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เม่ือกลาวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ หลายคน
มักจะเขาใจวาเปนเร่ื องที่ สลับซับซอนและยุ งยาก ทําให
ไมอยากเขาไปลงทุน หรือบางคนอาจจะมีขอสงสัยวา การนํา
เงินออมไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ จะไดรับผลตอบแทน
ดีกวา หรือมีขอแตกตางจากการออมเงินจากการฝากเงิน
ธนาคารอยางไร ดังนั้น เราจะอธิบายใหคุณรูจักและเขาใจถึง
ความสําคั ญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยที่ มี ความ
เก่ียวของกับตัวคุณ

   ชวงอายุ (Life Cycle)

เปนปจจัยสําคัญอยางแรกที่ใชในการวางแผนทางการเงิน
โดยกลุมผูมีอายุนอยและอยูในชวงเร่ิมสะสมทรัพย มักนิยม
ออมเงินเพื่อซ้ือทรัพยสิน เชน บาน รถยนต ต้ังแตเร่ิมตน
ทํางานทําใหเงินออมสวนใหญหมดไปกับการผอนชําระและ
กลายเปนหนี้สินที่รัดตัวจนไมสามารถนําไปลงทุนใหงอกเงย
ไดเลย ดังนั้น เราควรตองวางแผนการใชจายเทาที่ จําเปน
และเหมาะสมกับรายไดในชวงอายุนั้นๆ และตองทําอยางไร
เพื่อใหไดสินทรัพยนั้นมา ตลอดจนเร่ิมวางแผนทางการเงิน
ในสวนตอไป นั่นคือ การลงทุนในส่ิงที่จะสรางความม่ันคง
เพื่อเปนเงินออมหลังเกษียณอายุโดยเงินลงทุนนี้จะตองเปน
เงินสวนที่เหลือจากคาใชจายพื้นฐานตางๆ

ชวงอายุและรายไดของบุคคล แบงเปน 3 ชวงชีวิต
แบงเปน 3 ชวง คือ

1. ชวงเริ่มทํางานและสะสมทุนทรัพย
2. ชวงที่มีรายไดสูงกวารายจาย
3. ชวงใชจายเงินหลังเกษียณ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ มีความสําคัญอยางย่ิง
สําหรับการวางแผนออมเงินระยะยาว การที่ คุณเขาไปซ้ือ
หลักทรัพยในธุรกิจที่ คุณมีความเช่ือม่ันวาจะสรางผลกําไร
และความเจริญรุงเรืองตอไปในวันขางหนาจะทําใหคุณเปน
"ผูลงทุน" และมีฐานะรวมเปน “เจาของกิจการ" ในขณะเดียวกัน
ก็มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากกําไรที่ เกิดขึ้นในการทําธุรกิจนั้น
ทุกๆ ป ตราบใดที่คุณยังถือหลักทรัพยนั้นอยู

                บทนํา                บทนํา
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1. ชีวิตชวงที่เร่ิมทํางานและสะสมทุนทรัพย เปนชวงที่
รายไดนอยแตสมํ่าเสมอ รายได มักจะเพิ่ มขึ้ นตามระดับ
ความรับผิดชอบที่ สูงขึ้ น และทักษะความรู ที่ พัฒนาจาก
งานนั้นๆ

2. ชวงชีวิตที่รายไดสูงกวารายจาย เปนชวงที่ มีความ
สามารถในการหารายไดสูงสุด เนื่องจาก หนาที่การงานที่
ม่ันคงขึ้น หนี้ สินที่ เคยมีเร่ิมลดลง ทําใหมีเงินเหลือสําหรับ
การลงทุนมากขึ้น อยางไรก็ดีควรตองสํารองเงินบางสวนไวใช
ในชวงเกษียณอายุดวย

3. ชวงใชจายเงินหลังเกษียณเปนชวงที่รายไดจากการ
ทํางานนอยลงหรืออาจจะไมมีเลย แตยังคงมีภาระคาใชจาย
ในการบริโภค และคารักษาพยาบาลที่ เพิ่ มขึ้ น จึงจําเปน
ตองใช สินทรัพยที่ สะสมและลงทุนไว  หรื อเงินออมเพื่ อ
การดํารงชีวิตภายหลังการเกษียณอายุ

ดังนั้น คุณจึงควรเร่ิมออมเงินและควบคุมคาใชจาย
ของตนเองต้ังแตอยู ในวัยเร่ิมทํางาน เพื่อใหคุณมีเงินออม
ไวใชในชวงชีวิตขางหนา

จะเห็ นได ว าเ ม่ื อเข าสู วั ยศึ กษาและวั ยเกษี ยณ
คุณจะมีรายจายจะมากกวารายได แตเม่ือคุณเขาสูวัยทํางาน
คุณจะมีรายไดมากกวารายจายสวนตางที่ เหลือนั้ นก็ คือ
เงินออมนั่ นเอง เม่ื อคุณมี เงินออมแลวคุณจะนําเงินออม
ไปทําอะไรตอใหงอกเงยขึ้นมาไดนั้นก็ขึ้นอยู กับวาไลฟสไตล
ของคุณเปน แบบไหน...

   ไลฟสไตลกับการลงทุน
สามารถแบงตามการยอมรับความเส่ียงได 3 แบบ ดังนี้
1. ยอมรับความเส่ียงไดนอยคุณควรลงทุนในสินทรัพย

ที่มีความผันผวนตํ่า
2. ยอมรับความเส่ียงไดปานกลางคุณควรลงทุนแบบ

กระจายการลงทุน
3. ยอมรับความเส่ียงไดมาก คุณควรลงทุนในสินทรัพย

ที่เพิ่มมูลคาสูงในระยะ
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1. ความเสี่ ยงที่ ยอมรับไดอยูที่ ระดับนอย หรือ
Conservative

ถาคุณชอบการลงทุนที่ มีความปลอดภัยสูง ไมวาจะ
ลงทุนอะไรก็ตาม ก็ตองการเห็นเงินตนอยูครบ คุณควรกระจาย
การลงทุนไปยังสินทรัพยที่ มีความผันผวนตํ่า เชน เงินฝาก
ธนาคาร หรือกองทุนรวมพันธบัตรระยะส้ัน

2. ความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยูที่ระดับปานกลาง หรือ
Moderate

ถาคุณยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไดปานกลาง
ยอมรับความผันผวนไดในระดับหนึ่งแตตองไมมากจนเกินไป
เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได รับผลตอบแทนมากกวาเงินฝาก
ธนาคาร คุณควรกระจายการลงทุนไปยังสิ นทรัพยที่ ให
คุณไดทั้ งการเพิ่ มมูลคาได ในระยะยาวและกระแสเงินสด
ที่สมํ่าเสมอจากการลงทุน แมวาจะมีความผันผวนในระยะส้ัน
บ างก็ตาม แตกระแสเงินสดนั้ นก็ทําให คุ ณอุ นใจขึ้ นได
คุณอาจเลือกลงทุนในหุนสามัญที่จายเงินปนผลสมํ่าเสมอ
พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง หุ นกู เอกชนที่ มีอั นดับ
ความนาเช่ือถือดีๆ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก็ได

3. ความเสี่ ยงที่ ยอมรับไดอยูที่ ระดับมาก หรือ
Aggressive

ถาคุณยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไดในระดับสูง
โดยไมกังวลกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเทาใดนัก
นั่ นหมายถึง คุณมีโอกาสที่ จะได รับผลตอบแทนในระดับ
ที่สูงขึ้นดวยเชนกัน แตเพื่อความไมประมาท คุณอาจกระจาย
การลงทุนไปยังในสินทรัพยที่มีการเพิ่มมูลคาไดสูงในระยะยาว
แม วาจะมีความผันผวนในระยะส้ั นบ าง เชน หุ นสามัญ
กองทุ นรวมหุ น กองทุนรวมต างประเทศ หรื ออาจเป น
หุนกูเอกชน ก็ได

   การออมเพื่อไปสูความม่ังค่ัง
เม่ือรูไลฟสไตลในการลงทุนของตัวเองแลวก็ลองมาดู

กันวา จะออมเงินในชองทางไหนไดบาง อัตราผลตอบแทน
เปนเทาไหร

ถาคุณคิดวาการฝากเงินในธนาคารนั้นปลอดภัยที่ สุด
นั่ นก็ ไม ใชทางเลื อกที่ ดี ที่ สุ ดแล ว เพราะทางธนาคาร
แหงประเทศไทยกไดออกพระราชบัญญัติ ( พ . ร . บ .)
สถาบันประกันเงินฝาก รับประกันเงินฝาก 1 ลานบาท ตอคน
ในทุกๆบัญชี เทานั้ น สมมติวา ถาคุณฝากเงิน 100 %
ซ่ึ งเปนการออมที่ มีความเส่ี ยงนอยและในขณะเดียวกัน
อัตราผลตอบแทนก็น อยตามไปด วย คุ ณจึงควรมองหา
ชองทางอื่นๆ ในการออมการลงทุนเพื่อนําไปสูความม่ังค่ัง
ในอนาคตตอไป
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ถาเราแบงการออมจากการฝากเงินในธนาคารเพียง
อยางเดียวมาลงทุนในชองทางตางๆ เชน ลงทุนในหุน ลงทุน
ในพันธบัตรดวย โดยผลตอบแทนที่แสดงนี้เปนผลตอบแทน
เฉล่ียต้ังแตป 2542 – 2549 ซ่ึงเม่ือคํานวณแลวจะทําใหได
ผลตอบแทนรวมจะสูงถึง 3.6 %

     ทางเลือกในการลงทุนในตลาดทุน
ตลาดทุน (Stock Market)
ตลาดทุนสามารถแบงตามลักษณะการซ้ือขายหลักทรัพย

ไดเปน 2 ประเภท คือ ตลาดแรก และตลาดรอง

เม่ือคุณลงทุนในตลาดแรก หมายถึง คุณซ้ือหลักทรัพย
จากองคกร หรือบริษัทผูออกโดยตรง โดยไมผานสถาบันการเงิน
บริษัทหลักทรัพย หรือกองทุนรวมใดๆ

ตลาดรอง (Secondary market)
เปนตลาดที่ทําการซ้ือขายหลักทรัพยที่เคยทําการซ้ือขาย

ในตลาดแรกมาแลวทําใหหลักทรัพยมีสภาพคลอง สามารถ
ซ้ืองายขายคลองมากย่ิงขึ้น

- SET เปนแหลงซ้ือขายตราสารทุนและเปนชองทาง
ในการลงทุนในหุน...

- mai เปนแหล งซ้ื อขายตราสารทุนเหมือนตลาด
หลักทรัพยฯ แตมีขนาดเล็กกวาเพื่อเปดโอกาสใหกับธุรกิจระดับ
SMEs หรือธุ รกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีทางเลือก
ในการระดมทุน

- BEX เปนแหล งซ้ื อขายตราสารหนี้ ที่ เปดโอกาส
ใหนักลงทุนรายยอยเขามาซ้ือขายตราสารหนี้ที่ตนเองสนใจ

- TFEX เปนศูนยกลางในการซ้ือขายสัญญาลวงหนา
เชน SET50 Index Futures SET50 Index Options
เพื่ อให ผู ลงทุนมี เคร่ื องมือบริหารความเส่ี ยง และเปน
ทางเลือกใหมในการลงทุน...

กองทุนรวม ( Mutual Fund )
คือ โครงการลงทุนที่ ระดมเงินทุนจากผูลงทุนหลายๆ

รายมารวมกันให เป นเงิ นลงทุนก อนใหญ  แล วนําไป
จดทะเบียนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล จากนั้นก็นําเงินที่ ระดมทุน
ไดไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินประเภทตางๆ เชน
ตราสารทุน ตราสารหนี้  หรืออสังหาริมทรัพย ตามนโยบาย
การลงทุนที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขาย แกผูลงทุน ทั้งนี้
ผูลงทุนแตละรายจะไดรับ “หนวยลงทุน” (Unit Trust) ซ่ึง
บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เปนผู จัดต้ั ง
และทํ าหน าที่ บ ริ หารกองทุ นรวมให ได ผลตอบแทน
จากนั้นจึงนํามาเฉล่ียคืนใหกับผูลงทุนแตละรายตามสัดสวน
ที่ลงทุนไวในกองทุนรวมนั้นๆ
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   ชองทางการซื้อขาย
เ ม่ื อตั ดสิ นใจว าจะลงทุ นในตลาดหลั กทรั พย ฯ

แลวคุณจะตองซ้ือขายหลักทรัพยผานบริษัทนายหนาหรือ
โบรกเกอร เทานั้ น ซ่ึ งโบรกเกอรจะทําหนาที่ เปนคนกลาง
ระหวางคุณกับตลาดหลักทรัพยฯเพื่อใหบริการซ้ือขายแบบ
ครบวงจร คือ ต้ังแตกอนและหลังซ้ือขายโดยจะเปนที่ปรึกษา
และใหขอมูลที่มีประโยชนแกผูลงทุน

สวนการลงทุนผานกองทุนรวมสามารถลงทุนไดที่บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมหรือเครือขาย ธนาคารพาณิชย
และสถาบั นการเ งิ นที่ ได รั บอนุ ญาตจากสํานั กงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. เม่ือคุณเห็นประโยชนจากการลงทุน
ในชองทางตางๆ แลวคุณสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่
 http://www.osdemo.info/set


