
11

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

22

บรรยายโดย
คุณวิโรจน ตั้งเจริญ
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หวัข้อการบรรยาย

มาวางแผนเกษียณสขุกนัเถอะ

สาํรวจแหล่งเงินออมเพื่อเกษียณที่ม ีอยู่ปัจจบุนั

PVD แหล่งเงินออมเพื่อเกษียณ ของมนุษยเ์งินเดือน

PVD ช่วยในการวางแผนเกษียณได้อย่างไร

2

1

3

4

4444

มาวางแผนเกษียณสขุกนัเถอะ1
• เกษยีณสขุดว้ย Retirement Planning
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เกษียณสุข ดวย Retirement Planning

คํานวณหา
เงิน       กอน

3
ประกันชีวิต หุน RMF กองทุนรวม

1
2 เงินออมที่มีเพื่อเกษียณ

จากแหลงตางๆ

ประกันสังคม PVD กบข. เงินฝาก เงินที่ตองออมเพ่ิม
เพื่อวัยเกษียณ 

เงินที่ตองใช
ในวัยเกษียณ 

ตองใชเทาไหร?
มีแลวเทาไหร?

เงินออมกอนท่ี 2 ย่ิงมาก
แผนการออมย่ิงงายข้ึน

ถาเงินขาด…ตองเรง
วางแผนออมและลงทุนสมํ่าเสมอ

ขาดเหลือเทาไหร?

ควรประเมินจากเปาหมายและ
ไลฟสไตลท่ีออกแบบไว

55

66

เกษียณแลว… ตองใชเงินเทาไหร?

ควรประเมินจากเปาหมาย
และไลฟสไตลท่ีออกแบบไว เชน

คาใชจายเพ่ือดํารงชีวิต
คารักษาพยาบาล
คาใชจายเพ่ือความสุข
มรดกใหลูกหลาน
การบริจาคใหสังคม

จํานวนเงินทีต่องม ีณ วันเกษียณ
คาใชจายตอเดือน
หลังเกษียณ (บาท)

จํานวนเงินสําหรับ
ชีวิตหลังเกษียณ 20 ป

15,000

30,000

50,000

4,052,869

8,105,738

13,509,564
* คาใชจายตอเดือนหลังเกษียณ ยังไมไดปรับดวยอัตราเงินเฟอ
** จํานวนเงินท่ีตองมี ณ วันเกษียณ หากถอนทุกตนป โดยคํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป

และปรับดวยอัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ 1.75% (เงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ย ตั้งแตป 2552- 2562) 
หลังหักอัตราเงินเฟอ 3%

1
2
3
4
5
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สมมติฐาน
* ไมถอนเงินออกมาใชเลยจนกระท่ังอายุครบ 60 ป 
* คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนทุกป

A และ B ออมเดือนละ 5,000 บาท เทากัน
ไดผลตอบแทน 5% ตอป เทากัน
แต A เริ่มออมต้ังแต อายุ 25 – 40 ป 
ขณะท่ี B เริ่มออมต้ังแต อายุ 40 – 60 ป 

20 ป

อายุ 60 ป จะมีเงิน 
1,983,957 บาท*

(เงินตน 1,200,000 บาท) 

AGE
60

AGE
40

START

อายุ 60 ป จะมีเงิน 
3,435,261 บาท*

(เงินตน 900,000 บาท) 

อายุ 60 ป จะมีเงิน 
3,435,261 บาท*

(เงินตน 900,000 บาท) 
15 ปAGE

25

AGE
60

AGE
40

START

ใหเงินทํางาน

ออมกอน รวยกวา

A B

8888

สาํรวจแหล่งเงินออม เพื่อเกษียณที่ม ีอยู่ปัจจบุนั

• กองทนุประกนัสงัคม
• กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)
• กองทนุสาํรองเลีย้งชพี (PVD)
• กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF)
• กองทนุรวมเพือ่สง่เสรมิการออมระยะยาว (SSF)
• การประกนัชวีติ
• การออมในรปูของสนิทรพัยอ์ื่นๆ
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ระบบการออมเพื่อเกษียณอายใุนประเทศไทย

Pillar 1
บําเหน็จบํานาญแบบบังคับ 
กําหนดผลประโยชนไวแนนอน 

Pillar 2
บําเหน็จบํานาญแบบบังคับ
กําหนดอัตราเงินสะสม / สมทบ

Pillar 3
บําเหน็จบํานาญแบบสมัครใจ
กําหนดอัตราเงินสะสม / สมทบ

กองทนุการออมแหง่ชาต ิ(กอช.)
กองทนุสาํรองเลีย้งชพี (PVD)
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF)
กองทนุรวมเพือ่สง่เสรมิการออม (SSF)
การประกนัชวีติแบบเงนิไดป้ระจาํ
การออมในรปูของสนิทรพัยอ์ืน่ๆ

กองทนุบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ (กบข.)
กองทนุบาํเหน็จบาํนาญ
แหง่ชาต(ิกบช.)

กองทนุประกนัสงัคม 

• ออมดว้ยตนเอง แบบบญัชรีายตวั
• เพิม่คณุภาพชวีติใหอ้ยูด่กีนิดภีายหลงัเกษยีณ
โดยสมคัรใจออม

• ออมดว้ยตนเอง แบบบญัชรีายตวั
• มรีายไดห้ลงัเกษยีณอยูใ่นระดบั
ทีเ่พยีงพอตอ่การดาํรงชพีขัน้พืน้ฐาน

• สรา้งหลกัประกนัและ
ความมัน่คงในชวีติ

• มรีายไดห้ลงัเกษยีณบา้ง 
ไมต่กอยูใ่นภาวะยากจน

ทีม่า : www.sso.go.th / www.gpf.or.th / www.thaipvd.com 
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• เป็นกองทุนภาคบงัคบั
• จดัต ัง้ขึน้เพื่อสร้างสวสัดิการพืน้ฐานและ

ความม ัน่คงในการดาํรงชีวิตให้แก่ลกูจ้าง
ที่ม ี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.

มาตรา 33 มาตรา 39

อตัราเงินสมทบ 
(ร้อยละของค่าจ้าง*)

ลกูจ้าง นายจ้าง รฐับาล

5% 5% 2.75%

อตัราเงินสมทบ 
(ร้อยละของฐานเงิน**)

จ่ายเอง รฐับาล

9% 2.5 %

• ผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นลกูจา้ง
• ถกูบงัคบัใหส้ง่เงนิสมทบ
ตามกฎหมาย

• ผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจ
• เคยเป็นลกูจา้ง แต่ลาออก 
แลว้ยงัสง่ประกนัสงัคมต่อเอง

• ไมเ่ป็นผูทุ้พพลภาพ
• สง่เงนิสมทบมาแลว้ไมน้่อย
กวา่ 12 เดอืนและออกจาก
งานไมเ่กนิ 6 เดอืน

ผ ูป้ระกนัตน : 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.

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
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< 180

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

ไดร้บัเฉพาะเงนิสมทบทีผู่ป้ระกนัตน
จา่ยเขา้กองทนุ

เงนิสมทบของผูป้ระกนัตน 
+ เงนิสบทบของนายจา้ง 
+ ผลประโยชน์ตอบแทน 

< 12

น้อยกวา่ 180 เดอืนจาํนวนเดอืนที่
จา่ยเงนิสมทบ
จาํนวนเดอืนที่
จา่ยเงนิสมทบ

จะไดร้บัเงนิบาํนาญรายเดอืน
= 20% ของเงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสดุทา้ย *

มากกวา่หรอืเทา่กบั 180 เดอืนจาํนวนเดอืนที่
จา่ยเงนิสมทบ
จาํนวนเดอืนที่
จา่ยเงนิสมทบ

อกี 1.5% ของเงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสดุทา้ย* 
ตอ่ระยะเวลาการจา่ยเงนิสมทบทกุ 12 เดอืน 

192

180

> 180

เมือ่อายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ และ
ความเป็นผูป้ระกนัตนสิน้สดุลง

ไดร้บับาํเหน็จชราภาพ ดงัน้ี

ทีม่าภาพ : Flaticonหมายเหตุ: ตรวจสอบประโยชน์ทดแทน กรณชีราภาพของตนเอง ไดท้ี ่www.sso.go.th

ไดร้บัเงนิบาํนาญรายเดอืนเพิม่ขึน้

เงื่อนไขและประโยชน์ทดแทน เม ื่อสิ้นสดุการเป็นผ ูป้ระกนัตน

เช่น จ่ายเงินสมทบ 192 เดือน  จะได้รบัเงินบาํนาญ 
21.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสดุท้าย

1212

ตวัอย่าง เงินบาํนาญรายเดือนที่จะได้รบั (มาตรา 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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กองทนุบาํเหนจ็บาํนาญขาราชการ 
(Government Pension Fund : GPF)

• เป็นกองทุนภาคบงัคบั
• จดัต ัง้ขึน้เพื่อเป็นหลกัประกนัในการดาํเนินชีวิต

ให้แก่ข้าราชการเมื่อออกจากงาน
• ผลประโยชน์ทดแทนขึน้อยู่กบัอตัราเงินสะสม 

เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิด

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

กองทนุบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 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 



1515

• เป็นกองทุนภาคสมคัรใจ
• จดัต ัง้ขึน้เพื่อเป็นเงินออมยามเกษียณ สาํหรบัลกูจ้าง

บริษทัเอกชนและรฐัวิสาหกิจ
• ผลประโยชน์ทดแทนขึน้อยู่กบัอตัราเงินสะสม

เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ลดหยอ่นภาษตีามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
• เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีล่กูจา้งไดร้บัจาก PVD เมือ่ออกจากงาน

เพราะเกษยีณ จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา
(ตอ้งเป็นสมาชกิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีไมน้่อยกวา่ 5 ปี และมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 55 ปีบรบิรูณ์)

สมาชกิสามารถหกัเงนิสะสมเขา้กองทนุ
ไดต้ัง้แต่ 2 - 15% ของค่าจ้างต่อเดือน

กองทนุสาํรองเลีย้งชพี 
(Provident Fund : PVD)

สมาชิกจะได้เงินเมื่อไหร่?

สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั

1. ลาออกจากกองทนุโดยไมอ่อกจากงาน
2. ลาออกจากงาน
3. โอนยา้ยกองทนุ
4. เกษยีณอายุ
5. ทพุพลภาพและเสยีชวีติ 

เงนิสะสมและผลประโยชน์
ของเงนิสะสมทัง้จาํนวน

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ 
เป็นไปตามเงือ่นไขทีแ่ตล่ะบรษิทักาํหนดไว ้
โดยทัว่ไปจะพจิารณาที ่“อายงุานหรือ
อายสุมาชิกกองทนุ”

1 2
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กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี
(Retirement Mutual Fund : RMF)

• ลดหย่อนภาษีสงูสดุ 30% ของเงนิไดพ้งึประเมนิ 
แต่ไม่เกิน 500,000 บ.* (จากเดมิจาํนวนซือ้สงูสดุ 15%)

• ไม่ม ีข ัน้ต ํา่ในการซื้อ แตต่อ้งซือ้ตอ่เน่ืองทกุปี เวน้ไดไ้มเ่กนิ 
1 ปี (เดมิซือ้ข ัน้ตํ่า 3% ของเงนิไดพ้งึประเมนิ หรอื 
5,000 บาท/ปี แลว้แตจ่าํนวนใดตํ่ากวา่)

ตามระดบัความเสี่ยง
ที่ยอมรบัได้

(ต ํา่ ปานกลาง สงู)

ตามประเภทหลกัทรพัย  ์
เช่น ตราสารหน้ี หุ้น ทองคาํ

ผสม อสงัหาฯ ต่างประเทศ ฯลฯ

ตวัอย่าง นโยบายการลงทุน RMF

• เป็นการออมแบบสมคัรใจ 
• ภาครฐัส่งเสริมโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
• เพ่ิมทางเล ือกในการสร้างหลกัประกนัให้ประชาชน

มีเงินไว้ใช้ในวยัเกษียณ
• RMF มีนโยบายให้เล ือกหลากหลายเหมือนกองทนุรวมทัว่ไป

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
โดยตอ้งลงทนุมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัวนัชนวนั และมอีายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์ 
(เฉพาะกาํไรทีเ่กดิจากเงนิสว่นทีนํ่าไปลดหยอ่นภาษเีทา่นัน้) 
ถ้าลงทุนไม่ถึง 5 ปี กาํไรทีไ่ดร้บัจากการลงทนุตอ้งนําไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดา (ใชต้น้ทนุถวัเฉลีย่)

*การซื้อ SSF RMF PVD ประกนัชวีติแบบบาํนาญ กองทุนสงเคราะหค์รูโรงเรยีนเอกชน หรอื กอช. เมื่อรวมกนัแลว้ต้องไม่เกนิ 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี 1616
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• จดัต ัง้ขึน้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาว
• เริ่มปีภาษี 2563
• ไม่จาํเป็นต้องลงทุนต่อเน่ือง และไม่มีข ัน้ต ํา่

LTF
ลงทนุหุ้นไม่ต ํา่กว่า 65%

15% ของเงินได้พึงประเมิน 

ซื้อต ัง้แต่ ปี 2563 เป็นต้นไป 
จะไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

7 ปี (นับปีปฏิทิน)

ไม่เกิน 500,000 บาท

ถอืต่อไปไดจ้น
ครบเงื่อนไข ซึ่งกาํไร
จากการขายคนืไดร้บั
ยกเวน้ภาษ ี/ ซื้อเพิม่ได้

กองทนุรวมเพือ่สงเสรมิการออม
 (Super Savings Fund : SSF)

SSF SSFX
ลงทนุได้ ทกุประเภทสินทรพัย ์ ลงทนุหุ้นไทยไม่ต ํา่กว่า 65%

30% ของเงินได้พึงประเมิน ไม่ม ีข้อจาํกดั เร ื่องเงินได้พึงประเมิน

ปี 2563 – 2567* 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

10 ปี (นับจากวนัที่ซื้อ) 10 ปี (นับจากวนัที่ซื้อ)

เง่ือนไข
นโยบายลงทนุ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ช่วงเวลาลงทนุ

ระยะเวลาถือครอง

ลดหย่อนสงูสดุ ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท

Extra 
= 

พิเศษ

RMF 
ไมเ่กนิ 30% 
ของเงนิได้
พงึประเมนิ
สงูสดุไมเ่กนิ 

500,000 บาท

SSFX 
ไมเ่กนิ 200,000 บาท

รวมกนัไมเ่กนิ 500,000 บาท 200,000 บาท

ซือ้ไดถ้งึ
30 ม.ิย. 63
เทา่นัน้!

SSF
ไมเ่กนิ 30% 
ของเงนิได้
พงึประเมนิ 
สงูสดุไมเ่กนิ 

200,000 บาท

ประกนัชีวิต
แบบบาํนาญ 

ไมเ่กนิ 15% ของ
เงนิไดพ้งึประเมนิ 
สงูสดุไมเ่กนิ

200,000 บาท

PVD / กบข. และ
กองทนุสงเคราะห์
ครฯู ไมเ่กนิ 15% 
ของคา่จา้ง สงูสดุ

ไมเ่กนิ 500,000 บาท
+

กองทนุ
การออม
แห่งชาติ
ไมเ่กนิ

13,200 บาท
1717

*กองทุน SSF มีอายุ 5 ปี (2563-2567) โดยปีสุดท้ายกระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพือ่พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมต่อไป
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หมายเหต  ุ:
* เบีย้ประกนัชีวิต ตอ้งมรีะยะเวลาคุม้ครองตัง้แต่ 10 ปี

ขึน้ไป และเงนิคนืสะสมตอ้งไมเ่กนิ 20% ของเบีย้
ประกนัภยัสะสม

** เบีย้ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ เมือ่นําไปรวมกบัเงนิ
สะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กองทนุบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ กองทนุสงเคราะหค์ร ู
และกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีแลว้ 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 ตอ้งไม่
เกิน 100,000 บาท*

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

การประกนัชวีติ (Life Insurance)
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• เงินสด / สินทรพัยใ์กล้เคียงเงินสด
• สลากออมทรพัย ์
• สหกรณ์ออมทรพัย  ์/ กองทนุสวสัดิการชมุชน
• หลกัทรพัยเ์พื่อการลงทนุ เช่น หุ้นสามญั / พนัธบตัร / หุ้นก ู้ / กองทนุรวม
• อสงัหาริมทรพัย ์
• สินทรพัยส์่วนตวั เช่น เพชร / ทอง / ของสะสม
• อื่นๆ

การออมในรปูของสนิทรพัยอืน่ๆ

ท่ีมาภาพ : Freepik

20202020

PVD แหล่งเงินออมเพื่อเกษียณ ของมนุษยเ์งินเดือน

• ทาํความรูจ้กัเงนิออม PVD ของคณุ

• สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บัจากกองทนุสาํรองเลีย้งชพี
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ตอบตวัเองให้ได้ว่า...PVDPVD

คณุออมเท่าใด? นายจ้างสมทบให้เท่าใด?1

2 ปัจจบุนัมีเงิน PVD อยู่เท่าไร? ดไูด้จากที่ไหน?

3

4

เม ื่อพ้นสมาชิกภาพ... จะได้รบัเงิน PVD เท่าใด?

เม ื่อพ้นสมาชิกภาพ... จะบริหารเงิน PVD อย่างไรดี?

ทําความรูจกัเงนิออม PVD ของคณุ

2222

ลกูจ้าง นายจ้าง

เงินสะสม
2% - 15%
ของค่าจ้าง

เงินสมทบ
2% - 15%
ของค่าจ้าง
หรือ ตามอายงุาน

คณุออมเท่าใด? นายจ้างสมทบให้เท่าใด?1

ท่ีมาภาพ : Freepik
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ดไูด้จาก 
“ ใบแจ้งยอดเงิน”  

ที่บริษทัจดัการ
ส่งให้สมาชิกทกุคน

ปีละ 2 คร ัง้

* เมือ่พน้สมาชกิภาพ จะไดร้บัเงนิกอ้นน้ีทัง้หมดหรอืไม ่
ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีบ่รษิทักาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทนุ

ปัจจบุนัมีเงิน PVD อยู่เท่าไร? ดไูด้จากที่ไหน?2

เงินสะสมและเงินสมทบ
ที่จ่ายเข้ากองทนุในแต่ละปี

เงิน PVD รวมที่ม ีอยู่
ในปัจจบุนั *

อตัราผลตอบแทน
จากกองทนุ

ท่ีมาภาพ : Freepik
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เม ื่อพ้นสมาชิกภาพ... จะได้รบัเงิน PVD เท่าใด?3

ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อจาํนวนเงิน

ที่จะได้รบั

อายงุาน

อายุ
สมาชิก

อายุ
เกษียณ

เงินเดือน

อตัราเงินสะสม
และเงินสมทบ

อตัราการขึน้
เงินเดือน

อตัรา
ผลตอบแทน
ของกองทุน

อายุ
ปัจจบุนั

ท่ีมาภาพ : Freepik
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ตัวอยาง

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

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

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

การคาํนวณเงิน PVD

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

* ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขในการจา่ยเงนิสมทบของแต่ละบรษิทั

พนักงานบริษทั อายุ 30 ปี
คณุนรินทร  ์รกัลงทุน

จากสมมตุิฐานต่างๆ  ที่ให้มา พบว่า...

ท่ีมาภาพ : Freepik
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แนะนาํโปรแกรม “วางแผนออมเงนิใน PVD”

สแกน QR CODE 
ทดลองวางแผนออมเงิน
ในกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ 

วางแผนเงินออม
ในกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ

อายุปจจุบัน

อายุเกษียณ

เงินเดือนปจจุบัน

อัตราการเพ่ิมของเงินเดือน

ป

ป

บาท/เดือน

% ตอป

30

60

30,000

4.00

ขอมูลสวนบุคคล

พนักงานบริ ษัท
นรินทร รักลงทุน

P V D
ตัวอยาง

อายุที่คาดวาจะเสียชีวิต

เงินที่ตองการใชหลังเกษียณ

อัตราเงินเฟอ

ผลตอบแทนหลังเกษียณ

ป

บาท/เดือน

% ตอป

% ตอป

80

15,000

3.00

1.73

อัตราเงินสะสม

อัตราเงินสมทบ

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ

จํานวนเงินกองทุนที่มีลาสุด

% ตอเดือน

% ตอเดือน

% ตอป

% ตอป

3.00

3.00

5.00

150,000

เลือกนโยบายการลงทุน%

?

ประมวลผล ลางขอมูล

ขอมูลเปาหมายเกษียณ

ขอมูลกองทุนสํารองเลี้ยงชพี
ในปจจบัุน

11

ผลการคํานวณ

เงินที่มี
3,324,526

เงินที่ตองการ
3,955,865

คลิกเลือกวิธีที่สนใจ
เพ่ิมอัตราเงินสะสม เปล่ียนทางเลือกลงทุน

< กลับ ปรับแผนการออม >

ตองการวางแผนเพ่ิมเงินออมในกองทุนฯ

1.กรอกข้อมลูส่วนบคุคล เป้าหมายเกษียณ และข้อมลู PVD จากนัน้กด ประมวลผล

22

2. ประเมินเงินออม PVD ที่คาดว่า
จะมีในอนาคต เม ื่อเทียบกบั

เป้าหมายเกษียณ

คณุสามารถ
กดไอคอนนี้เพือ่
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของการลงทุน
ใน PVD ได้
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เม ื่อพ้นสมาชิกภาพ... จะบริหารเงิน PVD อย่างไรดี?4

3 ทางเลือก บริหารเงินออม PVD 
เม ื่อสิ้นสดุสมาชิกภาพ

“คงเงิน”
ไวใ้นกองทนุ

1
“ โอนเงิน”
จาก PVD ไป RMF

2
“ทยอยรบัเงิน”

(เฉพาะกรณเีกษยีณอาย)ุ

3

2828

อายคุรบ 55 + 5

ออกก่อนอายคุรบ 55 + 5

        ไว้ในกองทนุ“คงเงิน”“คงเงิน”

• หากไม่ต้องการคงเงินไว้
ต้องนําเงินออกทัง้ก้อน

ตามกฏหมาย
กาํหนด

ทัง้จาํนวน

โอนเงิน PVD ไปยงักองทุนอื่น
(PVD ของทีทํ่างานใหม่)

• ยงัไม่ต้องเสียภาษี
• นับจาํนวนปีที่เป็น
สมาชิกกองทนุต่อเน่ือง

ไม่ต้องเสียภาษี

กรณีที่ 

กรณีที่ 

กรณีที่ 

ออกจากงาน

ท่ีมาภาพ : Freepik

คงเงิน
ตามระยะเวลาทีก่าํหนด
ในขอ้บงัคบักองทนุ
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• ไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปี
• ไม่ต้องเสียภาษีเป็นจาํนวนมาก 
จากการนําเงนิออก

• RMF มีนโยบายลงทุนที่หลากหลาย 
• สบัเปลี่ยนไปยงั RMF กองอื่นได้
เพือ่ปรบัพอรต์ใหเ้หมาะกบัภาวะตลาดหรอื
ความเสีย่ง

• นับอายกุอง RMF ต่อจากอายขุอง PVD 
กองเดมิ เพือ่รบัสทิธปิระโยชน์ภาษตีาม
เงือ่นไข

        จาก PVD ไป RMF“ โอนเงิน”“ โอนเงิน”

ดีอย่างไร?
• ลกูจ้างที่ออกจากงาน เชน่ การลาออก
เพือ่ไปทาํธุรกจิสว่นตวั หรอืการออกจากงาน
เพราะสิน้สดุสญัญาจา้ง

• ลกูจ้างที่เปลี่ยนย้ายงาน แต่นายจ้าง
ใหม่ไม่ม ี PVD

• ลกูจ้างที่ไม ่สามารถคงเงินใน PVD 
ของทีท่าํงานเดมิตอ่ได ้

• นายจ้างเลิกกิจการหรอืยกเลิก PVD

ใครโอนได้บา้ง?
 แจ้งความประสงคต์่อนายจ้าง

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สภาพการ
เป็นลกูจา้ง 

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

 นําเอกสารจากบริษทัจดัการกองทุน
มายื่นต่อกรรมการกองทุนสาํรอง
เลี้ยงชีพ (ไมม่คีา่ธรรมเนียมโอน)

ทาํได้อย่างไร?

3030

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”

ท่ีมาภาพ : Freepik
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ลกูจ้าง  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

สิทธปิระโยชนทางภาษี
ที่ไดรบัจากกองทนุสาํรองเลีย้งชพี

3232

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

ผลประโยชน์
นําไปรวมกบัรายได้อื่น

ไม่ต้องนําไปคาํนวณภาษี

ยงัไม่ได้เสียภาษี

 600,000 เงินได้อ ื่นๆ

เงินสมทบ ผลประโยชน์

เงินสะสม ไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

กรณีที่ 1 อายงุานน้อยกว่า 5 ปี

ตวัอยา่ง
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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 
แตจ่ะไม่ได้รบัสิทธิยกเวน้อตัราภาษเีงนิไดส้ทุธขิ ัน้แรก 

(ปัจจุบนั 150,000 บาท)

เศษของปีถา้ไมถ่งึ 183 วนั ใหต้ดัทิง้

ผลประโยชน์

เงินสมทบ ผลประโยชน์

เงินสะสม

กรณีที่ 2 อายงุานต ัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป

ตวัอยา่ง
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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

ตวัอยา่ง
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PVD ช่วยในการวางแผนเกษียณได้อย่างไร

• 3 ทางเลอืก เพิม่เงนิออมหลงัเกษยีณดว้ย PVD

3636

จาํนวนเงินที่ต ้องใช้หลงัเกษียณ 4,000,000 บาท *

ตัวอยางตัวอยาง
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 สนิปี

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

* อา้งองิขอ้มลูการคาํนวณจาก Slide หน้า 11

ท่ีมาภาพ : Freepik
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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

ท่ีมาภาพ : Freepik
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เปลี่ยนทางเล ือกลงทุน 
ผา่น Employee’s Choice*

เพื่อเพ่ิมผลตอบแทน 

ออมเงินเพ่ิมผา่นสินทรพัย ์
การเงินประเภทต่างๆ เช่น 

RMF SSF หุ้น ฯลฯ ได้หรือไม่

ถ้าเงิน PVD ที่คาดว่าจะได้รบัตอนเกษียณไม่เพียงพอ 
กบัความต้องการใช้เงินหลงัเกษียณ คณุจะต้อง...

3 ทางเลอืก เพิ่มเงนิออมหลงัเกษยีณดวย PVD 

2 3

เพ่ิมอตัราเงินสะสม
ใน PVD ให้เตม็สิทธิ
เพื่อออมก่อนใช้

1

ท่ีมาภาพ : Freepik
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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 สนิปี

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 สนิปี
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

ท่ีมาภาพ : Freepik
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เปลี่ยนทางเล ือกลงทุน ผา่น Employee’s Choice
Employee’s Choice คือ ทางเล ือกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพสามารถ

เล ือกนโยบายการลงทนุได้ตามความเหมาะสมของตนเอง โดยคาํนึงถึงอายุ ผลตอบแทนที่ต้องการ 
และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้

ประโยชน์ของการมี Employee’s Choice
• เลอืกนโยบายการลงทนุทีเ่หมาะกบัตนเองได ้เพราะแต่ละคนมวีตัถุประสงคก์ารลงทนุ 
ขอ้จาํกดั และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ตกต่างกนั

• ไดร้บัผลตอบแทนตามนโยบายการลงทนุทีเ่ลอืกเอง
• กระจายความเสีย่งไดด้ว้ยการเลอืกหลายนโยบายการลงทนุ

2

ท่ีมาภาพ : Freepik
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รปูแบบกองทุน Provident Fund เดิม
(นายจ้าง 1 ราย มี 1 กองทุน 1 นโยบาย)
รปูแบบกองทุน Provident Fund เดิม

(นายจ้าง 1 ราย มี 1 กองทุน 1 นโยบาย)

ท่ีมาขอมูล : www.sec.or.th

นโยบายการลงทุนที่เล ือก
อาจไม่เหมาะกบัตนเอง 

ทาํให้ได้รบัผลตอบแทนต ํา่กว่าที่คาดหวงั

บริษทัจดัการเล ือก
นโยบายการลงทุน
ที่ม ีความเสี่ยงต ํา่
เพื่อรกัษาเงินต้น 

จึงทาํให้ผลตอบแทน
ต ํา่ไปด้วย

รปูแบบกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพทัว่ไป

กระจายความเสี่ยงไม่พอ 
ผลตอบแทนผนัผวนมาก

ทาํให้สมาชิกบางส่วนอาจรบัไม่ได้
นายจ้าง

ลกูจ้าง A

ลกูจ้าง B

ลกูจ้าง C

PVD

ท่ีมาภาพ : Freepik
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80% 20% 100%

นายจ้าง ลกูจ้าง

รปูแบบกองทุน Employee’s Choice

จดัต ัง้ / เข้าร ่วม
กองทนุ

นายจ้าง ลกูจ้าง

จดัต ัง้ / เข้าร ่วม
กองทนุ

50%20%30%

เล ือกได้เพียงนโยบายเดียวแบบที่ 1แบบที่ 1 เล ือกได้มากกว่า 1 นโยบายแบบที่ 2แบบที่ 2

ม ัน่คง

ยืดหยุ่น

เติบโต
ม ัน่คง

ยืดหยุ่น

เติบโต

ท่ีมาขอมูล : www.sec.or.thท่ีมาภาพ : Freepik
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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% : ตราสารทนุ 10%

Option 2
ตราสารหน้ี 90% : ตราสารทนุ 10%

Option 3
ผสม (ตราสารทนุ < 20%)

Option 3
ผสม (ตราสารทนุ < 20%)

Option 4
ตราสารหน้ี 70% : ตราสารทนุ 30%

Option 4
ตราสารหน้ี 70% : ตราสารทนุ 30%

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

ท่ีมาภาพ : Freepik

Option 5
แผนสมดลุตามอายุ

หมายเหตุ: เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของ PVD บางบรษิทัอาจมี
ทางเลอืกใหส้มาชกิสามารถเลอืกผสมสนิทรพัยล์งทุนเองได้
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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 (Option)

หมายเหตุ: เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของ PVD บางบรษิทัอาจมี
ทางเลอืกใหส้มาชกิสามารถเลอืกผสมสนิทรพัยล์งทุนเองได้
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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 สนิปี

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 สนิปี

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

ท่ีมาภาพ : Freepik

เงินที่ต ้องการใช้
หลงัเกษียณ

 4,000,000 บาท
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โปรแกรม “วางแผนเพิม่เงนิออมใน PVD”
สแกน QR CODE 
ทดลองวางแผนออมเงิน
ในกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ 

วางแผนเงินออม
ในกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ

อายุปจจุบัน

อายุเกษียณ

เงินเดือนปจจุบัน

อัตราการเพ่ิมของเงินเดือน

ป

ป

บาท/เดือน

% ตอป

30

60

30,000

4.00

ขอมูลสวนบุคคล

พนักงานบริ ษัท
นรินทร รักลงทุน

P V D
ตัวอยาง

อายุที่คาดวาจะเสียชีวิต

เงินที่ตองการใชหลังเกษียณ

อัตราเงินเฟอ

ผลตอบแทนหลังเกษียณ

ป

บาท/เดือน

% ตอป

% ตอป

80

15,000

3.00

1.73

อัตราเงินสะสม

อัตราเงินสมทบ

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ

จํานวนเงินกองทุนที่มีลาสุด

% ตอเดือน

% ตอเดือน

% ตอป

% ตอป

3.00

3.00

5.00

150,000

เลือกนโยบายการลงทุน%

?

ประมวลผล ลางขอมูล

ขอมูลเปาหมายเกษียณ

ขอมูลกองทุนสํารองเลี้ยงชพี
ในปจจบัุน

11

ผลการคํานวณ

เงินที่มี
3,324,526

เงินที่ตองการ
3,955,865

คลิกเลือกวิธีที่สนใจ
เพ่ิมอัตราเงินสะสม เปล่ียนทางเลือกลงทุน

< กลับ ปรับแผนการออม >

 

ตองการวางแผนเพ่ิมเงินออมในกองทุนฯ

22

33

อัตราเงินสะสม

อัตราเงินสมทบ

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ

% ตอเดือน

% ตอเดือน

% ตอป

กอนปรับ หลังปรับแผน

3.00

3.00

5.00

10.00

3.00

7.10
เลือกนโยบาย
การลงทุน

%

< กลับ ประมวลผล

?

ปรับแผนการออม “เพิ่มเงินสะสม” 
และ “เปล่ียนทางเลือกลงทุน”

44

ขอมูลกองทุนฯ ที่ตองการปรับ

กอนปรับ
3,324,526

หลังปรับ
9,467,674

< กลับ คํานวณอีกครั้ง

เงินท่ีตองการ
3,955,865

2.4
เทา

* กําหนดใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดร้บัหลงัเกษยีณ เท่ากบั
อตัราเงนิเฟ้อ 3% ปรบัคา่ดว้ยผลตอบแทนขัน้ตํ่า 
1.73% ของเงนิฝากประจาํ 1 ปี เฉลีย่ตัง้แต่ปี 
2550-2560 

รูหรือไม? เงินกอนน้ีจะสามารถ
ถอนใช ไดเดือนละ 34,974 บาท*

ไปอีก 20 ปหลังเกษียณ

1. กรอกข้อมลูส่วนบคุคล เป้าหมายเกษียณ และข้อมลู PVD จากนัน้กด ประมวลผล

2. เม ื่อประเมินเงินออมที่คาด
ว่าจะมีในอนาคตแล้ว สามารถ
คลิก เล ือกวิธีที่สนใจ เพื่อ

วางแผนเพ่ิมเงินออมใน PVD

3. กด ปรบัแผนการออม เพื่อกรอกข้อมลู PVD ที่ต้องการปรบั

4. กด ประมวลผล 
เพื่อประเมินที่คาดว่าจะมี

ในอนาคตอีกคร ัง้ 
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ปัจจยัของตนเองเปลี่ยนแปลง
• การเปลี่ยนแปลงข ัน้พืน้ฐาน เช่น อาย  ุ
ความร ู้ ประสบการณ์ รายได้ที่เพ่ิมขึน้ ฯลฯ

• ความสามารถในการรบัความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง 
• เป้าหมายในการลงทุนเปลี่ยนแปลง
• มีความจาํเป็นต้องใช้เงินในด้านอื่นๆ

สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 1 - 2 คร ัง้ (ตามที่คณะกรรมการกองทุน
ก ําหนด ) เพื่อ ให้เหมาะก ับความ เสี่ยงและผลตอบแทน  ตามปัจจยัส่วนบุคคลและสภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป ดงัน้ี

สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง
• สภาวะตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น ตลาดขาขึน้ หรือตลาดขาลง

• สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

• ภาวะการเมืองและความม ัน่คง
ที่เปลี่ยนแปลงไป

     

การทบทวนและปรบัสดัส่วนการลงทุนใน PVD

ท่ีมาภาพ : Freepik
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กรณี 1 : เล ือก Option 70:30
และอตัราผลตอบแทนของ

นโยบายตราสารทุนปรบัตวัขึน้
ตราสารหน้ี ตราสารทนุ ยอดเงินสทุธิ

เงินสะสม + เงินสมทบ 70.00 บาท 30.00 บาท 100 บาท

อตัราผลตอบแทน 3% 20%

ยอดเงินสทุธิ 72.10 บาท 36.00 บาท 108.10 บาท

สดัส่วนเงินลงทนุ 66.70% 33.30%
หมายเหต ุ : อตัราสว่นของยอดเงนิสทุธริะหวา่งนโยบายตราสารหน้ีและนโยบายตราสารทนุอาจจะไมไ่ดอ้ยูท่ี ่70:30 เสมอไป ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในแต่ละชว่งเวลา

กรณี 2 : เล ือก Option 70:30
และอตัราผลตอบแทนของ

นโยบายตราสารทุนปรบัตวัลดลง
ตราสารหน้ี ตราสารทนุ ยอดเงินสทุธิ

70.00 บาท 30.00 บาท 100 บาท

3% -20%

72.10 บาท 24.00 บาท 96.10 บาท

75.03% 24.97%

อยา่ลมื... “ปรบัพอรต์ลงทนุ”  (Rebalance) อยา่งสมํ่าเสมอ 
เพือ่ใหพ้อรต์การลงทนุของคณุยงัคงตอบโจทยเ์ป้าหมาย และอยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

ตวัอย่าง สดัส่วนการลงทุนและอตัราผลตอบแทน
ของแต่ละนโยบายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
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ข้อควรระวงั!...เม ื่อเปลี่ยนนโยบายลงทนุบอ่ยเกินไป

10 บาท 10 บาทอตัราผลตอบแทน
= (7 - 10) x 100   

10
=  -3 x 100

10
=  - 30%7 บาท 7 บาท

ขาดทนุ

อตัราผลตอบแทน
= (10 - 7) x 100   

7
=  3 x 100

7
=  43% กาํไร

ส่ิงสาํคญั...ควรวางแผนลงทุนใน PVD เพื่อช่วยสะสมความม ัง่ค ัง่ระยะยาวเพื่อเกษียณสขุ

ท่ีมาภาพ : Freepik
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ระดบัความเสีย่ง
และผลตอบแทนต ํา่ สงู

• เงินฝากออมทรพัย์
• เงินฝากประจาํ

• พนัธบตัร
• หุ้นก ู้

• หุ้นสามญั

กองทนุรวม

ทางเล ือกอื่นๆ
• สลากออมทรพัย์
• เงินฝาก / หุ้นสหกรณ์

• กองทุนรวมค ุ้มครอง
เงินต้น

• กองทุนรวมตลาดเงิน

• กองทุนรวม
ตราสารหน้ี

• กองทุนรวมหุ้น
• อีทีเอฟหุ้น

• กองทุนรวมทองคาํ
• กองทุนรวมอสงัหาฯ 
• กองทุนรวมโครงสร้าง

พืน้ฐาน (IFF)
• ทรสัตเ์พื่อการลงทุน

ในอสงัหาฯ (REIT)
• อีทีเอฟทองคาํ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

ออมเพ่ิมผา่นสินทรพัยก์ารเงินประเภทต่างๆ
(Additional Retirement Fund)

3

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)

เงินฝาก ตราสารหนี้ ห ุ้น อนุพนัธ ์

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวงัของทางเล ือกลงทนุต่างๆ  

ก่อนเริ่มลงทนุต้อง...
 มีเงินพร้อม
 มีใจพร้อม
 มีความร ู้พร้อม





ทดสอบแผนลงทุนเพือ่อนาคตไดท้ี่ www.set.or.th/investnowstarter 

• ฟิวเจอรส์
• ออปชนั



5151

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
จะต้องออมเงินเพ่ิมผา่นสินทรพัยก์ารเงินอีก 675,473 บาท

หมายเหตุ : คาํนวณผลตอบแทนแบบทบตน้ทุกปี

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

ท่ีมาภาพ : Freepik

 ออม / ลงทุนเพ่ิม โดยได้รบั
ผลตอบแทนเฉลี่ย > 5% ต่อปี 
จะช่วยให้บรรลเุป้าหมาย

4,000,000 บาท
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สรปุ... เทคนิคเพ่ิมเงินออมหลงัเกษียณด้วย PVD

ท่ีมาภาพ : Freepik

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 9,467,674 +5,467,674

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 ือกลงทุน 

ออมเงินเพ่ิม ผา่นสินทรพัยก์ารเงิน

ไม่ทาํอะไรเลย

1

2

4

0

10%

5%
วิธีไหนดี?

วิธ ีการวิธีการ

เพ่ิมเงินสะสม + เปลี่ยนทางเล ือกลงทุน 

สแกน 
QR Code 

เพือ่วางแผน
เพิม่เงนิออม

  ใน PVD ทีน่ี่

3
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พร้อมให้เร ียนร ู้ออนไลน์
ฟรี! แล้ววนัน้ี

https://elearning.set.or.th/

5454


