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การจดัสรรเงนิหลงัเกษยีณ
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ส ารวจสถานะการเงนิหลงัเกษยีณ

Source: SET
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ท าประมาณการรายจา่ยหลงัเกษยีณ

ค่าใช้จ่าย
ในการบ ารงุรกัษา

ทรพัยสิ์น

ค่าใช้จ่าย
สนัทนาการ

ค่าใช้จ่าย
เพ่ือ

สขุภาพ

ค่าใช้จ่าย
ในการด ารงชีวิต

ทัว่ไป

ค่าใช้จ่ายจ าเป็น
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Port 1. เพือ่ใชจ้า่ย

Port 2. เพือ่สรา้งรายได้

o พอใชจ้า่ยท่ัวไปประมาณ 1-2 ปี

o เป็นเงนิส ารองฉุกเฉนิ

o สภาพคลอ่งสงู

o เสีย่งคอ่นขา้งต า่

o เมือ่ “พอรต์ 2” ผันผวน
o เนน้ผลตอบแทนทีเ่ป็นกระแสเงนิสด

o สามารถเสีย่งเพิม่ขึน้ไดพ้อสมควร

o ตอ้งกระจายความเสีย่ง

o ใชเ้ตมิเงนิให ้”พอรต์ 1”

ผลตอบแทน

การแบง่พอรต์ลงทนุหลงัเกษยีณ
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คา่ใชจ้า่ยฉุกเฉนิคา่ใชจ้า่ยท ัว่ไป

พอรต์ที ่1 – ส าหรบัใชจ้า่ย

ใหม้พีอใชป้ระมาณ 1-2 ปี

เก็บไวใ้นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง
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สนิทรพัยส์ภาพคลอ่งคอือะไร

เปลีย่นเป็นเงนิสดไดเ้ร็ว มลูคา่ไมเ่ปลีย่นแปลง
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เงนิสด

เงนิฝากออมทรัพย์

กองทนุรวมตลาดเงนิ

เก็บเงนิส ารองไวท้ ีไ่หน
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ตราสารหนีร้ะยะยาว

หุน้

ทองค า

หา้มเก็บเงนิส ารองฉุกเฉนิไวท้ ีไ่หน

อสงัหารมิทรัพย์
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จดัพอรต์อยา่งไร...สขุใจวยัเกษยีณ

Source: SET
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ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลตอ่การใชเ้งนิหลงัเกษยีณอายุ

ระยะเวลาการลงทนุ เงินเฟ้อเงินลงทนุ
ต้องลงทนุให้ได้อตัรา
ผลตอบแทนเท่าไหร่ ??
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คนไทยมชีวีติยนืยาวขึน้

Source : World Health Organization
Updated as of December 2019
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มลูคา่เงนิ VS เงนิเฟ้อ

258525652545
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วนันีม้คีา่ใชจ้า่ยเดอืนละ 30,000 บาท

10 ปีขา้งหนา้ บาท

20 ปีขา้งหนา้ บาท

30 ปีขา้งหนา้ บาท

40,317

54,183

72,818
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ถา้มเีงนิ 6 ลา้นบาท

น าไปฝากไดด้อกเบีย้ 2% ตอ่ปี

แต ่!! มเีงนิเฟ้อ 3% ตอ่ปี

จะทยอยใชจ้า่ยไดก้ ีปี่
ถา้.....

ใชจ้า่ยเดอืนละ 30,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี

ใชจ้า่ยเดอืนละ 50,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี

ใชจ้า่ยเดอืนละ 70,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี 

15

9

6
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ถา้เราหาผลตอบแทนไดเ้พิม่มากขึน้ละ่

มีวงเงินใช้จ่ายได้เยอะขึน้

รองรบัการใช้จ่ายได้ยาวนานย่ิงขึน้

มีเงินเหลือเป็นมรดกให้ลกูหลาน
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ถา้มเีงนิ 6 ลา้นบาท

น าไปลงทนุไดผ้ลตอบแทน 
4% ตอ่ปี

และมเีงนิเฟ้อ 3% ตอ่ปี

จะทยอยใชจ้า่ยไดก้ ีปี่
ถา้.....
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7

ใชจ้า่ยเดอืนละ 30,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี

ใชจ้า่ยเดอืนละ 50,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี

ใชจ้า่ยเดอืนละ 70,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี 
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ถา้มเีงนิ 6 ลา้นบาท

น าไปลงทนุไดผ้ลตอบแทน 
6% ตอ่ปี

และมเีงนิเฟ้อ 3% ตอ่ปี

จะทยอยใชจ้า่ยไดก้ ีปี่
ถา้.....

23

11

8

ใชจ้า่ยเดอืนละ 30,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี

ใชจ้า่ยเดอืนละ 50,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี

ใชจ้า่ยเดอืนละ 70,000 บาท ใชไ้ด ้        ปี 
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40%
ส าหรบัสรา้งรายได ้
และคา่สนัทนาการ

60% 
ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยจ าเป็น

พอรต์ที ่2 - ส าหรบัลงทนุ

พอรท์ลงทุน

• ตอ้งการคุม้ครองเงนิตน้ไมใ่หส้ญูหาย
• ลงทนุในสนิทรพัยท์ ีม่คีวามเสีย่งต า่ เชน่ เงนิฝาก

ประจ า พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุรวมตราสาร
หนี ้เป็นตน้

• กระจายการลงทนุในหลากหลายสนิทรพัย์
• เนน้ลงทนุระยะยาว ไมส่นใจความผนัผวนระยะส ัน้
• เนน้ผลตอบแทนทีเ่ป็นกระแสเงนิสด
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เป้าหมาย
ส าหรบัใชจ้า่ย 1-2 ปี
+ เงนิส ารองฉุกเฉนิ

60% ส าหรบั
คา่ใชจ้า่ยจ าเป็น 

40% สรา้งรายได้

เงนิสด/
ตราสารหนีร้ะยะสัน้

100%

จัดตามระดับ
ผลตอบแทนทีต่อ้งการ
และความเสีย่งทีย่อมรับ

ได ้

เงนิฝากประจ า 50%

พันธบัตร/ หุน้กู ้ 50%

หุน้ไทย

หุน้ตา่งประเทศ

ทอง

“พอรต์ท่ี 1” “พอรต์ท่ี 2”

บรหิารพอรต์การลงทนุอยา่งไร ?
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High Risk…High Return

แตถ่า้เสีย่งนอ้ยเกนิไป...อาจจะเสีย่ง
มากกวา่

ดอกเบีย้เงินฝาก 1 ปีทิสโก้

ดอกเบี้ยนโยบาย BOT

S&P 500   246%

SET 118%

ทองค า 50%

Source: TISCOASSET ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2565
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40% ของพอรต์การลงทนุ น ามาสรา้งรายได้

Source: SET
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40% ของพอรต์การลงทนุ น ามาสรา้งรายได้

• ลงทนุในหุน้ได ้แตไ่มม่ากจนเกนิไป

• การลงทนุในหุน้ ควรเป็นหุน้พืน้ฐานด ีมจีา่ยปนัผลสม า่เสมอ

• การลงทนุในหุน้กูเ้อกชน เนน้ลงทนุในบ.พืน้ฐานดี

• เนน้กระจายการลงทนุ เพือ่ลดความเสีย่งของพอรท์

• ศกึษาหาความรูเ้ก ีย่วกบัการลงทนุอยา่งละเอยีด
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เครือ่งมอืค านวณเงนิเกษยีณ (www.tiscoasset.com)
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เครือ่งมอืค านวณเงนิเกษยีณ
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เงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี

เงนิกอ้นโตทีไ่ดร้บัจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีเอาไปท าอะไรตอ่ด?ี

เงนิทีไ่ดร้บัจาก
กองทนุส ารองเลีย้งชพี

กรณีไมค่รบเงือ่นไข*

ค านวณภาษี

รบัเงนิกองทนุ คงเงนิ

หมายเหต ุ:* เงือ่นไขการไดร้ับยกเวน้ภาษี เงนิทีไ่ดร้ับจาก PVD จะไดร้ับยกเวน้ภาษีทัง้จ านวน 
เมือ่สมาชกิอายตุวัไมต่ า่กวา่ 55 ปีบรบิรูณ์ (หรอืทพุพลภาพ/เสยีชวีติ) และตอ้งเป็นสมาชกิ
กองทนุส ารองเลีย้งชพี 5 ปีตอ่เนือ่งกนั

ไดร้บัยกเวน้ภาษี
ท ัง้จ านวน

รบัเงนิกองทนุ

• บรหิารเงนิเอง
• มสีภาพคลอ่ง
• เงนิอาจหมดกอ่น

กรณีครบเงือ่นไข 55+5*

รบัเงนิเป็นงวด

โอนยา้ย
RMF for PVD

• คอ่ยๆ ใช ้สบายๆ
• ดอกผลงอกเงย
• มผีูบ้รหิารเงนิให ้

• ยังไมม่คีวาม
จ าเป็นใชเ้งนิ

• คงเงนิไวเ้งนิ
เตบิโต

• เก็บไวเ้ป็นมรดก
• มผีูบ้รหิารเงนิให ้

คงเงนิ

• ยังไมม่คีวาม
จ าเป็นใชเ้งนิ

• คงเงนิไวเ้งนิ
เตบิโต

• เก็บไวเ้ป็นมรดก
• มผีูบ้รหิารเงนิให ้

กรณีอายงุาน < 5 ปี (เสยีภาษีทัง้จ านวน)
กรณีอายงุาน > 5 ปี (ไดรั้บสทิธลิดหยอ่นภาษีตามจ านวนปีทีท่ างานและสามารถแยกยืน่ภาษีได)้

ขอรับเงนิเมือ่ครบเงือ่นไข

ขอรับเงนิกอ่นครบเงือ่นไข

ยา้ยไป PVD
บรษัิทใหม่

ขอรับเงนิกอ่นครบ
เงือ่นไข

ขอรับเงนิเมือ่
ครบเงือ่นไข

ไดร้บัยกเวน้ภาษี
ท ัง้จ านวน

น าเงนิไปลงทนุตอ่
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เงนิลงทนุระยะยาว

จดัพอรต์เอง

กองทนุตราสารหนี้

• Government
• General Fixed
• Global Bond
• Term Fund 

หมายเหต ุ:* เงือ่นไขการไดร้ับยกเวน้ภาษี เงนิทีไ่ดร้ับจาก PVD จะไดร้ับยกเวน้ภาษีทัง้จ านวน 
เมือ่สมาชกิอายตุวัไมต่ า่กวา่ 55 ปีบรบิรูณ์ (หรอืทพุพลภาพ/เสยีชวีติ) และตอ้งเป็นสมาชกิ
กองทนุส ารองเลีย้งชพี 5 ปีตอ่เนือ่งกนั

ผสมหุน้ไทย/
ตราสารหนีไ้ทย/

REITs ไทย

Mixed Funds

ผสมท ัง้ไทยและ
ตา่งประเทศ 

กองทนุทางเลอืก

• Gold
• REITs
• IFF

ผสมหุน้ /ตราสาร
หนี ้/ REITs 
ตา่งประเทศ 

กรณีอายงุาน < 5 ปี (เสยีภาษีทัง้จ านวน)
กรณีอายงุาน > 5 ปี (ไดรั้บสทิธลิดหยอ่นภาษีตามจ านวนปีทีท่ างานและสามารถแยกยืน่ภาษีได)้

การจดัพอรต์การลงทนุหลงัเกษยีณ 

กองทนุหุน้

• Dividend
• Growth

• Large Cap
• Mid-Small
• Themetic


