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HAPPY RETIREMENT



	 คำาถามคือ	 คุณเคย
นำาภาพในอนาคตเหล่าน้ี
มาเปล่ียนเป็นจำานวนเงิน	
หรือไม่ว่า...	 ต้องใช้ เ งิน
เ ท่า ไหร่ 	 แ ล้วคุณจะนำ า
เงินจากท่ี ไหนมาใช้ เพื่อ	
เป้าหมายเหล่านี้
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คุณเคยวาดภาพตัวเอง
ในวยัเกษยีณไวเ้ชน่น้ีบ้าง
หรือไม่?

ต้องการ
มีเงินมรดก
ให้ลูกหลาน

ต้องการ
ทำาสวนทำาไร่
อยู่ต่างจังหวัด

ต้องการมีเงินใช้
โดยไม่ต้อง
ทำางาน

B

ต้องการ
ท่องเที่ยว
รอบโลก

มาสร้างสุข
วัยเกษียณกันเถอะ...

Lesson

1



	 เพราะทันทีท่ีก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ	 น่ันหมายถึง	 “การหยุดทำางานประจำา”	
และ	 “ไม่มีรายได้หลักอีกต่อไป”	 แต่ ไม่ ได้หมายความว่า...	 คุณจะหยุด	
ใช้ชีวิต	หยุดใช้เงิน	 ทุกวันท่ีเหลืออยู่	คุณยังต้องกินต้องใช้	 ย่ิงคุณมีเป้าหมาย	
ในวัยเกษียณมากเท่าไหร่	คุณก็ยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นเท่านั้น

	 แต่คนส่วนใหญก่ลับคดิวา่เป็นเรือ่งไกลตัว	อกีต้ังหลายสบิปีกวา่จะเกษียณ	
จะมาเริ่มต้นคิดวางแผนอะไรกันตอนน้ี	 ขอใช้เงินท่ีหามาได้จากหยาดเหงื่อ	
แรงกายเพื่อสร้างความสุขในปัจจุบันก่อนดีกว่า	ไว้อายุ	40	หรือ	50	ปี	ค่อยมา
เริ่มต้นเก็บเงินไว้ใช้เพื่อวัยเกษียณก็ได้

	 อาจจะจริงท่ีใครหลายคนคิดว่ายังมีระยะเวลาในการทำางานเก็บเงิน	
อีกต้ังนานกว่าจะเกษียณ	 แต่คุณคิดว่าตัวเองจะมีเรี่ยวแรงทำางานและมีรายได้	
อย่างสมำาเสมอไปอีกนานเท่าไหร่	

	 บางคนบอกจะเก็บเงินไปทำาไมต้ังมากมาย	 เด๋ียวลูกหลานก็เล้ียงดูให้กิน	
ให้อยู่อย่างสุขสบาย	 บางคนบอกไม่ต้องห่วงเลยก็ได้	 ยังไงรัฐก็มีสวัสดิการ	
มอบให้ผู้สูงอายุอยู่แล้ว	

	 เรื่องของอนาคต...	คงไม่มีใครฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นไปตาม	
ท่ีเราคาด	หากวันหน่ึงรัฐไม่มีสวัสดิการ	 แถมลูกหลานก็มีภาระรัดตัว	ชีวิตเรา	
มิต้องเคว้งคว้างไร้คนดูแลหรอกหรือ?	

	 	ฉะนั้น	“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”	นั่นแหละดีที่สุด	ซึ่งการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ	
อย่างมีความสุขไม่ได้ยากอย่างท่ีคิด	 เพียงแค่คุณเริ่มวางแผนและลงมือทำา	
ตั้งแต่วันนี้	

	 รู้แบบนี้แล้ว	จะรอช้าอยู่ทำาไม...	

	 มาเริ่มต้นสร้างสุขวัยเกษียณในแบบที่คุณ
สามารถออกแบบไดด้ว้ยตนเองต้ังแตว่นัน้ีกันดีกวา่
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	 สำาหรบัคนทีอ่ยากทำาให้ฝันเป็นจรงิ	
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนเกษียณและ	
จัดระบบระเบียบการเงินของตนเอง
อย่างไร	 ลองปฏิบัติตาม	 “6	 ขั้นตอน		
สร้างสุขวัยเกษียณ”	 ท่ีจะช่วยให้คุณ
บรรลุเป้าหมายที่ฝันได้ง่ายขึ้น	

10

กำาหนดเป้าหมาย
และอายุที่ต้องการ

จะเกษียณ

คำานวณเงินที่ต้องใช้
ในวัยเกษียณ

1

2
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6 ขั้นตอน
สร้างสุขวัยเกษียณ

Lesson

2
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คำานวณเงินออมที่มี
เพื่อวัยเกษียณ
จากแหล่งต่างๆ

คำานวณเงิน
ที่ต้องออมเพิ่ม
เพื่อวัยเกษียณ

กำาหนดแนวทาง
การออม	การลงทุน

ทบทวนและปรับปรุง
แผนการออม
การลงทุน

อย่างสมำาเสมอ

3

4

6

5

B

B
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ขั้นตอนแรกคุณต้องเริ่มจาก...	
	
		กำาหนดอายุท่ีต้องการจะเกษียณ	 ลองถามตัวเองว่าต้องการเกษียณ	

	 ตอนอายุสักเท่าไหร่	 เช่น	60	 ปีี	 55	 ปี	หรือจะ	Early	Retire	 ท่ีอายุ	45	 ปี		
	 เพื่อจะได้รู้ว่าเรามีเวลาเตรียมตัว	 เตรียมการ	 และเตรียมสตางค์	 อีกนาน	
	 เท่าไหร่

	 ประมาณอายุท่ีคาดว่าจะสิ้นอายุขัย	 ลองประมาณตัวเองดูว่าเราจะ	
	 มีชีวิตยืนยาวไปถึงอายุเท่าไหร่	 เช่น	 80	 ปี	 85	 ปี	 หรือ	 90	 ปี	 เพื่อให้รู้ว่า	
	 เราจะต้องใช้ เงินหลังเกษียณไปอีกก่ีปีโดยประเมินจากญาติพ่ีน้อง	
	 ในครอบครัวว่าส่วนใหญ่เสียชีวิตท่ีอายุประมาณเท่าไหร่	 	 ประกอบกับ	
	 ความแข็งแรงของร่างกายและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณว่า	
	 เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแค่ไหน	

เคล็ดลับ...	ทำาให้ฝันเป็นจริง

	 พยายามแปลงความฝันให้เ ป็นเป้าหมาย		
ดว้ยการถา่ยทอดส่ิงท่ีคดิและฝันเอาไวล้งบนกระดาษ	
อาจเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ตามท่ี
ต่างๆ	ที่คุณจะเห็นอย่างชัดเจน	

	 การทำาให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้...	นอกจากจะ
ช่วยให้			“เป้าหมาย”			ไม่กลายเป็น			“เป้าหาย”			แค่ช่ัวข้ามคืน	
แล้ว	 ยังช่วยตอกยำาจิตใต้สำานึกของคุณให้จดจำาและ
ช่วยกระตุ้นให้คุณเดินหน้าทำาฝันให้เป็นจริงด้วย

1 กำ�หนดเป้�หม�ยและอ�ยุ
ที่ต้องก�รจะเกษียณ

12 Happy Retirement Guide	คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



13

	 ตั้งเป้าหมายหลังเกษียณ	 ลองจินตนาการดูว่าเม่ือถึงวันท่ีเกษียณแล้ว	
	 คุณอยากใช้ชีวิตอย่างไร	 แล้วประเมินดูว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน	
	 ประมาณเดือนละเท่าไหร่	เช่น	10,000	บาท	30,000	บาท	หรือ	50,000	บาท	

	 นอกจากน้ี	 หากหลังเกษียณ	 คุณต้องการทำาตามความฝันต่างๆ	 เช่น	
ซ้ือบ้านใหม่	 ท่องเท่ียว	ทำาบุญ	 มีเงินมรดกให้ลูกหลาน	ฯลฯ	 คุณก็ต้องวางแผน	
ออมเงินเพื่อเป้าหมายเหล่านี้ด้วย

	 เม่ือทราบเป้าหมายและอายท่ีุตอ้งการจะเกษียณแล้ว	ก็ถงึเวลาคำานวณหา	
	 “จำานวนเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ”	 โดยประเมินจากเป้าหมายและไลฟ์สไตล์	
ที่ออกแบบไว้	ประมาณเป็นรายเดือน	แล้วคำานวณเป็นปี	จากนั้นก็คำานวณตาม
จำานวนปีหลังเกษียณ

	 อ๊ะอ๊ะ!!!	 อย่าลืมคำานึงถึง	 “เงินเฟ้อ”	 ด้วยนะ	 เพราะยิ่งอัตราเงินเฟ้อ	
สูงมากขึ้นเท่าใด	จำานวนเงินที่คุณต้องใช้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

2 คำ�นวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ
(Retirement Fund Needed : RF)

	จำานวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ

หม�ยเหตุ: คำ�นวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี ปรับค่�ด้วยอัตร�ผลตอบแทนขั้นตำ�หลังหักอัตร�เงินเฟ้อ 3%

จำานวนเงินที่คาดว่าจะใช้หลังเกษียณ (ล้านบาท)
	 	 	

	 	 	 	15	ปี	 				20	ปี	 			25	ปี	 				

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	 	

ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน

หลังเกษียณ
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คำ�นวณเงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณจ�กแหล่งต่�งๆ 
(Source of Fund for Retirement : SF)
	

	 จากตารางข้างต้น	หากคุณต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ	10,000	
บาท	โดยคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณไปอีก	20	ปี	น่ันหมายความว่า...	คุณจะ
ต้องเตรียมเงินไว้ราวๆ	2.7	ล้านบาท	

	 แต่หากคุณต้องการใช้ จ่ายหลังเกษียณเดือนละ	 50,000	 บาท	
และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณไปอีก	 20	 ปีเช่นกัน	คุณอาจต้องเตรียม	
เงินไว้สูงถึง	13.6	ล้านบาทเลยทีเดียว

	 เห็นตัวเลขท่ีคำานวณได้ในขั้นตอนท่ี	 2	 แล้วอย่าเพิ่งท้อ	 เพราะท่ีจริงแล้ว	
มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ	 อาจมีเงินออมหรือเงินลงทุนบางส่วนท่ีสะสมไว้	
และสามารถนำามาใช้ตอนเกษียณอายุได้โดยที่คุณคาดไม่ถึง	เช่น

	 		เงินกองทุนประกันสังคม	
	 		เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 		เงินประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบบำานาญ
	 		เงินออมและเงินลงทุนในรูปแบบต่างๆ	เช่น	เงินฝากธนาคาร	พันธบัตร	
	 					หุ้นกู้	LTF	RMF		หุ้น	ฯลฯ	

	 หน้าที่ของคุณ	คือ	รวบรวมและคำานวณดูว่าวันที่เกษียณจากการทำางาน	
คุณจะมีเงินออมจากแหล่งต่างๆ	ทั้งหมดเท่าไหร่	

3

	 จากนั้นก็นำา	 "จำานวนเงินท่ีต้องใช้"	 ในขั้นตอนที่	 2	 หักด้วย	 "จำานวน	
เงนิออมทีมี่"	ในขัน้ตอนท่ี	3	เพยีงเท่านี.้..	คณุก็จะทราบวา่มเีงนิเพยีงพอหรอืไม่	

4 คำ�นวณเงินที่ต้องออมเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ 
(Retirement Fund Shortage : SH)

14 Happy Retirement Guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



จำานวน
เงินที่ต้องใช้

จำานวนเงินที่ต้องออมเพิ่ม
	(จำานวนเงินที่ขาด)

จำานวน
เงินออมที่มี

RF - SF S H

	 และแล้วก็มาถึงข้ันตอนสำาคัญ	 น่ันคือ	 “การวางแผนการออมการลงทุน”	
	เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาด	โดยเริ่มจาก...	

5 กำ�หนดแนวท�งก�รออมก�รลงทุน 
(Saving and Investment Plan)

	 ถ้าไม่พอ...	ยังขาดอยู่อีกเท่าไหร่	ซึ่งเป็นสัญญาณว่า...	ถึงเวลาแล้วที่คุณ
ต้องเริ่มออมเงินเพื่อเป้าหมายเกษียณกันเสียที

	 จดบัญชรีายได้คา่ใชจ้า่ย	เพือ่ดวูา่จะห่ันคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่จำาเป็นตา่งๆ	จากตรง	
	 ไหนได้บ้าง	ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเงินออมมากขึ้น	

	 ออมอย่างต่อเน่ือง	 ผ่านแหล่งเงินออมต่างๆ	 ท้ังแหล่งเงินออมเพื่อ	
	 เกษียณโดยตรง	เชน่	กองทุนประกันสังคม	กองทุนสำารองเล้ียงชพี	รวมไปถงึ	
	 แหล่งเงินออมที่ต้องออมเพิ่ม	 เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถออมเงินได้	
	 ตามเป้าหมายที่วางไว้	

	 เลือกช่องทางการออมการลงทุนท่ีเหมาะกับตนเอง เพื่อให้เงินออม	
	 ของคุณมีโอกาสได้ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 	 เช่น 	 การเ ลือกนโยบาย	
	 การลงทุน	 (Employee’s	Choice)	 ในกองทุนสำารองเล้ียงชีพท่ีสอดคล้อง	
	 กับผลตอบแทนที่ต้องการ	และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
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	 เขียนแผนเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้ทราบว่าต้องลงมือทำาอะไร	
	 ในกรอบเวลาเท่าไร	 เช่น	 ต้องออมให้ ได้เดือนละเท่าไหร่	 ต้องนำาเงิน	
	 ไปลงทุนอะไรบ้าง	ฯลฯ

	 ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง	
	 ถ้าคุณมีวินัยการออมการลงทุนแล้วล่ะก็	 รับรองได้เลยว่า...	 เป้าหมาย	
	 เกษียณของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

 หลังจากปฏิบัติตามแผนมาสักระยะหนึ่ง	ก็ถึงเวลา	“ทบทวนและปรับปรุง	
แผนการออมการลงทุน”	อาจจะทุก	6	เดือน	หรือ	1	ปี	เพื่อติดตามดูว่า...

	คุณสามารถเก็บออมเงินได้ตามเป้าหมายหรือไม่
	การลงทุนให้ผลตอบแทนได้ตามท่ีต้องการหรือไม่
	มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นจากแผนการออมการลงทุนนี้หรือไม่	
	ฯลฯ

รวมถึงทบทวนตนเองว่า...	เม่ือระยะเวลาเปล่ียนไป	

	เป้าหมายเกษียณของคุณยังเหมือนเดิมหรือไม่	
	คุณรับความเสี่ยงได้มากขึ้นหรือน้อยลง	
	คุณควรจะจัดสรรเงินลงทุนใหม่แล้วหรือยัง	

	 ท้ังน้ี	 ก็เพ่ือให้การเดินทางไปยังเป้าหมายเกษียณใกล้เคียงความเป็นจริง
มากที่สุด

	 หากคณุสามารถปฏบัิติตามท้ัง	6	ขัน้ตอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง	
กับตนเอง	การดำาเนินชวีติในวยัเกษียณอย่างมีความสุขก็จะไมใ่ชแ่ค	่“ความฝัน”		
อีกต่อไป
	

6 ทบทวนและปรับปรุงแผนก�รออม
ก�รลงทุนอย่�งสม่ำ�เสมอ 
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ทำาอย่างไรหากไม่ถึงเป้าหมาย

	 วิธีการท่ีคนส่วนใหญ่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เกษียณมี	3	วิธี

	ลดค่าใช้จ่าย	เพื่อให้มีเงินออมมากขึ้น
	เพิ่มรายได้	ด้วยการหางานพิเศษทำา
	บริหารเงินออมที่มีอยู่ให้มีโอกาสได้ผลตอบแทน	

					สูงขึ้น

	 หากปฏิบัติท้ัง	 3	 วิธีข้างต้นแล้ว	 แต่เงินออม	
ยังไม่คืบหน้าไปไหน	คุณอาจต้องใช้วิธีที่ใครๆ	 ก็ไม่
อยากทำากนั	น่ันคอื	ยืดอายท่ีุจะเกษยีณ	เพือ่ให้มีระยะ
เวลาทำางานเกบ็เงนิมากขึน้	หรอือาจต้องยอมปรบัลด	
เป้าหมาย	โดยยอมที่จะใช้จ่ายน้อยลงหลังเกษียณ



	 มาถึงตรงน้ี	 หลายคนอาจกังวลว่าเม่ือต้องเกษียณอายุ	 จะมีชีวิตท่ี	
สุขสบายได้มากน้อยแค่ไหน	 เงินทองที่เก็บสะสมไว้จะเพียงพอใช้จ่ายตลอด
ช่วงชีวิตวัยเกษียณหรือไม่	 และคงจะดีไม่น้อย	 หากได้รับมรดกก้อนโตไว้ใช้	
ตอนเกษียณอย่างสุขสบาย	

	 	 แม้ความจริงคุณอาจไม่โชคดีแบบนั้น	 แต่คุณก็สามารถสร้างกองมรดก	
ไว้ให้ตัวเองใช้ในยามเกษียณไดเ้ช่นกัน	ผ่านเครือ่งมือการออมทีเ่รยีกวา่	“กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ”	

	 แต่เชื่อหรือไม่...	 มีมนุษย์เงินเดือนจำานวนไม่น้อยท่ี	 “ไม่รู้”	 และ	 “ไม่เห็น”	
ถึงประโยชน์ของการออมผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 แถมยังรู้สึกเป็นภาระท่ี	
ต้องถูกหักเงินในแต่ละเดือนด้วยซำา	 ท้ังท่ีจริงๆ	 แล้วกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	
เป็น	 “ตัวช่วย”	 อย่างดีในการสร้างหลักประกันทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ
สำาหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ

	 เอาเป็นว่า...	ลองมาทำาความรู้จักกับกองทุนสำารองเล้ียงชีพกันหน่อย	
ดีกว่า	รับรองว่ามุมมองเก่ียวกับเงินออมเพ่ือเกษียณก้อนน้ีของคุณจะเปล่ียนไป!!!	
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กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 เงินออมเพื่อเกษียณ
ของมนุษย์เงินเดือน

Lesson

3

Retirement
Planning



กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนั้นสำ�คัญไฉน

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพคืออะไร?
	
	 กองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 (Provident	 Fund)	คือ	 กองทุนท่ีนายจ้างและ
ลูกจ้างร่วมกันจัดต้ังขึ้นด้วยความสมัครใจ	 เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่าย
ยามเกษยีณอายุ	ออกจากงาน	ทุพพลภาพ	หรอืเปน็หลกัประกันให้แกค่รอบครัว	
กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต	

	 โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินท่ีลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อตนเองส่วน
หน่ึงเรียกว่า	 "เงินสะสม"	ซึ่งกฎหมายกำาหนดให้สะสมได้ต้ังแต่	2	 -	15%	ของ	
เงินเดือน	และเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่า	"เงินสมทบ"		

	 ดงันัน้	หากบรษัิทมีอตัราเงนิสะสมให้เลือกออม	เชน่	3%	5%10%	หรอื	15%	
คุณควรเลือกอัตราเงินสะสมสูงสุดท่ีสามารถเลือกได้ 	 น่ันก็คือ	 15%	
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง

	 และระหว่างที่เงินอยู่ในกองทุนนั้น	เงินกองทุนก็ไม่ได้นอนนิ่งอยู่เฉยๆ	แต่จะ
มีมืออาชีพที่เรียกว่า	“บริษัทจัดการ”	หรือ	“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน”	
(บลจ.)	นำาเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ	 เพื่อสร้างดอกผล
ให้กับกองทุน	 โดยจะนำาดอกผลท่ีเกิดขึ้นมาเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตามสัดส่วน
ของเงินท่ีแต่ละคนมอียู่ในกองทุน	ซึง่ดอกผลท่ีเกิดจากการนำาเงนิก้อนน้ีไปลงทุน	
เรียกว่า	“ผลประโยชน์ของเงินสะสม”	และ	“ผลประโยชน์ของเงินสมทบ”

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
Provident	Fund
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ได้อะไรจากการเป็นสมาชิกกองทุน?	
	
	 กองทุนสำารองเล้ียงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหน่ึงที่นายจ้างให้แก่	
ลูกจ้าง	ซึ่งการเป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพนั้น	นอกจากจะทำาให้ลูกจ้าง
มีเงินกอ้นไวส้ำาหรบัใชจ้า่ยยามเกษียณอายุ	และมหีลักประกันทางการเงนิให้แก่
ครอบครัวแล้ว	ลูกจ้างยังได้ประโยชน์อื่นๆ	ดังนี้

	มีวินัยในการออมเพื่อเกษียณ
	 อย่างต่อเนื่อง
	เหมือนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

	 จากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
	มีมืออาชีพบริหารเงินออมให้
	 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ลงทุน

หุ้นสามัญเงินฝาก พันธบัตร / หุ้นกู้

ผลประโยชน์
เงินสะสม

จ่ายเงินสะสม 
2-15% ของค่าจ้าง

จ่ายเงินสมทบ
2-15 % ของค่าจ้าง

บริษัทจัดการ

ลูกจ้าง นายจ้าง

ผลประโยชน์
เงินสมทบ

ตราสารทางการเงินอื่นๆ
เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ

1

3 4

2
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 	 ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกกองทุน	 หน้าท่ีของคุณก็คือ	 การรักษาสิทธิและ	
ผลประโยชน์ของตัวเอง	 รวมท้ังมีการติดตามผลการดำาเนินงานของกองทุน	
อย่างต่อเน่ือง	 โดยดูจาก	 “รายงานผลการจัดการกองทุน”	 ท่ีบริษัทจัดการ	
ส่งให้คณะกรรมการกองทุนทุกเดือน	 หรือดูจาก	 “ใบแจ้งยอดเงินกองทุน	
สำารองเลี้ยงชีพ”	ที่บริษัทจัดการจะส่งให้สมาชิกทุกคนปีละ	2	ครั้ง

ส่วนของนายจ้างส่วนของสมาชิก

มูลค่าต่อหน่วย

11.25 40,000 80,000 120,000

ส่วนของสมาชิก ส่วนของนายจ้าง

จำานวนหน่วย

ยอดรวม	(หน่วย)

ตัวอย่างใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ยอดรวมจำานวนเงิน
(บาท)

ยอดยกมา

เงินเข้าระหว่างปี

โอนย้ายกองทุน

ยอดรวม

300,000

30,000

0

330,000

100,000

20,000

0

120,000

600,000

60,000

0

660,000

200,000

40,000

0

240,000

1,200,000

150,000

0

1,350,000

เงินสะสม เงินสมทบผลประโยชน์	 ผลประโยชน์	

ปัจจุบันมีเงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพอยู่เท่าไหร่?	
ดูได้จากที่ไหน?

4

รายการ

1

2

3

ตรวจสอบยอดเงินสะสม	 เงินสมทบ	 ผลประโยชน์ของเงินสะสม	
และผลประโยชน์ของเงินสมทบท่ีเป็นยอดยกมาของปีก่อนว่า...	
“จำานวนตรงกับใบแจ้งยอดเมื่อสิ้นปีก่อนหน้าหรือไม่”	
	

ตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินสมทบระหว่างปีว่า...	 “ตรงกับท่ีเรา
จ่ายไปหรือไม่”	

ตรวจสอบผลประโยชน์ต้องดูอะไรบ้าง?
เริ่มจาก...

2

1
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ตรวจสอบจำานวนหน่วยว่า...	 “เพิ่มขึ้นหรือไม่”	 โดยจำานวนหน่วย
จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
	

ตรวจสอบผลการดำาเนินงานของกองทุน	โดยดจูาก	“มูลคา่ต่อหน่วย”	
หากมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้นแสดงว่าผลประกอบการดี	 แต่หาก	
ลดลงก็หมายความว่าผลประกอบการแย่ลง	

	

ข้อมูลเก่ียวกับกองทุนสำารองเล้ียงชีพท่ีคุณต้องรู้

	 ในการรักษาผลประโยชน์ยังมีข้อมูลสำาคัญที่สมาชิกควรทราบ	
หรือสอบถามเพิ่มเติมด้วย	เช่น

		ใครเป็นกรรมการกองทุนในที่ทำางานของคุณ	เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
	ใครเป็นผู้จัดการกองทุน	(บริษัทจัดการ)	ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร	
	ปัจจุบันกองทุนนำาเงินไปลงทุนในอะไรบ้าง	
	การลงทุนของกองทุนมีความเสี่ยงอะไรบ้าง	

	 กรณีท่ีสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆ	สามารถสอบถามได้ที่คณะกรรมการ
กองทุน	หรือ	บริษัทจัดการที่บริหารกองทุน

3

4

นอกจากนี้	คุณควร...
	
	 เข้าร่วมประชุมสามัญประจำาปี	 เพ่ือรับฟังผลการดำาเนินงานของกองทุน	

		 และทิศทางการดำาเนินงานในปีต่อไป	 ซึ่ งสามารถซักถามข้อสงสัย	
	 ในที่ประชุมได้

	 ใช้ สิทธิเลือกต้ังกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง	 เน่ืองจากกรรมการ	
	 กองทุนจะเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ ท่ีดีที่สุดของกองทุน	
	 และสมาชิก โดยความถ่ีในการเลือกต้ังกรรมการกองทุนข้ึนอยู่กับ	
	 วาระของกรรมการกองทุน	เช่น	ทุกปี	หรือทุก	2	ปี	เป็นต้น
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	 โดยจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมท้ังจำานวน	 ส่วน	
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับตามเงื่อนไขท่ีบริษัทกำาหนดไว้
ในข้อบังคับกองทุน	

	 ตัวอย่�งเช่น	บริษัท	ABC	กำาหนดเงื่อนไขให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์ของเงินสมทบในข้อบังคับกองทุน	ดังนี้

อายุงาน สิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบ	(เงินในส่วนของนายจ้าง)

น้อยกว่า	1	ปี		 	 																-

					1	–	5	ปี		 	 														50%

ตั้งแต่	5	ปีขึ้นไป		 	 													100%

จะได้รับเงินกองทุนเมื่อใด?

	 สมาชิกจะได้รับเป็นเงินก้อนเม่ือส้ินสมาชิกภาพไม่ว่าจะเพราะเหตุ...

	 	ออกจากงาน	
	 	เกษียณอายุ	
	 	โอนย้ายกองทุน
	 	เสียชีวิต	

	 หากคุณนรินทร์ทำางานที่บริษัท	 ABC	 เป็นเวลา	 10	 ปี	 แล้วลาออก
จากบริษัท	 คุณนรินทร์จะได้รับเงินในส่วนท่ีตนเองสะสมไว้	 (เงินสะสมและ	
ผลประโยชน์ของเงินสะสม)	 ท้ัง	 100%	 และได้รับเงินในส่วนของนายจ้าง		
(เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ)	ทั้ง	100%	

	 แต่หากคุณนรินทร์ทำางานไม่ถึงปี	 แล้วลาออก	 คุณนรินทร์จะได้รับเฉพาะ	
เงินในส่วนท่ีตนเองสะสมไว้	(เงนิสะสมและผลประโยชน์ของเงนิสะสม)	ท้ัง	100%	แต่
จะไม่ไดร้บัเงนิในส่วนของนายจา้ง	(เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ)	เลย	
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สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีที่ได้รับจ�กกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ดังนี้ 

ตัวอย่าง

ลาออกจากกองทุน	
โดยไม่ออกจากงาน

ลูกจ้าง เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน

ลาออกจากงาน	
อายุงาน	<	5	ปี

ลาออกจากงาน	

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษี
ต้องนำาเงินทุนที่ได้รับจากกองทุน
ไปรวมคำานวณ	เพื่อเสียภาษีเงินได้

มีสิทธิเลือกนำาเงิน	ที่ได้รับ																			
จากกองทุนไป
•	รวมคำานวณ	
		เพื่อเสียภาษีเงินได้
•	แยกยื่นภาษี	โดยหักค่า	
		ใช้จ่ายได้เท่ากับ	7,000	บาท

ตัวอย่าง

7,000	x	10 70,000

530,000

265,000

265,000

530,000	/	2

เงิน	PVD	ที่ได้รับ
เงินสะสม			 =	500,000
ผลประโยชน์		=			50,000
เงินสมทบ	 =	500,000
ผลประโยชน์		=			50,000

ไม่ต้องนำาไป
คำานวนภาษี

เงินที่ได้รับจากกองทุน	(เฉพาะส่วนที่เป็นผลประโยชน์		 									เงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์สมทบ)

นำาไปคำานวณภาษี

BB

เสียภาษี

เสียภาษี

600,000

BB BBเงินได้อื่นๆ				+						600,000												
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อายุงาน	≥	5	ปี	

ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำานวน

เสียชีวิต/
ทุพพลภาพ

เกษียณโดยมีอายุ	≥	55	ปี	
และเป็นสมาชกิกองทุน	≥	5	ปี

ตัวอย่าง ตัวอย่าง

หักค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น	
335,000	บาท

"	แยกยื่น	"
ไม่ต้องนำาไปรวมกับเงินอื่นได้	
แต่จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้น
อัตราภาษีเงินได้สุทธิขั้นแรก	
(ปัจจุบัน	150,000	บาท)

	หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง	
						แต่ไม่เกิน	10,000	บาท
	ส่วนที่เกิน	10,000	บาท	

						แต่ไม่เกิน	15%	ของค่าจ้าง	
						และ	490,000	บาท	ได้รับยกเว้นภาษี

เงิน	PVD	ที่ได้รับ
เงินสะสม			 =	500,000
ผลประโยชน์		=			50,000
เงินสมทบ	 =	500,000
ผลประโยชน์		=			50,000

เงินที่ได้รับจากกองทุน	(เฉพาะส่วนที่เป็นผลประโยชน์		 									เงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์สมทบ)

คูณ	อายุงาน	เหลือเท่าใด	
หักค่าใช้จ่ายอีก	50%	
(คำานวณภาษีตามอัตรา
เงินได้บุคคลธรรมดา	 โดย
ไม่ได้รับยกเว้น	 150,000	
บาทแรก)

ยกเว้นภาษี

BB	1,100,000	

25Happy Retirement Guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



จัดตั้ง / เข้าร่วม
 PVD

นโยบายตราสารหนี้

ลูกจ้าง A   

นายจ้าง ลูกจ้าง

ลูกจ้าง B  

ลูกจ้าง C  

นโยบายมีความเสี่ยงต่ำา
เหมาะกับคนใกล้เกษียณ

อย่างผม

ต้องการนโยบายที่มีความเสี่ยง
มากกว่านี้

เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

นโยบายที่มีอยู่
ให้ผลตอบแทนต่ำากว่า

ที่ต้องการ

	 ดังน้ัน	 จึงเกิดระบบสมาชิกเลือกลงทุน	 หรือท่ีเรียกว่า	 "Employee's	
Choice"	 ขึ้น	 เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับ
ตัวเอง	 หรือได้ลงทุนในแบบท่ีตัวเองต้องการ	 ผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพ
ท่ีมีหลายนโยบาย	 (Master	 Fund)	 ซ่ึงสมาชิกสามารถเลือกว่า...	 จะนำา	
เงินทั้งก้อนไปลงทุนในนโยบายใดนโยบายหน่ึง	 หรือเลือกท่ีจะแบ่งสัดส่วน	
เงินกองทุนของตนเองเพื่อไปลงทุนในนโยบายการลงทุนหลายๆ	นโยบายก็ได้

+ 

รูปแบบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพทั่วไป
(1	กองทุน	1	นโยบาย)

Employee’s Choice... 
ท�งเลือกเพื่อเพิ่มสุขวัยเกษียณ

	 กองทุนสำารองเ ล้ียงชีพท่ัวไป	 1	 กองทุนจะมีนโยบายการลงทุน	
เพียง	1	นโยบาย	ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสมาชิกแต่ละคนที่มีอายุ	ระดับความเสี่ยง	
ที่ยอมรับได้	และอัตราผลตอบแทนที่ต้องการที่แตกต่างกัน	

26 Happy Retirement Guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



นายจ้าง

นายจ้าง

ลูกจ้าง

ลูกจ้าง A

ลูกจ้าง A ลูกจ้าง B ลูกจ้าง C

100%

20% 100% 60%
40%80%

100% 100%

ลูกจ้าง B ลูกจ้าง C ลูกจ้าง D ลูกจ้าง E ลูกจ้าง F ลูกจ้าง G ลูกจ้าง H ลูกจ้าง I

ลูกจ้าง

รูปแบบกองทุน Master Fund
(1	กองทุน	มีหลายนโยบายการลงทุน)

แบบที่	1
สมาชิกเลือกนโยบายใด

นโยบายหนึ่ง
เพียงนโยบายเดียว

แบบที่	2
สมาชิกสามารถเลือกนโยบาย

ได้มากกว่า 1 นโยบาย

นโยบายตราสารหนี้

นโยบายตราสารหนี้

นโยบายตราสารทุน

นโยบายตราสารทุน

นโยบายผสม

นโยบายผสม

+ 

+ 

จัดตั้ง / เข้าร่วม
Master Fund

จัดตั้ง / เข้าร่วม
Master Fund

27Happy Retirement Guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



นโยบายการลงทุนแบบไหน	ใช่ตัวคุณ

	 โดยท่ัวไปนโยบายการลงทุนของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจะแบ่งออก	
เป็น	3	นโยบายหลัก	และ	1	นโยบายพิเศษ	ได้แก่

นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้	
(Fixed	Income	Fund)	

	 เน้นการลงทุนท่ีให้รายได้ประจำาในรูปของ	
ดอกเบ้ีย	 ท้ังการฝากเงินไว้กับธนาคาร	 หรือการ	
ลงทุนในตราสารหน้ีประเภทต่างๆ	 เช่น	 ต๋ัวเงินคลัง		
ต๋ัวแลกเงิน	 ต๋ัวสัญญาใช้เงิน	พันธบัตรรัฐบาล	 หุ้นกู้		
ฯลฯ	 โดยให้ความสำาคัญกับความม่ันคงของเงินต้น	
แต่ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการขยายตัวของเงินลงทุน
มากนัก

นโยบายการลงทุนในตราสารทุน
(Equity	Fund)	

	 เน้นการลงทุนเพื่อให้ปริมาณเงินงอกเงยมากขึ้น	
ส่วนใหญ่จะนำาเงินไปลงทุนในตราสารทุนเฉล่ียแล้ว	
ไม่น้อยกวา่	65%	ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน	
(NAV)	 เงินส่วนท่ีเหลืออาจไปลงทุนไว้ในเงินฝาก	 และ
ตราสารหน้ี	หรือจะนำาเงินท้ังหมดไปลงทุนในตราสารทุน
ล้วนๆ	เลยก็ได้

Equity 
Fund

Fixed 
Income
 Fund
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นโยบายการลงทุนแบบผสม	
(Mixed	Fund)	

	 เน้นการลงทุนแบบผสมผสาน	 ท้ังในเงินฝาก	
ตราสารหน้ี	 และตราสารทุน	 ซ่ึงมีท้ังแบบท่ีกำาหนด	
สัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุนและตราสารหน้ี	
อย่างชัดเจน	 เช่น	 ลงทุนในหุ้นไม่เกิน	 40%	 และแบบท่ี	
ไม่กำาหนดสัดส่วนการลงทุน	 (Free	Hand)	 แต่บริษัท	
จัดการจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม	
ของภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา	 เช่น	 บางช่วง	
อาจลงทุนในตราสารหน้ีท้ัง	100%	แต่เม่ือสถานการณ์
เปลี่ยนไป	อาจเลือกลงทุนในตราสารทุน	100%	ก็ได้

นโยบายการลงทุนพิเศษ
(Specialised	Fund)

	 เป็นนโยบายการลงทุนท่ี ไม่ได้ มุ่งเน้นลงทุนใน	
ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ 	 แต่มีลักษณะเฉพาะท่ี
นอกเหนือจากนโยบายทั่วไป	 เช่น	 ลงทุนในตลาดเงิน	
(Money	Market	 Fund)	 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
(Property	Fund)	เป็นต้น

Mixed 
Fund

Specialised 
Fund
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เลือกนโยบายที่ใช่...	ให้อะไรมากกว่าที่คิด

	 สมาชิกสามารถจัดสรรเงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพเพื่อลงทุนใน
นโยบายท่ีเลือกได้ตามสัดส่วนท่ีต้องการ	 แต่ในทางปฏิบัติ	 บริษัทจัดการ	
ท่ีบริหารกองทุนมักจะกำาหนดทางเลือกมาตรฐาน	 (Standard	 Choice)	
มาให้	 3-4	 Choices	 ซ่ึงในแต่ละ	 Choice	 จะกำาหนดสัดส่วนการลงทุน	
ในนโยบายต่างๆ	อย่างชัดเจน	

	 ตัวอย่�งเช่น	 บริษัท	 ABC	 จัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพในรูปแบบ		
Master	Fund	โดยมีนโยบายการลงทุนให้สมาชิกเลือก	4	นโยบาย	เรียงลำาดับ
จากระดับความเสี่ยงน้อยไปมาก	ได้แก่	

	 และจากนโยบายการลงทุนทั้ง	4	นโยบาย	บริษัทจัดการ
ได้กำาหนดทางเลือกมาตรฐาน	 (Standard	Choice)	 มาให้		
4	Choices	ได้แก่

นโยบาย
ตราสารหนี้
ระยะสั้น

Choice	1

Choice	3

	ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น	100%

ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้	90%	
และนโยบายตราสารทุน	10%

ลงทุนในนโยบายผสม	100%	
(ลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกิน	20%)

ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้	50%	
และนโยบายตราสารทุน	50%

นโยบาย
ตราสารทุน

นโยบาย
ผสม

นโยบาย
ตราสารหนี้

Choice	4

Choice	2
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Choice	1

สม�ชิก 
1 คน

เลือกได้ 
1 choice**

Choice	3

DIY

	 นอกจากนี้	ยังมี	Choice	แบบ	DIY	(Do-it-yourself)	 ให้สมาชิกเลือก
ผสมนโยบายการลงทุนทั้งหมดที่มีได้ตามความต้องการอีกด้วย

เน้นลงทุน
ในเงินฝากและ
ตราสารหนี้
ภาครัฐ

ที่มีอายุเฉลี่ย
ไม่เกิน	1	ปี

เน้นลงทุน
ในเงินฝาก
ตราสารหนี้
ภาครัฐ
และหุ้นกู้
ภาคเอกชน

เน้นลงทุน
ในเงินฝาก
ตราสารหนี้
ภาครัฐ
และหุ้นกู้

ภาคเอกชน	+	หุ้น	
(ไม่เกิน	20%)

เน้นลงทุน
ในหุ้น

ในประเทศ

Sub	Fund
(กองทุนย่อย)*

นโยบาย
ตราสารหนี้

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ABC	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบาย
ตราสารทุน

นโยบาย
ผสม

Master	Fund
(กองทุนหลัก)

Choice	4

Choice	2

นโยบาย
ตราสารหนี้
ระยะสั้น

เงินสะสม
เงินสมทบ
100%

*			ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน
**	สามารถเรียกได้หลายแบบ	ไม่ว่าจะเป็น	Choice	หรือ	Option	หรือ	Menu	แล้วแต่บริษัทจะเรียก

100%

...% ...% ...% ...%

100%

90% 10%

50%50%
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	 ในการเลือกลงทุน	สมาชิกสามารถเลือก	Choice	 ท่ีเหมาะกับตนเอง		
ซึ่งอาจเป็น	Choice	ที่ลงทุนในนโยบายใดนโยบายหนึ่ง	หรืออาจเป็น	Choice	
ที่ผสมผสานหลายๆ	นโยบายตามสัดส่วนที่ต้องการก็ได้	เช่น

สรุปประเด็น
ความแตกต่าง

ความผันผวน

โอกาสในการ
สร้าง

ผลตอบแทน

เหมาะกับ
สมาชิก

ที่มีบุคลิกในการ
ลงทุนแบบใด

Choice	1

ตำ่า

ตำ่า

•	ต้องการ
		ผลตอบแทน
		เฉลี่ยอยู่ใน
		ระดับ	ตำ่า
•	รับความเสี่ยง
		จากความ
		ผันผวน
		ของอัตรา
		ผลตอบแทน
  ตำ่า

Choice	2

	
ปานกลาง

ปานกลาง

•	ต้องการ
		ผลตอบแทน
		เฉลี่ยอยู่ใน
		ระดับ ปานกลาง
•	รับความเสี่ยง
		จากความ
		ผันผวน
		ของอัตรา
		ผลตอบแทน
  ปานกลาง

Choice	3

ค่อนข้างสูง

ค่อนข้างสูง

•	ต้องการ
		ผลตอบแทน
		เฉลี่ยอยู่ใน
		ระดับ	ค่อนข้างสูง
•	รับความเสี่ยง
		จากความ
		ผันผวน
		ของอัตรา
		ผลตอบแทน
  ค่อนข้างสูง

Choice	4

สูง

สูง

•	ต้องการ
		ผลตอบแทน
		เฉลี่ยอยู่ใน
		ระดับ	สูง
•	รับความเสี่ยง
		จากความ
		ผันผวน
		ของอัตรา
		ผลตอบแทน
  สูง

	 “คุณพงษ์พันธ์”	อายุ	25	 ปี	สามารถยอมรับความเส่ียงได้สูง	จึงเลือก
ลงทุนใน	Choice	4	(นโยบายตราสารหน้ี	50%	และนโยบายตราสารทุน	50%)	

	 ส่วน	“คุณจีระภา”	อายุ	36	 ปี	 ต้องการผลตอบแทนสูง	 แต่ก็กลัวขาดทุน	
จึงเลือกลงทุนใน	Choice	3	(นโยบายผสม	ซึ่งลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน	20%)			
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	 ขณะท่ี	 “คุณธนิต”	อายุ	 42	 ปี	 ต้องการรักษาเงินต้นเอาไว้	 ขณะเดียวกัน	
ก็ต้องการเพิ่มผลตอบแทนบ้างบางส่วน	 จึงเลือกลงทุนใน	Choice	2	 (นโยบาย	
ตราสารหน้ี	90%	และนโยบายตราสารทุน	10%)	

	 สุดท้าย	 คือ	 “คุณเศรษฐพล”	 อายุ	 55	 ปี	 ไม่ต้องการผลตอบแทนสูง	
แต่ต้องการรักษาเงินกองทุนของตนไว้ไม่ให้น้อยกว่าระดับที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
จนกว่าจะเกษียณ	 จึงเลือกลงทุนใน	 Choice	 1	 (นโยบายตราสารหน้ี	
ระยะสั้น	100%)

	 จะเห็นว่า...	 นโยบายการลงทุนท้ัง	 4	 นโยบายสามารถตอบสนอง	
ความต้องการของสมาชิกได้อย่างท่ัวถึง	 เนื่องจากมีระดับความเส่ียงและระดับ	
ผลตอบแทนที่แตกต่างกันต้ังแต่น้อยจนถึงมาก	 ซ่ึงสมาชิกสามารถจัดสรร	
เงินกองทุนได้ตามสัดส่วนที่ต้องการ

เคล็ด	(ไม่)	ลับ...	เลือกนโยบายการลงทุน

	 การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะกับตนเองไม่ยากอย่างท่ีคิด	เพียงแค่คุณ...	

	 ทำาแบบประเมินตนเอง	 เพื่อประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้จากแบบ	
	 สอบถามที่บริษัทจัดการส่งให้หรือจากเว็บไซต์		www.set.or.th/education

 ทำาความเข้าใจนโยบายการลงทุน	 เพื่อให้เข้าใจระดับความเส่ียง	 และ	
	 ผลตอบแทนของแต่ละนโยบายรวมถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน	
	 ของกองทุน	เช่น	อัตราดอกเบี้ย	สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ฯลฯ	

	 เลือกนโยบายการลงทุนและสัดส่วนการลงทุน	 เช่น	 ลงทุนในนโยบาย	
	 ตราสารทุน	 30%	 และส่วนที่เหลืออีก	 70%	ลงทุนในนโยบายตราสารหน้ี	
		 หรือจะนำาเงินทั้งหมดไปลงทุนในนโยบายเดียวเลยก็ได้
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เทคนิคออมเงินผ่�นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

	 ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ	 ในการสะสมเงินออมผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพ
กันหน่อยดีกว่า

ออมผ่านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้เต็มสิทธ	ิ

	 แบบทีว่ยัรุน่สมัยน้ีเรยีกวา่	“จดัเต็ม”	คอื	นายจา้งให้สทิธิออมไดส้งูสุดเท่า
ไหร	่ก็เลอืกใชสิ้ทธิเท่าน้ัน	เช่น	หากนายจา้งให้เลือกส่งเงนิสะสมเขา้กองทุนสำารอง
เล้ียงชพีได	้3%	5%	10%	หรอื	15	%	ก็ให้เลือกออมท่ี	15	%	หากนโยบาย	ของ
นายจ้างเป็นแบบให้เงินสมทบเท่ากับจำานวนให้เงินท่ีลูกจ้างสะสมด้วยแล้วล่ะก็		
เงินออมของคุณจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก	

	 ลองเปรียบเทียบดูเล่นๆ	ว่า...	ถ้าเงินเดือนของคุณอยู่ที่	30,000	บาท

	 หากคุณเลือกสะสม	3%	นายจ้างสมทบให้เท่ากันที่	 3%	รวมเป็น	6%	
คุณก็จะมีเงินออมเดือนละ	1,800	บาท	หรือปีละ	21,600	บาท	

	 แต่หากคุณเลือกสะสม	15%	นายจ้างสมทบให้	3%	รวมเป็น	18%	คุณก็
จะมีเงินออมเดือนละ	5,400	บาท	หรือ	ปีละ	64,800	บาท	

 ติดตามผลการดำาเนินงานของนโยบายการลงทุนท่ีเลือก เพ่ือให้ทราบว่า	
	 กำาไร-ขาดทุนมากน้อยเพียงใด	 รวมทั้งพิจารณาว่าความต้องการของ	
	 สมาชิกเปล่ียนแปลงไปหรือไม่	 เช่น	 อายุมากข้ึนต้องการลงทุนท่ีเส่ียง	
	 น้อยลง	หรือต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้น	 เพ่ือจะได้ปรับเปล่ียนนโยบาย	
	 การลงทุนให้เหมาะกับความต้องการท่ีเปล่ียนไป	 ซึ่งสมาชิกสามารถ	
	 เปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ	1	-	2	ครั้งขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุน	

เคล็ด	(ไม่)	ลับ...	เลือกนโยบายการลงทุน

34 Happy Retirement Guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



	 เพียงแค่นี้...	คุณก็จะมีเงินออมเพิ่มขึ้นถึงปีละ	43,200	บาท	สมมุติว่าคุณ
มีเวลาทำางานอีก	20	ปี	 เท่ากับคุณมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	864,000	บาท	
ตอนเกษียณอายุ

	 ตัวอย่างข้างต้นน้ัน	 ยังไม่ได้คำานึงถึงอัตราเงินเดือนของคุณท่ีเพิ่มขึ้น	
ทุกปี	ซึ่งก็จะทำาให้จำานวนเงินท่ีออมต่อเดือนเพิ่มขึ้นไปอีก	รวมถึงผลตอบแทน
ท่ีจะได้จากการลงทุนตามนโยบายของกองทุนสำารองเล้ียงชีพท่ีคุณเลือก		
ซึ่งจำานวนเงินออมท่ีมากกว่า	 ย่อมทำาให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็น
จำานวนเงินที่มากกว่าด้วยเช่นกัน

กรณี

1

2

เงินเดือน
(บาท)

30,000

30,000

	อัตรา
เงินสะสม
(%)

3%

15%

อัตรา
เงินสมทบ
(%)

3%

3%

อัตรา
เงินออม
ที่ได้รับ
(%)

6%

18%

เงินออม
ต่อเดือน
(บาท)

1,800

5,400

เงินออม
ต่อปี
(บาท)

21,600

64,800

43,200

864,000

จำานวนเงินกรณีที่	2	มากกว่ากรณีที่	1

ถ้าทำางานเป็นระยะเวลา	20	ปี	มีเงินออมเพิ่มขึ้น

เลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม	

	 การ เลื อกน โยบายการลง ทุน นับ เ ป็นปั จ จัยสำ าคัญ ท่ีจ ะทำ า ใ ห้ 	
เ งิ นกอง ทุนสำ า รอง เ ล้ี ย งชีพของคุณงอก เ งย ได้ ดั่ ง ใ จ ฝัน 	 เพรา ะ	
หากคุณต้องการให้เงินออมของคุณโตมากๆ	 คาดหวังอัตราผลตอบแทน
ถึงตัวเลขสองหลัก	 แต่เลือกนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี	 100%	 ก็คง
เป็นแค่ฝันลมๆ	 แล้งๆ	 เพราะไม่มีทางท่ีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี	
เพยีงอย่างเดยีว	จะทำาให้คณุไดร้บัอตัราผลตอบแทนเป็นตวัเลขสองหลักแน่นอน
	 ดังน้ัน	หากคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูขึน้	คณุก็ควรเลือกนโยบายการลงทุน	
ท่ีแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนสูงอย่าง	 “หุ้นสามัญ”	ด้วย	
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ออมเต็มสิทธิ
หรือยัง	?

	 คำาถามท่ีตามมา	 คือ	 แล้วควรจะแบ่งไปลงทุนในหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี		
20%	30%	50%	หรือ	70%	

	 คำาตอบว่าควรจะแบ่งสัดส่วนไปลงทุนในหุ้นเท่าไหร่ดีน้ัน	 ก็ต้องขึ้น	
อยูก่บัอตัราผลตอบแทนทีคุ่ณคาดหวงัวา่จะไดจ้ากเงินกองทนุสำารองเลีย้งชพี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัยเกษียณ	

	 นอกจากน้ี	 ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของ	
ตัวคุณเอง	 รวมไปถึงทางเลือกในนโยบายการลงทุน	 หรือ	Choice	 ท่ีกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพของคุณมีให้เลือกอีกด้วย

	 แต่เน่ืองจาก	 “หุ้นสามัญ”	 ให้ผลตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีสูงกว่าเงินฝากและ
ตราสารหน้ี	 จึงทำาให้หุ้นสามัญมีความเส่ียงท่ีสูงกว่าด้วยเช่นกัน	 หลายคนจึง
กังวลว่าถ้าแบ่งสัดส่วนไปลงทุนในหุ้นสามัญแล้วจะทำาให้ขาดทุน	หรือเงินต้นจะสูญ	

	 อยา่ลืมวา่...	การออมผา่นกองทนุสำารองเลีย้งชพีเป็นการลงทนุทีมี่ระยะ
เวลายาวนาน	20	-	40	ปี	ซ่ึงทำาให้ความเสีย่งโดยรวมของการลงทุนในหุ้นสามญั
น้ันลดลง	 แต่ขณะเดียวกันเงินออมของคุณก็จะได้รับอัตราผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยจากการลงทุนที่สูงขึ้น	ซึ่งหมายความว่า	คุณจะมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ	
ที่เพิ่มมากขึ้น	

	 นอกจากนี้	 ตลอดระยะเวลาการ
ออมผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพน้ัน	
คุณควรทบทวนนโยบายและสัดส่วน
การลงทุนท่ีเหมาะสมกับตัวคุณเอง	
ในแต่ละช่วงเวลา	 เพื่อเลือก	Choice	
ใ ห้ เหมาะกับตนเองอ ยู่ เสมอ	 เช่น		
คุณอาจจะปรับลดสัดส่วนการลงทุน
ใน หุ้นสามัญลง เ ม่ื ออา ยุมากขึ้ น	
เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุนและ
ปกป้องเงินต้น	เป็นต้น

เรียบร้อยแล้ว
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	 เม่ือคุณออมผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพเต็มสิทธิก็แล้ว	 เลือกนโยบาย	
การลงทุนของกองทุนสำารองเล้ียงชีพท่ีเหมาะกับตนเองก็แล้ว	 แต่เงินออม	
ของคุณก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายเกษียณต่างๆ	ที่ตั้งใจไว้	
	
	 คงถงึเวลาท่ีคณุต้อง	“ออมเงนิเพิม่”	เป็น		Additional	Retirement	Fund	
กันเสียที	 ซึ่งในปัจจุบันมีทางเลือกการออมการลงทุนมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น...	
หุ้นสามัญ	 พันธบัตร	 หุ้นกู้	 กองทุนรวม	 ทองคำา	 อสังหาริมทรัพย์	 และอื่นๆ	
อีกมากมาย	 แต่ทางเลือกยอดฮิตสำาหรับการวางแผนเกษียณ	 เห็นทีจะเป็น	
อย่างอื่นไปไม่ได้	นอกจาก	2	กองทุนคู่หูอย่าง	“RMF”	และ	“LTF”	 เพราะเป็น
ทางเลือกที่เพิ่มเงินออมได้	ประหยัดภาษีด้วย	

	 ถา้อย่างน้ันจะรอชา้อยู่ทำาไม	ไปทำาความรูกั้บ	RMF	และ	LTF	กันเลยดกีวา่

	RMF LTF
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แหล่งเงินออมเพิ่ม
เติมสุขให้เต็ม

Lesson

4



	 RMF	ย่อมาจากคำาว่า “Retirement Mutual Fund” หรือเรียกในชื่อไทย	
วา่	“กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชพี”	เป็นกองทนุรวมท่ีส่งเสรมิให้เกิดการออมเงนิ	
ระยะยาวไว้สำาหรับใช้จ่ายยามเกษียณ	 ซ่ึงเข้ามาเติมเต็มส่วนของเงินกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน	

	 สิ่งที่ทำาให้	RMF	น่าสนใจก็คือ	ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	แต่คุณก็ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ	จึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น

	 นโยบายการลงทุนของ	RMF

	 RMF	 มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมท่ัวไป	
ต้ังแต่กองทุนท่ีมีระดับความเส่ียงตำา	 เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหน้ี	
กองทุนที่ มีระดับความเส่ียงปานกลาง	 ท่ีผสมผสานระหว่างการลงทุน	
ในตราสารหน้ีและตราสารทุน	 ไปจนถึงกองทุนที่มีระดับความเส่ียงสูง		
เน้นลงทุนในตราสารทุน	 เช่น	 หุ้น	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น	 ทองคำา		
เป็นต้น
	

นโยบายการลงทุนหลักๆ	4	ประเภท

ความเสี่ยงตำ่า ความเสี่ยงสูง

กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนตราสารทุน

1 RMF
กองทุนรวมเพื่อก�รเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
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	 ข้อดีของการลงทุนใน	RMF	คือ	 สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ	
RMF	 ให้เหมาะกับสภาพตลาด	 และความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้	 โดย	
ไม่ถือว่าเป็นการขายหน่วยลงทุน	 เช่น	 ตอนแรกอาจซื้อเป็น	RMF	 ท่ีลงทุน	
ในพันธบัตร	 ซึ่งเส่ียงน้อย	 แต่ผลตอบแทนก็น้อย	 พอปีถัดมาคิดว่าหุ้น	
น่าจะขึ้นก็สามารถสลับเงินลงทุนไปยัง	RMF	ที่ลงทุนในหุ้นได้	

	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ	RMF	

	 เงินลงทุนใน	RMF	สามารถนำามาหักลดหย่อน	ภาษีได้ตามที่จ่ายจริง	สูงสุด	
	 ไม่เกิน	 15%	 ของเงินได้และเม่ือรวมกับเงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	
	 หรือกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.) 	 และประกันชีวิต	
	 แบบบำานาญแล้วต้องไม่เกิน	500,000	บาท	

	 กำาไรท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน	 (Capital	Gain)	 ได้รับการยกเว้น	
	 ภาษีเงินได้	

	 เงินได้ ท่ี ไถ่ถอนเม่ืออายุ	 55	 ปี	 และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า	 5	 ปี 		
	 ไม่ต้องเสียภาษี

กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ
หรือ	กบข.

กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ

(RMF)

ประกันชีวิต
แบบบำานาญ

500,000	
บาท

≤	15%	ของเงินได้
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	 เงื่อนไขการลงทุนใน	RMF	

	 เม่ือเห็นประโยชน์ทางด้านภาษีแล้ว	หลายคนอาจบอกว่า	ดีจริงๆ	 เอาเงิน	
ไปซื้อ	 RMF	 เลยดีกว่า	 ขอบอกว่า...	 อย่าลืมพิจารณาเงื่อนไขในการลงทุน
ประกอบด้วย	

	 ต้องลงทุนอย่างต่อเ น่ืองทุกปี 	 แต่สามารถระงับซื้อหน่วยลงทุนได้ 	
	 ปีเว้นปี	(ยกเว้นปีใดไม่มีเงินได้	ก็ไม่ต้องลงทุน)

	 ลงทุนขั้นตำ่า	3%	ของเงินได้	หรือ	5,000	บาท	แล้วแต่จำานวนใดจะตำากว่า

	 ลงทุนสูงสุดไม่เกิน	 15%	 ของเงินได้	 และเม่ือรวมกับเงินกองทุนสำารอง	
	 เล้ียงชีพหรือกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	 และประกันชีวิต	
	 แบบบำานาญแล้วต้องไม่เกิน	500,000	บาท

	 ต้องถือหน่วยลงทุนจนอายุครบ	 55	 ปี	 และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า	
	 5	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	 จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้		
	 (การนับ	 5	 ปี	 ให้นับเฉพาะปีท่ีมีการซื้อหน่วยลงทุนเท่าน้ัน	 ปีใดไม่ลงทุน	
	 จะไม่นับว่ามีอายุการลงทุนในปีนั้นๆ)

RM
F
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	 LTF	 ย่อมาจากคำาว่า	 “Long	 Term	 Equity	 Fund”	 หรือเรียกใน	
ชื่อไทยว่า	 “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว”	 เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในหุ้น	
ซึ่งคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน

	 นโยบายการลงทุนของ	LTF

	 LTF	 จะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ไม่น้อยกว่า	 65%	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดย	LTF	 แต่ละกอง	
อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน	เช่น	บางกองอาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม	SET50	
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม	 หรือลงทุนในหุ้นตามที่บริษัทจัดการเห็นควรก็ได้		
ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของ	LTF	กองน้ันๆ	 โดยอาจมีการจ่ายเงินปันผล	
หรือไม่มีการจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้	

	 สำาหรับกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล	 ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับเงินปันผล	
จะมภีาระภาษีท่ีต้องจา่ย	โดยสามารถเลือกหักภาษ	ีณ	ท่ีจา่ยในอตัรา	10%	หรอื
จะเลอืกไม่หัก	ณ	ท่ีจา่ย	แต่นำาเงนิปนัผลที่ไดร้บัน้ันมารวมคำานวณเพือ่เสียภาษี
เงินได้ประจำาปีทีเดียวเลยก็ได้

2 LTF
กองทุนรวมหุ้นระยะย�ว
Long Term Equity Fund

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) 500,000	บาท

≤	15%	ของเงินได้

	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ	LTF	

	 เงินลงทุนใน	 LTF	 สามารถนำามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีจ่ายจริง	
	 สูงสุดไม่เกิน	15%	ของเงินได้ในปีภาษีนั้น	แต่ต้องไม่เกิน	500,000	บาท
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	 กำาไรท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน	 (Capital	Gain)	 ได้รับการยกเว้น	
	 ภาษีเงินได้	

	 เงื่อนไขการลงทุนใน	LTF

	 เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	การลงทุนใน	LTF	มีเงื่อนไขว่า...	
	
	 ไม่จำาเป็นต้องลงทุนติดต่อกันทุกปี

	 ลงทุนได้ไม่เกิน	15%	ของเงินได้แต่ละปี	และต้องไม่เกิน	500,000	บาทต่อปี

	 ลงทุนแล้ว	 ต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า	 7	 ปีปฏิทิน	 จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้	
	 โดยนับแยกกันไปในแต่ละก้อนเงินท่ีลงทุน	 เช่น	 เงินลงทุนแต่ละยอดท่ีซื้อ	
	 ในปี	2560	จะครบเงื่อนไขตั้งแต่	เดือนมกราคม	2566	เป็นต้นไป	และเงิน	
	 ส่วนที่ลงทุนในปี	2561	ก็จะครบเงื่อนไขตั้งแต่เดือนมกราคม	2567	เป็นต้นไป
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	 เงินลงทุนใน	 LTF	 ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องลงทุนภายใน	
	 สิ้นเดือนธันวาคม	2562	เท่านั้น	

	 การผิดเงื่อนไขของ	LTF

	 การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำาหนด	7	 ปีปฏิทิน	 ถือว่าผิดเงื่อนไข	
การลงทุน	ยกเว้นกรณีท่ีผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ	ทำาให้ไม่สามารถ	
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้	จะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน

	 หากผิดเงื่อนไขต้องทำาอย่างไร?

	 กรณีที่ผิดเงื่อนไข	คุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป	และต้อง
ดำาเนินการดังนี้

ระยะเวลาลงทุนขั้นตำ่า	7	ปี

60

100,000 50,000 80,000

61 62 63 64 65 66 67 68

ลงทุน	<	7	ปีปฏิทินและขายคืน	(ผิดเงื่อนไขการลงทุน)

คืนภาษี	+	จ่ายเงินเพิ่ม	1.5%	
ต่อเดือน	(ทันทีที่ผิดเงื่อนไข)

เสียภาษี	Capital	Gain	(ภายใน	
มี.ค.	ของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข)

หากเกินกำาหนด	
ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

หากเกินกำาหนด
ต้องเสียเงินเพิ่ม
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เทคนิคเลือกลงทุน RMF - LTF อย่�งง่�ย

	 สำาหรับใครหลายคนท่ีอยากลงทุนใน	RMF	และ	LTF	 แต่ไม่รู้จะเลือก
กองทุนไหนดี	เพราะ	RMF	ก็ใช่...	LTF	ก็ชอบ	ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ	ในการ
เลือกลงทุนใน	RMF	และ	LTF	กัน

	 อันดับแรกคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะลงทุนไปเพื่อ	
อะไร	 ลงทุนเพื่อบ้ันปลายชีวิต	 เพื่อลดหย่อนภาษีเพื่อเอาชนะ	
เงินเฟ้อ	 หรือเพ่ือทำากำาไร	 ฯลฯ	 จากน้ันค่อยพิจารณาว่าคุณ	
รับความเสี่ยงได้แค่ไหน	ต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่	มีเงินลงทุน	
มากน้อยเพยีงใด	และพรอ้มจะลงทุนระยะยาวไม่ตำากวา่	7	ปีหรอืไม่
	 เพราะส่ิงเหล่าน้ีแหละท่ีจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่า...	
กองทุน	RMF	และ	LTF	แบบไหนที่จะเหมาะกับคุณมากที่สุด	

สำารวจตนเอง

ศกึษารายละเอยีดของกองทนุ

	 เมือ่เลือกวา่จะลงทนุใน	RMF	หรอื	LTF	ไดแ้ลว้	ก็ต้องศกึษาวา่	
กองทุนน้ันๆ	 มีนโยบายการลงทุนอย่างไร	 เพราะถึงแม้จะเป็น	
การลงทุนในหุ้นหรือตราสารหน้ีเหมือนกัน	แต่จะมีความแตกต่างกัน	
ในรายละเอียด	เช่น	ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	
หุ้นเติบโต	 หุ้นปันผล	หรือลงทุนในตราสารหน้ี	 ก็มีท้ังพันธบัตร
รัฐบาล	หุ้นกู้ภาคเอกชน	และตราสารหนี้ต่างประเทศ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	ยังต้องดูว่า...

	 กองทุนรวมนั้นๆ	มีการบริหารจัดการอย่างไร	
	 บริษัทมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน	
	 ใครเป็นผู้จัดการกองทุน	
	 ผลประกอบการในอดีตของกองทุนเป็นอย่างไร	(ย้อนหลัง	3	–	5	ปี)
	 มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
	 ฯลฯ
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ศึกษาเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนลงทุน

	 แม้การลงทุนใน	 RMF	 และ	 LTF	 จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	
แต่อย่าลมืวา่...	คณุจะต้องปฏบัิติตามเงือ่นไขท่ีกำาหนดไว	้หากคณุทำาผิด	
เงือ่นไขเมือ่ไหร	่นอกจากต้องคนืภาษีในส่วนท่ีไดร้บัยกเว้นไป	ยังต้องเสีย	
เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรด้วย

ลงทุนเท่าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

	 เงินลงทุนใน	 RMF	 และ	 LTF	 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้	คือ

	 RMF	ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง	สูงสุดไม่เกิน	15%	ของเงินได้	
	 และเมื่อรวมกับเงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพหรือกองทุนบำาเหน็จ	
	 บำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	 และประกันชีวิตแบบบำานาญแล้ว	
		 ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	

	 LTF	ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง	 สูงสุดไม่เกิน	15%	ของเงินได้	
		 และต้องไม่เกิน	500,000	บาท
	
	 กรณลีงทุนเกิน	15%	ของเงนิได	้หรอืเกิน	500,000	บาท	หากขายคนื	
แล้วมีกำาไร	 คุณจะต้องนำากำาไรท่ีได้จากการขายคืน	 (Capital	Gain)		
นับเฉพาะเงินลงทุนส่วนท่ีเกิน	 ไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาด้วย

ซื้อเฉลี่ยต้นทุนดีกว่า

	 ไม่ควรรอลงทุนใน	 RMF	 หรือ	 LTF	 ในสัปดาห์สุดท้ายของ	
แต่ละปี	 แต่ควรทยอยซื้อเป็นประจำา	 อาจจะทุกสัปดาห์	หรือทุกเดือน
ด้วยเงินลงทุนท่ีเท่าๆ	 กันในแต่ละงวด	 ซึ่งเราเรียกการทยอยซ้ือ	
แบบน้ีว่า	“Dollar	Cost	Average	หรือ	DCA”	 โดยวิธีนี้จะช่วย	
ถัวเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนให้ตำากว่าต้นทุนตลาด	ทำาให้โอกาสขาดทุน
น้อยลง
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	 รู้จักขั้นตอนในการวางแผนเกษียณ	 และรู้จักช่องทางการออม	
เพื่อเกษียณอย่างกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	RMF	 และ	 LTF	ดีแล้ว	 ก็อย่าเพิ่ง	
รีบร้อนตัดสินใจลงทุน	 เพราะการลงทุนท่ีดีและมีโอกาสบรรลุเป้าหมาย
เกษียณที่ตั้งใจไว้จะต้องมีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดี	ซึ่งภาษาของ	
ผู้ลงทุนเขาเรียกกันเท่ห์ๆ	ว่า	“บริหารพอร์ต”	

	 หลักง่ายๆ	 ในการบริหารพอร์ต	คือ	กระจายความเส่ียง	หรือ	กระจาย	
การลงทุน	 ไม่ลงทุนในสินทรัพย์ตัวใดตัวหน่ึงเพียงอย่างเดียว	 เหมือนกับ	
คำาเปรียบเทียบท่ีว่า	 “อย่าใส่ไข่เอาไว้ในตะกร้าใบเดียวกัน”	 โดย	 ตะกร้า		
ก็คือ	การลงทุนในสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่ง	 และ	 ไข่	ก็คือ	 เงินลงทุนทั้งหมด
ที่เรามี	

	 เพราะถ้าโชคร้ายตะกร้าใบเดียวท่ีเรามีเกิดตกลงพื้น	 ไข่ท้ังหมดในตะกร้า	
ก็แตกกระจาย	 แต่ถ้าเรามีตะกร้าหลายใบ	 แล้วแบ่งไข่ไปใส่ตะกร้าน้ันบ้าง		
ตะกร้านี้บ้าง	 เวลาเกิดความเสียหายกับตะกร้าใบหน่ึง	อย่างน้อยก็ยังเหลือไข่
ในตะกร้าใบที่เหลือ

RMF

LTF Equit
y
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บริหารพอร์ตวัยเกษียณ
ด้วยตัวคุณเอง

Lesson

5



	
	 ดังน้ัน	 อย่าทุ่มเงินออมไปท่ีสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงจนหมด	
หน้าตัก	 เพราะถ้าเกิดผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นอย่างท่ีหวัง	 คุณจะได้มีผล
ตอบแทนจากส่วนอื่นๆ	มาชดเชยบ้าง	

	 แต่การกระจายการลงทุนท่ีดี	 ก็ ไม่ใช่ว่า...	 ช่องทางการลงทุนในโลกน้ี	
มีกี่ประเภทก็จัดเต็มไปทุกอย่าง	เพราะการลงทุนที่หลากหลายมากเกินไป	หรือ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีดีพอ	 ก็ทำาให้วุ่นวาย	 ต้องติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง
มากมาย	ฉะนั้นเลือกลงทุนที่คิดว่า	แจ๋วจริง	และ	เจ๋งพอ	จะดีกว่า

	 สำาหรับมือใหม่หัดลงทุน	แนะนำาให้เริ่มที่	 “กองทุนรวม”	ก่อน	 เพราะอย่าง
น้อยๆ	 ก็มีคนท่ีเจ๋งกว่ามาช่วยดูแลเงินให้	 แถมปัจจุบันยังมีกองทุนให้เลือก
มากมายหลายประเภท	 ซึ่งน่าจะมีสักกองท่ีสอดคล้องกับระดับความเส่ียง	
ที่ยอมรับได้และสไตล์การลงทุนของคุณ	ไม่ว่าคุณจะชอบหุ้น	พันธบัตร	ทองคำา	
อสังหาริมทรัพย์	หรือชอบประหยัดภาษี	กองทุนรวมมีครบให้เลือก	ทั้งระยะสั้น	
ระยะยาว	ตามใจคุณ

	 และในระหวา่งน้ันก็ใชเ้วลาวา่งๆ	ศกึษาหาความรูก้ารลงทุนอย่างอืน่ไปดว้ย	
เมื่อถึงเวลาที่คิดว่าพร้อมบินเดี่ยวแล้ว	ค่อยเริ่มชิมลางลองลงทุนด้วยตัวเอง	

	 นอกจากจะต้องกระจายการลงทุน	 เพ่ือลดความเส่ียงของการลงทุนแล้ว	
ยังตอ้งมีการจดัสรรสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม	ซึง่ดไูดจ้าก	“อายุ”	หรอื	“ระดับ
การยอมรับความเสี่ยง”

	 แต่หากไม่ทราบว่าควรแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ไหน	 สัดส่วนเท่าไหร่	
ลองนำาไอเดียในการจัดพอร์ตมนุษย์เงินเดือนด้านล่างน้ีไปประกอบการพิจารณาดู

เงินฝาก
ธนาคาร/
พันธบัตร

กองทุน
รวม

ทองคำา/
อสังหาริมทรัพย์

หุ้น

บริห�ร
พอร์ต
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พอร์ตปานกลาง
(Moderate	Portfolio)	

	 เหมาะสำาหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้กลางๆ	 เน้นลงทุนระยะยาว	ต้องการให้
เงินลงทุนมีการขยายตัวบ้าง	หากช่วงอายุยังไม่มากก็ควรให้นำาหนักการลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยงขึ้น	 (เช่น	 หุ้น)	 ได้	 และหากช่วงอายุเพิ่มมากขึ้นก็เน้นลงทุนใน
ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
	

พอร์ตเชิงรุก	
(Aggressive	Portfolio)	

	 เหมาะสำาหรับผู้ท่ีรักและชื่นชอบความเสี่ยง	 มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาว		
เน้นการขยายตัวของเงินลงทุนโดยให้นำาหนักการลงทุนในหุ้นทั้งในและ	
ต่างประเทศ	 รวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์	 เช่น	 ทองคำา	 อสังหาริมทรัพย์	 ฯลฯ	
ซึ่งในระยะส้ัน	 มูลค่าเงินลงทุนจะผันผวนมาก	 เพ่ือแลกกับความเป็นไปได้ท่ี	
เงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว

	 ไอเดยีข้างตน้เป็นเพยีงแนวทางทีจ่ะช่วยใหค้ณุเขา้ใจวธิกีารบรหิารพอร์ต
การลงทุนเท่านั้น	ในทางปฏิบัติคุณสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขและข้อจำากัดของตนเองได้	 ซึ่งการบริหารพอร์ตอย่างเหมาะสม	จะช่วย
สร้างผลตอบแทนที่ดี	หรืออย่างน้อยก็ได้ผลตอบแทนที่ไม่ขี้เหร่จนเกินไป

พอร์ตระมัดระวัง	
(Conservative	Portfolio)

	 เหมาะสำาหรับผู้ท่ีรับความเส่ียงได้ตำา	 เน้นความปลอดภัยของเงินออม	
นำาหนักการลงทุนส่วนใหญ่จึงควรเทไปในตราสารหน้ี	 เช่น	 พันธบัตรรัฐบาล		
ต๋ัวเงนิคลัง	ฯลฯ	และอาจแบง่เงนิบางส่วนไปลงทนุในหุ้นท่ีเป็นหุ้นปัจจยัพืน้ฐานด	ี
เน้นหุ้นปันผล	เพื่อการเติบโตของเงินลงทุนบ้าง
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	 อ่านมาถึงตรงน้ี...	 คุณคงได้แนวคิดและเริ่มตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการวางแผนเกษียณในระดับหน่ึงแล้ว	 แต่หากคุณรู้สารพัดเคล็ดลับและ	
วิธีการออมการลงทุนที่มีอยู่มากมายหลายวิธี	 ก็คงไม่มีประโยชน์อะไร	ถ้าเงิน
แม้แต่บาทเดียว	ยังไม่เคยเก็บได้	

	 เพราะเพียง	 “แค่รู้”	 อาจไม่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายตามที่ฝันไว้ ได้		
หากไม่ลงมือทำา	

	 ต่อจากน้ีไปจะเป็นเครือ่งมือทางการเงนิแบบงา่ยๆ	แต่เห็นผลเลิศ	หากคณุ
นำาไปใชอ้ยา่งจรงิจงัและเป็นขัน้เป็นตอนแล้ว	ผลที่ไดข้อบอกวา่	“แจม่”	ขอให้ลอง
ศึกษาและเริ่มทำาตั้งแต่วันนี้เถอะ

	 ลองมาดูตัวอย่างการวางแผนเกษียณแบบ	Step-by-Step	 กันเลย	
ดีกว่า...
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บทส่งท้าย
แค่รู้... ไม่ช่วยอะไร 

Lesson

6



ตัวอย่�งก�รว�งแผนเกษียณ
	
“คุณนรินทร์”	ต้องการวางแผนเกษียณ	
โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	

	 คุณนรินทร์อายุ	28	ปี	สถานภาพโสด	ปัจจุบัน	ทำางานเป็นพนักงานบัญชี	
	 ของบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง	 เงินเดือนๆ	 ละ	 35,000	 บาท	 มีค่าใช้จ่าย	
	 เดือนละ	30,000	บาท	โดยคุณนรินทร์ต้องการเกษียณเมื่ออายุครบ	60	ปี
	
	 เม่ือเกษียณแล้ว	 คุณนรินทร์ต้องการมีเงินใช้จ่ายเดือนละ	 60,000	บาท	

	 และต้องการไปเท่ียวต่างประเทศ	5	ครั้ง	ครั้งละ	150,000	บาท	 (เริ่มเท่ียว	
	 ทันทีที่เกษียณ	5	ปีติดต่อกัน)	

	 คุณนรินทร์คาดว่าจะสิ้นอายุขัยตอนประมาณ		90	ปี
	
ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน

	 มีบัญชีเงินฝากประจำา	1	ปี	จำานวน	90,000	บาท

	 จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ	 750	บาท	 ต้ังแต่ปีท่ีเริ่มทำางาน	
		 คือ	ปี	2555	(ปัจจุบันปี	2560)

	 มีเงินออมอยู่ในกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 210,000	 บาท	 โดยปัจจุบัน	
	 จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเล้ียงชีพเดือนละ	 5%	 ของเงินเดือน	
	 และนายจ้างจ่ายเงินสมทบให้เดือนละ	5%	ของเงินเดือนเช่นกัน	(พนักงาน	
	 สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้	2%-15%	ของ	
	 เงินเดือน)
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	 นอกจากน้ี	บริษัทยังมีกองทุนสำารองเล้ียงชีพแบบ	Master	Fund	 โดยมี	
นโยบายการลงทุนให้พนักงานเลือก	3	นโยบาย	คือ

และมีทางเลือกมาตรฐานให้	4	ทางเลือก	ได้แก่

ทางเลือกที่	1	:	ตราสารหนี้	100%
ทางเลือกที่	2	:	ตราสารหนี้	90%	และตราสารทุน	10%
ทางเลือกที่	3	:	ลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกิน	20%	(คือ	ลงทุนในนโยบายผสม	100%)
ทางเลือกที่	4	:	ตราสารหนี้	70%	และตราสารทุน	30%

	 โดยมีอัตราผลตอบแทนของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ในแต่ละทางเลือกลงทุน	ดังนี้

				นโยบายการลงทุน												อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

นโยบายตราสารหนี้	 	 	 4%

นโยบายผสม	(หุ้นไม่เกิน	20%)	 	 5%

นโยบายตราสารทุน	 	 																		12%

90%

-

10%

100%

70%

-

30%

100%

2.8%

-

3.6%

6.4%

-

5%

-

5%

สัดส่วน
การลงทุน	
(Wi)

สัดส่วน
การลงทุน	
(Wi)

สัดส่วน
การลงทุน	
(Wi)

สัดส่วน
การลงทุน	
(Wi)

WiRi WiRi WiRi WiRi

ทางเลือกที่	1 ทางเลือกที่	2 ทางเลือกที่	3 ทางเลือกที่	4

ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง	(Moderate)
ปัจจุบันคุณนรินทร์เลือกลงทุนในทางเลือกที่	1

  นโยบาย

 การลงทุน

นโยบาย
ตราสารหนี้

นโยบาย
ผสม

นโยบาย
ตราสารทุน

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

-

100%

-

100%

4%

-

-

4%

	

3.6%

-

1.2%

4.8%

	

100%

-

-

100%

อัตรา

ผลตอบแทน	

(Ri)

4%			

5%			

12%

56 Happy Retirement Guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



และมีทางเลือกมาตรฐานให้	4	ทางเลือก	ได้แก่

ทางเลือกที่	1	:	ตราสารหนี้	100%
ทางเลือกที่	2	:	ตราสารหนี้	90%	และตราสารทุน	10%
ทางเลือกที่	3	:	ลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกิน	20%	(คือ	ลงทุนในนโยบายผสม	100%)
ทางเลือกที่	4	:	ตราสารหนี้	70%	และตราสารทุน	30%

สมมุติฐานทางการเงิน

	อัตราการขึ้นเงินเดือนปีละ	3%
	อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก่อนเกษียณ	6%	ต่อปี
	อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหลังเกษียณ	4%	ต่อปี
	อัตราผลตอบแทนของกองทุนประกันสังคมเฉลี่ย	6%	ต่อปี
	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา	1	ปี	อยู่ที่	2.5%	ต่อปี	
	อัตราภาษีดอกเบี้ย	15%	
	อัตราเงินเฟ้อ	3%	ต่อปี

	 ขอ้มลูท้ังหมดขา้งต้นสามารถนำามาจดัทำาแผนเกษียณท้ัง	6	ขัน้ตอนได้	ดงัน้ี	

กำ�หนดเป้�หม�ยและ
อ�ยุที่ต้องก�รจะเกษียณ

คำ�นวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ 
(Retirement Fund Needed : RF)

คำ�นวณเงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ
จ�กแหล่งต่�งๆ 
(Source of Fund for Retirement : SF)

คำ�นวณเงินที่ต้องออมเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ 
(Retirement Fund Shortage : SH)

กำ�หนดแนวท�งก�รออมและก�รลงทุน 
(Saving and Investment Plan)

ทบทวนและปรับปรุงแผนก�รออม
ก�รลงทุนอย่�งสม่ำ�เสมอ

1 3

4

5

6

2
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	 คุณนรินทร์ต้องการจะเกษียณเม่ืออายุครบ	 60	 ปี	 และคาดว่า	
จะส้ินอายุขัยอายุประมาณ	90	ปี	โดยมีเป้าหมายหลังเกษียณ	2	เป้าหมาย	ได้แก่	

•	ต้องการมีเงินใช้จ่าย
		เดือนละ	60,000	บาท	

•	ต้องการไปเที่ยวต่างประเทศ	
			5	ครั้ง		ครั้งละ	150,000	บาท

1 กำ�หนดเป้�หม�ยและ
อ�ยุที่ต้องก�รจะเกษียณ

ต้องออมเงิน
เดือนละเท่าได

ต้องเตรียมเงินไว้เท่าได

•		ต้องการใช้จ่าย
			เดือนละ	60,000	บาท
•	ต้องการท่องเที่ยว	
		ต่างประเทศ	5	ครั้ง	
		ครั้งละ	150,000	บาท

ปัจจุบัน	
28	ปี

เกษียณ	
60	ปี

สิ้นอายุขัย	
90	ปี

ระยะเวลา	384	เดือน	
(	32	ปี	)

ระยะเวลา	360	เดือน	
(	30	ปี	)

2

1

ซึ่งสามารถเขียนเป็น	Timeline	ได้ดังนี้

58 Happy Retirement Guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ



	 เม่ือทราบเป้าหมายต่างๆ	 ของคุณนรินทร์แล้ว	 ก็ถึงเวลาคำานวณดู
ว่า...	 คุณนรินทร์ต้องเตรียมเงินไว้สำาหรับใช้จ่ายและทำาตามเป้าหมายต่างๆ		
เป็นจำานวนเท่าไหร่	เริ่มจาก...

จำานวนเงินที่ต้องการต่อปี	(PMT)	 	 720,000	บาท
(60,000	x	12)	

จำานวนปีที่คาดว่าจะอยู่ภายหลังเกษียณอายุ	(n)		 30	ปี
(90	–	30)	(เริ่มใช้เงินทุกๆ	ต้นปี)		

อัตราเงินเฟ้อ	 3%	ต่อปี

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหลังเกษียณ	 4%	ต่อปี

อัตราผลตอบแทนหลังปรับอัตราเงินเฟ้อ	(i)	 0.97%	ต่อปี
[((1+0.04)	/	(1+0.03))-1]	x	100	

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันที่ต้องการ	 18,842,030	บาท
หลังเกษียณอายุ	(PVA

n
)*		

2 คำ�นวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ 
(Retirement Fund Needed : RF)

เป้าหมายที่	1	:	ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

PVA
n
	=	[PMT	x	(1+i)	]	x	[																					]

เป้าหมายที่	2	:	ท่องเที่ยวต่างประเทศ

จำานวนเงินที่ต้องการต่อปี	(PMT)	 150,000	บาท

จำานวนปีที่ต้องการท่องเที่ยว	(n)																																														5	ปี
(เริ่มใช้เงินทุกๆ	ต้นปี)	

อัตราผลตอบแทนหลังปรับอัตราเงินเฟ้อ	(i)	 0.97%	ต่อปี
[((1+0.04)	/	(1+0.03))-1]	x	100	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว	(PVA
n
)*		 735,715	บาท

1-

i

			1					
(1+i)n

*	ใชสู้ตรคำานวณมูลคา่ปัจจบุนัท่ีเป็นเงนิงวด	(ต้นงวด)	ดงันี	้	
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	 ปัจจุบันคุณนรินทร์มีแหล่งเงินออมเพ่ือเกษียณ	3	 แหล่ง	 ได้แก่	 เงินฝาก
ประจำา	เงินประกันสังคม	และเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

เงินฝากประจำา

	 คุณนรินทร์มีบัญชีเงินฝากประจำา	1	ปี	จำานวน	90,000	บาท	ได้ดอกเบี้ย	
2.5%	 ต่อปี	 แต่ดอกเบี้ยต้องเสียภาษี	 15%	สามารถคำานวณมูลค่าเงินฝาก		
ณ	ปีที่เกษียณอายุได้	ดังนี้

รวมเงินที่ต้องใช้

3 คำ�นวณเงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณจ�กแหล่งต่�งๆ 
(Source of Fund for Retirement : SF)
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เงินฝากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	(PV)	 	 90,000	บาท

จำานวนปีที่ออม	/	ลงทุนก่อนเกษียณ	(n)	 32	ปี
(60	–	28)	

อัตราดอกเบี้ยหลังปรับอัตราภาษี	(i)	 	 2.13%	ต่อปี
[2.5%	x	(1	-	15%)	]	

มูลค่าเงินฝากประจำา	1	ปี	ณ	ปีที่เกษียณอายุ										176,388		บาท
(FV

n
)*	

*	ใช้สูตรคำานวณมูลค่าอนาคต	ดังนี้		FV
n
	=	PV	x	(1+i)n

เงินประกันสังคม** 

	 คุณนรินทร์ จ่ายเงิน เข้ ากองทุนประกันสังคมมาตั้ งแ ต่ ปี 	 2555		
(ปัจจุบันปี	 2560)	 หากจ่ายต่อไปเรื่อยๆ	 จนกว่าจะเกษียณตอนอายุ	 60	 ปี		
(ปี	2592)	เท่ากับคณุนรนิทรจ์า่ยเงนิเขา้กองทนุประกนัสงัคมท้ังหมด	444	เดอืน	

เริ่มจ่ายเงิน
เข้ากองทุน
ประกันสังคม

ปัจจุบันอายุ	
28	ปี

เกษียณ	
60	ปี

ปี	2555 ปี	2560

ระยะเวลา	444	เดือน	
(37	ปี)

เงินบำานาญ
ชราภาพ

ปี	2592

**	การจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม	กรณีชราภาพ	เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่	เดือน	ธ.ค.	2541	เป็นต้นมา	โดย...
	 •	 กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ครบ	180	เดือน	จะได้รับเงินบำาเหน็จชราภาพ
	 •	 กรณีจ่ายเงินสมทบครบ	 180	 เดือน	จะได้รับเงินบำานาญชราภาพ	 20%	 ของเงินเดือนเฉล่ีย	 60	 เดือน	
	 	 สุดท้าย	 ( เงินเดือนเฉล่ียต้องไม่เกิน	 15,000	 บาท)	 กรณีจ่ายเกิน	 180	 เดือน	 ให้ปรับเพิ่มอัตรา	
	 	 เงินบำานาญชราภาพขึ้นอีก	1.5%	ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสะสมครบทุก	12	เดือน
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เงินบำานาญชราภาพที่ได้รับ	(PMT)	 95,400	บาทต่อปี
(7,950 x 12) 

จำานวนปีที่ใช้เงินบำานาญหลังเกษียณ	(n)	 30		ปี
(90 – 60)	

อัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ	(i)	 	 4%	ต่อปี

มูลค่าเงินบำานาญ	ณ	ปีที่เกษียณ	(PVA
n
)*	 1,649,660	บาท

1-

i
(1+i)nPVA

n
	=	PMT	x	[																				]

* ใช้สูตรคำ�นวณมูลค่�ปัจจุบันที่เป็นเงินงวด (ปล�ยงวด) ดังนี้  
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มูลค่าเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ที่คุณนรินทร์จะได้รับ	ณ	ปีที่เกษียณอายุ

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 คุณนรินทร์ได้รับเงินเดือน	35,000	บาทต่อเดือน	 อัตราการข้ึนเงินเดือน	
3%	 ต่อปี	 ปัจจุบันคุณนรินทร์มี เงินออมอยู่ในกองทุนสำารองเล้ียงชีพ		
210,000	 บาท	 จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเล้ียงชีพเดือนละ	 5%	 ของ	
เงินเดือน	(นายจ้างสมทบให้อีก	5%	ของเงินเดือน)	

	 ปัจจุบันคุณนรินทร์เลือกลงทุนในทางเลือกที่	 1	 (ตราสารหน้ี	 100%)	
	ซึ่งให้อัตราผลตอบแทน	4%	ต่อปี

A  B  C  D  E  F

29

30

...

59

60

36,050

37,132

				...

87,503

90,128

1,803

1,857

			...

4,375

4,506

1,803

1,857

			...

4,375

4,506

3,606

3,714

			...

8,750

9,012

0.3333%

0.3333%

							...

0.3333%

0.3333%

ยอดยกมา28

เงินเดือนอายุ

ยอดเงินกองทุน	
ณ	สิ้นปี*

(FV)

อัตรา
ผลตอบแทน
ต่อเดือน
E=4%/12

(i)

รวมเงินสะสม
และเงินสมทบ
ต่อเดือน
D=(B)+(C)

(PMT)

เงินสมทบ
ต่อเดือน	5%

C=(A)x5%

เงินสะสม
ต่อเดือน	5%	

B=(A)x5%

210,000

262,618

318,701

...		

4,614,596

4,912,760

i
FVA

n
	=	PV	x	(1+i)n	+	[PMT	x	((1+i)n	-	1)]																

* ใช้สูตรคำ�นวณมูลค่�อน�คตที่เป็นเงินงวด (ปล�ยงวด) ดังนี้  
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เงินฝากประจำา	1	ป	ี 	 176,388	บาท
เงินประกันสังคม	 	 1,649,660	บาท
เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 4,912,760	บาท
เงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ	 6,738,808	บาท
จากแหล่งต่างๆ	

คุณนรินทร์มีเงินออมจากแหล่งต่างๆ	
ที่สามารถนำามาใช้เมื่อเกษียณอายุได้	
ทั้งสิ้น	6.7	ล้านบาท

รวมเงินออมที่มี

	 เม่ือเปรียบเทียบ	 “จำานวนเงินท่ีต้องใช้”	 กับ	 “จำานวนเงินออมท่ีมี”	พบว่า
คุณนรินทร์มี...	

ค่าใช้จ่ายที่ต้องการ	เมื่อเกษียณอายุ	 19,577,745	บาท
	
เงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณจากแหล่งต่างๆ	 6,738,808	บาท
ขาดเงินอีก	 12,838,937	บาท

4 คำ�นวณเงินที่ต้องออมเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ	
(Retirement Fund Shortage : SH)
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ออมผ่านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้เต็มสิทธิ

เลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำารองเลีย้งชพี
ให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

	 จากขั้นตอนท่ี	 4	 คุณนรินทร์ ยังขาดเงินอีก	 12,838,937	 บาท		
จึงจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ	 ท่ีต้ังใจไว้	 ซ่ึงวิธีการท่ีจะทำาให้บรรลุเป้าหมาย	
มีหลากหลายวิธี	

	 สำาหรับกรณีของคุณนรินทร์นั้นให้เริ่มจาก...	

5 กำ�หนดแนวท�งก�รออมและก�รลงทุน 
(Saving and Investment Plan)

จ่ายเงินสะสม
5%

จ่ายเงินสะสม
15%

เลือกลงทุน
ในทางเลือกที่	1	
(ตราสารหนี้	
100%)

เลือกลงทุน
ในทางเลือกที่	4
(ตราสารหนี้	

70%	
และตราสารทุน	

30%)

เปลี่ยนเป็น

เปลี่ยนเป็น
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	 ลองมาดูกันว่า...	ถ้าคุณนรินทร์เปล่ียนมาจ่ายเงินสะสมในอัตรา	15%	
ของเงินเดือน	 และเปล่ียนไปลงทุนในทางเลือกท่ี	 4	 (ตราสารหน้ี	 70%	 และ	
ตราสารทุน	30%)	จะช่วยเพิ่มเงินออมให้คุณนรินทร์ได้อย่างไร???

มูลค่าเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	
ที่คุณนรินทร์จะได้รับ	ณ	ปีที่เกษียณอายุ

(กรณีเพิ่มเงินสะสมและเปลี่ยนทางเลือกลงทุน)

 A  B  C  D  E  F

29

30

...

59

60

36,050

37,132

...	

87,503

90,128

5,408

5,570

			...

13,125

13,519

1,803

1,857

			...

4,375

4,506

7,211

7,427

				...

17,500

18,025

0.5333%

0.5333%

						...

0.5333%

0.5333%

ยอดยกมา28

เงินเดือนอายุ

ยอดเงินกองทุน	
ณ	สิ้นปี**

(FV)

อัตรา
ผลตอบแทน
ต่อเดือน

E=6.4%/12

(i)

รวมเงินสะสม
และเงินสมทบ
ต่อเดือน
D=(B)+(C)

(PMT)

เงินสมทบ
ต่อเดือน	5%

C=(A)x5%

เงินสะสม
ต่อเดือน	15%	

B=(A)x15%

  

210,000

312,945

425,348

...

13,263,817

14,360,816

i
FVA

n
	=	PV	x	(1+i)n	+	[PMT	x	((1+i)n	-	1)]																

** ใชสู้ตรคำ�นวณมลูค�่อน�คตท่ีเป็นเงนิงวด (ปล�ยงวด) ดงัน้ี  
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	 	 ก่อนปรับ	PVD	 หลังปรับ	PVD	

•	ค่าใช้จ่ายที่ต้องการ	 19,577,745	 19,577,745	 บาท
		เมื่อเกษียณอายุ		
•	เงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ
		จากแหล่งต่างๆ	 	 	
	 •	เงินฝากประจำา	1	ป	ี 	 					176,388	 					176,388	 บาท
	 •	เงินประกันสังคม	 	 		1,649,660	 		1,649,660	 บาท
	 •	เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 		4,912,760	 14,360,816	 บาท
ขาดเงินอีก	 12,838,937   3,390,881	 บาท

หากคุณนรินทร์เปลี่ยนมาจ่ายเงินสะสม	15%	และเปลี่ยนไปลงทุนใน
ทางเลือกที่	4	

คุณนรินทร์จะมีเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น	เงินออมรวมเพิ่มขึ้น	
ส่งผลให้เงินที่ขาดอยู่ลดลงจาก	12.8	ล้านบาท	เหลือเพียง	3.4	ล้านบาท

เงินออมเพิ่มขึ้น	ขาดเงินน้อยลง

โดยเงนิท่ีขาดอยูอ่กี	3,390,881	บาท	สามารถคำานวณเป็นจำานวนเงนิท่ีต้องออม
ต่อเดือนได้	ดังนี้

จำานวนเงินที่ต้องออมเพิ่ม	(FV)	 	 	 	 3,390,881	บาท

จำานวนเดือนที่เหลืออยู่ก่อนเกษียณ	(n)	 	 	 384	เดือน
(32	x	12)	

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก่อนเกษียณ	(i)	 	 	 0.50%	ต่อเดือน
(6%	/	12)	 	

จำานวนเงินที่ต้องออมเพิ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายเกษียณ					 	 2,929	บาทต่อเดือน
(PMT)		

(1+i)n

i

1 -1

FV

* ใช้สูตรก�รคำ�นวณเงินงวด  ดังนี้  

PMT	=
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สรุปแนวทางการออมและการลงทุนของคุณนรินทร์

คุณนรินทร์จะต้องดำาเนินการ	ดังนี้
	 เปลี่ยนมาจ่ายเงินสะสม	15%	ของเงินเดือน
	 เปล่ียนไปลงทุนในทางเลือกท่ี	4	(ตราสารหน้ี	70%	และตราสารทนุ	30%)		
 ออมเงินเพิ่ม	2,929	บาทต่อเดือน	 ซ่ึงอาจจะออมผ่าน	RMF	หรือ	 LTF		

	 เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับตนเองอีกทางหนึ่ง	

อยากบรรลุเป้าหมาย...	ต้องทำา

	 เพราะเม่ือระยะเวลาเปล่ียน	 อะไรๆ	 ก็อาจเปล่ียนแปลงไปจากแผน	
ท่ีวางไว้	 คุณจึงควรหาเวลาทบทวนแผนการออมการลงทุนให้เข้ากับ
สถานการณ์อยู่เสมอ	 รวมท้ังหม่ันติดตามข่าวสารด้านการลงทุนอยู่ตลอด
เวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

	 ตัวอย่างเช่น	ถ้าคุณนรินทร์อายุมากขึ้น	 สถานภาพต่างๆ	 เปล่ียนไป	
เช่น	แต่งงาน	มีครอบครัว	มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ	มากขึ้น	คุณนรินทร์อาจต้อง
เลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำารองเล้ียงชีพท่ีเส่ียงน้อยลง	 ซึ่งอาจส่ง	
ผลกระทบต่อจำานวนเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่จะได้รับในอนาคต	

	 อย่างไรก็ตาม	หากคุณนรินทร์มีการทบทวนแผนการออมการลงทุน	
อยู่เสมอ	ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนแผนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบนั้นได้ทัน

6 ทบทวนและปรับปรุงแผนก�รออม
ก�รลงทุนอย่�งสม่ำ�เสมอ

เห็นตัวอย่างการวางแผนเกษียณของคุณนรินทร์กันไปแล้ว
แล้วคุณล่ะ...	เริ่มวางแผนเกษียณบ้างหรือยัง?
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	 สำาหรับท่านท่ีไม่อยากปวดหัว	กดเครื่องคิดเลขคำานวณเงินท่ีต้องออม	
ต่อเดือนด้วยตนเอง	 ก็สามารถใช้โปรแกรม	 “ออมเท่าไหร่	พอใช้เกษียณ”		
เป็นตัวช่วย	ซึ่งขั้นตอนการใช้โปรแกรมก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร	ทำาตามนี้ได้เลย

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education	คลิกที่	"ห้องเรียนนักลงทุน"	1
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ตัวช่วย... คำานวณเงิน

Lesson

7



คลิกที่	"โปรแกรมคำานวณ"

คลิกที่	"ออมเท่าไหร่พอใช้เกษียณ"

2

3
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กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ		เช่น	อายุ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	อัตราผลตอบแทน
อัตราเงินเฟ้อ	จำานวนเงินท่ีต้องการใช้หลังเกษียณ	ฯลฯ

4

กรณีทีต่อ้งการคำานวณเงินอยา่งละเอียด	คลกิที	่"ตอ้งการ"	เพื่อกรอกข้อมลู
แหล่งเงินออมเพื่อเกษียณที่มีอยู่ในปัจจุบัน
	
กรณีที่ไม่ต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม	คลิกที่		"ไม่ต้องการ"	(ข้ามไปข้อ	6)
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กรอกข้อมูลแหล่งเงินออมเพื่อเกษียณที่มีอยู่ในปัจจุบัน	จากนั้น
คลิกที่	"ประมวลผล"

5
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6 ระบบจะประมวลผลให้ทราบว่า...	คุณมีเงินออมพอใช้ยามเกษียณ
หรือไม่	ถ้าไม่พอ	จะต้องออมเงินเพ่ิมข้ึนเดือนล่ะเท่าไหร่

	 นอกจากโปรแกรมนี้	ยังมีโปรแกรมที่น่าสนใจอื่นๆ	อีกมากมาย	ลองคลิก	
เข้าไปที่เว็บไซต์	www.set.or.th/education	 แล้วคุณจะพบกับหลากหลาย	
เครื่องมือทางการเงินออนไลน์ท่ีจะช่วยให้คุณวางแผนการเงินและการลงทุน	
ด้วยตนเองได้ง่ายๆ	เสมือนมีที่ปรึกษามืออาชีพอยู่ใกล้ๆ
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	 หลายคนอยากออมเพื่อเกษียณผ่าน	 RMF	 และ	 LTF	 เต็มสิทธิ		
แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะซื้อ	RMF	และ	LTF	 ในแต่ละปีเท่าไหร่	 แล้วก็ไม่แน่ใจว่า	
RMF	และ	LTF	จะช่วยให้ประหยัดภาษีไปได้มากจริงหรือไม่	

	 มาไขข้อข้องใจเหล่าน้ีได้จากโปรแกรม	 “วางแผนประหยัดภาษี”	 ที่	
www.set.or.th/education

ทราบหรอืไม่...	ออมเพือ่เกษยีณผา่น	RMF	และ	
LTF	ได้เท่าไหร่?
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