
11

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

22

บรรยายโดย
คุณเกียรติศักดิ์ ลิมปเจริญกุล
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เริ่มตนต้ังเข็มทิศ… รับชีวิตเกษียณสุข

เกษียณอยางมีแผน… You can do it!!

เทคนิคบริหารเงินหลังเกษียณ

เกร็ดความรู… สรางชีวิตสุขหลังเกษียณ

หัวขอการบรรยาย

2

1

3

4
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• พรอมหรือยัง?… สําหรับวันเกษียณ
• 3 ต ตองเตรียม… รับเกษียณสุข

เริ่มตนตั้งเข็มทิศ… รับชีวิตเกษียณสุข1
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พรอมหรือยัง?… สําหรับวันเกษียณ

Modernization

Culture Change

Aging Population

Inflation
แตงงานชาลง มีบุตรชาลง โสดมากข้ึน

กลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
ไมสามารถดูแลผูสูงอายุไดเต็มที่ 

สุขอนามัยดีข้ึน อายุยืนข้ึน เกิดนอยลง
สัดสวนผูสูงอายุสูงขึ้น และ

อยู โดดเดี่ยวมากขึ้น

ขาวของแพงข้ึน 
เงินเฟอทําใหเงินออมดอยคาลง 
     ผูสูงอายุมีเงินไมพอใช

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
ผูสูงอายุหางานทาํยากขึ้น

ขอเท็จจริง
วันนี้

ขอเท็จจริง
วันนี้

ท่ีมาภาพ : Pixabay

66

• “รางกายยังแข็งแรง” สามารถ
ใชความรูความสามารถเดิม
อยางตอเนื่อง

• คาใชจายอาจหมดไปกับการ
ทําตามความฝน เชน ทองเที่ยว 
ทําธุรกิจ ทําสวน ทําไร ฯลฯ

• “วัยเกษียณจริง” ความสามารถ
ในการหารายไดลดลงและอาจตอง
พ่ึงพิงครอบครัวหรือคนรอบขาง

• คาใชจายดานสุขภาพเร่ิมมากขึ้น 
ควรลดการทํากิจกรรมตางๆ 
หาเวลาดูแลสุขภาพกาย-ใจมากข้ึน

• “วัยชราภาพอยางแทจริง” 
อาจตองมีคนคอยดูแลชวยเหลือ
ในชีวิตประจําวัน

• คาใชจายสวนใหญเปนเร่ือง
ของสุขภาพ 

55 ป 60 ป 70 ป 80 ปวัยเกษียณชวงตน วัยเกษียณชวงกลาง วัยเกษียณชวงปลาย 

วัยเกษียณจาก
การทํางาน

?

         สถิตอิายุเฉลี่ยของคนไทย

ที่มา : อายุคาดเฉล่ียที่อายุ 60 ป จากผลสํารวจสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2561

ผูหญิง
อายุเฉลี่ย 83.6 ป

ผูชาย
อายุเฉลี่ย 80.2 ป 

?ชี วิ ต แ บ บ ไ ห น

ที่ใจตองการ

ท่ีมาภาพ : flaticon

มาวางแผนชีวิตวยัเกษียณ 3 ชวงวัย เพื่อใหมีเงินใชเหมาะสมกับชวงนั้นๆ มากที่สุด
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ผมเปล่ียนเปนสีขาว

กลามเน้ือไมแข็งแรง

เหน่ือยหอบงาย

หงุดหงิดงาย

คิดซํ้าซาก ลังเล 

เหงา ซึมเศรา

พูดถึงแตเร่ืองในอดีต
ฯลฯ

ผูสูงอายุ ปรับตัว

เตรียมพรอมและยอมรับความเปล่ียนแปลง เพื่อทําใหชีวติวัยเกษียณมีความสุขมากที่สุด

ฯลฯ

ผิวหนังมีรอยยน เฉ่ือยชา ทอแท สูญเสียอํานาจ

ไมมีรายได

ไมมีเพื่อนฝูง

อยากทํางาน
แตไมมีงานทํา

ฯลฯ

ย อ ม รั บ
การเปลีย่นแปลง
ย อ ม รั บ

การเปลีย่นแปลง

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและ
สถานะการเงิน

ความรูสึกความคิดชา

88

3 ต ตองเตรียม… รับเกษียณสุข

เตรียม
กาย - ใจ

เตรียม
ท่ีอยูอาศัย

เตรียม
เงิน 

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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สุขภาพ
12%

คาใชจายเกี่ยวกับสขุภาพ โดยไมรวมคารักษาพยาบาล
จากโรครายแรงคิดเปน 12% ของคาใชจายทั้งหมด

สัดสวนคาใชจาย
หลังเกษียณ
โดยประมาณ*

นันทนาการ
17%

การเดินทาง
22%

ท่ีอยูอาศัย
21%

กินอยู
ประจําวัน

21%

จางคนดูแลจะมีคาใชจาย
เพ่ิมอีกเดือนละ
10,000 – 20,000 บาท

เริ่มดูแลสุขภาพ โดยการ “ออกกําลังกาย” และให
ความสําคัญกับ “ประกันสุขภาพ” เสียตั้งแตวันนี้

คาใชจายเกี่ยวกับสขุภาพ
จะเพิม่มากขึน้ เมื่อเราอายมุากขึน้

ขอเท็จจริงวันนี้เตรียม
กาย - ใจ

!

ท่ีมาภาพ : Flaticon

“ ”
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วางแผนประกัน
ใหคุมครองทั้งชีวิต

เสียชีวิต หรือ
อยูครบสัญญา
เสียชีวิต หรือ
อยูครบสัญญา

เสียชีวิตเสียชีวิต

ท่ีมาขอมูล: อางอิงจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) ชุดวิชาท่ี 3 การวางแผนประกัน

ความตองการคุมครองทางการเงิน

เงินฉุกเฉิน

เงินทุนเพื่อ
การศึกษาบุตร

เงินทุน
เพื่อใหเปนมรดก

รายไดสําหรับ
ครอบครัว

รายได
เพื่อการเกษียณ

สินทรัพยสวนบุคคล
เงินทุน

เพื่อชําระหน้ีสิน

คารักษาพยาบาล

ประกันชีวิตหลัก 4 ประเภท

1. แบบช่ัวระยะเวลา… 
เนนการคุมครองหน้ีสิน

2. แบบตลอดชีพ… 
เนนเพื่อเปนมรดก

3. แบบสะสมทรัพย… 
เนนการออมทรัพย  

4. แบบบํานาญ… 
เนนเพื่อเปนรายไดยามชรา

 

จะไดรับเงินเมื่อ…
 

จะซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต..
ใหคิดถึงสัญญาหลักกอน ”

“

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ตัวอยาง 
สมโชคไดเงินเดือน 
เดือนละ 50,000 บาท 
ดังนั้น เบี้ยประกันชีวิต
ของสมโชคจึงไมควรเกิน 

60,000 บาท 
(50,000 x 12 x 10%)

ควรทําประกัน
สุขภาพต้ังแตอายุ
นอยและสุขภาพ
ยังแข็งแรงอยู

จํานวนเบี้ยประกันชีวิตที่เหมาะสม ≤ 10% ของรายไดตอป 

ปกปองใหดตีองมอีนสุญัญา

4 แบบประกัน
ชีวิตหลัก 
เชน ตลอดชีพ
สะสมทรัพย ฯลฯ สุขภาพ อุบัติเหตุ

• ชดเชยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
•  คาชดเชยรายวันกรณีเขารักษาตัว
ในโรงพยาบาล

• คารักษาพยาบาลและศัลยกรรม
• คุมครองโรครายแรง 
• คุมครองการชําระเบ้ียประกันภยั
• การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

”“

ท่ีมาขอมูล : อางอิงจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) ชุดวิชาท่ี 3 การวางแผนประกัน

ซื้อประกันสุขภาพ & อุบัติเหตุ 
เพื่อสุขภาพการเงินท่ีดีตลอดไป

1212

ซื้อประกันสุขภาพ
 “ไมทัน” 

ซื้อประกันอุบัติเหตุ
“ก็ยังดี” 

คนไทยวัยเกษียณ…มีสวัสดิการรกัษาพยาบาลใกลตวัอะไรบาง?
สวัสดิการขาราชการ 
ไดรับสิทธิรักษาพยาบาล

ตอเน่ือง แถมยังไดสิทธิตรวจ
สุขภาพประจําป

กองทุนประกันสังคม
หากตองการสิทธิ

รักษาพยาบาลเหมือนเดิม 
สามารถสมัครเปน

“ผูประกันตนโดยสมัครใจ 
(มาตรา 39)” *

 

สวัสดิการพนักงาน
สวนทองถ่ิน

ขาราชการหรือลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สามารถเบิกคารักษา รพ.รัฐ 
หรือ สถานพยาบาลทองถิ่น 

สวัสดิการของ
หนวยงานรัฐอื่นๆ

รัฐวิสาหกิจ ยังใหสวัสดิการ
คารักษาพยาบาลตอเน่ือง 

หรือ ใหสิทธิพนักงานสามารถ
เขามาใชบริการหองพยาบาล

ขององคกรไดเชนเดิม

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
หรือ “สิทธิบัตรทอง”
คนไทยทุกคนท่ีไมมีสิทธิ

รักษาพยาบาลอ่ืนจากรัฐบาล 
จะไดสิทธิรักษาพยาบาลตาม
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

* หากผูประกันตนมีสิทธิไดรับบําเหน็จ หรือ บํานาญ ตองส้ินสุดการเปนผูกระกันตนกอน หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบสิทธิวาอยูในกลุมไหนไดท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ www.nhso.go.th

ถาอยากไดของฟรี ลองศึกษาเง่ือนไข “เงินฝากพวงประกัน”
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แบบประกันท่ัวไป
เฉพาะสัญญาประกันชีวิต

แบบประกันเพื่อผูสูงอายุ

ท่ีมาขอมูล: สมาคมประกันชีวิตไทย

ตองมีการตรวจสุขภาพหรอืขอประวติัสุขภาพ พรอมท้ัง
แถลงขอความจริงเก่ียวกับสุขภาพของผูเอาประกัน
การแถลงขอมูลสุขภาพเปนปจจัยพิจารณาการรับประกัน

เสียชีวิตจากการเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ 
รับเงินตามทุนประกันภัย
นับต้ังแตวันแรกท่ีกรมธรรมมีผลบังคับ 
(ยกเวนฆาตัวตายในปแรก หรือถูกผูรับประโยชนฆา)

หากพิสูจนไดภายหลังวาผูเอาประกันปกปดขอมูล
อันเปนสาระสําคัญ 
บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกลางสัญญาได
ภายใน 2 ปแรกของการทําประกัน (มาตรา 865)

ยกเลิกไดใน 15 วัน นับจากวนัท่ีไดเลมกรมธรรม
หากซ้ือกับตัวแทน หรือ
ยกเลิกไดใน 30 วัน หากซ้ือทางโทรศัพท

ไมตองตรวจหรือตอบคําถามสุขภาพ
มีโรคประจําตัวก็ทําได

เสียชีวิตจากการเจ็บปวย
รับเงินเทากับเบ้ียประกันภัยท่ีชําระมาแลว

บวกผลตอบแทน 2-5% แลวแตแบบประกันของแตละบริษัท
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รับเงินตามทุนประกันภัย และเบ้ียประกันภัยท่ีชําระมาแลว
บวกผลตอบแทน 2-5% แลวแตแบบประกันของแตละบริษัท

เสียชีวิตทุกกรณี
รับเงินตามทุนประกันภัย

(ยกเวนฆาตัวตายในปแรก หรือถูกผูรับประโยชนฆา)

ยกเลิกไดใน 30 วัน นับจากวนัท่ีไดเลมกรมธรรม
หากซ้ือทางโทรศัพท

ระยะเวลารอคอย 2 ป
โดยพิจารณาจากสถิติการปวยและการเสียชีวิตของคนไทย 

เพื่อปองกันมิใหผูปวยระยะสุดทายมาทําประกันโดยไมสุจริตใจ

1- 2 ปแรก

ต้ังแตปท่ี 3 เปนตนไป

VS
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ท่ีมาขอมูล : คูมือ บานปลอดภัยวัยเกษียณ หนวยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดลอม
ท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุและคนพิการ คณะสถาปตยกรรมศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

แนวคิดบานปลอดภัยวัยเกษียณ

มีความปลอดภัยทางกายภาพ

สามารถเขาถึงไดงาย

สามารถสรางแรงกระตุน

ดูแลรักษางาย

1 ยายหองนอนมาชั้นลาง / มีแสงสวางเพียงพอ / พื้นไมล่ืน / หองนํ้ามีราวจับ / 
มีปุมสัญญาณฉุกเฉิน

2 ขยายประตูใหกวางขึ้น ตูหรือชั้นเก็บของดานลางโลงเผ่ือไวกรณีใชรถเข็น / 
ตูแขวนมีชั้นเล่ือนลงมาหยิบของไดงายขึ้น

3 ของตกแตงบานเนนใชสีสัน เพื่อกระตุนหรือเตือนความจํา / ใชหนาตางบานเล่ือน  
มองเห็นทิวทัศนภายนอกได / จัดมุมใหพักผอน ดูหนังสือ พบปะสังสรรค

4 จัดบานใหโลง เพื่อลดงานบาน / จัดสนามหญาใหมีพุมไมเต้ียๆ เพื่อลดงานสนาม 
หรือ ทํากระบะตนไมยกสูง เพื่อหลีกเล่ียงการกม

แนวคิดการออกแบบ *
แนวทางปรบัปรงุสภาพแวดลอมและท่ีพกัอาศัยของผูสูงอายุ

คําถามชวนคิด
ยายหองนอน
ลงมาช้ันลาง…
ใชงบเทาไหร ?

ปรับหองนํ้า
ช้ันลาง…

ใชงบเทาไหร ??

เตรียม
ท่ีอยูอาศัย

บานที่มีผูสูงอายุ พื้นที่สาธารณะควรจัดใหมีส่ิงแวดลอมเหมาะสม”“
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กลุมอาชีพ
   (เฉล่ียทุกจังหวัด ไมรวมคาเชาท่ีอยูอาศัย) วิถีชีวิตหรือไลฟสไตลจะเปนตัวกําหนด

จํานวนเงินท่ีตองการ 
เชน
– คุณภาพชีวิต 

– ปญหาสุขภาพ 

– ภาระคาใชจายตางๆ 

– กิจกรรมหรืองานอดิเรกที่แตละคน
วางแผนเอาไว

ขอเท็จจริงวันนี้เตรียม
เงิน 

ผูบริหารบริษัทเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ 18,030 29,446 53,541
ขาราชการ 16,056 25,968 43,464
อาชีพท่ีตองใชใบประกอบวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล 
วิศวกร ทนาย ผูสอบบัญชี

15,545 21,164 40,754

พนักงานในสํานักงาน เชน พนักงานบัญชี พนักงาน
ทรัพยากรบุคคล พนักงานการเงิน

11,460 18,288 35,778

พนักงานใหบริการ เชน พนักงานขาย พนักงานโรงแรม 
พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถ

8,153 12,366 21,887

พนักงานในโรงงาน 7,248 9,494 14,005
ระดับฐานราก เชน เกษตรกร ผูใชแรงงาน 5,679 9,193 21,541
อาชีพอ่ืนๆ 9,748 14,767 32,668

ท่ีมาผลสํารวจ : งานวิจัยเรื่อง “เงินใชหลังเกษียณ: ทําอยางไรถึงจะออมเงินใหเพียงพอ” ป 2559
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลสํารวจคาใชจายวัยเกษียณ
พอเพียง สะดวกสบาย หรูหรา
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คาใชจายเพื่อดํารงชีวิต 

คารักษาพยาบาล

คาใชจายเพื่อความสุข

  มรดกใหลูกหลาน

การบริจาคสังคม

• คาใชจายประจําวัน เชน คาอาหาร ของใชภายในบาน เส้ือผา
• คาใชจายเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย เชน คานํ้า/ไฟ คาโทรศัพท อินเตอรเน็ต 
การซอมแซม / ปรับปรุง

• คาใชจายเก่ียวกับการเดินทาง เชน คาโดยสารรถสาธารณะ 
คานํ้ามัน ทางดวน คาบํารุงรักษารถยนต  

• คาใชจายเก่ียวกับสุขภาพ คารักษาพยาบาล คาสมาชิกฟตเนส 
อาหารเสริม เบ้ียประกันชีวิต การตรวจสุขภาพ   

• คาใชจายเพื่อนันทนาการ เชน คาใชจายเพื่อการพักผอนหยอนใจ 
การทองเท่ียว การสังสรรค 

• เชน คาเลาเรียน คาขนม เงินขวัญถุงวันสําคัญตางๆ  

• เชน เงินบริจาคมูลนิธิตางๆ เงินทําบุญวัด เงินสนับสนุนการกีฬา
และการศึกษา

คาใชจายบางรายการอาจลดลงในชวงวัยเกษียณ
เชน คาเดินทาง คาเส้ือผา  การสังสรรค เปนตน

แนวทางเตรียมเงินใชหลังเกษียณใหเพียงพอ

ควรประเมิน
เปาหมายและ
ไลฟสไตลที่
ออกแบบไว 
ใหครอบคลุม 

5 เร่ือง 
1

2

3

4

5
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ค ่าใช้จ ่าย
ต ่อเด ือน

หลงัเกษียณ 10 15 20 25 30
5,000 630,001 971,295 1,331,411 1,711,389 2,112,323

10,000 1,260,003 1,942,589 2,662,822 3,422,778 4,224,647

15,000 1,890,004 2,913,884 3,994,233 5,134,167 6,336,970

20,000 2,520,005 3,885,179 5,325,644 6,845,556 8,449,294

25,000 3,150,006 4,856,473 6,657,056 8,556,945 10,561,617

30,000 3,780,008 5,827,768 7,988,467 10,268,333 12,673,940

35,000 4,410,009 6,799,062 9,319,878 11,979,722 14,786,264

40,000 5,040,010 7,770,357 10,651,289 13,691,111 16,898,587

45,000 5,670,012 8,741,652 11,982,700 15,402,500 19,010,911

50,000 6,300,013 9,712,946 13,314,111 17,113,889 21,123,234

จาํนวนปีหลงัเกษียณ (ปี)

จาํนวนเงินที่ต ้องมี ณ วนัเกษียณ (บาท)**

ตัวอยาง 
หากตองการเงินใชจายวัยเกษียณ

 15,000 บ./เดือน (วันละ 500 บาท) ไปอีก 
20 ปขางหนา จะตองมีเงินท้ังหมด 4 ลานบาท

รูหรอืไม… ชีวิตหลังเกษียณ
ที่ตองการ ตองใชเงินเทาไหร?

* คา่ใชจ้า่ยต่อเดอืนหลงัเกษยีณ ยงัไมไ่ดป้รบัดว้ยอตัราเงนิเฟ้อ
** จาํนวณเงนิทีต่อ้งม ีณ วยัเกษยีณ กาํหนดใหถ้อนเงนิทกุๆ ตน้ปี โดยคาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ต่อปี ปรบัคา่

ดว้ยอตัราผลตอบแทนหลงัเกษยีณ 1.90% (เงนิฝากประจาํเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2546 – 2561) หลงัหกัอตัราเงนิเฟ้อ 3%

แต…คนวัยเกษียณยังมีเวลาอีกมาก 
จึงตอง “เตรียมเงินใหมากกวาที่คิดไว”

และ “บริหารเงินออมกอนสุดทายใหดีที่สุด”

1818

เกษียณอยางมีแผน… You can do it!!2
• มาวางแผนการเงินหลังเกษียณกันเถอะ
• แหลงรายไดในวัยเกษียณ
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มาวางแผนการเงินหลังเกษียณกันเถอะ

1. สถานะการเงินตองรู…เกษียณสบายจริงหรือ?

2. ประมาณคาใชจาย…ใหพอใชวัยเกษียณอยางไร?

3. รายไดหลังเกษียณ…มาจากไหนบาง?

4. สถานะการเงินขั้นตน…“ดีเย่ียม” หรือ “นาเปนหวง”?

2020

แบบสํารวจสินทรัพยและหน้ีสิน

สถานะการเงินตองรู…เกษียณสบายจริงหรอื?

ท่ีมาภาพ : Flaticon

การตรวจ
สถานะการเงิน
จะชวยใหรูวา….

1
สินทรัพย (บาท) หน้ีสิน (บาท)

สินทรัพยสภาพคลอง
เงินสด / เงินฝาก
กองทุนรวมตลาดเงิน
สินทรัพยเพื่อการลงทุน
ตราสารหนี้ 
หุน
กองทุนรวม
ประกันชีวิต
อสังหาริมทรัพย
อ่ืนๆ  
สินทรัพยใชสวนตัว
รถยนต / รถจักรยานยนต
บานที่พกัอาศัย
ของมีคา / ของสะสม
สินทรัพยรวม (1)

หนี้สินระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป)
หนี้บัตรเครดิต
หนี้เงินกูซ้ือสินคา
หนี้สินระยะสั้นอ่ืนๆ 
หนี้ระยะยาว (เกิน 1 ป)
หนี้เงินกูซ้ือสินคา
หนี้รถ
หนี้บาน
หนี้สินระยะยาวอ่ืนๆ 
 หนี้สินรวม (2)

สินทรัพยรวม (1)
หนี้สินรวม (2)
ความมั่งคั่งสุทธิ (1) – (2)

ความม่ังคั่ง (บาท)

ตองครบถวนและ
ตรงความเปนจริง
มากที่ สุด

”

“

 แบบสํารวจสินทรัพยและหน้ีสิน
สามารถใชเปนขอมูลประกอบ
การทําพินัยกรรมไดดวย

 ทํางานมาทั้งชีวิต 
คุณมีทรัพยสมบัตจิริงๆ 
เทาไหร?

 สถานะการเงินที่มีอยู
มั่นคงมากนอยแคไหน? 
ที่จะรองรับแผนการใช
ชีวิตวัยเกษียณ

 ควรมีสินทรัพยมากๆ และ
หน้ีสินตองหมดกอนเกษียณ
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เงินฝาก

เงินลงทุน

ชําระหนี้

ประกันชีวิต / ประกันภัย

อาหาร

คาน้ํา / คาไฟ

คาโทรศัพท / อินเทอรเน็ต

เงินใหครอบครัว

คาซอมแซมบาน

ของใชในบาน

คาโดยสาร / คาน้ํามัน

คารักษาพยาบาล / อาหารเสริม

เสื้อผา

ทองเที่ยว / สังสรรค

ทําบุญ / บริจาค

รวมคาใชจาย

ประมาณการคาใชจาย…ใหพอใชวัยเกษียณอยางไร?2

1. คาใชจายดาน
การออมและลงทุน

2. คาใชจายคงท่ี

3. คาใชจายผันแปร

แบบประมาณการคาใชจาย รายเดือน (บาท) รายป (บาท)

จด จด จด
สะกดรอยตามเงิน
อยางนอย 4 สัปดาห

”

“

 คาใชจายใดบางท่ีคุณตัดได
เพื่อใหเงินพอใชและเหลือออม

การประมาณ
การคาใชจาย
จะชวยใหรูวา….

 คุณมี “ไลฟสไตล” 
ที่ตองการแบบพอเพียง 
สะดวกสบาย หรือ 
หรูหราแคไหน?

 คุณจะบริหารเงินออม
กอนสุดทายอยางไร? 
ใหพอใชไปตลอดชีวิต

2222ท่ีมาภาพ : Flaticon

รายไดหลังเกษียณ…มาจากไหนบาง?3

สํารวจแหลงรายได
หลังเกษียณ

จะชวยใหรูวา….

 แหลงรายไดแตละประเภท
มีคุณลักษณะอยางไร? 

 กระแสเงินสดที่ไดรับเปน
แบบไหน? เงินกอน หรือ 
รายไดประจํา

 จะรวบรวมเงินออมที่เปน   
“เงินเย็น” ไปลงทุนตอ
ที่ไหน? เพื่อใหพอใช
หลังเกษียณ

 เงินกองทุนรวมสํารองเล้ียงชีพ (PVD)
 เงินบําเหน็จดํารงชีพจากกระทรวงการคลัง 

(สําหรับขาราชการ)
 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)
 กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)
 เงินชดเชยตามกฎหมาย
 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
 เงินคาขายสินทรัพย 

(อสังหาริมทรัพย / ท่ีดิน / ของมีคา ฯลฯ)
 ฯลฯ

 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
 กองทุนการออมแหงชาติ  
 กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
 ประกันชีวิตแบบบํานาญ
 เงินคาเชาจากสินทรัพย (บาน / คอนโด)
 ดอกผลจากการออมการลงทุน 

(ดอกเบ้ีย/ เงินปนผล / กําไรสวนตางราคา)

 เงินไดจากครอบครัว (บุตร / คูสมรส)
 เงินเดือนจากอาชีพหลังเกษียณ
 เงินจากสินเช่ือบานผูสูงอายุ

 กองทุนประกันสังคม (กรณีบําเหน็จ
ชราภาพ หรือ บํานาญชราภาพ)

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กรณีเลือกบําเหน็จ หรือ บํานาญ)

เงินกอนใหญ รายไดประจํา
เงินกอน หรือ 
รายไดประจํา
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ชีวิตน้ีนาจะ 
“เกษียณสบาย” 

มีกินมีใชไมเดือดรอน

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการวางแผน

ควรประมาณการ “คาใชจาย” ให “สูง”
 และประมาณการ “รายได” ให “ตํ่า” 

กวาที่คาดไว  เพื่อรองรับเหตุการณไมแนนอน

ที่อาจจะเกิดข้ึน

สถานะการเงินข้ันตน…“ดีเยี่ยม” หรือ “นาเปนหวง”?4

รายการ
สถานะการเงินขั้นตน

เฉล่ียตอเดือน (บาท) จํานวนเงินตอป (บาท)

1. เงินกอนใหญ

2. รายไดประจํา

3. ประมาณการคาใชจาย

สถานะขั้นตน (1) + (2) – (3)

ผลลัพธ+ - ทางท่ีดีควร…วางแผน
บริหารเงินหลังเกษียณ

ใหดีท่ีสุดเกินพอ ไมพอ
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เงินกอน หรือ
รายไดประจํา

รายไดประจําเงินกอนใหญ

แหลงรายไดในวัยเกษียณ
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
(Provident Fund: PVD) 

เงินสะสมสวน
ของลูกจาง

(% ของคาจาง)

เงินสมทบสวน
ของนายจาง

(% ของคาจาง)

ผลตอบแทนตอป (คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอเดือน)

4% 5% 6% 7%

2% 2%      605,052     710,374     840,024  1,000,296 

5% 5%    1,512,629  1,775,936  2,100,060  2,500,740 

10% 10%    3,025,258  3,551,872  4,200,120  5,001,480 

15% 15%    4,537,888  5,327,807  6,300,180  7,502,220 

ตัวอยาง ผลประโยชนของกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ
เงินเดือน 15,000 บาท เพ่ิมขึ้นปละ 3% ระยะเวลาลงทุน 30 ป

เงินหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับจาก PVD เม่ือลูกจางออกจากงาน
ใน 3 กรณีตอไปน้ี จะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีท้ังจํานวน
(1) เกษียณอายุ มีอายุไมนอยกวา 55 ป และเปนสมาชิกกองทุนฯ ไมนอยกวา 5 ป 
(2) ทุพพลภาพ โดยไดรับการรับรองจากแพทย 
(3) ตาย 

ปจจัยท่ีสงผลตอเงินออม PVD

* ข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีบริษัทกําหนดไวในขอบังคับกองทุน

ตัวอยาง: 
บริษัท A มีเง่ือนไขการจายเงิน 
เม่ือส้ินสมาชิกภาพ ดังน้ี

สัดสวนเงินสะสม
และเงินสมทบ

นโยบายการลงทุน 

ระยะเวลาการ
เปนสมาชิก

หลักเกณฑการจายเงิน
เม่ือสิ้นสมาชิกภาพ*

ฐานเงินเดือน 

อายุสมาชิกภาพ
รับเงินสะสมและ

ผลประโยชนของตนเอง
รับเงินสะสมและ

ผลประโยชนของนายจาง
ไมถึง 1 ป 100% 0%
ตั้งแต 1 แตไมถึง 5 ป 100% 50%
5 ปข้ึนไป 100% 100%
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หมายเหตุ:
(1) ข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีบริษัทกําหนดไวในขอบังคับกองทุน
(2) ตองเปน RMF for PVD เทาน้ัน

3 ทางเลือกบริหารเงินออม PVD กรณีเกษียณอายุ

• รอรับสิทธิประโยชนภาษตีามเง่ือนไข 
โดยตองเปนสมาชิกครบ 5 ป และมีอายุ 55 ป ข้ึนไป

• รับผลตอบแทนตอเนื่อง (คงเงินไดข้ันต่ํา 90 วัน*)
• รอใหสภาวะการลงทุนปรับตวัในทศิทางทีดี่ข้ึน 

• ใหกองทุนฯ บริหารเงินลงทุนสวนที่เหลือแทนให
• ปองกันการถอนเงินกอนสําหรับใชจายหลังเกษียณ 
ไปใชกับเปาหมายอื่นๆ 

คงเงิน
ไวในกองทุน

• มีคาธรรมเนียมการขอคงเงิน
และการขอรับเงินงวด

• ไมตองสงเงินสะสมตอ
• ไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบ

จากนายจาง

!

ทยอยรับ
เปนเงินงวด

เหมาะกับคนที่…

• รอรับสิทธิประโยชนภาษตีามเง่ือนไข 
โดยตองเปนสมาชิกครบ 5 ป และมีอายุ 55 ป ข้ึนไป

• ตองการเปล่ียนนโยบายการลงทุน ใหสอดคลองกับ
การยอมรับความเส่ียงที่เปล่ียนไป

โอนเงิน PVD
ไป RMF (1) (2)

(1) 

(1) 

(1) 
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บําเหน็จดํารงชีพ
(สําหรับขาราชการ) 

• คือ การขอรับเงินสวนของบําเหน็จตกทอด
มาใชในขณะท่ีผูรับบํานาญยังมีชีวิตอยู จํานวน 
15 เทาของบํานาญรายเดือน แตไมเกิน 400,000 บาท 

• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดท้ังจํานวน
• ถาไมขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ จะทําใหบําเหน็จตก
ทอดเปนของทายาทเต็มจํานวน 30 เทาของบํานาญ
รายเดือน เม่ือขาราชการบํานาญถึงแกกรรม

บําเหน็จดํารงชีพ
มีการจายเงิน 2 ครั้ง ดังนี้

รับทันที ตอนเกษียณ หรือ 
ตอนขอเกษียณกอนกําหนด   

ไมเกิน 200,000 บาท

 ถายังมีชีวิตอยู ครบ 65 ป  
ก็ใหมารับสวนทีเ่หลือจาก
การเบิกไปแลวในครั้งแรก 

1 2

ตัวอยาง

ขาราชการบํานาญ ไดรับบํานาญเดือนละ 20,000 บาท จะมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จดํารงชีพเทากับ 300,000 บาท ดังนั้น ในปที่เกษียณจะ
ไดรับ 200,000 บาท และปที่อายุครบ 65 ป จะไดรับอีก 100,000 บาท 
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การขายคืนการซื้อ
 ขายคืนหนวยลงทุน เม่ือผูลงทุนอายุไมตํ่ากวา 55 ปบริบูรณ 

และลงทุนไมนอยกวา 5 ป ต้ังแตวันท่ีซื้อครั้งแรก 
 กําไรท่ีไดจากการขาย RMF ตามเง่ือนไข ไมตองรวมคํานวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 กรณีสับเปล่ียน จะทําไดเฉพาะกองทุน RMF ดวยกันเทาน้ัน (ตางบลจ. ได) 
 เงินท่ีถอนกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจะไดรับยกเวนภาษี

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund : RMF)

ตามระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได

(ตํ่า ปานกลาง สูง)

ตามประเภทหลักทรัพย 
เชน ตราสารหน้ี หุน ทองคํา

ผสม อสังหาฯ ตางประเทศ ฯลฯ

นโยบายการลงทุน RMF

 ตองลงทุนตอเน่ืองทุกป อยางนอยปละ 1 คร้ัง ยกเวน ปท่ีไมมีรายได 
และไมระงับการซ้ือเกินกวา 1 ปติดตอกัน

 มูลคาซื้อขั้นตํ่าไมนอยกวา 3% ของเงินไดพึงประเมิน ท่ีตองเสียภาษี 
หรือ ไมนอยกวา 5,000 บาทตอป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา

 มูลคาซื้อสูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดพึงประเมินท่ีตองเสียภาษี 
และไมเกิน 500,000 บาท*
*เม่ือรวมกับเงินสะสมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ / กบข. / กองทุนสงเคราะหครูเอกชน และประกันแบบบํานาญ

• เปนการออมแบบสมัครใจ 
• มีนโยบายใหเลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมท่ัวไป
• ภาครัฐสงเสริมโดยใหสิทธิประโยชนทางภาษี 
• เพ่ิมทางเลือกในการสรางหลักประกันใหประชาชน
มีเงินไวใชในวัยเกษียณ
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ลงทุนในตราสารอื่นๆ เชน 
พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา ฯลฯ

ลงทุนในหุน
ไมต่ํากวา 65%

นโยบายการลงทุน  LTFกองทุนรวมหุนระยะยาว 
(Long Term Equity Fund : LTF)

 ครบกําหนด 7 ปปฏิทิน ขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันในเวลา
ทําการของ บลจ. แตไมขายก็ไมเปนไร ถือลงทุนระยะยาวได

 กําไรท่ีไดจากการขาย LTF ตามเง่ือนไข ไมตองรวมคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

 ถาลงทุนมาไมถึง 7 ปปฏิทิน แลวผูลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 
(ตองไดรับการยืนยันจากแพทย) สามารถขายกองทุนไดไมผิดเง่ือนไข

• เปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในหุนเปนสวนหลัก

• ภาครัฐสงเสริมโดยใหสิทธิประโยชนทางภาษี 

• เหมาะกับผูท่ีรับความเส่ียงจากความผันผวน
ของตลาดหุนได

การขายคืน
 ไมตองซื้อตอเน่ืองทุกป โดยซ้ือปไหนก็ลดหยอนปน้ัน
 เงินท่ีซื้อ LTF สามารถลดหยอนภาษีไดสูงสุด 15% ของเงินได

พึงประเมินท่ีตองเสียภาษี แตไมเกิน 500,000 บาท
 มูลคาซื้อขั้นตํ่า ขึ้นอยูกับกองทุนหรือ บลจ. น้ันๆ เปนผูกําหนด
 ผูซื้อจะตองลงทุนใน LTF อยางนอย 7 ปปฏิทิน โดยใชหลักการบันทึก

แบบ “เขากอนออกกอน” (First in, First out : FIFO)

การซื้อ

หมายเหตุ: อานรายละเอียดเง่ือนไขการซื้อการขาย LTF&RMF เพ่ิมเติมไดท่ีกรมสรรพากร
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มีรายไดตองเสียภาษีและตองการลดหยอนภาษี 
ตองการลงทุนระยะปานกลาง เพ่ือเปาหมายการเงินตางๆ (LTF 7 ป นับปปฏิทิน / RMF 5 ป นับวันชนวัน) 
ตองการกระจายความเส่ียงในสินทรัพยการลงทุนท่ีหลากหลาย เชน จัดสรรเงินเพ่ือลงทุน LTF หรือ RMF 
นโยบายหุน เพ่ือสรางโอกาสรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นจากหุน แตตองรับความเส่ียงไดสูง
เขาใจเงื่อนไขการซ้ือและขอผูกพัน LTF & RMF เชน ระยะเวลาถือหนวยลงทุน จํานวนเงินท่ีสามารถซ้ือได
สูงสุดหรือต่ําสุด การลงทุนตอเน่ือง ฯลฯ






ถาอายุ 55 ปข้ึนไป…ซ้ือ LTF & RMF อีกไดหรือไม?

ได    ถาคุณ…
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เงินชดเชยท่ีจายใหแกลูกจาง
อันเน่ืองมาจากการเลิกจาง

เกษียณอายุ

ส้ินสุดสัญญาจาง

นายจางไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปได

อา
ยุง
าน

ทํางานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมถึง 1 ป 30 วัน (1 เดือน) เงินชดเชยที่ไดรับ*

ทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมถึง 3 ป 90 วัน (3 เดือน)

ทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมถึง 6 ป 180 วัน (6 เดือน)

ทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมถึง 10 ป 240 วัน (8 เดือน)

ทํางานติดตอกันครบ 10 ปข้ึนไป 300 วัน (10 เดือน)

เงินชดเชยตามกฎหมาย
(Legal Severance Pay)

*คาจางอัตราสุดทาย
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ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย

• เปนเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง พรอมกับการสะสมเงินออม 
• ถาผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยูในวันครบกําหนดสัญญา
ผูเอาประกันจะไดรับผลประโยชนเปนเงินกอน

• ผลประโยชนท่ีไดรับไมตองนําไปเสียภาษี ท้ังเงินคืนระหวาง
สัญญา และเงินคืนเม่ือครบกําหนดสัญญา

สิทธิประโยชนทางภาษี

• เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหยอนภาษีตามที่จายจริง 
ไมเกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแลว 
ตองไมเกิน 100,000 บาท*

*เบ้ียประกันชีวิตตองมีระยะเวลาคุมครองต้ังแต 10 ปขึ้นไป และเงินคืน
สะสมตองไมเกิน 20% ของเบ้ียประกันภัยสะสม

ปท่ี
 1

ปท่ี 
10

ออมดวยประกัน 
35,000 บาท/ป

ครบสัญญา รับเงินคืน
200,000 บาท

ระยะเวลาออม

วางแผนออมดวย
ประกันสะสมทรัพย

เปาหมายเกษียณ มีเงินออมเพิ่มอีก 200,000 บาท พรอมกับบริหารความเส่ียง 

5 ป

ซ้ือประกันแบบ 10/5 ชําระเบ้ีย 35,000 บาท/ป ระยะเวลา 5 ป 
มีสิทธิไดรับเงินคืนส้ินปกรมธรรมท่ี 10 จํานวน  200,000 บาท 

ตัวอยาง

ความคุมครองชีวิต*

ปท่ี 5 – 10 = 555%444%333%222%111%

*% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

5% 5% 5% 540%เงินจายคืน*
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เงินกอน หรือ
รายไดประจํา

เงินกอน รายไดประจํา

แหลงรายไดในวัยเกษียณ (ตอ)
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• สวัสดิการขั้นพืน้ฐานท่ีภาครัฐใหกับผูสูงอายุ
ท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป (สัญชาติไทย) และไมมีสวัสดิการใดๆ 
จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

• เบ้ียยังชีพจะจายเปนรายเดือน เพื่อใชแบงเบาภาระ
คาใชจายการดํารงชีวิต โดยเขาบัญชีเงินฝาก
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดอืน

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 1,000

อายุ 90 ปข้ึนไป

บ.

800

อายุ 80 - 89 ป

บ.

700

อายุ 70 - 79 ป

บ.

600

อายุ 60 - 69 ป

บ.

อัตราเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ (ตอเดือน)

ระยะเวลาการรับสมัคร: เปดใหลงทะเบียนระหวางวันท่ี 1 - 30 พ.ย.ของทุกป 
และเร่ิมจายต้ังแต ต.ค. ปถัดไป 

สถานท่ีลงทะเบียน: สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

เอกสารการสมัคร: สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาหนาบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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• เปนเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง พรอมกับการสะสมเงินออม
ไวใชในวัยเกษียณ 

• ถาผูเอาประกันมีชีวิตอยูตามท่ีระบุในสัญญา บริษัทประกันชีวิต
จะจายเงินผลประโยชนเปนรายเดือนหรือรายปจนกวาผูเอา
ประกันภัยจะเสียชีวิต 

• ผลประโยชนท่ีไดรับไมตองนําไปเสียภาษี

สิทธิประโยชนทางภาษี

• เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ลดหยอนภาษีตามที่
จายจริง สูงสุด 200,000 บาท และไมเกิน 15% 
ของเงินไดซ่ึงตองเสียภาษี *

*เบ้ียประกันชีวิตแบบบํานาญ เม่ือนําไปรวมกับเงินสะสมกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสงเคราะห
ครู และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแลว ตองไมเกิน 500,000 บาท

ประกันแบบบํานาญ

ปจจุบัน
อายุ 35 ป

เกษียณ
 อายุ 60 ป

เสียชีวิต
อายุ 85 ป

ออมดวยประกันบํานาญ 
5,488 บาท/เดือน

รับเงินบํานาญ 
10,000 บาท/เดือนระยะเวลาออม

วางแผนออมดวย
ประกันแบบบํานาญ

เปาหมายเกษียณ มีเงินเพื่อใชจายหลังเกษียณ 10,000 บาท/เดือน ไปอีก 25 ป

25 ป
ทุนประกัน 1 ลานบาท ชําระเบ้ีย 65,850 บาท/ป (5,488 บาท/เดือน) 
ไดรับเงินบํานาญ 120,000 บาท/ป (12% ของทุนประกัน) 
ต้ังแตอายุ 60 – 85 ป

ตัวอยาง
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รายไดจากอสังหาริมทรัพย

ท่ีมาภาพ : Flaticon

คาเชาอสังหาริมทรัพย

• สามารถปรบัข้ึนคาเชาได 
ทําใหไมตองกังวลเรื่องเงินเฟอ
• ราคาอสังหาฯ มีแนวโนมเพิ่มข้ึน
ทุกป

• ใชเงินลงทุนกอนใหญ
• ตองบริหารจัดการสม่ําเสมอ
• สภาพคลองในการซื้อขายต่ํา

Good

Bad

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย / กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (IFF) /
กองทรัสตเพื่อลงทุนในอสังหาฯ (REIT)

• IFF ลงทุนในกิจการโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญ เชน 
ทาอากาศยาน ทางดวน พลังงานทางเลือก ฯลฯ
• REIT ลงทุนในกิจการที่มลัีกษณะการสรางรายไดสม่าํเสมอ เชน 
คลังสินคา โรงแรม หางสรรพสินคา ฯลฯ (เชนเดียวกับกองทุนรวมอสังหาฯ)
• ไมตองใชเงินลงทุนมาก
• มีขอมูลเปดเผยครบถวนใน “หนังสือช้ีชวน” 
• ซ้ือขายสะดวกในตลาดหลักทรพัยผานบริษัทหลักทรพัย 
• เงินปนผล IFF ยกเวนภาษี 10 ป ตั้งแตจัดตั้งกองทุน

• สภาพคลองมีจํากดั เพราะสวนใหญนักลงทุนจะถอืระยะยาว
เพื่อรับเงินปนผล

นักลงทุนสวนใหญจะลงทุนเพ่ือรับ “เงินปนผล” 
เพราะเม่ือกองทุนมีรายไดหรือกําไร จะตองนําไปจาย
ใหกับผูถือหนวยลงทุนขั้นตํ่า 90% ของกําไรสุทธิ

Good

Bad
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ดอกเบ้ียเงินฝากและตราสารหน้ี

เงินฝาก ตราสารหนี้

• ความเสี่ยงต่ํามาก 
เงินตนไมสูญ
• สภาพคลองสูง

• อัตราดอกเบี้ยต่ํา
• ดอกเบี้ยถูกหักภาษี ณ 
ที่จาย 15%

ตัวอยาง เงินฝาก

เงินฝากประจํา
สําหรับผูสูงอายุ 

ไดรับยกเวนภาษีสําหรับผูฝากเงินอายุ 55 ป
ขึ้นไป ท่ีมีดอกเบ้ียเงินฝากประจําทุกประเภท

รวมกันแลวไมเกิน 30,000 บาทตอป

ตัวอยาง ตราสารหน้ี

ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน

ดูรายละเอียดไดท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
www.thaibma.or.th หรือ เอกสารแนบ 1

เงินฝากธนาคารหรือ
สหกรณแบบประจํา
อยางนอย 24 เดือน

Good

Bad

• ลงทุนส้ันก็ได ยาวก็ดี
• ผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก

• ใชเงินลงทุนมาก
• ขายกอนครบกําหนด
มีโอกาสไดผลตอบแทนลดลง
• ดอกเบี้ยถูกหักภาษี ณ ที่จาย 15%

Good

Bad
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• มีผูจัดการกองทุนชวยบริหาร
• นโยบายลงทุนหลากหลาย
• ใชเงินลงทุนไมมาก

ปนผลจากหุนและกองทุนรวม

หุน กองทุนรวม

• มีสิทธิในทรัพยสินและ
รายไดของกิจการ
• มีโอกาสไดเงินปนผลและ
กําไรจากสวนตางราคา

ตัวอยาง  หุน

หุนเก็งกําไร
ท่ีมีโอกาสเติบโตสูง

ตัวอยาง กองทุนรวม

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

กองทุนรวมผสม
ตราสารหนี้และหุน

กองทุนรวม
หุนปนผล

หุนพื้นฐานดี
จายปนผลสมํ่าเสมอ

Good

Bad

Good

Bad
• ผลตอบแทนไมแนนอน 
• ถากิจการลมละลาย จะไดเงินคืนเมื่อ
กิจการจายภาระผูกพันแลว
• เงินปนผล ถูกหักภาษี ณ ที่จาย 10%
แตอาจขอเครดิตภาษีเงินปนผลได

• มีความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกับ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่
กองทุนรวมนั้นๆ นําเงินไปลงทุน
• เงินปนผล ถูกหักภาษี ณ ที่จาย 10%

ศึกษาขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม ไดท่ี
www.set.or.th/investnow หรือ เอกสารแนบ 2



3939

เงินกอนรายไดประจํา
เงินกอน หรือ
รายไดประจํา

แหลงรายไดในวัยเกษียณ (ตอ)
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< 180

หมายเหตุ :
คาจางท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ 
• ม.33 คิดจากฐานคาจางขัน้ต่ํา 1,650 บ. สูงสุด 15,000 บ.
• ม.39 คิดจากฐานคาจาง 4,800 บ. เทากันทุกคน

ไดรับเฉพาะเงินสมทบที่ผูประกันตน
จายเขากองทุน

เงินสมทบของผูประกันตน 
+ เงินสบทบของนายจาง 
+ ผลประโยชนตอบแทน 

< 12

นอยกวา 180 เดือนจํานวนเดือนท่ี
จายเงินสมทบ
จํานวนเดือนท่ี
จายเงินสมทบ

จะไดรับเงินบํานาญรายเดือน
= 20% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย *

มากกวาหรอืเทากับ 180 เดือนจํานวนเดือนท่ี
จายเงินสมทบ
จํานวนเดือนท่ี
จายเงินสมทบ

ไดรับเงินเพิ่มข้ึนอีก 1.5% ของเงินเดือน
เฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย* ตอระยะเวลาการ
จายเงินสมทบทุก 12 เดือน 

?

180

> 180

เง่ือนไขการเกิดสิทธิ
• อายุครบ 55 ปบริบูรณ 
• ความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง

ไดรับบําเหน็จชราภาพ ดังน้ี

กองทุนประกันสังคม 
(Social Security Fund : SSO)

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ตรวจสอบประโยชนทดแทน
กรณีชราภาพของตนเอง 
ไดท่ี www.sso.go.th

ไดรับเงินบํานาญรายเดือนเพิ่มข้ึน ดังน้ี
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ตัวอยาง เงินบํานาญรายเดือนท่ีจะไดรับ (มาตรา 33)

ระยะเวลา 
ท่ีจายเงินสมทบ (ป)

เงินบํานาญท่ีไดรับ

รอยละของคาจางเดือนสุดทาย
(คิดที่เพดานสูงสุด 15,000 บาท)

จํานวนเงิน (บาท/เดือน)

15 20 3,000

20 27.5 4,125

25 35 5,250

30 42.5 6,375

35 50 7,500
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สิทธิที่จะไดรับ บําเหน็จ หรือ บํานาญ  ระบบบําเหนจ็บํานาญเดิม ระบบ กบข. จะไดรับเงิน 2 สวน
บําเหน็จ 1. เวลาราชการ 1 ปข้ึนไป แตไมถึง 10 ป

(กรณีใหออกดวยเหตุทดแทน ทุพพลภาพ เกษียณ หรือลาออกเม่ือ
อายุครบ 50 ปบริบูรณ) หรือ

2. เวลาราชการครบ 10 ปบริบูรณ 
แตไมถึง 25 ปบริบูรณ หรือ

3. มีสิทธิไดบํานาญ แตขอรับบําเหน็จแทน

เงินเดือนเดือนสุดทาย คูณ 
เวลาราชการ

1. เงินเดือนเดือนสุดทาย คูณ 
เวลาราชการ

2. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน

บํานาญ 1. เวลาราชการตั้งแต 10 ปบริบูรณข้ึนไป 
(ออกโดยไมมีความผิด เกษียณ ทุพพลภาพ เวลาราชการครบ 30 ป
บริบูรณ หรือ ลาออกเม่ืออายุครบ 50 ปบริบูรณ) หรือ

2. ลาออกจากราชการเมื่อมีเวลาราชการ
ครบ 25 ปบริบูรณ

เงินเดือนเดือนสุดทาย คูณ 
เวลาราชการ หารดวย 50

1. เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย 
คูณ เวลาราชการ หารดวย 50 
(แตไมเกนิ 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย)

2. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงิน
ประเดิม (ถามี) และผลประโยชน

เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ลูกจางไดรับจาก กบข. เมื่อลูกจาง
ออกจากงานเพราะเกษียณอายุ สูงอายุ ทุพพลภาพ ทดแทน 

จะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษทีั้งจํานวน

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(Government Pension Fund : GPF)
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4 ทางเลือกบริหารเงินออม กบข. กรณีเกษียณอายุ

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี: http://aomtor.gpf.or.th/

ให กบข. บริหารตอ
ท้ังจํานวน

ขอทยอยรบัเงิน
ท่ีมีสิทธิรับเปนงวดๆ

ขอรับเงินท่ีมีสิทธิไดรบับางสวน 
สวนท่ีเหลือให กบข. บริหารตอ

ขอรับเงินท่ีมีสิทธิไดรบับางสวน
และสวนท่ีเหลือขอรบัเปนงวดๆ

เหมาะกับ : คนท่ียังไมมีความ
ประสงคจะนําเงินออกไปใช

เหมาะกับ : คนท่ีอยากใชเงิน
เปนงวดๆ และ ตองการให กบข. 
บริหารเงินท่ียังไมไดนําออกไป

จากบัญชี

เหมาะกับ : คนท่ีมีแผนการ
ใชเงินเพียงจํานวนเดียว และ
ตองการให กบข. บริหารเงิน

สวนท่ีเหลือให

เหมาะกับ : คนท่ีมีแผนการ
ใชเงินเพียงจํานวนเดียวใน
ชวงแรกและตองการใชเงิน
เปนงวดๆ ในชวงตอมา
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เทคนิคบริหารเงินหลังเกษียณ3
• ลดคาใชจายและภาระหนี้สิน
• จัดพอรตอยางไร…สุขใจวัยเกษียณ
• กรณีศึกษา: นายพอเพียง รักออม
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• วางแผนกอนใชจายทุกครั้ง 

• เปรียบเทียบราคา ยี่หอ คุณภาพ 
หรือโปรโมช่ันตางๆ กอนที่จะตดัสินใจซ้ือ

• จดบัญชีรายได - คาใชจายทุกวัน 

• ลดละเลิกความฟุมเฟอย หันมาดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• หยุดสรางหนีใ้หม และเพิ่มจํานวนเงินที่จะจายหนี้
แตละเดือนใหมากข้ึน

• ลดคาใชจาย ใชการออมเพื่อลดหนี้ 

• ชําระหนี้ทีคิ่ดดอกเบี้ยสูงๆ กอน หรือ ชําระหนีท้ี่
มูลหนี้คงเหลือนอยๆ กอน

• รีไฟแนนซ หรือ ขายสินทรัพยบางสวนออกไป
เพื่อชําระหนี้

ลดคาใชจายไดอยางไร? ลดภาระหน้ีสินไดอยางไร?    

ลดคาใชจายและภาระหน้ีสิน
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ถอนเงินแบบไหน 
มีใชไปตลอด

“

”

วิธีท่ี 1: เกษียณสบายใจ 
ไมใชเงินตน

วิธีท่ี 2: ใชดอกผล 
ผสมเงินตน

เหมาะกับคนที่…
• มีเงินออมกอนใหญมาก เพื่อที่จะสราง
ดอกผลใหมากกวาคาใชจายตอเดือน 
หรือ

• ตั้งใจจะใชดอกผลจากการลงทุนสวนหนึ่ง 
และใชรายไดประจําทีม่ีอยูอีกสวนหนึ่ง  

เหมาะกับคนที่…
• ไมมีเงินออมกอนใหญไปลงทุนหาดอกผล
ใหเพียงพอกับคาใชจายตอเดือน 

• ตองการยืดระยะเวลาใชเงินออม
กอนสุดทายใหหมดชาที่สุด
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เปาหมาย:  ตองการใชเงินเดือนละ 15,000 บาท
 หรือปละ 180,000 บาท 

วิธีการ: นําเงินกอน 5 ลานบาทไปลงทุนใหได
ผลตอบแทนเฉล่ียปละ 3.6%  
((180,000 	5,000,000) x 100) 
 

มีเงินกอนใหญ
รวม  5  ลานบาท

เงินตน ยังคงสรางรายไดประจําใหตลอดชีวิต

หมายเหตุ: สูตรคํานวณอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ โดยไมไดคํานึงถึงมูลคาเงนิตามเวลา = (รายไดจากการลงทุนตอปท่ีตองการ  เงินลงทุน) x 100 

ใชดอกผลจากการลงทุน
เทากับคาใชจายตอเดือน

256x 258x

เงินตน

ตัวอยาง 1: 

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ใชแตดอกผลจากการลงทุน

ไมใชเงินตน
เกษียณสบายใจ
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ใชดอกผลจากการลงทุนสวนหน่ึง 
และใชรายไดประจําที่มีอยูอีกสวนหนึ่ง

เปาหมาย: ตองการใชเงินเดือนละ 15,000 บาท ตองการเงินเพิ่มอีกเดือนละ 
10,500 บาท (15,000 – 4,500 ) หรือปละ 126,000 บาท

วิธีการ: นําเงินกอน 3 ลานบาท ไปลงทุนใหไดผลตอบแทนเฉล่ียปละ 4.2%  
(126,000 3,000,000) x 100) 

เงินกอนใหญ
รวม 3 ลานบาท

รายไดประจํา
• เบ้ียยังชีพ 600 บ.
• เงินบํานาญปกส. 3,900 บ.

รวม 4,500 บาท

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ตัวอยาง 2: 

256x 258x

เงินตน ยังคงสรางรายไดประจําใหตลอดชีวิต

รายไดประจําท่ีมีอยู

ใชดอกผลจากการลงทุน

ไมใชเงินตน (ตอ)

เกษียณสบายใจ

หมายเหตุ: สูตรคํานวณอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ โดยไมไดคํานึงถึงมูลคาเงนิตามเวลา = (รายไดจากการลงทุนตอปท่ีตองการ  เงินลงทุน) x 100 

เงินตน
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เงินกอนที่เปนเงินลงทุนต้ังตน

เงินออมที่เตรียมไวใชจายหลังเกษียณ 

“หมดเร็วหรือหมดชา” ข้ึนอยูกับ 3 ปจจัยหลัก

อัตราผลตอบแทนที่ไดรับโดยเฉลี่ย

จํานวนเงินที่ตองการเบิกออกไปใชแตละเดือน

1

2

3

ท่ีมาภาพ : Flaticon

เงินตน ลดลงจากการเบิกถอนออกมาใชทุกๆ ป

256x 258x

เงินตน เงินตน เงินตน

ใชท้ังเงินตนและ
ดอกผลจากการลงทุน

ใชดอกผล 
ผสมเงินตน
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จํานวนปที่เงินออม/ลงทุนของคุณจะถกูไถถอนจนหมด

การนําเงินไปออมหรือลงทุน เพื่อหาดอกผลเพิม่เตมิ จะสามารถชวย ยดืเวลา ในการใชเงินกอนออกไปได

ผลตอบแทนของเงินออม/ลงทุน (รอยละตอป)
0% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%

อัต
รา
ไถถ

อน
เงิน

ออ
ม/
ลง
ทุน
ไปใ
ชจ
าย
ในแ

ตล
ะป


15% 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 14 16 20
14% 7 8 8 9 9 10 11 11 13 14 17 21
13% 8 8 9 9 10 11 12 13 15 17 22
12% 8 9 10 11 11 12 14 16 18 23
11% 9 10 11 12 13 14 16 19 25
10% 10 12 13 14 15 17 20 26
9% 11 13 14 16 18 22 28
8% 13 15 17 20 23 30
7% 14 18 21 25
6% 17 23
5% 20 หมายเหตุ: ไมไดคํานวณอัตราเงินเฟอ

สมมติคุณมีเงินเก็บ และมีความจําเปนตองใชปละ 100,000 บาท (ถอนปละ 10% ของเงินกอน)1,000,000 บาท

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ตัวอยาง: ถานาย A นําเงินเก็บ 1 ลานบาทไป
ลงทุนไดผลตอบแทน 4% ตอป จะสามารถ
ถอนเงินมาใชปละ 10% ไดระยะเวลา 13 ป 
เงินกอนน้ีจึงจะหมด
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จัดพอรตอยางไร…สุขใจวัยเกษียณ

วัตถุประสงคหลักของ “การลงทุนหลังเกษียณ”

เพื่อใหเพียงพอกับคาใชจายในปจจุบนั 
และคาใชจายในอนาคตทีค่าดวา

จะเพิ่มข้ึนจากเงินเฟอ

• เนนลงทุนในทางเลือกที่กอใหเกิดรายไดสม่ําเสมอและเสี่ยงต่ํา 
และเงินบางสวนตองมีสภาพคลอง สอดคลองตามชวงเวลา
ของการใชจาย 

• หลีกเล่ียงการลงทุนแบบเก็งกําไร 

• ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการลงทุนอยางละเอียด 
อยาโลภและอยาหลงเช่ือใคร

แตความเสี่ยงสามารถจดัการไดถา…
• ใชทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสม 
• จัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆ ประเภท

ขอควรระวัง

หลักการลงทุนหลังเกษียณ

!
ดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยกวาเงินฝาก 

จะมาพรอมกับความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน
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การเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน จะชวยตอบโจทยไดเปนอยางดีวา
“ทางเลือกการออมการลงทุนแบบไหนท่ีเหมาะกับคุณ” 

เตรียมตัวพรอม

มีความรูพรอม

มีใจพรอม

มีเงินพรอม

ตอบตัวเองใหอยางชัดเจนเสียกอนวา…
 วัตถุประสงคในการลงทนุของคุณคืออะไร? เปนการลงทุน

แบบสรางไดประจําหรือลงทุนเพิ่มคาเงินออมระยะยาว
 คุณมีภาระอื่นๆ ที่ตองรับผิดชอบหรือไม?
 คุณมีวงเงินที่สามารถนํามาลงทุนได (เงินเย็น) เทาไร?

โดยไมเดือดรอนหากมเีหตทุี่ไมคาดคิดเกิดข้ึนในชีวิต
 คุณตองการผลตอบแทนเทาใด?
 คุณสามารถยอมรบัความเส่ียงไดมากนอยเพียงใด?
 มีความรูเรื่องการลงทุนประเภทตางๆ แลวหรือยัง?

Checklists ความพรอมกอนเริ่มลงทุน

สแกน QR CODE ทําแบบทดสอบ
ความเส่ียงท่ียอมรับได ท่ีน่ี:
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2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เงินฝาก 2.00% 1.00% 1.00% 2.50% 4.00% 2.30% 1.80% 0.76% 1.49% 2.74% 2.41% 2.21% 1.79% 1.39% 1.37% 1.37% 1.37%
ทองคํา 24.86% 19.37% 5.43% 20.36% 23.18% 30.95% 5.80% 24.73% 29.48% 10.52% 6.96% -27.97% -1.34% -10.20% 8.56% 13.21% -2.26%
ตราสารหน้ี 10.18% -2.50% 2.86% -0.24% 5.47% 7.62% 18.77% -4.19% 5.75% 5.60% 3.29% 2.13% 9.35% 5.08% 1.60% 5.44% 1.18%
หุน 20.27% 129.54%-12.77% 8.56% -1.99% 35.47% -44.11% 61.06% 48.26% 2.71% 39.00% -4.69% 25.69% -10.37% 26.26% 15.75% -9.36%

-60.00%
-40.00%
-20.00%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%
120.00%
140.00%

เงินฝาก

ทองคํา

ตราสารหน้ี

หุน

*คํานวณผลตอบแทนแบบคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)
หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมและอัตราผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) จากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป เฉล่ีย 5 ธ.ใหญ / ราคาทองคําโลก (Gold Spot) 
ในรูปของเงินดอลลารสหรฐัตอทรอยออนซ / Government Bond Total Return Index / SET Index (Price Change และ Dividend Yield) 

แตก็มีความผันผวน 
ระหวางทางที่ตองเจอผลตอบแทนรายปจากการลงทุนในสินทรัพยลงทุนประเภทตางๆ ป 2545 – 2561 

ใหผลตอบแทนท่ี ดีที่สุดในระยะยาว “หุน”

จํานวนปท่ีขาดทุนหุน มี 6 ป
ผลตอบแทนเฉล่ีย -13.88%*

จํานวนปท่ีกําไรหุน มี 11 ป
ผลตอบแทนเฉล่ีย +37.50%*

ท่ีมา: SETSMART (SET Total Return Index : SET TRI) / Bloomberg / ThaiBMA / MOC 

= 1.90%

= 7.80%

= 4.54%

= 8.90%

ผลตอบแทนแบบอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR)
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1. ลงทุนยาวๆ
ย่ิงลงทุนหุนระยะยาว 

โอกาสขาดทุนจะย่ิงนอยลง

ลดความผันผวนได โดยการ…  
2. จัดพอรตลงทุน

กระจายการลงทุนในสินทรัพยท่ีมี
ผลตอบแทนสวนทางกัน 

ความเส่ียงโดยรวมจะลดลง

ป 58 ขาดทุน 
-10.37%

ป 58 กําไร
3.54%

129.41%

49.06%

-23.37%

22.47%

-4.84%

ตํ่าสุด

15ป

5ป

1ป

สูงสุด

12.12%

4.23%

25ป

-49.14%

ท่ีมา : SETSMART

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield) 
คํานวณผลตอบแทนแบบคาเฉลีย่เรขาคณติ (Geometric Mean)

ผลตอบแทนจาก
การลงทุนใน
ตลาดหุนไทย

ป 2518 – 2561
ตราสารหน้ี      หุน

หุน 100%

หุน 10%  
ตราสารหน้ี 90%
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รูปแบบพอรตการลงทุนตามจํานวนปท่ีคาดวาจะมีชีวิตอยู (5 รูปแบบ)

พอรตการลงทุนแนะนําสําหรับวัยเกษียณ แบบท่ี 1

รูปแบบพอรต คุมครองเงินตน อนุรักษ สมดุล เติบโต กาวหนา
คาดวาจะมีอายุอีก ไมเกิน 10 ป มากกวา 10 ป มากกวา 15 ป มากกวา 15 ป มากกวา 20 ป

สัดสวนการลงทุน
ตลาดเงิน 25% 10% 5% 5% 5%
ตราสารหน้ี 55% 55% 45% 35% 20%
หุน 20% 35% 50% 60% 75%
เหมาะกับนักลงทุนท่ี • มีอายุอยูไดอีกไมเกิน 10 ป 

หรืออายุไมถึง 70 ป
• มีเงินสดในสัดสวนมากกวา
รูปแบบอ่ืน

• อายุยืนมากกวา 70 ป หรือ
มากกวา 10 ปหลังเกษียณ

• ไมตองการรับความเส่ียงมาก
เกินไป แตตองการผลตอบแทน
ท่ีดีกวาเงินเฟอ 

• เพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุนข้ึน
อีกเล็กนอย

• อายุจะยืนมากกวา 15 ป 
นับจากวันเกษียณ 

• ตองการเอาชนะเงินเฟอ
มากกวา 3% ตอป 

• ยอมรับความผันผวนจาก
การลงทุนได 

• มีสัดสวนการลงทุนในหุน
คร่ึงหน่ึงของพอรต

• อายุจะยืนยาวมากกวา 15 ป 
หลังเกษียณ 

• ตองการเอาชนะเงินเฟอ
มากกวา 4% ตอป 

• ยอมรับการขาดทุนในบางปได
• มีสัดสวนการลงทุนหุนได
มากกวาคร่ึงหน่ึงของพอรต

• คาดวาจะมีอายุยืน 20 ป นับ
จากวันเกษียณ 

• ยอมรับความผันผวนจาก
การลงทุนไดสูง เพราะอาจ
ตองเจอกับภาวะขาดทุน
อยางนอยสองปติดตอกัน 

• มีสัดสวนการลงทุนในหุน
สูงสุดถึง 75% ของพอรต

ท่ีมา: morningstar.com 
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ตลาดเงิน สรางรายไดแนนอนและสภาพคลองสูง เชน
• เงินฝาก
• กองทุนรวมตลาดเงิน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสัน้

ตราสารหน้ี มีความม่ันคงและผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก เชน
• พันธบัตรรัฐบาล
• หุนกูเอกชน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ 
• กองทุนรวมผสมตราสารหนี้และหุน 

หุน ชวยใหมูลคาเงินออมเพ่ิมสูงไดในระยะยาว  
• กองทุนรวมหุนดชันี
• กองทุนรวมหุนพื้นฐานด ีหรือกองทุนรวมหุนเติบโต
• หุนในตลาดหลกัทรัพยท่ีมีพื้นฐานดี

กองทุนรวมสินทรพัยทางเลือก 
ที่มีนโยบายสรางรายไดประจํา 

เชน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย / 
ทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย / กองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน 

“มีโอกาสไดรับผลตอบแทน
สมํ่าเสมอ 4 - 6% ตอป”

ทางเลือกการลงทุน

ทางเลือกอื่นๆ เชน

เส่ียงตํ่า

เส่ียงสูง
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พอรตการลงทุนแนะนําสําหรับวัยเกษียณ แบบท่ี 2

โดย ฟลลิป ลูบินสกี (นักวางแผนทางการเงินในเดนเวอร สหรัฐอเมริกา) 

ลงทุนระยะยาว โดยเพิ่ม
สัดสวนการลงทุนหุนเขาไป
เพื่อสรางโอกาสใหเงินงอกเงย

ชวงที่ 1 : เนน
รายไดที่มั่นคง

ชวงที่ 2: เพิ่ม
การลงทุนแบบที่มี
ความเสี่ยงเพิ่มข้ึน

จํา
นว
นท
รัพ
ยส
ินที่
ลง
ทุน

จํานวนปในชวงเกษียณอายุ

26% 28% 20%
6%

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 25+

13%

ท่ีมา: Kiplinger Washington Editors, Inc. และ ธีระ ภูตระกูล

สรุปมุมมองแบบพีระมดิแหงความเส่ียง
ตามรูปแบบของ 

The Income for Life Model 7%

1 2
3

4
5

6
21 - 25

ปท่ีเร่ิมลงทุน

เนนลงทุนในสินทรัพยท่ีมี
ความม่ันคงและสราง

รายไดประจํา 

แนวทางจัดพอรตท่ีชวยสรางรายไดตลอดชีวิต (The Income for Life Model)

แนวคิดน้ี จะแบงออกเปน… 
2 ชวงหลักและแบงสัดสวน
เงินลงทุนเปน  6 สวน  
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ระดับความเส่ียง
จากการลงทุน

  เส่ียงตํ่า                                                                                                                                                                             เส่ียงสูง

แบงเงิน กอนท่ี 1 (26%) กอนท่ี 2 (28%) กอนท่ี 3 (20%) กอนท่ี 4 (13%) กอนท่ี 5 (7%) กอนท่ี 6 (6%)

จํานวนปหลังเกษียณ 1 - 5 6 – 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 25+

วัตถุประสงค
การลงทุน

รับประกันผลตอบแทน ม่ันคง รายไดประจํา + 
เงินลงทุนเติบโต

เงินลงทุนเติบโต เงินลงทุน
เติบโตสูง

เงินลงทุน
เติบโตสูงท่ีสุด

ทางเลือกการลงทุน • บัญชีเงินฝากออมทรัพย 
• บัญชีเงินฝากเผ่ือเรียก
พิเศษ ดอกเบ้ียไมเสียภาษี

• บัญชีเงินฝากประจํา 
ท่ีมีกําหนดเวลาออมส้ันๆ 
5 เดือน หรือ 10 เดือน 

• ตราสารหน้ี 5 ชวงอายุ
(1-5 ป) หรือลงทุนแบบ
ข้ันบันได

• ตราสารหน้ี 5 ชวงอายุ 
(6-10 ป) ลงทุน

• พันธบัตรแบบข้ันบันได 
กองทุนรวมผสม

• กองทุนรวมหุนปนผล
• กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

• ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย

• กองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐาน 

• กองทุนรวมหุน
ขนาดใหญ

• กองทุนรวมหุน
ขนาดเล็กท่ีมี
โอกาสเติบโตสูง 
โดยไมจําเปน
ตองมีเงินปนผล
ระหวางทาง

• หุนขนาดเล็กท่ีมี
โอกาสเติบโต

• สินทรัพยทางเลือก 
เชน ของสะสม 
อสังหาริมทรัพย 
สินคาโภคภัณฑ 
ฯลฯ

ท่ีมา: Wealth2K, Inc. และคูมือเงินทองตองวางแผน ตอน บริหารเงินหลังเกษียณ สไตลวัยเกา โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แนวทางจัดพอรตท่ีชวยสรางรายไดตลอดชีวิต (The Income for Life Model)

ทางเลือกการลงทุน
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 ทดลองจัดพอรตลงทุนหลังเกษียณ วาจะมีหนาตาเปนแบบไหน และคาดวาจะไดผลตอบแทนมากนอย
แคไหน เพียงพอกับรายจายที่คิดไวหรือไม ควรจะปรับเพ่ิม หรือ ลด การลงทุนอะไรบางหรือไม เพ่ือให
ไดผลตอบแทนอยางที่ต้ังใจ

 ไมควรมีสินทรัพยหลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไป จนทําใหยากตอการติดตามขาวสาร
 ถาไมตองการจัดพอรตลงทุนในรูปแบบตางๆ ดวยตัวเอง อาจจะเลือกลงทุนกองทุนรวมท่ีออกแบบ

มาเพื่อวัยเกษียณ หรือ กองทุนท่ีมีเปาหมายสรางรายไดประจําแทนก็ได
 อยาลืม! กันเงินสวนหน่ึงไวเปน “สภาพคลองเพื่อใชจายยามฉุกเฉิน” อยางนอย 3 - 6 เทาของ

คาใชจายประจําของครอบครัวอยูเสมอ ซ่ึงควรเก็บไวในสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง เชน บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงิน

สรุปเทคนิคการจัดพอรตลงทุนหลังเกษียณ

6060

หน้ีสินระยะส้ัน (ไมเกิน 1 ป)
หน้ีบัตรเครดิต 0
หน้ีเงินกูซื้อสินคา 50,000
หน้ีอ่ืนๆ……… 0
หน้ีระยะยาว (เกิน 1 ป)
หน้ีเงินกูสหกรณ 0
หน้ีรถ 0
หน้ีบาน 0
หน้ีอ่ืนๆ……… 150,000
 หน้ีสินรวม (2) 200,000

สินทรัพยรวม (1) 5,800,000
หน้ีสินรวม (2) 200,000
ความม่ังค่ังสุทธิ (1) – (2) 5,600,000

มีหน้ีสิน
0.2 ลานบาท
มีหน้ีสิน

0.2 ลานบาท

สินทรัพยสภาพคลอง
เงินสด / เงินฝาก 800,000
กองทุนรวมตลาดเงิน 300,000
สินทรัพยเพื่อการลงทุน
ตราสารหน้ี 0
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2,000,000
กองทุนรวม……………. 500,000
ประกันชีวิตสะสมทรัพย 500,000
อสังหาริมทรัพย (ขาย/ใหเชา) 0
อ่ืนๆ …………………… 200,000
สินทรัพยใชสวนตัว
รถยนต / รถจักรยานยนต 300,000
บานท่ีพักอาศัย 1,000,000
ของมีคา / ของสะสม 200,000
สินทรัพยรวม (1) 5,800,000

กรณีศึกษา: นายพอเพียง รักออม
แบบสํารวจสินทรัพยหน้ีสินสินทรัพย (บาท) หน้ีสิน (บาท)

ความม่ังค่ัง (บาท)

RMF

P R O F I L E

พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 60 ป
นายพอเพียง รักออม

จํานวนปที่คาดวาจะมีชีวิต
อยูหลังเกษียณ______ ป

เกษียณอายุงาน______ป60

20 หน้ีธนาคาร XYZ

มีเงินพอ
ที่จะโปะหนี้
หรือไม

?

ของสะสมระดับความเส่ียงที่ยอมรับได
จากการลงทุน__________ปานกลาง

มีเงินกอนใหญ
4.3 ลานบาท
มีเงินกอนใหญ
4.3 ลานบาท
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เงินฝาก - -

เงินลงทุน - -

ชําระหนี้ - -

ประกันชีวิต / ประกันภัย 1,200 14,400

อาหาร 4,500 54,000

คาน้ํา / คาไฟ 1,000 12,000

คาโทรศัพท / อินเทอรเน็ต 1,000 12,000

เงินใหครอบครัว 500 6,000

คาซอมแซมบาน 200 2,400

ของใชในบาน 300 3,600

คาโดยสารรถสาธารณะ / คาน้ํามันรถ 900 10,800

คารักษาพยาบาล / อาหารเสริม 2,000 24,000

เสื้อผา 400 4,800

ทองเที่ยว / สังสรรค 2,000 24,000

ทําบุญ / บริจาค 4,000 48,000

รวมคาใชจาย 18,000 216,000

1. คาใชจายดาน
การออมและลงทุน

2. คาใชจายคงท่ี

3. คาใชจายผันแปร

กรณีศึกษา (ตอ)

รายเดือน (บาท) รายป (บาท)

สามารถ
ลดคาใชจาย 
รายการไหน
ไดบาง?

?

แบบประมาณการคาใชจาย

ถายังมีหนี้
จะวางแผน
ชําระอยางไร

?

คาใชจาย 
216,000 บาท

ตอป

คาใชจาย 
216,000 บาท

ตอป

คาใชจาย 
18,000 บาท
ตอเดือน

คาใชจาย 
18,000 บาท
ตอเดือน
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สํารวจรายไดหลังเกษียณ

เงินกอน รายไดประจํา 

 เงินบําเหน็จกองทุนประกันสังคม …………………บาท
 เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ …………………..บาท
 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ……………………………บาท
 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)……………..บาท
 กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)……………………บาท
 รายไดจากการลงทุน……………………………..บาท
 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย………………………บาท
 เงินชดเชยตามกฎหมาย…………………………..บาท
 เงินคาขายสินทรัพย………………………………บาท

(อสังหาริมทรัพย / ท่ีดิน / ของมีคา ฯลฯ)
 อ่ืนๆ ………………………………………………บาท
 อ่ืนๆ ………………………………………………บาท

 เงินบํานาญกองทุนประกันสังคม………………..บาท
 เงินบํานาญขาราชการ ………………………….บาท
 กองทุนการออมแหงชาติ………………………..บาท
 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ………………………………บาท 
 ประกันชีวิตแบบบํานาญ…………………………บาท 
 เงินคาเชาจากสินทรัพย……...………………….บาท  
 ดอกเบ้ียเงินฝากและตราสารหน้ี…………………บาท 
 เงินปนผลจากหุนและกองทุนรวม………………..บาท 
 เงินจากสินเชื่อบานผูสูงอายุ……………………..บาท
 อาชีพหลังเกษียณ………………………………..บาท
 รายไดจากครอบครัว…………………………….บาท

รวมเงินกอน…………………………………………….บาท รวมรายไดประจํา………………………………………บาท

กรณีศึกษา (ตอ)

2,000,000

4,000,000 4,500

3,900

600









500,000

ขอมูลแหลงรายไดประจํา
• ระยะเวลาสงเงินสมทบปกส. 24 ป
• มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

กองทุนรวมตลาดเงิน 300,000
เงินฝาก  500,000*

500,000



ของสะสม 200,000

มี “เงินเย็น” 
เพ่ือนําไป

ลงทุนเทาไหร

?

*เงินฝากท่ีเหลือจากการโปะหน้ี 2 แสนบาท และแบงเงินสาํรองฉุกเฉิน 1 แสนบาทหมายเหตุ: ขอมูลทางการเงินอ่ืนๆ ไดที่
แบบสาํรวจทรัพยสนิและหนีส้นิ
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รายการ
สถานะการเงินขั้นตน

เฉล่ียตอเดือน (บาท) จํานวนเงินตอป (บาท)

1. เงินกอนใหญ (4 ลานบาท) 16,667 200,000
2. รายไดประจํา 4,500 54,000
3. ประมาณการคาใชจาย 18,000 216,000

สถานะขั้นตน (1) + (2) – (3) +3,167 +38,000

นายพอเพียงตอง…บรหิารเงินหลังเกษียณ  
ใหดีที่สุด เชน 
• ลดคาใชจายผันแปร
• เพิ่มรายได เชน ขายของจากงานอดิเรกที่
ชอบ หรือหากิจกรรมทีท่ําแลวไดเงิน หรือ
วางแผนสรางอาชีพหลังเกษียณ

• นําเงินกอน 4 ลานบาท ไปวางแผนลงทุน
ใหไดรับผลตอบแทนชนะเงินเฟอ 

กลัวเงินไม
พอใช ทําไงดี?

หมายเหตุ : รายการขางตน ยังไมไดปรับคาดวยอัตราเงินเฟอและอัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ

กรณีศึกษา (ตอ)
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หมายเหตุ: 
(1) กําหนดใหอัตราเงินเฟอหลังเกษียณ 3% และผลตอบแทนท่ีตองการ อางอิงผลตอบแทนรวมแบบ CAGR ป 2546 – 2561 ของเงินฝากประจํา 1 ป ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และดัชนีหุน SET TRI เทากับ 1.90% 4.54% และ 8.90% ตามลําดับ
(2) สูตรคํานวณ เงินรวมจากการออม / ลงทุน =  เงินตน x  (1  +  อัตราผลตอบแทน) เวลา  (ผลตอบแทนไมมีการปรับคาดวยเงินเฟอ)
(3) คํานวณเงินท่ีสามารถถอนใชรายเดือน ไดท่ี www.set.or.th/happymoney ในหัวขอ “วางแผนหลังเกษียณ” (ผลตอบแทนหลังเกษียณท่ีตองการจากเงนิฝากประจํา 1 ป 1.90% ปรับคาดวยเงินเฟอ 3%)

ทางเลือกการออม / ลงทุน

ทยอยถอนใช 5 ป ไดเดือนละ19,872 บาท

บัญชีเงินฝาก

0 5 10 15 20 25 30

ตราสารหน้ี

กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว

กองทุนรวมผสมตราสารหน้ี 70% และหุน 30%  

กองทุนรวมดัชนีหุน หรือกองทุนรวมหุนขนาดใหญ

กองทุนรวมหุนขนาดเล็ก ท่ีมีโอกาสเติบโต และไมมีนโยบายจายปนผล

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก

1

2

3

4
5

6

เงินกอนท่ี 2 หมด

เงินกอนท่ี 3 หมด

เงินกอนท่ี 4 หมด

เงินกอนท่ี 6 หมด

เงินกอนท่ี 5 หมด

กอนที่

เงินกอนแรกหมด
ทยอยถอนใช 5 ป ไดเดือนละ 16,964 บาท

ทยอยถอนใช 5 ป ไดเดือนละ 22,809 บาทลงทุน 5 ป เงินรวม 1.40 ลบ.

ทยอยถอนใช 5 ป ไดเดือนละ 20,342 บาทลงทุน 10 ป เงินรวม 1.25 ลบ.

ลงทุน 15 ป เงินรวม 1.22 ลบ.

ลงทุน 20 ป เงินรวม 1.54 ลบ. ทยอยถอนใช 5 ป ไดเดือนละ 25,130 บาท

ลงทุน 25 ป เงินรวม 2.20 ลบ. ทยอยถอนใช 5 ปไดเดือนละ 32,990 บาท

1) จัดสรรเงินลงทุนเปน 6 กอน 
ตามสัดสวนท่ีกําหนด

2) นําเงินแตละกอนไปลงทุน
ในสินทรัพยท่ีตองการ 

3) ทยอยถอนเงินลงทุนกอนแรก
ออกมาใช 5 ปจนหมด

4) ขายเงินลงทุนกอนท่ี 2 โดย
นํามาเก็บไวในบัญชีเงินฝาก 
และทยอยถอนใชอีก 5 ป
ตอมาจนหมด

5) เงินกอนท่ี 3 - 6  ทําตามขอ 
(4) จนกวาจะสิ้นอายุขัย

กรณีศึกษา (ตอ)

ตัวอยาง นายพอเพียง วางแผนลงทุนตามรูปแบบของ The Income for Life Model โดยใชเงินกอง 

สัดสวนเงิน
ลงทุน

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

ผลตอบแทน
ท่ีตองการ

26% 1.04 1.9%

28% 1.12 4.54%

20% 0.80 4.54%

13% 0.52 5.84%*

7% 0.28 8.90%

6% 0.24 8.90%

สรุปขั้นตอน

โดยยังมีรายไดประจํา
ใหใชอีก 4,500 บ.

โดยใชเงินกอน 4 ลานบาท

จํานวนปในชวง
เกษียณอายุ
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เกร็ดความรู…สรางชีวิตสุขหลังเกษียณ

• 3 ขอคิดเตือนใจ…สําหรับวัยเกษียณสุข
• กิจกรรมนาทําหลังเกษียณ
• สิทธิผูสูงอายุตามพ.ร.บ. ผูสูงอายุ
• แหลงเรียนรูดานการลงทุน

4

6666

3 ขอคิดเตือนใจ…สําหรับวัยเกษียณสุข

ระวัง
คนใจราย

• ทําอาชีพเสริม หรือ ลงทุน 
โดยไมมีความรู ประสบการณ

• จายเงินกอนใหลูกหลาน 
หรือ เพื่อนฝูง  

• คํ้าประกันใหคนอ่ืน

หลอกวา… 
• ถารวมลงทุนจะไดผลตอบแทนสูง
• หลอกวา เปนผูโชคดีไดรางวัลใหญ
• หลอกวา มีสวนพัวพันกับคดียาเสพตดิ
• หลอกวา ญาติหางๆ ทิ้งเงินประกันชีวิตไวให
• หลอกวา ติดหนี้บัตรเครดิต
• หลอกวา บัญชีเงินฝากถูกอายัด

ลวงใหโลภ” และ“หลอกใหกลัว” 

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ระวัง
ตัวเราใจดี

ระวัง
ความฝน
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คําถามที่ตองตอบ
กอนการเลือกกิจกรรม

 กิจกรรมนั้นใชเวลาในแตละวัน
หรือสัปดาหอยางไร?

 กิจกรรมนั้นมีคาใชจาย
อะไรบาง?

 กิจกรรมนั้นสงผลกระทบตอ
คนรอบกายคุณ (คูชีวิต /
ลูกหลาน) อยางไร ? 

กิจกรรมนาทําหลังเกษียณ

เพาะตนไมขาย ขายอาหาร/เคร่ืองด่ืม เปนครู/ท่ีปรึกษา

นักลงทุน ทําธุรกิจสวนตัวเล็กๆ ทํางานฝมือขาย

เปนเกษตรกร

เปนนักเขียน

ท่ีมาขอมูล: ไทยเอสเอมอีเซนเตอร

ตัวอยาง
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1. การบริการทางการแพทย และการสาธารณสุขท่ีจัดไวโดยใหความสะดวก
และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนพิเศษ

2. การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
3. การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม
4. การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 

การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน
5. การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุ

ในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน
6. การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7. การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ

ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง
8. การใหคําแนะนํา  ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในทางคดี 

หรือในทางการแกไขปญหาครอบครัว
9. การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง
10.การจายเงินเบ้ียยังชีพเปนรายเดือนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
11.การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
12.การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

ดาวนโหลด
เอกสารเพื่อศึกษา
ความรูการวางแผน
การเงินหลังเกษียณ 

ไดที่นี่

สิทธิผูสูงอายตุามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
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การทําพินยักรรม ตองมีคุณสมบัติ 2 ขอ 

มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ

ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือไรความสามารถ

    ทําพินัยกรรม เพื่อมอบ  
    สินทรัพยใหคนที่ตองการ 

     มิเชนนั้น มรดกจะตกเปนของ
     “ทายาทโดยธรรม” ตามลําดับ
     และสัดสวนที่กฎหมายกาํหนด

อยาลืม…
วางแผนสงมอบ
สินทรัพยสู
ทายาท 

1.
2.

ลําดับ รายการ
ทรัพยสิน

จํานวนหนวย เลขท่ี (ทะเบียน/
โฉนด/บัญชี)

สถานภาพ ท่ีต้ัง หมายเหตุ

1 ท่ีดินพรอม
ส่ิงปลูกสราง

1 เลขท่ี 999999 ติดจํานอง
ธนาคาร 

ABC

123/xx ถ.
รัชดาภิเษก 
แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร 
กทม. 10400 

-

2 เมอซิเดส 
เบนซ S600L
ป 2011

1 กx 9999
กรุงเทพฯ

- - -

3 เงินสด 1,000,000 
บ.

123 4 56789 x - ธนาคาร 
ABC

-

…. ….. ….. ….. ….. ….. …..

ตัวอยาง แบบฟอรมบันทกึทรพัยสินสวนบุคคล 
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รูไวใชวา… พินัยกรรมที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย 5 แบบ

ท่ีมา : หนังสือ บริหารเงินหลังเกษียณ สไตลวัยเกา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

พินัยกรรมทําดวยวาจา
ใชเฉพาะกรณีท่ีเกิดเหตุการณพิเศษ ไมสามารถทําพินัยกรรมตามแบบอื่นท่ีได 
เชน ตกอยูในอันตราย ใกลเสียชีวิต เกิดโรคระบาด หรือ สงคราม 
• แสดงเจตนาตอหนาพยานอยางนอย 2 คน ซ่ึงอยูพรอมกัน ณ ท่ีน้ัน
• พยานท้ังหมดตองไปแสดงตนและแจงใหนายอําเภอทราบถึงขอความพินัยกรรม และสาเหตุท่ี
ตองทําพินัยกรรมดวยวาจา

พินัยกรรมน้ี จะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากผูทําพินัยกรรมกลับมาทําแบบอื่นได

พินัยกรรมแบบธรรมดา
• ทําเปนหนังสือ โดยจะเขียนหรือพิมพก็ได  
• ลงวัน เดือน ป ในขณะท่ีทํา  
• ลงลายมือช่ือตอหนาพยานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
โดยจะลงลายมือช่ือหรือพิมพน้ิวมือก็ได  

1

พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ
• เขียนดวยลายมือของตนเองท้ังฉบับ ใชพิมพไมได 
• จะมีพยานหรือไมมีก็ได  
• ลงวัน เดือน ป ในขณะท่ีทํา
• ลงลายมือช่ือ จะพิมพน้ิวมือหรือเคร่ืองหมายอื่นไมได

2

พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง
• ย่ืนคํารองขอใหนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต ณ อําเภอ
หรือเขตใดก็ได ดําเนินการให

3

พินัยกรรมทําแบบเอกสารลับ
ย่ืนคํารองขอใหนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต ณ อําเภอหรือเขตใดก็ได โดยปฏิบัติดังน้ี 
• มีขอความเปนพินัยกรรมและลงลายมือช่ือผูทําพินัยกรรม
• ผูทําพินัยกรรมตองผนึกพินัยกรรม แลวลงลายมือช่ือคาบรอยผนึก
• ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมท่ีผนึกน้ัน ไปแสดงตอนายอําเภอและพยาน
อยางนอย 2 คน 

• เม่ือนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขตจดถอยคําของผูทําพินัยกรรม และวัน เดือน ป 
ท่ีทําพินัยกรรมมาแสดงไวในซองพับและประทับตราประจําตําแหนงแลว นายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต ผูทําพินัยกรรม และพยานลงลายมือช่ือบนซองน้ัน

5

4
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Facebook : UDGURU
Line id : UDGURU

ช่องทาง Download เอกสาร 
ค ู่ม ือการปรบัปรงุบา้น

ท่ีมาขอมูล : หนวยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุและคนพิการ คณะสถาปตยกรรมศาตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สายดวน เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน
แจงเหตุดวนเหตุราย

ที่มาขอมูล : www.mthai.com

191 แจงเหตุเพลิงไหม199

กูชีพ วชิรพยาบาล1554 ศูนย กทม.1555

สายดวน รัฐบาล1111 กองปราบปราม1195

แจงรถหาย1192 ศูนยควบคุมจราจร1197

อุบัติเหตุบนทางดวน1543 เหตุดวนทางนํ้า1199

แพทยฉุกเฉิน1669 ตํารวจทางหลวง1193

แจงเหตุประปาขัดของ1125 แจงเหตุไฟฟาขัดของ1130

จส. 1001137 รวมดวยชวยกัน1677

สอบถามเด็กหาย02-282-1815 กูชีพ นเรนทร02-354-8222

รถไฟฟา BTS02-617-6000 รถไฟใตดิน MRT02-624-5200

7272

แหลงเรียนรูดานการลงทุน

www.set.or.th/education www.set.or.th/investnow
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แนะนําโปรแกรมชวยบริหาร
เงินหลังเกษียณแบบงาย

1) พิมพ www.set.or.th/happymoney

2) เล่ือนลงไปที่ วางแผนหลังเกษียณ

ผูใชงานโปรแกรม
สามารถกรอก
ตัวเลขเงินเฟอ
และผลตอบแทน
หลังเกษียณ
ที่ตองการได

7474

พร้อมให้บริการ... 
เรียนร ู้ออนไลน์

https://elearning.set.or.th/
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เอกสารแนบ 1: แหลงขอมูลการลงทุนตราสารหนี้
1 เขาเว็บไซต www.thaibma.or.th 2

ตัวอยาง: บริษัท XYZ

XYZ

พิจารณาขอมูลตราสารหนี้ที่กาํลังจะจัดจาํหนาย
หรือจัดจําหนายอยู ณ ปจจุบัน

• ช่ือบริษัท
• อันดับความนาเช่ือถือ 

(Credit rating)
• ประเภทผูลงทุนท่ี
สามารถซ้ือได

• อัตราดอกเบ้ีย และ
ระยะเวลาถือครอง

• ลักษณะการจายดอกเบ้ีย
• วันท่ีเปดใหจองซ้ือ
• ช่ือสถาบันการเงินท่ี
จําหนาย

3 กด คลิก เพื่ออานวัตถุประสงคการขอกู
และรายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติม
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เอกสารแนบ 2: แหลงขอมูลการลงทุนกองทุนรวม

สแกน QR Code เพื่อเขาเว็บไซต
www.set.or.th/investnow ตัวอยางขอมูลในเว็บไซต

• กองทุนรวมคืออะไร?

• เลือกกองทุนแบบไหน? สไตลคุณ

• ข้ันตอนการลงทุนตองทําอยางไรบาง?

• รายช่ือ บลจ. ที่จะติดตอซ้ือขาย มีที่ไหนบาง?

• รายช่ือบริษัทที่เปนตัวแทนสนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน มีที่ไหนบาง?
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