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04 บรรลุเป้าหมายชีวิต 
ด้วยการพิชิตเป้าหมายทางการเงิน

•  เส้นทางชีวิต

•  เคล็ด (ไม่) ลับ มั่งคั่งอย่างมั่นคง  
  เกษียณอย่างเกษม

•  3 พลังมหัศจรรย์ สร้างเงินออมก้อนโต

•  บรรลุเป้าหมายชีวิต 
  ด้วยแผนการออมสม่ำาเสมอ 
  (Investment Saving Plan)



102 วางแผนการลงทุน DIY

66 4 Steps ง่ายๆ สร้างแผนการออม
ผ่านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ

•  สำารวจตนเอง

•  จัดทำาแผนการออม

•  เริ่มออมตามแผน

•  ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำาเสมอ



บรรลุเป�าหมายชีว�ต 
ดวยการพ�ชิตเปาหมาย

ทางการเง�น

ตั้งแต่เกิดจนตาย  ตลอด  24  ชั่วโมง  เกือบทุกกิจกรรม
ในชีวิตล้วนมีความจำาเป�นต้องใช้เงินแทบทั้งสิ้น

•  ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ต้องใช้เงินจ่ายค่านำ้าประปา

•  ออกจากบ้าน  ทั้งนั่งวินมอเตอร์ไซค์  ไปลงเรือ  ต่อรถตู้ 
ตามด้วยรถไฟฟ้า  หรือรถเมล์  ก็ล้วนแต่ต้องใช้เงิน

•   เช้า  กลางวัน  เย็น  ก็ต้องบริโภคอาหารซึ่งก็ต้องใช้เงินซื้อ

•  มืดคำ่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ล้มตัวลงนอน 
ก็อาจต้องจ่ายค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์  ค่าผ่อนคอนโดมิเนียม

•  นอนหลับไม่รู้ตัว กรน นำ้าลายยืดเปยกหมอน 
ก็ยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าแอร์หรือพัดลม 

คนไทยในยคุทุนนยิม  4.0  จงึมีความจำาเป็นต้องรอบรู้
เรือ่งการเงนิ เพราะถ้าอยากบรรลุเป้าหมาย
ทั้งหมดข้างต้นและเป้าหมายอื่นๆ  อีกมากมายในชีวิต
ก็ต้องพิชิตเป้าหมายทางการเงิน
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ลองสํารวจเส้นทางชีวิตกันเล่นๆ  มั้ยว่า

• เราเคยกําหนดเป�าหมายอะไรบ้างในชีวิต
• เราเคยคิดวาดแผนที่เพ�่อนําพาไปยังเป�าหมาย
   ในชีวิตหร�อยัง
• เราเริ่มเดินตามแผนที่ชีวิตแล้วหร�อยัง
• หร�อเรากําลังรอให้ลมมรสุมพัดพาชีวิต
   ไปตามยถากรรม

ชีวติคอืการเดินทาง  เราทุกคนเลือกได้ว่าเส้นทางชวีติจะ
ออกแบบไว้ล่วงหน้า  หรือปล่อยให้ชะตาลิขิตไปตามยถากรรม
บางคนอาจกำาหนดเส้นทางชีวิตโดยเตรียมการล่วงหน้าเป็น
เดือนหรือเป็นป  ต้ังแต่จองต๋ัวเครื่องบินราคาถูก  จองท่ีพัก
โรงแรมล่วงหน้าด้วยส่วนลด  ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ
เพือ่กำาหนดช่วงเวลาเดนิทาง  รวมถงึทัศนยีภาพท่ีคาดหวงั  แต่
กับบางคนชีวิตก็อาจเป็นการผจญภัยเหมือนกับการเดินเรือใน
ทะเลโดยไม่มีเข็มทิศ  ไม่มีการฟังพยากรณ์อากาศว่าเรือเล็ก
เรือใหญ่ออกจากฝังได้หรือไม่  ไม่มีการตรวจสอบว่านำ้ามันที่
เหลืออยู่จะเพียงพอให้ล่องเรือได้นานแค่ไหน

เส�นทางชีว�ต
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เส�นทางชีว�ตกับเป�าหมายในแต�ละช�วงวัย

เส้นทางชีวิตของคนทั่วไป
อาจต้องผ่านสถานีชีวิต  6  ช่วงวัยด้วยกันดังนี้ 

22  –  30  ป
วัยเริ่มงาน 

3  –  22  ป
วัยเร�ยน 

0  –  3  ป
วัยทารก 

START

3
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60  ป ขึ้นไป
วัยเกษียณ 

30  –  50  ป

วัยสร้าง
ครอบครัว  50  –  60  ป

วัยทอง 

4 65

7Happy Money Guide
ตอน วางแผนการออมสมำ่าเสมอ



3. วัยเริ่มงาน 

ระหว่างอายุ  22  –  30  ปี     
ช่วงวัยนี้เพิ่งเรียนจบ  เพิ่งเริ่มงาน  มีความมุ่งมั่น  อยากมีความสำาเร็จในอาชีพการงาน  
อยากรวย ช่วงวัยนี้อาจไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยให้การสนับสนุนด้านการเงินอีกต่อไป

4. วัยสร้างครอบครัว 

ระหว่างอายุ  30  –  50  ปี      
ช่วงวัยนี้หลายคนมักแต่งงานสร้างครอบครัว  แต่ปัจจุบันหลายคนก็พร้อมที่จะอยู่เป็นโสด   
ช่วงชีวิตในวัยนี้มักเป็นการอุทิศตนเองเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส  บุตร   
รวมไปถึงบิดามารดาที่เริ่มแก่ชราและต้องการลูกหลานกลับมาดูแล

1. วัยทารก 

เริ่มต้นตั้งแต่อายุ  0  –  3  ปี   
เป็นสถานีต้นทางของชีวิต     
ช่วงวัยนี้มักจำาความอะไรไม่ค่อยได้   
โดยในช่วงต้นจะยังพูดไม่ได้  เดินไม่ได้  
ทำาอะไรไม่ได้ด้วยตนเอง  จึงต้อง 
อาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือ 
ผู้ปกครองคอยประคบประหงมดูแล

2. วัยเรียน 

ระหว่างอายุ  3  –  22  ปี   
เป็นสถานีแห่งความสุขความทรงจำาของชีวิต   
ช่วงวัยนี้ความรับผิดชอบหลักก็คงมีแค่ 
เรื่องการเรียนและการเล่นเท่านั้นเอง  เพราะยังมี 
พ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด 
และรับผิดชอบเกือบทุกอย่างในชีวิตให้ 

Happy Money Guide8 ตอน วางแผนการออมสม�่าเสมอ



5. วัยทอง 

ระหว่างอายุ  50  –  60  ปี     
ผลกระทบทางร่างกายของคนในวัยนี ้
อาจมีอาการร้อนวูบวาบ  นอนไม่หลับ 
ปวดศีรษะ  ปวดข้อและกระดูก   
ผลกระทบทางจิตใจมักมีอาการสมาธิสั้น 
ขี้หลงขี้ลืม  ซึมเศร้า  และหงุดหงิดง่าย 
จนส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น 
อย่างไรก็ตาม  ในอีกด้านหนึ่งนั้น   
ชีวิตในช่วงวัยนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวะ 
เวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุด  หน้าที่การงาน 
อยู่ในระดับสูง  มีความมั่นคง   
มีรายได้สูงขึ้น  มีเวลามากขึ้น   
มีค่าใช้จ่ายลดลง  ลูกมีงานทำาเลี้ยงด ู
ตนเองได้  หนี้สินมักจะผ่อนชำาระคืน 
ได้จนหมด สุขภาพกายก็ยังสามารถ 
ดำาเนินชีวิตได้แทบจะเป็นปกติ

6. วัยเกษียณ 

อาจเริ่มต้นตั้งแต่อายุ  60  ป ีเป็นต้นไป     
เป็นช่วงที่รายได้จากการจ้างงานลดลง 
หรือไม่มีอีกต่อไป  ชีวิตในช่วงวัยนี้อาจต้อง
เริ่มกลับไปพึ่งพาลูกหลาน  เส้นทางชีวิต
บางครั้งจึงดูคล้ายกับวัฏจักรที่ย้อนกลับ 
ไปสู่จุดตั้งต้น  ย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ 
ดูแลตนเองไม่ได้  อาจต้องมีคนคอยอภิบาล
คล้ายๆ  กับวัยทารก  แต่สภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป  ทำาให้ผู้คนในวัยเกษียณจำานวน
หนึ่งไม่มีลูกหลานคอยดูแล  จึงมีความ
จำาเป็นที่แต่ละคนต้องเริ่มวางแผนรองรับ
ชีวิตในช่วงวัยนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ  การเตรียม
พร้อมเพื่อเข้าสู่วัยที่สุขภาพกายเสื่อมถอย 
สุขภาพใจอ่อนแอ  และสุขภาพเงินก็ค่อยๆ   
ลดกำาลังลงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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ไซเลนต�เจน 
(ปี 2468 - 2485)

เบบี้บูมเมอร� 
(ปี 2486 - 2503)

22.1 22.824.9 24.8

การวางแผนการเงิน  เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคประเทศไทย  4.0 

ที่อัตราการสมรสลดลง  อัตราการหย่าร้างเพ�่มข�้น 

อัตราการอยู่อาศัยคนเดียวของผู้สูงวัยก็เพ�่มข�้นตาม 

แต่อัตราดอกเบี้ยกลับต่ําเตี้ยลงจนเกือบเป็นศูนย�

ยิ่งเวลาผ่านไป คนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าลง

อายุเฉลี่ย
แรกสมรส  (ปี)
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เจนเอกซ� 
(ปี 2504 - 2524)

เจนวาย 
(ปี 2525 - 2548)

24.0 28.127.2 29.3

หมายเหตุ: ไซเลนต�เจน คํานวณที่อายุ 18 – 35 ป�, เบบี้บูมเมอร� คํานวณที่อายุ 20 – 37 ป�, 

เจนเอกซ� คํานวณที่อายุ 19 – 39 ป�, เจนวาย สํารวจผู�ที่มีอายุระหว�าง 15 - 24 ป� จํานวน 1,608 คน ทั่วประเทศ. 

ที่มา: ข�อมูลจากสํานักงานสถิติแห�งชาติ สํามะโนประชากรและเคหะ (พ.ศ. 2503, 2523, 2543) และพ�มลพรรณ อิศรภักดี (2557)

ป�จจ�บันครอบครัวไทยมีสถิติการหย่าร้างสูงถึง 39%

โดยในปี 2559 มีการจดทะเบียนสมรสรวม 307,746 คู่

และมีการจดทะเบียนหย่ารวมถึง 118,539 คู่

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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เป�าหมายชีว�ต…  แต�ละช�วงวัย

“วัยเริ่มงาน” 

•  รายได้เพ�ยงพอที่จะดูแลตนเอง

• สิ่งอำานวยความสะดวกสบายให้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แก็ดเจ็ตต่างๆ รถยนต์

• การศึกษาต่อปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

“วัยสร้างครอบครัว”

• การจับจ่ายใช้สอยตามไลฟ์สไตล์ การจัดหาอุปกรณ์อำานวย
ความสะดวกในชีวิต รถยนต์คันใหม่ การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 
และการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย 

• บ้านที่มีบริเวณวิ่งเล่นสำาหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร

• คอนโดมิเนียมสำาหรับคนโสดที่ไม่ต้องการมีคู่สมรส

• การอุปการะบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตามที่ต้องการ

• การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เข้าสู่วัยชรา

เป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัยท่ีแต่ละคนต้องดูแลตนเอง 
อาจแบ่งได้ดังน้ี
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เป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัยท่ีแต่ละคนต้องดูแลตนเอง 
อาจแบ่งได้ดังน้ี

B

“วัยเกษียณ”

• การจับจ่ายใช้สอยตามไลฟ์สไตล ์การจัดหาอุปกรณ์อำานวย 
ความสะดวกในชีวิต การซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย  
และการเดินทางท่องเที่ยว ทำากิจกรรมตามความสนใจ

• การดูแลรักษาสุขภาพกายเพื่อช่วยชะลอวัย หรือ 
ยืดอายุขัยให้นานขึ้น

• การรักษาอำานาจซื้อของเงินไม่ให้ลดลงตาม 
อัตราเงินเฟ้อ

“วัยทอง”

• การจับจ่ายใช้สอยตามไลฟ์สไตล ์การจัดหาอุปกรณ์อำานวย 
ความสะดวกในชีวิต การซื้อบ้านหลังที่สองหรือบ้านพัก 
ตากอากาศ 

• การอุปการะบิดามารดา คู่สมรส และบุตร 

• การวางแผนเพื่อวัยเกษียณให้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย ์ไม่ต้องแบมือขอเงินใคร 
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9 เป้าหมายชีวิตตลอดอายุขัย 
เป�นเป้าหมายเพ�อ่ให้มีเงินเพ�ยงพอสำาหรับจัดหาส่ิงต่างๆ ดังน้ี

อาหาร
เพื่อการดำารงชีวิตประจำาวัน

เคร�่องนุ่งห่ม
ที่ต้องปกคลุมร่างกายแม้จนสิ�นชีวิต

บ้านที่อยู่อาศัย
ซึ่งต้องคอยปรับปรุงดูแลไม่ให้เสื่อมสภาพ

ยารักษาโรคและการรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานที่ต้องการ

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวอื่นๆ 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร รถยนต์

เปล�่ยนเป�าหมายชีว�ต
เป�นเป�าหมายทางการเง�น

1
2
3
4
5
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นันทนาการต่างๆ  
เช่น การท่องเที่ยว การชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต 

ละครเวที รวมไปถึงการดาวน์โหลดเพลง
 เกม และแอพพลิเคชั่นต่างๆ

การจัดงานแต่งงาน

การอุปการะสมาชิกในครอบครัว 
เช่น บิดามารดา คู่สมรส บุตรธิดา

การศึกษาเพิ่มเติม
สำาหรับตนเอง และการศึกษาสำาหรับบุตร

7
6

8
9

เคยลองคิดดูมั้ยว่า…
เป�าหมายชีวิตเหล่านี้ต้องใช้เงินมากน้อยเท่าไร 
เราต้องมีเงินเพ�ยงพอสําหรับเป�าหมายเหล่านี้เมื่อไร 
และเราจะมีเงินเพ�ยงพอสําหรับเป�าหมายเหล่านี้
ได้อย่างไร
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เป้าหมายชีวิตที่นำามาปรับเปลี่ยน 
ให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน 
แบ่งได้เป็น  3  ประเภท ตามระยะเวลาที่ต้องการบรรลุ   
ดังนี้

มีเพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้อย่าง 
มีความสุข สะดวกสบาย 

เป้าหมายระยะส้ันจึงมักเป็นไปเพ่ือการใช้จ่ายกับส่ิงท่ีใช้แล้วหมดไป  
เช่น  อาหาร  ยารักษาโรค  นันทนาการ  การซ่อมแซมบ้าน  การอุปการะ 
สมาชิกในครอบครัว  รวมไปถึงการเก็บเงินเพื่อแต่งงาน  เป็นต้น

บางคร้ังเป้าหมายระยะส้ันอาจมีลักษณะของการสะสมทรัพย์สิน 
เพิ่มเติมอยู่บ้าง  แต่มักเป็นของใช้ส่วนตัวท่ีมีราคาไม่สูงมากนัก  และ
อาจมีมูลค่าลดลงในอนาคต  เช่น  เคร่ืองนุ่มห่ม  เฟอร์นิเจอร์  เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า  รวมไปถึงรถยนต์

รู้อย่างน้ีแล้ว  อย่ามัวแต่ติดบ่วงเป้าหมาย 
ระยะส้ันมากเกินไป  เพราะอาจทำาให้เราละเลย 
การสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว  แต่ก็ไม่ต้อง 
ถึงขั้นละเลิกความสุขเล็กๆ  น้อยๆ  ในปัจจุบัน

ทำ�คว�มรู้จัก 
เป้�หม�ยท�งก�รเงินระยะต�่งๆ

มัชฌิมาปฏิปทา   
ทางสายกลาง   

ไม่ตึงไป ไม่หย่อนไป   
ถึงจะพอดี

เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น
ที่ตั้งใจอยากให้บรรลุภายในระยะเวลาไม่เกิน  3  ปี 
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อาจเป็นการเริ่มสะสมความม่ังคั่งไว้ใช้ในอนาคตหรือเป็นการ 
ยกระดับมาตรฐานการดำารงชีวิตให้ดีขึ้น  เช่น  การเก็บเงินดาวน์บ้าน 
หลังใหม่  การเก็บเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร

มักถูกละเลย  เพราะถูกความเย้ายวนของเป้าหมายทาง 
การเงินระยะสั้นมาบังตา  และมักคิดไปว่ายังมีเวลาอีกนานกว่าจะมี
ความจำาเป็น

เป้าหมายระยะยาวที่สำาคัญท่ีสุดที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม 
ก็คือเป้าหมายการจัดหาเงินให้เพียงพอกับความต้องการปัจจัย 
4  และส่ิงอำานวยความสะดวกเพิ่มเติมในช่วงวัยหลังเกษียณที่ไม่มี 
รายได้มาจุนเจือ 

เป้าหมายทางการเงินระยะปานกลาง 
ที่ตั้งใจอยากให้บรรลุภายในระยะเวลา  3 - 7  ปี 

เป้าหมายทางการเงินระยะยาว
ที่มีเวลาในการบรรลุมากกว่า  7  ปี 
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วิธีการกำาหนดเป้าหมายทางการเงินให้ SMART  
มีหลักการง่ายๆ ดังนี้

เป้�หม�ยท�งก�รเงินที่ดีต�มหลัก SMART

Specific Measurable Achievable

ชัดเจน 

รู้ว่าต้องการอะไร  
โดยระบุเป็น 

รูปธรรม เช่น อยากม ี
รถยนต์ อยากมีบ้าน 
อยากมีทุนการศึกษา

สำาหรับบุตร

  วัดผลได ้

รู้ว่าการที่จะบรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว
จำาเป็นต้องใช้เงิน 
จำานวนเท่าไร   

เช่น  อยากมีรถยนต์
ราคาเท่าไร   

อยากมีบ้านราคาเท่าไร  
อยากมีทุนการศึกษา

สำาหรับบุตร 
จำานวนเท่าไร

ทำ�สำ�เร็จได้ 

รู้ว่าจะทำาอย่างไรให้ 
บรรลุผลตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้  ทั้งนี้   
ความสำาเร็จของเป้าหมายจะ 
เกิดขึ้นได้ภายใต้ปัจจัยที่เรา
สามารถควบคุมได้  เช่น   
อยากมีรถยนต์คันใหม่ 
ซึ่งต้องเก็บเงินเดือนละ   

5,000  บาท 
สำาหรับจ่ายเงินดาวน์   

ซ่ึงเก็บจากส่วนหน่ึงของเงินเดือน 
  50,000  บาท  ไม่ใช่มีที่มาจาก
การขอให้นายจ้างขึ้นเงินเดือน
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Realistic Time-bound

ส�ม�รถบรรลุผลได้ 

ตั้งเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผลภายใต ้
สถานะทางการเงินและข้อจำากัดต่างๆ   
ที่มีในปัจจุบัน  รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ 
  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น  การมีบุตร 
การเกิดอุบัติเหตุ  นอกจากนั้น ยังต้อง 
ไม่เป็นการบีบบังคับจิตใจจนเกินไป   

หรือไม่ทำาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
จนเกิดความทุกข์ในปัจจุบัน  เช่น   

อยากมีบ้านหลังใหม่  จึงต้องหารายได้ 
  เพิ่มอีก  2-3  เท่า  ทำาให้ต้องทำางาน 
จนไม่มีเวลาพักผ่อน  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด 
  ปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถทำางาน

หาเงินได้ในที่สุด 

มีกำ�หนดเวล�ที่ชัดเจนแน่นอน 

เพื่อไม่ให้เป้าหมายการเงิน 
ที่ต้องการลอยเลื่อนออกไป 

อย่างไม่มีวันบรรลุ  เช่น  อยากมีรถยนต์ 
  ราคาเท่าไรภายในระยะเวลาเมื่อใด 

อยากมีบ้านราคาเท่าไร 
ภายในระยะเวลาเมื่อใด 

  หรืออยากมีทุนการศึกษาสำาหรับบุตร
จำานวนเท่าไรภายในระยะเวลาเมื่อใด

ช่วงวัยเกษียณที่ไม่ได้ทำางาน ไม่มีรายได้ แต่ชีวิตยังต้องมีรายจ่าย 
เพื่อจัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม บ้านที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  
รวมไปถึงสิ่งอำานวยความสะดวกสบายอื่นๆ อีกมากมาย  

แล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ เคยคิดบ้างไหมว่า เราต้องมีเงินเท่าไร 
จึงจะเพียงพอหรือยิ่งไปกว่านั้นเคยคิดถึงภาพชีวิต 

หลังเกษียณหรือยังว่า เราจะอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร อยู่อย่างไร

เคยลองถามตัวเอง
บ้างมั้ยว่า… 
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การสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557  
โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในระหว่าง 7 วัน 
ก่อนวันสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุประเมินว่าร่างกายโดยรวมม ี
ภาวะสุขภาพดีมาก   3.3 %  
ภาวะสุขภาพด ี 42.4 % 
ภาวะสุขภาพปานกลาง  38.3 %  
ภาวะสุขภาพไม่ด ี 13.9 %  
และภาวะสุขภาพไม่ดีมาก  2.1 %

      เราอาจไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีหรือไม่ได้เลยเม่ือเกษียณ  
สุขภาพกายของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้แรงกายทำางานได้จน
หมดลมหายใจ  ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตประจำาวันจะยังคงมีอยู่ต่อไป
หรืออาจเพิ่มสูงขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
เบ้ียประกันสุขภาพ  หรือการบริจาคสาธารณกุศล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสด
ท่ีสบายตัวสบายกระเป๋าก่อนเกษียณ  แต่หลังเกษียณไม่มีลูกหลานมาคอยดูแล 
จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพยาบาลเพื่อมาคอยดูแลด้วย

ทำ�ไมต้องว�งแผนเกษียณ 

หลายคนมักคิดว่าการวางแผนเกษียณเป็นเร่ืองของคนแก่  
ไว้ใกล้ๆ เกษียณแล้วค่อยคิดกันอีกทีก็ได้ 
แต่จริงๆ แล้ว มีเหตุผล 4 ข้อ ว่าทำาไมเราต้องวางแผนเกษียณ

9 เป้าหมายชีวิตตลอดอายุขัย 
เป็นเป้าหมายเพ่ือให้มีเงินเพียงพอสำาหรับจัดหาส่ิงต่างๆ ดังน้ี

การทำางานเก็บเงินเองแรงเดียว เพ่ือให้มีจำานวนเงินเพียงพอ 
ไว้ใช้ตลอดอายุขัย บอกได้เลยว่าไม่ใช่เร่ืองง่าย
แต่ถ้ามีเงินมาช่วยทำางานอีกแรง อาจทำาให้เหน่ือยน้อยลง  
และบรรลุเป้าหมายได้เร็วข้ึนอีกด้วย

เป้าหมายเกษียณ เรื่องสำาคัญไม่ทำาไม่ได้

Happy Money Guide20 ตอน วางแผนการออมสม�่าเสมอ



  เราอาจไม่มีลูกหลานดูแลหรือลูกหลานอาจไม่สามารถ
ดูแลเรา  อัตราการเกิดใหม่ท่ีลดลงบ่งบอกว่าคงมีผู้สูงอายุท่ีต้อง 
ดูแลตนเองมากข้ึน  ใครท่ีมีลูกหลานแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่า  การ 
วางแผนการศึกษาบุตรเป็นการวางแผนเกษียณ  เพราะบุตรหลาน
ก็อาจไม่สามารถดูแลเราได้ตามท่ีเราต้องการ  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ละท้ิงพ่อแม่โดยต้ังใจ  หรือโดยไม่ต้ังใจจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 
หรือมีเหตุไม่คาดคิดมาทำาให้จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควร

การสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557  
โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ 
อยู่คนเดียวตามลำาพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ จำาแนกตามการอยู่อาศัยในครัวเรือน 
พ.ศ. 2537 – 2557

100

ร้อยละ
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  อยู่หลายคน        อยู่คนเดียว

ปี
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96.4

3.6
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93.7 92.3 91.4 91.3
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  เราอาจไม่มีคนอื่นมาดูแล  หากลองศึกษา 
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  หรือ 
บำานาญจากกองทุนประกันสังคม  จะพบว่าองค์กร 
ภาครัฐหรือองค์กรสาธารณกุศลคงไม่สามารถดูแล 
เราทุกคนได้อย่างเพียงพอทั่วถึง 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ของกองทุนประกันสังคม เมื่อมีอายุครบ  
55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด มีสิทธิได้รับเงินบำาเหน็จหรือ
บำานาญชราภาพ เช่น บุคคลที่เริ่มต้นทำางานตั้งแต่อายุ 22 ปีบริบูรณ์จนถึงอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ นำาส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 38 ปี  
จะได้รับเงินบำานาญทุกเดือน เดือนละ 8,175 บาท หลังเกษียณจนเสียชีวิต 
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากนับจากวันเริ่มต้นทำางานจนเกษียณอายุ ซึ่งกินระยะเวลา
เกือบ 40 ปี อำานาจซื้อของเงินบำานาญที่ได้รับอาจลดลงไปมากกว่า 4 เท่า  
เหลือเป็นอำานาจซื้อของเงินเพียงเดือนละ 2,000 บาท เท่านั้น

บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
ซึ่งไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต. ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 
โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป  
(ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) เป็นแบบขั้นบันได ดังนี้

อายุ 60 - 69 ปี
จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 - 79 ปี
จะได้รับ 700 บาท

อายุ 80 - 89 ปี 
จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป
จะได้รับ 1,000 บาท
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  เราอาจมีเวลาท่ีต้องดูแลตัวเองหลังเกษียณยาวนานข้ึน  หลายคนอาจเกษียณ
อายุก่อนกำาหนด  ไม่ว่าจะโดยตั้งใจเพราะต้องการทำาตามความฝันท่ีขาดหายไป
ในเวลาท่ีสังขารยังเอื้ออำานวย  หรือไม่ต้ังใจแต่ถูกบีบบังคับทางอ้อมให้สมัครใจออก
จากงานก่อนกำาหนดด้วยวลีสวยหรูว่า Early Retire 

  ในขณะเดียวกัน พบว่าคนจะมีอายุยืนยาวข้ึนจนน่าตกใจ จนอาจทำาให้หลายคน
ท่ีเคยกล่าวสาธุทุกคร้ังเม่ือได้รับพรจากพระ 4 ประการว่า “อายุ วรรณะ  สุขะ พละ”
 ต้องเปลี่ยนใจเลยทีเดียว 

ที่มา: การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สํานักงานสถิติแห�งชาติ พ.ศ. 2507-2549 

และการคาดประมาณของสถาบันว�จัยประชากรและสังคม มหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554-2560

ข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย

พ.ศ. 2507 2517 2528 2532 2534 2538 2548 2556 2557 2560

55.9 58.0 63.8 65.6 67.7 69.9 69.9 71.1 71.3 72.0

62.0 63.8 68.9 70.9 72.4 74.9 77.6 78.1 78.2 78.8
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4 กับดัก… สกัดเกษียณสุข

4	กับดักต่อไปน้ีจะช้ีให้เห็นว่า	มีป�จจัยอะไรบ้าง
เก่ียวกับการวางแผนเกษียณ	ซ่ึงหากเราไม่ตระหนักถึง
อาจทำาให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณ
ด้วยจำานวนเงินท่ีเพ�ยงพอได้

การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
 โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า…

ครัวเรือนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
------------------------------------
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 21,157 บาท/ครัวเรือน

หรือ 7,296 บาท/คน**

ครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล*
------------------------------------
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 30,882 บาท/ครัวเรือน

หรือ 10,649 บาท/คน**

หมายเหตุ: *ปร�มณฑล รวมถึงนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

  **คำานวณจากขนาดครัวเร�อนเฉลี่ยเท่ากับ 2.9 คน 

1   วิถีชีวิต

หลายคนมักคิดว่าหลังเกษียณคงไม่จำาเป็นต้องใช้เงินจำานวนมากนัก
จึงคิดว่าฐานะการเงินท่ีม่ันคงดีอยู่แล้ว รวมไปถึงรายได้ต่างๆ ที่มีอยู่ คง
เพียงพอสำาหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ แต่ในความเป็นจริงเมื่อเกษียณอายุ
แล้ว รายได้ต่างๆ อาจลดน้อยลงหรือไม่มีเลย ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายยังคง
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุขัย โดยอาจเป็นเงินจำานวนมากน้อยแตกต่าง
กันไปตามการดำาเนินชีวิตหรือไลฟสไตล์
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2   สุขภาพ

สถิติด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทยทำาให้เห็นว่าชีวิตช่วงวัยเกษียณ
อาจต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

  อัตราการเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ระหวาง 1 เดือน กอนวันสัมภาษณ

  อัตราการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ระหวาง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ

  อัตราการรับบร�การสงเสร�มสุขภาพ ระหวาง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ

  อัตราการรับบร�การทันตกรรม ระหวาง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ

สถานการณ์สุขภาพของประชากรจำาแนกตามกลุ่มอายุ	(ปี	2558)	
รอยละ

80

60

40

20

0 กลุมอายุ
(ป)0 - 14 15 - 24 25 - 59 60 ข�้นไป

20.9
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9.8
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5.6 6.3 8.8

25.0

4.2

12.1
7.7 6.9

16.4

6.7

63.6

ความชุกของโรคเรื้อรังในประชากรไทยอายุ 60 ปีข�้นไป

หมายเหตุ : คาดประมาณโดยคำานวณจากประชากรอายุ 60 ปีข�้นไป

ภาวะเส�่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเล�อด ความชุก

จํานวน
ประชากร*
(แสนคน)

โรคเร�้อรังที่สําคัญ ความชุก
จํานวน

ประชากร*
(แสนคน)

ความดันโลหิตสูง 53.2 52  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเล�อด 4.8 4.6

เบาหวาน 18.1 17  หลอดเล�อดสมอง 2.7 2.6

คอเลสเตอรอลในเล�อดสูง 19.0 18  ถุงลมโป�งพอง / หลอดลม  
 ปอดอุดกั้นเร�้อรัง

1.6 1.6

อ้วน (BMI 7.25 kg/m2) 35.4 34  เกาต� 5.6 5.4

อ้วนลงพ�ง 49.4 48  หอบหืด 4.6 4.4

เมแทบอล�กซินโดรม 46.8 44  ข้อเข่าเส�่อม 22.5 22
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3   อัตราเงินเฟ�อ

ภาวะเงินเฟ้อทำาให้อำานาจซื้อท่ีแท้จริงของเงินลดลง โดยจาก
ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าและบริการท่ีบริโภคโดยท่ัวไปทุกกลุ่ม
รายการท้ังสินค้าในกลุ่มอาหารสดและพลังงาน พบว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
เฉลี่ยตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2522  –  2559  เท่ากับ  4.10%  ในขณะที่หากพิจารณา
เฉพาะช่วงหลังวิกฤตต้มยำากุ้ง อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 –
2559  เท่ากับ  2.13%  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนปัจจุบันเดือนละ 
21,157 บาท อาจเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 70,628 บาท ในอีก 30 ปีข้างหน้า ถ้า
อัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 4.10% ต่อปี

4   อายุขัย

คนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน  โดยจากการสำารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย  พ.ศ.  2557  โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่ามีผู้สูงอายุท่ี
อายุมากกว่า  80  ปี  ท่ัวราชอาณาจักรถึง  1,363,823  คน  และอย่าลืมว่า
อายุคาดหมายเฉล่ียของผู้ชายไทยในปี  พ.ศ.  2507  เท่ากับ  55.9  ปี  ใน
ขณะท่ีในปี  พ.ศ.  2560  เท่ากับ  72  ปี  ส่วนผู้หญิงไทยในปี  พ.ศ.  2507 
เท่ากับ 62 ปี  ในขณะที่ปี พ.ศ. 2560  เท่ากับ 78.8 ปี  ไม่รู้ว่าข้อมูล
ท้ังหมดน้ีจะทำาให้รู้สึกโชคดีหรือโชคร้ายท่ีความก้าวหน้าทาง
การแพทย์และโภชนาการอาจทำาให้เรามีอายุขัยกันเกินกว่าศตวรรษ 

จำานวนเท่าของค่าใช้จ่ายที่เพ��มข�้นจากอัตราเงินเฟ�อในอนาคต

อัตราเงินเฟ้อ 10 ป� 20 ป� 30 ป� 40 ป� 50 ป�

2% 1.22 1.49 1.81 2.21 2.69

3% 1.34 1.81 2.43 3.26 4.38

4% 1.48 2.19 3.24 4.80 7.11
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การรับรู้เป้าหมายชีวิตและปรับเปล่ียนให้เป็นเป้าหมายทางการเงินท่ี 
SMART  จะทำาให้เส้นทางชีวิตมีโอกาสราบร่ืนไปมากกว่าคร่ึง  แต่ความสำาเร็จ
อีกคร่ึงหน่ึงท่ีจะเป็นตัวช่วยให้เรามีความม่ังค่ังท่ีม่ันคงไปจนหลังเกษียณ
ตามมาตรฐานการดำารงชีวิตท่ีเราต้องการ  ต้องอาศัย  4  ข้ันตอนของการ
บริหารความม่ังค่ังดังต่อไปน้ี 

เคล็ด (ไม่) ลับ 
มั่งคั่งอย่างมั่นคง เกษียณอย่างเกษม

การสร้างความมั่งคั่ง 
(Wealth Creation)

บันได	3	ข้ัน	สู่การสร้างความม่ังค่ัง	ต้ังต้นด้วยการสร้างรายได้	
การออม	และการบริหารรายจ่าย	

การสร้างรายได้

จุดเริ่มต้นของการสร้างความม่ังคั่งมาจากการค้นหาเส้นทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพ  (Career  Path)  เคล็ดลับง่ายๆ  อยู่ที่การทำางานที่ตัวเองรักและ
ถนัด  และเป็นงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งต้องอาศัยการติดตามข้อมูลข่าวสาร
และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
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	 หาได้		100		ใช้		120		แล้วยังหยิบยืมชาวบ้าน	 ล้มละลายแน่นอน

	 หาได้		100		ใช้		120	 	 เป็นหนี้ตลอดชีวิต

	 หาได้		100		ใช้		100		ไม่มีเก็บ	 จน  ไม่มั่นคง  แต่ไม่เป็นหนี้

	 หาได้		100		ใช้		90		อีก		10		เป็นเงินออม	 ชนชั้นกลาง

	 หาได้		100		ใช้		80		อีก		20		เป็นเงินออม	 รวย  มีความมั่นคง

 หาได้		100		ใช้		50		อีก		50		เป็นเงินออม	  
 และเงินลงทุน

เศรษฐีเงินล้าน

นิสัยใช้เงิน...บอกทางเดินชีวิต

การออม

การสร้างความมั่งคั่ง 
จะต้องเปลี่ยนนิยามของเงินออม 

จากเงินที่เหลือหลังใช้จ่าย   
เป็นเงินที่จ่ายให้ตัวเองเป็นคนแรก   

“Pay Yourself First”  
เมื่อมีรายได้เข้ามา   

ให้จ่ายให้ตัวเองเป็นเงินออม   
ก่อนที่จะนำาไปใช้จ่าย 

ซึ่งเป็นการเอาเงินไปให้คนอื่น

การบริหารรายจ่าย

คือการลดค่าใช้จ่าย  2  ส่วนหลัก  ได้แก่   
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการและค่าใช้จ่ายภาษี   
เส้นแบ่งง่ายๆ  ระหว่างค่าใช้จ่ายตาม 
ความต้องการ  (Want)  และค่าใช้จ่ายตาม 
ความจำาเป็น  (Need)  ให้ลองถามตัวเองว่า   
ไม่ซื้อวันนี้ได้มั้ย  ถ้ายังเลื่อนการใช้จ่ายออกไปได้  
ก็แปลว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่จำาเป็น 
ส่วนการลดค่าใช้จ่ายภาษีนั้นคือการใช ้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านค่าลดหย่อนต่างๆ   
ที่รัฐเต็มใจให้  เช่น  ค่าลดหย่อนจากเงินลงทุน 
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (LTF)  ค่าลดหย่อน 
จากเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ 
เลี้ยงชีพ  (RMF)  ค่าลดหย่อนจาก 
เงินลงทุนในกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
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การปกป้องความมั่งคั่ง 
(Wealth Protection) 

การวางแผนการประกัน  ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศภัย  การประกันอุบัติเหตุ 
การประกันสุขภาพ  และการประกันชีวิต  เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีเรา 
ไม่ควรมองข้าม  เพ่ือปกป้องความม่ังค่ังท่ีสร้างข้ึน  ช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสีย 
ความมั่งคั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 โดยสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนท่ัวประเทศไทยเป็นค่าใช้จ่าย
เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 296 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) เป็น
ค่าเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 507 บาท

การสร้างและปกป้องความมั่งคั่ง  อาจทำาให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มขึ้นก็จริง 
แต่กว่าจะเพียงพอให้บรรลุเป้าหมายได้  ก็อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานจนไม่ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาท่ีต้องการ  เหมือนกับการไปเท่ียวต่างประเทศ 
โดยเดินเท้าไป  ก็อาจต้องใช้เวลาเป็นปี  รถไฟ  รถทัวร์  เครื่องบิน  จึงเป็นทางเลือกท่ี
เป็นไปได้มากกว่า  เช่นเดียวกับการต่อยอดความม่ังคั่งด้วยการขยายดอกผลผ่าน
การลงทุนในตลาดการเงิน  ที่ทำาให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น 

การต่อยอดความมั่งคั่ง 
(Wealth Accumulation) 
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การลงทุนในตลาดการเงินผ่าน 
ตราสารหน้ี  โดยนำาเงินไปให้บริษัทต่างๆ 
กู้ยืมโดยตรง  ก็อาจเปรียบเทียบได้กับ 
การโดยสารรถทัวร์  นักลงทุนอาจบรรลุ 
เป้าหมายทางการเงินได้เร็วข้ึน  แต่ก็ 
ต้องยอมรับความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 
การที่บริษัทอาจผิดนัดชำาระหนี้ ได้  
เช่นกัน 

รถไฟ รถทัวร์

อาจเปรียบเทียบได้กับการต่อยอด 
ความม่ังคั่งผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 
พาณิชย์หรือกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งมี 
ความเส่ียงตำ่า  แต่ก็มีอัตราผลตอบแทน 
ค่อนข้างตำ่า  ทำาให ้ต ้องใช ้ระยะเวลา 
ยาวนานมากในการบรรลุเป้าหมายทาง 
การเงนิ 

การลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น  ก็อาจเปรียบได้กับการเดินทางโดยเคร่ืองบิน  
เพราะมีอัตราผลตอบแทนมากกว่าการออมผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
และการลงทุนในตราสารหน้ีอย่างมีนัยสำาคัญ  แต่ความเส่ียงก็สูงกว่าเช่นกัน  ดังน้ัน 
หากเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุต้องใช้เงินจำานวนมาก  โดยเฉพาะเป้าหมายวัยเกษียณ 
การลงทุนในหุ้นสามัญก็อาจเป็นทางเลือกท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  แม้จะมีความเส่ียง 
สูงกว่า  แต่หากมีการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบ  ก็สามารถทำาให้คุณบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินอย่างปลอดภัยได้เช่นกัน

เครื่องบิน
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การถ่ายโอนความมั่งคั่ง 
(Wealth Distribution)

เส้นทางชีวิตของมนุษย์ย่อมมีวันส้ินสุด  ความมั่งคั่งท่ีสร้าง  ปกป้อง  และ 
ต่อยอดขึ้นมาเป็นจำานวนเงินมากมายจึงจำาเป็นต้องได้รับการวางแผนเพ่ือถ่ายโอน 
ความม่ังคั่งไปยังทายาทตามเจตนารมณ์ของเราผ่านการวางแผนมรดก  ซึ่งจะช่วย
ให้เราสบายใจได้ว่า  ทุกคนในครอบครัวจะอยู่กันต่อไปได้อย่างมีความสุข

กระบวนการสร้างความมั่งคั่ง

วางแผนการเงิน

• สร้างรายได้
• ออม
• บริหารรายจ่าย

• วางแผนประกัน • วางแผนเกษียณ
• ลงทุนต่อยอด 
  เงินออม

• วางแผนมรดก

ถ่ายโอน
ความมั่งคั่ง

ต่อยอด
ความมั่งคั่ง

ปกป้อง
ความมั่งคั่ง

สร้าง
ความมั่งคั่ง

เป้าหมายทางการเงิน : มั่งคั่งอย่างมั่นคง เกษียณอย่างเกษม

31Happy Money Guide
ตอน วางแผนการออมสม�่าเสมอ



ในวัยเด็ก  เรามักถูกสอนว่าถ้าเก็บเงินมาฝากธนาคารเยอะๆ  ในอนาคต
ก็จะมีเงินเอาไว้ซ้ือของท่ีอยากได้  แต่ความมหัศจรรย์ของเงินออมไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
แค่การออกแรงทำางานของเงินต้นเพียงอย่างเดียว  หากแต่ยังข้ึนอยู่กับว่าเรา
มีเวลาให้เงินทำางานให้เราได้นานด้วยหรือไม่  และเงินใช้วิธีการเดินทางแบบไหน
ออกไปทำางานให้เรา

พลังมหัศจรรย์ของ เงินต้น เวลา และอัตราผลตอบแทน จะสามารถ
สร้างเงินออมก้อนโตให้เราได้อย่างน่าประหลาดใจ

3 พลังมหัศจรรย� 
สร้างเงินออมก้อนโต

เงินต้น ระยะเวลา
อัตรา

ผลตอบแทน

จำานวนเงินออมในแต่ละงวด

ยิ�งเยอะยิ�งดี
ระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่อง 

ยิ�งนานยิ�งดี
อัตราเฉลี่ยต่องวดที่ได้รับ 

ยิ�งมากยิ�งดี

รู้หรือไม่… คุณสามารถเพิ่มค่าเงินออม
จาก “การออมอย่างสมำ่าเสมอ”
ด้วย “3 พลังมหัศจรรย์”

พลังมหัศจรรย์
ของเงินก้อนเล็ก
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เปรียบเทียบง่ายๆ  ให้เห็นภาพของพลังมหัศจรรย์ของเงินต้นในการสร้าง
เงินออมกับการใช้แรงงานคนยกของ  คนท่ีตัวใหญ่นำ้าหนักมากย่อมสามารถยกของ
ท่ีมีนำา้หนกัมากกว่าและยกไปได้ไกลกว่าคนท่ีตัวเลก็นำา้หนักน้อย  น่ันหมายความว่า 
ยิ่งเรามีเงินต้นมาออมมากเท่าไร  ในอนาคตเราก็จะยิ่งมีเงินออมมากขึ้นเท่าน้ัน 

แต่ถ้าหากเรารวมคนท่ีตัวเล็กหลายๆ  คนมาช่วยยกของ  เราก็สามารถยก
ของท่ีมีนำ้าหนักมากและไปได้ไกลได้เช่นกัน  น่ันก็หมายความว่า  ถึงแม้เราไม่มีเงินต้น
จำานวนมากเพื่อมาออมหรือมาลงทุนทันทีในวันน้ี  เราก็อาจมีเงินออมก้อนโตได้  ถ้า
หากเราออมอย่างต่อเน่ืองสมำ่าเสมอ  แล้วถ้ายิ่งออมอย่างสมำ่าเสมอด้วยเงินจำานวน
มากขึ้น  เราก็จะยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของเงินออมก้อนโตมากยิ่งขึ้น

เงินต้น

ถ้าวันนี้เรานำาเงินลงทุนตั้งต้น 1 จำานวน ไปลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี 
โดยได้รับอัตราผลตอบแทน 1.5% ต่อปี (ทบต้นทุกๆ เดือน) จะพบว่า 

10,000

11,617 58,086 116,173

50,000 100,000เงินลงทุนตั้งต้น (บาท)

เงินลงทุนทบต้น
ในอนาคต (บาท)
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1,500,000

1,000,000

500,000

เงินออม
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ
ต่อเดือน (บาท) 

1,000 5,000 10,000

เพ��มเป�น 
5 เท่า

เพ��มเป�น 
10 เท่า

 129,380 

 646,902 

เง
ินล

งท
ุนท

บต
้นใ

นอ
นา

คต
 (บ

าท
)

พลังของเงินลงทุนต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

การลงทุนด้วยเงินออมต่อเนื่องสม่ำาเสมอทุกเดือนเป็นระยะเวลา	10	ปี	
โดยได้รับอัตราผลตอบแทน	1.5%	ต่อปี	(ทบต้นทุกๆ	เดือน)	

การลงทุนด้วยเงินตั้งต้น	1	จำานวน	เป็นระยะเวลา	10	ปี	
โดยได้รับอัตราผลตอบแทน	1.5%	ต่อปี	(ทบต้นทุกๆ	เดือน)	

พลังของเงินลงทุนตั้งต้นหนึ่งจำานวน
เง

ินล
งท

ุนท
บต

้นใ
นอ

นา
คต

 (บ
าท

)

เงินลงทุนตั้งต้น
(บาท)

 116,173 
 58,086 

10,000 50,000 100,000

 11,617 

200,000

100,000

เพ��มเป�น 
5 เท่า

เพ��มเป�น 
10 เท่า

 1,293,803 

ถึงแม้ในวันนี้ เรายังไม่มีเงินจำานวนมากมาลงทุนตั้งต้นในทันที 
เราก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของเงินต้นที่นำามา
ทยอยออมและลงทุนอย่างสมำ่าเสมอเช่นกัน 
ถ้าเราทยอยนำาเงินมาออมและลงทุนอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอทุกสิ้นเดือน
เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยได้รับอัตราผลตอบแทน 1.5% ต่อปี  (ทบต้นทุกๆ เดือน) 
จะพบว่า 



ความมหัศจรรย์ของพลังในการทบต้นยังไม่หมดแค่น้ี  ถ้าเรายิ่งมีเวลาให้
เงินทำางานนานขึ้น  ก็จะยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของเงินออมมากขึ้นเช่นกัน

หากเราทยอยนำาเงินมาออมและลงทุนอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอทุกสิ้นเดือน 
เดือนละ 1,000 บาท โดยได้รับอัตราผลตอบแทน 1.5% ต่อปี (ทบต้นทุกๆ เดือน) 
จะพบว่า 

เวลา

พลังของเวลา

การลงทุนด้วยเงินออมต่อเนื่องสม่ำาเสมอทุกๆ	สิ�นเดือน	เดือนละ	1,000	บาท
โดยได้รับอัตราผลตอบแทน	1.5%	ต่อปี	(ทบต้นทุกๆ	เดือน)	

ป�

เง
ินล

งท
ุนท

บต
้นใ

นอ
นา

คต
 (บ

าท
)

1,000,000

500,000

10 20 4030

เพ��มเป�น 
2.16 เท่า

เพ��มเป�น 
3.51 เท่า

เพ��มเป�น 
5.08 เท่า

 129,380 
 279,685 

 657,149 
 454,297 

ระยะเวลาการออมสม่ําเสมอ

เงินลงทุนทบต้นในอนาคต 
(บาท)

10 ป� 20 ป� 30 ป� 40 ป�

129,380 279,685 454,297 657,149 
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นอกจากเงินต้นและเวลาแล้ว  ความมหัศจรรย์ของพลังในการทบต้นน้ัน 
ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนด้วย  ยิ่งหากเราออมผ่านการลงทุนในทางเลือกท่ีมี
อัตราผลตอบแทนคาดหวังท่ีสูง  ก็จะย่ิงทำาให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ด้วย
จำานวนเงินที่มากขึ้น  และ/หรือ  บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น

ถ้าหากเราทยอยนำาเงินมาออมและลงทุนอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ 
ทุกสิ้นเดือน เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินปีละ 12,000 บาท  

เป็นระยะเวลา 30 ปี จะพบว่า 

อัตราผลตอบแทน

	ถ้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 1.82%  
  (เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย ์
  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 แห่ง ระหว่างป ี2549 – 2559)

	จะได้เงินลงทุนทบต้นในอนาคต 473,327 บาท  
  (คิดเป็น 1.31 เท่าของเงินลงทุน)

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
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	ถ้าได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 5.36% (เท่ากับอัตรา
  ผลตอบแทนรวมพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
  ตราสารหนี้ไทย ระหว่างปี 2549 – 2559) 

	จะได้เงินลงทุนทบต้นในอนาคต 848,353 บาท 
  (คิดเป็น 2.36 เท่าของเงินลงทุน)

	ถ้าได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 12.88% (เท่ากับอัตรา
  ผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวม (SET TRI) 
  ระหว่างปี 2549 – 2559)

	จะได้เงินลงทุนทบต้นในอนาคต 3,436,838 บาท 
  (คิดเป็น 9.55 เท่าของเงินลงทุน)

การลงทุนด้วยเงินออมต่อเนื่องสม่ำาเสมอทุกๆ	สิ�นเดือน	เดือนละ	1,000	บาท
รวมปีละ	12,000	บาท	เป็นระยะเวลา	30	ปี

อัตราผลตอบแทน
ต่อป�  1.82% 5.36% 12.88%

เง
ินล

งท
ุนท

บต
้นใ

นอ
นา

คต
 (บ

าท
)

3,000,000

4,000,000

2,000,000

1,000,000

 3,436,838 

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

การลงทุนในหุ้นสามัญ

 848,353 
 473,327 

เพ��มเป�น 
1.79 เท่า

เพ��มเป�น 
7.26 เท่า
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ออมร้อย	ออมพัน	มั่นคงยามเกษียณ

	อยากมีเงินออม	
4	ล้านบาท	ตอนเกษียณ	
ควรออมเงินอย่างไร?

ออมเดือนละ
1,000	บาท

ได้ผลตอบแทนเฉล่ีย	2%

ออมเดือนละ
1,000	บาท

ได้ผลตอบแทนเฉล่ีย	5%

ออมเดือนละ
5,000	บาท

ได้ผลตอบแทนเฉล่ีย	5%

ออมเดือนละ
5,000	บาท

ได้ผลตอบแทนเฉล่ีย	10%

น้องออม อายุ 20 ปี
มีเวลาออม 40 ปี

ยิ�งผนึก	3	พลังมหัศจรรย์	ก็ยิ�งสร้างเงินล้านไว้ใช้ยามเกษียณได้ง่ายข�้น	
…		เพ��มเงินที่ต้องออมต่อเดือนตามรายได้ที่เพ��มข�้น…		

…		เริ�มออมต่อเนื่องตั้งแต่อายุน้อย…		
…		สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากข�้น…		

พี่กระปุก อายุ 30 ปี
มีเวลาออม 30 ปี

ลุงสมบัติ อายุ 50 ปี
มีเวลาออม 10 ปี

  724,824	 1,449,597	 7,247,986 26,555,553

		 131,397	 150,935	 754,674	 956,245

เมื่อเกษียณจะมีเงินออมรวม	(บาท)*

		 486,817	 797,266	 3,986,331	 9,869,641

คุณล�ะ…  พร�อมเร�ง 3 พลังมหัศจรรย�สร�างเง�นออม
ก�อนโตให�ตัวเองแล�วหร�อยัง? 

*คํานวณผลตอบแทนแบบทบต�นทุกป�
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ถึงตอนน้ี  ลองคิดดูแล้วหรือยังว่า  เราต้องการเป้าหมายอะไรบ้าง  
ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตท่ีต้องการปัจจัย  4  จนส้ินอายุขัย  เสริมด้วยปัจจัยท่ี 
5  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เคร่ืองมือส่ือสาร  อุปกรณ์ต่างๆ  รวมท้ังปัจจัยเสริมสุขท่ี  6 
นันทนาการต่างๆ  ให้ชีวิตมีความร่ืนรมย์  ผสมด้วยเป้าหมายเฉพาะเจาะจงของ
ครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็นเงินจัดงานแต่งงานท่ีหลายคนบอกว่าคร้ังเดียวในชีวิต 
ตามมาด้วยทุนการศึกษาสำาหรับลูกหัวแก้วหัวแหวน  และเงินอุปการะพ่อแม่

คุณเคยลองปรับเปล่ียนเป้าหมายชีวิตเหล่าน้ีให้เป็นเป้าหมายทาง 
การเงินท่ี  SMART  หรือยัง  เพราะเป้าหมายชีวิตเดียวกันของแต่ละคน  อาจ 
ต้องใช้จำานวนเงินไม่เท่ากันและอาจต้องใช้เวลาต่างกัน

บรรลุเป้าหมายชีวิต 
ด้วยแผนการออมสม่ำาเสมอ 
(Investment Saving Plan)
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ก่อนท่ีจะหาคำาตอบว่าออมเท่าไรจึงจะบรรลุ
เป้าหมาย  คำาถามแรกท่ีควรถามคือ  เราต้องมีเงินเท่าไร 
และเม่ือใด  จึงจะเพียงพอสำาหรับทุกเป้าหมายในชีวิต 
เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเป้าหมายในชีวิต  จะต้องใช้
เงินเท่าไรบ้าง

ออมเท่าไร บรรลุเป้าหมาย

เงินดาวน์บ้านและคอนโดมิเนียม

คนท่ีกำาลังมีเป้าหมายอยากซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมเป็น 
ของตัวเองในกรุงเทพมหานคร  ต้องเตรียมเงินดาวน์ประมาณ 
10  –  20%  ของราคาประเมิน  หรือประมาณ  350,000  – 
700,000  บาท 

ราคาเฉลี่ยของท่ีอยู่อาศัยสำาหรับโครงการ
เปิดใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2559 
อยู่ที่ 3.46 ล้านบาทต่อหน่วย*

ที่มา:  *ผลการสำารวจตลาดที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  2559  และแนวโน้มปี  2560  โดย  บจก.  เอเจนซี่  ฟอร์  เรียลเอสเตท  แอฟแฟร์ส  (www.area.co.th)
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เงินจัดงานแต่งงาน

คนท่ีกำาลังคิดจะแต่งงานในอีก  3  –  7  ปีข้างหน้า  รู้หรือไม่ว่า 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานมีต้ังแต่หลักแสนจนถึงหลัก 
ล้านบาท  โดยจากการสำารวจพบว่า  ค่าใช้จ่ายรวมสำาหรับ 
การจัดงานแต่งงานจะอยู่ที่ประมาณ  138,000  -  1,700,000  
บาท 

เงินดาวน์รถยนต์

ถ้าเราอยากเป็นเจ้าของรถยนต์โดยไม่ต้องมีคนคำ้าประกัน 
ต้องใช้เงินดาวน์ขั้นตำ่าประมาณ  25%  ของราคารถยนต ์
ซึ่งจากข้อมูลรถยนต์ท่ีมียอดขายสูงสุด  10  อันดับแรกใน 
ประเทศไทย  พบว่าราคารถยนต์จะอยู่ในช่วงราคาประมาณ 
469,000  -  1,769,000  บาท  คดิเงนิดาวน์เป็นตัวเลขกลมๆ 
ได้ประมาณ  100,000  –  400,000  บาท

ที่มา:  www.weddingsquare.com

ที่มา:  www.headlightmag.com
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ทุนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรในโรงเรียนเอกชนท้ังในระดับ
อนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  อาจมี 

ต้ังแต่หลักหม่ืนจนถึงหลายแสนบาท  ซ่ึงจะต้องจ่ายทุกๆ  ปี  และสำาหรับคนท่ีต้องการ 
ให้ลูกไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศอาจต้องเตรียมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ปีละ
ประมาณ  1,000,000  บาท

•	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับช้ันอนุบาล	
  ประกอบด้วยค่าแรกเข้าประมาณ  5,000  -  65,000  บาท  และค่าเทอมประมาณ  
  12,500  –  80,000  บาทต่อเทอม  (ข้อมูลปี  2560  ที่มา:  www.amarinbabyandkids.com)

•	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับช้ันประถม	
  ประกอบด้วยค่าแรกเข้า  ประมาณ  0  -  100,000  บาท  และค่าเทอมประมาณ  
  12,670  –  120,000  บาทต่อเทอม  (ข้อมูลปี  2560  ที่มา:  www.amarinbabyandkids.com)

•	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับช้ันมัธยม	โรงเรียนนานาชาติ	
  ปีละประมาณ  292,000  -  865,000  บาท  (ข้อมูลปี  2560  ที่มา:  www.teenee.com)

•	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับมหาวิทยาลัยเอกชน	
  ตลอดหลักสูตรประมาณ  241,700  –  594,085  บาท  (ข้อมูลปี  2559  ท่ีมา:  www. 
  admissionpremium.com)

•	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับการศึกษาในต่างประเทศ 
  มีตั้งแต่  305,019  บาทต่อปี  จนถึง 
  1,459,460  บาทต่อปี  (ที่มา:  สำานักงาน  ก.พ.)
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ผลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจ 

และสังคมของครัวเรือน ปี 2558  

พบว่าแต่ละครัวเรือนอาจต้องวางแผน

การเงินให้มีจำานวนเพียงพอเป็น 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,157 บาท 

หรือปีละ 253,884 บาท

 เป้าหมายวัยเกษียณ

เป้าหมายวัยเกษียณเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายทางการเงินท่ีต้อง 
ให้ความสำาคัญ  เน่ืองจากเป็นช่วงชีวิตท่ีอาจไม่มีรายได้หรือ
รายได้อาจลดลง  แต่ค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตอาจเพ่ิมขึ้น
จากปัญหาสุขภาพและจากเงินเฟ้อ  ทั้งน้ี  จำานวนเงินท่ีจะต้อง
ใช้ในวัยเกษียณของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน  ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต
หลังเกษียณท่ีต้องการ  อย่างไรก็ตาม  อาจกำาหนดเป้าหมาย
วัยเกษียณให้มีอำานาจซื้อเช่นเดียวกับการดำารงชีวิตในปัจจุบัน
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ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีในอนาคต 
เมื่อต้องการอำานาจซื้อ 253,884 บาทต่อปี

จำานวนเงินที่ต้องมีทั้งหมดในอนาคต ณ วันที่เกษียณ 
เมื่อต้องการอำานาจซื้อ 253,884 บาทต่อปี ตลอดอายุขัย 

กำาหนดให้อัตราเงินเฟ�อเฉลี่ยปีละ 3% คงที่ตลอด 
โดยไม่คำานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหลังเกษียณ

พ.ศ. 2507 2517 2528 2532 2534 2538 2548 2556 2557 2560

55.9 58.0 63.8 65.6 67.7 69.9 69.9 71.1 71.3 72.0

62.0 63.8 68.9 70.9 72.4 74.9 77.6 78.1 78.2 78.8

อัตราเงินเฟ้อ 10 ป� 20 ป� 30 ป� 40 ป� 50 ป�

2% 309,483 377,258 459,876 560,586 683,351

3% 341,199 458,543 616,243 828,179 1,113,004

4% 375,810 556,291 823,447 1,218,902 1,804,273

อายุขัย

ระยะเวลานับจากป�จจ�บันจนถึงวันที่เกษียณ

10 ป� 20 ป� 30 ป� 40 ป� 50 ป�

80 ป� 9,168,145 12,321,222 16,558,680 22,253,480 29,906,834

90 ป� 16,232,684 21,815,374 29,318,017 39,400,960 52,951,628

100 ป� 25,726,834 34,574,720 46,465,499 62,445,740 83,921,904
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จำานวนเท่าของค่าใช้จ่ายในป�จจ�บัน เพ�่อใช้คำานวณหาจำานวนเงิน
ที่ต้องมีในอนาคต ณ วันที่เกษียณ เมื่อต้องการคงอำานาจการซื้อ 

ให้เท่ากับป�จจ�บัน กำาหนดให้อัตราเงินเฟ�อเฉลี่ยปีละ 3% คงที่ตลอด 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลังเกษียณเท่ากับอัตราเงินเฟ�อ

จำานวนเงินที่ต้องมีทั้งหมดในอนาคต ณ วันที่เกษียณ 
เมื่อต้องการอำานาจซื้อ 253,884 บาทต่อปี ตลอดอายุขัย 

กำาหนดให้อัตราเงินเฟ�อเฉลี่ยปีละ 3% คงที่ตลอด 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลังเกษียณเท่ากับอัตราเงินเฟ�อ

อายุขัย

ระยะเวลานับจากป�จจ�บันจนถึงวันที่เกษียณ

10 ป� 20 ป� 30 ป� 40 ป� 50 ป�

80 ป� 6,823,977 9,170,855 12,324,862 16,563,584 22,260,072

90 ป� 10,235,966 13,756,282 18,487,293 24,845,376 33,390,108

100 ป� 13,647,955 18,341,710 24,649,724 33,127,168 44,520,144

อายุขัย

ระยะเวลานับจากป�จจ�บันจนถึงวันที่เกษียณ

10 ป� 20 ป� 30 ป� 40 ป� 50 ป�

80 ป� 26.88 36.12 48.55 65.24 87.68

90 ป� 40.32 54.18 72.82 97.86 131.52

100 ป� 53.76 72.24 97.09 130.48 175.36
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การคำานวณเงินออม 
สำาหรับเป้าหมายทางการเงิน 

ลองคำานวณเงินออมสำาหรับเป้าหมายทางการเงินแบบง่ายๆ 
ตามตัวอย่างต่อไปน้ี  แล้วจะรู้ว่าการวางแผนการลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย 
ไม่ยากอย่างท่ีคิด  สมมติว่า  นายช้อนเงิน  ช้อนทอง  มีอายุ  25  ปี 
และมีเป้าหมายตลอดเส้นทางชีวิตทุกช่วงวัยเหมือนคนทั่วไปดังนี้

อยากดาวน์รถยนต์คันใหม่ด้วยเงินจำานวน	
100,000	 บาท	ภายใน	 3	 ปี	

วางแผนท่ีจะแต่งงานในอีก	 5	 ปี	  
ซ่ึงต้ังใจว่าอยากจะมีเงินจัดงานแต่งงานประมาณ	
1,000,000	 บาท	 และอยากจะมีเงินดาวน์คอนโดมิเนียม
เพ่ือเป็นเรือนหออีก	 500,000	 บาท	
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คาดว่าจะมีบุตรสัก	 2	 คน	 ซ่ึงวางแผนว่าอย่างน้อย 
	 อยากให้บุตรจบการศึกษาระดับปริญญาโท 

ในต่างประเทศ	 ท้ังน้ี	 ต้องการกันเงินเพ่ือเป็น 
	 ทุนการศึกษาดังกล่าวสำาหรับบุตร	 คนละ	  
	 2,000,000	 บาท	 ในอีก	 30	 ปีข้างหน้า	

ต้องการมีเงินจำานวน	 10,000,000	 บาท	  
	 เพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณในอีก	 35	 ปีข้างหน้า	

จะเห็นว่าเป้าหมายชีวิตของนายช้อนเงิน  ซึ่งอาจไม่ต่างกับ
เราๆ  รวมกันเป็นจำานวนเงินถึง  15,600,000  บาท  แต่อย่าเพิ่งตกใจ
กันไป  เน่ืองจากนายช้อนเงิน  ช้อนทอง  ยังมีอายุน้อย  สามารถ
ยอมรับความเส่ียงได้สูง  ถ้าเขากันเงินหนึ่งจำานวนในวันนี้ทันทีสำาหรับ
แต่ละเป้าหมาย  แล้วนำาไปลงทุนในหุ้นสามัญ  จำานวนเงินที่ต้องใช้เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายจะลดลงได้อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง
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มาลองใช้ตารางตัวคูณข้างล่างนี้เพื่อคำานวณหาเงินก้อนตั้งต้นหนึ่งจำานวน
ในการลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย

ตารางตัวคูณเพ�่อคำานวณหาเงินลงทุนตั้งต้นป�จจ�บันหนึ่งจำานวน
เพ�่อให้มีจำานวนเงินที่เพียงพอบรรลุเป�าหมาย 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

1% 2% 3% 4% 5%

ระ
ยะ

เว
ลา

ที่ต
้อง

กา
รบ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 (ป

�)

1  0.99010  0.98039  0.97087  0.96154  0.95238 

2  0.98030  0.96117  0.94260  0.92456  0.90703 

3  0.97059  0.94232  0.91514  0.88900  0.86384 

4  0.96098  0.92385  0.88849  0.85480  0.82270 

5  0.95147  0.90573  0.86261  0.82193  0.78353 

6  0.94205  0.88797  0.83748  0.79031  0.74622 

7  0.93272  0.87056  0.81309  0.75992  0.71068 

8  0.92348  0.85349  0.78941  0.73069  0.67684 

9  0.91434  0.83676  0.76642  0.70259  0.64461 

10  0.90529  0.82035  0.74409  0.67556  0.61391 

15  0.86135  0.74301  0.64186  0.55526  0.48102 

20  0.81954  0.67297  0.55368  0.45639  0.37689 

25  0.77977  0.60953  0.47761  0.37512  0.29530 

30  0.74192  0.55207  0.41199  0.30832  0.23138 

35  0.70591  0.50003  0.35538  0.25342  0.18129 

40  0.67165  0.45289  0.30656  0.20829  0.14205 
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

6% 7% 8% 9% 10%

 0.94340  0.93458  0.92593  0.91743  0.90909 

 0.89000  0.87344  0.85734  0.84168  0.82645 

 0.83962  0.81630  0.79383  0.77218  0.75131 

 0.79209  0.76290  0.73503  0.70843  0.68301 

 0.74726  0.71299  0.68058  0.64993  0.62092 

 0.70496  0.66634  0.63017  0.59627  0.56447 

 0.66506  0.62275  0.58349  0.54703  0.51316 

 0.62741  0.58201  0.54027  0.50187  0.46651 

 0.59190  0.54393  0.50025  0.46043  0.42410 

 0.55839  0.50835  0.46319  0.42241  0.38554 

 0.41727  0.36245  0.31524  0.27454  0.23939 

 0.31180  0.25842  0.21455  0.17843  0.14864 

 0.23300  0.18425  0.14602  0.11597  0.09230 

 0.17411  0.13137  0.09938  0.07537  0.05731 

 0.13011  0.09366  0.06763  0.04899  0.03558 

 0.09722  0.06678  0.04603  0.03184  0.02209 
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เงินลงทุนวันนี้หนึ่งจำานวน 
เพ�่อให้นายช้อนเงิน ช้อนทอง บรรลุแต่ละเป�าหมาย คำานวณได้ง่ายๆ ดังนี้

100,000 บาท 4,000,000 บาท 

3 ปี

1,500,000 บาท 10,000,000 บาท

5 ปี

เป้าหมาย เงินเป้าหมาย 
(บาท)

ตัวคูณ 
(ณ อัตราผลตอบแทน 10% ตอป)

เงินลงทุนวันนี้หนึ่งจํานวน 
(บาท)

เงินดาวน�รถยนต�คันใหม่ในอีก 3 ป� 100,000 0.75131 100,000 x 0.75131 
= 75,131 

เงินจัดงานแต่งงานและ
ดาวน�คอนโดมิเนียมในอีก 5 ป�

1,500,000 0.62092 1,500,000 x 0.62092 
= 931,380

เงินทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ
สําหรับบุตร 2 คน ในอีก 30 ป�

4,000,000 0.05731 4,000,000 x 0.05731
= 229,240

เงินใช้จ่ายหลังเกษียณในอีก 35 ป� 10,000,000 0.03558 10,000,000 x 0.03558 
= 355,800

รวม 1,591,551

35 ปี

30 ปี
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เห็นอะไรในตัวเลขเหล่านี้หรือไม่
ความมหัศจรรย์ของการลงทุนกำาลังจะถูกเปดเผย!!!

ความลับของการบรรลุเป้าหมายชีวิตจึงอยู่ท่ีการเร่ิมต้น
วางแผนการลงทุนให้เร็ว  เพ่ือให้เงินทำางานโดยการต่อยอด
ผลตอบแทนโดยอัตโนมัติ

เงินลงทุน

355,800
บาท

บรรลุเป�าหมายเกษียณ

10,000,000*
บาท

บรรลุเป�าหมายจัดงาน
แต่งงานและดาวน์คอนโด

1,500,000*
บาท

35 ปี

5 ปี
เงินลงทุน

931,380
บาท

อย่างไรก็ตามปัญหามีอยู่ว่า…ถ้าเราไม่มีเงินหน่ึงจำานวนท่ี
พร้อมจะมาลงทุนทันทีล่ะ  เรายังมีสิทธิท่ีจะทำาความฝันให้เป็นความ
จริงได้หรือไม่

เชือ่เถอะว่า  “ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความสำาเร็จอยู่ท่ีน่ัน”
เพียงแค่เราพยายามเก็บออมเงินมาลงทุนอย่างสมำ่าเสมอ  รับรอง
ได้ว่าเป้าหมายตลอดเส้นทางทุกช่วงวัยของชีวิต  คงไม่ไกลเกินเอื้อม

* ณ อัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี
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สำาหรับคนที่ไม่มีเงนิก้อนเป็นจำานวนเพียงพอมาลงทุนทนัที แต่พร้อมท่ีจะลงทุน
อย่างสมำา่เสมอทกุปี ตารางถัดไปนี้จะช่วยให้คำาตอบว่าทุกๆ ปี เราจะต้องเก็บเงินมา
ลงทุนเท่าใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต 

ตารางตัวคูณเพ�่อคำานวณหาเงินงวดที่ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ
เพ�่อให้มีจำานวนเงินที่เพียงพอบรรลุเป�าหมาย

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

1% 2% 3% 4% 5%

ระ
ยะ

เว
ลา

ที่ต
้อง

กา
รบ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 (ป

�)

1  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000 

2  0.49751  0.49505  0.49261  0.49020  0.48780 

3  0.33002  0.32675  0.32353  0.32035  0.31721 

4  0.24628  0.24262  0.23903  0.23549  0.23201 

5  0.19604  0.19216  0.18835  0.18463  0.18097 

6  0.16255  0.15853  0.15460  0.15076  0.14702 

7  0.13863  0.13451  0.13051  0.12661  0.12282 

8  0.12069  0.11651  0.11246  0.10853  0.10472 

9  0.10674  0.10252  0.09843  0.09449  0.09069 

10  0.09558  0.09133  0.08723  0.08329  0.07950 

15  0.06212  0.05783  0.05377  0.04994  0.04634 

20  0.04542  0.04116  0.03722  0.03358  0.03024 

25  0.03541  0.03122  0.02743  0.02401  0.02095 

30  0.02875  0.02465  0.02102  0.01783  0.01505 

35  0.02400  0.02000  0.01654  0.01358  0.01107 

40  0.02046  0.01656  0.01326  0.01052  0.00828 
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สำาหรบัคนที่ไม่มีเงนิก้อนเป็นจำานวนเพียงพอมาลงทุนทนัที แต่พร้อมท่ีจะลงทุน
อย่างสมำา่เสมอทกุปี ตารางถัดไปนี้จะช่วยให้คำาตอบว่าทุกๆ ปี เราจะต้องเก็บเงินมา
ลงทุนเท่าใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

6% 7% 8% 9% 10%

 1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000 

 0.48544  0.48309  0.48077  0.47847  0.47619 

 0.31411  0.31105  0.30803  0.30505  0.30211 

 0.22859  0.22523  0.22192  0.21867  0.21547 

 0.17740  0.17389  0.17046  0.16709  0.16380 

 0.14336  0.13980  0.13632  0.13292  0.12961 

 0.11914  0.11555  0.11207  0.10869  0.10541 

 0.10104  0.09747  0.09401  0.09067  0.08744 

 0.08702  0.08349  0.08008  0.07680  0.07364 

 0.07587  0.07238  0.06903  0.06582  0.06275 

 0.04296  0.03979  0.03683  0.03406  0.03147 

 0.02718  0.02439  0.02185  0.01955  0.01746 

 0.01823  0.01581  0.01368  0.01181  0.01017 

 0.01265  0.01059  0.00883  0.00734  0.00608 

 0.00897  0.00723  0.00580  0.00464  0.00369 

 0.00646  0.00501  0.00386  0.00296  0.00226 

วิธีการง่ายๆ เหมือนเดิมคือ เพียงแค่นำาเอาตัวคูณในตารางไปคูณด้วยจำานวน
เงินที่ต้องการในอนาคตก็จะได้คำาตอบออกมาทันที เพียงแค่ลองคำานวณตาม
ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่เกินสิบนาที เราก็จะเห็นกันทันทีว่า เป�าหมายชีวิตสามารถ
สั่งให้เป็นจริงได้ง่ายกว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ซะอีก
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ต่อไปเป็นตัวอย่างของ  นายอดออม  สมำ่าเสมอ 
ซึ่งมีอายุ  25  ปี  โดยสมมติว่า  นายอดออม  มีเป้าหมาย
เช่นเดียวกับ  นายช้อนเงิน  ช้อนทอง 

ถ้านายอดออมอยากจะมีชีวิตเหมือนดั่งใจฝัน  ก็จะ
ต้องหาเงินให้ได้ท้ังหมด  15,600,000  บาท  หรือจะต้องมีเงิน
ลงทุนก้อนหน่ึงจำานวน  1,591,551  บาท  เช่นเดียวกับนาย
ช้อนเงิน 

แต่ถึงแม้ว่านายอดออมจะเป็นคนท่ัวไปท่ีไม่มีเงินเพื่อ 
นำามาลงทุนต้ังแต่วันน้ี  นายอดออมก็สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างง่ายดาย  เพียงแค่รู้จักวางแผนออมเงินมาลงทุนอย่าง
สมำ่าเสมอในหุ้นสามัญ

เชื่อหรือไม่ว่า  ถ้าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
เป็นไปตามที่คาดหวังปีละ  10%  นายอดออมก็เพียงแค่ต้อง
นำาเงินมาลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุกๆ  ปี  ซึ่งเป็นจำานวนเงินที ่
ไม่มากเลย 
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ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเป�าหมาย นายอดออมจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร 
ลองคำานวณตามวิธีง่ายๆ ได้ดังนี้

ความรู้สึกของคุณตอนนี้ จะบอกว่ามันยอดมากใช่มั้ย 
ที่รู้ว่าการลงทุนช่วยทุ่นแรงทำางานได้อย่างมาก

35 ปี
เงินลงทุน

36,900
บาท/ปี

บรรลุเป�าหมายเกษียณ

10,000,000*
บาท

หรือ 3,075 บาท/เดือน
หรือ 100 บาท/วัน

ความลับของการบรรลุเป�าหมายชีวิตของคนธรรมดาอย่างเราๆ
ท่ีสร้างความฝ�นของชีวิตข�้นมาด้วยสองมือของตนเอง จ�งอยู่ท่ีการเริ�มต้น
วางแผนการลงทุนให้เร็ว และเพ��มเติมด้วยการอดออมอย่างสม่ำาเสมอ
แล้วเงินน้ันก็จะทำางานด้วยการต่อยอดผลตอบแทนโดยอัตโนมัติ และทำา
ให้ฝ�นของเราเป็นจริงข�น้มาได้ในท่ีสุด

เป้าหมาย เงินเป้าหมาย 
(บาท)

ตัวคูณ 
(ณ อัตราผลตอบแทน 10% ตอป)

เงินลงทุนวันนี้หนึ่งจํานวน 
(บาท)

เงินดาวน�รถยนต�คันใหม่ในอีก 3 ป� 100,000 0.30211 100,000 x 0.30211
= 30,211

เงินจัดงานแต่งงานและ
ดาวน�คอนโดมิเนียมในอีก 5 ป�

1,500,000 0.16380 1,500,000 x 0.16380
= 245,700

เงินทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ
สําหรับบุตร 2 คน ในอีก 30 ป�

4,000,000 0.00608 4,000,000 x 0.00608
= 24,320

เงินใช้จ่ายหลังเกษียณในอีก 35 ป� 10,000,000 0.00369 10,000,000 x 0.00369
= 36,900

รวม 337,131

* ณ อัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี
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แผนการออมผ่านการลงทุน 
อย่างสม่ำาเสมอ

แผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอคืออะไร 

แผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ  คือแนวทางการออม 
ด้วยการกันเงินจากรายได้หรือเงินเดือน  เป็นจ�านวนเงินเท่าๆ  กันอย่าง 
ต่อเน่ืองสม�่าเสมอทุกๆ  เดือน  แล้วน�าไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ  เพื่อ 
ต่อยอดความม่ังคัง่  ให้เงนิช่วยท�างาน  โดยเป็นการกันเงนิส่วนหน่ึงก่อนน�า
ไปใช้จ่าย  หรืออาจก�าหนดเป็นร้อยละของรายได้หรือเงินเดือน  เม่ือรายได้ 
หรือเงินเดือนเพิ่มขึ้น  จะได้ออมเพิ่มขึ้น  แทนที่จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
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อย่าลืมว่าในปัจจุบัน  การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์
ไม่ได้รับการค้ำาประกันเต็มจำานวนจากรัฐบาลอีกต่อไป
ตั้งแต่  11  สิงหาคม  2559  –  10  สิงหาคม  2561   
เงินฝากจะได้รับความคุ้มครองต่อ  1  สถาบันการเงิน 
จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นจำานวนไม่เกิน  15  ล้านบาท 
ทั้งนี้  ความคุ้มครองดังกล่าวจะค่อยๆ  ลดลงจนเหลือ 
จำานวนไม่เกิน  1  ล้านบาท ตั้งแต่  11  สิงหาคม  2563  เป็นต้นไป

ทำาไมต้องวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ

10 เหตุผลดีๆ ต่อไปน้ีจะตอบได้ว่าทำาไมเราจึงต้องวางแผน 
การออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ

สร้างวินัยในการออม 

ถ้าเรายังคงให้ค�านิยามของเงินออมว่าเป็นเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่าย 
จะพบว่าบ่อยครั้งท่ีเราน�าเงินท่ีหามาอย่างยากล�าบากไปใช้จ่ายเพ่ือ 
ตอบสนองความสุขหรือความต้องการเฉพาะหน้าในวันน้ี  ก่อนท่ีจะ 
น�ามาเก็บออม  แต่การพลิกค�านิยามเงินออมให้เป็น  “เงินท่ีกันไว้ 
ก่อนการใช้จ่าย”  หรือ  “Pay  Yourself  First”  จะช่วยท�าให้เราน�า 
เงินจ�านวนหน่ึงจากรายได้มาออมและลงทุนอย่างแน่นอน 

กระจายความเสี่ยง 

เปิดโลกทางการเงินให้กับตัวเอง  ให้รู้ว่าการเดินทางแบบนักการเงิน 
เพื่อไปยังเป้าหมายต่างๆ  ของชีวิต  ไม่จ�าเป็นต้องผ่านเงินฝากเพียง
อย่างเดียว  แต่ยังมีหนทางอื่นท่ีสามารถเป็นบันไดเล่ือนให้เราสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น

01

02
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มีความหลากหลาย
ของหลักทรัพย์ลงทุน 

คือมีทางเลือกในการต่อยอดความม่ังคั่งได้ 
อย่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นพนัธบตัรรฐับาล 
ท่ีจ่ายดอกเบี้ยสม�่าเสมอ  หุ้นกู้ภาคเอกชนที่ 
จ่ายดอกเบ้ียมากขึ้น  หุ ้นสามัญของบริษัท 
ขนาดใหญ่พื้นฐานดีท่ีเราคาดว่าโอกาสเจ๊ง 
แทบไม่มีและยังจ่ายเงินปันผลสม�่าเสมอ  หรือ 
หุ ้นสามัญของบริษัทท่ีก�าลังอินเทรนด์และ 
ดูน่าเชื่อถือ มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ดอกเบ้ียท่ีได้รับจากบัญชีเงินฝากประจ�าของธนาคารพาณิชย์ต้องถูกหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  15% 
ในขณะที่ดอกเบ้ียท่ีได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นจ�านวนเงินเกินกว่า  20,000  บาท 
ต้องถูกหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  15%  ต้ังแต่บาทแรก  แต่ถ้าเราน�าเงินออมไปลงทุนในหุ้นสามัญแล้ว 
ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลจะถูกหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  10%  ส่วนผลตอบแทนในรูปของ 
ก�าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องเสียภาษี 

TAX

03

05

เพิ่มผลตอบแทน
 

อตัราดอกเบ้ียเงนิฝากประจ�า  12  เดือนส�าหรบั 
บคุคลธรรมดาของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ 
ท่ีสุด  5  แห่ง ในปี  2559  เท่ากบั 1.37%  ต่อปี   
ในขณะท่ีในปีเดียวกัน  อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 
จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เท่ากับ   
26.26%  ต่อปี  ดังนั้น  การออมเงินผ่านบัญชี 
เงินฝากธนาคารพาณิชย์แม้จะมีความเส่ียงต�่า 
แต่ก็ได้รับอัตราผลตอบแทนน้อย  แต่การออม
เงินผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอจะส่งผลให้ 
ได้รับอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงมากขึ้น 

04
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ตื่นรู้ทางการเงินและการลงทุน 

การออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอจะท�าให้เราต้องติดตามสถานการณ์การลงทุนในตลาด 
การเงินตลอดเวลา  ท�าให้มีความต่ืนตัวในข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เพราะการบริหารความเสี่ยงทาง 
การเงินที่ดีที่สุดมักเกิดจากการมีความรู้ทางการเงินเป็นล�าดับแรก

06

ลงทุนก่อน 
ต่อยอดความมั่งคั่ง
ได้มากกว่า 

ไม่ต้องรอให้เก็บเงินได้จ�านวนมากก่อนแล้ว 
ค ่อยน�าไปลงทุน  ซึ่ งนอกจากจะเป ็นการ 
รับประกันว่าเราจะมีเงินมาลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
สม�่าเสมอทุกๆ  เดือนอย่างแน่นอนแล้ว  ยัง 
ท�าให ้ เงินออมท่ีน�ามาลงทุนก ่อนสามารถ 
ต่อยอดความม่ังคั่งได้มากข้ึนอีกด้วย  เพราะ
ย่ิงเริ่มต ้นลงทุนเร็วเท ่าไร  ก็ ย่ิงได ้รับผล
ตอบแทนทบต้นมากขึ้นเท่านั้น 

07 ต่อยอดความมั่งคั่ง
โดยไม่ต้องใช้เงินมาก 

อ�านาจการทบต้นของเงินผ่านการท�างานของ
ผลตอบแทนหรือดอกเบ้ีย  อาจท�าให้เงินออม
ท่ีมีจ�านวนเล็กน้อยกลายเป็นเงินจ�านวนมาก
ได้  จากตัวอย่างของนายอดออมจะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า  การออมผ่านการลงทุนอย่าง
สม�่าเสมอในหุ ้นสามัญหรือกองทุนรวมท่ีมี 
นโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่คาดหวังอัตรา 
ผลตอบแทนปีละ  10%  ทุกๆ  ปี  ปีละ  36,900 
บาท หรือเพียงวันละประมาณ 100 บาท เท่านั้น 
ก็สามารถท�าให้เรามีเงิน  10,000,000  บาท

08
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ต่อยอดความมั่งคั่งได้ทุกจังหวะ 

การออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอท�าให้เราสามารถลงทุนในหุ้นได้ในจ�านวนท่ีมากขึ้น 
ในภาวะตลาดที่ราคาของหลักทรัพย์ลดต�่าลง  ในทางตรงกันข้าม  ในภาวะท่ีราคาของหลักทรัพย์ 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนก็จะท�าให้หลักทรัพย์ท่ีได้ลงทุนมาอย่างสม�่าเสมอมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเช่นกัน  เราจึง 
ไม่ต้องกังวลกับการรอคอยเพื่อก�าหนดจังหวะการลงทุน

09

บรรลุเป้าหมายชีวิตอย่างอัตโนมัติ 

เหตุผลท่ีส�าคัญที่สุดว่าท�าไมเราจึงควรวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ  คือ  เรา
ทุกคนล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในชีวิตท่ีจ�าเป็นต้องใช้เงิน  ซึ่งมักเป็นจ�านวนท่ีมากเกินกว่าท่ีคนท่ัวไป
จะสามารถหามาได้ในทันที  แผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้
เราสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้อย่างอัตโนมัติ

10
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เน่ืองจากการน�าเงินลงทุนท้ังจ�านวนมาลงทุนในคร้ังเดียว
ย่อมได้รับผลตอบแทนทบต้นมากกว่าการทยอยลงทุน  เพราะ
เงินต้นในแต่ละงวดท่ีน้อยกว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้
น้อยกว่า  ท้ังน้ี  หากน�าเงินจ�านวน  120,000  บาท  มาลงทุนซื้อ
หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต่ต้นปี  2550 
แล้วถือไว้จนถึงปลายปี  2559  จะพบว่าเงินจ�านวนดังกล่าวจะ
เพิ่มขึ้นเป็น  273,268  บาท  แต่ถ้าหากน�าเงินจ�านวน  120,000 
บาท  มาทยอยลงทุนเท่าๆ  กันทุกๆ  สิ้นเดือน  เดือนละ  1,000 
บาท  เริ่มต้นต้ังแต่ส้ินเดือนมกราคม  2550  จนถึงส้ินเดือน
ธันวาคม  2559  จะพบว่าเงินจ�านวนดังกล่าวจะเพิ่มข้ึนเป็น 
192,615  บาท  เท่าน้ัน  (การค�านวณดังกล่าวยังไม่ได้ค�านึงถึง 
ผลตอบแทนจากเงินปันผล)  อย่างไรก็ตาม  ถ้าหากเราไม่ได้มี 
เงินก้อนมาลงทุน  การออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอก็ยัง
ส่งผลท�าให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายชีวิต

ข้อจำากัดในการออม 
ผ่านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ

การออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมออาจให้ผลตอบแทน 
ต่ำากว่าการลงทุนด้วยเงินจำานวนเดียวตั้งแต่วันนี้ 
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การทยอยลงทุนอย่างสม�่าเสมอทุกๆ  เดือนอาจส่งผลให ้
เราไม่ได้ซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่ต�่าท่ีสุด  เพราะการจับจังหวะ
ลงทุนเพื่อเข้าซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่ต�่าท่ีสุดจะช่วยให้ ได้รับ
อัตราผลตอบแทนมากกว่า  อย่างไรก็ตาม  เราไม่สามารถล่วงรู้ 
อนาคตได้อย่างแน่นอนว่าช่วงไหนท่ีราคาหลักทรัพย์จะต�่าสุด 
การออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอจึงช่วยให้เราไม่ต้องซื้อ
หลักทรัพย์ในราคาที่สูงที่สุดเช่นกัน

การออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ 
อาจไม่ได้ส่งผลให้ ได้รับอัตราผลตอบแทนสูงที่สุด
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ตัวอย่าง 
การออมผ่านการลงทุนอย่างสม�่าเสมอด้วยการทยอย 
น�าเงนิจ�านวน 120,000 บาท ไปลงทุนทุกๆ ส้ินเดอืนในหุ้นสามัญ 
ซึ่งมีราคาซื้อขายในแต่ละเดือนตามตาราง ทั้งนี้ ราคาซื้อขาย 
เฉลี่ยทั้งปีของหุ้นดังกล่าวเท่ากับ 11.74 บาท/หุ้น

การลงทุนทั้งจำานวนในเดือน 
มกราคม ทำาให้สามารถลงทุนในหุ้นได ้

10,000 หุ้น (=120,000/12)  
โดยมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 บาท  
เมื่อสิ้นสุดการลงทุนในเดือนธันวาคม
ทำาให้มีผลกำาไรเท่ากับ 13,000 บาท  
( = 13.30 x 10,000 – 120,000)

การลงทุนทั้งจำานวนในเดือนกรกฎาคม 
ทำาให้สามารถลงทุนในหุ้นได้ 11,428 หุ้น 
( =120,000/10.50) โดยมีต้นทุนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.50 บาท เมื่อสิ้นสุดการลงทุน

ในเดือนธันวาคมทำาให้มีผลกำาไร 
เท่ากับ 31,992 บาท  

( = 13.30 x 11,428 – 120,000)

การลงทุนทั้งจำานวนในเดือนธันวาคม 
 ทำาให้สามารถลงทุนในหุ้นได้ 9,023 หุ้น 
( =120,000/13.30) โดยมีต้นทุนเฉลี่ย
เท่ากับ 13.30 บาท เมื่อสิ้นสุดการลงทุน

ในเดือนธันวาคมทำาให้มีผลกำาไร 
เท่ากับ 0 บาท  

( = 13.30 x 9,023 – 120,000)

การทยอยลงทุนอย่างสม่ำาเสมอทุกๆ เดือน ทำาให้สามารถลงทุนในหุ้นได้ 10,260 หุ้น  
โดยมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 11.70 บาท ( =120,000/10,260) เมื่อสิ้นสุดการลงทุนใน 
เดือนธันวาคม ทำาให้มีผลกำาไรเท่ากับ 16,458 บาท (= 13.30 x 10,260 – 120,000)

เดือน ราคาหุ้น เงินลงทุน จำานวน
หุ้น

มกราคม 12.00 10,000 833

กุมภาพันธ์ 12.20 10,000 820

มีนาคม 11.40 10,000 877

เมษายน 11.80 10,000 847

พฤษภาคม 11.30 10,000 885

มิถุนายน 10.90 10,000 917

กรกฎาคม 10.50 10,000 952

สิงหาคม 11.00 10,000 909

กันยายน 12.00 10,000 833

ตุลาคม 12.00 10,000 833

พฤศจิกายน 12.50 10,000 800

ธันวาคม 13.30 10,000 752
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จะเห็นได้ว่าหากสามารถลงทุนในเดือนกรกฎาคมซึ่ง
เป็นจังหวะที่ราคาหุ้นลดลงต�่าท่ีสุด  เราก็จะได้ผลก�าไรสูงท่ีสุด
อย่างไรก็ตาม  เม่ือหลายคนเห็นราคาหุ ้นลดต�่าลงในเดือน
กรกฎาคมก็อาจตัดสินใจหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นดังกล่าว 

ถึงแม้การทยอยลงทุนอย่างสม�่าเสมออาจส่งผลท�าให้ไม่
สามารถซ้ือหุ้นด้วยต้นทุนท่ีต�่าท่ีสุด  แต่ก็ช่วยให้ไม่ต้องซื้อหุ้น 
ด้วยต้นทุนท่ีสูงท่ีสุดเช่นกัน  และจากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ถ้าหากเปรยีบเทียบกนั  ต้นทุนเฉล่ียของการลงทุนอย่างสม�า่เสมอ 
ก็ต�่ากว่าราคาเฉลี่ยของหุ้นดังกล่าว
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4 Steps ง่�ยๆ 
สร้างแผนการออม

ผ่านการลงทุนอย่างสม�า่เสมอ

เมื่อเรารู้แล้วว่าตลอดเส้นทางชีวิต
ทุกช่วงวัยล้วนแล้วแต่มีเป�าหมายที่ต้องบรรลุ 

การพิชิตเป้าหมายชีวิตจึงต้องเริ่มต้นด้วย
การคำานวณจำานวนเงินที่เพียงพอให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งอาจเป็นจำานวนเงินเกินกว่าที่เราจะลงแรงหาได้เอง 
การลงทุนให้เงินช่วยทำางานอีกแรง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย
ที่จะทำาให้เป้าหมายกลายเป็นความจริง  สงสัยแล�วใช่มั้ยว่า 
ถ้าอยากสร้างแผนการออมผ่านการลงทุนอย่าง
สมำ่าเสมอต้องทำาอย่างไร

1. สำารวจตนเอง

2. จัดทำาแผนการออม

3. เริ�มออมตามแผน

4. ทบทวนและปรับปรุง
  แผนอย่างสม่ำาเสมอ

4 
ขั้นตอนง่ายๆ  ที่จะ
ช่วยให้เราสร้าง
แผนการออมผ่าน

การลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ
ได้ด้วยตัวเอง
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หลายคนคงเคยได้ยินว่า  รู้เขา  รู้เรา  รบร้อยครั้ง  ชนะร้อยครั้ง  การ
พิชิตเป้าหมายชีวิตก็เหมือนกับการทำาสงครามในตลาดการเงินท่ีต้องเร่ิมต้น
ด้วยการทำาความรู้จักตนเอง  หลังจากนั้นเราถึงจะรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนหรือ 
ข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขก่อนออกรบ  และอาวุธในตลาดการเงินแบบไหนท่ี
จะเหมาะกับมือเรา

สำ�รวจตนเอง

รู้เป้าหมาย รู้สถานะ
การเงิน

รู้ข้อจำากัดและ 
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

รู้วิธี
จัดพอร์ต
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ลองมากำาหนดเป�าหมายชีวิตที่ต้องการพิชิตลงในตารางต่อไปนี้

รู้เป��หม�ย

การรู้เป้าหมายจะทำาให้เรารู้ว่าแผนการลงทุนสำาหรับเป้าหมายดังกล่าว
สามารถรับความเส่ียงได้มากน้อยเพ�ยงใด  และเรามีเวลานานแค่ไหนเพ่ือให้เงินช่วย
ทำางาน  หลังจากน้ัน  เราถึงจะตัดสินใจได้ว่าหลักทรัพย์ประเภทไหนที่จะเป็นเครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายที่ต้องการ

เป�าหมายที่ เป�าหมาย ลําดับความ
สําคัญ

ระยะเวลาที่ต�องการ
บรรลุเป�าหมาย

จํานวนเง�นที่ต�องการ
บรรลุเป�าหมาย

เป�าหมายระยะสั้น (ไม�เกิน 3 ป�) เช�น การดาวน�รถ การท�องเที่ยวต�างประเทศ การจัดงานแต�งงาน ฯลฯ

     

     

     

เป�าหมายระยะปานกลาง (3 - 7 ป�) เช�น การดาวน�บ�าน การศึกษาต�อ ฯลฯ

เป�าหมายระยะยาว (เกินกว�า 7 ป�) เช�น การศึกษาบุตร การใช�ชีว�ตหลังเกษียณ ฯลฯ
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รู้สถ�นะก�รเงิน

หลังจากกำาหนดเป้าหมายท่ีต้องการพิชิตแล้ว  ขั้นตอนถัดไป  เราต้องมา 
สำารวจกันต่อว่า  มีเสบียงพร้อมที่จะเดินทางไปตามแผนทางการเงินได้มากน้อย
เพียงใด

การสำารวจความพร้อมก่อนท่ีจะวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่าง 
สมำ่าเสมอ  จึงต้องเริ่มด้วยการตรวจสอบสินทรัพย์และหน้ีสินท้ังหมดท่ีมีอยู ่ใน
ปัจจุบัน  รวมทั้งต้องตรวจสอบแหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือ 
คาดการณ์กระแสเงินสดสุทธิท่ีจะมีในอนาคตท่ีสามารถนำามาใช้เป็นเงินลงทุน 
เพิ่มเติมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เครือ่งมือสำาคญัในการสำารวจสถานะทางการเงนิของบุคคลด้วยการรวบรวม 
ข้อมูลสินทรัพย์  (Assets)  และหน้ีสิน  (Liabilities)  ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะบ่งบอก 
ถึงความม่ังคั่งสุทธิ  (Net  worth)  ท่ีเป็นของเราจริงๆ  เรียกว่า  “งบดลุส่วนบุคคล” 
หรืองบแสดงความมัง่คัง่สุทธิส่วนบุคคล  (Personal  balance  sheet  or  personal 
statement  of  net  worth) 

ส่วนเครือ่งมือสำาคญัในการสำารวจรายได้และรายจ่ายของบุคคลเพือ่กำาหนด 
เงินออมเงินลงทุนเพิ่มเติมอย่างสมำ่าเสมอท่ีเหมาะสม  เรียกว่า  “งบกระแสเงินสด
ส่วนบุคคล”  (Personal  statement  of  cash  flows)
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เปรยีบเสมือนกับการถ่ายรปู Selfie สถานะทางการเงนิของตัวเอง ณ  เวลาน้ัน
ซึ่งจะช่วยทำาให้รู้ว่า  เรามีสินทรัพย์  หน้ีสิน  และความม่ังคั่งสุทธิเป็นอย่างไร
บ้าง  ควรจะเพิ่ม  ลด  หรือปรับเปล่ียนสินทรัพย์ท่ีมีอย่างไรให้สถานะทาง
การเงินดีขึ้นและสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตตามท่ีต้องการ  รวมทั้ง
ยังทำาให้รู้ล่วงหน้าว่ามีหน้ีสินท่ีจะต้องชำาระคืนเมื่อไรบ้าง  เพื่อวางแผนการ
ชำาระคืนหนี้สินและแผนการลงทุนให้สอดคล้องกัน  นอกจากน้ี  การจัดทำา
งบดุลส่วนบุคคลอย่างสมำ่าเสมออย่างน้อยปีละคร้ัง  จะทำาให้เรารู้ว่าในช่วง
เวลาท่ีผ่านมา  สถานะทางการเงินของเราดีข้ึนหรือแย่ลง  และตรวจสอบได้ว่า
แผนการลงทุนท่ีวางไว้และได้ดำาเนินการตามนั้น  ทำาให้เรามีสถานะทางการเงิน
ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้มากขึ้นหรือยัง

อาจเปรียบได้กับการถ่ายคลิปวิดีโอ  ซึ่งจะบันทึกภาพเคล่ือนไหวของเราใน
อดีตเก่ียวกับรายได้และรายจ่ายท่ีเป็นเงินสดซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  ทำาให้
เห็นว่ามีรายได้เป็นกระแสเงินสดรับจากแหล่งไหนบ้าง  และเป็นกระแสเงินสด
จ่ายออกไปกับรายจ่ายอะไรบ้าง  ทำาให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตจะมีกระแส
เงินสดสุทธิเหลือมาออมผ่านการลงทุนอย่างสมำ่าเสมอเท่าไร

งบดุลส่วนบุคคล 

งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล   
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สินทรัพย์เป็นทรัพยากรต่างๆ  ท่ีเราเป็นเจ้าของหรือท่ีเรามีอยู่  ซ่ึงสามารถนำา 
ไปขายเพื่อเปล่ียนให้เป็นเงินสดหรือสามารถสร้างรายได้เป็นเงินสดให้กับเราในอนาคต 
การจดบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเรามีอยู่ควรจะบันทึกมูลค่าตามราคาตลาด  (Market 
value)  ซึ่งอาจคิดง่ายๆ  ได้ว่า  วันน้ี  หากเรานำาสินทรัพย์ดังกล่าวไปขายหรือเปล่ียนให้ 
เป็นเงินสดจะได้เงินกลับมาเป็นจำานวนเท่าใด 

สินทรัพย์ท่ีเรามีอยู่น้ันอาจมีความสามารถในการเปล่ียนให้เป็นเงินสดได้เร็วช้า 
ต่างกัน  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการจดบันทึกและวิเคราะห์  เราจึงมักเรียงลำาดับสินทรัพย์ 
ท่ีสามารถแปลงให้เป็นเงินสดได้เร็วสุดอยู่ด้านบนของงบดุล  ส่วนสินทรัพย์ท่ีแปลงให้เป็น
เงินสดได้ช้าอยู่ด้านล่างของงบดุลตามลำาดับ  ดังนี้

งบดุลส่วนบุคคล  (Personal  balance  sheet)

งบดุลส่วนบุคคล  (Personal  balance  sheet)  เป็นรายการทางบัญชี 
ท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงินของบุคคล  ท่ีพิจารณา  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง 
โดยจะแสดงถึงทรัพย์สินท่ีแต่ละบุคคลเป็นเจ้าของ  ซึ่งเรียกว่าสินทรัพย์ 
(Assets)  และแสดงถึงภาระผูกพันต่างๆ  ท่ีแต่ละคนต้องชำาระเงินคืน 
ในอนาคตซึ่งเรียกว่า  หนี้สิน  (Liabilities)  ท้ังน้ี  สินทรัพย์ในส่วนท่ี 
เหลือหลังจากหักออกด้วยหน้ีสินท้ังหมดของบุคคล  จะสะท้อนถึงความ 
ม่ังค่ังสุทธิ  (Net  worth)  ท่ีเป็นของบุคคลน้ันจริงๆ  ความสัมพันธ์ของ 
สินทรัพย์  หน้ีสิน  และความม่ังค่ังสุทธิจึงแสดงได้ในรูปของสมการต่อไปน้ี 

สินทรัพย์  (Assets)

สินทรัพย์ = หนี้สิน + คว�มมั่งคั่งสุทธิ
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คือสินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวัน  และใช้ในยามฉุกเฉินเม่ือมี 
ความจำาเป็นต้องใช้เงินสดซึ่งไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  สินทรัพย์สภาพคล่อง 
จึงต้องเปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่ายโดยที่มูลค่าไม่เปล่ียนแปลงมากนัก  ได้แก่  เงินสด 
บัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ  เช่น  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  บัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์  บัญชีเงินฝากประจำาและหลักทรัพย์ต่างๆ  ท่ีอยู่ในความต้องการของ 
ตลาด  เช่น  ต๋ัวแลกเงิน  ใบรับฝากเงินและกองทุนรวมตลาดเงิน  เน่ืองจากการ
ถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องมีความเสี่ยงตำ่า  ทำาให้ ได้รับอัตราผลตอบแทน 
ค่อนข้างน้อย  จึงไม่เหมาะที่จะมีไว้เพื่อลงทุน

เป็นสินทรัพย์ท่ีเรามีไว้เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตหรือเป็นสินทรัพย์ท่ีเราคาดหวัง
ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ได้แก่  หลักทรัพย์ต่างๆ  ในตลาดการเงิน  เช่น  พันธบัตร 
หุ้นกู้ภาคเอกชน  หุ้นสามัญ  ตราสารอนุพันธ์  และกองทุนรวมประเภทต่างๆ 
กรมธรรม์ประกันชีวิต  และเงินออมเพื่อวัยเกษียณต่างๆ  เช่น  เงินกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ  เงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพ  รวมท้ังท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ  ที่มีไว้เพื่อให้เช่าหรือขายต่อ

เป็นสินทรัพย์ที่เรามีไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำาวัน  เช่น  เครื่องประดับ  เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ยานพาหนะ  บ้านหรือคอนโดมิเนียมท่ีเราอยู่อาศัยและเป็นเจ้าของ  และของสะสม
ต่างๆ  ที่มีมูลค่า  เช่น  แสตมป์  ภาพวาด  เป็นต้น

เป็นสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้  แต่สามารถสร้างมูลค่าได้  เช่น  
สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  และหุ้นในบริษัททั่วไปท่ีเราเป็นเจ้าของและดำาเนินงานอยู่

สินทรัพย์สภาพคล่อง  (Liquid  assets  or  Monetary  assets) 01

02

03

04

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน  (Investment  assets)

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว  (Personal  possessions)

สินทรัพย์อื่นๆ  (Other  assets) 
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คือหนี้สินท่ีมีกำาหนดต้องชำาระคืนภายใน  1  ปี  นับจากวันท่ีจดบันทึกในงบดุล 
ส่วนบุคคล  ได้แก่  ยอดคงค้างจากบัตรเครดิต  ซึ่งมักมีกำาหนดชำาระคืนหนี้  
ภายใน  1  เดือน  และหน้ีสินเงินกู้อื่นๆ  ท่ีมีกำาหนดชำาระคืนภายใน  1  ปี  ซึ่งมัก 
เป็นการซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคประเภทเพ่ืออำานวยความสะดวกท่ีมีราคา 
ค่อนข้างสูง  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ทีวี  เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ

เป็นหน้ีสินท่ีมีกำาหนดระยะเวลาชำาระคืนเกินกว่า  1  ปี  นับจากวันท่ีจดบันทึกในงบดุล 
ส่วนบุคคล  เช่น  ยอดคงค้างจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  หรือ  สินเชื่อบ้าน  ฯลฯ

ความม่ังคั่งสุทธิเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่เหลือหลังจากหักออกด้วยหน้ีสินท้ังหมด 
ท่ีมี  จึงเป็นมูลค่าท่ีบ่งบอกถึงความมั่งคั่งท่ีแท้จริงของบุคคลน้ันๆ  ความม่ังคั่งสุทธิที่เปล่ียน 
แปลงไปจึงสะท้อนให้เห็นว่าเรามีสถานะการเงินที่เข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอลงและทำาให้เราสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าแผนการลงทุนที่วางไว้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 

หน้ีสินเป็นสัญญาหรือข้อผูกพันทางการเงินที่เรามีภาระต้องชำาระเงินคืนในอนาคต  ซึ่งจะถูก 
จดบันทึกโดยแบ่งตามระยะเวลาที่จะถึงกำาหนดใช้คืนเร็วและช้าตามลำาดับ  ดังนี้

หนี้สิน  (Liabilities)

ความมั่งคั่งสุทธิ  (Net  worth)

หนี้สินระยะสั้น  (Short-term  or  Current  liabilities)01

02 หนี้สินระยะยาว  (Long-term  or  Non-current  liabilities) 

73Happy Money Guide
ตอน วางแผนการออมสม�่าเสมอ



งบดุลส่วนบุคคล  (Personal  Balance  Sheet)  ณ  วันที่…  …  …  …  …  …  …  …  …  

ส�นทรัพย� (หน�วย: บาท) หนี้ส�นและความมั่งคั่งสุทธิ (หน�วย: บาท)

สินทรัพย์สภ�พคล่อง  หนี้สินระยะสั้น  

เง�นสด  ยอดคงค�างจากบัตรเครดิต  

บัญชีเง�นฝากกระแสรายวัน  หนี้ส�นเง�นกู�ระยะสั้นอื่นๆ  

บัญชีเง�นฝากออมทรัพย�  หนี้สินระยะสั้นรวม  

บัญชีเง�นฝากประจํา หนี้สินระยะย�ว 

ใบรับฝากเง�นหร�อบัตรเง�นฝาก ยอดคงค�างจากการกู�ยืมซื้อรถ 

สินทรัพย์สภ�พคล่องรวม ยอดคงค�างจากการกู�ยืมซื้อบ�าน 

สินทรัพย์เพ�่อก�รลงทุน หนี้ส�นเง�นกู�ระยะยาวอื่นๆ 

พันธบัตร/หุ�นกู� หนี้สินระยะย�วรวม 

หุ�นบุร�มส�ทธิ หนี้สินรวม 

หุ�นสามัญ คว�มมั่งคั่งสุทธิ

ตราสารอนุพันธ�

กองทุนรวมทั่วไป 

กองทุนรวมหุ�นระยะยาว (LTF)

กองทุนรวมเพ�่อการเล�้ยงชีพ (RMF)

กองทุนสํารองเล�้ยงชีพ

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

กรมธรรม�ประกันชีว�ต (มูลค�าเง�นสด)

อสังหาร�มทรัพย�ที่ไม�ได�อยู�อาศัย

สินทรัพย์เพ�่อก�รลงทุนรวม

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว

เคร�่องประดับ

มอเตอร�ไซค�

รถยนต�

บ�านที่อยู�อาศัย

ของสะสมอื่นๆ 

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวรวม 

สินทรัพย์อื่นๆ 

ส�ทธิบัตรและล�ขส�ทธิ์

หุ�นในบร�ษัทที่ดําเนินธุรกิจอยู�

สินทรัพย์อื่นๆ รวม 

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและคว�มมั่งคั่งสุทธิ
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คือ  รายการทางบัญชีท่ีบันทึกรายได้และรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 
ใดๆ  โดยจะแสดงถึงรายได้จากแหล่งต่างๆ  และรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึง 
เม่ือนำารายได้หักออกด้วยรายจ่ายก็จะเหลือเป็นกระแสเงินสดสุทธิซึ่งจะ 
ส่งผลทำาให้ความมั่งคั่งสุทธิของบุคคลในงบดุลเพิ่มขึ้นหรือลดลง

งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล   
(Personal  statement  of  cash  flows) 

รายได้หรือกระแสเงินสดรับเป็นแหล่งที่มาของเงินสดท่ีได้รับมาทั้งหมดในช่วง 
ระยะเวลาท่ีผ่านมา  ซึ่งการวางแผนการลงทุนจะต้องรู้ท่ีมาของเงินสดเพื่อใช้คาดการณ ์
จำานวนเงินที่สามารถนำามาลงทุนเพิ่มเติมได้อย่างสมำ่าเสมอในอนาคต  เม่ือรวบรวมแหล่ง 
ท่ีมาของรายได้ท้ังหมดแล้ว  ก็ควรวิเคราะห์ถึงความม่ันคงและความสมำ่าเสมอของรายได ้
รวมท้ังความแน่นอนของระยะเวลาท่ีจะได้รับเงินสด  โดยแหล่งท่ีมาของรายได้อาจแบ่งได้
ดังนี้

1. รายได้จากการจ้างงาน  เช่น  เงินเดือน  โบนัส  ค่าจ้าง  ค่าทำางานล่วงเวลา   
  ค่าคอมมิสชั่น  ค่านายหน้า

2. รายได้จากการลงทุน  เช่น  ดอกเบี้ย  เงินปันผล  ค่าเช่า

3. รายได้อื่นๆ  เช่น  มรดก  เงินคืนภาษี 

รายได้  (Income)  หรือกระแสเงินสดรับ  (Cash  inflow)
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รายจ่ายหรือกระแสเงินสดจ่าย  เป็นแหล่งที่ใช้ ไปของเงินสดท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใน 
อดีตเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ  ท้ังน้ี  เราจะบันทึกรายการใช้จ่ายใดๆ  เป็นรายจ่ายหรือ 
กระแสเงินสดจ่ายก็ต่อเม่ือมีการชำาระเป็นเงินสดในงวดดังกล่าวแล้วเท่าน้ัน  อย่างไรก็ตาม 
ค่าใช้จ่ายบางรายการถึงแม้ว่าจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด  แต่ถ้ามีการหักจากรายได้ทันทีโดยอัตโนมัติ 
ก็จะถือว่าเป็นกระแสเงินสดจ่าย  เช่น  ภาษี  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เงินสะสมกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ  เป็นต้น  ทั้งนี้  แหล่งที่ใช้ไปของรายจ่ายอาจแบ่งได้ดังนี้

รายจ่าย  (Expenditure)  หรือกระแสเงินสดจ่าย  (Cash  outflow)

เป็นแหล่งที่ใช้ ไปของเงินสดซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับเงินสดตอบแทนคืนกลับมาใน 
อนาคตมากขึ้น  ท้ังนี้  เราควรหักเงินออมและเงินลงทุนท่ีจำาเป็นต้องใช้ในการลงทุน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายออกจากรายได้ก่อน  แล้วจึงค่อยใช้จ่ายจากรายได้ในส่วนท่ีเหลือ

เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำาสมำ่าเสมอ  ซึ่งสามารถคาดการณ์จำานวนและระยะ 
เวลาท่ีต้องชำาระได้อย่างแน่นอน  รายจ่ายคงท่ีท่ีสำาคัญ  ได้แก่  ค่าเช่าต่างๆ  และ
เงินผ่อนชำาระคืนหน้ีสิน  เบ้ียประกันภัย  เบ้ียประกันชีวิต  และเงินสะสมกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ

01

02

รายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุน  (Savings  and  investments)

รายจ่ายคงที่  (Fixed  cash  outflows)
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เป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว  ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่าง 
แน่นอน  แต่เราสามารถควบคุมได้ท้ังจำานวนและระยะเวลาท่ีต้องชำาระ  รายจ่าย 
ผันแปรท่ีสำาคัญๆ  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่างๆ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าสบู่ 
ค่ายาสีฟัน  ค่าเล้ียงดูบุตร  ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ค่านำ้า  ค่าไฟ 
ค่าโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายนันทนาการ  ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว  ค่ารักษาพยาบาล 
เช่น  ค่ายา  ค่าทำาฟัน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพาหนะ  ค่าใช้จ่ายในการ 
บำารุงรักษาตนเอง  เช่น  ค่าเส้ือผ้า  ค่าเครื่องสำาอาง  ค่าอาหารเสริมวิตามิน 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  เช่น  ค่าเล่าเรียน  ค่าหนังสือ  และภาษี  รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ  เช่น  ค่าทำาบุญ  ค่าของขวัญ

03 รายจ่ายผันแปร  (Variable  cash  outflows)

รายได้สุทธิเป็นรายได้ท่ีเหลือหลังจากหักลบด้วยรายจ่ายในช่วงระยะเวลาใดๆ  ในอดีต 
ท้ังน้ี  หากรายได้สุทธิมีค ่าเท ่ากับศูนย์  แสดงว่าในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมามีรายได ้ เท ่ากับ 
รายจ่าย  แต่ถ้ารายได้สุทธิมีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือติดลบ  แสดงว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย  ทำาให้อาจต้องมีการขายสินทรัพย์หรือกู้ยืมเงินมาชดเชยรายจ่ายที ่
มากกว่ารายได้  อย่างไรก็ตาม  ถ้าหากเรามีการวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสมำ่าเสมอ 
โดยกันรายได้ก่อนใช้จ่ายเพื่อไปลงทุน  แล้วค่อยบริหารรายได้ในส่วนท่ีเหลือให้เพียงพอกับรายจ่าย 
จะส่งผลทำาให้รายได้สุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์หรือเป็นบวก  ซึ่งรายได้ส่วนเกินท่ีนำาไปออมหรือลงทุน
เพิ่มก็จะส่งผลทำาให้ความมั่งคั่งสุทธิในงบดุลเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

รายได้สุทธิ  หรือกระแสเงินสดสุทธิ  (Net  cash  flows)
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งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล  (Personal  statement  of  cash  flows)  ป�…  …  …  .

รายได� (หน�วย: บาท)

ร�ยได้จ�กก�รจ้�งง�น  

เง�นเดือน ค�าจ�าง ค�าล�วงเวลา  

โบนัส  

ค�าคอมมิสชั่น ค�านายหน�า  

ร�ยได้จ�กก�รลงทุน

ดอกเบี้ย

เง�นป�นผล

ค�าเช�า

รายได�จากการขายส�นทรัพย�

ร�ยได้อื่นๆ 

มรดก

เง�นคืนภาษี

เง�นรางวัลสลากกินแบ�งรัฐบาล

ร�ยได้รวม
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รายจ�าย (หน�วย: บาท)

ร�ยจ่�ยเพ�่อก�รออมและก�รลงทุน 

การออม

การลงทุน

ร�ยจ่�ยคงที่  

เง�นงวดผ�อนชําระส�นเชื่อรถยนต�  

เง�นงวดผ�อนชําระส�นเชื่อบ�านที่อยู�อาศัย  

เบี้ยประกันภัย  

เบี้ยประกันชีว�ต

เง�นสะสมกองทุนสํารองเล�้ยงชีพ

ร�ยจ่�ยผันแปร 

ค�าอาหาร

ค�าใช�จ�ายสาธารณูปโภค

ค�าใช�จ�ายนันทนาการ

ค�ารักษาพยาบาล

ค�าใช�จ�ายในการเดินทาง

ค�าหนังส�อ

ค�าเส�้อผ�าและค�าใช�จ�ายในการบํารุงรักษาตนเองอื่นๆ

ภาษี

รายจ�ายอื่นๆ เช�น ค�าทําบุญ ค�าของขวัญ

ร�ยจ่�ยรวม 

ร�ยได้สุทธิ
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รู้ข้อจำ�กัดและคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้

เงื่อนไขและข้อจำ�กัดในก�รลงทุน

การสร้างแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสมำา่เสมอจำาเป็นต้องรูเ้งือ่นไข 
และข้อจำากัดในการลงทุน  เพื่อให้สามารถกำาหนดประเภทรวมท้ัง 
นำา้หนกัของหลักทรพัย์แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  ท้ังน้ี  ในการวางแผน 
การลงทุนควรคำานึงถึงเงื่อนไขและข้อจำากัดต่อไปนี้

คือ  ความสามารถในการเปล่ียนหลักทรัพย์
ท่ีลงทุนอยู่ให้เป็นเงินสดในราคาท่ีเหมาะสมได้
ง่ายเม่ือมีความต้องการ  โดยถ้าหากต้องการ
สภาพคล่องสูง  ก็อาจแบ่งเงินไปลงทุนใน 
หลักทรัพย์ ท่ี มีความเส่ียงสูงในสัดส่วนท่ี 
ไม่มากนัก 

หากมีระยะเวลาการลงทุนท่ีไม่ยาวนาน  ก็อาจ 
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงตำ่า 
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความ
เส่ียงสูงน้ัน  หากผลการลงทุนไม่เป็นไปตาม
ท่ีคาดไว้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอย 
ให้หลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างนาน

01 011 2ความต้องการสภาพคล่อง 
(Liquidity  needs) 

ระยะเวลาในการลงทุน   
(Time  horizon)
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01

01

01

การสร้างแผนการออมผ่านการลงทุนอย่าง 
สมำา่เสมอก็ต้องคำานึงถงึข้อจำากัดทางกฎหมาย 
ต่างๆ  เช่น  ผู้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ 
เลี้ยงชีพได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น

อาจเกิดขึ้นเพราะความพึงพอใจหรือเงื่อนไข 
เฉพาะตัวของเรา ท่ี ไ ม่ต้องการลงทุนใน 
หลักทรัพย์บางประเภท  เช่น  ไม่ต้องการ 
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพราะมีความเส่ียง
สูง  หรือไม่ต้องการลงทุนในกิจการท่ีทำาลาย
สิ่งแวดล้อม 

4

3

5ข้อจำากัดทางกฎหมาย 
(Legal / regulatory  factors)

ภาษี 
(Tax  considerations)

ระยะเวลาในการลงทุน   
(Time  horizon)

ความต้องการพิเศษ 
(Unique  circumstances)

นักลงทุนแต่ละคนอาจมีภาระภาษีท่ีแตกต่างกัน  คนท่ีเสียภาษีมากก็อาจเลือกลงทุนในหุ้นที่จ่าย 
เงินปันผลน้อย  และเม่ือมีกำาไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ก็ไม่ต้องเสียภาษี  นอกจากน้ี  หากเราต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน  ก็อาจเลือก 
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ระดับก�รยอมรับคว�มเสี่ยง  (Risk  tolerance)

การสร้างแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสมำ่าเสมอนั้นจำาเป็นต้อง
รู้ว่าตนเองจะยอมรับความเส่ียงได้มากน้อยแค่ไหน  เพ่ือค้นหาแผน

ท่ีเหมาะกับตนเองมากท่ีสุด  แผนการลงทุนท่ีดีจึงต้องเป็นแผนท่ีทำาให้เราทานอิ่มและ
นอนหลับ  น่ันหมายความว่า  ต้องมีอัตราผลตอบแทนที่ทำาให้เราบรรลุเป้าหมายและ
อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ีเรายอมรับได้  เม่ือลงทุนไปแล้วก็ยังสามารถดำาเนินชีวิต
ประจำาวันได้ตามปกติ

ระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง (Ability  to  take  risk) 
อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 

•  อายุ  (Age)  บุคคลท่ีมีอายุน้อยมักสามารถรับความเส่ียงได้สูง 
เน่ืองจากเงินลงทุนยังเป็นจำานวนไม่มากนักและยังมีเวลาในการ
ทำางานหาเงินใหม่ได้อีกนาน  ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบ
ไม่มากนัก  ในทางตรงกันข้าม  บุคคลท่ีมีอายุมากจะสามารถรับ
ความเสี่ยงได้ตำ่า  เน่ืองจากหากสูญเสียเงินลงทุนไป  จะมีระยะเวลา
ในการหาเงินมาทดแทนได้ไม่นานมากนัก

•  สถานะทางการเงิน  (Financial  status/condition)  บุคคลที่มี
สถานะการเงินท่ีดีย่อมมีความสามารถในการรับความเส่ียงได้
สูง  เพราะเม่ือแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนก็ยังมีเงินเหลืออีกส่วนหน่ึง
สำาหรับออมและใช้จ่ายตามภาระผูกพันต่างๆ  และหากผลการลงทุน
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะส่งผลกระทบไม่มากนัก 

ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่เหมาะสมอาจพ�จารณาได้จาก  2  ป�จจัยดังนี้

ความสามารถในการรับความเสี่ยง 01
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ระดับก�รยอมรับคว�มเสี่ยง  (Risk  tolerance)

ความเต็มใจในการรับความเสี่ยง (Willingness  to  take  risk) 
อาจพิจารณาจาก

•  ทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยง  ถ้าเราเข้าใจว่าความเส่ียงคือความไม่
แน่นอน  และมองว่าเป็นโอกาสที่ราคาของหลักทรัพย์อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าท่ีคาดไว้  หมายความว่า  เรามีความเต็มใจในการรับ
ความเสี่ยงในระดับหน่ึง  แต่ถ้ารู ้สึกว่าความเส่ียงเป็นโอกาสท่ีจะ
ขาดทุน  ก็แปลว่าเราเต็มใจรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างน้อย

•  ประสบการณ์การลงทุน  ถ้าหากเราไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อน  ซึ่ง
อาจเป็นเพราะความเต็มใจในการรับความเสี่ยงยังไม่สูงนัก  ก็อาจ
ไม่เหมาะท่ีจะเร่ิมต้นลงทุนในหุ้นในสัดส่วนของเงินลงทุนที่สูง  แต่ถ้า
เรามีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นสามัญมายาวนาน  ก็สะท้อนว่า
เราเป็นคนที่มีความเต็มใจในการรับความเสี่ยงสูง

•  รูปแบบของผลตอบแทนที่ต้องการ  ถ้าเราต้องการผลตอบแทน
ท่ีแน่นอนสมำ่าเสมอ  แปลว่าเรายอมรับความเส่ียงได้ตำ่า  แต่ถ้าเรา
ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบของการเพ่ิมขึ้นของราคาหลักทรัพย์
นั่นก็หมายความว่าเราเต็มใจรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง

ความเต็มใจในการรับความเสี่ยง 02

อย่างไรก็ตาม  การประเมินระดับการยอมรับ
ความเสี่ยงในการลงทุนอาจเป�นเร�่องค่อนข้างยากและ
ซับซ้อน  ในทางปฏิบัติเราจ�งอาจเลือกใช้วิธีการประเมิน
ระดับการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนจาก
แบบสอบถาม  (Questionnaire) ก็ได้
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1)  เมื่อพ�ดถึง  “ความผันผวน”  จากการลงทุน 
คุณนึกถึงอะไรเป�นอันดับแรก

a.  นี่แหละโอกาสทอง  ขึ้นก็ขาย  ลงก็ซื้อ  ได้กำาไรตั้งหลายรอบ
b.  ที่ไหนมีความผันผวน  ที่นั่นมีความไม่แน่นอน
c.  แย่แล้ว!  ถ้าราคาตก  ก็ขาดทุนสิ!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2)  สไตล์การลงทุนที่ผ่านมาของคุณเป�นแบบไหน 
(ถ้ายังไม่เคยลงทุน  ลองเลือกแบบที่ชอบดูสิ)

a.  กล้าได้กล้าเสีย  ถึงเวลาต้องยอมตัดขาดทุน  แล้วไปลุยใหม่ 
สร้างกำาไรสูงๆ

b.  ช้าแต่ชัวร์  ได้น้อยดีกว่าไม่ได้  แต่ไม่อยากขาดทุน
c.  แล้วแต่จังหวะ  แล้วแต่โอกาส  บางทีก็เสี่ยงบ้าง 

มีกำาไรพอประมาณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3)  ในความคิดของคุณ  อะไรคือสาเหตุที่ทำาให้ลงทุนแล้วขาดทุน

a.  การตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเรา
b.  เป็นเพราะความไม่แน่นอนของตลาดและภาวะการลงทุน 
c.  ก็ทั้งตัวเราและภาวะการลงทุนนั่นแหละ 

9 ข้อ
ทดสอบวัดระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของตัวคุณ
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4)  ลองหลับตาแล้วมองไปข้างหน้าในอีก  1  ป� 
คุณอยากเห็นอะไรจากเงินลงทุน

a.  ผลตอบแทนแน่นอน  5% 
b.  หวังกำาไรถึง  10%  แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุนก็ยอมได้สัก  5%
c.  หวังกำาไรถึง  20%  แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุนก็ยอมได้สัก  10%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5)  ถ้าคุณโชคดีถูกลอตเตอร�่ได้เงินรางวัล  500,000  บาท 
คุณจะนำาเงินไปลงทุนอะไร

a.  ฝากประจำาหรือพันธบัตรรัฐบาล  เงินต้นอยู่ครบ 
ผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่แน่นอน

b.  แบ่งครึ่งหนึ่งไปซื้อหุ้นสามัญ  อีกครึ่งหนึ่งไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล
c.  โชคดีแบบนี้ไม่ต้องกลัว  ซื้อหุ้นไปเลย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6)  คุณจะตัดสินใจอย่างไร  ถ้าโดนเลิกจ้างกะทันหันก่อนจองแพ็กเกจ
เที่ยวต่างประเทศแบบหรูหราซึ่งเป�นความใฝ�ฝ�นของคุณ 

a.  ยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยว  จนกว่าจะหางานใหม่ได้
b.  เปลี่ยนแผนท่องเที่ยว  ไปแบบประหยัดแทน
c.  จองโปรแกรมและไปเที่ยวตามเดิม  กลับมาค่อยว่ากัน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7)  คุณจะเลือกอย่างไร  ถ้าได้ร่วมรายการเกมโชว์  เล่นได้ถึงรอบลึกๆ 
และมาถึงทางเลือกว่าจะเล่นต่อหร�อหยุดเล่นด้วยเง�่อนไขต่างๆ

a.  หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล  30,000  บาท
b.  เล่นต่อกับคำาถาม  2  ตัวเลือก  ตอบถูกรับเงิน  60,000  บาท 

ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย
c.  เล่นต่อกับคำาถาม  4  ตัวเลือก  ตอบถูกรับเงิน  120,000  บาท 

ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย 
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8)  เพื่อนของคุณที่เก่งด้านการค้าที่ดิน  มาชวนลงทุนซื้อที่ดินด้วยกัน 
และคาดว่าราคามีโอกาสจะเพิ�มจากตารางวาละ  20,000  บาท 
เป�น  40,000  บาท  ในอีก  1  ป�ข้างหน้า  แต่ก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่
เพิ�มข�้นอยู่เหมือนกัน  โอกาสที่ราคาที่ดินจะเพิ�มข�้นเป�นแบบใด
ที่จะทำาให้คุณตัดสินใจร่วมลงทุน

a.  ถึงจะเป็นไปได้น้อย  ก็อยากลงทุนด้วย 
b.  ต้องมีความเป็นไปได้ปานกลาง  ถึงจะลงทุนด้วย
c.  ต้องเป็นไปได้มากๆ  หน่อย  ถึงจะลงทุนด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9)  คุณจะเลือกรับผลตอบแทนแบบใด  ถ้าเจ้าของธุรกิจแห่งหนึ่ง
ชวนคุณไปทำางานด้วยโดยมีเง�่อนไขระหว่างให้รับเป�นเงินเดือน
ที่แน่นอน  หร�อรับเงินเดือนน้อยหน่อยแต่มีค่านายหน้าตามผลงาน
ยอดขายที่ทำาได้     

a.  รับเงินเดือนเป็นหลัก  ค่านายหน้านิดหน่อย
b.  รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง  ค่านายหน้าอีกครึ่งหนึ่ง
c.  รับค่านายหน้าเป็นหลัก  เงินเดือนเล็กน้อย 

คำาตอบ

ข�อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a. 5 5 1 1 1 1 1 4 2

b. 3 2 3 3 3 3 3 3 3

c. 1 3 2 4 5 4 4 2 4
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รวมคะแนนจากตัวเลือกในแต่ละข้อท่ีคิดว่าตรงกับตัวเรามากท่ีสุด  แล้วมา
ดูคำาแนะนำาในการจัดพอร์ตเพื่อแบ่งสัดส่วนลงทุนไปยังสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

วัยเร��มงาน
วัยสร�าง

ครอบครัว
วัยทอง / 

วัยเกษียณ

รับความเส�่ยง
ได�มาก 

(Aggressive) 
28 – 38 คะแนน

รับความเส�่ยง
ได�ปานกลาง 
(Moderate) 

23 – 27 คะแนน

รับความเส�่ยง
ได�น�อย 

(Conservative) 
12 – 22 คะแนน

30%

25%

20%
55%

25% 35% 45%

35%
30%

45%

10%

25%
60%

25%
45%

65% 40%

40% 50%

35% 35%

60%

15%

15%

15%

15%

5%

  หุ้นสามัญ     พันธบัตรรัฐบาล     เงินฝาก / กองทุนรวมตลาดเงิน
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รู้วิธีจัดพอร์ต

คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวท่ีจะนำามาลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท  สำาหรับ 
คนที่ยังไม่มีความรู้  ไม่มีประสบการณ์  หรือไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารก็อาจให้ 
มืออาชีพมาช่วยคัดเลือกหลักทรัพย์ให้ผ่านกองทุนรวม  โดยหลักทรัพย์ที่เลือกมาลงทุน 
ในสินทรัพย์แต่ละประเภทสำาหรับแต่ละเป้าหมายอาจเป็นหลักทรัพย์ตัวเดียวกันหรือ 
แตกต่างกันก็ ได้  สำาหรับนักลงทุนท่ีต้องการได้ผลตอบแทนตามภาวะตลาดโดยรวม 
ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในเชิงรับ  (Passive  strategy) 
ที่เน้นลงทุนโดยเลียนแบบดัชนีราคาหลักทรัพย์ต่างๆ  ที่อ้างอิง

หลังจากทราบระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  เราก็จะสามารถจัดพอร์ตลงทุน  
รวมทั้งยังคาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับด้วยขั้นตอนง่ายๆ  ต่อไปนี้

คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว

คาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

01

02
คาดการณ์อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท 

โดยอาจพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับในอดีต  อย่างไรก็ตาม  แนวทางน้ี 
มีสมมติฐานว่าอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในอดีตจะต้องเกิดข้ึนอีกในอนาคต  เราจึงต้องคอย 
ติดตามว่าผลการดำาเนินงานของพอร์ตลงทุนในอนาคตเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่

กำาหนดสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท  ตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้
จากการทำาแบบทดสอบ  9  ข้อข้างต้น

03 กำาหนดสดัสว่นเงนิลงทุนในสนิทรพัย์แตล่ะประเภท
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04 ถ่วงน้ำาหนักอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท

ถ่วงนำ้าหนักอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์แต ่ละประเภทด้วย 
สัดส่วนเงินลงทุน  โดยนำาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ 
แต่ละประเภทในขั้นตอนท่ี  2  คูณด้วยสัดส่วนของเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทใน 
ขั้นตอนที่  3 

คำานวณหาอัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน  จากผลรวมของอัตราผลตอบแทน
ของสินทรัพย์แต่ละประเภทท่ีถ่วงนำ้าหนักด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในข้อท่ี  4  เน่ืองจากพอร์ต
ลงทุนของเราประกอบด้วยสินทรัพย์หลายประเภท  ซึ่งมีสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีไม่เท่ากัน 
อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของพอร์ตลงทุนจึงคำานวณได้จากค่าเฉล่ียถ่วงนำ้าหนักของ
อตัราผลตอบแทนของสินทรพัย์แต่ละประเภท

05 คำานวณหาอัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน 

สรุป 5 ขั้นตอน จัดพอร์ตง่ายๆ

คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว
โดยอาจเป็นหลักทรัพย์ตัวเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้

กำาหนดสัดส่วนเงินลงทุน
ในสินทรัพย์แต่ละประเภทตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภท
โดยอาจพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่ได้รับในอดีต

ถ่วงน้ำาหนักอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
อัตราผลตอบแทนในข้อ 2  X สัดส่วนเงินลงทุนในข้อ 3

คำานวณหาอัตราผลตอบแทนของพอร์ต
จากผลรวมของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
ที่ถ่วงน�้าหนักตามสัดส่วนเงินลงทุนแล้วตามข้อ 4

01
02
03
04
05



นายเก่งกล้า  รักครอบครัว  อยู่ในวัยสร้างครอบครัว  ทำาแบบ
ทดสอบวัดระดับการยอมรับความเส่ียงได้  35  คะแนน  เป็น

คนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มาก  จึงตัดสินใจลงทุน ดังนี้

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่มีนโยบายการลงทุนอ้างอิง 

Gov. Bond TRI*** 
ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง
ป� 2549 – 2559 เท่ากับ 5.36%*

ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน
ที่มีนโยบายลงทุนอ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำา 1 ป�เฉลี่ย

ของ 5 ธนาคารพาณิชย์
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 

ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง
ป� 2549 – 2559 เท่ากับ 1.82%*

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน
ที่มีนโยบายการลงทุนเลียนแบบ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทน

ใกล้เคียงกับ SET TRI** 
ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง

ป� 2549 – 2559 เท่ากับ 12.88%*

หุ�นสามัญ
40%พันธบัตร

รัฐบาล
45%

เง�นฝาก
15%

พอร์ตลงทุนของนายเก่งกล้า รักครอบครัว 
จ�งมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากับ

(0.45 x 5.36%) + (0.40 x 12.88%) +

(0.15 x 1.82%) = 7.84%

หมายเหตุ: * อัตราผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อป� (CAGR)

 ** ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 *** อัตราผลตอบแทนรวมพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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พอรตลงทุนที่เหม�ะสมสำ�หรับแต่ละเป�หม�ย

 ตราสารใน
ตลาดเง�น ตราสารหนี้ ตราสารทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ของพอร�ตลงทุน

เป�าหมาย 1:

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพย�แต�ละประเภท (%)        (A)

    

สัดส�วนเง�นลงทุนใน
หลักทรัพย�แต�ละประเภท                (B)     

อัตราผลตอบแทนเฉล�่ย
ถ�วงน้ําหนัก (%)                   (A) x (B)     

เป�าหมาย 2:

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพย�แต�ละประเภท (%)        (A)

สัดส�วนเง�นลงทุนใน
หลักทรัพย�แต�ละประเภท               (B)

อัตราผลตอบแทน
เฉล�่ยถ�วงน้ําหนัก (%)           (A) x (B)

เป�าหมาย 3:

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพย�แต�ละประเภท (%)        (A)

สัดส�วนเง�นลงทุนใน
หลักทรัพย�แต�ละประเภท               (B)

อัตราผลตอบแทน
เฉล�่ยถ�วงน้ําหนัก (%)           (A) x (B)
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จัดทำ�แผนก�รออม

หลังจากท่ีเราสำารวจตนเองจนรู้ว่ามีเป้าหมายทางการเงินอะไรบ้าง
แต่ละเป้าหมายต้องมีเงินเท่าไรจึงจะเพียงพอ  และต้องการจะบรรลุเป้าหมาย
เม่ือใด  ต่อด้วยการสำารวจแหล่งเงินลงทุนต้ังต้นว่ามีทรัพย์สินรายการใดบ้าง
ในงบดุลท่ีสามารถจะนำามาลงทุนต้ังต้นทันที  จากน้ันก็สำารวจงบกระแสเงินสด
ว่าจะมีเงินลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่องอย่างสมำ่าเสมอเท่าไร

ขั้นต่อไป  ก็ให้นำาเงินลงทุนท้ังหมดมาจัดสรรสำาหรับแต่ละเป้าหมาย
ในตารางต่อไปน้ี  โดยไม่จำาเป็นต้องแบ่งเงินลงทุนสำาหรับทุกๆ  เป้าหมาย
ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน  เนื่องจากต้องพิจารณาถึงจำานวนเงินที่ต้องการและความ
สำาคัญของเป้าหมายประกอบด้วย 

มูลคาสินทรัพยที่สามารถนําไปใชเปนเง�นลงทุนตั้งตน

ประเภทส�นทรัพย�ที่สามารถนํามาลงทุนตั้งต�น มูลค�า (บาท)

  

  

  

  

รวม
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เง�นลงทุนเพ�่มเติมตอเนื่องสมํ่าเสมอ

การจัดสรรเง�นลงทุนสําหรับแตละเปาหมาย

 มูลค�า (บาท)

รายได�รวม  

หัก รายจ�ายรวม  

รายได�สุทธิ  

บวก รายจ�ายเพ�่อการออมและการลงทุน  

จํานวนเง�นลงทุนเพ��มเติมต�อเนื่องสม่ําเสมอต�อป�

เป�าหมายที่ เป�าหมาย เง�นลงทุน
ตั้งต�น

เง�นลงทุน
เพ��มเติม

  

 

  

 

 

รวม
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ตารางตัวคูณเพื่อคำานวณหาจำานวนเงินที่จะได้รับในอนาคตจากการลงทุน
ด�วยเงินตั้งต�นหนึ่งจํานวน

อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

1% 2% 3% 4% 5%

ระ
ยะ

เว
ล�

ที่ต
้อง

ก�
รบ

รร
ลุเ

ป��
หม

�ย
 (

ป�)

1 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500

2 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025

3 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576

4 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155

5 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763

6 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401

7 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071

8 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775

9 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513

10 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289

15 1.1610 1.3459 1.5580 1.8009 2.0789

20 1.2202 1.4859 1.8061 2.1911 2.6533

25 1.2824 1.6406 2.0938 2.6658 3.3864

30 1.3478 1.8114 2.4273 3.2434 4.3219

35 1.4166 1.9999 2.8139 3.9461 5.5160

40 1.4889 2.2080 3.2620 4.8010 7.0400
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อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

6% 7% 8% 9% 10%

1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000

1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100

1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310

1.2625 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641

1.3382 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105

1.4185 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716

1.5036 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487

1.5938 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436

1.6895 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579

1.7908 1.9672 2.1589 2.3674 2.5937

2.3966 2.7590 3.1722 3.6425 4.1772

3.2071 3.8697 4.6610 5.6044 6.7275

4.2919 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347

5.7435 7.6123 10.0627 13.2677 17.4494

7.6861 10.6766 14.7853 20.4140 28.1024

10.2857 14.9745 21.7245 31.4094 45.2593

95Happy Money Guide
ตอน วางแผนการออมสมำ่าเสมอ



ตารางตัวคูณเพื่อคำานวณหาจำานวนเงินที่จะได้รับในอนาคตจากการลงทุน
ด�วยเงินงวดเพ��มเติมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

1% 2% 3% 4% 5%

ระ
ยะ

เว
ล�

ที่ต
้อง

ก�
รบ

รร
ลุเ

ป��
หม

�ย
 (

ป�)

1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2 2.0100 2.0200 2.0300 2.0400 2.0500

3 3.0301 3.0604 3.0909 3.1216 3.1525

4 4.0604 4.1216 4.1836 4.2465 4.3101

5 5.1010 5.2040 5.3091 5.4163 5.5256

6 6.1520 6.3081 6.4684 6.6330 6.8019

7 7.2135 7.4343 7.6625 7.8983 8.1420

8 8.2857 8.5830 8.8923 9.2142 9.5491

9 9.3685 9.7546 10.1591 10.5828 11.0266

10 10.4622 10.9497 11.4639 12.0061 12.5779

15 16.0969 17.2934 18.5989 20.0236 21.5786

20 22.0190 24.2974 26.8704 29.7781 33.0660

25 28.2432 32.0303 36.4593 41.6459 47.7271

30 34.7849 40.5681 47.5754 56.0849 66.4388

35 41.6603 49.9945 60.4621 73.6522 90.3203

40 48.8864 60.4020 75.4013 95.0255 120.7998
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อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

6% 7% 8% 9% 10%

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2.0600 2.0700 2.0800 2.0900 2.1000

3.1836 3.2149 3.2464 3.2781 3.3100

4.3746 4.4399 4.5061 4.5731 4.6410

5.6371 5.7507 5.8666 5.9847 6.1051

6.9753 7.1533 7.3359 7.5233 7.7156

8.3938 8.6540 8.9228 9.2004 9.4872

9.8975 10.2598 10.6366 11.0285 11.4359

11.4913 11.9780 12.4876 13.0210 13.5795

13.1808 13.8164 14.4866 15.1929 15.9374

23.2760 25.1290 27.1521 29.3609 31.7725

36.7856 40.9955 45.7620 51.1601 57.2750

54.8645 63.2490 73.1059 84.7009 98.3471

79.0582 94.4608 113.2832 136.3075 164.4940

111.4348 138.2369 172.3168 215.7108 271.0244

154.7620 199.6351 259.0565 337.8824 442.5926
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เมื่อรู้ถึงเงินลงทุนตั้งต้นและเงินลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ
ในแต่ละเป้าหมาย  และรู้อัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน  รวมทั้ง
รู้ระยะเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย  เราก็สามารถใช้ตารางตัวคูณ
ง่ายๆ  ข้างต้นเพื่อคำานวณหามูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับในอนาคต
สำาหรับแต่ละเป้าหมายได้

แต่หากพบว่ามูลค่าเงินลงทุนที่จะได้รับในอนาคตตำ่ากว่าจำานวนเงินที่
ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  เราก็อาจจะต้องเพิ่มเงินลงทุนตั้งต้น
จากทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน  หรืออาจจะต้องเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติม
จากการหารายได้เพิ่มหรือลดรายจ่ายเพื่อให้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งอาจต้องเพิ่มระดับการยอมรับความเสี่ยงโดยการปรับเพิ่ม
สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับอัตราผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น 

แต่ถ้าหากการเพิ่มเงินลงทุนและการเพิ่มระดับการยอมรับความเสี่ยง
ยังไม่สามารถทำาให้เราบรรลุเป้าหมายได้  ก็อาจต้องเลื่อนระยะเวลา
ในการบรรลุเป้าหมายออกไปหรือปรับลดจำานวนเงินเป้าหมายลง
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อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ  ………  %  (ต่อปี)

ระยะเวลาในการลงทุน    ………  ปี

จำานวนเงินลงทุนตั้งต้น    ………  บาท

ตัวคูณมูลค่าอนาคตจากการลงทุนด้วยเงินตั้งต้นหนึ่งจำานวน  ……… 

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคตจากเงินลงทุนตั้งต้น  ………  บาท

จำานวนเงินลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่องสมำ่าเสมอต่อปี  ………  บาท 

ตัวคูณมูลค่าอนาคตจากการลงทุนด้วยเงินงวดเพิ่มเติม      ……… 

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคตจากเงินงวดเพิ่มเติม          ………  บาท

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคต  ………  บาท

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ  ………  %  (ต่อปี)

ระยะเวลาในการลงทุน    ………  ปี

จำานวนเงินลงทุนตั้งต้น    ………  บาท

ตัวคูณมูลค่าอนาคตจากการลงทุนด้วยเงินตั้งต้นหนึ่งจำานวน  ……… 

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคตจากเงินลงทุนตั้งต้น  ………  บาท

จำานวนเงินลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่องสมำ่าเสมอต่อปี  ………  บาท 

ตัวคูณมูลค่าอนาคตจากการลงทุนด้วยเงินงวดเพิ่มเติม      ……… 

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคตจากเงินงวดเพิ่มเติม          ………  บาท

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคต  ………  บาท

เป้าหมาย  1  : 

เป้าหมาย  2  : 
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เป้าหมาย  3  : 

เริ�มออมต�มแผน

แผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสมำา่เสมอก็เปรียบเสมือนกับ  Google
Maps  ท่ีช่วยคณุค้นหาหนทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการพาตัวเองไปยังเป้าหมาย
ท่ีต้องการ  แต่จะมีประโยชน์อะไร  หากเราท้ิงแผนการออมให้อยู่เฉยๆ  เราควร
ต้องรีบออมและลงทุนทันที  เพื่อให้พลังมหัศจรรย์ของ  “เงินต้น  เวลา  และ
อัตราผลตอบแทน”  ทำางานให้เราได้มากที่สุด

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ  ………  %  (ต่อปี)

ระยะเวลาในการลงทุน    ………  ปี

จำานวนเงินลงทุนตั้งต้น    ………  บาท

ตัวคูณมูลค่าอนาคตจากการลงทุนด้วยเงินตั้งต้นหนึ่งจำานวน  ………   

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคตจากเงินลงทุนตั้งต้น  ………  บาท

จำานวนเงินลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่องสมำ่าเสมอต่อปี  ………  บาท 

ตัวคูณมูลค่าอนาคตจากการลงทุนด้วยเงินงวดเพิ่มเติม      ………   

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคตจากเงินงวดเพิ่มเติม          ………  บาท

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคต  ………  บาท
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เคยไหมท่ีขบัรถไปตาม  Google  Maps  แล้วพบว่ามีการปิดถนน 
หรือพบว่ามีเป้าหมายอื่นท่ีอยากไปมากกว่าเป้าหมายเดิม  การเดินทาง
ตามแผนทางการเงินเพื่อไปยังเป้าหมายในแผนที่ชีวิตก็เช่นกัน

บางครั้งอาจมีการเปล่ียนแปลงของตลาดการเงิน  ทำาให้อัตรา 
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้  หากใครจำาได้  ก่อนปี  2540  เรา 
เคยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์แล้วได้อัตราดอกเบ้ียกันปีละเป็น 
สิบเปอร์เซ็นต์  แต่วันน้ีเกือบจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์  ถ้าเราวางแผน 
การออมตั้งแต่วันน้ันแล้วไม่มีการทบทวนและปรับปรุงแผน  ก็อาจ 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

นอกจากน้ัน  เราอาจมีเป้าหมายชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป  หรือ 
อาจมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายในของตัวเราเองและปัจจัยภายนอก 
ท่ีเราควบคุมไม่ได้  ทำาให้ต้องปรับเปล่ียนเป้าหมายการเงิน  ไม่ว่าจะเป็น
จำานวนเงินหรือระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมาย 

ต้นไม้ยังต้องมีการรดนำ้าพรวนดินอยู ่อย่างสมำ่าเสมอ  แผน 
การออมและการลงทุนก็ต้องการการเอาใจใส่สมำ่าเสมอเช่นกัน  แล้ว 
วันหน่ึงแผนการออมและการลงทุนท่ีดูเล็กๆ  นี้ก็อาจกลายเป็นต้นไม ้
ใหญ่ให้ร่มเงากับเราไปได้อย่างยั่งยืน

ทบทวนและปรับปรุงแผน 
อย่�งสม่ำ�เสมอ
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รู�แล�วว�า…ทําไมเราตองกําหนดเปาหมายชีวิต 
และตลอดเสนทางชีวิตทุกชวงวัยจะมีเปาหมายอะไรบาง
รู�แล�วว�า…เราจะปรับเปลี่ยนเปาหมายชีวิตใหเปนเปาหมาย
ทางการเงินไดอยางไร
รู�แล�วว�า…การออมผานการลงทุนอยางสมํ่าเสมอจะทําใหเรา
บรรลุเปาหมายทางการเงินเพื่อพิชิตเปาหมายชีวิตไดอยางไร
รู�แล�วว�า…ตองทําอะไร เพราะอะไร แตหลายคนก็ยังนึกไมออก
จริงๆ วาตองทําอยางไร

งั้นมาลองดูตัวอย�างการวางแผนการออมผ�านการลงทุน
อย�างสมํ่าเสมอว�าจะช�วยให�เราบรรลุเป�าหมายได�อย�างไร 
จะได�รู�ว�าต�องทําอย�างไร เพื่อที่จะไม�ต�องมานั่งเสียใจว�า 
รู�งี้วางแผนการออมผ�านการลงทุนอย�างสมํ่าเสมอ
ตั้งแต�วันนี้ดีกว�า

วางแผนการลงทุน 
DIY
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• นายเกษม สุขเกษียณ 

• ชายไทยวัย 25 ป 

• ปจจุบันทํางานเปนมนุษยเงินเดือนบริษัทเอกชน

• มีรายไดหลักทางเดียวจากเงินเดือน
 เดือนละ 26,915 บาท (เทากับรายไดเฉลี่ยของ
 ครัวเรือนไทยจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
 และสังคมของครัวเรือน ป 2558 
 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ)

นายเกษมยังไมไดแตงงาน และไมแนใจวาจะแตงงานหรือไม รวมท้ัง
ไมแนใจวาถาแตงงานแลวจะมีลูกหรือไม และตอใหมีลูก นายเกษมก็ไมอยาก
จะเปนภาระของลูกในวันท่ีเกษียณแลว จึงตองการวางแผนใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดหลังเกษียณโดยไมตองพึ่งพาลูกหลาน ญาติพี่นอง และไม
ตองการพึ่งพารัฐหรือองคกรสาธารณกุศลตางๆ 

นายเกษมจึงเร่ิมตนจากการสํารวจตนเอง ทั้งน้ี นายเกษมไมแนใจ
วาวิถีชีวิตของตนเองจะเปนอยางไรหลังเกษียณเมือ่มีอายุครบ 60 ปบรบูิรณ
เน่ืองจากเหลือเวลาอีกถึง 35 ปกวาจะเกษียณ นายเกษมจึงคาดการณ
ในวันน้ีวานาจะตองการมีเงินใชจายหลังเกษียณ เดือนละ 21,157 บาท ซึ่ง
เทียบเคียงมาจากคาใชจายเฉล่ียของครัวเรือนไทยจากการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2558 

คาดว�าน�าจะต�องมีเง�นใช�จ�ายหลังเกษียณ

21,157
(บาท/เดือน)
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เหล�อเวลาทํางาน
อีก 35 ป�

จะมีชีว�ตหลังเกษียณ
อีก 20 ป�

หมายเหตุ: *อ�างอิงจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเร�อน พ.ศ. 2558 โดยสํานักงานสถิติแห�งชาติ

ป�จจ�บัน
อายุ 25 ป�

จะเกษียณ
เมื่ออายุ 60 ป�

จะส��นอายุขัย
เมื่ออายุ 80 ป�

นายเกษมไมดื่มแอลกอฮอล ไมสูบบุหร�่ ไมเลนการพนัน รวมท้ัง
คาดวาหลังเกษียณคงไมมีรายไดถึงเกณฑตองเสียภาษี จึงหักคาใชจาย
ดังกลาวท่ีไมจําเปนออกไปอีกเดือนละ 518 บาท* ทําใหมีความตองการเง�น
ใชจายหลังเกษียณเดือนละ 20,639 บาท หร�อปละ 247,668 บาท 

อย�างไรก็ตาม นายเกษมคาดว�าในแต�ละป�จะมีการทบทวนแผน
การเง�นเพ�่อวัยเกษียณ โดยจะพ�จารณาทบทวนค�าใช�จ�ายท่ีต�องการใช�หลัง
เกษียณเพ�่อปรับแก�ให�ใกล�เคียงกับว�ถีชีว�ตที่ต�องการให�มากที่สุด
  

นายเกษมคาดการณอายุขัยตนเองโดยเทียบเคียงกับชายไทยคน
อื่นๆ ซึ่งใชขอมูลจากสารประชากร โดยสถาบันว�จัยประชากรและสังคม 
มหาว�ทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2560 ซึ่งคาดวาผูชายไทยท่ีอายุ 60 ป จะ
มีชีว�ตอยูตอไปไดอีกเทากับ 20.2 ป นายเกษมจึงคาดวาตนเองอาจจะอยู
ตอไปหลังเกษียณ 20 ป จนสิ�นอายุขัยเมื่อมีอายุ 80 ป

หักค�าใช�จ�าย
ที่ไม�จําเป�นออก

เดือนละ 518 บาท

เป�าหมาย : 
ต�องการใช�จ�ายหลังเกษียณ

เดือนละ 20,639 บาท 
หร�อป�ละ 247,668 บาท

คาดว�าน�าจะต�อง
มีเง�นใช�จ�ายหลังเกษียณ
เดือนละ 21,157 บาท 
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นายเกษมจ�งกําหนดเป�าหมายเกษียณโดยต�องการมีเง�นจํานวน

13,938,260 บาท 
(= 696,913 บาท x 20 ป�) 

ณ วันที่เกษียณ ในอีก 35 ป�ข�างหน�า

นอกจากน้ี นายเกษมยังคาดการณอัตราเง�นเฟอในอนาคตจาก
อัตราเง�นเฟอเฉล่ียในอดีตต้ังแตหลังว�กฤตตมยํากุงมาจนปจจ�บัน จาก
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบร�การท่ีบร�โภคโดยท่ัวไปทุกกลุม
รายการสินคาซ่ึงรายงานโดยธนาคารแหงประเทศไทยพบวา อัตราเง�นเฟอ
ท่ัวไปเฉล่ียต้ังแตป พ.ศ. 2542 – 2559 เทากับ 2.13% ท้ังน้ี นายเกษมได
ปองกันความเส่ียงท่ีจะมีเง�นไมเพ�ยงพอใชหลังเกษียณโดยกําหนดสมมติฐาน
อัตราเง�นเฟอเทากับ 3%

จากตารางตัวคูณเพ�่อคํานวณหาจํานวนเง�นท่ีจะไดรับในอนาคต
จากการลงทุนดวยเง�นต้ังตนหน่ึงจํานวน (หนา 94 - 95) พบวา ตัวคูณ
การเพ�่มข�้นของเง�นหน่ึงจํานวนท่ีมีอัตราการเพ�่มข�้น 3% และมีระยะเวลา 
35 ป เทากับ 2.8139 น่ันหมายความวา ณ ปแรกท่ีนายเกษมเกษียณ 
คาใชจายท่ีอางอิงอํานาจซื้อในปจจ�บันปละ 247,668 บาท จะปรับเพ�่มข�้น
เปนปละ 696,913 บาท (= 247,668 x 2.8139)

เป�าหมาย : 
ต�องการใช�จ�ายหลังเกษียณ

ป�ละ 247,668 บาท
(อํานาจซื้อป�จจ�บัน)

ตัวคูณ 2.8139
(คํานวณโดยคาดว�า

จะมีอัตราเง�นเฟ�อ 3% 
และมีเวลาอีก 35 ป�

ถึงจะเกษียณ)

ค�าใช�จ�ายที่มีอํานาจซื้อ
ในป�จจ�บัน 247,668 บาท

จะเพ��มข�้นเป�น 
696,913 บาท

ในอีก 35 ป�ข�างหน�า
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รายได�เฉล�่ย
เดือนละ 26,915 บาท

เง�นฝากธนาคารพาณิชย� 5%

มีค�าใช�จ�าย
เดือนละ 20,639 บาท

เหล�อเง�นออม
เดือนละ 6,276 บาท

หุ�นสามัญ
65%

พันธบัตร
รัฐบาล
30%

นายเกษมรูดีวาราคาสินคาหร�อบร�การตางๆ หลังเกษียณยังคง
ปรับเพ�่มข�้นตามอัตราเง�นเฟอ จึงต้ังใจวาจํานวนเง�นกองทุนเพ�่อวัยเกษียณ 
13,938,260 บาทดังกลาว จะตองถูกนําไปลงทุนอยางตอเน่ืองหลังเกษียณ
เพ�่อใหไดรับอัตราผลตอบแทนเทากับอัตราเง�นเฟอ

นายเกษมสํารวจเง�นลงทุนต้ังตนสําหรับเปาหมายเพ�่อวัยเกษียณ
จากงบดุลสวนบุคคล พบวาในปจจ�บันยังไมสามารถนําเง�นมาลงทุนไดเลย 
จึงจําเปนตองพ�่งพาเง�นลงทุนเพ�่มเติม ซึ่งในปจจ�บัน นายเกษมมีรายไดเฉล่ีย
เดือนละ 26,915 บาท และมีคาใชจายเดือนละ 20,639 บาท ทําใหมีเง�น
ออมเหลือเดือนละ 6,276 บาทท่ีจะสามารถนําไปลงทุนสําหรับเปาหมาย
ทางการเง�นตางๆ

นายเกษมทําแบบทดสอบวัดระดับการยอมรับความเส่ียงพบวา
ตนเองอยูในวัยเร�่มงานและเปนคนที่ยอมรับความเส่ียงไดมาก จึงตัดสินใจ
จัดสรรเง�นลงทุนเพ�่มเติมในอนาคตดังนี้
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นายเกษมจ�งกําหนดเป�าหมายเกษียณโดยต�องการมีเง�นจํานวน

13,938,260 บาท 
(= 696,913 บาท x 20 ป�) 

ณ วันที่เกษียณ ในอีก 35 ป�ข�างหน�า

นายเกษมคาดวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตอาจ
ใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหวางป 2549 – 2559 ดังนี้

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร�ตลงทุนดังกล�าวจ�งมีค�าประมาณ 10%

จากตารางตัวคูณเพื่อคํานวณหาเงินงวดท่ีตองลงทุนอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอเพื่อใหมีจํานวนเงินท่ีเพียงพอบรรลุเปาหมาย (หนา 52 - 53)
จะพบวาตัวคูณท่ีมีอัตราผลตอบแทน 10% และระยะเวลาการลงทุน 35 ป
มีคาเทากับ 0.00369

ดังนั้น นายเกษมจึงมีความจําเป�นต�องลงทุน
อย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอทุกๆ ป� ป�ละ…

51,432 บาท
คํานวณจาก

หรือเพียงแค�เดือนละ 4,286 บาท 
หรือเพียงแค�วันละ 143 บาท เท�านั้นเอง

ความมีวินัยในการออมดวยการลงทุนอยางสม่ําเสมอ บวกดวย
พลังมหัศจรรยของ เงินตน เวลา และอัตราผลตอบแทน จะชวยทําใหเงิน
ลงทุนเดือนละรอยกวาบาทของนายเกษมกลายเปนเงินเกือบ 14 ลานบาท
เพียงพอใหดํารงชีวิตไดตามที่เขาตองการในวัยเกษียณ

เป�าหมายเกษียณ
13,938,260 บาท

ตัวคูณ
0.00369

เง�นฝากธนาคารพาณิชย� 

1.82%
พันธบัตรรัฐบาล

5.36%
หุ�นสามัญ

12.88%
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ถ�าอยากเกษียณอย�างเกษม อย�างมีอิสรภาพทางการเง�น อย�าง
ท่ีไม�ต�องเป�นภาระให�กับใคร วันน้ีคุณก็คงต�องร�บออมเง�นผ�านการลงทุน
อย�างสม่ําเสมอเพ�่อให�มีเง�นกองทุนของตัวเองไว�ใช�หลังเกษียณ 

สรุปขั้นตอนวางแผนการออมดวยการลงทุนอยางสมํ่าเสมอของนายเกษม

1 ประมาณการคาใชจายที่ตองการหลังเกษียณตอป 247,668 บาท

2 คํานวณจํานวนปจากวันนี้จนถึงวันเกษียณ
(= 60 – 25)

35 ป

3 คาดการณจํานวนปที่จะอยูภายหลังเกษียณ
(= 80 - 60)

20 ป

4 คาดการณอัตราเง�นเฟอตอป 3%

5 หาจํานวนเงินคาใชจายที่ตองการตอป เพื่อคงอํานาจ
การซื้อใหเทากับประมาณการคาใชจายในขอ (1) 
ภายใตอัตราเงินเฟอที่คาดการณในขอ (4) 
โดยใชตัวคูณจากตารางตัวคูณเพื่อคํานวณหาจํานวนเงิน
ท่ีจะไดรบัในอนาคตจากการลงทุนดวยเงนิต้ังตนจาํนวนหน่ึง 
(ระยะเวลาที่ตองการบรรลุเปาหมาย 35 ป
 อัตราเงินเฟอ 3%)
(= 247,668 x 2.8139)

696,913 บาท

6 หาจํานวนเงินที่ตองการ ณ วันที่เกษียณ
(= 696,913 x 20)

13,938,260 บาท

7 ทําแบบทดสอบวัดระดับการยอมรับความเสี่ยง 
เพื่อทราบสัดสวนของสินทรัพยลงทุนและหาอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังของพอรตลงทุน
(หุนสามัญ = 0.65 x 12.88%
 พันธบัตรรัฐบาล = 0.30 x 5.36%
 เงินฝาก = 0.05 x 1.82%)

10%

8 หาจํานวนเงินที่ตองออมดวยการลงทุนสมํ่าเสมอในวันนี้
โดยใชตัวคูณจากตารางตัวคูณเพื่อคํานวณหาเงินงวด
ที่ตองลงทุนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อใหมีเงิน
จํานวนเพียงพอบรรลุเปาหมาย (ระยะเวลาที่ตองการ
บรรลุเปาหมาย 30 ป อัตราผลตอบแทน 10%)
(=13,938,260 x 0.00369)

51,432 บาท/ป
หร�อ 4,286 บาท/เดือน    

หร�อ 143 บาท/วัน
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