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เสี่ยงที่สุดคือไม่รู้…
ดังนั้นเราควรรู้
เรื่องของ…ความเสี่ยง

เสี่ยงที่สุด
คือไม่รู้…

ดังนั้นเราควร
รู้เรื่องของ…

ความเสี่ยง

03

จากวิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ น�ำพามาซึง่ ความเสียหาย และความสูญเสีย
มากมาย นั่นก็เป็นเพราะเราไม่ทราบว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้น และไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับวิกฤตนั่นเอง แต่ถ้าเรารู้ และ เข้าใจว่าวิกฤตนั้น มีโอกาสที่จะ
เกิดขึน้ ทุกเมือ่ แล้วละก็ เราก็สามารถทีจ่ ะบริหารจัดการกับมันได้ เพือ่ ลดความเสียหาย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หรื อ แม้ แ ต่ ห าโอกาสจากวิ ก ฤตก็ เ ป็ น ไปได้ เ ช่ น กั น เปรี ย บได้ กั บ ว่ า
“ชีวิตคนเรา”...เต็มไปด้วย “ความเสี่ยง” นั่นเอง และในเรื่องของ “ความเสี่ยง” ก็จะ
มีเรื่องของ “ผลตอบแทน” ควบคู่กันไปด้วยเสมอ
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ความเสี่ยง : Risk…..is all around

คนทัว่ ไปโดยส่วนใหญ่มกั จะมองเรือ่ งของ “ความเสีย่ ง” ไปในความหมายในเชิงลบ
คือ “ได้น้อยกว่าที่คาด และได้ช้ากว่าที่คิด” ท�ำให้รู้สึกไม่ค่อยดีนักต่อเรื่องราวของ
“ความเสี่ยง” แต่ตามข้อเท็จจริงแล้วในด้านการเงินนั้น จะมีค�ำว่า “ความผันผวน”
ทีใ่ กล้เคียงกับ “ความเสีย่ ง” ซึง่ แสดงถึงโอกาสทีค่ ณ
ุ จะได้รบั “ผลตอบแทน” ไม่เป็นไป
ตามทีค่ าดหวังตามนิยามของ “ความผันผวน” ทีก่ ล่าวถึงนี้ ไม่ใช่เพียงโอกาส “ขาดทุน”
เท่านั้น แต่เราจะพูดถึงโอกาสที่เราอาจจะมี “ก�ำไร” จากการลงทุนด้วย นั่นก็นับเป็น
ความเสี่ยงด้วยเช่นกัน แต่เป็นความเสี่ยงในเชิงบวก ที่คนมักไม่ได้กล่าวถึงกันเท่าไร
แต่ประเด็นส�ำคัญคือ แล้วเราจะจัดการกับความผันผวน หรือ ความเสีย่ ง อย่างไร เพือ่
ให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยที่เรายังคงรับความเสี่ยงได้ และไม่หวั่นไหวไปกับ
ความน่ากลัวของการขาดทุนเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะตามหลักจิตวิทยาแล้ว
การที่เราหวั่นไหวไปกับสถานการณ์ที่ดูแล้วจะเป็นภัยต่อความปลอดภัย สมองจะสั่ง
ให้เราแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น แต่นั่นอาจจะไม่จ�ำเป็น ถ้าเราเข้าใจและรู้ถึงความเสี่ยงที่ก�ำลัง
จะเกิดขึน้ ซึง่ เราได้วางแผนป้องกันไว้แต่แรก ดังนัน้ เรามารูจ้ กั ความเสีย่ งกันให้มากขึน้
อีกสักนิด   

-

“ความเสี่ยง”
ในเชิงลบ
“ได้น้อยกว่าที่คาด
ได้ช้ากว่าที่คิด”
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ความเสี่ยงมาหลายด้าน ดักทางให้ถูก

1
ความเสี่ยงแรก
ความเสีย่ งแรกทีเ่ ราเจอได้ทกุ วันคือ “เงินเฟ้อ” อย่างทีก่ ล่าวไปแล้ว
ข้างต้น เงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงของ “อ�ำนาจซื้อที่ลดลง” เราจึงไม่ควร
ประมาท ส่ ว นวิ ธี ก ารรั บ มื อ กั บ เงิ น เฟ้ อ นั้ น เราก็ ค วรที่ จ ะต้ อ งหา
ผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้มากกว่าเงินเฟ้อ เพื่อรักษามูลค่าเงินในกระเป๋า
ของเรา ไม่ให้ลดคุณค่าลงในอนาคต ถ้าในทางการเงินแล้ว เราจะหา “อัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง (Real Rate of Return)” เพือ่ ดูวา่ การลงทุนของเรา
นั้นได้มากหรือน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น โดยการน�ำ  “ผลตอบแทน”
ที่คุณได้รับจาก “การออม” หรือ “การลงทุน” หักลบด้วย “เงินเฟ้อ”
นัน่ เอง และถ้าติดลบแล้วละก็ นีค่ อื ความเสีย่ งแรกทีจ่ ะต้องจัดการอย่าง
แน่นอน ด้วยการหาการลงทุนอื่นๆ  ที่ให้ผลตอบแทนที่เพียงพอที่จะมา
ชดเชยกับเงินเฟ้อได้
ความเสี่ยงอย่างที่ 2
2
ความเสีย่ งอย่างที่ 2 คือ “กลัวความเสีย่ งเกินไป” อาจจะท�ำให้เกิด
ความเสีย่ งเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ นอกจากเรือ่ งของเงินเฟ้อแล้ว การ
ทีม่ นุษย์เรามีแนวโน้มทีจ่ ะมี “อายุเฉลีย่ ทีย่ าวขึน้ ” เป็นอีกเหตุผลหนึง่ ที่
ท�ำให้เราควรจะหันมาสนใจในเรื่องของการออมและการลงทุนมากขึ้น
เพราะการทีเ่ รามีอายุทยี่ นื ยาวขึน้ ก็จะท�ำให้เรามีชวี ติ หลังเกษียณทีย่ าวขึน้
ตามไปด้วย ซึ่งจะติดตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
ติดตามมาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมานี้ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป
บวกกับวิทยาการสมัยใหม่ทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าขึ้นตามล�ำดับ
ได้ส่งผลให้ “อายุคาดหมาย” ของคนยาวนานขึ้น จากผลการวิจัยล่าสุด
พบว่าอายุคาดหมายของคนเราไม่ได้ยืนยาวแค่ 80 ปี เท่านั้น แต่จะ
ยืนยาวไปถึง 100 ปี ในอนาคต ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ทกี่ า้ วหน้าขึน้
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สถานะด้านการออมและความเพียงพอด้านรายได้ของผู้สูงอายุ
68.7%

7.02 ล้านคน
31.3%

1.6%

21.2%

7.02 ล้านคน
20.7%

ออม

ไม่ออม

56.5%

เกินเพียงพอ

เพียงพอ

เพียงพอเป็น
บางครั้ง

ไม่พียงพอ

ที่มา: รายงานการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะท�ำการส�ำรวจทุกรอบ 5 ปี

“รายได้
หยุดนิ่ง”

แต่
“ค่าใช้จ่ายยัง
คงมีอยู่”

นั่นหมายความว่าหลังจากที่คุณเกษียณแล้วคุณจะต้อง
มีชีวิตต่อไปโดยไม่มีรายได้ไปอีกอย่างน้อย 20 ปี หรือถ้ามี
อายุถงึ 100 ปี จริงๆ คุณจะต้องใช้ชวี ติ หลังเกษียณถึง 40 ปี แล้ว
คุณจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีรายได้ที่เพียงพอ เพราะ
ในขณะที่ “รายได้หยุดนิง่ ” แต่ “ค่าใช้จา่ ยยังคงมีอยู”่ นีจ่ งึ เป็น
อีกเหตุผลที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เราต้องมาให้ความส�ำคัญในเรื่อง
ของการลงทุนเพื่อชีวิตหลังเกษียณให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
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แล้วต้องมีเงินเท่าไรหลังเกษียณถึงจะเพียงพอ?
คุณอาจจะเริ่มตั้งข้อสงสัย แต่มีวิธีคิดง่ายๆ สมมติ ให้คุณเกษียณอายุ 60 ปี แล้วคิดว่า
จะมีอายุหลังเกษียณไปอีก 20 ปี ปัจจุบันคุณใช้จ่ายเดือนละ 20,000 บาท คุณก็ควรจะมีเงิน
เตรียมพร้อมไว้รองรับชีวิตหลังเกษียณประมาณปีละ 240,000 บาท (= 20,000x12) หรือ
ควรมีเงินไว้ประมาณ 4,800,000 บาท (= 240,000x20) นี่เป็นเพียงตัวเลขสมมติให้คุณพอ
เห็นภาพคร่าวๆ เท่านั้น
แต่ข้อเท็จจริง ตัวเลขดังกล่าวอาจจะมากกว่าที่คุณคิดไว้มากเช่นกัน หากคุณคิดจะมี
เงินใช้หลังเกษียณไปอีกประมาณ 15 ปี ข้างหน้า เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของคุณในปัจจุบัน
เฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท คุณจะต้องมีเงินเก็บในวันที่เกษียณประมาณ 9,000,000 บาท
(= 50,000 x 12 x 15) นี่ยังไม่ได้รวมผลกระทบทางด้าน “อัตราเงินเฟ้อ” เข้าไป ซึ่งในวัย
เกษียณของคุณข้างหน้า เงินจ�ำนวน 50,000 บาท เท่าเดิม มูลค่าของเงินก็จะลดน้อยลงไป
กว่าในปัจจุบันแน่นอน
ตั้งเป้าดี ความเสี่ยงลด ก�ำไรไม่หดหาย
เงื่ อ นไขชี วิ ต ของแต่ ล ะคนก็ แ ตกต่ า งกั น ออกไปแต่ ก ารมี
“เป้าหมายที่ชัดเจน” จะท�ำให้เรารู้ตัว และตระหนักได้ว่าควรเริ่ม
เตรียมความพร้อมให้กับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องชีวิต
หลังเกษียณ เพราะแม้แต่ภาครัฐเองก็ยังเห็นความส�ำคัญในเรื่อง
ของการวางแผนการออมระยะยาวเพือ่ เป้าหมาย “เกษียณอายุ” จึง
ได้ให้ประโยชน์ทางภาษีเพือ่ สนับสนุนการออมเพือ่ การเกษียณผ่าน
“กองทุนรวมเพือ่ การเกษียณ (Retirement Mutual Fund : RMF)”
หรือการสนับสนุนการลงทุนระยะยาวในตลาดหุน้ ผ่าน “กองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)”  โดยให้ประโยชน์
ทางภาษีกับผู้ลงทุนก็ตาม ก็ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของการลงทุน
อย่างมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ในระยะยาวของนักลงทุนเอง

22

ลงทุนให้รวยด้วย
กองทุนรวม

การวางแผนการลงทุนของนักลงทุนเอง ซึง่ นักลงทุนจะต้องมี “เป้าหมายการเงิน”
ที่ชัดเจนในการลงทุน เพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อที่จะ
บรรลุเป้าหมายนั้นได้ในที่สุด โดยทั่วไปแล้วเป้าหมายทางการเงินสามารถแบ่งได้ตาม
ช่วงเวลาได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่

1

เป้าหมายระยะสั้น

2

เป้าหมายระยะกลาง

3

เป็นเป้าหมายทางการเงินทีต่ อ้ งการท�ำให้สำ� เร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 ปี เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ ซื้อสินค้าต่างๆ ที่มีมูลค่าสูง ท่องเที่ยว
ต่างประเทศ หรือเรียนต่อในระดับที่สูงกว่า เป็นต้น

เป็นเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการท�ำให้ส�ำเร็จภายในระยะเวลา
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เช่น การเก็บเงินดาวน์เพือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์
การเตรียมเงินเพื่อแต่งงาน เป็นต้น

เป้าหมายระยะยาว
เป็นเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการท�ำให้ส�ำเร็จภายในระยะเวลา
มากกว่า 5 ปี เช่น เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อเกษียณอายุ เป็นต้น

“เป้าหมายของคุณจะน�ำไปสูก่ ระบวนการตัดสินใจวางแผนลงทุนให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายที่วางไว้ของตัวเองด้วยเช่นกัน และการลงทุนจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย
ด้วย ไม่ใช่มเี ป้าหมายใช้เงินในระยะสัน้ แต่ไปลงทุนระยะยาว หรือมีเป้าหมายในระยะยาว
แล้วลงทุนระยะสั้นเกินไป อาจจะท�ำให้การลงทุนไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่ท�ำให้การ
ลงทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ควรจะเป็นได้เช่นกัน”
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เพื่อให้คุณสามารถมองหา “เป้าหมายการเงิน” ของตัวเองได้ดีขึ้น มีแนวคิดง่ายๆ
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ตามหลักที่เรียกสั้นๆ ว่า “SMART” ซึ่งสื่อ
ออกมาผ่านตัวอักษร ดังนี้
“S – Specific”

คือ ต้องมีความชัดเจน โดยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

“M – Measurable”

คือ สามารถวัดผลได้ โดยรู้ว่าใกล้จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือยัง

“A – Achievable”

คือ สามารถท�ำส�ำเร็จได้ โดยรู้วิธีการว่าท�ำอย่างไรถึงบรรลุเป้าหมายนั้นๆ

“R – Realistic”

คือ สามารถบรรลุผลได้ โดยสามารถท�ำเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงๆ

“T - Time-bound”

คือ มีก�ำหนดเวลาที่แน่นอนและชัดเจน

เป็น “เป้าหมายการเงิน” ตามหลักของ “SMART” ซึ่งน่าจะช่วยให้คุณมองเห็น
เป้าหมายการเงินในชีวิตของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เพราะหากลงทุนไปโดยไม่รู้ว่าเป้าหมาย
คืออะไร ก็อาจจะท�ำให้คุณกลัวได้เพราะไม่ได้คิดวางแผนเอาไว้ก่อน แต่ถ้าคุณได้คิด
วางแผนทางการเงินไว้ก่อนแล้วทั้งในระยะสั้น-กลาง-ยาว ก็จะท�ำให้คุณไม่ไขว้เขว
ออกไปจากเป้าหมายการเงินที่ได้วางเอาไว้
ตัวอย่าง คุณอยากมีเงินตอนเกษียณ 10 ล้านบาท ปัจจุบันคุณมีเงินออมอยู่แล้ว
เท่าไร ออมได้เดือนละเท่าไร เหลือระยะเวลาในการลงทุนอีกนานเท่าไร เพื่อที่จะ
วางแผนในการบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้นี้ เช่น ถ้าปัจจุบนั คุณอายุ 30 ปี เหลือเวลาท�ำงาน
30 ปี คุณเก็บปีละ 333,333.33 บาท หรือเก็บเดือนละ 27,777.78 บาท ไปอีก 30 ปี
จะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท ตามทีต่ งั้ ใจ (ยังไม่นบั ผลกระทบเรือ่ งอัตราเงินเฟ้อ) นีเ่ ฉพาะ
เก็บอย่างเดียวเลย แต่ถ้าคุณอายุ 50 ปี เหลือเวลาลงทุนอีก 10 ปี คุณจะต้องเก็บปีละ
1 ล้านบาท หรือเก็บเดือนละ 83,333.33 บาท ไปอีก 10 ปี จึงจะมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท
เช่นกัน
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คุณก็ต้องมาดูแล้วว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่ การเริ่มต้นออม
ก่อนย่อมจะดีกว่า แต่ในกรณีข้างต้นคิดแบบที่คุณไม่มีต้นทุนทางการเงินเก็บเอาไว้เลย เป้า
หมายดังกล่าวคุณต้องคิดแล้วว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ถ้าระยะเวลาออม 30
ปี แล้วคุณจะออมให้น้อยกว่าเดือนละ 27,777.78 บาท คุณก็ต้องหาผลตอบแทนมาชดเชย
ซึง่ “กองทุนรวม” ก็จะก้าวเข้ามาเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ สามารถแสวงหาผลตอบแทน
จากการไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพือ่ ช่วยให้คณ
ุ บรรลุเป้าหมายทางการเงินทีไ่ ด้วาง
เอาไว้ได้เช่นกัน เป็นต้น
ที่ส�ำคัญ หากคุณกลัว “ความเสี่ยง” มากจนเกินไป ในระยะยาวแล้ว เงินออม
หรือเงินลงทุนของคุณ อาจจะโตไม่ทนั กับความต้องการใช้เงินของตัวคุณเองหลังเกษียณ
ซึ่งจะกลายเป็น “ความเสี่ยง” ของคุณในอนาคตได้ในท้ายที่สุด

“

หากคุณกลัว
“ความเสี่ยง“
มากเกินไป
มันจะกลายเป็น
“ความเสี่ยง”
ของคุณในอนาคต

“
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