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วางแผนจัดการเงิน
สำาหรับคนวัยเกษียณ

•	 carpool	ประกันรถ	P2P	ขับดีมีเงินคืน

•	 การวางแผนหลังเกษียณ...วิน	พรหมแพทย์,	CFA

•	 จริงหรือ...ที่รายจ่ายคงที่ไม่สามารถปรับลดได้

•	 ประเด็นที่หลายคนอาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับ...เงื่อนไข RMF
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วางแผนการจัดการเงินส�าหรับคนวัยเกษียณ เพื่อการลงทุน และเพื่อการวางแผน
ส�ารองเงนิส�าหรบัคา่ใชจ้า่ยดา้นรกัษาพยาบาลหลงัเกษยีณอาย ุและวธิกีารก�าหนด
จ�านวนเงินเป้าหมายส�าหรับวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ The Interview ที่
ได้รับเกียรติจากคุณวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด ให้สัมภาษณ์ถึงข้อมูล 
ภาพรวมของการเกษียณอายุของประเทศไทย และเครื่องมือทางการเงินส�าหรับ
การวางแผนเตรียมเกษียณเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับ 
การวางแผนเกษียณของคนวัยต่างๆ การจัดพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมายช่วง 
วัยเกษียณ และระบบการออมเพื่อวัยเกษียณต่างๆ ของประเทศไทย

นอกจากนี้มีคอลัมน์ How to Guide ที่กล่าวถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายท่ี 
เป็นแบบคงที่ เช่น ค่างวดและเงินผ่อนช�าระคืนหนี้สินต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ที่อยู่อาศัย การเดินทาง และวีถีชีวิต รวมถึงค่าเบี้ยประกันต่างๆ และมีคอลัมน์ 
New Product ที่อัพเดทความรู้เรื่องประกันรถยนต์แนวใหม่ท่ีชื่อว่า “Carpool”  
ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกกลุ่มคนมาร่วมแชร์ความเสี่ยงจากการขับรถได้ และ 
มีโอกาสได้รับเงินคืนหรือส่วนลดเบี้ยประกันส�าหรับคนที่ขับรถดี

ปิดท้ายด้วยคอลัมน์ Q & A โดยฉบับนี้เป็นประเด็นค�าถามเกี่ยวกับเงื่อนไข
การลงทุนในกองทุน RMF และมีข้อมูล Infographic สรุปประเภทของสินทรัพย์ที่
ไม่สามารถยึดหรืออายัดได้

 
สดุทา้ยนีห้ากทา่นมขีอ้แนะน�าประการใด สามารถสง่ค�าแนะน�ามาไดท้ีอ่เีมล 

infor@tfpa.or.th เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการท�าวารสารฉบับต่อไปครับ

   สาระ ลํ่าซํา
   นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประเทศไทยก�าลั ง เข้ าสู่ สั งคม 
ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปี 
ข้างหน้า เน่ืองจากคนไทยมีอายุขัยมากข้ึน 
ดังนั้นการใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอย่าง
มีความสุขจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่คนทุกคน
พึงปรารถนา แต่การใช้ชีวิตหลังเกษียณ
อย่างมีความสุขนั้นจ�าเป็นต้องมีเงิน 
เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและต้อง 
ไมเ่ปน็ภาระของลกูหลาน ซึง่การท�าใหไ้ด้
แบบดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนทาง 
การเงินหลังเกษียณเป็นอย่างดี

วารสาร TFPA Bulletin ฉบับนี้จึง
ภูมิใจน�าเสนอสาระความรู้เก่ียวกับการ
วางแผนทางการเงินช่วงหลังเกษียณ 
ผ่านคอลัมน์ Cover Story ที่กล่าวถึงการ
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เปิดรับลงทะเบียนงานสัมมนา
TFPA Wealth Management Forum 2017

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญเข้าร่วมงาน
สัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2017 รับฟัง 
ขอ้มลูภาพรวมแนวโนม้เศรษฐกจิป ี2561 การบรหิารความมัง่คัง่
ในครอบครวั (Family Wealth Management) กฎหมายเกีย่วกบั 
การจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุนทางเลือก (Alternative 
Investment) ผ่านการบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม ในวันพุธที่  

กิจกรรม Financial Planning Clinic
ในงาน Future Wealth and Luxury Expo 2017

นกัวางแผนการเงนิ CFP อาสารว่มใหค้�าปรกึษาวางแผนการเงนิ 
ส่วนบุคคลในกิจกรรม Financial Planning Clinic ครอบคลุมด้าน
การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อ 
วยัเกษยีณ การวางแผนภาษแีละมรดก แกผู่เ้ขา้รว่มงาน Future Wealth 
and Luxury Expo 2017 มหกรรมการลงทุนเพือ่ความมัง่ค่ังในอนาคต 
เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ รอยัลพารากอน ฮออล์  
ชั้น 5 สยามพารากอน  

4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม 
โรงแรมดุสิตธานี 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ท่ี www.goo.gl/GVHmEj 
ตัง้แตว่นันี ้- วนัที ่18 กนัยายน 2560 คา่ธรรมเนยีมสมัมนา (รวม 
VAT) ส�าหรับสมาชิกสมาคมฯ 2,728.50 บาท และบุคคลทั่วไป 
3,210 บาท 

03
3

/2
5

6
0

03



การสัมมนา “เจาะลึกโครงสร้าง IC License ใหม่
ที่นักวางแผนการเงินไม่ควรพลาด”

สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณกุลพธู ศรคุปต์ เจ้าหน้าที่บริหาร
อาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และคุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อ�านวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมบรรยายในกิจกรรม CFP 
Professional Forum ครั้งที่ 17 หัวข้อ “เจาะลึกโครงสร้าง IC License 
ใหม่ท่ีนักวางแผนการเงินไม่ควรพลาด” ครอบคลุมภาพรวมและ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคลากร กรณีผู้วางแผนการลงทุน 
และการใชค้ณุวฒุวิชิาชีพนกัวางแผนการเงนิ CFP ในการขึน้ทะเบียน 
License ต่างๆ ซึ่งมีนักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT 
และบุคลากรของบริษัทสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ รวม 214 คน 
ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กิจกรรมเสวนา “คิดดี มี..ตังค์” 
จังหวัดนครปฐม

เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2560 คณุณรงคศ์กัดิ ์
พิริยะพงศ์ นักวางแผนการเงิน CFP ตัวแทน
จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยให้เกียรติ
เป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนา “คิดดี มี..ตังค์” 
ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินแก่นักเรียน 
นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนั 
ด้านการเงินเมื่อต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตการท�างาน 
กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายอนาคตไทย 
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปรับ
ทศันคต ิพรอ้มปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหค้นไทย 
ลด ละ เลกิ 4 พฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์(ฟุง้เฟอ้ 
ขีโ้กง มกัง่าย และไรส้ต)ิ ภายใตช้ือ่ “อยา่ใหใ้คร
ว่าไทย” 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินโครงการแข่งขัน YFS 2017

คณุณฐัพงษ ์อภนินัทก์ลู กรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 
และคุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข ผู้อ�านวยการสมาคมร่วมเป็นคณะ
กรรมการตัดสินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รางวัล SET Investment 
Star และรางวัล Muang Thai Life Assurance Star ในโครงการ
แข่งขัน Young Financial Star Competition 2017 ซึ่งสมาคมฯ ได้
ให้ความสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 15 โดย
มอบทุนส�าหรับการอบรมและการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน
แก่ผู้ชนะการแข่งขัน 
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COVER STORY
ดร .ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ AFPTTM

เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®

นโรโดม วาณิชฤดี, CFP®
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของสังคมไทย

ส ถ า บั น วิ จั ย ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินว่าในแต่ละปี 
คนไทยที่เข้าสู่วัยเกษียณมีจ�านวนประมาณ 
4 แสนรายตอ่ป ีจะผลกัดนัใหส้ดัสว่นประชากร 
ไทยอายตุัง้แต ่60 ปขีึน้ไปเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
จากร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 19.1 
ในป ี2563 (ตารางที ่1) การทีม่สีดัสว่นประชากร 
วัยเกษียณถึงหน่ึงในห้าของประเทศนี้ เอง 
จะท�าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
โดยสมบูรณ์ หรือ Complete Aged Society  
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งส�าคญัของผูท้ีอ่ยูใ่นวยัเกษยีณแลว้ เนือ่งจากสาเหตหุนึง่ 
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้มาจากสภาพการณ์ที่คนใน 
สังคมไทยแต่งงานช้าลงเมื่อเทียบกับคนในรุ่นก่อน ส่วนผู้ท่ีแต่งงานแล้ว 
บางส่วนกไ็มต้่องการมบีตุรหรอืมบีตุรไมเ่กนิ 2 คนต่อครอบครวั ประกอบกบั
แนวโนม้คา่ครองชพีทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้เปน็ปจัจยักดดนัใหค้นรุน่ลกูจดัสรรเงนิ 
ให้กับบิดามารดาได้น้อยลง ส่ิงน้ีท�าให้เสาหลักค�้าจุนผู้สูงอายุต้นหนึ่งซ่ึง 
เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์ของครอบครัว (Familial Support) อ่อนแอ ดังนั้น  
ทิศทางสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสัญญาณเตือนว่าผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณจ�าเป็น 
ต้องพึ่งพาเงินของตนเองเป็นหลัก

วางแผนจัดการเงิน...
สำาหรับคนวัยเกษียณ

 ปริมาณประชากรผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณกำาลังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง1 ทั้งในเชิงจำานวนรายและสัดส่วน
เทียบกับโครงสร้างประชากรของประเทศ ส่งผลให้
การวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น การทำาความเข้าใจ
รูปแบบการดำาเนินชีวิตและข้อจำากัดของคนกลุ่มนี้ 
จะช่วยนำาไปสู่การจัดทำาแผนการเงินที่
ครอบคลุมความต้องการโดยทั่วไปได้
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 จ�านวนประชากร (พันคน) 8,408 9,122 9,926 10,783 11,679 12,622 

 สัดส่วนเทียบประชากรทั้งประเทศ (%) 13.2 14.2 15.3 16.5 17.8 19.1 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2553 - 2563 

ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 จัดท�าเมื่อ กุมภาพันธ์ 2556

ปริมาณผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี 2553 2557 25612555 2559 2563

1   บทความนี้ให้นิยามค�าว่า “วัยเกษียณ” หมายถึงช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป



ช่วงชีวิตของผู้ที่เกษียณแล้ว
มีความแตกต่างกัน

แนวคิดการวางแผนการเงินที่ผ่านมามักแบ่งช่วงชีวิตเป็น วัยเริ่มต้น
ท�างาน วัยสร้างครอบครัว วัยม่ันคง และวัยเกษียณ โดยสะท้อนระดับ 
รายได้และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งเป้าหมายการเงินท่ี
คล้ายคลงึกนั เพือ่ชว่ยใหน้กัวางแผนการเงนิไดใ้ชเ้ปน็แนวทางในการก�าหนด
ค�าแนะน�าการเงินที่เหมาะสมได้ง่าย

อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้มีข้อจ�ากัดส�าคัญตรงที่มองว่าผู้อยู่ในวัยเกษียณ 
มีลักษณะร่วมเพียงรูปแบบเดียว ทั้งที่ขอบเขตอายุของคนวัยดังกล่าวกิน
ระยะเวลาประมาณ 20 ถึง 25 ปี ซ่ึงนานกว่าช่วงวัยอ่ืนๆ ก่อนเกษียณเสีย 
ด้วยซ�้า นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติพบว่ารูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้ท่ีเพิ่ง
เกษียณนั้นมีความใกล้เคียงกับผู้ที่อยู่ในวัยม่ันคง มากกว่าผู้ที่เกษียณไป
เป็นเวลานานแล้ว2 ดังนั้น การจะให้ค�าแนะน�าด้านการเงินจึงควรค�านึงถึง
ลักษณะของช่วงชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

ช่วงเกษียณระยะต้น (Initial phase) ครอบคลุมอายุ 60 ถึง 65 ปี 
คนในช่วงนี้ยังคงมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้เหมือนช่วงก่อน
เกษียณ บางส่วนได้รับการต่ออายุการท�างาน ว่าจ้างให้เป็นท่ีปรึกษา หรือ 
เริ่มต้นกิจการขนาดเล็กตามที่ตนเองสนใจ ช่วงวัยนี้มักมีเงินออมคงเหลือ
เยอะที่สุดเนื่องจากเป็นเงินที่เก็บสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานอีกท้ังยัง
ไม่มีความจ�าเป็นใช้จ่ายในด้านสุขภาพเท่าใดนัก อย่างไรก็ดี หากปราศจาก
การวางแผนการเงินแล้ว เงินออมอาจจะหมดลงได้ง่ายเนื่องจากการมีเวลา
มากขึ้น มักท�าให้คนในช่วงนี้สนใจใช้จ่ายเพื่อนันทนาการ เช่น การเดินทาง
ท่องเที่ยว กีฬา และงานอดิเรก ซึ่งอาจกระทบต่อเงินส�าหรับใช้จ่ายในช่วง
ต่อไป 

ช่วงเกษียณระยะกลาง (Middle Phase) ครอบคลุมอายุ 66 ถึง 70 ปี 
ความสามารถในการหารายไดจ้ะลดลงอยา่งมาก คา่ใชจ้า่ยส�าหรบักจิกรรม
นันทนาการลดลง แต่ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามลักษณะ
กายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการด�ารงชีพทั่วไปจะยังคง 
สูงอยู่ เพราะยังคงเป็นผู้เลือกการใช้ชีวิต การกินอยู่ของตนเองได้

ช่วงเกษียณระยะปลาย (Latter Phase) ครอบคลุมอายุ 71 ปีขึ้นไป 
เป็นช่วงวัยชราภาพอย่างแท้จริง หลายท่านมีปัญหาสุขภาพแสดงออกมา
อย่างชัดเจน การจดจ�าต่างๆ และก�าลังวังชาลดลงอย่างเด่นชัด ค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพและผู้ดูแลจะเป็นสัดส่วนที่สูงมาก หากมีลูกหลานดูแลจะลด
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้มาก การเตรียมพร้อมด้านการเงินช่วงสุดท้ายน้ี
จึงจะต้องเตรียมไว้ส�าหรับเรื่องสุขภาพและการว่าจ้างผู้ดูแลเป็นหลัก

การวางแผนลงทุนหลังเกษียณ

เนื่องจากช่วงชีวิตหลังเกษียณสามารถ 
แบ่งเป็นรูปแบบย่อยหลายแบบ ท�าให้ค�าแนะน�า 
เพื่อวางแผนการเงินมีความแตกต่างกันได้ 
โดยในเรื่องการลงทุนนั้น แนวคิดแบบเดิม
มักก�าหนดสมมติฐานว่าผู้ที่เกษียณแล้ว ควร
ลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ปลอดความเส่ียงอย่าง 
การฝากออมทรพัย ์หรอืสนิทรพัยค์วามเสีย่งต�า่ 
เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือพันธบัตร ด้วย
เหตวุา่ตอ้งค�านงึถงึการปกปอ้งเงนิกอ้นสดุทา้ย
เป็นส�าคัญ

อยา่งไรกด็ ีจากการแบง่ชว่งชวีติจะพบวา่ 
กลุ่มที่อยู่ในช่วงเกษียณระยะต้นยังคงสร้าง 
รายได้ด้วยตนเอง (Human Capital) ลดการพ่ึงพา 
แหล่งเงินสะสม (Financial Capital) ได้ จึง 
ลดทอนความจ�าเป็นของการปกป้องเงินสะสม 
ลงไดบ้า้ง นอกจากนี ้เงนิสะสมทีม่อียูก่ไ็มไ่ดจ้ะ
ถกูน�าไปใชท้ัง้หมดในระยะสัน้ บางสว่นเปน็เงนิ
ที่จะน�าไปใช้ในอีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้าหรือนาน
กว่าน้ัน ซึ่งก็ยังคงเหมาะสมกับการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงที่มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะ
ยาว ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่าการแนะน�าให้ปรับ
การลงทนุเปน็แบบความเสีย่งต�า่ทัง้หมด ซ่ึงมกั
สร้างผลตอบแทนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ และ
ส่งผลกระทบให้เงินออมด้อยค่าลง

การวางแผนการเงินในช่วงชีวิตนี้จึงควร 
ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดงบประมาณ 
ใชจ้า่ย เพือ่กนัเงนิไวร้องรบัการเขา้สูช่ว่งเกษียณ 
ระยะกลางเป็นหลัก ซึ่งนักวางแผนการเงิน
สามารถใชห้ลักวางแผนเกษยีณเข้ามาประยกุต์
ได้ (อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การก�าหนดจ�านวนเงิน
เป้าหมายส�าหรับวัยเกษียณ) เมื่อเข้าสู่ช่วง
เกษียณระยะกลาง จึงลดสัดส่วนการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงลง และควรค�านึงถึงสัดส่วนการ
ถือครองสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องส�ารองเผื่อใช้ยามฉุกเฉิน
ในด้านค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้โดยไม่ทันตั้งตัว
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2     แนวคิดนี้เรียกว่า Active Retirement และ Passive Retirement



การวางแผนค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษาพยาบาล
หลังเกษียณอายุ

ค่ารักษาพยาบาลในช่วงวัยเกษียณนั้น 
ถอืเป็นรายจา่ยทีไ่มส่ามารถปฏเิสธได ้เนือ่งจาก 
ร่างกายที่ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ซึ่งรายจ่ายส่วนนี้
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวัยที่เพิ่มข้ึน ทั้งจาก
การเจ็บป่วยตามสภาพร่างกาย และจากอัตรา
เงนิเฟอ้ดา้นคา่รกัษาพยาบาลทีส่งูถงึ 8% ตอ่ป ี
การวางแผนการเงินส�าหรับคนวัยเกษียณจึง 
ไม่อาจละเลยประเด็นนี้ไปได้ 

การซื้อประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง 
ก็นับเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลหลังจากเกษียณ 
อายุได้ อย่างไรก็ตาม การซ้ือประกันสุขภาพ
และโรคร้ายแรง ก็ยังมีข้อจ�ากัดเช่นเดียวกัน 
ไดแ้ก ่อายกุารรบัประกนัทีอ่าจจะสิน้สดุสญัญา
กอ่นผูเ้กษยีณจะเสยีชีวติ รวมถงึเบีย้ประกนัทีม่ี
การปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งจะสูงมากเมื่ออายุ
มากขึ้น หรือแม้ว่าจะเป็นแบบประกันที่มีการ
จ่ายเบี้ยคงที่ก็ตาม ความคุ้มครองที่เคยซื้อไว้
ตั้งแต่ในอดีต ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อค่ารักษา
พยาบาลในขณะนั้นแล้ว 

ดงันัน้ การวางแผนจงึควรเริม่ตน้จากการ
ซื้อประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงตั้งแต่ช่วง 
วัยท�างาน ในขณะที่สุขภาพยังแข็งแรงไม่มี 
โรคประจ�าตัว ด้วยระดับการช�าระเบ้ียท่ีเหมาะสม 
และในขณะเดียวกันก็วางแผนเตรียมเงินเป็น 
กองทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล โดย 
ถอืเปน็อกีหนึง่เป้าหมายส�าหรบัวยัเกษยีณอาย ุ 
เมื่อถึงวันที่เกษียณอายุ จึงมาพจิารณาอีกทีว่า 
กองทุนที่เตรียมไว้เพื่อการรักษาพยาบาลนี้ 
เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลต่อไปหรือไม่ 
ถ้าเพียงพอก็อาจจะตัดสินใจยกเลิกประกัน
สขุภาพและโรครา้ยแรง เพือ่ลดภาระคา่ใชจ่้าย 
เรื่องเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายออกไป แต่ถ้าไม่
เพยีงพอกส็ามารถน�าเงนิจากกองทนุทีเ่ตรยีมไว ้
แบ่งช�าระค่าเบี้ยประกันต่อไป เพื่อยังคงความ
คุ้มครองไว้ แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่ 
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

การกําหนดจํานวนเงินเป้าหมายสําหรับวัยเกษียณ 

บทบาทของนักวางแผนการเงินคือ การช่วยลูกค้าระบุจ�านวนเงินที่ 
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในวัยเกษียณเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตตามที่ประสงค์ 
แนวคดิการก�าหนดจ�านวนเงนิเปา้หมายทีน่ยิมใชโ้ดยทัว่ไปคอื อตัราทดแทน
เงินได้ (Income Replacement Rate) วิธีน้ีใช้ระดับรายได้ในปัจจุบันหรือ
เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นตัวอ้างอิง โดยมักก�าหนดสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 70 ของรายได้ก่อนเกษียณ 

ข้อดีของวิธีน้ีคือ ก�าหนดจ�านวนเงินท่ีผันแปรไปตามระดับรายได้ ซึ่ง
สะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ดี วิธีนี้มักใช้ได้
กับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนซึ่งระดับของรายได้ค่อนข้างคงที่และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละปีก็พอจะก�าหนดเป็นสมมติฐานได้ แต่ 
ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ผู้มีรายได้ชั่วคราว หรือผู้ท่ีมีรายได้ในระดับสูงกว่าปกติ เช่น ผู้ประกอบการ
ประเภทเจ้าของคนเดียว เนื่องจากจะท�าให้ตัวเลขจ�านวนเงินเป้าหมายสูง
เกินไป

อีกวิธีหน่ึงท่ีเป็นทางเลือกในการก�าหนดจ�านวนเงินเป้าหมาย คือ 
การอิงจากระดับการใช้จ่ายที่น่าจะเป็นในวัยเกษียณ ดังเช่นกรณีของ The  
Association of Superannuation Funds of Australia ได้ก�าหนดจ�านวนเงนิ
ท่ีเป็นเกณฑ์รายได้ต่อปีส�าหรับผู้เกษียณแล้วไว้ 2 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน 
จ�านวนประมาณ 22,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี หรือประมาณ 660,000 
บาทต่อปี และระดับเกษียณสบายประมาณ 42,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ต่อปี หรือประมาณ 1.26 ล้านบาทต่อปี ท�าให้เห็นเป้าหมายเงินออมของเรา 
ได้ชัดเจนมากกว่าการก�าหนดเป็นสัดส่วนเงินเทียบกับรายได้ก่อนเกษียณ

ในส่วนของประเทศไทยน้ัน ธนาคารกสิกรไทยได้รเิริม่จดัท�าแบบส�ารวจ
ในชื่อ K-Expert Retirement Living Standard ในปี 2557 โดยเป็นการ
สอบถามกลุ่มผู้มีอายุ 61 ถึง 80 ปี จ�านวน 200 ราย ผลการส�ารวจนี้น�า 
ไปสู่การก�าหนดระดบัคา่ใชจ้า่ยในชว่งเกษยีณ วา่ควรมเีงนิรองรบัไวเ้ดอืนละ 
15,000 บาทเพื่อท่ีจะด�ารงชีวิตได้อย่างไม่ล�าบาก หากน�าตัวเลขนี้มาใช้ 
ประเมินจ�านวนเงินที่ควรมี ณ อายุ 60 ปีจะพบว่าควรมีเป้าหมายในอายุ 
ดังกล่าวจ�านวน 6 ล้านบาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ)
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ค่าใช้จ่ายส�าหรับช่วงวัยหลังเกษียณหลักๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท 
ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายประจ�าวัน เช่น ค่าอาหาร ของกินของใช้ภายในบ้าน 
เสื้อผ้าและการแต่งกาย เป็นต้น (2) ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัย เช่น ค่าน�้าค่าไฟ  
ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและการซ่อมแซม 
เป็นต้น (3) ค่าใช้จ่ายรถยนต์ เช่น ค่าน�้ามัน ทางด่วน ประกันรถยนต์ และ
ค่าบ�ารุงรักษารถยนต์ เนื่องจากผู้สูงอายุก็ยังต้องใช้รถหรือมีรถยนต์ต้อง
ดแูลรกัษา (4) คา่ใชจ้า่ยเพือ่สขุภาพ ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยเพือ่การออกก�าลงักาย 
อาหารเสริม และการตรวจสุขภาพ แต่ไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลกรณี 
โรคร้ายแรง ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเตรียมค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น และ (5) ค่าใช้จ่ายเพื่อนันทนาการ ได้แก่ การเดินทาง 
ท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งการทานอาหารนอกบ้าน

จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโรคร้ายแรงและ 
โรคประจ�าตัวที่ควรมีการวางแผนการเงินไว้เป็นการเฉพาะส�าหรับแต่ละ
บุคคลแล้ว สัดส่วนที่สูงที่สุดส�าหรับวัยเกษียณคือ ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค
ประจ�าวัน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 

ค่าใช้จ่ายในด้านนันทนาการ เช่น การทานอาหารนอกบ้าน และการ
ทอ่งเทีย่วมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ เพราะหากพจิารณาพฤตกิรรมการใชช้วีติของคน
ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในยุค Digitalization 
การขยายตัวของชุมชนเมืองยุค Urbanization ที่ท�าให้วิถีชีวิตของคนใน
เมืองต่างๆ ทั่วโลกมีความต้องการใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลาง
ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Gen X และ Gen Y รวมถึงกลุ่ม Baby 
Boomer ช่วงปลาย ซึ่งมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ จะมีอัตราการใช้จ่ายเพื่อ
ซื้อหาความสุขตอบสนองความสะดวกสบายในวิถีชีวิตประจ�าวันมากขึ้น 
ดังนั้น การตั้งเป้าหมายเร่ืองค่าใช้จ่ายส�าหรับวางแผนการเงินหลังเกษียณ
ส�าหรับกลุ่ม Gen X และ Gen Y จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องน�าข้อกังวลและ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ร่วมพิจารณาด้วย 
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วัยเกษียณ
(อายุ 60-80 ปี)

ตารางที่ 2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของ
คนวัยเกษียณเทียบกับก่อนเกษียณ

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย
หมายเหต:ุ *ประเภทคา่ใชจ้า่ยแสดงโดยเทยีบระดบัปจัจุบนั
ไม่ได้ปรับมูลค่าเงินเฟ้อ 
       **ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
อันเนื่องจากโรคร้ายแรง

ประเภทค่าใช้จ่าย*
   

 ประจ�าวัน 44% 

 อยู่อาศัย 24% 

 นันทนาการ 11% 

 สุขภาพ** 4% 

 การเดินทาง 17% 

 รวมค่าใช้จ่ายต่อปี 100% 
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พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

ประกันรถ P2P

พูดถึงหลักการพื้นฐานของการประกันภัย ผู้อ่าน 
ทุกท่านจะทราบว่านั่นคือการเฉลี่ยความเสี่ยงหรือการ
เฉลี่ยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การคุ้มครองความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์นั้นมีความ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโอกาสในการเกิดและความ 
เสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ขับดีมีคืนเงิน

อยา่งไรกต็าม เมือ่วเิคราะหส์ถติกิาร
เคลมสินไหมทดแทนจะพบว่า สินไหม
ดังกล่าวเกิดจากคนส่วนน้อยเท่านั้น แต่
กลับมีอัตราความเสียหายค่อนข้างสูง  
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองหรือ
เบี้ยประกันโดยรวมที่ผู้เอาประกันต้อง
จ่ายสูงขึ้น อย่างกรณีของประกันภัย
รถยนตพ์บวา่ จากผูเ้อาประกนัภยัจ�านวน  
100 ราย จะมผีูเ้อาประกนัประมาณ 10 ราย 
ซึ่งเป็นผู้ขับรถโดยประมาท (มีการเคลม
สินไหมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังติดต่อกัน) 
และความเสียหายเฉลี่ยที่เกิดขึ้นคิดเป็น 
3 เท่าของเบี้ยประกันภัย ส่งผลให้ผู้เอา 
ประกันที่ขับรถดีต้องแบกรับค่าเบี้ย
ประกันรถยนต์แพงกว่าที่ควรจะเป็นถึง 
30% 

ดังน้ัน หากเราสามารถแยกกลุ่ม
คนที่มีแนวโน้มเสี่ยงหรือมีพฤติกรรม 
ไม่ดีออกจากผู้เอาประกันท้ังหมดได้ 
ก็จะสามารถลดโอกาสในการเคลมค่า
เสียหายลง ซึ่งจะช่วยให้เบี้ยประกัน
เพื่อความคุ้มครองกลุ่มผู้เอาประกันท่ีมี
พฤติกรรมดีลดลงตามไปด้วย

ทว่าการจะแยกกลุ่มเสี่ยงอย่าง 
คนขับรถประมาทออกมาและสร้างกลุ่ม 
ผู้ขับรถดีขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่าง
รวดเรว็ รวมถงึขอ้มลูทีม่ากขึน้และเครือ่ง
มือสื่อสารที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นใน
ชีวิตประจ�าวันในยุคปัจจุบัน ท�าให้เรา
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความชอบ
เหมือนกัน พฤติกรรมคล้ายกัน มารวม
อยู่ด้วยกัน ผ่าน Social network ท�าให้
การสร้างกลุ่มคนขับรถดีไม่ยากอีกต่อไป

Carpool
ประกันรถยนต์แนวใหม่

Carpool มองเห็นโอกาสข้างต้น 
จึงได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์
รปูแบบใหม ่ทีผู่เ้อาประกนัสามารถเลอืก
กลุ่มคนมาร่วมแชร์ความเส่ียงจากการ
ขับรถได้ โดยกลุ่มผู้ขับรถดีจะได้เงินคืน
สูงสุดถึง 30% ของเบี้ยประกัน และยัง
ได้รับส่วนลดประวัติดีอีก 20-50% ของ
เบี้ยประกัน รวมถึงความคุ้มครองเพิ่ม
เติมเป็นพิเศษ

มาถึงตรงนี้ผู้อ่านคงเริ่มสนใจกัน
แล้วว่า Carpool ท�างานอย่างไรถึง
สามารถสร้างกลุ่มคนขับรถดีและมีคืน
เงินได้
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ในกรณีที่ ไม่มีการเคลมเกิดขึ้น
ภายในรอบปีกรมธรรม์เลย คุณจะได้
รวมเงินคืนเท่ากับ Carpool bonus หรือ 
3,000 บาท 

แตห่ากสมาชกิในกลุม่เกดิอบุตัเิหตุ
และมกีารเคลมเกดิขึน้ คา่เคลมจะหกัจาก 
Carpool bonus ของสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม ณ เวลาท่ีเกิดเคลม ตามสัดส่วน 
เช่น หากสมาชิกมีเคลมจ�านวน 4,000 
บาท Carpool bonus ของกลุ่มจะเหลือ 
12,000 บาท (16,000 – 4,000) ค่าเคลม
จะถกูหกัจากสมาชกิแต่ละคน ซึง่คิดจาก
สัดส่วนของเบี้ยประกันสุทธิท่ีจ่ายเทียบ
กับทั้งกลุ่ม

หลังจากน้ันหากภายในปีกรมธรรม์
ไม่มีการเคลมเพิ่มเติม คุณจะได้รับเงิน
คืนจ�านวน 2,250 บาท แต่หากมีการ
เคลมในจ�านวนท่ีเกินกว่า 12,000 บาท 
หรือสูงกว่า Carpool bonus ของกลุ่ม 
ทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส่วนต่างนั้นให้ โดยที่คุณไม่จ�าเป็นต้อง
ช�าระเงินเพิ่มเติมใดๆ

ทั้งนี้เมื่อครบหนึ่งปี หากสมาชิก 
ในกลุม่มพีฤตกิารขบัรถทีไ่มด่มีกีารเคลม 
เป็นประจ�า คุณสามารถเปลี่ยนกลุ่มที่
ตนเองอยู่ได้ 

How it works!
เมื่อคุณซื้อกรมธรรม์จาก Carpool 

ทางบริษัทจะกันเงินส่วนหนึ่งที่เรียกว่า 
Carpool Bonus เอาไว้ 30% ของเบี้ย
ประกันภัยสุทธิที่ช�าระ เช่น หากคุณจ่าย
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 10,000 บาท บริษัท
จะกันเงิน Carpool bonus ไว้จ�านวน 
3,000 บาท

หลงัจากทีส่มคัรท�าประกนัแลว้ คณุ
จะสามารถเลือกเข้ากลุ่มหรือตั้งกลุ่ม
ส่วนบุคคลของตนเองผ่านช่องทาง Web 
application โดยที่คุณสามารถชักชวน
เพื่อนผ่านทาง Facebook, LINE หรือ
ช่องทางอื่นได้ นอกจากนี้แล้วเพื่อให้ 
คุณสามารถคัดเลือกเพื่อนที่ขับรถดีเข้า
มาอยูใ่นกลุม่ คณุสามารถตัง้เงือ่นไขของ
กลุ่มได้ เช่น เพศ อายุ รุ่นรถ คุณสมบัติ 
เป็นต้น ทั้งนี้ สมาชิกแต่ละรายไม่จ�าเป็น
ต้องเข้าร่วมในเวลาเดียวกัน เพียงแต่
จ�าเป็นต้องมีจ�านวนสมาชิก 5 คนหรือ
มากกว่า เพื่อที่จะมีสิทธ์ิได้รับ Carpool 
bonus เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์

หลังจากที่คุณสร้างหรือเข้ากลุ่ม
เรียบร้อยแล้ว Carpool bonus ของคุณ
จะถูกน�าไปรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ ใน
กลุ่ม

เปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันรูปแบบอื่น 

จากรูปแบบประกันขับดีมีเงินคืน
ของ Carpool มีความน่าสนใจอย่างมาก
เมื่อเทียบกับการท�าประกันรถยนต์แบบ
ปกติ เพราะนอกจากจะช่วยคัดกรอง 
คนขับรถให้กับบริษัทประกันภัยซึ่งเป็น 
การประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ 
ผูท้ีข่บัรถไมด่ ีและน�าเงนิบางสว่นกลบัคนื 
ให้ผู้เอาประกันที่ขับรถดีแล้ว การสร้าง 
กลุ่มคนขับรถดียังช่วยลดการสูญเสีย
ชวีติและทรพัยสิ์นบนท้องถนน และสรา้ง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันควร
พิจารณาแบบประกันที่เหมาะสมกับตน
ด้วย เพราะปัจจุบันมีประกันแบบใหม่
มากขึน้ เชน่ ประกนัแบบจา่ยเมือ่ใช ้(Pay 
per use: PPU) คือจะใช้เมื่อไรก็สามารถ
เปิดใช้ความคุ้มครองได้ หรือจ่ายตาม
ระยะทาง (Pay per mile: PPM) ซึ่งจะ
เหมาะกับผู้ท่ีใช้รถน้อย ช่วยให้ไม่ต้อง
จ่ายค่าประกันมากเกินที่ใช้ เป็นต้น

แนวโน้มในอนาคต
การเกิดขึ้นของ Social network 

การเข้าถึงเครื่องมือส่ือสาร การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่ และวิถีการ
บรโิภคแบบแบง่ปนั (Sharing economy) 
ท�าให้การใช้ชีวิตของคนเราเปล่ียนแปลง
ไป ความเส่ียงบางอย่างท่ีเคยมี อาจจะ
ลดลงไป แต่มีความเสี่ยงใหม่ๆ เกิดขึ้น 
บริษั ทประกัน เองก็ทราบถึ งความ 
ต้องการท่ีเปล่ียนไปน้ี และพยายาม 
เข้าถึงข้อมูลทั้งผ่านทาง Smart device 
รวมถงึ Social network ของลกูคา้ เพือ่ให้
สามารถคาดการณ์ความต้องการความ
คุ้มครองของบุคคล ช่วยให้สามารถน�า
เสนอทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุดและเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น 

ข้อมูล: https://www.th.carpool.co.th

คนขับ 1 (คุณ) = 3,000 บาท
คนขับ 2 = 3,500 บาท
คนขับ 3 = 3,500 บาท
คนขับ 4 = 3,000 บาท
คนขับ 5 = 3,000 บาท
Carpool bonus = 16,000 บาท
(ของกลุ่ม)

คนขับ 1 (คุณ)
 3,000 – 750 = 2,250 บาท
คนขับ 2
 3,500 – 875 = 2,625 บาท
คนขับ 3
 3,500 – 875 = 2,625 บาท
คนขับ 4
 3,000 – 750 = 2,250 บาท
คนขับ 5
 3,000 – 750 = 2,250 บาท
Carpool bonus (ของกลุ่ม)
 16,000 – 4,000 = 12,000 บาท

ตัวอย่าง
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THE INTERVIEW
ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®
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วิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

การวางแผน
หลังเกษียณ
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 เครื่องมือทางการเงินของประเทศไทย
เทียบกับประเทศอื่น รวมถึงเครื่องมือใน
อดุมคตทิีอ่ยากใหม้ ีเกีย่วกบัการวางแผนเตรยีม
เกษียณ และจัดการการเงินหลังเกษียณ

เครื่องมือทางการเงินในประเทศไทยน้ัน ยังสามารถ
พฒันาไดอ้กีมาก เชน่ กองทนุส�ารองเลีย้งชพี อยากสนบัสนนุ 
ให้เป็นการออมภาคบังคับแทนภาคสมัครใจเหมือนใน
ปจัจบุนั รวมถงึรปูแบบในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วย 
เนื่องจากปัจจุบัน แม้กองทุนหรือนายจ้างจะเปิดโอกาสให้ 
สมาชกิเลอืกนโยบายการลงทนุของกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
ได ้(Employee Choice) แตส่มาชกิสว่นใหญม่กัไมส่ามารถ
ตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ อีกท้ังเมื่อ 
เปดิโอกาสใหส้บัเปลีย่นนโยบายได ้บางคนกม็กัสบัเปลีย่น 
นโยบายผิดเวลา เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ลงทุนท่ี 
มากพอ เมื่อหุ้นข้ึนก็ปรับเป็นแบบเส่ียงสูง เมื่อหุ้นลงก็ 
เปล่ียนเป็นแบบเส่ียงต�่า ท�าให้ได้ต้นทุนท่ีสูง อีกท้ังแม้จะ
เปิดใหเ้ลอืกแล้ว แต่สมาชิกส่วนใหญก่็ยงัเลอืกแบบลงทนุ 
ตราสารหน้ี และกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนหุ้นน้ัน ส่วนใหญ่ 
กย็งัคงมนีโยบายการลงทนุในหุน้ไมเ่กนิ 15% ของเงนิลงทนุ 
เท่านั้น

ปจัจบุนัประเทศไทยเริม่มกีารใชร้ปูแบบ Target Date 
Fund เหมือนในหลายๆ ประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีจะปรับ
เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับช่วงอายุของ
สมาชิก ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา คนเริ่มต้นท�างาน
จะก�าหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสูงถึง 90% และจะปรับ
ลดลงจนถึง 25% เมื่อถึงวัยใกล้เกษียณ โดย Target Date 
Fund ในสหรัฐอเมริกามีการเติบโตสูง จากข้อมูลล่าสุด
มีมูลค่าสูงถึง 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ
มีสมาชิก 20 ล้านคนจากคนท�างาน 100 ล้านคน ส่วน
ประเทศอินเดียในช่วงระยะเวลา 1 ปีหลังจัดต้ังกองทุน มี
มูลค่ากองทุนเติบโตเป็น 500,000 ล้านบาท (THB) 

ท้ังน้ี บลจ. ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เป็นบริษัทจัดการ
ลงทนุแหง่แรกและแหง่เดยีวทีน่�า Target Date Fund มาให้
บริการใประเทศไทย โดยได้เรียนรู้ Know-how จากบริษัท 
Principal Financial Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และได้จัด
ท�าแผนลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) ที่เหมาะสม
กบัคนไทย ซึง่หากสมาชกิกองทุนส�ารองเล้ียงชพีเลือกแผน
นี้ ตั้งแต่วันแรกที่ท�างานถึงเกษียณ จะคาดหวังอัตราผล
ตอบแทนเฉลีย่ 7% ตอ่ป ีรวมถงึฮอ่งกงกใ็ชร้ปูแบบ Target 
Date เป็นรูปแบบต้ังต้นให้กับสมาชิกทุกคนท่ีเข้ากองทุน 
ซึง่หากสมาชกิไมเ่ลอืกหรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบการลงทนุ  
ก็จะใช้รูปแบบ Target Date ไปตลอดอายุสมาชิกกองทุน 
ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว

 ภาพรวมของคนเกษียณอายุ/วางแผน
เตรยีมเกษยีณในประเทศไทย เทยีบกบัประเทศ 
อื่นๆ เป็นอย่างไร

ประเทศไทยมีคนวัยท�างานประมาณ 38 ล้านคน ซึ่ง
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีนายจ้างเพียง 18 ล้านคน ที่เหลือคือกลุ่ม
ที่ไม่มีนายจ้างอีกประมาณ 20 ล้านคน ส่วนใหญ่ยังไม่มี
สวสัดกิารชราภาพทัง้จากกองทนุประกนัสงัคม หรอืกองทนุ
การออมแหง่ชาต ิ(กอช.) แมว้า่กองทนุเหลา่นีจ้ะเปดิโอกาส
ใหแ้รงงานนอกระบบ สมคัรเปน็สมาชกิกต็าม อกีทัง้ในสว่น
ของพนักงานเอกชนจ�านวน 12 ล้านคน มีเพียง 3 ล้านคน 
เท่านั้น ที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ แต่ก็ใช่ว่า
คนกลุ่มนี้จะมีเงินเพียงพอส�าหรับวัยเกษียณ เพราะหาก 
พจิารณาจากมลูคา่กองทนุ ณ ปจัจบุนัแลว้ พบวา่คนกลุม่นี้
มเีงนิออมเฉลีย่เพยีงประมาณคนละ 300,000 บาทเทา่นัน้ 
ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนที่ยังไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายหลัง
เกษยีณ อกีทัง้จากขอ้มลูทีม่พีบวา่จากพนกังานของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์มพีนกังานเพยีง 2% เทา่นัน้ 
ทีป่จัจบุนัมเีงินจากกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่า 50% ของเงินเดือนตนเอง (Replacement Ratio)

อีกทั้งสวัสดิการด้านชราภาพของประเทศไทยนั้น 
ยังถือว่ามีความครอบคลุมกลุ่มคนที่น้อยกว่าหลายๆ 
ประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเหตุผลหนึ่งอาจเป็น

การวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอายุนั้น 
ถือเป็นเป้าหมายที่คนแทบทุกคนต้องให้ความ
สําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนผ่านเครื่องมือ
ภาคสมัครใจหรือสวัสดิการต่างๆ ก็ตาม ทว่า
ภาพรวมของการเกษียณอายุของประเทศไทย
เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ณ ปัจจุบันเป็น
อย่างไรนั้น จะมีสักกี่คนที่จะทราบ วารสาร 
TFPA Bulletin ฉบับนี้ จึงได้รับเกียรติจากคุณ 
วิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี- 
พรินซิเพิล จํากัด ในการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้

ด้วยวัตถุประสงค์และ
ช่วงเวลาทีต่า่งกนั ท�าให้
ยังขาดความเช่ือมโยง
และความครอบคลุมที่
เพียงพอ

เพราะว่าสวัสดิการหรือกองทุน
ต่างๆ ของประเทศไทยถูกจัดตั้ง
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 ทัศนคติหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผนเกษียณของคนวัยเริ่มต้นทํางาน วัยใกล้
เกษียณ วัยหลังเกษียณ มีความต่างกันอย่างไร

คนรุ่นใหม่ๆ ที่อายุยังน้อย มักไม่สนใจที่จะเก็บเงินเพื่อ 
การเกษียณอย่างเป็นระบบ แต่มักจะมุ่งเน้นไปเรื่องการอยาก
รวยหรือเพิ่มความมั่งคั่งในระยะเวลาสั้นๆ ท�าให้มีโอกาสตกเป็น
เหยือ่การลงทนุทีม่คีวามเสีย่งสงูจนเกนิไป หรอืการถกูหลอกลวง
ได้ เช่น การลงทุนในเงินตราต่างประเทศ (FOREX)

วัยใกล้วัยเกษียณ จะเริ่มตระหนักถึงเรื่องวางแผนเกษียณ 
แต่ส่วนใหญ่ก็จะยากที่จะวางแผนให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว 
เพราะข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา อีกทั้งคนวัยนี้ควรมีการวางแผน
ป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพให้เพียงพอด้วย หรือบางคนอาจ
วางแผนว่าเม่ือเกษียณแล้วจะเลือกจ่ายประกันสังคมต่อ ตาม
มาตรา 39 (ผู้ประกันตนโดยสมัคร) เพื่อให้มีสวัสดิการด้าน
สุขภาพที่ครอบคลุม

วัยหลังเกษียณเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ที่มากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ในช่วงบั้นปลายชีวิต อีกทั้งคนวัยนี้มักมีความเส่ียงท่ีจะเป็น 
เป้าหมายท่ีจะถูกหลอกลวงหรือชักชวนให้ลงทุนในทางเลือกที่ 
ไมเ่หมาะสมไดง้า่ย จงึตอ้งระมดัระวงัทีจ่ะน�าเงนิเกบ็กอ้นสุดท้าย
ของชีวิตไปลงทุนในทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป

 การจัดพอร์ตลงทุนเพ่ือเป้าหมาย
การเกษียณควรคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้าง

การจัดพอร์ตจะต้องค�านึงถึงผลตอบแทนที่
เพียงพอ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงอายุ และควรลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัย 
มีการจัดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศบ้าง 
เน่ืองจากหุ้นไทยมีความผันผวนสูง หากสามารถ
ลงทุนในต่างประเทศได้ จะเป็นการกระจายและ
ลดความเส่ียงลงได้ ซึ่งหากมีการลงทุนในต่าง
ประเทศ แนะน�าใหล้งทนุในตา่งประเทศไม่เกนิ 50% 
และควรท�า Tactical Asset Allocation รวมถึง 
Rebalancing เนือ่งจากขอ้มลูในอดตีทีผ่า่นมาแสดง
ให้เห็นว่า เมื่อด�าเนินการอย่างเหมาะสมจะท�าให้
มีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว
ตนเองก็ลงทุนแบบออมก่อนใช้มาตั้งแต่เริ่มท�างาน
ใหม่ๆ โดยให้เวลากับการจัดการพอร์ตของตัวเอง 
ปีละไม่กี่ชั่วโมง ใช้หลักการ Dollar Cost Average 
ซึ่งหากท�าอย่างมีวินัยและต่อเนื่อง จะช่วยตัดการ
ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงทุนได้ อีกทั้งหากใคร
ได้มีโอกาสเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแล้ว 
แนะน�าให้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่เพียงพอที่จะ
สร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มคนที่
อายุยังน้อย

 มีประเด็นใดเกี่ยวกับการจัดการเงินหลัง
เกษียณ ที่คนวัยทํางานหรือคนที่เตรียมวางแผนมัก
คาดไม่ถึง

จากประสบการณ์โดยตรงคือ ค่ารักษาพยาบาล อย่าง 
คุณแม่ของตนเองที่เคยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เน่ืองจากมีบุตร
ท�างานในหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อตนได้เปลี่ยนมาท�างานภาค
เอกชน สวสัดกิารเดมิกจ็ะหมดไป และดว้ยคณุแมท่ีอ่ายมุากแลว้
กไ็มส่ามารถซือ้ประกนัสขุภาพได ้ท�าใหต้อ้งมคีา่ใชจ้า่ยการรกัษา
พยาบาลเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้คนทีเ่คยท�างานกบับรษิทัท่ีมปีระกนั
กลุ่มให้ เมื่อเกษียณอายุแล้วถ้าไม่มีประกันสุขภาพส่วนตัว ก็จะ
มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย

 อุปสรรคสําคัญใดบ้างที่มีผลต่อ
เป้าหมายการเกษียณ

ท่ีพบบ่อยคือการต้องการรวยเร็ว ท�าให้ลงทุน
เน้นผลตอบแทนท่ีสูง ซึง่มกัมคีวามเส่ียงสูงและท�าให้
มีโอกาสถูกหลอกลวงได้ง่าย รวมถึงการใช้จ่ายมาก
จนเกินตัวเช่นการซื้อของใช้ต่างๆ ด้วยการผ่อน 0% 
ผ่านบัตรเครดิต ส�าหรับคนท่ีท�างานอิสระ ก็อาจยัง
ไม่มีสวัสดิการเก็บออมเพื่อวัยเกษียณ ท�าให้การ
วางแผนยากยิ่งขึ้น
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการออมเพื่อ 
วัยเกษียณต่างๆ ของประเทศไทย

1) กองทุนประกันสังคม
กองทุนประกันสังคมของประเทศไทยในส่วนของเงิน

ชราภาพนั้น มีอัตราเงินสะสมฝั่งลูกจ้างและอัตราเงินสมทบฝั่ง
นายจ้าง ฝั่งละ 3% ของรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ อีกทั้งการก�าหนดอายุเกษียณที่ 
55 ปี ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วกว่าประเทศอ่ืนๆ อย่างประเทศกลุ่ม 
ยโุรปและอเมรกิาลว้นก�าหนดอายเุกษยีณไวเ้กนิกวา่ 60 ปทีัง้สิน้ 
ซึ่งการที่กองทุนประกันสังคมก�าหนดอายุเกษียณไว้ค่อนข้างเร็ว 
ก็เพราะในช่วงที่เริ่มจัดตั้งกองทุนนั้น ผู้เกี่ยวข้องสมัยนั้นก็ 
คาดไม่ถึงว่าคนไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างเช่นปัจจุบัน 
จึงอยากให้มีการปรับเพิ่มเงินสมทบและยืดเวลาเกษียณอายุ
ออกไป ซึง่เขา้ใจวา่อาจจะตอ้งใชเ้วลาเนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัหลาย
ด้าน อกีทัง้เทา่ทีท่ราบหนว่ยงานภายในทีด่แูลเรือ่งการลงทนุอาจ
ยงัมขีอ้จ�ากดัอยูบ่า้งในบางเรือ่ง ส�าหรบัเงนิบ�านาญชราภาพจาก
กองทนุประกนัสงัคมนัน้ ถอืเปน็สิง่ดแีละสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
การเงินของประชากรส่วนใหญ่ของไทย แต่ก็ต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของอัตราเงินสะสมและสมทบให้สอดคล้องกับ
อายุขัยที่สูงขึ้นด้วย

2) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)
อยากให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 9 ล้านคนเพื่อให้ครอบคลุม

พนักงานภาคเอกชนทั้งหมด และอยากให้มีนโยบายการลงทุน
ที่หลากหลายขึ้น เช่น Target Date Fund เพื่อลดปัญหาและ
ความเสี่ยงที่ท�าให้สมาชิกมีเงินไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย
การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ

3) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
อยากให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น มีจ�านวนกองทุนเพิ่มขึ้น 

และอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันสื่อสารกับผู้ลงทุนให้เข้าใจว่า 
RMF และ LTF ควรใช้เป็นเคร่ืองมือเก็บออมเพื่อการเกษียณ 
สว่นสทิธปิระโยชนท์างภาษเีปน็เพยีงผลพลอยได ้โดยอาจจะจดั
ให้สัดส่วนของหุ้นอยู่ใน LTF ที่เหลือเป็น RMF

โดย RMF นั้น มีโอกาสสร้างผลการด�าเนินงานได้สูงกว่า
กองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากเงินในกองทุนสามารถคงการลงทุน
ระยะยาวได้ โดยไม่ต้องส�ารองเงินสดเพื่อสภาพคล่องมากนัก 
ท�าให้การบริหารกองทุนท�าได้มีประสิทธิภาพมากกว่า รวมถึง
อยากสนับสนุนแนวคิดเร่ืองการจัดกอง RMF เป็น 1 กองทุน 
แล้วกระจายไปกองทุนอ่ืนๆ เหมือนในรูปแบบของ Umbrella 
Funds

4) กองทุนการออมแห่งชาติ 
อยากให้มีจ�านวนสมาชิกมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมคน 

วัยท�างานที่ยังไม่มีสวัสดิการชราภาพ ซึ่งปัจจุบันกองทุนน้ีมี 
สมาชิกเพียงหลักแสนเท่านั้น

 อยากฝากหรืออยากเห็นบทบาท 
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษา 
การเงนิ AFPT เกีย่วกบัการเกษยีณอายขุอง
คนไทยในเรื่องใดบ้าง

อยากให้ช่วยผลักดันให้เกิดการออมเงินเพื่อ 
การเกษียณ และแนะน�าลูกค้าให้มีการลงทุนเป็น
พอรต์ ซึง่จะเปน็ประโยชน์ต่อลูกค้ามากกวา่การเสนอ
เป็นรายกองทุน 
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ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®

ผู้ก่อตั้ง A-Academy และ Avenger Planner

จริงหรือ...
ที่รายจ่ายคงที่

ไม่สามารถ
ปรับลดได้
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ผมขอเริ่มต้นบทความนี้  ด้วยวรรคทองอมตะของ 
Henry Ford ผู้ก่อตั้ง Ford Motor ที่กล่าวว่า “Whether you 
think you can or whether you think you can’t, you’re 
right” หรือแปลไทยว่า “ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำาได้ หรือ 
ทำาไม่ได้ คุณก็ถูกทั้งนั้น”

นั่นเพราะ “ความเชื่อ ก�าหนดการกระท�า” หากเราเชื่ออย่างใด 
อย่างหนึ่งเสียแล้ว การตัดสินใจที่จะ “ท�า” หรือ “ไม่ท�า” อย่างใด 
อย่างหนึ่ง ก็จะถูกก�าหนดไปตามความเชื่อของเรา เช่น สมัยท่ีมนุษย์
เชื่อว่าโลกน้ีแบน ก็แทบไม่มีใครกล้าแล่นเรือออกไปกลางมหาสมุทร
อันไกลโพ้นเพื่อส�ารวจดินแดนใหม่ๆ เพราะกลัวว่าเรือจะแล่นไป 
จนตกขอบโลกในที่สุด คร้ันเม่ือความเช่ือนี้เปล่ียนไป การแล่นเรือ 
ออกส�ารวจดินแดนใหม่ๆ ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไป

ส�าหรบัการวางแผนการเงนิสว่นบคุคลนัน้ ความเชือ่ท่ีวา่ “รายจา่ย
คงที่ ไม่สามารถปรับลดได้” ก็เป็นความเชื่อหนึ่งที่ฟังดูรื่นหู มีเหตุผล 
แต่หากเชื่อแบบนั้นเสียสนิทใจแล้ว ก็อาจท�าให้นักวางแผนการเงิน
พลาดโอกาสในการช่วยให้ผู้รับค�าปรึกษา สามารถลดรายจ่ายและ 
เพิ่มกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อน�าเงินที่ประหยัดได้ ไปแก้ปัญหาหรือ 
ไปใช้เพือ่การบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ทีส่�าคญัเร่งด่วนไปอยา่งนา่เสียดาย

ในบทความนี้เราจะมาพิจารณา “ความเป็นไปได้” กันครับว่า 
รายจ่ายคงที่ใดบ้างที่สามารถปรับลดลงได้ แต่ก่อนอื่นผมอยากให้
ทุกท่านได้ทราบเหตุผลและความจ�าเป็นของการปรับลดรายจ่ายคงท่ี
กันก่อนครับ

ทําไมต้องลดรายจ่ายคงที่?
จากประสบการณใ์นการให้ค�าปรกึษาแกบ่คุคล

ทั่วไปของผม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับค�าปรึกษานั้นไม่ได้
เป็นผู้ท่ีมีความมั่งค่ังสูงนัก ผมพบว่าผู้รับค�าปรึกษา
จ�านวนมากประสบปัญหาคล้ายๆ กัน นั่นคือ ไม่มี
กระแสเงินสดเหลือเพียงพอเพื่อด�าเนินการตาม 
เป้าหมายต่างๆ และท่ีรุนแรงกว่าคือ ไม่พอส�าหรับ 
ใช้ช�าระคืนหนี้สิน และพวกเขาส่วนใหญ่ก็ได้  
พยายามประหยดั โดยลดรายจา่ยผันแปร จนแทบจะ
ไม่สามารถลดได้อีกแล้ว บางคนถึงขั้นปิดแอร์นอน
เพื่อประหยัดแม้จะเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อ 
การแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ ครั้นเมื่อแนะน�าให้หา 
รายได้เพิ่ม ก็มีน้อยรายที่สามารถท�าได้ 

นั่นท�าให้ผมเริ่มต้องคิดหาวิธีที่แตกต่างไปจาก
เดิม แล้วก็ได้พบว่ารายจ่ายคงท่ีบางรายการ ถ้า
พยายามจะลดจรงิๆ กพ็อท�าได้ บางรายการท�าไดง้า่ย 
บางรายการท�าได้ยาก บางรายการท�าแล้วกระทบ 
วิถีชีวิตและจิตใจของผู้รับค�าปรึกษาอย่างมาก แต่
หากมนัเปน็หนทางทีช่ว่ยใหเ้ขาออกจากปญัหา และ
มชีวีติท่ีดีข้ึนได้ในระยะยาว กถ็อืเปน็ความรบัผดิชอบ
ของเราที่ต้องแนะน�า
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ลดได้แล้วดีอย่างไร?
จากตัวอย่างรายจ่ายคงที่ 3 กลุ่ม

ข้างต้น จะเห็นว่าหากปรับลดรายจ่าย
เหล่านี้ลงได้ จะสามารถช่วยประหยัด
และเพิ่มกระแสเงินสดได้ค่อนข้างมาก
ซึ่งอาจมากกว่าการพยายามปรับลด
รายจ่ายผันแปรเพียงอย่างเดียว และที่
ส�าคัญเงินที่ประหยัดได้นั้น จะมีลักษณะ
ค่อนข้างคงที่ตามวิธีการที่ใช้ในการปรับ
ไปด้วย น่ันคือจะไม่ใช่เป็นการประหยัด
เพียงไม่กี่เดือน เช่น หาก Re-Finance 
ลดค่างวดลงได้ หรือย้ายมาเช่าบ้านใกล้
ที่ท�างานมากขึ้น ก็จะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้อย่างต่อเน่ืองไปทุกๆ เดือน 
ไม่เหมือนกับการพยายามประหยัดด้วย
การลดค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ลดค่า 
ใช้จ่ายการทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งอาจ
ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะสามารถลดได้
ต่อเนื่องทุกเดือน

อย่างไรก็ตาม ต้องอย่าลืมว่าการ
ตัดสินใจทุกอย่างย่อมมีท้ังด้านดี ด้าน
รา้ย โดยเฉพาะกรณทีีจ่ะแนะน�าใหล้กูคา้
ตัดสินใจอะไรที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต
หรือจิตใจมากๆ นั้น นักวางแผนการ
เงินก็ควรท่ีจะต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วน 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้
ทุกท่านได้พิจารณาความเชื่อเกี่ยวกับ 
“รายจา่ยคงท่ี” วา่มนัอาจจะสามารถปรบั
เปลี่ยนได้ แทนที่จะด่วนสรุปง่ายๆ เพียง
เพราะมนัถกูเรยีกวา่คา่ใชจ้า่ย “คงที”่ 

ค่างวดและเงินผ่อนชําระคืน
หนี้สินต่างๆ

รายจ่ายคงที่กลุ่มนี้ มักมีสัดส่วน
ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับรายจ่าย
ทั้งหมดของผู้รับค�าปรึกษา โดยเฉพาะ
ท่านที่เป็นชนชั้นกลาง อาจมีทั้งที่เป็น
ค่างวดบ้าน ค่างวดรถ ค่างวดสินเชื่อ
ส่วนบุคคล และเงินผ่อนช�าระคืนหนี้สิน 
อื่นๆ รวมกัน การหาทางเลือกในการ 
Re-Finance หนีส้นิเหลา่นีอ้ยา่งมเีหตผุล
และระมัดระวัง เช่น การเปลี่ยนไปกู้กับ
สถาบันการเงินใหม่ที่คิดอัตราดอกเบี้ย
ที่ต�่ากว่า การขยายระยะเวลาการช�าระ
หนี้ให้ยาวขึ้นเพื่อให้ค่างวดขั้นต�่าลดลง 
หรอืการกูเ้งินเพิม่หากหลกัทรพัยท์ีใ่ชเ้ปน็ 
หลักประกันเดิมมีราคาประเมินที่สูงข้ึน 
เพื่อน�าเงินที่ได้เพิ่มไปปิดหนี้ก้อนอื่นที่
อตัราดอกเบ้ียและคา่งวดสงูกวา่ สง่ผลให้
ลดกระแสเงินสดจ่ายโดยรวมได้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
การเดินทาง และวิถีชีวิต

การปรับลดค่าใช้จ่ายกลุ่มน้ีมัก
เก่ียวข้องกับการปรับรูปแบบการใช้ชีวิต 
ซึ่งมักท�าได้ยากและมีผลท�าให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้รับค�าปรึกษาลดลงได้ในระยะ
สั้น ถือเป็น “ยาแรง” ที่ต้องเลือกแนะน�า
เมื่อมีความจ�าเป็นสมควรจริงๆ เช่น การ
ยา้ยทีอ่ยูอ่าศยัจากบา้นหลงัใหญม่าหลงั
เล็ก การเปลี่ยนจากบ้านซื้อเป็นบ้านเช่า 
การเปลี่ยนจากบ้านที่เช่าคนเดียวเป็น
แชร์ค่าเช่า การเลือกที่จะอยู่อาศัยใน
บ้านเดิมกับพ่อแม่เพื่อประหยัดค่าเช่า/ 
ค่างวด การเปล่ียนจากรถใหญ่เป็น 
รถเลก็ จากรถมอืหนึง่เปน็รถมอืสอง จาก
ใช้รถส่วนตัวมาเป็นการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ ซึ่งรายจ่ายหลายรายการมัก
ผูกโยงเข้าด้วยกัน เช่น การเลือกอาศัย
ในบ้านขนาดใหญ่ซึ่งมักอยู่รอบนอกตัว
เมือง มักมาคู่กับค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่ 
สูงขึ้นและค่าทางด่วนที่ต้องจ่ายเป็น
ประจ�า หากตัดสินใจย้ายมาเช่าคอนโด
อยู่ใกล้ที่ท�างาน อาจช่วยประหยัดได้ท้ัง
ค่างวด/ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง และค่า
ทางด่วนที่ต้องจ่ายประจ�าได้มาก

เบี้ยประกันต่างๆ 
ในหลายกรณีท่ีผู้รับค�าปรึกษาท�า

ประกันไว้ไม่เหมาะสม เช่น เลือกแบบ
ประกันผิดประเภท หรือท�าประกันไว้
มากเกินไป ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ 
อาทิ มูลค่าขยายเวลา มูลค่าเงินส�าเร็จ 
หรือกระทั่งใช้มูลค่าเงินเวนคืนเพื่อปรับ
แบบประกันให้ถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน 
หรือในกรณีท่ีมีปัญหาหน้ีสินรุนแรงและ
จ�าเป็นต้องใช้กระแสเงินสดอย่างมาก 
เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน อาจจ�าเป็นต้อง
เลือกรับความเส่ียงไว้เองชั่วเวลาหน่ึง 
เพื่อน�าเงินไปช�าระคืนหนี้ก่อน เป็นต้น

รายจ่ายคงที่ประเภทไหนที่สามารถปรับลดได้?
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ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

ประเด็นที่หลายคน
อาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับ

...เงื่อนไข RMF
? เงนิไดพ้งึประเมนิซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิได ้แตม่สีทิธเิลอืกเสยีภาษี
ไมต่อ้งน�ามารวมค�านวณภาษเีงนิไดก้บัเงนิไดอ้ืน่ในการยืน่แบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้ประจ�าปี เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล (รวมถึง
เครดิตภาษีเงินปันผล) เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะ
ออกจากงาน เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาทาง
มรดกหรอืรบัโดยเสนห่า นาํมาเปน็ฐานคาํนวณจาํนวนเงนิสงูสดุ
ของการซื้อ RMF (15%) ได้หรือไม่?

  ได้

? เงินได้ที่ ไม่สามารถนํามาเป็นฐานคํานวณ จ�านวนเงินสูงสุด
ของการซื้อ RMF ได้แก่อะไรบ้าง?

  เงินได้ที่มีกฎหมายก�าหนดให้ตัวเงินได้ที่ได้รับนั้นได้รับการ
ยกเว้นภาษเีงนิได ้สว่นมากจะก�าหนดอยูใ่นมาตรา 42 เชน่ รางวลัจาก
การถูกสลากกินแบ่งของรัฐบาล การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
การขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

? เงื่อนไขการ ขาย RMF แล้วไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลัง เป็น
อย่างไร?

  ถอืหนว่ยลงทนุ ไมน้่อยกวา่ 5 ป ีนับตัง้แตว่นัซือ้ RMF ครัง้แรก 
ขณะที่ขายมี อายุไม่ตํ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ โดยได้ซื้อหน่วยลงทุน 
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ปลีะ 1 ครัง้และตอ้ง ไมร่ะงบัการซือ้หนว่ยลงทนุ
เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน

  กรณถีอื RMF ไมน่อ้ยกวา่ 5 ป ีและมอีายไุมต่ํา่กวา่ 55 ป ี
บริบูรณ์ และซื้อ RMF มาทุกปีหรืออย่างน้อยปีเว้นปีแล้ว

? ไม่ซื้อ RMF อีกต่อไป ได้หรือไม่?

  ได้

? ขาย RMF บางส่วน ได้หรือไม่?

  ได้

? การขาย RMF บางส่วน ส่งผลให้การซื้อ RMF 
เพิม่เตมิจะ ตอ้งเริม่ตน้นบัระยะเวลาลงทนุใหมไ่ปอกี 
5 ปี จึงจะขายได้ใช่หรือไม่?

  ใช่

? เง่ือนไขของ RMF ทีซ่ือ้ กอ่นวนัที ่1 มนีาคม 2551 
ต่างกับเงื่อนไขในปัจจุบันอย่างไร?

  ก�าหนดให้ถือ RMF ไว้ 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อ RMF 
ครั้งแรก โดยใน ขณะขาย RMF อายุอาจจะยังไม่ถึง 
55 ปี บริบูรณ์ก็ได้

? ซื้อ RMF ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็น
ประจ�าทุกปี จนถึงปี 2560 (เกิน 5 ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่
ลงทุนครั้งแรก) แต่อายุยังไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์ ถ้าขาย 
RMF ทั้งหมด ผิดเงื่อนไขหรือไม่?

  การขายทัง้หมดจะสง่ผลให ้สว่นทีซ่ือ้หลงัวนัที ่
1 มนีาคม 2551 เปน็การขายแบบผดิเงือ่นไข เนือ่งจาก 
ผูล้งทนุอายไุมถ่งึ 55 ปบีรบิรูณ ์แต ่ถา้ขายเฉพาะสว่นที่
ซื้อก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2551 จะไม่นับว่าผิดเงื่อนไข

? การท�าผดิเงือ่นไขแลว้ตอ้ง เสยีภาษยีอ้นหลงั 5 ป ี
หมายความว่าอย่างไร?

  คอืการน�าคา่ลดหยอ่น RMF ทีใ่ชส้ทิธไิปแลว้ ไป
คดิคาํนวณภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาของปทีีใ่ชส้ทิธิ
ไปแลว้ใหม ่(ตดัคา่ลดหยอ่น RMF ออกไป) ท�าใหต้อ้ง
เสียภาษีเพิ่มเติมของปีภาษีนั้น ทั้งนี้ ต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาเพิม่เตมิ เปน็รายปภีาษ ี
โดย คํานวณย้อนหลังไป 5 ปี เช่น ทําผิดเงื่อนไข 
ปี 2560 จะต้องย่ืนแบบปรับปรุงเพ่ือชําระภาษีเพ่ิมเติม 
ของปี 2555-2559 (ต้องยื่น 5 ฉบับ) ภายในวันที่ 31 
มีนาคม ปี 2561 (ปีถัดจากปีที่ทําผิดเงื่อนไข)

? การเสียภาษีเพิ่มเติมย้อนหลัง 5 ปี จากการท�าผิด
เงื่อนไข จะต้องเสียค่าปรับ (เงินเพิ่ม) หรือไม่?

  ไมต่อ้ง หากยืน่แบบฯ ภายในวนัที ่31 มนีาคม 
ของปีถัดจากปีที่ทําผิดเงื่อนไข
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? หากยื่นแบบฯ ภายหลังวันที่ก�าหนด ต้องเสีย 
ค่าปรับ (เงินเพิ่ม) อย่างไร?

  ต้องรับผิด เสียเงินเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 1.5 
ต่อเดือนหรือเศษของเดือน นับแต่วันท่ีพ้นกําหนด 
ยืน่แบบฯ ของ ปทีีใ่ชส้ทิธลิดหยอ่น RMF จนถงึวนัที ่
ชําระภาษีเพิ่มเติม

  กรณีซื้อ RMF ปี 2559 เป็นปีแรก นําไปหัก 
ลดหยอ่นภาษขีองปี 2559 ทาํใหเ้สยีภาษ ี55,000 
บาท (ถ้าไม่ลดหย่อน RMF จะเสียภาษี 75,000 
บาท) ต่อมาปี 2560 ขาย RMF ไป

? ถ้ามีการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม ภายในวันที่  31 
มีนาคม 2561 จะต้องชําระภาษีเพิ่มเท่าใด?

  ชําระภาษีเพิ่มอีก 20,000 บาท จากส่วนต่าง
ระหว่าง 75,000 และ 55,000 (ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
หรือค่าปรับ)

? ถ้ายื่นแบบฯ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 เช่น วันที่ 2 
เมษายน 2561 จะต้องชําระภาษีเพิ่มเท่าใด? 

  จะต้องช�าระภาษีเพิ่ม 20,000 บาท และ ค่าปรับเงิน 
เพิ่มอีก 1.5% ของ 13 เดือน โดยเริ่มต้นนับจากวันที่ 1 เมษายน 
2560 (เนื่องจากเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายที่ต้องยื่นแบบฯ ของ
รายได้ปี 2559) จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 คิดเป็น 12 เดือน 
และ เศษของเดือน รวมเป็น 13 เดือน ท�าให้ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 
1.5%x13x20,000 = 3,900 บาท

? การขาย RMF เมื่อผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ขณะที่ 
ยังไม่เข้าเงื่อนไข เช่น อายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะต้องเสียภาษี 
ย้อนหลังหรือไม่?

  ไม่ต้อง

INFOGRAPHIC
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

ทรัพย์สิน
(ตามมาตรา 301)

1. เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน
 เครื่องใช้สอยส่วนตัวที่มีราคาประมาณรวมกัน
 ไม่เกินประเภทละสองหมื่นบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเลข 0 2881 4999 หรือสายด่วน 1111 กด 79 www.led.go.th

              1.  เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายก�าหนดไว้
           2. เงินรายได้เป็นคราวๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้
               เพื่อเลี้ยงชีพจ�านวน ไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท
       3. เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ บ�าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ
           รายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
           หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ
   4. เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่น
       ในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานอื่นๆ ที่มิใช่
       หน่วยราชการ เป็นจ�านวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท
5. บ�าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน
    ลูกจ้างในหน่วยงานอื่นๆ ที่มิใช่หน่วยราชการ เป็นจํานวนไม่เกิน
   สามแสนบาท
6. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ฯ ได้รับอันเนื่องมาจากความตายของ
    บุคคลอื่นเป็นจ�านวนตามที่จ�าเป็นในการด�าเนินการฌาปนกิจศพ
    ตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

เงิน
(ตามมาตรา 302)

2. สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
 ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพที่จ�าเป็นใน
 การเลี้ยงชีพของลูกหนี้ฯ ที่มีราคาประมาณ
 รวมกัน ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
3. สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
 ที่จ�าเป็นต้องใช้ท�าหน้าที่ช่วยหรือ
 แทนอวัยวะของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
4. ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นของส่วนตัว
 โดยแท้
5. ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย

ทรัพย์สินที่
ไม่สามารถ
ยึด หรือ

อายัดได้

เรียบเรียงจาก บทความพิเศษ “ซื้อ RMF อย่างไร จึงจะนำามาลดหย่อน
ภาษี และไมถ่กูเกบ็ภาษยีอ้นหลงั” โดย ชมุพร เสนไสย ในวารสาร ธรรมนติ ิ
ฉบับเอกสารภาษีอากร เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2559
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กําหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ www.tfpa.or.th

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 1
จ. 30 ม.ค. ถึง 
ศ. 3 มี.ค. 60

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 2
จ. 20 มี.ค. ถึง
ศ. 28 เม.ย. 60

รบัสมัครสอบ
ครั้งที่ 4

จ. 17 ก.ค. ถึง
ศ. 25 ส.ค. 60

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 3
จ. 15 พ.ค. ถึง
ศ. 16 มิ.ย. 60

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 5
จ. 11 ก.ย. ถึง
ศ. 20 ต.ค. 60

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 19 มี.ค. 60 อา. 14 พ.ค. 60 อา. 2 ก.ค. 60 อา. 10 ก.ย. 60 อา. 5 พ.ย. 60
 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.

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส.18 มี.ค. 60 - ส. 1 ก.ค. 60 - ส. 4 พ.ย. 60
 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการเงิน

รับสมัคร

ส่งแผน
การเงิน

รับโจทย์

เสนอแผน
การเงิน

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
  จ. 30 ม.ค. 60 ถึง จ. 10 เม.ย.60 ถึง จ. 3 ก.ค. 60 ถึง จ. 2 ต.ค. 60 ถึง
  ศ. 17 ก.พ. 60 ศ. 5 พ.ค. 60 ศ. 28 ก.ค. 60 ศ. 27 ต.ค. 60

  ศ. 24 ก.พ. 60 ศ. 12 พ.ค. 60 ศ. 4 ส.ค. 60 ศ. 3 พ.ย. 60
  09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น.

  พ. 15 มี.ค. 60 พ. 31 พ.ค. 60 พ. 23 ส.ค. 60 พ. 22 พ.ย. 60
  09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น.

  ส. 25 มี.ค. 60 ส. 10 มิ.ย. 60 ส. 2 ก.ย. 60 ส. 2 ธ.ค. 60
  09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น.

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 19 มี.ค. 60 อา. 14 พ.ค. 60 อา. 2 ก.ค. 60 อา. 10 ก.ย. 60 อา. 5 พ.ย. 60
 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.

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส.18 มี.ค. 60 - ส. 1 ก.ค. 60 - ส. 4 พ.ย. 60
 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น.


