
ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.4   3.6   5.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.0

30,000 บาท   7.2 10.7 15.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.0

50,000 บาท 12.0 17.9 25.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหนี้รวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเลี้ยงดู  เพราะฉะนั้น 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนท่ีเหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดท่ีตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ท้ังน้ีจะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดท่ีตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *ปรบัดวยอตัราเง�นเฟอ 4%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

INVESTMENT

TRAVEL

PLAN SAVE

WORK

RETIREMENT

สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษยีณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?

ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.0   2.7   3.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.0

30,000 บาท   5.9   8.1 10.5

40,000 บาท   7.9 10.9 14.0

50,000 บาท   9.9 13.6 17.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.0

40,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหนี้รวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเลี้ยงดู  เพราะฉะนั้น 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนท่ีเหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดท่ีตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ท้ังน้ีจะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดท่ีตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *คํานวณผลตอบแทน
แบบทบตนตอป
และปรับดวยอัตรา
ผลตอบแทนขั้นตํ่า
รวมอัตราเงินเฟอ 3%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน
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สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ*

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษยีณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?



ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.4   3.6   5.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.0

30,000 บาท   7.2 10.7 15.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.0

50,000 บาท 12.0 17.9 25.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหน้ีรวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเล้ียงดู  เพราะฉะน้ัน 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดที่ตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ทั้งนี้จะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดที่ตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *ปรับดวยอตัราเง�นเฟอ 4%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

INVESTMENT

TRAVEL

PLAN SAVE

WORK

RETIREMENT

สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษยีณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?

ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.0   2.7   3.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.0

30,000 บาท   5.9   8.1 10.5

40,000 บาท   7.9 10.9 14.0

50,000 บาท   9.9 13.6 17.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.0

40,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหน้ีรวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเล้ียงดู  เพราะฉะน้ัน 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดที่ตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ทั้งนี้จะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดที่ตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *คํานวณผลตอบแทน
แบบทบตนตอป
และปรับดวยอัตรา
ผลตอบแทนขั้นตํ่า
รวมอัตราเงินเฟอ 3%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน
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สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ*

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษยีณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?



ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.4   3.6   5.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.0

30,000 บาท   7.2 10.7 15.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.0

50,000 บาท 12.0 17.9 25.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหนี้รวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเลี้ยงดู  เพราะฉะนั้น 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดที่ตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ทั้งนี้จะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดที่ตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *ปรบัดวยอตัราเง�นเฟอ 4%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน
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สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษยีณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?

ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.0   2.7   3.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.0

30,000 บาท   5.9   8.1 10.5

40,000 บาท   7.9 10.9 14.0

50,000 บาท   9.9 13.6 17.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.0

40,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหนี้รวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเลี้ยงดู  เพราะฉะนั้น 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดที่ตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ทั้งนี้จะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดที่ตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *คํานวณผลตอบแทน
แบบทบตนตอป
และปรับดวยอัตรา
ผลตอบแทนขั้นตํ่า
รวมอัตราเงินเฟอ 3%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

INVESTMENT

TRAVEL

PLAN SAVE

WORK

RETIREMENT

สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ*

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษยีณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?



 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยง ชีพ (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายท่ีสาํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลกูจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมที่ถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทุกเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย
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อายุเกษียณจํานวนปกอนเกษียณ จํานวนปหลังเกษียณ

บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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หุนสามัญ
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หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลกูจาง รวมกนัเกบ็ออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเม่ือเกษียณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษยีณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเส่ียง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยง ชีพ (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจ�างและลูกจ�างร�วมกันจัดตั้งข�้น และร�วมกัน
เก็บออมเง�นให�ลูกจ�างไว�ใช�หลังจากเกษียณอายุแล�ว ซึ่งถือ
เป�นหนึ่งในสวัสดิการที่นายจ�างมีให�ลูกจ�าง เช�นเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจ�าง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจ�าง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชน�ที่เกิดข�้นทั้งหมดเป�นของลูกจ�าง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แม�ว�านายจ�างจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะต�องอาศัยความร�วมมือกันระหว�างนายจ�างกับลูกจ�าง เพราะเป�น
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจ�างมีสิทธิ์เลือกที่จะเป�นสมาชิกกองทุนหร�อไม�ก็ได�

• สร�างว�นัยการออมในระยะยาว
• ได�ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไว�สําหรับใช�จ�ายใน 
 วัยเกษียณ 
• ได�สิทธิลดหย�อนภาษี
• เหมือนได�ค�าจ�างเพ��มทุกเดือน
• เป�นหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เป�นสวัสดิการให�กับลูกจ�าง 
• สร�างแรงจ�งใจให�ลูกจ�าง 
 ลดการลาออก 
• สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จ�ายกองทุนมาหักเป�น 
 ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท ไม�เกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผู�สูงอายุ 
• มีเง�นออมเข�าระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนต�อเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จ�ายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหย�อนภาษี
ได�   แต� ไม� เกินป�ละ 
10,000 บาท

 เพราะเป�าหมายท่ีสาํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สร�างสขุในวยัเกษยีณให�กบัลกูจ�าง แต�ลกูจ�างอย�างเรา
จะสุขได�แค�ไหนต�องมา “สํารวจเง�นก�นถุง” กันก�อน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป�นว�ธีการออมที่ถูกต�อง
ที่สุด คือ “เก็บก�อน ใช�ที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไว�เป�นเง�นออมในกองทุนเร�ยบร�อยแล�ว

  จํานวนเง�นแต�ละคนจะไม�เท�า
กัน เพราะข�้นอยู�กับหลายป�จจัย 
ได�แก� อายุป�จจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แม�ว�าเราจะมี “เง�นก�นถุง” สําหรับวัยเกษียณอยู�บ�างจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แต�เง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไม�มากพอ ถ�าเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไว�ใช�ในวัยเกษียณ 
 ถ�าใครคํานวณออกมาแล�วเจอสถานการณ�แบบนี้ ขอแนะนําให�ใช� “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจ�างได�รบัการยกเว�นภาษ ีส�วนผลประโยชน�ของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชน�ของเง�นสมทบ จะต�องนาํไปคาํนวณ
เป�นรายได�เพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัส�วนเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ ให�กลบัมาอยู�ในสดัส�วนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว�

ปรบัน้าํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เท�ากัน 
แต�ผลตอบแทนเพ��ม
จาก 8% ต�อป� เป�น 
10% ต�อป� ทําให�เง�น
กองทุนเพ��มจาก 6.8 
ล�านบาท เป�น 9.87 
ล�านบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยต�อป�

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมส�วนที่เกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 
15% ของเง�นได�และไม�เกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะได�รับยกเว�นไม�ต�องนําไปรวม
คํานวณเง�นได�เพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอย�าง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นก�นถุง

 ลูกจ�างจ�ายเง�น
เข�ากองทุน เร�ยกว�า 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากค�าจ�างทุกเดอืน 
ข�้นอยู�กับข�อบังคับ
กองทุนของแต�ละ
นายจ�าง 

 นายจ�างจ�าย
เง�นเข�ากองทนุ เร�ยก
ว�า “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
ค�าจ�าง โดยต�องไม�
น� อยกว� าอัตราที่
ลูกจ�างสะสม

  เทคนิคง� ายๆ ที่ จ ะทํา ให� เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ��มมากข�้น คือ การเพ��มอัตรา
การส�งเง�นสะสมให�เต็มสิทธิ์ที่ได�รับ 
 เพราะแค�ออมเพ��มเพ�ยงเดอืนละไม�กีร่�อยบาท 
ผลลัพธ�ที่ได�อาจจะเพ��มข�้นจนคาดไม�ถึงก็ได�

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให� เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ต�องการ และระดับความเสี่ยงที่�ยอมรับได� 
เพ�่อเพ��มโอกาสได�รับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชน�จากการลงทุน  แบ�งเป�น 
• ผลประโยชน�จากเง�นสะสม    • ผลประโยชน�จากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว�

TAX

 ในป�จจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดส�วนให�เหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกว�า แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให�
เราไม�ต�องคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดส�วนการลงทุนในแต�ละช�วงวัย
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บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอย�าง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไม�ออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป�

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป� 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ต�องนําเง�นที่ได�รับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได�

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ได�รับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได�
• แยกยื่นภาษี โดยหักค�า 
  ใช�จ�ายได�เท�ากับ 7,000 บาท

ตัวอย�าง ตัวอย�าง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไม�ต�องนําไปรวมกับเง�นได�อื่น
แต�จะไม�ได�รับสิทธิยกเว�น
อัตราภาษีเง�นได�สุทธิขั้นแรก 
(ป�จจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเท�าใด 
หักค�าใช�จ�ายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นได�บุคคลธรรมดา โดย
ไม�ได�รับยกเว�น 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเว�นภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นได�อื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจ�างและข�าราชการ    
ในฐานะลกูจ�าง ร�วมกนัเกบ็ออมไว�เป�นเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญให�ข�าราชการเม่ือเกษียณอายุ

 ถ�าอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดว�าจะได�รบัเมือ่เกษยีณอายขุอง
เราดูบ�าง แนะนําให�เข�าไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเท�าไร พอใช�วยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหย�อนได�ตามที่จ�ายจร�ง แต�ไม�เกิน 10,000 บาท
 ส�วนที่เกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 15% ของค�าจ�าง 

      และ 490,000 บาท ได�รับยกเว�นภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป� 
และเป�นสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป�

2.  เม่ือกลยุทธ�การ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเส่ียง
ของผู�ลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดส�วนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลี่ยนแปลงจาก
การเ พ�� ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลค�าเง�น
ลงทุนในสินทรัพย�
แต�ละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบต�อเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะส�ง “ใบแจ�งยอดเง�น
ของสมาชิก” มาให�สมาชิกดูความคืบหน�าและตรวจสอบ
ความถูกต�องของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน�
ที่ได� 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจ�งยอดเง�น
ผ�านช�องทางออนไลน�ได�อีกด�วย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยง ชีพ (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายท่ีสาํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลกูจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมที่ถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทุกเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย

0
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ตราสารหนี้

อายุเกษียณจํานวนปกอนเกษียณ จํานวนปหลังเกษียณ

บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลกูจาง รวมกนัเกบ็ออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเม่ือเกษียณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษยีณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเส่ียง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยง ชีพ (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายท่ีสาํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลกูจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมที่ถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทุกเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย

0
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นํ้าหนักการลงทุน (%)

ตราสารตลาดเง�น

ตราสารหนี้

อายุเกษียณจํานวนปกอนเกษียณ จํานวนปหลังเกษียณ

บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลกูจาง รวมกนัเกบ็ออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเม่ือเกษียณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษยีณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเส่ียง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?



 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งน้ี 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกับลูกจาง แตลูกจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมท่ีถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                        
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย

0
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อายุเกษียณจํานวนปกอนเกษียณ จํานวนปหลังเกษียณ

บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลูกจาง รวมกันเก็บออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นท่ีคาดวาจะไดรบัเม่ือเกษียณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจ�างและลูกจ�างร�วมกันจัดตั้งข�้น และร�วมกัน
เก็บออมเง�นให�ลูกจ�างไว�ใช�หลังจากเกษียณอายุแล�ว ซึ่งถือ
เป�นหนึ่งในสวัสดิการที่นายจ�างมีให�ลูกจ�าง เช�นเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจ�าง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจ�าง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งน้ี 
เง�นกองทุนและผลประโยชน�ที่เกิดข�้นทั้งหมดเป�นของลูกจ�าง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แม�ว�านายจ�างจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะต�องอาศัยความร�วมมือกันระหว�างนายจ�างกับลูกจ�าง เพราะเป�น
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจ�างมีสิทธิ์เลือกที่จะเป�นสมาชิกกองทุนหร�อไม�ก็ได�

• สร�างว�นัยการออมในระยะยาว
• ได�ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไว�สําหรับใช�จ�ายใน 
 วัยเกษียณ 
• ได�สิทธิลดหย�อนภาษี
• เหมือนได�ค�าจ�างเพ��มทุกเดือน
• เป�นหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เป�นสวัสดิการให�กับลูกจ�าง 
• สร�างแรงจ�งใจให�ลูกจ�าง 
 ลดการลาออก 
• สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จ�ายกองทุนมาหักเป�น 
 ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท ไม�เกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผู�สูงอายุ 
• มีเง�นออมเข�าระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนต�อเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จ�ายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหย�อนภาษี
ได�   แต� ไม� เกินป�ละ 
10,000 บาท

 เพราะเป�าหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ คอื สร�างสขุในวยัเกษยีณให�กับลูกจ�าง แต�ลูกจ�างอย�างเรา
จะสุขได�แค�ไหนต�องมา “สํารวจเง�นก�นถุง” กันก�อน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป�นว�ธีการออมท่ีถูกต�อง
ที่สุด คือ “เก็บก�อน ใช�ที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไว�เป�นเง�นออมในกองทุนเร�ยบร�อยแล�ว

  จํานวนเง�นแต�ละคนจะไม�เท�า
กัน เพราะข�้นอยู�กับหลายป�จจัย 
ได�แก� อายุป�จจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แม�ว�าเราจะมี “เง�นก�นถุง” สําหรับวัยเกษียณอยู�บ�างจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แต�เง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไม�มากพอ ถ�าเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไว�ใช�ในวัยเกษียณ 
 ถ�าใครคํานวณออกมาแล�วเจอสถานการณ�แบบนี้ ขอแนะนําให�ใช� “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจ�างได�รบัการยกเว�นภาษ ีส�วนผลประโยชน�ของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชน�ของเง�นสมทบ จะต�องนาํไปคาํนวณ
เป�นรายได�เพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัส�วนเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ ให�กลบัมาอยู�ในสดัส�วนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว�

ปรบัน้าํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เท�ากัน 
แต�ผลตอบแทนเพ��ม
จาก 8% ต�อป� เป�น 
10% ต�อป� ทําให�เง�น
กองทุนเพ��มจาก 6.8 
ล�านบาท เป�น 9.87 
ล�านบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยต�อป�

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมส�วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 
15% ของเง�นได�และไม�เกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะได�รับยกเว�นไม�ต�องนําไปรวม
คํานวณเง�นได�เพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอย�าง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นก�นถุง

 ลูกจ�างจ�ายเง�น
เข�ากองทุน เร�ยกว�า 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากค�าจ�างทกุเดอืน 
ข�้นอยู�กับข�อบังคับ
กองทุนของแต�ละ
นายจ�าง 

 นายจ�างจ�าย
เง�นเข�ากองทนุ เร�ยก
ว�า “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
ค�าจ�าง โดยต�องไม�
น� อยกว� าอัตราที่
ลูกจ�างสะสม

  เทคนิคง� ายๆ ที่ จ ะทํา ให� เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ��มมากข�้น คือ การเพ��มอัตรา
การส�งเง�นสะสมให�เต็มสิทธิ์ที่ได�รับ 
 เพราะแค�ออมเพ��มเพ�ยงเดอืนละไม�กีร่�อยบาท 
ผลลัพธ�ที่ได�อาจจะเพ��มข�้นจนคาดไม�ถึงก็ได�

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให� เหมาะสมกับอายุ                        
ผลตอบแทนที่ต�องการ และระดับความเสี่ยงที่�ยอมรับได� 
เพ�่อเพ��มโอกาสได�รับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชน�จากการลงทุน  แบ�งเป�น 
• ผลประโยชน�จากเง�นสะสม    • ผลประโยชน�จากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว�

TAX

 ในป�จจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดส�วนให�เหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกว�า แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให�
เราไม�ต�องคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดส�วนการลงทุนในแต�ละช�วงวัย

0
40+ 520 2530 1510 3535 1015 3025 205 40+0

40

80

20

60

100

นํ้าหนักการลงทุน (%)

ตราสารตลาดเง�น

ตราสารหนี้

อายุเกษียณจํานวนป�ก�อนเกษียณ จํานวนป�หลังเกษียณ

บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอย�าง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไม�ออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป�

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป� 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ต�องนําเง�นที่ได�รับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได�

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ได�รับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได�
• แยกยื่นภาษี โดยหักค�า 
  ใช�จ�ายได�เท�ากับ 7,000 บาท

ตัวอย�าง ตัวอย�าง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไม�ต�องนําไปรวมกับเง�นได�อื่น
แต�จะไม�ได�รับสิทธิยกเว�น
อัตราภาษีเง�นได�สุทธิขั้นแรก 
(ป�จจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเท�าใด 
หักค�าใช�จ�ายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นได�บุคคลธรรมดา โดย
ไม�ได�รับยกเว�น 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเว�นภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นได�อื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจ�างและข�าราชการ    
ในฐานะลูกจ�าง ร�วมกันเก็บออมไว�เป�นเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญให�ข�าราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถ�าอยากจะทดลองคาํนวณเง�นท่ีคาดว�าจะได�รบัเม่ือเกษียณอายขุอง
เราดูบ�าง แนะนําให�เข�าไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเท�าไร พอใช�วยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหย�อนได�ตามที่จ�ายจร�ง แต�ไม�เกิน 10,000 บาท
 ส�วนที่เกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 15% ของค�าจ�าง 

      และ 490,000 บาท ได�รับยกเว�นภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป� 
และเป�นสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป�

2.  เม่ือกลยุทธ�การ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผู�ลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดส�วนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลี่ยนแปลงจาก
การเ พ�� ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลค�าเง�น
ลงทุนในสินทรัพย�
แต�ละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบต�อเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะส�ง “ใบแจ�งยอดเง�น
ของสมาชิก” มาให�สมาชิกดูความคืบหน�าและตรวจสอบ
ความถูกต�องของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน�
ที่ได� 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจ�งยอดเง�น
ผ�านช�องทางออนไลน�ได�อีกด�วย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งน้ี 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกับลูกจาง แตลูกจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมท่ีถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                        
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย
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อายุเกษียณจํานวนปกอนเกษียณ จํานวนปหลังเกษียณ

บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลูกจาง รวมกันเก็บออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นท่ีคาดวาจะไดรบัเม่ือเกษียณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งน้ี 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกับลูกจาง แตลูกจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมท่ีถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                        
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย
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บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน

30 3040

40

60

60

70

10

90

20

80

70

เร��มต�นลงทุน

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลูกจาง รวมกันเก็บออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นท่ีคาดวาจะไดรบัเม่ือเกษียณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?



 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทุพพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ คอื สรางสขุในวัยเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลกูจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมท่ีถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ แตเง�นจํานวนน้ีก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย

0
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บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน
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หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลกูจาง รวมกนัเกบ็ออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษยีณอายุของ
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจ�างและลูกจ�างร�วมกันจัดตั้งข�้น และร�วมกัน
เก็บออมเง�นให�ลูกจ�างไว�ใช�หลังจากเกษียณอายุแล�ว ซึ่งถือ
เป�นหนึ่งในสวัสดิการที่นายจ�างมีให�ลูกจ�าง เช�นเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจ�าง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจ�าง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชน�ที่เกิดข�้นทั้งหมดเป�นของลูกจ�าง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แม�ว�านายจ�างจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะต�องอาศัยความร�วมมือกันระหว�างนายจ�างกับลูกจ�าง เพราะเป�น
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจ�างมีสิทธิ์เลือกที่จะเป�นสมาชิกกองทุนหร�อไม�ก็ได�

• สร�างว�นัยการออมในระยะยาว
• ได�ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไว�สําหรับใช�จ�ายใน 
 วัยเกษียณ 
• ได�สิทธิลดหย�อนภาษี
• เหมือนได�ค�าจ�างเพ��มทุกเดือน
• เป�นหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทุพพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เป�นสวัสดิการให�กับลูกจ�าง 
• สร�างแรงจ�งใจให�ลูกจ�าง 
 ลดการลาออก 
• สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จ�ายกองทุนมาหักเป�น 
 ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท ไม�เกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผู�สูงอายุ 
• มีเง�นออมเข�าระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนต�อเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จ�ายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหย�อนภาษี
ได�   แต� ไม� เกินป�ละ 
10,000 บาท

 เพราะเป�าหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ คอื สร�างสขุในวัยเกษยีณให�กบัลกูจ�าง แต�ลกูจ�างอย�างเรา
จะสุขได�แค�ไหนต�องมา “สํารวจเง�นก�นถุง” กันก�อน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป�นว�ธีการออมท่ีถูกต�อง
ที่สุด คือ “เก็บก�อน ใช�ที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไว�เป�นเง�นออมในกองทุนเร�ยบร�อยแล�ว

  จํานวนเง�นแต�ละคนจะไม�เท�า
กัน เพราะข�้นอยู�กับหลายป�จจัย 
ได�แก� อายุป�จจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แม�ว�าเราจะมี “เง�นก�นถุง” สําหรับวัยเกษียณอยู�บ�างจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ แต�เง�นจํานวนน้ีก็
อาจจะยังไม�มากพอ ถ�าเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไว�ใช�ในวัยเกษียณ 
 ถ�าใครคํานวณออกมาแล�วเจอสถานการณ�แบบนี้ ขอแนะนําให�ใช� “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจ�างได�รบัการยกเว�นภาษ ีส�วนผลประโยชน�ของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชน�ของเง�นสมทบ จะต�องนาํไปคาํนวณ
เป�นรายได�เพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัส�วนเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ ให�กลบัมาอยู�ในสดัส�วนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว�

ปรบัน้าํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เท�ากัน 
แต�ผลตอบแทนเพ��ม
จาก 8% ต�อป� เป�น 
10% ต�อป� ทําให�เง�น
กองทุนเพ��มจาก 6.8 
ล�านบาท เป�น 9.87 
ล�านบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยต�อป�

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมส�วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 
15% ของเง�นได�และไม�เกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะได�รับยกเว�นไม�ต�องนําไปรวม
คํานวณเง�นได�เพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอย�าง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นก�นถุง

 ลูกจ�างจ�ายเง�น
เข�ากองทุน เร�ยกว�า 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากค�าจ�างทกุเดอืน 
ข�้นอยู�กับข�อบังคับ
กองทุนของแต�ละ
นายจ�าง 

 นายจ�างจ�าย
เง�นเข�ากองทนุ เร�ยก
ว�า “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
ค�าจ�าง โดยต�องไม�
น� อยกว� าอัตราที่
ลูกจ�างสะสม

  เทคนิคง� ายๆ ที่ จ ะทํา ให� เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ��มมากข�้น คือ การเพ��มอัตรา
การส�งเง�นสะสมให�เต็มสิทธิ์ที่ได�รับ 
 เพราะแค�ออมเพ��มเพ�ยงเดอืนละไม�กีร่�อยบาท 
ผลลัพธ�ที่ได�อาจจะเพ��มข�้นจนคาดไม�ถึงก็ได�

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให� เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ต�องการ และระดับความเสี่ยงที่�ยอมรับได� 
เพ�่อเพ��มโอกาสได�รับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชน�จากการลงทุน  แบ�งเป�น 
• ผลประโยชน�จากเง�นสะสม    • ผลประโยชน�จากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว�

TAX

 ในป�จจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดส�วนให�เหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกว�า แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให�
เราไม�ต�องคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดส�วนการลงทุนในแต�ละช�วงวัย
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บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอย�าง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไม�ออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป�

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป� 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ต�องนําเง�นที่ได�รับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได�

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ได�รับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได�
• แยกยื่นภาษี โดยหักค�า 
  ใช�จ�ายได�เท�ากับ 7,000 บาท

ตัวอย�าง ตัวอย�าง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไม�ต�องนําไปรวมกับเง�นได�อื่น
แต�จะไม�ได�รับสิทธิยกเว�น
อัตราภาษีเง�นได�สุทธิขั้นแรก 
(ป�จจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเท�าใด 
หักค�าใช�จ�ายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นได�บุคคลธรรมดา โดย
ไม�ได�รับยกเว�น 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเว�นภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นได�อื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจ�างและข�าราชการ    
ในฐานะลกูจ�าง ร�วมกนัเกบ็ออมไว�เป�นเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญให�ข�าราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถ�าอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดว�าจะได�รบัเมือ่เกษยีณอายุของ
เราดูบ�าง แนะนําให�เข�าไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเท�าไร พอใช�วยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหย�อนได�ตามที่จ�ายจร�ง แต�ไม�เกิน 10,000 บาท
 ส�วนที่เกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 15% ของค�าจ�าง 

      และ 490,000 บาท ได�รับยกเว�นภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป� 
และเป�นสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป�

2.  เม่ือกลยุทธ�การ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเส่ียง
ของผู�ลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดส�วนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลี่ยนแปลงจาก
การเ พ�� ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลค�าเง�น
ลงทุนในสินทรัพย�
แต�ละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบต�อเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะส�ง “ใบแจ�งยอดเง�น
ของสมาชิก” มาให�สมาชิกดูความคืบหน�าและตรวจสอบ
ความถูกต�องของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน�
ที่ได� 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจ�งยอดเง�น
ผ�านช�องทางออนไลน�ได�อีกด�วย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทุพพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ คอื สรางสขุในวัยเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลกูจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมท่ีถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ แตเง�นจํานวนน้ีก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย
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ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน
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หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลกูจาง รวมกนัเกบ็ออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษยีณอายุของ
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซึ่งถือ
เปนหนึ่งในสวัสดิการที่นายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทุพพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามที่
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ คอื สรางสขุในวัยเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลกูจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมท่ีถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ แตเง�นจํานวนน้ีก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรบัสดัสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลบัมาอยูในสดัสวนเดมิตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรบันาํหนกัเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดอืน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ที่สามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุที่ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย
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ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน
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หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลกูจาง รวมกนัเกบ็ออมไวเปนเง�นบาํเหนจ็หร�อบาํนาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษยีณอายุของ
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?



 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนท่ีนายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซ่ึงถือ
เปนหน่ึงในสวัสดิการท่ีนายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลูกจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมที่ถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรับสัดสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลับมาอยูในสัดสวนเดิมตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรับนาํหนักเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดือน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย
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ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลูกจาง รวมกันเก็บออมไวเปนเง�นบําเหน็จหร�อบํานาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษียณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนท่ีนายจ�างและลูกจ�างร�วมกันจัดตั้งข�้น และร�วมกัน
เก็บออมเง�นให�ลูกจ�างไว�ใช�หลังจากเกษียณอายุแล�ว ซ่ึงถือ
เป�นหน่ึงในสวัสดิการท่ีนายจ�างมีให�ลูกจ�าง เช�นเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจ�าง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจ�าง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชน�ที่เกิดข�้นทั้งหมดเป�นของลูกจ�าง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แม�ว�านายจ�างจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะต�องอาศัยความร�วมมือกันระหว�างนายจ�างกับลูกจ�าง เพราะเป�น
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจ�างมีสิทธิ์เลือกที่จะเป�นสมาชิกกองทุนหร�อไม�ก็ได�

• สร�างว�นัยการออมในระยะยาว
• ได�ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไว�สําหรับใช�จ�ายใน 
 วัยเกษียณ 
• ได�สิทธิลดหย�อนภาษี
• เหมือนได�ค�าจ�างเพ��มทุกเดือน
• เป�นหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เป�นสวัสดิการให�กับลูกจ�าง 
• สร�างแรงจ�งใจให�ลูกจ�าง 
 ลดการลาออก 
• สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จ�ายกองทุนมาหักเป�น 
 ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท ไม�เกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผู�สูงอายุ 
• มีเง�นออมเข�าระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนต�อเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จ�ายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหย�อนภาษี
ได�   แต� ไม� เกินป�ละ 
10,000 บาท

 เพราะเป�าหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สร�างสขุในวยัเกษยีณให�กบัลกูจ�าง แต�ลูกจ�างอย�างเรา
จะสุขได�แค�ไหนต�องมา “สํารวจเง�นก�นถุง” กันก�อน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป�นว�ธีการออมที่ถูกต�อง
ที่สุด คือ “เก็บก�อน ใช�ที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไว�เป�นเง�นออมในกองทุนเร�ยบร�อยแล�ว

  จํานวนเง�นแต�ละคนจะไม�เท�า
กัน เพราะข�้นอยู�กับหลายป�จจัย 
ได�แก� อายุป�จจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แม�ว�าเราจะมี “เง�นก�นถุง” สําหรับวัยเกษียณอยู�บ�างจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แต�เง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไม�มากพอ ถ�าเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไว�ใช�ในวัยเกษียณ 
 ถ�าใครคํานวณออกมาแล�วเจอสถานการณ�แบบนี้ ขอแนะนําให�ใช� “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจ�างได�รบัการยกเว�นภาษ ีส�วนผลประโยชน�ของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชน�ของเง�นสมทบ จะต�องนาํไปคาํนวณ
เป�นรายได�เพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรับสัดส�วนเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ ให�กลับมาอยู�ในสัดส�วนเดิมตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว�

ปรับนํ้าหนักเง�นลงทนุในสนิทรพัย�แต�ละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เท�ากัน 
แต�ผลตอบแทนเพ��ม
จาก 8% ต�อป� เป�น 
10% ต�อป� ทําให�เง�น
กองทุนเพ��มจาก 6.8 
ล�านบาท เป�น 9.87 
ล�านบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยต�อป�

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมส�วนที่เกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 
15% ของเง�นได�และไม�เกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะได�รับยกเว�นไม�ต�องนําไปรวม
คํานวณเง�นได�เพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอย�าง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นก�นถุง

 ลูกจ�างจ�ายเง�น
เข�ากองทุน เร�ยกว�า 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากค�าจ�างทกุเดือน 
ข�้นอยู�กับข�อบังคับ
กองทุนของแต�ละ
นายจ�าง 

 นายจ�างจ�าย
เง�นเข�ากองทนุ เร�ยก
ว�า “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
ค�าจ�าง โดยต�องไม�
น� อยกว� า อัตราที่
ลูกจ�างสะสม

  เทคนิคง� ายๆ ที่ จ ะทํา ให� เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ��มมากข�้น คือ การเพ��มอัตรา
การส�งเง�นสะสมให�เต็มสิทธิ์ที่ได�รับ 
 เพราะแค�ออมเพ��มเพ�ยงเดอืนละไม�กีร่�อยบาท 
ผลลัพธ�ที่ได�อาจจะเพ��มข�้นจนคาดไม�ถึงก็ได�

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให� เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ต�องการ และระดับความเสี่ยงที่�ยอมรับได� 
เพ�่อเพ��มโอกาสได�รับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชน�จากการลงทุน  แบ�งเป�น 
• ผลประโยชน�จากเง�นสะสม    • ผลประโยชน�จากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว�

TAX

 ในป�จจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดส�วนให�เหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกว�า แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให�
เราไม�ต�องคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดส�วนการลงทุนในแต�ละช�วงวัย
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บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอย�าง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไม�ออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน

เร��มต�นลงทุน
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หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

หุ�นสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป�

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป� 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ต�องนําเง�นที่ได�รับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได�

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ได�รับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได�
• แยกยื่นภาษี โดยหักค�า 
  ใช�จ�ายได�เท�ากับ 7,000 บาท

ตัวอย�าง ตัวอย�าง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไม�ต�องนําไปรวมกับเง�นได�อื่น
แต�จะไม�ได�รับสิทธิยกเว�น
อัตราภาษีเง�นได�สุทธิขั้นแรก 
(ป�จจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน�  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเท�าใด 
หักค�าใช�จ�ายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นได�บุคคลธรรมดา โดย
ไม�ได�รับยกเว�น 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเว�นภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นได�อื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจ�างและข�าราชการ    
ในฐานะลูกจ�าง ร�วมกันเก็บออมไว�เป�นเง�นบําเหน็จหร�อบํานาญให�ข�าราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถ�าอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดว�าจะได�รบัเมือ่เกษียณอายขุอง
เราดูบ�าง แนะนําให�เข�าไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเท�าไร พอใช�วยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหย�อนได�ตามที่จ�ายจร�ง แต�ไม�เกิน 10,000 บาท
 ส�วนที่เกิน 10,000 บาท แต�ไม�เกิน 15% ของค�าจ�าง 

      และ 490,000 บาท ได�รับยกเว�นภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป� 
และเป�นสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป�

2.  เม่ือกลยุทธ�การ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผู�ลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดส�วนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลี่ยนแปลงจาก
การเ พ�� ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลค�าเง�น
ลงทุนในสินทรัพย�
แต�ละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบต�อเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะส�ง “ใบแจ�งยอดเง�น
ของสมาชิก” มาให�สมาชิกดูความคืบหน�าและตรวจสอบ
ความถูกต�องของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน�
ที่ได� 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจ�งยอดเง�น
ผ�านช�องทางออนไลน�ได�อีกด�วย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนท่ีนายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซ่ึงถือ
เปนหน่ึงในสวัสดิการท่ีนายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลูกจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมที่ถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรับสัดสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลับมาอยูในสัดสวนเดิมตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรับนาํหนักเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดือน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย
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ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน
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หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลูกจาง รวมกันเก็บออมไวเปนเง�นบําเหน็จหร�อบํานาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษียณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?

 กองทุนสํ ารอง เลี้ ยงชีพ  (Prov ident  Fund)  คือ 
กองทุนท่ีนายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งข�้น และรวมกัน
เก็บออมเง�นใหลูกจางไวใชหลังจากเกษียณอายุแลว ซ่ึงถือ
เปนหน่ึงในสวัสดิการท่ีนายจางมีใหลูกจาง เชนเดียวกับ

B

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

 เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจาก เง�นสะสมของลูกจาง บวกกับ 
เง�นสมทบของนายจาง และบร�หารเง�นกองทุนโดยบร�ษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เง�นกองทุนและผลประโยชนที่เกิดข�้นทั้งหมดเปนของลูกจาง ตามเง�่อนไข
ของกองทุน แมวานายจางจะเลิกกิจการไปก็ตาม  

 การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะเปน
กองทุนภาคสมัครใจ และ ลูกจางมีสิทธิ์เลือกที่จะเปนสมาชิกกองทุนหร�อไมก็ได

• สรางว�นัยการออมในระยะยาว
• ไดผลตอบแทนจากการลงทุน 
• มีเง�นออมไวสําหรับใชจายใน 
 วัยเกษียณ 
• ไดสิทธิลดหยอนภาษี
• เหมือนไดคาจางเพ�่มทุกเดือน
• เปนหลักประกันครอบครัว กรณี 
 สมาชกิทพุพลภาพหร�อเสยีชวี�ต

• เปนสวัสดิการใหกับลูกจาง 
• สรางแรงจ�งใจใหลูกจาง 
 ลดการลาออก 
• สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบร�ษัท 
• นําเง�นที่จายกองทุนมาหักเปน 
 คาใชจายของบร�ษัท ไมเกิน
  15% 

•  รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 
 ในการดูแลผูสูงอายุ 
• มีเง�นออมเขาระบบตลาดเง�น 
 ตลาดทุนตอเนื่อง

   เง�นสะสมตามท่ี
จายจร�ง สามารถนํา
ไปหักลดหยอนภาษี
ได   แต ไม เกินปละ 
10,000 บาท

 เพราะเปาหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของกองทนุสาํรองเลีย้งชพี คอื สรางสขุในวยัเกษยีณใหกบัลกูจาง แตลูกจางอยางเรา
จะสุขไดแคไหนตองมา “สํารวจเง�นกนถุง” กันกอน

 การเก็บออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนว�ธีการออมที่ถูกตอง
ที่สุด คือ “เก็บกอน ใชที่หลัง” เพราะทันทีที่เง�นเดือนออก เง�นจํานวน
หนึ่งจะถูกหักออกไปเก็บไวเปนเง�นออมในกองทุนเร�ยบรอยแลว

  จํานวนเง�นแตละคนจะไมเทา
กัน เพราะข�้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก อายุปจจ�บัน อายุเกษียณ 
เง�นเดือน อัตราการข�้นของเง�น
เดือน อัตราเง�นสะสม อัตราเง�น
สมทบ และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน

 แมวาเราจะมี “เง�นกนถุง” สําหรับวัยเกษียณอยูบางจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเง�นจํานวนนี้ก็
อาจจะยังไมมากพอ ถาเทียบกับจํานวนเง�นที่ควรมีไวใชในวัยเกษียณ 
 ถาใครคํานวณออกมาแลวเจอสถานการณแบบนี้ ขอแนะนําใหใช “เทคนิคพ�เศษ” สําหรับการออมใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 เง�นสะสมของลกูจางไดรบัการยกเวนภาษ ีสวนผลประโยชนของเง�นสะสม + เง�นสมทบ + ผลประโยชนของเง�นสมทบ จะตองนาํไปคาํนวณ
เปนรายไดเพ�่อเสียภาษี โดยมีเง�่อนไขดังนี้

ปรับสัดสวนเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ ใหกลับมาอยูในสัดสวนเดิมตามนโยบายการลงทนุ 
(Employee’s Choice) ที่เราเคยเลือกไว

ปรับนาํหนักเง�นลงทนุในสนิทรพัยแตละประเภทของกองทนุ โดยเลอืกนโยบายการลงทนุ (Employee’s Choice) 
ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดหร�อระดับการยอมรับความเสี่ยงของเรา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ�่มคา ในชวงเวลา 30 ป (ลานบาท)*

ลูกจาง

นายจาง

สะสม

สมทบ

บร�หารเง�นลงทุน

อ อ ม เ ง� น เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท เทากัน 
แตผลตอบแทนเพ�่ม
จาก 8% ตอป เปน 
10% ตอป ทําใหเง�น
กองทุนเพ�่มจาก 6.8 
ลานบาท เปน 9.87 
ลานบาท

    ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

       2%    4%   6%   8% 10%

1,000 บาท    0.48  0.67 0.94 1.36 1.97

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

3,000 บาท    1.46  2.02 2.85 4.08 5.92

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

5,000 บาท    2.43  3.36 4.74 6.80 9.87

2,000 บาท    0.97  1.35 1.90 2.72 3.95

4,000 บาท    1.95  2.69 3.79 5.44 7.89

ตํ่า

ลูกจ�าง นายจ�าง ประเทศ

1        เง�นสะสมสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
15% ของเง�นไดและไมเกิน 490,000 บาท เมื่อรวม
กับกองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกัน
ชีว�ตแบบบํานาญจะไดรับยกเวนไมตองนําไปรวม
คํานวณเง�นไดเพ�่อเสียภาษี

2 

ตัวอยาง
 “เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ 
ตอนนี้อายุ 29 ป เง�นเดือน 30,000 บาท และ
คาดวาจะเพ�่มข�้นปละ 4% อัตราเง�นสะสม 5% 
อัตราเง�นสมทบ 5% ตอนนี้มีเง�นในกองทุนแลว 
200,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนปละ 
1.5%  เมื่อเกษียณที่อายุ 60 ป คาดวา “เฟ�รน”  
จะไดเง�นทั้งหมด 3,078,500 บาท

เง�นกนถุง

 ลูกจางจายเง�น
เขากองทุน เร�ยกวา 
“เง�นสะสม” โดยหัก 
ในอัตรา 2-15% 
จากคาจางทกุเดือน 
ข�้นอยูกับขอบังคับ
กองทุนของแตละ
นายจาง 

 นายจางจาย
เง�นเขากองทนุ เร�ยก
วา “เง�นสมทบ” ใน
อัตรา 2-15% ของ
คาจาง

  เทคนิคง ายๆ ที่ จ ะทํา ให เ ง�นออมเพ�่อ                     
วัยเกษียณของเราเพ�่มมากข�้น คือ การเพ�่มอัตรา
การสงเง�นสะสมใหเต็มสิทธิ์ที่ไดรับ 
 เพราะแคออมเพ�ม่เพ�ยงเดอืนละไมกีร่อยบาท 
ผลลัพธที่ไดอาจจะเพ�่มข�้นจนคาดไมถึงก็ได

 ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 
(Employee’s Choice)  ให เหมาะสมกับอายุ                         
ผลตอบแทนที่ตองการ และระดับความเสี่ยงที่่ยอมรับได 
เพ�่อเพ�่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข�้น

ผลประโยชนจากการลงทุน  แบงเปน 
• ผลประโยชนจากเง�นสะสม    • ผลประโยชนจากเง�นสมทบ 

เกิดจากบร�ษัทจัดการนําเง�นในกองทุนไปลงทุน ตามนโยบายที่กําหนดไว

TAX

 ในปจจ�บัน  มีนโยบายลงทุน
ท่ีสามารถปรับสัดสวนใหเหมาะ
กับอายุท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งเร�ยกวา แผนสมดุลตามอายุ 
(Target Date Retirement) ทําให
เราไมตองคอยกังวลเร�่องการปรับ
สัดสวนการลงทุนในแตละชวงวัย

0
40+ 520 2530 1510 3535 1015 3025 205 40+0

40

80

20

60

100

นํ้าหนักการลงทุน (%)

ตราสารตลาดเง�น

ตราสารหนี้

อายุเกษียณจํานวนปกอนเกษียณ จํานวนปหลังเกษียณ

บร�ษัทจัดการ

 

 

ตัวอยาง

ลาออกจากกองทุน 
โดยไมออกจากงาน

ลูกจ�าง เง�นสะสมที่จ�ายเข�ากองทุน
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หุนสามัญ
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ผ�านไป 1 ป�

ภาวะตลาดขาข�้น

ปรับสัดส�วน ใหม�

ภาวะตลาดขาลง

ลาออกจากงาน 
อายุงาน < 5 ป

ลาออกจากงาน อายุงาน ≥ 5 ป 

ไม�ได�รับสิทธิประโยชน�จากภาษี
ตองนําเง�นที่ไดรับจากกองทุน

ไปรวมคํานวณ เพ�่อเสียภาษีเง�นได

มีสิทธิเลือกนําเง�น ที่ไดรับ                   
จากกองทุนไป
• รวมคํานวณ 
  เพ�่อเสียภาษีเง�นได
• แยกยื่นภาษี โดยหักคา 
  ใชจายไดเทากับ 7,000 บาท

ตัวอยาง ตัวอยาง

หักค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ�น 
335,000 บาท7,000 x 10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000 / 2
" แยกยื่น "
ไมตองนําไปรวมกับเง�นไดอื่น
แตจะไมไดรับสิทธิยกเวน
อัตราภาษีเง�นไดสุทธิขั้นแรก 
(ปจจ�บัน 150,000 บาท)

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

เง�น PVD ที่ได�รับ
เง�นสะสม   = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000
เง�นสมทบ = 500,000
ผลประโยชน  =   50,000

ไม�ต�องนําไป
คํานวณภาษี

นําไปคํานวณภาษี

คูณ อายุงาน เหลือเทาใด 
หักคาใชจายอีก 50% 
(คํานวณภาษีตามอัตรา
เง�นไดบุคคลธรรมดา โดย
ไมไดรับยกเวน 150,000 
บาทแรก)

BB

ยกเวนภาษีเสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB 1,100,000 

BB BBเง�นไดอื่นๆ    +      600,000            

    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร? 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หร�อ กบข. ที่รัฐบาล ในฐานะนายจางและขาราชการ    
ในฐานะลูกจาง รวมกันเก็บออมไวเปนเง�นบําเหน็จหร�อบํานาญใหขาราชการเมือ่เกษยีณอายุ

 ถาอยากจะทดลองคาํนวณเง�นทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่เกษียณอายขุอง
เราดูบาง แนะนําใหเขาไปที่เคร�่องคํานวณทางการเง�นของ 
www.set.or.th/education และเลอืกเมน ู“ออมเทาไร พอใชวยัเกษยีณ”

หุน

 หักลดหยอนไดตามที่จายจร�ง แตไมเกิน 10,000 บาท
 สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง 

      และ 490,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี

เง�นที่ไดรับจากกองทุน (เฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชนเง�นสมทบ)

ได�รับยกเว�นภาษีทั้งจํานวน

เสียชีว�ต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ ≥ 55 ป 
และเปนสมาชกิกองทนุ ≥ 5 ป

2.  เม่ือกลยุทธการ
ลงทุนหร�อความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ยอมรับความเสี่ยง
ของผูลงทุนเปลี่ยน

1. เมื่อสัดสวนเง�น
ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น
เปลียนแปลงจาก
การเ พ�่ ม ข�้ น หร�อ
ลดลงของมูลคาเง�น
ลงทุนในสินทรัพย
แตละประเภท

ใครๆ ก็ไดรับประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รวมดวยชวยกันออม

เง�นสะสม+เง�นสมทบตอเดอืน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

B
 *คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

เทคนิคการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อออกจากกองทุน

จะมีเง�นเทาไร?…   เมื่อวันเกษียณ

จะมีเง�นพอใหเกษียณสุขไดไหม?

 ทุกๆ 6 เดือน บร�ษัทจัดการจะสง “ใบแจงยอดเง�น
ของสมาชิก” มาใหสมาชิกดูความคืบหนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเง�นสะสม เง�นสมทบ และผลประโยชน
ที่ได 
 นอกจากนี ้สมาชกิกองทนุสามารถดรูายงานแจงยอดเง�น
ผานชองทางออนไลนไดอีกดวย

ตอนนี้มีเง�นในกองทุนเทาไร?

สิทธิประโยชนทางภาษี

เลือกนโยบายการลงทุน
ใหเหมาะสมกับวัย

ออมใหเต็มสิทธิ์ เพ�่มผลตอบแทนผาน 
Employee’s Choice

ปรับสัดสวนของมูลคาเง�นลงทุนเมื่อใด?



ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.4   3.6   5.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.0

30,000 บาท   7.2 10.7 15.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.0

50,000 บาท 12.0 17.9 25.0

20,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.020,000 บาท   4.8   7.1 10.0

40,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.040,000 บาท   9.6 14.3 20.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหนี้รวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเลี้ยงดู  เพราะฉะนั้น 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดที่ตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ทั้งน้ีจะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดที่ตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *ปรบัดวยอตัราเง�นเฟอ 4%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน
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สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษียณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?

ยอดชําระหนี้     ÷   รายไดตอเดือน ×   100
รวมตอเดือน

เง�นออมตอเดือน   ÷  รายไดตอเดือน    ×    100

อายุปจจ�บัน 
– อายุเร�่มงาน

(เง�นไดตอปปจจ�บัน 
+เง�นไดตอปเม่ือ
เร�ม่ทํางาน) ÷ 2 

× × 1/3

สินทรัพย   -   หนี้สิน    =    บวก=> รวย

 ลบ => จน

รายได   ÷  รายจาย    >1 เทา => รอดแลวเรา

 < 1 เทา => ชักหนาไมถึงหลัง

 อัตราสวนการออม

 สภาพคลองพ�้นฐาน

  ความสามารถ
 ในการชําระหนี้สิน

 ความมั่งคั่งสุทธิ

 ความมั่งคั่งสุทธิ
 ที่เหมาะสม

เงินทอง
ต�องวางแผน

www.set.or.th/education

                                          จํานวนเง�นที่คาดว�าจะใช�หลังเกษียณ
  
  15 ป�  20 ป�  25 ป�

10,000 บาท   2.0   2.7   3.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.0

30,000 บาท   5.9   8.1 10.5

40,000 บาท   7.9 10.9 14.0

50,000 บาท   9.9 13.6 17.5

20,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.020,000 บาท   4.0   5.4   7.0

40,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.040,000 บาท   7.9 10.9 14.0HAPPY
RETIREMENT

เราควรมีความมั่งคั่งสุทธิไมตํ่า
กวาความมั่งคั่งสุทธิที่เหมาะสม

เราควรมีอัตราสวนการออม
ในแตละเดือน  ≥ 10%

เราควรมีสภาพคลอง 3-6 เทาของรายจาย
ในแตละเดือน สํารองไวใชในเวลาฉุกเฉิน  

ในแตละเดือนเราควรมีภาระใน
การผอนชําระหนี้รวมทุกประเภท  
< 50%

เง�นสด   +   เง�นฝาก    ÷    คาใชจาย

 อัตราสวน
 แสดงการอยูรอด

เพราะ…   เดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเองแหละ 
แนใจแคไหนวา ลูกหลานจะเลี้ยงดู  เพราะฉะนั้น 
อยาตั้งความหวัง เมื่อถึงวันนั้นจะไดไมผิดหวัง

สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน

เพราะ…   อีกตั้งนาน
กวาจะเกษียณ 
ไมเห็นตองร�บ
แตเชื่อเถอะวา วันและ
เวลาผานไปเร็วมาก 
กวาเราจะรูตัวอีกทีก็
ใกลเกษียณแลว และ
เม่ือถึงเวลาน้ันจะเร�ม่ตน
ออมก็ยากลําบาก

เพราะ…   อยูไมก่ีป
ก็คงไปสบายแลว
คนไทยสามารถมีอายุหลัง
เกษียณยืนยาวตอไปไดอีก 
20-30 ป แลวเราจะจัดการ
กับชวงวัยที่รายไดหดหาย 
แตรายจายไมเคยจากไปไหน
ไดอยางไร

ตัวอยาง
“เฟ�รน” มนุษยเง�นเดือน
ผูมีสุขหลังเกษียณ ตอนนี้
อายุ 29 ป ตั้งใจจะเกษียณ
ตอนอายุ 60 ป และคาดวา
อายุยืนถึง 80 ป 
คาดวา คาใชจายตอ
เดือนกอนเกษียณ
จะอยูที่ 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น
 เฟ�รน ควรมีเง�น ณ วันเกษียณ 
= [ ( 50,000 x 70% ) x12 ] x (80-60) 
= 420,000 x 20
= 8,400,000

อยางแรกที่เรา
ตองรู  คือ เรา
ควรเตร�ยมเง�น
ไ ว ม า ก น อ ย
แ ค ไ ห น  โ ด ย
คํานวณงายๆ 
ตามสมการนี้

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ 
= ค�าใช�จ�ายต�อป�หลงัเกษยีณ x จาํนวนป� ทีค่าดว�าจะ
   มีอายุอยู�หลังเกษียณ

 กองทุน RMF เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับการ
ลงทุนเพ�่อวัยเกษียณและยังชวยประหยัดภาษีไดดวย 
เพราะกําหนดใหเราออมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยลงทุนไดสูงสุด 15% ของเง�นไดที่ตองเสียภาษีและ
ไมเกนิ 500,000 บาทเมือ่รวมกบัเง�นสะสมกองทนุสาํรอง
เลี้ยงชีพ หร�อกองทุน กบข. และประกันชีว�ตแบบบํานาญ
ทั้งน้ีจะตองลงทุนไมนอยกวา 3% ของเง�นไดที่ตอง
เสียภาษี หร�อ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํากวา 
ไปจนอายุครบ 55 ป

 คือ กรมธรรมประกันชีว�ต
ที่จะทยอยจายผลประโยชนเปน
งวดๆ เหมือนเปนเง�นบํานาญ 
เมื่อผูทําประกัน อายุครบ 55 ป 
หร�อ 60 ป ข�้นอยูกับเง�่อนไขของ
กรมธรรม

• หุนของบร�ษัทที่ดี 
• ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวม 
• สินทรัพยทางเลือกอื่นๆ 
   เชน ทองคํา ETF 

 *คํานวณผลตอบแทน
แบบทบตนตอป
และปรับดวยอัตรา
ผลตอบแทนขั้นตํ่า
รวมอัตราเงินเฟอ 3%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 นอกจากนี้ แมวาจะ
เกษียณอายุแลว ก็ยัง
สามารถลงทุนตอได โดย
ขอคงเง�นไวทีก่องทนุ หร�อ 
จะขอทยอยรับเง�นเปน
งวดๆ  เพราะนี่คือ “เง�น
กอนสุดทาย” ในฐานะ
มนุษยเง�นเดือน

(ลานบาท)ค�าใช�จ�ายต�อเดอืน
หลังเกษียณ

เงินทอง
ต�องวางแผน
สร�างสุขวัยเกษียณ…  ด�วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอน
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สุขภาพการเง�นตอนนี้ ดีพอหร�อยัง?

มนุษยเง�นเดือนผูมีสุขหลังเกษียณ

ชีว�ตนี้ดีแนนอน ถาคาใชจายนอย
กวารายได และ สนิทรพัยมากกวา
หนี้สิน

 แมวาจะใชเทคนิคพ�เศษเพ�อ่เพ�ม่เง�นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังออมจนเต็มสิทธ์ิ และเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมแลว 
แตไมวาจะคํานวณ “เง�นที่จะไดรับจากกองทุน” สักกี่ครั้งก็ยังนอยกวา “จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ” 
 แตอยาเพ�ง่หมดหวังท่ีจะสรางสุขในวัยเกษียณ เพราะเรายังมีทางเลือกอ่ืนๆ  ข�น้อยูกับความถนัดและความชอบของแตละคน

ออมเพ�่มเพ�่อวัยเกษียณสุข

กองทุนรวม
เพ�่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ประกันชีว�ต
แบบบํานาญ

สินทรัพย
เพ�่อการลงทุนอื่นๆ

อายุขัย
เฉลี่ยคนไทย

70-75 
ป

75-80
ป

จํานวนเง�นที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ*

• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ตอเนื่องกับนายจางใหม
• ขอคงเง�น เอาไว ท่ีกองทุน
 เดิม (ตามเง�่อนไขของแตละ
 กองทุน)
• โอนเง�นในกองทุนไปลงทุน
  ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พ�่ อ ก า ร                                                                                                                                              
    เลี้ยงชีพ (RMF)

รูหร�อไม แมวา จะลาออกจาก
บร�ษทั โดยทีย่งัไมเกษียณอาย ุ
เราก็ ไมจําเปนตองเสียภาษี  
ถาเราเลือกที่จะ…  

คาใชจายตอปหลังเกษียณ  
= คาใชจายเดือนสุดทายกอนเกษียณ x 70% x 12 เดือน

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของเอกสาร นอกจากไดรับอนุญาต

ทําไมตองวางแผนการเง�นเพ�อ่วัยเกษียณ?


