
THE MONEY COACH - จกัรพงษ์ เมษพนัธุ์

การจดัการเงนิสว่นบคุคล
Person!l Fin!nci!l M!n!gement

หวัขอ้พดูคยุ

• ความมัน่คงทางการเงิน 

• ตรวจสุขภาพการเงินด้วย Money Index 

• การจัดการสภาพคล่อง  

• การบรหิารหนีส้ิน 

• การจัดสรรเงินออม 

• การวางแผนเกษียณสําหรบัพนักงานประจํา



ความมัน่คงทางการเงิน

ความมัน่คงทางการเงิน 
Financial Security

การจัดการความเสีย่ง 
Risk Management

การจัดการสภาพคล่อง 
Cash Management

การสะสมความมัง่คัง่ 
Wealth Accumulation

เป้าหมายการเงินขัน้พืน้ฐาน

1. มีรายได้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน

2. เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้ตามฝัน

3. พรอ้มรบัมือกับเหตุไม่คาดฝัน  
ทีส่่งผลกระทบทางลบในเรือ่งเงินทอง

4. ดูแลตัวได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต



เกษียณต้องมีเงินเท่าไหร?่

ค่าใช้จ่าย *ทุนเกษียณ 20 ปี

300 บาท/$น 2,160,000

500 บาท/$น 3,600,000

700 บาท/$น 5,040,000

1,000 บาท/$น 7,200,000

* ไม่นับผลกระทบจากเงินเฟ้อ

สขุภาพการเงนิของคณุ 
เปน็อยา่งไร?

Money He!lth Check



สุขภาพการเงินของคุณดีแค่ไหน?

สุขภาพการเงิน วัดจากอะไร? ตัวชีว้ัด (MONEY INDEX)

1. คุณสะสมความมัง่คัง่ได้ดีแค่ไหน?
อัตราส่วนการออมและการลงทุน 

(Saving Ratio)

2. คุณมีหนีเ้กินตัวหรอืเปล่า?
อัตราส่วนเงินชําระหนีต้่อรายได้ 

(Debt Service Ratio)

3. หากรายได้สูญหาย คุณยังมีเงินใช้ได้อีกนานแค่ไหน?
อัตราส่วนเงินสํารอง 

(Emergency Fund Ratio)

4. ในแต่ละปี คุณรวยขึน้ หรอืจนลง?
ความมัง่คัง่สุทธิ 

(Net Worth)

ตัวชีว้ัดทางการเงิน (Money Index)

งบรายรบัรายจ่าย

งบแสดงสถานะการเงิน

อัตราส่วน 
การออมและการลงทุน

อัตราส่วน 
เงินผ่อนชําระหนีต้่อรายได้

อัตราส่วนเงินสํารอง ความมัง่คัง่สุทธิ



• เป็นอัตราส่วนทีบ่อกถึง ความสามารถในการสะสมเงิน (ออม + ลงทุน) ของบุคคลในแต่ละเดือน 
ซึง่สะท้อนถึงความพรอ้มในการรบัความเสีย่ง และโอกาสทีจ่ะมัง่คัง่ในอนาคต 

• อัตราส่วนการออมและการลงทุนทีด่ี ควรมากกว่าหรอืเท่ากับ 10%

1. อัตราส่วนการออมและการลงทุน

อัตราส่วนการออมและการลงทุน   =    เงินออมและเงินลงทุนรายเดือน   x  100

รายได้รวมต่อเดือน

1. อัตราส่วนการออมและการลงทุน



• *เงินสะสมกองทุนประกันสังคม (5% ของรายได้ *คิดรายได้สูงสุดที ่15,000 บาท) 

• เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

• เงินสะสมกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

• เงินฝากและหุ้นสหกรณ์ออมทรพัย์ ทีห่ักซือ้และลงทุนเป็นประจําทุกเดือน 

• เงินลงทุนกองทุนรวม แบบ “ถัวเฉลีย่ต้นทุน” (Dollar Cost Average, DCA) 

• ฯลฯ

ตัวอย่าง เงินออมและเงินลงทุน

อัตราส่วนการออมและการลงทุน

=    (2,000 + 3,000 + 2,000)  x  100
(30,000 + 10,000)

=      7,000  x  100
40,000

=   17.5%

1. อัตราส่วนการออมและการลงทุน

เงินเดือน 
30,000 บาท

คอมมิชชัน่* 
10,000 บาท

หักซือ้หุ้นสหกรณ์ 
2,000 บาท

สะสมกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

3,000 บาท

ลงทุน RMF 

2,000 บาท

=       เงินออมและเงินลงทุนรายเดือน    x  100
รายได้ต่อเดือน



2. อัตราส่วนเงินชําระหนีต้่อรายได้

• เป็นอัตราส่วนทีบ่อกถึง ภาระหนีท้ีบุ่คคลก่อขึน้ ว่าอยู่ในระดับทีเ่กินกําลัง หรอืเกินความสามารถ
ในการผ่อนชําระหรอืไม่ 

• อัตราส่วนเงินชําระหนีต้่อรายได้ ไม่ควรเกิน 50% (กรณีมีหนีบ้้าน และรถยนต์) และไม่ควรมี
สัดส่วนของหนีบ้รโิภคต่อรายได้ เกิน 15%

อัตราส่วนเงินชําระหนีต้่อรายได้   =    เงินผ่อนชําระหนีร้ายเดือน   x  100

รายได้รวมต่อเดือน

2. อัตราส่วนเงินชําระหนีต้่อรายได้



ตัวอย่าง   เงินผ่อนชําระหนี้

• เงินผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต ์

• เงินหักชําระหนีส้หกรณ์ออมทรพัย์ 

• เงินผ่อนหนีบ้ัตรเครดิต หนีบ้ัตรกดเงินสด หนีส้ินเชือ่บุคคล 

• เงินผ่อนชําระขัน้ตํา่ (ดอกเบีย้ 0%) เงินผ่อนแชร ์ 

• เงินผ่อนหนีน้อกระบบ 

• ฯลฯ

=    (12,000 + 2,500 + 3,000)   x  100

(30,000 + 10,000*)

=   17,500   x  100
40,000*

=   43.75%

=   17,500   x  100
30,000*

=   58.33%

2. อัตราส่วนเงินชําระหนีต้่อรายได้

เงินเดือน 
30,000 บาท

คอมมิชชัน่* 
10,000 บาท

เงินผ่อนคอนโด 
12,000 บาท

ผ่อนโทรศัพท์ 0% 

2,500 บาท

ผ่อนหนีบ้ัตรกดเงินสด 

3,000 บาท

อัตราส่วนเงินผ่อนชําระหนีต้่อรายได้

=    เงินผ่อนชําระหนีร้ายเดือน    x  100

รายได้ต่อเดือน*



• เป็นอัตราส่วนทีบ่อกถึง ความสามารถในการรบัความเสีย่ง กรณีรายได้ลดลง หรอื
สูญหาย (Income Shock) ว่ายังสามารถใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเป็นปกติได้กีเ่ดือน 
หากรายได้หายไป 

• อัตราส่วนเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน ควรมากกว่าหรอืเท่ากับ 6 (เดือน)

3. อัตราส่วนเงินสํารอง (เผือ่ฉุกเฉิน)

3. อัตราส่วนเงินสํารอง (เผือ่ฉุกเฉิน)

อัตราส่วนเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน   =    ทรพัย์สินสภาพคล่อง  

รายจ่ายรวมต่อเดือน



ทรพัย์สินทีเ่หมาะกับการเป็นเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน

• มีสภาพคล่องสูง พรอ้มเบิกถอน หรอืเปลีย่นเป็นเงินสดได้ทันที ทีม่ีความจําเป็น 

• มูลค่ามีความผันผวนตํา่ ไม่เสีย่งต่อการสูญหายเมือ่มีความจําเป็นต้องใช้

ทรพัย์สิน

หนีส้ิน

ตัวอย่าง  ทรพัย์สินสภาพคล่อง

• เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน ทัง้ฝากแบบออมทรพัย์ เงินฝากประจํา  

• เงินฝากสหกรณ ์(ไม่นับหุ้นสหกรณ์) 

• กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี ้(กองทุนเปิด) 

• สลากออมทรพัย ์(ธ. ออมสิน / ธ. เพือ่การเกษตรและสหกรณ์ / ธ. อาคารสงเคราะห์) 

• ทองคํา 

• ฯลฯ
ทรพัย์สิน

หนีส้ิน



เงินฝาก 40,000 
สลากออมสิน 

50,000 
กองทุนรวมตลาดเงิน 

60,000

คอนโด  
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

หุ้นสหกรณ์ 
หุ้นสามัญ 
ประกันชีวิต

รายจ่ายคงที ่ 
20,000 บาท

รายจ่ายผันแปร 

7,500 บาท

=    (40,000 + 50,000 + 60,000)  

(20,000 + 7,500)

=   150,000  
27,500

=   5.45 (เดือน)

3. อัตราส่วนเงินสํารอง (เผือ่ฉุกเฉิน)

อัตราส่วนเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน

=    ทรพัย์สินสภาพคล่อง   

รายจ่ายรวมต่อเดือน

4. ความมัง่คัง่สุทธิ

• เป็นตัวชีว้ัดทีบ่อกถึง ปรมิาณทรพัย์สินสุทธิ ว่าเรามีทรพัย์สินทีป่ลอดภาระหนีค้ิดเป็นมูลค่าเท่าไหร ่
ตลอดระยะเวลาของการสรา้งรายได้เลีย้งชีพ เราสะสมอะไรมากกว่ากัน ระหว่าง ทรพัย์สิน กับ หนีส้ิน 

• ความมัง่คัง่สุทธิ ควรเป็น “บวก” (+) 



4. ความมัง่คัง่สุทธิ

ความมัง่คัง่สุทธ ิ  =    ทรพัย์สินรวม  -  หนีส้ินรวม

ความมัง่คัง่สุทธ ิ(Net Worth)

=  ทรพัย์สินรวม - หนีส้ินรวม

=  2,400,000 - 1,875,000

=  525,000 บาท

4. ความมัง่คัง่สุทธิ

ทรพัย์สินรวม 
2,400,000 บาท

หนีส้ินรวม 
1,875,000 บาท

เงินฝาก 40,000 
สลากออมสิน 

50,000 
กองทุนรวมตลาดเงิน 

60,000

คอนโด 2,000,000 
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

200,000 
ประกันชีวิต 

50,000

หนีจ้ดจํานองคอนโด 
1,800,000 บาท

หนีบ้ัตรเครดิต 

25,000 บาท

หนีบ้ัตรกดเงินสด 

50,000 บาท



สุขภาพการเงินทีด่ี!!

อัตราส่วนการออมและการลงทุน 

มากกว่าหรอืเท่ากับ 10%
อัตราส่วนเงินผ่อนชําระหนีต้่อรายได้ 

ไม่เกิน 50%

อัตราส่วนเงินสํารอง 

มากกว่าหรอืเท่ากับ 6 เดือน

ความมัง่คัง่สุทธิ 

เป็น “บวก” (+)

ใครถือว่ามีสุขภาพการเงินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ก)  ประยุทธ์มีอัตราส่วนเงินผ่อนชําระหนีต้่อรายได้ (DSR) 70% 

ข)  ประวิตรมีความมัง่คัง่สุทธิ + 5,555,555 บาท 

ค)  อนุทินมีอัตราการออมต่อเดือน 15% 

ง)  วิษณุมีอัตราส่วนเงินสํารอง เท่ากับ 4.5 (เดือน)



สุขภาพการเงินของคุณเป็นอย่างไร? 

ตัวชีว้ัด (MONEY INDEX)
อัตราส่วน 
ทีเ่หมาะสม

อัตราส่วนของคุณ Y/N

  อัตราส่วนการออมและการลงทุน > 10%

  อัตราส่วนเงินชําระหนีต้่อรายได้ < 50%

  อัตราส่วนเงินสํารอง >= 6 เท่า

  ความมัง่คัง่สุทธิ +++

การจดัการสภาพคลอ่ง

C!sh Flow M!n!gement



6-12 เดอืนตอ่จากนี ้...  
    รายไดเ้ราพอใชห้รอืเปลา่? 
        มเีงนิเกบ็ออมบา้งมัย้? 
              และมเีดอืนไหนทีต่อ้งระวงัเงนิขาดมอื?

การวางแผนสภาพคล่อง ช่วยเราตอบคําถามเหล่านีไ้ด้

งบการเงินส่วนบุคคล:  เครือ่งมือวางแผนสภาพคล่อง

ความมัน่คงทางการเงิน 
Financial Security

การจัดการความเสีย่ง 
Risk Management

การจัดการสภาพคล่อง 
Cash Management

การสะสมความมัง่คัง่ 
Wealth Accumulation

งบรายรบัรายจ่าย

งบแสดงสถานะการเงิน



งบรายรบัรายจ่าย

รายรบั

เงินออม

ค่าใช้จ่ายคงที่

ค่าใช้จ่ายผันแปร

เงินคงเหลือ

รายรบั - เงินออม - ค่าใช้จ่ายคงที ่- ค่าใช้จ่ายผันแปร   =    เงินคงเหลือ

แสดงการไหลเข้าและออกของเงินในแต่ละช่วงเวลา

รายรบั (Income)

รายรบั

รายได้ทีไ่ด้รบัในแต่ละเดือน 
1. รายได้ปกติ เช่น เงินเดือน ค่าเช่า ฯลฯ 
2. รายได้ทีไ่ม่แน่นอน เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา คอมมิชชัน่ เงินปันผล ค่าลิขสิทธิ ์ฯลฯ

เกณฑ์ลงข้อมูลรายได้ 
1. รายได้ทีไ่ม่แน่นอน ให้ลงตัวเลขเฉลีย่ หรอืขัน้ตํา่ 
2. รายได้ทีล่งในช่องรายรบั เป็นรายได้ส่วนบุคคลเท่านัน้ ไม่ใช่รายได้กิจการ 
3. ลงข้อมูลล่วงหน้า 3-6 เดือน



การลงข้อมูล “รายรบั” สําหรบั “พนักงานประจํา”

รายการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

*ค่าล่วงเวลา 
(คอมมิชชัน่)

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

เงินปันผล 
สหกรณ์

10,000

รวมรายรบั 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 45,000

เงินออม (Saving)

เงินออม

• หมายถึง เงินทีห่ักออมและลงทุนเป็นประจํา ก่อนใช้จ่าย 

• หักออมภาคบังคับ:  เงินสมทบประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย้งชีพ  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ฯลฯ 

• หักออมเพือ่เป้าหมายระยะสัน้:   เงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน เงินสะสมเพือ่เรยีนต่อ 
จัดงานแต่งงาน ซือ้ของทีต่้องการ เงินออมเพือ่ชําระคืนหนี ้เงินส่งแชร*์ ฯลฯ 

• หักออมเพือ่ความมัง่คัง่:  เงินหักซือ้หุ้นสหกรณ์ เงินลงทุนแบบถัวเฉลีย่ต้นทุน 
(DCA) ในหุ้นและกองทุนรวม เงินหักออมทอง ฯลฯ



ค่าใช้จ่ายคงที ่(Fixed Expenses)

ค่าใช้จ่ายคงที่

• หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากภาระการเงินทีส่รา้งไว้ก่อนหน้า เป็นรายจ่ายทีค่วบคุมไม่ได้ 

• ค่าใช้จ่ายประจํา:   ภาษี ค่าเช่า (บ้าน / รถยนต์) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 
ค่านํา้ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเทอรเ์น็ต ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีผู่กเป็นรายเดือน ฯลฯ 

• เงินผ่อนชําระคืนหนี:้ เงินผ่อนบ้าน เงินผ่อนรถยนต์ เงินผ่อนชําระคืนหนีบ้ัตรเครดิต   
สินเชือ่ส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด ผ่อนของ หนีน้อกระบบ  ฯลฯ 

• ค่าใช้จ่ายอุปการะคนในครอบครวั:  เงินส่งให้พ่อแม่ 

• ค่าใช้จ่ายรายปี:  เงินส่งเบีย้ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่อ
ทะเบียนรถยนต์ เงินชําระคืนหนี ้กยศ. ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายคงที ่(Fixed Expenses)

ค่าใช้จ่ายคงที่

• กรณีค่าใช้จ่ายรายปี เราอาจวางแผนชําระ โดยการนําค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
หารด้วย 12 แล้ววางแผนเก็บเงินชําระคืน ในช่อง “เงินออม” แต่ละเดือน 
เพือ่สะสมไว้ชําระเมือ่ถึงงวดได้



ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Expenses)

ค่าใช้จ่ายผันแปร

• หมายถึง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร 
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ข้าวของเครือ่งใช้) ซึง่โดยปกติเป็นค่าใช้จ่าย
ทีค่วบคุมได้ 

• อาจต้องใช้วิธีประมาณการจากค่าใช้จ่ายในอดีต  

• วิธีทีช่่วยให้การประมาณค่าใช้จ่ายกลุ่มนีไ้ด้ถูกต้องแม่นยํา คือ   
การจดบันทึกค่าใช้จ่าย  และนํามาประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคต

เงินคงเหลือ (Balance)

เงินคงเหลือ

• หมายถึง เงินคงเหลือในแต่ละเดือน หากเราบรหิารค่าใช้จ่ายได้ตามงบรายรบัรายจ่ายทีจ่ัดทําไว ้

• เงินคงเหลือ  =  รายรบั - เงินออม - ค่าใช้จ่ายคงที ่- ค่าใช้จ่ายผันแปร  

• คนทีบ่รหิารสภาพคล่องได้ดี จะมี “เงินคงเหลือ” เป็น “บวก” (+)



ตัวอย่างงบรายรบัรายจ่าย
รายการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

  เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

*กําไร ขายของออนไลน์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 หัก ประกันสังคม 750 750 750 750 750 750

 หัก กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ภาษี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ผ่อนบ้าน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

 ค่าสาธารณูปโภค 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

 ชําระคืนบัตรเครดิต 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

*ประกันชีวิต 25,000

 ค่าเดินทาง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

 ค่าอาหาร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

 ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

  เงินคงเหลือ 8,050 8,050 8,050 8,050 -16,950 8,050

ตัวอย่างงบรายรบัรายจ่าย
รายการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

  เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

*กําไร ขายของออนไลน์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 หัก ประกันสังคม 750 750 750 750 750 750

 หัก กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ภาษี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ผ่อนบ้าน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

 ค่าสาธารณูปโภค 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

 ชําระคืนบัตรเครดิต 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

*ประกันชีวิต 25,000

 ค่าเดินทาง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

 ค่าอาหาร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

 ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

  เงินคงเหลือ 8,050 8,050 8,050 8,050 -16,950 8,050

*ต้องเตรยีมการอย่างไร?



หลักเกณฑ์สําคัญในการทํางบรายรบัรายจ่าย

• จัดทําเป็นประจํา ปีละ 2 ครัง้ (ครัง้ละ 6 เดือน) เพือ่วางแผนการเงิน 

• กรณีอาชีพอิสระ: อาจลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อน แล้วค่อยลงรายรบั 
โดยเริม่จากรายได้ทีท่ํางานแล้ว หรอืรอเรยีกเก็บเงิน 

• ส่วนรายได้จากการคาดการณ์ ให้ใช้เป็นตัวเลข *ขัน้ตํา่ ไว้ก่อน 

• กรณีเจ้าของกิจการ: รายรบัส่วนตัว ควรอยู่ในรูป “เงินเดือน” หรอื 
“เงินปันผล” ห้ามใช้ตัวเลขรายรบั (และรายจ่าย) ปะปนกับกิจการ 

รายรบั

เงินออม

ค่าใช้จ่ายคงที่

ค่าใช้จ่ายผันแปร

เงินคงเหลือ

แมนวางแผนจะซือ้บ้านเป็นของตัวเอง  
เนือ่งจากถูกรบเรา้จากทางบ้าน ว่าผ่อนดีกว่าเช่า  
เพราะสุดท้ายก็ได้บ้านเป็นของตัวเอง  

แมนลองทํางบรายรบัรายจ่ายของตัวเอง  
แล้วได้ผลดังตาราง 

ถ้าท่านเป็นพีช่าย/พีส่าวของแมน  
ท่านจะให้คําแนะนํากับน้องแมนอย่างไร?

  เงินเดือน 18,000 บาท

  ประกันสังคม 750 บาท

  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 1,000 บาท

  ค่าเช่าบ้าน 4,000 บาท

  ค่าสาธารณูปโภค 1,500 บาท

  ผ่อนบัตรเครดิต 2,000 บาท

  ค่าอาหาร 5,000 บาท

  ค่าเดินทาง 1,500 บาท

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ๆ 2,000 บาท

  เงินคงเหลือ 250 บาท



การจดัสรรเงนิออม

S!ving Pl!n

การจัดสรรเงินออมอย่างถูกวิธี ช่วยเราตอบคําถามเหล่านีไ้ด้

มเีงนิออมอยู ่1กอ้น ...  
    ควรเอาไปทําอะไรด ี 
        เอาไปลงทนุทัง้หมดเลยดมีัย้? 
              หรอืควรแบง่ไวเ้พือ่เป้าหมายอืน่ๆ ดว้ย



เมือ่มีเงินออมควรบรหิารอย่างไร?

Port C
พอร์ตเงินสํารอง 
เผื่อฉุกเฉิน

Port B
พอร์ตเกษียณรวย

Emergency Fund Retire Rich

Extra
พอร์ตเงินออม 

เพื่อเปา้หมายระยะสั้น

Extra Saving

Port A
พอร์ตเกษียณเร็ว

Retire Young

การจัดสรรเงินออม

พอรต์เงินออมและลงทุน เงินสํารองฉุกเฉิน (C) เกษียณรวย (B) เกษียณเรว็ (A)

วัตถุประสงค์
สะสมไว้สําหรบัเหตุฉุกเฉิน 

*โดยเฉพาะการขาดหายไปของรายได้
ทยอยสะสมเงินลงทุน 
เพือ่ใช้หลังเกษียณ

เน้นสรา้งรายได้จากทรพัย์สิน  
(Passive Income)

เป้าหมาย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
เงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ 

20 ปี (ตามไลฟ์สไตล)์
รายได้จากทรพัย์สิน 

มากกว่ารายจ่ายรวมต่อเดือน

เครือ่งมือทีเ่หมาะสม

เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์ 
กองทุนรวมตลาดเงิน  
กองทุนรวมตราสารหนี ้
สลากออมทรพัย์ต่าง ๆ  

(ธ.ออมสิน/ ธ.ก.ส./ ธ.อาคารสงเคราะห์) 
ทองคํา* 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ 
กองทุนรวมทีม่ีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

(LTF/RMF/SSF/SSFX) 
ประกันชีวิต / ประกันบํานาญ 
หุ้นสามัญ / หุ้นสหกรณ์ 

ฯลฯ

ธุรกิจ 
อสังหารมิทรพัย์ 

ทรพัย์สินทางปัญญา ฯลฯ 

(เน้นใช้พลังทวี (Leverage จากเงิน (OPM) 
และทรพัยากรคนอืน่ (OPR))



• วัตถุประสงค์: สํารองเงินไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะกรณีรายได้หายไป 

• ขนาดตะกรา้เงินสํารอง: 6 เท่าของค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน 

• ทรพัย์สินทีเ่หมาะเป็นเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน: สภาพคล่องดี รกัษามูลค่าได้ 
ไม่ผันผวน เช่น เงินฝาก สลากออมทรพัย์ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
ตราสารหนี ้ทองคํา* 

• การนําเงินออกมาใช้: เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านัน้ ห้ามนําออกมาใช้ในกรณีอืน่

เงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน (Emergency Fund)

ทรพัย์สินทีเ่หมาะสําหรบั 
เป็นเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน

เงินสํารอง
เผื่อฉุกเฉิน

เงินฝาก
ธนาคาร

เงินฝาก
สหกรณ์

สลาก 
ออมทรัพย์

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

กองทุนรวม
ตราสารหนี้

ทองคํา*



1. คํานวณขนาดเงินสํารอง (เช็ครายจ่ายรวม จากงบรายรบัรายจ่าย) 

2. ตรวจสอบทรพัย์สินสภาพคล่อง (พิจารณาจากรายการทรพัย์สินหนีส้ิน)  

3. ถ้าทรพัย์สินสภาพคล่องไม่เพียงพอ ให้วางแผนสะสมเพิม่

การสะสมเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน

1. คํานวณขนาดเงินสํารอง
รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

  เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

*กําไร ขายของ
ออนไลน์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 หัก ประกันสังคม 750 750 750 750 750 750

 หัก สํารองเลีย้งชีพ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ภาษี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ผ่อนบ้าน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ค่าสาธารณูปโภค 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

หนีบ้ัตรเครดิต 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

*ประกันชีวิต 25,000

ค่าเดินทาง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

  ค่าอาหาร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

  เงินคงเหลือ 8,050 8,050 8,050 8,050 -16,950 8,050



1. คํานวณขนาดเงินสํารอง
รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

  เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

*กําไร ขายของ
ออนไลน์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 หัก ประกันสังคม 750 750 750 750 750 750

 หัก สํารองเลี้ยงชีพ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ภาษี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ผ่อนบ้าน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ค่าสาธารณูปโภค 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

หนี้บัตรเครดิต 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

*ประกันชีวิต 25,000

ค่าเดินทาง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

  ค่าอาหาร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

  เงินคงเหลือ 8,050 8,050 8,050 8,050 -16,950 8,050

เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน 
=  30,000 x 6 

= 180,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม  
=  29,700 บาท 
~  30,000 บาท

2. ตรวจสอบทรพัย์สินสภาพคล่อง (แบ่งกลุ่ม)

ทรพัย์สิน หนีส้ิน

รายการ มูลค่าทรพัย์สิน กระแสเงินสด รายการ หนีค้งค้าง เงินผ่อนต่อเดือน

เงินฝากออมทรพัย์ 200,000 1,000 หนีผ้่อนของ 0% 20,000 2,000

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 250,000 -

บ้าน (อยู่เอง) 3,000,000 - หนีจ้ดจํานองบ้าน 2,500,000 16,000

บ้านเช่า 1,500,000 10,000 หนีจ้ดจํานองบ้าน 1,000,000 8,500

รถยนต์ 500,000 - หนีร้ถยนต์ 200,000 8,000

ประกันชีวิต 60,000 -

ทองคํา (2 บาท) 60,000

(ตัวอย่าง 1)



2. ตรวจสอบทรพัย์สินสภาพคล่อง

ทรพัย์สิน

รายการ มูลค่าทรพัย์สิน

เงินฝากออมทรพัย์ 200,000

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 250,000

บ้าน (อยู่เอง) 3,000,000

บ้านเช่า 1,500,000

รถยนต์ 500,000

ประกันชีวิต 60,000

ทองคํา (2 บาท) 60,000

ทรพัย์สินทีเ่หมาะกับพอรต์เงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน  
เงินฝาก (สถาบันการเงิน / สหกรณ์ออมทรพัย์) 
สลากออมทรพัย์  
กองทุนรวมตลาดเงิน  
กองทุนรวมตราสารหนี ้ 
ทองคํา*

(ตัวอย่าง 1)

2. ตรวจสอบทรพัย์สินสภาพคล่อง

ทรพัย์สิน

รายการ มูลค่าทรพัย์สิน

เงินฝากออมทรพัย์ 200,000

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 250,000

บ้าน (อยู่เอง) 3,000,000

บ้านเช่า 1,500,000

รถยนต์ 500,000

ประกันชีวิต 60,000

ทองคํา (2 บาท) 60,000

ทรพัย์สินทีเ่หมาะกับพอรต์เงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน  
เงินฝาก (สถาบันการเงิน / สหกรณ์ออมทรพัย)์ 
สลากออมทรพัย์  
กองทุนรวมตลาดเงิน  
กองทุนรวมตราสารหนี ้ 
ทองคํา*

(ตัวอย่าง 1)



2. ตรวจสอบทรพัย์สินสภาพคล่อง

ทรพัย์สิน

พอรต์ รายการ มูลค่าทรพัย์สิน

พอรต์เงินสํารองฉุกเฉิน 
(พอรต์ C)

เงินฝากออมทรพัย์ 200,000

ทองคํา (2 บาท) 60,000

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 250,000

บ้าน (อยู่เอง) 3,000,000

บ้านเช่า 1,500,000

รถยนต์ 500,000

ประกันชีวิต 60,000

ทรพัย์สิน

รายการ มูลค่าทรพัย์สิน

เงินฝากออมทรพัย์ 200,000

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 250,000

บ้าน (อยู่เอง) 3,000,000

บ้านเช่า 1,500,000

รถยนต์ 500,000

ประกันชีวิต 60,000

ทองคํา (2 บาท) 60,000

(ตัวอย่าง 1)

2. ตรวจสอบทรพัย์สินสภาพคล่อง

ทรพัย์สิน

พอรต์ รายการ มูลค่าทรพัย์สิน

พอรต์เงินสํารองฉุกเฉิน 
(พอรต์ C)

เงินฝากออมทรพัย์ 200,000

ทองคํา (2 บาท) 60,000

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 250,000

บ้าน (อยู่เอง) 3,000,000

บ้านเช่า 1,500,000

รถยนต์ 500,000

ประกันชีวิต 60,000

ขนาดเงินสํารองทีต่้องการ  180,000 บาท

ทรพัย์สินทีเ่หมาะสําหรบัเงินสํารองฉุกเฉิน 
                                      = 260,000 บาท

(ตัวอย่าง 1)

พอรต์สํารองเผือ่ฉุกเฉิน 
                                      = 200,000 บาท



3. การวางสะสมเงินสํารองเพิม่เติม (*กรณีทรพัย์สินเดิมไม่พอ)

รายรบั

เงินออม

ค่าใช้จ่ายคงที่

ค่าใช้จ่ายผันแปร

เงินคงเหลือ

รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

*กําไร ขายของออนไลน์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 หัก ประกันสังคม 750 750 750 750 750 750

หัก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ภาษี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ผ่อนบ้าน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ค่าสาธารณูปโภค 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

หนี้บัตรเครดิต 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

*ประกันชีวิต 25,000

ค่าเดินทาง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

  ค่าอาหาร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

  เงินคงเหลือ 8,050 8,050 8,050 8,050 -16,950 8,050

จัดสรรเงินคงเหลือเพื่อออมเพิ่ม

3. การวางสะสมเงินสํารองเพิม่เติม (*กรณีทรพัย์สินเดิมไม่พอ)

รายรบั

เงินออม

ค่าใช้จ่ายคงที่

ค่าใช้จ่ายผันแปร

เงินคงเหลือ

รายการ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
*กําไร ขายของออนไลน์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
 หัก ประกันสังคม 750 750 750 750 750 750
หัก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
เงินฝากประจํา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ภาษี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
ผ่อนบ้าน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
ค่าสาธารณูปโภค 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
หนี้บัตรเครดิต 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
*ประกันชีวิต 25,000
ค่าเดินทาง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
  ค่าอาหาร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
ค่าใช้จ่ายทั่วไป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
  เงินคงเหลือ 6,050 6,050 6,050 6,050 -18,950 6,050



ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับพอรต์ C หรอืเงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ก)  คือ เงินทีส่ะสมไว้ป้องกันความเสีย่ง กรณีสูญเสียรายได ้

ข)  ควรมีสํารองไว้อย่างน้อย 6-12 เดือน 

ค)  เป็นเงินทีห่้ามนํามาใช้ ยกเว้นเกิดเหตุจําเป็น และวงเงินอาจเพิม่หรอืลดลงในแต่ละปีได้ 

ง)   เงินสํารองเผือ่ฉุกเฉิน สามารถเก็บไว้ในรูปแบบหุ้นได้ เพราะมีสภาพคล่องทีด่ี 

เงือ่นไข:  1) ผู้ประกันตนมอีายุ 55 ปีบรบิูรณ์ และสิน้สุดความเป็นผู้ประกันตน 
              2) จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 180 เดือน (จะติดต่อกัน หรอืไม่ติดต่อกันก็ได้) 
              3) ได้สิทธิบํานาญชราภาพรายเดือน ในอัตรารอ้ยละ 20 ของค่าจ้างเฉลีย่ 60 เดือนสุดท้าย 
                  ทีใ่ช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิน้สุดลง 
              4) กรณีจ่ายสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรบัเพิม่บํานาญชราภาพ เพิม่ขึน้อีกรอ้ยละ 1.5  
                  ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน ทีเ่กินจาก 180 เดือน

หมายเหตุ:  กรณีผู้ได้รบับํานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนทีเ่ริม่ได้รบับํานาญชราภาพ 
                  ทายาทของผู้ประกันตนจะได้รบับําเหน็จชราภาพ จํานวน 10 เท่า ของบํานาญชราภาพรายเดือน

บํานาญชราภาพ กองทนุประกนัสงัคม



*ระยะเวลาส่ง
เงินสมทบ (ปี)

รอ้ยละ 
ของเงินเดือน

บํานาญ

ชราภาพ**

15 20 3,000

16 21.5 3,225

17 23 3,450

18 24.5 3,675

19 26 3,900

20 27.5 4,125

21 29 4,350

22 30.5 4,575

23 32 4,800

24 33.5 5,025

25 35 5,250

*ระยะเวลาส่ง
เงินสมทบ (ปี)

รอ้ยละ 
ของเงินเดือน

บํานาญ

ชราภาพ**

26 36.5 5,475

27 38 5,700

28 39.5 5,925

29 41 6,150

30 42.5 6,375

31 44 6,600

32 45.5 6,825

33 47 7,050

34 48.5 7,275

35 50 7,500

*คํานวณจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท 
**ระยะเวลาส่งเงินสมทบนับจากปี 2542

สูตรคํานวณ 
เงินบํานาญรายเดือน =  {[20+(1.5*(t-15))]*w}/100 

w   =   ค่าจ้างเฉลีย่ 60 เดือนสุดท้าย 
t   =   ระยะเวลาทีส่่งเงินสมทบกรณีชราภาพ 

บํานาญชราภาพ กองทนุประกนัสงัคม

นายปีเตอรเ์กษียณจากการทํางานในวัย 60 ปี ตลอดชีวิตการทํางาน 
เขาอยู่กับ 3 บรษัิท ซึง่มีระยะเวลาในการทํางานดังนี้

• บรษัิท A:     5 ปี 
• บรษัิท B:   12 ป ี
• บรษัิท C:   18 ปี 

ถ้าช่วง 5 ปีสุดท้ายทีท่ํางานกับบรษัิท C ปีเตอรม์ีรายได้อยู่ระหว่าง 
50,000-55,000 บาท ถามว่าหลังเกษียณ ปีเตอรจ์ะได้ประกันชราภาพจาก
ประกันสังคมหรอืไม ่และได้บํานาญต่อเดือน คิดเป็นเงินเท่าไหร่

ตวัอยา่ง คํานวณบํานาญชราภาพ กองทนุประกนัสงัคม



*ระยะเวลาส่ง
เงินสมทบ (ปี)

รอ้ยละ 
ของเงินเดือน

บํานาญ

ชราภาพ**

26 36.5 5,475

27 38 5,700

28 39.5 5,925

29 41 6,150

30 42.5 6,375

31 44 6,600

32 45.5 6,825

33 47 7,050

34 48.5 7,275

35 50 7,500

นายปีเตอรเ์กษียณจากการทํางานในวัย 60 ปี ตลอดชีวิตการทํางาน 
เขาอยู่กับ 3 บรษัิท ซึง่มีระยะเวลาในการทํางานดังนี้

• บรษัิท A:     5 ปี 
• บรษัิท B:   12 ป ี
• บรษัิท C:   18 ปี 

ถ้าช่วง 5 ปีสุดท้ายทีท่ํางานกับบรษัิท C ปีเตอรม์ีรายได้อยู่ระหว่าง 
50,000-55,000 บาท ถามว่าหลังเกษียณ ปีเตอรจ์ะได้ประกันชราภาพจาก
ประกันสังคมหรอืไม ่และได้บํานาญต่อเดือน คิดเป็นเงินเท่าไหร่

  ระยะเวลาส่งเงินสมทบรวม  =   5 + 12 + 18  =  35 ป ี
  ฐานเงินเดือนที่ใช้คํานวณเงินสบทบ  =  15,000 บาท 
  บํานาญชราภาพที่จะได้รับ  =   50% x 15,000 บาท  =  7,500 บาท

ตวัอยา่ง คํานวณบํานาญชราภาพ กองทนุประกนัสงัคม

ตรวจสอบข้อมูลเงินสะสม 
SSO CONNECT

บําเหนจ็ชราภาพประกนัสงัคม

  - กรณีสมทบเข้ากองทุนบํานาญชราภาพไม่ถึง 180 เดือน (15 ปี) รบัเป็นเงินบําเหน็จ 

  - กรณีส่งเงินเข้าประกันสังคม ตํา่กว่า 12 เดือน รบับําเหน็จเท่ากับเงินสมทบของผู้ประกันตนเอง 

  - กรณีส่งเงินเข้าประกันสังคม ตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป รบับําเหน็จเท่ากับเงินสมทบของทัง้ส่วนผู้ประกันตน           

    และนายจ้าง พรอ้มผลประโยชน์ตอบแทนตามทีป่ระกันสังคมกําหนด



การประมาณการเงินสะสมในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ

iOS:          EZ Financial Calculator 
Android:  Financial Calculator

แอพพลิเคชัน่ช่วยคํานวณ

กองทนุสํารองเลีย้งชพี

การประมาณการเงินสะสมในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ

1. เงินเริม่ต้น

2. เงินเดือน

3) เงินเดือนขึน้เฉลีย่ปีละ (%)

4. หักสะสมเข้ากองทุน (%)

5. นายจ้างสมทบ (%)

6. อัตราผลตอบแทนทีไ่ด้รบั (%)

8. รวมเงินสะสมทัง้หมด
9. ส่วนของนายจ้าง

10. ผลตอบแทนการลงทุน
11. รวมเงิน ณ วันเกษียณ

7. จํานวนปีสะสม (อีกกีป่ีเกษียณ)



การประมาณการเงินสะสมในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ

1. เงินเริม่ต้น

2. เงินเดือน

3. เงินเดือนขึน้เฉลีย่ปีละ (%)

4. หักสะสมเข้ากองทุน (%)

5. นายจ้างสมทบ (%)

6. อัตราผลตอบแทนทีไ่ด้รบั (%)

8. รวมเงินสะสมทัง้หมด
9. ส่วนของนายจ้าง

10. ผลตอบแทนการลงทุน
11. รวมเงิน ณ วันเกษียณ

7. จํานวนปีสะสม (อีกกีป่ีเกษียณ)

การคํานวณอัตราผลตอบแทนคาดหวัง

ผลตอบแทนตราสารทุน เฉลีย่ที ่8-10% 
ผลตอบแทนตราสารหนี ้1-2%

ผลตอบแทนคาดหวัง    

=    (0.40)(8%)  +  (0.60)(1%)   
=    3.2  +  0.6    
=    3.8%

60%

40%

!น ตราสารห(



อตัราผลตอบแทนคาดหวงั

ตราสารหนี ้100% ผลตอบแทนคาดหวัง 1% ต่อปี

ตราสารหนี ้90% 10%

ตราสารทุน 

ผลตอบแทนคาดหวัง 1.7-1.9% ต่อปี

ตราสารหนี ้80% 20%

ตราสารทุน 

ผลตอบแทนคาดหวัง 2.4-2.8% ต่อปี

ตราสารหนี ้60% 40%

ตราสารทุน 

ผลตอบแทนคาดหวัง 3.8-4.6% ต่อปี

2 ปัจจัยสําคัญทีช่่วยเพิม่เงินสะสมในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ

อัตราการออม 
(เงินสะสม)

แผนการลงทุน

Employee’s Choices

กองทนุสํารองเลีย้งชพี



ความเสี่ยงตํ่า

80%

20%

!น ตราสารห(

ช่วงอายุ 20-45 ปี

ความเสี่ยงปานกลาง

60%
40%

!น ตราสารห(

ความเสี่ยงสูง

40%
60%

!น ตราสารห(

ความเสี่ยงตํ่า

90%

10%

!น ตราสารห(

ช่วงอายุ 45-59 ปี

ความเสี่ยงปานกลาง

80%

20%

!น ตราสารห(

ความเสี่ยงสูง

60%
40%

!น ตราสารห(

แนวทางการเลอืกแผนการลงทนุกองทนุสํารองเลีย้งชพี

อัตราผลตอบแทน 
การลงทุน

สินทรพัย์

จํานวนปีทีเ่หลือก่อนเกษียณ

10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี

1.00% เงินฝาก 126,149 265,561 419,628 589,891

3.00% พันธบัตร 137,742 328,302 582,736 926,059

7.00% หุ้น+ตราสารหนี้ 173,084 520,926 1,219,971 2,624,813

10.00% หุ้นสามัญ 204,844 759,368 2,260,487 6,324,079

ผลตอบแทนการลงทุน 1,000 บาททุกเดือน ทีอ่ัตราผลตอบแทนต่างๆ

การวางแผนการลงทนุเอง



ทางเลือกในการวางแผนการลงทุนเอง

หุ้น กองทุนรวม

กองทุนรวมทัว่ไป

กองทุนรวม 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองไม่ปันผล

กองปันผล

SSF

RMF

ทยอยสะสม

จับจังหวะลงทุน

DCA

K-CHANGE-A(A) 
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวม

K-CHANGE-SSF 
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพือ่การออม

KCHANGERMF 
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพือ่การเลีย้งชีพ

กองทุนรวมทัว่ไป

กองทุนรวม SSF

กองทุนรวม RMF



การวางแผนการลงทุนเอง

เงินลงทุน (ก้อน)

เงินลงทุน (งวด)

เงินในอนาคต

อัตราผลตอบแทน (ต่อปี)

ระยะเวลาลงทุน

การทบต้น 
ของผลตอบแทน

(ผลลัพธ์การลงทุน)

(เดือน หรอื ปี)

ตัวอย่าง การวางแผนการลงทุนเอง

นาย ก. วางแผนลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) เป็นประจําทุกเดือนๆ ละ 3,000 บาท 
ตัง้แต่อายุ 35 ปี ไปจนถึงวันเกษียณ (อายุ 60 ปี) โดยเลือกสินทรพัย์ในกองทุนเป็นหุ้น SET50 
คาดหวังผลตอบแทนเฉลีย่ทีร่ะดับ 6% ต่อป ี

อยากทราบว่า พอรต์การลงทุนนี ้เมือ่ถึงวันทีน่าย ก. เกษียณ จะมีเงินสะสมเท่าไหร่



ตัวอย่าง การวางแผนการลงทุนเอง

นาย ก. วางแผนลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) 
เป็นประจําทุกเดือนๆ ละ 3,000 บาท 

ตัง้แต่อายุ 35 ปี ไปจนถึงวันเกษียณ (อายุ 60 ปี) โดยเลือก
สินทรพัย์ในกองทุนเป็นหุ้น SET50 คาดหวังผลตอบแทนเฉลีย่
ทีร่ะดับ 6% ต่อป ี

อยากทราบว่า พอรต์การลงทุนนี ้เมือ่ถึงวันทีน่าย ก. เกษียณ  
จะมีเงินสะสมเท่าไหร่
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300

ตัวอย่าง การวางแผนการลงทุนเอง

นาย ก. วางแผนลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) 
เป็นประจําทุกเดือนๆ ละ 3,000 บาท 

ตัง้แต่อายุ 35 ปี ไปจนถึงวันเกษียณ (อายุ 60 ปี) โดยเลือก
สินทรพัย์ในกองทุนเป็นหุ้น SET50 คาดหวังผลตอบแทนเฉลีย่
ทีร่ะดับ 6% ต่อป ี

อยากทราบว่า พอรต์การลงทุนนี ้เมือ่ถึงวันทีน่าย ก. เกษียณ  
จะมีเงินสะสมให้นายเอเท่าไหร่

-3,000
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2,078,981.89



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

กองทนุรวม SET50

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

• คอื กองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ในหุน้ใหญแ่ละมสีภาพคลอ่งสงู 50 บรษัิทแรก
ของตลาด (มชีือ่อยูใ่น SET50) และมจีดุมุง่หมายใหม้ผีลตอบแทนเลยีนแบบดชัน ี
SET50 โดยกระจายการลงทนุแบบถวัเฉลีย่นํา้หนกั

กองทนุรวม SET50 คอื อะไร



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ดชันตีลาดหลกัทรพัย์

ดัชนี SET50 
ดัชนีทีใ่ช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว โดยคัดเลือกกลุ่ม
หลักทรพัย์ทีม่ีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
และสภาพคล่องในการซือ้ขายสูงสุด 50 อันดับแรก

100 อันดับแรก
“ดัชนี SET100”

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ดชัน ีSET50 และ SET100

เกณฑ์ในการคัดเลือกของหลักทรพัย์ทีจ่ะอยู่ใน SET50 และ SET100 
• คํานวณแบบถ่วงนํา้หนักด้วยมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) 
• ไม่นําหลักทรพัย์ทีถู่กขึน้เครือ่งหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคํานวณ 
• มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรพัย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของทุนชําระแล้ว 
• SET50 คํานวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทีผ่่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก 
• SET100 คํานวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทีผ่่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

หุน้บรษัิทอะไรบา้ง ทีอ่ยูใ่นดชัน ีSET50

https://www.set.or.th/th/market/constituents.html
สามารถเข้าไปดูรายชือ่หุ้น ได้ที่

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

หุน้บรษัิทอะไรบา้ง ทีอ่ยูใ่นดชัน ีSET50



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

หุน้บรษัิทอะไรบา้ง ทีอ่ยูใ่นดชัน ีSET50

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

หุน้บรษัิทอะไรบา้ง ทีอ่ยูใ่นดชัน ีSET50



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

คําแนะนําจาก Warrent Buffett

Buffett is a master of value investing wherein patience, discipline, and risk aversion 
are the essential ingredients for success. But he acknowledges that individual stock 
picking is not for everybody. In fact, most average, long-term investors would benefit 

from a much simpler strategy, he says: investing in low-cost index funds. 

"My regular recommendation has been a low-cost S&P 500 index fund,"  
 Buffett wrote in his 2016 Berkshire Hathaway annual shareholder letter.

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

กองทนุรวมดชัน ีSET50

*เงินปันผลถูกหักภาษี 
ณ ทีจ่่าย 10%



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

กองทนุรวมดชัน ีSET50

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

กองทนุรวมดชัน ีSET50



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ผลตอบแทนกองทนุรวม SET 50 ในระยะยาว

*7.39% ต่อปี

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ค้นหากองทุนรวมทีน่่าสนใจ

www.morningstarthailand.com



วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ค้นหากองทุนรวมทีน่่าลงทุน

เลือกเมนู “ผลตอบแทนระยะยาว”*เครือ่งมือ

www.morningstarthailand.com

วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

www.morningstarthailand.com
เลือก “ผลตอบแทนเฉลีย่ย้อนหลัง 5 ปี”
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วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์
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วางแผนการเงินเพือ่ความมัง่คัง่ โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

คลิกชือ่กองทุน 
เพือ่ดูข้อมูล
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