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เรียน สมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการและท่านผู้อ่านทุกท่าน

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำาเหน็จบำานาญและให้ประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการ
ออมทรัพย์ของสมาชิก และเพ่ือจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ 
สมาชิก

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา กบข. ถือเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศ  
ที่ทำาหน้าที่ในการบริหารเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ เพราะมีส่วนสำาคัญในการ
สนบัสนนุใหภ้าครฐัมกีารบริหารจดัการดา้นการเงนิและการคลงัทีด่ ีทำาใหมี้การ
จดัสรรงบประมาณรองรับภาระคา่ใชจ่้ายด้านบำาเหนจ็บำานาญอยา่งเหมาะสม 
นอกจากนี้ กบข. ยังเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) อย่าง
ตอ่เนือ่ง เพือ่กระตุน้และสง่เสรมิให้สมาชิกสามารถบรหิารเงินและลงทนุอยา่ง
เหมาะสม เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอสำาหรับชีวิตหลังเกษียณ 

ปัจจุบัน กบข. บริหารสินทรัพย์สุทธิจำานวน 834,161 ล้านบาท  
(ณ สิ้นปี 2560 ยอดสินทรัพย์ก่อนตรวจสอบ) ดูแลเงินให้กับสมาชิกกว่า  
1 ล้านคนทั่วประเทศ การดำาเนินงานของ กบข. เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกทุกราย ภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล พนักงานและลูกจ้างของ กบข. ต่างยึดมั่นและนำาหลัก 
จรรยาบรรณมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญโดยทั่วไป 

คณะกรรมการ กบข. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้แทนจาก
ข้าราชการที่เป็นสมาชิก และผู้ทรงคุณวุฒิ ต่างตระหนักถึงหน้าที่และความ 
รับผิดชอบในการบริหารเงินของสมาชิกเป็นอย่างมาก ได้ทำาหน้าที่อย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบในการกำาหนดนโยบาย ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และคำาสัง่ในการบรหิารกจิการของกองทนุ ทัง้ยงัทำาหนา้ทีก่ำากบัดูแล
การจดัการกองทนุตลอดจนกำาหนดนโยบายการลงทนุตามหลักเกณฑ์ทีก่ำาหนด
ในกฎกระทรวงต่างๆ

ภารกิจที่สำาคัญของ กบข. ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา คือ การบริหารเงินออม 
ให้แก่ข้าราชการทีเ่ปน็สมาชกิ ดว้ยการนำาเงินทีร่บัจากสมาชกิและสว่นราชการ

ตลอด 20 ปทีีผ่า่นมา กบข. 
ถือเป็นหนึ่งในสถาบันหลัก
ของประเทศ ที่ทำาหน้าที่ใน
การบริหารเงินออมเพ่ือวัย
เกษยีณ เพราะมสีว่นสำาคัญ
ในการสนบัสนนุใหภ้าครฐัมี
การบรหิารจดัการดา้นการ

เงินและการคลังที่ดี
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เจ้าสังกัดของสมาชิก ไปลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงท่ี 
เหมาะสมตามเป้าหมายการจัดสรรการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนโดยเฉล่ียในระยะยาวที่สูงกว่า
อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
อยู่ที่ร้อยละ 6.61

กบข. ได้ปรับปรุงระบบการทำางานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและให้บริการสมาชิก โดย
ล่าสุดอยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์แบบเฉพาะรายบุคคล (My GPF: My Web My Way) ที่สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูล 
ส่วนบุคคล ยอดเงินในบัญชี ใช้บริการต่างๆ ของ กบข. ตลอดจนสอบถามข้อมูลได้โดยตรง การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การให้บรกิารสมาชิก ทำาใหว้นันีส้มาชกิสามารถใชบ้รกิารตา่งๆ ผา่น GPF Mobile Application ใชบ้รกิาร e-Statement 
และใช้บริการผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Kiosk) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ กบข. ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเคร่ืองมือในการส่ือสาร ท่ีมีส่วนช่วยให้สมาชิกได้รับความรู้ เกิด 
ความเข้าใจ และลงมือบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมีเป้าหมาย โดย กบข. ได้จัดทำาโปรแกรมประมาณการความเพียงพอ
ของเงนิใชห้ลงัเกษียณ โปรแกรมประมาณการออมเพิม่ โปรแกรมประมาณการออมตอ่ และเกมลงทนุ ท่ีทำาใหส้มาชกิเขา้ใจ
ความสำาคัญของการวางแผนการเงินและบริหารเงินลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจุบันระบบบำาเหน็จบำานาญทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ อาทิ เรื่องสังคมสูงวัย  
การลงทนุเพือ่สรา้งผลตอบแทนท่ีเพยีงพอ ระดบัความรูเ้ร่ืองการวางแผนการเงนิ (Financial Literacy) รวมถงึการบรหิาร
จัดการของระบบที่ส่งผลต่อความครอบคลุม ความเพียงพอและความยั่งยืน กบข. ให้ความสำาคัญและศึกษาข้อมูลต่างๆ 
อย่างลึกซึ้ง เพื่อนำามาปรับแผนงานต่างๆ ท้ังระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อม 
ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่สำาคัญมาแบ่งปันไว้ในหนังสือเล่มนี้
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(ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์)
รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

รักษาการในตำาแหน่งเลขาธิการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

หนังสือ 20 ปี กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 : ความเป็นมาของ 
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ ที่เล่าถึงการเติบโตและการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญของกองทุนในช่วง 20 ปีท่ีผ่าน 
ส่วนที่ 2 : ความท้าทายของระบบบำาเหน็จบำานาญ และนโยบายเพื่อสร้างสวัสดิภาพของผู้เกษียณอายุ นำาเสนอข้อดี 
ข้อเสียของระบบบำาเหน็จบำานาญในแต่ละรูปแบบ วิเคราะห์โครงสร้างการประกันผลตอบแทนและการลงทุนของแต่ละ 
ระบบ เลา่ถงึประสบการณแ์ละววิฒันาการของระบบในตา่งประเทศ และความทา้ทายในอนาคต ตลอดจนแนวนโยบายที่
สง่เสรมิใหเ้กดิสวัสดภิาพดา้นรายไดห้ลงัเกษียณ สว่นที ่3 : การจดัสรรเงินลงทนุและการบริหารกองทนุบำาเหน็จบำานาญ 
อธบิายถงึการจัดทำานโยบายการลงทนุ การประเมนิพยากรณแ์นวโนม้อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของสนิทรพัยเ์พือ่
การลงทนุ การจัดสรรเงนิลงทนุ รปูแบบการจดัสรรเงนิลงทนุของกองทนุบำาเหนจ็บำานาญโลก รวมถงึแนวโนม้และทศิทาง
ของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการนี ้กบข. ขอขอบคณุคณาจารยภ์าควชิาการธนาคารและการเงนิ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้ รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล ผศ.ดร. อนิรุต พิเสฎศลาศัย ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ และ 
ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ที่ให้การสนับสนุนบทความในส่วนที่ 2 - 3 

กบข. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ 20 ปี กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ เล่มนี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำาคัญ
เกี่ยวกับระบบบำาเหน็จบำานาญโลกสำาหรับสมาชิก กบข. และท่านผู้อ่านทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ 
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การจัดต้ัง กบข. ทำาให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เมื่อ 
ออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ จะได้รับเงินก้อน 
กบข. และบำาเหน็จหรือบำานาญจากส่วนราชการเจ้าสังกัด  
ซึ่ ง เงินก้อน กบข. เป็นส่วนผสมระหว่างเ งินออมของ 
สมาชิกกับเงินสมทบและเงินชดเชยจากบำานาญจากรัฐ  

และผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. บริหารจัดการให้
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ความเป็นมาของกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ1

ในปี พ.ศ. 2534 คณะรฐัมนตรมีมีตใิหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาปรบัปรงุ
ระบบบำาเหน็จบำานาญข้าราชการเป็นระบบกองทุนสำารองเล้ียงชีพกลาง 
(Central Provident Fund) ซึ่งเป็นเหตุนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ
ของระบบบำาเหน็จบำานาญข้าราชการไทย นำามาสู่การจัดต้ังกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ (กบข.) 

เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นตระหนักในความจริงที่ว่า การเปล่ียนแปลง
ในทันทีอาจทำาให้ข้าราชการไม่ยอมรับ จึงกำาหนดให้ข้าราชการที่รับราชการ
ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกได้
ว่าจะสมัครเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ สำาหรับข้าราชการที่เข้ารับราชการหลัง
วันดังกล่าว ต้องเข้าเป็นสมาชิก กบข. ทุกคน ทำาให้สมาชิก กบข. ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยข้าราชการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมัครใจเข้าเป็นสมาชิก กบข. ใน
ปี พ.ศ. 2540 และกลุ่มข้าราชการที่รับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่ง
กฎหมายกำาหนดให้ต้องเป็นสมาชิก กบข. ทุกคน
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การจัดตัง้ กบข. ทำาใหข้า้ราชการทีเ่ป็นสมาชกิ กบข. 
เมื่อออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ จะได้รับ
เงนิก้อน กบข. และบำาเหนจ็หรอืบำานาญจากสว่นราชการ
เจ้าสังกัด ซึ่งเงินก้อน กบข. เป็นส่วนผสมระหว่างเงิน
ออมของสมาชกิกบั เงินสมทบและเงนิชดเชยจากบำานาญ
จากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. บริหาร
จัดการให้

ในเวลาต่อมา ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก กบข. เริ่ม
ทยอยเกษียณ แม้จะได้รับเงินทุกประเภทตามท่ีได้มี 
การสื่อสารไว้ก่อนหน้านี้ แต่จำานวนผลประโยชน์ที่ได้
รับน้อยกว่าที่เคยสื่อสารไว้ ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก 
กบข. จึงได้มีการเรียกร้องให้มีการทบทวนนโยบาย 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นผลจากการปฏิรูปบำานาญ  
ข้อเรียกร้องดังกล่าว นำาไปสู่การกลับไปใช้สิทธิใน 
บำาเหน็จบำานาญตามพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือที่เรียกโดยย่อว่า การใช้
สิทธิ UNDO

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ดำาเนินการให้ 
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำาเหน็จบำานาญ
ตามพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 ธันวาคม  
2557 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำาคัญดังนี้

• ข้าราชการและผู้รับบำานาญที่รับราชการก่อน
วันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
บำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ (กบข.) โดยสมัครใจ สามารถ
เลือกกลับไปใช้สิทธิในบำาเหน็จบำานาญตามพระราช
บัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.  
2557 ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 30 มิถุนายน 
2558 

• ข้าราชการที่ประสงค์กลับไปใช้สิทธิดังกล่าว 
จะได้รับเงินสะสมส่วนสมาชิกและผลประโยชน์ที่ กบข. 

บริหารให้ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินส่วนของรัฐ คือ เงิน
ประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่าว โดย กบข. ต้องส่งเงินส่วนของรัฐเข้าบัญชี
เงินสำารอง 

• ผู้รับบำานาญที่ประสงค์กลับไปใช้สิทธิดังกล่าว 
ต้องคืนเงินส่วนของรัฐ คือ เงินประเดิม เงินชดเชย เงิน
สมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวให้แก่ส่วน 
ราชการต้นสังกัด และจะได้รับบำานาญสูตร พ.ศ.  
2494 ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึงวันที่ 30 กันยายน  
2558 ทั้งนี้ การคืนเงินให้รัฐหรือได้รับเงินคืนจากรัฐ  
ผู้รับบำานาญต้องนำาเงินบำานาญท่ีได้รับเพิ่มมาหักกลบ 
ลบกันกับเงินส่วนของรัฐที่รับไปแล้ว

กบข. ไดเ้ตรียมการเพือ่รองรบัขา้ราชการทีป่ระสงค์
ใช้สิทธิ UNDO ด้วยการบริหารเงินกองทุน ที่แยกเป็น 
2 ส่วนสำาคัญ คือ 1. การเตรียมสภาพคล่องสำาหรับ 
ผู้ประสงค์ใช้สิทธิ UNDO และ 2. การจัดการโอน
สินทรัพย์เข้าบัญชีเงินสำารอง ซ่ึง กบข. ยังคงบริหาร
สินทรัพย์ในส่วนบัญชีเงินสำารองต่อไป ตามที่ พ.ร.บ. 
กบข. กำาหนด

นอกจากนี ้กบข. ไดส้ือ่สารกบัสมาชกิอยา่งตอ่เนือ่ง 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และหลักคิด เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจ ผ่านการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับเรื่อง UNDO ในหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุม 
ทั้ ง  77 จั งหวัดทั่ วประเทศ และทำาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ภายใต้ความ
เชื่อว่า สมาชิกผู้มีสิทธิจะสามารถตัดสินใจได้ด้วย 
ตนเอง และในทางกลับกัน สมาชิกที่เลือกเป็นสมาชิก  
กบข. ต่อไป ย่อมเข้าใจในการดำาเนินงานของ กบข.  
มากข้ึน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ กบข. เติบโต 
อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิก 
เพ่ือให้สมาชิกมีเงินเพียงพอสำาหรับการใช้ชีวิตในวัย
เกษียณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



11ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

ภารกิจของกองทุน 

ภารกิจด้านลงทุน
วันท่ี 27 มีนาคม 2540 เป็นวันที่รัฐจ่ายเงิน 

ประเดิมของข้าราชการเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงิน 
กว่า 44,000 ล้านบาท ขณะนั้น แม้ กบข. จะมี พ.ร.บ. 
กบข. ที่กำาหนดว่าเงินของกองทุนให้นำาไปลงทุนตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎกระทรวง แต่เนื่องจากกฎ
กระทรวงยังไม่แล้วเสร็จ กบข. จึงนำาเงินจำานวนดังกล่าว
ไปฝากกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐเป็นการ
ชั่วคราว

หลังจากกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี
การจัดการเงินกองทุนมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กันยายน 
2540 และมีข้อกำาหนดเปน็สาระสำาคัญว่า เงินกองทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ต้องนำาไปลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคง
สูง และสินทรัพย์อื่นไม่เกินร้อยละ 40 กบข. ได้เริ่มต้น 

ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนน้อยแต่แน่นอน  
ความเสีย่งตำา่ อาท ิพนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิ 
ที่กระทรวงการคลังคำ้าประกัน เงินต้นและดอกเบี้ย 
ตราสารของสถาบนัการเงนิก่ึงรฐับาล ตัว๋เงนิของธนาคาร
พาณิชย์ที่มีความมั่นคงสูง

ต่อมาให้ช่วงปี 2541 - 2542 กบข. เร่ิมพัฒนา
กระบวนการเตรียมความพร้อมสำาหรับการลงทุนเพื่อ
โอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าหลักทรัพย์มั่นคงสูง 
ด้วยการพัฒนากระบวนการตัดสินใจลงทุน ที่มีหลักการ
ว่าต้องเป็นกระบวนการท่ีมีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลกันและกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน

กระบวนการตัดสินใจลงทุนที่ กบข. พัฒนาขึ้นมา
นั้น มีกรอบการตัดสินใจลงทุนที่ประกอบด้วย

พ.ร.บ.
กบข.

วางวัตถุประสงคหลักเกณฑและวิธีการเงินกองทุน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดการลงทุน

คณะจัดการกลยุทธ ดานการลงทุน

ทีมงานเจาหนาที่

อนุมัตินโยบาย อนุมัติการดำเนินงานลงทุนระดับนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน

คัดเลือก/ดำเนินการลงทุนใหไดเงื่อนไขที่ดีที่สุด

เสนอนโยบายกลยุทธ/ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ

กลั่นกรอง/ใหคำแนะนำตอคณะกรรมการอนุมัติการลงทุน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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• คณะกรรมการ มีหน้าท่ีวางนโยบายการลงทุน 
กำากบัดแูล และควบคมุการลงทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำาหนด โดยการจัดทำาแผน
จัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) กรอบความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนเป้าหมาย

• คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  มีหน้าท่ีกล่ันกรอง 
ขอ้เสนอของสำานกังานกอ่นท่ีจะเสนอสูก่ารพจิารณาของ
คณะกรรมการ

• คณะจัดการกลยทุธก์ารลงทุน ซึง่เป็นการจดัการ
ในระดบัสำานกังาน มเีลขาธิการและผูบ้ริหารระดบัสงูรว่ม
กันเป็นคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน มีหน้าที่กำาหนด
กลยทุธก์ารลงทนุ กรอบและเงือ่นไขทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการ
ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการกำาหนด

• เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือผู้จัดการกองทุน มี 
หน้าที่ดำาเนินการด้านการลงทุนให้ได้เงื่อนไขที่ดีท่ีสุด
สำาหรับสมาชิก ภายใต้กรอบการลงทุนและนโยบายที่
กำาหนด

นอกจากกระบวนการตดัสนิใจลงทนุแลว้ กบข. ยงัมี
การออกขอ้กำาหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณและหลกัปฏิบติั 

(Compliance Manual) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ตระหนักถึงความสำาคัญของจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธรุกจิและความโปร่งใส ให้สอดคล้องกบัหลักปฏบิติัสากล
ในการเป็นองค์กรที่มีการกำากับดูแลที่ดี 

หลังจากที่ กบข. ได้เร่ิมศึกษาลักษณะการลงทุน
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญในต่างประเทศหลายๆ แห่ง
ก็พบว่า เป้าหมายสำาคัญของการบริหารเงินออมเพื่อ 
การเกษยีณคอืการมรีายได้หลงัเกษยีณ (Replacement 
Rate) ประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายได้ก่อนเกษียณ 
และการลงทุนในหลกัทรพัยเ์สีย่งตำา่ แมจ้ะมัน่คงแตก่ไ็มม่ี
โอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ได้สูงเช่นนั้น กบข. 
จึงเริ่มศึกษาแนวทางการลงทุนในหุ้น ซึ่งในระยะยาวจะ
ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสชนะเงินเฟ้อ

จากเหตุผลดังกล่าว กบข. จึงเริ่มลงทุนในหุ้น โดย
เลือกลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี และลงทุนผ่านผู้จัดการ
กองทุน ซ่ึงประโยชนส์ำาคญัท่ี กบข. ได้จากการลงทุนผา่น
ผู้จัดการกองทุนก็คือ การได้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านตลาดเงินและตลาดทุนมาช่วยบริหารกองทุน เกิด
การแข่งขันกันระหว่างผู้จัดการกองทุน และที่สำาคัญ 
คือ พนักงาน กบข. ได้รับการถ่ายทอดวิธีการและความรู้ 
ในช่วงแรก กบข. ได้กำาหนดวงเงินลงทุนผ่านผู้จัดการ

เป้าหมายสำาคัญของการบริหารเงินออมเพ่ือการเกษียณคือ
การมีรายได้หลังเกษียณ (Replacement Rate) ประมาณ

ร้อยละ 70 - 80 ของรายได้ก่อนเกษียณ
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กองทุน 5 ราย เป็นวงเงินรวม 25,000 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 30 ของเงินกองทุนขณะนั้น 

กบข. เร่ิมลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) 
โดยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นการลงทุนใน 
กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหา 
ริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงทุนตรง 
ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารอับดุลราฮิมเพลส และ
ที่ดินพร้อมอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ซ่ึงสินทรัพย์ 
เหล่านี้ให้ผลตอบแทนสมำ่าเสมอจากรายได้ที่เกิดจาก 
ค่าเช่าที่เก็บจากผู้เช่าได้ต่อเนื่อง

เมื่อปริมาณการลงทุนของ กบข. เพิ่มมากขึ้น กบข. 
ก็เริ่มเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หลากหลายประเภทและ
เริ่มมีรายได้จากการขายหลักทรัพย์ และต้องทำาการ
ส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมรับรู้รายได้ในบัญชี ธุรกรรม 
เหล่านี้เกิดขึ้นทุกวัน มีความละเอียดซับซ้อน จำาเป็น 
ต้องบรหิารจดัการโดยผูเ้ก็บรักษาทรพัยส์นิ (Custodian) 
ทีม่ปีระสบการณแ์ละมรีะบบรองรบั ในชว่งแรก กบข. ได้
มอบหมายให้ธนาคารกสกิรไทยซึง่ขณะนัน้ทำาหนา้ทีเ่ปน็
ผู้รับจ้างทำางานทะเบียนสมาชิก และรับทำาบัญชีให้กับ 
กบข. ใหเ้ปน็ผูท้ำาหนา้ทีเ่ป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ ปัจจบุนั
ผู้ทำาหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินให้ กบข. คือ ธนาคารไทย
พาณิชย์

ในปี 2546 กบข. ได้ขอปรับแก้กฎกระทรวงให้  
กบข. สามารถลงทุนในต่างประเทศได้ โดยในครั้งแรก
กำาหนดว่าสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงิน
กองทุน เพือ่กระจายความเสีย่งการลงทนุ และเพือ่โอกาส
สร้างผลตอบแทน 

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ กบข. ได้มีมติ 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึน โดยมี
อำานาจหน้าที่วางกรอบบริหารความเสี่ยง กำากับและ

ติดตามการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยกรอบ 
ความเสี่ยงท่ี กบข. พัฒนาขึ้นมานั้นมีลักษณะสากล  
จัดทำาขึ้นโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร มีเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
มีการควบคุมและกำากับดูแลอย่างเป็นระบบ

เมื่อขนาดของกองทุนมีขนาดเติบโตต่อเนื่อง และ 
กบข. ก็มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท 
หลากหลายตลาด กบข. ก็เร่ิมตระหนักในความจำาเป็น 
ที่ ต้องมีการจัดสรรหลักทรัพย์เพ่ือการลงทุนอย่าง
มีกลยุทธ์ (Strategic Asset Allocation; SAA)  
เหมือนต่างประเทศ นอกจากนี้ กบข. ยังได้มีการกำาหนด 
ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมว่าจำาเป็นต้องชนะ
เงนิเฟอ้ในระยะยาว ซึง่กห็มายความวา่อตัราผลตอบแทน
ในแต่ละปีจะไม่เท่ากัน และไม่จำาเป็นต้องเป็นบวก 
เสมอไป ส่ิงสำาคญัคอือตัราผลตอบแทนเฉล่ียในระยะยาว 
ต้องชนะอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ผลตอบแทนการลงทุน
ลักษณะนี้คือการทำาให้สมาชิกมั่นใจได้ว่า เงินของ
สมาชิกที่ กบข. นำาไปลงทุนนั้นค่าเงินแท้จริงมิได้ลดลง
แต่ประการใด

กบข. ยังได้มีการกำาหนดให้มีตัวเทียบวัด (Benchmark) 
เพื่อวัดผลการดำาเนินงานด้านการลงทุน โดยตัว 
เทียบวัดที่กำาหนดในช่วงนั้นคือ ดัชนีของตลาดตราสาร 
เช่น หุ้นจะเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของหุ้น 
ขนาดใหญ่ 50 บริษัท (SET50) ตราสารหนี้จะเทียบวัด 
กับอัตราผลตอบแทนรวมถ่วงนำ้าหนักของตราสาร
ประเภทพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และตราสารหนี้ระยะสั้น 
เป็นต้น

กบข. ให้ความสำาคัญกับการทบทวนแผนการ 
จัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset  
Allocation: SAA) และระยะสั้น (Tactical Asset 
Allocation: TAA) อยู่ตลอดเวลา โดยกำาหนด
เป็นหลักการว่า SAA จะเป็นแผนแม่บทระยะยาว
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เพ่ือเป้าหมายชนะเงินเฟ้อ โดยมี TAA เป็นกลยุทธ์ 
ลงทุนระยะส้ันเพ่ือปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้สอดคล้อง 
กับภาวะเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา

กบข. มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและ
หาโอกาสสรา้งผลตอบแทนการลงทนุเพิม่ผา่นการลงทนุ 
ในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) อสังหาริมทรัพย์ 
(Real Estate) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
โดยมกีารกำาหนดสดัส่วนเปา้หมายสำาหรบัลงทุนสนิทรพัย์
เหล่านี้ใน SAA ปี 2554-2556 อย่างชัดเจน 

ในปี 2559 กบข. ได้ขอขยายเพดานการลงทุน 
ต่างประเทศ จาก 25% เป็น 30% และได้รับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะทำาให้ กบข. มีโอกาสได้รับ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกที่ขยายตัว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กบข. ให้ความสำาคัญกับ
การกระจายความเสี่ยงเพื่อรักษาสมดุล ระหว่างความ
ปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital) และ
การเติบโตของอัตราผลตอบแทน (Growth of Return) 
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้วยการบริหาร
จัดการที่โปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ

สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก
ว่าเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุได้รับการดูแล
จัดการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจด้านสมาชิก 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา กบข. ไม่หยุดท่ีจะพัฒนา
งานบริการสมาชิกให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการ
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในทุก
ช่วงชีวิต ภารกิจด้านสมาชิกประกอบด้วยงานทะเบียน 
บริการต่างๆ ของ กบข. การส่ือสาร และการจัดสรร
สวัสดิการที่เหมาะสมแก่สมาชิก

งานทะเบียน
งานทะเบียนสมาชิก ประกอบไปด้วยการจัดทำา

ฐานข้อมูลรายบุคคลของสมาชิก อาทิ ชื่อ นามสกุล  
เลขประจำาตัวประชาชน เงินของสมาชิกที่ส่งเข้ากองทุน
ในแต่ละเดือน การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน
ไปยังบัญชีสมาชิก รวมไปถึงการจ่ายเงินคืนเงินออม
พร้อมผลประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ให้แก่สมาชิก 
เมื่อพ้นสมาชิกภาพได้ถูกคน ถูกต้องตามสิทธิ์ และ 
ตรงเวลา

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา  กบข.  ใหค้วามสำาคัญกับการกระจาย 
ความเสีย่งเพือ่รักษาสมดลุ ระหว่างความปลอดภัยของเงนิต้น 
(Preservation of Capital) และการเติบโตของอัตรา 
ผลตอบแทน (Growth of Return) ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้
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ในช่วงเร่ิมต้นของการจัดต้ัง กบข. ถือเป็นช่วงของการ 
เรียนรู้และพัฒนาระบบงานทะเบียนสมาชิก เพราะการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อบริหารเงินออมข้าราชการในลักษณะ
เชน่ กบข. นบัวา่เปน็เรือ่งใหม่ของประเทศไทยในเวลานัน้ 
อปุสรรคทีพ่บในช่วงแรก คอื ขอ้มลูสมาชกิและเงนินำาสง่
รายเดือนมีความคลาดเคลื่อนและล่าช้า เนื่องจากระบบ
ฐานข้อมูลไม่พร้อมรองรับปริมาณข้อมูลจำานวนมาก 

ในช่วงป ี2540-2541 จงึเป็นชว่งแก้ไขปัญหาระบบ
การจัดการฐานข้อมูล โดยจัดตั้งโครงการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลขึ้นมาเป็นการเฉพาะกิจ รวมทั้งรณรงค์ให้
สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของเงินส่ง และข้อมูล 
ส่วนบุคคล ทำาให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ กบข. ได้พัฒนาระบบ
การนำาส่งเงินจากหน่วยงานราชการ

ต่อมาในปี 2544 กบข. ได้ร่วมทุนกับธนาคาร 
กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัท KAZ Computer  
Services Ltd. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
จัดการระบบงานคอมพิวเตอร์จากออสเตรเลีย จัดตั้ง
บริษัท ไทยแอดมินิสเทรชั่นเซอร์วิสเซส จำากัด หรือ TAS 
เพือ่บรหิารระบบงานทะเบียนสมาชกิ กบข. โดยไดมี้การ
พัฒนาระบบ MCS (Member Collection System)  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล การนำาส่งเงิน
สมาชิก รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อรองรับการนำาส่งเงิน 
ส่วนออมเพิ่มของสมาชิกซึ่งเปิดให้บริการปี 2551

ปจัจุบนั กบข. ใชร้ะบบ MCS-Web เพ่ือช่วยอำานวย
ความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ สามารถส่งข้อมูลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยมี TAS เป็นผู้บริหารฐานข้อมูล
สมาชิกให้แก่ กบข.

ส่วนการยื่นขอรับเงินเมื่อพ้นสมาชิกภาพ กบข.  
เปิดให้มีช่องทางการยื่นเรื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมบัญชีกลางในการ

อนุญาตให้พัฒนาต่อยอดจากระบบการจ่ายบำานาญ 
(e-pension) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะช่วยอำานวย 
ความสะดวกแก่หน่วยเบิกจ่ายในการลดความซำ้าซ้อน 
ในการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล และ 
ช่วยให้สมาชิก กบข. ได้รับเงินจาก กบข. เร็วขึ้นกว่า 
ช่องทางเดิม 

บริการต่างๆ ของ กบข. 
ในปี 2551 กบข. ไดเ้พิม่ทางเลอืกในการบรหิารเงนิ

ออมสำาหรับสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกออมเพิ่ม
กับ กบข. สูงสุดในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ของเงินเดือน
สมาชกิ นอกเหนอืจากการสะสมเงนิปกติในอตัรารอ้ยละ 
3 ของเงินเดือนทุกเดือน 

นอกจากนี ้ในป ี2551 ยงัเปน็ปทีีเ่กดิวกิฤติเศรษฐกจิ 
สหรัฐฯ ส่งผลให้ภาวะการลงทุนตกตำ่าและผลตอบแทน 
กบข. ติดลบ กบข. จึงเปิดให้บริการออมต่อกับ กบข. 
เพื่อให้สมาชิกที่เกษียณในปี 2551 มีโอกาสบริหาร 
เงินออมอย่างต่อเนื่อง และรอจังหวะนำาเงินออกในปีที่
ผลตอบแทนดี ซ่ึงบริการออมต่อยังคงได้รับความสนใจ
จากสมาชิก

และในปี 2553 กบข. ได้เปิดให้บริการแผนทาง
เลือกการลงทุน (Member Investment Choice: 
MIC) ท่ีสมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุนด้วยตนเองให้ 
เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง  
เพ่ือเปน็อกีชอ่งทางหนึง่ในการบริหารเงินออมใหง้อกเงย 
โดยมี 4 แผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกได้ แผนผสม 
หุ้นทวี แผนหลัก แผนตราสารหนี้ และแผนตลาดเงิน 
และในปี 2556 ได้เพิ่มแผนสมดุลตามอายุ ซึ่งเป็นแผน
ทางเลือกการลงทุนท่ีกำาหนดและปรับเปล่ียนสัดส่วน
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามอายุของสมาชิกให้โดย 
อัตโนมัติ ภายใต้หลักการ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมาก
เส่ียงน้อย” ทำาให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
ขณะเดียวกันก็มีโอกาสคุ้มครองผลตอบแทนในช่วงใกล้



16 ครบรอบ 20 ปี กบข.

เกษยีณได ้เนือ่งจากแผนดงักลา่วจะมกีารปรบัลดสดัสว่น 
สินทรัพย์เสี่ยงเมื่อสมาชิกใกล้เกษียณให้เหลือในสัดส่วน
ที่น้อยมาก

การสื่อสาร 
ในช่วงแรกที่ กบข. จัดตั้งขึ้น กบข. ให้ความสำาคัญ

ในการสื่อสารถึงเหตุและสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. 
ผ่านการบรรยายในหน่วยงานที่มีสมาชิก กบข. การแจก
เอกสาร การให้ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

ในปี 2541 เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th ถูก
พัฒนาขึ้นและเป็นอีกหนึ่งในช่องทางสำาคัญในการให้
ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการ กบข. สมาชิก
สัมพันธ์สัญจรโดยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กบข.  
เดินสายบรรยายข้อมูล กบข. ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ
ได้รับทราบ

นอกจากนี้ ยังจัดทำาวารสาร กบข. รายเดือนส่งตรง 
ให้แก่สมาชิกที่ประจำาอยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆ  
อีกทั้ งจัดตั้ งศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Contact  
Center) เพื่อให้บริการสมาชิกที่ต้องการติดต่อ 
สอบถามข้อมูล โดยใช้หมายเลขสายด่วน 1179 และ
เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางโทรสาร e-mail  
และเคาน์เตอร์บริการที่สำานักงาน กบข. ชั้น 4 อาคาร
อับดุลราฮิม โดยเจ้าหน้าที่ กบข. พร้อมให้ข้อมูล
สมาชิกทุกด้าน ทั้งสิทธิของการเป็นสมาชิก การลงทุน 
ผลตอบแทน และสวัสดิการ ทุกคำาถาม ทุกข้อข้องใจ 
ทุกคำาร้องเรียนจะได้รับคำาตอบที่ชัดเจน ถูกต้อง

ในช่วงปี 2551 เป็นปีที่ผลการดำาเนินงานของ 
กบข. ติดลบ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ส่งผล 
ให้ภาวะการลงทุนตกตำ่าทั่วโลก เจ้าหน้าท่ี กบข. ได้ 
เดินสายชี้แจงผลประกอบการ ตอบข้อซักถามและข้อ
ข้องใจของสมาชิกทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2553 กบข. ปรบัรปูแบบการสือ่สารเชิงรกุในวงกวา้งผา่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
รวมท้ังการส่ือสารรุกถึงตัวสมาชิกมากข้ึน ท้ังนี้ เพื่อ 
สร้างความเข้าใจ ม่ันใจในการลงทุนของ กบข. และยัง
จัดกิจกรรมเลขาธิการ กบข. พบสมาชิก สัมมนาผู้แทน
สมาชิก สัมมนาคลังเขตและคลังจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก 
กบข. อย่างใกล้ชิด

นอกจากนั้น กบข. ยังได้พัฒนาช่องทางการรับ
ขอ้มลูขา่วสารให้แกส่มาชกิผา่นทาง SMS e-mail รวมทัง้
ชอ่งทางในการกระจายขา่วสารผา่นสือ่ในสงัคมออนไลน์
อย่าง Facebook และ Twitter โดยในปี 2555 กบข. 
ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมาชิก โดยใช้สื่อส่วนราชการ
ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเป็นตัวกลางในการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสาร กจิกรรม สทิธปิระโยชนใ์หแ้กส่มาชิก กบข. 
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 
สวัสดิการสมาชิก

หลักของการจัดสวัสดิการของ กบข. ให้แก่สมาชิก
นั้น กบข. จะคัดเลือกบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่น่าสนใจ 
ต่อรองเพ่ือจัดส่วนลดหรือสิทธิพิเศษให้สมาชิก โดยท่ี 
กบข. มไิดเ้สยีคา่ใชจ่้ายแตอ่ยา่งใด ดว้ยขา้ราชการสมาชิก 
กบข. จำานวนมากกวา่ลา้นคน จงึทำาใหไ้ดส้ว่นลดและสทิธิ
พิเศษที่ดี โดยได้กำาหนดเป็นนโยบายการจัดสวัสดิการ 
3 ด้าน “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข” เพื่อ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

สวัสดิการลดรายจ่าย
กบข. ได้หาพันธมิตรสวัสดิการรายอื่นเพิ่มเติม

สำาหรับสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ เช่น โครงการสินเชื่อที่
อยู่อาศัย โครงการประกันชีวิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเติม
สวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ส่วนลดในการตัดแว่น 
ส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนลดบัตรเข้าชมสถาน
ที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อช่วยสมาชิกลดรายจ่าย ซ่ึงเป็น 
ภาระในชีวิตประจำาวัน



17ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

สวัสดิการเพิ่มรายได้
ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2553 กบข. จัด 2 โครงการ

เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก โครงการแรก ได้แก่ กบข. ฝึก
อบรมอาชพี เปดิโอกาสใหส้มาชกิ กบข. เขา้รว่มฝกึอบรม
อาชีพสร้างรายได้ และโครงการที่ 2 ได้แก่ ตลาดนัด  
กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. นำาสินค้ามาจำาหน่าย 
บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารอับดุลราฮิมฟรี ในวันศุกร์
สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

สวัสดิการสร้างความสุข
จัดสวัสดิการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

ราคาพิเศษสำาหรับสมาชิก

นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่ กบข. ถูกตั้งข้ึน
มาเพื่อบริหารเงินออมของข้าราชการสมาชิกให้ได้รับ 
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า กบข. 
เป็น “สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงิน
ออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข” และ 
กบข. ยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่นในการทำาตามวิสัยทัศน์นี้ 
เพื่อยังประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืนตลอดไป 

กบข. เป็น “สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการ
บริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่าง
มีความสุข” และ กบข. ยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่น 
ในการทำาตามวิสัยทัศน์นี้ เพ่ือยังประโยชน์ให้กับ

สมาชิกอย่างยั่งยืนตลอดไป



18 ครบรอบ 20 ปี กบข.

25452544 25462543254225412540

• กองทุนบำาเหน็จ  
 บำานาญข้าราชการ 
 (กบข.) เป็นกอง
 ทุนที่จัดตั้งขึ้น
 ตามพระราชบัญญัติ
 กองทุนบำาเหน็จ
 บำานาญข้าราชการ 
 พ.ศ. 2539 และ
 พระราชบัญญัติ
 มีผลบังคับใช้ทั้ง
 ฉบับเมื่อวันที่ 
 27 มีนาคม 2540

• เริ่มลงทุนฝากเงิน
 กับธนาคาร
 พาณิชย์และ
 พันธบัตรรัฐบาล

• เริ่มลงทุนในหุ้น 
 และ ขยายการ
 ลงทุนในตราสาร 
 หนี้ของรัฐวิสาหกิจ

• เปิดให้บริการ
 เว็บไซต์ 
 www.gpf.or.th 

เปิดตัวโครงการบ้าน 
ธอส. - กบข. เพื่อ
ที่อยู่อาศัย
ข้าราชการ

เริ่มลงทุนใน
ต่างประเทศ

• เริ่มลงทุนใน
 อสังหาริมทรัพย์ใน
 ประเทศไทย

• เปิดให้บริการ 
 Contact Center 
 1179

จัดตั้งบริษัท 
ไทย แอดมินิส
เทรชั่น เซอร์วิสเซส 
จำากัด (TAS) เพื่อ
บริหารระบบงาน
ทะเบียนสมาชิก

• ริเริ่ม “โครงการ 
 กบข. สมาชิก
 สัมพันธ์สัญจร”
 โดยเจ้าหน้าที่ 
 กบข. เดินสายให้
 ข้อมูลการ
 ดำาเนินงานของ
 กองทุน บริการ
 ต่างๆ ตลอดจน
 ตอบคำาถาม
 สมาชิก

20 ปี กองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ



2547 - 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

•  เริ่มใช้ระบบ 
 MCS-WEB เพื่อ
 พัฒนาการนำาส่ง
 เงินรายเดือนของ
 สมาชิก

• เปิดให้บริการ 
 “ออมเพิ่ม” เพื่อ
 ให้สมาชิกสามารถ
 ออมเงินกับ กบข. 
 เพิ่มได้ 1 ถึง 12% 

• เปิดให้บริการ 
 “ออมต่อ” ทำาให้
 สมาชิกสามารถ
 ฝากเงินให้กองทุน
 บริหารต่อเพื่อรับ
 ผลตอบแทนอย่าง
 ต่อเนื่อง 

•  เปิดให้บริการ 
 “แผนทางเลือก
 การลงทุน” 
 ได้แก่แผนผสมหุ้น
 ทวี แผนตราสาร
 หนี้ และแผนตลาด
 เงิน สมาชิกที่ไม่ใช้
 บริการนี้ จะอยู่ใน 
 “แผนหลัก”

• เปิดช่องทางการ
 สื่อสารผ่าน 
 Facebook 

จัดโครงการ 
“ให้ความรู้ทางการ
เงินและการลงทุน” 
(Financial 
Literacy)

เปิดให้บริการ “GPF 
Web Service” 
เพื่อให้บริการข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่
สมาชิก

เริ่มลงทุนในสินค้า
โภคภัณฑ์ และเริ่ม
ใช้แผนจัดสรรการ
ลงทุนระยะยาว 
(SAA)

โครงการ UNDO  
ภายใต้โครงการ
นี้ กบข. บริหาร
เงินกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้
ได้รับผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่อง และ
ทำาการสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้
สมาชิกที่มีสิทธิ์เลือก
กลับไปรับบำาเหน็จ
บำานาญตาม พ.ร.บ. 
บำาเหน็จบำานาญ 
พ.ศ. 2494 มีข้อมูล
ที่เพียงพอและ
สามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง

กบข. บริหารงานกองทุน
มาครบ 20 ปี เป็นกองทุน 
ที่มีขนาดสินทรัพย์
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นสถาบันการออมเงิน
เพื่อการเกษียณที่มีขนาด
ใหญ่เป็นลำาดับสองของ
ประเทศ และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสถาบัน
ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการ
ลงทุนแบบสากล 
มีความมั่นคง และมี
องค์ความรู้ในเรื่องการ
บริหารเงินอย่างมืออาชีพ

 เปิดให้บริการ 
GPF Mobile 
Application

• กำาหนดนโยบาย
 สวัสดิการ 3 ด้าน 
 “ลดรายจ่าย 
 เพิ่มรายได้ 
 สร้างความสุข”

• เปิดตัวโครงการ  
 “ฝึกอบรมอาชีพ”

• ริเริ่มโครงการ 
 “ตลาดนัด กบข.”
 เปดิพืน้ทีใ่หส้มาชกิ
 นำาผลิตภัณฑ์
 มาจำาหน่ายให้กับ
 บุคคลทั่วไป โดย
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

•  ขยายเพดาน
 การลงทุนใน
 ต่างประเทศ
 มากขึ้นจากเดิม
 ไม่เกินร้อยละ 25 
 เป็นไม่เกินร้อยละ 
 30

• เริ่มลงทุน  
 อสังหาริมทรัพย์
 ต่างประเทศ และ 
 โครงสร้างพื้นฐาน

• ริเริ่มโครงการ 
 “พันธมิตร กบข.” 
 โดยมีวัตถุ
 ประสงค์หลัก
 คือให้เจ้าหน้าที่
 ในส่วนราชการ
 เจ้าสังกัดทำา
 หน้าที่เป็นตัวแทน 
 กบข. ในการให้
 บริการและ
 สื่อสารข้อมูล
 ที่เป็นประโยชน์
 ต่อสมาชิก

•  เปิดให้บริการ 
 “แผนสมดุลตาม
 อายุ” ซึ่งเป็น
 แผนที่ปรับสัดส่วน
 สินทรัพย์การ
 ลงทุนให้กับ 
 สมาชิกโดย 
 อัตโนมัติตามอายุ
 ของสมาชิก เป็น
 ไปตามหลักการ 
 “อายุน้อยเสี่ยง
 มาก อายุมาก
 เสี่ยงน้อย”

• นำาระบบ 
 e-claim 
 มาใช้เป็นครั้งแรก 
 เพื่อช่วยอำานวย
 ความสะดวกใน
 การจ่ายเงิน กบข. 
 คืนให้กับสมาชิกที่
 เกษียณ หรือ ออก
 จากราชการ

• เปิด Web Portal 
 พันธมิตร กบข.  
 เพื่อเป็นช่องทาง
 ในการติดต่อ
 สื่อสารและเป็น
 แหล่งรวบรวม
 ข้อมูลที่มี
 ประโยชน์แก่
 พันธมิตร กบข.

• แนะนำาโปรแกรม 
 “ประมาณการ
 ความเพียงพอของ
 เงินใช้หลังเกษียณ”
 เพื่อให้สมาชิก
 รับทราบสถานะ
 การเงินที่แท้จริง
 และวางแผน
 การเงินอย่างเป็น
 ระบบ เพื่อให้มี
 เงินออมเพียงพอ
 สำาหรับใช้ใน
 วัยเกษียณ
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รายนาม
ประธานกรรมการและเลขาธิการ

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
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นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

มิถุนายน 2552 - กันยายน 2553

ประธานกรรมการ
กองทนุบำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

ธันวาคม 2539 - มกราคม 2540

นายสมใจนึก เองตระกูล
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

ตุลาคม 2544 - กันยายน 2547

นายกมล จันทิมา
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

กมุภาพันธ์ 2540 - มกราคม 2541

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

ตุลาคม 2547 - พฤษภาคม 2552

นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

กุมภาพันธ์ 2541 - กันยายน 2544
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นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2556

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2558

นายสมชัย สัจจพงษ์
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
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เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทนุบำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ

นางสาวนวพร เรืองสกุล
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

มถุินายน 2540 - มิถุนายน 2544

นายวิสิฐ ตันติสุนทร
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

สิงหาคม 2544 - มิถุนายน 2552

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

มกราคม 2553 - ธันวาคม 2556

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 

มกราคม 2557 - พฤษภาคม 2560



วิสัยทัศน์ของ กบข. 

คือการเปน็ “สถาบนัหลกัทีส่มาชกิ
ไว้วางใจในการบริหารเงินออม 
เพือ่การเกษียณอายุราชการอย่าง

มีความสุข”



26 ครบรอบ 20 ปี กบข.

การออมเพ่ือการเกษียณอายุของบคุคล ไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งเฉพาะ
ตัวของผู้ออมเท่านั้น แต่ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ต่างมีบทบาทที่ต้องส่งเสริมและปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ 
จึงมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของ
แต่ละระบบบำาเหน็จบำานาญต่อตลาดแรงงาน และต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม
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จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งทางด้าน
ตลาดการเงนิทีม่คีวามผนัผวนจากความเชือ่มโยงของระบบเศรษฐกจิของแตล่ะ
ประเทศจนทำาให้ความเสี่ยงของระบบ (Systematic risk) สูงขึ้น และสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าสภาวะปกติใหม่ (New normal) 
ของการท่ีอัตราผลตอบแทนในหลายหลักทรัพย์อยู่ในระดับตำ่าเป็นเวลานาน  
ส่งผลให้การวางแผนโครงสร้างระบบบำาเหน็จบำานาญ (Pension system) มี
ความท้าทายอย่างมาก ทั้งในมุมของตลาดแรงงานที่ลักษณะของประชากร 
ในแต่ละอายุเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และในมุมของแนวทางการลงทุน
สำาหรับการสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอต่อการสร้างรายได้หลังเกษียณอายุ 

รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล และ 
อ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

ความท้าทายของระบบบำาเหน็จ
บำานาญ และนโยบายเพื่อสร้าง
สวัสดิภาพของผู้เกษียณอายุ2
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การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราท่ีเร็วข้ึน การขาด
ความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอด้านการวางแผนทางการ 
เงิน และการที่หลักทรัพย์ เพื่อการลงทุนมีความ 
หลากหลายซับซ้อนมากข้ึน ต่างเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
ความม่ันคงและยั่งยืนของระบบบำาเหน็จบำานาญ  
โดยหากไม่ได้รับการแก้ไขหรือวางนโยบายที่ดีพอ อาจ 
ส่งผลกระทบทางอ้อมไปสู่ ปัญหาสังคมและระบบ
เศรษฐกิจเป็นวงกว้างออกไปได้ เช่น งบประมาณที่ 
ภาครัฐต้องจัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนความมั่นคง 
ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ เกษียณอายุดำารงชีวิตอยู่ในระดับ
มาตรฐาน อาจส่งผลด้านลบต่อการจัดสรรงบประมาณ
ในด้านอ่ืนๆ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ 
การแข่งขันของประเทศได้ 

การออมเพื่อการเกษียณอายุของบุคคล ไม่ได้
เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ออมเท่านั้น แต่ภาครัฐและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมีบทบาทท่ีต้องส่งเสริมและ
ปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้จึงมุ่งหวังให้เกิด
ความเข้าใจผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของแต่ละ 
ระบบบำาเหน็จบำานาญต่อตลาดแรงงาน และต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม นอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วผู้วาง
นโยบายจะต้องมีความเข้าใจเรื่องการกระจายความ

เสี่ยงของแต่ละโครงสร้างบำาเหน็จบำานาญ เพื่อให้ระบบ
มีความเสมอภาคท้ังในมุมของประชากรต่างวัย และใน
มุมของการกระจายรายได้ระหว่างประชากรต่างระดับ
รายได้ด้วย

บทความนี้จึงแบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ  
ได้แก่ 

1. เข้าใจเสาหลักของระบบบำาเหน็จบำานาญและ
ข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบ

2. วเิคราะหโ์ครงสรา้งการประกนัผลตอบแทนและ
การลงทุนของแต่ละระบบบำาเหน็จบำานาญ

3. เรียนรู้ประสบการณ์และวิวัฒนาการของระบบ
บำาเหน็จบำานาญในต่างประเทศ และ

4. ความท้าทายของระบบบำาเหน็จบำานาญใน
อนาคต รวมถึงแนวทางนโยบายในการส่งเสริมให้เกิด
สวัสดิภาพด้านรายได้หลังเกษียณอายุ

หัวข้อที่ 1 เสาหลักของระบบบำาเหน็จบำานาญ 

การวิเคราะห์โครงสร้างของระบบบำาเหน็จบำานาญ
สามารถเร่ิมที่การพิจารณาลักษณะโครงสร้างประชากร 
(Demographic structure) เพราะเพศ การศึกษา และ 
สัดส่วนของประชากรในแต่ละอายุเป็นตัวกำาหนด 

ผูว้างนโยบายจะต้องมคีวามเขา้ใจเรือ่งการกระจายความเสีย่ง 
ของแต่ละโครงสร้างบำาเหน็จบำานาญ เพ่ือให้ระบบมีความ 
เสมอภาคทั้งในมุมของประชากรต่างวัย และในมุมของการ 

กระจายรายได้ระหว่างประชากรต่างระดับรายได้ด้วย
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ตลาดแรงงานและฐานะทางการเงินของประชากรใน
แต่ละช่วงเวลา การจำาแนกประชากรตามอายุสามารถ
แบง่ได ้2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ทีอ่ยูใ่นวยัแรงงานและกลุม่ทีอ่ยู ่
นอกวัยแรงงาน โดยผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานยังสามารถ 
แบ่งย่อยออกเป็น ผู้ที่มีงานทำา (ซึ่งสะท้อนการมี 
รายได้) และผู้ที่ไม่มีงานทำา ในขณะท่ีผู้ท่ีอยู่นอกวัย
แรงงานสามารถแบ่งย่อยออกเป็น วัยก่อนทำางาน และ
วัยเกษียณอายุ

ทั้งนี้บทบาทของภาครัฐและสังคมต่อสวัสดิการ
ของประชากรแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกัน โดยในกลุ่มของ
ประชากรที่อยู่ในวัยทำางานบทบาทของภาครัฐที่สำาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัย
เกษียณซึ่งเป็นช่วงที่คนเหล่านี้จะไม่มีรายได้ประจำาจาก
การทำางานอีกต่อไป และในกลุ่มประชากรท่ีเกษียณ 
อายุแล้ว คือ การมุ่งส่งเสริมให้ประชากรสามารถ 
รักษามาตรฐานการครองชีพหรือการดำารงชีวิตได้อย่าง 
เพียงพอ ซึ่งท้ายที่สุดความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณ
ของประชากรจะส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
สังคมโดยรวมได้

การออกแบบระบบบำาเหน็จบำานาญ (Pension 
system) จึงต้องสามารถตอบสนองต่อจุดประสงค์ใน
หลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ และทางด้านสังคม 
โดยจุดประสงค์เหล่านี้สามารถจำาแนกออกเป็นประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้

1. ระบบบำาเหน็จบำานาญต้องสามารถแก้ไข 
ปัญหาความยากจนของผู้สูงอายุ ด้วยการประกัน 
รายได้หลังเกษียณอายุ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชากร 
มีอายุที่ สู ง เ กินกว่ าจะสามารถทำ างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จุ ดประสงค์ ข้ อ น้ี ถือ เ ป็น เห ตุผล 
หลักของการวางกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ประกันสังคม (Social security legislation) ในหลาย 
ประเทศ

2. นอกจากการประกันรายได้ข้ันตำา่เพ่ือให้ประชากร 
อยู่พ้นเส้นความยากจน (Poverty line) ระบบบำาเหน็จ
บำานาญจะต้องมโีครงสร้างทีเ่ชือ่มโยงรายได้หลังเกษียณ
อายุกับรายได้ก่อนเกษียณอายุ เพ่ือเป็นการรองรับให้ 
ผู้สูงอายุสามารถดำารงคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ตรง
ตามลักษณะการดำาเนินชีวิตของตน ซ่ึงการสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างรายได้ก่อนและหลังเกษียณอายุนี้  
(Earning-related components) สามารถกำาหนดได้
หลายรูปแบบทั้งการกำาหนดความเชื่อมโยงโดยตรงของ 
ผลประโยชน์ หรือการสร้างระบบที่มีการสะสมเงินออม
เข้าสู่กองทุนเพื่อการเกษียณอายุ

3. ในส่วนของภาคการจ้างงาน นายจ้างมีจุดประสงค์
ที่จะออกแบบระบบค่าตอบแทน (Remuneration 
package) ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทุ่มเทเพื่อ
การทำางานจนเกษียณอายุ ดังนั้นในส่วนของนายจ้าง
ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีการจัดตั้งกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญขึ้นทั้งในรูปแบบที่ภาระทั้งหมดตกเป็นของ
นายจ้างเอง หรือภาระบางส่วนลูกจ้างจะต้องแบกรับ 
เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามการสรา้งแรงจงูใจในรปูแบบระบบ
บำาเหนจ็บำานาญนี ้เปรยีบเสมอืนการเลือ่นระยะเวลาการ 
จ่ายผลตอบแทนออกไปในอนาคต ซึ่งการสัญญา 
ผลตอบแทนที่มากจนเกินไป อาจนำาไปสู่ปัญหาด้าน
ความยัง่ยนืของกองทุนได้ Lowenstein (2008) ได้แสดง 
ให้เห็นกรณีศึกษาของบริษัทเอกชน 3 แห่งในสหรัฐ 
อเมริกาที่มีความเสี่ยงของการล้มละลายเนื่องจากภาระ
ผูกพันด้านบำานาญแก่พนักงาน

จากจุดประสงค์ทั้งสามประเด็นนี้ จึงทำาให้เกิด
โครงสร้างระบบบำาเหน็จบำานาญในหลายรูปแบบในแต่ 
ละประเทศ โดยหากจะกล่าวถงึประวตัศิาสตรพ์ฒันาการ
ของระบบบำาเหน็จบำานาญ สามารถมองย้อนกลับไปถึง
สมัยกรุงโรม กล่าวคือในยุคสมัยของ Marius (ประมาณ 
100 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ข้าราชการทหารเมื่อเกษียณ
อายุจะได้รับท่ีดินเพ่ือการดำารงชีพ และในสมัยของ 
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Ceasar Augustus ข้าราชการทหารเหล่านี้จะได้รับ
บำาเหนจ็ ณ วนัเกษยีณอายปุระมาณ 12,000 sesterces 
(สกุลเงินในสมัยโรมัน) ซึ่งในขณะนั้นเงินเดือนเฉลี่ยของ
ข้าราชการทหารอยู่ราว 900 sesterces ต่อปี

ในยุคสมัยต่อมาโครงสร้างระบบบำาเหน็จบำานาญ
ได้มีการพัฒนามากยิ่งข้ึน โดยเริ่มเช่ือมโยงผลตอบแทน 
หลังเกษียณอายุเข้ากับการเก็บภาษีของรัฐบาล เช่น  
ในยคุสมยัศตวรรษที ่17 ทหารของจกัรวรรดิ Plymouth 
จะได้รับเงินบำานาญหากประสบภาวะทุพพลภาพจาก
การสู้รบ 

ส่วนการพัฒนาระบบบำาเหน็จบำานาญขององค์กร 
(ทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน) ที่ให้แก่ลูกจ้างนั้น บริษัท
แห่งแรกที่มีสวัสดิการด้านบำานาญในสหรัฐอเมริกาคือ 
บริษัท American Express railroad company ใน
ปี ค.ศ. 1875 หลังจากน้ันบริษัทในอุตสาหกรรมอื่น 
ก็มีการจัดตั้งตามมา ซึ่งการให้สวัสดิการบำานาญ 
แก่ลูกจ้างนี้แท้จริงแล้วเกิดก่อนระบบบำานาญขั้นตำ่า 
(Old-age pension) ที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนใน 
วงกว้าง เช่นในประเทศอังกฤษร่างกฎหมาย Old-age 
pension ได้รับการอนุมัติในปี ค.ศ. 1908 หรือ ใน
สหรัฐอเมริการ่างกฎหมาย Social security Act ได้
รับการอนุมัติในปี ค.ศ. 1935 เป็นต้น ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ท่ีบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการให้ผลตอบแทนด้าน
บำานาญแก่ลูกจ้างแล้ว

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบระบบบำาเหน็จ
บำานาญทีเ่ราเห็นกนัทกุวนันีม้พีฒันาการมานานกวา่ 100 
ปี ซึ่งการวิเคราะห์ระบบบำาเหน็จบำานาญจะต้องมองทั้ง
โครงสร้างของระบบ จะไม่สามารถพิจารณาแยกย่อย
แต่ละส่วนได้ เพราะระบบบำาเหน็จบำานาญเป็นระบบที่
มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านแรงงาน ตลาดเงิน การเติบโต
ของเศรษฐกิจ การกระจายความเสี่ยง และการกระจาย
รายได้ของประชาชน 

แต่เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่เป็นแนวทางที่เหมาะสม 
ให้แต่ละประเทศใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ 
ระบบบำาเหน็จบำานาญ World Bank (1994) จึงได้ 
กำาหนดรูปแบบทางทฤษฎี (Conceptual framework) 
สำาหรับการสร้างความม่ันคงทางชีวิตหลังเกษียณ 
อายุของประชากร โดยแบ่งรูปแบบของแหล่งรายได้ 
หลังเกษียณอายุออกเป็น 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่

- เสาหลักท่ี 1 ระบบประกันสังคมขั้นพื้นฐาน 
(Social security)

- เสาหลกัที ่2 ระบบบำาเหนจ็บำานาญภาคการจา้ง
งาน (Occupational pensions)

- เสาหลักที่ 3 คือระบบกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ภาคสมัครใจ (Voluntary pensions) 

ในลำาดับต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละ 
เสาหลักของระบบบำาเหน็จบำานาญเพื่อวิเคราะห์ข้อดี 
ขอ้เสยีทัง้ในมมุของการกระจายความมัง่คัง่ภายในสงัคม 
และการกระจายความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ

เสาหลักที่ 1 ระบบประกันสังคมข้ันพ้ืนฐาน (Social 
security)

เสาหลักท่ี 1 ระบบประกันสังคมขั้นพื้นฐาน คือ
รูปแบบของระบบบำานาญที่มุ่งเน้นตอบสนองเร่ืองการ
สร้างหลักประกันให้ผู้เกษียณอายุมีรายได้เพียงพอใน
การดำารงชีวิตให้พ้นเส้นความยากจน ด้วยเหตุนี้ ระบบ
ประกันสังคมนี้จึงมักมีลักษณะที่เรียกว่า Pay-as- 
you-go กลา่วคอื รฐับาลจะเรยีกเกบ็ภาษจีากประชาชน 
ที่อยู่ในวัยทำางาน (ซ่ึงอาจจะเป็นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปกติ หรือมีการจำาแนกภาษีออกมาเป็นอีกส่วน 
เช่น ในประเทศอังกฤษที่มีการเก็บภาษีที่ เรียกว่า  
Social insurance contribution แยกออกมาจากภาษี
เงินได้ทัว่ไป)  เพ่ือมารองรับการใหส้วสัดิการชราภาพแก่ 
ผูเ้กษยีณอาย ุ เนือ่งจากการจา่ยเงนิสวสัดกิารดา้นบำานาญ
เป็นการจ่ายโดยตรงจากรายรับของรัฐบาลในขณะนั้น  
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ไมไ่ดม้กีารจดัตัง้เงินกองทนุสำาหรบัการลงทนุเพือ่รองรบั
รายจา่ยดงักลา่ว ระบบน้ีจงึมช่ืีอเรยีกว่า Pay-as-you-go 
(PAYG) 

หากพิจารณาท่ีผลประโยชน์สวัสดิการบำานาญที่ 
ผู้เกษียณได้รับจากระบบบำาเหน็จบำานาญในเสาหลักที่ 
1 นี้ ส่วนใหญ่จะมีการแบ่งผลประโยชน์ออกเป็นสอง
ประเภท ได้แก่ 1) Basic state pensions คือเงิน 
บำานาญขั้นตำ่าที่ให้กับประชากรทุกคนของประเทศ  
หรือในบางประเทศอาจมีการกำาหนดระดับรายได้ 
(Income-tested) หรือระดับสินทรัพย์ (Mean- 
tested) ของประชากรท่ีจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำานาญ 
ข้ันตำ่านี้ และ 2) Earning-related pensions คือ 
เงินบำานาญที่รัฐบาลมีการเชื่อมโยงสูตรการคำานวณ 
กับระดับรายได้ของประชากรที่อยู่ในวัยทำางาน เพื่อ
ประกันคุณภาพชีวิตอย่างพอเหมาะพอสม

สำาหรับในประเทศไทยระบบบำาเหน็จบำานาญใน 
เสาหลักที่  1 ในรูปแบบ PAYG คือ เบ้ียยังชีพผู้  
สูงอายุ (Old-age allowance) ซึ่งเป็นการประกัน
รายได้ขั้นตำ่าให้กับประชาชนสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ  
59 ปบีรบิรูณข์ึน้ไป และไมไ่ดร้บัสวสัดกิารหรอืประโยชน์

อืน่ใดจากหนว่ยงานของรัฐ โดยระดับรายได้ท่ีประกันนัน้
ยังถือว่าอยู่ในระดับตำ่า ซึ่งประชาชนจะต้องมีการเข้าถึง
ระบบบำาเหน็จบำานาญในเสาหลักอื่นต่อไป

จากการทีร่ะบบบำาเหนจ็บำานาญในเสาหลกัที ่1 เป็น 
ลักษณะ Pay-As-You-Go จึงมีข้อดีในเชิงเศรษฐศาสตร์
หลายด้านท่ีนอกเหนือจากการประกันรายได้ข้ันตำ่า 
เพ่ือพ้นเส้นความยากจน ข้อดีเชิงเศรษฐศาสตร์เหล่านี้
ได้แก่

1) การกระจายความเสี่ยงระหว่างคนต่างวัย  
(Inter-generational risk sharing) 

ผู้ที่เกษียณอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้อยู่ใน 
ช่วงอายุท่ีจะสามารถแบกรับภาระความเส่ียงด้าน 
รายไดจ้ากการทำางานในตลาดแรงงานอกีตอ่ไป เนือ่งจาก 
ผู้เกษียณอายุไม่มีทุนมนุษย์ (Human capital) ที่ 
เหมาะสมต่อการสร้างรายได้ในระบบแรงงาน ดังนั้น
ภาครัฐจึงมีบทบาทสำาคัญในการกระจายความเสี่ยงของ 
ผู้เกษียณอายุเหล่านี้ไปสู่ภาคส่วนอื่น เช่น การทำางาน
ของประชากรในวัยทำางานจะทำาให้ภาครัฐสามารถจัด
เกบ็ภาษเีพ่ือมาแบง่เบาภาระจากประชากรในวยัเกษยีณ
อายุ เป็นต้น 

ระบบประกันสังคมขั้นพื้นฐาน คือรูปแบบของ 
ระบบบำานาญที่มุ่งเน้นตอบสนองเรื่องการสร้าง
หลักประกันให้ผู้ เกษียณอายุมีรายได้เพียงพอ 

ในการดำารงชีวิตให้พ้นเส้นความยากจน
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อย่างไรก็ตามการเก็บภาษีจากประชากรในวัย
ทำางานในระดับที่สูงจนเกินไปเพื่อมารองรับการใช้ชีวิต
ของผู้เกษียณอายุอาจส่งผลเชิงลบต่อตลาดแรงงาน
และระบบเศรษฐกิจได้ เพราะจะทำาให้แรงจูงใจของ
ประชากรในวัยทำางานในการทุ่มเทเพ่ือสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจมีน้อยลง และยังเป็นผลให้อำานาจการ
ใช้จ่ายของประชากรในวัยทำางานน้อยลงจนอาจส่งผล 
ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว 

2) การกระจายความเสี่ยงระหว่างคนต่างระดับ 
รายได้ (Intra-generational risk sharing)

การกระจายความเสี่ยงระหว่างประชากรต่าง
ระดับรายได้นั้น บางคร้ังเราจะเรียกปัจจัยนี้ว่า การ 
กระจายความรำ่ารวย (Redistribution of wealth)  
ซึ่ ง เ ป็นปัจจัยสำาคัญที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้แก่
ประชากรในประเทศของตน เพราะการกระจาย 
ความรำ่ารวยผ่านระบบบำาเหน็จบำานาญนี้ เป็นส่วน
หน่ึงของการลดความแตกต่างด้านรายได้ (Income  
inequality) ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาทางสังคม 
ในหลายๆ ด้าน 

สาเหตุที่ระบบบำาเหน็จบำานาญในเสาหลักที่ 1 เกิด
การกระจายความรำ่ารวยจากคนรวยสู่คนจน เพราะผู้ที่

สร้างรายได้มากจะเสียภาษีในอัตราท่ีสูง แต่ประชากร 
ในกลุ่มนี้อาจได้รับเงินบำานาญจากเสาหลักที่ 1 ใน
อัตราส่วนที่น้อยมากเ ม่ือเทียบกับเ งินที่ เขา จ่าย 
เข้าสู่ระบบบำาเหน็จบำานาญ 

ในทางตรงกันข้าม ประชากรที่ประสบปัญหาด้าน
การทำางาน ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงของรายได้สูง
เช่น เกษตรกร หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง เป็นต้น และประชากรที่อาจอยู่ในสภาวะ
ไม่มีงานทำาในบางช่วงขณะ สามารถได้รับเงินบำานาญ
จากระบบบำาเหน็จบำานาญเสาหลักที่ 1 นี้ ในสัดส่วน
ที่สูงเมื่อเทียบกับการจ่ายภาษีของตนเองที่เข้าสู่ระบบ
บำาเหน็จบำานาญ

ระบบบำาเหน็จบำานาญเสาหลักที่ 1 ต่างเป็นระบบ
พื้นฐานที่ทุกประเทศจะต้องมีจัดให้แก่ประชาชนแต่ 
อาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างและ
มูลค่าผลประโยชน์ โดยเฉล่ียรายได้หลังเกษียณขั้นตำ่า  
(Safety-net payments) ที่ไม่ขึ้นอยู่กับระดับเงิน
สะสมของประชาชนจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 22 ของ 
ค่าเฉล่ียรายได้ของประชากรในวัยทำางาน บางประเทศ
พึง่พงิรายไดห้ลงัเกษยีณจากระบบนีท้ีน่อ้ย เชน่ ประเทศ 
เกาหลีใต้และตุรกี ซึ่งมีอัตราส่วนเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น 

การเก็บภาษีจากประชากรในวัยทำางานในระดับ
ที่ สูงจนเกินไปเพื่อมารองรับการใช้ชีวิตของผู้  
เกษียณอายุอาจส่งผลเชิงลบต่อตลาดแรงงาน 

และระบบเศรษฐกิจได้
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ส่งผลให้อัตราความยากจน (poverty rates) ของ 
ผู้สูงวัยอยู่ในสัดส่วนที่สูง

นอกจากน้ีมีประมาณร้อยละ 30 ของประเทศ
ทั้งหมดใน OECD ท่ีระบบบำาเหน็จบำานาญเสาหลัก
ที่ 1 มีโครงสร้างแบบ Earning-related ซึ่งส่วนใหญ่ 
รัฐบาลจะจ่ายรายได้หลังเกษียณเพียงบางส่วนหาก
ประชาชนสมทบ (ในรปูแบบภาษ)ี เพยีง 20 ป ีและจะไดรั้บ 
ผลประโยชน์เต็มจำานวนหากสะสมขั้นตำ่าประมาณ 26 ปี

ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้หลังเกษียณ
ตามกาลเวลานั้น ส่วนใหญ่รัฐบาลเลือกที่จะยึดการ
เปลีย่นแปลงระดบัเงนิตามดชันรีาคาสนิคา้ (Price index) 
มากกวา่ดชันรีะดบัรายได ้(Wage index) เพือ่เป็นแนวทาง 
หนึ่งในการลดผลกระทบจากปัญหาความไม่ยั่งยืนทาง 
การเงนิของระบบบำาเหน็จบำานาญ  เพราะดชันีราคาสนิคา้ 
มักจะเปลี่ยนแปลงในอัตราที่น้อยกว่าดัชนีระดับรายได้

ถึงแม้โครงสร้างของระบบบำาเหน็จบำานาญในชั้นที่ 
1 จะมีข้อดีต่างๆ เหล่านี้ แต่ระบบนี้เป็นระบบที่มีการ
เชื่อมโยงความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal sustainabil-
ity) เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของประชากรใน
แต่ละช่วงอายุ (Demographic structure) อย่างตรงไป 
ตรงมากล่าวคือระบบนี้จะยั่งยืนในอนาคต หากทุกๆ  
ช่วงเวลามูลค่ารายได้ของรัฐบาลที่มาจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจทุกประเภทที่มีส่วนสนับสนุนยอดภาษีมีประมาณ
ทีส่งูกวา่มลูคา่รายจา่ยสวสัดกิารบำานาญทีใ่หแ้กผู่เ้กษยีณ
อายุ 

แต่เนื่องจากโครงสร้างประชากรในอนาคตจะมี
สัดส่วนของประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี ที่สูงกว่า
สัดส่วนของประชากรที่มีอายุในวัยทำางาน (20 - 60 ปี) 
มากขึน้เร่ือยๆ (อตัราส่วนนีเ้ปน็ทีรู้่จักกนัในชือ่ Old-age 
dependency ratio) จึงส่งผลให้เกิดคำาถามด้านความ
ยั่งยืนของระบบ PAYG 

1950 1975 2000 2015 2025 2050 2075

OECD members

Australia 14.0 16.0 20.7 25.1 31.5 40.8 47.3

Austria 17.1 27.3 25.3 30.3 36.5 52.8 53.8

Belgium 18.1 25.2 28.4 31.7 39.0 50.5 51.6

Canada 14.0 15.3 20.4 25.9 35.7 46.4 49.9

Chile 8.6 11.5 12.9 17.2 24.7 44.9 62.8

Czech Republic 13.6 22.5 22.0 28.1 35.2 50.9 47.9

Denmark 15.6 23.7 24.2 32.2 37.1 42.7 47.6

ตารางที่ 1 : Old age dependency ratio ของประเทศสมาชิก OECD
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1950 1975 2000 2015 2025 2050 2075

Estonia 19.3 21.2 25.6 30.4 35.8 47.1 47.3

Finland 11.9 18.0 24.7 35.4 44.6 48.9 53.1

France 19.5 24.6 27.5 32.8 39.7 49.0 53.4

Germany 16.0 26.3 26.2 35.3 43.7 65.1 66.3

Greece 12.5 21.8 27.5 33.5 40.2 65.3 59.7

Hungary 13.2 21.4 24.6 28.2 34.7 47.8 48.9

Iceland 14.1 18.1 20.1 22.5 30.2 44.7 55.6

Ireland 20.9 22.0 19.2 21.2 27.3 47.8 49.7

Israel 7.1 15.2 18.9 20.3 25.4 33.5 42.4

Italy 14.3 21.7 29.4 36.5 42.6 68.3 63.3

Japan 10.0 13.0 27.6 47.2 55.4 78.4 77.2

Korea 6.3 7.5 11.5 19.6 31.1 71.5 80.1

Luxembourg 15.8 22.6 22.9 23.3 27.4 43.0 55.3

Mexico 7.9 9.5 9.7 12.1 16.2 35.3 58.7

Netherlands 14.0 19.5 21.9 30.5 39.5 52.5 55.9

New Zealand 16.3 16.8 20.2 25.0 32.2 42.3 51.9

Norway 16.0 24.9 25.8 27.9 33.1 42.1 47.4

Poland 9.4 16.9 20.6 23.8 35.8 55.4 57.7

Portugal 13.0 19.7 26.7 31.7 38.5 69.8 75.6

Slovak Republic 11.9 18.4 18.8 20.6 30.1 51.5 52.9

Slovenia 12.5 19.0 22.4 28.3 39.3 60.3 56.5

Spain 12.8 19.2 27.3 29.6 36.3 73.2 65.4

ตารางที่ 1 : Old age dependency ratio ของประเทศสมาชิก OECD (ต่อ)
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ตารางที่ 1 : Old age dependency ratio ของประเทศสมาชิก OECD (ต่อ)

 

จากตัวเลขในตารางท่ี 1 พบว่าค่า Old-age  
dependency ratio มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างมากใน
อีก 50 ปีข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นในปี  
ค.ศ. 2075 คาดการณ์ว่าอัตราส่วนนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 77 
หรือหมายความว่า คนหนุ่มสาว 3 คนจะต้องทำางาน
เพื่อแบกรับคนแก่จำานวนประมาณ 2 คน สำาหรับใน
ประเทศไทยอัตราส่วน Old-age dependency ratio 
จะสูงถึงร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2075 ปัจจัยที่ทำาให้เกิด
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนประชากรนี้คืออัตราการเกิดท่ี
ลดลงในสัดส่วนที่มากตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา
ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 10 ปี
ในจำานวนเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

นอกจากสัดส่วนของประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการคลังของระบบ
บำาเหน็จบำานาญแบบ Pay-As-You-Go แล้ว ยังมีอีก
ปัจจัยที่ ส่งผลให้ระดับรายได้ของรัฐบาลมีแนวโน้ม 

ลดลง นั่นคือการที่อายุเฉลี่ยของประชากรในวัยทำางาน 
มแีนวโนม้สงูขึน้ทกุป ีซึง่จะสง่ผลตอ่ผลติภาพการทำางาน 
(Productivity) และจะนำาไปสู่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ตำ่าลงได้ในอนาคต โดยหากรัฐบาลแก้ไขด้วย 
การเพิ่มอัตราภาษี อาจเป็นการซำ้าเติมปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพราะจะย่ิงทำาให้ความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชน 
โดยรวมลดลง และนำามาซึ่งวิกฤติการคลังได้ในที่สุด

ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีความพยายามในการลดบทบาท
ของระบบบำาเหน็จบำานาญเสาหลักที่ 1 นี้ลง ผ่านการ
สนับสนุนระบบบำาเหน็จบำานาญในเสาหลักท่ี 2 และ 
3 ให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามระบบบำาเหน็จ
บำานาญเสาหลักที่ 1 นี้ยังคงมีความสำาคัญและไม่ควร 
ถูกยกเลิกไปท้ังระบบ เพราะข้อดีทางเศรษฐศาสตร์ 
ด้านการกระจายความเสี่ยง (risk sharing) นั้นเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้เกิดสวัสดิภาพด้านรายได้ของ 
ผู้ เกษียณอายุ ซึ่งการนำารูปแบบกองทุนหรือที่ มัก 

1950 1975 2000 2015 2025 2050 2075

Sweden 16.8 26.2 29.5 34.8 39.0 42.7 46.5

Switzerland 15.8 21.5 24.9 29.5 34.0 44.3 51.7

Turkey 6.5 10.1 11.3 13.1 17.6 37.4 55.2

United Kingdom 17.9 25.4 26.8 30.8 35.5 46.4 51.0

United States 14.3 19.1 20.9 24.7 33.1 39.5 45.0

OECD (unweighted) 13.7 19.4 22.5 27.6 34.6 51.0 55.4

OECD (weigthed) 13.9 18.7 21.9 27.3 34.1 48.5 54.5

ที่มา : OECD
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เรียกว่า Defined-contribution pension plan มาใช้ 
เป็นแกนหลักนั้นควรจะเป็นส่วนเสริมเพ่ือทำาให้เกิด 
ระดบัเงินบำานาญทีสู่งมากขึน้ตามระดบัรายไดข้องแตล่ะ
บุคคล หรือที่เรียกว่า Earning-related pensions 
มากกว่าที่จะมาแทนที่ basic state pension อย่าง
สิ้นเชิง

เสาหลักท่ี 2 ระบบบำาเหน็จบำานาญภาคการจ้างงาน 
(Occupational pensions)

สำาหรบัเสาหลกัท่ี 2 ระบบบำาเหนจ็บำานาญภาคการ 
จ้างงาน เป็นระบบบำาเหน็จบำานาญท่ีจัดให้โดยนายจ้าง 
โดยมีทั้งลักษณะที่ไม่ได้มีกองทุนรองรับท่ีชัดเจน หรือที่
เรียกว่า unfunded กับลักษณะที่มีเงินกองทุนรองรับ 
หรือที่เรียกว่า funded ซ่ึงบางองค์กรนายจ้างเป็น 
ผู้แบกรับภาระที่จะเกิดขึ้นท้ังหมด (ส่วนใหญ่จะเป็น 
หน่วยงานของรัฐ) หรือบางครั้งนายจ้างและลูกจ้างร่วม
กันสมทบเข้ากองทุน ตามสัดส่วนของรายได้ หรือที่ 
เรียกว่า Contribution rate นั่นเอง

ระบบบำาเหน็จบำานาญในเสาหลักท่ี 2 นี้ หาก
พิจารณาที่ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับนั้น ยังสามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ คือ 1) ผลประโยชน์ 
ที่มีการกำาหนดสูตรคำานวณตายตัวไว้ล่วงหน้า โดย 

มักจะเป็นการกำ าหนดระดับบำานาญที่ ขึ้ นอ ยู่ กับ  
เงินเดือนสุดท้าย หรือค่า เฉลี่ ยของเงินเดือนใน 
บางช่วงเวลา รูปแบบผลประโยชน์แบบนี้จะเรียกว่า 
Defined-benefit 2) ผลประโยชน์ที่ขึ้นอยู่ กับ 
ผลการดำาเนินงานของกองทุนจากการนำาเงินสมทบที่
ลูกจ้างและนายจ้างใส่ในกองทุนไปลงทุนในตลาดทุน 
ดังนั้นรูปแบบนี้จึงไม่สามารถกำาหนดมูลค่าบำาเหน็จ
หรือบำานาญได้ แต่จะเป็นการกำาหนดอัตราส่วนเงิน
สมทบ เราจึงเรียกระบบบำาเหน็จบำานาญรูปแบบนี้ว่า 
Defined-contribution 

ในปจัจุบนัรัฐบาลของประเทศต่างๆ หนัมาสนับสนนุ 
ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการออมเพ่ือการ 
เกษียณของตนเองมากขึ้น ผ่านการส่งเสริมการออม 
ผ่านนายจ้าง สำาหรับในประเทศไทยมีการสนับสนุน 
ให้กับกลุ่มทำางานทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ ข้าราชการ แรงงานใน
ระบบ และแรงงานนอกระบบ ดังนี้

1. ข้าราชการจะได้รับเงินบำานาญจากระบบบำาเหน็จ 
บำานาญแบบดั้งเดิม (Old Civil Service Pensions) ซึ่ง
เป็นระบบที่ให้ผลประโยชน์แบบ Unfunded Defined- 
benefit pensions ที่ไม่มีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะ
สำาหรับการจา่ยผลประโยชน ์และการเปน็สมาชกิกองทนุ

ในปัจจุบันรัฐบาลของประเทศต่างๆ หันมา 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบใน
การออมเพ่ือการเกษียณของตนเองมากขึน้
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บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นกองทุน 
แบบ Funded Defined-contribution plans ที่ 
สมาชิกและภาครัฐสะสมเงินเพื่อสร้างผลตอบแทน 
จากการลงทุน

2. แรงงานในระบบจะไดร้บัเงนิบำานาญจากกองทนุ
ประกันสังคม (Social security fund) มาตรา 33  
ที่นายจ้างและลูกจ้างสมทบเงินในแต่ละเดือนใน 
กองทนุ ดงันัน้กองทนุประกนัสงัคมจงึเปน็แบบ Funded  
Defined-benefit plans นอกจากนีแ้รงงานในระบบอาจ
มกีารสะสมเงินเพือ่เกษยีณอายเุพิม่เตมิในกองทนุสำารอง
เลี้ยงชีพ (Provident fund) ที่จัดตั้งขึ้นโดยนายจ้าง เพื่อ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการออมเพื่อ
เกษียณอายุ

3. แรงงานนอกระบบสามารถสร้างรายได้หลัง
เกษียณอายุผ่านการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่ง 
ชาติ (กอช.) ที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนในลักษณะ  
Guaranteed Defined-contribution plans ที่มี
ประกันผลตอบแทนขั้นตำ่าไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากประจำาประเภท 12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคาร  
ออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ 5 แห่ง 
นอกจากนี้แรงงานนอกระบบอาจเลือกออมในกองทุน
ประกันสังคมมาตรา 40 ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการสร้างแหล่ง
รายได้หลังเกษียณอายุท่ีนอกเหนือจากเสาหลักที่ 1 
เพราะเสาหลักที่ 1 นั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างหลักประกัน
ขั้นตำ่าด้านรายได้หลังเกษียณอายุแก่ประชากรทุกกลุ่ม
เท่านั้น แต่เสาหลักท่ี 2 จะเป็นส่วนเสริมที่สร้างระดับ
รายได้ให้สูงขึ้นสำาหรับกลุ่มประชากรที่มีความสามารถ

ในการออม และต้องการมีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ 
อายุที่มากกว่าคุณภาพชีวิตขั้นตำ่า

นอกจากนี้ด้วยความที่เสาหลักที่ 1 สร้างภาระ
ทางการคลังให้กับภาครัฐเป็นอย่างมาก จึงเป็นอีกแรง 
จูงใจหน่ึงที่ทำาให้รัฐบาลในหลายประเทศพยายาม 
ส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษียณอายุจาก 
ภาคการจ้างงานในสัดส่วนที่มากขึ้น

โดยหากพิจารณาขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การ
จัดการของนักลงทุนสถาบัน1 ทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 
2538 - 2555 โดยเป็นข้อมูลจาก Pension Markets 
in Focus (2013) ที่จัดทำาโดย OECD (Organization 
for Economic Co-operation and Development)  
ที่แสดงอยู่ในแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2555 
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของนักลงทุนสถาบันมีมูลค่า
รวมประมาณ 78.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
โดยสินทรัพย์ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ มีมูลค่ารวม
ถึง 21.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 28.0% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของ 
นักลงทุนสถาบัน 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555 มูลค่าสินทรัพย์
ภายใต้การจัดการของกองทุนบำาเหน็จบำานาญมี 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.4 ต่อปีซึ่งสูงกว่า
บริษัทประกันและกองทุนรวมที่ มีอัตราการเติบโต 
เพียงร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.8 ต่อปี ตามลำาดับ 
ทำาให้สัดส่วนสินทรัพย์ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 
ต่อสินทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันทั้งหมดมีค่าสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 25.8 ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 
ร้อยละ 28.0 ในปี พ.ศ. 2555

1 นักลงทุนสถาบันในที่นี้หมายถึง กองทุนรวม กองทุนบำาเหน็จบำานาญ บริษัทประกัน และนักลงทุนสถาบันอื่นๆ
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เมือ่พจิารณาขนาดของสนิทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการ
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญเปรียบเทียบกับมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Products, GDP) ตัวเลขของ OECD Global Pension 
Statistics (2013) ที่แสดงในตารางที่ 2 สะท้อนให้เห็น 
ว่ากองทุนเหล่านี้มีความสำาคัญมากทางเศรษฐกิจ โดย 
เฉพาะอยา่งยิง่ประเทศในกลุม่ OECD ทีม่รีะดบัการเตรยีม 
ความพรอ้มท่ีดใีนการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุกองทนุบำาเหน็จ 
บำานาญในประเทศ OECD มีมูลค่าสินทรัพย์เฉลี่ยแบบ
ถ่วงนำ้าหนักสูงถึงประมาณร้อยละ 77.0 ของ GDP (หรือ 
ร้อยละ 36.0 หากเฉลี่ยแบบง่ายประมาณ) ในบาง
ประเทศกองทุนบำาเหน็จบำานาญมีมูลค่าสินทรัพย์สูง
กว่า GDP เช่น เนเธอร์แลนด์ที่ร้อยละ 160.2 ไอซ์แลนด์ 
ร้อยละ 141.0 และสวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 113.6

หมายเหตุ (1) รูปแบบอื่นของนักลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึง Foundations and Endowment funds (เช่น กองทุนการกุศล  

และกองทุนสถาบันอุดมศึกษา) private investment partnership (กองทุนส่วนบุคคล) Non-pension fund money managed  

by banks (เงินที่บริหารโดยสถาบันการเงินที่ไม่ได้อยู่ในรูปของกองทุน) และ อื่นๆ

ที่มา : OECD Pension Markets in Focus No.10, 2013

แผนภาพที่ 1 มูลค่าสินทรัพย์ของนักลงทุนประเภทสถาบัน ปี พ.ศ.2538 - 2555 (หน่วย : ล้านล้านดอลลาร์)

แต่สำาหรับประเทศนอกกลุ่ม OECD สัดส่วนของ 
มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนจะตำ่ากว่ากลุ่ม OECD 
ค่อนข้างมาก โดยสัดส่วนดังกล่าวมีค่าเฉล่ียแบบถ่วง 
นำ้าหนักเพียงประมาณร้อยละ 33.0 (หรือ ร้อยละ  
13.0 หากเฉลี่ยแบบง่าย) ทั้งนี้ ประเทศที่มีมูลค่าสูงสุด  
3 อันดับแรก คือ แอฟริกาใต้ (82.0%) นามิเบีย  
(78.2%) และฮ่องกง (84.4%) สำาหรับประเทศไทย 
มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญอยู่ท่ีระดับ
เพียงร้อยละ 6.2 ของ GDP ซึ่งตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้าง
มาก ตัวเลขนี้สะท้อนถึงอัตราการออมเพ่ือการเกษียณ
ที่ค่อนข้างตำ่าของประชาชนชาวไทย และทำาให้เกิด
คำาถามเกีย่วกบัความพรอ้มและความเพยีงพอของระบบ
บำาเหนจ็บำานาญของประเทศไทยในการรองรับผูเ้กษยีณ
อายุในอนาคต

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 25552538
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ตารางที่ 2 : มูลค่าของสินทรัพย์ในกองทุนบำาเหน็จบำานาญเทียบกับ GDP ณ ปี พ.ศ. 2555

Countries in OECD % of GDP Countries outside OECD % of GDP

Netherlands 160.2 South Africa 82.0

Iceland 141.0 Namibia 78.2

Switzerland 113.6 Hong Kong (China) 34.3

United Kingdom 95.7 El Salvador 28.9

Australia 91.7 Bolivia 27.7

Finland 79.3 Jamaica 22.1

United States 74.5 Uruguay 19.4

Canada 67.3 Peru 18.4

Chile 60.0 Colombia 18.2

Israel 52.0 Kenya 17.1

Denmark 50.1 Croatia 16.2

Ireland 49.2 Kosovo 15.1

Japan 26.3 Brazil 14.7

Poland 17.2 Lesotho 12.6

New Zealand 16.7 Costa Rica 9.8

Mexico 12.3 Malta 8.4

Slovak Republic 9.5 Maldives 7.8

Sweden 9.2 Nigeria 7.7

Portugal 8.8 Bulgaria 7.4

Estonia 8.7 Dominican Republic 6.6

Spain 8.4 Thailand 6.2

Weighted average 77.0 Weighted average 33.0

Simple average 35.5 Simple average 13.3

ที่มา : OECD Global Pension Statistics (2013)
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เสาหลักท่ี 3 ระบบกองทุนบำาเหน็จบำานาญภาค 
สมัครใจ (Voluntary pensions)

เสาหลักที่ 3 ที่เรียกว่าระบบบำาเหน็จบำานาญ 
ภาคสมัครใจนั้น จะเป็นการจัดตั้งกองทุนการออม 
เพื่อการเกษียณอายุ โดยอาจได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล หรือเป็นการจัดตั้งเองจากภาคเอกชน แต่
เน่ืองจากเสาหลักที่ 3 เป็นภาคสมัครใจ จึงไม่สามารถ
กำาหนดได้อย่างชัดเจนว่า ประชาชนจะเลือกออมเพิ่ม
เติมเพื่อเกษียณอายุหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ในหลายประเทศ
จึงได้มีการกำาหนดแรงจูงใจผ่านมาตรการทางภาษี เช่น 
เงินสมทบได้รับการยกเว้นภาษี ผลตอบแทนท่ีได้จาก 
การลงทุนได้รับการยกเว้นภาษี แต่เงินได้หลังเกษียณ
อายุต้องเสียภาษีตามปกติ เป็นต้น เราจะเรียกระบบ
ภาษีแบบนี้ว่า EET ซึ่งย่อจาก Exempt-Exempt- 
Tax โดย Exempt ตัวแรกคือการยกเว้นภาษีรายได้ 
สำาหรับเงินออมที่ออมเข้าสู่กองทุนเพื่อเกษียณอายุ  
Exempt ตัวที่สองคือการได้รับยกเว้นภาษีจาก 
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ Tax ตัวท่ีสามคือ 
เม่ือได้รับเงินก้อน (Lump sum) หรือเงินบำานาญ  
(Pensions) จากกองทุนจะต้องเสียภาษีเงินได้หลัง 
การได้รับเงินได้เหล่านี้ 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาที่มาตรการทาง
ภาษีในประเทศไทย พบว่ามีมาตรการทางภาษีที่  
น่าดึงดูดใจกว่าต่างประเทศค่อนข้างมาก เพราะ 
ประชาชนที่ออมเงินผ่านกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ  

(Retirement Mutual Fund) หากเปน็ไปตามกฎเกณฑ์ 
จะได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่เงินสมทบไปจนถึงการ 
ได้รับเงินก้อน (บำาเหน็จ) จากกองทุน รูปแบบการ 
เสียภาษีแบบ EEE นี้เรียกว่า Tax haven ซึ่งการดำาเนิน
นโยบายของประเทศไทยให้ประโยชน์กับประชาชน 
ค่อนข้างมาก แต่อาจจะทำาให้เกิดผลเสียทางอ้อมได้ 
กล่าวคือจะทำาให้ประชาชนสามารถถอนเงินออกมาจาก
กองทุนเป็นเงินก้อนทันทีภายหลังเกษียณอายุ ซึ่งอาจ
ทำาให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการเงินก้อนเหล่านี้
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

ลองพิจารณาแนวทางการเก็บภาษีท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศอังกฤษ พบ
ว่าประเทศอังกฤษมีระบบภาษีสำาหรับการออมเพื่อ
เกษียณอายุแบบ EET โดยการคิดอัตราภาษี เมื่อได้รับ
ผลประโยชน์จากกองทุนนั้น ผู้เกษียณอายุจะเสียภาษี
ในปริมาณมากหากถอนเงินก้อนออกมาทั้งจำานวน แต่
หากผู้เกษียณอายุเลือกท่ีจะชะลอการถอนเงินออกมา
จากกองทนุการออมเพือ่เกษยีณอายจุะเสยีภาษใีนอตัรา
ที่ถูกลง 

ดังนั้นการดำาเนินนโยบายเพื่อคิดภาษีในช่วงรับ
เงินผลประโยชน์จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการทำาให้ผู้
เกษียณต้องวางแผนการถอนเงินให้เหมาะสมตลอดช่วง
เกษียณ มากกว่าจะถอนเงินออกมาครั้งเดียว ซ่ึงอาจ 
นำาไปใช้ในการบริโภคที่ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 

หากพิจารณาที่มาตรการทางภาษี ใน
ประเทศไทย พบว่ามีมาตรการทางภาษีที่

น่าดึงดูดใจกว่าต่างประเทศค่อนข้างมาก
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ระยะยาวได้ และอาจนำาไปสู่สภาวะที่ผู้เกษียณมีรายได้ 
ไม่เพียงพอจนกว่าจะเสียชีวิต 

นอกจากน้ีในปัจจุบันประเทศไทยคิดภาษีเงินได้
สำาหรับเงินบำานาญท่ีได้รับ แต่หากได้รับเงินก้อนจาก
กองทุน LTF หรือ RMF กลับไม่ต้องเสียภาษี จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในด้านการ
เสียภาษี และสร้างแรงจูงใจที่ผิดต่อการใช้ผลประโยชน์
ทางภาษีเพื่อเหตุผลอื่น มากกว่าเพื่อการสร้างหลัก
ประกันสำาหรับการออมเพื่อเกษียณอายุ

หัวข้อท่ี 2 วิเคราะห์รูปแบบของระบบบำาเหน็จบำานาญ 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงรูปแบบของการให้ผล
ประโยชน์ของระบบบำาเหน็จบำานาญว่ามีข้อดี ข้อเสีย 
และมีผลในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างไร เพ่ือให้เข้าใจถึง
ลักษณะของความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานสำาหรับการ
วิเคราะห์ความท้าทายในการปฏิรูประบบบำาเหน็จ
บำานาญในอนาคต

รูปแบบผลประโยชน์ของระบบบำาเหน็จบำานาญ
สามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะใหญ่ ตามแผนภาพ 
ที่  2 คือ รูปแบบรับประกันผลตอบแทน (Pure  
Defined Benefit) และรูปแบบกำาหนดเงินสะสม  
(Pure Defined Contribution) 

ทั้งนี้ในรูปแบบ Defined Benefit (DB) อาจมี 
หรือไม่มีการจัดตั้งเป็นกองทุนก็ได้แล้วแต่กฎหมาย
กำาหนด ในระบบนี้นายจ้าง (หรือภาครัฐ) มีภาระตาม
กฎหมายที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 
ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่มีการจัดตั้งเป็นกองทุน
อาจกำาหนดให้ท้ังนายจ้างและลูกจ้างหรือฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนอย่างสมำ่าเสมอ แล้วให้นำา 
เงินนั้นไปลงทุนหาผลตอบแทน หากในวันเกษียณอายุ
ของลูกจ้าง (หรือสมาชิกกองทุน) ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของกองทุนตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า 
นายจ้างจะต้องจ่ายส่วนต่างให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุ 

ผลประโยชน์ท่ีมีการรับประกันนี้อาจถูกผูกกับอายุ 
งานและเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณของลูกจ้าง  
(Final-salary Defined Benefit plans) หรืออาจถูก 
ผูกกับอายุงานและเงินเดือนเฉลี่ยในช่วงเวลาก่อน 
เกษียณของลูกจ้าง (Average-salary Defined  
Benefit plans)

สำาหรับรูปแบบ Defined Contribution (DC) 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะย่อย คือ แบบที่ไม่มี 
การประกนัผลตอบแทน (Pure Defined Contribution) 
และแบบท่ีมีการประกันผลตอบแทน (Defined  
Contribution with guarantees) โดย Pure DC เป็น
รูปแบบที่นายจ้างและลูกจ้างส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา

แผนภาพที่ 2 รูปแบบของกองทุนบำาเหน็จบำานาญแบ่งออกตามรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์

‘Pure’ DB 
(Final salary)

Average-salary 
DB

Various 
hybrids

DC with 
guarantees

‘Pure’ DC

ที่มา : Barnes et al. (2008)
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ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยลูกจ้างแต่ละรายจะเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านผลตอบแทนโดยตรง จากการนำาเงินออม
ไปลงทุน (Investment risk) และความเสี่ยงของการ
มีอายุขัยที่มากกว่าคาดการณ์ (Longevity risk) 

ส่วนในแบบ DC with guarantees นายจ้าง 
และลูกจ้างส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราที่กำาหนดไว้ 
ล่วงหน้าเช่นกัน แต่ผู้จัดตั้งกองทุน (Fund providers) 
หรือผู้จัดการกองทุน (Fund manager) มีการรับ 
ประกันผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นตำ่าในแต่ละปี  
เช่น ในประเทศไทยที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
มีการประกันผลตอบแทนขั้นตำ่าเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำาเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  
5 แห่ง เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มี 
สัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งอายุขัยที่ยาวขึ้น  
ทำาให้ภาครัฐมีภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นในการ
จ่ายบำานาญแก่ผู้เกษียณในระบบบำาเหน็จบำานาญของ 
เสาหลักที่ 1 ภายใต้ระบบ Pay As You Go ที่ส่วนใหญ่มี 
รูปแบบการจ่ายผลประโยชน์แบบ Defined Benefits 
ดังน้ันหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ได้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการปฏิรูป
ระบบบำาเหน็จบำานาญ ให้มีสัดส่วนของการออมภาค
บังคับสูงข้ึน และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกอง
ทุนบำาเหน็จบำานาญจากรูปแบบ DB มาเป็นรูปแบบ DC 
เพิม่มากขึน้ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจดำาเนินการโดย
ปรบัโครงสรา้งเดิมของรปูแบบ DB โดยลดการรบัประกนั
ผลประโยชน์ และ/หรือ นำารูปแบบ DC มาใช้ทดแทน 
รูปแบบ DB เดิมบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งในกรณีหลังนี้
อาจกำาหนดให้ใช้ระบบใหมส่ำาหรบัผูท่ี้เข้าสูต่ลาดแรงงาน
ใหม่เท่านั้น เป็นต้น

เพื่อให้เห็นขนาดสินทรัพย์ของกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญทั้งในรูปแบบของ DC และ DB ตารางที่ 3 แสดง

สัดส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ในเสาหลักที่ 2 ของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ Occupational 
pension funds หมายถึง กองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ที่กฎหมายกำาหนดให้นายจ้างจัดตั้งขึ้นเพ่ือการจ่าย 
ผลประโยชน์ในยามเกษียณอายุแก่ลูกจ้าง โดยอาจ
กำาหนดให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง หรือนายจ้างฝ่าย 
เดยีวสง่เงนิเขา้กองทนุอยา่งสมำา่เสมอ และนำาเงนิกองทนุ
ไปลงทุนหาผลตอบแทนเพื่อจ่ายผลประโยชน์แก่ลูกจ้าง
ในภายหลัง 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่ารูปแบบระบบบำาเหน็จ
บำานาญแบบ DC ได้ถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น
ซึง่สะท้อนแนวโนม้ทีป่ระเทศตา่งๆ หนัมาให้ความสำาคัญ
กับรูปแบบ DC เพื่อลดภาระของงบประมาณแผ่นดิน 
ให้สมาชิกมีส่วนรับผิดชอบการออมเพ่ือการเกษียณของ
ตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศที่รูปแบบ DC ถือเป็นแหล่ง
เงินได้หลักสำาหรับใช้จ่ายเมื่อเกษียณ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
ชลีิ เมก็ซิโก และสาธารณรัฐสโลวกั เปน็ต้น ในขณะทีบ่าง
ประเทศยังคงถือว่าระบบ DC เป็นนโยบายใหม่สำาหรับ
การออมภาคบังคับ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ฟินแลนด์ 
นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ และโปรตุเกส

สำาหรับการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียระหว่าง  
Defined-benefit pensions และ Defined- 
contribution funds นั้นสามารถจำาแนกเป็นประเด็น
ดังนี้

ข้อดีของ DB คือ การให้บำานาญท่ีมีการกำาหนด
สูตรการคำานวณที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ 
ช่วยให้ครัวเรือนสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะหากสามารถคาดการณ์
ระดับรายได้ก่อนเกษียณอายุ (ซ่ึงคาดการณ์ได้ง่ายกว่า
ผลตอบแทนจากการลงทุน) ก็จะสามารถคำานวณระดับ
เงินบำานาญในแต่ละเดือนได้ นอกจากนี้เงินบำานาญ 
จะเป็นรายได้ที่จ่ายจนกว่าผู้เกษียณอายุจะเสียชีวิต  
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Country
2550 2555

DB DC DB DC

Countries in OECD

Australia 13.7 86.3 10.2 89.8

Canada 97.6 2.4 97.0 3.0

Chile 0.0 100.0 0.0 100.0

Czech Republic 0.0 100.0 0.0 100.0

Denmark 7.9 92.1 6.3 93.7

Estonia 0.0 100.0 0.0 100.0

Finland 100.0 0.0 100.0 0.0

France 0.0 100.0 0.0 100.0

Iceland 17.0 83.0 25.1 74.9

Israel 79.1 20.9 73.9 26.1

Italy 13.5 86.5 7.7 92.3

Korea 93.4 6.6 74.2 25.8

Mexico 22.6 77.4 15.4 84.6

New Zealand 26.1 73.9 21.3 78.7

Norway 100.0 0.0 100.0 0.0

Poland 0.0 100.0 0.0 100.0

Portugal 94.7 5.3 86.7 13.3

Slovak Republic 0.0 100.0 0.0 100.0

Spain 27.0 73.0 27.0 73.0

Switzerland 100.0 0.0 100.0 0.0

ตารางที่ 3 : สัดส่วนของสินทรัพย์ในกองทุนบำาเหน็จบำานาญแบบ DB และ DC ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555
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ตารางท่ี 3 : สัดส่วนของสินทรัพย์ในกองทุนบำาเหน็จบำานาญแบบ DB และ DC ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 (ต่อ)

Country
2550 2555

DB DC DB DC

Turkey 55.7 44.3 60.1 39.9

United States 64.3 35.7 61.9 38.1

Countries outside OECD

Brazil 81.1 18.9 90.7 9.3

Bulgaria 0.0 100.0 0.0 100.0

Costa Rica 0.0 100.0 0.0 100.0

Hong Kong 20.5 79.5 14.4 85.6

Nigeria 62.5 37.5 34.3 65.7

Pakistan 0.0 100.0 0.0 100.0

Peru 0.0 100.0 0.0 100.0

Romania 0.0 100.0 0.0 100.0

Thailand 0.0 100.0 0.0 100.0

ที่มา  OECD Global Pension Statistics (2013)

จึงถือเป็นระบบที่ลดความเสี่ยงด้านอายุ (Longevity 
risk) ของผู้เกษียณอายุ

นอกจากนี้ระบบ Defined benefit pensions ยัง
ช่วยแบง่เบาความเสีย่งของลกูจา้งเพราะนายจา้งจะต้อง
แบกรับภาระสวัสดิการบำานาญเหล่านี้ ถึงแม้นายจ้างจะ 
สามารถคำานวณเงินบำานาญล่วงหน้าได้ง่าย เพราะมีสูตร 
ตายตัวที่เช่ือมโยงกับรายได้ของลูกจ้างก่อนเกษียณ แต่
นายจา้งก็ไม่สามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งแมน่ยำาวา่จะตอ้ง 

แบกรับภาระน้ีไปอีกก่ีปี กล่าวอีกนัยหน่ึงคือการคาดการณ์ 
หาอายุขัยของลูกจ้างแต่ละคนนั้นทำาได้ค่อนข้างยาก 

อย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 
ของเงินกองทุน อาจได้รับผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากท่ีนายจ้างคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะระยะเวลาที่
ยาวออกไปในอนาคตย่อมเป็นเรื่องที่ยากท่ีจะสามารถ
คาดเดาได้อย่างแม่นยำา ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตเมื่อ 
บริษัทหลายๆ แห่ง เสนอ DB pensions แก่พนักงาน 



45ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

บริษัทอาจเสนอผลประโยชน์ที่สูงจนเกินไป เพราะคิด
ว่าเงินกองทุนของกองทุนบำานาญจะได้ผลตอบแทน 
ในระดับสูง แต่เนื่องจากในปัจจุบันผลตอบแทนจาก
การลงทุนนั้นน้อยมากจนแทบจะติดลบ โดยเฉพาะ
จากพันธบัตรรัฐบาลท่ีปัจจุบันมีค่าติดลบในประเทศ
เยอรมนีและญี่ปุ่น จึงส่งผลกระทบด้านลบอย่างมาก 
ต่อความเพียงพอของกองทุนท่ีจะต้องรองรับค่าใช้จ่าย
ด้านสวัสดิการแก่ลูกจ้างในอนาคต

ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรรวมถึงรัฐบาลจึงเ ร่ิม
พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบกองทุนจาก DB มาเป็น 
DC เพื่อลดภาระทางการเงินในอนาคต ข้อดีของระบบ  
Defined-contribution plans มีหลายประเด็น 
เริ่มตั้งแต่ 

- การเป็นกองทุนที่มีความยั่งยืนทางการเงินใน 
ตัวของมันเอง เพราะผลประโยชน์ขึน้อยูก่ับผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนของสมาชิกแต่ละคน 

-  ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
กองทุนมีน้อย ไม่เหมือนกับ DB ที่สูตรการคำานวณอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงโดยนายจ้าง 

- การสร้างความตระหนักรับรู้ด้านการออมแก่
สมาชิก เพราะสมาชิกจะเป็นส่วนหนึ่งของการออมเพ่ือ
เกษียณอายุของตนเอง และ

- การเป็นกองทุนที่อาจส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ตลาดทุน ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนเงินทุนของหน่วย
ธุรกิจอื่นๆ ของประเทศในการระดมทุน

อยา่งไรกต็ามระบบ defined-contribution plans 
นัน้สรา้งภาระใหก้บัครวัเรอืนคอ่นข้างมาก เพราะสมาชกิ
จะต้องแบกรับความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งความเสี่ยง 
ด้านรายไดข้องตนเองจากการทำางานซึง่กำาหนดระดบัเงิน 

ออมของตน ความเสี่ยงด้านผลตอบแทนจากการเปลี่ยน 
แปลงของตลาดและการเติบโตของเศรษฐกิจ และสุด 
ท้ายคือความเสี่ยงด้านอายุขัย เพราะผลประโยชน์ที่ได้
รับจาก defined-contribution plans นั้นส่วนใหญ่อยู่
ในรูปของบำาเหน็จ ซ่ึงผู้เกษียณอายุจะต้องนำาไปบริหาร 
ต่อว่าจะถอนเงินอย่างไร จะนำาไปใช้จ่ายอย่างไรและจะ 
นำาไปลงทุนต่ออย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะพบว่า 
ผูเ้กษยีณอายมุกัจะนำาเงินเหลา่นีไ้ปซือ้ของอปุโภคบรโิภค
ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายในปัจจุบัน มากกว่าจะนำา 
มาเก็บออมเพื่อประกันความเสี่ยงอายุขัยของตน

หากรัฐบาลมีการกำาหนดมาตรการบังคับเพื่อให้
ประชาชนท่ีออมผ่านกองทุนประเภท DC สามารถ
ประกันความเสี่ยงด้านอายุขัยของตนเองได้ ผ่านการนำา
เงนิบำาเหนจ็จากกองทนุทัง้หมด มาซ้ือผลิตภณัฑท์างการ
เงินทีเ่รียกวา่ Annuity จากบรษัิทประกนัชวีติต่างๆ เพือ่
แปลงเงนิบำาเหนจ็เหลา่นัน้เป็นบำานาญ ผูเ้กษยีณอายอุาจ
จะต้องจ่ายเงินซ้ือผลิตภัณฑ์นี้ในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะ
เปน็กเ็ปน็ได้ ซึง่ถอืเปน็ขอ้เสยีอีกดา้นหนึง่ทีแ่ตกตา่งจาก
กองทนุประเภท DB ทีผู่เ้กษยีณอายไุมต่อ้งแบกรบัตน้ทนุ
ในสว่นนี ้งานวจิยัหลายชิน้บง่ชีว้า่ สาเหตุหนึง่ทีผ่ลิตภณัฑ ์
Annuity ไมไ่ดร้บัความนยิมเกดิจากการกำาหนดราคาโดย
บรษิทัประกนัชวีติทีใ่ห้ผลตอบแทนตอ่ผูซ้ือ้ทีต่ำา่จนเกินไป 
(หรือผู้เกษียณต้องซื้อในราคาที่แพงในปัจจุบัน)

เนื่องจากรูปแบบของ defined-contribution 
plans มีการถ่ายเทความเสี่ยงไปสู่ครัวเรือนค่อนข้าง
มาก ในขณะที่ defined-benefit plans ทำาให้นายจ้าง
หรือรัฐบาลต้องแบกรับความเสี่ยงที่สูงจนนำาไปสู่ความ
ไม่ยั่งยืนทางการเงิน ดังน้ันจึงมีแนวคิดในการนำาข้อดี
ของกองทนุท้ังสองประเภทนีเ้ขา้ดว้ยกนั รปูแบบพนัธท์าง 
(Hybrid) ของกองทนุบำาเหนจ็บำานาญทีไ่ดร้บัการยอมรบั
และนำาไปใช้จริงในหลายประเทศ เช่น สวีเดน และ
อิตาลี เป็นต้น คือโครงสร้างกองทุนที่เรียกว่า Notional 
defined contribution plans (NDC) ซึ่งจะกล่าวถึงใน
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หัวข้อที่ 3 เรื่องประสบการณ์และวิวัฒนาการของระบบ
บำาเหน็จบำานาญในต่างประเทศ

กลา่วโดยสรปุ  การจะพจิารณาวา่รปูแบบโครงสรา้ง
บำาเหน็จบำานาญทั้งระบบของประเทศนั้นจะมีสัดส่วน
อย่างไร จะต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างความเสี่ยง 
และการประกันรายได้หลังเกษียณอายุท่ีเหมาะสม โดย
ต้องไม่กำาหนดให้ประชาชนต้องแบกรับภาระความเสี่ยง
ด้านรายได้ของตนมากจนเกินไป 

หัวข้อที่ 3 ประสบการณ์และวิวัฒนาการของระบบ
บำาเหน็จบำานาญในต่างประเทศ 

เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของการประกันรายได้หลัง
เกษียณอายุของระบบบำาเหน็จบำานาญในแต่ละประเทศ 
ตัวแปรหนึ่งที่นิยมใช้ในการเปรียบเทียบความเพียงพอ
ของผลประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบำาเหน็จบำานาญคือ 
Gross replacement rate ซึง่เปน็อตัราสว่นระหวา่งเงิน
ผลประโยชน์ที่ผู้เกษียณอายุได้รับต่อเดือนหลังเกษียณ

อายุจากระบบบำาเหน็จบำานาญ (ในกรณีท่ีได้รับเป็นเงิน
ก้อน ให้นำาเงินที่ได้ไปคำานวณเป็นเงินงวด หรือ Annuity 
ในแต่ละเดือนเพ่ือใช้จ่ายได้ต่อเดือนหลังเกษียณจนถึง 
สิ้นอายุขัย) และเงินได้ต่อเดือนของสมาชิกที่ เคย 
ได้รับก่อนเกษียณ ตัวเลขนี้สะท้อนความสามารถของ 
ผู้เกษียณอายุในการรักษามาตรฐานการดำารงชีวิตให้
เทียบเคียงกับช่วงเวลาก่อนเกษียณอายุ 

โดยทั่ วไปค่าใช้จ่ายทางสังคม การเดินทาง
และสันทนาการ มักลดลงเมื่อเกษียณอายุ ดังนั้น 
เป้าหมายของระบบบำาเหน็จบำานาญในการบรรลุตัวเลข  
Replacement rate ในหลายๆ ประเทศจึงมักกำาหนด 
ไว้ตำ่ากว่า 100% ซ่ึงจากการศึกษาของ World Bank  
ระดับ Gross replacement rate ท่ีเพียงพอ  
(Adequate) สำาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณควร 
มีค่าระหว่าง 60 - 70%

แผนภาพท่ี 3 แสดงผลการประมาณค่า Gross 
replacement rate ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญใน

แผนภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยของ Gross pension replacement rate ของประเทศต่างๆ ปี พ.ศ. 2558

ที่มา : OECD pension models (2015)
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ระดับรายได้ก่อนเกษียณอายุ (1 หมายถึงระดับรายได้เฉลี่ยของประชากร และค่าในวงเล็บคือเพศหญิง)

Pension age 0.5 1 1.5

OECD members

Australia 67 79.3 (75.7) 44.5 (40.9) 32.9 (29.3)

Austria 65 78.1 78.1 77.6

Belgium 65 47.6 46.6 35.3

Canada 67 50.1 36.7 25.1

Chile 65 39.4 (36.7) 32.8 (28.8) 32.9 (28.9)

Czech Republic 68 78.9 49.0 39.1

Denmark 67 107.4 67.8 55.1

Estonia 65 62.1 50.5 46.6

Finland 65 55.8 55.8 55.8

France 63 56.8 55.4 48.2

Germany 65 37.5 37.5 37.5

Greece 62 79.4 66.7 62.3

Hungary 65 58.7 58.7 58.7

ตารางที่ 4 : ระดับ replacement rate จำาแนกตามระดับรายได้ของกลุ่มประชากรของแต่ละประเทศ 

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยนับเฉพาะการออมภาคบังคับ 
(Mandatory pension plans) ในปี พ.ศ. 2558 จะ
เห็นได้ว่าในหลายประเทศ Gross replacement rate 
ยังมีค่าตำ่ากว่าระดับเพียงพอที่กำาหนดโดย World Bank 

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนรายได้หลังเกษียณต่อ 
รายได้ก่อนเกษียณนี้จะไม่คงที่ในแต่ละกลุ่มประชากร 
หากวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบตามระดบัรายไดข้องประชากร

กอ่นเกษยีณอาย ุจะพบวา่กลุม่ประชากรทีม่รีะดับรายได้
สูง จะมี Replacement rate ที่ตำ่าลง ดังแสดงในตาราง
ที่ 4 ที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มประชากรที่มีระดับรายได้สูง
กว่าค่ามัธยฐาน (ค่ากลาง) จะมี replacement rate 
ที่น้อยลง ผลเชิงประจักษ์นี้เป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงการ 
แบ่งเบาภาระด้านการประกันรายได้หลังเกษียณอายุ
ระหว่างประชากรที่รำ่ารวยและประชากรที่ยากจนของ
ระบบบำาเหน็จบำานาญเสาหลักที่ 1



48 ครบรอบ 20 ปี กบข.

ระดับรายได้ก่อนเกษียณอายุ (1 หมายถึงระดับรายได้เฉลี่ยของประชากร และค่าในวงเล็บคือเพศหญิง)

Pension age 0.5 1 1.5

Iceland 67 82.6 69.2 68.1

Ireland 68 69.5 34.7 23.2

Israel 67 (64) 82.7 (74.7) 61.0 (54.1) 40.7 (36.0)

Italy 67 69.5 69.5 69.5

Japan 65 48.8 35.1 30.5

Korea 65 58.5 39.3 29.3

Luxembourg 60 89.5 76.8 72.5

OECD members (con’d)

Mexico 65 35.0 25.5 (23.6) 24.2 (22.4)

Netherlands 67 94.0 90.5 89.3

New Zealand 65 80.1 40.1 26.7

Norway 67 62.8 49.8 38.9

Poland 67 43.1 43.1 43.1

Portugal 66 75.1 73.8 72.5

Slovak Republic 67 70.4 62.1 59.3

Slovenia 60 44.4 (46.8) 38.4 (40.4) 36.0 (37.9)

Spain 65 82.1 82.1 82.1

Sweden 65 56.0 56.0 65.2

Switzerland 65 (64) 55.7 (55.1) 40.2 (39.9) 26.8 (26.6)

Turkey 65 75.7 75.7 75.7

United Kingdom 68 43.3 21.6 14.4

ตารางที่ 4 : ระดับ replacement rate จำาแนกตามระดับรายได้ของกลุ่มประชากรของแต่ละประเทศ (ต่อ)
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ตารางที่ 4 : ระดับ replacement rate จำาแนกตามระดับรายได้ของกลุ่มประชากรของแต่ละประเทศ (ต่อ)

ระดับรายได้ก่อนเกษียณอายุ (1 หมายถึงระดับรายได้เฉลี่ยของประชากร และค่าในวงเล็บคือเพศหญิง)

Pension age 0.5 1 1.5

United States 67 44.4 35.2 29.1

OECD34 65.5 (65.4) 64.5 (64.2) 52.9 (52.5) 47.8 (47.4)

Other major economies

Argentina 65 (60) 81.8 (88.2) 71.6 (71.5) 68.3 (65.9)

Brazil 55 (50) 97.5 69.5 (52.9) 69.5 (52.9)

China 60 (55) 94.0 (86.5) 74.0 (69) 67.4 (63.2)

India 58 96.5 (91.3) 96.5 (91.3) 96.5 (91.3)

ร้อยละของประชากรในวัยทำางาน (15 - 64 years)

Mandatory / 
Quasi-mandatory

Voluntary

Occupational Personal Total

Australia 68.5 n.a. 19.9 19.9

Austria n.a. 15.1 18.0 ..

Belgium n.a. 57.3 .. ..

Canada n.a. 25.7 24.7 ..

Chile 78.9 .. .. ..

Czech Republic n.a. n.a. 66.2 66.2

Denmark ATP: 83.3 QMO: 62.3 n.a. 22.4 22.4

ตารางที่ 5 : ความครอบคลุมของระบบการออมภาคสมัครใจในปี พ.ศ. 2555
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ร้อยละของประชากรในวัยทำางาน (15 - 64 years)

Mandatory / 
Quasi-mandatory

Voluntary

Occupational Personal Total

Estonia 74.3 n.a. 5.1 5.1

Finland 84.1 9.2 20.9 29.1

France n.a. 20.2 5.3 ..

Germany n.a. 56.4 35.2 71.3

Greece n.a. 0.2 .. ..

Hungary n.a. .. 18.5 ..

Iceland 87.9 n.a. 52.2 52.2

Ireland n.a. 31.0 12.0 41.3

Israel 94.2 n.a. n.a. n.a.

Italy n.a. 7.4 8.9 15.7

Japan .. .. .. ..

Korea 13.9 n.a. 23.4 23.4

Luxembourg n.a. 5.2 .. ..

Mexico 57.8 1.7 n.a. 1.7

Netherland 88.0 n.a. 28.3 28.3

New Zealand n.a. 7.2 72.9 ..

Norway 68.6 .. 22.3 ..

Poland 60.3 1.4 .. ..

Portugal n.a. 3.2 4.0 ..

Slovak Republic 55.3 n.a. .. ..

Slovenia n.a. .. .. 36.3

ตารางที่ 5 : ความครอบคลุมของระบบการออมภาคสมัครใจในปี พ.ศ. 2555 (ต่อ)
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เนื่องจากความไม่ยั่งยืนของระบบบำาเหน็จบำานาญ
ของเสาหลักที่ 1 หลายประเทศจึงพยายามผลักดันให้
เกิดการออมภาคสมัครใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความ
ครอบคลุมของภาคสมัครใจส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ 
ไม่สูงมากนัก เพราะหลายประเทศเพ่ิงดำาเนินนโยบาย  
ดังแสดงในตารางที่ 5

เพื่อให้เห็นประสบการณ์ และความท้าทายของแต่ 
ละประเทศในการปฏิรปูระบบบำาเหนจ็บำานาญ (Pension 
reforms) ในการแก้ไขปัญหาความไม่ยั่งยืนทางการคลัง
ของระบบบำาเหนจ็บำานาญเสาหลกัที ่1 ทีใ่หผ้ลประโยชน์
ในรูปแบบของ Unfunded DB system ในลำาดับต่อไป
จึงเป็นการศึกษาประสบการณ์การปฏิรูประบบบำาเหน็จ
บำานาญของ 5 ประเทศ ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้าง 
พืน้ฐานระบบบำาเหน็จบำานาญ และแนวทางการปฏริูปที ่

แตกต่างกนั ได้แก ่ประเทศเยอรมน ีประเทศเนเธอร์แลนด ์
ประเทศสวีเดน ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศชิลี

ประเทศเยอรมนี : การปฏิรูประบบบำาเหน็จบำานาญที่
มีเสาหลักที่ 1 เป็นหลัก

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีระบบบำาเหน็จ
บำานาญหลกัเปน็ระบบ PAYG ทีป่ระชากรไดร้บัสวสัดกิาร
บำานาญจากรัฐบาล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 86 ของ
มูลค่าเงินสวัสดิการสำาหรับผู้เกษียณอายุทั้งหมด โดย 
หากพิจารณาท่ีค่าใช้จ่ายด้านบำานาญต่อ GDP ของ
ประเทศเยอรมนีดังตารางท่ี 6 พบว่ามีระดับท่ีค่อนข้าง
สูงคือประมาณร้อยละ 10.6 หรือหากคิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายจ่ายของรัฐบาลทั้งหมดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 23.4  
ดังนั้นระบบบำาเหน็จบำานาญของประเทศเยอรมนีจึงมี
ความน่ากังวลด้านความยั่งยืน 

ตารางที่ 5 : ความครอบคลุมของระบบการออมภาคสมัครใจในปี พ.ศ. 2555 (ต่อ)

ร้อยละของประชากรในวัยทำางาน (15 - 64 years)

Mandatory / 
Quasi-mandatory

Voluntary

Occupational Personal Total

Spain n.a. 3.3 15.7 18.6

Sweden PPS: ~100 QMO: ~90 n.a. 36.0 36.0

Switzerland 72.6 n.a. .. ..

Turkey 1.4 0.5 6.9 ..

United Kingdom n.a. 30.0 11.1 43.3

United States n.a. 41.6 22.0 47.1

Source : OECD Global Pension Statistics
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Public expenditure on cash benefits for old-age and survivors

Level 
(%of GDP)

Change

Level 
(% of total 
government 
spending)

Level 
in net 
terms 
(%of 
GDP)

1990 1995 2000 2005 2011 1990 - 2011 1990 2011 2011

Australia 3.1 3.6 3.8 3.3 3.5 14.0% 8.5 9.7 3.4

Austria 11.4 12.3 12.2 12.4 13.2 16.3% 22.1 26.1 11.5

Belgium 9.1 9.3 8.9 9.0 10.2 11.7% 17.4 19.0 9.0

Canada 4.2 4.6 4.2 4.0 4.3 2.7% 8.7 10.5 4.1

Chile 6.7 7.3 3.7 3.2 3.2

Czech Republic 5.8 6.1 7.2 7.0 8.9 53.8% 20.5 8.9

Denmark 5.1 6.2 5.3 5.4 6.2 21.4% 9.2 10.8 4.6

Estonia 6.0 5.3 6.9 18.3 6.8

Finland 7.3 8.8 7.6 8.4 10.3 41.0% 15.1 18.7 8.5

France 10.6 12.0 11.8 12.4 13.8 29.5% 21.4 24.6 12.7

Germany 9.5 10.5 11.2 11.5 10.6 11.6% 23.4 10.2

Greece 9.9 9.7 10.8 11.8 14.5 46.3% 28.0 14.5

Hungary 7.6 8.5 10.0 19.9 10.0

Iceland 2.2 2.4 2.2 2.0 2.1 -3.9% 4.5 1.8

Ireland 4.8 4.3 3.1 3.4 5.3 8.5% 11.5 11.2 5.0

Israel 4.5 4.7 4.9 4.8 11.4 4.7

Italy 11.7 13.2 13.7 14.0 15.8 35.3% 22.2 31.9 13.8

Japan 4.8 6.1 7.3 8.5 10.2 112.1% 24.4 9.7

ตารางที่ 6 : ค่าใช้จ่ายรัฐสวัสดิการ (Public expenditure) ที่เกี่ยวข้องกับผู้เกษียณอายุ

 



53ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

Public expenditure on cash benefits for old-age and survivors

Level 
(%of GDP)

Change

Level 
(% of total 
government 
spending)

Level 
in net 
terms 
(%of 
GDP)

1990 1995 2000 2005 2011 1990 - 2011 1990 2011 2011

Korea 0.7 1.2 1.4 1.5 2.2 205.7% 3.7 7.4 2.2

Luxembourg 8.2 8.8 7.5 7.2 7.7 -5.3% 21.6 18.1 7.0

Mexico 0.4 0.7 0.8 1.2 1.8 308.5% 7.9 1.8

Netherlands 6.7 5.8 5.0 5.0 5.5 -18.8% 12.2 10.9 5.0

New Zealand 7.3 5.6 4.9 4.2 4.9 -33.6% 14.0 11.1 4.2

Norway 5.6 5.5 4.8 4.8 5.4 -3.7% 12.4 4.4

Poland 5.1 9.4 10.5 11.4 10.8 110.3% 24.9 9.8

Portugal 4.9 7.2 7.9 10.3 13.0 166.7% 26.4 12.2

Slovak Republic 6.3 6.3 6.2 7.0 17.9 7.0

Slovenia 10.5 9.9 11.4 22.8 11.4

Spain 7.9 9.0 8.6 8.1 10.5 32.4% 22.9 10.1

Sweden 7.6 8.2 7.2 7.6 7.4 -2.6% 14.3 5.7

Switzerland 5.5 6.5 6.5 6.6 6.6 19.3% 18.5 19.5 6.6

Turkey 2.4 2.7 4.9 5.9 7.5 219.4% 20.2 7.5

United Kingdom 4.8 5.3 5.3 5.5 5.6 17.0% 11.6 11.7 5.4

United States 5.8 6.0 5.6 5.7 6.7 15.3% 15.8 16.1 6.3

OECD 6.2 6.7 6.8 7.0 7.9 27.8% 17.5 7.3

ที่มา : OECD Pension statistics

ตารางที่ 6 : ค่าใช้จ่ายรัฐสวัสดิการ (Public expenditure) ที่เกี่ยวข้องกับผู้เกษียณอายุ (ต่อ)
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ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านบำานาญในภาคเอกชนของประเทศเยอรมนี
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนต่อ GDP

แนวทางในการปฏิรูประบบบำาเหน็จบำานาญของ
ประเทศเยอรมนจีงึเกดิขึน้ในป ีค.ศ. 1992 โดยการปฏริปู
จะเปน็ลกัษณะของการปรบัเปลีย่นวิธกีารในการคำานวณ
ระดับเงินบำานาญ ได้แก่ 

1. การปรับเพิ่มอายุเกษียณจาก 63 ปี เป็น 65 ปี
สำาหรับเพศชาย และจาก 60 ปี เป็น 65 ปี สำาหรับเพศ
หญิง (ต่อมาได้เพิ่มอายุเกษียณเป็น 67 ปี โดยจะค่อยๆ
เพิ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ถึง 2029 เฉพาะกับผู้ที่เกิดหลัง
ปี ค.ศ. 1964)

2. การเปลี่ยนสูตรการคำานวณที่ลดเงินบำานาญลง 
0.3% ต่อเดือน หากเกษียณอายุก่อนอายุที่กฎหมาย
กำาหนด และเงินบำานาญจะเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเดือน หาก
เกษียณช้ากว่าอายุที่กฎหมายกำาหนด 

3. ระดับเงินบำานาญจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของรายได้สุทธิหลังหักภาษี (Net wage) แทนการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้รวม (Gross wage)

ซึ่งแนวทางที่สามน้ีเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ลด
ภาระทางการคลังของระบบบำาเหนจ็บำานาญ เพราะหาก 
รัฐบาลต้องเพิ่มภาษีเพื่อมาสมทบรายจ่ายสวัสดิการ
บำานาญ จะเป็นการลดการเติบโตของรายได้สุทธิหลัง
หักภาษีไปด้วย

อย่างไรก็ตามภายหลังการควบรวมเยอรมนีตะวัน
ออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน ระบบบำาเหน็จบำานาญ 
ของเยอรมนตีะวนัตกถูกนำาไปใช้ครอบคลมุกบัประชากร
ของเยอรมนีตะวันออกด้วย เนื่องจากอัตราการว่างงาน

ของเยอรมนีตะวันออกมีสัดส่วนที่สูงเพราะโครงสร้าง
ตลาดแรงงานไม่เอื้ออำานวย จึงทำาให้ระบบบำาเหน็จ
บำานาญของประเทศเยอรมนีอยู่ในภาวะเสี่ยงด้านการ
คลังมากขึ้น

ดังน้ันจึงมีความพยายามในการปฏิรูประบบบำาเหน็จ 
บำานาญในการเพิ่มความสำาคัญของเสาหลักที่ 2 และ
เสาหลักที่ 3 ให้มากขึ้นในปี ค.ศ. 2001 ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุนผ่าน 1) มาตรการทางภาษีจากการลงทุนและ
การออม 2) การลดรายจ่ายของประชากรด้าน social 
security contribution หากประชาชนเลือกที่จะ 
ออมผ่านกองทุนในเสาหลักที่ 2 และ 3 มากยิ่งขึ้น และ 
3) การจา่ยเงนิสมทบโดยตรงใหก้บัผูอ้อมทีเ่ลอืกออมเพิม่
ขึ้นผ่านกองทุนในเสาหลักที่ 2 และ 3 

ปัจจุบันจึงทำาให้ ความครอบคลุมของกองทุนการ
ออมภาคสมัครใจมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นประมาณ
รอ้ยละ 60 ของประชากรทัง้ประเทศ อยา่งไรกต็ามความ
ท้าทายในขณะนี้ของระบบบำาเหน็จบำานาญในประเทศ 
เยอรมนีคือความครอบคลุมของ occupational pensions 
(ในรูปแบบ DB เป็นส่วนใหญ่) ที่ยังกระจุกตัวในกลุ่ม 
ลูกจ้างของบริษทัขนาดใหญเ่ท่านัน้ แต่บริษทัขนาดกลาง 
และขนาดเล็กยังไม่ค่อยมีการจัดตั้ง ส่วน Private  
pensions ก็ยังไม่เข้าถึงประชากรท่ีมีรายได้น้อยเท่าท่ีควร 

ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้าน 
บำานาญในภาคเอกชนของประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นเม่ือ 
เทียบกับสัดส่วนต่อ GDP (ตารางท่ี 7) แต่ถือว่ายังมี 
สัดส่วนท่ีน้อยกว่ามากเม่ือเทียบกับระบบบำาเหน็จบำานาญ 
ในเสาหลักที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 6 ก่อนหน้า
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Scheme 
type

Level (% of GDP) Change

1990 1995 2000 2005 2011 1990 - 2011

Australia
m 0.683 0.884 0.389 0.389

v 1.825 2.890 1.887 2.142

Austria v 0.428 0.388 0.517 0.536 0.670 56.6%

Belgium v 1.024 1.689 1.361 1.48 1.186 15.7%

Canada v 2.517 3.395 3.906 4.169 3.256 29.3%

Chile m 0.929 1.063 1.237 1.370

Czech Republic
m 0.000 0.000 0.226 0.209 0.506

v a 0.033 0.034 0.041 0.068

Denmark q/m 1.540 1.834 1.956 2.253 4.655 202.2%

Estonia

Finland v 0.092 0.363 0.265 0.243 0.251 173.6%

France
m 0.185 0.137 0.174 0.209 0.150 -18.7%

v 0.051 0.109 0.111 0.125 0.169 233.0%

Germany v 0.688 0.651 0.765 0.814 0.813 18.1%

Greece v 0.369 0.391 0.457 0.451 0.371 0.5%

Hungary

Iceland v 1.395 1.813 2.345 2.817 3.725 167.1%

Ireland v 0.877 1.039 0.849 0.868 0.839 -4.3%

Israel

Italy
m 1.040 1.318 0.928 1.021 1.105 6.3%

v 0.140 0.265 0.270 0.264 0.364 159.0%

Japan
m 0.161 0.259 0.508 0.447 0.630

v a a 2.894 2.195 2.749

ตารางที่ 7 : ผลประโยชน์รายได้หลังเกษียณอายุของ Private pension schemes
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Scheme 
type

Level (% of GDP) Change

1990 1995 2000 2005 2011 1990 - 2011

Korea
m 0.188 0.240 0.576 0.368 0.940 400.3%

v m 0.000 0.000 0.003 0.065

Luxembourg v a a a 0.596 0.560

Mexico

Netherlands
m 0.000 0.010 0.008 0.008 0.008

q 3.880 4.705 4.823 5.239 5.760 48.5%

New Zealand

Norway v 0.561 0.627 0.585 0.562 0.650 15.9%

Poland

Portugal v 0.309 0.325 0.378 0.588 0.603 95.0%

Slovak Republic v a 0.124 0.198 0.438 0.321

Slovenia

Spain

Sweden q/m 1.201 1.916 1.777 2.102 2.553 112.5%

Switzerland
m 2.335 3.338 4.214 4.738 4.978 113.3%

v 0.013 0.016 0.017 0.016 0.018

Turkey

United Kingdom v/m 4.369 5.274 6.461 5.221 5.271 20.6%

United States v 2.597 3.016 3.642 3.621 4.478 72.5%

OECD 1.038 1.201 1.426 1.399 1.601 54.2%

Note : For pension type, m = Mandatory, q = Quasi mandatory and v = Voluntary.  

ตารางที่ 7 : ผลประโยชน์รายได้หลังเกษียณอายุของ Private pension schemes (ต่อ)
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ประเทศเนเธอรแ์ลนด:์ การปฏรูิประบบบำาเหนจ็บำานาญ 
ที่มี Occupational DB fund เป็นหลัก

ระบบบำาเหน็จบำานาญในประเทศเนเธอร์แลนด์
ประกอบด้วย 3 เสาหลักเหมือนรูปแบบโดยทั่วไป ได้แก่ 
1) ภาครัฐประกันรายได้หลังเกษียณอายุขั้นตำ่าท่ีระดับ
ค่าแรงขั้นตำ่า 2) ระบบบำาเหน็จบำานาญจากนายจ้างซึ่ง
เปน็ระบบหลกัทีใ่หบ้ำานาญแกป่ระชาชนในประเทศ โดย
จะประกันรายได้หลังเกษียณอายุอยู่ที่ประมาณร้อยละ 
70 ของรายได้ก่อนเกษียณอายุ และ 3) ระบบการออม
ภาคสมัครใจ 

จุดเด่นของระบบบำาเหน็จบำานาญที่ประเทศ 
เนเธอร์แลนด์คือการมีเสาหลักที่ 2 เป็นระบบบำาเหน็จ
บำานาญหลักที่ประกันรายได้ให้กับประชากร โครงสร้าง

ของเสาหลักท่ี 2 นี้จะเป็นลักษณะของกองทุนประเภท 
DB funded plans ที่กำาหนดการคำานวณผลประโยชน์
ตายตัวและมีกองทุนชัดเจนเพื่อการลงทุน ลักษณะ
กองทุนบำาเหน็จบำานาญของนายจ้างนี้ส่วนใหญ่จะ 
อยู่ในลักษณะของ Industry-wide pension funds ที่
หลายบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัรว่มเปน็สมาชกิ 

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าของ
สินทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการออมเพื่อ
เกษียณอายุของประเทศมีจำานวนมากถึง 50,500 ยูโร
ต่อคน ในปี ค.ศ. 2015 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของ OECD พบว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ 
ที่มีการออมเพื่อเกษียณอายุสูงที่สุด รองลงมาคือ  
สวิตเซอร์แลนด์ที่ 45,811 ยูโรต่อคน และ ไอซ์แลนด์ 
ท่ี 41,433 ยูโรต่อคน นอกจากนี้ขนาดของกองทุน
บำาเหน็จบำานาญและสินทรัพย์ในบริษัทประกันชีวิต 
ของประเทศเนเธอร์แลนด์มีมูลค่าเมื่อเทียบกับ GDP  
อยู่ในอันดับสูงที่สุดของโลก ดังแสดงในตารางที่ 8  
ทีแ่สดงเฉพาะมูลคา่กองทนุบำาเหนจ็บำานาญของประเทศ
ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด 7 ลำาดับ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่า
กองทุนบำาเหน็จบำานาญในประเทศไทยที่มีสัดส่วนเพียง  
ร้อยละ 6.6 ต่อ GDP

สวัสดิการที่ได้รับจากกองทุนบำาเหน็จบำานาญของ
นายจ้างนี้ถือว่าครอบคลุมในทุกมิติท้ังๆ ท่ีเป็นระบบที่
จัดตั้งโดยนายจ้างตั้งแต่บำานาญให้แก่แม่หม้าย คู่ครอง 
บุตรหลานของผู้ประกันตน เป็นต้น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญของนายจ้างคือรัฐบาลไม่ได้
มกีฎหมายกำาหนดเกณฑ์ในการลงทนุในหลักทรัพยแ์ต่ละ
ประเภท (No quantitative restrictions) จะมีเพียง 
กฎที่ห้ามลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทตนเองเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์กองทุนเพียงเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้ผลตอบแทนและการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญในประเทศ

ตารางท่ี 8 : มูลค่ากองทุนบำาเหน็จบำานาญเทียบ 
  กับ GDP ของกลุ่มประเทศที่มีมูลค่า 
  สูงที่สุดต่อ GDP

Millions 
of USD

% of 
GDP

Netherlands 1,317,676 178.4

Iceland 25,204 149.2

Switzerland 804,000 124.7

Australia 1,454,923 117.7

United Kingdom 1,818,507 97.5

Canada 1,182,241 79.8

United States 14,299,033 79.7

Thailand 24,667 6.6

ที่มา : OECD Global Pension Statistics (2015)
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เนเธอรแ์ลนดม์ปีระสทิธภิาพ โดยผูจ้ดัการกองทนุจะต้อง
แสดงให้เห็นว่าไดป้ระเมนิแนวทางการลงทนุ อยา่งมเีหตุ
มีผล หรือที่เรียกว่า Prudent person principle แล้ว
ก่อนการตัดสินใจลงทุน 

ผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน (Real rate  
of returns) ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญในประเทศ
เนเธอร์แลนด์จึงมักจะมีค่าสูงที่สุดในบรรดาประเทศ 
ในกลุ่ม OECD ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 ที่แสดง 
ผลตอบแทนของกองทุนระหว่างเดือน ธันวาคม ค.ศ. 
2014 - 2015 

จากผลเชงิประจกัษ์นี ้จงึถอืเปน็บทเรยีนหนึง่ทีผู้่วาง
นโยบายควรศกึษาถึงกฎเกณฑ์ในการกำากับดูแลด้านการ
บริหารกองทุนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะ
กับประเทศไทยท่ีมีกฎเกณฑ์กำาหนดสัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละสินทรัพย์ท่ีอาจจำากัดความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามความท้าทายของระบบบำาเหน็จบำานาญ 
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ทีผู้่วางนโยบายจะต้องคดิตอ่ไป
ในอนาคตอยูท่ี ่1) แนวทางในการออกแบบระบบบำานาญ 
ท่ีเอื้อต่อการย้ายงาน (Labor mobility) มากกว่า 

แผนภาพที่ 4 ผลตอบแทนที่แท้จริง (Real investment returns) ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญระหว่างเดือน 
ธันวาคม ค.ศ. 2014 - 2015

ที่มา : OECD Global Pension Statistics
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กองทนุบำาเหน็จบำานาญระดบัอตุสาหกรรม (Collective 
industry pension schemes) ท่ีค่อนข้างจำากัดสิทธิ 
เมื่อลูกจ้างย้ายงาน 2) ความเสี่ยงด้านการเงินของ
นายจ้างในการประกันสวัสดิการด้านบำานาญต่างๆ แก่
ลูกจ้างที่มีการให้สวัสดิการค่อนข้างมากและประกัน 
รายได้ในระดับสูง และ 3) การให้ทางเลือกแก่ลูกจ้างที่ 
มากขึ้นสำาหรับการลงทุน เช่น การส่งเสริมให้เกิดการ
ออมผ่าน defined contribution plans เพราะใน 
ระบบปัจจุบันลูกจ้างมีทางเลือกน้อยในการกำาหนด
แผนการลงทุน

ประเทศสวีเดน: เรียนรู้กองทุนประเภท Notional 
Defined-contribution 

ความไม่ยั่งยืนของระบบ PAYG ในประเทศสวีเดน
ทำาให้รัฐบาลพยายามออกแบบรูปแบบของการประกัน
สวัสดิการหลังเกษียณอายุใหม่ โดยแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่
การสนับสนุนกองทุนเพ่ือการออมจากภาคการจ้างงาน 
เพยีงอยา่งเดยีว รฐับาลไดอ้อกแบบระบบบำาเหน็จบำานาญ 
ในเสาหลักที่ 1 เป็นระบบใหม่ที่เรียกว่า Notional  
defined-contribution (NDC) ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

รปูแบบของ NDC คอืระบบบำาเหนจ็บำานาญทีเ่ปรยีบ 
เสมือนเป็นระบบประเภท defined-contribution 
PAYG ซึ่งแตกต่างจาก PAYG แบบดั้งเดิมที่จะมีลักษณะ
ผลประโยชน์หลังเกษียณอายุแบบ defined-benefit 
กล่าวคือระบบ NDC จะกำาหนดอัตราเงินสะสมเข้าสู่
กองทุนที่ชัดเจน โดยเป็นอัตราส่วนต่อรายได้ในช่วงวัย
ทำางาน แต่เงินสะสมน้ีไม่ได้นำามารวมกันเป็นกองทุนที่
นำาไปลงทุนในตลาดทุน แต่เงินสะสมนี้จะเป็นตัวแทน 
หรือท่ีเรียกว่า “Notional” สำาหรับการนำาไปคำานวณ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุ 

ดังน้ันผลประโยชน์ที่ผู้เกษียณจะได้รับนั้นไม่ได้ 
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผลตอบแทนจาก 
การลงทุน แต่จะข้ึนอยู่กับการเติบโตของ “Notional” 

น้ีตลอดช่วงการทำางานของเขา ซ่ึงการเติบโตของ  
Notional ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้คือ 1) ผลิต
ภาพ (Productivity) ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน 2) การ
เติบโตของรายได้ตลอดช่วงอายุการทำางาน (Wage 
growth) และ 3) สัดส่วนประชากรวยัทำางานของรุ่นนัน้ๆ  
(Demographic) การคำานวณนีแ้ตกต่างจากการคำานวณ
ผลประโยชน์แบบ PAYG ดั้งเดิมที่ผลประโยชน์หลัง
เกษียณอายุมักขึ้นอยู่กับจำานวนปีที่ทำางาน และรายได้
ในช่วงปีสุดท้ายเท่านั้น

ถึงแม้การจ่ายเงินบำานาญให้แก่ผู้เกษียณอายุนั้น
จะจ่ายจากรายได้ที่ได้รับจากเงินสะสมของประชาชน
ที่ทำางานอยู่ในขณะนั้นเหมือนกับระบบ PAYG ทั่วไป 
แต่การคำานวณเงินบำานาญท่ีผู้เกษียณอายุได้รับจะ
เปล่ียนแปลงไปตามความสามารถของผู้เกษียณอายุ
รุ่นนั้นๆ ว่าในอดีตได้เคยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่อประเทศชาติอย่างไร นอกจากนี้ผลประโยชน์ของ 
NDC ที่เป็นในรูปแบบของบำานาญ ยังมีการคำานวณที่
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของอายุขัยเฉลี่ย
ของประชากรที่เกษียณอายุในแต่ละรุ่นอีกด้วย ดังนั้น
จึงถือได้ว่าระบบ NDC นี้มีความยุติธรรมต่อประชากร
ในแต่ละรุ่น และสร้างให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังต่อ
ประเทศชาติ 

ข้อดีของ PAYG ในมุมของ Inter-generational 
risk sharing และ Redistribution of wealth ระหว่าง
ประชากรทีม่รีะดบัรายไดต้า่งกนั กย็งัคงดำารงอยูใ่นระบบ 
NDC แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของระบบ NDC คือตัวแปร
ต่างๆ ที่นำามาคำานวณเงินบำานาญ เช่น การ Indexation 
หรือการคำานวณ Annuity อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ซึ่งถือเป็นความ 
เสี่ยงด้านการเมือง (Political risk) 

การปรับรูปแบบระบบบำาเหน็จบำานาญเสาหลักที่ 
1 จาก PAYG มาเป็น NDC ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่มี
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ความน่าสนใจอย่างมาก ซึ่งควรได้รับการศึกษาอย่าง
ละเอียดในบริบทต่างๆ ว่าจะนำามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

ประเทศชลิ:ี พฒันาการระบบบำาเหนจ็บำานาญรปูแบบ 
Defined-contribution

การปฏิรูประบบบำาเหน็จบำานาญจากรูปแบบ DB  
มาเป็น DC ที่เกิดขึ้นในประเทศท่ีกำาลังพัฒนาและ 
จัดเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging countries) มักยึด 
รูปแบบของประเทศชิลีเป็นต้นแบบ ประเทศชิลีเริ่มต้น
ด้วยการปฏิรปูกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้จงึคอ่ยพฒันา
ปรับปรุงมุ่งสู่ความยั่งยืนทางการเงินและประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทุนเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและ
สังคมสูงวัย

ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 ประเทศชิลีได้มีการปฏิรูประบบ
บำาเหน็จบำานาญของประเทศโดยนำาแนวทางเสาหลัก
ที่ 2 ของโครงสร้างระบบบำาเหน็จบำานาญมาทดแทน
ระบบบำาเหน็จบำานาญแบบ PAYG (pay as you go) 
ที่เป็นระบบบำาเหน็จบำานาญแบบเดิม ให้เป็นการออม
ภาคบังคับจากลูกจ้างและนายจ้าง ผ่านการออมสะสม/
สมทบจากเงินรายได้ของประชากรวัยแรงงานในแต่ละ
เดือน และจัดให้มีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทจัดการ
การลงทุนเพื่อให้ต้นทุนในการบริหารมีประสิทธิภาพ 
โดยภาครฐัฯ มหีนา้ทีเ่พยีงกำากบัดแูลผา่นหนว่ยงานทีจ่ดั
ตัง้ข้ึนมาเฉพาะ (Superintendencia) ความทา้ทายของ
ระบบบำาเหน็จบำานาญของประเทศชิลีท่ีมีการกล่าวถึงมี
อยู่ 3 ด้านหลักดังนี้

1. ความครอบคลุมประชากรของระบบการออม
เพื่อเกษียณอายุภาคบังคับ 

ข้อจำากัดของระบบบำาเหน็จบำานาญแบบ DC ภาค
บังคับของประเทศชิลีคือ ระบบดังกล่าวมักจำากัดอยู่
ที่แรงงานในระบบเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นจากผลสำารวจ
พบว่าการทำางานในระบบของประชากรในประเทศชิลี

คิดเป็นเพียงร้อยละ 50 ของเวลาการทำางานทั้งหมด 
สาเหตุหนึ่งเกิดจากการทำาธุรกิจส่วนตัว (สำาหรับเพศ
ชาย) และการออกจากงานมาดูแลครอบครัว (สำาหรับ 
เพศหญิง) ส่งผลให้เงินออมพร้อมผลประโยชน์จาก 
กองทุนบำาเหนจ็บำานาญอาจไมเ่พียงพอสำาหรับประชากร
ทุกกลุ่ม สำาหรับประเทศชิลีระบบบำาเหน็จบำานาญภาค
บงัคบัสามารถครอบคลุมคนทำางานในระบบได้ประมาณ
ร้อยละ 60 - 70 ในขณะที่สัดส่วนการครอบคลุมคน
ทำางานอิสระอยู่ที่ตำ่ากว่าร้อยละ 10

2. ต้นทุนในการบริหารจัดการกองทุน 
ถึงแม้ประเทศชิลีจะมีระบบให้ภาคเอกชนแข่งขัน 

กนัในการบริหารจัดการการลงทุนในแต่ละกองทุนบำาเหน็จ 
บำานาญภาคบังคับที่มีอยู่เพ่ือลดต้นทุนในการบริหาร 
จัดการ แต่ต้นทุนยังถือว่าอยู่ในระดับท่ีสามารถลดลง
ได้อีก ปัญหาหลักได้แก่ความไม่สนใจและไม่เข้าใจของ
สมาชกิท่ีทำาใหส้มาชกิไมใ่ห้ความสนใจตดิตามเรือ่งต้นทุน
ในการบริหารจัดการการลงทุน อีกทั้งจำานวนของบริษัท
รับจัดการการลงทุนที่ถึงแม้จะเพ่ิมขึ้นแต่ยังคงมีจำานวน
น้อยเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ท่ีอยู่ในละตินอเมริกา
เหมอืนกนั ยิง่ไปกว่านัน้การแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้กลบัสง่ผลให้
ตน้ทนุดา้นการตลาดของบรษิทัจดัการกองทนุสงูขึน้ดว้ย

3. การสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
ประเด็นนี้ถือเป็นความท้าทายสำาคัญซึ่งเกี่ยวข้อง

กับกฎเกณฑ์การลงทุน ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
การลงทุน และที่สำาคัญคือความรู้ความเข้าใจด้านความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของสมาชิกเอง ในปี ค.ศ. 2002 
ภาครัฐฯ ได้มีการแนะนำา 5 ประเภทกองทุนที่มีความ
แตกต่างกันในระดับของการลงทุนในหุ้นสามัญจาก 
ระดับสูงสุดที่ลงทุนในหุ้นสามัญได้ร้อยละ 5 ไปจนถึง 
ร้อยละ 80 และให้ผู้ออมสามารถเลือกกองทุนได้ 
ภายใต้ข้อกำาหนดของทางการ เช่น ผู้ออมอายุตำ่ากว่า  
35 ปี มีการกำาหนดแผนหลัก ได้แก่ กองทุนที่ลงทุนใน
หุ้นสูงสุด 60% หรือสมาชิกมีสิทธิเลือกในกองทุนอื่นได้ 
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ในอีก 4 กองทุนที่เหลือ ในขณะที่ ผู้ออมอายุ 55 ขึ้นไป  
แผนหลักจะเป็นกองทุนที่ระดับลงทุนในหุ้นสามัญ 
สูงสุดไม่เกิน 20% หรือเลือกลงทุนในกองทุนอื่นได้ 
แต่ต้องไม่ใช่กองทุนท่ีมีระดับลงทุนในหุ้นสามัญสูงถึง  
80% ซึ่งถือเป็นการกำาหนดกฎเกณฑ์ทางอ้อมให้เกิด 
แผนการลงทุนตามอายุของสมาชิก

อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2006 รัฐบาลได้ตัดสินใจ
ปฏิรูประบบบำาเหน็จบำานาญ และออกเป็นกฎหมายใน 
ปี ค.ศ. 2008 โดยมีเป้าประสงค์หลัก 3 ด้าน คือ เพิ่ม
สัดส่วนการครอบคลุมของระบบ พร้อมกับบูรณาการ
ระบบบำาเหน็จบำานาญพื้นฐานที่สร้างความเพียงพอ 
ให้แก่ผู้ที่ไม่มีความสามารถในการออมเข้าไว้ด้วยกัน  
เพิ่มการออมภาคสมัครใจโดยการใช้มาตรการจูงใจทาง
ภาษี รวมทั้งปรับปรุงให้เกิดการแข่งขันของภาคธุรกิจใน
การบริหารจัดการการลงทนุมากขึน้ โดยการลดอปุสรรค 
ของการเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาด และปรับลด 
กฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเน้นเรื่อง 
ธรรมาภิบาลของผู้จัดการลงทุนเป็นต้น

ประเทศนิวซีแลนด์: การสร้างสมดุลระหว่างระบบ
บำาเหนจ็บำานาญแบบพืน้ฐาน กบัระบบบำาเหนจ็บำานาญ 
แบบสมัครใจ

ความท้าทายของระบบบำาเหน็จบำานาญของประเทศ 
นิวซีแลนด์มาจากโครงสร้างของระบบพ้ืนฐานที่มีการ
ให้ผลประโยชน์แก่ผู้สูงวัยในอัตราเดียวกัน (Universal  
flat-rate) ร่วมกับการออมเพื่อการเกษียณอายุแบบ
สมัครใจที่มีมาในระยะเวลาหนึ่ง ถึงแม้จะมีการปรับ
เปล่ียนอยู่บ้างแต่ยังคงมีความท้าทายด้านภาระทาง 
การคลัง และความเหมาะสมต่อประชากรในแต่ละกลุ่ม
รายได้ 

ประเทศนิวซีแลนด์มีกองทุน New Zealand  
Superannuation (NZS) ซึ่งเป็นระบบบำาเหน็จบำานาญ
หลักของประเทศ โดยเป็นกองทุนที่ได้แหล่งเงินทุน 

มาจากรายได้ภาษีของภาครัฐฯ มีการจ่ายผลประโยชน์
แบบไม่มีการทดสอบระดับรายได้ สินทรัพย์ หรือการ
ทดสอบการมีงานทำาของผู้ได้รับผลประโยชน์ ดังนั้นจึง
สง่ผลใหท้กุคนทีอ่าย ุ65 ปขีึน้ไปมสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์
จากภาครัฐในแต่ละเดือน โดยผลประโยชน์ที่จ่ายใน 
แต่ละปีจะมีการปรับตามระดับดัชนีค่าครองชีพที่อ้างอิง 
NZS จึงเป็นภาระงบประมาณของรัฐสูงถึงประมาณ 
ร้อยละ 4.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ในปี 
ค.ศ. 2011)

เป้าประสงค์ของกองทุน NZS นี้มีเพ่ือสร้างความ
เทา่เทยีมใหก้บัประชากรทกุราย และสรา้งความแนน่อน 
ของรายได้หลังเกษียณอายุ ส่งผลให้ประชาชนรับรู้
แน่นอนว่าจะต้องออมเพ่ิมหรือไม่ในสัดส่วนเท่าใด 
อย่างไรก็ตามรายได้หลังเกษียณจาก NZS ไม่ได้รับรอง
ว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยง (รายได้น้อย ไม่มีครอบครัว) จะ
มีความเพียงพอในขณะที่ประชาชนกลุ่มอื่นอาจเป็นการ
ให้สิทธิประโยชน์ที่เกินความจำาเป็น

ดังนั้นในปี ค.ศ. 2007 ประเทศนิวซีแลนด์จึงได้นำา
แนวคิด เสาหลักที่ 3 ได้แก่ การออมเพื่อเกษียณอายุ 
ภาคสมัครใจมาพัฒนาให้เกิดขึ้นที่เรียกว่า KiwiSaver 
โดยภาครัฐฯ ออกแบบให้ KiwiSaver เป็นกองทุนภาค
บังคับแต่ให้สิทธิในการเลือกออก (opt-out system) 
ภายใน 8 สัปดาห์หลังจากเป็นสมาชิก เพื่อเป็นการเพิ่ม
สดัสว่นของคนทีเ่ขา้รว่มใน KiwiSaver นอกจากนีภ้าครฐั
กำาหนดใหส้มาชกิมอีตัราการสะสมจากรายได้ท่ีร้อยละ 4 
และเลือกปรับขึ้นได้จนถึงร้อยละ 8 โดยให้สิทธินายจ้าง
เลือกสมทบหรือไม่ก็ได้ ผ่านการกำาหนดมาตรการจูงใจ
ที่นายจ้างสามารถนำาส่วนการออมทั้งสะสมและสมทบ
ไปลดหย่อนทางภาษีได้ 

นอกเหนอืจากแรงจงูใจด้านภาษีแลว้ ภาครฐัฯ ยงัม ี
การสนับสนุนที่สำาคัญอ่ืน ได้แก่ 1) สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารจัดการอื่นที่ไม่ใช่ค่าบริหารจัดการลงทุน 
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เช่น รัฐรับเป็นนายทะเบียนให้ เป็นต้น 2) สมทบเงิน
ออมขัน้ตน้ 1,000 เหรยีญนวิซแีลนด ์สำาหรบัสมาชกิใหม่

ตอ่มาภาครฐัฯ ไดเ้พิม่เตมิการสนบัสนนุ KiwiSaver 
ในอีก 2 เรือ่งทีส่ำาคญั คอื 1) การใหเ้ครดติภาษ ีแกผู่อ้อม 
โดยสมัครใจในอัตรา 1 ต่อ 1 สูงสุดถึงอาทิตย์ละ 20 
เหรียญ 2) สำาหรับนายจ้างที่สมทบร้อยละ 4 ของเงิน
เดือนให้ลูกจ้าง 4 ปีขึ้นไป จะได้รับเครดิตภาษีสูงสุด 20 
เหรียญต่อสัปดาห์ ต่อรายของลูกจ้างเช่นกัน

ด้วยมาตรการที่เพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจให้เกิดการออมใน 
KiwiSaver จึงเป็นการท้าทายท้ังต่อความเชื่อเดิมที่ว่า 
การออมเพือ่เกษียณอายใุนระดบัทีส่งูกวา่สทิธปิระโยชน์
พ้ืนฐานที่ได้จากรัฐควรเป็นความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลเอง และมีความท้าทายต่อภาระด้านงบประมาณ
ที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ดังนั้นความท้าทายหลักของประเทศนิวซีแลนด์ 
จึงได้แก่การสร้างสมดุลระหว่าง 2 ระบบที่รองรับความ
เพียงพอของรายได้หลังเกษียณอายุของประชาชนผ่าน
ระบบของ NZS และ KiwiSaver ซึ่งข้อถกเถียงสำาคัญ 
ได้แก่ การสนับสนุน KiwiSaver ของภาครัฐฯ ที่สร้าง
ภาระงบประมาณของรัฐนั้นอาจไม่ได้บรรลุเป้าประสงค์

ของความมั่นคงหลังเกษียณให้แก่ประชากรกลุ่มเส่ียง
ได้ตรงเป้าหมาย แต่ไปกระตุ้นการออมทางเลือกให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มท่ีดูแลตนเองได้อยู่แล้ว และอาจส่งผลให้
ประชากรปรับเปลี่ยนรูปแบบการออม (จากการออมใน
กองทุนอื่นสู่ KiwiSaver) เพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งไม่
ได้ทำาให้ภาพรวมของการออมมีอัตราที่สูงขึ้น นอกจากนี้ 
KiwiSaver ยังไม่มีการบังคับให้นำาเงินออมพร้อม 
ผลประโยชนไ์ปเปน็เงนิออมเพือ่ใชห้ลงัเกษยีณอาย ุจงึเกดิ 
ความสุม่เสีย่งทีผู่เ้กษยีณอายจุะใชห้มดกอ่นความจำาเป็น
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาประเทศนิวซีแลนด์จึงมีการปฏิรูประบบ
บำาเหน็จบำานาญเพ่ิมเติม โดยในปี ค.ศ. 2010 ได้ให้ 
ความสำาคัญกับภาระงบประมาณในอนาคตของ NZS 
มากขึ้น เช่น ทบทวนให้มีนโยบายจัดทำาการทดสอบ
ด้านรายได้ ปรับเปลี่ยนการกำาหนดสิทธิประโยชน์  
และขยายอายุของผู้ได้รับผลประโยชน์ให้สูงข้ึน โดย 
ปัจจุบันการปฏิรูปยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีนโยบาย 
ที่ชัดเจน

ซึ่งความไม่แน่นอนของการปฏิรูประบบ NZS ย่อม
สง่ผลตอ่ระบบการออมของ KiwiSaver และ การออมใน
รปูแบบอืน่ด้วย เนือ่งจากความไมแ่นน่อนของรายไดห้ลงั

ดังน้ันความท้าทายหลักของประเทศนิวซีแลนด์ 
จึงได้แก่การสร้างสมดุลระหว่าง 2 ระบบที่
รองรับความเพียงพอของรายไดห้ลังเกษยีณ

อายุของประชาชน
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เกษยีณภาคบงัคับ ยอ่มสง่ผลตอ่ความไมแ่น่นอนของการ
สร้างความรับรู้ถึงการออมแบบสมัครใจว่าต้องออมเพิ่ม
เท่าใดถึงจะเพียงพอ รวมท้ังมาตรการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการออมแบบสมัครใจ

หัวข้อที่ 4 ความท้าทายของระบบบำาเหน็จบำานาญใน
อนาคต 

ปัญหาความไม่ยั่งยืนของระบบบำาเหน็จบำานาญ
ที่ให้ผลประโยชน์ในรูปแบบ Defined-benefit ทำาให้
ภาครฐัและเอกชนในหลายประเทศพยายามปรบัเปลีย่น
รูปแบบการให้สวัสดิการมาสู่การจัดตั้งกองทุนแบบ  
defined-contribution ทีม่กีารสะสมเงินทัง้นายจา้งและ
ลูกจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาความยั่งยืนทางการเงิน แนวทาง
ในการวิเคราะห์ว่าการปฏิรูประบบบำาเหน็จบำานาญนั้น
จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ธนาคารโลกได้เสนอมิติท่ีต้อง
คำานึงถึงทั้งหมด 7 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความครอบคลุม (Coverage) : ความ
ครอบคลุมของระบบบำานาญ วัดได้จากสัดส่วนของ
ประชากรที่เข้าถึงระบบบำาเหน็จบำานาญ ในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีมีระดับรายได้ตำ่า 
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงระบบบำาเหน็จบำานาญจะ 
ค่อนข้างตำ่า เช่น ในประเทศเม็กซิโกสัดส่วนของคน 
วยัทำางานท่ีเขา้ถงึระบบบำาเหนจ็บำานาญมีค่าตำา่กวา่ 40% 
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบำาเหน็จบำานาญส่วนใหญ่ คือ 
บุคคลที่ทำางานในองค์กรที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ (Informal sectors) หรือคนที่ตกงาน 

2. ความเพียงพอ (Adequacy) : ความเพียงพอ
ของเงินได้จากบำานาญนี้สามารถวัดได้ในรูปของรายได้
หลงัเกษียณเทยีบกบัรายไดก้อ่นเกษยีณ (Replacement  
ratio) และการจัดสรรเงินสมทบ (Contribution)  
จากสมาชิกที่ยังทำางานอยู่ไปยังสมาชิกที่เกษียณแล้ว  
(Redistribution) หรือทั้งสองแบบ ทั้งนี้สำาหรับระบบ

บำาเหน็จบำานาญที่จัดต้ังขึ้นเป็นกองทุน ผลประโยชน์ 
ดังกล่าวจะขึ้นกับปัจจัยที่สำาคัญ 2 ประการ คือ อัตรา 
การส่งเงินเข้ากองทุนของสมาชิกและนายจ้าง และ 
ผลตอบแทนจากการนำาเงินไปลงทุน

3. ความยั่งยืน (Sustainability) : หมายถึง  
ความยัง่ยนืทางการเงนิในระยะยาวของระบบบำานาญ สิง่
ที่รัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญ คือ ภาระ
ท่ีระบบบำาเหน็จบำานาญมีต่องบประมาณแผ่นดินใน
อนาคต หลายๆ ประเทศได้หันมาเน้นให้ประชาชนของ
ตนมีส่วนรับผิดชอบในการออมเพ่ือการเกษียณของตน
มากขึน้ เชน่ ปรับใชรู้ปแบบ DC เพ่ือทดแทนรูปแบบ DB 
มากขึ้น กำาหนดให้มีการออมภาคบังคับ และลดการรับ
ประกันผลประโยชน์หรือการประกันรายได้หลังเกษียณ
โดยภาครัฐ เป็นต้น

4. สิ่งจูงใจในการทำางาน (Work incentives) : 
คือ การกระตุ้นให้มีอายุการทำางานนานขึ้น ซ่ึงสามารถ
ดำาเนินการได้ 3 รูปแบบ 

1. การขยายอายุเกษียณ 
2. การปรับเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินเพ่ือจูงใจ

ให้ทำางานหลังจากเกษียณ (เช่น การให้โบนัสแก่คน
เกษียณที่ทำางานต่อหรือเลื่อนอายุการรับบำานาญจาก
กองทุนบำานาญในฝร่ังเศสและสเปน การลดอัตราเงิน
สะสมสำาหรับผู้เกษียณท่ีทำางานต่อในสวีเดน และการ
ปรับเงื่อนไขของผลประโยชน์จากกองทุนบำานาญเม่ือ
เกษียณ ตัวอย่างเช่น การลดผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากเกษียณถ้าเกษียณก่อนอายุที่กำาหนดในเดนมาร์ก 
อิตาลี โปแลนด์ และโปรตุเกส เป็นต้น)

3. การลดหรือการไม่ให้มีการเกษียณก่อนกำาหนด

5. ประสิทธิภาพของการบริหาร (Administration  
efficiency) : หมายถึง การบริหารงานของกองทุน 
บำาเหน็จบำานาญให้ มีต้นทุนในการบริหารกองทุน
บำานาญที่ เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนเหล่านี้จะถูก 
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ส่งต่อ (pass on) ไปยังสมาชิก ในรูปค่าธรรมเนียมท่ี 
เรียกเก็บกับสมาชิก

6. การกระจายการลงทุน/ความปลอดภัย  
(Diversification/Security) : เพื่อกระจายเงินออม
และทำาให้เงินออมมีความปลอดภัย วัดได้ 4 รูปแบบ 

1. การเพิ่มทางเลือกในการลงทุน (Investment 
options) ในแผนบำานาญแบบสมคัรใจใหแ้กส่มาชกิหรอื
เพิม่ใหม้กีารแขง่ขนัระหวา่งกองทุนมากข้ึน เช่น แคนาดา 
สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ สหราชอาณาจักร เป็นต้น

2. กฎระเบียบท่ีให้สมาชิกมีทางเลือกมากขึ้นใน
แผนบำานาญตลอดช่วงอายุที่ออมเงินในกองทุน เช่น 
แคนาดา เอสโตเนีย ฮังการี อิสราเอล เม็กซิโก และ
โปแลนด์ ใช้นโยบายนี้โดยสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้าย
เงินออมโดยอัตโนมัติมายังการลงทุนที่เสี่ยงน้อยลงเมื่อ
ใกล้เกษียณ เป็นต้น

3. ผ่อนคลายข้อจำากัดของทางเลือกในการลงทุน 
(Investment options) ให้เพิม่การกระจายสนิทรพัยใ์น
พอร์ตมากขึ้น เช่น ชิลี ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และ
ตุรกี เป็นต้น

4. การปรับปรุงระดับความสามารถของกองทุน
ในการชำาระผลประโยชน์หรือภาระผูกพันท่ีมีต่อสมาชิก 
(Solvency rate) ของกองทนุ เชน่ แคนาดา ชิล ีเอสโตเนีย 
และ ไอร์แลนด ์มกีฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดมากข้ึนในการลงทนุ 
สินทรัพย์เสี่ยงเพ่ือปกป้องคุ้มครองเงินในกองทุน ส่วน
ฟนิแลนดแ์ละเนเธอรแ์ลนดผ์อ่นคลายกฎ Solvency rate 
เพื่อให้กองทุนมีระยะเวลาในการฟื้นตัวมากขึ้น เป็นต้น

7. และอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญ

ดังนั้นจากมิติที่กล่าวไว้ ปัจจัยสำาคัญที่จะต้อง
พิจารณา สำาหรับการปฏิรูประบบบำาเหน็จบำานาญจาก 
Defined-benefit มาสู่ Defined-contribution plan 
คอืระดบัของอัตราสมทบตอ่รายได ้วา่มสีดัสว่นท่ีสามารถ
สร้างมูลค่าสินทรัพย์สำาหรับการเกษียณอายุได้อย่าง 

เพียงพอหรือไม่ เพราะหากอัตราสมทบมีระดับที่ตำ่า  
จะส่งผลให้การลงทุนมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้าง 
ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ทีส่งูมากไปด้วย อตัราผลตอบแทน
คาดหวังที่สูงย่อมมาจากหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

ดังนั้นประเด็นที่ต้องมุ่งพิจารณาคือ ณ ระดับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป (ระดับ 
ผลตอบแทนเฉลีย่จากหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งเหมาะสม 
เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว หรือหุ้นพ้ืนฐานมั่นคง 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 - 5 ต่อปี) ผู้ออม
จะต้องออมในสัดส่วนเท่าใดของรายได้ ถึงจะสามารถมี
สนิทรพัยท์ีม่ากกวา่หรอืเทา่กบัมลูค่าสนิทรัพยข์ัน้ตำา่พงึมี 
ณ วันเกษียณอายุ (Minimum Lump sum) ด้วยความ
น่าจะเป็นเกินกว่าร้อยละ 95 ได้

จากงานวิจัยของ พรอนงค์ บุษราตระกูล และคณะ 
(2559) พบว่าระดับมูลค่าสินทรัพย์ขั้นตำ่าพึงมี ณ วัน
เกษียณอายุ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพ 
อายุปัจจุบัน เพศ และลักษณะการดำารงชีวิต ซึ่งสรุปได้ 
ดังตารางที่ 9 มูลค่าสินทรัพย์ขั้นตำ่า ณ วันเกษียณอายุ 
สูงข้ึนตามปีที่เกษียณอายุเพราะเหตุผลหลักด้านอัตรา 
เงินเฟ้อ ส่วนเพศหญิงต้องการสินทรัพย์สูงกว่าเพศชาย 
เพราะอตัราการตายทีน่้อยกว่า สำาหรบัอาชพีนั้น จะเปน็ 
ตวักำาหนดมาตรฐานการดำารงชวีติทีย่อมรบัได ้และคุ้นชิน

การที่จะต้องออมด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
มีความน่าจะเป็นมากกว่าร้อยละ 95 ที่มูลค่าสินทรัพย์
จากกองทุนเพ่ือเกษียณอายุจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสิน
ทรัพย์ขั้นตำ่าพึงมี ณ วันเกษียณอายุน้ี อัตราการสมทบ
รวมท้ังจากนายจ้างและลูกจ้าง จะต้องมีค่าประมาณ 
ร้อยละ 10 - 15 ของเงินเดือนโดยเฉลี่ย 

ซ่ึงอัตราการออมนี้ไม่ได้เป็นค่าที่สูงมากจนเกินไป
เพราะหากพิจารณาตารางที่ 10 จะเห็นว่าอัตราการ
สมทบส่วนใหญ่ของประเทศในกลุ่ม OECD จะมีค่าเฉลี่ย 
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ตารางที่ 9 : ระดับเงินก้อนขั้นตำ่าพึงมี ณ วันเกษียณอายุ

เกษียณอายุในปี ระดับฐานราก
ประกอบอาชีพแรงงาน

ในโรงงาน
ข้าราชการและอาชีพ

เชี่ยวชาญ

ระดับค่าใช้จ่าย 
(เมื่อคิด ณ ราคาปัจจุบัน)

ประมาณ 5,000 บาท
ต่อเดือน

ประมาณ 8,000 บาท
ต่อเดือน

ประมาณ 16,000 บาท
ต่อเดือน

พ.ศ. 2573 1,262,996.50 2,222,124.00 4,983,608.00

พ.ศ. 2583 1,700,913.17 2,992,597.35 6,711,566.09 

พ.ศ. 2593 2,280,764.66 4,012,791.71 8,999,579.17 

ที่มา : จากการคำานวณของทีมวิจัย

(percent of gross earnings)

1994 1999 2004 2009 2012
Employee 

2012
Employer 

2012

Australia Private pension contributions only

Austria 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 10.3 12.6

Belgium 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 7.5 8.9

Canada 5.2 7.0 9.9 9.9 9.9 5.0 5.0

Chile 29.8 29.8 29.8 28.8 1.0

Czech Republic 26.9 26.0 28.0 28.0 28.0 6.5 21.5

Denmark Private pension contributions only

Estonia 35.0 22.0 22.0 2.0 20.0

Finland 18.6 21.5 21.4 21.6 22.8 5.2 17.7

France 21.5 16.7 16.7 16.7 16.7 6.8 9.9

ตารางที่ 10 : อัตราการสมทบเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอายุ
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(percent of gross earnings)

1994 1999 2004 2009 2012
Employee 

2012
Employer 

2012

Germany 19.2 19.7 19.5 19.9 19.6 9.8 9.8

Greece 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 6.7 13.3

Hungary 30.5 30.0 26.5 33.5 34.0 10.0 24.0

Iceland No separate pension contribution

Ireland No separate pension contribution

Israel 6.1 6.9 6.9 3.9 3.1

Italy 28.3 32.7 32.7 32.7 33.0 9.2 23.8

Japan 16.5 17.4 13.9 15.7 16.8 8.4 8.4

Korea 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 4.5 4.5

Luxembourg 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 8.0 8.0

Mexico Private pension contributions only

Netherlands 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0

New Zealand No contributions

Norway No separate pension contribution

Poland 19.5 19.5 19.5 19.5 9.8 9.8

Portugal No separate pension contribution

Slovak Republic 28.5 27.5 26.0 18.0 18.0 4.0 14.0

Slovenia 24.4 24.4 24.4 15.5 8.9

Spain 29.3 28.3 28.3 28.3 28.3 4.7 23.6

Sweden 19.1 15.1 18.9 18.9 18.4 7.0 11.4

ตารางที่ 10 : อัตราการสมทบเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอายุ (ต่อ)
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ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้ (รวมทั้งลูกจ้างและ
นายจ้าง) โดยประเทศฮังการี มีอัตราการสมทบสูงถึง
ร้อยละ 34

นอกจากนี้การยืดระยะเวลาท่ีสมาชิกส่งเงินสะสม
เข้ากองทุนก็มีส่วนช่วยส่งเสริมความเพียงพอของเงิน
กองทุน ทำาให้หลายประเทศกำาลังพิจารณาขยายอายุ
เกษียณเป็น 67 ปี หรือมากกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะสังคมผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน ประเทศที่กำาหนดอายุ
เกษียณมากกว่า 60 ปี ได้แก่ สิงคโปร์ (65 ปี) ญี่ปุ่น (ชาย 
64 ปี หญิง 62 ปี) สหรัฐอเมริกา (ชาย 66 ปี หญิง 65 
ปี) นิวซีแลนด์ (65 ปี) ออสเตรเลีย (ชาย 65 ปี หญิง 64 
ปี) อิตาลี (66 ปี) สหราชอาณาจักร (ชาย 66 ปี หญิง 60 
ปี) เยอรมนี (65 ปี) สวีเดน (65 ปี) สวิตเซอร์แลนด์ (ชาย 
65 ปี หญิง 64 ปี) และฝรั่งเศส (62 ปี)

แตเ่มือ่กลบัมามองสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในประเทศ 
ไทยพบว่าอัตราการออมของภาคเอกชนผ่านกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพมีสัดส่วนประมาณเพียงร้อยละ 6  
ส่วนข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการมีสัดส่วนการสมทบรวมเท่ากับร้อยละ 8 
เท่านั้น ดังนั้นหากพิจารณาโครงสร้างระบบบำาเหน็จ
บำานาญของประเทศไทยท้ังระบบตามแผนภาพที่ 5  
จะพบว่า ประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่พึ่งพิงรายได้หลัง
เกษยีณอายดุว้ยกองทนุประเภท defined-contribution 
เป็นสำาคญั ถงึแมป้ระเทศไทยจะมรีะบบบำาเหนจ็บำานาญ
เสาหลักที่ 1 (จากเบี้ยยังชีพชราภาพ) แต่ระดับของ 
รายได้ที่ได้รับหลังเกษียณอายุนั้นอยู่ในระดับที่ตำ่าไม่
สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ (ยกเว้นข้าราชการท่ีมีระบบ
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ)

เมื่อเพิ่มระบบบำาเหน็จบำานาญเสาหลักที่ 2 อย่าง
เช่นกองทุนประกันสังคม (ซ่ึงเป็นกองทุนประเภท  
Defined-benefit) ก็พบว่าผลประโยชน์บำานาญ 
ชราภาพยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก (ต้ังแต่เดือน
ละ 960 - 7,500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาสมทบ 

ตารางที่ 10 : อัตราการสมทบเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอายุ (ต่อ)

(percent of gross earnings)

1994 1999 2004 2009 2012
Employee 

2012
Employer 

2012

Switzerland 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 4.9 4.9

Turkey 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 9.0 11.0

United Kingdom No separate pension contribution

United States 12.4 12.4 12.4 12.4 10.4 4.2 6.2

OECD34 19.2 19.3 20.0 19.6 19.6 8.4 11.2

Source : OECD (2013)



68 ครบรอบ 20 ปี กบข.

และเงินเดือนก่อนเกษียณอายุ) ส่วนที่เหลือที่ เป็น 
กองทุนสำารองเลีย้งชพีกม็รีะดบัอัตราสมทบท่ีคอ่นข้างตำา่  
การจะให้ประชาชนพิจารณาเพิ่มระดับการออมเพื่อ
เกษียณด้วยตนเองผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ภาคสมัครใจ โดยให้แรงจูงใจทางภาษีนั้นก็ไม่
สามารถประกันได้ว่าประชาชนทุกคนจะพิจารณาเพ่ิม
อัตราการออมอย่างเหมาะสมได้

หากผู้วางนโยบายเลือกท่ีจะใช้แนวทางการปรับ
เปล่ียนเป็น Defined-contribution fund เป็นหลัก 
เหมือนอย่างเช่นประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา จะ
ต้องพิจารณาต่อไปว่าควรมีมาตรการจูงใจหรือข้อบังคับ
อย่างไรที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ประชาชน 
ออมเงินในอัตราที่เหมาะสม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ออมเงินของประชาชน จึงต้องเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับ
จากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือที่เรียกว่า Behavioral 
Economics ซึ่งได้มีงานวิจัยหลายฉบับได้นำาแขนง 

วิชานี้ในการอธิบายการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออมเพื่อเกษียณอายุที่ไม่เหมาะสม เช่น UK Pension 
Commission (2004) และ Tapia and Yermo (2007) 
เป็นต้น

ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ที่กำาหนดพฤติกรรม 
การออมเพื่อการเกษียณอายุคือประชากรจะตัดสินใจ
ออมเพ่ือเพิ่มอรรถประโยชน์ (Utility) ให้สูงที่สุด โดย
การเพ่ิมอรรถประโยชนจ์ะไมเ่พียงแคเ่พ่ิมอรรถประโยชน ์
ให้สูงท่ีสุดในปัจจุบันแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้อง
ทำาให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงที่สุดในทุกช่วงอายุ ดังนั้น
แนวทางหนึ่งที่จะทำาให้สัมฤทธิผลคือการมีความพร้อม
ในการบริโภคอยา่งสมำา่เสมอทุกชว่งอาย ุหรือกล่าวงา่ยๆ
คอืหากตอ้งมกีารบรโิภคสิง่จำาเปน็เมือ่ไรจะตอ้งสามารถมี
รายรับรองรับรายจ่ายเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ

การตัดสินใจออมในวันนี้จึงเป็นสิ่งสำาคัญเพราะจะ
กำาหนดความสามารถในการบริโภคในช่วงเวลาที่รายรับ
น้อยกว่ารายจ่ายซึ่งประชากรทุกคนจะต้องผ่านช่วง

แผนภาพที่ 5 ระบบบำาเหน็จบำานาญในประเทศไทย

Government
Employees

Employees in private
sectors

Self-employed/
informal workers

Old Civil Service
PensionsDefined benefit

structure

Defined 
contribution
structure

Old-Age allowance

Pensions organized by
local organizations

Social Security Fund
(Section 33)

National Saving
Fund

Government Pensions
Fund

Provident funds
(PVD)

Social Security Fund
(Section 39, 40)

RMF/LTF
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เกษียณอายุ ดังน้ันการออมในวันนี้แท้จริงแล้วไม่ได้ 
ขึน้อยู่กบัรายได้ในปจัจุบนัเปน็สำาคญั แตค่วรจะขึน้อยู่
กับการคาดการณ์รายได้และรายจ่ายในอนาคตแล้ว
ค่อยคิดย้อนกลับว่าวันนี้ควรออมเท่าไร หลังจากน้ัน
จึงค่อยบริหารรายจ่ายในวันนี้ให้ได้ตามงบประมาณจาก
รายรับในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจการออมทำาได้ค่อนข้าง
ยาก เพราะต้องคาดการณ์สิ่งท่ียังไม่เกิดข้ึนในอนาคต  
และคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ผิดคิดว่าเงินออมคือ
เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในปัจจุบัน นอกจากข้อจำากัด
ด้านความรู้และความซับซ้อนของปัญหา (ภาษาวิชาการ
เรยีกวา่ Bounded rationality) น้ี คนสว่นใหญ่ยังมีปัญหา 
อื่นๆ ตามมาอีก โดยสามารถจำาแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้

 
1. ผู้มีรายได้น้อยมักจะมีรายจ่ายเพื่อการบริโภค

ที่แสดงฐานะของตนในสัดส่วนที่มากจึงทำาให้มีอัตรา
การออมที่น้อยลง โดย Bertrand and Morse (2016) 
เรยีกทฤษฎีน้ีวา่ “Trickle-down consumption” หรอื
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ income inequality เป็นปัจจัยที่
ทำาใหเ้กิดปญัหาการออม ดงันัน้ผูว้างนโยบายจงึควรตอ้ง 
คิดถึงมาตรการทางอ้อมอื่นๆ ท่ีมีส่วนช่วยลดความไม่ 
เท่าเทียมด้านรายได้และทางสังคม ซึ่งจะมีผลต่ออัตรา
การออมเพื่อเกษียณอายุ

2. จากปัญหาด้าน Bounded rationality ทำาให้
คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเลื่อนการตัดสินใจนี้ออกไป 
และมองว่ายังเป็นเรื่องอีกยาวไกล ตามสุภาษิตไทย 
ท่ีว่า “ผัดวันประกันพรุ่ง” (Procrastination) ดังนั้น 
นโยบายท่ีออกแบบอาจมีความจำาเป็นท่ีจะต้องมี 
ข้อบังคับท่ีประชาชนต้องปฏิบัติเป็นขั้นตำ่าเพื่อแก้ไข
ปัญหาในส่วนนี้

3. ปัญหาด้าน Self-control คือคนส่วนใหญ่ 
คิดถึงเรื่องการออม แต่ไม่สามารถตัดสินใจทำาได้ตาม

ความตั้งใจของตนเอง งานวิจัยโดย Choi et al (2001) 
ยนืยนัพฤติกรรมนี ้ดังนัน้มาตรการทีส่ร้างให้เกิดแรงจูงใจ
จะต้องตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง และสามารถ
สร้างประโยชน์แก่ประชาชนที่จะต้องตัดสินใจในวันนี้ 
ได้มากกว่าประโยชน์จากสิ่งยั่วยุอื่นๆ ที่เกิดจากการ
บริโภค

4. ความซับซ้อนของกฎเกณฑ์การออมและการมี
ทางเลือกทีม่าก จะทำาใหป้ระชาชนเลือกทีจ่ะไมตั่ดสนิใจ
และอยู่เฉยๆ ไปตามแนวทางที่องค์กรเลือกให้ (Passive 
behavior) ตรงจุดนี้จึงเป็นประเด็นสำาคัญที่เง่ือนไข 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของกองทุนต้องจัดทำาให้มีความเข้าใจ
ได้ง่าย ขั้นตอนการเปลี่ยนอัตราสมทบหรือการเลือก
แผนต้องทำาได้อย่างคล่องตัว และไม่ควรให้ทางเลือกแก่
ประชาชนมากจนเกินไป

5. คนเราส่วนใหญ่ชอบใช้หลักนิ้วหัวแม่โป้ง (Rule 
of thumb) คือการตัดสินใจตามความคุ้นชินง่ายๆ ซึ่ง
ทำาให้การตัดสินใจออมอาจน้อยกว่าที่ควรจะเป็นได้ 
ตวัอยา่งทีน่า่สนใจคอืงานวจิยัของ Benartzi and Thaler 
(2007) ที่พบว่า หากกำาหนดอัตราการออมสูงสุดของ 
กองทุนไว้ท่ีร้อยละ 16 ของเงินเดือน สัดส่วนของผู้ที่ 
เลือกออมท่ีอัตราสูงสุดน้ีเท่ากับร้อยละ 21 แต่เม่ือ 
เปลีย่นอตัราการออมสงูสดุเปน็รอ้ยละ 100 ของเงินเดอืน 
(ไม่มีข้อจำากัดใดในการออม) ปรากฏว่ามีผู้ที่เลือกออมที่
อัตราร้อยละ 16 ของเงินเดือนขึ้นไปเหลือเพียงร้อยละ 
12 เท่านั้น ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าคนเลือกที่จะออมตาม 
ตัวเลขที่ผู้วางนโยบายกำาหนดกรอบไว้ให้ เป็นเหมือนจุด
อา้งองิในการตดัสนิใจ หรอือกีตวัอยา่งหนึง่ทีน่า่สนใจคือ
หากนายจ้างเลือกทีจ่ะเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์วา่นายจา้ง
จะสมทบร้อยละ 50 ของอัตราสมทบร้อยละ 6 ของ 
เงินเดือนท่ีลูกจ้างสมทบ เป็นนายจ้างจะสมทบร้อยละ 
30 ของอัตราสมทบร้อยละ 10 ของเงินเดือนที่ลูกจ้าง
สมทบ ปรากฏวา่การกำาหนดเกณฑ์ในแบบทีส่องน้ันทำาให้
ลูกจ้างส่วนใหญเ่ลือกทีจ่ะสมทบร้อยละ 10 ของเงินเดอืน



70 ครบรอบ 20 ปี กบข.

โดยปริยาย ทั้งๆ ท่ีกฎเกณฑ์ท้ังสองแบบนี้สร้างภาระ
กับนายจ้างเท่ากัน ดังน้ันการสื่อสารและการกำาหนด 
กฎเกณฑ์ตัวเลขต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก

จากปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้ออม (Behavioral 
biases) เหล่าน้ี แนวทางนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพจะ
ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

1. มีทางเลือกท่ีเข้าใจง่าย และตัวเลือกท่ีน้อยเพื่อ
ให้เกิดการตัดสินใจจากผู้ออม

2. Automatic contribution catch-up เพื่อให้
เกดิอตัราการออมทีเ่พิม่ข้ึนทันที หากเงนิเดอืนของผูอ้อม
เพิม่ขึน้ เพือ่เปน็แนวทางแกไ้ขปญัหาความเฉือ่ยชาในการ
ตัดสินใจ

3. การออกแบบทางเลอืกมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั
แนวทางในการออมของผู้ออมในแต่ละวัย เพราะทาง
เลือกมาตรฐาน (Default option) จะเป็นทางเลือกที่มี
ผู้เลือกมากที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่แสดงเจตจำานง 
ดังนั้นผู้วางนโยบายจะต้องใช้หลักทฤษฎีในการกำาหนด
ทางเลือกนี้ล่วงหน้าให้ดีที่สุด

4. หากจะกำาหนดอตัราสมทบเพิม่เตมิจากนายจา้ง
แบบขั้นบันไดตามอัตราที่ลูกจ้างสมทบ ผู้วางนโยบาย
จะต้องพิจารณาระดับขั้นบันไดอย่างละเอียดและนึกถึง 
Rule of Thumb ทีค่นสว่นใหญใ่ช ้เพือ่ทีเ่มือ่สือ่สารออก

ไปสูส่มาชกิกองทนุ ตวัเลขขัน้บนัไดเหล่านัน้จะกลายเปน็
จุดอ้างอิง สร้างกรอบการตัดสินใจของผู้ออม

5. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน self-control ทั้งๆ ที่ผู้
ออมมีความตั้งใจที่จะออมเพ่ิม ผู้วางนโยบายอาจสร้าง
แนวทางให้สมาชิกแสดงเจตจำานงว่าเมื่อสมาชิกมีความ
ตระหนักถึงการออมเพื่อเกษียณอายุ แต่ปัจจุบันด้วย
ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่สามารถเพิ่มอัตราการออมได้ 
ก็ให้สมาชิกบ่งบอกคำามั่นสัญญาแก่กองทุนว่ามีความ
ตั้งใจจะออมเพิ่มในอัตราเท่าไรในอีกกี่ปีในอนาคต หาก
เป็นคำามั่นสัญญาปกติที่ไม่มีข้อผูกมัดก็อาจจะไม่เกิด
ผลลัพธ์ของการตัดสินใจ ดังนั้นคำามั่นสัญญานี้ จะต้อง
นำาไปดำาเนินการจริงเมื่อถึงเวลา แนวทางนี้ได้ทดลอง
ใช้แล้วในชื่อโครงการ “Save More Tomorrow” ใน
สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าอัตราการออมของสมาชิกเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ (Benartzi and Thaler, 2004)

ในบทความนี้ ได้ชี้ประเด็นในหลายเรื่อง ตั้งแต่การ 
นำาหลักเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาข้อดี ข้อเสียของระบบ
บำาเหน็จบำานาญในแต่ละแบบ รวมถึงการพิจารณาถึง
แนวโน้มและวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือกับความท้าทาย
ของการประกันสวัสดิภาพของผู้เกษียณอายุ แนวทาง 
นโยบายต่างๆ ที่นำาเสนอในบทความนี้ เป็นเพียง 
ส่วนหน่ึงของวิธีการในการแก้ไขปัญหาการออมเพื่อ
เกษียณอายุเท่านั้น ซ่ึงหวังว่าจะจุดประกายให้เกิด
การต่อยอดและนำาไปสู่การดำาเนินนโยบายที่เหมาะสม 
ต่อบริบทของประเทศไทยในอนาคต 
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บทความนี้จะได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผน
การลงทุน โดยเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง การจัดทำา
นโยบายการลงทุน ส่วนที่สองการประเมินพยากรณ์แนวโน้ม
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของสินทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  
ส่วนที่สามการสร้างกลุ่มการลงทุน ซึ่งในส่วนที่สามนี้จะให้
ความสำาคัญกับการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) 
ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำาคัญของกระบวนการสร้างกลุ่มการ
ลงทุน  (Portfolio Construction Process) ส่วนที่สี่รูปแบบ
การจดัสรรเงนิลงทนุของกองทนุบำาเหนจ็บำานาญโลก และสว่น

ที่ห้าแนวโน้มและทิศทางของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ในระบบการออมภาคบังคับแบบกำาหนดเงินสะสม หรือ Defined  
Contribution Plan จะมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุที่เรียกว่า 
กองทุนบำาเหน็จบำานาญ (Pension Fund) ขึ้นเพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้าง 
และนายจ้างของสมาชิกได้สะสมเงินเข้ากองทุนฯ หน้าที่สำาคัญของกองทุน 
บำาเหน็จบำานาญคือการบริหารเงินออมของสมาชิกเพื่อให้เกิดผลตอบแทน 
ที่ เหมาะสม โดยนำาเงินออมดังกล่าวไปลงทุนด้วยการสร้างกลุ่มการ
ลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอการลงทุน (Investment Portfolio) ในที่สุด
จำานวนเงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อถึงวันเกษียณอายุจะข้ึนอยู่กับจำานวน
เงินที่สมาชิกและนายจ้างได้สะสมเข้ากองทุนฯ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอก
เหนือการควบคุมของผู้บริหารกองทุนฯ และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่
คาดหวังผลตอบแทนได้สูงก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ผลตอบแทน 
ท่ีได้รับจริงจะตำ่ากว่าท่ีคาดหวังไว้ ดังนั้นบทบาทสำาคัญของผู้บริหารกองทุนฯ  
คือการบริหารเงินลงทุนให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายการออมด้วยระดับ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ล ง ทุ น แ ล ะ 
การบริหารกองทุนบำา เหน็จ
บำานาญ3
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กล่าวได้ว่าขั้นตอนที่สำาคัญที่สุดของการบริหาร 
เงินลงทุน คือ การวางแผนการลงทุน ซึ่งโดยทั่วไป
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

1. การจัดทำานโยบายการลงทุน (Investment  
Policy Statement)

2. การพยากรณ์แนวโน้มอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

3. การสร้างกลุ่มการลงทุน (Portfolio Construction) 

บทความน้ีจะได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ของการ
วางแผนการลงทุน โดยเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง 
การจัดทำานโยบายการลงทุน ส่วนท่ีสองการประเมิน
พยากรณ์แนวโน้มอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
ของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน ส่วนที่สามการสร้าง 
กลุ่มการลงทุน ซึ่งในส่วนท่ีสามนี้จะให้ความสำาคัญ 
กับการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งถือ 
เป็นขั้นตอนที่สำาคัญของกระบวนการสร้างกลุ่มการ 
ลงทุน  (Portfolio Construction Process) ส่วนที่สี่ 
รปูแบบการจดัสรรเงินลงทุนของกองทนุบำาเหน็จบำานาญ
โลก และส่วนท่ีห้าแนวโน้มและทิศทางของสินทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน

1. การจัดทำานโยบายการลงทุน (Investment  
 Policy Statement) 

ในกรณีของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ (รวมทั้ง
กองทุนรวมทั่วไป) จุดมุ่งหมายหลักของการบริหาร
เงินลงทุนคือการสร้างกลุ่มการลงทุน (Constructing 
an Investment Portfolio) ที่สามารถทำาให้สมาชิก
ของกองทุนฯ บรรลุเป้าหมายการออมของตนได้ภายใต้
ข้อจำากัดที่สำาคัญในด้านต่างๆ ทั้งข้อจำากัดจากตัวของ
สมาชิกเองและข้อจำากัดจากผู้ท่ีทำาหน้าท่ีบริหารกองทุน 
ดังนั้นขั้นตอนแรกของการวางแผนการลงทุนของกอง
ทุนบำาเหน็จบำานาญ คือการกำาหนดเป้าหมายการลงทุน
และประเมินข้อจำากัดของการลงทุนอย่างเหมาะสม  
ทั้ งจากด้านของสมาชิก จากสภาพตลาดการเงิน 
ในระยะยาว และจากข้อจำากัดทางกฎหมายของตัว 
กองทุนฯ เอง

1.1 เป้ าหมายของการลงทุน ( Investment  
 Objectives)

เป้าหมายของการลงทุนจะต้องครอบคลุมอย่าง 
น้อย 2 ด้านของการลงทุน คือ ความเส่ียงและ 

ดั ง นั้ น ขั้ น ต อ น แ ร ก ข อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 
กองทุนบำาเหน็จบำานาญ คือการกำาหนดเป้าหมายการ
ลงทุนและประเมินข้อจำากัดของการลงทุนอย่างเหมาะสม  
ทั้ ง จ า ก ด้ า น ข อ ง ส ม า ชิ ก  จ า ก ส ภ า พ ต ล า ด ก า ร เ งิ น 
ในระยะยาว และจากขอ้จำากัดทางกฎหมายของตวักองทนุฯ เอง
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ผลตอบแทน (Risk and Return) ดังน้ันเป้าหมาย 
ของการลงทุนของกองทุนบำาเหน็จบำานาญจึงประกอบ 
ไปด้วย เป้าหมายด้านอัตราผลตอบแทน (Return  
Objective) และเป้าหมายด้านความเสี่ยง (Risk  
Objective) 

เป้าหมายด้านอัตราผลตอบแทน คือการกำาหนด
อัตราผลตอบแทนท่ีสมาชิกสามารถคาดหวังได้จาก 
เงินออมในกองทุนฯ ซึ่งเป้าหมายนี้ควรจะเป็นอัตรา 
ผลตอบแทนที่มีความเป็นไปได้ในตลาดการเงิน และ 
เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับลักษณะและนโยบาย 
การลงทุนของกองทุน โดยในกรณีของกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญเน่ืองจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สมาชิก
มีรายได้สำาหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ ดังนั้นจึงมัก 
กำาหนดเป้าหมายของกองทุนฯ เพื่อให้เงินลงทุนเกิด
ความเพียงพอต่อการใช้จ่ายของสมาชิกหลังเกษียณ 
การกำาหนดเป้าหมายด้านผลตอบแทนนี้อาจจะกำาหนด
เป็นตัวเลขอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาของการลงทุน 
(Absolute Return Target) เช่น 5% ต่อปี หรืออาจ
จะกำาหนดเป็นตัวเลขอัตราผลตอบแทนที่เทียบกับดัชนี
หรือ Benchmark บางอย่างในช่วงเวลาของการลงทุน 
(Relative Return Target) เช่น ให้มีอัตราผลตอบแทน 
3% เหนืออัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 

เป้าหมายด้านความเสี่ยง คือ การกำาหนดระดับ
ความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถยอมรับได้ ซึ่งในการ
ประเมินความเสี่ยงอาจทำาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

•  ผ่านแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
หาระดับความเสี่ยง ท่ี นักลงทุนยอมรับได้  (R isk  
Tolerance) 

• การจำากัดระดับความเส่ียงด้วยความเบ่ียงเบน 
มาตรฐานของอัตราผลตอบแทน (Standard Deviation 
of Return) จากกลุ่มการลงทุน เช่น กำาหนดไว้ว่า 

กลุ่มการลงทุนที่สร้างขึ้นควรมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราผลตอบแทนไม่เกินระดับ 15%  
ต่อปี

• การจำากดัระดบัความเสีย่งดา้นขาลง (Downside 
Risk) เป็นวิธีที่ไม่ได้จำากัดความเสี่ยงด้วยค่าความ 
เบี่ยงเบนมาตรฐานท้ังหมด ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีมาจาก 
ความผันผวนของผลตอบแทนทั้งขาขึ้นและขาลง แต่  
Downside risk คือการจำากัดความเสี่ยงที่เน้นเฉพาะ
ขาลงซึ่งจะมีผลเสียต่อกลุ่มการลงทุน ซึ่งผู้บริหารพอร์ต 
โฟลิอาจจำากัด Downside risk ด้วยวิธีต่างๆ เช่น วิธี  
Value-at-risk หรือ วิธี Roy’s safety-first criteria 
เป็นต้น

 
เนื่องจากสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนคาดหวัง

ที่สูงมักจะมีความเสี่ยงด้านผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน  
ดังน้ันการสร้างเป้าหมายการลงทุนที่มีความสมดุล
ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจึงเป็นเรื่องสำาคัญ

1.2 ข้อจำากัดของการลงทุน
ในการกำาหนดนโยบายการลงทนุ แมว้า่การกำาหนด 

เป้าหมายการลงทุนจะเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด แต่อย่างไร
ก็ตามผู้วางแผนควรต้องประเมินข้อจำากัดในการลงทุน
ของกองทุนฯ ด้วย ข้อจำากัดที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้ 

• ความต้องการสภาพคลอ่งของสมาชิก : สำาหรบั
กองทุนรวมแบบเปิด (Open-End Fund) โดยทั่วไป 
สมาชิกสามารถขอไถ่ถอนเงินลงทุนจากกองทุนรวม 
(Redemption) ได้โดยการขายหน่วยลงทุนคืนกองทุน
รวม ดังนั้นในการจัดกลุ่มการลงทุน ผู้จัดการกองทุน
จะต้องคำานึงถึงการเตรียมสภาพคล่องสำาหรับสมาชิกที่ 
อาจต้องการขายหน่วยลงทุนคืนได้ทุกเมื่อ ในกรณี
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ มักกำาหนดให้สมาชิก 
สามารถไถ่ถอนเงินออกจากกองทุนฯ ได้เมื่อเกษียณ
อายุเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการกองทุนจึงยังจำาเป็น
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ต้องเตรียมสภาพคล่องเผื่อการไถ่ถอนเช่นกัน เพียง
แต่ว่าจำานวนเงินที่ต้องเตรียมเพื่อสภาพคล่องในกรณี 
นี้สามารถพยากรณ์ได้ง่ายกว่ากรณีของกองทุนรวม 
ทั่วไป

• ขอ้จำากดัเกีย่วกบัสนิทรพัยท์ีล่งทนุได ้: กองทุน
บำาเหน็จบำานาญโดยทั่วไปมักกำาหนดให้สินทรัพย์ท่ี 
ลงทุนต้องมีสภาพคล่อง สามารถซื้อขายและแปลง
เป็นเงินสดได้ง่ายด้วยต้นทุนธุรกรรมท่ีตำ่า และสามารถ
ประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ได้อย่างสมำ่าเสมอ  
ดังนั้นเงินลงทุนส่วนใหญ่จึงนำาไปลงทุนในตราสารทาง 
การเงินเป็นหลัก นอกจากนี้ ด้วยขนาดของกองทุนท่ี 
ใหญ่ หากสินทรัพย์ที่ลงทุนมีสภาพคล่องตำ่า การลงทุน
ของกองทุนอาจไปกดดันราคาสินทรัพย์ให้กองทุนเสีย
ประโยชน์ ดังนั้น บางกองทุนอาจมีข้อจำากัดที่ต้อง 
ใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน 
หรือในหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทขนาด
ใหญ่เท่านั้น

• ระยะเวลาการลงทุน : ระยะเวลาการลงทุน
ของสมาชิกในกองทุนฯ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความสามารถในการรับความเส่ียงของสมาชิก โดย
สมาชิกที่มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานกว่าจะมีความ
สามารถในการแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของผลตอบแทนในระยะสั้นได้สูงกว่าสมาชิกท่ีมีระยะ
เวลาการลงทุนสั้นกว่า ในกรณีของกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญ แม้จะเป็นการลงทุนในระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ 
แต่จะเห็นได้ว่าสมาชิกของกองทุนอาจมีระยะเวลา
การลงทุนที่หลากหลาย เนื่องจากมีสมาชิกเป็นลูกจ้าง
ทุกรายขององค์กรหนึ่งๆ อายุปัจจุบันของสมาชิก 
จึงค่อนข้างหลากหลาย จึงเป็นการยากที่นโยบายการ 
จัดกลุ่มการลงทุนแบบหนึ่งจะเหมาะสมกับสมาชิก 
ทกุราย เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักลา่วกองทุนบำาเหนจ็บำานาญ
ในปัจจุบันจึงมักมีแผนการลงทุนให้สมาชิกได้เลือก 
ลงทุนได้มากกว่า 1 แผน

• ผลของภาษีกับการจัดกลุ่มการลงทุน : อัตรา 
ผลตอบแทนท่ีสมาชิกจะได้รับจากกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 
คืออัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีประเภทต่างๆ ทั้งที่
ตอ้งชำาระโดยกองทนุฯ และท่ีตอ้งชำาระโดยตวัสมาชกิเอง  
ดงันัน้ในการจดักลุม่การลงทนุ ผูบ้รหิารกลุม่การลงทนุจงึ
ควรคำานงึถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะมผีลตอ่ผลตอบแทน
ของสมาชกิด้วย เชน่ หากกฎหมายกำาหนดวา่กองทนุรวม
ไม่ต้องจ่ายภาษีจากกำาไรในส่วนต่างมูลค่าหลักทรัพย์  
แต่ต้องจ่ายภาษบีนเงินปนัผลทีรั่บจากหลักทรัพยท่ี์ลงทนุ 
ในขณะท่ีสมาชิกไม่ต้องจ่ายภาษีจากกำาไรในส่วนต่าง
มูลค่าของหน่วยลงทุน แต่ต้องจ่ายภาษีบนเงินปันผลที่
รับจากกองทุน ดังนั้นการลงทุนในหุ้นปันผลของกองทุน
รวมอาจมีผลกระทบทางภาษีต่างจากการลงทุนในหุ้นท่ี
ไมจ่า่ยปนัผล และการท่ีกองทนุจา่ยหรอืไมจ่า่ยเงนิปนัผล
ก็จะมีผลกระทบต่อภาษีของสมาชิกต่างกัน 

• กฎหมายและขอ้กำาหนดที่เกี่ยวขอ้ง : ผู้บริหาร
กองทุนบำาเหน็จบำานาญมีความจำาเป็นท่ีต้องจัดการ 
กลุ่มการลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
และอยู่ในกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ในด้านต่างๆ เช่น ในหลายประเทศ นักลงทุนสถาบัน 
บางประเภทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือ (หรืออนุญาตให้
ถอืในจำานวนทีจ่ำากัด) ตราสารหนีท้ีม่รีะดับการจัดอนัดบั
ตราสารหน้ีท่ีตำ่ากว่าระดับ Investment grade (เช่น
ตำ่ากว่าระดับ BBB โดยการจัดอันดับของ Standard & 
Poor’s) หรือกฎหมายในบางประเทศอาจกำาหนดให้
กองทุนบำาเหน็จบำานาญสามารถลงทุนในตราสารทุน
ได้ไม่เกิน 35% ของเงินลงทุนทั้งหมด (Asset Under 
Management, AUM) สำาหรับแผนการลงทุนแรกเข้า 
(หรือแผนการลงทุนหลัก)

• ข้อจำากัดเฉพาะตัวด้านอื่น : กองทุนรวม
หรือกองทุนบำาเหน็จบำานาญสำาหรับบางองค์กรในบาง
ประเทศอาจมีการกำาหนดประเภทของสินทรัพย์ที่
อนุญาตให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนได้ว่าต้องเป็นตราสาร
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ที่ออกโดยบริษัทที่มีลักษณะที่กำาหนดไว้ เช่น กองทุน
รวมอาจกำาหนดว่าจะลงทุนในตราสารของบริษัทท่ีเป็น
เจา้ของผลติภัณฑท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม หรอื กองทนุ 
ของมหาวิทยาลัยหรือมูลนิธิต่างๆ อาจไม่อนุญาต 
ให้ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผลิตแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือ
คาสิโน เป็นต้น

2. การประเมินพยากรณ์แนวโน้มอัตราผลตอบแทน 
 และความเสี่ยงของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

เงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 
จะถูกลงทุนในตราสารทางการเงิน (Financial  
Instruments หรือ Financial Securities) โดยตราสาร 
ทางการเงินหมายถึงเครื่องมือหรือสัญญาทางการเงิน 
ที่แสดงถึงสิทธิเรียกร้องที่ผู้ถือตราสาร (นักลงทุน) 
มีต่อสินทรัพย์และกระแสเงินสดท้ังในปัจจุบันและ 
ในอนาคตของผู้ออกตราสาร (บริษัท หรือภาครัฐที่
ต้องการระดมทุน) ตราสารทางการเงินเป็นการแบ่งสิทธิ
เรยีกรอ้งในสนิทรพัย์ของผูอ้อกตราสารใหเ้ป็นหนว่ยยอ่ย 
โดยแต่ละหน่วยย่อยของตราสารชนิดเดียวกันจะมี
สิทธิเรียกร้องเท่ากัน ข้อได้เปรียบของตราสารทางการ
เงินเม่ือเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริง คือ 
สามารถลงทุนได้ด้วยเงินจำานวนไม่มาก มีต้นทุนใน 
การดูแลรักษาที่ตำ่า สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ง่าย 
และมีต้นทุนธุรกรรมตำ่า และในกรณีท่ีตลาดมีสภาพ 
คล่องจะทำาให้สามารถประเมินมูลค่าตลาดของตราสาร
ได้ง่าย 

เนื่องจากสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของกองทุน
บำาเหน็จบำานาญเกือบทั้งหมดเป็นตราสารทางการเงิน  
ดังนั้นในส่วนน้ีของบทความจะอธิบายถึงการแบ่ง
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะสำาคัญของ
ตราสารทางการเงินแต่ละประเภท รวมท้ังวัตถุประสงค์
ในการลงทุน ผลตอบแทนคาดหวัง และความเสี่ยงของ
ตราสาร ทั้งนี้ตราสารทางการเงินสามารถจำาแนกได้ 

หลายวิธี แต่เพ่ือตอบโจทย์ด้านการลงทุน ตราสาร
ทางการเงนิจะถกูจำาแนกออกตามประเภทของสนิทรพัย ์
เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้  
หุ้นสามัญจดทะเบียน (หรือตราสารทุน) และอสังหา 
ริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ในแต่ละประเภทสินทรัพย์
เรายังสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยออกไปได้อีกตาม
สไตล์ของสินทรัพย์ 

2.1 ประเภทของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือตราสารทางการเงิน

สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท โดยสินทรัพย์ที่
ถือว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหลักประกอบด้วย เงินฝาก
และตราสารตลาดเงิน (Cash and Money Market  
Instruments) ตราสารหนี ้(Bonds หรอื Fixed Income 
Securities) และตราสารทุน (Equities) ในปัจจุบัน
พัฒนาการของตราสารทางการเงินทำาให้การลงทุนที่ใน
อดีตไม่สามารถลงทุนได้ในรูปของตราสารทางการเงิน 
เช่น อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน 
สามารถทำาไดใ้นปจัจบุนั ตารางที ่1 แสดงลกัษณะสำาคัญ
ของตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

 
1. เงินฝากและตราสารตลาดเงิน (Cash and  

Money Market Instruments) คือ การลงทุนใน
รูปของเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน  
และตราสารหนี้ระยะสั้นท่ีมีอายุน้อยกว่า 1 ปี ทั้งที่ 
ออกโดยภาครัฐ (ตั๋วเงินคลัง) สถาบันการเงินและบริษัท
เอกชน (ตัว๋แลกเงนิและต๋ัวสญัญาใช้เงิน) ลกัษณะเด่นของ
การลงทนุในผลติภณัฑเ์หล่านีค้อืมีอายกุารลงทนุส้ัน (มกั
จะไมเ่กนิ 1 ป)ี มสีภาพคลอ่งสงูสามารถแปลงเปน็เงนิสด
ได้ง่าย มีอัตราผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนและไม่เสี่ยง
ขาดทุนจากเงินต้นมากนัก อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์กลุ่ม
นี้มีอัตราผลตอบแทนตำ่าสุด

2. ตราสารหนี้ (Bonds หรือ Fixed Income  
Instruments) คือ การลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอายุ 
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ตารางที่ 1 : ลักษณะของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทต่างๆ

ประเภทของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน ลักษณะสำาคัญ ความเหมาะสม

เงินฝากและตราสารตลาดเงิน 
(Cash and Money Market 
Instruments)

เหมาะกับผู้ลงทุนที่จะมีภาระทางการเงินใน
อนาคตอันใกล้ เนื่องจากมีความแน่นอนของ
ผลตอบแทนสูง แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยจะ 
ตำ่าที่สุด

ลงทุนระยะสั้น 

ตราสารหนี้ 
(Fixed Income Instruments)

สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนท่ีมั่นคง 
ผ่านการจ่ายคูปอง มีโอกาสต่อการเติบโต
ของเงินต้นได้ผลตอบแทนโดยเฉล่ียตำ่ากว่า 
ตราสารทุนแต่สูงกว่าเงินฝากและตราสาร 
ตลาดเงิน

ลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง 
หรือระยะยาว 

ตราสารทุน 
(Equities)

มีโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโต อาจสร้างกระแส 
รายได้ระหว่างการถือครองผ่านการจ่ายเงิน 
ปันผล

ลงทุนระยะกลางถึงยาว

อสังหาริมทรัพย์ (Property) มปีระโยชนใ์นการสร้างรายได้ประจำาจากคา่เชา่ 
ซึ่งมักสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยและเงินปันผลจาก
หุ้น ช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุน

ลงทุนระยะกลางถึงยาว

โลหะมีค่า (Precious Metal) มีประโยชน์ในการป้องกันความเส่ียงจากภาวะ
ถดถอยและวิกฤติต่างๆ เนื่องจากในภาวะ 
ดังกล่าวโลหะมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำา 
จะเป็นที่ต้องการ

ลงทุนระยะกลางถึงยาว

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) มีประโยชน์ในการป้องกันเงินเฟ้อโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากเงินเฟ้อเกิดจากปัญหาด้านต้นทุน
การผลิต เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์เป็นต้นทุน
การผลิตที่สำาคัญ

ลงทุนระยะกลางถึงยาว

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มปีระโยชนใ์นการสร้างรายไดป้ระจำาจากรายได ้
ของโครงการ ซ่ึงมักเป็นโครงการท่ีได้รับสัมปทาน 
จากภาครัฐทำาให้รายได้ดังกล่าวมีความแน่นอนสูง

ลงทุนระยะกลางถึงยาว

ไพรเวทอิควิตี้ (Private Equity) เปิดโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ
และโอกาสในการเติบโตสูง แต่ไม่ได้เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ลงทุนระยะกลางถึงยาว
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มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งตราสารหนี้หมายถึงตราสาร
ทางการเงินที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้ที่ผู้ถือตราสารมี 
ต่อผู้ออกตราสาร ซ่ึงผู้ออกตราสารอาจเป็นภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน โดยท่ัวไปตราสารหนี้
จะกำาหนดให้ผู้ออกตราสารต้องจ่ายดอกเบ้ียที่เรียกว่า 
คูปอง ให้แก่ผู้ถือเป็นงวดๆ เป็นประจำาจนถึงวันหมด
อายุของตราสาร และชำาระเงินต้นคืนท่ีวันหมดอายุของ
ตราสาร (ทั้งน้ีในบางกรณีตราสารหนี้อาจมีเงื่อนไขการ
จ่ายดอกเบี้ยรวมและเงินต้น รวมทั้งเงื่อนไขไถ่ถอนอื่นๆ  
แตกต่างไปจากน้ีได้) ทำาให้ตราสารหนี้ถูกเรียกอีก 
ชื่อหน่ึงว่า ตราสารท่ีให้รายได้คงท่ี (Fixed Income  
Instruments) ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ส่วนใหญ่
มาจากคูปอง โดยอาจมีกำาไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาได้หากทำาการซื้อขายก่อนครบ
กำาหนดไถ่ถอน ความเสี่ยงของตราสารหนี้ข้ึนอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน (ซึ่งจะ
กระทบมูลค่าปัจจุบันของตราสาร) และความน่าเช่ือถือ
ทางการเงินของผูอ้อกตราสารเป็นสำาคญั นอกจากนีอ้ายุ
คงเหลือของตราสาร อัตราดอกเบ้ียหรือคูปอง เงื่อนไข
การแปลงสภาพและการไถ่ถอน ก็เป็นปัจจัยที่กระทบ 
ต่อความเสี่ยงของตราสารหนี้ได้

ตราสารหนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ 
ตามประเภทและความน่าเช่ือถือทางการเงินของผู้ออก
ตราสาร ตามลักษณะการจา่ยคปูอง และตามอายไุถถ่อน
ได้ดังนี้

• แบ่งตามลักษณะและความน่าเช่ือถือทางการ
เงนิของผู้ออกตราสาร : พนัธบตัรรฐับาล (Government 
Bond) และหุ้นกู้บริษัทเอกชน (Domestic Corporate 
Bonds) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีกตามอันดับเครดิต คือ 

 - หุ้นกู้ระดับ Investment Grade คือ หุ้นกู้ 
ที่มีอันดับเครดิต (ใช้เกณฑ์การจัดอันดับของ S&P) BBB 
ขึ้นไป

 - หุ้นกู้ระดับ Speculative Grade หรือ Junk 
Bonds คือ หุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิต (ใช้เกณฑ์การจัด 
อันดับของ S&P) ตำ่ากว่า BBB ลงมา

• แบ่งตามลักษณะการจ่ายคูปอง : หุ้นกู้ที่จ่าย
ดอกเบี้ยคงท่ี (Fixed Coupon Bonds) หุ้นกู้ที่จ่าย
ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes) และหุ้นกู้ 
ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bonds)

• แบ่งตามอายุไถ่ถอน : หุ้นกู้ระยะกลาง (อายุ 
ไถ่ถอน 1 - 5 ป)ี และหุน้กูร้ะยะยาว (อายไุถถ่อนมากกวา่ 
5 ปี) 

นอกจากตราสารหนีภ้ายในประเทศแลว้ ในปจัจุบนั
กองทุนบำาเหน็จบำานาญยังสามารถเข้าถึงตราสารหนี้ 
ต่างประเทศ (International Bonds) ได้ด้วย ซึ่งเป็น 
ตราสารที่ออกโดยองค์กรต่างประเทศและมีมูลค่าที่ 
ตราไว้รวมท้ังการจ่ายดอกเบ้ียเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีความ
เสี่ยงเพิ่มเติมจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ตราสารหนี้ต่างประเทศแบ่งย่อยได้เป็น

- พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ (International  
Government Bond) โดยแยกเป็นรัฐบาลของประเทศ
พฒันาแลว้ (Developed Economies) ซึง่มักจะมคีวาม
เสี่ยงตำ่าจากอันดับเครดิตที่ดี และรัฐบาลของประเทศ
กำาลังพัฒนา (Emerging Economies) ซึ่งมีความเสี่ยง
ที่สูงกว่าจากเครดิตที่ตำ่ากว่า

- หุ้นกู้ เอกชนต่างประเทศ (International  
Corporate Bonds)

3. หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือตราสาร
ทุน (Equities) การลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่ 
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญจะเป็นการลงทุนในหุ้น
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สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย 
ตราสารทุน คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็น
เจ้าของกจิการทีผู่ถ้อืตราสารมตีอ่บรษิทัหรอืกจิการท่ีเปน็
ผูอ้อกตราสาร ผูถ้อืตราสารทนุหรอืผูถื้อหุน้มสีทิธิใ์นการ
ออกเสียงเพื่อตัดสินใจในประเด็นสำาคัญของบริษัท และ
ยังได้รับสิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งจากผลกำาไรของกิจการ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญมาจาก 2 แหล่ง
หลัก คือ เงินปันผลและส่วนต่างราคา แต่เนื่องจากการ
จ่ายเงินปันผลไม่ถือเป็นภาระผูกพันของกิจการ ดังนั้น
จงึมคีวามเสีย่งทีส่งูกวา่คปูองของตราสารหนี ้นอกจากนี ้
ราคาของตราสารทุนมักมีการเปลี่ยนแปลงได้มากไป
ตามการคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ 
และผลประกอบการของบริษัท ทำาให้ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนสูงกว่ากรณีของ
ตราสารหนี้ ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลตอบแทนในอดีต
สะท้อนให้เห็นว่าตราสารทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ระยะยาวที่สูงกว่าสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนอีก 2 ชนิด 
ข้างต้นแต่ผลตอบแทนในแต่ละปีก็มีความผันผวนมาก
เช่นกัน

นอกจากนี้ หุ้นสามัญยังสามารถแบ่งออกเป็น 
กลุ่มย่อยที่สะท้อนสไตล์หรือกลยุทธ์การลงทุนของ 
ผู้จัดการกองทุนได้อีก โดยสามารถแบ่งออกได้หลาย
ลักษณะ เช่น 

- แบง่ตามขนาดของบรษิทั (Size) : หุน้สามญัของ
บริษัทขนาดใหญ่และหุ้นสามัญของบริษัทขนาดเล็ก

- แบ่งตามมูลค่าตลาดเทียบกับมูลค่าทางบัญชี
ของหุ้น (Price/Earnings Ratio) : หุ้นเติบโต (P/E สูง) 
และหุ้นมูลค่า (P/E ตำ่า) 

- แบ่ งตามขนาดและความสมำ่ า เสมอของ 
การจ่ายเงินปันผล : หุ้นปันผลสูง (High Dividend  
Stocks)

นอกจากตลาดหลักทรัพย์ภายในประเทศแล้ว  
ในปัจจุบันกองทุนบำาเหน็จบำานาญยังลงทุนในหุ้น 
สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(International Equities) ด้วย การลงทุนในตลาด 
ต่างประเทศมีข้อดี คือตลาดในประเทศอาจมีขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับเงินลงทุนของกองทุนฯ และอาจมีสภาพ
คล่องที่ตำ่าเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ 
การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศสามารถช่วยลด
ความเส่ียงของกลุ่มการลงทนุได้ เนือ่งจากเศรษฐกจิของ
แตล่ะประเทศมกัมวีงจรธรุกจิทีต่า่งกนั ดงันัน้ผลตอบแทน 
ในตลาดหุ้นแต่ละประเทศจะไม่ได้เคล่ือนไหวขึ้นลง
ตามกันเสมอ (อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวังคือในช่วง
ตลาดตกตำ่ารุนแรง ตลาดหุ้นทั่วโลกมักมีราคาตกตำ่า 
ไปด้วยกัน) ถึงแม้ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ
จะช่วยกระจายความเส่ียงของกลุ่มการลงทุนให้ลดลง 
แตต่ราสารทนุตา่งประเทศกอ็าจมคีวามเส่ียงบางประการ
สูงกว่าตราสารทุนในประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงของประเทศ (Country Risk 
เช่น การควบคุมการไหลเข้าออกของเงินทุน) และความ
เสี่ยงจากสภาพคล่อง ตราสารทุนต่างประเทศสามารถ 
แบ่งง่ายๆ ได้เป็น

- หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดประเทศพัฒนา
แล้ว (Developed Economies) ข้อดีของตราสารทุน
กลุ่มนี้คือมีเสถียรภาพของผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตราสาร
ทุนในประเทศกำาลังพัฒนา และเปิดโอกาสในการลงทุน
ในอตุสาหกรรมทีไ่มม่ใีนประเทศทีก่องทนุดำาเนนิงานอยู ่
เชน่ อตุสาหกรรมไฮเทคตา่งๆ แต่โอกาสในการเติบโตของ
เงินต้นมักจะตำ่ากว่าตราสารทุนในประเทศกำาลังพัฒนา

- หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดประเทศกำาลัง
พัฒนา (Emerging Economies) ข้อดีของตราสารทุน
กลุ่มนี้คือมีโอกาสในการเติบโตของเงินต้นที่สูง แต่มีข้อ
ควรระวังคอืมกัมคีวามผนัผวนของผลตอบแทนทีส่งู และ
มีความเสี่ยงจาก Country Risk ที่สูงเช่นกัน 
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เนื่องจากการลงทุนในกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 
เป็นการลงทุนระยาว ดังนั้นในการพยากรณ์อัตรา 
ผลตอบแทนและความเส่ียงของสินทรัพย์เพื่อนำามา 
สร้างกลุ่มการลงทุน ผู้บริหารกองทุนควรให้ความ
สำาคัญกับผลตอบแทนและความเสี่ยงในระยะยาว  
วิธีการหนึ่งในการพยากรณ์ คือการวิเคราะห์ด้วย 
ผลตอบแทนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยทั่วไปนักวิเคราะห์
จะใช้ค่าเฉล่ียของอัตราผลตอบแทน (Mean Return) 
ในอดีตเป็นตัวสะท้อนค่าคาดหวังในอนาคต และความ 
ผันผวนของผลตอบแทนในอดีตซึ่งวัดด้วยส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานของอตัราผลตอบแทน (Standard Deviation 
of Return) เป็นตัวสะท้อนความเสี่ยงในอนาคต ตาราง
ท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
อัตราผลตอบแทนบนสินทรัพย์ประเภทหลักในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1926 - 2009 เทียบกับ 
อัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าอัตรา 
ผลตอบแทนเฉล่ียและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน 

แปรผันไปตามกัน โดยตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ที่
ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความผันผวนของผลตอบแทนสูงสุดเช่นกัน ในขณะที่ 
ตราสารหนี้มีผลตอบแทนและความเ ส่ียงตำ่ ากว่า 
ตราสารทุน โดยตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาครัฐมี
ความมั่นคงของผลตอบแทนมากท่ีสุด แต่ผลตอบแทน
เฉลี่ยมีค่าสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากสินทรัพย์การลงทุนประเภทหลักแล้ว ใน
ปัจจุบันกลุ่มการลงทุนของกองทุนบำาเหน็จบำานาญยัง
อาจประกอบด้วยสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative  
Assets) ได้อีกด้วย ถงึแมว้า่จะมสีดัสว่นการลงทนุทีไ่มส่งู
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทหลักก็ตาม ตัวอย่างของ
สินทรัพย์ทางเลือกได้แก่

• อสังหาริมทรัพย์ (Property) สำาหรับบุคคล 
ท่ัวไปการลงทุนในอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญอ่ยูใ่นรูปของ 

ตารางที่ 2 : ผลตอบแทนและความเส่ียงของสนิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุในสหรฐัอเมรกิาระหวา่งป ีค.ศ. 1906 - 2009

ประเภทของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของอัตราผลตอบแทน

อัตราเงินเฟ้อ 3.1% 4.2%

ตั๋วเงินคลัง 3.7% 3.1%

พันธบัตรรัฐบาลระยะกลาง 5.5% 5.7%

พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 5.8% 9.6%

หุ้นกู้บริษัทเอกชน 6.2% 8.3%

หุ้นสามัญของบริษัทขนาดใหญ่ 11.8% 20.5%

หุ้นสามัญของบริษัทเล็ก 16.6% 32.8%

ที่มา : Bodie, Z., A. Kane and A. Marcus (2014), Investments, 9th edition, Irwin Inc. 
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การซ้ือที่อยู่อาศัย แต่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยัง
หมายรวมถึงการลงทุนในท่ีพักอาศัยให้เช่า พื้นท่ีเพื่อ 
การพาณชิย ์เชน่ ศนูยก์ารคา้ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งคา้ปลกี 
นิคมอุตสาหกรรม และคลังสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มักต้องใช้เงินลงทุน
จำานวนมาก ต้องมีความชำานาญในการบริหารโครงการ 
และสินทรัพย์ที่ลงทุนมีสภาพคล่องตำ่า ทำาให้ในอดีตท่ี 
ผ่านมาผู้ลงทุนทั่วไปรวมทั้งกองทุนรวมมักไม่สามารถ 
กระจายการลงทุนมายังสินทรัพย์ประเภทนี้ได้ อย่างไร 
ก็ตามพัฒนาการทางด้านการเงินที่ผ่านมา ทำาให้ใน
ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน
รูปของตราสารทางการเงินได้ โดยลงทุนผ่านกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Funds) หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate  
Investment Trusts, REIT’s) ซึ่งเมื่อเทียบกับการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง จะใช้เงินลงทุน 
ที่น้อยกว่า ไม่จำาเป็นต้องเข้าไปเป็นเจ้าของอสังหา 
ริมทรัพย์นั้นๆ ทั้งหมดทำาให้สามารถกระจายเงินลงทุน
ไปในอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายได้ มีมืออาชีพเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และมีสภาพคล่องที่สูงกว่า
สามารถซ้ือขายเปลี่ยนมือได้ง่าย วัตถุประสงค์ของการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คือสร้างรายได้ประจำาจาก
ค่าเช่าที่สูงกว่าดอกเบี้ยจากตราสารหนี้และเงินปันผล
จากตราสารทุน และแม้จะมีความเสี่ยงจากรายได้สูง
กว่าตราสารหนี้แต่ก็มีความแน่นอนกว่าเงินปันผลจาก
ตราสารทุน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้กำาไรจากการเพิ่ม
ขึ้นของราคาเช่นเดียวกับตราสารทุน ซึ่งโดยทั่วไปการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของอสังหาริมทรัพย์มักจะสูงกว่า
อัตราเงินเฟ้อ 

• โลหะมีค่า (Precious Metal) ในปัจจุบันผู้
ลงทุนสามารถลงทุนในโลหะมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทองคำาได้ โดยการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน 
ทองคำา ซึ่งมีทั้งกองทุนทองคำาทั่วไป (Gold Funds) และ
กองทุนอีทีเอฟทองคำา (Gold ETF) วัตถุประสงค์ของ 

การลงทุนในทองคำาและโลหะมีค่าคือเพื่อรองรับความ
ตกตำ่าของเศรษฐกิจ เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจตกตำ่า 
นักลงทุนมักจะหนีออกจากสินทรัพย์เสี่ยงแล้วหันมา 
ถือทองคำา ทำาให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง
เวลาดังกล่าวมักจะติดลบในขณะที่ผลตอบแทนจาก
ทองคำาจะสูงขึ้น นอกจากนี้ในระยะยาวราคาทองคำามัก
ปรับตัวขึน้ไปตามอตัราเงินเฟ้อ ทำาใหก้ารลงทุนในทองคำา
ช่วยรักษาอำานาจซ้ือของเงินลงทุนได้ อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนในทองคำาจะไม่ให้รายได้ระหว่างการถือครองแต่
มีต้นทุนในการถือครอง (เช่น ค่าบริหารจัดการกองทุน
ทองคำา) ราคาทองคำามีความผันผวนสูงในระยะสั้น และ
ในระยะยาวอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนใน
ทองคำาก็มักจะไม่สูงไปกว่าสินทรัพย์อื่น 

• สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) หมายถึง
สินค้าที่มีมาตรฐานในการซ้ือขายที่เป็นที่เข้าใจกันและ
เหมือนกันท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นการวัดคุณภาพ ปริมาณ 
และหน่วยในการเสนอราคา สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าชนิดอื่น เช่น 
สินค้าเกษตร (ข้าวสาลี ข้าวโพด ฯลฯ) โลหะ แร่ธาตุ 
และพลังงาน (เช่น นำ้ามัน กระแสไฟฟ้า ฯลฯ) การลงทุน 
ในสนิคา้โภคภณัฑโ์ดยตรงมกัมตีน้ทนุธรุกรรมและตน้ทนุ
ในการเก็บรักษาที่สูง แต่ในปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถ
ลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยลงทุนในกองทุนรวมสินค้า
โภคภัณฑ์ ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกองทุนรวมท่ัวไป แต่
เปน็กองทนุทีม่นีโยบายนำาเงนิไปลงทนุในสนิคา้โภคภัณฑ ์
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์คือเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เงินเฟอ้ท่ีเกดิจากต้นทุนการผลิต (Cost Push Inflation) 
เน่ืองจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นต้นทุนการผลิตท่ีสำาคัญ

• โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) หมายถงึ 
การลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นสาธารณูปโภค 
ตา่งๆ เช่น โรงผลติไฟฟา้ รถไฟฟา้ขนสง่มวลชน ทางดว่น 
ระบบท่อก๊าซ โครงข่ายการสื่อสาร เป็นต้น โครงการ
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ลักษณะนี้ มักเป็นโครงการที่ เอกชนได้รับสัมปทาน 
มาจากภาครัฐ เป็นโครงการที่ต้องใช้ เงินลงทุน 
จำานวนมาก โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่ของโครงการอยู่
ที่ขั้นตอนการก่อสร้างว่าจะสร้างได้เสร็จตามกำาหนด
หรือไม่ แต่เมื่อถึงขั้นตอนการดำาเนินงานจะมีความ
เสี่ยงค่อนข้างตำ่า เนื่องจากได้รับสัมปทานผูกขาดจาก
ภาครัฐทำาให้รายได้จากการดำาเนินงานของโครงการ
มีความแน่นอนสูงตลอดช่วงอายุของการสัมปทาน 
ในปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้น
ฐานได้โดยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ซึ่งมีข้อได้เปรียบเช่นเดียวกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์  
โดยมีให้เลือกทั้งกองทุนที่เริ่มเข้าไปลงทุนตั้งแต่ขั้นตอน
ก่อสร้าง และกองทุนที่เริ่มเข้าไปลงทุนเฉพาะขั้นตอน
การดำาเนินงาน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานคือรายได้ประจำาท่ีมีความแน่นอนกว่าเงินปันผล
จากตราสารทุน อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนจะต้องตระหนัก
ว่าในกรณีที่โครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเป็นสัมปทานจาก
ภาครฐั มูลคา่ของสนิทรพัยข์องกองทนุจะลดลงไปเรือ่ยๆ  
เมื่ออายุสัมปทานลดลง 

• ไพรเวทอิควิตี้ (Private Equities) หมายถึง 
แหล่งเงินทุนหรือกองทุนที่ระดมมาจากผู้ลงทุนที่
เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์จำ านวนมากและ 
ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันเพื่อนำาเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญ
ของกิจการที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง เป้าหมายของ 
ไพรเวทอิควิตี้คือลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพสูงแต่มี 
ราคาตลาดตำา่ โดยกจิการนีอ้าจจะเปน็บรษิทัจดทะเบียน
หรือไม่ก็ได้ และหากเป็นบริษัทจดทะเบียนก็จะนำาออก
จากตลาดหลังการซื้อ ทำาการปรับปรุงการบริหารของ
กิจการให้ดำาเนินงานได้เต็มศักยภาพและเพิ่มมูลค่า 
หลังจากนั้นจึงขายกิจการนั้นออกไปในราคาท่ีสูงขึ้น 
โดยทั่วไปเป้าหมายการลงทุนของไพรเวทอิควิตี้ คือ  
4 - 7 ปี ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสูง
แต่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนสามารถทำาได้โดยลงทุน
ผ่านกองทุนไพรเวทอิควิตี้

รูปท่ี 1 แสดงอัตราผลตอบแทนคาดหวังและ
ความเส่ียงโดยเปรียบเทียบของสินทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนประเภทต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน
สินทรัพย์เหล่านี้ได้ถูกสรุปไว้ในตารางที่ 1

2.2 การพยากรณ์แนวโน้มอัตราผลตอบแทนและ 
 ความเสี่ยงของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

หลังจากกำาหนดประเภทของสินทรัพย์ท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้แล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการพยากรณ์
แนวโน้มผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดย
ค่าสถิติของผลตอบแทนที่ต้องพยากรณ์หรือประเมิน
ประกอบด้วย

- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Rate 
of Return, E[R])

- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน 
(Standard Deviation of Returns, SD[R])

- สหสมัพนัธร์ะหวา่งสนิทรพัยล์งทนุ (Correlation 
of Returns)

หุนสามัญ
ของบริษัท
จดทะเบียน

สินทรัพย
ทางเลือก

ความเสี่ยง/ความซับซอน สูงขึ้น

ผลตอบแทนคาดหวัง
ตราส

ารหน
ี้

ตราส
ารทุน

หุนกู
บริษัทพันธบัตร

รัฐบาลเงินฝาก
ธนาคาร

รูปที่ 1 : ผลตอบแทนและความเส่ียงโดยเปรียบเทียบ 
    ของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทต่างๆ
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เนื่องจากการออมเพื่อการเกษียณเป็นการลงทุน
ระยะยาว การพยากรณ์จึงควรเนน้ไปทีก่ารประเมนิ
อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในระยะยาว 
มากกว่าเน้นหาการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของ
แต่ละช่วงเวลา ซึ่งโดยทั่วไปความถูกต้องของการ
พยากรณ์ระยะสัน้จะตำา่กว่าการพยากรณ์ระยะยาว

เนื่องจากการออมเพ่ือการเกษียณเป็นการลงทุน
ระยะยาว การพยากรณจ์งึควรเนน้ไปทีก่ารประเมนิอตัรา
ผลตอบแทนและความเสีย่งในระยะยาว มากกวา่เนน้หา 
การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโดย
ทั่วไปความถูกต้องของการพยากรณ์ระยะสั้นจะตำ่ากว่า
การพยากรณ์ระยะยาว ทั้งนี้ผลของการพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการ
กำาหนดแผนการลงทุน โดยตัวเลขท่ีพยากรณ์จะมีส่วน
สำาคัญในการจัดสรรเงินทุนไปในแต่ละสินทรัพย์การ
ลงทุนของกลุม่การลงทนุ ดงันัน้กลุม่การลงทนุท่ีถกูจดัขึน้ 
จะมีความเหมาะสมกับสมาชิกหรือไม่และมากน้อย 
เพียงใดจะขึ้นกับความถูกต้องของการพยากรณ์

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนจะสามารถคาดหวัง 
ผลตอบแทนในสินทรัพย์แต่ละประเทศได้เท่าไร ตาราง 
ที่ 3 และ 4 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและความ 
ผันผวนของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ ที่ กบข. เข้าไปลงทุนระหว่างปี ค.ศ.  
2008 - 2016 โดยในตารางที่ 3 ผลตอบแทนของการ
ลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศไทยวัดเป็นเงินบาท และ
สินทรัพย์ต่างประเทศวัดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วน 

ในตารางที่ 4 ได้แปลงผลตอบแทนทั้งหมดเป็นเงินบาท
เพื่อให้เห็นผลตอบแทนทั้งหมดในมุมมองของนักลงทุน
ชาวไทย

จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนและความผันผวนของ 
ผลตอบแทนในตารางที่ 3 และ 4 สอดคล้องกับมุมมอง
ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบของ
สินทรัพย์แต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่ 1 โดยอาจมี
ความคลาดเคล่ือนกันบ้างเนื่องจากข้อมูลในตารางที่ 3 
และ 4 เป็นตัวเลขผลตอบแทนในช่วง 11 ปีเท่านั้น  
ซึ่งการลงทุนในกองทุนบำาเหน็จบำานาญของสมาชิก 
ส่วนใหญ่จะยาวนานกว่านั้น ประเด็นที่น่าสนใจคือ
สำาหรับตราสารในต่างประเทศ ประกอบด้วย ตราสาร 
ทุนโลก (WLD-EQT) ตราสารทุนประเทศกำาลังพัฒนา  
(EMG-EQT) สินค้าโภคภัณฑ์ (WLD-CMD) และ
อสังหาริมทรัพย์ (WLD-REI) อัตราผลตอบแทน 
และความเสี่ยงมีค่าต่างกันไม่มากนักระหว่างการวัด 
ผลตอบแทนเป็นเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  
สะท้อนว่าการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไม่ส่งผล 
กระทบมากนักต่ออัตราผลตอบแทนและความเส่ียง
ของตราสารเหล่านี้ในมุมมองของนักลงทุนไทย แต่
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ตารางที่ 3 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบ (E[R] และ SD[R]) ในสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 
  ของ กบข. ระหว่างปี ค.ศ. 2008 - 2016

หน่วย : % ต่อปี

ประเภท สัญลักษณ์ ดัชนีตัวแทน E[R] SD[R]

เงินสดและตราสารตลาดเงิน THA-CSH ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ธนาคาร 1.87% 0.71%

พันธบัตรรัฐบาลไทย THA-GVB ThaiBMA Govt Bond Index 5.15% 5.58%

ตราสารหนี้ต่างประเทศ WLD-BND Barclay US Aggregate Bond Index 4.04% 3.38%

ตราสารทุนประเทศไทย THA-EQT SET50 Index (RI) 11.09% 22.30%

ตราสารทุนโลก WLD-EQT MSCI World (RI) 5.28% 17.15%

ตราสารทุนประเทศกำาลังพัฒนา EMG-EQT MSCI EM (RI) 1.55% 23.81%

สินค้าโภคภัณฑ์ WLD-CMD S&P GSCI Index (RI) -9.47% 24.05%

อสังหาริมทรัพย์ WLD-REI FTSE NAREIT (All Equity REITs) 5.29% 23.75%

แหล่งข้อมูล : DataStream

ตารางที่ 4 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบ (E[R] และ SD[R]) ในสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 
  ของ กบข. ระหว่างปี ค.ศ. 2008 - 2016 (แปลงอัตราผลตอบแทนเป็นเงินบาท)

หน่วย : % ต่อปี

ประเภท สัญลักษณ์ ดัชนีตัวแทน E[R] SD[R]

เงินสดและตราสารตลาดเงิน THA-CSH ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ธนาคาร 1.87% 0.71%

พันธบัตรรัฐบาลไทย THA-GVB ThaiBMA Govt Bond Index 5.15% 5.58%

ตราสารหนี้ต่างประเทศ WLD-BND Barclay US Aggregate Bond Index 4.87% 6.06%

ตราสารทุนประเทศไทย THA-EQT SET50 Index 11.09% 22.30%

ตราสารทุนโลก WLD-EQT MSCI World 5.77% 15.80%

ตราสารทุนประเทศกำาลังพัฒนา EMG-EQT MSCI EM 1.75% 21.51%

สินค้าโภคภัณฑ์ WLD-CMD S&P GSCI Index -9.02% 23.15%

อสังหาริมทรัพย์ WLD-REI FTSE NAREIT (All Equity REITs) 5.46% 21.52%

แหล่งข้อมูล : DataStream
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สำาหรบัตราสารหนีต้า่งประเทศ (WLD-BND) กลบัพบวา่ 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีผลค่อนข้างมาก 
ต่อความเสี่ยงรวมของตราสารประเภทน้ีเมื่อวัดเป็น 
เงินบาท 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์ 
 เพื่อการลงทุนประเภทต่างๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์ 
2 ตัว หรือหลักทรัพย์ 2 กลุ่ม เรียกว่า ค่าสหสัมพันธ์
ของอัตราผลตอบแทน หรือ Return Correlation หาก
อัตราผลตอบแทนของ 2 หลกัทรพัยเ์คลือ่นไหวในทศิทาง
เดียวกัน ค่าสหสัมพันธ์จะเป็นบวก ยิ่งเคลื่อนไหวไปด้วย
กนัมากเทา่ไรคา่สหสมัพนัธก์จ็ะสงูข้ึนมากเท่านัน้ โดยคา่
สูงสุดของสหสัมพันธ์คือ 1 หากอัตราผลตอบแทนของ 
2 หลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน ค่า 
สหสัมพันธ์จะเป็นลบ ยิ่งเคลื่อนไหวไปตรงกันข้ามมาก
เทา่ไรค่าสหสมัพนัธก์จ็ะเป็นลบมากเทา่นัน้ โดยค่าตำา่สดุ 
ของสหสัมพันธ์คือ -1 และหากอัตราผลตอบแทน
ของ 2 หลักทรัพย์เคลื่อนไหวไม่มีความสัมพันธ์กัน  
ค่าสหสัมพันธ์จะเข้าใกล้ 0 

หลกัการสำาคญัประการหนึง่ในการจดัสรรเงนิลงทนุ
คือการเลือกประเภทของสินทรัพย์ที่มีค่าสหสัมพันธ์ 
ตำ่าเข้ากลุ่มการลงทุน เพ่ือให้ลดโอกาสที่หลักทรัพย์
ทุกตัวที่ถืออยู่ในกลุ่มการลงทุนจะมีผลตอบแทนตกตำ่า
ไปพร้อมๆ กันทั้งหมด ดังนั้นการมีสินทรัพย์ที่มีค่า 
สหสัมพันธ์ตำ่าเข้ากลุ่มการลงทุนจะช่วยลดความผันผวน
ของผลตอบแทนโดยรวมของกลุ่มการลงทุน เนื่องจาก
หากมีสินทรัพย์บางตัวในกลุ่มการลงทุนมีผลตอบแทนที่
ตำา่กจ็ะมสีนิทรพัยต์วัอืน่ในกลุม่การลงทุนท่ีมผีลตอบแทน
สูงมาชดเชย เรียกคุณสมบัตินี้ว่า ประโยชน์จากการ 
กระจายความเสี่ยง

ตารางที่ 5 และ 6 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของอัตรา 
ผลตอบแทนรายเดอืนของสนิทรพัยป์ระเภทตา่งๆ ที ่กบข. 

เขา้ไปลงทนุระหวา่งป ีค.ศ. 2008 - 2016 โดยในตารางที ่
5 ผลตอบแทนของการลงทนุในสนิทรพัยใ์นประเทศไทย 
วัดเป็นเงินบาท และสินทรัพย์ต่างประเทศวัดเป็นเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนในตารางที่ 6 ได้แปลงผลตอบแทน
ทั้งหมดเป็นเงินบาทเพ่ือให้เห็นผลตอบแทนทั้งหมดใน 
มุมมองของนักลงทุนชาวไทย

จากตารางท่ี 5 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ทำาการ
วิเคราะห์ เงินฝากและตราสารตลาดเงิน (THA-CASH)  
และตราสารหนี้ระยะยาว (THA-GVB) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกแต่ไม่สูงมากนัก ตราสารหนี้ (THA-GVB) และ 
ตราสาร ทุน (THA-EQT)  มีความ สัมพันธ์ของ
ผลตอบแทนเชิงลบ ตราสารหนี้ (THA-GVB) และ
สินค้าโภคภัณฑ์ (THA-CMD) มีความสัมพันธ์ของ 
ผลตอบแทนเป็นลบ ตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ 
สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยมี  
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนเป็นบวก การนำา
สินทรัพย์ ท่ีมีค่าสหสัมพันธ์ตำ่าและในบางกรณีเป็น
ลบมาสร้างกลุ่มการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกกองทุน 
ได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น

ตารางที ่ 6  แสดงคา่สหสมัพนัธข์องอตัราผลตอบแทน 
เช่นเดียวกับตารางท่ี 5 แต่อัตราผลตอบแทนได้ถูก 
แปลงเป็นเงินบาทก่อนการคำานวณค่าสหสัมพันธ์เพื่อ
สะท้อนแนวโน้มผลประโยชน์จากการกระจายความ 
เสี่ยงจากมุมมองของนักลงทุนชาวไทย จะเห็นว่าโดย 
ส่วนใหญ่ค่าสหสัมพันธ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
ในกรณีของตราสารทุนต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ 
และอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง
ของสินทรัพย์กลุ่มน้ีมากนัก แต่สำาหรับตราสารหนี้
ต่างประเทศ (WLD-BND) พบว่าค่าสหสัมพันธ์มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ซึ่งมีทั้งที่มีค่าสูงขึ้นและมี 
ค่าลดลงกับสินทรัพย์บางประเภท แต่โดยรวมจะเห็น 
ได้ว่าค่าสหสัมพันธ์โดยเฉลี่ยยังมีค่าตำ่า



87ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

ตารางที่ 5 : ค่าสหสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนของ กบข. ในระหว่างปี ค.ศ.  
  2008 - 2016

THA-CSH THA-GVB WLD-BND THA-EQT WLD-EQT EMG-EQT WLD-CMD WLD-REI

THA-CSH 1

THA-GVB 0.07 1

WLD-BND -0.09 0.46 1

THA-EQT -0.27 -0.05 0.29 1

WLD-EQT -0.20 -0.04 0.09 0.71 1

EMG-EQT -0.30 -0.02 0.20 0.79 0.88 1

WLD-CMD -0.12 -0.39 -0.11 0.50 0.60 0.61 1

WLD-REI -0.23 0.22 0.31 0.70 0.86 0.80 0.40 1

แหล่งข้อมูล : DataStream

ตารางที่ 6 : ค่าสหสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนของ กบข. ในระหว่างปี ค.ศ.  
  2008 - 2016 (แปลงอัตราผลตอบแทนเป็นเงินบาท)

THA-CSH THA-GVB WLD-BND THA-EQT WLD-EQT EMG-EQT WLD-CMD WLD-REI

THA-CSH 1

THA-GVB 0.07 1

WLD-BND 0.13 -0.06 1

THA-EQT -0.27 -0.05 -0.35 1

WLD-EQT -0.15 -0.16 -0.05 0.58 1

EMG-EQT -0.28 -0.11 -0.18 0.73 0.84 1

WLD-CMD -0.09 -0.49 -0.15 0.39 0.55 0.56 1

WLD-REI -0.21 0.15 -0.13 0.63 0.82 0.76 0.31 1

แหล่งข้อมูล : DataStream



88 ครบรอบ 20 ปี กบข.

3. การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) 

การสร้างกลุ่มการลงทุนของกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญ โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ข้ันตอนหลัก คือ 
การจัดสรรเงินทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (Asset 
Class Allocation) หรือเรียกสั้นๆ ว่า การจัดสรร
เงินลงทุน (Asset Allocation) และการคัดเลือก 
หลักทรัพย์รายตัวในสินทรัพย์แต่ละประเภท หรือ 
เรียกสั้นๆ ว่า การคัดเลือกหลักทรัพย์ (Security  
Selection) โดยในขั้นตอนการจัดสรรเงินลงทุน  
(Asset Allocation) ผู้บริหารกองทุนจะต้องกำาหนด 
นำ้าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
แต่ละประเภทให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย 
และข้อจำากัดในการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งขั้นตอน 
น้ีมักทำาการตัดสินใจในระดับคณะกรรมการบริหาร 
การลงทุนของกองทุนฯ ได้เป็นเป้าหมายการจัดสรรเงิน 
ทุนระยะยาว หรือ Strategic Asset Allocation (SAA) 
ที่ผู้จัดการกองทุนซ่ึงเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนจะนำาไปใช้
เป็นกรอบระยะยาวในการสร้างกลุ่มการลงทุน ทั้งนี้ใน
ระยะสัน้ผูจ้ดัการกองทนุอาจจะขออนมุตัคิณะกรรมการ
บริหารกองทุนในการจัดสรรเงินลงทุนแตกต่างจาก  
SAA ได้เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ในระยะสั้น 
ของผู้จัดการกองทุน การจัดสรรเงินทุนที่แตกต่าง 

จากเป้าหมายระยะยาวน้ี เรียกว่า Tactical Asset  
Allocation (TAA) หรือ Market Timing 

ในข้ันตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Security  
Selection) ผู้จัดการกองทุนจะเลือกหลักทรัพย์รายตัว 
ในแต่ละประเภทของสินทรัพย์เข้ากลุ่มการลงทุนให้ 
นำา้หนกัการลงทนุเปน็ไปตามกรอบ SAA และหลกัทรพัย ์
ที่เลือกเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนฯ เช่น ข้อกำาหนด
เรื่องคุณสมบัติด้านสภาพคล่องและความเส่ียงของ 
หลักทรัพย์ ข้อกำาหนดเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์ 
และข้อกำาหนดด้าน Concentration ของเงินลงทุน (เชน่ 
การกำาหนดใหล้งทนุในหลกัทรพัยแ์ตล่ะตวัไมเ่กนิสดัสว่น
เทา่ไรของจำานวนหลักทรัพยน์ัน้ทัง้หมดในตลาด หรือการ 
กำาหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ออกโดย 
บรษิทัเดยีวกนัไมเ่กินสดัสว่นเทา่ไรของเงนิลงทุน) เปน็ตน้

กล่าวได้ว่า ขั้นตอนการจัดสรรเงินลงทุนถือเป็น 
หวัใจทีส่ำาคญัทีส่ดุในการสร้างและบรหิารกลุม่การลงทนุ  
เนื่องจากในงานวิจัยและการศึกษาหลายชิ้นได้แสดง 
ให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่กลุ่มการลงทุนสามารถ
สร้างได้ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดสรรเงิน
ลงทุนเป็นหลัก โดยท่ีกลยุทธ์ในการลงทุนขั้นตอนอ่ืน  
เช่น การคัดเลือกหลักทรัพย์ (Security Selection)  

ผู้บริหารกองทุนจะต้องกำาหนดนำ้าหนักการลงทุน 
ในแต่ละสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่ละประเภทให้
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายและข้อจำากัดใน

การลงทุนของกองทุนฯ



89ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

หรือการจับจังหวะการลงทุน (Marketing Timing) จะ 
สร้างผลตอบแทนให้กับกลุ่มการลงทุนได้เช่นกัน แต่ได้ 
ในระดับที่น้อยกว่า ตัวอย่างจากรายงานของบริษัท 
จดัการกองทนุรวม Vangaurd ในสหรฐัอเมรกิา ทีท่ำาการ
ทดสอบว่าอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอการ 
ลงทุนของกองทุนผสม (Balanced Funds) ใน 7 
ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2015 โดยทำาการศึกษา
ในรูปแบบอนุกรมเวลา (Time-series Analysis) เป็น 
ดังตารางที่ 7 

ตารางที ่7 เปน็ผลการศกึษาในรปูแบบอนกุรมเวลา 
หรือคือการศึกษาหาว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุน
ของกองทุนผสมแต่ละกองทุนตามแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่
กับนโยบายการจัดสรรเงินทุนเท่าไหร่ ซ่ึงผลการศึกษา 
ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า โดยเฉล่ียเกือบ 90% อัตรา 
ผลตอบแทนของกองทุนตามช่วงเวลาข้ึนอยู่กับนโยบาย
การจัดสรรเงินทุน กลยุทธ์การลงทุนมีส่วนสำาคัญเพียง
เล็กน้อยต่อการสร้างอัตราผลตอบแทนให้กับพอร์ต 
โฟลิโอการลงทุน

ตารางท่ี 7 : คา่เฉล่ียของความสามารถของนโยบายการจดัสรรเงนิทนุในการอธิบายอตัราผลตอบแทนของกองทนุ 
  ผสม (Balanced Funds) ใน 5 ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2015 ศึกษาในรูปแบบอนุกรมเวลา

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

ค่าเฉลี่ยที่นโยบาย
การจัดสรรเงินลงทุน
สามารถอธิบายอัตรา
ผลตอบแทนของ 
กองทุนผสม

91.1% 86.0% 80.5% 89.1% 87.9%

ตารางท่ี 8 : แสดงค่าเฉลี่ยของความสามารถของนโยบายการจัดสรรเงินทุนในการอธิบายอัตราผลตอบแทน 
  ของกองทุนผสม (Balanced Funds) ใน 5 ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2015 เปรียบเทียบ 
  ระหว่างกองทุน 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

ค่าเฉลี่ยที่นโยบาย
การจัดสรรเงินลงทุน
สามารถอธิบายอัตรา
ผลตอบแทนของ
กองทุนผสม

22.7% 27.9% 23.6% 35.5% 47.7%
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ส่วนในการศึกษาในรูปแบบเปรียบเทียบระหว่าง
กองทุน (Cross sectional Analysis) ซึ่งได้แสดง 
ผลว่าในตารางที่ 8 พบว่าอัตราผลตอบแทนที่แตกต่าง 
กันระหว่างกองทุนนั้นอธิบายได้โดยนโยบายการจัดสรร 
เงนิทนุในระดบัประมาณ 20% - 50% เท่าน้ัน แตอ่ยา่งไร 
ก็ตามผลการศึกษาน้ีก็ยังช้ีให้เห็นถึงความสำาคัญของ
นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนในระดับสูงอยู่ดี

3.1 การจัดสรรเงินลงทุนแบบ Mean-Variance 
หลักการจัดสรรเงินลงทุนแบบ Mean-Variance  

เป็นหลักการลงทุนท่ียึดถือและปฏิบัติกันมานาน โดย 
วิธีการดังกล่าวมีหลักการที่สำาคัญอยู่ 2 ประการคือ

3.1.1 หลักการการกระจายความเสีย่ง (Portfolio 
Diversification)

เป็นการจัดสรรการลงทุนที่เน้นการกระจายความ
เสี่ยงของกลุ่มการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลาย
ประเภท สาเหตทุีจ่ำาเปน็ตอ้งกระจายความเสีย่งเนือ่งจาก
อัตราผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์การลงทุนใน
แต่ละช่วงเวลามักมีความผันผวนและไม่สมำ่าเสมอ  
การลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนเพียงประเภทเดียว  
ผู้ลงทุนจำาต้องเผชิญกับความผันผวนขึ้นลงของราคา
สนิทรพัยน้ั์นไปตามชว่งเวลา แตก่ารสรา้งกลุม่การลงทุน
ท่ีมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย 
จะช่วยลดความผันผวนของอัตราผลตอบแทนโดยรวม 
ของกลุ่มการลงทุนได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เห็นประเด็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงพิจารณา
รูปที่ 2

ในรูปที่ 2 สินทรัพย์ทั้ง 8 ประเภทที่แสดงอยู่ 
ในตารางที่  3 ถูกนำามาคำานวณหาผลตอบแทนใน 
แต่ละปีระหว่างปี ค.ศ. 2008 - 2016 และเพื่อเป็น 
การเปรียบเทียบ กลุ่มการลงทุนจึงถูกสร้างขึ้นมา 1 
กลุ่มการลงทุน โดยสมมติว่าทำาการลงทุนในสินทรัพย์
ทั้ง 8 ประเภทในสัดส่วนที่เท่ากัน (Equally-Weighted 

Portfolio, EW-ALOC) หลังจากนั้นทำาการจัดอันดับ
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดไปตำ่าสุดในแต่ละปี  
ผลการจัดอันดับแสดงอยู่ในรูปท่ี 2 พร้อมตัวเลขอัตรา 
ผลตอบแทนในแต่ละปีของสินทรัพย์แต่ละประเภท 

จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุน 
ที่ถูกจำาลองขึ้น (EW-ALOC) มีความมั่นคงของ 
ผลตอบแทนสูงกว่าและความผันผวนของผลตอบแทน 
ท่ีตำ่ ากว่า สินทรัพย์แต่ละประเภทท้ังโดยสัมบูรณ์  
และโดยเปรียบเทียบ นอกจากนี้ตามหลักทฤษฎีและ 
ผลจากการทดสอบเชิงประจักษ์มักพบว่า การกระจาย 
ความเส่ียงจะช่วยให้ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ 
ลดลงโดยที่ เราไม่จำาเป็นต้องลดอัตราผลตอบแทน 
หรือแม้กระทั่งอัตราผลตอบแทนอาจจะเพิ่มขึ้นด้วย
ก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการกระจายความเสี่ยงสามารถ 
ช่วยยกระดับผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยของความเสี่ยง 
ของกลุ่มการลงทุนได้ โดยความเสี่ยงที่ลดลงมีสาเหตุ 
สำาคัญ 2 ประการ คือ

- การเพิ่มจำานวนสินทรัพย์เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอ
เรื่อยๆ จะช่วยกำาจัดความเสี่ยงเฉพาะตัวหรือความเสี่ยง 
ที่ไม่เป็นระบบ (Non-systematic Risk) ของหลักทรัพย์
แต่ละตัวออกจากกลุ่มการลงทุนได้ 

- การกระจายความเส่ียงไปยังสินทรัพย์ท่ีมี  
สหสัมพันธ์ในระดับตำ่า จะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อยู่ 
ในรูปความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) ให้ 
ลดลงได้อีกด้วย

การกระจายการลงทุนตั้งอยู่บนความเช่ือว่า  
การจัดสรรเงินลงทุนที่ดี คือการสร้างกลุ่มการลงทุน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายการออมได้โดยมีระดับความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่สมาชิกยอมรับได้ ท้ังนี้กลุ่มการ
ลงทุนท่ีมีการจัดสรรเงินลงทุนเป็นอย่างดีจะไม่ได้มี
ผลตอบแทนในแต่ละปีสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทใด
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ประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในปีนั้นๆ แต่ใน
ระยะยาวจะเป็นกลุ่มการลงทุนท่ีทำาให้สมาชิกสามารถ 
บรรลุเป้าหมายการออมได้ กล่าวได้ว่าประโยชน์สำาคัญ 
ของการกระจายการลงทุนคือการลดความเสี่ยง 
(Reduce risk) และสร้างผลตอบแทนมีความมั่นคง 
ในระยะยาว (Consistent Return in the Long-Run) 

การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลาย
ประเภทจะทำ า ใ ห้สามารถลดความผันผวนของ 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์แต่ละประเภทได้ เนื่องจาก
ในแต่ละปีจะมีสินทรัพย์บางประเภทที่มีผลตอบแทน 

ดีบางประเภทผลตอบแทนไม่ดี ดังนั้นการกระจาย 
การลงทุนจะทำาให้เกิดการหักล้างกันของความผันผวน 
ของผลตอบแทนในแต่ละสินทรัพย์ ผลตอบแทนจึง 
มั่นคงกว่าในระยะยาว นอกจากนี้การจัดสรรเงินลงทุน
ยังทำาให้นักลงทุนไม่ต้องคอยปรับนำ้าหนักการลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ เป็นประจำาเพื่อติดตามแนวโน้ม 
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่างๆ (Follow the Market 
Trend) และลดแรงกระตุ้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
เมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นหรือลงในระยะสั้น 
เนื่องจากเป้าหมายหลักของการจัดสรรเงินลงทุนคือ 
การลดความเสี่ยง

รูปที่ 2 : การจัดอันดับสินทรัพย์การลงทุนที่สำาคัญตามอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีระหว่างปี ค.ศ. 2008 - 2016
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3.1.2 การจัดสรรการลงทุนโดยการคำานวณหา  
Efficient Portfolio

หลักการนี้เน้นการหานำ้าหนักการลงทุนในแต่ละ
สนิทรัพยเ์พือ่ใหก้ลุม่การลงทนุสามารถสรา้งผลตอบแทน
ที่คาดหวังได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงท่ี 
คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งในทางเทคนิคเราเรียกกลุ่มการ 
ลงทุนนี้ว่า Efficient Portfolio

การสร้าง Efficient Portfolio ก็คือการหานำ้าหนัก 
การลงทนุในแตล่ะสนิทรพัยเ์พ่ือการลงทุนแตล่ะประเภท
ที่ทำาให้อัตราส่วน Sharpe’s Ratio มีค่ามากที่สุด  
ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

โดยที่  = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
   ของกลุ่มการลงทุน
       
    = อตัราผลตอบแทนทีป่ราศจาก 
   ความเส่ียง เช่น อัตรา
   ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง

    =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 
   อัตราผลตอบแทนของกลุ่ม 
   การลงทุน

Sharpe’s Ratio เปน็การวดัอตัราผลตอบแทนสว่น
เกินของพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่ปราศจาก
ความเสีย่ง (rp–rf) ต่อหนึง่หนว่ยของความเสีย่งทีค่าดวา่
จะเกิดขึ้น ดังนั้นรูปแบบการจัดสรรเงินทุนที่ทำาให้พอร์ต
โฟลิโอมีค่า Sharpe Ratio สูงสุด ก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอ
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยให้อัตราผลตอบแทนสูงสุด 
เมื่อเทียบกับความเสี่ยง และเป็นรูปแบบการจัดสรร 
เงินทนุทีเ่ราเลือกตามหลักการ Mean-Variance นัน่เอง

3.2 การจัดสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยง
คือรูปแบบการจัดสรรเงินทุนตามระดับความเส่ียง

ที่นักลงทุนยอมรับได้ โดยการจัดสรรเงินทุนดังกล่าวมัก
มีขั้นตอนที่สำาคัญดังต่อไปนี้

- ประเมนิความเส่ียงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทนุ (Risk 
Tolerance) เช่น โดยใช้แบบสอบถาม

- เลือกรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะกับ
ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

ดงันัน้รปูแบบการจัดสรรเงนิทนุทีท่ำาใหพ้อรต์โฟลโิอ
มีค่า Sharpe Ratio สูงสุด ก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอที่
มปีระสิทธภิาพทีสุ่ดโดยใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงสดุ

เมื่อเทียบกับความเสี่ยง
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โดยเราอาจแบ่งรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุน 
ตามระดับการยอมรับความเสี่ยงได้ 3 ระดับดังแสดง 
ในรูปที่ 3

จากรูปที่ 3 จะสังเกตเห็นได้ว่า ถ้าผู้ลงทุนสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง การจัดสรรเงินทุนก็จะ 
เน้นลงทุนในตราสารที่เสี่ยงสูงแต่ให้อัตราผลตอบแทน 
ระยะยาวที่สูง เช่น เน้นลงทุนในตราสารทุน (หุ้นสามัญ) 
แต่ในขณะที่ถ้าผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้ตำ่า กลุ่ม 
การลงทุนมักเน้นตราสารที่มีความเสี่ยงตำ่า เช่น ตราสาร
หนี้ระยะสั้น และตราสารที่เสี่ยงระดับปานกลาง เช่น 
ตราสารหนี้ระยะยาว เป็นต้น

ตัวอย่างกองทุนรวมที่มีชื่อของโลกท่ีมีนโยบาย
การจัดสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยง เช่น กองทุน
ประเภท Life Strategy Funds ของบริษัทจัดการ
กองทนุรวม Vanguard ในสหรฐัอเมรกิา ซึง่แสดงไดต้าม 
รูปที่ 4 ดังต่อไปนี้

3.3 การจัดสรรเงินลงทุนแบบตามระดับอายุ
เป็นแนวทางการจัดสรรเงินลงทุนโดยพิจารณาถึง

ระดับอายุของผู้ลงทุน เนื่องจาก
 
- อายขุองผูล้งทนุมีความสมัพันธก์บัความสามารถ

ในการรับความเสี่ยง 
 

รูปที่ 3 : รูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนตามระดับการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน

ประเมินระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ยอมรับความเสี่ยงได้ตำ่า ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้สูง

กลุ่มการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม
• ตราสารหนี้ระยะสั้นและ
 เงินฝาก = 20 - 40%
• ตราสารหนี้ระยะยาว 
 = 40% - 60%
• หุ้น = 10 - 30%

กลุ่มการลงทุนแบบเสี่ยง
ปานกลาง
• ตราสารหนี้ระยะสั้นและ
 เงินฝาก = 10 - 30%
• ตราสารหนี้ระยะยาว 
 = 30% - 40%
• หุ้น = 50 - 60%

กลุ่มการลงทุนแบบเสี่ยงสูง
• ตราสารหนี้ระยะสั้นและ
 เงินฝาก = 5 - 15%
• ตราสารหนี้ระยะยาว 
 = 20% - 40%
• หุ้น = 50 - 70%
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ที่มา : www.vanguard.com

รูปที่ 4 : ตารางแสดงรูปแบบการจัดสรรเงนิลงทนุตามระดับการยอมรบัความเสีย่งของกองทนุประเภท Life Strategy  
    Funds ของบริษัทจัดการกองทุนรวม Vanguard

Income Fund
เสี่ยงตํ่าและ
ปานกลาง

Conservative 
Growth Fund
เสี่ยงปานกลาง

Growth Fund
เสี่ยงสูง

Moderate 
Growth Fund
เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง

หุน = 20%

ตราส
ารห

นี้ 
= 

80
%

หุน = 40%

ตรา
สา

รห
นี้ 

= 
60

%

หุน = 80%

ตร
าส
ารห

น้ี =
 20%

หุ น = 60%ตร
าส

าร
หนี้

 =
 4

0%

Income Fund
เสี่ยงตํ่าและ
ปานกลาง

Conservative 
Growth Fund
เสี่ยงปานกลาง

Growth Fund
เสี่ยงสูง

Moderate 
Growth Fund
เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง

หุน = 20%

ตราส
ารห

นี้ 
= 

80
%

หุน = 40%

ตรา
สา

รห
นี้ 

= 
60

%

หุน = 80%

ตร
าส
ารห

น้ี =
 20%

หุ น = 60%ตร
าส

าร
หนี้

 =
 4

0%

- นักลงทุนในแต่ละอายุมีระดับความมั่ งคั่ ง 
ต่างกัน ดังนั้นจึงมีจุดประสงค์ในการลงทุนท่ีต่างกัน  
โดยอาจแบ่งนักลงทุนตามกลุ่มอายุต่างๆ ได้ดังตาราง 
ที่ 9

โดยนักลงทุนในแต่ละช่วงอายุ อาจเลือกที่จะ 
จัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุของตนได้ดังตาราง
ที่ 10

ตัวอย่างกองทุนหรือรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุน
โดยคำานึงถึงอายุของผู้ลงทุนเป็นสำาคัญ ได้แก่ กองทุน
รวมประเภท Target Date หรือ Target Retirement 
หรือกองทุนบำาเหน็จบำานาญและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ประเภท แผนสมดุลตามอายุ (Life Path)

ในท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเลือกวิธีใดในการกำาหนด 
รูปแบบการจัดสรรเงินทุน สิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดประการหนึ่ง 
คือผู้ที่ลงทุนต้องทำาการประเมินอัตราผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจาก
รปูแบบการจดัสรรเงนิทนุทีเ่ลอืก และอตัราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอที่ได้ดังกล่าวควรเป็น
ระดับที่ทำาให้ผู้ที่ลงทุนบรรลุเป้าหมายการลงทุนภายใต้
ข้อจำากัดของการลงทุนที่มี

4. รูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนบำาเหน็จ 
 บำานาญโลก 

กล่าวได้ว่าเป้าหมายสำาคัญของกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญ คือการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่  
เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายการออมเพื่อ 
การเกษียณอายุ  โดยให้ เงินลงทุนของสมาชิกมี  
ความเสี่ ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้  รวมทั้ งการ 
เตรียมสภาพคล่องสำาหรับสมาชิกที่ครบกำาหนด
ต้องไถ่ถอนการลงทุนออกจากกองทุนฯ วิธีการ
ที่กองทุนฯ โดยทั่วไปใช้ในการลดความเสี่ยงของ
กลุ่มการลงทุน คือการกระจายเงินลงทุนไปใน 
หลักทรัพย์หลากหลายประเภท ในอดีตที่ผ่านมา  
กองทุนฯ มักกระจายการลงทุนไปยั งสินทรัพย์  
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ตารางที่ 9 : ตารางแสดงลักษะของผู้ลงทุนในแต่ละกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ ช่วงอายุ ความมั่งคั่ง ระดับหนี้ จุดประสงค์การลงทุนที่เหมาะสม

ระยะสะสม 
(Cumulative 
Phase)

ก่อน 35 ปี ตำ่า สูง เนน้การสะสมความม่ังค่ังใหส้งูขึน้ ซ่ึงควร
เน้นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ 
นกัลงทนุในกลุม่อายนุีม้กัรบัความเสีย่งได้ 
สูงเพราะมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาว

ระยะมั่นคง 
(Consolidation 
Phase)

36 - 55 ปี เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มตำ่าลงเรื่อยๆ คงยังเน้นการสะสมความมั่งค่ัง แต่เม่ือ
ความม่ังคั่งเริ่มสูงไปพร้อมกับอายุที่  
มากขึ้น จึงควรปรับเปลี่ยนการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง
มาหาสินทรัพย์มั่นคงให้มากขึ้นเรื่อยๆ

ระยะอุทิศ 
(Distribution 
Phase)

หลังจาก 55 
เป็นต้นไป

สูง ตำ่า จุดประสงค์การลงทุนเปลี่ยนจากการ
สะสมความมั่งคั่ง มาเป็นปกป้องความ
มั่งคั่งท่ีสร้างมาตลอดช่วงอายุการทำางาน 
ดังนั้นสินทรัพย์การลงทุนควรเน้นไปท่ี
สนิทรพัยม์ัน่คงอยา่งเชน่ ตราสารหนี ้และ
เงินฝากธนาคาร

ตารางที่ 10 : การจัดสรรเงินลงทุนตามระดับอายุ

การจัดสรรเงินทุนตามประเภทหลักทรัพย์

ช่วงอายุ
หลักทรัพย์เสี่ยงตำ่า 

เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้น
หลักทรัพย์เสี่ยงปานกลาง 
เช่น ตราสารหนี้ระยะยาว

หลักทรัพย์เสี่ยงสูง 
เช่น หุ้น

ระยะสะสม 10% 30% 60%

ระยะมั่นคง 20% 35% 45%

ระยะอุทิศ 30% 50% 20%

ที่มา : หลักสูตรผู้แนะนำาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ลงทุนหลัก ที่เรียกว่า Traditional asset classes  
3 กลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วยเงินฝากและตราสารตลาด 
เงิน (Money Market Instruments) ตราสารหนี้  
(Bonds) และตราสารทุน (Listed equities) แต่ 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 
ที่ทำาให้การลงทุนมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มข้ึน ความจำาเป็น 
ในการลดความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นในขณะที่ผลตอบแทน
คาดหวังของสมาชิกไม่ได้ลดลง นอกจากน้ีพัฒนาการ 
ในตลาดการเงินและการเปิดเสรีทางการเงินทำาให้มี
ตราสารทางการเงินประเภทใหม่ถูกเสนอเข้ามาใน 
ตลาด ทำาให้โอกาสในการลงทุนของกองทุนฯ เปิดกว้าง
มากขึ้น 

ดังนั้นในปัจจุบัน จึงต้องรวมสินทรัพย์ท่ีเรียกว่า 
Non-traditional asset classes หรอื Alternative asset 
classes เชน่ สนิคา้โภคภัณฑ์ อสงัหาริมทรัพย ์การลงทนุ
ในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น เข้าไปอยู่ในการจัดสรรเงิน 
ลงทุนของกองทุนฯ นอกจากนี้สินทรัพย์ประเภทหลัก 
ยังถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยมากขึ้น เช่น หุ้นสามัญแบ่ง
ออกเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หุ้นในประเทศ
และต่างประเทศ หุ้นประเทศพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ หรือหุ้นกู้แบ่งออกเป็น พันธบัตรรัฐบาล หุ้น
กู้เกรดลงทุน และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง เป็นต้น เพื่อให้
สะทอ้นผลตอบแทนและความเสีย่งของกลุม่สนิทรพัยไ์ด้
ดข้ึีน รปูที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบรปูแบบการจดัสรรเงนิ
ลงทุนแบบเก่าและการจัดสรรเงินลงทุนสมัยใหม่

เนื่องจากในปัจจุบัน สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมี 
หลากหลายประเภท วธิกีารหนึง่ทีก่องทนุบำาเหนจ็บำานาญ
นยิมใช้ในการวางแผนการจดัสรรเงนิลงทุนคอืการจดัสรร
เงินลงทุนตามปัจจัยเสี่ยง หรือ Risk factors (Asset  
Allocation Framework Using Risk Factors) ภายใต้ 
แนวคิดนี้ สินทรัพย์จะถูกจัดกลุ่มไปตามลักษณะและ 
รูปแบบของผลตอบแทนและความเสี่ยง แทนท่ีจะจัด
ไปตามประเภทของสินทรัพย์แบบเดิม เชื่อกันว่าการ

ทำาเช่นนี้จะทำาให้ผู้บริหารกองทุนฯ สามารถเข้าใจถึง 
ความเสี่ยงที่กลุ่มการลงทุนจะต้องแบกรับ (Portfolio 
Risk Profile) ไดดี้ขึน้ ซึง่จะนำาไปสูก่ารบรหิารความเสีย่ง
และผลตอบแทนทีด่ยีิง่ข้ึน รปูที ่6 แสดงการจดัสนิทรพัย์
ตามวิธีดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าในการจัดสรรเงินลงทุนในแนวทางนี้ 
สนิทรพัยแ์ต่ละประเภทจะมบีทบาททีช่ดัเจนในการบรรลุ

รูปที่ 5 : รูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุน 
    บำาเหน็จบำานาญในอดีตและในปัจจุบัน

ลักษณะการจัดสรรเงินลงทุนในยุค 1990’s

ลักษณะการจัดสรรเงินลงทุนในยุคปัจจุบัน

เงินสดและเทียบเท่า

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

เงินสดและเทียบเท่า

พันธบัตรรัฐบาล

หุ้นกู้บริษัทเอกชน

หุ้นกู้ต่างประเทศ

หุ้นสามัญในประเทศ

หุ้นสามัญต่างประเทศ

สินค้าโภคภัณฑ์

อสังหาริมทรัพย์



97ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

วัตถุประสงค์ด้านใดด้านหน่ึงของกลุ่มการลงทุน ซึ่งโดย 
ทั่วไปประกอบด้วย รักษาอำานาจซื้อของเงินลงทุน สร้าง
กระแสเงินสดที่เป็นรายได้จากการลงทุนอย่างสมำ่าเสมอ 
สรา้งการเตบิโตให้แกเ่งนิลงทนุ และสามารถรองรบัความ
เสี่ยงได้ในกรณีเศรษฐกิจถดถอยหรือเกิดภาวะวิกฤติ

• สินทรัพย์เพ่ือการเติบโต (Growth) คือ  
สินทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อหวังการเติบโตของเงินลงทุนใน
อนาคต ในอดีตที่ผ่านมาพบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ 

ให้ผลตอบแทนบนเงินต้นค่อนข้างสูง หุ้นสามัญจึงถูก
จัดเป็นสินทรัพย์เพื่อการเติบโต อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 
ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวจะสูงแต่สินทรัพย์กลุ่มนี้ 
ก็มีความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้นสูงเช่นกัน

• สินทรัพย์เพื่อการเติบโตและรายได้ประจำา 
(Growth and Income) คือ สินทรัพย์ที่ลงทุน 
เพื่อหวังการเติบโตของเงินลงทุนในอนาคตรวมท้ัง 
การรับผลตอบแทนเป็นระยะๆ ในระหว่างการถือครอง  

รับมือภาวะถดถอย 
(Defensive Assets)

เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง
ทองคำาและ
โลหะมีค่า

พันธบัตร
รัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาล
ประเทศ

พัฒนาแล้ว

รูปที่ 6 : สินทรัพย์ประเภทต่างๆ มีบทบาทที่ชัดเจนในกลุ่มการลงทุน

การเติบโตของเงินต้น 
(Growth)

หุ้นสามัญใน
ประเทศของ

บริษัทขนาดใหญ่

หุ้นสามัญใน
ประเทศของ

บริษัทขนาดเล็ก

หุ้นสามัญ
ต่างประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว

หุ้นสามัญ
ต่างประเทศที่
กำาลังพัฒนา 

การเติบโต
และรายได้ 

(Growth & Income)
หุ้นปันผลในประเทศ หุ้นปันผลต่างประเทศ

รายได้ประจำา 
(income)

เงินฝาก
ธนาคาร

พันธบัตร
รัฐบาล

หุ้นกู้เอกชน 
Mortgage 
Backed 

Securities

หุ้นกู้ต่าง
ประเทศ

REIT’s

ชดเชยเงินเฟ้อ 
(Inflation)

พันธบัตรอ้างอิง
อัตราเงินเฟ้อ

REIT’s
REIT’s 

ในต่างประเทศ
สินค้าโภคภัณฑ์

ที่มา : Charles Schwab Investment Advisory, Inc.
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ตารางท่ี 11 : นโยบายจดัสรรเงนิลงทนุของ California Public Employees’ Retirement System (CalPERS)

Risk Class Translating into
Asset Class

Purpose สัดส่วนการลงทุน

ก.ค. 2009 ก.ค. 2011

สร้างรายได้ (Income) ตราสารหนี้โลก สร้างรายได้สมำ่าเสมอ 20 16

สร้างการเติบโต (Growth) หุน้สามัญท้ังบริษัทจดทะเบียน 
และไม่จดทะเบียน

เปิดรับต่อการเติบโตไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจ

63 63

รักษามูลค่าที่แท้จริง (Real) อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้าง
พื้นฐาน และป่าปลูก

รักษามูลค่าที่แท้จริงของเงิน
ลงทุน

10 13

เงินเฟ้อ (Inflation-linked) สินค้าโภคภัณฑ์และตราสารหน้ี 
อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
เงินเฟ้อ

5 4

สร้างสภาพคล่อง (Liquidity) เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน 
และพันธบัตรรัฐบาล

เพื่อให้มีสภาพคล่องเมื่อ
ต้องการ

2 4

ที่มา : Global Financial Stability Report, IMF, September 2011

หุ้นสามัญที่มีการจ่ายเงินปันผลจะถูกจัดเป็นสินทรัพย์ 
ลงทุนในกลุ่มนี้

• สินทรัพย์เพื่อรายได้ประจำา (Income) คือ 
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือหวังรับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย 
อย่างสมำ่าเสมอตลอดระยะเวลาการลงทุน พันธบัตร
รัฐบาลและหุ้นกู้บริษัทเอกชนถูกจัดเป็นกลุ่มนี้ ทั้งนี้
สนิทรพัยใ์นกลุม่นีม้กัมคีวามเสีย่งจากการขาดทุนเงนิต้น
บ้าง แต่ตำ่ากว่ากลุ่มสินทรัพย์เพื่อการเติบโต

• สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ (Inflation) คือ 
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหวังให้ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะ
เงินเฟ้อ พลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ถูก 
จัดเป็นกลุ่มนี้ เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์ท่ีสูงเทียบกับ 
อัตราเงินเฟ้อ กล่าวคือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน 
สูงขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อมีค่าสูงขึ้น

• สินทรัพย์ป้องกันภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ 
(Defensive assets) คือ สินทรัพย์กลุ่มที่มีความ 
สัมพันธ์ที่ตำ่าหรือติดลบเทียบกับผลตอบแทนของหุ้น 
สามัญ สินทรัพย์กลุ่มนี้มักมีผลตอบแทนที่ดีในภาวะ
เศรษฐกจิตกตำา่ซ่ึงจะเปน็ชว่งทีหุ่น้สามญัใหผ้ลตอบแทน
ที่ตำ่าเช่นกัน เงินฝากธนาคาร ทองคำา และโลหะมีค่าอื่น 
จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเช่นนี้ 

ตารางที ่11 - 13 แสดงตัวอยา่งนโยบายการจดัสรร
เงินลงทุนของกองทุนบำาเหน็จบำานาญที่ใช้แนวทาง 
ข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยนโยบายจัดสรรเงินลงทุน 
ของCalifornia Public Employees’ Retirement  
System (CalPERS) นโยบายจัดสรรเงินลงทุนของ  
Alaska Permanent Fund Corporation Asset  
Allocation และนโยบายจัดสรรเงินลงทุนของ กบข.
ตามลำาดับ
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ตารางที่ 12 : นโยบายจัดสรรเงินลงทุนของ Alaska Permanent Fund Corporation Asset Allocation

Risk Class Translating into 
Asset Class

Purpose สัดส่วนการลงทุน 
(ค.ศ. 2010)

เงินสด (Cash) การลงทุนระยะสั้นที่สภาพ
คล่องสูง

Meet expected liabilities 
and manage liquidity 
needs

2

อัตราดอกเบี้ย 
(Interest rates)

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ
พันธบัตรรัฐบาลประเทศ
พัฒนาแล้ว

Provide insurance  
against severe equity 
market corrections

6

บริษัทเอกชน 
(Company exposure)

หุ้นสามัญในและต่างประเทศ 
หุ้นกู้เอกชน Investment 
grade และ high-yield และ
ไพรเวทอิควิตี้

Benefit in times of 
growth

53

สินทรัพย์ที่แท้จริง 
(Real assets)

อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้าง
พื้นฐาน และพันธบัตรรัฐบาล
อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ

Protect the fund’s real 
value over time

18

สร้างโอกาส 
(Special opportunities)

Absolute return, real 
return mandate, หนี้ที่มี
ปัญหา, หุ้นกู้อนุพันธ์ และ
กลยุทธ์อื่นๆ

Take advantage of  
perceived market 
opportunities

21

ที่มา : Global Financial Stability Report, IMF, September 2011
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ตารางที่ 13 : สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation : SAA), สัดส่วนเป้าหมายปี 2559  
   และสัดส่วนการลงทุนจริง สิ้นปี 2559

หน่วย : ร้อยละ

Asset Rote / Asset Class
เป้าหมายสัดส่วน
ระยะยาว (SAA)

เป้าหมายสัดส่วน
การลงทุนปี 2559

กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Asset) 44.00 44.50

 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 39.00 26.50

 ตราสารหนี้ภาครัฐโลก 0.00 0.00

 ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย 5.00 18.00

กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifies Assets) 20.00 21.55

 ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 6.00 14.40

 ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก 7.00 1.50

 ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 5.00 0.00

 ตราสารหนี้จีน 0.00 0.65

 Absolute Return Funds 2.00 5.00

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets) 12.00 10.50

 อสังหาริมทรัพย์ไทย 5.00 4.50

 สินค้าโภคภัณฑ์ 1.50 0.00

 อสังหาริมทรัพย์โลก 3.50 3.00

 โครงสร้างพื้นฐาน 2.00 2.00

 ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อไทย 0.00 1.00

กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets) 24.00 23.45

 ตราสารทุนไทย 6.00 7.25

 ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว 8.00 10.50

 ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ 4.00 2.00

 ตราสารทุนจีน 0.00 0.70

 นิติบุคคลเอกชนไทย 2.00 1.00

 นิติบุคคลเอกชนโลก 4.00 2.00

Grand Total 100.0 100.0

ที่มา : กบข., รายงานประจำาปี พ.ศ. 2559



101ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ข้ า ร า ช ก า ร

ตารางที่ 14 : การจัดสรรเงินลงทุนโดยเฉลี่ยของกองทุนบำาเหน็จบำานาญขนาดใหญ่ใน 36 ประเทศ

ตลาดเงินและ
ตราสารหนี้

ตราสารทุน โครงสร้างพื้นฐาน 
ไม่จดทะเบียน

การลงทุนทาง
เลือกอื่นๆ

รวม

2010 53.3% 32.4% 1.4% 12.9% 100%

2011 56.1% 28.5% 1.6% 13.8% 100%

2012 56.3% 28.4% 1.6% 13.7% 100%

2013 54.5% 30.7% 1.7% 13.1% 100%

2014 54.9% 29.8% 1.7% 13.6% 100%

ที่มา : OECD (2015)

5. แนวโน้มและทิศทางของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มีงานสำารวจอย่างน้อย 2 ชิ้น คือ Annual Survey 
of Large Pension Funds and Public Pension  
Reserve Funds, Report on Pension Funds’  
Long-Term Investments, 2015 โดย OECD และ  
Global Pension Asset Study 2016 โดย Willis  
Towers Watson ได้ทำาการสำารวจการลงทุนของ 
กองทุนบำาเหน็จบำานาญขนาดใหญ่ทั่วโลกเพื่อศึกษาถึง 
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่กองทุนเหล่านี้ลงทุน โดยงาน
วิจัยชิ้นแรกของ OECD (2015) ได้ทำาการสำารวจกองทุน
บำาเหน็จบำานาญใน 36 ประเทศทั้งที่เป็น OECD และ 
Non-OECD ส่วนงานวิจัยชิ้นที่สองของ Willis Towers 
Watson (2016) ได้ทำาการสำารวจกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญใน 7 ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในส่วนนี้ของ 
บทความจะทำาการสรุปผลการสำารวจดังกล่าว

5.1 การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 
 ขนาดใหญ่ในโลก

ตารางท่ี 14 และ 15 แสดงสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญขนาดใหญ่ท่ีสำารวจโดย 
OECD (2015) และ Willis Towers Watson (2016) 
ตามลำาดบั ประเดน็ทีน่า่สนใจของการจัดสรรเงนิลงทนุที่
พบในงานสำารวจทั้งสองสรุปได้ดังนี้

1. สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
ลดลง ในขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกมี 
สดัสว่นสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ตารางที ่14 และ 15 สะท้อน
อย่างชัดเจนถึงความพยายามของกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญในการกระจายความเส่ียงไปยังหลักทรัพย์ 
หลายประเภท นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา กองทุนเหล่านี้ได้มีการลดส่วนเปิดความเสี่ยง 
ต่อตราสารทุนลง 
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ตารางที่ 16 : การจัดสรรเงินลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญขนาดใหญ่ใน 36 ประเทศ

พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรอ้างอิง
อัตราเงินเฟ้อ

หุ้นกู้บริษัท
เอกชน

หุ้นกู้อนุพันธ์ รวม

2010 10.4% 10.3% 39.0% 40.3% 100%

2011 9.7% 9.2% 41.6% 39.5% 100%

2012 8.3% 10.1% 45.7% 35.9% 100%

2013 7.6% 10.3% 51.3% 30.8% 100%

2014 7.6% 9.4% 52.4% 30.6% 100%

ที่มา : OECD (2015)

ตารางที่ 15: การจัดสรรเงินลงทุนโดยเฉลี่ยของกองทุนบำาเหน็จบำานาญใน 7 ประเทศพัฒนาแล้ว

ตลาดเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน การลงทุนทาง
เลือกอื่นๆ

รวม

1996 5% 36% 52% 7% 100%

2002 3% 38% 50% 9% 100%

2008 1% 32% 48% 19% 100%

2015 3% 29% 44% 24% 100%

ที่มา : Willis Towers Watson (2016) 
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รูปที่ 7 : แนวโน้มการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ/สินทรัพย์ต่างประเทศ

2. การลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเทียบกับพันธบัตร
รัฐบาลมีสัดส่วนสูงขึ้น ตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 
ค.ศ. 2008 ประเทศทั่วโลกอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยตำ่า 
ในขณะท่ีกองทุนบำาเหน็จบำานาญมีแรงกดดันต้องสร้าง
ผลตอบแทนใหส้มาชกิ ทำาใหห้ลายๆ กองทุนเริม่เสาะหา
สินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูงขึ้นแม้ความเสี่ยงจะสูงข้ึน
ก็ตาม (Search for Yield) ตารางที่ 16 แสดงผลสำารวจ
ของ OECD (2015) ซึ่งพบว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้
เอกชนมีสัดส่วนสูงขึ้นอยางต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุน 
ในหุ้นกู้อนุพันธ์มีสัดส่วนลดลง สอดคล้องกับการ 
พยายามลดส่วนเปิดความเสี่ยงต่อตราสารทุนของ 
กองทุนในกลุ่มตัวอย่าง

4. การลงทนุสนิทรพัยต์า่งประเทศมสีดัสว่นทีส่งูข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารที่จดทะเบียน 
ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economies) 
มากขึ้น 

5.2 แนวโน้มที่สำาคัญของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในชว่งเวลาหลายปีทีผ่า่นมาไดเ้กดิการเปลีย่นแปลง

มากมายในตลาดการเงิน นำาไปสู่ความท้าทายต่อการ
บริหารกลุ่มการลงทุนของกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 
ทั่วโลก กล่าวได้ว่าความท้าทายเหล่านี้ได้นำาไปสู่การ
ปรับเปล่ียนการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนเหล่านี้ 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ความท้าทายในอนาคต
สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 7

1. ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารทุนมีค่าสหสัมพันธ์ที่สูงขึ้น 
ซึ่งรวมทั้งตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศและ 
ต่างประเทศ ทำาให้ประโยชน์ที่ได้รับจากการกระจาย
ความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทหลักลดลง

2. ตลาดการเงินของแต่ละประเทศเปิดรับต่อ 
ความเสี่ยงจากภายนอกประเทศมากขึ้น การเคล่ือน
ย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางการเงิน 
และการลงทุน รวมท้ังการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเร็วขึ้น
ทำาให้เหตุการณ์นอกประเทศส่งผลกระทบต่อตลาด 
การเงินในประเทศได้เร็วขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ 
ในช่วงวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจ เช่นที่ เกิดในปี  
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ค.ศ. 2008 ซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลกตกตำ่าไปพร้อมๆ กัน  
การเปลี่ ยนแปลงนี้ มีผลทำา ให้ความสัมพันธ์ของ 
ผลตอบแทนระหว่างหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศมี 
ความสัมพันธ์กันมากขึ้น

3. ตลาดเงินและตราสารหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พันธบัตรรัฐบาลมีภาวะอัตราดอกเบี้ยตำ่า หากมองย้อน
กลับไป 20 - 30 ปี จะพบว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาว
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่อง และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 หลัง Fed ดำาเนิน
นโยบาย QE รวมทั้งยุโรปและญี่ปุ่นเองก็ประสบปัญหา
เศรษฐกิจตกตำ่าจึงมีการลดดอกเบ้ียขนานใหญ่ ทำาให้ใน
ปัจจุบัน กล่าวได้ว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในช่วงที่ตำ่า
เปน็ประวตักิารณ ์การตกตำา่ของอตัราดอกเบ้ียระยะยาว
ส่งผลต่อการลงทุนของกองทุนบำาเหน็จบำานาญโดยตรง 
เน่ืองจากมวีตัถปุระสงค์ในการหาผลตอบแทนท่ีมัน่คงใน
ระยะยาว ทำาให้เกิดความจำาเป็นในการหาทางเลือกอื่น 
ในการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. อตัราผลตอบแทนคาดหวงัในตราสารทนุมีคา่ตำา่
ลง อัตราผลตอบแทนคาดหวังของหุ้นสามัญมีค่าลดลง
ในอนาคต ผลจากการที่อัตราดอกเบี้ยตำ่าเป็นเวลานาน
ทำาใหเ้งนิทนุจำานวนมากไหลเขา้ตลาดหุน้สามญั ทำาให้ใน
หลายๆ ตลาดรวมทั้งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคา
หุ้น และค่า P/E Ratio มีค่าสูงขึ้นค่อนข้างมาก ราคาหุ้น
ทีส่งูเหลา่นีส้ะทอ้นวา่โอกาสทีร่าคาจะสงูขึน้อกีในอนาคต
เป็นไปค่อนข้างยาก

พัฒนาการท่ีเกิดข้ึนน้ีทำาให้คาดได้ว่าในอนาคต 
สินทรัพย์ทางเลอืก เชน่ อสงัหารมิทรัพย ์สนิคา้โภคภัณฑ ์
และโครงสร้างพ้ืนฐาน จะยังคงมีบทบาทท่ีสำาคัญและ 
น่าจะมีบทบาทท่ีสูงขึ้นในกลุ่มการลงทุนของกองทุน
บำาเหน็จบำานาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากกองทุนเหล่านี้ต้องการ
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสมำ่าเสมอไปพร้อมๆ กับการ
ลดความเสี่ยง 
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