
วางแผนเกษียณ ด้วยแบบ Happy
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เนื้อหาการอบรม
☑️ วางแผนเกษียณ ด้วยแบบ Happy
☑️ ไอเดียการเปิดใจ ไอเดียการขาย

ชาญ เยาวะนิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ช่องทาง SFC



อัพเดทข่าวสารกันครับ
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ประชากรประเทศไทย
มีทั้งหมดกี่ล้านคน ?
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ประชากรประเทศไทย
มีผู้สูงอายุ 60 ขึ้นไปกี่คน
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ข้อมูลจาก  www.home.co.th 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

https://www.home.co.th/


8
https://news.trueid.net/detail/AYVxywdJx1oW



โครงสร้างประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org



โครงสร้างประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org



โครงสร้างประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org

20%
14 ล้านคน



โครงสร้างประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org



โครงสร้างประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org

เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ

► ► ►

อดีต อนาคตปัจจุบัน

คนไทยวางแผนเกษียณอายุกันมากแค่ไหน ?



https://news.trueid.net/detail/AYVxywdJx1oW

ออมเงินเพื่อเกษียณไมส่ ำเร็จ จ ำนวน 75% 
75% x 14 ล้ำนคน = 10.5 ล้ำนคน



โครงสร้างประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org

20%
14 ล้านคน

52 ล้านคน

จะชวนคน
ให้เริ่มวางแผนเกษียณ

อย่างไรดี ?



จะชวนให้คน
เริ่มวางแผนเกษียณอย่างไรดี ?
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People Development Department

วางแผนเกษยีณ ย ิง่เรว็ ย ิง่ดี

หลักการส าคัญทีสุ่ดของการวางแผนเกษียณ ก็คือ
เร่ิมตน้ออมเงนิเร็วเทา่ไหร่ยิง่ดเีทา่น้ัน



“ ตอนเกษียณ อายุ 60

ต้องการเงินใช้เดือนละเท่าไร ? ”

18

กระตุ้นให้ลูกค้าวางแผน ด้วยค าถาม



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

ตัวอย่างวางแผนเกษียณ (ขั้นต้น)

ปัจจุบนั ปี 2564
อาย ุ30 ปี

เกษยีณ ปี 2594
อาย ุ60 ปี

30 ปี

ก๋วยเตีย๋วชามละ 40 บาท
วันละ           = 120 บาท
เดือนละ      = 3,600 บาท
ปีละ         = 43,200 บาท

ลาโลก
อาย ุ80 ปี20 ปี

ก๋วยเตีย๋วชามละ  100 บาท
วันละ           = 300 บาท
เดือนละ      = 9,000 บาท
ปีละ           = 108,000 บาท

ปัจจุบนั อีก 30 ปีข้างหนา้

ต้องมเีงนิเกบ็ เพื่อกนิกว๋ยเตีย๋ว 20 ปี

108,000 x 20 ปี  = 2,160,000 บาท

ดังนั้นต้องเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ ปีละ 72,000 บาท (เดือนละ 6,000) เป็นเวลา 30 ปี

จอรน์นี่

/ 30



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

ตัวอย่างวางแผนเกษียณ (ขั้นต้น)

ปัจจุบนั ปี 2564
อาย ุ30 ปี

เกษยีณ ปี 2594
อาย ุ60 ปี

30 ปี

ก๋วยเตีย๋วชามละ 40 บาท
วันละ           = 120 บาท
เดือนละ      = 3,600 บาท
ปีละ         = 43,200 บาท

ลาโลก
อาย ุ80 ปี20 ปี

ก๋วยเตีย๋วชามละ  100 บาท
วันละ           = 300 บาท
เดือนละ      = 9,000 บาท
ปีละ           = 108,000 บาท

ปัจจุบนั อีก 30 ปีข้างหนา้

ต้องมเีงนิเกบ็ เพื่อกนิกว๋ยเตีย๋ว 20 ปี

108,000 x 20 ปี  = 2,160,000 บาท

ดังนั้นต้องเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ ปีละ 72,000 บาท (เดือนละ 6,000) เป็นเวลา 30 ปี

จอรน์นี่

/ 30



“ ไม่ใช่ราชการ
ก็มีบ านาญได้ ”

21

21

ไอเดียการขาย



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

ซัมซุงแฮปป้ี 60



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

ผลตอบแทนมากกว่าเบี้ยช าระ = 2,400,000  - 1,389,000 = 1,011,000 บาท



กรณีลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านการเงิน
เรามแีผนส ารองให้



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้



ฉุกเฉินเรื่องเงิน ถอนยากกก กู้เงินในกรมธรรม์ได้ครับ

กู้เงินในกรมธรรม์ได้ 
(ไม่เกินวงเงินตารางมูลค่าเวนคืน ณ ปีน้ัน)

ข้อดีการกู้เงินในกรมธรรม์
1. ได้เงินก้อนมาใช้ โดยท่ีความคุ้มครองยังคงอยู่
2. ไม่ก าหนดวันช าระคืน
3. อัตราดอกเบ้ียต่ า
4. กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ า



ส่งเบ้ียหลายปี กลัวส่งเบี้ยไม่ไหว 

ส่งเบี้ยไม่ครบ ก็ขาดทุน

แนะน า ใช้มูลค่าเงินส าเร็จ 
ครบสัญญา ลูกค้ายังคงได้ก าไร ครับ

ผลลัพธ์ของกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ (ของ SLI)
1. ไม่ต้องช าระเบี้ยแล้ว
2. ได้ทุนประกันใหม่
3. ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม
4. ยังได้รับผลตอบแทนตามโครงสร้างเดิม 

โดยค านวณจากทุนใหม่ 
(ทุนใหม่ตามตารางมูลค่า ณ ปีนั้น)

= 77,000



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

77,000

84,700-154,000

770

770
184,800

138,900เบี้ยช าระ 3 ปี =
45,900ผลตอบแทนมากกว่าเบี้ย =

บาท
บาท

184,800

ตัวอย่าง หากใช้มูลค่าเงินส าเร็จ ปีที่ 3 ยังคงได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรม์ (ในทุนใหม่)

77,000
34

ส่งเบี้ยต่อไม่ไหว
ใช้มูลค่าเงินส าเรจ็

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้ว

-

ผลตอบแทนมากกว่าเบี้ยช าระ = 184,800  - 138,900 = 45,900 บาท



ซมัซุงแฮปป้ี 60

มูลค่าในกรมธรรม์ของซัมซุงดีมาก เป็นแผนส ารองให้ลูกค้าตอนฉุกเฉินได้
ข้อแนะน า เพื่อให้ลูกค้ารับผลประโยชน์สูงสุด ลูกค้าควรช าระเบี้ยให้ครบตามสัญญา



แฮปป้ี 60

แบบประกนัซมัซุงแฮปป้ี A80/A60

ระยะเวลาเอาประกนัภยั อายคุรบ 80 ปี

ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยั ถงึอาย ุ60 ปี

เงนิคนืระหวา่งสญัญา
- รบัเงนิบ านาญ 1% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ทกุเดอืน ต ัง้แต่
วนัครบรอบปีกรมธรรมท์ีผู่เ้อาประกนัมอีายคุรบ 60 ปี 1 เดอืน 
ถงึอายคุรบ 80 ปี (รวม 240 งวด)

เงนิคนืเมือ่ครบก าหนดสญัญา -

ความคุม้ครอง

- ต ัง้แตปี่กรมธรรมท์ี ่1 – อายนุอ้ยกวา่ 50 ปี
คุม้ครอง 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั

- ต ัง้แตปี่กรมธรรมท์ีอ่าย ุ50 ปี – อายคุรบ 59 ปี 
ความคุม้ครองเพิม่ข ึน้ทกุปี ปีละ 10% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั
สงูสดุ 200% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั

- ต ัง้แตอ่าย ุ60 ปี ไมคุ่ม้ครองการเสยีชวีติ (จา่ยตามตารางมลูคา่กรมธรรม)์

อายทุีร่บัประกนัภยั เพศชาย/หญงิ 1 วนั - 55 ปี

ทนุประกนัภยัข ัน้ต า่ 100,000 บาท

งวดการช าระเบีย้ประกนัภยั รายปี, ราย 6 เดอืน, ราย 3 เดอืน, รายเดอืน

การยกเวน้เบีย้ประกนัภยั (WP) ฟรี

ลดหยอ่นภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ได้

สญัญาเพิม่เตมิทีซ่ ือ้ได ้ สามารถซือ้สญัญาเพิม่เตมิใดๆไดท้กุแบบ



ซัมซุงแฮปป้ี 55



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

1,000,000ทนุประกนัภยั เบีย้ประกนัภยั / รายปี 66,790

ความคุม้ครองชวีติ

3,000,000•  รวมรบัผลประโยชนต์ลอดสญัญา  300% ของทนุประกนัภยั          เป็นเงนิ               

30  31  32 ...         45  46  47 ... … 54  55อายุ

1%

รบับ านาญทกุเดอืนๆละ 10,000

สรปุผลประโยชนต์ลอดสญัญา

•  รบัเงนิบ านาญ  1% ของทนุประกนัภยัทุกเดอืน                                                   เดอืนละ 10,000

1,000,000

100%

ซมัซุงแฮปป้ี 55
เพศ   ชาย
อาย ุ 30 ปี

ระยะเวลาเอาประกนัถงึอาย ุ  80 ปี
ช าระเบีย้ประกนัถงึอาย ุ        55 ปี

กรณีเสยีชวีติ

กรณีมชีวีติ

เพิม่ข ึน้ปีละ 10%
1,100,000 – 2,000,000

110-200%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3,000,000ต ัง้แตส่ ิน้ปีกรมธรรมท์ ีผู่เ้อาประกนัภยัอายุครบ 55 ปี 1 เดอืน ไปจนถงึอายคุรบ 80 ปี รวม 

55 ปี + 1 เดอืน   ..........................     80

จา่ยมลูคา่เวนคนืกรมธรรม์

3,000,000 - 1,669,750 = ผลก าไร  1,330,250



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้



กรณีลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านการเงิน
เรามแีผนส ารองให้



ฉุกเฉินเรื่องเงิน ถอนยากกก กู้เงินในกรมธรรม์ได้ครับ

กู้เงินในกรมธรรม์ได้ 
(ไม่เกินวงเงินตารางมูลค่าเวนคืน ณ ปีน้ัน)

ข้อดีการกู้เงินในกรมธรรม์
1. ได้เงินก้อนมาใช้ โดยท่ีความคุ้มครองยังคงอยู่
2. ไม่ก าหนดวันช าระคืน
3. อัตราดอกเบ้ียต่ า
4. กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ า





ส่งเบ้ียหลายปี กลัวส่งเบี้ยไม่ไหว 

ส่งเบี้ยไม่ครบ ก็ขาดทุน

แนะน า ใช้มูลค่าเงินส าเร็จ 
ครบสัญญา ลูกค้ายังคงได้ก าไร ครับ

ผลลัพธ์ของกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ (ของ SLI)
1. ไม่ต้องช าระเบี้ยแล้ว
2. ได้ทุนประกันใหม่
3. ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม
4. ยังได้รับผลตอบแทนตามโครงสร้างเดิม 

โดยค านวณจากทุนใหม่ 
(ทุนใหม่ตามตารางมูลค่า ณ ปีนั้น)

= 88,000



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้เมื่ออายุ 55 ปี  จะได้รับบ านาญ 88,000 x 1%  = 880 บาทต่อเดือน x 300 = 264,000 บาท
ถ้าใช้มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ ณ ปีกรมธรรม์ที่ 3



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

88,000ทนุประกนัภยั เบีย้ประกนัภยั / รายปี หยดุช าระเบีย้

ความคุม้ครองชวีติ

264,000•  รวมรบัผลประโยชนต์ลอดสญัญา  300% ของทนุประกนัภยั          เป็นเงนิ               

30  31  32 ...         45  46  47 ... … 54  55อายุ

1%

รบับ านาญทกุเดอืนๆละ 880

สรปุผลประโยชนต์ลอดสญัญา

•  รบัเงนิบ านาญ  1% ของทนุประกนัภยัทุกเดอืน                                                   เดอืนละ 880

88,000

100%

ซมัซุงแฮปป้ี 55
เพศ   ชาย
อาย ุ 30 ปี

ระยะเวลาเอาประกนัถงึอาย ุ  80 ปี
ช าระเบีย้ประกนัถงึอาย ุ        55 ปี

กรณีเสยีชวีติ

กรณีมชีวีติ

เพิม่ข ึน้ปีละ 10%
96,800 – 176,000

110-200%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

264,000ต ัง้แตส่ ิน้ปีกรมธรรมท์ ีผู่เ้อาประกนัภยัอายุครบ 55 ปี 1 เดอืน ไปจนถงึอายคุรบ 80 ปี รวม 

55 ปี + 1 เดอืน   ..........................     80

จา่ยมลูคา่เวนคนืกรมธรรม์

264,000 - 200,370 = ผลก าไร  63,630

หากใชม้ลูคา่เงนิส าเรจ็ ปีที่ 3 ยังคงไดร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรม ์(ในทนุใหม)่



ซมัซุงแฮปป้ี 55

มูลค่าในกรมธรรม์ของซัมซุงดีมาก เป็นแผนส ารองให้ลูกค้าตอนฉุกเฉินได้
ข้อแนะน า เพื่อให้ลูกค้ารับผลประโยชน์สูงสุด ลูกค้าควรช าระเบี้ยให้ครบตามสัญญา



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นัน้

ซัมซุงแฮปป้ี 55

แบบประกนัซมัซุงแฮปป้ี 55

ระยะเวลาเอาประกนัภยั อายคุรบ 80 ปี

ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยั ถงึอายุ 55 ปี

เงนิคนืระหวา่งสญัญา
- รบัเงนิบ านาญ 1% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ทกุเดอืน ต ัง้แต่
ส ิน้ปีกรมธรรมท์ ีอ่ายคุรบ 55 ปี 1 เดอืน ถงึอายคุรบ 80 ปี (รวม 300 งวด)

เงนิคนืเมือ่ครบก าหนดสญัญา -

ความคุม้ครอง

- ต ัง้แตปี่กรมธรรมท์ ี ่1 – อายนุอ้ยกวา่ 45 ปี
คุม้ครอง 100% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั

- ต ัง้แตปี่กรมธรรมท์ ีอ่าย ุ45 ปี – อายคุรบ 54 ปี 
ความคุม้ครองเพิม่ข ึน้ทกุปี ปีละ 10% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั
สงูสดุ 200% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั

- ต ัง้แตอ่าย ุ55 ปี ไมคุ่ม้ครองการเสยีชวีติ (จา่ยตามตารางมลูคา่กรมธรรม)์

อายทุีร่บัประกนัภยั เพศชาย/หญงิ 1 วนั - 45 ปี
ทนุประกนัภยัข ัน้ต า่ 100,000 บาท

งวดการช าระเบีย้ประกนัภยั รายปี, ราย 6 เดอืน, ราย 3 เดอืน, รายเดอืน

การยกเวน้เบีย้ประกนัภยั (WP) ฟรี

ลดหยอ่นภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ได้

สญัญาเพิม่เตมิทีซ่ือ้ได้ สามารถซือ้สญัญาเพิม่เตมิใดๆไดท้กุแบบ
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เสนอลูกค้ารายใหญ่

ต้องคิดใหญ่





15,000,000 - 9,928,500 = ได้ก าไร 5,071,500 บาท





กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านการเงิน
เรามแีผนส ารอง

ใช้มูลค่าเงินส าเร็จ ปีที่ 5
(ปีที่ 6 ไม่ต้องจ่ายเบี้ย)

ค านวณผลประโยชน์รวมครบสัญญา
= ลูกค้ายังคงได้ก าไร



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบริษัทเทา่นัน้

กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ 
1. หยุดช าระเบี้ย
2. ได้ทุนประกันภัยใหม่ = 1,635,000
3. ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม
4. รับผลตอบแทนตามโครงสรา้งเดิม 

โดยค านวณจากทุนใหม่ 
(ทุนใหม่ตามตารางมูลค่า ณ ปีนั้น)

ใช้สิทธิ์กรมธรรม์มูลค่าใช้เงินส าเร็จ



4,905,000 - 3,309,500 = ได้ก าไร 1,595,500 บาท

ใช้มูลค่าเงินส าเร็จ ปีกรมธรรม์ปีที่ 5 = ลูกค้ายังคงได้ก าไร

1,635,000

16,350

1,798,500 - 3,270,000

16,350
4,905,000
4,905,000



โบว์ชัวร์เสนอขาย
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1) มีเป้าหมาย

3) เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
“ไม่เป็นน้ าเต็มแก้ว”

New High

ชาญ เยาวะนิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารช่องทาง SFC


