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คําถามคือ คุณเคย
นําภาพในอนาคตเหล�าน้ี
มาเปล่ียนเป�นจํานวนเงิน
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เงินจากท่ี ไหนมาใช � เพื่อ
เป�าหมายเหล�าน้ี

คุณเคยวาดภาพตัวเอง
ในวัยเกษียณไว�เช�นน้ีบ�าง
หรือไม�?
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มีเงินมรดก
ให�ลูกหลาน

ต�องการ
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รอบโลก

มาสร�างสุข
วัยเกษียณกันเถอะ…  

Lesson

1



09Happy Retirement Guide คู�มือสร�างสุขวัยเกษียณ

เพราะทันทีท่ีก�าวเข�าสู�วัยเกษียณ น่ันหมายถึง “การหยุดทํางานประจํา”
และ “ไม�มีรายได�หลักอีกต�อไป” แต�ไม�ได�หมายความว�า… คุณจะหยุด
ใช�ชีวิต หยุดใช�เงิน ทุกวันท่ีเหลืออยู� คุณยังต�องกินต�องใช� ย่ิงคุณมีเป�าหมาย
ในวัยเกษียณมากเท�าไหร� คุณก็ย่ิงต�องใช�เงินมากข้ึนเท�าน้ัน

แต�คนส�วนใหญ�กลับคดิว�าเป�นเร่ืองไกลตัว อกีต้ังหลายสิบป�กว�าจะเกษียณ 
จะมาเริ่มต�นคิดวางแผนอะไรกันตอนน้ี ขอใช�เงินท่ีหามาได�จากหยาดเหง่ือ
แรงกายเพ่ือสร�างความสุขในป�จจุบันก�อนดีกว�า ไว�อายุ 40 หรือ 50 ป� ค�อยมา
เริ่มต�นเก็บเงินไว�ใช�เพื่อวัยเกษียณก็ได�

อาจจะจริงที่ใครหลายคนคิดว�ายังมีระยะเวลาในการทํางานเก็บเงิน
อีกต้ังนานกว�าจะเกษียณ แต�คุณคิดว�าตัวเองจะมีเรี่ยวแรงทํางานและมีรายได�
อย�างสมําเสมอไปอีกนานเท�าไหร�

บางคนบอกจะเก็บเงินไปทําไมต้ังมากมาย เดี๋ยวลูกหลานก็เล้ียงดูให�กิน
ให�อยู�อย�างสุขสบาย บางคนบอกไม�ต�องห�วงเลยก็ได� ยังไงรัฐก็มีเงินบํานาญ
และสวัสดิการค�ารกัษาพยาบาลมอบให�ผู�รับบํานาญอยู�แล�ว

เรื่องของอนาคต… คงไม�มีใครฟ�นธงได�ร�อยเปอร�เซ็นต�ว�าจะเป�นไปตาม
ท่ีเราคาด หากวันหน่ึงหลักเกณฑ�การเบิกค�ารักษาพยาบาลเปล่ียนแปลงไป
แถมลูกหลานก็มีภาระรดัตัว ชีวิตเรามิต�องเคว�งคว�างไร�คนดูแลหรอกหรือ?

ฉะนั้น “ตนเป�นท่ีพึ่งแห�งตน” น่ันแหละดีท่ีสุด ซึ่งการใช�ชีวิตในวัยเกษียณ
อย�างมีความสุขไม�ได�ยากอย�างท่ีคิด เพียงแค�คุณเริ่มวางแผนและลงมือทํา
ต้ังแต�วันน้ี

รู�แบบน้ีแล�ว จะรอช�าอยู�ทําไม…

มาเร่ิมต�นสร�างสุขวัยเกษียณในแบบท่ีคุณ
สามารถออกแบบได�ด�วยตนเองต้ังแต�วันน้ีกันดีกว�า
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 สําหรับคนท่ีอยากทําให�ฝ�นเป�นจรงิ
แต�ไม�รู�จะเริ่มต�นวางแผนเกษียณและ
จัดระบบระเบียบการเงินของตนเอง
อย�างไร ลองปฏิบัติตาม “6 ขั้นตอน 
สร�างสุขวัยเกษียณ” ท่ีจะช�วยให�คุณ
บรรลุเป�าหมายท่ีฝ�นได�ง�ายข้ึน

กําหนดเป�าหมาย
และอายุท่ีต�องการ

จะเกษียณ

คํานวณเงินท่ีต�องใช�
ในวัยเกษียณ

1

2

6 ขั้นตอน
สร�างสุขวัยเกษียณ

Lesson

2
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คํานวณเงินออมท่ีมี
เพื่อวัยเกษียณ
จากแหล�งต�างๆ

คํานวณเงิน
ท่ีต�องออมเพิ่ม
เพ่ือวัยเกษียณ

กําหนดแนวทาง
การออม การลงทุน

ทบทวนและปรับปรุง
แผนการออม
การลงทุน

อย�างสมําเสมอ

3

4

6

5

B

B
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ขั้นตอนแรกคุณต�องเริ่มจาก…

 กําหนดอายุท่ีต�องการจะเกษียณ ลองถามตัวเองว�าต�องการเกษียณ
ตอนอายุสักเท�าไหร� เช�น 60 ป� 65 ป� ตามประเภทข�าราชการของคุณ
หรือจะ Early Retire ท่ีอายุ 55 ป� เพ่ือจะได�รู �ว�าเรามีเวลาเตรียมตัว
เตรียมการ และเตรียมสตางค� อีกนานเท�าไหร�

เคล็ดลับ… ทําให�ฝ�นเป�นจริง

พยายามแปลงความฝ�นให � เป �นเป �าหมาย 
ด�วยการถ�ายทอดส่ิงท่ีคดิและฝ�นเอาไว�ลงบนกระดาษ 
อาจเขียนเป�นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว�ตามท่ี
ต�างๆ ท่ีคุณจะเห็นอย�างชัดเจน

การทําให�เห็นเป�นรูปธรรมเช�นน้ี… นอกจาก
จะช�วยให� “เป�าหมาย” ไม�กลายเป�น “เป�าหาย”
แค�ชั่วข�ามคืนแล�ว ยังช�วยตอกย้ําจิตใต�สํานึกของ
คุณให�จดจําและช�วยกระตุ�นให�คุณเดินหน�าทําฝ�น
ให�เป�นจริงด�วย

1 กําหนดเป�าหมายและอายุ
ท่ีต�องการจะเกษียณ



13Happy Retirement Guide คู�มือสร�างสุขวัยเกษียณ

 ประมาณอายุท่ีคาดว�าจะสิ้นอายุขัย ลองประมาณตัวเองดูว�าเราจะ
มีชีวิตยืนยาวไปถึงอายุเท�าไหร� เช�น 80 ป� 85 ป� หรือ 90 ป� เพื่อให�รู�ว�า
เราจะต �องใช � เงินหลังเกษียณไปอีกก่ีป�โดยประเมินจากญาติพี่น �อง
ในครอบครัวว�าส�วนใหญ�เสียชีวิตท่ีอายุประมาณเท�าไหร� ประกอบกับ
ความแข็งแรงของร �างกายและพฤติกรรมการใช �ชีวิตของคุณว �า
เส่ียงมากเส่ียงน�อยแค�ไหน

ท้ังน้ีคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด ชาย 72.2 ป� หญิง 78.9 ป�
(อ�างอิงข�อมูลป� 2561 จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล)

 ตั้งเป�าหมายหลังเกษียณ ลองจินตนาการดูว�าเม่ือถึงวันท่ีเกษียณแล�ว
คุณอยากใช�ชีวิตอย�างไร แล�วประเมินดูว�าจะมีค�าใช�จ�ายต�อเดือนประมาณ
เดือนละเท�าไหร� เช�น 10,000 บาท 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท

นอกจากน้ี หากหลังเกษียณ คุณต�องการทําตามความฝ�นต�างๆ เช�น
ซือ้บ�านใหม� ท�องเท่ียว ทําบุญ มีเงินมรดกให�ลูกหลาน ฯลฯ คณุก็ต�องวางแผน
ออมเงินเพ่ือเป�าหมายเหล�าน้ีด�วย

เม่ือทราบเป�าหมายและอายุท่ีต�องการจะเกษยีณแล�ว ก็ถงึเวลาคาํนวณหา
“จํานวนเงินท่ีต�องใช�ในวัยเกษียณ” โดยประเมินจากเป�าหมายและไลฟ�สไตล�
ท่ีออกแบบไว� ประมาณเป�นรายเดือน แล�วคํานวณเป�นป� จากน้ันก็คํานวณตาม
จํานวนป�หลังเกษียณ

อ�ะอ�ะ!!! อย�าลืมคํานึงถึง “เงินเฟ�อ” ด�วยนะ เพราะยิ่งอัตราเงินเฟ�อ
สูงมากข้ึนเท�าใด จํานวนเงินท่ีคุณต�องใช�ก็ย่ิงมากข้ึนเท�าน้ัน

2 คํานวณเงินท่ีต�องใช�ในวัยเกษียณ
(Retirement Fund Needed: RF)
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จํานวนเงินท่ีต�องใช�หลังเกษียณ

หมายเหตุ: คํานวณผลตอบแทนแบบทบต�นต�อป� โดยกําหนดให�หลังเกษียณได�รับอัตราผลตอบแทน
1.5% ต�อป� และปรับค�าด�วยอัตราเงินเฟ�อ 3% ต�อป�

จํานวนเงินท่ีคาดว�าจะใช�หลังเกษียณ (ล�านบาท)
   

   15 ป� 20 ป� 25 ป�

10,000 บาท 2.0 2.8 3.6

20,000 บาท 4.0 5.5 7.2

30,000 บาท 6.0 8.3 10.8

40,000 บาท 8.0 11.1 14.4

50,000 บาท 10.0 13.8 18.0

ค�าใช�จ�าย
ต�อเดือน

หลังเกษียณ

จากตารางข�างต�น หากคุณต�องการใช �จ �ายหลังเกษียณเดือนละ
10,000  บาท  โดยคาดว � าจะมี ชี วิตอ ยู � ห ลั ง เก ษียณไปอีก  20  ป �
น่ันหมายความว�า… คุณจะต�องเตรียมเงินไว�ราวๆ 2.8 ล�านบาท

แต �หากคุณต�องการใช �จ �ายหลังเกษียณเดือนละ  50,000 บาท
และคาดว�าจะมีชีวิตอยู �หลังเกษียณไปอีก  20 ป�เช �นกัน  คุณอาจต�อง
เตรียมเงินไว�สูงถึง 13.8 ล�านบาทเลยทีเดียว
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คํานวณเงินออมท่ีมีเพื่อวัยเกษียณจากแหล�งต�างๆ
(Source of Fund for Retirement: SF)

เห็นตัวเลขที่คํานวณได�ในขั้นตอนท่ี 2 แล�วอย�าเพิ่งท�อ เพราะที่จริงแล�ว
ข�าราชการอย�างเราๆ อาจมีเงินออมหรือเงินลงทุนบางส�วนท่ีสะสมไว� และ
สามารถนํามาใช�ตอนเกษียณอายุได�โดยท่ีคุณคาดไม�ถึง เช�น

 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
 เงนิกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (เฉพาะกรณีท่ีคณุเคยทํางานในภาคเอกชน
มาก�อนรับราชการและยังคงเงินไว�ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยู�)

 เงินประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�และแบบบํานาญ
 เงินออมและเงินลงทุนในรูปแบบต�างๆ เช�น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร
หุ�นกู� LTF RMF หุ�น ฯลฯ

 เงินกองทุนประกันสังคม (เฉพาะกรณีท่ีคุณเคยทํางานในภาคเอกชน
มาก�อนรับราชการ และยังคงมีสิทธ์ิในกองทุนประกันสังคมอยู�)

หน�าท่ีของคุณ คือ รวบรวมและคํานวณดูว�าวันท่ีเกษียณจากการทํางาน
คุณจะมีเงินออมจากแหล�งต�างๆ ท้ังหมดเท�าไหร�

3
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จากน้ันก็นํา “จํานวนเงินท่ีต�องใช�” ในขั้นตอนท่ี 2 หักด�วย “จํานวน
เงินออมท่ีมี” ในขั้นตอนท่ี 3 เพียงเท�าน้ี… คุณก็จะทราบว�ามีเงินเพียงพอ
หรือไม� 

ถ�าไม�พอ… ยังขาดอยู�อีกเท�าไหร� ซึ่งเป�นสัญญาณว�า… ถึงเวลาแล�วท่ี
คุณต�องเริ่มออมเงินเพ่ือเป�าหมายเกษียณกันเสียที

4 คํานวณเงินท่ีต�องออมเพิ่มเพ่ือวัยเกษียณ
(Retirement Fund Shortage: SH)

จํานวน
เงินท่ีต�องใช�

จํานวนเงินท่ีต�องออมเพิ่ม
 (จํานวนเงินท่ีขาด)

จํานวน
เงินออมท่ีมี

RF - SF S H
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และแล�วกม็าถึงขัน้ตอนสําคัญ น่ันคอื “การวางแผนการออมการลงทุน”
เพื่อเติมเต็มส�วนท่ีขาด โดยเริ่มจาก…

5 กําหนดแนวทางการออมการลงทุน
(Saving and Investment Plan)

 จดบัญชีรายรับรายจ�าย เพ่ือดูว �าจะห่ันรายจ�ายท่ี ไม�จําเป �นต�างๆ
จากตรงไหนได�บ�างซ่ึงจะช�วยให�คุณมีเงินออมเพ่ิมขึ้น

 ออมอย�างต�อเน่ือง ผ�านแหล�งเงินออมต�างๆ ท้ังแหล�งเงินออมเพ่ือ
เกษียณโดยตรง เช�น กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ รวมไปถึง
แหล�งเงินออมที่ต�องออมเพิ่ม เช�น LTF RMF สลากออมทรัพย� พันธบัตร
รัฐบาล เพื่อเป�นตัวช�วยให�คุณสามารถออมเงินได�ตามเป�าหมายท่ีวางไว�

 เลือกช�องทางการออมการลงทุนท่ีเหมาะกับตนเอง เพื่อให�เงินออม
ของคุณมีโอกาสได�ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น เช�น การเลือกแผนการลงทุน
Member Investment Choice (MIC) ท่ี กบข. จัดให�ตามผลตอบแทน
ท่ีต�องการ และระดับความเส่ียงท่ีคุณยอมรับได�

 เขียนแผนเป�นลายลักษณ�อักษร เพ่ือให�ทราบว�าต�องลงมือทําอะไร
ในกรอบเวลาเท�าไร เช�น ต�องออมให� ได�เดือนละเท�าไหร� ต�องนําเงิน
ไปลงทุนอะไรบ�าง ฯลฯ

 ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว�อย�างเคร�งครัด ไม�ผัดวันประกันพรุ �ง
ถ�าคุณมีวินัยการออมการลงทุนแล�วล�ะก็ รับรองได�เลยว�า… เป�าหมาย
เกษียณของคุณอยู�ไม�ไกลเกินเอ้ือมอย�างแน�นอน
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หลังจากปฏิบัติตามแผนมาสักระยะหนึ่ง ก็ถึงเวลา “ทบทวนและปรับปรุง
แผนการออมการลงทุน” อาจจะทุก 6 เดือน หรือ 1 ป� เพื่อติดตามดูว�า…

 คุณสามารถเก็บออมเงินได�ตามเป�าหมายหรือไม�
 การลงทุนให�ผลตอบแทนได�ตามท่ีต�องการหรือไม�
 มีป�ญหาหรืออปุสรรคเกิดขึน้จากการแผนการออมการลงทุนน้ีหรอืไม�
 ฯลฯ

รวมถงึทบทวนตนเองว�า… เม่ือระยะเวลาเปลีย่นไป 

 เป�าหมายเกษียณของคุณยังเหมือนเดิมหรือไม� 
 คุณรับความเส่ียงได�มากข้ึนหรือน�อยลง 
 คุณควรจะจัดสรรเงินลงทุนใหม�แล�วหรือยัง 

ท้ังน้ี ก็เพื่อให�การเดินทางไปยังเป�าหมายเกษียณใกล�เคียงความเป�นจริง
มากท่ีสุด

หากคุณสามารถปฏิบัติตามท้ัง 6 ขัน้ตอนได�อย�างเหมาะสมและสอดคล�อง
กับตนเอง การดําเนินชีวติในวัยเกษียณอย�างมีความสุขก็จะไม�ใช�แค� “ความฝ�น” 
อกีต�อไป

6 ทบทวนและปรับปรุงแผนการออม
การลงทุนอย�างสมํ่าเสมอ



ทําอย�างไรหากไม�ถึงเป�าหมาย

วิธีการท่ีคนส�วนใหญ�ใช�เพื่อให�บรรลุเป�าหมาย
เกษียณมี 3 วิธี

 ลดค�าใช�จ�าย เพื่อให�มีเงินออมมากข้ึน
 เพิ่มรายได� ด�วยการหางานพิเศษทํา
 บริหารเงินออมท่ีมีอยู�ให�มีโอกาสได�
ผลตอบแทนสูงขึ้น

หากปฏิบัติท้ัง 3 วิธีข�างต�นแล�ว แต�เงินออม
ยังไม�คืบหน�าไปไหน คุณอาจขยายอายุท่ีจะเกษียณ 
(ขึ้นอยู�กับนโยบายของรัฐบาล) เพื่อให�มีระยะเวลา
ทํางานเก็บเงินมากข้ึน หรืออาจต�องยอมปรับลด
เป�าหมาย โดยยอมท่ีจะใช�จ�ายน�อยลงหลังเกษียณ
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มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจกังวลว�าเม่ือต�องเกษียณอายุ จะมีชีวิตท่ี
สุขสบายได�มากน�อยแค� ไหน เงินทองท่ีเก็บสะสมไว �จะเพียงพอใช�จ �าย
ตลอดช�วงชีวิตวัยเกษียณหรือไม� และคงจะดีไม�น�อย หากมีเงินก�อนไว�ใช�
ตอนเกษียณอย�างสุขสบาย 

ข�าราชการท่ีเป�นสมาชิก กบข. สามารถสร�างเงินก�อนไว�ให�ตัวเองใช�ใน
ยามเกษียณได� ผ�านเคร่ืองมือการออมท่ีเรียกว�า “กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ” หรือ กบข.

แต�เชื่อหรือไม�… มีข�าราชการจํานวนไม�น�อยที่ “ไม�รู�” และ “ไม�เห็น” ถึง
ประโยชน�ของการออมผ�าน กบข. แถมยังรู �สึกเป�นภาระที่ต�องถูกหักเงิน
ในแต�ละเดือนด�วยซํ้า ท้ังท่ีจริงๆ แล�ว กบข. เป�น “ตัวช�วย” อย�างดีในการ
สร�างหลักประกันทางการเงินเพ่ือเกษียณอายุสําหรับข�าราชการสมาชิกทุกคน

เอาเป�นว�า… ลองมาทําความรู�จักกับ กบข. กันหน�อยดีกว�า รบัรองว�า
มุมมองเก่ียวกับเงินออมเพ่ือเกษียณก�อนน้ีของคณุจะเปลีย่นไป!!!

Lesson

3

Retirement
Planning

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
เงินออมเพ่ือเกษียณ
ของข�าราชการสมาชิก
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กบข. น้ันสําคัญไฉน

กบข. คืออะไร?

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หรือ กบข. คือกองทุนท่ีรัฐจัดต้ังขึ้น
เพื่อเป�นหลักประกันการจ�ายบําเหน็จบํานาญและให�ประโยชน�ตอบแทนการ
รับราชการแก�ข�าราชการสมาชิกให�มีเงินออมไว�ใช�จ�ายยามเกษียณ ออกจาก
ราชการ ทุพพลภาพ หรือเป�นหลักประกันให�แก�ครอบครัวกรณีเสียชีวติ

โดยเงนิกองทุนจะมาจากเงินท่ีสมาชิกจ�ายเข�ากองทุนเพ่ือตนเองส�วนหน่ึง
เรียกว�า “เงินสะสม” ซึ่งป�จจุบันกฎหมายกําหนดให�สะสมในอัตรา 3% ของ
เงินเดือนและเงินท่ีรัฐหรือส�วนราชการต�นสังกัดจ�ายเข�ากองทุนให�อีกส�วนหน่ึง
เรียกว�า “เงินสมทบ” ซึ่งกฎหมายกําหนดให�สมทบในอัตรา 3% ของเงินเดือน
มีเงินชดเชยอีก 2% ท่ีรัฐจ�ายให�สมาชิกท่ีรับบํานาญ และเงินประเดิมสําหรับ
ผู�ท่ีเป�นข�าราชการอยู�ก�อนวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2540

นอกจากน้ี กบข. ยังเป�ดโอกาสให�สมาชิกสามารถออมเงินเพ่ิมมากกว�า
อัตราออมปกติ 3% ของเงินเดือนได�อีกตามความสมัครใจ หรือท่ีเราเรียกว�า 
“ออมเพิ่ม” โดยมีอัตราการออมเพ่ิมให�เลือกต้ังแต� 1-12% ของเงินเดือน
และเมื่อรวมกับอัตราออมปกติแล�วไม�เกิน 15% ของเงินเดือนสมาชิก โดยรัฐ
ยังคงส�งเงินสมทบในอัตรา 3% และเงินชดเชยอีก 2% ของเงินเดือนสมาชิก
เช�นเดิม

และระหว�างท่ีเงินอยู�ในกองทุนน้ัน เงินกองทุนก็ไม�ได�นอนน่ิงอยู�เฉยๆ แต� 
กบข. จะมีหน�าท่ีบริหารเงินออมของข�าราชการท่ีเป�นสมาชิก โดยนําเงินท่ี
รับจากสมาชิกและส�วนราชการต�นสังกัดของสมาชิกไปลงทุนในตราสาร
ทางการเงินประเภทต�างๆ เพื่อสร�างดอกผลให�กับกองทุน โดยจะนําดอกผล

กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ
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ท่ีเกดิขึน้มาเฉล่ียคนืให�กับสมาชิกตามสัดส�วนของเงนิท่ีแต�ละคนมอียู�ในกองทนุ 
ซึ่งดอกผลท่ีเกิดจากการนําเงินก�อนน้ีไปลงทุน เรียกว�า “ผลประโยชน�ของ
เงินสะสม” และ “ผลประโยชน�ของเงินสมทบ” รวมถึง “ผลประโยชน�ของ
เงินสะสมส�วนเพิ่ม” (ออมเพ่ิม) “ผลประโยชน�ของเงินชดเชย” และ “ผลประโยชน�
ของเงินประเดิม” (ถ�ามี)

กบข.

ลงทุน

หุ�นสามัญเงินฝาก พันธบัตร / หุ�นกู�

• ผลประโยชน�เงินสะสม
• ผลประโยชน�เงินออมเพิ่ม 

(สมัครใจ)

• ส�งเงินสะสม 3%
• ออมเพิ่ม 1-12%

(สมัครใจ)

• เงินสมทบ 3%
• เงินชดเชย 2%
• เงินประเดิม (ถ�ามี)

สมาชิก รัฐ

• ผลประโยชน�เงินสมทบ
• ผลประโยชน�เงินชดเชย
• ผลประโยชน�เงินประเดิม (ถ�ามี)

ตราสารทางการเงินอื่นๆ
เช�น ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช�เงิน ฯลฯ

1

3 4

2
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ได�อะไรจากการเป�นสมาชิก กบข.?

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการถือเป�นสวัสดิการรูปแบบหน่ึงท่ีรัฐ
ให�แก�ข�าราชการ ซึ่งการเป�นสมาชิก กบข. น้ัน นอกจากจะทําให�สมาชิกมี
เงินก�อนไว�สําหรับใช�จ�ายยามเกษียณอายุ และมีหลักประกันทางการเงินให�แก�
ครอบครัวแล�ว สมาชิกยังได�ประโยชน�อื่นๆ ดังน้ี

 มีวินัยในการออมเพ่ือเกษียณอย�างต�อเนื่อง
 เหมือนได�รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบท่ีรัฐจ�ายให�
 มีมืออาชีพบริหารเงินออมให�
 ได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี
 ได�รับสิทธิประโยชน�และสวัสดิการท่ี กบข. จัดให�

B
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ในฐานะที่เป�นสมาชิก กบข. หน�าท่ีของคุณก็คือ การรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน�ของตัวเอง รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานของกองทุน
อย�างต�อเน่ือง โดยดูจากใบแจ�งยอดเงินสมาชิกท่ี กบข. จะส�งให�สมาชิกทุกคน
ป�ละ 1 ครั้ง หรือติดตามได�ทาง www.gpf.or.th หรือ My GPF Application

ป�จจบัุน สมาชิกแต�ละคนมีเงนิ กบข. อยู�เท�าไหร�?
ดูได�จากท่ีไหน?

ตัวอย�างใบแจ�งยอดเงินสมาชิก กบข.
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ตรวจสอบยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม (ถ�ามี)
และผลประโยชน�ของเงินแต�ละก�อนท่ีเป�นยอดยกมาของป�ก�อนว�า… 
“จํานวนตรงกับใบแจ�งยอดเม่ือสิ้นป�ก�อนหน�าหรือไม�”

ตรวจสอบยอดเงินสะสม เงินสมทบและเงินชดเชยระหว�างป�ว�า…
“ตรงกับท่ีเราจ�ายไปหรือไม�”

ตรวจสอบจํานวนหน�วยว�า… “เพิ่มขึ้นหรือไม�” โดยจํานวนหน�วยจะ
ต�องเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตราบเท�าท่ีมีการจ�ายเงินเข�ากองทุนเพ่ิมขึ้น
 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานของกองทุน โดยดจูาก “มูลค�าต�อหน�วย”
หากมูลค�าต�อหน�วยเพิ่มขึ้นแสดงว�าผลประกอบการดี แต�หาก
ลดลงก็หมายความว�าผลประกอบการแย�ลง

ตรวจสอบผลประโยชน�ต�องดูอะไรบ�าง?
เริ่มจาก…

2

1

3

4

B

My GPF
Application

My GPF
Website gpf.or.th

ช�องทางลงทะเบียนรับ e-Statement
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ข�อมูลเก่ียวกับ กบข. ท่ีคุณต�องรู�

ในการรักษาผลประโยชน�ยังมีข�อมูลสําคัญท่ีสมาชิกควรทราบ
หรือสอบถามเพ่ิมเติมด�วย เช�น

 ใครเป�นกรรมการผู�แทนสมาชิกตามประเภทข�าราชการของคุณ
 นโยบายการลงทุนของกองทุนเป�นอย�างไร
 ป�จจุบันกองทุนนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย�ประเภทใดบ�าง
 การลงทุนของกองทุนมีความเส่ียงอะไรบ�าง

กรณีท่ีสมาชิกมีข�อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได�ท่ีสายด�วน กบข. 
โทร. 1179

นอกจากน้ี คุณควร…

 ติดตามการประชุมใหญ�สามัญประจําป� เพ่ือรับฟ�งผลการดําเนินงาน
ของกองทนุ และทิศทางการดําเนินงานในป�ต�อไป ซึ่งผู�แทนสมาชิกสามารถ
ซักถามข�อสงสัยในท่ีประชุมได�

 ใช�สิทธิเลือกต้ังกรรมการกองทุนผู�แทนสมาชิกแต�ละประเภท เน่ืองจาก
กรรมการกองทุนจะเป�นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน�ท่ีดีท่ีสุดของ
กองทุนและสมาชิก โดย กบข. กําหนดให�มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ผู�แทนสมาชิกแต�ละประเภททุก 2 ป� ซึ่งคณะกรรมการข�าราชการแต�ละ
ประเภทจะเป�นผู�กําหนดหลักเกณฑ�วิธีการเลือกกรรมการผู�แทนสมาชิก
ของตนเอง
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 โดยจะได�รับ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน�ของเงินสะสมและ
ผลประโยชน�ของเงินสมทบท้ังจํานวน ส�วนเงินประเดิมและผลประโยชน�ของ
เงินประเดิมจะได�รับตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�

 ตัวอย�างเช�น หากคุณนรินทร�เป�นสมาชิก กบข. และมีอายุราชการ
เกินกว�า 25 ป� แล�วลาออกจากข�าราชการ คุณนรินทร�จะได�รับสิทธ์ิบําเหน็จ
บํานาญและได�รับเงินจาก กบข. ดังน้ี

 กรณีเลือกบําเหน็จ จะได�รับเงิน สะสม + สมทบ + ออมเพ่ิม (สมัครใจ)
  + ผลประโยชน�

 กรณีเลือกบํานาญ จะได�รับเงิน ประเดิม (ถ�ามี) + ชดเชย + สะสม
  + สมทบ + ออมเพ่ิม (สมัครใจ) + ผลประโยชน�

 แต�หากคุณนรินทร�ทํางานไม�ถึง  10 ป�  แล�วลาออกจากราชการ
คุณนรินทร�จะได�รับเงินสะสม + สมทบ + ออมเพ่ิม (สมัครใจ) + ผลประโยชน�

จะได�รับเงินกองทุนเม่ือใด?

 สมาชิกจะได�รับเป�นเงินก�อนเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพไม�ว�าจะเพราะเหตุ…  

  เกษียณอายุราชการ
  เสียชีวิต
  ทุพพลภาพ ฯลฯ
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สิทธิประโยชน�ทางภาษีท่ีได�รับจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

สมาชิก กบข. จะได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี ดังนี้

(ก)
พ�นสมาชิกภาพด�วยเหตุ เกษียณ

สูงอายุ ทุพพลภาพ ทดแทน เสียชีวิต
ได�รับยกเว�นภาษีเงินได�ท้ังจํานวน

สมาชิก กบข.

ส�วนท่ีสมาชิกเป�นผู�นําส�ง

ส�วนท่ีรัฐเป�นผู�นําส�ง

เงินสะสม

เงินสมทบ

เงินสะสมส�วนเพ่ิม
(ถ�ามี)

เงินชดเชย

เม่ือสิ้นสุดสมาชิกภาพ

เม่ือดํารงสมาชิกภาพ

B B

B B

ดังนั้น เงินหรือผลประโยชน�ท่ีได�รับ
จาก กบข. ท้ังหมด จึงไม�ต�องนําไปรวมคํานวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา
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 เงินสะสม ท่ีนําส�งเข�ากองทุน
เม่ือรวมกับกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 
แล�วไม�เกิน 500,000 บาท สามารถนําไป
เป�นค�าลดหย�อนในการคํานวณภาษีเงินได�
ในแต�ละป�

(ข)
พ�นสมาชิกภาพด�วยเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีไม�ใช� (ก) ได�รับยกเว�นภาษีเงินได�
เฉพาะเงินต�นสะสม และเงินต�นสะสมส�วนเพิ่ม (ถ�ามี) ดังนั้น เงินอื่นๆ

ท่ีไม�ได�รับการยกเว�นฯ ต�องนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา

(ค)
ท้ังนี้ เงินหรือผลประโยชน�ใดๆ ตามข�อ (ข) หากสมาชิกออมต�อกับ กบข. ท้ังจํานวน 

และนําเงินออกจาก กบข. ในภายหลังเน่ืองจากอายุครบ 60 ป�บริบูรณ�
หรือทุพพลภาพ หรือเพราะเหตุเสียชีวิต จะได�รับยกเว�นภาษีเงินได�ท้ังจํานวน
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เสี่ยงน�อยๆ
ค�อยๆ ออม
ค�อยๆ สะสม
ดอกผล

เสี่ยงสูงข้ึน
เพื่อลุ�น

ผลตอบแทน
จากหุ�น

เสี่ยงสูงสุด
เพื่อสะสม
ความมั่งค่ัง
ระยะยาว

ปรับนํ้าหนักการลงทุนในสินทรัพย�
ท่ีมีความเสี่ยงให�ลดลงอัตโนมัติ
ตามอายุสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน
เหมาะสําหรับสมาชิกในทุกกลุ�มอายุ

ดอกผล
เป�นเร่ืองรอง

เงินต�นปลอดภัย

อายุน�อยเสี่ยงมาก
อายุมากเสี่ยงน�อย

ดอกผลพอเพียง
บนความเสี่ยง
พอเหมาะ

แผน
ตราสารหนี้

แผน
ผสมหุ�นทวี

แผน
ตราสารทุนไทย

แผน
สมดุล
ตามอายุ

แผน
ตลาดเงิน

แผน
หลัก

ต่ํา ปานกลาง ค�อนข�างสูง สูง

เพื่อให�สมาชิกแต�ละคนที่มีอายุ ระดับความเสี่ยง ท่ียอมรับได� และ
อัตราผลตอบแทนท่ีต�องการที่แตกต�างกัน สามารถลงทุนได�เหมาะกับความ
ต�องการของตนเอง กบข. จึงจัดให�มีแผนการลงทุน Member Investment 
Choice ขึ้น เพื่อเป�ดโอกาสให�สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะกับ
ตัวเอง หรือได�ลงทุนในแบบท่ีตัวเองต�องการ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกว�า…
จะนําเงินท้ังก�อนไปลงทุนในนโยบายใดนโยบายหน่ึง หรือเลือกที่จะแบ�งสัดส�วน
เงินกองทุนของตนเองเพ่ือไปลงทุนในนโยบายการลงทุนหลายๆ นโยบายก็ได�

แผนการลงทุน Member Investment Choice (MIC)
ทางเลือกเพื่อเพิ่มสุขวัยเกษียณ
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แผนการลงทุนแบบไหน ใช�ตัวคุณ

แผนการลงทุนของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ แบ�งออกเป�น
2 ประเภท คือ แผนสินทรัพย� และแผนสํารับ

แผนสินทรัพย� แผนลงทุนท่ีลงทุนในสินทรัพย�ประเภทใดประเภทหน่ึงเพียงเท�าน้ัน

แผนการลงทุน แผนตลาดเงิน แผนตราสารหน้ี แผนตราสารทุนไทย

ลักษณะ ลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค�
มุ�งเน�นการรักษาเงินต�น
ลดความเส่ียงจากการขาดทุน

ลงทุนในตราสารหน้ี เช�น
เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล
หุ�นกู�เอกชน มวีตัถปุระสงค�
ในการรักษาค�าเงินลงทุน
ไม�ให�ต่ํากว�าเงินเฟ�อใน
ระยะยาว

ลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงคือ
หุ�นสามัญท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย มวีตัถปุระสงค�
เพื่อสะสมความม่ังค่ังใน
ระยะยาวให�กับสมาชิก
* เป�ดให�บริการปลายป�
พ.ศ. 2561

ผลตอบแทน
และความเส่ียง

อัตราผลตอบแทนสม่ําเสมอ 
แต�มีอัตราผลตอบแทน
ในระยะยาวต่ําสุดเม่ือเทียบ
กับแผนอ่ืน

อัตราผลตอบแทนสม่ําเสมอ 
และมีความผันผวนน�อย
อัตราผลตอบแทนอยู�ใน
ระดับใกล�เคียงกับดอกเบี้ย
ในระยะยาว

ผลตอบแทนท่ีคาดหวังอยู�ใน
ระดับสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
แผนอ่ืน แต�มีความผันผวนและ
ความเส่ียงในระดับสูงท่ีสุด
เช�นกัน

ความเหมาะสม สมาชิกที่มีระดับการยอมรับ
ความเส่ียงจากการลงทุน
ได�ต่ํามาก และสมาชิกที่
ต�องการสภาพคล�อง และ
เตรียมพร�อมในการ
เกษียณอายุ

สมาชิกที่มีระดับการยอมรับ
ความเส่ียงจากการลงทุน
ได�ต่ํา และสมาชิกที่เข�าใกล�
การเกษียณอายุ

สมาชิกที่มีระดับการยอมรับ
ความเส่ียงจากการลงทุนได�
สูงมาก เหมาะสําหรับสมาชิก
ที่มีระยะเวลาในการลงทุน
ในระยะยาว และมีความเข�าใจ
การลงทุนอย�างพอเพียง

ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

ประเภทท่ี 1 แผนสินทรัพย�
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แผนสํารับ แผนลงทุนท่ีมีการผสมสินทรัพย�ประเภทต�างๆ เช�น ตราสารตลาดเงิน ตราสารหน้ี
ตราสารทุน ไว�ในแผนลงทุนเดียวกัน

แผนการลงทุน แผนหลัก แผนผสมหุ�นทวี แผนสมดุลตามอายุ

ลักษณะ กระจายการลงทุนใน
สินทรัพย�มั่นคง เช�น เงินฝาก 
พันธบัตรรัฐบาล หุ�นกู�เอกชน 
ไม�ต่ํากว�า 60% ของเงินลงทุน
ตราสารทุน เช�น หุ�นไทย
และหุ�นต�างประเทศ ประมาณ 
20% ของเงินลงทุน และ
สินทรัพย�อื่นๆ ที่เหลือ มี
วัตถุประสงค�ในการสร�าง
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่สูงกว�าเงินเฟ�อในระยะยาว

กระจายการลงทุนใน
ตราสารหน้ี ตราสารทุน
และหลักทรัพย�อื่นท่ีมีการ
เติบโตสูง โดยเงินลงทุน
ในตราสารทุนจะมีสัดส�วนสูง
ขึ้นกว�าแผนหลักอยู�ที่ระดับ 
35% ของเงินลงทุน
แผนลงทุนน้ีมีวัตถุประสงค�
เพื่อสะสมความม่ังค่ัง
ในระยะยาวให�กับสมาชิก

กระจายการลงทุนและ
ความเส่ียงไปในสินทรัพย�
หลายประเภท โดยปรับน้ําหนัก
การลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารหน้ีตามอายุสมาชิก 
หากสมาชิกอายุยังน�อย
แผนลงทุนน้ีจะเน�นลงทุน
ในตราสารทุนมากกว�า
ตราสารหน้ี เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสร�างผลตอบแทน
ระยะยาว แต�เม่ือสมาชิก
อายุมากข้ึนเร่ือยๆ นํ้าหนัก
ในตราสารทุนจะลดลงเร่ือยๆ 
และถูกทดแทนโดยน้ําหนัก
ของตราสารหน้ีเพื่อลด
ความเส่ียงและเพ่ิมความม่ันคง
ของผลตอบแทน

ผลตอบแทน
และความเส่ียง

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
อยู�ในระดับท่ีสูงกว�าอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหน้ี
หรือดอกเบี้ยในระยะยาว
อัตราผลตอบแทนมีความ
ผันผวนน�อยและมีโอกาส
ติดลบได�บ�างบางป�

มีระดับผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
ในระยะยาวท่ีสูงกว�าแผนหลัก

มีความเส่ียงและผลตอบแทน
ที่คาดหวังในระดับสูงในช�วง
อายุน�อย แต�ความเส่ียงและ
ผลตอบแทนก็จะลดลงเร่ือยๆ 
เม่ืออายุมากข้ึน

ความเหมาะสม สมาชิกที่สามารถรับ
ความเส่ีียงได�ในระดับ
ปานกลาง

สมาชิกที่มีระดับการยอมรับ
ความเส่ียงจากการลงทุนได�
ปานกลางถึงสูง

สมาชิกทุกกลุ�มอายุ

ประเภทท่ี 2 แผนสํารับ
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นอกจากนี้ กบข. ยังเป�ดโอกาสให�สมาชิกสามารถเลือกผสมนํ้าหนักการลงทุน
ด�วยตัวเอง โดยทําการจัดสัดส�วนเงินลงทุนผ�านแผนลงทุนประเภทสินทรัพย�
ซึ่งก็คือแผนตลาดเงิน แผนตราสารหน้ี และแผนตราสารทุนไทย ตามท่ีต�องการ
ซึ่งวิธีการผสมนํ้าหนักการลงทุนด�วยตัวเองนี้เหมาะสําหรับสมาชิกท่ีมีความรู�
และความเข�าใจในการลงทุนท่ีเพียงพอเท�าน้ัน

ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

คุณเหมาะกับการลงทุนแบบใด?
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เลือกนโยบายท่ีใช�…   ให�อะไรมากกว�าท่ีคิด

สมาชิกสามารถจัดสรรเงินในบัญชี กบข. เพื่อลงทุนในแผนการลงทุนได�
ตามสัดส�วนที่ต�องการ โดยมีนโยบายแผนการลงทุนให�สมาชิกเลือก 6 แผน
เรียงลําดับจากระดับความเส่ียงน�อยไปมาก ได�แก�

โดยแผนการลงทุนท้ัง 6 แผน กบข. ได�กําหนดนโยบายการลงทุน ดังนี้

แผน
ตลาดเงิน

แผน
ตราสารหน้ี

แผน
หลัก

แผน
ผสมหุ�นทวี

แผน
สมดุล
ตามอายุ

แผน
ตราสารทุน

ไทย

1. แผนตลาดเงิน

2. แผนตราสารหน้ี

3. แผนหลัก

4. แผนผสมหุ�นทวี

5. แผนสมดุลตามอายุ

6. แผนตราสารทุนไทย

ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 100%

ลงทุนในตราสารหน้ี 100%

ลงทุนในตราสารทุน 24%
ตราสารหน้ี 64% และอ่ืนๆ 12%

ลงทุนในตราสารทุน 35%
ตราสารหน้ี 59% และอ่ืนๆ 6%

ปรับสัดส�วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิก

ลงทุนในหุ�นไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ไทย
เฉล่ียในรอบบัญชี มากกว�าหรือเท�ากับ 80%
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ผสมสัดส�วน
การลงทุนได�เอง

นอกจากน้ี สมาชิกยังสามารถผสมสัดส�วนของแผนการลงทุนประเภท
สินทรัพย�ท้ัง 3 แผน ได�ตามความต�องการอีกด�วย

เน�นลงทุน
ในเงินฝากและ
ตราสารหน้ี
ภาครัฐ

ท่ีมีอายุเฉล่ีย
ไม�เกิน 1 ป�

เน�นลงทุน
ในเงินฝาก
ตราสารหน้ี
ภาครัฐ
และหุ�นกู�
ภาคเอกชน

เน�นลงทุน
ในหุ�นในประเทศ

แผน
ตลาดเงิน

แผน
ตราสารหน้ี

แผน
ตราสารทุน

ไทย

เงินสะสม
เงินสมทบ

100%

……% ……% ……%
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สรุปประเด็น
ความแตกต�าง

แผน
ตลาดเงิน

แผน
ตราสารหน้ี

แผนหลัก
แผนผสม
หุ�นทวี

แผนสมดุล
ตามอายุ

แผน
ตราสารทุนไทย

ความผันผวน ตํ่า ต่ํา ปานกลาง ค�อนข�างสูง ลดความผันผวน
ตามอายุ โดย
อายุน�อย

ความผันผวนสูง 
แต�เม่ือ

ใกล�เกษียณ
ความผันผวนต่ํา

สูงมาก

โอกาสในการสร�าง
ผลตอบแทน

ตํ่า
โดย

ผลตอบแทน
ต่ํากว�าเงินเฟ�อ
ในระยะยาว

ต่ํา
โดย

ผลตอบแทน
ไม�ต่ํากว�าเงินเฟ�อ
ในระยะยาว

ปานกลาง ค�อนข�างสูง สูง สูง

เหมาะกับสมาชิก
ที่มีบุคลิกในการ
ลงทุนแบบใด

เหมาะกับสมาชิก
ที่ใกล�เกษียณและ
ไม�ได�ออมต�อ
จึงต�องการจํากัด
โอกาสท่ีจะเกิด
ผลขาดทุนให�
น�อยที่สุด

เหมาะกับสมาชิก
ที่เข�าใกล�การ
เกษียณอายุ
และสามารถ
รับความเส่ียง
ความผันผวน
ของราคา
สินทรัพย�ได�
เล็กน�อย และ
ไม�ต�องการลงทุน
ในตราสารทุน

เหมาะกับสมาชิก
ที่ต�องการ
ผลตอบแทน
การลงทุนและ
สามารถรับ
ความเส่ียงได�
ปานกลาง

เหมาะกับสมาชิก
ที่เข�าใจหลักการ
ลงทุน ต�องการ
เลือกแผนลงทุน
ด�วยตนเอง
และต�องการ
ผลตอบแทน
การลงทุนและ
สามารถรับ
ความเส่ียงสูง
ในระดับปานกลาง
ถึงสูง

เหมาะกับสมาชิก
ที่เข�าใจหลักการ
ลงทุนให�สมดุลกับ
อายุ มีระยะเวลา
ออมนาน หรือผู�ที่
ไม�มีเวลาติดตาม
ภาวะตลาดในการ
ปรับเปล่ียน
สัดส�วนการลงทุน
ด�วยตัวเอง หรือ
ผู�ที่ยังไม�มีความรู�
ความเข�าใจ
เพียงพอและ
ต�องการให� กบข. 
บริหารจัดการให�

เหมาะกับสมาชิก
ที่เข�าใจหลักการ
ลงทุน ต�องการ
ลงทุนด�วยตนเอง 
หรือมีอายุน�อย
ที่มีระยะเวลา
ในการออมนาน 
และต�องการ
ผลตอบแทน
การลงทุนสูง
และสามารถ
รับความเส่ียง
สูงได�

ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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ในการเลือกลงทุน สมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุนท่ีเหมาะกับตนเอง 
ซึ่งอาจเลือกแผนลงทุนแผนใดแผนหน่ึง หรืออาจเป�นการผสมผสานของ
แผนลงทุนตราสารทุนไทย (TEQ), แผนตราสารหน้ี (FI), และแผนตลาดเงิน
(MM) ได�ตามสัดส�วนท่ีต�องการ

จะเห็นว�า… แผนการลงทุนท้ัง 6 แผน สามารถตอบสนองความต�องการ
ของสมาชิกได�อย�างท่ัวถึง เน่ืองจากมีระดับความเส่ียงและระดับผลตอบแทน
ท่ีแตกต�างกันต้ังแต�น�อยจนถึงมาก ซึ่งสมาชิกสามารถจัดสรรเงินกองทุนได�
ตามสัดส�วนท่ีต�องการ

เคล็ด (ไม�) ลับ… เลือกแผนการลงทุน

การเลือกแผนการลงทุนท่ีเหมาะกับตนเองไม�ยากอย�างท่ีคิด เพียงแค�คุณ…

 ทําแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับได�จาก
แบบสอบถามท่ี กบข. ส�งให� หรือจากเว็บไซต�  www.gpf.or.th หรือ
My GPF Application

 ทําความเข�าใจแผนการลงทุน เพื่อให�เข�าใจระดับความเส่ียง และผลตอบแทน
ของแต�ละแผน รวมถึงป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อมูลค�าทรัพย�สิน เช�น อัตรา
ดอกเบ้ีย สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ฯลฯ

 เลือกแผนการลงทุนและสัดส�วนการลงทุน เช�น ลงทุนในแผนตราสารทุน
30% และส�วนท่ีเหลืออีก 70% ลงทุนในแผนตราสารหน้ี
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เทคนิคออมเงินผ�านกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

ลองมาดเูทคนคิง�ายๆ ในการสะสมเงนิออมผ�านกองทนุบําเหน็จบาํนาญ-
ข�าราชการกันหน�อยดีกว�า

ออมผ�านกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการให�เต็มสิทธ์ิ

แบบท่ีวัยรุ�นสมัยน้ีเรียกว�า “จัดเต็ม” คือ รัฐให�สิทธิออมได�สูงสุดเท�าไหร�
ก็เลือกใช�สิทธิเท�าน้ัน เช�น ป�จจุบันให�เลือกส�งเงินสะสมเข�ากองทุนได�สูงสุด
15% ก็ให�เลือกออมท่ี 15% ซึ่งต�อไปอาจมีการปรับเพ่ิมอัตราการออมข้ันสูง
ในอนาคต

ลองเปรียบเทียบดูเล�นๆ ว�า… ถ�าเงินเดือนของคุณอยู�ท่ี 30,000 บาท

หากคุณเลือกสะสม 3% รัฐสมทบให�เท�ากันท่ี 3% รวมเป�น 6% คุณก็
จะมีเงินออมเดือนละ 1,800 บาท หรือป�ละ 21,600 บาท

แต�หากคุณเลือกสะสม 10% รัฐสมทบให� 3% รวมเป�น 13% คุณก็จะ
มีเงินออมเดือนละ 3,900 บาท หรือป�ละ 46,800 บาท

 ติดตามผลการดําเนินงานของแผนการลงทุนท่ีเลือก เพื่อให�ทราบว�า
กําไร-ขาดทุนมากน�อยเพียงใด รวมท้ังพิจารณาว�าความต�องการของ
สมาชิกเปล่ียนแปลงไปหรือไม� เช�น อายุมากขึ้นต�องการลงทนุท่ีเสีย่งน�อยลง
หรือต�องการผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน เพื่อจะได�ปรับเปล่ียนแผนการลงทุน
ให�เหมาะกับความต�องการที่ เปล่ียนไป ซึ่งสมาชิกสามารถเปล่ียนแผน
การลงทุนได� 4 ครั้งในป�ปฏิทิน

เคล็ด (ไม�) ลับ… เลือกแผนการลงทุน
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เพียงแค�น้ี… คุณก็จะมีเงินออมเพ่ิมขึ้นถึงป�ละ 25,200 บาท สมมุติว�าคุณ
มีเวลาทํางานอีก 20 ป� เท�ากับคุณมีเงินออมเพ่ิมขึ้นอย�างน�อย 504,000 บาท 
ตอนเกษียณอายุ

ตัวอย�างข�างต�นน้ัน ยังไม�ได�คํานึงถึงอัตราเงินเดือนของคุณท่ีเพิ่มขึ้น
ทุกป� ซึ่งก็จะทําให�จํานวนเงินท่ีออมต�อเดือนเพิ่มขึ้นไปอีก รวมถึงผลตอบแทน
ท่ีจะได�จากการลงทุนตามแผนการลงทุนท่ีคุณเลือก ซึ่งจํานวนเงินออมท่ี
มากกว�า ย�อมทําให�คุณมีโอกาสได�รับผลตอบแทนเป�นจํานวนเงินท่ีมากกว�า
ด�วยเช�นกัน

กรณี

1

2

เงินเดือน
(บาท)

30,000

30,000

อัตรา
เงินสะสม

(%)

3%

10%

อัตรา
เงินสมทบ

(%)

3%

3%

อัตรา
เงินออม
ท่ีได�รับ

(%)

6%

13%

เงินออม
ต�อเดือน

(บาท)

1,800

3,900

เงินออม
ต�อป�
(บาท)

21,000

46,800

25,200

504,000

จํานวนเงินกรณีท่ี 2 มากกว�ากรณีท่ี 1

ถ�าทํางานเป�นระยะเวลา 20 ป� มีเงินออมเพ่ิมขึ้น

เลือกแผนการลงทุนท่ีเหมาะสม

การเลือกแผนการลงทุนนับเป�นป�จจัยสําคัญท่ีจะทําให�เงินกองทุนของ
คุณงอกเงยได�ดั่งใจฝ�น เพราะหากคุณต�องการให�เงินออมของคุณโตมากๆ
คาดหวังอัตราผลตอบแทนถึงตัวเลขสองหลัก แต�เลือกแผนการลงทุนใน
ตราสารหน้ี 100% ก็คงเป�นแค�ฝ�นลมๆ แล�งๆ เพราะไม�มีทางท่ีแผนการลงทุน
ในตราสารหน้ีเพียงอย�างเดียว จะทําให�คุณได�รับอัตราผลตอบแทนเป�นตัวเลข
สองหลักแน�นอน

ดังน้ัน หากคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น คุณก็ควรเลือกแผนการลงทนุ
ท่ีแบ�งเงนิไปลงทุนในสินทรัพย�ท่ีให�อัตราผลตอบแทนสูงอย�าง “หุ�นสามัญ” ด�วย
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ออมเต็มสิทธิ
หรือยัง ?

คําถามท่ีตามมา คือ แล�วควรจะแบ�งไปลงทุนในหุ�นสักก่ีเปอร�เซ็นต�ดี 
20% 30% 50% หรือ 70%

คําตอบว�าควรจะแบ�งสัดส�วนไปลงทุนในหุ�นเท�าไหร�ดีน้ัน ก็ต�องขึ้นอยู�
กับอตัราผลตอบแทนท่ีคณุคาดหวังท่ีจะได�จากเงิน กบข. เพือ่ให�บรรลุเป�าหมาย
วัยเกษียณ

นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู�กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของ
ตัวคุณเอง รวมไปถึงทางเลือกในแผนการลงทุนอีกด�วย

แต�เน่ืองจาก “หุ�นสามัญ” ให�ผลตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีสูงกว�าเงินฝากและ
ตราสารหน้ี จึงทําให�หุ�นสามัญมีความเส่ียงท่ีสูงกว�าด�วยเช�นกัน หลายคน
จึงกังวลว�าถ�าแบ�งสัดส�วนไปลงทุนในหุ�นสามัญแล�วจะทําให�ขาดทุน หรือ
เงินต�นจะสูญ

อย�าลืมว�า… การออมผ�าน กบข. เป�นการลงทุนท่ีมีระยะเวลายาวนาน
20-40 ป� ซึ่งทําให�ความเส่ียงโดยรวมของการลงทุนในหุ�นสามัญน้ันลดลง
แต�ขณะเดียวกันเงินออมของคุณก็จะได�รับอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียจาก
การลงทุนท่ีสูงขึ้น ซึ่งหมายความว�า คุณจะมีเงินไว�ใช�ในยามเกษียณท่ีเพิ่ม
มากข้ึน

นอกจากน้ี  ตลอดระยะเวลา
การออมผ�าน  กบข. น้ัน  คุณควร
ทบทวนแผนและสัดส�วนการลงทุน
ท่ี เหมาะสมกับตัวคุณเองในแต �ละ
ช�วงเวลา เพื่อเลือกแผนการลงทุนให�
เหมาะกับตนเองอยู � เสมอ เช �น คุณ
อาจจะปรับลดสัดส�วนการลงทุนใน
หุ �นสามัญลงเม่ืออายุมากข้ึน  เ พ่ือ
ลดความเ ส่ียงจากการลงทุนและ
ปกป�องเงินต�น เป�นต�น

เรียบร�อยแล�ว
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เม่ือคุณออมผ�าน กบข. เต็มสิทธิก็แล�ว เลือกแผนการลงทุนท่ีเหมาะกับ
ตนเองก็แล�ว แต�เงินออมของคุณก็ยังไม�เพียงพอที่จะบรรลุเป�าหมายเกษียณ
ต�างๆ ท่ีต้ังใจไว�

คงถึงเวลาท่ีคุณต�อง “ออมเงินเพ่ิม” เป�น Additional Retirement Fund
กันเสียที ซึ่งในป�จจุบันมีทางเลือกการออมการลงทุนมากมาย ไม�ว�าจะเป�น…
หุ�นสามัญ พันธบัตร หุ�นกู� กองทุนรวม ทองคํา อสังหาริมทรัพย� และอื่นๆ
อีกมากมาย แต�ทางเลือกยอดฮิตสําหรับการวางแผนเกษียณ เห็นทีจะเป�น
อย�างอ่ืนไปไม�ได� นอกจาก 2 กองทุนคู�หูอย�าง “RMF” และ “LTF” เพราะเป�น
ทางเลือกท่ีเพิ่มเงินออมได� ประหยัดภาษีด�วย

ถ�าอย�างน้ันจะรอช�าอยู�ทําไม ไปทําความรู�กับ RMF และ LTF กันเลยดีกว�า

 RMF LTF

แหล�งเงินออมเพิ่ม
เติมสุขให�เต็ม

Lesson

4
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RMF ย�อมาจากคาํว�า “Retirement Mutual Fund” หรือเรียกในช่ือไทย
ว�า “กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ” เป�นกองทุนรวมท่ีส�งเสรมิให�เกิดการออมเงิน
ระยะยาวไว�สําหรับใช�จ�ายยามเกษียณ ซึ่งเข�ามาเติมเต็มส�วนของเงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข�าราชการท่ีมีวัตถุประสงค�เดียวกัน 

ส่ิงที่ทําให� RMF น�าสนใจก็คือ ได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี แต�คุณก็ต�อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนต�างๆ จึงจะได�สิทธิประโยชน�ทางภาษีน้ัน

นโยบายการลงทุนของ RMF

RMF มีนโยบายการลงทุนให�เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมท่ัวไป
ต้ังแต�กองทุนท่ีมีระดับความเส่ียงตํา เน�นลงทุนในเงินฝากและตราสารหน้ี
กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ท่ีผสมผสานระหว�างการลงทุน
ในตราสารหน้ีและตราสารทุน ไปจนถึงกองทุนท่ีมีระดับความเส่ียงสูง 
เน�นลงทุนในตราสารทุน เช�น หุ�น ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ �น ทองคํา 
เป�นต�น

นโยบายการลงทุนหลักๆ 4 ประเภท

ความเส่ียงต่ํา ความเส่ียงสูง

กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหน้ี กองทุนผสม กองทุนตราสารทุน

1 RMF
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
Retirement Mutual Fund
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ข�อดีของการลงทุนใน RMF คือ สามารถสับเปล่ียนหน�วยลงทุนของ
RMF ให�เหมาะกับสภาพตลาด และความต�องการในแต�ละช�วงเวลาได� โดย
ไม�ถือว�าเป�นการขายหน�วยลงทุน เช�น ตอนแรกอาจซื้อเป�น RMF ท่ีลงทุน
ในพันธบัตร ซึ่งเส่ียงน�อย แต�ผลตอบแทนก็น�อย พอป�ถัดมาคิดว�าหุ �น
น�าจะขึ้นก็สามารถสลับเงินลงทุนไปยัง RMF ท่ีลงทุนในหุ�นได�

สิทธิประโยชน�ทางภาษีของ RMF

 เงินลงทุนใน RMF สามารถนํามาหักลดหย�อนภาษีได�ตามท่ีจ�ายจริง
สูงสุดไม�เกิน 15% ของเงินได�และเมื่อรวมกับเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และประกันชีวิตแบบ
บํานาญแล�วต�องไม�เกิน 500,000 บาท 

 กําไรท่ีได�จากการขายคืนหน�วยลงทุน (Capital Gain) ได�รับการยกเว�น
ภาษีเงินได�

 เงินได� ท่ี ไถ�ถอนเมื่ออายุ  55 ป�  และลงทุนมาแล�วไม�น�อยกว�า  5 ป�
ไม�ต�องเสียภาษี

กบข. หรือ 
กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ

กองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ

(RMF)

ประกันชีวิต
แบบบํานาญ

500,000
บาท

≤ 15% ของเงินได�
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 เงื่อนไขการลงทุนใน RMF

เม่ือเห็นประโยชน�ทางด�านภาษีแล�ว หลายคนอาจบอกว�า ดีจริงๆ เอาเงิน
ไปซื้อ RMF เลยดีกว�า ขอบอกว�า… อย�าลืมพิจารณาเง่ือนไขในการลงทุน
ประกอบด�วย

 ต�องลงทุนอย�างต�อเนื่องทุกป� แต�สามารถระงับซื้อหน�วยลงทุนได�ป�เว�นป� 
(ยกเว�นป�ใดไม�มีเงินได� ก็ไม�ต�องลงทุน)

 ลงทุนขั้นต่ํา 3% ของเงินได� หรือ 5,000 บาท แล�วแต�จํานวนใดจะต่ํากว�า

 ลงทุนสูงสุดไม�เกิน 15% ของเงินได� และเม่ือรวมกับเงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และประกันชีวิต
แบบบํานาญแล�วต�องไม�เกิน 500,000 บาท

 ต�องถือหน�วยลงทุนจนอายุครบ 55 ป� และลงทุนมาแล�วไม�น�อยกว�า 5 ป�
นับต้ังแต�วันท่ีซื้อหน�วยลงทุนครั้งแรก จึงจะขายคืนหน�วยลงทุนได� (การ
นับ 5 ป� ให�นับเฉพาะป�ท่ีมีการซื้อหน�วยลงทุนเท�าน้ัน ป�ใดไม�ลงทุน จะไม�
นับว�ามีอายุการลงทุนในป�น้ันๆ)

RMF
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ตัวอย�าง การคํานวณจํานวนเงินท่ีสามารถลงทุนใน RMF ได�
กรณีมีเงินสะสมใน กบข.

เงินได�
พึงประเมิน
ต�อป�

เงินสะสม
เข�า กบข.

จํานวนเงินท่ีสามารถลงทุนใน RMF ได�

ตํ่าสุด
(3% หรือ

5,000 บาท)

สูงสุด
(15% หรือ
500,000)

360,000 7,200 5,000 54,000

600,000 12,000 5,000 90,000

900,000 18,000 5,000 135,000

1,200,000 24,000 5,000 180,000

3,000,000 60,000 5,000 440,000

4,000,000 80,000 5,000 420,000

5,000,000 100,000 5,000 400,000
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 การผิดเง่ือนไขของ RMF

ลักษณะการผิดเงื่อนไขการลงทุนของ RMF มีดังน้ี

 ระงับซื้อหน�วยลงทุนเกิน 1 ป�ติดต�อกัน ท้ังท่ียังมีรายได�
 ลงทุนขั้นต่ําไม�เป�นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�
 ขายคืนหน�วยลงทุนก�อนอายุครบ 55 ป�บริบูรณ�
 ขายคืนหน�วยลงทุนก�อนครบ 5 ป�

หากผิดเงื่อนไขต�องทําอย�างไร?

กรณีท่ีผิดเงื่อนไข คุณจะไม�ได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษีอีกต�อไป และ
ต�องดําเนินการดังน้ี

  

ลงทุน < 5 ป� และผิดเงื่อนไขการลงทุน

ลงทุน > 5 ป� และผิดเงื่อนไขการลงทุน

คืนภาษี 5 ป� ย�อนหลัง
(ภายใน มี.ค. ของ

ป�ถัดจากป�ท่ีผิดเงื่อนไข)

คืนภาษี 5 ป� ย�อนหลัง 
(ภายใน มี.ค. ของ

ป�ถัดจากป�ท่ีผิดเงื่อนไข)

เสียภาษี Capital Gain
(ภายใน มี.ค. ของ
ป�ถัดจากป�ท่ีขายคืน)

หากเกินกําหนด
ต�องเสียเบ้ียปรับเงินเพ่ิม

หากเกินกําหนด
ต�องเสียเงินเพ่ิม

หากเกินกําหนด ต�องเสียเงินเพ่ิม

1

2
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LTF ย�อมาจากคําว�า “Long Term Equity Fund” หรือเรียกใน
ชื่อไทยว�า “กองทุนรวมหุ�นระยะยาว” เป�นกองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนในหุ�น
ซึ่งคุณจะได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษีเพื่อเป�นแรงจูงใจในการลงทุน

นโยบายการลงทุนของ LTF

LTF จะเน�นลงทุนในหุ�นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ 
ไม�น�อยกว�า 65% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน โดย LTF แต�ละกอง
อาจมีรายละเอียดท่ีแตกต�างกัน เช�น บางกองอาจเน�นลงทุนในหุ�นกลุ�ม SET50 
ตามกลุ�มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ�นตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรก็ ได� 
ขึ้นอยู�กับนโยบายการลงทุนของ LTF กองนั้นๆ โดยอาจมีการจ�ายเงินป�นผล
หรือไม�มีการจ�ายเงินป�นผลคืนให�แก�ผู�ถือหน�วยลงทุนก็ได� 

สําหรับกรณีท่ีมีการจ�ายเงินป�นผล ผู�ถือหน�วยลงทุนท่ีได�รับเงินป�นผล
จะมีภาระภาษีท่ีต�องจ�าย โดยสามารถเลือกหักภาษี ณ ท่ีจ�ายในอัตรา 10%
หรือจะเลือกไม�หัก ณ ท่ีจ�าย แต�นําเงินป�นผลท่ีได�รับน้ันมารวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได�ประจําป�ทีเดียวเลยก็ได�

2 LTF
กองทุนรวมหุ�นระยะยาว
Long Term Equity Fund

กองทุนรวมหุ�นระยะยาว
(LTF)

500,000 บาท

≤ 15% ของเงินได�

สิทธิประโยชน�ทางภาษีของ LTF

 เงินลงทุนใน LTF สามารถนํามาหักลดหย�อนภาษีได�ตามท่ีจ�ายจริง
สูงสุดไม�เกิน 15% ของเงินได�ในป�ภาษีน้ัน แต�ต�องไม�เกิน 500,000 บาท
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 กําไรท่ีได�จากการขายคืนหน�วยลงทุน (Capital Gain) ได�รับการยกเว�น
ภาษีเงินได�

เงื่อนไขการลงทุนใน LTF

เพื่อให�ได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี การลงทุนใน LTF มีเง่ือนไขว�า…

 ไม�จําเป�นต�องลงทุนติดต�อกันทุกป�

 ลงทุนได�ไม�เกิน 15% ของเงินได�แต�ละป� และต�องไม�เกิน 500,000 บาทต�อป�

 ลงทุนแล�ว ต�องถือไว�ไม�น�อยกว�า 7 ป�ปฏิทิน จึงจะขายคืนหน�วยลงทุนได�
โดยนับแยกกันไปในแต�ละก�อนเงินท่ีลงทุน เช �น เงินลงทุนแต�ละยอด
ท่ีซื้อในป� 2560 จะครบเง่ือนไขต้ังแต� เดือนมกราคม 2566 เป�นต�นไป
และส�วนท่ีลงทุนในป� 2561 ก็จะครบเง่ือนไขต้ังแต�เดือนมกราคม 2567 
เป�นต�นไป

เงินได�
พึงประเมิน
ต�อป�

จํานวนเงินท่ีสามารถลงทุนใน LTF ได�สูงสุด

15% 500,000 บาท

360,000 54,000 54,000

600,000 90,000 90,000

900,000 135,000 135,000

1,200,000 180,000 180,000

3,000,000 450,000 450,000

4,000,000 600,000 500,000

5,000,000 750,000 500,000
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 เงินลงทุนใน LTF ท่ีจะได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษีจะต�องลงทุนภายใน
 ส้ินเดือนธันวาคม 2562 เท�าน้ัน 

การผิดเง่ือนไขของ LTF

การขายคืนหน�วยลงทุนก�อนครบกําหนด 7 ป�ปฏิทิน ถือว�าผิดเงื่อนไข
การลงทุน ยกเว�นกรณีท่ีผู�ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ทําให�ไม�สามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล�าวได� จะไม�ถือว�าผิดเงื่อนไขการลงทุน

หากผิดเง่ือนไขต�องทําอย�างไร?

กรณีท่ีผิดเงื่อนไข คุณจะไม�ได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษีอีกต�อไป และ
ต�องดําเนินการดังน้ี

ระยะเวลาลงทุนขั้นต่ํา 7 ป�

60
100,000 50,000 80,000

61 62 63 64 65 66 67 68

ลงทุน < 7 ป�ปฏิทินและขายคืน (ผิดเงื่อนไขการลงทุน)

คืนภาษี + จ�ายเงินเพ่ิม 1.5%
ต�อเดือน (ทันทีท่ีผิดเง่ือนไข)

เสียภาษี Capital Gain (ภายใน
มี.ค. ของป�ถัดจากป�ท่ีผิดเงื่อนไข)

หากเกินกําหนด
ต�องเสียเบ้ียปรับเงินเพ่ิม

หากเกินกําหนด
ต�องเสียเงินเพ่ิม
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เทคนิคเลือกลงทุน RMF - LTF อย�างง�าย

สําหรับใครหลายคนท่ีอยากลงทุนใน RMF และ LTF แต�ไม�รู �จะเลือก
กองทุนไหนดี เพราะ RMF ก็ใช�… LTF ก็ชอบ ลองมาดูเทคนิคง�ายๆ ในการ
เลือกลงทุนใน RMF และ LTF กัน

สํารวจตนเอง

ศกึษารายละเอียดของกองทนุ

เม่ือเลือกว�าจะลงทุนใน RMF หรือ LTF ได�แล�ว ก็ต�องศึกษาว�า
กองทุนน้ันๆ มีนโยบายการลงทุนอย�างไร เพราะถึงแม�จะเป�นการ
ลงทุนในหุ�นหรือตราสารหน้ีเหมือนกัน แต�จะมีความแตกต�างกัน
ในรายละเอียด เช�น ลงทุนในหุ�นขนาดใหญ� ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
หุ �นเติบโต หุ �นป�นผล หรือลงทุนในตราสารหน้ี ก็มีท้ังพันธบัตร
รัฐบาล หุ�นกู�ภาคเอกชน และตราสารหน้ีต�างประเทศ เป�นต�น

นอกจากน้ี ยังต�องดูว�า…

  กองทุนรวมน้ันๆ มีการบริหารจัดการอย�างไร
  บริษัทมีความม่ันคงมากน�อยแค�ไหน
  ใครเป�นผู�จัดการกองทุน
  ผลประกอบการในอดีตของกองทุนเป�นอย�างไร (ย�อนหลัง 3–5 ป�)
  มีค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายอะไรบ�าง
  ฯลฯ

อันดับแรกคุณต�องตอบตัวเองให�ได�ก�อนว�าจะลงทุนไปเพ่ืออะไร 
ลงทุนเพ่ือบ้ันปลายชีวิต เพื่อลดหย�อนภาษี เพื่อเอาชนะเงินเฟ�อ
หรือเพื่อทํากําไร ฯลฯ จากน้ันค�อยพิจารณาว�าคุณรับความเส่ียง
ได�แค�ไหน ต�องการผลตอบแทนเท�าไหร� มีเงินลงทุนมากน�อยเพียงใด
และพร�อมจะลงทุนระยะยาวไม�ต่ํากว�า 7 ป�หรือไม�

เพราะสิ่งเหล�าน้ีแหละท่ีจะตอบโจทย�ได�เป�นอย�างดีว�า… กองทุน 
RMF และ LTF แบบไหนท่ีจะเหมาะกับคุณมากท่ีสุด
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ศึกษาเง่ือนไขอย�างละเอียดก�อนลงทุน

แม�การลงทุนใน RMF และ LTF จะได�สิทธิประโยชน�ทางภาษี
แต�อย�าลืมว�า… คุณจะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว� หากคุณ
ทําผิดเงื่อนไขเมื่อไหร� นอกจากต�องคืนภาษีในส�วนท่ีได�รับยกเว�นไป
ยังต�องเสียเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมให�กรมสรรพากรด�วย

ลงทุนเท�าท่ีได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี

เงินลงทุนใน RMF และ LTF จะได�รับสิทธิประโยชน�ทางภาษี
ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว� คือ

 RMF ลดหย�อนภาษีได�ตามท่ีจ�ายจริง สูงสุดไม�เกิน 15% ของ
เงินได� และเม่ือรวมกับเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือกองทุน
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) และประกันชีวิตแบบบํานาญ
แล�วต�องไม�เกิน 500,000 บาท

 LTF ลดหย�อนภาษีได�ตามท่ีจ�ายจริง สูงสุดไม�เกิน 15% ของ
เงินได� และต�องไม�เกิน 500,000 บาท

กรณีลงทุนเกิน 15% ของเงินได� หรือเกิน 500,000 บาท หาก
ขายคืนแล�วมีกําไร คุณจะต�องนํากําไรที่ได�จากการขายคืน (Capital 
Gain) นับเฉพาะเงินลงทุนส�วนท่ีเกิน ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได�บุคคลธรรมดาด�วย

ซื้อเฉล่ียต�นทุนดีกว�า

ไม�ควรรอลงทุนใน RMF หรือ LTF ในสัปดาห�สุดท�ายของแต�ละป� 
แต�ควรทยอยซื้อเป�นประจํา อาจจะทุกสัปดาห� หรือทุกเดือนด�วย
เงินลงทุนท่ีเท�าๆ กันในแต�ละงวด ซึ่งเราเรียกการทยอยซ้ือแบบน้ีว�า 
“Dollar Cost Average หรือ DCA” โดยวิธีน้ีจะช�วยถัวเฉล่ีย
ต�นทุนการลงทุนให�ต่ํากว�าต�นทุนตลาด ทําให�โอกาสขาดทุนน�อยลง
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RMF

LTF Equity

รู �จักขั้นตอนในการวางแผนเกษียณ  และรู �จักช �องทางการออม
เพื่อเกษียณท้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ RMF และ LTF ดีแล�ว
ก็อย�าเพ่ิงรีบร�อนตัดสินใจลงทุน เพราะการลงทุนท่ีดีและมีโอกาสบรรลุ
เป�าหมายเกษียณท่ีต้ังใจไว�จะต�องมีการบริหารจัดการพอร�ตการลงทุนท่ีดี
ซึ่งภาษาของผู�ลงทุนเขาเรียกกันเท�ห�ๆ ว�า “บริหารพอร�ต”

หลักง�ายๆ ในการบริหารพอร�ต คือ กระจายความเส่ียง หรือ กระจาย
การลงทุน ไม�ลงทุนในสินทรัพย�ตัวใดตัวหน่ึงเพียงอย�างเดียว เหมือนกับ
คําเปรียบเทียบท่ีว�า “อย�าใส�ไข�เอาไว�ในตะกร�าใบเดียวกัน” โดย ตะกร�า 
ก็คือ การลงทุนในสินทรัพย�อะไรสักอย�างหน่ึง และ ไข� ก็คือ เงินลงทุนท้ังหมด
ท่ีเรามี

เพราะถ�าโชคร�ายตะกร�าใบเดียวท่ีเรามีเกิดตกลงพ้ืน ไข�ท้ังหมดใน
ตะกร�าก็แตกกระจาย แต�ถ�าเรามีตะกร�าหลายใบ แล�วแบ�งไข�ไปใส�ตะกร�า
น้ันบ�าง ตะกร�าน้ีบ�าง เวลาเกิดความเสียหายกับตะกร�าใบหน่ึง อย�างน�อย
ก็ยังเหลือไข�ในตะกร�าใบท่ีเหลือ

บริหารพอร�ตวัยเกษียณ
ด�วยตัวคุณเอง

Lesson

5
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เงินฝาก
ธนาคาร/
พันธบัตร

กองทุน
รวม

ทองคํา/
อสังหาริมทรัพย�

หุ�น

บริหาร
พอร�ต

ดังนั้น อย�าทุ�มเงินออมไปท่ีสินทรัพย�ประเภทใดประเภทหนึ่งจนหมด
หน�าตัก เพราะถ�าเกิดผลตอบแทนท่ีได�รับไม�เป�นอย�างท่ีหวัง คุณจะได�มี
ผลตอบแทนจากส�วนอื่นๆ มาชดเชยบ�าง 

แต�การกระจายการลงทุนท่ีดี ก็ ไม�ใช�ว�า… ช�องทางการลงทุนในโลกน้ี
มีก่ีประเภทก็จัดเต็มไปทุกอย�าง เพราะการลงทุนท่ีหลากหลายมากเกินไป
หรือไม�มีความรู�ความเข�าใจท่ีดีพอ ก็ทําให�วุ �นวาย ต�องติดตามข�าวสาร
ท่ีเก่ียวข�องมากมาย ฉะนั้นเลือกลงทุนท่ีคิดว�า แจ�วจริง และ เจ�งพอ จะดีกว�า

และในระหว�างน้ันก็ใช�เวลาว�างๆ ศกึษาหาความรู�การลงทุนอย�างอืน่ไปด�วย 
เม่ือถึงเวลาท่ีคิดว�าพร�อมบินเด่ียวแล�ว ค�อยเริ่มชิมลางลองลงทุนด�วยตัวเอง

นอกจากจะต�องกระจายการลงทุน เพ่ือลดความเส่ียงของการลงทุนแล�ว 
ยังต�องมีการจัดสรรสัดส�วนการลงทุนท่ีเหมาะสม ซึ่งดูได�จาก “อายุ” หรือ
“ระดับการยอมรับความเส่ียง”

แต�หากไม�ทราบว�าควรแบ�งเงินไปลงทุนในสินทรัพย�ไหน สัดส�วนเท�าไหร�
ลองนําไอเดียในการจัดพอร�ตมนุษย�เงินเดือนด�านล�างนี้ ไปประกอบการ
พจิารณาดู
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พอร�ตระมัดระวัง
(Conservative Portfolio)

เหมาะสําหรับผู�ท่ีรับความเส่ียงได�ต่ํา เน�นความปลอดภัยของเงินออม
เน�นผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอแม�จะได�ผลตอบแทนท่ีต่ําก็ตาม น้ําหนักการลงทุน
ส�วนใหญ�จึงเน�นลงทุนในตราสารหน้ี เช�น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล
หุ�นกู�เอกชน หรือกองทุนรวมตลาดเงิน และอาจแบ�งเงินบางส�วนไปลงทุนในหุ�น
ท่ีเป�นหุ�นป�จจัยพ้ืนฐานดี เน�นหุ�นป�นผลเพ่ือการเติบโตของเงินลงทุนบ�าง
สัดส�วนเงินลงทุนโดยประมาณ ลงทุน 80% ในตราสารหน้ี (หุ�นกู�) และ 20%
ในตราสารทุน (หุ�น)

พอร�ตปานกลาง
(Moderate Portfolio)

เหมาะสําหรับผู�ท่ีรบัความเส่ียงได�กลางๆ รบัความเส่ียงท่ีจะสญูเสียเงินต�น
ได�บ�าง และต�องการให�เงินลงทุนมีการขยายตัวบ�างในระยะยาวขณะที่ช�วงอายุ
ยังไม�มาก เน�นน้ําหนักการลงทุนในสินทรัพย�เส่ียง (เช�น หุ�น) ได� และเม่ืออายุ
เพิ่มมากข้ึน เน�นลงทุนในตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน หรือเลือกลงทุนในแผนสมดุล
ตามอายุท่ีปรับระดับความเส่ียงตามอายุแบบอัตโนมัติ สัดส�วนเงินลงทุน
โดยประมาณ ลงทุน 40% ในตราสารหน้ี (หุ�นกู�) และ 60% ในตราสารทุน (หุ�น)

พอร�ตระมัดระวงั
(Conservative Portfolio)

เหมาะสําหรับผู�ท่ีรับความเสี่ยงได�ต่ํา เน�นความปลอดภัยของเงินออม
เน�นผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอแม�จะได�ผลตอบแทนท่ีต่ําก็ตาม น้ําหนักการลงทุน
ส�วนใหญ�จึงเน�นลงทุนในตราสารหน้ี เช�น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล
หุ�นกู�เอกชน หรือกองทุนรวมตลาดเงิน และอาจแบ�งเงินบางส�วนไปลงทุนในหุ�น
ท่ีเป�นหุ�นป�จจัยพ้ืนฐานดี เน�นหุ�นป�นผลเพ่ือการเติบโตของเงินลงทุนบ�าง
สัดส�วนเงินลงทุนโดยประมาณ ลงทุน 80% ในตราสารหน้ี (หุ�นกู�) และ 20%
ในตราสารทุน (หุ�น)

พอร�ตปานกลาง
(Moderate Portfolio)

เหมาะสําหรับผู�ท่ีรบัความเส่ียงได�กลางๆ รบัความเส่ียงทีจ่ะสญูเสยีเงนิต�น
ได�บ�าง และต�องการให�เงินลงทุนมีการขยายตัวบ�างในระยะยาวขณะที่ช�วงอายุ
ยังไม�มาก เน�นน้ําหนักการลงทุนในสินทรัพย�เส่ียง (เช�น หุ�น) ได� และเม่ืออายุ
เพิ่มมากข้ึน เน�นลงทุนในตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน หรือเลือกลงทุนในแผนสมดุล
ตามอายุท่ีปรับระดับความเส่ียงตามอายุแบบอัตโนมัติ สัดส�วนเงินลงทุน
โดยประมาณ ลงทุน 40% ในตราสารหน้ี (หุ�นกู�) และ 60% ในตราสารทุน (หุ�น)

40

60

ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

20

80
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พอร�ตเชิงรุก
(Aggressive Portfolio)

เหมาะสําหรับผู�ท่ีมีประสบการณ�หรือมีความรู�ในการลงทุน รบัความเส่ียง
ในระยะสั้นได� ไม�กังวลกับโอกาสขาดทุน เพื่อให� ได�ผลตอบแทนสูงสุดใน
ระยะยาว สัดส�วนเงินลงทุนโดยประมาณ ลงทุน 20% ในตราสารหน้ี (หุ�นกู�)
และ 80% ในตราสารทุน (หุ�น)

พอร�ตเชิงรุก
(Aggressive Portfolio)

ุ

เหมาะสําหรับผู�ท่ีมีประสบการณ�หรือมีความรู�ในการลงทุน รบัความเสีย่ง
ในระยะสั้นได� ไม�กังวลกับโอกาสขาดทุน เพื่อให� ได�ผลตอบแทนสูงสุดใน
ระยะยาว สัดส�วนเงินลงทุนโดยประมาณ ลงทุน 20% ในตราสารหน้ี (หุ�นกู�)
และ 80% ในตราสารทุน (หุ�น)

ไอเดียข�างต�นเป�นเพียงแนวทางท่ีจะช�วยให�คุณเข�าใจวิธีการบริหาร
พอร�ตการลงทุนเท�าน้ัน ในทางปฏิบัติคุณสามารถปรับเปล่ียนพอร�ต
ให�สอดคล�องกับเงื่อนไขและข�อจํากัดของตนเองได� ซึ่งการบริหารพอร�ต
อย�างเหมาะสม จะช�วยสร�างผลตอบแทนท่ีดี หรืออย�างน�อยก็ได�ผลตอบแทน
ท่ีไม�ขี้เหร�จนเกินไป

ท่ีมา: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

80

20
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อ�านมาถึงตรงนี้… คุณคงได�แนวคิดและเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ
ของการวางแผนเกษียณในระดับหน่ึงแล�ว แต�หากคุณรู �สารพัดเคล็ดลับ
และวิธีการออมการลงทุนท่ีมีอยู�มากมายหลายวิธี ก็คงไม�มีประโยชน�อะไร
ถ�าเงินแม�แต�บาทเดียว ยังไม�เคยเก็บได�

เพราะเพียง “แค�รู �” อาจไม�ช�วยให�คุณบรรลุเป�าหมายตามท่ีฝ�นไว� ได� 
หากไม�ลงมือทํา

ต�อจากน้ีไปจะเป�นเครื่องมือทางการเงินแบบง�ายๆ แต�เห็นผลเลิศ หาก
คุณนําไปใช�อย�างจริงจังและเป�นขั้นเป�นตอนแล�ว ผลท่ีได�ขอบอกว�า “แจ�ม”
ขอให�ลองศึกษาและเร่ิมทําต้ังแต�วันน้ีเถอะ

ลองมาดูตัวอย�างการวางแผนเกษียณแบบ Step-by-Step กันเลย
ดีกว�า…

บทส�งท�าย
แค�รู�…   ไม�ช�วยอะไร 

Lesson

6
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ตัวอย�างการวางแผนเกษียณ

“คุณนรินทร�” ต�องการวางแผนเกษียณ
โดยมีข�อมูลส�วนบุคคลดังน้ี

ข�อมูลท่ัวไป

 คุณนรินทร�อายุ 28 ป� สถานภาพโสด ป�จจุบันทํางานเป�นข�าราชการ
พลเรือน เงินเดือนๆ ละ 20,000 บาท โดยคุณนรินทร�ต�องการเกษียณ
เม่ืออายุครบ 60 ป�

 เม่ือเกษียณแล�ว คุณนรินทร�ต�องการมีเงินใช�จ�ายเดือนละ 35,000 บาท
และต�องการไปเท่ียวต�างประเทศ 5 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท (เริ่มเท่ียว
ทันทีท่ีเกษียณ 5 ป�ติดต�อกัน)

 คุณนรินทร�คาดว�าจะส้ินอายุขัยตอนประมาณ 90 ป�

ข�อมูลด�านการเงินและการลงทุน

 มีบัญชีเงินฝากประจํา 1 ป� จํานวน 90,000 บาท

 มีเงินออมอยู�ใน กบข. (สะสม + สมทบ) 75,000 บาท โดยป�จจุบันจ�ายเงิน
สะสมเข�า กบข. เดือนละ 3% ของเงินเดือน

 มีเงินชดเชยอยู� 25,000 บาท
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และมีทางเลือกมาตรฐานให� 4 ทางเลือก ได�แก�

ทางเลือกที่ 1: ตราสารหน้ี 100%
ทางเลือกที่ 2: ผสมหุ�นทวี 100%
ทางเลือกที่ 3: ลงทุนในแผนลงทุนหลัก 100%
ทางเลือกที่ 4: ตราสารทุนไทย 70% และตราสารหน้ี 30%

โดยมีอัตราผลตอบแทนของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
ในแต�ละทางเลือกลงทุน ดังน้ี

นโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน

แผนหลัก  5%

ผสมหุ�นทวี  6%

ตราสารหน้ี  3%

ตลาดเงิน  1.5%

ตราสารทุนไทย  8%

นโยบาย
การลงทุน

อัตรา
ผลตอบแทน

(Ri)

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4

สัดส�วน
การลงทุน

(Wi)
WiRi

สัดส�วน
การลงทุน

(Wi)
WiRi

สัดส�วน
การลงทุน

(Wi)
WiRi

สัดส�วน
การลงทุน

(Wi)
WiRi

แผนหลัก 5% – – – – 100% 5% – –

ผสมหุ�นทวี 6% – – 100% 6% – – – –

ตราสารหน้ี 3% 100% 3% – – – – 30% 0.9%

ตลาดเงิน 1.5% – – – – – – – –

ตราสารทุนไทย 8% – – – – – – 70% 5.6%

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 100% 3% 100% 6% 100% 5% 100% 6.5%

ป�จจุบันคุณนรินทร�เลือกลงทุนในทางเลือกท่ี 1
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สมมุติฐานทางการเงิน

 อัตราเงินเฟ�อ 2.5% ต�อป�
 อัตราการข้ึนเงินเดือนของสมาชิก 6% ต�อป�
 อายุเกษียณ 60 ป�
 น้ําหนักของแต�ละสินทรัพย�เป�นไปตามนโยบายแผนการลงทุนของ กบข.
 อตัราผลตอบแทนของแผนการลงทุนประมาณการจากผลตอบแทนในอดีต
ย�อนหลัง 3 ป� (ข�อมูล ณ 31 ธ.ค. 2560)

 อัตราผลตอบแทนหลังเกษียณเท�ากับอัตราผลตอบแทนของทางเลือกท่ี 1

ข�อมูลท้ังหมดข�างต�นสามารถนํามาจัดทําแผนเกษียณท้ัง 6 ขั้นตอนได� ดังนี้

กําหนดเป�าหมายและ
อายุที่ต�องการจะเกษียณ

คํานวณเงินที่ต�องใช�ในวัยเกษียณ
(Retirement Fund Needed: RF)

คํานวณเงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ
จากแหล�งต�างๆ
(Source of Fund for Retirement: SF)

คํานวณเงินที่ต�องออมเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ
(Retirement Fund Shortage: SH)

กําหนดแนวทางการออมและการลงทุน
(Saving and Investment Plan)

ทบทวนและปรับปรุงแผนการออม
การลงทุนอย�างสมํ่าเสมอ

1 3

4

5

6

2
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คุณนรินทร �ต �องการจะเกษียณเม่ืออายุครบ  60 ป�  และคาดว �า
จะสิ้นอายุขัยอายุประมาณ 90 ป� โดยมีเป�าหมายหลังเกษียณ 2 เป�าหมาย
ได�แก�

1 กําหนดเป�าหมายและ
อายุท่ีต�องการจะเกษียณ

ต�องออมเงิน
เดือนละเท�าใด

ต�องเตรียมเงินไว�เท�าใด

• ต�องการใช�จ�าย
เดือนละ 35,000 บาท

• ต�องการท�องเที่ยว
ต�างประเทศ 5 ครั้ง
ครั้งละ 100,000 บาท

ป�จจุบัน
28 ป�

เกษียณ
60 ป�

ส้ินอายุขัย
90 ป�

ระยะเวลา 384 เดือน
(32 ป�)

ระยะเวลา 360 เดือน
( 30 ป�)

2

1

• ต�องการมีเงินใช�จ�าย
เดือนละ 35,000 บาท

• ต�องการไปเท่ียวต�างประเทศ
5 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท

ซึ่งสามารถเขียนเป�น Timeline ได�ดังน้ี
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เม่ือทราบเป�าหมายต�างๆ ของคุณนรินทร�แล�ว ก็ถึงเวลาคํานวณดู
ว�า… คุณนรินทร�ต�องเตรียมเงินไว�สําหรับใช�จ�ายและทําตามเป�าหมายต�างๆ
เป�นจาํนวนเท�าไหร� เริม่จาก…

จํานวนเงินท่ีต�องการต�อป� (PMT) 420,000 บาท
(35,000 × 12)

จํานวนป�ท่ีคาดว�าจะอยู�ภายหลังเกษียณอายุ (n) 30 ป�
(90 – 30) (เริ่มใช�เงินทุกๆ ต�นป�)

อัตราเงินเฟ�อ 2.5% ต�อป�

อัตราผลตอบแทนท่ีต�องการหลังเกษียณ 3% ต�อป�
(แผนตราสารหน้ี)

อัตราผลตอบแทนหลังปรับอัตราเงินเฟ�อ (i) 0.49% ต�อป�
[((1 + 0.03) / (1 + 0.025)) – 1] × 100

ค�าใช�จ�ายในชีวิตประจําวันท่ีต�องการ 11,752,006 บาท
หลังเกษียณอายุ (PVAn)*

2 คํานวณเงินท่ีต�องใช�ในวัยเกษียณ 
(Retirement Fund Needed: RF)

เป�าหมายท่ี 1 : ค�าใช�จ�ายในชีวิตประจําวัน

PVAn = [PMT × (1+i) ] × [                     ]

เป�าหมายท่ี 2 : ท�องเท่ียวต�างประเทศ

1-

i

   1     
(1+i)n

* ใช�สูตรคํานวณมูลค�าป�จจุบันท่ีเป�นเงินงวด (ต�นงวด) ดังนี้

จํานวนเงินท่ีต�องการต�อป� (PMT) 100,000 บาท

จํานวนป�ท่ีต�องการท�องเที่ยว (n) 5 ป�
(เริ่มใช�เงินทุกๆ ต�นป�)

อัตราผลตอบแทนหลังปรับอัตราเงินเฟ�อ (i) 0.49% ต�อป�
[((1 + 0.03) / (1 + 0.025)) – 1] × 100

ค�าใช�จ�ายในการเดินทางท�องเที่ยว (PVAn)* 495,169 บาท
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รวมเงินท่ีต�องใช�

ค�าใช�จ�ายในชีวิตประจําวัน 11,752,006 บาท
ค�าใช�จ�ายในการท�องเที่ยวต�างประเทศ 495,169 บาท
ค�าใช�จ�ายท่ีต�องการเม่ือเกษียณอายุ 12,247,175 บาท

คุณนรินทร�ต�องเตรียมเงินไว�สําหรับใช�จ�าย
และทําตามเป�าหมายต�างๆ ในวัยเกษียณ
เป�นเงินท้ังส้ิน 12.2 ล�านบาท
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ป�จจุบันคุณนรินทร�มีแหล�งเงินออมเพ่ือเกษียณ 2 แหล�ง ได�แก� เงินฝาก
ประจําและเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

เงินฝากประจํา

คุณนรินทร�มีบัญชีเงินฝากประจํา 1 ป� จํานวน 90,000 บาท ได�ดอกเบ้ีย 
2.5% ต�อป� แต�ดอกเบ้ียต�องเสียภาษี 15% สามารถคํานวณมูลค�าเงินฝาก 
ณ ป�ท่ีเกษียณอายุได� ดังน้ี

3 คํานวณเงินออมท่ีมีเพื่อวัยเกษียณจากแหล�งต�างๆ
(Source of Fund for Retirement: SF)

* ใช�สูตรคํานวณมูลค�าอนาคต ดังนี้  FVn = PV × (1 + i)n

เงินฝากท่ีมีอยู�ในป�จจุบัน (PV) 90,000 บาท

จํานวนป�ท่ีออม / ลงทุนก�อนเกษียณ (n) 32 ป�
(60 – 28)

อัตราดอกเบ้ียหลังปรับอัตราภาษี (i) 2.13% ต�อป�
[2.5% × (1 – 15%)] 

มูลค�าเงินฝากประจํา 1 ป� ณ ป�ท่ีเกษียณอายุ 176,388 บาท
(FVn)*
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กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

คุณนรินทร�ได�รับเงินเดือน 20,000 บาทต�อเดือน อัตราการข้ึนเงินเดือน
6% ต�อป� ป�จจุบันคุณนรินทร�มีเงินออมอยู�ใน กบข. 100,000 บาท จ�ายเงิน
สะสมเข�ากองทุนเดือนละ 3% ของเงินเดือน (รัฐสมทบให�อีก 3% ของเงินเดือน 
และมีเงินชดเชย 2% ของเงินเดือน)

ป�จจุบันคุณนรินทร�เลือกลงทุนในทางเลือกท่ี 1 (ตราสารหน้ี 100%)
ซึ่งให�อัตราผลตอบแทน 3% ต�อป�

 * เงินสะสม + สมทบ + สะสมส�วนเพิ่ม (ถ�ามี) ลงทุนตามแผนลงทุนท่ีสมาชิกเลือก
 ** เงินชดเชย ลงทุนในแผนลงทุนหลัก

อายุ เงินเดือน
เงินสะสม
ต�อเดือน 

3%

เงินสมทบ
ต�อเดือน 

3%

รวมเงิน
สะสม

+
เงินสมทบ
ต�อเดือน

อัตรา
ผลตอบแทน
ต�อเดือน

ยอดเงิน
กองทุน
ณ สิ้นป�

เงินชดเชย
ต�อเดือน 

2%

อัตรา
ผลตอบแทน
ต�อเดือน

ยอดเงิน
กองทุน
ณ สิ้นป�

รวมยอด

28 20,000 ยอดยกมา 75,000 ยอดยกมา 25,000 100,000

29 21,200 636 424 1,060 0.25% 90,144 424 0.41% 31,454 121,598

30 22,472 674 449 1,124 0.25% 106,516 449 0.41% 38,542 145,058

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

59 76,800 2,304 1,536 3,840 0.25% 1,608,024 1,536 0.41% 868,698 2,476,722

60 76,800 2,304 1,536 3,840 0.25% 1,702,975 1,536 0.41% 930,983 2,633,959
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รวมเงินออมที่มี

เงินฝากประจํา 1 ป� 176,388 บาท
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 2,633,959 บาท
เงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ 2,810,347 บาท

คุณนรินทร�มีเงินออมจากแหล�งต�างๆ
ท่ีสามารถนํามาใช�เมื่อเกษียณอายุได�
ท้ังส้ิน 2.8 ล�านบาท

เม่ือเปรียบเทียบ “จํานวนเงินท่ีต�องใช�” กับ “จํานวนเงินออมท่ีมี”
พบว�าคุณนรินทร�มี…

ค�าใช�จ�ายท่ีต�องการ เม่ือเกษียณอายุ 12,247,175 บาท

เงินออมท่ีมีเพื่อวัยเกษียณจากแหล�งต�างๆ 2,810,347 บาท
ขาดเงินอีก 9,436,828 บาท

4 คํานวณเงินท่ีต�องออมเพิ่มเพ่ือวัยเกษียณ
(Retirement Fund Shortage: SH)

เงินออมท่ีมีเพื่อวัยเกษียณจากแหล�งต�างๆ 2,810,347 บาท
ขาดเงินอีก 9,436,828 บาท
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ออมกับ กบข. ให�เต็มสิทธิ

เลือกแผนการลงทุนของกองทุนให�เหมาะกับ
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได�

จากขั้นตอนท่ี  4  คุณนรินทร � ยังขาดเงินอีก  9,436,828 บาท
จึงจะบรรลุเป�าหมายต�างๆ ท่ีต้ังใจไว� ซึ่งวิธีการท่ีจะทําให�บรรลุเป�าหมาย
มีหลากหลายวิธี

สําหรับกรณีของคุณนรินทร�น้ันให�เริ่มจาก…

5 กําหนดแนวทางการออมและการลงทุน
(Saving and Investment Plan)

จ�ายเงินสะสม
3%

จ�ายเงินสะสม
15%

เลือกลงทุน
ในทางเลือกท่ี 1

(ตราสารหน้ี
100%)

เลือกลงทุน
ในทางเลือกท่ี 4
(ตราสารทุนไทย

70% 
และตราสารหน้ี

30%)

เปล่ียนเป�น

เปล่ียนเป�น
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ลองมาดูกันว�า… ถ�าคุณนรินทร�เปล่ียนมาจ�ายเงินสะสมในอัตรา 15% 
ของเงินเดือน และเปล่ียนไปลงทุนในทางเลือกท่ี 4 (ตราสารหน้ี 30% และ
ตราสารทุนไทย 70%) จะช�วยเพิ่มเงินออมให�คุณนรินทร�ได�อย�างไร???

มูลค�าเงิน กบข. ท่ีคุณนรินทร�จะได�รับ ณ ป�ท่ีเกษียณอายุ
(กรณีเพิ่มเงินสะสมและเปล่ียนทางเลือกลงทุน)

อายุ เงินเดือน
เงินสะสม
ต�อเดือน 

15%

เงินสมทบ
ต�อเดือน 

3%

รวมเงิน
สะสม

+
เงินสมทบ
ต�อเดือน

อัตรา
ผลตอบแทน
ต�อเดือน

ยอดเงิน
กองทุน
ณ สิ้นป�

เงินชดเชย
ต�อเดือน 

2%

อัตรา
ผลตอบแทน
ต�อเดือน

ยอดเงิน
กองทุน
ณ สิ้นป�

รวมยอด

28 20,000 ยอดยกมา 75,000 ยอดยกมา 25,000 100,000

29 21,200 3,180 636 3,816 0.53% 127,016 424 0.41% 31,454 158,469

30 22,472 3,371 449 3,820 0.53% 182,465 449 0.41% 38,542 221,007

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

59 76,800 11,520 1,536 13,056 0.53% 8,605,468 1,536 0.41% 868,698 9,474,165

60 76,800 11,520 1,536 13,056 0.53% 9,326,109 1,536 0.41% 930,983 10,257,093

 * เงินสะสม + สมทบ + สะสมส�วนเพิ่ม (ถ�ามี) ลงทุนตามแผนลงทุนท่ีสมาชิกเลือก
 ** เงินชดเชย ลงทุนในแผนลงทุนหลัก
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เงินออมเพิ่มข้ึน ขาดเงินน�อยลง

จํานวนเงินท่ีต�องออมเพิ่ม (FV) 1,813,694 บาท

จํานวนเดือนท่ีเหลืออยู�ก�อนเกษียณ (n) 384 เดือน
(32 × 12)

อัตราผลตอบแทนท่ีต�องการก�อนเกษียณตามทางเลือกท่ี 4 (i) 0.53% ต�อเดือน
[(1 ÷ 12) / (1 + 6.5%)] – 1

จํานวนเงินท่ีต�องออมเพิ่มเพื่อบรรลุเป�าหมายเกษียณ 1,468 บาทต�อเดือน
(PMT)

ก�อนปรับ หลังปรับ

• ค�าใช�จ�ายท่ีต�องการเม่ือเกษียณอายุ 12,247,175 12,247,175 บาท

• เงินออมท่ีมีเพื่อวัยเกษียณ
จากแหล�งต�างๆ

 • เงินฝากประจํา 1 ป� 176,388 176,388 บาท

 • เงิน กบข. 2,633,959 10,257,093 บาท

ขาดเงินอีก 9,436,829 1,813,694 บาท

หากคุณนรินทร�เปล่ียนมาจ�ายเงินสะสม 15% และเปล่ียนไปลงทุน
ในทางเลือกท่ี 4

คุณนรินทร�จะมีเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการเพ่ิมข้ึน
เงินออมรวมเพิ่มข้ึน ส�งผลให�เงินท่ีขาดอยู�ลดลงจาก 9.4 ล�านบาท
เหลือเพียง 1.8 ล�านบาท

โดยเงินท่ีขาดอยู�อีก 1,813,694 บาท สามารถคํานวณเป�นจํานวนเงิน
ท่ีต�องออมต�อเดือนได� ดังนี้
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สรุปแนวทางการออมและการลงทุนของคุณนรินทร�

คุณนรินทร�จะต�องดําเนินการ ดังน้ี
 เปล่ียนมาจ�ายเงินสะสม 15% ของเงินเดือน
 เปล่ียนไปลงทุนในทางเลือกที ่4 (ตราสารหน้ี 30% และตราสารทุน 70%)
 ออมเงินเพิ่ม 1,468 บาทต�อเดือน ซึ่งอาจจะออมผ�าน RMF หรือ LTF
เพื่อเพิ่มพูนความม่ังคั่งในระยะยาวให�กับตนเองอีกทางหน่ึง

อยากบรรลุเป�าหมาย… ต�องทํา

เพราะเมื่อระยะเวลาเปลี่ยน อะไรๆ ก็อาจเปล่ียนแปลงไปจากแผนท่ีวางไว� 
คุณจึงควรหาเวลาทบทวนแผนการออมการลงทุนให�เข�ากับสถานการณ�
อยู �เสมอ รวมทั้งหม่ันติดตามข�าวสารด�านการลงทุนอยู�ตลอดเวลาเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ

ตัวอย�างเช�น ถ�าคุณนรินทร�อายุมากข้ึน สถานภาพต�างๆ เปล่ียนไป
เช�น แต�งงาน มีครอบครัว มีภาระค�าใช�จ�ายต�างๆ มากข้ึน คุณนรินทร�อาจ
ต�องเลือกแผนการลงทุนท่ีเส่ียงน�อยลง ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อจํานวนเงิน
กบข. ท่ีจะได�รับในอนาคต

อย�างไรก็ตาม หากคุณนรินทร�มีการทบทวนแผนการออมการลงทุน
อยู�เสมอ ก็จะสามารถปรับเปล่ียนแผนเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบน้ันได�ทัน

6 ทบทวนและปรับปรุงแผนการออม
การลงทุนอย�างสม่ําเสมอ

เห็นตัวอย�างการวางแผนเกษียณของคุณนรินทร�กันไปแล�ว
แล�วคุณล�ะ… เริ่มวางแผนเกษียณบ�างหรือยัง?
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สําหรับท�านท่ีไม�อยากปวดหัว กดเคร่ืองคิดเลขคํานวณเงินท่ีต�องออม
ต�อเดือนด�วยตนเอง ก็สามารถใช�โปรแกรม “ออมเท�าไหร� พอใช�เกษียณ”
เป�นตัวช�วย ซึ่งขั้นตอนการใช�โปรแกรมก็ไม�ได�ยากเย็นอะไร ทําตามน้ีได�เลย

เข�าไปท่ีเว็บไซต� www.set.or.th/education คลิกท่ี “ห�องเรียนนักลงทุน”1

www.set.or.th/education www set or th/education

ตัวช�วย…   คํานวณเงิน

Lesson

7
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2

3

คลิกท่ี “โปรแกรมคํานวณ”

คลิกท่ี “ออมเท�าไหร�พอใช�เกษียณ”
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กรอกข�อมลูส�วนตัวต�างๆ เช�น อายุ รายได� ค�าใช�จ�าย อตัราผลตอบแทน
อตัราเงินเฟ�อ จาํนวนเงินท่ีต�องการใช�หลังเกษียณ ฯลฯ

4

กรณีท่ีต�องการคํานวณเงินอย�างละเอียด คลิกท่ี “ต�องการ” เพื่อกรอกข�อมูล
แหล�งเงินออมเพ่ือเกษียณท่ีมีอยู�ในป�จจุบัน

กรณีท่ีไม�ต�องการกรอกข�อมูลเพ่ิมเติม คลิกท่ี  “ไม�ต�องการ” (ข�ามไปข�อ 6)

กรอกข�อมลูส�วนตัวต�างๆ เช�น อาย ุรายได� ค�าใช�จ�าย อตัราผลตอบแทน
อตัราเงนิเฟ�อ จาํนวนเงนิท่ีต�องการใช�หลังเกษียณ ฯลฯ

4
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กรอกข�อมูลแหล�งเงินออมเพื่อเกษียณท่ีมีอยู�ในป�จจุบัน
จากน้ันคลิกท่ี “ประมวลผล”

5
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นอกจากโปรแกรมน้ี ยังมีโปรแกรมท่ีน�าสนใจอ่ืนๆ อีกมากมาย ลอง
คลิกเข�าไปท่ีเว็บไซต� www.set.or.th/education แล�วคุณจะพบกับ
หลากหลายเคร่ืองมือทางการเงินออนไลน�ท่ีจะช�วยให�คุณวางแผนการเงิน
และการลงทุนด�วยตนเองได�ง�ายๆ เสมือนมีท่ีปรึกษามืออาชีพอยู�ใกล�ๆ

6 ระบบจะประมวลผลให�ทราบว�า… คณุมีเงนิออมพอใช�ยามเกษียณหรือไม�
ถ�าไม�พอ จะต�องออมเงนิเพ่ิมขึน้เดือนละเท�าไหร�
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หลายคนอยากออมเพ่ือเกษียณผ�าน RMF และ LTF เต็มสิทธิ แต�
ไม�แน�ใจว�าควรจะซื้อ RMF และ LTF ในแต�ละป�เท�าไหร� แล�วก็ไม�แน�ใจว�า
RMF และ LTF จะช�วยให�ประหยัดภาษีไปได�มากจริงหรือไม�

มาไขข�อข�องใจเหล�าน้ีได�จากโปรแกรม “วางแผนประหยัดภาษี” ท่ี 
www.set.or.th/education

ทราบหรือไม�… ออมเพือ่เกษียณผ�าน RMF และ 
LTF ได�เท�าไหร�?



ติดต�อ กบข.

Call Canter
สายด�วน กบข. โทร. 1179
เจ�าหน�าท่ีพร�อมให�ข�อมูลและบริการต�างๆ
ต้ังแต�วันจันทร� - วันศุกร� เวลา 8.00–17.30 น.

E-mail
สามารถส�งอีเมลมาได�ท่ี member@gpf.or.th

ท่ีต้ัง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
ชั้น 4 เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เว็บไซต�
www.gpf.or.th

GPF Community

LINE: @GPFcommunity

Facebook: กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.)

My GPF Application

 





Guideคู�มือ สร�างสุขวัยเกษียณเพ่ือสมาชิก กบข.

HAPPINESS

 GPF Community www.set.or.th/education
  1179 www.facebook.com/set.or.th
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