เงินได้ เลีย้ งชีพหลังเกษียณจากการออมผ่ านแหล่งเงินออมระยะยาว

ฝ่ ายวิจัยและยุทธศาสตร์
กันยายน 2546

บทสรุ ปผู้บริหาร
ในขณะที่คนไทยมีชีวติ ยืนยาวมากขึ้น สิ่ งที่เป็ นความกังวลใจก็คือ เงินได้เลี้ยงชีพ
สาหรับชีวติ หลังเกษียณ การออมสะสมในวัยทางาน จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการวาง
แผนการออมในวันนี้ ประเด็นคาถามที่สาคัญ ก็คือ ออมอย่างไรจึงเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในวัย
หลังเกษียณ บทศึกษานี้ ใช้อตั ราทดแทนรายได้ร้อยละ 50 * เป็ นดัชนีช้ ีวดั ความเพียงพอ และ
ประมาณอัตราทดแทนรายได้ที่ผอู้ อมจะได้รับภายหลังเกษียณอายุภายใต้กรณี การออมต่าง ๆ เพื่อเป็ น
แนวทางการวางแผนการออม ทั้งนี้ อัตราทดแทนรายได้ หมายถึงสัดส่ วนเงินได้เลี้ยงชีพที่ผอู ้ อม
จะได้รับในวัยหลังเกษียณอายุเทียบต่อรายได้เฉลี่ยในช่วงก่อนเกษียณอายุ
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราทดแทนราย ได้ที่จะได้รับในอนาคตมีหลายปัจจัย ที่
สาคัญๆ ได้แก่ อัตราออม (ในบทศึกษานี้ หมายความรวมถึงอัตราเงินออมของผูอ้ อมเอง และอัตรา
เงินออมสมทบที่ผอู้ อมได้รับจากนายจ้าง และ/หรื อรัฐบาล) จานวนปี ของการออม นโยบายลงทุน
ซึ่ งกระทบต่ออัตราผลตอบแทน จานวนปี ที่ จะใช้เงินออมหลังเกษียณอายุ การบริ หารเงินออมใน
ส่ วนที่ยงั ไม่ใช้ในช่วงหลังเกษียณอายุ เป็ นต้น บทศึกษานี้ประมาณอัตราทดแทนรายได้ที่ผอู ้ อม
จะได้รับ โดยกาหนดอัตราออมในช่วงร้อยละ 3 - 51 จานวนปี ของการออมแบ่งเป็ น 3 กรณี
คือ ออม 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ในขณะที่นโยบายลงทุนแบ่งเป็ น 3 กรณี คือ นโยบายลงทุน
ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตลาดเงิน ภายใต้ขอ้ สมมติฐานว่า จานวนปี ที่ผอู ้ อมจะใช้เงินออมหลัง
เกษียณอายุเท่ากับ 25 ปี และการบริ หารเงินออมในส่ วนที่ยงั ไม่ใช้หลังเกษียณอายุเป็ นแบบล งทุนที่
มีความเสี่ ยงต่า
จากการประมาณการอัตราทดแทนรายได้ตามกรณี การออมต่าง ๆ พบว่า ผูอ้ อม
ระยะเวลา 10 ปี ไม่สามารถจะบรรลุเป้ าหมายอัตราทดแทนรายได้ร้อยละ 50 ในทุกกรณี การออม
ที่อยูภ่ ายใต้การวิเคราะห์ ผูอ้ อมระยะเวลา 20 ปี มีโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด แต่มีขอ้ จากัด
ระหว่างการเลือกนโยบายลงทุน และอัตราออม กล่าวคือ ถ้าผูอ้ อมต้องการออมในอัตราประมาณ
ร้อยละ 21 ผูอ้ อมต้องเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุนซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการลงทุนสู ง แต่ถา้ ผูอ้ อม
เลือกนโยบายลงทุนตราสารหนี้ซ่ ึ งมีความเสี่ ยงต่อการลงทุนต่า
ผูอ้ อมต้องออมในอัตราที่สูงมาก
ร้อยละ 45 สาหรับผูอ้ อมที่มีระยะเวลาออม 30 ปี มีโอกาสที่จะบรรลุอตั ราทดแทนรายได้ที่เป็ น
เป้ าหมายในหลายทางเลือก ซึ่ งทาให้ผอู ้ อมมีความยืดหยุน่ ในการเลือกอัตราออม และ /หรื อนโยบาย
ลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอ ง ในกรณี ที่ผอู้ อมเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน
*

ตัวเลขจากรายงานของคณะอนุกรรมการกาหนดแผนการปฏิรูประบบกองทุนบาเหน็จบานาญ, มกราคม 2546.

i

อัตราออมที่ตอ้ งออมจะอยูใ่ นระดับต่ามากที่ร้อยละ 9 และในกรณี ที่ผอู้ อมเลือกนโยบายลงทุนตราสาร
หนี้ อัตราออมที่ตอ้ งออมยังคงอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงมากที่ร้อยละ 27 นัน่ คือ ผูอ้ อมที่วางแผนการออม
ในระยะยาว 30 ปี จะเป็ นกลุ่มที่สามารถบรรลุเป้ าหมายอัตราทดแทนรายได้ที่วางไว้ง่ายกว่า และมี
ความแน่นอนมากกว่า
อัตราทดแทนรายได้ ประมาณการ
ร้อยละต่อรายได้เฉลี่ ยในช่วง 5 ปี ก่อนเกษียณ

จานวนปี

นโยบาย

ที่อ อม (ปี )

ลงทุน

10

20

30

อัตราออม(ร้ อ ยละต่อ รายได้)
3

6

9

12

15

21

27

33

39

45

51

ตลาดเงิน

1.6

3.1

4.7

6.3

7.8 11.0 14.1 17.2 20.3 23.5 26.6

ตราสารหนี้

1.7

3.4

5.2

6.9

8.6 12.0 15.5 18.9 22.4 25.8 29.3

ตราสารทุน

2.4

4.9

7.3

9.7 12.1 17.0 21.9 26.7 31.6 36.4 41.3

ตลาดเงิน

3.0

6.0

9.0 12.0 15.0 20.9 26.9 32.9 38.9 44.9 50.9

ตราสารหนี้

3.6

7.2 10.8 14.4 17.9 25.1 32.3 39.5 46.7 53.8 61.0

ตราสารทุน

7.2 14.4 21.6 28.8 36.0 50.4 64.8 79.2 93.6 108.0 122.4

ตลาดเงิน

4.3

ตราสารหนี้

5.6 11.2 16.9 22.5 28.1 39.3 50.6 61.8 73.0 84.3 95.5

ตราสารทุน

16.6 33.1 49.7 66.3 82.8 115.9 149.1 182.2 215.3 248.4 281.6

8.6 12.9 17.2 21.5 30.1 38.6 47.2 55.8 64.4 73.0

ii

เงินได้ เลียงชีพหลังเกษียณจากการออมผ่ านแหล่งเงินออมระยะยาว
1. การออมเพือชีวติ หลังเกษียณ
ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึงในเอเซียทีคนในประเทศมีอายุยนื ยาวมากขึน และ
โครงสร้างประชากรกําลังเปลียนแปลงสู่ ยุคสมัยทีสัดส่ วนคนสู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึนไป) เพิมสู งขึน
อย่างรวดเร็ ว จากการประมาณการของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า
ในปี 2563 สัดส่ วนคนสู งอายุจะอยูท่ ีระดับร้อยละ 18 ของประชากร สัดส่ วนนี เพิมขึนหนึ งเท่าตัว
จากระดับร้อยละ 9 ในปี 2542 เมือสังคมไทยมีผสู ้ ู งอายุเพิมมากขึน ในขณะทีรัฐบาลมีขอ้ จํากัด
ในการแบกรับภาระเลียงดูผสู ้ ู งอายุ ประเด็นคําถามทีสําคัญก็คือ ทําอย่างไรผูส้ ู งอายุในอนาคตจะมี
ชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดี มีเงินออมเพียงพอต่อการเลียงชีพโดยไม่ตอ้ งพึงพาลูกหลานมากเกินไป
การออมระยะยาวสําหรับคนทียังอยูใ่ นวัยทํางาน เพือวางแผนเงินได้ให้เพียงพอต่อ
การเลียงชี พเมือเข้าสู่ วยั สู งอายุในอนาคตนับเป็ นหลักประกันชีวิตทีสําคัญ ช่องทางสําหรับการ
ออมระยะยาวเพือชีวิตหลังเกษียณอายุมีหลายช่องทาง โดยส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปแบบกองทุน ซึ ง
ประกอบด้วยกองทุนทีเป็ นการออมภาคบังคับ และกองทุนทีเป็ นการออมโดยสมัครใจ กองทุน
ประเภทแรกกําหนดกลุ่มเป้ าหมายลูกจ้าง/พนักงานทีจะออมและอัตราออมในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน
เช่น กองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็ นต้น ในขณะที
กองทุนประเภทหลัง การจัดตังกองทุนหรื อการเข้าร่ วมเป็ นผูถ้ ือหน่ วยของกองทุนเป็ นไปโดย
สมัครใจ เช่ น กองทุนสํารองเลียงชี พ กองทุนรวมเพือการเลียงชี พ เป็ นต้น ผูอ้ อมทีออมผ่าน
กองทุนทังทีเป็ นการออมภาคบังคับและเป็ นการออมโดยสมัครใจต่างได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ภาษีใน
หลายด้าน เช่น ภาษีเงินได้จากเงินออม โดยเงินออมในแต่ละปี ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปี
ภาษีเงินได้จากผลตอบแทนจากเงินลงทุน โดยผลตอบแทนทีได้รับจากเงินออมทีอยูใ่ นกองทุนได้รับ
การยกเว้นภาษี ทังนีภายใต้กฎเกณฑ์ทีกําหนด 1
นอกจากช่ องทางการออมระยะยาวทีมีวตั ถุประสงค์โดยตรงเพือชี วิตหลังเกษียณ
ตามทีกล่าวมาข้างต้น ช่องทางการออมอืน ๆ ทีสามารถจัดเป็ นช่ องทางการออมระยะยาว และ
เป็ นทางเลื อกสําหรั บผูอ้ อม ยังมีอีกหลายช่ องทาง เช่ น การออมผ่านกองทุนรวม การฝากเงิ น
ประเภทประจํา เป็ นต้น การออมผ่านช่องทางการออมเหล่านีจะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ภาษีในด้าน
1

ภาคผนวก ก สรุ ปช่องทางการออมระยะยาวเพือชีวติ หลังเกษียณประเภทต่าง ๆ และสิ ทธิประโยชน์ภาษีทีได้รับ

1

ต่าง ๆ เหมือนกองทุนทีกล่าวมาข้างต้น ทังนียกเว้นกองทุนรวมแม้ผอู ้ อมจะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์
ภาษีเงินได้ แต่ยงั คงได้รับสิ ทธิประโยชน์จากการทีกองทุนรวมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่ วน
ทีเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุน
2. ประเด็นปัญหา : ออมอย่ างไรจึงเพียงพอ
ในการออมระยะยาวเพือชี วิตหลังเกษียณ ผูอ้ อมจะต้องออมเท่าไร ต้องวางแผน
การออมอย่างไรจึ งสามารถสะสมเงิ นออมตลอดช่ วงวัยทํางานให้เพียงพอต่อการเลียงชี พเมือหลัง
เกษี ย ณอายุ ประเด็น คําถามนี สามารถตอบได้จ ากการดู ค่ าดัชนี ชีวัด คื อ อัต ราทดแทนรายได้
(replacement rate) ซึ งแสดงสัดส่ วนเงินได้เลียงชีพทีจะได้รับจากเงินออมทีสะสมไว้เทียบต่อรายได้
เฉลียในช่วงก่อนเกษียณ
โดยอัตราทดแทนรายได้ทีเพียงพอต่อการเลียงชีพสําหรับคนไทยทัวไป
2
อยู่ทีระดับร้อยละ 50 - 60 บทศึกษานี ประมาณอัตราทดแทนรายได้ทีผูอ้ อมจะได้รับเมือหลัง
เกษียณภายใต้กรณี การออมต่าง ๆ และกําหนดให้อตั ราทดแทนรายได้ทีเพียงพอต่อการเลียงชีพที
ระดับร้อยละ 50
3. วิธีประมาณการอัตราทดแทนรายได้
บทศึกษานี คํานวณอัตราทดแทนรายได้โดยเทียบเงินได้เลียงชีพต่อปี กับรายได้เฉลีย
ในช่วงห้าปี สุ ดท้ายก่อนเกษียณ อัตราทดแทนรายได้จะเป็ นเท่าใด ขึนอยูก่ บั ปั จจัยสําคัญสามประการ
คือ
1) มูลค่าเงินออมสะสมทีออมตลอดช่วงวัยทํางาน
2) จํานวนปี ทีจะนําเงินออมมาใช้หลังเกษียณ
3) การบริ หารเงินออมสะสมในส่ วนทียังไม่ได้ใช้ในช่วงหลังเกษียณ ซึงจะกระทบ
ต่อผลตอบแทนของเงินออม
3.1 มูลค่ าเงินออมสะสมทีออมตลอดช่ วงวัยทํางาน
มูลค่าเงินออมสะสม ณ วันทีผูอ้ อมเกษียณอายุ คือ มูลค่าเงินรวม ซึ งประกอบด้วย
เงินต้น (เงินออม) และผลตอบแทนจากเงินต้นตังแต่การออมครังแรกถึงปี สุ ดท้ายก่อนเกษียณอายุ
มูลค่าเงินออมสะสมจะเป็ นเท่าไร ขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ปั จจัยทีสําคัญคือ

2

ตัวเลขจากรายงานของคณะอนุกรรมการกําหนดแผนการปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ, มกราคม 2546.

2

1) อัตราออม โดยคิดจากสัดส่ วนเงินออมต่อรายได้ของผูอ้ อม
2) จํานวนปี ของการออม โดยนับจากปี แรกจนถึงปี สุ ดท้ายของการออม
3) อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินออมไปลงทุน ซึงขึนอยูก่ บั นโยบายลงทุน
บทศึกษานีประมาณมูลค่าเงินออมสะสมภายใต้อตั ราออม จํานวนปี การออม และ
อัตราผลตอบแทนจากการออมในกรณี ต่าง ๆ ตามทีจะกล่าวในหัวข้อต่อไป โดยมีขอ้ สมมติฐานว่า
ผูอ้ อมออมสมําเสมอทุกปี จนถึงอายุ 60 ปี ในอัตราคงทีของรายได้ และรายได้ของผูอ้ อมเพิมขึน
ร้อยละ 3 ต่อปี สําหรับช่องทางการออม โดยทีการออมระยะยาวเพือชีวิตหลังเกษียณส่ วนใหญ่เป็ น
การออมผ่านกองทุน และการออมผ่านกองทุน ผูอ้ อมได้รับแรงจูงใจด้านสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
มากกว่าช่องทางการออมอืน ๆ บทศึกษานีจึงสมมติวา่ ในการออม ผูอ้ อมออมเงินผ่านกองทุน
ประเภทต่าง ๆ ทังทีเป็ นการออมภาคบังคับ และการออมแบบสมัครใจ นอกจากนีผูอ้ อมอาจเลือก
กองทุนรวมเป็ นช่องทางการออมเพิมเติม ภายใต้ขอ้ สมมติฐานทีกล่าวมานี เมือผูอ้ อมเกษียณอายุ
เงินออมทังหมดทีไถ่ถอนจากกองทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ออมผ่านกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด
3.1.1 อัตราออม
อัตราออมในบทศึกษานี รวมอัตราเงินออมของผูอ้ อมเอง และอัตราเงินออมสมทบ
ทีผูอ้ อมได้รับจากนายจ้าง และ/หรื อรัฐบาล ในการกําหนดอัตราออม บทศึกษานี กําหนดอัตราออม
ในช่วงร้อยละ 3 - 51 ของรายได้ โดยแบ่งอัตราออมออกเป็ น 11 กรณี ตามทีแสดงไว้ในตารางที 1
ทังนี ในการคํานวณมูลค่าเงินออมสะสมในแต่ละปี บทศึกษานี ไม่ได้นาํ เอามูลค่าภาษีทีประหยัดได้
อันเนืองจากได้รับสิ ทธิประโยชน์ภาษีในการลดหย่อน หรื อยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินออมประเภท
ต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนดเข้ามารวมคํานวณ การตัดปั จจัยสิ ทธิประโยชน์ดา้ นภาษีออกมีผลให้
ข้อกําหนดเพดานเงินออมสําหรับเงินออมบางประเภท ไม่ใช่เป็ นข้อจํากัดในการออมสําหรับผูอ้ อม
ภายใต้บทศึกษานี กล่าวอีกนัยหนึ ง ผูอ้ อมสามารถออมเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ ง หรื อ
หลายช่องทางรวมกันในอัตราใด ๆ ทีตนเองเลือก
3.1.2 จํานวนปี ของการออม
จํานวนปี ของการออมขึนอยู่กบั ว่า ผูอ้ อมเริ มต้นออมเมืออายุเท่าไร บทศึกษานี
แบ่งกรณี อายุเริ มต้นการออมเป็ นสามกรณี คือ เริ มออมเมืออายุ 30 ปี 40 ปี และ 50 ปี และสมมติ
ให้ผอู ้ อมออมจนครบอายุ 60 ปี จํานวนปี การออมจะเท่ากับ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี ตามลําดับ ทังนี
แต่ละกลุ่มอายุทีกล่าวมาข้างต้นสามารถจัดเป็ นตัวแทนกลุ่มผูอ้ อมทีเริ มออมตังแต่วยั หนุ่ มสาว วัย
กลางคน และวัยใกล้เกษียณ ตามลําดับ
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3.1.3 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินออมไปลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินออมไปลงทุนขึนอยูก่ บั นโยบายลงทุนของกองทุน
ทังนี กองทุนบางประเภทผูอ้ อมอาจไม่สามารถเลือกนโยบายลงทุน เช่น กองทุนประกันสังคมกรณี
ชราภาพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็ นต้น แต่กองทุนประเภทอืน ๆ เช่น กองทุนรวม
เพือการเลียงชี พ กองทุนสํารองเลียงชีพ และกองทุนรวม ผูอ้ อมสามารถเลือกนโยบายลงทุนที
เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
บทศึกษานี สมมติว่าผูอ้ อมสามารถเลือกนโยบายลงทุน
สําหรับเงินออมส่ วนใหญ่ทีออม
และแบ่งนโยบายลงทุนออกเป็ นสามกรณี คือ นโยบายลงทุน
ตลาดเงิน ตราสารหนี และตราสารทุน ทังนี นโยบายลงทุนตราสารหนี และตราสารทุนเป็ น
นโยบายลงทุ น หลัก สําหรั บ ตลาดทุ น ไทย ในขณะที นโยบายลงทุ น ตลาดเงิ น เป็ นตัว แทนของ
นโยบายลงทุนทีมีความเสี ยงด้านราคาตลาดตํา เพราะเป็ นการลงทุนระยะสันและผลตอบแทนเป็ นไป
ตามภาวะอัตราดอกเบียในตลาด
ในการประมาณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละนโยบายลงทุน บท
ศึกษานี ใช้อตั ราผลตอบแทนในอดีตเป็ นค่าประมาณการ
สําหรับกรณี นโยบายลงทุนตลาดเงิน
และตราสารหนี ใช้อตั ราผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมในสามไตรมาสแรกของปี 2545 ซึ ง
เท่ากับร้อยละ 2.06 และร้อยละ 3.85 ตามลําดับ
ทังนี การเคลือนไหวของอัตราดอกเบีย
ในตลาดเงินไทยอยู่ในแนวโน้มปรับตัวลดลงมาโดยตลอดตังแต่ปี 2543 เป็ นต้นมา โดยอัตรา
ดอกเบียในช่ วงปี 2545 จัดเป็ นอัตราดอกเบียทีอยู่ในระดับตํามากทีสุ ดเป็ นประวัติการณ์ การใช้
อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น ทังสองประเภทในช่ ว งปี 2545 เป็ นค่ า ประมาณการอัต รา
ผลตอบแทนในอนาคตน่าจะเป็ นวิธีการประมาณค่าในระดับตํา (conservative) และสอดคล้องกับ
แนวโน้มภาวะตลาดเงินทียังคงมีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับสู งอย่างน้อยอีกช่วงเวลาหนึงในอนาคต
สําหรั บกรณี นโยบายลงทุนตราสารทุน ข้อมูลอัตราผลตอบแทนในอดี ตสําหรับ
ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีทงหมด
ั
27 ปี 3 อัตราผลตอบแทนของตลาดโดยเฉลียต่อปี สําหรับการลงทุน
ระยะยาวในช่วง 10 ปี มีค่าสู งสุ ดทีร้อยละ 33.09 ถ้าลงทุนในช่วงปี 2526 - 2536 มีค่าตําสุ ดที
ร้อยละ -6.36 ถ้าลงทุนในช่วงปี 2535 - 2545
และค่าเฉลียของอัตราผลตอบแทนต่อปี สําหรับ
การลงทุนทุกช่วง 10 ปี มีค่าร้อยละ 13.97 ในกรณี ลงทุนระยะยาวช่วง 20 ปี อัตราผลตอบแทน
ของตลาดโดยเฉลียต่อปี จะมีความผันผวนน้อยกว่าเมือเทียบกับกรณี 10 ปี อัตราผลตอบแทนสูงสุ ด
มีค่าร้ อยละ 20.03 ถ้าลงทุนในช่ วงปี 2518 – 2538 และตําสุ ดทีร้อยละ 6.76 ถ้าลงทุน
ในช่วงปี 2521 - 2541
ค่าเฉลียของอัตราผลตอบแทนต่อปี สําหรับการลงทุนทุกช่วง 20 ปี มีค่า
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อัตราผลตอบแทนประกอบด้วยอัตรากําไรจากการขายหลักทรัพย์ และอัตราเงินปั นผล ภาคผนวก ข แสดงรายละเอียด
ของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ร้ อยละ 11.32 สําหรั บการลงทุนระยะยาวตังแต่ปีที เปิ ดตลาดจนถึงปี 2545 ซึ งเท่ ากับ 27 ปี
อัตราผลตอบแทนเฉลียต่อปี เท่ากับร้อยละ 10.19 บทศึกษานี ใช้อตั ราผลตอบแทนร้อยละ 10.19
เป็ นอัตราผลตอบแทนกรณี เลือกนโยบายลงทุนตราสารทุนสําหรับช่ วงเวลาการออม 10 ปี 20 ปี
และ 30 ปี การทีกําหนดให้อตั ราผลตอบแทนของการลงทุนทังสามช่วงเวลาของการออมเท่ากัน
เหตุผลทีสําคัญก็คือ อัตราผลตอบแทนเฉลียของช่วง 10 ปี และช่วง 20 ปี ไม่แตกต่างจาก
ร้ อยละ 10.19 มากนัก ในขณะที อัตราร้ อยละ 10.19 อาจจะเป็ นค่าประมาณการในระดับตํา
(conservative)
ซึ งเป็ นหลักการเดียวกันกับการประมาณอัตราผลตอบแทนกรณี นโยบายลงทุน
ตลาดเงินและตราสารหนี นอกจากนี การใช้อตั ราเดียวกันจะทําให้การเปรี ยบเทียบมูลค่าเงินออม
สะสมสําหรับกรณี มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนในช่วงเวลาการออม 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
ขึนอยูก่ บั ปัจจัยจํานวนปี ของการออมเพียงปัจจัยเดียว
3.2 จํานวนปี ทีจะนําเงินออมมาใช้ หลังเกษียณ
จํา นวนปี ที จะนํา เงิ น ออมมาใช้ห ลัง เกษี ย ณเป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ งที กระทบต่ อ อัต รา
ทดแทนรายได้ หากผูอ้ อมต้องการนําเงินออมมาใช้นานหลายปี เงินออมทีถูกแบ่งมาใช้ในแต่ละปี
ก็จะน้อยลง และอัตราทดแทนรายได้กจ็ ะตําลง ในการกําหนดจํานวนปี ทีจะนําเงินออมออกมาใช้
บทศึกษานี สมมติให้ผอู ้ อมมีชีวิตยืนยาวเท่ากับอายุเฉลียของประชากรไทยกลุ่มทีมีอายุตงแต่
ั
60 ปี
ขึนไป ซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 85 ปี นันคือจํานวนปี ทีจะนําเงินออมออกมาใช้โดยเฉลียเท่ากับ 25 ปี
3.3 การบริหารเงินออมสะสมหลังเกษียณ
หลังเกษียณ เงินออมทีสะสมไว้ส่วนหนึ งจะถูกนําออกมาใช้ในแต่ละปี เงินออม
สะสมในส่ วนทียังไม่ได้ใช้ ผูอ้ อมสามารถนําไปลงทุนซึ งจะทําให้ผอู ้ อมได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน บทศึกษานี สมมติว่า ผูอ้ อมนําเงินออมสะสมในส่ วนทียังไม่ใช้ไปลงทุนในตราสารการเงิน
ทีมีความเสี ยงตํา และได้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี
4. ผลการประมาณการอัตราทดแทนรายได้
4.1 กรณีจํานวนปี ของการออมเท่ ากับ 10 ปี
สําหรับผูอ้ อมทีมีจาํ นวนปี ออมเท่ากับ 10 ปี อัตราทดแทนรายได้ประมาณการจะ
ตํากว่าร้อยละ 50 ในทุกกรณี ของการออมทีอยูภ่ ายใต้การวิเคราะห์
นโยบายลงทุนทีเลือกมี
ผลกระทบต่ออัตราทดแทนรายได้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวมี ไม่มาก ดังจะพบว่า ณ
อัตราการออมทีเท่ากัน อัตราทดแทนรายได้ประมาณการในกรณี เลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน
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เท่ากับ 1.4 เท่าของนโยบายลงทุนตราสารหนี และ 1.6 เท่าของนโยบายลงทุนตลาดเงิน (ตารางที 1
และแผนภาพที 1)
ตารางที 1
อัตราทดแทนรายได้ ประมาณการ
ร้อยละต่อรายได้เฉลียในช่วง 5 ปี ก่อนเกษียณ

จํานวนปี

นโยบาย

ทีออม (ปี )

ลงทุน

10

20

30

อัตราออม (ร้อยละต่อรายได้)
3

6

9

12

15

21

27

33

39

45

51

ตลาดเงิน

1.6

3.1

4.7

6.3

7.8 11.0 14.1 17.2 20.3 23.5 26.6

ตราสารหนี

1.7

3.4

5.2

6.9

8.6 12.0 15.5 18.9 22.4 25.8 29.3

ตราสารทุน

2.4

4.9

7.3

9.7 12.1 17.0 21.9 26.7 31.6 36.4 41.3

ตลาดเงิน

3.0

6.0

9.0 12.0 15.0 20.9 26.9 32.9 38.9 44.9 50.9

ตราสารหนี

3.6

7.2 10.8 14.4 17.9 25.1 32.3 39.5 46.7 53.8 61.0

ตราสารทุน

7.2 14.4 21.6 28.8 36.0 50.4 64.8 79.2 93.6 108.0 122.4

ตลาดเงิน

4.3

ตราสารหนี

5.6 11.2 16.9 22.5 28.1 39.3 50.6 61.8 73.0 84.3 95.5

ตราสารทุน

16.6 33.1 49.7 66.3 82.8 115.9 149.1 182.2 215.3 248.4 281.6

8.6 12.9 17.2 21.5 30.1 38.6 47.2 55.8 64.4 73.0

แม้นโยบายลงทุนตราสารทุนจะให้อตั ราทดแทนรายได้ประมาณการทีสู งกว่าเมือ
เทียบกับนโยบายลงทุนอืน ๆ การทีจะได้อตั ราทดแทนรายได้เท่ากับร้อยละ 50 ยังคงเป็ นไปไม่ได้
หากอัตราออมตํากว่าร้อยละ 51 ทางเลือกทีจะเพิมอัตราทดแทนรายได้ให้สูงขึนในระดับร้อยละ 50
มีนอ้ ยมาก โดยนโยบายลงทุนตราสารหนี และนโยบายลงทุนตลาดเงิน ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
อัตราทดแทนรายได้อตั รานี ได้ แม้ว่าผูอ้ อมจะมีอตั ราออมถึงร้อยละ 100 ก็ตาม นโยบายลงทุน
ทีต้องเลือกจึงมีนโยบายเดียวคือนโยบายลงทุนตราสารทุน โดยผูอ้ อมต้องเพิมอัตราออมในระดับ
ทีสู งมากกว่าร้อยละ 51
อย่างไรก็ตาม นโยบายลงทุนตราสารทุนอาจจะเป็ นนโยบายลงทุนที
เสี ยงมาก และไม่เหมาะสําหรับผูอ้ อมทีมีระยะเวลาออมเพียง 10 ปี ทังนี เพราะ หากจังหวะการ
ลงทุนเป็ นช่วงทีตลาดหุ ้นอยู่ในช่ วงปรับตัวลดลง ผูอ้ อมอาจจะได้อตั ราผลตอบแทนติดลบและ
อาจไม่มีโอกาสรอให้ตลาดหุ ้นฟื นตัวเพือไถ่ถอนเงินลงทุน ข้อเท็จจริ งนี ได้สะท้อนในบทศึกษา
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ของ Holden และ VanDerhei 4 ซึงชีให้เห็นว่าผูอ้ อมทีอยูใ่ นวัยใกล้เกษียณ อัตราทดแทนรายได้
จะได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดหุ น้ ปรับตัวลดลงมากกว่าผูอ้ อมทีอยูใ่ นวัย 20 ปี หรื อ 30 ปี
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ออม 30 ปี ตราสารทุน
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อัตราออม (ร้อยละ)

39

45

51

ภายใต้ขอ้ จํากัดต่าง ๆ ผูอ้ อมในช่วงเวลา 10 ปี อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
อัตราทดแทนรายได้ร้อยละ 50 การออมระยะเวลา 10 ปี จึงอาจจะเป็ นระยะการออมทีสันเกินไป
สําหรับบุคคลทีวางแผนจะใช้เงินออมในการเลียงชีพให้เพียงพอหลังเกษียณอายุ

4

Sarah Holden and Jack VanDerhei, “Can 401(k) Accumulations Generate Significant Income for
Future Retirees?,” Investment Company Institute Perspective, 8 (November 2002).
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4.2 กรณีจํานวนปี ของการออมเท่ ากับ 20 ปี
สําหรับผูท้ ีออมระยะเวลานานถึง 20 ปี ก่อนเกษียณ ผูอ้ อมมีโอกาสทีจะได้รับอัตรา
ทดแทนรายได้ในระดับร้อยละ 50 แต่ทงนี
ั ภายใต้เงือนไขอัตราออม หรื อนโยบายลงทุนทีค่อนข้าง
จํากัด โดยผูอ้ อมอาจจะต้องเลือกระหว่างนโยบายลงทุนทีมี ระดับความเสี ยงจากการลงทุนสู ง
กับระดับอัตราออมทีอยู่ในระดับสู ง ทังนี เนื องจากนโยบายการลงทุนทีต่างกันมีผลกระทบต่ออัตรา
ทดแทนรายได้อย่างเด่นชัด โดยอัตราทดแทนรายได้ประมาณการกรณี เลือกนโยบายลงทุนตราสาร
ทุนเท่ากับ 2 เท่าของนโยบายลงทุนตราสารหนี และ 2.4 เท่าของนโยบายลงทุนตลาดเงิน ภายใต้
อัตราออมทีเท่ากัน ด้วยผลกระทบจากปัจจัยนโยบายลงทุน ผูอ้ อมทีเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน
สามารถบรรลุอตั ราทดแทนรายได้ทีเป็ นเป้ าหมายด้วยอัตราออมในระดับร้อยละ 21 ในขณะทีผูอ้ อม
ทีเลือกนโยบายลงทุนตราสารหนี และนโยบายลงทุนตลาดเงินจะต้องเพิมอัตราออมสู งขึนมากใน
ระดับร้อยละ 45 และร้อยละ 51 ตามลําดับ ในทางปฏิบตั ิ ผูอ้ อมสองกลุ่มหลังอาจจะเผชิญประเด็น
ปัญหาสองด้านคือ
1) ผูอ้ อมอาจจะไม่สามารถรักษาระดับการออมในอัตราทีสูงดังกล่าวได้
2) การออมบางประเภท เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้น
ต่ า งมี ข อ้ กํา หนดเพดานเงิ น ออม
ผูอ้ อมอาจไม่ สามารถออมผ่า นช่ อ งทางการออมเหล่ า นี ใน
ระดับสูงมากตามทีต้องการ
สําหรั บประเด็นปั ญหาแรก ผูอ้ อมอาจจะลดภาระการออมลงได้บา้ ง หากผูอ้ อม
สามารถออมผ่านช่องทางการออมทีจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ดงั ต่อไปนี
(1) สิ ทธิ ทีได้รับเงินออมสมทบจากนายจ้าง และ/หรื อรัฐบาล ซึ งจะช่วยให้
อัตราออมรวมสู งขึน
(2) สิ ทธิ ทีจะได้รับประโยชน์ดา้ นภาษีเงินได้จากเงินออม ซึ งจะช่วยให้ผอู ้ อม
ประหยัดภาษี และมีรายได้หลังหักภาษีเพิมขึน
ช่ องทางการออมทีจะได้สิทธิ ประโยชน์ในกรณี ที (1) และ (2) สําหรับลูกจ้าง
ภาคเอกชน ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพ และกองทุนสํารองเลียงชีพ ในขณะที
ช่องทางการออมทีจะได้สิทธิประโยชน์ในกรณี ที (2) สําหรับผูอ้ อมทัวไป ได้แก่ กองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ ทังนี กองทุนสํารองเลียงชีพ และกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ต่างเป็ นการออมโดย
สมัครใจ ซึงหากผูอ้ อมเลือกทีจะออมผ่านช่องทางเหล่านีจะช่วยเกือหนุนให้ผอู ้ อมมีกาํ ลังออมเพิม
สูงขึน
สําหรับประเด็นปั ญหาทีสอง ช่องทางการออมทีผูอ้ อมจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ภาษี
เงิ น ได้ต่างมี ขอ้ กํา หนดเพดานเงิ นออม ในกรณี ที เงิ นออมสู งเกิ น กว่าเพดาน ผูอ้ อมอาจต้อง
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แสวงหาช่องทางออมอืน ๆ เพิมเติม เช่น กองทุนรวม เงินฝากประจํา เป็ นต้น สําหรับการออม
ผ่านกองทุนรวม ผูอ้ อมจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ภาษีจากการทีผลตอบแทนของกองทุนรวมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้
โดยสรุ ป อัตราทดแทนรายได้ในอัตราร้อยละ 50 สําหรับผูอ้ อม 20 ปี เป็ น
เป้ าหมายทีบรรลุได้แต่มีขอ้ จํากัด โดยผูอ้ อมอาจจะต้องเลือกนโยบายลงทุนทีมีระดับความเสี ยงต่อ
การลงทุนทีสู งกว่า โดยเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน หรื อต้องออมในอัตราทีสู งมากโดยเลือก
นโยบายลงทุนตราสารหนี หรื อนโยบายลงทุนตลาดเงิน หากผูอ้ อมเลือกกรณี หลัง ผูอ้ อมอาจจะ
ประสบปั ญหาไม่สามารถรักษาระดับอัตราออมทีสู งอย่างต่อเนื อง และการออมสู งเกินเพดานเงินออม
ทีจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ภาษี ในการแก้ปัญหา ผูอ้ อมอาจใช้วิธีเลือกช่องทางการออมทีได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์จากเงินออมสมทบจากนายจ้าง และ/หรื อรัฐบาล
และสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษีเงินได้
ซึ งจะช่วยให้ผอู ้ อมมีกาํ ลังออมเพิมขึน และมีความเป็ นไปได้ทีจะบรรลุเป้ าหมายอัตราทดแทนรายได้
ทีวางไว้มากขึน
4.3 กรณีจํานวนปี ของการออมเท่ ากับ 30 ปี
ผูอ้ อมทีออม 30 ปี มีโอกาสทีจะได้อตั ราทดแทนรายได้ร้อยละ 50 ด้วยอัตราออม
และ/หรื อนโยบายลงทุนในหลายทางเลือก ซึ งทําให้ผอู ้ อมมีความยืดหยุ่นในการเลือกอัตราออม
และเลือกนโยบายลงทุนทีเหมาะสมกับความต้องการ หรื อความชอบของตนเองมากยิงขึน ทังนี
ปั จจัยนโยบายลงทุนทีผูอ้ อมเลือกมีผลกระทบต่ออัตราทดแทนรายได้เป็ นอย่างมาก ณ อัตราออม
ทีเท่ากัน นโยบายลงทุนตราสารทุนให้อตั ราทดแทนรายได้เท่ากับ 2.9 เท่าของกรณี นโยบายลงทุน
ตราสารหนี และ 3.9 เท่าของกรณี นโยบายลงทุนตลาดเงิน หากนโยบายลงทุนทีเลือก คือตราสาร
ทุน ผูอ้ อมกลุ่มนี มีโอกาสทีจะได้อตั ราทดแทนรายได้ระดับร้อยละ 50 ด้วยอัตราออมประมาณ
ร้อยละ 9 สําหรับนโยบายลงทุนตราสารหนี และนโยบายลงทุนตลาดเงิน เป้ าหมายอัตราทดแทน
รายได้ทีร้อยละ 50 สามารถบรรลุได้ ณ ระดับการออมร้อยละ 27 และร้อยละ 39 ตามลําดับ
ในทางปฏิบตั ิผอู ้ อมทีมีระยะเวลาออม 30 ปี มีโอกาสเน้นนโยบายลงทุนตราสารทุนมากขึน และ
ได้รับผลประโยชน์จากภาวะตลาดในช่วงตลาดขาขึนมากกว่าผูอ้ อมอีกสองกลุ่ม
เมื อเปรี ย บเที ย บโอกาสที ผูอ้ อมจะบรรลุ อ ัต ราทดแทนรายได้ที ระดับ ร้ อ ยละ 50
ระหว่างกลุ่มผูอ้ อม 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี จะพบว่ากลุ่มผูอ้ อม 10 ปี แทบจะไม่มีโอกาส กลุ่ม
ผูอ้ อม 20 ปี มีโอกาสบ้าง แต่มีขอ้ จํากัด ในขณะทีกลุ่มผูอ้ อม 30 ปี มีโอกาสมาก และมี
ทางเลือกทีจะบรรลุในหลายทางเลือก ด้วยเหตุนี การออมในระยะเวลาทียาวนานจึงเป็ นข้อได้เปรี ยบ
สําหรับผูอ้ อมทีต้องการบรรลุอตั ราทดแทนรายได้ทีกําหนดไว้ การออมเพือชีวิตความเป็ นอยู่ทีดี
หลังเกษียณอายุ จึงควรออมตังแต่ยงั อยูใ่ นวัยหนุ่มสาว
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5. บทสรุ ป
ปั จจุบนั คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึน การออมระยะยาวเพือให้ได้เงินออมเพียงพอ
ต่อการเลียงชี พในวัยหลังเกษียณเป็ นสิ งทีสําคัญสําหรับคนทียังอยู่ในวัยทํางาน ช่ องทางการออม
ระยะยาวเพือชี วิตหลังเกษียณมีหลายช่ องทาง
โดยส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบกองทุน เช่น
กองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลียงชี พ
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ เป็ นต้น การออมผ่านกองทุนในกรณี นี ผูอ้ อมจะได้สิทธิ ประโยชน์
ทางภาษีเงินได้หลายประการ
ในการออมเพือวัยหลังเกษียณ สิ งทีผูอ้ อมให้ความสําคัญคือ อัตราทดแทนรายได้
ซึ งเป็ นดัชนี ชีวัดว่าเงินได้เลียงชี พจากเงินออมทีสะสมไว้เพียงพอต่อการดํารงชี วิตความเป็ นอยู่หลัง
เกษียณอายุหรื อไม่ ปั จจัยสําคัญทีกระทบต่ออัตราทดแทนรายได้ประกอบด้วย อัตราออม จํานวนปี
ของการออม อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินออมไปลงทุนซึ งขึนอยูก่ บั นโยบายลงทุน ภาษีเงินได้
ทีเกี ยวข้องกับเงิ นออม จํานวนปี ทีจะนําเงินออมมาใช้หลังเกษียณอายุ และการบริ หารเงิ นออม
สะสมในส่ วนทียังไม่ใช้หลังเกษียณอายุ บทศึกษานี ประมาณอัตราทดแทนรายได้ โดยแบ่งกรณี
อัตราออม จํานวนปี การออม อัตราผลตอบแทนตามนโยบายลงทุนเป็ นกรณี ต่าง ๆ และกําหนดให้
จํานวนปี ทีจะนําเงินออมมาใช้หลังเกษียณอายุเท่ากับจํานวนปี ทีมีชีวิตหลังเกษียณของคนไทยโดย
เฉลียซึ งเท่ากับ 25 ปี จากการประมาณการโดยใช้ขอ้ มูลอัตราผลตอบแทนในอดีตพบว่า หาก
วางเป้ าหมายอัตราทดแทนรายได้ทีร้อยละ 50 ซึ งเป็ นอัตราทีเพียงพอต่อการเลียงชี พ ผูอ้ อมทีมี
ระยะเวลาการออมเท่ากับ 10 ปี จะไม่สามารถบรรลุอตั รานีได้ในทุกกรณี ของการออมทีอยูภ่ ายใต้การ
วิเคราะห์ สําหรับผูอ้ อมทีมีระยะเวลาการออมเท่ากับ 20 ปี มีโอกาสทีจะบรรลุเป้ าหมายนี ได้ดว้ ย
การเลือกนโยบายลงทุนทีมีระดับความเสี ยงต่อการลงทุนสู งกว่า อย่างเช่นนโยบายลงทุนตราสารทุน
หรื อเลือกนโยบายลงทุนตราสารหนี หรื อนโยบายลงทุนตลาดเงิน แต่ออมในอัตราทีสู งมากใน
ระดับร้อยละ 45 - 51 สําหรับผูอ้ อมทีมีจาํ นวนปี ของการออมเท่ากับ 30 ปี สามารถบรรลุอตั รา
ทดแทนรายได้ทีกําหนดในหลายทางเลือก โดยผูอ้ อมทีเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุนสามารถ
บรรลุเป้ าหมายนี ได้ทีอัตราออมค่อนข้างตําประมาณร้อยละ 9 ในขณะทีผูอ้ อมทีเลือกนโยบายลงทุน
ตราสารหนีและตลาดเงินสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ทีอัตราออมร้อยละ 27 และ 39 ตามลําดับ
ภายใต้เป้ าหมายอัตราทดแทนรายได้ทีกําหนด ผูอ้ อมทีมีจาํ นวนปี ของการออม
โดยเปรี ยบเที ยบยาวนานกว่า จะมี ความยืดหยุ่นในการเลือกอัตราออม
และนโยบายลงทุ น
และสามารถบรรลุเป้ าหมายอัตราทดแทนรายได้ทีวางไว้ได้ง่ายกว่า ด้วยเหตุนี การออมเพือวัย
เกษียณจึงควรเริ มต้นการออมตังแต่ยงั อยูใ่ นวัยหนุ่มสาว
_____________________________________
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ภาคผนวก ก
ช่ องทางการออมระยะยาวเพือชีวติ หลังเกษียณ
ช่ องทางการออมระยะยาวเพือชี วิตหลังเกษียณ ในประเทศไทยในปั จจุบนั มีหลาย
ช่องทาง โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการออมผ่านรู ปแบบกองทุน การออมระยะยาวในกรณี นี จะได้สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้หลายประการ
1) กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
กองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพจัดเป็ นการออมภาคบังคับ และเป็ นการออม
สําหรับคนทีทํางานในวงกว้าง
โดยปั จจุบนั ครอบคลุมลูกจ้างในสถานประกอบการเอกชนทีมี
ลูกจ้างตังแต่ 1 คนขึนไป ในการออมแต่ละเดือนนายจ้างและลูกจ้างจะจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ ายละ
ร้อยละ 3 ของเงิ นเดื อน และรั ฐบาลจ่ายสมทบอีกร้อยละ 1 ของเงิ นเดื อน โดยมีเพดานเงินเดื อน
15,000 บาท เงินออมทีลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สามารถนําไปหักลดหย่อนได้ตามที
จ่ายจริ งแต่ไม่เกินปี ละ 5,400 บาท
2) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
กองทุ น บํา เหน็ จ บํา นาญข้า ราชการ เป็ นกองทุ น ภาคบัง คับ สํา หรั บ ข้า ราชการ
ทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการเมือง) ในการออมแต่ละเดือนข้าราชการจะจ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบ และเงินชดเชยให้อีกร้อยละ 3 และ 2 ของ
เงินเดื อน ตามลําดับ เงินออมสะสมทีข้าราชการจ่ายเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนที
ไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
3) กองทุนสํารองเลียงชีพ
กองทุนสํารองเลียงชีพ จัดเป็ นกองทุนทีจัดตังขึนด้วยความสมัครใจระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง
โดยเป็ นการออมเพือสร้างหลักประกันและสวัสดิการให้แก่พนักงานในยามทีออก
ํ าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน
จากงาน ในการออมลูกจ้างจะออมในอัตราไม่ตากว่
และนายจ้างต้องจ่ายเงิ นสมทบในอัตราไม่ตากว่
ํ าลูกจ้าง เงิ นออมสะสมที ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน
สํารองเลียงชีพสามารถนําไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ตามจํานวนทีจ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
ปี ละ 10,000 บาท สําหรับส่ วนทีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน และไม่เกิน
290,000 บาท เป็ นเงินได้ทีได้รับการยกเว้นภาษี
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4) กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
กองทุ น รวมเพื อการเลี ยงชี พ เป็ นกองทุ น รวมประเภทหนึ งที จัด ตังขึ นเพื อเป็ น
ทางเลือกในการออมระยะยาวเพือการเลียงชี พ โดยนโยบายลงทุนเหมือนกับกองทุนรวมทัวไป
การออมเป็ นแบบสมัครใจทีทางการให้การสนับสนุ นโดยให้สิทธิ ประโยชน์ภาษีแก่ผลู ้ งทุนเพือเป็ น
แรงจูงใจ ซึงผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การออมแบบสมําเสมอ โดยซือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ย
กว่าปี ละ 1 ครัง และไม่ระงับการซือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน ภายใต้เงือนไขอัตราออม
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 3 ของรายได้ในแต่ละปี หรื อไม่ตากว่
ํ า 5,000 บาท กองทุนประเภทนี เพิงเริ ม
เปิ ดขายให้แก่ผลู ้ งทุนเมือปลายปี 2544 เงินออมทีผูอ้ อมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยเมือรวมเงินออม
กับกองทุนสํารองเลียงชีพ หรื อกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท
หากผูอ้ อมลาออกจากการเป็ นสมาชิ กกองทุนทัง 4 ประเภท เงินออม และ
ผลประโยชน์ทีได้รับจากกองทุน จะได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้ เพราะเหตุเกษียณอายุ หรื อสู งอายุ
ทุพพลภาพ หรื อตาย ทังนีภายใต้หลักเกณฑ์และเงือนไขของกองทุนแต่ละประเภท
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ภาคผนวก ข
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ในช่ วงปี 2518-2545
ตารางที ข-1
กรณีลงทุน 10 ปี
ร้อยละต่อปี

ช่วงปี
2518 - 2528
2519 - 2529
2520 - 2530
2521 - 2531
2522 - 2532
2523 - 2533
2524 - 2534
2525 - 2535
2526 - 2536
2527 - 2537
2528 - 2538
2529 - 2539
2530 - 2540
2531 - 2541
2532 - 2542
2533 - 2543
2534 - 2544
2535 - 2545
เฉลีย

อัตรากําไรจากการขาย
หลักทรัพย์
4.85
9.62
4.61
4.14
19.39
17.26
20.90
21.88
28.75
25.33
25.24
14.91
2.72
-0.83
-5.84
-7.90
-8.15
-8.78
9.34

อัตราเงินปั นผล
7.85
7.55
7.54
7.35
6.58
6.00
5.40
4.84
4.34
3.62
3.03
2.95
3.17
2.92
2.77
2.59
2.44
2.42
4.63
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อัตราผลตอบแทน
ทังหมด
12.69
17.17
12.15
11.49
25.97
23.26
26.30
26.72
33.09
28.95
28.27
17.86
5.89
2.09
-3.06
-5.31
-5.72
-6.36
13.97

ตารางที ข-2
กรณีลงทุน 20 ปี

ร้อยละต่อปี

ช่วงปี
2518 - 2538
2519 - 2539
2520 - 2540
2521 - 2541
2522 - 2542
2523 - 2543
2524 - 2544
2525 - 2545
เฉลีย

อัตรากําไรจากการขาย
หลักทรัพย์
14.59
12.23
3.66
1.63
6.03
3.92
5.38
5.44
6.61

อัตราเงินปั นผล
5.44
5.25
5.36
5.14
4.68
4.29
3.92
3.63
4.71

อัตราผลตอบแทน
ทังหมด
20.03
17.48
9.02
6.76
10.71
8.22
9.29
9.07
11.32

ตารางที ข-3
กรณีลงทุน 27 ปี
ร้อยละต่อปี

ช่วงปี
2518 - 2545

อัตรากําไรจากการขาย
หลักทรัพย์
5.50

อัตราเงินปั นผล
4.70
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อัตราผลตอบแทน
ทังหมด
10.19

