
โดย
ดร. บญุเลิศ  จิตรมณีโรจน์  และ ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง
     สถาบนัวิจยัเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

29 กนัยายน 2557

การเตรียมพรอ้มส าหรบัการวางแผนทางการเงิน
เพ่ือวยัเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ 

ช่วงอาย ุ25 - 39 ปี

Disclaimer: รายงานนี้เป็นความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะ จดัท าบนพื้นฐานของขอ้มลูทีเ่ชือ่ว่ามคีวามน่าเชือ่ถอื โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามรู้
และแนวคดิแก่ผูอ่้านเท่านัน้ มไิดส้ะทอ้นความเหน็ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแต่อยา่งใด
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1.   วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 เพ่ือเข้าใจถึงทศันคต ิความคาดหวงั พฤตกิรรม และอปุสรรคของการ
วางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ

 เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ของผลติภณัฑ์และบริการของตลาดทนุให้เหมาะสม
กบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ

 เพ่ือเสนอแนวคดิเชิงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนและพฒันา
องค์ความรู้ด้านการออมและการลงทนุเพ่ือวยัเกษียณ และมาตราการ
ภาครัฐในการวางรากฐานระบบการออมระยะยาว
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 รูปแบบการส ารวจ: การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั และแบบสอบถามออนไลน์

 กลุม่ตวัอยา่ง: ผู้ มีงานท าหรือแรงงานในระบบท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-39 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขนาดตวัอยา่ง 1,105 ราย (ร้อยละ 
83 จากการสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั และร้อยละ 17 จากแบบสอบถาม
ออนไลน์)

 ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมลู: สิงหาคม – ตุลาคม 2556

2.   วธีิวจิัย



  10 ตัวขับเคล่ือนส าคัญ
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วัตถุประสงค์การออม1

อัตราการออม2

สัดส่วนการทดแทนรายได้6

ความมั่นใจต่อการวางแผน5

อัตราการใช้เงนิออม3

อายุเร่ิมต้นวางแผน4

อายุคาดเฉล่ีย7

อายุเกษียณ7

เงนิออมส่วนเกิน7

ความรู้ด้านการวางแผน7

3.   สรุปผลวจิัย



วัตถุประสงค์ของการออม
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เพื่อซือ้ที่อยู่อาศัย
(1st)

เพื่อการใช้ชีวติ
หลังเกษียณ

(6th)

เพื่อการศกึษา
ของบุตร 

(2nd)

เพื่อช าระหนีส้ิน้
(3rd)

เพื่อซือ้รถยนต์
(5th)

เพื่อการสมรส 

(4th)

2.3

ค่าเฉล่ีย
ความส าคัญ

2.3

1.9

1.9

2.0
2.1

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียความส าคัญเป็นค่าเฉล่ียที่ถ่วงน า้หนักด้วยจ านวนผู้ตอบที่เลือกวัตถุประสงค์นัน้ๆ
อันดับที่ 1 (3 คะแนน) อันดับที่ 2 (2 คะแนน) และ อันดับที่ 3 (1 คะแนน) โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-3



  อัตราการออม (Deferral Rate: DR)

7
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สดัส่วนผู้ตอบ   )   

อตั
รา
กา

รอ
อม

   
)

DR เฉลี่ยของผู้ตอบคือ 20% และผู้ตอบสว่นใหญ่ (67%) มี DR 
มากกวา่ 10% ซึง่มีคา่มากกวา่ Rule-of-thumb (DR=10-15%) 
และมากกวา่บางประเทศท่ีพบวา่อตัราการออมอยูใ่นระดบัต ่า 
(US ~ 5% ในปี 2008, Hunt et al. 2009)

อตัราการออม คือ สดัสว่นของจ านวนเงินที่น าไปออมต่อรายได้



  อัตราการใช้เงนิออม (Withdrawal Rate: WR)
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WR เฉลี่ยของผู้ตอบคือ 12.6%  การแบง่ระดบัความ
พร้อมของการเกษียณของผู้ตอบโดยใช้ WR (e.g., 
Vanguard Group, 2010; Zwecher, 2010) สามารถ
แบง่ได้ เป็น 3 กลุม่
• เกษียณสขุ (Excess Funding: WR<3.5%): 

24% (178 คน )
• เกษียณพอเพียง (Constrained: WR=3.5-7%): 

18% (133 คน )
• เกษียณทุกข์  Underfunded: WR>7%):      

58% (436 คน)

อตัราการใช้เงินออม คือ สดัสว่นของค่าใช้จ่ายปีแรกหลงัเกษียณต่อมลูค่าสนิทรัพย์ ณ ปีเกษียณ (รวมอสงัหาริมทรัพย์)
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ไม่เคย
   41 

เคย
59 

ประสบการณ์การวางแผน
การปฏิบัตติามแผนอย่างสม ่าเสมอ

การเร่ิมต้นวางแผนเพื่อการเกษียณ

1.3%

12.8%

35.0%

21.4%
19.9%

4.5% 4.6%

0.5% 0.2%
0.0%

5.0%

10.0%
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35.0%

40.0%

                  

สัด
ส่ว

นผู้
ตอ

บ 
 )

อายุ  ปี) 

อายุเร่ิมวางแผน

อายุเร่ิมวางแผนเฉล่ีย = 33 ปี
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ไม่เคย
   41 

เคย
59 

ประสบการณ์ในการวางแผน
คุณภาพชีวติหลังเกษียณ

ทศันคติ สัดส่วนผู้ตอบ

ใกล้เคียงกับปัจจุบัน 29%

ดีกว่าปัจจุบนั 45%

ไม่แน่ใจ 23%

แย่กว่าปัจจุบัน 3%

74%
Overconfidence

•Helman et al., (2009) ส ารวจพนกังาน 1,057 คน พบว่ามีเพียง 
47% ท่ีเคยวางแผนเพ่ือการเกษียณ (ค านวณเงินท่ีต้องการ ณ วนั
เกษียณ) แต่มีคนมากถึง 61% ท่ีตอบว่าตนเองมีความมัน่ใจมาก
และมากท่ีสดุท่ีจะมีเงินเพียงพอส าหรับใช้จ่ายหลงัเกษียณ

  76 24 

คุณภาพชีวิตหลังเกษียณ

ใกล้เคียง ดีกว่า แย่กว่า ไม่แน่ใจ

ความม่ันใจด้านวางแผนเพื่อการเกษียณ
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สัดส่วนการทดแทนรายได้   )  

                     
(Replacement Ratio: RR)

• RR เฉลี่ย = 35% โดยที่ 89% ของผู้ตอบมีค่า RR น้อย
กว่า Rule-of-thumb (RR ควรมีค่าอย่างน้อย 70%)

สดัสว่นการทดแทนรายได้ คือ สดัสว่นระหว่างรายได้ท่ีต้องการปีแรกหลงัเกษียณต่อรายได้ปีสดุท้ายก่อนเกษียณ

•MettLife Mature Market Institution 
(2008) พบวา่ 49% (N=1,200) ของคน
อาย ุ56-65 ปีใช้ค่า IRR เพียง 20-50% 
เน่ืองจากขาดความรู้เก่ียวกบัการวางแผน

• แบ่งความพร้อมเพื่อเกษียณ (Ameriks et al. 2004)
• เกษียณสุข  RR>70%): 11% (88 คน)
• เกษียณพอเพียง  RR=50-70%): 13% (103 คน)
• เกษียณทกุข์  RR<50%): 76% (606 คน)

Lifestyle Risk!

สัดส่วนการทดแทนรายได้
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อายุขัยเพศหญิง  ปี)

อายุคาดเฉลี่ยของผู้ตอบเพศหญิง

•อายคุาดเฉลี่ยของเพศหญิงคือ 74 ปี ซึง่มีคา่น้อย
กว่าอายคุาดเฉลี่ยของประชากรหญิงไทย 79 ปี

•ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีชีวิตอยูยื่นยาวกวา่ท่ีคาด
ไว้  (Longevity Risk): 61% ของผู้ตอบเพศหญิง

Longevity Protection !

อายุคาดเฉล่ีย: เพศหญิง
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อายุขัยเพศชาย  ปี)

อายุคาดเฉลี่ยของผู้ตอบเพศชาย

•อายคุาดเฉลี่ยของเพศชายคือ 76 ปี ซึง่มีคา่
มากกว่าอายคุาดเฉล่ียของประชากรชายไทย 74 ปี

•ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีชีวิตอยูยื่นยาวกวา่ท่ีคาด
ไว้  (Longevity Risk): 41% ของผู้ตอบเพศชาย

Longevity Protection !

อายุคาดเฉล่ีย: เพศชาย
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41%

14%

18%

13%

13%

19%

14%

28%

29%

13%

17%

12%

11%

14%

25%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

บัญชีเงนิฝาก

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ

กองทุนรวมอื่นๆ

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กบข

ประกันชีวืต

อสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการลงทุน   )                    

เปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนระหว่างปัจจุบันและ ณ วันเกษียณ

Rule-of-thumb 

สัดส่วนการลงทุนในหุ้น:

(100 – อายุ)

ความรู้ด้านวางแผนเพื่อการเกษียณ
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สุข
28%

พอเพียง

9%

ทุกข์
63%

รูปแบบ เกณฑ์ RSG เฉล่ีย

เกษียณสุข
(Excess Funding)

RSG>708,892 10,500,213

เกษียณพอเพียง
(Constrained)

-708,892<RSG<708,892 -63,136

เกษียณทุกข์
(Underfunded)

RSG<-708,892 -6,361,583

การแบ่งกลุ่มความพร้อมเพื่อเกษียณ (เม่ือไม่รวมอสังหาริมทรัพย์)

โดยเงนิออมส่วนเกนิ ณ วันเกษียณ (Retirement Saving Gap: RSG)

เม่ือสัดส่วนการทดแทนรายได้ =35% 

และไม่รวมอสังหาริมทรัพย์
(RSG เฉล่ีย = -1.13 MB)

เงนิออมส่วนเกิน
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สุข
32%

พอเพียง

12%

ทุกข์
55%

รูปแบบ เกณฑ์ RSG เฉล่ีย

เกษียณสุข
(Excess Funding)

RSG>983,922 14,801,125

เกษียณพอเพียง
(Constrained)

-983,922<RSG<983,922 -40,670

เกษียณทุกข์
(Underfunded)

RSG<-983,922 -6,139,718

การแบ่งกลุ่มความพร้อมเพื่อเกษียณ (เม่ือรวมอสังหาริมทรัพย์)

โดยเงนิออมส่วนเกนิ ณ วันเกษียณ (Retirement Saving Gap: RSG)

PLEASE MIND

THE RETIREMENT GAP !

เม่ือสัดส่วนการทดแทนรายได้ =34% 

และรวมอสังหาริมทรัพย์
(RSG เฉล่ีย =1.42 MB)

เงนิออมส่วนเกิน
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ตัวแปร  ค่าเฉลี่ย) เกษียณสุข เกษียณพอเพียง เกษียณทกุข์
สินทรัพย์ปัจจบุนั (บาท) 3,790,883 1,219,492 1,071,856
หนีส้นิปัจจบุนั (บาท) 519,647 275,464 450,019
รายได้ปัจจบุนั (บาท) 529,733 332,738 340,929
รายจ่ายปัจจบุนั (บาท) 289,998 194,425 197,681
สนิทรัพย์/รายได้ (เท่า) 7.2 3.7 3.1
สนิทรัพย์/หนีส้นิ (เท่า) 7.3 4.4 2.4
รายได้/รายจ่าย (เท่า) 1.8 1.7 1.7
สัดส่วนการทดแทนรายได้ (%) 28.0 28.9 39.5
อัตราการออม (%) 23.3 20.6 17.3
อัตราการใช้เงนิออม (%) 3.4 10.5 19.4

สถานะทางการเงนิของกลุ่มความพร้อมเพื่อเกษียณ

เงนิออมส่วนเกิน
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สุข
30%

พอเพยีง
11%

ทุกข์
59%

รูปแบบ เกณฑ์ RSG เฉล่ีย

เกษียณสุข
(Excess Funding)

RSG>708,892 11,325,150

เกษียณพอเพียง
(Constrained)

-708,892<RSG<708,892 -146,072

เกษียณทุกข์
(Underfunded)

RSG<-708,892 -6,533,325

การแบ่งกลุ่มความพร้อมเพื่อเกษียณก่อนก าหนด (เม่ือไม่รวมอสังหาริมทรัพย์)

โดยเงนิออมส่วนเกนิ ณ วันเกษียณ (RSG)

ร้อยละ 33 ของผู้ตอบต้องการเกษียณก่อนก าหนด แต่ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มเกษียณพอเพยีงและเกษียณทุกข์

อายุเกษียณ



 เปรียบเทียบตัวขับเคล่ือนส าคัญ: 25-39 ปี vs. 40-60 ปี
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ตัวขับเคล่ือน ผู้ตอบ 25-39 ปี ผู้ตอบ 40-60 ปี*
ความส าคัญของการออม อันดบั 6 อันดบั 2

อัตราการออม 20% 22%

อัตราการใช้เงนิออม 12.6% 5.7%

อายุเร่ิมต้นวางแผนการเงนิเพื่อเกษียณ 33 ปี 42 ปี

ความมั่นใจมากเกินควร มากกว่า มาก

สัดส่วนทดแทนรายได้ 35% 34%

อายุคาดเฉลี่ย ชาย: มากกว่าค่าเฉลี่ย; หญิง: น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ความรู้ด้านการวางแผนการเงนิเพื่อเกษียณ น้อยกว่า น้อย

เงนิออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณ -1.13 ล้านบาท -0.27 ล้านบาท

อายุเกษียณ 33% เกษียณก่อนก าหนด 28% เกษียณก่อนก าหนด

เกษียณสุข: เกษียณพอเพยีง: เกษียณทุกข์ 28%  :  9%  :  63% 38%  :  10%  :  52%

* โครงการวจิยัเรื่องการเตรยีมพรอ้มส าหรบัการวางแผนทางการเงนิเพือ่วยัเกษยีณของกลุม่แรงงานในระบบ ชว่งอาย ุ40 - 60 ปี,
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, 2555
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 ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับเงนิออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณ (RSG)

ตัวแปร ประเภท เงนิออมส่วนเกนิ ณ วันเกษียณ
อายุ 25-32                        321,993 
 33-39                      3,200,112 
รายได้ อัตราภาษีน้อยกว่า 20                        768,392 
 อัตราภาษีตัง้แต่ 20                      9,260,488 
อาชีพ พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกจิ                      1,699,601 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ                          97,277)
การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาโท                        578,061 
 ตัง้แต่ปริญญาโทขึน้ไป                      3,048,683 
เพศ หญิง                      1,312,932 
 ชาย                      1,620,475 
สถานภาพการสมรส โสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่                        493,768 
 สมรส/อยู่ ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน                      4,305,720 
เงนิออมส่วนเกนิ ณ วันเกษียณในตารางเป็นค่าที่รวมมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
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ตัวแปร ประเภท เงนิออมส่วนเกนิ ณ วันเกษียณ
การมีบุตร ไม่มี                      5,131,305 
 มี                      3,599,184 
การมีผู้ในอุปการะ ไม่มี                        589,814 
 มี                      2,134,229 
การเข้าใจการวางแผน น้อยมาก/น้อย/ปานกลาง                        985,797 
 มาก/มากที่สุด                      6,250,579 
การได้รับความรู้ด้านการวางแผน ไม่เคย                          17,593 
 เคย                      2,614,207 
ประสบการณ์การวางแผน ไม่เคย                          61,759 
 เคย                      3,464,987 
ทศันคตต่ิอความเส่ียง รับความเส่ียงไม่ได้                      3,252,199)
 รับความเส่ียงได้                      1,564,593 

 ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับเงนิออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณ (RSG)
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ตัวแปร ประเภท เงนิออมส่วนเกนิ ณ วันเกษียณ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ/กบข ไม่ได้เป็นสมาชิก                        341,973)
 เป็นสมาชิก                      1,487,777 
หุ้นสามัญ ไม่ได้ลงทุน                        878,266 
 ลงทุน                      4,004,716 
กองทุนรวมอื่นๆ ไม่รวม RMF ไม่ได้ลงทุน                        707,415 
 ลงทุน                      4,643,480 
RMF ไม่ได้ลงทุน                      1,094,973 
 ลงทุน                      5,394,693 
ประกันชีวิต ไม่มี                        573,670)
 มี                      3,262,839 

 ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับเงนิออมส่วนเกิน ณ วันเกษียณ (RSG)
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  สรุปผลจากแบบจ าลองของเงนิส่วนเกิน ณ วันเกษียณ (RSG)

• ผู้ตอบท่ีมีรายได้อยู่ในชว่งอตัราภาษีตัง้แต่ 20% ขึน้ไป โดยเฉล่ียแล้วจะมีเงินออม
สว่นเกิน ณ วนัเกษียณ มากกว่า ผู้ตอบท่ีมีรายได้อยู่ในชว่งอตัราภาษีน้อยกวา่ 20% 

เทา่กบั 3,965,211 บาท

• ผู้ตอบเพศหญิง โดยเฉล่ียแล้วจะมีเงินออมสว่นเกิน ณ วนัเกษียณ มากกว่า ผู้ตอบเพศ
ชาย เท่ากบั 1,721,742 บาท

• ผู้ตอบท่ีสมรส/อยู่ด้วยกนัแตไ่ม่ได้แตง่งาน โดยเฉลี่ยแล้วจะมีเงนิออมสว่นเกิน ณ วนั
เกษียณ มากกว่า ผู้ตอบท่ีโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู ่เท่ากบั 3,185,310 บาท

• ผู้ตอบท่ีมีคณุสมบตัิครบทัง้สามประการ คือ เคยได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และเคย
วางแผนเพ่ือการเกษียณ โดยเฉล่ียแล้วจะมีเงินออมสว่นเกิน ณ วนัเกษียณ มากกว่า
ผู้ตอบท่ีขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งจากคณุสมบตัิทัง้สาม 4,275,655 บาท
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การส่งเสริมการศึกษาทางการเงนิขัน้พืน้ฐานและการลงทุน1

การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงนิ2

การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3

4.   ข้อเสนอแนะ
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จากผลการศกึษาพบวา่ ผู้ ท่ีผ่านการเรียนรู้เร่ืองการวางแผนเพ่ือเกษียณจะมีความรู้
ความเข้าใจและเร่ิมวางแผนเพื่อเกษียณ ซึง่จะท าให้ผู้นัน้มีเงินออมสว่นเกิน ณ วนั
เกษียณ (RSG) มากกวา่ผู้ ท่ีไมผ่่านกระบวนการทัง้สามเทา่กบั 4,275,655 บาท

Learning Understanding Planning

Positive Retirement Saving Gap
(RSG=+4.28 MB)

   การส่งเสริมการศึกษาการเงนิขัน้พืน้ฐานและการลงทุน1
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   การส่งเสริมการศึกษาการเงนิขัน้พืน้ฐานและการลงทุน1

• การประยกุต์ใช้แนวคดิการเงนิเชิงพฤตกิรรม (Behavioral finance) 
เพิ่มเตมิจากการเงินแบบดัง้เดมิ (Traditional Finance)

•แบบประเมินอคติ  Bias) ทางความคิดและอคตทิางอารมณ์

•การสง่เสริมการศกึษาทางการเงินผา่นองค์กร (Corporate platform)
• รูปแบบของการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Learning Pedagogy): Behavioral Time 
Machine (BTM)
• เน้นทัง้การศกึษาทางการเงินขัน้พืน้ฐาน (Financial Education) และการศกึษา
ด้านการลงทนุ (Investment Education)
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   การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงนิ2

•สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผู้สงูอาย ุ  Reverse Mortgage) 
•เม่ือรวมอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ตอบจะมีเงินออมสว่นเกิน ณ วนัเกษียณโดยเฉลี่ย 1.42 ล้านบาท ซึง่มี
ค่ามากกว่ากรณีท่ีไม่รวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีค่าเงินออมสว่นขาด ณ วนัเกษียณโดยเฉลี่ย 1.13 ล้าน
บาท หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือ การน าอสงัหาริมทรัพย์มาใช้เป็นสินทรัพย์เกษียณจะช่วยท าให้ผู้ตอบมี
เงินออมสว่นเกิน ณ วนัเกษียณโดยเฉลี่ยเพ่ือขึน้ถึง 2.55 ล้านบาท

•การพฒันาและสง่เสริมกองทนุ Target-date fund เพื่อเป็นเคร่ืองมือการออม
เพื่อเกษียณ

•สหรัฐอเมริกา: ใช้ Target-date fund เป็นนโยบายมาตรฐาน (89% ของพนกังานท่ีเลือกนโยบาย
ลงทนุเองได้อตัราผลตอบแทนน้อยกว่านโยบายมาตรฐาน 2.96% ต่อปี (Burgess and Associates, 
2005)

•แผนเกษียณควบการลงทนุ (Unit-linked Pension Plan: ULPP)
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   การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงนิ2

•ประกันชีวิตแบบบ านาญ (Annuity)
•ชีวิตเด่ียว (Single life), ชีวิตคู่ (Joint and survivor)
•รับเงินบ านาญทนัที (Immediate), รอรับเงินบ านาญ (Deferred)
•เงินบ านาญคงที่ (Fixed), เงินบ านาญผนัแปร (Variable: Equity indexed, 
Inflation protected)

•กองทุนมรดกร่วม (Mutual Inheritance Fund: MIF)
•การลงทนุทางเลือกของประกนัชีวิตแบบบ านาญ

•ระบบการซือ้ขายกองทุนรวมแบบศูนย์รวม (One-Stop-Shopping)
•Availability bias; Home bias
•3 x 3 Matrix of fund performance: Selection & Timing abilities



29

   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3

3.1 การเพิ่มความครอบคลุมของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
•ร้อยละ 88 ของผู้ตอบตอบวา่องค์กร์ที่ท างานอยู่มกีองทนุ และร้อยละ 85 ของผู้ตอบที่
องค์กรมีกองทนุยงัคงมีสถานะเป็นเป็นสมาชิก 
•ความครอบคลมุระดบัพนกังาน(ภาคสมคัรใจ)

•ระบบการเป็นสมาชิกอตัโนมตัิ (Automatic Enrolment) 
•สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของกองทนุ: ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกมีเงินออมสว่นเกินเฉลี่ย ณ 
วนัเกษียณ มากกว่าผู้ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสงูถึง 1.82 ล้านบาท

•ความครอบคลมุระดบัองค์กร (ภาคสมคัรใจ)
•ระบบกองทนุร่วม (Pooled Fund)
•ระบบ “Super Guarantee” ของประเทศออสเตรเลีย

•ความครอบคลมุระดบัองค์กรและพนกังาน (ภาคบงัคบั)
•กองทนุส ารองเลีย้งชีพภาคบงัคบั (Mandatory Provident Fund) ร้อยละ 75 ของผู้ตอบเห็น
ด้วยกบัการใช้ระบบการออมภาคบงัคบั
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   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3

3.2 การก าหนดนโยบายการลงทุนมาตราฐานที่เหมาะสม

•Do-it-for me
•ก าหนด Target-date fund เป็นนโยบายการลงทนุมาตราฐาน (Default policy)

•Do-it-with me
•เพิ่มทางเลือกการลงทนุท่ีหลากหลาย และเพิ่มความถ่ีในการเปลี่ยนนโยบายลงทนุ
•ทกุๆ 10 ทางเลือกนโยบายท่ีเพิ่มขึน้ โอกาสท่ีพนกังานจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุจะ
ลดลง 2% (Iyengar et al., 2003)

•Leave-it-to me (Do-it-yourself)
•การจดัสดัสว่นการลงทนุในสนิทรัพย์ตา่งๆ ด้วยตนเอง
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3.3 การเพิ่มอัตราการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

•อตัราเงินสมทบเฉลี่ย: 6.6%(สมทบจริง), 4.0%(ต ่าสดุ), 7.8%(สงูสดุ)
•อตัราเงินสะสมเฉลี่ย: 5.4%(ปัจจบุนั), 4.5%(แรกเข้า)

•แนวทางการเพิ่มอตัราการออม
•ภาคสมคัรใจ: อนญุาตให้อตัราเงินสะสมสงูกวา่อตัราเงินสมทบ
•ภาคกึง่บงัคบั: เพิ่มอตัราเงินสะสมแบบอตัโนมตัิ (Auto-escalation หรือ SDIP: 
Schedule Deferral Increased Program) ควรให้พนกังานแจ้งความประสงค์ท่ี
จะเพิ่มอตัราเงินสะสมลว่งหน้า เน่ืองจากคนมีอคติการผดัวนัประกนัพรุ่ง 
(Procrastination) และการเพิ่มอตัราเงินสะสมควรท าพร้อมกบัการขึน้เงินเดือน 
เน่ืองจากคนมีอคติกลวัการสญูเสีย (Loss Aversion)
•ภาคบงัคบั: ก าหนดอตัราขัน้ต ่าให้สงูขึน้ (ผลกระทบต่อองค์กรและพนกังาน)

   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3
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3.3 การเพิ่มความต่อเน่ืองของการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

•การเปลี่ยนงานตัง้แต ่1-15 ครัง้ และจ านวนครัง้ในการเปลี่ยนงานเฉล่ีย 4 ครัง้
•ระบบ “Super Guarantee” ของประเทศออสเตรเลีย

•ร้อยละ 76 ของผู้ตอบมีความต้องการท่ีจะท าธุรกิจของตนเองในอนาคต โดยท่ีร้อยละ 46

ของผู้ตอบกลุม่นีมี้ความต้องการท่ีจะท าธุรกิจของตนเองเป็นอาชีพหลกั
•การโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพไปกองทนุเพ่ือการเกษียณประเภทอ่ืนๆ
•การเพิ่มระยะเวลาคงเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพไว้กบันายจ้าง ซึง่นายจ้างอาจ
คิดคา่บริหารจดัการ แตต้่องมีการอนญุาตให้คงเงินไว้ได้จริงในทางปฏิบตัิ
•การพิจารณาบทลงโทษทางภาษี (Penalty Tax) เพิ่มเติมจากอตัราภาษีเงินได้ถ้าน า
เงินออกจากกองทนุก่อนอายเุกษียณท่ีก าหนด

   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3
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3.4 การปรับรูปแบบของการจ่ายเงนิออกจากกองทุน

•ร้อยละ 52 ของผู้ตอบตอบวา่ต้องการได้รับเงินจากกองทนุแบบผสม (เงินก้อน และ 
เงินงวด)

•“Dbization”
•เงินสว่นแรกบงัคบัจ่าย: Lifetime annuity หรือ Deferred lifetime annuity
•เงินสว่นท่ีเหลือจ่ายเป็นเงินก้อน

   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3
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3.5 การพัฒนาสู่ระบบกองทุนส ารองเลีย้งชีพที่มุ่งเน้นรายได้หลังเกษียณ

   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3

Bank Saving Fund Supermarket Retirement Income

วัตถุประสงค์ แหล่งออมเสริม ลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทนสูง แหล่งรายได้หลังเกษียณ

ระดับความรู้
ของสมาชกิ

ไม่จ าเป็น ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
ประเภทหลักทรัพย์ 

ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรหรือที่
ปรึกษาทางการเงนิ

ตัวชีว้ัดของ
ความส าเร็จ

เงนิต้นไม่สูญหาย นักลงทุนที่ประสบความส าเร็จ รายได้พอใช้หลังเกษียณ

มุมมอง Saving plan
(A pot of money)

Investing plan
(A pot of money)

Pension plan
(Providing income)
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   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3

3.6 การปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF

•ร้อยละ 94 ของผู้ตอบไมล่งทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF)

•ผู้ตอบสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีเสียภาษีในอตัราต ่า
•ร้อยละ 59.9 ของผู้ตอบได้รับการยกเว้นภาษี 
•ร้อยละ 32.3 ของผู้ตอบเสียภาษีในอตัรา 10 เปอร์เซน็ต์ 
•ร้อยละ 6.4 ของผู้ตอบเสียภาษีในอตัรา 20 เปอร์เซน็ต์

•การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ มีรายได้ต ่าให้สงูขึน้ เช่น อตัราภาษีคงท่ี 
(Flat rate) เทา่กนัทกุระดบัรายได้: Equity premium puzzle



36

   การพฒันาและปรับปรุงระบบเกษียณ3

3.7 การสร้างระบบศูนย์รวมการออมเพื่อเกษียณ

•บญัชีสมอง (Mental accounting): พอร์ตการลงทนุถกูแยกตาม บลจ

•การพฒันาแอพพลิเคชัน่การซือ้ขายกองทนุรวมของทกุบริษัทจดัการลงทนุใน
ลกัษณะของ “One-Stop-Shopping”
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วัตถุประสงค์   
การออม

อัตราการออม

อัตราการ         
ใช้เงนิออม

อายุเร่ิมต้น
วางแผน

อายุเกษียณ อายุคาดเฉล่ีย

ความม่ันใจต่อ  
การวางแผน

ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการวางแผน

สัดส่วนการ
ทดแทนรายได้

เงนิออม ณ วัน
เกษียณ

การส่งเสริมการศึกษา
ด้านการเงนิและการ

ลงทุน

การพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการด้าน

การเงนิ

การพฒันาและ
ปรับปรุงระบบเกษียณ

เกษียณ
สุข
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ถาม-ตอบ

ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการวิจยันี ้
โดยสง่อีเมล์มาได้ท่ี ดร.บญุเลศิ จิตรมณีโรจน์  boonlert_jit@utcc.ac.th


