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บทคัดย่อ

	 บทความนี้เสนอแนวทางในการตัดสินใจลงทุนเพื่อให้มีเงินสะสมไว้ใช้ในชีวิตยามเกษียณ	เพราะเมื่อถึงวัยเกษียณนั้น	รายได้จาก
การประกอบอาชีพจะหายไป	ในขณะที่รายจ่ายกลับตรงข้าม	 เพราะยิ่งอายุมากขึ้น	ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมากขึ้น	 เช่น	ค่าใช้จ่าย
ด้านสขุภาพ	รวมถงึราคาสนิค้าทีแ่พงขึน้ทกุวนั	หรอืทีเ่รยีกว่า	ภาวะเงนิเฟ้อ	เงนิทีไ่ด้จากกองทนุต่างๆ	เช่น	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	กองทนุ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	กองทุนประกันสังคม	กองทุนรวมอื่นๆ	ที่เราสะสมไว้	หรือเงินได้จากการประกันชีวิตที่ครบสัญญา	จึงเป็นเงิน
ก้อนสุดท้าย	ที่ส�าคัญคือเราจึงต้องออมอย่างชาญฉลาด	เพื่อให้เงินที่เราสะสมมานั้นเพิ่มขึ้นมากพอที่จะสู้กับภาวะเงินเฟ้อได้	หนทางหนึ่ง
คือการน�าเงินออมดังกล่าวไปลงทุนในทองค�า	อสังหาริมทรัพย์	หรือตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ	ได้แก่	หุ้น	อสังหาริมทรัพย์	ฯลฯ	
หรือแม้แต่การฝากเงินไว้กับธนาคาร	ทั้งนี้	การเลือกลงทุนนั้นควรต้องค�านึงถึงผลตอบแทนที่สูงพอกับภาวะเงินเฟ้อ	 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเงิน
ใช้อย่างเพียงพอ	สามารถด�ารงชีวิตบั้นปลายได้อย่างราบรื่น	มีความสุข

Abstract

 This article introduces a guideline of investment planning after retirement, the period of which marks the decrease 
of regular income and the increase of expenses. For instance, cost of health care would emerge unexpectedly. Cost of 
living would rise due to inflation. The income from various pension systems such as provident fund, government pension 
fund, social security fund, mutual fund or life insurance then becomes very important for retirees. As such, they must invest 
wisely, either in gold, properties, financiasl instrument, or bank savings by considering options that could generate high 
rate of return to enswre that they would have enough money for living their lives happily. 

	 เวลาในแต่ละวันของคนท�างานส่วนใหญ่มักหมดไปกับการท�างานจนลืมนึกถึงเรื่องของการท�าเงินให้งอกเงย	ยิ่งปล่อยให้เวลาผ่าน
ไป	ก็เหมือนกับปล่อยผลตอบแทนให้หลุดมือ	แล้วให้เงินนอนเฉยๆ	โดยไม่มีอะไรงอกงาม	คงเคยได้ยินค�าว่า	“ออมก่อน	รวยกว่า”		ยิ่ง
ออมเร็วเท่าไร	 เงินในกระเป๋าท่านก็ยิ่งพอกพูนเท่านั้น	 แต่การออมอย่างเดียวอาจจะไม่พอกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้าวของแพงขึ้นทุกวัน	
หรอืทีเ่รยีกว่าภาวะเงนิเฟ้อทีท่กุคนต้องประสบ	ดงันัน้เราต้องออมอย่างชาญฉลาดเพือ่ให้เงนิทีเ่ราสะสมมาเพิม่ขึน้มากพอทีจ่ะสูก้บัเงนิเฟ้อ
ได้	 การที่จะท�าให้เงินออมงอกเงยขึ้นนั้นทางหนึ่งก็คือ	 การน�าเงินไปลงทุนในทองค�า	 อสังหาริมทรัพย์	 หรือตราสารทางการเงินประเภท
ต่างๆ	ได้แก่	หุ้น	พันธบัตร	ฯลฯ	หรือแม้แต่การฝากเงินไว้กับธนาคารก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง	การเลือกที่จะลงทุนแบบใดนั้นควร
ต้องค�านึงถึงผลตอบแทนที่สูงพอด้วยกับภาวะเงินเฟ้อ	หรือเพื่อรองรับการมีเงินใช้อย่างเพียงพอในชีวิตวัยเกษียณ	
	 ไม่ง่ายนักที่จะตอบค�าถาม	“มีเงินออมอยู่จะน�าไปลงทุนอะไรดีที่ไม่ใช่ค้าขาย?”	แม้ว่าในปี	2554	มีทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้น	2.0-
2.75	%	 การน�าเงินฝากธนาคารนานหลายปีก็ยังได้รับผลตอบแทนต�่ากว่าเงินเฟ้อ	 จะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือกองทุนต่างๆ	 ระยะ	
เวลาสั้น	3	เดือน	6	เดือนถึงหลายปีที่มีเสนอขายออกมาจากสถาบันการเงินทุกระยะสัปดาห์	หรือจะลงทุนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุนาน	1	
ปี	ถึงอายุ		50	ปี	(ยาวนานเป็นประเทศที่	4	ของโลก)	ที่ออกมาเมื่อปลายเดือนมีนาคม	2554	จ�านวนหลายหมื่นล้านบาทและขายได้หมด
เพยีงวนัเดยีว	โดยมสีถาบนัการเงนิและบรษิทัใหญ่เป็นผูซ้ือ้หลกัหรอืจะลงทนุซือ้ทองค�าแท่งหรอืจะเล่น	“Gold	Future”	กเ็ป็นความท้าทาย
กับความเสี่ยงสูง		
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ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี (โดยประมาณ) 

	 หุ้น/กองทุน	 15.5	-	20.5	%
	 ทองค�า	 10.0	-	20.0	%
	 ตราสารหนี้	 5.3	-	6.5	%
	 กองทุนตราสารหนี้	 4.0	-	5.5	%
	 พันธบัตรรัฐบาล	 3.0	-	4.8	%
	 เงินฝากธนาคาร	 2.0	-	2.7	%

	 	ไตรมาสแรกของปี	2554	บริษัทใหญ่ๆ	ต่างออกหุ้นกู้เพื่อ
ล็อคต้นทุนดอกเบี้ยขาขึ้น	คาดว่ามูลค่ารวมแล้วจะระดมได้เกิน	3	
แสนล้านบาท	 เป้าหมายขายให้นักลงทุนรายย่อยเนื่องจากตลาด
ยังมีสภาพคล่องสูง	ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร	การลงทุนในหุ้นกู้จึง
จ�าเป็นทางเลอืกหนึง่ทีบ่คุคลต้องยอมรบัความเสีย่งระดบัปานกลาง	
โดยการออมที่ลงทุนหวังผลตอบแทนสูง	 ความเสี่ยงก็จะสูง	 ผล
ตอบแทนต�่าความเสี่ยงต�่า
                                
ตัวอย่างแนวคิดในการลงทุนที่จะช่วยสร้างรายได้ ให้ตลอดชีวิต

	 การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตลอดชีวิต	 อาจเริ่มโดยกันเงิน
ส่วนหนึ่งเป็นสภาพคล่องส�าหรับ	1	ปีแรกหลังเกษียณ	เพื่อให้มีเงิน
ใช้จ่ายหมุนเวียนไปตลอด	1	ปี	ซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่าเงินฝาก	หรือ
กองทุนตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมั่นคง	และสภาพคล่องสูง	จาก
นั้นให้จัดสรรเงินออมที่หามาได้ทั้งชีวิตออกเป็น	3	ก้อน	ซึ่งรูปแบบ
การลงทุนจะค่อยๆ	 เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ		
 ก้อนแรก	เป็นการลงทนุส�าหรบั	10	ปีแรกหลงัเกษยีณ	(60-
70	ปี)	แบ่งเงินออกมา	65	%	ของเงินลงทุนที่มีอยู่โดยจะเน้นลงทุน				
สินทรัพย์ที่รับประกันผลตอบแทน	 เช่น	 เงินฝาก	 พันธบัตร	 หรือ
ตราสารหนี้ที่มั่นคงสูง	 ซึ่งสามารถลงทุนแบบขั้นบันได	 โดยการ
ก�าหนดให้ทยอยครบอายุได้	 เช่น	ลงทุนพันธบัตรอายุ	1	ปี	2	ปี				
3	ปี	....5	ปี	.....10	ปี	ซึ่งจะได้เงินลงทุนและดอกเบี้ยที่ครบก�าหนด
ในแต่ละช่วงเพื่อน�ามาใช้จ่ายในแต่ละปี	 ทั้งนี้	 ต้องศึกษาว่า
พันธบัตรที่มีขายนั้นมีรุ่นใด	อายุใดบ้าง	และจะเข้าถึงได้อย่างไร
 ก้อนที่สอง	ส�าหรับ	10	ปีที่สอง	(70-80	ปี)		แบ่งเงินออก
มา	20	%	ของเงินลงทุนที่มีอยู่	โดยจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น	เพื่อสร้างรายได้และการเติบโต	เช่น		หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาน
ดี	มีการจ่ายเงินปันผลสม�่าเสมอ	กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 ก้อนที่สาม	ส�าหรับช่วงอายุ	80	ปีขึ้นไป	แบ่งเงินออกมา		
15%	ของเงินลงทุนที่มีอยู่	โดยจะเป็นเงินลงทุนเพื่อคาดหวังให้เงิน
ลงทุนเติบโต		เอาไปลงทุนในทองค�า	หุ้น		Growth	Stock	หุ้นต่าง
ประเทศ	เป็นต้น

	 การลงทุนที่มีระยะเวลายาวนานกว่าจะมีความเสี่ยงที่ต�่า
กว่า	 คนที่เกษียณอายุแล้วจึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลาก
หลายมากกว่าแค่เงินฝาก	 พันธบัตรรัฐบาล	 แต่ต้องเน้นความ
ปลอดภัยเอาไว้ก่อน	เพราะเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ต้องรักษาเงินต้น
เอาไว้ให้ได้นานทีส่ดุ	เพราะฉะนัน้จงึไม่ควรน�าไปลงทนุในสนิทรพัย์
ที่มีความเสี่ยงในอัตราส่วนสูงมาก	เช่น	การลงทุนในหุ้นแต่ก็ควร
มีความรู้เกี่ยวกับหุ้นไว้บ้าง														

หุ้น

	 ตลาดหลักทรัพย์ของไทย	 เกิดมาแล้ว	35	 ปีมีน้อยคนที่
ประสบความส�าเร็จร�่ารวยจากการเล่นหุ้น	 นักปั่นหุ้นจ�านวนมาก
ต้องหนหีนีห้นสีงัคมมาทกุยคุทกุสมยั		เพราะคดิว่าเล่นหุน้แล้วรวย
ทุกคน		การเล่นหุ้นต้องระวังการเก็งก�าไรระยะสั้นของหุ้นปั่น	ถ้า
จะลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวควรเลือกหุ้นพื้นฐานดีเพื่อรับ
เงนิปันผลจากการประกอบกจิการและรอจงัหวะขายเมือ่มกี�าไรจาก
ผลต่างของราคาหุ้น
	 มผีูเ้ล่นหุน้จ�านวนมากเข้าสูต่ลาดหลกัทรพัย์โดยค�าชกัชวน
ของเพื่อนหรือคนที่ตนเชื่อว่าเก่งเรื่องหุ้น	 โดยไม่เคยศึกษาปัจจัย
ต่างๆ	ที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของหุ้นแต่ละกลุ่มแต่ละตัว	ดังนั้นควร
ติดตามศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ	ก่อนเข้าตลาดหุ้นอย่างน้อย	3-5	ปี	
และติดตามภาวะการขึ้นลงของหุ้นอย่างสม�่าเสมอ
	 •	ต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจ/การเงิน/การเมืองของ
ประเทศทั่วโลกและของไทย
	 •	ราคาหุ้นของอเมริกา/ยุโรป/เอเชีย/ไทย
	 •	เน้นการติดตามราคาหุ้น	ดาวโจนส์/ดาวโจนส์ล่วงหน้า
	 •	ราคาทองค�า/ทองค�าล่วงหน้า/ราคาน�้ามนัของตลาดทัว่
โลก
	 •	นโยบายการเงนิ/การคลงั	ของไทยและประเทศผูน้�าทาง
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
	 •	ภยัพบิตัทิางธรรมชาต/ิการก่อการร้าย/การเกง็ก�าไรของ
รายใหญ่	
	 •	ฯลฯ

	 ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นมีดังต่อไปนี้	
	 •	หุ้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
	 •	ซื้อหุ้นไว้ต้องนอนตาหลับ
	 •	อย่าลองของกับเจ้ามือ	(หุ้นปั่น)
	 •	วอร์แรนต์	เครื่องมือเชือดหมู	และGold	Future	มีความ
เสี่ยงสูงสุด
	 •	อย่าเป็นหมูอยู่รู	ผู้ชนะมาแล้วทุกด้านยังแพ้หุ้น
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	 •	อย่าเชื่อคนเชียร์แขก	น�้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ
	 •	ระวังหุ้นใหม่	หุ้นเน่าๆ	ต้องรู้จักคัดกรองหุ้น	“ขยะ”
	 •	มือใหม่จะเป็นหมูเพราะมีแต่ใจและเงิน!
	 •	อย่าฝากความหวังไว้กับตลาดหลักทรัพย์	อย่าหวังการ
คุม้ครองดแูลและคดิว่าการซือ้ขายหุน้จะบรสิทุธิย์ตุธิรรมและได้รบั
ความเท่าเทยีมจากการลงทนุ		ผูล้งทนุอย่าหวงัพึง่ใคร		ไม่มหีน่วย
งานใดจะปกป้อง	ทุกคนต้องพึ่งตนเองหุ้นปั่นแต่ละตัว	จะใช้ค�าว่า	
“รวย”	ยั่วยุมอมเมาหมู่มวลแมงเม่า	ซึ่งท�าได้ผลตลอดมา
	 •	ฯลฯ
	 ถ้าระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้	 อย่าเล่นหุ้น!	 หรือถ้าสนใจ
ลงทุนอย่างอื่นๆ	เช่น	ทอง	ก็ขอให้แง่คิดเกี่ยวกับทองโดยสังเขป

ทอง

	 เมือ่	50	ปีทีแ่ล้วราคาทองค�าน�า้หนกั	1	บาท	ราคา	360-400	
บาท	(น�้ามันดีเซล	80	สตางค์ต่อลิตร	น�้าดื่มโพราลิส	1	บาทต่อ
ลิตร)	ทองรูปพรรณเป็นที่นิยมมากกว่าทองค�าแท่ง	ในช่วงตรุษจีน	
ร้านค้าทองถนนเยาวราชต้องเปิดขายเวลากลางคืนติดต่อกัน	4-5	
คืน		
	 ในวันปกติในยุคนั้นร้านทองแถวเยาวราชขายดีมาก	มีคน
มารอซื้อก่อนเปิดร้าน	1-2	ชั่วโมง	ประวัติร้านทองเยาวราชเกิดขึ้น
มา	ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	5	มีร้านทองที่เก่าแก่อยู่	4	ห้าง		ต่อมาเพิ่ม
เป็น	11	 ห้าง	 และขยายสาขาและมีร้านเปิดใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	
ปัจจุบันบริเวณถนนเยาวราชและพื้นที่ใกล้เคียงมี	132	แห่ง		ค�าว่า	
“ทองเยาวราช”	 	 จึงเป็นสัญลักษณ์ของร้านทองทั่วประเทศที่มี
เยาวราชต่อท้ายชื่อร้าน
	 สมยัก่อนซือ้ขายทองในลกัษณะของทองรปูพรรณ	โดยร้าน
ขายทองจะได้ก�าไรจากค่าก�าเหน็จบาทละ	20-30	 บาท	 หรือ
ประมาณ	7-10	%	ของราคาขาย		ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ลูกค้านิยม
ซือ้ทองค�าแท่งเกบ็ไว้หรอืขายเมือ่มกี�าไร	ทองรปูพรรณขายได้น้อย
ลงมาก	 ทั้งๆ	 ที่ค่าก�าเหน็จถูกลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปลายปี	
2553	โดยทองน�้าหนักหนึ่งบาทราคา	19,000	-	20,000	บาท	ร้าน
ทองได้ค่าก�าเหน็จเพียง	300	-	400	บาท	(รวมทั้งค่าสูญเสียจากเอา
ทองแท่งมาท�าทองรูปพรรณ)	 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตทอง
รปูพรรณจะขายได้ง่ายและมกี�าไรมากกว่า	ร้านขายทองขนาดใหญ่
จะมีโรงงานอยู่ชานเมืองกรุง		ส่วนทองค�าแท่งจะได้ก�าไรจากส่วน
ต่างของการซือ้ขาย	โดยรบัซือ้เข้าร้านราคาต�า่กว่าทองแท่งในเวลา
นั้นๆ	 ซึ่งบางวันราคาผันผวนขึ้นลงหลายครั้งตามราคาตลาดโลก	
เมือ่ใดราคาทองขึน้สงูจะมผีูน้�าทองมาขาย	และเมือ่ราคาทองลดลง
จะมีผู้มาซื้อมากกว่าผู้ขาย	 ท�าให้ร้านค้าทองต้องรับภาวะความ
เสี่ยงในเรื่องก�าไร/ขาดทุน	 รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินของตลาด

โลกอย่าง	 เช่น	 หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลหลัก
เปลี่ยนไปเพียงสิบสตางค์	ภายใน	10-20		นาที	ท�าให้ราคาทอง
ผันผวน	100-200	บาท	ต่อน�้าหนักทองหนึ่งบาท	และร้านค้าทอง
จะขาดทุนทันที
	 ร้านค้าทองจะสั่งซื้อทองค�าแท่งขนาดน�้าหนัก	1	กิโลกรัม	
จากต่างประเทศด้วยราคาประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาท	 เป็น
ทองค�า	99.99%	จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ออสเตรเลีย	อัฟริกา	
ฯลฯ	และจะน�ามาปรับแปรเป็นทอง	96.5%	 โดยเพิ่มแร่เงินเข้าไป
รวมหลอม	 แล้วหล่อออกมาเป็นทองแท่งขนาดต่างๆ	10-5-2-1	
บาท	และสองสลึง	หรือหล่อเป็นรูปเหรียญต่างๆ	แล้วประทับตรา
ยี่ห้อ
 ข้อควรระวังส�าหรับผู้ลงทุนซื้อทองค�าแท่งคือ ในช่วง
ปลายปี	53	-	ต้นปี	54	มีทองค�าปลอมระบาดมากเนื่องจากราคา
ทองสงูโดยมผีูน้�าทองมาขายให้ร้านค้าทองขนาดเลก็และใช้เข้าโรง
จ�าน�าทั่วประเทศ	 การปลอมท�าโดยช่างทองที่ช�านาญ	 มีสารแร่ที่
ยากต่อการตรวจสอบน�ามาผสม	 แม้จะฝนดู	 เลื่อยดู	 เผาดู	 ก็ยัง
ผ่านการทดสอบ	ตรายีห้่อกป็ระทบัปลอม	โดยทีฮ่่องกงระบาดหนกั
มากกว่าในประเทศไทย
	 การออมทองค�าควรจะต้องได้ผลตอบแทนมากกว่าอัตรา
เงนิเฟ้อ	และควรออมไม่เกนิ	15	%	ของเงนิออมทีม่อียูแ่ละต้องศกึษา
ความเสีย่งเป็นปัจจยัส�าคญั	 เพือ่ความสะดวกและลดความยุง่ยาก
ในการออมทอง	จงึมธีรุกจิรบัเปิดบญัชอีอมทองขึน้	2	บรษิทั	 เมือ่
ต้นปี	2554	โดยผูอ้อมต้องเปิดบญัชกีบับรษิทั	และเมือ่มกีารซือ้ขาย
แต่ละครั้ง	 ทางบริษัทจะหักหรือเข้าบัญชีของลูกค้าเหมือนการซื้อ
ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์	แต่บรษิทัเป็นเจ้าของมใิช่ฐานะนายหน้า
	 นอกจากหุ้น	ทอง	แล้วก็ยังมีอีกอย่างที่น่าสนใจคือกองทุน
รวม	ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการลงทุนเพื่อการออม

กองทุนรวม

									กองทุนรวม		คือ	เครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผู้
ลงทุนหลายๆ	คน	น�าเงินลงทุนมารวมกันและมอบหมายให้บริษัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทนุทีเ่รยีกย่อๆ	ว่า	“บลจ.”	ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวาม
เชี่ยวชาญในการลงทุนและได้รับอนุญาตในการบริหารจัดการ
กองทุนรวมจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ท�าหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการเงนิลงทนุ
ก้อนนั้นให้แก่ผู้ลงทุน
	 ประเภทของกองทุนรวม	แบ่งได้		2	ประเภท		คือ
	 1.	กองทนุปิด	คอื	กองทนุทีเ่ปิดขายหน่วยลงทนุเพยีงครัง้
เดยีวและก�าหนดอายกุองทนุรวมไว้เมือ่ครบอายผุูล้งทนุจงึจะได้รบั
เงินคืน	 กองทุนรวมประเภทที่ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ
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ก�าหนดอายโุครงการ	อย่างไรกด็	ีผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน�าหน่วย
ลงทุนไปซื้อขายได้ในตลาดรองที่หน่วยลงทุนนั้นไปจดทะเบียนอยู่	
หรือบริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัท
หลกัทรพัย์ให้ท�าหน้าทีร่บัซือ้ขายหน่วยลงทนุ	หรอืทีเ่รยีกกนัว่า	“ผู้
ค้าหลักทรัพย์”	(Market	Maker)	 เป็นผู้สร้างสภาพคล่อง	 เพื่อ
เป็นการเพิม่สภาพคล่องให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุกไ็ด้	อย่างไรกด็เีพือ่
เพิ่มโอกาสในการซื้อขายหรือสร้างสภาพคล่องให้กับกองทุนปิด	
บลจ.อาจน�ากองทุนปิดไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผู้
ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์	หรือ	บลจ.	อาจแต่งตั้งผู้ค้าหลักทรัพย์เป็น		“ผู้สร้างสภาพ
คล่อง”	หรือ	Market	Maker	เพื่อท�าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปิดนั้นๆ	แทน	ซึ่งส่วนใหญ่	บลจ.	จะระบุรายชื่อ
ของ	Market	Maker	เหล่านี้ไว้ในหนังสือชี้ชวน	(ดูได้จากเว็บไซต์
ของแต่ละบลจ.)	ผู้ลงทุนสามารถค้นหารายชื่อโบรกเกอร์และผู้ค้า
หลกัทรพัย์ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจาก	ก.ล.ต.ได้จากเวบ็ไซต์ของ	ก.ล.ต.	
www.sec.or.th
	 2.	กองทุนเปิด	 คือ	 กองทุนรวมประเภทที่เปิดให้มีการ
จ�าหน่ายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ณ	ที่ท�าการของบริษัทจัดการ	
หรือโดยผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเวลาทีก่�าหนดไว้ในโครงการ	เช่น	เดอืนละครัง้	สปัดาห์ละครัง้	
หรือทุกวันท�าการ	เป็นต้น	กองทุนเปิดเป็นกองทุนที่เปิดให้ซื้อขาย
ได้ตามเวลาทีก่�าหนด	จงึสามารถซือ้ขายได้ง่ายและสะดวกกว่าหรอื
มีสภาพคล่องสูงกว่ากองทุนปิด	
	 ปัจจุบันกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุน	2	ประเภท	คือ
	 1.	กองทุนรวมทั่วไป	ได้แก่
	 	 •	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	(Equity	Fund)	เป็นกอง
ทุนที่น�าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารประเภทหุ้นทุน
	 	 •	กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้	(Fixed	Income	Fund)	
เป็นกองทนุรวมทีน่�าเงนิไปลงทนุเฉพาะในตราสารแห่งหนี	้เช่น	เงนิ
ฝาก	พันธบัตร	หุ้นกู้	เป็นต้น	โดยจะไม่ลงทุนในตราสารประเภท
หุ้นทุนเลย
	 	 •	กองทุนรวมผสม	(Mixed	Fund)	เป็นกองทุนรวมที่
น�าเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ	 โดยสัดส่วน
การลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินในของบริษัทจัดการกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ
	 2.	กองทุนรวมพิเศษ	ได้แก่
	 	 •	กองทุนรวมหน่วยลงทุน	(Fund	of	Fund)	เป็นกอง
ทุนรวมที่น�าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุน	 หรือใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

	 	 •	กองทุนรวมตลาดเงิน	(Money	Market	Fund)	เป็น	
กองทุนรวมที่น�าเงินไปลงทุนในเงินฝาก	 ตราสารแห่งหนี้	 หรือ
ทรัพย์สินอื่นตามที่ทางการก�าหนด	 ซึ่งมีก�าหนดช�าระคืนไม่เกิน				
1	ปี
	 	 •	กองทุนรวมมีประกัน		(Guaranteed	Fund)		เป็น	
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนให้บุคคลอื่นมาประกันว่าผู้ถือ
หน่วยจนครบตามระยะเวลาที่ก�าหนดจะได้รับเงินลงทุนและผล
ตอบแทนตามจ�านวนเงินที่ประกันไว้
	 	 •	กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น	(Capital	Protected	
Fund)	 เป็นกองทุนที่ให้ความคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
	 	 •	กองทุนรวมดัชนี	(Index	Fund)		เป็นกองทุนรวมที่
มนีโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลือ่นไหวของดชันรีาคาหลกั
ทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
	 	 •	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ	 (Foreign	
Investment	Fund:		FIF)		เป็นกองทุนรวมที่น�าเงินไปลงทุนในต่าง
ประเทศ

	 นอกจากกองทุนรวมตามนโยบายที่กล่าวมาแล้ว	 กองทุน
รวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนในปัจจุบันยังมีกองทุนรวมอีกหลาย
รูปแบบ	เพือ่เป็นทางเลือกให้กบัผูล้งทนุที่มวีัตถุประสงค์การลงทุน
ที่แตกต่างกัน	หนึ่งในนั้นรวมถึงกองทุนรวมแบบพิเศษที่เงินลงทุน
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก	2	ประเภท	คือ	กองทุน
รวมเพือ่การเลีย้งชพี	(Retirement	Mutual	Fund:	RMF)	และกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว	(	Long	Term	Equity	Fund:	LTF)		มีลักษณะพิเศษ
ที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป	 คือ	 เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทั้งสองประเภทจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 เช่นเดียวกับเงินลงทุน
ในกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	(Provident		Fund	:	PVD)	กองทนุบ�าเหนจ็
บ�านาญข้าราชการ	 (กบข.)	 หรือเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต	 โดยมี
เงื่อนไขว่าจะต้องลงทุนตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 ถือเป็นสิทธิ
ประโยชน์พิเศษที่ผู้ลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลตอบแทนจาก
การลงทุนเหมือนๆ	กับกองทุนรวมทั่วไป
	 อย่างไรก็ดี	เนื่องจากกองทุนรวมทั้งสองประเภทมีเงื่อนไข
การลงทุนที่ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลายประการเพื่อให้ได้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ	ี	ดงันัน้ก่อนการลงทนุผูล้งทนุควรศกึษาหนงัสอื
ชี้ชวน	 คู่มือภาษี	 และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ	 และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้ถูกต้องเสียก่อน	 เพื่อ
ให้การลงทุนในกองทุนทั้งสองประเภทนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุน
มากที่สุด						
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กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ: RMF

	 RMF	ย่อมาจากค�าว่า		Retirement	Mutual	Fund		เป็น	
กองทุนรวมประเภทหนึ่ง	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษแตกต่างจาก
กองทุนรวมทั่วไป	คือ	เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินไว้ใช้ในวัย
เกษียณที่ทางการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 แก่ผู้
ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ	 ซึ่งเป็นกองทุนที่เหมาะกับคนทุกกลุ่มที่
ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่มี
สวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณรองรับ	เช่น	ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	
รวมทั้งผู้ที่มีสวัสดิการแต่มีความประสงค์ที่จะออมเพิ่มเติมให้มาก
ขึ้น		RMF	มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุน
รวมทั่วไป	 ตั้งแต่กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต�่า	 เน้นลงทุนใน
ตราสารหนี้	เช่น	พันธบัตร	กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง	
ที่อาจผสมผสานระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน	
ไปจนถึงกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูง	เน้นลงทุนในตราสารทุน																									

เงื่อนไขของการลงทุน  RMF

	 การลงทุนใน	RMF	เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี		มี
เงื่อนไขดังนี้
	 1.	ลงทนุอย่างต่อเนือ่งทกุปี		โดยซือ้หน่วยลงทนุของ		RMF	
ไม่น้อยกว่าปีละ	1	ครั้ง	และลงทุนขั้นต�่าไม่น้อยกว่า	3	%	ของเงิน
ได้ในแต่ละปี	หรือ	5,000	บาท	(แล้วแต่ว่าจ�านวนใดจะต�่ากว่า)
	 2.	 ไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า	1	 ปีติดต่อกัน	
(ยกเว้นปีใดที่ไม่มีเงินได้ก็ไม่ต้องลงทุน	เนื่องจาก	3	%	ของเงินได้	
0	บาท	เท่ากับ	0	บาท)
	 3.	ลงทุนและถือหน่วยลงทุนจนผู้ลงทุนอายุครบ	55	 ปี	
บริบูรณ์	และมีการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก	(การนับ	5		ปีให้นับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วย
ลงทุนเท่านั้น	กล่าวคือปีใดไม่ลงทุนจะไม่นับว่ามีอายุการลงทุนใน
ปีนั้น	ๆ)	
	 หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนดังที่ได้กล่าว	ผู้ลงทุนจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีถึง	2	ทางด้วยกันคือ
ทางที่	1	เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนใน	RMF	สามารถน�าไปค�านวณ	หัก
ลดหย่อนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริง	สูงสุด
ไม่เกิน	15%	 ของเงินได้ในแต่ละปี	 โดยนับรวมกับเงินสะสมเข้า
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 (PVD)	 หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	(กบข.)	แล้วต้องไม่เกิน	500,000	บาท
	 PVD	/กบข.	+	RMF	(≤	15%	ของเงินได้)	=	≤	500000	บาท																			
   
	 หากมกีารลงทนุเกนิ	15%	ของเงนิได้	หรอืเกนิ	500,000	บาท	
เมือ่ขายคนืหน่วยลงทนุแล้วมกี�าไร	ผูล้งทนุจะต้องน�าก�าไรจากการ

ขายคนืหน่วยลงทนุ	(Capital	Gain)	นบัเฉพาะจากส่วนเงนิลงทนุ
ทีเ่กนิไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาด้วย
ทางที่	2	ก�าไรจากการขายคือหน่วยลงทุน	(Capital	Gain)	ไม่ต้อง
น�าไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา												

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว: LTF

	 LTF		ย่อมาจากค�าว่า	“Long	Term	Equity		Fund”	เป็น	
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น	 โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน	(กองทุนรวม)	ที่จะลงทุนระยะยาวใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	การเพิม่ผูล้งทนุสถาบนัดงักล่าวจะช่วยให้ตลาด
ทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ผู้ที่ลงทุนใน	LTF	 ที่เป็นบุคคล
ธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ลงทนุ	และเป็นกองทนุทีเ่หมาะกบัผูท้ีต้่องการลงทนุในหุน้ระยะยาว	
แต่อาจไม่มคีวามช�านาญเกีย่วกบัการลงทนุในหุน้หรอืไม่มเีวลา	จงึ
เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม	 ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุน	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ลงทุนได้	 นั่นก็คือลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า	5	
ปีปฏทินิ			LTF	มนีโยบายการลงทนุแบบเดยีวคอื	ลงทนุในหุน้สามญั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	65	ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยแต่ละ	LTF	อาจมีรายละเอียดที่แตก
ต่างกัน	เช่น	บาง	LTF	อาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม		SET	50	หรือหุ้น
ตามกลุม่อตุสาหกรรม	หรอืลงทนุในหุน้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควร
ก็ได้	 ขึ้นอยู่กับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของ	LTF	 กองนั้นๆ	
นอกจากนั้นกองทุนรวม	LTF	บางกองทุนยังสามารถมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลได้		ซึ่งผู้ลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
อีกก้อนหนึ่ง						

เงื่อนไขของการลงทุน LTF

	 เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 การลงทุนใน	LTF	 มี
เงื่อนไขว่า	ต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า	5	ปี	(นับตาม
ปีปฏิทิน	เช่น	เงินลงทุนแต่ละยอดที่ซื้อในระหว่างปี	2553	จะครบ
เงินไปตั้งแต่เดือนมกราคม		2557	เป็นต้นไป	และส่วนที่ลงทุนใน
ระหว่างปี	2554	กจ็ะครบเงือ่นไขตัง้แต่เดอืนมกราคม	2558	เป็นต้น
ไป)	ทั้งนี้	เงินลงทุนใน	LTF	ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	จะ
ต้องเป็นการลงทุนภายในช่วงระยะเวลาไม่เกินปี	2559	เท่านั้น
	 ดังนั้น	 หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กล่าวแล้ว	
ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีถึง	2	ทางด้วยกัน	คือ
ทางที่	1	เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนใน		LTF	สามารถน�าไปค�านวณหักลด
หย่อนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง	 สูงสุดไม่
เกิน	15	%	 ของเงินได้ในแต่ละปี	 และต้องไม่เกิน	500,000	 บาท	
และหากมีการลงทุนเกิน	15%	ของเงินได้หรือเกิน	5000,000	บาท	
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เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนแล้วมีก�าไร	ผู้ลงทุนจะต้องน�าก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน	(Capital	Gain)	นับเฉพาะจากส่วนเงินลงทุนที่เกิน
ไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
ทางที่	2	ก�าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน	(Capital	Gain)	ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา						
 
	 หลังจากที่ได้ทราบรูปแบบและเงื่อนไขการลงทุน	RMF	และ		LTF	แล้ว	จึงขอเสนอวิธีการประหยัดภาษีผ่านกองทุนรวมทั้ง	2	เพื่อ
เป็นการหว่านเพาะ	“เมล็ดพันธ์ุเงินออม”	ให้เจริญงอกงามด้วยการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ทางการก�าหนด	เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าการ
ลงทุนใน	RMF	และ	LTF	จะช่วยให้ท่านประหยัดภาษีเงินได้อย่างไร	ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นตัวเลขดังนี้

เปรียบเทียบประโยชน์ของการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ทางการจูงใจให้เก็บออมเงิน

ตัวอย่างที่	1	สมมติมีเงินได้พึงประเมินเดือนละ	30,000	บาท	เป็นโสด		ฐานภาษี	(สูงสุด)	อยู่ที่ประมาณ	10%	ออมเงินโดยลงทุนในกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพร้อยละ	5	ต่อเดือน	ไม่มีรายได้อื่น	ไม่มีประกันชีวิต	แต่อยากใช้สิทธิประโยชน์ลงทุนใน	RMF	เต็มที่	
                                                                                                                    
	 ไม่ลงทุนใน	RMF	 ลงทุนใน	RMF
	 รายได้เงินเดือนต่อปี	(30,000	X	12	เดือน)	 360,000	 360,000
 หัก	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(5%)	 18,000	 18,000																						
 หัก	ค่าใช้จ่าย	40%	แต่ไม่เกิน	60,000	บาท	 60,000	 60,000
	 	 ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้	 30,000	 30,000
	 รวมหักค่าใช้จ่าย	/	ค่าลดหย่อน	 108,000	 108,000
	 เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีก่อนลงทุน	RMF	 252,000	 252,000
	 ลงทุน	RMF	สูงสุดตามเงื่อนไขกรมสรรพากร	(15%)	 	-	 54,000
	 ดังนั้นเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีหลังหัก	RMF	 -	 198,000
	 ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย	 10,200	 4,800
         
ที่มา:	ข้อมูลบางส่วนดัดแปลงมาจากเอกสารกองทุนรวม	(2553)	โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน		RMF	เพียง		54,000	บาท	ได้ผลตอบแทนประหยัดภาษีได้ถึงปีละ	5,400	บาท		และถ้าน�าเงินที่ประหยัด
ได้	5,400	บาท	ไปลงทุนต่อ	โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ	5	ต่อปี		เป็นระยะเวลา	25	ปี		เงินจะเพิ่มถึง	18,284	บาท	เพิ่มขึ้นถึง	
3.3386	เท่า

ตัวอย่างที่	2	สมมติมีเงินได้พึงประเมินเดือนละ	30,000	บาท	เป็นโสด		ฐานภาษี	(สูงสุด)	อยู่ที่ประมาณ	10%	ลงทุนใน	ไม่มีรายได้อื่น	
ไม่มีประกันชีวิต	แต่อยากใช้สิทธิประโยชน์ลงทุนใน	LTF	เต็มที่	
	 ไม่ลงทุนใน	LTF	 ลงทุนใน	LTF
	 รายได้เงินเดือนต่อปี	(30,000	X	12	เดือน)	 360,000	 360,000
 หัก	ค่าใช้จ่าย	40%	แต่ไม่เกิน	60,000	บาท	 60,000	 60,000
	 	 ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้	 30,000	 30,000
	 รวมหักค่าใช้จ่าย	/	ค่าลดหย่อน		 90,000	 90,000
	 เงินได้สิทธิเพื่อเสียภาษีก่อนลงทุน	LTF	 270,000	 70,000
	 ลงทุน	LTF	สูงสุดตามเงื่อนไขกรมสรรพากร	(15%)	 -	 54,000
	 ดังนั้นเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีหลังหัก	LTF	 -	 216,000
	 ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย	 12,000	 6,600
        
ที่มา:	ข้อมูลบางส่วนดัดแปลงมาจากเอกสารกองทุนรวม	(2553)	โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์				
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	 	 จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน	LTF	เพียง	54,000	บาท	ได้ผลตอบแทนประหยัดภาษีได้ถึงปีละ	5,400	บาท	และถ้าน�าเงินที่ประหยัดได้	
5,400	บาท	ไปลงทุนต่อ	โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ	5	ต่อปี	เป็นระยะเวลา	25	ปี	เงินจะเพิ่มขึ้น	3.3386	เท่า	จะเป็นเงินก้อน
ถึง	18,284	บาท

ตัวอย่างที่	3	สมมติมีเงินได้พึงประเมินเดือนละ	70,000	บาท	เป็นโสด		ฐานภาษี	(สูงสุด)	อยู่ที่ประมาณ	20%	ไม่มีรายได้อื่น	ไม่มีประกัน
ชีวิต	แต่อยากใช้สิทธิประโยชน์ลงทุนใน	LTF	เต็มที่	
	 ไม่ลงทุนใน	LTF	 ลงทุนใน	LTF
	 รายได้เงินเดือนต่อปี	(70,000	X	12	เดือน)	 840,000	 840,000																												
 หัก	ค่าใช้จ่าย	40%	แต่ไม่เกิน	60,000	บาท	 60,000	 60,000
	 	 ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้	 30,000	 30,000
	 รวมหักค่าใช้จ่าย	/	ค่าลดหย่อน	 90,000	 90,000
	 เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีก่อนลงทุน	LTF	 750,000	 750,000
	 ลงทุน	LTF	สูงสุดตามเงื่อนไขกรมสรรพากร	(15%)	 -	 126,000
	 ดังนั้นเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีหลังหัก	LTF	 -	 624,000
	 ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย	 85,000	 59,800			
        
ที่มา:	ข้อมูลบางส่วนดัดแปลงมาจากเอกสารกองทุนรวม	(2553)	โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 จะเหน็ได้ว่าการลงทนุใน		LTF	จ�านวน	126,000	บาท	ได้ผลตอบแทนประหยดัภาษไีด้ถงึปีละ	25,200	บาท	และถ้าน�าเงนิทีป่ระหยดั
ได้	25,200	บาท	ไปลงทุนต่อ	โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ	5	ต่อปี	เป็นระยะเวลา	25	ปี	เงินจะเพิ่มขึ้น	3.3386	เท่า	เป็นเงินก้อน
ถึง	84,132	บาท
	 ดังนั้นการลงทุนใน		LTF	และ	RMF	นอกจากจะท�าให้ประหยัดเรื่องภาษี	ได้รับเงินปันผลแล้ว		ถ้าภาวะเศรษฐกิจของประเทศดี
เจริญรุ่งเรือง	ราคาของ	LTF	และ	RMF	ที่ซื้อก็มีราคาสูงขึ้น	ท�าให้ได้รับก�าไรจากราคาที่สูงขึ้นอีก
	 เมือ่ได้ข้อมลูต่างๆ	แล้ว	กน่็าจะเลอืกตดัสนิใจลงทนุได้	เพือ่รองรบัการมเีงนิใช้อย่างเพยีงพอในชวีติวยัเกษยีณ	และเพือ่ให้บัน้ปลาย
ชีวิตราบรื่นมีความสุขตลอดไป
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