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บทที่ 4 ทําใหเงินงอกเงย 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

ผลการเรียนรู 
1. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน 
2. สามารถวางแผนทางการเงินของตนเองได 
3. เขาใจแนวคิดพื้นฐานในการลงทุน 
4. รูจักทางเลือกในการลงทุนประเภทตางๆ ที่ทําใหเงินงอกเงย ไมวาจะเปนการลงทุนในทรัพยสิน 

การลงทุนในธุรกิจ หรือการลงทุนในหลักทรัพย 
5. เขาใจในปรัชญาของการลงทุน 
6. ตระหนักถึงผลประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม 

 จริงอยูที่วา เงินอาจไมไดเปนทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของเรา แตในตอนที่เราไมมีเงิน จะหาที่ไหนก็หาไมได 
ทําใหเราไมสามารถจับจายใชสอยในสิ่งตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตอนนั้นแหละที่เงินจะกลายเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมากๆ อยางไมนาเชื่อ ถึงขนาดทําใหดานอื่นๆ ในชีวิตของเราตองทุกขทรมานไปดวย ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่เราตองรูจักวิธีการวางแผนทางการเงินที่ถูกตอง ตลอดจนหนทางในการทําใหเงินที่เรามีอยูนั้นงอกเงย
ออกดอกออกผลขึ้นมา 

 
แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับคาของเงิน 
2. เห็นความสําคัญของการวางแผนทางการเงิน 
3. สามารถวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธิของตนไดอยางถูกตอง 
4. สามารถทํางบประมาณสวนบุคคลไดอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล 

 
คาของเงิน 
 เมื่อพูดถึง “เงิน” ซึ่งเปนสิ่งที่เราใชกันอยูทุกว่ีทุกวัน ยอมเปนที่ทราบกันดีวา ไมเพียงแตเงินจะเปน
สินทรัพยที่มีคุณคาในตัวของมันเองแลว หากแตยังสามารถใชในการวัดมูลคาของสินคา หรือบริการตางๆ ที่เรา
ตองการซื้อไดอีกดวย ลองคิดดูกันงายๆ วา หากเรามีเงินอยูในกระเปา แลวเดินเขาไปในรานขายอาหาร เพียงแค
ยื่นเงินแสดงใหดู แลวสงเงินใหแกผูขาย ก็สื่อความหมายที่ชัดเจนไดแลววา เราตองการซื้ออาหารจากที่รานนั้น แต
วาถาเงินที่เราสงใหไปมีมูลคานอย เราก็อาจไดแตเพียงขาวเปลาหนึ่งถวยเทานั้น ในทางกลับกัน หากเงินที่สงใหมี
มูลคามาก เราก็จะไดรับชุดอาหารที่ดีเลิศมาทานแทน จึงอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เงินสามารถบอกไดวาสินคา 
หรือบริการที่เราตองการซื้อมีมูลคามากนอยเพียงใดนั่นเอง 
 ในทางเศรษฐศาสตร เงินยังสามารถมีมูลคาเพิ่มขึ้น หรือลดลงไดอีกดวย โดยหากราคาสินคา/ บริการใน
อนาคตมีแนวโนมจะลดลง หรือที่เรียกกันวา “เงินฝด (Deflation)” ยอมสงผลใหเงินมีมูลคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะ 
ดวยจํานวนเงินเทาเดิม เราสามารถนําไปใชซื้อสินคา/ บริการไดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคา    
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สินคา/ บริการมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือเปนภาวะที่เราเรียกกันวา “เงินเฟอ (Inflation)” มูลคาของเงิน
ก็จะลดลง เนื่องจาก ดวยจํานวนเงินที่เทาเดิม เรากลับซื้อสินคา/ บริการไดในปริมาณที่ลดลง 
 
กิจกรรม: สมมติใหผูเรียนมีเงินอยูในกระเปา 100 บาท โดยหากนําไปซื้อภาพวาดในขณะนี้จะสามารถซื้อได        
1 ภาพที่ราคา 100 บาทพอดิบพอดี แตหากเราตัดสินใจที่จะเก็บเงินไวกับตนเองกอน เมื่อเวลาผานไปปรากฎวา 

 ถาราคาของภาพวาดสูงขึ้นเปน 120 บาท จะสงผลอยางไรตอมูลคาเงินของเรา 
 ถาราคาของภาพวาดลดลงเหลือ 80 บาท จะสงผลอยางไรตอมูลคาเงินของเรา 

 
 นอกจากนี้เงินยังถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบเพ่ือหามูลคาของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินสกุลหนึ่ง
กับอีกสกุลหนึ่ง โดยมูลคาของเงินตราสกุลหนึ่งๆ อาจ “แข็งคา (Appreciation)” หรือ “ออนคา (Depreciation)” 
เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ก็ได 
 
กิจกรรม: กําหนดใหขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางเงินบาท และเงินดอลลารสหรัฐมีคาเทากับ 40 บาท
ตอดอลลารสหรัฐ ใหผูเรียนลองพิจารณาเหตุการณตอไปนี้วาเปนภาวะที่เงินบาทแข็งคาขึ้น หรือออนคาลง 

 เมื่อเวลาผานไป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนเปน 45 บาทตอดอลลารสหรัฐ สงผลให 
การนําเขาสินคามีตนทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่การสงออกไปยังตางประเทศก็มีรายไดเพิ่มขึ้นตาม 

 เมื่อเวลาผานไป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนเปน 35 บาทตอดอลลารสหรัฐ สงผลให 
การนําเขาสินคามีตนทุนลดลง ในขณะที่การสงออกไปยังตางประเทศก็มีรายไดลดลงเชนกัน 

 อยางไรก็ตาม คาของเงินที่กลาวถึงขางตน ลวนแตเปนเพียงสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นตามหลักวิชาการเพื่อใหเปน
ที่ยอมรับในสังคมทั่วไปเทานั้น เงินจะมีคุณคาหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับตัวเราซึ่งเปนผูใชมันตางหากวา จะตีคามัน
อยางไร หากเราตีคาของเงินจนสูงเกินไป มองวามันคือ พระเจาผูสามารถบันดาลทุกอยางใหแกเราได จนทําใหเรา
ยึดติดกับมันมากจนลืมสิ่งอื่นๆ เราก็อาจกลายเปนคนที่ยอมทําทุกอยางเพื่อเงินโดยไมสนใจวาสิ่งที่ทํานั้นจะผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือไมถูกตองก็ตามที ในทางกลับกันหากเราไมเห็นคุณคาของเงินเลย เอาแตใชเงิน
ฟุมเฟอย สุรุยสุราย ชีวิตก็อาจจะประสบกับปญหาได 
 
  
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
เคยมีผูกลาวไววา “จงมองเงินใหเปนมิตร เพราะมิตรที่ดีควรเก็บรักษาไวใหอยูกับเรานานๆ แตอยามองเงิน
เปนศัตรู เพราะศัตรูของเราควรรีบกําจัดทิ้งไปเสียโดยเร็ว” แตหากพิจารณาคําพูดนี้ดูใหดีนาจะเพิ่มเติมอีก
สักนิดวา “และอยามองเงินเปนพระเจา เพราะไมเชนนั้นจะตกเปนทาสของเงิน”  

กิจกรรม: สมมติวาผูเรียนซึ่งใสเสื้อเช้ิตแขนยาวตัวใหมเอี่ยมเดินผานทอน้ําที่สกปรก และมีกลิ่นเหม็นมากๆ 
ปรากฎวา เหลือบไปเห็นเหรียญหาบาทจมอยูภายในทอน้ํานั้น ลองถามตัวเองวา จะกมลงไปเก็บเหรียญที่อยูในทอ
น้ําที่สกปรกนั้นหรือไม เพราะอะไร ทีนี้ขอสมมติตอวา มีขอทานที่เนื้อตัวซอมซอเดินผานมา และเห็นเหรียญตก
อยูภายในทอน้ําเชนกัน ทานคิดวาขอทานจะกมลงไปเก็บเหรียญที่อยูในทอน้ําหรือไม เพราะอะไร  
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การวางแผนทางการเงิน 
ทุกคนในโลกอยากรวย อยากหาเงินไดเยอะๆ อยากมั่งคั่ง  แตการที่จะไดมาซึ่งเงินทอง หรือความมั่งคั่งนั้น 

กลับไมใชเรื่องงายๆ เหมือนการปอกกลวยเขาปากแตอยางใด  ทั้งนี้เนื่องจากเงินไมเพียงเปนทรัพยากรที่มีคุณคา 
แตก็มีอยูอยางจํากัด (Scarcity) นั่นเอง ทั้งนี้ การที่จะไดมาซึ่งเงินทอง หรือความมั่งคั่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได ก็
ตอเมื่อเราเริ่มตนฝกฝนการมีวินัยทางการเงินใหแกตนเองเสียกอน โดยเริ่มจากการสํารวจสถานะทางการเงินของ
ตนเองวาเปนอยางไร มีอุปนิสัยการใชจายเปนอยางไรบาง หลังจากนั้นจึงดําเนินการจัดระเบียบทางการเงินวา จะ
ควบคุมการใชจายอยางไร ควรมีเงินสํารองเผื่อยามฉุกเฉินในสัดสวนเทาไร ตองเก็บออมไวใชในยามเกษียณมาก
นอยแคไหน และนาจะลงทุนในสัดสวนเทาใด ทั้งนี้การวางแผนทางการเงินที่ดีจะเปนหนทางที่นําไปสูความมั่งคั่ง
ตามที่เราปรารถนาไวในที่สุดนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
กอนวางแผนทางการเงิน สิ่งที่เราตองรูมีดังนี้ 

• การวางแผนทางการเงินจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีการตั้งเปาหมายอยางเปนระบบ 

• อยาผัดวันประกันพรุง ควรเริ่มตนวางแผนทางการเงินในทันที  

• ไมตองรอใหเปนหนี้ทวมตัว เกษียณอายุ หรือเกิดมรสุมชีวิตขึ้นกับตนเองเสียกอนจึงคอยลงมือ
วางแผนทางการเงิน 

• เปลี่ยนทัศนคติที่วา เฉพาะคนรวยเทานั้นที่ตองวางแผนทางการเงิน ทั้งๆ ที่จริงแลวทุกคนควรมีการ
วางแผนทางการเงินของตนเอง 

• การวางแผนทางการเงินไมใชสิ่งที่ตองวาจางที่ปรึกษาทางการเงินในราคาแพงๆ มาจัดทําให แตเรา
สามารถลงมือทําไดดวยตนเองเริ่มจากสมุด 1 เลมก็ทําไดแลว 

• แผนทางการเงินของแตละคนไมจําเปนตองเหมือนกัน เพราะเปาหมาย ตลอดจนรายได และรายจาย
ของแตละคนแตกตางกันไป 

• หมั่นสํารวจแผนการเงินของตนเองอยางสม่ําเสมอ ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

กิจกรรม: ใหอานนิทานดานลาง แลวใหผูเรียนตอบคําถามที่มีอยูตอนทายเรื่อง 
 ต๊ักแตนตัวหนึ่งมีชีวิตสนุกสนานราเริงไปวันๆ ในชวงฤดูรอน ในขณะที่เหลามดตางก็ขยันทํางานอยาง
จริงจังในการเตรียมเสบียงอาหารสะสมเอาไวเพื่อรับมือกับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึง ต๊ักแตนเฝาแตมองดูเหลามด
เตรียมการพรอมทั้งหัวเราะอยางขบขันวา มดเหลานี้ชางไมรูจักหาความสุขใหชีวิตเสียเลย  มีเวลาอีกตั้งหลายเดือน
ที่ยังจะสนุกตอไปได ทุกๆ วันของตั๊กแตนจึงผานไปพรอมความสนุกสนาน โดยกินอาหารที่หามาไดอยางเต็มที่ 
เลนดนตรี และทองเที่ยวไปเรื่อยเปอย จวบจนเมื่อเวลาผานไปฤดูหนาวไดเขามาเยือนอีกครั้ง โดยเฉพาะในครั้งนี้
อากาศหนาวเย็นมากกวาทุกครั้ง ทําใหการหาอาหารการกินเปนไปไดดวยความยากลําบากอยางยิ่ง ในขณะที่เหลา
มดตางก็มีอาหารการกินที่พอเพียง และพักผอนอยางสบายอยูในรังที่อบอุน แตเจาต๊ักแตนตัวเดิมที่เคยมีทาทีเริงรา 
และหัวเราะเยาะเหลามดเมื่อตอนฤดูรอนที่ผานมา กลับมีสภาพที่ผอมโซ ไมมีอาหารพอสําหรับการประทังชีวิต 
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คําถาม:  

• ลองคิดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับตั๊กแตนในที่สุด และทําไมจึงเปนเชนนั้น 

• ถามตนเองดูวา อยากเปนตั๊กแตน หรือเหลามด เพราะอะไร 

• ใหลองอภิปรายดูวา นิทานขางตนเกี่ยวของกับการวางแผนทางการเงินอยางไร 
 

การวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Worth Analysis) 
สําหรับการสํารวจสถานะทางการเงินของตนเองนั้น ใหเริ่มตนดวยการสรางตารางเปรียบเทียบทรัพยสิน

และหนี้สินของเราขึ้นมา และทําการแจกแจงสรุปรายการทรัพยสิน และหนี้สินที่เรามีอยูทั้งหมด ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งลงไปในตาราง หลังจากนั้นใหทําการวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยนํามูลคาของทรัพยสินทั้งหมดที่เรา
ครอบครองอยู (What You Own) หักลบดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดของเรา (What You Owe) ก็จะสามารถบอกได
ทันทีวา เรามีสถานะทางการเงินเปนอยางไร 
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ = มูลคาของทรัพยสินทั้งหมด – มูลคาของหนี้สินท้ังหมด 

ทรัพยสิน (Asset) มูลคา รอยละ หนี้สิน (Debt) มูลคา รอยละ 

 หลักทรัพย 
 เงินสด/เงินฝาก  
 เงินออมเพื่อภาระผูกพันในอนาคต 
 หุน/ พันธบัตร/ กองทุนรวม           
 อสังหาริมทรัพย 
 บาน/ ที่อยูอาศัย (ราคาประเมิน) 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 ธุรกิจสวนตัว 
 หุนสวน  
 ลูกหนี้ 
 รายไดคางรับ 
 ทรัพยสินสวนตัว 
 เงินประกันชีวิต 
 ของสะสม 
          ทรัพยสินรวม 

    รายไดรับลวงหนา 
 คาใชจายคางจาย 
 สินเชื่อที่อยูอาศัย/ อสังหาริมทรัพย 
 สินเชื่อรถยนต 
 สินเชื่อสวนบุคคล 
 สินเชื่อเพื่อการศึกษา 
 สินเชื่อบัตรเครดิต 
 สินเชื่ออื่นๆ 
           หนี้สินรวม 
  
  
มูลคาทรัพยสินสุทธิ  (Net worth) 

ทรัพยสินรวม - หนี้สินรวม 

   

 
 การวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธินี้เปรียบเสมือนกับกระจกเงาที่สะทอนใหเราเห็นถึงสถานะทางการเงิน
ของเรา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งนั่นเอง โดยเริ่มตนจากการพิจารณามูลคาของทรัพยสินที่เรามีวาเพิ่มขึ้น หรือลดลงจาก
ราคาทุนที่เราซื้อมาเทาใด แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับหนี้สินของเราในขณะนั้น หากมูลคาทรัพยสินสุทธิที่
คํานวณไดนั้นมีคาเปนบวก แสดงวาสถานะทางการเงินของเราคอนขางดี ในทางตรงกันขาม หากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิที่คํานวณไดนั้นมีคาเปนลบ ก็แสดงวาสถานะทางการเงินของเราย่ําแย มีหนี้สินมากเกินไป ตองพยายามหาวิธี
ทางในการลด หรือควบคุมหนี้สินไมใหเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เราควรหมั่นทําการวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธิของเราอยาง
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สม่ําเสมออยางนอยปละครั้ง เพราะมูลคาทรัพยสินสุทธิใชวาจะคงที่เทาเดิมตลอดเวลา อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได 
หากมูลคาทรัพยสินสุทธิเพิ่มขึ้นยอมเปนการแสดงวา สถานะทางการเงินของเราแข็งแกรงขึ้น แตหากมูลคา
ทรัพยสินสุทธิลดลงก็หมายความวา สถานะทางการเงินของเราเริ่มมีปญหาแลว นอกจากนี้เพื่อใหงายยิ่งขึ้น เรายัง
สามารถวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธิในรูปของรอยละ โดยเปรียบเทียบทรัพยสิน และหนี้สินแตละรายการกับ
มูลคาของทรัพยสินที่เรามีทั้งหมด (ใหทรัพยสินรวม เทากับ 100% นั่นเอง) ซึ่งในกรณีนี้เราอาจมีการกําหนดไว
ลวงหนาวา ควรมีหนี้สินตางๆ ไมเกินรอยละเทาใดของทรัพยสินรวมขึ้นก็ได 
 
กิจกรรม: ใหผูเรียนทดลองวิเคราะหมูลคาทรัพยสินสุทธิของตนเองขึ้น พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้ 
คําถาม: 

 สถานะทางการเงินของเราเปนเทาไร 
 เราจะมีวิธีการปรับปรุงสถานะการเงินของเราอยางไรใหดียิ่งขึ้น 

 
การจัดทํางบประมาณสวนบุคคล 
 เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบทางการเงิน ฟงดูแลวอาจเปนเรื่องที่เสียดแทงใจสําหรับกลุมคนประเภทที่นิยม
การใชจายมากกวาหาได แตสําหรับคนที่ใชจายเงินทองอยางมีแบบแผน หามาไดมากกวาที่ตนเองใช ก็คงไมใช
เรื่องที่นาแสลงใจแตประการใด สําหรับเครื่องมือซึ่งเปนที่นิยมนํามาใชในการจัดระเบียบทางการเงิน ก็คือ การ
จัดทํางบประมาณสวนบุคคล (Cash Budgeting) เพื่อดูวาการใชจายเงินของเราเปนอยางไร สอดคลองกับรายไดที่
เราไดรับมาหรือไมนั่นเอง 
 ทั้งนี้ งบประมาณถือวาเปนเครื่องมือที่ชวยใหเราเริ่มตนควบคุมการดําเนินชีวิตประจําวันของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยชวยใหเห็นภาพความจําเปนตางๆ อยางครบถวน ทําใหเรารูจักกับแหลงที่มาของรายไดตางๆ 
ในการดํารงชีวิต สามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของคาใชจายตางๆ  ไมวาจะเปนรายจายประจํา  หรือรายจาย
ผันแปร ตลอดจนสามารถบริหารเงินทองของตนเองไดอยางเปนระบบระเบียบ 
 อยางไรก็ตาม คนบางคนกลับไมชอบการควบคุม และตอตานการทํางบประมาณ โดยเห็นวาเปนการจํากัด
ความคิด ทําใหไมมีอิสรภาพในการจับจายใชสอย  เมื่อเงินเปนของเรา เราควรมีสิทธิใชทําอะไรก็ไดตามที่เรา
พอใจ ในที่นี้จะขอยกตัวอยางเรื่อง “สามลอถูกหวย” เพื่อใหเราเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น หลายๆ คนคงเคยไดยินขาว
เกี่ยวกับ ชายหนุมคนหนึ่งที่มีอาชีพรับจางถีบรถสามลอรับสงผูโดยสาร โดยอยูมาวันหนึ่งเกิดโชคดีเปนอยางมาก 
เพราะถูกล็อตเตอรี่ไดเงินรางวัลมูลคามหาศาล แตเพียงแคเวลาปเศษๆ เขากลับใชเงินรางวัลที่ไดมาจนหมดเกลี้ยง 
ทายที่สุดก็ตองกลับไปมีอาชีพรับจางถีบรถสามลอดังเดิม นับวาเปนเรื่องที่นาเสียดายไมใชนอย ทําไมถึงเปน
เชนนั้น เกิดอะไรขึ้นกับชายหนุมคนนี้ หากพิจารณาอยางถี่ถวนจะพบวา สาเหตุหลักก็นาจะมาจากการที่เขาขาด
การจัดระเบียบทางการเงินที่ดีนั่นเอง ไมรูจักจัดทํางบประมาณเพื่อควบคุมการใชจายเงินของตน เมื่อมีเงินก็เอาแต
กินหรูๆ เที่ยวเตรกับเพื่อนๆ ใชจายอยางฟุมเฟอย จนทําใหในที่สุดก็กลับมายากจนเหมือนเชนเดิม  จะเห็นไดวา 
คนที่ไมเขาใจ และไมชอบจัดทํางบประมาณดังตัวอยางขางตนนี้ มีแตจะทําใหเงินเขามาควบคุมชีวิตของตน 
แทนที่ตนจะสามารถควบคุมเรื่องการเงินเอาไวเองได 
 
กิจกรรม: ผูเรียนมีความเห็นอยางไรกับการทํางบประมาณ? มีใครเคยจัดทํางบประมาณสวนตัวบาง?  ทําไมจึงทํา?  
ทําไมจึงไมทํา? 
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 ทั้งนี้การจัดทํางบประมาณไมใชเรื่องยากแตอยางใด ใครๆ ก็สามารถจัดทําขึ้นไดดวยตนเองทั้งนั้น โดยอาจ
จัดทําขึ้นเปนรายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปก็ได สําหรับขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณสวน
บุคคลมีรายละเอียดดังนี้ 

• กําหนดเปาหมายในชีวิตสวนตัว ตลอดจนเปาหมายในเรื่องเงินทอง จะไดทราบถึงสิ่งที่เราอยากเปน 
หรืออยากมีในอนาคต 

 
 

เงินท่ีมีอยูในปจจุบัน 

สะสมเงิน/ ลงทุน วางแผนทางการเงนิ เขาสูเสนชัย 
 เปาหมายทางการเงนิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จุดเริ่มตน เสนชัย 

แนวคิดท่ีนารู! 
เราสามารถกําหนดเปาหมายทางการเงินโดยอาศัยหลัก SMART ดังนี้ 

• S: Specific มีความชัดเจน รูวาตนเองตองการอะไร และจะสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางไร 

• M: Measurable วัดผลได รูวาใกลจะเขาถึงเปาหมายที่กําหนดไวแลวหรือยัง 

• A: Accountable สามารถทําใหสําเร็จ บรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวได 

• R: Realistic สมเหตุสมผล และเปนสิ่งที่มีโอกาสเปนไป 

• T: Time Bound มีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่จะทําใหสําเร็จ 

• พิจารณาสถานะในชีวิตสวนตัว (เชน อายุเทาไหร กําลังเรียน หรือทํางานมาแลวกี่ป  โสด/ แตงงาน/ มี
บุตรกี่คน  ตองเลี้ยงดูสงเสียใครบาง ฯลฯ) 

• หาสมุด หรือกระดาษ พรอมดวยปากกา และเครื่องคิดเลข สําหรับจัดทํางบประมาณสวนตัวขึ้นโดยใช
รายไดเปนตัวต้ัง แลวจึงประมาณรายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ตลอดจนคาใชจายที่คาดวาอาจ
เกิดขึ้น สําหรับรายไดที่คาดการณขึ้นนั้นตองไดรับการจัดสรรออกเปนหมวดตางๆ ดังนี้ 
 เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน ใหถือวาเปนคาใชจายอยางหนึ่ง ที่เราตองจายใหแกตนเองกอน โดยอาจกัน

เงินสวนหนึ่งมาเก็บไวในรูปแบบที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด และสามารถเบิกใชไดในทันทีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินขึ้น เชน ฝากในรูปบัญชีออมทรัพยแบบไมมีบัตรเอทีเอ็ม โดยหมั่นทองเอาไวในใจวา 
เงินที่ฝากไวในบัญชีนี้ “ถอนไมได จะถอนไดก็ตอเมื่อฉุกเฉินจริงๆ เทานั้น” 

 คาใชจายอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันทั้งสวนตัว และของครอบครัว เชน คาอาหาร  คาเชา
บาน เปนตน  เปนหมวดที่ควรใหความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนการใชจายขั้นพื้นฐานของชีวิต 

 ภาระหนี้สิน ซึ่งเรามีพันธะผูกพันตองรับผิดชอบตามสัญญา ซึ่งหากไมทําตามสัญญา ก็จะเกิด
ปญหาอื่นๆ ตามมาภายหลังได เชน ถูกยึดทรัพยสิน  ถูกฟองลมละลาย 

 เงินประกันสําหรับตนเองหรือครอบครัว ในกรณีที่เราตองการเตรียมพรอมกับความไมแนนอนที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 เงินสําหรับแผนการในอนาคต ควรวางแผนการในอนาคตใหชัดเจน เพื่อที่จะไดจัดสรรเงินที่มีอยู
ในปจจุบัน และอนาคตไดดีขึ้น 



  7

ทั้งนี้ การประมาณรายไดตองเปนไปอยางเหมาะสมกับความสามารถในการหาเงินของเรา ไมใชเลือก
ประมาณเอาเองไดตามใจชอบ ยกตัวอยางเชน เลือกประมาณใหตนเองมีรายไดเยอะๆ จะไดขยับ
คาใชจายอื่นๆ เพิ่มขึ้นตาม อยางนี้คงไมใชความคิดที่ดีเปนแน นอกจากนี้เรายังสามารถจัดทํา
งบประมาณขึ้นในรูปแบบของรอยละ โดยเปรียบเทียบรายได และรายจายแตละรายการที่เกิดขึ้นกับ
รายไดรวม (ใหรายไดรวม เทากับ 100%) เพื่อใหดูงายยิ่งขึ้น และอาจกําหนดไววา ควรจะมีรายจายไม
เกินรอยละเทาใดของรายไดที่ไดรับ 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) รอยละ 

รายได 
เงินเดือน   
รายไดจากอาชีพเสริม   
รายไดจากการขายทรัพยสิน   
เงินโบนัส   
รายไดอื่นๆ เชน คาเชา ดอกเบี้ย เงินปนผล   

รายไดรวมตอเดือน (1)   

เงินสดสํารองเผ่ือฉุกเฉิน 
เงินฝากออมทรัพย   
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นๆ   

รวมเงินสดสํารองเผ่ือฉุกเฉินตอเดือน (2)   

คาใชจายอุปโภคบริโภค 

คาใชจายประจํา 

• คาเชาบาน 

• คาผอนบาน 

• คาผอนรถ 

• คาประกันภัยบาน 

• คาประกันภัยรถ 

• คาอาหาร 

• คาโทรศัพท 

• คาน้ํา คาไฟ คาแกสหุงตม 

  

คาพาหนะ/ เดินทาง 

• คาเดินทาง (รถเมล รถไฟฟา รถ
ใตดิน เรือ ฯลฯ) 

• คาน้ํามันรถ 

• คาบํารุงรักษารถ (คาลางรถ คา
น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น ฯลฯ) 
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• คาจอดรถ 

• คาทางดวน 

• คาซอมรถ 

คาใชจายอ่ืน ๆ 

• คารักษาพยาบาล 

• คาเสื้อผา เครื่องนุมหม 

• พักผอนหยอนใจ (เชนดูหนัง ฟง
เพลง) 

• เครื่องใชในบาน 

• เครื่องใชสวนตัว 

• คาเลาเรียน 

• คาเครื่องเขียน  แบบเรียน ฯลฯ 

• ของขวัญ/ เงินบริจาค (ศาสนา 
ชมรม หรือชุมชน) 

  

รวมคาใชจายท ี่เกิดขึ้นตอเดือน (3)   

ภาระหนี้สิน 
หนี้บัตรเครดิต   

เงินกูระยะสั้น/ ระยะยาว   

เงินกูเพื่อการศึกษา   
หนี้จากสินเชื่อประเภทอื่นๆ   

รวมภาระหนี้สินตอเดือน (4)   

เงินประกัน 
เบี้ยประกันชีวิต   
เบี้ยประกันรถยนต   
เบี้ยประกันภัย   

รวมเงินประกันตอเดือน (5)   

เงินสําหรับแผนการในอนาคต 
แผนเก็บเงินเพื่อใชหลังเกษียณอายุ   
ทุนการศึกษาบุตรในอนาคต   
เงินสําหรับดาวนบานในอนาคต   

รวมเงินสําหรับแผนการในอนาคตตอ

เดือน (6) 

  

ยอดเงนิเหลือเกบ็ และเงินลงทนุ 
= (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6) 
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• เปรียบเทียบงบประมาณกับการใชจายจริง 
 

รายการ งบประมาณ การใชจายจริง สวนตาง  

รายได 
เงินเดือน    
รายไดจากอาชีพเสริม    
รายไดจากการขายทรัพยสิน    
เงินโบนัส    
รายไดอื่นๆ เชน คาเชา ดอกเบี้ย เงินปนผล    

รายไดรวมตอเดือน (1)    

เงินสดสํารองเผ่ือฉุกเฉิน 
เงินฝากออมทรัพย    
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นๆ    

รวมเงินสดสํารองเผ่ือฉุกเฉินตอเดือน (2)    

คาใชจายอุปโภคบริโภค 

คาใชจายประจํา 

• คาเชาบาน 

• คาผอนบาน 

• คาผอนรถ 

• คาประกันภัยบาน 

• คาประกันภัยรถ 

• คาอาหาร 

• คาโทรศัพท 

• คาน้ํา คาไฟ คาแกสหุงตม 

   

คาพาหนะ/ เดินทาง 

• คาเดินทาง (รถเมล รถไฟฟา รถ
ใตดิน เรือ ฯลฯ) 

• คาน้ํามันรถ 

• คาบํารุงรักษารถ (คาลางรถ คา
น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น ฯลฯ) 

• คาจอดรถ 
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• คาทางดวน 

• คาซอมรถ 

คาใชจายอ่ืน ๆ 

• คารักษาพยาบาล 

• คาเสื้อผา เครื่องนุมหม 

• พักผอนหยอนใจ (เชนดูหนัง ฟง
เพลง) 

• เครื่องใชในบาน 

• เครื่องใชสวนตัว 

• คาเลาเรียน 

• คาเครื่องเขียน  แบบเรียน ฯลฯ 

• ของขวัญ/ เงินบริจาค (ศาสนา 
ชมรม หรือชุมชน) 

   

รวมคาใชจายท ี่เกิดขึ้นตอเดือน (3)    

ภาระหนี้สิน 
หนี้บัตรเครดิต    

เงินกูระยะสั้น/ ระยะยาว    

เงินกูเพื่อการศึกษา    
หนี้จากสินเชื่อประเภทอื่นๆ    

รวมภาระหนี้สินตอเดือน (4)    

เงินประกัน 
เบี้ยประกันชีวิต    
เบี้ยประกันรถยนต    
เบี้ยประกันภัย    

รวมเงินประกันตอเดือน (5)    

เงินสําหรับแผนการในอนาคต 
แผนเก็บเงินเพื่อใชหลังเกษียณอายุ    
ทุนการศึกษาบุตรในอนาคต    
เงินสําหรับดาวนบานในอนาคต    

รวมเงินสําหรับแผนการในอนาคตตอ

เดือน (6) 

   

ยอดเงนิเหลือเกบ็ และเงินลงทนุ 
= (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6) 

   

 

• หมั่นติดตามผลความกาวหนาทางการเงินของเรา ตลอดจนปรับงบประมาณใหเหมาะสม 
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การจัดทํางบประมาณสวนบุคคลขางตนแสดงใหเราเห็นชัดเจนวา รายไดที่เราคาดหวังมีเพียงพอกับ
รายจายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม  หากมีรายไดมากกวารายจาย ก็หมายถึง เรามีเงินเหลือเก็บ และสามารถนําไปลงทุน
เพื่อใหงอกเงยตอไปได ซึ่งก็คงไมนาที่จะเปนปญหาใดๆ แตหากรายจายสูงกวารายได ยอมแสดงวา เราอาจไมมี
เงินเหลือสําหรับการออม และลงทุนเลย ตรงนี้ก็คงถึงเวลาที่จะตองทบทวนพฤติกรรมการใชจายเงินในอนาคต
ของตัวเรากันแลว นอกจากนี้เรายังสามารถนํางบประมาณมาใชเปรียบเทียบกับการใชจายจริงที่เกิดขึ้นไดอีกดวย 
โดย 

• หากรายไดที่ไดรับจริงมากกวาที่ประมาณเอาไว ยอมไมเปนปญหาแตอยางใด แตหากรายไดที่ไดรับ
จริงนอยกวาที่ประมาณเอาไว ก็ตองทําการวิเคราะหหาถึงสาเหตุที่เปนเชนนั้น 

• หากการใชจายจริงนอยกวาที่ประมาณเอาไว ยอมไมเปนปญหาแตอยางใด แตหากการใชจายจริง
มากกวาที่ประมาณเอาไว ก็ตองรีบทําการทบทวนพฤติกรรมการใชจายเงินของตนในทันที 

• หากยอดเงินเหลือเก็บจริงมีมากกวาที่ประมาณเอาไว ยอมไมเปนปญหาแตอยางใด แตหากยอดเงิน
เหลือเก็บจริงกลับนอยกวาที่ประมาณเอาไว ก็ตองพยายามควบคุมการใชจายเงิน โดยลดการใชจายที่
ไมจําเปนลง และหาทางเพิ่มรายไดใหมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

 
ทั้งนี้หากเราสามารถเริ่มตนจัดระเบียบทางการเงิน โดยลงมือทํางบประมาณสวนบุคคลอยางจริงจังต้ังแต

ตอนนี้ ตลอดจนหมั่นติดตามความกาวหนาทางการเงินของเราอยางสม่ําเสมอ เช่ือไดวาเสนทางแหงความมั่งคั่ง
กําลังรอใหเรากาวเขาไปหาในวันขางหนาเปนแน 
 
กิจกรรม: ใหผูเรียนจัดทํางบประมาณสวนตัวของตนลงในตารางขางตน พรอมทั้งตอบคําถามตอไปนี้ 
คําถาม: 

 เปาหมายทางการเงินของเราคืออะไร 
 ขณะนี้หนาตาของงบประมาณที่เราจัดทําขึ้นเปนอยางไร 
 เราประมาณการใชจายเงินไปในหมวดไหนมากที่สุด 
 ในปลายเดือนมีเงินเหลือเก็บ และเงินลงทุนอยูเทาใด 
 เมื่อเปรียบเทียบกับการใชจายจริง เราควรจะปรับปรุงงบประมาณของเราอยางไร 
 เราจะตองเก็บเงินเดือนละเทาไร เพื่อจะบรรลุเปาหมายทางการเงินไดสําเร็จ 

 
  แนวคิดท่ีนารู! 

นอกเหนือจากการจัดทํางบประมาณสวนบุคคลดังกลาวขางตนแลว เรายังสามารถนําเอาแนวคิดเดียวกันนี้
มาประยุกตใชในการจัดทํางบประมาณครอบครัว ที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดรวมรับรูถึงรายรับและ
รายจายที่เกิดขึ้นในแตละเดือนไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
กิจกรรม: ใหแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมละ 4 คน โดยสมมติวาเราเปนครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกประกอบดวย
พอ แม และลูกซึ่งอยูในวัยเรียนอีก 2 คน หลังจากนั้นใหแตละครอบครัวจัดทํางบประมาณครอบครัวของตนขึ้น 
โดยเริ่มทําตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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 ใหเลือกหมายเลขที่แสดงขอมูลรายไดสําหรับแตละครอบครัวที่ผูสอนจัดเตรียมเอาไว 

บันทึกรายไดของครอบครัวตนเองลงในชองรายไดตอเดือน 
 ใสจํานวนเงินที่ตองการออมในแตละเดือน 
 ประมาณการคาใชจายประจําเดือนของแตละครอบครัวตามความเหมาะสม 
 เมื่อเสร็จแลวใหแจงแกผูสอนทราบ เพื่อเลือกขอมูลเหตุการณที่ไมคาดฝน หรือเหตุการณฉุกเฉิน

ที่อาจเกิดขึ้นกับแตละครอบครัวในเดือนนั้นๆ 
 ทบทวนงบประมาณที่ทําเสร็จแลว และนําขอมูลที่ไดนั้นไปปรับปรุงใชสําหรับการจัดทํา

งบประมาณในเดือนถัดไป 
หมายเหตุ: ขอมูลรายไดสําหรับแตละครอบครัว และขอมูลเหตุการณที่ไมคาดฝน หรือเหตุการณฉุกเฉินสามารถ
จัดทําขึ้นเอง หรือนําจากคูมือผูสอนมาใชได 
 

แนวคิดพืน้ฐานในการลงทนุ 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เขาใจแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการลงทุน 
2. รูจักกับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน 

 

การลงทุน (Investment) 
โดยปกติแลว คําวา “การลงทุน” ในทางเศรษฐศาสตรจะหมายถึง การที่เราใชสอยทรัพยากรอยางใดอยาง

หน่ึงเพื่อทําใหเกิดสินคา หรือบริการขึ้นใหม ซึ่งถือไดวาเปนการลงทุนที่แทจริง (Real Investment) โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการผลิตสินคา หรือบริการวาคุมกับตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใชสอยทรัพยากร
นั้นๆ หรือไม ทั้งนี้ หากผลประโยชนที่ไดรับมากกวาตนทุนที่เกิดขึ้น ก็ถือวาดี แตหากผลประโยชนที่ไดกลับนอย
กวาตนทุนที่เกิดขึ้น เชนนี้ก็คงไมดีเปนแน 

 
นอกเหนือจากความหมายในทางเศรษฐศาสตรแลว ในทางการเงิน “การลงทุน” ยังมีความหมายถึง การที่

เรายอมเลื่อนการบริโภคในปจจุบันบางสวนออกไปเพื่อรอบริโภคในอนาคตแทน ถือไดวาเปนการลงทุนที่ไมมี
การทําใหเกิดสินคา หรือบริการใหมเกิดขึ้นแตอยางใด แตจะคํานึงถึงผลตอบแทนในรูปของตัวเงินที่คาดวาจะ
ไดรับในอนาคตวาคุมกับการที่เรายอมเลื่อนการบริโภคในปจจุบันออกไปหรือไม โดยหากผลตอบแทนที่คาดวา
จะไดรับนั้นมากพอ ยอมเปนสิ่งที่ดี แตหากนอยเกินไป ก็ไมนาที่จะลงทุนแตอยางใด 
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แนวคิดท่ีนารู! 
ทําไมตองมีการลงทุน?.............ลองมาดูตัวอยางการใชเงินของสองนักรองหนุมประหยัด กับมั่งมีดูกัน  ทั้ง
สองคนหลังจากออกเทปชุดลาสุดก็ไดรับคาตัวมาคนละ 1,000,000 บาทเทากัน โดยทั้งสองมีแผนวา จะเอา
เงินกอนนี้ไปใชสูขอเจาสาวมาแตงงานโดยมีฤกษงามยามดีคืออีก 1 ปขางหนา ประหยัดเอาเงินที่ไดไปฝงไว
ใตตนรัก รอวันดอกรักบาน 1 ปผานไป เงิน 1,000,000 บาท ก็ยังอยูครบสําหรับพิธีสูขอที่จะมาถึง แต
ประหยัดก็ตองประหลาดใจเมื่อรูวามั่งมีคูหูของตนมีเงินมากกวาถึง 50,000 บาท ทั้งนี้ก็เนื่องจากมั่งมีรูจักวิธี
นําเงินไปลงทุน โดยไดนําเงินไปซื้อหลักทรัพยต้ังแตตนป ทําใหเขาไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก 5% จากเงินที่มีอยู 
และสามารถมีเงินเพิ่มถึง 50,000 บาท โดยที่ยังคงมีเงิน 1 ลานบาทเทากับประหยัด 
จากตัวอยางของนักรองหนุมทั้งสองนี้ ช้ีใหเราเห็นวา ควรนําเงินมาลงทุนดีกวาที่จะปลอยทิ้งไวเฉยๆ 
นอกจากนี้ถาเราคํานึงถึงเงินเฟอที่ไดกลาวถึงกันมาแลว จะรูวาเงินที่ประหยัดคิดวามีอยูเทาเดิมนั้น แทจริงคา
ของมันลดลงดวย การแชเงินไวเฉยๆ จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง 

 
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาคําวา “การลงทุน” ในความหมายอยางกวางๆ ก็จะไดวา เปนวิธีการที่เราใชเงิน

ซึ่งเปนทรัพยากรที่เรามีอยูนั้นใหเกิดดอกออกผลงอกเงยเพิ่มขึ้นมานั่นเอง ทั้งนี้การลงทุนอาจไมจําเปนตองอยูใน
รูปของตัวเงิน สินคา หรือบริการก็ได ยกตัวอยางเชน เราอาจจะใชเวลา (และคาโทรศัพทดวย) วันละ 1 ช่ัวโมงเพื่อ
สรางความสัมพันธกับคนที่เราแอบชอบ นี่ก็เรียกวาเปนการลงทุนไดเหมือนกัน หรือแมแตการเลาเรียนศึกษาเองก็
นับวาเปนการลงทุนไดเชนกัน เพราะทําใหเราไดรับความรูติดตัวสามารถนําไปประยุกตใชไดตลอดเวลา ทั้งนี้ 
แนวคิดพื้นฐานในการลงทุนที่เราควรรู มีดังตอไปนี้ 

• กอนตัดสินใจลงทุนใดๆ ควรมีการจัดสรรเงินของเราเพื่อสํารองไวใชเผื่อฉุกเฉิน สําหรับใชจายใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงภาระหนี้สินที่มี ตลอดจนเพื่อทําประกัน และสําหรับแผนการในอนาคต
เสียกอน ทั้งนี้ หากยังไมสามารถจัดการกับภาระทางการเงินดังกลาวขางตนได ก็ยังไมควรที่จะเริ่มตน
ลงทุน จนกวาเราจะมีสุขภาพทางการเงินดีขึ้น และมีเงินเหลือหลังจากหักภาระทางการเงินตางๆ จึง
สามารถนํามาใชเพื่อการลงทุนได 

• รูจักลงทุนอยางมีระเบียบแบบแผน มีการกําหนดแผนการลงทุน จุดมุงหมายในการลงทุน ระยะเวลา
ในการลงทุน ตลอดจนกลยุทธในการลงทุน โดยตองปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไวนั้นอยางเครงครัด 
นอกจากนี้ ตองหมั่นติดตามผลการลงทุนอยางสม่ําเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

• การลงทุนใดๆ ก็ตามควรใหผลตอบแทนที่คุมคา หรือมากเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนของเงิน
ที่เรานํามาลงทุน หรืออยางนอยก็ควรที่จะมากกวาผลตอบแทนที่ไดรับจากการฝากเงินกับธนาคาร
เพียงอยางเดียว ภายใตระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งเราสามารถยอมรับได 

• โดยปกติแลว การลงทุนใดๆ ที่ยิ่งใหผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงตาม แตการลงทุนใดๆ ก็ตามที่
มีความเสี่ยงสูง กลับไมจําเปนที่จะตองใหผลตอบแทนสูงกลับคืนมาเสมอไป จึงไมควร “โลภ” เลือก
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ลงทุนโดยมุงหวังแตเพียงผลตอบแทนอยางเดียวเทานั้น นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต 
ยังไมไดรับประกันถึงผลตอบแทนที่เราคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตดวย 

• เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญเปนผูที่มีเหตุมีผล (Rational) ดังนั้น หากตองเลือกลงทุนในทางเลือกใดๆ 
ที่มีความเสี่ยงเทากัน แตใหผลตอบแทนที่แตกตางกัน นักลงทุนสวนใหญยอมเลือกลงทุนในทางเลือก
ที่ใหผลตอบแทนสูงกวา ในทางตรงกันขาม หากตองเลือกลงทุนในทางเลือกใดๆ ที่ใหผลตอบแทน
เทากัน แตมีความเสี่ยงแตกตางกัน นักลงทุนสวนใหญยอมเลือกที่จะลงทุนในทางเลือกที่มีความเสี่ยง
นอยกวานั่นเอง 

• การลงทุนทุกอยางมีความเสี่ยง จึงควรทํา “การบาน” โดยศึกษาหาความรู และขอมูลที่เกี่ยวของอยาง
ลึกซึ้ง ตลอดจนมีความเขาใจในสิ่งที่ตองการลงทุนเปนอยางดีเสียกอนเสมอ 

• อยาลงทุนตามกระแส หรือขาวลือ! ควรเลือกลงทุนในสิ่งที่เรามีความรูความเขาใจเปนอยางดี ไมใช
ไดฟงใครบอกวา การลงทุนประเภทไหนใหผลตอบแทนดี ก็รีบแหตามกันไปลงทุน โดยขาดความรู
ความเขาใจ ผลสุดทาย เราก็อาจกลายเปน “แมงเมาบินเขากองไฟ” ก็ได 

• การลงทุนเปนการบริโภคในอนาคต หรือพูดอีกนัยหน่ึงก็คือ เปนการใชเงินที่มีอยูในขณะนี้ทํางาน
เพื่อใหเกิดผลตอบแทนกลับคืนมาในทีหลัง โดยในบางครั้งอาจตองใชเวลาคอนขางนานกวาที่จะ
ไดรับผลตอบแทนนั้นคืนมา ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองพิจารณาถึงระยะเวลาที่เราตองการใช
เงินในอนาคตเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการลงทุนดวย 

• ไมควรเปลี่ยนแปลงการลงทุนบอยๆ ยกตัวอยางเชน กรณีที่เปนการลงทุนในหลักทรัพย ก็ไมควรทํา
การซื้อขายบอยครั้ง เพราะมีโอกาสที่จะขาดทุนสูง นอกจากนี้ยังมีตนทุนที่เปนคาธรรมเนียมในการ
ซื้อขายของนายหนา (Commission Fee) อันจะทําใหผลตอบแทนสุทธิที่เราจะไดรับจากการลงทุน
ลดลงอีกดวย 

• การลงทุนใดๆ ยอมตองใชเงินทุน ในบางครั้งอาจตองมีการกูยืมเงินเพื่อมาใชเปนทุนหมุนเวียน
เพิ่มเติม หรือเพื่อขยายฐานการลงทุนเดิม ซึ่งโดยปกติแลว การกูยืมเพื่อนํามาลงทุนไมใชสิ่งที่เลวราย
แตอยางใด ถาผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนนั้นสูงกวาตนทุนของเงินกูยืม อยางไรก็ตาม ถาเรา
เกิดความโลภขึ้น กู เพื่อมาลงทุนจน “เกินตัว” โดยเลือกขยายฐานการลงทุนออกไปมากมาย
หลากหลายประเภท ทั้งที่ไมมีความรูความเชี่ยวชาญแลว โอกาสที่จะประสบกับความลมเหลวก็ยอม
ที่จะมีมากขึ้น สิ่งสําคัญที่ตองตระหนักถึงเสมอก็คือ ไมวาเราจะประสบความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลว เมื่อกูยืมมาก็ตองชดใชหน้ี ตลอดจนดอกเบี้ยเงินกูอยูดีนั่นเอง จึงอาจกลาวไดวา ไมควรที่จะ
กูยืมเงินมาลงทุนจนเกินตัว 

กิจกรรม: ใหผูเรียนพิจารณาดูวาขอใดตอไปนี้ถูกตอง โดยใหใสเครื่องหมาย √ หนาขอที่ถูกตองนั้น 
______ การลงทุนเปนการนําเงินในอนาคตมาใชสําหรับบริโภคในปจจุบัน 
______ เราควรมีการวางแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่ตองการใชเงินในอนาคตเสมอ 
______ การลงทุนในทองคํา ถือไดวาเปนการลงทุนที่แทจริงในทางเศรษฐศาสตร 
______ เราควรเลือกลงทุนในสิ่งที่ใหอัตราผลตอบแทนกลับคืนมาสูงเสมอ 
______ การลงทุนทุกอยางมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาหาขอมูลกอนการตดัสินใจลงทุน 

 ______ การกูยืมเงินมาลงทุน เปนสิ่งที่ควรกระทําเปนอยางยิ่ง เพราะทําใหเราสามารถขยายฐานการ 
             ลงทุนไดเพิ่มขึ้น 
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แนวคิดท่ีนารู! 
เตรียมความพรอมกอนเริ่มลงทุนอยางไรดี? 

• สํารวจฐานะทางการเงินของตนเองเสียกอน วามีเงินลงทุนมากนอยแคไหน โดยเงินที่จะนํามาลงทุน
นั้นควรเปนเงินที่เหลือ หลังจากที่เราไดจัดการกับภาระทางการเงินตางๆ เปนที่เรียบรอยแลว 

• ประเมินตนเอง โดยพิจารณาวา 
o มีการวางเปาหมายในการลงทุนที่ชัดเจนแลวหรือไม  
o ตองการผลตอบแทนแบบไหน และเมื่อไหร 
o มีความรู และประสบการณในดานการลงทุนเพียงพอแลวหรือไม 
o มีเวลาใสใจกับการลงทุน ตลอดจนสามารถติดตามผลการลงทุนไดมากนอยเพียงใด 
o พรอมที่จะรับภาระความเสี่ยงไดมากนอยแคไหน 

• ประเมินสภาพแวดลอมในการลงทุน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

• ทําความรูจักกับทางเลือกในการลงทุนประเภทตางๆ 

• ตัดสินใจเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด โดยพิจารณาจากผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เรา
ยอมรับได 

ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุน 
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ นั้น ตองพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนที่คาดหวังไวควบคูไปกับระดับของ

ความเสี่ยงที่ตนยอมรับไดเสมอ โดยตองเลือกการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงที่สุด ภายใตความเสี่ยงระดับหนึ่ง 
หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุด ภายใตอัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ยิ่งโอกาสที่ผลตอบแทนที่
ไดรับจากการลงทุนมีความไมแนนอน หรือความเสี่ยงมากขึ้นเทาใด ก็จะทําใหเราตองการผลตอบแทนที่สูงขึ้น
เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มากขึ้นเทานั้น ดังนั้น การทําความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน และความเสี่ยงจึงเปน
ประเด็นที่ตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกในเรื่องของการลงทุน 

โดยเมื่อพูดถึงการลงทุน สิ่งที่เราตองพิจารณากอนเสมอ ก็คือ เมื่อลงทุนแลว จะไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนนั้นกลับคืนมาเทาไร คําวา “ผลตอบแทน (Returns)” นี้ พูดงายๆ ก็คือ ผลประโยชนที่ทุกคนปรารถนาที่จะ
ไดรับจากการลงทุน โดยคาดหวังวาผลประโยชนที่ไดรับนั้นจะทําใหเงินลงทุนเพิ่มพูนขึ้น และคุมคากับ 

• การที่เรายอมสูญเสียโอกาสที่จะนําเงินซึ่งตนเองมีอยูไปใชประโยชนในดานอื่นๆ แลวเลือกที่จะนํา
เงินกอนนั้นมาลงทุนแทน หรือที่เรียกกันวา “ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost)” 

• “อํานาจในการซื้อ (Purchasing Power)” ที่สูญเสียไป อันเนื่องมาจากระดับของราคาสินคา และ
บริการในตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น หรือที่เรียกวา “ภาวะเงินเฟอ (Inflation)” 

• “ความเสี่ยง (Risk)” ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน  ซึ่งโดยปกติแลวการลงทุนใดๆ ยอมมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
เสมอไมมากก็นอย แตหากเราเลือกลงทุนในทางเลือกใดๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เราก็ยอมตองการ
ผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มากขึ้นนั้นดวย ในทางตรงกันขาม หากเราเลือก
ลงทุนในทางเลือกใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่ํา อัตราผลตอบแทนที่เราตองการเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
หรือที่เรียกกันวา “สวนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium)” ก็จะต่ํานั่นเอง  
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• พันธะผูกพันของเงินลงทุนตลอดชวง “ระยะเวลาการลงทุน (Investment Period)”  โดยยิ่งเงินลงทุนมี
พันธะผูกพัน หรือตองใชเวลานานมากขึ้นเทาไหร ก็ยอมมีโอกาสที่จะมีความไมแนนอนเกิดขึ้นกับ
เงินลงทุนนั้นไดมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

• คาใชจาย หรือตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนนั้นๆ ยกตัวอยางเชน ตนทุนที่เกิดจากการ
กูยืมเงินมาลงทุน (Costs of Debt) คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses) ที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุนประกอบกิจการ คาธรรมเนียมที่ตองจายใหแกนายหนา (Commission หรือ Brokerage Fees) ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย เปนตน 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองพิจารณากรณีศึกษาดานลาง พรอมทั้งตอบคําถามในตอนทาย 
นายมั่งมี ลงทุนในหลักทรัพย ที่ใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลในอัตรารอยละ 4 ตอป โดยมีคาธรรมเนียมใน
การซื้อขายหลักทรัพยอยูที่ 0.25% ในขณะนี้ตลาดมีภาวะเงินเฟออยูที่ 5% ตอป 
คําถาม 

• ผลตอบแทนสุทธิ (Net Return) ที่นายมั่งมีไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนี้ คือเทาใด 

• ผลตอบแทนที่แทจริง (Real Return) ที่นายมั่งมีไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนี้ คือเทาใด 

• ถาใหผูเรียนเปนนายมั่งมี จะเลือกลงทุนในหลักทรัพยนี้หรือไม เพราะเหตุใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
ในทางวิชาการ เมื่อพูดถึงการลงทุนในหลักทรัพย เรามักถือวา ตราสารหนี้ระยะสั้นที่รัฐบาลเปนผูออกเปน
หลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free Asset) ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยใดๆ จึง
ควรเทากับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free Rate: Rf) เปนอยางนอย และหากนักลงทุน
เลือกลงทุนในหลักทรัพยใดๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ก็ยอมตองการผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยความ
เสี่ยงที่มากขึ้น โดยสามารถแสดงไดจากภาพที่มีอัตราผลตอบแทนเปนแกนตั้ง และความเสี่ยงเปนแกนนอน
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตหากเปนการลงทุนเพื่อประกอบกิจการเปนสําคัญ อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการนั้นอยางนอยควร
อยูในระดับที่มากกวาตนทุนของเงินลงทุน (Cost of Capital) ซึ่งประกอบดวย ตนทุนที่เกิดจากการนําเงินของ
ตนเองมาลงทุนในกิจการ (หรือตนทุนเสียโอกาส) และตนทุนในการกูยืมเงินที่ถูกจัดหามาใชสําหรับการ
ดําเนินงานในกิจการรวมกันนั่นเอง 

อัตราผลตอบแทน 

ความเสี่ยง 

สวนชดเชยความเสี่ยง 

อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยใดๆ 

อัตราผลตอบแทนที่
ปราศจากความเสี่ยง (Rf) 
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ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนใดๆ ก็ตาม อาจอยูในรูปของตัวเงิน หรือไมก็ได โดยสามารถ

แบงออกไดเปน 

• สวนแบงของกําไร ซึ่งหากเราเลือกลงทุนเปนผูประกอบกิจการดวยตนเอง เมื่อมีกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น
จากการประกอบการนั้น ในฐานะเจาของกิจการเราก็จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปของสวน
แบงของเงินกําไรสุทธิซึ่งกิจการสามารถทําได แตหากเราเลือกลงทุนในหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิ 
ก็จะไดรับสวนแบงกําไรในรูปแบบที่เรียกวา “เงินปนผล (Dividend)” แทน 

• ดอกเบี้ย (Interest) เปนรายไดประจําที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลือกลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ซึ่ง
ถือเปนภาระผูกพันที่กิจการผูออกตราสารหนี้นั้นตกลงที่จะจายใหแกนักลงทุนเปนผลตอบแทน 
นอกจากนี้เนื่องจากเราทราบวา จะไดรับดอกเบี้ยที่แนนอนจากการลงทุนในตราสารหนี้ จึงทําให
สามารถนําดอกเบี้ยที่ไดรับแนนอนนี้ไปลงทุนตอ หรือที่เรียกกันวา “Interest on Interest หรือ 
Reinvestment” เพื่อใหเงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้นได 

• สวนลด (Discount) เปนสวนตางระหวางราคาของหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้เมื่อครบกําหนดไถ
ถอน กับราคาตราสารหนี้ซึ่งเราซื้อมาในตอนตน โดยจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเรามีการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทที่ไมมีการจายดอกเบี้ยระหวางงวด หรือที่เรียกกันวา “Zero-coupon Bond” ยกตัวอยางเชน 
ตราสารหนี้ที่ไมมีการจายดอกเบี้ยชนิดหนึ่ง อายุไถถอน 1 ป มีมูลคาหนาต๋ัวเทากับ 1,000 บาท หาก
เราซื้อในมูลคาหนาตั๋วก็จะเทากับไมไดรับผลตอบแทนใดๆ เลย ดังนั้น ตราสารหนี้ประเภทนี้จะซื้อ
ขายกันในอัตราสวนลด โดยหากเราซื้อไดในราคา 800 บาท เมื่อครบกําหนดไถถอน 1 ป เราก็จะ
ไดรับมูลคาหนาตั๋วคืนที่ 1,000 บาท สวนตางระหวางราคาที่เราซื้อมา และมูลคาหนาต๋ัวเมื่อครบ
กําหนดไถถอนจํานวน 200 บาทก็คือ ผลตอบแทนที่เราเรียกวา “สวนลดรับ” นั่นเอง 

• กําไรสวนตาง หรือกําไรจากการซื้อขายทรัพยสินใดๆ (Capital Gain) เปนเงินไดที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาทรัพยสิน โดยเกิดขึ้นจากการขายทรัพยสินไดในราคาที่สูงกวาราคาที่เราไดซื้อ
มา หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ “ซื้อมาในราคาถูก แตขายในราคาแพง” โดยปกติจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อราคา
ของทรัพยสินที่เราถือครองอยูนั้นมีการปรับตัวสงูขึ้น 

• สิทธิประโยชนตางๆ (Right) เปนผลประโยชนอื่นๆ ที่เราจะไดรับจากการลงทุน เชน สิทธิเรียกรอง
ในคาเชา สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญออกใหม สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เปนตน 

 นอกจากผลตอบแทนแลว ความเสี่ยง (Risk) ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน 
ไมวาจะเปนการลงทุนใดๆ ก็ตาม เมื่อมีผลตอบแทนก็ยอมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นคูกันเสมอ เปรียบเสมือนกับ
ปาทองโก ที่ตองมี 2 ซีกคูกัน จึงจะเรียกวาเปนปาทองโกได ทั้งนี้ในเชิงการลงทุน เราสามารถนิยามคําวา “ความ
เสี่ยง” เปนความไมแนนอนที่ทําใหเราไมไดรับอัตราผลตอบแทนตามที่ไดคาดหวังไว โดยอัตราผลตอบแทนที่
ไดรับจริงนั้นแตกตาง หรือเบี่ยงเบนไปจากที่เราตองการนั่นเอง 
 อยางไรก็ตาม เมื่อพูดถึงความเสี่ยง คนสวนใหญมักจะคิดถึงความเสี่ยงเฉพาะกรณีที่ผลลัพธเปนไปในทาง
ลบเทานั้น ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ความเสี่ยงอาจกอใหเกิดผลลัพธไดทั้งทางบวก และทางลบ โดยไมวาอัตรา
ผลตอบแทนที่ไดรับจริงจะสูง หรือตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังวาจะไดรับมากนอยเทาใด ก็ถือวาเปนความ
เสี่ยงทั้งสิ้น เปรียบเสมือนกับการจีบสาวสวยที่สุดในหมูบาน ซึ่งมีคูแขงมากมาย คนที่จีบยอมคาดหวังที่จะไดสาว
สวยที่สุดมาเปนภรรยา แตก็มีความเปนไปไดที่ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอาจเปนไปดังนี้ 
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• กรณีแรก จีบสําเร็จ และไดเปนภรรยาจริง ตรงตามที่คาดหวังไวต้ังแตตน หากเปรียบเสมือนกับการ
ลงทุน ก็คือ ไดรับผลตอบแทนจริงตรงกับที่ไดคาดหวังเอาไว ถือวา ไมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแตอยางใด  

• กรณีที่สอง จีบไมสําเร็จ แมวาจะลงทุนลงแรง ทั้งพาไปเที่ยว พาไปดูหนังฟงเพลง และซื้อของตางๆ 
ใหมากมาย แตทายสุดสาวเจากลับเลือกคนอื่นแทน หากเปรียบเสมือนกับการลงทุน ก็คือ ไดรับ
ผลตอบแทนจริงต่ํากวาที่ไดคาดหวังไวนั่นเอง อยางนี้ถือวา ขาดทุน และเปนความเสี่ยงที่กอใหเกิด
ผลลัพธในทางลบ 

• กรณีสุดทาย จีบสําเร็จ แตพิเศษหนอยตรงที่ แทนที่จะไดสาวสวยที่สุดในหมูบานมาเปนภรรยาเพียง
อยางเดียว ยังพบวาภรรยามีฝมือในการทําอาหารจนสามารถเปดรานอาหารที่มีช่ือเสียง ทํารายได
ใหแกครอบครัวเปนอยางมาก อยางนี้ ถือวากําไรแนนอน หากเปรียบเสมือนกับการลงทุน ก็คือ ไดรับ
ผลตอบแทนจริงสูงกวาที่ไดคาดหวังไว เปนความเสี่ยงที่กอใหเกิดผลลัพธในทางบวก 

แตไมวาจะเปนกรณีที่สอง หรือกรณีสุดทาย สังเกตไดวา ผลลัพธที่ไดเกิดขึ้นจริงแตกตางไปจากที่ได
คาดหวังไวต้ังแตตน จึงถือวาเปนความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยเราสามารถจําแนกความเสี่ยงออกไดเปน 

• ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอกิจการทุกกิจการ 
หรือมีผลกระทบตอราคาของทุกๆ หลักทรัพยในตลาด โดยไมสามารถควบคุม หรือทําใหลดลงได 
ซึ่งประกอบดวย 
o ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระแสความรูสึก หรือทัศนคติของ

นักลงทุนที่มตีอสภาวะตลาด (Market Sentiment) โดยรวม 
o ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เปนความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สงผลกระทบตอความสามารถในการกูยืมเงิน หรือ
ราคาของหลักทรัพยในตลาด 

o ความเสี่ยงจากอํานาจซื้อลดลง (Purchasing Power Risk) เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะเงิน
เฟอ (Inflation) โดยจะมีผลทําใหอํานาจการซื้อของเงินที่ไดรับจากการลงทุนลดลง หรือทําให
ผลตอบแทนที่ไดรับลดลงนั่นเอง 

• ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงเฉพาะที่สงผลกระทบตอกิจการ
ใดกิจการหนึ่งเทานั้น หรือมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งเทานั้น โดยสามารถ
ควบคุม หรือทําใหลดลงไดดวยการบริหารจัดการที่ดี หรือการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่ง
ประกอบดวย  
o ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Business Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยที่สงผลเฉพาะตอแตละกิจการ หรือแตละอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากคุณภาพของทีม
ผูบริหาร การบริหารงานที่ผิดพลาด และการแขงขันที่รุนแรงในตลาด เปนตน 

o ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial หรือ Default Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความนาเชื่อถือ
ทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี้ของแตละกิจการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของกิจการ การใชเงินกูผิดวัตถุประสงค เปนตน 
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แนวคิดท่ีนารู! 
เราสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงไดจากภาพดังตอไปนี้ 

 
 

 
 
                                           

                                                        

อัตราผลตอบแทน 

High Risk, High Expected Return 
 

 

                                       
 Low Risk, Low Expected Return 

 
 
 

 
สังเกตไดวา จากภาพแกนตั้งเปนอัตราผลตอบแทน และแกนนอนเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่ง
โดยทั่วไปแลว นักลงทุนสวนใหญเปนผูที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averter) หากสามารถลงทุนใน
ทรัพยสินใดๆ ที่ปราศจากความเสี่ยงไดก็จะเลือกลงทุน แตหากการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง ก็ยอมคาดหวังอัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงนั้น ซึ่งตรงกับวลีที่กลาววา “High Risk, High Return” ที่
เราคุนเคยกันดี อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การลงทุนใดๆ ที่ใหอัตราผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็จะสูงตาม 
แตการลงทุนใดๆ ก็ตามที่มีความเสี่ยงสูง กลับไมจําเปนที่จะตองใหอัตราผลตอบแทนสูงกลับคืนมาเสมอไป 
เนื่องจากในความเปนจริงแลว อัตราผลตอบแทนที่ไดรับอาจจะสูง ตํ่า หรืออาจไมไดรับอะไรเลยก็เปนได 
ดังนั้นวลีที่นาจะเหมาะสมกวาจึงควรที่จะเปน “High Risk, High Expected Return” ซึ่งหมายความวา นัก
ลงทุนมักคาดหวัง

อัตราผลตอบแทนที่
ปราศจากความเสี่ยง (Rf) 

ความเสี่ยง 

วาจะไดรับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น เมื่อลงทุนในทรัพยสินใดๆ ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเอง  

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองสมมติวาตนเองเปนนักลาสมบัติชาวไทยคนหนึ่ง ซึ่งไดมีโอกาสคนพบแผนที่ 4 ฉบับที่จะ
นําไปสูขุมทรัพยจํานวนมหาศาล ถาหากเราสามารถเลือกที่จะไปคนหาสมบัติไดเพียงแหงเดียวเทานั้น เราจะเลือก
ไปหาสมบัติที่ใด โดยแผนที่มีรายละเอียดคราวๆ ดังนี้ 

• เปนแผนที่สมบัติมูลคา 1 ลานบาท อยูในปราสาทเกาทางตอนเหนือของไทย โดยในแผนที่มีการเขียน
รายละเอียดของการไปถึงสมบัติไดอยางครบถวน  

• เปนแผนที่สมบัติมูลคา 10 ลานบาท อยูในถ้ําเกาแกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในถ้ํามีความ
สลับซับซอน และแผนที่ยังบอกไดไมชัดเจนถึงตําแหนงที่ต้ังของสมบัติ 

• เปนแผนที่สมบัติมูลคา 100 ลานบาท อยูเกาะรางทางตอนใตของไทย ซึ่งภายในเกาะมีสัตวดุรายอยู
เต็มไปหมด โดยในแผนที่บอกแค การเดินทางไปยังเกาะเทานั้นไมไดบอกถึงที่ต้ังของสมบัติ 

• เปนแผนที่สมบัติมูลคา 1,000 ลานบาท อยูทามกลางปราสาทเกาทะเลทรายในตะวันออกกลางซึ่งยัง
ไมมีใครเคยเจอ โดยในแผนที่บอกแตเพียงปริศนาที่จะนําทางไปสูทางเขาของปราสาท และใน
ปราสาทยังมีกับดักรอผูมาลาสมบัติอีกมากมาย ซึ่งอาจจะทําใหเราไมสามารถกลับออกมาไดอีกเลย 

ใหผูเรียนอภิปรายถึงสาเหตุในการไปหาสมบัติที่ตนเองเลือก แลวดูวาผลตอบแทน และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
ตัวเราคุมคากันหรือไม 
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ทางเลือกในการลงทุนประเภทตางๆ 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับทางเลือกในการลงทุนประเภทตางๆ 
2. สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนแตละประเภทได 
 
ในปจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีมากมายหลากหลายประเภท อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลว เราสามารถ

แบงทางเลือกในการลงทุนออกไดเปน 3 ประเภทหลักๆ ดังตอไปน้ี 

• การลงทุนเพื่อการบริโภค เปนการลงทุนของผูบริโภคเพื่อใหไดมาซึ่ง “ความพึงพอใจ (Satisfaction)” 
หรือความสะดวกสะบายในการใชทรัพยสินที่ไดลงทุนนั้นเปนหลักเสียมากกวา จึงไมไดหวังผลกําไร
ที่เปนตัวเงินแตอยางใด โดยอาจเปนการลงทุนซื้อทรัพยสินประเภทเครื่องใช หรืออุปกรณตางๆ ที่
คงทนถาวร (Durable Goods) อันไดแก โทรทัศน วิทยุ พัดลม รถยนต และบานเรือน เปนตน หรืออาจ
เปนสินคาสิ้นเปลือง (Luxury Goods) อันไดแก ทรัพยสินประเภทเครื่องประดับ สรอยทองคํา แหวน
เพชร และเสื้อผาตามแฟชั่น เปนตน ก็ได  

• การลงทุนในทางธุรกิจ เปนการลงทุนที่นักลงทุนมุงหวังผลกําไรจากการประกอบธุรกิจเปนประการ
สําคัญ หรืออาจจะกลาวไดวา กําไรเปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหนําเงินมาลงทุน โดยหวังวาอยางนอยที่สุด
กําไรที่ไดรับนั้นตองเพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การ
ลงทุนประเภทนี้จะกอใหเกิดผลดีในทางเศรษฐกิจขึ้นภายในประเทศ เพราะเปนการลงทุนเพื่อผลิต
สินคา และบริการขึ้นมา ทําใหมีเงินไหลเวียน อันจะสงผลใหสภาพเศรษฐกิจมีความคลองตัวขึ้น 

• การลงทุนในทางการเงิน เปนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ รวมถึงการซื้อขายที่ดินเพื่อหวังเก็งกําไร และการซื้อขายเงินตราตางประเทศ โดยปกติ
การลงทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงคอนขางมากพอสมควร โดยนักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนในรูป
ของดอกเบี้ย หรือเงินปนผลขึ้นอยูกับประเภทของหลักทรัพยที่ไดเลือกลงทุน นอกจากนี้ ยังอาจไดรับ
ผลตอบแทนในลักษณะของกําไรจากการขายซื้อหลักทรัพยอีกดวย อยางไรก็ตาม การลงทุนประเภท
นี้ นักลงทุนตองพิจารณาถึงปจจัยดานอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย เชน สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง และสภาวะการแขงขันในตลาด เปนตน ประกอบดวยเสมอ 

 นอกจากนี้ เมื่อกลาวถึงทางเลือกในการลงทุน ไมเพียงแตจะคลอบคลุมถึงการลงทุนในทรัพยสินที่จับตอง
ได เชน บาน ที่ดิน ทองคํา เพชร และพระเครื่อง เปนตน แตยังรวมถึงการลงทุนประกอบกิจการ เชน เปด
รานอาหาร รานขายยา และรานซักรีด เปนตน และการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน เงินฝาก หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ พันธบัตร หุนกู และหนวยลงทุน เปนตน อีกดวย โดยรายละเอียดของทางเลือกในการลงทุนแตละ
ประเภทไดถูกแสดงไวในตารางดังตอไปนี้ 
 
 
 

ทางเลือกในการลงทุน ลักษณะที่สําคัญ ขอดี และขอเสีย 

1. ประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) 

- เปนการลงทุนที่มุงผลกําไรจาก
การประกอบการเปนหลัก 

ขอดี 
- ผลตอบแทนคอนขางสูง 
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- จัดตั้งไดหลากหลายรูปแบบ เชน 
อาจเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชน ก็ได 

- ไดรับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบ
สวนแบงกําไร หรือเงินปนผล 
ตลอดจนสิทธิประโยชนตางๆ 

- ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่
เจาของกิจการพึงไดรับ 

ขอเสีย 
- ความเสี่ยงสูง ถึงขั้นลมละลายได 
- ผลตอบแทนอาจไมแนนอนขึ้นอยู
กับผลประกอบการของกิจการ
นั้นๆ 

- ตองลงทุนทั้งเงิน แรงกาย และ
แรงใจคอนขางมาก 

- การเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนคอนขางยาก 

2. ทรัพยสินที่จับตองได 
(Tangible Assets) 
 

- เปนการลงทุนที่สรางความพึง
พอใจเปนหลัก แตอาจคํานึงถึงการ
ทํากําไรจากราคาทรัพยสินไดดวย 

- ลงทุนไดหลากหลายรูปแบบ เชน 
ที่ดิน ทองคํา เครื่องประดับที่มี
มูลคา และของสะสม เปนตน 

- ไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไร
สวนตางจากการซื้อขายทรัพยสิน
เปนหลัก ในบางกรณี เชน ที่ดิน ก็
อาจไดรับผลตอบแทนในรูปของ
คาเชา 

ขอดี 
- ใหผลตอบแทนคอนขางสูง 
ขึ้นกับแนวโนมของราคาทรัพยสิน
นั้นๆ 

- ทรัพยสินบางประเภทเชน ทองคํา 
มีสภาพคลองในการซื้อขายสูง 

ขอเสีย 
- ทรัพยสินบางประเภทมีความเสี่ยง
ตอการสูญหาย หรือถูกขโมยได 

- ทรัพยสินบางประเภทมีความเสี่ยง
จากการปลอมแปลงไดงาย เชน 
เพชร และของสะสม 

- ทรัพยสินบางประภท เชน ที่ดิน มี
สภาพคลองในการซื้อขายต่ํา 

3. การฝากเงินกับธนาคาร - เปนการลงทุนซึ่งเปนที่นิยมมากที่สุด 
- ทําไดโดยนําเงินออมที่มีอยูไปขึ้น
บัญชีไวกับธนาคารซึ่งมีหลาย
ประเภทดวยกัน เชน บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย บัญชีเงินฝากประจํา 
เปนตน 

- ไดรับผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยเปนหลัก 

ขอดี 
- มีสภาพคลองสูง (ยกเวน บัญชีเงิน
ฝากแบบประจํา ที่ตองรอจนครบ
กําหนดฝาก) 

- มีความปลอดภัยสูง 
ขอเสีย 
- ใหผลตอบแทนคอนขางต่ําเมื่อ
เทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ 

4. ตราสารหนี้ (Fixed-income 
Security/ Debt Instrument) 
 

- ถือเปนตราสารทางการเงิน
ประเภทหนึ่ง 

- นักลงทุนมีฐานะเปนเจาหนี้ 

ขอดี 
- ทําใหเกิดรายไดประจํา และสม่ําเสมอ 
- มีความปลอดภัยมากกวาการ
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ในขณะที่ผูออกตราสารมีฐานะ
เปนลูกหนี้ 

- ผูออกตราสารสัญญาวาจะชําระ
คืนทั้งเงินตนภายในระยะเวลาไถ
ถอนที่กําหนดไวลวงหนา 

- ลงทุนไดทั้งในพันธบัตรรัฐบาล 
และหุนกูภาคเอกชน 

- ไดรับผลตอบแทนทั้งในรูปของ
ดอกเบี้ย สวนลด และกําไรสวน
ตางจากการซื้อขายหลักทรัพย 

ลงทุนในตราสารทุน 
- กรณีที่กิจการผูออกตราสาร

ลมละลาย จะไดรับเงินที่ลงทุนคืน
กอนเจาของกิจการ 

ขอเสีย 
- ใหผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก แต

คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับการลงทุน
ประเภทอื่นๆ 

- ไมมีสิทธิในการออกเสียงเพื่อ
บริหารกิจการ 

- กรณีที่เปนหุนกูภาคเอกชนจะมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ 
(Financial Risk) สูง 

- มีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด 

- สภาพคลองในการซื้อขาย
คอนขางนอย 

5. ตราสารทุน (Equity 
Instrument) 
 

- ถือเปนตราสารทางการเงิน
ประเภทหนึ่ง 

- นักลงทุนจะมีฐานะเปนเจาของใน
กิจการนั้นๆ 

- สวนใหญจะไมมีอายุครบกําหนด
ไถถอนเหมือนเชนตราสารหนี้ 

- ลงทุนไดทั้งในหุนสามัญ หุน
บุริมสิทธิ และหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม เปนตน 

- ไดรับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบ
ของเงินปนผล กําไรสวนตางจาก
การซื้อขายหลักทรัพย และสิทธิ
ประโยชนตางๆ 

ขอดี 
- ผลตอบแทนคอนขางสูง 
- ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่
เจาของกิจการพึงไดรับ รวมถึง
สิทธิในการออกเสียงเพื่อบริหาร
กิจการ 

- สภาพคลองในการซื้อขายสูง 
(ยกเวน หุนบุริมสิทธิ) 

ขอเสีย 
- มีความเสี่ยงสูงกวาการลงทุน

ประเภทอื่นๆ 
- ผลตอบแทนอาจไมแนนอนขึ้นอยูกับ

ผลประกอบการของกิจการผูออกตราสาร 
- กรณีที่กิจการผูออกตราสาร

ลมละลาย จะไดรับเงินที่ลงทุนคืน
เปนลําดับสุดทาย (ยกเวน หุน
บุริมสิทธิ) 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนลองจัดเรียงผลตอบแทน และความเสี่ยงของทางเลือกในการลงทุนตอไปนี้ จากนอยที่สุดไปยัง
มากที่สุดใหถูกตอง 

• หุนกูของบริษัทเอกชนขนาดเล็ก 

• พันธบัตรรัฐบาล 

• หุนสามัญของบริษัทเอกชนขนาดใหญ 

• เงินฝากกับธนาคาร 

• ที่ดิน 

• หุนกูของบริษัทเอกชนขนาดใหญ 

• หุนสามัญของบริษัทเอกชนขนาดเล็ก 

• หุนบุริมสิทธ ิ

• ทองคํา 
 

ปรัชญาในการลงทุน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับปรัชญาในการลงทุน 
2. สามารถนําปรัชญาในการลงทุนไปประยุกตใชไดจริง 

  
 เมื่อเขาใจแนวคิดพื้นฐานในการลงทุน และทางเลือกในการลงทุนประเภทตางๆ แลว สิ่งตอไปที่เราควรรูก็
คือ ปรัชญาในการลงทุนที่สําคัญ 6 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) หมายถึง การลงทุนที่มุงรักษาไวซึ่งเงินลงทุน 
โดยคาดหวังวาจะไดรับเงินที่ไดลงทุนไปนั้นกลับคืนมาอยางแนนอน ถือไดวาเปนการลงทุนแบบ
อนุรักษนิยม (Conservative) เพราะคํานึงถึงความปลอดภัยไวกอนเพื่อไมใหสูญเสียเงินตนที่ตนได
ลงทุนไป สําหรับตัวอยางของปรัชญาในการลงทุนประเภทนี้ ก็ไดแก การฝากเงินไวกับธนาคาร หรือ
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เปนตน  

2. เสถียรภาพของรายได (Stability of Income) หมายถึง การลงทุนที่ใหรายไดประจําอยางสม่ําเสมอ หรือ
การลงทุนที่นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเปนการแนนอน โดยอาจอยูในรูปของ
ดอกเบี้ย หรือเงินปนผลก็ได ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดนําผลตอบแทนที่ไดรับนั้นไปใชจายตามความตองการ
ตอได สําหรับตัวอยางของปรัชญาในการลงทุนประเภทนี้ ก็ไดแก การลงทุนในตราสารหนี้ประเภท
ตางๆ หรือการลงทุนในหุนสามัญที่มีการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) หมายถึง การลงทุนที่ทําใหเงินลงทุนมีมูลคาเพิ่มพูนขึ้น 
หรืองอกเงยขึ้นเรื่อยๆ โดยอาจอยูในรูปแบบของการลงทุนในระยะยาว (Long-term Investment) หรือ
เปนการลงทุนเพื่อการเก็งกําไรก็ได (Speculation) ทั้งนี้ นักลงทุนอาจตองแบกรับความเสี่ยงที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากการลงทุนในลักษณะนี้ สําหรับตัวอยางของปรัชญาในการลงทุนประเภทนี้ ก็ไดแก การลงทุน
ประกอบธุรกิจ หรือการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทขนาดเล็ก เปนตน 

 
แนวคิดท่ีนารู! 
การลงทุนในระยะยาว เปนการลงทุนที่เนนไปที่ปจจัยพ้ืนฐานเปนหลัก โดยจะมีการกําหนดระยะเวลาใน
การลงทุนที่แนนอน และมุงหวังที่จะทํากําไรในระยะยาว แตการเก็งกําไร เปนการลงทุนระยะสั้น ที่เนนไป
ที่การคาดคะเนทิศทางของตลาด หากคาดคะนทิศทางถูกตอง จะทําใหไดรับกําไรคอนขางสูง แตหาก
คาดคะเนผิด ก็อาจทําใหขาดทุนไดมากเชนเดียวกัน 
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4. ความคลองตัวในการซื้อขาย (Marketability) หมายถึง การลงทุนในทรัพยสินที่ซื้องายขายคลอง หรือ
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนทรัพยสินซึ่งเปนที่ตองการของตลาด สําหรับตัวอยางของปรัชญาในการลงทุน
ประเภทนี้ ก็ไดแก การลงทุนในทองคํา การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทขนาดใหญ เปนตน 

5. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) หมายถึง การลงทุนที่นักลงทุนเลือกกระจายเงินลงทุนไปใน
ทรัพยสินหลากหลายประเภทแทนที่จะทุมเงินลงทุนทั้งหมดไปในทรัพยสินประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพียงอยางเดียว ถือไดวาเปนการลงทุนที่ชวยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได ทั้งนี้ก็เพราะ หาก
เราเลือกลงทุนในทรัพยสินประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอยางเดียว แตหากไมประสบความสําเร็จ ก็
เทากับวาเงินที่ไดลงทุนไวนั้นก็จะสูญเสียไปทั้งหมดนั่นเอง สําหรับตัวอยางของปรัชญาในการลงทุน
ประเภทนี้ ก็ไดแก การกระจายการลงทุนในหลักทรัพยประเภทเดียวกัน แตตางบริษัท หรือตาง
อุตสาหกรรมกัน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
โดยปกติแลว นักลงทุนสวนใหญมักจะไมนิยมลงทุนในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเทานั้น เนื่องจากมีความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนคอนขางสูง เปรียบเสมือนกับการนําไขไกทุกฟองไปใสไวในตะกราเพียงใบ
เดียว ซึ่งถาทําตะกราใบนี้ตกหลน ก็จะทําใหไขไกที่อยูในตะกราแตกจนหมดได แตนักลงทุนจะเลือก
กระจายการลงทุนไปในทางเลือกหลากหลายประเภท ทั้งนี้ก็เพราะ ผลขาดทุนของการลงทุนประเภทใด
ประเภทหนึ่งจะถูกชดเชยจากกําไรที่ไดรับการลงทุนประเภทอื่นๆ จึงไมทําใหการลงทุนเสียหายทั้งหมด 
เปนการลดความเสี่ยงในการขาดทุน และปลอดภัยมากกวา เปรียบเสมือนการนําไขไกแตละฟองไป
กระจายใสไวในตะกราหลายๆ ใบ เมื่อตะกราใบใดใบหนึ่งตกหลน ก็ยังคงมีไขไกเหลืออยูในตะกราใบ
อื่นๆ ที่ไมไดตกหลนนั่นเอง 

6. หลักเก่ียวกับภาษี (Tax Status) หมายถึง การลงทุนที่คํานึงถึงผลตอบแทนสุทธิภายหลังจากการหักภาษี
แลวเงินไดแลวเปนหลัก ทั้งนี้ก็เพราะ การเสียภาษีจะทําใหผลตอบแทนที่เราไดรับจริงลดนอยลง 
สําหรับตัวอยางของปรัชญาในการลงทุนประเภทนี้ ก็ไดแก การลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
ที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพิ่มเติมแกนักลงทุน ซึ่งจะไดกลาวถึงในลําดับตอไปน่ันเอง 

 
 
 

สิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับกองทุนรวมที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษี 
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2. เขาใจเงื่อนไข ตลอดจนสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
 

 แนนอนวา ผลตอบแทนที่เราไดรับจากการลงทุนใดๆ ก็ตามยอมตองถูกนําไปคํานวณรวมเปนรายไดเพื่อ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลเมื่อสิ้นปภาษี อยางไรก็ตาม การลงทุนบางอยาง 
ยกตัวอยางเชน การลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท จะทําใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพิ่มเติม
นอกเหนือจากผลตอบแทนที่เราไดรับจริง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราควรรูจักกับกองทุนรวมเหลานี้ไวเพื่อที่จะ
ไดใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางเต็มที่ โดยกองทุนรวมที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพิ่มเติมแกนักลงทุน มี
ดังตอไปนี้ 

• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุนรวมที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมใหเกิดการออมเงินสําหรับใชจายเมื่อยามเกษียณอายุ ทั้งนี้นโยบายการลงทุนของ RMF 
อาจเปนแบบใดก็ไดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด แตจะไมมกีารจายเงินปนผลในระหวางการ
ลงทุนแตอยางใดเนื่องจากเปนการออมเพื่อการเกษียณ นอกจากนี้ การลงทุนใน RMF ยังมีความเสี่ยง
มากกวาการฝากเงิน ดังนั้นเพื่อเพิ่มแรงจูงใจสําหรับการลงทุนใน RMF นี้ นักลงทุนจึงไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่มากกวาการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปนั่นเอง โดยเงินที่ไดลงทุนใน RMF จริง
นั้น นักลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดังนี้ 
o ไดรับการลดหยอนภาษี โดยไมตองนําเงินลงทุนใน RMF ไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา สูงสุดไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดในปภาษีนั้น โดยเมื่อนําเงินลงทุนใน RMF นี้ไปนับ
รวมเขากับเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) ที่นักลงทุนมีอยู ตองไมเกิน 300,000 บาทในปภาษีนั้น ทั้งนี้ การไดรับ
ผลประโยชนทางภาษีนี้ใหนับตามเวลาแบบวันชนวันตั้งแตวันแรกที่ไดเริ่มลงทุน 

 
กบข./ Provident Fund + RMF (≤ 15% ของเงินได)  ≤ 300,000 บาทในปภาษีนั้น 

 
o สามารถลดหยอนภาษีไดถึง 600,000 บาทในแตละปภาษี หากนักลงทุนเลือกลงทุนทั้งใน RMF 

และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ซึ่งจะกลาวถึงในลําดับถัดไป 
o ไดรับการยกเวนภาษีเงินได สําหรับกําไรที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน (Capital Gain)  
นอกจากนี้เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี นักลงทุนตองลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุนของ RMF 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

• เงินลงทุนใน RMF ตองมาจากการประกอบอาชีพ และเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหง
ประมวลรัษฎากร 

• ตองลงทุนสะสมอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไมมีการระงับการลงทุน
เกินกวา 1 ปติดตอกัน แตหากมีความจําเปนก็สามารถระงับการลงทุนไดแตตองไมเกินหนึ่งป
ติดตอกัน ยกเวนเสียแตวานักลงทุนนั้นจะไมมีเงินไดจากการประกอบอาชีพแตอยางใด ก็
สามารถวางเวนการลงทุนได ไมถือวาเปนการผิดเงื่อนไขการลงทุน จนกวานักลงทุนนั้นจะมีเงิน
ไดกลับมาลงทุนตอไป ทั้งนี้ ใหนับอายุการลงทุนแบบวันชนวันต้ังแตวันแรกที่เริ่มลงทุน เชน ถา
เราเริ่มลงทุนสะสม และตอเนื่องในกองทุน RMFต้ังแตวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ไปใน
อนาคตจนเมื่อมีอายุ 56 ป เราจะสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดโดยไมผิดเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 นับเวลา 5 ปพอดี 
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• ตองลงทุนขั้นต่ําไมนอยกวา 3% ของเงินได หรือไมนอยกวา 5,000 บาทตอปอยางใดอยางหนึ่ง

แลวแตวาจํานวนเงินใดจะต่ํากวา1 

• เงินลงทุนขั้นสูงสุดตองไมเกิน 15% ของเงินได แตตองไมเกิน 300,000 บาทตอป 

• หามนําหนวยลงทุนของกองทุน RMF ไปจําหนาย โอน จํานํา หรือใชเปนหลักประกันใดๆ  

• การขายคืนหนวยลงทุนทําไดก็ตอเมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุไมตํ่ากวา 55 ป และตองถือหนวย
ลงทุนนั้นไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ หากขายคืนหนวยลงทุนกอนกําหนดขางตน นักลงทุนจะไมได
รับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป อีกทั้งยังตองคืนเงินสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับในชวง 5 
ปลาสุดใหแกกรมสรรพากร นอกจากนี้เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน (Capital Gain) ยัง
ตองนําไปคํานวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินไดในปที่มีการขายคืนหนวยลงทุนนั้น 

ดังนั้นนักลงทุนจึงจําเปนตองทําการศึกษาเงื่อนไขการลงทุนขางตนเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีนี้กอนการลงทุนใน RMF เสมอ 
 

• กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่ม
สัดสวนของนักลงทุนสถาบันในรูปของการออมเงินผานกองทุนรวมระยะยาวในตลาดหลักทรัพยฯ 
อันจะชวย ลดความผันผวนของตลาดหลักทรัพยฯ ลดการพึ่งพาเงินลงทุนจากตางชาติ และสราง
เสถียรภาพใหแกตลาดหลักทรัพยฯ นั่นเอง อยางไรก็ตาม เนื่องจาก LTF มีนโยบายการลงทุนในหุน
สามัญซึ่งมีความเสี่ยงจากการลงทุนคอนขางสูง นักลงทุนจึงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อเปน
แรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มนอกเหนือจากผลตอบแทนที่พึงไดรับดังนี้ 
o ไดรับการลดหยอนภาษีโดยไมตองนําเงินลงทุนใน LTF ไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา สูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในปภาษีนั้น แตตองไมเกิน 300,000 บาท 
 

LTF (≤ 15% ของเงินได)  ≤ 300,000 บาทในปภาษีนั้น  
o สามารถลดหยอนภาษีไดถึง 600,000 บาทในแตละปภาษี หากนักลงทุนเลือกลงทุนทั้งใน LTF 

และ RMF 
o ไดรับการยกเวนภาษีเงินได สําหรับกําไรที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน (Capital Gain) 
อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีขางตน นักลงทุนตองลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุน
ของ LTF ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• เงินลงทุนใน LTF ตองมาจากการประกอบอาชีพ และเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหง
ประมวลรัษฎากร 

• เมื่อซื้อหนวยลงทุนของ LTF แลว ตองถือหนวยลงทุนไวไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน โดยเริ่มนับจาก
ปที่มีการลงทุนเปนครั้งแรก ตรงนี้ถาพูดงายๆ ก็คือ สมมติวา เราลงทุนซื้อหนวยลงทุนของ LTF 
ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยจะครบกําหนด 5 ปขางหนาในเดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถา

                                                 
1
 ปใดที่นักลงทุนไมมีเงนิไดจากการประกอบอาชพี ปนั้นนักลงทุนก็ไมจําเปนตองลงทนุทั้งนีเ้พราะ การลงทนุข้ันต่ํา 3% ของเงินได 0 บาท ก็เทากับ 0 บาท

นั่นเอง ไมถือวาเปนการผิดเงื่อนไขการลงทุนแตอยางใด 
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เราสามารถขายคืนหนวยลงทุนในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2552 ได เราจะยังคงไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีครบถวนเปนเวลา 5 ป ทั้งนี้เพราะถานับตามปปฎิทินที่เริ่มลงทุนเปนครั้งแรก 
การที่เราเลือกลงทุนวันใดวันหนึ่งในป พ.ศ. 2548 ก็นับเปน 1 ปปฏิทินแลว และการขายคืน
หนวยลงทุนในวันใดวันหนึ่งตามที่กองทุนไดกําหนดไวในป พ.ศ. 2552 ก็นับเปนอีก 1 ปปฏิทิน
แลวเชนกัน รวมกับอีก 3 ปที่ถือครองนับเปนระยะเวลา 5 ปปฎิทินพอดี แตระยะเวลาที่ตองถือ
หนวยลงทุนจริงๆ กลับเทากับ 3 ป กับ 2 วันเทานั้น 

• เมื่อถือหนวยลงทุนครบ 5 ปปฎิทิน แลวนักลงทุนสามารถเลือกถือหนวยลงทุนตอไปได หรืออาจ
เลือกขายคืนหนวยลงทุนเพียงบางสวนหรือทั้งหมดก็ได ทั้งนี้กองทุน LTF มีกําหนดการขายคืน
หนวยลงทุนไดไมเกินปละ 2 ครั้ง 

• ไมมีการจํากัดเงินลงทุนขั้นต่ํา โดยนักลงทุนสามารถลงทุนไดสูงสุดถึง 15% ของเงินไดในแตละ
ป แตตองไมเกิน 300,000 บาท  

• ไมจําเปนตองลงทุนตอเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแตละป เชน ถาเราลงทุนเงิน
กอนแรกในป 2547 ก็สามารถไถถอนไดอีก 5 ปขางหนาในป พ.ศ. 2551 ถาลงทุนเงินอีกกอน
หนึ่งในป 2548 ก็สามารถไถถอนไดอีก 5 ปขางหนาในป พ.ศ. 2552 เปนตน 

• หามนําหนวยลงทุนของกองทุน LTF ไปจําหนาย โอน จํานํา หรือใชเปนหลักประกันใดๆ  

• หากมีการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนด 5 ปปฏิทิน ถือวาผิดเงื่อนไขการลงทุน นักลงทุน
จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป อีกทั้งตองคืนเงินสิทธิประโยชนทางภาษีนั้นพรอม
กับเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน โดยนับตั้งแตเดือนเมษายนของปที่ผูถือหนวยลงทุนยื่น
ขอยกเวนภาษี จนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนเงินภาษีนั้น นอกจากนี้ยังตองจายภาษีสําหรับเงินที่ได
จากการขายคืนหนวยลงทุนโดยถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3% ของเงินกําไรที่ไดรับ และยังตองนํากําไร
ที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนนั้นไปรวมเปนเงินไดเพื่อเสียภาษีเงินไดตอนปลายปอีกดวย 

โดยปกตินโยบายการลงทุนของกองทุน LTF จะเลือกลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดเบียนใน
สัดสวนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนจึง
คอนขางสูงโดยอาจมีการจายเงินปนผล หรือไมมีการจายเงินปนผลคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนก็ได 
สําหรับกรณีที่มีการจายเงินปนผล ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับเงินปนผลนั้นมีภาระภาษีที่ตองจาย โดย
สามารถเลือกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา 10% หรือจะเลือกไมหัก ณ ที่จาย แตนําเงินปนผลที่ไดรับนั้น
มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดประจําปทีเดียวเลยก็ได 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF จากหองสมุด หรือทาง
อินเตอรเน็ต แลวนํามาจัดทําตารางเปรียบเทียบพรอมทั้งอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
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