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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (จบ)
ทั่่�งการเข้ึ้ยนี้หน่ี้งส้อ การเป็นี้นี้่กย้ท้ั่ปเบอร์ (YouTube) 

ซึ่้�งในี้ปัจจ์บ่นี้เป็นี้ท้ั่�นี้ิยมก่นี้มาก ด�วยการใช�ความร้�หร้อการ 

เป็นี้ผู้้ �ทั่้�ม้ช้�อเส้ยงในี้อด้ติ ทั่้�เป็นี้คนี้ร้�จ่กมานี้ำาเสนี้อในี้ส้�อ 

อินี้เทั่อร์เน็ี้ติเป็นี้น่ี้กอ่ปโหลดส้�อวิด้โอผู้่านี้เว็บไซึ่ติ์ท้ั่�สามารถ 

แบ่งปันี้วิด้โอได� เช่นี้ น่ี้กย้ทั่้บ บางคร่�งย้ทั่้เบอร์จะได�ร่บการ

สน่ี้บสน์ี้นี้จากองค์กรท้ั่�เขึ้�ามาว่าจ�าง ทั่้�ให�สินี้ค�าขึ้องตินี้หร้อ

เป็นี้โฆษณ์าผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์สินี้ค�าอย้่ในี้ส้�อวิด้โอขึ้องย้ทั่้เบอร์ทั่้�

เรานี้ำาเสนี้อ ซ้ึ่�งจะทั่ำาให�ม้รายได� รวมทั่่�งจากการทั่่องเท้ั่�ยว 

การเขึ้�าส่งคม และประสบการณ์์จริงหล่งว่ยเกษ้ยณ์ มานี้ำา 

เสนี้อเพ้ั�อเป็นี้แบบอย่าง เช่นี้ คร้สอนี้การออกกำาล่งกาย 

คร้สอนี้การวาดรป้ สอนี้เติ�นี้รำา การเขึ้�าร่วมกิจกรรมการเดินี้ 

วิ�ง จากประสบการณ์์จริง และความร้�ท้ั่�ได�จากการทั่ดลองก็

จะทั่ำาให�ม้คนี้สนี้ใจ และก่อให�เกิดรายได�

นี้อกจากนี้้�ย่งม้อาช้พัอิสระยอดนี้ิยมหล่งเกษ้ยณ์ 

ทั่้�คนี้นี้ิยมทั่ำาก่นี้ เช่นี้ งานี้ท้ั่�ปร้กษาธ์ุ์รกิจ นี้่กวิชาการ/

อาจารย์ นี้ายหนี้�า อส่งหาริมทั่ร่พัย์ ทั่ำาขึ้นี้ม/อาหารขึ้าย 

ภาพัวาด ฯลฯ นี้อกจากนี้้� ย่งม้ทั่างเล้อกจากงานี้อดิเรก 

เช่นี้ เราชอบเล้�ยงส่ติว์ ส์น่ี้ขึ้ แมว ปลา เม่นี้แคระ ฯลฯ 

พัอช้วิติหล่งการเกษ้ยณ์จากงานี้ประจำา สามารถมาทั่ำางานี้อดิเรก 

ให�ม้รายได�ในี้การเล้�ยงส่ติว์ และนี้ำามาเพิั�มจำานี้วนี้ส้่การขึ้ายติ่อให�

ม้รายได� จากการเดินี้ในี้ติลาดน่ี้ดส่ติว์เล้�ยงจะพับว่า ผู้้�ท้ั่�สามารถ 

นี้ำาส่ติว์เล้�ยงมาจำาหนี้่ายจากงานี้อดิเรกเดิม มาเป็นี้งานี้ทั่้�ม้รายได� 

ม่�นี้คงติ่อเนี้้�องได�

3. การท�าประกันชิีวิติแบบบ�านาญ จากผู้ลขึ้องการทั่ำา 

ประก่นี้ช้วิติในี้ร้ปแบบกรมธุ์รรม์ประก่นี้ช้วิติแบบบำานี้าญ ซ้ึ่�งเป็นี้ 

การประก่นี้ช้วิติยอดนิี้ยมอย่างหนี้้�งท้ั่�เราเพ้ัยงจ่ายเบ้�ยประก่นี้ติาม 

ส่ญญาในี้ช่วงระยะเวลาหน้ี้�ง การเล้อกการทั่ำาประก่นี้ช้วิติแบบ 

บำานี้าญเป็นี้การออมทั่ร่พัย์ประเภทั่หน้ี้�งท้ั่� “เน้นผู้ลติอบแทน 

มากกว่าค์วามคุ์้มค์รอง” จากเดิมท้ั่�ม้การทั่ำาประก่นี้ช้วิติแบบสะสม- 

ทั่ร่พัย์ ทั่้�เราค์�นี้เคยก่นี้ แติ่จะแติกติ่างก่นี้ติรงท้ั่�ประก่นี้ช้วิติแบบ 

สะสมทั่ร่พัย์ม่กจะม้ผู้ลติอบแทั่นี้หร้อ “เงินี้ค้นี้” ทั่ยอยจ่ายค้นี้มาให� 

ระหว่างช่วงเวลาทั่้�อย่้ในี้สญ่ญาความค์�มครอง แต่ิการทั่ำาประก่นี้ชวิ้ติ 

จากฉบับที่แล้วตู่อ

การวางแผู้นี้ช้วิติพัร�อมเกษ้ยณ์จากการทั่ำางานี้ประจำา 

ท้ั่�เริ�มจากเป้าหมายด�านี้การเงนิี้ ด�วยการออม และการลงท์ั่นี้ในี้ขึ้ณ์ะ 

ท้ั่�ย่งทั่ำางานี้ประจำาแล�ว เม้�อเราสามารถวางแผู้นี้เกษ้ยณ์จากงานี้ 

ประจำา และเม้�อเราได�เงินี้เป็นี้จำานี้วนี้ติามเป้าหมายแล�ว การเกษย้ณ์

จากการทั่ำางานี้ประจำานี้่�นี้กจ็ะเกิดขึ้้�นี้ พัร�อมท่ั่�งการเพิั�มพ้ันี้ได�อก้ด�วย 

จากล่กษณ์ะการม้รายได�เสริมจากทั่างเล้อก 1. การสร�าง Passive 

Income แล�วย่งม้ทั่างเล้อกเพิั�มเติิมทั่้�จะทั่ำาให�ค์ณ์ม้รายได�เขึ้�าบ่ญช้

ได�ทั่์กเด้อนี้เพั้�อทั่ำาให�ช้วิติว่ยเกษ้ยณ์เพัิ�มความม่�งค่�ง

2. เปลี�ยนงานอดิเรกมาเป็นรายได้ จากเดิมทั่้�เราทั่ำางานี้  

ประจำา และม้การทั่ำากิจกรรมหลากหลายเป็นี้งานี้อดิเรกน่ี้�นี้ พัอ 

เราเกษ้ยณ์จากการทั่ำางานี้ประจำาเราก็เพ้ัยงนี้ำากิจกรรมในี้แบบทั่้�

ชอบกล่บมาทั่ำาเพิั�มเพ้ั�อเป็นี้รายได� ทั่้�เราเร้ยกว่างานี้อดิเรก หร้อ 

หาอาชพ้ัอสิระหลง่เกษย้ณ์ จากประสบการณ์์ความร้� และท่ั่กษะต่ิางๆ 

จากการทั่ำางานี้ประจำา เม้�อเราเกษย้ณ์จากการทั่ำางานี้ประจำาแล�ว เรา 

ก็สามารถนี้ำามาใช�ประโยชนี้์เพ้ั�อการเพิั�มรายได� ด�วยการถ่ายทั่อด 

อ่านได้และอ่านดี (2)

การวางแผนชีวิตพร้อมเกษียณ์
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แบบประเภทั่บำานี้าญ จะไม่ม้เงินี้ค้นี้ให�ระหว่างทั่าง แติ่ส่วนี้ใหญ่

จะจ่ายค้นี้ให�เป็นี้ “เงินี้บำานี้าญ” ให�เราเป็นี้จำานี้วนี้เทั่่าๆ ก่นี้ท์ั่กปี 

ติ่�งแติ่เริ�มเกษ้ยณ์ ม้การค้นี้เงินี้ติ่�งแติ่ติอนี้อาย์ 55 ปีขึ้้�นี้ไป หร้อ 

60 ปีขึ้้�นี้ไป จนี้ถ้งอาย์ 85 หร้อ 90 ปี จากผู้ลท้ั่�เราม้การสะสมเบ้�ย 

ติ่�งแต่ิเริ�มทั่ำาประก่นี้ ไปจนี้ถ้งปีส์ดทั่�ายก่อนี้ถ้งอาย์เกษย้ณ์ หรอ้อาจจะ 

จ่ายเบ้�ยติามระยะเวลาท้ั่�แบบประก่นี้กำาหนี้ด เช่นี้ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 

หร้อ 20 ปี แล�วแติ่แบบประก่นี้ขึ้องแติ่ละบริษ่ทั่ รวมท่ั่�งประโยชนี้์ทั่้� 

เกิดจากส่วนี้ขึ้องการค์�มครองช้วิติ หากเส้ยช้วิติช่วงก่อนี้จะเกษ้ยณ์ 

ก็จะได�เงินี้ชดเชยท้ั่�ส้งกว่าเบ้�ยท้ั่�จ่ายมาแล�วท่ั่�งหมดเล็กนี้�อย โดย 

ม้การคิดคำานี้วณ์เป็นี้เปอร์เซ็ึ่นี้จากท์ั่นี้ประก่นี้หร้อเบ้�ยท่ั่�งหมดทั่้� 

จ่ายมาแล�ว หร้อจ่ายม้ลค่าเว้ยนี้ค้นี้เป็นี้เงินี้สดขึ้องกรมธุ์รรม์ท้ั่�ม้ 

อย่้ แล�วแต่ิว่าจำานี้วนี้ใดจะมากกว่า แต่ิจะมากกว่าเบ้�ยทั่่�งหมดท้ั่�จ่าย 

มาแล�วอย่างแน่ี้นี้อนี้ หากเสย้ชวิ้ติช่วงหลง่เกษย้ณ์ กจ็ะได�เงินี้ชดเชย 

เป็นี้ม้ลค่าปัจจ์บ่นี้ขึ้องเงินี้บำานี้าญส่วนี้ท้ั่�ย่งไม่ได�ร่บ ซึ่้�งจะการ่นี้ต้ิว่า 

อย่างนี้�อยติ�องได�รบ่ก้�ปี เช่นี้ 10 ปี หรอ้ 15 ปี แล�วแต่ิประเภทั่แบบประก่นี้ 

หรอ้เบ้�ยทั่่�งหมดท้ั่�จ่ายมา ห่กด�วยเงนิี้บำานี้าญท้ั่�ได�รบ่ไปแล�ว ซ้ึ่�งกแ็ล�ว

แติ่ร้ปแบบขึ้องส่ญญาประก่นี้ช้วิติทั่้�เราเล้อกอ้กเช่นี้ก่นี้ 

4.  เปลี�ยนอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ ซึ่้�งได�กล่าวมาแล�ว 

จากขึ้�อแรกทั่้�เราสามารถนี้ำาอส่งหาริมทั่ร่พัย์มาทั่ำาให�เกิดรายได�จาก 

ค่าเช่านี้่�นี้ แติ่ถ�าเราไม่อยากทั่้�จะใช�อส่งหาริมทั่ร่พัย์เพ้ั�อการเช่า 

เราก็สามารถทั่้�จะใช�การก้�ย้มท้ั่�เร้ยกว่า ร้เวิร์ส มอร์ทั่เกจ (Reverse 

Mortgage) ซ้ึ่�งในี้ปัจจ์บ่นี้ได�เป็นี้บริการส่วนี้หนี้้�งขึ้องธุ์นี้าคารท้ั่�ไว� 

บริการผู้้�ส้งอาย์โดยเฉพัาะ จากการท้ั่�ธุ์นี้าคารจะเป็นี้ผู้้�ซ้ึ่�อบ�านี้ติ่อ 

จากเรา และผู้่อนี้จ่ายให�ก่บเราเป็นี้รายเด้อนี้ในี้ขึ้ณ์ะทั่้�เราย่งสามารถ  

ใช�ช้วิติอย้่ท้ั่�บ�านี้ขึ้องติ่วเองได�ไปจนี้ว่นี้ส์ดทั่�ายขึ้องช้วิติ เป็นี้อ้กหนี้้�ง 

ทั่างเล้อกทั่้�นี้่าสนี้ใจขึ้องคนี้ว่ยเกษ้ยณ์ท้ั่�ทั่ำาให�เราใช�อส่งหาริมทั่ร่พัย์

ให�เกิดประโยชนี้์ได� 

ต่ิวอย่างเช่นี้ ธุ์นี้าคารอาคารสงเคราะห์ จำาก่ด ได�ม้ร้ปแบบ 

การให�สินี้เช้�อทั่้�อย้่อาศ่ยเพ้ั�อผู้้�ส้งอาย์ (Reverse Mortgage: RM) 

จากการท้ั่�ธุ์นี้าคารแห่งประเทั่ศไทั่ยในี้ปี 2562 ได�ม้การปร่บปร์ง 

แก�ไขึ้ปร่บปร์งกฎหมายให�ธุ์นี้าคารพัาณ์ิชย์ สามารถปล่อยสินี้เช้�อ 

RM ได�แล�ว จากเดมิท้ั่�ไม่สามารถให�บรกิารนี้้�ได� จากการทั่้�ดำาเนี้นิี้การ 

ปร่บปร์งกฎหมาย และม้ส่วนี้แก�ไขึ้ให�ม้ผู้ลบ่งค่บใช�แล�วติ่�งแติ่ว่นี้ทั่้� 

17 เมษายนี้ 2562 ทั่้�ผู้่านี้มาทั่ำาให�ธุ์นี้าคารพัาณ์ิชย์สามารถให�สินี้เช้�อ 

ประเภทั่ RM นี้้�จะทั่ำาให�เราสามารถเขึ้�าร่วมโครงการโดยไม่ติ�องชำาระ 

หน้ี้�ก่อนี้ครบส่ญญา ขึ้ณ์ะท้ั่�การให�สินี้เช้�อทั่างธุ์นี้าคารจะพิัจารณ์า 

จากม้ลค่าขึ้องอส่งหาริมทั่ร่พัย์ทั่้�มาเป็นี้หล่กประก่นี้ และเม้�อครบ 

สญ่ญาหากทั่ายาทั่ไม่ประสงค์จะไถ่ถอนี้หลก่ประก่นี้ค้นี้ ทั่างธุ์นี้าคาร 

ก็จะนี้ำาหล่กประก่นี้ไปขึ้ายได� จ้งไม่ม้โอกาสผู้ิดนี้่ดชำาระหน้ี้� ซึ่้�งในี้ 

รป้แบบขึ้องผู้ลติิภ่ณ์ฑ์ิทั่ำาให�เราสามารถก้�ย้ม ไม่ติ�องผู่้อนี้ชำาระเงนิี้ติ�นี้ 

และดอกเบ้�ยในี้ระหว่างอาย์ส่ญญา ติลอดจนี้ผู้้�ขึ้อสินี้เช้�อได�นี้ำาทั่้�อย้ ่

อาศ่ยมาใช�เป็นี้หล่กประก่นี้ทั่้�แน่ี้นี้อนี้ นี้อกจากการเริ�มติ�นี้การใช�สินี้เช้�อ 

ประเภทั่น้ี้�มภ้าระค่าใช�จ่ายนี้�อย ทั่่�งการคำานี้วณ์ ค่าเบ้�ยประก่นี้อค่คภ้ย่ 

ในี้อต่ิราข่ึ้�นี้ติำ�า รวมท่ั่�งให�โอกาสผู้้�สง้อาย์ได�รบ่วงเงินี้ต่ิอเดอ้นี้เพ้ัยงพัอ

ติ่อการดำารงช้พั

นี้อกจากนี้้�ย่งม้แบบสินี้เช้�อทั่้�อย้่อาศ่ยสำาหร่บผู้้�ส้งอาย์หร้อ 

reverse mortgage แบบสินี้เช้�อสำาหร่บล้กค�าทั่้�สามารถเอาบ�านี้ 

ปลอดภาระมาจำานี้องขึ้อวงเงินี้ก้�จากธุ์นี้าคาร ซ้ึ่�งจะได�ร่บเงินี้ก้�เพ้ั�อ

ใช�จ่ายในี้ช้วิติประจำาว่นี้เป็นี้รายเด้อนี้จนี้ถ้งอาย์ 85 ปี จ้งทั่ำาให�เรา 

สามารถวางแผู้นี้การใช�เงินี้หร้อทั่ำาให�การบริหารจ่ดการเงินี้ในี้แบบ 

Dream Life ขึ้องค์ณ์ก็จะเป็นี้แบบทั่้�ค์ณ์ติ�องการจากการทั่้�จะออกแบบ 

ทั่้�เราเล้อกให�เกิดขึ้้�นี้จริงอย่างม้วินี้่ยในี้ร้ปแบบช้วิติหล่งเกษ้ยณ์ได�

มูลค่าเงินในวันนี้ (บาท)

มูลค่าเงินอีก 10 ปี ข้างหน้า (บาท) มูลค่าเงินอีก 20 ปี ข้างหน้า (บาท) มูลค่าเงินอีก 30 ปี ข้างหน้า (บาท)

เงินเฟ้อต่อปี เงินเฟ้อต่อปี เงินเฟ้อต่อปี

2% 3% 2% 3% 2% 3%

10,000 8,203 7,441 6,730 5,537 5,521 4,120

100,000 82,035 74,409 67,297 55,368 55,207 41,199

1,000,000 820,348 744,094 672,971 553,676 552,071 411,987

2,000,000 1,640,697 1,488,188 1,345,943 1,107,352 1,104,142 823,974

3,000,000 2,461,045 2,232,282 2,018,914 1,661,027 1,656,213 1,235,960

4,000,000 3,281,393 2,976,376 2,691,885 2,214,703 2,208,284 1,647,947

5,000,000 4,101,741 3,720,470 3,364,857 2,768,379 2,760,354 2,059,934

6,000,000 4,922,090 4,464,563 4,037,828 3,311,055 3,312,425 2,471,921

7,000,000 5,742,438 5,208,657 4,710,799 3,875,730 3,864,496 2,883,907

8,000,000 6,562,786 5,952,751 5,383,771 4,429,406 4,416,567 3,295,894

9,000,000 7,383,135 6,696,845 6,056,742 4,983,082 4,968,638 3,707,881

10,000,000 8,203,483 7,440,939 6,729,713 5,536,758 5,520,709 4,119,868

TPA
news


