การออมเพื่อการเกษียณรองรับสั งคมผู้สูงอาย
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เงินได้ หลังเกษียณของลูกจ้ างในระบบ

1. เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ– ตั้งแต่ 600 บาท จนถึง 1,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงอายุ

2. บานาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม – สมทบมากกว่า 15 ปี
ตั้งแต่ 3,000 บาท จนถึง 7,500 บาท ขึ้นอยูก่ บั จานวนปี สมทบ

รู ปแบบ
บานาญ

3. บาเหน็จจากนายจ้าง

4. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

รู ปแบบ
บาเหน็จ
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ความรู้เรื่ องทางการเงิน (Financial Literacy) ต่ อการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
 ความรู ้และความเข้าใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน
 ความเสี่ ยงทางการเงิน
 ทักษะ แรงจูงใจ และความเชื่อมัน่ ที่จะใช้ความรู ้ในการตัดสิ นใจ
ปัจจัยส่ วนบคคล
การอบรมให้ ความรู้

ความตระหนัก
Aware mess

ความสนใจ
Interest

ระดับความรู้ ทางการเงิน

อัตราการออมเงินทีเ่ พียงพอ

การตระหนักถึงความเสี่ ยง

การเลือกแผนการลงทนทีเ่ หมาะสม

ความเต็มใจในการรับความเสี่ ยง

การประเมิน
Evaluation

การทดลองใช้
Trial

การใช้จริ ง
Adoption

 งานวิจยั หลายชิ้นยังพบว่า ความรู้ทางการเงินส่ งผลต่ อพฤติกรรมและการตัดสินใจทางการเงินของบคคล
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o Boernheim (1995&1998) --> Crude rules of thumb in savings
o Hilgert et al. (2003) Lusardi and Mitchell (2007) และ Stango and Zinman (2009) --> หนี้สินสูง
เพราะคานวณดอกเบี้ยผิดพลาด
 งานวิจยั หลายชิ้นพบว่า ความรู้ทางการเงินในระดับพืน้ ฐาน ยังเป็ นปัญหาแม้ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว
โดยเฉพาะกับ ผู้หญิง ผู้สูงวัย และผู้ที่มีระดับการศึกษาตา่

o Agarwal et al., 2009; Campbell, 2006; Christelis et al., 2010; Hilgert et al., 2003; Lusardi and
Mitchell, 2007, 2008 and 2011; Lusardi et al., 2009; NCEE, 2005; Oehler and Werner, 2008
 การขาดความรู้ความเข้ าใจในการลงทนเป็ นข้ อจากัดที่ทาให้ บคคลไม่ ถือครองสินทรัพย์ เสี่ยง
o Alessie et al, 2007; Christelis et al., 2006; Guiso and Jappelli, 2008; Shum and Faig, 2006; Van
Rooij et al, 2012
 งานวิจยั เหล่านีพ้ บว่า การให้ ความรู้ทางการเงินมีผลต่ อการตัดสินใจทางการเงินเพียงใด
o Greenspan (2001) และ Lusardi (2000) --> โปรแกรมการให้ความรู ้ทางการเงิน (Financial
education program) ช่วยทาให้บุคคลตัดสิ นใจออมเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
o Bucher-Koenen and Lusardi (2011), Hung et al. 2009, Lusardi and Mitchell (2011), Stango &
Zinman 2008 และ Van Rooij et al. (2012) --> ความรู ้ทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
วางแผนเพื่อการเกษียณและการวางแผนการออมเพื่อเพิ่มความมัง่ คัง่

อายขัย
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อัตราการออมที่
เพียงพอต่ อการเกษียณ
(Saving rate)

รายได้ หลังเกษียณ
ขึน้ อยู่กบั

ส่ วนต่ างระหว่างรายได้ ปัจจบันกับ
รายได้ คาดการณ์
ระดับผลตอบแทน และความผัน
ผวนจากการลงทน

วิธีการวัดความเพียงพอของรายได้ หลังเกษียณ

เป้าหมายหลักของการออมเงินคือ

“ความสามารถในการบริโภค
อย่ างสม่าเสมอตลอดช่ วงอายขัย”

ตัวอย่ าง แผนการลงทนกองทนสารองเลีย้ งชีพในปัจจบัน
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จาแนกแผนการลงทนของ
กองทนสารองเลีย้ งชี พ

สั ดส่ วนการลงทน
ประเภทกองทน

แผนการลงทุน 1
ตราสารหนี้ระยะสั้น
แผนการลงทุน 2
ตราสารหนี้
แผนการลงทุน 3 (default)
หุน้ ผสม 10%
แผนการลงทุน 4
หุน้ ผสม 15%
แผนการลงทุน 5
หุน้ ผสม 20%
แผนการลงทุน 6
หุน้ ผสม 25%
แผนการลงทุน 7
หุน้ ผสม 90%

ระดับความเสี่ ยง ตราสารทน
ต่า
ปานกลางต่า
ปานกลาง
ปานกลางสู ง
ค่อนข้างสู ง
สู ง
สู งมาก

0%
0%
10%
15%
20%
25%
90%

เงิน 1 บาทที่ออมรองรับค่ าใช้ จ่ายได้ กบี่ าทหลังเกษียณอาย

ตราสารหนี้
ระยะยาว
40%
70%
50%
45%
60%
55%
5%

ตราสารหนี้
ระยะสั้ น
60%
30%
40%
40%
20%
20%
5%

ผลตอบแทน
เฉลีย่ ต่ อปี
3.31%
4.30%
5.04%
5.57%
6.76%
7.30%
14.74%

8

ระดับค่ าใช้ จ่ายสาหรับการบริโภค

ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเช่า เฉลี่ยทุกจังหวัด
1. อาชีพที่ตอ้ งใช้ใบประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ทนาย ผูส้ อบบัญชี
2. ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เอกชน หรื อรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานในสานักงาน เช่น พนักงานบัญชี พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานการเงิน
4. พนักงานให้บริ การ เช่น พนักงานขาย พนักงานในโรงแรม พนักงานทาความสะอาด
พนักงานขับยานพาหนะ
5. พนักงานในโรงงาน
6. อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมค่ าเช่ า เฉลีย่ ทกจังหวัด
ข้าราชการ

PR50
15,545.00
18,030.85
11,460.30
8,153.30

PR75
21,164.00
29,446.80
18,288.80
12,366.70

PR95
40,754.10
53,541.90
35,778.80
21,887.52

7,248.30
9,748.35

9,494.70 14,005.74
14,767.10 32,668.98

Sufficient Level Comfortable Level
16,056
25,968

ข้อมูลมาจากงานวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และ
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

ข้ อสมมติฐาน: ปี ปัจจบัน 2561 / ต้ องการอัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ 2%
/ รักษาโรงพยาบาลเอกชน / ไม่ มหี นีเ้ มื่อเกษียณ/เงินออมร้ อยละ 8% จากเงินเดือน
อาย/ปี

เงินที่ต้องการใช้ ต่อเดือน
เมื่อเกษียน

ปกติ

NCD

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

อายุ 30
อายุ 40
อายุ 50

16,000

8.6
7.4
5.8

10.3
8.1
6.3

14.26%
24.3%
63.6%

อายุ 30
อายุ 40
อายุ 50

20,000

11.5
8.9
7

12.3
9.6
7.5

14.06%
24.04%
62.85%

อายุ 30
อายุ 40
อายุ 50

40,000

21.2
16.2
13

22.1
17.2
13.5

13.65%
23.42%
61.37%

* อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ = 10% : E 55/D45
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ประเด็นข้ อสั งเกต
1. คนอายุนอ้ ยมีความเสี่ ยงในการบรรลุเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีหลัง
เกษียณมากกว่ากลุ่มอายุอื่น (Longivity Risk)
2. สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปมีโอกาสสู ง ที่ในอนาคตจะเกิดค่าใช้จ่าย
รู ปแบบใหม่ๆแตกต่างจากปั จจุบนั
3. ปั จจัยอื่นๆที่เป็ นปั จเจกส่ วนบุคคล เช่น การไม่มีที่อยูอ่ าศัยถาวรหลัง
การเกษียณ ภาระในครอบครัว ฯลฯ ส่ งผลต่อความเพียงพอเมื่อเกษียณ
4. เงินก้อนจากการออมเพื่อการเกษียณไม่ควรให้ถอนเป็ นก้อน ควรทยอย
จ่ายคืนแบบ annuity

