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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ในขณะท่ีคนไทยมีชีวติยนืยาวมากข้ึน  ส่ิงท่ีเป็นความกงัวลใจก็คือ เงินไดเ้ล้ียงชีพ
ส าหรับชีวติหลงัเกษียณ  การออมสะสมในวยัท างาน จึงเป็นส่ิงจ าเป็น      ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการวาง
แผนการออมในวนัน้ี     ประเด็นค าถามท่ีส าคญั   ก็คือ ออมอยา่งไรจึงเพียงพอต่อการเล้ียงชีพในวยั
หลงัเกษียณ   บทศึกษาน้ี  ใชอ้ตัราทดแทนรายไดร้้อยละ  50 *  เป็นดชันีช้ีวดัความเพียงพอ    และ
ประมาณอตัราทดแทนรายไดท่ี้ผูอ้อมจะไดรั้บภายหลงัเกษียณอายภุายใตก้รณีการออมต่าง ๆ  เพื่อเป็น
แนวทางการวางแผนการออม      ทั้งน้ี   อตัราทดแทนรายได ้ หมายถึงสัดส่วนเงินไดเ้ล้ียงชีพท่ีผูอ้อม
จะไดรั้บในวยัหลงัเกษียณอายเุทียบต่อรายไดเ้ฉล่ียในช่วงก่อนเกษียณอาย ุ

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราทดแทนราย ไดท่ี้จะไดรั้บในอนาคตมีหลายปัจจยั    ท่ี
ส าคญัๆ  ไดแ้ก่   อตัราออม   (ในบทศึกษาน้ี หมายความรวมถึงอตัราเงินออมของผูอ้อมเอง  และอตัรา
เงินออมสมทบท่ีผูอ้อมไดรั้บจากนายจา้ง  และ/หรือรัฐบาล)     จ านวนปีของการออม    นโยบายลงทุน
ซ่ึงกระทบต่ออตัราผลตอบแทน  จ านวนปีท่ี จะใชเ้งินออมหลงัเกษียณอาย ุ  การบริหารเงินออมใน
ส่วนท่ียงัไม่ใชใ้นช่วงหลงัเกษียณอาย ุ   เป็นตน้      บทศึกษาน้ีประมาณอตัราทดแทนรายไดท่ี้ผูอ้อม
จะไดรั้บ    โดยก าหนดอตัราออมในช่วงร้อยละ 3 - 51    จ านวนปีของการออมแบ่งเป็น   3   กรณี      
คือ  ออม   10 ปี   20  ปี   และ 30  ปี     ในขณะท่ีนโยบายลงทุนแบ่งเป็น   3   กรณี  คือ  นโยบายลงทุน
ตราสารทุน   ตราสารหน้ี  และตลาดเงิน   ภายใตข้อ้สมมติฐานวา่  จ  านวนปีท่ีผูอ้อมจะใชเ้งินออมหลงั
เกษียณอายเุท่ากบั   25  ปี   และการบริหารเงินออมในส่วนท่ียงัไม่ใชห้ลงัเกษียณอายเุป็นแบบล งทุนท่ี
มีความเส่ียงต ่า      

จากการประมาณการอตัราทดแทนรายไดต้ามกรณีการออมต่าง ๆ   พบวา่  ผูอ้อม
ระยะเวลา  10   ปี   ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายอตัราทดแทนรายไดร้้อยละ   50  ในทุกกรณีการออม
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารวเิคราะห์    ผูอ้อมระยะเวลา 20 ปี  มีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  แต่มีขอ้จ ากดั
ระหวา่งการเลือกนโยบายลงทุน  และอตัราออม  กล่าวคือ  ถา้ผูอ้อมตอ้งการออมในอตัราประมาณ
ร้อยละ 21  ผูอ้อมตอ้งเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุนซ่ึงมีความเส่ียงต่อการลงทุนสูง    แต่ถา้ผูอ้อม
เลือกนโยบายลงทุนตราสารหน้ีซ่ึงมีความเส่ียงต่อการลงทุนต ่า       ผูอ้อมตอ้งออมในอตัราท่ีสูงมาก
ร้อยละ 45     ส าหรับผูอ้อมท่ีมีระยะเวลาออม  30    ปี    มีโอกาสท่ีจะบรรลุอตัราทดแทนรายไดท่ี้เป็น
เป้าหมายในหลายทางเลือก    ซ่ึงท าใหผู้อ้อมมีความยดืหยุน่ในการเลือกอตัราออม  และ /หรือนโยบาย
ลงทุนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอ ง     ในกรณีท่ีผูอ้อมเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน  

                                                        
*
 ตวัเลขจากรายงานของคณะอนุกรรมการก าหนดแผนการปฏิรูประบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ,  มกราคม 2546. 
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อตัราออมท่ีตอ้งออมจะอยูใ่นระดบัต ่ามากท่ีร้อยละ 9  และในกรณีท่ีผูอ้อมเลือกนโยบายลงทุนตราสาร
หน้ี   อตัราออมท่ีตอ้งออมยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากท่ีร้อยละ  27   นัน่คือ ผูอ้อมท่ีวางแผนการออม
ในระยะยาว  30  ปี จะเป็นกลุ่มท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายอตัราทดแทนรายไดท่ี้วางไวง่้ายกวา่  และมี
ความแน่นอนมากกวา่ 

 

อตัราทดแทนรายได้ประมาณการ 

 

 

ร้อยละต่อรายได้เฉล่ียในช่วง 5 ปีก่อนเกษียณ

จ านวนปี นโยบาย

ท่ีออม (ปี) ลงทุน 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 

10 ตราสารหน้ี 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 

20 ตราสารหน้ี 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 8.6 12.9 17.2 21.5 30.1 38.6 47.2 55.8 64.4 73.0 

30 ตราสารหน้ี 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 

อตัราออม (ร้อยละต่อรายได้)
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เงินได้เลยีงชีพหลงัเกษียณจากการออมผ่านแหล่งเงินออมระยะยาว 

 

1.  การออมเพอืชีวติหลงัเกษียณ 

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึงในเอเซียทีคนในประเทศมีอายยุนืยาวมากขึน    และ
โครงสร้างประชากรกาํลงัเปลียนแปลงสู่ยุคสมยัทีสัดส่วนคนสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึนไป)    เพิมสูงขึน
อยา่งรวดเร็ว        จากการประมาณการของสาํนกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ      พบวา่
ในปี  2563   สัดส่วนคนสูงอายุจะอยูที่ระดบัร้อยละ 18  ของประชากร  สัดส่วนนีเพิมขึนหนึงเท่าตวั
จากระดบัร้อยละ  9  ในปี  2542       เมือสังคมไทยมีผูสู้งอายเุพิมมากขึน   ในขณะทีรัฐบาลมีขอ้จาํกดั
ในการแบกรับภาระเลียงดูผูสู้งอาย ุ   ประเดน็คาํถามทีสาํคญักคื็อ     ทาํอยา่งไรผูสู้งอายใุนอนาคตจะมี
ชีวิตความเป็นอยูที่ดี   มีเงินออมเพียงพอต่อการเลียงชีพโดยไม่ตอ้งพึงพาลูกหลานมากเกินไป 

การออมระยะยาวสาํหรับคนทียงัอยูใ่นวยัทาํงาน     เพือวางแผนเงินไดใ้หเ้พียงพอต่อ
การเลียงชีพเมือเขา้สู่วยัสูงอายุในอนาคตนับเป็นหลกัประกนัชีวิตทีสําคญั        ช่องทางสาํหรับการ
ออมระยะยาวเพือชีวิตหลงัเกษียณอายมีุหลายช่องทาง      โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบกองทุน   ซึง
ประกอบดว้ยกองทุนทีเป็นการออมภาคบงัคบั     และกองทุนทีเป็นการออมโดยสมคัรใจ     กองทุน
ประเภทแรกกาํหนดกลุ่มเป้าหมายลูกจา้ง/พนกังานทีจะออมและอตัราออมในแต่ละเดือนอยา่งชดัเจน  
เช่น   กองทุนประกนัสังคมกรณีชราภาพ    กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ   เป็นตน้    ในขณะที
กองทุนประเภทหลงั       การจดัตงักองทุนหรือการเขา้ร่วมเป็นผูถื้อหน่วยของกองทุนเป็นไปโดย
สมคัรใจ   เช่น   กองทุนสํารองเลียงชีพ    กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ   เป็นตน้    ผูอ้อมทีออมผ่าน
กองทุนทงัทีเป็นการออมภาคบงัคบัและเป็นการออมโดยสมคัรใจต่างไดรั้บสิทธิประโยชน์ภาษีใน
หลายดา้น   เช่น   ภาษีเงินไดจ้ากเงินออม โดยเงินออมในแต่ละปีไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดป้ระจาํปี   
ภาษีเงินไดจ้ากผลตอบแทนจากเงินลงทุน   โดยผลตอบแทนทีไดรั้บจากเงินออมทีอยูใ่นกองทุนไดรั้บ
การยกเวน้ภาษี   ทงันีภายใตก้ฎเกณฑที์กาํหนด 1 

นอกจากช่องทางการออมระยะยาวทีมีวตัถุประสงค์โดยตรงเพือชีวิตหลงัเกษียณ
ตามทีกล่าวมาขา้งตน้   ช่องทางการออมอืน ๆ ทีสามารถจดัเป็นช่องทางการออมระยะยาว       และ
เป็นทางเลือกสําหรับผูอ้อม   ยงัมีอีกหลายช่องทาง   เช่น  การออมผ่านกองทุนรวม   การฝากเงิน
ประเภทประจาํ   เป็นตน้   การออมผา่นช่องทางการออมเหล่านีจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ภาษีในดา้น

                                                        
1
 ภาคผนวก ก สรุปช่องทางการออมระยะยาวเพือชีวติหลงัเกษียณประเภทต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ภาษีทีไดรั้บ 
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ต่าง ๆ เหมือนกองทุนทีกล่าวมาขา้งตน้     ทงันียกเวน้กองทุนรวมแมผู้อ้อมจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์
ภาษีเงินได ้       แต่ยงัคงไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นส่วน
ทีเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

2.  ประเด็นปัญหา :  ออมอย่างไรจึงเพยีงพอ 

ในการออมระยะยาวเพือชีวิตหลงัเกษียณ    ผูอ้อมจะตอ้งออมเท่าไร  ตอ้งวางแผน
การออมอย่างไรจึงสามารถสะสมเงินออมตลอดช่วงวยัทาํงานให้เพียงพอต่อการเลียงชีพเมือหลงั
เกษียณอายุ   ประเด็นคาํถามนีสามารถตอบได้จากการดูค่าดัชนีชีวดั   คือ  อตัราทดแทนรายได ้
(replacement rate)    ซึงแสดงสัดส่วนเงินไดเ้ลียงชีพทีจะไดรั้บจากเงินออมทีสะสมไวเ้ทียบต่อรายได้
เฉลียในช่วงก่อนเกษียณ          โดยอตัราทดแทนรายไดที้เพียงพอต่อการเลียงชีพสาํหรับคนไทยทวัไป
อยู่ทีระดบัร้อยละ   50 - 60 2      บทศึกษานีประมาณอตัราทดแทนรายไดที้ผูอ้อมจะไดรั้บเมือหลงั
เกษียณภายใตก้รณีการออมต่าง ๆ     และกาํหนดให้อตัราทดแทนรายไดที้เพียงพอต่อการเลียงชีพที
ระดบัร้อยละ 50 

 

3.  วธีิประมาณการอตัราทดแทนรายได้ 

บทศึกษานีคาํนวณอตัราทดแทนรายไดโ้ดยเทียบเงินไดเ้ลียงชีพต่อปีกบัรายไดเ้ฉลีย
ในช่วงหา้ปีสุดทา้ยก่อนเกษียณ   อตัราทดแทนรายไดจ้ะเป็นเท่าใด ขึนอยูก่บัปัจจยัสาํคญัสามประการ
คือ 

1)  มูลค่าเงินออมสะสมทีออมตลอดช่วงวยัทาํงาน 

2)  จาํนวนปีทีจะนาํเงินออมมาใชห้ลงัเกษียณ 

3)  การบริหารเงินออมสะสมในส่วนทียงัไม่ไดใ้ชใ้นช่วงหลงัเกษียณ   ซึงจะกระทบ
ต่อผลตอบแทนของเงินออม 

3.1  มูลค่าเงินออมสะสมทอีอมตลอดช่วงวยัทาํงาน 

มูลค่าเงินออมสะสม  ณ  วนัทีผูอ้อมเกษียณอายุ  คือ มูลค่าเงินรวม ซึงประกอบดว้ย
เงินตน้ (เงินออม)     และผลตอบแทนจากเงินตน้ตงัแต่การออมครังแรกถึงปีสุดทา้ยก่อนเกษียณอาย ุ 
มูลค่าเงินออมสะสมจะเป็นเท่าไร   ขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ   ปัจจยัทีสาํคญัคือ 

                                                        
2
 ตวัเลขจากรายงานของคณะอนุกรรมการกาํหนดแผนการปฏิรูประบบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ,  มกราคม 2546. 
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1)  อตัราออม โดยคิดจากสดัส่วนเงินออมต่อรายไดข้องผูอ้อม 

2)  จาํนวนปีของการออม โดยนบัจากปีแรกจนถึงปีสุดทา้ยของการออม 

3)  อตัราผลตอบแทนจากการนาํเงินออมไปลงทุน ซึงขึนอยูก่บันโยบายลงทุน 

บทศึกษานีประมาณมูลค่าเงินออมสะสมภายใตอ้ตัราออม จาํนวนปีการออม และ
อตัราผลตอบแทนจากการออมในกรณีต่าง ๆ  ตามทีจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป      โดยมีขอ้สมมติฐานวา่    
ผูอ้อมออมสมาํเสมอทุกปีจนถึงอาย ุ  60  ปี  ในอตัราคงทีของรายได ้    และรายไดข้องผูอ้อมเพิมขึน
ร้อยละ 3 ต่อปี   สาํหรับช่องทางการออม  โดยทีการออมระยะยาวเพือชีวิตหลงัเกษียณส่วนใหญ่เป็น
การออมผา่นกองทุน     และการออมผา่นกองทุน  ผูอ้อมไดรั้บแรงจูงใจดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี
มากกวา่ช่องทางการออมอืน ๆ  บทศึกษานีจึงสมมติวา่  ในการออม  ผูอ้อมออมเงินผา่นกองทุน
ประเภทต่าง ๆ ทงัทีเป็นการออมภาคบงัคบั   และการออมแบบสมคัรใจ  นอกจากนีผูอ้อมอาจเลือก
กองทุนรวมเป็นช่องทางการออมเพิมเติม   ภายใตข้อ้สมมติฐานทีกล่าวมานี  เมือผูอ้อมเกษียณอาย ุ 
เงินออมทงัหมดทีไถ่ถอนจากกองทุนจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการ

ออมผา่นกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนด 

3.1.1  อัตราออม 

อตัราออมในบทศึกษานี  รวมอตัราเงินออมของผูอ้อมเอง   และอตัราเงินออมสมทบ
ทีผูอ้อมไดรั้บจากนายจา้ง  และ/หรือรัฐบาล   ในการกาํหนดอตัราออม  บทศึกษานีกาํหนดอตัราออม
ในช่วงร้อยละ   3 - 51  ของรายได ้   โดยแบ่งอตัราออมออกเป็น  11  กรณีตามทีแสดงไวใ้นตารางที  1    
ทงันีในการคาํนวณมูลค่าเงินออมสะสมในแต่ละปี   บทศึกษานีไม่ไดน้าํเอามูลค่าภาษีทีประหยดัได้
อนัเนืองจากไดรั้บสิทธิประโยชน์ภาษีในการลดหยอ่น  หรือยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินออมประเภท
ต่าง ๆ  ตามทีกฎหมายกาํหนดเขา้มารวมคาํนวณ       การตดัปัจจยัสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีออกมีผลให้
ขอ้กาํหนดเพดานเงินออมสาํหรับเงินออมบางประเภท      ไม่ใช่เป็นขอ้จาํกดัในการออมสาํหรับผูอ้อม
ภายใตบ้ทศึกษานี        กล่าวอีกนยัหนึง   ผูอ้อมสามารถออมเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง   หรือ
หลายช่องทางรวมกนัในอตัราใด ๆ ทีตนเองเลือก 

3.1.2  จํานวนปีของการออม 

จาํนวนปีของการออมขึนอยู่กบัว่า     ผูอ้อมเริมตน้ออมเมืออายุเท่าไร   บทศึกษานี
แบ่งกรณีอายเุริมตน้การออมเป็นสามกรณีคือ   เริมออมเมืออาย ุ 30  ปี  40 ปี และ 50 ปี      และสมมติ
ให้ผูอ้อมออมจนครบอาย ุ 60  ปี  จาํนวนปีการออมจะเท่ากบั 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี ตามลาํดบั  ทงันี 
แต่ละกลุ่มอายุทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถจดัเป็นตวัแทนกลุ่มผูอ้อมทีเริมออมตงัแต่วยัหนุ่มสาว    วยั
กลางคน  และวยัใกลเ้กษียณ ตามลาํดบั 
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3.1.3  อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินออมไปลงทุน 

อตัราผลตอบแทนจากการนาํเงินออมไปลงทุนขึนอยูก่บันโยบายลงทุนของกองทุน       
ทงันี  กองทุนบางประเภทผูอ้อมอาจไม่สามารถเลือกนโยบายลงทุน    เช่น  กองทุนประกนัสังคมกรณี
ชราภาพ   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  เป็นตน้  แต่กองทุนประเภทอืน ๆ   เช่น  กองทุนรวม
เพือการเลียงชีพ   กองทุนสํารองเลียงชีพ    และกองทุนรวม    ผูอ้อมสามารถเลือกนโยบายลงทุนที
เหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง          บทศึกษานีสมมติว่าผูอ้อมสามารถเลือกนโยบายลงทุน
สาํหรับเงินออมส่วนใหญ่ทีออม          และแบ่งนโยบายลงทุนออกเป็นสามกรณี   คือ   นโยบายลงทุน
ตลาดเงิน  ตราสารหนี    และตราสารทุน     ทงันี นโยบายลงทุนตราสารหนี และตราสารทุนเป็น
นโยบายลงทุนหลกัสําหรับตลาดทุนไทย     ในขณะทีนโยบายลงทุนตลาดเงินเป็นตัวแทนของ
นโยบายลงทุนทีมีความเสียงดา้นราคาตลาดตาํ   เพราะเป็นการลงทุนระยะสนัและผลตอบแทนเป็นไป
ตามภาวะอตัราดอกเบียในตลาด 

ในการประมาณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละนโยบายลงทุน       บท
ศึกษานีใชอ้ตัราผลตอบแทนในอดีตเป็นค่าประมาณการ          สาํหรับกรณีนโยบายลงทุนตลาดเงิน
และตราสารหนีใชอ้ตัราผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมในสามไตรมาสแรกของปี   2545        ซึง
เท่ากบัร้อยละ   2.06    และร้อยละ  3.85  ตามลาํดบั         ทงันี       การเคลือนไหวของอตัราดอกเบีย
ในตลาดเงินไทยอยู่ในแนวโนม้ปรับตวัลดลงมาโดยตลอดตงัแต่ปี  2543  เป็นตน้มา        โดยอตัรา
ดอกเบียในช่วงปี  2545   จดัเป็นอตัราดอกเบียทีอยู่ในระดบัตาํมากทีสุดเป็นประวติัการณ์  การใช้
อัตราผลตอบแทนของกองทุนทังสองประเภทในช่วงปี    2545     เป็นค่าประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนในอนาคตน่าจะเป็นวิธีการประมาณค่าในระดบัตาํ (conservative)     และสอดคลอ้งกบั
แนวโนม้ภาวะตลาดเงินทียงัคงมีสภาพคล่องอยูใ่นระดบัสูงอยา่งนอ้ยอีกช่วงเวลาหนึงในอนาคต 

สาํหรับกรณีนโยบายลงทุนตราสารทุน    ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนในอดีตสําหรับ
ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยมีทงัหมด  27  ปี 3     อตัราผลตอบแทนของตลาดโดยเฉลียต่อปีสาํหรับการลงทุน
ระยะยาวในช่วง  10  ปี      มีค่าสูงสุดทีร้อยละ 33.09    ถา้ลงทุนในช่วงปี 2526 - 2536  มีค่าตาํสุดที
ร้อยละ -6.36   ถา้ลงทุนในช่วงปี 2535 - 2545          และค่าเฉลียของอตัราผลตอบแทนต่อปีสาํหรับ
การลงทุนทุกช่วง  10  ปี   มีค่าร้อยละ 13.97      ในกรณีลงทุนระยะยาวช่วง  20  ปี  อตัราผลตอบแทน
ของตลาดโดยเฉลียต่อปีจะมีความผนัผวนนอ้ยกวา่เมือเทียบกบักรณี   10  ปี    อตัราผลตอบแทนสูงสุด
มีค่าร้อยละ    20.03    ถา้ลงทุนในช่วงปี   2518 – 2538       และตาํสุดทีร้อยละ 6.76      ถา้ลงทุน
ในช่วงปี  2521 - 2541         ค่าเฉลียของอตัราผลตอบแทนต่อปีสาํหรับการลงทุนทุกช่วง  20   ปี  มีค่า

                                                        
3
 อตัราผลตอบแทนประกอบดว้ยอตัรากาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์และอตัราเงินปันผล ภาคผนวก ข แสดงรายละเอียด

ของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ร้อยละ  11.32       สําหรับการลงทุนระยะยาวตงัแต่ปีทีเปิดตลาดจนถึงปี 2545    ซึงเท่ากบั 27 ปี   
อตัราผลตอบแทนเฉลียต่อปีเท่ากบัร้อยละ 10.19     บทศึกษานีใชอ้ตัราผลตอบแทนร้อยละ 10.19  
เป็นอตัราผลตอบแทนกรณีเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุนสําหรับช่วงเวลาการออม   10 ปี    20 ปี 
และ  30 ปี    การทีกาํหนดให้อตัราผลตอบแทนของการลงทุนทงัสามช่วงเวลาของการออมเท่ากนั  
เหตุผลทีสาํคญัก็คือ       อตัราผลตอบแทนเฉลียของช่วง  10  ปี    และช่วง  20   ปี    ไม่แตกต่างจาก
ร้อยละ 10.19   มากนัก     ในขณะทีอตัราร้อยละ 10.19  อาจจะเป็นค่าประมาณการในระดับตาํ 
(conservative)       ซึงเป็นหลกัการเดียวกนักบัการประมาณอตัราผลตอบแทนกรณีนโยบายลงทุน
ตลาดเงินและตราสารหนี      นอกจากนี    การใชอ้ตัราเดียวกนัจะทาํใหก้ารเปรียบเทียบมูลค่าเงินออม
สะสมสาํหรับกรณีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนในช่วงเวลาการออม     10  ปี    20 ปี    และ 30 ปี 
ขึนอยูก่บัปัจจยัจาํนวนปีของการออมเพียงปัจจยัเดียว 

3.2  จํานวนปีทจีะนําเงินออมมาใช้หลงัเกษยีณ 

จาํนวนปีทีจะนําเงินออมมาใช้หลังเกษียณเป็นอีกปัจจัยหนึงทีกระทบต่ออัตรา       
ทดแทนรายได ้   หากผูอ้อมตอ้งการนาํเงินออมมาใชน้านหลายปี     เงินออมทีถูกแบ่งมาใชใ้นแต่ละปี
กจ็ะนอ้ยลง    และอตัราทดแทนรายไดก้จ็ะตาํลง      ในการกาํหนดจาํนวนปีทีจะนาํเงินออมออกมาใช้
บทศึกษานีสมมติให้ผูอ้อมมีชีวิตยืนยาวเท่ากบัอายุเฉลียของประชากรไทยกลุ่มทีมีอายุตงัแต่   60  ปี 
ขึนไป    ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั  85  ปี   นนัคือจาํนวนปีทีจะนาํเงินออมออกมาใชโ้ดยเฉลียเท่ากบั 25 ปี 

3.3  การบริหารเงินออมสะสมหลงัเกษียณ 

หลงัเกษียณ    เงินออมทีสะสมไวส่้วนหนึงจะถูกนาํออกมาใชใ้นแต่ละปี   เงินออม
สะสมในส่วนทียงัไม่ไดใ้ช ้       ผูอ้อมสามารถนาํไปลงทุนซึงจะทาํให้ผูอ้อมไดผ้ลตอบแทนจากการ
ลงทุน    บทศึกษานีสมมติว่า     ผูอ้อมนาํเงินออมสะสมในส่วนทียงัไม่ใชไ้ปลงทุนในตราสารการเงิน
ทีมีความเสียงตาํ   และไดผ้ลตอบแทนในอตัราร้อยละ  2  ต่อปี 

 

4.  ผลการประมาณการอตัราทดแทนรายได้ 

4.1  กรณจํีานวนปีของการออมเท่ากบั 10 ปี 

สาํหรับผูอ้อมทีมีจาํนวนปีออมเท่ากบั  10   ปี   อตัราทดแทนรายไดป้ระมาณการจะ
ตาํกว่าร้อยละ   50   ในทุกกรณีของการออมทีอยูภ่ายใตก้ารวิเคราะห์            นโยบายลงทุนทีเลือกมี
ผลกระทบต่ออตัราทดแทนรายได  ้   อย่างไรก็ตาม   ผลกระทบดงักล่าวมีไม่มาก    ดงัจะพบว่า ณ 
อตัราการออมทีเท่ากนั       อตัราทดแทนรายไดป้ระมาณการในกรณีเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน
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เท่ากบั  1.4  เท่าของนโยบายลงทุนตราสารหนี   และ 1.6  เท่าของนโยบายลงทุนตลาดเงิน (ตารางที 1 
และแผนภาพที 1) 

 
ตารางท ี1 

อตัราทดแทนรายได้ประมาณการ 

 

แมน้โยบายลงทุนตราสารทุนจะให้อตัราทดแทนรายไดป้ระมาณการทีสูงกว่าเมือ
เทียบกบันโยบายลงทุนอืน ๆ   การทีจะไดอ้ตัราทดแทนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 50 ยงัคงเป็นไปไม่ได ้
หากอตัราออมตาํกว่าร้อยละ 51     ทางเลือกทีจะเพิมอตัราทดแทนรายไดใ้หสู้งขึนในระดบัร้อยละ 50 
มีนอ้ยมาก    โดยนโยบายลงทุนตราสารหนี  และนโยบายลงทุนตลาดเงิน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
อตัราทดแทนรายไดอ้ตัรานีได ้     แมว้่าผูอ้อมจะมีอตัราออมถึงร้อยละ  100    ก็ตาม    นโยบายลงทุน
ทีตอ้งเลือกจึงมีนโยบายเดียวคือนโยบายลงทุนตราสารทุน        โดยผูอ้อมตอ้งเพิมอตัราออมในระดบั
ทีสูงมากกว่าร้อยละ   51         อย่างไรก็ตาม   นโยบายลงทุนตราสารทุนอาจจะเป็นนโยบายลงทุนที
เสียงมาก และไม่เหมาะสาํหรับผูอ้อมทีมีระยะเวลาออมเพียง  10   ปี        ทงันีเพราะ หากจงัหวะการ
ลงทุนเป็นช่วงทีตลาดหุ้นอยู่ในช่วงปรับตวัลดลง        ผูอ้อมอาจจะไดอ้ตัราผลตอบแทนติดลบและ
อาจไม่มีโอกาสรอให้ตลาดหุ้นฟืนตวัเพือไถ่ถอนเงินลงทุน      ขอ้เท็จจริงนีไดส้ะทอ้นในบทศึกษา

ร้อยละต่อรายไดเ้ฉลียในช่วง 5 ปีก่อนเกษียณ

จาํนวนปี นโยบาย

ทีออม (ปี) ลงทุน 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 

10 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 

20 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 8.6 12.9 17.2 21.5 30.1 38.6 47.2 55.8 64.4 73.0 

30 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 

อตัราออม (ร้อยละต่อรายได)้



 7 

ของ    Holden และ VanDerhei 4      ซึงชีใหเ้ห็นว่าผูอ้อมทีอยูใ่นวยัใกลเ้กษียณ   อตัราทดแทนรายได้
จะไดรั้บผลกระทบจากภาวะตลาดหุน้ปรับตวัลดลงมากกวา่ผูอ้อมทีอยูใ่นวยั  20  ปี  หรือ  30  ปี 

 
 

แผนภาพท ี1 
อตัราทดแทนรายได้ประมาณการ 

 

ภายใตข้อ้จาํกดัต่าง ๆ  ผูอ้อมในช่วงเวลา 10 ปี   อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
อตัราทดแทนรายไดร้้อยละ 50   การออมระยะเวลา 10 ปี  จึงอาจจะเป็นระยะการออมทีสนัเกินไป

สาํหรับบุคคลทีวางแผนจะใชเ้งินออมในการเลียงชีพใหเ้พียงพอหลงัเกษียณอาย ุ

 

 

                                                        
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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อัตราทดแทนรายได้ (ร้อยละ)
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4.2  กรณจํีานวนปีของการออมเท่ากบั 20 ปี 

สาํหรับผูที้ออมระยะเวลานานถึง  20  ปีก่อนเกษียณ   ผูอ้อมมีโอกาสทีจะไดรั้บอตัรา
ทดแทนรายไดใ้นระดบัร้อยละ  50   แต่ทงันีภายใตเ้งือนไขอตัราออม   หรือนโยบายลงทุนทีค่อนขา้ง
จาํกัด      โดยผูอ้อมอาจจะตอ้งเลือกระหว่างนโยบายลงทุนทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนสูง      
กบัระดบัอตัราออมทีอยู่ในระดบัสูง  ทงันีเนืองจากนโยบายการลงทุนทีต่างกนัมีผลกระทบต่ออตัรา
ทดแทนรายไดอ้ยา่งเด่นชดั      โดยอตัราทดแทนรายไดป้ระมาณการกรณีเลือกนโยบายลงทุนตราสาร
ทุนเท่ากบั   2   เท่าของนโยบายลงทุนตราสารหนี    และ  2.4   เท่าของนโยบายลงทุนตลาดเงิน ภายใต้
อตัราออมทีเท่ากนั     ดว้ยผลกระทบจากปัจจยันโยบายลงทุน  ผูอ้อมทีเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน
สามารถบรรลุอตัราทดแทนรายไดที้เป็นเป้าหมายดว้ยอตัราออมในระดบัร้อยละ  21    ในขณะทีผูอ้อม
ทีเลือกนโยบายลงทุนตราสารหนี       และนโยบายลงทุนตลาดเงินจะตอ้งเพิมอตัราออมสูงขึนมากใน
ระดบัร้อยละ 45  และร้อยละ  51  ตามลาํดบั    ในทางปฏิบติั  ผูอ้อมสองกลุ่มหลงัอาจจะเผชิญประเด็น
ปัญหาสองดา้นคือ 

1)  ผูอ้อมอาจจะไม่สามารถรักษาระดบัการออมในอตัราทีสูงดงักล่าวได ้

2)  การออมบางประเภท  เช่น กองทุนประกนัสังคม  กองทุนสาํรองเลียงชีพ  เป็นตน้  
ต่างมีขอ้กาํหนดเพดานเงินออม        ผูอ้อมอาจไม่สามารถออมผ่านช่องทางการออมเหล่านีใน
ระดบัสูงมากตามทีตอ้งการ 

สําหรับประเด็นปัญหาแรก   ผูอ้อมอาจจะลดภาระการออมลงได้บา้ง หากผูอ้อม
สามารถออมผา่นช่องทางการออมทีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัต่อไปนี 

(1)  สิทธิทีไดรั้บเงินออมสมทบจากนายจา้ง    และ/หรือรัฐบาล   ซึงจะช่วยให้
อตัราออมรวมสูงขึน 

(2)  สิทธิทีจะไดรั้บประโยชน์ดา้นภาษีเงินไดจ้ากเงินออม  ซึงจะช่วยให้ผูอ้อม
ประหยดัภาษี  และมีรายไดห้ลงัหกัภาษีเพิมขึน 

ช่องทางการออมทีจะไดสิ้ทธิประโยชน์ในกรณีที (1) และ (2)  สําหรับลูกจา้ง
ภาคเอกชน  ประกอบดว้ย  กองทุนประกนัสงัคมกรณีชราภาพ  และกองทุนสาํรองเลียงชีพ   ในขณะที
ช่องทางการออมทีจะไดสิ้ทธิประโยชน์ในกรณีที   (2)    สาํหรับผูอ้อมทวัไป   ไดแ้ก่   กองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ    ทงันี  กองทุนสาํรองเลียงชีพ     และกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ    ต่างเป็นการออมโดย
สมคัรใจ        ซึงหากผูอ้อมเลือกทีจะออมผา่นช่องทางเหล่านีจะช่วยเกือหนุนใหผู้อ้อมมีกาํลงัออมเพิม
สูงขึน 

สาํหรับประเด็นปัญหาทีสอง  ช่องทางการออมทีผูอ้อมจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ภาษี
เงินได้ต่างมีขอ้กาํหนดเพดานเงินออม      ในกรณีทีเงินออมสูงเกินกว่าเพดาน    ผูอ้อมอาจตอ้ง
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แสวงหาช่องทางออมอืน ๆ เพิมเติม   เช่น    กองทุนรวม  เงินฝากประจาํ    เป็นตน้    สาํหรับการออม
ผา่นกองทุนรวม ผูอ้อมจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ภาษีจากการทีผลตอบแทนของกองทุนรวมไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้ 

โดยสรุป    อตัราทดแทนรายไดใ้นอตัราร้อยละ 50    สําหรับผูอ้อม   20   ปี    เป็น
เป้าหมายทีบรรลุไดแ้ต่มีขอ้จาํกดั  โดยผูอ้อมอาจจะตอ้งเลือกนโยบายลงทุนทีมีระดบัความเสียงต่อ
การลงทุนทีสูงกว่า  โดยเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุน     หรือตอ้งออมในอตัราทีสูงมากโดยเลือก
นโยบายลงทุนตราสารหนี   หรือนโยบายลงทุนตลาดเงิน     หากผูอ้อมเลือกกรณีหลงั  ผูอ้อมอาจจะ
ประสบปัญหาไม่สามารถรักษาระดบัอตัราออมทีสูงอยา่งต่อเนือง  และการออมสูงเกินเพดานเงินออม
ทีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ภาษี   ในการแกปั้ญหา  ผูอ้อมอาจใชว้ิธีเลือกช่องทางการออมทีไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์จากเงินออมสมทบจากนายจา้ง  และ/หรือรัฐบาล         และสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีเงินได ้ 
ซึงจะช่วยใหผู้อ้อมมีกาํลงัออมเพิมขึน  และมีความเป็นไปไดที้จะบรรลุเป้าหมายอตัราทดแทนรายได้
ทีวางไวม้ากขึน 

4.3  กรณจํีานวนปีของการออมเท่ากบั 30 ปี 

ผูอ้อมทีออม  30  ปี   มีโอกาสทีจะไดอ้ตัราทดแทนรายไดร้้อยละ  50  ดว้ยอตัราออม
และ/หรือนโยบายลงทุนในหลายทางเลือก      ซึงทาํให้ผูอ้อมมีความยืดหยุ่นในการเลือกอตัราออม
และเลือกนโยบายลงทุนทีเหมาะสมกบัความตอ้งการ    หรือความชอบของตนเองมากยิงขึน ทงันี
ปัจจยันโยบายลงทุนทีผูอ้อมเลือกมีผลกระทบต่ออตัราทดแทนรายไดเ้ป็นอยา่งมาก       ณ  อตัราออม
ทีเท่ากนั  นโยบายลงทุนตราสารทุนให้อตัราทดแทนรายไดเ้ท่ากบั   2.9   เท่าของกรณีนโยบายลงทุน
ตราสารหนี   และ  3.9  เท่าของกรณีนโยบายลงทุนตลาดเงิน     หากนโยบายลงทุนทีเลือก  คือตราสาร
ทุน     ผูอ้อมกลุ่มนีมีโอกาสทีจะไดอ้ตัราทดแทนรายไดร้ะดบัร้อยละ 50     ดว้ยอตัราออมประมาณ
ร้อยละ  9     สาํหรับนโยบายลงทุนตราสารหนี  และนโยบายลงทุนตลาดเงิน  เป้าหมายอตัราทดแทน
รายไดที้ร้อยละ  50   สามารถบรรลุได ้  ณ   ระดบัการออมร้อยละ 27   และร้อยละ 39   ตามลาํดบั    
ในทางปฏิบติัผูอ้อมทีมีระยะเวลาออม   30  ปี   มีโอกาสเนน้นโยบายลงทุนตราสารทุนมากขึน   และ
ไดรั้บผลประโยชน์จากภาวะตลาดในช่วงตลาดขาขึนมากกวา่ผูอ้อมอีกสองกลุ่ม 

เมือเปรียบเทียบโอกาสทีผูอ้อมจะบรรลุอัตราทดแทนรายได้ทีระดับร้อยละ 50 
ระหวา่งกลุ่มผูอ้อม  10 ปี   20 ปี   และ 30 ปี   จะพบว่ากลุ่มผูอ้อม 10 ปี    แทบจะไม่มีโอกาส      กลุ่ม
ผูอ้อม  20  ปี   มีโอกาสบา้ง   แต่มีขอ้จาํกดั        ในขณะทีกลุ่มผูอ้อม  30  ปี   มีโอกาสมาก    และมี
ทางเลือกทีจะบรรลุในหลายทางเลือก    ดว้ยเหตุนี การออมในระยะเวลาทียาวนานจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
สาํหรับผูอ้อมทีตอ้งการบรรลุอตัราทดแทนรายไดที้กาํหนดไว ้     การออมเพือชีวิตความเป็นอยู่ทีดี
หลงัเกษียณอาย ุ  จึงควรออมตงัแต่ยงัอยูใ่นวยัหนุ่มสาว 
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 5.  บทสรุป 

ปัจจุบนัคนไทยมีอายุยืนยาวมากขึน    การออมระยะยาวเพือให้ไดเ้งินออมเพียงพอ
ต่อการเลียงชีพในวยัหลงัเกษียณเป็นสิงทีสําคญัสําหรับคนทียงัอยู่ในวยัทาํงาน    ช่องทางการออม
ระยะยาวเพือชีวิตหลงัเกษียณมีหลายช่องทาง         โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบกองทุน        เช่น 
กองทุนประกนัสังคมกรณีชราภาพ    กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ     กองทุนสํารองเลียงชีพ         
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ   เป็นตน้   การออมผา่นกองทุนในกรณีนี     ผูอ้อมจะไดสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษีเงินไดห้ลายประการ 

ในการออมเพือวยัหลงัเกษียณ      สิงทีผูอ้อมใหค้วามสาํคญัคือ อตัราทดแทนรายได้
ซึงเป็นดชันีชีวดัว่าเงินไดเ้ลียงชีพจากเงินออมทีสะสมไวเ้พียงพอต่อการดาํรงชีวิตความเป็นอยู่หลงั
เกษียณอายหุรือไม่     ปัจจยัสาํคญัทีกระทบต่ออตัราทดแทนรายไดป้ระกอบดว้ย  อตัราออม จาํนวนปี
ของการออม   อตัราผลตอบแทนจากการนาํเงินออมไปลงทุนซึงขึนอยูก่บันโยบายลงทุน   ภาษีเงินได้
ทีเกียวขอ้งกบัเงินออม     จาํนวนปีทีจะนาํเงินออมมาใชห้ลงัเกษียณอายุ   และการบริหารเงินออม
สะสมในส่วนทียงัไม่ใชห้ลงัเกษียณอายุ      บทศึกษานีประมาณอตัราทดแทนรายได  ้ โดยแบ่งกรณี
อตัราออม   จาํนวนปีการออม   อตัราผลตอบแทนตามนโยบายลงทุนเป็นกรณีต่าง ๆ    และกาํหนดให้
จาํนวนปีทีจะนาํเงินออมมาใชห้ลงัเกษียณอายุเท่ากบัจาํนวนปีทีมีชีวิตหลงัเกษียณของคนไทยโดย
เฉลียซึงเท่ากบั   25  ปี       จากการประมาณการโดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนในอดีตพบว่า   หาก 
วางเป้าหมายอตัราทดแทนรายไดที้ร้อยละ 50     ซึงเป็นอตัราทีเพียงพอต่อการเลียงชีพ   ผูอ้อมทีมี
ระยะเวลาการออมเท่ากบั 10 ปี   จะไม่สามารถบรรลุอตัรานีไดใ้นทุกกรณีของการออมทีอยูภ่ายใตก้าร
วิเคราะห์     สาํหรับผูอ้อมทีมีระยะเวลาการออมเท่ากบั  20  ปี   มีโอกาสทีจะบรรลุเป้าหมายนีไดด้ว้ย
การเลือกนโยบายลงทุนทีมีระดบัความเสียงต่อการลงทุนสูงกว่า  อยา่งเช่นนโยบายลงทุนตราสารทุน  
หรือเลือกนโยบายลงทุนตราสารหนี   หรือนโยบายลงทุนตลาดเงิน    แต่ออมในอตัราทีสูงมากใน
ระดบัร้อยละ  45 - 51      สาํหรับผูอ้อมทีมีจาํนวนปีของการออมเท่ากบั  30  ปี   สามารถบรรลุอตัรา
ทดแทนรายไดที้กาํหนดในหลายทางเลือก    โดยผูอ้อมทีเลือกนโยบายลงทุนตราสารทุนสามารถ
บรรลุเป้าหมายนีไดที้อตัราออมค่อนขา้งตาํประมาณร้อยละ 9   ในขณะทีผูอ้อมทีเลือกนโยบายลงทุน
ตราสารหนีและตลาดเงินสามารถบรรลุเป้าหมายไดที้อตัราออมร้อยละ 27   และ  39  ตามลาํดบั 

ภายใตเ้ป้าหมายอตัราทดแทนรายไดที้กาํหนด        ผูอ้อมทีมีจาํนวนปีของการออม
โดยเปรียบเทียบยาวนานกว่า   จะมีความยืดหยุ่นในการเลือกอตัราออม         และนโยบายลงทุน    
และสามารถบรรลุเป้าหมายอตัราทดแทนรายไดที้วางไวไ้ดง่้ายกว่า     ดว้ยเหตุนี    การออมเพือวยั
เกษียณจึงควรเริมตน้การออมตงัแต่ยงัอยูใ่นวยัหนุ่มสาว 

_____________________________________ 
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ภาคผนวก ก 
ช่องทางการออมระยะยาวเพอืชีวติหลงัเกษียณ 

 

ช่องทางการออมระยะยาวเพือชีวิตหลงัเกษียณ ในประเทศไทยในปัจจุบนัมีหลาย
ช่องทาง    โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออมผา่นรูปแบบกองทุน  การออมระยะยาวในกรณีนี  จะไดสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษีเงินไดห้ลายประการ 

1)  กองทุนประกนัสังคมกรณชีราภาพ 

กองทุนประกนัสังคมกรณีชราภาพจดัเป็นการออมภาคบงัคบั    และเป็นการออม
สาํหรับคนทีทาํงานในวงกวา้ง           โดยปัจจุบนัครอบคลุมลูกจา้งในสถานประกอบการเอกชนทีมี
ลูกจา้งตงัแต่  1  คนขึนไป    ในการออมแต่ละเดือนนายจา้งและลูกจา้งจะจ่ายเงินเขา้กองทุนฝ่ายละ
ร้อยละ 3  ของเงินเดือน   และรัฐบาลจ่ายสมทบอีกร้อยละ 1 ของเงินเดือน  โดยมีเพดานเงินเดือน 
15,000 บาท   เงินออมทีลูกจา้งจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม      สามารถนาํไปหักลดหย่อนไดต้ามที
จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 5,400  บาท 

2)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ    เป็นกองทุนภาคบังคบัสําหรับขา้ราชการ           
ทุกประเภท (ยกเวน้ขา้ราชการเมือง)  ในการออมแต่ละเดือนขา้ราชการจะจ่ายเงินเขา้กองทุนในอตัรา
ร้อยละ 3  ของเงินเดือน   และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบ  และเงินชดเชยให้อีกร้อยละ  3  และ   2     ของ
เงินเดือน  ตามลาํดบั    เงินออมสะสมทีขา้ราชการจ่ายเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนที    
ไม่เกิน  300,000 บาท  ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

3)  กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ  จดัเป็นกองทุนทีจดัตงัขึนดว้ยความสมคัรใจระหว่างนายจา้ง
และลูกจา้ง         โดยเป็นการออมเพือสร้างหลกัประกนัและสวสัดิการให้แก่พนกังานในยามทีออก
จากงาน    ในการออมลูกจา้งจะออมในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 2  แต่ไม่เกินร้อยละ 15   ของเงินเดือน
และนายจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบในอตัราไม่ตาํกว่าลูกจา้ง     เงินออมสะสมทีลูกจา้งจ่ายเขา้กองทุน
สาํรองเลียงชีพสามารถนาํไปหักลดหย่อนในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามจาํนวนทีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน    
ปีละ 10,000  บาท    สาํหรับส่วนทีเกิน 10,000 บาท  แต่ไม่เกินร้อยละ 15   ของเงินเดือน   และไม่เกิน 
290,000  บาท   เป็นเงินไดที้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 
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4) กองทุนรวมเพอืการเลยีงชีพ 

กองทุนรวมเพือการเลียงชีพเป็นกองทุนรวมประเภทหนึงทีจัดตังขึนเพือเป็น        
ทางเลือกในการออมระยะยาวเพือการเลียงชีพ      โดยนโยบายลงทุนเหมือนกบักองทุนรวมทวัไป   
การออมเป็นแบบสมคัรใจทีทางการให้การสนบัสนุนโดยให้สิทธิประโยชน์ภาษีแก่ผูล้งทุนเพือเป็น
แรงจูงใจ    ซึงผูล้งทุนตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารออมแบบสมาํเสมอ   โดยซือหน่วยลงทุนไม่นอ้ย
กวา่ปีละ  1  ครัง   และไม่ระงบัการซือหน่วยลงทุนเกินกวา่  1  ปีติดต่อกนั     ภายใตเ้งือนไขอตัราออม
ไม่ตาํกว่าร้อยละ   3  ของรายไดใ้นแต่ละปี    หรือไม่ตาํกว่า  5,000 บาท   กองทุนประเภทนีเพิงเริม
เปิดขายให้แก่ผูล้งทุนเมือปลายปี   2544     เงินออมทีผูอ้อมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ สามารถนาํไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดไ้ม่เกินร้อยละ  15  ของเงินได ้ โดยเมือรวมเงินออม
กบักองทุนสาํรองเลียงชีพ  หรือกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการแลว้ตอ้งไม่เกิน  300,000  บาท 

หากผูอ้อมลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนทงั    4    ประเภท    เงินออม     และ 
ผลประโยชน์ทีไดรั้บจากกองทุน  จะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้ เพราะเหตุเกษียณอาย ุ   หรือสูงอาย ุ   
ทุพพลภาพ   หรือตาย   ทงันีภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของกองทุนแต่ละประเภท 
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ภาคผนวก ข 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในช่วงปี 2518-2545 
 

ตารางท ีข-1 
กรณลีงทุน 10 ปี 

 

 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละต่อปี

ช่วงปี อตัรากาํไรจากการขาย

หลกัทรัพย์

อตัราเงินปันผล อตัราผลตอบแทน        

ทงัหมด
2518 - 2528 4.85               7.85               12.69               
2519 - 2529 9.62               7.55               17.17               
2520 - 2530 4.61               7.54               12.15               
2521 - 2531 4.14               7.35               11.49               
2522 - 2532 19.39               6.58               25.97               
2523 - 2533 17.26               6.00               23.26               
2524 - 2534 20.90               5.40               26.30               
2525 - 2535 21.88               4.84               26.72               
2526 - 2536 28.75               4.34               33.09               
2527 - 2537 25.33               3.62               28.95               
2528 - 2538 25.24               3.03               28.27               
2529 - 2539 14.91               2.95               17.86               
2530 - 2540 2.72               3.17               5.89               
2531 - 2541 -0.83               2.92               2.09               
2532 - 2542 -5.84               2.77               -3.06               
2533 - 2543 -7.90               2.59               -5.31               
2534 - 2544 -8.15               2.44               -5.72               
2535 - 2545 -8.78               2.42               -6.36               

เฉลยี 9.34               4.63               13.97               
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ตารางท ีข-2 

กรณลีงทุน 20 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางท ีข-3 
กรณลีงทุน 27 ปี 

 
 
 

 

ร้อยละต่อปี

ช่วงปี อตัรากาํไรจากการขาย

หลกัทรัพย์

อตัราเงินปันผล อตัราผลตอบแทน        

ทงัหมด
2518 - 2538 14.59               5.44               20.03               
2519 - 2539 12.23               5.25               17.48               
2520 - 2540 3.66               5.36               9.02               
2521 - 2541 1.63               5.14               6.76               
2522 - 2542 6.03               4.68               10.71               
2523 - 2543 3.92               4.29               8.22               
2524 - 2544 5.38               3.92               9.29               
2525 - 2545 5.44               3.63               9.07               

เฉลยี 6.61               4.71               11.32               

ร้อยละต่อปี

ช่วงปี อตัรากาํไรจากการขาย

หลกัทรัพย์

อตัราเงินปันผล อตัราผลตอบแทน        

ทงัหมด

 2518 - 2545 5.50               4.70               10.19               


