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คณุเคยออกแบบชีวิตในวยัเกษียณไว้บา้งหรือไม่ ?

หลงัเกษียณ

อยากใช้ชีวิต 

แบบไหน?

อยากทําอะไร ?

ต้องเตรียมเงินไว้ใช้

จ่ายเท่าไหร่? 

สาํคัญที่สุด



ความหมายของ “การเกษียณอาย”ุ

การเกษียณอายุ หมายถึง
การหยดุทํางาน

ประจํา 

ไม่มีรายได้หลกัอีก

ต่อไป



การกาํหนดอายท่ีุจะปลดเกษียณ

หน่วยงานราชการเกษียณ

อาย ุ60 ปี

หน่วยงานเอกชนเกษียณ

อาย ุ55 ปี หรือ 60 ปี

บางหน่วยงาน อายเุกิน 60 ปีก็

ยงัคงสามารถทํางานได้

ขึน้อยู่กบัอาชีพและระเบียบข้อบงัคบัของ

แต่ละหน่วยงาน



ส่ิงท่ีเกิดขึน้หลงัเกษียณ

“ซึ่งทุกๆ วันที่เหลืออยู่ คุณยงัต้องกนิ ต้องใช้จ่าย 

ยิ่งอายุยนืยาวเท่าไหร่ คุณกย็ิ่งต้องใช้เงนิมากขึน้เท่านัน้”



ส่ิงท่ีเกิดขึน้หลงัเกษียณ (ต่อ)

ตัวอย่างเช่น

ถ้าคณุเกษียณตอนอาย ุ60 ปี และคาดวา่จะมีอายอุยู่ถึง 80 ปี เท่ากบัคณุต้องใช้ชีวิต
หลงัเกษียณโดยไม่มีรายได้ราวๆ 20 ปี สมมติคณุมีคา่อาหาร 100 บาทตอ่วนั หรือ 37,000 บาท
ตอ่ปี แสดงวา่คณุต้องเตรียม

1. คา่อาหารหลงัเกษียณ (37,000 x 20) เท่ากบั 740,000 บาท ซึง่เป็นจํานวนเงินท่ีสงู
มาก น่ีขนาดยงัไม่รวมคา่ใช้จ่าย

2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ อย่างคา่ใช้จ่ายสว่นตวั คา่รักษาพยาบาล คา่เดินทางท่องเท่ียว และยงั
ไม่ได้คํานกึถึงเร่ืองเงินเฟ้อท่ีจะเกิดขึน้อีก

ถ้าอีก 20 ปีข้างหน้า ยงัต้องใช้เงินเยอะขนาดนี ้หากไม่มีการวางแผนการเงินไว้ลว่งหน้า
แล้วคณุจะเอาเงินมาจากไหนเพ่ือให้เพียงพอใช้ไปตลอดชีวิต



ส่ิงท่ีเกิดขึน้หลงัเกษียณ (ต่อ)

คาํถาม จะเอาเงนิมาจากไหนเพื่อให้เพยีงพอใช้ไปตลอดชีวติ ?

คาํตอบ

รอให้ลกูหลานหรือญาติพ่ีน้อง

มาเลีย้งดู

รอรับสวสัดิการผู้สงูอายจุากรัฐบาล

การพึง่พาตนเอง



ส่ิงท่ีเกิดขึน้หลงัเกษียณ (ต่อ)

คาํถาม แล้วต้องมีเงนิเท่าไหร่จงึจะพอใช้สบายๆ ไปตลอดชีวติ?

คาํตอบ ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายอย่างของแต่ละคน

สูตรการคาํนวณ

ตัวอย่างเช่น 

อมุาพรตัง้ใจจะเกษียณตอนอาย ุ60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลงัเกษียณอายไุปอีก 20 ปี ถ้า

อมุาพรมีค่าใช้จ่ายปัจจบุนั 30,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณของอมุาพรจะเท่ากบั 21,000 บาทต่อเดือน

(70% x 30,000) หรือราวๆ 252,000 บาทต่อปี

จากนัน้ก็นําไปคณูกบัจํานวนปีท่ีคาดว่าจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุซึง่ก็คือ 20 ปี นัน่ หมายความว่า อมุาพร

ควรมีเงินประมาณ 5,040,000 บาทตอนอาย ุ60 ปี (252,000 x 20) ซึง่ก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินท่ีไมน้่อยเลยทีเดียว



เตรียมความพร้อมสาํหรบัวนัเกษียณอายุ

1. เตรียมใจ

2. เตรียมกาย

3. เตรียมแผนการใช้เวลา

4. เตรียมครอบครัว

5. เตรียมเพื่อน

7. เตรียมแผนการใช้เงนิ



เตรียมความพร้อมสาํหรบัวนัเกษียณอาย ุ(ต่อ)

1. เตรียมใจ 

ช่วงหลงัเกษียณอายจุะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยา่ง ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สงัคมตลอดจนฐานะทางการเงิน การเตรียมใจไว้ก่อนลว่งหน้าจะชว่ยให้คณุ

สามารถปรับตวัและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสขุในวยัเกษียณ



เตรียมความพร้อมสาํหรบัวนัเกษียณอาย ุ(ต่อ)

2. เตรียมกาย 

สขุภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิง่จําเป็นท่ีต้องเตรียมตัง้แตอ่ยูใ่นวยัหนุม่สาว ซึง่การ

มีสขุภาพดีย่อมหมายถึงการใช้เวลาท่ีเหลอือย่างมีประโยชน์ ลดการเป็นภาระแก่ผู้ อ่ืน มี

อารมณ์ และสขุภาพจิตท่ีดี



เตรียมความพร้อมสาํหรบัวนัเกษียณอาย ุ(ต่อ)

3. เตรียมแผนการใช้เวลา 

เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงบัน้ ปลายได้อย่างมีเปา้หมาย รู้วา่ชว่งเวลาใดจะทํา

อะไร เช่น เวลาทํางาน เวลาตรวจสขุภาพ เวลาทอ่งเท่ียวพกัผอ่น เวลาออกกําลงักาย ฯลฯ



เตรียมความพร้อมสาํหรบัวนัเกษียณอาย ุ(ต่อ)

4. เตรียมครอบครัว 

ความผกูพนัในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา หรือพอ่แมล่กู เป็นเคร่ืองบง่ชีใ้น

ระดบัหนึง่วา่เม่ือเข้าสูว่ยัสงูอายจุะมีความเอือ้อาทรระหวา่งกนั ช่วยเหลือดแูลซึง่กนัและ

กนั



เตรียมความพร้อมสาํหรบัวนัเกษียณอาย ุ(ต่อ)

5. เตรียมเพื่อน 

รักษาสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนไว้ให้มัน่คง ไมว่า่จะเป็นเพ่ือนใหม ่เพ่ือนเก่า เพ่ือน

บ้าน หรือเพ่ือนร่วมงาน เพราะเพ่ือนจะช่วยให้เกิดกําลงัใจและมีเปา้หมายในการดําเนิน

ชีวิตมากขึน้



เตรียมความพร้อมสาํหรบัวนัเกษียณอาย ุ(ต่อ)

6. เตรียมแผนการใช้เงนิ 

เพ่ือให้คณุสามารถบริหารจดัการเงินก้อนสดุท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ข้อคิดสาํหรบัการวางแผนเกษียณ

การท่ีคณุจะวางแผนและบริหารเงินออมเพ่ือการเกษียณอายขุองคณุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรืออย่างน้อยก็ให้พอเพียงกบัการดําเนินชีวิตตอ่ไปได้อย่างมีความสขุ ควร

คํานงึถึงสิ่งตา่งๆ ดงันี ้

1. ระยะเวลาแห่งช่วงชีวติ (Longevity) 

เป็นสว่นท่ีแสดงให้เหน็วา่คณุจะต้องใช้เงินออมของคณุไปอีกก่ีปีหลงัจากเกษียณ 

โดยในปัจจบุนัช่วงชีวิตโดยเฉลีย่ของผู้ชายคือ 72 ปี และของผู้หญิงคือ 75 ปี ซึง่

เทคโนโลยีการแพทย์ท่ีก้าวหน้าขึน้ อาจทําให้มนษุย์มีอายยืุนยาวกวา่คา่เฉลีย่นัน้ และเม่ือ

มีอายยืุนยาวขึน้ จํานวนเงินที่ต้องการใช้ยามเกษียณอายก็ุจะเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย



ข้อคิดสาํหรบัการวางแผนเกษียณ (ต่อ)

2. อัตราเงนิเฟ้อที่คาดว่าน่าจะเป็นไปในช่วงเวลาของการเกษียณอายุ
(Inflation) 

เงินเฟอ้เป็นสิ่งที่อยูน่อกเหนือการควบคมุ และเป็นสิ่งที่ทําให้เงินออมที่คณุหามา
ด้วยความยากลําบากในแตล่ะปี ต้อง “ด้อยคา่” ลงไปอย่างช่วยไมไ่ด้ ย่ิงระดบัอตัราเงิน
เฟอ้สงูมากขึน้เทา่ใด เงินออมของคณุก็ด้อยคา่ลงมากเทา่นัน้

3. วถิชีีวติ (Lifestyle) 

โดยทัว่ไปคณุจะต้องการเงินประมาณ 70% ของรายจ่ายปัจจบุนั เพ่ือเป็น
คา่ใช้จ่ายยามเกษียณอาย ุซึง่จํานวนเงินนีอ้าจแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยู่กบัคณุภาพชีวิต 
ปัญหาสขุภาพ ภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ รวมถึงกิจกรรมหรืองานอดิเรกท่ีแตล่ะคนวางแผน
เอาไว้



ข้อคิดสาํหรบัการวางแผนเกษียณ (ต่อ)

4. สุขภาพ (Health) 

หากเกิดปัญหาสขุภาพ ไมว่า่ก่อนหรือหลงัเกษียณ เงินออมเพ่ือการเกษียณของคณุย่อม

ท่ีจะประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึง่ทางเดียวท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาสขุภาพได้ก็คือ“การออก

กําลงักาย”
การประมาณการและเตรียมความพร้อมสาํหรับประเด็นทัง้ 4 หวัข้อข้างต้นไว้คร่าวๆ 

ก่อนปลดเกษียณสกั 20- 30 ปี จะยิ่งช่วยให้คณุมีความมัน่คงในช่วงเกษียณอายไุด้มาก

ยิ่งขึน้



5 ขัน้ตอนเพ่ือการเกษียณอย่างมัน่คง

1. กาํหนดอายุที่ต้องการจะเกษียณ เช่น 60 ปี 55 ปี หรือจะ early retire ท่ีอาย ุ45 ปี เพ่ือจะ
ได้รู้วา่เรามีเวลา เตรียมตัว เตรียมการ เตรียมสตางค์ อีกนานเทา่ไหร่

2. ประมาณช่วงระยะเวลาที่จะใช้ชีวติหลังเกษียณ เช่น 20 ปี 25 ปี หรือ 30 ปี เพ่ือให้รู้วา่เรา
จะต้องใช้เงินหลงัเกษียณไปอีกก่ีปี โดยประเมินจากคนในครอบครัววา่สว่นใหญ่มีชีวิตถงึอายปุระมาณเท่า
ไหรประกอบกบัความแข็งแรงสมบรูณ์ของร่างกายและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราว่าเส่ียงมากเส่ียงน้อย
แคไ่หน

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ประเมินจาก Lifestyle ท่ีออกแบบไว้ จะทอ่งเท่ียว 
พกัผ่อน ฯลฯ แตอ่ย่าลืมคํานงึถงึ “เงินเฟ้อ” ด้วย โดยประมาณเป็นรายเดือน แล้วคํานวณเป็นปี จากนัน้ก็
คํานวณตามช่วงอายหุลงัเกษียณ

4. ประมาณการรายได้หลังเกษียณ เช่น เงินบําเหน็จบํานาญ เงินรับจากกองทนุประกนัสงัคม 
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ รายได้จากการลงทนุ การประกนัชีวิต ฯลฯ

5. วางแผนการออมในปัจจุบัน จากประมาณการคา่ใช้จ่ายและรายได้หลงัเกษียณ เราก็จะรู้วา่
ต้องเก็บเงินเพ่ิมอีกเทา่ไร และจะสามารถวางแผนการออม การลงทนุอย่างเหมาะสมได้



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 

กรณีเป็นข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทนุจะได้รับเงินบํานาญ

บาํเหน็จ หมายความวา่ เงินตอบแทนความชอบท่ีได้รับราชการมาซึง่จ่ายครัง้เดียว

บําเน็จ = เงินเดือนเดือนสดุท้าย x อายรุาชการ ตามเง่ือนไขทางราชการ

บาํนาญ หมายความวา่ เงินตอบแทนความชอบท่ีได้รับราชการมาซึง่จ่ายเป็นรายเดือน

บํานาญ = (เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้าย x อายรุาชการ) / 50 แตต้่องไมเ่กิน 70% ของเงินเดือนเฉล่ีย



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

ตัวอย่างการคาํนวณเงนิบาํเน็จบาํนาญ

อมุาพร รับราชการนาน 30 ปี ปลดเกษียณเม่ืออาย ุ60 ปี เงินเดือนเดือนสดุท้ายท่ีอมุาพร
ได้รับเท่ากบั 10,000 บาท 

บําเน็จ = เงินเดือนเดือนสดุท้าย x อายรุาชการ ตามเง่ือนไขทางราชการ

= 10,000 x 30

= 300,000 บาท

ดงันัน้ อมุาพร ได้รับเงินบําเน็จ 300,000 บาท ซึง่ได้แคค่รัง้เดียวเม่ืออกจากราชการ

บํานาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสดุท้าย x อายรุาชการ) / 50

=  (10,000 x 30)/ 50

=  6,000 บาท

ดงันัน้ อมุาพร ได้รับเงินบํานาญ 6,000 บาท ทกุเดือนไปชัว่ชีวิต



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

2. กองทุนประกันสังคม

กองทนุประกนัสงัคม เกิดจากระบบการประกนัสงัคมซึง่เป็นระบบท่ี

สร้างสรรค์สวสัดิการให้กบัคนในสงัคมโดยเฉพาะบรรดาลกูจ้างและคนงานทัง้หลาย ให้

ได้รับสวสัดิการทางสงัคมเพียงพอ โดยวิธีการสละเงินได้บางสว่นเพ่ือเข้าสมทบในกองทนุ

ประกนัสงัคม นอกจากนีย้งัมีนายจ้างและรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบอีกคนละสว่น

ท่ีมา : http://www.aommoney.com



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

ท่ีมา : http://transbordernews.in.th



แหล่งเงนิได้หลังเกษียณ (ต่อ)



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

3. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) คือ กองทนุท่ีนายจ้างและลกูจ้างร่วมกนัจดัตัง้
ขึน้ด้วยความสมคัรใจ เพ่ือให้ลกูจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอาย ุออกจากงาน ทพุพล
ภาพ หรือเป็นหลกัประกนัให้แก่ครอบครัว กรณีท่ีลกูจ้างเสียชีวิต

โดยเงินกองทนุจะมาจากเงินท่ีลกูจ้างจ่ายเข้ากองทนุเพ่ือตนเองสว่นหนึง่เรียกวา่ "เงนิ
สะสม" ซึง่กฎหมายกําหนดให้สะสมได้ตัง้แต ่2 - 15% ของเงินเดือน และเงินท่ีนายจ้างจ่ายเข้า
กองทนุให้อีกสว่นหนึง่เรียกวา่ "เงนิสมทบ" ซึง่กฎหมายกําหนดให้สมทบในอตัราท่ีไม่ต่ํากวา่เงิน
สะสมของลกูจ้าง

ดงันัน้ หากบริษัทมีอตัราเงินสะสมให้เลือกออม เช่น 3% 5% หรือ 10% คณุควรเลือก
อตัราเงินสะสมสงูสดุท่ีสามารถเลือกได้ นนั่ ก็คือ 10% เพราะหากคณุออม 10% นายจ้างก็ต้อง
สมทบให้คณุ 10% หรือมากกวา่ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่ตวัคณุเอง



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

ท่ีมา : https://www.scbam.com



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

4. กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือท่ีเรียกสัน้ ๆ วา่ “RMF” ซึง่ย่อมาจากคําวา่ “Retirement 
Mutual Fund” เป็นกองทนุรวมประเภทท่ีสง่เสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้สําหรับใช้จ่าย
ยามเกษียณอาย ุซึง่จะคล้ายๆ กบักองทนุสํารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน 
และกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของข้าราชการ

สิ่งท่ีถือวา่เป็นท่ีน่าสนใจสําหรับกองทนุรวม RMF ก็คือ ได้รับการสนบัสนนุจากทางการ
เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือจงูใจให้ผู้สนใจลงทนุมีการเก็บออมในระยะยาวสําหรับชีวิตหลงั
เกษียณ แตผู่้ลงทนุก็ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทนุตา่งๆ จงึจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้

RMF = ลงทุน + ลดหย่อนภาษี



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทนุใน RMF มีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 เร่ิมลงทนุแล้ว ต้องลงทนุอย่างตอ่เน่ือง โดยซือ้หน่วยลงทนุของ RMF ไมน้่อยกวา่ปีละ 1

ครัง้

 ลงทนุขน้ั ต่ํา 3% ของเงินได้ในแตล่ะปี หรือ 5,000 บาท แล้วแตว่า่จํานวนใดจะต่ํากวา่

 ต้องไมร่ะงบัการซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ปี ติดตอ่กนั (ยกเว้นปีใดท่ีไมมี่เงินได้ก็ไมต้่อง

ลงทนุ)

 การขายคืนหน่วยลงทนุทําได้เม่ือผู้ลงทนุอายไุมต่ํ่ากวา่ 55 ปี และลงทนุมาแล้วไมน้่อย

กวา่ 5 ปีนบัตัง้แตว่นัที่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก (การนบั 5 ปี ให้นบัเฉพาะปีที่มีการซือ้

หน่วยลงทนุเทา่นัน้กลา่วคือ ปีใดไมล่งทนุ จะไมน่บัวา่มีอายกุารลงทนุในปีนัน้ๆ)



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

5. การทาํประกันชีวติแบบสะสมทรัพย์

แม้วา่ผลตอบแทนท่ีแท้จริงจากการทําประกนัชีวิตจะไมม่ากมายนกัแตก่าร

ทําประกนัชีวิตแบบระยะยาว มีข้อดีก็คือ สร้างวินยัทางการเงินให้เราได้ มีให้เลือก

หลายแบบ มีวงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และยงัได้ประโยชน์ในทางภาษีด้วย



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)



แหล่งเงินได้หลงัเกษียณ (ต่อ)

นอกจากแหลง่เงินได้หลงัเกษียณทัง้ 5 แหลง่ข้างต้นแล้ว นอกจากนีอ้าจยงัมี

- ดอกเบีย้ เงินปันผล คา่เช่า

- รายได้พิเศษ

- งานอดิเรกที่มีรายได้

- เงินช่วยเหลือสว่นตวั

- อ่ืนๆ 



เคลด็ (ไม)่ ลบัสูก่ารเกษยีณอยา่งมัง่คัง่

1. เร่ิมออมอย่างสมํ่าเสมอตัง้แต่ตอนอายุน้อยๆ เพราะย่ิงเราเร่ิมต้นออมช้าเท่าไหร่ ภาระใน

การเก็บออมตอ่เดือนก็จะย่ิงทวีคณูมากขึน้เท่านัน้

2. รู้จักเลือกลงทุน เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสงูกวา่อตัราเงินเฟ้อ เช่น กองทนุรวม 

พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นสามญั ฯลฯ โดยคํานงึถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ียอมรับได้

3. ฉลาดซือ้ รู้จกัเลือกซือ้เฉพาะสิ่งท่ีจําเป็น คุ้มคา่ และคุ้มประโยชน์ใช้งาน

4. ฉลาดใช้ รู้จกัใช้จ่ายอย่างประหยดั รักษาสิ่งของตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะกบัการใช้งาน

ได้นานๆรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม สขุกาย สขุใจ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วย



ขอ้ผดิพลาด 5 ประการในการเกษยีณทีค่วรหลกีเลีย่ง

1. การไม่ได้วางแผน หลายคนประสบความสําเร็จในการวางแผนวา่จะใช้วนัหยดุสดุสปัดาห์
อย่างไร แตก่ลบัล้มเหลวในการวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอาย ุทง้ั ท่ีมนัมีความสําคญัย่ิงในชีวิต

2. การหวังพึ่งพาเงนิบาํนาญ เงนิสาํรองเลีย้งชีพ หรือเงนิทดแทนสาํหรับพนักงานเพยีง
อย่างเดียว หลายตอ่หลายคนพบวา่เงินเก็บเหลา่นีไ้มเ่พียงพอสําหรับใช้ในเวลาเกษียณ ดงันัน้เราจงึควร
หาวิธีการหรือช่องทางการออมเงินแบบอ่ืนๆควบคูไ่ปด้วย

3. การลังเลที่จะเร่ิมโปรแกรมการเก็บออมเงนิ “เวลา” เป็นได้ทัง้มิตรและศตัรูของคณุ ถ้า
คณุเร่ิมเก็บเงินสําหรับการเกษียณตัง้แต่เน่ินๆ คณุก็จะมีเวลาใช้เงินทํางานให้กบัคณุได้มากขึน้ ด้วยพลงั
แหง่ “ดอกเบีย้ทบต้น”

4. ความหลากหลายของสินทรัพย์ลงทุนเพื่อการเกษียณ มีความจําเป็นตอ่การลดความ
เส่ียง และช่วยรักษามลูคา่ทรัพย์สมบติัของคณุ จงจดัการกลุม่สินทรัพย์ลงทนุของคณุให้ดี เพ่ือบรรลถุงึ
เปา้หมายทางการเงินท่ีคณุต้องการ

5. จงอย่าละเลยความสาํคัญของอัตราเงนิเฟ้อ ท่ีจะกดัเซาะอํานาจซือ้ของคณุ และเป็นศตัรูท่ี
น่ากลวัมากสําหรับคนท่ีมีรายได้คงท่ี เช่น ผู้ เกษียณอาย ุแม้ในประเทศไทยจะไมเ่คยมีปรากฏการณ์ใน
เร่ืองความรุนแรงของอตัราเงินเฟ้อมากนกัในปีท่ีผ่านๆ มา แตเ่ราก็ไมค่วรละเลยข้อนี ้และเตรียมรับมือไว้
ลว่งหน้าจะดีกวา่
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