
วิวรรณ ธาราหิรญัโชติ CFP 

อปุนายก และ ท่ีปรึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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 การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 การเงนิสว่นบคุคล คอื การประยกุตใ์ชก้ารเงนิกบัการ

ดแูลการเงนิของบคุคลและครอบครัว ซึง่จะรวมถงึการ
ดแูลเรือ่งตอ่ไปนี ้
 การจัดการงบประมาณ 
 การออม 
 การใชจ้า่ย 
 ธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
 หนีส้นิและเงนิกูย้มื 
 การลงทนุ 
 การวางแผนเกษียณ 
 การทําประกนัภยั และประกนัชวีติ 
 การจัดการภาษีเงนิไดแ้ละภาษีทรัพยส์นิ 
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 ความเป็นมา 
 เริม่ตัง้แตย่คุทีใ่ชเ้งนิเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น 
 สว่นใหญส่อนกนัในครอบครัว 
 ทางตะวนัตกมกีารสอนในระดบัประถมและมธัยมศกึษาในชือ่วชิา 

“คหเศรษฐศาสตร”์ หรอื Home Economics 
 ประเทศไทยเริม่สอนตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาปีที ่1 มาตัง้แตปี่

การศกึษา 2548 แตไ่มไ่ดเ้ป็นวชิาบงัคบั 
 ไตห้วนับงัคบัใหเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาในปี 2553 
 ทกุวนันี ้แมป้ระเทศในกลุม่ OECD ก็ยงัตอ้งจัดสรรงบประมาณไว ้

เพือ่ใหก้ารศกึษาทางการเงนิแกป่ระชาชนทัว่ไป 
 เริม่เป็นทีรู่จั้กมากขึน้เมือ่มวีชิาชพี “นักวางแผนการเงนิ” หรอื 

Financial Planner เมือ่ 40 ปีทีผ่า่นมา 
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การเงนิสว่นบคุคลภาคปฏบิตั ิ
 กอ่นทีจ่ะมกีารจัดการการเงนิ ทกุคนตอ้งเรยีนรูม้ากอ่นจงึจะ

เขา้ใจวา่เงนิทองเป็นของมคีา่  บางคนเรยีนรูด้ว้ยความสนุก 
บางคนเรยีนรูด้ว้ยความเจ็บปวด   

 เมือ่รูว้า่เงนิทองเป็นของมคีา่ ก็จะมคีวามรอบคอบ 
ระมัดระวงัในการใชเ้งนิ  และเรยีนรูท้ีจ่ะเก็บออมสะสมไวใ้น
วนัขา้งหนา้ 

  เป้าหมายของการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเงนิคอื 
 ใหรู้จั้กคา่ของเงนิ   
 ใหรู้จั้กทํามาหากนิ หรอืทํามาคา้ขาย หรอืทํางานเลีย้งชพีอยา่ง

สจุรติ  
 รูจั้กใชเ้งนิทีห่ามาไดอ้ยา่งคุม้คา่  ไมต่กเป็นเหยือ่ของความฟุ้งเฟ้อ

และใชจ้า่ยเงนิเกนิตัว   
 ใหรู้จั้กวางแผนชวีติเพือ่ความมั่นคงของชวีติในอนาคต 
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      ระยะตัง้ตัว (Accumulation) 
   ระยะยาว  :  เพื่อการเกษียณ 

           เพื่อการศึกษาของบุตร 
   ระยะสัน้    :  บ้านและรถ 

 

ช่วงสะสมความม่ังค่ัง (Consolidation Phase) 
                ระยะยาว  :  เพื่อการเกษียณ 
              ระยะสัน้   :  เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน 
                                       เพื่อการศึกษาของบุตร 
  

 

              ช่วงใช้จ่ายและเป็นผู้ให้ (Spending & Gifting) 
                ระยะยาว :   เพื่อสินทรัพย์ระยะยาว 
              ระยะสัน้   :  ให้รางวัลแก่ชีวติ 
  
 

   วฏัจักรความมัง่คัง่สว่นบคุคล 
    (Individual Wealth Cycle) 

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

ความมัง่คัง่ 

อาย ุ



ความสําคญัของแผนการเงนิในชว่งเวลาตา่งๆของชวีติ 

  

ผูใ้หญว่ยั
ตน้ อาย ุ
19-30 ปี 

คูส่มรส
ใหม ่อาย ุ
24-35 ปี 

มคีรอบครวั 
มบีตุร อาย ุ
28-55 ปี 

กอ่นเกษยีณ 
อาย ุ50-64 
ปี 

วยัเกษยีณ   
อายมุากกวา่ 
60 ปี 

  

การวางแผน
การใชจ้า่ย ** *** *** ** ** 

  

การวางแผน
ภาษ ี * ** ** ** ** 

  

การวางแผน
ประกนัภยั * ** *** ** ** 

  

การวางแผน
ลงทนุ ** *** *** *** ** 

  

การวางแผน
เกษยีณ * * ** *** ** 

  

การวางแผน
มรดก * * * * ** 

  

* แสดงถึงระดบัของประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวางแผน  โดย * แสดงประโยชน์น้อยท่ีสดุ *** แสดงประโยชน์มากท่ีสดุ 

ท่ีมา : Louis Cheng et.al. Financial Planning & Wealth Management: An International Perspective, McGraw Hill, 2009, p. 
220 
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แผนการเงิน 

 = แผนชีวิต 



ปัญหาของวางแผนการเงนิของคนไทย  
 เร่ิมวางแผนช้าเกนิไป 
 มองโลกในแง่ดเีกนิไปในการประมาณการรายได้และรายจ่าย 

 ตัง้เป้าหมายรายได้ไว้สูงเกนิไป หรือสมํ่าเสมอเกนิไป 
 ประมาณการรายจ่ายน้อยเกนิไป ไม่เหน็ความสาํคัญของการวาง

แผนการใช้จ่าย 
 จัดการลงทุนที่มีความเส่ียงไม่เหมาะสมกับตนเอง 
 ลงทุนแบบอนุรักษนิยมมากเกนิไปในช่วงอายุยังน้อย ทาํให้

ผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่า 
 ลงทุนแบบหวือหวาเกนิไปในช่วงอายุมากขึน้ ทาํให้มีความเส่ียงต่อ

การขาดทุน 

 ประมาณการสมมุตฐิาน และประมาณการผลตอบแทนที่ไม่ realistic 
 ไม่ตดิตามและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับในแต่ละช่วง โดยเฉพาะ

แผนการลงทุน 
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วางแผนการเงนิ : ขัน้ตอน 

 Wealth Management 
Process  

 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงนิทัง้หมด  

 ตัง้เป้าหมายการบริหาร 
 วเิคราะห์สถานะทางการเงนิ 

 วางแผนการเงนิ 

 นําแผนไปปฏบิัต ิ

 ทบทวนแผน 
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รวบรวม
ขอ้มลู 

ตัง้เป้า 
หมาย 

วเิคราะห์
สถานะ 

ทําแผน
และนําไป

ปฏบิัต ิ

ทบทวน
แผน 

1 

2 

3 4 
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สํารวจสถานะการเงนิ 
ทรัพยสนิ 

 
 เงินฝาก 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย เชน 

หนวยลงทุน พันธบัตร หุนกู 
หุน  

 กรมธรรมประกันชีวิต 
 กรมธรรมประกันภัย 
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 รถยนต 
 บาน ที่ดิน 

 
ฯลฯ 

หน้ิสิน 
 เงินกูซื้อรถ 
 เงินกูซื้อบาน 
 เงินกู ฯลฯ 
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ความม่ังคั่งสุทธิ 
 
 
 
 



ตัง้เป้าหมาย 
 
 แผนการเงนิ       =      แผนชวีติ 

 เปาหมายระยะสั้น : เพื่อการซือ้รถ  

   เพื่อการศกึษาของบตุร เพื่อการทองเที่ยว ฯลฯ 

 เปาหมายระยะปานกลาง : เพื่อการซือ้ที่อยูอาศัย 

 เปาหมายระยะยาว: เพื่อการเกษียณอายุงาน เพื่อการ

สงตอ                  ความมัง่คัง่ใหทายาท ฯลฯ 
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การออม

อย่างมีวนัิย 

“ออมได้หนึง่บาท

เท่ากบัหาเงินได้

หนึง่บาท” 
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 มลูคา่สะสมของการออมขึน้อยูก่บั อตัราผลตอบแทน และ ระยะเวลาการออม 

กราฟแสดงมลูคา่ ณ ปีที ่30 จากการออมเงนิปีละ 5,000 บาท  

เงนิออม 

 150,000  

 332,194  

 822,470  

 2,173,726  

 5,909,408  

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0%

5%

10%

15%

20%

อตัราผลตอบแทน 
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เร่ิมต้นการออม....ไม่ยากอย่างที่คดิ 

  การออม คอื การยอมสละการใชจ้า่ยในวนันีเ้พือ่
นําไปใชใ้นวนัขา้งหนา้  การออมเป็นจดุเริม่ตน้ที่
จะทําใหเ้กดิการลงทนุ   

 การออมไมใ่ชส่ ิง่ทีย่าก ไมว่า่จะมรีายไดเ้ทา่ใดก็
สามารถแบง่ออมไดเ้สมอ   

 ยิง่เริม่ออมเร็วก็ยิง่จะมโีอกาสนําไปลงทนุได ้
ผลตอบแทนเพิม่มากขึน้   
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เคล็ดลบัการวางแผนการเงนิเพือ่อนาคต 
1. ตัง้นิยามเงินออมใหม่  

 เงินออม คือเงินท่ีกนัเอาไว้จากรายได้ก่อน ท่ีเหลือจึงเป็นเงินท่ี

จะนําไปใช้ 

 

2. วางแผนการใช้จ่ายให้ดี รายจ่ายต้องไม่เกินรายได้ 

3. วางแผนการเงินตัง้แต่ยงัอายนุ้อย  

4. แบง่เงินลงทุนเป็นส่วนๆ และลงทุนตามวตัถปุระสงคแ์ต่ละด้าน 

5. ติดตามการลงทุน ปกป้องรกัษาความมัง่คัง่ 
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รายได ้– เงนิออม = เงนิคา่ใชจ้า่ย 



เทคนิคการออม 
 1. มีวินัย ออมให้สมํา่เสมอ ฝึกให้เป็นนิสยั เร่ิมออมแต่เน่ินๆ  

อย่าใจอ่อน 

2. ตัง้เป้าหมายท่ีท้าทายย่ิงขึน้ ในปีแรกท่ีออม อาจจะกนัเงิน 

ประมาณ 10% ของรายได้ ปีท่ี 2 ออมเพ่ิมเป็น 12% ปีท่ี 5 เพ่ิม

เป็น 15%  ปีท่ี 10 เพ่ิมเป็น 20% เป็นต้น 

3. ให้รางวลักบัตวัเอง ตัง้เป้าว่า หากออมได้ถึงระดบัหน่ึง หรือ

ลงทุนได้กาํไรระดบัหน่ึง จะแบง่ 5-10% ของกาํไรมาซ้ือของท่ี

อยากจะได้ หรือทาํในส่ิงท่ีอยากจะทาํ เพ่ือให้มีกาํลงัใจออม / 

ลงทุน 

 



วางแผน 

การใช้จ่าย 

“ไม่ควรซ้ือกอ็ย่าไป

พิไรซ้ือ 

ให้เป็นม้ือเป็นคราว

ทัง้คาวหวาน” 

17 



นิยาม “คนรวย” vs. “คนจน” 

คนรวย 

หาเงินได้มากกว่าท่ี

ใช้ 

คนจน 

ใช้เงินมากกว่าท่ีหา

ได้ 
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ดงันัน้ ไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไร กส็ามารถเป็นคนรวยได้ หากใช้เงินน้อยกว่าท่ีหาได้ 

ไม่ว่าจะมีรายได้มากเพียงใด กส็ามารถเป็นคนจนได้ หากใช้เงินมากกว่าท่ีหาได้ 



การจัดการงบประมาณ 
 บริหารความมั่งคัง่ใหยั่งยืนในแนวพทุธ ใชหลักการ 
 ทิฏฐธัมมกิตัถธรรม : ธรรมที่เปนไปเพือ่ประโยชน

ปจจุบนั 
 มีความขยันหม่ันเพียร รูจักจัดการงานในการหา

ทรัพย 
 รูจักเก็บรักษาทรัพย 
 รูจักคบคนท่ีจะเกื้อกูลแกการงาน และทําใหชีวิตมี

ความดีงามเจริญกาวหนา 
 หลักการใชจายอยางพอดี ท่ีเรียกวา สมชีวิตา 
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วางแผนการใช้จ่าย 
 สํารวจคาใชจายดวยการจดบันทึก 
ตรวจสอบความจําเปน และ ไมจําเปน 
ตัดลดรายจายที่ไมจําเปน เพื่อเพิ่มสัดสวนการ

ออม 
 เม่ือมีรายไดเพิ่ม ควรจะออมเพิ่ม 
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สํารวจรายรับและรายจาย 
 ดูการจัดสรรรายจายไปยังสวนตางๆ 

 คาอาหาร 
 คาเดินทาง 
 คาที่อยูอาศัย (คาเชา หรือ คาผอนหน้ี) 
 คาสาธารณูปโภค (นํ้า ไฟฟา โทรศัพท) 
 คาเสื้อผา 
 คาใชจายบันเทิง 
 คาใชจายในการรักษาพยาบาล 
 คาใชจายเร่ืองการศึกษา 
 คาเบี้ยประกัน 
 คาผอนชําระหน้ีสิน / เงินออม 



การ 
วางแผน 

ลงทนุ 
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การลงทนุ 
 การลงทุน คือ การหาประโยชนจากเงินออมที่มี เพื่อนํา

ผลประโยชน มาใช ในระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือ ระยะ
ยาว  หรือ บางครั้งอาจตองนําเงินลงทุนมาใชดวย หาก
ผลประโยชน หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนไมเพียงพอ 

 เปาหมายอยางนอยควรเอาชนะเงินเฟอ เพื่อปองกันไมให
อํานาจซื้อหายไป 

 แบงเงินลงทุนเปนหลายๆกอน เพื่อบริหารจัดการ 
 ระยะสัน้ 
 ระยะปานกลาง 
 ระยะยาว 

 ใชบริการมืออาชีพ ในกรณีที่ไมสามารถลงทุนเองได 
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แนวคิดเก่ียวกับการลงทุน 
 วัตถุประสงคของการลงทุนมี 3 วัตถุประสงคหลัก 

 เพื่อปกปองทุนมิใหเสื่อมคา (Capital Preservation) 
 เพื่อเพิ่มคาใหกับเงินลงทุน (Capital Appreciation) 
 เพื่อผลตอบแทนโดยรวม (Total Return) 

 อยา่งไรก็ดกีารลงทนุในสนิทรัพยท์างการเงนิแตล่ะประเภทมี
ความเสีย่งและผลตอบแทนตา่งกนั 

 ความเสีย่ง คอื การเบีย่งเบนของผลไปจากความคาดหมาย 
 การลงทนุกระจกุตัวอยูใ่นสนิทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึง่

กอ่ใหเ้กดิการกระจกุตัวของความเสีย่ง 
 ในการจัดสรรการลงทนุ ตอ้งเลอืกสว่นผสมทีเ่หมาะสมกบั

ผลตอบแทนทีค่าดหวัง และ ความเสีย่งทีรั่บได ้
 



กฎของเลข 72  
 เงนิออม จะเป็นเทา่ตวัไดใ้ชเ้วลาเทา่ไร 

 เอา 72 ตัง้ หารดว้ยอตัราผลตอบแทน 
 เชน่ ผลตอบแทน 10% = 72/10 = 7.2 ปี 
 ผลตอบแทน 5% = 72/5 = 14.4 ปี 

 เงนิเฟ้อ เป็นอปุสรรคสําคญัทีทํ่าใหค้า่ของเงนิเสือ่ม 
 อตัราเงนิเฟ้อ 3% เงนิออมจะหายไปครึง่หนึง่ภายในเวลา 

72/3 = 23.5 ปี 
 อตัราเงนิเฟ้อ 7.2% เงนิออมจะหายไปครึง่หนึง่ภายในเวลา 

72/7.2 = 10 ปี 
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Investment Risk 
 Market Risk ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 
 Inflation Risk ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอํานาจซื้อ 
 Interest Rate Risk ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 Default Risk ความเสี่ยงที่ผูออกตราสารจะผิดนัด ไมชําระเงินตนหรือ

ดอกเบี้ย 
 Counter-party Risk ความเสี่ยงจากผูที่เราทําธุรกรรมดวย ไมสามารถสง

มอบหรือทําตามสัญญาได 
 Liquidity Risk ความเสี่ยงจากสภาพคลองของสินทรัพยที่ลงทุน 
 Systematic Risk  vs. Non-Systematic Risk  
 Reinvestment Risk ความเสี่ยงในผลตอบแทนจากการลงทุนตอ 
 Event Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกหนี้หรือ

บริษัท 
 Legal Risk ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภาครัฐ 
 Exchange Rate Risk ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 Fraud ความเสี่ยงจากการฉอโกง 
 Political Risk ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
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อยางไรจึงเรียกวารวย 
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คนรวยลงทนุอะไร? 
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เคล็ดลบัลงทนุใหป้ระสบความสําเร็จ 
 รู้จกัตวัเองก่อน 

 รู้จกัตราสารท่ีลงทุน 
 มีเป้าหมายในการลงทุน (อาจมีหลายเป้าหมาย) 

 ทบทวนแผนการลงทุนอย่างสมํา่เสมอ 

 ปรบัปรงุการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  

 เหมาะกบัภาวะเศรษฐกิจ 

 เหมาะกบัเป้าหมายของท่านท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 

29 



กอ่นลงทนุ : รูจั้กตวัเอง 
“การลงทุนแบบไหนจะเหมาะกบัเรา ขึ้นอยู่กบั 

ความสามารถในการรบัความเส่ียงของเรา”  ดูแบบสอบถามท่ี ภาคผนวก  

• ความสามารถในการรับความเสีย่งขึน้อยูก่บัปัจจัยตอ่ไปนี ้
อาย:ุ   อายนุอ้ยรับความเสีย่งไดม้าก อายมุากรับความเสีย่งไดน้อ้ย 
ความมั่งคั่งโดยรวม:  ผูม้คีวามมัง่คั่งโดยรวมสงู รับความเสีย่งไดส้งู 
ความมั่นคงของอาชพี: ผูท้ีม่อีาชพีประจําทีม่รีายไดส้มํา่เสมอจะรับ
ความเสีย่งไดส้งูกวา่ 
ภาระทางการเงนิทีม่:ี  ผูม้ภีาระทางการเงนินอ้ย จะรับความเสีย่งได ้
สงูกวา่ 
ระยะเวลาการลงทนุ:  หากลงทนุในระยะสัน้ จะรับความเสีย่งไดน้อ้ย
กวา่ 
ความวติกกงัวลสว่นบคุคล: ผูท้ีม่คีวามวติกกงัวลสงู ไมค่วรลงทนุใน
สิง่ทีม่คีวามผันผวนสงู 
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เคล็ดลบัการลงทนุ : 
รูจั้กตราสารทีล่งทนุ 

แบง่ประเภทการลงทนุตามสทิธ ิ
1. ในฐานะเจา้ของ 
2. ในฐานะเจา้หนี ้

แบง่ตามประเภทของสนิทรัพย ์    
1. สนิทรัพยจ์รงิ (Real Assets) เชน่ ทีด่นิ ทองคํา 

โรงงาน 
2. สนิทรัพยท์างการเงนิ (Financial Assets) เชน่     

หุน้ทนุ พันธบตัร กองทนุรวม ตราสารอนุพันธ ์ฯลฯ 
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การลงทนุในตราสารแหง่ทนุ 
 สิทธิของผูลงทนุ : เปนเจาของกิจการ 
 ความเสีย่ง:ความเส่ียงตอการขาดทุนของกิจการ ความเส่ียงจาก

สภาพคลองของการซื้อขาย 
 

ทรัพยสิน 
หนี้สิน 

สวนของ 

ผูถือหุน 

งบดุล 
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การลงทุนในตราสารแหงทุน 

 หุนสามัญ แสดงสิทธิค์วามเปนเจาของบรษิทั 
 หุนบุริมสทิธิ ์แสดงสิทธิค์วามเปนเจาของที่มสีิทธเิหนอื

ผูถือหุนสามญั และมีสิทธใินการรบัผลตอบแทนที่
กําหนดไวคงที ่

 อนุพันธของตราสารทุน (Equity Derivatives) 
 ใบสําคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน (Warrant) 
 สิทธิในการซื้อหุน (Option) 

 สัญญาฟวเจอรส (Futures Contract) 
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การหามูลคาบรษิัท ( Company Valuation) 
  

การวเิคราะหทางดานปจจัยพืน้ฐาน  

 

    1.  หาจากมลูคา่ปัจจบุนั   
(Present Value) 

 ราคาหุน้วันนี ้คอืความ
คาดหวังผลตอบแทนใน
อนาคต 

-  เงนิปันผล (Dividend 
Discount Model) 

-  กระแสเงนิสดจากการ
ดําเนนิงาน (Discounted 
Operating Cash Flow) 

-  กระแสเงนิสดสทุธแิกผู่ถ้อืหุน้  
       (Discounted Free Cash 

Flow) 

 

2.  หาจากทฤษฏีการปรียบเทียบ 
– Price / EPS 
– Price / Cash Flow 
– Price / Book Value 
– Price / Sales 
– Market Capitalization 

/ Sales 
– EV / Sales 
– EV / Operating Cash 

Flow 
– EV / EBITDA 

 

3.  อื่นๆ  
– มูลคาทรัพยสิน

สุทธิของบริษัท 
(Net Asset 
Value) 

– Replacement 
Cost 

– EV / Ton 
– EV / MW  



การตัดสินใจลงทุน การวเิคราะหทางดาน
เทคนคิ 

 

 
มูลคาทางทฤษฎี (Intrinsic 

Value) > ราคาในตลาด 
= ซ้ือ 

 
 

มูลคาทางทฤษฎี (Intrinsic 
Value) < ราคาในตลาด 

= ขาย 
 
  
 

 

ตั้งอยูบนสมมุติฐานหลักที่วา  
 

“ประวัติศาสตรยอมซ้ํารอย” 
 และ 

 “ในที่สุดทุกสิ่งตองเขามาสูดุลย
ภาพ” 

 
    การใชสวนใหญจะเปนเครื่องมือ

ในการดูจังหวะตลาด (Timing) 
ในการเขาลงทุน 
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36 

 สทิธขิองผูล้งทนุ: เป็นเจา้หนี ้ 
 การลงทนุในตราสารหนีเ้ปรยีบเสมอืนการใหกู้แ้กผู่อ้อก

ตราสาร 
 ตัวอยางตราสารแหงหนี้ 

 พันธบัตร (Bond) ในประเทศไทยใชเฉพาะตราสารหน้ีที่ออกโดย
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ แตในตางประเทศจะรวมถึงตราสารหน้ีที่
ออกโดยบริษัทเอกชนดวย (Corporate Bond) 

 ตั๋วเงินคลงั(Treasury Bill) คือ ตราสารระยะไมเกิน 1 ปที่ออกโดย
รัฐบาล ในตางประเทศมักเปนตราสารที่มีอายุไมเกิน 270 วัน 

 หุนกู(Debenture) คือตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษัทเอกชน ซึ่ง
อาจจะมีหรือไมมีหลักประกันก็ได แตในตางประเทศจะหมายถึงตรา
สารหน้ีภาคเอกชนที่ไมมีหลักประกัน 

การลงทนุในตราสารแหง่หนี ้
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 การจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 
 บริษัทจัดอนัดบั      มูดี้ส เอสแอนดพี ฟทช 

 
ระดับลงทนุได   
 คุณภาพดทีีส่ดุ/แข็งแรงทีส่ดุ    Aaa      AAA  AAA 
 คุณภาพสงูมาก/แข็งแรงมาก    Aa      AA  AA 
 แข็งแรง/คณุภาพสงู    A      A  A 
 เกรดปานกลาง/คณุภาพด ี   Baa      BBB  BBB 
ระดับมคีวามเสีย่งสงู 
 เกรดปานกลางถึงต่าํ   Ba      BB  BB 
 เกรดต่าํ/ถูกกระทบงาย   B      B  B 
 คุณภาพต่าํ/โอกาสผดินดัสงู      Caa      CCC  CCC 
 คุณภาพต่าํ/ปจจบุนัถกูกระทบงายมาก   Ca      CC  CC 
 คุณภาพต่าํมาก/โอกาสผดินดัสงู C      C  C 
 ผิดนัด     C      D  D 

 



 

 

 

 

 การลงทนุทีด่ ี
ตอ้งม ี

การจัดพอรต์  
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Return 

39 
• เร่ิมลงทนุต้นปี 2008 ที่ 1 ล้านบาท ลงทนุใน top ทัง้หมด ณ สิน้ปี 2018 เงนิลงทนุจะมีมูลค่ารวมประมาณ  19.9  ล้านบาท 
• เร่ิมลงทนุต้นปี 2008 ที่ 1 ล้านบาท ลงทนุใน bottom ทัง้หมด ณ สิน้ปี 2018 เงนิลงทนุจะมีมูลค่ารวมประมาณ 67,949 บาท 



MSCI 
World 

MSCI 
EM 

Dow 
Jones Nikkei SET Global 

REITs 
Thai 
Bond 

Commodity GOLD Oil (WTI) 

2018 RETURN -8.71% -14.58% -5.63% -12.08% -10.82% -4.77% 1.18% -12.41% -1.13% -24.84% 

2018 
VOLATILITY 10.71% 12.94% 14.91% 15.87% 9.94% 9.77% 1.26% 10.68% 7.46% 26.30% 

10Y  
RETURN 61.48% 27.11% 78.86% 39.55% 110.91% 51.56% 64.33% -41.81% 78.10% -27.57% 

10Y 
VOLATILITY 14.68% 17.54% 15.66% 21.10% 16.07% 19.41% 2.56% 15.37% 15.76% 33.21% 

Return vs. Volatility  

ท่ีมา : Bloomberg, คํานวณโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

Data as of  Jan.3, 2018 
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MSCI 
World MSCI EM Dow 

Jones Nikkei SET Global 
REITs 

Thai 
Bond 

Commodi
ty Gold Oil 

(WTI) 

11M2019  
RETURN 23.96% 10.20% 20.25% 16.38% 1.71% 24.63% 14.37% 4.04% 13.56% 20.49% 

11M2019  
VOLATILITY 8.85% 9.85% 10.70% 11.44% 7.73% 7.74% 2.88% 11.20% 10.03% 29.32% 

11M.2019 Return vs. Volatility  

ท่ีมา : Bloomberg 

Data as of Dec 2, 2019 
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2009-2018 Asset Correlation 
การนําสินทรัพย์ที่มีค่าความสัมพันธ์ หรือ Correlation กับสินทรัพย์ประเภทอ่ืนตํ่า เข้ามาร่วมใน Portfolio Model 

จงึช่วยให้เกิดการกระจายความเส่ียงในการลงทุนและลดความผันผวนได้ดีขึน้ 
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2009-2018 
SET 
Index 

Dow 
Jones 

MSCI 
World 

Global 
Bonds 

E M 
Bonds 

Thai 
Bonds 

Global 
REITs 

SET 
Prop 
Fund Gold 

Oil 
(WTI) 

1 Year 
Deposit 

SET Index 1.00 0.90 0.92 0.92 0.96 0.86 0.95 0.93 0.21 -0.15 0.18 

Dow Jones 0.90 1.00 0.98 0.82 0.93 0.93 0.94 0.91 -0.05 -0.37 -0.11 

MSCI World 0.92 0.98 1.00 0.84 0.93 0.91 0.95 0.89 -0.06 -0.31 -0.11 

Global Bonds 0.92 0.82 0.84 1.00 0.94 0.82 0.90 0.88 0.40 -0.08 0.30 
Emerging Market 
Bonds 0.96 0.93 0.93 0.94 1.00 0.93 0.97 0.96 0.17 -0.30 0.08 

Thai Bonds 0.86 0.93 0.91 0.82 0.93 1.00 0.96 0.92 -0.09 -0.57 -0.16 

Global REITs 0.95 0.94 0.95 0.90 0.97 0.96 1.00 0.94 0.05 -0.38 0.00 
SET Property 
Fund 0.93 0.91 0.89 0.88 0.96 0.92 0.94 1.00 0.03 -0.40 0.03 

Gold 0.21 -0.05 -0.06 0.40 0.17 -0.09 0.05 0.03 1.00 0.57 0.81 

Oil (WTI) -0.15 -0.37 -0.31 -0.08 -0.30 -0.57 -0.38 -0.40 0.57 1.00 0.59 

1 Year Deposit 0.18 -0.11 -0.11 0.30 0.08 -0.16 0.00 0.03 0.81 0.59 1.00 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (Correlation)สาํหรับแต่ละสินทรัพย์ 10 ปี ย้อนหลัง (2009-2018) 

ท่ีมา : Bloomberg,  คํานวณโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 



 
 

2009-2018 Asset Correlation 
การนําสินทรัพย์ที่มีค่าความสัมพันธ์ หรือ Correlation กับสินทรัพย์ประเภทอ่ืนตํ่า เข้ามาร่วมใน Portfolio Model 

จงึช่วยให้เกดิการกระจายความเส่ียงในการลงทุนและลดความผันผวนได้ดีขึน้ 
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2009-2018 
SET 
Index 

Dow 
Jones 

MSCI 
World 

Global 
Bonds 

E M 
Bonds 

Thai 
Bonds 

Global 
REITs 

SET 
Prop 
Fund Gold 

Oil 
(WTI) 

1 Year 
Deposit 

SET Index 1.00 0.90 0.92 0.92 0.96 0.86 0.95 0.93 0.21 -0.15 0.18 

Dow Jones 0.90 1.00 0.98 0.82 0.93 0.93 0.94 0.91 -0.05 -0.37 -0.11 

MSCI World 0.92 0.98 1.00 0.84 0.93 0.91 0.95 0.89 -0.06 -0.31 -0.11 

Global Bonds 0.92 0.82 0.84 1.00 0.94 0.82 0.90 0.88 0.40 -0.08 0.30 
Emerging Market 
Bonds 0.96 0.93 0.93 0.94 1.00 0.93 0.97 0.96 0.17 -0.30 0.08 

Thai Bonds 0.86 0.93 0.91 0.82 0.93 1.00 0.96 0.92 -0.09 -0.57 -0.16 

Global REITs 0.95 0.94 0.95 0.90 0.97 0.96 1.00 0.94 0.05 -0.38 0.00 
SET Property 
Fund 0.93 0.91 0.89 0.88 0.96 0.92 0.94 1.00 0.03 -0.40 0.03 

Gold 0.21 -0.05 -0.06 0.40 0.17 -0.09 0.05 0.03 1.00 0.57 0.81 

Oil (WTI) -0.15 -0.37 -0.31 -0.08 -0.30 -0.57 -0.38 -0.40 0.57 1.00 0.59 

1 Year Deposit 0.18 -0.11 -0.11 0.30 0.08 -0.16 0.00 0.03 0.81 0.59 1.00 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) สาํหรับแต่ละสินทรัพย์ 10 ปี ย้อนหลัง 

ท่ีมา : Bloomberg,  คํานวณโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 



11M2019 Asset Correlation 

44 
ท่ีมา : Bloomberg,  คํานวณโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

SET Index 
Dow 
Jones 

MSCI 
World 

Global 
Bonds 

EM 
Bonds 

Thai 
Bonds 

Global 
REITs 

SET 
Prop 
Fund Gold 

Oil 
(WTI) 

1 Year 
Deposit 

SET Index 1.00 0.37 0.34 0.16 0.28 -0.10 0.12 0.19 0.04 0.32 0.59 

Dow Jones 0.37 1.00 0.99 0.67 0.80 0.62 0.85 0.71 0.61 0.39 -0.04 

MSCI World 0.34 0.99 1.00 0.68 0.81 0.62 0.87 0.72 0.59 0.42 -0.05 

Global Bonds 0.16 0.67 0.68 1.00 0.97 0.93 0.87 0.95 0.94 -0.13 0.33 
Emerging Market 
Bonds 0.28 0.80 0.81 0.97 1.00 0.89 0.93 0.95 0.89 0.03 0.30 

Thai Bonds -0.10 0.62 0.62 0.93 0.89 1.00 0.85 0.91 0.97 -0.21 0.13 

Global REITs 0.12 0.85 0.87 0.87 0.93 0.85 1.00 0.90 0.80 0.14 0.07 

SET Property Fund 0.19 0.71 0.72 0.95 0.95 0.91 0.90 1.00 0.90 -0.02 0.33 

Gold 0.04 0.61 0.59 0.94 0.89 0.97 0.80 0.90 1.00 -0.26 0.27 

Oil (WTI) 0.32 0.39 0.42 -0.13 0.03 -0.21 0.14 -0.02 -0.26 1.00 -0.15 

1 Year Deposit 0.59 -0.04 -0.05 0.33 0.30 0.13 0.07 0.33 0.27 -0.15 1.00 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (Correlation)สาํหรับแต่ละสินทรัพย์ในปี 2019  



จัดสาํรับลงทุน 
 ข้าว : เงินสด เงินฝาก ตัว๋เงินคลงั 

พนัธบตัรระยะสัน้ 

 ผดัผกั : พนัธบตัรระยะยาว 

 แกงจืด : หุ้นกู้ 

 แกงเผด็ / น้ําพริก : หุ้นทุน 

 ของหวาน : อสงัหาริมทรพัย ์

 น้ําจ้ิม น้ําพริก/ของหวานอย่างท่ี 2 : การ
ลงทุนทางเลือก 
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ความสมัพันธข์องภาวะเศรษฐกจิกบัการลงทนุ 

เศรษฐกจิ
ชะลอตัวลง 

เงนิเฟ้อ
ลดลง 

เงนิเฟ้อ
เพิ่มขึน้ 

พนัธบตัร 
เศรษฐกจิ

ขยายตัวเพิ่ม 

หุ้นทุน 

เงนิสด ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ปรับปรุงจาก  Schabacker, Jay. 
               Winning in Mutual Funds, P.54 

ละตนิอเมรกิา 

สหรัฐอเมรกิา 

ยโุรปชายขอบ 
เอเชยี แปซฟิิก 

ยโุรปพัฒนา 
ไทย 

คาดการณ์ 2020   
ญีปุ่่ น รสัเซยี และ ผูผ้ลตินํา้มนั 

วิเคราะห์โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  CFP 



การจัดพอรต์ในปี 2563 
คําแนะนําในการลงทุนในป 2563  เศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง และ

ความผันผวนจะยังคงมีอยู ตอเนื่องจาก Geopolitical Risk โดยเฉพาะ สงคราม
การคา ความไมสงบในตะวันออกกลาง การถอนตัวจาก EU ของสหราชอาณาจักร 
และปญหาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ 
เนื่องจากมีความผันผวน และจะมีการปรับตัว  จึงควรลงทุนแบบระมัดระวัง และ

คัดเลือกหลักทรัพยท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี เพ่ือจะสามารถทนตอความผันผวนได และเพ่ือ
ราคาจะไมปรับตัวลงมากนัก 
ตลาดหุนของประเทศพัฒนาแลว : ควรระวังการปรับตัว  
ตลาดหุนเกิดใหม  ยังมีโอกาสไปตอได หากมีสัญญาณท่ีดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก แตมี

โอกาสปรับตัวลงสูงเชนกัน 
ดัชนีตลาดหุนไทยในป 2563 นาจะเคล่ือนไหวอยูระหวาง 1,500 – 1,700  
กลุมอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจของโลกคือ เทคโนโลยี และสุขภาพ 
กลุมอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจของไทย คือ อาหาร อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

และอุตสาหกรรมและการบริการท่ีขยายไปยังตลาดภูมิภาคและตลาดโลก  
ทองคํา  เปนการลงทุนท่ีนาสนใจ เพราะทําใหพอรตมีการกระจายความเส่ียง ท้ังนี้

ราคาไดปรับข้ึนไปพอสมควรในป 2562 หากจะลงทุนควรซ้ือเม่ือราคาออนตัว ราคา
นาจะเคล่ือนไหวอยูในกรอบ 1,400 -1,580 เหรียญตอออนซ 
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การจัดพอรต์ในปี 2563 
คาเงิน สกุลเงินที่นาสนใจ : สกุลเงินดอลลาร (Dollar Play)  เงินบาท และ 

เงินเยนในฐานะ safe heaven  สกุลที่ไมนาสนใจ : ยูโร และปอนด 
สินคาโภคภณัฑ โภคภณัฑอาหารนาสนใจ น้ํามันยังคงอยูในระดับไมสงู 

และอาจจะไมขยับข้ึนไปมากอยางทีเ่คยกังวลกัน แตมีความผันผวน ราคา
นาจะอยูระหวาง 65-85 ดอลลารตอบารเรล 

ตลาดพันธบัตรและตราสารหนี้ คาดวาอัตราดอกเบีย้ไทยจะไมปรับตัวข้ึน
ตลอดป 2563 หลีกเลี่ยง การลงทุนในตราสาร non-rated และระมัดระวัง
กลุมอสังหาริมทรพัย 

อสังหาริมทรพัยในไทย ยังมี supply ใหมๆ เขามาเพิ่มอยู ในขณะที่สต็อก
เดิมก็ยังเหลือคาง หากจะเขาลงทนุ ตองลงทุนทีร่าคา discount เทานั้น 

อสังหาริมทรพัยในตางประเทศ ประเทศที่นาสนใจคือ ยุโรป และภาค
ทองเที่ยวของญี่ปุน (โรงแรมและรสีอรต) แตผลตอบแทนคาเชาไมสูงมาก
นัก 

สิ่งที่ควรระวัง : สงครามการคา ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
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การจดัสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ปี 2563 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนและความเส่ียงที่ระดบัต่างกนั 
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ประมาณการสําหรบัปี 2563 โดย ววิรรณ ธาราหริญัโชต ิCFP 



�ć�� æàf�æ�ctàć� ă � ċa�  
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ประมาณการสําหรบัปี 2563 โดย ววิรรณ ธาราหริญัโชต ิ CFP 
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ประมาณการสําหรบัปี 2563 โดย ววิรรณ ธาราหริญัโชต ิ CFP 



�ć�� æàf�đåçēa�é�ĕđ� ċē�  
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ประมาณการสําหรบัปี 2563 โดย ววิรรณ ธาราหริญัโชต ิ CFP 



�ć�� æàf�đåçēa�é�ĕå�� 
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มาณการสําหรบัปี 2563 โดย ววิรรณ ธาราหริญัโชต ิ CFP 



�ć�� æàf�đåçēa�é�ĕå��� ĉ�  
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ประมาณการสําหรบัปี 2563 โดย ววิรรณ ธาราหริญัโชต ิ CFP 



ลงทุนนานโอกาสขาดทุนน้อยกว่า 

ทีม่า : “ลงทนุนานโอกาสขาดทนุน้อย” โดย ดร.ชาตชิาย มสีขุโข, TFPA Bulletin 2/2557 

โอกาสได้รบัผลตอบแทนช่วงต่างๆ ตามระยะเวลาการลงทนุ 
1ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 

โอกาสกําไร 63.16% 79.41% 75.86% 91.67% 100.00% 100.00% 

โอกาสขาดทุน 36.84% 20.59% 24.14% 8.33% 0.00% 0.00% 

โอกาสไดผ้ลตอบแทน 10 % ต่อปีขึน้ไป 55.26% 61.76% 55.17% 50.00% 31.58% 50.00% 

โอกาสไดผ้ลตอบแทน  8 % ต่อปีขึน้ไป 55.26% 64.71% 58.62% 50.00% 63.16% 92.86% 

โอกาสไดผ้ลตอบแทน  6 %  ต่อปีขึน้ไป 55.26% 70.69% 62.07% 58.33% 68.42% 100.00% 
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ควรปรับพอร์ตเพื่อลดความเส่ียง  

แต่ไม่ควรปรับบ่อยจนเกนิไป 

ทีม่า : จากการศกึษาของ Morningstar ในบทความ “การปรบัพอรต์ตอ้งบอ่ยแคไ่หน” โดย  

ณฐัพงษ์ อภนินัทก์ูล CFP, TFPA Bulletin 2/2556 
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หลักธรรมะ 

ในการลงทุน 

“ร ูเ้ขา ร ูเ้รา รบรอ้ย
คร ั�ง ชนะรอ้ยครา 
 --ซุนหวู ่
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หลักธรรมะในการลงทนุ 
หลักธรรมะในการลงทุน 4 ขอ คือ มีสติ มีปญญาเดินสายกลาง และ

ไมโลภ 
 สต ิ คือความระลึกได เปรียบเสมือนหางเสือคุมเรือชีวิต  

 รูวาสิ่งที่เราจะลงทุนคืออะไร  
 มีความเสี่ยงอยางไร  
 โอกาสรับผลตอบแทนเปนอยางไร  
 ใชระยะเวลาลงทุนนานหรือไม   

 ปญญา คือความรอบรู  
 ตองรูวาทานรับความเสี่ยงไดมากนอยเพียงใด 
  ตองรูกําลังลงทุนของตนเอง  
 ควรศึกษาใหรูเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบตางๆ 
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 หลักธรรมในการลงทนุ (ตอ) 
 เดินสายกลาง   

 ควรจะกระจายความเสีย่ง โดยการกระจายลงทุนใน
สินทรัพยและหลักทรพัยหลายๆประเภท  

 ต้ังความคาดหวงัใหพอดีๆ 
 ไมโลภ   

 ความโลภเปนกิเลสทําใหจิตใจเศราหมอง  หากไมโลภ
จิตใจก็ไมเศราหมอง  

  อยาใหความสขุจากการไดรับผลตอบแทนตองหายไป
เพราะความโลภ   

 วิธีจํากัดความโลภที่ดคีอืการ “สละบริจาค” 
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การจัดการการเงินภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

 เปนแนวคิดในการจัดการการเงินเพื่อใหมีความสมดลุ  
 ความสมดลุจะนําไปสูความยัง่ยนื   
 ความสมดลุหมายถึง รายไดกับรายจายตองสมดลุกัน   
 กรณีบุคคล : มีเหลือเก็บออม สะสมทุน เพื่อนําไปใชในยามที่

รางกายไมสามารถทาํงานได เพื่อมิใหเปนภาระของลูกหลาน  
 กรณีธุรกิจ : มีกําไรเพื่อเปนทุนสะสมใชขยายกิจการและเพื่อ

จายคืนใหผูเก่ียวของ (พนักงาน เจาหน้ี ผูถือหุน) 
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แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีเหตุผล 

เง่ือนไขความรู  
(รอบรู รอบคอบ  

ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน  

อดทน แบงปน) 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม 
สมดุล มั่นคง ย่ังยืน 



Wealth Accumulation เพิ่มพูนความมัง่ค่ัง ดวยการ 
 ทํางานอยางขยันขันแข็ง หาเงินดวยความซื่อสัตยสุจริต  
 วางแผนใหเหมาะสมกับชีวิตในแตละขั้นตอน 
 วางแผนทางการเงินตั้งแตอายุยังนอย  
 วางแผนการใชจายไมใหเกินตวั 
 จัดแบงเงินลงทุนใหเหมาะสมตามแผน  

Wealth Protection ดูแลปกปองรักษาความมั่งค่ัง ดวยการ 
 วางแผนการประกันภัย ท้ังชีวิตและทรัพยสิน ตามความเหมาะสม 
 ดูแลรักษาสุขภาพใหดี 
 ชีวิตก็จะมีสมดุล ความม่ังค่ังก็จะย่ังยืน 
 ยังสามารถเผ่ือแผ แบงปนใหกับผูอื่นไดอีกดวย   

แผนการเงินจะมีประสิทธิภาพเมื่อ 
 มีการทบทวนแผนทุก 6 เดือน 
 การทบทวนแผนประกอบดวย 

 แผนนั้นเหมาะสมกบัความตองการและขอจํากดัของเรา
หรือไม 

 มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีผานมาหรือไม (ท้ัง
ดานบวกและดานลบ) 

 อาจไมตองมีการปรับปรุงแผน หากสภาพแวดลอมไม
เปลี่ยนแปลง 
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เคล็ดลบับรหิารความมั่งคัง่ใหย้ั่งยนื 



ขอให้น้องๆทกุคน 

ประสบความสาํเรจ็ในการออม 

และการลงทนุ และมีอิสรภาพทาง

การเงินได้เรว็ๆสมความตัง้ใจค่ะ 
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ภาคผนวก 
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ทา่นรับความเสีย่งไดม้ากนอ้ยเพยีงใด? 

ขอใหต้อบคําถามอยา่งตรงไปตรงมา และใหต้รงกบั
ความเป็นจรงิใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง 

1. ทา่นตัง้ใจจะทํางานอกีกีปี่ 
ก.  1 ปีหรอืนอ้ยกวา่ หรอืไมไ่ดทํ้างาน 
ข. 2-5 ปี  
ค. 6-15 ปี 
ง. 16-25 ปี 
จ. 26 ปีขึน้ไป 
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ทา่นรับความเสีย่งไดม้ากนอ้ยเพยีงใด?  
2. ขอ้ตอ่ไปนีข้อ้ใดกลา่วถงึภาระทางการเงนิของ

ทา่นไดถ้กูตอ้งทีส่ดุ 
ก. ไมม่ภีาระทางการเงนิแลว้ ไมม่เีงนิกู ้ไมต่อ้ง

สง่บตุรหลานเรยีน 
ข. มภีาระการผอ่นนอ้ยกวา่ 15% ของรายได ้
ค. มภีาระการผอ่นประมาณ 15-25%ของรายได ้
ง. มภีาระการผอ่นประมาณ 25-35% ของรายได ้
จ. มภีาระการผอ่นเกนิกวา่ 35%ของรายได ้

66 



ท่านรับความเส่ียงได้มากน้อยเพยีงใด? 
3.  ปัจจบุนัฐานะการออมเงนิ โดยรวมของทา่น  ไมร่วม

เงนิเดอืนหรอืรายไดป้ระจํา (ไมว่า่จะอยูใ่นรปูเงนิสด 
เงนิฝาก หรอืเงนิลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที่
แปลงเป็นเงนิได)้ 

ก. ไมม่เีงนิออมเลย หรอืมนีอ้ยกวา่ 6 เทา่ของการใชจ้า่ย
ประจําเดอืนในปัจจบุนั 

ข. มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยไดอ้กีประมาณ 1-2 ปี 
ค. มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยไดอ้กีประมาณ 3-5 ปี 
ง. มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยได ้6-10 ปี  
จ. มเีงนิออมทีจ่ะใชจ้า่ยได ้11-20 ปี 
ฉ. มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยไดไ้ปตลอดชวีติ  
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ท่านรับความเส่ียงได้มากน้อยเพยีงใด? 
4.  อายขุองทา่นในปัจจบุนั 

ก. 20-30 ปี 
ข. 31-40 ปี 
ค. 41-50 ปี 
ง. 51-60 ปี 
จ. 60 ปีขึน้ไป 
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ท่านรับความเส่ียงได้มากน้อยเพยีงใด? 
5.  เปาหมายระยะเวลาลงทุนของทาน 

ก. ระยะส้ันกวา 1 ป 
ข. 1-2 ป 
ค. 3-5 ป 
ง. 5-10 ป 
จ. 10 ปขึ้นไป 
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ท่านรับความเส่ียงได้มากน้อยเพยีงใด? 
6.  ขอตอไปน้ีขอใดกลาวถึงความวิตกกังวลของทานไดดี

ที่สุด 
ก. เงินหายไป 1,000 บาท นอนไมหลับไปหลายคืน 
ข. จะกังวลมากหากผลตอบแทนที่ไดรับมีความผันผวนเกิน 3% 
ค. จะกังวลมากหากผลตอบแทนมีความผันผวนเกิน 5% 
ง. จะกังวลมากหาผลตอบแทนมีความผันผวนเกิน 10% 
จ. ไมคอยกังวลตอความผันผวนของผลตอบแทนเทาใดนัก เพราะ

ทราบวาความผันผวนจะลดลงหากลงทุนในระยะยาว และทานก็
สามารถลงทุนระยะยาวได 
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ทานรบัความเสี่ยงไดมากนอยเพียงใด? 
7. เวลาลงทนุทา่นตอ้งการลงทนุและรับความผันผวนและรับ

ผลตอบแทนในลักษณะไหน 
ก. ไมต่อ้งการความผันผวน ไมต่อ้งการขาดทนุ และพอใจทีไ่ดรั้บ

ผลตอบแทนตํา่ 
ข. รับความผันผวนไดบ้า้งนดิหน่อย เพือ่ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ แตก่็

ไมต่อ้งการขาดทนุ 
ค. รับความผันผวนไดบ้า้งนดิหน่อย เพือ่ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ ระยะ

สัน้ขาดทนุไดแ้ตร่ะยะปานกลางขอใหเ้ป็นบวก 
ง. รับความผันผวนได ้ผลตอบแทนตดิลบในบางชว่งได ้คาดหวัง

ผลตอบแทนสงูขึน้ 
จ. รับความผันผวนไดส้บายมาก ขอใหม้โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนที่

สงู ในระยะยาว 
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คะแนน 
 
ขอ้ 1.    ก. 0   ข. 1    ค. 2    ง. 3   จ. 4 
ขอ้ 2.    ก. 4   ข. 3    ค. 2    ง. 1   จ. 0 
ขอ้ 3.    ก. 0   ข. 1    ค. 2    ง. 3   จ. 4   ฉ. 6 
ขอ้ 4.    ก. 4   ข. 3    ค. 2    ง. 1   จ. 0 
ขอ้ 5.    ก. 0   ข. 1    ค. 3    ง. 4   จ. 5 
ขอ้ 6.    ก. 0   ข. 1    ค. 3    ง. 4   จ. 5 
ขอ้ 7.    ก. 0   ข. 1    ค. 2    ง. 3   จ. 5 
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เฉลย 
 คะแนนตํา่กวา่ 4  
 ทา่นไมช่อบความเสีย่งเลย  หรอืทา่นมคีวามสามารถในการรับ

ความเสีย่งไดน้อ้ย เนือ่งจากภาระทางการเงนิ หรอืเนือ่งจากทา่น
อาจจะมอีายมุากแลว้ การลงทนุทีแ่นะนําคอืการฝากเงนิธนาคาร 
และซือ้พันธบตัรรัฐบาล 

 
 คะแนนระหวา่ง 5-9  
 ทา่นรับความเสีย่งไดเ้ล็กนอ้ย แตล่กึๆทา่นก็ยงักงัวลวา่จะสญูเสยี

เงนิลงทนุเบือ้งตน้  ทา่นควรจะมเีป้าหมายการลงทนุแบบอนุรักษ์
ตน้เงนิ (Capital Preservation) แนะนําใหล้งทนุในหุน้ไมเ่กนิ 
10%  ทีเ่หลอืลงทนุในพันธบตัร 30%หรอืกองทนุพันธบตัร และ
กองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้ 30% และฝากเงนิ 30% 
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เฉลย 
 คะแนนระหวาง 10-14  
 ทานรับความเสี่ยงไดปานกลาง อาจจะเปนเพราะวาภาระทางการเงินไมสูง

มาก หรือมีเงินออมมากพอสมควร หรือมีเงินออมไมสูงมากแตอายุยังนอย 
แนะนําใหลงทุนในหุนไมเกิน 20% ที่เหลือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 20% พันธบัตรหรือกองทุนรวมพันธบัตร 25% 
กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น 20% เงินฝาก 15% 

 
 คะแนนระหวาง 15-22  
 ทานรับความเสี่ยงไดมากพอสมควร กลาง อาจจะเปนเพราะวาภาระทางการ

เงินเหลือนอย หรือมีความม่ังค่ังโดยรวมมากพอสมควร แนะนําใหลงทุนใน
หุนไมเกิน 30% ที่เหลือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 20% พันธบัตรหรือกองทุนรวมพันธบัตร 30% กองทุนรวม
ตราสารหน้ีระยะสั้น 10% เงินฝาก 10% 
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เฉลย  กอ่นลงทนุ : รูจ้กัตวัเอง “การลงทนุแบบไหนจะเหมาะกบัเรา ข ึ.้.. 

 คะแนนระหวาง 23-28  
 ทานรับความเสี่ยงไดมากพอสมควร กลาง อาจจะเปนเพราะวาภาระ

ทางการเงินเหลือนอย หรือมีความม่ังค่ังโดยรวมมากพอสมควร 
แนะนําใหลงทุนในหุนไมเกิน 40% ที่เหลือลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 20% พันธบัตรหรือกองทุนรวม
พันธบัตร 20% กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น 10% เงินฝาก 10% 

 
 29 คะแนนขึ้นไป   
 ทานรับความเสี่ยงไดมาก อาจจะเปนเพราะวาไมมีภาระทางการเงิน 

หรือมีความม่ังค่ังโดยรวมมาก  แนะนําใหลงทุนในหุนไมเกิน 50% ที่
เหลือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 20% 
พันธบัตรหรือกองทุนรวมพันธบัตร 20% เงินฝาก 10% 
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