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การลงทุนช่วงวัย

ประเภทสินทรัพย์

ก่อนเกษียณและหลังเกษียณ
ผลตอบแทนต่อปี
(เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี)

		
		
เงินฝากประจ�ำ 1 ปี
2.22%
		
		
ตราสารหนี้
5.51%
		
ตลาดหุ้นไทย
11.56%
ทองค�ำ
9.1%
กองทุนอสังหาฯ
เงินปันผล
5-7% ต่อปี

ความเสี่ยง

เงินฝากธนาคารแต่ละแห่ง ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฏหมาย
ปัจจุบันไม่เกิน 15 ล้านบาท ถึง 10 สค. 2561
ไม่เกิน 10 ล้านบาท (11 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2562)
ไม่เกิน 5 ล้านบาท (11 สิงหาคม 2562 - 10 สิงหาคม 2563)
ไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2563
มีโอกาสที่บริษัทผู้ออกตราสารหนี้
ผิดนัดช�ำระหนี้
ดอกเบี้ยหรือเงินต้นอาจจะไม่ได้รับคืน
มีโอกาสได้ก�ำไรและขาดทุนจากการลงทุน
มีโอกาสได้ก�ำไรและขาดทุนจากการลงทุน
มีโอกาสได้ก�ำไรและขาดทุนจากการลงทุน
*ข้อมูลปี 2006-2016 จาก bot.or.th, set.or.th, Bloomberg.com

ช่วงวัยก่อนเกษียณ (50-60 ปี)
อ้าวเผลอ แป๊บเดียวท�ำงานมา 30 กว่าปี
แล้วเหรอ อีกไม่กี่ปีกต็ ้องเกษียณแล้วซิ ลูกๆ
เพิ่งจะเรียนจบ หางานท�ำ ส่วนเราก็เพิ่งจะ
ได้เริ่มเก็บเงินจริงๆ จังๆ ซะที อีกไม่ก่ีปีก็
ไม่มีรายได้แล้ว
เมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วันก่อนเกษียณ ถือได้
ว่าเป็นช่วงทีเ่ ริม่ เก็บเงินได้อย่างจริงจัง เพราะ
รายได้ที่ได้ก็สูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่น้อย
ลง บางคนอาจจะผ่อนบ้านหมดแล้ว ลูกๆ
โตแล้ว ท�ำงานท�ำการกัน แต่ก็เหลือเวลา
เก็บเงินอีกไม่ก่ปี ีเอง จะลงทุนหุ้นเพื่อหวังผล
ตอบแทนทีส่ ูง ก็มคี วามเสีย่ งสูงทีร่ าคาหุ้นจะ
ลง ท�ำให้เงินลงทุนเราลดลงก็เป็นได้
วั ย ก่ อ นเกษี ย ณนี้ ตามธรรมชาติ เ มื่ อ
เริ่มอายุมากขึ้น จะต้องการความมั่งคงใน
ชีวิตมากขึ้น การกล้าได้กล้าเสียจะลดลง
เนื่องจากเวลาในการหารายได้ เก็บเงินก็
เหลืออีกไม่กปี่ ตี อ้ งเกษียณแล้ว ดังนัน้ เงินเก็บ
ส่วนใหญ่ควรจะเริ่มไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล
หรือตราสารหนี้ของบริษัทที่ม่ันคง เพื่อรับ
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยแทน และเงินต้นที่
ซื้อไปก็ยังอยู่ ซึ่งควรเพิ่มสัดส่วนการแบ่งเงิน
ลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้เป็น 7080% ลดเงินลงทุนในตลาดหุ้นเหลือ 10-20%
ทองค�ำหรือกองอสังหาฯ คงไว้ท่ี 10%

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ
สินทรัพย์
เงินฝากประจำ� 1 ปี
ตราสารหนี้
กอง REITs
รวม
มกราคม 2561

สัดส่วนการลงทุน
50%
40%
10%
100%

พยาบาล ค่ายา ค่าท่องเที่ยวพักผ่อนบ้าง
ตามสไตล์คนสูงอายุ ในขณะที่รายได้ที่เป็น
เงินเดือนก็ไม่ได้แล้ว จะมีก็เพียงรายรับที่ได้
จากผลตอบแทนจากการลงทุนของเรา ที่ลูก
หลานให้เงินเราไว้ใช้จ่ายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ถือว่าเป็นโบนัสล่ะกัน
สรุปว่าวัยหลังเกษียณนี้ เป็นช่วงเวลา
ที่พิสูจน์ได้ดีอย่างหนึ่งว่าเราได้วางแผนการ
เงินทั้งชีวิตเราดีแค่ได้ เพราะรายได้ทั้งหมด
จะได้มาจากผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้ง
ในตลาดหุน้ ทีซ่ อื้ ไว้เมือ่ ตอนวัยกลางคน และ
ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ที่

ผลตอบแทน
ที่คาดหวังจากพอร์ต
ช่วงก่อนวัยเกษียณ
อยู่ประมาณ

ผลตอบแทน
ที่คาดหวังจากพอร์ต
ช่วงก่อนวัยเกษียณ
อยู่ประมาณ

ต่อปี

ต่อปี

3.8 - 5.0%

2.6 - 4%

เงินฝากหรือตราสารหนี้

70 - 80%

หุ้นหรือกองทุนหุ้น

10 - 20%

ทองคำ�
หรือกองทุนอสังหาฯ

10%

ช่วงวัยหลังเกษียณ (60 ปีขึ้นไป)
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ได้อยู่กับบ้าน
ใช้ชีวิตกับครอบครัว ไปท่องเที่ยวพักผ่อน
ส�ำหรับผู้ที่ได้วางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว
แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามทุกข์ ส�ำหรับ
ผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ว างแผนการเงิ น ส� ำ หรั บ วั ย หลั ง
เกษียณ ที่รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
วั ย หลั ง เกษี ย ณส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว คงจะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามักจะมีโรคภัยต่างๆ เข้ามา
รบกวนเรา ต้องไปหาหมอ ไปนอนโรงพยาบาล
ซึ่งเงินส่วนใหญ่ก็จะใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง
2.22%
5.51%
6%
-

ผลตอบแทนของพอร์ต
1.11%
2.20%
0.6%
3.91%
006

เงินฝาก
หรือตราสารหนี้

90%

กองทุนอสังหาฯ กอง REITs

10%

ลงทุนไว้ก่อนวัยเกษียณ หลายๆ คนอาจจะ
ปรับพอร์ตการลงทุนโดยขายหุ้นท�ำก�ำไรในหุ้น
พืน้ ฐานดีออกมา (ถ้าราคาขายสูงกว่าราคาซือ้ )
แล้วมาลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ และ
ฝากเงินไว้กับธนาคารอย่างเดียวก็ได้ เพราะ
เราไม่อยากเสี่ยงแล้ว รับเงินดอกเบี้ยจากการ
ลงทุนกินดีกว่า
พอร์ตการลงทุนในช่วงนี้ จึงเป็นการเก็บ
ดอกผลจากเงินปันผล หุ้นกลุ่ม Blue Chip หรือ
กองทุนหุน้ ทีไ่ ด้ลงทุนไว้กอ่ นหน้านีท้ อี่ ตั ราส่วน
หุ้น 10-20% และหากหุ้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจน
เป็นที่น่าพอใจ ก็อาจจะมีการขายหุ้นนั้นออก
มาท�ำก�ำไร และไปเพิ่มการลงทุนในเงินฝาก
และตราสารหนี้ให้เป็น 90% และอีก 10%
หากเป็ น ทองค� ำ ก็ แ นะน� ำ ขายออกเป็ น การ
ถือกองทุนอสังหาฯ หรือ กอง REITs เพื่อรับ
เงินปันผลแทน

