
บนัได 5 ขัน้สูก่ารลงทนุ                                                                   

เราทกุคนคงหวงัทีจ่ะมชีวีติการท างานทีม่ ัน่คง เพือ่ทีจ่ะมเีงนิทองใชส้อยเพยีงพอกบัภาระ

คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ และมเีหลอืเก็บออมไวใ้ชใ้นยามเจ็บ๋ไขไ้ดป่้วย ในยามชรา หรอืเพือ่เป้าหมาย

อืน่ ๆ ทีใ่ฝ่ฝนัไว ้เชน่ ซือ้รถหรสูกัคนั สง่ลกูหลานเรยีนเมอืงนอก หรอืไปเทีย่วรอบโลก 

แตช่วีติกม็คีวามไมแ่น่นอนเกดิขึน้ไดเ้สมอ หากเราตอ้งออกจากงาน หรอืเจ็บไขไ้ดป่้วยกะทันหัน เราจะ 

แน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ เงนิทีเ่กบ็ออมไวนั้น้ จะเพยีงพอกบัความตอ้งการใชจ้า่ยในอนาคตไปไดอ้กีนานแค่

ไหน นอกจากนี ้มลูคา่เงนิในอนาคต ก็ยงัถกูลดทอนไปเรือ่ย ๆ โดยเงนิเฟ้อ ศตัรตูวัฉกาจของเงนิออม 

แถมในยคุ 

ทีด่อกเบีย้เงนิฝากธนาคารเหลอืเพยีงนอ้ยนดิ โอกาสทีจ่ะมเีงนิไมพ่อใชใ้นอนาคตกย็ิง่เพิม่สงูขึน้ไปอกี 

“การวางแผนการลงทนุ” จงึเป็นการจัดการกบัความไมแ่น่นอนทางการเงนิในอนาคตของชวีติ โดยให ้

เงนิออมทีม่อียูข่องเราท างานใหม้ดีอกผลงอกเงยขึน้มาเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชจ้า่ยและเป้าหมาย

ตา่ง ๆ ในชวีติของเราได ้ส าหรับผูท้ีย่งัลอ่งลอยหรอืมเีป้าหมายลาง ๆ อยูใ่นใจแลว้ แตย่งัไมไ่ดท้ าให ้

เป็นจรงิเป็นจัง ขอกระซบิดัง ๆ วา่ตอ้งเริม่คดิกนัตัง้แตต่อนนีแ้ลว้นะคะ่ ก.ล.ต. ขอแนะน าขัน้ตอนการวาง

แผนการลงทนุงา่ย ๆ ดังนี ้

1-ส ารวจความพรอ้มทางการเงนิ 

ข ัน้แรกตอ้งหนัมาดเูงนิในกระเป๋าวา่มสีว่นทีจ่ะน าไปลงทนุไดเ้ทา่ไหร ่

ท าบญัชคีรวัเรอืน โดยน ารายไดล้บรายจา่ย แลว้ดวูา่เป็นบวกหรอืลบ 

 

     ถา้เป็นบวกหมายความวา่คณุเริม่ตน้การลงทนุไดท้ันท ีแตห่ากตดิลบคงตอ้งท าการบา้นมากขึน้ เชน่  

เรง่ช าระหนีส้นิกอ่น หรอืสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตรงไหนไดบ้า้ง เมือ่ไดต้วัเลขออกมาแลว้วา่จ านวนเงนิ 

ทีจ่ะสามารถน าไปลงทนุไดเ้ทา่ไหร่ จงึคอ่ยเฟ้นหาวธิที าเงนิใหง้อกเงยตอ่ไป ทีส่ าคญัไมค่วรกูเ้งนิมา 

ลงทนุ เงนิลงทนุควรจะเป็นเงนิเย็นทีป่ลอดภาระหนีส้นิจะดกีวา่ 

 

2-ก าหนดเป้าหมายการลงทนุ 

การวางแผนการลงทนุไมต่า่งจากการวางแผนกอ่นการเดนิทาง  

คณุตอ้งรูว้า่คณุจะไปทีไ่หนจะไดเ้ลอืกไดว้า่ จะเดนิทางดว้ยพาหนะอะไร พกั

คา้งแรมทีไ่หน ซึง่ในการวางแผนการลงทนุก็ตอ้งตอบให ้

ไดว้า่ เป้าหมายการลงทนุ คอือะไรเพือ่แตง่งานสรา้งครอบครวั  

เพือ่การศกึษาบตุร เพือ่ชวีติหลงัเกษยีณ ฯลฯ เนือ่งจากเป้าหมายจะเป็น

ตวัก าหนดจ านวนเงนิทีต่อ้งการและเวลาทีจ่ะใชใ้นการลงทนุและอตัรา

ผลตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายน ัน้ ๆ 

    

 

ทัง้นี ้เป้าหมายอาจแปรเปลีย่นไดใ้นแตล่ะชว่งชวีติ เชน่ หลังเรยีนจบบางคนอาจอยากมุง่เข็มสูก่ารท างาน  
บางคนอาจอยากไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ จากนัน้อาจมองเรือ่งผอ่นบา้นเพือ่เตรยีมแตง่งาน และเป้าหมาย 
สดุทา้ยกอ็าจจะเป็นการเกบ็สะสมเงนิกอ้นเพือ่ไวใ้ชใ้นวยัเกษียณเป็นตน้ 
  

     เป้าหมายการลงทนุควรจะมคีวามชดัเจน เพือ่จะไดรู้ร้ะยะเวลา จ านวนเงนิลงทนุ และอตัราผลตอบแทนที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายนัน้ ๆ เชน่ สมมตวิา่ เรามอีาย ุ25 ปี หากมเีป้าหมายเกษียณอายใุนอกี 25 ปี แสดงวา่เรายงัมี
ระยะเวลาลงทนุทีค่อ่นขา้งนาน อาจกนัเงนิมาลงทนุจ านวนหนึง่ไมต่อ้งสงูมาก น ามาลงทนุอยา่ง 



สม า่เสมอจนเกษียณ แตห่ากมเีป้าหมายจะซือ้รถในอกี 6 เดอืน มเีงนิออมเริม่ตน้ไมม่ากนัก อาจตอ้งเลอืกวธิ ี
ลงทนุทีม่โีอกาสใหผ้ลตอบแทนทีส่งู เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายเร็วขึน้ แตโ่อกาสทีจ่ะไมไ่ดผ้ลตอบแทนตามคาด 
ก็สงูเหมอืนกนั เป็นตน้ 

  
     ในกรณีทีเ่ป้าหมายการลงทนุทีเ่ราตัง้ไว ้ตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนสงู แตเ่ราเป็นผูท้ ีไ่มส่ามารถรบั 
ความเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ไดเ้ลยน ัน้ แสดงวา่เป้าหมายทีต่ ัง้ไวอ้าจไมส่อดคลอ้งกบัตวัเราเอง  
จงึควรตอ้งปรับเปลีย่นเป้าหมายใหม ่เชน่ ตามตวัอยา่งเดมิทีม่เีป้าหมายทีจ่ะซือ้รถในอกี 6 เดอืน แตห่ากเรา 
รับความเสีย่งไมไ่ดม้าก โอกาสทีจ่ะบรรลเุป้าหมายคงยาก เราอาจตอ้งกลับมาปรับเปลีย่นเป้าหมายใหม ่ 
โดยอาจลดราคาของรถทีอ่ยากไดล้ง โดยเปลีย่นไปซือ้รถมอืสองหรอืขยายระยะเวลาลงทนุใหน้านขึน้  
เป็นตน้ 
  
     โดยปกตแิลว้ ผูล้งทนุทีม่เีป้าหมายการลงทนุทีใ่ชร้ะยะเวลาในการลงทนุคอ่นขา้งยาวอาจสบายใจกวา่ 
หากจะน าเงนินัน้ไปลงทนุในสนิทรัพยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู เพราะแมจ้ะเจอสภาวะเศรษฐกจิขึน้ ๆ ลง ๆ หรอื 
ตลาดการลงทนุผันผวนบา้ง ซึง่อาจท าใหผ้ลการลงทนุอาจมขีาดทนุไปบา้งในบางชว่งเวลา ก็ไมน่่าเป็นหว่งอะไร 
เพราะลงทนุระยะยาวอยูแ่ลว้ แตถ่า้เป็นเป้าหมายการลงทนุทีใ่ชเ้วลาในการลงทนุระยะสัน้ เชน่ ตอ้งเก็บเงนิเพือ่เรยีนตอ่  
หรอืซือ้รถ ไมค่วรน าเงนิไปลงทนุแบบเสีย่งมากจนเกนิไป เพราะหากเกดิเจอชว่งผันผวนแลว้ ขาดทนุก็จะท าใหแ้ผน 
การเรยีนตอ่ไดรั้บผลกระทบได ้

 

3-ส ารวจความเสีย่ง 

ความเสีย่ง คอื โอกาสทีผ่ลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวท้ ัง้ในทางทีม่ากกวา่หรอืนอ้ยกวา่ 
  

     ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการลงทนุ คอื การลงทนุมคีวามเสีย่ง จะเสีย่งมากเสีย่งนอ้ยขึน้อยูก่บั
สิง่ทีค่ณุไปลงทนุ หากวา่กนัตามหลกัสากล high risk high (expected) return ก็หมายความ
วา่ การลงทนุทีม่คีวามเสีย่งสงู จะมโีอกาสไดก้ าไรงาม ๆ หรอืขาดทนุถงึขัน้สญูเสยีเงนิตน้ได ้
และในทางตรงกนัขา้ม การลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต า่ยอ่มใหผ้ลตอบแทนต ่าเชน่กนั 

  

     ความเสีย่งและผลตอบแทนในเรือ่งการลงทนุ เป็นเรือ่งทีแ่ยกจากกนัไมไ่ด ้“ใครจะมาชวนลงทนุแลว้บอกวา่ 
ไมเ่สีย่งเลยแถมไดผ้ลตอบแทนดอีกีตา่งหาก” อยา่ไปหลงเชือ่เลยทเีดยีว เพราะการลงทนุทีไ่มม่คีวามเสีย่งน ัน้ 
ไมม่ ีถา้คดิจะลงทนุ ไมว่า่จะเป็นในหุน้ ตราสารหนี ้หรอืกองทนุรวม ตอ้งเขา้ใจกอ่นวา่มโีอกาสทีจ่ะขาดทนุไดท้ัง้ส ิน้ 
  
     ไมล่งทนุดกีวา่ม ัย้ จะไดไ้มเ่สีย่ง? ประโยคนีค้งไมเ่ป็นจรงิสกัเทา่ไร เพราะการไมล่งทนุแมต้ดัปัญหาเรือ่ง 
ความเสีย่งจากการขาดทนุ แตอ่ยา่ลมืวา่อตัราเงนิเฟ้อคอยจอ้งกดักนิคา่เงนิของคณุอยูต่ลอดเวลา เชน่  
ฝากเงนิธนาคาร 100 บาท ไดด้อกเบีย้ 4% สิน้ปีจะมเีงนิ 104 บาท (หากไมถ่กูหกัภาษี) แตปี่นัน้ อตัรา 
เงนิเฟ้ออยูท่ี ่2% น่ันคอื ระดับราคาสนิคา้ตอนตน้ปี 100 บาท ปลายปีจะเป็น 102 บาท เห็นไดว้า่ คณุไมไ่ดร้วยขึน้ 4 
บาท เพราะเงนิเฟ้อท าใหค้ณุไดก้ าไรทีแ่ทจ้รงิเพยีง 2 บาท ดังนัน้ หากเมือ่ใดอตัราเงนิเฟ้อมากกวา่อตัราผลตอบแทน 
ทีค่ณุได ้อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิจะตดิลบทันท ี

 

4-จดัพอรต์การลงทนุ 

   เมือ่ส ารวจความพรอ้มทางการเงนิและก าหนดเป้าหมายการลงทนุทีช่ดัเจนแลว้ ก็ไดเ้วลาจดัพอรต์การ

ลงทนุใหม้กีารกระจายเงนิลงทนุในสนิทรพัยป์ระเภทตา่ง ๆ เชน่ หุน้ ตราสารหนี ้เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นวธิ ี

ทีช่ว่ยจดัการความเสีย่งในการลงทนุได ้ลองคน้หาตวัเองวา่ พอรต์ลงทนุแบบไหนทีเ่หมาะสมกบัตวัเรา 

 

รปูแบบการฝากเงนิในธนาคารเพยีงอยา่งเดยีวท าใหเ้งนิโตชา้ เราจงึควรหาวธิเีรง่การเตบิโตเงนิในกระเป๋า ดว้ยการแบง่

เงนิเพือ่ลงทนุในกลุม่สนิทรัพยห์ลายๆ ประเภท เพือ่ลดความเสีย่งและสรา้งผลตอบแทนใหเ้ป็นไปตามทีค่าดหวงั ผา่น

การลงทนุในทรพัยส์นิ 3 กลุม่หลกั ดังนี ้

 

1. กลุม่สนิทรพัยเ์พือ่ถอืระยะส ัน้ สามารถออกตวังา่ย แตไ่มไ่ดด้อกเบีย้เป็นกอบเป็นก า (ประมาณ 1%)  

มไีวใ้ชจ้า่ยประจ าวันและกรณีฉุกเฉนิตา่งๆ ไดแ้ก ่เงนิฝากออมทรัพย ์หรอืสนิทรัพยค์ลา้ยเงนิฝาก เชน่  



กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นตน้ กลุม่สนิทรัพยเ์หลา่นีม้คีวามเสีย่งต ่าทีส่ดุในบรรดากลุม่สนิทรัพยท์ัง้ 3 กลุม่ 

 

2. กลุม่สนิทรพัยเ์พือ่กระแสรายได ้ ใหผ้ลตอบแทนคอ่นขา้งสม า่เสมอ ไดแ้ก ่เงนิฝากประจ า พันธบตัร หุน้กู ้กองทนุ

รวมตราสารหนี ้เป็นตน้ กลุม่สนิทรัพยเ์หลา่นีม้คีวามเสีย่งปานกลาง  

 

3. กลุม่สนิทรพัยเ์พือ่เพิม่มลูคา่เงนิลงทนุ เป็นการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งสงู แตจ่ะชว่ยเพิม่มลูคา่เงนิลงทนุในระยะยาว 

(อาจใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ 5%) เชน่ หุน้ กองทนุรวมหุน้ ETF เป็นตน้  กลุม่สนิทรัพยเ์หลา่นี ้

มคีวามเสีย่งสงูสดุในบรรดากลุม่สนิทรัพยท์ัง้ 3 กลุม่  

 

ขอ้ส าคัญ คอื ทกุคนควรลงทนุในสนิทรัพยท์ัง้ 3 กลุม่ โดยมสีดัสว่นในแตล่ะกลุม่มากนอ้ยแตกตา่งกนัไปตามระดับความ

เสีย่งทีแ่ตล่ะคนยอมรับไดแ้ละระดับผลตอบแทนทีค่าดหวังตามเป้าหมายการลงทนุทีต่ัง้ไว ้ส าหรับคนทีรั่บความเสีย่งได ้

นอ้ยควรลงทนุใน “กลุม่สนิทรัพยเ์พือ่เพิม่มลูคา่เงนิลงทนุ” ในสดัสว่นนอ้ย  

สว่นคนทีรั่บความเสีย่งไดม้ากควรลงทนุใน “กลุม่สนิทรัพยเ์พือ่เพิม่มลูคา่เงนิลงทนุ” ในสดัสว่นทีม่าก  

                                         

คณุสามารถทดลองท าแบบประเมนิ เพือ่คน้หาพอรต์การลงทนุทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายการลงทนุทีต่ัง้ไว ้(Investment 

Objective Setting : IOS) ไดต้าม Link http://www.wealthmagik.com/IOS/IOSProfile.aspx    

 

5-ประเมนิผลการลงทนุเพือ่ปรบัพอรต์การลงทุน 

การลงทนุทีจ่ะใหผ้ลส าเร็จ นอกจากจะมกีารวางแผนทีด่แีลว้ ก็ควรหม ัน่ทบทวนและปรบัปรงุแผนการลงทนุ 
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปจัจบุนัอยา่งสม า่เสมอดว้ย 
เชน่ อยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน หรอืทกุ 12 เดอืน หรอืทกุครัง้ทีม่เีหตกุารณ์ส าคัญ ๆ ที่
สง่ผลกระทบตอ่ตลาดทนุ เชน่ วกิฤตกิารณ์ตลาดหุน้ผันผวน ภาวะอตัราดอกเบีย้ใน
ทอ้งตลาดมแีนวโนม้ลดลง เป็นตน้ เพราะเหตกุารณ์เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่
ผลตอบแทนในพอรต์การลงทนุของเราได ้ท าใหเ้ราตอ้งปรับสดัสว่นการลงทนุ โดย
เพิม่การลงทนุในหลักทรัพย/์ทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บ 
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ดังกลา่วนอ้ยทีส่ดุ  

 

 
สรปุหลกังา่ย ๆ ในการพจิารณาปรับปรงุพอรต์ คอื ดกูารเปลีย่นแปลงของตวัเราเอง เชน่ หนา้ทีก่ารงานเปลีย่น ได ้
เลือ่นขัน้ ขึน้เงนิเดอืน เป็นตน้ สง่ผลใหเ้รามรีายไดเ้ป็นกอบเป็นก ามากขึน้ เราก็อาจเพิม่สดัสว่น 
การลงทนุไปในสนิคา้ทางการเงนิทีม่โีอกาสใหผ้ลตอบแทนเพิม่มากขึน้ หรอืลงทนุในระยะยาวทีส่ม า่เสมอไดม้ากขึน้  
หรอือกีกรณีหนึง่ เราไดม้กีารศกึษาขอ้มลูเกีย่วการลงทนุในสนิคา้ทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งมากขึน้  
มคีวามรูห้รอืมปีระสบการณ์ในการลงทนุมากขึน้จนมคีวามมัน่ใจ กอ็าจเพิม่สดัสว่นการลงทนุในสนิคา้ทีเ่สีย่งสงูไดเ้พิม่ขึน้ 
  
    ไดเ้รยีนรูห้ลกัการในการวางแผนการลงทนุเบือ้งตน้แลว้ ลองเลน่เกมวางแผนการลงทนุ ตามเป้าหมาย 
การลงทนุและความเสีย่งทีต่วัคณุยอมรบัได ้เพือ่ท าความรูจ้กักบัการจดัสรรเงนิลงทนุ สนิคา้ในการลงทนุตา่ง ๆ 
ใหม้ากยิง่ข ึน้ ในหวัขอ้ “มาวางแผนการลงทนุกนัเถอะ” 
 
 

                                  ติดต่อผู้แนะน ำกำรลงทุน หรือ สอบถำมผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงนิและขอข้อแนะน ำกำรวำงแผนกำรเงนิ 

                                                      ติดตอ่ได้ที ่
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