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SCAN สมคัร SET Member เพื่อนํารายชื่อเข้าระบบลงทะเบียน

THANK YOU
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ข้อความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือข้อมลูใดๆ  
ที่ปรากฏในหลกัสตูรอบรม ถือเป็นลิขสิทธิ์
ของศนูยส์่งเสริมการพฒันาความร ู้ตลาดทนุ

ห้ามทาํซํา้ ดดัแปลง หรือเผยแพร่ส่วนหน่ึงส่วนใด
หรือท ัง้หมดในทกุรปูแบบ 

และห้ามอดัเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหว่างการบรรยาย 
หากผูใ้ดกระทาํการที่เข้าข่าย จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
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หวัข้อการบรรยาย

 เป้าหมายชีวิต พิชิตได้ด้วยแผนการเงิน

 วางแผน “ เกษียณสขุ”  : เร ื่องสาํคญั ไม่ทาํไม่ได้

 PVD เงินออมเพื่อเกษียณของมนุษยเ์งินเดือน

 บรรลเุป้าหมาย ด้วยวินัยการออมสม ํา่เสมอ
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• เป้าหมายในชวีติคณุ... คอือะไร
• 5 ขัน้ตอนสรา้ง Happy Money, Happy Retirement

เป้าหมายชีวิต พิชิตได้ด้วยแผนการเงิน
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สขุใจสขุกาย สขุเงิน

เป้าหมายชีวิตคณุ ...คืออะไร?

ทีม่าภาพ : Unsplash
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ทกุชว่งชวีติมเีป้าหมาย 
ทกุเป้าหมายต้องใช้เ งิน

ทาํงาน
แต่งงาน

มลีกู

งานกา้วหน้า เกษียณ
เรียนจบ เสยีชวีติ

ชวีติหลงัเกษยีณ
สะสมความ
ม ัง่ค ัง่

41 - 60 ปี
ระยะมัน่คง

61 ปี – เสยีชวีติ
ระยะใชจ้า่ย

22 – 40 ปี
ระยะสะสม

คาํถามคือ ... เราจะทาํอย่างไร ให้ม ีเงินพอใช้ในวนัเกษียณ?

ขอ้เทจ็จรงิ
วนัน้ี
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เปลี่ยนชีวิตให้ม ัน่คงได้ ด้วยความร ู้และวินัยทางการเงิน 

ค่าครองชีพสงู ใช้จ่ายเกินตวั เงินไม่พอใช้ 

ก่อให้เกิดปัญหาหน้ี 

ทีม่า : ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

ผลสาํรวจสถานภาพหน้ีครวัเร ือนปี 2560 สาเหตขุองการเป็นหน้ี

ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่....

มีหน้ี 
ไม่ม ีหน้ี

8.9%

91.1%

จํานวนหน้ีต่อครัวเรือน...
ปี 2558
284,004 บ.

ปี 2559
298,005 บ.

ปี 2560
299,266 บ.

5% 0.4%

32.4% การใชจ้า่ยทัว่ไป 

30.5% การซือ้ทรพัยส์นิ เชน่ บา้น รถ

16.6% การชาํระหน้ีเก่า

3.8%    การใชบ้ตัรเครดติ

16.7% อืน่ๆ เชน่ คา่รกัษาพยาบาล

• 42.4% เป็นหน้ีในระบบ
• 1.2% เป็นหน้ีนอกระบบ
• 56.4% เป็นหน้ีในระบบ
และนอกระบบ

ขอ้เทจ็จรงิ
วนัน้ี
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วางแผนต ัง้แต่วนันี้ ชีวิตปัจจบุนักด็ี ชีวิตในวยัเกษียณก  ็Happy 

หมดหน้ีมีออม

ลงทุนเพ่ิมค่า
วางแผนก่อนแก่

วางแผนใช้จ่าย

บริหารหน้ีสิน

วางแผนออมเงิน

วางแผนภาษี

วางแผนลงทนุ

วางแผนประกนั

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน
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5 ข ัน้ตอนสรา้ง Happy Money, Happy Retirement
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เป้าหมายที่ดีต้อง
เป็นไปตามหลกั SMART

กาํหนดเป้าหมาย

Measurable
วดัผลได้

Accountable
ทาํสาํเรจ็

Specific 
ชดัเจน

Time bound
มกีาํหนดเวลา

Realistic
บรรลุผลได้

• แยกระหวา่ง “ ส่ิงที่อยากได้”  (Wants) และ 
“จาํเป็นต้องมี”  (Needs) 

• เรียงลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย นําสิง่ที ่
“จาํเป็นตอ้งม”ี มากาํหนด   เป็นเป้าหมายก่อน

1
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ที่ เป้าหมาย จาํนวนเงิน
ที่ต้องการ (บาท)

1 ต้องการมีเงินใช้จ่าย 15,000 บาท/เดือน ไปอีก 20 ปีหลงัเกษียณ 
โดยมีระยะเวลาการออม 30 ปี 

4,000,000 *

2 ต้องการดาวน์บา้นใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า 300,000

3 ต้องการไปเที่ยวต่างประเทศในอีก 1 ปีข้างหน้า 100,000

4

5

6

7

รวมจาํนวนเงิน (บาท)

ระบเุป้าหมาย จาํนวนเงินที่ต้องการ  
ฝึกปฏิบตัิ

* ดจูาํนวนเงนิทีต่อ้งการเพือ่ใชช้วีติในวยัเกษยีณไดจ้ากสไลดห์น้า 31 (จาํนวนเงนิโดยประมาณ)
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สาํรวจตนเอง
ตรวจสอบเบือ้งต้น... คณุอยู่รอดหรือยงั…???

2

> 1 อยู่รอดได้ด้วยตนเอง> 1 อยู่รอดได้ด้วยตนเอง รายจ่าย

รายได้จาก
การทาํงาน +

รายได้จาก
สินทรพัย ์

รายจ่าย

รายได้จาก
สินทรพัย ์

อตัราส่วนอยู่รอด (Survival Ratio) 

อตัราส่วนม ัง่ค ัง่ (Wealth Ratio)

> 1  มีอิสรภาพทางการเงิน> 1  มีอิสรภาพทางการเงิน
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งบดลุส่วนบคุคล 

งบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายส่วนบคุคล

ตรวจสอบสขุภาพการเงินด้วยงบการเงินส่วนบคุคล

ตรวจสอบฐานะทางการเงินว่า “ม ัง่ค ัง่”  
แค่ไหน มีสินทรพัยห์รือหน้ีสินมากกว่ากนั

ตรวจสอบที่มาของรายได้และนิสยัใช้จ่าย 
เพื่อสืบหา “ตวัปัญหาทางการเงิน”

เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวม ทศันคติ พฤติกรรม และสถานะทางการเงิน ของตนเอง



15ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved.

ความม ัง่ค ัง่สทุธิ   =    สินทรพัย ์ -  หน้ีสิน

หน้ีสินน้อยสินทรพัยส์่วนใหญ่
ปลอดภาระผกูพนั

ความม ัง่ค ัง่สงู
ฐานะการเงินเข้มแขง็

วดัฐานะการเงินหรือความม ัง่ค ัง่ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
งบดลุส่วนบคุคลงบดลุส่วนบคุคล
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สินทรพัย  ์(Asset)
สินทรพัยส์ภาพคล่อง (1)
  เงนิสด 1,000 บาท
  เงนิฝาก 10,000 บาท
สินทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (2)
  สลากออมทรพัย์ / หุน้กู้ / พนัธบตัรหุน้สามญั 0 บาท
  กองทนุสาํรองเลีย้งชพี / กองทนุรวมอืน่ๆ............... 150,000 บาท
  หุน้สหกรณ์ / หุน้ 0 บาท
  มลูคา่เงนิสดกรมธรรมป์ระกนัชวีติ

(แบบสะสมทรพัย์ / แบบบาํนาญ) 24,000 บาท

  อสงัหารมิทรพัย ์(เพือ่ขาย/ใหเ้ชา่) 0 บาท
  อืน่ๆ โปรดระบุ................................. 0 บาท
สินทรพัยใ์ช้ส่วนตวั (3)
รถยนต์ / รถจกัรยานยนต์ 35,000 บาท
บา้นทีพ่กัอาศยั 1,400,000 บาท
เครือ่งประดบั / ของมคีา่ / ของสะสม...................... 20,000 บาท
อืน่ๆ โปรดระบุ................................. 20,000 บาท

สินทรพัยร์วม (4) = (1)+(2)+(3) บาท

รวม 11,000 บ.

รวม 174,000 บ.

รวม 1,475,000 บ.

ทองรปูพรรณ
ของใช้ในบา้น

1,660,000

หน้ีสิน (Debt)
หน้ีระยะส ัน้ ไม่เกิน 1 ปี (5)
  หน้ีนอกระบบ 0 บาท
  หน้ีบตัรเครดติ / บตัรกดเงนิสด (จา่ยขัน้ตํ่า) 30,000 บาท
  หน้ีเงนิกูร้ะยะสัน้อืน่ๆ.................................... 20,000 บาท
หน้ีระยะยาว 1 ปีขึน้ไป (6)
  หน้ีเงนิกูส้หกรณ์ 0 บาท
  หน้ีเงนิกูซ้ือ้บา้น 1,150,000 บาท
  หน้ีเงนิกูซ้ือ้รถ 0 บาท
  หน้ีเงนิกูร้ะยะยาวอืน่ๆ................................. 50,000 บาท
  หน้ีสินรวม (7) = (5)+(6) ……….. บาท

ความม ัง่ค ัง่สทุธิ (Net worth)
  สินทรพัยร์วม ……….. บาท
  หกั หน้ีสินรวม ……….. บาท
  ความม ัง่ค ัง่สทุธิ (8) = (4) – (7) ……….. บาท

รวม 50,000 บ.

รวม 1,200,000 บ.
หน้ีเงินก ู้ซื้อสินค้า (ผอ่น 0%)

ยืมเงินเพื่อน  (ยงัไมไ่ดช้าํระ)

1,250,000

1,660,000
1,250,000

410,000

งบดลุส่วนบคุคล วนัที่ XX
ตวัอย่าง

ทรพัยสิ์นเยอะ หน้ีสินน้อย รวยแน่นอน!!!

กบข.
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เงินสดคงเหลือสทุธิ   =    รายได้  -  ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายน้อย
มีรายได้

จากหลายช่องทาง
เงินสดคงเหลือมาก

มีพฤติกรรมการใช้จ่ายดี
สามารถออม / ลงทนุเพ่ิมได้

วดัพฤติกรรมการใช้จ่าย และคาดการณ์การใช้จ่ายในอนาคต
งบรายได้และค่าใช้จ่ายงบรายได้และค่าใช้จ่าย

ทีม่าภาพ : Flaticon
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รายได้ รายเดือน (บาท)

รายไดจ้ากการทาํงาน (เงนิเดอืน / โอท ีฯลฯ ) 30,000

รายไดจ้ากการลงทนุ (ดอกเบีย้ / เงนิปันผล / คา่เชา่ / ฯลฯ) 0

รายไดอ้ืน่ๆ โปรดระบุ................................... 0

รวมรายได้ (1) 30,000

ค่าใช้จ่าย รายเดือน (บาท

ค่าใช้จ่ายด้านการออมและลงทนุ

  สวสัดกิารบรษิทั (ประกนัสงัคม / PVD / กบข. ฯลฯ)........ 900
  แหลง่ออมอืน่ๆ โปรดระบุ......................................... 0
ค่าใช้จ่ายคงที่
  คา่ผอ่นชาํระหน้ีระยะสัน้ โปรดระบุ........................... 5,000
  คา่ผอ่นชาํระหน้ีระยะยาว โปรดระบุ......................... 7,500
  คา่เบีย้ประกนัชวีติและสขุภาพ 0
  อืน่ๆ โปรดระบุ............................................... 0

ค่าใช้จ่าย (ต่อ) รายเดือน (บาท

ค่าใช้จ่ายผนัแปร

  คา่อาหาร / เครือ่งดืม่ 5,500

  คา่เสือ้ผา้ / เครือ่งสาํอาง 1,000

  คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ภายในบา้น 500

  คา่น้ําประปา / คา่ไฟฟ้า 1,200

คา่โทรศพัท ์/ อนิเตอรเ์น็ต 600

คา่ซ่อมแซม / ปรบัปรงุบา้น 100

  คา่รกัษาพยาบาล / คา่ดแูลสขุภาพ / อาหารเสรมิ 100

  คา่เดนิทาง / คา่บาํรงุรกัษารถ ฯลฯ 800
  คา่เลีย้งดคูรอบครวั / บุพการี 5,000
  คา่พกัผอ่นหยอ่นใจ (สงัสรรค ์ดหูนงั ฟังเพลง) 1,000
  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ โปรดระบุ................................ 500
รวมค่าใช้จ่าย (2)
เงินเหลือ หรือ เงินขาด (3) = (1) – (2)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจาํเดือน พฤษภาคม 2561
ตวัอย่าง

ค่าทาํบญุ ค่าใส่ซอง 

รวม 900 บ.

รวม 12,500 บ.

รวม 16,300 บ.

29,700
+300

หน้ีเงินก ู้ซื้อสินค้า  + หน้ีบตัรเครดิต

กบข. 3%

ค่าผอ่นบา้น
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ฝึกปฏิบตัิ : ทดลอง...
• สาํรวจฐานะการเงิน (ทรพัยสิ์นและหน้ีสิน)
• จดบนัทึกรายได้ค่าใช้จ่าย

เครื่องมือ : งบการเงินส่วนบคุคล (Excel)
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คณุจะเติมนํ้าใส่ต ุ่มก่อน (รายได้)
 

จะอดุรรู ัว่ต ุ่มก่อน? (ค่าใช้จ่าย) 

ร ูฐ้านะทางการเงิน
และการใช้จ่าย
ของตนเองแล้ว... 

รายได้เสริมรายได้หลกั

หวย

ค่าเทอมลกู
อาหาร 

ดอกเบีย้
เงินก ู้

เหล้า / บหุรี่ ค ่าผอ่นบา้น / ผอ่นรถ

ตุ่มชวีติ

ค่าเดินทาง
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คนส่วนใหญ่มกัเล ือกที่จะ “ลดรายจ่าย” มากกว่า “ เพ่ิมรายได้”  เพราะทาํได้ง่ายกว่า
ดงันัน้  การวางแผนใช้จ่ายและบริหารหน้ีสิน จึงเป็นพืน้ฐานสาํคญัในการวางแผนการเงิน

วางแผนใช้จ่ายดี...เป็นเศรษฐีแน่นอน

รายได้

รายจ่าย

เงินขาด

-
เพ่ิมรายได้

 ลดรายจ่าย

รายได้

รายจ่าย

เงินเกิน

-
รายได้
รายจ่าย

เงินเกิน

-
รายได้

รายจ่าย

เงินเกิน

-

ควบคมุใจกาย ให้ม ีเงินเหลือ สร้างสินทรพัย  ์มุ่งส ู่อิสรภาพทางการเงิน

ขยนัทาํงานเพื่อเพ่ิมรายได้
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เมือ่กาํหนดเป้าหมายและสาํรวจสถานะการเงนิของตนเองเรยีบรอ้ยแลว้ คณุตอ้ง
เขียนแผนการเงิน พร้อมระบวิุธีที่จะทาํให้บรรลเุป้าหมายอย่างชดัเจน เชน่

จดัทาํแผนการเงิน

ถ้าอยากได้แค่ 4 ล้านบาท
ต้องออมเดือนละกี่บาท 

มีเงิน 4 ล้านบาท * เพื่อใช้จ่าย 15,000 บาท/เดือน ไปอีก 20 ปีหลงัเกษียณ 

 ฝากเงิน (เฉลีย่ 1% ต่อปี)

เป้าหมายเกษียณ

 ลงทุน (เฉลีย่ 5% ต่อปี)

ระยะเวลาออม/ลงทุน

 ลงทุน (เฉลีย่ 10% ต่อปี)

30 ปี

ทางเล ือกการออม/ลงทุน

 ลงทุน (เฉลีย่ 3% ต่อปี)

ออมเดือนละ 11,111 บาท
ในอีก 30 ปีข้างหน้า 
จะกลายเป็นกี่บาท **

4.6 ล้านบาท

8.9 ล้านบาท
21.9 ล้านบาท

6.3 ล้านบาท
9,583 บาท

5,017 บาท
2,026 บาท

7,006 บาท

 หยอดกระปกุ 4.0 ล้านบาท 11,111 บาท

** คาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ต่อปี
* จาํนวณเงินที่ต้องมี ณ วยัเกษียณ กาํหนดใหถ้อนเงนิทกุๆ ตน้ปี โดยคาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ต่อปี 

ปรบัคา่ดว้ยอตัราผลตอบแทนหลงัเกษยีณ 1.73% (เงนิฝากประจาํเฉลีย่ปี 2550 - 2560) หลงัหกัอตัราเงนิเฟ้อ 3%

3
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ฝึกปฏิบตัิ : 
สรา้งแผนการเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ  

เครื่องมือ : คาํนวณเงินที่ต ้องออมเพื่อเป้าหมาย (Excel)
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ต ัง้เป้า ต ัง้ใจ มีวินัย

บรรลเุป้าหมาย

 มเีงนิ 4,000,000 บาท 
เพือ่ใชต้อนเกษยีณอายุ
ในอกี 20 ปีขา้งหน้า

 มเีงนิ 300,000 บาท 
เพือ่ดาวน์บา้นใหมใ่นอกี 
5 ปีขา้งหน้า

 มเีงนิ 100,000 บาท 
เพือ่ไปเทีย่วในปีหน้า

ปฏิบตัิตามแผนที่วางแผนไว้
4

แผนการเงิน
คอื เขม็ทศินําทาง
สูเ่สน้ชยัทางการเงนิ
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หมัน่ทบทวนและปรบัปรงุแผนการเงนิ
การลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อย
ทุก 6 เดือน เพือ่ใหแ้ผนสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัและความเป็นจรงิ
มากทีส่ดุ

ทบทวนและปรบัปรงุแผนอย่างสม ํา่เสมอ
5
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• ทาํไมตอ้งวางแผนเกษยีณ

• เกษยีณสขุ ดว้ย Retirement Planning

วางแผน “ เกษียณสขุ”  : เร ื่องสาํคญั ไม่ทาํไม่ได้
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คณุทราบหรือไม่...
ประเทศไทยกาํลงัเข้าส ู่

สงัคมผ ูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ (Aged Society)

ทาํไมต้องวางแผนเกษียณ
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“คนไทยอายุยืนขึ้น ”

ทีม่า : ผลสาํรวจจากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ปี 2560

ปี 2564 ประเทศไทยจะมีผ ูส้งูอายถุึง 20% 
หรือประมาณ 13 ล้านคน

กลายเป็น “สงัคมผ ูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์”

83.5 ปีอายเุฉลี่ย 80.5 ปี 
ผูห้ญิง

ขอ้เทจ็จรงิวนัน้ี

ผูช้าย

“ผู้ส ูงอายุส่วนใหญ่ยงัต้อง
พึ่งพารายได้หลกัจากคนอื่น ”

ทีม่า : สศช. (ขอ้มลู ณ ปี 2558)

ผูส้งูอายทุี่ม ี
เงินออม

เป็นรายได้หลกั
มีเพียง 3.9%

คนไทยควรมเีงนิหลงัเกษยีณขัน้ตํ่า 3,994,233บาท 
(เพือ่ใชเ้งนิวนัละ 500 บาท หรอืเดอืนละ 15,000 บาท ไปอกี 20 ปี)

คาํนวณโดยปรบัดว้ยอตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่า 1.90% (เงนิฝากประจาํ 1 ปี ตัง้แตปี่ 2546 - 2561) รวมอตัราเงนิเฟ้อ 3% แลว้
 ซึง่คา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท/เดอืน ณ วนัน้ี จะมมีลูคา่เพิม่เป็น 27,092 บาท ในอกี 20 ปีขา้งหน้า (จากอตัราเงนิเฟ้อ 3%)
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วางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณ... ส่ิงที่ต ้องทาํตลอดชีวิต
ระยะเวลาทาํงานหาเงิน

หรือ 456 เดือน
38 ปี

ระยะเวลาใช้เงินในวยัเกษียณ

หรือ 240 เดือน
20 ปี

คาํถามที่ต ้องคิดและส่ิงที่ต ้องทาํก่อนเกษียณคาํถามที่ต ้องคิดและส่ิงที่ต ้องทาํก่อนเกษียณ คาํถามที่ต ้องคิดและส่ิงที่ต ้องทาํหลงัเกษียณคาํถามที่ต ้องคิดและส่ิงที่ต ้องทาํหลงัเกษียณ60 ปี

เกษียณอายุ

• ต้องการที่จะเกษียณอายเุมื่อใด
• ต้องการเงินทนุเท่าใดสาํหรบัใช้จ่ายหลงัเกษียณ
• มีแหล่งเงินทนุใดบา้งที่สามารถนําไปใช้หลงัเกษียณ
• ต้องออมเงินเท่าใดจึงจะพอใช้หลงัเกษียณ
• ต้องนําเงินออมเพื่อเกษียณไปลงทนุอย่างไร
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามที่ต้องการ

• จะวางแผนใช้จ่ายอย่างไร ให้ม ีเงินใช้
ไปตลอดชีวิต

• จะนําเงินออมเพื่อเกษียณที่เกบ็มาท ัง้ชีวิต
ไปลงทนุอย่างไร ให้ได้ผลตอบแทนตามที่
ต้องการ แต่ความเสี่ยงต ํา่

YOU ARE 
HERE !
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คาํนวณหาเงิน 3 ส่วน ...

เงินที่ต ้องใช้
ในวยัเกษียณ 

ต้องใช้เท่าไหร่?

เงินออมที่ม ี
เพื่อวยัเกษียณ
จากแหล่งต่างๆ

มีแล ้วเท่าไหร่?

เงินที่ต ้องออมเพ่ิม
เพื่อวยัเกษียณ 

ขาดเหลือ
เท่าไหร่?

1
2

3

ทีม่าภาพ : Freepik

เกษียณสขุด้วย Retirement Planning
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หมายเหตุ : วธิน้ีีเป็นการคาํนวณจาํนวนเงนิทีค่ณุตอ้งใชโ้ดยประมาณ ก่อนปรบัคา่ดว้ยอตัราเงนิเฟ้อ

= X

คาํนวณจาก...

จาํนวนเงิน
ที่ควรจะมี

ณ วนัเกษยีณอายุ

ของรายได้
หรอืค่าใช้จ่าย
ก่อนเกษยีณ
x 12 เดอืน

จาํนวนปี
ทีค่าดวา่จะใชช้วีติ
อยูห่ลงัเกษยีณ

70%

เงินที่ต ้องใช้ในวยัเกษียณ1
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ค ่าใช้จ ่าย
ต ่อเด ือน

หลงัเกษียณ 10 15 20 25 30
5,000 630,001 971,295 1,331,411 1,711,389 2,112,323

10,000 1,260,003 1,942,589 2,662,822 3,422,778 4,224,647

15,000 1,890,004 2,913,884 3,994,233 5,134,167 6,336,970

20,000 2,520,005 3,885,179 5,325,644 6,845,556 8,449,294

25,000 3,150,006 4,856,473 6,657,056 8,556,945 10,561,617

30,000 3,780,008 5,827,768 7,988,467 10,268,333 12,673,940

35,000 4,410,009 6,799,062 9,319,878 11,979,722 14,786,264

40,000 5,040,010 7,770,357 10,651,289 13,691,111 16,898,587

45,000 5,670,012 8,741,652 11,982,700 15,402,500 19,010,911

50,000 6,300,013 9,712,946 13,314,111 17,113,889 21,123,234

จาํนวนปีหลงัเกษียณ (ปี)

จาํนวนเงินที่ต ้องมี ณ วนัเกษียณ (บาท)**

ข้อมลูประกอบการต ัง้เป้าหมายเกษียณ
ควรประเมินจากเป้าหมายและไลฟสไตลท์ี่
ออกแบบไว้ให้ครอบคลมุ 5 เร ื่อง ดงันี้

  
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาํรงชีวิต

ค่ารกัษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายเพื่อความสขุ

 มีมรดกให้ลกูหลาน

การบริจาคให้สงัคม

* ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลงัเกษียณ ยงัไมไ่ดป้รบัดว้ยอตัราเงนิเฟ้อ
** จาํนวณเงินที่ต้องมี ณ วยัเกษียณ กาํหนดใหถ้อนเงนิทกุๆ ตน้ปี 

โดยคาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ต่อปี ปรบัคา่ดว้ยอตัราผลตอบแทน
หลงัเกษยีณ 1.90% (เงนิฝากประจาํเฉลีย่ปี 2546 - 2561) หลงัหกัอตัรา
เงนิเฟ้อ 3%
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กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

เงินชดเชยตามกฎหมาย

ประกนัชวีติแบบเงินได้ประจาํ

การออมในรปูของสินทรพัยอ์ ื่น

กองทนุประกนัสงัคม

กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ (PVD)

กองทนุการออมแห่งชาติ

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

เงินออมที่ม ีเพื่อวยัเกษียณจากแหล่งต่างๆ2
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มาตรา 39
• ผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจ
• เคยเป็นลกูจา้ง แตล่าออก 
แลว้สง่ประกนัสงัคมตอ่เอง

• ไมเ่ป็นผูท้พุพลภาพ
• สง่เงนิสมทบมาแลว้ไมน้่อย
กวา่ 12 เดอืนและออกจาก
งานไมเ่กนิ 6 เดอืน

มาตรา 33
• ผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นลกูจา้ง
• ถกูบงัคบัใหส้ง่เงนิสมทบ
ตามกฎหมาย

• เป็นกองทุนภาคบงัคบั
• จดัต ัง้ขึน้เพื่อสร้างสวสัดิการพืน้ฐาน

และความม ัน่คงในการดาํรงชีวิตให้
แก่ลกูจ้างที่ม ีรายได้

• กาํหนดผลประโยชน์ทดแทนไว้แน่นอน

กองทนุประกนัสงัคม 
(Social Security Fund : SSO)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ลดหยอ่นภาษไีดต้ามที่จ่ายจริง 
แต่ไม ่เกิน 9,000 บาท

* คดิจากฐานคา่จา้งขัน้ตํ่า 1,650 บ. สงูสดุ 15,000 บ.
** คดิจากฐานเงนิ 4,800 บ. เทา่กนัทุกคน หรอืเดอืนละ 432 บ.

อตัราเงินสมทบ 
(ร้อยละของค่าจ้าง*)

ลกูจ้าง นายจ้าง รฐับาล

5% 5% 2.75%

อตัราเงินสมทบ 
(ร้อยละของฐานเงิน**)

จ่ายเอง รฐับาล

9% 2.5 %

ผูป้ระกนัตน : จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุฯ 
เพื่อสร้างสวสัดิการพืน้ฐานให้ชีวิต

มาตรา 40
• ผูป้ระกนัตนนอกระบบ
• อาย ุ15 - 60 ปีบรบิรูณ์
• ไมเ่ป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 

33 และมาตรา 39
• บุคคลพกิารทีส่ามารถรบัรูส้ทิธิ
ประกนัสงัคม สามารถทาํได้

อตัราเงินสมทบ 
รวม

ทางเลือก จ่ายเอง รฐับาล

1 70 บ. 30 บ. 100 บ.

2 100 บ. 50 บ. 150 บ.

3 300 บ. 150 บ. 450 บ.

ทีม่าภาพ : Flaticon
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การค ุ้มครอง ผ ูป้ระกนัตน
มาตรา 33 (7 กรณี)

ผูป้ระกนัตน
มาตรา 39 (6 กรณี)

ผูป้ระกนัตนมาตรา 40*

ทางเล ือกที่ 1
(3 กรณี)

ทางเล ือกที่ 2
(4 กรณี)

ทางเล ือกที่ 3
(5 กรณี)

 1. กรณีเจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย   
(เงนิทดแทนรายได)้


(เงนิทดแทนรายได)้


(เงนิทดแทนรายได)้

2. กรณีคลอดบตุร  

3. กรณีทุพพลภาพ     

4. กรณีเสียชีวิต     

5. กรณีสงเคราะหบ์ตุร   

6. กรณีชราภาพ   
(บาํเหน็จ)


(บาํเหน็จ)

7. กรณีว่างงาน 

* ม.40 กรณเีจบ็ป่วย ประกนัสงัคมไมไ่ดคุ้ม้ครองเรือ่งคา่รกัษาพยาบาล (เพราะใชส้ทิธ ิสปสช. อยูแ่ลว้) 
แต่ใหเ้ป็นเงนิทดแทนรายไดแ้ทน ทีม่าขอ้มลู : กองทุนประกนัสงัคม www.sso.go.th

ภาพรวมสิทธิประโยชน์ค ุ้มครองจากกองทุนประกนัสงัคม
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เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสดุท้าย x {20% + [(จาํนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ - 180 เดือน) x 1.5%]}
                                                      12

เงื่อนไขและประโยชน์ทดแทน กรณีบาํนาญชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• จา่ยเงนิสมทบไมน้่อยกวา่ 180 เดอืน (15 ปี)
ไมว่า่ 180 เดอืนนัน้จะตดิต่อกนัหรอืไมก่ต็าม

• อายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 
• ความเป็นผูป้ระกนัตนสิน้สดุลง

หมายเหต ุ : คา่จา้งทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณเงนิสมทบ 
•ม.33 คดิจากฐานคา่จา้งขัน้ตํ่า 1,650 บ. สงูสดุ 15,000 บ.
•ม.39 คดิจากฐานคา่จา้ง 4,800 บ. เทา่กนัทุกคน

จะได้รบัเงินบาํนาญรายเดือน
= 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสดุท้าย *

จ่ายเงินสมทบ > 180 เดือนขึน้ไป

จาํนวนเดือนที่
จ่ายเงินสมทบ
จาํนวนเดือนที่
จ่ายเงินสมทบ

จาํนวณเงินบาํนาญที่ได้รบัต่อเดือน

ได้รบั

เงินบาํนาญชราภาพเพ่ิมขึน้อีก 1.5% 
ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน 

เช่น จ่ายเงินสมทบ 192 เดือน 
จะได้รบัเงินบาํนาญ 21.5% ต่อเดือน

192

180

> 180
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ตวัอย่าง เงินบาํนาญรายเดือนที่จะได้รบั (ม. 33)

ระยะเวลา 
ที่จ่ายเงินสมทบ (ปี)

เงินบาํนาญที่ได้รบั

ร้อยละของค่าจ้างเดือนสดุท้าย
(คิดที่เพดานสงูสดุ 15,000 บาท) จาํนวนเงิน (บาท/เดือน)

15 20 3,000

20 27.5 4,125

25 35 5,250

30 42.5 6,375

35 50 7,500
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หมายเหต ุ :
คา่จา้งทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณเงนิสมทบ 
•ม.33 คดิจากฐานคา่จา้งขัน้ตํ่า 1,650 บ. สงูสดุ 15,000 บ.
•ม.39 คดิจากฐานคา่จา้ง 4,800 บ. เทา่กนัทุกคน

จ่ายเงินสมทบ < 12 เดือน ได้รบัเฉพาะ
เงินสมทบที่ผ ูป้ระกนัตนจ่ายเข้ากองทนุ

เงินสมทบของผ ูป้ระกนัตน 
+ เงินสบทบของนายจ้าง 
+ ผลประโยชน์ตอบแทน 

ในกรณีผูร้บัเงินบาํนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 
60 เดือน นับตัง้แต่เดือนทีมี่สิทธิได้รบัเงินบาํนาญชราภาพ 
จะไดร้บัเงนิบาํเหน็จชราภาพ 10 เท่า ของเงนิบาํนาญชราภาพ

รายเดอืนทีไ่ดร้บัคราวสดุทา้ยกอ่นถงึแก่ความตาย

เงื่อนไขและประโยชน์ทดแทน กรณีบาํเหน็จชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• จา่ยเงนิสมทบไมค่รบ 180 เดอืน (15 ปี)
• อายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 
หรอืเป็นผูท้พุพลภาพ หรอืถงึแก่ความตาย

• ความเป็นผูป้ระกนัตนสิน้สดุลง
ได้รบั

จ่ายเงินสมทบต ัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป 
แต่ไม่ถึง 180 เดือน

< 12

< 180

จาํนวนเดือนที่
จ่ายเงินสมทบ
จาํนวนเดือนที่
จ่ายเงินสมทบ
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• เป็นกองทุนภาคบงัคบั
• จดัต ัง้ขึน้เพื่อเป็นหลกัประกนัในการดาํเนินชีวิต

ให้แก่ข้าราชการเมื่อออกจากงาน
• ผลประโยชน์ทดแทนขึน้อยู่กบัอตัราเงินสะสม 

เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิด

กองทนุบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 
(Government Pension Fund : GPF)

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• เป็นขา้ราชการทีเ่ป็นสมาชกิ กบข. 
• นําสง่เงนิสะสมเขา้กองทนุ 3% ของเงนิเดอืนสมาชกิ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ลดหยอ่นภาษตีามที่จ่ายจริง แต่ไม ่เกิน 500,000 บาท

สมาชิก กบข.
เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพ่ิม

เงินที่สมาชิกจ่ายสะสม
ทกุเดือน ในอตัรา 3% 

ของเงินเดือน

เงินที่สมาชิกสมคัรใจ
สะสมเพ่ิมจากเดิม
ในอตัรา 1 – 12% 
ของเงินเดือน

เงินสมทบ เงินชดเชย* เงินประเดิม *

เงินที่รฐัจ่ายให้สมาชิก กบข. 
ที่สะสมเงินเข้ากองทนุฯ 
ทกุเดือน ในอตัรา 3%

 ของเงินเดือน

เงินที่รฐัจ่ายให้สมาชิกทกุเดือน 
ในอตัรา 2% ของเงินเดือน

เพื่อชดเชยเงินบาํนาญที่ลดลง

เงินที่รฐัจ่ายให้เฉพาะสมาชิก กบข. ที่เป็น
ข้าราชการก่อน 27 มี.ค. 40 โดยนําส่งเป็น
เงินก้อนเมื่อแรกเข้ากองทนุฯ คร ัง้เดียว
เท่านัน้ เพื่อชดเชยเงินบาํนาญที่ลดลง

ภาครฐั
สมาชิกออมเท่าใด? ภาครฐัสมทบให้เท่าใด?

*สมาชกิ กบข. จะมสีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยและเงนิประเดมิต่อเมือ่สิน้สุดสมาชกิภาพและเลอืกรบับาํนาญเทา่นัน้ทีม่า : กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ www.gfp.or.th 
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เงิน กบข. ที่สมาชิกจะได้รบัเม ื่อสิ้นสดุสมาชิกภาพ
ด้วยเหต  ุเกษียณ / สงูอาย  ุ/ ทพุพลภาพ / ทดแทน

สิทธิประโยชน์จะได้รบั
ตามอายรุาชการ

สิทธิรบับาํเหน็จ / 
บาํนาญ

เงินที่ได้รบัจาก

กบข. กระทรวงการคลงั

ไม่ถึง 1 ปี ไมม่ี สะสม+สมทบ+ออมเพิม่ (สมคัรใจ)+ ผลประโยชน์ -
ต ัง้แต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี บาํเหน็จ สะสม+สมทบ+ออมเพิม่ (สมคัรใจ)+ผลประโยชน์ บาํเหน็จ
ต ัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป เลอืกรบับาํเหน็จ สะสม+สมทบ+ออมเพิม่ (สมคัรใจ)+ผลประโยชน์ บาํเหน็จ

เลอืกรบับาํนาญ ประเดมิ(ถา้ม)ี+ชดเชย+สะสม+สมทบ+
ออมเพิม่ (สมคัรใจ)+ผลประโยชน์

บาํนาญสตูรสมาชกิ กบข.

เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสดุท้าย x เวลาราชการ
50

อตัราเงินเดือนเดือนสดุท้าย x เวลาราชการ

แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของเงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสดุทา้ย

การคาํนวณเงินบาํนาญ (สตูรสมาชิก กบข.)

การคาํนวณเงินบาํเหน็จ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเม ื่อสิ้นสดุสมาชิกภาพ
• เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีล่กูจา้งไดร้บัจาก กบข. ดว้ยเหตุ
เกษยีณ  สงูอาย ุทดแทน ทพุพลภาพหรอืเสยีชวีติ สมาชกิ/
ทายาท จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา

ทีม่า : กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ www.gfp.or.th 
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ค ุ้มครองเงินต้น มนีโยบายลงทนุในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามมัน่คงสงู 
รบัประกนัผลตอบแทนไมน้่อยกวา่ดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน

รฐัให้เงินสมทบตามสดัส่วน
เงินสะสมและตามช่วงอายุ

อายสุมาชิก เงินสมทบจากรฐั

15 - 30 ปี 50% ของเงนิสะสม
ไมเ่กนิปีละ 600 บ.

> 30 – 50 ปี 80% ของเงนิสะสม
ไมเ่กนิปีละ 960 บ.

> 50 ปี ขึน้ไป 100% ของเงนิสะสม
ไมเ่กนิปีละ 1,200 บ.

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• ไมอ่ยูใ่นระบบบาํเหน็จบาํนาญ
ภาครฐัหรอืเอกชน

• สง่เงนิสะสมขัน้ตํ่า 50 บาท 
แต่ไมเ่กนิปีละ 13,200 บาท 
(ไมต่อ้งสง่ทกุเดอืนกไ็ด)้

กองทนุการออมแห่งชาติ 
(National Saving Fund)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงนิสะสมใน กอช. ลดหยอ่นภาษตีามที่จ่ายจริง (สงูสดุ 13,200 บาทต่อปี) *

* เมือ่รวมกบัเบีย้ประกนัชวีติแบบบาํนาญ เงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เงนิสะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
เงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน และเงนิทีซ่ือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
(RMF) แลว้ตอ้งไมเ่กนิ 500,000 บาท

สมคัรสมาชิกได้ที่

• เป็นกองทุนภาคสมคัรใจ 
• สาํหรบับคุคลที่ม ีอาชีพอิสระ 

อาย  ุ15 – 60 ปี เชน่ เกษตรกร พอ่คา้ 
รบัจา้ง แมบ่า้น นกัเรยีน นกัศกึษา ฯลฯ

• ผลประโยชน์ทดแทนขึน้อยู่กบั
อตัราเงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์ที่เกิด
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เงนิในบญัชี
ของสมาชกิ*

เงนิบาํนาญ ยงัคงไดเ้งนิบาํนาญตอ่
80 ปี60 ปี เสียชีวิต

เมือ่คาํนวณแลว้ได้ไม ่น้อยกว่า 600 บ.ต่อเดือน
กอช. จา่ยเงนิบาํนาญทกุเดอืน ตามผลลพัธท์ี่

คาํนวณได ้แมเ้งนิในบญัชกีจ็ะหมดลง กอช. จะยงั
จ่ายบาํนาญให้ต่อไปทกุเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต

1. กรณีได้เงินบาํนาญตลอดชีพ

2. กรณีได้เงินดาํรงชีพ

เงนิในบญัชี
ของสมาชกิ*

เงนิดาํรงชพี
60 ปี

เมือ่คาํนวณแลว้ได้น้อยกว่า 600 บ.ต่อเดือน
กอช. จา่ยเงนิดาํรงชพี โดยจา่ยใหเ้ดอืนละ 600 บาท
ตดัออกจากเงนิออมทีม่อียูไ่ปจนกวา่เงนิจะหมด 

เม ื่อเงินหมด ยตุิการจ่ายเงินดาํรงชีพ

*เงนิในบญัชขีองสมาชกิ มาจาก เงนิสะสม เงนิสมทบ ดอกผลจากการลงทนุของเงนิสะสมและเงนิสมทบ
ทีม่าขอ้มลู: กองทนุการออมแหง่ชาต ิwww.nsf.or.th

การจ่ายเงินคืน
แก่สมาชิก

เมือ่อายคุรบ 60 ปี จะไดร้บัเงนิคนืจาก กอช. เป็นรายเดอืน

จนกวา่เงนิจะหมด

กรณีสมาชิกเสียชีวิต กอช. จะจา่ยเงนิ
ทัง้หมด (เงนิสะสม + เงนิสมทบ + 
ดอกผลจากการลงทนุ) คนืใหแ้ก่ผูร้บั
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย

80 ปี

กรณีสมาชิกขอรบัเงินคืนก่อนอาย ุ60 ปี 
กอช. คนืเงนิสะสม และดอกผลจากการลงทนุ
ของเงนิสะสมใหท้ัง้หมดในครัง้เดยีว ไมไ่ดร้บั
เงนิสมทบจากรฐั
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จาํนวนเงนิบาํนาญในแตล่ะเดอืน
จะมากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บั 
“ เงินในบญัชีรายบคุคล”  
ทีส่ะสมมาจนถงึอาย ุ60 ปี 

และผลตอบแทนทีก่องทนุทาํได้

(จาํนวนปีทีนํ่ามาคาํนวณเงนิบาํนาญ คอื จาํนวนปีตัง้แต่สมาชกิสิน้สมาชกิภาพ เพราะอายุครบ 60 ปีบรบิรูณ์ จนถงึปีทีส่มาชกิมอีายุครบ 80 ปีบรบิรูณ์)

เชน่ ถา้เริม่ออมตอนอาย ุ35 ปี 
จนถงึอาย ุ60 ปี เดอืนละ 

1,100 บาท จะไดบ้าํนาญราย
เดอืน เดอืนละ 3,120 บาท*

 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100
15 634 1,268 2,033 2,797 3,562 4,327 5,091 5,856 6,620 7,385 8,150 8,914
20 511 1,022 1,622 2,223 2,823 3,423 4,023 4,624 5,224 5,824 6,425 7,025
25 410 819 1,285 1,750 2,215 2,681 3,146 3,611 4,076 4,542 5,007 5,472
30 326 653 1,007 1,362 1,716 2,070 2,424 2,779 3,133 3,487 3,842 4,196
35 244 489 752 1,015 1,278 1,541 1,804 2,067 2,330 2,593 2,857 3,120
40 177 354 542 730 918 1,106 1,294 1,482 1,671 1,859 2,047 2,235
45 121 243 369 496 622 749 875 1,002 1,128 1,255 1,381 1,508
50 76 152 228 303 379 455 531 607 683 758 834 910
55 34 68 103 137 171 205 240 274 308 342 376 411
59 6 13 19 25 32 38 44 51 57 63 69 76

กรณีที่เงินบาํนาญรายเดือนต ํา่กว่า 600 บาท จะได้รบัเงินดาํรงชีพเดือนละ 600 บาท จนกว่าเงินในบญัชีบาํนาญส่วนตวัจะหมด 

จาํนวนเงินสะสมต่อเดือน (บาท)
อายทุี่
เริ่มออม 

(ปี)

บาํนาญรายเดือนที่คาดว่าจะได้รบัจาก กอช.

สมมตฐิาน สมาชกิออมเป็นจาํนวน
เทา่กนัทกุเดอืน จนถงึอาย ุ60 ปี 
และ อตัราผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บั
เทา่กบั 4% ตอ่ปี

ทีม่าขอ้มลู: กองทุนการออมแหง่ชาต ิwww.nsf.or.th
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• เป็นกองทุนภาคสมคัรใจ
• จดัต ัง้ขึน้เพื่อเป็นเงินออมยามเกษียณ สาํหรบัลกูจ้าง

บริษทัเอกชนและรฐัวิสาหกิจ
• ผลประโยชน์ทดแทนขึน้อยู่กบัอตัราเงินสะสม เงินสมทบ

และผลประโยชน์ที่เกิด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ลดหยอ่นภาษตีามที่จ่ายจริง แต่ไม ่เกิน 500,000 บาท
• เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีล่กูจา้งไดร้บัจาก PVD เมือ่ออกจาก

งานเพราะเกษยีณ จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงนิไดบุ้คคล
ธรรมดา (ตอ้งเป็นสมาชกิกองทนุสาํรองเลีย้งชพีไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
และมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 55 ปีบรบิรูณ์)

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund : PVD)

สมาชกิสามารถหกัเงนิสะสมเขา้กองทนุไดต้ัง้แต่ 2 - 15% 
ต่อเดือน ดงันัน้ หากตอ้งการใหก้ารออมเพือ่เกษยีณอายุ
ถงึเป้าหมายเรว็ขึน้ กค็วรจะหกัเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอตัราสงูสดุ

เมือ่เกษยีณอาย ุสมาชกิสามารถเล ือกที่จะรบั
เงนิกอ้นแรกจากกองทนุ และทยอยรบัสว่นที่
เหลอืเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนัได้
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ลกูจ้าง  

เงินจ่ายเข้ากองทุน

เงินในกองทุน

เงินจ่ายออก
จากกองทุน

ลดหย่อนภาษี

ยกเว้นภาษี

ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม ่เกิน 10,000 บาท

ส่วนที่เกิน 10,000 บาท
แต่ไม่เกิน 15 % ของค่าจ้าง
และไม่เกิน 490,000 บาท

ผลประโยชน์จากการลงทนุของกองทุน ยกเว้นภาษี

เงินสะสม ผลประโยชน์
ของเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์

ของเงินสมทบ

ไม่ต้องนําไป
คาํนวณเสียภาษี ต้องนําไปคาํนวณภาษี (แยกเป็น 3 กรณี)

=

เงินสะสม

+ + +

ทีม่าภาพ : Flaticon

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รบัจากกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ
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ผลประโยชน์
นําไปรวมกบัรายได้อื่น

ไม่ต้องนําไปคาํนวณภาษี

ยงัไม่ได้เสียภาษี

เงิน PVD ที่ได้รบั
เงนิสะสม = 500,000
ผลประโยชน์ = 50,000
เงนิสมทบ = 500,000
ผลประโยชน์ = 50,000

 600,000 เงินได้อ ื่นๆ

เงินสมทบ ผลประโยชน์

เงินสะสม ไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

กรณีที่ 1 อายงุานน้อยกว่า 5 ปี
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7,000 x 10       70,000
530,000

530,000 / 2         265,000
265,000

หกัค่าใช้จ่ายได้ 2 ส่วน

7,000 x จาํนวนปีที่ทาํงาน ส่วนที่เหลือ หกัค่าใช้จ่ายได้อีก 50%

 600,000

1

2

หกัค่าใช้จ่ายได้ท ัง้สิ้น 335,000 บาท

“แยกยื่น”
ไมต่อ้งนําไปรวมกบัเงนิไดอ้ืน่

แตจ่ะไมไ่ดร้บัสทิธยิกเวน้อตัราภาษเีงนิไดส้ทุธิ
ข ัน้แรก (ปัจจุบนั 150,000 บาท)

เศษของปีถา้ไมถ่งึ 183 วนั ใหต้ดัทิง้

ผลประโยชน์

เงินสมทบ ผลประโยชน์

เงินสะสม

กรณีที่ 2 อายงุานต ัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป
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ผลประโยชน์เกษียณ
ทุพพลภาพ

ตาย

เงิน PVD ที่ได้รบั
เงนิสะสม = 500,000
ผลประโยชน์ = 50,000
เงนิสมทบ = 500,000
ผลประโยชน์ = 50,000

1,100,000

เน่ืองจาก...

ยกเว้นภาษี

เงื่อนไข
อายไุม่ต ํา่กว่า 55 ปี 
และเป็นสมาชิกกองทุน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เงินสมทบ ผลประโยชน์

เงินสะสม

กรณีที่ 3 ออกจากงาน
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3 ทางเลือก บริหารเงินออม PVD 
เม ื่อสิ้นสดุสมาชิกภาพ

“คงเงิน”
ไวใ้นกองทนุ

1
“ โอนเงิน”
จาก PVD ไป RMF

2
“ทยอยรบัเงิน”

(เฉพาะกรณเีกษยีณอาย)ุ

3
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อายคุรบ 55 + 5

ออกก่อนอายคุรบ 55 + 5

        ไว้ในกองทนุ“คงเงิน”“คงเงิน”

• หากไม่ต้องการคงเงินไว้
ต้องนําเงินออกทัง้ก้อน

เสียภาษี 
ตามกฏหมายกาํหนด

ยกเว้นภาษี ทัง้จาํนวน

โอนเงิน PVD ไปยงักองทุนอื่น
(PVD ของทีทํ่างานใหม่)

• ยงัไม่ต้องเสียภาษี
• นับจาํนวนปีที่เป็น
สมาชิกกองทนุต่อเน่ือง

ไม่ต้องเสียภาษี

กรณีที่ 

กรณีที่ 

กรณีที่ 

ออกจากงาน

คงเงิน
ตามระยะเวลาทีก่าํหนด
ในขอ้บงัคบักองทนุ

ทีม่าภาพ : Flaticon
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• ไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปี
• ไม่ต้องเสียภาษีเป็นจาํนวนมาก 
จากการนําเงนิออก

• RMF มีนโบายลงทุนที่หลากหลาย 
• สามารถสบัเปลี่ยนไปยงั RMF กองอื่น
เพือ่ปรบัพอรต์ใหเ้หมาะกบัภาวะตลาดหรอื
ความเสีย่ง

• สามารถนับอายกุอง RMF ต่อจากอายุ
ของ PVD กองเดมิ เพือ่รบัสทิธปิระโยชน์ภาษี

        จาก PVD ไป RMF“ โอนเงิน”“ โอนเงิน”

ดีอย่างไร?

• ลกูจ้างที่ออกจากงาน เชน่ การลาออก
เพือ่ไปทาํธุรกจิสว่นตวั หรอืการออกจากงาน
เพราะสิน้สดุสญัญาจา้ง

• ลกูจ้างที่เปลี่ยนย้ายงาน 
แตน่ายจา้งใหมไ่มม่ี PVD

• ลกูจ้างที่ไม ่สามารถคงเงิน
ใน PVD ของทีท่าํงานเดมิตอ่ได ้

• นายจ้างเลิกกิจการหรอืยกเลิก
การจดัให้ม ี PVD

ใครโอนได้บา้ง? ทาํได้อย่างไร?

 แจ้งความประสงคต์่อนายจ้าง
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สภาพ
การเป็นลกูจา้ง 

 ระบ ุRMF ที่ต ้องการจะโอนเงินไป 
และตดิตอ่กบับรษิทัจดัการกองทนุ เพือ่เปิด
บญัชกีองทนุ RMF ซึง่ต้องเป็น “ RMF for 
PVD”  คอื มกีารระบุในหนงัสอืชีช้วน (Fact 
Sheet) วา่ “รองรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี” 

 นําเอกสารจากบริษทัจดัการกองทุน
มายื่นต่อกรรมการกองทุนสาํรอง
เลี้ยงชีพ (ไมม่คีา่ธรรมเนียมโอน)

ทีม่าภาพ : Flaticon
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500,000

10,000 เงินที่เหลือ
(10,000 + ส่วนที่เหลือ)

ช่วงเป็นสมาชิกกองทุน

เกษียณอายุ
สามารถเลือกรบั

เงินก้อนแรกจากกองทุน

ส่วนที่เหลือทยอยรบัเงินเป็นงวด งวดละเท่าๆ  กนั

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดสดุท้าย

10,000

สมาชิกสามารถขอรบัเงินจากกองทุนคร ัง้แรกบางส่วน และรบัเงินที่เหลือเป็นรายงวด 
(เล ือกรบัทุก 1, 3, 6 หรือ 12 เดือน) ในจาํนวนเงินเท่ากนั ไม่ต ํา่กว่า 10,000 บาท 

เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวนัสิ้นสมาชิกภาพ

              เฉพาะกรณีเกษียณอายุ“ทยอยรบัเงิน”“ทยอยรบัเงิน”

ทีม่าภาพ : Flaticon
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ลดหย่อนภาษีสงูสดุ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี 
และเมือ่นบัรวมกบัเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพีหรอืกองทนุ
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทนุการออมแหง่ชาต ิ
และเบีย้ประกนัแบบบาํนาญแลว้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท

ตามระดบัความเสี่ยง
ที่ยอมรบัได้

(ต ํา่ ปานกลาง สงู)

ตามประเภทหลกัทรพัย  ์
เช่น ตราสารหน้ี หุ้น ทองคาํ

ผสม อสงัหาฯ ต่างประเทศ ฯลฯ

นโยบายการลงทุน RMF

• เป็นการออมแบบสมคัรใจ 
• ภาครฐัส่งเสริมโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
• เพ่ิมทางเล ือกในการสร้างหลกัประกนัให้ประชาชน

มีเงินไว้ใช้ในวยัเกษียณ
• RMF มีนโยบายให้เล ือกหลากหลายเหมือนกองทนุรวมทัว่ไป

กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
(Retirement Mutual Fund : RMF)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี กาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
โดยตอ้งลงทนุมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัวนัชนวนั และมอีายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์ 
(เฉพาะกาํไรทีเ่กดิจากเงนิสว่นทีนํ่าไปลดหยอ่นภาษเีทา่นัน้) 
ลงทุนไม่ถึง 5 ปี กาํไรทีไ่ดร้บัจากการลงทนุตอ้งนําไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดา (ใชต้น้ทนุถวัเฉลีย่)
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หมายเหต  ุ:
* เบีย้ประกนัชีวิต ตอ้งมรีะยะเวลาคุม้ครองตัง้แต่ 10 ปี

ขึน้ไป และเงนิคนืสะสมตอ้งไมเ่กนิ 20% ของเบีย้
ประกนัภยัสะสม

** เบีย้ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ เมือ่นําไปรวมกบัเงนิ
สะสมกองทุนสาํรองเลีย้งชพี กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ กองทนุสงเคราะหค์ร ู
และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีแลว้ ตอ้งไมเ่กนิ 
500,000 บาท

• เป็นเครื่องมือในการ “บริหารความเสี่ยง”  
ชว่ยบรรเทาผลกระทบทางการเงนิ
กรณเีกดิเหตุการณ์ไมค่าดฝันกบัผูเ้อาประกนั

• เป็นแหล่งเงินออมสาํหรบัใช้ในวยัเกษียณ

– ประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย ์ (Endowment) 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัยงัมชีวีติอยูใ่นวนัครบกาํหนดสญัญา
ผูเ้อาประกนัจะไดร้บัผลประโยชน์เป็นเงนิกอ้น

– ประกนัชีวิตแบบเงินได้ประจาํ / บาํนาญ (Annuities) 
ถา้ผูเ้อาประกนัมชีวีติอยูต่ามทีร่ะบุในสญัญา บรษิทัประกนั
ชวีติจะจา่ยเงนิผลประโยชน์ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัเป็นราย
เดอืนหรอืรายปีจนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะเสยีชวีติ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• เบีย้ประกนัสขุภาพ ลดหยอ่นภาษตีามที่จ่ายจริง 

ไม่เกิน 15,000 บาท และเมือ่รวมกบัเบีย้ประกนัชีวิตแลว้ 
ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท *

• เบีย้ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ ลดหยอ่นภาษตีามที่
จ่ายจริง สงูสดุ 200,000 บาท และไม่เกิน 15% 
ของเงนิไดซ้ึง่ตอ้งเสยีภาษ ี**

การประกนัชีวิต (Life Insurance)
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เงินชดเชยที่จ่ายให้แก่ลกูจ้าง
อนัเน่ืองมาจากการเลิกจ้าง

เงินชดเชยตามกฎหมาย
(Legal Severance Pay)

เกษียณอายุ

สิ้นสดุสญัญาจ้าง

นายจ้างไม่สามารถ
ดาํเนินกิจการต่อไปได้

อา
ยงุ

าน

ทาํงานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไม ่ถึง 1 ปี 30 วนั (1 เดือน) เงินชดเชยที่ได้รบั

ทาํงานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม ่ถึง 3 ปี 90 วนั (3 เดือน)
ทาํงานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ไม ่ถึง 6 ปี 180 วนั (6 เดือน)
ทาํงานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม ่ถึง 10 ปี 240 วนั (8 เดือน)
ทาํงานติดต่อกนัครบ 10 ปีขึน้ไป 300 วนั (10 เดือน)
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• สวสัดิการข ัน้พืน้ฐานที่ภาครฐัจดัสรรไว้ให้กบั
ผ ูส้งูอายทุี่ม ีอาย  ุ60 ปีขึน้ไป (สญัชาตไิทย) 
และไมม่สีวสัดกิารใดๆ จากหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

• เบีย้ยงัชีพจะจ่ายเป็นรายเดือน เพือ่ใชแ้บ่งเบาภาระ
คา่ใชจ้า่ยการดาํรงชวีติ โดยเขา้บญัชเีงนิฝากภายในวนัที ่
10 ของทกุเดอืน (ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละชว่งอาย)ุ

เบีย้ยงัชีพผ ูส้งูอายุ 1,000

อาย ุ90 ปีขึน้ไป

บ.

800

อาย ุ80 - 89 ปี

บ.

700

อาย ุ70 - 79 ปี

บ.

600

อาย ุ60 - 69 ปี

บ.

อตัราเบีย้ยงัชีพ
ผ ูส้งูอาย  ุ(ต่อเดือน)

ระยะเวลาการรบัสมคัร: เปิดใหล้งทะเบยีนระหวา่งวนัที ่1 - 30 พ.ย.ของทกุปี 
และเริม่จา่ยตัง้แต ่ต.ค. ปีถดัไป 

สถานที่ลงทะเบียน: สาํนกังานเขตกรงุเทพมหานคร หรอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น 

เอกสารการสมคัร: สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาหน้าบญัชี
เงนิฝากธนาคาร 
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อื่นๆ

การออมในรปูของสินทรพัยอ์ ื่นๆ

เงินสดและสินทรพัยใ์กล้เคียงเงินสด

สลากออมทรพัย ์

สหกรณ์ออมทรพัย  ์

หลกัทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
เช่น หุ้นสามญั พนัธบตัร หุ้นก ู้ LTF 

อสงัหาริมทรพัย ์

สินทรพัยส์่วนตวั 
เช่น เพชร ทอง ของสะสม

กองทนุสวสัดิการชมุชน
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ลงทุนในตราสารอื่นๆ  เช่น 
พนัธบตัรรฐับาล ทองคาํ ฯลฯ

ลดหยอ่นภาษสีงูสดุไม่เกิน 15%
ของเงินได้ที่ต ้องเสียภาษี 
และไม่เกิน 500,000 บาท

ลงทุนในหุ้น
ไม่ต ํา่กว่า 65%

• เป็นกองทุนที่ม ีนโยบายลงทนุในหุ้น
• ภาครฐัส่งเสริมโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
• เหมาะกบัผ ูท้ี่รบัความเสี่ยงจากความผนัผวน

ของตลาดหุ้นได้

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
(Long Term Equity Fund : LTF)

กาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน 
ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
โดยตอ้งลงทนุมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 7 ปีปฏิทิน 
  (เฉพาะกาํไรทีเ่กดิจากเงนิทีล่ดหยอ่นภาษ)ี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เงินปันผลสามารถเล ือกที่จะเสียภาษี 
ณ ทีจ่า่ย (10%) หรอืรวมเป็นฐานรายได้
ปลายปีเพือ่เสยีภาษี

นโยบายการลงทุน  LTF
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สมาชิกจะได้รบั
• ดอกเบีย้เงินฝาก (ออมทรพัย /์ประจาํ)
• เงินปันผลค่าหุ้นสหกรณ์
• ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รบั 

จะไม่เสียภาษี

• ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึน้อยูก่บักลยทุธ ์ผลการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ และคณุภาพ/ปรมิาณสมาชกิที่
ฝาก/กูเ้งนิ เพราะรายได้หลกัจะมาจากดอกเบีย้ 2
ประเภท คือ ดอกเบีย้เงินฝาก และดอกเบีย้เงินก ู้

• คือ สถาบนัการเงินแบบหน่ึงที่ม ีสมาชิกเป็นบคุคล
ซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกนั  หรือที่อาศยัอยู่ในชมุชน
เดียวกนั 

• มีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมให้สมาชิกร ู้จกัการออม 
ผา่นการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรพัย ์ และสามารถ
ให้บริการเงินก ู้ (ดอกเบีย้ต ํา่กว่าเอกชน) โดยยึด
หลกัการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั

สหกรณ์ออมทรพัย ์
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• ผูฝ้ากจะได้รบัดอกเบีย้ตามที่กาํหนด 
และมีสิทธิ์ ล ุ้นรางวลัทุกเดือน

• ปัจจบุนัมีผ ูอ้อกสลากออมทรพัย  ์2 ราย คือ 
ธนาคารออมสิน และธนาคารเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

จดุเด่น
• เงินรางวลัและดอกเบีย้ไม ่เสียภาษี
• ความเสี่ยงต ํา่ เงินต้นปลอดภยั มีสิทธิ์ ล ุ้น
รางวลัทุกเดือน

ทีม่าภาพ: www.moneyhub.in.th / ธนาคารออมสนิ

สลากออมทรพัย ์

• ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัโชคและ
อตัราดอกเบีย้สลากแต่ละงวดถ้าถือครบ
สญัญา 3 - 5 ปี จะได้ดอกเบีย้ตามที่ระบไุว้
ในสลากแต่ละงวด (ขายก่อนได้ดอกเบีย้
น้อยกว่าที่กาํหนด)
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เงินส่วนที่ 3เงินส่วนที่ 3

เงินที่ต ้องออมเพ่ิมเพื่อวยัเกษียณ3

เปรียบเทียบ “ เงินออมที่ม ี”  
กบั “ เงินที่ต ้องใช้เพื่อวยัเกษียณ”

วางแผน “ เกบ็ออม”  ด้วยการ
ลดค่าใช้จ่าย หรือ เพ่ิมรายได้

เงินส่วนที่2 เงินส่วนที่ 1-
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ฝึกปฏิบตัิ : 
วางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณ

เครื่องมือ : โปรแกรม “ออมเท่าไหร่พอใช้เกษียณ”  (Website)
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1. พิมพ ์
2. คลิก ห้องเรียนนักลงทนุ

3

3. คลิก โปรแกรมคาํนวณ
4. คลิก ออมเท่าไหร่พอใช้เกษียณ

4

2

3

แนะนําโปรแกรม “ออมเท่าไหรพ่อใช้เกษียณ”
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สมมตุิฐานแผนการเงิน : น้องออม

ปัจจบุนั
อาย  ุ20  ปี

เกษียณ
 อาย  ุ60 ปี

เสียชีวิต
อาย  ุ80 ปี

ทาํงานหาเงิน 40 ปี
ใช้ชีวิตหลงัเกษียณ 20 ปี

ต้องการใช้เงิน 25,118 บาท/เดือน

เงนิสะสม 4,320 บาท 
เงนิสมทบ 4,320 บาท

เป้าหมายเกษียณ
• หลงัเกษียณต้องการใช้เงินเดือนละ 25,118  บาท

(โปรแกรมคาํนวณ 70% ของคา่ใชจ้า่ยปัจจุบนัและ
ปรบัดว้ยอตัราเงนิเฟ้อ 3%) 

• อตัราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี 
• อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุหลงัเกษียณ 

1% ต่อปี (กรณ ีฝากธนาคาร) 

แหล่งเงินออม
• ประกนัสงัคม 

เริม่ทาํงานปี 2561 และปีปัจจุบนั 2562 
อตัราการขึน้เงนิเดอืน 4% ต่อปี

• กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
อตัราเงนิสะสมและสมทบ 3% ต่อเดอืน 
อตัราผลตอบแทน 5% ต่อปี, เงนิในกองทุนสาํรองฯ 8,840 บาท

ข้อมลูพืน้ฐาน
• เงินเดือนปัจจบุนั 12,000 บาท  

เริม่ทาํงานปี 2561, ปีปัจจุบนั 2562
• ค่าใช้จ่ายปัจจบุนั 11,000 บาท
• เงินสะสมเพื่อเกษียณอายทุี่ม ีอยู่ตอนนี้ 0 บาท
• อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุก่อนเกษียณ 

1% ต่อปี (กรณ ีฝากธนาคาร)

ผลประโยชน์เงนิสะสม 100 บาท
ผลประโยชน์เงนิสมทบ 100 บาท

เงนิเหลอื
1,000 บ.

กรณีศึกษา พนักงานบริษทั มี PVD
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หากกรอกข้อมลูเพ่ิมเติม คณุจะทราบจาํนวนเงินออมที่
จะมี ณ วนัเกษียณ ที่ใกล ้เคียงความจริงมากย่ิงขึน้

6

5
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การคาํนวณน้ีเป็นการคาํนวณ
เพยีงครา่วๆ เทา่นัน้ อยา่ลมืวา่... 

อาจมีเงินออมบางส่วนที่คณุไมไ่ด้รบัเป็น
เงินก้อนทนัทีในปีที่เกษียณ

แต่จะไดร้บัเป็นเงนิรายเดอืนไปเรือ่ยๆ 
จนกวา่จะเสยีชวีติ เชน่ เงนิบาํนาญชราภาพจาก

กองทนุประกนัสงัคม หรอืเงนิบาํนาญ
จากกระทรวงการคลงั ฯลฯ

เงินที่ต ้องออมเพ่ิมเพื่อเกษียณ
 จะคาํนวณจากข้อมลูอตัราผลตอบแทนจาก
การออม / ลงทุนก่อนเกษียณ ที่กรอกไว้ใน
หน้าแรก ซึ่งสามารถกลบัไปปรบัแก้ข้อมลูได้

7
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Profile : น้องออม แหล่งเงินออมเพื่อเกษียณ

ข้อมลู : พนกังานบรษิทั อายุ 20 ปี 
เงินเดือน : 12,000 บาท/เดอืน
เป้าหมาย : เกษยีณอาย ุ60 ปี และตอ้งการ
มเีงนิใชจ้า่ยหลงัเกษยีณ 25,118 บาท/เดอืน
ไปอกี 20 ปี

จาํนวนเงินที่ต้องมี ณ วนัเกษียณ
7,309,103 บาท

• กองทนุประกนัสงัคม          1,916,438 บาท
• กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ        2,090,633 บาท
• เงินชดเชยตามกฎหมาย   553,964 บาท

จาํนวนเงินออมที่ม ีเพื่อเกษียณ
จากแหล่งต่างๆ   4,561,035 บาท

เงินขาด
2,748,068 บาท  

ตวัอย่าง แผนการเงินน้องออม

ต้องออมเพ่ิมเพื่อเกษียณเดือนละ
4,659 บาท  

ผลการคาํนวณเงินออม

น้องออม ทาํได้ หรอื ทาํไม่ได้?

กรณีศึกษา พนักงานบริษทั มี PVD

 ลงทุน (ผลตอบแทน 5% ต่อปี)
 ลงทุน (ผลตอบแทน 10% ต่อปี)

 ฝากธนาคาร (ผลตอบแทน 1% ต่อปี)
1,449,597 บาท
5,311,111 บาท

586,636 บาท

ออมเดือนละ 1,000 บาท
 อีก 40 ปีข้างหน้า จะกลายเป็นกี่บาท*ทางเลือกการออม / ลงทนุ

ถ้าอยากลงทนุ
แบบไม่เสี่ยงมาก 
(ผลตอบแทน 5%/ปี) 
ควรออมเพ่ิมเป็น 
2,000 บ./เดือน
จะมเีงนิประมาณ 
2.9 ล้านบาท 

*เครือ่งมอืชว่ยคาํนวณ; Workshop_คาํนวณเงนิเพือ่บรรลุเป้าหมาย (Excel)

แนะนํา

ลดคา่ใชจ้า่ยเพือ่เพิม่เงนิออม
เพิม่ผลตอบแทนดว้ยการลงทนุ
เชน่ ลงทุนในกองทุนรวมหุน้

เพิม่รายได ้
เพิม่ระยะเวลาออม
ลดเป้าหมาย 
เชน่ วางแผนลงทุนหลงัเกษยีณ 



ถา้ออมเพิม่ไดเ้พยีงเดอืนละ 1,000 บาท น้องออมมทีางเลอืกดงัน้ี... 
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• PVD ชว่ยในการวางแผนเกษยีณไดอ้ยา่งไร

• 3 ทางเลอืก เพิม่เงนิออมหลงัเกษยีณดว้ย PVD

PVD เงินออมเพื่อเกษียณของมนุษยเ์งินเดือน
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โชคดีสดุๆ  ได้รบัประโยชน์ 5 เด้งจากกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ
ช่วยสร้างวินัยการออมระยะยาว รอรบัเงินก้อนใหญ่เม ื่อเกษียณหรือลาออก

เสมือนได้รบัเงินเดือนเพ่ิม จากเงนิสมทบทีน่ายจา้งจา่ยให้

ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้สทิธิล์ดหยอ่นภาษจีากเงนิสะสมในแต่ละปี 
และสทิธิย์กเวน้ภาษจีากเงนิกอ้นใหญ่เมือ่เกษยีณ

เป็นหลกัประกนัของครอบครวั กรณเีสยีชวีติ

เพ่ิมโอกาสเติบโตให้เงินลงทุน ในทางเลอืกการลงทนุหลากหลายและบรหิารดว้ยมอือาชพี

1

PVD ช่วยในการวางแผนเกษียณได้อย่างไร

2
3
4
5

70ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved.

จาํนวนเงินที่ต ้องใช้หลงัเกษียณ 4,000,000 บาท *

ตวัอย่างตวัอย่าง
เกษียณอาย ุ60 ปี และมีเงินใช้จ่ายเดือนละ15,000 บาท 
ไปอีก 20 ปีหลงัเกษียณ

คณุนรินทรจ์ะได้รบัเงิน PVD 
ตอนเกษียณ (อาย  ุ60 ปี) 3,324,527 บาท

อายุ เงนิเดอืน เงนิสะสม เงนิสมทบ รวมเงนิสะสม อตัรา ยอดเงนิ PVD
ต่อเดอืน ต่อเดอืน และเงนิสมทบ ผลตอบแทน ณ ส ิน้ปี

3% 3% ต่อเดอืน ต่อเดอืน

150,000       
30 30,000      900          900          1,800             0.4167% 179,776       
31 31,200      936          936          1,872             0.4167% 211,960       
32 32,448      973          973          1,947             0.4167% 246,710       
33 33,746      1,012        1,012        2,025             0.4167% 284,193       
... ... ... ... ... ... ...
58 89,961      2,699        2,699        5,398             0.4167% 2,878,331    
59 93,560      2,807        2,807        5,614             0.4167% 3,094,520    
60 97,302      2,919        2,919        5,838             0.4167% 3,324,527    

ยอดยกมา

P R O F I L E

เงินเดือน 30,000 บาท
เงินเดือนขึน้ 4% ต่อปี

เงินสะสม 3% ต่อเดือน

เงินสมทบ 3% ต่อเดือน 

ผลตอบแทน 5% ต่อปี

เงินที่ม ีอยู่ใน PVD 150,000 บาท

พนักงานบริษทั อายุ 30 ปี
คณุนรินทร  ์รกัลงทุน
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4,000,000 บาท 675,473 บาท

เปรียบเทียบว่า… เงิน PVD ที่จะได้รบั
พอใช้ยามเกษียณตามที่ต้องการหรือไม่?

3,324,527 บาท

เงินที่ต้องใช้
หลงัเกษียณ

เงิน PVD 
ที่จะได้รบั

ตอนเกษียณ
เงินขาด
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เพ่ิมผลตอบแทน
จากเงินออม PVD 

ผา่น Employee’s Choice 
ได้หรือไม่

ออมเงินเพ่ิม
ผา่นสินทรพัยก์ารเงิน

ประเภทต่างๆ เช่น RMF 
LTF หุ้น ฯลฯ ได้หรือไม่

ถ้าเงิน PVD ที่คาดว่าจะได้รบัตอนเกษียณไม่เพียงพอ 
กบัความต้องการใช้เงินหลงัเกษียณ คณุจะต้อง...

3 ทางเล ือก เพ่ิมเงินออมหลงัเกษียณด้วย PVD

2 3

กลบัไปดวู่าคณุ
ออมผา่น PVD 
เตม็สิทธิหรือยงั

1
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ออมผา่น PVD ให้เตม็สิทธิ
คือ นายจ้างให้สิทธิออมได้สงูสดุเท่าไหร่ กเ็ล ือกใช้สิทธิเท่านัน้

กรณีเงินสะสม 3% กรณีเงินสะสม 10%

หากคณุนรินทรเ์ปลี่ยนเงินสะสมจาก 3% เป็น 10% ต่อเดือน 
เงิน PVD จะเพ่ิมขึน้จาก 3,324,527 บาท เป็น 6,381,285 บาท
ซึ่งเพียงพอที่จะบรรลเุป้าหมายเกษียณตามที่ต้องการได้

เงินที่ต ้องการใช้
หลงัเกษียณ

 4,000,000 บาท

อายุ เงนิเดอืน เงนิสะสม เงนิสมทบ รวมเงนิสะสม อตัรา ยอดเงนิ PVD
ต่อเดอืน ต่อเดอืน และเงนิสมทบ ผลตอบแทน ณ ส ิน้ปี

3% 3% ต่อเดอืน ต่อเดอืน

150,000       
30 30,000      900          900          1,800             0.4167% 179,776       
31 31,200      936          936          1,872             0.4167% 211,960       
32 32,448      973          973          1,947             0.4167% 246,710       
33 33,746      1,012        1,012        2,025             0.4167% 284,193       
... ... ... ... ... ... ...
58 89,961      2,699        2,699        5,398             0.4167% 2,878,331    
59 93,560      2,807        2,807        5,614             0.4167% 3,094,520    
60 97,302      2,919        2,919        5,838             0.4167% 3,324,527    

ยอดยกมา

อายุ เงนิเดอืน เงนิสะสม เงนิสมทบ รวมเงนิสะสม อตัรา ยอดเงนิ PVD
ต่อเดอืน ต่อเดอืน และเงนิสมทบ ผลตอบแทน ณ ส ิน้ปี
10% 3% ต่อเดอืน ต่อเดอืน

150,000       
30 30,000      3,000        900          3,900             0.4167% 205,562       
31 31,200      3,120        936          4,056             0.4167% 265,882       
32 32,448      3,245        973          4,218             0.4167% 331,280       
33 33,746      3,375        1,012        4,387             0.4167% 402,096       
... ... ... ... ... ... ...
58 89,961      8,996        2,699        11,695           0.4167% 5,492,582    
59 93,560      9,356        2,807        12,163           0.4167% 5,922,938    
60 97,302      9,730        2,919        12,649           0.4167% 6,381,285    

ยอดยกมา

1

ทีม่าภาพ : Flaticon
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เพ่ิมค่าเงินออม PVD ด้วย Employee’s Choice

Employee’s Choice คือ ทางเล ือกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพสามารถ
เล ือกนโยบายการลงทนุได้ตามความเหมาะสมของตนเอง โดยคาํนึงถึงอายผุลตอบแทนที่ต้องการ 
และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้

ประโยชน์ของการมี Employee’s Choice
• เลอืกนโยบายการลงทนุทีเ่หมาะกบัตนเองได ้เพราะแต่ละคนมวีตัถุประสงคก์ารลงทนุ 
ขอ้จาํกดั และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ตกต่างกนั

• ไดร้บัผลตอบแทนตามนโยบายการลงทนุทีเ่ลอืกเอง
• กระจายความเสีย่งไดด้ว้ยการเลอืกหลายนโยบายการลงทนุ

2
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ตราสารหน้ี
(Fixed Income Fund)นโยบาย

การลงทนุ

ทางเล ือกลงทนุ
(Option)

ทางเล ือกลงทนุ
(Option)

ผสม (หุ้น < 20%)
(Mixed Fund)

ตราสารทนุ
(Equity Fund)

Option 1
ตราสารหน้ี 100%

Option 1
ตราสารหน้ี 100%

Option 2
ตราสารหน้ี 90% : ตราสารทุน 10%

Option 2
ตราสารหน้ี 90% : ตราสารทุน 10%

Option 3
ผสม (ตราสารทุน < 20%)

Option 3
ผสม (ตราสารทุน < 20%)

Option 4
ตราสารหน้ี 70% : ตราสารทุน 30%

Option 4
ตราสารหน้ี 70% : ตราสารทุน 30%

ตวัอย่าง นโยบายและทางเล ือกลงทุนของ Employee’s Choice
1กองทุน 2กองทุน 3กองทุน

76ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved.

ต ํา่

สงู

ผล
ตอ

บแ
ทน

 / ค
วา
มเ
สี่ย

ง

Option 1
ตราสารหน้ี 100%

Option 1
ตราสารหน้ี 100%

เงินสะสมและเงินสมทบ 100% จะลงทนุในกองทนุ 1 (ตราสารหนี้)

ผลตอบแทน 
5%* 

Option 2
ตราสารหน้ี 90% : ตราสารทุน 10%

Option 2
ตราสารหน้ี 90% : ตราสารทุน 10%

เงินสะสมและเงินสมทบ 90% จะลงทนุในกองทนุ 1 
(ตราสารหนี้) และอีก 10% จะลงทนุในกองทนุ 3 (ตราสารทนุ)

ผลตอบแทน 
5.70%*

Option 3
ผสม (ตราสารทุน < 20%)

Option 3
ผสม (ตราสารทุน < 20%)

เงินสะสมและเงินสมทบ 100% จะลงทนุในกองทนุ 2 (ผสม) 

ผลตอบแทน 
6.40%* 

* กาํหนดสมมตฐิานใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของการลงทนุระยะยาวในตราสารหน้ี 5% ต่อปี และตราสารทนุ 12% ต่อปี

Option 4
ตราสารหน้ี 70% : ตราสารทุน 30%

Option 4
ตราสารหน้ี 70% : ตราสารทุน 30%
เงินสะสมและเงินสมทบ 70% จะลงทนุในกองทนุ 1 (ตราสารหนี้) 
และอีก 30% จะลงทนุในกองทนุ 3 (ตราสารทนุ)

ผลตอบแทน 
7.10%* 

Option 5
แผนสมดลุตามอายุ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์ลายประเภทเช่นเดียวกบั
แผนหลกั โดยสดัส่วนการลงทนุขึน้กบัอายสุมาชิก 

และปรบัให้โดยอตัโนมตัิเม ื่ออายเุพ่ิมขึน้

ตวัอยา่ง ทางเล ือกลงทนุ
กองทนุสาํรองเลีย้งชพี
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หากคณุนรินทรเ์ปลี่ยนทางเล ือกลงทุนจาก ทางเล ือกที่ 1 (ตราสารหน้ี 100%) 
เป็น ทางเล ือกที่ 4 (ตราสารหน้ี 70% และตราสารทุน 30%)
เงิน PVD จะเพ่ิมขึน้จาก 3,324,527 บาท เป็น 5,094,651 บาท 
เพียงพอที่จะบรรลเุป้าหมายเกษียณตามที่ต้องการได้

ตวัอย่าง การเปลี่ยนทางเล ือกลงทุน (Option)

ทางเล ือกที่ 1 
(ตราสารหนี้ 100%)

ทางเล ือกที่ 4
(ตราสารหนี้ 70% และตราสารทนุ 30%)

หมายเหตุ: กาํหนดสมมตฐิานใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของการลงทนุระยะยาวในตราสารหน้ี 5% ต่อปี และตราสารทนุ 12% ต่อปี

อายุ เงนิเดอืน เงนิสะสม เงนิสมทบ รวมเงนิสะสม อตัรา ยอดเงนิ PVD
ต่อเดอืน ต่อเดอืน และเงนิสมทบ ผลตอบแทน ณ ส ิน้ปี

3% 3% ต่อเดอืน 5.00% ต่อปี

150,000       
30 30,000      900          900          1,800             0.4167% 179,776       
31 31,200      936          936          1,872             0.4167% 211,960       
32 32,448      973          973          1,947             0.4167% 246,710       
33 33,746      1,012        1,012        2,025             0.4167% 284,193       
... ... ... ... ... ... ...
58 89,961      2,699        2,699        5,398             0.4167% 2,878,331    
59 93,560      2,807        2,807        5,614             0.4167% 3,094,520    
60 97,302      2,919        2,919        5,838             0.4167% 3,324,527    

ยอดยกมา

อายุ เงนิเดอืน เงนิสะสม เงนิสมทบ รวมเงนิสะสม อตัรา ยอดเงนิ PVD
ต่อเดอืน ต่อเดอืน และเงนิสมทบ ผลตอบแทน ณ ส ิน้ปี

3% 3% ต่อเดอืน 7.10% ต่อปี

150,000       
30 30,000      900          900          1,800           0.5917% 183,320       
31 31,200      936          936          1,872           0.5917% 219,978       
32 32,448      973          973          1,947           0.5917% 260,253       
33 33,746      1,012        1,012        2,025           0.5917% 304,447       
... ... ... ... ... ... ...
58 89,961      2,699        2,699        5,398           0.5917% 4,294,408    
59 93,560      2,807        2,807        5,614           0.5917% 4,679,031    
60 97,302      2,919        2,919        5,838           0.5917% 5,094,651    

ยอดยกมา

เงินที่ต ้องการใช้
หลงัเกษียณ

 4,000,000 บาท
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ออมเงินเพ่ิมผา่นสินทรพัยก์ารเงินประเภทต่างๆ

ทีม่าภาพ : Flaticon

3

หุ้น
หมายเหตุ : 
• ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีของเงนิฝาก หุน้สหกรณ์ กองทนุรวม เป็นการประมาณการจากขอ้มลูในอดตี และยงัไมไ่ดป้รบัดว้ยอตัราภาษทีีต่อ้งจา่ย  
• ผลตอบแทนของทองคาํ (Gold Spot) ตราสารหน้ี (Gov. Bond TRI) และหุน้ (SET TRI) แบบอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) จากขอ้มลูในอดตีตัง้แต่ปี 2546 - 2561
• ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีของสลากออมทรพัย ์(ออมสนิ / ธกส.) ขึน้อยูก่บัชดุสลากทีอ่อกขายในแต่ละปี
• ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีของ LTF/RMF เป็นการประมาณการจากขอ้มลู 10 อนัดบัผลตอบแทนกองทนุ LTF/RMF ยอ้นหลงั 5 ปี (นโยบายการลงทนุในตราสารทนุ)
  (ทีม่า : Morningstar Direct ณ วนัที ่30 พ.ย. 2560)

กองทุนรวมตราสารหน้ี

อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีAdditional Retirement Fund Additional Retirement Fund 

เงินฝากประจาํ 1 ปี
0.75% - 1.90%

หุ้นสหกรณ์
4% - 6%

ทองคาํ
7.8% 4.54% 2% - 10% 8.90%

RMF
7% - 11%

LTF
9% - 11%

เงินฝากออมทรพัย ์
0.125% - 0.75%

สลากออมทรพัย ์
0.4% - 1.5%
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ลงทนุ (ผลตอบแทน 5% ต่อปี)

ลงทนุ (ผลตอบแทน 10% ต่อปี)

ฝากเงิน (ผลตอบแทน 1% ต่อปี)
797,266 บาท

1,973,928 บาท

417,419 บาท

ตวัอย่าง การออมเงินเพ่ิมผา่นสินทรพัยก์ารเงิน

หากคณุนรินทรย์งัสะสมเงินใน PVD 3% เท่าเดิม 
และยงัเล ือก ทางเล ือกที่ 1 (ตราสารหน้ี 100%) เหมือนเดิม

คณุนรินทรจ์ะต้องออมเงินเพ่ิมผา่นสินทรพัยก์ารเงิน 675,473 บาท

หมายเหตุ : คาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ทุกปี

ทางเล ือกการออม / ลงทนุ ถ้าออมเพ่ิมได้เดือนละ 1,000 บาท
 อีก 30 ปีข้างหน้า จะกลายเป็นกี่บาท

 ออม / ลงทุน เพ่ิมผา่นสินทรพัย ์
การเงินที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 
มากกว่า 5% ต่อปี จะช่วยให้

บรรลเุป้าหมาย 4,000,000 บาท 
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สรปุ... 3 ทางเล ือก เพ่ิมเงินออมหลงัเกษียณด้วย PVD
เงินที่ต ้องใช้

(บาท)
เงินที่ม ีแล ้ว

(บาท)
เงินขาด / เงินเกิน

(บาท)
4,000,000 3,324,527 -657,473
4,000,000 6,381,285 +2,381,285
4,000,000 5,094,651 +1,094,651
4,000,000 13,840,697 9,840,697

4,000,000 4,121,793 
(3,324,527 + 797,266)

+121,793

4,000,000 5,298,455
(3,324,527 + 1,973,928)

+1,298,455

เพ่ิมเงินสะสม
เปลี่ยนทางเล ือกลงทนุ 

ออมเงินเพ่ิม
ผา่นสินทรพัยก์ารเงิน

ไม่ทาํอะไรเลย
1

2

3

0

10%

5%

วิธีไหนดี?

วิธ ีการวิธีการ

เพ่ิมเงินสะสม + เปลี่ยนทางเล ือกลงทุน 
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• 3 พลงัมหศัจรรย ์สรา้งเงนิกอ้นโต

• DCA เทคนิคสรา้งวนิยัการออมสมํ่าเสมอ

• แนะนําแหลง่เรยีนรูด้า้นการลงทนุ

บรรลเุป้าหมาย ด้วยวินัยการออมสม ํา่เสมอ
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เงินออมเลก็ๆ  แต่ละงวด 
ย่ิงมากย่ิงดี

อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยต่องวด 
ย่ิงเยอะย่ิงดี

จาํนวนงวดที่ต้องออม “ต่อเน่ือง”  
ย่ิงนานย่ิงดี

การออมต่อเน่ือง
สร้างความมหศัจรรย์
ให้เงินก้อนเลก็ได้

3 พลงัมหศัจรรย  ์สรา้งเงินก้อนโต

เงินรวม =  เงินต้น x  (1  +  อตัราผลตอบแทน) เวลา 
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ผนึก “ 3 พลงั”  เงินออมเพ่ิมค่าทวีคณู

9,869,641
797,266 3,986,331486,817

พ่ีกระปกุ อาย ุ30 ปี 
มีเวลาออม 30 ปี

ลงุสมบตัิ อาย ุ50 ปี 
มีเวลาออม 10 ปี 150,935 754,674 956,245131,397

น้องออม อาย ุ20 ปี 
มีเวลาออม 40 ปี 1,449,597 7,247,986

724,824 

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2%

26,555,553

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10%

ร ูอ้ย่างน้ี... มาเรง่ออมเงินเถอะ จะได้เป็นเศรษฐีในอนาคต 

เริ่มออมต่อเน่ืองต ัง้แต่อายนุ้อย
เพ่ิมเงินที่ต้องออมต่อเดือนตามรายได้ที่เพ่ิมขึน้

สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุให้มากขึน้
กจ็ะมีเงินมากกว่าที่ฝันไว้

เกษียณจะมีเงินออมรวม (บาท) หมายเหตุ : คาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ต่อปี
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DCA เทคนิคสรา้งวินัยการออมสม ํา่เสมอ

 ช่วยสร้างวินัยในการลงทนุ
 ใช้เงินลงทนุไม่มาก
 ไม่ต้องใช้เวลาในการเฝ้าติดตามข่าวสาร

การทยอยลงทนุแบบถวัเฉลี่ยต้นทนุ 
เป็นการซือ้หลกัทรพัย ์ดว้ยจาํนวนเงินที่เท่าๆ  กนัทุกเดือน ซึง่จะทาํให้
ไดร้าคาตน้ทนุแบบถวัเฉลีย่ จงึมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว

DCA
(Dollar Cost Average)
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ต้นทุนเฉลี่ยจะเท่ากบั 9.49 บาทต่อหน่วย 
(คิดจาก 60,000 / 6,325) 

เดือน เงินลงทุน
(บาท)

ราคา 
(บาท)

จาํนวน
(หน่วย)

ม.ค. 5,000 10.00 500
ก.พ. 5,000 9.50 526
มี.ค. 5,000 9.25 541
เม.ย. 5,000 8.00 625
พ.ค. 5,000 8.50 588
มิ.ย. 5,000 9.00 556

ตวัอย่าง การออมสม ํา่เสมอแบบ DCA

เดือน เงินลงทุน
(บาท)

ราคา 
(บาท)

จาํนวน
(หน่วย)

ก.ค. 5,000 9.50 526
ส.ค. 5,000 9.00 556
ก.ย. 5,000 10.50 476
ต .ค. 5,000 10.00 500
พ.ย. 5,000 11.00 455
ธ .ค. 5,000 12.50 476
รวม 60,000 6,325

ทีม่า : หนงัสอืตามหาหุน้ตวัแรก
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เริ่มเลยเปลี่ยนการออมเงิน
มา ออมหุ้น กองทนุรวม

ทยอยซื้อเป็นประจาํ 
สร้างวินัย ตดับญัชีทกุเดือน

ออม “กองทนุรวม”  เริ่มต้นได้ด้วยเงิน 500 บาท *
ออม “หุ้น”  เริ่มต้นได้ด้วยเงิน 1,000 บาท *

* จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าในการลงทุน ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของแต่ละบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์(บล.) 
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ออมหุ้น กองทุนรวม 
สม ํา่เสมอทุกเดือนแบบ DCA 

เตรียม
เอกสาร

เปิดบญัชี
กบัสถาบนัการเงิน

หุ้น >> บรษิทัหลกัทรพัย ์(บล.)  
กองทุนรวม >> ธนาคารพาณชิย ์/
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ (บลจ.)

เล ือกลงทนุ
แบบหกับญัชี
ทกุเดือน

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
• สาํเนาทะเบยีนบา้น    
• สาํเนาสมดุบญัชธีนาคาร

ออมทุกเดือนด้วยการลงทุน
• สรา้งวนิยัสมํ่าเสมอ ไมต่อ้งจบัจงัหวะลงทนุ
• สะดวก งา่ย ดว้ยการตดับญัชอีตัโนมตัิ

เปิดบญัชีออมแบบสม ํา่เสมอวนัน้ี “ ง่ายนิดเดียว”
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www.set.or.th/educationwww.set.or.th/happymoney
คลงัความรูด้า้นการวางแผนการเงนิเพือ่
วยัเกษยีณสขุ ชว่ยเตรยีมพรอ้มทัง้ในชว่ง
กอ่นเกษยีณและหลงัเกษยีณ ดว้ยสือ่การ
เรยีนรูต้่างๆ เชน่ Info/Motion Graphic 
บทความ คลปิความรู ้ฯลฯ

ความรูด้า้นการวางแผนลงทุน และเป็น
แหลง่สือ่การเรยีนรูต้่างๆ ไมว่า่จะเป็น
หลกัสตูรอบรม/สมัมนาออนไลน์ 
Info/Motion Graphic บทความ ฯลฯ

แนะนําแหล่งเรียนร ู้ด ้านการลงทุน
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พร้อมให้บริการ... 
เรียนร ู้ออนไลน์

https://elearning.set.or.th/
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วิธีตรวจสอบข้อมลูเงินประกนัสงัคมของตวัเองผา่นเวบ็ไซต ์
• เวบ็ไซต ์http://www.sso.go.th
• ตอ้งสมคัรสมาชกิและ เขา้ระบบ (Log in)

เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูประกนัสงัคม
หมายเหตุ สาํหรบัผูป้ระกนัตน ม.40
ระบบยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลูได้

ทีม่าขอ้มลู : กองทุนประกนัสงัคม www.sso.go.th

ตวัอย่าง ข้อมลูการส่งเงินสมทบ

ตวัอย่าง ข้อมลูการคาํนวณเงินสงเคราะหช์ราภาพ
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SCAN เพื่อตอบแบบประเมินผล

THANK YOU
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ทีม่า :  https://www.wealthmagik.com/TradingLogic/DCASimulator.aspx
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