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 วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ งานทะเบียน
สมาชิก แนะน�า “การบริหารจัดการหนี้
สนิส่วนบคุคลให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด” 
ส่วนด้านงานลงทุนน�าเสนอสาระน่ารู ้ 
ในเรื่อง “สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน : 
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร”/“วางแผน

ให้พร้อมก่อนการลงทุน”/“เช็คลิสต์การเงินในครอบครัว” ซึ่งเป็น
ข้อมูลท่ีจะช่วยวางแผนการเงินแก่ท่านสมาชิกได้เป็นอย่างดี ส�าหรับ
กฎหมายน่ารู้ น�าเสนอบทความกฎหมาย เรื่อง “กฎหมายห้องเช่า
แบบใหม่” และในหน้ากจิกรรม กสจ. นัน้ ได้รวบรวมภาพบรรยากาศ 
การจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2561 ของ กสจ. มาฝากเช่น 
เคยครับ 

   ฝากย�้าเตือนสมาชิก  กสจ. ทุกท่าน  อย่าทิ้งใบสเตทเม้นท์แจ้ง
ยอดเงินน�าส่ง  ท่ีกสจ. ได้จัดส่งมาพร้อมวารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้
นะครับ เพราะนอกจากท่านจะได้ทราบยอดเงินรวมท่ีออมเงิน  
กับ กสจ. มาโดยตลอดแล้ว  ท่านยังน�าใบเสร็จนี้ไปยื่นภาษีประจ�าปี 
ได้อีกด้วย

 หลายๆ	 ครอบครัว	 ผู้เป็นสามีมักมีหน้าที่หลักในการ
ท�างานหารายได้	ส่วนผู้เป็นภรรยา	มักมีหน้าที่ที่ส�าคัญ	นั่นคือ	
การรับต�าแหน่งเป็น	 “ผู้กุมเงินในบ้าน”	 และหลายๆ	 ครั้งที่ 
ผู้กุมเงินในบ้านอยากรู ้ว่า	 การเงินในบ้านตอนนี้ดีอยู ่แล้ว 
หรือไม่?	 เพราะการจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้การเงินในบ้านมี
ความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นได้	เรามาท�าตามกันค่ะ

	 1.	 เช็กฐานะการเงิน	มั่งคั่งหรือขัดสน?
	 ท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ	 “กำรมีรำยได้สูงหรือทรัพย์สิน
จ�ำนวนมำก	เช่น	บ้ำน	รถ	เครื่องประดับ	ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	
ฐำนะกำรเงินในบ้ำนจะมั่งคั่งหรือร�่ำรวยเสมอไป”	 เพรำะถ้ำ 
วันนี้มีทรัพย์สินเยอะ	 แต่มีหนี้สินน�ำหน้ำไปไกล	 คงเรียกว่ำ	
“ฐำนะขัดสน”
	 วิธีทีจ่ะท�ำให้รู้ว่ำ	ตอนนีฐ้ำนะกำรเงินที่บ้ำนเป็น
อย่ำงไร	 คือ	 กำรรวบรวมยอดทรัพย์สิน	 และหนี้สิน	 
แล้วน�ำมำเข้ำสมกำร	“สนิทรพัย์	-	หนีส้นิ	=	ควำมมัง่คัง่สทุธ”ิ	
ถ้ำผลลัพธ์ออกมำว่ำ	 ควำมมั่งคั่งสุทธิ	 เป็นบวก	
แสดงว่ำ	 ฐำนะกำรเงินในบ้ำนมีควำมมั่งคั่งที่ดี
นั่นเองค่ะ

ใน
ปัจจุบันมีกำรลงทุนในรูปแบบของกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่ำ	
หรอืบำงท่ำนอำจจะมกีำรลงทนุท�ำห้องพกัให้เช่ำ	 ซึง่หลำยๆ	 ท่ำนอำจจะ 

ยงัไม่ทรำบว่ำปัจจุบนัทีม่กีำรประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำลงวันที	่16	กมุภำพันธ์	
2561	 เร่ืองกำรให้เช่ำที่อยู่อำศัยจะกลำยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำนับตั้งแต่ 
วนัที	่1	พฤษภำคม	2561	เพือ่ป้องกนัผูเ้ช่ำทีอ่ยู่อำศัยจำกเงือ่นไขสญัญำเช่ำทีไ่ม่
เป็นธรรม	 แต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมกังวลให้กับผู้ให้เช่ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ประกอบกำรอะพำร์ตเมนต์	 รวมไปจนถึงผู ้ที่ซื้อคอนโดมิเนียม/บ้ำนเพ่ือ 
ปล่อยเช่ำ	เนือ่งจำกจะท�ำให้กำรจดักำรผูเ้ช่ำทีด้่อยคุณภำพท�ำได้ยำกข้ึน	แต่จำก
กำรวิเครำะห์ของ	“เจแอลแอล”	มองว่ำ	กฎหมำยดังกล่ำวจะส่งผลดีในระยะยำว

ท�าความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่
	 ก่อนอื่นต้องเข้ำใจว่ำ	 กฎระเบียบใหม่ดังกล่ำว	 มีผลบังคับใช้กับผู้ท่ีให้เช่ำ 
ทีอ่ยูอ่ำศยัจ�ำนวนตัง้แต่	5	หน่วยขึน้ไปให้แก่บคุคลธรรมดำ	ไม่ว่ำหน่วยท่ีอยูอ่ำศยั
ดังกล่ำวจะอยู่ในอำคำรเดียวกัน	 หรือหลำยอำคำรรวมกัน	 ซึ่งที่อยู่อำศัยในที่นี้
หมำยถึง	 ห้องพัก	 บ้ำน	 คอนโดมิเนียม	 อะพำร์ตเมนต์	 หรือสถำนที่พักอำศัย 
ประเภทอื่นๆ	แต่ไม่รวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมีกฎหมำยควบคุมต่ำงหำก

3	ประเด็นถกเถียงกฎหมายใหม่	ใครได้ประโยชน์
	 ในบรรดำกฎระเบียบต่ำงๆ	มี	3	ประเด็นที่มีกำรถกเถียงกันอย่ำงกว้ำงขวำง	
ดังนี้
	 -	 ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าได้เกินกว่า	1	เดือน	และ
เงินประกันมูลค่ำเกินกว่ำค่ำเชำ่	1	เดือน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินประกัน	 เป็นหลักประกันเบื้องต้นท่ีผู้ให้เช่ำสำมำรถ
ถือไว้เผือ่กรณทีีผู่เ้ช่ำไม่ช�ำระค่ำเช่ำ	สร้ำงควำมเสยีหำยให้กบัทรพัย์สนิหรอืสิง่ของ
เครื่องใช้ที่ผู้ให้เช่ำจัดสรรไว้ให้	 หรือไม่ช�ำระค่ำสำธำรณูปโภค	 ซึ่งโดยทั่วไปใน 
ขณะนี	้ผู้ให้เช่ำจะเรียกค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	และเงนิประกนัเท่ำกับค่ำเช่ำ	2	เดอืน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	จะสำมำรถสร้ำงหลกัประกนัได้ว่ำ	ผูเ้ช่ำจะไม่สำมำรถ
ลักลอบย้ำยออกไปโดยยังไม่ช�ำระค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยเมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลง	
อย่ำงไรก็ดี	 มีบำงกรณีที่ผู้เช่ำค้ำงค่ำเช่ำมำกกว่ำ	 1	 เดือน	 หรือที่แย่กว่ำนั้นคือ	 
มีบำงกรณีที่นอกจำกผู้เช่ำจะไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยแล้ว	 ยังไม่ย้ำย
ออกทนัทหีลังสัญญำเช่ำส้ินสุดด้วย	ดงันัน้	กำรก�ำหนดให้ผูใ้ห้เช่ำเรยีกเก็บค่ำเช่ำ
ล่วงหน้ำได้ไม่เกิน	1	เดือน	จึงเป็นควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับผู้ให้เช่ำ
	 -	 ผูเ้ช่ามีสทิธบิอกเลกิสญัญาเช่าก่อนสิน้สดุสัญญาได้	โดยต้องบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำรับทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	30	วัน
	 กำรก�ำหนดสิทธิของผู้เช่ำอย่ำงชัดเจนในประเด็นนี้	 จะช่วยสร้ำงควำม
กระจ่ำงให้กับผู้ให้เช่ำ	 เนื่องจำกมีผู้ให้เช่ำบำงรำยท่ีเข้ำใจผิดว่ำผู้เช่ำไม่สำมำรถ
บอกเลกิสญัญำก่อนสิน้สุดอำยสุญัญำเช่ำได้	ดงันัน้	จงึรบิเงนิค่ำเช่ำล่วงหน้ำและ
เงินประกัน	กรณีที่ผู้เช่ำย้ำยออกก่อนสัญญำหมดอำยุ
	 -	 ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถก�าหนดอตัราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน�า้ประปา	
เกินกว่ำอัตรำที่ผู้ให้บริกำรกระแสไฟฟ้ำและน�้ำประปำเรียกเก็บจำกผู้ให้เช่ำได้

เช็กลิสต์การเงินใน
ครอบครัว (ฉบับ
ผู้กุมเงินในบ้าน)

กสจ.	เปิดรับสมาชิกใหม่		ทุกวันเวลาราชการ			
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจและการศึกษารายละเอียดกองทุนฯ 
ก่อนการตัดสินใจ	 ท่านสามารถคลิ๊กเข้าไป	 www.gpef.or.th	 หรือ		
โทรศัพท์		0	2168-1101	-7	

	 ข้อก�ำหนดนี้	น่ำจะเป็นหนึ่งในหลำยๆ	ข้อที่สร้ำงควำม
พอใจให้กบัผูเ้ช่ำมำกท่ีสดุ	โดยเฉพำะกรณขีองอะพำร์ตเมนต์	
ให้เช่ำที่มีผู้ประกอบกำรหลำยรำยก�ำหนดอัตรำสำธำรณูป	
โภคขึ้นเอง	ซึ่งอัตรำที่เรียกเก็บแตกต่ำงกันไป
	 ส�ำหรับคอนโดมิเนียมโดยส่วนใหญ่	 กำรก�ำหนดค่ำ
สำธำรณูปโภคจะเป็นไปตำมควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
เจ้ำของร่วมและคณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด	 ยกเว้น
บำงโครงกำรที่กำรไฟฟ้ำฯ	 หรือกำรประปำฯ	 เป็นผู้ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟหรือมิเตอร์น�้ำให้กับเจ้ำของร่วมและเรียกเก็บค่ำ
บริกำรโดยตรงจำกเจ้ำของร่วม	 กฎระเบียบใหม่นี้จะช่วย
ท�ำให้กำรเรียกเก็บค่ำสำธำรณูปโภคมีควำมโปร่งใสต่อผู้เช่ำ
มำกขึ้น

กฎหมายใหม่กระทบตลาดเช่าจริงหรือ?
	 กฎหมำยใหม่นี้จะเพิ่มควำมคุ้มครองให้กับผู้เช่ำที่อยู่
อำศยัมำกขึน้	ซึง่คำดว่ำจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจอนัจะมส่ีวน
ท�ำให้ผูเ้ช่ำสำมำรถตดัสนิใจเช่ำได้เรว็ข้ึน	ในขณะเดยีวกนัทัง้
ผู ้เช ่ำและผู ้ให้เช่ำจะได้ประโยชน์จำกควำมโปร่งใสใน
กระบวนกำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรเช่ำที่มีแนวทำงชัดเจนขึ้น
	 ในระยะแรกกฎหมำยใหม่นี้อำจท�ำให้ผู ้ที่สนใจซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่ำมีควำมกังวลอยู่บ้ำง	แต่เชื่อว่ำ
จะไม่ส่งผลกระทบระยะยำว	เนือ่งจำกผูซ้ื้อจะสำมำรถเรยีนรู้	
และท�ำควำมเข้ำใจได้	 ในทำงกลับกันคำดว่ำ	 เมื่อมีควำม
เข้ำใจ	นักลงทนุจะมีควำมเชือ่ม่ันมำกข้ึน	เน่ืองจำกมีแนวทำง
ที่ชัดเจนมำกขึ้นเก่ียวกับกำรก�ำหนดเงื่อนไขสัญญำเช่ำ
ระหว่ำงผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำ
 อย่างไรก็ตาม	 จากการที่ผู ้ให้เช่าอาจไม่สามารถ
ก�าหนดเงือ่นไขทีจ่ะช่วยป้องกนัความเสีย่งของตนเองได้
มากเท่ากบัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบัน	เชือ่ว่าผูใ้ห้เช่าจะมคีวาม
ระมัดระวังมากขึ้นในการคัดกรองผู้เช่าตลอดรวมจนถึง
นายหน้าทีแ่นะน�าผูเ้ช่ามาให้	ทัง้นี	้ในกรณีทีผู่ใ้ห้เช่าหรอื
ผู้เช่าต้องการก�าหนดเงื่อนไขการเช่าอื่นใดที่กฎหมาย
ใหม่อาจไม่ได้ให้แนวทางไว้	ควรขอค�าปรกึษาจากบรษิทั
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และกระบ่ี  
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง

 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

 จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร 

 จังหวัดนครพนม วันท่ี 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ส�านักพัฒนาฝีมือ
แรงงานนครพนม จังหวัดนครพนม

	 2.	 เช็กภาระผ่อนช�าระหนี้	เยอะหรือน้อย?
	 กำรจะดูว่ำตอนนี้เรำมีภำระผ่อนช�ำระหนี้มำกเกินไปหรือไม่	สำมำรถรู้ได้
โดยน�ำยอดผ่อนช�ำระหนี้ทั้งหมดต่อเดือน	 ไม่ว่ำจะเป็นหนี้บ้ำน	 หนี้รถยนต	์ 
หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล	รวมถึงหนี้ผ่อนบัตรเครดิต	หำรด้วยรำยได้รวมต่อเดือน

				อัตราส่วนแสดงการช�าระคืนหนี้สิน	 =	 ยอดผ่อนช�ำระหนี้ต่อเดือน
	 	 	 	 	 รำยได้รวมต่อเดือน

	 หำกผลจำกกำรค�ำนวณ	 อัตรำส่วนนี้มีค่ำเกิน	 30%	 นั่นหมำยควำมว่ำ	 
เรำมีภำระผ่อนช�ำระคืนหนี้สินมำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น

	 3.	 เช็กความคุ้มครอง	มีครบหรือขาด?
	 เพรำะควำมไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 จึงเป็นเรื่องที่
ไม่ควรมองข้ำม
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนชีวิต”	 ถ้ำหัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถท�ำงำนได้
เหมอืนเดมิ	เนือ่งจำกเสยีชีวติหรือทุพพลภำพ	จะส่งผลให้กำรเงนิในบ้ำนเรือ่งไหน
สะดุดบ้ำง	ดังนั้น	ป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่ำมั้ย	 โดยการท�าประกันชีวิตที่มีความ
คุ้มครองครอบคลุมในเรื่องจ�าเป็น	หรือเพียงพอส�าหรับคนในบ้านไว้ใช้จ่าย
ในช่วงเวลาปรับตัวอย่างน้อยๆ	 3	 ปี	 ส่วนครอบครัวที่มีภำระหนี้ก้อนโต	 
เช่น	 เงินกู้ซื้อบ้ำน	 ซึ่งมักผ่อนช�ำระนำน	 20	 -	 30	 ปี	 ก็ควรท�ำประกันคุ้มครอง 
สินเชื่อบ้ำนไว้ค่ะ
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนสุขภำพ”	 เมื่อเจ็บป่วย	 ต้องเข้ำรับกำรรักษำตัว	 
ต้องยอมรับว่ำ	 ค่ำใช้จ่ำยสูง	 กำรท�ำประกันสุขภำพ	 หรือประกันโรคร้ำยแรง	 
จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบำ	
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนทรพัย์สนิ”	แนะน�ำท�ำประกนัอคัคภียับ้ำนและประกนั
รถยนต์	เพื่อช่วยให้สบำยใจว่ำจะมีบริษัทประกันช่วยแบ่งเบำค่ำเสียหำยค่ะ

	 4.	 เช็กเป้าหมาย	ต้องเก็บเท่าไรถึงเพียงพอ?
	 อีกเร่ืองหนึ่งที่ส�ำคัญคือ	 กำรเก็บเงินเพื่อเป้ำหมำยที่ต้องกำรในชีวิต	 
โดยก่อนอื่นเริ่มจำกกำรกันเงินส�ำรองเผื่อฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่ำ	6	เท่ำของรำยจ่ำย
ในบ้ำนต่อเดือน	 เพรำะหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่หัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถหำเงิน
ได้เช่นเดิม	ก็จะไม่กระทบกับเงินเก็บเพื่อเป้ำหมำยอื่นๆ	มำกนัก

ดังนั้น	 หำกมีกำรวำงแผนที่ดี	 ลงมือท�ำตำมแผนที่วำงไว้	 
ก็มีโอกำสบรรลุเป้ำหมำยง่ำยขึ้น

 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว  ปีที ่22 ฉบับที ่1 ประจำ�เดอืนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2562          

15. คุณสมคิด งามปัญญา 
16. คุณทินวัฒน์ จันเทพา
17. คุณอารีย์ หอยสังข์ 
18. คุณสมพร พงทมพันธุ์
19. คุณณัฐพัชร์ หอมดวงจิรยศ
20. คุณบ�าเพ็ญ เสงี่ยมศักดิ์ 

 แล ะผู ้ ที่ ต อ บ
ค�าถามถูกทุกท ่าน
แต ่พลาดจากการ 
จับฉลากเป็นผู้โชคด ี
20 ท่านนั้น จะได้รับ 
ปากกาคนละ 2 ด้าม 
เ ป ็ น ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก
ปลอบใจ จาก กสจ. 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเป้สะพาย กสจ. จากการ
ตอบค�าถามชิงรางวัลวารสารข่าว ประจ�าฉบับที่ 2 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2561  
จ�านวน 20 ท่าน 

 1. คุณมณีรัตน์ แสงชัย 
 2. คณุนริมล มวลทอง (สวุรรณไตรย์)
 3. คุณศรีนวล ขันทะ
 4. คุณสมใจ สุขขา 
 5. คุณรัชนีกร ปัญจเสวี
 6. คุณอัจฉรา ลีนะวัต
 7. คุณบุญชื่น สีภพ
 8. คุณสมยศ หรุ่นรุ่งเรือง
 9. คุณประสิทธิ์ ซันมิน
 10. คุณล�าดวน แก้วอ่อน 
 11. คุณสาโรช สายยึด
12. คุณทองสืบ เชื่อมบุญมา 
13. คุณจันทรา นึกสู้ 
14. คุณไพศาล พิณแพทย์ 

o	 มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย	กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล	 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล	

	 พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

ปีใหม่นี้ ผมขอให้สมาชิก กสจ.ทุกท่าน คลายจากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย   
มีโชคมาก ลาภมากมาย ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ

  
นายประเสริฐ บุญเรือง

 ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11 

กิจกรรม
กสจ. 

   โครงการจัดฝึกอบรม

เพื่อพัฒนา สมาชิก กสจ. 

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร กสจ.

พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ปัจจบุนัอัตราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากเงินฝากออมทรพัย์ 
เงินฝากประจ�า หรือพันธบัตรในประเทศไทยนั้นไม่มากเหมือนในอดีต 
หลังจากหักลบกับอัตราเงินเฟ้อเข้าไปท�าให้อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงนั้น 
ดูน้อยมาก ผู ้ออมเงินจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มี 
ความเสี่ยงที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไป เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ดีในอนาคต 
 บทความนี ้จะพดูถงึกลยทุธ์ในการเตรยีมความพร้อมก่อนการลงทนุ
ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เพราะการลงทุนต้องประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนตลอดเวลา ดังน้ันผู้ลงทุนต้องเตรียม 
ความพร้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวให้ดีที่สุด 

	 1.	เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ลงทุนให้เหมาะกับช่วงวัฏจักร	
 ผู้ลงทุนคงมีค�าถามอยู่ในใจเสมอว่า ควรลงทุนอะไรให้ได้รับผล
ตอบแทนมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้น “ไม่มีสินทรัพย์ใดในโลกน้ี  
ที่จะสามารถให้ผลตอบแทนดีที่สุดในทุกช่วงเวลา”  เพราะในแต่ละป ี
จะมีสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดหมุนเวียนกันไปตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ช่วงภาวะที่เศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว ตราสารทุน 
จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีที่สุด ในทางกลับกันหากในช่วงภาวะ 
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว เงินฝากหรือตราสารหนี้จะมีโอกาสให้ผลตอบแทน
ได้ดีกว่า เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี นอกจากการเลือกลงทุนตามวัฏจักรแล้ว ผู้ลงทุนควร
ค�านึงถึงเป้าหมาย ระยะเวลา และความสามารถในการรบัความเส่ียงของ
ตนเองเป็นหลัก และก่อนการลงทุนทุกคร้ังนักลงทุนควรศึกษาหา 
ความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้งสินทรัพย์ 
ที่ให้ผลตอบแทนได้ดี ก็อาจจะพ่วงมาด้วยความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม 
กับเราก็ได้ 

 จะเห็นได้ว ่า การออกก�าลังกายและการลงทุนมี

ลกัษณะส�าคญัทีเ่หมอืนกนัคอื เราจ�าเป็นต้องดศูกัยภาพของ

ตัวเราด้วย อย่าออกก�าลังมากเกินไปโดยไม่ดูสภาพร่างกาย

ตัวเอง ก่อนที่จะฟิตอาจหัวใจวายไปซะก่อน การลงทุน 

ก็เช่นกัน ไม่ควรลงทุนมากเกินไป เพราะก่อนที่จะรวย  

เราอาจจะไม่มีเงินกินข้าวก็เป็นได้

หลักการลงทุนให้ส�าเร็จ เพื่อความม่ันคงและ
ความมั่งคั่งมีดังนี้
 1.	 เริ่มจากการส�ารวจสุขภาพการเงินของตนเอง  เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดต้อง

แก้ไข และต้องศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ เช่น การอ่านหนังสอื การเข้าคอร์สสมัมนา 

หรือการพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงิน

	 2.	 ก่อนการลงทุน	ควรมีการออมเงินเพื่อส�ารองฉุกเฉินให้ได้	6	เท่าของ

รายจ่ายต่อเดือน  เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

	 3.	 ประเมินความเสีย่งทีย่อมรับได้	 เพือ่ให้ลงทนุได้ตรงกบัระดบัความเสีย่ง  

โดยในวัยหนุ่มสาวยงัมรีะยะเวลาและแรงในการท�างานหาเงิน สามารถทีจ่ะลงทนุ

ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น ลงทุนในหุ้น  แต่พอเข้าในวัยกลางคน  

อาจจะลดความเสี่ยงลงมาเป็นการลงทุนในกองทุนผสม  และเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย 

อาจจะลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า เช่น กองทุนตราสารหนี้  แต่ความเสี่ยง

ในการลงทุนไม่จ�าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุ  อาทิ หากเรามีประสบการณ์หรือความ

เชีย่วชาญในการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งสงู แม้อายสุงูขึน้เราก็ยงัสามารถท่ีจะกระจาย

การลงทุนไปในหุ้นได้ เป็นต้น

	 4.	 ต้องมีการกระจายความเสี่ยง  การลดความเสี่ยงในการลงทุน สามารถ

ท�าได้โดยการกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนหลายๆ ประเภท เช่น ถ้ารับ 

ความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง  ก็อาจจะลงทุนในตราสารหน้ี 60% ลงทุน 

ในหุ้น 30% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  5% และลงทุนทองค�า 5% เป็นต้น

	 5.	 ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	 วิธีนี้จะช่วยฝึกนิสัยและวินัยการลงทุน พอร์ต 

การลงทุนของคุณจะเติบโตเร็วขึ้น ถ้าคุณเพิ่มเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง และท�าให้

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ได้ด้วยการลงทุนแบบตัดบัญชีรายเดือน

	 หลายๆ	 คนมักจะคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว	 และยุ ่งยาก	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 การลงทุนเป็น 
เรื่องใกล้ตัว	 ถ้าจะให้เปรียบเทียบการลงทุนก็เหมือนกับการออกก�าลังกาย	 ซ่ึงทุกคนอยากมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง	เช่นเดียวกับสุขภาพการลงทุนที่เราอยากมีความมั่นคงและมั่งค่ังนั่นเอง

	 การดูแลสุขภาพกาย	มีลักษณะคล้ายกับการลงทุน	นั่นคือ	ในยามที่เป็นหนุ่มสาว	เรามักจะยังมีสุขภาพ
ที่ดี	 หรือมีเงินใช้เพียงพอจากการท�างาน	 เราจึงไม่เห็นความจ�าเป็นมากนักที่จะต้องออกก�าลังกายหรือ
ต้องเก็บเงินเพ่ือลงทุน	แต่จริงๆ	แล้ว	ถ้าเราดูแลสุขภาพทางกายและการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย	โอกาส
ที่เราจะเจ็บป่วยหรือขัดสนในยามที่มีอายุมากขึ้นจะน้อยลง	ทั้งนี้	เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน	ต้องบอก
ว่าหลักการลงทุนไม่แตกต่างกับหลักการออกก�าลังกาย

 ราคากางเกงยีนส์ โทรศัพท์ ร่ม หรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อาจปรับเพิ่มขึ้นใน

อีกไม่นาน เพราะสหรัฐอเมริกาก�าลังตั้งก�าแพงภาษีต่อสินค้าท่ีผลิตในประเทศจีน  

และจากการที่สองมหาอ�านาจต่อสู้กัน ย่อมส่งผลกระทบทั่วทั้งโลกได้อย่างไร

สงครามการค้า คืออะไร? 
 มนัคอืการทีป่ระเทศต่างๆ พยายามท�าลายการค้าของกันและกนั ด้วยการก�าหนด

ก�าแพงภาษีขึ้น ซึ่งเรียกเก็บจากสินค้าส่งออก หรือน�าเข้า 

ท�าไมเราต้องสนใจเรื่องนี้? 
    เพราะคุณอาจจะบริโภคสินค้าน�าเข้าหลายอย่าง 

อยู่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือไอโฟน มันถูก

ออกแบบในสหรัฐฯ แต่ประกอบในประเทศจีน และ 

ชิ้นส่วนส�าคัญมาจากหลายที่ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้   

ดังนั้น ถ้าสหรัฐฯ ใช้ก�าแพงภาษี ประเทศเหล่านี้ 

จะได้รับผลกระทบในด้านของการจ้างงาน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นท่ีต้องรับภาระอีก 

ท�าให้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นไปอีก

ท�าไมสงครามการค้า จึงเกิดขึ้นในตอนนี้?
 ประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ต้องการให้มีการผลิตสนิค้าในประเทศ

ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน และลดการขาดดุล 

การค้าลง ซึง่จรงิๆ แล้ว สหรฐัฯ ซือ้สนิค้าจากประเทศจนีมากกว่าการผลติในประเทศ

ในขณะทีป่ระเทศจนีเองกต้็องการเป็นผูน้�าโลกด้านเทคโนโลยอีย่างปัญญาประดษิฐ์ 

และมีแผนจะท�าเรื่องนี้ในโครงการที่ชื่อว่า “เมด อิน ไชน่า 2025” (Made in 

China 2025)

เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้าง? 
 สหรัฐฯ ได้บังคับใช้ก�าแพงภาษีในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเหล็กและ

อะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังขู่ว่าจะตั้งก�าแพงภาษีเพิ่มขึ้นอีก 

ส่วนประเทศจนีกต็อบโต้ด้วยการต้ังก�าแพงภาษใีน

สินค้าด้านการเกษตรของสหรัฐฯ เช่น ถั่วเหลือง 

การบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคล 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 การมีหนี้สิน	 เป็นเรื่องท่ีเป็นธรรมชาติ	 เป็นเร่ืองปกติของมนุษย	์ 
ยิง่เราๆ ท่านๆ ทีมี่อาชพีลูกจ้างหรอืมนษุย์เงนิเดอืน เม่ือมกีารจบัจ่ายใช้สอย
สินค้าอุปโภคบริโภค หรือใช้บริการต่างๆ จากการด�ารงชีวิตก็ย่อมหนีไม่พ้น
ที่จะเกิดภาระหนี้สิน และถ้าเราไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการบริหารจัดการ
หนี้สิน หนี้สินท่ีมีก็จะกลับมาเล่นงานเราด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าการน�า
เงนิไปฝากในธนาคารมาก ดงันัน้ บทความนีจ้ะขอกล่าวถึงการบรหิารจดัการ
หนี้สินส่วนบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่เราจะสามารถพาตัวเอง
ออกมาจากวงัวนของภาระหนีส้นิ และสามารถอยูก่บัหนีส้นิได้อย่างมคีวามสุข
 อันดับแรกก่อนที่จะก่อหน้ีสินควรจะแยกให้ออกระหว่าง	 หนี้ดี	 และ	
หนีไ้ม่ดี ให้ได้ก่อน หากท่านไม่สามารถแยกได้จะท�าให้เรามโีอกาสจะก่อหนีส้นิ  
ได้ง่ายโดยท่ีไม่รู้ตัว และหากท่านจะก่อหน้ีสักก้อนน้ัน ควรจะเป็นหนี้ที่เรา
เรียกว่าหนี้ดีเท่านั้น เรียกง่ายๆ ว่า หน้ีดี ก็คือ หน้ีท่ีเราก่อแล้วสามารถให้
ประโยชน์กบัเราในอนาคต เช่น สนิเชือ่บ้าน สินเชือ่เพือ่การศึกษา สินเชือ่เพือ่
ธรุกจิ เป็นต้น ส่วนหนีไ้ม่ดนีัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนีท่ี้เกดิขึน้จากอารมณ์ ความ
อยากได้อยากมีของมนุษย์โดยท่ีไม่ได้ทันยับยั้งช่ังใจ หน้ีไม่ดี เช่น สินเชื่อ
อเนกประสงค์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น
 เมื่อเราสามารถแยกประเภทของหนี้ดีและหนี้ไม่ดีได้แล้วนั้น ก่อนที่จะ
ก่อหน้ีประเภทต่างๆ ทัง้สิน้ทีจ่�าเป็นจะต้องรูอ้ย่างยิง่ คอื อตัราดอกเบีย้ วธิคิีด 
ดอกเบี้ย วิธีการเรียกเก็บเงิน และอัตราค่าปรับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังจะขอ
อธิบายแยกตามประเภทของหนี้สินที่เขา้มาเกีย่วขอ้งกับการด�าเนินชวีิตของ
เรา ดังนี้ครับ

สินเชื่อบ้าน 
 สินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ถือเป็นหนี้ดีที่ก่อให้เกิดความสุข 
ความรูส้กึมัน่คงกบัชวีติ อกีทัง้ราคาของอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ราเป็นเจ้าของกมี็
โอกาสทีจ่ะเตบิโตขึน้ในอนาคตได้อกี ส�าหรบัเรือ่งอตัราดอกเบีย้ของสินเชือ่บ้าน 
มีอัตราไม่สูงมากนัก โดยส่วนใหญ่ผู้ให้สินเชื่อจะก�าหนดเป็นอัตราดอกเบี้ย
เงินกู ้แบบลอยตัว (Floating Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ที่
เปลีย่นแปลงไปตามต้นทนุของสถาบันการเงิน ซึง่สถาบนัการเงนิจะประกาศ
ออกมาเป็นคราวๆ เช่น คิดตามอัตรา MLR MOR MRR ส่วนจะบวกเพิ่ม 

หรอืลบจาก MLR MOR MRR นัน้ กข็ึน้อยู่
กับแต่ละธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งบางช่วง
เวลาอาจจะมีรายการส่งเสริมการขาย 
ส�าหรับช่วงระยะเวลาการผ่านช�าระในปี
แรกๆ และใช้อัตราท่ีทยอยเพ่ิมขึ้นในช่วง
ปีหลังๆ 

       MLR (Minimum Loan Rate) 
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มี
ประวติัการเงนิทีด่ ีมหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนั
อย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้
ระยะยาวที่มีก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอน

 MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่
ธนาคารพาณชิย์เรยีกเกบ็จากลกูค้ารายใหญ่ช้ันดปีระเภทวงเงนิเบกิเกนิ
บัญชี
 MRR (Minimum Retail Rate) หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
 ส�าหรับวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนั้น มีวิธีคิดแบบ 
ลดต้นลดดอก คืออัตราดอกเบ้ียที่ค�านวณจากเงินต้นคงเหลือปัจจุบัน  
ดงันัน้ ค่างวดทกุๆ งวด ทีเ่ราช�าระไป จะถกูน�าไปตดัดอกเบีย้เป็นส่วนมาก 
และตัดจากเงินต้นเป็นส่วนน้อย 
ข้อแนะน�าส�าหรับการบริหารสินเชื่อบ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรท�าประกันอัคคีภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • หากมรีายได้น้อยแต่ต้องการขอสนิเชือ่บ้านทีม่มีลูค่าสงูสามารถ

หาคนกู้ร่วมได้
 • เลือกผ่อนช�าระให้ยาวที่สุด เนื่องจากเป็นสินเชื่อท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยต�่า เพื่อลดภาระด้านค่างวดต่อเดือน
 • ดอกเบี้ยเงินกู ้บ ้าน สามารถใช ้เป ็นค ่าลดหย่อนภาษีได ้  

100,000 บาท
 • สามารถ Refinance ไปดอกเบ้ียที่ต�่ากว่า แต่ศึกษาเง่ือนไข

สัญญาเดิมให้ละเอียด
 • เงนิงวดช�าระต่อเดอืนคือขัน้ต�า่ทีส่ถาบนัการเงนิก�าหนดให้ช�าระ 

หากสามารถท�าได้ควรจะช�าระให้มากกว่าเงินค่างวดข้ันต�่าที่
ธนาคารก�าหนด เพือ่ลดภาระด้านดอกเบีย้และท�าให้สามารถปิด
สินเชื่อได้เร็วกว่าก�าหนด ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง สินเชื่อบ้านมูลค่า 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% เลือก
ผ่อนช�าระ 30 ปี
 หากผูกู้จ่้ายค่างวดแต่ขัน้ต�า่ทกุเดอืน จะต้องจ่าย 11,991 บาท ต่อ
เดือนไปอีก 30 ปี 
 แต่หากผู้กู้ช�าระเกินขั้นต�่าที่ก�าหนดโดยช�าระเพิ่มขึ้นอีกงวดละ 
2,000 บาท จะท�าให้ดอกเบี้ยโดยรวมลดลงได้ 798,002 บาท และ
สามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้น 9 ปี

ข้อมูล : http://www.a-academy.net 
 
 เห็นภาพความส�าคัญของการบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคลให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดชัดเจนขึ้นไหมครับ สังเกตว่าเรื่องเล็กๆ ที่บางที
เราอาจจะละเลยไม่ได้สนใจ อาจจะเพิ่มความสุขในชีวิตได้ ส�าหรับ

บทความหน้าเราจะมาต่อด้วยการบรหิารจดัการหนีป้ระเภทอ่ืนๆ ต่อไป

	 2.	 ลดความเส่ียงจากการลงทุนด้วยการท�า	 Asset	
Allocation	
 การท�า Asset Allocation หรือการกระจายความเส่ียงจาก
การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพราะหากเกิดภาวะที่ไม่คาด
หวัง จะได้มีสินทรัพย์อื่นที่สามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ 
 โดยหลักในการท�า Asset Allocation แบบที่ท�าได้ง่ายสุด
คือ การก�าหนดสัดส่วนของสนิทรัพย์ทีม่คีวามเส่ียงมากและน้อย
เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจากอายุ ระยะเวลาในการลงทุน และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเรา และต้องมีการทบทวนสัดส่วน
อย่างสม�่าเสมอว่ายังเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ 
 3.	ลดโอกาสการซื้อของแพงด้วย	DCA 
 บางครัง้หลายๆ ท่านอาจจะมคีวามสงสัยว่า เราซ้ือสนิทรพัย์
มาในราคาที่ถูกหรือแพง ดังนั้นกลยุทธ์ที่นิยมใช้คือการลงทุน 
แบบถัวเฉลี่ย หรือ DCA (Dollar Cost Average) มีหลักการ  
คือ ตั้งเป้าหมายทยอยซ้ือสินทรัพย์ด้วยจ�านวนเงินที่เท่าๆ กัน 
โดยไม่ต้องสนใจว่าจะซื้อด้วยราคาที่เท่าใดในระยะเวลาใด 
เวลาหนึ่ง การท�าแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุน 
หากน�าเงินทัง้ก้อนไปลงทนุครัง้เดียวได้ อกีทัง้ยงัคงช่วยสร้างวนิยั
ในการวางแผนการลงทุนได้ดีอีกด้วย 
 เบื้องต้นเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน
อย่างคร่าวๆ ฉะนั้นการวางแผนการลงทุนที่ดี และปฏิบัต ิ
ตามแผนที่วางไว้อย่างมีวินัย จะท�าให้สามารถไปถึงเป้าหมาย
ทางการเงินได้ไม่ยาก 

หลักการลงทุนให้         ส�าเร็จ 
เพื่อความมั่นคงและ          ความมั่งคั่ง

สรุป ถ้าอยากให้สุขภาพการเงิน
มั่นคงและมั่งค่ัง	ควรมี
การศึกษาหาความรู ้
เ กี่ ย วกั บการลงทุ น	
ต ้องมีการวอร ์มอัพ	
ด้วยการมีเงินออมเพ่ือ

ส�ารองฉุกเฉินก่อน	 แล้วจึงเลือก
การลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง	
ของตัว เอง	 การลงทุนต ้อง มี 
การกระจายความเสี่ ยง ในการ
ลงทุน	และต้องมีวินัยในการลงทุน

สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน :  
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร

ใครที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้?

   ประเทศที่มาช่วยปิดช่องว่างให้แก่สหรัฐฯ และ

ประเทศจีน ด้วยการขายสินค้าในราคาที่ต�่ากว่า เช่น 

อุตสาหกรรมฝ้ายของบังกลาเทศ, ผู้ผลิตของเล่นใน

เม็กซิโก และคนตัดเย็บเสื้อผ้าในเวียดนาม 

    แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่า ขณะที่

สินค้ามีราคาแพงขึ้นจากสงครามการค้า ผู้ได้รับความ

เสียหายคือ ผู้บริโภค

 โดย กานต์ ลชิตากุล/ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจ�ากัด (มหาชน)

วางแผนให้พร้อมก่อน
การลงทุน



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ปัจจบุนัอัตราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากเงินฝากออมทรพัย์ 
เงินฝากประจ�า หรือพันธบัตรในประเทศไทยนั้นไม่มากเหมือนในอดีต 
หลังจากหักลบกับอัตราเงินเฟ้อเข้าไปท�าให้อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงนั้น 
ดูน้อยมาก ผู ้ออมเงินจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มี 
ความเสี่ยงที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไป เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ดีในอนาคต 
 บทความนี ้จะพดูถงึกลยทุธ์ในการเตรยีมความพร้อมก่อนการลงทนุ
ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เพราะการลงทุนต้องประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนตลอดเวลา ดังน้ันผู้ลงทุนต้องเตรียม 
ความพร้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวให้ดีที่สุด 

	 1.	เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ลงทุนให้เหมาะกับช่วงวัฏจักร	
 ผู้ลงทุนคงมีค�าถามอยู่ในใจเสมอว่า ควรลงทุนอะไรให้ได้รับผล
ตอบแทนมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้น “ไม่มีสินทรัพย์ใดในโลกนี้  
ที่จะสามารถให้ผลตอบแทนดีที่สุดในทุกช่วงเวลา”  เพราะในแต่ละป ี
จะมีสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดหมุนเวียนกันไปตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ช่วงภาวะที่เศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว ตราสารทุน 
จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีที่สุด ในทางกลับกันหากในช่วงภาวะ 
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว เงินฝากหรือตราสารหนี้จะมีโอกาสให้ผลตอบแทน
ได้ดีกว่า เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี นอกจากการเลือกลงทุนตามวัฏจักรแล้ว ผู้ลงทุนควร
ค�านึงถึงเป้าหมาย ระยะเวลา และความสามารถในการรบัความเส่ียงของ
ตนเองเป็นหลัก และก่อนการลงทุนทุกคร้ังนักลงทุนควรศึกษาหา 
ความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้งสินทรัพย์ 
ที่ให้ผลตอบแทนได้ดี ก็อาจจะพ่วงมาด้วยความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม 
กับเราก็ได้ 

 จะเห็นได้ว ่า การออกก�าลังกายและการลงทุนมี

ลักษณะส�าคัญท่ีเหมอืนกนัคอื เราจ�าเป็นต้องดศูกัยภาพของ

ตัวเราด้วย อย่าออกก�าลังมากเกินไปโดยไม่ดูสภาพร่างกาย

ตัวเอง ก่อนที่จะฟิตอาจหัวใจวายไปซะก่อน การลงทุน 

ก็เช่นกัน ไม่ควรลงทุนมากเกินไป เพราะก่อนที่จะรวย  

เราอาจจะไม่มีเงินกินข้าวก็เป็นได้

หลักการลงทุนให้ส�าเร็จ เพ่ือความม่ันคงและ
ความม่ังคั่งมีดังนี้
 1.	 เริ่มจากการส�ารวจสุขภาพการเงินของตนเอง  เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดต้อง

แก้ไข และต้องศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ เช่น การอ่านหนงัสอื การเข้าคอร์สสมัมนา 

หรือการพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงิน

	 2.	 ก่อนการลงทุน	ควรมีการออมเงินเพื่อส�ารองฉุกเฉินให้ได้	6	เท่าของ

รายจ่ายต่อเดือน  เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

	 3.	 ประเมินความเสีย่งทีย่อมรบัได้	 เพ่ือให้ลงทุนได้ตรงกบัระดบัความเส่ียง  

โดยในวยัหนุม่สาวยงัมรีะยะเวลาและแรงในการท�างานหาเงนิ สามารถทีจ่ะลงทนุ

ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น ลงทุนในหุ้น  แต่พอเข้าในวัยกลางคน  

อาจจะลดความเสี่ยงลงมาเป็นการลงทุนในกองทุนผสม  และเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย 

อาจจะลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า เช่น กองทุนตราสารหนี้  แต่ความเสี่ยง

ในการลงทุนไม่จ�าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุ  อาทิ หากเรามีประสบการณ์หรือความ

เชีย่วชาญในการลงทนุทีม่คีวามเส่ียงสูง แม้อายสูุงขึน้เราก็ยงัสามารถท่ีจะกระจาย

การลงทุนไปในหุ้นได้ เป็นต้น

	 4.	 ต้องมีการกระจายความเสี่ยง  การลดความเสี่ยงในการลงทุน สามารถ

ท�าได้โดยการกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนหลายๆ ประเภท เช่น ถ้ารับ 

ความเส่ียงได้ปานกลางค่อนข้างสูง  ก็อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ 60% ลงทุน 

ในหุ้น 30% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  5% และลงทุนทองค�า 5% เป็นต้น

	 5.	 ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	 วิธีนี้จะช่วยฝึกนิสัยและวินัยการลงทุน พอร์ต 

การลงทุนของคุณจะเติบโตเร็วขึ้น ถ้าคุณเพิ่มเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง และท�าให้

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ได้ด้วยการลงทุนแบบตัดบัญชีรายเดือน

	 หลายๆ	 คนมักจะคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว	 และยุ ่งยาก	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 การลงทุนเป็น 
เร่ืองใกล้ตัว	 ถ้าจะให้เปรียบเทียบการลงทุนก็เหมือนกับการออกก�าลังกาย	 ซ่ึงทุกคนอยากมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง	เช่นเดียวกับสุขภาพการลงทุนที่เราอยากมีความมั่นคงและมั่งค่ังนั่นเอง

	 การดูแลสุขภาพกาย	มีลักษณะคล้ายกับการลงทุน	นั่นคือ	ในยามที่เป็นหนุ่มสาว	เรามักจะยังมีสุขภาพ
ที่ดี	 หรือมีเงินใช้เพียงพอจากการท�างาน	 เราจึงไม่เห็นความจ�าเป็นมากนักที่จะต้องออกก�าลังกายหรือ
ต้องเก็บเงินเพื่อลงทุน	แต่จริงๆ	แล้ว	ถ้าเราดูแลสุขภาพทางกายและการเงินต้ังแต่อายุยังน้อย	โอกาส
ที่เราจะเจ็บป่วยหรือขัดสนในยามที่มีอายุมากขึ้นจะน้อยลง	ทั้งนี้	เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน	ต้องบอก
ว่าหลักการลงทุนไม่แตกต่างกับหลักการออกก�าลังกาย

 ราคากางเกงยีนส์ โทรศัพท์ ร่ม หรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อาจปรับเพิ่มขึ้นใน

อีกไม่นาน เพราะสหรัฐอเมริกาก�าลังตั้งก�าแพงภาษีต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน  

และจากการที่สองมหาอ�านาจต่อสู้กัน ย่อมส่งผลกระทบทั่วทั้งโลกได้อย่างไร

สงครามการค้า คืออะไร? 
 มนัคอืการทีป่ระเทศต่างๆ พยายามท�าลายการค้าของกันและกนั ด้วยการก�าหนด

ก�าแพงภาษีขึ้น ซึ่งเรียกเก็บจากสินค้าส่งออก หรือน�าเข้า 

ท�าไมเราต้องสนใจเรื่องนี้? 
    เพราะคุณอาจจะบริโภคสินค้าน�าเข้าหลายอย่าง 

อยู่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือไอโฟน มันถูก

ออกแบบในสหรัฐฯ แต่ประกอบในประเทศจีน และ 

ชิ้นส่วนส�าคัญมาจากหลายที่ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้   

ดังนั้น ถ้าสหรัฐฯ ใช้ก�าแพงภาษี ประเทศเหล่านี้ 

จะได้รับผลกระทบในด้านของการจ้างงาน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องรับภาระอีก 

ท�าให้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นไปอีก

ท�าไมสงครามการค้า จึงเกิดขึ้นในตอนนี้?
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ต้องการให้มีการผลิตสนิค้าในประเทศ

ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน และลดการขาดดุล 

การค้าลง ซึง่จรงิๆ แล้ว สหรัฐฯ ซือ้สนิค้าจากประเทศจีนมากกว่าการผลติในประเทศ

ในขณะทีป่ระเทศจนีเองกต้็องการเป็นผูน้�าโลกด้านเทคโนโลยอีย่างปัญญาประดษิฐ์ 

และมีแผนจะท�าเร่ืองน้ีในโครงการที่ชื่อว่า “เมด อิน ไชน่า 2025” (Made in 

China 2025)

เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้าง? 
 สหรัฐฯ ได้บังคับใช้ก�าแพงภาษีในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเหล็กและ

อะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังขู่ว่าจะตั้งก�าแพงภาษีเพิ่มขึ้นอีก 

ส่วนประเทศจนีกต็อบโต้ด้วยการต้ังก�าแพงภาษีใน

สินค้าด้านการเกษตรของสหรัฐฯ เช่น ถั่วเหลือง 

การบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคล 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 การมีหน้ีสิน	 เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ	 เป็นเรื่องปกติของมนุษย	์ 
ยิง่เราๆ ท่านๆ ทีมี่อาชพีลูกจ้างหรอืมนษุย์เงนิเดอืน เมือ่มกีารจบัจ่ายใช้สอย
สินค้าอุปโภคบริโภค หรือใช้บริการต่างๆ จากการด�ารงชีวิตก็ย่อมหนีไม่พ้น
ท่ีจะเกิดภาระหนี้สิน และถ้าเราไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการบริหารจัดการ
หนี้สิน หนี้สินท่ีมีก็จะกลับมาเล่นงานเราด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการน�า
เงนิไปฝากในธนาคารมาก ดงันัน้ บทความนีจ้ะขอกล่าวถึงการบรหิารจดัการ
หนี้สินส่วนบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่เราจะสามารถพาตัวเอง
ออกมาจากวงัวนของภาระหนีสิ้น และสามารถอยูก่บัหนีสิ้นได้อย่างมคีวามสุข
 อันดับแรกก่อนที่จะก่อหนี้สินควรจะแยกให้ออกระหว่าง	 หนี้ดี	 และ	
หนีไ้ม่ด ี ให้ได้ก่อน หากท่านไม่สามารถแยกได้จะท�าให้เรามโีอกาสจะก่อหนีส้นิ  
ได้ง่ายโดยท่ีไม่รู้ตัว และหากท่านจะก่อหนี้สักก้อนนั้น ควรจะเป็นหนี้ที่เรา
เรียกว่าหนี้ดีเท่านั้น เรียกง่ายๆ ว่า หนี้ดี ก็คือ หนี้ที่เราก่อแล้วสามารถให้
ประโยชน์กบัเราในอนาคต เช่น สินเชือ่บ้าน สนิเชือ่เพือ่การศึกษา สินเชือ่เพ่ือ
ธรุกจิ เป็นต้น ส่วนหนีไ้ม่ดนีัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนีที้เ่กดิขึน้จากอารมณ์ ความ
อยากได้อยากมีของมนุษย์โดยที่ไม่ได้ทันยับยั้งชั่งใจ หนี้ไม่ดี เช่น สินเชื่อ
อเนกประสงค์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น
 เมื่อเราสามารถแยกประเภทของหนี้ดีและหนี้ไม่ดีได้แล้วนั้น ก่อนที่จะ
ก่อหนีป้ระเภทต่างๆ ทัง้สิน้ทีจ่�าเป็นจะต้องรูอ้ย่างยิง่ คอื อตัราดอกเบีย้ วธิคิีด 
ดอกเบี้ย วิธีการเรียกเก็บเงิน และอัตราค่าปรับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังจะขอ
อธิบายแยกตามประเภทของหนี้สินที่เขา้มาเกีย่วขอ้งกับการด�าเนินชวีิตของ
เรา ดังนี้ครับ

สินเชื่อบ้าน 
 สินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ถือเป็นหนี้ดีที่ก่อให้เกิดความสุข 
ความรูส้กึมัน่คงกบัชวีติ อกีทัง้ราคาของอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ราเป็นเจ้าของกมี็
โอกาสทีจ่ะเตบิโตขึน้ในอนาคตได้อกี ส�าหรบัเรือ่งอตัราดอกเบีย้ของสินเชือ่บ้าน 
มีอัตราไม่สูงมากนัก โดยส่วนใหญ่ผู้ให้สินเชื่อจะก�าหนดเป็นอัตราดอกเบี้ย
เงินกู ้แบบลอยตัว (Floating Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ที่
เปลีย่นแปลงไปตามต้นทนุของสถาบันการเงิน ซึง่สถาบนัการเงนิจะประกาศ
ออกมาเป็นคราวๆ เช่น คิดตามอัตรา MLR MOR MRR ส่วนจะบวกเพิ่ม 

หรอืลบจาก MLR MOR MRR นัน้ กข็ึน้อยู่
กับแต่ละธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งบางช่วง
เวลาอาจจะมีรายการส่งเสริมการขาย 
ส�าหรับช่วงระยะเวลาการผ่านช�าระในปี
แรกๆ และใช้อัตราที่ทยอยเพ่ิมขึ้นในช่วง
ปีหลังๆ 

       MLR (Minimum Loan Rate) 
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มี
ประวติัการเงนิทีด่ ีมหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนั
อย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้
ระยะยาวที่มีก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอน

 MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่
ธนาคารพาณชิย์เรยีกเกบ็จากลกูค้ารายใหญ่ช้ันดปีระเภทวงเงนิเบกิเกนิ
บัญชี
 MRR (Minimum Retail Rate) หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
 ส�าหรับวิธีการคิดอัตราดอกเบ้ียของสินเชื่อบ้านนั้น มีวิธีคิดแบบ 
ลดต้นลดดอก คืออัตราดอกเบ้ียท่ีค�านวณจากเงินต้นคงเหลือปัจจุบัน  
ดงันัน้ ค่างวดทกุๆ งวด ทีเ่ราช�าระไป จะถูกน�าไปตดัดอกเบีย้เป็นส่วนมาก 
และตัดจากเงินต้นเป็นส่วนน้อย 
ข้อแนะน�าส�าหรับการบริหารสินเชื่อบ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรท�าประกันอัคคีภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • หากมรีายได้น้อยแต่ต้องการขอสนิเชือ่บ้านทีม่มีลูค่าสงูสามารถ

หาคนกู้ร่วมได้
 • เลือกผ่อนช�าระให้ยาวท่ีสุด เน่ืองจากเป็นสินเชื่อท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยต�่า เพื่อลดภาระด้านค่างวดต่อเดือน
 • ดอกเบี้ยเงินกู ้บ ้าน สามารถใช ้เป ็นค ่าลดหย่อนภาษีได ้  

100,000 บาท
 • สามารถ Refinance ไปดอกเบ้ียที่ต�่ากว่า แต่ศึกษาเงื่อนไข

สัญญาเดิมให้ละเอียด
 • เงนิงวดช�าระต่อเดอืนคือขัน้ต�า่ทีส่ถาบนัการเงนิก�าหนดให้ช�าระ 

หากสามารถท�าได้ควรจะช�าระให้มากกว่าเงินค่างวดข้ันต�่าที่
ธนาคารก�าหนด เพือ่ลดภาระด้านดอกเบีย้และท�าให้สามารถปิด
สินเชื่อได้เร็วกว่าก�าหนด ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง สินเชื่อบ้านมูลค่า 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% เลือก
ผ่อนช�าระ 30 ปี
 หากผูกู้จ่้ายค่างวดแต่ขัน้ต�า่ทกุเดอืน จะต้องจ่าย 11,991 บาท ต่อ
เดือนไปอีก 30 ปี 
 แต่หากผู้กู้ช�าระเกินขั้นต�่าที่ก�าหนดโดยช�าระเพิ่มขึ้นอีกงวดละ 
2,000 บาท จะท�าให้ดอกเบี้ยโดยรวมลดลงได้ 798,002 บาท และ
สามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้น 9 ปี

ข้อมูล : http://www.a-academy.net 
 
 เห็นภาพความส�าคัญของการบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคลให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดชัดเจนขึ้นไหมครับ สังเกตว่าเรื่องเล็กๆ ที่บางที
เราอาจจะละเลยไม่ได้สนใจ อาจจะเพิ่มความสุขในชีวิตได้ ส�าหรับ

บทความหน้าเราจะมาต่อด้วยการบรหิารจดัการหนีป้ระเภทอืน่ๆ ต่อไป

	 2.	 ลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการท�า	 Asset	
Allocation	
 การท�า Asset Allocation หรอืการกระจายความเสีย่งจาก
การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพราะหากเกิดภาวะที่ไม่คาด
หวัง จะได้มีสินทรัพย์อื่นที่สามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ 
 โดยหลักในการท�า Asset Allocation แบบที่ท�าได้ง่ายสุด
คอื การก�าหนดสดัส่วนของสนิทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งมากและน้อย
เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจากอายุ ระยะเวลาในการลงทุน และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเรา และต้องมีการทบทวนสัดส่วน
อย่างสม�่าเสมอว่ายังเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ 
 3.	ลดโอกาสการซื้อของแพงด้วย	DCA 
 บางครัง้หลายๆ ท่านอาจจะมคีวามสงสัยว่า เราซ้ือสนิทรพัย์
มาในราคาที่ถูกหรือแพง ดังนั้นกลยุทธ์ที่นิยมใช้คือการลงทุน 
แบบถัวเฉลี่ย หรือ DCA (Dollar Cost Average) มีหลักการ  
คือ ตั้งเป้าหมายทยอยซื้อสินทรัพย์ด้วยจ�านวนเงินที่เท่าๆ กัน 
โดยไม่ต้องสนใจว่าจะซื้อด้วยราคาที่เท่าใดในระยะเวลาใด 
เวลาหนึ่ง การท�าแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุน 
หากน�าเงินทัง้ก้อนไปลงทนุครัง้เดียวได้ อีกทัง้ยงัคงช่วยสร้างวนัิย
ในการวางแผนการลงทุนได้ดีอีกด้วย 
 เบื้องต้นเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน
อย่างคร่าวๆ ฉะน้ันการวางแผนการลงทุนที่ดี และปฏิบัต ิ
ตามแผนที่วางไว้อย่างมีวินัย จะท�าให้สามารถไปถึงเป้าหมาย
ทางการเงินได้ไม่ยาก 

หลักการลงทุนให้         ส�าเร็จ 
เพื่อความมั่นคงและ          ความมั่งคั่ง

สรุป ถ้าอยากให้สุขภาพการเงิน
มั่นคงและมั่งค่ัง	ควรมี
การศึกษาหาความรู ้
เ กี่ ย วกั บการลงทุ น	
ต ้องมีการวอร ์มอัพ	
ด้วยการมีเงินออมเพ่ือ

ส�ารองฉุกเฉินก่อน	 แล้วจึงเลือก
การลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง	
ของตัว เอง	 การลงทุนต ้อง มี 
การกระจายความเสี่ ยง ในการ
ลงทุน	และต้องมีวินัยในการลงทุน

สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน :  
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร

ใครที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้?

   ประเทศท่ีมาช่วยปิดช่องว่างให้แก่สหรัฐฯ และ

ประเทศจีน ด้วยการขายสินค้าในราคาที่ต�่ากว่า เช่น 

อุตสาหกรรมฝ้ายของบังกลาเทศ, ผู้ผลิตของเล่นใน

เม็กซิโก และคนตัดเย็บเสื้อผ้าในเวียดนาม 

    แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่า ขณะท่ี

สินค้ามีราคาแพงข้ึนจากสงครามการค้า ผู้ได้รับความ

เสียหายคือ ผู้บริโภค

 โดย กานต์ ลชิตากุล/ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจ�ากัด (มหาชน)

วางแผนให้พร้อมก่อน
การลงทุน



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ปัจจบุนัอตัราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากเงนิฝากออมทรพัย์ 
เงินฝากประจ�า หรือพันธบัตรในประเทศไทยนั้นไม่มากเหมือนในอดีต 
หลังจากหักลบกับอัตราเงินเฟ้อเข้าไปท�าให้อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงนั้น 
ดูน้อยมาก ผู ้ออมเงินจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มี 
ความเสี่ยงที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไป เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ดีในอนาคต 
 บทความนี ้จะพดูถงึกลยทุธ์ในการเตรยีมความพร้อมก่อนการลงทนุ
ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เพราะการลงทุนต้องประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนต้องเตรียม 
ความพร้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวให้ดีที่สุด 

	 1.	เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ลงทุนให้เหมาะกับช่วงวัฏจักร	
 ผู้ลงทุนคงมีค�าถามอยู่ในใจเสมอว่า ควรลงทุนอะไรให้ได้รับผล
ตอบแทนมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้น “ไม่มีสินทรัพย์ใดในโลกนี้  
ที่จะสามารถให้ผลตอบแทนดีที่สุดในทุกช่วงเวลา”  เพราะในแต่ละป ี
จะมีสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดหมุนเวียนกันไปตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ช่วงภาวะที่เศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว ตราสารทุน 
จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีที่สุด ในทางกลับกันหากในช่วงภาวะ 
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว เงินฝากหรือตราสารหนี้จะมีโอกาสให้ผลตอบแทน
ได้ดีกว่า เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี นอกจากการเลือกลงทุนตามวัฏจักรแล้ว ผู้ลงทุนควร
ค�านงึถงึเป้าหมาย ระยะเวลา และความสามารถในการรบัความเส่ียงของ
ตนเองเป็นหลัก และก่อนการลงทุนทุกคร้ังนักลงทุนควรศึกษาหา 
ความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้งสินทรัพย์ 
ที่ให้ผลตอบแทนได้ดี ก็อาจจะพ่วงมาด้วยความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม 
กับเราก็ได้ 

 จะเห็นได้ว ่า การออกก�าลังกายและการลงทุนมี

ลกัษณะส�าคญัทีเ่หมอืนกนัคอื เราจ�าเป็นต้องดศัูกยภาพของ

ตัวเราด้วย อย่าออกก�าลังมากเกินไปโดยไม่ดูสภาพร่างกาย

ตัวเอง ก่อนท่ีจะฟิตอาจหัวใจวายไปซะก่อน การลงทุน 

ก็เช่นกัน ไม่ควรลงทุนมากเกินไป เพราะก่อนที่จะรวย  

เราอาจจะไม่มีเงินกินข้าวก็เป็นได้

หลักการลงทุนให้ส�าเร็จ เพื่อความม่ันคงและ
ความมั่งคั่งมีดังนี้
 1.	 เริ่มจากการส�ารวจสุขภาพการเงินของตนเอง  เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดต้อง

แก้ไข และต้องศกึษาหาความรูเ้พิม่เติม เช่น การอ่านหนงัสอื การเข้าคอร์สสมัมนา 

หรือการพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงิน

	 2.	 ก่อนการลงทุน	ควรมีการออมเงินเพื่อส�ารองฉุกเฉินให้ได้	6	เท่าของ

รายจ่ายต่อเดือน  เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

	 3.	 ประเมินความเสีย่งท่ียอมรบัได้	 เพือ่ให้ลงทนุได้ตรงกบัระดบัความเสีย่ง  

โดยในวยัหนุ่มสาวยงัมรีะยะเวลาและแรงในการท�างานหาเงนิ สามารถทีจ่ะลงทนุ

ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น ลงทุนในหุ้น  แต่พอเข้าในวัยกลางคน  

อาจจะลดความเสี่ยงลงมาเป็นการลงทุนในกองทุนผสม  และเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย 

อาจจะลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า เช่น กองทุนตราสารหนี้  แต่ความเสี่ยง

ในการลงทุนไม่จ�าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุ  อาทิ หากเรามีประสบการณ์หรือความ

เชีย่วชาญในการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งสงู แม้อายสุงูขึน้เราก็ยงัสามารถท่ีจะกระจาย

การลงทุนไปในหุ้นได้ เป็นต้น

	 4.	 ต้องมีการกระจายความเสี่ยง  การลดความเสี่ยงในการลงทุน สามารถ

ท�าได้โดยการกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนหลายๆ ประเภท เช่น ถ้ารับ 

ความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง  ก็อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ 60% ลงทุน 

ในหุ้น 30% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  5% และลงทุนทองค�า 5% เป็นต้น

	 5.	 ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	 วิธีนี้จะช่วยฝึกนิสัยและวินัยการลงทุน พอร์ต 

การลงทุนของคุณจะเติบโตเร็วขึ้น ถ้าคุณเพิ่มเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง และท�าให้

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ได้ด้วยการลงทุนแบบตัดบัญชีรายเดือน

	 หลายๆ	 คนมักจะคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว	 และยุ ่งยาก	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 การลงทุนเป็น 
เรื่องใกล้ตัว	 ถ้าจะให้เปรียบเทียบการลงทุนก็เหมือนกับการออกก�าลังกาย	 ซึ่งทุกคนอยากมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง	เช่นเดียวกับสุขภาพการลงทุนที่เราอยากมีความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นเอง

	 การดูแลสุขภาพกาย	มีลักษณะคล้ายกับการลงทุน	นั่นคือ	ในยามที่เป็นหนุ่มสาว	เรามักจะยังมีสุขภาพ
ที่ดี	 หรือมีเงินใช้เพียงพอจากการท�างาน	 เราจึงไม่เห็นความจ�าเป็นมากนักที่จะต้องออกก�าลังกายหรือ
ต้องเก็บเงินเพื่อลงทุน	แต่จริงๆ	แล้ว	ถ้าเราดูแลสุขภาพทางกายและการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย	โอกาส
ที่เราจะเจ็บป่วยหรือขัดสนในยามที่มีอายุมากขึ้นจะน้อยลง	ทั้งนี้	เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน	ต้องบอก
ว่าหลักการลงทุนไม่แตกต่างกับหลักการออกก�าลังกาย

 ราคากางเกงยีนส์ โทรศัพท์ ร่ม หรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อาจปรับเพิ่มขึ้นใน

อีกไม่นาน เพราะสหรัฐอเมริกาก�าลังตั้งก�าแพงภาษีต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน  

และจากการที่สองมหาอ�านาจต่อสู้กัน ย่อมส่งผลกระทบทั่วทั้งโลกได้อย่างไร

สงครามการค้า คืออะไร? 
 มนัคอืการท่ีประเทศต่างๆ พยายามท�าลายการค้าของกันและกนั ด้วยการก�าหนด

ก�าแพงภาษีขึ้น ซึ่งเรียกเก็บจากสินค้าส่งออก หรือน�าเข้า 

ท�าไมเราต้องสนใจเรื่องนี้? 
    เพราะคุณอาจจะบริโภคสินค้าน�าเข้าหลายอย่าง 

อยู่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือไอโฟน มันถูก

ออกแบบในสหรัฐฯ แต่ประกอบในประเทศจีน และ 

ชิ้นส่วนส�าคัญมาจากหลายที่ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้   

ดังนั้น ถ้าสหรัฐฯ ใช้ก�าแพงภาษี ประเทศเหล่านี้ 

จะได้รับผลกระทบในด้านของการจ้างงาน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องรับภาระอีก 

ท�าให้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นไปอีก

ท�าไมสงครามการค้า จึงเกิดขึ้นในตอนนี้?
 ประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ต้องการให้มีการผลิตสนิค้าในประเทศ

ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน และลดการขาดดุล 

การค้าลง ซึง่จรงิๆ แล้ว สหรฐัฯ ซือ้สนิค้าจากประเทศจนีมากกว่าการผลติในประเทศ

ในขณะทีป่ระเทศจนีเองกต้็องการเป็นผูน้�าโลกด้านเทคโนโลยอีย่างปัญญาประดษิฐ์ 

และมีแผนจะท�าเรื่องนี้ในโครงการท่ีช่ือว่า “เมด อิน ไชน่า 2025” (Made in 

China 2025)

เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้าง? 
 สหรัฐฯ ได้บังคับใช้ก�าแพงภาษีในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเหล็กและ

อะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังขู่ว่าจะตั้งก�าแพงภาษีเพิ่มขึ้นอีก 

ส่วนประเทศจนีกต็อบโต้ด้วยการต้ังก�าแพงภาษใีน

สินค้าด้านการเกษตรของสหรัฐฯ เช่น ถั่วเหลือง 

การบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคล 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 การมีหนี้สิน	 เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ	 เป็นเรื่องปกติของมนุษย	์ 
ยิง่เราๆ ท่านๆ ท่ีมีอาชพีลูกจ้างหรอืมนษุย์เงินเดอืน เมือ่มกีารจบัจ่ายใช้สอย
สินค้าอุปโภคบริโภค หรือใช้บริการต่างๆ จากการด�ารงชีวิตก็ย่อมหนีไม่พ้น
ที่จะเกิดภาระหนี้สิน และถ้าเราไม่มีความรู้ท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการ
หนี้สิน หนี้สินที่มีก็จะกลับมาเล่นงานเราด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการน�า
เงนิไปฝากในธนาคารมาก ดงันัน้ บทความนีจ้ะขอกล่าวถึงการบรหิารจดัการ
หนี้สินส่วนบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่เราจะสามารถพาตัวเอง
ออกมาจากวงัวนของภาระหนีส้นิ และสามารถอยูก่บัหนีส้นิได้อย่างมคีวามสขุ
 อันดับแรกก่อนที่จะก่อหนี้สินควรจะแยกให้ออกระหว่าง	 หนี้ดี	 และ	
หนีไ้ม่ด ี ให้ได้ก่อน หากท่านไม่สามารถแยกได้จะท�าให้เรามโีอกาสจะก่อหนีส้นิ  
ได้ง่ายโดยท่ีไม่รู้ตัว และหากท่านจะก่อหนี้สักก้อนนั้น ควรจะเป็นหนี้ที่เรา
เรียกว่าหนี้ดีเท่านั้น เรียกง่ายๆ ว่า หนี้ดี ก็คือ หนี้ท่ีเราก่อแล้วสามารถให้
ประโยชน์กบัเราในอนาคต เช่น สนิเชือ่บ้าน สนิเชือ่เพือ่การศึกษา สนิเชือ่เพ่ือ
ธรุกิจ เป็นต้น ส่วนหนีไ้ม่ดนีัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนีที้เ่กดิขึน้จากอารมณ์ ความ
อยากได้อยากมีของมนุษย์โดยที่ไม่ได้ทันยับยั้งชั่งใจ หนี้ไม่ดี เช่น สินเชื่อ
อเนกประสงค์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น
 เมื่อเราสามารถแยกประเภทของหนี้ดีและหนี้ไม่ดีได้แล้วนั้น ก่อนที่จะ
ก่อหนีป้ระเภทต่างๆ ท้ังสิน้ท่ีจ�าเป็นจะต้องรูอ้ย่างยิง่ คอื อตัราดอกเบีย้ วธิคิีด 
ดอกเบี้ย วิธีการเรียกเก็บเงิน และอัตราค่าปรับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังจะขอ
อธิบายแยกตามประเภทของหนี้สินที่เขา้มาเกีย่วขอ้งกับการด�าเนินชวีิตของ
เรา ดังนี้ครับ

สินเชื่อบ้าน 
 สินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ถือเป็นหนี้ดีที่ก่อให้เกิดความสุข 
ความรูส้กึมัน่คงกบัชวีติ อกีทัง้ราคาของอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเราเป็นเจ้าของกมี็
โอกาสทีจ่ะเตบิโตขึน้ในอนาคตได้อกี ส�าหรบัเรือ่งอตัราดอกเบีย้ของสนิเชือ่บ้าน 
มีอัตราไม่สูงมากนัก โดยส่วนใหญ่ผู้ให้สินเชื่อจะก�าหนดเป็นอัตราดอกเบี้ย
เงินกู ้แบบลอยตัว (Floating Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ท่ี
เปลีย่นแปลงไปตามต้นทนุของสถาบันการเงิน ซึง่สถาบนัการเงนิจะประกาศ
ออกมาเป็นคราวๆ เช่น คิดตามอัตรา MLR MOR MRR ส่วนจะบวกเพิ่ม 

หรอืลบจาก MLR MOR MRR นัน้ กข็ึน้อยู่
กับแต่ละธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งบางช่วง
เวลาอาจจะมีรายการส่งเสริมการขาย 
ส�าหรับช่วงระยะเวลาการผ่านช�าระในปี
แรกๆ และใช้อัตราที่ทยอยเพ่ิมขึ้นในช่วง
ปีหลังๆ 

       MLR (Minimum Loan Rate) 
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มี
ประวติัการเงินท่ีด ีมหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนั
อย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้
ระยะยาวที่มีก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอน

 MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่
ธนาคารพาณชิย์เรยีกเกบ็จากลกูค้ารายใหญ่ช้ันดปีระเภทวงเงนิเบกิเกนิ
บัญชี
 MRR (Minimum Retail Rate) หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
 ส�าหรับวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนั้น มีวิธีคิดแบบ 
ลดต้นลดดอก คืออัตราดอกเบ้ียท่ีค�านวณจากเงินต้นคงเหลือปัจจุบัน  
ดงันัน้ ค่างวดทกุๆ งวด ทีเ่ราช�าระไป จะถกูน�าไปตดัดอกเบีย้เป็นส่วนมาก 
และตัดจากเงินต้นเป็นส่วนน้อย 
ข้อแนะน�าส�าหรับการบริหารสินเชื่อบ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรท�าประกันอัคคีภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • หากมรีายได้น้อยแต่ต้องการขอสนิเชือ่บ้านทีม่มีลูค่าสงูสามารถ

หาคนกู้ร่วมได้
 • เลือกผ่อนช�าระให้ยาวท่ีสุด เนื่องจากเป็นสินเชื่อท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยต�่า เพื่อลดภาระด้านค่างวดต่อเดือน
 • ดอกเบ้ียเงินกู ้บ ้าน สามารถใช ้เป ็นค ่าลดหย่อนภาษีได ้  

100,000 บาท
 • สามารถ Refinance ไปดอกเบ้ียท่ีต�่ากว่า แต่ศึกษาเง่ือนไข

สัญญาเดิมให้ละเอียด
 • เงนิงวดช�าระต่อเดอืนคือขัน้ต�า่ทีส่ถาบนัการเงนิก�าหนดให้ช�าระ 

หากสามารถท�าได้ควรจะช�าระให้มากกว่าเงินค่างวดข้ันต�่าที่
ธนาคารก�าหนด เพือ่ลดภาระด้านดอกเบีย้และท�าให้สามารถปิด
สินเชื่อได้เร็วกว่าก�าหนด ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง สินเชื่อบ้านมูลค่า 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% เลือก
ผ่อนช�าระ 30 ปี
 หากผูกู้จ่้ายค่างวดแต่ขัน้ต�า่ทกุเดอืน จะต้องจ่าย 11,991 บาท ต่อ
เดือนไปอีก 30 ปี 
 แต่หากผู้กู้ช�าระเกินขั้นต�่าที่ก�าหนดโดยช�าระเพิ่มขึ้นอีกงวดละ 
2,000 บาท จะท�าให้ดอกเบี้ยโดยรวมลดลงได้ 798,002 บาท และ
สามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้น 9 ปี

ข้อมูล : http://www.a-academy.net 
 
 เห็นภาพความส�าคัญของการบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคลให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดชัดเจนขึ้นไหมครับ สังเกตว่าเรื่องเล็กๆ ที่บางที
เราอาจจะละเลยไม่ได้สนใจ อาจจะเพิ่มความสุขในชีวิตได้ ส�าหรับ

บทความหน้าเราจะมาต่อด้วยการบรหิารจดัการหนีป้ระเภทอ่ืนๆ ต่อไป

	 2.	 ลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการท�า	 Asset	
Allocation	
 การท�า Asset Allocation หรอืการกระจายความเสีย่งจาก
การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพราะหากเกิดภาวะที่ไม่คาด
หวัง จะได้มีสินทรัพย์อื่นที่สามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ 
 โดยหลักในการท�า Asset Allocation แบบที่ท�าได้ง่ายสุด
คอื การก�าหนดสดัส่วนของสนิทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งมากและน้อย
เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจากอายุ ระยะเวลาในการลงทุน และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเรา และต้องมีการทบทวนสัดส่วน
อย่างสม�่าเสมอว่ายังเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ 
 3.	ลดโอกาสการซื้อของแพงด้วย	DCA 
 บางคร้ังหลายๆ ท่านอาจจะมคีวามสงสัยว่า เราซ้ือสนิทรพัย์
มาในราคาท่ีถูกหรือแพง ดังนั้นกลยุทธ์ที่นิยมใช้คือการลงทุน 
แบบถัวเฉล่ีย หรือ DCA (Dollar Cost Average) มีหลักการ  
คือ ตั้งเป้าหมายทยอยซื้อสินทรัพย์ด้วยจ�านวนเงินที่เท่าๆ กัน 
โดยไม่ต้องสนใจว่าจะซ้ือด้วยราคาที่เท่าใดในระยะเวลาใด 
เวลาหนึ่ง การท�าแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุน 
หากน�าเงินทัง้ก้อนไปลงทนุครัง้เดียวได้ อีกทัง้ยงัคงช่วยสร้างวนัิย
ในการวางแผนการลงทุนได้ดีอีกด้วย 
 เบื้องต้นเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน
อย่างคร่าวๆ ฉะนั้นการวางแผนการลงทุนที่ดี และปฏิบัต ิ
ตามแผนที่วางไว้อย่างมีวินัย จะท�าให้สามารถไปถึงเป้าหมาย
ทางการเงินได้ไม่ยาก 

หลักการลงทุนให้         ส�าเร็จ 
เพื่อความมั่นคงและ          ความมั่งคั่ง

สรุป ถ้าอยากให้สุขภาพการเงิน
มั่นคงและมั่งค่ัง	ควรมี
การศึกษาหาความรู ้
เ กี่ ย วกั บการลงทุ น	
ต ้องมีการวอร ์มอัพ	
ด้วยการมีเงินออมเพ่ือ

ส�ารองฉุกเฉินก่อน	 แล้วจึงเลือก
การลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง	
ของตัว เอง	 การลงทุนต ้อง มี 
การกระจายความเสี่ ยง ในการ
ลงทุน	และต้องมีวินัยในการลงทุน

สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน :  
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร

ใครที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้?

   ประเทศที่มาช่วยปิดช่องว่างให้แก่สหรัฐฯ และ

ประเทศจีน ด้วยการขายสินค้าในราคาที่ต�่ากว่า เช่น 

อุตสาหกรรมฝ้ายของบังกลาเทศ, ผู้ผลิตของเล่นใน

เม็กซิโก และคนตัดเย็บเสื้อผ้าในเวียดนาม 

    แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่า ขณะที่

สินค้ามีราคาแพงขึ้นจากสงครามการค้า ผู้ได้รับความ

เสียหายคือ ผู้บริโภค

 โดย กานต์ ลชิตากุล/ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจ�ากัด (มหาชน)

วางแผนให้พร้อมก่อน
การลงทุน



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ปัจจบุนัอตัราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากเงนิฝากออมทรพัย์ 
เงินฝากประจ�า หรือพันธบัตรในประเทศไทยนั้นไม่มากเหมือนในอดีต 
หลังจากหักลบกับอัตราเงินเฟ้อเข้าไปท�าให้อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงนั้น 
ดูน้อยมาก ผู ้ออมเงินจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มี 
ความเสี่ยงที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไป เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ดีในอนาคต 
 บทความนี ้จะพดูถงึกลยทุธ์ในการเตรยีมความพร้อมก่อนการลงทนุ
ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เพราะการลงทุนต้องประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนต้องเตรียม 
ความพร้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวให้ดีที่สุด 

	 1.	เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ลงทุนให้เหมาะกับช่วงวัฏจักร	
 ผู้ลงทุนคงมีค�าถามอยู่ในใจเสมอว่า ควรลงทุนอะไรให้ได้รับผล
ตอบแทนมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้น “ไม่มีสินทรัพย์ใดในโลกนี้  
ที่จะสามารถให้ผลตอบแทนดีที่สุดในทุกช่วงเวลา”  เพราะในแต่ละป ี
จะมีสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดหมุนเวียนกันไปตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ช่วงภาวะที่เศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว ตราสารทุน 
จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีที่สุด ในทางกลับกันหากในช่วงภาวะ 
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว เงินฝากหรือตราสารหนี้จะมีโอกาสให้ผลตอบแทน
ได้ดีกว่า เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี นอกจากการเลือกลงทุนตามวัฏจักรแล้ว ผู้ลงทุนควร
ค�านงึถงึเป้าหมาย ระยะเวลา และความสามารถในการรบัความเส่ียงของ
ตนเองเป็นหลัก และก่อนการลงทุนทุกคร้ังนักลงทุนควรศึกษาหา 
ความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้งสินทรัพย์ 
ท่ีให้ผลตอบแทนได้ดี ก็อาจจะพ่วงมาด้วยความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม 
กับเราก็ได้ 

 จะเห็นได้ว ่า การออกก�าลังกายและการลงทุนมี

ลกัษณะส�าคัญทีเ่หมอืนกนัคือ เราจ�าเป็นต้องดศูกัยภาพของ

ตัวเราด้วย อย่าออกก�าลังมากเกินไปโดยไม่ดูสภาพร่างกาย

ตัวเอง ก่อนที่จะฟิตอาจหัวใจวายไปซะก่อน การลงทุน 

ก็เช่นกัน ไม่ควรลงทุนมากเกินไป เพราะก่อนที่จะรวย  

เราอาจจะไม่มีเงินกินข้าวก็เป็นได้

หลักการลงทุนให้ส�าเร็จ เพื่อความม่ันคงและ
ความม่ังคั่งมีดังนี้
 1.	 เริ่มจากการส�ารวจสุขภาพการเงินของตนเอง  เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดต้อง

แก้ไข และต้องศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ เช่น การอ่านหนงัสอื การเข้าคอร์สสมัมนา 

หรือการพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงิน

	 2.	 ก่อนการลงทุน	ควรมีการออมเงินเพื่อส�ารองฉุกเฉินให้ได้	6	เท่าของ

รายจ่ายต่อเดือน  เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

	 3.	 ประเมินความเสีย่งทีย่อมรบัได้	 เพือ่ให้ลงทนุได้ตรงกบัระดบัความเสีย่ง  

โดยในวยัหนุม่สาวยงัมรีะยะเวลาและแรงในการท�างานหาเงนิ สามารถทีจ่ะลงทนุ

ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น ลงทุนในหุ้น  แต่พอเข้าในวัยกลางคน  

อาจจะลดความเสี่ยงลงมาเป็นการลงทุนในกองทุนผสม  และเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย 

อาจจะลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า เช่น กองทุนตราสารหนี้  แต่ความเสี่ยง

ในการลงทุนไม่จ�าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุ  อาทิ หากเรามีประสบการณ์หรือความ

เชีย่วชาญในการลงทุนท่ีมคีวามเสีย่งสงู แม้อายสุงูข้ึนเราก็ยงัสามารถท่ีจะกระจาย

การลงทุนไปในหุ้นได้ เป็นต้น

	 4.	 ต้องมีการกระจายความเสี่ยง  การลดความเสี่ยงในการลงทุน สามารถ

ท�าได้โดยการกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนหลายๆ ประเภท เช่น ถ้ารับ 

ความเส่ียงได้ปานกลางค่อนข้างสูง  ก็อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ 60% ลงทุน 

ในหุ้น 30% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  5% และลงทุนทองค�า 5% เป็นต้น

	 5.	 ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	 วิธีนี้จะช่วยฝึกนิสัยและวินัยการลงทุน พอร์ต 

การลงทุนของคุณจะเติบโตเร็วขึ้น ถ้าคุณเพิ่มเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง และท�าให้

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ได้ด้วยการลงทุนแบบตัดบัญชีรายเดือน

	 หลายๆ	 คนมักจะคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว	 และยุ ่งยาก	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 การลงทุนเป็น 
เร่ืองใกล้ตัว	 ถ้าจะให้เปรียบเทียบการลงทุนก็เหมือนกับการออกก�าลังกาย	 ซึ่งทุกคนอยากมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง	เช่นเดียวกับสุขภาพการลงทุนที่เราอยากมีความม่ันคงและม่ังค่ังนั่นเอง

	 การดูแลสุขภาพกาย	มีลักษณะคล้ายกับการลงทุน	นั่นคือ	ในยามที่เป็นหนุ่มสาว	เรามักจะยังมีสุขภาพ
ที่ดี	 หรือมีเงินใช้เพียงพอจากการท�างาน	 เราจึงไม่เห็นความจ�าเป็นมากนักท่ีจะต้องออกก�าลังกายหรือ
ต้องเก็บเงินเพื่อลงทุน	แต่จริงๆ	แล้ว	ถ้าเราดูแลสุขภาพทางกายและการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย	โอกาส
ที่เราจะเจ็บป่วยหรือขัดสนในยามที่มีอายุมากขึ้นจะน้อยลง	ทั้งนี้	เม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุน	ต้องบอก
ว่าหลักการลงทุนไม่แตกต่างกับหลักการออกก�าลังกาย

 ราคากางเกงยีนส์ โทรศัพท์ ร่ม หรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อาจปรับเพิ่มขึ้นใน

อีกไม่นาน เพราะสหรัฐอเมริกาก�าลังตั้งก�าแพงภาษีต่อสินค้าท่ีผลิตในประเทศจีน  

และจากการที่สองมหาอ�านาจต่อสู้กัน ย่อมส่งผลกระทบทั่วทั้งโลกได้อย่างไร

สงครามการค้า คืออะไร? 
 มนัคอืการทีป่ระเทศต่างๆ พยายามท�าลายการค้าของกันและกนั ด้วยการก�าหนด

ก�าแพงภาษีขึ้น ซึ่งเรียกเก็บจากสินค้าส่งออก หรือน�าเข้า 

ท�าไมเราต้องสนใจเรื่องนี้? 
    เพราะคุณอาจจะบริโภคสินค้าน�าเข้าหลายอย่าง 

อยู่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือไอโฟน มันถูก

ออกแบบในสหรัฐฯ แต่ประกอบในประเทศจีน และ 

ชิ้นส่วนส�าคัญมาจากหลายที่ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้   

ดังนั้น ถ้าสหรัฐฯ ใช้ก�าแพงภาษี ประเทศเหล่านี้ 

จะได้รับผลกระทบในด้านของการจ้างงาน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นท่ีต้องรับภาระอีก 

ท�าให้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นไปอีก

ท�าไมสงครามการค้า จึงเกิดขึ้นในตอนนี้?
 ประธานาธบิดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ต้องการให้มีการผลิตสนิค้าในประเทศ

ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน และลดการขาดดุล 

การค้าลง ซึง่จรงิๆ แล้ว สหรฐัฯ ซือ้สนิค้าจากประเทศจนีมากกว่าการผลติในประเทศ

ในขณะทีป่ระเทศจนีเองก็ต้องการเป็นผูน้�าโลกด้านเทคโนโลยอีย่างปัญญาประดษิฐ์ 

และมีแผนจะท�าเรื่องนี้ในโครงการที่ชื่อว่า “เมด อิน ไชน่า 2025” (Made in 

China 2025)

เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้าง? 
 สหรัฐฯ ได้บังคับใช้ก�าแพงภาษีในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเหล็กและ

อะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังขู่ว่าจะตั้งก�าแพงภาษีเพิ่มขึ้นอีก 

ส่วนประเทศจนีกต็อบโต้ด้วยการต้ังก�าแพงภาษใีน

สินค้าด้านการเกษตรของสหรัฐฯ เช่น ถั่วเหลือง 

การบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคล 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 การมีหนี้สิน	 เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ	 เป็นเรื่องปกติของมนุษย	์ 
ยิง่เราๆ ท่านๆ ท่ีมีอาชพีลูกจ้างหรอืมนษุย์เงนิเดอืน เมือ่มกีารจบัจ่ายใช้สอย
สินค้าอุปโภคบริโภค หรือใช้บริการต่างๆ จากการด�ารงชีวิตก็ย่อมหนีไม่พ้น
ที่จะเกิดภาระหนี้สิน และถ้าเราไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการบริหารจัดการ
หนี้สิน หนี้สินท่ีมีก็จะกลับมาเล่นงานเราด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการน�า
เงนิไปฝากในธนาคารมาก ดงันัน้ บทความนีจ้ะขอกล่าวถึงการบรหิารจดัการ
หนี้สินส่วนบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือท่ีเราจะสามารถพาตัวเอง
ออกมาจากวงัวนของภาระหนีส้นิ และสามารถอยูก่บัหนีส้นิได้อย่างมคีวามสขุ
 อันดับแรกก่อนที่จะก่อหนี้สินควรจะแยกให้ออกระหว่าง	 หนี้ดี	 และ	
หนีไ้ม่ด ี ให้ได้ก่อน หากท่านไม่สามารถแยกได้จะท�าให้เรามโีอกาสจะก่อหนีส้นิ  
ได้ง่ายโดยท่ีไม่รู้ตัว และหากท่านจะก่อหนี้สักก้อนนั้น ควรจะเป็นหนี้ที่เรา
เรียกว่าหนี้ดีเท่านั้น เรียกง่ายๆ ว่า หนี้ดี ก็คือ หนี้ท่ีเราก่อแล้วสามารถให้
ประโยชน์กบัเราในอนาคต เช่น สนิเชือ่บ้าน สนิเชือ่เพือ่การศึกษา สนิเชือ่เพ่ือ
ธรุกิจ เป็นต้น ส่วนหนีไ้ม่ดนีัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนีที้เ่กิดขึน้จากอารมณ์ ความ
อยากได้อยากมีของมนุษย์โดยที่ไม่ได้ทันยับย้ังชั่งใจ หนี้ไม่ดี เช่น สินเชื่อ
อเนกประสงค์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น
 เมื่อเราสามารถแยกประเภทของหนี้ดีและหนี้ไม่ดีได้แล้วนั้น ก่อนที่จะ
ก่อหนีป้ระเภทต่างๆ ท้ังสิน้ท่ีจ�าเป็นจะต้องรู้อย่างยิง่ คอื อตัราดอกเบีย้ วธิคิีด 
ดอกเบี้ย วิธีการเรียกเก็บเงิน และอัตราค่าปรับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังจะขอ
อธิบายแยกตามประเภทของหนี้สินที่เขา้มาเกีย่วขอ้งกับการด�าเนินชวีิตของ
เรา ดังนี้ครับ

สินเชื่อบ้าน 
 สินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ถือเป็นหนี้ดีที่ก่อให้เกิดความสุข 
ความรูส้กึมัน่คงกบัชวีติ อกีทัง้ราคาของอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ราเป็นเจ้าของกมี็
โอกาสทีจ่ะเตบิโตขึน้ในอนาคตได้อกี ส�าหรบัเรือ่งอตัราดอกเบีย้ของสนิเชือ่บ้าน 
มีอัตราไม่สูงมากนัก โดยส่วนใหญ่ผู้ให้สินเชื่อจะก�าหนดเป็นอัตราดอกเบี้ย
เงินกู ้แบบลอยตัว (Floating Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ที่
เปลีย่นแปลงไปตามต้นทนุของสถาบันการเงิน ซึง่สถาบันการเงนิจะประกาศ
ออกมาเป็นคราวๆ เช่น คิดตามอัตรา MLR MOR MRR ส่วนจะบวกเพิ่ม 

หรอืลบจาก MLR MOR MRR น้ัน กข็ึน้อยู่
กับแต่ละธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งบางช่วง
เวลาอาจจะมีรายการส่งเสริมการขาย 
ส�าหรับช่วงระยะเวลาการผ่านช�าระในปี
แรกๆ และใช้อัตราที่ทยอยเพ่ิมขึ้นในช่วง
ปีหลังๆ 

       MLR (Minimum Loan Rate) 
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มี
ประวติัการเงนิทีด่ ีมหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนั
อย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้
ระยะยาวที่มีก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอน

 MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่
ธนาคารพาณชิย์เรยีกเกบ็จากลกูค้ารายใหญ่ช้ันดปีระเภทวงเงนิเบกิเกนิ
บัญชี
 MRR (Minimum Retail Rate) หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
 ส�าหรับวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนั้น มีวิธีคิดแบบ 
ลดต้นลดดอก คืออัตราดอกเบ้ียที่ค�านวณจากเงินต้นคงเหลือปัจจุบัน  
ดงันัน้ ค่างวดทกุๆ งวด ทีเ่ราช�าระไป จะถกูน�าไปตดัดอกเบีย้เป็นส่วนมาก 
และตัดจากเงินต้นเป็นส่วนน้อย 
ข้อแนะน�าส�าหรับการบริหารสินเชื่อบ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรท�าประกันอัคคีภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • หากมรีายได้น้อยแต่ต้องการขอสนิเชือ่บ้านท่ีมมีลูค่าสงูสามารถ

หาคนกู้ร่วมได้
 • เลือกผ่อนช�าระให้ยาวที่สุด เนื่องจากเป็นสินเชื่อท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยต�่า เพื่อลดภาระด้านค่างวดต่อเดือน
 • ดอกเบี้ยเงินกู ้บ ้าน สามารถใช ้เป ็นค ่าลดหย่อนภาษีได ้  

100,000 บาท
 • สามารถ Refinance ไปดอกเบ้ียที่ต�่ากว่า แต่ศึกษาเงื่อนไข

สัญญาเดิมให้ละเอียด
 • เงนิงวดช�าระต่อเดอืนคือขัน้ต�า่ทีส่ถาบนัการเงนิก�าหนดให้ช�าระ 

หากสามารถท�าได้ควรจะช�าระให้มากกว่าเงินค่างวดข้ันต�่าที่
ธนาคารก�าหนด เพ่ือลดภาระด้านดอกเบีย้และท�าให้สามารถปิด
สินเชื่อได้เร็วกว่าก�าหนด ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง สินเชื่อบ้านมูลค่า 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% เลือก
ผ่อนช�าระ 30 ปี
 หากผูกู้้จ่ายค่างวดแต่ขัน้ต�า่ทุกเดอืน จะต้องจ่าย 11,991 บาท ต่อ
เดือนไปอีก 30 ปี 
 แต่หากผู้กู้ช�าระเกินขั้นต�่าที่ก�าหนดโดยช�าระเพิ่มขึ้นอีกงวดละ 
2,000 บาท จะท�าให้ดอกเบี้ยโดยรวมลดลงได้ 798,002 บาท และ
สามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้น 9 ปี

ข้อมูล : http://www.a-academy.net 
 
 เห็นภาพความส�าคัญของการบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคลให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดชัดเจนขึ้นไหมครับ สังเกตว่าเรื่องเล็กๆ ที่บางที
เราอาจจะละเลยไม่ได้สนใจ อาจจะเพิ่มความสุขในชีวิตได้ ส�าหรับ

บทความหน้าเราจะมาต่อด้วยการบริหารจดัการหนีป้ระเภทอืน่ๆ ต่อไป

	 2.	 ลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการท�า	 Asset	
Allocation	
 การท�า Asset Allocation หรอืการกระจายความเส่ียงจาก
การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพราะหากเกิดภาวะที่ไม่คาด
หวัง จะได้มีสินทรัพย์อื่นที่สามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ 
 โดยหลักในการท�า Asset Allocation แบบที่ท�าได้ง่ายสุด
คอื การก�าหนดสดัส่วนของสนิทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งมากและน้อย
เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจากอายุ ระยะเวลาในการลงทุน และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเรา และต้องมีการทบทวนสัดส่วน
อย่างสม�่าเสมอว่ายังเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ 
 3.	ลดโอกาสการซื้อของแพงด้วย	DCA 
 บางครัง้หลายๆ ท่านอาจจะมคีวามสงสัยว่า เราซ้ือสินทรัพย์
มาในราคาที่ถูกหรือแพง ดังนั้นกลยุทธ์ที่นิยมใช้คือการลงทุน 
แบบถัวเฉลี่ย หรือ DCA (Dollar Cost Average) มีหลักการ  
คือ ตั้งเป้าหมายทยอยซื้อสินทรัพย์ด้วยจ�านวนเงินที่เท่าๆ กัน 
โดยไม่ต้องสนใจว่าจะซื้อด้วยราคาที่เท่าใดในระยะเวลาใด 
เวลาหนึ่ง การท�าแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุน 
หากน�าเงินท้ังก้อนไปลงทุนครัง้เดียวได้ อกีท้ังยงัคงช่วยสร้างวนิยั
ในการวางแผนการลงทุนได้ดีอีกด้วย 
 เบ้ืองต้นเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน
อย่างคร่าวๆ ฉะนั้นการวางแผนการลงทุนที่ดี และปฏิบัต ิ
ตามแผนท่ีวางไว้อย่างมีวินัย จะท�าให้สามารถไปถึงเป้าหมาย
ทางการเงินได้ไม่ยาก 

หลักการลงทุนให้         ส�าเร็จ 
เพื่อความมั่นคงและ          ความมั่งค่ัง

สรุป ถ้าอยากให้สุขภาพการเงิน
ม่ันคงและมั่งค่ัง	ควรมี
การศึกษาหาความรู ้
เ กี่ ย วกั บการลงทุ น	
ต ้องมีการวอร ์มอัพ	
ด้วยการมีเงินออมเพ่ือ

ส�ารองฉุกเฉินก่อน	 แล้วจึงเลือก
การลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง	
ของตัว เอง	 การลงทุนต ้อง มี 
การกระจายความเสี่ ยง ในการ
ลงทุน	และต้องมีวินัยในการลงทุน

สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน :  
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร

ใครที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้?

   ประเทศที่มาช่วยปิดช่องว่างให้แก่สหรัฐฯ และ

ประเทศจีน ด้วยการขายสินค้าในราคาที่ต�่ากว่า เช่น 

อุตสาหกรรมฝ้ายของบังกลาเทศ, ผู้ผลิตของเล่นใน

เม็กซิโก และคนตัดเย็บเสื้อผ้าในเวียดนาม 

    แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่า ขณะท่ี

สินค้ามีราคาแพงขึ้นจากสงครามการค้า ผู้ได้รับความ

เสียหายคือ ผู้บริโภค

 โดย กานต์ ลชิตากุล/ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจ�ากัด (มหาชน)

วางแผนให้พร้อมก่อน
การลงทุน
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ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อกี 3 ช่องทาง

โดย  ฝ่ายนิติกร กสจ. กฎหมาย “ห้องเช่า” ใหม่

ให้ประโยชน์ท้ังผู ้เช่าและผู้ให้เช่า

โดย บลจ. กสกิรไทย จ�ากดั

Website		กสจ.	 :	 www.gpef.or.th
FACEBOOK		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาค�าว่า	“กสจ”
LINE		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาค�าว่า		“gpef2014”

 วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ งานทะเบียน
สมาชิก แนะน�า “การบริหารจัดการหน้ี
สนิส่วนบคุคลให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด” 
ส่วนด้านงานลงทุนน�าเสนอสาระน่ารู ้
ในเรื่อง “สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน : 
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร”/“วางแผน

ให้พร้อมก่อนการลงทุน”/“เช็คลิสต์การเงินในครอบครัว” ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่จะช่วยวางแผนการเงินแก่ท่านสมาชิกได้เป็นอย่างดี ส�าหรับ
กฎหมายน่ารู้ น�าเสนอบทความกฎหมาย เรื่อง “กฎหมายห้องเช่า
แบบใหม่” และในหน้ากจิกรรม กสจ. นัน้ ได้รวบรวมภาพบรรยากาศ 
การจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2561 ของ กสจ. มาฝากเช่น 
เคยครับ 

   ฝากย�้าเตือนสมาชิก  กสจ. ทุกท่าน  อย่าทิ้งใบสเตทเม้นท์แจ้ง
ยอดเงินน�าส่ง  ที่กสจ. ได้จัดส่งมาพร้อมวารสารข่าว กสจ. ฉบับน้ี
นะครับ เพราะนอกจากท่านจะได้ทราบยอดเงินรวมท่ีออมเงิน  
กับ กสจ. มาโดยตลอดแล้ว  ท่านยังน�าใบเสร็จนี้ไปยื่นภาษีประจ�าปี 
ได้อีกด้วย

 หลายๆ	 ครอบครัว	 ผู้เป็นสามีมักมีหน้าที่หลักในการ
ท�างานหารายได้	ส่วนผู้เป็นภรรยา	มักมีหน้าที่ที่ส�าคัญ	นั่นคือ	
การรับต�าแหน่งเป็น	 “ผู้กุมเงินในบ้าน”	 และหลายๆ	 ครั้งที่ 
ผู้กุมเงินในบ้านอยากรู ้ว่า	 การเงินในบ้านตอนนี้ดีอยู ่แล้ว 
หรือไม่?	 เพราะการจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้การเงินในบ้านมี
ความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นได้	เรามาท�าตามกันค่ะ

	 1.	 เช็กฐานะการเงิน	มั่งคั่งหรือขัดสน?
	 ท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ	 “กำรมีรำยได้สูงหรือทรัพย์สิน
จ�ำนวนมำก	เช่น	บ้ำน	รถ	เครื่องประดับ	ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	
ฐำนะกำรเงินในบ้ำนจะมั่งคั่งหรือร�่ำรวยเสมอไป”	 เพรำะถ้ำ 
วันนี้มีทรัพย์สินเยอะ	 แต่มีหนี้สินน�ำหน้ำไปไกล	 คงเรียกว่ำ	
“ฐำนะขัดสน”
	 วิธีทีจ่ะท�ำให้รู้ว่ำ	ตอนนีฐ้ำนะกำรเงินที่บ้ำนเป็น
อย่ำงไร	 คือ	 กำรรวบรวมยอดทรัพย์สิน	 และหน้ีสิน	 
แล้วน�ำมำเข้ำสมกำร	“สนิทรพัย์	-	หนีส้นิ	=	ควำมมัง่คัง่สทุธ”ิ	
ถ้ำผลลัพธ์ออกมำว่ำ	 ควำมมั่งคั่งสุทธิ	 เป็นบวก	
แสดงว่ำ	 ฐำนะกำรเงินในบ้ำนมีควำมมั่งคั่งที่ดี
นั่นเองค่ะ

ใน
ปัจจุบันมีกำรลงทุนในรูปแบบของกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่ำ	
หรอืบำงท่ำนอำจจะมกีำรลงทนุท�ำห้องพกัให้เช่ำ	 ซึง่หลำยๆ	 ท่ำนอำจจะ 

ยงัไม่ทรำบว่ำปัจจุบนัทีมี่กำรประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำลงวันที	่16	กมุภำพันธ์	
2561	 เรื่องกำรให้เช่ำที่อยู่อำศัยจะกลำยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำนับตั้งแต่ 
วนัที	่1	พฤษภำคม	2561	เพ่ือป้องกนัผูเ้ช่ำทีอ่ยู่อำศัยจำกเงือ่นไขสญัญำเช่ำทีไ่ม่
เป็นธรรม	 แต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมกังวลให้กับผู้ให้เช่ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ประกอบกำรอะพำร์ตเมนต์	 รวมไปจนถึงผู ้ที่ซื้อคอนโดมิเนียม/บ้ำนเพ่ือ 
ปล่อยเช่ำ	เน่ืองจำกจะท�ำให้กำรจัดกำรผูเ้ช่ำทีด้่อยคุณภำพท�ำได้ยำกข้ึน	แต่จำก
กำรวิเครำะห์ของ	“เจแอลแอล”	มองว่ำ	กฎหมำยดังกล่ำวจะส่งผลดีในระยะยำว

ท�าความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่
	 ก่อนอื่นต้องเข้ำใจว่ำ	 กฎระเบียบใหม่ดังกล่ำว	 มีผลบังคับใช้กับผู้ท่ีให้เช่ำ 
ทีอ่ยูอ่ำศยัจ�ำนวนตัง้แต่	5	หน่วยข้ึนไปให้แก่บคุคลธรรมดำ	ไม่ว่ำหน่วยท่ีอยูอ่ำศยั
ดังกล่ำวจะอยู่ในอำคำรเดียวกัน	 หรือหลำยอำคำรรวมกัน	 ซึ่งที่อยู่อำศัยในที่นี้
หมำยถึง	 ห้องพัก	 บ้ำน	 คอนโดมิเนียม	 อะพำร์ตเมนต์	 หรือสถำนที่พักอำศัย 
ประเภทอื่นๆ	แต่ไม่รวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมีกฎหมำยควบคุมต่ำงหำก

3	ประเด็นถกเถียงกฎหมายใหม่	ใครได้ประโยชน์
	 ในบรรดำกฎระเบียบต่ำงๆ	มี	3	ประเด็นที่มีกำรถกเถียงกันอย่ำงกว้ำงขวำง	
ดังนี้
	 -	 ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าได้เกินกว่า	1	เดือน	และ
เงินประกันมูลค่ำเกินกว่ำค่ำเช่ำ	1	เดือน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินประกัน	 เป็นหลักประกันเบื้องต้นท่ีผู้ให้เช่ำสำมำรถ
ถอืไว้เผือ่กรณทีีผู่เ้ช่ำไม่ช�ำระค่ำเช่ำ	สร้ำงควำมเสยีหำยให้กบัทรพัย์สนิหรอืสิง่ของ
เครื่องใช้ที่ผู้ให้เช่ำจัดสรรไว้ให้	 หรือไม่ช�ำระค่ำสำธำรณูปโภค	 ซึ่งโดยทั่วไปใน 
ขณะนี	้ผูใ้ห้เช่ำจะเรยีกค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	และเงนิประกนัเท่ำกับค่ำเช่ำ	2	เดอืน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	จะสำมำรถสร้ำงหลกัประกนัได้ว่ำ	ผูเ้ช่ำจะไม่สำมำรถ
ลักลอบย้ำยออกไปโดยยังไม่ช�ำระค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยเมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลง	
อย่ำงไรก็ดี	 มีบำงกรณีที่ผู้เช่ำค้ำงค่ำเช่ำมำกกว่ำ	 1	 เดือน	 หรือที่แย่กว่ำนั้นคือ	 
มีบำงกรณีที่นอกจำกผู้เช่ำจะไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยแล้ว	 ยังไม่ย้ำย
ออกทนัทหีลงัสัญญำเช่ำสิน้สดุด้วย	ดงันัน้	กำรก�ำหนดให้ผูใ้ห้เช่ำเรยีกเก็บค่ำเช่ำ
ล่วงหน้ำได้ไม่เกิน	1	เดือน	จึงเป็นควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับผู้ให้เช่ำ
	 -	 ผูเ้ช่ามีสทิธบิอกเลกิสญัญาเช่าก่อนสิน้สดุสัญญาได้	โดยต้องบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำรับทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	30	วัน
	 กำรก�ำหนดสิทธิของผู้เช่ำอย่ำงชัดเจนในประเด็นนี้	 จะช่วยสร้ำงควำม
กระจ่ำงให้กับผู้ให้เช่ำ	 เนื่องจำกมีผู้ให้เช่ำบำงรำยท่ีเข้ำใจผิดว่ำผู้เช่ำไม่สำมำรถ
บอกเลกิสญัญำก่อนสิน้สุดอำยสุญัญำเช่ำได้	ดงันัน้	จงึรบิเงนิค่ำเช่ำล่วงหน้ำและ
เงินประกัน	กรณีที่ผู้เช่ำย้ำยออกก่อนสัญญำหมดอำยุ
	 -	 ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถก�าหนดอตัราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน�า้ประปา	
เกินกว่ำอัตรำที่ผู้ให้บริกำรกระแสไฟฟ้ำและน�้ำประปำเรียกเก็บจำกผู้ให้เช่ำได้

เช็กลิสต์การเงินใน
ครอบครัว (ฉบับ
ผู้กุมเงินในบ้าน)

กสจ.	เปิดรับสมาชิกใหม่		ทุกวันเวลาราชการ			
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจและการศึกษารายละเอียดกองทุนฯ 
ก่อนการตัดสินใจ	 ท่านสามารถคลิ๊กเข้าไป	 www.gpef.or.th	 หรือ		
โทรศัพท์		0	2168-1101	-7	

	 ข้อก�ำหนดนี้	น่ำจะเป็นหนึ่งในหลำยๆ	ข้อที่สร้ำงควำม
พอใจให้กบัผูเ้ช่ำมำกท่ีสดุ	โดยเฉพำะกรณขีองอะพำร์ตเมนต์	
ให้เช่ำที่มีผู้ประกอบกำรหลำยรำยก�ำหนดอัตรำสำธำรณูป	
โภคขึ้นเอง	ซึ่งอัตรำที่เรียกเก็บแตกต่ำงกันไป
	 ส�ำหรับคอนโดมิเนียมโดยส่วนใหญ่	 กำรก�ำหนดค่ำ
สำธำรณูปโภคจะเป็นไปตำมควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
เจ้ำของร่วมและคณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด	 ยกเว้น
บำงโครงกำรที่กำรไฟฟ้ำฯ	 หรือกำรประปำฯ	 เป็นผู้ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟหรือมิเตอร์น�้ำให้กับเจ้ำของร่วมและเรียกเก็บค่ำ
บริกำรโดยตรงจำกเจ้ำของร่วม	 กฎระเบียบใหม่นี้จะช่วย
ท�ำให้กำรเรียกเก็บค่ำสำธำรณูปโภคมีควำมโปร่งใสต่อผู้เช่ำ
มำกขึ้น

กฎหมายใหม่กระทบตลาดเช่าจริงหรือ?
	 กฎหมำยใหม่นี้จะเพิ่มควำมคุ้มครองให้กับผู้เช่ำที่อยู่
อำศยัมำกขึน้	ซึง่คำดว่ำจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจอนัจะมส่ีวน
ท�ำให้ผูเ้ช่ำสำมำรถตดัสนิใจเช่ำได้เรว็ขึน้	ในขณะเดยีวกนัทัง้
ผู ้เช ่ำและผู ้ให้เช่ำจะได้ประโยชน์จำกควำมโปร่งใสใน
กระบวนกำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรเช่ำที่มีแนวทำงชัดเจนขึ้น
	 ในระยะแรกกฎหมำยใหม่นี้อำจท�ำให้ผู ้ที่สนใจซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่ำมีควำมกังวลอยู่บ้ำง	แต่เชื่อว่ำ
จะไม่ส่งผลกระทบระยะยำว	เนือ่งจำกผูซ้ื้อจะสำมำรถเรยีนรู	้
และท�ำควำมเข้ำใจได้	 ในทำงกลับกันคำดว่ำ	 เมื่อมีควำม
เข้ำใจ	นักลงทนุจะมีควำมเชือ่มัน่มำกขึน้	เนือ่งจำกมแีนวทำง
ที่ชัดเจนมำกขึ้นเก่ียวกับกำรก�ำหนดเงื่อนไขสัญญำเช่ำ
ระหว่ำงผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำ
 อย่างไรก็ตาม	 จากการที่ผู ้ให้เช่าอาจไม่สามารถ
ก�าหนดเงือ่นไขทีจ่ะช่วยป้องกนัความเสีย่งของตนเองได้
มากเท่ากบัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบัน	เชือ่ว่าผูใ้ห้เช่าจะมคีวาม
ระมัดระวังมากขึ้นในการคัดกรองผู้เช่าตลอดรวมจนถึง
นายหน้าทีแ่นะน�าผูเ้ช่ามาให้	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ใ้ห้เช่าหรอื
ผู้เช่าต้องการก�าหนดเง่ือนไขการเช่าอื่นใดที่กฎหมาย
ใหม่อาจไม่ได้ให้แนวทางไว้	ควรขอค�าปรกึษาจากบรษิทั
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และกระบี่  
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง

 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

 จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร 

 จังหวัดนครพนม วันท่ี 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ส�านักพัฒนาฝีมือ
แรงงานนครพนม จังหวัดนครพนม

	 2.	 เช็กภาระผ่อนช�าระหนี้	เยอะหรือน้อย?
	 กำรจะดูว่ำตอนนี้เรำมีภำระผ่อนช�ำระหนี้มำกเกินไปหรือไม่	สำมำรถรู้ได้
โดยน�ำยอดผ่อนช�ำระหนี้ทั้งหมดต่อเดือน	 ไม่ว่ำจะเป็นหนี้บ้ำน	 หน้ีรถยนต	์ 
หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล	รวมถึงหนี้ผ่อนบัตรเครดิต	หำรด้วยรำยได้รวมต่อเดือน

				อัตราส่วนแสดงการช�าระคืนหนี้สิน	 =	 ยอดผ่อนช�ำระหนี้ต่อเดือน
	 	 	 	 	 รำยได้รวมต่อเดือน

	 หำกผลจำกกำรค�ำนวณ	 อัตรำส่วนนี้มีค่ำเกิน	 30%	 นั่นหมำยควำมว่ำ	 
เรำมีภำระผ่อนช�ำระคืนหนี้สินมำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น

	 3.	 เช็กความคุ้มครอง	มีครบหรือขาด?
	 เพรำะควำมไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 จึงเป็นเรื่องที่
ไม่ควรมองข้ำม
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนชีวิต”	 ถ้ำหัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถท�ำงำนได้
เหมอืนเดมิ	เนือ่งจำกเสยีชีวติหรอืทุพพลภำพ	จะส่งผลให้กำรเงนิในบ้ำนเรือ่งไหน
สะดุดบ้ำง	ดังนั้น	ป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่ำมั้ย	 โดยการท�าประกันชีวิตที่มีความ
คุ้มครองครอบคลุมในเรื่องจ�าเป็น	หรือเพียงพอส�าหรับคนในบ้านไว้ใช้จ่าย
ในช่วงเวลาปรับตัวอย่างน้อยๆ	 3	 ปี	 ส่วนครอบครัวที่มีภำระหน้ีก้อนโต	 
เช่น	 เงินกู้ซื้อบ้ำน	 ซึ่งมักผ่อนช�ำระนำน	 20	 -	 30	 ปี	 ก็ควรท�ำประกันคุ้มครอง 
สินเชื่อบ้ำนไว้ค่ะ
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนสุขภำพ”	 เมื่อเจ็บป่วย	 ต้องเข้ำรับกำรรักษำตัว	 
ต้องยอมรับว่ำ	 ค่ำใช้จ่ำยสูง	 กำรท�ำประกันสุขภำพ	 หรือประกันโรคร้ำยแรง	 
จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบำ	
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนทรพัย์สิน”	แนะน�ำท�ำประกนัอคัคีภยับ้ำนและประกนั
รถยนต์	เพื่อช่วยให้สบำยใจว่ำจะมีบริษัทประกันช่วยแบ่งเบำค่ำเสียหำยค่ะ

	 4.	 เช็กเป้าหมาย	ต้องเก็บเท่าไรถึงเพียงพอ?
	 อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือ	 กำรเก็บเงินเพื่อเป้ำหมำยที่ต้องกำรในชีวิต	 
โดยก่อนอื่นเริ่มจำกกำรกันเงินส�ำรองเผื่อฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่ำ	6	เท่ำของรำยจ่ำย
ในบ้ำนต่อเดือน	 เพรำะหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่หัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถหำเงิน
ได้เช่นเดิม	ก็จะไม่กระทบกับเงินเก็บเพื่อเป้ำหมำยอื่นๆ	มำกนัก

ดังนั้น	 หำกมีกำรวำงแผนที่ดี	 ลงมือท�ำตำมแผนที่วำงไว้	 
ก็มีโอกำสบรรลุเป้ำหมำยง่ำยขึ้น

 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของส่วนร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบียนแล้ว  ปีที ่22 ฉบบัที ่1 ประจำ�เดือนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2562          

15. คุณสมคิด งามปัญญา 
16. คุณทินวัฒน์ จันเทพา
17. คุณอารีย์ หอยสังข์ 
18. คุณสมพร พงทมพันธุ์
19. คุณณัฐพัชร์ หอมดวงจิรยศ
20. คุณบ�าเพ็ญ เสงี่ยมศักดิ์ 

 แล ะผู ้ ที่ ต อ บ
ค�าถามถูกทุกท ่าน
แต ่พลาดจากการ 
จับฉลากเป็นผู้โชคด ี
20 ท่านนั้น จะได้รับ 
ปากกาคนละ 2 ด้าม 
เ ป ็ น ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก
ปลอบใจ จาก กสจ. 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเป้สะพาย กสจ. จากการ
ตอบค�าถามชิงรางวัลวารสารข่าว ประจ�าฉบับที่ 2 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2561  
จ�านวน 20 ท่าน 

 1. คุณมณีรัตน์ แสงชัย 
 2. คณุนริมล มวลทอง (สวุรรณไตรย์)
 3. คุณศรีนวล ขันทะ
 4. คุณสมใจ สุขขา 
 5. คุณรัชนีกร ปัญจเสวี
 6. คุณอัจฉรา ลีนะวัต
 7. คุณบุญช่ืน สีภพ
 8. คุณสมยศ หรุ่นรุ่งเรือง
 9. คุณประสิทธิ์ ซันมิน
 10. คุณล�าดวน แก้วอ่อน 
 11. คุณสาโรช สายยึด
12. คุณทองสืบ เช่ือมบุญมา 
13. คุณจันทรา นึกสู้ 
14. คุณไพศาล พิณแพทย์ 

o	 มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย	กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล	 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล	

	 พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

ปีใหม่นี้ ผมขอให้สมาชิก กสจ.ทุกท่าน คลายจากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย   
มีโชคมาก ลาภมากมาย ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ

  
นายประเสริฐ บุญเรือง

 ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11 

กิจกรรม
กสจ. 

   โครงการจัดฝึกอบรม

เพื่อพัฒนา สมาชิก กสจ. 

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร กสจ.

พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.



วารสารข่าว กสจ.
“มั่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

บรรณาธิการ นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวเอกจิตรา  แสงครุฑ        กองบรรณาธิการ	เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  กสจ. 
ที่ปรึกษา	    

นายประเสริฐ บุญเรือง นางอัญชลี ศรีอ�าไพ นายบุญชู    ประสพกิจถาวร นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายพัชระ   ตั้งพานิช 
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ นายไว   คงทวี นายสุทธิ   สุโกศล นายวุฒิศักดิ์   ณ  อุบล นายจรัญ   เหมือนแขยด 
นายสมชาย   สุดลอย นายธนะ    บ�ารุงแสง นายศุภชัย    เครือเมฆ  นายสมคิด    ชินทรักษา ดร. ยุพา    วีระทรัพย์

จัดท�าโดย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   
 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารเอ) ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168 1101-7 Fax 0 2168 1108-9 www.gpef.or.th

พิมพ์ที่	:		 หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4  โทรสาร 0 2280 2187-8 www.aroonkarnpim.co.th

กฎหมายน่ารู้   

ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อกี 3 ช่องทาง

โดย  ฝ่ายนิติกร กสจ. กฎหมาย “ห้องเช่า” ใหม่

ให้ประโยชน์ทั้งผู ้เช่าและผู้ให้เช่า

โดย บลจ. กสกิรไทย จ�ากดั

Website		กสจ.	 :	 www.gpef.or.th
FACEBOOK		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาค�าว่า	“กสจ”
LINE		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาค�าว่า		“gpef2014”

 วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ งานทะเบียน
สมาชิก แนะน�า “การบริหารจัดการหน้ี
สนิส่วนบคุคลให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด” 
ส่วนด้านงานลงทุนน�าเสนอสาระน่ารู ้
ในเรื่อง “สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน : 
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร”/“วางแผน

ให้พร้อมก่อนการลงทุน”/“เช็คลิสต์การเงินในครอบครัว” ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่จะช่วยวางแผนการเงินแก่ท่านสมาชิกได้เป็นอย่างดี ส�าหรับ
กฎหมายน่ารู้ น�าเสนอบทความกฎหมาย เรื่อง “กฎหมายห้องเช่า
แบบใหม่” และในหน้ากจิกรรม กสจ. นัน้ ได้รวบรวมภาพบรรยากาศ 
การจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2561 ของ กสจ. มาฝากเช่น 
เคยครับ 

   ฝากย�้าเตือนสมาชิก  กสจ. ทุกท่าน  อย่าทิ้งใบสเตทเม้นท์แจ้ง
ยอดเงินน�าส่ง  ที่กสจ. ได้จัดส่งมาพร้อมวารสารข่าว กสจ. ฉบับน้ี
นะครับ เพราะนอกจากท่านจะได้ทราบยอดเงินรวมท่ีออมเงิน  
กับ กสจ. มาโดยตลอดแล้ว  ท่านยังน�าใบเสร็จนี้ไปยื่นภาษีประจ�าปี 
ได้อีกด้วย

 หลายๆ	 ครอบครัว	 ผู้เป็นสามีมักมีหน้าที่หลักในการ
ท�างานหารายได้	ส่วนผู้เป็นภรรยา	มักมีหน้าที่ที่ส�าคัญ	นั่นคือ	
การรับต�าแหน่งเป็น	 “ผู้กุมเงินในบ้าน”	 และหลายๆ	 ครั้งที่ 
ผู้กุมเงินในบ้านอยากรู ้ว่า	 การเงินในบ้านตอนนี้ดีอยู ่แล้ว 
หรือไม่?	 เพราะการจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้การเงินในบ้านมี
ความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นได้	เรามาท�าตามกันค่ะ

	 1.	 เช็กฐานะการเงิน	มั่งคั่งหรือขัดสน?
	 ท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ	 “กำรมีรำยได้สูงหรือทรัพย์สิน
จ�ำนวนมำก	เช่น	บ้ำน	รถ	เครื่องประดับ	ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	
ฐำนะกำรเงินในบ้ำนจะมั่งค่ังหรือร�่ำรวยเสมอไป”	 เพรำะถ้ำ 
วันน้ีมีทรัพย์สินเยอะ	 แต่มีหนี้สินน�ำหน้ำไปไกล	 คงเรียกว่ำ	
“ฐำนะขัดสน”
	 วิธีทีจ่ะท�ำให้รู้ว่ำ	ตอนนีฐ้ำนะกำรเงินที่บ้ำนเป็น
อย่ำงไร	 คือ	 กำรรวบรวมยอดทรัพย์สิน	 และหนี้สิน	 
แล้วน�ำมำเข้ำสมกำร	“สนิทรพัย์	-	หนีส้นิ	=	ควำมมัง่คัง่สทุธ”ิ	
ถ้ำผลลัพธ์ออกมำว่ำ	 ควำมม่ังค่ังสุทธิ	 เป็นบวก	
แสดงว่ำ	 ฐำนะกำรเงินในบ้ำนมีควำมมั่งคั่งที่ดี
นั่นเองค่ะ

ใน
ปัจจุบันมีกำรลงทุนในรูปแบบของกำรซ้ืออสังหำริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่ำ	
หรือบำงท่ำนอำจจะมกีำรลงทนุท�ำห้องพกัให้เช่ำ	 ซึง่หลำยๆ	 ท่ำนอำจจะ 

ยังไม่ทรำบว่ำปัจจุบนัทีมี่กำรประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำลงวนัที	่16	กมุภำพนัธ์	
2561	 เรื่องกำรให้เช่ำที่อยู่อำศัยจะกลำยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญำนับต้ังแต่ 
วนัที	่1	พฤษภำคม	2561	เพือ่ป้องกนัผูเ้ช่ำทีอ่ยู่อำศยัจำกเงือ่นไขสญัญำเช่ำทีไ่ม่
เป็นธรรม	 แต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมกังวลให้กับผู้ให้เช่ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ประกอบกำรอะพำร์ตเมนต์	 รวมไปจนถึงผู ้ที่ซื้อคอนโดมิเนียม/บ้ำนเพื่อ 
ปล่อยเช่ำ	เนือ่งจำกจะท�ำให้กำรจดักำรผูเ้ช่ำทีด้่อยคณุภำพท�ำได้ยำกขึน้	แต่จำก
กำรวิเครำะห์ของ	“เจแอลแอล”	มองว่ำ	กฎหมำยดังกล่ำวจะส่งผลดีในระยะยำว

ท�าความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่
	 ก่อนอื่นต้องเข้ำใจว่ำ	 กฎระเบียบใหม่ดังกล่ำว	 มีผลบังคับใช้กับผู้ท่ีให้เช่ำ 
ทีอ่ยูอ่ำศยัจ�ำนวนตัง้แต่	5	หน่วยขึน้ไปให้แก่บคุคลธรรมดำ	ไม่ว่ำหน่วยท่ีอยูอ่ำศยั
ดังกล่ำวจะอยู่ในอำคำรเดียวกัน	 หรือหลำยอำคำรรวมกัน	 ซึ่งที่อยู่อำศัยในที่นี้
หมำยถึง	 ห้องพัก	 บ้ำน	 คอนโดมิเนียม	 อะพำร์ตเมนต์	 หรือสถำนที่พักอำศัย 
ประเภทอื่นๆ	แต่ไม่รวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมีกฎหมำยควบคุมต่ำงหำก

3	ประเด็นถกเถียงกฎหมายใหม่	ใครได้ประโยชน์
	 ในบรรดำกฎระเบียบต่ำงๆ	มี	3	ประเด็นที่มีกำรถกเถียงกันอย่ำงกว้ำงขวำง	
ดังนี้
	 -	 ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าได้เกินกว่า	1	เดือน	และ
เงินประกันมูลค่ำเกินกว่ำค่ำเช่ำ	1	เดือน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินประกัน	 เป็นหลักประกันเบื้องต้นท่ีผู้ให้เช่ำสำมำรถ
ถอืไว้เผือ่กรณทีีผู่เ้ช่ำไม่ช�ำระค่ำเช่ำ	สร้ำงควำมเสยีหำยให้กบัทรพัย์สนิหรอืสิง่ของ
เครื่องใช้ที่ผู้ให้เช่ำจัดสรรไว้ให้	 หรือไม่ช�ำระค่ำสำธำรณูปโภค	 ซึ่งโดยทั่วไปใน 
ขณะนี	้ผูใ้ห้เช่ำจะเรียกค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	และเงนิประกนัเท่ำกับค่ำเช่ำ	2	เดอืน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	จะสำมำรถสร้ำงหลกัประกนัได้ว่ำ	ผูเ้ช่ำจะไม่สำมำรถ
ลักลอบย้ำยออกไปโดยยังไม่ช�ำระค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยเม่ือสัญญำเช่ำส้ินสุดลง	
อย่ำงไรก็ดี	 มีบำงกรณีที่ผู้เช่ำค้ำงค่ำเช่ำมำกกว่ำ	 1	 เดือน	 หรือที่แย่กว่ำนั้นคือ	 
มีบำงกรณีที่นอกจำกผู้เช่ำจะไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยแล้ว	 ยังไม่ย้ำย
ออกทนัทหีลงัสัญญำเช่ำสิน้สดุด้วย	ดงันัน้	กำรก�ำหนดให้ผูใ้ห้เช่ำเรยีกเก็บค่ำเช่ำ
ล่วงหน้ำได้ไม่เกิน	1	เดือน	จึงเป็นควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับผู้ให้เช่ำ
	 -	 ผู้เช่ามีสิทธบิอกเลกิสญัญาเช่าก่อนสิน้สดุสัญญาได้	โดยต้องบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำรับทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	30	วัน
	 กำรก�ำหนดสิทธิของผู้เช่ำอย่ำงชัดเจนในประเด็นนี้	 จะช่วยสร้ำงควำม
กระจ่ำงให้กับผู้ให้เช่ำ	 เน่ืองจำกมีผู้ให้เช่ำบำงรำยท่ีเข้ำใจผิดว่ำผู้เช่ำไม่สำมำรถ
บอกเลกิสญัญำก่อนสิน้สุดอำยสุญัญำเช่ำได้	ดงันัน้	จงึรบิเงนิค่ำเช่ำล่วงหน้ำและ
เงินประกัน	กรณีที่ผู้เช่ำย้ำยออกก่อนสัญญำหมดอำยุ
	 -	 ผู้ให้เช่าไม่สามารถก�าหนดอตัราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน�า้ประปา	
เกินกว่ำอัตรำที่ผู้ให้บริกำรกระแสไฟฟ้ำและน�้ำประปำเรียกเก็บจำกผู้ให้เช่ำได้

เช็กลิสต์การเงินใน
ครอบครัว (ฉบับ
ผู้กุมเงินในบ้าน)

กสจ.	เปิดรับสมาชิกใหม่		ทุกวันเวลาราชการ			
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจและการศึกษารายละเอียดกองทุนฯ 
ก่อนการตัดสินใจ	 ท่านสามารถคลิ๊กเข้าไป	 www.gpef.or.th	 หรือ		
โทรศัพท์		0	2168-1101	-7	

	 ข้อก�ำหนดนี้	น่ำจะเป็นหนึ่งในหลำยๆ	ข้อที่สร้ำงควำม
พอใจให้กบัผูเ้ช่ำมำกท่ีสดุ	โดยเฉพำะกรณขีองอะพำร์ตเมนต์	
ให้เช่ำที่มีผู้ประกอบกำรหลำยรำยก�ำหนดอัตรำสำธำรณูป	
โภคขึ้นเอง	ซึ่งอัตรำที่เรียกเก็บแตกต่ำงกันไป
	 ส�ำหรับคอนโดมิเนียมโดยส่วนใหญ่	 กำรก�ำหนดค่ำ
สำธำรณูปโภคจะเป็นไปตำมควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
เจ้ำของร่วมและคณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด	 ยกเว้น
บำงโครงกำรที่กำรไฟฟ้ำฯ	 หรือกำรประปำฯ	 เป็นผู้ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟหรือมิเตอร์น�้ำให้กับเจ้ำของร่วมและเรียกเก็บค่ำ
บริกำรโดยตรงจำกเจ้ำของร่วม	 กฎระเบียบใหม่นี้จะช่วย
ท�ำให้กำรเรียกเก็บค่ำสำธำรณูปโภคมีควำมโปร่งใสต่อผู้เช่ำ
มำกขึ้น

กฎหมายใหม่กระทบตลาดเช่าจริงหรือ?
	 กฎหมำยใหม่นี้จะเพิ่มควำมคุ้มครองให้กับผู้เช่ำที่อยู่
อำศัยมำกขึน้	ซึง่คำดว่ำจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจอนัจะมส่ีวน
ท�ำให้ผูเ้ช่ำสำมำรถตดัสนิใจเช่ำได้เรว็ขึน้	ในขณะเดยีวกนัทัง้
ผู ้เช ่ำและผู ้ให้เช่ำจะได้ประโยชน์จำกควำมโปร่งใสใน
กระบวนกำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรเช่ำที่มีแนวทำงชัดเจนขึ้น
	 ในระยะแรกกฎหมำยใหม่นี้อำจท�ำให้ผู ้ที่สนใจซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่ำมีควำมกังวลอยู่บ้ำง	แต่เชื่อว่ำ
จะไม่ส่งผลกระทบระยะยำว	เนือ่งจำกผูซ้ื้อจะสำมำรถเรยีนรู้	
และท�ำควำมเข้ำใจได้	 ในทำงกลับกันคำดว่ำ	 เมื่อมีควำม
เข้ำใจ	นกัลงทนุจะมคีวำมเชือ่มัน่มำกขึน้	เนือ่งจำกมีแนวทำง
ที่ชัดเจนมำกขึ้นเก่ียวกับกำรก�ำหนดเงื่อนไขสัญญำเช่ำ
ระหว่ำงผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำ
 อย่างไรก็ตาม	 จากการที่ผู ้ให้เช่าอาจไม่สามารถ
ก�าหนดเงือ่นไขทีจ่ะช่วยป้องกนัความเสีย่งของตนเองได้
มากเท่ากบัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบัน	เชือ่ว่าผูใ้ห้เช่าจะมคีวาม
ระมัดระวังมากขึ้นในการคัดกรองผู้เช่าตลอดรวมจนถึง
นายหน้าทีแ่นะน�าผูเ้ช่ามาให้	ทัง้นี	้ในกรณีทีผู่ใ้ห้เช่าหรอื
ผู้เช่าต้องการก�าหนดเงื่อนไขการเช่าอ่ืนใดที่กฎหมาย
ใหม่อาจไม่ได้ให้แนวทางไว้	ควรขอค�าปรกึษาจากบรษิทั
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และกระบี่  
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง

 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

 จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร 

 จังหวัดนครพนม วันท่ี 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ส�านักพัฒนาฝีมือ
แรงงานนครพนม จังหวัดนครพนม

	 2.	 เช็กภาระผ่อนช�าระหนี้	เยอะหรือน้อย?
	 กำรจะดูว่ำตอนนี้เรำมีภำระผ่อนช�ำระหนี้มำกเกินไปหรือไม่	สำมำรถรู้ได้
โดยน�ำยอดผ่อนช�ำระหน้ีทั้งหมดต่อเดือน	 ไม่ว่ำจะเป็นหนี้บ้ำน	 หนี้รถยนต	์ 
หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล	รวมถึงหนี้ผ่อนบัตรเครดิต	หำรด้วยรำยได้รวมต่อเดือน

				อัตราส่วนแสดงการช�าระคืนหนี้สิน	 =	 ยอดผ่อนช�ำระหนี้ต่อเดือน
	 	 	 	 	 รำยได้รวมต่อเดือน

	 หำกผลจำกกำรค�ำนวณ	 อัตรำส่วนน้ีมีค่ำเกิน	 30%	 นั่นหมำยควำมว่ำ	 
เรำมีภำระผ่อนช�ำระคืนหนี้สินมำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น

	 3.	 เช็กความคุ้มครอง	มีครบหรือขาด?
	 เพรำะควำมไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 จึงเป็นเรื่องที่
ไม่ควรมองข้ำม
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนชีวิต”	 ถ้ำหัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถท�ำงำนได้
เหมอืนเดมิ	เนือ่งจำกเสยีชีวติหรอืทุพพลภำพ	จะส่งผลให้กำรเงนิในบ้ำนเรือ่งไหน
สะดุดบ้ำง	ดังนั้น	ป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่ำมั้ย	 โดยการท�าประกันชีวิตที่มีความ
คุ้มครองครอบคลุมในเรื่องจ�าเป็น	หรือเพียงพอส�าหรับคนในบ้านไว้ใช้จ่าย
ในช่วงเวลาปรับตัวอย่างน้อยๆ	 3	 ปี	 ส่วนครอบครัวที่มีภำระหนี้ก้อนโต	 
เช่น	 เงินกู้ซื้อบ้ำน	 ซ่ึงมักผ่อนช�ำระนำน	 20	 -	 30	 ปี	 ก็ควรท�ำประกันคุ้มครอง 
สินเชื่อบ้ำนไว้ค่ะ
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนสุขภำพ”	 เมื่อเจ็บป่วย	 ต้องเข้ำรับกำรรักษำตัว	 
ต้องยอมรับว่ำ	 ค่ำใช้จ่ำยสูง	 กำรท�ำประกันสุขภำพ	 หรือประกันโรคร้ำยแรง	 
จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบำ	
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนทรพัย์สนิ”	แนะน�ำท�ำประกนัอัคคภียับ้ำนและประกนั
รถยนต์	เพื่อช่วยให้สบำยใจว่ำจะมีบริษัทประกันช่วยแบ่งเบำค่ำเสียหำยค่ะ

	 4.	 เช็กเป้าหมาย	ต้องเก็บเท่าไรถึงเพียงพอ?
	 อีกเรื่องหน่ึงที่ส�ำคัญคือ	 กำรเก็บเงินเพื่อเป้ำหมำยที่ต้องกำรในชีวิต	 
โดยก่อนอื่นเริ่มจำกกำรกันเงินส�ำรองเผื่อฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่ำ	6	เท่ำของรำยจ่ำย
ในบ้ำนต่อเดือน	 เพรำะหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่หัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถหำเงิน
ได้เช่นเดิม	ก็จะไม่กระทบกับเงินเก็บเพื่อเป้ำหมำยอื่นๆ	มำกนัก

ดังนั้น	 หำกมีกำรวำงแผนที่ดี	 ลงมือท�ำตำมแผนที่วำงไว้	 
ก็มีโอกำสบรรลุเป้ำหมำยง่ำยขึ้น

 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบยีนแล้ว  ปีที ่22 ฉบบัที ่1 ประจำ�เดอืนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2562          

15. คุณสมคิด งามปัญญา 
16. คุณทินวัฒน์ จันเทพา
17. คุณอารีย์ หอยสังข์ 
18. คุณสมพร พงทมพันธุ์
19. คุณณัฐพัชร์ หอมดวงจิรยศ
20. คุณบ�าเพ็ญ เสงี่ยมศักดิ์ 

 แล ะผู ้ ที่ ต อ บ
ค�าถามถูกทุกท ่าน
แต ่พลาดจากการ 
จับฉลากเป็นผู้โชคด ี
20 ท่านนั้น จะได้รับ 
ปากกาคนละ 2 ด้าม 
เ ป ็ น ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก
ปลอบใจ จาก กสจ. 

รายช่ือผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเป้สะพาย กสจ. จากการ
ตอบค�าถามชิงรางวัลวารสารข่าว ประจ�าฉบับที่ 2 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2561  
จ�านวน 20 ท่าน 

 1. คุณมณีรัตน์ แสงชัย 
 2. คณุนริมล มวลทอง (สวุรรณไตรย์)
 3. คุณศรีนวล ขันทะ
 4. คุณสมใจ สุขขา 
 5. คุณรัชนีกร ปัญจเสวี
 6. คุณอัจฉรา ลีนะวัต
 7. คุณบุญชื่น สีภพ
 8. คุณสมยศ หรุ่นรุ่งเรือง
 9. คุณประสิทธิ์ ซันมิน
 10. คุณล�าดวน แก้วอ่อน 
 11. คุณสาโรช สายยึด
12. คุณทองสืบ เชื่อมบุญมา 
13. คุณจันทรา นึกสู้ 
14. คุณไพศาล พิณแพทย์ 

o	 มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย	กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล	 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล	

	 พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

ปีใหม่นี้ ผมขอให้สมาชิก กสจ.ทุกท่าน คลายจากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย   
มีโชคมาก ลาภมากมาย ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ
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กฎหมายน่ารู้   

ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อกี 3 ช่องทาง

โดย  ฝ่ายนิติกร กสจ. กฎหมาย “ห้องเช่า” ใหม่

ให้ประโยชน์ทั้งผู ้เช่าและผู้ให้เช่า

โดย บลจ. กสกิรไทย จ�ากดั

Website		กสจ.	 :	 www.gpef.or.th
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 วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ งานทะเบียน
สมาชิก แนะน�า “การบริหารจัดการหนี้
สนิส่วนบคุคลให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด” 
ส่วนด้านงานลงทุนน�าเสนอสาระน่ารู ้
ในเรื่อง “สงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน : 
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร”/“วางแผน

ให้พร้อมก่อนการลงทุน”/“เช็คลิสต์การเงินในครอบครัว” ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่จะช่วยวางแผนการเงินแก่ท่านสมาชิกได้เป็นอย่างดี ส�าหรับ
กฎหมายน่ารู้ น�าเสนอบทความกฎหมาย เรื่อง “กฎหมายห้องเช่า
แบบใหม่” และในหน้ากจิกรรม กสจ. นัน้ ได้รวบรวมภาพบรรยากาศ 
การจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2561 ของ กสจ. มาฝากเช่น 
เคยครับ 

   ฝากย�้าเตือนสมาชิก  กสจ. ทุกท่าน  อย่าทิ้งใบสเตทเม้นท์แจ้ง
ยอดเงินน�าส่ง  ที่กสจ. ได้จัดส่งมาพร้อมวารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้
นะครับ เพราะนอกจากท่านจะได้ทราบยอดเงินรวมท่ีออมเงิน  
กับ กสจ. มาโดยตลอดแล้ว  ท่านยังน�าใบเสร็จนี้ไปยื่นภาษีประจ�าปี 
ได้อีกด้วย

 หลายๆ	 ครอบครัว	 ผู้เป็นสามีมักมีหน้าที่หลักในการ
ท�างานหารายได้	ส่วนผู้เป็นภรรยา	มักมีหน้าที่ที่ส�าคัญ	นั่นคือ	
การรับต�าแหน่งเป็น	 “ผู้กุมเงินในบ้าน”	 และหลายๆ	 ครั้งที่ 
ผู้กุมเงินในบ้านอยากรู ้ว่า	 การเงินในบ้านตอนนี้ดีอยู ่แล้ว 
หรือไม่?	 เพราะการจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้การเงินในบ้านมี
ความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นได้	เรามาท�าตามกันค่ะ

	 1.	 เช็กฐานะการเงิน	มั่งคั่งหรือขัดสน?
	 ท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ	 “กำรมีรำยได้สูงหรือทรัพย์สิน
จ�ำนวนมำก	เช่น	บ้ำน	รถ	เครื่องประดับ	ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	
ฐำนะกำรเงินในบ้ำนจะมั่งคั่งหรือร�่ำรวยเสมอไป”	 เพรำะถ้ำ 
วันนี้มีทรัพย์สินเยอะ	 แต่มีหนี้สินน�ำหน้ำไปไกล	 คงเรียกว่ำ	
“ฐำนะขัดสน”
	 วิธีทีจ่ะท�ำให้รู้ว่ำ	ตอนนีฐ้ำนะกำรเงินที่บ้ำนเป็น
อย่ำงไร	 คือ	 กำรรวบรวมยอดทรัพย์สิน	 และหนี้สิน	 
แล้วน�ำมำเข้ำสมกำร	“สนิทรพัย์	-	หนีส้นิ	=	ควำมมัง่คัง่สทุธ”ิ	
ถ้ำผลลัพธ์ออกมำว่ำ	 ควำมมั่งคั่งสุทธิ	 เป็นบวก	
แสดงว่ำ	 ฐำนะกำรเงินในบ้ำนมีควำมมั่งคั่งที่ดี
นั่นเองค่ะ

ใน
ปัจจุบันมีกำรลงทุนในรูปแบบของกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่ำ	
หรอืบำงท่ำนอำจจะมีกำรลงทนุท�ำห้องพกัให้เช่ำ	 ซึง่หลำยๆ	 ท่ำนอำจจะ 

ยงัไม่ทรำบว่ำปัจจุบนัทีมี่กำรประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำลงวนัที	่16	กมุภำพนัธ์	
2561	 เรื่องกำรให้เช่ำที่อยู่อำศัยจะกลำยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญำนับต้ังแต่ 
วนัที	่1	พฤษภำคม	2561	เพือ่ป้องกนัผูเ้ช่ำทีอ่ยู่อำศยัจำกเงือ่นไขสญัญำเช่ำทีไ่ม่
เป็นธรรม	 แต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมกังวลให้กับผู้ให้เช่ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ประกอบกำรอะพำร์ตเมนต์	 รวมไปจนถึงผู ้ที่ซื้อคอนโดมิเนียม/บ้ำนเพื่อ 
ปล่อยเช่ำ	เนือ่งจำกจะท�ำให้กำรจดักำรผูเ้ช่ำทีด้่อยคณุภำพท�ำได้ยำกขึน้	แต่จำก
กำรวิเครำะห์ของ	“เจแอลแอล”	มองว่ำ	กฎหมำยดังกล่ำวจะส่งผลดีในระยะยำว

ท�าความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่
	 ก่อนอื่นต้องเข้ำใจว่ำ	 กฎระเบียบใหม่ดังกล่ำว	 มีผลบังคับใช้กับผู้ท่ีให้เช่ำ 
ทีอ่ยูอ่ำศยัจ�ำนวนตัง้แต่	5	หน่วยขึน้ไปให้แก่บคุคลธรรมดำ	ไม่ว่ำหน่วยท่ีอยูอ่ำศยั
ดังกล่ำวจะอยู่ในอำคำรเดียวกัน	 หรือหลำยอำคำรรวมกัน	 ซึ่งที่อยู่อำศัยในที่นี้
หมำยถึง	 ห้องพัก	 บ้ำน	 คอนโดมิเนียม	 อะพำร์ตเมนต์	 หรือสถำนที่พักอำศัย 
ประเภทอื่นๆ	แต่ไม่รวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมีกฎหมำยควบคุมต่ำงหำก

3	ประเด็นถกเถียงกฎหมายใหม่	ใครได้ประโยชน์
	 ในบรรดำกฎระเบียบต่ำงๆ	มี	3	ประเด็นที่มีกำรถกเถียงกันอย่ำงกว้ำงขวำง	
ดังนี้
	 -	 ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าได้เกินกว่า	1	เดือน	และ
เงินประกันมูลค่ำเกินกว่ำค่ำเช่ำ	1	เดือน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินประกัน	 เป็นหลักประกันเบื้องต้นท่ีผู้ให้เช่ำสำมำรถ
ถอืไว้เผือ่กรณทีีผู่เ้ช่ำไม่ช�ำระค่ำเช่ำ	สร้ำงควำมเสยีหำยให้กบัทรพัย์สนิหรอืสิง่ของ
เครื่องใช้ที่ผู้ให้เช่ำจัดสรรไว้ให้	 หรือไม่ช�ำระค่ำสำธำรณูปโภค	 ซึ่งโดยทั่วไปใน 
ขณะนี	้ผูใ้ห้เช่ำจะเรยีกค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	และเงนิประกนัเท่ำกับค่ำเช่ำ	2	เดอืน
	 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำ	1	เดอืน	จะสำมำรถสร้ำงหลกัประกนัได้ว่ำ	ผูเ้ช่ำจะไม่สำมำรถ
ลักลอบย้ำยออกไปโดยยังไม่ช�ำระค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยเม่ือสัญญำเช่ำส้ินสุดลง	
อย่ำงไรก็ดี	 มีบำงกรณีที่ผู้เช่ำค้ำงค่ำเช่ำมำกกว่ำ	 1	 เดือน	 หรือที่แย่กว่ำนั้นคือ	 
มีบำงกรณีที่นอกจำกผู้เช่ำจะไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำเดือนสุดท้ำยแล้ว	 ยังไม่ย้ำย
ออกทนัทหีลงัสัญญำเช่ำสิน้สดุด้วย	ดงันัน้	กำรก�ำหนดให้ผูใ้ห้เช่ำเรยีกเก็บค่ำเช่ำ
ล่วงหน้ำได้ไม่เกิน	1	เดือน	จึงเป็นควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับผู้ให้เช่ำ
	 -	 ผูเ้ช่ามีสทิธบิอกเลิกสญัญาเช่าก่อนสิน้สดุสัญญาได้	โดยต้องบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำรับทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	30	วัน
	 กำรก�ำหนดสิทธิของผู้เช่ำอย่ำงชัดเจนในประเด็นนี้	 จะช่วยสร้ำงควำม
กระจ่ำงให้กับผู้ให้เช่ำ	 เนื่องจำกมีผู้ให้เช่ำบำงรำยท่ีเข้ำใจผิดว่ำผู้เช่ำไม่สำมำรถ
บอกเลกิสญัญำก่อนส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำได้	ดงันัน้	จงึรบิเงนิค่ำเช่ำล่วงหน้ำและ
เงินประกัน	กรณีที่ผู้เช่ำย้ำยออกก่อนสัญญำหมดอำยุ
	 -	 ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถก�าหนดอตัราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน�า้ประปา	
เกินกว่ำอัตรำที่ผู้ให้บริกำรกระแสไฟฟ้ำและน�้ำประปำเรียกเก็บจำกผู้ให้เช่ำได้

เช็กลิสต์การเงินใน
ครอบครัว (ฉบับ
ผู้กุมเงินในบ้าน)

กสจ.	เปิดรับสมาชิกใหม่		ทุกวันเวลาราชการ			
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจและการศึกษารายละเอียดกองทุนฯ 
ก่อนการตัดสินใจ	 ท่านสามารถคลิ๊กเข้าไป	 www.gpef.or.th	 หรือ		
โทรศัพท์		0	2168-1101	-7	

	 ข้อก�ำหนดนี้	น่ำจะเป็นหนึ่งในหลำยๆ	ข้อที่สร้ำงควำม
พอใจให้กบัผูเ้ช่ำมำกท่ีสดุ	โดยเฉพำะกรณขีองอะพำร์ตเมนต์	
ให้เช่ำที่มีผู้ประกอบกำรหลำยรำยก�ำหนดอัตรำสำธำรณูป	
โภคขึ้นเอง	ซึ่งอัตรำที่เรียกเก็บแตกต่ำงกันไป
	 ส�ำหรับคอนโดมิเนียมโดยส่วนใหญ่	 กำรก�ำหนดค่ำ
สำธำรณูปโภคจะเป็นไปตำมควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
เจ้ำของร่วมและคณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด	 ยกเว้น
บำงโครงกำรที่กำรไฟฟ้ำฯ	 หรือกำรประปำฯ	 เป็นผู้ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟหรือมิเตอร์น�้ำให้กับเจ้ำของร่วมและเรียกเก็บค่ำ
บริกำรโดยตรงจำกเจ้ำของร่วม	 กฎระเบียบใหม่นี้จะช่วย
ท�ำให้กำรเรียกเก็บค่ำสำธำรณูปโภคมีควำมโปร่งใสต่อผู้เช่ำ
มำกขึ้น

กฎหมายใหม่กระทบตลาดเช่าจริงหรือ?
	 กฎหมำยใหม่น้ีจะเพ่ิมควำมคุ้มครองให้กับผู้เช่ำที่อยู่
อำศยัมำกขึน้	ซึง่คำดว่ำจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจอนัจะมส่ีวน
ท�ำให้ผูเ้ช่ำสำมำรถตดัสนิใจเช่ำได้เรว็ขึน้	ในขณะเดยีวกนัทัง้
ผู ้เช่ำและผู้ให้เช่ำจะได้ประโยชน์จำกควำมโปร่งใสใน
กระบวนกำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรเช่ำที่มีแนวทำงชัดเจนขึ้น
	 ในระยะแรกกฎหมำยใหม่นี้อำจท�ำให้ผู ้ที่สนใจซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่ำมีควำมกังวลอยู่บ้ำง	แต่เชื่อว่ำ
จะไม่ส่งผลกระทบระยะยำว	เนือ่งจำกผูซ้ื้อจะสำมำรถเรยีนรู้	
และท�ำควำมเข้ำใจได้	 ในทำงกลับกันคำดว่ำ	 เมื่อมีควำม
เข้ำใจ	นกัลงทนุจะมคีวำมเชือ่มัน่มำกขึน้	เนือ่งจำกมแีนวทำง
ที่ชัดเจนมำกข้ึนเก่ียวกับกำรก�ำหนดเงื่อนไขสัญญำเช่ำ
ระหว่ำงผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำ
 อย่างไรก็ตาม	 จากการที่ผู ้ให้เช่าอาจไม่สามารถ
ก�าหนดเงือ่นไขทีจ่ะช่วยป้องกันความเสีย่งของตนเองได้
มากเท่ากบัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบัน	เช่ือว่าผูใ้ห้เช่าจะมคีวาม
ระมัดระวังมากข้ึนในการคัดกรองผู้เช่าตลอดรวมจนถึง
นายหน้าทีแ่นะน�าผูเ้ช่ามาให้	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู้่ให้เช่าหรอื
ผู้เช่าต้องการก�าหนดเงื่อนไขการเช่าอื่นใดที่กฎหมาย
ใหม่อาจไม่ได้ให้แนวทางไว้	ควรขอค�าปรกึษาจากบรษิทั
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และกระบี่  
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง

 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

 จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร 

 จังหวัดนครพนม วันท่ี 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ส�านักพัฒนาฝีมือ
แรงงานนครพนม จังหวัดนครพนม

	 2.	 เช็กภาระผ่อนช�าระหนี้	เยอะหรือน้อย?
	 กำรจะดูว่ำตอนนี้เรำมีภำระผ่อนช�ำระหนี้มำกเกินไปหรือไม่	สำมำรถรู้ได้
โดยน�ำยอดผ่อนช�ำระหน้ีทั้งหมดต่อเดือน	 ไม่ว่ำจะเป็นหน้ีบ้ำน	 หน้ีรถยนต	์ 
หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล	รวมถึงหนี้ผ่อนบัตรเครดิต	หำรด้วยรำยได้รวมต่อเดือน

				อัตราส่วนแสดงการช�าระคืนหนี้สิน	 =	 ยอดผ่อนช�ำระหนี้ต่อเดือน
	 	 	 	 	 รำยได้รวมต่อเดือน

	 หำกผลจำกกำรค�ำนวณ	 อัตรำส่วนนี้มีค่ำเกิน	 30%	 นั่นหมำยควำมว่ำ	 
เรำมีภำระผ่อนช�ำระคืนหนี้สินมำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น

	 3.	 เช็กความคุ้มครอง	มีครบหรือขาด?
	 เพรำะควำมไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 จึงเป็นเรื่องที่
ไม่ควรมองข้ำม
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนชีวิต”	 ถ้ำหัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถท�ำงำนได้
เหมอืนเดมิ	เน่ืองจำกเสยีชีวิตหรอืทุพพลภำพ	จะส่งผลให้กำรเงนิในบ้ำนเรือ่งไหน
สะดุดบ้ำง	ดังนั้น	ป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่ำมั้ย	 โดยการท�าประกันชีวิตที่มีความ
คุ้มครองครอบคลุมในเรื่องจ�าเป็น	หรือเพียงพอส�าหรับคนในบ้านไว้ใช้จ่าย
ในช่วงเวลาปรับตัวอย่างน้อยๆ	 3	 ปี	 ส่วนครอบครัวที่มีภำระหน้ีก้อนโต	 
เช่น	 เงินกู้ซื้อบ้ำน	 ซึ่งมักผ่อนช�ำระนำน	 20	 -	 30	 ปี	 ก็ควรท�ำประกันคุ้มครอง 
สินเชื่อบ้ำนไว้ค่ะ
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนสุขภำพ”	 เม่ือเจ็บป่วย	 ต้องเข้ำรับกำรรักษำตัว	 
ต้องยอมรับว่ำ	 ค่ำใช้จ่ำยสูง	 กำรท�ำประกันสุขภำพ	 หรือประกันโรคร้ำยแรง	 
จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบำ	
	 “ควำมไม่แน่นอนด้ำนทรพัย์สนิ”	แนะน�ำท�ำประกนัอคัคภียับ้ำนและประกนั
รถยนต์	เพื่อช่วยให้สบำยใจว่ำจะมีบริษัทประกันช่วยแบ่งเบำค่ำเสียหำยค่ะ

	 4.	 เช็กเป้าหมาย	ต้องเก็บเท่าไรถึงเพียงพอ?
	 อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือ	 กำรเก็บเงินเพื่อเป้ำหมำยที่ต้องกำรในชีวิต	 
โดยก่อนอื่นเริ่มจำกกำรกันเงินส�ำรองเผื่อฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่ำ	6	เท่ำของรำยจ่ำย
ในบ้ำนต่อเดือน	 เพรำะหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่หัวหน้ำครอบครัวไม่สำมำรถหำเงิน
ได้เช่นเดิม	ก็จะไม่กระทบกับเงินเก็บเพื่อเป้ำหมำยอื่นๆ	มำกนัก

ดังนั้น	 หำกมีกำรวำงแผนที่ดี	 ลงมือท�ำตำมแผนที่วำงไว้	 
ก็มีโอกำสบรรลุเป้ำหมำยง่ำยขึ้น

 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบยีนแล้ว  ปีที ่22 ฉบบัที ่1 ประจำ�เดอืนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2562          

15. คุณสมคิด งามปัญญา 
16. คุณทินวัฒน์ จันเทพา
17. คุณอารีย์ หอยสังข์ 
18. คุณสมพร พงทมพันธุ์
19. คุณณัฐพัชร์ หอมดวงจิรยศ
20. คุณบ�าเพ็ญ เสงี่ยมศักดิ์ 

 แล ะผู ้ ที่ ต อ บ
ค�าถามถูกทุกท ่าน
แต ่พลาดจากการ 
จับฉลากเป็นผู้โชคด ี
20 ท่านนั้น จะได้รับ 
ปากกาคนละ 2 ด้าม 
เ ป ็ น ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก
ปลอบใจ จาก กสจ. 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเป้สะพาย กสจ. จากการ
ตอบค�าถามชิงรางวัลวารสารข่าว ประจ�าฉบับที่ 2 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2561  
จ�านวน 20 ท่าน 

 1. คุณมณีรัตน์ แสงชัย 
 2. คุณนิรมล มวลทอง (สวุรรณไตรย์)
 3. คุณศรีนวล ขันทะ
 4. คุณสมใจ สุขขา 
 5. คุณรัชนีกร ปัญจเสวี
 6. คุณอัจฉรา ลีนะวัต
 7. คุณบุญชื่น สีภพ
 8. คุณสมยศ หรุ่นรุ่งเรือง
 9. คุณประสิทธิ์ ซันมิน
 10. คุณล�าดวน แก้วอ่อน 
 11. คุณสาโรช สายยึด
12. คุณทองสืบ เชื่อมบุญมา 
13. คุณจันทรา นึกสู้ 
14. คุณไพศาล พิณแพทย์ 

o	 มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย	กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล	 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล	

	 พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

ปีใหม่นี้ ผมขอให้สมาชิก กสจ.ทุกท่าน คลายจากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย   
มีโชคมาก ลาภมากมาย ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ

  
นายประเสริฐ บุญเรือง

 ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11 

กิจกรรม
กสจ. 

   โครงการจัดฝึกอบรม

เพื่อพัฒนา สมาชิก กสจ. 

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร กสจ.

พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.


