วางแผนเกษียณ
คุณเคยออกแบบชีวิตในวัยเกษี ยณไว้บ้างหรือไม่ จะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่? หลังเกษียณอยากใช้ชวี ติ
แบบไหน? อยากทําอะไร? ที่สาํ คัญคือต้องเตรียมเงิ นไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่?
หลายคนวาดฝนั ถึงชีวติ ในบัน้ ปลายไว้เป็ นอย่างดี แต่หลายคนก็ยงั ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยสักครัง้ โดยเฉพาะ
คนทีเ่ พิง่ ก้าวเข้าสูว่ ยั ทํางานอาจคิดว่าเป็ นเรือ่ งของอนาคตอีกไกล ไว้ใกล้ๆ ถึงอายุเกษียณค่อยเตรียมตัวก็คงทัน
ถ้าอย่างนัน้ เรามาดูข้อเท็จจริงของคําว่า “การเกษียณ” กันก่อน การเกษี ยณอายุ หมายถึง “การหยุด
ทํางานประจํา + ไม่มีรายได้หลักอีกต่อไป” แต่ทุกๆ วันทีเ่ หลืออยู่ คุณยังต้องกินต้องใช้จ่าย ยิง่ อายุยนื ยาวเท่าไหร่
คุณก็ยงิ่ ต้องใช้เงินมากขึน้ เท่านัน้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีอายุอยูถ่ งึ 80 ปี เท่ากับคุณต้องใช้ชวี ติ หลังเกษียณ
โดยไม่มรี ายได้ราวๆ 20 ปี สมมติคุณมีค่าอาหาร 100 บาทต่อวัน หรือ 37,000 บาทต่อปี แสดงว่าคุณต้องเตรียม
ค่าอาหารหลังเกษียณ (37,000 x 20) เท่ากับ 740,000 บาท ซึง่ เป็ นจํานวนเงินทีส่ งู มาก นี่ขนาดยังไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ อย่างค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางท่องเทีย่ ว และยังไม่ได้คํานึกถึงเรื่องเงินเฟ้อทีจ่ ะเกิดขึน้ อีก
20 ปี ขา้ งหน้า ยังต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้ หากไม่มกี ารวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าแล้วคุณจะเอาเงินมาจากไหนเพื่อให้
เพียงพอใช้ไปตลอดชีวติ
การจะรอให้ลูกหลานหรือญาติพ่นี ้องมาเลี้ยงดู หรือรอรับสวัสดิการผู้สูงอายุจากรัฐบาลนัน้ ก็เป็ นเรื่องที่ไม่
แน่นอน เพราะฉะนัน้ การพึง่ พาตนเองย่อมปลอดภัยทีส่ ดุ เราสามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าเพื่อให้มเี งินใช้จ่ายอย่าง
สบายๆไว้ได้ตามทีต่ อ้ งการ
มาถึงตรงนี้อาจมีคาํ ถามว่า แล้วต้องมีเงิ นเท่าไหร่จึงจะพอใช้สบายๆ ไปตลอดชีวิต? จริงๆ แล้วขึน้ อยูก่ บั
ปจั จัยหลายอย่างของแต่ละคน ลองดูจากสูตรคํานวณนี้
70% ของ
ค่าใชจ่้ ายปั จจุบน
ั
จํานวนเงินทีค
่ วรจะมี
้ า่ ยต่อปี หล ังเกษียณ x จํานวนปี ทีค
้ วี ต
= ค่าใชจ
่ าดว่าจะใชช
ิ หล ังเกษียณ
ณ ว ันเกษียณอายุ

ตัวอย่างเช่น เพลินใจตัง้ ใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชวี ติ อยู่หลังเกษียณอายุไปอีก 20 ปี ถ้า
เพลินใจมีค่าใช้จ่ายปจั จุบนั 30,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณของเพลินใจจะเท่ากับ 21,000 บาทต่อเดือน
(70% x 30,000) หรือราวๆ 252,000 บาทต่อปี
จากนัน้ ก็นําไปคูณกับจํานวนปี ทค่ี าดว่าจะใช้ชวี ติ หลังเกษียณอายุ ซึ่งก็คอื 20 ปี นัน่ หมายความว่าเพลินใจ
ควรมีเงินประมาณ 5,040,000 บาทตอนอายุ 60 ปี (252,000 x 20) ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็ นจํานวนเงินทีไ่ ม่น้อยเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม หลังเกษียณแล้วคุณอาจมีเงินออมหรือเงินลงทุนบางส่วนที่สะสมไว้และสามารถนํ ามาใช้ตอน
เกษียณอายุได้โดยที่คุณคาดไม่ถงึ เช่น การทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์หรือแบบบํานาญ เงินจากกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพ เงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) รวมถึงเงินจากการลงทุนส่วนตัว หรือรายได้จากช่องทาง
อื่นๆ ฯลฯ แต่โดยทัวไปเงิ
่
นออมเหล่านี้มกั ไม่มากพอทีจ่ ะทําให้คุณมีชวี ติ ทีส่ ขุ สบายหรือวิง่ ตามความฝนั ในวัยเกษียณได้

1

วางแผนเกษียณ
ดังนัน้ เราควรเริม่ วางแผนการเงินเพือ่ การเกษียณเสียตัง้ แต่เนิ่นๆ “ลงมือออมให้เร็วที่สดุ ” เพื่อทีจ่ ะได้มชี ่วง
ระยะเวลาพอสมควรให้เงินงอกเงย ตามแนวคิดทีว่ า่ “ออมก่อนรวยกว่า” เพือ่ ความมังคั
่ งและมั
่
นคงของตั
่
วคุณเอง
เพียงเท่านี้... ก็เกษียณอย่างสุขกาย สบายใจ แถมสบายกระเป๋าสตางค์ในวัยเกษียณได้แล้ว!!!

เตรียมความพรอมสําหรับวันเกษียณอายุ
การเตรียมความพร้อมเป็ นสิง่ สําคัญทีท่ ุกคนไม่ควรมองข้าม ลองดูแนวทางต่อไปนี้สาํ หรับการก้าวสูช่ วี ติ หลัง
เกษียณอย่างมีความสุข
 เตรียมใจ ช่วงหลังเกษียณอายุจะเกิดการเปลีย่ นแปลงหลายอย่าง ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
ตลอดจนฐานะทางการเงิน การเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและใช้ชวี ติ ได้อย่าง
มีความสุขในวัยเกษียณ
 เตรียมกาย สุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงเป็ นสิง่ จําเป็ นทีต่ อ้ งเตรียมตัง้ แต่อยูใ่ นวัยหนุ่มสาว ซึง่ การมีสขุ ภาพ
ดียอ่ มหมายถึงการใช้เวลาทีเ่ หลืออย่างมีประโยชน์ ลดการเป็ นภาระแก่ผอู้ ่นื มีอารมณ์ และสุขภาพจิตทีด่ ี
 เตรียมแผนการใช้เวลา เพือ่ ให้สามารถใช้ชวี ติ ในช่วงบัน้ ปลายได้อย่างมีเป้าหมาย รูว้ า่ ช่วงเวลาใดจะทํา
อะไร เช่น เวลาทํางาน เวลาตรวจสุขภาพ เวลาท่องเทีย่ วพักผ่อน เวลาออกกําลังกาย ฯลฯ
 เตรียมครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา หรือพ่อแม่ลูก เป็ นเครื่องบ่งชี้ในระดับ
หนึ่งว่าเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุจะมีความเอือ้ อาทรระหว่างกัน ช่วยเหลือดูแลซึง่ กันและกัน
 เตรียมเพื่อน รักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนไว้ให้มนคง
ั ่ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน หรือ
เพือ่ นร่วมงาน เพราะเพือ่ นจะช่วยให้เกิดกําลังใจและมีเป้าหมายในการดําเนินชีวติ มากขึน้
 เตรียมแผนการใช้เงิ น เพือ่ ให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอคิดสําหรับการวางแผนเกษียณ
การทีค่ ุณจะวางแผนและบริหารเงินออมเพือ่ การเกษียณอายุของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออย่างน้อยก็ให้
พอเพียงกับการดําเนินชีวติ ต่อไปได้อย่างมีความสุข ควรคํานึงถึงสิง่ ต่างๆ ดังนี้
 ระยะเวลาแห่งช่วงชีวิต (Longevity) เป็ นส่วนทีแ่ สดงให้เห็นว่าคุณจะต้องใช้เงินออมของคุณไปอีกกี่ปี
หลังจากเกษียณ โดยในปจั จุบนั ช่วงชีวติ โดยเฉลีย่ ของผูช้ ายคือ 72 ปี และของผูห้ ญิงคือ 75 ปี ซึ่ง
เทคโนโลยีการแพทย์ทก่ี ้าวหน้าขึน้ อาจทําให้มนุ ษย์มอี ายุยนื ยาวกว่าค่าเฉลี่ยนัน้ และเมื่อมีอายุยนื ยาว
ขึน้ จํานวนเงินทีต่ อ้ งการใช้ยามเกษียณอายุกจ็ ะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
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 อัตราเงิ นเฟ้ อที่คาดว่าน่ าจะเป็ นไปในช่วงเวลาของการเกษี ยณอายุ (Inflation) เงินเฟ้อเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุม และเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้เงินออมทีค่ ุณหามาด้วยความยากลําบากในแต่ละปี ต้อง “ด้อย
ค่า” ลงไปอย่างช่วยไม่ได้ ยิง่ ระดับอัตราเงินเฟ้อสูงมากขึน้ เท่าใด เงินออมของคุณก็ดอ้ ยค่าลงมากเท่านัน้
 วิ ถีชีวิต (Lifestyle) โดยทัวไปคุ
่ ณจะต้องการเงินประมาณ 70% ของรายจ่ายปจั จุบนั เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ยามเกษียณอายุ ซึ่งจํานวนเงินนี้อาจแตกต่างกันออกไป ขึน้ อยู่กบั คุณภาพชีวติ ปญั หาสุขภาพ ภาระ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ รวมถึงกิจกรรมหรืองานอดิเรกทีแ่ ต่ละคนวางแผนเอาไว้
 สุขภาพ (Health) หากเกิดปญั หาสุขภาพ ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกษียณ เงินออมเพื่อการเกษียณของคุณ
ั หาอย่ า งแน่ นอน ซึ่ ง ทางเดี ย วที่ จ ะช่ ว ยบรรเทาป ญ
ั หาสุ ข ภาพได้ ก็ คื อ
ย่ อ มที่ จ ะประสบป ญ
“การออกกําลังกาย”
การประมาณการและเตรียมความพร้อมสําหรับประเด็นทัง้ 4 หัวข้อข้างต้นไว้คร่าวๆ ก่อนปลดเกษียณสัก 20
- 30 ปี จะยิง่ ช่วยให้คุณมีความมันคงในช่
่
วงเกษียณอายุได้มากยิง่ ขึน้

5 ขัน้ ตอนเพือ่ การเกษียณอยางมัน่ คง
1. กําหนดอายุที่ต้องการจะเกษี ยณ เช่น 60 ปี 55 ปี หรือจะ early retire ทีอ่ ายุ 45 ปี เพื่อจะได้รวู้ า่ เรามี
เวลา เตรียมตัว เตรียมการ เตรียมสตางค์ อีกนานเท่าไหร่
2. ประมาณช่วงระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษี ยณ เช่น 20 ปี 25 ปี หรือ 30 ปี เพื่อให้รวู้ า่ เราจะต้องใช้
เงินหลังเกษียณไปอีกกี่ปี โดยประเมินจากคนในครอบครัวว่าส่วนใหญ่มชี วี ติ ถึงอายุประมาณเท่าไหร่
ประกอบกับความแข็งแรงสมบรูณ์ของร่างกายและพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของเราว่าเสีย่ งมากเสีย่ งน้อยแค่
ไหน
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษี ยณ ประเมินจาก Lifestyle ทีอ่ อกแบบไว้ จะท่องเทีย่ ว พักผ่อน ฯลฯ
แต่อย่าลืมคํานึงถึง “เงิ นเฟ้ อ” ด้วย โดยประมาณเป็ นรายเดือน แล้วคํานวณเป็ นปี จากนัน้ ก็คาํ นวณตาม
ช่วงอายุหลังเกษียณ
4. ประมาณการรายได้หลังเกษี ยณ เช่น เงินบําเหน็จบํานาญ เงินรับจากกองทุนประกันสังคม กองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ รายได้จากการลงทุน การประกันชีวติ ฯลฯ
5. วางแผนการออมในปัจจุบนั จากประมาณการค่าใช้จา่ ยและรายได้หลังเกษียณ เราก็จะรูว้ า่ ต้องเก็บเงิน
เพิม่ อีกเท่าไร และจะสามารถวางแผนการออม การลงทุนอย่างเหมาะสมได้

แหลงเงินไดหลังเกษียณ
คุณรูห้ รือไม่ หลังเกษียณเรามีรายได้จากแหล่งใดบ้าง
กองทุนประกันสังคม หากเราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมา 15 ปี พออายุ 55 ปี ก็จะได้รบั เงินบํานาญชรา
ภาพ ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน คิดจากเพดานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาทตามข้อกําหนดของกองทุน และถ้าจ่าย
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สมทบเกินกว่า 15 ปี ก็จะได้โบนัสอีกปี ละ 1.5% สมมติเราจ่ายสมทบมา 30 ปี ก่อนเกษียณ จะได้โบนัส 15 ปี
หรืออีก 3,375 บาท รวมเป็ น 6,375 บาทต่อเดือน ซึง่ ยังไม่ได้ปรับด้วยเงิ นเฟ้ อ
กองทุ น บํา เหน็ จ บํา นาญข้ า ราชการ กรณี เ ป็ น ข้า ราชการที่เ ป็ น สมาชิก กองทุ น จะได้ร ับ เงิน บํ า นาญ
= (เงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ) / 50 แต่ตอ้ งไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลีย่ หรืออาจเป็ นเงิน
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ ตามเงือ่ นไขทางราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ที่ลูกจ้างและนายจ้างสมัครใจร่วมกันสมทบเข้ากองทุน ถ้าเราเริม่ ทํางานและสะสม
เงินเข้ากองทุนนี้ ตัง้ แต่อายุ 25 ปี โดยสะสม 3% ของเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท ถ้าเงินเดือนเพิม่ ขึน้ ปี ละ 5%
นายจ้างสมทบให้ 3% และกองทุนได้ผลตอบแทนเฉลีย่ 4% เมื่ออายุ 60 ปี เราจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทจาก
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
แต่ถงึ แม้ว่าเราจะมีเงินได้จากกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ หรือเงินจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือเงิน
จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้วก็ตาม หากพิจารณาตัวเลขอย่างรอบคอบและปรับด้วย “อัตราเงิ นเฟ้ อ” ที่
จะเกิดขึน้ ก็จะพบว่าเงินทีค่ าดว่าจะได้เหล่านัน้ น่ าจะยังไม่พอใช้จ่ายหากเราต้องการรักษามาตรฐานการใช้ชีวิตไว้
ในระดับเดิ ม เราจึงควรวางแผนการลงทุนและทําประกันชีวติ ระยะยาวเพิม่ เพื่อเป็ นแหล่งเงินได้สาํ หรับการใช้จ่ายใน
วัยเกษียณด้วย ซึง่ ทางเลือกทีน่ ่าสนใจ ได้แก่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า “RMF” ซึง่ จะช่วยสร้างวินยั ในการลงทุนให้เราได้ เพราะ
เป็ นการลงทุนระยะยาวที่ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเรายังได้รบั ประโยชน์ ทางภาษีในช่วงที่ลงทุนอีกด้วย ปจั ุบนั มี
กองทุนรวม RMF มากมาย ให้เราเลือกได้ตามนโยบายการลงทุนทีต่ อ้ งการ
การทําประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์ แม้ว่าผลตอบแทนที่แท้จริงจากการทําประกันชีวติ จะไม่มากมายนัก
แต่การทําประกันชีวติ แบบระยะยาว มีขอ้ ดีกค็ อื สร้างวินัยทางการเงินให้เราได้ มีให้เลือกหลายแบบ มีวงเงินคุม้ ครอง
กรณีเสียชีวติ และยังได้ประโยชน์ในทางภาษีดว้ ย

เคล็ด (ไม) ลับสูการเกษียณอยางมั่งคั่ง
การมีอสิ รภาพทางการเงินในขณะที่ยงั มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรงนัน้ นับเป็ นชีวติ ทีน่ ่ าปรารถนาเป็ นอย่างยิง่ เพราะ
นอกจากคุณจะมีความมันคงทางการเงิ
่
นจนไม่จาํ เป็ นต้องทํางานหาเงินเพื่อเลีย้ งชีพอีกต่อไป คุณยังมีเวลาทําในสิง่ ทีร่ กั
หรือต้องการ ซึ่งนัน่ ก็ถอื ว่าเข้าข่าย “เกษี ยณ” ได้เช่นกัน แต่การเกษียณอายุก่อน 60 ปี และมีความมังคั
่ งทางการเงิ
่
น
นัน้ ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณมีความมังคั
่ งตอน
่
เกษียณ
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วางแผนเกษียณ
 เริ่ มออมอย่างสมํา่ เสมอตัง้ แต่ ตอนอายุน้อยๆ เพราะยิง่ เราเริม่ ต้นออมช้าเท่าไหร่ ภาระในการเก็บ
ออมต่อเดือนก็จะยิง่ ทวีคณ
ู มากขึน้ เท่านัน้
อายุที่เริ่ มต้นออม
เริม่ ทํางาน – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 54 ปี
55 – 59 ปี

เงิ นออมรายเดือน (% ของเงิ นเดือน)
10% – 15%
20% – 25%
45% – 50%
80% – 85%

 รู้จ กั เลื อ กลงทุน เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลตอบแทนโดยเฉลี่ย สูง กว่า อัต ราเงิน เฟ้อ เช่ น กองทุ น รวม พัน ธบัต ร
หุน้ กู้ หุน้ สามัญ ฯลฯ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
 ฉลาดซื้อ รูจ้ กั เลือกซือ้ เฉพาะสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น คุม้ ค่า และคุม้ ประโยชน์ใช้งาน
 ฉลาดใช้ รูจ้ กั ใช้จ่ายอย่างประหยัด รักษาสิง่ ของต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้งานได้นานๆ
รวมถึงการใช้ชวี ติ อย่างเหมาะสม สุขกาย สุขใจ ไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ยอีกด้วย

ออม/ลงทุนตั้งแตวันนี้ เพื่อใหแนใจวาคุณจะมีเงินเก็บไวใชมากพอในวัยเกษียณ
การออมและการลงทุนตัง้ แต่วนั นี้ จะช่วยให้คุณมีเงินก็บมากพอไว้ใช้ในวัยเกษียณ ลองไปดูตารางข้างล่าง
นี้กนั
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หากคุณมีเงินเก็บอยู่ 1 ล้านบาท คุณมีความจําเป็ นต้องทยอยนําเงินเก็บก้อนนี้ออกมาใช้ประมาณ 10% ต่อปี
เพื่อ ใช้ใ นการดํา รงชีวิต ภายหลัง เกษีย ณอายุ โดยคุ ณ ไม่ม ีก ารออม/ลงทุ น เพื่อ หาผลตอบแทนเพิ่ม เติม ใดๆ นั น่
หมายความว่า คุณจะต้องทยอยนําเงินออกมาใช้ปีละประมาณ 100,000 บาท (10% x 1,000,000) ซึง่ เงินเก็บ 1 ล้าน
บาทของคุณจะถูกนําออกมาใช้จนหมดภายในระยะเวลา 10 ปี (1,000,000 / 100,000)
แต่ ห ากคุ ณ นํ า เงิน ไปออม/ลงทุ น เพื่อ หาดอกผลเพิ่ม เติม โดยได้ร บั ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่ อ ปี นั น่
หมายความว่า คุณจะสามารถยืดระยะเวลาในการใช้เงินออกไปได้อกี 4 ปี (ดูแกนตัง้ ที่ 5% และแกนนอนที่ 10%) ทีเ่ ป็ น
เช่นนี้... เพราะคุณจะใช้เงินเก็บของตนเองเพียง 5% ส่วนอีก 5% มาจากผลตอบแทนทีค่ ุณได้รบั จากการออม/ลงทุน

ขอผิดพลาด 5 ประการในการเกษียณที่ควรหลีกเลี่ยง
1.
2.

3.

4.

5.

การไม่ได้วางแผน หลายคนประสบความสําเร็จในการวางแผนว่าจะใช้วนั หยุดสุดสัปดาห์อย่างไร แต่กลับ
ล้มเหลวในการวางแผนการเงินเพือ่ เกษียณอายุ ทัง้ ทีม่ นั มีความสําคัญยิง่ ในชีวติ
การหวังพึ่งพาเงิ นบํานาญ เงิ นสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงิ นทดแทนสําหรับพนักงานเพียงอย่างเดียว หลาย
ต่อหลายคนพบว่าเงินเก็บเหล่านี้ไม่เพียงพอสําหรับใช้ในเวลาเกษียณ ดังนัน้ เราจึงควรหาวิธกี ารหรือช่องทาง
ออมเงินแบบอื่นๆ ควบคูไ่ ปด้วย
การลังเลที่จะเริ่ มโปรแกรมการเก็บออมเงิ น “เวลา” เป็ นได้ทงั ้ มิตรและศัตรูของคุณ ถ้าคุณเริม่ เก็บเงิน
สําหรับการเกษียณตัง้ แต่เนิ่นๆ คุณก็จะมีเวลาใช้เงินทํางานให้กบั คุณได้มากขึน้ ด้วยพลังแห่ง “ดอกเบีย้ ทบ
ต้น”
ความหลากหลายของสิ นทรัพย์ลงทุนเพื่อการเกษี ยณ มีความจําเป็ นต่อการลดความเสีย่ ง และช่วยรักษา
มูลค่าทรัพย์สมบัตขิ องคุณ จงจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของคุณให้ดี เพื่อบรรลุถงึ เป้าหมายทางการเงินทีค่ ุณ
ต้องการ
จงอย่าละเลยความสําคัญของอัตราเงิ นเฟ้ อที่จะกัดเซาะอํานาจซื้อของคุณ และเป็ นศัตรูทน่ี ่ากลัวมาก
สําหรับคนทีม่ รี ายได้คงที่ เช่น ผูเ้ กษียณอายุ แม้ในประเทศไทยจะไม่เคยมีปรากฏการณ์ในเรื่องความรุนแรง
ของอัตราเงินเฟ้อมากนักในปีทผ่ี า่ นๆ มา แต่เราก็ไม่ควรละเลยข้อนี้ และเตรียมรับมือไว้ลว่ งหน้าจะดีกว่า
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