
7 แหลงเงินมีไวใชหลังเกษียณ 

ในชวงที่เรี่ยวแรงยังมี งานการยังมีใหทํา เรามีทั้งรายไดที่มาจากการทํางาน เพื่อนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน 

สวนที่เหลือจะนําไปออมหรือลงทุนตอไปแตลองจินตนาการถึงชีวิตหลังเกษียณ ที่จะเดินทางมาถึงทุกคนไมชาก็เร็ว เมื่อ

รายไดจากการทํางานหยุดไป แตรายจายในชีวิตประจําวันยังคงมีอยู ประกอบกับวงจรชีวิตของมนุษยเราที่ยืนยาวขึ้นจาก

พัฒนาการทางการแพทยที่กาวหนาไปไกลทําใหเราจําเปนตองคิดวางแผนเพื่อชีวิตหลังเกษียณของตัวเองใหมากขึ้น เมื่อ

รายไดจากการทํางานหมดไป แตคาใชจายมิไดหยุดไปดวยเราจําเปนตองมีแหลงเงินกอนเอาไวใชหลังเกษียณ แลวเราจะ

สามารถหาแหลงเงินกอนเอาไวใชในยามเกษียณไดจากแหลงใดบาง 

แตละคนมีแบบอยางและสไตลการเก็บออม เพื่อใชในยามเกษียณไมเหมือนกัน นั่นก็เพราะความชื่นชอบ ความ

ถนัด และความรูของแตละคนแตกตางกันลองมาดูกันวา มีการออมเพื่อเกษียณอายุดวยรูปแบบไหนบาง 

@การฝากเงินกับธนาคาร 

ยังคงเปนรูปแบบวิธีการเก็บเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเนื่องจากปจจุบันรัฐบาลยังค้ําประกันเงินตน และ

ดอกเบี้ยทั้งจํานวน และยังเปนแหลงเงินออมที่มีสภาพคลองสูงสามารถที่จะเบิกเปนเงินสดออกมาใชไดทุกเมื่อ แลวก็เปน

รูปแบบที่คนไทยสวนใหญคุนเคยกันอยูแลว แมวาจะมีขอดอยอยูบางตรงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปจจุบันคอนขางที่จะ

ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นๆ ก็ตาม แตธนาคารก็ยังเปนแหลงเงินออมที่ใหญที่สุดสําหรับคนไทยสวนใหญใน

ปจจุบันอยางไรก็ตาม "เลิศชัย กอเจริญรัตนกุล" Director Cooperates/Fund บริษัท ฟทช เรทติ้งส(ประเทศไทย) จํากัด 

หรือฟทช มองวา ไดมีเงินออมบางสวนที่ไหลเขามาใน "กองทุนตราสารตลาดเงิน" มากขึ้นในชวง 2 ปที่ผานมา จากการที่

ผลตอบแทนในตลาดเงินต่ํา และกองทุนตราสารตลาดเงินเองสามารถเขามาทดแทนไดคอนขางดี ดวยผลตอบแทนที่ดีกวา

เงินฝาก สภาพคลองที่นอยกวาเงินฝากเพียงเล็กนอยคือ ไถถอนวันนี้แลวพรุงนี้ไดเงิน แตผลตอบแทนที่ไดรับก็มากขึ้น อีก

ทั้งผลตอบแทนที่ไดยังไมตองเสียภาษีอีกดวย จึงทําใหมีผูมีเงินออมบางสวนแบงเงินมาลงทุนในกองทุนตราสารตลาดเงิน

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนบางสวนเองอาจจะมีการพักเงินเอาไวในกองทุนตราสารตลาดเงินเพื่อรอจังหวะในการ

ลงทุนดวยเชนเดียวกัน"ซึ่งหากใครตองการความสบายใจในการลงทุนเกี่ยวกับความมั่นคงของเงินตนก็อาจจะ พิจารณา

เลือกกองทุนตราสารตลาดเงินที่ไดรับการจัดอนัดับเรทติ้ง จากฟทชเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนก็ได 

@ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยหรือแบบบํานาญ 

ถือวาเปนแหลงของเงินไวใชยามเกษียณอีกแหลงที่ผูลงทุนไมควรมองขาม เพราะการทําประกันชีวิตแบบนี้

นอกจากจะไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขของกรมธรรมแลว คุณยังรูผลตอบแทนที่แนนอน เชน คุณซื้อกรมธรรมแบบ

สะสมทรัพยที่ทุนประกัน 200,000 บาท ถาคุณเสียชีวิตระหวางที่กรมธรรมมีผลบังคับ ผูรับประโยชนจะไดรับเงิน 200,000 

บาท หรือถาครบอายุกรมธรรมแลวคุณยังมีชีวิตอยู คุณก็จะไดรับเงิน 200,000 บาท คืน และกรมธรรมบางแบบนั้นจะมี

เงินปนผลคืนใหคุณในระหวางอายุสัญญาดวยอีกประเภทหนึ่งคือ กรมธรรมประกันชีวิตแบบบํานาญ(Annuity) ที่จะ



จายเงินใหผูทําประกันเปนรายงวดตามสัญญาเมื่อเกษียณหรือครบสัญญาโดย "อัจฉรา สุทธิศิริกุล" กรรมการผูจัดการ 

บลจ.นครหลวงไทย บอกวา เปนคนที่ชอบระบบบํานาญ แตในเมืองไทยนอกจากราชการแลวไมคอยมี ระบบบํานาญก็คือ 

วาคุณจะไดรับรายไดเปนจํานวนเทาๆ กันไปจนเสียชีวิต ขอดีของระบบนี้คือ คุณไมตองกังวลเรื่องคุณจะลงทุนอะไร ใครจะ

เปนยังไง เพราะจะมีเงินเขาบัญชีคุณมาทุกๆ เดือน เพราะฉะนั้นจะมีประกันชีวิตของบางที่เทานั้นไมใชทุกที่ใหผลตอบแทน

ในรูปแบบของบํานาญคือ วาพี่ก็ออมผานตัวนี้ไปพอถึงครบกําหนดเวลากรมธรรมพี่ก็ไดรับเงินเปนรายเดือนมาทุกเดือนจน

เสียชีวิต เราไมตองไปกังวลวาเราจะอายุยืนแคไหน เพราะวาประกันจะสงเงินใหเราจนเราเสียชีวิต"บางคนก็ถามวาแลวถา

เราอายุไมยืนละ มันขาดทุน พี่คิดวาถาเราเสียชีวิตไปแลวตรงนั้นคงไมใชส่ิงที่สําคัญๆ อยูที่วาถาเราอายุยืนมากๆ แลวถา

เราอายุมากขึ้น ความชํานาญความอํานวยความสะดวกของเราจะตกไปเรื่อยๆ เราไมรูวาเราจะดูแลเงินลงทุนของเรา

ไดมากนอยอยางไร เพราะฉะนั้นพี่ก็จะมีเงินสวนหนึ่งไวสําหรับทําประกันชีวิตแบบนี้ไว"นอกจากนี้ เงินที่คุณชําระเปนเบี้ย

ประกันชีวิตเปนจํานวนเงินไมเกิน 50,000 บาท ยังนํามาลดหยอนภาษีไดอีกดวย แตขอดอยของการทําประกันชีวิตคือ 

ขาดสภาพคลองเพราะเปนการซื้อความคุมครองและสะสมเงินระยะยาว ทําใหคุณเสียโอกาสที่จะนําเงินจํานวนนี้ไปลงทุน

ในสินทรัพยประเภทอื่นๆ ที่อาจใหผลตอบแทนที่สูงกวา 

@เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

เปนหนึ่งในเครื่องมือที่จะชวยวางแผนการเงินใหคนที่ทํางานในภาคเอกชนสะสมเงินเขากองทุนทุกๆ เดือน โดย 

"อารยา ธีระโกเมน" หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บลจ.ทิสโก ในฐานะอุปนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ

ประธานกลุมธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บอกวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพถือเปนการออมภาคสมัครใจที่ใหประโยชนกับ

สมาชิกคอนขางมาก เพราะนอกจากเงินที่ลูกจางสะสมเขากองทุนแลว นายจางยังสมทบใหลูกจางในสัดสวนที่เทากันอีก

ดวย เหมือนออม 1 สวน ได 2 สวน ซึ่งเปนเครื่องมือในการออมที่ดีมากนอกจากนี้ ประเทศไทยเรายังเปนประเทศที่ได

ประโยชนทางภาษีในสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง โดยสามารถนําเงินไปลดหยอนภาษีได

สูงสุด 300,000 บาทตอป แลวเรายังไดประโยชนทางภาษีในลักษณะ "EEE" อีกดวย คือ E แรก เงินที่เราสะสมเขาไปใน

กองทุนนําไปลดหยอนภาษีได E ที่สอง เงินที่กองทุนนําไปลงทุนไมตองเสียภาษี และ E ที่สามตอนสมาชิกออกจากกองทุน

เมื่อเกษียณตามเงื่อนไขก็ไดเงินเต็ม 100% ไมตองเสียภาษีถือวาเปนชองทางการออมที่ดีมากที่ควรจะสนับสนุนใหมีขึ้น

มากๆ"ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้นายจางจะจายสมทบเงินเขากองทุนดวย แตการจะสะสมเงินเขากองทุนนั้นขึ้นอยูกับ

ความสมัครใจรวมกันของลูกจางและนายจาง แตมีขอดีคือ ไดสะสมเงินทั้งในสวนของเงินที่ลูกจางสะสมและสวนที่

นายจางสมทบดวย นอกจากนี้เงินที่สะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังไดรับการยกเวนภาษีอีกดวย จึงถือวาเปนแหลง

รายไดที่สําคัญสําหรับชีวิตในวัยเกษียณอีกแหลงหนึ่งเลยทีเดียว โดยเงื่อนไขของกองทุนในการนําเงินออกจะยิ่งได

ประโยชนมากถาคุณทํางานอยูนานจนเกษียณ เพราะนั่นถือเปนเปาหมายของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยูแลว 

 

 



@เงินประกันสังคมกรณีชราภาพ 

เปนอีกแหลงเงินสําหรับคนวัยเกษียณที่ไมควรละเลย เพราะหนึ่งในความคุมครองที่ประกันสังคมใหกับ

ผูประกันตนก็คือ ความคุมครองในกรณีชราภาพนั่นเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ "รัชยา กุลวานิชไชยนันท" ผูอํานวยการสํานักงาน

ประกันสังคมเขตพื้นที่ 5 บอกวา สําหรับผูที่ทํางานในภาคเอกชนเงินที่สะสมเขากองทุนประกันสังคมปจจุบันหักจาก

ลูกจางและนายจางฝายละ 5% โดยรัฐบาลจะสมทบใหอีก 2.75% รวมแลว 12.75% เพื่อใชเปนสวัสดิการของสมาชิกผาน

ประกันสังคม โดยใหความคุมครองสมาชิกใน 7 กรณี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ "ความคุมครองในกรณีชราภาพ" ทั้งนี้เงินที่ลูกจาง

และนายจางสงเขาประกันสังคมฝายละ 5% นั้นจะเก็บไวเปนกรณีบํานาญฝายละ 3% รวมเปน 6% เขากองทุนชราภาพซึ่ง

เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2541 เปนตนมา"โดยผูที่สงเงินสมทบมาไมครบ 180 เดือน จะไดรับผลตอบแทนใน

รูปของเงิน "บําเหน็จ"โดยประกันสังคมจะคืนให 6% ของเงินเดือน นับตั้งแตเริ่มตนสงจนออกจากงาน สวนผูที่สงเงินสมทบ

มาไมนอยกวา 180 เดือน ก็จะไดรับผลตอบแทนในรูปของ "บํานาญ" โดยผูที่จะไดรับสิทธิประโยชนตรงนี้จะตองมีครบทั้ง 3 

เงื่อนไข คือ ระยะเวลาสง 180 เดือน ที่จะเปนตัวกําหนดวาจะไดบําเหน็จหรือบํานาญ ออกจากงานและมีอายุครบ 55 ป

บริบูรณ"รัชยา บอกวา สําหรับคนที่เปนผูประกันตนไมครบ 15 ป(180 เดือน) ก็ออกจากงานเสียแลวแตเงินที่คุณสงเขามา

ในสวนของประกันชราภาพ 3% นายจาง 3% รวมเปน 6% นั้นประกันสังคมคืนใหหมดพรอมทั้งดอกผลที่เกิดจากการ

ลงทุนเปนลํ่าซําเปนเงินกอนออกไปเลยครั้งเดียวเรียกวาบําเหน็จสวนคนที่สงครบ 15 ป(180 เดือน) และออกจากงานเมื่อ

อายุ 55 ปไปแลว คุณจะไดเงินคืนเปนรายเดือนตลอดชีวิต 15% ของเงินเดือน 60 เดือนเฉลี่ยกอนเกษียณ โดยมีเพดาน

เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท 15% ก็ประมาณ 2,250 บาท ก็จะไดเงินทุกเดือนไปนอกจากนี้ หากระยะเวลาในการสงเงิน

นานกวา 15 ป ผลประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับจะเพิ่มขึ้นปละ 1% เชน คุณสงเงินสมทบเขาประกันสังคมนาน 20 ป ก็

จะไดรับเงินตอนออก 20% ซึ่งถือวาคุมคามาก เพราะเงินที่หักเขาในสวนของกองทุนชราภาพจากลูกจาง 3% และนายจาง 

3% นั้นรวมเปน 6% แตเวลาออกเราเอาออกตั้ง 15% 

@เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

เงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) คือ เงินที่ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข.จะไดรับจากกองทุน

เมื่อออกจากราชการ โดยสมาชิก กบข.จะสะสมเงินเขากองทุนทุกเดือน และรัฐบาลจะจายเงินสมทบเขากองทุนใหเปน

ประจําทุกเดือนเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีเงินประเดิมและเงินชดเชยที่รัฐบาลจายเพิ่มเติมใหแกสมาชิกที่บรรจุรับราชการกอน

วันที่ 27 มีนาคม 2540 เทานั้นโดย "วิสิฐ ตันติสุนทร" เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) บอกวา 

เปาหมายในเรื่องการออมของสมาชิกนั้นเปนเรื่องที่เราใหความสําคัญและไดขอแกไขพ.ร.บ.กบข.ตั้งแตที่เขามารับตําแหนง

สมัยแรกเมื่อ 5 ปที่แลวคือ เรื่องของการใหสมาชิกสามารถที่จะ"ออมเพิ่ม" ไดจากเดิมที่สงเงินสะสม 3% ของเงินเดือน

เทานั้นในอนาคตสมาชิกคนไหนอยากจะออม 7% ,10% หรือ 15% ก็สามารถที่จะทําไดตามกําลังแตในสวนของรัฐยัง

สมทบเทาเดิม คือ 3% และใหสมาชิก "ออมตอเนื่อง" ไดคือ เมื่อเกษียณแลวไมตองเอาเงินออกใหเก็บสะสมไปเรื่อยๆ แลว

คอยๆ ทยอยเอาเงินออกโดย กบข.จะเปนคนจัดการบริหารเงินให เพื่อใหสมาชิกมีการออมไดอยางตอเนื่อง เพราะบางครั้ง

สมาชิกเมื่อเกษียณแลวรับเงินกอนออกไป ไมรูจะเอาเงินไปทําอะไร นี่คือ ปญหา เมื่อนําเงินออกไปแลวไมสามารถที่จะ



บริหารเงินตัวเองตอไปได ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการใชชีวิตหลังเกษียณของสมาชิกได"เชื่อม่ันวากฎหมายดังกลาว

นาจะผานสภาไดภายในรัฐบาลชุดนี้อยางแนนอน เพราะเปนกฎหมายที่เปนประโยชนตอสมาชิก กบข.โดยรวม ซึ่ง กบข.

เองก็มีความพรอมที่จะสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดทันที 

@เงนิบําเหน็จบํานาญกระทรวงการคลัง 

เมื่อขาราชการออกจากราชการ และมีเวลาราชการตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดสามารถที่จะเลือกรับ

บําเหน็จหรือบํานาญตามสิทธิ โดย "เงินบําเหน็จ" คือ เงินที่รัฐจายใหเพียงครั้งเดียว เมื่อขาราชการออกจากราชการและมี

เวลาราชการ 10 ปบริบูรณขึ้นไป หรือออกจากราชการเพราะสูงอายุ ทุพพลภาพ ทดแทนในกรณีนี้ตองมีเวลาราชการ 1 ป

บริบูรณขึ้นไป โดยมีสูตรคํานวณ 

เงินบําเหน็จดังนี้ 

บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ 

สวน "เงินบํานาญ" คือ เงินที่รัฐจายใหแกขาราชการที่ออกจากราชการ โดยมีเวลาราชการ25 ปบริบูรณขึ้นไป หรือออกจาก

ราชการดวยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ ทดแทน และมเีวลาราชการ10 ปบริบูรณขึ้นไป โดยเงินบํานาญจะจายใหแกขาราชการ

เปนรายเดือน โดยมีสูตรคํานวณเงิน 

บํานาญดังนี้ 

บํานาญสําหรับขาราชการที่ไมเปนสมาชิก กบข. 

บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ/50 

บํานาญสําหรับขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. 

บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย x เวลาราชการ/50 

*แตไมเกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 

@กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ(RMF) 

กองทุน RMF ก็เปนแหลงเงินสําหรับคนวัยเกษียณที่สําคัญ เพียงแตปจจุบันยังมีคนเขามาใชประโยชนไมคอย

มากนัก ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง โดย อารยา บอกวา กองทุน RMFนั้น เปนกองทุนที่สงเสริมการออมระยะยาว

เพื่อเปนหลักประกันใหตัวเอง และครอบครัวเมื่อเกษียณแลว โดยเขามาเติมเต็มในสวนของ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ" ซึ่งมี

วัตถุประสงคเดียวกันอยางไรก็ตาม เนื่องจากไมใชคนทํางานทุกคนจะไดอยูในระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือผูที่อยูใน

ระบบแตอยากที่จะออมเพิ่มใหเต็มตามสัดสวนการออมสูงสุด คือ 15% ของเงินได หรือ สูงสุดไมเกิน 300,000 บาทนั้น ซึ่ง



ดวยระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ ก็สามารถที่จะออมเพิ่มผานกองทุน RMF ไดสําหรับผูที่

สามารถออมเพิ่มไดมากกวาที่นายจางสมทบใหได เปนลักษณะของการออมโดยสมัครใจ ในเงื่อนไขการลงทุนสูงสุดของ

กองทุน RMF ที่300,000 บาทนั้น จึงใหนับรวมเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(กบข.)ดวย ในกรณีที่มีและสําหรับผูที่ไมไดอยูในระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เชน ผูประกอบอาชีพอิสระหรือลูกจางที่

นายจางไมไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็สามารถที่จะออมเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณผานกองทุน RMF นี้ไดเชนเดียวกัน"

โดยปกติผูที่อยูในระบบกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จะไมไดใชสิทธิภาษีเต็มที่ 300,000 

บาท หรือ 15% ของรายไดแตประการใด ดังนั้น กองทุน RMFจึงมีประโยชนมากที่จะชวยใหผูที่มีศักยภาพที่จะสามารถ

ออมเพิ่มไดสามารถที่จะออมผานกองทุนRMF นี้ได โดยไดรับประโยชนทางภาษีเชนเดียวกัน เพื่อเปนแหลงเงินออมไวให

ตัวเองในยามเกษียณ แมแตผูที่ไมไดอยูในระบบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนกบข.ก็สามารถที่จะใชกองทุน RMF 

เพื่อชีวิตในวัยเกษียณของตัวเองไดเชนเดียวกัน"ดาน "กําพล อัศวกุลชัย" ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายงานธุรกิจ

กองทุนรวม บลจ.ไทยพาณิชย บอกวา กองทุน RMF นี้เปนประโยชนอยางมากโดยเฉพาะกับคนที่อยูในวัยใกลเกษียณ

เฉพาะประโยชนทางภาษีที่ผูลงทุนไดรับตั้งแต 10-37% ตามฐานภาษีของผูลงทุนแตละรายก็ถือเปนผลตอบแทนที่นาสนใจ

ที่นาจะจูงใจใหคนเขามาลงทุนแลวอยางไมตองสงสัย นี่ยังไมนับรวมผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนที่กองทุนเขาไป

ลงทุนอีกดวย ซึ่งมีนโยบายใหเลือกลงทุนหลากหลายตามความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับไดดังนั้น สําหรับใครที่สามารถจะใช

ประโยชนตรงนี้ผานกองทุน RMF ได ก็อยากจะใหมาใชประโยชนกันใหมากๆ ทั้งนี้ผูลงทุนที่ลงทุนครบถวนตามเงื่อนไขทั้ง 

2 ขอ คือ "ลงทุนมาไมนอยกวา5 ป" และมี "อายุครบ 55 ปบริบูรณ" ถูกตองตามเงื่อนไขการลงทุน เมื่อขายคืนหนวยลงทุนผู

ลงทุนก็จะไดรับประโยชนทางภาษีครบถวนคือ ไมตองเสียภาษีกําไรจากเงินลงทุน(ถามี) และไมตองคืนสิทธิประโยชนทาง

ภาษีที่ไดรับมายอนหลัง 5 ปอีกดวยทั้งหมดนี้คือ แหลงเงินที่คุณสามารถที่จะเตรียมเอาไวใหตัวเองไดมีเงินกอนเอาไวใช

หลังเกษียณที่ควรจะนํามาใชใหเกิดประโยชนกับตัวเองเต็มที่เลยทีเดียว 

ขอขอบคุณขอมูลจาก : www.nationejobs.com 


