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การเงินสําหรับวัยทํางาน
 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. 

ณ หองปนนอย ช้ัน 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ถาไดรับรางวัลเงินสด 100,000 บาท เราจะ...........
1. ใชเงินซื้อของที่อยากไดทั้งหมด (ของฟรี) ....อิอิ ความสุข

2. แบงไปออม 50,0000 บาท แบงไปใช 50,000 บาท

3. เอาไปเก็บเลย (ไมใช) ฝากธนาคาร? ซื้อสลากออมสนิ? 

ซื้อสลาก ธกส.?

4. 

5.

6.
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Happy Retirement
http://www.tsi-thailand.org/images/stories/2013/shortcut/shortcut_retirement/WebRetirement_r2_c2.png

จะเกษียณตอนอายุเทาไหร ? 

หลังเกษียณ
อยากใชชวีติแบบไหน 

? ? 

อยากจะทําอะไร ? ? 
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ลองคิดดู
ถาเกษียณตอนอายุ 60 ป
  และก็คาดวาจะอยูถึงอายุ 80 ป

         = ตองใชชีวิตหลังเกษียณ

         โดยไมมีรายไดอีก  20 ป 

แสดงวาคุณตองเตรียม

คาอาหารหลังเกษียณ  740,000  บาท (37,000 x 20 ป)
  สูงถึง 7 แสนกวาบาทเลยทีเดียว 
    ยังไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ เชน

              คาใชจายสวนตัว 
                      คารักษาพยาบาล 
                           คาเดินทางทองเที่ยว ฯลฯ 
                    ยังตองใชเงินเยอะขนาดนี้ 
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แลวจะเอา   เงิน  มาจากไหน ?????

เพื่อใหเพียงพอใชไปตลอดชีวิต

???? ?????

... แลวตองมีเงินเทาไหร
จึงจะพอใชสบายๆ 
ไปตลอดชีวิต? 
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ตัวอยาง

ดวงใจ ต้ังใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ป 
และคาดวาจะมีชีวิตอยูหลังเกษียณอายุไปอีก 20 ป 
มีคาใชจายปจจุบัน 30,000 บาทตอเดือน 

???  ตอนอายุ 60 ป
    ดวงใจควรมีเงิน จํานวนเทาไร ???? 

ตองมีเงินเทาไหร??
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ดวงใจ ตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ป และคาดวาจะมีชีวิตอยูหลังเกษียณอายุไปอีก 20 ป
 มีคาใชจายปจจุบัน 30,000 บาทตอเดือน 

คาใชจายหลังเกษียณของ ดวงใจจะเทากับ

         21,000 บาทตอเดือน  (70% x 30,000) หรือ   252,000 บาทตอป 
จากน้ันก็นําไปคูณกับจํานวนปที่คาดวาจะใชชีวิตหลังเกษียณอายุ 
ซึ่งก็คือ 20 ป  น่ันหมายความวาเพลินใจ

ควรมีเงิน ประมาณ 5,040,000 บาท (252,000 x 20) 

ตอนอายุ 60 ป ซึ่งก็ถือวาเปนจํานวนเงินที่ไมนอยเลยทีเดียว

ตองมีเงินเทาไหร??

ลงมือออมใหเร็วที่สุด
เพ่ือความมั่งคั่งและมั่นคง ของตัวเราเอง

เพียงเทานี้... ก็

สบายใจ สบายกระเปา ในวัยเกษียณได !!!
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จากขอมูล ของ หอการคาโพลล :  พบวา 

คนมีรายไดนอย-รายไดระดับปานกลาง 
 ที่มีบัตรเครดิต สวนใหญจะใชจายเกินตัว   คือ

 ยอดใชบัตรเครดิต > รายไดของตัวเอง 
 

ทุกวันน้ี เรา ใชเงินกันอยางไรคะ?

1.  เหลือเก็บ....คอยเอาไปใช

2. เหลือจาย....คอยเอาไปเก็บ

3.  จายออกอยางเดียว ....มีเหลือก็เก็บ
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การออมเงิน

เราควรออมเงิน ขั้นต่ํา 10% ของรายได 
และยิ่งเราออมเงินมากเทาไรยิ่งดี เพราะจะทําใหเรา
มีเงินเก็บไวใชสําหรับอนาคต และ
การมีเงินออมจะทําใหเรา มีโอกาสในการลงทุน 
หรือทําธุรกิจ ในอนาคตได 
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ใชเทาใด = เก็บ10%ที่ใช

คือ ถ้าเราใช้เงินไป
ต้องเก็บเงินเพิ่มให้ได้ 10%ของเงินที่ใช้ไป 
เหมาะกับคนที่มีนิสัยชอบจับจ่ายใช้สอย 

เพราะจะช่วยเตือนความจํา

       ให้เราเก็บเงินทุกครั้งไป
เช่น ซ้ือของ 1,000 บาท 

ก็ต้องออมเงินเพ่ิม 100 บาทไปพร้อมๆ กัน 

ข้อมูล : ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ รองประธานมูลนิธิเพ่ือการบรหิารสังคม/ สสส.

** เม่ือไดเงินมา ใหหักไว 10%
กอนใช **
คือ เม่ือเราหาเงินมาไดใหหักไวเปนเงินออม
กอนที่จะเอาไปใชจายทันที 10% ของเงินที่
หามาได 
เหมาะกับคนที่มีวินัยทางการเงินคอนขางดี
เชน รับเงินเดือน 10,000 
ก็หักไวเปนเงินออมกอนเลย 1,000 บาท 

ที่มา : ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ รองประธานมูลนิธิเพ่ือการบริหารสังคม/สสส.

ออมเงินแบบบวก ++ ออมเงินแบบลบ - -

การออมเงินแบบ???
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ลดรายจาย  เพิ่มเงินออม 

 เคล็บลับการออมเงิน ของคุณนายออม 

• 1. เลือกวิธีออมท่ีได้ผล ได้แก่

•   1.1  นํา รายได้ - รายจ่าย = เงินออม 

        (เหลือใช้ค่อยเก็บ) อาจทําให้คุณไม่มีเงินออม

•   1.2  นํา รายได้ - เงินออม = รายจ่าย 

        (เหลือเก็บค่อยใช้) รับรองมีเงินออม

เคล็บลับการออมเงิน 
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• 2. แบ่งเงินเป็นส่วนๆ เช่น เงินจ่าย เงินฉุกเฉิน เงินลงทุน เงินออม

• 3. มีวินัยในการเก็บเงิน

• 4. ลดค่าหมอโดยดูแลตัวเองให้แข็งแรง

• 5. ตัดค่าใช่จ่ายจุกจิก

• 6. แยกให้ออกระหว่าง 'ของจําเป็น' กับ 'น่ารักอะ' 

• 7. อย่ามองข้ามเหรียญ 
• Source : FB scb.thailand

เคล็บลับการออมเงิน ของคุณนายออม 

สรุป
การวางแผน การสรางภูมิคุมกันทางการเงิน

1.เราควรมีเงินสํารองฉุกเฉิน ข้ันต่ําที่3-6เทาของคาใชจายตอเดือน

2.วงเงินที่ใชบัตรเครดิตและภาระหนี้สินที่มีไดตอเดือน 
    ไมควรเกิน35เปอรเซ็นต ของรายไดตอเดือนของเรา

3.เราควรวางแผนเกบ็ออมเงินอยางนอย 10เปอรเซ็นต
   ของรายไดในแตละเดือน

4.เราควรจะมี เงินสํารองฉุกเฉินประกันความเสี่ยง 
    อยางนอย60เทา ของคาใชจายตอเดือนของครอบครัว
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อายุที่เร่ิมตนออม
เงินออมรายเดือน 
(%ของเงินเดือน)

เร่ิมทํางาน - 39 ป 10% - 15% 
40 - 49 ป 20% - 25% 
50 - 54 ป 45% - 50%
55 - 59 ป 80% - 85% 

เร่ิมออมอยางสม่ําเสมอต้ังแตตอนอายุนอยๆ 
เพราะยิ่งเราเริ่มตนออมชาเทาไหร
ภาระในการเก็บออมตอเดือน ก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเทานั้น 
ดีไมดีอาจมีเงินไมพอใชตอนเกษียณดวย

 สงสัยจัง... เงินหายไปไหน 
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ชวงของวงจรชีวิต
การออม

ชวงของวงจรชีวิต
ชวงของชีวิต การสะสม การออม กอนวัยเกษียณ วัยเกษียณ

อายุ 20 ถึง ตน30 ตน 30 ถึง กลาง 40 กลาง 40 ถึงปลาย 50 ปลาย 50 +++

การให
ความสําคัญ

สรางเนื้อสรางตัวและสะสม
สินทรัพย

สะสมและเพิ่มพูนสินทรัพย เพิ่มพูนและรักษาสินทรัพย รักษาและใชจายสินทรัพย

ความสามารถ
ในการออม

ต่ํา เพิ่มข้ึน สูง ลดลง

ความตองการ
และภาระ
ในระยะยาว

- สะสมสินทรัพย
- สรางครอบครัว
- การศึกษาบุตรในอนาคต
- แผนการเกษียณ
- เนนการเพิ่มข้ึนของเงินตน

- เพิ่มพูนสินทรัพย
- การศึกษาบุตร
- แผนการเกษียณ
- กอตั้งธุรกิจ
-  ปรับปรุงที่อยูอาศัยใหดีข้ึน
- เนนการเพิ่มข้ึนของเงินตน

- รักษาสินทรัพย
- แผนการเกษียณ
- ปรับพอรตการลงทุนรวม
- ลงทุนเพิ่มจากรายไดที่ไดรับ
อยางตอเนื่อง
- เนนการเพิ่มข้ึนของเงินตน
และรายได

- ใชจายสินทรัพย(บริโถค)
- วางแผนมรดก
- รักษาเงินตน
- เนนรายไดปจจุบันอยางมาก

ความตองการ
และภาระ
ในระยะส้ัน

- บาน
- รถ
- จายคืนหนี้

- สะสมสินทรัพย
- จายคืนหนี้
- คาเลาเรียนของบุตรในปจจุบัน

- เพิ่มพูนสินทรัพย
-  จายคืนหนี้
- การศึกษาบุตร
- เร่ิมธุรกิจ
- ปรับปรุงที่อยูอาศัย

- รักษาสินทรัพย
- การบริจาค
- ปรับพอรตการลงทุน
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อุปสรรคของการวางแผนการเกษียณ

เริ่มตน

ชาเกินไป

ออมนอย

เกินไป

ลงทุน

ระมัดระวัง

เกินไป
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FB: ตามติดชีวิตผีบา

มาแชรวิธีออมเงินกันเถอะ ทุกคนมีเปาหมายในการเก็บเงินทั้งนั้น

 ….. เพื่อกระเปาใบใหม 
….. เพื่อกลองตัวใหม 
….. เพื่อทริปในฝน 
…. เพื่อเปนทุนการศึกษา 

….. เพื่อขอคนรักแตงงาน 
….  เพื่อ …….บลา บลา บลา

…..   และทุกคนมีวิธีออมเงินที่แตกตางกันออกไป
 

วันน้ี เราจะมาแบงปนวิธีออมเงินของเราคะ

:: เก็บแบงค 50 บาท อันนี้คือขอหามเด็ดขาด หามใช เก็บจนติดเปนนิสัย 

บางทีไดรับเงินทอนเปนแบงค 50 บาทมีแอบถอนหายใจเลยคะ*-*

:: เก็บเศษเหรียญที่เหลือกลับมาในแตละวัน หามใช หยอดๆไป 
จะบอกวานับแตละที ก็เปนพันนะเธอ 
อะ อะ อยาดูถูกการเก็บเหรียญเชียวนะ
(แตตอนไปฝากก็ยากอีก 5555)

 :: ทุกวันพระ หยอด 500 บาท 
(4 วันตอเดือน ก็ 2,000 บาทนะ)
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:: หยอด 10% ของยอดที่กด ATM 
ในแตละครั้ง 
เชนกดเงิน 1,000 บาท หยอดกระปุก 100 บาท

:: มื้อกลางวันจายเทาไร ออมเทานั้น

:: หยอดตามจํานวนวัน 
วันที่ 1 หยอด 1 บาท 
วันที่ 2 หยอด 2 บาท
 (วิธีน้ีเห็นจากในเนต จะบอกวาคอนขางโหดราย 
แตถาทําได ปหน่ึงก็เกือบ 7 หมื่นบาท) 

:: วันไหนไมอาบน้ําหยอด 200 บาท 
      นอนเกินเที่ยงคืนหยอด 200 บาท
 (ฝกวินัยเพื่อสุขภาพตัวเองไปในตัว)

 :: แบงแตละกระปุก 
     เขียนเปาหมายของตัวเองกํากับไว

วิธีเหลานี้คือวิธีที่เคยใชมา และไดผล
       เลยอยากแบงปนคะ 
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9 วิธี ออมเงิน แบบชิลๆ แตไดผล
ขอบคุณขอมูลจาก MoneyGuru.co.th

9 วิธี ออมเงิน แบบชิลๆ แตไดผล

 1. ออมวันละ 20/50 บาท (1 ปละ? คุณจะมีเงินออมถึง 7,300 /18,250บาท)

 2. มีสลึง พึงบรรจบ ใหครบบาท …จํานวนเหรียญมันเพิ่มขึ้นๆ เปนกําลังใจใหเราออม

 3. แบงเงินใสซอง เปนจํานวนซองเทาจํานวนวันในเดือนนั้น จากนั้นกอนออกไปเรียนหรือไปทํางาน ก็หยิบซองเงินมาใช

 4. กินแค 150?? ถาเกิน ตองหยอดกระปุกตามท่ีเกิน

 5. มีหลายๆ กระปุก  เปนการออมเงินเพื่อเปาหมายอะไรบางอยาง 

 6. หักเศษเงินเดือน … 24,580

 7. เจอแบงคใหม อยาใช…

 8. ออมเทาคากาแฟ …..   35   55   60   130 

 9. ออม 10% จากเงินท่ีได  พอคาแมคา  มีเงินออมทุกวัน มนุษยเงินเดือนเก็บเงินจากเงินเดือน แบงออกมา 10% ทุกเดือนๆ 

                                                                แลวฝากธนาคาร
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 วิธีบําบัดอาการ Shopaholic

ที่มา : ไดอารีการเงิน ….365 วันแสนสุข   ; อัจฉรา โยมสินธุ์ 2552

• อ่านหนังสือ
• เป็นอาสาสมัคร
•  จิตอาสา 

• พกเงินสดตามความ
จําเป็น
• ทํางบประมาณเงินสด
รายสัปดาห์

• ควรงดการใช้
บัตร จนกว่าจะ
เคลียร์หน้ี
เรียบร้อย

• ร้านค้า
• ตลาดนัด
• แหล่งชอปป้ิง
• ถ้าต้องไป ให้หาอะไรติด

มือไปทําด้วย
ลดการไป
ห้างสรรพ
สินค้า

ลดการใช้
บัตร
เครดิต

หา
กิจกรรม
ทําอย่าง
ต่อเน่ือง

จํากัด
จํานวน
เงินสดใน
กระเป๋า
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การวางแผนภาษีสวนบุคคล (Personal Tax Planning)

• มีแนวปฏิบัติ ในการเสียภาษีใหถูกตอง 
และประหยัดภาษี 

• เพ่ิมความรอบคอบ
• เพ่ิมประสิทธิภาพ ถาลงทุนในกองทนุ RMF 
จะชวยประหยัดภาษี
และมีหลักประกันระยะยาวในวัยเกษียณ

• 3 เร่ืองภาษีที่ตองรู
• 1. รูและเขาใจกฎ ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ เพื่อปองกันการเสียภาษีไม
ครบถวน

• 2. รูการจัดเก็บขอมูลภาษีของตัวเอง เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ เอกสารการหักภาษี ณ 
ที่จาย กรมธรรมประกันชีวิต เอกสารการ
ลงทุน

• 3. รูจักใชประโยชนจากมาตรการภาษีที่รัฐ
มอบให จะลดภาระภาษีลง ประกันชีวิต การ
ลงทุนใน RMF LTF 

รูจักเงินได รูจายภาษี

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา = เงินไดสุทธิ x อัตราภาษี

เงินไดสุทธิ = เงินไดพึงประเมิน – คาใชจาย – คาลดหยอน – เงินบริจาค 
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ปภาษี 2560   40(1) เงินเดือน คาจาง โบนัส เบ้ียเลี้ยง    ภ.ง.ด 90
เงินไดพึงประเมินข้ันต่ํา ที่ผูมีเงินไดตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษี  คนโสด 120,000 บาท
หัก คาใชจาย 50% ไมเกิน 100,000 บาท

• หัก คาลดหยอนผูมีเงินได 60,000 บาท
• บุตร คนละ 30,000 บาท
• อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่อายุ 60 ปข้ึนไป                      
หัก คาลดหยอนคนละ 30,000 บาท(ตองไมมีเงินไดเกิน 
30,000 บาท)

• คาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หัก คาลดหยอนคนละ 60,000 
บาท

• คาเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม 10 ปข้ึนไป) เทาที่จายจริง
แตไมเกิน 100,000 บาท

• คาเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เทาที่จายจริงแตไมเกิน 
15,000 บาท

• เงินสะสมจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 
10,000 บาท สวนท่ีเกิน 10,000 บาทแตไมเกิน 490,000 บาท ซึ่งไมเกินรอยละ 15
ของคาจางใหหักจากเงินได

• คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) : 
15%ของเงินได เมื่อรวมเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เบ้ียประกันแบบบํานาญ 
กบข. กอช. แลวตองไมเกิน500,000 บาท

• คาเบี้ยประกันชีวิตแบบบาํนาญ (กรมธรรม 10 ปข้ึนไป) 15%ของเงิน
ได แตไมเกิน200,000 บาท

• คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว(LTF) : 15%
ของเงินได แตไมเกิน500,000 บาท ถือไว 7 ปปฎิทิน

• ดอกเบี้ยเงินกูยืมซื้อที่อยู เทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท

• เงินสมทบประกันสังคม หัก คาลดหยอนเทาที่จายจริง

• เงินบริจาค หักเทาจายจริงแตไมเกิน 10%ของเงินได หลังหักคาใชจาย
และคาลดหยอน

ตัวชวยประหยัดภาษี
• ดอกเบี้ยกูยืมซื้อ/สรางบานเพื่ออยูอาศัย  ตาม
จายจริง แตไมเกินปละ100,000 บาท

• 40(4) การใชสิทธิเครดิตภาษีเงินปนผล / 
เครดิตภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

• เงินบริจาคสาธารณะกุศล มูลนิธิ สภากาชาด
ไทย รพ. 10%ของเงินไดหลังหักคาใชจายและคา
ลดหยอนแลว

• เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา 10%ของเงินได
หลังหักคาใชจายและคาลดหยอนแลว

• การทําประกันชีวิต 10 ปข้ึนไป จายจริงปละ
10,000 บาทและยกเวนไมเกิน 90,000 บาท   = ปละ
100,000บาท

• ลงทุนในพันธบัตรรฐับาล สลากออมสิน ธกส. 
ดอกเบี้ยไดรับยกเวนภาษี

• ลงทุน RMF  ปละ15%ของเงินได ลงทุนทุกป
ตอเนื่อง ไถถอนเมื่ออายุเกิน 55 ป (RMF+กบข.+
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตองไมเกิน 500,000 บาทตอ
ป

• ลงทุน LTF ปละ15%ของเงินได ลงทุนปเวนปได 
ตองไมเกิน 500,000 บาทตอป ไถถอนเมื่อถือไวครบ 
7 ป
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คาถา   มหารวย
อุ อา กะ สะ
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ที่มา : การวางแผนสําหรับวัยเกษียณ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เครื่องมือการลงทุน
      1. เงินฝาก
      2. หุน
      3. ตราสารหน้ี : ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกูเอกชน

      4. อสังหาริมทรัพย : ที่ดิน อาคารที่อยูอาศัย คอนโด 

5. กองทุนรวม 
      6. ประกันชีวิต : แบบตลอดชีวิต แบบสะสมทรัพย แบบเงินไดประจํา

ประเภท
สินทรัพย

ความเสี่ยง สภาพคลอง ภาษี

เงินฝาก ต่ํา สูง เสียภาษีจากรายได
ดอกเบี้ย 15%

ตราสารหนี้ ปานกลาง ขึ้นอยูกับประเภท
ของตราสารหนี้

เสียภาษีจากรายได
ดอกเบี้ยรับ 15%

หุนสามัญ สูง สูง - เงินปนผล 10%
- Capital gain ไมมี

อสังหาริมทรัพย ปานกลาง ต่ํา มี

กองทุนรวม ข้ึนอยูกับประเภท
ของกองทุน

สูง - เงินปนผล 10%
- Capital gain ไมมี

ตารางเปรียบเทียบสินทรัพยสําหรับการลงทุนเพ่ือการเกษียณ

24/25



ขอบคุณคะ

ขอมูลอางอิง:

https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/TSI-Document_PF_011.pdf

https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/TSI-Document_PF_008.pdf

https://www.set.or.th/set/publicpaper.do?topicId=50

https://www.set.or.th/happymoney/home.html

ไดอารีการเงิน ….365 วันแสนสุข   ; อัจฉรา โยมสินธุ์ 2552

การวางแผนสําหรับวัยเกษียณ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้; อัจฉรา โยมสินธุ์ 2560
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