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ในปัจจุบัน หลายประเทศทัว่โลกก าลงัอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรท่ีส าคญั ได้แก่ 
การเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ1 โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation) นิยามผู้สงูอายุไว้ท่ีประชากรซึง่มีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึน้ไป ขณะท่ีข้อมลูจากรายงาน  World Population Aging 2015 ของ United Nation (UN) ระบุจ านวนผู้สงูอายุทัว่โลกอยู่
ท่ีประมาณ 900 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.3% ของประชากรทั่วโลก และมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมขึน้โดยคาดว่าจะแตะ 2.1 
พนัล้านคน หรือ 21.5% ของประชากรทัว่โลกในปี 2050 อนัเป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและด้าน
การแพทย์ท่ีช่วยให้ประชากรมีอายยืุนยาวขึน้ ขณะท่ีอตัราการเกิดลดลงอย่างตอ่เน่ือง 

ในสว่นของประเทศไทยนัน้ ได้เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายแุล้วตัง้แตปี่ 2548 (ประชากรที่มีอายมุากกวา่ 60 ปีเป็นสดัสว่น  
10.4% ของประชากรทัง้หมด และมีสดัส่วนเพ่ิมขึน้เป็น 16.5% ในปี 2559) และจากการคาดการณ์ประชากรของไทยโดย
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)2 คาดวา่ใน 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคม
ผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์ (ประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีคาดว่าจะอยู่ท่ี 20.5%ของประชากรทัง้หมด) ส่งผลให้อตัราการเป็น
ภาระในวยัสงูอาย ุ(Old-Age Dependency Ratio3)เพ่ิมขึน้จาก 25.1% ในปี 2559 สู่ 32.6% สะท้อนให้เห็นว่าประชากรใน
วยัแรงงานจะต้องมีภาระเพ่ิมขึน้ในการดแูลผู้สงูอายุ 

                                                           
1 องค์การสหประชาชาติ (United Nation) แบ่งระดบัการเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ เป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1.สงัคมผู้สงูอายุ (Aging society) หมายถึง สงัคมหรือประเทศท่ีมี
ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปมากกว่า 10% ของประชากรทัง้ประเทศหรือมีประชากรอายุตัง้แต่ 65 ปีมากกว่า 7% ของประชากรทัง้ประเทศ 2.สงัคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged society) หมายถึงสงัคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปมากกว่า 20% ของประชากรทัง้ประเทศหรือมีประชากรอายุตัง้แต่ 65 ปี มากกว่า 14% ของ
ประชากรทัง้ประเทศ 3.สงัคมผู้สงูอายุอย่างเต็มท่ี (Super-aged society) หมายถึงสงัคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึน้ไปมากกว่า 20% ของประชากรทัง้
ประเทศ  
2 การคาดประมาณประชากรของไทย 2553-2583 โดยสศช. (กมุภาพนัธ์ 2556) 
3 จ านวนประชากรอายตุัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป หารด้วยจ านวนประชากรอาย ุ15 - 59 ปี 

บทบาทของตลาดทนุ 

กบัการเขา้สูส่งัคมผูสู้งอายขุองประเทศไทย (Aging Society)  

 
 Highlight 

 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 และก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย

สมบูรณ ์(Aged Society) ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหลายด้าน 

 หลายประเทศทั่วโลกจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณตามแนวคิดเสาหลัก 5 ต้น (Five Pillar 

Framework) และใช้มาตรการภาษีเพื่อช่วยสนับสนุนการออมแบบสมัครใจ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  

 ส าหรับประเทศไทยนั้น แม้จะมีระบบการออมครบทุกเสาหลัก และมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการ

ออมแบบสมัครใจเช่นกัน แต่การออมเพื่อวัยเกษียณยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก  

 ภาคส่วนต่างๆในตลาดทุนจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยยกระดับการออมเพื่อวัยเกษียณให้

มากขึ้น ทั้งการสร้างความตระหนักรู้ การช่วยให้ค าแนะน าด้านวางแผนการเงิน การจัดให้มีผลิตภัณฑ์

การเงินที่ตอบโจทย์การออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนในแบบ DCA 
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หลายประเทศท่ัวโลกจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณตามแนวคิดเสาหลัก 5 ต้น (Five Pillar 

Framework) ของธนาคารโลก และใช้มาตรการภาษีช่วยในส่วนการออมแบบสมัครใจ 

  
หากพิจารณาถึงสถานการณ์ของการเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุในต่างประเทศพบว่า ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเข้าสู่สงัคม

ผู้สูงอายุมากกว่าประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยยุโรปเป็นภูมิภาคท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทัง้หมดมากท่ีสุด ขณะท่ี
ประเทศท่ีมีสดัส่วนผู้สงูอายุต่อประชากรทัง้หมดมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในปี 2015 ได้แก่ ญ่ีปุ่ น อิตาลี เยอรมนั ฟินแลนด์ 
และโปรตุเกส ในขณะท่ีประเทศไทยเป็น
ล าดับท่ี 63 (ตารางท่ี 1) ด้วยเหตุดังกล่าว
การมี ระบบการออมเ พ่ือการ เกษียณ ท่ี
เพียงพอส าหรับการเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุจึง
เป็นประเด็นท่ีหลายประเทศในความส าคัญ 
ตามแนวคิดเ ก่ียวกับระบบการออมเพ่ือ
เกษียณอายุโดยธนาคารโลก (World Bank) 
ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีเสาหลกั 5 ต้น (Five Pillar 
Framework) ประกอบด้วย 

 A non-contributory “zero pillar”  
เป็นเงินสวัสดิการสังคมแบบให้เปล่าของ
ภาครัฐ ท่ีมาจากเงินงบประมาณ 
 
 

2015 2050f 

Rank ประเทศ % ต่อ 

ประชากรทั้งหมด 

Rank ประเทศ %ต่อ 

ประชากรทั้งหมด 

1 Japan 33.1% 1 Taiwan 44.3% 

2 Italy 28.6% 2 Japan 42.5% 

3 Germany 27.6% 3 South Korea 41.5% 

4 Finland 27.2% 4 Spain 41.4% 

5 Portugal 27.1% 5 Portugal 41.2% 

63 Thailand 15.8% 16 Thailand 37.1% 

ตารางที่ 1: ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60+ต่อประชากรทั้งหมดมากที่สุด 

ที่มา: World Population Aging 2015, United Nation 



Capital Markets Note  

By ASCO 

3 
 

 

 A mandatory “first pillar” (Public pension, Publicly managed, Defined benefit system: DB) เป็นระบบแบบ 
บงัคบั โดยประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งและรัฐจะจ่ายเงินอดุหนุนอีกส่วนหนึ่ง บริหารโดยหน่วยงานของรัฐก าหนดผลประโยชน์
เป็นอตัราขัน้ต ่าท่ีสมาชิกจะได้รับ ในประเทศไทย ได้แก่ กองทนุประกนัสงัคมกรณีชราภาพ 

 A mandatory “second pillar” (Occupational/Personal pension, Privately managed, Defined contribution  
system: DC) เป็นระบบแบบบงัคบั โดยเงินสะสมจากการท างานของตนเองและนายจ้างช่วยสมทบ รูปแบบการออมเป็น
บญัชีรายบคุคล เอกชนเป็นผู้บริหาร ในประเทศไทย ได้แก่ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  

 A voluntary “third pillar” (Privately managed, Voluntary taking many forms e.g. individual saving, 
employer sponsored, DB or DC) เป็นระบบการออมแบบสมคัรใจโดยเงินสะสมของตนและนายจ้างสมทบ รูปแบบการ
ออมเป็นบัญชีรายบุคคล เอกชนเป็นผู้บริหาร ในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ ประกนัชีวิตแบบบ านาญ และกองทนุการออมแห่งชาติ 

 A non-financial “fourth pillar” (Other financial & nonfinancial assets, informal support e.g. family  
support) ได้แก่ ทรัพย์สินสว่นบคุคลอื่นๆ การเข้าถงึสวสัดิการตา่งๆ การสนบัสนนุอย่างไมเ่ป็นทางการ เช่น จากครอบครัว 

ทัง้นี ้สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ได้รวบรวมตวัอย่างของระบบการออมเพ่ือเกษียณในต่างประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
ไต้หวนั สวีเดน ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกบัประเทศไทย สรุปในตารางท่ี 2 ดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 2: ตัวอย่างระบบการออมเพื่อเกษียณในต่างประเทศ 

รวบรวมโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่มา: Retirement Protection System in Selected Places(2012), Legislative Council Secretariat Hong Kong. The Payout 

Phase of Pension Systems (2010), World Bank. Pension Systems and Old-Age Income Support (2012), ADB. Building a better retirement world, EY (2014) 

Introduction of Korea’s ISA (2016), FSC. NISA: Japan’s new tax exemption scheme for investment by individuals (2014), JSDA. NISA expaned (2016), JSDA. 

Personal 
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เพ่ือเป็นการสนบัสนุนในส่วนของการออมแบบสมคัรใจ (a voluntary “third pillar”) หลายประเทศ อาทิเช่น ญ่ีปุ่ น 
เกาหลีใต้ และออสเตรเลียได้ใช้มาตรการทางภาษีเข้ามาช่วยจูงใจให้เกิดการออมเพ่ิมเติมในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดัง
ตวัอย่างในตารางท่ี 3 ดงันี ้

 

 
 

 

การออมเพื่อวัยเกษียณของประเทศไทยยังอยู่ในระดับท่ีต่ า ขณะท่ีรายได้ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มา

จากการพึ่งพิงบุตรเป็นหลัก 

 
ส าหรับประเทศไทยนัน้ แม้จะมีระบบการออมครบทกุเสาหลกัเช่นเดียวกบัหลายประเทศ และมีการให้สิทธิ 

ประโยชน์ทางภาษีกบัการออมแบบสมคัรใจเช่นกนั แต่คงต้องยอมรับว่าการออมเพ่ือวยัเกษียณยงัคงอยู่ในระดบัท่ีน้อยมาก  
ทัง้นี ้ข้อมลูจากผลส ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2557 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ด้านความเพียงพอ
ของรายได้ (Income sufficiency) ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ตอบว่า เพียงพอ (62.0%) เพียงพอเป็นบางครัง้ (21.3%) และไม่
เพียงพอ (14.8%) อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาแหลง่ท่ีมาของรายได้พบวา่ รายได้หลกัในการด ารงชีวิตของผู้สงูอายุส่วนใหญ่
ยงัต้องพึ่งพิงจากบุตร  (36.7%) รองลงมาได้แก่ รายได้จากการท างานเอง (33.9%) จากเบีย้ยงัชีพทางราชการ (14.8%) 
ขณะท่ีรายได้จากเงินบ าเหน็จบ านาญ (4.9%) และสว่นท่ีมาจากการเงินออมของตนมีเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ (3.9%) ซึง่หาก 

ตารางที่ 3: ตัวอย่าง financial products ที่มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

รวบรวมโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

ที่มา: Introduction of Korea’s ISA (2016), FSC. NISA: Japan’s new tax exemption scheme for investment by individuals (2014), JSDA. NISA expaned (2016), JSDA. 

http://www.rd.go.th/publish/557.0.html 
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เม่ือมองไปถงึแนวโน้มโครงสร้างประชากรในอนาคตท่ีประชากรวยัเดก็และวยัแรงงานจะมีจ านวนลดลง ท าให้การท่ีผู้สงูอายุ
จะหวงัพึ่งพิงรายได้หลักจากบุตรเช่นในปัจจุบันจะเป็นไปได้ยากขึน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องสร้างความมัน่คง
ทางการเงินให้กบัตนเองด้วยการออมเพ่ือวยัเกษียณให้มากขึน้ 

 

 
 

 

ภาครัฐเองได้มีการด าเนินการท่ีส าคญัในการเพ่ิมสดัส่วนการออมแบบบงัคบั (a mandatory “second pillar”) โดย 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลกัการของร่างพ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  (กบช.) ซึง่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ภาคบงัคบั ส าหรับแรงงานในระบบท่ีมีอายตุัง้แต ่15 - 60 ปี ครอบคลมุลกูจ้างเอกชน ลกูจ้างชัว่คราวส่วนราชการ พนกังาน
ราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพเพ่ือช่วยให้บุคคลในกลุ่มนีม้ีรายได้หลัง
เกษียณเพ่ิมขึน้ โดยให้มีการจ่ายเงินเข้ากองทนุจาก 2 ฝ่าย คือ ลกูจ้าง และนายจ้าง ซึง่ลกูจ้างจะได้รับบ านาญหรือบ าเหน็จ
เม่ืออายคุรบ 60 ปี และก าหนดให้ กบช. เปิดรับสมาชิกตัง้แตปี่ 2561 
 

ทุกภาคส่วนในตลาดทุนมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเพิ่มระดับการออมเพื่อวัยเกษียณ 

 
 การท่ีจะเพ่ิมระดบัการออมเพ่ือวยัเกษียณให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นัน้ จะต้องอาศัยความร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วนในตลาดทุนอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน ผู้ประกอบ
ธุรกิจในตลาดทนุ ในรูปแบบตา่งๆ อาทิเช่น  

o การจดักิจกรรมเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้นกัเรียน นกัศกึษา รวมถึงประชาชนทัว่ไปรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญั
ของการออมเพ่ือวยัเกษียณ เพ่ือให้เห็นว่าไม่ใช่เร่ืองท่ีไกลตวั และควรเร่ิมต้นการออมตัง้แต่อายุยงัน้อยโดยไม่ต้อง
รอให้ใกล้วยัเกษียณ 
 
 

ความเพียงพอ และแหล่งที่มาของรายได้ผู้สูงอายุ (หน่วย: ร้อยละ) 

ภาพโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Created by Freepik) 

ที่มา: การส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 



Capital Markets Note  

By ASCO 

6 
 

 
o การให้ความรู้และค าปรึกษาในเร่ืองของการวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้มีเงินออมหลงัเกษียณในระดบัท่ีเพียงพอ

ต่อการด ารงชีพ ซึ่งอาจท าได้โดยการท่ีสถาบันการเงินต่างๆจัดอบรมให้ค าแนะน าด้านวางแผนทางการเงินแก่
ประชาชนทัว่ไป รวมถึง การจดัให้มีโปรแกรมท่ีช่วยวางแผนการออมท่ีประชาชนสามารถดาวน์โหลดและเข้าไปใช้
งานด้วยตนเองได้ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน ซึง่ในส่วนของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยและสถาบนัฝึกอบรม 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย (ATI) ก็ได้จดัท า application ท่ีช่ือ อิทธิ RICH เพ่ือให้ความรู้และช่วยในการวางแผน
ทางการเงินเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

o การมีผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีช่วยตอบโจทย์การออมระยะยาว ซึง่มีการบริหารโดยผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญและ
เพ่ิมโอกาสได้ผลตอบแทนระยะยาวท่ีน่าพอใจมากขึน้ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผู้ ท่ียังไม่มัน่ใจท่ีจะตดัสินใจลงทุน
ด้วยตนเอง อาทิเช่น กองทุนหุ้นปันผล รวมถึง การสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเน่ืองแบบ DCA (Dollar Cost 
Average) เพ่ือสร้างวินยัในการออม 

o การพิจารณาเพ่ิมรูปแบบการออมภาคสมคัรใจท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึน้ในอนาคต อาทิเช่น บญัชีการลงทุนรูปแบบ
พิเศษในท านองเดียวกบั NISA ของญ่ีปุ่ นหรือ ISAs ของเกาหลีใต้ ท่ีสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลาย
ขึน้ในบญัชีเดียว และสามารถตดัสินใจลงทุนได้ด้วยตนเอง แต่ทัง้นี ้คงต้องค านึงถึงระยะเวลาการถือครองบญัชีท่ี
นานพอ เพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการออมเพ่ือวยัเกษียณอย่างแท้จริง  
 

 

Disclaimer: 
เอกสารนีจ้ดัท าขึน้โดยสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซี่งจดัท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ 
วันที่ปรากฏในเอกสารนีเ้ท่านัน้ จงึอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลังวันดงักล่าว หรือเม่ือข้อมูลที่เก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ 
ความถูกต้องครบถ้วน ทนักาลทนัเวลาของข้อมูลดงักล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท 
หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตดัสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ 
รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดงักล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


