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เปดพอรตที่ปรึกษาทางการเงิน 

 หลายทานคงเคยแอบสงสัยวา บรรดาท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูจัดการกองทุนท่ีมีหนาท่ี 
คอยใหคําแนะนําและบริหารเงินใหเรา เอาเงินเก็บสวนตัวไปลงทุนไวท่ีไหนบาง ตอไปนี้เปนสวน
หนึ่งของคําตอบครับ และนักลงทุนท่ัวไปก็สามารถนําไปปฎิบัติไดครับ 
 ประการแรก เลือกลงทุนแบบมีแตมตอทางภาษีใหเต็มสิทธิกอน อันไดแก 

-ซ้ือประกันชีวิต ท่ีใหความคุมครองเหตุการณไมคาดฝน และยังไดผลตอบแทนอีกดวย 
ท้ังนี้สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีสูงสุดไดไมเกิน 1 แสนบาทตอป   

-ลงทุนในกองทุนหุนระยะยาว (LTF) และกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุ (RMF) ท่ีใหสิทธิ
ลดหยอนภาษีสูงสุดไมเกินกองละ 5 แสนบาท และไมเกิน 15% ของรายไดท้ังป  
 -ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ดอกเบ้ียจากการกูซ้ือบาน สามารถนําไปหักลดหยอนภาษี
สูงสุดไมเกิน 1 แสนบาทตอป บานเปนสินทรัพยช้ินใหญสุดช้ินหนึ่งในชีวิต นอกจากความสุขใจท่ี
ไดเปนเจาของแลว มูลคาอสังหาริมทรัพยจะเพ่ิมขึ้นในระยะยาวอีกดวย บรรดาท่ีปรึกษาทางการเงิน
สวนใหญมองหาอสังหาริมทรัพยทําเลงามๆ เนื่องจากมูลคาจะเพ่ิมขึ้นเร็วกวา กรณีปลอยเชาก็หาผู
เชางายกวา และถาตองขายก็หาคนซ้ืองายกวาดวย 
 หากสมมติใหลงทุนใน LTF, RMF, ประกันชีวิต, และมีดอกเบ้ียซ้ือบาน เต็มเพดานท่ี
กฎหมายกําหนด จะหักลดหยอนภาษีไดสูงถึง 1.2 ลานบาท และสมมติตอไปวา ฐานภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาอัตรากาวหนาอยูท่ี 30% กรณีนี้จะประหยัดภาษีไดถึงปละ 3.6 แสนบาท (คํานวณจาก 
30% ของเงิน 1.2 ลานบาท) 
 จริงอยูท่ี LTF ท่ัวไป ผันผวน เพราะเปนกองหุนทุน จึงไมมีใครรูแนวาจะกําไรหรือขาดทุน 
อยางไรก็ดี การลงทุนระยะยาว 5 ปขึ้นไป จะชวยลดความผันผวนของผลตอบแทน กรณีท่ีมอง
ตลาดหุนแยจริง มีโอกาสเปนขาลงยาว จะเล่ียงไปลงทุนในกองทุน LTF ท่ีมีนโยบายปองกันเส่ียง
โดยใชตราสารอนุพันธ เชน 1SMART-LTF ของ บลจ. วรรณ ท้ังนี้ก็เพราะวาเปนกองทุนท่ีมี
นโยบายปดความเส่ียงหุนท้ัง 100% จึงเปนทางเลือกของผูท่ีตองการประหยัดภาษี แตไมตองการ
ความผันผวนจากการลงทุนในหุน 
 ตั้งแตป 52 เปนตนไป กองทุน LTF จะเปดโอกาสใหขาย หรือสับเปล่ียนกองทุนไดบอยขึ้น
บางกองทุนเปดใหทําไดทุกวัน บางกองทุนก็ไตรมาสละครั้งเปนตน จากเดิมทําไดเพียงปละ 2 ชวง
เทานั้น การแกกฎเกณฑนี้ทําใหท่ีปรึกษาทางการเงินมีความยืดหยุนในการปรับพอรต LTF ไดงาย
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ขึ้น เชน หากมองวา หุนถูกมากแลว ก็สับเปล่ียนจากกองทุน LTF ท่ีปดความเส่ียง มาเปนกองทุน 
LTF ท่ีมีหุนใกล 100% เพ่ือเปดโอกาสในการรับผลตอบแทนชวงตลาดขาขึ้น  
 ในทางกลับกัน หากมองวา หุนมีโอกาสลงไดอีกมาก ก็ขายกองทุน LTF ท่ีมีหุนใกล 100% 
หรือท่ีไมปดความเส่ียงขาลง (แมจะยังถือไมครบ 5 ปปฎิทินก็ตาม) จากนัน้สับเปล่ียนมาถือกองทุน 
LTF ท่ีปดความเส่ียงขาลงแทน  
 ในสวนของกองทุน RMF นั้น สามารถเลือกได 3 นโยบายลงทุน เรียงจากความเส่ียงต่ําไป
สูง อันไดแก ตราสารหนี้ตลาดเงิน ตราสารหนี ้และหุน บรรดาท่ีปรึกษาทางการเงินมักใชสิทธิเต็มท่ี 
เพราะตระหนักวา การเจียดรายได 15% ของทุกปในระหวางท่ีมีงานทํา ไวใชใน 20 ปหลังเกษียณ
นั้นถือวาไมมากเกินไปอยางแนนอน  
 เชนเดียวกับ LTF ท่ีปรึกษาการเงินจะปรับพอรต RMF เปนระยะ หากมองวา หุนถูกมาก
แลว ก็สับเปล่ียนจากกองตราสารตลาดเงินหรือตราสารหนี้ มาเปนกองหุนทุน เพ่ือเปดโอกาสใน
การรับผลตอบแทนชวงตลาดหุนขาขึ้น 
 ในทางกลับกัน หากมองวา หุนมีโอกาสลงไดอีกมาก ก็ขายกองทุน RMF ท่ีมีนโยบาย
ลงทุนในหุน จากนั้นสับเปล่ียนมาถือกองตราสารตลาดเงินหรือตราสารหนี้  
 หมายเหตุ การสับเปล่ียนกองทุน RMF สามารถทําไดกอนอายุครบ 55 ป แตตองนําเงินคา
ขายท้ังหมดจากกองทุนหนึ่ง กลับเขาไปลงทุนในกองทุน RMF อีกกองทุนหนึ่ง มิฉะนั้นอาจเสีย
ภาษีกอนโต(โปรดศึกษารายละเอียดกอนนําไปปฎิบัต ิและการโยกกองทุนอาจมีคาใชจาย) 
 สรุปวา บรรดาท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูจัดการกองทุนสวนใหญจะจัดสรรรายได 30-
50% ผานการลงทุนแบบมีแตมตอทางภาษีไมวาจะเปน  LTF, RMF, ประกันชีวิตและ
อสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางหลักประกันวา จะมีเงินพอใชในวัยเกษียณ 
 ประการท่ี 2 นอกเหนือจากการลงทุนแบบมีแตมตอทางภาษี บรรดาท่ีปรึกษาทางการเงินจะ
จัดสรรเม็ดเงินสวนท่ีเหลือกระจายออกไปยังกองทุนตราสารหนี้ตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุน และ
ทางเลือกอ่ืน เชน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทองคํา และสินคาโภคภัณฑอ่ืน ท้ังนี้น้ําหนักการ
ลงทุนจะขึ้นอยูกับความสามารถและความพอใจท่ีจะรับความเส่ียง ระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจน
ขอจํากัดในการลงทุน  
 ฟงดูก็คลายๆ กับท่ีเรารู เพียงแตจะมีมิติการกระจายการลงทุนท่ีหลากหลายกวา ท้ังในแง
ของสินทรัพย (Asset Class) ภูมิศาสาตร อุตสาหกรรม และสไตสการบริหาร กลาวคือ  
 ในเชิงภูมิศาสาตร อาจเลือกกองทุนท่ีลงทุนเฉพาะในสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน ไทย หรืออิเมอรจิ้ง
มารเกต หรือ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) เปนตน 
 ในเชิงอุตสาหกรรม อาจเนนลงทุนในกองทุนหุนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน หรือหุนท่ี
เกี่ยวกับน้ํา เทคโนโลยี หรือแมกระท่ังหุนท่ีเปนเจาของแบรนดหรูๆ เปนตน  
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 ในสวนของตราสารหนี้ อาจเนนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้เอกชนท่ีได 
Investment Grade คือท่ีไดอันดับเครดิตตั้งแต BBB- ขึ้นไป หรืออาจไมลงทุนในหุนกูท่ีออกโดยบาง
หมวดอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมวา กระแสเงินสดจะถูกกระทบอยางรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําเปนตน  

สําหรับสไตสการบริหารเงินทุน อาจแบงไดกวางๆ เปน 2 ประเภท อันไดแก Passive 
Management Style และ  Active Management Style  

ในสวนของ Passive Management Style ผลตอบแทนจะเกาะไปกับดัชนี ท่ีใชวัด
ผลตอบแทน เชน SET50 Index เปนตน ขอดีคือคาบริหารจัดการกองทุนจะถูกกวา และไมตองอาศัย
ฝมือของผูจัดการกองทุนมากนัก  

ในสวนของ  Active Management Style ผลตอบแทนจะขึ้นอยูกับฝมือของผูจัดการกองทุน 
ผลตอบแทนอาจดีกวาหรือแยกวาดัชนีอางอิงก็ได แตคาบริหารจัดการจะแพงกวา  

บรรดาท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูจัดการกองทุนตระหนักดีวา ไมมีใครเกงตลอดกาล 
ดังนั้นหากเปนเม็ดเงินสําหรับการเทรดหรือลงทุนส้ันๆ ท่ีอาศัยเกาะไปกับตลาดหุนขาขึ้น มักใสเงิน
กับกองทุนท่ีเปน Passive เนื่องจากตนทุนในการเขาออกจะต่ํา และม่ันใจไดวา ผลตอบแทนจะเกาะ
ไปกับดัชนีอางอิง นอกจากนั้นอาจใชเงินอีกสวนหนึ่งเลือกลงทุนในหุนโดยตรงท่ีคาดวา จะโดด
เดนเปนพิเศษ 

สวนการลงทุนระยะยาวนั้น ยังนิยมกองทุนท่ีมีสไตส Active เนื่องจากสามารถเลือกเฟน
เฉพาะกองทุนท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงบนความเส่ียงท่ีใกลเคียงกัน  

นอกจากนั้นยังอาจเลือกเนน Value Stock หรือ Growth Stock บางอาจใหความสําคัญกับ
ขนาดของหุนวา เปนหุนใหญ กลาง หรือเล็ก 

ในสวนของการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้นั้น สวนใหญมองวา อัตราดอกเบ้ียไดผานจุด
ต่ําสุดไป 
แลว แมจะไมปรับขึ้นเร็ว แตไมเหมาะกับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากเม่ือเศรษฐกิจเรงตัวขึ้นอาจ
เปนในอีก 2-3 ป ขางหนา Bond Yield ท่ีกระดกขึ้น อาจสรางผลขาดทุนใหกับผูถือตราสารหนี้ระยะ
ยาว  

ในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียต่ําติดดิน  ยังมีทางเลือกท่ีนาสนใจคือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ท่ีใหผลตอบแทนเงินปนผลเฉล่ียกวา 10% และหลายกองทุนยังมีโอกาสไดสวนตางราคาอีกดวย 
ปกติผลตอบแทนจากกองทุนอสังหาริมทรัพยจะประเมินจาก Bond Yield ของพันธบัตร 10 ป และ
บวกความเส่ียงขึ้นไปอีก 4-5% ซ่ึงหมายวา ควรจะอยูท่ีราว 8-9% เทานั้น  

ท้ังนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทสิทธิการเชาควรใหอัตราผลตอบแทนจากเงินปน
ผลสูงกวาของประเภทท่ีไดความเปนเจาของ เนื่องจากประเภทแรกไมไดเงินตนคืน ขณะท่ีประเภท
หลังมีโอกาสไดกําไรจากมูลคาอสังหาริมทรัพยท่ีจะเพ่ิมขึ้นในระยะยาว  
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นอกจากนั้น ยังมีทางเลือกอ่ืนเชน กองทุนรวมทองคํา หรือสินคาโภคภัณฑอ่ืนๆ โดยรวม
แลว การลงทุนในทางเลือกอ่ืนอาจมีไดถึง 10% ของพอรตการลงทุน 

โดยสรุป บรรดาท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูจัดการกองทุนจะเลือกลงทุนแบบมีแตมตอทาง
ภาษีกอน เงินสวนท่ีเหลือจะถูกจัดสรรออกไปยังสินทรัพยท่ีหลากหลาย เพ่ือกระจายความเส่ียง 
ท้ังนี้จะมีการวัดผลตอบแทนและความเส่ียงสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับพอรตเปนระยะ หัวใจของการ
บริหารอยูท่ี Asset Allocation ครับ  

ปใหมนี้อยาลืมใหของขวัญตัวเอง ดวยการออมเงินใหตัวคุณเอง เพ่ือจะเดินสูเปาหมายมี
อิสรภาพทางการเงินกอนวัยเกษียณ  พบกันใหมปหนาครับ 
 
 

 


