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การออมภาคบังคับชวยพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยไดอยางไร
แผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 2 ของไทยมีเปาหมายชัดเจนในการสรางเสถียรภาพควบคูไปกับเปาหมาย
เชิงปริมาณ โดยกลไกสําคัญหนึ่งในการสรางเสถียรภาพใหแกตลาดตราสารทุนคือการเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบันภาย
ในประเทศในตลาดตราสารทุน โดยการออมภาคบังคับเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยสรางฐานนักลงทุนสถาบันอันมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาตลาดทุนของไทย นอกจากนี้ยังชวยบรรเทาความวิตกในเรื่องวิกฤตการณผูสูงอายุซึ่งกอใหเกิดความ
เสี่ยงตอเศรษฐกิจในแตละประเทศ โดยในหลายประเทศทั่วโลกนําระบบการออมภาคบังคับมาประยุกตใชในรูปแบบ
การดําเนินการและการจัดการเงินออมของแรงงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้เม็ดเงินออมระยะยาวจํานวนมหาศาลที่เขาสู
ระบบเศรษฐกิจมีสวนชวยในการพัฒนาตลาดทุน โดยจะสงผลดีตอธุรกิจบริหารจัดการกองทุนซึ่งมีสวนในการเพิ่มนัก
ลงทุนสถาบันภายในประเทศ กรณีประเทศไทยจากการประมาณการพบวาหากการออมภาคบังคับใชแลวภายใน
ระยะเวลา 5 ปจะมีเม็ดเงินกวา 4 แสนลานบาทเขาสูระบบ อยางไรก็ตามผลกระทบเชิงบวกตอตลาดทุนจะมีมากหรือ
นอยนั้นขึ้นอยูกับรูปแบบการออมภาคบังคับที่จะเกิดขึ้น โดยรูปแบบที่ใหประชาชนมีสิทธิเลือกการลงทุนในกองทุนที่
ภาคเอกชนแขงขันกันบริหารจัดการ จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตลาดทุนมากกวาการบริหารจัดการกองทุนแบบรวม
ศูนยโดยภาครัฐ ดังตัวอยางของประเทศชิลี ซึ่งมีรูปแบบการกระจายการบริหารจัดการใหภาคเอกชนและใหประชา
ชนมีสิทธิเลือกลงทุน เทียบกับกรณีประเทศสิงคโปรที่บริหารจัดการกองทุนโดยภาครัฐ
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ขอความที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนโดยเฉพาะ ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานที่ผูเขียนสังกัดอยู รายงานฉบับนี้จัดทําบนพื้นฐาน
ของขอมูลที่เชื่อวามีความนาเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและแนวคิดแกผูอานเทานั้น

การออมภาคบังคับชวยพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยไดอยางไร
หนึ่งในหลายนโยบายของแผนแมบทตลาดทุนไทยป 2549-2553 มุง
เนนการเพิ่มจํานวนผูลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพยไทย เพื่อความมี
เสถียรภาพของตลาดและขยายฐานนักลงทุนในตลาดทุน ประกอบกับ
ความวิตกกังวลดานโครงสรางประชากรในอนาคตที่จะมีสัดสวนผูสูง
อายุเพิ่มขึ้น ที่จะสงผลตอภาระทางการเงินและความยั่งยืนของกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทําใหการออมภาคบังคับใน
รูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติเปนที่นาสนใจ เพราะนอกจาก
จะบรรเทาปญหาของกองทุนตางๆ แลวยังเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้ งเปนประโยชน โดยตรงตอตลาดทุ น ใน
ดานการเพิ่มขึ้นของผูลงทุนสถาบันและฐานผูลงทุนรายยอยในตลาดทุน
ประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวม
เพิ่มแหลงเงินทุนในประเทศและลดการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดไดประมาณรอยละ 1 ของ GDP
โดยเฉพาะในระยะที่อาจขาดดุลมากจากโครง
การลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล (mega
projects)

การพั ฒ นาดานเศรษฐกิจของประเทศยังตองอาศัยการลงทุ น ทั้ งจาก
ภาคเอกชน และโครงสรางพื้นฐานจากภาครัฐ แตไมวาจะเปนการลงทุน
จากภาครัฐหรือเอกชน ตองอาศัยแหลงเงินทุนซึ่งก็มาจากเงินออมของ
ประชาชนในประเทศ ซึ่งหากไมเพียงพอจะทําใหประเทศตองพึ่งพาเงิน
ทุนจากตางประเทศมากขึ้น ดังนั้นการออมภาคบังคับในรูปแบบใหมจะ
มีบทบาทโดยตรงในการเพิ่มแหลงเงินทุนระยะยาวในประเทศ เพื่อรอง
รับการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไป และในขณะเดียว
กันก็เปนการชวยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาวะที่จะมีก ารลงทุน ขนาดใหญ (mega projects) ของรัฐ
บาลที่จะตองใชเงินลงทุนประมาณ 1.8 ลานลานบาทใน 4 ปขางหนานี้
ซึ่งหากระบบการออมภาคบังคับสามารถเกิดไดจริงครอบคลุมกลุมคน
เปาหมายไดทั้งหมดโดยไมพิจารณาผลที่เกิดจากการลดลงของเงินออม
ภาครัฐที่เปนผลมาจากการยกเวนภาษีในสวนของเงินสมทบเขากอง
ทุนฯ จะชวยบรรเทาปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไดประมาณไม
1
เกินรอยละ 1 ของ GDP ตอป

1

คํานวณจากมูลคาเงินสมทบเขากองทุนในปแรก มูลคา 68,000 ลานบาท เทียบกับ Nomiinal GDP ป 2548 โดยสมมติวาเงินออมในสวนอื่นๆ ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง
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ประโยชนดานสังคมของประเทศ
กองทุนในปจจุบัน เชนกองทุนประกันสังคม จะ
ไมสามารถรองรับภาระจากสัดสวนผูสูงอายุที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและกลายจะเปนภาระของ
ภาครัฐ

สําหรับประชาชน การออมหมายถึงการบริโภคในอนาคต ดังนั้นการ
บั งคับ การออม ก็ ห มายถึ งการสรางหลัก ประกัน ในการดํ ารงชี พ หลั ง
เกษียณอายุของแตละคน
ระบบกองทุน ในปจจุบันเชนกองทุนประกันสังคม และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ มีแนวโนมที่จะไมยั่งยืนในอนาคต หากไมมีการปรับรูปแบบ
การออม เนื่องจากรัฐบาลจะมีภาระรายจายมากขึ้นในอนาคตเพราะ
จํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดนอยลง จะทําใหกอง
ทุ น ต า งๆ ต อ งจ า ยเงิ น จํ า นวนมากเพื่ อ การดํ า รงชี พ ของผู สู ง อายุ ที่
เกษียณแลว ในขณะที่ เงิน ที่ จะเขากองทุน มีจํานวนนอยลงจากภาวะ
จํานวนประชากรวัยทํางานที่เพิ่มไมทัน
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จากขอมูลของสหประชาชาติ ชี้ใหเห็นชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงโครง
สร า งของประชากรไทย จากโครงสร า งป จ จุ บั น ที่ มี ป ระชากรในวั ย
ทํางานเปนสัดสวนสูง เปนโครงสรางที่จะผูสูงอายุจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
และประชากรในวัยทํางานนอยลง
สัดสวนประชากรจําแนกตามอายุ ณ ป 2548 และ 2563
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Source: โปรแกรมคาดประมาณประชากร, สํานักงานกองทุนสนับสนุน
2

ป 2563 คนสูงอายุจะมีสัดสวนถึง 17% เพิ่มจาก
11% ในปจจุบัน ในขณะที่คนวัยทํางานจะมีสัด
สวนลดลงจาก 67% เหลือ 64% และมีแนวโนม
ลดลงเรื่อยๆ

ซึ่งสอดคลองกับการคาดการณจํานวนประชากรในอนาคต ที่สัดสวน
ของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11 ในปจจุบันเปนรอยละ 17 ในอีก
15 ปขางหนา แตประชากรที่อายุนอยกวา 59 ปจะมีสัดสวนลดลงจาก
อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ในบรรดาผูสูงอายุ
พบวา ผูที่สูงอายุมากๆ จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเร็วมากที่สุด โดยผูสูงอายุที่
อายุ ตั้ ง แต 75 ขึ้ น ไป มี อั ต ราเติ บ โตเฉลี่ ย ร อ ยละ 4 ต อ ป ในขณะที่
ประชากรที่มีอายุต่ํากวา 60 ป มีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพียงรอยละ 0.5 ตอ
ป

ในอีก 50 ปขางหนา Dependency ratio ของไทย
จะเพิ่มจาก 45% เปนกวา 60%

โครงสร า งประชากรที่ เปลี่ ยนแปลงไปจะทํ า ให อั ต รา Dependency
3
ratio สูงขึ้นอยางมาก โดยขอมูลสําหรับประเทศไทยในอีก 50 ปขาง
หนา Dependency ratio จะเพิ่มจากประมาณ 45% เปนกวา 60%
จากแนวโน ม ขางต น คาดวาการออมระบบเดิ ม จะไม สามารถรองรับ
ภาระที่เพิ่มขึ้นไดและกลายเปนปญหาของรัฐบาลในที่สุด ในขณะที่การ
ออมภาคบังคับในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติจะชวยแก
ปญหาของระบบเดิม และยังชวยจูงใจใหประชาชนในวัยทํางานเลือกที่
จะเกษียณอายุทํางานชาลงเพื่อที่จะสะสมเงินตอไปอีก ซึ่งสงผลดีตอ
ความยั่งยืนของกองทุน
(ขอมูลวิวัฒ นาการการออมระบบตางๆ รวมทั้งรูป แบบการออมภาค
บังคับ สามารถดูไดในภาคผนวก 1)

2
3

เกื้อ วงศบุญสิน และ สุวาณี สุรเสียงสังข (2547), “ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึ่งประสงค”, สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
Dependency ratio = (จํานวนประชากรในชวงอายุ 0-14 ป และที่อายุเกิน 65 ป) / (จํานวนประชากรในวัยทํางาน (ชวงอายุ 15-64 ป))
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ประโยชนตอตลาดทุนไทย
การออมภาคบังคับชวยพัฒนาตลาดทุนไทย โดย
การเพิ่มผูลงทุนสถาบัน

การออมภาคบังคับและระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ จะเปน
กลไกที่เพิ่มผูลงทุนประเภทสถาบันไดโดยตรง รวมทั้งเปนการขยาย
ฐานผูลงทุนรายยอยไปพรอมๆ กัน ซึ่งชวยสนับสนุนการพัฒนาตลาด
ทุนไทย
การเพิ่มผูลงทุนสถาบันซึ่งปจจุบันยังมีสัดสวนนอยในตลาดทุนไทยจะ
ชวยสรางเสถียรภาพในตลาดหุน หากพิจารณา net asset value ของ
กองทุ นรวมตางๆ เที ยบกับ GDP ของประเทศไทย พบวายั งต่ํากวา
ของตางประเทศมาก โดยของประเทศไทยอยูที่รอยละ 10 เทียบกับของ
ประเทศเกาหลีใตและไตหวันซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 24 ในขณะที่ผูลงทุน
ในตลาดหุนไทยรอยละ 60 เปนนักลงทุน รายยอยซึ่งสวนใหญ มีพฤติ
กรรมซื้อขายระยะสั้น ซึ่งทําใหตลาดมีความผันผวน และมีคา P/E ratio
ต่ํา

กบช. จะชวยเพิ่มเงินทุน 68,000 ลานบาท
ในปแรก และเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 4 แสน
ลานบาทเมื่อสิ้นสุดปที่ 5

จากการศึกษา พบวา หากระบบเงินออมภาคบังคับในรูปแบบกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติสามารถเกิดไดจริงครอบคลุมลูกจางเอกชน
จํานวน 11.3 ลานคน ซึ่งเปนกลุมที่ยังไมไดอยูในระบบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพในปจจุบัน โดยกําหนดใหฝายนายจางและลูกจางจายเงินสม
ทบในอัตราที่เทากัน จะทําใหเงินออม หรือ เงินทุนของ กบช. เพิ่มขึ้นป
ละ 22.8 พันลานบาทตอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินสมทบรอยละ 1 ของ
แตละฝาย หรือ เทากับ 68.4 พันลานบาท กรณีนายจางและลูกจางจาย
สมทบในอัตราฝายละ รอยละ 3 หรือรวมทั้งหมดเปนเงินสมทบทั้งสิ้น
รอ ยละ 6 ของค า จ า ง ในป แ รกของการดํ า เนิ น การ และเพิ่ ม ขึ้ น เป น
ประมาณ 4 แสนล า นบาทเมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ที่ 5 (รายละเอี ย ดการศึ ก ษา
ปรากฏในภาคผนวก 2)

ปริมาณเงินลงทุนสะสมที่จะไดเพิ่มจาก กบช. ใน 5 ปขางหนา
700 พันลานบาท
600
สมทบฝายละ 3%
500
400
300
200
100
0

409

68
สะสมปที่ 1

สะสมปที่ 5

Source: SET analysis based on assumptions (ภาคผนวก 2)
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รูปแบบของกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติควรเปนอยางไร
รูปแบบโครงการควรใหรัฐบาลบังคับจัดเก็บ
กระจายใหเอกชนบริหารจัดการและใหประชาชน
มีสิทธิเลือกการลงทุน

รูปแบบที่เหมาะสมคือการใหรัฐบาลบังคับจัดเก็บ กระจายให เอกชน
บริหารจัดการและใหประชาชนมีสิทธิเลือกการลงทุน เนื่องจากรัฐบาล
สามารถออกนโยบายบังคับใหประชาชนที่มีรายไดเขามาในระบบการ
ออมเงินได แตในแงการบริหารจัดการกองทุนนั้น ควรใหมีการแขงขัน
กันโดยภาคเอกชน เพื่อใหประชาชนมีทางเลือกที่จะลงทุนตามกองทุน
ที่มีรูปแบบและความเสี่ยงที่ตนเองตองการ
ทําไมตองเปนรัฐบาลจัดเก็บ
ในกรณีระบบการออมภาคบังคับ การจัดเก็บโดยรัฐบาลจะมีประสิทธิ
ภาพมากกวาภาคเอกชน เพราะรัฐบาลสามารถสรางระบบบังคับการ
ออม โดยออกนโยบายและกฎหมายที่ ค รอบคลุ ม กลุ ม ประชาชนวั ย
ทํางานผูมีรายไดทุกคน เพราะหากปลอยใหเปนการออมโดยสมัครใจ
โดยที่รัฐบาลไมมีการแทรกแซง อาจเปนไปไดที่ประชาชนสวนหนึ่งจะ
ไมเห็นความสําคัญหรือมองการณไกลพอที่จะเริ่มออมเงินในปจจุบันจน
ทายที่สุดตกเปนภาระทางสังคมที่รัฐบาลตองชวยเหลือ รวมทั้งการที่
ตลาดทุนไทยยังเปนตลาดที่กําลังพัฒนา เครื่องมือการออมในปจจุบัน
จึงอาจไมเพียงพอ
ทําไมควรใหเอกชนบริหารจัดการกองทุน
การใหภาคเอกชนแขงขันกันบริหารจัดการกองทุนเพื่อดึงดูดผูลงทุน
ทําใหการตัดสินใจลงทุนอยูบนรากฐานของการแสวงหากําไรสูงสุด ซึ่ง
นอกจากจะทําใหไดผลตอบแทนสูงสุด แลวยังเปนการจัดสรรเงินทุน
อยางมีประสิทธิภาพ และชวยพัฒนาตลาดทุนในที่สุด
นอกจากนี้หากปลอยใหภาครัฐเปนผูบริหารจัดการกองทุนเองจะทําให
ภาครัฐมีบทบาทในฐานะผูลงทุนสถาบันรายใหญซึ่งสงผลใหขาดความ
สมดุลและไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตลาดทุนไทย
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NAV ของผูลงทุนสถาบันในประเทศ ณ ปจจุบัน
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NAV เมื่อหากมีการจัดตั้ง กบช. และบริหารจัดการโดยภาครัฐ
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หมายเหตุ : 1. กบข. ไมรวมที่ไปลงทุนตางประเทศ ประมาณ 11.2 หมื่นลานบาท
2. Mutual fund/ Private fund (MF/PF) ไมรวมสวนที่เปนตัวแทนลงทุนให กบข. และประกันสังคม
3. ขอมูล ณ สิ้นป 2548 ยกเวน MF/PF และ กสช. ณ สิ้นกันยายน 2548
4. ตัวเลข กบช. ณ สิ้นปที่ 5 ดูภาคผนวก 2
ที่มา: SET, AIMC, NESDB, NSO, GPF, SSO, การศึกษาทักษะแรงงงานไทยใน
อนาคตที่พึงประสงค (ศ. ดร เกื้อ วงศบุญสิน)

กองทุนที่รัฐบาลบริหารจัดการ เชน CPF ของ
Singapore ใหผลตอบแทนเพียงรอยละ 1.3 ตอป
ในขณะที่กองทุนที่กระจายใหเอกชนบริหารจัด
การ เชนกรณีของประเทศชิลี ใหผลตอบแทนอยู
ในชวง 5-20%

Singapore’s CPF- Average Annual Compound Growth Rate

Source: M. Asher, “Governance and Investment of Provident and Pension
Funds: The Cases of Singapore and India” in World Bank (2004), Public
Pension Fund Management

ตัวอยางการใหรัฐบาลบริหารจัดการกองทุนเอง เชนกรณีของประเทศ
สิ ง คโปร ที่ ก องทุ น Central provident fund (CPF) มี เ ป า หมายการ
ดํ าเนิ น การหลายประการทํ าให ก ารดํ า เนิ น การไม ดี เท าที่ ค วรและไม
สามารถบังคับใช contribution rate ที่เหมาะสมได จากประสบการณที่
7
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ผ านมาพบวา ในป 1987-2002 ผลตอบแทนจากการลงทุ น ของ CPF
เพียง 1.3% ตอปโดยเงินจํานวนมากถูกนําไปลงทุนใน nonmarketable
government securities.
ตรงกันขามกับกองทุนในประเทศชิลี ที่พัฒนากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใน
ป 1981 มีการปรับรูปแบบจากการรวมศูนยสูการกระจายการบริหาร
และให สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กกองทุ น แก แ รงงาน ซึ่ ง ส ง ผลตลาดทุ น ของ
ประเทศชิลีมีการพัฒนาขึ้นมาก โดยกอนการปฏิรูป อุตสาหกรรมประ
กันภัยและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังมีขนาดเล็กแตหลังจากนั้นเพียง 20
ป มี retirement products เกิดขึ้นมากมายซึ่งใหผลตอบแทนสูง อีกทั้ง
สิน ทรัพ ยภายใตการบริหารของกิ จการประกัน ภั ยเพิ่ ม ขึ้นจาก 5% สู
20% ของ GDP ซึ่งเปน ตัวอยางที่ดีของการพัฒ นาผูลงทุนสถาบัน ใน
ตลาดทุน
Real Return and Risk of Each AFP and Type of Fund,
Sep.02-Feb.04
Annualized Average Real Return
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AFP: 1=Cuprum 2=Habitat 3=Magister 4=Plan Vital 5=Provida 6=Sta. Maria 7=SummaBansander

Source: World Bank (2003), Developing Annuities Markets: The Case of Chile
Note: AFP stands for Pension Fund Administrators

ทําไมควรใหประชาชนมีสิทธิเลือกลงทุน
ใหประชาชนมีสิทธิเลือกลงทุนในกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยงที่ตองการและชวยเสริมสราง
ฐายความรูเกี่ยวกับการลงทุน พรอมทั้งขยาย
ฐานผูลงทุนรายยอย

การใหประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการลงทุนตามกองทุนตางๆ และเลือก
ผูจัดการกองทุนเอง ทําใหประชาชนสามารถตัดสินใจตามความเสี่ยงที่ตน
เองยอมรับได และเปนกลไกใหภาคเอกชนที่บริหารกองทุนแขงขันกันเพื่อ
ใหไดผลตอบแทนสูงสุด และประชาชนยังมีทางเลือกที่จะลดความเสี่ยงได
โดยการกระจายการลงทุนในกองทุนตางๆ กัน แตยังอยูภายในการดูแล
ควบคุมจากรัฐบาล เชน การควบคุมคุณสมบัติของผูจัดการกองทุน การ
สราง corporate governance เปนตน
8
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จากกรณีประเทศชิลี จะเห็นไดวาการใหเอกชนแขงขันกันบริหารจัดการ
กองทุน ทําใหเกิดกองทุนหลายประเภทที่มีความเสี่ยงตางๆ กัน โดย
กําหนดสัดสวนต่ําสุดสูงสุดของตราสารที่ไมไดกําหนดผลตอบแทนคงที่
(variable income instruments) ที่ จ ะถื อ ไว ไ ด เช น 80% สํ า หรั บ กอง
ทุน A และลดลงตามลําดับจนเปน 0% ในกองทุน E เพื่อใหประชาชน
สามารถเลือกได ต ามระดั บ ความเสี่ย งที่ ต อ งการ พรอมสนั บ สนุ น ให
ประชาชนในวัยทํางานที่ยังอายุนอยเลือกกองทุนที่มีสัดสวนการลงทุน
ในหุนสูงและคอยๆ ลดสัดสวนลงเมื่อมีอายุมากขึ้น อยางไรก็ตาม จาก
ภาวะการแขงขันของแตละกองทุน ทําใหกองทุนที่มีระดับความเสี่ยง
ใกลๆ กัน ใหผลตอบแทนที่ไมตางกันมากนัก
นอกจากนี้ การให ป ระชาชนเลื อ กรูป แบบการลงทุ น เอง ยั งเป น การ
กระตุนใหประชาชนสนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน
ตลาดทุน ซึ่งจะชวยขยายผูลงทุนรายยอยที่ปจจุบันฐานผูลงทุนเทียบ
กับจํานวนประชากรของไทยยังอยูในเกณฑต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ
สัดสวนผูลงทุนรายยอยเทียบกับจํานวนประชากร
จํานวนนักลงทุน (คน)
สัดสวนตอประชากร

40,000,000

60%

57%

30,000,000

40%

37%
27%

20,000,000

20%

20%
10,000,000
8%

0.42%

0%

0
Thailand**

Hong Kong

Korea*

Australia*

Taiwan*

Japan*

* ขอมูลป 2002
** คํานวณจากบัญชีลูกคาไมนับบัญชีซ้ํา
Source: Exchange ในประเทศนั้น ๆ
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ภาคผนวก 1 ขอมูลเบื้องตนของระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ
ระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ (Old Age Income Security) มีการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนระบบสนับสนุนดานการเงินแกประชากรที่อยู
ในวัยเกษียณอายุซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ social security เนื่องจากการที่สังคมมีการพัฒนาจากระบบเกษตรกรรมสูสังคมอุต
สาหกรรมทําใหรูปแบบการพึ่งพิงการเงินในระบบที่ไมเปนทางการ (informal system) จากลูกหลานตองมีการปฏิรูปเขาสูระบบที่
เปนทางการ (formal system) เพื่อใหการประกันทางการเงินแกประชากรหลังการเกษียณอายุ กระแสการปฏิรูประบบ social
security เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในแถบประเทศละตินอเมริกาและประเทศสมาชิก OECD (Organization for
Economic Cooperation and Development) และไดเคลื่อนเขาสูประเทศทางยุโรปตะวันออกดวยเชนกัน สาเหตุหลักสืบเนื่องมา
จากการประมาณการถึงจํานวนผูสูงอายุที่จะเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลา 2-3 ทศวรรษขางหนาจนอาจเกิดสภาวะที่เรียกวา “วิกฤต
การณผูสูงอายุ (old age crisis)” ที่เปนความเสี่ยงตอระบบเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
Cumulative number of reforming countries

Diffusion of structural reform around the world , 1980-2000
25

แสดงความตื่นตัวในการปฏิรูประบบการ
ออมเพื่อวัยเกษียณในประเทศตางๆตั้งแต
ทศวรรษ 1990s
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ที่มา: World Bank, 2000.
การปฏิรูประบบการออมแบบสะสมเพื่อวัยเกษียณที่เกิดขึ้นนั้นมีอยูหลายรูปแบบซึ่งมีความแตกตางกันตามการดําเนินการโดย
อาจแบงตามลักษณะตางๆไดดังตอไปนี้
การออมภาคบังคับ / สมัครใจ (Mandatory Saving vs. Voluntary Saving)
หากเปนระบบการออมภาคบังคับแรงงานจะตองจายเงินสวนหนึ่งจากคาแรง ณ วันนี้เพื่อไดรับสิทธิทางการเงินในวัยชรา ขณะที่
การออมแบบสมัครใจนั้นจะใหสิทธิในการเลือกแกแรงงานเองวาเลือกที่จะออมหรือไม
กําหนดเงินสมทบจาย/ กําหนดผลประโยชนที่จะไดรับ (Defined Contribution vs. Defined Benefit)
เปนรูปแบบการดําเนินการโดยกําหนดตัวเงินที่แรงงานตองจาย/ ไดรับ กลาวคือ หากลักษณะของระบบการออมเปนแบบการ
กําหนดผลประโยชนที่แรงงานจะไดรับแรงงานจะสามารถทราบผลประโยชนในอนาคตตอนที่เกษียณแลวที่ตนจะไดรับอยางชัด
เจน ณ วันนี้ สวนการกําหนดเงินสมทบจายนั้นแรงงานจะไมทราบไดวาในวัยเกษียณตนจะไดรับผลตอบแทนจากเงินออมของ
ตน โดยมากผลประโยชนที่ไดมักผูกติดกับจํานวนเงินที่ออมโดยเฉพาะหากนําเงินออมเหลานั้นไปใชสะสมทุนในโครงการการ
ออมเพื่อวัยเกษียณที่มีการใหผลตอบแทนที่สูงซึ่งโดยมากมักเกิดในตลาดทุนที่มีการแขงขันสูง
การใชระบบกระจายรายไดขามวัย/ ระบบบัญชีสวนบุคคล (Redistribution vs. Individual Account)
หมายถึงรูปแบบการดําเนินการในการจายผลตอบแทนโดยใชแหลงเงินที่แตกตางกัน โดยการใชระบบกระจายรายไดแบบขามวัย
คือการนําเงินสมทบที่ไดจากแรงงาน ณ วันนี้มาจายเปนผลตอบแทนแกแรงงานที่เกษียณอายุแลว สวนระบบบัญชีสวนบุคคลนั้น
คือแรงงานที่จายเงินสมทบมีสิทธิในการไดรับสิทธิประโยชนในอนาคตจากเงินออมในปจจุบัน
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ระบบการออมเพื่อวัยเกษียณแบบดั้งเดิม
ระบบการออมแบบสะสมเพื่อการเกษียณอายุแบบดั้งเดิมอยางเปนทางการนั้นไดแบงออกเปน 3 Pillars ตามลักษณะสําคัญของ
แตละประเภท โดยแตละประเทศมักเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไดแก
1. ระบบการออมขั้นพื้นฐาน ( Public pensions/Pay as you go) เปนระบบการออมแบบสามัญที่มักจะริเริ่มโดยรัฐหรือสหภาพ
แรงงานโดยมีลักษณะสําคัญคือมีรูปแบบกําหนดผลประโยชนที่จะไดรับ (Defined benefit) โดยไมไดพิจารณา แกแรงงานเมื่อ
ถึงวัยเกษียณโดยมากรัฐมักจะเปนผูจายออกโดยใชเงินหรือภาษีจากแรงงานรุนหลังที่จายสมทบ
(intragenerational
redistribution)
2. ระบบการออมแบบเงินบํานาญ (Occupational pensions) เปนรูปแบบการออมที่นายจางเปนผูเสนอแกแรงงานเพื่อดึงดูดแรง
งานใหทํางานในองคกรระยะยาว โดยระบบการออมแบบนี้จะมีการกําหนดเงินสมทบ (Defined contribution) โดยมากรัฐบาล
มักใหการสนับสนุนนายจางที่จัดทําระบบการออมแบบเงินบํานาญโดยสามารถนํามาลดหยอนภาษีได ทั้งนี้หลังการเกษียณ
อายุ แรงงานจะไดรับอัตราเงินจากการที่นายจางจายสมทบกับผลประโยชนที่ไดรับใหตามบัญชีของแตละบุคคล จากการ
สํารวจของธนาคารโลก (2000) พบวากวารอยละ 40 ของแรงงานในประเทศที่มีการพัฒนาสูงอยาง เยอรมันนี ญี่ปุน สหรัฐ
อเมริกาและอังกฤษ มีระบบการออมแบบเงินบํานาญที่จายโดยนายจางขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนแรงงานที่ไดรับการ
จายเงินบํานาญโดยนายจางยังนอยมาก
3. ระบบการออมเพื่อวัยชราภาพสําหรับบุคล (Personal pensions) เปนรูปแบบการออมที่แรงงานแตละบุคคลจายสมทบ
(Defined contribution) เพื่อเปนเงินสะสมสําหรับตนเองเมื่อเกษียณอายุโดยแรงงานจะไดรับสิทธิประโยชนตามแผนการออม
ของแตละบุคคล (annuity plan) พบวารูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของบุคคลแบบสมัครใจ (voluntary personal
retirement saving) มีอยูในทุกประเทศโดยมักไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี สวนในบางประเทศใชรูปแบบการออมภาคบังคับ
(mandatory savings plans) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบประกันสังคม โดยอาจเปนรูปแบบที่บริหารโดยรัฐ (ตัวอยาง
ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร และหลายประเทศในทวีปแอฟริกา) หรือรูปแบบที่บริหารโดยผานการแขงขันของกองทุนเอกชน
(ตัวอยางประเทศ ชิลี อารเจนตินา โคลัมเบียและเปรู)
การออมภาคบังคับ
ในปจจุบันประสบการณของประเทศตางๆไมไดเลือกที่จะใชระบบใดระบบหนึ่งเนื่องจากความพรอมของประชากรแตละคนใน
ประเทศแตกตางกัน ดังนั้นรูปแบบการปฏิรูปที่พบมักยึดรูปแบบ multi-pillar system คือการประยุกตใชไปพรอมๆกันในทุกๆ
pillar โดยพยายามใชแนวทางรูปแบบการดําเนินการแบบบังคับ/ ไมบังคับมาประยุกต ทําใหเราสามารถเห็นรูปแบบระบบการ
ออมเพื่อวัยเกษียณที่แบงตามแนวทาง multi-pillar ที่ใชไปพรอมๆกันในปจจุบันดังนี้
Pillar 1 รูปแบบการออมภาคบังคับที่รัฐบาลเปนผูบริหาร (mandatory publicly managed pillar) เปนรูปแบบที่ประยุกตจาก pay
as you go system โดยแรงงานตองจายเงินสมทบสูกองทุนที่รัฐบาลเปนผูบริหารในรูปแบบที่กําหนดผลประโยชนอยางแนนอน
ที่จะไดรับในวัยชรา
Pillar 2 รูปแบบการออมภาคบังคับที่เอกชนเปนผูบริหาร (mandatory privatedly managed pillar) เปนรูปแบบการออมที่บังคับ
ใหแรงงานตองออมเงินโดยผานกองทุนที่บริหารโดยภาคเอกชนโดยตั้งใจที่จะใหเปนสวนสนับสนุน Pillar 1 ในเรื่องผลตอบแทน
เพิ่มเติม อยางไรก็ตามพบวาในหลายประเทศรัฐบาลจะเขามาเปนผูดูแลการบริหารกองทุนนี้เอง
Pillar 3 รูปแบบการออมเพื่อวัยชราภาพอยางสมัครใจ (voluntary pillar) เปนการออมที่ใหแรงงานออมอยางสมัครใจควบคูไป
กับการออมภาคบังคับแบบ Pillar 1 และ 2 ภาครัฐเพียงแตทําหนาที่กํากับดูแลเพื่อวัตถุประสงคในการปกปองผลประโยชนของผู
ออมโดยรัฐอาจใหสิ่งจูงในในรูปแบบของการลดหยอนภาษี
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ภาคผนวก 2 การศึกษาผลของการเกิดระบบการออมภาคบังคับในรูปแบบกองทุนบําเน็จบํานาญแหงชาติ
ในการศึกษาผลกระทบของการเกิดกองทุนบําเน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.) อางอิงขอมูลจํานวนลูกจางเอกชน ป 2548 เทากับ
13.0 ลานคน ซึ่งเปนกลุมลูกจางกลุมเดียวกับกลุมที่เขาขายเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม โดยเมื่อหักลูกจางที่ปจจุบันอยูใน
ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสช.) แลวจํานวน 1.7 ลานคน จะเหลือจํานวนลูกจางสวนเพิ่มที่เขาสูระบบ กบช. ทั้งสิ้น 11.3
ลานคน ในการคํานวณสมมติใหฝายนายจางและลูกจางจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตราฝายละรอยละ 3 ของเงินคาจางตอ
เดือน หรือรวมเปนเงินสมทบทั้งสิ้นรอยละ 6 ตอเดือน ซึ่งแมวาจะเปนอัตราที่ต่ํากวาอัตราเงินสมทบโดยเฉลี่ยที่อยูระหวางรอยละ
3-6 ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีอยูในปจจุบันซึ่งครอบคลุมกลุมคนที่อยูในบริษัทขนาดใหญ แตก็ถือวาเปนอัตราที่คอนขางสูง
สําหรับกลุมคนที่เปนกลุมเปาหมายของ กบช. เนื่องจากคนสวนใหญจะอยูในธุรกิจ SMEs และตางก็มีภาระที่จายเงินเขากองทุน
ประกันสังคมอยูแลวฝายละรอยละ 5 ของคาจางในแตละเดือน และเปนอัตราที่เทากับอัตราเงินสมทบที่ขาราชการจายเขากองทุน
บําเน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ที่ฝายละรอยละ 3 ตอเดือน

14 ลานคน
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X คาจางเฉลี่ยตอเดือน (8,400 บาท)
X 12 เดือน (เปนคาจางรวมตอป)

8
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X อัตราเงินสมทบฝายละรอยละ 3
(รวมสองฝายเปนรอยละ 6)

4
2
0

จํานวนลูกจาง
เอกชนทั้งหมด
การสํารวจ
ภาวะการ
ทํางานของ
ประชากร
(รอบ 3
สิงหาคม)
สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

จํานวนลูกจาง
ที่อยูในระบบ
กสช.
AIMC
จากบริษัททั้ง
หมดประมาณ
7,200 บริษัท
ณ สิ้นป 2548

ลูกจางสวนเพิ่ม
ที่เขาสู กบช.
13.0 – 1.7

= 68.4 พันลานบาท ในปแรก

สมมติใหคาจางเพิ่มขึ้นปละรอยละ 8 ตาม
Nominal GDP และจํานวนลูกจางเอกชนเพิ่ม
ตามประมาณการการเพิ่มของกําลังแรงงานรวม

= 409 พันลานบาท เมื่อสิ้นสุดปที่ 5
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50

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพประมาณรอยละ 65 จะกําหนดให
ฝายนายจางจจากทงหมด
ายเงินสมบทเข7,119
ากองทุนบรษท
ประมาณรอยละ 3-6

รอยละ
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Source: AIMC
หมายเหตุ: ตัวเลขสถิติของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทั้งหมดประมาณ 7,200 บริษัท ณ สิ้นป 2548

จากการศึกษาพบวา หาก กบช. เกิดขึ้นจริง โดยสมมติใหลูกจางภาคเอกชนที่เหลือทั้งหมด 11.3 ลานคนเขาสูระบบนี้ไดในปแรก
ของการดําเนินการ จะทําใหเงินออมหรือเงินทุนของ กบช. เพิ่มขึ้นปละ 22.8 พันลานบาท ตอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินสมทบ
รอยละ 1 จากแตละฝาย หรือประมาณ 68.4 พันลานบาทหากกําหนดใหอัตราเงินสมทบจากแตละฝายเทากับรอยละ 3 และเพิ่ม
4
ขึนเป
้ นประมาณ 4 แสนลานบาทเมื่อสิ้นสุดปที่ 5 ของการดําเนินการ

4

สมมติฐานการคํานวณ
1. จํานวนลูกจางเอกชนป 2548 จาก การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (รอบ 3 สิงหาคม) สํานักงานสถิติแหงชาติ
2. อัตราการเพิ่มของจํานวนลูกจางเอกชน เทากับอัตราการเพิ่มของกําลังแรงงานรวมตามงานศึกษา “การศึกษาทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึง
ประสงค โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน และคณะ (2547)
3. ฐานคาจางที่ใชในการศึกษา อางอิงจากการสํารวจขอมูลคาจางเฉลี่ยของลูกจางเอกชนป 2545 ที่เทากับ 6,445 บาทตอเดือนแลวปรับตามการ
เพิ่มขึ้นของ Nominal GDP เปน 8,400 บาทตอเดือนในป 2548
4. ไมคิดมูลคาที่เพิ่มขึ้นของทรัพยสินของกองทุนในแตละป แตขนาดของกองทุนเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
5. นายจางและลูกจางจายสมทบฝายละรอยละ 3
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