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Wealth Design
ออกแบบแผนลงทุน สรางเกษียณสุข 

บรรยายโดย
คุณนฤมล บุญสนอง

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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เพราะชีวิตตองวางแผน
มาเตรียมเกษียณสขุกันเถอะ

1ท่ีมาภาพ: Freepik

* แผนเกษียณ เร่ืองสําคัญไมทําไมได
* วางแผนเกษียณสบายแบบ Step by Step
* บรรลุเปาหมายเกษียณ ดวยการลงทุนสม่ําเสมอ
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แลวคุณละ…วางแผนชีวิต
ในวัยเกษียณไวอยางไรบาง?

กลุมอาชีพ
   (เฉล่ียทุกจังหวัด ไมรวมคาเชาท่ีอยูอาศัย) วิถีชีวิตหรือไลฟสไตลจะเปนตัวกําหนด

จํานวนเงินที่ตองการ เชน
– คุณภาพชีวิต 

– ปญหาสุขภาพ 

– ภาระคาใชจายตางๆ 

– กิจกรรมหรืองานอดิเรกท่ีชอบ

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 : งานวิจัยเร่ือง “เงินใชหลังเกษียณ: ทําอยางไรถึงจะออมเงินใหเพียงพอ” ป 2559
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลสํารวจคาใชจายวัยเกษียณ

พอเพียง สะดวกสบาย หรูหรา

ขอเท็จจรงิวนันี้ แผนเกษียณ เร่ืองสําคัญไมทําไมได…
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คําตอบชวนคุยคําตอบชวนคุย

ตองการจะใชเงินหลังเกษียณเดือนละกี่บาท? เงินออมตลอดชวงที่ทํางาน
2,000 x 456 = 912,000 บาท!!! 10,000 x 300 = 3,000,000 บาท

60 ป

เราทํางานทั้งสิ้น

หรือ……….เดือน
……..ป

ใชชีวิตหลังเกษียณอีก
25

22 ป 85 ป

เกษียณอายุ
38

456
……..ป

หรือ……….เดือน300

สํานักงานสถิติแหงชาติ  (ป 2561) : คาใชจายครัวเรือนเฉลี่ยของกรุงเทพฯ 34,127 บาท/เดือน 

300 เดือนหลังเกษียณ = 10,238,100 บาท !!!
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วางแผนการเงินเพ่ือวัยเกษียณ… สิ่งที่ตองทําตลอดชวิีต

คําถามที่ตองคิดและสิง่ท่ีตองทํากอนเกษียณคําถามที่ตองคิดและสิง่ท่ีตองทํากอนเกษียณ คําถามที่ตองคิดและสิง่ท่ีตองทําหลงัเกษียณคําถามที่ตองคิดและสิง่ท่ีตองทําหลงัเกษียณ

• ตองการท่ีจะเกษียณอายุเม่ือใด
• ตองการเงินทุนเทาใดสําหรับใชจายหลังเกษียณ
• มีแหลงเงินทุนใดบางท่ีจะนําไปใชหลังเกษียณ
• ตองออมเงินเทาใดจึงจะพอใชหลังเกษียณ
• ตองนําเงินออมท่ีมีอยูไปลงทุนอยางไร เพื่อให
บรรลุเปาหมายเกษียณตามท่ีตองการ

• จะวางแผนใชจายอยางไร ใหมีเงินใชไปตลอดชีวิต
• จะนําเงินท่ีเก็บออมมาท้ังชีวิตไปลงทุนอยางไร
ใหไดผลตอบแทนตามท่ีตองการ แตความเส่ียงตํ่า 
เพื่อยืดระยะเวลาใชเงินกอนออกไป

60 ป

เกษียณอายุ
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คํานวณหา
เงิน       สวน

เกษียณสุข ดวย Retirement Planning
แบบ Step by Step 

เงินที่ตองใช
ในวัยเกษียณ 

ตองใชเทาไหร?

1STEP เงินออมที่มี
เพื่อวัยเกษียณ
จากแหลงตางๆ

มีแลวเทาไหร?

2STEP
เงินที่ตองออมเพิ่ม
เพื่อวัยเกษียณ 
ขาดเหลือ
เทาไหร?

3STEP
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หมายเหตุ : วิธีนี้เปนการคํานวณจํานวนเงินที่คุณตองใชอยางงาย โดยไมไดคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราเงินเฟอ

คํานวณจาก…

1. คาใชจายกอนเกษียณ

2. รายไดกอนเกษียณ

จํานวนปที่คาดวา
จะใชชีวิตอยู

หลังเกษียณอายุ

70% ของคาใชจาย
หรือรายไดกอนเกษียณ

x 12 เดือน
= X

จํานวนเงินที่ควรจะมี
ณ วันเกษียณอายุ

 เงินท่ีตองใชในวัยเกษียณ “ตองใชเทาไหร”1STEP

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved. 88

ขอมูลประกอบการต้ังเปาหมายเกษียณ

ควรประเมินจากเปาหมาย
และไลฟสไตลท่ีออกแบบไว เชน

  คาใชจายเพ่ือดํารงชีวิต

คารักษาพยาบาล

คาใชจายเพ่ือความสุข

 มีมรดกใหลูกหลาน

การบริจาคใหสังคม

* คาใชจายตอเดือนหลังเกษียณ ยังไมไดปรับดวยอัตราเงินเฟอ
** จํานวนเงินทีต่องม ีณ วันเกษียณ กําหนดใหถอนเงินทกุๆ ตนป โดยคํานวณผลตอบแทนทบตนตอป ปรับคา
ดวยอัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ 1.90% (เงินฝากประจําเฉล่ียป 2546-2561) หลังหักอัตราเงินเฟอ 3%
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เงินออมท่ีมีเพ่ือวัยเกษียณจากแหลงตางๆ “มีแลวเทาไหร?”2STEP

เงินกอน หรือ รายไดประจํา
 เงินกองทุนประกันสังคม 

(กรณี บําเหน็จชราภาพ หรือ 
บํานาญชราภาพ)

 เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(กรณี นําเงินออกท้ังหมด หรือ 
ทยอยรับเงิน)

 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และ เงินบําเหน็จ / 
บํานาญ จากกระทรวงการคลัง 

เงินกอน
 เงินชดเชยตามกฎหมาย
 เงินกองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพ 
 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
 เงินคาขายสินทรัพย 

(อสังหาริมทรัพย / ท่ีดิน / 
ของมีคา ฯลฯ)

 กําไรจากการลงทุนใน
หลักทรัพยทางการเงิน

 ฯลฯ

รายไดประจํา
 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
 เงินกองทุนการออมแหงชาติ  
 ประกันชีวิตแบบบํานาญ
 เงินคาเชาจากสินทรัพย 

(บาน / คอนโด ฯลฯ)
 ดอกผลจากการออมการลงทุน 

(ดอกเบ้ีย/ เงินปนผล )
 เงินจากบุตร / คูสมรส 
 เงินเดือนจากอาชีพหลังเกษียณ
 เงินจากสินเชื่อบานผูสูงอายุ

(Reverse Mortgage)
 ฯลฯ

รูจักแหลงเงินออมสรางเกษียณสุข
“รูหรือไม…

รายไดหลังเกษียณ
ของคุณ มาจาก
ทางไหนบาง?”
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เงินท่ีตองออมเพิ่มเพ่ือวัยเกษียณ “ขาดเหลือเทาไหร?”

เงินที่ตองใชเงินที่ตองใช

เงินขาด / เงินเกิน หากเงินขาด
วางแผน “เก็บออม”

เงินที่มีแลวเงินที่มีแลว

ขยายระยะเวลา
ในการออม

ขยายระยะเวลา
ในการออม

เพิ่มเงินออม
ตอเดือน

เพิ่มเงินออม
ตอเดือน

ลงทุน
เพิ่มผลตอบแทน

ลงทุน
เพิ่มผลตอบแทน

ลดเปาหมาย
เกษียณ

ลดเปาหมาย
เกษียณ

1 2 3 4

3STEP
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9,543 15,90419,174
31,957

50,406

84,0118 
ลานบาท

13.3
ลานบาท

30 ป 20 ป   10 ป 30 ป 20 ป   10 ป

4,771 9,587
25,203

30 ป 20 ป   10 ป

4
ลานบาท

ตอป

กําหนดให
ผลตอบแทน
พอรตลงทุน

ระยะเวลา

ออมตอเดือน***
หนวย : บาท* คาใชจายตอเดือนหลังเกษียณ ยังไมไดปรับดวยอัตราเงินเฟอ

** จํานวนเงินที่ตองมี ณ วันเกษียณ หากถอนทุกตนป โดยคํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป และปรับดวยอัตรา
ผลตอบแทนหลังเกษียณ 1.90% (เงินฝากประจํา 1 ป เฉล่ียตั้งแตป 2546 -2561) หลังหักอัตราเงินเฟอ 3%

***คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป หากออมทุกตนป

ควรประเมินจากเปาหมายและ
ไลฟสไตลท่ีออกแบบไว

2
เงินออมกอนท่ี 2 ย่ิงมาก
แผนการออมย่ิงงายขึ้น

1
คาใชจายตอเดือน
หลังเกษียณ (บาท)

จํานวนเงินสําหรับ
ชีวิตหลังเกษียณ 20 ป

15,000
30,000
50,000

3,994,233
7,988,467

13,314,111

เกษียณพอเพียง

เกษียณสบาย

เกษียณหรูหรา

เงินที่ตองใช
ในวัยเกษียณ 
ตองใชเทาไหร?

เงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ
จากแหลงตางๆ
มีแลวเทาไหร?

เรงวางแผนออมและลงทุนสมํ่าเสมอ

3
เงินที่ตองออมเพิ่ม
เพื่อวัยเกษียณ 
ขาดเหลือเทาไหร?

สรุป เกษียณสุข เปนจริงได ดวยเงิน 3 กอน
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• 3 พลังมหัศจรรย สรางเงินกอนโต

• ทางเลือกการออม / ลงทุนสมํ่าเสมอ

• DCA เทคนิคสรางวินัยการออมการลงทุนสมํ่าเสมอ

ออมและลงทนุสม่าํเสมอ ชีวิตมัน่คงยามเกษยีณ
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เงินออมเล็กๆ แตละงวด 
ยิ่งมากยิ่งดี

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียตองวด 
ยิ่งเยอะย่ิงดี

จํานวนงวดที่ตองออม “ตอเนื่อง” 
ยิ่งนานยิ่งดี

การออมตอเน่ือง สราง
ความมหัศจรรยใหเงิน

กอนเล็กได

เงินรวม =  เงินตน x  (1  +  อัตราผลตอบแทน) เวลา 

3 พลังมหัศจรรย สรางเงินกอนโต
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ผนึก “3 พลัง” 
เงินออมเพ่ิมคาทวีคูณ

9,869,641
797,266 3,986,331486,817

พี่กระปุก อายุ 30 ป 
มีเวลาออม 30 ป

ลุงสมบัติ อายุ 50 ป 
มีเวลาออม 10 ป 150,935 754,674 956,245131,397

นองออม อายุ 20 ป 
มีเวลาออม 40 ป 1,449,597 7,247,986

724,824 

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ไดผลตอบแทนเฉล่ีย 2%

26,555,553

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ไดผลตอบแทนเฉล่ีย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ไดผลตอบแทนเฉล่ีย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ไดผลตอบแทนเฉล่ีย 10%

เริ่มออมตอเนื่องตั้งแตอายุนอย
เพิ่มเงินที่ตองออมตอเดือนตามรายไดที่เพิ่มข้ึน
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหมากข้ึน

ก็จะมีเงินมากกวาที่ฝนไว

เกษียณจะมีเงินออมรวม (บาท) หมายเหตุ : คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป
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การเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน จะชวยตอบโจทยไดเปนอยางดีวา
“ทางเลือกการออมการลงทุนแบบไหนท่ีเหมาะกับคุณ” 

เตรียมตัวพรอม

มีความรูพรอม

มีใจพรอม

มีเงินพรอม

ตอบตัวเองใหอยางชัดเจนเสียกอนวา…
 วัตถุประสงคในการลงทุนของคุณคืออะไร เปนการลงทุนแบบเก็งกําไรระยะสั้นหรือ

ลงทุนระยะยาว
 คุณมีภาระอื่นๆ ท่ีตองรับผิดชอบหรือไม 
 คุณมีวงเงินท่ีสามารถนํามาลงทุนไดเทาไร โดยไมเดือดรอนหากมีเหตุท่ีไมคาดคิด

เกิดข้ึนในชีวิต
 คุณตองการผลตอบแทนเทาใด และสามารถรับความเสี่ยงไดมากนอยเพียงใด
 มีความรูเร่ืองการลงทุนประเภทตางๆ แลวหรือยัง

Checklists ความพรอมกอนเร่ิมลงทุน
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สแกน QR CODE ทําแบบทดสอบ
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได
และพอรตลงทุนท่ีเหมาะสม ไดท่ีน่ี:

2.  ประเมินแบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
และ พอรตลงทนุท่ีเหมาะกับคุณ

วาด
สัดสวน
การลงทุน

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ของคุณ คือ 

 ตํ่า

 ปานกลาง

 สูง

ผลตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับ 

เทากับ

กรอบการลงทุนระยะยาว
โดยรวมของพอรต คือ

………%

ฝกปฎิบัติฝกปฎิบัติ
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ทางเลือกการออม / ลงทุนสม่าํเสมอ

หมายเหตุ : 
• ผลตอบแทนเฉล่ียตอปของเงินฝากออมทรพัย หุนสหกรณ กองทุนรวม เปนการประมาณการจากขอมูลในอดีต และยังไมไดปรับดวยอัตราภาษีท่ีตองจาย  
• ผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 1 ป (เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ) ทองคํา (Gold Spot) ตราสารหน้ี (Gov. Bond TRI) และหุน (SET TRI) แบบอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) เชน เฉล่ีย 3 ป 5 ป 10 ป และ 15 ป โดยใชขอมูลในอดีตตั้งแตป 2546 - 2561
• ผลตอบแทนเฉล่ียตอปของสลากออมทรพัย (ออมสิน / ธกส.) ขึ้นอยูกับชุดสลากท่ีออกขายในแตละป
• ผลตอบแทนเฉล่ียตอปของ กองทุนรวมผสม เปนการประมาณการจากขอมูล 10 อันดับผลตอบแทนกองทุนยอนหลัง 5 ป (นโยบาย Aggressive Allocation)  (ท่ีมา : Morningstar ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2562)
• กอช. การันตีการไดรบัเงนิตนคืน พรอมไดรับผลตอบแทนขั้นต่ําไมนอยกวาเงนิฝากประจํา 1 ป (เฉล่ียธนาคารใหญ) และมีโอกาสไดผลตอบแทนระยะยาวมากกวาอัตราเงนิเฟอ (หรือ 3.5%)
•ผลตอบแทนเฉล่ียตอปของ RMF เปนการประมาณการจากขอมูล 10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF ยอนหลัง 5 ป (นโยบายการลงทุนในตราสารทุน)  (ท่ีมา : Morningstar Direct ณ วันท่ี 4 ก.ค. 2562)

หุนสหกรณ
4% - 6%

กองทุนรวมผสม
4.6 – 6.5%

ตราสารหนี้
2.7% – 4.5%

สลากออมทรัพย
0.4% - 1.5%

RMF หุน
6.3% - 13.9%

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอป

ทองคํา
1.2% - 7.8%

หุน
7.1% - 17.5%

เงินฝากประจํา 1 ป
1.4% - 1.9%

เงินฝากออมทรัพย
0.125% - 0.75%
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จุดเดน
หุนสามัญ รับเงินปนผลจากสวนแบงกาํไร

เปนเจาของกิจการโดยไมตองลงมือเอง

ราคาหุนเติบโตพรอมกิจการ

• คือ หลักทรัพยทีแ่สดงสิทธิ
ความเปนเจาของ

• ออกโดยบริษัทจํากัดมหาชน
ที่ตองการระดมเงินทุน

ท่ีมาภาพ : Flaticon

หุน… เปนเจาของกิจการ โดยไมตองนับหนึ่ง

ผลตอบแทน
• เ งินปนผลรับ / หุนปนผล
• กําไร/ขาดทุนจากการขายหุน
• สิทธิในการจองซ้ือหุนใหม

ความเส่ียง
• ผลตอบแทนไมแนนอน ขึ้นอยูกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทน้ันๆ

• ได รับเงินคืนก็ตอเม่ือจายภาระผูกพัน
แก เจาหน้ีและผู ถือหุนบุริมสิทธิเรียบรอยแลว 
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ตัวอยาง “หุนสามัญ” ของบริษัทในไทย 

มีหุนดีๆ ในตลาดฯ
รอคอยใหเราคนหา
มากกวา 700 บริษัท
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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

แตก็มีความผันผวน 
ร ะหว า งทาง ท่ีต อ ง เจอ

ผลตอบแทนรายปจากการลงทุนในสินทรัพยลงทุนประเภทตางๆ ป 2545 – 2561 

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

ใหผลตอบแทนท่ี ดีที่สุดในระยะยาว “หุน”

หมายเหตุ : คํานวณผลตอบแทนเฉลี่ยอยางงายแบบเลขคณติ (Arithmetic Mean) ระหวางปท่ีกําไร และปท่ีขาดทุน

จํานวนปท่ีขาดทุนหุน มี 6 ป
ผลตอบแทนเฉล่ีย -13.88%

จํานวนปท่ีกําไรหุน มี 11 ป
ผลตอบแทนเฉล่ีย +37.51%
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ลดความผันผวนได โดยการ…  

1. ลงทุนยาวๆ
ย่ิงลงทุนหุนระยะยาว 

โอกาสขาดทนุจะยิ่งนอยลง
129.41%

49.06%

-23.37%

22.47%

-4.84%

ต่ําสดุ

15ป

5ป

1ป

สูงสดุ

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

2. จัดพอรตลงทุน
กระจายการลงทุนในสินทรัพยท่ีมี

ผลตอบแทนสวนทางกัน 
ความเสีย่งโดยรวมจะลดลง

หุน 100% หุน 50%  
ตราสารหน้ี 50%

-10.37%

ตราสารหน้ี      หุน

ตราสารหน้ี100%

ป 58 
ป 59 

- 2.64% 5.08%

26.26% 13.93% 1.60%

ผลตอบแทนเฉล่ียตอป
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จุดเดน
กองทุนรวม

ใชเงินไมมาก ก็สามารถลงทุนได

ไมมีประสบการณ ไมมีเวลา ก็ลงทุนได 

ลงทุนไดหลากหลายตามความตองการ 

กองทุนรวม… เงินเติบโต ผานมืออาชีพ
• บริษัทจัดการลงทุนออกหนวยลงทุนมาเพื่อระดม

เงินทุนจากผูลงทุนหลายๆ คน ไปซ้ือหลักทรัพยตางๆ 
เชน หุนสามัญ ตราสารหนี้ สินทรัพยทางเลือก ฯลฯ

• มี “มืออาชีพ” บริหารจัดการและนาํเงินไปลงทุน
ในสินทรัพยตางๆ ตามนโยบายการลงทุนให
เงินกองทุนเติบโตข้ึน

• เ งินปนผลท่ีเรียกวา “สวนแบงกําไร”
• กําไร/ขาดทุนจากการขายหนวยลงทุน 

(Capital Gain/Loss)

• ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหาร
จัดการกองทุนของผู จัดการกองทุน

• ไม รับประกันผลตอบแทนท่ีจะได รับ

ผลตอบแทน ความเสี่ยง
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ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูงความเสี่ยง/มีความซับซอนต่าํ

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ี

ลงทุนในประเทศ

กองทุนรวมตลาด
เงินท่ีลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวมตรา
สารหน้ี

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวมตรา
สารแหงทุน

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมท่ี
ลงทุนในทรัพยสิน

ทางเลือก

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

/ REITS

การกําหนดประเภทกองทุนรวมตามระดับความเสี่ยง

ตั๋วเงินคลัง / 
พันธบัตรรฐับาล / 
เงินฝากธนาคาร / 
บัตรเงินฝาก

 (อายุไมเกิน 1 ป)

พันธบัตร
รัฐบาล / 
รัฐวิสาหกิจ 
(อายุเกิน 1 
ปขึ้นไป)

•หุนกูคุณภาพ
เย่ียม หุนกู บ.
เอกชน เรตติ้ง 
A- ขึ้นไป
•หุนกูคุณภาพ 
หุนกู บ.
เอกชน เรตติ้ง 
BBB- ขึ้นไป

กองทุนที่
สามารถลงทุน
ไดทั้งในตรา
สารทุนและ
ตราสารหนี้

กองทุนทีล่งทนุ
ในตราสารทุน
เปนหลักโดย
เฉล่ียรอบป
บัญชีไมนอย
กวารอยละ 65 
ของ NAV

มุงลงทุนเฉพาะใน
ตราสารทุนเพียง
บางหมวด
อุตสาหกรรม 
โดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม
นอยกวารอยละ 
80 ของ NAV

มีนโยบายลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย หรือ 
property sector 
fund ที่เปน feeder 
fund หรือ fund of 
funds ที่มีนโยบาย
เนนลงทุนใน REITS 
หรือ กอง
อสังหาริมทรัพย

ลงทุนในทรัพยสินที่
เปนทางเลือกใหมใน
การลงทุนหรือมี
โครงสรางซับซอน
เขาใจยาก เชน 
commodity/gold fund 
/oil fund/derivatives 

หมายเหตุ : ผูลงทุนควรพิจารณาระดับความเสี่ยงของแตละกองทุนท่ีระบุไวหนังสือช้ีชวน เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน
ท่ีมา: กลต. www.sec.or.th

1 2 3 4 4 - 8 5 6 7 8
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การทยอยลงทุนเปนงวดๆ โดยใชเงินที่เทากัน

หมายเหตุ: จํานวนเงนิขั้นต่ําและวิธกีารซ้ือขายหุนและกองทุนรวมขึ้นอยูกับเงือ่นไขการลงทุนแบบ DCA ของแตละบล. / บลจ.

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4

ราคาหนวยลงทุน

ระยะเวลาลงทุน

200 
หนวย

166 
หนวย

133 
หนวย 142 

หนวย

10฿

12฿

15฿
14฿

DCA กองทุนรวม เดือนละ 2,000฿* 

ตัวอยาง

วิธีคํานวณราคาหนวยลงทุนเฉล่ีย
เงินลงทุน

จํานวนหนวยท่ีซื้อได
8,000
641

= 12.5฿= 

แมจะไมไดซ้ือกองทุนรวมใน
ราคาที่ถูกที่สุด แตก็ไดกองทุนรวม

ในราคาเฉลี่ยท่ีเหมาะสม
โดยไมตองเฝาติดตามราคา 

Dollar Cost Averaging (DCA) คือ…
DCA เทคนิคสรางวินัยการลงทุนสมํ่าเสมอ
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กองทุนที่เลือก DCA
(จํานวน 1 กองทุน)

รหัสกองทุน ตนทุนรวม มูลคาปจจุบัน
กําไร / ขาดทุน 
อยางงาย

กองทุนเปดทหารไทย SET50 TMB50 600,000.00 898,757.74 298,757.74
(+49.79%)

กองทุนเปดทสิโก ทวีทุน TISCOEGF 600,000.00 879,319.23 279,319.23
(+46.55%)

กองทุนเปดบวัแกว BKA 600,000.00 927,355.04 327,355.04
(+54.56%)

กองทุนเปดเคสตารหุนทนุ 
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ

K-STAR-A(R) 600,000.00 988,988.11 388,988.11
(+64.83%)

กองทุนเปดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 
ชนิดไมจายปนล

1AMSET50-
RA

600,000.00 1,032,199.75 432,199.75
(+72.03%)

ตัวอยาง DCA กับ กองทุนรวม

ผลตอบแทนยอนหลงัดสีมํ่าเสมอ

นโยบายการลงทุนตรงตามตองการ

คาธรรมเนียมและคาใชจายเหมาะสม

ความผันผวนของผลตอบแทนต่ํา

มีกลยุทธการบริหารสอดคลองกับเปาหมาย

มีความสะดวกในการซ้ือขาย

DCA ในกองทุนรวมหุน เดือนละ 5,000 บาท และกําหนดใหซื้อเพียง 1 กองทุน
ทุกวันท่ี 1 ของเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด (10 ป) ต้ังแต ต.ค. 2552 – ก.ย. 2562

ลักษณะกองทุน
ท่ีควร DCA

บรรลุ
เงินลาน

ที่มา : โปรแกรม DCA Simulator โดย www.wealthmagik.com ขอมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2562

* กองทุนทีจ่ะเลอืก DCA เปนเพียงการแสดงตัวอยางประกอบการอธิบายเพ่ือใชสาํหรบัศึกษาเทานัน้ 
มิไดมเีจตนาในการชี้นาํการลงทนุแตอยางใด

ผลตอบแทนเฉลี่ย
ตอป ( IRR Rate) :
 7.5% – 10.6%
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หุนท่ีเลือก 
DCA 5 ตัว

จํานวนหุน
ท่ีซ้ือได**

ตนทุน
เฉลี่ย***

มูลคา
ตนทุน

ราคาปด
ลาสุด

มูลคาตาม
ราคาตลาด

กําไร / ขาดทุน
อยางงาย

เงินปนผล

AOT 11,190 10.02 112,075.15 74.25 830,857.50 718,782.35
(+641.34%)

45,187.06

BBL 634 172.11 109,120.50 175.00 110,950.00 1,829.50 
(+1.68%)

22,492.00

BDMS 12,711 9.20 116,886.85 24.10 306,335.10 189,448.25
(+162.08%)

24,870.36

CPALL 3,453 33.90 117,046.75 81.50 281,419.50 164,372.75 
(+140.43%)

21,573.85

CPN 4,001 29.19 116,804.77 68.00 272,068.00 155,263.23 
(+132.93%)

20,165.56

ตัวอยาง DCA กับ หุน

*หุนท่ีเลือก DCA เปนเพียงการแสดงตัวอยางประกอบการอธิบายเพ่ือใชสําหรับศึกษาเทาน้ัน มิไดมีเจตนาในการช้ีนําการลงทุนแตอยางใด
** จํานวนหุนท่ีซ้ือได เปนแบบ Buy in Board Lot (100 Shares)
*** ตนทุนเฉล่ีย คํานวณจากมูลคาตนทุน หารดวย จํานวนหุนท่ีซ้ือได 

อยูในธุรกิจที่ดี มีโอกาสเติบโต 

มีฐานะทางการเงินมั่นคง หนี้ไมสูงเกินไป 

มีกําไรตอเนื่องสม่ําเสมอ 

ผูบริหารมีธรรมาภบิาล

ลักษณะหุน
ท่ีควร DCA

DCA หุน 5 ตัวๆ ละ 1,000 บาท (รวมเปน 5,000 บ./เดือน) ซึ่งอยูใน SET50 และอยูคนละหมวดอุตสาหกรรม  
ทุกวันท่ี 1 ของเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด (10 ป) ต้ังแต ต.ค. 2552 – ก.ย. 2562

รวมมูลคาตาม
ราคาตลาด

1,801,630.10

รวมมูลคา
ตนทุน 

571,934.02
บรรลุ
เงินลาน

10 ป
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กองทุนรวมหุน

หุน

กองทุนรวม
ตลาดเงิน

กองทุนรวมตราสารหน้ี

กองทุนที่ลงทุนในสินทรพัย
ทางเลือกอ่ืนๆ เชน 

• ทองคํา
• อสังหาริมทรัพย 
• โครงสรางพื้นฐาน
• ลงทุนในตางประเทศ

หุน
ถาคุณ…
 เลือกหุนเปน
 ดูเทรนดหุนได
 ปรับพอรตลงทุนไดดวยตัวเอง

กองทุนรวม
ถาคุณ…
 ไมมีประสบการณลงทุน
 ไมกลาเลือกหุนเอง
 อยากมีผูเชี่ยวชาญดูแล

สรุป หุน VS กองทุน…เลือกอะไรดี?
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มือใหมอยากซื้อหุน?… เร่ิมที่ “กองทุนดัชนี”

• กองทุนจะซื้อหุนทีอ่ยูในดชันตีางๆ เชน ดัชนี SET50 / ดัชนี SET100 / 
ดัชนีธนาคารพาณิชย / ดัชนีหุนจีน / ดัชนี NASDAQ-100 ฯลฯ

• สวนใหญเปนการลงทุน “แบบ Passive” เพื่อสรางผลตอบแทนใกลเคียง
กับดัชนีท่ีอางอิง 

• ชวยกระจายการลงทนุ และใหผลตอบแทนดใีนระยะยาว

• คาธรรมเนยีมต่าํกวากองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ
• เขาใจงาย ดูผลตอบแทนงาย เหมาะกับนกัลงทุนมอืใหม

• มั่นคง แตเชือ่งชา จากการที่บริษัทขนาดใหญ เติบโตอยางคอย
เปนคอยไป

• ผลตอบแทนไมชนะตลาดหุน 

• มีความเสีย่งของกองทนุระดบั 6 เพราะลงทุนในหุน

สแกน QR CODE
เพื่อศึกษาหุนใน
SET Index ไดท่ีน่ี
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ตัวอยาง  การจําลองผลตอบแทนยอนหลัง 5 ปของ DCA หุน/กองทุนรวม
www.settrade.com > log-in > Backtesting

ใสช่ือ หุน หรือ กองทุน 
เลือกความถี่ในการลงทุน
เลือกระยะเวลาในการลงทุน
ประมวลผล

  เม่ือกดปุม “View Result” จะแสดง
แบบจําลองผลการดําเนินงานของการลงทุน

หุน / กองทุนรวม แบบ DCA

1

2

3

4

เขา Website: www.settrade.com
ทําการ Log-in และคลิกทีเ่มนู Backtesting

1

2

3

4
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ปจจุบันมี บล. / บลจ. หลายแหงใหบรกิารวางแผนการลงทุนแบบสม่าํเสมอ โดยจะ หักเงนิจากบญัชเีงนิฝากอตัโนมตั ิ
เพื่อนําไปลงทุนในสินทรัพยทีคุ่ณเลือกลงทุนไว มีวิธีการงายๆ ดังนี้

เลือกสนิทรพัยลงทนุ
เลือกหุนหรือกองทุนรวม
ท่ีเหมาะกับสไตลการลงทุน
และความเส่ียงท่ียอมรับได
ของคุณ

01
กําหนดความถี่
กําหนดวันทีจ่ะลงทนุ 
ระยะเวลาและความถี ่เชน 
เดือนละ 1 คร้ัง หรือตามท่ี 
บล. / บลจ. กําหนด

02
กําหนดจาํนวนเงนิ
กําหนด “จํานวนเงิน” ท่ีจะ
ทยอยออมหรือลงทุน เชน 
1,000 บาทตอเดือน

03
ตรวจสอบความถกูตอง
ของการซ้ือขายและหมั่น
ติดตามบันทึกขอมูล

05

* จํานวนเงินขั้นต่ําในการลงทนุ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) หรือบริษัทหลักทรัพย (บล.) 

เปดบัญชกีบัสถาบนั
การเงนิ (บล./บลจ.) 
โดยเตรียมเอกสาร ดังน้ี
• สําเนาบัตรประชาชน
• สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร

04

5 ข้ันตอน ลงทุนแบบสมํ่าเสมอ  
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20ระยะเวลา
ออม/ลงทุน ป

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

30ระยะเวลา
ออม/ลงทุน 40ระยะเวลา

ออม/ลงทุนป ป

1% 5% 10%

264,000 397,000 687,000

1,321,000 1,984,000 3,436,000

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป
1% 5% 10%

417,000 797,000 1,974,000

2,087,000 3,986,000 9,870,000

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป
1% 5% 10%

587,000 1,450,000 5,311,000

2,933,000 7,248,000 26,556,000

เงินลงทุน
ตอเดือน

1,000

5,000

ออม / ลงทุนเดือนละเทาไหร? บรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

“การศึกษาบุตร” “เกษียณสบาย”
“คารักษาพยาบาลยามแก” “เงินมรดก”“ซ้ือทรัพยสมบัต”ิ
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ออมและลงทุนไมไดตามแผน ทําอยางไรดี? 

เพ่ิม
ผลตอบแทน

เพ่ิมรายได

ปรับลดจํานวน
เงินเปาหมาย

เลื่อนระยะเวลา
บรรลุเปาหมาย

ลด
คาใชจาย
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การลงทุน ไมมีวันหมดอายุ
• ระยะเวลาการสรางรายไดจากการลงทุนไมไดส้ินสุด ณ วัน
เกษียณ 

• แตจะผลิดอกออกผลงอกงามไปเร่ือยๆ 

เงินออมที่เตรียมไวใชจายหลังเกษียณ 

“หมดเร็วหรือหมดชา” ข้ึนอยูกับ            ปจจัย 3 

เงินกอนที่เปนเงินลงทุนตั้งตน

จํานวนเงินที่เบิกออกไปใชแตละเดือน

อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับโดยเฉล่ีย
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ฝากทิง้ทาย…

ชีวิตแบบไหน
ที่ใจตองการ

ที่อยูอาศัย

โรงพยาบาล

ครอบครัว

การปกปองความมั่งค่ัง

งานอดิเรก

สุขภาพที่ดี

เพ่ือน

เปาหมายและไลฟสไตล
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ฉันจะใชชีวิตหลังเกษียณอีก

…….ป

ฉันเหลือระยะเวลาทํางานอีก

หรือ……….เดือน
……..ป

…… ป ……. ป

เกษียณอายุ
……..ป

หรือ                 เดือน

ฝกปฎิบัติฝกปฎิบัติ
เงินท่ีตองใชวัยเกษียณ คุณตองใชเทาไหร?1

ฉันตองการจะใชเงินหลังเกษียณเดือนละ                       บาท

 บาท x                     เดือน = ……………….บาท

รวมเปนเงินที่ตองใชหลังเกษียณทั้งหมด
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ฝกปฎิบัติฝกปฎิบัติ เงินออมจากแหลงตางๆ คุณคิดวาจะมีเทาไหร?

เงินกอน (ท่ีคิดวาจะไดรับ) เงินไดประจําตอเดือน (ท่ีคิดวาจะไดรับ)  x 12 x จํานวนปหลังเกษียณ

 กองทุนประกันสังคม (บําเหน็จ)……………………….บาท 
 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ………………………………บาท
 เงินบําเหน็จ (สําหรับขาราชการ)……………………..บาท
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ……………………บาท
 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)………………….บาท
 กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)……………………….บาท
 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย………………………….บาท
 เงินชดเชยตามกฎหมาย…………………………….บาท
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………..บาท

 กองทุนประกันสังคม (บํานาญ)……………………..บาท  
 กองทุนการออมแหงชาติ…………………………..บาท 
 เงินบํานาญ (สําหรับขาราชการ)……………………บาท 
 เงินคาเชาจากสินทรัพย……………………………บาท  
 ดอกเบ้ียเงินฝากและตราสารหน้ี…………………….บาท 
 เงินปนผลจากหุนและกองทุนรวม……………………บาท 
 ประกันชีวิตแบบบํานาญ……………………………บาท 
 เงินเดือนจากอาชีพหลังเกษียณ…………………….บาท 
 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ………………………………..บาท 
 เงินจากสินเช่ือบานผูสูงอายุ………………………..บาท 

………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท
………………….............. บาท

รวมเงินกอน…………………………………………….บาท รวมเงินไดประจําตอเดือน ……………………………..บาท รวมตอป……………...........บาท

รวมเปนเงินที่มี   +  = ….....……………… บาท

  

2
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ฝกปฎิบัติฝกปฎิบัติ

  

บาทเงินที่ตองใช
ในวัยเกษียณ

บาท เงินขาด
ตองออมเพิ่ม
ตั้งแตวันนี้

เงินออมที่มี
จากแหลงตางๆ

  

บาท

เงินเหลือ ยินดีดวย!
ตองวางแผนตอยอดเงินออม

  

บาท

หรือ

3 เงินท่ีตองออมเพิ่ม คุณขาดเหลือเทาไหร?

32 1



ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved. 39

DCA กองทุน
ตลาดเงิน 450 บาท

DCA กองทุนหุน
1,800 บ.

DCA กองทุน
ตราสารหน้ี 750 บ.

จัดสรรเ งินลงทุนสาํห รับ เปาหมายเกษียณ
ตามพอรตที่ เ หมา ะสม กับร ะดั บความ เสี่ ย งที่ ยอม รับ ได

คุณจิ๊กกี๋
มีแผนการลงทุนเดือนละ

                   บาท
เปนระยะเวลา 30 ป
จึงจะบรรลุเปาหมาย

4 ลานบาท

3,000

ฝกปฎิบัติฝกปฎิบัติ

ตัวอยางตัวอยาง ของคุณของคุณ

ผลตอบแทน
……%

 DCA กองทุนหุน

…………….บาท

 DCA กองทุนตราสารหน้ี

…………….บาท
 DCA กองทุนตลาดเงิน / ฝากเงิน

…………….บาท

ฉันจะลงทุนสม่ําเสมอเดือนละ…………บาท เปนระยะเวลา……ป
จึงจะบรรลุเปาหมายการเงิน………………………………..บาท

โดยมีแผนการจัดสรรเงินลงทุน ดังนี้
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1. พิมพ 
2. คลิก โปรแกรมคํานวณ

3

3. คลิก ออมเทาไหรพอใชเกษียณ

3

2

แนะนําโปรแกรม “ออมเทาไหรพอใชเกษียณ”

44

ตัวชวยวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
อยางละเอียด
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หากกรอกขอมูลเพิ่มเติม คุณจะทราบจํานวนเงินออมท่ีจะมี 
ณ วันเกษียณ ท่ีใกลเคียงความจริงมากยิ่งข้ึน

5

4

45

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved. 42

การคํานวณน้ีเปนการคํานวณ
เพียงคราวๆ เทาน้ัน อยาลืมวา… 

อาจมีเงินออมบางสวนท่ีคุณไมไดรับเปน
เงินกอนทันทีในปท่ีเกษียณ

แตจะไดรับเปนเงินรายเดือนไปเร่ือยๆ 
จนกวาจะเสียชีวิต เชน เงินบํานาญชราภาพจาก

กองทุนประกันสงัคม หรือเงินบํานาญ
จากกระทรวงการคลัง ฯลฯ

เงินท่ีตองออมเพิ่มเพื่อเกษียณ
 จะคํานวณจากขอมูลอตัราผลตอบแทนจากการ

ออม / ลงทุนกอนเกษียณ ท่ีกรอกไวใน
หนาแรก ซ่ึงสามารถกลับไปปรับแกขอมูลได

6

46
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ชองทางเปดบัญชีออมหุน / ออมกองทุนรวม
แบบ DCA 

www.set.or.th/investnow

www.set.or.th/happymoney

คลังความรูดานการวางแผนเกษยีณ ทั้งในชวง
กอนและหลังเกษียณ มีทั้งสื่อการเรียนรูตางๆ 
เชน บทความ Info/Motion Graphic คลิป
ความรู ฯลฯ

แนะนาํแหลงเรยีนรูดานการลงทนุ
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พรอมใหบรกิาร… 
เรียนรูออนไลน

https://elearning.set.or.th/

ฟรี!!
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