
งานวิจัยจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในหัวข้อ “การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ”

14 มกราคม 2556

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2555

โดย 

ฉัตรชัย  สิริเทวัญกุล ก าลังศกึษาระดบัปริญญาโท

และ ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา



หัวข้อการน าเสนอ

• วัตถุประสงค์งานวิจัย และประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย

• บทสรุปผู้บริหาร

• ความส าคัญ และที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย

• กรอบแนวคิด และวิธีด าเนินงาน

• ผลการวิจัย

• บทสรุป และขอ้เสนอแนะ
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วัตถุประสงค์งานวิจัย และประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย

วัตถุประสงค์งานวิจัย
• เพื่อใหท้ราบถึงจ านวนเงินลงทนุเร่ิมต้นของแต่ละบคุคล ที่ควรเตรียมก่อนถึงวยัเกษียณอายุ

• เพื่อค านวณหาสัดส่วนการลงทนุที่เหมาะสมในสินทรพัย์ทั้ง 4 ประเภท

o ตราสารทนุในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

o พนัธบัตรรัฐบาล

o ทองค าแท่ง

o เงินฝากธนาคาร

โดยค านึงถึงอัตราการถอนเงิน (WITHDRAWAL RATE) และความสามารถในการยอมรับความเส่ียง

• เพื่อให้ทองค าแท่งกลายเป็นสินทรพัย์ลงทนุทางเลือกอกีประเภทหนึ่ง

ประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย
• สามารถน าไปประยุกตใ์ช้พฒันาผลิตภัณฑ์ใหเ้หมาะสมกับผู้ลงทนุ

• ใช้เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในส่งเสริมการออมการลงทุน
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บทสรุปผู้บริหาร

• ผลงานวิจัยนีต้้องการหาสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมส าหรับผู้เกษียณอายุ และสามารถน าจ านวน
เงินที่คาดวา่จะใช้จา่ยในแตล่ะปีมาคิดกลับ เพื่อหาจ านวนเงินที่ควรเตรียมไว้เพื่อด ารงชวีิตได้อยา่ง
มีความสุขตลอดช่วงของการเกษียณอายุ

• งานวิจัยนี้ใช้ข้อมลูอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2 แบบ คือ
o อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงป ีพ.ศ.2554 

o อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีย้อนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555

• มีการจัดสรรสดัส่วนการลงทุนทั้งหมด 286 แบบ และใช้อตัราการถอนเงิน 11 อัตรา

• งานวิจัยนี้ไดช้ี้ให้เหน็ว่า ผู้เกษียณไม่ควรน าเงินทั้งหมดไปลงทุนในสนิทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ า 
เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ต่ ามาก แต่ควรกระจายการลงทนุในสนิทรัพย์ที่ให้อตัราผลตอบแทนสูง
ด้วยเชน่กัน
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ความส าคัญ และที่มาของปัญหาทีท่ าการวิจัย
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• การเพิ่มขึ้นของประชากรวัย
ผู้สูงอายุ

„ การออมภาคบังคับ มี 2 
กองทุนหลัก คือ 
‟ กองทุนประกันสังคม

‟ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

„ การออมภาคสมัครใจ ได้แก่
‟ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVF)

‟ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

‟ การออมส่วนบุคคลที่มา : วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



ความส าคัญ และที่มาของปัญหาทีท่ าการวิจัย

6

ควรจะมีเงินเหลือไว้เกษียณเท่าไร 
และควรจัดสรรอย่างไร
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Aggressive
• ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ

ผันผวนมาก
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูง
• ยอมรับความเสี่ยงได้สูง

Conservative
•ลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
  ความผันผวนต่ า
•เน้นให้ผลตอบแทนสม่ าเสมอ
•รับความเสี่ยงได้ต่ า

กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน
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ที่มา : http://www.idis.ru.ac.th

   ทองค าเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง และมีความ
เป็นสากล ท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค า
เริ่มเป็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้  คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสิริส จ ากัด ได้ให้
ความเห็นว่า ผู้เกษียณอายุควรจะลงทุนในทองค าเพื่อ
รักษาระดับความมั่งคั่งของค่าของเงินไม่ให้ถูกลดค่า
ลงจากเงินเฟ้อ
ดังนั้นควรลงทุนในทองค าที่สัดส่วน 20 - 40%

กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน



Asset Allocation
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กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน
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Data Calculation Simulation Result

กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน



• Data
• อัตราผลตอบแทนเฉลีย่รายปีของสินทรัพย์ทัง้ 4 ประเภท 

ย้อนหลัง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2554
• อัตราผลตอบแทนเฉลีย่รายวันของสินทรัพย์ทั้ง 4 ประเภท 

ย้อนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 ถึง วันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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 ข้อมูล
อัตราผลตอบแทน

เฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลตอบแทนดัชนี SET 50 ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET 50)
13.35% 18.76%

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 1ปี
(Government Bond 1 Year)

2.80% 1.13%

ราคาทองค าแท่ง
(London PM FIX)

19.60% 15.59%

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ 
เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ธนาคารไทยพาณิชย์)

1.01% 0.60%

 ข้อมูล
อัตราผลตอบแทน

เฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลตอบแทนดัชนี SET 50 ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET 50)
11.54% 25.89%

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 1ปี
(Government Bond 1 Year)

2.74% 1.05%

ราคาทองค าแท่ง
(London PM FIX)

15.03% 18.76%

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ 
เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ธนาคารไทยพาณิชย์)

1.12% 0.73%

กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน
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• Calculation
• น าอัตราผลตอบแทนที่ได้มาปรบัลดด้วยอัตราเงินเฟอ้เฉลี่ยยอ้นหลงั (จากการเกบ็ขอ้มูลทั้ง 2 วิธีมีคา่เท่ากนั) โดย

ใช้ดัชนีราคาผูบ้ริโภค(CPI) เป็นตัวอา้งอิงในอัตรา 2.73% ผลตอบแทนที่ได้หลังอัตราเงินเฟ้อ เป็นดังนี้

กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน

 ข้อมูล
อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย หลังปรับ
อัตราเงินเฟ้อ

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ผลตอบแทนดัชนี SET 50 ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET 50)
10.62% 18.76%

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 1ปี
(Government Bond 1 Year)

0.07% 1.13%

ราคาทองค าแท่ง
(London PM FIX)

16.87% 15.59%

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ 
เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ธนาคารไทยพาณิชย์)

-1.72% 0.60%

 ข้อมูล
อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย หลังปรับ
อัตราเงินเฟ้อ

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ผลตอบแทนดัชนี SET 50 ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET 50)
8.81% 18.76%

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 1ปี
(Government Bond 1 Year)

0.01% 1.13%

ราคาทองค าแท่ง
(London PM FIX)

12.30% 15.59%

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ 
เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ธนาคารไทยพาณิชย์)

-1.16% 0.60%

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวนั



• Simulation
• น าสินทรพัย์มาจัดสัดส่วนการลงทนุ ตั้งแต่ 0% - 100% โดยเพิ่มสัดส่วนทลีะ 10% ในแตล่ะสินทรัพย์ ของ

สินทรัพย์ทั้ง 4 ประเภท ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบการจัดสรรสินทรัพยล์งทุนทั้งหมด 286 แบบ

• ท าการค านวณหาผลตอบแทน และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของสัดส่วนแตล่ะประเภท รวมถึงค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยแ์ต่ละคู่ ดังนี้
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สินทรัพย์
Correlation Coefficients

ตราสารทุน พันธบัตร ทองค าแท่ง เงินฝาก

ตราสารทุน 1.0000 -0.5072 0.0054 -0.2416

พันธบัตร -0.5072 1.0000 0.3649 0.0598

ทองค าแท่ง 0.0054 0.3649 1.0000 -0.3754

เงินฝาก -0.2416 0.0598 -0.3754 1.0000

กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน

สินทรัพย์
Correlation Coefficients

ตราสารทุน พันธบัตร ทองค าแท่ง เงินฝาก

ตราสารทุน 1.0000 -0.0500 -0.0272 -0.0270

พันธบัตร -0.0500 1.0000 0.0016 0.0626

ทองค าแท่ง -0.0272 0.0016 1.0000 -0.0031

เงินฝาก -0.0270 0.0626 -0.0031 1.0000

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวนั



• Simulation
• ท าการค านวณหาอัตราความผิดพลาด (Failure Rate) เทียบกับ อัตราการถอนเงิน

(Withdrawal Rate) ตั้งแต่ 3%-13% ของช่วงอายุที่คาดว่าจะด ารงชีวิตอยู่หลังเกษียณ               
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี

• ใช้วิธี Monte Carlo Simulations โดยใช้การค านวณหาผลตอบแทนแบบ Normal 
distribution ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,000 ตัวอย่าง

• โดยมีสมมติฐานการค านวณ ดังนี้
1. ในปีแรกที่เกษียณอายุ ให้หักเงินเป็นจ านวนเท่ากับ อัตราถอนเงิน (Withdrawal 

Rate) เทียบกับจ านวนเงินที่มี ณ วันเกษียณอายุ
2. น าเงินที่เหลือลงทุนตามสัดส่วนที่ได้เลือกไว้
3. ณ วันสิ้นปีให้ท าการถอนเงินเท่ากับจ านวนที่ถอนในปีแรก                                       

และท าการ Rebalance ให้เท่ากับสัดส่วนที่ได้เลือก

14

กรอบแนวคิด และวิธีด าเนนิงาน
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ผลการวจิัย

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวนั

• อัตราความผิดพลาดของการลงทุนในสินทรัพย์เดียวทั้งหมด

../../My IS/Output_SET_Y.xlsx
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ผลการวจิัย

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวนั

• อัตราความผิดพลาดของการลงทุนในหุน้สามัญ และพันธบัตร



17

ผลการวจิัย

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวนั

• อัตราความผิดพลาดของการลงทุนในหุน้สามัญ พันธบัตร และเงินฝาก
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ผลการวจิัย

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี

• ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวนั

• อัตราความผิดพลาดของการลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 4 ประเภท
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ผลลัพธ์

Failure Rate = 8.80%
Withdrawal Rate = 13%

Failure Rate = 4.40%
Withdrawal Rate = 10%

10%

10%

70%

10%

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี

Stock

Bond

Gold

Cash

10%

50%

30%

10%

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวัน

Stock

Bond

Gold

Cash

• สัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับ ระยะเวลา 10 ปี
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ผลลัพธ์
• สัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับ ระยะเวลา 20 ปี

Failure Rate = 6.90%
Withdrawal Rate = 9%

Failure Rate = 3.10%
Withdrawal Rate = 6%

20%

10%

60%

10%

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี

Stock

Bond

Gold

Cash

20%

20%50%

10%

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวัน

Stock

Bond

Gold

Cash
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ผลลัพธ์
• สัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับ ระยะเวลา 30 ปี

Failure Rate = 8.90%
Withdrawal Rate = 9%

Failure Rate = 2.50%
Withdrawal Rate = 5%

10%

10%

70%

10%

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายปี

Stock

Bond

Gold

Cash

20%

10%

60%

10%

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยรายวัน

Stock

Bond

Gold

Cash



• จากผลการวจิัย สรุปได้ว่า
– หากผู้ลงทุนในวัยเกษียณต้องการอัตราถอนเงินในอัตราที่สูงขึ้นก็จะต้องยอมรับความ

ผิดพลาดที่สูงขึ้นด้วยเนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า หากอัตราถอนเงินอยู่ในระดับสูงก็จะ
ท าให้อัตราความผิดพลาดอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย 

– ส าหรับผู้ที่คาดหวังจะด ารงชีวิตหลังเกษียณเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี 
ควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากมีระยะเวลาในการ
ลงทุนที่นาน และมีความต้องการใช้เงินในจ านวนที่มากกว่าผู้ที่คาดว่าจะด ารงชีวิตในระยะ
สั้น

– ช่วงระยะเวลาที่ผ่านนั้น ทองค าได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นสินทรัพย์การลงทุน มากกว่า
การเป็น Safe Haven เหมือนในอดีต เนื่องจากในระยะหลายปีที่ผ่านมานั้นทองค ามีความ
ผันผวนมากไม่ต่างจากสินทรัพย์การลงทุนชนิดอื่นๆ

– การลงทุนในทองค าในพอร์ตลงทุน สามารถเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยงของพอร์ต
ลงทุนจากการกระจายความเส่ียงได้
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• ข้อเสนอแนะ
– เพื่อให้งานวิจัยมคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากไม่มีข้อจ ากัดด้านข้อมูล อาจใช้ข้อมูลที่

ยาวนานขึ้นในการศึกษา  นอกจากนี้ อาจพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุต่างๆ ผลตอบแทนของหุ้น
กู้บริษัทเอกชน เป็นต้น เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในการจัดสัดส่วน
การลงทุนส าหรับวัยเกษียณ หากมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่น ามาอ้างอิง
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