
ปฐมาภรณ์ นิธชิยั 
22 สงิหาคม 2556

วิเคราะหพ์อรต์การลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณกบั
การเพ่ิมโอกาสเกษียณสขุ

Disclaimer: รายงานนี้เป็นความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะ จดัท าบนพื้นฐานของขอ้มลูทีเ่ชือ่ว่ามคีวามน่าเชือ่ถอื โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ให้ความรู้
และแนวคดิแก่ผูอ่้านเท่านัน้ มไิดส้ะทอ้นความเหน็ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแต่อยา่งใด
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ข้อมลูประกอบการศึกษา

ข้อมลูส ารวจลกัษณะเชิงประชากร ทศันคติ และพฤติกรรมการ
ลงทุนของแรงงานในระบบ* ช่วงอาย ุ40-60 ปี ในเขต

กรงุเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2555 
โดยสถาบนัเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยร่วมกบั
สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

*แรงงานในระบบหมายถึง ผูมี้งานท าท่ีได้รบัความคุ้มครองและหลกัประกนัทางสงัคม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ ลกูจ้างรฐัวิสาหกิจ และลูกจ้างท่ีได้รบัความคุ้มครองตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
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เติมเตม็ช่องว่างจากงานศึกษา “การเตรียมความพร้อมส าหรบัการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือวยัเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอาย ุ40-60 ปี”

เกณฑก์ารวดัความเพียงพอของการออมเพ่ือวยัเกษียณ

Retirement saving gap ท่ีไม่รวมค านวณรายได้หลงั
เกษียณ

รวมผลจากรายได้จากการท างานและการลงทุนหลงั
เกษียณ

การประเมินพฤติกรรมการออมการลงทุน

ประเมินจากรายได้ ค่าใช้จ่าย อาย ุทศันคติ ความรู้
ความเข้าใจ 

ประเมินจากรายได้ ค่าใช้จ่าย อาย ุทศันคติ ความรู้
ความเข้าใจ และการกระจายสินทรพัยล์งทุน

ผลการศึกษา

พฤติกรรมท่ีผิดพลาดในการวางแผนเพ่ือเกษียณ แนวทางการลงทุนท่ีจะเพ่ิมจ านวนผู้มีเงินเพียงพอ
ส าหรบัวยัเกษียณได้มากท่ีสดุ

ข้อเสนอแนะ

1. การส่งเสริมการศึกษาทางการเงิน
2. การพฒันาผลิตภณัฑ ์Reverse Mortgage
3. การเพ่ิมอายเุกษียณ
4. การพฒันาระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

การพฒันาแนวทางการออมและการลงทุนเพ่ือลด
ข้อจ ากดัในการออมพร้อมกบัเพ่ิมโอกาสในการ
สร้างรายได้จากการลงทุน
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ค าถามในงานศึกษา

1. มนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณ
       หรือไม่

2.    กลุ่มท่ีออมไม่พอมีพฤติกรรมและทศันคติแตกต่างจากกลุ่มท่ี
       ออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณอย่างไร

3. ควรปรบัแนวทางการออมการลงทุนอย่างไรเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
มนุษยเ์งินเดือนออมเพียงพอเพ่ือวยัเกษียณ
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ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง

40-45 ปี 46-50 ปี 51-55 ปี 56-60 ปี

หญิง ชาย

น้อยกว่า ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรีป.ตรี

ธุรกจิ/เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศิลปะ/สังคมศาสตร์

ราชการ เอกชน*

* หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจรวมอยูใ่นกลุ่มเอกชน
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ค าถามในงานศึกษา

2.    กลุ่มท่ีออมไม่พอมีพฤติกรรมและทศันคติแตกต่างจากกลุ่มท่ี
       ออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณอย่างไร

3. ควรปรบัแนวทางการออมการลงทุนอย่างไร เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
มนุษยเ์งินเดือนออมเพียงพอเพ่ือวยัเกษียณ

1. มนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณ
       หรือไม่
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รายได้ และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
(บาทต่อเดือน)

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 63% ของรายได้

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามระดบัรายได้ต่อเดือน

รายได้ (บาทต่อเดือน)

63% ของรายได้
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53% ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีภาระหน้ี กลุ่มท่ีมีภาระหน้ีส่วนใหญ่มีหน้ีน้อยกว่า 
20% ของรายได้

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามสดัส่วนหน้ีต่อรายได้*

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามระดบัค่าใช้จ่ายต่อเดือน

* หนีท่ี้ต้องช าระตอ่เดือนหารด้วยรายได้ตอ่เดือนโดยสมมตใิห้ช าระหนีห้มดภายในปีท่ีเกษียณ

ค่าใช้จ่าย (บาทต่อเดือน) สดัส่วนหน้ีต่อรายได้ต่อเดือน
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โครงสรา้งพอรต์การลงทุนเฉล่ียในปัจจบุนั
(ไม่รวมอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ืออยู่อาศยั และรถยนต)์

มูลค่าพอรต์เฉล่ีย 1.8 ล้านบาท
1. เงินฝาก/ตัว๋แลกเงิน 21%
2. หุ้นกู้ พนัธบตัร กองทุนตราสารหน้ี 4%
3. หุ้นสามญั 4%
4. กองทุนรวม 3%

- LTF 2%
- RMF 1%

  - กองทุนตราสารทนุทัว่ไป 0%
5. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กบข. 21%
6. ประกนัชีวิต 12%
7. หุ้นสหกรณ์ออมทรพัย์ 7%
8. อญัมณี ทองค า 8%
9. อสงัหาริมทรพัยใ์ห้เช่า 19%
                             รวม 100%

ส่วนใหญ่มีมลูค่าพอรต์การลงทนุน้อยกว่า 1 ล้านบาท และเงินลงทุนใน
เงินฝากและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่าสินทรพัยอ่ื์น

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามมูลค่าพอรต์การลงทุนในปัจจบุนั

มูลค่าพอรต์การลงทุน (ล้านบาท)

อตัราการออมเฉล่ีย 18%



การประเมินความเพียงพอของการออมเพ่ือวยัเกษียณ
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>เงนิออม ณ วันเกษียณ เงนิที่ต้องการหลังเกษียณ เพยีงพอ

หน้ีสินรวมในปัจจบุนั

เงินออม ณ วนัเกษียณ

ปัจจบุนั วนัเกษียณ

มลูค่าในอนาคตของ สินทรพัยล์งทนุในปัจจบุนั

มลูค่าในอนาคตของเงินออมรายปี  Y1, Y2, Y…, Y เกษียณ
+
-
=

เงินท่ีต้องการหลงัเกษียณ

ผลรวมค่าใช้จ่ายสทุธิ*รายปีหลงัรวมอตัราเงินเฟ้อ
Yr1, Yr2, Y…, Y ส้ินอายขุยั

(*ค่าใช้จ่าย – รายได้จากการท างานและการลงทนุ)

=

สมมตฐิาน:  1. รายไดเ้พิม่ขึน้ 7% ต่อปี
                2. รกัษาอตัราการออมไดเ้ทา่กบัปจัจุบนั
                3. ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนเกษยีณ 5% ต่อปี 
                   (ผลส ารวจ mean 6.5, median 5, mode 3)

สมมตฐิาน:  
1. คา่ใชจ้า่ยหลงัเกษยีณเทา่กบั 70% ของคา่ใชจ้่ายปจัจุบนั
2. อตัราเงนิเฟ้อ 3% ต่อปี
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนหลงัเกษยีณ 3% ต่อปี
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ประมาณ 40% ของกลุ่มตวัอย่างออมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณ แต่ส่วนใหญ่ประเมิน
ตวัเองว่าออมไว้น้อยเกินไป

ผลการประเมนิความเพยีงพอของการ
ออมเพื่อวัยเกษียณ

n= 447

ทศันคตขิองกลุ่มที่ออม
ไม่เพยีงพอส าหรับวัยเกษียณ

(174 คน)
(273 คน)
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กลุ่มท่ีออมไม่พอมีเงินออมส าหรบัช่วงเวลาเพียงคร่ึงเดียวของชีวิตหลงัเกษียณ

กลุ่มออมเพียงพอ

จ านวนปีท่ีต้องการใช้เงิน

ปีท่ีเงินหมด

20

9

กลุ่มออมไม่เพียงพอ

จ านวนปีท่ีต้องการใช้เงิน

ปีท่ีเงินหมด

17

30

เงินส ารองท่ีเหลือจาก
ประมาณการค่าใช้จ่าย

สดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง

น้อยกว่า 2 ล้านบาท 36%

2 – 5 ล้านบาท 33%

5 – 10 ล้านบาท 31%

100%

ปีท่ีเงินหมด สดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง

ภายใน 2 ปี 16%

2 – 5 ปี 22%

5 – 10 ปี 35%

มากกว่า 10 ปี 27%

100%



กลุ่มคนอายนุ้อยมีแนวโน้มท่ีจะออมเพียงพอมากกว่ากลุ่มท่ีอายมุาก และส่วน
ใหญ่ตระหนักว่ายงัออมน้อยเกินไป

13

การกระจายของกลุ่มตวัอย่างตามความเพียงพอ
ของการออมเพ่ือวยัเกษียณ

การกระจายของกลุ่มตวัอย่างท่ีออมไม่พอ
จ าแนกตามทศันคติด้านความเพียงพอของเงินออม
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กลุ่มคนอายนุ้อยกว่ามีศกัยภาพในการออมและลงทุนสงูกว่า เน่ืองจากระดบั
การศึกษาเฉล่ียสงูกว่าและเร่ิมออมเรว็กว่า 

อายท่ีุเร่ิมออมเพ่ือวยัเกษียณ

ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอย่าง

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามระดบัการศึกษา
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ค าถามในงานศึกษา

1. มนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณหรือไม่
•  40% ของมนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณมีโอกาสท่ีจะออมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณ
•  กลุ่มท่ีออมไม่พอมีเงินออมส าหรบัช่วงเวลาเพียงคร่ึงเดียวของชีวิตหลงัเกษียณ

2.    กลุ่มท่ีออมไม่พอมีพฤติกรรมและทศันคติแตกต่างจากกลุ่มท่ี
       ออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณอย่างไร

3. ควรปรบัแนวทางการออมการลงทุนอย่างไร เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
มนุษยเ์งินเดือนออมเพียงพอเพ่ือวยัเกษียณ



16

กลุ่มออมไม่พอมีรายได้ต า่กว่ากลุ่มออมเพียงพอ 9% แต่มีค่าใช้จ่ายสงูกว่า 30%

รายได้และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
(บาทต่อเดือน)

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามระดบัรายได้ต่อเดือน

รายได้ ค่าใช้จ่าย

รายได้ (บาทต่อเดือน)

-9%

+30%

อตัราการออมเฉล่ีย 
เพียงพอ 22%    ออมไม่พอ 13%
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กลุ่มออมไม่พอมีภาระค่าใช้จ่ายและหน้ีสินมากกว่า ส่วนหน่ึงเน่ืองจากมีผูอ้ยู่
ภายใต้การอปุการะมากกว่า

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามระดบัค่าใช้จ่ายต่อเดือน

การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง
ตามระดบัสดัส่วนหน้ีต่อรายได้

ค่าใช้จ่าย (บาทต่อเดือน)

สดัส่วนหน้ีต่อรายได้ต่อเดือน

จ านวนผูอ้ยู่ใต้การอปุการะเฉล่ีย  
กลุ่มออมพอ  1.9  คน
กลุ่มออมไม่พอ  2.4 คน

หน้ีผอ่นบา้น 78%  
หน้ีผอ่นรถ 9%
หน้ีอปุโภคบริโภค 13%

อตัราการออม : กลุ่มออมเพียงพอ 22%
                         กลุ่มออมไม่พอ 13%
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พอรต์การลงทุนของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนั นอกจากเงินฝากกลุ่มออมไม่พอ
มีสดัส่วนเงินลงทนุในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กบข. และประกนัชีวิตสงู

เพียงพอ ไม่พอ
มูลค่าพอร์ตเฉล่ีย (ล้านบาท) 2.5 0.8

1. เงนิฝาก/ตั๋วแลกเงนิ 23% 20%
2. หุ้นกู้ พนัธบัตร กองทุนตราสารหนี ้ 5% 2%
3. หุ้นสามัญ 5% 2%
4. กองทุนรวม 3% 3%

- LTF 2% 1%
- RMF 1% 1%

  - กองทุนตราสารทุนทั่วไป 0% 0%
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี/กบข. 17% 33%
6. ประกันชีวติ 11% 16%
7. หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ 6% 9%
8. อัญมณี ทองค า 8% 9%
9. อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 23% 7%
                      รวม 100% 100%

โครงสรา้งพอรต์การลงทุนเฉล่ียในปัจจบุนั (ไม่รวมอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ืออยู่อาศยั และรถยนต)์
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พอรต์ลงทนุของกลุ่มออมไม่พอ ณ วนัเกษียณมีมลูค่าน้อยกว่า 3 ล้านบาท ในขณะ
ท่ีกลุ่มออมเพียงพอมีมลูค่าพอรต์เฉล่ีย 10 ล้านบาท

การกระจายของกลุ่มตวัอย่างตามมูลค่าพอรต์ลงทุน ณ วนัเกษียณ (จากผลการค านวณ)

เฉล่ีย 10 ลบ. เฉล่ีย 3.3 ลบ.

(174 คน)

มลูค่าพอรต์ลงทนุ (ล้านบาท)

การกระจายของกลุ่มตวัอย่างตามมูลค่าพอรต์ลงทุนในปัจจบุนั

มลูค่าพอรต์ลงทนุ (ล้านบาท)

Median  7 ลบ. Median  1.9 ลบ.
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กลุ่มออมไม่พอมีการเข้าถึงความรู้น้อยกว่ากลุ่มออมเพียงพอเลก็น้อย แต่
ระดบัความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัท่ีน้อยเหมือนกนั

ความแตกต่างด้านความรู้ในการวางแผนการเงินเพ่ือวยัเกษียณ

การเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ การปฎิบติั

เคยได้รบัความรู้ และมี
ความเข้าใจมากและมี

การวางแผนฯ
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ค าถามในงานศึกษา

1. มนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณหรือไม่
•  40% ของมนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณมีโอกาสท่ีจะออมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณ
•  กลุ่มท่ีออมไม่พอมีเงินออมส าหรบัช่วงเวลาเพียงคร่ึงเดียวของชีวิตหลงัเกษียณ

3. ควรปรบัแนวทางการออมการลงทุนอย่างไร เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
มนุษยเ์งินเดือนออมเพียงพอเพ่ือวยัเกษียณ

2.    กลุ่มท่ีออมไม่พอมีพฤติกรรมและทศันคติแตกต่างจากกลุ่มท่ี
       ออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณอย่างไร

•  ปัญหาการออมไม่เพียงพอคือเงินออมจ ากดัเพราะภาระค่าใช้จ่ายและหน้ีสินสงู
•  กลุ่มออมไม่พอเน้นลงทนุในกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ และประกนัชีวิต
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มีโอกาสเพ่ิมผลตอบแทนในระยะยาวของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วยการปรบั
เพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในตราสารทนุ

พอรต์กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพเฉล่ีย

แหล่งขอ้มลู: AIMC

อตัราผลตอบแทนในระยะยาวเฉล่ียต่อปี
พอรต์กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ

ปัจจบุนั

กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ

Choice A

หุ้นปันผล (total return) 2535-2555 15% 14% 40%

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 10 ปี 4% 52% 44%

อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี 2545-2555 2.4% 27% 10%

อื่นๆ 5% 6% 6%

อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 4.8% 8%

2549 2552 2555
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การเพ่ิมอตัราสะสมเงินในกองทนุส ารองเลี้ยงชีพท่ีมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารทนุสงูเป็น
ทางเลือกท่ีมีโอกาสลดจ านวนผูอ้อมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณได้ดีท่ีสดุ

สดัส่วนใน
พอรต์ลงทุน กรณีไม่ออมเพ่ิม กรณีออมเพ่ิม

1. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กบข. 33%
สะสมเพ่ิม 5% จากอตัรา
ปัจจบุนั และนายจา้ง
สมทบเพ่ิมเท่ากนั*

  1.1 สดัส่วนตราสารทุนเท่าเดิม 14% 
       (อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 4.8%)

174 คน
(สถานะปัจจบุนั)

124 คน
(-29%)

1.2 เพ่ิมสดัส่วนตราสารทุนเป็น 40% 
      (อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 8.0%)

168 คน
(-3%)

113 คน
(-35%)

2. หุ้นสามญั/ กองทุนตราสารทุน 
   (อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 15%) 3%

ปรบัพอรต์เพ่ิมตรา
สารทุน 8% ของ
พอรต์ ลดเงินสด

160 คน
(-8%)

ออมเพ่ิม 5% 
ในตราสารทุน

145 คน
(-17%)

การเปล่ียนแปลงจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีออมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณ

* สงูสดุไมเ่กิน 15%
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การเพ่ิมอตัราการออมในกองทนุส ารองเลี้ยงชีพส่งผลดีต่อกลุ่มคนอายนุ้อย
มากกว่า

สดัส่วนใน
พอรต์ลงทุน กรณีไม่ออมเพ่ิม กรณีออมเพ่ิม

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กบข. 33%
สะสมเพ่ิม 5% จากอตัรา
ปัจจบุนั และนายจา้ง
สมทบเพ่ิมเท่ากนั*

1 สดัส่วนตราสารทุนเท่าเดิม 14% 
  (อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 4.8%)

174 คน
(สถานะปัจจบุนั)

124 คน
(-29%)

2 เพ่ิมสดัส่วนตราสารทุนเป็น 40% 
  (อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 8.0%)

168 คน
(-3%)

113 คน
(-35%)

การเปล่ียนแปลงจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีออมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณ

* สงูสดุไมเ่กิน 15%

40-45 ปี 46-50 ปี 51-55 ปี 56-60 ปี

อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวน
กลุ่มตวัอย่างท่ีสะสมสินทรพัยไ์ม่
เพียงพอส าหรบัวยัเกษียณ

-50% -49% -16% 0%
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ยงัมีช่องว่างในการขยายการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มออมไม่พอ
ลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้อยกว่า และมีอตัราสะสมเงินลงทนุไม่สงูนัก

อตัราการสะสมเงินลงทนุใน
กองทนุส ารองเล้ียงชีพ/ กบข.

สดัส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีลงทนุใน
กองทนุส ารองเล้ียงชีพ/ กบข.

mean 5.5  median 5  mode 5

เพียงพอ เฉล่ีย 4.5%
ไม่พอ เฉล่ีย 4.9%
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ค าตอบจากงานศึกษา

1. มนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณหรือไม่
•  40% ของมนุษยเ์งินเดือนวยัก่อนเกษียณมีโอกาสท่ีจะออมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณ
•  กลุ่มท่ีออมไม่พอมีเงินออมส าหรบัช่วงเวลาเพียงคร่ึงเดียวของชีวิตหลงัเกษียณ

3. ควรปรบัแนวทางการออมการลงทนุอย่างไรเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้มนุษย์
เงินเดือนออมเพียงพอเพ่ือวยัเกษียณ  
•  เพ่ิมอตัราเงินสะสมในกองทนุส ารองเลี้ยงชีพท่ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนสงู

2.    กลุ่มออมไม่พอมีพฤติกรรมและทศันคติแตกต่างจากกลุ่ม
       ออมเพียงพอส าหรบัวยัเกษียณอย่างไร

•  ปัญหาการออมไม่เพียงพอคือเงินออมจ ากดัเพราะภาระค่าใช้จ่ายและหน้ีสินสงู
•  กลุ่มออมไม่พอเน้นลงทนุในกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ และประกนัชีวิต
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ข้อเสนอแนะ

“กลุ่มออมไม่พอส าหรบัวยัเกษียณจ าเป็นต้องออมเพ่ิมแต่มีเงินออม
จ ากดัเพราะภาระค่าใช้จ่ายสงูและภาวะการพ่ึงพิงของผูอ้ยู่ใต้การ
อปุการะ”

พฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีเช่ือมโยงความคุ้มครองภาระค่าใช้จ่าย
ส าคญัเข้ากบัการลงทนุท่ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนสงู

ข้อเสนอแนะ



1. พฒันากองทุนส ารองเลี้ยงชีพท่ีปรบัลดความเส่ียงในการลงทุนโดย
อตัโนมติัตามอายท่ีุเพ่ิมขึน้ และก าหนดให้เป็นนโยบายการลงทนุ
มาตรฐาน (default policy)
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ข้อเสนอแนะ

“ปัจจบุนักลุ่มออมไม่พอลงทนุถกูทางโดยเน้นลงทุนในกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการเพ่ิมโอกาสเกษียณสขุ แต่ยงั
เสียโอกาสจากการไม่ลงทุนในกองทุนท่ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนสงู”

2. การให้ค าแนะน าการลงทุนในกลุ่มผูอ้อมไม่พอกบักลุ่มผูท่ี้ออม
เพียงพอควรแตกต่างกนั ผูอ้อมไม่พอควรเพ่ิมเงินสะสมในกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ในขณะท่ีผู้ท่ีออมเพียงพอกระจายสินทรพัยล์งทนุได้มากกว่า

ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะ

“ปัญหาเงินออมไม่เพียงพอส าหรบัวยัเกษียณมีแนวโน้มลดลงในคนรุ่น
ต่อๆ ไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากกลุ่มท่ีออมไม่พอเลือกลงทุนในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพท่ีให้ผลตอบแทนสงู”

นายจ้างควรสนับสนุนให้มีการลงทนุเพ่ิมขึน้ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
•  จดัให้มีกองทนุส ารองเล้ียงชีพ
• ปรบัเพ่ิมเพดานอตัราสะสม และสมทบ
• สนับสนุนให้ทกุคนในองคก์รสามารถประเมินความเพียงพอของการออม
   เพื่อวยัเกษียณของตนได้

ข้อเสนอแนะ
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