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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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บทที ่5 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล                           ตช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่
 5.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
   5.2 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 5.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 
แนวคดิ 

1.  การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยง
ของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้  

2. การวางแผนการลงทุนมีความส าคัญมากเพราะเป้าหมายของการวางแผนการเงินในหลาย ๆ เป้าหมาย
ต้องการ การวางแผนทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต้องการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ต้องการใช้เงินเป็นจ านวนมากและเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการวาง
แผนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น การวางแผนการลงทุน
เพื่อการศึกษาของบุตร การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ  

3.  กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของ
บุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและ
น าเสนอแผนการลงทุน 5) การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน  

4. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล อาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะสั้น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลางและการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

 
วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
2.  อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
3.  อธิบายกระบวนการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
4.  น าแนวคิดไปใช้ในการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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   5.2 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 5.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 
แนวคดิ 
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วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเส่ียง
ของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้  

2. การวางแผนการลงทุนมีความส าคัญมากเพราะเป้าหมายของการวางแผนการเงินในหลาย ๆ เป้าหมาย
ต้องการ การวางแผนทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต้องการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ต้องการใช้เงินเป็นจ านวนมากและเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการวาง
แผนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การวางแผนการลงทุน
เพื่อการศึกษาของบุตร การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ  

3.  กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของ
บุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและ
น าเสนอแผนการลงทุน 5) การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน  

4. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล อาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะสั้น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลางและการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

 
วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
2.  อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
3.  อธิบายกระบวนการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
4.  น าแนวคิดไปใช้ในการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 
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จากภาพที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า การวางแผนการลงทุน ควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ส่วนที่เหลือจึงถือว่าเป็นเงินออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันที่เราต้องการเก็บไว้ สะสมไว้
เพื่อที่จะมีไว้ใช้จ่ายในอนาคต คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไว้ในธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์ 
แต่ถ้าในตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี (เงินเฟ้อคือ ภาวะที่ระดับสินค้าปรับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มูลค่าของเงินที่ถืออยู่ด้อยค่าลง) และดอกเบี้ ยที่ได้รับจากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มในแต่ละปี สุดท้ายเงินที่เรามีอยู่ก็มีมูลค่าที่แท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์ ดังนั้นการ
น าเงินไปลงทุนจึงเป็นความพยายามในการสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเงินเฟ้อ และยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงยสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในช่วงที่ท างาน ทุกคนก็ยัง
ต้องมีภาระภาษีที่ต้องช าระซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง  แต่หากมีการลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท เช่น 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund: LTF) โดยบุคคลนั้นสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวม 2 ประเภทนี้ ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาประจ าปีได้ 
วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี และยังเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่าเป็นการวางแผน
การเงินด้านภาษี และการออมเพื่อการลงทุนและการเกษียณ การวางแผนประกันคือการปกป้องทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ 
การซื้อประกันจึงเป็นการผ่องถ่ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความพยายามในความเสี่ยงที่จะเกิดกับทรัพย์สิน ชีวิต สุขภาพ 
หรือรายได้ของผู้วางแผน เพื่อไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะเหตุนี้บุคคล
จึงควรวางแผนท าประกันภัยหรืออาจซื้อประกันแบบควบการลงทุนเพื่อประโยชน์จากการลงทนุระยะยาว เช่น เพื่อการ
เกษียณ หรือมรดก เป็นต้น การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ เป็นการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อน าเงินที่ออม
หรือสะสมในวันนี้น าไปใช้ในช่วงวัยหลังเกษียณ เพราะหลังเกษียณบุคคลอาจไม่สามารถหารายได้มากเท่ารายได้ในวัย
ก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ยิ่งบุคคลสามารถวางแผนเกษียณ
ได้เร็วมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วข้ึน ส าหรับการวางแผนมรดก ก็เป็นการวางแผนจัดการ
ทรัพย์สินของบุคคลหลังการจากไป เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่มีการเปลี่ยนมือไปให้กับบุคคลที่ต้องการ  

 
1. ความหมายของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
สามารถรับได้  

การลงทุนคือการน ากระแสเงินสดส่วนเกินหรือการน าเงินออมไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนที่ดี อย่างน้อยก็ควรจะให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ การลงทุนส่วนบุคคล
สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การฝากธนาคาร การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล การซ้ือหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนหรือของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อรับดอกเบี้ย การลงทุนในกองทุนรวมในสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ การลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินปันผลหรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเอกชน หรือ         

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

จากภาพท่ี 5.1 จะเห็นได้ว่า การวางแผนการลงทุน ควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ส่วนที่เหลือจึงถือว่าเป็นเงินออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันที่เราต้องการเก็บไว้ สะสมไว้
เพื่อที่จะมีไว้ใช้จ่ายในอนาคต คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไว้ในธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์ 
แต่ถ้าในตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี (เงินเฟ้อคือ ภาวะที่ระดับสินค้าปรับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มูลค่าของเงินที่ถืออยู่ด้อยค่าลง) และดอกเบี้ ยที่ได้รับจากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มในแต่ละปี สุดท้ายเงินที่เรามีอยู่ก็มีมูลค่าที่แท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์ ดังนั้นการ
น าเงินไปลงทุนจึงเป็นความพยายามในการสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเงินเฟ้อ และยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงยสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในช่วงที่ท างาน ทุกคนก็ยัง
ต้องมีภาระภาษีที่ต้องช าระซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง  แต่หากมีการลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท เช่น 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund: LTF) โดยบุคคลนั้นสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวม 2 ประเภทนี้ ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาประจ าปีได้ 
วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี และยังเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่าเป็นการวางแผน
การเงินด้านภาษี และการออมเพื่อการลงทุนและการเกษียณ การวางแผนประกันคือการปกป้องทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ 
การซื้อประกันจึงเป็นการผ่องถ่ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความพยายามในความเสี่ยงที่จะเกิดกับทรัพย์สิน ชีวิต สุขภาพ 
หรือรายได้ของผู้วางแผน เพื่อไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะเหตุนี้บุคคล
จึงควรวางแผนท าประกันภัยหรืออาจซื้อประกันแบบควบการลงทุนเพื่อประโยชน์จากการลงทนุระยะยาว เช่น เพื่อการ
เกษียณ หรือมรดก เป็นต้น การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ เป็นการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อน าเงินที่ออม
หรือสะสมในวันนี้น าไปใช้ในช่วงวัยหลังเกษียณ เพราะหลังเกษียณบุคคลอาจไม่สามารถหารายได้มากเท่ารายได้ในวัย
ก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ยิ่งบุคคลสามารถวางแผนเกษียณ
ได้เร็วมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วข้ึน ส าหรับการวางแผนมรดก ก็เป็นการวางแผนจัดการ
ทรัพย์สินของบุคคลหลังการจากไป เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่มีการเปลี่ยนมือไปให้กับบุคคลที่ต้องการ  

 
1. ความหมายของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
สามารถรับได้  

การลงทุนคือการน ากระแสเงินสดส่วนเกินหรือการน าเงินออมไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนที่ดี อย่างน้อยก็ควรจะให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ การลงทุนส่วนบุคคล
สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การฝากธนาคาร การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้ ของบริษัทเอกชนหรือของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อรับดอกเบี้ย การลงทุนในกองทุนรวมในสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ การลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินปันผลหรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเอกชน หรือ         
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ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ผู้ลงทุนควรที่จะคาดการณ์ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร  แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าทุก
การลงทุนมีความเสี่ยง ความเสี่ยงของการลงทุนจะมีมากหรือน้อยนั้นก็แตกต่างกันตามประเภทของสินทรัพย์และ
ระยะเวลาที่น าเงินไปลงทุน  

ในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่จะลงทุนล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงด้านเดียว 
บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงในหลายด้าน ดังนั้นผู้ลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ 
และควรตั้งระยะเวลาการลงทุนในสินทรัพย์นั้นว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไรด้วย ส าหรับความเสี่ยงของการลงทุนมี
หลายประเภท เช่น  

 
 

ภาพที ่5.2 ความเส่ียงด้านต่าง ๆ รอบด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 

1) ความเส่ียงด้านเครดติ หรือความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ  

(1) อัตราดอกเบีย้ ในกรณีอัตราดอกเบี้ยก าลังเป็นขาขึน้ท าให้ตราสารทางการเงินทีผู่้ลงทุนถือจะได้
อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่  

(2) อัตราเงินเฟ้อ จะมีผลต่อผลตอบแทนในสนิทรัพย์ทีไ่ปลงทนุ ถ้าเงินเฟ้อมีอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทน
ที่ได้รับก็จะท าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเสื่อมค่าลงไปด้วย 

3) ความเส่ียงด้านราคาตลาด เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการปรบัลดของราคาในสินทรัพย์ที่ลงทนุ เช่นในตรา
สารหนี้จะมผีลลบเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มขึ้น ท าให้ตราสารหนี้ที่ถือครองมีราคาตลาดที่ลดลง  

4) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศและในสกุลเงินต่างประเทศมีการ
ปรับตัวลดลง ท าให้เกิดการลดค่าในสินทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ผู้ลงทุนควรที่จะคาดการณ์ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร  แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าทุก
การลงทุนมีความเสี่ยง ความเสี่ยงของการลงทุนจะมีมากหรือน้อยนั้นก็แตกต่างกันตามประเภทของสินทรัพย์และ
ระยะเวลาที่น าเงินไปลงทุน  

ในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่จะลงทุนล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงด้านเดียว 
บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงในหลายด้าน ดังนั้นผู้ลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ 
และควรตั้งระยะเวลาการลงทุนในสินทรัพย์นั้นว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไรด้วย ส าหรับความเสี่ยงของการลงทุนมี
หลายประเภท เช่น  

 
 

ภาพที ่5.2 ความเส่ียงด้านต่าง ๆ รอบด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 

1) ความเส่ียงด้านเครดติ หรือความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ  

(1) อัตราดอกเบีย้ ในกรณีอัตราดอกเบี้ยก าลังเป็นขาขึน้ท าให้ตราสารทางการเงินทีผู่้ลงทุนถือจะได้
อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่  

(2) อัตราเงินเฟ้อ จะมีผลต่อผลตอบแทนในสนิทรัพย์ทีไ่ปลงทนุ ถ้าเงินเฟ้อมีอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทน
ที่ได้รับก็จะท าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเสื่อมค่าลงไปด้วย 

3) ความเส่ียงด้านราคาตลาด เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการปรบัลดของราคาในสินทรัพย์ที่ลงทนุ เช่นในตรา
สารหนี้จะมผีลลบเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มขึ้น ท าให้ตราสารหนี้ที่ถือครองมีราคาตลาดที่ลดลง  

4) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศและในสกุลเงินต่างประเทศมีการ
ปรับตัวลดลง ท าให้เกิดการลดค่าในสินทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
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5) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ า ยากต่อการเปลี่ยนมือหรือ
จ าหน่าย เช่น การลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ที่มีก าหนดช่วง
ระยะเวลาการลงทุน 

6) ความเส่ียงจากการจัดการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารกิจการน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่น าเสนอ หรืออาจมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารท าให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง 

การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง แม้จะเป็นการฝากเงินกับธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ คือได้
ดอกเบี้ยจากเงินฝากน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประเทศไทยเร่ิมน าระบบคุ้มครองเงินฝากอย่างเต็มรูปแบบมา
ใช้ การคุ้มครองผู้ฝากเงินตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการคุ้มครองเงินฝาก       
ผู้ฝากแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงินในจ านวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญในการลงทนุ การลงทุน
ในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนได้หลากหลายประเภท เพราะกองทุนมีการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยังถูกควบคุมและมีข้อ
ปฏิบัติที่ดูแลโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติและลงทุนตามที่ได้ชี้แจงลงในหนังสือ   
ชี้ชวนการลงทุน การลงทุนในกองทุนหนึ่ง ๆ อาจมีความเสี่ยงหลาย ๆ ความเสี่ยงพร้อม ๆ กัน เช่น กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่ไปลงในต่างประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์ (หุ้น) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การลงทุนเป็นเงินบาท ซึ่งต้องไปแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลอื่นที่กองทุนนั้นบริหารจัดการ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้หรือ
อาจจะเสียผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะมีความเสี่ยง
จากราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน และความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เพราะในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าการซื้อ
ขายที่ไม่มากในแต่ละวัน  

    นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรท าการจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งก็คือการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ 
ประเภท โดยผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีความเสี่ยงเฉพาะสินทรัพย์และมีความผันผวน            
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนคือการจัดแผนการลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงจาก
การลงทุนในสินทรัพย์เพียงสินทรัพย์เดียว การจัดพอร์ตการลงทุนยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สินทรัพย์ที่เราไปลงทุนและยังสามารถวางเปา้หมายผลตอบแทนจากการลงทุนให้มีความความชดัเจนและเป็นไปได้เพิ่ม
มากขึ้น การจัดพอร์ตการลงทุนสามารถก าหนดได้ว่าเพื่อบริหารผลตอบแทนหรือจัดการความผันผวน ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายทางการลงทุน ถ้าเป้าหมายของการลงทุนมีความส าคัญ หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นควรจัดพอร์ตเน้น
ความมั่นคงของเงินลงทุนมากกว่าเน้นผลตอบแทน แต่ถ้ามีระยะเวลาลงทุนยาวนาน (มากกว่า 10 ปี) ควรจัดพอร์ตที่
เน้นผลตอบแทนมากกว่าเน้นความมั่นคงในระยะสั้น 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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5) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ า ยากต่อการเปลี่ยนมือหรือ
จ าหน่าย เช่น การลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ที่มีก าหนดช่วง
ระยะเวลาการลงทุน 

6) ความเส่ียงจากการจัดการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารกิจการน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่น าเสนอ หรืออาจมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารท าให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง 

การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง แม้จะเป็นการฝากเงินกับธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ คือได้
ดอกเบี้ยจากเงินฝากน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประเทศไทยเร่ิมน าระบบคุ้มครองเงินฝากอย่างเต็มรูปแบบมา
ใช้ การคุ้มครองผู้ฝากเงินตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการคุ้มครองเงินฝาก       
ผู้ฝากแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงินในจ านวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญในการลงทนุ การลงทุน
ในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนได้หลากหลายประเภท เพราะกองทุนมีการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยังถูกควบคุมและมีข้อ
ปฏิบัติที่ดูแลโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติและลงทุนตามที่ได้ชี้แจงลงในหนังสือ   
ชี้ชวนการลงทุน การลงทุนในกองทุนหนึ่ง ๆ อาจมีความเสี่ยงหลาย ๆ ความเสี่ยงพร้อม ๆ กัน เช่น กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่ไปลงในต่างประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์ (หุ้น) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การลงทุนเป็นเงินบาท ซึ่งต้องไปแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลอื่นที่กองทุนนั้นบริหารจัดการ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้หรือ
อาจจะเสียผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะมีความเสี่ยง
จากราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน และความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เพราะในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าการซื้อ
ขายที่ไม่มากในแต่ละวัน  

    นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรท าการจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งก็คือการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ 
ประเภท โดยผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีความเสี่ยงเฉพาะสินทรัพย์และมีความผันผวน            
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนคือการจัดแผนการลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงจาก
การลงทุนในสินทรัพย์เพียงสินทรัพย์เดียว การจัดพอร์ตการลงทุนยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สินทรัพย์ที่เราไปลงทุนและยังสามารถวางเปา้หมายผลตอบแทนจากการลงทุนให้มีความความชดัเจนและเป็นไปได้เพิ่ม
มากข้ึน การจัดพอร์ตการลงทุนสามารถก าหนดได้ว่าเพื่อบริหารผลตอบแทนหรือจัดการความผันผวน ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายทางการลงทุน ถ้าเป้าหมายของการลงทุนมีความส าคัญ หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นควรจัดพอร์ตเน้น
ความมั่นคงของเงินลงทุนมากกว่าเน้นผลตอบแทน แต่ถ้ามีระยะเวลาลงทุนยาวนาน (มากกว่า 10 ปี) ควรจัดพอร์ตที่
เน้นผลตอบแทนมากกว่าเน้นความมั่นคงในระยะสั้น 
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ภาพที ่5.3 อตัราผลตอบแทนระยะยาวและความผนัผวนของราคาสินทรัพย์เพือ่การลงทุนประเภทต่าง ๆ 

ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 
ความเสี่ยงในการลงทุนมักสะท้อนอยู่ในรูปของความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาด หากราคาสินทรัพย์ที่

ไปลงทุนมีความผันผวนน้อยก็เสี่ยงน้อยหากความผันผวนมากก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ดังนั้นจึงนิยม            
วัดความเสี่ยงของการลงทุนที่อัตราความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและความ
ผันผวนแตกต่างกันไปจึงให้ผลตอบแทน (Return) และความเสี่ยง (Risk) ที่แตกต่างกันไปด้วย นอกจากนี้ในการลงทุน
ยังต้องพิจารณาความเสี่ยงอื่นที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วย  

   การจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดี ไม่ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดเพียงอย่างเดียว แต่
ควรกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทของสินทรัพย์ ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) 
คือการจัดน้ าหนักที่จะลงทุนในแต่ละสินทรัพย์จึงมีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งหลังจากการจัดพอร์ตการลงทุนและลงทุน
ไประยะเวลาหนึ่งก็ควรจะทบทวนพอร์ตการลงทุน (Rebalance) ว่ายังเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่วางไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนหรือไม่ หรืออาจจะมีการปรับพอร์ตตามความสามารถเพื่อรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 

 กล่าวโดยสรุปการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนและผล
การด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนจึงต้องตัดสินใจให้
รอบคอบก่อนการลงทุนทุกคร้ัง 
 
2. ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

การลงทุนส่วนบุคคลนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าจะให้ประสบความส าเร็จในเป้าหมายทางการเงินนั้นต้อง
จัดการวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ด้วย การวางแผนการลงทุนมีหลากหลายวิธี ดังนั้น
บุคคลจึงจ าเป็นต้องสามารถเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน ประเมินความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน พร้อมทั้งปฏิบัติและ
ทบทวนแผนการลงทุนเป็นระยะ ๆ  
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ส�ำหรับประโยชน์ของกำรวำงแผนกำรลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  
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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  
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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่5.2  
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
  

กระบวนการการวางแผนการลงทุน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของ
บุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและน าเสนอแผนการ
ลงทุน 5) การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังภาพที่ 
5.4  

 

ภาพที ่5.4 กระบวนการวางแผนการลงทุน 

1. การวเิคราะห์เป้าหมายของบุคคล 
การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคลเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการวางแผนการลงทุน ในบทนี้จะกล่าวถึง

ตัวแทนประกันชีวิตที่ท าหน้าที่ช่วยวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าบุคคลที่ต้องการวางแผนการลงทุน  กล่าวคือลูกค้า
จะต้องก าหนดเป้าหมายการลงทุน พร้อมทั้งต้องประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในกรณีที่สินทรัพย์ที่ไปลงทุนมีความ 
ผันผวน ตลอดจนระยะเวลาที่คาดว่าจะไปลงทุน ทั้งนี้ระยะเวลาในการลงทุนจะมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะได้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของกิจการที่เพิ่งเร่ิมต้นธุรกิจ สภาพคล่องส่วนบุคคลที่มีอยู่
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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อาจจะต้องน าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ จึงท าให้บุคคลนั้นขาดสภาพคล่อง เป้าหมายของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความไม่
แน่นอนเท่าบุคคลที่ท างานประจ ามีความมั่นคงของรายได้ เป็นต้น 
 
2. การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 

การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมายเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าบุคคล เพื่อใช้
วางแผนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ (สมุดเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สถานะการถือครองกองทุนประเภทต่าง  ๆ ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน 
สัญญาการกู้ยืมเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกัน 
กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันภัย  
 รูปแบบของการวางแผนและเป้าหมายการลงทุน มีความแตกต่างกันดังนี้ 

1) ต้องการให้เงินลงทุนไม่สูญหาย หรือลดลง (Capital Protection) ส าหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้
น้อยหรืออาจไม่ได้เลย ก็ควรวางแผนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ า แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก็
จะไม่สูงมากด้วยเช่นกัน เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เป็นต้น 

2) ต้องการรายได้ประจ าจากการลงทุน (Current Income) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพ ก็ควรแนะน าการลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการลงทุนใน
รูปแบบนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงถึงความเสี่ยงต่ า เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 

3) ต้องการท าก าไรจากการลงทุน (Capital Appreciation) ส าหรับลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับการท าก าไรเป็น
หลัก แนวทางการลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบนี้จึงต้องสามารถยอมรับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาในการลงทุนได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นต้น 

4) ต้องการผลตอบแทนรวม (Total Return) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถรับความเสี่ยง
ได้ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับผลตอบแทนรวมจากกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเภทที่ลงทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลก าไร หรือขาดทุนชดเชยกันไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังคงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวมที่ดี การลงทุนจึงควร
เลือกลงทุนแบบผสมกันระหว่างหลักทรัพย์ที่ท าก าไร หลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจ า และหลักทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยให้
สัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดความเสี่ยงโดยที่ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถยอมรับได้ 

การก าหนดระยะเวลาของเป้าหมาย โดยมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงของระยะเวลา เช่น ระยะสั้น คือ
เป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายใน 3 ปี ระยะปานกลางคือเป้าหมายท่ีต้องการให้ประสบความส าเร็จ
ภายใน 5-10 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายในระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นต้น การ
ก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดของเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งจ านวนเงินที่ต้องการ ระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น 
ต้องการซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ตอนอายุ 45 ปี หรือต้องการมีรายได้อ่ืน ๆ (Passive Income) เดือนละ 50,000 บาท 
ตอนอายุ 50 ปี เป็นต้น 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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อาจจะต้องน าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ จึงท าให้บุคคลนั้นขาดสภาพคล่อง เป้าหมายของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความไม่
แน่นอนเท่าบุคคลที่ท างานประจ ามีความมั่นคงของรายได้ เป็นต้น 
 
2. การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 

การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมายเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าบุคคล เพ่ือใช้
วางแผนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ (สมุดเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สถานะการถือครองกองทุนประเภทต่าง  ๆ ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน 
สัญญาการกู้ยืมเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกัน 
กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันภัย  
 รูปแบบของการวางแผนและเป้าหมายการลงทุน มีความแตกต่างกันดังนี้ 

1) ต้องการให้เงินลงทุนไม่สูญหาย หรือลดลง (Capital Protection) ส าหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้
น้อยหรืออาจไม่ได้เลย ก็ควรวางแผนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ า แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก็
จะไม่สูงมากด้วยเช่นกัน เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เป็นต้น 

2) ต้องการรายได้ประจ าจากการลงทุน (Current Income) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพ ก็ควรแนะน าการลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการลงทุนใน
รูปแบบนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงถึงความเสี่ยงต่ า เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 

3) ต้องการท าก าไรจากการลงทุน (Capital Appreciation) ส าหรับลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับการท าก าไรเป็น
หลัก แนวทางการลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบนี้จึงต้องสามารถยอมรับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาในการลงทุนได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นต้น 

4) ต้องการผลตอบแทนรวม (Total Return) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถรับความเสี่ยง
ได้ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับผลตอบแทนรวมจากกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเภทที่ลงทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลก าไร หรือขาดทุนชดเชยกันไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังคงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวมที่ดี การลงทุนจึงควร
เลือกลงทุนแบบผสมกันระหว่างหลักทรัพย์ที่ท าก าไร หลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจ า และหลักทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยให้
สัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดความเสี่ยงโดยที่ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถยอมรับได้ 

การก าหนดระยะเวลาของเป้าหมาย โดยมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงของระยะเวลา เช่น ระยะสั้น คือ
เป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายใน 3 ปี ระยะปานกลางคือเป้าหมายท่ีต้องการให้ประสบความส าเร็จ
ภายใน 5-10 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายในระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นต้น การ
ก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดของเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งจ านวนเงินที่ต้องการ ระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น 
ต้องการซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ตอนอายุ 45 ปี หรือต้องการมีรายได้อ่ืน ๆ (Passive Income) เดือนละ 50,000 บาท 
ตอนอายุ 50 ปี เป็นต้น 
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-11 
 

 

3. การวเิคราะห์ทางการเงนิ 
       การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์งบดุล และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ท าให้ได้อัตราส่วนความมั่ง
คั่งสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อน าไปเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นมาตรฐานว่ามีสัดส่วนไหนที่ต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือแนะน าไปพัฒนาให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ อัตราส่วนทางการเงินจะประกอบด้วย 
อัตราส่วนสภาพคล่อง สภาพคล่องพื้นฐาน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิ หนี้สินต่อสินทรัพย์ การช าระ
คืนหนี้จากรายได้ การช าระคืนหนี้สินที่ไม่ใช่การจดจ านองจากรายได้ อัตราส่วนการออม การลงทุน  

ตารางที ่5.1 ตวัอย่างการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วน ผลการค านวณ เกณฑ์มาตรฐาน การตคีวาม 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/หนี้สินระยะสั้น) 
54.74 เท่า > 1 เท่า มีสินทรัพยส์ภาพคล่องส าหรับหนีส้ิน

ระยะสั้นท่ีดี มีความสามารถ             
ในการช าระหนีสู้ง 

อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน 
(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/กระแสเงินสดจ่าย

ต่อเดือน) 

14.08 เดือน 3 – 6 เดือน จ านวนเดือนที่สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีความ 
สามารถสูง 

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มสีภาพคล่องต่อความ
มั่งคั่งสุทธิ 

(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/ 
ความมั่งคั่งสุทธิ) 

52.38% 15% มีสินทรัพย์ที่มสีภาพคล่องที่สูงเกินไป 
ควรน าไปลงทุนในอนาคต 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์
(หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม) 

59.62% < 50% อัตราหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่าที่
ควรจะเป็น ควรปรับลดในอนาคต 

อัตราส่วนแสดงการช าระหนีส้ินจากรายได ้
(เงินช าระคืนหนี้สิน/รายรับรวม) 

26.15% < 35 – 45% 
 

ยังคงสามารถช าระหนีส้ินไดด้ี แต่
อัตราส่วนท่ีดไีม่ควรเกิน 20% 

อัตราส่วนการช าระคืนหนี้สินทีไ่ม่ใช่การจด
จ านองจากรายได ้

(เงินช าระคืนหนี้สินไมร่วมการจดจ านอง/
รายรับรวม) 

9.74% < 15 – 20% ความสามารถในการผ่อนช าระหนีส้ิน
การจดจ านอง ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดี 

อัตราส่วนการออม 
(เงินออม/รายรับรวม) 

15.29% > 10% การออมยังอยู่ในเกณฑ์ทีด่ี แต่ควรเพิ่ม
การออมในอนาคต 

อัตราส่วนการลงทุน 
(สินทรัพย์ลงทุน/ความมั่งคั่งสุทธิ) 

19.66%  50% ยังมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนน้อยเกินไป 
ควรเพิ่มสินทรัพย์ลงทุนในอนาคต 

อัตราส่วนความมั่งคั่ง 
(รายได้จากการลงทุน/ค่าใช้จ่ายรายเดือน) 

0.01 > 1 เท่า ถ้ามีมากกว่า 1 หมายความว่า คณุมี
อิสรภาพทางการเงิน 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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4. การพฒันาและน าเสนอแผนการเงนิ 
หลังจากวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินแล้ว และทราบเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท า

แผนการลงทุน ในขั้นตอนนี้คือการเขียนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายให้ชัดเจน และวางกรอบเวลา จ านวนเงิน รวมถึง ผู้มีส่วนร่วม ในแต่ละเป้าหมาย และมีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง  ๆ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่ควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการ
อธิบายเร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาได้แจ้งไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว  
 การวางแผนและการน าเสนอที่ดี ควรใช้หลักค าว่า ‘SMART’ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้
ครบถ้วน โดย ‘SMART’ ประกอบด้วย 

1) S: Sensible & Specific หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน  
2) M: Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นัน้ต้องสามารถวัดผลได้  
3) A: Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง  
4) R: Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้  
5) T: Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดตี้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทนุ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน ถ้าเป้าหมายยังไม่มีความ
เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องหาวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้มีโอกาสให้เป็นไปได้เช่น ถ้าจ านวนเงิน       
ที่ค านวณได้ไม่มากพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ นักวางแผนก็ต้องพยายามสอบถามผู้วางแผนว่าต้องเพิ่มมาตรการ
อ่ืน ๆ ว่าจะสามารถกระท าเพื่อท าให้ถึงเป้าหมายอย่างไร เช่น ใช้กลยุทธ์ เพิม่-ลด-ลด-เพิม่ ดังนี้ 
  (1) เพ่ิมตัวแรก คือการเพิ่มรายได้เพื่อน าเงินมาลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สถานะการเงินหรือเป้าหมายนั้นมี
ความเป็นไปได้ การเพิ่มรายได้อาจจะเพิ่มจากปริมาณจ านวนเงินที่ต้องน ามาลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มจ านวนเงินเข้า
ระหว่างทาง (การออมเพิ่ม) หรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว แต่
ต้องไม่ลืมว่าการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในบางกรณีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุนให้มากไปด้วย ดังนั้นระยะเวลา
หรือช่วงระยะเวลาในการลงทุนอาจจะมีผลในการประเมินเพื่อเลือกสินทรัพย์ในการลงทุน โดยหากการลงทุนมี
ระยะเวลาสั้นและมีความส าคัญต่อเป้าหมายมากก็ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความผันผวนได้
มาก แต่ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมากพอ (3-5 ปี ขึ้นไป) ก็อาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ได้ และถ้ามีระยะเวลาการลงทุนเป็นระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) ก็จะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้สูง
เพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  
  (2) ลดตัวแรก คือการลดรายจ่าย การลดรายจ่ายอาจจะง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม การวิเคราะห์การลด
รายจ่ายต้องเร่ิมต้นจากการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัว หรือการจด
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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4. การพฒันาและน าเสนอแผนการเงนิ 
หลังจากวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินแล้ว และทราบเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท า

แผนการลงทุน ในขั้นตอนนี้คือการเขียนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายให้ชัดเจน และวางกรอบเวลา จ านวนเงิน รวมถึง ผู้มีส่วนร่วม ในแต่ละเป้าหมาย และมีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง  ๆ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่ควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการ
อธิบายเร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาได้แจ้งไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว  
 การวางแผนและการน าเสนอที่ดี ควรใช้หลักค าว่า ‘SMART’ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้
ครบถ้วน โดย ‘SMART’ ประกอบด้วย 

1) S: Sensible & Specific หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน  
2) M: Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นัน้ต้องสามารถวัดผลได้  
3) A: Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง  
4) R: Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้  
5) T: Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดตี้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทนุ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน ถ้าเป้าหมายยังไม่มีความ
เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องหาวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้มีโอกาสให้เป็นไปได้เช่น ถ้าจ านวนเงิน       
ที่ค านวณได้ไม่มากพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ นักวางแผนก็ต้องพยายามสอบถามผู้วางแผนว่าต้องเพิ่มมาตรการ
อ่ืน ๆ ว่าจะสามารถกระท าเพื่อท าให้ถึงเป้าหมายอย่างไร เช่น ใช้กลยุทธ์ เพิม่-ลด-ลด-เพิม่ ดังนี้ 
  (1) เพ่ิมตัวแรก คือการเพิ่มรายได้เพื่อน าเงินมาลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สถานะการเงินหรือเป้าหมายนั้นมี
ความเป็นไปได้ การเพิ่มรายได้อาจจะเพิ่มจากปริมาณจ านวนเงินที่ต้องน ามาลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มจ านวนเงินเข้า
ระหว่างทาง (การออมเพิ่ม) หรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว แต่
ต้องไม่ลืมว่าการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในบางกรณีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุนให้มากไปด้วย ดังนั้นระยะเวลา
หรือช่วงระยะเวลาในการลงทุนอาจจะมีผลในการประเมินเพื่อเลือกสินทรัพย์ในการลงทุน โดยหากการลงทุนมี
ระยะเวลาสั้นและมีความส าคัญต่อเป้าหมายมากก็ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความผันผวนได้
มาก แต่ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมากพอ (3-5 ปี ขึ้นไป) ก็อาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ได้ และถ้ามีระยะเวลาการลงทุนเป็นระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) ก็จะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้สูง
เพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  
  (2) ลดตัวแรก คือการลดรายจ่าย การลดรายจ่ายอาจจะง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม การวิเคราะห์การลด
รายจ่ายต้องเร่ิมต้นจากการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัว หรือการจด
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บันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว การจดบันทึกจะช่วยให้เห็นรายการการใช้เงินประเภทต่าง ๆ ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า
การจ่ายนั้นเป็นความจ าเป็น (Need) หรือเป็นเพียงความต้องการ ถ้าเป็นรายจ่ายจ าเป็น เช่น ค่าอาหารประจ าวัน ก็
ต้องวิเคราะห์ดูว่ามีความพอดีหรือยัง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ลงได้อีกไหม หรือถ้าเป็นรายจ่ายท่ีตอบสนองความ
ต้องการ (Want) ก็คือรายจ่ายที่จ่ายเพราะมีแต่ความอยากได้ มิใช่ความจ าเป็นแท้จริงก็ควรตัดออกหรือลด เมื่อลด
รายจ่ายที่ไม่ส าคัญหรือไม่จ าเป็นแล้วก็จะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นสามารถน าไปลงทุนเพื่อท าเป้าหมายทางการเงินนั้นให้ถึง
บรรลุ 
  (3) ลดตัวท่ีสอง คือลดเป้าหมาย ถ้าได้พยายามท าทั้งสองวิธีข้างต้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่ก าหนด ก็ควรพิจารณาลดเป้าหมายลง ซึ่งการลดนี้ต้องเป็นความพึงพอใจของผู้
วางแผนด้วย เช่นในปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ต้องการมีเงิน 1.5 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่เมื่อวางแผนแล้ว
เชื่อมั่นว่าไม่สามารถท าได้ อาจต้องพิจารณาว่าสามารถลดเป้าหมายเงินท่ีต้องการเหลือ 1.3 ล้านบาทได้ไหม การลด
เป้าหมายผู้วางแผนต้องพยายามเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายก่อนตามล าดับ การเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ผู้วางแผนต้องมี
ความยินยอมในเป้าหมายใหม่ด้วยเช่นกัน 
  (4) เพ่ิมตัวท่ีสอง คือการเพิ่มระยะเวลา การเพิ่มระยะเวลาต้องผ่านการพิจารณามาแล้วทั้งสามขั้นตอน
ก่อนหน้านี้แล้วคือ พยายามเพิ่มรายได้แล้ว พยายามลดรายจ่ายแล้ว และไม่อยากที่จะลดเป้าหมายที่ต้องการลง ก็
อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการลงทุน เพื่อท าให้เป้าหมายที่ผู้วางแผนต้องการสามารถประสบความส าเร็จเช่น ใน
ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ต้องการมีเงิน 1.5 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่เมื่อวางแผนแล้วยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ต้องเพิ่มระยะเวลาการลงทุนจาก 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ได้เงิน 1.5 ล้านบาท โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 8.45% ต่อปี แต่ถ้าไม่ต้องการเพิ่มระยะเวลาก็ต้องเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุน ถ้าวางแผนเพิ่ม
เงินจาก 1 ล้าน เป็น 1.5 ล้านใน 3 ปีเท่าเดิมก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย  14.47% ก็จะได้เงิน 1.5 
ล้านใน 3 ปี 

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของผู้รับค าปรึกษาอาจจะมีโอกาสส าเร็จได้ หรือไม่มีโอกาสส าเร็จได้ และในแต่ละคนก็
อาจจะมีหลายเป้าหมายในหลายช่วงระยะเวลาได้เหมือนกัน ดังนั้นการคัดเลือกเป้าหมายที่ส าคัญ ควรวางแผน
เป้าหมายหลักให้ชัดเจนก่อน เช่น เป้าหมายเพื่อการเกษียณ เป้าหมายเพื่อการศึกษาของบุตร เป้าหมายต้องการซื้อ
บ้านหลังใหม่ จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายรอง เช่น ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ เป้าหมายแต่ละเป้าหมาย
ต้องวางแผนให้ละเอียดและชัดเจนทั้งความส าคัญ จ านวนเงิน และระยะเวลา ข้อสังเกตคือบางเป้าหมายอาจจะต้อง
ตัดทิ้งไป ถ้าบุคคลท่านนั้นมีหลายเป้าหมายและยังยากที่จะท าให้ประสบความส าเร็จและเป็นเป้าหมายที่มีความส าคัญ
น้อย 
 สรุปเป้าหมายที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน จ านวนเงิน ระยะเวลา เมื่อวางแผนแล้วผู้ปฏิบัติสามารถ
เข้าใจความหมายและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ 
 2) Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้ การวางแผนควรที่จะมีเป้าหมายเพื่อวัดผลได้ 
การก าหนดเป้าหมายการลงทุนเพื่อวัดผลเช่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 8 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 10 
ปี ผู้วางแผนก็ควรวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนทุก ๆ ปี เพื่อประเมินว่าการลงทุนที่ได้วางแผนนั้นสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าไม่สามารถท าได้ถึงเป้าหมายก็อาจจะพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุน
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ตอบแทนเฉลี่ย 14.47% ก็จะได้เ งิน

1.5 ล้ำนใน 3 ปี

ช่วงระยะเวลำ 10 ปี

ผู ้วำงแผนก็ควรวิเครำะห์พอร์ตกำร
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การประเมินจะท าบ่อยหรือใช้เวลานานเท่าไรก็จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ไปลงทุน
หรือขึ้นอยู่กับวงจรเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ การก าหนดดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือการก าหนดหลักมาตรฐานที่อ้างอิง
จากตลาดเพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดแผนการลงทุนว่า การลงทุนที่ได้ลงทุนมาแล้วนั้นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงที่
ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจาก Benchmark ที่สามารถก าหนดได้แล้ว บุคคลก็อาจจะก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ที่ใช้ในการดูว่าราคาของสินทรัพย์ (เช่น ราคาหุ้น หรือราคาทองค า) มีความผันผวนมาก
แค่ไหน หลักทรัพย์ใดมีความผันผวนมาก (High Standard Deviation) ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ถ้ามีความ
ผันผวนน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน  

ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่น ามาจัดพอร์ตการลงทุน เช่น 
 (1) พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีความผันผวนต่ า 6.7% แต่คาดว่าจะให้

ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.8% ต่อปีเท่านั้น (ผลการศึกษาท าในปี พ.ศ. 2556) การลงทุนในพันธบัตรจึงช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับพอร์ต แต่จะสร้างความมั่งคั่งได้ช้ามาก พันธบัตรรัฐบาลจะมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุ
แตกต่างกัน เช่น 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี โดยจะมีการประมูลทุกวันอังคาร และจ านวนมากน้อยตามความต้องการ
ใช้เงินของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดตราสารเงิน ผู้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ ก็เป็น
พันธบัตรรัฐบาลประเภทหนึ่งที่ออกมาเพื่อจ าหน่ายให้กับประชาชนท่ัวไป เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมของ
ประชาชน และรัฐบาลก็สามารถระดมเงินเพื่อมาบริหารประเทศอีกทางหนึ่ง การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของ
ประชาชนทั่วไป เม่ือได้รับดอกเบี้ยจากตราสารก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่ถ้าไปลงทุน
ในกองทุนรวมที่เน้นไปลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี นอกจากนี้ถ้าเป็น
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน ส่วนต่างก าไรจากการขายคืน
หน่วยลงทุนก็จะไม่เสียภาษีเช่นกัน 

 (2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ มีความผันผวนต่ า 5.1% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.6% ต่อปี หากลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนต่ ากว่าผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ราคา
พันธบัตรก็มีขึ้นมีลง รวมทั้งอาจจะก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ด้วย  ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุน
ตรงในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ แต่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมในประเทศไทยก็จะไปลงต่อในกองทุน
รวมที่ลงทุนในพันธบัตรในต่างประเทศ ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

 (3) ตราสารทุนไทย ตลาดไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12 – 13% ต่อปี แต่มีความ
ผันผวนสูงถึง 28.9% จะเห็นว่าการลงทุนหุ้นไทยในระยะยาวให้ผลตอบแทนที่สูง สร้างความมั่งคั่งได้มาก แต่ก็ต้อง
เผชิญกับความผันผวนที่สูงมากเช่นกัน ในประเทศไทยก าไรจากการซื้อ-ขายหุ้น และก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่
ลงทุนในตราสารทุนจะไม่เสียภาษี ถ้าผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจากหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่
ได้รับ เช่นเดียวกับกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การประเมินจะท าบ่อยหรือใช้เวลานานเท่าไรก็จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ไปลงทุน
หรือขึ้นอยู่กับวงจรเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ การก าหนดดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือการก าหนดหลักมาตรฐานที่อ้างอิง
จากตลาดเพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดแผนการลงทุนว่า การลงทุนที่ได้ลงทุนมาแล้วนั้นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงที่
ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจาก Benchmark ที่สามารถก าหนดได้แล้ว บุคคลก็อาจจะก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ที่ใช้ในการดูว่าราคาของสินทรัพย์ (เช่น ราคาหุ้น หรือราคาทองค า) มีความผันผวนมาก
แค่ไหน หลักทรัพย์ใดมีความผันผวนมาก (High Standard Deviation) ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ถ้ามีความ
ผันผวนน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน  

ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่น ามาจัดพอร์ตการลงทุน เช่น 
 (1) พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีความผันผวนต่ า 6.7% แต่คาดว่าจะให้

ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.8% ต่อปีเท่านั้น (ผลการศึกษาท าในปี พ.ศ. 2556) การลงทุนในพันธบัตรจึงช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับพอร์ต แต่จะสร้างความมั่งคั่งได้ช้ามาก พันธบัตรรัฐบาลจะมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุ
แตกต่างกัน เช่น 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี โดยจะมีการประมูลทุกวันอังคาร และจ านวนมากน้อยตามความต้องการ
ใช้เงินของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดตราสารเงิน ผู้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ ก็เป็น
พันธบัตรรัฐบาลประเภทหนึ่งที่ออกมาเพื่อจ าหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมของ
ประชาชน และรัฐบาลก็สามารถระดมเงินเพื่อมาบริหารประเทศอีกทางหนึ่ง การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของ
ประชาชนทั่วไป เม่ือได้รับดอกเบี้ยจากตราสารก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่ถ้าไปลงทุน
ในกองทุนรวมที่เน้นไปลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี นอกจากนี้ถ้าเป็น
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน ส่วนต่างก าไรจากการขายคืน
หน่วยลงทุนก็จะไม่เสียภาษีเช่นกัน 

 (2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ มีความผันผวนต่ า 5.1% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.6% ต่อปี หากลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนต่ ากว่าผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ราคา
พันธบัตรก็มีขึ้นมีลง รวมทั้งอาจจะก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ด้วย  ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุน
ตรงในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ แต่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมในประเทศไทยก็จะไปลงต่อในกองทุน
รวมที่ลงทุนในพันธบัตรในต่างประเทศ ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

 (3) ตราสารทุนไทย ตลาดไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12 – 13% ต่อปี แต่มีความ
ผันผวนสูงถึง 28.9% จะเห็นว่าการลงทุนหุ้นไทยในระยะยาวให้ผลตอบแทนที่สูง สร้างความมั่งคั่งได้มาก แต่ก็ต้อง
เผชิญกับความผันผวนที่สูงมากเช่นกัน ในประเทศไทยก าไรจากการซื้อ-ขายหุ้น และก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่
ลงทุนในตราสารทุนจะไม่เสียภาษี ถ้าผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจากหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่
ได้รับ เช่นเดียวกับกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 
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 (4) ตราสารทุนต่างประเทศ (ประเทศพัฒนาแล้ว) การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจให้ผลตอบแทนน้อย
กว่าตลาดหุ้นไทยบ้างเล็กน้อย ประมาณ 8.5% ต่อปี แต่ก็มีความผันผวนต่ ากว่ามากที่คือ 18.6% แต่มีข้อสังเกตว่า
ผลตอบแทนนี้ยังไม่รวมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะสร้างก าไรเพิ่มหรือก าไรลดลงได้เช่นกัน ตราสารทุน
ต่างประเทศผู้ลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมในประเทศท่ีน าเงินไปลงทุนต่อในกองทุนรวมในต่างประเทศ 
ส าหรับบุคคลธรรมดาถ้าได้ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ในกองทุนที่มีนโยบายจ่าย          
ปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

 (5) กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทุนประเภทนี่ถือว่าเป็นการลงทุน
ทางเลือก (Alternative Investments) การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ 6-8% ต่อปี โดยที่มี
ความผันผวนต่ าที่ 10-12% เท่านั้น ดังนั้นแม้จะมีผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบต่อความผันผวนแต่ก็มีสภาพคล่องที่ต่ า
ด้วยเช่นกัน จึงเหมาะที่จะลงทุนในระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 
10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 
 ในการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นต้องค านึงถึงเป้าหมายในการลงทุน ถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นและมีความส าคัญ
มาก ก็ไม่ควรที่จะจัดพอร์ตที่มีความผันผวนมากเกินไปถึงแม้ผลตอบแทนบางช่วงจะน่าลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้
มาก ๆ ก็ตาม แต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวเช่น พอร์ตเงินออมที่เตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ ก็ควรคาดการณ์ผลตอบแทน
และความเสี่ยงในระยะยาว ทั้งนี้ หลักส าคัญคือสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน จึงควรให้พอร์ตมี
ความหลากหลาย เช่น มีพันธบัตรไว้สร้าง “ความมั่งคง” มีหุ้นไว้สร้างความเติบโต “ความมั่งคั่ง” และอาจจะมีการ
ลงทุนในการลงทุนทางเลือกเพื่อสร้างดอกผลแบบสม่ าเสมอในระยะยาว 
       ภาพต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของการจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าบุคคลรับ
ความเสี่ยงได้น้อย ก็ควรลงทุนในตราสารหนี้หรือกองทุนตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่รับความ
เสี่ยงได้สูงก็จะลงทุนในหุ้นสามัญหรือกองทุนหุ้นเป็นส่วนใหญ่  
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ภาพที ่5.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะปานกลาง (4-7 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย  ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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ภาพที ่5.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะปานกลาง (4-7 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย  ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-17 
 

 

 
ภาพที ่5.6 การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญัของเป้าหมายกบัความสามารถในการรับความเส่ียง 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 5) Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทุน ในทุก  ๆ การลงทุน
ต้องมีเวลาให้สินทรัพย์ที่ลงทุนไว้ให้ดอกผลงอกเงย บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่นาน มี
ความมั่นคง บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในระยะยาว มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูง หรือบางสินทรัพย์
ลงทุนแล้วเวลาที่ต้องการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลามากเพราะมีสภาพคล่องต่ า จะเห็นได้ว่าทุกการลงทุนต้องให้เวลากับ
การลงทุน เพราะการลงทุนมิใช่การเสี่ยงโชคที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลา การก าหนดช่วงระยะเวลาให้กับเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายจึงส าคัญต่อสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนเพื่อเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย เช่น การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ ถ้า        
ผู้วางแผนได้วางแผนไว้นาน ๆ ก่อนเกษียณก็จะใช้เงินที่ไม่มากพร้อมกับสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้นด้วย 
แต่ถ้าวางแผนในยามใกล้เกษียณ ผู้วางแผนต้องใช้เงินจ านวนมากในการลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และอาจจะไม่
สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากด้วยเพราะมีเวลาไม่นานก็จะเกษียณอายุแล้ว หรือวางแผนเพื่อซื้อรถยนต์
ใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า เป้าหมายนี้มีก าหนดช่วงระยะเวลาแล้ว ถ้าผู้วางแผนการออมต้องการออมน้อยในแต่ละเดือน
เพื่อน าเงินไปซื้อรถยนต์ ผู้ลงทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงและต้องพร้อมยอมรับว่าเป้าหมายอาจจะไม่ตรงตาม
เวลา คือ 36 เดือนหรือ 3 ปีข้างหน้าในกรณีถ้าสินทรัพย์ที่ลงทุนมีความผันผวนและไม่ตรงตามเป้าหมาย ผู้ลงทุน
สามารถเลื่อนเป้าหมายออกไปให้นานกว่านั้นได้ไหม ถ้าเลื่อนได้เช่น อาจจะเป็น 40 เดือน หรือ 48 เดือน ผู้ลงทุนก็
สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนั้นได้โดยใช้เงินที่ไม่มากนักในการลงทุน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องได้รถยนต์ใหม่ใน 36 
เดือนข้างหน้า ผู้ลงทุนก็ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่เน้นการเพิ่มจ านวนเงินในการออมแทนก็จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่จะได้รถยนต์ใหม่แน่นอน จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน ความส าคัญของ
เป้าหมาย จ านวนเงินที่จะน ามาลงทุน และความเสี่ยงจากการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  
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เป ็นต้องได ้รถยนต์ใหม่ใน

36 เดอืนข้ำงหน้ำ ผูล้งทนุ
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ภาพที ่5.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะปานกลาง (4-7 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย  ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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5. การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ 
หลังจากที่นักวางแผนได้ท าแผนการลงทุนและเป็นที่ยอมรับของผู้รับค าแนะน าแล้ว ก็ต้องให้ผู้รับค าแนะน า

น าไปปฏิบัติตามแผนท่ีได้ท าไว้ บางแผนอาจจะยังไม่ต้องปฏิบัติทันทีเพราะเป็นการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า แต่
แผนการลงทุนที่ต้องกระท าก็ต้องให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ได้จัดท าไว้ เพราะบางผลของการลงทุนต้องการแผนที่ต้อง
ใช้ระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว  
 
6. การตดิตามและทบทวนแผนการลงทุน 

การติดตามและทบทวนแผนการลงทุนเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้วางแผนและน าไปปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนหรือไม่ การติดตามอาจจะกระท าทุก  ๆ 6 เดือนหรือทุก ๆ 12 เดือนก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพอร์ตหรือลูกค้าที่ต้องการปรับบ่อยแค่ไหน แต่การติดตามนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าผลการ
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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5. การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ 
หลังจากที่นักวางแผนได้ท าแผนการลงทุนและเป็นที่ยอมรับของผู้รับค าแนะน าแล้ว ก็ต้องให้ผู้รับค าแนะน า

น าไปปฏิบัติตามแผนท่ีได้ท าไว้ บางแผนอาจจะยังไม่ต้องปฏิบัติทันทีเพราะเป็นการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า แต่
แผนการลงทุนที่ต้องกระท าก็ต้องให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ได้จัดท าไว้ เพราะบางผลของการลงทุนต้องการแผนที่ต้อง
ใช้ระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว  
 
6. การตดิตามและทบทวนแผนการลงทุน 

การติดตามและทบทวนแผนการลงทุนเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้วางแผนและน าไปปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนหรือไม่ การติดตามอาจจะกระท าทุก  ๆ 6 เดือนหรือทุก ๆ 12 เดือนก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพอร์ตหรือลูกค้าที่ต้องการปรับบ่อยแค่ไหน แต่การติดตามนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ ก็ควรรีบปรับเปลี่ยนเพื่อยังคงให้ส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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เร่ืองที ่5.3  
ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

 
 
การวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล อาจแบง่ตามช่วงระยะเวลาได้เป็น 1) การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

ระยะสั้น (ระยะเวลา 1-3 ปี) 2) การวางแผนการลงทนุส่วนบคุคลระยะปานกลาง (ระยะเวลา 4-9 ปี) และ 3) การ
วางแผนการลงทนุส่วนบุคคลระยะยาว (ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป) ดังนี ้

 
1. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะส้ัน 

ตวัอย่างที่ 5.1 คุณอรอุมาปัจจุบันอายุ 28 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมีรายได้เดือนละ 
25,000 บาท และมีโบนัส 2 เดือนต่อปี คุณอรอุมามีเงินออมในบัญชีออมทรัพย์ 50,000 บาท ต้องการวางแผนเก็บเงิน
ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และต้องการช าระหนี้คงค้าง
บัตรเครดิต 40,000 บาท โดยในปัจจุบันคุณอรอุมามีค่าใช้จ่ายรวมประจ ารายเดือนทั้งสิ้น เดือนละ 20,000 บาท และ
มีเงินเหลือใช้เดือนละ 5,000 บาท  

จากการวิเคราะห์เป้าหมายของคุณอรอุมามีอยู่ 2 ประการ ซึ่งเป็นเป้าหมายการลงทุนระยะสั้น (ระยะเวลา  
ไม่เกิน 3 ปี) และจากงบการเงินส่วนบุคคล คุณอรอุมามีเงินกันไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ 2.5 เท่าของรายจ่ายรายเดือน จึง
เห็นควรว่าคุณอรอุมาควรน าเงินที่ออมไปช าระหนี้บัตรเครดิตให้หมดภายใน 9 เดือน เพราะหนี้บัตรเครดิตมีภาระช าระ
ดอกเบี้ยที่สูง จึงจ าเป็นที่ต้องจัดการเป็นส่วนแรกก่อนน าเงินไปลงทุน และหลังจากช าระหนี้บัตรเครดิตหมดแล้วให้น า
เงินจากรายได้สุทธิประจ าเดือนและเงินโบนัสในแต่ละปีไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนไม่มาก เพราะเป้าหมายที่
ต้องการพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นเป้าหมายในระยะสั้นจึงไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง  โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2-3 ต่อปี 

ในระยะเวลา 2 ปี คุณอรอุมาจะมีเงินรายได้ที่ออมได้ 15 เดือน หลังจากช าระหนี้บัตรเครดิตแล้ว เดือนละ 
5,000 บาท เปน็เงินทั้งสิ้น 75,000 บาท และเงินโบนัส 2 ป ีรวมเป็น 4 เดือนเปน็เงิน 100,000 บาท รวมเงินออมทั้งสิน้
ประมาณ 175,000 บาท ซึ่งสามารถจะบรรลเุปา้หมายทางการเงินที่จะพาครอบครัวไปทอ่งเท่ียวที่ประเทศญี่ปุน่ได้ 

หมายเหตุ: ต้องดูความส าคัญของเป้าหมายประกอบการวางแผนการลงทุนด้วย เช่น ถ้าต้องการลงทุนในแต่ละเดือนให้
ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงขึ้น แต่มีเหตุให้การลงทุนนั้นได้รับผลตอบแทนไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการไว้ส าหรับการท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น 150,000 บาท ผู้วางแผนสามารถเลื่อนเป้าหมายให้ไปท่องเที่ยวในปีถัดไปได้ โดยที่ไม่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อการท่องเที่ยวในปีที่
ตั้งเป้าหมายไว ้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลาง 
ตัวอย่างที่ 5.2 คุณอุดมปัจจุบันอายุ 30 ปี ท างานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เดือนละ 

50,000 บาท ต้องการวางแผนการลงทุน เพื่อเป้าหมายดังนี้  
1) ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในปีหน้า ค่าใช้จ่ายปีละ 120,000 บาท (ในประเทศไทย ปริญญาโท 

ต้องเรียน 2 ปี) 
2) ต้องการดาวนบ์้านใหม่เป็นเงนิ 300,000 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
3) ต้องการเงินจ านวน 500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า  
ปัจจุบันคุณอุดมมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท และมีโบนัส 4 เดือนในทุก ๆ ปี มีเงินฝากใน

ธนาคาร 200,000 บาท และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 150,000 บาท และไม่มี
หนี้สินใด ๆ  

เมื่อท าการวิเคราะห์เป้าหมายและงบการเงินของคุณอุดมแล้ว มีความเห็นว่าคุณอุดมควรวางแผนการลงทุน 
ดังนี้ 

 1) ถอนเงินฝาก 100,000 บาท ไปจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ท่ีคาดหวังผลตอบแทนร้อยละ 8 
ต่อปี และออมเพิ่มในพอร์ตนี้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งสิ้นปีที่ 5 หรือ 60 เดือน คาดว่าจะได้ผลตอบแทนพร้อมเงินต้น
เป็นเงิน 516,000 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแต่งงานในอนาคต (อาจลดความเสี่ยงของพอร์ตลงในปีที่ใกล้
เป้าหมายเพราะต้องการลดความผันผวนจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน) 

 2) ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท 24 เดือน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยออมไว้
ในตราสารการเงินเพื่อความมั่นคง (เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและระยะสั้นต้องไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน)  

 3) ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดือนละ 5,000 บาท เพื่อต้องการลดหย่อนภาษี ส่วนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่มีถือครองอยู่ให้ขายคืนในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อน าเงินไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ 

 4) น าเงินโบนัสปีละ 4 เดือนเป็นเงินปีละ 200,000 บาท จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวัง
ผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อน าเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า และเป็นเงินค่าใช้จ่าย      
ในการแต่งงานในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการใช้เงินเพิ่มในการนี้ 

 
3. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ 
ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 5.3 นายประสงค์ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการวางแผน
เกษียณโดยมีเงินพร้อมที่จะลงทุนอยู่  1 ล้านบาท และจะออมเงินเพื่อการเกษียณอีกเดือนละ 15,000 บาท           
คุณประสงค์คาดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี เมื่อมาวางแผนกับนักวางแผนและตกลงจะวางแผนลงทุน โดยท่ีนัก
วางแผนแนะน าให้คุณประสงค์แยกเงินที่จะลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินในปัจจุบันและเงินในอนาคต ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ตกลงจะวำงแผนลงทุน โดยท่ี

นกัวำงแผนแนะน�ำให้คณุประสงค์แยกเงนิที่

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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2. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลาง 
ตัวอย่างที่ 5.2 คุณอุดมปัจจุบันอายุ 30 ปี ท างานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เดือนละ 

50,000 บาท ต้องการวางแผนการลงทุน เพื่อเป้าหมายดังนี้  
1) ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในปีหน้า ค่าใช้จ่ายปีละ 120,000 บาท (ในประเทศไทย ปริญญาโท 

ต้องเรียน 2 ปี) 
2) ต้องการดาวนบ์้านใหม่เป็นเงนิ 300,000 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
3) ต้องการเงินจ านวน 500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า  
ปัจจุบันคุณอุดมมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท และมีโบนัส 4 เดือนในทุก ๆ ปี มีเงินฝากใน

ธนาคาร 200,000 บาท และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 150,000 บาท และไม่มี
หนี้สินใด ๆ  

เมื่อท าการวิเคราะห์เป้าหมายและงบการเงินของคุณอุดมแล้ว มีความเห็นว่าคุณอุดมควรวางแผนการลงทุน 
ดังนี้ 

 1) ถอนเงินฝาก 100,000 บาท ไปจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวังผลตอบแทนร้อยละ 8 
ต่อปี และออมเพิ่มในพอร์ตนี้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งสิ้นปีที่ 5 หรือ 60 เดือน คาดว่าจะได้ผลตอบแทนพร้อมเงินต้น
เป็นเงิน 516,000 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแต่งงานในอนาคต (อาจลดความเสี่ยงของพอร์ตลงในปีที่ใกล้
เป้าหมายเพราะต้องการลดความผันผวนจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน) 

 2) ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท 24 เดือน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยออมไว้
ในตราสารการเงินเพื่อความมั่นคง (เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและระยะสั้นต้องไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน)  

 3) ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดือนละ 5,000 บาท เพื่อต้องการลดหย่อนภาษี ส่วนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่มีถือครองอยู่ให้ขายคืนในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อน าเงินไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ 

 4) น าเงินโบนัสปีละ 4 เดือนเป็นเงินปีละ 200,000 บาท จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวัง
ผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อน าเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า และเป็นเงินค่าใช้จ่าย      
ในการแต่งงานในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการใช้เงินเพิ่มในการนี้ 

 
3. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ 
ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 5.3 นายประสงค์ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการวางแผน
เกษียณโดยมีเงินพร้อมที่จะลงทุนอยู่  1 ล้านบาท และจะออมเงินเพื่อการเกษียณอีกเดือนละ 15,000 บาท           
คุณประสงค์คาดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี เมื่อมาวางแผนกับนักวางแผนและตกลงจะวางแผนลงทุน โดยที่นัก
วางแผนแนะน าให้คุณประสงค์แยกเงินที่จะลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินในปัจจุบันและเงินในอนาคต ดังนี้ 
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1) เงินในปัจจุบัน เงินในส่วนนี้เป็นเงินหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง เช่นบัญชีเงินฝากในธนาคาร การลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ
สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งที่เป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว) ที่ต้องการให้งอกเงยออกดอกผลไม่รวม
สินทรัพย์ส่วนตัว (สินทรัพย์ส่วนตัว คือสินทรัพย์ที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นส่วนตัว มิได้ต้องการน ามาสร้างรายได้ใน
อนาคต)  เงินในปัจจุบันส่วนนีจ้ะมีมากหรือมีน้อยผู้ลงทุนก็ควรจะกระจายการลงทุนลงในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือ
ที่เรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อต้องการกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่น าไปลงทุน และต้อง
ก าหนดผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน การจัดพอร์ตอาจจะจัดพอร์ตการรับความเสี่ยงตามช่วงอายุของคน          
ถ้าอายุน้อยก็อาจจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าคนที่มีอายุมากเพราะยังมีระยะเวลาการลงทุนได้ยาวนาน
กว่า หรือคนที่เคยลงทุนและมีประสบการณ์การลงทุนก็อาจจัดพอร์ตการลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่
มีประสบการณ์ลงทุนน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นก่อนการจัดพอร์ตการลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยงก่อนจะจัดพอร์ตหรือเลือกพอร์ตการลงทุนที่ตรงกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับ
ความเสี่ยงได้ พอร์ตการลงทุนที่ดีควรมีการก าหนดระยะเวลาการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะ
ได้รับ เงินในปัจจุบันที่มีอาจจะมีมากหรือน้อยก็ควรกระจายความเสี่ยง โดยเลือกลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ (การจัด
พอร์ตการลงทุน) เพื่อเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว และเพื่อพยายามรักษาเงินต้นไว้  

กรณีคุณประสงค์ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ก็ควรจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี และในช่วง 3 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณจะปรับพอร์ตลดความเสี่ยงลงมาให้เหลือผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี  

หากพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-
2014 เป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ และผลตอบแทนระยะยาว
ที่ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงเป็นกราฟของแต่ละสินทรัพย์ได้ดังนี้  

   

 

ภาพที ่5.7 กราฟแสดงความผนัผวนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2014 
ที่มา: บลจ. ทหารไทย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-21 
 

 

1) เงินในปัจจุบัน เงินในส่วนนี้เป็นเงินหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง เช่นบัญชีเงินฝากในธนาคาร การลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ
สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งที่เป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว) ที่ต้องการให้งอกเงยออกดอกผลไม่รวม
สินทรัพย์ส่วนตัว (สินทรัพย์ส่วนตัว คือสินทรัพย์ที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นส่วนตัว มิได้ต้องการน ามาสร้างรายได้ใน
อนาคต)  เงินในปัจจุบันส่วนนีจ้ะมีมากหรือมีน้อยผู้ลงทุนก็ควรจะกระจายการลงทุนลงในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือ
ที่เรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อต้องการกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่น าไปลงทุน และต้อง
ก าหนดผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน การจัดพอร์ตอาจจะจัดพอร์ตการรับความเสี่ยงตามช่วงอายุของคน          
ถ้าอายุน้อยก็อาจจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าคนที่มีอายุมากเพราะยังมีระยะเวลาการลงทุนได้ยาวนาน
กว่า หรือคนที่เคยลงทุนและมีประสบการณ์การลงทุนก็อาจจัดพอร์ตการลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่
มีประสบการณ์ลงทุนน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นก่อนการจัดพอร์ตการลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยงก่อนจะจัดพอร์ตหรือเลือกพอร์ตการลงทุนที่ตรงกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับ
ความเสี่ยงได้ พอร์ตการลงทุนที่ดีควรมีการก าหนดระยะเวลาการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะ
ได้รับ เงินในปัจจุบันที่มีอาจจะมีมากหรือน้อยก็ควรกระจายความเสี่ยง โดยเลือกลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ (การจัด
พอร์ตการลงทุน) เพื่อเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว และเพื่อพยายามรักษาเงินต้นไว้  

กรณีคุณประสงค์ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ก็ควรจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี และในช่วง 3 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณจะปรับพอร์ตลดความเสี่ยงลงมาให้เหลือผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี  

หากพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-
2014 เป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ และผลตอบแทนระยะยาว
ที่ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงเป็นกราฟของแต่ละสินทรัพย์ได้ดังนี้  

   

 

ภาพที ่5.7 กราฟแสดงความผนัผวนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2014 
ที่มา: บลจ. ทหารไทย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ซ่ึงเงินส ่วนนี้ เป ็นเงินท่ี

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  
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จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  
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2) เงินในอนาคต คือเงินที่สามารถหามาได้ในอนาคต อาจจะมาจากการท างาน รายได้จากแหล่งอ่ืนเช่น ค่า
เช่า ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ต้องการน ามาออม แล้วน ามาลงทุนเพื่อต้องการให้เงินงอกเงยและเติบโต เงินส่วนนี้เป็นเงินที่
ยังไม่ต้องการน ามาใช้ในวันนี้แต่ต้องการลงทุนเพื่อที่จะน ามาใช้ในวันข้ างหน้า ดังนั้นผู้ลงทุนควรวางแผนน าเงินมา
ลงทุนเป็นแบบรายเดือน เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออม และน าเงินมาลงทุนเป็นรายงวด การลงทุนเป็นรายงวด 
หรือรายเดือนซึ่งจะเรียกการลงทุนประเภทนี้ว่า Dollar Cost Average (DCA) เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการจับ
จังหวะลงทุน (Market Timing)  เป็นการลงทุนแบบสม่ าเสมอ เป็นการขจัดจิตวิทยาการลงทุนออกไป เพราะผู้ลงทุน
ส่วนใหญ่จะหยุดการลงทุนในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูง เมื่อราคาตกลงก็จะหยุดการลงทุน และมักจะซื้อ
เป็นจ านวนมากในช่วงราคาสินทรัพย์เป็นช่วงขาขึ้น การลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) นี้ยังเหมาะสมกับ
คนที่ยังไม่มีเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่เพื่อหวังผลตอบแทน แต่เป็นการเก็บสะสมเล็กสะสมน้อย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
เพื่อให้ผลของการลงทุนออกดอกออกผล โดยเลือกลงในสินทรัพย์ที่มีราคาจะเพิ่มทวีคูณในระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อ
เป้าหมายในระยะยาวเช่นการวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรในช่วงศึกษาระดับปริญญาโท การวางแผนลงทุนเพื่อมีเงินไว้
ใช้ในยามเกษียณ  

 หลกัการลงทุนแบบ DCA 
 (1) เป็นการลงทุนแบบรายเดือนโดยไม่ค านึงถึงจังหวะในการลงทุน (เป็นการสร้างวินัยการลงทุน) 
 (2) เป็นการกระจายจังหวะเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน  
 (3) เป็นการลงทุนในระยะยาวที่ไม่ต้องใช้เงินมากในช่วงแรก (3 ปีขึ้นไป) 
 (4) เป็นเครื่องมือการออมเพื่อเป้าหมายทางการเงินในอนาคต (การวางแผนเกษียณ การศึกษาของบุตร) 
วธีิเลอืกสินทรัพย์หรือกองทุน 
 (1) ควรเป็นกองทุนรวมมากกว่าหุ้นเดี่ยว เพราะมีการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์มากกว่า 
 (2) ควรเป็นกองทุนรวมที่มีความผันผวนเพราะสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากมีโอกาสในการเพิ่มขึ้น

มูลค่าของสินทรัพย์ในอนาคตมากกว่า 
 (3) ควรเป็นกองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลเพราะต้องการได้ประโยชน์ของการลงทุนทบต้นไป  

เร่ือย ๆ (Compound Interest) 
 (4) ควรเป็นกองที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมของมูลค่า เช่น หุ้นหรือตราสารหนี้ 

         การเลือกลงทุนในกองทุนรวมเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวหรือ
ไม่กี่ตัว เพราะการลงทุนในกองทุนรวมจะมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัวและ
ผู้บริหารกองทุนก็มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีกว่าการลงทุนเอง ใน
การเลือกกองทุนรวมที่จะน ามาลงทุน ควรเลือกกองทุนรวมที่ผลการด าเนินงานที่ดีในระยะยาว เพราะต้องไม่ลืมว่าการ
ลงทุนแบบ DCA นั้นเน้นการลงทุนในระยะยาว และในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว ส่วน
ใหญ่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง เช่น กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงแต่ก็ให้
ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะลดลงด้วยเพราะมีการกระจายจังหวะการลงทุน
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รำยได้จำกแหล่งอืน่เช่น ค่ำเช่ำ

ซ่ึงเงินส ่วนนี้ เป ็นเงินท่ี
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  
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เช่น การลงทุนเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วงจังหวะที่เข้าลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ท าให้รู้ต้นทุนของการลงทุนอยู่ตลอด  

ดังนั้นการจะท าก าไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการลงทุนว่ายาวนานแค่ไหน และราคาในช่วง
ที่ขายมีราคาเท่าใด ราคาขายจึงมีความส าคัญต่อผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาว การเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
ราคาจะปรับขึ้นมากเม่ือลงทุนในระยะยาวแม้ว่าราคาอาจจะผันผวนในช่วงส้ัน  ๆ ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ราคาจะขึ้นได้เร็วกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง ผลตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย และเพื่อให้มีการเพิ่มของราคามีจ านวนสูง
ในขณะขาย การเลือกกองทุนรวมจึงควรเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงิน
ปันผล ก็คือกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ สินทรัพย์นั้นก็มีการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาเข้ากองทุน แต่กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ออกมาให้กับผู้ถือ
หน่วย แต่จะน าเงินดังกล่าวน ากลับไปลงทุน (Compound Interest) เพื่อให้ราคาต่อหน่วยของกองทุนเพิ่มพูนงอกเงย
แบบทบต้นไปเร่ือย ๆ  
 โดยสรุป การเลือกกองทุนรวมควรเลือกกองทุนท่ีน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมมูลค่า การเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ถ้าราคาหุ้นไม่ขยับไปไหนในหนึ่งปีอย่างน้อยกองทุนก็ยังจะได้รับเงินปันผลจาก
การเข้าไปถือหุ้นของกองทุนรวม หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนยังได้รับดอกเบี้ยน ามาสะสม ท าให้มูลค่ากองทุน
รวมเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าไปลงทุนในสินทรัพย์โภคภัณฑ์ เช่น  กองทุนรวมทองค า หรือกองทุนรวมน้ ามัน        
ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ถึงแม้ว่าจะเป็น
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนและลงทุนยาว ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวหรือยากต่อการคาดการณ์
ผลตอบแทนได้ 

ส าหรับกรณีนายประสงค์ควรลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงแบบรายเดือน (Dollar Cost Average) ควรที่จะ
กระจายจังหวะการลงทุนไปจนถึงตอนเกษียณ โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวม ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ก็ข้ึนกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณประสงค์ด้วย  
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-3 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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เช่น การลงทุนเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วงจังหวะที่เข้าลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ท าให้รู้ต้นทุนของการลงทุนอยู่ตลอด  

ดังนั้นการจะท าก าไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการลงทุนว่ายาวนานแค่ไหน และราคาในช่วง
ที่ขายมีราคาเท่าใด ราคาขายจึงมีความส าคัญต่อผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาว การเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
ราคาจะปรับข้ึนมากเม่ือลงทุนในระยะยาวแม้ว่าราคาอาจจะผันผวนในช่วงส้ัน  ๆ ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ราคาจะขึ้นได้เร็วกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง ผลตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย และเพื่อให้มีการเพิ่มของราคามีจ านวนสูง
ในขณะขาย การเลือกกองทุนรวมจึงควรเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงิน
ปันผล ก็คือกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ สินทรัพย์นั้นก็มีการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาเข้ากองทุน แต่กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ออกมาให้กับผู้ถือ
หน่วย แต่จะน าเงินดังกล่าวน ากลับไปลงทุน (Compound Interest) เพื่อให้ราคาต่อหน่วยของกองทุนเพิ่มพูนงอกเงย
แบบทบต้นไปเร่ือย ๆ  
 โดยสรุป การเลือกกองทุนรวมควรเลือกกองทุนท่ีน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมมูลค่า การเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ถ้าราคาหุ้นไม่ขยับไปไหนในหนึ่งปีอย่างน้อยกองทุนก็ยังจะได้รับเงินปันผลจาก
การเข้าไปถือหุ้นของกองทุนรวม หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนยังได้รับดอกเบี้ยน ามาสะสม ท าให้มูลค่ากองทุน
รวมเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าไปลงทุนในสินทรัพย์โภคภัณฑ์ เช่น  กองทุนรวมทองค า หรือกองทุนรวมน้ ามัน        
ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ถึงแม้ว่าจะเป็น
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนและลงทุนยาว ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวหรือยากต่อการคาดการณ์
ผลตอบแทนได้ 

ส าหรับกรณีนายประสงค์ควรลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงแบบรายเดือน (Dollar Cost Average) ควรที่จะ
กระจายจังหวะการลงทุนไปจนถึงตอนเกษียณ โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวม ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ก็ข้ึนกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณประสงค์ด้วย  

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-25 
 

 

บรรณานุกรม 
 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เกี่ยวกับดัชนี SET Total Return Index (SETTRI). สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก 

http://www.set.or.th 
ให้เงินท างานผ่าน กองทุนรวม. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://thaimutualfund.com 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http:// 

www.oic.or.th 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) . สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http:// 

sec.or.th 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://thaibma.or.th/main.html 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก www.tfpa.or.th/ 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://aimc.or.th 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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