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วางแผนการเงิิน
อย่่ างไร

เมื่่�อโลกเสี่่� ยงเข้้ าสู่่�สภาวะ
เศรษฐกิิจถดถอย

New Product : มาตรการทางภาษีี เพื่่�อส่่งเสริิมการลงทุุนใน Tech Startup
Digital Asset : อ่่านข้้ อมููล Block Explorer ประเมิินพื้้น� ฐานคริิปโทเคอร์์ เรนซีี
The Interview : ผลกระทบของวิิกฤติิโควิิด กัับอุุตสาหกรรมประกัันชีีวิติ และประกัันวิินาศภััย
Q&A : “สิิทธิิเก็็บกิิน” กัับการวางแผนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาจากค่่าเช่่ าอสัังหาริิมทรััพย์์
Infographic : ค่่าใช้้ จ่่ายของครััวเรืือนเดืือนสิิงหาคม 2565

MESSAGE
“ทุุกเป้้าหมายชีีวิิตสำำ�เร็็จได้้ด้ว้ ยนัักวางแผนการเงิิน CFP®” ผมเชื่่�อว่่าเพื่่�อนสมาชิิกคงพอจะ
ได้้เห็็นสื่่�อโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ภายใต้้คีีย์ค็์ ็อนเซ็็ปต์์ดังั กล่่าว ที่่�ได้้มีีการเผยแพร่่อย่่างต่่อเนื่่�องใน
ช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ ของสมาคมฯ ผ่่านตากัันมาบ้้างแล้้ว ไม่่ว่า่ จะเป็็ น Commercial Video
และการให้้สัมั ภาษณ์์ผ่า่ นรายการ The Secret Sauce ร่่วมถึึงการทำำ� PR ผ่่านสื่่�อมวลชน เพื่่�อโปรโมท
อาชีีพและบทบาทของนัักวางแผนการเงิิน CFP ให้้เป็็ นที่่�รู้้�จัักของคนในสัังคม
การประชาสััมพัันธ์์ดังั กล่่าวจะไม่่สามารถสร้้างการรัับรู้้�ในวงกว้้างได้้ หากขาดการสนัับสนุุน
และความร่่วมมืือจากสมาชิิกทุุกท่่าน ผมจึึงอยากเชิิญชวนเพื่่�อนสมาชิิกช่่วยกัันแชร์์สื่�่อโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพของเราให้้แพร่่หลายออกไปเพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้�และจดจำำ�ใน
วงกว้้างให้้มากที่่�สุุดครัับ
นอกจากนี้้� ผมต้้องขอขอบคุุณและชื่่�นชมทีีมนัักวางแผนการเงิิน CFP อาสาในโครงการ
Membership Engagement Project ที่่�ได้้ร่่วมด้้วยช่่วยกัันคิิด ชวนกัันลงมืือทำำ� และผลัักดััน
แผนงานต่่างๆ ที่่�นำำ�เสนอให้้เห็็นผลเป็็ นรูู ปธรรม ไม่่ว่่าจะเป็็ น แผนงานปรัับปรุุ งเว็็บไซต์์ ที่่�ได้้มีีการ
จััดเรีียงโครงสร้้างข้้อมููลใหม่่ ทำำ�ให้้มีี Customer Journey ที่่�ง่่ายต่่อการใช้้งานมากขึ้้�น เพื่่�อเป็็ นการ
เพิ่่�มความสามารถในการเข้้าถึึงข้้อมููลต่่างๆ ได้้อย่่างชััดเจนและรวดเร็็ว ทั้้�งสำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจใน
วิิชาชีีพนัักวางแผนการเงิิน CFP รวมถึึงผู้้�ที่่�สนใจรัับบริิการวางแผนการเงิิน ซึ่่�งได้้เริ่่�มมีีการใช้้งาน
เว็็บไซต์์ใหม่่ไปตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคมที่่�ผ่่านมา
โดยแผนงานต่่อไปที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในเดืือนพฤศจิิกายนนั้้�น จะเริ่่�มเป็็ นการออกไปมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
กัับบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่ใช่่เพื่่�อนสมาชิิกเป็็ นครั้้�งแรก ในรูู ปแบบของ “ค่่ายเยาวชนนัักวางแผนการ
เงิินไทย” โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้ความรู้้�เรื่่�องการวางแผนการเงิินกัับนัักศึึกษาและบุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุตุ รดิิตถ์์ ต้้องบอกเลยว่่าสำำ�หรัับสมาคมฯ เองนั้้�น ก็็ถืือเป็็ นความแปลกใหม่่และ
ความท้้าทายที่่�น่่าตื่่�นเต้้นจริิงๆ ครัับ
สำำ�หรัับโค้้งสุุดท้้ายก่่อนจะเข้้าสู่่�สิ้้�นปีี นี้้� สมาคมฯ ยัังมีีกิิจกรรมดีีๆ ที่่�สามารถมีีส่ว่ นช่่วยในการ
พััฒนา ต่่อยอดความรู้้� และทัักษะในการปฏิิบัติั งิ านแก่่สมาชิิก ที่่�น่่าสนใจอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
กิิจกรรม CFP® Professional Forum, การอบรมเขีียนบทความ, การอบรมหลัักสููตร “จรรยาบรรณ
และความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวางแผนการเงิิน”, งานสััมมนา TFPA Wealth
Management Forum 2022 และกิิจกรรมใหม่่ล่า่ สุุดที่่�สมาคมฯ ไม่่เคยมีีมาก่่อน คืือ การประกวด
แผนการเงิินแห่่งปีี เพื่่�อเฟ้้นหาแผนการเงิินที่่�เหมาะสม
และสร้้างสรรค์์ ต้้องบอกว่่ากิิ จกรรมนี้้�มีี รางวััลสำำ�หรัับ
แผนการเงิินที่่�สร้้างสรรค์์รออยู่่�ด้้วยนะครัับ
สุุดท้้ายนี้้� หากเพื่่�อนๆ สมาชิิกมีีแนวคิิดที่่�เห็็นว่่า
จะเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินงานของสมาคมฯ และต่่อ
วิิชาชีีพนัักวางแผนการเงิิน CFP ผมยัังคงขอเชิิญท่่าน
เข้้ามา “ร่่วมด้้วยช่่วยกัันคิิด ร่่วมลงแรงช่่วยกัันทำำ�” เพื่่�อ
ช่่วยกัันผลัักดััน พััฒนาและขัับเคลื่่�อนสมาคมฯ วิิชาชีีพ
นััก วางแผนการเงิิ น CFP ให้้ก้้า วหน้้า ต่่อ ไป และหาก
สถานการณ์์โควิิดมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นกว่่านี้้� สมาคมฯ จะ
รีีบหาโอกาสจััดกิิจกรรมดีีๆ ที่่�ให้้เพื่่�อนๆ พี่่�ๆ สมาชิิก ได้้มา
พบหน้้ากัันแทนการเจอกัันผ่่านหน้้าจอครัับ
วศิิน วััฒนวรกิิจกุุล
นายกสมาคมนัักวางแผนการเงิินไทย

CFP®,
CERTIFIED FINANCIAL
PLANNERTM,
and
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.

ทีป่ รึกษา
วศิน วัฒนวรกิจกุล CFP®
นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
เรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ CFP®
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP®
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย
กองบรรณาธิการ
งามจิตร สิงหบุตร CFP®
ผูจ้ ดั การ Wealth Development Design,
Wealth Academy
ธนาคารไทยพาณิชย์ (จ�ำกัด) มหาชน
ชาติชาย มีสุขโข CFP®
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ซีเอ็มเอสเค จ�ำกัด
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®
นักวางแผนการเงินอิสระ
ธชธร สมใจวงษ์ CFP®
นักวางแผนการเงินอิสระ
นโรโดม วาณิชฤดี CFP®
นักวางแผนการเงินอิสระ
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
บริษัท โปรฟิ ต โปรเฟสชั่นแนล จ�ำกัด
พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®
นักวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย์ ตันติจนิ ดา CFP®
ผูเ้ ชี่ยวชาญงานพัฒนา
และการให้คำ� ปรึกษาลูกค้าอาวุโส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บลจ. บัวหลวง
อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®
VP, Relationship Manager, Electronics and
Computer Business, Corporate Banking
บจม. ธนาคารกรุงเทพ
ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายกลยุทธ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�ำกัด (มหาชน)
สมาชิก / ประสานงานสื่อโฆษณา
0 2009 9393

สมาชิกสมาคม

ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479

www.tfpa.or.th

ประกันช�ว�ต

www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners

WHAT’S ON :
การอบรมออนไลน์์ หลัักสููตร
“จรรยาบรรณและความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวางแผนการเงิิน”
ประจำำ�ปีี 2565
สมาคมนัักวางแผนการเงิินไทย
ขอเชิิ ญนัักวางแผนการเงิิ น CFP ®
และที่่�ปรึึก ษาการเงิิ น AFPT TM ที่่�
คุุณ วุุฒิิ วิิ ช าชีี พ จะครบกำำ�หนดต่่ อ
อายุุในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2565 และ
วััน ที่่� 31 ธััน วาคม 2566 เข้้า ร่่ว ม
การอบรมหลัักสููตร “จรรยาบรรณ
และความรัั บ ผิิ ด ชอบในฐานะ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวางแผนการเงิิน”
เพื่่� อ สร้้า งความรู้้�ค วามเข้้า ใจต่่ อ
มาตรฐานจรรยาบรรณและความ
รัั บ ผิิ ด ชอบที่่�ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ
ท า ง ก า ร เ งิิ น พึึ ง ป ฏิิ บัั ติิ ใ น ก า ร
ประกอบวิิ ช าชีี พ และเพื่่� อ เป็็ น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�
และการดำำ�เนิิ น กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั บ
ผู้้�มีี ส่่ ว นเกี่่�ยวข้้อ งอย่่ า งเหมาะสม
ซึ่่�งการอบรมดััง กล่่ า วถืือเป็็ น การ
อบรมบัั ง คัั บ สำำ�หรัั บ ใช้้ นัั บ เป็็ น
ชั่่�วโมงการพััฒ นาคุุณ วุุ ฒิิ วิิ ช าชีี พ
อ ย่่ า ง ต่่ อ เ นื่่� อ ง ( C o n t i n u i n g
Professional Development - CPD)
ตามที่่�สมาคมฯ กำำ�หนด

รายละเอีียดหลัักสููตรอบรม
หััวข้้ อการอบรม
หััวข้้อที่่� 1

“การเป็็ นนายหน้้าค้้า หรืือจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์
ที่่เ� ป็็ นหน่่วยลงทุุน และที่่ป� รึึกษาการลงทุุน”

โดย คุุณอธิิวััฒน์์ คณิิตพัันธ์์ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
		ฝ่่ ายกำำ�กัับธุุรกิิจตััวกลาง และ
		 คุุณทิิพยวรรณ ขวััญข้้าว เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส
		ฝ่่ ายกำำ�กัับการขายผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
นำำ�เสนอประเด็็นซัักถาม

“แนวปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการให้้บริิการวางแผนการเงิิน”
โดย คุุณพิิชญา ซุ่่�นทรััพย์์ นัักวางแผนการเงิิน CFP®
หััวข้้อที่่� 2

“Update จรรยาบรรณ แนวทางการปฏิิบัติั งิ าน และ
การให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�ขอรัับคำำ�ปรึึกษาที่่เ� ปราะบาง ปีี 2565”

โดย คุุณนิิเวศ พัันธุ์์�ขะวงศ์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
		 บริิษััทหลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)

กำำ�หนดการจััดอบรม

ครั้้�งที่่� 1 รอบบรรยายสด:
วัันพฤหััสบดีีที่่� 27 ตุุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ครั้้�งที่่� 2 รอบ Rerun:
วัันศุุกร์์ที่่� 4 พฤศจิิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ครั้้�งที่่� 3 รอบ Rerun:
วัันเสาร์์ที่่� 12 พฤศจิิกายน 2565 เวลา 08.30 – 11.45 น.
หมายเหตุุ: การอบรมรอบบรรยายสด สามารถใช้้นับั เป็็ นชั่่�วโมงสำ�ำ หรัับ
การยื่่�นต่่อใบอนุุญาตผู้้แ� นะนำ�ำ การลงทุุนและนัักวิิเคราะห์์การลงทุุนด้า้ น
กฎระเบีียบจรรยาบรรณหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำ�น
ำ วน 3 ชั่่�วโมง

ค่่ าธรรมเนีียมการอบรม (รวมภาษีีมูลู ค่่าเพิ่่�ม)
• สมาชิิกสมาคมฯ จำำ�นวน 799 บาท
•	บุุคคลทั่่�วไป จำำ�นวน 940 บาท

การลงทะเบีียนอบรม

ลงทะเบีียนผ่่าน “ระบบสมาชิิก” เว็็บไซต์์สมาคมนัักวางแผนการเงิินไทย
(www.tfpa.or.th) เปิิ ดรัับสมััครตั้้�งแต่่วันั ที่่� 19 กัันยายน 2565 เป็็ นต้้นไป หรืือ
จนกว่่าที่่�นั่่�งจะเต็็ม
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WHAT’S ON :
การสอบหลัักสููตรการ
วางแผนการเงิิน CFP®
ครั้้�งที่่� 4/2565
เมื่่� อ วััน ที่่� 11 กััน ยายน 2565
สมาคมนัักวางแผนการเงิิ นไทยจััด
สอบหลััก สููต รการวางแผนการเงิิ น
CFP ครั้้�งที่่� 4/2565 ณ มหาวิิทยาลััย
หอการค้้าไทย มีี รายละเอีี ยดผู้้�เข้้า
สอบดัังนี้้�

วีีดีโี อโฆษณาบทบาทหน้้ าที่่�ของ
นัักวางแผนการเงิิน CFP
สมาคมนัักวางแผนการเงิินไทยเผยแพร่่วิดีิ โี อโฆษณา (Commercial
Video) เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนได้้รับั ทราบและเข้้าใจบทบาท
หน้้าที่่�ของนัักวางแผนการเงิิน CFP ในการให้้คำำ�ปรึึกษาวางแผนการเงิิน
เพื่่� อ ช่่ ว ยให้้ผู้้�รั ับ คำำ�ปรึึก ษาสามารถบรรลุุเ ป้้ า หมายชีี วิิ ต ได้้ ภายใต้้
Communication Idea “เป้้าหมายชีีวิิต สำำ�เร็็จได้้ด้ว้ ยนัักวางแผนการเงิิน
CFP®” รัับชมวิิดีีโอได้้ที่่� https://bit.ly/3wVGWsU

- ข้้อสอบฉบัับที่่� 1 พื้้�นฐานการ
วางแผนการเงิิ น ภาษีี และจรรยา
บรรณ จำำ�นวน 494 คน
- ข้้อสอบฉบัับที่่� 2 การวางแผน
การลงทุุน จำำ�นวน 369 คน

กิิจกรรม Financial Planning Clinic
บริิการให้้ คำ�ำ ปรึึกษาวางแผนการเงิิน
แบบรายบุุคคล
เมื่่� อวัันเสาร์์ที่่� 3 กัันยายน 2565 สมาคมนัักวางแผน
การเงิินไทยจััดกิิจกรรม Financial Planning Clinic บริิการ
ให้้คำำ�ปรึึกษาวางแผนการเงิิ นแบบรายบุุคคลทางออนไลน์์
โดยผู้้�สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมร่่วมบริิจาคเงิินจำำ�นวน 500 บาท
ให้้กัั บ สภากาชาดไทยเพื่่� อ รัับ สิิ ท ธิ์์� รั ับ คำำ�ปรึึก ษาวางแผน
การเงิินจากนัักวางแผนการเงิิน CFP มีีผู้้�สนใจ 27 รายเข้้ารัับ
คำำ�ปรึึก ษาจากนััก วางแผนการเงิิ น CFP 25 ราย มีี ย อด
บริิจาค 13,500 บาท
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COVER STORY :
งามจิตร สิงหบุตร CFP®
ราชันย์ ตันติจินดา CFP®
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®

วางแผนการเงิินอย่่ างไร

เมื่่�อโลกเสี่่� ยงเข้้าสู่่� สภาวะเศรษฐกิิจถดถอย

การทบทวนแผน Master Plan

เป็็ นเรื่่� อ งปกติิ ที่�่ นัั ก วางแผนการเงิิ น และ
ที่่�ปรึึกษาการเงิิน จะต้้องมีีการทบทวนแผนชีีวิิต
และแผนการเงิินให้้กัับลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ หาก
เปรีียบกัับการทำำ�ไร่่นาสวนผสม เมื่่อ� เจอกัับหายนะ
� ว่ มหนััก
ครั้้ง� ใหญ่่ ภาวะภััยแล้้ง โรคระบาดหรืือน้ำำ�ท่
2-3 ปีีติิ ด ต่่ อ กัั น เราคงต้้ อ งมีีการทบทวนแผน
ครั้้�งใหญ่่ ว่่าจริิงๆ แล้้วสิ่่�งที่่เ� ราเคยประเมิินไว้้ จะ
ยัังคงเป็็ นเช่่นนั้้� นอยู่่�หรืือไม่่ ถ้้าไม่่ เราจะมีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนอะไรและอย่่างไรบ้้าง ในการวางแผน
การเงิินก็็เช่่นกััน
จากภาวะโรคระบาดโควิิด-19 ตามมาด้้วยความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ถดถอยทั่่�วโลก ส่่งผลกระทบ
ต่่อความมั่่�นใจของหลายคน ทำำ�ให้้นักั วางแผนการเงิินควรใช้้
โอกาสนี้้�เข้้าไปทบทวนแผนการเงิินที่่�สำำ�คััญต่่างๆ เพื่่�อฟื้้�นฟูู
ความมั่่�นใจให้้ลููกค้้าในการบริิหารจััดการความมั่่�งคั่่�ง โดย
Wealth Planning หรืือ Master Plan ครอบคลุุม 4 ประเด็็น
สำำ�คััญ คืือ การจััด การสภาพคล่่ อ งและบริิ ห ารค่่ า ใช้้จ่่ า ย
การจััด การด้้า นการลงทุุน การจััด การด้้า นความคุ้้�ม ครอง
ชีีวิิตและสุุขภาพ และการส่่งต่่อความมั่่�งคั่่�งหรืือส่่งต่่อมรดก
นั่่�นเอง

“เป้้ าหมายไม่่ใช่่เงิินมากขึ้้น�
แต่่เป้้ าหมายคืือการได้้ใช้้ชีีวิติ ตามแบบของคุุณ”
-วิิลล์์ โรเจอร์์ส

• ให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็ นที่่�สุุดก่่อน

เสมอ ไม่่ว่า่ จะเป็็ นแผนการบริิหารสภาพคล่่อง แผนค่่าใช้้จ่า่ ย
แผนการศึึกษา แผนเกษีี ยณ แผนปกป้้องความมั่่�งคั่่�ง และแผน
มรดก

• ทบทวนว่่าอะไรบ้้างที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม บางแผน

อาจสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น โควิิด-19 ทำำ�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของการทำำ�ประกัันสุุขภาพ หรืือประกัันชีีวิิต รวมถึึงการจััดการ
สภาพคล่่องและบริิหารค่่าใช้้จ่า่ ย
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ด้้านการจััดการสภาพคล่่อง
และบริิหารค่่าใช้้จ่า่ ย

•	นำำ�กลยุุทธ์์การบริิหารหนี้้�มาใช้้ แนะนำำ�ให้้ลดหนี้้�ที่่�

ดอกเบี้้�ยสููงก่่อน และลดหนี้้�เพื่่�อการบริิโภคลงให้้ได้้มากที่่�สุุด
(เช่่น หนี้้�บััตรเครดิิต หนี้้�บััตรกดเงิินสด) การเป็็ นหนี้้�เพื่่�อซื้้�อ
ทรััพย์์สิิน (บ้้าน คอนโดฯ) ยัังคงยอมรัับได้้ และควรพิิจารณา
refinance หรืือ retention เพื่่�อดอกเบี้้�ยที่่�ต่ำำ��กว่่าเดิิม

• ใช้้ประโยชน์์จากมาตรการช่่วยเหลืือต่่างๆ ของรััฐ

ซึ่่�งมาตรการบางอย่่างส่่งผลถึึงแผนภาษีี ด้ว้ ย
“เตรีียมตััวให้้พร้้อมสำำ�หรัับ
เหตุุฉุุกเฉิินทางการเงิินอยู่่�เสมอ แม้้ว่่าคุุณจะไม่่เห็็น
โอกาสที่่จ� ะเกิิดฝนตกในอนาคตเลยก็็ตาม”
-QuotesLyfe

• ใช้้ชีีวิิตแบบพอเพีียงที่่�เป็็ นแบบของ

ตััวเอง หรืือประหยััดลงอีีกนิิด ไม่่ต้อ้ งใช้้จ่่าย
ตามแบบใคร ใช้้น้้อ ยกว่่ า ที่่�หาได้้ จากการ
สำำ�รวจของ The American Psychological
Association พบว่่า 6 ใน 10 คนของชาว
อเมริิ กััน เห็็ น ว่่ า งานและเงิิ น คืือสาเหตุุห ลััก
ของความเครีียด ดัังนั้้�นหากไม่่อยากเครีียด
แนะนำำ�ให้้ประหยััดและใช้้ให้้น้อ้ ยกว่่าที่่�หาได้้

• ทบทวนงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััวและครอบครััว

เพื่่�อปรัับปรุุ งให้้ดีีขึ้้�น เช่่น ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ที่่�เกิินจำำ�เป็็ น
ลดค่่ า เดิิ น ทางหรืือค่่ า น้ำำ��มััน ลดค่่ า สััน ทนาการนอกบ้้า น
ลงบ้้าง

• ลดรายจ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็ น เพื่่�อเป้้าหมายที่่�ใหญ่่กว่่าเดิิม

เช่่น จากการกัักตััวช่่วงโควิิดและ work from home พบว่่า
คนส่่ว นใหญ่่ ส มััค รสมาชิิ ก YouTube, Netflix, Disney+
hotstar รวมถึึง shopping online มากขึ้้�น แนะนำำ�ให้้ลด
รายจ่่ายที่่�เกิินจำำ�เป็็ นลง

• เดิิ ม เราเคยทราบว่่ า การเตรีี ย ม

เงิินฉุุกเฉิินควรมีีให้้เพีียงพอสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่าย
3-6 เดืือน อย่่างไรก็็ตามควรแนะนำำ�ให้้ลูกู ค้้า
ที่่�ไม่่ มีี ค วามมั่่�นคงด้้า นรายได้้มีี ก ารเตรีี ย ม
เงิินฉุุกเฉิินเพิ่่�มมากขึ้้�น
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ด้้านการลงทุุน

ส่่ง ผลกระทบต่่อ ผู้้�ที่่�นำำ�เงิิ น ลงทุุน บางส่่ว นในพอร์์ต ไป
ลงทุุนในตลาดหุ้้�น เช่่น ตลาดหุ้้�นสหรััฐฯ ยุุโรป จีีน และไทย
เป็็ นต้้น ซึ่่�งจากข้้อมููล ณ 19 ส.ค. 2565 พบว่่า การลงทุุนใน
ตลาดหุ้้�นดัังกล่่าวมีีผลตอบแทนนัับตั้้�งแต่่ต้น้ ปีี (YTD) ขาดทุุน
อยู่่�ที่่� 0.23% - 15.00% และมีีผลตอบแทนต่ำำ��ที่่�สุุดเมื่่�อลงทุุน
ต้้นปีี อยู่่�ที่่� ขาดทุุน 6.68%-23.55%
สิินทรััพย์์

ดััชนีีอ้า้ งอิิง

ผลตอบแทนต่ำำ��สุุด
เมื่่�อลงทุุนต้้นปีี
เมื่่�อวัันที่่�

�่ สุ�่ ุดของการวััดความสำำ�เร็็จในการลงทุุนของคุุณ
“วิิธีีที่ดีีที่
ไม่่ใช่่วััดว่่าคุุณเอาชนะตลาดหรืือไม่่
แต่่วััดจากการที่่คุ� ุณได้้วางแผนทางการเงิินและมีีวิินััย
เพีียงพอที่่จ� ะพาคุุณไปยัังเป้้ าหมายที่่ต้� อ้ งการหรืือไม่่”
-เบนจามิิน เกรแฮม
ช่่วงที่่�ผ่่านมาของปีี 2565 มีีสิ่่�งต่่างๆ เกิิดขึ้้�นมากมาย
ในโลกการลงทุุน อย่่างการลงทุุนใน Traditional Asset เช่่น
กองทุุนหุ้้�นต่่างประเทศที่่�มีีความผัันผวนสููง โดยช่่วงที่่�ผ่่านมา
มีีหลายเหตุุการณ์์ส่ง่ ผลกระทบต่่อราคาและผลตอบแทนของ
สิินทรััพย์์กลุ่่�มนี้้� เช่่น

• เหตุุการณ์์ความไม่่สงบระหว่่างรััสเซีีย–ยููเครน ที่่�

ส่่ง ผลกระทบต่่ อ เศรษฐกิิ จ ยุุโ รปและประเทศอื่่� น ๆ ทั่่�วโลก
ในเวลาต่่อมา เช่่น พลัังงานและอาหารที่่�เริ่่�มขาดแคลน ส่่งผล
ต่่อต้้นทุุนการผลิิตและการดำำ�เนิินชีีวิิตของคนทั่่�วไป จนเป็็ น
หนึ่่�งในสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เงิิ นเฟ้้อปรัับตััวสููงขึ้้�น นอกเหนืือจาก
ความต้้อ งการสิิ น ค้้า และบริิ ก ารที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จากการทยอย
เปิิ ดเมืืองหลัังสถานการณ์์โควิิด-19 เริ่่�มคลี่่�คลาย

• ความกัังวลเรื่่�องเงิินเฟ้้อที่่�หลายประเทศประสบ

ปัั ญหา ทำำ�ให้้ช่่วงก่่อนเดืือนมิิถุนุ ายน นัักลงทุุนและตลาดหุ้้�น
ส่่วนใหญ่่กัังวลว่่าธนาคารกลางต่่างๆ ต้้องเร่่งขึ้้�นดอกเบี้้�ยที่่�
แรงและเร็็ว เพื่่�อสกััดเงิินเฟ้้อโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรััฐฯ
(FED) ที่่�มัักมีีอิิทธิิ พลต่่อธนาคารกลางประเทศอื่่�นๆ รวมถึึง
ตลาดหุ้้�นส่่วนใหญ่่ของโลก

หุ้้�นโลก MSCI AC World Equity
S&P 500
หุ้้�นสหรััฐฯ
หุ้้�นยุุโรป Euro Stoxx 5
CSI 300
หุ้้�นจีีน
SET TRI
หุ้้�นไทย

17 มิิ.ย. 65
16 มิิ.ย. 65
05 ก.ค. 65
26 เม.ย. 65
15 ก.ค. 65

นัับตั้้�งแต่่ ย้้อนหลััง
ต้้นปีี
5 ปีี

(%ตาม (%ตาม (%ต่่อปีี )
ช่่วงเวลา) ช่่วงเวลา)
-22.77
-23.55
-22.44
-23.05
-6.68

-13.42
-10.69
-12.80
-15.00
-0.23

6.85
12.05
1.85
2.33
3.94

ส่่วนการลงทุุนทางเลืือกใหม่่ที่่� เพิ่่�งได้้รับั ความนิิ ยมใน
ช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่า่ นมาอย่่าง Digital Asset ที่่�นอกจากจะมีีความ
ผัันผวนสููง เช่่น เหรีียญ Bitcoin ที่่�มีีผลตอบแทนนัับตั้้�งแต่่
ต้้นปีี (YTD) อยู่่�ที่่� -49.28% และมีีผลตอบแทนขาดทุุนที่่�สุุดเมื่่�อ
ลงทุุนต้้นปีี อยู่่�ที่่� -58.96% ไปเมื่่�อวัันที่่� 18 มิิ.ย. 2565 อีีกทั้้�ง
ยัังมีีอีีกหลายเหรีียญดิิจิิทััลที่่�ได้้รับั ความนิิยมจากนัักลงทุุน
แต่่กลัับมีีช่ว่ งที่่�เกิิดผลขาดทุุนมหาศาล เช่่น เหรีียญ LUNA ที่่�
เป็็ นข่่าว และวารสาร TFPA Magazine ฉบัับที่่� 2 เดืือนมิิถุนุ ายน
2565 ได้้เคยมีีการกล่่าวถึึงไปแล้้ว รวมไปถึึงความเสี่่�ยงที่่�ธุุรกิิจ
ผู้้�ให้้บริิการเกี่่�ยวกัับ Digital Asset ในต่่างประเทศหลายราย
ประสบปัั ญหาจนถึึงขั้้�นเข้้าสู่่�กระบวนการล้้มละลาย จนส่่งผล
กระทบต่่อผู้้�ให้้บริิการและผู้้�ลงทุุนในไทยเช่่นกััน
ไม่่เพีี ยงแต่่สิินทรััพย์์การลงทุุนหรืือ asset class ที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููงเท่่านั้้�นที่่�ขาดทุุน แต่่สิินทรััพย์์การลงทุุนที่่�จััด
อยู่่�ในกลุ่่�มความเสี่่�ยงค่่อนข้้า งต่ำำ��อย่่า งกองทุุน ตราสารหนี้้�
โดยเฉพาะกองทุุน ตราสารหนี้้�ร ะยะยาวหลายกองทุุน ก็็ มีี
ผลตอบแทนที่่�ขาดทุุนเช่่นกััน โดยหากพิิจารณาข้้อมููลจาก
Morningstar Thailand ณ 19 ส.ค. 2565 พบว่่ากองทุุน
ตราสารหนี้้�กลุ่่�ม Mid/Long Term Bond จำำ�นวน 54 กองทุุน
มีีอยู่่� 39 กองทุุน ที่่�มีีผลตอบแทนนัับตั้้�งแต่่ต้น้ ปีี (YTD) ติิดลบ
และมีี 34 กองทุุน ที่่�มีีผลตอบแทนย้้อนหลััง 1 ปีี ติิดลบ
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อย่่างไรก็็ตาม แม้้ผลตอบแทนระยะสั้้�นในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ของหลายสิินทรััพย์์จะติิดลบ แต่่หากพิิจารณาผลตอบแทน
ระยะยาว ตามระยะเวลาการลงทุุนที่่�เหมาะสมของแต่่ละกลุ่่�ม
สิินทรััพย์์แล้้ว สิินทรััพย์์ส่่วนใหญ่่ยังั คงให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็ น
บวกอยู่่� เช่่น ผลตอบแทนย้้อนหลััง 3 ปีี ของกองทุุนตราสารหนี้้�
กลุ่่�ม Mid/Long Term Bond ไม่่มีกี องทุุนที่่�มีีผลตอบแทนติิดลบ
เลย (เฉพาะกองทุุนที่่�จััดตั้้�งมา 3 ปีี ขึ้้�นไป) ส่่วนผลตอบแทน
ย้้อนหลััง 5 ปีี ของตลาดหุ้้�นสหรััฐฯ ยุุโรป จีีน และไทย ก็็ไม่่
ติิดลบเช่่นกััน โดยมีีผลตอบแทนอยู่่�ที่่� 1.85%-12.05%ต่่อปีี
จากผลตอบแทนของหลายสิิ น ทรััพ ย์์ที่่� ขาดทุุน ทำำ�ให้้
นััก ลงทุุ น หลายคนเริ่่�มกัั ง วลใจว่่ า เป้้ า หมายที่่�ตั้้�งใจจะยััง
สามารถบรรลุุได้้ด้ว้ ยพอร์์ตการลงทุุนที่่�มีีอยู่่�หรืือไม่่ แต่่หาก
นัักวางแผนการเงิินมีีความเข้้าใจในธรรมชาติิของแต่่ละกลุ่่�ม
สิินทรััพย์์ มีีการประเมิินพอร์์ต ณ ปััจจุุบันั พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�
โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับผู้้�รัับคำำ�ปรึึกษา โดยเฉพาะ
สถานการณ์์ทางการเงิินของผู้้�ลงทุุนที่่�อาจเปลี่่�ยนไปจากสภาวะ
เศรษฐกิิจในปัั จจุุบันั เช่่น

• กองทุุนตราสารหนี้้� ที่่�ราคาขึ้้�นลงได้้ทุุกวัันทำำ�การ

โดยเฉพาะช่่วงที่่�ทิิศทางดอกเบี้้�ยมีีการเปลี่่�ยนแปลง แต่่หากถืือ
กองทุุนได้้ไม่่สั้้�นไปกว่่าอายุุเฉลี่่�ยของตราสารหนี้้�ที่่�กองทุุนลงทุุน
(portfolio duration) ก็็มักั ได้้รับั ผลตอบแทนที่่�เป็็ นบวก จาก
ตราสารหนี้้�ในกองทุุนที่่�ทยอยครบกำำ�หนด หากไม่่เกิิดกรณีีมีี
ผู้้�ออกตราสารหนี้้�ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�

• เงิินลงทุุนในพอร์์ตมีีการกระจายความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอ

หรืือไม่่ โดยเฉพาะเงิินลงทุุนในส่่วนที่่�เป็็ นสิินทรััพย์์เสี่่�ยง โดย
ไม่่ควรกระจุุกตััวในสิินทรััพย์์หรืือกองทุุนหุ้้�นกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
แต่่ควรมีีการกระจายในสิินทรััพย์์หลากหลายกลุ่่�ม เช่่น ลงทุุน
ทั้้�งในกองทุุนหุ้้�นไทย กองทุุนหุ้้�นจีีน กองทุุนหุ้้�นสหรััฐฯ เป็็ นต้้น
ส่่วนจะเน้้นลงทุุนในกองทุุนหุ้้�นกลุ่่�มใดมากเป็็ นพิิเศษ อาจ
พิิจารณาจากบทวิิเคราะห์์ของสิินทรััพย์์เหล่่านั้้�นจากหลายๆ
แหล่่ง หลายๆ บลจ. เป็็ นต้้น

•	ที่่�สำำ�คััญ ต้้องแยกเงิินลงทุุนและเงิินสำำ�รองเผื่่�อฉุุกเฉิิน

ออกจากกััน โดยเงิินสำำ�รองเผื่่�อฉุุกเฉิินโดยปกติิควรมีีในจำำ�นวน
ที่่�เพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่่าย 3-6 เดืือน แต่่ด้ว้ ยเศรษฐกิิจที่่�มีีความ
ไม่่แน่่นอน อย่่างเศรษฐกิิจสหรััฐฯ ที่่�อาจมีีความเสี่่�ยงเข้้าสู่่�
ภาวะถดถอยและอาจส่่งผลกระทบต่่อประเทศไทยด้้วย ก็็ควร
พิิจารณากัันเงิินสำำ�รองมากขึ้้�นกว่่าปกติิ เช่่นให้้เพีียงพอกัับ
ค่่าใช้้จ่่ายอย่่างน้้อย 6 เดืือนขึ้้�นไป และอาจเลืือกเก็็บไว้้ใน
เงิิ น ฝากที่่�ให้้ด อกเบี้้�ยสูู ง อย่่ า งเงิิ น ฝากออมทรััพ ย์์แ บบ
e-Savings ที่่�นอกจากมูู ล ค่่ า ไม่่ ผัั น ผวนเหมืือนกองทุุ น
ตราสารหนี้้�แล้้ว ปัั จจุุบันั หลายธนาคารยัังให้้ดอกเบี้้�ยที่่�สููงกว่่า
ผลตอบแทนกองทุุนตราสารหนี้้�ระยะสั้้�นและกองทุุนตลาดเงิิน
ทั่่�วไป

• พอร์์ตการลงทุุน ยัังมีีสัดั ส่่วนที่่�เหมาะสมหรืือจำำ�เป็็ น

ต้้อง rebalance หรืือไม่่ โดยเฉพาะช่่วงที่่�สิินทรััพย์์เสี่่�ยงอย่่าง
กองทุุนหุ้้�นมีีการปรัับตััวลง อาจจำำ�เป็็ นต้้องสัับเปลี่่�ยนเงิินออก
จากกองทุุนตราสารหนี้้�ไปเข้้ากองทุุนหุ้้�น หรืือจำำ�เป็็ นต้้องลด
สััดส่่วนสิินทรััพย์์เสี่่�ยงลงให้้เหมาะสมกัับอายุุที่่�มากขึ้้�น ระยะ
เวลาที่่�ใกล้้เป้้าหมายเข้้ามา หรืือสถานะส่่วนตััวที่่�เปลี่่�ยนไป เช่่น
รายได้้ที่่�ลดลงหรืืออาชีีพที่่�เริ่่�มไม่่มั่่� นคงจากข่่าวบริิษััทเอกชน
ที่่�ทยอยเลิิกจ้้างพนัักงาน เป็็ นต้้น
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ด้้านการประกัันชีีวิิต
และประกัันสุุขภาพ

• เวนคืืนกรมธรรม์์ คืือ การหยุุดจ่่ายเบี้้�ยประกััน แล้้ว

ขอเวนคืืนเงิินมููลค่่าเงิินสดทั้้�งหมดในกรมธรรม์์คืืนมา ทำำ�ให้้
เราได้้รับั เงิินก้้อน ที่่�มีีมูลู ค่่าเท่่ากัับมููลค่่าเงิินสดทั้้�งหมดที่่�มีีอยู่่�
ในกรมธรรม์์ ซึ่่�งกำำ�หนดอยู่่�ในตารางมููลค่่ากรมธรรม์์ ซึ่่�งเมื่่�อ
เวนคืืนจะถืือว่่า เป็็ น การปิิ ด กรมธรรม์์ สััญ ญาประกััน ชีี วิิ ต
เป็็ นอัันสิ้้�นสุุดลงทัันทีี สิ่่�งที่่�ต้้องพึึงระวััง คืือ หากจ่่ายเบี้้�ยประกััน
มาไม่่นาน ทำำ�ให้้ยังั มีีมูลู ค่่าเงิินสดอยู่่�น้้อย หรืือไม่่มีีเลย เมื่่�อ
ทำำ�การเวนคืืน จะขาดทุุนเมื่่�อเทีียบกัับเบี้้�ยที่่�จ่่ายมา

• แปลงกรมธรรม์์เป็็ นมููลค่่าใช้้เงิินสำำ�เร็็จ คืือ การ

หยุุด จ่่ า ยเบี้้�ย ประกััน แล้้ว ขอใช้้สิิท ธิิ ที่่�ทำำ� ให้้ก รมธรรม์์ยััง มีี
ความคุ้้�มครองชีีวิิตต่่อไปจนครบสััญญาเหมืือนเดิิม แต่่มูลู ค่่า
ความคุ้้�มครองชีีวิิตและเงิินครบสััญญาที่่�จะได้้รับั อาจจะลดลง
จากเดิิม ขึ้้�นอยู่่�กัับมููลค่่าใช้้เงิินสำำ�เร็็จที่่�กำำ�หนดไว้้ในตาราง
มููลค่่ากรมธรรม์์
“ไม่่มีีอะไรสำำ�คััญไปกว่่าชีีวิิตและความสามารถ
ในการทำำ�มาหากิินของคุุณ ดัังนั้้�นจึึงสมควรอย่่างยิ่่ง�
ที่่จ� ะประกัันทรััพย์์สิินยิ่่ง� ใหญ่่ที่สุ�่ ุดของคุุณ
-ซึ่่ง� ก็็คือื ตััวคุุณเอง”
ในการบริิห ารจััด การประกััน ชีี วิิ ต และประกััน สุุข ภาพ
ในสถานการณ์์ที่่�อาจเข้้าสู่่�ภาวะเศรษฐกิิจถดถอย สิ่่�งแรกที่่�
ควรทำำ� คืือ การสรุุ ปและทบทวนกรมธรรม์์ การทบทวน
กรมธรรม์์จะทำำ�ให้้รู้้�ว่่า เราทำำ�อะไรไว้้ มีีความคุ้้�มครองอะไร
อยู่่�บ้้าง และความคุ้้�มครองหรืือผลประโยชน์์ต่่างๆ ที่่�ได้้รับั
จากกรมธรรม์์ที่่�ทำำ�ไว้้นั้้�น สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการเงิินที่่�
ต้้องการในปัั จจุุบันั หรืือไม่่ เพื่่�อที่่�จะได้้ปรัับเปลี่่�ยนกรมธรรม์์
ให้้เหมาะสม และสอดคล้้องกัับความต้้องการในปัั จจุุบันั ให้้
ได้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งข้้อควรพิิจารณาในการปรัับเปลี่่�ยนกรมธรรม์์
มีีดังั นี้้�

1. ประกัันชีีวิิต
หากการเงิินสะดุุดจนถึึงขั้้�นไม่่สามารถชำำ�ระเบี้้�ยประกััน
ต่่อได้้ เราสามารถบริิหารกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตผ่่าน มููลค่่า
เงิินสดในกรมธรรม์์ (Cash Value) หากเป็็ นประกัันชีีวิิต
แบบดั้้�ง เดิิ ม เราสามารถเลืือกบริิห ารจััด การกรมธรรม์์ไ ด้้
หลายวิิธีี ดัังนี้้�

• แปลงกรมธรรม์์เป็็ นมููลค่่าขยายเวลา คืือ การ

หยุุด จ่่ า ยเบี้้�ย ประกััน แล้้ว ขอใช้้สิิท ธิิ ที่่�ทำำ� ให้้ก รมธรรม์์ยััง มีี
ความคุ้้�มครองชีีวิติ ต่่อไป โดยที่่�มููลค่่าความคุ้้�มครองชีีวิติ เท่่าเดิิม
แต่่ระยะเวลาความคุ้้�มครองชีีวิิตของสััญญาจะเปลี่่�ยนไปตาม
ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในตารางมููลค่่ากรมธรรม์์

หากเป็็ น ประกััน ชีี วิิ ต แบบยููนิิ ต ลิิง ค์์ จะมีี ก ารแยกค่่า
ใช้้จ่่าย และส่่วนของเงิินลงทุุนอย่่างชััดเจน โดยมููลค่่าเวนคืืน
กรมธรรม์์จะเท่่ากัับมููลค่่ารัับซื้้�อหน่่วยลงทุุน หรืือมููลค่่าเงิิน
ลงทุุนของเรานั่่�นเอง สำำ�หรัับกรมธรรม์์ยููนิิต ลิิงค์์นั้้�นจะไม่่มีี
มููลค่่าใช้้เงิินสำำ�เร็็จ และมููลค่่าขยายเวลา ทำำ�ให้้เราจะบริิหาร
กรมธรรม์์ยููนิิต ลิิงค์์จากมููลค่่าเงิินสด โดยสามารถถอนเงิิน
ออกจากกรมธรรม์์ หากมีีความจำำ�เป็็ นที่่�ต้้องใช้้เงิิน ซึ่่�งจะมีี
ค่่าธรรมเนีียมในการถอนตามที่่�ระบุุไว้้ในกรมธรรม์์
หากมีีความต้้องการจะหยุุดจ่่ายเบี้้�ย แต่่ต้อ้ งการที่่�จะมีี
ความคุ้้�มครองต่่อไป สามารถใช้้สิิทธิิ Premium Holiday ซึ่่�ง
คืือ การให้้สิิทธิิ บริิษััทประกัันชีีวิิตในการเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่าย
ต่่างๆ ภายใต้้กรมธรรม์์ เช่่น ค่่าการประกัันภััย ค่่าธรรมเนีียม
การบริิหารกรมธรรม์์ ค่่าธรรมเนีียมการรัักษากรมธรรม์์ โดย
การไถ่่ถอนหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวม ซึ่่�งเป็็ นการส่่งคำำ�สั่่�ง
ขายหน่่วยลงทุุนโดยอััตโนมััติิ โดยผู้้�เอาประกัันภััยไม่่จำำ�เป็็ นต้้อง
ส่่งคำำ�สั่่�งเอง และถืือว่่าเป็็ นเงื่�่อนไขแห่่งสััญญาประกัันภััย เพื่่�อ
ให้้กรมธรรม์์ยังั มีีผลบัังคัับอยู่่�ในขณะที่่�ลููกค้้าไม่่ต้อ้ งชำำ�ระเบี้้�ย
ประกัันภััยตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด อย่่างไรก็็ตาม หากมููลค่่า
กรมธรรม์์ที่่� เหลืืออยู่่�มีี ไม่่เพีี ยงพอที่่�จะชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ
ภายใต้้กรมธรรม์์ กรมธรรม์์จะสิ้้�นผลบัังคัับลง
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จะเห็็นได้้ว่่า การมีีมูลู ค่่าเงิินสดในกรมธรรม์์ ทำำ�ให้้เรา
มีี ท างเลืือกมากมายที่่�จะบริิ ห ารจัั ด การกรมธรรม์์ที่่�มีี อ ยู่่�
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เช่่น หากมีีความจำำ�เป็็ นทางการเงิิน
แต่่ก็็ไม่่อยากปิิ ดกรมธรรม์์และอยากให้้มีีความคุ้้�มครองอยู่่�
สามารถใช้้การบริิหารกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตดัังกล่่าวมาเป็็ น
ตััวช่่วยได้้

การวางแผนมรดก
และส่่งต่่อความมั่่�งคั่่�ง

2. ประกัันสุุขภาพและประกัันโรคร้้ายแรง
ประกัันสุุขภาพถืือเป็็ นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญมาก ในกรณีีที่่�
เกิิดขััดสนเงิินทองจนไม่่สามารถจ่่ายเบี้้�ยประกัันได้้ อย่่างน้้อย
อยากให้้พิิจารณาจ่่ายค่่าเบี้้�ยประกัันสุุขภาพ หรืือไม่่ก็็ต้อ้ งมา
ทบทวนว่่าเรามีี สวััสดิิการค่่ารัักษาพยาบาลอะไรบ้้าง เช่่น
ประกััน สััง คม หรืือบััต รทอง ต้้อ งเช็็ ก สิิ ท ธิ์์� โ ดยด่่ว น เพราะ
มิิเช่่นนั้้�น หากเจ็็บไข้้ได้้ป่่วยขึ้้�นมา แล้้วไม่่มีีสวััสดิิการค่่ารัักษา
พยาบาลเราอาจต้้อ งใช้้เ งิิ น เก็็ บ มาจ่่ า ยค่่า รััก ษา ยิ่่�งทำำ�ให้้
เงิินเก็็บนั้้�นร่่อยหรอลงไปอีีก

� ัญและยั่่�งยืืน
“การวางแผนมรดกเป็็นของขวััญที่่สำำ�คั
ที่่คุ� ุณสามารถมอบให้้กัับครอบครััวของคุุณได้้
และการจััดการส่่งต่่อมรดกที่่ร� าบรื่่�นก็็ไม่่ยากอย่่างที่่คิ� ดิ ”
-ซููส โอมาน

• โควิิด-19 ช่่วยกระตุ้้�นให้้เราระลึึกได้้ว่่าสิ่่�งไม่่คาดคิิด

เกิิดขึ้้�นได้้เสมอ หากลููกค้้าท่่านใดที่่�เคยคิิดแต่่ยังั ไม่่ได้้ลงมืือ
ปฏิิ บััติิ นัักวางแผนการเงิินก็็ ควรแนะนำำ�ให้้ลููกค้้าพิิจารณา
วางแผนมรดกได้้ตั้้�งแต่่ตอนนี้้� เพื่่�อส่่งต่่อความมั่่�งคั่่�งตามที่่�ได้้
ตั้้�งใจเอาไว้้ หรืือ หากลููกค้้ามีีการวางแผนมรดกไว้้แล้้ว ก็็ควร
นำำ�มาพิิจารณาอััพเดตข้้อมููลให้้เป็็ นปัั จจุุบันั

ข้้อควรจำำ�เมื่่�อต้้องการปรัับเปลี่่�ยนประกัันสุุขภาพและ
ประกัันโรคร้้ายแรง เพื่่�อเลืือกแบบที่่�มีีความคุ้้�มครองครอบคลุุม
มากขึ้้�นหรืือเลืือกแบบที่่�มีี ค่่าเบี้้�ยต่ำำ��ลง คืือ ประกัันสุุขภาพ
มีี เ งิิ น เพีี ย งอย่่ า งเดีี ย วอาจซื้้�อ ไม่่ ไ ด้้ ต้้อ งมีี สุุข ภาพที่่�ดีี ด้ ้ว ย
หากต้้อ งการทำำ�ฉบัับ ใหม่่ที่่�มีี ค วามคุ้้�ม ครองที่่�มากขึ้้�น หรืือ
ทัันสมััยขึ้้�น ไม่่ควรยกเลิิกฉบัับเก่่าและไปซื้้�อฉบัับใหม่่ทัันทีี
เพราะทั้้�งประกัันสุุขภาพและประกัันโรคร้้ายแรงมีีระยะเวลา
รอคอยตั้้�งแต่่ 30 วัันถึึง 120 วััน (แล้้วแต่่โรค) เราควรจะซื้้�อ
ประกัันฉบัับใหม่่ ให้้มั่่�นใจว่่าได้้รับั ความคุ้้�มครองอย่่างครบถ้้วน
และเลยกำำ�หนดระยะเวลารอคอยที่่�นานที่่�สุุด ก่่อนที่่�จะยกเลิิก
ฉบัับเก่่า ที่่�สำำ�คััญหากคุุณมีีโรคประจำำ�ตััวไปแล้้ว ไม่่แนะนำำ�ให้้
ยกเลิิกกรมธรรม์์ฉบัับเก่่าโดยเด็็ดขาด เพราะหากทำำ�กรมธรรม์์
ฉบัับใหม่่ กรมธรรม์์อาจไม่่ได้้รับั การอนุุมัติั ิ หรืืออาจจะไม่่ได้้รับั
ความคุ้้�มครองโรคที่่�เป็็ นมาก่่อนการทำำ�ประกััน

ดัังนั้้�นวิิธีีการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเข้้าสู่่�ภาวะ
� สุ�่ ุดคืือ การมีีแผนรัับมือื ไว้้ล่่วงหน้้า
เศรษฐกิิจถดถอยที่่ดีีที่
อยู่่�เสมอ รู้้�จัักการใช้้เงิินอย่่างรอบคอบ ตััดสิินใจลงทุุน
อย่่ า งมีีเหตุุ ผ ล ก่่ อ หนี้้�ไ ร้้ ป ระโยชน์์ใ ห้้ น้้ อ ยที่่�สุุ ด และ
สุุดท้้ายคืือ ใช้้ชีีวิติ อย่่างไม่่ประมาทเพราะชีีวิิตคนเราอาจ
มีีเรื่่�องที่่�ไม่่คาดฝัั นเกิิดขึ้้น� เสมอ ซึ่่�งนัักวางแผนการเงิิน
และที่่ป� รึึกษาการเงิินถืือได้้ว่่าเป็็ นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญที่่จ� ะ
ช่่วยนำำ�พาลููกค้้าของเราให้้ไปถึึงเป้้ าหมายทางการเงิินที่่�
ต้้องการ ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในสถานการณ์์ใดก็็ตาม
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NEW PRODUCT :
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

มาตรการทางภาษีี

เพื่่�อส่่งเสริิ มการลงทุุนใน Tech Startup

หุ้้�นเป็็ นสิิ น ทรัั พ ย์์ก ารลงทุุ น ที่่�สำำ�คัั ญ ในการ
วางแผนการเงิินเพื่่�อบรรลุุ เป้้ าหมาย เนื่่� องจาก
หุ้้�นให้้ผลตอบแทนที่่�ดีีในระยะยาวทั้้�งในรูู ปของ
เงิิน ปัั น ผลและกำำ�ไรจากการขายหุ้้�น ส่่ ว นใหญ่่
แล้้วนัักลงทุุนมัักจะลงทุุนในหุ้้�นที่่�จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัั กทรัั พย์์เนื่่� องจากมีีการเปิิ ดเผยข้้อมูู ล
อย่่างชััดเจน มีีสภาพคล่่องในการซื้้อ� ขาย และได้้
สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีจากการยกเว้้นผลกำำ�ไรที่่�
ได้้ รัั บจ ากการขายหุ้้�น อย่่ า งไรก็็ ต ามสำำ�หรัั บ
เจ้้าของกิิจการหรืือนัักลงทุุนบางกลุ่่�มก็็มีีการลงทุุน
ในบริิ ษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัั กทรัั พย์์
เพื่่� อ การสร้้ า งธุุ ร กิิ จ ของตนเอง หรืื อ เป็็ นการ
ลงทุุนในธุุ รกิิจช่่วงเริ่่�มต้้นที่่�ยัังไม่่พร้้ อมที่่�จะเข้้า
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ หากว่่าผู้้�ถืือหุ้้�น
มีีการขายหุ้้�นเหล่่านี้้�และมีีกำำ�ไร จะเข้้าลัักษณะ
เป็็ นเงิินได้้พึึงประเมิินตามมาตรา 40(4)(ช) แห่่ง
ประมวลรััษฎากร

การเสีียภาษีีจากการขายหุ้้�น
ที่่มิ� ไิ ด้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
ผู้้�ขายหุ้้�นจะต้้องนำำ�ผลกำำ�ไรที่่�ได้้รับั จากการขายหุ้้�น มา
รวมคำำ�นวณและเสีี ย ภาษีี เ งิิ น ได้้บุุค คลธรรมดาเป็็ น เงิิ น ได้้
พึึงประเมิินตามมาตรา 40(4)(ช) ในอััตราก้้าวหน้้าตอนสิ้้�นปีี
เช่่นเดีียวกัับผู้้�ขายหุ้้�นที่่�เป็็ นนิิติิบุุคคลซึ่่�งมีีหน้้าที่่�นำำ�ผลกำำ�ไร
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการขายหุ้้�นไปรวมคำำ�นวณและเสีียภาษีี เงิินได้้

นิิ ติิ บุุค คล (สำำ�หรัับ นิิ ติิ บุุค คลต้้อ งเสีี ย ภาษีี จ ากกำำ�ไรในการ
ขายหุ้้�นสำำ�หรัับ ทั้้�งหุ้้�นที่่�จดทะเบีียนและไม่่ได้้จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์) โดยทั้้�งบุุคคลธรรมดาและนิิติบุิ คุ คลสามารถ
นำำ�ต้้น ทุุน หุ้้�น มาหััก เป็็ น ค่่า ใช้้จ่่ า ยในการคำำ�นวณกำำ�ไรสุุท ธิิ
และสามารถนำำ�ภาษีี หััก ณ ที่่�จ่่ายมาเครดิิตในการคำำ�นวณ
ภาษีี เงิินได้้
ในขณะที่่�ผู้้�ซื้้�อหุ้้�นจะต้้องหัักภาษีี ณ ที่่�จ่่าย โดยคำำ�นวณ
จากผลกำำ�ไรที่่�ผู้้�ขายหุ้้�นได้้รับั กรณีี ผู้้�ขายเป็็ นบุุคคลธรรมดา
หัักภาษีี ณ ที่่�จ่่ายในอััตราก้้าวหน้้า สำำ�หรัับกรณีี ผู้้�ขายเป็็ น
นิิติิบุุคคลไทย กฎหมายไม่่ได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�ซื้้�อหุ้้�นต้้องหัักภาษีี
ณ ที่่�จ่่ายเมื่่�อจ่่ายเงิินค่่าหุ้้�นให้้ผู้้�ขายหุ้้�นที่่�เป็็ นนิิติิบุุคคลไทย
ในขณะที่่�หากผู้้�ขายเป็็ นบุุคคลธรรมดาที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
น้้อยกว่่า 180 วััน หรืือเป็็ นนิิติบุิ คุ คลต่่างประเทศ ผู้้�ซื้้�อมีีหน้้าที่่�
ั ญา
หัักภาษีี ณ ที่่�จ่่ายร้้อยละ 15 หรืือตามที่่�กำำ�หนดในอนุุสัญ
ภาษีี ซ้อ้ นของประเทศนั้้�นๆ
นอกจากนี้้�การโอนใบหุ้้�นจะต้้องเสีียอากรแสตมป์์ ในอััตรา
ร้้อยละ 0.1 โดยคิิดตามราคาโอนหุ้้�น หรืือมููลค่่าหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว
ซึ่่�งแล้้วแต่่ว่่าจำำ�นวนใดจะมากกว่่ากััน ในขณะที่่�การซื้้�อขาย
หุ้้�นที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ผู้้�ขายหุ้้�นจะได้้รับั ยกเว้้น
อากรแสตมป์์ จะเห็็นได้้ว่่าการลงทุุนในหุ้้�นที่่�มิิได้้จดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์นั้้�นผู้้�ขายมีีภาระภาษีี เงิินได้้สำำ�หรัับกำำ�ไร
จากการขายหุ้้�นและอากรแสตมป์์ ในขณะที่่�ผู้้�ซื้้�อก็็ มีีหน้้าที่่�
ในการหัักภาษีี ณ ที่่�จ่่ายในกรณีี ที่่�ผู้้�ขายเป็็ นบุุคคลธรรมดา
ต่่างไปจากการซื้้�อขายหุ้้�นที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�
ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายไม่่มีีภาระหน้้าที่่�เหล่่านี้้�
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NEW PRODUCT :
มาตรการภาษีีเพื่่อ� ส่่งเสริิมการลงทุุน
ใน Tech Startup
การยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้บุค คลธรรมดาและภาษี เ งิ น ได้
นิตบิ คุ คลให้แก่ผลู้ งทุนทัง้ ไทยและต่างประเทศส�ำหรับก�ำไรจาก
การขายหุน้ ใน Startup ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750)
พ.ศ.2565 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจ
เริม่ ต้น) ที่มีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน
2565 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2575 มาตรการดังกล่าวจะช่วย
สนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้
เพิ่มขึน้ เนื่องจากนักลงทุนได้รบั การยกเว้นภาษี เงินได้สำ� หรับ
ก�ำไรจากการขายหุน้ (capital gain tax) ไม่วา่ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบคุ คลทัง้ ในและต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนด้วย
ตนเอง หรอื ลงทุนผ่านบริษัทซึง่ ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน
(Corporate Venture Capital : CVC) หรือทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่วมลงทุน (PE Trust) ของไทย และต้องถือหุน้ หรือหน่วย
ทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน หากเป็ นกิจการเงินร่วมลงทุน หรือ
PE Trust ไทยต้องมีทนุ ไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท และจดแจ้งกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ส�ำนักงาน ก.ล.ต.)

รูู ปแบบของ Tech Startup
ตามหลัักเกณฑ์์ที่ก�่ ฎหมายกำำ�หนด
บริิษััท startup ต้้องมีีการใช้้เทคโนโลยีีทำำ�ให้้เกิิดรายได้้
ร้้อยละ 80 และต้้องประกอบธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
ตามที่่�รััฐบาลกำำ�หนด และต้้องได้้รับั การรัับรองโดยสถาบััน
นวััตกรรมแห่่งชาติิ (NIA) หรืือสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี แ ห่่ง ชาติิ (สวทช.) หรืือ สำำ�นััก งานส่่ง เสริิม
เศรษฐกิิ จดิิจิิทััล (depa) โดยมีีลัักษณะอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
ดัังต่่อไปนี้้�
•
		
		
		

ประยุุ ก ต์์ใ ช้้เ ทคโนโลยีี ใ นกระบวนการผลิิ ต หรืือ
ให้้บริิการในธุุรกิิจหลััก โดยจำำ�เป็็ นต้้องใช้้เทคโนโลยีี
เป็็ นฐานในกระบวนการผลิิตหรืือให้้บริิการ มิิฉะนั้้�น
จะไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ หรืือ

• ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
		 อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ

อุุตสาหกรรมเป้้าหมายตามที่่�คณะกรรมการนโยบาย
เพิ่่�มขีี ด ความสามารถในการแข่่ ง ขััน ของประเทศสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายประกาศกำำ�หนด ซึ่่�งปัั จจุุบันั มีีจำำ�นวน
13 อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย ตััวอย่่างเช่่น อุุตสาหกรรมยานยนต์์
สมััยใหม่่ อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์อัจั ฉริิยะ อุุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีีชีีวภาพ อุุตสาหกรรมการบิินและ
โลจิิ ส ติิก ส์์ อุุต สาหกรรมพััฒ นาคนและการศึึก ษา เป็็ น ต้้น
(สามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมของอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
ได้้จาก website ของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั
และนวััตกรรม https://www.stemplus.or.th/target_industry
และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของประเทศสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย ที่่�
1/2561)
อย่่า งไรก็็ ต ามกฎหมายฉบัับ นี้้�มิิ ไ ด้้ย กเว้้น ในส่่ว นของ
เงิินปัั นผลที่่�ได้้รับั จาก Tech Startup หากมีีการจ่่ายเงิินปัั นผล
จึึ ง เป็็ น เงิิ น ได้้พึึ ง ประเมิิ น ตามมาตรา 40(4)(ข) เช่่ น เดีี ย ว
กัับเงิินปัั นผลที่่�ได้้รับั จากนิิติิบุุคคลทั่่�วไป โดยผู้้�ลงทุุนที่่�เป็็ น
นิิ ติิ บุุ ค คลยัั ง สามารถใช้้สิิ ท ธิิ ย กเว้้น ภาษีี เ งิิ น ปัั น ผลตาม
หลัักเกณฑ์์ในมาตรา 65 ทวิิ(10)(ข) แห่่งประมวลรััษฎากร
มาตรการยกเว้้นภาษีีการขายหุ้้�นนี้้�เป็็ นประโยชน์์
ต่่อทั้้ง� Tech Startup ของไทยในการระดมทุุน รวมไปถึึง
การพััฒนาศัักยภาพของอุุตสาหกรรมและการจ้้างงาน
ในประเทศ และยัังเป็็ นประโยชน์์สำำ�หรัั บการวางแผน
การลงทุุนและการลดภาระภาษีีให้้แก่่นัักลงทุุนที่่ต้� อ้ งการ
ลงทุุ น โดยตรง หรืื อ การลงทุุ น ผ่่ า นกองทุุ น ร่่ ว มลงทุุ น
(CVC) หรืือทรััสต์์เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมลงทุุน (PE Trust)
ใน Tech Startup ของไทย
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DIGITAL ASSET :

ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, PhD, FRM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน)

อ่่ านข้้ อมููล Block Explorer
ประเมิินพื้้�นฐานคริิ ปโทเคอร์์เรนซีี

บล็็อกเชนเป็็ นโครงสร้้าง
�
พื้้ น ฐ า น ด้้ า น เ ท ค โ น โ ล ยีี
ส า ร ส น เ ท ศ ที่่� สำำ�คัั ญ ข อ ง
สิิ น ทรัั พ ย์์ดิิ จิิทัั ล มีีลัั ก ษณะ
เป็็ นระบบจััดเก็็บข้้อมููลแบบ
กระจายศููนย์์ที่�่เปิิ ดให้้บุุคคล
ใดก็็ ไ ด้้ เ ข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ ว ม
ตรวจสอบความถููกต้้องของ
ธุุ ร กรรม ข้้ อ มูู ล ต่่ า งๆ บนระบบ
บล็็อ กเชนถูู ก รวบรวมและเปิิ ดเผยอย่่ า ง
เป็็ นปัั จจุุบันั อยู่่�เสมอ ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่�่
เรีียกว่่า บล็็อกเอ็็กซ์์พลอเรอร์์ (Block Explorer)

มีีอะไรในบล็็อกเอ็็กซ์์พลอเรอร์์
บล็็อก คืือ ชุุดข้้อมููลธุุรกรรมที่่�ถููกรวบรวมไว้้ในช่่วงเวลา
หนึ่่�งบนระบบบล็็อกเชน และบัันทึึกเชื่่�อมโยงกัับบล็็อกก่่อน
หน้้าเรีียงตามลำำ�ดัับเวลาเป็็ นสายโซ่่ โดยแต่่ละธุุรกรรมที่่�อยู่่�ใน
บล็็อกจะระบุุข้อ้ มููลว่่าใครโอนเหรีียญอะไรให้้ใครเป็็ นจำำ�นวน
เท่่าไหร่่ ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญในการตรวจสอบยอดเงิิน เนื่่�องจาก
ผลรวมของยอดโอนเข้้าออกตลอดสายโซ่่สำำ�หรัับแต่่ละบััญชีี
ก็็คืือยอดสิินทรััพย์์คงเหลืือของบััญชีีนั้้�นๆ นั่่�นเอง
บล็็อกเอ็็กซ์์พลอเรอร์์มีีอยู่่�หลากหลายตามแต่่ละระบบ
ของบล็็อกเชน เช่่น Blockchain.com ที่่�มีีข้อ้ มููลของบิิทคอยน์์
(BTC) อีีเธอร์์ (ETH) และบิิทคอยน์์แคช (BCH) Etherscan
สำำ�หรัับ อีี เ ธอร์์ Polygonscan สำำ�หรัับ แมติิ ค (MATIC)
Avalanche Explorer สำำ�หรัับเอแวกซ์์ (AVAX) Solscan
สำำ�หรัับโซลานา (SOL) องค์์ประกอบของบล็็อกเอ็็กซ์์พลอเรอร์์
มีีสามส่่วนหลััก ได้้แก่่ รายละเอีียดของบล็็อก รายละเอีียดของ
ธุุรกรรม และค่่าสถิิติิบ่ง่ ชี้้�ประสิิทธิิภาพของบล็็อกเชน

• ข้อมูลเกี่ยวกับบล็อก ได้แก่ เลขที่บล็อก วันและเวลา
		ที่่�สร้้าง จำำ�นวนรายการธุุรกรรม มููลค่่าธุุรกรรม ผู้้�ที่่�สร้้าง
		 (เรีียกว่่านัักขุุดหรืือ Miner) และรางวััลที่่�ได้้รับั รวมทั้้�ง
		ธุุรกรรมแต่่ละรายการที่่�บรรจุุไว้้ในบล็็อกนั้้�น
• รายละเอีี ย ดของธุุ ร กรรม ได้้แ ก่่ เลขที่่�ธุุ ร กรรม
		 (Transaction ID หรืือ TXID) สถานะของธุุรกรรม
		วัันและเวลาที่่�ทำำ�ธุุรกรรม ที่่�อยู่่�กระเป๋๋าสตางค์์ หรืือ
		 Wallet Address ของผู้้�ส่่งและผู้้�รัับ เหรีียญที่่�โอนและ
		 ปริิมาณเหรีียญ
•	ค่่า สถิิ ติิบ่่ง ชี้้� มีี อ ยู่่�มากมายแต่่อาจเริ่่�มจาการส่่ว น
		 ของระยะเวลาเฉลี่่�ยในการยืืนยัันธุุรกรรม และจำำ�นวน
		 รายการธุุรกรรมในแต่่ละช่่วงเวลา เป็็ นต้้น
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DIGITAL ASSET :
การใช้ประโยชน์จาก
บล็อกเอ็กซ์พลอเรอร์
ประโยชน์์ประการแรกของบล็็อกเอ็็กซ์์พลอเรอร์์ คืือ “การ
ค้้นหาข้้อมููล” สิ่่�งนี้้�มีีประโยชน์์ในกรณีีที่่�ผู้้�ส่ง่ ได้้โอนเหรีียญออก
จากระบบต้้นทางไปแล้้ว และต้้องการสอบถามว่่าโอนสำำ�เร็็จ
แล้้วหรืือยััง ก็็แค่่คัดั ลอกเลขรหััส TXID ลงในช่่องสำำ�หรัับการ
ค้้นหา ก็็จะทราบรายละเอีียดในธุุรกรรม ได้้แก่่ ที่่�อยู่่�ผู้้�ส่่ง ที่่�อยู่่�
ผู้้�รัับ จำำ�นวนเหรีียญ และสถานะธุุรกรรม อย่่างครบถ้้วน
นอกจากข้้อมููลธุุรกรรมแล้้ว ยัังสามารถเรีียกดููข้อ้ มููลยอด
คงค้้างในบััญชีีได้้ เพีียงแค่่พิิมพ์์ Wallet Address ลงในช่่อง
ค้้นหาก็็จะแสดงทั้้�งปริิมาณเหรีียญและมููลค่่าโดยประมาณ
ที่่�บััญชีีนั้้�นถืือครองอยู่่� (ดัังนั้้�น ผู้้�ใช้้งานระบบบล็็อกเชนควร
ตระหนัักถึึงเรื่่�องนี้้�หากจะเปิิ ดเผยข้้อมููล Wallet Address ให้้
บุุคคลที่่�สามรัับรู้้�)
นอกจากจะแสดงยอดคงค้้างได้้แล้้ว ความสามารถในการ
ค้้นหาข้้อมููลนี้้�ยัังรวมไปถึึงการ “สืืบค้้นประวััติกิ ารทำำ�ธุุรกรรมได้้
อีีกด้้วย” โดยจะเห็็นข้้อมููลทั้้�งหมดว่่าที่่�ผ่่านมาเคยโอนออกหรืือ
รัับโอนจากที่่�ใดบ้้าง ซึ่่�งในเรื่่�องนี้้�ก็็มีีผู้้�นำำ�มาใช้้เช็็กเส้้นทางการ
เงิินของพวกแฮ็็คเกอร์์หรืือมิิจฉาชีีพได้้ เพีียงแต่่การจะสืืบสาว
ไปถึึงตััวบุุคคลว่่าชื่่�อนามสกุุลอะไรนั้้�นยัังคงทำำ�ได้้ยากอยู่่� หาก
ใช้้แพลตฟอร์์มที่่�ไม่่ผ่า่ นกระบวนการทำำ�ความรู้้�จัักตััวตนลููกค้้า
(KYC) ของผู้้�ให้้บริิการ
ประโยชน์อี ก ประการหนึ่ ง คื อ “การท�ำ ความเข้า ใจ
ประสิทธิภาพ” ของบล็อกเชน ตัวอย่างที่เด่นชัดคือ ความเร็ว
ในการโอน หากจะดูว่าบล็อกเชนนัน้ ใช้เวลาในการโอนนาน
แค่ไหน ให้ไปดูขอ้ มูล Average Confirm Time หรือระยะเวลา
การยืนยันการท�ำธุรกรรม โดยในกรณีของบิทคอยน์นนั้ การ
สร้างหนึ่งบล็อกจะกินเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 นาที แต่ไม่ได้
หมายความว่าพอครบสิบนาทีโดยประมาณแล้วจะได้รบั เงิน
เสมอไป เนื่องจากระบบบล็อกเชนอาจะก�ำหนดให้ทำ� การรอ
การสร้างบล็อกเพิ่มเติมให้เสร็จก่อน ซึง่ จะอาจจะใช้ประมาณ
2-5 บล็อกหรือมากกว่านัน้ ก็ได้ ดังนัน้ หากบล็อกข้อมูลระบุ

ว่าใช้ 4 confirmations แปลว่าระยะเวลาในการโอนจะอยู่ท่ี
ประมาณ 40 นาทีจงึ จะแล้วเสร็จ ทัง้ นี ้ บล็อกเชนบิทคอยน์ยงั
ถือว่าใช้เวลานานเม่ือเทียบกับบล็อกเชนรุ ่นใหม่ๆ ที่ใช้เวลา
เพียงแค่ไม่ก่ีนาทีหรือวินาทีเท่านัน้
ประโยชน์ป ระการสุด ท้า ยที่ ข อกล่า วถึง ใบบทความนี ้
คือ “การประเมินอุปสงค์” ของคริปโทเคอร์เรนซี ทัง้ นี ้ ต้องขอ
อธิบายก่อนว่าค�ำว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” ที่จะใช้ในบทความ
นี ห้ มายถึง สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เป็ นสกุลเงินส�ำหรับจ่ายค่า
ธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมบนบล็อกเชน อาทิ บิทคอยน์ (BTC)
อีเธอร์ (ETH) โซลานา (SOL) เป็ นต้น แตกต่างจากสินทรัพย์
ดิจิทลั ประเภท “โทเคน” ที่ตอ้ งอาศัยบล็อกเชนอ่ืนเป็ นเคร่ือง
มือท�ำส�ำหรับท�ำธุรกรรม ไม่ว่าจะเพ่ื อการโอนเงิ น จ่ายค่า
ธรรมเนียมแพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi)
เนื่่�องด้้วยคริิปโทเคอร์์เรนซีีมีีสถานะเป็็ นสกุุลเงิินในระบบ
นิิเวศของบล็็อกเชน อาจเปรีียบได้้กับั สกุุลเงิินตราที่่�ภาครััฐสร้้าง
ให้้ใช้้ในระบบเศรษฐกิิจของประเทศ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปเมื่่�อเศรษฐกิิจ
เติิบโตก็็จะส่่งผลให้้เกิิดความต้้องการสกุุลเงิินนั้้�นและมููลค่่าเงิิน
เพิ่่�มสููงขึ้้�น ในกรณีีของคริิปโทเคอร์์เรนซีีก็ค็ ล้้ายกััน คืือเมื่่อ� ระบบ
นิิเวศของบล็็อกเชนเติิบโตก็็ย่อ่ มส่่งผลให้้ความต้้องการคริิปโท
เคอร์์เรนซีีเพิ่่�มสููงขึ้้�นตามไปด้้วย

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

ตัวอย่างเช่น ปริมาณกิจกรรมบนเครือข่าย (Network
Activity) ของบล็อกเชนอีเธอเรียม (Ethereum) ปรับตัวสูง
ขึน้ อย่างต่อเน่ืองในปี 2560 (ภาพที่ 1) อันเป็ นผลจากการ
แพลตฟอร์มการเงิน DeFi รายส�ำคัญมาอาศัยระบบในการ
ให้บริการ เช่น AAVE ในเดือนมกราคม 2560 MakerDAO
ในเดือนธันวาคม 2560 Uniswap ในเดือนพฤศจิกายน และ
Curve ในเดือนสิงหาคม 2563 แต่ปริมาณเริม่ ปรับตัวลงในปี
2561 ซึ่งเป็ นช่วงภาวะวิกฤตของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีก่อน
กลับมาทะยานอีกครัง้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2563
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DIGITAL ASSET :
ภาพที่่� 2: ราคาเหรีียญ Ether (ETH)

สถิิติิปริิมาณกิิจกรรมนี้้�สััมพัันธ์์กับั ราคาเหรีียญ ETH ที่่�
ปรัับตััวสููงขึ้้�นในปีี 2560 และปรัับตััวลดลงในปีี 2561 เช่่นกััน
(ภาพที่่� 2) แต่่อาจจะสัังเกตได้้ว่า่ ราคาเหรีียญในช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นในทิิศทางเดีียวกัับปริิมาณกิิจกรรมแต่่ใน
อััตราที่่�ช้้ากว่่า

ภาพที่่� 3: Bitcoin Network Activity

ภาพที่่� 4: ราคาเหรีียญ Bitcoin (BTC)

กรณีีของบิิทคอยน์์ก็็คล้้ายกััน ปริิมาณกิิจกรรมบนเครืือ
ข่่าย (ภาพที่่� 3) และราคาบิิทคอยน์์ (ภาพที่่� 4) ปรัับตััวขึ้้�นและ
ลงในปีี 2560 และ 2561 ตามลำำ�ดัับเช่่นกััน อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อ
เข้้าสู่่�ครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ปริิมาณกิิจกรรมค่่อนข้้างคงที่่� สวน
ทางกัับราคา BTC ที่่�ทะยานเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอาจเป็็ นผลจากการกระ
แสความนิิยมบิิทคอยน์์ในวงกว้้าง ส่่งผลให้้มีีอุปุ สงค์์อันั เนื่่�อง
มาจากการถืือครองเพื่่�อเก็็งกำำ�ไรมากกว่่าการนำำ�ไปใช้้เป็็ นค่่า
ธรรมเนีียมสำำ�หรัับบล็็อกเชน
โดยรวมจะเห็นว่าราคามีสว่ นสัมพันธ์กบั ปริมาณธุรกรรม
แต่ควรน�ำข้อมูลอ่ืนมาประกอบการวิเคราะห์ดว้ ย เนื่องจาก
ปั จจัยที่ กระทบอุปสงค์อุปทาน อาทิ พฤติกรรมแห่ตามกัน
(Herding Behavior) กระแสข่าวความคืบหน้าการพัฒนา
เทคโนโลยี หรือกลไกการชะลอหรือการลดอุปทาน ล้วนส่งผล
ราคาของเหรียญด้วยเช่นกัน
ตััวอย่่างที่่ย� กมาเป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่�งเท่่านั้้�น การศึึกษา
ข้้อมููล Block Explorer จะช่่วยให้้นัักวางแผนการเงิินเข้้าใจ
รายละเอีียดระบบบล็็อกเชนของผู้้�ให้้บริิการแต่่ละรายได้้
ดีีขึ้้น� และสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อวิิเคราะห์์ปััจจััย
พื้้น� ฐานของ “คริิปโทเคอร์์เรนซีี” ได้้
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THE INTERVIEW :
สัมภาษณ์โดย ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®
จัดทำ�บทสัมภาษณ์โดย ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

ผลกระทบของวิิกฤติิโควิิด

กัับอุุตสาหกรรมประกัันชีีวิิตและประกัันวิินาศภััย

ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย ในปัั จจุุ บัั น กำำ�ลัั ง เผชิิ ญ กัั บ
ความท้้าทายที่่เ� กิิดขึ้้น� เช่่น ผลกระทบจากความ
ผัันผวนของเศรษฐกิิจโลก สงครามการค้้าระหว่่าง
ประเทศ ความไม่่ แน่่ นอนของสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 (Covid-19) รวมถึึงการ
เกิิดโรคอุุ บััติิใหม่่ ทำำ�ให้้แต่่ละบริิษััทประกัันภััย
จำำ�เป็็ นต้้องปรัั บตััวทิิศทางกลยุุทธ์์และนโยบาย
การดำำ�เนิินงาน เพื่่อ� ให้้แต่่ละบริิษัทั สามารถเติิบโต
ได้้อย่่างมั่่�นคงต่่อไป

TFPA Magazine คอลััมน์์ The Interview ในครั้้�งนี้้� ได้้
รัับเกีียรติิจาก คุุณสาระ ล่ำำ��ซำำ� นายกสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
คุุณอานนท์์ วัังวสุุ นายกสมาคมประกัันวิินาศภััยไทย และ
คุุณปิิ ยะพััฒน์์ วนอุุกฤษฏ์์ ประธานคณะกรรมการประกัันภััย
อุุบััติิ เ หตุุแ ละสุุข ภาพ ร่่ว มให้้สััม ภาษณ์์เ รื่่�อ ง ผลกระทบที่่�
เกิิ ด ขึ้้�น จากสถานการณ์์โ ควิิ ดที่่�มีี ต่่อภาพรวมอุุต สาหกรรม
ธุุ ร กิิ จ ประกััน ภััย ซึ่่�งรวมถึึ ง บริิษัั ท ประกััน ภััย (ประกััน ชีี วิิ ต
และประกัันวิินาศภััย) และ ผู้้�เอาประกัันภััย เพื่่�อเป็็ นประโยชน์์
ต่่อนัักวางแผนการเงิินและที่่�ปรึึกษาการเงิิ นมากขึ้้�นในการ
อธิิบายตอบคำำ�ถามข้้อสงสััยและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�รับั คำำ�ปรึึกษา
ทางการเงิิน
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THE INTERVIEW :
เหตุุ ก ารณ์์เ จอ จ่่ า ย จบที่่� เ กิิ ด ขึ้้�น ส่่ ง ผลต่่ อ
ความมั่่�นใจของผู้้�บริิโภคพอสมควร ในแง่่มุุม
ของบริิษััทประกัันชีีวิิต ส่่งผลหรืือไม่่ อย่่างไร
		ต้้องยอมรัับว่่าช่่วงโควิิดที่่�ผ่่านมาตั้้�งแต่่ปีี 2564
โควิิดได้้ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจประกัันภััยเป็็ นอย่่างมาก โดย
เฉพาะแบบประกััน “เจอ จ่่าย จบ” ที่่�ยอดเคลมสููงมากซึ่่�ง
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ความมั่่�นคงของบริิ ษัั ท ประกัั น วิิ น าศภััย
บางบริิษัั ท ที่่�มีี เ งิิ น สำำ�รองไม่่เ พีี ย งพอ อย่่า งไรก็็ ต ามสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจประกัันชีีวิติ ไม่่ได้้รับั กระทบมากนััก เพราะความคุ้้�มครอง
สุุขภาพนั้้�นคุ้้�มครองครอบคลุุมการรัักษาที่่�เกิิดจากการติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ในขณะเดีียวกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 กลัับ
ส่่งผลดีีต่่อธุุรกิิจเพราะทำำ�ให้้ประชาชนทั่่�วไปตระหนัักถึึงการ
ทำำ�ประกัันสุุขภาพมากขึ้้�น

ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้รองรัับกัับความต้้องการของความคุ้้�มครอง
สุุขภาพสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น สำำ�นัักงาน คปภ. จึึงได้้ออกประกาศ
มาตรฐานประกัันสุุขภาพแบบใหม่่ (New Health Standard)
เพื่่�อให้้สามารถตอบโจทย์์ผู้้�เอาประกัันภััยได้้ทุกุ กลุ่่�ม เนื่่�องจาก
ครอบคลุุมการรัักษารูู ปแบบใหม่่และสามารถเปรีียบเทีี ยบ
ความคุ้้�ม ครองสุุข ภาพสุุข ภาพของแต่่ ล ะบริิษัั ท ประกััน ได้้
ง่่ายมากขึ้้�น นอกจากนี้้�สาระสำำ�คััญของ New Health Standard
ได้้ร ะบุุว่่ า บริิ ษัั ท ประกััน ภััย ไม่่ ส ามารถปฏิิ เ สธการต่่ อ อายุุ
กรณีี ครบรอบปีี กรมธรรม์์ แต่่ยัังคงสิิทธิ์์� ไว้้ในการปรัับอััตรา
เบี้้�ยประกัันภััย ตามที่่�ได้้รับั ความเห็็นชอบจากนายทะเบีียน
ยกเว้้นผู้้�เอาประกัันภััยไม่่แถลงข้้อความจริิงตามใบคำำ�ขอเอา
ประกัันภััย

หลัั ง ที่่� โ ควิิ ด ผ่่ า นมา มีีหลัั ก ฐานที่่� แ สดงว่่ า
คนตระหนัั ก เรื่่� อ งประกัั น สุุ ข ภาพมากขึ้้� น
อย่่างชััดเจนหรืือไม่่
		 เดิิมก่่อนเกิิ ดช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
คนไทยค่่อนข้้า งใส่่ใ จเรื่่�องสุุข ภาพอยู่่�แล้้ว แต่่พอโควิิด -19
เริ่่�มแพร่่ระบาด ตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็ นต้้นมา ผมเริ่่�มเห็็นคนรุ่่�นใหม่่
โดยเฉพาะ Generation Z เริ่่�มพููดถึึงการทำำ�ประกัันสุุขภาพกััน
มากขึ้้�น ส่่วนหนึ่่�งเป็็ นเพราะเริ่่�มเห็็นว่่าคนรุ่่�นก่่อนๆ รุ่่�นพ่่อแม่่
รวมถึึงรุ่่�นคุุณปู่่�ย่่าตายายที่่�ไม่่ได้้มีีประกัันสุุขภาพ ได้้ประสบ
ภาวะวิิกฤตทางการเงิินเพราะต้้องหาเงิินจำำ�นวนมากมาเป็็ น
ค่่ารัักษาพยาบาลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่�องทุุกปีี ซึ่่�งปัั จจุุบันั เพิ่่�มขึ้้�น
โดยเฉลี่่�ยปีี ละ 8-10% ในขณะเดีียวกัันหากมีี การวางแผน
ทางการเงิินและบริิหารความเสี่่�ยงโดยเริ่่�มทำำ�ประกัันสุุขภาพ
ให้้กับั ตนเองและครอบครััว จะสามารถทำำ�ให้้เข้้าถึึงเครื่่�องมืือ
และเทคโนโลยีี กระบวนการรัักษาทางการแพทย์์ที่่�ทัันสมััย
ได้้ม ากขึ้้�น จะเห็็ น ได้้ชััด ว่่ า เบี้้�ย ประกัั น สุุข ภาพของธุุ ร กิิ จ
ประกัันชีีวิติ เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�องทุุกปีี อย่่างในปีี 2564 เติิบโต
สููงถึึง 10% คิิดเป็็ นเบี้้�ยรัับรวมกว่่า 100,000 ล้้านบาท นอกจากนี้้�
การทำำ�ประกััน สุุข ภาพเริ่่�ม เป็็ น ที่่�พููด ถึึ ง และค้้น หาข้้อ มููล ใน
โลกออนไลน์์มากขึ้้�นกว่่าแต่่ก่่อน

คุุณสาระ ล่ำำ�ซำ
� ำ�

นายกสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
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ประเด็็นเรื่่อ� งการต่่ออายุุตามมาตรฐานประกััน
สุุ ข ภาพแบบใหม่่ (New Health Standard)
บริิษััทประกัันจะได้้รัับผลกระทบอย่่างไรบ้้าง
กรณีีลููกค้้าเคยเป็็ นโควิิดและต้้องต่่ออายุุแบบ
ประกัันสุุขภาพ
		 หลััก การรัับ ประกััน ภััย โดยทั่่�วไปเป็็ น การรวม
ความเสี่่�ยงของผู้้�เ อาประกััน ภััย ทั้้�งหมด (Risk Pooling)
จากนั้้�นค่่อยเฉลี่่�ยความเสี่่�ยงของผู้้�เอาประกัันภััยออกไปให้้
แต่่ละคน นำำ�ความเสี่่�ยงของผู้้�เอาประกัันภััยที่่�มีีความเสี่่�ยง
ระดัับ มากไปให้้ผู้้�เ อาประกััน ภััย ที่่�มีี ค วามเสี่่�ยงระดัับ น้้อ ย
ถ้้าการกำำ�หนดระดัับเบี้้�ยประกัันอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม (Price)
โดยอาศััยการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ที่่� อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ของแบบจำำ�ลองที่่�นััก คณิิ ต ศาสตร์์ป ระกััน ภััย สร้้า งขึ้้�น เช่่ น
การเกิิด การเจ็็บป่่ วย การเกิิดอุุบัติั ิเหตุุ การเกิิดโรคอุุบัติั ิใหม่่
การเกษีี ยณอายุุ การว่่างงาน รวมถึึงแนวโน้้มสถานการณ์์
เศรษฐกิิจที่่�จะส่่งผลต่่อระดัับอััตราดอกเบี้้�ย บริิษััทประกัันภััย
จึึงสามารถรัักษาเงิินสำำ�รองที่่�เพีี ยงพอและมากพอเมื่่� อต้้อง
จ่่ า ยเงิิ น ผลประโยชน์์ห รืือเงิิ น สิิ น ไหมทดแทน ด้้ว ยเหตุุนี้้�
นััก คณิิ ต ศาสตร์์ป ระกััน ภััย จึึ ง ได้้รั ับ หน้้า ที่่�สำำ�คััญ ที่่�จะต้้อ ง
เซ็็นรัับรองของแบบประกัันก่่อนออกจำำ�หน่่ายสู่่�ท้้องตลาดใน
ทุุก ๆ ครั้้�ง และเป็็ นหนึ่่�งผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการออกแบบ
Feature ของแบบประกัันที่่�จููงใจและตอบโจทย์์ลูกู ค้้ามากขึ้้�น
อย่่า งที่่�เห็็ น กััน ในท้้อ งตลาดปัั จ จุุบััน ที่่�มีี Feature “ความ
รัับ ผิิ ด ชอบส่่ ว นแรก (Deductible) และ “ค่่ า ใช้้จ่่ า ยร่่ว ม
(Copayment)” เพื่่�อให้้ประกัันภััยสามารถเข้้าถึึงประชาชน
มากขึ้้�น
ดัั ง นั้้�นบริิ ษัั ท ประกัั น ที่่�มีี ก ารบริิ ห ารความเสี่่�ยงของ
ผู้้�เอาประกัันภััยได้้อย่่างดีี จึึงไม่่ได้้รับั ผลกระทบกรณีี ลููกค้้า
เคยเป็็ น โควิิ ด และต้้อ งต่่อ อายุุแ บบประกััน สุุข ภาพ เพราะ
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวได้้นำำ�มาถููกคิิดไว้้เป็็ นอย่่างดีี ตั้้�งแต่่การ
พััฒนาแบบประกัันแล้้ว กลไกต่่าง ๆ เหล่่านี้้� จึึงช่่วยทำำ�ให้้ระดัับ
เบี้้�ยประกัันไม่่จำำ�เป็็ นต้้องเพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวน
เงิินเอาประกัันภััย ซึ่่�งเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�เอาประกัันภััย

ถ้้าคนที่่ไ� ม่่เคยทำำ�ประกัันมาก่่อน บริิษัทั ประกััน
มีีแนวทางพิิจารณารัับประกัันที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง
ไปบ้้างหรืือไม่่ หลัังจากสถานการณ์์โควิิดนี้้�
		 การเกิิ ด ของโควิิ ด ไม่่ ไ ด้้มีี ผ ลต่่ อ แนวทางการ
พิิ จ ารณารัับ ประกััน ภััย เพราะการพิิ จ ารณารัับ ประกััน ภััย
ของแต่่ละบริิษััทประกัันจึึงต้้องมีีแนวทางการรัับประกัันภััย
ที่่�ชััด เจนอยู่่�แล้้ว เพื่่� อ รองรัับ โรคอุุบััติิ ใ หม่่ ที่่� อาจเกิิ ด ขึ้้�น ได้้
ตลอดเวลา อีีกทั้้�งการพิิจารณารัับประกัันภััยนั้้�นจะคำำ�นึึงถึึง
ความเสี่่�ยงของแต่่ละบุุคคล ซึ่่�งมีีหลายปัั จจััยในการพิิจารณา
เช่่น ประวััติิการรัักษาและเป็็ นโรค สุุขภาพในปัั จจุุบันั อายุุ
อาชีีพ ไลฟ์์สไตล์์ สถานภาพทางการเงิิน เป็็ นต้้น
สำำ�หรัั บ คนที่่�ต้้อ งการสมัั ค รทำำ�ประกัั น สุุ ข ภาพแต่่ มีี
ประวััติเิ คยเป็็ นโรค หรืือ ผ่่านการรัักษามาก่่อน เช่่น โควิิด-19
ในการสมััครประกัันชีีวิิตหรืือประกัันสุุขภาพทุุกครั้้�ง จะต้้อง
แถลงข้้อความจริิงตามใบคำำ�ขอเอาประกัันภััย ซึ่่�งรวมถึึงการ
ส่่งประวััติิการรัักษาและข้้อมููลสุุขภาพเพิ่่�มเติิมให้้กัับบริิษััท
ผู้้�รัับประกััน เพื่่�อบริิษััทประกัันจะได้้พิิจารณาความเสี่่�ยงของ
ผู้้�เอาประกัันภััยได้้อย่่างถููกต้้อง

� ิษััทประกัันชีีวิิตได้้เรีียนรู้้� และ
อะไรคืือสิ่่�งที่่บริ
นำำ�มากำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานรวมกััน
บ้้าง จากสถานการณ์์โควิิด
		 สถานการณ์์โควิิดเป็็ นตััวเร่่งที่่�ต้้องพััฒนาแบบ
ประกัันสุุขภาพให้้ตอบโจทย์์ลููกค้้ามากกว่่าเดิิม ที่่�ผ่่านมามีี
การเพิ่่�มความคุ้้�มครองจากอาการข้้างเคีียงจากการฉีีดวััคซีีน
โควิิด-19 รวมถึึงพยายามต้้องปรัับ Feature ของแบบประกััน
สุุขภาพให้้มีรี าคาเบี้้�ยที่่�เข้้าถึึงได้้ง่า่ ยขึ้้�น และตามความต้้องการ
เฉพาะรายบุุคคลมากขึ้้�น (Personalized) เช่่น แยกสััญญา
เพิ่่�มเติิมความคุ้้�มครองสุุขภาพประเภทต่่างๆ เช่่น สััญญา
เพิ่่�มเติิมค่่ารัักษาพยาบาลรายวััน เป็็ นต้้น ให้้สามารถเลืือก
ซื้้�อเพิ่่�มได้้ตามความต้้องการ แทนที่่�จะนำำ� Feature ทุุกอย่่าง
ไว้้ในกรมธรรม์์เดีียวกัันซึ่่�งมีีราคาเบี้้�ยประกัันที่่�สููงกว่่า อย่่างไร
ก็็ตาม บริิษััทประกัันชีีวิิตจะต้้องพััฒนาในส่่วนอื่่�นๆ เช่่น การ
บริิก าร คุุณ ภาพการให้้คำำ� ปรึึก ษาของนััก วางแผนการเงิิ น
และที่่�ปรึึกษาการเงิิน รวมถึึงรููปแบบการทำำ�งาน เพื่่�อรองรัับกัับ
ความต้้องการของการทำำ�ประกัันสุุขภาพที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
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ภาพรวมการเติิบโตของประกัั นชีีวิิตเป็็ นไป
อย่่างที่่ค� าดไว้้หรืือไม่่
		 ภาพรวมธุุรกิิจประกัันชีีวิติ ในช่่วง ม.ค.-ก.ค. 2565
มีีเบี้้�ยรัับรวมเติิบโตชะลอตััว ติิดลบอยู่่�ที่่� 2% ส่่วนหนึ่่�งแบบ
ประกัันชีีวิติ ควบการลงทุุน เติิบโตลดลงมากเมื่่อ� เทีียบกว่่าปีี ก่อ่ น
ซึ่่�งมาจากความผััน ผวนของสภาพเศรษฐกิิ จ โลก สงคราม
การค้้าระหว่่างประเทศ รวมถึึงนโยบายการปรัับอััตราดอกเบี้้�ย
ในไทย และส่่วนหนึ่่�งเริ่่�มมาจากการที่่�บริิษััทหัันมาขายแบบ
ประกััน สะสมทรััพ ย์์น้้อ ยลง ทำำ�ให้้ค นที่่�มีี ก รมธรรม์์ที่่� ครบ
กำำ�หนดต้้องมาซื้้�อแบบประกัันที่่�เน้้นเรื่่�องความคุ้้�มครองแทน
ซึ่่�งเบี้้�ยต่่อกรมธรรม์์ของความคุ้้�มครองน้้อยกว่่าแบบสะสม
ทรััพย์์ จึึงทำำ�ให้้เบี้้�ยต่่ออายุุเติิบโตชะลอตััว ซึ่่�งไม่่ได้้จากกำำ�ลัังซื้้�อ
ที่่�ลดลงหรืือมีีการยกเลิิกกรมธรรม์์ เพราะเมื่่�อพิิจารณาจำำ�นวน
กรมธรรม์์ที่่�ยังั มีีผลบัังคัับในธุุรกิิจประกัันชีีวิิตมีีทิิศทางเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อเทีียบกว่่าปีี ก่่อน
อย่่ า งไรก็็ ต ามหากพิิ จ ารณาเฉพาะภาพรวมธุุ ร กิิ จ
ประกัันชีีวิิตของแบบประกัันสััญญาเพิ่่�มเติิมคุ้้�มครองสุุขภาพ
และโรคร้้ายแรงในช่่วง ม.ค.-ก.ค. 2565 ยัังถืือว่่ามีีทิิศทางดีีขึ้้�น
เพราะภาพรวมเบี้้�ยรัับรวมและเบี้้�ยผลงานใหม่่ของแบบประกััน
ดัังกล่่าวเติิบโต 10% และ 20% ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งมาจากการที่่�
คนเริ่่�มตระหนัักถึึงการทำำ�ประกัันสุุขภาพมากขึ้้�น นอกจากนี้้�
หากพิิจารณาภาพรวมแบบประกัันบำำ�นาญพบว่่ามีีทิิศทาง
การเติิบโตที่่�ดีีขึ้้�นจากปีี ก่่อน ซึ่่�งมาจากการที่่�ประเทศไทยได้้
เข้้า สู่่�สััง คมสููง วััย และประชาชนเริ่่� ม หััน มาใช้้แ บบประกััน
บำำ�นาญมาเป็็ นตััวช่่วยลดหย่่อนภาษีี 200,000 หลััง

สิ่่�งที่่�อยากจะฝากถึึงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเกี่่�ยว
กัับอุุตสาหกรรมประกัันชีีวิิตในสถานการณ์์
ที่่ผ่� ่านมาและปัั จจุุบันั
		ธุุรกิิ จประกัันชีี วิิตยัังมีีโอกาสทางธุุรกิิ จอีีกมาก
เพราะอััตราการถืือครองกรมธรรม์์ของไทยยัังอยู่่�ในระดัับที่่�
ไม่่มาก อยู่่�ที่่�ประมาณ 40% และ ตลาดของแบบประกัันสุุขภาพ
ยัังเป็็ นที่่�ต้้องการมากขึ้้�น โดยเฉพาะตั้้�งแต่่ช่ว่ งโควิิดเริ่่�มระบาด
อย่่างไรก็็ตามสิ่่�งสำำ�คััญมากกว่่านั้้�น คืือ การที่่�คนขายโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งนัักวางแผนการเงิิน CFP หรืือที่่�ปรึึกษาการเงิิน AFPT
จะต้้องให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�รัับปรึึกษาได้้ถูกู ต้้องเหมาะสม ใช้้ภาษา
ที่่�คนทั่่�วไปหรืือผู้้�รัับคำำ�ปรึึกษาเข้้าใจง่่าย สามารถช่่วยบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงรวมถึึงจััดการนำำ�สิินทรััพย์์ไปลงทุุนด้้านอื่่�น
ต่่อไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิ ภาพ นอกจากนั้้�นจะต้้องยึึดมั่่�นใน
จรรยาบรรณวิิชาชีีพ มุ่่�งตอบโจทย์์ของผู้้�รัับคำำ�ปรึึกษาเป็็ นหลััก
เพราะจะเป็็ นการสร้้า งความเชื่่� อมั่่�นและความไว้้ว างใจใน
ระยะยาว
ในขณะเดีี ย วกััน บริิษัั ท ประกััน ชีี วิิ ต ควรจะมุ่่�งพััฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์แบบประกัันและต่่อยอดการบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญเรื่่�อง “คน” มุ่่�งเน้้นพััฒนาศัักยภาพ
เพิ่่�มพููน ทััก ษะและปรัับ เปลี่่�ยน Mindset ของนััก วางแผน
การเงิิ น และที่่�ปรึึก ษาทางการเงิิ น ให้้ส ามารถปรัับ ตััว และรู้้�
เท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ เทรนด์์ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ และวิิกฤตต่่าง ๆ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต เพราะสิ่่�งที่่�กล่่าวไปข้้างต้้นทั้้�งหมด
จะเป็็ น ส่่ว นสำำ�คััญ ที่่�ทำำ�ให้้อุุต สาหกรรมประกััน ชีี วิิ ต เติิ บ โต
ได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
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ภาพรวมของอุุ ตสาหกรรมประกัั นวิินาศภััย
ของประเทศไทยในปัั จจุุบัันเป็็ นอย่่างไรบ้้าง
เมื่่อ� พิิจารณาผลกระทบจากข่่าวและเหตุุการณ์์
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการระบาดของโควิิดที่่ผ่� ่านมา
		 ในช่่วงปกติิอุุตสาหกรรมประกัันวิินาศภััยจะโต
กว่่าประมาณ 2 เท่่าของ GDP การเติิบโตของอุุตสาหกรรม
มาจากปัั จจััย Import – Export เมื่่�อ Export ดีี ประกัันโรงงาน
ทรััพย์์สิิน การขนส่่ง ก็็จะดีี ยอดขายรถยนต์์ก็็เพิ่่�มขึ้้�น และ
การท่่องเที่่�ยวส่่งผลให้้การบริิโภคในประเทศดีีขึ้้�น ช่่วยให้้เงิิน
กระจายไปสู่่�รายย่่อยในประเทศได้้เยอะขึ้้�น
ถ้้า ตััด เรื่่�อ งโควิิ ด ไป ปีี นี้้�อุุต สาหกรรมจะโตค่่อ นข้้า งดีี
ประเมิินว่่าจะประมาณ 5% แต่่หากเทีียบตััวเลขการเติิบโต
ของปีี นี้้�เทีียบกัับปีี ที่่�ผ่า่ นมาจะดููไม่่สูงู เท่่าที่่�ควร เนื่่�องจากฐานที่่�
สููงในช่่วงสถานการณ์์โควิิด

ด้้ ว ยเหตุุ ก ารณ์์โ ควิิ ด ที่่� เ กิิ ด ขึ้้�น ซึ่่� ง มีีประเด็็ น
เรื่่�องของปัั ญหาการจ่่ายค่่าสิินไหมต่่างๆ มีีผล
กระทบกัั บ ความเชื่่� อ มั่่� น ของประชาชนแล้้ ว
ทำำ�ให้้ ค นทำำ�ประกัั น วิิ น าศภัั ย น้้ อ ยลงหรืื อ
ตััดสิินใจยากขึ้้น� หรืือไม่่
		 ฐานของประกัันโควิิดในปีี 2564 ขึ้้�นไปถึึง 16
ล้้านคน ซึ่่�งเป็็ นจำำ�นวนมหาศาล ส่่วนหนึ่่�งเป็็ นฐานลููกค้้าใหม่่
สำำ�หรัับกลุ่่�มคนยากคนจนที่่�ไม่่เคยเข้้าถึึงธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย
ก็็เข้้าถึึงได้้มากขึ้้�น ระบบเทคโนโลยีี Digital ต่่างๆ ทำำ�ให้้การออก
กรมธรรม์์ออนไลน์์ มีีต้น้ ทุุนด้้านปฏิิบัติั กิ าร (Operation) ที่่�ถููกลง
และประชาชนก็็มีีความคุ้้�นเคยและได้้รับั ความช่่วยเหลืือต่่างๆ
ตามนโยบายของรััฐบาลผ่่าน Application ทั้้�งหมด ทำำ�ให้้การ
ขายกรมธรรม์์ผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์ได้้รับั ความนิิยมมาก

คุุณอานนท์์ วัังวสุุ

นายกสมาคมประกัันวิินาศภััยไทย

คุุณปิิยะพััฒน์์ วนอุุกฤษฏ์์

ประธานคณะกรรมการ
ประกัันภััยอุุบัติั ิเหตุุและสุุ ขภาพ
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เมื่อมีฐานลูกค้าใหม่เข้ามา หากลูกค้าประมาณครึง่ หนึ่ง
ได้เคลมประกัน ลูกค้ากลุม่ นีก้ ็จะมีความรูส้ กึ ดี ส�ำหรับลูกค้าที่
อยูใ่ นบริษัทที่ยงั เปิ ดกิจการที่ยงั แข็งแรงอยู่ หรือแม้แต่บริษัทที่
ปิ ดกิจการไปในช่วงแรก บริษัทเหล่านัน้ ก็ทำ� หน้าที่ได้ดีจา่ ยจน
หมดกองทุน แต่ก็ยอมรับว่าลูกค้าที่อยู่ในบริษัทที่ถกู เพิกถอน
ใบอนุญาตไป ทัง้ หมดประมาณ 5 บริษัท ก็เกือบ 1 ล้านคน
ซึ่งกระทบต่อช่ือเสียงและความเช่ือมั่นแน่นอน แต่ถา้ กองทุน
สามารถท�ำ หน้า ที่ ไ ด้ดี ก็ ค งจะช่ ว ยลดกระทบลงได้ ซึ่ง ใน
ความเป็็ นจริิงน่่าจะได้้รับั เงิินทุุกคนเพราะมีีกฎหมายบัังคัับ

ประกัั น โควิิ ด แบบประกัั น สุุ ข ภาพที่่� ผู้้� เอา
ประกัันเป็็ นโควิิดแล้้วเบิิกค่่ารัักษาพยาบาลได้้
ได้้รัับผลกระทบมากน้้ อยแค่่ไหน การเคลม
ค่่าสิินไหมเพิ่่ม� ขึ้้น� มากหรืือไม่่
		 เพิ่่�มขึ้้�นแน่่นอน แต่่กรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพทั่่�วไป
จะอยู่่�กัับประกัันวิินาศภััยประมาณ 20-25 เปอร์์เซ็็นต์์เท่่านั้้�น
ส่่วนที่่�เหลืืออยู่่�กัับประกัันชีี วิิต ก็็ต้อ้ งจ่่ายหลายพัันล้้าน ซึ่่�ง
ตััวเลขจริิงก็็คงยัังไม่่มีีใครสรุุ ปได้้ว่่าเข้้าโรงพยาบาลเพราะโค
วิิดหรืือว่่ารัักษาโรคร่่วมอื่่�นๆ และตััวเลขนี้้�ยัังไม่่หยุุดเพราะผล
จาก Long Covid ที่่�เรายัังไม่่รู้้� ส่่งผลถึึงการประกัันสุุขภาพใน
ด้้านลบ จะมีีการเคลมมากขึ้้�น ในขณะที่่�ด้้านบวกก็็คืือ คนก็็จะ
สนใจทำำ�ประกัันสุุขภาพมากขึ้้�น
โควิิ ด เป็็ น สิ่่�งใหม่่ สำำ� หรัับ ทุุก หน่่ ว ยงานและทุุก ฝ่่ ายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ในแง่่การทำำ�งานจริิงต้้องยอมรัับว่่ามีีความเข้้าใจ
ที่่�คลาดเคลื่่�อนไม่่ตรงกััน และทุุกฝ่่ ายต้้องมาเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
ตััวอย่่างเช่่นในมุุมมองของประกัันที่่�เน้้นเรื่่�องความคุ้้�มครอง
เรื่่�องใดเข้้าข่่ายได้้รับั ความคุ้้�มครอง เรื่่�องใดไม่่คุ้้�มครอง แต่่ใน
มุุมของโรงพยาบาล จะมีีเรื่่อ� งของการป้้องกัันโรคเข้้ามาด้้วยไม่่
ว่่าจะเป็็ น การฉีีดวััคซีีน การกัักตััว การรัักษา เยีียวยา จนกระทั่่�ง
ต้้องมีีการยึึดแนวเวชปฏิิบัติั ิขึ้้�นมา ดููว่า่ อะไรคืือความจำำ�เป็็ น
วิกฤตการณ์นีใ้ ห้ทกุ คนมีความรู ส้ กึ ร่วมกันในแง่ท่ีว่าโรค
ภัยไข้เจ็บเป็ นสิ่งใกล้ตวั เกิด Awareness ของสุขภาพ ซึง่ น่า
จะโตแบบ Exponential Growth เกี่ยวกับสุขภาพ และได้เรียน
รูใ้ นทุกมิติ จะท�ำให้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืน

ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นในการจ่่ายค่่าสิินไหม
ต่่างๆ มาจากฝั่่� งที่่� เจอ จ่่าย จบ หรืือฝั่่� งค่่า
รัักษาพยาบาลมากกว่่ากััน
		สำำ�หรัับกรณีีเจอ จ่่าย จบ ปัั ญหาโดยหลัักจะอยู่่�ที่่�
ปริิมาณเคลม ซึ่่�งเข้้ามาเป็็ นหลายร้้อยเท่่า
ส่่วนเรื่่�องค่่ารัักษา ปัั ญหาที่่�เกิิดขึ้้�นหากมองในภาพรวม
น่่าจะเกิิดเป็็ นผลบวก มากกว่่าลบ แต่่เดิิมคำำ�ว่่าความจำำ�เป็็ น
ทางการแพทย์์ ต้้องเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล หมายถึึงว่่าหาก
อยู่่�บ้้านแล้้วไม่่สามารถดำำ�รงชีีวิิตเองได้้ ต้้องให้้ออกซิิเจน ต้้อง
มีีการให้้น้ำำ��เกลืือ ให้้เลืือดอะไรก็็ตาม แต่่เมื่่�อทางการประกาศ
ออกมาช่่วงปีี 2563 หรืือต้้นปีี 2564 ถ้้าเป็็ นโควิิด ต้้องนอนโรง
พยาบาลเพราะเป็็ นโรคระบาด แม้้ว่า่ ไม่่มีีอาการ ทางสมาคม
ก็็ยอมรัับเกณฑ์์นั้้�น และก็็จ่่าย แม้้ว่า่ ผู้้�เอาประกัันจะแค่่เข้้าไป
เพื่่�อกัักตััววัันแรกเพราะเป็็ นประกาศจากรััฐบาล และเมื่่�อมีี
การจ่่ายค่่ารัักษา มัักจะโยงไปถึึงเรื่่อ� งค่่าทดแทนรายได้้ จึึงเกิิด
เสมืือนเป็็ นแรงจููงใจ ทั้้�งสำำ�หรัับโรงพยาบาลก็็อยากรัับคนไข้้ ซึ่่�ง
รัับแล้้วก็็ไม่่ต้อ้ งดููแลมาก เมื่่�อมีีอาการหนัักถึึงจะดููแลเป็็ นพิิเศษ
ส่่วนคนป่่ วยก็็ไม่่ต้อ้ งจ่่ายค่่ารัักษาและยัังได้้ค่า่ ชดเชยด้้วย สิ่่�งนี้้�
ทำำ�ให้้การเคลมเพิ่่�มขึ้้�น
หรืือแม้้แต่่ในภายหลััง เมื่่�อมีีประกาศ Home Isolation
กัับ Community Isolation เนื่่�องจากโรงพยาบาลเต็็ม สมาคม
ก็็ยังั มีีการอนุุโลมการใช้้ความคุ้้�มครองคนไข้้ในมาใช้้กับั การส่่ง
ยา จ่่ายยาแบบคนไข้้นอก ไม่่ว่า่ บริิษััทประกััน ประชาชนกัับรััฐ
ขออะไรมา ก็็มีีการอนุุโลมให้้
จนกระทั่งพอช่วงหลังที่รฐั ประกาศว่ากลุม่ นีไ้ ม่ถือว่าเป็ น
ผูป้ ่ วย เป็ นผูเ้ ฝ้าระวัง ยกเว้นกลุม่ อายุเกิน 60 ปี สมาคมก็ตอ้ ง
พิจารณาไปตามนัน้ จึงเริม่ มีปัญหาเกิดขึน้ ส�ำหรับกลุม่ Home
Isolation ท�ำไมเบิกค่ารักษาค่าชดเชยรายวันไม่ได้ทงั้ ที่เคยเบิก
ได้ จึงเกิดปัญหาขึน้ การอนุโลมให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณี
เป็ นลักษณะของ “Ex-gratia Payment” คือ สินไหมกรุณา ไม่
คุม้ ครองหรอื คุม้ ครองแต่เพียงเล็กน้อย ให้การช่วยเหลือกันหาก
อยู่ในวิสยั ที่ช่วยได้ ซึง่ หากพิจารณาโดยรวมการให้ความช่วย
เหลือเหล่านีเ้ ป็ นการสร้างชื่อเสียงให้กบั อุตสาหกรรมมากกว่า
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ส่่วนกรณีีที่่�แก้้ไขไม่่ได้้ก็็คืือบริิษััทที่่�ปิิด ถููกเพิิกถอนกิิจการ
ทางสมาคมส่่งสััญญาณให้้รัฐั บาลแล้้วว่่าจะเกิิ ดภาพอย่่าง
นี้้� ทุุกกรมธรรม์์ผู้้�เอาประกัันมีีสิิทธิิบอกเลิิกกรมธรรม์์ได้้ทันั ทีี
ไม่่ต้อ้ งแจ้้งล่่วงหน้้า โดยอาจจะถููกชาร์์จค่่าใช้้จ่่ายเล็็กน้้อย
เพราะกรมธรรม์์ออกไปแล้้ว อาจจะเป็็ นสััดส่่วนตามระยะเวลา
คุ้้�มครอง แต่่สิทิ ธิิในการบอกเลิิก เคลมมาช้้า บริิการไม่่ดีี เลิิกได้้
ทัันทีี และส่่วนของบริิษััทประกัันภััยก็็มีีสิทิ ธิิบอกเลิิกกรมธรรม์์
ได้้เช่่นเดีียวกััน แต่่ต้อ้ งแจ้้งล่่วงหน้้า 15-30 วััน ปัั ญหาที่่�เกิิด
ขึ้้�นก็็คืือ คปภ. ได้้ประกาศให้้เอาเงื่�อ่ นไขนี้้�ออก และให้้มีผี ลย้้อน
หลัังไปถึึงกรมธรรม์์ที่่�ออกไปแล้้วด้้วย เมื่่�อบริิษัทั ได้้รับั ความเสีีย
หาย (Loss) ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น อย่่างช่่วงปีี 2563 มีีคนป่่ วย 6,884
คน ปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นไปเป็็ นสองล้้านสองแสนกว่่าคน คนเสีียชีีวิติ
จาก 60 กว่่าคนเป็็ น สองหมื่่�นกว่่าคน ซึ่่�งถืือได้้ว่า่ Risk Profile
เปลี่่�ยนไปแล้้ว เมื่่�อไม่่ให้้เลิิกสััญญา บริิษััทก็็หลีีกเลี่่�ยงผลกระ
ทบไม่่ได้้ จึึงเป็็ นผลในด้้านลบ บริิษััทที่่�ปิิดกิิจการไปก็็อยู่่�ที่่�ว่่า
ทางการกองทุุนประกัันวิินาศภััยจะรัับมืือได้้แค่่ไหน
ส่่วนกลุ่่�มที่่�ได้้รับั ผลบวกมากก็็คืือ กลุ่่�มที่่�ได้้รับั เคลม ช่่วงที่่�
ยอดเคลมสููงสุุด ต้้องมีีการเพิ่่�มพนัักงานเคลม ทุุกคนที่่�มีีเวลาใช้้
การ Work from Home อนุุมัติั เิ คลมทั้้�งวัันจนถึึงเที่่�ยงคืืนซึ่่�งตรง
นี้้�เราถืือว่่าเรารัับมืือได้้ดีี สุุดท้้ายเราจ่่ายเคลมได้้หมด

ในอนาคตทางบริิ ษัั ท ประกัั น ได้้ เ รีียนรู้้�และ
มีีการปรัับเปลี่่ย� นหลัักเกณฑ์์ในการรัับประกััน
สุุขภาพหรืือไม่่
		 ส�ำหรับ เจอ จ่าย จบ ปั ญหาที่เกิดขึน้ เนื่องจากไม่
เป็ นไปตามหลักการประกันภัยที่เรียกว่า Insurable interest คอื
ส่วนได้เสียต้องไม่มีกำ� ไร ซึง่ Product เจอ จ่าย จบ ในช่วงแรก
ดูมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากไม่จา่ ยค่ารักษา และก�ำหนด
เงินชดเชยเป็ นจ�ำนวนที่ไม่สงู มากจนกระทั่งท�ำให้คนที่เคลม
ได้กำ� ไร แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีการก�ำหนดความคุม้ ครองที่สงู
มากขึน้ เกินไป ประกอบกับการที่มีประชาชนให้ความสนใจท�ำ
ประกันเกินกว่าจ�ำนวนที่คาดไว้อย่างสูงมาก เกิดความเสี่ยง
เรือ่ ง Accumulation Risk ท�ำให้ไม่เป็ นไปตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทประกัน

มีีนโยบายและแนวทางอย่่ า งไรบ้้ า งสำำ�หรัั บ
พิิจารณากรณีีคนที่่�หายจากโควิิดแล้้ วมาทำำ�
ประกัันสุุขภาพใหม่่
		 กรณีีลูกู ค้้าใหม่่ ถ้้าจะมาทำำ�ประกัันภััย บริิษััทส่่วน
ใหญ่่จะกล่่าวว่่าไม่่ได้้กำำ�หนดหลัักการพิิจารณาตายตััว ยัังคง
เป็็ นลัักษณะคอยดููแนวโน้้ม โดยเฉพาะเรื่่อ� งของ Long Covid
ทางการแพทย์์เริ่่�มออกมาพููดมากขึ้้�นว่่า Long Covid มัักเกิิด
กัับคนที่่�เป็็ นโควิิดที่่�อาการค่่อนข้้างรุุนแรง ระดัับสีีเหลืือง แดง
และหลัังจากที่่�หายมาแล้้วก็็จะมีีลักั ษณะอาจเกิิด Long Covid
ได้้อีีกประมาณสัักสองถึึงสามเดืือน จากข้้อมููลนี้้�ก็็ทำำ�ให้้ใช้้การ
พิิจารณาโดยถ้้าเกิิดว่่าคนที่่�เป็็ นมาแล้้วแล้้วมีีอาการหนัักแล้้ว
มายื่่�นทำำ�ประกััน จะถููกขอผลการรัักษา หรืือให้้แถลงข้้อมููล
ประวััติกิ ารรัักษาทั้้�งหมด ซึ่่�งอาจจะมีีการกำำ�หนด Co-payment
หรืือ Waiting period ซึ่่�งเป็็ นเงื่�่อนไขกรมธรรม์์ที่่�มักั จะทำำ�กัันอยู่่�
แล้้ว ในกรณีีที่่�เป็็ นความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทประกัันไม่่มั่่�นใจ
ส่่วนถ้้าเป็็ นลููกค้้าที่่�ทำำ�ประกัันมาแล้้ว การเป็็ นโควิิดภาย
ใต้้เงื่�่อนไขของกรมธรรม์์ ไม่่ได้้มีีการปรัับอะไร เนื่่�องจากสััญญา
ประกัันสุุขภาพต้้องเป็็ นปีี ต่อ่ ปีี อยู่่�แล้้ว
โดยสรุุปบริิษััทสมาชิิกประกัันภััยทุุกบริิษััทก็็ยังั ต่่อเหมืือน
เดิิม แต่่เพิ่่�มความระมััดระวัังในการรัับงานใหม่่เท่่านั้้�น

ประเด็็นนี้้เ� กี่่ย� วข้้องกัับ New Health Standard
หรืือไม่่
		 New Health Standard เป็็ นเงื่�่อนไขใหม่่ของ
กรมธรรม์์ที่่�เอามาใช้้บังั คัับ หลัักสำำ�คััญก็็เป็็ นเรื่่�องของผู้้�ป่่วย
ใน (IPD) แต่่ว่่าหลัักการพิิจารณาก็็ยังั เป็็ นของบริิษััทประกััน
อยู่่� สำำ�หรัับการพิิจารณาการรัับเข้้ามาใหม่่ ก็็สามารถพิิจารณา
ได้้ตามความเหมาะสมอยู่่�แล้้ว ไม่่ได้้มีีผลกระทบอะไร

ยิ่งส�ำหรับโควิดสายพันธุ์ Omicron ที่ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
อาการไม่รุนแรง ไม่ตอ้ งเข้านอนรับการรักษา หากป่ วยและท�ำ
ประกันไว้ จะได้เงินหลักแสนจึงขัดต่อ Principle of insurance
ซึง่ เป็ นความผิดพลาดที่ภาคธุรกิจได้เรียนรู ้
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THE INTERVIEW :
ส�ำหรับการต่ออายุอาจจะมีค่าเบี้ยที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิมได้หรือไม่ มีความเสี่ยงเพิม่ ขึน้
ไหม จะท�ำให้ค่าเบี้ยประกันสูงขึน้ หรือไม่
		 องค์์ประกอบที่่�จะทำำ�ให้้เบี้้�ยประกัันสููงขึ้้�นมีีหลาย
อย่่าง ไม่่ใช่่เพีียงแค่่ว่า่ เป็็ นโควิิดแล้้วต้้องคิิดค่่าเบี้้�ยที่่�สููงขึ้้�น โดย
ปกติิจะมีีเรื่่อ� งของอายุุ และ Medical Inflation ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไป และภายใต้้ New Health Standard ไม่่สามารถที่่�จะไป
ปฏิิเสธการต่่ออายุุได้้
อีีกประเด็็นคืือเรื่่�องของ Portfolio ที่่�หากเสีียหายแล้้วก็็
ต้้องมีีการปรัับเบี้้�ยทั้้�ง Port ลููกค้้าใหม่่ กรมธรรม์์ใหม่่จึึงต้้อง
ระมััดระวัังมากขึ้้�นเพราะมีีข้อ้ จำำ�กััดในการไม่่ต่อ่ อายุุตามหลััก
New Health Standard ในความเป็็ นจริิงตามหลััก Risk base
ต้้องเป็็ นลัักษณะคนที่่�เคลมมาก ก็็ต้อ้ งจ่่ายมาก หากว่่าอยู่่�ใน
Port เดีียวกััน หากคนเคลมมาก จ่่ายน้้อย คนจ่่ายน้้อยก็็ต้อ้ ง
จ่่ายมากขึ้้�น ฉะนั้้�น คปภ. อยากให้้ใช้้รููปแบบนี้้� ซึ่่�งก็็ต้อ้ งดููผลก
ระทบต่่อไป
บางบริิษัทั ในการรัับรายใหม่่ก็อ็ าจจะรัับด้้วยเบี้้�ยที่่�แพงขึ้้�น
ขณะนี้้�กำำ�ลัังชั่่�งระหว่่าง คปภ. ก็็อยากให้้เบี้้�ยถููก เพื่่�อให้้รองรัับ
aging society แต่่ในเวลาเดีียวกัันต้้องพิิจารณาเรื่่�องการฝืืน
หลัักประกัันหรืือไม่่ด้ว้ ย
สำำ�หรัับประกัันวิินาศภััยจะต้้องหานัักคณิิตศาสตร์์ประกััน
ภััยมาคิิดประกัันสุุขภาพแบบ Long term ต้้องปรึึกษากัับ คปภ.
มากขึ้้�นว่่าหากเป็็ นลัักษณะเบี้้�ยถููกไปก่่อน ถ้้าไม่่มีีโรคภััย ก็็เก็็บ
เบี้้�ยถููกๆ พอผ่่านไป 20 ปีี ส่่วนหนึ่่�งก็็เป็็ นเหมืือน saving แล้้ว
จึึงมาพิิจารณาเรื่่อ� งลงทุุน คาดว่่าหากลองใช้้สักั ระยะแล้้วก็็ต้อ้ ง
มาพิิจารณาว่่ามัันเป็็ นอุุปสรรคในการที่่�บริิษัทั ไม่่กล้้าดำำ�เนิินการ
อะไรหรืือไม่่ เชื่่�อว่่าเทรนด์์ในอนาคต คนมีีฐานะก็็อาจจะยอมซื้้�อ
ประกัันสุุขภาพแบบ Comprehensive Coverage ทุุกโรค เพื่่�อ
ไม่่ต้อ้ งปวดหััวกัับเรื่่�องการบริิหารการจััดการค่่าใช้้จ่่ายในการ
ป่่ วยเจ็็บของตััวเอง ส่่วนกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้ไม่่สูงู อาจ segment โรค
ลงมา เช่่น โควิิด ไข้้เลืือดออก หรืือหากเป็็ นโรคร้้ายแรงแพงขึ้้�น
ไปหน่่อย จำำ�นวนกี่่�โรค ก็็ให้้เหมาะกัับกลุ่่�ม

ในด้านฐานข้อมูลเริ่มมีความสมบูรณ์ขึน้ ระบุได้ว่าคน
ป่ วยที่อยูแ่ ต่ละภาคเจ็บป่ วยเป็ นอะไรมาก ส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
อาการอย่างไร เมื่อมีขอ้ มูลที่มากพอ ก็จะก�ำหนดรูปแบบได้ดี
ขึน้ คิดว่า Who use, Who pay เป็ นสิ่งที่ยตุ ธิ รรมที่สดุ และมี
ส่วนกลางมาคอยสนับสนุนในกรณีท่ีเกิดเป็ นโรคระบาด ที่ไม่รู ้
ว่าเมื่อระบาดแล้ว โรคเดิมจะหมด หรือเกิดโรคอะไรใหม่

มีีประเด็็ น อะไรฝากเพิ่่� ม เติิ ม ถึึ ง ผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพที่่�ปรึึกษาทางการเงิินและนัักวางแผน
การเงิิน
		 ฝากเรื่่�องการปลููกฝัั งเรื่่�องประกัันภััย การปลููกฝัั ง
ความรู้้�เรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยง โดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็กรุ่่�นใหม่่
กัับกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ย จะปลููกฝัังอย่่างไรให้้เขาเข้้าใจหลัักการ
ทำำ�งานของประกัันสำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยง ไม่่ใช่่เป็็ นการ
ทำำ�กำำ�ไรจากการเคลม เสริิมสร้้างเรื่่�อง insurance literacy
ทำำ�ให้้ประชาชนรู้้�วิิธีีการบริิหารความเสี่่�ยงของตััวเอง
ในส่วน New Health Standard ถือเป็ นเรือ่ งที่ดี อย่างไร
ก็ตามในแง่ของการใช้งานจริง อาจจะต้องมีการทบทวนใน
เรื่องต่างๆ เช่น การที่บางอย่างไม่สามารถ uniform ได้ เร่อื ง
สุขภาพเป็ นเรื่องเฉพาะที่แตกต่างกันไปในรายบุคคล ดังนัน้
การก�ำหนดเง่ือนไขต่างๆ อาจจะท�ำให้ขาดความยืดหยุ่นใน
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะหากเป็ น Port ผูเ้ อาประกันที่มี
ความเสี่ยงโรคร้ายแรงค่อนข้างสูง ประกอบกับการที่คา่ รักษา
พยาบาลมีการปรับตัวขึน้ ตามเวลาที่ผา่ นไปและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท่ีพฒ
ั นามากขึน้ การก�ำหนดเง่ือนไขกรมธรรม์ท่ี
ตายตัว จะท�ำให้การที่เราจะรับลูกค้ารายใหม่ก็จะต้องมีความ
ระมัดระวังมากขึน้
เรื่่�องของ Aging Society คืือความท้้าทายของบริิษััท
ประกััน และ Insurer ที่่�อยู่่�ต่่างประเทศว่่าจะเข้้าไปรัับมืือได้้
อย่่างไร
ส่่วนคำำ�แนะนำำ�ในแง่่ของการบริิหารความเสี่่�ยงในมุุมที่่�เป็็ น
ลููกค้้า ถ้้าหากจะเลืือกทำำ�ประกัันสุุขภาพก็็เลืือกควรบริิษััทที่่�มีี
ความเป็็ นมืืออาชีีพที่่�มีีประสบการณ์์ด้า้ นนี้้� เป็็ นบริิษััทที่่�เข้้าใจ
เรื่่อ� งการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างแท้้จริิง
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Q&A :

นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

“สิิ ทธิิเก็็บกิิน”

กัับการวางแผนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา
จากค่่าเช่่าอสัังหาริิ มทรััพย์.์ .........

บุุ ค คลธรรมดาเมื่่� อ ได้้ รัั บค่่ า เช่่ า บ้้ า น หรืื อ
ค่่าเช่่าที่่�ดิิน จะถืือว่่ามีีเงิินได้้ที่�่จะต้้องนำำ�ไปรวม
คำำ�นวณเพื่่� อ เสีียภาษีีเงิิ น ได้้ บุุ ค คลธรรมดา
ประจำำ�ปีี (ต้้องยื่่น� ภาษีีเงิินได้้บุคุ คลธรรมดากลางปีี
ด้้วย) สำำ�หรัับเงิินได้้ประเภทค่่าเช่่า ถููกจััดอยู่่�ใน
กลุ่่�มประเภทเงิินได้้ตามมาตรา 40(5) ตามประมวล
รััษฎากร ซึ่่ง� สามารถเลืือกหัักค่่าใช้้จ่า่ ยแบบเหมา
หรืือแบบหัักตามความจำำ�เป็็ นและสมควรได้้
การหัักแบบเหมาจะต้้องพิิจารณาว่่าค่่าเช่่าที่่�ได้้รับั มานั้้�น
เป็็ นการให้้เช่่าทรััพย์์สินิ ประเภทใด ทรััพย์์สินิ แต่่ละประเภทจะ
หัักค่่าใช้้จ่า่ ยได้้ในอััตราที่่�แตกต่่างกััน เช่่น การให้้เช่่าบ้้าน หรืือ
สิ่่�งปลููกสร้้างต่่าง ๆ จะหัักค่่าใช้้จ่่ายได้้ ร้้อยละ 30 กรณีีไม่่มีี
สิ่่�งปลููกสร้้าง เป็็ นที่่�ดิินเปล่่าก็็ต้อ้ งพิิจารณาต่่อว่่าให้้เช่่าเพื่่�อ
ทำำ�กิิจการใด ถ้้าเป็็ นการให้้เช่่าทำำ�เกษตรกรรมก็็หักั ได้้ร้อ้ ยละ 20
ถ้้าให้้เช่่าเพื่่�อทำำ�กิิจการอื่่�น ๆ จะหัักได้้ร้อ้ ยละ 15 เท่่านั้้�น ส่่วน
การหัักค่่าใช้้จ่่ายตามความจำำ�เป็็ นและสมควร ให้้นำำ�มาตรา
65 ทวิิ และมาตรา 65 ตรีี ตามประมวลรััษฎากร ซึ่่�งได้้แก้้ไข
เพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลรััษฎากร
(ฉบัับที่่� 16) พ.ศ. 2502 มาใช้้บังั คัับโดยอนุุโลม โดยต้้องมีี
หลัักฐานที่่�นำำ�มาพิิสูจู น์์ได้้ว่า่ มีีการจ่่ายจริิง และเกี่่�ยวข้้อง

ดัังนั้้�นถ้้าเราต้้องการที่่�จะเสีียภาษีี เงิินได้้ฯ ให้้ประหยััดขึ้้�น
ก็็จะต้้องรวบรวมค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เก็็บเอกสาร
ให้้ครบถ้้วน เมื่่�อถึึงช่่วงเวลายื่่�นภาษีี กลางปีี ก็็นำำ�มาประเมิิน
ร่่วมกัับการประมาณการค่่าใช้้จ่่ายที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในช่่วง
ครึ่่�งปีี หลััง แล้้วมาดููว่า่ ค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้�งปีี จะมากกว่่าอััตราค่่าใช้้จ่า่ ย
แบบเหมาหรืือไม่่ ถ้้ามากกว่่าก็็ยื่�น่ ตามความจำำ�เป็็ นและสมควร
แต่่ถ้า้ น้้อยกกว่่าก็็ยื่�่นโดยคำำ�นวณหัักค่่าใช้้จ่า่ ยแบบเหมา
อย่่า งไรก็็ ดีี สำำ� หรัับบุุคคลที่่�มีี ร ายได้้สููง มีี ร ายได้้ห ลาย
ประเภท หรืือมีีทรััพย์์สินิ ให้้เช่่าจำำ�นวนมาก ก็็ยังั คงต้้องเสีียภาษีี
ในจำำ�นวนที่่�สููงอยู่่� เนื่่�องจากการคำำ�นวณภาษีี จะใช้้อัตั ราภาษีี
แบบก้้าวหน้้า ในการวางแผนภาษีี เงิินได้้ฯ จึึงได้้มีีการนำำ�เรื่่�อง
การจด “สิิทธิิ เก็็บกิิน” ให้้กัับบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลอื่่�น มารัับ
รายได้้ในส่่วนของค่่าเช่่าแทน เหมืือนเป็็ นการแตกหน่่วยภาษีี
ออกไป โดยที่่�ไม่่ต้อ้ งโอนที่่�ดิิน หรืืออสัังหาริิมทรััพย์์ให้้เป็็ น
ชื่่� อ ของบุุ ค คลหรืือนิิ ติิ บุุ ค คลอื่่� น (โอนแค่่ สิิ ท ธิิ ใ นการหา
ผลประโยชน์์ใ ห้้เ ท่่า นั้้�น) โดยปกติิ ใ นการวางแผนฯ มััก จะ
จดสิิทธิิ เก็็บกิิน โอนสิิทธิิ ไปให้้บุุตรหลานที่่�ยัังไม่่มีีเงิินได้้เป็็ น
ของตนเอง หรืือโอนให้้บิิดามารดาที่่�อายุุเกิิน 65 ปีี ที่่�ได้้สิิทธิิ
ยกเว้้นเงิินได้้ 190,000 บาทแรก ซึ่่�งบุุคคลที่่�ได้้รับั สิิทธิิเก็็บกิิน
จะเรีียกว่่า “ผู้้�ทรงสิิทธิิ”
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Q&A :
เมื่่�อค่่าเช่่าถููกโอนไปให้้ผู้้�ทรงสิิทธิิ ผู้้�ทรงสิิทธิิจะเป็็ นผู้้�เสีีย
ภาษีี จากเงิินได้้ค่่าเช่่านั้้�น ๆ แทน ทำำ�ให้้ภาระภาษีี เงิินได้้ของ
เจ้้าของอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลง ถ้้ารวมภาระภาษีี ทั้้�งหมดแล้้ว
พบว่่าเสีียลดลง ก็็สามารถเลืือกใช้้วิธีิ ีนี้้�ในการวางแผนประหยััด
ภาษีีฯ ได้้ แต่่การใช้้วิธีิ ีการจดสิิทธิิเก็็บกิินเพื่่�อวางแผนภาษีีฯ นั้้�น
ก็็มีีเรื่่อ� งที่่�ต้้องระมััดระวััง และเข้้าใจก่่อนใช้้ด้ว้ ย ได้้แก่่
1. การจดสิิทธิิเก็็บกิิน จดได้้เฉพาะอสัังหาริิมทรััพย์์เท่่านั้้�น
และต้้อ งไปจดทะเบีี ย นที่่�สำำ�นััก งานที่่�ดิิ น จะจดแบบมีี ค่่ า
ตอบแทนก็็ได้้ หรืือไม่่มีีค่่าตอบแทนก็็ได้้ แต่่ถ้า้ มีีค่่าตอบแทน
สำำ�นัักงานที่่�ดิินจะเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมในการจดทะเบีียนใน
อััตราร้้อยละ 1 และเก็็บค่่าอากรแสตมป์์จากจำำ�นวนค่่าตอบแทน
นอกจากนี้้�ผู้้�โอนสิิทธิิจะต้้องนำำ�เงิินได้้ค่า่ ตอบแทนนั้้�น ๆ ไปยื่่�น
เสีียภาษีี เงิินได้้บุคุ คลธรรมดาในปีี ที่่�ได้้รับั ค่่าตอบแทนด้้วย
2. การจดสิิท ธิิ เ ก็็ บ กิิ น สามารถกำำ�หนดรูู ป แบบได้้ 3
รููปแบบ ได้้แก่่
ก. การจดสิิทธิิเก็็บกิินแบบมีีกำำ�หนดระยะเวลา จะ
			กำำ�หนดยาวนานเท่่าไหร่่ก็็ได้้ แต่่ต้อ้ งไม่่เกิิน 30 ปีี
			ถ้้าเกิินกฎหมายจะปรัับลดลงมาเหลืือ 30 ปีี
ข. การจดสิิทธิิเก็็บกิินแบบไม่่มีีกำำ�หนดเวลา คืือจด
			 โอนสิิทธิิให้้ตลอดชีีวิติ ของผู้้�ทรงสิิทธิิ ซึ่่�งจะไม่่เป็็ น
			 มรดก ส่่งต่่อไปให้้ทายาทของผู้้�ทรงสิิทธิิ
ค. การจดสิิทธิิ เก็็บกิิ นแบบมีีเงื่�่ อนไข คืือผู้้�ให้้สิิทธิิ
			 เก็็ บ กิิ น มีี สิิ ท ธิิ บ อกเลิิ ก สิิ ท ธิิ เ ก็็ บ กิิ น เมื่่� อ ใดก็็ ไ ด้้
			ซึ่่�งการกำำ�หนดเงื่�่อนไขแบบนี้้� สามารถทำำ�ได้้ทั้้�ง
			 การจดแบบมีีกำำ�หนดระยะเวลา และจดแบบไม่่มีี
			กำำ�หนดระยะเวลา

3. การจดสิิทธิิเก็็บกิิน จะจดโอนสิิทธิิให้้กับั บุุคคลใด ๆ
ก็็ได้้ จะเป็็ นผู้้�เยาว์์ที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ หรืือผู้้�สููงอายุุ หรืือเป็็ น
บุุคคลต่่างด้้าวก็็ได้้ แต่่สุดุ ท้้ายการจดได้้หรืือไม่่ จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ดุุลพิินิิจของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�รัับจดทะเบีียน
4. การจดสิิ ท ธิิ เ ก็็ บ กิิ น จะต้้อ งดำำ�เนิิ น การจดโอนสิิท ธิิ
ให้้กัับผู้้�ทรงสิิทธิิ ก่่อนทำำ�สััญญาให้้เช่่าฯ และในสััญญาเช่่า
จะต้้องระบุุชื่�่อของผู้้�ทรงสิิทธิิในฐานะผู้้�ให้้เช่่า (อ้้างอิิงตามคำำ�
พิิพากษาฎีีกาที่่� 575/2560)
5. การคำำ�นวณภาษีี เ งิิ น ได้้บุุค คลธรรมดาจากค่่า เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ของผู้้�ทรงสิิทธิิ แม้้จะเป็็ นเงิินได้้ตามมาตรา
40(5) ตามประมวลรััษ ฎากร แต่่จ ะมีี สิิทธิิ หัักค่่า ใช้้จ่่า ยได้้
เฉพาะแบบตามความจำำ�เป็็ นและสมควรเท่่านั้้�น ไม่่สามารถ
ใช้้สิิทธิิ หัักค่่าใช้้จ่่ายแบบอััตราเหมาได้้ ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เสีีย
ภาษีี เงิินได้้ในจำำ�นวนที่่�สููงกว่่าผู้้�โอนสิิทธิิ ที่่� สามารถหัักแบบ
เหมาได้้ โดยอ้้างอิิงจาก มาตรา 5 (1) ตามพระราชกฤษฎีีกา
ออกตามความในประมวลรััษ ฎากรว่่า ด้้ว ยการกำำ�หนดค่่า
ใช้้จ่า่ ยที่่�ยอมให้้หักั จากเงิินได้้พึงึ ประเมิิน (ฉบัับที่่� 11) พ.ศ. 2502
ที่่�ระบุุให้้สิทิ ธิิในการหัักค่่าใช้้จ่า่ ยเป็็ นการเหมาได้้เฉพาะเจ้้าของ
เท่่านั้้�น
6.	สำำ�หรัั บ ผู้้�ทรงสิิ ท ธิิ ที่่� เป็็ นบุุ ค คลธรรมดาอาจถูู ก
เจ้้าหน้้าที่่�สรรพากรประเมิินภาษีี การให้้ ส่่วนนิิติิบุคุ คลอาจถููก
ประเมิินเป็็ นรายได้้จากประโยชน์์อย่่างอื่่�นที่่�ได้้รับั
ท้้ายสุุดแล้้ววิิธีีการต่่าง ๆ ที่่�เราเลืือกมาใช้้ในการ
วางแผนภาษีีฯ ล้้วนแล้้วแต่่มีีทั้้ง� ข้้อดีี และข้้อเสีีย ไม่่มีีวิธีีิ
� สุ�่ ุด ขึ้้น� อยู่่�กัับสถานการณ์์แวดล้้อมต่่าง ๆ ดัังนั้้�น
การที่่ดีีที่
การวางแผนฯ จะต้้องมีีการพิิจารณาเปรีียบเทีียบอย่่าง
รอบคอบก่่อนเสมอ เพื่่อ� สามารถประหยััดภาษีีได้้ โดยที่่�
ไม่่โดนภาษีีย้้อนหลััง

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและยุุทธศาสตร์์การค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
หมายเหตุุ: ณ วัันที่่�เผยแพร่่วารสาร จะนำำ�เสนอข้้อมููล update เป็็ นข้้อมููลเดืือนสิิงหาคม
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INFOGRAPHIC :
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

ค่่ าใช้้ จ่่ายของครััวเรืือนเดืือนสิิ งหาคม 2565
าใช้้จ่า่ ย (บาท)/เดืือน
*	จำำ�นวนค่่
YoY
(%)
* MoM (%)
*

YoY MoM

9.35 0.97

7,480
บาท/เดืือน

8.47 -1.69

YoY MoM

8.59 0.14

YoY MoM

YoY MoM

1.14 0.02

3,967
บาท/เดืือน

YoY MoM

อาหาร
เครื่่�องดื่่ม�
ไม่่มีี
แอลกอฮอล

4,276
บาท/เดืือน

YoY MoM

1.49 0.37

YoY MoM

0.11 0.01

2.40 0.05
พาหนะ
เชื้้อ� เพลิิง

240
บาท/เดืือน
บุุหรี่่�
สุุรา

759
บาท/เดืือน

ที่่อ� ยู่่�
อาศััย

973

บาท/เดืือน

375

บาท/เดืือน

การศึึกษา
บัันเทิิง

ยา
ของใช้้
ส่่วนบุุคคล

เครื่่�อง
นุ่่�งห่่ม
รองเท้้า

ที่่�มwww.freepik.com
า:	สำำ�นัักงานนโยบายและยุุทธศาสตร์์การค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์
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ก�ำหนดการสอบ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2565
ครัง้ ที่

ครัง้ ที่

ครัง้ ที่

ครัง้ ที่

ครัง้ ที่

7 ก.พ. 65 –
25 ก.พ. 65

11 เม.ย. 65 –
5 พ.ค. 65

6 มิ.ย. 65 –
28 มิ.ย. 65

8 ส.ค. 65 –
26 ส.ค. 65

10 ต.ค. 65 –
1 พ.ย. 65

ฉบับที่ 1
พืน้ ฐานการวางแผนการเงิน
ภาษี และจรรยาบรรณ

อา. 13 มี.ค. 65
09.00-12.00 น.

อา. 22 พ.ค. 65
09.00-12.00 น.

อา. 10 ก.ค. 65
09.00-12.00 น.

อา. 11 ก.ย. 65
09.00-12.00 น.

อา. 20 พ.ย. 65
09.00-12.00 น.

ฉบับที่ 2
การวางแผนการลงทุน *

อา. 13 มี.ค. 65
13.30-16.30 น.

อา. 22 พ.ค. 65
13.30-16.30 น.

อา. 10 ก.ค. 65
13.30-16.30 น.

อา. 11 ก.ย. 65
13.30-16.30 น.

อา. 20 พ.ย. 65
13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 3
การวางแผนประกันภัยและ
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ส. 12 มี.ค. 65		
13.30-16.30 น.		

ส. 9 ก.ค. 65		
13.30-16.30 น.		

ส. 19 พ.ย. 65
13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1
การวางแผนภาษีและมรดก

ส. 12 มี.ค. 65		
13.30-15.00 น.		

ส. 9 ก.ค. 65		
13.30-15.00 น.		

ส. 19 พ.ย. 65
13.30-15.00 น.

1

รับสมัครสอบ

2

3

4

5

* อยูร่ ะหว่างการพิจารณาปรับเนื้อหาหลักสูตร

	ทัง้ นีอ้ าจมีผลต่อเนื้อหาข้อสอบ และระยะเวลาการสอบ
	ของข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

รับสมัครสอบ
ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2
ข้อสอบแผนการเงิน

ครัง้ ที่

14 มี.ค. 65 –
1 เม.ย. 65

25 ก.ค. 65 –
11 ส.ค. 65

1

2

อา. 24 เม.ย. 65
อา. 28 ส.ค. 65
เช้า 9.00-12.30 น. เช้า 9.00-12.30 น.
บ่าย 14.00-17.30 น. บ่าย 14.00-17.30 น.

สอบข้อเขียน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

ครัง้ ที่

ภายในวันที่
15 ก.ค. 65

ภายในวันที่
18 พ.ย. 65

ส. 30 ก.ค. 65
หรือ ส. 6 ส.ค. 65

ส. 26 พ.ย. 65

หมายเหตุ:
1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
	ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของ
	ผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงก�ำหนดการ
จัดสอบรอบใหม่ ในกรณีทสี่ ถานการณ์ยงั ไม่คลีค่ ลาย
โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และจะประกาศ
ให้ทราบต่อไป
2. สนามสอบ จะประกาศให้ทราบอีกครัง้ ในภายหลัง
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