภาคม	25xx)
จะแสดงรายละเอียดดังนี้
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	 เคยสงสัยไหมว่า	“ผ่อน 0%”	นี่	จริง	หรือ	หลอก	เราสามารถผ่อน
แบบไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสักบาทจริงๆ	หรือ	
	 บอกได้คำาเดียวสั้นๆ	ว่า	จริง 
	 ถ้าเราซื้อของราคา	30,000	บาท	ที่สามารถเลือก	“ผ่อน 0%”	โดย
เลือกผ่อนนาน	3	 เดือน	 เราก็จะผ่อนเดือนละ	10,000	บาท	ไปเรื่อยๆ	 
จนครบ	 3	 เดือน	 (แต่วงเงินใช้บัตรเครดิตถูกตัดออกไปทันทีเหมือนกับ
เรารูดซื้อของตามปกติ)		

ระวัง
กับดัก 0%

	 เราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเราจ่ายตรง
ตามกำาหนดเวลา	 จนครบตามจำานวน	 แต่ถ้า
ผิดแผนไม่สามารถจ่ายได้ตามจำานวนเงินและ
ระยะเวลาทีก่ำาหนดไว	้เรากจ็ะตอ้งเสยีดอกเบีย้
สำาหรับยอดค้างชำาระตามปกติ
	 นอกจากนี้	ยังมี	“ดอกเบี้ย 0%”	แบบมี
เงื่อนไข	เช่น	ดอกเบี้ย	0%	3	เดือนแรก	ซึ่งถ้า 
เราซ้ือสินค้าเงินผ่อน	 หรือกู้เงินเพ่ือซ้ือบ้านที่
มีโปรโมชั่นแบบนี้	 จะทำาให้ผ่อนด้วยจำานวน
เงินที่น้อยกว่าปกติในช่วงแรก	หรือจำานวนเงิน 
ทีจ่า่ยตอ่เดอืนเทา่กนัหมด	แตช่ว่งดอกเบีย้	0%	
จะเป็นการผ่อนเงินต้นทั้งหมด	
	 แต่หลังจากพ้นช่วงโปรโมชั่นไปแล้ว 
ทกุอยา่งจะกลับมาเปน็ปกต	ิไมว่า่จะเปน็จำานวน 
ที่ต้องผ่อนต่อเดือน	 หรือ	 ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย	
เพราะฉะนั้นต้องระวังเงื่อนไขพิเศษให้ดี

	 นีค่งทำาใหเ้ราเขา้ใจเกีย่วกบัการคำานวณดอกเบีย้บตัรเครดติมากขึน้	ซึง่แตล่ะสถาบนัการเงนิ 
ก็ย่อมมีวิธีการคำานวณดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน	 ดังน้ัน	 เราจึงควรศึกษารายละเอียดต่างๆ	 เหล่านี้
อย่างรอบคอบ	 และถ้าไม่อยากจะเสียดอกเบี้ย	 ควรเตรียมเงินสดไว้จ่ายแบบเต็มจำานวน	หรือ 
ถ้าคิดว่าไม่พร้อมที่จะจ่าย	ก็เก็บบัตรเครดิตไว้ที่บ้านจะดีกว่า	เพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตในอัตรา	
20%	ต่อปี	มันวิ่งเร็วกว่าดอกเบี้ยเงินฝากหลายเท่าตัว

	 แต่ท่ีน่าเป็นห่วงมากท่ีสุด	คือ	“ดาวน์ 0%” 
เช่น	 การซื้อรถยนต์	 ที่ในเวลาปกติเราต้องจ่าย
เงินดาวน์จำานวนหนึ่ง	 จากนั้นจึงผ่อนชำาระ 
ในส่วนท่ีเหลือ	 แต่ถ้ามีโปรโมช่ันดาวน์	 0%	 
ขึ้นมาเมื่อไร	 แปลว่า	 ไม่ต้องมีเงินมาดาวน์ 
ก็สามารถซื้อรถได้
	 สิ่งที่อาจเป็นปัญหาตามมา	 คือ	 เม่ือเรา 
ไม่ได้มีเงินดาวน์เลยสักบาทเดียวก็จะทำาให้ 
ยอดเงินผ่อนสูงข้ึน	หรือ	ต้องผ่อนเป็นเวลานานข้ึน 
และแน่นอนว่า	จะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น
	 แต่ไม่ว่าจะเป็น	 0%	 แบบไหน	 ก็เป็น	 
“กับดัก” สำาหรับเราได้ทั้งนั้น	 เพราะมันจะ
ทำาให้เราตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น	 จนบางทีก็ลืม
คดิถงึความสามารถในการผอ่นชำาระในอนาคต	
	 ถ้าไม่ประเมินให้ดี	 แทนที่จะได้ประโยชน์
จาก	“0%”	อาจจะต้องเสียศูนย์	เพราะเป็นหนี้
ท่วมหัวก็ได้
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	 ถ้าอยากจะซื้อบ้าน	แต่ยังไม่แน่ใจว่า	จะสามารถผ่อนไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่	ลองให้เวลา
ตัวเองทดสอบความพร้อมสำาหรับคนมีบ้านสัก	6	เดือน	โดยทำาตามแบบฝึกหัดต่อไปนี้		
	 เริม่จากไปดวูา่บา้นแบบไหน	ราคาเท่าไร	ทีเ่ราอยากได	้และมนัจะทำาใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยต่อเดอืน	
ทั้งค่างวดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เท่าไร	
	 จากนั้น	 นำาตัวเลขท่ีได้	 มาหักลบกับ	 ค่าเช่าในปัจจุบัน	 จะได้ส่วนต่างเป็นเงินจำานวนหนึ่ง	 
ซึ่งทุกๆ	วันที่	1	ของทุกเดือน	(ห้ามสาย	ห้ามเบี้ยว)	เราจะนำาเงินจำานวนนี้ไปฝากธนาคาร	
	 ทำาแบบนี้ไป	6	เดือน	แล้วดูสิว่า	มีสักเดือนไหมที่จ่ายช้า	หรือรู้สึกเครียดที่ต้องนำาเงินก้อนนี้
ไปฝากธนาคาร	เพราะนีอ่าจจะเปน็สญัญาณทีบ่อกวา่	“เรายงัไมพ่รอ้มทีจ่ะซือ้บา้น”	หากหลวมตวั 
ซื้อไปอาจกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
	 แต่ถ้ารู้สึกสบายๆ	ไม่เดือดร้อน	ก็แปลว่า “เรามีความสามารถในการจ่ายเงินกู้” นั่นเป็น
ข่าวดี	และท่ีดีไปกว่าน้ัน	คือ	ตอนน้ีคุณมีเงินก้อนหน่ึงไว้สำาหรับซ้ือเฟอร์นิเจอร์	หรือใช้เป็นเงินดาวน์
	 โดยทั่วไปแล้ว	ถ้าคิดจะซื้อบ้านจำาเป็นต้องมีเงินดาวน์ประมาณ	20%	ของราคาบ้าน	เพราะ
ธนาคารจะใหกู้ป้ระมาณ	80%	ของราคาบา้น	หรอืราคาทีธ่นาคารประเมนิ	(ซึง่อาจจะตำา่กวา่ราคา
ที่เราซื้อก็ได้)

พร้อมแล้ว
ที่จะซื้อบ้าน

	 หลังจากทำางานมาสกัพกั	เชา่	“อพารท์เมนต”์	มาหลายป	ีกอ็ยากจะมบีา้น 
เป็นของตัวเอง	แต่คิดไปคิดมาก็คิดไม่ตกว่า	ควรจะตัดสินใจอย่างไร	ลองเปรียบ
เทียบเหตุผลของทั้งสองทางเลือกนี้ดูอีกสักทีก่อนจะตัดสินใจ

 เลือกซื้อเพราะ...
ซื้อ...ถ้าคิดจะอยู่บ้านนี้ระยะยาว
ซื้อ...ถ้าดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่ำา
ซื้อ...ถ้ามีความสามารถในการผ่อนชำาระ
ซื้อ...ถ้าค่าเช่าใกล้เคียงกับค่าผ่อนบ้าน

 เลือกเช่าเพราะ...
เช่า...ถ้าตั้งใจจะย้ายไปอยู่ภายใน	2-3	ปี
เช่า...ถ้าดอกเบี้ยสินเชื่อที่อาศัยสูง
เช่า...ถ้าภาวะเศรษฐกิจย่ำาแย่	รายได้ไม่แน่นอน
เช่า...ถ้าค่าเช่าถูกกว่าค่าผ่อนบ้านมาก	และในตอนนี้
	 ยังไม่มีความสามารถในการผ่อนชำาระ
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	 แต่สำาหรับมนุษย์เงินเดือนที่โชคดี	ทำางานในองค์กรที่มีสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย	อาจมีเงินกู้ 
สวัสดิการพนักงานที่สามารถกู้ได้	 100%	 ของราคาประเมิน	 ซึ่งก็ทำาให้ไม่ต้องเตรียมเงินไว้มาก
เท่ากับคนที่ไม่มีสวัสดิการ
	 แตท่ีต่อ้งมเีหมอืนกนั	คอื	ความสามารถในการผอ่นชำาระ	โดยจำานวนเงนิทีต่อ้งผอ่นในแตล่ะ
เดือนไม่ควรจะเกิน	30%	ของรายได้	หรืออาจจะผ่อนได้ถึง	50%	ของรายได้	หากไม่มีภาระหนี้
อื่นๆ	อยู่แล้ว
	 เพราะฉะนัน้ถ้าเราไปก่อหนีป้ระเภทอืน่ๆ	ไวม้ากแลว้	จนทำาใหร้ายไดส้ทุธติอ่เดอืนเหลอืนอ้ย
เกนิไป	ธนาคารก็อาจจะไมใ่หกู้ก้ไ็ด	้	เพราะธนาคารกลวัวา่	ถา้เรามภีาระหนีม้ากเกนิไป	กม็คีวามเสีย่ง 
ที่จะ “เบี้ยวหนี้” 
	 ถ้าประเมินแล้วว่า	 ความสามารถในการผ่อนชำาระมีไม่ถึงตามเกณฑ์	 ก็อย่าเพิ่งท้อ	 เพราะ
เรายังพอมีทางออก	 เช่น	 มองหาบ้านที่ราคาย่อมเยาลงมาหน่อย	 หรืออาจเป็นคอนโดมิเนียมที่ 
ขนาดเล็กลงมาอีกนิด	ซึ่งจะทำาให้ภาระในการผ่อนต่อเดือนไม่มากนัก

	 หรือจะประเมินจาก	“สูตรราคาบ้านที่เหมาะสม”	ซึ่งมีอยู่หลายสูตร	เช่น	

 ราคาบ้านที่เหมาะสม = รายได้ต่อปีของทั้งครอบครัว x 2.5 

	 หรือ

 ราคาบ้านที่เหมาะสม ≤ 30 เท่าของรายได้ต่อเดือน

	 นอกจากนี้	 จำานวนเงินที่เราสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนยังช่วยให้ประเมินได้ว่า	 เราจะ
สามารถซือ้บา้นราคาเทา่ไรไดบ้า้ง	เพราะโดยทัว่ไปแลว้	ถา้บา้นราคาหนึง่ลา้นบาท	จะตอ้งมคีวาม
สามารถในการผ่อนเดอืนละ	8,000	บาท	เพราะฉะนัน้ถา้เราสามารถผอ่นไดถ้งึเดอืนละ	16,000	บาท 
ก็สามารถซื้อบ้านราคาประมาณ	2	ล้านบาทได้สบายๆ	
	 ไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น	หรือไปหาญาติพี่น้องมา	“กู้ร่วม”	เพื่อ
ทำาให้ความสามารถในการผ่อนชำาระมากขึ้น	
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 ดอกเบี้ยสำาหรับสินเชื่อเพ่ือซื้อบ้านจะเป็นดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” โดย
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ยังค้างชำาระ โดยเงินที่ผ่อนไปในแต่ละงวด จะแบ่ง
เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะไปจ่ายดอกเบี้ย และอีกส่วนหนึ่งจะไปจ่ายคืนเงินต้น 
 ในชว่งแรกๆ ของการกู้ เงินงวดทีผ่อ่นไปส่วนใหญ่จะไปจา่ยดอกเบีย้ เพราะเงนิตน้
ที่เรากู้มายังมีจำานวนมาก แต่เมื่อเงินต้นลดลง ก็จะทำาให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละ
เดือนลดลงด้วย  
 เช่น เรากู้เงินมา 1 ล้านบาท ต้องผ่อนเดือนละ 8,000 บาท ในจำานวนเงิน 8,000 บาท 
นี้ ในช่วง 2-3 ปีแรก เงินจำานวนนี้อาจจะเป็นส่วนของดอกเบี้ยประมาณ 6,000 บาท 
และที่เหลืออีก 2,000 บาท เป็นส่วนที่ไปจ่ายคืนเงินต้น 
 แต่พอปีท้ายๆ ของการกู้ เรายังคงจ่ายเงินงวดเดือนละ 8,000 บาท เท่าเดิม  
แต่เงินต้นลดลงเหลือแค่ไม่ก่ีแสนบาท ทำาให้ส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียอาจจะเหลือแค่ 2,000 บาท 
และส่วนที่เหลืออีก 6,000 บาทจะไปจ่ายคืนเงินต้นจนหมด
 นอกจากนี ้เราสามารถจา่ยเงนิมากกว่าค่างวดทีก่ำาหนดไว้ได ้โดยเงนิทีจ่า่ยเพิม่
จะไปชำาระเงินต้น ซึ่งจะทำาให้เงินต้นลดลงเร็วมากขึ้น หรือถ้ามีเงินก้อนมาจ่ายทีเดียว
หมดปิดบัญชี ก็ชำาระแค่ส่วนที่เป็นเงินต้นที่เหลืออยู่เท่านั้น   

	 ซื้อรถ...	มีแต่ลด	เพราะทันทีที่ถอยรถป้ายแดงออกมาจากโชว์รูม	มูลค่า
ของมันจะลดลง	 กลายร่างเป็น	 “รถเก่า”	 ทันที	 นอกจากนี้	 ถ้าคิดจะซื้อรถ 
ก็ต้องเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำาหรับการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นอีก	เช่น	
 

 

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เตรียมไว้ 
เพื่อรถในฝัน 

 •	ค่าผ่อนชำาระและดอกเบี้ย	
 •	ค่านำ้ามัน	
 •	ค่าใช้จ่ายประกันภัยภาคบังคับ
		 		พ.ร.บ.	บุคคลที่	3	

 •	ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียน	
 •	ค่าประกันภัย
 •	ค่าซ่อมบำารุงตามระยะทาง	
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 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะคิดดอกเบี้ยแบบ “คงท่ี” ซึ่งจะไม่ข้ึนหรือลงตามอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด และไม่ลดลงแม้ว่าจะผ่อนชำาระไปแล้วกี่งวด
 การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะคิดง่ายๆ ตรงไปตรงมา  
 เริ่มจาก 
 
จำานวนเงินที่ต้องการกู้ X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำานวนปีที่ต้องการกู้ = ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย   

 จากนั้น

  (ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย + เงินต้นที่ต้องการกู้ ) / จำานวนงวดที่ต้องการผ่อน

 = จำานวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน

ดอกเบี้ยแบบคงที่

	 แมจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยรออยูจ่ำานวนมาก	แตเ่ม่ือถงึเวลาหนึง่	เราก็มกัจะคิดถงึการซือ้รถ	โดยเฉพาะ
เมื่อมีครอบครัวและมีลูก	
	 เพราะฉะนัน้ถา้ตัง้ใจวา่	จะซือ้รถ	กต็อ้งเริม่จากการวางแผนเกบ็ออมเพือ่เปน็เงนิดาวน	์ซึง่โดย
มากจะต้องเตรียมไว้ประมาณ	25-30%	ของราคารถ	 (ถ้าวางเงินดาวน์น้อยกว่านี้จะทำาให้ภาระ 
ในการผ่อนชำาระต่อเดือนสูงขึ้น	เสียดอกเบี้ยมากขึ้น	หรือต้องผ่อนนานขึ้น)
	 ในขณะเดยีวกนักต็อ้งมาประเมนิความสามารถในการผอ่นชำาระ	ซึง่เพดานการผอ่นชำาระหนี้
เพื่อซื้อรถยนต์ไม่ควรจะเกิน	 20%	 ของรายได้	 หรือหากไม่มีภาระหนี้อื่นๆ	 ก็ยังสามารถผ่อนได้ 
ไม่เกิน	 50%	 ของรายได้	 เพราะมันจะเบียดบังการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ	 โดยเฉพาะการออม	 
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

 หากอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน เงินต้นเท่ากัน ผ่อนด้วยระยะเวลาเท่ากัน แต่ใช้
วิธีคำานวณต่างกัน การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะเสียดอกเบี้ยมากกว่าแบบลดต้น 
ลดดอกเสมอ 
 เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยเยอะ ก็ต้องวางเงินดาวน์ในสัดส่วนที่ 
มากขึ้น เพื่อให้เหลือส่วนที่ต้องผ่อนน้อยลง  
 นอกจากนี้ ถ้าอยากจะปิดบัญชีก่อนครบสัญญา ก็สามารถทำาได้ แต่ต้องจ่ายทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ยที่คิดไปล่วงหน้าแล้วด้วย แต่ยังดีที่มีข้อกำาหนดให้ ไฟแนนซ์ต้องคืน
ดอกเบี้ยส่วนที่คิดไปล่วงหน้าให้เราอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
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แค่หมดหนี้ยังดีไม่พอ
	 เห็นหัวข้อนี้	หลายคนแทบเป็นลม	เพราะ
กว่าจะหมดหนี้ก็เหน่ือยจะแย่แล้ว	 ยังมาบอก
ว่า	 ดีไม่พออีก	 และแค่	 “ไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอัน
ประเสริฐ”	แล้ว	ยังต้องการอะไรอีก
แต่แค่หมดหนี้ยังไม่พอจริงๆ	
	 หลงัจากจดัการหนีจ้นหมดแลว้	ภารกจิตอ่
ไปของมนุษย์เงินเดือน	คือ	ต้องทำาให้	“มีออม”	
ด้วย	
	 ส่วนจะออมไปทำาไมและออมเท่าไร	 ก็ขึ้น
อยู่กับ	“ใจ”	ของแต่ละคน	ไม่มีมาบังคับให้เรา
ออมได้ถ้าเราไม่เต็มใจ	
	 แต่สิ่งที่พอจะบอกกันได้	 คือ	 ถ้าคิดจะ
ออม	 ควรออมอย่างไรที่ทำาให้ออมได้อย่างที่ใจ
ต้องการ

 

	 ก่อนจะไปออมต้องขออนุญาต	 “เปิด
กระเป๋า”	 กันก่อน	 จะได้รู้ว่า	 ตอนน้ีมีหน้าตัก
อยู่มากน้อยแค่ไหน	 มั่งคั่งมั่งมีกันอยู่สักก่ีบาท	 
หรือ	สุขภาพการเงินแข็งแรงขนาดไหน
 รวย! จริง หรือ หลอก 
	 อะ๊!	อะ๊!	อยา่คดิวา่	มบีา้นหลงัใหญ	่รถคนัโต 
แล้วจะเรียกว่า	 มนุษย์เงินเดือนผู้มั่งค่ัง	 เพราะ
ความมัง่คัง่ทีแ่ทจ้รงิ	ไมไ่ดว้ดักนัที	่“ทรพัยส์มบตัิ
ที่มี”	แต่ต้องนำา	“หนี้สิน”	มาหักออกด้วย	

	 เหน็หวัขอ้นี	้หลายคนแทบเปน็ลม	เพราะกวา่
จะหมดหนีก้เ็หนือ่ยจะแยแ่ลว้	ยงัมาบอกวา่	“ดไีม่
พออกี”		และแค่	“ไม่มหีนีก็้เปน็ลาภอนัประเสรฐิ”	
แล้ว	ยังต้องการอะไรอีก
	 แต่แค่หมดหนี้ยังไม่พอจริงๆ	
	 หลังจากจัดการหน้ีจนหมดแล้ว	ภารกิจต่อไป
ของมนุษย์เงินเดือน	คือ	ต้องทำาให้	“มีออม”	ด้วย	
	 ส่วนจะออมไปทำาไมและออมเท่าไร	ก็ข้ึนอยู่กับ 
“ใจ”	ของแตล่ะคน	ไมม่ใีครมาบงัคบัใหเ้ราออมได ้
ถ้าเราไม่เต็มใจ	
	 แต่สิ่งที่พอจะบอกกันได้	 คือ	 ถ้าคิดจะออม	
ควรออมอย่างไรที่ทำาให้ออมได้อย่างที่ใจต้องการ

แค่หมดหนี้
ยังดีไม่พอ 

เปิดกระเป๋� 
สำารวจหน้าตัก

	 ถา้อยากรูว้า่	เรารวยจรงิ	หรอื	รวยเพราะหนี ้
ลองนึกๆ	ดูสิว่า	ตอนนี้เรา...	
	 มีทรัพย์สินอะไร	 จำานวนเท่าไร	 (คิดจาก
มูลค่าปัจจุบัน	 หรือราคาที่คิดว่าจะขายได้ใน 
วันน้ี)	 เป็นหนี้อะไร	 มากแค่ไหน	 (ยอดหนี้ 
คงค้างในปัจจุบัน)
	 จากนัน้กก็รอกตวัเลขสนิทรพัยแ์ต่ละอยา่ง	
หนี้สินแต่ละตัว	ลงไปใน	“งบดุลส่วนบุคคล” 
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งบดุลส่วนบุคคล
ณ วันที่......................

สินทรัพย์ (Assets)
(กรอกมูลค่าปัจจุบัน 

หรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ในวันนี้)

สินทรัพย์สภาพคล่อง 

	 เงินสด	/	เงินฝากออมทรัพย์	

	 เงินฝากประจำา 

	 อื่นๆ 	

สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

	 หุ้นสามัญ	/	หุ้นบุริมสิทธิ	

	 หุ้นกู้	/	พันธบัตร	

	 กองทุนรวม	

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	/	กบข.

	 เงินออมเพื่อวัยเกษียณ	

	 มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิต	

	 อื่นๆ 	

สินทรัพย์เพื่อการลงทุนรวม 

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว หรือสินทรัพย์มีค่า 

	 รถยนต์	/	รถจักรยานยนต์	

	 บ้าน	/	ที่ดิน	

	 ของสะสม	

	 อื่นๆ 	

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวรวม 

สินทรัพย์อื่นๆ  

สินทรัพย์อื่นๆ รวม 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สิน (Liabilities)
(กรอกยอดคงค้างในปัจุบัน)

หนี้สินระยะสั้น    

	 หนี้บัตรเครดิต				

	 หนี้เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า	(ไม่เกิน	1	ปี)	

	 เช่น	เครื่องใช้ไฟฟ้า	ฯลฯ				

	 หนี้เงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ						

หนี้สินระยะสั้นรวม    

หนี้สินระยะยาว    

	 หนี้เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า	(1	ปีขึ้นไป)				

	 หนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา	

	 หนี้จากการกู้ยืมซื้อรถ	

	 หนี้จากการกู้ยืมซื้อบ้าน				

	 หนี้เงินกู้ระยะยาวอื่นๆ						

หนี้สินระยะยาวรวม    

หนี้สินรวม      

 

 ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)
 

สินทรัพย์รวม					

หัก	หนี้สินรวม					

ความมั่งคั่งสุทธ ิ

2

2

3

3

4

4

6

6

7

78

8

5

5

1

1

+ + +

+
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	 หลงักรอกตวัเลขสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิจนครบแลว้	กบ็วกสนิทรพัยท์ีม่ทีัง้หมดใสล่งไปในช่อง	
สินทรัพย์รวม	บวกหนี้สินทั้งหมดใส่ในช่อง	หนี้สินรวม 
	 ได้เวลาลุ้นระทึกกันแล้ว	 เพราะท่ีเหลือเราก็แค่เอาสินทรัพย์รวมมาลบออกด้วยหนี้สินรวม	
จะได้ออกมาเป็น	ความมั่งคั่งสุทธิ 
	 ตามสมการ	ความมั่งคั่งสุทธิ

	 บวกลบกันออกมาแล้ว	 อย่าเพ่ิงตกใจเป็นลมล้มพับกันไปก่อน	 เพราะบางคนอาจจะเจอ
สถานการณ์	“ความมั่งคั่งติดลบ”	
	 จรงิๆ	แล้ว	ความมัง่คัง่ตดิลบ	เปน็เรือ่งที	่“ยอมรบัได”้	ถา้เรายงัอยูใ่นชว่ง	“สรา้งเนือ้สรา้งตวั” 
ที่อาจจะซื้อบ้าน	ซื้อรถด้วยเงินกู้จนทำาให้มีภาระหนี้สินมาก	แต่ถ้าอายุมากขึ้นทำางานมานานขึ้น
ภาระหนี้พวกนี้ควรจะลดลง	จนทำาให้ความมั่งคั่งของเราเป็นบวก
	 ถ้าเป็นบวกแล้ว	แต่ยังไม่แน่ใจว่า	มากพอหรือยัง	ต้องนำาไปเปรียบเทียบกับ	“ความมั่งคั่ง
สุทธิที่เหมาะสม”	ซึ่งมีวิธีการคำานวณอยู่	2	แบบ	คือ		

 

 

	 แบบที่	1	และแบบที่	2	จะได้ตัวเลขที่ต่างกันพอสมควร	โดยแบบที่	2	จะน้อยกว่าแบบที่	1	
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไม่ตำ่ากว่าแบบที่	2	
	 ตัวอย่าง	 “น้องเฟิร์น”	 เลขานุการสาวสวย	 มีเงินเดือน	 32,000	บาท	 อายุ	 30	ปี	 ทำางาน 
มาแล้ว	7	ปี	โดยเริ่มทำางานเมื่ออายุ	23	ปี	ด้วยเงินเดือน	15,000	บาท	

คว�มมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม

อายุปัจจุบัน – อายุเริ่มงาน     x     (เงินได้ต่อปีปัจจุบัน + เงินได้ต่อปีเมื่อเริ่มทำางาน) / 2     

x     1/3

อายุ     x     รายได้ต่อปี     x     1/10แบบที่ 
1

แบบที่ 
2
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	 เพราะฉะนั้น	ความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสมสำาหรับน้องเฟิร์น	จะต้องไม่ตำ่ากว่า	658,000	บาท	
แล้วความมั่งคั่งของเราอยู่ระดับไหน
	 งบการเงินส่วนบุคคลที่เป็นเหมือน	 “ไดอาร่ี”	 ที่ช่วยบันทึกเรื่องราวทางการเงินของเรา	
นอกจากงบดุลส่วนบุคคล	ที่คอยบอกฐานะทางการเงินของเราแล้ว	 ยังมีงบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส่วนบุคคล	ที่แสดงให้เห็นว่า	ที่มาของรายได้	และพฤติกรรมการใช้จ่าย	ของเราเป็นอย่างไร
	 นอกจากนี้	 ตัวเลขต่างๆ	 ในงบการเงินยังนำามาวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินในด้านต่างๆ	 
ของเราได้	จาก	“อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล” 

30      x      384,000      x       1/10       =    1,152,000แบบที่ 
1

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

แบบที่ 
2

สภาพคล่อง

ความสามารถ
ในการชำาระหนี้

โอกาสสร้าง
ความมั่งคั่ง

เกณฑ์มาตรฐาน

3-6	เท่า

<	35	-	45%

≥	10%

≥	50%

  อัตราส่วน 

อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน

อัตราส่วนการชำาระหนี้สิน

อัตราส่วนการออม

อัตราส่วนการลงทุน

สูตรคำานวณ

สินทรัพย์สภาพคล่อง	
ค่าใช้จ่ายรวม

เงินชำาระคืนหนี้สิน
รายได้รวม

(ค่าใช้จ่ายเพื่อการออม+การลงทุน
+เงินสดคงเหลือต่อเดือน)

รายได้รวม

สินทรัพย์ลงทุน
ความมั่งคั่งสุทธิ
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 งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ณ วันที่.............. ถึงวันที่ ....................

รายได้ 
	 เงินเดือน	/	ค่าจ้าง		

	 ค่าล่วงเวลา	

	 ค่าคอมมิชชั่น	

	 โบนัส	

	 รายได้เสริม	

	 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก	/	พันธบัตร	/	
	 หุ้นกู้				

	 เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น	

	 การขายสินทรัพย์	/	การขายหลักทรัพย์	

	 รายได้จากค่าเช่า	

	 รายได้อื่นๆ				

	 	 มรดก				

	 	 เงินคืนภาษี				

	 	 เงินรางวัลสลากกินแบ่ง				

	 	 อื่นๆ						

รายได้รวม 

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน    
	 การออม				

	 การลงทุน				

 ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนรวม    

ค่าใช้จ่ายคงที ่   

	 ชำาระค่าสินค้าเงินผ่อน			 

	 ค่าผ่อนรถยนต์				

	 ค่าเช่า	/	ค่าผ่อนบ้าน				

	 เบี้ยประกันภัย	/	ประกันชีวิต	/	ประกันสุขภาพ		

	 เงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม				

	 เงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ			 

	 อื่นๆ						

 ค่าใช้จ่ายคงที่รวม  

ค่าใช้จ่ายผันแปร    

	 ค่าอาหาร				

	 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	(ไฟฟ้า	/	
	 ประปา	/	โทรศัพท์)	

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	(ค่านำ้ามัน	/	
	 ค่าทางด่วน	ฯลฯ)				

	 ค่าใช้จ่ายสันทนาการ	(สังสรรค์	/	
	 ท่องเที่ยว	ฯลฯ)				

	 ค่าเสื้อผ้า	/	เครื่องสำาอาง	/	เครื่องประดับ			 

	 ค่าบัตรเครดิต				

	 ชำาระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา			 

	 ภาษีเงินได้	/	ภาษีอื่นๆ					

	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					

	 ค่าทำาบุญ			 

	 ค่าของขวัญ				

	 อื่นๆ				

 ค่าใช้จ่ายผันแปรรวม    

ค่าใช้จ่ายรวม    
 จำานวนเงินคงเหลือ เกิน (ขาด) 
 (รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม)

2

3

1

2 31 + +



 

	 เคยไหม	เวลาที่เราฮึดอยากจะทำาอะไรสักอย่าง	มันจะ
คึกอยู่ไม่กี่วัน	หลังจากนั้นแรงฮึดก็ค่อยๆ	แผ่วลงเรื่อยๆ	
	 ตัวอย่างสุดคลาสสิค	คือ	การลดความอ้วน	
	 เราอาจจะยอมลงทนุควกักระเปา๋หยบิบตัรเครดติขึน้มา 
รูดปรื้ดสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส	 ที่ราคาเกือบเท่าเงินเดือน 
ทัง้เดอืน	แตก่ค็ดิวา่	“เอานา่	เพ่ือหุน่เปะ๊ฟิตเปร๊ียะ	ก็ต้องทุม่ทนุ 
กันหน่อย”	
	 และสัญญากับตัวเองว่า	 ต้องไปออกกำาลังกายให้ได้ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3-4	วัน	แต่ความเป็นจริงมักจะเป็นแบบน้ี...
 สัปดาห์ท่ี 1 ความต้ังใจเต็มร้อย	ต่ืนแต่เช้าตรู่	ออกจากบ้าน 

ต้องชัดเจน (Specific) : 

บอกให้ชัดว่า	 เป้าหมายของเราหน้าตา 
เป็นแบบไหน	ไม่คลุมเครือ	เพื่อให้เป้าหมาย
นั้นสามารถ	“จับต้องได้”

ต้องวัดผลได้ (Measurable) : 

กำาหนดออกมาเป็นตัวเงินหรือตัวเลข	 จะได้
รู้ว่า	อีกไกลแค่ไหนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย

รู้ว่าต้องทำาอย่างไร (Accountable) : 

รู้วิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย	และต้อง
รับผิดชอบที่จะทำาเป้าหมายนั้นให้สำาเร็จ

ต้องทำาได้จริง (Realistic) : 

สมเหตุสมผล	 สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ในชีวิต	ไม่ใช่ฝันกลางวันท่ีไม่มีความเป็นไปได้	

ต้องมีกำาหนดเวลา (Time Bound) : 

มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน 
ที่จะบรรลุเป้าหมาย	

เป้�หม�ย
มีไว้ให้พุ่งชน 

 

เป้าหมายที่ 
SMART 

คือเป้าหมายที่...

	 และแม้ว่า	 จะมีหลายเหตุผลล้านแปดที่ทำาให้เราไป 
ไม่ถึงเป้าหมาย	แต่หน่ึงในหลายสาเหตุอาจเป็นเพราะเป้าหมาย
ของเรามันไม่ค่อย	SMART	เท่าไร

ไปออกกำาลังกายก่อนไปทำางาน
 สัปดาห์ท่ี 2	 ความตั้งใจยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิม	 แต่โอ๊ย!	 เมื่อยมากๆ	 ขอนอนต่ออีกนิดนะ	 
ไว้ค่อยไปตอนเย็นหลังเลิกงานก็แล้วกัน	
 สัปดาห์ท่ี 3 ความตั้งใจไม่เคยเปลี่ยน	 แต่...	 (เหตุผลล้านแปดที่จะไม่ไปออกกำาลังกาย)	 ....	
หลังจากนั้นเราก็แค่ทำาเป็นลืมๆ	มันไป	
	 การออมเงินก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน	
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	 ทีนี้เราก็แค่	 “เติมคำาในช่องว่าง”	 เพื่อบอกว่าเป้าหมายของเราคืออะไร	 และถ้าจะให้ดี 
เขียนลงในกระดาษแล้วก็เอาไปแปะไว้ในที่ที่เราจะมองเห็นเป็นประจำา	เช่น	
	 แปะไว้ที่ประตูหน้าบ้านจะได้มองเห็นทุกครั้งที่จะก้าวเท้าออกจากบ้าน
	 แปะไวท่ี้หนา้ตูเ้ยน็เพือ่ใหเ้ราเหน็ทกุครัง้ทีเ่ปดิตูเ้ยน็	(เหมาะมากสำาหรบัเปา้หมายลดนำา้หนกั)
	 แปะไว้ที่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อให้เราได้เห็นทุกครั้งที่ทำางาน
	 เราจะได้มี	“แรงฮึด”	อยู่ตลอดเวลา	และมุ่งสู่เป้าหมาย	
	 เพราะเม่ือมเีปา้หมาย	SMART	แลว้ตอ้ง	Action,	Action	และ	Action	ตามแผนทีว่างไวด้ว้ย 

	 เวลาเปลี่ยน	ใจคนยังเปลี่ยน	
	 แล้วเมื่อช่วงชีวิตเปล่ียนไป	 เราก็ต้องปรับ
เปล่ียนแผนการเงินตามไปด้วย	 เพราะในแต่ละ
ช่วงวัย	 เราก็มีเงินๆ	 ทองๆ	 ให้ต้องปวดหัวไม่
เหมือนกัน	(เสียทีเดียว)	

ช่วงชีวิตเปลี่ยน 
แผนก�รเงินเปลี่ยน 

 

เพราะชีวิต
ไม่เป็นเส้นตรง
เสมอไป 

		 และหลังจากท่ีต้ังใจเดินหน้าตามแผน 
ท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัดมาสักระยะหน่ึงแล้ว 
ต้องหมั่นทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ออมเงินท่ีวางไว้ด้วย	 (โดยมากมักจะ
แนะนำาให้หยบิขึน้มาตรวจดทูกุๆ	6	เดอืน) 
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	 ช่วงชีวิตที่แสนจะสดใสน้ีจะอยู่ในช่วงอายุ
ประมาณ	 20-29	 ปี	 ส่วนใหญ่มีรายได้เป็นของ
ตัวเองแล้ว		
	 แม้จะเป็นช่วงเร่ิมทำางานท่ีมีรายได้ไม่มากนัก 
แต่ก็เป็นช่วงชีวิตท่ียังไม่มีภาระทางการเงินมากนัก 
เช่นกัน	 โดยที่เงินส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับ	
“เรื่องส่วนตัว”	และใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนาน
กับกลุ่มเพื่อน

- ค่าเช่าบ้าน	 เพราะคงยังไม่พร้อมที่จะซ้ือ
บ้านหลังแรกในชีวิต	 แต่ก็แยกออกมาอยู่
ตามลำาพังแล้ว	 เพราะฉะน้ันจะต้องคิดถึง
เรื่องค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน
-  ค่า ใ ช้จ่ ายประจำ าวันต่ าง  ๆ  เช่ น 	 ค่ า
สาธารณูปโภคต่างๆ	 ตั้งแต่ค่านำ้า	 ค่าไฟ	
ค่าโทรศัพท์	และค่าอินเทอร์เน็ต
- ค่าใช้จ่ายเพื่อ “ไลฟ์สไตล์” ซ่ึงจะมากหรือ
น้อยก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่เลือก	หากต้อง
หิ้วกระเป๋าแบรนด์เนม	 ดื่มกาแฟยี่ห้อดัง	 
ก็ต้องเตรียมเงินส่วนนี้ไว้มากหน่อย

- ออมเงินเพื่อดาวน์บ้าน	 (หรือดาวน์รถยนต์)	
และ เพื่อการท่องเที่ยว 
- ออมเงินเพื่อการศึกษาต่อ เพราะถ้าคิดจะ	
“ต่อโท”	อาจต้องใช้เงินหลักแสน
- ไม่พึ่งพิงคนอื่น ไม่เป็นหนี้	
- เริ่มออมเงินเพื่ออนาคต	รวมทั้งออมเงินเพื่อ
การเกษียณ	ซ่ึงหลายคนอาจคิดว่า	“เร็วไปไหม” 
ทีจ่ะคดิถงึอนาคต	เพราะแคเ่อาชวิีตใหร้อด 
ในแต่ละวันก็จะแย่แล้ว	 แต่อย่างน้อยๆ	 
ก็น่าจะเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้บ้าง	 
เผือ่เอาไวใ้นเวลาทีข่ดัสนจรงิๆ	จะไดไ้มต่อ้ง
พึ่งพิงคนอื่น

โสดใส

และยังวัยรุ่น

ประเด็นทางการเงินที่จะต้องวางแผนสำาหรับช่วงชีวิตนี้ ได้แก่
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	 ช่วงชีวิตท่ี	“แสนจะสขุสบาย”	เพราะมรีายไดม้ากขึน้	ฐานะ
การเงนิมัน่คงมากขึน้	แตไ่มม่	ี(หรอืยงัไมม่)ี	ลกูใหด้แูล	เพราะยงั
โสด	หรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก	โดยช่วงชีวิตนี้มักจะเริ่มตั้งแต่
อายุ	30	ปีขึ้นไป	
	 เมื่อไม่มีภาระเร่ืองลูกทำาให้จับจ่ายใช้เงินได้คล่องมือ 

- การผ่อนบ้าน	 เพราะช่วงชีวิตนี้ เริ่มมีบ้าน
เป็นของตัวเอง	 โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็น	 “ซ้ือ
เงินผ่อน”	 ซึ่งหากเลือกซ้ือบ้านที่ขนาดพอ
เหมาะกบัฐานะการเงนิกจ็ะทำาใหก้ารผอ่นบา้น
เป็นเรื่องสบายๆ	 แต่หากเลือกซ้ือบ้านที่มูลค่า
สูงเกินกำาลังก็อาจจะสร้างปัญหาทางการเงิน
ได้ในอนาคต
- ซ้ือรถคันใหม่ เป็นเร่ืองท่ีพบได้บ่อยในช่วงชีวิตน้ี 
โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ เมื่อมีรายได้มากข้ึน	
ฐานะทางสังคมสูงข้ึนก็จะมองหา	 “สัญลักษณ์ 
ทางสังคม”	ท่ีสูงข้ึน	ซ่ึงก็มักจะเป็นรถยนต์คันใหม่	
ที่ใหญ่กว่าเดิม	และแพงกว่าเดิม
- การออมเพื่อวัยเกษียณ	 คงไม่มีช่วงชีวิตไหน 
ทีพ่รอ้มสำาหรับการออมเพือ่การเกษยีณมากไป 
กว่านี้แล้ว	 โดยเฉพาะคนที่คิดว่าจะรักษา 
ความโสดไปตลอดชีวิต	 ยิ่งจำาเป็นต้องเตรียม
เงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณมากกว่าคนที่มีลูก
ให้พึ่งพิง

โสดรุ่นใหญ่

ไม่มีลูก

- ค่าใช้จ่ายประจำา และค่าใช้จ่ายเพื่อ “ไลฟ์สไตล์” 
เพราะแมว้า่	จะมรีายไดม้ากขึน้	แตส่ว่นใหญ ่
ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากข้ึนตามด้วย	 เพราะ
ฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังและวางแผนการ
ใช้จ่ายให้ดี
- การลงทุน ในช่วงชีวิตนี้น่าจะมี	“เงินเหลือ”	
และมีกำ าลั งมากพอท่ีจะเริ่ ม ต้นลงทุน	
เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสการลงทุน 
หลุดมือไป	 ไ ม่ว่ าจะเป็นการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงิน	 เช่น	หุ้น	กองทุนรวม	
หรือจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์	 ไปจนถึง 
การลงทุนทำาธุรกิจ
- ทำาประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระทางการเงิน
เมื่อเจ็บป่วยรุนแรง
- ลดภาระหนี้ ถ้าเคยก่อหนี้เอาไว้ตั้งแต่วัยเริ่ม
ทำางาน	ก็ต้องวางแผนเพื่อการปลดหนี้ให้ได้ 
โดยเฉพาะหนี้ที่ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล	 
บัตรเครดิต	หรือหนี้เพื่อการบริโภค

ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง	ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็มักจะหมดไป
กับการดูแลตัวเองและการท่องเท่ียว	แต่เป็นเพราะรายได้ท่ีมากข้ึน 
ทำาให้สามารถเก็บออมและลงทุนเพื่ออนาคตได้มากขึ้นด้วย	
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	 ชว่งชวีตินีส้ามารถเร่ิมไดตั้ง้แต่อาย	ุ25-45	ป ี
ขึ้นอยู่กับว่า	มีลูกคนแรกตั้งแต่ตอนไหน	โดยที่
ชว่งชวีตินีจ้ะเป็นชว่งชวีติทีวุ่น่วายแตม่คีวามสขุ	
เพราะ	“เจ้าตัวเล็ก”	แต่ก็เป็นช่วงชีวิตที่ต้องใช้
เงินเพื่อลูกมากที่สุดด้วย	

- การผ่อนบ้าน	 เพราะถ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิด
จะมีบ้านเป็นของตัวเอง	 หรือเลือกที่จะซื้อ
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง	 (ที่ห้องขนาดจิ๋ว)	
การมีลูกอ่อนก็น่าจะทำาให้ต้องคิดถึงการมีบ้าน
ที่มีบริเวณมากขึ้น	
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพ่ือลูกที่ 
เพ่ิมข้ึนมา	เพราะต้ังแต่เร่ิมค่าใช้จ่ายในการคลอด	
ค่านม	ค่าผ้าอ้อม	ค่าเสื้อผ้า	ค่าของเล่น	ค่าขนม	
และอื่นๆ	อีกมากมาย	ซึ่งหากวางแผนการเงิน 
ไม่ดีพอก็อาจทำาให้ชีวิตลำาบากมากขึ้น
- การศึกษาบุตร ถ้าพ่อแม่ต้องไปจองโรงเรียนไว้
ต้ังแต่ลูกอยู่ในท้อง	 พ่อแม่ก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาเอาไว้ด้วย	 เพราะค่าใช้จ่าย 

เพื่อการศึกษาไม่ใช่น้อยๆ	 เลย	 นอกจากนี้	 
ยงัตอ้งมคีา่เรียนพเิศษ	เพือ่เพ่ิมทกัษะดา้นอืน่ๆ	
ให้ลูกอีกด้วย
- การลงทุนและออมเพื่อวัยเกษียณ แม้ว่าการ 
มีลูกจะทำาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	แต่ก็อย่าหยุด
ลงทุน	อย่าหยุดออมเพื่อวัยเกษียณ	หลายคน 
วางใจว่า	 แก่แล้วจะมีคนเลี้ยง	 ขอบอกว่า
อย่าประมาทและอย่าละเลยการเตรียม 
ความพร้อมสำาหรับชีวิตหลังเกษียณ
- ทำาประกันชีวิต โดยเฉพาะคนท่ีเป็นกำาลังหลัก
ในการหารายได	้เพราะหากเกิดเหตไุมค่าดฝนั 
ลูกๆ	 ก็จะยังมีทุนการศึกษาจากประกันชีวิต
ของพ่อแม่

	 ช่วงชีวตินีน้า่จะอยูใ่นชว่งอาย	ุ35-60	ป	ีโดยที ่
ลูกๆ	เข้าสู่วัยรุ่นกันหมดแล้ว	ทำาให้พ่อแม่มีเวลา
ว่างมากขึ้น	แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายเพื่อลูกรออยู่	

คุณพ่อคุณแม่

ลูกอ่อน

ครอบครัว

ลูกวัยรุ่น
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- การผ่อนบ้าน ที่ยังต้องเดินหน้าผ่อนต่อไป 
แต่หลายๆ	 ครอบครัวอาจจะเร่ิมคิดถึง	 
“บ้านหลังใหม่”	 เพราะเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น	
เริ่มต้องการ	“พื้นที่ส่วนตัว”	มากขึ้น	เพราะ
ฉะนัน้บา้นหลังนอ้ยกอ็าจจะเลก็เกนิไป	หรอื
ต้องมีการปรับปรุงต่อเติมบ้านครั้งใหญ่
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม	
และอาจจะมากขึ้นตามวัยที่เพ่ิมขึ้นของ
ลูก	 อย่างไรก็ตาม	 บางครอบครัวอาจจะให้ 

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

	 เพราะถ้าเราคิดว่า	มีรายได้เข้ามาเท่าไรก็เอาไปกินไปใช้	เหลือเท่าไรค่อยเอาไปออม	สิ่งที่จะ 
เกิดขึ้นคือ	 เราแทบไม่มีเงินเหลือสำาหรับการออม	 ถ้าเราไม่มีวินัยการใช้เงินที่ดีพอ	 นอกจากนี้	 
บางเดือนยังอาจจะใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่ได้มาเสียอีก	และถ้าปล่อยให้ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
ไปนานๆ	ก็จะกลายเป็นที่มาของชีวิตติดลบ
 

	 โดยที่ไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายแล้วค่อยนำาไปออม	ก็เปลี่ยนมาเป็นหักเงินออก
ไปออมหรือไปลงทุนตามจำานวนที่ตั้งใจไว้	แล้วเหลือเท่าไรจึงนำามาใช้จ่าย
	 แรกๆ	 อาจจะอึดอัดนิดหน่อย	 รู้สึกใช้จ่ายไม่คล่องมือเหมือนเคย	 หรืออาจจะรู้สึกเหมือน 
รายไดล้ดลง	แตล่องอดทนทำาใหเ้หมอืนวา่	เงนิเดือนมแีคจ่ำานวนทีเ่หลอือยูห่ลงัจากการหกัเงนิออก 
ไปออม	เชื่อได้เลยว่า	ใช้เวลาไม่กี่เดือนเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับเงินเดือนที่เหลือจากการออม

ประเด็นทางการเงินที่จะต้องวางแผนสำาหรับช่วงชีวิตนี้ ได้แก่

ลูกวัยรุ่นทำางานพิเศษ	เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวของเขาเองได้บ้าง	
- การศึกษาบุตร เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายอื่น	 คือ	 
มักจะเพิ่มขึ้นตามวัยของลูก	
- การลงทุนและออมเพื่อวัยเกษียณ	 รวมทั้งการทำา
ประกันชีวิต	ยังคงเดินหน้าต่อไป	แต่ที่ต้องเริ่ม
กลับมาให้ความสำาคัญเพิ่มมากขึ้น	คือ	ประกัน
สขุภาพ	และคา่ใชจ้า่ยเพือ่สขุภาพ	เพราะในวยันี ้
สุขภาพเริ่มร่วงโรยลงไปบ้างแล้ว

แบบนี้สิ... 
มีออม 

 

ร�ยได้ – ค่�ใช้จ่�ย = เงินออม

ร�ยได้ – เงินออม = ค่�ใช้จ่�ย
เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทำาให้ 

“ชีวิตติดลบ” ต้องเปลี่ยนวิธีการ
ออมมาใช้ “สมการความมั่งคั่ง”
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 คราวนี้คำาถามที่ตามมา คือ แล้วเราควรจะหักเงินออมออกไปสักเท่าไรถึงจะดี
	 คำาตอบคือ	ออมได้เท่าไรก็ดีทั้งนั้น	
	 เพยีงแตใ่นชว่งแรกอาจเริม่จากจำานวนนอ้ยๆ	ประมาณสกั	10%	ของรายไดไ้ปกอ่น	เพือ่สรา้ง
ความคุ้นเคย	และไม่หักหาญนำ้าใจกันเกินไป	เช่น	ได้เงินเดือนเดือนละ	20,000	บาท	หักออกไป
ออม	10%	เท่ากับเดือนละ	2,000	บาท	และเหลือเงินให้เป็นค่าใช้จ่าย	18,000	บาท		
	 หลังจากคุ้นเคยแล้ว	 หรืออยากจะเร่งจำานวนเงินออมให้มากขึ้น	 ก็สามารถเพิ่มสัดส่วน 
การออมน้ีข้ึนมาเป็น	20%	หรือ	30%	ก็ได้	แต่อย่างน้อยในแต่ละเดือนเราควรออมไม่ตำา่กว่า	10-15%	
	 เราจะสามารถออมได้มากขึ้น	ถ้าทำาควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่าย

เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน

 ก่อนที่จะเก็บออมเพื่อเป้าหมายอื่นๆ 
เราต้องออมเงินไว้สำาหรับกรณีฉุกเฉินให้
มากพอเสียก่อน	เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
เกิดข้ึนได้เสมอ	เช่น	เจ็บป่วย	ประสบอุบัติเหตุ 
และตกงาน	ซึง่เราตอ้งมเีงนิออมไวป้ระมาณ	 
3-6	เท่า	ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
		 เม่ือเก็บเงินในบัญชีเผื่อฉุกเฉินจนถึง
ระดับที่เหมาะสมแล้ว	 จึงเร่ิมออมเพ่ือ 
เป้าหมายอื่นๆ	ต่อไป

เพื่อความสุขระยะสั้น

	 เป็นเงินออมสำาหรับเป้าหมายระยะส้ัน
หรือระยะปานกลาง	 เช่น	 เก็บเงินเพื่อซื้อ
ของชิ้นใหญ่	 เก็บเงินซ้ือรถยนต์	 เก็บเงิน
เพื่อท่องเท่ียว	 ซึ่งเป็นการสร้างความสุข
ระยะสั้น	
	 เพราะฉะน้ันเงินออมเพื่อความสุข
ระยะสั้นอาจจะแยกเป็นหลายบัญชีก็ได้	

เพื่อความฝันระยะยาว

	 ความสุขและความฝันของแต่ละคน 
ไม่เหมือนกัน	 บางคนสุขกับการท่องเท่ียว 
ต่างประเทศ	 บางคนสุข กับ อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิสร์ุน่ใหม	่คนหนึง่อาจฝนัอยาก
มีบ้าน	อีกคนบอกว่า	อยู่บ้านพ่อแม่แต่ต้อง
มีรถ	ไม่มีความสุขของใครดีกว่าของใคร	
	 แต่ในหนึ่งความฝันที่ต้องมีเหมือนกัน	
และให้ความสำาคัญ	คือ	“ความสุขวัยชรา”
	 เพราะฉะนั้นอย่าลืมออมเงินเพื่อ
ความฝันในระยะยาว	เช่น	การออมเพื่อวัย
เกษียณ	เอาไว้ด้วย

เพื่อลงทุนเพิ่มรายได้

	 อย่าดูถูกเงินออมจำานวนน้อยนิดใน
แต่ละเดือนของเรา	 เพราะมันสามารถ 
นำาไปลงทุน	 (ท่ีเหมาะสม)	 เพื่อให้เงิน
งอกเงยขึ้นมา	จนวันหนึ่งเงินลงทุนจำานวน
น้ีอาจจะกลายเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
นอกเหนือจากเงินเดือน

เงินออม 
4 แบบ
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	 สำาหรบัคนท่ีรู้สึกวา่	ทำาไมการออมมนัถงึไดย้ากเยน็ขนาดนี	้ทัง้ๆ	ทีรู่อ้ยูว่า่	ตอ้งเกบ็ออม	แตก่ ็
ทำาไมไ่ดสั้กที	ลองนำาเทคนคิเหลา่นีไ้ปปรบัใช	้รบัรองวา่	จะทำาใหก้ารออมเปน็เรือ่งงา่ย	แถมมีเงนิออม 
ก้อนใหญ่ได้ไม่ยาก

	 ยุคนี้ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์	
โดย เฉพาะการ ใช้บริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต	 ซึ่งทำาให้เราสามารถโอนเงิน
ระหว่างบัญชีของธนาคารเดียวกันได้ง่ายและ
สะดวกมาก	
	 เราแค่เดินไปเปิดบัญชีไว้หลายๆ	 บัญชี	 
(ให้เท่ากับเป้าหมายการออมของเราเลยก็ได้) 
และควรจะเป็นธนาคารเดยีวกบับญัชเีงนิเดอืน 
เพ่ือความสะดวกในการโอนเงินไปมา	และไม่เสีย
คา่ธรรมเนยีมการโอนระหวา่งบญัชขีองเราเอง	
	 จากนั้นก็ไปสมัครใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต	 ผูกทุกบัญชีท่ีเปิดไว้กับธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต		

	 พอถึงวันที่ เ งินเดือนออกก็ เข้าไปทำา
รายการโอนเงินจากบัญชีเงินเดือนไปเก็บไว้ 
ที่บัญชี เงินออมต่างๆ	 ตามจำ านวนที่ เรา 
ตั้งเป้าหมายไว้	
	 แตเ่พือ่ใหก้ารออมทำาไดง้า่ยขึน้อกี	และยงั
จะชว่ยให้ทำาใจกบัการออมกอ่นใชจ้า่ยไดง้า่ยขึน้	
คือ	 การใช้บริการหักเงินอัตโนมัติ	 ซึ่งระบบจะ
จัดการโอนเงินให้เองตามวัน	และจำานวนเงินที่
กำาหนดไว	้โดยทีเ่ราไมจ่ำาเปน็ตอ้งไปทำารายการ
โอนด้วยตัวเองทุกเดือน	

เทคนิค
ออมเงินง่�ยๆ ให้ได้ผล

โอนเงิน

อัตโนมัติ

หยอดกระปุก

ทุกเหรียญ

	 นอกจากการหักเงินไปเก็บออมก่อนใช้จ่ายแล้ว	 ในแต่ละวันที่กลับมาจากที่ทำางาน	 ถ้ามี	 
“เศษเหรียญ”	ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาท	สองบาท	ห้าบาท	หรือสิบบาท	ให้เททุกเหรียญที่มีอยู่ใส่
ลงไปในกระปุก	“ความสุขระยะสั้น”	เพื่อช่วยทำาให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น	
	 หลายคนบอกวา่	แคเ่ศษเหรยีญในกระเปา๋จะไดส้กักีบ่าทมากนอ้ยเชยีว	ขอบอกวา่	อยา่ดถูกู 
เหรียญเล็กๆ	เหล่านี้	เพราะวันหนึ่งที่เรามาเปิดกระปุกนี้ดูก็อาจจะมีเงินเป็นหลักหมื่นก็ได้
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	 เมื่อได้รับธนบัตรชนิดราคา	50	บาท	หรือ	
ที่เรียกกันว่า	 “แบงก์ห้าสิบ”	 อย่านำาออกไปใช้	
แตใ่ห้ยิม้กว้างๆ	แลว้เกบ็เขา้คลงัสมบัตทินัท	ีโดย
อาจกำาหนดระยะเวลาในการเก็บ	เช่น	1	ปี	หรือ	
ตัง้เปา้หมายเกบ็ใหไ้ดต้ามจำานวนทีต่อ้งการแลว้
นำาไปเขา้บญัช	ีเชน่	จะเกบ็ใหไ้ด	้100	ใบกเ็ท่ากบั	
5,000	บาท	
	 การเก็บเงินวิธีน้ีจะเพ่ิมความสนุกและ 
ตื่นเต้นให้กับการเก็บเงินอีกด้วย	 เพราะต้อง
รอลุ้นทุกวันว่า	 วันนี้จะได้แบงก์ห้าสิบหรือไม่	
และได้ผลดี	เพราะถ้าเก็บแบงก์ห้าสิบได้	10	ใบ 
ก็เท่ากับเก็บได้	500	บาท	
	 นอกจากนี้	อาจใช้วิธีเก็บธนบัตรใหม่	หรือ	
“แบงก์ใหม่”	 รวมทั้งธนบัตรที่ระลึกในวาระ
พเิศษตา่งๆ	และธนบตัรทีเ่ริม่ออกใชเ้ปน็ครัง้แรก 
(ซึ่งสองประเภทหลังยังสามารถนำาเป็นการ

	 แต่ไม่ว่า	จะใช้เทคนิคการออมแบบไหนก็ตาม	เทคนิคที่ดี
ที่สุด	คือ	เริ่มออมให้เร็วที่สุด	
	 คนท่ีเริ่มต้นออมเร็วกว่าจะได้เปรียบคนที่เริ่มต้นช้า	 โดย
เฉพาะการออมท่ีไม่ถอนออกมาเลย	 จะทำาให้ดอกเบี้ย	 หรือ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนทบต้นเข้าไป	ทำาให้เงินต้นเพ่ิมมากข้ึน	
และเงินออมของเราก็จะเติบโตเร็วขึ้นอย่างน่าตกใจ

ลงทุนได้อีกแบบหนึ่งด้วย	เพราะธนบัตรที่ออก
ในวาระพิเศษ	และธนบัตรที่ออกใช้ครั้งแรกจะ
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป)
	 โดยเวลาเงินเดือนออกแทนที่จะเบิกเงิน
จากตู้เอทีเอ็ม	 ก็ไปขอแลกธนบัตรใหม่จาก
ธนาคารมาเก็บไว้ในกระเป๋า	 เพราะเคยสังเกต
ตัวเองไหมว่า	เวลามีแบงก์ใหม่ๆ	อยู่ในกระเป๋า	
เราแทบไม่อยากให้มันบินออกจากกระเป๋าเลย	
และถ้าเลือกได้จะเลือกใช้แบงก์เก่าก่อน	
	 เพราะฉะนั้นถ้าในกระเป๋าเราอัดแน่น 
ไปด้วยแบงก์ใหม่ๆ	 เรียบกริ๊บ	 ไม่มีรอยยับย่น
สักนิด	 ก็อาจทำาให้เราอยากเก็บไว้ในกระเป๋า
เงินให้ได้นานที่สุด	

เก็บแบงก์

พิเศษ

 เทคนิคที่ดีที่สุด 
คือ เริ่มออม
ให้เร็วที่สุด 
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	 จะเชื่อไหมถ้ามีคนมาบอกว่า รายได้ไม่ได้ทำาให้เรามั่งคั่งอย่างมั่นคง ค่าใช้จ่ายต่างหาก
ที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจว่า ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร  
	 เชื่อเขาเถอะ	 เพราะ	 “รายได้ไม่สำาคัญเท่ากับค่าใช้จ่าย”	 โดยดูจากตารางความสัมพันธ์
ระหว่างนิสัยการใช้เงิน	 กับทางเดินชีวิตคุณ	 จะเห็นว่าคนที่มีรายได้เท่ากัน	 แต่ใช้จ่ายไม่เท่ากัน	
สามารถทำาให้ชีวิตต่างกันอย่างสิ้นเชิง

	 วิธีการควบคมุค่าใชจ้า่ยท่ีดทีีส่ดุ	คอื	การกำาหนดงบประมาณสำาหรบัค่าใชจ้า่ยในแต่ละประเภท
ออกมาให้ชัดเจนว่า	 ในแต่ละเดือนเราจะใช้จ่ายอะไร	 ในจำานวนไม่เกินเท่าไร	 เพื่อควบคุมการ 
ใช้จ่ายของตัวเราเอง	โดยต้องพยายามใช้จ่ายไม่ให้เกินจากงบประมาณที่กำาหนดไว้
	 การวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	 เริ่มจากประเมินจากค่าใช้จ่ายเดือนที่ผ่านๆ	มา	 (หรือดูจาก 
	งบรายได้	และค่าใช้จ่ายที่เราทำาไว้ก่อนหน้านี้)	ว่า	เรามีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่บ้าง	จำานวนเท่าไรบ้าง	

รายได้ไม่สำาคัญ

เท่�ค่�ใช้จ่�ย
 

ว�งแผน
การใช้จ่ายล่วงหน้า

 

วิธีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด คือ 

การกำาหนดงบประมาณ
สำาหรับค่าใช้จ่าย
ในแต่ละประเภท

	 ห ลั งจากนั้ น ก็แบ่ ง เ งิน
จำานวนหนึ่งออกไปออมและ
ลงทุนตามเป้าหมายที่วางไว้	
	 แล้วจึงนำาเงินส่วนท่ีเหลือ
มาจัดสรรว่า	 จะใช้จ่ายอะไร	
จำานวนเงินเท่าไร	

   นิสัยใช้เงิน

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
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	 แม้ ว่ า เราจะกำ าหนดงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเอาไว้แล้ว	 แต่ถ้านำา 
งบประมาณรายเดือนมาแบ่งเป็น	“งบประมาณ
รายวัน”	 จะช่วยให้การควบคุมงบประมาณ
ทำาได้ง่ายขึ้น	เพราะเราจะรู้ทันทีเลยว่า	วันนี้ 
เราใช้จ่ายอยู่ในงบหรือเกินงบไปมากน้อย 
แค่ไหน	วันถัดไปควรจะปรับอย่างไร	
	 เช่น	ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
ต่อเดือนไว้	 6,000	 บาท	 ก็ให้เฉล่ียออกมา
เป็นค่าอาหารวันละ	200	บาท	เพราะฉะนั้น
ถ้าวันไหนเราจ่ายค่าอาหารไป	 220	 บาท	 
เราจะรู้ตัวทันทีว่า	ในวันถัดไปค่าอาหารควร
จะลดเหลือ	180	บาท

	 ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่	 ก็ไม่ยากเท่าไรที่จะควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้	 เพราะเรารู้
จำานวนเงนิทีแ่นน่อนวา่	ในแตล่ะเดอืนเราตอ้งจา่ยเทา่ไร	เชน่	คา่เชา่บา้น	คา่ผอ่นรถ	คา่เบีย้ประกนั
	 แต่การตั้งงบประมาณสำาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน	 	 เช่น	 ค่าอาหาร	 ค่าข้าวของเคร่ืองใช้	 
ค่าสาธารณูปโภค	 ค่าเดินทาง	 และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง	 อาจจะยากสักนิด	 โดยเฉพาะใน
ช่วงแรกๆ	อาจใช้เกินงบที่กำาหนดไว้ไปบ้าง	ซึ่งสามารถปรับให้เข้าที่เข้าทางได้ในเดือนต่อๆ	ไป	
	 หรือถ้าผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณได้	 
ลองนำาเทคนิคต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้	เผื่อจะช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายทำาได้ง่ายขึ้น

	 ถ้าไม่อยากจัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
เปน็รายวนั	อาจใชว้ธิเีบกิเงนิออกมาใหพ้อใช้
สำาหรับ	 1	สัปดาห์	 มาใส่ไว้ในกระเป๋า	 ช่วย
ให้เราควบคุมการใช้จ่ายของเราเองในแต่ละ
สปัดาหไ์มใ่หเ้กนิจำานวนเงนิทีม่อียูใ่นกระเปา๋	
	 และถ้าวนัไหนหยบิบตัรเครดติขึน้มาใช้
แทนที่จะควักเงินสดก็ต้องหยิบเงินจำานวน
เดียวกันออกจากกระเป๋า	 (ไปเก็บไว้ในบัญชี
สำาหรับจ่ายบัตรเครดิต)	เพ่ือทำาให้เหมือนกับว่า 
เราได้ใช้เงินในกระเป๋าจ่ายออกไปจริงๆ	
และยังเป็นการควบคุมการใช้บัตรเครดิต
ได้อีกด้วย

แบ่งเงิน

ใช้เป็นร�ยวัน

เบิกเงิน

ต�มงบประม�ณ

เทคนิคควบคุมค่าใช้จ่าย
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	 กอ่นไปช้อปปิง้ทกุครัง้	ตอ้งทำา	“รายการ
สิ่งของที่ต้องซ้ือ”	 เพ่ือไม่ให้เผลอใจซ้ือของ 
ที่อยู่นอกเหนือรายการที่ต้องการ	 เพราะ
การเดินช้อปปิ้งแบบเรื่อยเปื่อย	ไม่มีรายการ
สิง่ของทีต่อ้งซือ้อยูใ่นมอื	จะทำาใหเ้ราซือ้ของ
มากเกินจำาเป็น	
	 นอกจากนี้	 ยังรวมถึงการซื้อของทาง
ทางอินเตอร์เน็ตด้วย	 เพราะสมัยนี้ร้านค้า
ออนไลนอ์ยูใ่กลแ้คป่ลายนิว้	ทำาใหห้ลายครัง้
เราตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า	
และการชำาระเงินด้วยการโอนเงิน	 ยังทำาให้
เราไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเงินมากนัก	แม้ว่าเรา
จะไม่ได้จับต้องหรือลองสินค้าก่อนซื้อ

	 แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ตาม	 จะ
ต้องทำาควบคู่ไปกับการจดบันทึกรายได้-
ค่าใช้จ่าย	 เพราะจะช่วยให้การควบคุม 
การใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ได้ดีขึ้น	
	 นอกจากนี้	 หากเดือนไหนที่ใช้เงิน
ตำ่ากว่างบประมาณท่ีต้ังไว้	 ก็อาจนำาเงิน
จำานวนนัน้ไปออมเพิม่	หรอื	อาจใหร้างวัล
กับตัวเองท่ีประสบความสำาเร็จในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายก็ไม่ว่ากัน

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

จดร�ยก�ร

สิ่งของที่ต้องซื้อ

ลองสินค้�
ก่อนซื้อ

ค่าใช้จ่าย
ควบคุมได้
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	 แต่ถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็ยิ่งทำาให้การจดบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่ายทำาได้ง่ายและสนุกมาก
ขึ้น	เพราะทุกวันนี้มีแอพพลิเคชั่นดีๆ	ให้เลือกใช้งานจำานวนมาก	
	 แต่ไม่ว่า	 จะจดลงบนกระดาษหรือใช้แอพพลิเคชั่นอะไร	ก็ต้องทำาเหมือนกัน	คือ	 จดทุกวัน
อย่างสมำ่าเสมอ	ตลอดทั้งเดือน	
	 หลงัจากจดบนัทกึรายได-้คา่ใชจ้า่ยมา	1	เดอืนเตม็ๆ	กพ็อจะทำาใหเ้รารูว้า่	เราใชจ้า่ยอะไรไปบา้ง 
และที่สำาคญัคอื	ชว่ยใหแ้ยกแยะไดว้า่	คา่ใชจ้่ายอะไรบา้งทีเ่ปน็	“คา่ใช้จา่ยจำาเปน็”	และอะไรบา้ง
ที่เป็น	“ค่าใช้จ่ายไม่จำาเป็น”		
	 จากนั้นเราจะมาวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมมากขึ้น
	 อย่างแรกที่ต้องทำา	คือ	ดูว่าในบรรดาค่าใช้จ่ายไม่จำาเป็นนั้น	มีอะไรที่สามารถตัดออกไปได้	 
ด้วยการถามและตอบตัวเองอย่างจริงใจ	 หรือดูจากเหตุผลในการจ่ายว่า	 เป็นการซื้อเพราะ	
“จำาเป็น” หรือ “แค่อยากได้”
	 ของบางอย่างที่เคยซื้อเป็นประจำา	แม้ว่าจะรู้ทั้งรู้ว่าไม่จำาเป็น	 (แถมยังเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 
ไม่น้อยในแต่ละเดือน)	ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า	รองเท้า	กระเป๋า	ชา	กาแฟ	เหล้า	บุหรี่	และอีกสารพัด	
แต่ก็ยังตัดใจให้เลิกซื้อโดยเด็ดขาดไม่ได้	อาจเริ่มจากค่อยๆ	ลดปริมาณการซื้อลงไป
	 เมื่อตัดค่าใช้จ่ายไม่จำาเป็นออกไปแล้ว	ก็มาดูว่าแล้วค่าใช้จ่ายจำาเป็นที่มีอยู่	ยังสามารถลดลง 
ได้อีกหรือไม่

 การตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่าง ก็มักจะมีแรงจูงใจอยู่ 2 แบบ คือ “จำาเป็น” (Need) กับ 
“อยากได้” (Want)
 แตถ่้าอยากรู้ว่า คา่ใชจ้่ายไหนเปน็ค่าใช้จา่ยทีจ่ำาเปน็จริงๆ และคา่ใช้จา่ยไหนแคอ่ยาก
ได้ ไม่ต้องไปถามกูรูผู้รู้ที่ไหน เพียงแค่ “ถามใจตัวเราเอง” 
 เพราะค่าใช้จ่ายจำาเป็นในความเห็นของคนอื่น มันอาจจะเป็นแค่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
สำาหรับเราก็ได้ 
 จากนั้นก็หาเหตุผลให้ได้ว่า เราอยากได้สิ่งนั้น เพราะอะไร  

 แต่แม้ว่า มันจะเป็น “ค่าใช้จ่ายจำาเป็น” ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม อย่าเพ่ิงรีบ 
ตัดสินใจ ให้ถามใจตัวเองอีกสักทีว่า เหตุผลทั้งหมดน้ี ความจริงแล้วมันเป็นเหตุผล  
หรือเป็นแค่ข้ออ้างที่เราหลอกตัวเองว่า มันคือเหตุผล

จำาเป็น หรือ อยากได้

&
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	 ค่าใช้จ่ายเล็กๆ	น้อยๆ	ที่เราจ่ายเป็นประจำา	โดยคิดว่าเป็นแค่เงินไม่กี่บาท	แต่เชื่อหรือไม่ว่า 
ถ้ารวมๆ	กันแล้ว	เงินจำานวนนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิด
	 ถ้า	“น้องเฟิร์น”	ใช้จ่ายจิปาถะไร้สาระเดือนละ	2,000	บาทต่อเดือน	หรือ	ปีละ	24,000	บาท	 
ซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไร	 แต่ถ้าเปลี่ยนจากช้อปปิ้ง	 แล้วนำาเงินจำานวนนี้ไปลงทุนท่ีให้ 
ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ	8%	เงินจำานวนนี้จะงอกเงยและกลายเป็นเงินล้านได้ภายในเวลา	20	ปี

	 ไมใ่ชแ่ค	่“นอ้งเฟิรน์”	เทา่นัน้ทีส่ามารถเปลีย่นคา่ใชจ้า่ยเลก็ๆ	นอ้ยๆ	หรอืค่าใชจ้า่ยไม่จำาเปน็
ให้เป็นเงินออมที่ยิ่งใหญ่ได้	ตัวเราเองก็ทำาได้เหมือนกัน 

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

หมายเหตุ : คำานวณผลตอบแทนแบบทบต้นทุกปี 

เงินเล็กน้อย 
แต่ยิ่งใหญ่
 

         5 ปี          10 ปี     30 ปี

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

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

เบียร์	วันละ	2	กระป๋อง	ราคา	120	บาท	 			266,175	 				657,273	 5,139,795

เหล้า	สัปดาห์ละ	1	ขวด	ราคา	1,000	บาท	 			316,875	 				782,468	 6,118,804

อาหารนอกบ้าน	2	คน	สัปดาห์ครั้ง		 			443,625	 		1,095,455	 8,566,325
ราคา	1	,400	บาท	

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

ที่เปลี่ยนเป็นเงินออม
มูลค่าเงินหากนำาไปลงทุนได้ผลตอบแทน 8% ต่อปี

1,200,000

900,000

600,000

300,000

0

จำานวนเงินบาท

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

(บาท) 1,098,287

ลงทุนเดือนละ	2,000	บาท	ผลตอบแทน	8%	ต่อปี	เวลา	20	ปี	เงินงอกเงยเป็น	1,098,287	บาท
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•	Work	Hard,	Spend	Less	&	Save	More	ขอให้เป็นคติประจำาใจมนุษย์เงินเดือน

•	เคล็ดลับสุดยอดลูกหนี้...	จ่ายตรง	จ่ายครบ	หมดหนี้	สบายใจ

•	ปลดหนี้อย่างมีแผน	จัดลำาดับหนี้แล้วโปะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆ	ก่อน	ช่วยประหยัด 
	 ดอกเบี้ย

•	มีหนี้อย่างมีสุข	ต้องเป็นหนี้ที่มีประโยชน์	และจ่ายไหว	รวมภาระจ่ายไม่เกิน		
	 50%	ของรายได้

•	บัตรเครดิต	ถ้าจะให้ดี	ขอมีแค่	2	ใบก็เพียงพอ

•	ระวังโปรโมชั่นดอกเบี้ย	0%	จะทำาให้เสียศูนย์	เพราะเผลอใจก่อหนี้เกินกำาลัง

•	คิดจะซื้อบ้านต้องมีเงินดาวน์ให้ได้	20%	ของราคาบ้าน	
	 ถ้าซื้อรถไม่ควรดาวน์ตำ่ากว่า	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

•	รายไดไ้มส่ำาคญัเทา่กบัคา่ใชจ้า่ย	มมีากใชม้ากกย็ากจน	มมีากใชน้อ้ยสบายแนน่อน

01
Lesson

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

สรุปทิ้งท้�ย

หมดหนี้มีออม
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02Lesson

ลงทุนเพิ่มค่�

	 จริงๆ	แล้วการลงทุนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด	แต่การไม่ลงทุนนี่สิน่ากลัวกว่าเยอะเลย	เพราะ
เงินของเราจะถูกขโมย	 ซึ่งหัวขโมยตัวร้าย	 ไม่ใช่ใครที่ไหน	 แต่เป็น	 “เงินเฟ้อ”	 ที่ทำาให้เงินมีค่า 
ลดลงเรื่อยๆ	
	 และแมว้า่	เราจะไปฝากธนาคาร	กไ็มร่อดจากเงือ้มอืเงนิเฟอ้เหมอืนกนั	เพราะถ้าไดด้อกเบีย้
น้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ	ก็ทำาให้ค่าเงินเราหดลงไปอยู่ดี

โอกาสรวยมาแล้วจ้า 
รวยง่ายๆ ได้เป็นล้าน!!!

	 นีไ่มใ่ชโ่ฆษณาชวนเชือ่	หรอื	เปิดฝาชงิโชค 
เพราะใครๆ	 ก็ทำาได้จริง	 แค่เก็บเงินวันละ 
ไม่กี่สิบบาท	 และนำาไปลงทุนทำาให้เงินงอกเงย 
กลายเป็นล้านได้ไม่ยาก
	 เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า	 มนุษย์เงินเดือน 
ไม่มีวันรวย	คิดผิด	คิดใหม่	ได้เลย
		 แตพ่อไดย้นิคำาวา่	“ลงทุน” หลายคนอาจจะ 
หวัน่ๆ	ใจอยูส่กัหนอ่ย	เพราะกลวัวา่	จะขาดทนุ	
เงินออมหายเกลี้ยง	
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	 ถ้ามีเงิน	3,000	บาท	และแบ่งเงินไปไว้	3	แห่ง	คือ	ใส่กระปุกออมสิน	ฝากไว้ในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์	และนำาไปลงทุนในกองทุนรวม	แห่งละ	1,000	บาท	
	 จนกระทั่ง	20	ปีผ่านไป	(ไวเหมือนโกหก)

 เงิน 1,000 บาท อยู่ต่างที่ ผ่านไป 20 ปี มีค่าต่างกัน 
 ใส่กระปุกออมสิน  ฝากออมทรัพย์             ลงทุนกองทุนรวม

   เงินเฟ้อ 3%   เงินเฟ้อ 3%                       เงินเฟ้อ 3%

  ไม่มีดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย 1%  ผลตอบแทน 5%

20 ปีผ่านไป เงิน 1,000 บาท มีค่า... 
     544 บาท     668 บาท      1,486 บาท

	 อย่างที่เห็นกันแล้วว่า	 แค่เงินค่าบุหร่ี	 กาแฟ	 เหล้า	 เบียร์	 ที่คิดว่าวันละไม่กี่บาท	 แต่ถ้า 
ลด	ละ	เลกิ	และนำาเงนิจำานวนนัน้ไปลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนเฉลีย่ปลีะ	8%	กท็ำาใหเ้งนิเลก็ๆ	นอ้ยๆ	
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	
	 ถา้เราออมเงินเดอืนละ	1,000	บาท	โดยอาจจะนำาไปฝากประจำาทีใ่ห้ดอกเบีย้เฉลีย่ประมาณ	
2%	ต่อปี	ทำาแบบนี้ไปเรื่อยๆ	จนเวลาผ่านไป	30	ปี	เงินของเราก็ยังไปไม่ถึงล้านบาท	
	 แต่ถ้าขยับออกไปลงทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นเป็น	8%	ต่อปี	 เงินลงทุนเดือนละ	
1,000	บาท	จะเติบโตเป็นล้านได้	โดยที่เราไม่ต้องทำาอะไรเลย	เพียงแค่มุ่งมั่นลงทุนไปนาน	30	ปี

เพราะฉะนั้น
จากนี้ไป 

อย่ากลัว
ที่จะลงทุน 

ค่าของเงิน 1,000 บาท ในอีก 20 ปีข้างหน้า

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากหนึ่งพัน
เป็นหนึ่งล้�น

	 เงิน	1,000	บาททีอ่ยูใ่นกระปกุออมสนิ	จะมคีา่เหลอืเทา่กับ	544	บาท 
และเงนิในบัญชีออมทรพัย	์มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของมนัจะเหลอืเพยีง	668	บาท 
			 แต่เงินท่ีเอาไปลงทุนในกองทุนรวม	 ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทน 
ปีละประมาณ	5%	สามารถงอกเงยขึ้นมาเป็น	1,486	บาท	
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     ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

      2%     4%     6%      8%       10%

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

ออมเดือนละ 1,000 บ�ท
 

เงินออมเพิ่มค่� ในช่วงเวล� 30 ปี
 

	 หรือถ้าเงินล้านยังไม่ตื่นเต้นพอ	 ก็อาจจะเพิ่มจำานวนเงินออมในแต่ละเดือนให้มากขึ้น	 
เป็นเดือนละ	 5,000	 บาท	 และลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก	 โดยหวังว่าจะได้ผลตอบแทน 
ปีละ	10%		เงินออมของเราจะกระโดดจากหลักล้านขึ้นไปเกือบถึง	10	ล้านบาท	
 ตัวอย่าง	 เงินออมเดือนละ	5,000	บาท	 ไม่น่าจะยากเกินไปสำาหรับ	“พี่แบงก์”	 เซลล์หนุ่ม 
มาดเนีย้บ	ออปช่ันเพยีบ	ไมว่า่จะเปน็รองเทา้เงาวับ	เข็มขดัแบรนดเ์นม	นาฬกิาเรอืนหรู	สมารท์โฟน
รุน่ใหมล่่าสุด	พรอ้มรถสปอร์ตคันโก้	ใชเ้งนิเดอืนละไมต่ำา่กวา่	5,000	บาท	ไปกบัการเชา่ออปชัน่หรูๆ 	 
มาอวดสาว	
	 เพราะถ้า	“พี่แบงก์”	ลดๆ	ออปชั่นลงหน่อย	แล้วเปลี่ยนมาลงทุน	อีกไม่กี่ปีนับจากนี้พี่แบงก์
มีโอกาสได้กอดเงินสิบล้านแน่ๆ	

      จำานวนเงิน        ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

             2%      4%       6%       8%      10%

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

ลงทุนต่อเดือน

ระยะเวลาลงทุน

หมายเหตุ: คำานวณผลตอบแทนแบบทบต้นทุกปี

หมายเหตุ: คำานวณผลตอบแทนแบบทบต้นทุกปี58



 

     ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

      2%     4%     6%      8%       10%

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

แบ่งงานให้ ‘เงิน’ ทำา

 รายได้ท่ีต้องใชแ้รงงานแลกเงนิ ไมว่า่จะเป็นแรงงานแบกหาม แม่คา้ก๋วยเต๋ียว ชา่งซอ่มรองเท้า 
รวมทัง้มนุษยเ์งนิเดอืน จะเรยีกวา่ Active Income ถา้วนัไหนหมดแรงทำางานก็ไมม่รีายได้เขา้มา 
 แต่กมี็รายไดอ้กีประเภทหน่ึงท่ีเรยีกวา่ Passive Income ซึง่จะไหลเขา้กระเป๋ามาโดยท่ีเรา
ไม่ต้องลงแรง และทีส่ำาคญั คอื ไหลเขา้มาอย่างต่อเน่ือง ไมมี่วนัหยดุ แมว้า่เราจะหยดุทำางานไปแลว้ 
เพียงแค่แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเราทำางาน
 รายได้แบบ Passive Income มีอยู่มากมายหลายวิธี เช่น

	 เห็นตัวเลขเงินออมเพิ่มขึ้นจากพันเป็นล้านแบบนี้	จะรอช้าอยู่ไม่ได้ต้องรีบลงมือลงทุนทันที	
เพราะยิง่ปลอ่ยเวลาให้เนิน่นานออกไป	เวลาทีจ่ะเกบ็ออมและลงทนุของเราจะนอ้ยลงเรือ่ยๆ	และ
ในที่สุดเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเงินล้านอย่างที่ตั้งใจก็ได้

1. ดอกเบี้ย (Interest)
 ร า ย ไ ด้ จ า ก ด อ ก เ บ้ี ย  ก็ คื อ  
ผลตอบแทนจากการนำ า เ งิน ไป ให้  
คนอื่นกู้ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคาร 
สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. รวมไปถึง 
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้
บริษัทเอกชน (ท้ังการลงทุนทางตรง  
และการลงทุนผ่านกองทุนรวม) 
 ในหลายปีที่ผ่านมารายได้จาก
ดอกเบีย้อาจจะไม่มากนกั แต่ก็ไมไ่ดข้ีเ้หร่
เกินไป โดยผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาล
ในระยะ 5 ปทีีผ่า่นมาอยู่ประมาณ 3-4% 
ต่อปี 
 ขณะที่หุ้น กู้บริษัทเอกชนจะได้
ดอกเบี้ยมากขึ้นอีกนิด และถ้าเป็น
ตราสารหนี้ ต่างประเทศ อาจจะได้
ดอกเบี้ยมากขึ้นอีกหน่อย ประมาณ 
4-7% ต่อปี 

2. ค่าเช่า (Rent)
 รายได้จากค่าเช่าเป็น Passive Income อีกรูป
แบบหน่ึงทีเ่ราคุ้นเคยกันด ีและหลายคนก็มกัจะนกึถึง 
“อสังหาริมทรัพย์” ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม  
อพาร์ทเมนต์ ที่ซ้ือแล้วปล่อยให้เช่า จากน้ันก็รอรับ 
ค่าเช่าในแต่ละเดือนสบายๆ 
 แต่การซือ้อสงัหาริมทรัพย์มาปลอ่ยเชา่ก็อาจจะ
เหน่ือยหนอ่ย ถ้าระบบการบรหิารจดัการไมด่พีอ และ
อาจต้องใช้เงินก้อนใหญ่กว่าจะได้เป็นเจ้าของ
 เพราะฉะนั้นแทนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์
มาปล่อยเช่า เราลองเปลี่ยนมาซ้ือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (Property fund) หรือ กองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) น่าจะ
เบาตัวกว่า เพราะแม้จะเรียกผลตอบแทนที่จ่าย 
ออกมาว่า “เงินปันผล” แต่ที่มาของรายได้ คือ ค่าเช่า
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่จะจ่าย
ปันผลปีละ 4 คร้ัง โดยอัตราเงินปันผลตอบแทน 
ประมาณ 6-8% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับประเภทกองทุน และ
ลักษณะธุรกิจ) แต่ถ้ารอจังหวะซื้อในตลาดหุ้นตอนที่
ราคาลงไปต่ำาๆ น่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้  
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3. เงินปันผล (Dividend)
 เงินปันผล คอื ส่วนแบ่งรายไดท่ี้บรษัิทจา่ย
ให้กับผู้ถือหุ้นเม่ือกิจการมีกำาไร เพราะฉะน้ัน 
ถา้อยากไดเ้งนิปันผลก็ตอ้งเลือกลงทุนในบรษิทั
ท่ีม่ันใจว่า จะมีกำาไรมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเรามักจะเรียกบริษัท หรือ หุ้นท่ีมีลักษณะ 
แบบนี้ว่า “หุ้นปันผล” 
 คนไทยโชคดมีาก เพราะบรษัิทจดทะเบียน
ในตลาดหุ้นไทยขึ้นชื่อมากๆ เรื่องการจ่าย
ปันผล โดยอตัราเงนิปันผลตอบแทน (Dividend 
Yield) ของหุ้นไทยท้ังหมดเฉล่ียอยูท่ี่ 3-4% ต่อป ี

 และถ้าจะหาหุ้นดีๆ ท่ีมีอัตราเงินปันผล
ตอบแทนมากกว่า 5% และมีการจ่ายมาอย่าง
ต่อเนื่อง ก็สามารถหาได้ไม่ยากเลย 
 แต่ถ้าไม่รู้ว่า จะเลือกหุ้นอะไรดี คงต้อง
พึ่งพาการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยเลือก
กองทุนหุ้นท่ีมีนโยบายลงทุนในหุ้นปันผล 
โดยเฉพาะ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทำาหน้าที่
เ ลือก หุ้น ท่ีดี มีอัตรา เงินปันผลตอบแทน 
ที่น่าสนใจให้เราเอง 
 นอกจากน้ี การลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ก็ยังสามารถให้รายได้ 
ในรูปของเงินปันผลได้อย่างสมำาเสมอ แม้จะ 
ไม่มากเท่ากับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
หรือหุ้นปันผลก็ตาม

4. กำาไรจากการลงทุน 
(Capital Gain)
 ถ้าคิดจะมีรายได้จากธุรกิจส่วนตัว 
จะต้องเป็นธุรกิจท่ีวางระบบการทำางานท่ี
ชัดเจน จนทำาให้เราไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายกับ
การบริหารจัดการ เพราะถ้าเรายังต้องเข้าไป
วุ่นวายกับการบริหารงาน ยังต้องน่ังทำางาน
ทุกวัน ไม่ว่าจะในตำาแหน่งหน้าท่ีอะไร นั่นยัง
ไม่สามารถเรียกได้ว่า เป็น Passive Income
ธุรกิจหลายอย่างมีระบบการจัดการที่ดี 
อยู่แล้ว เราไม่จำาเป็นต้องสร้าง หรือจัดระบบ
ดว้ยตัวเอง เชน่ ทำาธรุกิจแฟรนไชส์ ท่ีมีลูกจา้ง
มาทำางานแทนเรา
 นอกจากน้ี ยังมีกำาไรจากการลงทุนใน
สินทรพัย์ทางการเงนิด้วย แม้จะไม่ใช ่Passive 
Income ทีส่มบูรณแ์บบนัก เพราะเราอาจไม่ได้
กำาไรจากการลงทุนตลอดเวลา แต่การลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงิน ก็มี “โอกาส” ทำาให้
เงินของเราเพิ่มค่าขึ้นในระยะยาว โดยที่เรา 
ไม่ต้องลงแรงได้เช่นเดียวกัน

ลงทุน
อะไรได้บ้�ง

	 เริ่มคันไม้คันมืออยากลงทุนเพ่ิมมูลค่าให้เงินออมกันแล้วล่ะสิ	 เพราะฉะนั้นต้องไปดูกันว่า	
สำาหรับคนธรรมดาๆ	อย่างเราสามารถลงทุนอะไรได้บ้าง	
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	 เวลาที่รัฐบาล	หรือบริษัทเอกชน	อยากจะกู้เงินจากประชาชนก็จะออกตราสารทางการเงิน
ที่เรียกว่า	“ตราสารหนี้” 

	 ถา้เปน็ตราสารหนีท้ีอ่อกโดยภาครฐัและมอีายมุากกวา่	1	ป	ีจะเรยีกวา่	“พนัธบัตร” แตถ่า้อาย ุ
ตำ่ากว่า	1	ปี	จะเรียกว่า	“ตั๋วเงินคลัง”  
	 แต่ถ้าตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนจะเรียกว่า	“หุ้นกู้” 

	 เพราะฉะน้ันถ้าเราลงทุนในตราสารหน้ี	 เราก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้	 และได้รับดอกเบี้ยเป็น 
ค่าตอบแทน	 โดยดอกเบี้ยที่ได้รับจะกำาหนดอัตราที่แน่นอนเอาไว้	 (หรืออาจจะกำาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่อิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้	เช่น	ดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับอัตราเงินเฟ้อ)	
	 นอกจากดอกเบ้ียทีจ่ะไดร้บัจากการเปน็	“เจา้หนี”้	แลว้	การลงทนุในตราสารหน้ีอาจไดก้ำาไร	
(หรือขาดทุน)	จากการซื้อขายตราสารหนี้ก่อนกำาหนดก็ได้	
	 อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างที่เราถือตราสารหน้ีเอาไว้ก็จะได้รับดอกเบี้ยอย่างสมำ่าเสมอตาม
อัตราที่กำาหนดไว้	 พร้อมด้วยเงินต้นเมื่อถือจนครบอายุ	 เพราะฉะน้ัน	 จึงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อย
ชอบความเสี่ยง
	 นอกจากนี	้ถา้เปน็การลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลยิง่สบายใจไดว้า่	รฐับาลจะไมเ่บีย้วหนีเ้ราแน่ๆ  
แตถ้่าเป็นหุ้นกูข้องบริษทัเอกชนกอ็าจจะมโีอกาสเบีย้วหนีไ้ดเ้หมอืนกนั	เพราะฉะนัน้กอ่นจะลงทุน
ในหุ้นกู้จะต้องดูให้แน่ใจว่า	บริษัทนั้นมีฐานะมั่นคง	มีเงินจะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืน	
	 วิธีการประเมินว่า	มีโอกาสจะผิดนัดชำาระหนี้มากน้อยแค่ไหนนั้น	สามารถดูได้จาก	“อันดับ

ความน่าเชื่อถือ” ที่จะมีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมาประเมินความเสี่ยงและบอกว่า	 แต่ละ
บริษัทมีความเส่ียงมากน้อยแค่ไหน	 เช่น	 ถ้าหุ้นกู้ได้อันดับ	 AAA	 ก็สบายใจได้ว่า	 ความเสี่ยงตำ่า	 
แต่ถ้าไปเจอความน่าเชื่อถือระดับ	B	ก็ต้องทำาใจว่าบริษัทมีโอกาสผิดนัดชำาระหนี้

ตราสารหนี้ (Bond)
1. debt

	 ในปัจจุบันมีสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน	อยู่	4	กลุ่มใหญ่ๆ	ได้แก่

	 แม้ว่า	 ผลการจัดอันดับออกมาว่า	 เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงสักหน่อย	 ก็ยังลงทุนได้	 
เพียงแต่เราก็ต้องคาดหวังดอกเบี้ยที่สูงขึ้น	เพื่อให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย	
	 แต่สำาหรบัมนษุยเ์งนิเดอืน	การลงทนุในตราสารหนีโ้ดยตรงอาจจะตอ้งเปน็มนษุยเ์งินเดือน 
ที่มีเงินออมสูงสักหน่อย	 เพราะผู้ออกตราสารหน้ีจะกำาหนดมูลค่าขั้นตำ่าในการลงทุนเอาไว้ 
ค่อนข้างสูง	 แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากถ้าอยากลงทุน	 เพราะเรายังมีช่องทางการลงทุนที่เหมาะกับ
มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา	นั่นคือ	การลงทุนผ่านกองทุนรวม
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	 การลงทุนในตราสารทุน	 (หรือเรียก
ง่ายๆ	 ว่า	 “หุ้น”)	 ทำาให้เราได้เป็น	 “เจ้าของ
กิจการ”	 ในธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุน	 และ
ทำาให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทน	2	อย่าง	คือ	
เงินปันผล	และกำาไรจากการขายหุ้น
 “เงินปันผล”	 เกิดจากบริษัทมีกำาไร	
แล้วนำาผลกำาไรมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ถือหุ้น 
ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น	 ซึ่งอาจจะจ่าย
ให้ปีละครั้ง	ปีละ	2	ครั้ง	หรือ	อาจจะบ่อยถึง 
ไตรมาสละครั้ง	
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้บางบริษัทจะมีกำาไร	 
แต่ก็อาจไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้	ถ้าบริษัทต้องการ
เก็บกำาไรที่ได้ไปขยายกิจการ	 เพ่ือทำาให้
ธุรกิจเติบโตขึ้น	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกิจการ
ท่ีอยู่ในช่วงเติบโต	 หรือต้องการลงทุนเพ่ิม 
	 เมือ่กจิการมมีลูคา่สงูขึน้	หรอืมแีนวโนม้
ที่จะทำากำาไรได้มากข้ึน	 หรือจ่ายเงินปันผล
สูงข้ึน	 ก็น่าจะส่งผลให้ราคาหุ้นสูงข้ึนตาม
ไปด้วย	 ทำาให้คนที่มีหุ้นอยู่ในมือมีโอกาสได้	
“กำาไรจากการขายหุ้น” ถ้าสามารถขายหุ้นได้
ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา	

ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)

ตราสารทุน (Equity)

3. 

2. 

	 ในทางกลบักันถา้ราคาหุน้ลดลง	ทำาใหข้าย
ได้ราคาตำ่ากว่าท่ีซ้ือมาก็ขาดทุนได้เหมือนกัน 
เพราะการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่าง	 ซ่ึงบางอย่างบริษัทก็
ไม่สามารถควบคุมได้	 เช่น	 ภาวะเศรษฐกิจ	
ทั้งเศรษฐกิจในประเทศ	 และต่างประเทศ	
สถานการณ์การเมือง	แต่หลายอย่างก็เป็นผล
มาจากตัวบริษัทเอง
	 ดังนั้น	 จะเห็นว่าราคาหุ้นที่ซ้ือขายกัน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา	เด๋ียวข้ึน	เด๋ียวลง	เลยทำาให้การลงทุน 
ในหุ้น	 “มีความเส่ียง”	 มากกว่าการลงทุน 
อีกหลายประเภท	 เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้ 
ผลตอบแทนอย่างที่คาดไว้

	 แต่ขณะเดียวกันความเสี่ยงที่มากขึ้นก็
ทำาให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกัน	

ความเสี่ยง
มากขึ้น

ก็ทำาให้มีโอกาส
ได้ผลตอบแทน

สูงขึ้น

	 ถ้าคิดว่า	 ตราสารหน้ี	 และหุ้น	 ลึกลับซับซ้อน	 เข้าใจยากแล้ว	 “ตราสารอนุพันธ์”	 มีความ 
ซับซ้อนย่ิงกว่า	 เพราะเป็นตราสารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 
จากการลงทุน	เช่น	วอร์แรนท์	ฟิวเจอร์ส	ออปชัน	และ	Derivative	Warrants	(DW)
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	 แตส่ิง่ทีท่ำาใหต้ราสารอนพุนัธน์า่สนใจลงทนุ	คอื	ใชเ้งนิลงทนุจำานวนนอ้ย	เชน่	สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญรายตัว	(Single	Stock	Futures)	ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุน
โดยตรง	เพราะเราสามารถเริ่มต้นลงทุน	ในหุ้นขนาดใหญ่โดยใช้เงินประกันขั้นต้นประมาณ	20%	
ของมูลค่าสัญญา	
	 นอกจากนี	้ยงัสามารถทำากำาไรได	้ไมว่า่หุน้จะขึน้หรอืหุน้จะลง	และเพราะใชเ้งนิลงทนุจำานวน
นอ้ยกวา่	ทำาใหอ้ตัรากำาไรสงูกวา่การลงทนุหุน้โดยตรง	แต่ในทางกลบักนั	เงนิทีล่งทุนไปกม็โีอกาส
สูญไปได้เหมือนกัน

หน่วยลงทุน (Unit Trust)
4. 

 ถ้าซื้อหุ้นเราก็ได้หุ้น	 ซื้อตราสารหนี้ก็ได้ตราสารหนี้	
แตถ่า้ซ้ือ	“กองทนุรวม”	ทีข่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน	(บลจ.)	เราจะได้	“หนว่ยลงทุน”	
	 กองทุนรวม	คือ	การรวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆ	คน 
เพ่ือนำาไปลงทุนตามนโยบายที่กำาหนดไว้	 โดยมีผู้จัดการ
กองทุนเป็นผู้บริหารจัดการ	
	 เพราะฉะน้ันกองทุนรวมจึงเหมาะมากสำาหรับคนท่ีไม่มี 
เวลาติดตามการลงทุนด้วยตัวเอง	 ไม่มีความรู้เร่ืองการ
ลงทุนมากนัก	หรือมีเงินลงทุนจำานวนไม่มาก		

“ตราสาร

ทางการเงิน”

	 มนุษย์เงินเดือนทุกท่านโปรดทราบ	 ขณะน้ีได้เวลาออกเดินทางสู่เส้นทางความมั่งคั่งกันแล้ว	
เตรียมตัว	เตรียมสตางค์	และเตรียมใจกันพร้อมหรือยัง

6 ขั้น 
สู่การลงทุน 

ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลย
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ปิรามิดการลงทุน

 •	อยากจะเก็บเงิน	หรือต้องการลงทุนเพื่ออะไร	
 •	ในแต่ละเป้าหมายต้องการเงินประมาณเท่าไร	
 •	กำาหนดระยะเวลาในการเก็บเงิน	หรือลงทุนไว้นานแค่ไหน	

Step 1 
รู้จักตนเอง ค้นพบเป้าหมาย

	 นั่นเพราะเป้าหมายแต่ละอย่างจะเป็น	
“กรอบ”	 กำาหนดแนวทาง	 หรือสินทรัพย์ที่จะ
ลงทุนที่แตกต่างกัน		
	 ตัวอย่างเช่น	 “พี่แบงค์”	 มีเป้าหมายจะ
เกบ็เงนิไวด้าวนบ์า้นในอกี	2	ปขีา้งหนา้	จำานวน	
200,000	 บาท	 พี่แบงค์ควรลงทุนหุ้นไม่เกิน	
20%	 ที่เหลืออาจจะเก็บไว้ในเงินฝาก	 หรือ
ตราสารหนี้	 จะได้ไม่เสี่ยงเกินไป	 เพราะหาก
เกดิเหตกุารณไ์มค่าดคดิอาจทำาใหพ้ีแ่บงคไ์มไ่ด้
ดาวน์บ้านตามที่ตั้งใจ
	 นอกจากน้ี	การลงทุนท่ีมีเป้าหมายระยะส้ัน 
อื่นๆ	 เช่น	 เก็บเงินไว้ใช้ในการแต่งงาน	 หรือ 
เกบ็เงนิเป็นทนุการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ	ไมค่วร 
ลงทุนท่ีมีความเส่ียงมากเกินไปเพราะมีโอกาส
ที่ เ งินออมจะหดหายจากผลการขาดทุน 
ในระยะสั้นได้	

	 แ ต่หากเ ป็นการลงทุน ท่ีมี เ ป้าหมาย 
ระยะยาว	เชน่	การออมเพือ่วัยเกษยีณ	การออม 
เพ่ือการศึกษาบุตร	(ซ่ึงบางคนเร่ิมคิดถึงการออม
เพื่อลูกตั้งแต่ลูกยังไม่ลืมตาดูโลก)	 สามารถ
ลงทุนทีม่คีวามเสีย่งสูงขึน้ได	้เพราะการขาดทนุ
ในระยะสั้นๆ	ไม่มีผลต่อเงินก้อนนี้มากนัก
	 การลงทุนที่มีระยะเวลายาวนานขนาดนี้ 
ต้องลงทุนหุ้นให้มากหน่อย	เพราะหุ้นจะเป็นเหมือน 
	“เครือ่งจกัรทำาเงนิ”	ทีท่ำาใหม้ลูคา่ของเงนิออม
เพิม่ขึน้	โดยอาจจะลงทนุในหุน้ในสดัสว่นตัง้แต	่
30%	 ขึ้นไป	 แต่จะขึ้นไปถึงแค่ไหนก็อยู่ที่ว่า	 
เป้าหมายในการลงทุนน้ันอยู่ไกลแค่ไหน	 ถ้าย่ิง 
ไกลมากก็สามารถลงทุนหุ้นได้มากขึ้น

	 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการย้อนกลับไปดู	 “เป้าหมายทางการเงิน” ของเราว่า	มีอะไรบ้าง	 เพราะ
ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนต้อง	“กำาหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน”	ไม่ว่าจะเป็น...
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	 คุ้นๆ	กับประโยคนี้ไหม	
	 บางทีคำาแนะนำาแบบน้ีก็ทำาให้เรากลัว 
การลงทุนไปได้เหมือนกัน	 ทั้งที่จริงๆ	 แล้ว	 
ความเสีย่งจากการลงทนุไมไ่ดน้า่กลวัขนาดนัน้ 
แถมยงัชว่ยใหเ้งนิลงทนุของเรามโีอกาสงอกเงย
ได้มากกว่า	 ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า	 เรากล้าพอไหม
ที่จะเสี่ยง
	 ดงันัน้ในขัน้ตอนนีเ้ราตอ้งรูว้า่	เราสามารถ
รับความเส่ียงได้มากแค่ไหน	 จะได้เลือกลงทุน
ให้เหมาะสม	
	 ข้อนี้ไม่ยาก	 เพราะในปัจจุบันมีเครื่องมือ 
ประเมินระดับการยอมรับความเส่ียงอยู่หลายวิธี 
หลายช่องทาง	 ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ	 เครื่องมือ
ทางการเงิน	 (TSI	 Financial	 Tools)	 หัวข้อ	
“คุณยอมรับความเ ส่ียงไ ด้แค่ ไหน”	 ใน  

www.set.or.th/education 

Step 2 
รู้ระดับความเสี่ยง เลี่ยงลงทุนผิด

	 ลองคลิกเข้าไปทำาแบบทดสอบใช้เวลา 
ไม่เกิน	1	นาที	แต่บางคนอาจจะใช้เวลานาน
กว่าน้ี	 เพราะมัวแต่อ้ึงกับคำาถาม	 ไม่คิดว่า 
คำาถามแบบนี้จะสามารถบอกระดับการ
ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของเราได้	เช่น	

 คุณได้ร่วมรายการเกมโชว์  เล่นได้ถึง 
รอบลึกๆ และมาถึงทางเลือกที่ว่าจะเล่นต่อหรือ

หยุดเล่น ด้วยเงื่อนไขต่างๆ คุณจะเลือกอย่างไร 

ก.	หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล	30,000	บาท
ข.	เลน่ตอ่กบัคำาถาม	2	ตวัเลอืก	ตอบถกูรบัเงนิ 
			60,000	บาท	ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย
ค.	เลน่ต่อกับคำาถาม	4	ตวัเลอืก	ตอบถกูรับเงนิ 
			120,000	บาท	ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย	

 “การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”

ความเสี่ยง / 
ผลตอบแทน

สูง
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	 หลงัจากตอบคำาถามครบทกุขอ้แลว้	กไ็ดเ้วลาประมวลผล	ซึง่จะสามารถบอกไดเ้ลยวา่	เราเปน็
คนกล้าเสี่ยงมากขนาดไหน	นอกจากนี้	ยังแนะนำาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมอีกด้วย
(สามารถทำาแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงได้ที่ www.set.or.th/education)

	 และอยา่เหมารวมวา่	คนอายนุอ้ยจะสามารถยอมรบัความเสีย่งสูงๆ	ไดม้ากกวา่ผูส้งูวยั	เพราะ
นอกจากเรื่อง	“อายุ”	แล้ว	“หัวใจ”	ก็มีส่วนสำาคัญ	
	 เพราะมนุษย์เงินเดือนวัยใสอย่างพวกเราท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน	ก็อาจจะ 
ยังกลัวๆ	 กล้าๆ	 ไม่อยากจะลงทุนอะไรท่ีหวือหวาเกินไปนัก	 ขณะท่ีผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง	 (ฐานะ 
การเงินต้องเอ้ืออำานวยด้วย)	ก็อาจจะชอบการลงทุนท่ีมีความเส่ียงช่วยทำาให้กระชุ่มกระชวยข้ึนมาบ้าง
 ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

รับความเสี่ยงได้สูง (Aggressive)

	 ถา้หัวใจแข็งแรงไมห่วาดหวัน่ไปกบัความผนัผวนทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งการลงทนุ	หรอืมี
ความเช่ียวชาญ	และคุน้ชนิกบัความผนัผวนมากขึน้	กเ็พิม่การลงทุนในหุ้นขึน้มาจนถึง	70%	
และลงทุนในตราสารหนี้แค่	20%	และเงินสด	10%	เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนเติบโตขึ้น
	 แตถ่า้อยากจะ	“รกุ”	ใหม้ากขึน้	จะเพิม่สดัสว่นหุน้ใหม้ากกวา่นีก็้ไมม่ปีญัหา	เพยีงแต ่
“อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวกัน”	 จนหมด	 เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้ยังเหลือไข่ 
ในตะกร้าใบอื่นเอาไว้บ้าง	และอย่าลืมปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับ	“ข้อจำากัด”	ของ
เราอยู่เสมอ	ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	และผลตอบแทนที่คาดหวัง

รับความเสี่ยงได้ต่ำา 
(Conservative)

	 ถ้ายอมรับความผันผวนได้น้อย	 ยัง
ไมคุ่ย้เคยกบัความผนัผวน	หรอืความเสีย่ง 
จากการลงทุนมากนัก	ควรจัดพอร์ตแบบ
ระมดัระวัง	เนน้การลงทนุโดยลงทนุในหุน้
ประมาณ	 30%	 ตราสารหน้ี	 40%	 และ
เงินสด	 30%	 เพ่ือพยายามรักษาเงินต้น
ให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อน

รับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
(Moderate)

	 ถา้ยอมรบัความผนัผวนไดร้ะดบัหนึง่	
แต่ไม่มากเกินไป	 หรือเม่ือเริ่มคุ้นเคยกับ
ความผันผวนมากขึ้น	 และมีความชำานาญ
ในการลงทุนมากขึ้น	ก็ค่อยๆ	ขยับสัดส่วน
การลงทุนในหุ้นขึ้นมาอีกนิดเป็นการ 
จัดพอร์ตแบบปานกลาง	เพิ่มการลงทุนใน
หุ้นเป็น	50%	ลดการลงทุนในตราสารหนี้
เหลือ	 30%	และเงินสดเหลือ	 20%	 เพื่อ
หวังให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น

30%

30%
40%
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 ได้ยินมาหลายครั้งแล้ว สงสัยจริงๆ ว่า “พอร์ต” มันคืออะไร 

 “พอร์ต”	ก็คือคำาเรียกสั้นๆ	ของคำาว่า	Investment	Portfolio	ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
มากกว่า	1	อย่าง	เช่น	ถ้าเป็นพอร์ตหุ้นก็แสดงว่า	มีการลงทุนในหุ้นมากกว่า	1	ตัว	หรือถ้าเป็น
พอร์ตการลงทุน	ก็แสดงว่า	ไม่ได้ลงทุนสินทรัพย์ชนิดเดียว	แต่จัดสรรสินทรัพย์	(Asset	Alloca-
tion)	อย่างเหมาะสม	โดยแบ่งเงินไปสินทรัพย์หลายประเภท	เช่น	หุ้น	ตราสารหนี้	และสินทรัพย์
อื่นๆ			
	 สาเหตทุีท่ำาใหก้ารกระจายการลงทนุไปในสนิทรพัยห์ลากหลายมากขึน้	ชว่ยทำาใหค้วามเสีย่ง 
จากการลงทุนลดลงได้	เพราะในช่วงเวลาหนึ่ง	สินทรัพย์บางตัวอาจได้กำาไรดี	บางตัวอาจขาดทุน	
แต่หากเราลงทุนทั้งสองอย่างนี้พร้อมกัน	 กำาไรของอีกตัวหนึ่งจะมาช่วยพยุงไม่ให้การลงทุน 
ของเราขาดทุนทั้งหมด
	 นอกจากน้ี	 แม้จะเป็นการลงทุนสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน	 เช่น	 ลงทุนหุ้นท้ัง	 100%	 แต่ไม่ได้
หมายความว่าให้ทุ่มเงินลงไปในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมด	การกระจายซื้อหุ้นหลายๆ	ตัวก็ช่วยลด
ความเสี่ยงจากการลงทุนลงได้เช่นเดียวกัน	 เพราะหุ้นแต่ละตัวอาจจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกัน
	 เพราะฉะน้ันไม่จำาเป็นว่า	 คนที่รับความเส่ียงได้น้อยจะต้องลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ 
เพียงอย่างเดียว	 แต่เราสามารถลงทุนในหุ้น	 หรือสินทรัพย์อื่นๆ	 ได้	 เพียงแต่ลงทุนในสัดส่วน 
ที่น้อยลงมาหน่อย
	 ในขณะที่	 “การจัดพอร์ต”	 สามารถทำาได้หลายแบบ	 ขึ้นอยู่กับหลายวัตถุประสงค์	 เช่น	 
การจัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 หรือจัดพอร์ตตามช่วงอายุ	 รวมถึงการจัดพอร์ต
ตามวัตถุประสงค์การลงทุน		

Step 3 
สร้างพอร์ตเป็นระบบ พบทางรวย 

วัยเริ่มต้นทำางาน อายุ 21 - 30 ปี

	 มนุษย์เงินเดือนวัยน้ี	 ถือว่าโชคดีที่สุด	 เพราะยัง
ไม่มีภาระให้รับผิดชอบมากนัก	 และยังเหลือเวลาให้
ลงทุนอีกหลายปี	มีเวลาให้ล้มลุกคลุกคลานได้อีกนาน	
เพราะฉะนั้นจึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง	 เช่น	
หุ้น	ได้มากถึง	90%	และอีก	10%	ที่เหลือควรลงทุน
ตราสารหนี้	หรือฝากเงิน

ตัวอย่างการจัดพอร์ตตามช่วงอายุ

67



 

	 แต่ไม่ว่าจะจัดพอร์ตในรูปแบบไหน	พอร์ตที่ดีควรมีลักษณะ	ดังนี้
  • 	ต้องกระจายความเส่ียงอย่างสมดุล	ไม่ควรทุ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หน่ึงท้ังหมด
  •	 ไม่หลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไป	 เพราะจะทำาให้ดูแลยาก	 โดยเฉพาะ 
	 	 	 ในการติดตามราคาหรือข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน	
  •	มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของเราเอง	
  •	มีความยืดหยุ่น	สามารถปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้	เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป

 •	เป้าหมายการลงทุน	จำานวนเงิน	และระยะเวลาการลงทุน
 •	ข้อจำากัดในการลงทุน	และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 •	ระดับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
 •	วิธีการสร้างพอร์ตลงทุน	และแนวทางการคัดเลือกสินทรัพย์ที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
 •	วิธีการติดตาม	และทบทวนผลการลงทุน	รวมถึงเกณฑ์มาตรฐาน	(Benchmark)	
	 		ที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน
  

วัยสร้างครอบครัว อายุ 31 - 40 ปี 

	 เป็นช่วงวัยที่หน้าที่การงานเร่ิมมั่นคง	 รายได้	
เพิ่มสูงขึ้น	 แต่ค่าใช้จ่ายก็มักจะสูงตามไปด้วย	 ทั้ง
ยังมีภาระต่างๆ	ให้รับผิดชอบมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น 
การแต่งงาน	ผ่อนรถ	ผ่อนบ้าน	ทำาให้การรับความเส่ียง
ได้น้อยลงกว่าช่วงเริ่มต้นทำางาน	 เพราะฉะนั้นจึง
แนะนำาใหล้งทนุในหุน้ประมาณ	50%	และอกี	50%	
เปน็การฝากเงนิและลงทนุตราสารหนีเ้พือ่ลดระดบั
ความเสี่ยงของพอร์ตลง

วัยปึกแผ่นมั่นคง อายุ 41 - 55 ปี 

	 ในวัยนี้อายุเริ่มมากขึ้น	และเหลือ 
เวลาเก็บออมและลงทุนอีกไม่กี่ปี 
ก็จะถึงวัยเกษียณแล้ว	 เพราะฉะนั้น 
จงึตอ้งเนน้การลงทนุทีม่คีวามปลอดภัย
มากขึ้น	 ควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารหนี้ขึ้นมาเป็น	 70%	 	 และอีก	
30%	 ลงทุนในหุ้นเพื่อทำาให้เงินออม
เพิ่มค่าได้มากขึ้น		

วัยเกษียณ อายุ 55 ปีขึ้นไป 

	 เข้าสู่วัยเกษยีณ	ซึง่เปน็ชว่งทีต่อ้งระมดัระวงัการลงทนุมากทีส่ดุ	ไมส่ามารถลงทนุสนิทรพัย์
ทีม่คีวามเส่ียงสงูไดม้ากเหมอืนวยัอืน่ๆ	เพราะตอ้งเนน้รักษาเงนิออมทีเ่กบ็มาทัง้ชวีติเอาไวใ้ห้ได	้
เพราะฉะนั้นจึงต้องนำาเงินส่วนใหญ่	หรือประมาณ	90%	ไปเก็บไว้ในตราสารหนี้	และอาจแบ่ง
มาลงทุนในหุ้นไม่เกิน	10%		

Step 4 
ทำาคัมภีร์ลงทุนไว้ใช้ปรับพอร์ต

	 ถ้าคิดจะลงทุนต้องมี	“คัมภีร์ลงทุน” นั่นคือ “นโยบายการลงทุน” ของเราเอง	ในประเด็น
ต่อไปนี้	คือ
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 ก่อนจะไปเริ่มลงทุนต้อง “เปิดบัญชี”	 เพื่อซื้อขายเสียก่อน	 ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายหุ้น	 
ตราสารหนี้	อีทีเอฟ	อนุพันธ์	หรือกองทุนรวม	
	 ในกรณีที่ลงทุนในหุ้น	ตราสารหนี้	อีทีเอฟ	หรืออนุพันธ์	ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
บริษัทหลักทรัพย์	(บล.)	หรือ	โบรกเกอร์	ซึ่งมีอยู่	3	แบบ	ที่มีเงื่อนไข	ข้อกำาหนด	ที่แตกต่างกัน		

	 โดยเราต้องเขียนนโยบายการลงทุนของเราทั้งหมดนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อเป็นกรอบ
ในการตัดสินใจลงทุน	และต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Step 5 
ลงทุนตามกรอบ ตอบแทนตรงใจ

1. บัญชีเงินสด (Cash Account) 

	 บัญชีประเภทนี้	 เป็นแบบ	 “ซื้อก่อน	 
จ่ายทีหลัง”	เพราะเราสามารถส่ังซ้ือหุ้นไปก่อน	
แลว้คอ่ยนำาเงนิไปจา่ยคา่หุน้ภายใน	2	วนั	หรอื	
T+2	 โดยที่	 T	 หมายถึงวันที่สั่งซื้อหรือขาย
แล้วบวกไปอีก	2	วันทำาการ	(ไม่นับวันหยุด)	 
	 แต่การเปิดบัญชีแบบน้ี	 โบรกเกอร์จะ
อนุมัติว่า	 ใครที่เหมาะกับบัญชีประเภทน้ี	
และวงเงนิทีส่ามารถซือ้ขายได	้	โดยพจิารณา
จากหลักฐานทางการเงิน	นอกจากน้ี	ก่อนซ้ือ
ขายหุ้นจะต้องฝากเงินสด	หรือหุ้น	เพื่อเป็น 
หลักประกันไว้ที่โบรกเกอร์	15%	ของวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ		

2. บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 

	 บญัชปีระเภทนีจ้ะตอ้งนำาเงนิสดไปฝาก
ไวก้บัโบรกเกอร	์และจะซือ้หุน้ไมเ่กนิจำานวน
เงินที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์	 เพราะฉะนั้น		 
“มีเงินแค่ไหน	 ซื้อได้แค่นั้น”	 และถ้าอยาก
จะซือ้มากกวา่จำานวนเงนิทีฝ่ากไว	้กเ็พยีงแค่
โอนเงินเข้าไปในบัญชีเพิ่ม	
	 เพราะฉะน้ันบัญชีประเภทน้ีจะเหมาะกับ
คนที่ทุนน้อย	และนักลงทุนมือใหม่มากที่สุด	
เพราะไมต่อ้งใชห้ลกัฐานทางการเงนิในมลูคา่
สงูๆ	เทา่กบับญัชเีงนิสด	หรอื	เหมาะกบัคนที่
ต้องการจำากัดวงเงินลงทุน	ไม่ให้เกินกว่าเงิน
ที่มีอยู่ในกระเป๋า	

3. บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือ เครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

	 บญัชปีระเภทนีจ้ะเปน็การซือ้หุน้โดยไมต่อ้งใชเ้งนิของเราทัง้หมด	เพราะใชเ้งนิสดของเรา
ส่วนหนึ่ง	และ	อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้	ที่กู้จากโบรกเกอร์	แต่ต้องมีเงินสด	หรือ	หุ้น	มาวางเป็น
หลักประกันตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์กำาหนดไว้เสียก่อนถึงจะสามารถซื้อหุ้นได้	

	 กรณีลงทุนในกองทุนรวมจะต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 (บลจ.)	 
และตัวแทนขายหน่วยลงทุน	เช่น	ธนาคาร	หรือโบรกเกอร์บางแห่ง
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	 แม้ว่าการลงทุนจะดูเป็นเร่ืองยุ่งยากเกินจะเข้าใจได้	 แต่ก็ไม่เป็นไร	 เราแค่หา	 “มืออาชีพ”  

มาทำางานแทนเราเท่านั้นเอง	
	 เพราะ “กองทุนรวม”	เป็นการระดมเงินลงทุนจำานวนเล็กๆ	จากคนจำานวนมากๆ	ไปรวมกัน 
ตัง้เป็นกองทุนข้ึนมาเพือ่นำาไปลงทนุในสินทรพัยต์า่งๆ	ไมว่า่จะเปน็หุน้	ตราสารหนี	้อสงัหารมิทรพัย์	
และสินทรพัยอ์ืน่ๆ	ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ	โดยบรษิทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ	(บลจ.)	
เป็นคนจัดตั้งกองทุน	และมี	“ผู้จัดการกองทุน”	เป็นคนบริหารจัดการ	
	 ผู้จัดการกองทุน	ถือว่าเป็น	“มืออาชีพ”	ด้านการลงทุน	พวกเขาจะคอยศึกษาว่าหุ้นตัวไหน 
มีอนาคตดี	 ตราสารหน้ีอะไรที่น่าสนใจ	 คอยติดตามสถานการณ์การลงทุน	 ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	ซึ่งมีผลต่อการลงทุน	และคอยซื้อ-ขายเพื่อทำากำาไรเมื่อมีจังหวะที่ดี
 

Step 6
 วัดผลเป็นประจำา นำาสู่เป้าหมาย

 หลังจากที่เราลงทุนไปแล้วจะต้อง	 “ติดตามผล” อย่างสมำ่าเสมอ	 โดยหมั่นตรวจสอบสถานะ
การลงทุนว่า	 ยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่	 และถ้าพบว่า	 อะไรๆ	 เริ่มไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย	ก็ต้อง	“ปรับพอร์ตการลงทุน”  

	 แต่คงไม่ใช่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกันแบบรายวัน	เพราะเราไม่ใช่	“นักเก็งกำาไร”	
แตเ่ปา้หมายการลงทนุของเราเปน็การลงทนุระยะยาว	ซึง่อาจจะตรวจสอบทกุๆ	6	เดอืน	หรอื	1	ป ี
 กองทุนรวม...

ทางออกของมนุษย์เงินเดือน

	 ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนท่ีวันๆ	ทำาแต่งาน 
ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเรื่องการลงทุน	 หรือ
ไม่มีเวลามาตามติดสถานการณ์การลงทุน	 
และท่ีสำาคัญ	 คือ	 เงินลงทุนท่ีมีอยู่ก็น้อยนิด 
เหลือเกิน	
	 เรายังมีทางออก	 น่ันคือ	 การลงทุน
ผ่านกองทุนรวม	 ซึ่งเหมาะมากๆ	 สำาหรับ 
มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรา	เพราะ...	
 
ให้มืออ�ชีพ

ช่วยลงทุน 
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	 แม้ว่ากองทุนรวมจะไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่อง	 ไม่ได้มีสภาพคล่องไหลลื่นเหมือนกับการ 
ฝากเงิน	หรือการลงทุนในหุ้นด้วยตัวเอง	
	 แต่ถ้าเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น	 เช่น	 การลงทุนในตราสารหน้ี	 และอสังหาริมทรัพย์ 
ซึง่อาจจะซือ้ไดง้า่ย	แตถ่า้คดิจะขายเปลีย่นเปน็เงนิสดกม็กัจะมขีัน้ตอน	วธิกีารและตอ้งใชเ้วลานาน 
กว่าจะขายได้	 ถ้าเป็นแบบน้ีรับรองว่า	 กองทุนรวมชนะใสๆ	 เพราะกองทุนรวมซ้ือง่ายขายคล่อง 
กว่ากันเยอะ	โดยเฉพาะกองทุนที่เปิดให้มีการซื้อขายได้ทุกวัน
	 และที่เด็ดที่สุดในการลงทุนในกองทุนรวม	 คือ	 มีเงินนิดเดียวก็สามารถลงทุนได้	 เพราะ 

	 เพราะฉะนั้นเมื่อมี “มืออาชีพ”	มาคอยดูแลเงินของเราอย่างใกล้ชิดแบบนี้แล้ว	เราก็สบายใจ
ไมต่อ้งไปเสยีเวลาศกึษาเรือ่งการลงทนุ	ไมต่อ้งสนใจวา่	หุน้ตวัไหนจะดหีรอืไมด่	ีไมต่อ้งคอยเฝา้วา่
เมื่อไรควรจะซื้อหรือขายหุ้น	
	 นอกจากนี	้เรายงัเชือ่ไดว้า่	เงนิออมจำานวนเลก็ๆ	ของเราภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูจั้ดการ
กองทุนฝีมือดี	น่าจะมีโอกาสเพิ่มพูนขึ้นได้ดีกว่าที่เราจะไปลงทุนด้วยตัวเอง	

ลงทุนหล�กหล�ย

กระจ�ยคว�มเสี่ยง

ซื้อง่�ย ข�ยคล่อง และใช้เงินน้อย

	 ถ้ามีเงินออมอยู่น้อยนิด	จะเอาไปซื้อหุ้น 
กค็งไดม้าไมก่ีบ่รษิทั	และกอ็าจไดแ้คบ่รษิทัละ 
ไม่ก่ีหุ้น	เพราะฉะน้ันถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
หุ้นท่ีเรามีอยู่ไม่ก่ีตัวเกิดราคาตกพร้อมกันหมด	
เราก็คงได้นั่งนำ้าตาตกตามไปด้วย	 เพราะ 
เงินออมอันน้อยนิดก็จะหดหายไปเกือบหมด
	 แต่ถ้าเราเปล่ียนใจ	ใช้เงินจำานวนเดียวกันน้ี 
ไปซื้อกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น	จะทำาให้
เราสามารถลงทุนในหุน้ไดห้ลายๆ	ตวัพรอ้มกนั 
หรือจะนำาไปซื้อกองทุนที่กระจายการลงทุน

ในสินทรัพย์หลากหลาย	 เช่น	 ลงทุนในหุ้น 
และตราสารหนี้พร้อมกัน	 ซึ่งเป็นการกระจาย
การลงทุนแบบนี้ช่วยให้ความเสี่ยงลดลง	
	 นั่นเพราะโอกาสที่สินทรัพย์ทุกตัวจะร่วง
พร้อมๆ	กันนั้นเป็นไปได้ยากมาก	
	 นอกจากนี้ 	 กองทุนรวมยั งสามารถ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย	 ซึ่งบางอย่าง 
มนุษย์เงินเดือนตัวเล็กๆ	อย่างเราแทบจะไม่มีโอกาส 
ได้ลงทุน	เช่น	โรงแรม	สนามบิน	ห้างสรรพสินค้า	
โรงไฟฟ้า	รถไฟฟ้า	และโทรคมนาคม	

การลงทนุในกองทนุรวม	ใชเ้งนิเพยีงแค	่1,000	บาท	กส็ามารถเริม่ตน้ลงทนุไดแ้ลว้	และหลงัจากนัน้ 
จะลงทุนจำานวนเท่าไรก็ได้	(แต่ต้องขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละกองทุนด้วย)
	 นอกจากนี้	 กองทุนบางประเภทยังให้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วย	 เช่น	 กองทุนรวมเพ่ือ 
การเลี้ยงชีพ	(RMF)	และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(LTF)
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	 ถา้คดิวา่สนิทรพัยเ์พือ่การลงทุน	มใีหเ้ลอืกหลากหลายประเภทแลว้	ตอ้งบอกวา่กองทนุรวม
มีให้เลือกมากกว่า	และน่าจะตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนได้มากกว่า

มีส�รพัดนโยบ�ย

ให้เลือกลงทุน 

กองทุนตลาดเงิน 
(Money Market Fund)

	 กองทุนประเภทนี้จะนำาเงินไปลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือตำ่ากว่า	 1	 ปี	 
จึงทำาให้กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงตำ่า	
และมีสภาพคล่องสูง	สามารถนำามาทดแทน
การฝากเงินกับธนาคารได	้และเหมาะจะเปน็
แหล่งพักเงินในช่วงที่ยังไม่รู้จะลงทุนอะไรดี

กองทุนตราสารหนี้ 
(Fixed Income Fund)

	 เป็นกองทุนที่ มีนโยบายการลงทุน 
ในตราสารหนี้ 	 ซึ่ งสามารถลงทุนได้ทั้ ง
ตราสารหนี้ในประเทศ	 และตราสารหนี้ 
ต่างประเทศ	 โดยกองทุนตราสารหนี้ที่ได้รับ
ความนยิมจากนกัลงทนุมากทีส่ดุ	คอื	กองทนุ
ที่กำาหนดระยะเวลาการลงทุนแน่นอน	 และ
สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ล่วงหน้า	
เหมือนกับเงินฝากประจำา	

กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น 
(Flexible Portfolio Fund)

	 ธรรมชาติของกองทุนประเภทนี้จะให้
ผลตอบแทนระดับกลางๆ	 ไม่สูงจนเตะตา	 
แต่ก็ไม่ขาดทุนจนน่ากลัว	และระดับความเส่ียง 
กอ็ยูใ่นระดบักลางๆ	ดว้ยเหมอืนกนั	เนือ่งจาก
สามารถลงทุนได้ท้ังหุ้น	 และตราสารหนี้	 

โดยผู้ จัดการกองทุนจะเป็นคนตัดสินใจว่า 
ตอนไหนควรจะลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ 	 
ในสัดส่วนเท่าไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
	 นอกจากนี้ 	 บางกองทุน ยั งกำ าหนด
วัตถุประสงค์ในการลงทุนชัดเจน	 เช่น	 กองทุน
ที่จัดพอร์ตลงทุนตามช่วงอายุ	 เป็นเหมือน	
“กองทนุสำาเรจ็รปู”	ทีท่ำาใหเ้ราไมต้่องจัดพอร์ต	
และคอยปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง

กองทุนตราสารทุน 
(Equity Fund)

	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 กำาหนดให้
กองทุนหุ้นต้องลงทุนในหุ้นไม่ตำ่ากว่า	 65%	 
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	 อีก	 35%	 ที่เหลือ	
สามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ	 ได้	 แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้ว	 กองทุนหุ้นส่วนใหญ่ก็จะถือหุ้น
เกือบเต็มเพดานที่	 ก.ล.ต.	 กำาหนดไว้	 อาจมี
เงินสดเก็บไว้เล็กน้อยเผื่อไว้สำาหรับการไถ่ถอน
หน่วยลงทุน	
	 กองทุนหุ้ นแ ต่ละกองทุนจะมีส ไต ล์  
การลงทุนที่แตกต่างกัน	 บางกองทุนอาจเน้น
ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่	บางกองทุนชอบหุ้นขนาด
เลก็	บางกองทนุมคีวามชัดเจนวา่เป็นการลงทนุ
ระยะยาว	 ขณะที่บางกองทุนอาจพยายาม 
หาจังหวะในการทำากำาไรระยะสั้น	
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กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
(Foreign Investment Fund : FIF) 

	 กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น	ตราสารหนี้	หรือ
สินทรัพย์อื่นๆ	ก็จะเรียกรวมๆ	ว่า	กองทุน	FIF	ย่อมาจาก	Foreign	Investment	Fund	ซึ่งถือ
เป็นกองทุนที่ช่วย	“เปิดโลกการลงทุน”	ให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก	
	 เพราะนอกจากจะชว่ยใหเ้ราสามารถออกไปหาผลตอบแทนจากประเทศตา่งๆ	ทัว่ทกุมมุโลก	
โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำานวนเหมือนกับการออกไปลงทุนด้วยตัวเองแล้ว	 ยังทำาให้เรามีโอกาส
ลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างที่ไม่มีในประเทศไทย		

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(Long Term Equity Fund : LTF) 

	 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	 (LTF)	 เป็นของขวัญจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการลงทุน 
ในหุ้นระยะยาวแทนที่จะเป็นการซื้อๆ	ขายๆ	เก็งกำาไรกันรายวัน	เพราะฉะนั้น	นักลงทุนที่นำาเงิน
มาลงทนุในกองทนุนีจ้ะไดส้ทิธลิดหยอ่นภาษเีปน็ของแถม	เพยีงแตต่อ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขท่ีวางไว	้

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th 

	 นอกจากนี	้บางกองทนุยงัม	ี“ธมี”	การลงทนุเฉพาะตวั	เชน่	ลงทนุเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรม	
หรือลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสำาคัญๆ	ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

เงื่อนไขการลงทุน LTF

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน นักลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ข้อ คือ
 1. เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุน LTF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษี 
  เงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และต้องไม่เกิน 
   500,000 บาท
 2. กำาไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ไม่ต้องนำาไปคำานวณเพื่อเสียภาษี 
  เงินได้บุคคลธรรมดา

ต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี (นับตามปฏิทิน) เช่น เงินลงทุนแต่ละยอดที่ซื้อในระหว่าง
ปี 2560 จะครบเงื่อนไขตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2566 เป็นต้นไป
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	 ในฐานะที่กองทุน	 LTF	 ถือเป็นกองทุนหุ้น	 ดังนั้น	 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
กองทุนหุ้น	คือ	ต้องมีหุ้นในพอร์ตไม่น้อยกว่า	65%	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	แต่หากเจาะลึกลง
ไปสามารถแบ่งกองทุน	LTF	ที่มีอยู่กว่า	50	กองทุน	ออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่		
	 1.	ลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่	ทำาให้ผลตอบแทนขึ้นลงหวือหวาไปพร้อมกับตลาดหุ้น	ส่วนจะ  
	 	 มากกว่าหรือน้อยกว่าตลาดน้ัน	 ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จัดการกองทุน	 จึงเหมาะกับ 
	 	 นักลงทุนที่รับความผันผวนได้มาก
	 2.	ลงทุนในตราสารหน้ีในสัดส่วนที่มากพอควร	 หรือเกือบ	 35%	 ของสินทรัพย์	 เพื่อลด 
	 	 ความผันผวนของหุน้ลง	เพราะฉะนัน้เวลาเลอืกลงทนุจะตอ้งคดิถงึคณุภาพของตราสารหนี ้
	 	 ที่กองทุนเข้าลงทุนด้วย
	 3.	มกีารลงทนุในอนพุนัธเ์พือ่ลดความผนัผวนของหุน้ลง	(แตป่จัจบุนักองทนุในกลุม่นีไ้มเ่ปดิ 
	 	 ขายให้กับนักลงทุนแล้ว)	

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

เงื่อนไขการลงทุน RMF สิทธิประโยชน์ทางภาษี

	 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 (RMF)	
เป็นกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	
เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทั่วไปให้ความสำาคัญ
กับการวางแผนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ	
	 ดังนั้น	 กองทุน	 RMF	 จึงมีนโยบาย 
การลงทุนที่หลากหลาย	ตั้งแต่การลงทุนที่มี 
ความเสี่ยงตำ่า	 เช่น	 ตลาดเงิน	 ตราสารหนี้	
ความเส่ียงปานกลาง	 และความเสี่ยงสูง	
เช่น	หุ้นในประเทศ	หุ้นต่างประเทศ	เพื่อให้

สามารถจดัพอร์ตไดเ้หมาะกบัแตล่ะชว่งวัย	และ
ปรับสัดส่วนการลงทุนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
	 แต่เพราะกองทุน	 RMF	 เป็นกองทุนที่มี
เงื่อนไขพิเศษไม่เหมือนกองทุนรวมทั่วๆ	 ไป	
คือ	 ถ้าขายกองทุนก่อนที่อายุจะครบ	 55	 ปี	
จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับมาทั้งหมดคืนให้ 
สรรพากรไปจึงไม่สามารถขายกองทุนนั้น 
แล้วมาซ้ือกองทุนนี้ได้ตามอำาเภอใจ	 แต่จะทำา 
ได้เพียง	“สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”

 • เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตามท่ีลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 
15% ของรายได้ในแตล่ะป ีโดยเม่ือรวมกับเงนิสะสม
กองทนุสำารองเล้ียงชีพ หรอืกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ (กบข.) และประกันแบบบำานาญแล้ว  
ต้องรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

• กำาไรจากการขายหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องไปคำานวณรวมกับเงินได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th 
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	 ขณะทีก่ารสับเปลีย่นกองทนุจะตอ้งเปน็การเปลีย่นจาก	RMF	กองทนุหนึง่ไป	RMF	อกีกองทนุ
หนึง่เทา่น้ัน	ไมส่ามารถโอนขา้มประเภทได	้โดยจะยา้ยไปมาอยูใ่นบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ	
(บลจ.)	เดียวกัน	หรือย้ายไป	บลจ.อื่นก็ได้	เพียงแต่ต้องโอนย้ายภายใน	5	วันทำาการจึงจะไม่ผิด
เงื่อนไข

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Fund)

	 กองทุนประเภทน้ีมีนโยบายลงทุนใน 
อสั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 	 โ ด ย ล งทุ น ไ ด้ เ ฉพ า ะ
อสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่ประเภทตามที่	 ก.ล.ต.	
กำาหนดเทา่น้ัน	เชน่	อาคารสำานกังาน	ศนูยก์ารคา้	
นิคมอุตสาหกรรม	โกดังสินค้า	โรงแรม	และสนามบิน
	 แต่กอง ทุนสามารถลงทุนได้ทั้ งแบบ	 
“ซ้ือกรรมสิทธ์ิ”	(Freehold)	หรือ	“สิทธิการเช่า”	
(Leasehold)	
	 รายได้ของกองทุนจะมาจากการเช่าใช้
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน	 จากนั้น
ก็นำามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่าง 
สมำ่าเสมอ	 (นอกจากนี้	 ในกรณีที่เป็นการซ้ือ
กรรมสิทธ์ิอาจจะมีกำาไรเพิ่มเติม	 หากกองทุน
ได้กำาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต)
	 และหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
คร้ังแรก	(IPO)	จะตอ้งนำากองทนุนีไ้ปจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อให้นักลงทุนซื้อง่าย 
ขายคล่องได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง
	 แต่หลังจากปี 	 2557	 จะไม่มีกองทุน
อสังหาริมทรัพย์กองทุนใหม่ๆ	ออกมาขาย	หรือ
การเพิ่มทุนของกองทุนเดิมอีกแล้ว	 เพราะการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น	
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
(REITs)	ซึ่งมีความเป็นสากลมากขึ้น

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(Real Estate Investment Trust : REITs)

	 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา 
ริมทรัพย์	 (REITs)	 มีความใกล้เคียงกับ
กองทนุอสงัหารมิทรพัยค่์อนขา้งมาก	เพราะ
เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 โดยมี 
รายได้จากค่าเช่า	 และนักลงทุนได้รับ 
ผลตอบแทนจากเงินปันผลเช่นเดียวกัน
	 แต่ 	 R E I Ts 	 ส าม า รถล งทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนก็ได้	 รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ	 เพียงแต่
ต้องไม่เป็นอสังหาริมทรัพย์	 “ท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าผู้เช่าจะนำาไปใช้ประกอบธุรกิจที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นธุรกิจท่ีขัดต่อ
ศีลธรรม”

	 นอกจากนี้	 ยังสามารถกู้ยืมเงินได้ 
ไมเ่กนิ	35%	ของมลูคา่ทรพัยสิ์น	แตอ่าจกูไ้ด ้
ถึง	 60%	 ถ้ามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับน่าลงทุน	 โดยการเปิดโอกาสให้กู้ยืม
ได้มากขึ้นจะทำาให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
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ทริกเกอร์ฟันด์ (Trigger Fund)

	 ทริกเกอร์ฟันด์	 หรือทาร์เก็ตฟันด์	 (Target	 Fund)	 ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้น	 
อาจลงทุนหุ้นในประเทศ	หรือต่างประเทศก็ได้	 แต่สิ่งที่ทำาให้กองทุนประเภทนี้พิเศษกว่ากองทุน
หุ้นท่ัวไป	คือ	กองทุนจะบอกไว้เลยว่า	กองทุนน้ีต้ังใจจะทำากำาไรให้ได้ก่ีเปอร์เซ็นต์	ภายในเวลาก่ีเดือน	
	 กรณท่ีีกองทนุสามารถสรา้งผลตอบแทนไดต้ามเปา้หมายทีว่างไว	้ภายในเวลาทีก่ำาหนด	กองทนุ
ก็จะปิดกองทุนคืนเงินให้นักลงทุนทันที
	 แต่หากถึงกำาหนดเวลาท่ีต้ังไว้แล้ว	 กองทุนยังไม่สามารถทำาผลตอบแทนได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้	
อาจปิดกองทุนแล้วคืนเงินลงทุนก็ได้	 หรือจะเปลี่ยนรูปแบบกลับมาเป็นกองทุนหุ้นแบบทั่วๆ	 ไป	
เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะลงทุนในกองทุนประเภทนี้ต้องเตือนตัวเองไว้ด้วยว่า	กองทุนไม่ได้รับประกัน
ว่าจะได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 นอกจากนี้	 กองทุนอาจขาดทุนก็ได้	 ถ้ากองทุนออกมา 
ในจังหวะที่ไม่ถูกต้อง
	 ถือเป็นนวัตกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย	 เพราะไม่มีชาติใดในโลกที่มีกองทุน 
รูปแบบนี้	แถมยังเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมอีกด้วย	เพราะเขาว่ากันว่า	นักลงทุนไทยชอบที่จะ
รู้ล่วงหน้าว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไร	และใช้เวลานานแค่ไหน

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ 
(Commodity Fund)

	 นอกจากการซ้ือทองคำาแท่งหรือ
ทองคำารูปพรรณแล้ว	 มนุษย์เงินเดือน
อย่างเราแทบจะไม่มีโอกาสลงทุนสินค้า
โภคภัณฑ์	 (ยกเว้นว่าจะเป็นนักลงทุน 
ที่ เ ช่ี ย วชาญมากพอ ท่ี จะลงทุ น กับ 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า)	
	 แต่เราสามารถลงทุนทองคำา	 นำ้ามัน 
หรือสินค้าเกษตร	 ผ่านกองทุนสินค้า
โภคภัณฑ์ท่ีมีนโยบายลงทุนในสินค้าเหล่าน้ี 
ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนโดยตรง	 เช่น	
กองทุนทองคำาท่ีซ้ือทองคำามาเก็บเอาไว้จริงๆ	
หรือลงทุนผ่านตราสารทางการเงินอื่น	
เช่น	 กองทุนทองคำาที่ลงทุนผ่านกองทุน 
อีทีเอฟอีกทีหนึ่ง	 หรือกองทุนนำ้ำามันที่
ลงทุนในออยล์ฟิวเจอร์ส	เป็นต้น

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Fund)

	 กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานจะลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	 เช่น	 ไฟฟ้า	 ประปา	
ท่าอากาศยาน	สนามบิน	ท่าเรือนำ้าลึก	โทรคมนาคม	
รถไฟฟ้า	 หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน	 โดยรายได้ของ 
กองทุนจะมาจากรายได้จากการดำาเนินงานของ
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน
	 จากน้ันกองทุนจะนำารายได้มาจ่ายเป็นเงินปันผล	
ซ่ึงข้อดีอย่างหนึ่งของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	
คือ	เงินปันผลที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผล	10%	
เหมือนกับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนประเภทอื่น		
	 นอกจากนี้	 หลังจากการเปิดขายครั้งแรกแล้ว	
กองทนุจะตอ้งเขา้ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์	
เหมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่ง	 เพื่อทำาให้เราสามารถซื้อ
ขายได้ง่ายขึ้น	 และอาจจะมีโอกาสได้กำาไรถ้าราคา 
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	
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กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Fund)

	 กองทุนรวมหน่วยลงทุนเป็นกองทุนที่
ลงทุนในกองทุนรวมอื่นอีกที	 ซึ่งจะเห็นได้
บ่อยๆ	ในกองทุน	FIF	โดยเฉพาะการลงทุนที่
ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ	
	 ถ้า เ ป็นการลง ทุนในกองทุน อ่ืนแค่  
กองทุนเดียว	เรยีกว่า	Feeder	Fund	แต่ถ้าลงทนุ 
ในหลายๆ	กองทนุจะเรยีกวา่	Fund	of	Funds	
	 นอกจากนี้ 	 กองทุนรวมในประเทศ 
ก็อาจจะใช้รูปแบบ	“กองทุนรวมหน่วยลงทุน”	
ก็ได้ 	 เช่นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์	หรือกองทุน	REITs	หลายๆ	
กองทุน		

กองทุนอีทีเอฟ 
(Exchange Traded Fund: ETF)

	 อีทีเอฟเป็นลูกผสมระหว่างหุ้นกับกองทุนรวม	
ท่ีรวมเอาข้อดีของการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม
มาไว้ด้วยกัน	
	 โดยที่หุ้นจะสามารถซื้อขายทำากำาไร	(หรือ
ขาดทุน)	ได้ตลอดทั้งวัน	แต่ต้องเลือกว่า	จะซื้อ
หุน้บรษิทัอะไร	ซึง่สำาหรับคนเงนินอ้ยๆ	คงเลอืก
ซื้อได้ไม่กี่ตัว	 ขณะที่การซื้อกองทุนหุ้นเหมือน
กับการซื้อหุ้นได้หลายๆ	 ตัวในคราวเดียวกัน	 
แต่จะรู้ราคาซื้อขายเมื่อสิ้นวันเท่านั้น
	 ดงันัน้	อทีเีอฟ	จงึเปน็เหมอืนกบัเราซือ้หุน้
ได้หลายๆ	ตัวพร้อมๆ	กัน	แบบเดียวกับกองทุนหุ้น 
(ที่ลงทุนอ้างอิงกับดัชนีหุ้น)	แต่เป็นการซื้อขาย
กันในตลาดหลักทรัพย์ฯเหมือนกับหุ้น		
	 แต่อี ที เอฟไ ม่ ได้ มีแ ค่หุ้ น ในประเทศ 
อย่างเดียว	 ยังสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศ 
ได้ด้วย	 นอกจากนี้ 	 ยังมีอี ที เอฟลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ	 ได้อีก	 เช่น	 อีทีเอฟ
ทองคำา	 ซึ่งทำาให้เราสามารถซื้อขายทองคำาได้
เหมือนกับว่า	เป็นหุ้นตัวหนึ่ง
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	 ถ้านับข้อดีของกองทุนรวมได้มากขนาดน้ี	 ก็น่าจะทำาให้มนุษย์เงินเดือนตกหลุมรักกองทุนรวม
ได้บ้าง	แต่ขอให้คิดถึง	3	เรื่องต่อไปนี้	ก่อนที่จะเริ่มเดินหน้าลุย

	 อย่างที่เห็นกันแล้วว่า	 กองทุนรวมสามารถลงทุนได้หลากหลายขนาดไหน	 เพราะฉะนั้น 
ก่อนจะตัดสินใจลงทุนต้องแน่ใจว่า	“รู้จัก”	กองทุนที่จะลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

 นอกจากการแบ่งกองทุนตามประเภทของสินทรพัยท่ี์ลงทุนแล้ว ยังสามารถแบ่งกองทุน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามวิธีบริหารจัดการ โดยกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่า “Active Fund” และอีก 
กลุ่มหนึ่งเรียกว่า “Passive Fund”

กองทุนที่มีการบริหารแบบ Active 
 ผู้จัดการกองทุนจะศึกษา วิเคราะห์ และเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน มีการซื้อขายทำา
กำาไรในจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม โดยมีเป้าหมายทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนให้มากกวา่ผลตอบแทน 
ของดัชนีอ้างอิง 
 อย่างไรก็ตาม ผลการดำาเนินงานของกองทุนท่ีมีวิธีการบริหารแบบน้ีจะ “แพ้” หรือ 
“ชนะ” ดัชนีอ้างอิง ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งภาวะตลาดในแต่ละช่วง

กองทุนที่มีการบริหารแบบ Passive 
 การลงทุนของกองทนุกลุ่มน้ีไมต้่องการผลดำาเนินงานท่ี “ชนะ” ดชันีอา้งองิ แต่ต้องการ
เพียงแค่ผลตอบแทนท่ี “ใกล้เคียง” กับดัชนีอ้างอิง เพราะฉะนั้นจึงลงทุนเลียนแบบดัชนี 
ท่ีอ้างอิง  เช่น กองทุนท่ีต้องการผลตอบแทนเท่ากับดัชนี SET50 ก็จะกระจายการลงทุน 
ในหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50 
 แม้จะดูเหมือนว่า กองทุนท่ีมีการบริหารแบบ Passive จะไม่มีทางชนะกองทุนท่ีมี 
วธีิการบรหิารแบบ Active แต่ในบางชว่งเวลา โดยเฉพาะในเวลาท่ีภาวะตลาดไม่ด ีPassive 
Fund สามารถเอาชนะ Active Fund ได้อย่างสบายๆ

Active vs Passive

ก่อนตัดสิน
ซื้อกองทุนรวม 

นโยบ�ยลงทุนและเงื่อนไข
1. 
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วิธีการทำาความรู้จักก็ไม่ยาก แค่รู้ว่า

 •		มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง	รายละเอียดการลงทุนเป็นอย่างไร
 •		มีวิธีการบริหารจัดการแบบไหน
 •		มีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด	(ก.ล.ต.	จัดระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเอาไว้	8	ระดับ 
		 			เริ่มจากระดับ	1	เสี่ยงน้อยสุด	ไปจนถึงระดับ	8	เสี่ยงมากที่สุด)
 •		มีสภาพคล่องหรือไม่	เพราะบางกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวัน	แต่บางกองทุนซื้อแล้ว 
	 			ขายไม่ได้จนกว่าจะครบกำาหนด	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	 หรือหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างท่ีหวังจะได้ไม่ตกใจ	 
และยืดอกพกความมั่นใจบอกกับใครๆ	ว่า	“เรารู้อยู่แล้ว”

	 การลงทุนในกองทุนรวม	จะให้ผลตอบแทนได้	2	แบบ	คือ	กำาไรจากการดำาเนินงาน 
และเงินปันผล	 (บางกองทุนอาจจะบอกว่า	 ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	 แต่จะขาย 
หน่วยลงทุนให้เราแบบอัตโนมัติเม่ือกองทุนมีกำาไรถึงระดับหน่ึง	ซ่ึงวิธีการน้ีทำาให้เรามีรายได้
เข้ามาสมำ่าเสมอเหมือนกับการจ่ายเงินปันผล	แต่ไม่ต้องเสียภาษีปันผล	10%)		
	 เพราะฉะนัน้กอ่นจะตดัสนิใจลงทนุควรจะรูว้า่	เราตอ้งการผลตอบแทนรปูแบบไหน	
และกองทุนที่คิดจะเข้าไปลงทุนจะให้ผลตอบแทนตามที่เราหวังไว้ได้หรือไม่
	 แม้ว่าจะมีคำาเตือนเอาไว้ว่า	 “ผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่เครื่องยืนยันผลตอบแทน 

ในอนาคต”	 แต่ก็อดไม่ได้ที่จะขอดูผลดำาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนสักนิดเพื่อ 
ความสบายใจว่ากองทุนที่เรากำาลังจะหอบเงินไปให้เขาบริหารจัดการมีผลงานดีแค่ไหน

ผลตอบแทน
2. 
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	 การตัดสินว่ากองทุนไหนผลงานดีหรือไม่ดี	ต้องใช้การเปรียบเทียบ	
 อย่างแรก คอื	เปรยีบเทยีบกบัดชันมีาตรฐาน	(Benchmark)	ของกองทนุนัน้วา่	ทำาได้
ดกีวา่หรอืแยก่วา่	เชน่	กองทนุหุน้ไทย	กจ็ะใชด้ชันหีุน้ไทยเปน็ตัวเปรยีบเทยีบ	ถา้กองทนุ
ไหนทำากำาไรได้ดีกว่าก็ถือว่าใช้ได้
 อย่างท่ีสอง	 คือ	 เปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ	 ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน	 
แตต่อ้งแนใ่จวา่เปน็กองทนุทีม่นีโยบายแบบเดยีวกนัจรงิๆ	ถงึจะยติุธรรม	และถา้นำากองทนุ 
มาเรียงลำาดับจากกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด	 กองทุนที่มีผลงาน
อยู่ใน	25%	แรกก็ถือว่าใช้ได้
 อย่างท่ีสาม	 เปรียบเทียบกับผลงานในอดีตของกองทุนเอง	 เพื่อดูว่าสามารถทำา 
ผลงานที่ดีได้แบบคงเส้นคงวาหรือไม่	มีความสมำ่าเสมอหรือไม่	เพราะสิ่งนี้จะช่วยยืนยัน
ได้ว่า	ผู้จัดการกองทุนมีฝีมือจริง	ไม่ได้กำาไรเพราะโชคช่วย
	 เราสามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง	3	อย่างได้จาก	
www.morningstarthailand.com และ www.aimc.or.th

	 ในตา่งประเทศนกัลงทนุจะใหค้วามสำาคญั
กับ	 “ค่าใช้จ่าย”	 ของกองทุนเป็นอย่างมาก	
เพราะกองทุนในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียม
ต่างๆ	 ค่อนข้างสูง	 แต่กองทุนไทย	 แม้ว่าจะ
กำาหนดเพดานค่าธรรมเนียมเอาไว้สูง	 แต่คิด 
ค่าธรรมเนียมไม่สูงเท่าที่กำาหนดไว้	
	 แม้ว่า	ค่าธรรมเนียมจะน้อยนิด	แต่ก็มีผล 
ต่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับ	 ในกรณีที่เป็น 
กองทุนประเภทเดียวกัน	 มีนโยบายการลงทุน
เหมือนกัน	กองทุนท่ีคิดค่าธรรมเนียมสูงก็อาจจะ 
ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าก็ได้	(แต่ไม่เสมอไป)

การตัดสิน
ต้องใช้

การเปรียบเทียบ 

ค่�ธรรมเนียมต่�งๆ
3. 

	 ค่าธรรมเนียม	 หรือ	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับ
การลงทุนในกองทุนรวม	มี	2	ประเภทใหญ่ๆ	
ได้แก่	 ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน	 และ 
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากนักลงทุน
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 •		ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน	 เป็นค่าที่ธรรมเนียมรายการใหญ่สุดในประเภทน้ี	 คือ	 
	 	 คา่บริหารจัดการกองทุน	หรือค่าจ้างผู้จัดการกองทุน	ซ่ึงจะคิดตามความยากง่ายในการลงทุน	
  • กองทุนหุ้นจะสูงกว่ากองทุนตราสารหนี้
  • กองทุนหุ้นต่างประเทศจะสูงกว่ากองทุนหุ้นในประเทศ
  • กองทุนที่บริหารแบบ	Active	จะสูงกว่าแบบ	Passive
	 	 และจะเรียกเก็บไม่ว่ากองทุนจะกำาไรหรือขาดทุน	 แต่เราแทบจะไม่รู้สึกว่ามีค่าใช้จ่าย 
	 	 ส่วนนี้อยู่	เพราะผลดำาเนินงานของกองทุนที่เราเห็นถูกหักค่าใช้จ่ายนี้ไปแล้ว
 •		ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากนักลงทุน	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย	 สับเปลี่ยน	 หรือ	 
	 	 โอนย้ายไป	บลจ.อ่ืน	เพราะฉะน้ันถ้าเราไม่ใช่นักลงทุนท่ีชอบซ้ือๆ	ขายๆ	ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนัก 
 
	 นอกจากนี้	ในบางช่วงเวลา	เช่น	การเปิดขายกองทุนครั้งแรก	บลจ.ก็จะไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การซือ้	แตบ่างกองทนุอาจจะกำาหนดคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุไวส้งูกวา่คา่ธรรมเนยีมซือ้	
เพราะอยากให้เป็นนักลงทุนระยะยาว
	 ถ้าคิดจะลงทุนในกองทุนรวม	 ไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไร	 หรือแม้แต่สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ	
ก็ควรจะซื้อเพราะเราคิดว่า	เหมาะสมกับตัวเรา	อย่าซื้อเพียงเพราะมีเจ้าหน้าที่สาวสวยออดอ้อน	
“ช่วยหนูหน่อย	หนูกำาลังจะทำายอด”	(จริงๆ	แล้ว	คนขายกองทุนที่เป็นมืออาชีพน่าจะเลิกใช้มุกนี้ 
กับลูกค้าไปแล้ว)

	 นอกจากนี	้หลงัจากตดัสนิใจลงทนุไปแลว้	แมว้า่จะมมีอือาชพี 
มาช่วยเราลงทุน	 แต่เราก็ต้องคอยติดตามผลการลงทุนอยู่เสมอ 
	เพราะเงินลงทุนเป็นของเรา	และดอกผลที่จะเกิดจากการลงทุน
ก็เป็นของเราเช่นกัน
	 เราสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ	 เหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของ
แต่ละ	 บลจ.	 โดยเข้าไปดูข้อมูล	 “สรุปสาระสำาคัญของกองทุน”  

(Fund Fact Sheet) ในนัน้จะบอกขอ้มลูของกองทนุในชว่งทีผ่า่นมา 
ตั้งแต่นโยบายการลงทุน	 สินทรัพย์ท่ีลงทุน	 ผลการดำาเนินงาน
ของกองทุน	และค่าธรรมเนียม
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	 ตัวก็เตรียมแล้ว	แต่ถ้าต้องตัดสินใจซื้อๆ	ขายๆ	ทำากำาไรด้วยตัวเอง	ก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวไหม 
	 สตางค์ก็เตรียมแล้ว	 แต่ติดขัดนิดเดียว	 ตรงที่มีสตางค์อยู่นิดเดียวนี่ล่ะ	 แล้วแบบนี้จะไหวไหม 
ใจก็เตรียมแล้ว	 แต่ก็หวั่นๆ	 อยู่ว่าเมื่อเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่คาดคิด	 ก็ไม่รู้ว่า	 
จะไหวไหม
	 ถ้าเป็นแบบนี้	 แนะนำา	 “สุดยอดกลยุทธ์การลงทุน” ที่เรียกว่า	 การลงทุนแบบเฉล่ียต้นทุน 

 (Dollar	Cost	Averaging	หรือ	DCA)	คือ	การลงทุนในจำานวนเงินเท่าๆ	กัน	(จะมากหรือน้อย 
กไ็มว่า่กนั)	แต่ตอ้งลงทนุเปน็ประจำา	อยา่งสมำา่เสมอตามระยะเวลาทีก่ำาหนดไว	้อาจจะเปน็สปัดาห์
ละครั้ง	เดือนละสองครั้ง	หรือเดือนละครั้งก็ได้	
 สุดยอดกลยุทธ์ DCA น้ี	จะช่วยขจัดทุกปัญหาท่ีทำาให้เราลังเลท่ีจะลงทุนออกไปจนหมด	เพราะ...	

1. กลยุทธ์ DCA ทำาให้เราไม่ต้องคอย
ติดตามภาวะตลาด	 หรือสถานการณ์ 
การลงทนุตลอดเวลา	จงึไมต่อ้งมคีวามรู้
เรือ่งการลงทุนจนถงึชัน้เซยีน	เพราะไมว่า่ 
เวลาไหน	ตลาดจะเปน็อยา่งไร	ราคาจะข้ึน 
หรือลงไปแค่ไหน	 เราก็ทำาเพียงอย่างเดียว	
คือ	ลงทุน	ลงทุน	และลงทุน	ตามเวลา
ที่กำาหนดไว้

2. กลยุทธ์ DCA ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินมากในการ
ลงทุนแต่ละครั้ง	 โดยเฉพาะถ้าเป็นการลงทุน
ในกองทุนรวม	 ใช้เงินเริ่มต้นขั้นตำ่า	 500	 บาท	
เท่าน้ัน	 ซึ่งตอนนี้	 บลจ.แทบทุกแห่งมีบริการ 
ให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์	 DCA	 ในการลงทุน	 
(แต่อาจจะมีชื่อเรียกต่างกันไป)	
	 นอกจากนี้	 ยังใช้กลยุทธ์นี้ในการลงทุน
สินทรัพย์อื่นได้อีก	เช่น	หุ้นหรือทองคำา	เพราะ
ในปัจจุบันมีโบรกเกอร์บางแห่งเปิดให้ลงทุน
แบบเฉลี่ยต้นทุน	ด้วยเงินจำานวนมาก

3. กลยุทธ์ DCA ทำาให้ไม่กลัวว่าจะซื้อของแพง	เพราะเมื่อลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง	ราคาที่เรา 
ซื้อหรือลงทุนไปทั้งหมดก็จะ	 “เฉลี่ยต้นทุน”	 ให้เราเอง	 (ตามชื่อกลยุทธ์)	 เพราะเวลา	 
“ของถูก”	เราก็จะซื้อของนั้นมาตุนไว้มากๆ	แต่ถ้าของแพงเราก็ซื้อของนั้นได้น้อยลง
 ตัวอย่างเช่น	การลงทุนหุ้น	ABC	แบบเฉล่ียต้นทุน	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

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

4. กลยุทธ์ DCA ช่วยเราสร้างวินัยการลงทุน	 (ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดในการลงทุน)	 ได้โดย 
ไม่รู้ตัวจากการทีเ่ราลงทนุเปน็ประจำาอยา่งสมำา่เสมอ	ไมต่อ้งรูว้า่ภาวะตลาดจะเป็นแบบไหน	 
ไม่สนใจราคาว่า	จะถูกหรือแพง	

	 เพียงแค่ไปเปิดบัญชีกับ	 บลจ.	 หรือ	
โบรกเกอร	์ทีจ่ะลงทนุ	แลว้ใชร้ะบบใหต้ดับญัชี
แบบอัตโนมัติ		ตามจำานวนเงิน	และระยะเวลา
ที่เราต้องการ	 ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้	 ระบบจะ
ตัดเงินตามจำานวนที่กำาหนดออกไปลงทุน 
ให้เราทันที		

	 เพราะฉะนั้นจึงแนะนำาให้ตัดเงินจาก
บัญชีเงินเดือนจะสะดวกมากที่สุด	 และ 
ต้ังเวลาลงทุนในวันท่ีเงินเดือนออก	 เพราะ
ทันทีที่เงินเดือนโอนเข้าบัญชี	เราจะหักออก
ไปลงทนุทนัท	ีตามสตูร	มนษุยเ์งนิเดอืนเปะ๊	
นั่นคือ	“ออมก่อน	เหลือแล้วค่อยใช้”			
	 นอกจากนี	้การลงทนุยงัจะสะดวกมาก
ขึ้น	 ถ้าเปิดใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
เข้าไปด้วย	 เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยน
คำาสั่งได้ตลอดเวลา
	 ถ้าลงทุนตามกลยุทธ์	DCA	แบบไม่ขาด 
ตกบกพร่อง	มนุษย์เงินเดือนก็รวยได้ไม่ยาก

  	 เงินเดือน	กับ	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	เป็นของคู่กัน	
เพราะเงินเดือนออกเมื่อไร	ถูกหักภาษีไว้ทันที	เห็นตัวเลขที่
ถูกหักในแต่ละเดอืนแล้วกป็วดใจ	เพราะเงนิเดอืนทีม่นีอ้ยอยู ่
แล้วพอถูกหักก็ยิ่งน้อยลงไปอีก	 และเมื่อเงินเดือนมากขึ้น
ยิ่งถูกหักภาษีมากขึ้น	
	 แต่ ไม่ ว่ าจะเ งินเ ดือนมาก	 หรือเ งินเ ดือนน้อย	 
ถ้า	“วางแผนภาษี”	อย่างดี	ก็ทำาให้	“ภาษีเป็นศูนย์” ได้ทั้งนั้น

วางแผนอย่างด ี
‘ภ�ษีเป็นศูนย์’   

5. กลยุทธ ์DCA	ทำาใหม้นษุยเ์งนิเดอืนรวยแบบ
อตัโนมตั	ิเพราะการลงทนุแบบนีส้ามารถทำาได้
ง่ายมาก	ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม	
หุ้น	หรือทองคำา	เพราะ	บลจ.	และโบรกเกอร์	
จะมรีะบบทีท่ำาให้การลงทนุเปน็แบบอตัโนมัต	ิ 
เราแทบจะไม่ต้องทำาอะไรเลย

83



 

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

หมายเหตุ: คำานวณจากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี  2560
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เพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะวางแผนภาษีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด	ตาม	3	ขั้นตอน	ต่อไปนี้

	 กอ่นจะเริม่วางแผนภาษ	ีจะตอ้งรูก่้อนวา่	ปนีีเ้ราจะต้องเสยีภาษีประมาณเท่าไร	และสามารถ
ใช้สิทธิลดหย่อนได้เท่าไร	เพราะสิทธิลดหย่อนบางอย่างจะให้สิทธิโดยอ้างอิงจากรายได้
	 และเพราะมนษุยเ์งนิเดอืนมรีายไดท้ีค่อ่นข้างแนน่อน	สามารถประเมนิรายไดท้ัง้ปไีดแ้มน่ยำา	
(กว่าคนที่ไม่มีเงินเดือน)	จึงทำาให้การวางแผนภาษีทำาได้ง่ายขึ้น	

   อัตราภาษี

รายได้สุทธิ  อัตราภาษี

0-150,000	 	 ยกเว้น

150,001-300,000	 5%

300,001-500,000	 10%

500,001-750,000	 15%

750,001-1,000,000	 20%

1,000,001-2,000,000	 25%

2,000,001-5,000,000	 30%

มากกว่า	5,000,000	 35%

     ภาษีที่ต้องจ่าย 

รายได้ต่อเดือน ต้องเสียภาษี (บาท)

		25,000	 	 														0

		30,000	 	         2,500

		40,000	 	         9,500

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

หมายเหตุ: คำานวณจากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ปี 2560 (รายได้ต่อปี หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท 

และค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท) 

	 จากตารางอัตราภาษีสำาหรับปีภาษี	2560	คนที่มีเงินเดือนหรือรายได้น้อยกว่า	25,000	บาท
ไม่ต้องเสียภาษี	แต่ถ้ารายได้ขยับขึ้นมาเดือนละ	30,000	บาท	โดยไม่มีค่าลดหย่อนอื่นๆเลย
นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว	และค่าลดหย่อนส่วนตัว	มนุษย์เงินเดือนคนนี้	จะต้องเสียภาษีเท่ากับ
2,500	บาท	สำาหรับรายได้ในปี	2560

ที่มา : กรมสรรพากร

ประเมินร�ยได้ทั้งปี 
1. 

หมายเหตุ: คำานวณจากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี  2560
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	 แต่ถ้าต้องการลดภาษีให้เหลือศูนย์	 ต้องรู้ก่อนว่า	 เราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้าง	
และใช้สิทธิได้เท่าไร	
	 นอกจากนี้	 เราไม่จำาเป็นต้องใช้สิทธิให้ครบทุกประเภทก็ได้	 แต่เลือกเฉพาะที่เหมาะกับเรา	
และทำาให้การวางแผนภาษีนี้เกิดประโยชน์มากที่สุด	

เลี้ยงดูพ่อแม่

	 สำาหรับลูกกตัญญูที่เลี้ยงดูพ่อแก่แม่เฒ่า	
(พ่อแม่อายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 และมีรายได้คนละ 
ไม่เกิน	30,000	บาทต่อปี)	สามารถนำาค่าอุปการะ
เล้ียงดมูาหักเป็นคา่ใชจ้า่ยไดค้นละ	30,000	บาท 
แต่ต้องเป็นพ่อแม่ท่ีแท้จริง	 หรือหากเป็น 
ลูกบุญธรรม	 ก็ต้องเป็นบุตรบุญธรรมที่มีการ 
จดทะเบียนรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วเท่านั้น	 หรือจะเป็นพ่อแม่ของสามีหรือ
ภรรยาก็ได้	 ในกรณีที่ภรรยาหรือสามีเป็นผู้มี 
เงินได้เพียงคนเดียว	
	 นอกจากนี้	 ในกรณีที่พ่อแม่มีลูกหลายคน	
ลูกจะใช้สิทธิลดหยอ่นได้แคค่นเดยีวเทา่นัน้	หา้ม
ใช้สิทธิลดหย่อนซำ้ากัน	เพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ
จะต้องมีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดู 
และต้องระบุเลขบัตรประจำาตัวประชาชนของ
พ่อแม่ที่นำามาใช้สิทธิลงไปในแบบที่ยื่นภาษี
เงินได้ด้วย

ประกันลูกกตัญญู

	 แต่ถ้าลูกกตัญญูที่พ่อแม่ยังไม่เข้าวัย
เกษียณ	 และมีเงินได้ไม่เกิน	 30,000	 บาทใน
ปีภาษีนั้นๆ	สามารถซื้อ	“ประกันลูกกตัญญู”	 
ซึ่งเป็นประกันสุขภาพไว้คุ้มครองเผื่อพ่อแม่ 
เจ็บไข้	และนำาเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้	
(แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทประกัน)	
โดยลดหย่อนได้ตามที่จ่ ายจริง	 แต่รวม 
เบี้ยประกันของพ่อและแม่แล้วต้องไม่เกิน	
15,000	บาท
	 นอกจากนี้	 ลูกหลายคนสามารถร่วมกัน 
ทำาประกันให้กับพ่อหรือแม่ได้	 โดยเฉลี่ย 
เบี้ยประกันไปตามส่วนของผู้มีเงินได้	 ตามที่
จ่ายเบี้ยไปจริง	 แต่ต้องไม่เกิน	 15,000	 บาท	
เช่นกัน

 ใช้สิทธิลดหย่อนเต็มที่ 
2. 

คนดี... ภาษีลด

แมว้า่การเปน็คนดจีะไมต่อ้งการสิง่ตอบแทน	แตส่รรพากรเหน็คา่ของคนด	ีเลยตอบแทนดว้ยการ
ให้สิทธิลดหย่อนภาษีแบบจัดเต็ม	
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อุปการะคนพิการ

	 คนใจดีท่ีอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ	 (ที่มี
รายได้ไม่เกิน	30,000	บาทในปีภาษี)	 ไม่ว่า 
ผู้พิการคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ของเรา	 พ่อแม่
ของคู่สมรส	 คู่สมรส	 ลูก	 หรือแม้แต่คนที่
ไม่ใช่ญาติพี่น้อง	 สามารถหักค่าลดหย่อน 
ค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
ได้คนละ	 60,000	 บาท	 โดยที่ผู้พิการนั้น 
ตอ้งมบัีตรประจำาตวัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
และเรามีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำาตัว
	 นอกจากนี้	 จะต้องมีใบรับรองแพทย์	
และหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู
คนพิการด้วย	

บริจาค 1 ได้ถึง 2

	 เงินทีบ่รจิาคใหกั้บสาธารณกศุล	สนบัสนนุ
การกีฬา	 สามารถนำามาหักลดหย่อนภาษีได้
เท่ากับจำานวนที่จ่ายจริง	 แต่ถ้าเป็นการบริจาค
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาสามารถหักลดหย่อน
ได้	2	เท่าของจำานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง	หรือที่
เรียกว่า “ให้ 1 แต่ได้ถึง 2”	แต่ทั้งหมดต้องไม่เกิน	
10%	ของเงนิคงเหลอืหลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยและ
ค่าลดหย่อนอื่นๆ	แล้ว
	 เพราะฉะนั้นหลังจากการบริจาคแล้ว 
อย่าลืมเก็บใบเสร็จเอาไว้ให้ดี	และท่ีสำาคัญในการ 
บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา	 ในใบเสร็จ 
จะต้องระบุว่า	 “เงินบริจาคเพื่อ....(ข้อ	 1-3)...	
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา	ตามพระราชกฤษฎีกาฯ	
(ฉบับที่	420)	พ.ศ.	2547”	ซึ่งให้เป็นส่วนกลาง
ของสถานศึกษา	 โดยต้องเป็นการบริจาคเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้	คือ
	 1	 จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร	 อาคาร
พร้อมที่ดิน	หรือที่ดิน	ให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา
	 2	 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา	 
แบบเรียน	 ตำารา	 หนังสือวิชาการ	 สื่อ	 และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
	 3	 จัดหาครู	 อาจารย์	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา	 การประดิษฐ์	 การพัฒนา	 
การค้นคว้า	หรือการวิจัย	สำาหรับนักเรียน	นิสิต	
หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
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	 คนทีเ่ตรยีมตวัและเตรยีมเงนิไวส้ำาหรบัใชจ้า่ยหลงัเกษยีณของตวัเอง	โดยการลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 (RMF)	และประกันแบบบำานาญ	นอกจากจะมั่นใจได้ว่า	 “แก่ไปไม่จน” แล้ว	 
ในระหว่างนี้ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นของแถมอีกด้วย

กองทุน RMF 

	 เงนิลงทนุในกองทนุ	RMF	จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาตามที่
จ่ายจริง	สูงสุดไม่เกิน	15%	ของเงินได้ในแต่ละปี	แต่เมื่อนับรวมกับเงินสะสม
เข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 หรือ	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	
และประกันแบบบำานาญแล้ว	ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	
	 นอกจากนี้	 เมื่อลงทุนไปแล้วก็ต้องทำาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้	 คือ	 
ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี	โดยลงทุนขั้นตำ่าอย่างน้อย	3%	ของรายได้ในแต่ละปี 
หรือ	 5,000	 บาท	 แล้วแต่ว่าจำานวนใดจะน้อยกว่า	 แต่ไม่ต้องซื้อทุกปีก็ได้	 
แต่อย่างน้อยต้องซื้อแบบปีเว้นปี	นอกจากนี้	ต้องถือหน่วยลงทุนจนอายุครบ	
55	ปี	และต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	นับแต่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	
	 ถึงจะตอ้งลงทนุกนัยาวนาน	แตไ่มต่อ้งกลวัเรือ่งความเสีย่ง	เพราะสามารถ
เลือกลงทุนในสินทรัพย์ได้หลายประเภท	ต้ังแต่กองทุนตลาดเงินท่ีมีความเส่ียงตำา่	
ไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีความเสี่ยงสูง	 เพื่อให้เหมาะกับบุคลิกและ
ระยะเวลาที่จะเกษียณอายุของแต่ละคน

ว�งแผนเกษียณ... 
มีของแถม   
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ประกันบำานาญ

	 เบ้ียประกนัชวีติแบบบำานาญ	ทีจ่า่ยไปในแตล่ะปสีามารถ
นำามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง	 300,000	 บาท	 (ถ้าไม่ได้ใช้
สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น)	 แต่ต้องไม่เกิน	 15%	
ของเงนิไดพ้งึประเมนิ	และเมือ่รวมกบัเงนิไดท้ีจ่า่ยเขา้กองทุน
ประเภทเดียวกันอื่นๆ	 เช่น	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 กบข.	
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย	และเงินลงทุนกองทุน	RMF	
แล้วจะต้องไม่เกิน	500,000	บาท	
	 แต	่“ประกนัชวีติแบบบำานาญ”	ทีจ่ะนำามาลดหยอ่นภาษี 
จะต้องเป็นแบบประกันท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้	 
เช่น	มีระยะเวลาเอาประกันภัย	10	ปีขึ้นไป	และเริ่มจ่ายเงิน
บำานาญต้ังแต่อายุ	 55	 ปีขึ้นไป	 จนถึงอายุไม่ตำ่ากว่า	 85	 ปี	
โดยในกรมธรรม์ต้องมีวงเล็บไว้ด้วยว่าเป็น	 “บำานาญแบบ 
ลดหย่อนได้”	 และใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันต้องระบุไว้ 
อย่างชัดเจนว่า	เป็น	“เบี้ยประกันชีวิตแบบบำานาญ	สามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎกระทรวงการคลัง”

ลงทุน... 
กำ�ไร 2 ต่อ  

	 สำาหรับนักลงทุนคงจะหาการลงทุนดีๆ	 แบบน้ีไม่ได้อีกแล้ว	 เพราะถ้าลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว	 (LTF)	 ที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี	 ก็เหมือนได้กำาไรทันทีที่ลงทุน	 แถมยังมีโอกาสกำาไร
จากกองทนุอกีดว้ย	นอกจากนี	้นกัลงทนุทีไ่ดร้บัเงนิปนัผลจากหุ้น	ยงัไมค่วรมองขา้ม	“เครดติภาษี

เงินปันผล”	เพราะอาจจะทำาให้ได้เงินเพิ่มขึ้น	

กำ�ไร 2 ต่อ
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 สำาหรับคนท่ียังต้อง	 “ผ่อนบ้าน”	 สามารถนำาดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย	 ไม่ว่าจะเป็น 
การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ	 เช่าซ้ือ	 หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย	 โดยจำานองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็น
ประกันการกู้ยืม	มาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ตามจำานวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	100,000	บาท	

ซื้อบ้าน... 
ได้ลดหย่อน

	 ถ้าทำาประกันชีวิตที่มีระยะเวลาตั้งแต่	 10	 ปีขึ้นไป	 (รวมทั้งการฝากเงินออมประเภท
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว)	 สามารถนำาเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายไปจริง	 
โดยส่วนแรกหักได้	10,000	บาท	ส่วนที่เกิน	10,000	บาท	จะหักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่า
ใช้จ่าย	แต่ไม่เกิน	90,000	บาท	
	 เพราะฉะนัน้	รวมๆ	กนัแลว้	กม็กัจะบอกกนัวา่	ซือ้ประกนัชวีติสามารถหกัลดหยอ่นไดไ้มเ่กนิ	
100,000	บาท

ทำาประกัน... 
มีเงินคืน   

กองทุน LTF 

	 เงินลงทุนในกองทุน	LTF	สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำานวนเงินที่ลงทุนไป	แต่ต้อง
ไม่เกิน	15%	ของเงินได้ในแต่ละปี	และสูงสุดไม่เกิน	500,000	บาท	โดยเมื่อลงทุนไปแล้วต้องถือ
ไว้อย่างน้อย	7	ปีปฏิทิน	ถึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้	โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เครดิตภาษีเงินปันผล

	 ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทท่ีจ่ายเงินปันผลจะรู้ดีว่า	 เงินปันผลที่ได้รับจะถูกหักภาษี	ณ	 ที่จ่าย	
10%	 ท้ังๆ	 ที่กำาไรที่นำามาแบ่งเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นนั้นถูกหักภาษีนิติบุคคลไปแล้วรอบหนึ่ง	
จึงเท่ากับว่า	เป็นการจ่ายภาษีซำ้าซ้อน		
	 ฉะนัน้	เพือ่เป็นการบรรเทาภาระภาษี			บคุคลธรรมดามสิีทธท่ีิจะได้รบัคืนภาษทีีถ่กูหกัไปแลว้ 
หรือเรียกว่า	 “เครดิตภาษีเงินปันผล”	 โดยใน	 “หนังสือรับรองการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย”	 จะระบุ
ไว้ชัดเจนว่า	 เงินปันผลที่ได้รับมาน้ัน	 ถูกหักภาษี	ณ	 ที่จ่ายไปเท่าใด	 สามารถนำาไปเครดิตภาษี
เงินปันผลได้ในอัตราเท่าไร	เป็นจำานวนเงินกี่บาท	และจำานวนไหนที่นำามาเครดิตภาษีไม่ได้	
	 อย่างไรก็ตาม	 ก่อนจะตัดสินใจว่า	 จะขอเครดิตภาษีเงินปันผล	 ควรจะลองคำานวณเพ่ือ 
เปรียบเทียบว่า	ระหวา่งการนำารายไดจ้ากเงนิปนัผลมาคำานวณรวมกบัรายไดอ้ืน่ๆ	จะทำาใหต้อ้งเสยี
ภาษีมากขึน้หรอืไม่	เพราะในบางกรณอีาจจะฐานภาษสูีงขึน้	ตอ้งเสยีภาษีในอตัราทีส่งูข้ึนไปดว้ย	
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	 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืม	สามารถนำาไปหักลดหย่อนได้ทุกคน	แต่ต้องเฉลี่ยๆ	
กันไป	โดยรวมกันแล้วไม่เกินจำานวนที่จ่ายจริง	และไม่เกิน	100,000	บาทเช่นกัน

91



 

	 จรงิๆ	แลว้	การวางแผนลดหยอ่นภาษ	ีก็น่าจะ 
สิ้นสุดที่เมื่อรู้แล้วว่า	 จะใช้สิทธิอะไรได้บ้าง	 จะ
ใช้สิทธิได้เท่าไร	 และเดินหน้าตามแผนที่วางไว้	 
แต่เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนได้ประโยชน์สูงสุด	 
ต้องนำาแผนท่ีวางไว้ไปแจ้งให้บริษัท	หรือ	ฝ่ายบุคคล
ของบริษัทรับรู้ด้วย	 โดยการแจ้งแบบรายการ 
หักลดหย่อน	(ล.ย.	01)
	 เพราะโดยทัว่ไปแลว้	บรษิทัจะคำานวณภาษี
ตามฐานเงินเดือน	 หักด้วยรายการลดหย่อน	 
แล้วจึงมาทยอยหักภาษีออกจากเงินเดือน 
ตามอัตราที่เราต้องจ่าย	 เพราะฉะนั้นถ้าเรา 
ไม่แจ้งว่า	 เรามีรายการหักลดหย่อนอะไรบ้าง	
บริษัทก็จะหักเฉพาะรายการลดหย่อนพื้นฐาน	
เช่น	ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	
	 แต่ถ้าเราแจ้งรายการลดหย่อนท่ีเราวางแผนว่า	
จะทำาเพิ่มเติม	บริษัทจะคำานวณรายการพวกนั้น 
เข้าไปด้วย	 และทำาให้ถูกหักภาษีลดลงด้วย	 
เพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องไปรอเงินคืนภาษี 
ปีละครั้ง	เราก็เหมือนได้ภาษีคืนมาทุกเดือน	
	 และถ้าแจง้ไปแลว้	แตไ่มส่ามารถทำาไดอ้ยา่ง
ท่ีวางแผนไว้	 เราก็ไม่ต้องกังวลมากนัก	 เพียงแต่
เตรียมเงินที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเอาไว้เท่านั้น	

 แจ้งร�ยก�รลดหย่อนให้บริษัทรู้ 
3. 

	 สำาหรับการยื่นแบบ	ภ.ง.ด.	91	(มีรายได้ 
จากเงนิเดอืนเพยีงอยา่งเดยีว)	หรอื	ภ.ง.ด.	90 
(มีรายได้พิเศษอ่ืนๆ	 ด้วย)	 กรมสรรพากร
กำาหนดให้เริ่มยื่นแบบฯ	ได้ตั้งแต่	ม.ค.	–	มี.ค. 
ในปีถัดไป	 แต่ถ้าทดลองคำานวณแล้วพบว่า 
มีสิทธิได้เงินภาษีคืน	อย่ารอช้า	 รีบยื่นแบบฯ 
ต้ังแต่เดือน	 ม.ค.	 ทันทีเพราะจะทำาให้ได้เงิน 
คืนเร็วกว่าไปจ่ายช่วงปลายเดือน	มี.ค.	ที่จะมี
คนมาจ่ายจำานวนมาก	
	 และถ้าจะให้ดี	 ควรจะยื่นแบบฯ	 ทาง
อินเทอร์เน็ต	 เพราะนอกจากจะสะดวกแล้ว	 
ยังได้เงินคืนเร็วมาก	 เพียงแต่เรารวบรวม
เอกสารต่างๆ	 ที่ เป็นหลักฐานสำ าหรับ 
การยื่นแบบฯเอาไว้ให้พร้อม	 เผื่อเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพากรขอให้ส่งเอกสารไปประกอบ
การพิจารณา	
	 นอกจากนี้	 เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอย่างเต็มที่เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร
อยู่เสมอ	เพราะในแต่ละปีสิทธิลดหย่อนภาษี
อาจจะแตกต่างกันไป	บางปีอาจจะมีรายการ
พิเศษเพิ่มขึ้นมา	 หรือบางรายการอาจจะมี
ระยะเวลาจำากัด	
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02
Lesson

สรุปทิ้งท้�ย

ลงทุนเพิ่มค่�

•	การลงทุนง่ายนิดเดียว		

•	แค่ออมเดือนละพันบาท	เงินงอกงามกลายเป็น	ล้านบาท	ถ้าลงทุน
	 นานพอด้วยผลตอบแทนที่มากพอ

•	ปลวกแทะไม้	เงินเฟ้อแทะเงิน	(ดอกเบี้ยเงินฝากพ่ายเงินเฟ้อราบคาบ)

•	ตราสารหนี้	เสี่ยงน้อย	ผลตอบแทนน้อย,		หุ้นเสี่ยงมากหน่อย	
	 แต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่า

•	ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย	เหมือนมีแผนที่นำาทาง	ถ้ายังกลัวๆ	กล้าๆ	
	 อย่าลงทุนหุ้นมากเกินไป	

•	อย่าใส่ไข่ในตะกร้าเดียวกัน	เพราะถ้าบังเอิญ	โชคร้ายไข่ตกแตกหมดจะอดกิน 
	 เงินลงทุนก็เหมือนกัน

•	จัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง	

•	บัญชีแคชบาลานซ์	จุดเริ่มต้นการลงทุนของนักลงทุนมือใหม่		

•	กองทุนรวม	ตอบทุกโจทย์ของมนุษย์เงินเดือน	:	มีหลากหลาย
	 ให้มืออาชีพช่วยกระจายลงทุน	ใช้เงินน้อย	และซื้อง่ายขายคล่อง

•	ลงทนุไมม่าก	แตร่วยไดไ้มย่าก	ดว้ยการลงทนุเปน็ประจำาแบบเฉลีย่ตน้ทนุ	(DCA)

•	3	ขั้นตอนประหยัดภาษี	:	ประเมินรายได้	ใช้สิทธิลดหย่อน	
	 บอกให้ฝ่ายบุคคลรู้	
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 อะไรนะ! “แก่” หรอ ไม่จริงใช่ไหม 
	 คิดถึงวันนั้นแล้วขนลุก	 เพราะผิวก็จะเหี่ยว	 หน้าก็จะมีรอยตีนกา	 ผมก็จะหงอก	 
หัวอาจจะล้าน	 เผลอๆ	 พุงอาจจะพลุ้ย	 และอะไรๆ	 ก็ไม่แจ่มไม่แจ๋วเหมือนตอน 
เป็นหนุ่มสาว
	 แต่ถ้าเรื่องแค่น้ีทำาให้ขนลุกได้แล้วล่ะก็	 ต้องบอกว่า	 เร่ืองน่ากลัวที่สุดของการเป็น 
คนแก่	คือ	แก่ และ ไม่มีกิน 

	 เพราะหลังจากเกษียณอายุ	 มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ	 จะไม่ได้เห็นสลิปเงินเดือน	 
จะไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีตอนสิ้นเดือนอีกแล้ว	
 แล้วเราจะหาเงินมาใช้จ่ายในอีก 20-30 ปีที่เหลือ 

	 เพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคคนพันธุ์อึด	ไม่รู้ว่าแก่ง่ายหรือไม่	แต่ที่แน่ๆ	คือ	“ตายช้า”	

03Lesson

ว�งแผนก่อนแก่
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	 จากสถติปีิ	2556	คนไทยมอีายเุฉลีย่	74	ป ี
โดยผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ย	71	ปี	ผู้หญิงอายุยืน 
กว่านั้น	 เพราะอายุเฉลี่ยอยู่ที่	 78	 ปี	 ซึ่งถ้า
เป็นเมื่อ	30	ปี	ก่อน	คนไทยอายุก็จะอยู่ราวๆ	
65	ปีเท่านั้น	
	 ไมอ่ยากจะคิดเลยวา่	ในอกี	30	ปขีา้งหนา้	
คนไทยอาจจะอายุยืนกันไปถึงกี่ปี		
	 และยิ่งอายุยืนมากข้ึน	 ก็แปลว่ามีเวลา
ให้ใช้เงินนานขึ้น	 ทั้งๆ	 ที่แทบจะไม่มีแรง 
ออกไปหารายได้อีกแล้ว	และงานที่เหมาะกับ
ผู้สูงวัยก็มีอยู่ไม่มาก
	 ไหนจะค่าหมอ	 ค่ายา	 และค่าใช้จ่าย 
ตามประสาคนแก่อีกสารพัด	 และที่สำาคัญ	 
คือ	ย่ิงแก่	ค่าใช้จ่ายพวกน้ีย่ิงมากข้ึนตามไปด้วย
	 ถ้าใครหวังว่า	 จะมีลูกหลานคอยดูแล 
ก็อาจจะต้องคิดกันใหม่	 เพราะในเวลานั้น 
เช่ือได้เลยว่า	 หันซ้ายหันขวาก็จะเจอแต่คนแก่ 
เหมือนๆ	 กัน	 เพราะเราแต่งงานช้า	 มีลูกช้า	 
มีลูกน้อย	หรือไม่มีเลย
	 ดังนั้น	 คนที่ไม่เคยคิดเรื่องการเตรียมตัว 
สำาหรับชีวิตหลังเกษียณจนกระทั่งจวนเจียน 
เวลาใกล้เกษยีณ	พวกเขาจะใชช้วีติในบัน้ปลาย
ดว้ยความยากลำาบาก	โดยเฉพาะถา้เปน็คนแก่
ที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแล	
	 ไม่เช่ือลองไปถามคนที่เกษียณไปแล้วว่า	
ถ้าพวกเขาย้อนเวลากลับไปได้	พวกเขาอยาก
กลับไปแก้ไขอะไรในชีวิตตัวเองบ้าง	

 

 ในสหรัฐอเมริกามีการสำารวจเรื่องน้ี 
และพบว่า 5 เรื่องแรก ที่คนวัยเกษียณ
ในสหรฐัอเมรกิาอยากยอ้นเวลากลบัไปทำา

มากที่สุด  คือ

1. 
อยากย้อนเวลากลับไปเตรียมเงิน
เอาไว้สำาหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ		
2. 
อยากย้อนเวลากลับไปวางแผน
การลงทุนและจัดพอร์ตการลงทุน
ที่เหมาะสม
3. 
อยากย้อนเวลากลับไปศึกษาเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
การเกษียณ	

4. 
อยากย้อนเวลากลับไปกำาหนดรูปแบบ
ผลตอบแทนหลังเกษียณ	ให้สอดคล้อง
กับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน			
5. 
อยากย้อนเวลากลับไปเป็นหนุ่มสาว
อีกคร้ังจะได้ทำางานหาเงินมาเป็น
ทุนสำารองสำาหรับวัยเกษียณให้มากขึ้น		

คนไทย
มีอายุเฉลี่ย	74 ปี
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	 นับว่า	 ยังโชคดีท่ีเรายังมีเหลือเวลาอีกตั้งหลายปี 
กว่าจะถึงวัยเกษียณ	 เพราะยังพอให้มีเวลาวางแผน
เตรยีมความพรอ้มสำาหรบัชวีติหลงัเกษยีณ	และกำาหนด
ได้ว่าชีวิตเกษียณของเราจะเป็น	 “เกษียณสุข”	 หรือ	
“เกษียณทุกข์” 

	 แต่ก็ประมาทไม่ได้	เพราะถ้ามัวแต่ล้ันลากับความสุข 
ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว	 ความหวังที่จะเกษียณสุข	
อาจจะกลายเป็นเกษียณทุกขแ์บบไมรู้่ตวัก็ได	้โดยเฉพาะ
คนที่อายุยังน้อยๆ	 เริ่มทำางานมาไม่กี่ปีก็มักจะคิดว่า	 
เร็วไปไหมที่จะเก็บเงินเพื่อการเกษียณ	
	 จรงิๆ	แลว้ไมม่คีำาวา่	เรว็เกนิไปสำาหรบัการวางแผน 
เพื่อการเกษียณ	 และไม่มีคำาว่า	 ยากเกินไปที่จะ 
สร้างสุขในวัยเกษียณ	 แค่ถามคำาถามง่ายๆ	 2-3	 ข้อ 
และทำาตามขั้นตอน	5	ขั้นตอน	ต่อไปนี้
 

	 โดยท่ัวไปแล้ว	มนุษย์เงินเดือนมักจะถูกขีดเส้นอายุเกษียณเอาไว้ท่ี	60	ปี	แต่ถ้าถามคนส่วนใหญ่
ในสมัยนี้	 ใครๆ	 ก็อยากจะ	 “เกษียณเร็ว”	 กันทั้งน้ัน	 หลายคนถึงกับตั้งเป้าหมายว่า	 จะเกษียณ 
จากงานประจำาตั้งแต่อายุ	40	ปี	
	 แล้วเราเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า	 เราต้องการจะทำางานไปจนถึงอายุเท่าไร	 อยากจะเกษียณ
จากงานประจำาตอนไหน	อยากจะเกษียณเร็ว	หรืออยากจะเกษียณช้า
	 คำาถามนี้จะทำาให้รู้ว่า	 เรายังมีเวลาทำางานเก็บเงินอีกนานแค่ไหน	 เช่น	ตอนนี้เราอายุ	 30	ปี	
คิดว่าจะทำางานไปเรื่อยๆ	จนถึงอายุ	60	ปี	เท่ากับว่า	เรามีเวลาทำางานเก็บเงินไปอีก	30	ปี

5 ขั้นตอน 
สร้างสุขวัยเกษียณ
 

1. อย�กจะเกษียณเมื่อไร

	 แต่ที่น่าเสียดาย	คือ ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านไปแล้วได้

	 เพราะฉะนั้น	ในวันนี้ที่เรายังมีงานทำา	ยังมีแรงหารายได้	ต้องไม่ละเลยเรื่องวางแผนการเงิน
เพื่อชีวิตวัยเกษียณ
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	 ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ทำาให้คนอายุยืนมากขึ้น 
โดยสถิติแล้วคนไทยมีอายุขัยเกิน	 70	 ปี	 แต่ก็ต้อง
ประเมินจากปัจจัยส่วนตัวของแต่ละคนด้วย	 เช่น	
อายุขัยเฉลี่ยของคนในครอบครัว	 สุขภาพร่างกาย 
ของตัวเราเอง	และพฤติกรรมการใช้ชีวิต	
	 ทั้งหมดนี้น่าจะทำาให้เรามีชีวิตหลังเกษียณไปได้
อีกสักก่ีปี	บางคนอาจจะ	20	ปี	25	ปี	แต่บางคนก็คาดว่า 
น่าจะอยู่ต่อไปได้อีกสัก	 30	ปี	 ซึ่งช่วงเวลาที่เหลือเอง
จะเปน็ช่วงเวลาทีต่อ้งใชเ้งนิ	โดยทีไ่มม่เีงนิเดอืนอกีแลว้
	 เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการวางแผนการเงินเพ่ือ 
วัยเกษียณที่ดีพอ	 อาจทำาให้การมีอายุยืนกลายเป็น
เรื่องเศร้าก็ได้

 เมือ่ตอบตวัเองไดแ้ลว้วา่	อยากจะเกษยีณจากงานประจำาเมือ่อายเุท่าไร	และจะมอีายยุนืไป 
กีป่	ีคำาถามต่อมา	คอื	แลว้ชวีติหลงัเกษยีณของเราจะเปน็อยา่งไร	“คณุภาพชวีติ”	จะเปน็เหมอืนเดมิ 
หรือไม่	จะจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือเหมือนเมื่อตอนยังทำางานอยู่ได้ไหม	

	 ถ้าถามกูรูด้านการวางแผนการเงินก็จะบอกว่า	 ถ้าต้องการจะรักษามาตรฐานการใช้ชีวิต 
	หลงัเกษยีณเอาไวใ้หไ้ดพ้อๆ	กบัชว่งกอ่นเกษยีณ	เราจะตอ้งมเีงนิไวใ้ชจ้า่ยสกัประมาณ	70%	ของ
ค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้ายก่อนจะเกษียณ	
	 แตใ่นความเปน็จรงิบางคนอาจจะตอ้งใชเ้งินมากกวา่ตอนทียั่งไม่เกษยีณเสยีอกี	เพราะปญัหา
ด้านสุขภาพ	เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสวัสดิการด้านสุขภาพก็อาจจะต้องเตรียมเงินไว้ถึง	110%	ของ
ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ	

2. ค�ดว่�จะมีชีวิตอยู่ไปอีกกี่ปี

    หลังจ�กเกษียณ

3. ชีวติหลังเกษยีณจะเป็นอย�่งไร 

    และต้องใช้เงินเท่�ไร
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	 เชน่	คาดวา่	คา่ใชจ้า่ยเดอืนสดุทา้ยในชวีติการทำางานประจำาจะอยูท่ี	่70,000	บาท	เทา่กบัวา่	
ในแตล่ะเดอืนหลงัเกษยีณเราจะใชเ้งนิประมาณ	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	จะมีอายุต่อไปอีก	20	ปี	จึงนำา	600,000	บาท	คูณด้วย	20	จะเท่ากับ	12,000,000	บาท	
(600,000	x	20	=	12,000,000	บาท)	
 ถ้าวันนี้เรากำาลังจะเกษียณ เรามีเงิน 12,000,000 บาท อยู่ในกระเป๋าแล้วหรือยัง ?

	 อย่าเพิง่ตกใจกบัตวัเลขนี	้เพราะนีเ่ปน็แคก่ารคำานวณแบบครา่วๆ	โดยทีย่งัไมต่อ้งคิดถงึเงินเฟ้อ	
เพราะถ้าคิดถึงเรื่องเงินเฟ้อเข้าไปด้วย	จำานวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณจะมากกว่านี้อีก
	 จากตารางจำานวนเงนิทีต้่องใชห้ลงัเกษยีณ	ซึง่คาดวา่อตัราเงนิเฟอ้จะอยูท่ีป่ลีะ	3%	จะเหน็วา่ 
ถา้เราตอ้งการใชเ้งนิเดอืนละ	50,000	บาท	ไปอกี	20	ป	ีเราจะตอ้งใชเ้งนิทัง้หมด	16,300,000	บาท 
(ตกใจกว่าเดิมอีกเห็นไหม)

ค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ    x     70%     x     12     =     จำานวนเงินที่คาดว่าต้องใช้ใน 1 ปี

จำานวนเงินที่ี        x         จำานวนปีที่คาดว่า         =         จำานวนเงินที่ต้องเตรียม

	 วิธีการคำานวณง่ายๆ	 คือ	 ให้ประเมินว่า	 ค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณว่า	 อยู่ที่เท่าไร	
และถ้าต้องการใช้เงินเพียงแค่	70%	ของค่าใช้จ่ายเดือนสุดท้าย	จะคิดเป็นเงินเท่าไร

	 จากนั้นให้นำาจำานวนเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือน	มาคูณด้วย	12	เดือน	จะได้เป็นตัวเลข
ค่าใช้จ่ายใน	1	ปี	แล้วจึงคูณด้วยจำานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ	

จำานวนเงินที่ควรจะมี ณ วันที่เกษียณ     =     ค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณ    x    จำานวนปี

คาดว่าต้องใช้ใน 1 ปี จะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ ไว้ใช้ในวัยเกษียณ 

จากนั้น

	 ทนีีล้องมาประมาณการกนัวา่	ถา้ตอ้งการคณุภาพชวีติแบบเดมิจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยหลงัเกษยีณ 
เท่าไร

70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
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       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	

จำานวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ 
ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ 3%

4. ประม�ณก�รร�ยได้หลังเกษียณ 

	 แต่ก่อนจะไปเร่ิมวางแผนเกษียณต้องรู้ก่อนว่า	 เรามี	 “หน้าตัก”	 หรือ	 มีเงินออมสำาหรับ
วัตถุประสงค์นี้อยู่แล้วเท่าไร	 ทั้งที่เป็นการออมโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ	 เพราะหลายคนถูกบังคับ
ให้ออมเพื่อวัยเกษียณโดยไม่เต็มใจ	เช่น	การถูกหักเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัท	
	 นอกจากจะต้องรู้จำานวนเงินหน้าตักแล้ว	 จะต้องรู้ด้วยว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินก้อนนี้ 
จะเป็นเท่าไร	 เพราะเงินออมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้นี้จะเป็นแหล่งรายได้ให้กับเราใน 
วัยเกษียณ	
	 คำาถามนีเ้ปน็คำาถามทีไ่มไ่ด้ยากเกนิไป	แตค่ำาตอบอาจจะทำารา้ยจติใจใครหลายคน	โดยเฉพาะ
คนที่ไม่เคยคิดเรื่องการออมมาก่อน	เพราะคำาตอบที่ได้มันอาจจะเป็น	“ศูนย์”	ก็ได้

     จำานวนปีหลังเกษียณ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
   หลังเกษียณ
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	 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	 ตอนน้ีเราอายุ	 24	 ปี	 และต้องการจะออมเงินไว้เพื่อเกษียณ 
ตอนอายุ	 60	 โดยการนำาเงินออมไปลงทุนและได้รับอัตราผลตอบแทนที่	 10%	 ต่อปี	 ซึ่งเงิน 
หลังเกษียณอายุที่เราต้องการจะมีคือ	 16,300,000	 บาท	 หากเราเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุเท่านี้
เทา่กับวา่เราจะมรีะยะเวลาออมเงนิทัง้สิน้	36	ป	ีและนัน่ทำาใหเ้ราออมเงนิเพยีงเดอืนละประมาณ	 
3,875	บาท	เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้	สามารถคิดได้จาก

จำ�นวนเงิน
ที่ออม
เพื่อก�รเกษียณ
ที่เหม�ะสม

  เงินออมรายเดือน 
  (%ของเงินเดือน)

เริ่มทำางาน	-	39	ปี	 10%	-	15%

40	-	49	ปี	 20%	-	25%

50	-	54	ปี	 45%	-	50%

55	-	59	ปี	 80%	-	85%

5. ว�งแผนก�รออมตั้งแต่วันนี้ 

	 หลังจากรู้ว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไร
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ	 และจำานวนเงิน
ออมท่ีมีอยู่ตอนนี้มีอยู่เท่าไร	 ก็นำามาหัก
ลบกันเพียงเท่านี้ ก็จะรู้ว่า	 เราต้องเก็บ 
เงินเพิ่มอีกเท่าไร	 และจะวางแผนการออม
ที่เหมาะสมได้อย่างไรในระยะเวลาที่ยัง
ทำางานอยู่
	 เริ่มจากการวางแผนว่า	 ในแต่ละ
เดือนเราควรจะออมเงินเป็นจำานวนเท่าไร	 
จะออมเงินผ่านช่องทางใดบ้าง	และคาดว่า
จะได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน
	 ตรงนี้ เองท่ีทำาให้การเริ่มต้นตั้งแต่
อายุยังน้อยจะได้เปรียบกว่าคนที่มาเร่ิม
เมื่ออายุมากแล้ว	 เพราะสามารถออมเงิน 
ด้วยจำานวนไม่มากนักและยังสามารถ 
นำาเ งินออมนี้ ไปลงทุนในสินทรัพย์ ท่ีมี 
ความเส่ียงสูง	 เช่น	 หุ้น	 เพื่อคาดหวัง 
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้				

อายท่ีุเริม่ต้นออม
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	 เพราะฉะน้ันต้องตั้งสติให้ดี	 ทำาใจให้
มั่นคง	 โดยเฉพาะเมื่อเห็นตัวเลขเงินออม
เพื่อวัยเกษียณเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่	
อย่าหวั่นไหวใจอ่อนยอมถอนเงินออม 
ออกมาใช้จ่ายเสียก่อนที่จะถึงเวลาแก่
		 ท่องไว้ให้ข้ึนใจว่า	 เราต้องเดินหน้า 
ต่อไปให้สุดทาง	 อย่ายอมแพ้	 (ใจตัวเอง)	
อย่างเด็ดขาด
	 วิธีการหน่ึงที่ช่วยให้มนุษย์เงินเดือน	
“ออมต่อไปไม่หยุด” คือ	 การออมอย่าง 
สมำ่าเสมอ	 โดยการตัดบัญชีเงินเดือน 
ทุกเดือน	เพื่อรักษาวินัยการออม

จำานวนเงินที่ต้องการในอนาคต 	 16,300,000	บาท

อัตราผลตอบแทน 	 	 0.83%	ต่อเดือน	หรือ	ร้อยละ	0.0083

จำานวนเดือนที่ออม (จนถึงเกษียณอายุ) 432	เดือน	(60	ปี	-	24	ปี	×	12	เดือน)

จำานวนเงินออมต่อเดือน (PMT) 	 16,300,000		=		PMT	×

	 	 =	PMT	×

																				 =	PMT	×

																				 =	PMT	×

				 								 PMT	=	

                    
	 	 =	3,874.71

	 ซึ่งถ้าตอนน้ัน	 เงินเดือนของเราคือ	 35,000	 บาท	 เท่ากับว่าเราจะเก็บเงินออมเพียง	 11%	 
ของรายได้	เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสำาหรับเกษียณ	
	 เมื่อมีแผนการออมเงินเพ่ือวัยเกษียณที่ชัดเจนแล้ว	 จากนี้ไปคือ	 ก้าวที่สำาคัญ	 เพราะมันคือ 

“การเริ่มต้น” ซึ่งการวางแผนที่ดี	แต่ไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่มีประโยชน์	

ก้าวที่สำาคัญ 
คือ 

“การเริ่มต้น” 

	 	 และถ้าคิดว่า	 การเร่ิมต้นทำาได้ยากแล้ว	 การรักษาวินัยในการออมอาจจะยากกว่า	 
เพราะหลายคนเริ่มต้นไปได้ระยะหนึ่งก็มักจะมี	“เหตุขัดข้อง”	ทำาให้แผนการออมเพื่อวัยเกษียณ
สะดุดอยู่เรื่อย

16,300,00	x	0.0083
									35.056

(1+1)n	-	1
								i

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

	 นอกจากนี้	 ในระหว่างทางที่เดินหน้า 
ตามแผนการออมควรจะทบทวนและปรับปรุง 
แผนการออม	อยา่งนอ้ยๆ	ปลีะ1	ครัง้	เพือ่จะ 
ได้รู้ว่า	 เราสามารถออมได้ตามแผนที่วางไว้ 
หรือไม่	 หรือควรจะปรับปรุงแผนการออม
อย่างไรบ้าง	
	 สำาหรับคนที่เดินหน้าตามแผนการออม 
มาระยะหน่ึงแล้ว	 ยังรู้สึกว่า	 ห่างไกล 
ความเป็นจริงก็อย่าเพ่ิงตกใจ	 (จนเกินไป) 
เพราะอย่างน้อยยังพอมีทางออกอยู่บ้าง 
โดยการปรับปรุงแผนการเกษียณเล็กๆ	
น้อยๆ	เช่น		
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1 เร่ิมวางแผนชา้เกินไป ซ่ึงคนทัว่ไปมกัจะ 
 เริ่มคิดเรื่องการวางแผนเกษียณเมื่อ 
 อายุ 41-50 ปี ซึ่งช้าเกินไป 

2 มั่นใจเกินไป ทั้งๆ ที่ไม่เคยวางแผนเพื่อ 
 การเกษียณ แต่กลับมั่นใจว่าคุณภาพ 
 ชวิีตหลังเกษยีณจะใกล้เคียงหรอืดกีว่า 
 ปัจจุบัน 

3 ขาดความรู้ความเข้าใจที่ เหมาะสม  
 โดยเฉพาะเร่ืองความเสีย่งในการลงทนุ 
 และผลกระทบจากเงินเฟ้อ 

ข้อผิดพลาด 7 ประการ
ในการวางแผนทางการเงนิเพือ่วยัเกษียณ

4 ประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 
 น้อยเกินไป  

5  ประมาณอายุขัยเฉลี่ยน้อยเกินไป 
 ทำาให้ออมเงินไว้ ไม่ เพียงพอและ 
 มีโอกาสที่เงินออมจะหมดก่อนที่จะ 
 สิ้นอายุขัย 

6  ออมเงินไว้น้อยเกินไป  

7  ต้องการเกษียณอายุก่อนกำาหนด  
 แต่ไม่ได้วางแผนการเงินสำาหรับ 
 หลังเกษียณ 

กำาหนดเวลาเกษียณให้ช้าลง :	 โดยจากเดิม 
เราอาจจะตั้งความหวังที่จะเกษียณเมื่ออายุ	 55	 ปี 
อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็น	 60	 ปี	 หรือ	 75	 ปี	 
เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการออมเงินให้นานขึ้น	

เพิ่มเงินออมให้มากขึ้น	 :	 อาจจะต้องหารายได้
พิเศษเพิ่มข้ึนก็จะทำาให้เราสามารถออมเงินได้ 
มากขึ้น	หรืออาจจะประหยัดมากขึ้นในวันนี้	เพื่อให้
มีกินมีใช้ในวันข้างหน้า
ลดมาตรฐานการใช้ชีวิต	 :	 แทนท่ีจะใช้ชีวิต 
ในมาตรฐานแบบเดมิ	ซึง่ตอ้งมเีงิน	70%	ของคา่ใชจ้า่ย 
เดือนสุดท้าย	 ก็อาจจะต้องปรับลดจำานวนเงินที่ 
คาดว่าจะใช้ต่อเดือนลง	 หรืออาจจะวางแผนย้ายไป
อยู่ในที่ที่มีค่าครองชีพตำ่าลง	มีค่าใช้จ่ายน้อยลง	

หาผลตอบแทนให้มากข้ึน :	 จาก
จำานวนเงินออมที่มีอยู่เดิม	 แทนที่
จะฝากไว้ ในบัญชีออมทรัพย์ที่
ให้ดอกเบี้ยน้อยก็อาจจะต้องเริ่ม
ขยับขยายมาหาการลงทุนที่ ให้ 
ผลตอบแทนมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	
ต้อง พิจารณาความ เหมาะสม 
ในประเด็นอื่นๆ	ด้วย	 เช่น	 เมื่ออายุ 
มากข้ึนเข้าใกล้ เกษียณมากข้ึน 
ก็ไม่ควรนำาเงินออมไปลงทุนที่มี
ความเสี่ยงสูงเกินไป
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	 ถ้าใครยังมึนๆ	งงๆ	 ไม่รู้ว่า	จะไปหาเงินตั้งหลายล้านมาจากไหน	ไว้ใช้ในวัยเกษียณ	ให้เวลา
ทำาใจสักครู่	จากน้ันก็สูดหายใจเข้าลึกๆ	แล้วมาดูกันว่า	หลังเกษียณเราจะมีรายได้มาจากไหนได้บ้าง	

	 ไม่ต้องคิดมาก	 ไม่ต้องเตรียมตัว	 ไม่ต้องวางแผน	 เพราะอย่างน้อยที่สุดผู้สูงอายุทุกคนก็จะมี
สิทธิได้รับ	“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”	ที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับคนที่มีอายุตั้งแต่	60	ปี	ขึ้นไป	โดยจะจ่าย
แบบรายเดือน	ในอัตราที่กำาหนดไว้ในแต่ละช่วงอายุ	
	 	 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	เงินจำานวนนี้จะพอเลี้ยงตัวเองในวัยชราหรือไม่	

	 ในฐานะ	“ลูกจ้าง”	ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของบริษัทเล็กๆ	หรือ	บริษัทใหญ่ๆ	อย่างน้อยจะต้อง
มี	“ประกันสังคม”	
	 ส่วนใหญเ่รามกัจะเขา้ใจแคว่า่	ประกนัสงัคมมปีระโยชน์แคส่ามารถใช้บรกิารรกัษาพยาบาลฟร ี
เวลาเจ็บป่วยเท่านั้น	แต่จริงๆ	แล้ว	ในจำานวนเงินที่เราและนายจ้างช่วยกันจ่ายสมทบให้กองทุน
ประกันสังคมนั้น	ส่วนหนึ่งถูกแบ่งออกไปเป็นเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
	 วันที่เราเกษียณ	 (ในความหมายของประกันสังคม	 คือ	 เม่ือเรามีอายุครบ	 55	 ปีบริบูรณ์)	 
เราจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ	ซึ่งแบ่งเป็น	2	แบบ	คือ	บำานาญ	และบำาเหน็จ

แหล่งเงินได้
หลังเกษียณ
 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ

2. กองทนุประกนัสงัคม 

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามได้ท่ีเว็บไซค์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ www.egov.go.th
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	 สิทธิรับเงินบำานาญชราภาพ	 จะเกิดเมื่อเราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ครบตามเงื่อนไข	คือ
	 จา่ยเงินสมทบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	180	เดอืน	(เทา่กบั	15	ป)ี	ไมว่า่ระยะเวลา	180	เดอืน
นั้น	จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
	 ถ้าครบตามเงื่อนไขน้ี	 เราจะได้เงินบำานาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา	 20%	 ของ
ค่าจ้างเฉล่ีย	60	เดือนสุดท้าย	(สูงสุดไม่เกิน	15,000	บาท)	แต่ถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า	180	เดือน	
ได้รับเงินเพิ่มอีก	1.5%	ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก	12	เดือน
	 ตัวอย่างเช่น	 ถ้าเราได้เงินเดือนเดือนละ	 15,000	 บาทมาตลอด	 และส่งเงินสมทบ
มาแล้ว	20	ปี	อายุครบ	55	ปีบริบูรณ์	และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด	จะได้รับบำานาญ
เดือนละ	4,125	บาทไปตลอดชีวิต

	 ส่วนแรก	 	 	คือ	ช่วง	15	ปีแรกที่ส่งเงินสมทบ	 ได้เงินบำานาญ	20%	ของรายได้เฉลี่ย
	 ส่วนที่สอง	 คือ	 ช่วง	 15	 ปีหลังจะได้เงินบำานาญเพ่ิมอีก	 7.5%	 ของรายได้เฉลี่ย
รวมเป็นอัตราเงินบำานาญ	27.5%	ของ	15,000	บาท	=	4,125	บาท/เดือน

 นอกจากนี้	ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ได้รับบำานาญชราภาพเสียชีวิตภายใน	60	เดือน 
นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำานาญชราภาพ	 ทายาทจะได้รับเงินบำาเหน็จชราภาพ
จำานวน	10	เท่าของเงินบำานาญรายเดือน

 แต่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ	180	เดือน	และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและมี
อายุครบ	 55	 ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ	 หรือถึงแก่ความตาย	 จะได้สิทธิรับเงิน
บำาเหน็จชราภาพ	โดยแบ่งเป็น	2	กรณีคือ
				•	กรณีจ่ายเงินสมทบตำากว่า	 12	 เดือน	 ให้จ่ายเงินบำาเหน็จชราภาพเท่ากับจำานวน
เงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน
ตามที่สำานักงานประกันสังคมกำาหนด
	 แต่แม้ว่า	จะมีเงินบำาเหน็จหรือบำาราญจากประกันสังคมก็ยังวางใจไม่ได้	เพราะนี่เป็น
เพียงแค่	“สวัสดิการขั้นพื้นฐาน”	สำาหรับอาชีพลูกจ้าง	ซึ่งถือว่าเป็นจำานวนที่เล็กน้อยมาก
เมื่อเทียบกับมาตรฐานชีวิตหลังเกษียณในแบบที่เราฝันไว้

เงินบำาเหน็จชราภาพ  
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	 เป็นโชคดีอีกอย่างหน่ึงของการเป็นมนุษย์เงินเดือน	
คือ	“กองทุนสำารองเล้ียงชีพ”	สำาหรับพนักงานบริษัทเอกชน	
หรือ	 “กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ”	 (กบข.) 
สำาหรับข้าราชการ	 เพราะทั้งสองกองทุนน้ี	 ถือเป็น 
ความใจดีของนายจ้าง	 ที่ต้ังกองทุนขึ้นมาเพ่ือให้ลูกจ้าง 
ไดมี้เงนิออมไว้ใช้ในยามเกษยีณ	โดยนอกจากเราออมดว้ย
ตัวเองแล้ว	นายจ้างจะช่วยออกเงินให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

3. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และ

    กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

	 สำาหรบัขา้ราชการ	จะตอ้งสะสมเงนิเขา้กองทนุเดอืนละ	3%	ของเงนิเดอืน	(สามารถออมเงนิ 
สะสมส่วนเพิ่มได้อีก	 1	 -	 12%	 และเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วไม่เกิน	 15%	 ของรายได้) 
และรัฐบาลจะสมทบให้อีก	3%	
	 หากเป็นกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 เราสามารถเลือกได้ว่า	 จะออมเงินไว้ในกองทุนเดือนละ 
กีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องเงนิเดอืน	ซึง่มตีัง้แต	่2-15%	และนายจา้งจะชว่ยสมทบเงนิใหอ้กีจำานวนหนึง่ตาม
เงื่อนไขของแต่ละบริษัท	
	 แต่ไม่ใช่	 “มนุษย์เงินเดือน”	ทุกคนจะโชคดี	 เพราะไม่ใช่บริษัททุกแห่งที่จะมีกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ	
	 ดังนั้น	หากโชคดีได้อยู่ในองค์กรที่มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ก็อย่าลังเลที่จะสมัครเป็นสมาชิก
กองทุน	และถ้าจะให้ดีถ้ามีอัตราการจ่ายเงินสะสมให้เลือก	ก็ควรจะเลือกสะสมในอัตราที่สูงที่สุด	
เพราะนอกจากจะเปน็การออมเพือ่วยัเกษียณแลว้	เรายงัเหมอืนไดเ้งนิเดอืนเพิม่ข้ึนจากการสมทบ
ของนายจ้างอีกด้วย
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Employee’s Choice คือ คำาตอบ

 แทบไม่น่าเชื่อว่า เงินเดือนจำานวนไม่มากนักที่ถูกหักออกไปออมไว้ในเงินกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพทุกๆ เดือนจะมีจำานวนรวมกันได้มากขนาดนี้ 
 แต่พอเหลือบไปเห็น “ผลตอบแทน” ในแต่ละปี กลับทำาให้หัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม เพราะ
เงินแทบจะไม่งอกเงยขึ้นมาเลยในแต่ละปี และแทบไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการเอาชนะเงินเฟ้อเลย 
แค่ชนะดอกเบี้ยเงินฝากก็เก่งแล้ว และเชื่อว่า กองทุนสำารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในสภาพ
เดียวกัน
 นั่นเพราะกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นเงินออมของคนทั้งบริษัท ทำาให้คณะกรรมการ
กองทุนสำารองเล้ียงชีพต้องระมัดระวังในการกำาหนดนโยบายลงทุน ที่ “ปลอดภัยไว้ก่อน” 
เพื่อเน้นรักษาเงินต้นและอาจจะมีการลงทุนในหุ้นอยู่บ้าง แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงทำาให้ 
ผลตอบแทนที่ออกมาไม่ประทับใจ “วัยรุ่น” เท่าไร

	 สำาหรับหลายคนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	หรือกองทุน
บำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ	กลบักลายเปน็กบัดกั	เพราะเมือ่ 
คดิว่า	มเีงนิออมอยูใ่นกองทนุนีแ้ลว้กม็กัจะชะลา่ใจ	ไมค่ดิถงึ 
การออมในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม	 ซ่ึงในท้ายที่สุด	 เงินจาก
กองทุนอาจจะไม่มากพอสำาหรับชีวิตหลังเกษียณก็ได้

	 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	 สามารถเลือกรับบำาเหน็จ	 หรือ
บำานาญก็ได้	โดยมีทางเลือกดังนี้

ทางเลือก                           เงินที่จะได้รับ             เงื่อนไข

บำานาญ	 	 	 	 	 										≤	70%	ของเงินเดือนเฉลี่ย

บำาเหน็จ	 					เงินเดือนเดือนสุดท้าย	×	อายุราชการ	 											ตามเงื่อนไขของราชการ

เงินเดือนเฉลี่ย	60	เดือนสุดท้าย	x	อายุราชการ
	 	 	 50

“สะสมเงิน
ให้เต็มสิทธิ
ที่บริษัทให้”
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3. เลือกนโยบาย หรือแผนการลงทุนท่ีกองทุนมีให้เลือก หรือจัดสัดส่วนการลงทุนเอง  
ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1.  ศึกษาและทำาความเข้า ใจนโยบาย 
การลงทุน แต่ละนโยบายที่ เราสามารถ 
ลงทนุได ้เช่น แต่ละนโยบายลงทุนอะไร มีความ 
เสี่ยงมากแค่ไหน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามี 
ผลตอบแทนเป็นอย่างไร และข้อมูลท่ีสำาคัญอ่ืนๆ   

2. ทำาแบบประเมินความเส่ียง เพ่ือใช้ เป็น 
แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบาย หรือ
เลือกแผนการลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำาไว้ว่า
เราควรเลือกลงทุนอะไร

4. ลงนามยืนยนัการเลือกนโยบาย หรอืสัดส่วนการลงทุน เพือ่สง่ใหบ้ริษทัจดัการไปดำาเนนิการ 
ลงทุนตามที่สมาชิกเลือกต่อไป 
 การเลอืกนโยบายการลงทุน หรอืจดัสดัสว่นการลงทนุใหเ้หมาะสมกับตวัเราเองเปน็เรือ่ง
ที่สำาคัญมาก เพราะหากเราเลือกนโยบายที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำาให้เงินสำาหรับการเกษียณ 
ก้อนนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เช่น 
 ถ้าลงทุนที่มีความเส่ียงสูงเกินไป ทั้งๆ ท่ีอยู่ในช่วงใกล้เกษียณแล้ว อาจจะทำาให้ขาดทุน
จำานวนมากจนเงินมีไม่พอใช้ในวัยเกษียณ
 ถ้าลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำาเกินไป ทั้งๆ ที่อายุยังไม่มาก อาจจะทำาให้ ได้ผลตอบแทนน้อย
เกินไป เงินงอกเงยได้น้อยไม่เพียงพอสำาหรับวัยเกษียณ
 เพราะฉะนั้นสิ่ งสำาคัญในการเลือกลงทุนในแบบ Employee’s Choice คือ  
“อย่าทำาตามใคร” 

 เพราะฉะนัน้คงจะดกีว่า ถ้ากองทนุสำารองเลีย้งชพี จะเปิดโอกาสใหส้มาชกิกองทนุไดมี้สิทธิ 
เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง หรือ ได้ลงทุนในแบบที่ตัวเองต้องการ เพราะเรา 
แต่ละคนมีความชอบ มีความเชื่อ และมีปัจจัยส่วนตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งนำาไปสู่รูปแบบการลงทุน
ที่แตกต่างกันด้วย
 คงไม่มีใครสามารถกำาหนดรูปแบบการลงทุนของตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง เพราะฉะนั้น
คงจะดถ้ีาเราไดเ้ลอืกการลงทนุสำาหรับการเกษียณทีเ่หมาะกับตัวเราดว้ยตัวเราเอง ซึง่ในปจัจบุนั
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสามารถเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนเลือกนโนบายการลงทุนได้เอง  
โดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า Employee’s Choice 
 เมื่อได้โอกาสเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราแล้ว หลายคนก็เร่ิมมีคำาถามว่า 
“แล้วเราเหมาะกับนโยบายการลงทุนแบบไหน” จะเลือกลงทุนอะไรดี  
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	 กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี	หรอื	RMF	เปน็กองทนุทีอ่อกแบบมาเพ่ือชว่ยสร้างวนิยัในการออม 
ระยะยาว	ไวเ้ปน็รายไดห้ลงัเกษยีณอกีแหลง่หนึง่	โดยการใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษ	ีเพือ่เปน็การ
กระตุ้นให้เราเริ่มออมและเดินหน้าออมอย่างจริงจัง
	 เพราะฉะนั้น	 ในแผนการออมเพ่ือการเกษียณ	 แทนที่จะไปออมหรือลงทุนในช่องทางอื่น	 
ควรจะคิดถึงการลงทุนในกองทุน	 RMF	 เป็นอันดับแรก	 เพราะนอกจากจะได้ออมตามแผนแล้ว	
ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นของแถมอีกด้วย
	 แตก่ารลงทนุใน	RMF	ทีจ่ะไดส้ทิธลิดหยอ่นภาษีจะตอ้งเปน็การลงทนุตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไว	้ 

4. กองทุนรวมเพื่อก�รเลี้ยงชีพ (RMF)
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	 จรงิๆ	แลว้	การทำาประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย	์เปน็การออมเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดกไ็ด	้เพราะ
เป็นการออมระยะยาว	ที่แม้ว่าจะให้ผลตอบแทนไม่มากนัก	เมื่อเทียบกับการออมและการลงทุน
ประเภทอื่น	แต่จุดเด่นของประกันคือ	เราจะสามารถมีเงินออมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	แม้ว่าเรา
จะเสียชีวิตไปก่อน	
	 ผลตอบแทนหรือเงินปันผลท่ีจะได้จากการทำาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์	มีอยู่หลายอย่าง	เช่น	

5. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

1. เงินคืนระหว่างชำาระเบี้ย	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ของทุนประกัน	 มีทั้งเงินคืนทุกปี	 ทุก	 2	 ปี	 
ทุก	3	ปี	แล้วแต่เงื่อนไขกรมธรรม์	ซึ่งนำามา
ใช้เป็นรายได้ในวัยเกษียณได้	

2. ดอกเบ้ีย หรือผลตอบแทน	 กรณีที่ไม่รับ
เงินคืนระหว่างชำาระเบี้ย	 บริษัทประกัน 
จะให้ดอกเบี้ยเหมือนกับการฝากประจำา
ไว้กับธนาคาร	 ซึ่งอัตราจะแตกต่างกันไป 
แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทแต่ละแห่ง	

3. เงินจ่ายคืนเม่ือสัญญาส้ินสุด	 ซึ่งเป็นเงิน
ก้อนใหญ่ที่จะได้รับเมื่อครบสัญญา	
	 นอกจากนี	้เบีย้ประกนัยงัสามารถนำาไป
หักลดหย่อนภาษีเงินได้	 สำาหรับเบี้ยประกัน
ชีวิตที่มีระยะเวลาประกัน	10	ปีขึ้นไป	สูงสุด	
100,000	บาท

Insurance
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	 ประกันชีวติแบบบำานาญเปน็ประกนั
รูปแบบใหม่สำาหรับประเทศไทย	 เพราะ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเบ้ียประกันภัย
ออกมาเมื่อต้นปี	2553	
	 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำานาญ
จะต่างจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ที่เราคุ้นเคยกัน	 เพราะประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์จะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงิน
ก้อนเมื่อครบกำาหนดสัญญา	 (อาจจะมี
เงินปันผลระหว่างทางบ้างเล็กน้อย)	 แต่
ถ้าเป็นประกันชีวิตแบบบำานาญจะทยอย
จ่ายผลประโยชน์เป็นงวดๆ	 หลังจากเรา
อายุ	55	ปี	หรือ	60	ปี	แล้วแต่แบบของ
กรมธรรม์
	 เพราะฉะนั้ นประกันชี วิ ตแบบ
บำานาญจึงเป็นการรับประกันว่า	 เราจะมี 
รายได้ประจำา	 สมำ่าเสมอ	 และต่อเน่ือง 
หลังจากที่เกษียณอายุแล้ว	

6. ประกันชีวิตแบบบำ�น�ญ

	 โดยที่เราสามารถแบ่งช่วงเวลาของ
ประกันชีวิตแบบบำานาญออกเป็น	2	ช่วง	
คือ	“ช่วงก่อนรับเงินบำานาญ”	ซึ่งจะเป็น
ช่วงที่เรามีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกัน	จ่ายไป
เรือ่ยๆ	ไมม่ผีลตอบแทนระหวา่งทาง	ไมม่ี
การจ่ายเงินปันผล	 และช่วงเวลานี้จะไป
สิ้นสุดเมื่อวันที่เราเกษียณอายุ	
	 ช่วงเวลานับจากวันที่เกษียณอายุ	
หรือปีที่ครบเวลาในการจ่ายเบี้ยประกัน
จะเรียกว่า	“ช่วงรับเงินบำานาญ”	ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์	
เพราะนับจากวันนี้ไปจนถึงอายุ	 85	 ปี	
เปน็อยา่งนอ้ย	บรษิทัประกนัมหีนา้ทีจ่า่ย
เงินบำานาญให้เรา
	 นอกจากนี้	 หากต้องการนำาเบี้ย
ประกนัแบบบำานาญไปลดหยอ่นภาษ	ีจะ
ตอ้งซือ้กรมธรรมท์ีม่คีวามคุม้ครองตัง้แต	่
10	 ปีข้ึนไป	 และต้องระบุให้ชัดเจนว่า 
เป็น	 “ประกันแบบบำานาญที่ใช้สิทธิ 
หักลดหย่อนได้”
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กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ vs ประกันชีวิตแบบบำานาญ
เลือกซื้ออะไรดี

 ทั้งกองทุน RMF และ ประกันชีวิตแบบบำานาญ ต่างเป็นการออมเพื่อการเกษียณ
เหมือนกัน ได้สิทธิลดหย่อนภาษีแบบเดียวกัน อยากจะออมทั้งสองอย่างก็เกรงว่าจะเกิน
กำาลัง แล้วทีนี้จะเลือกแบบไหนต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

1. ความคุ้มครอง
 ขอ้ดขีอ้หนึง่ของประกันชวิีตแบบบำานาญ ก็เหมอืนกับประกันอืน่ๆ คือ ใหค้วามคุ้มครอง 
 กรณีท่ีเราเสียชีวิตก่อนจะครบกำาหนดตามกรมธรรม์ ทายาทจะได้เงินประกันจำานวนน้ีไป 
  แต่ถ้าเป็นกองทุน RMF ทายาทจะได้รับเฉพาะเงินที่เราลงทุนไปบวกกับผลตอบแทน 
 ที่งอกเงยขึ้นมาเท่านั้น 

2. รายได้หลังเกษียณ 
 เมือ่เราอายคุรบ 55 ป ีเราจะสามารถขายหนว่ยลงทนุกองทนุ RMF ได ้โดยไมผ่ดิเงือ่นไข 
 ทางภาษี โดยท่ีเราจะขายออกมาให้ไดเ้ปน็เงนิก้อน หรอืทยอยขายก็ได ้แต่ถ้าเปน็ประกัน 
 แบบบำานาญ จะเริ่มจ่ายเงินบำานาญเป็นรายงวดตามที่กำาหนดไว้ 

3. โอกาสที่เงินจะงอกเงย 
 กองทุน RMF มีให้เลือกหลากหลายนโยบาย เราสามารถเลือกลงทุนที่มีโอกาสให้ 
 ผลตอบแทนได้มากกว่า โดยเฉพาะหากเริ่มวางแผนเกษียณต้ังแต่อายุยังไม่มาก  
 เพราะทำาให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้

4. ความสามารถในการหารายได้ 
 เงื่อนไขในการลงทุนของกองทุน RMF คือ ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้  
 หรือ 5,000 บาท และในปีที่ไม่มีรายได้ก็สามารถพักการลงทุนได้ แต่ถ้าเป็นประกัน 
 ชีวิตแบบบำานาญ ที่ต้องชำาระเบี้ยประกันเป็นรายปี ทำาให้ ไม่สามารถหยุดจ่ายเบี้ยได้

กองทุนรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตแบบบำานาญ
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 ถ้าถามว่า	ตอนนี้มีเงินออมสำาหรับเกษียณไว้สักเท่าไรแล้ว	ก็พอจะบอกได้	แต่ที่ไม่แน่ใจ	คือ	
ไม่รู้ว่าจะมากพอสำาหรับวัยเกษียณจริงๆ	 หรือไม่	 หรืออีกไกลแค่ไหนกว่าที่เงินออมของเราจะ 
เข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้	
	 คำาตอบนี้หาได้ง่าย	ไม่ยุ่งยาก	เพียงแค่คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education  
เลือกเมน	ู“เรยีนรูก้ารลงทนุ”แลว้เขา้ไปที	่“โปรแกรมคำานวณ”	หวัขอ้	“ออมเทา่ไหรพ่อใชเ้กษยีณ”	
	 จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ	 ลงไป	 ทั้งอายุ	 รายได้	 แหล่งเงินออมเพ่ือการเกษียณ	 และ 
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	 เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม	 “ประมวลผล”	 ระบบจะบอกได้ทันทีว่า	 
เรามเีงนิออมเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นวยัเกษียณแลว้หรอืยงั	(ไม่รวมเงนิบำานาญ)	และทีพ่เิศษกวา่นัน้	คอื	 
ถ้าเรายังมีไม่มากพอจะต้องออมเพิ่มขึ้นอีกเดือนละเท่าไร	

	 ทีนี้ได้เวลาลุ้นระทึกกันแล้วว่า	 ตอนน้ีเรามีเงินพอแล้วหรือยัง	 และถ้าผล 
ออกมาว่า	ยังไม่พอต้องรีบเดินหน้าวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณทันที	เพราะ
การวางแผนเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนใกล้เกษียณ	 แต่เป็นเร่ืองของพวกเรา  

“วัยทำางาน”	ทุกคน	และถ้ารอให้ใกล้เกษียณก็อาจจะสายเกินไป

อีกไกลแค่ไหน
กว่�จะใกล้ (เป้�หม�ย)
 

หลังเกษียณต้องการใช้เงินเดือนละ             บาท/เดือน

ต้องการเหลือเงินไว้เป็นมรดก                              บาท

อัตราเงินเฟ้อ            % ต่อปี

อัตราผลตอบแทนจากการออม/
ลงทุนหลังเกษียณ             % ต่อปี 

เงินเดือนปัจจุบัน           บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน          บาท/เดือน

เงินสะสมเพื่อเกษียณอายุ
ที่มีอยู่ตอนนี้                   บาท

อัตราผลตอบแทนจากการออม/
ลงทุนก่อนเกษียณ             % ต่อปี 

มีเวลาเก็บเงิน            ปี ถึงเวลาใช้เงิน         ปี

ปัจจุบันอายุ จะเกษียณตอนอายุ สิ้นอายุขัย
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สรุปทิ้งท้�ย

ว�งแผนก่อนแก่

•	เตรียมตัวเกษียณ	
	 ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำางาน

•	ไม่มีคำาว่าเร็วเกินไปสำาหรับการวางแผน
	 เพื่อการเกษียณ	

•	ยิ่งเริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณช้า	
	 ยิ่งต้องออมมากขึ้น

•	เดินหน้าแล้วอย่าถอยหลัง	อย่านำาเงินออม
		เพื่อเกษียณไปใช้ก่อนเกษียณ

•	แค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ยังไม่พอ	
	 ต้องลงทุนเพิ่ม

03
Lesson
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 จริงๆ แล้ว เป็นมนุษย์เงินเดือนแสนจะสบาย 
	 ถงึเวลาเงินเดอืนออกกจ็ะมเีงนิโอนเขา้มานอนในบญัช	ีไมต้่องลุน้	(ยกเวน้แตว่า่	โชคไมด่ ี
ไปเป็นมนุษย์เงินเดือนในบริษัทที่ฐานะการเงินง่อนแง่น	ที่อาจจะมีจ่ายบ้าง	หยุดบ้าง)
	 แถมยงัเปน็รายไดแ้บบคงที	่สมำา่เสมอ	ทำาใหก้ารบรหิารจดัการเงนิในกระเปา๋ทำาไดง้า่ย	 
(จะมียากอยู่อย่างเดียว	คือ	กรณีที่รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย)
	 เพราะฉะนัน้ถา้เราเป็นมนษุยเ์งนิเดอืนท่ีอยูใ่นองคก์รทีม่ัน่คง	ไมม่ปีญัหาด้านการเงนิ	 
และเงินเดือนของเรามากพอ	 ก็คงไม่แปลกอะไรท่ีเราจะรู้สึกสบายๆ	 กับการเป็นมนุษย์
เงินเดือน	

บทส่งท้�ย
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	 ลองสมมติดูว่า	 ถ้าวันหนึ่งเราต่ืนขึ้นมา
แล้วไม่มีงานทำา	 ไม่มีเงินเดือน	 เปิดกระเป๋า 
ไม่เจอเงิน	 กดเอทีเอ็มเห็นตัวเลขแค่หลักร้อย
หลักพัน...	วันนั้นชีวิตเราจะเป็นอย่างไร
	 เพราะฉะนั้น	“เงินทองต้องวางแผน” 
	 ถ้ามีหนี้ต้องเร่งจัดการให้เรียบร้อย	
	 จากนั้นเดินหน้าออมเ งินให้ ได้ตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้
	 พร้อมๆ	 กับศึกษาและหาช่องทางการ
ลงทุนเพื่อให้เงินออมเพิ่มค่า
	 และที่ขาดไม่ได้	คือ	การวางแผนเตรียม
พร้อมสำาหรับวัยเกษียณ	
	 เราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ	 โดยใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์	 เพราะตอนนี้	 
“ทุกอย่ าง”	 อยู่ ในสมาร์ทโฟน	 อยู่ ใน
อนิเทอรเ์นต็	ทำาให้การออม	โดยเฉพาะการออม 
แบบอัตโนมัติทำาได้ง่ายและสะดวกมาก	
	 และออมแบบไม่รู้ไม่เห็นไปสักพักเรา
จะรู้สึกมีความสุขกับเงินออมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	
เพราะเผลอแป๊บเดียวเงินก็งอกเงย	 มีเงินเก็บ
เป็นแสน
 ทีน้ีเราก็มาเริ่มปฏิบัติการ ท.ท.ท. หรือ  
ทำา ทัน ที กันได้เลย 
	 แมว้า่	เราจะมุง่มัน่ตัง้ใจไปใหถ้งึเปา้หมาย
ทางการเงินที่วางไว้	 แต่อย่ากดดันตัวเองจน
ชีวิตไม่เป็นสุข		

	 มนษุยเ์งนิเดอืนแบบ	“นอ้งเฟริน์”	สาวชา่ง
ช้อป	ก็เลยมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เต็มไปหมด	
	 นอกจากนี	้มนษุยเ์งินเดือนยงัเปน็ทีร่กัของ
เจ้าหนี	้ทำาให้มแีนวโน้ม	“เป็นหน้ีงา่ย” โดยเฉพาะ
หนี้บัตรเครดิต	 สินเชื่อบุคคล	 เพราะฉะนั้น 
ถ้าเผลอตัวเผลอใจไปนิดเดียวก็อาจติดกับดัก 
อยู่ในวงจรหนี้	ที่กว่าจะรู้ตัวก็ยากจะแก้ไข	
	 ในขณะที	่มนษุยเ์งนิเดอืนแบบ	“พีแ่บงก์”	
หนุ่มชอบโชว์	ก็มีอยู่ไม่น้อย	
	 ถา้ถามเรือ่งเงนิพวกเขาไมไ่ด้เดอืดรอ้นเลย
สักนิด	เพราะขอแค่มีกินมีใช้ไปทุกเดือน	มีเก็บ
ออมเลก็นอ้ยใหพ้ออุน่	ใจ	แตถ่า้ถามเรือ่งลงทนุ	
พวกเขาจะส่ายหน้าไม่เพราะคิดว่า	 ไม่จำาเป็น
และไม่สนใจ
	 แต่ไม่ว่า	 จะเป็นน้องเฟิร์น	 พี่แบงก์	 หรือ
กลุ่มเพื่อนมนุษย์เงินเดือน	 คงจะมีแค่ไม่ก่ีคน 
ทีค่ดิถงึชวีติตอนแก	่เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งถามถึง
การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ	ขอแค่ชีวิต
สบายๆ	ในวันนี้ก็ดีพอแล้ว
	 บางที	ความสบายๆ	และความเคยชินกับ
เงินเดือนประจำาที่เข้ามาแบบสมำ่าเสมอก็เป็น
ดาบสองคม	เพราะมนัอาจจะทำาให้เรา	“วางใจ”	
กับรายได้มากเกินไป	 และหลายคนถึงกับ	 
“ติดกับดักความสบาย”	 ในการเป็นมนุษย์ 
เ งิน เดือน	 จนลืมคิดถึ งความไม่แ น่นอน 
ในอนาคตและมองข้ามการวางแผนการเงิน
	 โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่	 ที่ยัง
ไม่เคยผ่านวิกฤตรุนแรงจนต้องเจอกับภาวะ 
เลิกจ้างกะทันหัน	

บางที 
ความสบาย 

และความเคยชิน 
ก็เป็นเหมือน

ดาบสองคม 
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	 เราจะได้ยินบ่อยๆ	 ว่า	 เงินกับความสุขเป็นคนละเรื่องกัน	 หรือ	 ไม่ก็เงิน
ไม่สามารถซ้ือความสุขได้	 เพราะฉะน้ันถ้าต้องเลือกก็ขอเลือกที่จะมีความสุข	
มากกว่าที่จะเลือกเงิน
	 แตเ่ราไมจ่ำาเปน็ตอ้งเลอืกระหวา่ง	เงนิ	กบั	ความสขุ	เพราะเราสามารถมเีงนิ
และมีความสุขไปได้พร้อมๆ	กัน
	 จริงอยู่ที่	 เงินไม่สามารถซื้อความสุขทุกอย่างได้	 เพราะเงินไม่สามารถซื้อ
สุขภาพที่ดี	เงินไม่สามารถซื้อความรักความเข้าใจในครอบครัวได้	
	 แต่เงินเป็นเครื่องมือที่ทำาให้เราซื้ออาหารที่อยากกิน	 ซื้อของที่อยากได้	 
ซื้อบ้านที่เหมาะสม	 มีเงินรักษาเวลาเจ็บป่วย	 ทำาให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น	 
และช่วยให้คลายความวิตกกังวลไปได้หลายๆ	เรื่อง	
	 คนที่มีเงินมากไม่ได้หมายความว่า	จะมีความสุขมาก	และมีเงินมากก็ไม่ได้
หมายความว่าจะมีความทุกข์มาก
	 ขณะที่มีเงินน้อยไม่ได้หมายความว่า	 จะมีความสุขน้อย	 และมีเงินน้อย	 
ก็ไม่ได้	หมายความว่าจะมีความทุกข์น้อย
	 เพราะฉะน้ันไม่ต้องถึงกับรำ่ารวยเป็นอภิมหาเศรษฐี	 ขอแค่มั่งคั่งและมั่นคง
ในแบบของเรา	 มีความสุขในแบบของเรา	 แล้วเราจะเป็น	 “มนุษย์เงินเดือน 
ที่มีความสุข”
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ออมก่อน ใช้ที่เหลือ: 
เงินเดือนออกเมื่อไรหักเงินออกไปออมหรือลงทุนก่อนเสมอ

ใช้จ่ายตามจำาเป็น : 
ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไป 

จดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่าย : 
จดไว้ติดตามพฤติกรรมทางการเงิน เงินหายไปไหนจะได้รู้  

สำารองเงินเผื่อฉุกเฉิน : 
มีเงินออมเผื่อไว้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ไม่ก่อหนี้เกินกำาลัง : 
ไมม่หีนีส้บายทีสุ่ด แต่ถา้มหีนีภ้าระผอ่นต่อเดอืนไมค่วรเกิน 50% ของรายได้

พร้อมรับความเสี่ยง : 
ทำาประกันภัย และประกันชีวิต ตามความเหมาะสม 

ลงทุนเพิ่มค่าเงินออม : 
เพิ่มโอกาสที่ทำาให้เงินงอกเงยได้มากกว่าและเร็วกว่าแค่ฝากธนาคาร

ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่ : 
เพื่อลดภาระภาษีที่ต้องจ่าย

วางแผนก่อนแก่ : 
เตรียมพร้อมสำาหรับชีวิตหลังเกษียณ ตั้งแต่วันที่ยังมีงานทำา

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ : 
หาช่องทางเพิ่มรายได้จากความชอบและทักษะที่มีอยู่

To Do List 
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