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 การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน
เพื่อใช้ในยามแก่ตัวเมื่อเราเกษียณแล้ว

เป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกคนควรคิดวางแผน
ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะระยะเวลา 
การเก็บออมและได้รับผลประโยชน ์

จากการออมเงินจะยิ่งมีมากขึ้น  
การเตรียมเงินไว้ใช้ยามแก ่
ไม่ใช่เรื่องที่อีกสิบปีค่อยคิด 

หรือเป็นเรื่องไกลตัวเลย

เงินออมหลังเกษียณ
จ�าเป็นส�าหรับอะไร

ค่าใช้จ่าย 
เพื่อสร้างความสุข

เล็กๆ น้อยๆ 
 ให้กับชีวิต

ค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับ 

การรักษา 
พยาบาล

ค่าใช้จ่าย 
ชีวิตประจ�าวัน

ตลอดชีวิต 
วัยเกษียณ

เงินออมเพื่อ
วัยเกษียณ

ลองคิดทบทวนดูสิว่าตอนนี้คุณมีเงินเก็บอยู่เท่าไร แล้วเมื่อตอนคุณอายุ 60 ปี 
คุณคิดว่าจะมีเงินออมส�าหรับใช้ในชีวิตบั้นปลายเท่าไร เพียงพอหรือไม่...

ส�าหรับบางคนอาจถงึเวลาทีต้่องออมเงนิเพ่ือวัยเกษียณแล้ว
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อยากออมเงิน
เพื่อวัยเกษียณ
เริ่มต้นอย่างไร

ก�ำหนดอำยุเกษียณ เพื่อจะได้
รู ้ว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวและ
เตรียมเงินอีกนานเท่าไหร่

ประมำณช่วงเวลำที่จะใช้ชีวิต
หลังเกษียณ เช่น 20 ปี เพื่อให้
รู้ว่าเราจะต้องใช้เงินหลังเกษียณ 
อกีกีปี่ โดยอาจประเมนิจากคนใน 
ครอบครัวว่าส่วนใหญ่มีชีวิตถึง 
อายเุท่าไรประกอบกบัข้อมลูสขุภาพ 
ร่างกายของตัวเอง

ประมำณค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณ 
จากไลฟ์สไตล์ และต้องไม่ลืม
ค�านึงเร่ืองเงินเฟ้อ โดยประมาณ
เป็นรายเดือน แล้วค�านวณเป็นป ี
จากนั้นค�านวณตามช่วงอายุหลัง
เกษียณ

อนาคตการเงินวัยเกษียณ 
ต้องค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้
ระยะเวลำของช่วงชวีติ คอืสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่าเราควรจะต้อง
มีเงินออมไว้ใช้จ่ายอีกกี่ปีหลังเกษียณ 

อตัรำเงนิเฟ้อ ทีค่าดว่าน่าจะเป็นไปในช่วงเวลาของการเกษียณ
อายุ เร่ืองนี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และเป็น 
สิ่งที่ท�าให้เงินออมมีค่าด้อยลงตามค่าเงินเฟ้อที่สูง

ไลฟ์สไตล์ ปกตมิกัต้องการเงนิประมาณ 70% ของรายจ่าย
ปัจจุบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซ่ึงจ�านวน 
เงินนี้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต การใช้จ่าย 
ปัญหาสขุภาพ หรอืภาระอืน่ๆ ตามแต่ละบคุคล

สุขภำพ ปัญหาการเจ็บป่วยจะมีผลกับเงินออมแน่นอน

ประมำณกำรรำยได้หลงัเกษยีณ 
เช่น เงนิบ�าเหนจ็บ�านาญ เงนิกองทนุ
ส�ารองเลี้ ยงชีพ เงินกองทุน
ประกันสังคม ประกันชีวิต ฯลฯ

วำงแผนกำรออมในปัจจุบัน  
จากประมาณการค่าใช้จ่ายและ
รายได้หลงัเกษยีณ เราก็จะรูว่้าต้อง
เก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไร จึงสามารถ 
วางแผนการออมได้
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วัยเกษียณ
แผนการออมเงิน

 เราสามารถเก็บหอมรอมริบให้ได้จ�านวน
เงินที่คาดว่าจะเพียงพอส�าหรับใช้จ่ายใน
วัยเกษียณ หรือน�าเงินออมไปลงทุนแล้วน�า
ดอกเบ้ียปันผลมาใช้จ่ายยามเกษียณ ลอง
พิจารณาจาก 2 แนวคิดนี้

แนวคิดที่ 1 : น�ำเงินออมมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ

เงินที่ควรมีก่อนเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
หลังเกษียณ x 12 เดือน X จ�านวนปีท่ีคาดว่า 
จะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ

• ยกตัวอย่ำงเช่น
เราคาดว่าเงินที่ใช้ในวัยเกษียณต่อเดือนคือ 20,000 บาท 
และคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี  
และคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 80 ปี 
เงินที่ควรมีก่อนวัยเกษียณ = (20000 x 12 เดือน) x 20 ปี
             = 4,800,000 บาท

*เงนิจ�ำนวนนีย้งัไม่รวมค่ำรกัษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำย
ฉุกเฉินอื่นๆ ซึ่งจ�ำเป็นต้องออมเงินไว้อีกส่วนหนึ่ง

*เงินจ�ำนวนนีย้งัไม่รวมค่ำรกัษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำย
ฉุกเฉินอื่นๆ ซึ่งจ�ำเป็นต้องออมเงินไว้อีกส่วนหนึ่ง

แนวคิดที่ 2 : น�ำดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ

เงินที่ควรมีก่อนวัยเกษียณ 
 = ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 เดือน  

ประมาณการอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงิน
ลงทุนต่อปีในช่วงหลังเกษียณ (% ต่อปี)

• ยกตัวอย่ำงเช่น 
เราคาดว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของเงนิออมและเงนิลงทุน
ต่อปีในช่วงหลังเกษียณอยู่ที่ 6% ต่อปี

เงินที่ควรมีก่อนวัยเกษียณ = (20,000 x 12 เดือน)
     
     6%
                       =  4,000,000 บาท

วิธีคิด

วิธีคิด

จากนั้นเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ตั้งเป้าหมายการออมในแต่ละเดือน
แนะน�าว่าให้ออมเงินในรูปแบบท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต�่า 
(เช่น ฝากออมทรัยย์ ฝากประจ�า ซื้อสลากออมทรัพย์ ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 4 ของรายได้ และ
 • แบ่งเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อวัยเกษียณอย่างน้อย 1 บัญชี
 • ออมเงินเพื่อวัยเกษียณทุกเดือนอย่างน้อย 10% ของรายได้

ออมแบบไหนด ีให้พิจำรณำจำกปัจจัยเหล่ำนี้

1. ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล เพราะยิ่งผลตอบแทนสูง เงินออมก็ยิ่งงอกเงย
2. อัตรำเงินเฟ้อ เพราะเงินเฟ้อท�าให้เงินมีมูลค่าลดลง ดังนั้นดอกเบ้ีย 
 เงินฝากที่ได้รับจึงยังไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริง ต้องหักผลกระทบ 
     จากเงินเฟ้อออกก่อน

3.  ระยะเวลำในกำรออม เพราะการออมมีผลตอบแทน ยิ่งออมเงินเร็ว 
 ก็ยิ่งมีระยะเวลาให้เงินงอกเงย
4.  สภำพคล่องทำงกำรเงิน เพราะผลิตภัณฑ์เพื่อการออมแต่ละประเภท 
 มีสภาพคล่องที่ต่างกัน ต้องค�านึงถึงรูปแบบการใช้จ่ายของตัวเราและ 
 ความจ�าเป็นทางการเงิน อย่าให้เกิดการขาดสภาพคล่อง
5.  อัตรำค่ำธรรมเนียมและข้อก�าหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เพื่อการออม  
 ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจ
6.  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินฝากจะ 
 ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แต่มีผลตอบแทนบางประเภทที่ได้รับการ 
 ยกเว้นภาษี เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้น 
 ระยะยาว (LTF)
7.  กำรคุ้มครองเงินฝำก ควรศึกษาว่าผลิตภัณฑ์การออมนั้นมีการ 
 คุ้มครองเงินฝากหรือไม่

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง = อัตรำดอกเบี้ยในรูปตัวเงินที่ได้รับ – อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป

วางแผนรายรับต่อเดือนและแหล่งที่มาของรายรับ
ต้องเตรียมวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะมีรายรับจากช่องทางใดเมื่อถึง 
วัยเกษียณ เช่น
 • ข้าราชการ ได้รับบ�าเหน็จหรือบ�านาญ และเงินจากกองทุน 
       บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)
 • พนักงานบริษัทเอกชน ได้รับเงินทุนส�ารองเล้ียงชีพ และกองทุน 
       ประกันสังคม
 • รายรับจากผลตอบแทนของการน�าเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
      รายรับจากการประกอบอาชีพเสริม

ประมาณการรายจ่ายต่อเดือน
 เริ่มบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนตั้งแต่วันนี้ จะช่วยวิเคราะห์ได้
ว่าปัจจบุนัเรามค่ีาใช้จ่ายอะไรบ้าง แล้วในวัยเกษยีณค่าใช้จ่ายเหล่านัน้จะ
ลดลงหรอืหมดไปหรอืไม่ แต่ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายต่อเดอืนในวยัเกษยีณ
จะลดลงประมาณ 70-80%

การลงทุนและผลตอบแทน
 แบ่งเงินออมบางส่วนไปลงทุนเพ่ือ 
ให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นในความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ โดยควรศึกษาข้อมูลก่อน 
การตัดสินใจและต้องรู ้ว่าวัตถุประสงค์ 
ในการลงทุนคืออะไร อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวงัเป็นอย่างไร ยอมรบัความเสีย่งได้
มากน้อยแค่ไหน

วางแผนหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน
 วางแผนเรื่องสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ
ไว้เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในวันที่คุณเจ็บป่วย เช่น 
การท�าประกันสุขภาพ

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
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ช่วยสร้ำงวินัยกำรลงทุน
 กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ คือ กองทุนรวมประเภทที่ส่งเสริมให้เกิด
การออมเงินในระยะยาวไว้ส�าหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ เหมาะส�าหรับ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ต้องการจะออมเงินให้เพิ่มพูนมากขึ้น โดย 
จะได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางด้านภาษ ีแต่ไม่มเีงนิปันผล และเมือ่ถึงวยัเกษยีณ
จะได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนคืนทั้งหมด โดยผลตอบแทนที่ได้รับ 
ในแต่ละปีจะทบขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้เงินออมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เงื่อนไข
• ต้องซือ้หน่วยลงทนุ RMF ไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือไม่น้อย
กว่า 5,000 บาท (แล้วแต่ว่าจ�านวนใดจะต�า่กว่า) และลงทนุสูงสดุไม่เกนิ 15% 
ของเงินได้ในแต่ละปี โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการแล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
• ต้องซื้อหน่วยลงทุน RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
• ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน (ยกเว้นกรณีไม่มี 
เงินได้ในปีภาษีนั้นก็ไม่ต้องลงทุน)

สิทธิประโยชน์ส�ำคัญ
1. สามารถน�ามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ 
 ในแต่ละปีภาษีนั้น โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
 หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการแล้วไม่เกิน 500,000 บาท
2.  เงนิทีไ่ด้รบัจากการไถ่ถอนการลงทนุเมือ่ครบก�าหนดได้รบัการยกเว้นภาษี
3.  ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของ RMF ไม่ต้องเสียภาษี และผู้ลงทุน 
 จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

การท�าประกันชีวิต

 แม้ว่าผลตอบแทนของการท�าประกนัชีวิตประเภทนี้ 
จะไม่มากนัก แต่มีข้อดีคือสร้างวินัยทางการออมเงิน 
ให้เรา มทีางเลอืกหลากหลายรปูแบบ มคีวามคุม้ครอง 
กรณีเสียชีวิต และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

แบบสะสมทรัพย์

ยังไม่คิดถึงการวางแผนการออมเงิน
เพื่ออนาคต

การหวังพ่ึงเงินบ�านาญ เงินส�ารอง
เลี้ยงชีพ หรือเงินทดแทนอื่นๆ เพียง
อย่างเดียว เพราะส่วนใหญ่เมื่อถึง
เวลาจริงๆ เงินจ�านวนนั้นไม่เพียงพอ
ส�าหรับการด�ารงชีวิต

ลังเลที่จะเก็บออม ควรคิดเสมอว่า 
ยิง่ออมเรว็ ยิง่ได้ผลตอบแทนมากขึน้ 

อย่าใช้สินทรัพย์ลงทุนสะเปะสะปะ 
ควรจัดกลุ ่มสินทรัพย ์ลงทุนให ้ด ี
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเงนิท่ีต้องการ

อย่าละเลยความส�าคัญของอัตรา
เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นศัตรูที่น่ากลัวของผู้ที่
มีรายได้คงที่ เช่น ผู้เกษียณอายุ

ที่ไม่ควรเกิดขึ้น

5 สิ่ง
ผิดพลาด

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund-RMF) 



จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
SOOK PUBLISHING

เรียบเรียงข้อมูลบำงส่วนจำก 
• หนังสือ Aging Happily พร้อมสุขก่อน
เกษียณ โดย SOOK Publishing 
• วางแผนเกษยีณ และ RMF คอือะไร โดย
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“http://www.set.or.th”www.set.or.th

สามารถสืบค้นข้อมูลและหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ห้องสร้างปัญญา 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
หรอืดาวน์โหลดได้ทีแ่อปพลเิคชนั SOOK Library และ resource.thaihealth.or.th 
โทร. 02-343-1500 กด 3


