PLANNING FOR
A BETTER FUTURE

อยากตั้งเป้าหมายทางการเงินส�ำหรับปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึง
แต่ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ขอค�ำแนะน�ำด้วย

แม้เงินจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ตราบใดที่เรายังคงต้องใช้เงินเพื่อซื้อหาอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค การวางแผน
เรื่องเงินๆ ทองๆ จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและไม่ควรมองข้าม และในช่วงเวลาดีๆ ย่างเข้าปีใหม่แบบนี้ เราจึงขออาสาสรรหาค�ำแนะน�ำ
และเกร็ดความรู้เพื่อการลงทุนเสริมความมั่งคั่งของคุณในปีแพะที่จะมาถึง ดังต่อไปนี้

ปีเก่าก�ำลังจะผ่านพ้นไป ปีใหม่ก�ำลังจะมาถึง ไม่ว่ารอบปีที่ผ่านมาจะเกิดข้อผิดพลาด หรือมีบางสิ่งที่ ไม่ ได้ดั่งใจ
แต่ปหี น้าฟ้าใหม่เราก็ยงั สามารถเริม่ ต้นจัดการชีวติ ให้เข้าทีเ่ ข้าทางได้เสมอ ไม่เว้นแม้แต่เรือ่ งการเงินทีจ่ ะช่วยสร้างความมัน่ คง
และความสุขอย่างยั่งยืนให้กับอนาคตข้างหน้าได้ เพียงแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และจิตใจที่มุ่งมั่นเท่านั้น ถ้าพร้อมแล้ว
เตรียมตัวจดค�ำแนะน�ำทางการเงินเหล่านี้ไปใช้ตลอดทั้งปีใหม่ได้เลย

ทางเลือกลงทุนเพื่อความมั่งคั่งในอนาคต
ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง
ที่มา : www.start-to-invest.com
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เงินส�ำรองเผื่อฉุกเฉินถือเป็นเงินออม
ก้อนแรกทีท่ กุ คนควรมี ซึง่ ทางทีด่ คี วรจะเริม่ ต้น
เก็บออมไว้ตงั้ แต่วยั เริม่ ท�ำงาน แต่ถงึ ท�ำงานไปแล้วสักระยะ
ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เผื่อไว้ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน จะได้มเี งินส่วนนีเ้ อาไว้ใช้โดยไม่ตอ้ งไป
กูห้ นีย้ มื สินใครให้วนุ่ วาย และหลีกเลีย่ งการเป็นหนีโ้ ดย
ไม่ได้ตงั้ ใจ ซึง่ รายจ่ายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกรณีฉกุ เฉินก็มที งั้
ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยประมาณ 30,000-100,000 บาท
ในกรณีทเี่ ป็นโรงพยาบาลเอกชนทัว่ ๆ ไป ค่าซ่อมแซม หรือ
เปลีย่ นเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชนิดต่างๆ ทัง้ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่
โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น และเตาไมโครเวฟ อย่างละประมาณ 10,00040,000 บาท นอกจากนี้ยังควรตระเตรียมค่าซ่อมบ้าน
ค่าซ่อมรถจากยางแตก แบตเตอรีห่ มด หรือเปลีย่ นหม้อน�ำ้
ที่รั่ว อย่างละประมาณ 2,000-6,000 บาท ซึ่งเหตุการณ์
เหล่านีอ้ าจเกิดขึน้ ได้โดยไม่คาดคิด จึงควรมีเงินส�ำรองไว้
ประมาณ 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เท่านีก้ ส็ บายใจได้แล้ว
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ตราสารหนี้

• พันธบัตรรัฐบาล

• พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
• ตั๋วเงินคลัง
• หุ้นกู้
• หุ้นกู้แปลงสภาพ

ตราสารทุน
• หุ้นสามัญ
• หุ้นบุริมสิทธิ

สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
• Future
• Options
• Warrant
• DW

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
หรือกองทุนอีทีเอฟ
(Exchange Traded Fund)

ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Future)
เช่น Gold Futures
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แบ่ ง เงิ น ส� ำ รองฉุ ก เฉิ น ไว้ ใ น
บั ญ ชี อ อมทรัพย์ 1 ส่วน และ
กองทุนรวม ตลาดเงิน 5 ส่วน
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ท�ำประกันสุขภาพและประกัน
อุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลเผือ่ เจ็บป่วย

ในเมือ่ ได้ชอื่ ว่าเป็นเงินส�ำรองเผือ่ ฉุกเฉิน
ก็ควรจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่มีบัตร ATM เผื่อไว้
ให้สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ทกุ เมือ่ ทีต่ อ้ งการ
จะใช้เงิน โดยกันไว้ 1 ส่วน และอีก 5 ส่วนทีเ่ หลือควรลงทุน
ในกองทุนรวมตลาดเงินทีม่ คี วามมัน่ คงสูง และให้โอกาส
ในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ทั่วๆ ไป เพื่อให้เงินก้อนนี้งอกเงยเพิ่มมากขึ้น

บริหารเงินแบบนอกกรอบ
ด้วที่มยการลงทุ
นทางเลือก
า : www.start-to-invest.com

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) เช่น ทองคำ� ทองแดง
พืชผลการเกษตร
สินค้ากลุ่มพลังงาน

ส�ำรองเงินฉุกเฉินเผื่อไว้ 6 เท่า
ของรายจ่ายต่อเดือน

แค่เงินส�ำรองฉุกเฉินอย่างเดียวคงไม่พอ ทาง
ที่ดีควรจะท�ำประกันสุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลติดตัวเอาไว้ในกรณีทสี่ วัสดิการค่ารักษา
พยาบาลจากทีท่ ำ� งานไม่เพียงพอด้วย เพราะประกันสุขภาพ
จะช่วยบรรเทาภาระค่าห้องพัก ค่าหมอ ค่าผ่าตัด และค่ายา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะให้
ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีทเี่ กิดการบาดเจ็บ
จากอุบตั เิ หตุขนึ้ เป็นครัง้ คราว รวมทัง้ จะได้มเี งินก้อนให้ทายาท
ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วย

อสังหาริมทรัพย์ (Property)
เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(Property Fund)
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มีทนุ ประกันชีวติ อย่างน้อย 3 เท่า
ของรายได้ตอ่ ปเี พือ่ คนข้างหลัง
เป้าหมายของการท�ำประกันชีวิตมีไว้
เพื่อคุ้มครองคนในครอบครัวไม่ให้ประสบ

ปัญหาทางการเงิน ในกรณีทหี่ วั หน้าครอบครัวได้จากไป
ดังนัน้ ควรจะมีทุนประกันที่สามารถรองรับค่าใช้จ่าย
ภายในบ้านได้เสมือนว่าหัวหน้าครอบครัวยังมีชีวิตอยู่
อย่างน้อย 5-7 ปี และถ้าหากมีลกู เล็กๆ อยูด่ ว้ ยก็อาจจะ
ต้องเตรียมไว้รองรับค่าใช้จ่ายได้ถึง 10 ปี รวมทั้งยังต้อง
มี ทุ น อี ก ส่ ว นที่จะไว้ใช้ส�ำหรับปิดยอดหนี้คงค้างด้วย
ที่ส�ำคัญควรเลือกท�ำประกันชีวติ ทีจ่ า่ ยเบีย้ จ�ำนวนน้อยๆ
แต่ให้ความคุม้ ครองมากๆ โดยเฉพาะประกันชีวิตแบบ
ตลอดชีพที่สามารถกลายเป็นมรดกชิ้นส�ำคัญส�ำหรับ
ครอบครัวในภายหลัง หรือจะเลือกท�ำประกันชีวิตแบบ
ชัว่ ระยะเวลาก็ได้ หากต้องการคุม้ ครองหนีท้ มี่ ใี นช่วงระยะเวลาหนึง่ เช่น ประกันชีวติ คุม้ ครองหนีส้ นิ เชือ่ บ้าน เป็นต้น
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ลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคง

ในวัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3 ขึ้นไป ควรมี
การวางแผนส�ำหรับการเกษียณอายุเผือ่ ไว้ดว้ ย
ซึ่งเครื่องมือที่ดีที่สุดตอนนี้คือกองทุน RMF
ทีน่ อกจากจะได้เงินก้อนมาใช้จา่ ยหลังเกษียณแล้ว ยังจูงใจ
ด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอกี ด้วย โดย RMF จะมีนโยบาย
การลงทุนในสินทรัพย์ทหี่ ลากหลาย เริม่ จากความเสีย่ งต�ำ่
อย่างสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด ตราสารหนี้ หุ้นไทย
หุ้นต่างประเทศ ไปจนถึงสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ อย่าง
อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนใครที่อยากได้
ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนหุน้
ทีม่ คี วามผันผวนสูง เพราะหุน้ เป็นสินทรัพย์ทโี่ ดยเฉลีย่ แล้ว
ให้ผลตอบแทนทีด่ ที สี่ ดุ ทางทีด่ คี วรลงทุนนานกว่า 5-10 ปี
ขึน้ ไป เพราะถ้าลงทุนด้วยเงินก้อนในระยะสัน้ ๆ อาจมีโอกาส
ขาดทุนได้มาก ดังนั้น ควรทยอยลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
ในระยะยาว จะสามารถช่วยกระจายช่วงเวลาการลงทุน
ลดความเสีย่ งจากการลงทุนผิดจังหวะ ยิ่งถ้าได้ผู้จัดการ
มืออาชีพมาคอยดูแลการลงทุนให้ ยิง่ จะช่วยลดความเสีย่ ง
ได้อีกทางด้วย

ปรึกษาได้ทุกความต้องการเพื่อทุกฝันที่เป็นจริง
ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่
www.askkbank.com/k-expert

