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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม
เนเธอรแลนด กับ ไทย ศึกษากรณีชราภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ขอ เสนอแนะในการดํา เนิน การทั้ง ในระดั บกระทรวงและหนว ยงานเพื่อ หลีก เลี่ ย งความเสี่ ยงที่ มี
แนวโนมวากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะขาดความยั่งยืนใน ป 2587 เนื่องจากภาระรายจาย
ผูกพันที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ผลการศึกษาพบความเสี่ยงกรณีชราภาพเกิดจากสาเหตุ 3 ประการดังนี้
1. ความเสี่ยงของการกําหนดอายุเกษียณต่ํา
2. อัตราเงินสมทบต่ําและระยะเวลาจายเงินสมทบสั้นจึงเปนภาระของกองทุนชราภาพใน
อนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรทําใหกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพมี
รายจายสูงขณะที่รายรับลดลงเพราะจํานวนแรงงานนอยลงตามอัตราเด็กเกิดนอย การเพิ่มขึ้นจํานวน
ผูรับบํานาญเปนการเพิ่มตนทุนบํานาญ
3. อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเสี่ยงดาน
ภาวะเงินเฟอ (inflation risk) ทําใหอัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทนลง
ผูเขียนไดประเมินสถานะการเงินกองทุนกรณีชราภาพเพื่อทําใหเกิดความ
สมดุลและความยั่งยืนและไมเปนภาระหนักของลูกจาง นายจาง และรัฐบาลเปนเปาหมายหลัก เพราะ
การเพิ่มอัตราเงินสมทบในอัตราสูงอาจเปนภาระหนักและไมเปนที่ยอมรับทั้งลูกจาง นายจาง และการ
เพิ่มขึ้นของเงินสมทบสวนของรัฐบาลเปนสวนตางที่เพิ่มขึ้นเทากับอัตราเงินสมทบของลูกจางที่เพิ่มอัน
เปนภาระหนักที่ตองไตรตรองอยางรอบคอบ ยิ่งไปกวานั้นเปนผลใหตนทุนของแรงงานสูงขึ้นมากจน
เกิดผลเสียในดานการแขงขันกับตางประเทศ ตามแนวคิดของการกําหนดอัตราเงินสมทบมีหลักการวา
จะตองไมใหเปนการกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงิน หรือการครองชีพของผูออกเงินสมทบจน
กลายเปนภาระยุงยากหรือกอใหเกิดความเดือดรอนแตอยางใด ดังนั้นการกําหนดเงินสมทบที่จะจาย
จึงตองพยายามใหมีอัตราต่ําสุดเทาที่สามารถจะกระทําไดอยางไรก็ตามในการกําหนดอัตราเงินสมทบ
ยังตองคํานึงถึงองคประกอบปจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจายประโยชนและตอความมั่นคง
ของกองทุน อาทิ การเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากร ที่ สืบเนื่องมาจากความเจริญ ทางการ
แพทย อัตราการพึ่งพาของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและความยืนยาวของอายุขัย
เฉลี่ย สภาวะทางเศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอโครงการประกัน
กรณีชราภาพทั้งสิ้น
1. ขอเสนอเชิงนโยบาย
การทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพโดยการ
เพิ่มอัตราเงินสมทบขยับทีละนอย เนื่องจากระบบการเงินสมทบของไทยเปนอัตราเงินสมทบแบบชวง
(scaled premium) อัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นเปนขั้นบันได อัตราเงินสมทบจะคํานวณใหเพียงพอ
สําหรับจายประโยชนทดแทนไดในชวงเวลาหนึ่งเมื่อโครงการที่เติบโตเต็มที่ผลของการใชวิธีการที่จะ

จ
ทําใหอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นในแตละชวงเวลาและ เงินสะสมกองทุนตองไมลดลงและมีการประเมินคา
ทางคณิตศาสตรประกันภัยประเมินสถานะกองทุนทุกป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การเพิ่ ม เงิ น สมทบเป น นโยบายที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการช ว ยยื ด อายุ ก องทุ น
ประกันสัง คมกรณีชราภาพและเปนวิธีการแรกที่จําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบและเรงดวน
เพราะเปนการเพิ่มขนาดของกองทุนใหใหญขึ้นไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นดวย สวนเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทุ น นั้ น หากลงทุ น ได ผ ลตอบแทนเพิ่ ม ขึ้น ร อยละ 1 ทํา ใหเ งิ น กองทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
10,000 ลานบาทชวยยืดอายุกองทุน 5–10 ป การลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจึง เปนแนวนโยบาย
หลักเชนเดียวกันโดยมีสมมุติฐานวาเริ่มตนดําเนินการในป 2560
1.2 การขยายอายุที่มีสิทธิรับบํานาญและการขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิ (จายเงิน
สมทบ) เปนนโยบายเสริม จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณ
จนถึง 20 ปจะชวยยืดอายุกองทุนออกไป 5–7 ปโดยมีสมมติฐานวาจะเริ่มตนในป 2563
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
มาตรการที่จะลดความเสี่ยงกอใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ มีรายเอียดดังนี้
2.1 การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพตั้ง แตป 2560 ถึง ป 2589 อัตราเงิน
สมทบผูประกันตนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.25 สวนของนายจางเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 ทุก 2 ป จนอัตราเงิน
สมทบกรณีชราภาพรวมสองฝายรอยละ 11 สําหรับสวนของผูประกันตนรอยละ 5.50 และรอยละ
4.50 ของนายจางในป 2589 หลัง จากนั้นกําหนดใหอัตราเงินสมทบคงที่ในอัตราดัง กลาว พบวา
กองทุนจะมีอายุถึงป 2605 หรือประมาณ 46 ป นับจากเริ่มจายบํานาญ ชราภาพในป 2557 กองทุน
มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 16 ป เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบัน
2.2 การขยายอายุที่มีสิทธิรับบํานาญเริ่มในป 2563 เริ่มตนขยายอายุออกไปตอคน
ปเกิดละ 6 เดือน จนอายุเกษียณอยูที่ 60 ป โดยอัตราเงินสมทบคงที่อัตราฝายละรอยละ3 (เฉพาะ
นายจางและลูกจาง) พบวา กองทุนมีอายุถึงป 2594 หรือประมาณ 37 ป นับจากเริ่มจาย บํานาญชรา
ภาพกองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 7 ป เมื่อเทียบกับสถานการณ ปจจุบัน โดยเริ่มตนกับผูที่
เกิดตั้งแต ป 2510 เปนตนไป โดยกําหนดตั้งแต มกราคม 2563 และ กําหนดให อายุ 55 ปเปนการ
เกษียณกอนกําหนด
2.3 การขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิ จากระยะเวลาสง เงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม
เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ปคือเพิ่มอายุเกษียณเปน 56 ป กําหนดใหระยะสงเงินสมทบ
เปน 16 ปเปนตนโดยขยายใหสอดคลองกันระหวางมาตรการ 2 และ 3 การปรับเพิ่มระยะ เวลาการ
จายเงินสมทบเพื่อเกิดสิทธินั้นอาจจะปรับอยางคอยเปนคอยไป อาทิ เพิ่มระยะเวลา 1 ป ทุก 2 ป
อยางไรก็ดี อายุเกษียณขณะนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูง ขึ้นและยังสามารถ ทํางานไดจึง เพิ่มอายุ
เกษียณใหสอดคลองกับระยะเวลาเงื่อนไขการเกิดสิทธิรับบํานาญ อาจจะกระทบตอ กลุมแรงงานที่
ทํางานหนักจึงควรกําหนดใหอายุ 55 ป เปนเกษียณกอนกําหนด
สวนสถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในอนาคต กองทุนประกันสังคมจะ
ประสบปญหาจํานวนคนวัยแรงงาน มาตรา 33 (ภาคบังคับ) ไมเพิ่มขึ้น และคงตัวไปอีกราว 10 ป

ฉ
ทําใหรายรับลดนอยลงแตรายจายเพิ่มมากขึ้นโดยคาดการณวาในป 2578 รายรับกับรายจายของ
กองทุนจะเทากันและติดลบป 2587เนื่องจากมีผูรับบําเหน็จบํานาญชราภาพจํานวน 6.3 ลานคน
3. ลักษณะเดนและลักษณะดอยของระบบประกันสังคมไทย
3.1 ลักษณะเดนของโครงการ
กองทุน ประกันสัง คมกรณีชราภาพเปนระบบบํานาญแบบสวัสดิก ารที่รัฐบาล
จัดตั้ง ขึ้น เพื่อชวยเหลือและคุมครองแรงงานในภาคเอกชนมีลูกจางทั้งภาคบังคับซึ่ง เปนแรงงานใน
ระบบการจางงานและภาคสมัครใจสําหรับแรงงานนอกระบบ การบริหารงานองคกรประกันสังคมและ
คณะกรรมการประกัน สัง คม มีระบบการบริหารงานโปรง ใส มีธรรมาภิบาล เปนลักษณะเดนของ
โครงการประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม ไดรับรางวัลบริหารงานโปรง ใสและมีธรรมาภิบาล
ติดตอกันหลายปจนถึงปจจุบัน ดูตัวอยางภาคผนวก ก จึง มีความเสี่ยงนอยที่สุดดานการดําเนินงาน
และความเสี่ยงด านเครดิต เพราะความเสี่ยงด านการดํ าเนินงานเปนความเสี่ย งที่สําคัญ ที่สุดของ
องคกรประกันสังคม
3.2 ลักษณะดอยของโครงการ
องคกรประกันสังคมไทยใหความสนใจในเรื่องความเสี่ยงดานภาระผูกพันที่ตอง
จายประโยชนทดแทนระยะยาว เนื่องจากตองเผชิญ กับความเสี่ยงเชนอัตราการเติบโตของรายได
แทจริง (real earning growth ) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร กองทุนมีแนวโนมจะขาด
เสถียรภาพในป 2587 เพราะกําหนดอัตราเงินสมทบต่ําและระยะเวลาสงเงินสมทบสั้นจึงไมสัมพันธ
กับจํานวนเงินสะสมและเงินสมทบที่จายเขากองทุนตลอดชวงที่เปนสมาชิก ทําใหกองทุนมีภาระหนัก
สวนกําหนดอายุเกษียณต่ําสวนทางกับการเพิ่มขึ้นของอายุขัยคนไทยและทําใหตนทุนบํานาญเพิ่มขึ้น
อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเปนความ
เสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) จะลดมูลคาของประโยชนทดแทนลง
4. ลักษณะเดนของโครงการในตางประเทศ
การบริหารงานระบบประกันสังคมในตางประเทศมีทั้งลักษณะเดนและลักษณะดอย
ผูบริหารควรพิจารณาเลือกลักษณะเดนของแตละประเทศมาปรับใชใหเปนประโยชนและหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่เปนลักษณะดอยในแตละประเทศดังนี้
4.1 เดนมารก
เปนโครงการบํานาญเสริมลูกจาง ATP และการบริหารงานของATP มีโครงสราง
การบริหารงานปนนิติบุคคล สถานะเปนองคกรอิสระประเภทบรรษัท (corporate body ) ผูบริหาร
ระดับสูงเปนประธานกรรมการบริหาร (chief executive office–CEO) จึงสามารถเลือกผูบริหารงาน
ที่มีความสามารถมาเปนคณะผูบริหาร ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพสูง มีโครงสรางการบริหารชัดเจน
โปรงใส บริหารงานดวยความรับผิดชอบสูง นอกจากนั้นลักษณะเดนของระบบประกันสังคมเดนมารก
คือ การชวยเหลือนายจางโดยใหนายจางกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําไมเกินรอยละ50 ของเงินสมทบ
สวนการสงเงินสมทบนายจางสงเงินสมทบเปนรายไตรมาส ทําใหลดภาระงานของเจาหนาที่ สวนการ
ลงทุนไดผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้เดนมารกใหความคุมครองประชากรทั้งประเทศ
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4.2. เบลเยียม
การจัดตั้ง สํานักงานประกัน สัง คมแหง ชาติ (National Office for Social
Security) คุมครองประชาชนทุกคน มีบํานาญสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพักผอน ตลอดจนเปนระบบ
ไตรภาคีในการจายเงินสมทบระหวางนายจาง ลูกจางและ รัฐบาลรวมจายเงินสมทบเปนรายป และ
เบลเยี ย มจ า ยบํ า นาญตามค า ครองชี พ ทํ า ให มู ล ค า บํ า นาญไม ล ดลง มี ก ารประกั น รายได ขั้ น ต่ํ า
กําหนดการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนยั่งยืน และ สํานักงานประกันสัง คมแหงชาติเบลเยียมทํา
ความตกลง (MOU) ในการจายบํานาญนอกประเทศกับประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศไทย
ทําใหผูรับบํานาญสะดวกในการรับบํานาญในตางประเทศ
4.3. เนเธอรแลนด
รูปแบบการบริหารเปนธนาคารประกันสังคม สามารถนําเงินไปแสวงหากําไรได
ดวยตนเอง มีการจายบํานาญตามคาครองชีพและปรับเพิ่มสิทธิประโยชนปละ 2 ครั้งและเมื่อมีการ
เปลี่ย นแปลงค าจางขั้นต่ํ า ทํ าใหมู ลคา บํานาญไมลดลง และธนาคารประกัน สัง คมทําความตกลง
(MOU) กับองคกรประกันสัง คมตางประเทศรวมทั้ง ไทยทําใหผูรับบํานาญสะดวกในการรับบํานาญ
สวนการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนประกันสังคมยั่งยืน
5. ลักษณะดอยของโครงการในตางประเทศ
ระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด ซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาแลวมี
ความเสี่ ยงในประเด็น โครงการประกั นสัง คมที่สัญ ญาวาจะจา ยเงินบํ านาญมี ความเสี่ ยงในบริบ ท
เดียวกันดังนี้
5.1 ความเสี่ยงของการมีอายุยืนมากขึ้น (longevity risk) เปนความเสี่ยงที่ผูรับ
บํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีตระยะเวลาสงเงินสมทบนานเกือบ 40 ป ขึ้นไปอายุเกษียณสูงและ
ทําใหตองจายภาษียาวนานขึ้น ทั้ง 3 ประเทศเปนสังคมผูสูงอายุ
5.2 ความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอจะ
ลดมูลคาของประโยชนทดแทน หรือความเสี่ยงตามพันธะสัญญาที่ตองปรับประโยชนทดแทนตาม
อัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองสิ้นเปลืองคาใชจายอยางมาก
5.3 ความเสี่ ยงดา นการเกษีย ณอายุเ นื่อ งจากไร ความสามารถในการทํา งานหรื อ
สุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเสี่ยงกรณีตองใหเงินบํานาญ
กอนอายุเกษียณแกบุคคลที่ไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาระบบประกันสังคม
และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของทั้งลูกจาง นายจาง
และรัฐบาล ผูเขียนหวังวาผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของไดพิจารณาและประยุกตใช
ขอเสนอแนะในการศึกษานําไปเปน แนวทางการกํ าหนดนโยบายและการดํา เนิน การทั้ ง ในระดั บ
กระทรวงและหนวยงาน
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยที่ปรึกษาในการนําเสนอรายงานนี้ ผูเขียนไดรับความกรุณา
อยางยิ่งจากศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม เอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญาและ
ศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ ที่ไดใหคําแนะนํา กรอบแนวความคิด ขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบ ขณะนําเสนอรายงาน คณาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน เมตตาตอ
ผูเขียนมาก ผูเขียนซาบซึ้งใจในความกรุณาอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุ ณ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม (นางปราณิ ณ มุ ต ตาหารั ช ) และ
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสัง คม (พ.ต.ต. หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) ที่ไ ดกรุณาสนับสนุน
งบประมาณบริหารกองทุนประกันสังคมใหผูเขียนไดเขารับการฝกอบรมครั้งนี้ รวมทั้ง ผูอํานวยการ
กองฝกอบรม สํานักงานประกันสังคมและขาราชการเจาหนาที่ไดชวยเหลือและดําเนินการใหผูเขียน
ซาบซึ้งใจในความกรุณาเชนกัน
ขอขอบพระคุ ณ ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ก ลุ ม งานทะเบี ย นนายจ า ง สํ า นั ก เงิ น สมทบ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ไดจัดเรียงขอมูลเนื้อหาและขอมูลตารางและแผนภูมิตลอดจนแกไขเพิ่มเติมจน
สําเร็จดวยความเสียสละ และอดทน และขอขอบพระคุณกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและ
แผนงาน ที่เอื้อเฟอขอมูลระบบประกันสัง คมเนเธอรแลนด และกลุมงานคณิตศาสตรประกันภัย ,
นางสาวจารุณี บริบาลบุรีภัณฑ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กลุมงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนา
สํานักงานประกันสังคม ที่ไดชวยเหลือใหขอมูลแกผูเขียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (ดร. ธีรวัฒน ภูมิจิตร) ที่ไดทุมเทเสียสละ
เวลาใหนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 7 ทั้ง ชวงเวลาที่อบรมที่สถาบันและชวงเวลาที่ลง
พื้นที่ในตางจังหวัดทานจะเดิน ทางไปเปนหัวหนาคณะนักศึกษาเพื่อศึกษานอกสถานที่และลงพื้น ที่
Action Learningที่สงขลา ปตตานี กับคณะนักศึกษาทุกครั้ง ผูเขียนประทับใจทานทั้ง มิตรไมตรีที่
ไดรับจากทาน และขาราชการเจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานที่ดูแลผู
เข า อบรมอย า งดี ยิ่ ง และมี ม าตรฐานการทํ า งานที่ ดี ม าก นอกจากนั้ น สถาบั น การต า งประเทศ
เทวะวงศวโรปการไดจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 7 มีเนื้อหาของหลักสูตรที่มีคุณคา เนื้อหา
วิชาการจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทั้ง ภายในประเทศและตางประเทศ และไดจัด
อบรมภาษาอังกฤษ ใหแกผูเขียนตามกําหนดวัน และเวลา ตลอดหลักสูตร 12 สัปดาหที่อบรมอยูที่
สถาบั น การต า งประเทศเทวะวงศ ว โรปการ การเข า รั บ การอบรมนี้ ผู เ ขี ย นมี ค วามสุ ข และได รั บ
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ประสบการณและความรูที่ไดรับจากวิทยากร คณาจารย และเพื่อนหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 7
และภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวบัวแกว
ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือใหมีโอกาสเขาอบรม ดูแลผูเขียนในระหวาง
อบรมและการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสัง คม
เดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด กับไทย ศึกษากรณีชราภาพ ความดีที่เกิดจากการเขาอบรมและ
การจัดทํารายงานการศึกษารายบุคคล ผูเขียนขอมอบใหทาวสหัมบดีพรหมและเทพ พรหมทั้งหลายที่
คุมครองผูเขียน หลวงพอสมควร คนฺธิโก เจาอาวาสวัดโพธิ์นิมิต อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท และ
คณะสงฆ รวมทั้งพี่ เพื่อนและนองที่รวมทําบุญกับผูเขียนที่วัดโพธิ์นิมิต คุณพอคุณแม ครอบครัว
ผูบังคับบัญชา เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (ดร. ธีรวัฒน ภูมิจิตร) คณาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
รายบุคคล เพื่อน ตลอดจนขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันแหงนี้ และผูรวมงานผูมีสวนใหความ
ชวยเหลือผูเขียนทุกทานไดรับอานิสงสเทากันทุกคน
เพ็ญศรี ไตรรัตน
กรกฎาคม 2558
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ในขณะที่ประเทศพัฒนาซึ่งไดมีการประกันสังคมมานานบางประเทศเกินกวาศตวรรษและ
ไดปฏิรูประบบบํานาญเนื่องจากประสบปญหาวิกฤติหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระดานการเงินที่
ไมเพียงพอตอการนํามาจายบํานาญใหแกผูเกษียณเนื่องจากสูงอายุแตนับวันจะมีแนวโนมเพิ่มจํานวน
มากขึ้นเนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นแตอัตราการเกิดลดลงประกอบกับการเพิ่มระดับบํานาญ
ใหสูงขึ้นตามระดับคาครองชีพ
สํ า หรั บ ประเทศไทยใช ร ะบบประกั น สั ง คมตามพ.ร.บ.ประกั น สั ง คม พ.ศ. 2533 เมื่ อ
2 กันยายน 2533 เปนเวลา 25 ปนับเปนโอกาสดีที่จะไดพิจารณา ทบทวนอยางรอบคอบหลีกเลี่ยง
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในต า งประเทศและเลื อ กตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น โครงการให เ หมาะสมตั้ ง แต ก องทุ น
ประกันสังคมเพิ่งเริ่มจายบํานาญเพื่อไมใหเปนการสรางภาระไวใหคนรุนตอไป เนื่องจากบทเรียน จาก
ตางประเทศในโครงการประกันสังคมกรณีชราภาพมีหลายประการซึ่งประเทศไทยประสบปญหาหลาย
ประการเชนกันดังนี้
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร
ประเทศไทยกาวเขาสูสัง คมผูสูง อายุมาตั้ง แตประมาณป 2548 ไทยเปนประเทศ
แรกๆ ในกลุมอาเซียนที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนรองเพียงสิงคโปร และจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณในอีก 10ปขางหนาดวยอัตราเพิ่มที่เร็วกวาของเอเชียและของโลก โดยระหวางป 2553–2583
สัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13 ในป 2553 เปน รอยละ 32 ในป 2583 ซึ่งสูงสุดในอาเซียน
ขณะที่สัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลง เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุในปจจุบันลดลงเหลือเพียง
บุตร1.5 คน ตอหญิง 1 คน จากชวงกอนโครงการวางแผนครอบครัวที่เคยสูงกวา 5 คน ตอหญิง 1 คน
และจะยิ่งลดลงอีกในอนาคต ทําใหอัตราการเพิ่มของประชากรโดยรวมลดลง จากเมื่อ 50 ปกอนที่เคย
มีอัตราเพิ่มสูงเกินรอยละ 3 ตอป เหลือเพียงรอยละ 0.5 ตอปในปจจุบันนอกจากนั้น ดวยวิทยาการ
ทางการแพทย ที่ ก า วหน า ทํ า ให ค นไทยมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น เรื่ อ ยๆ จากเมื่ อ 20 ป ป จ จุ บั น สั ด ส ว น
ประชากรสูงอายุของไทยมีถึง 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด 1 สวนเพศชายจะเพิ่มจาก
20 ปในป 2553 เปน 23 ปในป 2583 มีประชากรสูงอายุ 6 ลานคนคิดเปนรอยละ 10 เมื่อถึงป 2578
จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาในราว 30 ป
0

1

ดวงใจ รุงโรจนเจริญกิจ, “แผนงานขับเคลื่อนสังคมดวยวัฒนธรรมการใชขอมูล การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583,” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, วารสารการเงินการ
ลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ 1, 2.

2
เทานั้นปจจุบันสัดสวนประชากรสูงอายุของไทยมีถึง 2 คาดดานอายุและเพศ พบวา อายุคาดเฉลี่ยของ
ผูสูงอายุชายเทากับ 71.3ป ขณะที่ ผูสูงอายุหญิงเทากับ 78.2 ป
1.1.1.1 ภาระพึ่ง พิ ง สูง ขึ้ น เนื่ อ งจากอั ต ราการเกิ ด สู ง (baby boom) หลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2
ภายใตสถานการณประชากรที่กําลัง แรงงานเติบโตชา เด็กเกิดนอยลง
ผูสูงอายุเพิ่มเร็วขึ้นยอมสงผลในดานตางๆ เชน ปญหาขาดแคลนแรงงานฐานะการคลังภาครัฐ และ
สวัสดิการผูสูงอายุ ทําใหเกิดสภาพผูเสียภาษีจํานวนนอยที่ตองนําสงภาษี เพื่อดูแลผูสูงอายุที่เขาสูวัย
เกษียณจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมในป 2543 วัยแรงงาน 100 คน ดูแลผูสูงอายุ 14 คน เปนวัย
แรงงานดู แ ลผู สู ง อายุเ พิ่ มเป น 42 คน ในป 2573 หรือ ถ าดู ที่ อัต ราเกื้ อหนุ น ผู สู ง อายุจ ากเดิ มที่ วั ย
แรงงาน 6 คน ที่ ชว ยรั บภาระในการดูแ ลประชากรสู ง อายุ 1 คน ก็ เหลือ เพี ยงวัย แรงงาน 2 คน
ตอผูสูงอายุ 1 คนในอีกเกือบ 20 ปขางหนาตามแผนภูมิที่ 1 และ แผนภูมิที่ 2
1

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางประชากรรุนเบบี้บูม
ที่มา : ปราโมทย ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2551

2

ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล, ประชากรไทยในอนาคต พ.ศ. 2548–2568, สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

3

แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงประชากรรุนเกิดลาน
ที่มา : ปราโมทย ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2551
การมี ประชากรสูง อายุเ พิ่ม ขึ้ นในสั ดส วนและขนาดรวดเร็ วมากสง ผล
กระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ โครงสรางประชากรของประเทศไทย
เริ่มขยับไปสูการมีประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ สัดสวนของประชากรวัยทํางาน ที่จะทําหนาที่เปน
ผูดูแลผูสูงอายุ ก็จะลดนอยลง ในปจจุบันพบวาประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น จากการคาดประมาณอายุ
มัธยฐานประชากรของประเทศไทย 2543–2573 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติ พบวาอีก 20 ปขางหนา อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 40 ป
สมมุติดูวาอีก 20 ปขางหนา ถาประชากรไทยมีจํานวนประมาณ 70 ลานคนจะมีประชากรครึ่งหนึ่ง
หรือ 35 ลานคนที่มีอายุสูงกวา 40 ปนั่นเอง 3
1.1.1.2 ความเสี่ยงของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะขาดเสถียรภาพ
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเริ่มจัดเก็บเงินสมทบ เมื่อ 31 ธันวาคม
2541 เพื่อสรางรายไดใหผูประกันตนเมื่อยามเกษียณ ปจจุบันกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพมีเงิน
สะสมมากกวา 1 ลานลานบาทเพื่อเตรียมไวจายเงินบําเหน็จและบํานาญใหผูประกันตนในอนาคต
อยางไรก็ตามจากการประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคมเบื้องตนโดยโมเดลทางคณิตศาสตร
การประกันภัยขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) หรือที่ เรียกวา “ILO–PEN” พบวากองทุน
ประกั น สั ง คมกรณี ช ราภาพมี แ นวโน ม ที่ จ ะขาดเสถี ย รภาพใน ป 2587 หรื อ 31 ป ข า งหน า อั น
เนื่องมาจากภาระรายจายผูกพันที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งจะมีการจาย
2

3

ดวงใจ รุงโรจนเจริญกิจ, เรื่องเดียวกัน.

4
บํานาญครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทย
ตามแผนภูมิที่ 3 และแผนภูมิที่ 4 และมีระยะเวลาการลดลงของเงินกองทุน 4 ดังนี้
3

แผนภูมิที่ 3 โครงสรางประชากรไทย ณ 31 ธ.ค.2557 65,124,708 คน
(ชาย 31,999,008 คน หญิง 33,125,708 คน)

แผนภูมิที่ 4 ประชากรทะเบียนตามกลุมอายุ
4

กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม, สรุปผลการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ, 2556.

5
1) ในป 2557 ซึ่งเปนปแรกของการจายบํานาญ เงินกองทุนชราภาพจะ
มีจํานวนประมาณ 1,002,100 ลานบาทและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งถึงป 2577และ
หลังจากนั้นเงินสะสมกองทุนจะลดลงอยางตอเนื่องเนื่องจากมีผูรับบํานาญมากขึ้น
2) ในป 2577 จะเปนปที่เงินกองทุนชราภาพมีจํานวนสะสมมากที่สุด
อยางไรก็ตาม อีก 21 ปหลังจากที่มีการจายบํานาญ กองทุนจะเริ่มขาดดุลเปนปแรก กลาวคือรายรับ
จะนอยกวารายจาย จําเปนตองดึงเงินกองทุนสะสมออกมาใช
3) ในป 2587 เงิ น สะสมของกองทุ น จะมี ไ ม เ พี ย งพอในการจ า ย
ประโยชนชราภาพจะเปนภาระของรัฐบาลตามมาตรา 24
โดยสรุ ป กองทุ น ประกั น สั ง คมกรณี ช ราภาพจะมี อ ายุ ป ระมาณ 30 ป
หลังจากมีการจายบํานาญตามแผนภูมิ 5

แผนภูมิที่ 5 สถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพตั้งแตป 2587
ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม , 2556
1.1.1.3 ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง
การลดลงของจํานวน และสัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัยทํางาน
ในขณะที่จํานวนและสัดสวนประชากรวัยสูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และตอเนื่องในชวง 30 ป
ขางหนา ยิ่งทําใหโครงสรางประชากรเปนสังคมผูสูงอายุชัดเจนยิ่งขึ้น จะมีผลตอการรักษาระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหตอเนื่องผลผลิตมวลรวมของประเทศจะลดลงตามจํานวนแรงงานหากเรา
ไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดในที่สุดก็จะไมหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (middle
income trap) กระทบต อ ขี ด ความสามารถในการผลิ ต ไม เ พิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ กํ า ลั ง แรงงาน
ภายในประเทศก็ลดลง ไทยอาจกลายเปนประเทศที่เขาสูภาวะลาหลังทางเศรษฐกิจในภายภาคหนา
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1.1.1.4 ภาระทางการคลังสูงขึ้น
เนื่องจากผูรับบํานาญจากโครงการประกันสังคมเพิ่งเริ่มรับบํานาญชราภาพ
เมื่ อ 1 มกราคม 2557 จึ ง ขอกล า วถึ ง ภาครั ฐ จํ า เป น ต อ งจั ด สรรงบประมาณช ว ยเหลื อ ผู สู ง อายุ
โดยเฉพาะผู ด อ ยโอกาส โครงการวิ จั ย เรื่ อ งการประมาณการงบประมาณสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ แ ละ
แหลงที่มาของเงิน วิเคราะหวาตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้นกวา2 เทาตัว จากป 2556–2564 โดยคาดวา
รายจายสวัสดิการผูสูงอายุในปง บประมาณ 2557 จะอยูที่ 2.17 แสนลานบาท และจะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วสูระดับ4.64 แสนลานบาทในปงบประมาณ 2464 ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกวาอัตราการ
เพิ่มขึ้น ของรายไดภาครัฐ นอกจากนี้ สัดสวนของรายจายสวัสดิการผูสูง อายุก็มีแนวโนมสูง ขึ้นเมื่อ
เที ย บกั บ รายได ข องภาครั ฐ นั่ น หมายความว า รั ฐ ต อ งกั น เงิ น งบประมาณในสั ด ส ว นการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อสมทบในกองทุนตางๆ ทั้ง กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุน สํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําสวนราชการรวมถึง ภาระทางการคลัง ที่จะเกิดขึ้นจาก
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ในกรณีที่ทรัพยสินในกองทุนมีไมเพียงพอ ดังนั้นคาใชจายภาครัฐ
ในการดู แลผูสูง อายุจะเพิ่มขึ้น จนเป นภาระการคลัง ของประเทศในอนาคต และเปนปจ จัยฉุดรั้ ง
งบประมาณการลงทุนในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
1.1.2 มูลคาบํานาญลดลงไมเพียงพอในการดํารงชีพ
สําหรับความเพียงพอของรายไดที่จะมีใชในชวงหลังเกษียณนั้น เปนตัวเลขที่มีความ
แตกตางกันในความตองการของแตละบุคคล แตหากใชตัวเลขคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
คุณภาพเปนมาตรวัดถึง ความเพียงพอตอการดํารงชีพ ซึ่ง ลาสุดอยูที่ 6,000บาทตอคนตอเดือนกรณี
ลูกจางเอกชนที่เปนผูประกันตนเปนเวลา 15 ป ซึ่งเปนระยะเวลาขั้นต่ําที่มีสิทธิไดรับบํานาญนั้น ก็จะ
ไดรับบํานาญชราภาพจํานวน 3,000 บาทตอเดือนไปตลอดชีวิต ซึ่งต่ํากวาระดับคาใชจายตามคุณภาพ
แตเพียงพอในระดับเหนือเสนความยากจนที่ 2,400บาทตอคนตอเดือน หรือคิดเปนรอยละตอรายได
กอนเกษียณเพียงรอยละ 20 (กําหนดเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000บาท) หากปรับดวยอัตราเงินเฟอรอยละ 3
ในอีก 20 ปขางหนาคิดเปน มูลค าปจจุบั นก็เหลื อเพียง 1,600 บาทเทานั้น หากเปรียบเที ยบความ
เพียงพอของเงินรายไดเลี้ยงชีพหลังเกษียณที่ไดจากกองทุนบํานาญภาคบังคับของกลุมประเทศ OECD
จํานวน 34 ประเทศ 5 แลวอยูที่รอยละ 54 ของไทยจึงนับวายังต่ํากวามาก แมกระทั่งเทียบกับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียดวยกัน
1.1.3 ผูใชแรงงานไมมีเงินออมระหวางทํางาน
สวนดุสิตโพล ไดสํารวจความคิดเห็นจากกลุมผูใชแรงงานไทยตามจังหวัดใหญ ทั่ว
ประเทศ จํานวน 1,393 คน ในประเด็น หัวอกแรงงานไทยวันนี้ ผลสํารวจชี้ชัดวาหนี้สิ้นยังเปนปญหา
หนักของแรงงานไทย ตอคําถามที่สอง ความหนักใจของผูใชแรงงานไทยในวันนี้ คือ หนี้สิน รายไดไม
พอ ค าจา งนอ ย คา ครองชีพ สูง พุ ง รอ ยละ 41.03 สว นคํา ถามวาผูใ ชแรงงานไทย มีป ญ หาหนี้สิ น
หรือไม รอยละ 64.32 บอกมีหนี้สิน มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตองกูเงิน ผอนบาน ผอนรถ หา
เงิน จายคาเลาเรียนลูก คาใชจายประจําวัน ผูใชแรงงานไทย มีปญ หาเรื่องสุขภาพหรือไม รอยละ
4

5

ฝายวิจัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, การสรางความมั่นคงทางการเงินหลัง
เกษียณใหคนไทย (กันยายน 2557): 5–9.
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39.20 มีปญหาสุขภาพ เชน ความดัน ปวดเมื่อย กระดูก ไขขอ เบาหวาน หัวใจ สิ่งที่ผูใชแรงงานไทย
อยากฝากบอกกั บ รั ฐ บาล ร อ ยละ 48.94 และร อ ยละ 14.89 การคุ ม ครองดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน
สวัสดิการตางๆ เปนตน ในการคุมครองสิทธิประโยชนของผูใชแรงงาน
เมื่อพิจารณาหนี้ภาคครัวเรือนที่สํานักงานสถิติแห ง ชาติไ ดสํ ารวจจากครัวเรือ น
ตัวอยาง 26,000ครัวเรือน ในป 2549 พบวา ครัวเรือนทั่วประเทศมีหนี้สินเฉลี่ย 118,434 บาทตอ
ครัวเรือน จากตัวเลขดังกลาวหากตั้งสมมุติฐานวาแตละครัวเรือนมีผูใชแรงงาน 1 คน อาจกลาวไดวา
ผูใชแรงงานประสบปญหารายไดคอนขางต่ํา แตมีภาระหนี้สินสูง นอกจากนั้นแลวยังตอง ดํารงชีพดวย
คาครองชีพสูง ซึ่งเปนเหตุใหผูใชแรงงานสวนหนึ่งไมมีการออมและตองแกไขปญหาโดยการกูยืมจาก
แหลงตางๆ ทั้งในระบบและนอกระบบทั้งที่เสียอัตราดอกเบี้ยต่ําและสูง ดังนั้น เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระของภาครัฐและประชากรวัยทํางานในอนาคตในการเลี้ยงดูผูสูงอายุหรือผูที่ไ มมีงานทํา เราจึง
ตองตระหนักถึงปญหานี้พรอมกับสงเสริมใหประชาชนมีการออมเงินไวใชในยามเกษียณ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดระบบประกันสังคมกรณีชราภาพไทยกับระบบประกันสังคมกรณี
ชราภาพของเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด
1.2.2 เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระบบประกันสัง คมกรณีชราภาพในประเทศเดนมารก
เบลเยียม เนเธอร แลนด กับไทยโดยเนนระบบประกันสัง คมเปนภาพรวมขอบขายความคุม ครอง
รูปแบบ แบบแผนทางการเงิน กระบวนการบริหาร การดําเนินงาน
1.2.3 เปนขอเสนอแนะนําเชิงนโยบายและการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบประกันสังคม
กรณีชราภาพใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะระบบประกันสังคมกรณีชราภาพของประเทศเดนมารก เบลเยียม
เนเธอรแลนดกับไทย ศึกษากรณีชราภาพ
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ใชการศึกษาคนควาจากเอกสารโดยการวิเคราะหขอมูล ทุติยภูมิ
(secondary Data) จากขอมูลระบบประกันสังคมกรณีชราภาพในเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด
กับไทย เปนตน โดยเปรีย บเทียบ วิเคราะหขอมูลของตางประเทศกับ ไทย จากขอมูลการบริหาร
กองทุนประกันสังคม เอกสารเผยแพรของตางประเทศ ไดแก social security programs thought
out the world 2014 , เว็ปไซด ssa.gov เอกสารการศึกษาดูงานเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด
ของระบบประกันสังคมเปนภาพรวมดังนี้
1.4.1 กลุมบุคคลที่ใหการคุมครอง ที่มาของเงินกองทุน อัตราเงินสมทบ การจัดเก็บ เงิน
สมทบ

8
1.4.2 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ ประกอบดวยอายุเกษียณ ระยะเวลาสงเงินสมทบ แบบแผน
และระบบการเงินของโครงการ
1.4.3 สิทธิประโยชน ประกอบดวย การกําหนดอายุเกษียณ กรณีเกษียณกอนกําหนด
สิทธิประโยชนอื่นๆ
1.5 ประโยชนที่จะไดรับการศึกษา
1.5.1 นําความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปพัฒนางานประกันสังคมประเทศไทย
1.5.2 นํ า ไปเป น ข อ มู ล เพื่ อ เผยแพร ใ ห น ายจ า ง ลู ก จ า ง และผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในทาง
นโยบาย
1.5.3 เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ
1.6 คําถามการศึกษา
1.6.1 ระบบประกันสังคมแบบไหนที่มีขอดอยนอยที่สุด
1.6.2 แนวทางใดนํามาพัฒนาหรือตอยอดระบบประกันสังคมไทยในปจจุบันไดบาง
1.6.3 ประสบการณตางประเทศจะชวยคลี่คลายปญหาระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ
ไทยไดอยางไร
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
เงิน สมทบ หมายถึง เงิน ที่นายจาง ลูกจาง นําสง เขากองทุนประกันสัง คมทุกเดือน โดย
คํานวณจากคาจางที่ลูกจางไดรับซึ่ง กําหนดจากฐานคาจางเปนรายเดือนต่ําสุดเดือนละ 1,650 บาท
และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลออกเงินสมทบเขากองทุนอีกสวนหนึ่ง
คาจาง หมายถึง เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางานใน
วันและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดและให
หมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่ง ลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ไมวาจะ
กําหนดคํานวณหรือจายในลักษณะใด หรือ โดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
ลูกจ าง หมายถึง ผูป ระกั นตนตาม พ.ร.บ.ประกั นสัง คม พ.ศ. 2533ซึ่ ง จา ยเงิ นสมทบที่
กอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนโดยมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณและไมเกิน60 ปบริบูรณใน
มาตรา 33 และมาตรา 39
ประโยชนทดแทน หมายถึง สิทธิประโยชนที่ผูประกันตน/ผูมีสิทธิไดรับ
กรณีชราภาพ หมายถึง บํานาญชราภาพ
สังคมผูสูงอายุ (aging society) หมายถึง ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวา
รอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งหมด
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (aged society) หมายถึง ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
มากกวารอยละ 20 หรืออายุ 65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 14 ของประชากรทั้งหมด
ผูรับบํานาญประกันสังคม หมายถึง ผูมีอายุครบ 55 ป สงเงินสมทบครบตามเงื่อนไข
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อัตราผลตอบแทนมาตรฐานบัญ ชี 105 หมายถึง อัตราผลตอบแทนตามการบัญ ชีสําหรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 และ 17 ซึ่งมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ไดมีการเปลี่ยนเฉพาะเลขระบุฉบับมาตรฐาน จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 40 เปน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ 105 ของ สภาวิช าชีพในพระบรมราชู ปถัมภ โดยไมมีการเปลี่ย นแปลง
เนื้อหาสาระแตอยางใด
อัตราผลตอบแทนมาตรฐานบัญ ชี 106 หมายถึง การบัญ ชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจ
เฉพาะดานการลงทุนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและการสอบบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน ซึ่งยอมรับในสหรัฐอเมริกา (audit and accounting guide for audits of
investment companies–proposed 1998) ของ AICPA (American Institute of Certified
Public Accountants) โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญไมแตกตางกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไ ดมีการ
เปลี่ยนเฉพาะเลขระบุฉบับมาตรฐานจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 เปนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
106 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระแตอยางใด
สปส.
หมายถึง สํานักงานประกันสังคม
ป
หมายถึง ปปฏิทิน
กองทุน
หมายถึง กองทุนประกันสังคม

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 แนวคิดการประกันสังคม
แนวความคิ ด เรื่ อ งการประกั น สั ง คม ริ เ ริ่ ม ขึ้ น ในยุ โ รป สื บ เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบ การผลิต โดยมีการคนคิดเครื่องจักร และพลังน้ํามาทํางานแทนคน ทําใหสามารถ
ขยายการผลิต มีการจางแรงงานมากขึ้น และเกิดปญหาหลายประการ รัฐจึงตองเขาชวยเหลือ โดย
ออกกฎหมายใหหลักประกันแกคนงาน โครงการแรกเปนเรื่องการประกันเกี่ยวกับการเจ็บปวย เริ่มขึ้น
ที่ประเทศเยอรมัน ในสมัยเจาชายบิสมารค (Prince Otto Von–Bismarck) เปนนายกรัฐมนตรี สมัย
พระเจาวิลเฮลมที่ 1 (Willhelm Friedrich Ludwig) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ป 2426 ตอมาใน ป 2427
ไดจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุ หรือโรคอันเกิดจากการทํางานขึ้นหลังจากนั้น ประเทศเยอรมันไดจัดให
มีการขยายการประกันออกไปอีก โดยใน ป 2432 ไดออกกฎหมายประกันการพิการทุพพลภาพ และ
ในป 2443 ออกกฎหมายใหประโยชนแกผูอยูภายใตอุปการะของผูเอาประกัน 6
การประกันสังคมมีหลักการสําคัญคือ การใหความคุมครองที่สังคมจัดใหแกสมาชิก
โดยอาศัยมาตรการของรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสัง คม เมื่อประสบปญ หา
รายไดลดลงหรื อไม มีรายได หรือ การมีรายจายเพิ่ม ขึ้นอัน เปน ผลมาจากการเจ็บ ปวย คลอดบุต ร
ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย วางงาน สงเคราะหครอบครัวและการประกันอุบัติเหตุจากการทํางานและ
โรคอันเนื่องจากการทํางาน
2.1.1.1 แนวคิดการประกันสังคมกรณีชราภาพ
ขอบเขตความคุ ม ครองประกั น สั ง คม กํ า หนดป จ จั ย ประกอบด ว ย
ประเภทของระบบ อายุ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการอาจจะใหความคุมครองแกประชาชนทั้ง
ประเทศหรือใชเฉพาะบางสวนของกําลังแรงงาน
2.1.1.2 แนวคิด เกี่ ยวกั บการประกัน สั ง คมกรณี ช ราภาพขององค การแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO)
การใหประโยชนทดแทนกรณีชราภาพเปนการสรางหลักประกันประเภท
หนึ่งในระบบความมั่นคงทางสังคม (social security system) ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการ
ใหประโยชนทดแทนในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพและตาย เพราะ
ผูสูงอายุจะประสบปญหาการครองชีพ เชนเดียวกับผูประสบปญหาทั้ง 4 กรณีดังกลาว สวนคําถาม
ที่วาผูที่ชราภาพควรจะสามารถดํารงชีวิตอยูในมาตรฐานใดจึงจะเหมาะสมนั้น สามารถดําเนินการได
ตามแนวคิดพื้นฐาน 2 ประการคือ
5

6

ยานี ประเสริฐพันธ, รายงานการศึกษารูปแบบการประกันสังคมกรณีชราภาพของประเทศไทย, 2540.
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1) แนวคิดขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดแกหลักการ
ของการสงเคราะห (social assistance) จากหนังสือ Introduction to Social Security กลาววา
สัง คมมีหน าที่เพี ยงจั ดใหผู สูง อายุทุก คนสามารถดํา รงชีวิ ตอยู ไ ดในมาตรฐานขั้นต่ํ าเทา ที่สัง คมจะ
ยอมรับได (minimum acceptable standard) เทานั้น ที่มาของแหลงเงินทุนเพื่อจายประโยชน
ทดแทนจากเงินภาษี โดยการตรวจสอบรายได (means–tested)
2) แนวคิดของ ILO ตามหลักการประกันสังคม เปนการจัดระบบเพื่อให
ผูเขาสูวัยชราสามารถดํารงชีวิตในระดับมาตรฐานที่ไ มแตกตางจากชวงกอนที่จะกลายเปนผูไ มไ ด
ทํางานเนื่องจากครบอายุเกษียณผูที่จะไดรับประโยชนทดแทนตอ งจายเงินสมทบตามอัตราคาจาง
ในชวงที่ยังทํางานอยู ประโยชนทดแทน ขึ้นอยูกับจํานวนและระยะเวลาที่จายเงินสมทบ
2.1.2 ทฤษฎีเสาหลักของธนาคารโลก
ระบบการออมเพื่อเกษียณอายุหรือระบบบํานาญที่ธนาคารโลก (World Bank)
นํามาเปนแนวคิดที่เรียกกันวา “ทฤษฎีเสาหลัก 3 ตน (three pillars)”ไดแก 7
เสาหลักที่ 1 (pillar 1) เปนการออมภาคบังคับ โดยประชาชนจายสวนหนึ่งและรัฐ
จะจายเงินอุดหนุนอีกสวนหนึ่ง บริหารโดยหนวยงานของรัฐกําหนดผลประโยชนเปนอัตราขั้นต่ําที่
สมาชิกจะไดรับในประเทศไทยไดแกกองทุนประกันสังคม กรณีการประกันสังคมกรณีชราภาพและ
สงเคราะหบุตร
เสาหลักที่ 2 (pillar 2) เปนการออมบังคับโดยรัฐบังคับใหประชาชนออมเพื่อเพิ่ม
หลักประกันในยามชราโดยอาศัยผลแหงการทํางานของตนเอง รูปแบบการออมเปนบัญชีรายบุคคล
เอกชนเปนผูบริหาร ในประเทศไทยมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ซึ่งนาจะจัดไดวาเปน
เสาหลักตนที่ 2 แตจํากัดขอบเขตบังคับใชกับขาราชการเทานั้น นอกจากนี้ กําหนดใหแรงงานภาค
อิสระเปนสมาชิกมีกฎหมายกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) หลักประกันในการดํารงชีพเชนเดียวกับ
ขาราชการ
เสาหลักที่ 3 (pillar 3) เปนระบบการออมแบบสมัครใจ รูปแบบการออมเปนบัญชี
รายบุคคล เอกชนเปนผูบริหาร รัฐใหการสนับสนุนดวยการใหสิทธิประโยชนทางภาษี ในประเทศไทย
ไดแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับแหลงเงินของกองทุน
2.1.3.1 ผูออกเงินสมทบ
โดยหลักการของการประกันสังคม ลูกจางเปนฝายแรกที่จะตองจายเงิน
สมทบ เพราะวาลูกจางจะเปนผูไดรับประโยชนจากการคุมครองประกันสังคมโดยตรง สวนนายจางใน
ฐานะ ผูเปน เจาของกิจการตองรับภาระในการจายเงินสมทบใหกับกลุมลูกจางตามแตกฎหมายจะ
กําหนด สําหรับรัฐบาลในทางปฏิบัติจะยื่นมือเขามารับภาระในการจายเงินสมทบมากนอยแตกตางกันไป
6

7

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย, การสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณใหคนไทย,
2557.
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2.1.3.2 อัตราเงินสมทบ
แนวคิดของการกําหนดอัตราเงินสมทบมีหลักการวา จะตองไมใหเปนการ
กระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงิน หรือการครองชีพของผูออกเงินสมทบจนกลายเปนภาระยุงยาก
หรือกอใหเกิดความเดือดรอนแตอยางใด ดัง นั้นการกําหนดเงินสมทบที่จะจายจึง ตองพยายามใหมี
อัตราต่ําสุดเทาที่สามารถจะกระทําไดอยางไรก็ตามในการกําหนดอัตราเงินสมทบยัง ตองคํานึง ถึง
องคประกอบปจจัยอื่นๆ ซึ่ง อาจสง ผลกระทบตอการจายประโยชนและตอความมั่นคงของกองทุน
อาทิ การเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากร ที่สืบเนื่องมาจากความเจริญทางการแพทย อัตราการ
พึ่งพาของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและความยืนยาวของอายุขัยเฉลี่ย สภาวะทาง
เศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนสง ผลกระทบตอโครงการประกันกรณีชราภาพ
ทั้งสิ้น 8
2.1.3.3 อัตราเงินสมทบในระบบการเงินโครงการบํานาญ
ระบบเงินสมทบที่มีแบบแผนทางการเงินของโครงการบํานาญทั่วโลกมีดวยกัน 3
ระบบ ไดแก
1) ระบบการเงินแบบไดมาจายไป (Pay–As–You–Go) หรือ PAYG /PAYGO
เปนระบบการเงินที่จะไมมีการสะสมเงินกองทุนเพื่อจายประโยชน
ทดแทนหรือบํานาญในอนาคต ดัง นั้นรายไดของโครงการในปจจุบันครอบคลุมรายจายในปจจุบัน
เทานั้น หากใชระบบการเงินแบบนี้ในระยะเริ่มตนโครงการ อัตราเงินสมทบไมจําเปนตองกําหนดใน
อัตราสูงเนื่องจากยังมิไดมีการจายเงินบํานาญออกไป
ระบบการเงินนี้เปรียบเสมือนเปนพันธะสัญญาทางสังคมระหวางคน
ในชวงอายุตางกัน (intergeneration contract) กลาวคือ คนวัยหนุมสาวเปนผูจายเงินสมทบ เพื่อ
บํานาญของผูเกษียณอายุในปจจุบัน โดยคาดวาเมื่อถึงเวลาที่คนวัยหนุมสาวเหลานี้เกษียณจะได รับ
บํานาญกลับคืนมาโดยความชวยเหลือของผูประกันตนในรุนตอไป หากอัตราสวนของผูรับบํานาญตอ
ผูประกันตน (อัตราการพึ่งพา) อยูในระดับต่ําและอัตราคาจางสูงจะเปนผลใหไดรับบํานาญสูงขึ้นและ
จายเงินสมทบในอัตราที่ต่ําได ระบบการเงิน PAYG ดําเนินการตามแผนกําหนดประโยชนทดแทน
(definded benefit plan–DB)
2) ระบบการเงินสะสมทุนเต็มจํานวน (fully Funded)
ระบบการเงินแบบสะสมทุนเต็มจํานวนไวอยางเพียงพอในโครงการ
บํานาญชราภาพเพื่อการจายบํานาญในอนาคต เปนระบบการเงินที่ไมมีความยุงยากในการระดมทุน
กล าวคือ ให สมาชิ ก สง เงิ น สมทบเขา กองทุน โดยเปด บัญ ชี สว นบุ คคลกั บองค ก รที่ บริ หารโครงการ
บํานาญชราภาพ เมื่อถึง กําหนดก็จะมีการนําเงินสมทบจากลูกจาง นายจาง หรือบางกรณีมีรัฐบาล
สมทบรวมดวยเขาบัญชีที่เปดไวและรักษาระดับมูลคาใหเพียงพอสําหรับการจายคืนใหแกสมาชิก ผูสง
เงินสมทบเมื่อเกิดสิทธิประโยชนทดแทน
ดังนั้นระบบการเงินแบบนี้จึงตองมีการสะสมเงินและนําไปลงทุนหา
ผลประโยชนเพิ่มเติม เพื่อใหมีเงินกองทุนมากจนกระทั่งเพียงพอสําหรับการจายบํานาญในอนาคตได
7

8

กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, การบริหารความเสี่ยงและระบบบํานาญ, 2553.
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ตลอดไป ผูป ระกั น ตนรุน ป จจุบั น จะชวยเหลื อตนเองดวยคาจ างป จจุบั น และออมสว นนี้ไ วใช จา ย
หลัง จากออกจากงานหรือเกษียณ หากอัตราสวนของอายุเกษียณตออายุการทํางานต่ําและอัตรา
ดอกเบี้ยจากกการลงทุนสูงก็จะทําใหไดรับบํานาญสูง หรือทําใหสามารถจายเงินสมทบในอัตราต่ําได
ระบบการเงินนี้สามารถดําเนินงานไดงายภายใตแผนกําหนดเงินสมทบ (definded contribution
plan–DC) 9
3) ระบบการเงินแบบสะสมเงินสํารองบางสวน (partially Funded)
อั ต ราเงิ น สมทบภายใต ร ะบบนี้ ถู ก กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ให เ พี ย งพอกั บ
คาใชจายในชวงระยะเวลาหนึ่ง ที่ตองการในอนาคต เชน 20 ป อัตราเงินสมทบภายใตระบบนี้ถูก
กําหนดขึ้นในชวงแรกจะอยูระหวางเงินสมทบภายใตระบบ PAYG และระบบ fully funded และจะ
ปรับเพิ่มสูงขึ้นแบบสะสมเงินสํารองบางสวน (scaled premium) ตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสมเปน
ผลใหกองทุนสะสมมากขึ้นดวย
ระบบการเงินแบบสะสมเงินสํารองบางสวน (partially funded)
เปนวิธีการผสมผสานระหวาง 2 แบบแรก กลาวคือ มีการสะสมเงินสํารองเรื่อยๆ จนกระทั่งโครงการ
การเติบโตและยืนอยูไดดวยความมั่นคง แตไ มจําเปนตองสะสมเงินไวใหเพียงพอตอภาระการจาย
ประโยชนทดแทนในอนาคตทั้งหมด อัตราเงินสมทบในชวงตนจะต่ํากวาอัตราเงินสมทบภายใต fully
funded แตจะสูงกวาอัตราเงินสมทบระบบPAYG และหลังจากนั้นจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
ระบบสะสมเงิ น สํา รองบางส วน (partially funded) จะใช ใ น
ประเทศที่มีคน รุนหนุมสาวมาก เชน ประเทศไทย เม็กซิโก อิยิปต ตูนีเซีย ประเทศอุตสาหกรรม เชน
แคนาดา ญี่ปุน สวีเดน โดยสะสมเงินสํารองไวใชจายบํานาญในอนาคต
2.1.4 การอางอิงเรื่อ งรายไดแ ละชวงเวลาขั้นต่ําในการจายเงินสมทบ (reference
earning and minimum contribution period) 10
สําหรับโครงการบํานาญแบบกําหนดประโยชนทดแทน (definded benefit) ซึ่ง
กําหนดการจายบํานาญโดยสัมพันธกับรายได (earning–related pension) นั้นมีปญ หาวาจะเอา
รายไดใดมาเปนฐานอางอิงเพื่อการคํานวณโดยทั่วไปจะใชรายไดในปสุดทายของการทํางานหรือรายได เฉลี่ย
ในระยะ 2–3 ปสุดทายกอนออกจากงานหรือรายไดเฉลี่ยสูงสุด 5 ปหรือ 10 ป หรือรายไดเฉลี่ยตลอด
ชีวิตการทํางานเปนตน
2.1.4.1 วิธีกําหนดคาดัชนี (indexation procedures)
โดยทั่ ว ไป ตั ว แปรต า งๆ ในโครงการบํ า นาญจะต อ งมี ก ารแก ไ ขตาม
ระยะเวลาใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวแปรเหลานี้สงผลกระทบตอ
การคํานวณกอนการเกษียณอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเงินสมทบใหเปนปจจุบันเพื่อการคํานวณ
รายไดที่นํามาอางอิงในการขอรับบํานาญจะตองมีการกําหนดคาดัชนีใหสอดคลองกับรายไดเฉลี่ย โดย
อาจจะมีทางเลือกเกี่ยวกับฐานและกระบวนการกําหนดคาดัชนี (indexation process) อยางนอย
ที่สุดประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ (บํานาญชราภาพ) ควรกําหนดใหสอดคลองกับคาครองชีพ (cost
9

เพ็ญศรี ไตรรัตน, แบบแผนและระบบการเงินของโครงการบํานาญชราภาพ, 2553
กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, เรื่องเดียวกัน.
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of living) เพื่อใหมูลคาเงินบํานาญอยูในระดับคงที่ หลายๆ ประเทศอาจคํานวณปรับดัชนีโดย
อัตโนมัติทุกระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน มีบางประเทศที่กําหนดเปนชวงเวลาและแมวาใน
ประเทศเหลานั้นมักจะมีการปรับมูลคาบํานาญทุกๆ ปแตก็มีเหมือนกันที่ไ มยอมปรับคาบํานาญเลย
หรือปรับแตเพียงบางสวนทําใหบํานาญตองลดมูลคาที่แทจริง
ทางเลือกคือ การกําหนดดัชนีเงินบํานาญใหสอดคลองกับรายไดเฉลี่ย
เนื่องจากกลุมผูเกษียณอายุ ไดสงเงินสมทบเพื่อการสงเสริมการผลิตและเพื่อเปนการออม จึงควรมี
สวนรวมเมื่อรายไดที่แทจริงสูงขึ้นภายหลังเกษียณอายุ
2.1.4.2 การลงทุนในสินทรัพย
ไดกลาวมาแลววาโครงการบํานาญแบบระบบการเงินสะสมทุน (fully
funded) และระบบการเงิน (partially funded) เปนโครงการที่ตองมีการสะสมเงินสํารองไวในระยะ
ยาวเพื่อการจายประโยชนทดแทน อยางเพียงพอแกการดํารงชีพ เมื่อบุคคลตองออกจากงานดวยเหตุ
ชราภาพ ดังนั้นเงินกองทุนที่สะสมไวนั้นควรนําไปลงทุนเพื่อผลประโยชนตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อการ
คุมครองแกผูสูงอายุและเพื่อสรางความมั่นคงแกกองทุน
หลักเกณฑเบื้องตนของการลงทุนกองทุนประกันสังคม 4 ประการ คือ
1) ไดผลตอบแทนสูงสุด อาจมองได 2 ดาน คือผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ
(business rate of return) และผลตอบแทนในเชิงสังคม (social rate of return) ซึ่งตองมีการ
วิเคราะหให เหมาะสมในกรณีที่ จะนํ าเงินไปลงทุน เพื่อ หวัง ผลตอบแทนดา นสัง คม เช น โครงการ
สาธารณูปโภคตางๆ การศึกษา สิ่งแวดลอม เพราะผลที่ไดไมใชตัวเงินจึงตองวิเคราะหวาสิ่งที่ไดรับ
คุมคาและมีผลตอบแทนตอสังคมอยางแทจริง
2) ความเสี่ยงนอยที่สุด ความเสี่ยงในที่นี้ แยกได 2 ประเภท คือความเสี่ยง
ทางการเงินและความเสี่ยงจากการฉอฉล การแกปญหาความเสี่ยงทางการเงินคือการกระจายการ
ลงทุน กําหนดขอบเขต และสัดสวนเงินลงทุนทางดานความเสี่ยงจากการฉอฉลเปนเรื่องที่นากลัว
ดังหลายประเทศผูมีอํานาจในการปกครองประเทศไดเขาแทรกแซงนําเงินกองทุนไปใชผิดประเภท
ดังนั้นผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนไมควรเขาไปเกี่ยวพันกับธุรกิจและสถาบันการเงินใดๆ
3) มีสภาพคลอง คือการสํารองเงินไวในจํานวนที่เหมาะสมกับคาใชจาย
และอาจแบงการลงทุนเปนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาวไวดวย
4) มี ค วามโปร ง ใส คื อ ความโปร ง ใสจากการฉ อ ฉล และโปร ง ใสใน
ความรูสึกของคนที่เกี่ยวของเพื่อรับรูวาเงินสมทบกับประโยชนทดแทนมีความเกี่ยวพันกันอยางไรและ
สิ่ง ที่จะไดรับในอนาคตและพรอ มที่จะใหมีการตรวจสอบไดทุกระยะทั้ง ดานฐานะกองทุน รายได
รายจาย ผลตอบแทนจากการลงทุน
2.1.5 หลักการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของการประกันสังคม
Christopher D. Daykin 11 ไดใหนิยามของความเสี่ยง คือ โอกาสในการเกิดความ
ผิดพลาดซึ่งทําใหเกิดผลเสียและทําความเสียหายใหกับแผนงานขององคกรหรือทําใหองคกรไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว การจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคที่
11

นักคณิตศาสตรประกันภัย แผนกคณิตศาสตรประกันภัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยลอนดอน
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ชัดเจนรวมกัน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงเปนองคประกอบสําคัญในการบริหารจัดการองคกรเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
การจัดการความเสี่ยงขององคกรประกันสังคมรวมไปถึงการบริหารจัดการดานการ
ตรวจสอบอยางถูกตองเหมาะสมรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบหรือโครงสรางที่มีหนาที่เฉพาะดาน
ซึ่ง ใกลเคียงกันเพื่อกํากับ ดูแล ควบคุม และบริหารกิจกรรมการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
การทบทวนทางคณิตศาสตรประกันภัยอยางสม่ําเสมอในเรื่องของสถานะทางการเงินนับเปนสวน
สําคัญของการจัดการความเสี่ยงขององคกรประกันสังคม
2.1.5.1 ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่องคกรประกันสังคมเผชิญไมสามารถจัดการไดชัดเจนเพราะ
การจัดการประเภทความเสี่ยงขึ้นอยูกับสาขาที่ใหความคุมครอง วิธีการออกแบบ และการดําเนิน
โครงการความเสี่ยงอาจแตกตางกันแตละประเทศตามสิ่งแวดลอม ธนาคารและสถาบันการเงินจะ
มุงเนนความเสี่ยง 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานการใหเครดิต ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความ
เสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
ความเสี่ ย งด า นการดํ า เนิ น งาน เป น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
บริหารงานผิ ดพลาดประกอบดวยมีร ะบบไมดีเพี ยงพอ ความผิดพลาดจากการบริหารงาน ความ
บกพรองของกลไกที่ใชควบคุมการฉอโกง ความเสี่ยงดานการดําเนินงานเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุด
ขององคกรประกันสังคม นอกจากนั้นสถาบันประกันสังคมจะตองเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต
องคกรประกันสังคมใหความสนใจในเรื่องความเสี่ยงดานภาระผูกพัน ที่
ตองจายประโยชนทดแทนระยะยาว ซึ่ง คลายกับภาระผูกพันของบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากตอง
เผชิญ กับความเสี่ยงเชนอัตราการเติบโตของรายไดแทจริง (real earning growth) การเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจการวางงาน การเพิ่มขึ้นของตนทุนคารักษาพยาบาล ความไรความสามารถระยะ
ยาว การที่ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น 12
2.1.5.2 ประเภทความเสี่ยงองคกรประกันสังคม
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยง
ดานภาระผูกพันที่ตองจายประโยชนทดแทนในระยะยาว ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ ความเสี่ยงดาน
การลงทุนความเสี่ยงดานวินาศภัยความเสี่ยงดานการเมือง
ความเสี่ ย งด า นการดํ า เนิ น งานเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สุ ด สํ า หรั บ องค ก ร
ประกัน สัง คมทุกแหงเนื่องจากวิเคราะหและกําจัดไดยาก เนื่องจากแตละองคกรตางมีจุดออนของ
ตนเอง ความยุงยากประการหนึ่งในการจัดการความเสี่ยง คือโดยปกติแลวปญหาจะไมเกิดขึ้นซ้ําเมื่อมี
ประสบการณความเสี่ยงใดเกิดขึ้น ผูบริหารตองจัดตั้งกลไกปองกันความผิดพลาดไมใหเกิดซ้ําอีก
ความเสี่ยงดานภาระผูกพันที่ตองจายประโยชนทดแทนในระยะยาวเปน
ประเภทของความเสี่ยงที่ครอบคลุมบางสิ่งบางอยางที่อาจผิดพลาดไดในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการ
สําหรับโครงการประกันสัง คมที่สัญ ญาวาจะจายเงินบํานาญความเสี่ยง
ประกอบดวย
11

12

กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, เรื่องเดียวกัน.
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1) ความเสี่ยงของการมีอายุยืนมากขึ้น (longevity risk) เปนความเสี่ยง
ที่ผูรับบํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีต
2) ความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเสี่ยงที่อัตรา
เงิน เฟอ จะลดมูล คาของประโยชน ทดแทน หรือความเสี่ยงตามพันธะสัญ ญาที่ต องปรับประโยชน
ทดแทนตามอัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองสิ้นเปลืองคาใชจายอยางมาก
3) ความเสี่ ยงด านการเกษี ย ณอายุเ นื่ องจากไรค วามสามารถในการ
ทํางานหรือสุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเสี่ยงกรณีตองใหเงิน
บํานาญกอนอายุเกษียณแกบุคคลที่ไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ
4) ความเสี่ยงเรื่องของเบี้ยหวัดเงินป (annuitization risk) ในโครงการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือโครงการบํานาญแบบเก็บเงินสมทบซึ่งผูเกษียณอายุจะไดรับเงินกอนจะ
สามารถนําไปซื้อเบี้ยหวัดเงินปจากบริษัทประกันซึ่งอาจเสี่ยงในเรื่องคาใชจายสวนเกินที่เกิดขึ้นซึ่ง มี
คาธรรมเนียมในการซื้อดวย
5) ความเสี่ยงดานคาใชใชจาย (expense risk) เปนความเสี่ยงเรื่อง
คาใชจายในการบริหารซึ่งอาจจะสูงเกินไป
6) ความเสี่ยงดานกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ (legislative or
regulatory risk) เปนความเสี่ยงในเรื่องของกฎเกณฑของการดําเนินโครงการซึ่งอาจตองเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากกิจกรรมทางกฎหมายหรือการตัดสินใจของผูออกระเบียบหลักเกณฑ
7) ความเสี่ยงเรื่อ งการลงทุ นเปน ความเสี่ย งเมื่ อผลการลงทุนต่ํ ากว า
ระดับที่คาดไวเนื่องจากเงื่อนไขทางดานการตลาดตกต่ําหรือไมเปนระบบหรืออาจจะจะเปนผลมาจาก
การตัดสินใจดานกลยุทธผิดลมเหลวหรือการเลือกเครื่องมือการลงทุนที่ไมดี เปนตน
2.2 ทบทวนวรรณกรรม
มัทนา พนานิรามัย และนิรัติ อิงพรประสิทธิ์ (2537) ศึกษาประชากรและความอยูรอด
ของการประกันสังคมกรณีประโยชนทดแทนการชราภาพ ผลการศึกษา พบวาอัตราเพิ่มของประชากร
มีผลกระทบอยางมากตอการอยูรอดของกองทุน จากโครงสรางทางอายุที่เปนอยูในประเทศไทยและ
แนวโนมของอัตราการเกิดและการตายในอนาคต จะทําใหอัตราการเปนภาระของผูสูงอายุในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้น อยางมาก ดังนั้น หากตองการกําหนดอัตราบํานาญที่สูง จะตองกําหนดอัตราเงินสมทบ
คอนขางสูงดวยจนอาจกลายเปนภาระที่ยอมรับไมไดทั้งจากนายจางและลูกจาง ดังนั้นในการศึกษา
ครั้ง นี้จึง กําหนดอัตราเงิน บํา นาญที่ระดับคอ นขางต่ําเพีย งรอยละ 30 ของคาจางเฉลี่ย 5 ป กอ น
เกษียณอายุ ระดับบํานาญดัง กลาวอาจถือวาจําเปนตอการใหความมั่นคงขั้นต่ําแกผูสูง อายุ ระดับ
ความมั่นคงที่สูงกวานั้นนาจะเกิดโครงการรวมมืออื่นๆ โดยสมัครใจระหวางนายจางและลูกจางแตดวย
ระดับบํานาญดังกลาวอัตราเงินสมทบก็ยังตองถึงระดับรอยละ 9–10 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราการ
เพิ่มของประชากร การขยายของคุมรวมประกันสังคมและอัตราผลสินทรัพย แตถาตองการบรรเทา
ภาระของผูประกันในชวงแรกซึ่งยังมีรายไดต่ําและลดผลกระทบของโครงการตอตนทุนการผลิตอาจ
คอยๆ เพิ่มอัตราเงินสมทบจากรอยละ 6 ไปทีละ 1 ในทุกๆ 10 ป โดยอัตราเงินสมทบจะไป หยุดที่
ระดั บ ร อ ยละ 10–15ทั้ ง นี้ แ ลว แต ข อ สมมุ ติ เ กี่ ย วกั บ ประชากร คุ ม รวมและอัต ราผลตอบแทนใน
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สินทรัพย ผูวิจัยเชื่อวาทางเลือกนี้เหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบัน คือ คอยๆ เพิ่มเงินสมทบจาก
รอยละ 6 โดยรัฐบาล นายจาง ลูกจางจายรอยละ2ของคาจาง เมื่อโครงการดําเนินการไปได 10 ป
ลูกจางนายจางจายเงินสมทบรอยละ 2.5 ของคาจางแตละฝาย ในขณะที่รัฐบาลคงเงินสมทบที่ระดับ
รอยละ 2 ตอไป ทั้งนี้เพราะเชื่อวาเมื่อดําเนินโครงการเนิ่นนานขึ้นรายไดของลูกจางนาจะสูงขึ้ น จึง
นาจะลดการอุดหนุนของรัฐบาลลง ทั้งนี้เพื่อลดความไมเปนธรรมดวย เนื่องจากโครงการประกันสังคม
ครอบคลุมเฉพาะผูทํางานกลุมหนึ่งในสังคมเทานั้น
จินตนา ยงพฤกษา (2549) ศึกษาความคิดเห็นตอการขยายอายุการรับประโยชนทดแทน
กรณี ช ราภาพจาก 55 ป เป น 60 ป ข องผู ป ระกั น ตน ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ผู ป ระกั น ตนจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับแนวทางการขยายอายุการรับ
ประโยชนทดแทนจาก 55 ป เปน 60 ป เพราะการรักษาพยาบาลปจจุบันเปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนมี
อายุยืนกวาอดีตและนายจางควรกําหนดอายุเกษียณใหสอดคลองกับประกันสังคม นอกจากนั้นกลุม
ตัวอยางเห็นดวยกับการเพิ่มอายุเกษียณใหมากกวา 55 ปเหมาะสมกวาการเก็บเงินสมทบเพิ่มและการ
เพิ่มอายุเกษียณหรือการเพิ่มระยะเวลาการสงเงินสมทบเพื่อใหเกิดสิทธิไมไดเพิ่มภาระแกผูประกันตน
ขอเสนอแนะในการศึกษา สํานักงานประกันสังคมควรประชาสัมพันธในรูปแบบใหมๆ ที่นาสนใจและ
ควรประชาพิจารณกอนการขยายอายุการรับประโยชนทดแทนจาก 55 ป เปน 60 ป หลัง จากได
ดําเนินการใหความรูและประชาสัมพันธไ ปแลวระยะหนึ่งและขอความรวมมือจากนายจางในการ
กําหนดอายุเกษียณของลูกจางตามอายุการรับประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ
บุญ เลิศ ธีระตระกู ล และคณะ (2553) ศึกษาการสง เสริ มการมีง านทําของผู สูง อายุใ น
ประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส ไตหวัน สิงคโปร และญี่ปุน ผลการศึกษาพบวา
1) การกําหนดนโยบายและมาตรการในการดําเนินงานสงเสริมการมีงานทํา ทําใหผูสูงอายุ
ของประเทศไทยใหค วามสําคัญ กับการสง เสริ มและสนับ สนุนและการสร าง เพิ่มโอกาส หรื อเอื้ อ
ประโยชนใหผูสูงอายุไดมีงานทํา แตนโยบายตางๆ ยังไมไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานสงเสริม
การมีงานทํารองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรตอตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานและตอเศรษฐกิจของไทย
2) จุ ด อ อ นของการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม การมี ง านทํ า ให ผู สู ง อายุ ไ ทยที่ พ บคื อ กํ า หนด
มาตรการในการดําเนินงานไมมีความหลากหลายเหมือนกับในประเทศอื่นๆ ที่ไ ดศึกษาสวนใหญให
ความสํา คัญ กั บมาตรการการส ง เสริม และสนับ สนุน การมีง านทํา ขอผูสูง อายุ โดยเฉพาะหรือ การ
ประกอบอาชี พซึ่ ง เป น การฝก อบรมพั ฒ นาฝมื อ แรงงานเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย รวมทั้ ง
มาตรการการใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน และการใหบริการจัดหางาน ในขณะที่มาตรการ
ในการเพิ่มโอกาสในการมีง านทําของผูสูง อายุเชนการปรับปรุงกฎหมายแรงงานในเรื่องชั่วโมงการ
ทํางาน คาจาง สถานที่ทํางาน การกําหนดเกณฑการเกษียณอายุ การจัดทําฐานขอมูลแรงงาน เปนตน
3) มาตรการสงเสริมการมีงานทําใหผูสูงอายุไทยสวนใหญพบวาเปนการดําเนินการเชิงตั้ง
รับมากกวาเชิง รุกทั้ง การใหบริการขอมูลขาวสาร การใหบริการจัดหางาน การตั้ง ศูนยกลางขอมูล
อาชีพและตําแหนงวางสําหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะรวมทั้งการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
กอบศักดิ์ ภูตระกูล และอนรรฆ เสรีเชษฐพงษ (2550) ทําการวิจัยเรื่อง “ทางรอดของ
ระบบประกันสังคมไทย: แนวทางการปฏิรูปสูความยั่งยืน” พบวา ในระยะตอไปโครงสรางประชากรไทย
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เขา สูสั ง คมผู สูง อายุ มากขึ้น โดยในป 2550ประเทศไทยจะมี ผูสู ง อายุเ ปน สัด สว นรอ ยละ30 ของ
ประชากรทั้งหมด หากพิจารณาทางเงินกองทุนประกันสังคมในปจจุบัน พบวาเงินที่จายเขากองทุน
ประกันสังคมจํานวน 110,000 บาท จะจายคืนใหกับผูประกันสังคมที่เปนชาย 190,000 บาท และ
ผูหญิง 300,000 บาท ซึ่งเทากับวารายจายที่กองทุนประกันสังคมตองจายมีมากกวารายได โดยหาก
วิเคราะหเงินกองทุนประกันสังคมก็จะพบวาจะมีรายไดสูงสุดในอีก 24 ปขางหนาและเงินกองทุนจะ
คอยๆ ลดนอยลงตั้งแตปที่ 35 เปนตนไป โดยความเสียหายจนถึงป 2630 ตอกองทุนประกันสังคมจะ
เปนเงินถึง 250,000 ลานบาท และหากนับรวมเงินเฟอดวยความเสียหายจะสูงถึง 750,000 ลานบาท
และกล า วอี ก ว า จากภาวะที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ว า คนชราในสั ง คมจะมี ม ากขึ้ น โดยที่ เ งิ น กองทุ น
ประกันสังคมมีไมพอจายทําใหตองมีการปฏิรูประบบประกันสังคมไทยใหมีความยั่งยืนกอน โดยการทํา
ใหคนเกษียณอายุชาลงเนื่องจากผลการศึกษาพบวาถาคนเกษียณอายุชาลงเปน 65 ปจะทําใหมีเงินคืน
ในกองทุนประกันสังคมมากขึ้นรอยละ 35 ซึ่งจะเปนสัดสวนที่เทากับเงินที่จายใหกับผูประกันสังคม
เพิ่มอีก รอยละ 5 เพื่อใหผูประกันสังคมไดรับประโยชนจากประกันสังคมเพิ่มขึ้น กองทุนประกันสังคม
ยัง สามารถหารายไดเ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อคนไทยในระยะข า งหน า ด ว ยการเพิ่ ม เงิน ที่ ต อ งจ ายให ก องทุ น
ประกันสังคมเพิ่มขึ้น จากปจจุบันที่เก็บรอยละ 6 จากทั้งนายจาง และลูกจางเปนรอยละ 11–12 โดย
อาจจะเก็บลูกจางเพิ่มอีกรอยละ2 และเก็บนายจางเพิ่มอีกรอยละ 3 ซึ่งหากเก็บเพิ่มในระดับนี้ ซึ่งจะ
ชวยใหเงินกองทุนเปนบวกโดย ไมลดลงในระยะขางหนา และหากกองทุนประกัน สังคมเรียกเก็บเพิ่ม
ไดอีกรอยละ 1 จะทําใหมีเงินมาแกปญหากลุมคนที่มีปญหาเฉพาะมากกวากลุมคนกลุมอื่นได
2.3 สรุปกรอบแนวความคิดการศึกษา
ประเทศ
1. ไทย

ภาพรวมของระบบประกันสังคม 4 ประเทศ
1. ชนิดของโครงการและความคุมครองที่มา
ของเงินกองทุน การบริหารโครงการ

ผล
1. ลดความเสี่ยง เกิดความ
ยั่งยืนแกกองทุนประกัน
สังคม กรณีชราภาพ

2. เดนมารก

2. เงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิ วิธีการจัดเก็บ
เงินสมทบ ระยะเวลาการนําสงเงินสมทบ
กอนเกษียณ อัตราเงินสมทบ

2. การออมภายในประเทศเพิ่ม

3. เบลเยียม

3. แบบแผนและระบบการเงินของโครงการ
รูปแบบกองทุน

3. ลูกจางมีหลักประกันรายได
เมื่อเกษียณ สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี

4. เนเธอรแลนด

4. สิทธิประโยชนประกอบดวยการกําหนด
อายุเกษียณ เงื่อนไขกอใหเกิดสิทธิบํานาญ
รูปแบบการจายบํานาญ วิธีการจาย
ประโยชนทดแทน ระบบบํานาญ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม
กองทุนประกันสัง คมของประเทศไทยจัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันและความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกลูกจางที่จายเงิน
สมทบเขากองทุน ในที่นี้เรียกวา “ผูประกันตน” โดยมีสํานักงานประกันสังคมเปนผูดูแล และบริหาร
เงินของกองทุนเพื่อใหเกิดดอกผลและนําไปจายใหแกผูประกันตน
ความคุ มครองภายใตก องทุน ประกัน สัง คมแบ ง เปน 7 ประเภท คื อ กรณี เจ็ บป วยหรื อ
ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ
และกรณีการวางงาน
กรณีช ราภาพ นายจาง ลูกจ างจ ายเงิ นสมทบฝายละรอ ยละ 3 ของคา จาง สวนรั ฐบาล
จายเงินสมทบรอยละ 1 ของคาจาง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 อัตราเงินสมทบ
กรณี
1. ประสบอันตราย/
เจ็บปวย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. สงเคราะหบุตร
6. ชราภาพ
7. วางงาน

รัฐ

นายจาง

ลูกจาง

แตละฝายสมทบในอัตรารอยละ 1.5 ของคาจาง
รอยละ 1 ของคาจาง

รอยละ 3 ของคาจาง รอยละ 3 ของคาจาง

รอยละ 0.25 ของคาจาง

รอยละ0.5ของคาจาง รอยละ0.5 ของคาจาง

ในการคํานวณคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตองไมต่ํากวาเดือนละ 1,650
บาท และไมเกิน 15,00 บาท รัฐจายเงินเขากองทุนรอยละ 1 ของคาจางเพื่อความคุมครองในกรณี
สงเคราะหบุ ต ร ส ว นนายจ า งและลู ก จ า งจา ยเข า กองทุ น ฝ า ยละร อ ยละ 3 กรณี ช ราภาพ ทั้ ง นี้ มี
ผูประกันตนในป 2557 จํานวน 13,625,658 คน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผูประกันตนเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําและจํานวนประชากร ป 2547–2557
ป

2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ภาคบังคับ1/
(คน)
7,831,463
8,225,477
8,537,801
8,781,262
8,779,131
8,680,359
8,955,744
9,054,535
9,425,478
9,781,101
10,029,777

หมายเหตุ:

ผูประกันตน

ภาคสมัครใจ2/
(คน)
200,305
241,933
322,382
400,908
514,469
679,760
747,089
1,445,458
2,286,538
2,652,311
3,595,881

รวม
(คน)
8,031,768
8,467,410
8,860,183
9,182,170
9,293,600
9,360,119
9,702,833
10,499,993
11,712,016
12,433,412
13,625,658

ผูมีงานทํา3/ รอยละของ ประชากร3/ รอยละของ
(ลานคน) ผูม ีงานทํา (ลานคน) ประชากร
(%)
(%)

34.718
35.169
35.699
36.268
37.023
37.633
38.055
38.460
38.950
38.930
38.030

23.14
24.08
24.82
25.32
25.10
24.87
25.49
27.30
30.07
31.94
35.83

61.973
62.418
62.828
63.038
63.389
63.525
63.878
64.076
64.456
64.786
64.79

1/ ผูประกันตนภาคบังคับ = ผูประกันตนตามมาตรา 33
2/ ผูประกันตนภาคสมัครใจ = ผูประกันตนตามมาตรา 39 + ผูประกันตนตามมาตรา 40
3/ ขอมูลจากกรมการปกครอง

12.96
13.56
14.10
14.57
14.66
14.73
15.19
16.39
18.17
19.19
19.19

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม

3.1.1 รูปแบบกองทุนประกันสังคม
กองทุ น ประกั น สั ง คมเป น กองทุ น ระบบกํ า หนดประโยชน ท ดแทนล ว งหน า
(defined benefit) ใชแบบแผนการเงินระบบการเงินแบบสะสมเงินบางสวน (partially funded
scheme) ซึ่งหมายถึงกองทุนกําหนดประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนจะไดรับไวแนนอนตายตัวโดยไม
ผันแปรไปตามจํานวนเงินที่ผูประกันตนจายเขากองทุนโดยนายจางที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปตอง
เขาสูระบบประกันสังคม (ยกเวนบุคคลประเภทที่กฎหมายกําหนด เชน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ครู
โรงเรียนเอกชน ฯลฯ)
3.1.2 ผลการดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคมป 2557
สํานักงานประกันสังคมไดใหความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ณ 31 ธันวาคม 2557 สวนใหญรอยละ 72.59 เปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน
ป 2557 กองทุนประกันสังคมมีผูประกันตนรวมทั้งสิ้น 13,625,658 คน เพิ่มขึ้น
รอยละ 9.59 เมื่ อเทียบกั บปที่ผานมา จําแนกเปนผู ประกันตนภาคบัง คับตามมาตรา 33 จํานวน
10,029,777 คน โดยมีสัดสวนของผูประกันตนชายและหญิง ไมแตกตางกันมากนัก สวนใหญ อายุ
ระหวาง 30–34 ป และผูประกันตนภาคสมัครใจทั้ง มาตรา 39 และมาตรา 40 จํานวน 3,595,881
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คน ทั้งนี้ผูประกันตนภาคสมัครใจมีสัดสวนของผูประกันตนหญิงมากกวาชาย คือ 1.47: 1 และสวน
ใหญอายุระหวาง 45–49 ป และผูประกันตนภาคสมัครใจสวนใหญจะเปนผูที่มีอายุมากกวา 40 ป
จํานวน 1,701,167 คน คิดเปนรอยละ 64.14 ของผูประกันตน ภาคสมัครใจทั้งหมด โดยผูประกันตน
ที่ไ ดรับความคุมครองจากกองทุนประกันสัง คมทั้งหมดในป 2557 (แผนภูมิที่ 6 และแผนภูมิที่ 7 )
คิดเปนรอยละ 35.83 ของกําลังแรงงานที่มีงานทํา หรือรอยละ 20.92 ของประชากรทั้งประเทศ 13
12

แผนภูมิที่ 6 จํานวนผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจําแนกตามอายุและเพศ

แผนภูมิที่ 7 จํานวนลูกจางและสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 2548–2557
13

กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม, 2558.
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สําหรับผูประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ซึ่งสํานักงานประกันสังคมใหความคุมครอง
ตั้งแตป 2537 ตอมาสํานักงานประกันสังคมไดดําเนินการพัฒนาแนวทางการประกันสังคมตามมาตรา
40 เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยปรับชุดสิทธิประโยชน และอัตรา
เงินสมทบรวมถึงการปรับกลยุทธการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง ทําใหจํานวนผูประกันตนภาค
สมัครใจ มาตรา 40 ในป 2557 มีจํานวน 2,471,116 คน เพิ่มขึ้น รอยละ 56.59 เมื่อเทียบกับ ป
2556
3.1.3 สรุปผลการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
สํา นั ก งานประกั น สั ง คมได ดํ าเนิ น การจัด เก็ บ เงิ น สมทบเพื่อ การจ า ยประโยชน
ทดแทนกรณีชราภาพตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และเริ่มจายบํานาญชราภาพใหแกผูมีสิทธิรับ
ประโยชน ทดแทนกรณีชราภาพเปนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2557
นิยามประโยชนทดแทนกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ไดแก เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกวา เงินบํานาญชราภาพ จายใหในกรณีที่ผูประกันตนสงเงินสมทบ
มาแลวไมต่ํากวา 180 เดือน (15 ป) โดยผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญชราภาพเปนรายเดือนตลอด
ชีวิต เริ่มตนในอัตรารอยละ 20 ของคาจาง (ที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ) เฉลี่ย 60 เดือน
สุดทาย และหากสงเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน จะไดรับบํานาญเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 ตอป ตามสูตร
บํานาญชราภาพ และจํานวนเงินบํานาญที่ผูประกันตนไดรับ(ตารางที่ 3)
สูตรบํานาญปจจุบันกําหนดอัตราบํานาญไวดังนี้
P = (20% + 1.5% * (Y)) * W
เมื่อ

P = เงินบํานาญ (บาทตอเดือน)
Y = จํานวนปที่จายเงินสมทบเกิน 15 ป
W = คาจางเฉลี่ยที่นําสงเงินสมทบ 5 ปสุดทาย

ตารางที่ 3 ระยะเวลาสงเงินสมทบกับจํานวนเงินบํานาญชราภาพ
บํานาญที่ไดรับ
รอยละของคาจางเดือนสุดทาย (%) จํานวนเงิน (บาท/เดือน)
15
20.0
3,000
20
27.5
4,125
25
35.0
5,250
30
42.5
6,375
35
50.0
7,500
ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม, 2552
ระยะเวลาที่สงเงินสมทบ (ป)
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3.1.4 สถานการณประโยชนทดแทนกรณีชราภาพในระบบประกันสังคม
การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ เริ่มดําเนินการ
ครั้งแรกในเดือนธันวาคม ป 2541 เมื่อนับถึงปจจุบันดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลา 16 ป ดังนั้น
ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพที่จายใหผูประกันตนตั้งแตอดีตจนถึง ปจจุบันเปนบําเหน็จชราภาพ
และบํานาญชราภาพ ณ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีเงินออมชราภาพ 1,112,225 ลานบาท กองทุน
ประกันสังคมตอ GDP 10.82 (แผนภูมิที่ 8 ) และผลการบริหารกองทุน ป 2557 (แผนภูมิที่ 9)

แผนภูมิที่ 8 กองทุนประกันสังคมตอ GDP

แผนภูมิที่ 9 ผลการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 2557
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เมื่อพิจารณาดานรายรับพบวา เงินสมทบมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอันเนื่องมาจาก
จํานวนผูประกันตนที่เพิ่มขึ้นทุกป อยางไรก็ตามเงินสมทบในป 2552, ป 2555 และป 2556 ลดลง
เล็กนอย เปนผลมาจากการประกาศลดอัตราเงินสมทบ ในป 2557 (ณ กันยายน) เงินสมทบรับเพื่อ
การจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพมีจํานวน 59,409.240 ลานบาท
เมื่อพิจารณาดานรายจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพพบวา ในป 2557 (ณ
กันยายน) มีรายจายรวม 4,944.62 ลานบาท แบงเปนบําเหน็จชราภาพ 4,715.84 ลานบาท และ
บํานาญชราภาพจํานวน 228.78 ลานบาท ทั้งนี้รายจายมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ และคาดวาจะสูงขึ้น
มากหลังจากมีการจายบํานาญชราภาพ
สําหรับอัตราประโยชนทดแทนตอเงินสมทบซึ่งเปนตัวชี้วัดที่บงบอกวา เงินสมทบที่
เขามาในกองทุนนั้นเพียงพอตอการจายประโยชนทดแทนหรือไม พบวา ในป 2557 (ณ กันยายน)
อัตราการจายประโยชนทดแทนตอเงินสมทบกรณีชราภาพ คิดเปนรอยละ 8.32 นั่นแสดงวาปจจุบัน
เงินสมทบรับเพียงพอตอคาใชจายประโยชนทดแทนในแตละป
สรุประบบบํานาญชราภาพประเทศไทยจัดโครงการประกันสังคมไวในเสาหลักที่ 1
(แผนภูมิที่ 9)
ระบบการออมเพือ่ เกษียณอายุในประเทศไทย

แผนภูมิที่ 10 การออมในประเทศไทย 3 เสา (Pillar)
3.2 ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพเดนมารก
3.2.1 ระบบและแผนการออมบํานาญชราภาพแหงชาติ
เดนมารกมีการจัดการระบบบํานาญชราภาพและแผนการออมแหงชาติเพื่อเปน
หลักประกันความมั่นคงทางรายไดเมื่อชราภาพ 7 ระบบ ดังนี้
1) ระบบบํานาญชราภาพภาครัฐใหความคุมครองประชาชนทุกคน (public old–
age pension)
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fund–ATP)

2) กองทุนบํานาญเสริมของลูกจาง (labor market supplementary pension

3) แผนการออมเพื่อบํานาญชราภาพแบบพิเศษใหม (new special pension
saving scheme–new SP)
4) แผนบํ า นาญทุ พ พลภาพของบุ ค คลในตลาดแรงงานภาคสมั ค รใจ (the
supplement labor market pension scheme for disability pensioners–SUPP)
5) กองทุนบํานาญชราภาพของลูกจาง (employee capital fund–LD)
6) แผนการออมเพื่อบํานาญชราภาพรายบุคคล (individual pension scheme)
7) แผนการออมเพื่ อลู ก จา งทุพ พลภาพ (labor market supplementary
pension for scheme for recipients of anticipatory pension–SAP)
3.2.2 ระบบบํานาญชราภาพแหงชาติในเดนมารก
บํานาญชราภาพภาครัฐคุมครองประชาชนทุกคน (public old–age pension)
หนวยงานดําเนินการ คือ กระทรวงการจางงาน (Ministry of Employment) เปนหนวยงาน
บริหารงานระบบบํานาญแหงชาติ สวนหนวยงานรัฐบาลทองถิ่นคือเทศบาลจะดําเนินการจายบํานาญ
เดนมารกกระจายอํานาจแบงเปนการปกครอง 5 ภูมิภาค เปนหนวยงานระดับเทศบาล 98 แหง และ
มีค ณะกรรมการบริ หารงานบํา นาญแห ง ชาติกํ า กั บดู แ ลการจ า ยบํา นาญใหแ ก ผู รับ บํ านาญทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ ประเภทของบํานาญภาครัฐแบง 2 ประเภท คือ
3.2.2.1 บํา นาญพื้ น ฐานภาคบั ง คับ ตามกฎหมาย (universal state basic
pension) รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณแผนดินผานทางภาษีใหแกรัฐบาลทองถิ่นเพื่อคาใชจายที่
เปน บํานาญชราภาพใหแก ประชาชนทุ กคน ประชาชนในขา ยการความคุมครอง ได แก พลเมือ ง
เดนมารก พํานักในเดนมารกระหวางอายุ 16 ปถึง 66ป และอายุ 66 ป สํา หรับชาวตางประเทศมี
สัญชาติอื่นๆ มีระยะเวลาพํานักนอยกวา 10 ป รวมไปถึงระยะสุดทาย 5 ปกอนเกษียณ สวนผูที่ไมใช
พลเมืองเดนมารกแตพํานักหรือทํางานอยูในเดนมารกจะไดรับการคุมครองดวยกฎหมายเดนมารก
กําหนดคุณสมบัติผูไ ดรับบํา นาญชราภาพเต็มจํ านวน (full pension) ตองเปนผู ที่พํานั กอยูใ น
เดนมารก 40 ป ระหวางอายุ 16–66 ป สิทธิประโยชนอาจจะลดลงเล็กนอยตามปที่พํานักในเดนมารก
และพลเมืองเดนมารกที่ไปพักอาศัยในตางประเทศ สิทธิประโยชนสามารถจายในตางประเทศได และ
คุมครองผูรับประโยชนทดแทนตามขอตกลงระหวางประเทศ
3.2.2.2. บํานาญชราภาพพื้นฐานเสริม (universal pension supplement)
บางครั้ง มีการเรียกบํานาญประเภทนี้วา income–tested pension เพราะมีการทดสอบรายได
(mean–tested) รายได นี้เป น การรวมรายไดทุก ประเภท งบประมาณได รับจากรั ฐบาลทั้ง หมด
คุณสมบัติที่ไ ดรับบํานาญนี้ คือผูมีสัญ ชาติเดนมารก อายุ 66 ป อยางนอย 3 ป ของการพํานักใน
เดนมารก ระหว างอายุ 16 ป และ 66 ป ส วนผูมีสั ญ ชาติ ตา งประเทศอยางนอ ย 10 ป พํ านั กใน
เดนมารก รวมไปถึงอยางนอย 5 ป กอนมีสิทธิไ ดรับบํานาญชราภาพเสริมพื้นฐานลดลงจากรายได
ทั้งหมดมากกวา 61,300 โครน สําหรับผูรับบํานาญที่มีสถานะภาพโสด (unmarried pensioner)
หรือ 123,000 โครนตอปตอ 1 คนสําหรับคูสมรสที่อยูกินฉันสามีภรรยา
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3.2.3 กองทุนบํานาญชราภาพเสริมสําหรับลูกจาง (labor market supplementary
pension fund)
บางครั้งเรียก บํานาญ ATP เปนบํานาญภาคบังคับสําหรับลูกจางเพื่อเสริมบํานาญ
ชราภาพภาครัฐ กองทุนนี้มีผูจายเงินสมทบเขากองทุน 2 ฝาย คือนายจาง และลูกจาง นายจางมี
หนาที่รวบรวมเงินสมทบสวนของลูกจางและสวนของนายจางแลวจัดสงเงินสมทบเขากองทุน ATP
กองทุนบํานาญชราภาพเสริมสําหรับลูกจางจัดเปนเสาหลักที่ 1 เปนการประกันกรณีชราภาพภาค
บังคับ ตามหลักการจัดบํานาญชราภาพของธนาคารโลก (แผนภูมิที่ 10) การใหความคุมครองลูกจาง
ในสถานประกอบการและผูประกอบอาชีพอิสระ มีรายละเอียดดังนี้

แผนภูมิที่ 11 ระบบบํานาญแหงชาติของเดนมารก
ที่มา: คัดมาจาก powerpoint การนําเสนอระบบบํานาญแหงชาติเดนมารก
ลูกจางในสถานประกอบการ บํานาญ ATP เปนระบบบํานาญชราภาพเสริมสําหรับ
ลูกจาง กฎหมายเดนมารกเริ่มใชครั้ง แรกในป 1964 ปจจุบันใชกฎหมายบํานาญป 2008 เรียกวา
“consolidated act on The Arbejdsmarkedets Tillaeges Pension 2008 no. 767 of 8 june
2008” ใน Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2010เรียกบํานาญนี้วา
ATP Pensionหรือบํานาญ ATP ตามหนวยงานบริหารคือ ATP ที่มาของเงินกองทุน ATP (Source
of Fund) คือ ลูกจางและนายจางสงเงินสมทบเขากองทุน ATP กฎหมายกําหนดใหลูกจาง ที่มีอายุ
ระหวาง 16–66 ป ประเภททํางานเต็มเวลา คํานวณเปน 37 ชั่วโมง และลูกจางที่มีระยะเวลาทํางาน
มากกวาสัปดาหละ 9 ชั่วโมงตองสง เงินสมทบ 1 ใน 3 ของรายได เขากองทุน ATP โดยกฎหมาย
กําหนดใหนายจางรวบรวมเงินสมทบของลูกจางและนําสงเงินสมทบทั้งสวนของลูกจางและสวนของ
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นายจางเขากองทุน ATP เกษียน 67 ปกองทุนบํานาญ ATP เปนระบบบํานาญแบบกําหนดเงินสมทบ
(definded contribution) ใชแบบแผนการเงินสะสมเต็มจํานวน (fully funded)
การสงเงินสมทบของลูกจาง 1ใน3 เขากองทุน ATP กฎหมายเดนมารกกําหนดให
ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 37 ชั่วโมงสง เงินสมทบ 1 ใน 3 ของรายไดกอนหักภาษี และกําหนดให
ลูกจางจายเงินสมทบเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได ขณะนี้มีลูกจางในระบบประกันสังคมอยูใน
การคุมครองมากกวารอยละ 85 ของลูกจางเต็มเวลาที่สงเงินสมทบเขากองทุนการสงเงินสมทบของ
นายจางสัดสวน 2 ใน 3 เขากองทุน ATP กฎหมายกําหนดใหนายจางสงเงินสมทบสัดสวน 2 ใน 3
ของรายไดของลูกจางกอนหักภาษี กฎหมายกําหนดใหนายจางสง เงินสมทบเปนรายไตรมาส โดย
กฎหมายกําหนดใหนายจางเก็บรวบรวมเงินสมทบของลูกจางเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ไดแลว
จายเปนภาษีเขากองทุนทุก 3 เดือน ในกรณีสงเงินสมทบลาชา นายจางตองจายเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย)
ของเงินสมทบในอัตรารอยละ 1.50 ใหเริ่มนับจากการสิ้นสุดของไตรมาสที่คางชําระเงินสมทบ
ผูประกอบอาชีพอิสระ เดนมารกใหความคุมครองเปนภาคสมัครใจ คุมครอง ผูประกอบ
อาชีพอิสระ (self–employed worker) และบุคคลที่ประกันตนไมนอยกวา 3 ป สามารถสมัครเขา
เปนสมาชิกของ ATP การรับบํานาญชราภาพผูรับบํานาญสามารถขอรับบํานาญในตางประเทศได
ผูประกอบอาชีพอิสระ ตองจายเงินสมทบเขากองทุน 3,240 โครน/ปขึ้นไป
3.2.4 การบริ ห ารงานของสถาบั น บริ ห ารกองทุ น บํ า นาญเสริ ม ลู ก จ า ง (The
Arbejdsmarkedets Tillaeges Pension)
สถาบัน บริหารกองทุนบํานาญเสริมลูกจาง เรียกยอวา ATP หรือ The Labor
Market Supplementary Pension Institution 14 จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายป 1964 เปนหนวยงาน
อิสระ (independent agency) ประเภทบรรษัทหรือบริษัท (corporate governance body) สังกัด
กระทรวงการจางงาน (Ministry of Employment) ปจจุบันบริหารงานภายใตกฎหมายเดนมารก
ป 2008 (act of The Arbejdsmarkedets Tillaeges Pension 2008) กฎหมายบัญญัติให การ
บริหารงานโดยคณะกรรมการทวิภาคี (bipartite board) คณะกรรมการอํานวยการ (board of
director) และ CEO (chief executive officer for non profit organization) คณะกรรมการ ทั้ง
2 คณะและ CEO มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป นอกจากนี้การบริหารงานมีคณะกรรมการอุทธรณ
1 คณะ
คณะกรรมการทวิภาคี ATP ตามกฎหมาย Arbejdsmarkedets Tillaegspension
2008 บัญญัติให คณะกรรมการทวิภาคีประกอบดวยผูแทนจากนายจางจํานวน 15 คน และผูแทน
จากผูไดรับคาจาง จํานวน 15 คน และ ประธานกรรมการ 1 คน รวมเปน 31 คน มีวาระการ ดํารง
ตําแหนง 3 ป ประกอบดวย
ผูแทนฝายนายจาง จะไดรับการแตงตั้งภายใตการแนะนําและรับรอง 15 คน จาก
กลุมบุคคลตอไปนี้อาทิ ผูแทนจํานวน 8 คน จากการแนะนําและรับรองของสมาพันธนายจาง ผูแทน
จํานวน 2 คน จากการแนะนําและรับรองของสมาพันธนายจางเดนมารกภาคเกษตร ผูแทนจํานวน
14

สํานักเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม, รายงานการศึกษาดูงานการใหบริการและพัฒนางานประกันสังคม
เดนมารก และนอรเวย (20–28 กันยายน 2554): 4–14.
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1 คน จากกระทรวงการคลัง ผูแทนจํานวน 2 คน จากรัฐบาลทองถิ่นเดนมารก ผูแทนจํานวน 1 คน
จากหน วยงานบริการภูมิภ าค ผูแ ทนจํา นวน 1 คน จากสมาคมนายจางภาคการเงิน การธนาคาร
ผูแทนฝายผูไดรับคาจาง จะไดรับการแตงตั้งภายใตการแนะนําและรับรอง 15 คน ดังนี้ ผูแทนจํานวน
10 คน จากการแนะนําและรับรองของสหพันธสหภาพแรงงานเดนมารก ผูแทนจํานวน 3 คน จากการ
แนะนําและรับรองจากลูกจาง และสมาคม/สมาพันธขาราชการ ผูแทนจํานวน 1 คน จากการแนะนํา
และรับรองสมาพันธผูจัดการหรือผูบริหารผูแทนจํานวน 1 คน จากการแนะนําและรับรองสมาพันธ
ผูประกอบอาชีพเดนมารก
ทั้งนี้คณะกรรมการทวิภาคีจะแตงตั้งประธานกรรมการซึ่งจะมิไดมีความเกี่ยวของ
กับองคการนายจางหรือผูไดรับคาจางแตอยางใด คณะกรรมการอํานวยการ (board of director) 12
คน เลื อ กจากกรรมการทวิ ภ าคี และแต ง ตั้ ง บุ ค คลจากภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น ส ว นประธาน
กรรมการบริหารมีวาระ 3 ป ไดแก ผูแทนจํานวน 3 คน จากการรับรองของสมาพันธนายจาง ผูแทน
จํานวน 1 คน จากการรับรองของสมาพันธนายจางเดนมารกภาคเกษตร ผูแทนจํานวน 1 คน จาก
กระทรวงการคลัง ผูแทนจํานวน 1 คน จากรัฐบาลทองถิ่น
ลูกจางในคณะกรรมการทวิภาคีที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นจาง ผูแทนจํานวน
1 คน จากสมาคม/สมพันธขาราชการและสมาพันธผูจัดการ/ผูบริหาร ผูแทนจํานวน 3 คน จากการ
แนะนําและรับรองสมาพันธสหภาพแรงงานเดนมารก
3.2.5 บทบาทของนักคณิตศาสตรประกันภัย
ตามกฎหมายเดนมารก ป 2008 กําหนดใหคณะกรรมการอํานวยการจะจัดจาง นัก
คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย เข า ดํ า เนิ น การรั บ ผิ ด ชอบตามความจํ า เป น มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
การศึกษาวิเคราะหขอมูลและคํานวณผลการดําเนินงานของ ATP โดยกฎหมายกําหนดใหรายงานผล
การประเมินสถานะกองทุน ATP ตอ สํานักงานเดนนิส FSA (The Danish FSA) เปนรายป การ
ทํางานของนักคณิตศาสตรประกันภัยมีอิสระ ผูที่ปฏิบัติงานดานคณิตศาสตรประกันภัยจะตอง ไมเปน
กรรมการ
3.2.5.1 การลงทุนในสินทรัพย
1) กฎหมายกําหนดใหลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ ที่มีการรับรอง
จากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทองถิ่นในโซน A
2) ลงทุนในพันธบัตรในตลาดหลักทรัพยในประเทศกลุมอียูหรือกลุ ม
ประเทศที่มีการตกลงไว
3) ลงทุนในที่ดิน ทรัพยสิน และอสังหาริมทรัพยอื่นๆ
3.2.5.2 การชวยเหลือของ ATP ตอนายจาง
กฎหมายเดนมารกบัญญัติใหนายจางที่สงเงินสมทบให ATP ใหกูเงินได
สูงสุด รอยละ 50 ของเงินสมทบ ที่จาย และไมต่ํากวา 500.00 โครน
3.2.5.3 หนวยงานจายบํานาญ
รัฐบาลทองถิ่น ของเทศบาล 98 แหง ดํา เนินการจายบํานาญของ ATP
โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูรับบํานาญ รัฐบาลทองถิ่นของเทศบาล มีความเปนอิสระในการ
ดําเนินโครงการคุมครองทางสังคม การบริหารงานของเดนมารก แบงเขตการปกครองเปน 5 เขต โดย
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เริ่มใชตั้งแตป 2550 แตละเขตมีผูอํานวยการบริหารรัฐ (director of state administration) และ
ประธานกรรมการบริหารภูมิภาค (chairman of the regional council) ผูบริหารทองถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งรัฐบาลทองถิ่น เปนผูใหบริการทางสังคม
3.2.5.4 การปฏิรูประบบบํานาญเสริมสําหรับลูกจาง (reform of pension age)
1) ATP ขยายอายุจาก 65 ป เปน 67 ป ตามกฎหมายอายุเกษียณ
66 ป เพิ่มเปน มากกวา 67 ป ในระหวางป 2024 จนถึง ป 2025 สําหรับผูที่เกิดหลัง ป 1962 อายุ
เกษียณเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนตามอายุเฉลี่ย การคาดหมายซึ่งอายุหลัง เกษียณจะอยูที่ 64.5 ปจํานวน
บํานาญที่ไ ดรับบํานาญพื้นฐาน 5,552 โครนหรือ 31,000 บาท บํานาญเสริม ของลูกจ าง 5,766–
2,787 โครน หรือ 32,248–15,587 บาท
2) การเกษียณกอนครบกําหนดปรับจากอายุ 60 ป เปน 62 ป เปนการ
ปรับแบบขยับอายุทีละนอย
3) ลดระยะเวลาสมัครใจเกษียณกอนกําหนดลดลงจาก 5 ป เปน 3 ป
4) เพิ่มประสิทธิผลการลงทุนทั้งเดนมารกและกลุมสหภาพยุโรป
ในป 2011 กองทุนบํานาญ ATP ไดรับผลตอบแทนการลงทุนรอยละ 42
หรือ 15.7 พันลานโครน ในไตรมาสแรกของป 2011 จากสินทรัพยทั้งหมด 554 พันลานโครน ซึ่งถือ
วาเปนการประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ยุโรปประสบวิกฤตทางการเงิน แต ATP สามารถ
บริหารสินทรัพยไดกําไรอยางนาพอใจ
3.3 ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพเบลเยียม
ภูมิหลังของระบบประกันสังคมเบลเยียม ระบบประกันสังคมไดพัฒนาการมาเปนเวลานาน
กวาศตวรรษ (150 ป) 15 โดยเริ่มขึ้นในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของระบบ
ทุนนิยมที่ทําใหปญหาความยากจนกลายเปนปญหาทางสังคมเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมผลักดันให
คนเขาไปทํางานในโรงงาน ไดมีประกาศใชระบบประกันสังคมภาคบังคับเกิดขึ้นครั้งแรกในป 2446
ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งสองมีการจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for
Social Security) 16
3.3.1 หลักการสําคัญของระบบการประกันสังคมเบลเยียม
ระบบการประกัน สัง คมเบลเยียมมีพื้นฐานของหลัก การความเปนหนึ่ง เดี ยวกั น
(solidarity) โดยมีระบบความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลตางๆ อาทิ ผูทํางานและผูวางงาน วัยหนุม
สาวและคนชรา ผู มี สุ ข ภาพดี แ ละผู เ จ็ บ ป ว ย ผู มีร ายได แ ละผู ไ ม มี ร ายได ครอบครั ว ที่ มี บุ ต รและ
ครอบครัวไมมีบุตร
14

15

Office Social Security Website, Social Security Programs Throughout the World: Europe [Online],
2014, Available from: http://ssa.gov.
16
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส, ขอมูลจากเว็บไซต [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://www2.thaieurope.net.
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3.3.2 โครงสรางระบบประกันสังคม
3.3.2.1 การประกันสังคมของประเทศเบลเยียมแบงเปน 2 ระบบ คือ ระบบการ
ประกันสังคมแบบปกติ (classic system) และระบบความชวยเหลือทางดานประกันสังคม (social
assistance) ระบบการประกันสังคมแบบปกติ มีขอบเขตครอบคลุม 7 ดาน คือ บํานาญผูสูงอายุ การ
วา งงาน การประกั นอุ บัติ เ หตุ ระหว า งการทํ างาน การประกั นการเจ็ บ ปว ยที่ เ กิด จากการทํ างาน
สวัสดิการ ความชวยเหลือทางครอบครัว การประกันการเจ็บปวยและทุพพลภาพและบํานาญสําหรับ
หยุ ดพั ก ผอ นประจํ า ป สํา หรับ ผู ที่ป ระกอบธุร กิ จส ว นตั วจะมีร ะบบการประกั น สัง คมในกรณีก าร
ลมละลายระบบประกันสังคมแบบปกติไดแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1) กลุมผูมีรายไดประจํา
เป น กลุ ม ที่ ใ หญ ที่ สุ ด โดยมี สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมแห ง ชาติ เ ป น
ศูนยกลาง (National Office for Social Security–RSZ–ONSS) โดยมีหนาที่เรียกเก็บเงินสมทบจาก
ทั้ง นายจางและลูกจ าง และการเบิกจ ายสวัสดิการจากระบบประกันสัง คมจะดําเนินการโดยกลุ ม
หนวยงานรับผิดชอบ อาทิ National office for family allowances (RKW–O , Fund for
accidents at work (FAO–FAT) , National office for annual vacation (RJV–ONVA) เปนตน
อัตราเงินสมทบ
นายจางจายเงินสมทบรอยละ 8.86 สวนลูกจางจายเงินสมทบรอย
ละ 7.50 รวมสองฝายเปนรอยละ 16.36 รัฐบาลจายเงินสมทบเปนรายป
2) กลุมผูประกอบการสวนตัว
กลุมผูประกอบการสวนตัวจะเขาระบบการประกันสังคมใน 5 กรณี
คือ การ รักษาพยาบาล การขาดสมรรถภาพในการทํางานหรือทุพพลภาพ คลอดบุตร สวัสดิการ
ครอบครั ว กรณีช ราภาพ และการลมละลาย โดยกลุมบุ คคลดัง กลาวจะต องจ ายเงินสมทบใหแ ก
สํานักงานการประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social Security–RSZ–ONSS) อัตราเงิน
สมทบจะขึ้นอยูกับรายได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 นายจางและลูกจางจายเงินสมทบประกันสังคมเบลเยียม
Sector
1. Sickness and invalidity
- medical care
- invalidity benefits
2. Unemployment
3. Pensions
4. Family benefits
5. Accidents at work
6. Professional disease
Total(“global contribution”)

Employee
Employer’s
Contribution(%) Contribution(%)
3.55
1.15
0.87
7.50
0.00
0.00
0.00
13.07

3.80
2.35
1.46
8.86
7.00
0.30
1.10
24.87

Total(%)
7.35
3.50
2.33
16.36
7.00
0.30
1.10
37.94
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3) กลุมขาราชการ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) กลุมขาราชการที่อยูในองคกรทองถิ่น ซึ่งจะขึ้นอยูกับสํานักงาน
ประกันสังคมทองถิ่น โดยกลุมขาราชการดังกลาวจะจายเงินสมทบประกันดานการเจ็บปวยและพิการ
สําหรับอัตราเงินสมทบมีอัตราสวน ขาราชการทองถิ่นจะตองจายรอยละ 3.55 หนวยงานทองถิ่นจาย
รอยละ 3.80
(2) ฝายบริหารหนวยงานตนสัง กัดจะเปนผูรับผิดชอบการจัดเก็บ
เงินสมทบและการเบิกจายสวัสดิการโดยจะเก็บเงินสมทบในอัตราสวนขาราชการจะตองจายรอยละ
7.5 ของรายไดสวนหนวยตนสังกัดจะจายเงินสมทบรอยละ 3.85
3.3.2.2 การประกันรายไดผูสูงอายุ (income guarantee for the elderly)
เริ่มมีผลใชแกบุคคลทั้งหญิงและชายที่มีอายุตั้งแต 63 ปขึ้นไป อยางไรก็
ตาม ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2549 (ค.ศ. 2006) ขยายใหแกผูมีอายุตั้งแต 64 ปขึ้นไป และในเดือน
มกราคม ป 2552 (ค.ศ. 2009) เริ่มใหผูที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป
สรุประบบประกันสังคมเบลเยี่ยมกฎหมายฉบับแรก กฎหมายชราภาพ ป
พ.ศ. 2443 กฎหมายทุพพลภาพ ป 2487 กฎหมายฉบับปจจุบัน บํานาญชราภาพและบํานาญทายาท
ผูเสียชีวิต ป 2510 และประกันรายได ป2544 ชนิดของเปนโครงการกองทุนประกันสังคม ใหความ
คุมครองผูมีงานทํา ผูประกอบอาชีพอิสระและขาราชการ
อัตราเงินสมทบ ผูประกันตนจายรอยละ 7.5 ของรายไดนายจางจายรอย
ละ 8.86 ของรายได รัฐบาล สนับสนุนเปนรายป
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ อายุ 65 ป และเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา
45 ป เกษียณกอนกําหนดอายุ 61 ป และสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 39 ป (มีกําหนดปรับเพิ่ม
เปน 62 ป และสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 40 ป ภายในป 2559)
สิ ท ธิ รั บ เงิ น บํ า นาญก อ นกํ า หนด และประกั น บํ า นาญขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ
ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไปที่มีรายไดไมเกิน 1,000 ยูโร กรณีอยูคนเดียว และไมเกิน 625 ยูโร กรณีอยูกับ
ครอบครัว สําหรับ ผูสูญเสียรายไดในการทํางานไมนอยกวา 66.7% ของรายไดที่เคยไดรับไมนอยกวา
12 เดือน เคยเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 2 ไตรมาสกอนไตรมาสที่เริ่มทุพพลภาพ และปกติ
เคยทํางานไมนอยกวา 38 ชั่วโมงตอสัปดาห ประโยชนทดแทนบํานาญชราภาพ ไดรับรอยละ 60 ของ
รายไดเฉลี่ย มีการกําหนดอัตราบํานาญขั้นต่ํา 13,480.03 ยูโร สําหรับคนโสด 16,844.72 ยูโร สําหรับ
ผูที่มีคูสมรส บํานาญบางสวนลดลงตามจํานวนปที่สงเงินสมทบไมครบตามกําหนด และปรับประโยชน
ทดแทนตามดัชนีราคาสินคา
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3.4 ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด (Sociale Verzerkeringsbank–SVB)
ระบบความมั่น คงทางสัง คมของเนเธอรแลนด ครอบคลุมผูที่พํานั กอาศัยและทํางานใน
ประเทศทุกคน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กระทรวงกิจการและความมั่นคงทางสังคม 17 (Ministry
of Social Affairs and Employment) กํากับดูแลสํานักงานประกันสังคมเปนรูปแบบธนาคาร
ประกันสังคม (Social Insurance Bank (SVB) กํากับดูแลเกี่ยวกับ บํานาญชราภาพ (AOW) บํานาญ
สําหรับผูอยูในอุปการะ (ANW) และประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร (AKW) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด
พระราชบัญญัติ
บํานาญชราภาพ (AOW)
บํานาญสําหรับผูอยูในอุปการะ
(Anw)
ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะห
บุตร (AKW)
ความชวยเหลือทางสังคม
พรบ. การสงกลับประเทศ
(Remigration Act)

จํานวนผูรับประโยชนทดแทน (คน)
เนเธอรแลนด
ตางประเทศ
ในประเทศไทย
(ขอมูลเดือนม.ค. 57) (ขอมูลเดือนม.ค. 57)
(ขอมูลเดือนส.ค. 57)
3,212,080
321,727
1,260 คน / €1,114,608
52,283

4,573

18 คน / €11,263

3,409,632
40,462

45,836
–

330 คน / €45,581
–

–

12,952

–

ที่มา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558
3.4.1 สํานักงานประกันสังคมเนเธอรแลนด (Social Insurance Bank–SVB)
สํานักงานใหญของ SVB ตั้งอยูที่เมืองอัมสเทลวีน (Amstelveen) หรืออัมเตอรดัม
ประกอบด ว ยสํ า นั ก งานภู มิ ภ าค 9 แห ง และมี ลู ก จ า งจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 3,000 คน ป จ จุ บั น SVB
ดําเนินงานภายใตโครงการการประกันแหงชาติ (National Insurance Scheme)
3.4.1.1 ภาษี เงินสมทบ และการจายประโยชนทดแทน
สํานักงานสรรพากร (Tax authorities) เปนผูรับผิดชอบเก็บเงินสมทบ
จากภาษีและเงิน สมทบ ในสวนของลูกจาง นายจางจะเปนผูหักภาษีและเงินสมทบของลูกจางจาก
เงินเดือน ตามกฎหมาย และจายใหสํานักงานสรรพากร สวนผูประกอบอาชีพอิสระ จะมีการประเมิน
ภาษีใน ชวงปลายปง บประมาณ ซึ่ง ภาษีและเงินสมทบจะถูกสง ไปยังกระทรวงการคลัง (treasury)
จากนั้น SVB จะไดรับเงินรายเดือน หรือรายไตรมาส สําหรับจายบํานาญ และประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร
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กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, รายงานการศึกษาดูงานราชอาณาจักรเนเธอรแลนด, 2558.
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ตารางที่ 6 การจัดเก็บเงินสมทบ

ที่มา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558
3.4.1.2 วิธีการคํานวณบํานาญและจายบํานาญ อายุการประกัน ตั้งแต 15–65
ป (ระยะเวลาการประกัน เทากับ 50 ป) จะไดรับบํานาญเต็มจํานวน ระยะเวลาการประกัน 1 ป
เทากับ รอยละ2 ดังนั้น หากมีระยะเวลา การประกัน 50 ป คูณ รอยละ 2 เทากับรอยละ 100
บํานาญคิดเปนอัตราเดียว (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการสงเงินสมทบเทานั้น)
โดยไมมีความเกี่ยวของกับการจายเงินสมทบหรือจํานวนบํานาญ และกรณีเมื่อผูประกันตนมีรายได
เท า นั้ น จึ ง จะต อ งจ า ยเงิ น สมทบ ทั้ ง นี้ จํ า นวนบํ า นาญจะขึ้ น อยู กั บ ค า จ า งขั้ น ต่ํ า ตามกฎหมาย
เนเธอรแลนดจัดระบบประกันสังคมและการจายบํานาญเปนการจายตามสถานะการอยูอาศัยดังนี้
ตารางที่ 7 รายการจายบํานาญตามสถานการณอยูอาศัย
สถานะ
รอยละของบํานาญ
จํานวน (ยูโร)
โสด/ไมไดแตงงาน
70
1,087
บิดาหรือมารดาหมาย
90
1,369
อาศัยอยูรวมกัน
50
751
อาศัยอยูรวมกัน
100
1,477
ที่มา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558
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ตารางที่ 8 ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ (บํานาญชราภาพ) แบงเปน 3 เสา (pillars)
โครงการ
pillar 1 โครงการบํานาญของรัฐบาล
(public pension scheme, (AOW)
pillar 2 โครงการบํานาญอาชีพ
(professionals pension Scheme)
pillar 3 การออมเงินภาคเอกชน
(private savings investments)

ผูรับผิดชอบ
รัฐบาล

วิธีการ
หนวยงานปฏิบัติ
Pay as you go
SVB

นายจาง/ลูกจาง จายจากเงินกองทุน บริษัทประกันเงิน
บํานาญชราภาพ
สวนบุคคล
เครดิตภาษี
สวนบุคคล
(หัก ณ ที่จาย)

3.4.1.3 การบริหารความเสี่ยงในการจายประโยชนทดแทน
ในแตละป SVB จะทําการสุมตรวจสอบลูกคาวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนด โดยเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ เชน การสํารวจและตรวจสอบรายได การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดกับสรรพากรการมอบหมายเจาหนาที่ตรวจสอบการฉอโกง เชน ตรวจสอบการ
อยูอาศัยกับหนวยงานที่ดูแลทะเบียนบาน เปนตนหากพบวามีการกระทําผิด ลูกคาจะถูกปรับซึ่ง มี
อั ต ราสู ง รวมทั้ ง มี บ ทลงโทษทางกฎหมายต อ ไป SVB มี ห น ว ยงานตรวจสอบ (International
Verification Unit: IVU) ซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามความตกลงดานการ
ประกันสังคมระหวางเนเธอรแลนดและประเทศคูสัญญา
3.4.1.4 อายุเกษียณตามพระราชบัญญัติเงินบํานาญแหงชาติ
ตารางที่ 9 อายุเกษียณตามพระราชบัญญัติเงินบํานาญแหงชาติ
วัน เดือน ปเกิด
ปที่เริ่มตนจายเงินบํานาญ อายุรับเงินบํานาญ
กอน 1 มกราคม 2491 (1948)
2555 (2012)
65
1 มกราคม 2491–30 พฤศจิกายน 2491
2556 (2013)
65 + 1 เดือน
1 ธันวาคม 2491–31 ตุลาคม 2492
2557 (2014)
65 + 2 เดือน
1 พฤศจิกายน 2492–30 กันยายน 2493
2557 (2015)
65 + 3 เดือน
1 ตุลาคม 2493–30 มิถุนายน 2494
2559 (2016)
65 + 6 เดือน
1 กรกฎาคม 2494–30 มีนาคม 2495
2560 (2017)
65+ 9 เดือน
1 เมษายน 2495–31 ธันวาคม 2495
2561 (2018)
66
1 มกราคม 2496–31 สิงหาคม 2496
2562 (2019)
66 + 4 เดือน
1 กันยายน 2496–30 เมษายน 2497
2563 (2020)
66 + 8 เดือน
1 พฤษภาคม 2497–31 ธันวาคม 2497
2564 (2021)
67
ที่มา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558
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อายุ เ กษี ย ณตามพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น บํ า นาญแห ง ชาติ ตั้ ง แต ผู ที่ เ กิ ด 1
มกราคม 2591 ที่เริ่มตนจายบํานาญ 2555 หลังจากนั้น 1 มกราคม 2593–30 พฤศจิกายน 2593
อายุรับบํานาญ 65 บวก 1 เดือน เปนตน (แผนภูมิที่ 11)

แผนภูมิที่ 12 เนเธอรแลนดขยายอายุ
3.4.2 สรุประบบประกันสังคมเนเธอรแลนด
ชนิดของโครงการเปนกองทุนประกันสัง คมใหความคุมครองประชากรทุกคนที่
พํานักและทํางานอยูในประเทศอัตราเงินสมทบผูประกันตนกรณีชราภาพจายบํานาญรอยละ 17.9
ของรายได รายไดสูงสุดที่ใชคํานวณเงินสมทบสูงสุดไมเกิน 33,363 ยูโร รัฐบาลสนับสนุนบางสวน
ผูประกอบอาชีพอิสระ กรณีชราภาพจายรอยละ 17.9 ของรายได กรณีเสียชีวิต
จาย 0.6 ของรายได รายไดสูงสุดที่ใชคํานวณเงินสมทบสูงสุดไมเกิน 33,363 ยูโร
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ บํานาญชราภาพอายุ 65 ป 2 เดือน (มีกําหนดเพิ่มเปน 67 ป
ภายในป 2566) และพํานักอยูในเนเธอรแลนดหรือทํางานอยูในเนเธอรแลนด ตั้งแตอายุ 15 ป (มี
กําหนดเพิ่มเปน 17 ปภายในป 2566) และไมจําเปนตองเกษียณอายุจากงาน ผูที่อยูรวมกันฉันสามี
ภรรยาอายุเกิน 65 ปทั้งคูจะไดรับบํานาญแบบคูสมรส หากคนหนึ่งอายุไมถึง 65 ป แตมีรายไดไมถึง
เกณฑที่กําหนดจะไดรับเงินชวยเหลือ
ประโยชนทดแทนบํานาญชราภาพ คนโสดจะไดรับบํานาญ 1,099.37 ยูโร ตอเดือน
คูสมรสที่มีสิทธิรับบํานาญทั้งคูจะไดรับคนละ 759.53 ยูโรตอเดือน แมหรือพอเลี้ยงเดี่ยว ที่ตองดูแล
บุตรอายุไมเกิน 18 ป จะไดรับบํานาญเพิ่มเปน 1,387.32 ยูโรตอเดือน หากสงเงินสมทบมาไมถึง 40
ป บํานาญจะลดลง ปรับประโยชนทดแทนปละ 2 ครั้ง ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนไปของคาจางขั้นต่ําตาม
กฎหมาย
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3.5 ผลการศึกษา
การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพ (qualitative research) คนควาจากเอกสารโดยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (secondary
data) จากขอมูลระบบประกันสังคมกรณีชราภาพในประเทศเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด กับ
ไทย โดยเปรียบเทียบ วิเคราะหขอมูลของตางประเทศกับไทย ในประเด็นดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูลกองทุนประกันสังคมไทย
2) การวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมระบบประกันสังคมกรณีชราภาพตางประเทศกับไทย
(1) ชนิดของโครงการและความคุมครอง ที่มาของเงินกองทุน การบริหารโครงการ
(2) เงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิ วิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ระยะเวลาการนําสง เงิน
สมทบกอนเกษียณ อัตราเงินสมทบ
(3) ระบบการเงินและแบบแผนบํานาญชราภาพ
(4) สิทธิประโยชน ประกอบด วยการกําหนดอายุข องการเกษีย ณ เงื่ อนไข ในการ
กอใหเกิดสิทธิรับบํานาญ
3.5.1 บทวิเคราะหกองทุนประกันสังคมไทย
3.5.1.1 สถานะการณกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กองทุนมีเงินสะสม 1,170 ลานลานบาทคิดเปนรอยละ 9.83 ของ GDP
เงินกองทุนประกันสังคมสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนประกันสังคมมีเงินกองทุน
สะสม 1.327 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 10.94 ของ GDP ตามแผนภูมิ 7 GDP เพิ่มขึ้น 1.11
สํานักงานประกันสังคมไดจัดแบงสัดสวนเงินกองทุนประกันสังคมสะสม เปน 4 สวน คือ
1) เงิ น กองทุ น สะสม 4 กรณี เพื่ อ จ า ยประโยชน ท ดแทนสํ า หรั บ
ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย มีจํานวน 54,444
ลานบาท
2) เงิ น กองทุ น สะสม 2 กรณี เพื่ อ จ า ยประโยชน ท ดแทนสํ า หรั บ
ผูประกัน ตนมาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ จํานวน 1,142,323 ลาน
บาท
3) เงินกองทุนสะสม 1 กรณี เพื่อจายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
ผูประกันตนมาตรา33 เทานั้น มีจํานวน 102,083 ลานบาท
4) เงินกองทุนสะสมเพื่อจายประโยชนทดแทนผูประกันตนมาตรา 40
จํานวน 4,028 ลานบาท การนําเงินออมลงทุนใหเกิดดอกผลขอมูลสัดสวนการลงทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 สปส. ลงทุนทั้งสิ้น 1,251,859 ลานบาท ในหลักทรัพยที่มั่นคงสูง รอยละ 79 แบงเปน
ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 66.76 หรือ 835,758 ลาน
บาท พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังค้ําประกัน) รอยละ 7.73 หรือ 96,792 ลานบาท และ
หุนกูเอกชนรอยละ 4.17 หรือ 52,260 ลานบาท นอกจากนี้ สปส. ยังลงทุนในหลักทรัพยเสี่ยงรอยละ
21 แบงเปน ตราสารหนี้อื่นๆ รอยละ 4.95 หรือ 61,954 ลานบาท หนวยลงทุน (กองทุนอสังหาฯ–
และกองทุนตางประเทศ) รอยละ 4.17 หรือ 52,190 ลานบาท และเงินฝากธนาคาร (ไมค้ําประกัน)
รอยละ 3.15 หรือ 39,392 ลานบาท ดูในแผนภูมิที่ 8
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3.5.1.2 รายได–คาใชจายกองทุนประกันสังคม
รายไดของกองทุนประกันสังคมในป 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 222,737.78
ลานบาท รายได สวนใหญร อยละ77.97 เปน รายไดจากเงิน สมทบ รอ ยละ 16.71 เปน รายไดจาก
ดอกเบี้ ย และร อ ยละ 5.32 เป น รายได อื่ น ๆ ในขณะที่ ก องทุ น ประกั น สั ง คมมี ค า ใช จ า ยทั้ ง สิ้ น
66,843.83 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายประโยชนทดแทน รอยละ 91.92 คาใชจายเพื่อการ
บริหารสํานักงาน รอยละ 7.61 และคาใชจายอื่นๆ รอยละ 0.47 ทั้งนี้ กองทุนมีรายไดสูงกวาคาใชจาย
เปนเงิน 155,893.95 ลานบาท หากหักสํารองประมาณการหนี้สินประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
ออกกองทุ น ประกั น สั ง คมมี ร ายได สู ง กว า ค า ใช จ า ยสุ ท ธิ เ ป น เงิ น 42,840.71 ล า นบาท ซึ่ ง อั ต รา
คาใชจายตอรายไดของป 2557 คิดเปนรอยละ 30.01 สูงกวาป 2556 ที่มีอัตราคาใชจาย ตอรายได
คิดเปนรอยละ 34.32
จากการประเมิ น สถานะกองทุน ประกั นสั ง คมเบื้ องตน โดยโมเดลทาง
คณิตศาสตรประกันภัยขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) หรือที่เรียกวา “ILO–PEN” พบวา
กองทุนประกันสัง คมกรณีชราภาพมีแนวโนมที่จะขาดเสถียรภาพในป พ.ศ. 2587 กองทุน จะมีอายุ
ประมาณ 30 ป หลัง จากมี การจ ายเงิ นบํ านาญ สอดคลอ งกั บการวิเ คราะหท างดา นคณิต ศาสตร
ประกั น ภั ยเพื่ อ ประเมิ น สถานะกองทุ น ชราภาพตามสมมุติ ฐ านทางคณิ ต ศาสตร ป ระกัน ภั ย ได ใ ช
โปรแกรมการคํานวณซึ่งดําเนินการรวมกับสํานักงานประกันสังคมกับ Mr.Jonh C. Wilkin 18 คํานวณ
เงินกองทุนชราภาพเปนระยะเวลา 75 ป ตั้งแตป 2541 ซึ่งเปนปแรกของการดําเนินโครงการประกัน
ชราภาพจนถึงป 2615 ภายใต แบบแผนกําหนดประโยชนทดแทน (defined benefit plan) โดย
เลือกใชอัตราเงิน สมทบรวมรอยละ 6 ของคาจ าง อัตราบํา นาญรอยละ 20 ของคาจ างเฉลี่ย 5 ป
สุดทายและเพิ่มอีกรอยละ 1 ตอปตามจํานวนที่จายเงินสมทบเกิน 15 ปและมีคาใชจายในการบริหาร
กองทุนชราภาพรอยละ 7 ของเงินสมทบตามเงื่อนไขในการเกิดสิทธิรับบํานาญชราภาพจายเงินสมทบ
ไมต่ํากวา 15 ปและวิเคราะหเปรียบเทียบที่อายุผูรับชราภาพที่ 55 ปและ 60 ป สําหรับผูที่ไมเปนไป
ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิบํานาญใหไดรับบําเหน็จชราภาพในรูปเงินกอน (lump sum) พรอมดอกผล
จากการลงทุน ในการประเมินสถานะเงินกองทุนชราภาพเพื่อกําหนดอัตราเงินสมทบที่สอดคลอง กับ
อัตราประโยชนท ดแทนที่ กําหนดไว ตามหลัก การคณิต ศาสตร ประกันภั ยจะรัก ษาอั ตราสวนของ
กองทุน (fund ratio) ที่รอยละ 500 หรือสํารองเงินไว 5 เทาของคาใชจายในปถัดไป
3.5.1.3 ผลการศึกษาสถานการณกองทุนในปจจุบัน
ในป 2541 ซึ่ ง เป นป แรกที่ดํา เนิ นการประกั นสัง คมกรณี ชราภาพจะมี
รายรับจากเงิน สมทบและดอกผลจาการลงทุ นรวมเปนเงิน 27,158 ลานบาทมีการจายประโยชน
ทดแทนในรูปแบบเงินกอนและคาใชจายในการบริหารเปนเงิน 3,684 ลานบาท fund ratio อยูที่รอย
ละ 553 และรายรับกองทุนสูง ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อดําเนินการไปถึงป 2578 รายจายเริ่มสูง กวารายรับแต
กองทุนยังคงมีเงินสะสมอยู สามารถจายบํานาญไดถึงป 2580 fund ratio อยูที่ 500 และจายบํานาญ
ตอไปไดจนถึงป 2587 กองทุน จึงประสบกับภาวะขาดดุลตามตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 14 ฉะนั้น
18

นักคณิตศาสตรประกันภัยธนาคารโลก, เอกสารแสดงขอคิดเห็นในฐานะที่ปรึกษาดานคณิตศาสตรประกันภัยของ
ธนาคารโลก, กรุงเทพมหานคร, 2539.
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การกําหนดใหอายุเกษียณกรณีชราภาพ 55 ปใหเปนไปตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยอัตรา
เงินสมทบที่สอดคลองกับอัตราบํานาญที่กําหนดไวควรเปนรอยละ 10.02 จึงจะสามารถรักษาสถานะ
ของกองทุนไวไ ดตลอดชวงเวลาที่วิเคราะห (75 ป) ซึ่ง หากกําหนดเพิ่มขึ้นกอนป 2581 เพื่อรักษา
fund ratio ที่ระดับรอยละ500 19 ในป 2556 กองวิจัยและพัฒนาประมาณการกองทุน(ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 การประมาณการกองทุนประกันสังคม ตั้งแต 2014–2046
ป ค.ศ.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
19

Billion Baht
1,002,104.80
1,120,096.11
1,248,116.47
1,386,742.89
1,537,293.02
1,700,129.95
1,875,650.75
2,063,790.13
2,264,237.35
2,475,930.20
2,697,831.35
2,927,213.89
3,160,851.50
3,395,936.04
3,629,319.42
3,854,408.06
4,065,556.21
4,254,767.02
4,412,399.35
4,529,787.54
4,593,460.47
4,589,553.86
4,504,684.31
4,324,868.72
3,622,417.23
3,063,259.11

จอหน ซี. วิลกิน, เรื่องเดียวกัน.

reserve
1,002
1,120
1,248
1,387
1,537
1,700
1,876
2,064
2,264
2,476
2,698
2,927
3,161
3,396
3,629
3,854
4,066
4,255
4,412
4,530
4,593
4,590
4,505
4,325
3,622
3,063

Million USD
33,403
37,337
41,604
46,225
51,243
56,671
62,522
68,793
75,475
82,531
89,928
97,574
105,362
113,198
120,977
128,480
135,519
141,826
147,080
150,993
153,115
152,985
150,156
144,162
120,747
102,109
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ป ค.ศ.
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

Billion Baht
2,338,979.43
1,426,644.48
301,278.16
–1,065,188.75
–2,702,589.38
–4,642,397.29
–6,918,405.15
–9,566,493.02
–12,625,499.24
–16,136,833.06
–20,145,525.01
–24,700,893.54
–29,856,447.28
–35,669,144.80
–42,200,477.94
–49,516,646.93
–57,688,404.26
–66,791,086.83
–76,907,400.10
–88,124,165.69
–100,533,689.61

reserve
2,339
1,427
301
–1,065
–2,703
–4,642
–6,918
–9,566
–12,625
–16,137
–20,146
–24,701
–29,856
–35,669
–42,200
–49,517
–57,688
–66,791
–76,907
–88,124
–100,534

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม ,2556

Million USD
77,966
47,555
10,043
–35,506
–90,086
–154,747
–230,614
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แผนภูมิที่ 13 ประมาณการกองทุนประกันสังคม ตั้งแต 2014–2046 (หนวยนับ: Billion Baht)

แผนภูมิที่ 14 ประมาณการกองทุนประกันสังคม ตั้งแต 2014–2046 (หนวยนับ: Million USD)
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55 ป

3.5.1.4 ผลการศึกษาพบความเสี่ยงกรณีชราภาพ
เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1) ความเสี่ยงของการกําหนดอายุเกษียณต่ํา กําหนดอายุเกษียณอยูที่

2) อัตราเงิน สมทบต่ํ า (รอ ยละ7ของคาจ าง) และระยะเวลาจ ายเงิ น
สมทบสั้ น จึ ง เป น ภาระของกองทุ น ชราภาพในอนาคตเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทาง
ประชากรทําใหกองทุน ประกัน สัง คม กรณีชราภาพมีรายจายสูง ขณะที่รายรับลดลงเพราะจํานวน
แรงงานนอยลง ตามอัตราเด็กเกิดนอย การเพิ่มขึ้นจํานวนผูรับบํานาญเปนการเพิ่มตนทุนบํานาญสวน
ใหญ และ บํานาญคอนขางต่ํา (รอยละ 20+1.5)
3) อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพ และยังไมมีการปรับบํานาญ
ตามคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เพราะ
อัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทน
จากการศึ ก ษาประสบการณ ก องทุ น ชราภาพในต า งประเทศ ผู เ ขี ย น
ประเมินสถานะทางการเงินกรณีชราภาพใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคม
โดยการไมใหเปนภาระหนักเกินไปสําหรับลูกจาง นายจาง และรัฐบาลเปนเปาหมายหลัก เพราะการ
เก็บเงินสมทบในอัตราสูงอาจเปนภาระหนักและไมยอมรับทั้งลูกจาง นายจาง และการเพิ่มขึ้นของเงิน
สมทบสวนของรัฐบาลเปนการเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินสมทบของลูกจาง ยิ่ง ไปกวานั้นอาจมีผลทําให
ตนทุนของแรงงานสูงขึ้นมากจนเกิดผลเสียในดานการแขงขันกับตางประเทศ แนวทางเพิ่มเสถียรภาพ
ใหกองทุนจึงมีทั้งมาตรการเดี่ยว และ มาตรการผสม ทางเลือกคือเพิ่มเงินสมทบในอัตราต่ําขยับขึ้นที
ละนอย เนื่องจากระบบการเงินสมทบของโครงการเปนอัตราเงินสมทบแบบชวง (scaled premium)
อัตราเงิน สมทบเพิ่มขึ้น เปน ขั้น บัน ได อัตราเงินสมทบจะคํานวณใหเพียงพอสําหรับจายประโยชน
ทดแทนไดในชวงเวลาหนึ่ง ในโครงการที่เติบโตเต็มที่ผลของการใชวิธีการที่จะทําใหอัตราเงินสมทบ
เพิ่มขึ้นในแตละชวงเวลาและเงินสะสมกองทุนตองไมลดลง
ตามแนวคิดของการกําหนดอัตราเงินสมทบมีหลักการวา จะตองไมให
เปน การกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงิน หรือการครองชีพของผูออกเงินสมทบจนกลายเปน
ภาระยุง ยากหรือกอใหเกิดความเดือดรอนแตอยางใด ดัง นั้นการกําหนดเงินสมทบที่จะจายจึงตอง
พยายามใหมีอัตราต่ําสุดเทาที่สามารถจะกระทําไดอยางไรก็ตามในการกําหนดอัตราเงินสมทบยังตอง
คํานึงถึง องคประกอบปจจัยอื่นๆ ซึ่ง อาจสง ผลกระทบตอการจายประโยชนและตอความมั่นคงของ
กองทุน อาทิ การเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากร ที่สืบเนื่องมาจากความเจริญทางการแพทย
อัตราการพึ่งพาของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและความยืนยาวของอายุขัยเฉลี่ย
สภาวะทางเศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอโครงการประกันกรณี
ชราภาพทั้งสิ้น
แนวทางทําใหเกิดความสมดุลและความยั่ง ยืนแกกองทุนประกันสัง คม
กรณีชราภาพ ดังนี้
1) การเพิ่มเงินสมทบเปนแนวทางหลักสําคัญที่สุดชวยยืดอายุกองทุน
กรณีชราภาพและเปนวิธีการแรกที่จําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน เพราะการเพิ่มเงินสมทบเปน
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การเพิ่มขนาดของกองทุนใหใหญขึ้นและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นดวย สวนแนวทาง
เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนนั้น หากลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ทําใหเงินกองทุนเพิ่มขึ้น
10,000 ลานบาท ยืดอายุกองทุน 5–10 ป การหาชองทางการลงทุนที่ไดผลตอบแทนเพิ่มเปนแนวทั้ง
ที่จําเปนแตหนวยลงทุนตองพิจารณาความเสี่ยงอยางรอบคอบเพราะการเสี่ยงสูงไดรับผลตอบแทนสูง
(high risk high return)
2) การขยายอายุที่มีสิทธิรับบํานาญและการขยายระยะเวลากอใหเกิด
สิทธิ (จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20
ปจะชวยยืดอายุกองทุนกรณีชราภาพออกไป 5–7 ป ทั้งนี้มีสมมติฐานวาเริ่มตนดําเนินการในป 2563
3.5.1.5 มาตรการทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนกองทุนประกันสังคมกรณี
ชราภาพ
1) การปรั บ เพิ่ ม อั ต ราเงิ น สมทบกรณี ช ราภาพตั้ ง แต ป 2560–2589
ผูประกันตนเพิ่มขึ้นรอยละ0.25 และสวนของนายจางเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 ทุก 2 ป จนกระทั่งอัตรา
เงินสมทบกรณีชราภาพรวมสองฝายรอยละ 11 สําหรับสวนของผูประกันตนรอยละ5.50 และนายจาง
รอยละ 4.50ในป 2589 หลังจากนั้นกําหนดใหอัตราเงินสมทบคงที่ในอัตราดังกลาว พบวากองทุนจะมี
อายุถึ ง ป พ.ศ. 2605 หรือ ประมาณ 46 ป นับ จากเริ่ มจ า ยบํ านาญชราภาพในป 2557 กองทุ น มี
เสถียรภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 16 ป เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบัน ตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แนวทางการสรางเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพการเพิ่มเงินสมทบแบบ
ชวง (Scaled Premium) ตั้งแต ป 2560–2589
อัตราเงินสมทบ (%)
อัตราเงินสมทบ รวมเงินสมทบ
รัฐบาล (%)
นายจาง
ลูกจาง
3 ฝาย (%)
2560–2562
3.15
3.25
1
7.4
2563–2565
3.3
3.5
1
7.8
2566–2568
3.45
3.75
1
8.2
2569–2571
3.6
4
1
8.6
2572–2574
3.75
4.25
1
9
2575–2577
3.9
4.5
1
9.4
2578–2580
4.05
4.75
1
9.8
2581–2583
4.2
5
1
10.2
2584–2586
4.35
5.25
1
10.6
2587–2589
4.5
5.5
1
11
หมายเหตุ: เพิ่มอัตราเงินสมทบนายจางรอยละ 0.15 ลูกจางรอยละ 0.25 ทุก 2 ป ตั้งแต ป 2560–
2589 = 29 ป
เพ็ญศรี ไตรรัตน ประเมินผลกระทบแนวทางการสรางความยั่งยืนกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ
ป พ.ศ.
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2) การขยายอายุ ที่มีสิท ธิรับบํา นาญเริ่มในป 2563 เริ่ มตนขยายอายุ
ออกไป ตอคน ปเกิดละ 6 เดือน จนอายุเกษียณอยูที่ 60 ป โดยอัตราเงินสมทบคงที่อัตราฝายละรอย
ละ 3 (เฉพาะนายจางและลูกจาง) พบวา กองทุนมีอายุถึงป 2594 หรือประมาณ 37 ป นับจากเริ่ม
จายบํานาญชราภาพ (กองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 7 ป เมื่อเทียบกับสถานการณปจจุบัน )
โดยเริ่มตนกับผูที่เกิดตั้งแต ป 2510เปนตนไป โดยกําหนดตั้งแต มกราคม 2563 และ กําหนดใหอายุ
55 ปเปนการเกษียณกอนกําหนด
3) การขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิ (จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสง
เงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ปคือเพิ่มอายุเกษียณเปน 56 ป
กําหนดใหระยะสงเงินสมทบเปน 16 ปเปนตนโดยขยายใหสอดคลองกันระหวางมาตรการ 2 และ 3
การปรับเพิ่มระยะเวลาการจายเงินสมทบเพื่อเกิดสิทธินั้นอาจจะปรับอยางคอยเปนคอยไปอาทิ เพิ่ม
ระยะเวลา 1 ป ทุก 2 ป
อยางไรก็ดี อายุเกษียณขณะนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นและยัง
สามารถทํางานไดจึงเพิ่มอายุเกษียณใหสอดคลองกับระยะเวลาเงื่อนไขการเกิดสิทธิรับบํานาญ อาจจะ
กระทบตอกลุมแรงงานที่ทํางานหนักจึงสมควรกําหนดใหอายุ 55 ปเปนเกษียณกอนกําหนด
4) สถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในอนาคต
กองทุนประกันสังคมจะประสบปญหาจํานวนวัยแรงงาน มาตรา 33
ไมเพิ่มขึ้น และคงตัวไปอีกราว 10 ป ทําใหรายรับลดนอยลง แตรายจายเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ
ในป 2578 รายรับกับรายจายของกองทุนจะเทากัน และติดลบในป 2587 เนื่องจากมีผูรับบําเหน็จ
และบํานาญชราภาพมีจํานวน 6.3 ลานคน
3.5.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบประกันสังคมกรณีชราภาพตางประเทศกับไทย
3.5.2.1 ชนิดของโครงการและความคุมครอง
โครงการประกั น สั ง คมทั้ ง 4ประเทศให ก ารคุ ม ครองแก ลู ก จ า งและผู
ประกอบอาชี พอิสระเชน เดียวกับประเทศไทยแตแตกต างกัน ในวิธี การคุ มครอง สว น 3 ประเทศ
คุมครองประชาชนทุกคนที่มีงานทําโดยเฉพาะเบลเยียมกลุมขาราชการอยูในความคุมครองในระบบ
ประกันสังคมดวย
1) สัดสวนกองทุนประกันสังคมไทยและการคุมครอง
กองทุนประกันสัง คมคุมครองประชากร รอยละ 35.83 ของกําลัง
แรงงานในป 2557 มี จํานวนกําลั ง แรงงาน 38.030ล านคน หรื อรอ ยละ 19.19 ของประชากรทั้ ง
ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมกับจํานวนผูมีงานทํา 38.930
ลานคน ป 2556เปนสัดสวนคงที่เทากับป 2556 คือรอยละ 19.19 เดนมารกคุมครองประชากรไดรอย
ละ 85 ในป 2014 หากเปรียบเทียบกับกลุมประเทศใน OECD ในป 2555คุมครองประชากรได
มากกวา ไทย 6 อับดับ โดยสัดสวนความคุมครองของไทยรอยละ 23 ของกําลังแรงงานแตคุมครองได
มากกวาเวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย รอยละ 21 , รอยละ 11 และ รอยละ 10 ตามลําดับ แต
นอยกวา ฟลลิปนสจีน และมาเลเซีย (แผนภูมิที่ 15)
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แผนภูมิที่ 15 ความครอบคลุมของกองทุนบํานาญภาคบังคับแรงงานภาคเอกชน ป 2555
จากผลสํารวจของ Allianz ไดจัดทําดัชนีวายั่งยืนของระบบบํานาญ
จากผลสํารวจของ Allianz ที่ไดจัดทําดัชนีความยั่งยืนของระบบบํานาญ (The Allianz Pension
Sustainability Index) 20 ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในอันดับที่ต่ําที่สุดของเอเชียและของโลกจาก
ประเทศที่ Allianz ทําการสํารวจทั้งหมด 50 ประเทศ (แผนภูมิที่ 16) เนื่องจากปจจัยสําคัญประการ
หนึ่ง คือความครอบคลุมแรงงานของระบบบํานาญเอกชนภาคบัง คับอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 23
ของแรงงานทั้ง หมดในป 2556 เทียบกับคาเฉลี่ ยประเทศในกลุม OECD จํานวน 34 ประเทศ มี
สัดสวนถึงรอยละ 86 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด

20

ฝายวิจัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, เรื่องเดียวกัน.
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แผนภูมิที่ 16 Allianz 2014 Pension Sustainability Index
หมายเหตุ: ดัชนีนี้มีคาระหวาง 1–10 1 หมายถึง ความจําเปนเรงดวนในการปฏิรูประบบบํานาญ 10
หมายถึง ความจําเปนนอยในการปฏิรูประบบบํานาญ
ที่มา: ฝายวิจัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2557
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2) ที่มาของเงินกองทุน
มี ค วามคล า ยกั น ทั้ ง ไทย เบลเยี ย ม เป น การร ว มสมทบระหว า ง
นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล เปนระบบไตรภาคีโดยเบลเยียมเปนการจายเงินสมทบระหวางนายจาง
จายเงินสมทบสูงกวาลูกจางและรัฐบาลสนับสนุนเปนรายป แตเนเธอรแลนดและเดนมารกเปนระบบ
ทวิภาคีมีลูกจางจายเงินสมทบและรัฐบาลสนับสนุนบางสวน สวนเดนมารกนายจางจางจายเงินสมทบ
กับลูกจางทั้ง 4 ประเทศเปนระบบประกันสังคมและจัดกองทุนประกันสังคมไวในเสาหลักที่ 1 (pillar
1) และจัดระบบบํานาญเปนบํานาญหลายชั้น (multi pillar)
3) การดําเนินโครงการประกันสังคม
รูปแบบบริหาร
(1) รูปแบบการบริหาร เดนมารกจัดตั้งเปนหนวยงานแบบองคกร
อิสระ แบบบรรษัท (corporate body) สวน เนเธอรแลนดจัดตั้งเปนธนาคารประกันสังคมอาจเปน
เพราะแนวคิดวาการประกันสังคมเปนทั้งสังคมและการเงินนั่นเอง สวน เบลเยียมหลักการสําคัญของ
ระบบการประกันสัง คมเบลเยียมอยูพื้นฐานของหลักการความเปนหนึ่งเดียวกัน (solidarity) และ
จัดตั้งสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social Security) สวนไทยใชแนวคิดรัฐ
ชวยเหลือในการจัดสวัสดิการภาคบังคับใหแกแรงงานและเปนหนวยงานราชการบริหารงานกองทุน
ประกันสังคมคือสํานักงานประกันสังคมภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
(2) เบลเยีย มจัดตั้ง หนวยงานแยกเปนหน วยบริห ารเปน เอกเทศ
เชนหนวยงานบริหารงานบํานาญชื่อ National Pension Office (RVP–ONP) , หรือหนวยงาน
บริหารงานเพื่อเงินสนับสนุนการพักรอนผูสูงอายุ (National office for annual vacation (RJV–
ONVA)) เปนตน เบลเยียมใหเงินสนับสนุนใหผูสูงอายุที่พักรอนเดินทางไปพักผอนหรือทองเที่ยวตาม
อัตราที่กําหนดเพื่อใหผูสูงอายุสุขภาพดีมีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ สวนอีก 3 ประเทศ
ไมไดจัดใหบริการแตอยางใด
3.5.2.2 เงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิ ระยะเวลาการนําสงเงินสมทบกอนเกษียณ
วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ อั ต ราเงิ น สมทบไทยจั ด เก็ บ เงิ น สมทบโดยสํ า นั ก งาน
ประกันสังคม สวนเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนดมีการจัดเก็บเงินสมทบโดยหนวยงานสรรพากร
อาจเปน เพราะว าฐานขอ มู ล ลูก จ า งนายจา งอยู ในฐานข อ มู ลเสี ย ภาษี อ ยูแ ล ว การจั ดเก็ บ เงิ น ผ า น
กรมสรรพากรจึ ง สะดวก สว นกรณี ประเทศไทยสํ านั ก งานประกัน สั ง คมจัด เก็บ เงิน สมทบเพราะ
ผูประกันตนจํานวนมากกวารอยละ 40 มีรายไดไมถึงอัตราขั้นต่ําที่ตองเสียภาษี ผูประกันตนจึงไมมีชื่อ
ในฐานขอมูลบุคคลที่ตองเสียภาษี
1) อัตราเงินสมทบ
อัต ราเงิ น ไทยต่ํ า สุ ด ในขณะที่ เ ดนมาร ก เบลเยี ย ม เนเธอร แ ลนด
กําหนดอัตราเงินสมทบในอัตราสูงกวาไทยในสัดสวน มากกวา 2 เทาของอัตราเงินสมทบของไทย
2) ระยะเวลาการสงเงินสมทบของไทยกําหนดไวต่ําสุด 15 ป สวนอีก 3
ประเทศกําหนดระยะเวลาสงเงินสมทบ 40 ปขึ้นไป
3.5.2.3 ระบบการเงินและแบบแผนบํานาญชราภาพ
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เดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด เดิมใชระบบการเงินบํานาญแบบไดมา
จายไป (PAYG) และทั้ง 3 ประเทศประสบปญหาการเปลี่ยนโครงสรางประชากรและปญหาทางการ
เงินมากอนไดปฏิรูประบบบํานาญที่ใชในปจจุบันเชนเดียวกับ เนเธอรแลนด เบลเยียมใชแผนบํานาญ
ชราภาพแบบกําหนดประโยชนทดแทน เปนแผนที่มีการกําหนดระดับประโยชนทดแทนไวลวงหนา
แนน อน เพื่อใหสมาชิกมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพหลัง เกษียณไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําของ
อนุสัญญาความมั่นคงขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 102 กําหนดขั้นต่ํารอยละ
40 ของคาจางกอนเกษียณ ตอมาเดนมารกจัดทําโครงการบํานาญเสริมหรือกองทุนบํานาญ ATP เปน
ระบบบํานาญแบบกําหนดเงินสมทบและ ใชแบบแผนการเงินสะสมเต็มจํานวน
ไทยใช แ บบแผนบํ า นาญแบบกํ า หนดประโยชน ท ดแทนแต ใ ช ร ะบบ
การเงินแบบสะสมเงินสํารองบางสวน เพราะอั ตราเงินสมทบภายใตระบบนี้ถูก กํา หนดขึ้น เพื่อให
เพียงพอกับคาใชจายในชวงระยะเวลาหนึ่งที่ตองการในอนาคต เชน 20 ป อัตราเงินสมทบภายใต
ระบบนี้ถู กกํา หนดขึ้น ในช วงแรกจะอยูระหวา งเงินสมทบภายใต ระบบ PAYG และระบบ fully
funded และจะปรับเงินสมทบเพิ่มสูงขึ้น (scaled premium) ตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสมเปนผล
ใหกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมมากขึ้นดวยทําใหกองทุนมีเสถียรภาพ
อั ต ราเงิ น สมทบเนเธอร แ ลนด ลู ก จ า งจ า ยมากที่ สุ ด รองลงมาเป น
เดนมารก เบลเยียมและไทยอัตราเงินสมทบต่ําสุด ลูกจางสงเงินสมทบฝายละรอยละ 3 สวนรัฐบาลสง
เงินสมทบรอยละ 1 กรณีชราภาพและสงเคราะหบุตร
3.5.6.4 สิทธิประโยชน
1) การกํ า หนดอายุ เ กษี ย ณไทยต่ํ า สุ ด และไม มี เ กษี ย ณก อ นกํ า หนด
(early retired) ในขณะที่อายุขัยของคนไทยสูงขึ้น สวนเดนมารกกําหนดอายุเกษียณขยายอายุจาก
65 ป เปน 67 ป อายุเกษียณ 66 ป เพิ่มเปนมากกวา 67 ปในระหวางป 2024 จนถึงป 2025 สําหรับ
ผูที่เกิดหลังป 1962 อายุเกษียณเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนตามอายุเฉลี่ย การคาดหมายซึ่งอายุหลังเกษียณจะ
อยูที่ 64.5 ป เนเธอรแลนดกําหนดอายุเกษียณเปน 65 ป 2 เดือน (มีกําหนดเพิ่มเปน 67 ปภายในป
2566) สําหรับเบลเยียมกําหนดอายุเกษียณ 65 ปนับวาเปนการขยายอายุเกษียณที่ใกลเคียงกัน และ
เพิ่มอายุเกษียณกอนกําหนดมากขึ้น 2 ปดวย การเกษียณกอนกําหนดปรับจากอายุ 60 ปเปน 62 ป
เปนการปรับแบบขยับอายุทีละนอย ทั้ง 3 ประเทศที่ศึกษามีหนวยงานระดับทองถิ่นจายบํานาญแต
ของไทยเป นมีห นว ยงานในสว นกลางและราชการภู มิ ภาคเปนผู จา ยประโยชน ทดแทน โดยทั้ ง 4
ประเทศจายผานธนาคารทุกประเทศทั้งหมด
2) ระยะเวลากอนใหเกิดสิทธิบํานาญ
เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียมมีระยะเวลากอใหเกิดสิทธิบํานาญ
ตองสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 39–45 ปสวนไทยกําหนดไวต่ําสุดคือ 15 ป
นอกจากนั้น เนเธอรแลนด เดนมารก เบลเยียม การจายบํานาญจะ
พิจารณาสถานะการอยูอาศัยดวย ซึ่งจํานวนที่ไดรับจะแตกตางกันระหวางผูรับบํานาญมีสถานะภาพ
โสด/ไมไดแตงงาน บํานาญที่ไดรับรอยละ 70 หรืออาศัยอยูรวมกันเปนผูรับบํานาญทั้งสองคนไดรับ
บํานาญรอยละ 100 เปนตน แตไทยไมมีการแบงแยกระหวางการสมรส หรือไมสมรสเปนสิทธิเฉพาะ
ตนไดรับตามสูตรบํานาญที่ประกาศไวเปนการจายบํานาญตามคาครองชีพ (cost of living) หรือ
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ระดับความยากจน (poverty line) และไทยไมไ ดจัดใหมีบํานาญขั้นต่ํา หรือการจายบํานาญให
สัมพันธกับมาตรฐานการดํารงชีพ (standard of living) ดัชนีการเพิ่มของบํานาญในอนาคตมูลคา
บํานาญจะลดลง สวนเดนมารก และเบลเยียม เดนมารกจายประโยชนทดแทนใหผูรับบํานาญโดย
พิจารณาสถานะการสมรส การอยูอาศัยรวมดวย สวนไทยไมไดพิจารณาความแตกตางผูการสมรสการ
อาศัยรวมกันของผูรับบํานาญจายบํานาญตามสิทธิเทานั้น
3.6 ลักษณะเดนของโครงการและลักษณะดอยของโครงการ
3.6.1 ระบบประกันสังคมไทย
3.6.1.1 ลักษณะเดนของโครงการ
กองทุนประกันสัง คมกรณีชราภาพเปนระบบบํานาญแบบสวัสดิการที่
รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือและคุมครองแรงงานในภาคเอกชนมีลูกจางทั้งภาคบังคับซึ่งเปนแรงงาน
ในระบบการจางงานและภาคสมัครใจสําหรับแรงงานนอกระบบ การบริหารงานองคกรประกันสังคม
และ คณะกรรมการประกันสังคม มีระบบการบริหารงานโปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนลักษณะเดนของ
โครงการประกัน สัง คม สํานักงานประกันสัง คม ไดรับรางวัลบริหารงานโปรง ใสและมีธรรมภิบาล
ติดตอกันหลายปจนถึงปจจุบัน ดูตัวอยางภาคผนวก ก จึง มีความเสี่ยงนอยที่สุดดานการดําเนินงาน
และความเสี่ยงด านเครดิต เพราะความเสี่ยงด านการดํ าเนินงานเปนความเสี่ย งที่สําคัญ ที่สุดของ
องคกรประกันสังคม
3.6.1.2 ลักษณะดอยของโครงการ
องคกรประกันสังคมใหความสนใจในเรื่องความเสี่ยงดานภาระผูกพัน ที่
ตองจายประโยชนทดแทนระยะยาว เนื่องจากตองเผชิญกับความเสี่ยงเชนอัตราการเติบโตของรายได
แทจริง (real earning growth) การเปลี่ยนโครงสรางทางประชากร ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น
กองทุนมีแนวโนมจะขาดเสถียรภาพในป 2587 เพราะกําหนดอัตราเงินสมทบต่ําและระยะเวลาสงเงิน
สมทบสั้นจึงไมสัมพันธกับจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่จายเขากองทุนตลอดชวงที่เปนสมาชิก ทํา
ใหกองทุนมีภาระสูง สวนกําหนดอายุเกษียณต่ําสวนทางกับการเพิ่มขึ้นของอายุขัยคนไทยและทําให
ตนทุนบํานาญเพิ่มสูงขึ้น
ผูเกษียณไทยไดรับบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพ และยังไมมีการปรับ
บํานาญตามคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk)
เปนความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทน
3.6.2 ลักษณะเดนของโครงการในตางประเทศ
1) เดนมารก
เปนโครงการบํา นาญเสริ มลูกจาง ATP และ การบริหารงานของATP มี
โครงสรางการบริหารงานเปนนิติบุคคล สถานะเปนองคกรอิสระประเภทบรรษัท (corporate body)
ผูบริหารระดับสูงเปนประธานกรรมการบริหาร (chief executive office–CEO) จึงสามารถเลือกผู
บริหารงานที่มีความสามารถมาเปนคณะผูบริหารไดดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูง มีโครงสรางการ
บริหารชัดเจน โปรงใส บริหารงานดวยความรับผิดชอบสูง ดังนี้
(1) มีการบริหารงานที่ดี และมีการปฏิบัติทางบัญชีที่ดี
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(2) ติดตามความเสี่ยงในการบริหารงาน
(3) มีอํานาจบริหารงานเต็ม
(4) มีระบบ IT ที่เหมาะสม มั่นคง และมาตรฐาน
ป 2011 กองทุนบํานาญ ATP ไดรับผลตอบแทนการลงทุนรอยละ 42 หรือ
15.7 พันลานโครน ใน 3 ไตรมาสแรกของป 2011 จากสินทรัพยทั้งหมด 554 พันลานโครนเดนมารก
ซึ่ง ถือวาเปนการประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ยุโรปประสบวิกฤตทางการเงิน แต ATP
สามารถบริหารสินทรัพยไ ดกําไรอยางนาพอใจ รูปแบบการบริหารงานของ ATP ตามที่บัญญัติใน
กฎหมายกําหนดบทบาทของนักคณิตศาสตรประกันภัย ตามกฎหมายเดนมารก ป2008 กําหนดให
คณะกรรมการอํานวยการจะจัดจางนักคณิตศาสตรประกันภัยเขาดําเนินการรับผิดชอบตามความ
จําเปน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะหขอมูลและคํานวณผลการดําเนินงานของ ATP
โดยกฎหมายกําหนดใหรายงานผลการประเมินสถานะกองทุน ATP ตอ สํานักงานเดนนิส FSA (The
Danish FSA) เปนรายป การทํางานของนักคณิตศาสตรประกันภัยมีความอิสระ
นอกจากนั้นลักษณะเดนของระบบประกันสัง คมเดนมารกคือการชวยเหลือ
นายจางโดยใหนายจางกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําไมเกินรอยละ50 ของเงินสมทบ สวนการสงเงิน
สมทบ นายจางสงเงินสมทบเปนรายไตรมาส ทําใหลดภาระงานของเจาหนาที่ ทั้งนี้เดนมารกใหความ
คุมครองประชากรทั้งประเทศ
2) เบลเยียม
การจัดตั้ง สํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social
Security) คุมครองประชาชนทุกคน ระบบการประกันสังคมเบลเยียมมีพื้นฐานของหลักการความเปน
หนึ่งเดียวกัน (solidarity) โดยมีระบบความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลตางๆ อาทิ ผูทํางานและผู
วางงาน วัยหนุมสาวและคนชรา ผูมีรายไดและผูไมมีรายได ครอบครัวที่มีบุตรและครอบครัวไมมีบุตร
มีบํานาญสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพักผอน ตลอดจนเปนระบบไตรภาคีในการจายเงินสมทบระหวาง
นายจาง ลูกจางและ รัฐบาลรวมจายเงินสมทบเปนรายป และ เบลเยียมจายบํานาญตามคาครองชีพ
ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง มีประกันรายไดขั้นต่ํา *กําหนดการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนยั่งยืน
และ องคกรประกันสังคมแหงชาติเบลเยียมทําความตกลง (MOU) ในการจายบํานาญนอกประเทศกับ
ประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศไทย ทําใหผูรับบํานาญสะดวกในการรับบํานาญในตางประเทศ
3) เนเธอรแลนด
รูปแบบการบริหารเปนธนาคาร สามารถนําเงินไปแสวงหากําไรไดดวยตนเอง
มีการจายบํานาญตามคาครองชีพและปรับเพิ่มสิทธิประโยชนปละ 2 ครั้ง ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง
การจายบํานาญมีการพิจารณาสถานะการอยูรวมกันฉันสามีภรรยา โสด การอยูกันแบบเพื่อนมีการ
จายบํานาญตามสถานะภาพ และองคกรประกันสังคมทําความตกลง (MOU) กับองคกรประกันสังคม
ไทย ในการจายบํานาญนอกประเทศกับผูสูง อายุเนเธอรแลนดที่พํานักในประเทศไทย ทําใหผูรั บ
บํานาญสะดวกในการรับบํานาญและเยี่ยมติดตามผูรับบํานาญตามที่รัฐบาลเนเธอรแลนดรองขอความ
รวมมือนอกจากนั้น รวมทั้งการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนประกันสังคมยั่งยืน
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3.6.3 ลักษณะดอยของโครงการในตางประเทศ
ระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด ซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาแลว
มีความเสี่ยงในประเด็น โครงการประกันสัง คมที่สัญ ญาวาจะจายเงินบํานาญมีความเสี่ยงในบริบท
เดียวกันดังนี้
1) ความเสี่ยงของการมีอายุยืนมากขึ้น (longevity risk) เปนความเสี่ยงที่ผูรับ
บํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีตระยะเวลาสงเงินสมทบนานเกือบ 40 ป ขึ้นไปอายุเกษียณสูงและ
ทําใหตองจายภาษียาวนานขึ้น ทั้ง 3 ประเทศมีเปนสังคมผูสูงอายุ
2) ความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอจะ
ลดมูลคาของประโยชนทดแทน หรือความเสี่ยงตามพันธะสัญญาที่ตองปรับประโยชนทดแทนตาม
อัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองสิ้นเปลืองคาใชจายอยางมาก
3) ความเสี่ยงดานการเกษียณอายุเนื่องจากไรความสามารถในการทํางานหรือ
สุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเสี่ยงกรณีตองใหเงินบํานาญ
กอนอายุเกษียณแกบุคคลที่ไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ
ตารางที่ 12 สรุปผลการเปรียบเทียบระบบประกันสังคมเดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียมกับไทย
เนื้อหา
1) การคุมครอง/ชนิดโครงการ
– ลูกจาง/ผูประกอบอาชีพ
อิสระ
– ประชาชนทุกคนในประเทศ
– สัดสวนของผูประกันตนกับ
กําลังแรงงาน 2014 (รอยละ)
– สัดสวนตอ GDP (รอยละ)
2) ที่มาของเงินกองทุน
– นายจาง
– ลูกจาง
– รัฐบาล
3) แบบแผนและระบบการเงิน
ของโครงการ
– Pay as you go
4) Partially Funded
– Fully Funded
5) ระบบบํานาญที่ใช
– ระบบบํานาญ DB
– ระบบบํานาญ DC

ไทย
∆

เดนมารก
∆

เนเธอรแลนด
∆

เบลเยียม
∆

∆

∆

∆

19.19

85.00

–

–

∆
∆
∆

∆
∆

∆
∆

∆
∆
∆

∆

∆

∆

∆

∆
∆

∆
∆
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เนื้อหา
ไทย
เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียม
– ระบบบํานาญ NDC
6) กฎหมายใหความชวยเหลือ มีมาตรการ
∆
นายจาง
เปนครั้งคราว
– มีเงินชวยเหลือเมื่อพักผอน
ประจําป
–
∆
– ทบทวนประโยชนทดแทน
ปละ 2 ครั้ง
–
∆
– มีพลเมืองที่ไทยจาย
ประโยชนทดแทนให
∆
7) อัตราเงินสมทบ
– นายจาง
0.03
2/3 ของรายได
– ลูกจาง
0.03
1/3 ของรายได
0.18
0.08
– รัฐบาล
0.01
–
สนับสนุน
สนับสนุน
บางสวน
บางสวนเปนป
8) รูปแบบกองทุน
– จัดตั้งเปนกองทุน
ประกันสังคม
∆
∆
∆
– จัดตั้งเปนธนาคาร
ประกันสังคม
9) วิธีการจายประโยชนทดแทน
– หนวยงานจายเอง
∆
∆
∆
∆
– มอบใหหนวยงานทองถิ่น
จายประโยชนทดแทนให
∆
∆
∆
–โอนเงินเขาธนาคาร
10) การเกษียณอายุ
– เกษียณอายุปกติ
55 ป
65 ป
65.2 ป
65 ป
– เกษียณอายุกอนกําหนด
ไมมี
62 ป
–
61 ป
11) จํานวนบํานาญ
– อัตราเดียว
∆
– โสด
∆
∆
∆
– อยูรวมกัน
∆
∆
∆
– แตงงาน
∆
∆
∆
12) ระบบบํานาญ 3 เสาหลัก
∆
∆
∆
∆
– มีระบบบํานาญเสริมเปน
∆
– ระบบประกันสังคม
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3.7 สรุปผลการศึกษา
3.7.1 ผลการศึกษาพบความเสี่ยงกรณีชราภาพ
เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1) ความเสี่ยงของการกําหนดอายุเกษียณต่ํา
2) อัตราเงินสมทบต่ํา (รอยละ7ของคาจาง) และระยะเวลาจายเงินสมทบสั้นแต
จายบํานาญรอยละ 20 บวก 1.5 จึงเปนภาระของกองทุน
3) อั ต ราบํ า นาญไม สั ม พั น ธ กั บ ค า ครองชี พ และยั ง ไม มี ก ารปรั บ บํ า นาญตาม
คาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เพราะ
อัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทน
3.7.2 แนวทางทํ าใหเ กิด ความสมดุล และความยั่ง ยืน แก กองทุ นประกัน สัง คมกรณี
ชราภาพ
1) การเพิ่มเงิน สมทบเปนแนวทางหลักสําคัญ ที่สุดชวยยืดอายุกองทุนและเปน
วิธีการแรกที่จําเปน ตองดําเนิน การอยางเรง ดวน เพราะการเพิ่มเงินสมทบเปนการเพิ่มขนาดของ
กองทุนใหใหญขึ้นและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นดวย สวนแนวทางเพิ่มผลตอบแทนการ
ลงทุนนั้น หากลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ทําใหเงินกองทุนเพิ่มขึ้น 10,000 ลานบาท ยืด
อายุกองทุน 5–10 ป การหาชองทางการลงทุนที่ไดผลตอบแทนเพิ่มเปนแนวทั้งที่จําเปนแตหนวย
ลงทุนตองพิจารณาความเสี่ยงอยางรอบคอบเพราะการเสี่ยงสูงไดรับผลตอบแทนสูง (high risk high
return) โดยเริ่มตนในป 2560
2) การขยายอายุ ที่ มี สิ ท ธิ รั บ บํ า นาญและการขยายระยะเวลาก อ ให เ กิ ด สิ ท ธิ
(จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ป
จะชวยยืดอายุกองทุนออกไป 5–7 ป ทั้งนี้มีสมมติฐานวาจะเริ่มตนดําเนินการในป 2563

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาสวนบุคคล เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสัง คมเดนมารก เบลเยียม
เนเธอรแลนด กับ ไทย ศึก ษากรณีชราภาพ โดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อเปนขอเสนอเชิ ง นโยบายและ
ขอเสนอในการดําเนินการทั้งในระดับกระทรวงและระดับหนวยงานโดยใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณาเปน
การศึกษาเชิง คุณภาพโดยวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และวิเคราะหขอมูลของ
กองทุนประกันสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีแนวโนมวากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะขาด
ความยั่งยืนใน ป 2587 เนื่องจากภาระรายจายผูกพันที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ผลการศึกษาพบความเสี่ยงกรณีชราภาพเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1) ความเสี่ยงของการกําหนดอายุเกษียณต่ํา
2) อัตราเงินสมทบต่ํารับเงินสมทบรอยละ 7 แต จายบํานาญรอยละ 20บวก 1.5 และ
ระยะเวลาจายเงินสมทบสั้น 15 ป จึงเปนภาระของกองทุนชราภาพในอนาคต
3) อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเปน ความเสี่ยงดาน
ภาวะเงินเฟอ (inflation risk)
4.1.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย
ขอเสนอที่จะทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนกรณีชราภาพ และไม
เปนภาระหนักของลูกจาง นายจาง และ รัฐบาลเปนเปาหมายหลัก เพราะการเพิ่มอัตราเงินสมทบใน
อัตราสูงอาจเปนภาระหนักและไมเปนที่ยอมรับทั้งลูกจาง นายจาง และการเพิ่มขึ้นของเงินสมทบสวน
ของรัฐบาลเปนสวนตางที่เพิ่มขึ้นเทากับอัตราเงินสมทบของลูกจางที่เพิ่มขึ้นอันเปนภาระหนักที่ตอง
ไตรตรองอยางรอบคอบ ยิ่งไปกวานั้นเปนผลใหตนทุนของแรงงานสูงขึ้นมากจนเกิดผลเสียในดานการ
แขงขันกับตางประเทศ
นโยบายที่จะทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนใหกองทุน คือ การเพิ่มอัตราเงิน
สมทบต่ําและเพิ่มทีละนอย เนื่องจากระบบการเงินสมทบของโครงการของไทยเปนอัตราเงินสมทบ
แบบชวง (scaled premium) อัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นเปนขั้นบันได อัตราเงินสมทบจะคํานวณให
เพียงพอสําหรับจายประโยชนทดแทนไดในชวงเวลาหนึ่ง เมื่อโครงการที่เติบโตเต็มที่ผลของการใช
วิธีการที่จะทําใหอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นในแตละชวงเวลาและเงินสะสมกองทุนตองไมลดลงและมีการ
ประเมินคาทางคณิตศาสตรประกันภัยประเมินสถานะกองทุนทุกปรายละเอียดดังนี้
1) การเพิ่ ม เงิ น สมทบเป น วิ ธี ก ารที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการช ว ยยื ด อายุ ก องทุ น
ประกันสัง คมกรณีชราภาพและเปนวิธีการแรกที่จําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบและเรงดวน
เพราะเปนการเพิ่มขนาดของกองทุนใหใหญขึ้นไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นดวย สวนเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทุ น นั้ น หากลงทุ น ได ผ ลตอบแทนเพิ่ ม ขึ้น ร อยละ 1 ทํา ใหเ งิ น กองทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
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10,000 ลานบาทชวยยืดอายุกองทุน 5–10 ป การลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจึง เปนแนวนโยบาย
หลักเชนเดียวกันโดยมีสมมุติฐานวาเริ่มตนดําเนินการในป 2560
2) การขยายอายุ ที่ มี สิ ท ธิ รั บ บํ า นาญและการขยายระยะเวลาก อ ให เ กิ ด สิ ท ธิ
(จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ป
จะชวยยืดอายุกองทุนออกไป 5–7 ปทั้งนี้โดยมีสมมติฐานวานโยบายเสริมจะเริ่มตนดําเนินการในป
2563
4.1.2 ขอเสนอในการดําเนินการ
มาตรการลดความเสี่ยงกอเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพดังนี้
1) การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพตั้งแตป 2560 ถึงป 2589 อัตราเงิน
สมทบผูประกันตนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.25 และสวนของนายจางเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 ทุก 2 ป จนกระทั่ง
อัตราเงินสมทบกรณีชราภาพรวมสองฝายรอยละ 11 สําหรับสวนของผูประกันตนรอยละ 5.50 และ
รอยละ 4.50ของนายจางในป 2589 หลัง จากนั้นกําหนดใหอัตราเงินสมทบคงที่ในอัตราดัง กลาว
พบวากองทุนจะมีอายุถึง ป 2605 หรือประมาณ 46 ป นับจากเริ่มจายบํานาญชราภาพในป 2557
กองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 16 ป
2) การขยายอายุที่มีสิทธิรับบํานาญเริ่มในป 2563 เริ่มตนขยายอายุออกไปตอคน
ปเกิดละ 6 เดือน จนอายุเกษียณอยูที่ 60 ป โดยอัตราเงินสมทบคงที่อัตราฝายละรอยละ 3 (เฉพาะ
นายจางและลูกจาง) พบวา กองทุนมีอายุถึงป 2594 หรือประมาณ 37 ป นับจากเริ่มจาย บํานาญชรา
ภาพกองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 7 ป เมื่อเทียบกับสถานการณ ปจจุบัน โดยเริ่มตนกับผูที่
เกิดตั้งแต ป 2510 เปนตนไป โดยกําหนดตั้งแต มกราคม 2563 และ กําหนดใหอายุ 55 ปเปนการ
เกษียณกอนกําหนด
3) การขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิจากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม
เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ปคือเพิ่มอายุเกษียณเปน 56 ป กําหนดใหระยะสงเงินสมทบ
เปน 16 ปเปนตนโดยขยายใหสอดคลองกันระหวางมาตรการ 2 และ 3 การปรับเพิ่มระยะเวลาการ
จายเงินสมทบเพื่อเกิดสิทธิอาจจะปรับอยางคอยเปนคอยไปอาทิ เพิ่มระยะเวลา 1 ป ทุก 2 ป อยางไร
ก็ดี อายุเกษียณขณะนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นและยังสามารถ ทํางานไดจึงเพิ่มอายุเกษียณให
สอดคลองกับระยะเวลาเงื่อนไขการเกิดสิทธิรับบํานาญ อาจจะกระทบตอ กลุมแรงงานที่ทํางานหนัก
จึงสมควรกําหนดใหอายุ 55 ปเปนเกษียณกอนกําหนด
สวนสถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในอนาคต กองทุนประกันสังคม
จะประสบปญหาจํานวนคนวัยแรงงาน มาตรา 33 (ภาคบังคับ) ไมเพิ่มขึ้น และคงตัวไปอีกราว 10 ป
ทําใหรายรับลดนอยลงแตรายจายเพิ่มมากขึ้นโดยคาดการณวาในป 2578 รายรับกับรายจายของ
กองทุนจะเทากันและติดลบป 2587เนื่องจากมีผูรับบําเหน็จบํานาญชราภาพจํานวน 6.3 ลานคน
4.1.3 ลักษณะเดนและลักษณะดอยของระบบประกันสังคมไทย
1) ลักษณะเดนของโครงการ
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเปนระบบบํานาญแบบสวัสดิการที่รัฐบาล
จัดตั้ง ขึ้น เพื่อชวยเหลือและคุมครองแรงงานในภาคเอกชนมีลูกจางทั้งภาคบังคับซึ่ง เปนแรงงานใน
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ระบบการจางงานและภาคสมัครใจสําหรับแรงงานนอกระบบ การบริหารงานองคกรประกันสังคมและ
คณะกรรมการประกัน สัง คม มีร ะบบการบริหารงานโปรง ใส มีธรรมาภิบาล เปนลักษณะเดนของ
โครงการประกัน สัง คม สํานักงานประกันสัง คม ไดรับรางวัลบริหารงานโปรง ใสและมีธรรมภิบาล
ติดตอกันหลายปจนถึงปจจุบัน ดูตัวอยางภาคผนวก ก
2) ลักษณะดอยของโครงการ
องคกรประกันสังคมไทยใหความสนใจในเรื่องความเสี่ยงดานภาระผูกพันที่ตอง
จายประโยชนทดแทนระยะยาว เนื่องจากตองเผชิญ กับความเสี่ยงเชนอัตราการเติบโตของรายได
แทจริง (real earning growth) การเปลี่ยนโครงสรางทางประชากร ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น
กองทุนมีแนวโนมจะขาดเสถียรภาพในป 2587 เพราะกําหนดอัตราเงินสมทบต่ําและระยะเวลาสงเงิน
สมทบสั้นจึงไมสัมพันธกับจํานวนเงินสะสมและเงินสมทบที่จายเขากองทุนตลอดชวงที่เปนสมาชิก ทํา
ใหกองทุนมีภาระสูง สวนกําหนดอายุเกษียณต่ําสวนทางกับการเพิ่มขึ้นของอายุขัยคนไทยและทําให
ตนทุนบํานาญเพิ่มสูงขึ้น
ผู รั บ บํ า นาญได รั บ บํ า นาญไม สั ม พั น ธ กั บ ค า ครองชี พ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามภาวะ
เศรษฐกิจเปนความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอจะลดมูลคา
ของประโยชนทดแทนลง
4.1.4 ลักษณะเดนของโครงการในตางประเทศ
การบริหารงานระบบประกันสังคมในตางประเทศมีทั้ง ลักษณะเดนและลักษณะ
ดอยผูบริหารควรพิจารณาเลือกลักษณะเดนของแตละประเทศมาปรับใชประโยชนและหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่เปนลักษณะดอยในแตละประเทศดังนี้
1) เดนมารก
เปนโครงการบํา นาญเสริ มลูกจาง ATP และ การบริหารงานของATP มี
โครงสรางการบริหารงานเปนนิติบุคคล สถานะเปนองคกรอิสระประเภทบรรษัท (corporate body)
ผูบริหารระดับสูงเปนประธานกรรมการบริหาร (chief executive office–CEO) จึงสามารถเลือกผู
บริหารงานที่มีความสามารถมาเปนคณะผูบริหารได สามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูง เปน
องค ก รที่ มี โ ครงสร า งการบริ ห ารองค ก รชั ด เจน โปร ง ใส บริ ห ารงานด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบสู ง
นอกจากนั้นลักษณะเดนของระบบประกันสังคมเดนมารกคือการชวยเหลือนายจางโดยใหนายจางกูยืม
เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําไมเกินรอยละ50 ของเงินสมทบ สวนการสงเงินสมทบ นายจางสงเงินสมทบ
เป น รายไตรมาส ทํ าใหล ดภาระงานของเจ าหนา ที่ ทั้ ง นี้ เดนมารก ให ค วามคุ ม ครองประชากรทั้ ง
ประเทศ
2) เบลเยียม
การจัดตั้ง สํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social
Security) คุมครองประชาชนทุกคน มีบํานาญสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพักผอน ตลอดจนเปนระบบ
ไตรภาคีในการจายเงินสมทบระหวางนายจาง ลูกจางและ รัฐบาลรวมจายเงินสมทบเปนรายป และ
เบลเยียมจายบํานาญตามคาครองชีพ ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง มีประกันรายไดขั้นต่ํา กําหนดการ
ขยายอายุเกษียณทํ าใหก องทุน ยั่ง ยืน และ องค กรประกันสัง คมแห ง ชาติ เบลเยียมทํ าความตกลง
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(MOU) ในการจายบํานาญนอกประเทศกับประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศไทย ทําใหผูรับ
บํานาญสะดวกในการรับบํานาญในตางประเทศ
3) เนเธอรแลนด
รูปแบบการบริหารเปนธนาคาร สามารถนําเงินไปแสวงหากําไรไดดวยตนเอง
มีการจายบํานาญตามคาครองชีพและปรับเพิ่มสิทธิประโยชนปละ 2 ครั้ง ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง
และองคกรประกันสังคมทําความตกลง (MOU) กับองคกรประกันสังคมทําใหผูรับบํานาญสะดวกใน
การรับบํานาญรวมทั้งการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนประกันสังคมยั่งยืน
4.1.5 ลักษณะดอยของโครงการในตางประเทศ
ระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด ซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาแลว
มีความเสี่ยงในประเด็น โครงการประกันสัง คมที่สัญ ญาวาจะจายเงินบํานาญมีความเสี่ยงในบริบท
เดียวกันดังนี้
1) ความเสี่ยงของการมีอายุยืนมากขึ้น (longevity risk) เปนความเสี่ยงที่ผูรับ
บํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีตระยะเวลาสงเงินสมทบนานเกือบ 40 ป ขึ้นไปอายุเกษียณสูงและ
ทําใหตองจายภาษียาวนานขึ้น ทั้ง 3 ประเทศมีเปนสังคมผูสูงอายุ
2) ความเสี่ยงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอจะ
ลดมูลคาของประโยชนทดแทน หรือความเสี่ยงตามพันธะสัญญาที่ตองปรับประโยชนทดแทนตาม
อัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองสิ้นเปลืองคาใชจายอยางมาก
3) ความเสี่ยงดานการเกษียณอายุเนื่องจากไรความสามารถในการทํางานหรือ
สุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเสี่ยงกรณีตองใหเงินบํานาญ
กอนอายุเกษียณแกบุคคลที่ไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีตอภาคการจางงานและการผลิตของประเทศที่สัดสวน
กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง อันสงผลตอขีดความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะยาว เพื่อใหผูเกษียณมีรายไดเพิ่มเติมและเพิ่มการจางงาน การสงเสริมการมีบุตร ปรับโครงสราง
ประชากรใหสมดุลระหวางประชากรวัยเด็กและประชากรสูง อายุ อัตราเจริญพันธุของประเทศไทย
ลดลงอยางรวดเร็ว จาก 2.7 ในป 2528 ลดลงเหลือ 1.49 ในป 2558 และจะลดลงเหลือ 1.36 ในป
2563 หากไมใหการสนับสนุนอยางจริงจัง จึงมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลสนับสนุนวัยเจริญพันธุ มีบุตรใน
อัตราทดแทนที่ยั่ง ยืนคือ มาตรการสงเสริมและขยายเวลาใหสามีและ ภรรยาลาหยุดเลี้ยงดูบุตรจน
บุตรครบ 1 ขวบและมาตรการสง เสริมการเลี้ ยงดูบุ ตร สนั บสนุน เป นเงิน สมเคราะหบุ ตรให บุต ร
ผูประกันตนใหมากขึ้นสงเสริมการจางงานลูกจางสูงอายุเปนรายชั่วโมง การจัดดําเนินการโครงการ
บํานาญเสริมแกลูกจางระบบบัญชีรายบุคคล จะเพิ่มหลักประกันความมั่นคงทางรายได
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4.2.2 การปฏิรูปกองทุนประกันสังคม ควรกําหนดแนวทาง (road map) เพื่อการปฏิรูป
กองทุนประกันสังคมดังนี้
1) วางกรอบใหสํานักงานประกันสังคมเปนหนวยงานกํากับดูแล โดยมีเปาหมาย
โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ และเพิ่มดอกผลการลงทุนมากกวา 1
หมื่นลานบาทตอป เพื่อยืดอายุกองทุน 5–10 ป
2) ปรับปรุงอัตราประโยชนทดแทนกรณีชราภาพจากการจายบํานาญตามคาครอง
ชีพ (Cost of living) หรือเสนความยากจน (Poverty line) เปนการจายบํานาญชราภาพใหสัมพันธ
กับมาตรฐานการดํารงชีพ (Standard of living) ในชวงกอนที่จะเกษียณอายุอาจจะกําหนดเปนดัชนี
ไวในกฎหมายปรับเพิ่มบํานาญทุก 2 ตอครั้งหรือ ปรับบํานาญทุกป เปนตน
3) กําหนดใหกองทุนประกันสังคมใหนายจางกูยืมเงินได
4) มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง การคาดประมาณการทางด า นคณิ ต ศาสตร
ประกั น ภั ย ทุ กป อ าจว า จ างกลุ มนั ก คณิต ศาสตร ป ระกั น ภั ยตรวจสอบสมมุ ติ ฐานทางคณิ ตศาสตร
ประกันภัย
5) ภายในป 2559 ตองผลักดันใหสํานักงานบริหารการลงทุน เปนกองจริง ที่มี
กฎหมายรองรั บ พร อ มออกระเบี ย บคณะกรรมการประกั น สั ง คมจั ด ตั้ ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารลงทุ น
(investment unit) และจัดทําระเบียบการจางบุคลากรและจัดซื้ออุปกรณที่จําเปนภายในป 2560
และผลักดันแกไขกฎหมายประกันสังคมใหกองทุนประกันสังคมเปนนิติบุคคลสังกัดกระทรวงแรงงาน
6) การบริหารการเงินระบบประกันสังคม
การบริหารเงินกองทุนมีแนวทางการบริหารที่คลายคลึง กันเกือบทั่วโลก ซึ่งแตละ
ประเทศจะใชแ นวคิด และหลักการที่มี การดํ าเนิ นโครงการประกันสัง คมมากอน ผูเชี่ ยวชาญดา น
นโยบายประกั น สั ง คม ได ก ล า วไว ใ นเอกสารรายงานป ญ หาด า นนโยบายและการบริ ห ารงาน
ประกันสังคมวา การที่จะสามารถบริหารการเงินของระบบประกันสังคมใหอยูในสภาพสมดุลไดจะตอง
ขึ้นอยูกับการดําเนินงานของรัฐบาลในทางบวกที่สําคัญ คือ
1) การปรับปรุง กฎหมายและนโยบายดานการเงินที่เอื้อตอการดําเนินงานของ
กองทุน
2) การควบคุมการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
3) การเก็บเงินสมทบใหไดครบถวนบริบูรณของหนวยงาน
4) การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารของหนวยงาน
5) มีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกลยุทธดานการเงินที่ปลอดภัย
4.3 งานวิจัยที่ควรจะศึกษาตอไป
1) ศึกษาความตองการของลูกจางนายจางในเพิ่มการออมและขยายอายุเกษียณ
2) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการบํานาญเสริมลูกจาง
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ภาคผนวก
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ประมวลภาพ

ภาพที่ 1 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับโลและประกาศเกียรติคุณสวนราชการที่สงผลงาน
การประเมินมาตรฐานความโปรงใสประจําป 2557 จากสํานักงาน ก.พ.
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ภาพที่ 2 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติประจําป 2557
ดานผลงานการรับชําระเงินสมทบผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จาก สนง. กพร.
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ภาพที่ 3 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2557 จาก สนง.ก.พ.ร.
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ภาพที่ 4 ภาพรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรวมเปนเกียรติในพิธีมอบรางวัลผูประกันตนใน
รายการคุยโขมงขาวเชา
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ภาพที่ 5 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับรางวัลดัชนีวัดความโปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ
โดยไดรับคะแนนสูงสุดรายดัชนีในดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ ราชการ เมื่อ 11 ธันวาคม
2556 จาก ปปช.
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ภาพที่ 6 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่สํานักงาน
ประกันสังคมไดรับรางวัล “หนวยงานโปรงใส” จากสํานักงาน ก.พ.
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– Certificate for network system administration
techniques for IT professionals
– Certificate for the asian social insurance administrator
for Japan International Corporation of welfare Services,
Tokyo Japan
– Certificate workshop on pension schemes of
International Labour Organization, Italy
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