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วางแผนก็ารเงนิ
อ่ย่์างไร 

เมู้�อ่โลก็เสีิ�ย์งเข้้าสู่ิสิภาวะ
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ที�ปรึก็ษีา
วศนิ วัฒนวรกจิํกุล CFP®

นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
เรืองวทิย ์นันทาภวัิฒน ์CFP®

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย

ววิรรณ ธาราหรัิญโชต ิCFP®

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย

ก็อ่งบรรณาธิิก็าร
งามจํติร สิงหบุัตร CFP®

ผูจ้ดัการ Wealth Development Design, 
Wealth Academy

ธนาคารไทยพาณิชย ์(จ�ากดั) มหาชน 
ชาตชิาย มสุ่ขโข CFP®

กรรมการผูจ้ดัการ
บรษัิท ซีเอม็เอสเค จ�ากดั

ณัฐพงษ ์อภนัินทกู์ล CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ธชธร สมใจํวงษ ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นโรโดม วาณิชฤด ่CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นิภาพนัธ ์พนูเสถย่รทรัพย ์CFP®

ท่ีปรกึษาการเงินอิสระ
บรษัิท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จ�ากดั

พชิญา ซุ่นทรัพย ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย ์ตนัตจิํนิดา CFP®

ผูเ้ช่ียวชาญงานพฒันา
และการใหค้ �าปรกึษาลกูคา้อาวโุส 

บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
เสกสรร โตววัิฒน ์CFP®

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
บลจ. บวัหลวง

อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

VP, Relationship Manager, Electronics and 
Computer Business, Corporate Banking

บจม. ธนาคารกรุงเทพ
ฉัตรพงศ ์วัฒนจํรัิฏฐ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกลยทุธ์
และพฒันาผลติภณัฑ์

บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ�ากดั (มหาชน)

สิมูาชิ่ก็ / ประสิานงานส้ิ�อ่โฆษีณา
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are trademarks owned outside the U.S. by 
Financial Planning Standards Board Ltd. 
Thai Financial Planners Association is the 
marks licensing authority for the CFP marks 
in Thailand, through agreement with FPSB.

CFP®,
CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNERTM,
and

“ทกุเปา้หมายชีวิตส�าเรจ็ไดด้ว้ยนกัวางแผนการเงิน CFP®” ผมเช่่อว่าเพ่่อนสมาชิกคงพอจะ 
ไดเ้ห็นส่่อโฆษณาประชาสมัพนัธภ์ายใตคี้ยค์็อนเซ็ปตด์งักลา่ว ท่ีไดมี้การเผยแพรอ่ย่างต่อเน่่องใน 
ชอ่งทางโซเชียลมีเดียตา่งๆ ของสมาคมฯ ผา่นตากนัมาบา้งแลว้ ไมว่า่จะเป็น Commercial Video 
และการใหส้มัภาษณผ์า่นรายการ The Secret Sauce รว่มถงึการท�า PR ผา่นส่่อมวลชน เพ่่อโปรโมท
อาชีพและบทบาทของนกัวางแผนการเงิน CFP ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของคนในสงัคม

การประชาสมัพนัธด์งักลา่วจะไม่สามารถสรา้งการรบัรูใ้นวงกวา้งได ้หากขาดการสนบัสนนุ
และความร่วมม่อจากสมาชิกทุกท่าน ผมจึงอยากเชิญชวนเพ่่อนสมาชิกช่วยกันแชรส์่่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของเราใหแ้พรห่ลายออกไปเพ่่อใหเ้กิดการรบัรูแ้ละจดจ�าใน 
วงกวา้งใหม้ากท่ีสดุครบั

นอกจากนี ้ผมตอ้งขอขอบคุณและช่่นชมทีมนักวางแผนการเงิน CFP อาสาในโครงการ 
Membership Engagement Project ท่ีไดร้่วมดว้ยช่วยกันคิด ชวนกันลงม่อท�า และผลักดัน 
แผนงานต่างๆ ท่ีน�าเสนอใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น แผนงานปรบัปรุงเว็บไซต ์ ท่ีไดมี้การ 
จดัเรยีงโครงสรา้งขอ้มลูใหม ่ท�าใหมี้ Customer Journey ท่ีงา่ยตอ่การใชง้านมากขึน้ เพ่่อเป็นการ
เพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างชัดเจนและรวดเร็ว ทัง้ส �าหรบัผูท่ี้สนใจใน 
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP รวมถึงผูท่ี้สนใจรบับริการวางแผนการเงิน ซึ่งไดเ้ริ่มมีการใชง้าน
เวบ็ไซตใ์หมไ่ปตัง้แตเ่ด่อนสงิหาคมท่ีผา่นมา 

โดยแผนงานตอ่ไปท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ในเด่อนพฤศจิกายนนัน้ จะเริม่เป็นการออกไปมีปฏิิสมัพนัธ์
กบับคุคลภายนอกท่ีไม่ใช่เพ่่อนสมาชิกเป็นครัง้แรก ในรูปแบบของ “ค่ายเยาวชนนกัวางแผนการ
เงินไทย” โดยมีจุดประสงคเ์พ่่อใหค้วามรูเ้ร่่องการวางแผนการเงินกบันกัศึกษาและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัิอตุรดิตถ ์ตอ้งบอกเลยวา่ส�าหรบัสมาคมฯ เองนัน้ ก็ถ่อเป็นความแปลกใหมแ่ละ
ความทา้ทายท่ีนา่ต่่นเตน้จรงิๆ ครบั 

ส �าหรบัโคง้สดุทา้ยก่อนจะเขา้สูส่ิน้ปีนี ้สมาคมฯ ยงัมีกิจกรรมดีๆ ท่ีสามารถมีสว่นชว่ยในการ
พฒันา ตอ่ยอดความรู ้และทกัษะในการปฏิิบตังิานแก่สมาชิก ท่ีนา่สนใจอยา่งตอ่เน่่อง ไมว่า่จะเป็น  
กิจกรรม CFP® Professional Forum, การอบรมเขียนบทความ, การอบรมหลกัสตูร “จรรยาบรรณ
และความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”, งานสมัมนา TFPA Wealth 
Management Forum 2022 และกิจกรรมใหม่ลา่สดุท่ีสมาคมฯ ไมเ่คยมีมาก่อน ค่อ การประกวด

แผนการเงินแห่งปี เพ่่อเฟ้นหาแผนการเงินท่ีเหมาะสม 
และสรา้งสรรค ์ตอ้งบอกว่ากิจกรรมนีมี้รางวัลส�าหรบั
แผนการเงินท่ีสรา้งสรรคร์ออยูด่ว้ยนะครบั

สุดทา้ยนี ้หากเพ่่อนๆ สมาชิกมีแนวคิดท่ีเห็นว่า
จะเป็นประโยชนต์อ่การด�าเนินงานของสมาคมฯ และตอ่
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ผมยังคงขอเชิญท่าน 
เขา้มา “รว่มดว้ยช่วยกนัคิด รว่มลงแรงช่วยกนัท�า” เพ่่อ
ช่วยกนัผลกัดนั พฒันาและขบัเคล่่อนสมาคมฯ วิชาชีพ
นักวางแผนการเงิน CFP ใหก้้าวหน้าต่อไป และหาก
สถานการณโ์ควิดมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้กว่านี ้สมาคมฯ จะ 
รบีหาโอกาสจดักิจกรรมดีๆ ท่ีใหเ้พ่่อนๆ พ่ีๆ สมาชิก ไดม้า
พบหนา้กนัแทนการเจอกนัผา่นหนา้จอครบั

วศนิ วัฒนวรกจิํกุล
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

สิมูาชิ่ก็สิมูาคมู

ประกันช�ว�ต



WHAT’S ON :

ก็ารอ่บรมูอ่อ่นไลน์หลกั็สูิติร 
“จรรย์าบรรณและความูรับผดิ้ช่อ่บในฐานะผู้ประก็อ่บวชิ่าชี่พื้วางแผนก็ารเงนิ” 

ประจำาปี 2565

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
ขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP®  
และท่ีปรึกษาการเงิน AFPTTM ท่ี 
คุณวุฒิวิชาชีพจะครบก�าหนดต่อ
อายใุนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 เขา้ร่วม 
การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณ
แ ล ะ ค ว า ม รับ ผิ ด ช อ บ ใ น ฐ า น ะ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”  
เ พ่่อสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อ
มาตรฐานจรรยาบรรณและความ 
รับ ผิดชอบท่ีผู้ประกอบวิชา ชีพ 
ท า ง ก า ร เ งิ น พึ ง ป ฏิิ บั ติ ใ น ก า ร 
ประกอบวิชา ชีพ และเ พ่่อ เ ป็น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏิิ บั ติ ห น้ า ท่ี 
และการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
ซึ่งการอบรมดังกล่าวถ่อเป็นการ
อ บ ร ม บัง คับ ส�า ห รับ ใ ช้นับ เ ป็ น 
ชั่ วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่่ อ ง  ( C o n t i n u i n g 
Professional Development - CPD) 
ตามท่ีสมาคมฯ ก�าหนด  

หัวข้้อ่ก็ารอ่บรมู
หวัขอ้ท่ี 1 
“การเป็นนายหน้าค้า หรือจํดัจําํหน่ายหลักทรัพย์
ท่�เป็นหน่วยลงทุน และท่�ปรึกษาการลงทนุ”
โดย คุณอธิวัฒน ์คณิตพนัธ ์ผูช้ว่ยผูอ้ �านวยการ 
  ฝ่ายก�ากบัธรุกิจตวักลาง และ 
  คุณทพิยวรรณ ขวัญข้าว เจา้หนา้ท่ีบรหิารอาวโุส
  ฝ่ายก�ากบัการขายผลติภณัฑก์ารลงทนุ
   ส �านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
น�าเสนอประเดน็ซกัถาม 
“แนวปฏบิัตัทิ่�เก่�ยวข้องกับัการใหบ้ัริการวางแผนการเงนิ”
โดย คุณพชิญา ซุ่นทรัพย ์นกัวางแผนการเงิน CFP®

หวัขอ้ท่ี 2
“Update จํรรยาบัรรณ แนวทางการปฏบิัตังิาน และ
การใหค้าํแนะนาํแก่ผู้ขอรับัคาํปรึกษาท่�เปราะบัาง ป่ 2565” 
โดย คุณนิเวศ พนัธุข์ะวงศ ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
  บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จ�ากดั (มหาชน)

ก็ำาหนด้ก็ารจดั้อ่บรมู
ครัง้ท่ี 1  รอบบรรยายสด:
วนัพฤหสับดีท่ี 27 ตลุาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.45 น. 
ครัง้ท่ี 2  รอบ Rerun:
วนัศกุรท่ี์ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ครัง้ท่ี 3  รอบ Rerun:
วนัเสารท่ี์ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 11.45 น. 
หมายเหตุ:ุ การอบรมรอบบรรยายสด สามารถใช้น้ับัเป็็นัช้ั�วโมงสำาหรบั

การย่�นัตุ่อใบอนัุญาตุผู้้แ้นัะนัำาการลงทุุนัและนักัวิเคราะห์การลงทุุนัดา้นั 
กฎระเบยีบจรรยาบรรณหรอ่กฎหมายทุี�เกี�ยวข้อ้ง จำานัวนั 3 ช้ั�วโมง 

ค่าธิรรมูเนีย์มูก็ารอ่บรมู (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)
• สมาชิกสมาคมฯ จ�านวน 799 บาท
• บคุคลทั่วไป จ�านวน 940 บาท

ก็ารลงทะเบีย์นอ่บรมู
ลงทะเบียนผา่น “ระบบสมาชิก” เวบ็ไซตส์มาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 

(www.tfpa.or.th) เปิดรบัสมคัรตัง้แตว่นัท่ี 19 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป หรอ่
จนกวา่ท่ีนั่งจะเตม็

ราย์ละเอ่ยี์ด้หลกั็สูิติรอ่บรมู
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WHAT’S ON :

ก็ารสิอ่บหลกั็สูิติรก็าร
วางแผนก็ารเงนิ CFP® 

ครั�งที� 4/2565
เม่่อวันท่ี 11 กันยายน 2565 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัด
สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน 
CFP ครัง้ท่ี 4/2565 ณ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย มีรายละเอียดผูเ้ขา้
สอบดงันี ้

- ขอ้สอบฉบบัท่ี 1 พ่น้ฐานการ
วางแผนการเงิน ภาษี และจรรยา
บรรณ จ�านวน 494 คน

- ขอ้สอบฉบบัท่ี 2 การวางแผน
การลงทนุ จ�านวน 369 คน  

วดี้โีอ่โฆษีณาบทบาทหน้าที�ข้อ่ง
นัก็วางแผนก็ารเงนิ CFP

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยเผยแพรว่ดีิโอโฆษณา (Commercial 
Video) เพ่่อประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดร้บัทราบและเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีของนกัวางแผนการเงิน CFP ในการใหค้ �าปรกึษาวางแผนการเงิน 
เพ่่อช่วยให้ผู้ร ับค�าปรึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้ ภายใต ้ 
Communication Idea “เปา้หมายชีวิต ส�าเรจ็ไดด้ว้ยนกัวางแผนการเงิน 
CFP®” รบัชมวิดีโอไดท่ี้ https://bit.ly/3wVGWsU  

ก็จิก็รรมู Financial Planning Clinic 
บริก็ารให้คำาปรึก็ษีาวางแผนก็ารเงนิ
แบบราย์บุคคล

เม่่อวันเสารท่ี์ 3 กันยายน 2565 สมาคมนักวางแผน 
การเงินไทยจดักิจกรรม Financial Planning Clinic บรกิาร 
ใหค้ �าปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลทางออนไลน ์ 
โดยผูส้นใจเขา้รว่มกิจกรรมรว่มบรจิาคเงินจ�านวน 500 บาท
ให้กับสภากาชาดไทยเพ่่อรับสิทธิ�รับค�าปรึกษาวางแผน 
การเงินจากนกัวางแผนการเงิน CFP มีผูส้นใจ 27 รายเขา้รบั 
ค�าปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP 25 ราย มียอด 
บรจิาค 13,500 บาท  
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งามจิตร สิงหบุตร CFP®

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®

COVER STORY :

“เป้าหมายไม่ใช่เงนิมากขึ�น 
แตเ่ป้าหมายคอืการไดใ้ช้ชว่ติตามแบับัของคุณ”

-วลิล ์โรเจอรส์

วางแผนก็ารเงนิอ่ย่์างไร 
เม่ื่�อโลกเส่ี่�ยงเข้า้ส่ี่�สี่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เป็นเรื�องปกติท่� นักวางแผนการเงินและ 
ท่�ปรึกษาการเงิน จํะต้องม่การทบัทวนแผนช่วิต
และแผนการเงนิใหกั้บัลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ หาก
เปร่ยบักับัการทาํไร่นาสวนผสม เมื�อเจํอกับัหายนะ
ครั�งใหญ่ ภาวะภยัแล้ง โรคระบัาดหรอืนํ�าทว่มหนัก  
2-3 ป่ติดต่อกัน เราคงต้องม่การทบัทวนแผน 
ครั�งใหญ่ ว่าจํริงๆ แล้วสิ�งท่�เราเคยประเมนิไว้ จํะ
ยังคงเป็นเช่นนั�นอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ เราจํะม่การ
ปรับัเปล่�ยนอะไรและอย่างไรบัา้ง ในการวางแผน 
การเงนิกเ็ช่นกัน

จากภาวะโรคระบาดโควิด-19 ตามมาดว้ยความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าถดถอยทั่วโลก ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นใจของหลายคน ท�าใหน้กัวางแผนการเงินควรใช้
โอกาสนีเ้ขา้ไปทบทวนแผนการเงินท่ีส �าคญัต่างๆ เพ่่อฟ้่นฟู
ความมั่นใจใหลู้กคา้ในการบริหารจัดการความมั่งคั่ง โดย 
Wealth Planning หรอ่ Master Plan ครอบคลมุ 4 ประเด็น
ส�าคัญ ค่อ การจัดการสภาพคล่องและบริหารค่าใช้จ่าย  
การจัดการดา้นการลงทุน การจัดการดา้นความคุม้ครอง 
ชีวิตและสขุภาพ และการส่งต่อความมั่งคั่งหร่อส่งต่อมรดก 
นั่นเอง

การทบัทวนแผน Master Plan

• ใหค้วามส�าคญักับสิ่งท่ีส �าคญัและจ�าเป็นท่ีสดุก่อน
เสมอ ไมว่า่จะเป็นแผนการบรหิารสภาพคลอ่ง แผนคา่ใชจ้า่ย 
แผนการศกึษา แผนเกษียณ แผนปกปอ้งความมั่งคั่ง และแผน
มรดก 

• ทบทวนวา่อะไรบา้งท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ บางแผน 
อาจส�าคญัเพ่ิมขึน้ เช่น โควิด-19 ท�าใหเ้ห็นถึงความส�าคญั
ของการท�าประกนัสขุภาพ หรอ่ประกนัชีวิต รวมถงึการจดัการ 
สภาพคลอ่งและบรหิารคา่ใชจ้า่ย 
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“เตร่ยมตวัใหพ้ร้อมสาํหรับั
เหตุฉุกเฉินทางการเงนิอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจํะไม่เหน็

โอกาสท่�จํะเกดิฝนตกในอนาคตเลยกต็าม”
-QuotesLyfe

ดา้นการจํดัการสภาพคล่อง
และบัริหารค่าใช้จํา่ย

• น�ากลยุทธ์การบริหารหนีม้าใช ้แนะน�าใหล้ดหนีท่ี้
ดอกเบีย้สงูก่อน และลดหนีเ้พ่่อการบริโภคลงใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
(เช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีบ้ตัรกดเงินสด) การเป็นหนีเ้พ่่อซ่อ้
ทรพัยส์ิน (บา้น คอนโดฯ) ยงัคงยอมรบัได ้และควรพิจารณา 
refinance หรอ่ retention เพ่่อดอกเบีย้ท่ีต �่ากวา่เดมิ 

• ใชป้ระโยชนจ์ากมาตรการช่วยเหล่อต่างๆ ของรฐั  
ซึง่มาตรการบางอยา่งสง่ผลถงึแผนภาษีดว้ย

• ทบทวนงบประมาณคา่ใชจ้่ายสว่นตวัและครอบครวั 
เพ่่อปรบัปรุงใหดี้ขึน้ เช่น ปรบัลดค่าใชจ้่ายคงท่ีท่ีเกินจ�าเป็น 
ลดค่าเดินทางหร่อค่าน�า้มัน ลดค่าสันทนาการนอกบ้าน 
ลงบา้ง

• ลดรายจา่ยท่ีไมจ่ �าเป็น เพ่่อเปา้หมายท่ีใหญ่กวา่เดิม 
เช่น จากการกักตวัช่วงโควิดและ work from home พบว่า  
คนส่วนใหญ่สมัครสมาชิก YouTube, Netflix, Disney+ 
hotstar รวมถึง shopping online มากขึน้ แนะน�าใหล้ด 
รายจา่ยท่ีเกินจ�าเป็นลง

• ใชชี้วิตแบบพอเพียงท่ีเป็นแบบของ 
ตวัเอง หร่อประหยดัลงอีกนิด ไม่ตอ้งใชจ้่าย
ตามแบบใคร ใช้น้อยกว่าท่ีหาได้ จากการ
ส�ารวจของ The American Psychological 
Association พบว่า 6 ใน 10 คนของชาว
อเมริกันเห็นว่างานและเงินค่อสาเหตุหลัก 
ของความเครียด ดังนั้นหากไม่อยากเครียด 
แนะน�าใหป้ระหยดัและใชใ้หน้อ้ยกวา่ท่ีหาได้

• เดิม เรา เคยทราบว่าการ เตรียม 
เงินฉุกเฉินควรมีใหเ้พียงพอส�าหรบัค่าใชจ้่าย 
3-6 เด่อน อย่างไรก็ตามควรแนะน�าใหล้กูคา้
ท่ีไม่มีความมั่นคงด้านรายได้มีการเตรียม 
เงินฉกุเฉินเพ่ิมมากขึน้ 

TFPA  MAGAZINE  • 3 / 2565

06



COVER STORY :

“วธ่ิท่�ดท่่�สุดของการวัดความสาํเร็จํในการลงทนุของคุณ 
ไม่ใช่วัดว่าคุณเอาชนะตลาดหรือไม่ 

แตวั่ดจํากการท่�คุณไดว้างแผนทางการเงนิและมว่นัิย
เพย่งพอท่�จํะพาคุณไปยังเป้าหมายท่�ตอ้งการหรือไม่”

-เบนัจามนิั เกรแฮม

สนิทรพัย์

หุน้โลก

หุน้สหรัฐฯ

หุน้ยุโรป

หุน้จํน่

หุน้ไทย

ดชันีอา้งอิง

MSCI AC World Equity

S&P 500

Euro Stoxx 5

CSI 300

SET TRI

(%ตาม
ชว่งเวลา)

นบัตัง้แต่
ตน้ปี

(%ตอ่ปี)

ยอ้นหลงั
5 ปี

-13.42

-10.69

-12.80

-15.00

-0.23

6.85

12.05

1.85

2.33

3.94

(%ตาม
ชว่งเวลา)

-22.77

-23.55

-22.44

-23.05

-6.68

เม่่อวนัท่ี

ผลตอบแทนต�่าสดุ
เม่่อลงทนุตน้ปี

17 ม.ิย. 65

16 ม.ิย. 65

05 ก.ค. 65

26 เม.ย. 65

15 ก.ค. 65

ดา้นการลงทุน
  

ช่วงท่ีผ่านมาของปี 2565 มีสิ่งต่างๆ เกิดขึน้มากมาย
ในโลกการลงทนุ อย่างการลงทนุใน Traditional Asset เช่น 
กองทนุหุน้ต่างประเทศท่ีมีความผนัผวนสงู โดยช่วงท่ีผ่านมา
มีหลายเหตกุารณส์ง่ผลกระทบต่อราคาและผลตอบแทนของ
สนิทรพัยก์ลุม่นี ้เชน่

• เหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างรัสเซีย–ยูเครน ท่ี 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปและประเทศอ่่นๆ ทั่วโลก 
ในเวลาตอ่มา เชน่ พลงังานและอาหารท่ีเริม่ขาดแคลน สง่ผล
ต่อตน้ทุนการผลิตและการด�าเนินชีวิตของคนทั่วไป จนเป็น 
หนึ่งในสาเหตุท่ีท�าใหเ้งินเฟ้อปรบัตัวสูงขึน้ นอกเหน่อจาก 
ความต้องการสินค้าและบริการท่ีเพ่ิมขึน้จากการทยอย 
เปิดเม่องหลงัสถานการณโ์ควิด-19 เริม่คลี่คลาย

• ความกังวลเร่่องเงินเฟ้อท่ีหลายประเทศประสบ 
ปัญหา ท�าใหช้่วงก่อนเด่อนมิถนุายน นกัลงทนุและตลาดหุน้
ส่วนใหญ่กังวลว่าธนาคารกลางต่างๆ ตอ้งเร่งขึน้ดอกเบีย้ท่ี 
แรงและเรว็ เพ่่อสกดัเงินเฟ้อโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ 
(FED) ท่ีมกัมีอิทธิพลต่อธนาคารกลางประเทศอ่่นๆ รวมถึง
ตลาดหุน้สว่นใหญ่ของโลก 

ส่งผลกระทบต่อผู้ท่ีน �าเงินลงทุนบางส่วนในพอรต์ไป
ลงทนุในตลาดหุน้ เช่น ตลาดหุน้สหรฐัฯ ยโุรป จีน และไทย 
เป็นตน้ ซึง่จากขอ้มลู ณ 19 ส.ค. 2565 พบวา่ การลงทนุใน
ตลาดหุน้ดงักลา่วมีผลตอบแทนนบัตัง้แตต่น้ปี (YTD) ขาดทนุ
อยู่ท่ี 0.23% - 15.00% และมีผลตอบแทนต�่าท่ีสดุเม่่อลงทนุ 
ตน้ปีอยูท่ี่ ขาดทนุ 6.68%-23.55%

ส่วนการลงทุนทางเล่อกใหม่ท่ีเพ่ิงไดร้บัความนิยมใน
ชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาอยา่ง Digital Asset ท่ีนอกจากจะมีความ
ผันผวนสูง เช่น เหรียญ Bitcoin ท่ีมีผลตอบแทนนับตัง้แต ่
ตน้ปี (YTD) อยูท่ี่ -49.28% และมีผลตอบแทนขาดทนุท่ีสดุเม่่อ
ลงทนุตน้ปีอยู่ท่ี -58.96% ไปเม่่อวนัท่ี 18 มิ.ย. 2565 อีกทัง้ 
ยังมีอีกหลายเหรียญดิจิทัลท่ีไดร้บัความนิยมจากนักลงทุน 
แตก่ลบัมีชว่งท่ีเกิดผลขาดทนุมหาศาล เชน่ เหรยีญ LUNA ท่ี
เป็นขา่ว และวารสาร TFPA Magazine ฉบบัท่ี 2 เด่อนมิถนุายน 
2565 ไดเ้คยมีการกลา่วถงึไปแลว้ รวมไปถงึความเสี่ยงท่ีธรุกิจ
ผูใ้หบ้รกิารเก่ียวกบั Digital Asset ในต่างประเทศหลายราย
ประสบปัญหาจนถงึขัน้เขา้สูก่ระบวนการลม้ละลาย จนสง่ผล 
กระทบตอ่ผูใ้หบ้รกิารและผูล้งทนุในไทยเชน่กนั

ไม่เพียงแต่สินทรพัยก์ารลงทุนหร่อ asset class ท่ีมี 
ความเสี่ยงสูงเท่านั้นท่ีขาดทุน แต่สินทรพัยก์ารลงทุนท่ีจัด 
อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงค่อนขา้งต�่าอย่างกองทุนตราสารหนี ้
โดยเฉพาะกองทุนตราสารหนีร้ะยะยาวหลายกองทุนก็มี
ผลตอบแทนท่ีขาดทุนเช่นกัน โดยหากพิจารณาขอ้มูลจาก 
Morningstar Thailand ณ 19 ส.ค. 2565 พบว่ากองทุน 
ตราสารหนีก้ลุม่ Mid/Long Term Bond จ�านวน 54 กองทนุ 
มีอยู ่39 กองทนุ ท่ีมีผลตอบแทนนบัตัง้แตต่น้ปี (YTD) ตดิลบ 
และมี 34 กองทนุ ท่ีมีผลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี ตดิลบ
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อย่างไรก็ตาม แมผ้ลตอบแทนระยะสัน้ในช่วงท่ีผ่านมา
ของหลายสินทรพัยจ์ะติดลบ แต่หากพิจารณาผลตอบแทน
ระยะยาว ตามระยะเวลาการลงทนุท่ีเหมาะสมของแตล่ะกลุม่
สินทรพัยแ์ลว้ สินทรพัยส์่วนใหญ่ยงัคงใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็น
บวกอยู ่เชน่ ผลตอบแทนยอ้นหลงั 3 ปี ของกองทนุตราสารหนี้
กลุม่ Mid/Long Term Bond ไมมี่กองทนุท่ีมีผลตอบแทนตดิลบ
เลย (เฉพาะกองทนุท่ีจดัตัง้มา 3 ปีขึน้ไป) ส่วนผลตอบแทน 
ยอ้นหลงั 5 ปี ของตลาดหุน้สหรฐัฯ ยโุรป จีน และไทย ก็ไม่
ตดิลบเชน่กนั โดยมีผลตอบแทนอยูท่ี่ 1.85%-12.05%ตอ่ปี

จากผลตอบแทนของหลายสินทรัพยท่ี์ขาดทุน ท�าให ้
นักลงทุนหลายคนเริ่มกังวลใจว่าเป้าหมายท่ีตั้งใจจะยัง
สามารถบรรลุไดด้ว้ยพอรต์การลงทุนท่ีมีอยู่หร่อไม่ แต่หาก
นกัวางแผนการเงินมีความเขา้ใจในธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม
สนิทรพัย ์มีการประเมินพอรต์ ณ ปัจจบุนั พรอ้มทัง้ใหค้ �าแนะน�า
โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับผูร้บัค �าปรึกษา โดยเฉพาะ
สถานการณท์างการเงินของผูล้งทนุท่ีอาจเปลีย่นไปจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจบุนั เชน่

• กองทุนตราสารหนี ้ ท่ีราคาขึน้ลงไดทุ้กวันท�าการ  
โดยเฉพาะชว่งท่ีทิศทางดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลง แตห่ากถ่อ
กองทนุไดไ้มส่ัน้ไปกวา่อายเุฉลีย่ของตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุ 
(portfolio duration) ก็มกัไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นบวก จาก
ตราสารหนีใ้นกองทนุท่ีทยอยครบก�าหนด หากไม่เกิดกรณีมี 
ผูอ้อกตราสารหนีผิ้ดนดัช�าระหนี้

• พอรต์การลงทนุ ยงัมีสดัสว่นท่ีเหมาะสมหร่อจ�าเป็น
ตอ้ง rebalance หรอ่ไม ่โดยเฉพาะชว่งท่ีสนิทรพัยเ์สี่ยงอยา่ง
กองทนุหุน้มีการปรบัตวัลง อาจจ�าเป็นตอ้งสบัเปลี่ยนเงินออก
จากกองทนุตราสารหนีไ้ปเขา้กองทนุหุน้ หร่อจ�าเป็นตอ้งลด
สดัส่วนสินทรพัยเ์สี่ยงลงใหเ้หมาะสมกบัอายท่ีุมากขึน้ ระยะ
เวลาท่ีใกลเ้ปา้หมายเขา้มา หรอ่สถานะสว่นตวัท่ีเปลีย่นไป เชน่ 
รายไดท่ี้ลดลงหร่ออาชีพท่ีเริ่มไม่มั่นคงจากข่าวบริษัทเอกชน 
ท่ีทยอยเลกิจา้งพนกังาน เป็นตน้

• เงินลงทนุในพอรต์มีการกระจายความเสี่ยงท่ีเพียงพอ
หร่อไม่ โดยเฉพาะเงินลงทนุในสว่นท่ีเป็นสินทรพัยเ์สี่ยง โดย
ไม่ควรกระจกุตวัในสินทรพัยห์ร่อกองทนุหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
แตค่วรมีการกระจายในสนิทรพัยห์ลากหลายกลุม่ เช่น ลงทนุ
ทัง้ในกองทนุหุน้ไทย กองทนุหุน้จีน กองทนุหุน้สหรฐัฯ เป็นตน้ 
ส่วนจะเนน้ลงทุนในกองทุนหุน้กลุ่มใดมากเป็นพิเศษ อาจ
พิจารณาจากบทวิเคราะหข์องสินทรพัยเ์หล่านัน้จากหลายๆ 
แหลง่ หลายๆ บลจ. เป็นตน้

• ท่ีส �าคญั ตอ้งแยกเงินลงทนุและเงินส�ารองเผ่่อฉกุเฉิน
ออกจากกนั โดยเงินส�ารองเผ่่อฉกุเฉินโดยปกตคิวรมีในจ�านวน
ท่ีเพียงพอกบัคา่ใชจ้่าย 3-6 เด่อน แตด่ว้ยเศรษฐกิจท่ีมีความ
ไม่แน่นอน อย่างเศรษฐกิจสหรฐัฯ ท่ีอาจมีความเสี่ยงเขา้สู่
ภาวะถดถอยและอาจสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยดว้ย ก็ควร
พิจารณากันเงินส�ารองมากขึน้กว่าปกติ เช่นใหเ้พียงพอกับ 
ค่าใชจ้่ายอย่างนอ้ย 6 เด่อนขึน้ไป และอาจเล่อกเก็บไวใ้น 
เงินฝากท่ีให้ดอกเบี ้ยสูง อย่างเงินฝากออมทรัพย์แบบ 
e-Savings ท่ีนอกจากมูลค่าไม่ผันผวนเหม่อนกองทุน 
ตราสารหนีแ้ลว้ ปัจจบุนัหลายธนาคารยงัใหด้อกเบีย้ท่ีสงูกวา่
ผลตอบแทนกองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้และกองทนุตลาดเงิน
ทั่วไป
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COVER STORY :

“ไม่มอ่ะไรสาํคัญไปกว่าชว่ติและความสามารถ
ในการทาํมาหากนิของคุณ ดงันั�นจํงึสมควรอย่างยิ�ง

ท่�จํะประกันทรัพยส์ินยิ�งใหญ่ท่�สุดของคุณ
-ซึ�งกค็อืตวัคุณเอง”

ดา้นการประกันชว่ติ
และประกันสุขภาพ

ในการบริหารจัดการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
ในสถานการณท่ี์อาจเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สิ่งแรกท่ี 
ควรท�า ค่อ การสรุปและทบัทวนกรมธรรม ์ การทบทวน
กรมธรรมจ์ะท�าใหรู้ว้่า เราท�าอะไรไว ้ มีความคุม้ครองอะไร 
อยู่บา้ง และความคุม้ครองหร่อผลประโยชนต์่างๆ ท่ีไดร้บั 
จากกรมธรรมท่ี์ท�าไวน้ั้น สอดคลอ้งกับเป้าหมายการเงินท่ี
ตอ้งการในปัจจุบนัหร่อไม่ เพ่่อท่ีจะไดป้รบัเปลี่ยนกรมธรรม ์
ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกับความตอ้งการในปัจจุบนัให้
ไดม้ากท่ีสดุ ซึ่งขอ้ควรพิจารณาในการปรบัเปลี่ยนกรมธรรม ์ 
มีดงันี ้

1. ประกันชว่ติ

หากการเงินสะดดุจนถึงขัน้ไม่สามารถช�าระเบีย้ประกนั 
ต่อได ้ เราสามารถบริหารกรมธรรมป์ระกันชีวิตผ่าน มูลค่า
เงินสดในกรมธรรม ์ (Cash Value) หากเป็นประกันชีวิต 
แบบดั้งเดิม เราสามารถเล่อกบริหารจัดการกรมธรรม์ได ้
หลายวิธี ดงันี ้

• เวนคนืกรมธรรม ์ค่อ การหยดุจา่ยเบีย้ประกนั แลว้ 
ขอเวนค่นเงินมลูค่าเงินสดทัง้หมดในกรมธรรมค่์นมา ท�าให้
เราไดร้บัเงินกอ้น ท่ีมีมลูคา่เท่ากบัมลูคา่เงินสดทัง้หมดท่ีมีอยู่
ในกรมธรรม ์ซึ่งก�าหนดอยู่ในตารางมลูค่ากรมธรรม ์ซึ่งเม่่อ 
เวนค่นจะถ่อว่าเป็นการปิดกรมธรรม์ สัญญาประกันชีวิต 
เป็นอนัสิน้สดุลงทนัที สิง่ท่ีตอ้งพงึระวงั ค่อ หากจา่ยเบีย้ประกนั
มาไม่นาน ท�าใหย้งัมีมลูค่าเงินสดอยู่นอ้ย หร่อไม่มีเลย เม่่อ
ท�าการเวนค่น จะขาดทนุเม่่อเทียบกบัเบีย้ท่ีจา่ยมา

• แปลงกรมธรรมเ์ป็นมูลค่าใช้เงนิสาํเร็จํ ค่อ การ 
หยุดจ่ายเบีย้ประกัน แลว้ขอใช้สิทธิท่ีท�าใหก้รมธรรมย์ังมี 
ความคุม้ครองชีวิตตอ่ไปจนครบสญัญาเหม่อนเดิม แตม่ลูคา่ 
ความคุม้ครองชีวิตและเงินครบสญัญาท่ีจะไดร้บัอาจจะลดลง 
จากเดิม ขึน้อยู่กับมูลค่าใชเ้งินส�าเร็จท่ีก�าหนดไวใ้นตาราง 
มลูคา่กรมธรรม์

• แปลงกรมธรรมเ์ป็นมูลค่าขยายเวลา ค่อ การ 
หยุดจ่ายเบีย้ประกัน แลว้ขอใช้สิทธิท่ีท�าใหก้รมธรรมย์ังมี 
ความคุม้ครองชีวติตอ่ไป โดยท่ีมลูคา่ความคุม้ครองชีวติเทา่เดมิ  
แตร่ะยะเวลาความคุม้ครองชีวิตของสญัญาจะเปลี่ยนไปตาม
ท่ีไดก้�าหนดไวใ้นตารางมลูคา่กรมธรรม ์

หากเป็นประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค ์ จะมีการแยกค่า 
ใชจ้่าย และสว่นของเงินลงทนุอย่างชดัเจน โดยมลูคา่เวนค่น
กรมธรรมจ์ะเท่ากับมูลค่ารบัซ่อ้หน่วยลงทุน หร่อมูลค่าเงิน
ลงทุนของเรานั่นเอง ส �าหรบักรมธรรมย์ูนิต ลิงคน์ัน้จะไม่มี
มลูค่าใชเ้งินส�าเรจ็ และมลูค่าขยายเวลา ท�าใหเ้ราจะบริหาร
กรมธรรมย์ูนิต ลิงคจ์ากมูลค่าเงินสด โดยสามารถถอนเงิน
ออกจากกรมธรรม ์หากมีความจ�าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งิน ซึ่งจะมี 
คา่ธรรมเนียมในการถอนตามท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์

หากมีความตอ้งการจะหยดุจ่ายเบีย้ แต่ตอ้งการท่ีจะมี
ความคุม้ครองต่อไป สามารถใชส้ิทธิ Premium Holiday ซึ่ง
ค่อ การใหส้ิทธิบริษัทประกันชีวิตในการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตา่งๆ ภายใตก้รมธรรม ์เช่น คา่การประกนัภยั คา่ธรรมเนียม
การบริหารกรมธรรม ์ค่าธรรมเนียมการรกัษากรมธรรม ์ โดย
การไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นการส่งค�าสั่ง
ขายหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมติั โดยผูเ้อาประกนัภยัไมจ่ �าเป็นตอ้ง
สง่ค�าสั่งเอง และถ่อวา่เป็นเง่่อนไขแหง่สญัญาประกนัภยั เพ่่อ
ใหก้รมธรรมย์งัมีผลบงัคบัอยู่ในขณะท่ีลกูคา้ไม่ตอ้งช�าระเบีย้
ประกนัภยัตามระยะเวลาท่ีก�าหนด อย่างไรก็ตาม หากมลูคา่
กรมธรรมท่ี์เหล่ออยู่มีไม่เพียงพอท่ีจะช�าระค่าใชจ้่ายต่างๆ  
ภายใตก้รมธรรม ์กรมธรรมจ์ะสิน้ผลบงัคบัลง
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COVER STORY :

“การวางแผนมรดกเป็นของขวัญท่�สาํคัญและยั�งยนื 
ท่�คุณสามารถมอบัใหกั้บัครอบัครัวของคุณได ้

และการจํดัการส่งตอ่มรดกท่�ราบัรื�นกไ็ม่ยากอย่างท่�คดิ”
-ซู้ส โอมานั

จะเห็นไดว้่า การมีมลูค่าเงินสดในกรมธรรม ์ท�าใหเ้รา 
มีทางเล่อกมากมายท่ีจะบริหารจัดการกรมธรรม์ท่ีมีอยู ่
ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด เช่น หากมีความจ�าเป็นทางการเงิน  
แต่ก็ไม่อยากปิดกรมธรรมแ์ละอยากใหมี้ความคุม้ครองอยู ่
สามารถใชก้ารบริหารกรมธรรมป์ระกันชีวิตดงักล่าวมาเป็น
ตวัชว่ยได้

2. ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง

ประกนัสขุภาพถ่อเป็นสิ่งท่ีมีความส�าคญัมาก ในกรณีท่ี
เกิดขดัสนเงินทองจนไมส่ามารถจา่ยเบีย้ประกนัได ้อยา่งนอ้ย
อยากใหพิ้จารณาจ่ายคา่เบีย้ประกนัสขุภาพ หรอ่ไม่ก็ตอ้งมา 
ทบทวนว่าเรามีสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลอะไรบา้ง เช่น 
ประกันสังคม หร่อบัตรทอง ตอ้งเช็กสิทธิ�โดยด่วน เพราะ 

มิเชน่นัน้ หากเจ็บไขไ้ดป่้วยขึน้มา แลว้ไมมี่สวสัดกิารคา่รกัษา
พยาบาลเราอาจต้องใช้เงินเก็บมาจ่ายค่ารักษา ย่ิงท�าให ้
เงินเก็บนัน้รอ่ยหรอลงไปอีก

ขอ้ควรจ�าเม่่อตอ้งการปรบัเปลี่ยนประกันสุขภาพและ
ประกนัโรครา้ยแรง เพ่่อเลอ่กแบบท่ีมีความคุม้ครองครอบคลมุ
มากขึน้หร่อเล่อกแบบท่ีมีค่าเบีย้ต�่าลง ค่อ ประกันสุขภาพ  
มีเงินเพียงอย่างเดียวอาจซ่อ้ไม่ได้ ต้องมีสุขภาพท่ีดีด้วย  
หากตอ้งการท�าฉบับใหม่ท่ีมีความคุม้ครองท่ีมากขึน้ หร่อ 
ทันสมัยขึน้ ไม่ควรยกเลิกฉบับเก่าและไปซ่อ้ฉบับใหม่ทันที 
เพราะทัง้ประกนัสขุภาพและประกนัโรครา้ยแรงมีระยะเวลา
รอคอยตัง้แต่ 30 วนัถึง 120 วนั (แลว้แต่โรค) เราควรจะซ่อ้
ประกนัฉบบัใหม ่ใหม้ั่นใจวา่ไดร้บัความคุม้ครองอยา่งครบถว้น 
และเลยก�าหนดระยะเวลารอคอยท่ีนานท่ีสดุ ก่อนท่ีจะยกเลกิ
ฉบบัเก่า ท่ีส �าคญัหากคณุมีโรคประจ�าตวัไปแลว้ ไมแ่นะน�าให้
ยกเลกิกรมธรรมฉ์บบัเก่าโดยเดด็ขาด เพราะหากท�ากรมธรรม์
ฉบบัใหม ่กรมธรรมอ์าจไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิหรอ่อาจจะไมไ่ดร้บั
ความคุม้ครองโรคท่ีเป็นมาก่อนการท�าประกนั

การวางแผนมรดก
และส่งตอ่ความมั�งคั�ง

• โควิด-19 ช่วยกระตุน้ใหเ้ราระลกึไดว้่าสิ่งไม่คาดคิด
เกิดขึน้ไดเ้สมอ หากลกูคา้ท่านใดท่ีเคยคิดแต่ยงัไม่ไดล้งม่อ
ปฏิิบัติ นักวางแผนการเงินก็ควรแนะน�าใหลู้กคา้พิจารณา
วางแผนมรดกไดต้ัง้แต่ตอนนี ้ เพ่่อส่งต่อความมั่งคั่งตามท่ีได้
ตัง้ใจเอาไว ้หรอ่ หากลกูคา้มีการวางแผนมรดกไวแ้ลว้ ก็ควร
น�ามาพิจารณาอพัเดตขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั

ดังนั�นวิธ่การรับัมือกับัความเส่�ยงท่�อาจํเข้าสู่ภาวะ
เศรษฐกจิํถดถอยท่�ดท่่�สุดคอื การมแ่ผนรับัมอืไว้ล่วงหน้า 

อยู่เสมอ รู้จํักการใช้เงนิอย่างรอบัคอบั ตัดสินใจํลงทุน
อย่างม่เหตุผล ก่อหน่�ไร้ประโยชน์ให้น้อยท่�สุด และ
สุดทา้ยคอื ใช้ชว่ติอย่างไม่ประมาทเพราะชวิ่ตคนเราอาจํ
ม่เรื�องท่�ไม่คาดฝันเกิดขึ�นเสมอ ซึ�งนักวางแผนการเงิน
และท่�ปรึกษาการเงนิถอืได้ว่าเป็นผู้ม่บัทบัาทสาํคัญท่�จํะ
ช่วยนาํพาลูกค้าของเราให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงนิท่�

ตอ้งการ ไม่ว่าจํะอยู่ในสถานการณใ์ดกต็าม  
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

NEW PRODUCT :

หุ้นเป็นสินทรัพยก์ารลงทุนท่�สาํคัญในการ
วางแผนการเงินเพื�อบัรรลุเป้าหมาย เนื�องจําก
หุ้นให้ผลตอบัแทนท่�ด่ในระยะยาวทั�งในรูปของ
เงินปันผลและกาํไรจํากการขายหุ้น ส่วนใหญ่
แล้วนักลงทุนมักจํะลงทุนในหุ้นท่�จํดทะเบั่ยนใน
ตลาดหลักทรัพยเ์นื�องจํากม่การเปิดเผยข้อมูล
อย่างชัดเจํน มส่ภาพคล่องในการซื�อขาย และได้
สิทธิประโยชนท์างภาษ่จํากการยกเว้นผลกาํไรท่� 
ได้ รับัจํากการขายหุ้น อย่างไรก็ตามสาํหรับั
เจํา้ของกจิํการหรือนักลงทนุบัางกลุ่มกม็ก่ารลงทุน
ในบัริษัทท่�มิได้จํดทะเบั่ยนในตลาดหลักทรัพย์
เพื�อการสร้างธุรกิจํของตนเอง หรือเป็นการ
ลงทุนในธุรกิจํช่วงเริ�มต้นท่�ยังไม่พร้อมท่�จํะเข้า 
จํดทะเบั่ยนในตลาดหลักทรัพย ์หากว่าผู้ถือหุ้น
ม่การขายหุ้นเหล่าน่�และม่กาํไร จํะเข้าลักษณะ
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ช) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

การเส่ยภาษ่จํากการขายหุน้
ท่�มไิดจ้ํดทะเบัย่นในตลาดหลักทรัพย์

ผูข้ายหุน้จะตอ้งน�าผลก�าไรท่ีไดร้บัจากการขายหุน้ มา 
รวมค�านวณและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินได ้
พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ช) ในอตัรากา้วหนา้ตอนสิน้ปี  
เช่นเดียวกับผูข้ายหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลซึ่งมีหนา้ท่ีน�าผลก�าไร
ท่ีเกิดขึน้จากการขายหุน้ไปรวมค�านวณและเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล (ส �าหรับนิติบุคคลตอ้งเสียภาษีจากก�าไรในการ
ขายหุน้ส �าหรบั ทัง้หุน้ท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย)์ โดยทัง้บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคลสามารถ
น�าตน้ทุนหุ้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิ  
และสามารถน�าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายมาเครดิตในการค�านวณ
ภาษีเงินได้

ในขณะท่ีผูซ่้อ้หุน้จะตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค�านวณ
จากผลก�าไรท่ีผูข้ายหุน้ไดร้บั กรณีผูข้ายเป็นบุคคลธรรมดา
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรากา้วหนา้ ส �าหรบักรณีผูข้ายเป็น
นิติบุคคลไทย กฎหมายไม่ไดก้�าหนดใหผู้ซ่้อ้หุน้ตอ้งหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่ายเม่่อจ่ายเงินค่าหุน้ใหผู้ข้ายหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลไทย  
ในขณะท่ีหากผูข้ายเป็นบุคคลธรรมดาท่ีอยู่ในประเทศไทย 
นอ้ยกวา่ 180 วนั หรอ่เป็นนิตบิคุคลตา่งประเทศ ผูซ่้อ้มีหนา้ท่ี
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 หรอ่ตามท่ีก�าหนดในอนสุญัญา
ภาษีซอ้นของประเทศนัน้ๆ

นอกจากนีก้ารโอนใบหุน้จะตอ้งเสียอากรแสตมป์ ในอตัรา
รอ้ยละ 0.1 โดยคดิตามราคาโอนหุน้ หรอ่มลูคา่หุน้ท่ีช �าระแลว้ 
ซึ่งแลว้แต่ว่าจ�านวนใดจะมากกว่ากัน ในขณะท่ีการซ่อ้ขาย
หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ผูข้ายหุน้จะไดร้บัยกเวน้
อากรแสตมป์ จะเห็นไดว้่าการลงทนุในหุน้ท่ีมิไดจ้ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ผูข้ายมีภาระภาษีเงินไดส้ �าหรบัก�าไร
จากการขายหุน้และอากรแสตมป์ ในขณะท่ีผูซ่้อ้ก็มีหนา้ท่ี 
ในการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในกรณีท่ีผูข้ายเป็นบุคคลธรรมดา  
ต่างไปจากการซ่อ้ขายหุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์ 
ผูซ่้อ้และผูข้ายไมมี่ภาระหนา้ท่ีเหลา่นี ้

มูาติรก็ารทางภาษีี
เพื่่�อสี่�งเสี่ริมื่การลงทุุนใน Tech Startup
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NEW PRODUCT :

มาตรการภาษ่เพื�อส่งเสริมการลงทุน
ใน Tech Startup

การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินได้
นิตบิคุคลใหแ้ก่ผูล้งทนุทัง้ไทยและตา่งประเทศส�าหรบัก�าไรจาก
การขายหุน้ใน Startup ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัท่ี 750) 
พ.ศ.2565 (มาตรการภาษีเพ่่อสง่เสรมิการระดมทนุในวิสาหกิจ
เริม่ตน้) ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 
2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2575 มาตรการดงักลา่วจะช่วย
สนบัสนนุให ้Startup ไทยสามารถระดมทนุจากนกัลงทนุได้
เพ่ิมขึน้ เน่่องจากนกัลงทนุไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ �าหรบั
ก�าไรจากการขายหุน้ (capital gain tax) ไมว่า่บคุคลธรรมดา
หร่อนิติบคุคลทัง้ในและต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุดว้ย
ตนเอง หรอ่ลงทนุผ่านบรษัิทซึง่ประกอบกิจการเงินรว่มลงทนุ 
(Corporate Venture Capital : CVC) หรอ่ทรสัตเ์พ่่อกิจการ
เงินรว่มลงทนุ (PE Trust) ของไทย และตอ้งถ่อหุน้หรอ่หน่วย
ทรสัตไ์มน่อ้ยกวา่ 24 เด่อน หากเป็นกิจการเงินรว่มลงทนุ หรอ่ 
PE Trust ไทยตอ้งมีทนุไมน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท และจดแจง้กบั
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ส �านกังาน ก.ล.ต.) 

รูปแบับัของ Tech Startup 
ตามหลักเกณฑ์ท์่�กฎหมายกาํหนด

บรษัิท startup ตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยีท�าใหเ้กิดรายได้
รอ้ยละ 80 และตอ้งประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเปา้หมาย
ตามท่ีรฐับาลก�าหนด และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยสถาบนั
นวตักรรมแห่งชาติ (NIA) หรอ่ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หร่อ ส �านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหร่อ 
  ใหบ้รกิารในธุรกิจหลกั โดยจ�าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี 
  เป็นฐานในกระบวนการผลิตหร่อใหบ้ริการ มิฉะนัน้ 
  จะไมส่ามารถด�าเนินการได ้หรอ่

• ใชเ้ทคโนโลยีเพ่่อเพ่ิมมลูคา่ของผลติภณัฑห์รอ่บรกิาร 
  อยา่งมีนยัส�าคญั

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับ
อตุสาหกรรมเป้าหมายประกาศก�าหนด ซึ่งปัจจบุนัมีจ�านวน 
13 อตุสาหกรรมเปา้หมาย ตวัอยา่งเชน่ อตุสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่ อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ อตุสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส ์อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา เป็นตน้ 
(สามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมของอตุสาหกรรมเปา้หมาย
ไดจ้าก website ของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม https://www.stemplus.or.th/target_industry 
และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท่ี 
1/2561)

อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนีมิ้ไดย้กเวน้ในส่วนของ
เงินปันผลท่ีไดร้บัจาก Tech Startup หากมีการจา่ยเงินปันผล
จึงเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) เช่นเดียว
กับเงินปันผลท่ีไดร้บัจากนิติบุคคลทั่วไป โดยผูล้งทุนท่ีเป็น
นิติบุคคลยังสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินปันผลตาม 
หลกัเกณฑใ์นมาตรา 65 ทวิ(10)(ข) แหง่ประมวลรษัฎากร

มาตรการยกเว้นภาษ่การขายหุ้นน่�เป็นประโยชน์
ตอ่ทั�ง Tech Startup ของไทยในการระดมทนุ รวมไปถงึ
การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมและการจํ้างงาน
ในประเทศ และยังเป็นประโยชน์สาํหรับัการวางแผน
การลงทนุและการลดภาระภาษ่ใหแ้ก่นักลงทนุท่�ตอ้งการ
ลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนผ่านกองทุนร่วมลงทุน 
(CVC) หรือทรัสตเ์พื�อกิจํการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) 
ใน Tech Startup ของไทย  
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ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรฏัิฐ์, PhD, FRM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคทีบีเอสที จ�ากัด (มหาชน)

DIGITAL ASSET :

อ่่านข้้อ่มููล Block Explorer
ประเมิื่นพื่่�นฐานคริปโทุเคอร์เรนซ่ี

มอ่ะไรในบัล็อกเอก็ซพ์ลอเรอร์

บล็อก ค่อ ชดุขอ้มลูธุรกรรมท่ีถกูรวบรวมไวใ้นช่วงเวลา
หนึ่งบนระบบบล็อกเชน และบนัทึกเช่่อมโยงกับบล็อกก่อน
หนา้เรยีงตามล�าดบัเวลาเป็นสายโซ ่โดยแตล่ะธรุกรรมท่ีอยูใ่น
บล็อกจะระบขุอ้มลูว่าใครโอนเหรียญอะไรใหใ้ครเป็นจ�านวน
เท่าไหร ่ซึง่มีความส�าคญัในการตรวจสอบยอดเงิน เน่่องจาก
ผลรวมของยอดโอนเขา้ออกตลอดสายโซ่ส �าหรบัแต่ละบญัชี 
ก็ค่อยอดสนิทรพัยค์งเหล่อของบญัชีนัน้ๆ นั่นเอง 

บล็อกเอ็กซพ์ลอเรอรมี์อยู่หลากหลายตามแต่ละระบบ
ของบลอ็กเชน เชน่ Blockchain.com ท่ีมีขอ้มลูของบทิคอยน ์ 
(BTC) อีเธอร ์ (ETH) และบิทคอยนแ์คช (BCH) Etherscan 
ส�าหรับอีเธอร์ Polygonscan ส�าหรับแมติค (MATIC) 
Avalanche Explorer ส �าหรบัเอแวกซ ์ (AVAX) Solscan 
ส�าหรบัโซลานา (SOL) องคป์ระกอบของบลอ็กเอก็ซพ์ลอเรอร์
มีสามสว่นหลกั ไดแ้ก่ รายละเอียดของบลอ็ก รายละเอียดของ
ธรุกรรม และคา่สถิติบง่ชีป้ระสทิธิภาพของบลอ็กเชน

• ขอ้มลูเก่ียวกบับลอ็ก ไดแ้ก่ เลขท่ีบลอ็ก วนัและเวลา 
  ท่ีสรา้ง จ�านวนรายการธรุกรรม มลูคา่ธรุกรรม ผูท่ี้สรา้ง  
  (เรยีกวา่นกัขดุหรอ่ Miner) และรางวลัท่ีไดร้บั รวมทัง้ 
  ธรุกรรมแตล่ะรายการท่ีบรรจไุวใ้นบลอ็กนัน้

• รายละเอียดของธุรกรรม ได้แก่ เลขท่ีธุรกรรม  
  (Transaction ID หร่อ TXID) สถานะของธุรกรรม  
  วนัและเวลาท่ีท�าธุรกรรม ท่ีอยู่กระเป๋าสตางค ์หร่อ  
  Wallet Address ของผูส้ง่และผูร้บั เหรยีญท่ีโอนและ 
  ปรมิาณเหรยีญ

• ค่าสถิติบ่งชี ้ มีอยู่มากมายแต่อาจเริ่มจาการส่วน 
  ของระยะเวลาเฉลีย่ในการย่นยนัธรุกรรม และจ�านวน 
  รายการธรุกรรมในแตล่ะชว่งเวลา เป็นตน้

บัลอ็กเชนเป็นโครงสร้าง
พื�น ฐ านด้ าน เทค โน โลย่
สารสนเทศท่� สาํ คัญของ
สินทรัพย์ดิจํิทัล ม่ลักษณะ
เป็นระบับัจํัดเก็บัข้อมูลแบับั
กระจํายศูนยท์่�เปิดให้บุัคคล
ใดก็ ได้ เ ข้ ามาม่ ส่ วน ร่วม
ตรวจํสอบัความถูกต้องของ

ธุรกรรม ข้อมูลต่างๆ บันระบับั
บัล็อกเชนถูกรวบัรวมและเปิดเผยอย่าง

เป็นปัจํจุํบันัอยู่เสมอ ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลนท์่�
เร่ยกว่า บัล็อกเอก็ซพ์ลอเรอร ์(Block Explorer)
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DIGITAL ASSET :

การใช้ประโยชนจ์ําก
บัล็อกเอก็ซพ์ลอเรอร ์

ประโยชนป์ระการแรกของบลอ็กเอก็ซพ์ลอเรอร ์ค่อ “การ
คน้หาขอ้มลู” สิ่งนีมี้ประโยชนใ์นกรณีท่ีผูส้ง่ไดโ้อนเหรยีญออก
จากระบบตน้ทางไปแลว้ และตอ้งการสอบถามว่าโอนส�าเรจ็
แลว้หรอ่ยงั ก็แค่คดัลอกเลขรหสั TXID ลงในช่องส�าหรบัการ
คน้หา ก็จะทราบรายละเอียดในธรุกรรม ไดแ้ก่ ท่ีอยูผู่ส้ง่ ท่ีอยู่
ผูร้บั จ �านวนเหรยีญ และสถานะธรุกรรม อยา่งครบถว้น

นอกจากขอ้มลูธรุกรรมแลว้ ยงัสามารถเรยีกดขูอ้มลูยอด
คงคา้งในบญัชีได ้ เพียงแค่พิมพ ์Wallet Address ลงในช่อง
คน้หาก็จะแสดงทัง้ปริมาณเหรียญและมูลค่าโดยประมาณ
ท่ีบญัชีนัน้ถ่อครองอยู่ (ดงันัน้ ผูใ้ชง้านระบบบล็อกเชนควร
ตระหนกัถึงเร่่องนีห้ากจะเปิดเผยขอ้มลู Wallet Address ให้
บคุคลท่ีสามรบัรู)้

นอกจากจะแสดงยอดคงคา้งไดแ้ลว้ ความสามารถในการ
คน้หาขอ้มลูนีย้งัรวมไปถงึการ “สบ่คน้ประวตักิารท�าธรุกรรมได้
อีกดว้ย” โดยจะเห็นขอ้มลูทัง้หมดวา่ท่ีผา่นมาเคยโอนออกหรอ่
รบัโอนจากท่ีใดบา้ง ซึง่ในเร่่องนีก็้มีผูน้ �ามาใชเ้ช็กเสน้ทางการ
เงินของพวกแฮ็็คเกอรห์รอ่มิจฉาชีพได ้เพียงแตก่ารจะส่บสาว
ไปถงึตวับคุคลวา่ช่่อนามสกลุอะไรนัน้ยงัคงท�าไดย้ากอยู ่หาก
ใชแ้พลตฟอรม์ท่ีไมผ่า่นกระบวนการท�าความรูจ้กัตวัตนลกูคา้ 
(KYC) ของผูใ้หบ้รกิาร

ประโยชน์อีกประการหนึ่งค่อ “การท�าความเข้าใจ
ประสิทธิภาพ” ของบล็อกเชน ตวัอย่างท่ีเดน่ชดัค่อ ความเรว็
ในการโอน หากจะดวู่าบล็อกเชนนัน้ใชเ้วลาในการโอนนาน
แคไ่หน ใหไ้ปดขูอ้มลู Average Confirm Time หรอ่ระยะเวลา
การย่นยนัการท�าธุรกรรม โดยในกรณีของบิทคอยนน์ัน้ การ
สรา้งหนึ่งบล็อกจะกินเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 นาที แต่ไม่ได้
หมายความว่าพอครบสิบนาทีโดยประมาณแลว้จะไดร้บัเงิน
เสมอไป เน่่องจากระบบบล็อกเชนอาจะก�าหนดใหท้�าการรอ
การสรา้งบลอ็กเพ่ิมเติมใหเ้สรจ็ก่อน ซึง่จะอาจจะใชป้ระมาณ 
2-5 บล็อกหร่อมากกว่านัน้ก็ได ้ดงันัน้ หากบล็อกขอ้มลูระบุ

ว่าใช ้4 confirmations แปลว่าระยะเวลาในการโอนจะอยู่ท่ี
ประมาณ 40 นาทีจงึจะแลว้เสรจ็ ทัง้นี ้บลอ็กเชนบทิคอยนย์งั
ถ่อว่าใชเ้วลานานเม่่อเทียบกับบล็อกเชนรุ่นใหม่ๆ ท่ีใชเ้วลา
เพียงแคไ่มก่ี่นาทีหรอ่วินาทีเทา่นัน้ 

ประโยชนป์ระการสุดทา้ยท่ีขอกล่าวถึงใบบทความนี้
ค่อ “การประเมินอปุสงค”์ ของครปิโทเคอรเ์รนซี ทัง้นี ้ตอ้งขอ
อธิบายก่อนว่าค�าว่า “คริปโทเคอรเ์รนซี” ท่ีจะใชใ้นบทความ
นีห้มายถึง สินทรพัยด์ิจิทัลท่ีใชเ้ป็นสกุลเงินส�าหรบัจ่ายค่า
ธรรมเนียมการท�าธรุกรรมบนบลอ็กเชน อาทิ บทิคอยน ์(BTC) 
อีเธอร ์(ETH) โซลานา (SOL) เป็นตน้ แตกตา่งจากสนิทรพัย์
ดิจิทลัประเภท “โทเคน” ท่ีตอ้งอาศยับล็อกเชนอ่่นเป็นเคร่่อง
ม่อท�าส�าหรบัท�าธุรกรรม ไม่ว่าจะเพ่่อการโอนเงิน จ่ายค่า
ธรรมเนียมแพลตฟอรม์ Decentralized Finance (DeFi)

เน่่องดว้ยครปิโทเคอรเ์รนซีมีสถานะเป็นสกลุเงินในระบบ
นิเวศของบลอ็กเชน อาจเปรยีบไดก้บัสกลุเงินตราท่ีภาครฐัสรา้ง
ใหใ้ชใ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่โดยทั่วไปเม่่อเศรษฐกิจ
เตบิโตก็จะสง่ผลใหเ้กิดความตอ้งการสกลุเงินนัน้และมลูคา่เงิน
เพ่ิมสงูขึน้ ในกรณีของครปิโทเคอรเ์รนซีก็คลา้ยกนั ค่อเม่่อระบบ
นิเวศของบลอ็กเชนเติบโตก็ยอ่มสง่ผลใหค้วามตอ้งการครปิโท
เคอรเ์รนซีเพ่ิมสงูขึน้ตามไปดว้ย

ภาพท่� 1: Ethereum Network Activity 
(ม.ค. 2560 - พ.ย. 2563)

ตวัอย่างเช่น ปริมาณกิจกรรมบนเคร่อข่าย (Network 
Activity) ของบล็อกเชนอีเธอเรียม (Ethereum) ปรบัตวัสงู
ขึน้อย่างต่อเน่่องในปี 2560 (ภาพท่ี 1) อนัเป็นผลจากการ
แพลตฟอรม์การเงิน DeFi รายส�าคญัมาอาศยัระบบในการ
ใหบ้ริการ เช่น AAVE ในเด่อนมกราคม 2560 MakerDAO 
ในเด่อนธนัวาคม 2560 Uniswap ในเด่อนพฤศจิกายน และ 
Curve ในเด่อนสงิหาคม 2563 แตป่รมิาณเริม่ปรบัตวัลงในปี 
2561 ซึ่งเป็นช่วงภาวะวิกฤตของตลาดครปิโทเคอรเ์รนซีก่อน
กลบัมาทะยานอีกครัง้ในชว่งครึง่หลงัของปี 2563
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ภาพท่� 2: ราคาเหร่ยญ Ether (ETH)

สถิติปริมาณกิจกรรมนีส้มัพนัธก์บัราคาเหรียญ ETH ท่ี
ปรบัตวัสงูขึน้ในปี 2560 และปรบัตวัลดลงในปี 2561 เชน่กนั 
(ภาพท่ี 2) แตอ่าจจะสงัเกตไดว้า่ราคาเหรยีญในช่วงครึง่หลงั
ของปี 2563 เพ่ิมขึน้ในทิศทางเดียวกบัปรมิาณกิจกรรมแตใ่น
อตัราท่ีชา้กวา่ 

ภาพท่� 3: Bitcoin Network Activity

ภาพท่� 4: ราคาเหร่ยญ Bitcoin (BTC)

กรณีของบิทคอยนก็์คลา้ยกนั ปรมิาณกิจกรรมบนเครอ่
ขา่ย (ภาพท่ี 3) และราคาบทิคอยน ์(ภาพท่ี 4) ปรบัตวัขึน้และ
ลงในปี 2560 และ 2561 ตามล�าดบัเช่นกนั อย่างไรก็ดี เม่่อ
เขา้สูค่รึง่หลงัของปี 2563 ปรมิาณกิจกรรมคอ่นขา้งคงท่ี สวน
ทางกบัราคา BTC ท่ีทะยานเพ่ิมขึน้ ซึง่อาจเป็นผลจากการกระ
แสความนิยมบิทคอยนใ์นวงกวา้ง สง่ผลใหมี้อปุสงคอ์นัเน่่อง
มาจากการถ่อครองเพ่่อเก็งก�าไรมากกว่าการน�าไปใชเ้ป็นค่า
ธรรมเนียมส�าหรบับลอ็กเชน

โดยรวมจะเหน็วา่ราคามีสว่นสมัพนัธก์บัปรมิาณธรุกรรม 
แต่ควรน�าขอ้มลูอ่่นมาประกอบการวิเคราะหด์ว้ย เน่่องจาก
ปัจจัยท่ีกระทบอุปสงคอ์ุปทาน อาทิ พฤติกรรมแห่ตามกัน 
(Herding Behavior) กระแสข่าวความค่บหนา้การพัฒนา
เทคโนโลยี หรอ่กลไกการชะลอหรอ่การลดอปุทาน ลว้นสง่ผล
ราคาของเหรยีญดว้ยเชน่กนั 

ตวัอย่างท่�ยกมาเป็นเพย่งส่วนหนึ�งเทา่นั�น การศกึษา
ข้อมูล Block Explorer จํะช่วยใหนั้กวางแผนการเงนิเข้าใจํ
รายละเอย่ดระบับับัล็อกเชนของผู้ใหบ้ัริการแตล่ะรายได้
ด่ขึ�น และสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้เพื�อวิเคราะหปั์จํจํัย
พื�นฐานของ “คริปโทเคอรเ์รนซ”่ ได ้ 
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สัมภาษณ์โดย ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

จัดท�าบทสัมภาษณ์โดย ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

THE INTERVIEW :

TFPA Magazine คอลมัน ์The Interview ในครัง้นี ้ ได ้
รบัเกียรติจาก คณุสาระ ล�่าซ �า นายกสมาคมประกนัชีวิตไทย 
คุณอานนท ์วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
คณุปิยะพฒัน ์วนอกุฤษฏิ ์ประธานคณะกรรมการประกนัภยั 
อุบัติเหตุและสุขภาพ ร่วมให้สัมภาษณ์เร่่อง ผลกระทบท่ี 
เกิดขึน้จากสถานการณ์โควิดท่ีมีต่อภาพรวมอุตสาหกรรม
ธุรกิจประกันภัย ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัย (ประกันชีวิต  
และประกนัวินาศภยั) และ ผูเ้อาประกนัภยั เพ่่อเป็นประโยชน์
ต่อนักวางแผนการเงินและท่ีปรึกษาการเงินมากขึน้ในการ
อธิบายตอบค�าถามขอ้สงสยัและใหค้ �าแนะน�าแก่ผูร้บัค �าปรกึษา
ทางการเงิน

ธุรกิจํประกันภัยในปัจํจุํบัันกาํลังเผชิญกับั
ความท้าทายท่�เกิดขึ�น เช่น ผลกระทบัจํากความ
ผันผวนของเศรษฐกจิํโลก สงครามการค้าระหว่าง
ประเทศ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การ 
แพร่ระบัาดของโควิด-19 (Covid-19) รวมถึงการ
เกิดโรคอุบััติใหม่ ทาํให้แต่ละบัริษัทประกันภัย
จําํเป็นต้องปรับัตัวทิศทางกลยุทธแ์ละนโยบัาย 
การดาํเนินงาน เพื�อใหแ้ตล่ะบัริษัทสามารถเตบิัโต 
ไดอ้ย่างมั�นคงตอ่ไป

ผลก็ระทบข้อ่งวกิ็ฤติโิควดิ้
กบัอุตสี่าหกรรมื่ประกนัช่ีวติและประกนัวนิาศภยั
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คุณสิาระ ลำ�าซีำา 
นายกสี่มื่าคมื่ประกนัช่ีวติไทุย

เหตุการณ์เจํอ จํ่าย จํบัท่�เกิดขึ�นส่งผลต่อ 
ความมั�นใจํของผู้บัริโภคพอสมควร ในแง่มุม
ของบัริษัทประกันชว่ติ ส่งผลหรือไม่ อย่างไร

  ตอ้งยอมรบัว่าช่วงโควิดท่ีผ่านมาตัง้แต่ปี 2564 
โควิดไดส้่งผลกระทบต่อธุรกิจประกนัภยัเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะแบบประกัน “เจอ จ่าย จบ” ท่ียอดเคลมสูงมากซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทประกันวินาศภัย 
บางบริษัทท่ีมีเงินส�ารองไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามส�าหรบั
ธรุกิจประกนัชีวิตไมไ่ดร้บักระทบมากนกั เพราะความคุม้ครอง
สขุภาพนัน้คุม้ครองครอบคลมุการรกัษาท่ีเกิดจากการติดเช่อ้
โควิด-19 ในขณะเดียวกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 กลบั
ส่งผลดีต่อธุรกิจเพราะท�าใหป้ระชาชนทั่วไปตระหนกัถึงการ 
ท�าประกนัสขุภาพมากขึน้ 

ทัง้นีเ้พ่่อใหร้องรบักับความตอ้งการของความคุม้ครอง
สขุภาพสขุภาพเพ่ิมมากขึน้ ส �านกังาน คปภ. จงึไดอ้อกประกาศ
มาตรฐานประกนัสขุภาพแบบใหม ่(New Health Standard) 
เพ่่อใหส้ามารถตอบโจทยผ์ูเ้อาประกนัภยัไดท้กุกลุม่ เน่่องจาก
ครอบคลุมการรกัษารูปแบบใหม่และสามารถเปรียบเทียบ
ความคุ้มครองสุขภาพสุขภาพของแต่ละบริษัทประกันได ้
งา่ยมากขึน้ นอกจากนีส้าระส�าคญัของ New Health Standard 
ได้ระบุว่าบริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิิเสธการต่ออายุ
กรณีครบรอบปีกรมธรรม ์แต่ยังคงสิทธิ�ไวใ้นการปรบัอัตรา
เบีย้ประกันภยั ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ยกเวน้ผูเ้อาประกนัภยัไม่แถลงขอ้ความจริงตามใบค�าขอเอา
ประกนัภยั

หลังท่�โควิดผ่านมา ม่หลักฐานท่�แสดงว่า  
คนตระหนักเรื�องประกันสุขภาพมากขึ�น 
อย่างชัดเจํนหรือไม่

  เดิมก่อนเกิดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  
คนไทยค่อนขา้งใส่ใจเร่่องสุขภาพอยู่แลว้ แต่พอโควิด-19  
เริ่มแพร่ระบาด ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ผมเริ่มเห็นคนรุ่นใหม ่
โดยเฉพาะ Generation Z เริม่พดูถงึการท�าประกนัสขุภาพกนั
มากขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเริ่มเห็นว่าคนรุน่ก่อนๆ รุน่พ่อแม ่
รวมถึงรุน่คณุปู่ ย่าตายายท่ีไม่ไดมี้ประกนัสขุภาพ ไดป้ระสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงินเพราะตอ้งหาเงินจ�านวนมากมาเป็น
คา่รกัษาพยาบาลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ตอ่เน่่องทกุปี ซึง่ปัจจบุนัเพ่ิมขึน้ 
โดยเฉลี่ยปีละ 8-10% ในขณะเดียวกันหากมีการวางแผน
ทางการเงินและบริหารความเสี่ยงโดยเริ่มท�าประกนัสขุภาพ
ใหก้บัตนเองและครอบครวั จะสามารถท�าใหเ้ขา้ถึงเคร่่องม่อ
และเทคโนโลยีกระบวนการรกัษาทางการแพทยท่ี์ทันสมัย 
ได้มากขึน้ จะเห็นได้ชัดว่าเบี ้ยประกันสุขภาพของธุรกิจ 
ประกนัชีวติเตบิโตเพ่ิมขึน้ตอ่เน่่องทกุปี อยา่งในปี 2564 เตบิโต
สงูถงึ 10% คดิเป็นเบีย้รบัรวมกวา่ 100,000 ลา้นบาท นอกจากนี ้
การท�าประกันสุขภาพเริ่มเป็นท่ีพูดถึงและค้นหาข้อมูลใน 
โลกออนไลนม์ากขึน้กวา่แตก่่อน
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ประเดน็เรื�องการตอ่อายุตามมาตรฐานประกัน
สุขภาพแบับัใหม่ (New Health Standard) 
บัริษัทประกันจํะได้รับัผลกระทบัอย่างไรบั้าง 
กรณ่ลูกค้าเคยเป็นโควดิและต้องต่ออายุแบับั
ประกันสุขภาพ 

  หลักการรับประกันภัยโดยทั่ วไปเป็นการรวม 
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยทั้งหมด (Risk Pooling) 
จากนั้นค่อยเฉลี่ยความเสี่ยงของผูเ้อาประกันภัยออกไปให ้
แต่ละคน น�าความเสี่ยงของผูเ้อาประกันภัยท่ีมีความเสี่ยง
ระดับมากไปให้ผู้เอาประกันภัยท่ีมีความเสี่ยงระดับน้อย  
ถา้การก�าหนดระดบัเบีย้ประกนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Price) 
โดยอาศัยการคาดการณเ์หตุการณท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
ของแบบจ�าลองท่ีนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยสรา้งขึน้ เช่น  
การเกิด การเจ็บป่วย การเกิดอบุตัิเหต ุการเกิดโรคอบุตัิใหม ่
การเกษียณอายุ การว่างงาน รวมถึงแนวโนม้สถานการณ์
เศรษฐกิจท่ีจะสง่ผลต่อระดบัอตัราดอกเบีย้ บรษัิทประกนัภยั 
จึงสามารถรกัษาเงินส�ารองท่ีเพียงพอและมากพอเม่่อตอ้ง
จ่ายเงินผลประโยชน์หร่อเงินสินไหมทดแทน ด้วยเหตุนี ้
นักคณิตศาสตรป์ระกันภัยจึงได้รับหน้าท่ีส �าคัญท่ีจะต้อง 
เซ็นรบัรองของแบบประกนัก่อนออกจ�าหน่ายสู่ทอ้งตลาดใน 
ทุก ๆ ครัง้ และเป็นหนึ่งผูมี้บทบาทส�าคัญในการออกแบบ 
Feature ของแบบประกนัท่ีจงูใจและตอบโจทยล์กูคา้มากขึน้  
อย่างท่ีเห็นกันในท้องตลาดปัจจุบัน ท่ีมี Feature “ความ
รับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) และ “ค่าใช้จ่ายร่วม 
(Copayment)” เพ่่อใหป้ระกันภัยสามารถเขา้ถึงประชาชน
มากขึน้

ดังนั้นบริษัทประกันท่ีมีการบริหารความเสี่ยงของ 
ผูเ้อาประกันภัยไดอ้ย่างดี จึงไม่ไดร้บัผลกระทบกรณีลูกคา้ 
เคยเป็นโควิดและตอ้งต่ออายุแบบประกันสุขภาพ เพราะ 
ความเสี่ยงดังกล่าวไดน้�ามาถูกคิดไวเ้ป็นอย่างดีตั้งแต่การ
พฒันาแบบประกนัแลว้ กลไกตา่ง ๆ  เหลา่นี ้จงึชว่ยท�าใหร้ะดบั
เบีย้ประกนัไม่จ �าเป็นตอ้งเพ่ิมสงูขึน้มาก เม่่อเทียบกบัจ�านวน
เงินเอาประกนัภยั ซึง่เป็นประโยชนต์อ่ผูเ้อาประกนัภยั

ถา้คนท่�ไม่เคยทาํประกันมาก่อน บัริษัทประกัน
ม่แนวทางพิจํารณารับัประกันท่�เปล่�ยนแปลง
ไปบัา้งหรือไม่ หลังจํากสถานการณโ์ควดิน่�

  การเกิดของโควิดไม่ได้มีผลต่อแนวทางการ
พิจารณารับประกันภัย เพราะการพิจารณารับประกันภัย 
ของแต่ละบริษัทประกันจึงตอ้งมีแนวทางการรบัประกันภัย
ท่ีชัดเจนอยู่แล้ว เพ่่อรองรับโรคอุบัติใหม่ท่ีอาจเกิดขึน้ได ้
ตลอดเวลา อีกทัง้การพิจารณารบัประกันภยันัน้จะค�านึงถึง
ความเสี่ยงของแตล่ะบคุคล ซึง่มีหลายปัจจยัในการพิจารณา 
เช่น ประวตัิการรกัษาและเป็นโรค สุขภาพในปัจจุบนั อาย ุ
อาชีพ ไลฟ์สไตล ์สถานภาพทางการเงิน เป็นตน้

ส�าหรับคนท่ีต้องการสมัครท�าประกันสุขภาพแต่มี 
ประวติัเคยเป็นโรค หรอ่ ผา่นการรกัษามาก่อน เชน่ โควิด-19 
ในการสมคัรประกันชีวิตหร่อประกันสขุภาพทุกครัง้ จะตอ้ง 
แถลงขอ้ความจริงตามใบค�าขอเอาประกนัภยั ซึ่งรวมถึงการ 
ส่งประวัติการรกัษาและขอ้มูลสุขภาพเพ่ิมเติมใหก้ับบริษัท 
ผูร้บัประกนั เพ่่อบริษัทประกนัจะไดพิ้จารณาความเสี่ยงของ 
ผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

อะไรคอืสิ�งท่�บัริษัทประกันช่วติไดเ้ร่ยนรู้ และ
นาํมากาํหนดแนวทางการดาํเนินงานรวมกัน
บัา้ง จํากสถานการณโ์ควดิ

  สถานการณโ์ควิดเป็นตัวเร่งท่ีตอ้งพัฒนาแบบ
ประกันสุขภาพใหต้อบโจทยล์ูกคา้มากกว่าเดิม ท่ีผ่านมามี
การเพ่ิมความคุม้ครองจากอาการขา้งเคียงจากการฉีดวคัซีน
โควิด-19 รวมถงึพยายามตอ้งปรบั Feature ของแบบประกนั
สขุภาพใหมี้ราคาเบีย้ท่ีเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ และตามความตอ้งการ
เฉพาะรายบุคคลมากขึน้ (Personalized) เช่น แยกสญัญา 
เพ่ิมเติมความคุม้ครองสุขภาพประเภทต่างๆ เช่น สัญญา 
เพ่ิมเติมค่ารกัษาพยาบาลรายวนั เป็นตน้ ใหส้ามารถเล่อก
ซ่อ้เพ่ิมไดต้ามความตอ้งการ แทนท่ีจะน�า Feature ทกุอย่าง
ไวใ้นกรมธรรมเ์ดียวกนัซึง่มีราคาเบีย้ประกนัท่ีสงูกวา่ อยา่งไร
ก็ตาม บรษัิทประกนัชีวิตจะตอ้งพฒันาในสว่นอ่่นๆ เช่น การ
บริการ คุณภาพการให้ค �าปรึกษาของนักวางแผนการเงิน 
และท่ีปรกึษาการเงิน รวมถงึรูปแบบการท�างาน เพ่่อรองรบักบั 
ความตอ้งการของการท�าประกนัสขุภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้
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ภาพรวมการเติบัโตของประกันช่วิตเป็นไป
อย่างท่�คาดไว้หรือไม่

  ภาพรวมธรุกิจประกนัชีวติในชว่ง ม.ค.-ก.ค. 2565 
มีเบีย้รบัรวมเติบโตชะลอตวั ติดลบอยู่ท่ี 2% ส่วนหนึ่งแบบ
ประกนัชีวติควบการลงทนุ เตบิโตลดลงมากเม่่อเทียบกวา่ปีก่อน  
ซึ่งมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโลก สงคราม 
การคา้ระหวา่งประเทศ รวมถงึนโยบายการปรบัอตัราดอกเบีย้
ในไทย และส่วนหนึ่งเริ่มมาจากการท่ีบริษัทหนัมาขายแบบ
ประกันสะสมทรัพย์น้อยลง ท�าให้คนท่ีมีกรมธรรม์ท่ีครบ 
ก�าหนดตอ้งมาซ่อ้แบบประกนัท่ีเนน้เร่่องความคุม้ครองแทน  
ซึ่งเบีย้ต่อกรมธรรมข์องความคุม้ครองนอ้ยกว่าแบบสะสม
ทรพัย ์จงึท�าใหเ้บีย้ตอ่อายเุตบิโตชะลอตวั ซึง่ไมไ่ดจ้ากก�าลงัซ่อ้
ท่ีลดลงหรอ่มีการยกเลกิกรมธรรม ์เพราะเม่่อพิจารณาจ�านวน
กรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบัในธุรกิจประกนัชีวิตมีทิศทางเพ่ิมขึน้
เม่่อเทียบกวา่ปีก่อน

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะภาพรวมธุรกิจ 
ประกนัชีวิตของแบบประกนัสญัญาเพ่ิมเติมคุม้ครองสขุภาพ
และโรครา้ยแรงในชว่ง ม.ค.-ก.ค. 2565 ยงัถ่อวา่มีทิศทางดีขึน้ 
เพราะภาพรวมเบีย้รบัรวมและเบีย้ผลงานใหมข่องแบบประกนั
ดงักล่าวเติบโต 10% และ 20% ตามล�าดบั ซึ่งมาจากการท่ี
คนเริ่มตระหนกัถึงการท�าประกนัสขุภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ 
หากพิจารณาภาพรวมแบบประกันบ�านาญพบว่ามีทิศทาง 
การเติบโตท่ีดีขึน้จากปีก่อน ซึ่งมาจากการท่ีประเทศไทยได ้
เข้าสู่สังคมสูงวัย และประชาชนเริ่มหันมาใช้แบบประกัน
บ�านาญมาเป็นตวัชว่ยลดหยอ่นภาษี 200,000 หลงั

สิ�งท่�อยากจํะฝากถึงผู้ประกอบัวิชาช่พเก่�ยว
กับัอุตสาหกรรมประกันช่วิตในสถานการณ ์
ท่�ผ่านมาและปัจํจุํบันั

  ธุรกิจประกันชีวิตยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก 
เพราะอัตราการถ่อครองกรมธรรมข์องไทยยังอยู่ในระดบัท่ี 
ไมม่าก อยูท่ี่ประมาณ 40% และ ตลาดของแบบประกนัสขุภาพ
ยงัเป็นท่ีตอ้งการมากขึน้ โดยเฉพาะตัง้แตช่ว่งโควิดเริม่ระบาด 
อยา่งไรก็ตามสิง่ส �าคญัมากกวา่นัน้ ค่อ การท่ีคนขายโดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงนกัวางแผนการเงิน CFP หรอ่ท่ีปรกึษาการเงิน AFPT 
จะตอ้งใหค้ �าแนะน�าผูร้บัปรกึษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสม ใชภ้าษา
ท่ีคนทั่วไปหร่อผูร้บัค �าปรกึษาเขา้ใจง่าย สามารถช่วยบรหิาร
จดัการความเสี่ยงรวมถึงจดัการน�าสินทรพัยไ์ปลงทนุดา้นอ่่น 
ต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้จะตอ้งยึดมั่นใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มุง่ตอบโจทยข์องผูร้บัค �าปรกึษาเป็นหลกั  
เพราะจะเป็นการสรา้งความเช่่อมั่นและความไวว้างใจใน 
ระยะยาว 

ในขณะเดียวกัน บริษัทประกันชีวิตควรจะมุ่งพัฒนา
ผลิตภณัฑแ์บบประกันและต่อยอดการบริการอย่างต่อเน่่อง 
รวมถงึตอ้งใหค้วามส�าคญัเร่่อง “คน” มุง่เนน้พฒันาศกัยภาพ
เพ่ิมพูนทักษะและปรับเปลี่ยน Mindset ของนักวางแผน 
การเงินและท่ีปรึกษาทางการเงินใหส้ามารถปรับตัวและรู ้
เท่าทนัต่อสถานการณ ์เทรนดท่ี์เกิดขึน้ใหม่ และวิกฤตต่าง ๆ 
ท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต เพราะสิ่งท่ีกลา่วไปขา้งตน้ทัง้หมด
จะเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้อุตสาหกรรมประกันชีวิตเติบโต 
ไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งย่น  
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คุณปิย์ะพื้ฒัน์ วนอุ่ก็ฤษีฏ์์ คุณปิย์ะพื้ฒัน์ วนอุ่ก็ฤษีฏ์์ 
ประธานคณะกรรมื่การประธานคณะกรรมื่การ

ประกนัภยัอุบติัเหตุและสุี่ข้ภาพื่ประกนัภยัอุบติัเหตุและสุี่ข้ภาพื่

คุณอ่านนท์ วงัวสุิ 
นายกสี่มื่าคมื่ประกนัวนิาศภยัไทุย 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
ของประเทศไทยในปัจํจุํบัันเป็นอย่างไรบั้าง 
เมื�อพจิํารณาผลกระทบัจํากข่าวและเหตุการณ์
ท่�เก่�ยวข้องกับัการระบัาดของโควดิท่�ผ่านมา

  ในช่วงปกติอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยจะโต 
กว่าประมาณ 2 เท่าของ GDP การเติบโตของอตุสาหกรรม
มาจากปัจจยั Import – Export เม่่อ Export ดี ประกนัโรงงาน 
ทรพัยส์ิน การขนส่ง ก็จะดี ยอดขายรถยนตก็์เพ่ิมขึน้ และ
การท่องเท่ียวส่งผลใหก้ารบริโภคในประเทศดีขึน้ ช่วยใหเ้งิน
กระจายไปสูร่ายยอ่ยในประเทศไดเ้ยอะขึน้ 

ถ้าตัดเร่่องโควิดไป ปีนีอุ้ตสาหกรรมจะโตค่อนข้างดี 
ประเมินว่าจะประมาณ 5% แต่หากเทียบตวัเลขการเติบโต 
ของปีนีเ้ทียบกบัปีท่ีผา่นมาจะดไูมส่งูเทา่ท่ีควร เน่่องจากฐานท่ี
สงูในชว่งสถานการณโ์ควิด 

ด้วยเหตุการณ์โควิดท่�เกิดขึ�นซึ�งม่ประเด็น
เรื�องของปัญหาการจํา่ยค่าสินไหมตา่งๆ มผ่ล 
กระทบักับัความเชื�อมั�นของประชาชนแล้ว
ทาํให้คนทาํประกันวินาศภัยน้อยลงหรือ 
ตดัสินใจํยากขึ�นหรือไม่

  ฐานของประกันโควิดในปี 2564 ขึน้ไปถึง 16  
ลา้นคน ซึ่งเป็นจ�านวนมหาศาล สว่นหนึ่งเป็นฐานลกูคา้ใหม ่
ส �าหรบักลุม่คนยากคนจนท่ีไมเ่คยเขา้ถงึธรุกิจประกนัวินาศภยั
ก็เขา้ถงึไดม้ากขึน้ ระบบเทคโนโลยี Digital ตา่งๆ ท�าใหก้ารออก
กรมธรรมอ์อนไลน ์มีตน้ทนุดา้นปฏิิบตักิาร (Operation) ท่ีถกูลง  
และประชาชนก็มีความคุน้เคยและไดร้บัความชว่ยเหล่อตา่งๆ 
ตามนโยบายของรฐับาลผา่น Application ทัง้หมด ท�าใหก้าร
ขายกรมธรรมผ์า่นชอ่งทางออนไลนไ์ดร้บัความนิยมมาก 
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เม่่อมีฐานลกูคา้ใหมเ่ขา้มา หากลกูคา้ประมาณครึง่หนึ่ง
ไดเ้คลมประกนั ลกูคา้กลุม่นีก็้จะมีความรูส้กึดี ส �าหรบัลกูคา้ท่ี
อยูใ่นบรษัิทท่ียงัเปิดกิจการท่ียงัแข็งแรงอยู ่หรอ่แมแ้ตบ่รษัิทท่ี
ปิดกิจการไปในชว่งแรก บรษัิทเหลา่นัน้ก็ท�าหนา้ท่ีไดดี้จา่ยจน
หมดกองทนุ แตก็่ยอมรบัวา่ลกูคา้ท่ีอยู่ในบรษัิทท่ีถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตไป ทัง้หมดประมาณ 5 บรษัิท ก็เก่อบ 1 ลา้นคน 
ซึ่งกระทบต่อช่่อเสียงและความเช่่อมั่นแน่นอน แต่ถา้กองทนุ
สามารถท�าหน้าท่ีได้ดี ก็คงจะช่วยลดกระทบลงได้ ซึ่งใน 
ความเป็นจรงินา่จะไดร้บัเงินทกุคนเพราะมีกฎหมายบงัคบั

ประกันโควิดแบับัประกันสุขภาพท่� ผู้ เอา
ประกันเป็นโควดิแล้วเบักิค่ารักษาพยาบัาลได ้ 
ได้รับัผลกระทบัมากน้อยแค่ไหน การเคลม 
ค่าสินไหมเพิ�มขึ�นมากหรือไม่

  เพ่ิมขึน้แนน่อน แตก่รมธรรมป์ระกนัสขุภาพทั่วไป
จะอยู่กบัประกนัวินาศภยัประมาณ 20-25 เปอรเ์ซ็นตเ์ท่านัน้ 
ส่วนท่ีเหล่ออยู่กับประกันชีวิต ก็ตอ้งจ่ายหลายพันลา้น ซึ่ง
ตวัเลขจริงก็คงยงัไม่มีใครสรุปไดว้่าเขา้โรงพยาบาลเพราะโค
วิดหรอ่วา่รกัษาโรครว่มอ่่นๆ และตวัเลขนีย้งัไม่หยดุเพราะผล
จาก Long Covid ท่ีเรายงัไมรู่ ้สง่ผลถงึการประกนัสขุภาพใน
ดา้นลบ จะมีการเคลมมากขึน้ ในขณะท่ีดา้นบวกก็ค่อ คนก็จะ
สนใจท�าประกนัสขุภาพมากขึน้ 

โควิดเป็นสิ่งใหม่ส �าหรับทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ในแง่การท�างานจริงตอ้งยอมรบัว่ามีความเขา้ใจ
ท่ีคลาดเคล่่อนไม่ตรงกัน และทุกฝ่ายตอ้งมาเรียนรูร้่วมกัน 
ตวัอย่างเช่นในมมุมองของประกันท่ีเนน้เร่่องความคุม้ครอง 
เร่่องใดเขา้ข่ายไดร้บัความคุม้ครอง เร่่องใดไม่คุม้ครอง แตใ่น
มมุของโรงพยาบาล จะมีเร่อ่งของการปอ้งกนัโรคเขา้มาดว้ยไม่
วา่จะเป็น การฉีดวคัซีน การกกัตวั การรกัษา เยียวยา จนกระทั่ง
ตอ้งมีการยดึแนวเวชปฏิิบตัิขึน้มา ดวูา่อะไรค่อความจ�าเป็น

วิกฤตการณนี์ใ้หท้กุคนมีความรูส้กึรว่มกนัในแง่ท่ีว่าโรค
ภยัไขเ้จ็บเป็นสิ่งใกลต้วั เกิด Awareness ของสขุภาพ ซึง่น่า
จะโตแบบ Exponential Growth เก่ียวกบัสขุภาพ และไดเ้รยีน
รูใ้นทกุมิต ิจะท�าใหเ้กิดการเตบิโตแบบยั่งย่น

ความท้าทายท่�เกิดขึ�นในการจํ่ายค่าสินไหม
ต่างๆ มาจํากฝั� งท่� เจํอ จํ่าย จํบั หรือฝั� งค่า
รักษาพยาบัาลมากกว่ากัน

  ส �าหรบักรณีเจอ จา่ย จบ ปัญหาโดยหลกัจะอยูท่ี่
ปรมิาณเคลม ซึง่เขา้มาเป็นหลายรอ้ยเทา่ 

ส่วนเร่่องค่ารกัษา ปัญหาท่ีเกิดขึน้หากมองในภาพรวม
น่าจะเกิดเป็นผลบวก มากกว่าลบ แต่เดิมค�าว่าความจ�าเป็น
ทางการแพทย ์ตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล หมายถงึวา่หาก
อยูบ่า้นแลว้ไมส่ามารถด�ารงชีวิตเองได ้ตอ้งใหอ้อกซเิจน ตอ้ง
มีการใหน้�า้เกล่อ ใหเ้ล่อดอะไรก็ตาม แตเ่ม่่อทางการประกาศ
ออกมาชว่งปี 2563 หรอ่ตน้ปี 2564 ถา้เป็นโควิด ตอ้งนอนโรง
พยาบาลเพราะเป็นโรคระบาด แมว้า่ไม่มีอาการ ทางสมาคม
ก็ยอมรบัเกณฑน์ัน้ และก็จ่าย แมว้า่ผูเ้อาประกนัจะแคเ่ขา้ไป
เพ่่อกักตวัวนัแรกเพราะเป็นประกาศจากรฐับาล และเม่่อมี
การจา่ยคา่รกัษา มกัจะโยงไปถงึเร่อ่งคา่ทดแทนรายได ้จงึเกิด
เสม่อนเป็นแรงจงูใจ ทัง้ส �าหรบัโรงพยาบาลก็อยากรบัคนไข ้ซึง่
รบัแลว้ก็ไมต่อ้งดแูลมาก เม่่อมีอาการหนกัถงึจะดแูลเป็นพิเศษ 
สว่นคนป่วยก็ไมต่อ้งจา่ยคา่รกัษาและยงัไดค้า่ชดเชยดว้ย สิง่นี ้
ท �าใหก้ารเคลมเพ่ิมขึน้ 

หร่อแมแ้ต่ในภายหลงั เม่่อมีประกาศ Home Isolation 
กบั Community Isolation เน่่องจากโรงพยาบาลเตม็ สมาคม
ก็ยงัมีการอนโุลมการใชค้วามคุม้ครองคนไขใ้นมาใชก้บัการสง่
ยา จา่ยยาแบบคนไขน้อก ไมว่า่บรษัิทประกนั ประชาชนกบัรฐั
ขออะไรมา ก็มีการอนโุลมให ้

จนกระทั่งพอช่วงหลงัท่ีรฐัประกาศวา่กลุม่นีไ้มถ่่อวา่เป็น
ผูป่้วย เป็นผูเ้ฝา้ระวงั ยกเวน้กลุม่อายเุกิน 60 ปี สมาคมก็ตอ้ง
พิจารณาไปตามนัน้ จงึเริม่มีปัญหาเกิดขึน้ ส �าหรบักลุม่ Home 
Isolation ท�าไมเบกิคา่รกัษาคา่ชดเชยรายวนัไมไ่ดท้ัง้ท่ีเคยเบกิ
ได ้จงึเกิดปัญหาขึน้ การอนโุลมใหค้วามชว่ยเหล่อในแตล่ะกรณี
เป็นลกัษณะของ “Ex-gratia Payment” ค่อ สนิไหมกรุณา ไม่
คุม้ครองหรอ่คุม้ครองแตเ่พียงเลก็นอ้ย ใหก้ารชว่ยเหล่อกนัหาก
อยู่ในวิสยัท่ีช่วยได ้ซึง่หากพิจารณาโดยรวมการใหค้วามช่วย
เหล่อเหลา่นีเ้ป็นการสรา้งช่่อเสียงใหก้บัอตุสาหกรรมมากกวา่ 

TFPA  MAGAZINE  • 3 / 2565

21



THE INTERVIEW :

สว่นกรณีท่ีแกไ้ขไมไ่ดก็้ค่อบรษัิทท่ีปิด ถกูเพิกถอนกิจการ 
ทางสมาคมส่งสญัญาณใหร้ฐับาลแลว้ว่าจะเกิดภาพอย่าง
นี ้ทกุกรมธรรมผ์ูเ้อาประกนัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมไ์ดท้นัที 
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ โดยอาจจะถูกชารจ์ค่าใชจ้่ายเล็กนอ้ย
เพราะกรมธรรมอ์อกไปแลว้ อาจจะเป็นสดัสว่นตามระยะเวลา
คุม้ครอง แตส่ทิธิในการบอกเลกิ เคลมมาชา้ บรกิารไมดี่ เลกิได้
ทนัที และสว่นของบรษัิทประกนัภยัก็มีสทิธิบอกเลกิกรมธรรม์
ไดเ้ช่นเดียวกนั แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 15-30 วนั ปัญหาท่ีเกิด
ขึน้ก็ค่อ คปภ. ไดป้ระกาศใหเ้อาเง่่อนไขนีอ้อก และใหมี้ผลยอ้น
หลงัไปถงึกรมธรรมท่ี์ออกไปแลว้ดว้ย เม่่อบรษัิทไดร้บัความเสีย
หาย (Loss) ท่ีเพ่ิมมากขึน้ อยา่งชว่งปี 2563 มีคนป่วย 6,884 
คน ปี 2564 เพ่ิมขึน้ไปเป็นสองลา้นสองแสนกวา่คน คนเสียชีวติ 
จาก 60 กวา่คนเป็น สองหม่่นกวา่คน ซึง่ถ่อไดว้า่ Risk Profile 
เปลี่ยนไปแลว้ เม่่อไมใ่หเ้ลิกสญัญา บรษัิทก็หลีกเลี่ยงผลกระ
ทบไม่ได ้จึงเป็นผลในดา้นลบ บรษัิทท่ีปิดกิจการไปก็อยู่ท่ีว่า
ทางการกองทนุประกนัวินาศภยัจะรบัม่อไดแ้คไ่หน 

สว่นกลุม่ท่ีไดร้บัผลบวกมากก็ค่อ กลุม่ท่ีไดร้บัเคลม ชว่งท่ี
ยอดเคลมสงูสดุ ตอ้งมีการเพ่ิมพนกังานเคลม ทกุคนท่ีมีเวลาใช้
การ Work from Home อนมุตัเิคลมทัง้วนัจนถงึเท่ียงค่นซึง่ตรง
นีเ้ราถ่อวา่เรารบัม่อไดดี้ สดุทา้ยเราจา่ยเคลมไดห้มด 

ในอนาคตทางบัริษัทประกันได้เร่ยนรู้และ 
มก่ารปรับัเปล่�ยนหลักเกณฑ์ใ์นการรับัประกัน
สุขภาพหรือไม่

  ส �าหรบั เจอ จา่ย จบ ปัญหาท่ีเกิดขึน้เน่่องจากไม่
เป็นไปตามหลกัการประกนัภยัท่ีเรยีกวา่ Insurable interest ค่อ 
สว่นไดเ้สียตอ้งไมมี่ก�าไร ซึง่ Product เจอ จา่ย จบ ในชว่งแรก
ดมีูความสมเหตสุมผล เน่่องจากไมจ่า่ยคา่รกัษา และก�าหนด
เงินชดเชยเป็นจ�านวนท่ีไม่สงูมากจนกระทั่งท�าใหค้นท่ีเคลม
ไดก้�าไร แตเ่ม่่อเวลาผ่านไป มีการก�าหนดความคุม้ครองท่ีสงู
มากขึน้เกินไป ประกอบกบัการท่ีมีประชาชนใหค้วามสนใจท�า
ประกนัเกินกว่าจ�านวนท่ีคาดไวอ้ย่างสงูมาก เกิดความเสี่ยง
เร่อ่ง Accumulation Risk ท�าใหไ้มเ่ป็นไปตามหลกัการบรหิาร
ความเสี่ยงของบรษัิทประกนั 

ย่ิงส �าหรบัโควิดสายพันธุ์ Omicron ท่ีผูป่้วยส่วนใหญ่
อาการไมรุ่นแรง ไมต่อ้งเขา้นอนรบัการรกัษา หากป่วยและท�า
ประกนัไว ้จะไดเ้งินหลกัแสนจงึขดัตอ่ Principle of insurance 
ซึง่เป็นความผิดพลาดท่ีภาคธรุกิจไดเ้รยีนรู ้

ม่นโยบัายและแนวทางอย่างไรบั้างสาํหรับั
พิจํารณากรณ่คนท่�หายจํากโควิดแล้วมาทาํ
ประกันสุขภาพใหม่

  กรณีลกูคา้ใหม ่ถา้จะมาท�าประกนัภยั บรษัิทสว่น
ใหญ่จะกลา่วว่าไม่ไดก้ �าหนดหลกัการพิจารณาตายตวั ยงัคง
เป็นลกัษณะคอยดแูนวโนม้ โดยเฉพาะเร่อ่งของ Long Covid 
ทางการแพทยเ์ริม่ออกมาพดูมากขึน้วา่ Long Covid มกัเกิด
กบัคนท่ีเป็นโควิดท่ีอาการคอ่นขา้งรุนแรง ระดบัสีเหล่อง แดง 
และหลงัจากท่ีหายมาแลว้ก็จะมีลกัษณะอาจเกิด Long Covid 
ไดอี้กประมาณสกัสองถงึสามเด่อน จากขอ้มลูนีก็้ท�าใหใ้ชก้าร
พิจารณาโดยถา้เกิดว่าคนท่ีเป็นมาแลว้แลว้มีอาการหนกัแลว้
มาย่่นท�าประกัน จะถูกขอผลการรกัษา หร่อใหแ้ถลงขอ้มูล
ประวติัการรกัษาทัง้หมด ซึง่อาจจะมีการก�าหนด Co-payment 
หรอ่ Waiting period ซึง่เป็นเง่่อนไขกรมธรรมท่ี์มกัจะท�ากนัอยู่
แลว้ ในกรณีท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีบรษัิทประกนัไมม่ั่นใจ 

สว่นถา้เป็นลกูคา้ท่ีท�าประกนัมาแลว้ การเป็นโควิดภาย
ใตเ้ง่่อนไขของกรมธรรม ์ไมไ่ดมี้การปรบัอะไร เน่่องจากสญัญา
ประกนัสขุภาพตอ้งเป็นปีตอ่ปีอยูแ่ลว้ 

โดยสรุปบรษัิทสมาชิกประกนัภยัทกุบรษัิทก็ยงัตอ่เหม่อน
เดมิ แตเ่พ่ิมความระมดัระวงัในการรบังานใหมเ่ทา่นัน้

ประเดน็น่�เก่�ยวข้องกับั New Health Standard 
หรือไม่

  New Health Standard เป็นเง่่อนไขใหม่ของ
กรมธรรมท่ี์เอามาใชบ้งัคบั หลกัส�าคญัก็เป็นเร่่องของผูป่้วย
ใน (IPD) แต่ว่าหลกัการพิจารณาก็ยงัเป็นของบริษัทประกนั
อยู ่ส �าหรบัการพิจารณาการรบัเขา้มาใหม ่ก็สามารถพิจารณา
ไดต้ามความเหมาะสมอยูแ่ลว้ ไมไ่ดมี้ผลกระทบอะไร 
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THE INTERVIEW :

สาํหรับัการต่ออายุอาจํจํะม่ค่าเบั่�ยท่�แตกต่าง
ออกไปจํากเดมิไดห้รือไม่ ม่ความเส่�ยงเพิ�มขึ�น
ไหม จํะทาํใหค่้าเบั่�ยประกันสูงขึ�นหรือไม่

  องคป์ระกอบท่ีจะท�าใหเ้บีย้ประกนัสงูขึน้มีหลาย
อยา่ง ไมใ่ชเ่พียงแคว่า่เป็นโควิดแลว้ตอ้งคดิคา่เบีย้ท่ีสงูขึน้ โดย
ปกติจะมีเร่อ่งของอาย ุและ Medical Inflation ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป และภายใต ้New Health Standard ไม่สามารถท่ีจะไป
ปฏิิเสธการตอ่อายไุด้

อีกประเด็นค่อเร่่องของ Portfolio ท่ีหากเสียหายแลว้ก็
ตอ้งมีการปรบัเบีย้ทัง้ Port ลกูคา้ใหม่ กรมธรรมใ์หม่จึงตอ้ง
ระมดัระวงัมากขึน้เพราะมีขอ้จ�ากดัในการไม่ตอ่อายตุามหลกั 
New Health Standard ในความเป็นจรงิตามหลกั Risk base 
ตอ้งเป็นลกัษณะคนท่ีเคลมมาก ก็ตอ้งจ่ายมาก หากวา่อยูใ่น 
Port เดียวกนั หากคนเคลมมาก จ่ายนอ้ย คนจ่ายนอ้ยก็ตอ้ง
จา่ยมากขึน้ ฉะนัน้ คปภ. อยากใหใ้ชรู้ปแบบนี ้ซึง่ก็ตอ้งดผูลก
ระทบตอ่ไป 

บางบรษัิทในการรบัรายใหมก็่อาจจะรบัดว้ยเบีย้ท่ีแพงขึน้ 
ขณะนีก้ �าลงัชั่งระหวา่ง คปภ. ก็อยากใหเ้บีย้ถกู เพ่่อใหร้องรบั 
aging society แต่ในเวลาเดียวกนัตอ้งพิจารณาเร่่องการฝ่น
หลกัประกนัหรอ่ไมด่ว้ย

ส�าหรบัประกนัวนิาศภยัจะตอ้งหานกัคณิตศาสตรป์ระกนั
ภยัมาคดิประกนัสขุภาพแบบ Long term ตอ้งปรกึษากบั คปภ. 
มากขึน้วา่หากเป็นลกัษณะเบีย้ถกูไปก่อน ถา้ไมมี่โรคภยั ก็เก็บ
เบีย้ถกูๆ พอผา่นไป 20 ปี สว่นหนึง่ก็เป็นเหม่อน saving แลว้
จงึมาพิจารณาเร่อ่งลงทนุ คาดวา่หากลองใชส้กัระยะแลว้ก็ตอ้ง
มาพิจารณาวา่มนัเป็นอปุสรรคในการท่ีบรษัิทไมก่ลา้ด�าเนินการ
อะไรหรอ่ไม ่เช่่อวา่เทรนดใ์นอนาคต คนมีฐานะก็อาจจะยอมซ่อ้
ประกนัสขุภาพแบบ Comprehensive Coverage ทกุโรค เพ่่อ
ไม่ตอ้งปวดหวักบัเร่่องการบรหิารการจดัการค่าใชจ้่ายในการ
ป่วยเจ็บของตวัเอง สว่นกลุม่ผูมี้รายไดไ้มส่งู อาจ segment โรค
ลงมา เชน่ โควิด ไขเ้ล่อดออก หรอ่หากเป็นโรครา้ยแรงแพงขึน้
ไปหนอ่ย จ�านวนก่ีโรค ก็ใหเ้หมาะกบักลุม่

ในดา้นฐานขอ้มลูเริ่มมีความสมบูรณข์ึน้ ระบุไดว้่าคน
ป่วยท่ีอยูแ่ตล่ะภาคเจ็บป่วยเป็นอะไรมาก สว่นใหญ่มีลกัษณะ
อาการอยา่งไร เม่่อมีขอ้มลูท่ีมากพอ ก็จะก�าหนดรูปแบบไดดี้
ขึน้ คดิวา่ Who use, Who pay เป็นสิ่งท่ียตุธิรรมท่ีสดุ และมี
สว่นกลางมาคอยสนบัสนนุในกรณีท่ีเกิดเป็นโรคระบาด ท่ีไมรู่ ้
วา่เม่่อระบาดแลว้ โรคเดมิจะหมด หรอ่เกิดโรคอะไรใหม ่

ม่ประเด็นอะไรฝากเพิ�มเติมถึงผู้ประกอบั
วิชาช่พท่�ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผน
การเงนิ

  ฝากเร่่องการปลกูฝังเร่่องประกนัภยั การปลกูฝัง
ความรูเ้ร่่องการบรหิารความเสี่ยง โดยเฉพาะกลุม่เด็กรุน่ใหม่
กบักลุม่ผูมี้รายไดน้อ้ย จะปลกูฝังอยา่งไรใหเ้ขาเขา้ใจหลกัการ
ท�างานของประกนัส�าหรบัการบรหิารความเสี่ยง ไมใ่ชเ่ป็นการ
ท�าก�าไรจากการเคลม เสริมสรา้งเร่่อง insurance literacy 
ท�าใหป้ระชาชนรูว้ิธีการบรหิารความเสี่ยงของตวัเอง 

ในสว่น New Health Standard ถ่อเป็นเร่อ่งท่ีดี อยา่งไร
ก็ตามในแง่ของการใชง้านจริง อาจจะตอ้งมีการทบทวนใน
เร่่องตา่งๆ เช่น การท่ีบางอย่างไม่สามารถ uniform ได ้ เร่่อง
สขุภาพเป็นเร่่องเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไปในรายบุคคล ดงันัน้
การก�าหนดเง่่อนไขต่างๆ อาจจะท�าใหข้าดความย่ดหยุ่นใน
การบรหิารจดัการ โดยเฉพาะหากเป็น Port ผูเ้อาประกนัท่ีมี
ความเสี่ยงโรครา้ยแรงคอ่นขา้งสงู ประกอบกบัการท่ีคา่รกัษา
พยาบาลมีการปรบัตวัขึน้ตามเวลาท่ีผา่นไปและความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีท่ีพฒันามากขึน้ การก�าหนดเง่่อนไขกรมธรรมท่ี์
ตายตวั จะท�าใหก้ารท่ีเราจะรบัลกูคา้รายใหมก็่จะตอ้งมีความ
ระมดัระวงัมากขึน้ 

เร่่องของ Aging Society ค่อความทา้ทายของบริษัท
ประกนั และ Insurer ท่ีอยู่ต่างประเทศว่าจะเขา้ไปรบัม่อได้
อยา่งไร 

สว่นค�าแนะน�าในแงข่องการบรหิารความเสีย่งในมมุท่ีเป็น
ลกูคา้ ถา้หากจะเล่อกท�าประกนัสขุภาพก็เล่อกควรบรษัิทท่ีมี
ความเป็นม่ออาชีพท่ีมีประสบการณด์า้นนี ้ เป็นบรษัิทท่ีเขา้ใจ
เร่อ่งการบรหิารความเสี่ยงอยา่งแทจ้รงิ  
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นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

Q&A :

ดงันัน้ถา้เราตอ้งการท่ีจะเสยีภาษีเงินไดฯ้ ใหป้ระหยดัขึน้  
ก็จะตอ้งรวบรวมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เก็บเอกสาร
ใหค้รบถว้น เม่่อถึงช่วงเวลาย่่นภาษีกลางปี ก็น�ามาประเมิน 
รว่มกบัการประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วง
ครึง่ปีหลงั แลว้มาดวูา่คา่ใชจ้า่ยทัง้ปีจะมากกวา่อตัราคา่ใชจ้า่ย
แบบเหมาหรอ่ไม ่ถา้มากกวา่ก็ย่่นตามความจ�าเป็นและสมควร 
แตถ่า้นอ้ยกกวา่ก็ย่่นโดยค�านวณหกัคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา

อย่างไรก็ดีส �าหรบับุคคลท่ีมีรายไดสู้ง มีรายไดห้ลาย
ประเภท หรอ่มีทรพัยส์นิใหเ้ชา่จ�านวนมาก ก็ยงัคงตอ้งเสยีภาษี
ในจ�านวนท่ีสงูอยู่ เน่่องจากการค�านวณภาษีจะใชอ้ตัราภาษี 
แบบกา้วหนา้ ในการวางแผนภาษีเงินไดฯ้ จงึไดมี้การน�าเร่่อง
การจด “สิทธิเก็บกิน” ใหก้ับบุคคลหร่อนิติบุคคลอ่่น มารบั 
รายไดใ้นสว่นของค่าเช่าแทน เหม่อนเป็นการแตกหน่วยภาษี
ออกไป โดยท่ีไม่ตอ้งโอนท่ีดิน หร่ออสังหาริมทรพัยใ์หเ้ป็น 
ช่่อของบุคคลหร่อนิติบุคคลอ่่น (โอนแค่สิทธิในการหา 
ผลประโยชน์ให้เท่านั้น) โดยปกติในการวางแผนฯ มักจะ
จดสิทธิเก็บกิน โอนสิทธิไปใหบุ้ตรหลานท่ียงัไม่มีเงินไดเ้ป็น 
ของตนเอง หร่อโอนใหบ้ิดามารดาท่ีอายเุกิน 65 ปี ท่ีไดส้ิทธิ
ยกเวน้เงินได ้190,000 บาทแรก ซึง่บคุคลท่ีไดร้บัสทิธิเก็บกิน
จะเรยีกวา่ “ผูท้รงสทิธิ” 

“สิิทธิิเก็บ็ก็นิ”
กบัการวางแผนภาษ่เงินไดบุ้คคลธรรมื่ดา

จากค�าเชี�าอสี่งัหาริมื่ทุรัพื่ย.์.........

บุัคคลธรรมดาเมื�อได้รับัค่าเช่าบั้าน หรือ
ค่าเช่าท่�ดิน จํะถือว่าม่เงินได้ท่�จํะต้องนาํไปรวม 
คาํนวณเพื�อ เส่ยภาษ่เงินได้ บุัคคลธรรมดา 
ประจําํป่ (ตอ้งยื�นภาษ่เงนิได้บุัคคลธรรมดากลางป่ 
ด้วย) สาํหรับัเงินได้ประเภทค่าเช่า ถูกจํัดอยู่ใน
กลุ่มประเภทเงนิไดต้ามมาตรา 40(5) ตามประมวล
รัษฎากร ซึ�งสามารถเลือกหกัค่าใช้จํา่ยแบับัเหมา 
หรือแบับัหกัตามความจําํเป็นและสมควรได ้

การหกัแบบเหมาจะตอ้งพิจารณาวา่คา่เชา่ท่ีไดร้บัมานัน้ 
เป็นการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิประเภทใด ทรพัยส์นิแตล่ะประเภทจะ
หกัคา่ใชจ้า่ยไดใ้นอตัราท่ีแตกตา่งกนั เชน่ การใหเ้ชา่บา้น หรอ่
สิ่งปลกูสรา้งต่าง ๆ จะหกัค่าใชจ้่ายได ้รอ้ยละ 30 กรณีไม่มี 
สิ่งปลกูสรา้ง เป็นท่ีดินเปล่าก็ตอ้งพิจารณาต่อว่าใหเ้ช่าเพ่่อ 
ท�ากิจการใด ถา้เป็นการใหเ้ชา่ท�าเกษตรกรรมก็หกัไดร้อ้ยละ 20 
ถา้ใหเ้ชา่เพ่่อท�ากิจการอ่่น ๆ จะหกัไดร้อ้ยละ 15 เทา่นัน้ สว่น
การหกัค่าใชจ้่ายตามความจ�าเป็นและสมควร ใหน้�ามาตรา  
65 ทวิ และมาตรา 65 ตร ีตามประมวลรษัฎากร ซึง่ไดแ้กไ้ข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 16) พ.ศ. 2502 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยตอ้งมี 
หลกัฐานท่ีน�ามาพิสจูนไ์ดว้า่มีการจา่ยจรงิ และเก่ียวขอ้ง
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Q&A :

เม่่อคา่เชา่ถกูโอนไปใหผู้ท้รงสทิธิ ผูท้รงสทิธิจะเป็นผูเ้สีย
ภาษีจากเงินไดค้่าเช่านัน้ ๆ แทน ท�าใหภ้าระภาษีเงินไดข้อง
เจา้ของอสงัหาริมทรพัยล์ดลง ถา้รวมภาระภาษีทัง้หมดแลว้
พบวา่เสยีลดลง ก็สามารถเลอ่กใชว้ธีินีใ้นการวางแผนประหยดั
ภาษีฯ ได ้แตก่ารใชวิ้ธีการจดสทิธิเก็บกินเพ่่อวางแผนภาษีฯ นัน้ 
ก็มีเร่อ่งท่ีตอ้งระมดัระวงั และเขา้ใจก่อนใชด้ว้ย ไดแ้ก่

1. การจดสทิธิเก็บกิน จดไดเ้ฉพาะอสงัหารมิทรพัยเ์ทา่นัน้  
และต้องไปจดทะเบียนท่ีส�านักงานท่ีดิน จะจดแบบมีค่า
ตอบแทนก็ได ้หร่อไม่มีค่าตอบแทนก็ได ้แต่ถา้มีค่าตอบแทน 
ส�านกังานท่ีดินจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนใน 
อตัรารอ้ยละ 1 และเก็บคา่อากรแสตมป์จากจ�านวนคา่ตอบแทน  
นอกจากนีผู้โ้อนสทิธิจะตอ้งน�าเงินไดค้า่ตอบแทนนัน้ ๆ ไปย่่น
เสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาในปีท่ีไดร้บัคา่ตอบแทนดว้ย

2. การจดสิทธิเก็บกิน สามารถก�าหนดรูปแบบได ้ 3  
รูปแบบ ไดแ้ก่

 ก. การจดสิทธิเก็บกินแบบมีก�าหนดระยะเวลา จะ 
   ก�าหนดยาวนานเทา่ไหรก็่ได ้แตต่อ้งไมเ่กิน 30 ปี  
   ถา้เกินกฎหมายจะปรบัลดลงมาเหล่อ 30 ปี

 ข. การจดสิทธิเก็บกินแบบไม่มีก�าหนดเวลา ค่อจด 
   โอนสทิธิใหต้ลอดชีวติของผูท้รงสทิธิ ซึง่จะไมเ่ป็น 
   มรดก สง่ตอ่ไปใหท้ายาทของผูท้รงสทิธิ

 ค. การจดสิทธิเก็บกินแบบมีเง่่อนไข ค่อผูใ้หส้ิทธิ 
   เก็บกินมีสิทธิบอกเลิกสิทธิเก็บกินเม่่อใดก็ได ้ 
   ซึ่งการก�าหนดเง่่อนไขแบบนี ้สามารถท�าไดท้ัง้ 
   การจดแบบมีก�าหนดระยะเวลา และจดแบบไมมี่ 
   ก�าหนดระยะเวลา

ท่ีมา: ส �านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์
หมายเหต:ุ ณ วนัท่ีเผยแพรว่ารสาร จะน�าเสนอขอ้มลู update เป็นขอ้มลูเด่อนสงิหาคม

3. การจดสิทธิเก็บกิน จะจดโอนสิทธิใหก้บับคุคลใด ๆ 
ก็ได ้จะเป็นผูเ้ยาวท่ี์ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ หรอ่ผูส้งูอาย ุหรอ่เป็น
บคุคลต่างดา้วก็ได ้แต่สดุทา้ยการจดไดห้ร่อไม่ จะขึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัจดทะเบียน

4. การจดสิทธิเก็บกินจะตอ้งด�าเนินการจดโอนสิทธิ 
ใหก้ับผูท้รงสิทธิก่อนท�าสัญญาใหเ้ช่าฯ และในสัญญาเช่า 
จะตอ้งระบชุ่่อของผูท้รงสิทธิในฐานะผูใ้หเ้ช่า (อา้งอิงตามค�า
พิพากษาฎีกาท่ี 575/2560)

5. การค�านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากค่าเช่า
อสงัหาริมทรพัยข์องผูท้รงสิทธิ แมจ้ะเป็นเงินไดต้ามมาตรา 
40(5) ตามประมวลรษัฎากร แต่จะมีสิทธิหักค่าใชจ้่ายได ้
เฉพาะแบบตามความจ�าเป็นและสมควรเท่านัน้ ไม่สามารถ 
ใชส้ิทธิหักค่าใชจ้่ายแบบอัตราเหมาได ้ซึ่งอาจจะท�าใหเ้สีย 
ภาษีเงินไดใ้นจ�านวนท่ีสูงกว่าผูโ้อนสิทธิท่ีสามารถหักแบบ 
เหมาได ้โดยอา้งอิงจาก มาตรา 5 (1) ตามพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการก�าหนดค่า 
ใชจ้า่ยท่ียอมใหห้กัจากเงินไดพ้งึประเมิน (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2502  
ท่ีระบใุหส้ทิธิในการหกัคา่ใชจ้า่ยเป็นการเหมาไดเ้ฉพาะเจา้ของ
เทา่นัน้

6. ส �าหรับผู้ทรงสิทธิ ท่ี เ ป็นบุคคลธรรมดาอาจถูก 
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรประเมินภาษีการให ้สว่นนิติบคุคลอาจถกู
ประเมินเป็นรายไดจ้ากประโยชนอ์ยา่งอ่่นท่ีไดร้บั 

ท้ายสุดแล้ววิธ่การต่าง ๆ ท่�เราเลือกมาใช้ในการ
วางแผนภาษ่ฯ ล้วนแล้วแตม่ท่ั�งข้อด ่และข้อเส่ย ไม่มว่ธ่ิ
การท่�ดท่่�สุด ขึ�นอยู่กับัสถานการณแ์วดล้อมตา่ง ๆ  ดงันั�น
การวางแผนฯ จํะต้องม่การพิจํารณาเปร่ยบัเท่ยบัอย่าง
รอบัคอบัก่อนเสมอ เพื�อสามารถประหยัดภาษ่ได ้โดยท่�

ไม่โดนภาษ่ย้อนหลัง  
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

INFOGRAPHIC :

* จ �านวนคา่ใชจ้า่ย (บาท)/เด่อน

* YoY (%)

* MoM (%)

อาหาร
เครื�องดื�ม

ไม่ม่
แอลกอฮอล

ท่�อยู่
อาศัย

 การศกึษา
 บันัเทงิ

  ยา
 ของใช้
ส่วนบุัคคล

เครื�อง
   นุ่งหม่
      รองเทา้

   บุัหร่�
สุรา

พาหนะ
เชื�อเพลิง

ค่าใช้่จ่าย์ข้อ่งครัวเร้อ่นเด้้อ่นสิิงหาคมู 2565

7,480
บัาท/เดอืน

4,276
บัาท/เดอืน

3,967
บัาท/เดอืน

759
บัาท/เดอืน

240
บัาท/เดอืน

973
บัาท/เดอืน

375
บัาท/เดอืน

YoY

8.47
MoM

-1.69

YoY

1.49
MoM

0.37

YoY

8.59
MoM

0.14

YoY

1.14
MoM

0.02
YoY

2.40
MoM

0.05
YoY

0.11
MoM

0.01

ท่ีมา: ส �านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้
 กระทรวงพาณิชย์

YoY

9.35
MoM

0.97
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หมายเหตุ: 
1. สบ่เนั่�องจากสถานัการณก์ารแพร่ระบาดข้องเช้่อ้
 ไวรสัโคโรนัา (COVID-19) สมาคมนักัวางแผู้นัการเงนิัไทุย
 ตุระหนักัถงึความป็ลอดภยัและสขุ้ภาพข้อง
 ผู้้เ้ข้า้สอบทุกุทุา่นั รวมทุัง้ความรบัผู้ดิช้อบตุอ่สว่นัรวม
 ในัการป็อ้งกนััการแพร่ระบาดข้อง COVID-19
 สมาคมฯ ข้อสงวนัสทิุธิในัการเป็ลี�ยนัแป็ลงกำาหนัดการ
 จดัสอบรอบใหม ่ในักรณทีุี�สถานัการณย์งัไม่คลี�คลาย 
 โดยจะตุดิตุามสถานัการณอ์ยา่งใกลช้้ดิ และจะป็ระกาศ
 ใหทุ้ราบตุอ่ไป็

2. สนัามสอบ จะป็ระกาศใหทุ้ราบอกีครัง้ในัภายหลงั

* อย้ร่ะหวา่งการพจิารณาป็รบัเนั่อ้หาหลกัส้ตุร
 ทุัง้นัีอ้าจมผีู้ลตุอ่เนั่อ้หาข้อ้สอบ และระยะเวลาการสอบ
 ข้องข้อ้สอบฉบบัทุี� 2 การวางแผู้นัการลงทุนุั

สอบขอ้เขียน   

ประกาศผลสอบขอ้เขียน

สอบสมัภาษณ์

รบัสมคัรสอบ
ฉบับััท่� 4 ส่วนท่� 2 
ขอ้สอบแผนการเงิน

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
1

 14 มี.ค. 65 –  25 ก.ค. 65 – 
 1 เม.ย. 65 11 ส.ค. 65

 อา. 24 เม.ย. 65 อา. 28 ส.ค. 65
 เชา้ 9.00-12.30 น. เชา้ 9.00-12.30 น.
 บา่ย 14.00-17.30 น. บา่ย 14.00-17.30 น.

 
 ภายในวนัท่ี ภายในวนัท่ี
 15 ก.ค. 65 18 พ.ย. 65

 ส. 30 ก.ค. 65 ส. 26 พ.ย. 65
 หรอ่ ส. 6 ส.ค. 65

สามารถสอบัถามรายละเอย่ดเพิ�มเตมิได้ท่�...สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

โทรศัพท ์02-009-9393 ต่อ 3731   อเ่มล tfpa@tfpa.or.th

ฉบับััท่� 1
พ่น้ฐานการวางแผนการเงิน 
ภาษี และจรรยาบรรณ

ฉบับััท่� 2
การวางแผนการลงทนุ *

ฉบับััท่� 3
การวางแผนประกนัภยัและ 
การวางแผนเพ่่อวยัเกษียณ

ฉบับััท่� 4 ส่วนท่� 1 
การวางแผนภาษีและมรดก

รบัสมคัรสอบ

ครัง้ท่ี
5

ครัง้ท่ี
4

ครัง้ท่ี
3

 7 ก.พ. 65 –  11 เม.ย. 65 –  6 มิ.ย. 65 – 8 ส.ค. 65 – 10 ต.ค. 65 – 
 25 ก.พ. 65 5 พ.ค. 65  28 มิ.ย. 65  26 ส.ค. 65 1 พ.ย. 65

 อา. 13 มี.ค. 65 อา. 22 พ.ค. 65 อา. 10 ก.ค. 65 อา. 11 ก.ย. 65 อา. 20 พ.ย. 65
 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

 อา. 13 มี.ค. 65 อา. 22 พ.ค. 65 อา. 10 ก.ค. 65 อา. 11 ก.ย. 65 อา. 20 พ.ย. 65
 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น.

 ส. 12 มี.ค. 65  ส. 9 ก.ค. 65  ส. 19 พ.ย. 65
 13.30-16.30 น.  13.30-16.30 น.  13.30-16.30 น.

 ส. 12 มี.ค. 65  ส. 9 ก.ค. 65  ส. 19 พ.ย. 65
 13.30-15.00 น.  13.30-15.00 น.  13.30-15.00 น.

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
1

ก�ำหนดกำรสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2565




