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บทที่ 1
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การเปลี่ยนแปลงที่ 1: สังคมเขาสูยุคผูสูงวัย (Aging Society) [ป 2552: ประชากร 63.5 ลานคน]

จํานวนประชากรแยกตามอายุ เปรียบเทียบป 2543 และ 2552

ที่มา  สํานักงานสถติิแหงชาติ

“จํานวนประชากรสูง

วัยเพิ่มปริมาณขึ้น

“วัยทํางานมี

ปริมาณลดลง”

“จํานวนเด็กเกิดใหมมี

ปริมาณลดลง”

ปริมาณสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย

•ปริมาณคนทาํงานเพือ่สง่ภาษีให้รัฐจะน้อยลง 

รัฐมีงบประมาณนอ้ยลง

• รัฐอาจจะไม่สามารถจดัสรรสวสัดกิารตา่งๆ 
เพือ่ดูแลประชาชนได้มากตามต้องการ

• คําถาม ใครจะเลี้ยงดูเราเมื่อเราสูงวัย

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แปล
วา "ตัวพึ่ง ตัว" แน, ถาบิดผัน
เปนอื่นไป วนเวียน พาเหียรครัน

พึ่งเขานั้น ไม "หนึ่ง" เหมือนพึ่งตัว ฯ
พุทธทาส ภิกขุ

3



4

การเปลี่ยนแปลงที่ 2: อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น

ประมาณการอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

เราอาจจะมี

อายุอีกกวา 
20 ปหลัง
เกษียณ

เราสะสมไว

เพียงพอ

หรือไม



ที่มา สํานกังานสถิติแหงชาติ
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สภาพความเปนจริงของสังคมไทยปจจุบันนี:้ 3 เพิ่ม (รายไดเพิ่ม รายจายเพิ่ม หนี้สนิเพิม่)



ขาราชการที่เปนหนี้

ปฏิบัติการ      ชํานาญการ      อาวุโส     ปฏิบัติการ   ชํานาญการ   ชํานาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ       ระดับตน    ระดับสูง ระดับตน       
ระดับสูง

“ทั่วไป” “วิชาการ” “อํานวยการ”
“บริหาร”
ผลสํารวจภาวะการครองชีพของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2553

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

เฉลี่ยรวมขาราชการทุกประเภท/ทุกตําแหนงมีหนี้ 84% เฉลี่ย 872,388 บาท/ครอบครัว

กลุมที่มีหนี้สงู



หนี้สินตอรายไดของขาราชการ

แมขาราชการจะมรีายไดมากกวารายจาย แตสัดสวนการเปนหนี้ก็เพิ่มขึ้นตอเนื่อง

รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และหนีส้ินตอรายได
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ
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สิ่งที่อาจจะเกิดขึน้กับเรา หลังเกษียณ

รายงานสํารวจประชากรสูงอายุไทยป 2550  ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ
สภาพความเปนอยู

สถานะการมีเงินเก็บออมของผูสูงอายุ

“ประมาณ 50% ของผูสูงอายุทุกกลุม 
มเีงินออมไมถึง 200,000 บาท”



แหลงรายไดของผูสงูอายุไทย (สํารวจป 2552)

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

รายไดปจจุบนัเพียงพอหรือไม (สํารวจป 2552)

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

สิ่งที่อาจจะเกิดขึน้กับเรา หลังเกษียณ



ดวยเหตุนี้เราจึงตอง
“วางแผนทางการเงิน”

และ
“การวางแผนทางการเงินคอื

การวางแผนชีวิต”

$

$
$

“If you don't know where you are going, you'll end up someplace else.
Yogi Berra”
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“เปาหมายสําคญัแหงชีวิต”

“ความมั่งคั่ง”
Wealth

“ความสุข”
Happiness

“สุขภาพ”Health“ความสงบ”
Peace of Mind

“สี่เปาหมายสําคัญแหงชีวิต ตางมีผลตอกันและกันไขว
กันไป ไขวกันมา ขาดความมั่งคั่งก็ไรความสุข มีความมัง่
คั่งไรสุขภาพแข็งแรงก็มีความทุกข... เปนสัจธรรม”
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ปรามิด
แหงการวางแผนทางการเงิน

สะสมทรัพย

กระจายทรัพย

Wealth 
Distribution

Wealth 
Accumulation

สรางฐานใหแข็งแกรง 
(รายได > รายจาย)

Wealth 
Protection

“ปรามิดแหงการวางแผนทางการเงิน เปนหลักการอมตะ เริ่มตนจากการสรางฐานการเงินใหแขง็แกรง จากนั้นนําสู
การสะสมทรัพยดวยการออม, ลงทุน, บริหารความเสี่ยง และบริหารเงินเพื่อการเกษียณ เพื่อสุดทายเราจะมีความมั่ง
คั่งเพียงพอเพื่อสงตอใหลูกหลานหรอืผูที่ตองการตอไป”
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• ทําบัญชีรายรับ-รายจาย

• บริหารหนี้
• ลดรายจาย
• เพิ่มรายได

• ออมเพิ่ม
• ลงทุน
• บริหารความเสี่ยง
• วางแผนเพือ่การ
เกษียณ

ลงทุนเสี่ยงสูง

ลงทุนเสี่ยงต่าํ

• มรดก



บทที่ 2
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“การออมคือการสะสมเงินเพื่อประโยชน์ในอนาคต และ

ยามฉกุเฉินตาม” “การออม ไมใ่ช่ การอด” การออมคือ

การได้ใช้เงินแน่นอน แต่เป็นการใช้เมือ่จาํเป็นในอนาคต

“เจ็บป่วยฉุกเฉิน”

“สร้างครอบครัว”

“สร้างฐานะ”

“ดูแลบดิา-มารดา”

“การศกึษา”



หนา: 16



25 35 45 55 65 75

ระยะตั้งตัว 

(Accumulation)

ชวงสะสมความมั่งคั่ง 

(Consolidation)

ชวงใชจายและเปนผูให 

(Spending & Gifting)

วัฎจักรความมัง่คัง่สวนบคุคล ทีม่า: Reilly, Frank K. and Brown, Keith C. Investment Analysis and Portfolio Management, P. 39

ความมั่งคั่ง

อายุ

85

ระยะเวลาทีอ่อมได

สูตรออมใหพอ

• 1/10 x อายุปจจุบัน x รายได
ตลอดป

• หา 1 เดอืน ใชเดอืนครึ่ง เก็บครึ่ง
เดือน

เคล็ดลับการออม 
“ออมเทาไรก็ได แต
ตองออมเดี๋ยวนี้!”



“ชีวิตเตม็ไปดวยความไมแนนอน เปาหมายสั่นคลอน” และ 
“ชีวิตหลงัเกษียณยังมีเสนทางใหเดนิอีกยาวไกล”

4. อุปสรรคที่ทําใหไมสามารถออมไดตามแผนที่วางไว

วันสุดทาย

ของชีวิต
เริ่ม

ทํางาน เกษียณ

ปวย

เหตกุารณไมคาดฝน 
สรางรายจายใหชวีิต

เกิดขึน้ไดเสมอ ผอน

บาน

ภาระคาใชจายจาํเปน

เกิดขึน้ตลอดเวลาเพือ่

สรางสมดุลใหชีวติ

ซื้อรถ

แตงงาน

เปนทัง้สีสัน และ
คาใชจายแหงชีวติ

กราฟแสดงสถานะทางการเงนิที่

มักผันผวนไมสมดุลระหวาง

รายรับรายจายของคนทาํงาน

ทัว่ไป

±35 ป 

ทาํงาน + 35 ป ตองบริหารเงิน
ใหเปนจึงจะมีพอใชและสํารอง

สําหรับอีก + 25 ปหลังเกษียณ

±25 ป 

อยากไปเทีย่ว

อยากเปนทีพ่ึ่งของ

ลูกหลาน

ปวย

• แกแลวใครจะเลี้ยง
• เงินไมพอใชจะทํา
อยางไร

• ถาปวยดวย จะเอา
เงินที่ไหนรักษา ฯลฯ
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ทางเลือกที่ 2: ออมกอนใช
• ขอดี: ไดออมแนๆ,  เงนิออมสามารถ
นําไปหมนุเวียนสรางรายไดเพิ่ม, มัน่ใจวา
จะมีปญหาทางการเงินในอนาคตนอย

หรือไมมีเลย

• ขอเสีย: อาจจะรูสึกอึดอัดทีม่ีเงนิเหลือใช
วันนี้ จํากัด

ทางเลือกที่ 1: ใชกอนออม
• ขอดี: ไดใชจายสบายใจ เหลือ
เทาไรคอยออม

• ขอเสีย: มักไมคอยเหลือออม มักมี
ขอแกตัวใหกับรายจาย, อาจมีปญหา
เงินไมพอใชในอนาคต

รายได

รายจาย

เงินออม

‐
=

รายได

รายจาย

เงินออม‐
=

5. ทางเลอืกในการออม



• เพิ่มรายได
• ไมมีอะไรไดมาฟรี ตองลงทนุ ลงแรง (มีฝมือ)

• ฝกอบรมอาชีพกับกบข.

• ลงทนุทางการศึกษา ทําใหมีโอกาสมีรายไดเสริม (อาท ิสอนหนังสือ)

• ลดรายจาย
• ฉลาดซื้อ

• ซื้อเฉพาะทีจ่ําเปน
• ซื้อสนิคาที่ตนทนุตอหนวยต่ํา

• ฉลาดใช
• ประหยัด
• ดูแลของใชใหอยูในสภาพดี

• ฉลาดใชชีวิต
• ซื้อ/ใชสินคาในปริมาณที่เหมาะสม ราคาพอควร
• ดูแลรางกายใหสุขภาพแข็งแรง (ลดคาใชจายรักษาพยาบาล)

• แตตองมีความสขุ อยาทรมานตนเอง

6. เคล็ดลับแกปญหา “ออมไมพอ”



นิยาม เงินเฟอคือการที่เราตองใชเงินมากขึ้นในการซื้อสินคาเทาเดิม 
ขอควรทราบเกี่ยวกับเงินเฟอ
• เงินเฟอคือศัตรูบั่นทอนคาเงิน
• กําจัดไมไดเพราะเกิดจากระบบการเงินที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไมไดเกิดจากผูออม
• วิธีเอาชนะเงินเฟอคือตองนําเงินออมไปลงทุนใหไดผลตอบแทนที่มากกวาอัตราเงินเฟอ

7. เงินเฟอ “ศัตรูสําคัญของการออม”



หนา: 22

• ทําไมถึงออมไมสําเร็จ
• ขาดวินยัในการออม
• เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ปวย เกิดคดีฟองรอง อยุัติเหตุ ฯลฯ
• ออมไดนอยเพราะเลือกออมดวยวิธีที่ใหผลตอบแทนต่าํเกินไป ไม
ชนะเงินเฟอ

• เคลด็ลับแกปญหา
• ใหธนาคารหักเงินเดือนอตัโนมตัิเพื่อออมหรอืลงทุน (LTF, RMF)

• ทําประกันเพื่อรกัษาเงินออมไมใหตองนาํมาใชเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 
จะไดรักษาเปาหมายเงินออมไวได ไมตองกูยืม และไมเปนภาระ
ผูอื่น

• ทําบัญชีรายรับ/รายจาย

8. เคล็ดลับแกปญหา “ออมไมสําเร็จ”



https://www.k‐weplan.com/ArticleFree.aspx?articleid=3082

“ทดลองทําบัญชีรายรับ-รายจายกับ K‐weplan”

9. บัญชรีายรบั-รายจาย “กลไกควบคุม กลไกชวย
ออม”



บทที่ 3
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หนา: 26

สาระสําคัญ “เปนหนี้...ใหเปน”

•สํารวจตัว...สํารวจหนี้....ใหเปน

•บริหารหนี้....ใหเปน
•จัดสรรประโยชนจากหนี้....ใหเปน



มีเงินเก็บ

มีหนีส้ิน

1. ไมมีหนี้สิน / มีเงินเก็บ
2. ไมมีหนี้สิน / ไมมีเงินเกบ็
3. มีหนี้สิน / ไมมีเงินเก็บ

สํารวจตวั...ใหเปน



สํารวจหนี้...ใหเปน

หนีท้ี่ไมสรางรายได
1.หนี้สินจําเปน และหลีกเลี่ยงไมได – คาอยู คากินประจําวัน
2.หนี้สินที่หลีกเลี่ยงไมได – คาเทอม คารักษาพยาบาล
3.หนี้สินไมจําเปนและสามารถหลีกเลี่ยงได - สินคาฟุมเฟอยทุกอยาง

หนีท้ีส่รางรายได
1.หนี้สินที่เปนทรพัยสิน – กูซื้อบาน ที่ดิน 
2.หนี้สินที่เปนการลงทุน – กูเงินมาทําธรุกิจ



บรหิารหนี้...ใหเปน



หนี้ยอดนิยม

หนี้บตัรเครดติ

หนีร้ถ

หนี้บาน



การบริหารหนี้บัตรฯ...ใหเปน
1. รวมดวยชวยกัน! ใชหนี้
2. หยุดรูด หยุดกด เดี๋ยวนี้!!
3. สรุปหนีท้ัง้หมด

4. รวมหนี้ไวที่บัตรใบเดียวที่ดอกต่ําสุด

5. เคลียรบัตรดอกสูงทนัที

6. ขายสินทรัพยที่ไมจําเปน เพื่อลดหนี้
7. เพิ่มรายได ใชลําแขงลางหนี้
8. ออม 5% ของเงินเดือน เผื่อฉุกเฉิน 
9. ใชเงนิสด เงินหมด งดซื้อ
10. ถายังไมไหว ตองประนอมหนี ้ไมหนีปญหา

1. ขอลดยอดหนีล้งบางสวน 
2. ขอขยายเวลาการชําระหนี้ 1‐2 ป 
3. ขอลดจาํนวนเงินทีต่องผอนในแตละงวด 
4. ขอใหคิดอตัราดอกเบีย้ปกตทิี่ไมผิดนัด 
5. ขอหยดุดอกเบี้ย และไมคิดดอกเบีย้ระหวางที่ผอนชาํระ 
6. ขอลดหยอนคาธรรมเนียมหรือคาปรับกรณีผิดนัดชาํระ 



เปนหนี้บัตรเครดิต...ใหเปน

1. ใชบัตรเครดิตใบเดียว และกําหนดใชแค 

15‐20% ของรายได
2. จายยอดคางชําระใหหมดทกุครั้ง

3. หามจายผิดนัด

4. ถาทําไมได....อยารูด!!!



ใชบัตรเครดิตแลวดี เพราะ....
1. ยืดระยะเวลาการจายเงินสด

2. รับสวนลดพิเศษ ทีม่ากกวา
3. สะสมคะแนนแลกของรางวัล

4. ผอนชําระ 0%
5. ไดเงินคนื Cash Back
6. สิทธิพิเศษอื่น ๆ เชน ทีจ่อดรถ เลขาสวนตัว รถลิมูซนี

ใชบัตรเครดติ...ใหเปน



เปนหนี้รถ...ใหเปน

• เลือกรถที่เราผอนไหว อยาเลือกรถที่เราอยากได
• สามีและภรรยา เงินเดือนรวมกนั 50,000 บาท อยากไดรถเกงเล็ก ๆ สักคัน ราคา 500,000.‐
• ตองเตรียมเงินดาวน 25% = 125,000 บาท ไมมี ไมซื้อ!!
• ยอดจัด 375,000 บาท ดอก 2.5% 
• ถาผอน 5 ป จาย 7,032 บาท/เดือน   ถาผอน 3 ป จาย 11,198 บาท/เดือน 
• เช็คใหชัวรวาสามารถผอนตอเดือน 25-30% ของรายได = 12,500‐15,000 บาท

ผอนไมไหว อยาซื้อ!!
• ตองสํารองเงินสดไว 10‐20% ของราคารถ = 50,000‐100,000 บาท

เผื่อกรณีฉุกเฉิน (ซอมรถ ตกงาน เสียชีวิต) รถจะไดไมหลุด ไมมี ไมซื้อ!!



• สามีและภรรยา เงินเดือนรวมกนั 50,000 บาท x 30 = สามารถซื้อบานราคา 1.5 ลานบาทได
• ตองมีเงินเก็บ 40% ของราคาบาน = 600,000 บาท ไมมี ไมซื้อ!!

เพื่อจายเงินดาวน 25% ของราคาบาน 
เพื่อจายสวนที่ขาดจากการประเมินของธนาคาร ประมาณ 10‐15%
เพื่อเปนเงินผอนรายเดือนในกรณีตกงาน หรือเสียชีวิต

• เช็คใหชัวรวาสามารถผอนตอเดือน 25‐30% ของรายได = 12,500‐15,000 บาท
 ไมชัวร ไมซื้อ!!

เปนหนี้บาน...ใหเปน



จัดสรรประโยชนจากหนี้...ใหเปน

1. กูซื้อบานเพิ่มรายได

2. เชาซื้อรถเพิ่มรายได

3. กูเงินตอยอดธุรกิจ



กูซื้อทาวนเฮาส 1 ลานบาท 
จายดาวนไป 250,000 บาท
ยอดจัด 750,000 ผอน 20 ป 
จายเงินตนรวมดอกเบี้ย เดือนละ 4,000 บาท 
ดัดแปลงเปนหองพักพรอมเฟอรนิเจอรใหเชาได 3 หอง
ปลอยเชาหองละ 2,000 บาทตอเดือน

ไดอะไร!!
1. ไดบานฟรี มีคนจายให
2. ไดกําไร 2,000 บาท ทุกเดือน
3. วันเวลาผานไป กลายเปนทาํเลทอง อาจขยับราคาเชาไดอีก
4. ปลอยขาย ไดกําไร เพราะบานราคาไมตก

กูซือ้บาน สรางรายได...ใหเปน



เชาซื้อรถมอเตอรไซค คนัละ 50,000 บาท
• ตองเตรียมเงินดาวน 25% = 12,500 บาท ไมมี ไมซื้อ!!
• ยอดจัด 37,500 บาท ดอก 2.5% 
• ถาผอน 5 ป จาย 703 บาท/เดือน   ถาผอน 3 ป จาย 1,120 บาท/เดือน

• เชา ๆ ขี่ไปทํางาน ตกเย็นเลิกงาน เขาวินเสริมรายได 2 ชั่วโมง ได 200 บาท
1 เดือน ได 4,000 บาท

ไดอะไร!!
1. มมีอเตอรไซคใชทกุวัน

2. ผูโดยสารชวยจายคารถ คาน้ํามนัใหทุกเดือน
3. มีเงนิเก็บ

เชาซื้อรถ เพิ่มรายได...ใหเปน



ไมมหีนี!้! แตกูเงินจากธนาคาร 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยปละ 10%
1 ป ตองจายดอกเบี้ยใหธนาคาร 100,000 บาท

ปรับปรุงรานขายสมตําเล็ก ๆ บนเขาใหญ
ขยายเปนรานอาหารสุดฮิป ใจกลางเขาใหญ  
รานสวย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ คนตรึม 
ทํากําไรจากวันละ 300 กลายเปน 3,000 บาท
รับเนื้อ ๆ เดือนละ 100,000 บาท

ไดอะไร!!
ครบ 1 ป ก็จายเงินตน และดอกเบี้ย ใหกับธนาคารครบถวน
ธุรกิจรานอาหารเปนของเราภายในปเดียว ดวยเงินคนอืน่

กูเงินตอยอดธรุกิจ...ใหเปน



บทที่ 4
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 การออม ไมใช การ
ฝากเงิน แตเปน การ
ลงทุน เพื่อผลตอบแทน 

(ดอกเบี้ย เงนิปนผล 
กําไรหรือขาดทุนจากการ

ลงทุน)

“การออม = การฝาก
เงิน”

“การออม = การลงทนุ
เพื่อผลตอบแทน”
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การออม การลงทุน

วัตถปุระสงค เปนการสะสมเงินเพื่อใหพอกพูนใน

ระยะสั้น เผื่อไวใชจายยามฉุกเฉิน 
เพื่อเปนการสะสมเงนิใหงอกเงยตอเนื่อง

ในระยะยาว

วิธีการ ฝากธนาคาร ลงทนุในพันธบัตร หุนกู หุน กองทนุ
รวมกองทุนสวนบุคคล กองทนุสํารอง
เลี้ยงชีพ ความเสี่ยง ต่ํา มากนอยตามประเภทและลักษณะของ

หลักทรัพยที่ลงทุน

ผลตอบแทน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย เงนิปนผล และ/หรือ ผลกําไร
หรือ ขาดทุนจากการลงทนุ

ขอไดเปรยีบ สภาพคลอง ผลตอบแทนในระยะยาวสูงกวา 
ขอเสียเปรียบ ผลตอบแทนต่ําอาจไมชนะเงนิเฟอ มีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนระยะสัน้ได 
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“ออมมากเทาใด ก็เปนการสรางฐานใหใหญมากขึ้นเทานั้น”
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ไมวาจะดอกเบี้ยนอยดอกเบี้ยมาก ยิง่ออมนานจะชวยทวีคูณของดอกเบี้ย
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ยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูง ยิ่งเรงใหเงินตนออกดอกออกผลสูงเปนเงาตามตัว
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และ 20%/ป เปนระยะเวลา 20 ป
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การฝากเงินธนาคารไมสามารถ

ชนะเงินเฟอได ตองลงทุนใหได

ผลตอบแทนสูงกวา มิฉะนั้น

มูลคาเงินจะดอยคาลง
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การลงทนุทั่วไป

เงินทุน + เครื่องจักร + แรงงาน สินคา รายได/กําไร

กิจการออก หุน หุนกู ตราสารหนี้ (รัฐ) ฯลฯ

การลงทนุทางการเงนิ คอืการลงทุนในสินทรัพยทาง
การเงินของกิจการเสมอืนวาเรา Outsource การผลิต
และการจัดการใหผูอื่นทํา รายไดและกําไร (ขาดทุน) 
ของกิจการจะถูกจัดแบงใหเราตามสัดสวนที่เราลงทุน
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หลักทรพัย บุคคลธรรมดา นิติบุคคล / 
สถาบัน

1 หุน ได ได

2 พันธบัตรรัฐบาล / หุนกู ได – มีขั้นต่ํา 
หรือผานกองทุน

ได

3 พันธบัตรออมทรัพย ได ได

4 อสังหาริมทรัพย ได ได

5 การลงทุนในตางประเทศ ได หรือผาน
กองทุน

ได
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1. จุดประสงค: ตองการเปนหุนสวนในกิจการนั้นๆ หากประสบผลสําเร็จก็จะไดกําไร

ดวย แตหากลมเหลวก็จะขาดทนุดวย

2. ผลตอบแทน: อยูในรูปของเงินปนผล และกําไรจากการเพิ่มมูลคาในตัวหุนเนื่องจากมี

ผลประกอบการดีตองเนื่อง

3. ความเสี่ยง: มีความผนัผวนดานราคาสูง แตระยะยาวแลวใหผลตอบแทนทีด่ี สามารถ

เอาชนะภยัเงินเฟอได

4. ชวงเวลาลงทนุ: เมื่อเศรษฐกิจดี ผลประกอบการก็จะดีตามสงผลใหราคาหุนปรับตัว

สูงขึ้น และราคาจะเริ่มปรับลง เมื่อเศรษฐกจิกําลังจะเริ่มถดถอย
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1. จุดประสงค: เปนเจาหนี้ ตองการผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอ

2. ผลตอบแทน: อยูในรูปของกระแสดอกเบี้ยรับ สวนตางของราคาเมื่อซือ้ขายในตลาด 

และผลตอบแทนจากดอกเบี้ยรับ

3. ความเสี่ยง: มีความผนัผวนดานราคาอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง ไดรับผลตอบแทน

ตามที่ไดตกลงไวเมื่อครบสัญญา หากลงทุนในหุนกูเอกชน ก็จะไดรับผลอบแทนที่

สูงขึ้น แตก็อาจผิดการผิดนัดชําระเงินได 

4. ชวงเวลาลงทนุ: เมื่อเศรษฐกิจดี ก็จะลดการลงทนุในสวนนี้ไปเพิ่มในการลงทุนหุน 

และเมื่อเศรษฐกิจถดถอย ก็จะขายหุนและนาํมาลงทนุในตราสารหนี้ การลงทุนใน

ทรัพยสินทั้ง 2 ประเภทนี้ถือวาเปนการกระจายความเสี่ยงการลงทุน
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1. จุดประสงค: เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนตรงในทรัพยสิน ที่ตองการ

ผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอ

2. ผลตอบแทน: อยูในรูปของกระแสเงินสดจากคาเชา และในระยะยาวนั้นได

ผลตอบแทนสวนเพิ่มจากมลูคาเพิ่มของอาคารและทีดิน

3. ความเสี่ยง: มีความผนัผวนดานราคาอยูในระดับปานกลาง เอาชนะเงนิเฟอได 

เนื่องจากคาเชาสารถปรับตามภาวะเงินเฟอได และสามารถกระจายความเสี่ยงไดอีก

ทางหนึ่งหากลงทนุรวมกับหุนและตราสารหนี้

4. ชวงเวลาลงทนุ: ไมมีสภาพคลองเทาที่ควร จําเปนตองลงทนุระยะยาว การลงทุนผาน

กองทนุรวมก็สามารถทําได
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1. ความเสี่ยงจากปจจยัทางเศรษฐศาสตรมหภาค ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ

2. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐที่กระทบตอภาคเอกชน

3. ความเสี่ยงดานจุลภาค ที่เกิดจากความสามารถในการ

ประกอบการของกิจการนั้นๆ และความเสี่ยงดานเครดิตดา

การเงินในการออกหุนกู
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โอกาสสรางผลตอบแทนสูง

ความเสี่ยงสงู

การฝากเงิน

กบัธนาคาร

พันธบัตร

ระยะสั้น

พันธบัตร

ระยะยาว

หุนกู

เอกชน

อสังหาริมทรพัย

หุนไทย

หุนตางประเทศ

การออมเพื่อการลงทุนตองคํานึงถึง

1)ความเสี่ยงที่ยอมรับได
2)ผลตอบแทน/ความสูญเสยีที่คาดวาจะไดรับ

และยอมรับได

การบริหารจดัการการลงทุนที่สําคัญ

1)การกระจายความเสี่ยง และ
2)ระยะเวลาลงทุนที่นานพอ



บทที่ 5
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หนา: 59



• เพราะยังคงตองมีภาระใชจายหลังเกษียณ แมวาเราจะเกษยีณจากงานแลว ไมได

แสดงวาเราจะเกษียณการลงทุน ไมใชวาจะใชเงินออมของตนเองอยางเดียว 

•เพราะเงนิออมอาจหมดไปไดภายในไมกี่ป หากใชไปเรือ่ยๆ โดยไมมกีารจัดการ

หรอืการวางแผนการเงนิ 

•เพราะ ณ ปจจุบัน เราอาจะมีเงินสะสมไวนอยเกินไป อาจตองเรง “ออมเพิ่ม” จะ

ไดมเีงินพอใชหลังเกษียณ

•การวางแผนการเงินเพื่อการเกษยีณจะทําใหเราสามารถเลือกชีวิตหลังเกษียณได
อยางสุขสบาย ไมเปนภาระกับลูกหลาน และยังสามารถเปนที่พึ่งของลูกหลานได

อีกดวย 
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• มีการคาํนวณสําหรับประมาณการเงินที่นาจะทําใหสามารถใชชีวิตยามเกษยีณ
ไดอยางมคีวามสุขทุกเดอืน คอื 50%-70% ของเงินเดอืนสดุทาย 

ตัวอยางเชน  นายออมเพิ่มตัง้ใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ป และคาดวาจะมีชีวิตอยู

หลังเกษียณอายุไปอีก 20 ป ถานายออมเพิม่ มคีาใชจายปจจุบัน 30,000 บาทตอ

เดอืน คาใชจายหลังเกษียณจะเทากับ 21,000 บาทตอเดอืน (70% x 30,000) หรอื

ราวๆ 252,000 บาทตอป
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“ต้องมีเป้าหมาย”



เกษียณปจจุบัน

เงินและทรัพยสินที่มี

อยูในปจจุบัน

เงินที่ตองออม ผันแปรตามเงิน/

ทรัพยสินปจจุบัน และ
ระยะเวลาที่เหลือกอนเกษียณ

• การสะสมเงนิออมกอนเกษียณ เชน เงินออมสวนตัว เงินออมกบข. ทรัพยสินเดิม รายได
ประจํา รายไดอื่น บํานาญ หัก ภาระหนี ้เปนตน 



เกษียณปจจุบัน

รวมแลวตองประมาณ 50‐70% 
ของรายไดกอนเกษียณ หรือ 70‐

100% ของรายจายกอนเกษียณ 
คูณ ระยะเวลากอนวันสุดทายของ

ชีวิต

เงินที่จะใชในอนาคตจะมมีูลคาลดลงตาม

เงินเฟอ จํานวนสํารองไวจึงตองมากขึ้นเมื่อ
เวลาผานไป

• คาดการณภาระคาใชจายหลังเกษียณ คดิถึงเงินเฟอดวย 
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เกษียณปจจุบัน

รวมแลวตองประมาณ 50‐70% 
ของรายไดกอนเกษียณ หรือ 70‐

100% ของรายจายกอนเกษียณ 
คูณ ระยะเวลากอนวันสุดทายของ

ชีวิต

เงินและทรัพยสินที่มี

อยูในปจจุบัน

เงินที่ตองออม ผันแปรตามเงิน/

ทรัพยสินปจจุบัน และ
ระยะเวลาที่เหลือกอนเกษียณ

เงินที่จะใชในอนาคตจะมมีูลคาลดลงตาม

เงินเฟอ จํานวนสํารองไวจึงตองมากขึ้นเมื่อ
เวลาผานไป

• ตรวจสอบความเพียงพอของเงินออมตอภาระคาใชจายหลังเกษียณ 
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เกษียณปจจุบัน

• หากเงินออมไมพอ  

• ออมเพิม่

• ลดคาใชจายหลังเกษียณลง

• เพิ่มอายุเกษียณ
เงินที่ตองออม ผันแปรตามเงิน/

ทรัพยสินปจจุบัน และ
ระยะเวลาที่เหลือกอนเกษียณ

ภาระคาใชจายหลังเกษียณ
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เกษียณปจจุบัน

• หากเงินออมพอ  

• ลดอายุเกษียณ
เงินที่ตองออม ผันแปรตามเงิน/

ทรัพยสินปจจุบัน และ
ระยะเวลาที่เหลือกอนเกษียณ

ภาระคาใชจายหลังเกษียณ
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หมายเหต:ุ การแบบประเมินนี้เปนเพยีงแบบประเมินอยางงายเพือ่ความเขาใจประกอบการบรรยายเทานั้น อาจมีความคลาดเคลื่อน เนือ่งจากสมมติฐาน 
เกี่ยวกบัอัตราผลตอบแทน ประมาณการรายได อายุ คาใชจาย และเงินเฟอ


