
สุขใจกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ (Provident Fund: PVD) 
 สวัสดีครับ/คะ  สุขใจกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ ก่อนอ่ืนขอทักทายด้วยประโยค
น้ีก่อน “เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ให้คิดถึงอนาคตเสียก่อน ว่ามีเงินเพียงพอหรือไม่” เห็นหัวข้อแล้ว
หลายท่านคงเร่ิมคิดว่า แล้วเราจะต้องมี “เงินเท่าไร” เพ่ือให้เกษียณได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระแก่
ลูกหลาน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เช่น ไปพักผ่อน ไปท่องเท่ียวตามสถานที่ที่อยากไป การดํารงชีวิตใน
แบบที่ฝันไว้ หรือการดูแลสุขภาพของตัวท่านเอง บางท่านอาจคิดว่าแล้วถ้าเราไม่มีรายได้หรือเงินเดือนจากงาน
ประจํา จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายหลังเกษียณ แล้วจะมีทางเลือกในการออมเงินในปัจจุบันอย่างไรที่จะสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีความมั่นคง เพ่ือให้เงินสะสมของท่านงอกเงยในจํานวนที่มากเพียงพอต่อ
รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณ   

ดังน้ัน การวางแผนการออมต้ังแต่วันน้ีจึงเป็นสิ่งสําคัญ รวมทั้ง การพิจารณาว่าประเภทหรือช่องทาง  
การลงทุนไหนที่สามารถสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ท่านต้ังไว้ ผู้เขียนจึงอยากให้ท่านลองพิจารณา
ตัวอย่างประเภทการลงทุนที่คนส่วนใหญ่นิยมลงทุน  โดยสมมติว่าปัจจุบันท่านอายุ 25 ปี เกษียณอายุ 60 ปี 
เงินเดือน 15,000 บาท ออมเดือนละ 5% จนครบอายุ 60 ปี จะมีเงินลงทุนและผลตอบแทนก่อนเกษียณสะสม
จากฐานที่ปรับเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละปี  ทั้งน้ี เพ่ือให้ง่ายต่อการคํานวณ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างง่ายๆ เป็นการออม
คงที่ที่ 750 บาทต่อเดือน รวม 420 เดือน คิดเป็นเงินลงทุน (เงินต้น) จํานวน 315,000 บาท  ซึ่งมีช่องทางการ
ลงทุน 3 ช่องทาง คือฝากออมทรัพย์ธรรมดา  ออมผ่านกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนปีละ 5% และออมผ่าน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ให้ผลตอบแทนปีละ 5%  

 
 
 
 

 
 

       รวมเงินสมทบและผลประโยชน์จากนายจ้าง  
ที่มา : https://www.finnomena.com/fiftytwohurtz/provident-fund/ 

จากตารางข้างต้น ผลประโยชน์ที่ชัดเจนของการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งสมาชิกผู้ลงทุน
ได้รับควบคู่กับการใส่เงินตัวเองเข้าไปในกองทุนก็คือ เงินสมทบจากนายจ้าง ซึ่งมีสถานะเสมือนเงินลงทุนของ
สมาชิกเองที่สมาชิกยังสามารถได้ดอกผลจากเงินก้อนน้ีด้วย (หากไม่มีการผิดเง่ือนไขของกองทุน) จึงเป็น
เหตุผลว่า ทําไมภายใต้วงเงินลงทุนและอัตราผลตอบแทนที่เท่ากันของผู้ลงทุนหรือสมาชิกเอง(เปรียบเทียบ
กรณีออมผ่านกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาลงทุนในอายุ 60 ปีเท่ากัน  พบว่า
เงินต้นรวมผลประโยชน์ที่ได้ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีจํานวนสูงที่สุด  ผู้เขียนจึงใคร่ขอเน้นยํ้าความสําคัญ
ของการออมเงินผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนที่
นาย จ้างและลูกจ้ างร่ วมกันจัด ต้ั งขึ้ น ด้วยความสมัครใจ  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ หรือ
เมื่อลาออกจากงาน หรือเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัว 
กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  โดยกองทุนดังกล่าวมาจากเงินที่ลูกจ้างหรือ
สมาชิก ได้หักเงินส่วนหน่ึงของค่าจ้าง เรียกกันว่า “เงินสะสม” ซึ่ง
กฎหมายกําหนดให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 2 ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของ
เงินค่าจ้าง และเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่าย



ค่าจ้างหรือเงินเดือน อีกส่วนหน่ึงเรียกว่า “เงินสมทบ” ตามเง่ือนไขและอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน
ของแต่ละนายจ้าง ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 2 ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้างหรือเงินเดือน เงินสะสม
และเงินสมทบที่อยู่ในกองทุนน้ัน จะมีมืออาชีพที่เรียกว่า “บริษัทจัดการ” หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน”(บลจ.) นําเงินในกองทุนไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพ่ือสร้างผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการลงทุนให้งอกเงย อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินปันผลให้สมาชิก แต่จะมีการนําเงิน
ทั้งหมดไปลงทุนต่อ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนจากฐานเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้น เพ่ือเก็บไว้รอจ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการนําเงินก้อนน้ีไปลงทุน เรียกว่า “ผลประโยชน์รวม” ซึ่งเกิดจาก
เงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบของนายจ้าง 
 

การวางแผนการเงินเป็นก้าวแรกแห่งความสําเร็จ 
บทความน้ี จึงอยากชวนทุกคนมาต้ังเป้าหมายการออมเพ่ือให้เราสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ โดยไม่

เป็นภาระกับครอบครัว  โดยผู้เขียนลองต้ังคําถามว่า ทําอย่างไรจึงจะมีเงินออมไว้ใช้จ่ายแบบพอเพียง และเงิน
ออมหรือเงินเก็บที่เราได้รับหลังเกษียณควรอยู่ที่เท่าใด  สมมติว่าเราจะมีอายุหลังเกษียณอีก 20 ปี และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องใช้ต่อเดือน สมมติว่าเรามีค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จําเป็นประมาณ 10,000 บาท
ต่อเดือน หรือปีละ 0.12 ล้านบาท เงินก้อนที่พึงมี ณ วันเกษียณ ต้องมีไม่ตํ่ากว่า 2.40 ล้านบาท  และหากเรา
ต้องการอยู่แบบสบาย หรือมีสภาวะกินดีอยู่ดี  เราจะต้องมีเงินเก็บ จํานวน 4.80 ล้าน หรือ 9.60 ล้านบาท 
ตามลําดับ (ตามตัวอย่างตารางในภาพ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน แต่ละท่านคงเริ่มเห็นภาพในอนาคตแล้วว่า ต้องการความเป็นอยู่อย่างไรในวัยเกษียณ เพ่ือที่จะ
สามารถวางแผนทางการเงินหรือการออมได้อย่างมั่นใจ และไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้  สําหรับผู้อ่านที่สนใจ 
สามารถเข้าไปทดลองคํานวณเงินก้อนพึงมี ณ วันเกษียณใน “โปรแกรมคํานวณความเพียงพอของเงินออมเพ่ือ
เกษียณผ่าน PVD” บนเว็บไซต์  https://www.retirement-checkup.com/  
 

เคล็ดลับคือ เลือกนโยบายการลงทุนท่ีดีภายใต้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
สมาชิกที่ต้องการสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมาย จึงควรพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนหรือ

กําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมด้วยตัวเอง หรือ Employee’s Choice ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่ง
แต่ละนโยบายจะมีสัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุนที่แตกต่างกัน  ต้ังแต่ความเสี่ยงตํ่า คือ ตราสารหนี้ระยะสั้น
ภาครัฐ ตราสารหน้ีภาคเอกชน ไปจนถึงความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน หน่วยลงทุนในต่างประเทศ หรือทองคํา 
โดยผลตอบแทนในอดีตอาจไม่เป็นเคร่ืองยืนยันผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ลงทุนจึงควรศึกษานโยบาย
การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แต่ละแห่งว่ามีแผนการลงทุนอะไรบ้าง หรือให้สมาชิก
สามารถกําหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยตัวเอง  ตามตัวอย่างอัตราผลตอบแทนย้อนหลังแต่ละแผนการลงทุนของ       
“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”  



 

ตารางอัตราผลตอบแทนตามนโยบายการลงทุนรายปี 

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
 

จากตารางอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับสภาวะ
ตลาด แต่หากเรามีระยะเวลาออมที่นานขึ้น ย่อมลดความผันผวนของความเสี่ยงในการขาดทุนลงได้  ผู้ออมจึง
ควรคํานึงถึงระยะเวลาการสร้างผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นจากตลาด หากผู้ออมอยู่ในช่วงเพ่ิงเริ่มทํางาน ซึ่งจะมี
ช่วงเวลาในการออมประมาณ 30-40 ปี สามารถเลือกออมหรือลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงได้  เพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไป  แต่หากช่วงเวลาสะสมเงินออมมีไม่มากหรืออยู่ในช่วงใกล้เกษียณ  อาจเลือกปรับ
ไปแผนการลงทุนไปในสินทรัพย์เสี่ยงตํ่า เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดในระยะสั้น ซึ่งก็
จะยังให้ผลตอบแทนในอัตราที่เพ่ิมขึ้นได้เช่นกัน    
 

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ควรมองข้าม  
นอกจากผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมของสมาชิกแล้ว  ยังได้ในส่วนของเงินสมทบจากนายจ้างและ

ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินสมทบดังกล่าว แบบได้เปล่าตามเง่ือนไขที่ระบุในกองทุนสํารองเล้ียงชีพแต่ละกองทุน 
นอกจากน้ี ผู้ที่ลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้
ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (นับรวมกองทุน RMF และ ประกัน
ชีวิตแบบบํานาญ) และที่สําคัญเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจํานวนไม่ว่าจะได้รับจาก
กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือลาออกจากงานเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

สรุป 
การเร่ิมต้นออมเงินก่อนด้วยเม็ดเงินที่มากพอภายใต้แผนการลงทุนที่เหมาะสม ย่อมช่วยสร้าง

ผลตอบแทนและความม่ันคงในอนาคตได้มากกว่าคนที่เริ่มออมช้าหรือออมด้วยเม็ดเงินที่น้อย เพราะการเก็บ
เงินก้อนเพ่ือทําตามความฝัน หรือเพ่ือเป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณ  ต้องใช้เวลาหลายปีในการเก็บสะสมเงิน
จํานวนมาก การออมหรือการลงทุนผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจึงเป็นหน่ึงในประเภทการลงทุนที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีได้ และมีความเหมาะสมสําหรับคนวัยทํางาน นอกจากน้ี ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีก
มากมายและยังช่วยส่งเสริมให้เป็นคนมีวินัยรักการออม สุดท้ายเราขอปิดท้ายด้วยประโยคน้ี “ย่ิงออมเร็ว ย่ิงออม
เต็มพิกัด ย่ิงมีความสุขหลังเกษียณ”  
รายการอ้างอิง 
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 บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2562, จาก 
https://www.scbam.com/th/pvd/pvd-about/#tab-about-2 
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