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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ตอนที ่2)

ยำวนำนก็จะได้สัดส่วนทั้งหมดที่นำยจ้ำงจ่ำย

สมทบมำ และถ้ำเงนิกองทนุนีไ้ปลงทนุหรอืบรหิำร

ในส่วนที่ผู ้บริหำรประเภทที่เรำเลือกกองทุนมี

ควำมสำมำรถมำกกจ็ะท�ำให้เงนิทนุทีเ่รำสะสมเกดิ

ดอกผลขึ้นส่งผลให้เรำสำมำรถที่จะมีเงินเพิ่มขึ้น

ได้เป็นจ�ำนวนมำก

2. กองทุนประเภท RMF (Retire-

ment Mutual Fund) หรือ LTF 

(Long Term Equity Fund) 

ซึ่งมีกำรจัดต้ังกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์

หลกัทีช่ดัเจนมำก ในกำรส่งเสรมิกำรออมระยะยำว 

รวมถึงกำรมอบสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลดหย่อน

ภำษเีงนิได้ของเรำได้แล้ว โดยทัง้ 2 กองทนุนีก้เ็ป็น

ทำงเลือกที่ดีในกำรเพิ่มดอกผลให้เงินเก็บของเรำ 

เนื่องจำกเป็นกำรน�ำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ 

(หุน้) หรอืกองทนุต่ำงๆ ซึง่มกัจะได้ผลตอบแทนสงู

กว่ำดอกเบี้ยเงินฝำกทั่วไป กองทุน RMF เหมำะส�ำหรับบุคคลที่

ต้องกำรเงนิลงทนุคนืเพือ่ใช้หลงัเกษยีณ โดยสำมำรถขำยหน่วยลงทนุ

ได้เมื่ออำยุ 55 ปีขึ้นไป และ LTF ที่สำมำรถขำยหน่วยลงทุนได้เมื่อ

ครบ 7 ปีปฏิทิน

จากฉบับที่แล้วต่อ

ตัวอย่าง
กำรออมแบบกำรลงทนุในแบบต่ำงๆ 

1. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

เป็นกองทุนที่คนท�ำงำนที่มีรำยได้ประจ�ำต้องศึกษำเพื่อ 

กำรออมในกำรลงทุน เพรำะเป็นเงนิออมทีเ่รำสำมำรถหกัก่อนใช้ โดย

วัตถุประสงค์หลักของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นำยจ้ำง 

และลูกจ้ำงร่วมกันจัดตั้ง โดยลูกจ้ำงจ่ำยเงินสะสมด้วยกำรหักจำก

เงินเดือนมำเป็นเงินออมส่วนหนึ่ง ซึ่งจะท�ำให้เสมือนรำยได้ประจ�ำ

น้อยลง ส่งผลให้มีกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำน้อยลงไปด้วย 

นอกจำกน้ี ยังมีส่วนของนำยจ้ำงที่จะจ่ำยสมทบให้อีกส่วนหนึ่งโดย 

มีระยะเวลำที่นำยจ้ำงจะมอบให้เมื่อเรำท�ำงำนในองค์กรมำอย่ำง

การวางแผนชีวิตพร้อมเกษียณ
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3. กองทุนรวม (Mutual Fund) 

มรีปูแบบคล้ำยกับกองทุน LTF/RMF (ซึง่ในปี 2563 จะมกีำร

เปลี่ยนรูปแบบของ LTF เป็น SSF) ที่เรำสำมำรถที่จะกำรน�ำเงินของ

เรำไปฝำกไว้ และให้ผู้เชี่ยวชำญน�ำเงินไปลงทุนต่อ ซึ่งข้อดีของกอง

ทนุรวม คอื ในปัจจบุนัมกีองทนุรวมให้เลอืกลงทนุเป็นจ�ำนวนมำก ทัง้

กองทุนที่น�ำเงินออมของเรำมำมีควำมหลำกหลำยตำมวัตถุประสงค์

ของกำรลงทุนท้ังใน และต่ำงประเทศ และประเภทธรุกจิต่ำงๆ ขึน้กบั

กำรขอจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งมี

ควำมหลำกหลำยเพือ่กำรลงทนุในแต่ละประเภทอตุสำหกรรมทีม่อียู่

จ�ำนวนมำก โดยที่เรำสำมำรถเลือกได้ตำมใจชอบ ทั้งกองทุน

เทคโนโลย ีกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์ กองทนุเฮลท์แคร์ หรอืกองทนุ

บรษิทัยำ ซึง่ข้อดคีอืในกองทุนเหล่ำน้ีมีผู้เชีย่วชำญ และประสบกำรณ์

ในกำรบริหำรเงิน และกระจำยควำมเสี่ยงได้ดี อีกด้วย

4. การลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จัดว่าเป็นการลงทุน

ทางอ้อม

ที่ผ่ำนกำรลงทุนในรูปแบบกำรเข้ำซื้อหลักทรัพย์หรือหุ ้น 

(Stock) ซึ่งอำจจะเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำประเภทก่อน

หน้ำนี้ แต่กำรลงทุนทำงอ้อมที่มีควำมเข้ำใจควำมเสี่ยงก็จะตำมมำ

ด้วยผลตอบแทนทีส่งูขึน้ ซึง่ในปัจจบุนัมจี�ำนวนหลกัทรพัย์อยู่จ�ำนวน

มำก และหลำกหลำยประเภท ประกอบกับในปัจจุบันกำรลงทุนทำง

อ้อมนี้มีกำรออกเคร่ืองมือลดควำมเสี่ยง ที่เรียกว่ำ ตรำสำรอนุพันธ์ 

TFEX Derivative ฯลฯ ก็จะท�ำให้มีโอกำสได้ผลตอบแทนสูงขึ้นกว่ำ

เดิมในขณะที่ควำมเสี่ยงลดลง โดยกำรลงทุนในหลักทรัพย์นั้น 

ส่ิงส�ำคัญ คือ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักทรัพย์นั้น ด้วยทั้งมีกำร

วำงแผนและกำรจัดกำร ลดควำมเสี่ยงเมื่อมีผลกระทบที่อำจจะเกิด

ขึน้ในอนำคต รวมถงึกำรรูจ้กัควำมพอประมำณในตวัเอง กำรวินยัใน

กำรออมทีอ่ำจจะมกีำรใช้กำรออมท่ีเรยีกว่ำ กำรสะสมหลักทรพัย์ด้วย

กำรเพิม่จ�ำนวนหลักทรพัย์ทีม่กีำรใช้กำรลงทนุด้วยจ�ำนวนเงนิทีเ่ท่ำกนั

ในแต่ละช่วงเวลำ เช่น กำรออมในหุ้นเดือนละ 1,000 บำท เมื่อเรำ

ศึกษำถึงผลตอบแทน และควำมเสี่ยงหุ้นนั้นมำอย่ำงดีแล้ว ก็ด�ำเนิน

กำรให้ในแต่ละเดือนที่เรำมีกำรใช้เงินลงทุนเพื่อกำรรออมหุ้นนี้ก็จะ

ท�ำให้ได้จ�ำนวนหุ้นที่เรำเลือกแตกต่ำงกัน คือ ในช่วงที่หุ้นตกเงิน 

1,000 บำทเมือ่เรำซือ้กจ็ะได้จ�ำนวนหุน้มำกกว่ำในขณะทีหุ่น้ขึน้ รำคำ

หุ้นที่เรำเลือกรำคำสูงขึ้นเงิน 1,000 บำทก็จะได้จ�ำนวนหุ้นที่น้อยลง

ที่เรำเรียกว่ำ กำรท�ำ DCA (Dollar Cost Averaging) ที่นิยมออมกัน

ในกองทนุปัจจบุนั นอกจำกนีเ้รำสำมำรถน�ำมำใช้กบักำรเลอืกลงทนุ

ในหลักทรัพย์ที่เรำสนใจเองได้ ดังนั้น เรำอำจจะต้องใช้เวลำในกำร

ศึกษำพฤติกรรม และข้อมูลประเภทของหลักทรัพย์ที่เรำสนใจอย่ำง

ละเอียดถี่ถ้วน 

กำรเกษยีณจำกกำรท�ำงำนประจ�ำนัน้ ในควำมเป็นจรงิคณุก็

ยังที่จะสำมำรถมีรำยได้ต่อไปอีกได้ ถ้ำวำงแผนกำรท�ำงำนที่ดีก็จะ

ท�ำให้คุณมีรำยได้เข้ำบัญชีได้ทุกเดือนไม่ต่ำงจำกตอนที่เคยท�ำงำน

ได้ด้วย เมือ่เรำได้เงนิเป็นจ�ำนวนตำมเป้ำหมำยแล้ว กำรเกษยีณจำก

กำรท�ำงำนประจ�ำนัน้กจ็ะเกดิขึน้พร้อมทัง้กำรเพิม่พนูได้อกีด้วย จำก

ลักษณะกำรมีรำยได้เสริมทำงเลือกต่อไปนี้ จะท�ำให้คุณยังมีรำยได้

เข้ำบัญชีได้ทุกเดือนเพื่อท�ำให้ชีวิตวัยเกษียณเพิ่มควำมมั่งคั่ง จำก

1. การสร้าง Passive Income เปลี่ยนรูปแบบจำกกำรมี 

รำยได้ประจ�ำจำกกำรท�ำงำนมำเป็นกำรหำแหล่งรำยได้ในรูปแบบที่

เรำไม่ต้องลงมือท�ำงำน แต่เป็นกำรน�ำสินทรัพย์ของเรำไปลงทุนใน 

สิ่งที่เรำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เช่น กำรลงทุนในหลักทรัพย์ (เล่นหุ้น) 

หรือกองทนุ โดยพจิำรณำเลือกกำรลงทนุในหลักทรัพย์หรือกองทุนที่

มีกำรจ่ำยปันผลสม�่ำเสมอจำกประวัติผลกำรด�ำเนินงำนในอดีต 

สำมำรถน�ำมำช่วยในกำรวิเครำะห์เพือ่เลอืกลงทนุได้ โดยปรกตเิฉลีย่

กำรลงทุนในกองทุนมีควำมเสี่ยงน้อยกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์

เพรำะจำกกฎข้อบงัคบัของกองทนุในกำรกระจำยควำมเสีย่งอยู ่รวม

ทั้งข้อก�ำหนดของกำรลงทุนในแต่ลประเภทของกองทุน ซึ่งปัจจุบัน 
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ตัดสินใจลงทุนใดๆ นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย ซึ่งผู้

จดักำรกองทรสัต์ ส่วนใหญ่มคีวำมเชีย่วชำญในกำรบรหิำรอสงัหำรมิ-

ทรัพย์ และมีคุณสมบัติตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

บทบำทและควำมรบัผิดชอบหลักของผู้จดักำรกองทรสัต์ คอื 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน และก�ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุนด้วยควำม

รวดเร็ว และทันท่วงที เพื่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุน และเป็น

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย  โดยผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Prop-

erty Manager) ซึง่ท�ำงำนภำยใต้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์นัน้มหีน้ำทีจั่ดกำร 

ดูแลรักษำ และท�ำกำรตลำดทรัพย์สิน ซึ่งโดยรวมอำจจะท�ำให้ 

ผลตอบแทนโดยเฉลีย่จะต�ำ่กว่ำกำรทีเ่รำจะเลอืกลงทนุในหลกัทรพัย์

เอง (high risk high return) นอกจำกนีเ้รำกส็ำมำรถมรีำยได้จำกกำร

ปล่อยเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ บ้ำน คอนโด ทีเ่รำเลอืกซือ้มำเพือ่กำรลงทนุ 

โดยปัจจบุนัมกีำรซือ้ในหลำยโครงกำรทีม่กีำรส่งเสรมิให้มกีำรเช่ำต่อ

ได้ ท�ำให้เรำสำมำรถน�ำเงินค่ำเช่ำกลับมำเป็นค่ำผ่อนช�ำระ รวมถึง

อำจจะเป็นแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญเมื่อเรำผ่อนช�ำระหมดแล้ว ค่ำเช่ำที่

ได้จะมำเป็นรำยได้เสริมส�ำหรับชีวิตหลังเกษียณ

         

 

นิยมกันมำก คือ กองทุน REIT ที่ย่อมำจำก Real Estate Investment 

Trust หรือในภำษำไทย คือ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 

ทั้งนี้ REIT เป็นผลิตภัณฑ์กำรลงทุนทำงเลือกหน่ึงท่ีเสนอขำยให้แก่

ประชำชนทั่วไป โดย REIT เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือระดมทุน 

รปูแบบใหม่ส�ำหรับนักพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เชงิพำณชิย์ ซึง่แตกต่ำง

จำกกองทุนอสังหำริมทรัพย์ (Property Fund) เนื่องจำก REIT 

ถูกควบคุมภำยใต้มำตรฐำนที่เป็นสำกล และ REIT มีควำมยืดหยุ่น

มำกกว่ำในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สิน โดย REIT 

สำมำรถลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ ด้วย

ข้อจ�ำกัดที่น้อยกว่ำในแง่ของประเภทของทรัพย์สินที่ลงทุน 

นอกจำกนี้ REIT ยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรกู ้ยืม 

ในระดับที่สูงข้ึนเพื่อผลตอบแทนที่มำกขึ้น REIT ในประเทศไทยถูก

ก�ำกบัภำยใต้กฎเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย์ และพระรำชบญัญตัทิรสัต์เพือ่ธุรกรรมในตลำด

ทุน พ.ศ. 2550 อนึ่ง ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ REIT ที่จะ

เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยนั้น ถูกก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้ง

ทรัสต์ โดยกำรมอบหมำยให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ (REIT Manager) 

เป็นผู้บริหำรจัดกำรของ REIT และมีทรัสตี (Trustee) เป็นผู้ก�ำกับ

ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำกำร ต่อฉบับหน้าอ่าน


