
วางแผนเกษียณ ดวยประกันบํานาญ for

            เรียนสบายๆ จบการเรียนสงเน้ือหาใหในกลุมไลน 
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เน้ือหาการอบรม

☑ ทําไมตองวางแผนเกษียณ

☑ แบบประกันซัมซุงบํานาญ

☑ ไอเดียการการขาย การลดหยอนภาษี 
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ขอมูลจาก  www.home.co.th 

ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ



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



โครงสรางประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org



โครงสรางประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org



โครงสรางประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org

20%
14 ลานคน



โครงสรางประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org



โครงสรางประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org

เรากาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และสัดสวนผูสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ

► ► ►

อดีต อนาคตปจจุบัน

คนไทยวางแผนเกษียณอายุกันมากแคไหน ?



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

ออมเงินเพอืเกษียณไมสํ่าเร็จ จํานวน 75%  
75% x 14 ล้านคน = 10.5 ล้านคน  



โครงสรางประชากรไทย

ขอบคุณภาพ จาก https://www.isranews.org

20%
14 ลานคน

52 ลานคน

จะชวนคน

ใหเริ่มวางแผนเกษียณ

อยางไรดี ?



จะชวนใหคน

เริ่มวางแผนเกษียณอยางไรดี ?
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People Development Department

วางแผนเกษยีณ ยงิเรว็ ยงิดี

หลักการสาํคัญทสุีดของการวางแผนเกษียณ กค็ือ

เริมต้นออมเงนิเร็วเทา่ไหร่ยิงดเีท่านัน



“ ตอนเกษียณ อายุ 60 

ตองการเงนิใชเดือนละเทาไร ? ”

22

กระตุนใหลูกคาวางแผน ดวยคําถาม



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

ตัวอยางวางแผนเกษียณ (ขั้นตน)

ปจจุบัน ป 2564

อายุ 30 ป

เกษียณ ป 2594

อายุ 60 ป
30 ป

กวยเต๋ียวชามละ 40 บาท

วันละ           = 120 บาท

เดือนละ      = 3,600 บาท

ปละ         =  43,200 บาท

ลาโลก

อายุ 80 ป20 ป

กวยเต๋ียวชามละ    100 บาท

วันละ           =    300 บาท

เดือนละ        =  9,000 บาท

ปละ           = 108,000 บาท

ปจจุบัน อีก 30 ปขางหนา

ตองมีเงินเก็บ เพื่อกินกวยเต๋ียว 20 ป

108,000 x 20 ป  = 2,160,000 บาท

ดังนั้นตองเก็บเงินต้ังแตตอนนี้ ปละ 72,000 บาท (เดือนละ 6,000) เปนเวลา 30 ป

จอรนนี่

/ 30



PDD FOR AGENCYเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

ตัวอยางวางแผนเกษียณ (ขั้นตน)

ปจจุบัน ป 2564

อายุ 30 ป

เกษียณ ป 2594

อายุ 60 ป
30 ป

กวยเต๋ียวชามละ 40 บาท

วันละ           = 120 บาท

เดือนละ      = 3,600 บาท

ปละ         =  43,200 บาท

ลาโลก

อายุ 80 ป20 ป

กวยเต๋ียวชามละ    100 บาท

วันละ           =    300 บาท

เดือนละ        =  9,000 บาท

ปละ           = 108,000 บาท

ปจจุบัน อีก 30 ปขางหนา

ตองมีเงินเก็บ เพื่อกินกวยเต๋ียว 20 ป

108,000 x 20 ป  = 2,160,000 บาท

ดังนั้นตองเก็บเงินต้ังแตตอนนี้ ปละ 72,000 บาท (เดือนละ 6,000) เปนเวลา 30 ป

จอรนนี่

/ 30



People Development Department

แบบประกันแบบบํานาญ (ลดหยอนภาษีได)

1. ซัมซงุบํานาญ 60 A85/5, 65 A90/5, 85/60, 85/55

2. สมารทบํานาญ 60 A100/1, 60 A100/2

3. สมารทบํานาญ 60 พลัส A100/1, A100/2 



People Development Departmentเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

แบบบาํนาญ
ระยะเวลา

เอาประกันภยั

ระยะเวลา

ชาํระเบยีประกันภยั
อายุรับประกันภัย

1. ซัมซุงบาํนาญ 85/55 อายุครบ 85 ปี ถึงอายุ 55 ปี  20 - 48  ปี

2. ซัมซุงบาํนาญ 85/60 อายุครบ 85 ปี ถึงอายุ 60 ปี 20 - 53 ปี

3. ซัมซุงบาํนาญ60 A85/5 อายุครบ 85 ปี 5 ปี 20 - 55 ปี

4. ซัมซุงบาํนาญ65 A90/5 อายุครบ  90 ปี 5 ปี 20 - 60 ปี

5. สมารท์บาํนาญ60 A100/2 อายุครบ 100 ปี 2 ปี 20 – 55 ปี

6. สมารท์บาํนาญ60 A100/1 อายุครบ 100 ปี 1 ปี 20 – 55 ปี

7. สมารท์บาํนาญ60 พลัส A100/2 อายุครบ 100 ปี 2 ปี 56 – 60 ปี

8. สมารท์บาํนาญ60 พลัส  A100/1 อายุครบ 100 ปี 1 ปี 56 – 60 ปี

ลักษณะของแบบประกันบํานาญ (บํานาญแบบลดหยอนภาษีได)



People Development Departmentเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

ขอมูลเปรียบเทียบแบบประกัน จาก https://www.itax.in.th



People Development Departmentเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

ขอมูลเปรียบเทียบ ดานผลตอบแทน ประกันชีวิตแบบบํานาญ (ลดหยอนภาษีได)

เปรียบเทียบแบบบํานาญ เริ่มรับบํานาญอายุ 55  ป เปรียบเทียบแบบบํานาญ เริ่มรับบํานาญอายุ 60  ป เปรียบเทียบแบบบํานาญ เริ่มรับบํานาญอายุ 65  ป
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People Development Departmentเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

ขอมูลเปรียบเทียบ ดานความคุมครอง ประกันชีวิตแบบบํานาญ (ลดหยอนภาษีได)

เปรียบเทียบแบบบํานาญ เริ่มรับบํานาญอายุ 55  ป

1

เปรียบเทียบแบบบํานาญ เริ่มรับบํานาญอายุ 60  ป

2

เปรียบเทียบแบบบํานาญ เริ่มรับบํานาญอายุ 65  ป

3



(บํานาญแบบลดหยอนภาษีได)



People Development Departmentเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

ขอกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

แบบประกันซัมซุงบาํนาญ 85/55 (104011)

 ระยะเวลาเอาประกันภยั อายุครบ 85 ปี

 ระยะเวลาชาํระเบยีประกันภยั ถึงอายุ 55 ปี

 ผลประโยชน์

 ช่วงก่อนรับเงนิบาํนาญ

• กรณีเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี บริษัทจะจ่ายทุนประกันภยั หรือมูลค่าเวนคืนเงนิสด ณ วันทผีู้เอาประกันภยั

เสียชีวิต หรือคืนเบียประกันภยัมาตรฐานทชีาํระมาแล้ว แล้วแต่จาํนวนใดจะมากกว่า โดยจาํนวนเงนิเอา

ประกันภยั ดังนี

 ตังแต่ปีกรมธรรมท์ ี1 – อายุน้อยกว่า 45 ปี คุ้มครอง 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกัน

 ปีกรมธรรมที์อายุ 45 – อายุครบ 54 ปี คุ้มครองเพมิขนึปีละ 10% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภัย 

 สูงสุด 200% ของทุนประกันภยั

 ผลประโยชน์

 ช่วงรับเงนิบาํนาญ

• กรณีมีชีวิตอยูค่รบ 55 ปี จ่ายจาํนวนเงนิบาํนายรายปี 12% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภยั ตังแต่อายุครบ 55-

85 ปี

• กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงนิบาํนาญครบ 15 ปี รับเงนิบาํนาญจาํนวนเดียว ซึงเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงิน

บาํนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงนิบาํนาญ

 อายุทรัีบประกันภยั 20 - 48 ปี

 ทุนประกันภยัขันตาํ 100,000 บาท

 งวดการชาํระเบียประกันภยั รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน

การยกเว้นเบียประกัน (WP) ไม่ให้ฟรี และ ไม่สามารถซอืได้

 ลดหยอ่นภาษีเงนิไดบุ้คคลฯ ได้สูงสุด 200,000 บาท

 สัญญาเพิมเติมทซีอืได้ สามารถซอืสัญญาเพิมเติมใดๆได้ทุกแบบ ยกเว้น WP และ TR



กรณเีสยีชวีติ

ความคุม้ครองชวีติ

•  รบัผลประโยชนจ์าการลดหยอ่นภาษ ีคํานวณจากฐานภาษ ี   0%                      รวมเป็นเงนิ                        บาท-

30   31   32   .... 45   46   47   ........   52   53   54อายุผูเ้อาประกนั

สรปุผลประโยชนต์ลอดสญัญา

•  รบัเงนิบํานาญ  12% ของทนุประกนัภยัทกุปี                                                               ปีละ                        บาท

ตงัแตส่นิปีกรมธรรมปี์ทอีายคุรบ 55 ปี ไปจนถงึอายคุรบ 85 ปี รวม 372%       รวมเป็นเงนิ                        บาท5,780,887

186,480

1,554,002

100%

กรณมีชีวีติ

1,709,402  - 3,108,004

เพมิขนึทกุปี ปีละ 10%

55   56   57   ………………….   83   84   85

12%

รบัเงนิบํานาญทกุปี ปีละ      บาท186,480

12% 12% 12% 12% 12%
…………………. 

กรณผีูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติกอ่นรบัเงนิบํานาญครบ 
15 งวด บรษิทัจะจา่ยมูลคา่ปัจจบุนัของเงนิบํานาญที

ยงัไมไ่ดจ้า่ย จนครบ 15 งวด

  

รบัผลประโยชนจ์ากการลดหย่อนภาษี

1,554,002ทนุประกนัภยั เบยีประกนัภยั / รายปี 100,000

ซมัซุงบาํนาญ 85/55 
(บํานาญแบบลดหยอ่นภาษีได)้

ซมัซุงบาํนาญ 85/55 
(บํานาญแบบลดหยอ่นภาษีได)้

 เพศ   ชาย
 อาย ุ 30 ปี
 เพศ   ชาย
 อาย ุ 30 ปี

  ระยะเวลาเอาประกนัถงึอาย ุ85 ปี
  ชําระเบยีประกนัถงึอาย ุ      55 ปี
  ระยะเวลาเอาประกนัถงึอาย ุ85 ปี
  ชําระเบยีประกนัถงึอาย ุ      55 ปี1 1
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40

ไอเดียการขาย



(บํานาญแบบลดหยอนภาษีได)



People Development Departmentเอกสารใชภ้ายในบรษัิทเทา่นนั

ขอกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

แบบประกันซัมซุงบาํนาญ 85/60

 ระยะเวลาเอาประกันภยั อายุครบ 85 ปี

 ระยะเวลาชาํระเบยีประกันภยั ถึงอายุ 60 ปี

 ผลประโยชน์

 ช่วงก่อนรับเงนิบาํนาญ

• กรณีเสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปี บริษัทจะจ่ายทุนประกันภยั หรือมูลค่าเวนคืนเงนิสด ณ วันทผีู้เอาประกันภยั

เสียชีวิต หรือคืนเบียประกันภยัมาตรฐานทชีาํระมาแล้ว แล้วแต่จาํนวนใดจะมากกว่า โดยจาํนวนเงนิเอา

ประกันภยั ดังนี

 ตังแต่ปีกรมธรรมท์ ี1 – อายุน้อยกว่า 50 ปี คุ้มครอง 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกัน

 ปีกรมธรรมที์อายุ 50 – อายุครบ 59 ปี คุ้มครองเพมิขนึปีละ 10% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภัย 

 สูงสุด 200% ของทุนประกันภยั

 ผลประโยชน์

 ช่วงรับเงนิบาํนาญ

• กรณีมีชีวิตอยูค่รบ 60 ปี จ่ายจาํนวนเงนิบาํนายรายปี 12% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภยั ตังแต่อายุครบ 60-

85 ปี

• กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงนิบาํนาญครบ 15 ปี รับเงนิบาํนาญจาํนวนเดียว ซึงเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงิน

บาํนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงนิบาํนาญ

 อายุทรัีบประกันภยั 20 - 53 ปี

 ทุนประกันภยัขันตาํ 100,000 บาท

 งวดการชาํระเบียประกันภยั รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน

การยกเว้นเบียประกัน (WP) ไม่ให้ฟรี และ ไม่สามารถซอืได้

 ลดหยอ่นภาษีเงนิไดบุ้คคลฯ ได้สูงสุด 200,000 บาท

 สัญญาเพิมเติมทซีอืได้ สามารถซอืสัญญาเพิมเติมใดๆได้ทุกแบบ ยกเว้น WP และ TR



กรณเีสยีชวีติ

ความคุม้ครองชวีติ

•  รบัผลประโยชนจ์าการลดหยอ่นภาษ ีคํานวณจากฐานภาษ ี   0%                      รวมเป็นเงนิ                        บาท-

30   31   32   .... 50   51   52   ........   57   58   59อายุผูเ้อาประกนั

สรปุผลประโยชนต์ลอดสญัญา

•  รบัเงนิบํานาญ  12% ของทนุประกนัภยัทกุปี                                                               ปีละ                        บาท

ตงัแตส่นิปีกรมธรรมปี์ทอีายคุรบ 60 ปี ไปจนถงึอายคุรบ 85 ปี รวม 312%       รวมเป็นเงนิ                        บาท6,789,990

261,153

2,176,279

100%

กรณมีชีวีติ

2,393,906  -  4,352,558

เพมิขนึทกุปี ปีละ 10%

60   61   62   ………………….   83   84   85

12%

รบัเงนิบํานาญทกุปี ปีละ      บาท261,153

12% 12% 12% 12% 12%
…………………. 

กรณผีูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติกอ่นรบัเงนิบํานาญครบ 
15 งวด บรษิทัจะจา่ยมูลคา่ปัจจบุนัของเงนิบํานาญที

ยงัไมไ่ดจ้า่ย จนครบ 15 งวด

  

รบัผลประโยชนจ์ากการลดหย่อนภาษี

2,176,279ทนุประกนัภยั เบยีประกนัภยั / รายปี 100,000

ซมัซุงบาํนาญ 85/60 
(บํานาญแบบลดหยอ่นภาษีได)้

ซมัซุงบาํนาญ 85/60 
(บํานาญแบบลดหยอ่นภาษีได)้

 เพศ   ชาย
 อาย ุ 30 ปี
 เพศ   ชาย
 อาย ุ 30 ปี

  ระยะเวลาเอาประกนัถงึอาย ุ85 ปี
  ชําระเบยีประกนัถงึอาย ุ      60 ปี
  ระยะเวลาเอาประกนัถงึอาย ุ85 ปี
  ชําระเบยีประกนัถงึอาย ุ      60 ปี2 2



(บํานาญแบบลดหยอนภาษีได)
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ขอมูลเปรียบเทียบ ดานผลตอบแทน ประกันชีวิตแบบบํานาญ (ลดหยอนภาษีได)

1 1
ผลตอบแทนสูงสุด - ชําระเบี้ยประกัน 5 ป ผลตอบแทนสูงสุด - ทุกระยะการชําระเบี้ย

3
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ขอกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

แบบประกันซัมซุงบาํนาญ 60 A85/5

 ระยะเวลาเอาประกันภยั อายุครบ 90 ปี

 ระยะเวลาชาํระเบยีประกันภยั 5 ปี

 ผลประโยชน์

 ช่วงก่อนรับเงนิบาํนาญ

• กรณีเสียชีวิตก่อนอายุครบ 65 ปี บริษัทจะจ่ายทุนประกันภยั หรือมูลค่าเวนคืนเงนิสด ณ วันทผีู้เอาประกันภยั

เสียชีวิต หรือคืนเบียประกันภยัมาตรฐานทชีาํระมาแล้ว แล้วแต่จาํนวนใดจะมากกว่า โดยจาํนวนเงนิเอา

ประกันภยั ดังนี

 ตังแต่ปีกรมธรรมท์ ี1 – อายุน้อยกว่า 55 ปี คุ้มครอง 100% ของจาํนวนเงนิเอาประกัน

 ปีกรมธรรมที์อายุ 55 – อายุครบ 64 ปี คุ้มครองเพมิขนึปีละ 10% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภัย 

 สูงสุด 200% ของทุนประกันภยั

 ผลประโยชน์

 ช่วงรับเงนิบาํนาญ

• กรณีมีชีวิตอยูค่รบ 65 ปี จ่ายจาํนวนเงนิบาํนายรายปี 12% ของจาํนวนเงนิเอาประกันภยั ตังแต่อายุครบ 65-

90 ปี

• กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงนิบาํนาญครบ 15 ปี รับเงนิบาํนาญจาํนวนเดียว ซึงเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงิน

บาํนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงนิบาํนาญ

 อายุทรัีบประกันภยั 20 - 60 ปี

 ทุนประกันภยัขันตาํ 100,000 บาท

 งวดการชาํระเบียประกันภยั รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน

การยกเว้นเบียประกัน (WP) ไม่ให้ฟรี และ ไม่สามารถซอืได้

 ลดหยอ่นภาษีเงนิไดบุ้คคลฯ ได้สูงสุด 200,000 บาท

 สัญญาเพิมเติมทซีอืได้ สามารถซอืสัญญาเพิมเติมใดๆได้ทุกแบบ ยกเว้น WP และ TR
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เบี้ยประกันปละ      200,000

200,000 x 5 = 1,000,000
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ไอเดียการนําเสนอขายแบบบํานาญ ดวยสิทธ์ิลดหยอนภาษี

เปนการวางแผนเกษียณ พรอมนําเบ้ียประกันมาลดหยอนภาษีบุคคลธรรมดาไดสูงสุดปละ 200,000 บาท

(ลดหยอนไดตามที่จายจริง แตไมเกิน 15% ของรายไดรวมท้ังป และตองไมเกิน 200,000 บาท หรือตองไมเกิน 

300,000 บาท หากไมมีการลดหยอนภาษีดวยเบ้ียประกันชีวิต

และเมื่อรวมกับหมวดการลงทุนเพือ่การเกษียณแลวตองไมเกิน 500,000 บาท)
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ตัวอยาง ลูกคามีเงินไดพึงประเมิณ ปละ 1,500,000 (ฐานภาษี 25%) 

ไมไดซื้อประกัน ซ้ือประกันบํานาญ 90/5 ปละ 200,000

เสียภาษีนอยลง ปละ 50,000 บาท

ประหยัดภาษี 50,000 x 5 ป = 250,000 บาท 
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เบี้ยประกันปละ      200,000

200,000 x 5 = 1,000,000

ย่ืนลดหยอนภาษี

หากฐานภาษี 25%

เทากับประหยัดภาษีปละ

200,000 x 25% = 50,000

เหมือนจายเบี้ยปละ

150,000 x 5 ป =     750,000 บาท

มูลคาเวนคืนปที่ 10 = 1,050,286

เงินลงทุน =     750,000 

                        กําไร 300,286
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หลักการพิจารณาของสรรพกร

แบบประกันใชลดหยอนภาษีได จะพิจารณาวา 

“ ความคุมครองของกรมธรรมมีผลครบ 10 ป หรือไม "
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ลงทุนอสังหา หรอื ลงทุนซื้อบํานาญ ดีนะ?



a partner for life

ราคา 3-5 ลานบาท

ลงทุนในอสังหาฯ



a partner for life

1. ตองใชเงินจํานวนมาก หรือกูสถาบันการเงิน

2. ตองผอนชําระนาน 20-25 ป

3. อาจไมมีผูเชาตามท่ีคาดหวัง

4. มีภาระคาใชจาย คาบํารุงรักษา

5. เงินไดคาเชาตองเสียภาษีเงินไดฯ

ลงทุนอสังหา

ถามีการลงทุนที่ไมเสี่ยง ใชเงินนอยกวา การันตีผูเชา นาสนใจไหม



a partner for life

1. ใชเงินนอยกวาเพียง 6-8 แสน ตอ 1 หลัง

2. ผอนชําระส้ัน ๆ เพียง 5 ป

3. มีผูเชาแนนอนเปนสัญญาที่มีลายลักษณอักษร

4. เงินไดคาเชาไดรับการยกเวนภาษีฯ

อายุ 30 ป

ผอน 5 ป

อายุ 35 ป

ผอน 5 ป
อายุ 40 ป

ผอน 5 ป

อายุ 45 ป 

ผอน5 ป

อายุ 50 ป

ผอน 5 ป

ใชเวลา 25 ป

ซัมซงุบํานาญ
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เบี้ย 200,000 บาท x 25% = 50,000 บาท
จายจริง 150,000 บาท x 5 ป = 750,000 บาท







100,000
220,000



(บํานาญแบบลดหยอนภาษีได)



(บํานาญแบบลดหยอนภาษีได)





200,000
440,000



     

ชวยลูกคาวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณเยอะๆนะครับ

ฝากแบบประกันของซัมซุงไวในออมใจทุกทาน

ยินดีท่ีไดแบงปนครับ 

ขอบคุณพี่นองชาวศรีกรุงมากๆครับ

1


