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THE MONEY COACH



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

?เงินออม

ช่วงเกษียณเริ่มหารายได้ 
ได้เอง

สร้างเนื้อ 
สร้างตัว

ช่วงชีวิตมั่นคง

20 ปี 80 ปี60 ปี40 ปี30 ปี

เกมแห่งชีวิต Vs เกมการเงิน



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เกมแห่งชีวิต Vs เกมการเงิน

?
ช่วงเกษียณเริ่มหารายได้ 

ได้เอง
สร้างเนื้อ 
สร้างตัว

ช่วงชีวิตมั่นคง

20 ปี 80 ปี60 ปี40 ปี30 ปี



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เกมแห่งชีวิต Vs เกมการเงิน

ช่วงเวลาหารายได้

ช่วงเวลาเลี้ยงชีวิต

60 - 20 = 40 ปี

80 - 20 = 60 ปี

ถ้าอยากมีเงินพอใช้หลังเกษียณ รายได้ 1 เดือน ต้องใช้ได้ 1.5 เดือน

20 ปี 60 ปี 80 ปี



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เกมการเงิน “ดี” เกมชีวิต ก็ “ชนะ”

20 ปี 80 ปี60 ปี40 ปี30 ปี

สร้างความมั่นคง 
ทางการเงิน

ใช้ชีิวิตมีความสุข หมดกังวลเรื่องเงิน  
แบ่งปันคืนสู่สังคม

ออม 20% 
อย่าก่อหนี้ 

สร้างทรัพย์สิน



รายรับ

*เงินออม 10%

รายจ่าย

อสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจ 
ทรัพย์สินทางปัญญา

กระแส
เงินสด

กระแส
เงินสด

กระแส
เงินสด

อสังหาริมทรัพย์/ธุรกิจ 
ทรัพย์สินทางปัญญา

กระแส
เงินสด

กระแส
เงินสด

Other People’s Money (OPM) 
Other People’s Resource (OPR)

PLAN C PLAN B

PLAN A

*เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน 
กองทุนรวมตราสารหนี้  
สลากออมสิน สลาก ธกส.

MONEY FREEDOM MODEL
BY THE MONEY COACH

เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน ทุนเกษียณรวย

เครื่องมือภาคบังคับ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญ 

ข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนการออมแห่งชาติ

เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ 
กองทุนรวม (RMF, LTF) 

ประกันชีวิต 
ประกันบํานาญ 
เงินฝากธนาคาร 
เงินฝากสหกรณ์ 

หุ้นสามัญ / หุ้นสหกรณ์ 
สลากออมสิน 
สลาก ธกส. 

ฯลฯ



การจัดสรรพอร์ตเงินออมและลงทุน

พอร์ตเงินออม/ลงทุน
เงินออม (ขั้นตํ่า 10%) + เงินคงเหลือ (Bottom Line)

เงินสํารอง (แผน C) เกษียณรวย (แผน B) เกษียณเร็ว (แผน A)

วัตถุประสงค์
เก็บเงินไว้สําหรับ 

เหตุฉุกเฉิน
ทยอยสะสมเงินลงทุน 
เพ่ือใช้หลังเกษียณ

เป็นเงินลงทุนสําหรับ 
สร้างรายได้จากทรัพย์สิน

เป้าหมาย
6 เท่าของ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
เงินใช้หลังเกษียณ 

20 ปี (ตามไลฟส์ไตล์)

รายได้จากทรัพย์สิน  
(Passive Income)  

มากกว่ารายจ่ายรวมต่อเดือน

เครื่องมือ

เงินฝากธนาคาร 
เงินฝากสหกรณ์ 

กองทุนรวมตลาดเงิน 
กองทุนรวมตราสารหนี้ 

สลากออมสิน 
สลากธนาคารเพ่ือการเกษตร 

และสหกรณ์ (ธกส.) 
ฯลฯ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนการออมแห่งชาติ 
กองทุนรวม (+RMF/LTF) 

ประกันชีวิต 
ประกันบํานาญ 

เงินฝากธนาคาร / สหกรณ์ 
หุ้นสามัญ / หุ้นสหกรณ์ 
สลากออมสิน / ธกส. 

ฯลฯ

ธุรกิจ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
อสังหาริมทรัพย์ 

ฯลฯ 

(เน้นการใช้พลังทวี 
(Leverage) จากเงินคนอื่น 

(OPM) 
และทรัพยากรคนอื่น (OPR))

THE MONEY COACH



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

1. เริ่มต้นเร็ว (วางแผนเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน) 

2. วางแผนชำระหนี้คืนให้หมด ก่อนวันเกษียณ 

3. วางแผนออมและลงทุน ติดตาม และปรับปรุงแผนอยู่เสมอ 

4. ห้ามให้เงินเกษียณกับใคร (แม้แต่ลูกหลาน)

หัวใจของการวางแผนเกษียณให้ประสบความสำเร็จ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เกษียณรวย … เริ่มเร็ว ถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่า



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

การเงินหลังเกษียณ

- หลังเกษียณคนเราจะมีค่าใช้จ่ายหลายรายการลดลง อาทิ ค่าเดินทาง 
ค่าอาหาร ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายบุตร ฯลฯ

- ในขณะเดียวกันก็จะมีค่าใช้จ่ายบางรายการเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ค่ารักษา
พยาบาล ค่าใช้จ่ายนันทนาการ ฯลฯ 

- โดยสถิติ ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยประมาณจะคิดเป็น 60-70% ของ
ค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

- ค่าอาหาร

- ค่าเดินทาง

- ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าใช้จ่ายสุขภาพ

- นันทนาการ

- อื่นๆ (สำรอง) 

น้ำ ไฟ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์

บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

- ค่าอาหาร

- ค่าเดินทาง

- ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าใช้จ่ายสุขภาพ

- นันทนาการ

- อื่นๆ (สำรอง) 

น้ำ ไฟ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์

บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

10,000

2,000

3,000

-

2,000

3,000 20,000



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

คุณควรมีเงินออมเท่าไหร่ในวันเกษียณ

 
   ทุนเกษียณรวยอย่างง่าย  

            =   ค่าใช้จ่ายต่อปี x จำนวนปีที่คาดว่าจะอยู่หลังเกษียณ
  
            =   ค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 12 เดือน x 20 ปี

  

ทุนเกษียณรวย   =  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 240



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่าง: การคำนวณทุนเกษียณอย่างง่าย

   

      นายเอ อายุ 35 ปี ประเมินว่าตัวเองน่าจะมีค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
 เดือนละ 20,000 บาท

       เขาจะต้องเตรียมเงินไว้หลังเกษียณทั้งสิ้น 
 

  =   20,000 x 240        (*กรณีคาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอีก 20 ปี)

  =   4,800,000 บาท



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

“เงินเฟ้อ” ปัจจัยอันตราย

*คำนวณจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2% ต่อปี

ระยะเวลากว่าจะถึงเกษียณ (ปี) ตัวคูณเงินเฟ้อ

ไม่ถึง 10 ปี 1.20

 ไม่ถึง 20 ปี 1.50

ไม่ถึง 30 ปี 1.80

ไม่ถึง 40 ปี 2.20



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่าง: การคำนวณทุนเกษียณอย่างง่าย

   

    นายเอ อายุ 35 ปี เหลือระยะเวลาลงทุนไม่ถึง 30 ปี
    ตัวคูณเงินเฟ้อที่ใช้ คือ 1.8

    ค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังปรับเงินเฟ้อ   =  20,000 x 1.8
                                                          =  36,000 บาท*
   
    ดังนั้นเป้าหมายทุนเกษียณที่แท้จริงของนายเอ 

  =   36,000 x 240   =    8,640,000 บาท



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ทางเลือกสำหรับทุนเกษียณของนายเอ

   
“เงินรายเดือน”  

36,000 บาท/เดือน 

    

“เงินก้อน” ทยอยใช้จ่าย 

8,640,000 บาท 

Option A Option B



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แนวทางการวางแผนเกษียณนายเอ
20,0001. ประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน บาทต่อเดือน

3. หักรายได้รายเดือน ณ วันเกษียณ X
(บำนาญข้าราชการ บำนาญชราภาพ
ประกันสังคม ค่าจ้างกรณีทำงานต่อ

ค่าเช่าจากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย/เงินปันผล ฯลฯ)

4. เงินส่วนขาดรายเดือน Y
คูณด้วย 240
เป้าหมายเงินเก็บ

เพิ่มเติม
5. เงินเกษียณ (ก้อน) ที่ต้องสะสมเพิ่ม

36,0002. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปรับเฟ้อ x 1.8) บาทต่อเดือน

บาทต่อเดือน

บาทต่อเดือน

บาท



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แนวทางการวางแผนเกษียณนายเอ
20,0001. ประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน บาทต่อเดือน

3. หักรายได้รายเดือน ณ วันเกษียณ 20,000
(บำนาญข้าราชการ บำนาญชราภาพ
ประกันสังคม ค่าจ้างกรณีทำงานต่อ

ค่าเช่าจากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย/เงินปันผล ฯลฯ)

4. เงินส่วนขาดรายเดือน 16,000
คูณด้วย 240

3,840,0005. เงินเกษียณ (ก้อน) ที่ต้องสะสมเพิ่ม

36,0002. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปรับเฟ้อ x 1.8) บาทต่อเดือน

บาทต่อเดือน

บาทต่อเดือน

บาท



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แผนการใช้จ่าย
เงินเกษียณของนายเอ

36,000
บาท/เดือน =

20,000
บาท/เดือน

รายจ่าย 
หลังเกษียณ

รายได้ 
หลังเกษียณ

+
16,000

บาท/เดือน

เงินเก็บ
(แผน B)

3,840,000

ตัดจ่ายมากินใช้รายเดือน



แหล่งรายได้หลังเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ช่องทางการสะสมทุนเกษียณรวย

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
บำเหน็จ/บำนาญชราภาพประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
บำนาญข้าราชการ
กองทุนเงินออมแห่งชาติ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ช่องทางการสะสมทุนเกษียณรวย

เงินฝาก 
สลากออมสิน / สลากออมทรัพย์ ธกส.
พันธบัตร / หุ้นกู้
ประกันชีวิต / ประกันบำนาญ
กองทุนรวม
หุ้นสามัญ
เงินฝาก / หุ้นสหกรณ์ 
ทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงินสดได้ เช่น บ้าน ที่ดิน 
ทองคำ ของสะสม ฯลฯ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า 
ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

- การชดเชยกรณีเลิกจ้าง (เกษียณอายุ = เลิกจ้าง) 

- ทํางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ชดเชยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- ทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ชดเชยไม่น้อยกว่า 90 วัน 

- ทํางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี ชดเชยไม่น้อยกว่า 180 วัน 

- ทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ชดเชยไม่น้อยกว่า 240 วัน 

- ทํางานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ชดเชยไม่น้อยกว่า 300 วัน 

- ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วัน
*อ้างอิงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับแก้ไข



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

บําเหน็จบํานาญกองทุนประกันสังคม

- เริ่มนับสิทธิการรับบำนาญชราภาพ 31 ธันวาคม 2541

- กรณีสมทบเข้ากองทุนบำนาญชราภาพไม่ถึง 180 เดือน (15 ปี) 
รับเป็นเงินบำเหน็จ

ตรวจสอบข้อมูลเงินบําเหน็จชราภาพ:  SSO CONNECT



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

บํานาญชราภาพ กองทุนประกันสังคม

(*นับจากปี 2542)

*ระยะเวลาที่ส่ง 
เงินสมทบ(ปี)

บํานาญที่ได้รับ

ร้อยละของค่าจ้างเดือนสุดท้าย (%) จํานวนเงิน (บาท/เดือน)

15 20.0 3,000

20 27.5 4,125

25 35.0 5,250

30 42.5 6,375

35 50.0 7,500

สูตรคำนวณ: 

          เงินบำนาญรายเดือน   =    {[20+(1.5*(t-15))]*w}/100 

          w                     =   ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 

          t                       =   ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพ 



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แหล่งรายได้หลังเกษียณ

แหล่งรายได้ เงินก้อน เงินรายเดือน

 1) เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

 2) บํานาญชราภาพ (ประกันสังคม)

 3) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 4) บําเหน็จ บํานาญข้าราชการ

 5) ประกันชีวิต / ประกันบํานาญ

 6) กองทุน RMF

 7) กองทุน LTF

 8) แปลงทรัพย์สินเป็นเงินสด เช่น บ้าน ที่ดิน ทองคํา เป็นต้น

 9) กระแสเงินสดจากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย เป็นต้น

 10) รายได้จากงานหรือธุรกิจหลังเกษียณ

รวมรายได้หลังเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สะสม 5% นายจ้าง 5% ผลตอบแทน 4.5%



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แอพพลิเคชั่น 
ประกอบการเรียน

iOS:  EZ FINANCIAL CALCULATOR

Android:  FINANCIAL CALCULATOR

เว็บไซต์: www.fncalculator.com



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

คํานวณเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย Application



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่าง  การสะสมเงินผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เงินเริ่มต้น

เงินเดือน
เงินเดือนขึ้นเฉลี่ยปีละ (%)

หักสะสมเข้ากองทุน (%)

นายจ้างสมทบ (%)

อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)

รวมเงินสะสมทั้งหมด
ส่วนของนายจ้าง

ผลตอบแทนการลงทุน
รวมเงิน ณ วันเกษียณ

จํานวนปีสะสม



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่างการสะสมเงินผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เงินเริ่มต้น

เงินเดือน
เงินเดือนขึ้นเฉลี่ยปีละ (%)

หักสะสมเข้ากองทุน (%)

นายจ้างสมทบ (%)

อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)
จํานวนปีสะสม

รวมเงินสะสมทั้งหมด
ส่วนของนายจ้าง

ผลตอบแทนการลงทุน
รวมเงิน ณ วันเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่างการสะสมเงินผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เงินเริ่มต้น

เงินเดือน
เงินเดือนขึ้นเฉลี่ยปีละ (%)

หักสะสมเข้ากองทุน (%)

นายจ้างสมทบ (%)

อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)
จํานวนปีสะสม

รวมเงินสะสมทั้งหมด
ส่วนของนายจ้าง

ผลตอบแทนการลงทุน
รวมเงิน ณ วันเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

อัตราส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

ความเสี่ยงตํ่า

80%

20%

หุ้น ตราสารหนี้

ช่วงอายุ 20-45 ปี

ความเสี่ยงปานกลาง

60%
40%

หุ้น ตราสารหนี้

ความเสี่ยงสูง

40%
60%

หุ้น ตราสารหนี้



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

อัตราส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

ความเสี่ยงตํ่า

90%

10%

หุ้น ตราสารหนี้

ช่วงอายุ 45-59 ปี

ความเสี่ยงปานกลาง

80%

20%

หุ้น ตราสารหนี้

ความเสี่ยงสูง

60%
40%

หุ้น ตราสารหนี้



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่างการคำนวณอัตราผลตอบแทนคาดหวัง

ผลตอบแทนตราสารทุน เฉลี่ยที่ 8-12% 
ผลตอบแทนตราสารหนี้ 1-2%

ผลตอบแทนคาดหวัง    

=    (0.40)(8%)  +  (0.60)(1%)   
=    3.2  +  0.6    
=    3.8%

60%

40%

หุ้น ตราสารหนี้



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

คํานวณเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย Application

ประยุทธ์ อายุ 28 ปี มีเงินเก็บในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท 120,000 บาท 

ปัจจุบันมีเงินเดือน 22,000 บาท และเลือกลงทุนในแผนการลงทุน 60:40 
(หุ้น:ตราสารหนี้)  

โดยเขาเลือกสะสมเงินเข้ากองทุน 5% ส่วนบริษัทสมทบในอัตรา 5% 

ในวันเกษียณอายุ 60 ปี เขาจะได้รับเงินจากสํารองเลี้ยงชีพเป็นเงินเท่าไหร่

สมมติฐาน:  
อัตราเงินเดือนของประยุทธ์ เพ่ิมขึ้น 3% ต่อปีโดยประมาณ 
ผลตอบแทนตราสารทุน เฉลี่ยที่ 8-12% 
ผลตอบแทนตราสารหนี้ 1-2%



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เงินเกษียณสำหรับข้าราชการ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แผนการลงทุนของ กบข.

แผนหลัก แผนผสมหุ้นทวี

แผนตราสารหน้ี แผนตลาดเงิน



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แผนการลงทุนของ กบข.

แผนสมดุลตามอายุ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แผนสมดุลตามอายุ สำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

คํานวณเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย Application

ประยุทธ์เป็นข้าราชการ อายุ 28 ปี เงินเดือน 25,000 บาท มีเงินเก็บใน กบข. 100,000 บาท 

เลือกลงทุนในแผนหลัก โดยสะสมเงินเข้ากองทุน 7% ในวันเกษียณอายุ 60 ปี เขาจะได้รับเงิน 

จาก กบข. เป็นเงินเท่าไหร่ ถ้าคาดการณ์ว่าเงินเดือนจะขึ้นเฉลี่ยปีละ 3%



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ผลตอบแทนการลงทุน 1,000 บาททุกเดือน  
ที่อัตราผลตอบแทนต่างๆ

อัตราผลตอบแทน
การลงทุน สินทรัพย์

จำนวนปีที่เหลือก่อนเกษียณ

10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี

1.00% เงินฝาก 126,149 265,561 419,628 589,891

3.00% พันธบัตร 137,742 328,302 582,736 926,059

7.00% หุ้น+ตราสารหนี้ 173,084 520,926 1,219,971 2,624,813

10.00% หุ้นสามัญ 204,844 759,368 2,260,487 6,324,079



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ Retirement Mutual Fund (RMF)
เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาว ไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณ
อายุ 

มีลักษณะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน 
และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของ
ข้าราชการ

มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในตราสารหนี้ (เงินฝาก พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง 
หุ้นกู้เอกชน) ตราสารทุน (หุ้น) กองทุนแบบผสม (ตราสารหนี้ + ตราสารทุน) ทองคำ 
น้ำมัน ฯลฯ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีิพ (RMF)



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีิพ (RMF)

เงื่อนไขการลงทุนที่ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เริ่มลงทุนแล้วต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยซื้อหน่วยลงทุน RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของรายได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกิน 1 ปี (ลงทุนแบบปีเว้นปีได้)

การขายคืนหน่วยลงทุน ทำได้เมื่อผู้ลงทุนอายุ 55 ปี หรือลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

5 ปี (การนับ 5 ปี ให้นับเฉพาะปีท่ีมีการซ้ือหน่วยลงทุนเท่านั้น ปีใดไม่ลงทุนจะไม่

นับว่ามีอายุการลงทุนในปีนั้นๆ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. + ประกันชีวิตแบบบำนาญ + RMF (15% ของเงินได้) 
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long Term Equity Fund (LTF) 

เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยภาครัฐสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้
ลงทุนสถาบัน (กองทุนรวม) ให้มาลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการเพิ่มผู้
ลงทุนสถาบันดังกล่าว จะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น

นโยบายการลงทุนของกองทุน LTF คือ เน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจมี
รายละเอียดการลงทุนที่แตกต่างกัน 

เช่น บางกองทุนอาจลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 หุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือตาม
นโยบายที่ประกาศไว้  โดยอาจมีการจ่ายปันผล หรือไม่จ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ก็ได้

กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

เงื่อนไขการลงทุนที่ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนของ LTF ไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน โดย
นับแยกกันไปในแต่ละก้อนเงินที่ลงทุน และไม่จำเป็นต้องลงทุน
อย่างต่อเนื่องทุกปี

LTF ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เงินลงทุน (ก้อน)

เงินลงทุน (งวด)

เงินในอนาคต 
(ผลลัพธ์การลงทุน)

อัตราผลตอบแทน 
(ต่อปี)

ระยะเวลาลงทุน 
(เดือน หรือ ปี)

การทบต้นของ 
ผลตอบแทน

เครื่องช่วยคํานวณหาทุนเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

เงินลงทุน (ก้อน)

เงินลงทุน (งวด)

เงินในอนาคต 
(ผลลัพธ์การลงทุน)

อัตราผลตอบแทน 
(ต่อปี)

ระยะเวลาลงทุน 
(เดือน หรือ ปี)

การทบต้นของ 
ผลตอบแทน

12,000,000
8

30

ต้องการทุนเกษียณ  12,000,000 บาท

Annually

-105,929.20



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

อัตราผลตอบแทนทบต้น 12.47% ต่อปี
พอร์ตเกษียณรวย
อัตราผลตอบแทนทบต้น 10.18% ต่อปี



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

WWW.MORNINGSTARTHAILAND.COM



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach



www.morningstarthailand.com

เลือกเมนู “ผลตอบแทนระยะยาว”



www.morningstarthailand.com
เลือก “ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี”



www.morningstarthailand.com





วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach







SET 50



SET 50



การบริหารเงินเกษียณ



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แนวการบริหารเงินเกษียณ

- ชําระคืนหนี้รายการใหญ่       
เช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ 

- จัดสรรงบการเงิน                
เพื่อการใช้จ่าย 

- ห้ามแบ่งหรือมอบให้คนอื่น
จนกว่าจะจัดสรรเป็นที่
เรียบร้อย



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

แนวทางบริหารเงินเกษียณ

ทุนเกษียณ 
(เงินสะสม)

ค่าใช้จ่าย 
รายเดือน

พอร์ตลงทุน

ทรัพย์สิน

กระแส
เงินส

ด

รายได้ 
จากการทํางาน

พอร์ตใช้จ่าย

กระแสเงินสด

กระแสเงินสด



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่าง การบริหารเงินเกษียณ

ทุนเกษียณ 
4,000,000

ค่าใช้จ่าย 
40,000 บาท/เดือน

พอร์ตเงินสํารอง 
1,000,000 
@3% ต่อปี

ทรัพย์สิน

พอร์ตใช้จ่าย 
3,0000,000

บํานาญชราภาพ
7,500 บาท/เดือน

17,000  
บาท/เดือน

ประกันบํานาญ 10,000 บาท/เดือน

รายรับต่อเดือน
39,500

ค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่าง การบริหารเงินเกษียณ (1)

ทุนเกษียณ 
10,800,000

ค่าใช้จ่าย 
45,000 บาท/เดือน

พอร์ตลงทุน 
5,800,000 
@3% ต่อปี

ทรัพย์สิน

14,500  

บาท/เดือ
น

พอร์ตใช้จ่าย 
5,000,000

บํานาญชราภาพ
7,500 บาท/เดือน

20,800  
บาท/เดือน

ค่าเช่า 10,000 บาท/เดือน

รายรับต่อเดือน
52,800



วางแผนเกษียณรวย (พอร์ต B): The Money Coach

ตัวอย่าง การบริหารเงินเกษียณ (2)

ทุนเกษียณ 
10,800,000

ค่าใช้จ่าย 
45,000 บาท/เดือน

พอร์ตลงทุนระยะกลาง 
ลงทุนหุ้นกู้ 4,000,000 

@3% ต่อปี

ลงทุน 5 ปี

พอร์ตลงทุนระยะยาว 
ลงทุนหุ้น 4,000,000 

@8% ต่อปี

ลงทุน 13 ปี

ผลลัพธ์การลงทุน 
4,637,096.- 
ใช้จ่ายได้ 8 ปี

พอร์ตใช้จ่าย 
2,700,000

ใช้จ่ายได้ 5 ปี

ผลตอบแทนแบบทบต้น 
เพิ่มมูลค่าเงินเป็น 
10,878,495 บาท


