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ค ำน ำ

ความสุขของมนุษย์เงินเดือน แท้จริงแล้ว อาจไม่จ าเป็นต้องมีเงินมากมาย  ขอเพียงแค่กิน
อยู่อย่างพอดี มีเงินใช้ตามฐานะ ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ไม่มีหนี้สิน และมีเงินออมอย่างที่ฝัน แต่จะท า
อย่างไรให้ไปถึงจุดนั้น ก็อาจยังนึกภาพไม่ออก

คู่มือเล่มนี้จะช่วยแนะแนวทางพาคุณไปสู่ชีวิตมั่นคงในปัจจุบนั และมั่งคั่งไปด้วยเงินทองใน
อนาคต ด้วยแนวคิด “บันได 3 ขั้น”  

ขั้นที่ 1 : ใช้สวัสดิการใกล้ตัว ได้ประโยชน์กว่าที่คิด

ลองหันมาวางแผนใช้สวัสดิการใกล้ตัว ยิ่งเริ่มตั้งแต่เข้างานวันแรกยิ่งดี เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ได้
อย่างเต็มสิทธิ แถมช่วยสร้างเงินออมก้อนโตได้

ขั้นที่ 2 : ใช้เงินให้ถูกทาง ด้วยการวางแผนภาษี ประกัน และเกษียณ

เพราะเงินนั้นหายาก แต่การสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในแต่ละดา้นเป็นสิ่งจ าเป็น
จึงต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้ถูกทางและเต็มประสิทธิภาพที่สุด

ขั้นที่ 3 : ใช้เงินท างาน ความมั่งคั่งจะทวีคูณ

ท างานหนักมาตลอด ถึงเวลา “แบ่งเงิน” ให้ท างานบ้าง ผ่านการลงทุนด้วยเงินเล็ก ๆ แต่สม่ าเสมอ 
และรอให้มันออกดอกผล กลับมาให้คุณได้ใช้จ่ายในวันที่หยุดท างานแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งใจน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
Infographic ที่เข้าใจง่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเกิด
แรงบันดาลใจในการ “สร้างสุขทางการเงิน” หลังจากอ่านคู่มือเล่มนี้

เอกสารแจกฟรีห้ามจ าหน่าย 
ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของเอกสาร นอกจากได้รับอนุญาต

จัดท าโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิงข้อมูล ณ ตุลาคม 2564
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ขั้นที่ 1
ใช้สวัสดิการใกล้ตัว ได้ประโยชน์กว่าที่คดิ
o จ่ายเงินสมทบประกันสังคม... สร้างหลักประกันพื้นฐานให้ชีวิต
o ใช้สวัสดิการออมที่ท างาน... รับสิทธิประโยชน์ทีเ่พิ่มจากเงินเดอืน
o สมัครกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)... ได้ประโยชน์ถึง 5 เด้ง!
o บริหารเงินออม PVD แบบง่าย ๆ... เกษียณสบายด้วย 3 เคล็ดลับ
o จัดการเงินออม PVD ให้ดี... ก่อนออกจากงาน
ขั้นที่ 2
ใช้เงินให้ถูกทาง ด้วยการวางแผนภาษี ประกัน และเกษียณ 
o ค านวณภาษีง่าย ๆ... แค่ 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ท าได้
o วางแผนประหยัดภาษี... ให้มีเงินเพิ่ม
o ซื้อประกันให้เหมาะ... สร้างเกราะคุ้มครองความเสี่ยงได้
o แค่ค้นหาเงิน 3 ส่วน... เกษียณสบายไม่ยาก
o เช็คลิสต์เตรียมเงินให้พร้อม... ก่อนวัยใกล้เกษียณ
ขั้นที่ 3
ใช้เงินท างาน ความมั่งคั่งจะทวีคูณ 
o การลงทุน... ทางลัดสู่ความมั่งคั่ง
o ลงทุนสไตล์มือใหม่ให้ได้ผลตอบแทนด.ี.. รู้จักตัวเอง รู้ทางเลือกลงทุน รู้จังหวะลงทุน
o ออมก่อนรวยกว่า... แค่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายเป็นเงินลงทุน
o ลงทุนสไตล์วัยเก๋าให้ชนะเงินเฟ้อ... สบายใจหลังเกษียณ  
ฝากทิ้งท้าย
แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เล่มนี้
มีอะไร!

18

28

8
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รู้หา
หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้
เงินเดือน + รายได้เสริม = รายได้เพิ่ม

รู้เก็บ
เก็บออมก่อนใช้จ่าย
อย่างน้อย 10% ของเงินเดือน

รู้ใช้
ใช้เงินอย่างฉลาด กับกฎเหล็ก 5 ข้อ 
ตั้งงบก่อนใช้ เปรียบเทียบก่อนซื้อ 
สรุปใช้จ่ายสม่ าเสมอ ใช้น้อยกว่าที่หาได้
และไม่ใช้ก็ไม่ซื้อ

รู้ขยายดอกผล
ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกเงย
รู้จักตัวเอง รู้จักเครื่องมือ รู้จังหวะลงทุน

3 เครื่องมือจัดการเงิน
ชีวิตสบาย ไม่มีจน

งบดุล
ดูชีวิตว่า “รวย” หรือ “จน” 
แค่ส ารวจทรัพย์สินที่มี 
แล้วหักด้วยหนี้ที่เหลืออยู่ 

ออกไปซะ!

บัญชีรับ-จ่าย
แค่รู้นิสัยใช้เงินของตัวเอง 
ก็รู้ว่าจะลดค่าใช้จ่ายใด 
ให้มีเงินเหลือเพิ่ม!

งบประมาณ
หยุดกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้!
เพียงตั้งงบล่วงหน้าว่า

จะใช้จ่ายอะไร ไม่เกินเท่าไหร่

e-Learning
เงินทองต้องวางแผน

จัดการเงินง่าย ๆ ด้วย
Happy Money App
ดาวน์โหลดฟรี!

2

3

1

4

4 รู้...สู่ความมั่งคั่ง

Tips & Tricks
สร้างสุขเงิน ให้มนุษย์เงินเดือน
ชีวิตดี๊ดี มีเงินใช้ตลอดไป



5

ฟรีแลนซ์

> 6 เท่ำ

มีภาระผ่อนรถ 
มีทรัพย์สินเล็กน้อย

ควรมี เ งิ นส ารองฉุ ก เฉิ น

1

2

3

4

ปัจจัยก าหนด
จ ำนวนเงิน

ความมั่นคงของรายได้
ยิ่งรายได้ไม่แน่นอน ยิ่งต้องส ารองเงินให้มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
หากภาระเยอะ อาจต้องมีเงินออมฉุกเฉินมากกว่าปกติ

สินทรัพย์อื่นที่มี 
เช่น สลากออมทรัพย์ ฯลฯ หากเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้
ใน 1 - 2 วัน อาจลดจ านวนเงินออมฉุกเฉินลงได้

ปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น หากเป็นเสาหลักในการหารายได้ อาจต้องมีเงินออมฉุกเฉิน
ส าหรับสมาชิกครอบครัวด้วย 

คนมีเงินเดือน

3 - 6 เท่ำ

ตัวอย่ำง

ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

กองทุนตลาดเงิน

บัญชีออมทรัพย์

ไม่มีหนี้
มีเงินลงทุนและประกัน

ควรมี เ งิ นส ารองฉุ ก เฉิ น

จัดการเงินในช่วงวิกฤติ
อย่างไร ให้ชีวิตรอด

ช่วงตกงาน จะบริหารเงิน
อย่างไรดี?

เงินส ารองฉุกเฉิน! เงินออมก้อนแรกที่ต้องมี

ตกงาน อุบัติเหตุ เจ็บป่วย เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
จะดีกว่ามั้ย...ถ้าได้วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
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4 ขั้นตอน ปลดหนี้มีออม

แค่ “พ้นจากหนี้”... ก็ “มีเงินเหลือออม” เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว

e-Learning
หมดหนี้มีออม

มีเงินสักก้อน ควรโปะหนี้
หรือลงทุนดี?

จริงแล้ว ๆ การ “เป็นหนี้” ไม่ใช่เรื่องเสียหาย
ถ้าเป็นหนี้ที่ดี และอยู่ในระดับที่ เหมาะสม

1

ตั้งสติ 
หยุดก่อหนี้

สรุปหนี้ที่มี และ
จัดล าดับช าระหนี้

วางแผนจ่ายหนี้
อย่างชาญฉลาด

หาที่ปรึกษา 
ติดต่อธนาคาร หรือ 
เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้

ขายทรัพย์สิน
บางอย่างออกไป

ลดค่าใช้จ่าย
เพิ่มรายได้

รีไฟแนนซ์ 
หาแหล่งเงินกู้ใหม่

ที่มีข้อเสนอดีกว่าเดิม

จะเริ่มต้นขอรีไฟแนนซ์
บัตรเครดิตอย่างไรดี?

จ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงก่อน 
หรือ หนี้ที่มียอดเหลือน้อยก่อน

3 4

ขอปรับโครงสร้างหนี้
หรือ   แฮร์คัต*

2

*หมายเหตุ: แฮร์คัต (Hair cut) คือ การเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อขอจ่ายคืนหนี้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว และขอส่วนลดยอดหนี้



คนจะรวย ไม่ได้รวย
จากการหาเงินเป็น
อย่างเดียวเท่านั้น แต่รวย
เพราะใช้เงินเป็นด้วย
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1

ได้ประโยชน์กว่าที่คิด

มนุษย์เงินเดอืน ถือเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับความคุ้มครอง
7 กรณีส าคัญในชีวิต และเงินสมทบสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้*

จ่ายเงินสมทบประกันสังคม…สร้างหลักประกันพื้นฐานให้ชีวิต

2

เงื่อนไขการใช้สิทธิ และสิทธิประโยชน์ ตามระยะเวลาที่จา่ยเงินสมทบ

1 เดือน

เสียชีวิต

3 เดือน 5 เดือน

เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ทุพพลภาพ คลอดบุตร
• ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเข้ารักษาใน
สถานพยาบาลที่เลือกไว้ตาม
บัตรรับรองสิทธิ 

• กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาล
อื่น ๆ ต้องส ารองจ่ายค่ารักษา
ก่อน แล้วจึงเบิกค่ารักษาใน
ภายหลังตามเงื่อนไขที่ก าหนด

• กรณีรุนแรง ได้รับเงินทดแทน
การขาดรายได้ อัตรา 50% ของ
ค่าจ้าง* เป็นรายเดือนตลอดชีวิต 

• กรณีไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทน
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
ก าหนด

• เบิกค่าคลอดบุตร 
15,000 บาท** ต่อ
การคลอดบุตร 1 ครั้ง 

• รับเงินสงเคราะห์หยุดงาน
เพื่อลาคลอดอัตรา 
50% ของค่าจ้างเฉลี่ย* 
เป็นระยะเวลา 90 วัน

3 4

หมายเหตุ: 
* ผู้ประกันตนที่มนีายจ้าง (ม. 33) เป็นภาคบังคับ ต้องสมทบเงิน 5% ของค่าจ้างทุกเดือน โดยมีเพดานค่าจ้างสูงสุด 15,000 บาท
**มีผลบังคับใชว้ันที่ 1 มกราคม 2564 และสามารถติดตามรายละเอียดเง่ือนไขต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

ขั้นที่ 1

• สาเหตุการเสียชีวิตต้อง
ไม่เกิดจากการท างาน 

• ผู้จัดการศพ รับเงินค่าท าศพ 
50,000 บาท และเงินสงเคราะห์
ตามเกณฑ์การส่งเงินสมทบ
ที่ก าหนด

เช็คสิทธิประกันสังคมของตนเอง
ได้ที่  www.sso.go.th

ใช้สวัสดิการใกล้ตัว
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6 เดือน 12 เดือน 180 เดือน

ว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 2 กรณี
• เมื่อถูกเลิกจ้าง รับเงินทดแทน
อัตรา 70% ของค่าจ้างรายวัน 
โดยได้รับไม่เกิน 200 วัน ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน***

• หากลาออก รับเงินทดแทน
อัตรา 45% ของค่าจ้างรายวัน 
โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน***

• รับเงินค่าสงเคราะห์บุตรเดือนละ 
800 บาท** ต่อบุตร 1 คน อายุ
ไม่เกิน 6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน

• รับเงินบ านาญทุกเดือนตลอดชีวิต
ตามเกณฑ์ส่งเงินสมทบท่ีก าหนด 
เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

• มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

1) สมทบเงิน น้อยกว่า 180 เดือน

6 7

2) สมทบเงิน 180 เดือน หรือมากกว่า

ระยะเวลาที่จ่าย
เงินสมทบ (ปี)

% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
(คิดที่เพดานสูงสุด 15,000 บาท)

เงินบ านาญ 
(บาท/เดือน)

15 20.0% 3,000

20 27.5% 4,125

25 35.0% 5,250

30 42.5% 6,375

สิทธิประโยชน์
กรณีชราภาพ

5

มนุษย์เงินเดือน 
ออมอย่างไร 
ให้ชีวิตมั่งคั่ง

e-Learning 
วางแผนเกษียณ
สไตล์มนุษย์เงินเดือน

หมายเหตุ: ***มีผลบงัคับใชว้ันที่ 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถติดตามรายละเอียดเง่ือนไขต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

• รับเงินบ าเหน็จเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว
เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

• มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือถึงแก่ความตาย
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ผลประโยชน์
ของเงินสมทบ

เงินสมทบ

4 สิทธิประโยชน์ในที่ท างาน
ที่มนุษย์เงินเดือน ควรรู้!

วัยเริ่มท างาน!
อยากหาท่ีเก็บเงิน
เริ่มออมกับที่ท างาน
อย่างน้อย 10% 

ของรายได้

ใช้สวัสดิการออมที่ท างาน… รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มจากเงินเดือน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)

P V D

2

สิ่ ง ที่ ค ว ร รู้

น าเงินเดือนไปลงทุนแบบสมัครใจ 
เพื่อเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ และ

เงินสะสมน าไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

คุณจ่ายเงินสะสมเท่าใด?
นายจ้างจ่ายเงินสมทบเท่าใด?

ปัจจุบันมีเงินออม PVD เท่าใด? 
ดูได้จากที่ไหน?

เมื่อพ้นสมาชิกภาพ จะได้รับเงินเท่าใด?
และจะบริหารเงินอย่างไร?

เงินลงทุนใน PVD น าไปลดหย่อนภาษี
อย่างไร?

ผลประโยชน์
ของเงินสะสม

เงินสะสม

เงิน 4 ส่วน
ที่จะได้รับจาก PVD

ส่วนของลูกจ้าง

ส่วนของนายจ้าง*

สหกรณ์ออมทรัพย์

สิ่ ง ที่ ค ว ร รู้

สมัครใจออมก่อนใช้ทุกเดือน
แถมดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินปันผล
จากหุ้นสหกรณ์ ไม่ต้องเสียภาษี

รายละเอียดการสมัคร สิทธิและ
หน้าที่ของสมาชิก รวมถึงกรณีลาออก
จากสมาชิกเป็นอย่างไร?

มีบริการอะไรบ้าง? เช่น เงินฝากดอกเบี้ย
สูง และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า

ผลตอบแทนในอดีต และการด าเนินงาน
เป็นอย่างไร?

1

กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
คืออะไร?

*หมายเหต:ุ เงินสมทบและผลประโยชน์ (ส่วนของนายจ้าง) จะได้รับตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน 
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เงินที่สะสม น าไปหักลดหย่อนได้ตามจริง 
แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และเมื่อรวมกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออม
แห่งชาติ กองทุนรวม RMF กองทุนรวม SSF และเบี้ยประกันชีวิต
แบบบ านาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

PVD

สร้างวินัยลงทุนระยะยาว
รอรับเงินก้อนใหญ่

เมื่อเกษียณหรือลาออก

มีหลักประกันให้ครอบครัว
เมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

เสมือนได้เงินเดือนเพิ่ม
จากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินสะสม
ในแต่ละปี และสิทธิยกเว้นภาษีจาก

เงินก้อนใหญ่เมื่อเกษียณ

เพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนเติบโต
ด้วย Employee’s Choice
เลือกนโยบายลงทุนได้หลากหลาย

และบริหารด้วยมืออาชีพ

สมัครกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)… ได้ประโยชน์ถึง 5 เด้ง!

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ระหว่างเป็นสมาชิก PVD

ออมเงินใน PVD อย่างไร
ให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มที่ 

ผลประโยชน์ที่ เกิดจากการลงทุน ได้รับการยกเว้นภาษี 

1
2

3

4 5
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ทดลองใช้โปรแกรม “วางแผนเงินออมใน PVD” 

✓ เปลี่ยนทางเลือกลงทุน 
ผ่าน Employee’s Choice
เพื่อเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้น

✓ ท า 2 เทคนิคพร้อมกัน
ทั้งเพิ่มอัตราเงินสะสม และ
เปลี่ยนทางเลือกลงทุน3

2

✓ เพิ่มอัตราเงินสะสม 
เพื่อเพิ่มเงินออมต่อเดือน1

บริหารเงินออม PVD แบบง่าย ๆ… เกษียณสบายด้วย 3 เคล็ดลับ

รู้หรือไม?่ เราควรมีเงินออม
อย่างน้อย 4 ล้านบาท! 
เพื่อใช้เดือนละ 15,000 บาท
ไปอีก 20 ปีหลังเกษียณ

แล้วคุณคิดว่า... มีกองทุนส ารอง 
“พอ” เลี้ยงชีพ แล้วหรือยัง?

เลือกนโยบายลงทุนใน PVD อย่างไร
ให้เหมาะสมลงตัว

Employee’s Choice...
ลงทุนในแบบท่ีเราเลือกเอง

PVD มาช่วยวางแผน
เกษียณได้อย่างไร?

คู่มือปฎิบัติ...สร้างสุข
วัยเกษียณด้วย PVD
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4,364,913 2,753,137 -1,611,776

วางแผนเพิ่มเงินออมใน PVD ให้เติบโตทวีคูณ

เงินสะสม 3% ต่อเดือน

เงินสมทบ 3% ต่อเดือน 

เงินออม PVD ในปัจจุบัน 150,000 บาท

คุณนรินทร์  รักลงทุน
พนักงานบริษัท อายุ 30 ปี

เงินเดือนปัจจุบัน 30,000 บาท
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน 4% ต่อปี

ผลตอบแทนเฉลี่ย 4% ต่อปี

PVD

เงินออม PVD
ที่คาดว่าจะมี
ณ อายุ 60 ปี

2.8 ล้ำน

เงินขาด
1.6 ล้ำน

นโยบายลงทุน ทางเลือกที่ 2: 
ตราสารหนี้ 100%

เพิ่ม เ งินสะสม PVD
จากอัตรา  3% เ ป็ น  10%

เปลี่ยนทางเลือกลงทุน
จากผลตอบแทน เฉลี่ ยต่ อปี  
4 .0% เ ป็ น  5 .2%*

เพิ่ม เงินสะสม PVD +
เปลี่ยนทางเลือกลงทุน

ไม่ท าอะไรเลย

1

2

0

วิธีที่ เงินที่ต้องการใช้
ในวัยเกษียณ เงินออม PVD เงินเกิน (+) 

/ เงินขาด (-)

4,364,913

4,364,913

4,364,913

5,361,644

3,456,344

6,614,552

+996,731

-908,569

+2,249,639

คุณนรินทร์
จะ เลือกวิธี
ไหนดี?

3

ตัวอย่ำง

*หมายเหตุ: เมื่อเลือกนโยบายลงทุน : ตราสารหนี้  70% : หุ้น 30%

หมายเหตุ: ก าหนดผลตอบแทนนโยบายการลงทุนของตราสารหลัก 
ดังนี้ เงินฝาก 1%, ตราสารหนี้ 4% และหุ้น 8%

%

หน่วย: บาท

เ งิ นที่ ต้องการใช้
ในวัย เกษียณ 4.4 ล้ำน
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วิธีใช้โปรแกรม “วางแผนเงินออม
ด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)”

วางแผนเงินออม
ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

อายุปัจจุบัน

อายุเกษียณ

เงินเดือนปัจจุบัน

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน

ปี

ปี

บาท/เดือน

% ต่อปี

30

60

30,000

4.00

อายุที่คาดว่าจะเสียชีวิต

เงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ

อัตราเงินเฟ้อ

ผลตอบแทนหลังเกษียณ

ปี

บาท/เดือน

% ต่อปี

% ต่อปี

80

15,000

3.00

1.00

อัตราเงินสะสม

อัตราเงินสมทบ

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ

จ านวนเงินกองทุนที่มีล่าสุด

% ต่อเดือน

% ต่อเดือน

% ต่อปี

บาท

3.00

3.00

4.00

150,000

เลือกนโยบายการลงทุน%

?

ประมวลผล ล้างข้อมูล

ค าแนะน า

พนักงานบริ ษั ท
คุณนรินทร์ รักลงทุน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเป้าหมายเกษียณ

P V D
ตัวอย่าง

ข้อมูลกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ในปัจจุบัน

กรอกอัตราผลตอบแทนกองทุน PVD ที่ได้รับ หรือ
กด         เลือกตัวอย่างนโยบายการลงทุนท่ีก าหนดไว้ให้ 

2

3

4

STARTส ำรวจเงินออม PVD
เพื่อเป้ำหมำยเกษียณ

1

%

เพิ่มเงินออมใน PVD อย่างไร 
ให้ได้ประโยชน์สูงสดุ
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7อัตราเงินสะสม

อัตราเงินสมทบ

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ

% ต่อเดือน

% ต่อเดือน

% ต่อปี

ก่อนปรับ หลังปรับแผน

3.00

3.00

4.00

10.00

3.00

5.20*
เลือกนโยบาย
การลงทุน

%

< กลับ ประมวลผล

?

ปรับแผนการออม “เพิ่มเงินสะสม” 
และ “เปล่ียนทางเลือกลงทุน”

8

ข้อมูลกองทุนฯ ที่ต้องกำรปรับ

1

2

3

เพิ่มอัตราเงินสะสม ให้เต็มสิทธิ

เปลี่ยนทางเลือกลงทุน เพิ่มผลตอบแทน

ท าทั้ง 2 เทคนิคพร้อมกัน

แย่ละ!
เงินไม่พอใช้
ต้องรีบปรับ
แผนการออม

เงินขาด 1,611,776 บาท

ผลการค านวณ

เงินออมที่คาดว่าจะมี
ณ อายุ 60 ปี

เงินที่ต้องการ
4,364,913

คลิกเลือกวิธีที่สนใจ
เพิ่มอัตราเงินสะสม เปล่ียนทางเลือกลงทุน

< กลับ ปรับแผนการออม >

 

ต้องกำรวำงแผนเพิ่มเงินออมในกองทุนฯ

5

6

ก่อนปรับ
2,753,137

หลังปรับ
6,614,552

< กลับ ค านวณอีกครั้ง

เงินท่ีต้องการ
4,364,913

1.5
เท่า

ยินดีด้วย!...คุณจะบรรลุ
เป้าหมายเกษียณตามที่ต้องการ

FINISH

2,753,137

* หมายเหตุ: เมื่อเลือกนโยบายลงทุน ตราสารหนี้  70%, หุ้น 30%
โดยก าหนดผลตอบแทนของตราสารหนี้  4% และหุ้น 8%
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ลาออกจากกองทุน
โดยไม่ออกจากงาน

ลาออกจากงาน 
และอายุงาน < 5 ปี

ลาออกจากงาน
และอายุงาน ≥ 5 ปี

เสียชีวิต /
ทุพพลภาพ

เกษียณมีอายุ ≥ 55 ปี และ
เป็นสมาชิกกองทุน ≥ 5 ปี

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ มีสิทธิเลือกน าเงินที่ได้จาก PVD ไป
รวมค านวณกับเงินได้อื่น ๆ เพื่อ
เสียภาษี

แยกยื่นภาษี* โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 
เท่ากับ 7,000 บาท คูณ อายุงาน 
เหลือเท่าใด หักค่าใช้จ่ายได้อีก 
50%

ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจ านวน

“เมื่อออกจาก PVD คุณควรใช้ ทางเลือกบริหารเงินออม ให้ได้ประโยชน์สูงสุด”   

คือ    ไม่ต้องเสียภาษีทั้งจ านวน   และ/หรือ 

ได้ลงทุนสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

รับเงินทั้งหมด แต่อย่าลืมเช็คสิทธิประโยชน์ทางภาษี!
โอนไป RMF for PVD         คงเงินไว้ใน PVD 

กรณี ออกก่อนเกษียณ มี 3 ทางเลือก

คงเงิน ให้ PVD บริหารต่อ
โอนเงินไปลงทุนต่อกับกองทุนรวมอื่น ๆ
ขอทยอยถอนเงิน เป็นเงินงวดหรือเงินก้อน  
ที่เหลือให้ PVD บริหารต่อ
ถอนเงินทั้งหมด และบริหารเอง

กรณี เกษียณอายุ มี 4 ทางเลือก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพจาก PVD

1

สิทธิประโยชน์ PVD 
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ทางเลือกบริหารเงิน PVD
เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

จัดการเงินออม PVD ให้ด…ี ก่อนออกจากงาน

3 ส่วนนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีขึ้นอยู่กับ “เงื่อนไขตอนที่ออกจาก PVD”

ผลประโยชน์
ของเงินสะสมเงินสะสม

ผลประโยชน์
ของเงินสมทบเงินสมทบ

2

*หมายเหตุ : ถ้าแยกยื่น จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอัตราภาษี เ งินได้สุทธิ  150,000 บาทแรก
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ขั้นที่ 1 ใช้สวัสดิการใกล้ตัว ได้ประโยชน์กว่าที่คิด

• สวัสดิการ คือ ผลประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนจะไดร้ับเพ่ิมเตมิ
นอกเหนือจากเงินเดือน

• การใช้สวัสดิการได้อย่างคุ้มค่า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตได้ เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ตลอดจนการกู้ยืมเงิน

• สวัสดิการที่มนุษย์เงินเดอืนควรรู้จัก และใช้ประโยชน์ให้เป็น ได้แก่ 
ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์

• มนุษย์เงินเดอืน ก็สบายตอนแก่ได้เหมือนกัน
ถ้าใช้สวัสดิการออม PVD ในที่ท างานอย่างเต็มสิทธิ

• 3 ปัจจัยเพิ่มเงินออมใน PVD คือ เพิ่มเงินสะสมเยอะ ๆ
สร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนสูง ๆ และลงทุนนาน ๆ

• ยิ่งออมเงิน PVD เยอะ ยิ่งน าไปลดหย่อนภาษีได้มาก 
และท าให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้น

• ถ้าออกจาก PVD และไม่อยากให้เงินออมต้องเสียภาษี 
ต้องลงทุนต่อให้ครบเงื่อนไข คือ อายุครบ 55 ปี 
และมีอายุสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

Key Takeaways



เริ่ม
ท างาน

เกษียณ
อายุ

38 ปี
หรือ 456 เดือน

20 ปี
หรือ 240 เดือน

22 ปี 60 ปี 80 ปี

ระยะเวลาใช้เงินในวัยเกษียณระยะเวลาท างานหาเงิน
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รู้ ห รื อ ไ ม่ ? ค น ไ ท ย สู ง วั ย แ บ บ ไ ร้ ส ต า ง ค์

ผู้ สู งอายุ

31 .3%
ไม่มี เ งิ นออม
ไว้ ใช้หลั ง เกษียณ

และ

53%
200,000 บาท

ของผู้ มี เ งิ นออม
ก็มี เ งิ น ไม่ ถึ ง

หากต้อง ใช้ ชี วิต ไปอีก  20  ปี
จ ะมี เ งิ น ใช้ แค่  

วันละ
28 บาท
เท่ านั้ น !!

ที่มา: หนังสือเกษียณสุขอย่างไร แม้ไร้ทายาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณพร้อมหรือยั ง?... กับค าว่ า  “ความสุขทางการเงิน”
มีฐานะมั่นคง  ไม่ต้อง เป็นภาระใคร ไม่ต้องกั งวลเรื่ อง เ งินอีกต่อ ไป

อย่าปล่อยให้... ชีวิตอิสระในวันนี้  ท า ให้ ไร้อิสรภาพในอนาคต

หากวันนี้ ยั ง ใช้ จ่ าย เดือนชนเ ดือนและไ ม่ ได้วางแผนการ เงิน  
แล้วอีก  240 เดือนในบั้ นปลายชีวิต  จะท าอย่ าง ไร?

วางแผนภาษีดี 
มีเงินออมเพิ่ม

วางแผนประกันให้เหมาะ 
มีเกราะคุ้มครอง
ความเสี่ยงการเงิน

วางแผนเกษียณเร็ว
มีเงินล้านใช้ตอนแก่

ด้วยการวางแผนภาษี 
ประกัน และเกษียณ 

ขั้นที่ 2
ใช้ เงินให้ถูกทาง 



19

เงินเดือนเกิน 10,000 บาท ถึง 25,833.33* บาท = ต้องยื่นภาษี แต่ยังไม่ต้องเสียภาษี

e-Learning
วางแผนภาษี
สไตล์มนุษย์เงินออม

สามารถใช้สิทธิประโยชนต์่าง ๆ 
เพื่อลดภาษี เช่น

ค่าลดหย่อนพื้นฐาน
ค่าลดหย่อนการออมและลงทุน
ค่าลดหย่อนเพื่อบริจาคและ
การศึกษา
ค่าลดหย่อนพิเศษอื่น ๆ แต่ละปี

ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

=
เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

เงินได้แต่ละประเภท
หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากัน

เช่น เงินเดือน
หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 50%
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ค านวณภาษีง่าย ๆ… แค่ 3 ขั้นตอน ใคร ๆ ก็ท าได้

รู้อัตราภาษีและ
วิธีค านวณเงินได้

รู้ประเภทและค่าใช้จ่าย
ของเงินได้พึงประเมิน

รู้ค่าลดหย่อน
ภาษี

เงินได้พึงประเมิน
หัก ค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อน
หัก เงินบริจาค

อัตราก้าวหน้า
5 – 35% 

ของเงินได้สุทธิ

-
-
-

-

1 32

เพียงแค่รู้หลักการ คุณก็จะเสียภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าปรับอีกต่อไป

มนุษย์เงินเดือน ใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีอย่างไร
ให้คุ้มค่า*หมายเหตุ: เมื่อค านวณจาก 

เงินได้พึงประเมิน หัก ค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัวเท่านั้น
โดยสามารถศึกษารายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 
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วางแผนประหยัดภาษ…ี ให้มีเงินเพิ่ม

60,000 บาท 60,000 บาท 30,000 บาท

30,000 บาท60,000 บาท

ลดหย่อนส่วนตัว คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้

ค่าอุปการะพ่อแม่
อายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ

เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่
ของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ไม่เกิน

15,000 บาท

ค่าฝากครรภ์หรือ
คลอดบุตร ไม่เกิน

บุตร ที่เรียนอยู่
และอายุไม่เกิน 
25 ปี คนละ

บุตร ตั้งแต่คนที่ 2
เป็นต้นไป และเกิด

ปี 2561 เป็นต้นไป คนละ

60,000 บาท

25,000 บาท

และเมื่อรวมกับ
เบี้ยประกันชีวิต
ต้องไม่เกิน

100,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส ถ้าคู่สมรส
ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนไม่เกิน 

10,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพ
ของผู้มีเงินได้ ไม่เกิน

60,000 บาท

ค่าอุปการะผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ คนละ

ศึกษาและใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษี

ออมและลงทุนเพิ่ม
เพื่อลดหย่อนภาษี

ประเมินเงินได้
ทั้งปี

ค านวณเงินที่จะ
ต้องเสียภาษี

ค่าลดหย่อนพื้นฐาน

กรม
สรรพากร

2 31 4

ยิ่งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมาก เงินได้สุทธิที่น าไปค านวณภาษียิ่งลดลง ท าให้คุณเสียภาษีน้อยลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน และติดตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างสม่ าเสมอ 

ทดลองค านวณภาษีของคุณได้ที่
โปรแกรม “วางแผนประหยัดภาษี”
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จริง ๆ แล้ว... คนที่มีรายได้และต้องเสียภาษี หากวางแผนออมและลงทุน
ไปพร้อม ๆ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ก็จะเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

9,000 บาท

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

100,000 บาท

ดอกเบี้ยกู้ยืม
เพื่อที่อยู่อาศัย

เงินสะสม กบข. หรือ
กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน

500,000 บาทไม่เกิน

เงินสะสม กองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.)

13,200 บาท500,000 บาท

เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 

และไม่เกิน

ค่าลดหย่อนเพื่อการออมการลงทุน

เงินลงทุน RMF ไม่เกิน 30% ของ
เงินได้พึงประเมินทีต่้องเสียภาษี

RMF

500,000 บาทและไม่เกิน

เงินลงทุน SSF ไม่เกิน 30% ของ
เงินได้พึงประเมินทีต่้องเสียภาษี

SSF

200,000 บาทและไม่เกิน

หรือ

เงินบริจาคทั่วไป 
ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลังหักค่าใช้จ่ายและ
ค่าลดหย่อนอื่น

เงินบริจาคสนับสนนุการศึกษา การกีฬา 
การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อน

ได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

ค่าลดหย่อนเพ่ือบริจาค

คู่มือลงทุน SSF & RMF 
แฝดคู่ใหม่ใช้ลดหย่อนภาษี

เงินบริจาคพรรคการเมอืง ไม่เกิน 10,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าลดหย่อนส าหรับปี 2563 และควรติดตามค่าลดหย่อนพิเศษอื่น ๆ ในแต่ละปี เพื่อวางแผนประหยัดภาษีเพิ่ม

ไม่เกิน

ไม่เกิน ไม่เกิน

รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ 
ไม่เกิน 15% ของเงินได้
พึงประเมินทีต่อ้งเสียภาษี

200,000 บาทและไม่เกิน

หรือ



วิธีใช้โปรแกรม “วางแผนประหยัดภาษี”

เริ่มวางแผน เพ่ือประหยัดภาษี

1 2 3
รายได้ ค่าลดหย่อน ผลการค านวณ

รายได้ทั้งหมดของคุณ

คุณมีเงินได้ประเภทอื่น ๆ หรือไม่          มี            ไม่มี

ถัดไป

40 (1) เงินเดือน 40,000 480,000ต่อเดือน ต่อปี

40 (1) โบนัส 120,000 ต่อปี

หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น และค่าใช้จ่าย
ตามประเภทของเงินได้ (แบบเหมาจ่าย) 104,400 ต่อปี

เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย 495,600 ต่อปี

ค่าลดหย่อนพื้นฐาน

ค่าลดหย่อนด้านการออมการลงทุน

ค่าลดหย่อนอื่น ๆ และค่าลดหย่อน
พิเศษในแต่ละปี (ถ้ามี)

ค่าลดหย่อนเงินบริจาค

ประมวลผลกลับ

ค่าฝากครรภ์หรือคลอดบุตร 0

ประกันสุขภาพบิดามารดาของ
ผู้มีเงินได้และคู่สมรส 5,000

ผู้มีเงินได้ และ/หรือ คู่สมรส 60,000

บุตร 1 30,000คน

บุตรตั้งแต่คนที่ 2
เป็นต้นไปท่ีเกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561

0 0คน

สถานภาพสมรส คู่สมรสมีเงินได้แยกย่ืนแบบ >

บิดา และ/หรือ มารดาของผู้มีเงินได้ ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ >

ค่าดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพ ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ >

ประกันสังคม มี > 9,000

PVD / กบข. มี > 14,4003% >

ประกันสุขภาพ 7,200
ประกันชีวิต 18,000

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 0
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 0

ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน 50,000
ค่าลดหย่อนพิเศษในแต่ละปี เช่น 
SSFX / ช้อปดีมีคืน เป็นต้น

5,000

การวางแผนภาษี
จะไม่วุ่นวายอีกต่อไป
เพียงใช้โปรแกรมนี!้!

ประกันแบบบ านาญ 0

22

1

1

2

ค านวณรายได้

ใส่ค่าลดหย่อน

ดูผลการค านวณภาษี

ใน 1 ปี เรามีรายได้
จากแหล่งใดบ้าง?

แล้วค่าลดหย่อนล่ะ?!
มีเท่าไหร่ใส่ให้หมด

ประหยัดภาษีได้ 
เพียงรู้จักวางแผนลดหย่อน

3

4 วางแผนลดหย่อนภาษีเพิ่ม
ด้วยการออมและการลงทุน

เงินบริจาคพรรคการเมือง 0
เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา / กีฬา ฯลฯ 0
เงินบริจาคทั่วไป 0

2



วางแผนลดหย่อนภาษีเพ่ิมเติม

ผลการค านวณภาษี 

ภาษีที่ต้องจ่าย   7,640 บาท
รายได้ทั้งปี 600,000 บาท
รายได้สุทธิ 301,400 บาท

สิทธิลดหย่อนภาษีปัจจุบัน

ใช้สิทธิลดหย่อน
ไปแล้ว

3%
* สูงสุดตามสิทธิของเงนิออมเพือ่เกษยีณแต่ละก้อน แต่รวมทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

72,000 90,000 180,000 180,000 500,000

14,400 0 0 0 14,400

57,600 90,000 180,000 180,000 485,600

สูงสุดตามสิทธิ*

ใช้สิทธิไปแล้ว

ใช้สิทธิเพิ่มได้อีก

PVD/กบข. ประกัน
บ านาญ RMF SSF รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน

1

ใช้สิทธิลดหย่อน
ไปแล้ว

14%

ก่อนวางแผนกาษี 7,640 บาท
หลังวางแผนภาษี 4,690 บาท
ประหยัดภาษี 2,950   บาท

คิดเป็น 4.10% ของเงินลงทุนทั้งหมด

ค านวณอีกครั้งกลับ

33,600 0 12,000 12,000 57,600

48,000 0 12,000 12,000 72,000

จ านวนเงินที่จะลงทุน

จ านวนเงินที่ใช้สิทธิทั้งหมด 
(หลังวางแผน) +

PVD/กบข. ประกัน
บ านาญ RMF SSF รวมทั้งสิ้น

2

21
วางแผนภาษีดี
มีเงินออมเพิ่ม!

ลองกรอกเงินออม
ที่ต้องการใช้สิทธิ
ลดหย่อน แล้ว
โปรแกรมจะช่วย
ค านวณให้ ทันที

ประเมินฝีมือการวางแผนภาษีของคุณ
ได้ง่าย ๆ และกลับมาวางแผนได้ทุกปี 

23

3

4
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จ านวน เบี้ ยปร ะกั นชี วิตที่ เ หมาะสม ≤  10% ของราย ได้ ต่ อปี  

ซื้อประกันให้เหมาะ… สร้างเกราะคุ้มครองความเสี่ยงได้

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองการเกิดความสูญเสียทาง
ร่างกาย (บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต) 
ในกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น

2 สัญญาเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยค่าเบี้ย
ประกันจะขึ้นอยู่กับวงเงินประกัน อาชีพ อายุ เพศ 
สุขภาพ หรือโรคประจ าตัว

เลือกประกันชีวิตแบบไหน
ที่ใช่ส าหรับเรา

เลือกประกันสุขภาพอย่างไร 
ให้เหมาะกับตัวเอง

แบบตลอดชีพ
คุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
หรือจนกว่า 99 ปี 

เหมาะกับผู้เป็นเสาหลัก
ของครอบครัว

แบบบ านาญ
คุ้มครองรายได้หลัง
เกษียณ โดยจะจ่ายเงิน
เป็นงวด ๆ ตามสัญญา 
หรือจนกว่าจะเสียชีวิต

แบบชั่วระยะเวลา
เน้นความคุ้มครองชีวิต
หรือหนี้สิน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

แบบสะสมทรัพย์
เป็นการผสมระหว่าง
คุ้มครองชีวิตและการ
ออมเงิน เหมาะกับผู้ที่
ต้องการออมระยะยาว

+

321 4

4 แบบประกันพื้นฐาน

ควรท าประกันตั้งแต่อายุน้อยและยังแข็งแรงอยู่ ก่อนจะสายเกินไป 
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1
2
มี เ งิ น ใช้ จ่ าย เพื่ อด ารงชี วิต

3
4

5

ไม่ กั ง วล เรื่ อ งค่ ารักษาพยาบาล

ได้ท่ อง เที่ ย วตามที่ ต้ องการ

มีมรดก ให้ ลู กหลาน

บริ จ าค เงิ น ให้ สั งคม

แค่ค้นหา  เงิน 3 ส่วน … เกษียณสบายไม่ยาก

รู้ ห รื อ ไ ม่ ? ค น ไ ท ย  “ มี อ า ยุ ยื น ขึ้ น ”
อายุ เฉลี่ย  ที่มา : ผลส ารวจจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562

ช า ย  
77 ปี

หญิ ง  
83 ปี

“มา เตรียมเงินที่ต้อง ใช้
ครอบคลุม  5 เป้ าหมาย
เกษียณสุขกัน เถอะ”

ยิ่งวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณเร็ว ยิ่งพิชิตเงินล้านได้ไวกว่า !

เงินออมที่มีเพื่อเกษียณ
จากแหล่งต่าง ๆ

เงินที่ต้องออมเพิ่ม
ไว้ใช้ยามเกษียณ

เงินที่ต้องการใช้
ในวัยเกษียณ

เป้าหมาย: 4 ล้านบาท
PVD / กบข.

ประกัน
สังคม ประกัน

บ านาญ

อื่น ๆ
1 3

ควรประเมินจาก เป้าหมาย
และไลฟสไตล์ที่ออกแบบไว้

เงินออมส่วนที่ 2 ยิ่งมาก
แผนการออมยิ่งง่ายขึ้น

2
RMF / SSF

ถ้าเงินขาด... ต้องเร่ง
ออมและลงทุนสม่ าเสมอ

วางแผนเกษียณอย่างไร
ให้มีเงินใช้ไปทั้งชาติ

โปรแกรมค านวณ 
“ออมเท่าไหร่ พอใช้เกษียณ”
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เช็คลิสต์เตรียมเงินให้พร้อม… ก่อนวัยใกล้เกษียณ

เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมที่อยู่อาศัย ที่ส าคัญ เตรียมเงินไว้ใช้ให้เพียงพอ!

ตรวจสอบสถานะการเงิน 
เกษียณสบายจริงหรือ?

ประมาณการค่าใช้จ่าย
หลังเกษียณ ต้องใช้เท่าไหร่?

ส ารวจรายได้หลังเกษียณ
มาจากทางไหนบ้าง?

ประเมินสถานะการเงินขั้นต้น
“ดีเยี่ยม” หรือ “น่าเป็นห่วง”?

มีมูลค่าสินทรัพย์ เท่าไหร่?

มีหนี้สินคงเหลือ เท่าไหร่?

วางแผนใช้สินทรัพย์ที่มี 
ไปปลดหนี้ให้หมด
ก่อนเกษียณได้หรือไม่?

สิ่ ง ท่ี ค ว ร รู้

ค่าใช้จ่ายที่จะลดลง หรือต้อง
เตรียมเพิ่มขึ้น มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายรวม เพียงพอกับ
การใช้ชีวิตที่ต้องการหรือไม่?

จดรับ-จ่าย และลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ าเป็นลงอีกได้หรือไม่?

ส่ิ ง ท่ี ค ว ร รู้

รับแบบเงินก้อนใหญ่ และจะ
ถอนใช้ต่อเดือน เท่าไหร่? เช่น 
เงินชดเชยฯ เงินบ าเหน็จ ฯลฯ

รับแบบรายได้ประจ า เท่าไหร่?
เช่น เงินบ านาญประกันสังคม 
อาชีพเสริม ฯลฯ

จะแบ่งเงินก้อน เท่าไหร่?
ที่เป็นเงินเย็น* ไปลงทุน
ให้ชนะเงินเฟ้อหลังเกษียณ

สิ่ ง ท่ี ค ว ร รู้

*หมายเหตุ: เงินเย็น คือ เงินส่วนที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องน าไปใชภ้ายใน 1 ปี และสามารถน าไปออมหรือลงทุนเพื่อสร้างดอกผลงอกเงยได้

รายได้ เทียบกับ ค่าใช้จ่าย
เพียงพอใช้แต่ละเดือนหรือไม่?

ถ้า “ไม่พอ” ต้องวางแผน

• ลดค่าใช้จ่าย 

• เพิ่มรายได้ เช่น หากิจกรรม
ที่ท าแล้วได้เงิน ฯลฯ

• ลงทุนหลังเกษียณ 
เพื่อยืดเวลาในการใช้เงินออม
ก้อนสุดท้ายให้หมดช้าที่สุด

สิ่ ง ท่ี ค ว ร รู้
43

1 2

บริหารค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน
อย่างไร ให้เกษียณสุข

ถอนเงินหลังเกษยีณแบบไหน 
มีใช้ไปตลอด
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ขั้นที่ 2 ใช้เงินให้ถูกทาง ด้วยการวางแผนภาษี ประกัน และเกษียณ

• ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่ เพื่อลดภาระภาษีที่ต้องจ่าย

• พร้อมรับความเสี่ยงในชีวิต ด้วยการท าประกันชีวิต 
และประกันภัย ตามความเหมาะสม 

• ยิ่งเริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณช้า ยิ่งต้องออมเงินมากขึ้น

• ออมเพื่อเกษียณตั้งแต่เริ่มท างาน เพิ่มเงินออมตาม
รายได้ที่เพิ่มขึ้น ลงทุนสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น 
เกษียณสบายแน่นอน!

• มาเตรียมเงินให้เพียงพอกับ 5 เป้าหมายเกษียณสุข: 
ค่ากินอยู่ ค่ารักษาสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเพื่อความสุข 
เงินมรดกให้ลูกหลาน และเงินบริจาคให้สังคม

• วัยใกล้เกษียณ เตรียมลดค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน 
และศึกษาทางเลือกลงทุนหลังเกษียณ

• วางแผนลงทุนหลังเกษียณ เพื่อหาดอกผลเพ่ิมเติม 
จะสามารถช่วย “ยืดเวลา” ในการใช้เงินก้อนออกไปได้

Key Takeaways
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การลงทุน… ทางลัดสู่ความมั่งคั่ง
เพียงแค่จัดสรรเงินออมไปลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเลือกให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ 

ถ้ำเก็บเงินเดือนละ 1,000 บำท ต้องเก็บก่ีปีถึงจะมีเงินล้ำน

เงินฝาก 1.65%

ตราสารหนี้ 5.12%

หุ้น 6.96% 27 ปี 7 เดือน

ค านวณผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2563
• อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจ า 1 ปี (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่)
• อัตราผลตอบแทนจากดัชนีพันธบัตรรฐับาล (Government Bond Index)
• อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวม (SET TRI)

เห็นมั้ยว่า... การลงทุนช่วยให้คุณสานฝัน
มีเงินล้านได้เร็วกว่า!

3 พลังมหัศจรรย์ สร้างเงินออมก้อนโต

เงินต้น   ยิ่งเยอะยิ่งดี ระยะเวลา ยิ่งนานยิ่งดี อัตราผลตอบแทน   ยิ่งมากยิ่งดี

21 3

32 ปี 6 เดือน

52 ปี 6 เดือน

3 พลังมหัศจรรย์ 
เพิ่มค่าเงินออมก้อนโต

How to... เก็บเงินล้านแรก
ด้วยการลงทุน

ความมั่งคั่งจะทวีคูณ

ขั้นที่ 3
ใช้ เงินท างาน
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ลงทุนสไตล์มือใหม่ให้ได้ผลตอบแทนดี…
รู้จักตัวเอง รู้ทางเลือกลงทุน รู้จังหวะลงทุน

1 2

มี เงินต้นที่จะลงทุนเท่าใด
ควรเป็น “เงินเย็น” ที่หัก
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในอนาคตไปแล้ว

45

รู้จักตัวเอง

1

เพื่อค้นหาทางเลือกลงทุนและ
สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกบั
เป้าหมายของคุณมากที่สุด

อยากลงทุนเพื่ออะไร
เก็บไว้ใช้วัยเกษียณ
ลดหย่อนภาษี
ท าก าไร
เอาชนะเงินเฟ้อ

บรรลุ เป้าหมายเมื่อใด
ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
ระยะกลาง (1 - 5 ปี)
ระยะยาว (ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)

ต้องการผลตอบแทนเท่าใด
1% - 2%
3% - 5%
6% - 10%

รับความเสี่ยงได้แค่ ไหน
ต่ า
ปานกลาง
สูง

e-Learning
ครบเครื่อง
เรื่องลงทุน

โปรแกรมทดสอบ
“วางแผนลงทุนเพื่ออนาคต” 

มือใหม่เริ่มลงทุน
อย่างไรดี?

3
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Dollar Cost Averaging (DCA) เป็นการทยอย “ซื้อหลักทรัพย์ด้วยจ านวนเงินที่
เท่า ๆ กันทุกงวด” ท าให้ได้ราคาต้นทุนถัวเฉลี่ย และมีโอกาสรับผลตอบแทนดีในระยะยาว 

ความเสี่ยงและผลตอบแทน2
รู้ทางเลือกลงทุน
ควรศึกษาให้เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง เพื่อกระจายเงินไป
ลงทุนได้อย่างเหมาะสม

3
รู้จังหวะลงทุน

เพื่อเลือกวิธีการลงทุน
ให้เหมาะกับคุณ

คุณสมบัติ ควำมเส่ียงและผลตอบแทน   ข้อดีและข้อเสียข้ อ ค ว ร รู้   

ต่ า สูง

เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น อนุพันธ์

มีโอกาสท าก าไร
ทั้งขาขึ้นและขาลง

มีความเสี่ยงน้อย
ผลตอบแทนสม่ าเสมอ

เป็นเจ้าของกิจการ
โดยไม่ต้องนับหนึ่ง

มั่นคง
เงินต้นไม่สูญ

กองทุนรวม
เงินลงทุนเติบโต บริหารโดยมืออาชีพ มีนโยบายลงทุนหลากหลาย

ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง

ทยอยลงทุน
สม่ าเสมอ
แบบ DCA

ลงทุนเงินก้อน
ครั้งเดียว แบบ
Market Timing

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
และภาวะเศรษฐกิจได้ดี 
มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์
ทางเทคนิค
มีเงินก้อนและรอคอยเวลา
ที่เหมาะสมในการลงทุนได้

เหมาะกับคนที่... เหมาะกับคนที.่..

มีวินัยในการลงทุน
มีเงินเริ่มต้นลงทุนไม่มาก
ไม่มีเวลาในการติดตาม
ข่าวสารการลงทุน

นานาสาระต้องรู้
ก่อนลงทุนแบบ DCA

ลงทุนแบบ Market Timing 
ต่างจาก DCA อย่างไร?

How to ออมหุ้น / กองทุนรวม
แบบสม่ าเสมอ

21
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e-Learning
วางแผนลงทุนสม่ าเสมอ
ด้วยหุ้นและกองทุนรวม

ออมก่อนรวยกว่า… แค่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายเป็นเงินลงทุน

เปิดบัญชีลงทุนสม่ าเสมอแบบ DCA ง่ายนิดเดียว

ถ้าผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน 5.35% ต่อปี

500 
บาท/สัปดาห์

เงินลงทุนเงินช้อปปิ้ง
133,546

306,847
823,581

5 ปี 10 ปี 20 ปี

267,091
613,694

1,647,162





2,000 
บาท/เดือน

ลดช้อปปิ้ง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

1,000 
บาท/สัปดาห์

เงินลงทุนเงินปาร์ตี้ 

4,000 
บาท/เดือน

ลดปาร์ตี้ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

สัดส่วนของพอร์ตลงทุน: เงินฝาก 20% / ตราสารหนี้ 30% / หุ้น 50%

ช่วยให้อนาคตทางการเงินสดใส มีเงินเป็นแสน เป็นล้าน ได้ไม่ยาก !!

เงินลงทุนข้ันต่ า : หุ้น 1,000 บาท / กองทุนรวม 500 บาท*

เลือกเปิดบัญชีกับ
บล. / บลจ. / บลน.

• ส าเนาบัตรประชาชน
• ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

เลือกหุ้นหรือกองทุนรวม 
ที่ต้องการลงทุน

สั่งซื้อแบบ DCA
โดยก าหนด จ านวนเงิน

วันที่ ระยะเวลา และความถี่
ที่คุณต้องการ

31 2

* หมายเหตุ: จ่านวนเงินขั้นต่่าในการลงทุน ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของแต่ละ บล. / บลจ. / บลน.



เปิดบัญชีลงทุน
กองทุนรวม

หมายเหตุ: ค่านวณผลตอบแทนแบบทบตน้ทกุส้ินปี อ้างอิงผลตอบแทนแบบอัตราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ปี 2553 – 2563

เปิดบัญชี
ลงทุนหุ้น 
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ภาวะที่ราคาสินค้า
และบริการเพิ่มสูงขึ้น 

ซื้อสลากออมทรัพย์
ฝากเงิน แถมลุ้นโชค
ได้รับดอกเบี้ยเมื่อถือครบ
อายุสลาก

เงินเฟ้อ...กัดกินค่าเงิน
ซื้อของเท่าเดิม ต้องใช้เงินมากขึ้น““ ””

หลักการลงทุนหลังเกษียณ

รู้หรือไม่?

?? บาท

20 ปีข้างหน้า

35 บาท

ปีนี้

20 บาท

20 ปีที่แล้ว เงินเฟ้อ

ให้ได้ผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงกว่าเงินเฟ้อ

ลงทุนในทางเลือก
หลากหลายประเภท

รู้จัก เ ลือกลงทุน กระจำยควำมเส่ียง

1

2
4

5

3
ฝากเงินกับธนาคาร
ปลอดภัย เงินต้นไม่สูญ 
เบิกถอนมาใช้สะดวก

ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้
มีสิทธิเป็นเจ้าหนี้ รอรับ
ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน 

ลงทุนในกองทุนรวม
เงินเติบโตผ่านมืออาชีพ และ
มีนโยบายให้เลือกหลากหลาย

ลงทุนในหุ้น
มีสิทธิเป็นเจ้าของ ความเสี่ยงสูง
แต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง 

ลงทุนสไตล์วัยเก๋าให้ชนะเงินเฟ้อ… สบายใจหลังเกษียณ 

5 ทางเลือกลงทุนส าหรับวัยเกษียณ

วางแผนการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเงินพอใช้จนถึงบั้นปลายชีวิต

ลงทุนทางเลือกไหน 
สบายใจวัยเกษียณ

จัดพอร์ตลงทุนอย่างไร
ถูกใจวัยเกษียณ
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Key Takeaways

ขั้นที่ 3 ใช้เงินให้ท างาน ความมั่งคั่งจะทวีคูณ

• การลงทุน คือ ทางลัดสู่ความมั่งคั่ง เพราะเพียงแค่ลงทุนถูกที่ 
ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนเพิ่ม

• แค่ออมเดือนละ “หนึ่งพันบาท” เงินก็งอกงามกลายเป็น “หนึ่งล้านบาท” ได้!
เพราะยิ่งลงทุน “นาน” เงินออมยิ่ง “เพิ่ม” จากพลังดอกเบี้ยทบต้น

• อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว เพราะถ้าบังเอิญโชคร้าย
ตระกร้าตก และไข่แตกหมด จะอดกิน เงินลงทุนก็เช่นกัน

• กองทุนรวม ตอบโจทย์นักลงทุนมอืใหม่: 
นโยบายลงทุนหลากหลาย มีมืออาชีพบริหาร กระจายลงทุน 
และใช้เงินลงทุนนอ้ย แถมยังซื้อง่ายขายคล่อง

• ลงทุนไม่มาก แต่รวยได้ไม่ยาก ด้วยการลงทุนสม่ าเสมอ
แบบถัวเฉล่ียต้นทุน (DCA) ทางที่ดีควรเลือกหักบัญชีลงทุนอัตโนมัติ
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สนับสนุนสื่อความรู้
เพื่อเผยแพร่ในองค์กร

สร้างพี่เลี้ยงการเงิน
เผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นแก่พนักงานในองค์กร

ส่งเสริมความรู้
ด้านวางแผนการเงินการลงทุน 

แก่พนักงานในองค์กร

เสริมสร้างความรู้
ผ่านบูธกิจกรรม
แก่พนักงานในองค์กร

1

หลักสูตร
Train
The Trainers:

(1) คุณกัญธรส โล่ห์สกุล 0-2009-9813 (2) คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง  0-2009-9815
e-mail: InvestorEducationActivityUnit@set.or.th

ผู้ ปร ะสานงาน

• เรียนรู้ เครื่องมือบริหาร
จัดการเงิน และกระบวนการ
วางแผนการเงินการลงทุน 
(Online & Offline)

• เรียนรู้ เทคนิคการเป็นพี่ เลี้ยง
การเงิน เพื่อถ่ายทอดและ
ให้ค าปรึกษาด้านวางแผน
ใช้จ่ายเงินและบริหารหนี้สิน
แก่พนักงานในองค์กร

หลักสูตรให้ความรู้  เช่น
• วางแผนการเงินตามช่วงวัย
• วางแผนเกษียณ
• วางแผนลงทุนใน PVD หรือ
ลงทุนกองทุนรวมสม่ าเสมอ

สนับสนุนการออกบูธ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และบริการเกี่ยวกับ
การวางแผนการเงิน
จากผู้ เชี่ยวชาญ 
โดยองค์กรร่วมก าหนด
รูปแบบกิจกรรม
ตามความเหมาะสม

• Books & Leaflets
• Motion Graphics
• Infographics
• VDO Clips
• Radio Spots

หลักสูตร 
In-house
Training:

ตัวแทนองค์กร 
สามารถสมัครเขา้รว่ม

โครงการฯ ได้ที่น่ี

Happy Money

2
3

ใช้สวัสดิการใกล้ตัว ได้ประโยชน์กว่าที่คิด

ใช้เงินให้ถูกทาง ด้วยการวางแผนภาษ ีประกัน และเกษียณ

ใช้เงินท างาน ความมั่งคั่งจะทวีคูณ 

1

Happy Money @ Workplace

www.set.or.th/happymoney
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e-Learning 
เรียนฟรี ได้ทุกที่  
ทุกเวลา



ตัวช่วยบริหารจัดการเงิน 
สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายชีวิต 

www.set.or.th/happymoney

ดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้

Happy Money App

คู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชัน

รู้ฐานะว่า 
“รวย” หรือ “จน”

บันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน
ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละช่วงเวลา

รู้นิสัยใช้จ่าย

ติดตามพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน 

วางแผนลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง

รู้สุขภาพการเงิน
“ฟิต” หรือ “ฟุบ”

วิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็ง
และจุดอ่อนทางการเงิน พร้อมรับ
ค าแนะน าเพื่อวางแผนด้านต่าง ๆ 
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