
การวางแผนเกษยีณ 
การวางแผนทางการเงนิ 
การออมและการลงทนุ 

โดย เรอืงรอง สวุรรณ์การ 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์
คณะวทิยาการการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์



การวางแผนเกษยีณ 

 การเกษียณอาย ุหมายถงึ “การหยดุท างานประจ า + 
ไมม่รีายไดห้ลักตอ่ไปอกี” 

แลว้ตอ้งมเีงนิเทา่ไหรจ่งึจะพอใชส้บาย ๆ ไปตลอดชวีติ 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

คชจ. ปัจจุบันต่อเดอืน คชจ. หลงัเกษยีณต่อเดอืน คชจ. หลงัเกษยีณ 20 ปี 

30,000 21,000 5,040,000 

20,000 14,000 3,360,000 

10,000 7,000 1,680,000 



ขอ้คดิส าหรบัการวางแผนเกษยีณ 

 ระยะเวลาแหง่ชว่งชวีติ (Longevity) 

 อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation) 

 วถิชีวีติ (Lifestyle) 

 สขุภาพ (Health)  



5 ข ัน้ตอนเพือ่การเกษยีณอยา่งม ัน่คง 

I.  ก าหนดอายทุีต่อ้งการเกษยีณ (เตรยีมตวั เตรยีมการ เตรยีมเงนิ 
อกีนานเทา่ไหร)่ 

II.  ประมาณชว่งเวลาทีใ่ชช้วีติหลงัเกษยีณ  

III.  ประมาณคา่ใชจ้า่ยหลงัเกษยีณ (โดยพจิารณารว่มกบั Lifestyle & 
Inflation) 

IV.  ประมาณการรายไดห้ลงัเกษยีณ 

V.  วางแผนการออมในปจัจบุนั 



แหลง่เงนิไดห้ลงัเกษยีณ 
  กองทนุประกนัสงัคม 

  กรณีที ่1: จา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุ 15 ปี อายคุรบ 55 ปี ไดร้บัเงนิบ านาญชราภาพ
ประมาณ 3,000 บาทตอ่เดอืน คดิจากเพดานเงนิเดอืนสงูสุด 15,000 บาท 

  กรณีที ่2: จา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุเกนิ 15 ปี ไดโ้บนสัอกีปีละ 1.5% สมมตจิา่ยสมทบ
มา 30 ปีกอ่นเกษยีณ จะไดโ้บนสัอกี 15 ปี หรอือกี 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาทตอ่
เดอืน 

  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

  เงนิสะสมทนุเรอืนหุน้สหกรณอ์อมทรพัย ์มศว.  
  ตวัอยา่ง: ถา้สะสมเงนิเขา้กองทนุต ัง้แตอ่าย ุ25 โดยสะสม 5% ของเงนิเดอืน ๆ ละ 
20,000 ถา้เงนิเดอืนเฉลีย่เพิม่ข ึน้ปีละ 5% เมือ่อายคุรบ 60 ปี เราจะมเีงนิประมาณ 
1.083 ลา้นบาท 

  กองทนุส ารองเลีย้งชพี  
  ตวัอยา่ง: ถา้สะสมเงนิเขา้กองทนุต ัง้แตอ่าย ุ25 ปี โดยสะสม 3% ของเงนิเดอืน ๆ ละ 
20,000 บาท ถา้เงนิเดอืนเพิม่เฉลีย่ปี 5% และนายจา้งสมทบให ้3% และกองทนุได้
ผลตอบแทนเฉลีย่ 4% ตอ่ปี เมือ่อายคุรบ 60 ปี เราจะมเีงนิประมาณ 1.2 ลา้นบาท 

  อ ืน่ ๆ  



เคล็ด (ไม)่ ลบัสูก่ารเกษยีณอยา่งม ัง่ค ัง่ 

 เร ิม่ออมเงนิอยา่งสม า่เสมอต ัง้แตต่อนอายยุงันอ้ย 

 รูจ้กัเลอืกลงทนุ 

 ฉลาดซือ้ ฉลาดใช ้

ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 



ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

คชจ. ปัจจุบัน         
ต่อเดอืน 

คชจ. หลงัเกษยีณ        
ต่อเดอืน 

คชจ. หลงัเกษยีณ 
20 ปี 

30,000 21,000 5,040,000 

20,000 14,000 3,360,000 

10,000 7,000 1,680,000 

กองทุนประกนัสังคม 
จ่ายหลงัเกษยีณ 20 ปี 

เงนิสมทบทุนเรือนหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว.  

เงนิกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ 

1,616,400 
(6,375*12*20) 

1,083,000 1,200,000 

รวมเท่ากบั 3,899,400 บาท 

54,150 ต่อปี/4,512.5 ต่อเดือน 60,000 ต่อปี/5,000 ต่อเดือน 

รวมเงินเพือ่ใช้หลงัเกษยีณต่อเดือนเท่ากบั 15,887.5 บาท  

162,450 ต่อปี/13,537.5 ต่อเดือน 

180,000 ต่อปี/15,000 ต่อเดือน 

รวมเงินเพือ่ใช้หลงัเกษยีณต่อเดือน
เท่ากบั 34,912.5 บาท  

หมายเหต:ุ ไมไ่ดน้ าประเด็นเงนิเฟ้อมาพจิารณารว่ม 



5 ขอ้ผดิพลาดในการเกษยีณทีค่วรหลกีเลีย่ง 

I.  การไมไ่ดว้างแผน 

II.  การหวงัพึง่พาเงนิบ านาญ เงนิส ารองเลีย้งชพี หรอืเงนิทดแทน
ส าหรบัพนกังานเพยีงอยา่งเดยีว 

III. การลงัเลทีจ่ะเร ิม่ “ออมเงนิ” 

IV. ไมม่คีวามหลากหลายของสนิทรพัยท์ ีจ่ะลงทนุเพือ่การเกษยีณ 

V. ละเลยความส าคญัของ “อตัราเงนิเฟ้อ” ทีจ่ะกดัเซาะอ านาจซือ้ของ
เรา 



ค านวณคา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะใชห้ลงัเกษยีณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู 

ทีม่า: https://k-expertmember.askkbank.com/Pages/CalToolRE2.aspx 

หมายเหต:ุ น าประเด็นเงนิเฟ้อมาพจิารณารว่ม 



ปิรามดิการลงทนุ 

 แนวทางการจัดสรรเงนิลงทนุทีเ่ป็นทีย่อมรับและใชท้ัว่ไปคอื “การกระจาย
การลงทนุเป็นรปูปิรามดิ” หรอืทีเ่รยีกวา่ “ปิรามดิการลงทนุ” 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 



การจัดพอรต์การลงทนุใหเ้หมาะสมกบัวยั แนวทางที ่1 

 “วัยเริม่ตน้ท างาน อาย ุ21-30 ปี”  “วัยสรา้งครอบครัว อาย ุ31 - 40 ปี” 

 “วัยปึกแผน่มั่นคง อาย ุ41-55 ปี”  “วัยเกษียณ อาย ุ55 ปี ขึน้ไป” 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 



การจัดพอรต์การลงทนุใหเ้หมาะสมกบัวยั แนวทางที ่2 

ทีม่า: http://fundmanagertalk.com/retirement-plan-technique/ 



การจัดพอรต์การลงทนุใหเ้หมาะสมกบัวยั แนวทางที ่3 

ทีม่า: http://fundmanagertalk.com/retirement-plan-technique/ 



การกระจายเงนิลงทนุใหเ้หมาะสมกบันักลงทนุ 

 นอกจาก “วยั” และ “อาย”ุ แลว้ “ความสามารถในการรับความเสีย่ง (Risk 
Tolerance)” ก็เป็นปัจจัยหนึง่ทีค่วรตอ้งพจิารณา 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 



กองทนุรวม 

  อยากลงทนุ แตไ่มม่เีวลาตดิตาม 

  มเีวลาเหลอืเฟือ แตไ่มค่อ่ยมคีวามรูเ้รือ่งหุน้และตราสารหนี้ 

  มเีงนิไมม่ากแตอ่ยากลงทนุ 

  ไมม่ปีระสบการณ์การลงทนุ ไมม่ัน่ใจจะลงทนุดว้ยตวัเอง 

หากเราเป็นคนที ่

ถา้ส ิง่เหลา่นีค้อืปัญหาของเรา 

กองทนุรวม (Mutual Fund) คอืค าตอบ 

(Unit Trust) 



ผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุรวม 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 สว่นแบง่ก าไรในรปูของเงนิปนัผล (Dividend) 

 ก าไรสว่นเกนิมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Capital Gain) 

ความเสีย่งจากการลงทนุในกองทนุรวมแตล่ะประเภท 



กองทนุส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund: PVD) 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 


