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เกษียณปลอดหนี้
ระยะนี้มีเป็นช่วงข้าราชการเกษียณอายุ
พอดี เลยท�ำให้นึกถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่ อ เราจะได้ เ กษี ย ณปลอดหนี้ กั น ดี ก ว่ า
การเตรียมการเกษียณอย่างปลอดหนี้ เรา
ต้องเตรียมตัวอย่างน้อย 5 ถึง 10 ปีก่อนคิด
เกษียณจริง ขึ้นกับภาระหนี้และประเภทหนี้
ที่มีอยู่ รายได้ และเงินออมที่มแี ละสามารถ
ออมได้ ทั้งนี้ต้องระวัง เพราะไม่ใช่ทกุ คนจะ
เกษียณตอนอายุ 60 เสมอไป ในยุคคนรุ่น
เจนเนอเรชั่น X มักท�ำงานกันถึง 60 ปี มีบาง
คนต่ออายุการท�ำงานอย่างมีความสุข โดย
ไปเป็นทีป่ รึกษาต่อไป แต่สำ� หรับรุน่ ใหม่มกั มี
ความคาดหวังเกษียณในช่วงปลาย 40 หรือ
อย่างช้าสุดก็ 50 ท�ำให้เราต้องถามตัวเองเสีย
ก่อนว่า จริงๆ แล้วเราต้องการเกษียณเมื่อ
อายุเท่าไหร่ และมีเวลาท�ำงานอีกนานแค่ไหน
เพื่อวางแผนให้รดั กุมมากขึ้น
การวางแผนการเงินท�ำได้ง่ายๆ ไม่
ยาก แต่ต้องมีวินัยสูงคือ
1. ลดค่าใช้จ่าย - เป็นวิธีที่ง่ายสุด เห็น
ผลเร็วสุด เริ่มต้น ต้องหารายจ่ายจริงที่เราใช้
จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
a. จดทุกอย่างที่ใช้ อย่างน้อย 1-2 เดือน
เต็ม ทั้งค่าใช้จ่ายที่มีทุกวัน และ ประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่เกิดนานๆ ครั้ง เช่น ค่าเทอม
บุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันต่างๆ
(เช่น ค่าประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกัน
ไฟบ้าน) แล้วหาร 12 เฉลี่ยเป็นรายเดือน
b. จัดค่าใช้จ่ายออกเป็นกลุ่ม คือ ค่าใช้
จ่ายประจ�ำผันแปร และออกเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ ค่าใช้จ่ายที่ลดหรือประหยัด
ได้ และค่าใช้จ่ายทีง่ ดหรือไม่ใช้ก็ได้ ถึงตอน
นี้ ควรมีตัวช่วย (Buddy) เพราะหลายคนมัก
จะพบว่าทุกอย่างดูเหมือนจะจ�ำเป็นต้องใช้ไป

ตุลาคม 2560

เกษียณแสนสุข

หมด ตัวช่วยจึงควรเป็นคนทีไ่ ว้ใจได้ มีความ
เป็นกลาง และมีความหวังดีกบั เราจริงๆ โดย
ไม่มีส่วนได้เสียในการใช้จ่ายของเรา เช่น
ญาติหรือ เพือ่ นสนิท รวมทัง้ ทีป่ รึกษาการเงิน
c. ทยอยลดค่าใช้จา่ ยทีง่ ดและลดได้ และ
ทบทวนทุกเดือน เพื่อเป็นก�ำลังใจ แม้ลดค่า
กาแฟ หรือ การดูภาพยนตร์ลงไปเพียง เดือน
ละ 500 หนึ่งปีก็ 6,000 บาทเลยทีเดียว
d. เงินที่ได้เพิ่ม ต้อง น�ำไปลดหนี้ทันที
ห้ามทยอยเก็บไว้ในออมทรัพย์รอก้อนใหญ่
ก่อนแล้วค่อยช�ำระหนี้ ดอกเบีย้ เงินกูว้ งิ่ ทุกวัน
2. เพิ่ ม รายได้ - รายได้ ที่ เ กิ ด จาก
การท�ำงาน เช่น ท�ำ OT หางานเสริมใน
วิชาชีพที่ถนัด เช่น ท�ำงานฝีมือ ท�ำอาหาร
หรือขนม สอนพิเศษนอกเวลางาน กรณีมี
ความสามารถในการขายและชอบบริการ
ก็ ส ามารถผั น ตั ว เป็ น นั ก ขายมื อ ทองนอก
เวลาได้
อีกแหล่งของรายได้ท่เี รามักลืม คือ การ
ลงทุนผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข.
ส�ำหรับข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกให้
ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้น เพื่อผล
ตอบแทนทีส่ งู ขึน้ การลงทุนในกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพนี้โดยปกติทุกบริษัทจะก�ำหนดให้
เป็ น กองตราสารหนี้ เ สมอเพื่ อ ความเสื่ ย ง
ต�่ำสุด แต่จริงๆ แล้วเราสามารถเปลี่ยนไป
เลือกลงตราสารทุนเพิ่มได้ ในระยะยาวผล
ตอบแทนเฉลีย่ ของกองตราสารทุนจะสูงกว่า
ตราสารหนี้หลายเท่า
ส�ำหรับท่านทีไ่ ม่มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
หรืออยากออมเพิ่มแม้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพอยูแ่ ล้ว ก็สามารถออมเพิม่ ได้ โดยท�ำผ่าน
กองทุน RMF ซึง่ มีนโยบายการลงทุนให้เลือก
มากมาย เหมาะกับความเสี่ยง
ที่รับได้ของแต่ละคน
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3. จ่ายค่าสินเชื่อก่อนใช้เงินเสมอ
เป็นการจ่ายก่อนใช้ ถ้าเป็นไปได้ให้หกั บัญชี
ช�ำระค่าสินเชื่อในวันเดียวกับวันที่เงินเดือน
ออก หรือใช้สินเชื่อสวัสดิการเป็นการบังคับ
จ่ า ยตามก�ำ หนด เราสามารเลื อ กวั น ครบ
ก�ำหนดจ่ายสินเชือ่ ได้ โดยติดต่อไปทีส่ ถาบัน
การเงินที่ใช้บริการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวันได้
4. ใช้เทคนิคการบริหารหนี้ เพื่อช่วย
ให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้น คือ
a. จัดการจ่ายหนี้ ที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อน
เช่น มีสินเชื่อ 3 แบบ คือ หนี้บัตรเครดิต
(ดอกเบี้ย 20%) หนี้สินเชื่อบุคคล (26%)
และสินเชื่อบ้าน (6%) หลังจากมีเงินออมให้
ทยอยช�ำระสินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิตให้
หมดก่อน
b. หากมีหนี้ หลายก้อน ให้จัดการหนี้
ที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อเป็นก�ำลังใจ และลด
จ�ำนวนสินเชื่อที่ต้องดูแล
c. รี ไ ฟแนนซ์ สิ น เชื่ อ หาโปรโมชั่ น ที่
ดอกเบี้ ย ถู ก กว่ า โดยต้ อ งยั ง จ่ า ยเท่ า เดิ ม
ซึ่งจะท�ำให้ลดเงินต้นลงเร็วขึ้น
d. ท�ำการรวมยอดหนี้ (Debt Consolidation) จากสินเชื่อหลายบัญชีที่อัตราดอกเบี้ย
สูง มายังอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่า (เช่น สินเชื่อ
บ้าน) โดยยังต้องจ่ายเท่าเดิม
e. หากลองค�ำนวณแล้ว หลังจากท�ำ
ทุ ก ทางข้ า งต้ น ยั ง ไม่ ส ามารถเคลี ย ร์ ห นี้
ได้ ก ่ อ นเกษี ย ณ เราอาจต้ อ งเลื่ อ นเวลา
เกษียณออกไปและถ้าค�ำนวณแล้วพยายาม
ยังไงก็เกินก�ำลังไม่สามารถเกษียณปลอด
หนี้ได้จริงๆ ให้หาทางประนอมหนี้ หรือปรับ
โครงสร้างหนี้ กับสถาบันการเงินที่เป็นหนี้
อยู่ อย่าปล่อยให้เป็นหนี้เสียหรือค้างช�ำระ
เด็ดขาด เพราะถ้าเป็นหนี้เสียในระบบแล้ว
โอกาสรี ไ ฟแนนซ์ ไ ปที่ อื่ น หรื อ ขอกู ้ สิ น เชื่ อ
ประเภทอื่นที่ดอกเบี้ยถูกกว่า แทบจะเป็นไป
ไม่ได้แลย ทัง้ นี้ สิง่ ทีต่ อ้ งมีเสมอ คือ วินยั และ
ความตั้งใจจริงที่จะลดหนี้

