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หากถามว่า คนกลุ่มไหนทีม่กัจะถูกหลอกเรื่องเงนิมากทีส่ดุ ถา้ดจูากขา่วต่างๆ กจ็ะพบกลุ่มคนเกษยีณอายุจะเป็น
คนทีถู่กหลอกมากทีส่ดุ และเป็นคนทีน่่าสงสารมากทีส่ดุดว้ย เพราะเงนิทีส่ะสมมาตลอดชวีติเพื่อส าหรบัใชใ้นยาม
เกษยีณ กลบัถูกคนใจบาปหลอกลวงไปจนหมด สิง่ทีน่่าสนใจกค็อื ท าไมคนเกษยีณถงึเป็นเป้าหมายของการหลอกลวง 
หากจะสรุปกค็งไดเ้หตุผล ดงันี้ครบั 

1. เป็นเพราะความเสือ่มดา้นสขุภาพ ท าใหค้วามคดิ และการตดิตามขอ้มลูขา่วสารต่างๆเป็นไปไดย้าก ประกอบ

กบัความไวว้างใจคนง่าย จงึท าใหถู้กหลอกไดง้่าย 

2. เป็นเพราะคนเกษยีณสว่นใหญ่จะเริม่รูต้วัว่าเงนิออมทีต่นเองมอียู่ไม่เพยีงพอส าหรบัการใชจ้่ายในยามเกษยีณ 

กจ็ะเริม่กงัวล และตอ้งการหาการออมเงนิทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูๆ ความเสีย่งต ่าๆ อย่างเช่น พวกแชรล์กูโซห่รอื 

ทีห่ลอกกนัว่าการนัตใีหผ้ลตอบแทน 8%/ เดอืน หรอื เท่ากบั 96%/ ปี พดูง่ายๆ คอื คนืทุนภายใน 1 ปี ซึง่

หากคดิง่ายๆ หากมกีารลงทุนทีก่ารนัตผีลตอบแทนสงูขนาดนี้คงไมม่ใีครลงทุนใหเ้สีย่ง ธนาคารทัง้หลายคง

เจ๊งไปหมด เพราะไมม่ใีครฝากเงนิ แต่กเ็ขา้ใจครบัว่ามจิฉาชพีพวกนี้มกีลยุทธใ์นการหลอกลวงสงูมาก  

ดงันัน้หลกัการบรหิารพอรต์การลงทุนส าหรบัคนหลงัเกษยีณ 

ข้อแรก  “อะไรกต็ามท่ีเหลอืเช่ือ อยา่ไปเช่ือ” ในโลกนี้อาจมสีิง่มหศัจรรย ์ แต่ไมใ่ชใ่นธุรกจิการเงนิแน่นอน ดงันัน้ 
ก่อนลงทุนอะไร ขอให้มีสติ อย่าโลภ และอยา่กลวั ศึกษาขอ้มูลให้ดีก่อนตดัสินใจลงทุน หากไมแ่น่ใจลองปรกึษา
ผูรู้ใ้นวงการ อย่างเช่น ศนูยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ (ศคง) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 1213 กไ็ด ้

ข้อสอง พจิารณาความตอ้งการทางการเงนิของคนหลงัเกษยีณ ซึง่มดีงันี้ 
1. พอรต์การลงทุนส าหรบัค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น พอรต์นี้ควรมคีวามมัน่คงสงู และใหก้ระแสเงนิอยา่งสม ่าเสมอ พอรต์

การลงทุนน้ี ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม  กองทุนส ารองเลีย้งชพี  ประกนัชวีติ ประกนับ านาญ หรอืรายไดจ้ากการ

ท างานอื่นๆ ประโยชน์ของพอรต์การลงทุนส าหรบัค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นกค็อื  

• No market risk ใหก้ระแสเงนิสดทีแ่น่นอน โดยไม่ถูกกระทบจากภาวะตลาด 

• Guaranteed income การนัตรีายรบัตลอดอาย ุ
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• Reduced longevity risk ลดความเสีย่งดา้นการเงนิกรณีมอีายยุาวเกนิควร 

• Bringing courage to the investment portfolio เพิม่โอกาสใหผู้อ้อมเงนิสามารถเพิม่ความเสีย่งในการ
ลงทุนในทรพัยส์นิเพื่อเพิม่โอกาสของผลตอบแทนทีส่งูขึน้ได ้

2. พอรต์การลงทุนส าหรบัค่าใช้จ่ายในอนาคต มปีระโยชน์ ดงันี้ 

• เพื่อส ารองส าหรบัการใชจ้่ายในสิง่ทีจ่ าเป็น เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ฯลฯ 

• เพื่อส าหรบัใชจ้่ายในความสขุบัน้ปลาย เขน่ การเดนิทางท่องเทีย่ว ฯลฯ 

• เพื่อส ารองส าหรบัการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในอนาคตจากเงนิเฟ้อ อย่าลมืนะครบั ปัจจบุนัอายุขยัของคนเรา

สงูขึน้เรื่อยๆ ถงึขนาดมกีารคาดการณ์กนัแลว้ว่า ในอกี 20 ปีขา้งหน้า อายหุลงัเกษยีณของคนไทยจะเพิม่ 2 

เท่าจากปัจจุบนั หรอืพดูง่ายๆ คนไทยจะแก่ตายแถวอายุ 100 ปี  ดงันัน้ตอนอายุ 60 ปี เราอาจใชเ้ดอืนละ 

10,000 บาทพอ แต่อายุ 100 ปี 10,000 บาทคงซือ้อะไรไม่ไดม้ากนกั เมื่อ 40 ปีทีแ่ลว้ ผมกนิบะหมีช่ามละ 5 

บาท ปัจจุบนัชามละ 50 บาท เท่ากบัเพิม่ขึน้ 10 เท่าในเวลา 40 ปี ท านองเดยีวกนั 10,000 บาททีพ่อใชต้อน

อายุ 60 อาจตอ้งเป็น 100,000 บาทถงึพอใชก้เ็ป็นได ้

• เพื่อเป้าหมายระยะยาวในบัน้ปลาย เช่น อยากมเีงนิกอ้นส าหรบัเป็นมรดกใหล้กูหลาน เป็นตน้  

จากความตอ้งการดงักล่าว จะเหน็ว่าเป้าหมายของพอรต์การลงทุนส าหรบัคนเกษียณจึงเป็นการบริหาร
พอรต์เพื่อให้เงินพอใช้ตลอดอายุเกษียณ ไม่ใช่การรกัษาเงินต้น ดงันัน้ พอรต์การลงทุนทีเ่น้นลงทุนเฉพาะใน
พนัธบตัรรฐับาลหรอืเงนิฝากธนาคารจงึไม่ใช่พอรต์ทีถู่กตอ้ง พอรต์การลงทุนส าหรบัคนเกษยีณควรมลีกัษณะดงันี้ 
 ควรเป็นการลงทุนทีม่คีวามมัน่คง เนื่องจากเป็นการส ารองส าหรบัการด ารงชพี โดยเฉพาะมนุษยเ์งนิเดอืนที่

ไม่ไดเ้ตรยีมอาชพีเสรมิหลงัเกษยีณ ดงันัน้ความสามารถในการรบัความเสีย่งจะต ่า หากพจิารณาในประเดน็น้ี 

หลกัทรพัยท์ีล่งทุนควรเป็นหลกัทรพัยท์ีม่คีวามมัน่คง อย่างเช่น หากเป็นตราสารหนี้ควรเป็นพนัธบตัรรฐับาล 

หรอืหุน้กูเ้อกชนทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืสงู หากเป็นหุน้ควรเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นผูน้ าใน

อุตสาหกรรมทีม่ ัน่คงทนต่อความผนัผวนของเศรษฐกจิไดด้ ีเช่น หุน้กลุ่มโรงพยาบาล คา้ปลกี ธนาคาร  

เป็นตน้ 

 ควรกระจายความเสีย่งในการลงทุนในหลกัทรพัยห์ลากหลายประเภท และหลากหลายอุตสาหกรรม เพราะแม้

จะเลอืกหุน้ผูน้ าในอุตสาหกรรมทีม่ ัน่คงแลว้ แต่อนาคตเป็นสิง่ไม่แน่นอน อาจเกดิการเปลีย่นแปลงใน

อุตสาหกรรมหรอืในหุน้ทีเ่ราลงทุนได ้อย่างเช่นทีเ่กดิกบัหุน้กลุ่มโทรคมนาคม นอกจากนี้อตุสาหกรรมหนึ่ง

อาจไดป้ระโยชน์ในภาวะการลงทุนหนึ่ง แต่อาจแยใ่นภาวการณ์ลงทุนอื่นกไ็ด ้ดงันัน้เพื่อการบรหิารความเสีย่ง

ในแต่ละภาวะการลงทุน ควรทีจ่ะกระจายความเสีย่งในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท เช่น หุน้ พนัธบตัร ทองค า 

อสงัหารมิทรพัย ์ฯลฯ 

 ควรเป็นพอรต์การลงทุนทีม่ผีลกระทบต่อเงนิตน้ไมม่ากนกั โดยเฉพาะเมื่อมเีหตุการณ์ไม่คาดฝันกระทบ

ผลตอบแทนของการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย ์ดงันัน้ พอรต์สว่นใหญ่จงึควรลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่ง

ต ่า เช่น พนัธบตัรรฐับาล, หุน้กูเ้อกชนทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืสงู เป็นตน้ 
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 ควรเป็นการลงทุนใหผ้ลตอบแทนพอสมควรอย่างน้อยควรมากกว่าเงนิเฟ้อ จากตารางขา้งล่าง หากเงนิออม

ของเราไดผ้ลตอบแทน = 0%/ปี  และเราถอนเงนิออมมาใชปี้ละ 10% ในเวลาเพยีง 10 ปี เงนิออมเรากจ็ะหมด 

แต่หากเงนิออมของเราไดผ้ลตอบแทน = 5%/ปี และเราถอนเงนิออมมาใชปี้ละ 10% เงนิออมเรากจ็ะหมดใน

เวลาเพยีง 14 ปี และจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆตามผลตอบแทนของเงนิออมเรา อย่างไรกต็าม การลงทุนทีใ่ห้

ผลตอบแทนสงู มกัจะมคีวามเสีย่งสงู การกระจายความเสีย่งจะช่วยลดความเสีย่งของพอรต์การลงทุนไดด้ ี

ขณะเดยีวกนัการลงทุนทีไ่ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีช็ว่ยเพิม่ผลตอบแทนของเงนิออม เช่น LTF, RMF 

ผลตอบแทนของเงินออม/ลงทุน (รอ้ยละต่อปี) 

 
ทีม่า : TSI (ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
 ควรมสีภาพคล่องสงู เพราะความไมแ่น่นอนของการใชเ้งนิมสีงู โดยเฉพาะค่ารกัษาพยาบาล อาจก่อใหเ้กดิ

ความจ าเป็นตอ้งขายหลกัทรพัยเ์พื่อน ามาใชจ้่าย ดงันัน้การค านงึถงึสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนจงึเป็น

สิง่ส าคญั อย่างเช่น พนัธบตัรรฐับาล หรอืหุน้กูเ้อกชนทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืสงู หากเป็นหุน้กค็วรเป็นหุน้ที่

มปีรมิาณการซือ้ขายสงู เช่น หุน้ในกลุ่ม SET50, SET100 เป็นตน้ 

 ควรเป็นการการลงทุนทีใ่หเ้งนิไดป้ระจ าอย่างสม ่าเสมอ  เพราะกระแสเงนิสดจากกองทุนประกนัสงัคม กองทุน

ส ารองเลีย้งชพี  ประกนัชวีติ ประกนับ านาญมกัเป็นกระแสเงนิคงทีท่ีไ่ม่เปลีย่นแปลงตามภาวะเงนิเฟ้อ และไม่

เพยีงพอกบัการใชจ้่าย ดงันัน้การเลอืกหลกัทรพัยท์ีใ่หเ้งนิไดป้ระจ ากจ็ะช่วยแบง่เบาภาระค่าใชจ้า่ยอกีแรง 

เช่น หุน้กูเ้อกชน กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์หุน้ปันผล เป็นตน้ 

 
ส าหรบัการกระจายประเภทหลกัทรพัย ์พอรต์การลงทุนทีเ่หมาะสมส าหรบัคนเกษยีณเพื่อตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของคนเกษยีณ มดีงันี้ 
 หลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู เชน่ หุน้ กองทุนหุน้ ฯลฯ ประมาณ 5% - 15% 
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 หลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งปานกลาง เช่น หุน้กูเ้อกชน กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว 

ฯลฯ ประมาณ 20% - 40% 

 หลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งต ่า เชน่ พนัธบตัรรฐับาล กองทุนตลาดเงนิ ประมาณ 40% - 80% 

ทีม่า : Retirement planning, Financial perspectives Pte Ltd., Singapore 
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