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รพี สุจรติกุล 

เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุและมีควำมเสี่ยงว่ำประชำชนจะมีเงินออมไม่เพียงพอส ำหรับกำรใช้ชีวิต

หลังเกษียณ ซึ่งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนบ ำนำญภำคสมัครใจ เป็นกลไกส ำคัญอย่ำงหนึ่ง 

ที่จะช่วยตอบโจทย์กำรมีเงินใช้ในยำมเกษียณได้ โดยจำกงำนวิจัยหลำยชิ้นพบว่ำ หำกต้องกำรใช้ชีวิตหลัง

เกษียณอย่ำงพอเพียงไม่ล ำบำกนัก ก็จะต้องมีเงินประมำณ 4 ล้ำนบำท เฉลี่ยคือใช้เงินเดือนละประมำณ 

15,000 บำท หรือวันละ 500 บำท แต่ปัจจุบันกลับพบว่ำ ลูกจ้ำงท่ีเกษียณอำยุกว่ำ 70% ได้รับเงินจำกกองทุน

ส ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) ไม่ถึง 4 ล้ำนบำท และท่ีน่ำเป็นห่วงมำกขึ้นคือ ประมำณครึ่งหนึ่ง 

ทีเ่กษียณอำยุ ได้รับเงินน้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท 

กำรส่งเสริมให้คนไทยมีกำรออมและลงทุนในระยะยำว เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีในช่วงหลังเกษียณอำยุ  

เป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ให้ควำมส ำคัญมำก เมื่อวิเครำะห์สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่ำ มูลเหตุที่ส ำคัญของกำรมีเงิน

ไม่พอนั้นเกิดจำกกำร “ออมน้อย ออมสั้น และออมไม่เป็น” ซึ่งข้อจ ำกัดในหลำยส่วนเป็นประเด็นทำง

กฎหมำย  ก.ล.ต. จึงได้ผลักดันให้เกิดกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเพ่ือปลดล็อคข้อจ ำกัด

ต่ำง ๆ เหล่ำนั้น และกฎหมำยก็มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำครับ 

กำรแก้ไขกฎหมำยจะช่วยปรับระบบนิเวศจำกกำร “ออมน้อย ออมสั้น และออมไม่เป็น” ไปสู่กำร “ออมมาก 

ออมยาวต่อเนื่อง และออมเป็น” กล่ำวคือ ในส่วนของ “ออมน้อย” เดิมกฎหมำยก ำหนดให้หักค่ำจ้ำงที่ลูกจ้ำง

ได้รับ มำเข้ำเป็นเงินสะสมใน PVD ในอัตรำ 2-15% ของค่ำจ้ำงและให้นำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบกองทุนในอัตรำ

ไม่ต่ ำกว่ำเงินสะสมของลูกจ้ำง  เมื่อมำดูในทำงปฏิบัติ พบว่ำนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบในอัตรำประมำณ  

3-5% ซึ่งถือว่ำค่อนข้ำงต่ ำ เมื่อเป็นเช่นนี้ หำกลูกจ้ำงต้องกำรออมผ่ำน PVD ในอัตรำที่สูงกว่ำนำยจ้ำง ก็จะ 

ท ำไม่ได้ครับ กำรแก้ไขกฎหมำยจึงปลดล็อคให้ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราที่สูงกว่านายจ้าง

สมทบ เช่น หำกนำยจ้ำงสมทบ 5% ลูกจ้ำงทีอ่ยำกออมมำกข้ึน ก็อำจจะขอให้หักค่ำจ้ำงของตนเข้ำ PVD        

สูงกว่ำ 5% ก็ได้ แต่ไม่เกิน 15%   

กำรปรับจำกออมน้อยไปสู่กำร “ออมมาก” นี้ ต้องถือว่ำลูกจ้ำงสนใจจะออมเพ่ิมกันไม่น้อยเลยทีเดียว   

เพรำะเพียงไม่กี่วัน ก.ล.ต. ได้รับกำรติดต่อขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนเพ่ือให้ลูกจ้ำงออมได้มำกกว่ำนำยจ้ำง

สมทบเข้ำมำเป็นจ ำนวนหลำยร้อยกองทุนแล้ว 

ออมน้อย ออมสั้น ออมไมเ่ป็น 

                                                       (เผยแพร่ในคอลัมน์ เปิดบา้น ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558) 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให้คุณมั่นใจ” 
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ในส่วนของกำร “ออมสั้น” ปกติแล้วหำกลูกจ้ำงต้องกำรถอนเงินออกจำก PVD ก็ต้องรออำยุครบ 55 ปี  

และมีอำยุกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จึงจะได้รับยกเว้นภำษีเงินไดต้ำมท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด แต่ก็มีควำม

เป็นไปได้ที่ลูกจ้ำงอำจจะต้องน ำเงินออกจำก PVD มำก่อน เช่น ลูกจ้ำงสิ้นสมำชิกภำพเพรำะออกจำกงำน  

ซึ่งตำมข้อบังคับของกองทุนบำงแห่ง ก็จะก ำหนดว่ำ ลูกจ้ำงที่สิ้นสมำชิกภำพจะคงเงินไว้ใน PVD ได ้6 เดือน

หรือหนึ่งปี ท ำให้กำรออมสิ้นสุดลงไม่ต่อเนื่อง หรือบำงครั้งนำยจ้ำงเลิกกิจกำร PVD ก็จะถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติ ก็ท ำให้ลูกจ้ำงต้องน ำเงินออกจำกกองโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้ หรือในกรณีท่ีลูกจ้ำงอำยุครบ 55 ปี แล้ว

ลำออกจำกงำน ไม่สำมำรถรับเงิน PVD เป็นงวดได้ ต้องรับไปทั้งก้อน  

เพ่ือให้เกิดกำร “ออมยาวต่อเนื่อง” กฎหมำยที่แก้ไขใหม่นี้ ก็เปิดช่องให้สำมำรถโอนย้ายเงินจาก PVD เดิมไป

ยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้ ซึ่งจะท ำให้กำรลงทุนมีควำมต่อเนื่อง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์

ทำงภำษีเทียบเท่ำกับกำรคงเงินไว้ใน PVD รวมทั้งหำกลูกจ้างออกจากงานเมื่ออายุครบ 55 ปี กฎหมายก็เปิด

ให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ สามารถรับเงินเป็นงวดได้ แต่หำกต้องกำรได้รับยกเว้นภำษี ก็ต้องเข้ำเง่ือนไขเป็นสมำชิก 

PVD ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีด้วยครับ 

ข้อจ ำกัดของกำรออมยำวต่อเนื่องยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่ำสนใจ คือเดิมที กฎหมำยไม่อนุญำตให้นำยจ้ำงหยุด

จ่ำยเงินสมทบ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น ยกตัวอย่ำงเช่น กรณเีกิดวิกฤติต้มย ำกุ้ง หรือกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้น 

เมื่อหลำยปีก่อน นำยจ้ำงไม่สำมำรถจ่ำยเงินสมทบได้เป็นกำรชั่วครำว แต่กฎหมำยไม่อนุญำต ก็อำจเกิดเหตุว่ำ

ต้องเลิกกองกันไป ในกฎหมำยใหม่นี้ ให้อ านาจให้รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างหยุด

จ่ายเงินเข้า PVD ได้คราวละไม่เกิน 1 ปี เมื่อมีเหตุวิกฤติเศรษฐกิจ หรือภัยพิบัติ 

 ส ำหรับกำร “ออมเป็น” นั้น ในกรณีที่ PVD จัดให้มีนโยบำยกำรลงทุนหลำยนโยบำยให้เลือก แล้วลูกจ้ำง 

ไม่เลือก กฎหมำยเดิมให้น ำเงินของลูกจ้ำงไปลงทุนในนโยบำยเดิมก่อนที่จะมีหลำยนโยบำย แต่หำกนโยบำยที่

ให้เลือกใหม่นี้ไม่มีนโยบำยที่เหมือนเดิม ก็ให้น ำไปลงทุนในนโยบำยที่มีควำมเสี่ยงต่ ำสุด เมื่อเป็นเช่นนี้  

ก็อำจจะเกิดกำรเสียโอกำสที่จะท ำให้เงินงอกเงยโดยกำรลงทุนเพ่ือให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมระดับควำม

เสี่ยงที่เจ้ำของเงินสำมำรถรับได้ครับ ดังนั้น กฎหมำยจึงปรับเป็น หากไม่มีนโยบายท่ีลูกจ้างเคยลงทุนแล้ว   

ให้น าเงินไปลงทุนในนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดในข้อบังคับกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับลูกจ้างมากขึ้น 

เช่น นโยบายที่ลงทุนตามระดับความเสี่ยงของลูกจ้าง ท่ีเรียกว่าสมดุลตามอายุ (Life Path)   

ซึ่งนโยบำยกำรลงทุนแบบ Life Path นี้ ผมเห็นว่ำน่ำสนใจ มีประโยชน์มำก และจะได้น ำมำเล่ำให้ฟังใน    

ฉบับถัด ๆ ไปนะครับ            

กำรท ำให้ประชำชนวำงแผนกำรเงินเป็น โดยใช้ประโยชน์จำกตลำดทุน เป็นภำรกิจหนึ่งที่ส ำคัญของ ก.ล.ต.  

โดยเฉพำะกลุ่มสมำชิก PVD  กว่ำ 3 ล้ำนคน กำรแก้ไขกฎหมำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับระบบนิเวศ 

ให้เหมำะสมมำกขึ้น ก.ล.ต. ยังมีแผนที่จะปลดล็อคเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สมำชิก PVD สำมำรถลงทุนได้
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หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงและเพ่ิมผลตอบแทนจำกกำรลงทุน รวมทั้งจะท ำงำนร่วมกัน 

กับผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่สมำชิก PVD  อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำรเกษียณอำยุอย่ำงมี

คุณภำพครับ 

 

ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ 

***************************************** 

 


