
“Why take Risks?” 
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“Risk comes from not knowing what 
you are doing” 

ความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ 
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“Investment Risk” 
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“Successful Investing is about 
managing risk, not avoiding it.” 

การลงทุนท่ีจะประสบความส าเร็จ คือการลงทุนที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไม่ใช่เลี่ยงที่จะไม่เสี่ยงเลย 
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มีเงินเหลือสะสม 50,000 บาท ท าอะไรดี 
1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 
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เป้าหมายของการสัมมนา  
1) ท าความเข้าใจหลักการของ Asset Allocation 

“Do not put all your eggs in one 

basket.” 
Warren buffet 

นิยาม 
Asset Allocation คือการจัดรวมสินทรัพย์หลากหลาย
ประเภทเพื่อการลงทุนตามระดับความเสีย่งที่เราต้องการ เพื่อ
เป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนที่เราต้องการ 

โอกาสสร้าง
ผลตอบแทน รางวัลท่ี 1  

3 ล้านบาท 

ระดับความเสี่ยง 
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เป้าหมายของการสัมมนา  
2) รู้จักสินทรัพย์ (assets) เพื่อการลงทุน 

ตราสารทุน (หุ้น) พันธบัตรรัฐบาล 
(ตราสารหนี้หรือ

บอนด)์ 

สินทรัพย์ทางเลือก 
• โภคภัณฑ์ (สินค้าเกษตร, น้้ามัน, 

เหล็ก) 
• โครงสร้างพื้นฐาน (อินฟรา) 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 
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เป้าหมายของการสัมมนา  
3) เข้าใจว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการลงทุน  ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยภายนอก ผู้ลงทุนท้าอะไรไม่ได้ แต่
สามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดโอกาสขาดทุน และเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ 

เป้าหมายของการสัมมนา  
4) เข้าใจว่า กบข. บริหารจัดการลงทุนโดยค้านึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงได้ เป็นวงจรต่างๆ 
อย่างไร 
5) ทดลองปฏิบัติ เล่นเกมลงทุน ทดลองลงทุนโดยการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
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เป้าหมายของการสัมมนา  
6) เข้าใจว่า การลงทุนที่มีความเสี่ยงเหมาะสม คือ การลงทุนที่ ก) เสี่ยงพอเหมาะ ข)มีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เราเลือกแล้ว และ ค) มีความผันผวน (sharp ratio) ที่ด ี

ก) เสี่ยง: สูงมาก  
ข) โอกาสสร้างผลตอบแทน : สูงมาก 
ค) มีความผันผวน : สูงมาก 

ก) เสี่ยง: ต่้ามาก  
ข) โอกาสสร้างผลตอบแทน : น้อยมาก 
ค) มีความผันผวน : น้อยมาก 

If you risk nothing then you risk 
everything.  

การไม่เสี่ยงเลย คือการเสี่ยงทุกอย่าง 
‘inflation’ 
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“Your Risks” 
“Building wealth is a process of 
managing risk, not ignoring it.” 

การสะสมความมั่งคั่งคือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
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เงินก้อนขั้นต่ าพึงมี (Minimum Lump sum: MLS) 
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โอกาสที่แผนลงทุนปัจจุบันจะไม่สามารถสร้างเงินก้อนขั้นต่ า 
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ตัวแปรสร้างปริมาณเงินสะสม ณ วันเกษียณ 

1. เงินส่งสะสม 
2. ผลตอบแทนการลงทุน (การจัดสัดส่วนการลงทุน หรือการเลือกแผนลงทุน) 
3. ระยะเวลาในการลงทุน 

นาย ก นาย ข ปัจจัยพิจารณาเพ่ิม 

เงินสะสม 1,000 บาท 2,000 บาท 

ฝากธนาคาร ดอกเบ้ีย 2% 1,020 บาท 2,040 บาท แน่นอน แต่แพ้เงินเฟ้อ 

กบข เฉลี่ย 6% 1,060 บาท 2,120 บาท ผันผวนได้ แต่ระยะยาว 

สหกรณ์ 10% 1,100 บาท 2,200 บาท ขึ้นกับผู้บริหาร 

เป้าหมายของการสัมมนา  
7) รับทราบว่าการออมเงินด้วยอัตราตามกฎหมาย และการลงทุนในแผนหลัก มีโอกาสสร้าง
เงินก้อนที่ไม่เพียงพอส้าหรับใช้ในวัยเกษียณ 
8) เข้าใจหลักการสะสมความมั่งคั่ง ว่ามีตัวแปรส้าคัญ 3 ตัวแปร คือเงินส่งสะสม 
ผลตอบแทนการลงทุน และระยะเวลาในการลงทุน 
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“Risk comes from not 
knowing what you are doing” 

ความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ 

ทราบหรือยังว่าเงินสะสมของเรา มีโอกาส
สร้างยอดเงินในปริมาณที่เราต้องการเมื่อ

เกษียณหรือไม ่

โปรแกรมประมาณการความเพียงพอ
เงิน ณ เกษียณ 

โปรแกรมประมาณ
ออมเพิ่ม 

โปรแกรมประมาณ
เปลี่ยนแผนลงทุน 

เป้าหมายของการสัมมนา  
9) ทราบว่า กบข. มีบริการค้านวณประมาณการ เพื่อประมาณ
การยอดเงิน ณ เกษียณ และค้านวณประมาณการออมเพิ่ม 
เปลี่ยนแผนลงทุน 
10) ทราบว่า กบข. มีบริการเปลี่ยนแผนลงทุน และบริการออม
เพิ่ม เพื่อเป็นกลไกสร้างโอกาสสะสมความมั่งคั่งและรักษาเงิน
สะสม (แผนลงทุนที่ปรับลดความเสี่ยงเมื่อใกล้เกษียณ) 
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แผนสมดุลตามอายุ 

แบบประเมินความเสี่ยงด้าน
การลงทุน และเล่นเกมลงทุน 
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“Risk comes from not 
knowing what you are doing” 

ความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ 

ทราบหรือยังว่าเรา กบข. มีแผนบริหารเงิน 
กบข. ให้ต่อเนื่องหลังเกษียณ เป็นทางเลือกที่

เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่มีภาระหนี้สิน และไม่
ต้องการบริหารเงินเอง 

โปรแกรมประมาณการออมต่อ 

เป้าหมายของการสัมมนา  
11) ทราบว่า กบข. มีบริการเปลี่ยนออมต่อ 4 รูปแบบ และ
สมาชิกสามารถทดลองค้านวณได้ว่ารูปแบบไหนจะเหมาะกับ
ตัวเองที่สุด 
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Mark Zuckerberg 
 

“The biggest risk is not taking 

any risk... In a world that 

changing really quickly, the 

only strategy that is 

guaranteed to fail is not 
taking risks. 

Bill gate 
 

“To win big, you sometimes 

need to take big risks. 
 

“สิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือการไม่เสีย่งอะไรเลย ในโลกที่การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วเช่นน้ี กลยุทธ์ที่แน่นอนว่า

ล้มเหลวคือการไม่เสีย่งเลย” 

“เพื่อที่จะให้ประสบความส้าเร็จยิ่งใหญ่ บางครั้งเราก็
ต้องเสี่ยงอย่างมาก” 



Thank you  


