
TFPA BULLETIN  • 2/2563 01

ว า ร ส า ร ส ม า ค ม นั ก ว า ง แ ผ น ก า ร เ ง ิน ไ ท ย    ฉ บ ับ ท่ี   2   ป ร ะ จ ํา ปี   2 5 6 3

How To: แนวทางการดูแลความสัมพนัธ์กบัลูกค้าในช่วงวกิฤต

Q&A: ท�าความรู้จกักองทุน SSF และ SSFX

Infographic: หนีส้าธารณะต่อจดีพีี

ถอดบทเรียนโควดิ-19
กบั

การวางแผนการเงนิ
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MESSAGE

จากนัน้ต่อดว้ยคอลมัน ์How To นาํเสนอแนวทาง
สาํหรบันักวางแผนการเงินในการดูแลความสมัพันธ์กับ
ลกูคา้ในช่วงวิกฤต หรือ ช่วงการแพรร่ะบาดโควิด-19 ซึ่ง
อธิบายถึงหวัใจสาํคญัของความสมัพนัธใ์นเรื่อง “Trust 
(ความเช่ือใจ)” และอธิบายถึงการเขา้ใจวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ตดิตอ่ลกูคา้ในชว่งท่ีกาํลงัประสบภาวะวกิฤต เชน่ ตอ้งการ
หาคนรบัฟัง และตอ้งการหาท่ีปรกึษา & คนชว่ยแกปั้ญหา 
ตอ่มาพบกบัคอลมัน ์Q&A ท่ีจะพาผูอ้า่นชว่ยตอบขอ้สงสยั
และทาํความเขา้ใจมากขึน้ในเรือ่ง “กองทนุรวมเพ่ือการออม  
(Super Saving Fund - SSF)” และ “กองทนุรวมเพ่ือการ
ออมพิเศษ (Super Saving Fund Extra - SSFX)” โดยเฉพาะ 
อยา่งย่ิงเรือ่งเง่ือนไขการลงทนุ สทิธ์ิการลดหยอ่นภาษี และ
ขอ้แตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(LTF) จากนัน้ปิดทา้ยฉบบันีด้ว้ยคอลมัน ์ Infographic  
นาํเสนอขอ้มลูกราฟเปรยีบเทียบอตัราสว่นหนีส้าธารณะตอ่ 
จีดีพีของประเทศไทยในชว่งสิน้เดือนกนัยายน ปี 2560 - 2562  
และระหวา่งเดือนตลุาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563

หากทา่นผูอ้า่นมีคาํตชิม หรอืมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิ 
สามารถแจง้ไดท่ี้อีเมล info@tfpa.or.th ทีมงานทกุคนยินดี 
นอ้มรบัความเห็นของท่าน เพ่ือเป็นแนวทางปรบัปรุงและ
พฒันาวารสาร TFPA Bulletin ใหดี้ขึน้ตอ่ไปครบั

   สาระ ลํ่าซาํ
   นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

ผา่นมาแลว้ประมาณกวา่ 5 เดือน ท่ีการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 
(COVID-19) ไดแ้พรร่ะบาดอยา่งรุนแรงไปทั่วโลก ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงในหลายๆ ดา้น  
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สงัคม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ถือว่าเป็นวิกฤตครัง้สาํคญัท่ี 
ผูป้ระกอบการธุรกิจในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนทั่วไปทุกคนตอ้ง 
ปรบัตวั และรบัมือกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้

วารสาร TFPA Bulletin ฉบบันีจ้งึตัง้ใจนาํเสนอคอลมัน ์Cover Story วา่ดว้ยเรื่อง 
“ถอดบทเรยีนโควิด-19 กบัการวางแผนการเงิน” โดยไดร้บัเกียรตจิากผูท้รงคณุวฒิุวิชาชีพ
นกัวางแผนการเงิน CFP อธิบายถงึประเดน็สาํคญัๆ อาทิ การบรหิารรายรบั-รายจา่ยสว่น
บคุคล การวางแผนเก็บเงินสาํรองฉกุเฉิน แนวทางการวางแผนจดัการความเสี่ยงดา้นการ
ลงทนุ การจดัการเรือ่งประกนัภยัและการวางแผนเกษียณท่ีเหมาะสม การใหค้าํปรกึษาหรอื
สื่อสารประเดน็ความเสี่ยงใหก้บัผูร้บัคาํปรกึษา และการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของ 
นกัวางแผนการเงิน ทัง้นีเ้พ่ือหวงัใหท้่านผูอ้่านทกุท่านตระหนกัถึงความสาํคญัว่า ผูท่ี้มี
การเตรยีมการ การวางแผนการเงิน การบรหิารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และสามารถปรบั
เปล่ียนแผนการเงินการใชชี้วิตไดดี้กว่า จะไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ ์COVID-19  
นอ้ยกวา่ผูท่ี้ไมไ่ดเ้ตรยีมการลว่งหนา้ ในขณะท่ีนกัวางแผนการเงินจะตอ้งสามารถปรบัตวั
และวางบทบาทหนา้ท่ีใหค้าํปรกึษาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณว์ิกฤตตา่งๆ ได ้ซึง่จะมีสว่น
สาํคญัและมีแนวโนม้สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผูร้บัคาํปรกึษามากขึน้

ชัน้ 6 อาคารตลาดหลกัทรพัย์
เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479
www.tfpa.or.th
www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners

ทีป่รึกษา
สาระ ลํ่าซาํ
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
เรืองวทิย ์นันทาภวัิฒน ์CFP®

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสมาคมนกัวางแผนการ
เงินไทย
ววิรรณ ธาราหรัิญโชต ิCFP®

อปุนายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
จริาพร คูสุวรรรณ CFP®

ท่ีปรกึษา บรษัิท ยโูรครเีอชั่น จาํกดั
กองบรรณาธิการ
งามจติร สิงหบุตร CFP®

VP, พฒันาระบบ และปฏิบตักิาร, 
Investment Advisory
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ฉัตรพงศ ์วัฒนจรัิฏฐ ์AFPTTM

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรกิารสมาชิก
กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
ชาตชิาย มสุีขโข CFP®

กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซีเอมเอสเค
ณัฐพงษ ์อภนัินทกู์ล CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ธชธร สมใจวงษ ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นโรโดม วาณิชฤด ีCFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นิภาพนัธ ์พนูเสถยีรทรัพย ์CFP®

ท่ีปรกึษาการเงินอิสระ
บรษัิท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จาํกดั
พชิญา ซุ่นทรัพย ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย ์ตนัตจินิดา CFP®

ผูเ้ช่ียวชาญงานพฒันา
และการใหค้าํปรกึษาลกูคา้อาวโุส 
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
เสกสรร โตววัิฒน ์CFP®

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
บลจ. บวัหลวง
อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

VP, Trade Services 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สมาชิก / ประสานงานส่ือโฆษณา
0 2009 9393

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.

สมาชิกสมาคม
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WHAT’S ON

รายการ Money & Life Talk
by CFP® Professionals

นกัวางแผนการเงิน CFP รว่มสนทนาใหค้วามรู ้
เรื่องการวางแผนการเงินในรายการ Money & Life 
Talk by CFP® Professionals ถ่ายทอดสดออนไลน์
ทาง Facebook เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 คณุ 
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล ร่วมพูดคุยสาเหตุของความ 
เครียด วิธีการผ่อนคลายและจดัการกับความเครียด 
โดยเฉพาะกับปัญหาทางการเงินเรื่องหนีส้ิน รวมถึง
ใหค้วามรูเ้รื่องการดาํเนินการคัดแยกตราสาร (Set 
Aside) ของกองทนุรวม ในหวัขอ้ “วางแผนรบัมือกบั
ความเครยีดของหนีส้นิ” และเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2563 คณุธชธร สมใจวงษ ์รว่มสนทนาในหวัขอ้ “การ
วางแผนชีวิตและการทํางานของมนุษย์เงินเดือน 
หลงัโควิด-19” บอกเลา่ผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 
ต่อองคก์ร มนุษยเ์งินเดือน และใหค้าํแนะนาํในการ
ปรับตัวหลังจากวิกฤตนี ้ และเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
2563 คณุวภิา เจรญิกิจสพุฒัน ์รว่มสนทนาใหแ้นวทาง 
ในการจัดการเรื่องภาษีกับเงินท่ีไดร้ับเม่ือตอ้งออก 
จากงาน เช่น เงินชดเชยตามกฎหมายและกองทุน
สาํรองเลีย้งชีพ รวมถึงการบริหารจัดการเงินกอ้นท่ี 
ไดร้บัจากการออกจากงาน สิทธิประกันสงัคม และ
โอกาสในการหางานใหม่ ในหัวขอ้ “การจัดการเงิน
เฉพาะหนา้เม่ือออกจากงาน”

สมาคมฯ เผยแพรร่ายการดงักลา่วพรอ้มกนัทาง 
Facebook Page TFPA และ ถามอีกกบัอิก Tam-Eig 
และ LINE Official Account @cfpthailand  
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วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 เป็นการ
สนทนาในหวัขอ้ “ปรบัพฤติกรรมทางการเงิน 
หลังโควิด-19” รับฟังแนวทางการรับมือ
เรื่องการบริหารจัดการเงินหลังจากบทเรียน 
โควิด-19 สาํหรบัพนกังานประจาํและฟรแีลนซ ์ 
ความสาํคญัของเงินสาํรองฉุกเฉิน การสรา้ง
รายไดเ้พ่ิมเติม และการปรบัพฤติกรรมทาง 
การเงิน จากวทิยากร คณุดษุณี เกลียวปฏินนท ์
นกัวางแผนการเงิน CFP คณุจกัรพงษ ์เมษพนัธุ ์
The Money Coach และคณุจีรวฒิุ จนัทรฉ์ายแสง  
หัวหนา้พนักงานตอ้นรบับนเครื่องบิน บมจ.  
การบินไทย ดาํเนินรายการโดย คุณสินิดา  
เพชรวีระกุล และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
ไดร้บัเกียรติจากคณุเรอืงวทิย ์นนัทาภิวฒัน ์CFP  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักวางแผน 
การเงินไทย คุณธนพงษ์ ณ ระนอง นายก
สมาคมไทยผูป้ระกอบธรุกิจเงินรว่มลงทนุ  และ 
คณุณฐัวฒิุ เผา่ปรชีา CEO บรษัิท โจ-ลี่ แฟมิลี่ 
จาํกดั รว่มใหม้มุมองการปรบัตวัฝ่าวิกฤตช่วง 
โควิด-19 ของผู้ประกอบการ SME การแก้
ปัญหาทางธุรกิจและร่วมสรา้งกาํลงัใจใหแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการ ในหัวขอ้ “ SME หัวใจแกร่ง  
รบัวนัฟา้หลงัฝนโควิด-19” ดาํเนินรายการโดย  
ดร. รพีรฐั ธญัวฒันพ์รกลุ  

กจิกรรม 
Money Buddy in 
COVID-19: 
สุขภาพการเงนิการลงทุน
ของคนไทย รับมืออย่างไร
ในยุคโควดิ -19

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมกับ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส 
จดักิจกรรม Money Buddy in COVID – 19: 
สุขภาพการเงินการลงทุนของคนไทย รบัมือ
อย่างไรในยุคโควิด -19 เพ่ือส่งเสริมความรู ้
เรื่องการวางแผนการเงินและการลงทนุใหก้บั 
ประชาชน ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลนท์าง 
Facebook Page TFPA, ThaiPBS, Start-
to-invest และสาํนักงาน ก.ล.ต. และทาง 
YouTube ของ ThaiPBS ทุกวันศุกร ์ เวลา 
16.00 น. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 
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COVER STORY
ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

ถอดบทเรียนโควดิ-19
กบั

การวางแผนการเงนิ

 โควดิ-19 ถอืเป็นวกิฤตทีห่นักหนากว่าหลายเหตุการณ์

ในรอบร้อยปี โลกเกดิการปรับตวัคร้ังใหญ่ในระยะเวลา

ไม่ถงึ 3 เดอืนหลังเร่ิมตน้ และแน่นอนโควดิ-19 ส่งผลกระทบ

ดา้นลบตอ่กระเป๋าเงนิของคนทกุคน การวางแผนการเงนิกไ็ดรั้บ

ผลกระทบจากโควดิ-19 เช่นเดยีวกัน นักวางแผนการเงนิไดเ้รียนรู้

อะไรจากโควดิ-19 บา้ง ทมีงานขอเรียบเรียงสิ่งทีเ่กดิขึน้และถอดออกมา

เป็นคาํแนะนาํในช่วงตน้ของสถานการณโ์ควดิ-19 ไว้เป็นกรณีศกึษา
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การบริหาร
รายรับ-รายจ่าย

ส่วนบุคคล

นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

จากมาตรการการรับมือกับสถานการณก์าร
ระบาดของโควดิ-19 ทาํใหห้ลายธุรกจิตอ้งปิดตวัลง  
ทัง้แบบถาวรและช่ัวคราว ส่งผลให้พนักงานและ
เจา้ของกจิการตอ้งขาดรายได ้หรือบางกจิการทีย่งั
ดาํเนินธุรกจิได ้กอ็าจจะขอลดเงนิเดอืนพนักงาน
ลง เพือ่ใหธุ้รกจิยงัคงสามารถเปิดกจิการไดต้อ่ไป  
ส่งผลให้พนักงานหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับ 
รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ ต้องมาพจิารณาถงึ
วิธีการบริหารเงินของตนเองเพื่อให้สามารถอยู่
รอดได้ในช่วงสภาวะนี้ ในบทความนี้จะพูดถึง
กระบวนการ 4 ขั้นตอน และวธีิการต่างๆ ทีช่่วย
ให้เราสามารถจัดการกับรายรับรายจ่ายของเรา 
โดยวัตถุประสงคห์ลักคือ ทาํให้เรามีสภาพคล่อง
มากพอ และสามารถอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะยืด
เวลาออกไปได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนําไป
ใช้ได้ทนัท ีรวมถงึใหนั้กวางแผนการเงนิสามารถ
แนะนาํกับผู้รับคาํปรึกษาไดเ้ช่นกัน

ขั้นตอนแรก ตอ้งรูส้ถานการณปั์จจุบันทั้ง 4 ดา้น 
ของตนเองก่อน ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยส์นิ หนีส้นิ รายไดท่ี้คาดวา่จะ
ไดร้บัจากนายจา้ง และเงินช่วยเหลือจากภาครฐั และสดุทา้ย
ท่ีต้องรูคื้อ ภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนท่ีมีการปรับปรุง
ตวัเลขจากผลของสถานการณใ์นปัจจบุนัแลว้ ไมว่า่คา่ใชจ้่าย
ในการเดินทางท่ีลดลง ค่าอาหารท่ีอาจจะแพงขึน้จากค่าส่ง  
คา่สนัทนาการตา่งๆ ท่ีลดลง ซึง่การเพ่ิมขึน้หรอืลดลงนีก็้ขึน้กบั
วิถีการใชชี้วิต สภาพแวดลอ้มของแตล่ะบคุคล

จากขอ้มลูทัง้ 4 ดา้น ใหค้าํนวณหากระแสเงินสดคงเหลอื
สทุธิรายเดือน โดยเอารายไดท่ี้คาดว่าจะไดร้บัลบภาระค่าใช้
จา่ยท่ีจะตอ้งจา่ยในแตล่ะเดือน รวมถงึหนีส้นิท่ีตอ้งผอ่นชาํระ
ในแต่ละเดือนดว้ย ถ้ากระแสเงินสดคงเหลือสุทธิมีค่าเป็น
บวกแสดงว่าเรายงัมีเงินเพียงพอในการใชจ้่ายในเดือนนัน้ๆ 
แต่ถา้ค่าท่ีไดติ้ดลบ ค่าท่ีคาํนวณไดคื้อเงินท่ีเรายงัขาดไปใน
แต่ละเดือน เราจาํเป็นจะตอ้งนาํเงินสดฉกุเฉินท่ีมีการเตรียม
สาํรองไวอ้อกมาใชจ้า่ย บางคนท่ีไมเ่คยวางแผนเตรยีมเงินสด
ฉกุเฉิน 3-6 เดือนไวแ้ต่มีสินทรพัยส์ภาพคลอ่งอยู่ เช่น บญัชี
เงินฝากธนาคารประเภทตา่งๆ กองทนุรวมตลาดเงิน ก็จะตอ้ง
นาํเงินส่วนนีอ้อกมาใชก่้อน ซึ่งเราจะประเมินต่อไปว่าดว้ย 
เงินหรือสินทรพัยส์ภาพคล่องท่ีมี เราจะดาํรงชีวิตอยู่ไดน้าน 
แค่ไหน โดยการนาํมูลค่าของเงินสดฉุกเฉินหรือสินทรัพย ์
สภาพคลอ่งทัง้หมดมาหารดว้ยเงินท่ีขาดไปเฉล่ียรายเดือน คา่ท่ี
ไดคื้อ จาํนวนเดือนท่ีเราจะยงัมีเงินใชเ้พียงพอ

ขั้นตอนถัดมา คือ การประเมินระยะเวลาท่ีคาดว่า 
จะไดร้บัผลกระทบนี ้ซึง่ในความเป็นจรงิเราคงไมส่ามารถบอก
ไดว้่าโควิด-19 จะอยู่กบัเราไปนานแค่ไหน รวมถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้กบัสถานะรายไดข้องเราหลงัจากจบวิกฤตนี ้ดงันัน้
สาํหรบัคนท่ีมีสภาพคล่องติดลบจึงจาํเป็นตอ้งยืดระยะเวลา 
การใชเ้งินท่ีมีสาํรองอยูไ่ปใหไ้ดน้านท่ีสดุ โดยการลดคา่ใชจ้า่ย 
หาวิธีเพ่ิมรายได ้ตดัขายทรพัยส์ิน และทา้ยสดุก็คือ การกูยื้ม
เงินมาใชจ้า่ย
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ขัน้ตอนทีส่าม เราจะมากาํหนดแนวทางบรหิารจดัการ 
เริ่มตน้จากหาวิธีลดค่าใชจ้่าย ไม่ว่าจะเป็นการปรบัเปล่ียน
พฤติกรรม เช่น ซือ้สินคา้ท่ีถกูกว่าแตมี่คณุภาพเทียบเท่าหรอื
ใกลเ้คียงแทนแบรนดท่ี์ใช้อยู่เป็นประจาํ ไม่ตุนสินคา้หรือ 
ซือ้เกินความจาํเป็น ไม่สั่งอาหารราคาแพง หรือสั่งอาหารท่ี
มีค่าจัดส่งแพงเกินไป เปลี่ยนจากซือ้อาหารนอกบา้นมาทาํ
อาหารกินเอง แตใ่นบางครัง้การทาํอาหารเองอาจจะมีตน้ทนุ
ท่ีสูงกว่า ก็อาจจะเลือกสั่งอาหารจากละแวกใกลเ้คียงท่ีพกั
อาศยัแทน เปลี่ยนการซือ้สินคา้จากซุปเปอรม์ารเ์ก็ตมาซือ้ท่ี
ตลาดสด หรอืตลาดนดั ลดคา่ใชจ้า่ยท่ีไมจ่าํเป็นตา่งๆ ลง และ
ลดการเดนิทางท่ีไมจ่าํเป็น

ในกรณีท่ียงัลดรายจ่ายไดไ้ม่มากพอ กระแสเงินสดคง
เหลือสทุธิยงัติดลบอยู ่ เราอาจจะตอ้งลดคณุภาพชีวิตลง เช่น 
การปรบัเปลีย่นแพคเกจของโทรศพัทมื์อถือ อินเทอรเ์น็ตภายใน
บา้น ลดการใชส้าธารณปูโภค นํา้ ไฟฟา้ ลดปรมิาณ หรอืลด
ระดบัคณุภาพของอาหาร เป็นตน้ นอกจากค่าใชจ้่ายในการ
ดาํรงชีพท่ีจาํเป็นเหล่านี ้ยังมีรายจ่ายประจาํเดือนท่ีจาํเป็น
ตอ้งบรหิารจดัการอีก เช่น การเจรจาขอลดหรอืเลื่อนการจ่าย
หรอืแบง่จา่ยคา่เชา่บา้น การชะลอการจา่ยคา่เบีย้ประกนั หรอื
แบง่งวดการชาํระเบีย้ประกนัรายปีเป็นรายเดือน หรอืกูเ้งินจาก
มลูค่าเงินสดในกรมธรรมม์าจ่าย  ยกเลิกการจ่ายค่าสมาชิก
ตา่งๆ ท่ีไมจ่าํเป็น

สาํหรบัรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการผ่อนชาํระหนีส้ินต่างๆ ให้
พยายามจดัการกบัหนีโ้ดยเริ่มจากกลุม่บตัรเครดิต และเงินกู้
ส่วนบุคคลก่อน โดยการขอรีไฟแนนซ ์รวมหนีเ้ป็นกอ้นเดียว
กับสถาบนัการเงินของรฐั แลว้ค่อยไปดกูลุ่มเงินกูบ้า้น และ 
เงินกูร้ถยนต ์โดยพิจารณาแนวทางตา่งๆ ท่ีธนาคารและสถาบนั
การเงินประกาศออกมา ไมว่า่จะเป็นการลดยอดชาํระขัน้ต ํ่า พกั
ชาํระเงินตน้และดอกเบีย้ หรือชาํระเฉพาะดอกเบีย้ บางแห่ง
สามารถขอลดอตัราดอกเบีย้ได ้หรอืขยายระยะเวลาชาํระหนีไ้ด ้ 
ลดยอดผอ่นตอ่เดือนได ้ซึง่เราตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบัรายได้
และเงินเก็บของเรา เพราะการชะลอการชาํระหนี ้ดอกเบีย้ยงั
คงเดนิอยู ่แตส่าํหรบัคนท่ีมีปัญหาสภาพคลอ่งไมพ่อ แนวทาง
การชะลอหรอืพกัชาํระหนีก็้จะเป็นทางออกหนึง่สาํหรบัชว่งนี ้

นอกจากแนวทางการบริหารจดัการโดยการลดรายจ่าย
แลว้ การหารายไดเ้พ่ิมก็จาํเป็นตอ้งทาํเช่นเดียวกัน ตัง้แต่
การติดตามมาตรการเงินช่วยเหลือต่างๆ จากทางภาครัฐ  
มาตรการตา่งๆ จากสาํนกังานประกนัสงัคม การขอเงินประกนั 
มิเตอรน์ ํา้ และมิเตอรไ์ฟฟ้าคืน การหารายไดพิ้เศษ การหา
อาชีพเสริมท่ีสามารถทาํไดใ้นช่วงนี ้ เช่น ขายของออนไลน ์ 

ขบัรถสง่อาหาร สง่ของตามบา้น หรอือ่ืนๆ ตามถนดัทางเลือก 
ในการบริหารจัดการอีกทางคือ การพิจารณาขายทรพัยส์ิน
มีค่า รวมถึงสินทรพัยเ์พ่ือการลงทุน เช่น หุน้ กองทุนรวม 
อสงัหารมิทรพัย ์ทรพัยส์ินส่วนตวับางอย่างก็อาจจะสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินได ้เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั กระเป๋า รองเทา้ 
เป็นไปไดท้ัง้หมด หรือหากจาํเป็นจะตอ้งไถ่ถอนเงินออกจาก
กองทุนเงินเกษียณต่างๆ ตามแต่กฎระเบียบจะอาํนวยให ้
แต่ตอ้งระวงัเรื่องของเบีย้ปรบัเงินเพ่ิมทางภาษีอากรในกรณี 
ขายคืนก่อนครบตามเง่ือนไขของสนิคา้นัน้ๆ ดว้ย

ทางเลือกสดุทา้ยคือ การกูยื้มเงินมาใช ้แหล่งเงินกูแ้รก
สาํหรบัท่านท่ีมีกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีการส่งเบีย้ประกัน
มานานพอสมควรคือ การกูม้ลูค่าเงินสดในกรมธรรมอ์อกมา
ใช ้อตัราดอกเบีย้เงินกูก็้ต ํ่ากวา่อตัราดอกเบีย้เงินกูส้ว่นบคุคล
อย่างมาก ซึง่ปกติเราจะกูไ้ดป้ระมาณ 70%-80% ของมลูคา่
เงินสดของกรมธรรมใ์นขณะนัน้ ยงัมีแหล่งเงินกูจ้ากธนาคาร
ของรฐัท่ีใหเ้งินกูเ้ง่ือนไขพิเศษ อาจจะวงเงินไมส่งู แตด่อกเบีย้
ตํ่ามาก และมีระยะเวลาในการผอ่นท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์
ส่วนแหล่งเงินกู้อ่ืนๆ เช่น โรงรับจาํนาํ การใช้วงเงินจาก 
บัตรเครดิต หรือการกูเ้งินกูส้่วนบุคคล ถือใหเ้ป็นทางเลือก 
แหล่งสุดท้ายจริงๆ เน่ืองจากดอกเบีย้สูงกว่าการกู้เงินใน 
รูปแบบอ่ืนๆ

ขั้นตอนที่สี่  เป็นขั้นตอนสุดท้าย เราจะนําแผนท่ี 
เราคดิเอาไวใ้นขัน้ตอนก่อนหนา้ไปปฏิบตั ิและทาํการปรบัปรุง
แผนอย่างสมํ่าเสมอ โดยบันทึกการใชจ้่ายจริงเพ่ือจะไดมี้ 
ขอ้มลูนาํมาปรบัปรุงแผนใหเ้หมาะสมมากขึน้ ดยูอดเงินสด 
คงเหลือสทุธิเป็นประจาํ ถา้มีการใชจ้่ายดว้ยบตัรเครดิตก็จะ 
หักค่าใช้จ่ายนั้นๆ ออกจากบัญชีทันที เพ่ือให้เห็นเงินสด 
คงเหลือท่ีสามารถใชไ้ดจ้รงิๆ

และในสถานการณ์แบบนี ้ คนส่วนใหญ่จะเกิดภาวะ
เครียดจากหลายๆ ปัจจัย เรื่องการบริหารการใชจ้่ายก็เป็น 
สว่นหนึ่ง และถา้เราเอาทกุเรือ่งมายดัเขา้หวัพรอ้มๆ กนั มนัก็
จะเครียดมากขึน้ ขอใหค้่อยๆ คิดทีละเรื่อง แบ่งเวลาทาํเรื่อง 
คลายเครียดบา้ง อ่านหนงัสือ ดหูนงับา้ง ออกกาํลงักายบา้ง 
สดุทา้ยขอก็เป็นกาํลงัใจใหก้บัทกุคนครบั  
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เงนิส�ารอง
ยามฉุกเฉิน

วฤิกตโิควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบเกนิคาดทาํให้
หลายคนเกดิปัญหาดา้นการเงนิ และปัญหาเฉพาะ
หน้าที่ไม่เคยคาดคิดหรือนึกถึงกันสักเท่าไร น่ัน
คือ ปัญหาการขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินสํารอง
ยามฉุกเฉิน

เงินสาํรองยามฉุกเฉินเป็นเป้าหมายแรกๆ ของการ
วางแผนการเงินทุกครัง้ แมจ้ะเป็นเป้าหมายสาํคญัแต่ก็เป็น 
สิ่งท่ีถกูเพิกเฉยมากเชน่กนั เพราะในสภาวะปกตท่ีิไดเ้งินเดือน 
มีรายไดอ้ยู่ คนทั่วไปก็จะไม่เห็นความจาํเป็นของเงินกอ้นนี ้
สกัเท่าไร ท่ีผ่านมากลุ่มท่ีจะเห็นความสาํคญัของเงินสาํรอง
ยามฉุกเฉินมากกว่าจะเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ ์
หรือผูท่ี้รายไดส้มัพนัธก์บัความขยนัและผลงานอย่างตวัแทน
ขาย เพราะมีโอกาสมากกวา่ท่ีเงินจะขาดมือ ดงันัน้ถา้ไม่ขาด
วนิยัเกินไป กลุม่นีจ้ะมีเงินสาํรองเก็บไวม้ากกวา่ผูท้าํงานประจาํ

แต่ในวิกฤติโควิด-19 ท่ีกลุ่มคนทาํงานประจาํมีรายได้
แน่นอนเป็นงวดอย่างมนษุยเ์งินเดือนหรอืลกูจา้ง ตอ้งตกงาน
หรอืเจอสถานการณ ์leave without pay แบบไมค่าดคดิ จนราย
ไดส้าํหรบัใชจ้า่ยหดหายไป คนกลุม่นีส้ว่นมากมีรายไดท้างเดียว 
เม่ือสญูเสียรายไดห้ลกัย่อมส่งผลกระทบสงู และพบปัญหา
จากการมีเงินสาํรองยามฉุกเฉินท่ีไม่เพียงพอเพราะวิกฤต ิ
โควิด-19 ดจูะลากยาวเกินกวา่คาด

บทเรียนจากโควิด-19 ในแง่การวางแผนเงินสาํรองยาม
ฉุกเฉิน มีเรื่องใหเ้รียนรูอ้ยู่ 2-3 ประเด็น นั่นคือ เงินสาํรอง
เท่าไรกนัแน่ถึงจะเพียงพอ และท่ีเก็บเงินสาํรองยามฉกุเฉินท่ี
เหมาะสม

เงินส�ำรองยำมฉุกเฉินควรมีเท่ำไรกันแน่ โดยทั่วไป
นักวางแผนการเงินจะแนะนาํว่าเงินสาํรองยามฉุกเฉินควร
มีประมาณ 3 - 6 เท่าของค่าใชจ้่ายรายเดือน ขึน้กับว่ามี
โอกาสท่ีจะตอ้งใชเ้งินสาํรองมากแคไ่หน และถา้ขาดรายไดจ้ะ
กระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยู่มากแคไ่หน เช่น มนษุยเ์งินเดือน 
ขา้ราชการ กลุ่มผูมี้รายไดป้ระจาํ อาชีพมั่นคงย่อมมีโอกาส 
ตอ้งใชเ้งินสาํรองยามฉุกเฉินนอ้ยกว่าผูป้ระกอบอาชีพอิสระ
หรือมีรายไดผ้นัแปรตามการทาํงาน โดยธรรมชาติจะเก็บเงิน
สาํรองในสดัสว่นท่ีนอ้ยกวา่ เพราะโอกาสตอ้งใชน้อ้ยมาก หรอื
กลุม่คนท่ีไมต่อ้งผอ่นบา้น ผอ่นรถ มีท่ีพกัอาศยัถาวร มีหนีส้นิ
นอ้ย มีภาระครอบครวันอ้ย ก็จะสาํรองเงินฉกุเฉินในระดบัท่ี
นอ้ยกว่ากลุ่มผูท่ี้มีความเส่ียงสูงดา้นชีวิตความเป็นอยู่หาก 
ขาดรายได ้ เช่น ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหารเองคนเดียว  
ตอ้งผอ่นชาํระหนีจ้าํนวนมาก หรอืตอ้งดแูลรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย
ของผูอ่ื้นในครอบครวั
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แต่เหตุการณโ์ควิด-19 ท่ีดูจะลากยาวเกินคาด ทาํให้
เหน็วา่นอกจากประเดน็ดงักลา่วแลว้ ยงัมีประเดน็ท่ีกลายเป็น
สาระสาํคญัเพ่ิมเติมนั่นคือ จ�ำนวนของแหล่งรำยได้ มนษุย์
เงินเดือนและผูป้ระกอบอาชีพเต็มเวลาส่วนใหญ่จะมีรายได้
ทางเดียวและเป็นแหล่งรายไดห้ลกั อาจมีเงินรายไดจ้ากเงิน
ลงทนุ เชน่ ดอกเบีย้ เงินปันผล คา่เชา่ มาเสรมิบา้ง ซึง่ก็ไดร้บั
ผลกระทบจากวกิฤตในรอบนีเ้ชน่เดียวกนั ทาํใหค้นจาํนวนมาก
ขาดรายไดใ้นช่วงเวลานี ้ในแง่ความถนดัดา้นวิชาชีพ มนษุย์
เงินเดือนน่าจะไดร้บัผลกระทบมากกวา่ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ
เพราะทกัษะการพลิกแพลงชีวิตเพ่ือหาเงินมีนอ้ยกวา่ วิชาชีพ
หลายอย่างไม่สามารถหารายไดท้ดแทนดว้ยตนเองได ้ดงันัน้
การประเมินเงินสาํรองยามฉกุเฉินอาจจะตอ้งพิจารณาประเดน็
ดา้นวิชาชีพและจาํนวนแหลง่รายไดเ้พ่ิมเตมิไปดว้ย

อย่างไรก็ตามการพุ่งเปา้แกปั้ญหาดงักลา่วดว้ยการเพ่ิม
เงินสาํรองยามฉกุเฉินใหม้ากขึน้แบบกนัเหนียวเป็น 10 - 12 
เดือน ก็อาจไมใ่ชท่างออกท่ีเหมาะสม จาํเป็นตอ้งพิจารณาให้
ถว้นถ่ีวา่มากเกินไปหรอืไม ่การเพ่ิมเงินในสว่นนีจ้ะกระทบกบั
เงินในแผนการเงินสว่นอ่ืนหรอืไม ่เพราะสถานการณวิ์กฤติใน
ครัง้นีถื้อว่าไม่ปรกติอย่างมาก และใช่ว่าจะเกิดขึน้ไดบ้่อยๆ 
และหากเกิดขึน้อีกไมว่า่จะรูปแบบใด เรายงัสามารถปรบัแผน 
การเงินอ่ืนๆ ควบคูก่บัการจดัการยืดเงินสาํรองยามฉกุเฉินได ้
เช่น ปรบัแผนรายรบัรายจ่ายชั่วคราว ลดรายจ่ายไม่จาํเป็น 
ขายทรพัยส์นิท่ีไมจ่าํเป็นออก ทาํใหเ้งินสาํรองท่ีเตรยีมไวใ้ชไ้ด้
นานขึน้ไดเ้ชน่กนั

สําหรับประเด็น ที่เก็บเงินส�ำรองยำมฉุกเฉินที ่

เหมำะสม คาํแนะนาํทั่วไปคือ ใหเ้ก็บเงินสาํรองยามฉกุเฉิน
ไวท่ี้ท่ีสามารถนาํเงินออกมาใชไ้ดร้วดเรว็ ความเสี่ยงตํ่า มลูคา่
ไมล่ดลง ผลตอบแทนไมใ่ชส่าระสาํคญั แตด่ว้ยอตัราดอกเบีย้
ท่ีต ํ่ามากอย่างต่อเน่ืองประกอบกบัไม่มีเหตตุอ้งใชเ้งินสาํรอง
ยามฉุกเฉินเป็นเวลานาน พบว่าผู้คนจาํนวนไม่น้อยเลือก 
ขยบัความเส่ียงของท่ีเก็บเงินสาํรองยามฉกุเฉินใหเ้พ่ิมขึน้แลก
กับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ เช่น ลงทุนในกองทุนตราสารหนี ้
ท่ีอายเุฉล่ียของตราสารยาวขึน้แทนการเก็บไวใ้นกองทนุรวม
ตลาดเงิน หรอืบางคนเลยไปถงึการลงทนุในกองทนุผสม โดย
หลงลืมไปว่าความเสี่ยงคือ สิ่งท่ีไม่อาจคาดเดาและมกัเกิด
ขึน้ในเวลาวิกฤติเสมอ จากเหตุการณแ์ห่ถอนเงินออกจาก
กองทนุตราสารหนีบ้างกองซึง่เกิดความวติกกงัวลทัง้ท่ีตราสาร
ท่ีกองทุนมีอยู่มีคณุภาพดี บานปลายจนตอ้งปิดกองทุนเพ่ือ 
ไม่ใหเ้กิดการขาดทุนจากการรีบขายทรพัยส์ิน ผลกระทบท่ี 
เกิดขึน้คือ ผูล้งทุนท่ีใชเ้ป็นแหล่งเก็บเงินสาํรองยามฉุกเฉิน 
หรือบริหารสภาพคล่องระยะสั้นถูกล็อกเงินคืนและส่งผล 
ตอ่สภาพคลอ่ง นบัเป็นอีกเหตกุารณห์นึง่ท่ีการวางแผนการเงิน 
ตอ้งระมดัระวงั ตอ้งยดึหลกัการไวใ้หแ้น่น ไม่ขยบัความเสี่ยง 
เพ่ิมขึน้โดยเฉพาะแผนการเงินระยะสั้นท่ีต้องการเงินสด 
ในเวลารวดเร็วหากเกิดเหตุจ ําเป็นอย่างเงินสาํรองยาม 
ฉกุเฉิน  

จาํนวนเงนิสาํรองยามฉุกเฉินทีเ่หมาะสม
3-6 เทา่ของค่าใช้จา่ยรายเดอืน

จาํนวนเงนิสาํรองยามฉุกเฉินทีเ่หมาะสม
3-6 เทา่ของค่าใช้จา่ยรายเดอืน

โอกาสตอ้งใช้เงนิสาํรอง
นอ้ย                                       มาก
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มติด้ิานการลงทุน

ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®

ในด้านการลงทุนน้ันโควิด-19 ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรง โดยราคาสินทรัพยเ์สี่ยงต่างๆ เร่ิม
ทยอยปรับตวัลงตัง้แตต่น้ปี และปรับตวัลงรุนแรง
ทีสุ่ดในเดอืน ม.ีค. 63 ก่อนทีจ่ะมกีารฟ้ืนตวักลับ
มาในเดอืน เม.ย. 63 โดยมตีวัเลขผลตอบแทนดงั
ตารางดา้นล่างนี้

แมก้ารฟ้ืนตวัในเดือน เม.ย. 63 จะเป็นการฟ้ืนตวัอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง จนดูเหมือนว่าผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับ
สินทรพัยล์งทนุต่างๆ นัน้ไดค้ลี่คลายลงแลว้ แต่ ณ ปัจจุบนั  
(5 พ.ค. 63) ก็ยงัเรว็เกินไปท่ีจะสรุปเชน่นัน้

เน่ืองจากจาํนวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่ยงัเพ่ิมขึน้อยู่ในหลาย
ประเทศ และบางประเทศท่ีจาํนวนผูต้ิดเชือ้ลดลงไปก่อนหนา้ 
ก็เริ่มมีจาํนวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่เพ่ิมกลบัขึน้อีกเป็นระลอกท่ี
สอง และกว่าท่ีจะมีวคัซีน หรือยารกัษาท่ีใชไ้ดผ้ลก็อาจตอ้ง 
รอถึงปี 2564 เป็นอย่างเร็ว ซึ่งจะส่งผลใหค้วามผันผวนใน 
ตลาดการลงทนุสามารถกลบัมาอีกไดท้กุเม่ือ

แมว้ิกฤติจะยงัไม่
จบลง แต่จากสิ่งท่ีเกิด
ขึน้ใน 4 เดือนแรกของ
ปี 2563 ท่ีผ่านมา ก็
อาจจะสามารถถอด 
บทเรียนบางประการ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การให้คาํแนะนาํและ
การวางแผนการลงทนุ
ใ น อ น า ค ต ข้า ง ห น้า  
ซึ่งผมเห็นว่ามีบทเรียน  
4 ขอ้ใหญ่ๆ ดงัตอ่ไปนี้

1) การทาํความเข้าใจและ
 การสื่อสารความเสี่ยงกับผู้รับคาํปรึกษา

ความผันผวนท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วง
เดือน ก.พ. - มี.ค. 63 นัน้ เป็นสถานการณท่ี์นา่จะพอสะทอ้น
ผลลพัธข์องการทาํความเขา้ใจและสื่อสารความเสี่ยงระหวา่ง
นักวางแผนการเงินกับผู้ร ับคาํปรึกษาว่าได้ดาํเนินการไว ้
ดีเพียงใด
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เน่ืองจากในสถานการณ์เช่นนี ้ มีความเป็นไปไดสู้งท่ี
จะมีผูร้บัคาํปรกึษาบางท่านรูส้ึกตระหนก และวิตกกงัวลจน
ไม่สามารถทาํตามแผนการลงทุนท่ีไดว้างไวไ้ด ้จนบางท่าน
อาจตดัสินใจยตุิการลงทนุไปกลางคนัในช่วงท่ีราคาสินทรพัย์
ตกหนัก และบางท่านอาจถึงขัน้เข็ดขยาด ไม่กลบัมาลงทุน
อีกเลยในอนาคต ทัง้ๆ ทีก่่อนทีจ่ะตัดสินใจลงทุนน้ัน นัก
วางแผนการเงนิไดม้กีารเกบ็ข้อมูล ประเมนิความสามารถ
ในการรับความเสีย่ง และไดส้ือ่สารเร่ืองความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดแ้ล้วกต็าม

แนน่อนวา่เหตกุารณข์า้งตน้สว่นหนึง่ อาจเป็นเรือ่งสดุวสิยั
ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของนักวางแผนการเงิน แต่ผม 
คิดว่ายงัมีส่วนท่ีนกัวางแผนการเงินสามารถท่ีจะปรบัปรุงได้
ดว้ยเชน่กนั อาทิ

• นักวางแผนการเงินไดใ้หเ้วลาและใหค้วามสาํคัญ 
กบัการพดูคยุเรื่องความเสี่ยงกบัผูร้บัคาํปรกึษามากเพียงพอ
หรือไม่ สดัส่วนเวลาท่ีใชร้ะหว่างการพูดถึงผลตอบแทนกับ
ความเสี่ยงแตกตา่งกนัมากนอ้ยเพียงใด

• นักวางแผนการเงินได้ให้ความสําคัญในการใช ้
เครื่องมือ สื่อ ภาษา และการยกตวัอย่างท่ีดีเพียงพอในการ
สื่อสารเรื่องความเสี่ยงแลว้หรือไม่ นอกเหนือไปจากการใช้
เอกสารต่างๆ ท่ีเป็นทางการ ซึ่งผู้ร ับคาํปรึกษาอาจจะไม่
สามารถทาํความเขา้ใจไดส้มบรูณ์

• นกัวางแผนการเงินไดส้อบถามและรบัฟังความคดิเหน็ 
จากผูร้บัคาํปรกึษา ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงหรือ
ไม ่และไดน้าํขอ้มลูนัน้มาออกแบบแผนการลงทนุท่ีเหมาะสม
กบัผูร้บัคาํปรกึษารายนัน้ๆ มากเพียงไร

• นกัวางแผนการเงินไดค้าํนงึถงึ Learning Curve ดา้น
การลงทนุของผูร้บัคาํปรกึษาแตล่ะทา่น แลว้นาํมาใชป้ระกอบ
การใหค้าํแนะนาํหรอืไม ่เพราะผูร้บัคาํปรกึษาบางทา่น แมจ้ะ
มี Ability to Take Risk ในระดบัสงู แตอ่าจมี Willingness to 
Take Risk ท่ีขดัแยง้กนั ซึง่อาจจาํเป็นท่ีตอ้งใหค้าํแนะนาํอยา่ง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป

ทัง้หมดคือ “เร่ืองยาก” ท่ีนกัวางแผนการเงินตอ้งใส่ใจ
ท่ีจะจดัการใหดี้ตัง้แต่แรกๆ เพราะการมาจดัการภายหลงันัน้ 
เป็นเรือ่งท่ียากกวา่มาก

2) การจดัการความเสี่ยงดา้นการลงทนุ
ความเส่ียงด้านการลงทุนท่ีเกิดขึ ้นในสถานการณ ์

โควดิ-19 นัน้ เป็นเครือ่งเตือนใจนกัวางแผนการเงินอีกครัง้หนึง่ 
ว่านอกเหนือไปจากการพยายามสรา้งผลตอบแทนให้ได้
เพียงพอกับการบรรลุเป้าหมายของผูร้บัคาํปรึกษาแลว้นั้น 
นักวางแผนการเงินได้วางแผนและเตรียมการเรื่อง Risk 
Management ไวดี้เพียงใด

ซึ่งโควิด-19 สอนบทเรียนท่ีสาํคญัในการจัดการความ
เสี่ยงดา้นการลงทนุไวห้ลายประการดงันี ้

• Asset Allocation หรือ Diversification ซึ่งเป็น
หลกัการพืน้ฐานท่ีสดุในการใหค้าํแนะนาํการลงทุน ยงัคงมี
ประโยชนแ์ละไม่ควรท่ีจะมองขา้ม เพราะแมใ้นเดือน ก.พ. - 
มี.ค. 63 ท่ีผ่านมาราคาสินทรพัยแ์ทบทัง้หมดจะปรบัตวัลง
พรอ้มๆ กนั จนดเูหมือนว่าการกระจายการลงทนุอาจไม่ช่วย
อะไรนกั แต่ในการปรบัลงนัน้ แต่ละสินทรพัยก็์ยงัปรบัลงใน
สดัส่วนท่ีต่างกัน จึงมีโอกาสท่ีพอรต์ซึ่งมีการกระจายความ
เส่ียงไวอ้ย่างดี จะไดร้บัความเสียหายนอ้ยกว่าพอรต์ท่ีลงทนุ
แบบกระจกุ

• มีความจาํเป็นท่ีนักวางแผนการเงินจะตอ้งเรียนรู ้
และเช่ียวชาญในการจดัการความเสี่ยงของพอรต์การลงทุน 
ดว้ยวิธีการท่ีซบัซอ้นขึน้ เพราะลาํพงัการกระจายความเสี่ยง
เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอตอ่การควบคมุความเสี่ยงให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เชน่ พอรต์ของผูร้บัคาํปรกึษาบางทา่น 
อาจมีสดัส่วนการลงทุนใน LTF ซึ่งเป็นหุน้ไทยอยู่มาก และ
เงินส่วนนัน้ก็ยงัไม่ครบกาํหนดท่ีสามารถขายหรือปรบัพอรต์
ได ้ ก็อาจตอ้งใชต้ราสารอนพุนัธเ์ป็นตวัช่วย หรือในบางกรณี
กลยทุธ ์Buy-and-Hold เพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมกบั
สถานการณท่ี์เกิด Tail-Risk ขึน้ การจดัการความเสี่ยงพอรต์
ดว้ยกลยทุธก์ารลงทนุ ท่ีเนน้ Protect Downside Risk ตา่งๆ 
ก็มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาใชเ้ชน่กนั

• นอกจากความเสี่ยงท่ีกระทบมูลค่าพอรต์แลว้ ยัง
มีความเสี่ยงดา้นอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจัดการ เช่น ความเสี่ยงเรื่อง 
สภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ซึง่การปิดกองทนุรวมตราสารหนี้
ขนาดใหญ่ 4 กองทนุในชว่งท่ีผา่นมา ก็ถือเป็นเครือ่งเตือนใจได้
เป็นอย่างดี เพราะเหตกุารณด์งักลา่วสง่ผลใหผู้ล้งทนุจาํนวน
มากไม่สามารถนาํเงินออกจากกองได ้ โดยตอ้งรอรบัเงินคืน
จากกระบวนการชาํระบญัชีซึง่ใชเ้วลานาน ดงันัน้ นกัวางแผน 
การเงินอาจตอ้งชั่งนํา้หนกัระหวา่งผลตอบแทนและความเสี่ยง
ใหเ้ขม้ขน้ขึน้กว่าเดิม เพราะผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีไดม้านัน้ 
อาจไมคุ่ม้คา่กบัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ก็เป็นได้
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3) การใหค้าํแนะนาํทีเ่หมาะสม
“วิกฤติของคนกลุ่มหน่ึง อาจเป็นโอกาสของคนอีก

กลุ่มหน่ึง” และ “อาหารอร่อยของคนกลุ่มหน่ึง ก็อาจ 

ไม่ถูกปากคนอกีกลุ่ม” เชน่กนั

ในสถานการณค์วามผนัผวนของราคาสินทรพัยท่ี์เกิดขึน้
ชว่งโควิด-19 นัน้ ก็อาจพบวา่มีผูร้บัคาํปรกึษาท่ีตอบสนองตอ่
เหตกุารณนี์แ้ตกตา่งกนัไป บางทา่นกลัวมาก บางทา่นเฉยๆ 
แตบ่างทา่นกรู้็สกึตืน่เตน้ดีใจ เพราะเป็นโอกาสซือ้สนิทรพัย์
ในราคาท่ีตํ่าลง ซึง่ไมไ่ดเ้กิดขึน้บอ่ย

ดงันัน้นกัวางแผนการเงินก็ควรคาํนึงถึงเรื่องนีเ้ช่นกนัว่า 
ไม่มีคําแนะนําใดที่เหมาะสมกับคนทุกคน ในลักษณะ 
“One size fits all” นกัวางแผนการเงินตอ้งดคูวามเหมาะสมใน
ประเดน็ตา่งๆ ดว้ย อาทิ

• ความเสยีหายตอ่พอรต์ท่ีเกิดขึน้สาํหรบัผูร้บัคาํปรกึษา
บางทา่น อาจถือเป็นเรือ่งชั่วคราว เพราะระยะเวลาการลงทนุ 
ยังมีอีกมาก หรือเป็นการลงทุนเพ่ือเป้าหมายท่ียอมใหผิ้ด
พลาดไดม้าก แต่สาํหรบัผูร้บัคาํปรึกษาบางท่าน ความเสีย
หายเดียวกนัท่ีเกิดขึน้อาจหมายถงึการไมส่ามารถเกษียณอายุ
ไดเ้ลยทีเดียว

• ต่อให้ผู้ร ับคาํปรึกษามีเป้าหมายการลงทุนท่ีใกล ้
เคียงกัน มีระยะเวลาการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกัน และทาํแบบ
ประเมินความเสี่ยงไดค้ะแนนใกลเ้คียงกนั ก็ไมไ่ดห้มายความ
วา่นกัวางแผนการเงิน จะใหค้าํแนะนาํท่ีเหมือนกนัไดเ้สมอไป  
นักวางแผนการเงินจะตอ้งทาํความเขา้ใจสถานการณแ์ละ
ความคดิเหน็ของผูร้บัคาํปรกึษาประกอบดว้ย

• การให้คาํแนะนาํท่ีเหมาะสม ไม่ได้หมายถึงการ 
“ตามใจ” ผูร้บัคาํปรกึษาในทกุเรือ่ง การตดัสนิใจใดท่ีนกัวางแผน 
การเงินเหน็วา่จะเป็นโทษตอ่ผูร้บัคาํปรกึษา ก็จาํเป็นตอ้งชีแ้จง
ใหผู้ร้บัคาํปรึกษาไดร้บัทราบเช่นกัน แต่เม่ือไดชี้แ้จงอย่าง 
ครบถว้นแลว้ หากผูร้บัคาํปรกึษายงัยืนยนัท่ีจะตดัสนิใจเชน่กนั 
ก็ตอ้งยอมรบัการตดัสนิใจของเขาเชน่กนั

4) การรักษาความสัมพนัธกั์บลูกค้า
“มสุีขร่วมเสพ มทีกุขร่์วมตา้น” ไมไ่ดเ้ป็นเพียงสภุาษิต

ในภาพยนตรจี์นเทา่นัน้ แตย่งัสามารถนาํมาใชก้บัการทาํงาน
เป็นนกัวางแผนการเงินดว้ย

โดยเฉพาะในวิกฤติเช่นนี ้แมน้ักวางแผนการเงินจะไม่
สามารถช่วยคล่ีคลายปัญหาใหก้บัผูร้บัคาํปรกึษาไดใ้นแบบ
ทนัทีทนัใด หรือช่วยใหพ้อรต์พลิกกลบัมามีกาํไรไดด้ั่งเนรมิต 
แต่นกัวางแผนการเงินสามารถท่ีจะเป็น “ใครสักคน” ท่ีผูร้บั
คาํปรกึษารูส้กึอุน่ใจท่ีไดมี้ใครคนนัน้คอยใหก้ารสนบัสนนุ หรอื
คอยเฝา้ระวงัสถานการณท่ี์ไม่แน่นอนต่างๆ ให ้ย่อมจะช่วย
สรา้งเสรมิ “สายสัมพนัธแ์ละมติรภาพทีด่”ี ใหแ้นน่แฟน้ย่ิงขึน้

ซึง่จากเหตกุารณโ์ควดิ-19 ท่ีผา่นมา ผมไดเ้รยีนรูป้ระเดน็
ท่ีสาํคญัในการรกัษาความสมัพนัธก์บัผูร้บัคาํปรกึษา ดงันีค้รบั

• หากมีเรื่องท่ีน่ากังวล ไม่จ ําเป็นต้องรอให้ผู้ร ับ 
คาํปรกึษาตดิตอ่มา แตค่วรถือเป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 
ท่ีเราตอ้งเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อน การเงียบหายในช่วงวิกฤต ิ 
แมจ้ะเล่ียงบทสนทนาท่ียากลาํบากไปได ้แต่มนัอาจทาํลาย
ความสมัพนัธอ์นัดีท่ีสรา้งมาไปอยา่งนา่เสียดาย

• นักวางแผนการเงินควรตอ้งเข้าใจผูร้ ับคาํปรึกษา  
ไมเ่พียงแคใ่นเรื่องเงินเทา่นัน้ แตค่วรเขา้ใจเขาในฐานะมนษุย์
คนหนึ่ง ซึ่งก็มีอารมณแ์ละความรูส้ึก มีมิติของชีวิตในดา้น
อ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั การถามไถ่สารทกุขส์กุดิบ การเปิดโอกาส
ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดเ้ลา่ไดเ้ป็นผูน้าํการสนทนาบา้ง หากทาํได ้
ก็เป็นเรือ่งท่ีดี

• วิกฤติและความผนัผวน อาจเป็นเรื่องธรรมดาของ
นักวางแผนการเงิน แต่มันอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาของผูร้บั 
คาํปรกึษา การเลือกใชค้าํพดูอยา่งระมดัระวงั การถนอมนํา้ใจ
ซึง่กนัและกนั การเอาใจเขามาใสใ่จเรา เป็นสิง่ท่ีทวีความสาํคญั
ขึน้อยา่งมาก สาํหรบัการสื่อสารในชว่งวิกฤติ

• นกัวางแผนการเงินไมค่วรแกส้ถานการณเ์ฉพาะหนา้ 
ดว้ยการรบัปาก ใหค้วามหวงั หรอืทาํนายในสิ่งท่ีตนเองก็ไมไ่ด ้
มีความสามารถท่ีจะคาดการณ์สิ่งนั้นๆ แต่ควรจะเป็นผู้ท่ี 
ใหห้ลกัการ ใหเ้หตผุล และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ ใหค้วามอุ่นใจ
ว่าไม่ว่าสถานการณจ์ะพัฒนาไปอย่างไร เราจะเป็นผูค้อย
ตดิตามสถานการณน์ัน้ และใหค้าํแนะนาํท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้
เม่ือจาํเป็น

สายสัมพันธ์และมิตรภาพท่ีดี จะเป็นแรงสนับสนุนให ้
การทํางานร่วมกันระหว่างนักวางแผนการเงินและผู้ร ับ 
คาํปรกึษาเป็นไปอยา่งราบรืน่ และมีประสทิธิผลขึน้ในอนาคต
ต่อไป และทั้งหมดท่ีได้กล่าวมานั้น คือสิ่งท่ีผมคิดว่าเป็น 
บทเรียนในมิติของการลงทุนท่ีอยากฝากให้กับท่านผู้อ่าน 
ทกุทา่นไดร้บัทราบครบั  
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การประกนัภยั

ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

ผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-19 กระตุน้ให้
หลายคนตระหนักถึงความสาํคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจ
จะมีผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินได้ การ
ทาํประกันเป็นเคร่ืองมือที่มีบทบาทหลักในการ
บริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลอยู่แล้ว จึงปรากฏ 
ผลดอีย่างชัดเจนขึน้ในช่วงเหตุการณนี์้

เริม่ดว้ยความเสี่ยงจากการตดิเชือ้โควดิ-19 ซึง่อาจสง่ผล
ใหต้อ้งเขา้รกัษาพยาบาลและมีโอกาสสญูเสยีทรพัยส์นิเพ่ือเป็น
ค่าใชจ้่ายเป็นจาํนวนไม่นอ้ย ผูท่ี้ทาํประกนัสขุภาพมาก่อนมี
โอกาสเบิกค่าใชจ้่ายในส่วนนีไ้ดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งทาํประกันเพ่ิม 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขในแต่ละกรมธรรมว์่าผูเ้อาประกนัจะได้
รบัผลประโยชนจ์ากความคุม้ครองในรูปแบบใดดว้ย ทัง้นีอ้ยู่
บนหลกัการว่าการเจ็บป่วยจากโควิด-19 เป็นการเจ็บป่วยท่ี 
ไมไ่ดมี้การยกเวน้ความคุม้ครอง

อย่างไรก็ตาม สาํหรบัผูท่ี้ไม่มีประกันสขุภาพเลย และ
ตอ้งการทาํประกันสุขภาพในช่วงท่ีเริ่มมีการระบาดของโรค 
แลว้ ก็เป็นไปได ้แต่ตอ้งยอมรบัเง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวลา 
รอคอย ยกตวัอย่างเช่น ระยะเวลารอคอย 14 วนั หมายถึง 
ช่วงเวลาท่ีประกันยังไม่คุ้มครองนับจากกรมธรรม์มีผล 
บงัคบัใช ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูท่ี้เพ่ิงมาทาํประกนันัน้ไม่ไดต้ิดเชือ้ 
มาก่อน นอกจากนี ้ อาจจะมีกรณีท่ีบริษัทประกันไม่รบัทาํ
ประกนั หากบคุคลนัน้มีภาวะท่ีเผชิญกบัความเสี่ยงนัน้มาก่อน 
เชน่ เดินทางไปตา่งประเทศกลบัมาแลว้ถกูกกัตวัไว ้เป็นตน้

ข้อคิดในประเด็นนี้คือ กำรท�ำประกันสุขภำพไว้ 
ล่วงหน้ำเป็นกำรบริหำรควำมเสีย่งทีมี่ประสิทธิภำพ เมือ่
เกิดเหตุกำรณ์ทีไ่ม่คำดคิดขึน้ ผู้ทีมี่กำรวำงแผนไว้ก่อนจะ
ได้รับผลกระทบน้อยกว่ำ

ในส่วนของผู้ท่ีไม่มีประกันสุขภาพแบบสมัครใจเลย  
แตเ่ป็นลกูจา้งของบรษัิทและเป็นสมาชิกกองทนุประกนัสงัคม 
ซึ่งถือว่าเป็นทาํประกันรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะบังคับ  
โดยในส่วนของเงินประกันสังคมท่ีลูกจ้างจ่ายทุกเดือนนั้น  
ทาํใหล้กูจา้งเป็นผูป้ระกนัตน (สมาชิกกองทนุประกนัสงัคม) 
มีสิทธิประโยชนก์ารเขา้รกัษาพยาบาลตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
ซึ่งรวมการเจ็บป่วยจากโรคระบาดโควิด-19 ดว้ย นอกจากนี ้
ผู้ประกันตนยังมีโอกาสได้สิทธิประโยชน์ของการว่างงาน
เน่ืองจากเหตสุดุวิสยั เช่น กรณีท่ีกิจการจาํเป็นตอ้งปิดตาม
มาตรการท่ีภาครฐักาํหนด สง่ผลใหห้ากผูป้ระกนัตนท่ีวา่งงาน 
จะไดร้บัเงินทดแทน 50% ของฐานเงินเดือนสงูสดุ 15,000 บาท 
เป็นระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน แลว้แต่กรณี อย่างไรก็ดีในช่วง 
ท่ีมีการระบาดของโรคนี ้กองทนุประกนัสงัคมไดป้รบัเง่ือนไข
ใหดี้ขึน้เพ่ือช่วยเยียวยาผูป้ระกันตน หากตอ้งการทราบราย
ละเอียดท่ีชัดเจนและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อไปท่ีเบอร์
โทรศพัท ์1506 สายดว่นประกนัสงัคมได ้โดยหลกัการพืน้ฐาน 
ท่ีควรทราบก่อน ไดแ้ก่ สิทธิประโยชนว์่างงานนั้น เป็นของ 
ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 (เป็นลกูจา้งอยู่ก่อนว่างงาน) เท่านัน้  
ไม่รวมมาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้าง ปัจจุบันไม่ไดเ้ป็นแลว้  
แต่ยังคงส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม) และมาตรา 40  
(ไม่ตอ้งเป็นลกูจา้งมาก่อน แต่ตอ้งการเขา้รว่มประกนัสงัคม)  
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และเง่ือนไขท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งสง่เงินเขา้กองทนุประกนัสงัคม
มาแลว้ 6 เดือน ใน 15 เดือน หลงัสดุ นอกจากนีผู้ป้ระกนัตน 
ท่ีว่างงานตอ้งรีบลงทะเบียนกับกองทุนประกันสงัคมภายใน 
30 วนัหลงัจากถกูเลกิจา้ง จงึจะมีสทิธิไดร้บัสทิธิประโยชนนี์ ้

ข้อคิดในประเดน็นีคื้อ กำรท�ำประกันในลักษณะภำค
บังคับเป็นประโยชน์ในระดับสังคม มีบทบำทช่วยคุ้มครอง
ผู้ทีไ่ม่ได้มีประกันแบบภำคสมัครใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ในช่วงเหตุกำรณ์วิกฤตต่ำงๆ

สาํหรบัผูท่ี้มีประกันออมทรพัย ์ตลอดชีพ หรือประกัน
บาํนาญ ท่ีชาํระเบีย้มาระยะเวลาหนึง่แลว้ กรมธรรมจ์ะมีมลูคา่
เงินสดอยู่จาํนวนหนึ่ง (สว่นใหญ่จะตอ้งมีการจ่ายเบีย้มาแลว้
ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป) ซึ่งหากผูเ้อาประกนัตอ้งการเงินสดเพ่ือมา 
ใชจ้่ายในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์
ตนเองได ้โดยผูเ้อาประกนัสามารถติดตอ่สอบถามไปท่ีบรษัิท
ประกนัหรอืตวัแทนประกนัว่ากรมธรรมมี์มลูคา่เงินสดเท่าไหร ่
และกูไ้ดเ้ท่าไหร ่ซึ่งส่วนใหญ่จะถกูกาํหนดไวป้ระมาณ 80% 
ของมลูคา่เงินสด โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะคิดดอกเบีย้ทบตน้
ในอตัราท่ีสงูกว่าดอกเบีย้ท่ีใชใ้นการคาํนวณเบีย้ประกันภยั
อีกประมาณ 2% ตอ่ปี ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้ของแตล่ะกรมธรรม์
จะแตกตา่งกนัไป ผูเ้อาประกนัสามารถดขูอ้มลูไดจ้ากหนา้แรก
ของกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น หากระบอุตัราดอกเบีย้ท่ี 5% 
ตอ่ปี อตัราดอกเบีย้ของการกูเ้งินกรมธรรมจ์ะเทา่กบั 7% ตอ่ปี  
(เง่ือนไขนีอ้าจแตกต่างกันได ้ ขึน้อยู่กับบริษัทประกันหรือ
กรมธรรมแ์ตล่ะฉบบั) การกูยื้มเงินลกัษณะนีมี้ดอกเบีย้ถกูกวา่
การกูยื้มในรูปแบบอ่ืนๆ และมีขัน้ตอนไมต่อ้งยุง่ยากทัง้ในเรือ่ง
เอกสาร และไมต่อ้งใชบ้คุคลคํา้ประกนั สว่นการจ่ายเงินคืนก็
ไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัเหมือนกบัการกูเ้งินนอกระบบ ผูเ้อาประกนัมี
อิสระในการเลือกท่ีจะชาํระคืนเงินกู ้จะผอ่นชาํระเป็นรายงวด 
หรือถา้มีเงินกอ้นเพียงพอจะปิดทัง้หมดก็สามารถทาํไดท้นัที 
หากผูเ้อาประกันไม่ตอ้งการกูเ้งิน แต่ตอ้งการมูลค่าเงินสด
ในกรมธรรมท์ัง้หมด สามารถทาํไดโ้ดยการเวนคืนกรมธรรม ์
ซึ่งกรณีนีจ้ะไม่มีภาระท่ีตอ้งคืนเงินพรอ้มดอกเบีย้ แต่ความ
คุม้ครองของกรมธรรมจ์ะสิน้สดุลงทนัที

ข้อคิดในประเดน็นีคื้อ ทำงเลือกหน่ึงของเงนิส�ำรอง
ฉุกเฉินคือมูลค่ำเงนิสดในกรมธรรม์ทีเ่ป็นแบบออมทรัพย์ 
ตลอดชีพ หรือแบบบ�ำนำญ ในรูปแบบกำรกู้เงินจำก
กรมธรรม์หรือกำรเวนคืน

สดุทา้ย สาํหรบัทา่นท่ีไมแ่นใ่จวา่ตนเองอาจจะมีประกนัท่ี
หมดอายคุวามไปแลว้เน่ืองมาจากผูเ้อาประกนัไมรู่ว้า่ตนเองมี
สทิธิ จงึไมไ่ดข้อรบัเงินตามความคุม้ครองกรมธรรมจ์ากบรษัิท 
จนทาํใหเ้ป็นเงินลว่งพน้อายคุวามตามท่ีกฎหมายกาํหนด เชน่ 
บรษัิทไมส่ามารถติดตอ่ผูเ้อาประกนัได ้เน่ืองจากผูเ้อาประกนั
ยา้ยท่ีอยู ่หรอืผูเ้อาประกนัไมไ่ดแ้จง้การทาํประกนัชีวิตใหผู้ร้บั
ผลประโยชน ์จงึไมมี่ใครรู ้และไมไ่ดไ้ปขอรบัเงินตามสทิธิ หรอื
ผูเ้อาประกนัไดร้บัเช็คจากบรษัิทแลว้ แตลื่มไมน่าํเช็คไปขึน้เงิน
จนขาดอาย ุ ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ รบัเงินคืนจากกองทนุ
ประกนัชีวิตไดท่ี้ http://lifeif.or.th/ ไดเ้งินมาชว่ยแบง่เบาภาระ
ในสถานการณช์ว่งนีไ้ด้

ข้อคิดในประเด็นนี้คือ สิทธิกำรรับเงินตำมควำม
คุ้มครองกรมธรรม์ของผู้เอำประกันและผู้รับผลประโยชน์ 
เป็นส่ิงทีบ่ริษัทประกันไม่สำมำรถริบไว้เองได้ กรณีทีไ่ม่มี
คนรับตำมสิทธิทีก่�ำหนด เงนิเหล่ำนีจ้ะถกูส่งไปทีก่องทุน
ประกันชีวิต ผู้ทีมี่สิทธิสำมำรถไปตรวจสอบและขอรับได้
ภำยหลัง  
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เนือ้หาในบทความนีไ้ด้มาจากการสัมภาษณ์
ผู้ปฏบิัตงิานในธุรกิจกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ และ
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ (กบข.) โดย
เรียบเรียงเป็นประเด็นปัญหาที่พบและความ
ต้องการของสมาชิกกองทุนในช่วงทีเ่กิดการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และนัยสาํคัญทีนั่กวางแผน
การเงนิอาจพจิารณานาํไปประยุกตใ์ช้สถานการณ์
อืน่ทีม่ลัีกษณะใกล้เคยีงกัน

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สง่ผลกระทบตอ่การวางแผน
เกษียณสองเรือ่ง เรือ่งแรกคือ ภาวะตลาดทนุทั่วโลกปรบัตวัลด
ลงอยา่งรุนแรง ทาํใหผ้ลตอบแทนของพอรต์ลงทนุเพ่ือเกษียณ
ติดลบเม่ือเทียบกบัช่วงสิน้ปีท่ีผ่านมา เรื่องนีน้่าจะกระทบผูท่ี้
วางแผนเกษียณจาํนวนไมน่อ้ย เน่ืองจากเปา้หมายเกษียณนัน้
ถือเป็นเปา้หมายระยะยาวกินเวลาประมาณ 20-25 ปี1 ทาํให้
มกัมีสว่นประกอบของตราสารทนุ (หุน้) คอ่นขา้งมาก

แบบแผนการออมเพ่ือเกษียณอย่างกองทุนสํารอง 
เลีย้งชีพไดร้บัผลกระทบพอสมควร เน่ืองจากการสบัเปลี่ยน
นโยบายลงทนุอาจไมส่ามารถทาํไดร้วดเรว็เหมือนกองทนุรวม
ทั่วไป เน่ืองจากอาจตอ้งรอรอบการเปลี่ยน เชน่ สปัดาหล์ะครัง้ 
เดือนละครัง้ หรือไตรมาสละครัง้ ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่าง
คณะกรรมการกองทุนสาํรองเลีย้งชีพและผูจ้ัดการกองทุน 
นอกจากนี ้นายจา้งบางรายอาจไมไ่ดท้าํ Employee’s Choice 

หรอืทางเลอืกนโยบายการลงทนุใหก้บัลกูจา้ง ทาํใหไ้มส่ามารถ
บรรเทาผลกระทบจากภาวะตลาดทนุดงักลา่วได้

ทัง้นี ้ในสว่นของ กบข. นัน้ ปัจจบุนัสมาชิกสามารถแจง้
ความประสงคเ์ปลี่ยนแผนการลงทนุไดท้กุวนัทาํการแลว้จาก
เดมิเดือนละ 2 ครัง้

อยา่งไรก็ดี สาํหรบัผูอ้อมท่ีคดิวา่ภาวะตลาดทนุรว่งลงเป็น
โอกาสในการลงทนุโดยตอ้งการเพ่ิมอตัราการนาํสง่เงินสะสม 
ก็ไม่สามารถทาํไดท้นัทีในวนัท่ีแจง้ความประสงค ์ เน่ืองจาก
การนาํสง่เงินเขา้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพและ กบข. นัน้ กาํหนด
ใหน้ายจา้งหรอืสว่นราชการตน้สงักดัหกัจากการจา่ยเงินเดือน

อีกเรื่องหนึ่งท่ีโควิด-19 ส่งผลกระทบคือ การลดหรือ
ยกเลิกการนาํส่งเงินเขา้กองทุน โดยเฉพาะกองทุนสาํรอง 
เลีย้งชีพ นายจา้งท่ีประกอบธรุกิจเก่ียวกบัโรงแรม การทอ่งเท่ียว 
และธรุกิจตอ่เน่ืองตา่งประสบปัญหาขาดรายได ้ทาํใหต้อ้งปรบั
ลดค่าใชจ้่ายดว้ยการจ่ายเงินเดือนบางส่วน หรือใหพ้นกังาน
ลาหยดุชั่วคราวโดยไม่จ่ายค่าจา้ง หรือขอเลื่อนการนาํสง่เงิน
เขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ2 นอกจากนี ้ยงัพบกรณีท่ีลกูจา้ง
บางรายขาดรายไดจ้นุเจือครอบครวั ทาํใหต้อ้งขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพโดยท่ียงัไม่ลาออกจาก
งาน หรือรวมตวักนัขอปิดกองทนุสาํรองเลีย้งชีพก็มี อย่างไร 
ก็ดี ในส่วนของขา้ราชการท่ีเป็นสมาชิก กบข. นัน้ ไม่ไดร้บั 

การวางแผนเกษยีณ

ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, Ph.D., AFPTTM

1 คา่มธัยฐานประชากรไทยประมาณ 36 ปีเทียบกบัอายท่ีุเกษียณประมาณ 55 ถงึ 60 ปี 
2 ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่งกาํหนดประเภทธรุกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข ใหล้กูจา้งหรอืนายจา้งหยดุหรอืเลื่อน การสง่เงินสะสมหรอืเงินสมทบ 
 เขา้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพในทอ้งท่ีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภยั หรอืเหตกุารณท่ี์สง่ผลกระทบตอ่สถานการท์างเศรษฐกิจ
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ผลกระทบในเชิงของรายไดแ้บบภาคเอกชน มีเพียงความวิตก
กงัวลว่าเงินท่ีตนเองนาํสง่เขา้กองทนุจะขาดทนุอีกหรอืไม่ จงึ
ขอลดอตัราการนาํสง่เงินสะสมลงเทา่นัน้3

ในภาวะวกิฤตเชน่นี ้สิ่งท่ีสมาชิกตอ้งการจากนกัวางแผน
การเงินคือ คาํแนะนาํวา่ควรทาํอยา่งไรกบัเงินออมเพ่ือเกษียณ
กอ้นนีดี้ การสนทนามกัเริม่จากการขอคาํอธิบายสถานการณ ์
เช่น “ตอนนีเ้กิดอะไรขึน้” “ทาํไมหุน้ตกเยอะจงั” ต่อดว้ยการ
ใหค้าดเดาแนวโนม้ในอนาคต เช่น “แลว้จะร่วงต่ออีกไหม” 
“สถานการณจ์ะจบเม่ือไหร”่ และตามดว้ยการการใหชี้น้าํการ
ตัดสินใจ เช่น “ควรเปลี่ยนแผนไหม” “เลือกไม่ถูกว่าจะทาํ
อยา่งไร ชว่ยตดัสนิใจหนอ่ย” เป็นตน้

การจะตอบประเดน็เหลา่นีไ้ด ้นกัวางแผนการเงินควร

• ตดิตามสถานการณล์งทนุอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่เปา้หมาย 
  เกษียณจะเป็นแผนระยะยาว แตใ่นชว่งท่ีตลาดปรบัตวั 
  ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง สมาชิกคาดหวังว่า 
  นกัวางแผนการเงินจะสามารถใหค้าํอธิบายไดอ้ย่าง 
  ชดัเจน

• การคาดเดาแนวโนม้ควรอิงแหลง่ขอ้มลูหรอืบทวเิคราะห ์
  การลงทุน การปฏิเสธการตอบคาํถามอาจทาํให ้
  ความนา่เช่ือถือของนกัวางแผนการเงินลดนอ้ยลง และ 
  ควรเลี่ยงการใชค้วามเหน็สว่นตวั

• ระมดัระวงัการชีน้าํในลกัษณะตดัสินใจแทนสมาชิก  
  ในกรณีนีค้วรเสนอ “ทางเลอืก” โดยอธิบายขอ้ดีขอ้จาํกดั 
  ของแตล่ะทางเลือก ใหส้มาชิกเป็นผูต้ดัสนิใจ พรอ้ม 
  ย ํา้ถงึขอบเขตการใหบ้รกิาร เชน่ นกัวางแผนการเงิน 
  มีบทบาทวิเคราะหแ์ละใหค้าํปรกึษา ส่วนสมาชิกมี 
  บทบาทในการตดัสนิใจ

ในแง่การวางแผนเกษียณ การแพรร่ะบาดของโควิด-19  
มีนยัสาํคญัท่ีนกัวางแผนการเงินตอ้งเตรยีมตวัเพ่ิมเตมิ คือ

• ตระหนักว่าการวางแผนการเงินระยะยาว ไม่ได ้
  หมายความว่าผูข้อรบัคาํปรึกษาจะมีภูมิคุม้กันต่อ 
  ความผนัผวนระยะสัน้เสมอไป นกัวางแผนการเงินควร 
  ติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด รวมทัง้ควรทาํการ 

  ส่ือสารเชิงรุก คือเนน้การใหข้อ้มลูกบัลกูคา้ตัง้แตช่ว่ง 
  ท่ีวิกฤตการณเ์ริ่มก่อตัวขึน้ชัดเจน การทาํเช่นนีจ้ะ 
  สรา้งความไวว้างใจใหก้ับตวันกัวางแผนการเงินได ้
  เป็นอยา่งดี

• ยํา้เตือนใหผู้ข้อรบัคาํปรึกษาเห็นความสาํคัญของ 
  การเตรียมเงินสาํรองเผ่ือฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความ 
  ตอ้งการใชจ้่ายและไม่ใหถ้กูบีบบงัคบัใหน้าํเงินออม 
  เพ่ือเกษียณออกมาใชจ้่าย ทั้งนี ้ อาจเป็นไปไดว้่า 
  เงินสาํรองเผ่ือฉกุเฉินควรเผ่ือไวม้ากกว่า 3 เท่าของ 
  รายจา่ยเฉลี่ยตอ่เดือน

• การออมเพ่ือเกษียณไม่ควรยึดติดกับเพียงแค่แบบ 
  แผนเดียว เน่ืองจากกองทนุสาํรองเลีย้งชีพและ กบข.  
  อาจมีข้อจํากัดเรื่องความรวดเร็วในการเปลี่ยน 
  นโยบายลงทนุหรอืเพ่ิมการนาํสง่เงิน ดงันัน้ ควรแนะนาํ 
  ใหล้งทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) และ 
  ทางเลอืกอ่ืนๆ ควบคูก่นั เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ในการ 
  จดัการเงินออมสาํหรบัแผนเกษียณ

กลา่วโดยสรุป ในสถานการณว์กิฤตติา่งๆ รวมถงึโควดิ-19 
ในครัง้นีเ้ราจะพบว่าผูท่ี้มีแผนการเงินท่ีเหมาะสม และปฏิบตัิ
ตามอย่างมีวินัย ใหค้วามสาํคัญเรื่องความสมดุลระหว่าง 
ผลตอบแทนและความเสี่ยง รูโ้จทยแ์ละเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 
ของตนเอง จะสามารถปรบัเปล่ียนแผนการเงินการใชชี้วิต  
รวมถึงไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณด์ังกล่าวนอ้ยกว่าผูท่ี้ 
ไมไ่ดเ้ตรยีมการดา้นตา่งๆ ไวล้ว่งหนา้ ดงันัน้ การกาํหนดเปา้
หมายความตอ้งการท่ีชัดเจน แผนการเงินท่ีจะเดินไปสู่เป้า
หมายท่ีมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่ง
สาํคญัอยา่งมาก และพิสจูนใ์หเ้หน็ไดจ้ากเหตกุารณใ์นครัง้นี ้

ถึงวันนีเ้รำเผชิญวิกฤตโควิด-19 กันมำเพียงครึ่งปี  

ยังไม่มีใครรู้ว่ำอนำคตจะเป็นอย่ำงไร จะจบเมื่อไร แต่
ชัดเจนว่ำโลกใบนีก้�ำลังจะไม่เหมือนเดิมอีก เป้ำหมำย
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินอำจต้องเปลี่ยนแปลง ยกเลิก 
หรือชะลอไปตำมควำมจ�ำเป็น จำกนี้ไปกำรวำงแผน 
กำรเงินจะมีควำมส�ำคัญกับชีวิตของผู้คนมำกขึน้ และ 
ถอืเป็นบทบำทโดยตรงของนักวำงแผนกำรเงนิทีจ่ะเข้ำไป
เตมิเตม็ควำมต้องกำรในส่วนนี ้ 

3 สมาชิก กบข. นาํสง่เงินสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงินเดือน โดยสามารถแจง้ความประสงคข์อนาํสง่เงินสะสมสว่นเพ่ิมไดอี้กรอ้ยละ 1  
 ถงึ 12 ของเงินเดือน ทาํใหส้ามารถนาํสง่เงินสะสมไดส้งูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 15 ของเงินเดือน
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ความสัมพนัธอ์ย่างดทีีม่มีายาวนานระหว่างเรากับลูกค้าจะตอ้งไม่สะดุดในภาวะวกิฤต 
วกิฤตคร้ังนีไ้ม่เหมอืนคร้ังไหนทีห่ลายคนเคยเจอเพราะมันคอื

วกิฤตโรคระบาดทีม่ผีลกระทบทั่วโลก ทกุคน ทกุ sector ไดรั้บผลกระทบมากน้อยแทบไม่ตา่งกัน 
ไหนๆ เรากห็นีวกิฤตคร้ังนีกั้นไม่พน้ กข็อใหค้วามสัมพนัธข์องลูกค้ากับเรา

ยังคงแนบแน่นเหมอืนเดมิหรือดขีึน้กว่าเดมิ

หวัใจสาํคัญของความสัมพนัธ ์คอื Trust 
Trust คือ ความเช่ือใจและความไวว้างใจ เป็นปัจจัย 

พืน้ฐานสาํหรบัทุกความสมัพนัธ ์ ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างคนในครอบครวั เครือญาติ คู่คา้ ทีมงาน หรือลกูคา้ 
สาํหรบับทความนีจ้ะขอกล่าวถึง Trust ที่เป็นควำมเชื่อใจ
ระหว่ำงเรำกับลูกค้ำ ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะตอ่ยอดความ
สาํเรจ็ดา้นการวางแผนการเงินรว่มกนั การไวว้างใจเป็นสิ่งท่ี
ตอ้งการความสมํ่าเสมอคลา้ยกบัการออกกาํลงักาย เม่ือเกิด
ความเช่ือใจกนัแลว้ สิ่งจาํเป็นตอ่มาคือ การรกัษาความเช่ือใจ 
นั้นใหม้ั่นคงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสิ่งสาํคัญท่ีจะช่วยหล่อเลีย้ง 
ความเช่ือใจนัน้คือ ความเสมอตน้เสมอปลาย ความจรงิใจ การ
ไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและความสมํ่าเสมอ จะขาดอะไรไปไมไ่ด้

ลูกค้าอยากไดอ้ะไรจากเรา 
เม่ือถามตวัเองว่าถา้เราประสบกบัเหตกุารณว์ิกฤต เรา

อยากจะติดต่อใครบา้งและติดต่อเพ่ืออะไร ก็จะพบว่ามีคนท่ี
เราอยากติดตอ่อยากคยุมากมาย เพ่ือวตัถปุระสงคต์า่งๆ กนั 
เชน่ ตอ้งการหาคนรบัฟัง และตอ้งการหาท่ีปรกึษา & คนชว่ย
แกปั้ญหา 

• ตอ้งการหาคนรับฟัง 
บางทีลกูคา้ของเราตอ้งการเพียงคนรบัฟัง คนท่ีแบง่เบา

ความกังวลใจเรื่องต่างๆ โดยไม่ตอ้งการการแกปั้ญหาหรือ 
คาํปรึกษาใดๆ ส่วนใหญ่คนท่ีเรานึกถึง มักจะเป็นคนใน
ครอบครวั หรอื เพ่ือนสนิท และถือเป็นสญัญาณท่ีดีหากลกูคา้
ตอ้งการเราในฐานะคนรบัฟัง ซึ่งในกรณีนีเ้รามีเคล็ดไม่ลบั 
ด้ำนทักษะกำรฟังอยากจะแชรใ์หเ้พ่ือนนกัวางแผนการเงิน 
เพ่ือใชฝึ้กฝนในการเป็นผูร้บัฟังท่ีดี เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจถึง
สาเหตท่ีุแทจ้รงิของความกงัวลของลกูคา้ 

ทกัษะกำรฟังเป็นส่ิงทีส่ำมำรถฝึกและพัฒนำให้ดขึีน้ได้ 

 โดย Guy Itzchakov และ Avraham N. (Avi) Kluger ไดเ้ขียน
บทความไวใ้น Harvard Business Review โดยไดใ้หเ้ทคนิค 
ท่ีจะชว่ยการเป็นผูฟั้งท่ีดีไดป้ระสทิธิผลมากย่ิงขึน้ ดงันี ้

1. เตรียมสภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสม เลือกสถานท่ี 
ท่ีเหมาะสาํหรบัการพูดคยุปรกึษา เพ่ือช่วยใหมี้สมาธิอยู่กับ
ลูกคา้ไดดี้มากขึน้ มีความสงบไม่มีเสียงอ่ืนใดรบกวนการ
สนทนา

แนวทางการดูแล
ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า

ในช่วงวกิฤต
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อา้งอิง
- การฟังอยา่งมีประสทิธิผล โดย คณุธชธร สมใจวงษ ์CFP®

- สิ่งท่ีนกัวางแผนการเงินควรทาํในชว่งตลาดหุน้ขาลง EP24 โดย คณุศกัดา สรรพปัญญาวงศ,์ CFP® 
- www.wikihow.com 

• ตอ้งการหาทีป่รึกษา & คนช่วยแก้ปัญหา
ลกูคา้บางคนไมไ่ดต้อ้งการเพียงแคค่นรบัฟัง แตต่อ้งการ

ท่ีปรกึษาและคนช่วยแกปั้ญหาเน่ืองจากเล็งเห็นว่าเราจะเป็น
ผูท่ี้จะช่วยแกปั้ญหานัน้ได ้เคล็ดลับกำรเป็นทีป่รึกษำและ
ผู้ช่วยไขปัญหำทีด่ใีห้กับลูกค้ำ ประกอบดว้ย

1. ท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ โดยเริม่จากการฟังลกูคา้ เพ่ือ
รบัทราบวา่ปัญหาหรอืเปา้หมายทางการเงินของลกูคา้คืออะไร 
หาสาเหตแุละกาํหนดเปา้หมาย

2. วำงแผนหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และประเมินทาง
เลือกใหก้ับลกูคา้ บางครัง้ขอ้มลูจากการบอกเล่าของลกูคา้
อาจดเูหมือนเป็นเรื่องใหญ่ แกไ้ขไดย้าก นกัวางแผนการเงิน
ตอ้งมีสติ มีเหตผุล ค่อยๆประมวลผล หรือแยกย่อยขอ้มลูให ้
เลก็ลง เพ่ือจะไดว้างแผนจดัการไดง้า่ยขึน้ ถา้พบวา่สถานการณ์
ท่ีพบเจออยู่นีค้ลา้ยคลึงกับสถานการณท่ี์เคยรบัมือมาก่อน 
อาจสามารถนาํวิธีการบางวิธีมาใชก้บัสถานการณต์อนนีไ้ด้

3. ท�ำตำมแผนที่วำงไว้และประเมินผล มีความ 
เสมอตน้เสมอปลาย ตอ่เน่ือง เพ่ือความสมัพนัธท่ี์ดี 

4. ฝึกฝนให้เชีย่วชำญยิ่งขึน้ 

เคล็ดลับความสาํเร็จเหนือสิ่งอืน่ใด…
ใช้ไดใ้นทกุสถานการณ ์

• มีความจรงิใจ และฟังลกูคา้อยา่งตัง้ใจ ใสใ่จรายละเอียด 
• อยู่กับลูกคา้ตลอดเวลา ทัง้ในช่วงท่ีดีและช่วงท่ีแย่ 

  สือ่สารสถานการณเ์ป็นระยะๆ ไมท่อดทิง้ ไมเ่งียบหาย
• เขา้ใจลกูคา้และเขา้ใจตวัเอง มีสต ิสงบ และมีเหตผุล
• ระลึกไวเ้สมอว่าวิกฤตบางอย่าง ไม่ใช่เรื่องธรรมดา 

  สาํหรบัลกูคา้ แมว้า่จะเกิดขึน้หลายครัง้แลว้ก็ตาม
• อย่าใหค้วามหวัง อย่าการนัตีผลลพัธ์ เปลี่ยนเป็น 

  ใหห้ลกัการและเหตผุลแทน
• หมั่นฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารทุกรูปแบบและ 

  ทนัตอ่เหตกุารณอ์ยูเ่สมอ

เราขออวยพรใหน้กัวางแผนการเงินทกุทา่นสามารถดแูล
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของทา่นในชว่งวิกฤตโรคระบาดนี ้และ
ขอใหท้กุท่านเป็นผูมี้สว่นช่วยใหล้กูคา้ของท่านผ่านพน้วิกฤต
ครัง้นีไ้ปไดด้ว้ยดี  

2. อยู่กับปัจจุบัน ใหเ้วลาสาํหรบัการพูดคุย รบัฟัง
ปัญหาและความกงัวลของลกูคา้อย่างตัง้ใจ เพ่ือใหไ้ดเ้ขา้ใจ 
ในสิ่งท่ีลกูคา้ “ไมไ่ดพ้ดู” ออกมา 

3. เปิดใจฟัง ไม่ขัดจังหวะ ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสิน 
พยายามทาํความเขา้ใจในรายละเอียด เจตนา ท่ีมาของปัญหา
หรือความกังวลต่างๆ หลีกเลี่ยงการใหค้าํแนะนาํหรือช่วย 
แกไ้ขปัญหาหากลูกคา้ยังคงใหร้ายละเอียดของปัญหาหรือ
ความกงัวลยงัไมค่รบถว้น 

4. ตอบโต้เป็นระยะ การสอบถามเพ่ือขอรายละเอียด
เพ่ิมเติม ถามคาํถามปลายเปิด แสดงใหเ้ห็นถึงความตัง้ใจใน
การฟัง ช่วยใหบ้รรยากาศของการพดูคยุเป็นไปอย่างราบรื่น  
เราอาจยํา้คาํพดูเดียวกบัท่ีลกูคา้พดู สอบทานเพ่ือความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง ช่วยใหล้กูคา้ไดใ้ชเ้วลา ไตร่ตรอง ครุ่นคิด และได้
รูส้กึว่าเรามีความเขา้อกเขา้ใจ ช่วยเสรมิสรา้งความไวว้างใจ
ระหวา่งกนั

5. ใช้เวลำทบทวน หลงัจากพูดคุย รบัฟังจากลกูคา้ 
แลว้ จดัสรรเวลาทบทวนสิ่งท่ีทาํไดดี้ และสิ่งท่ีตอ้งการทาํให ้
ดีย่ิงขึน้สาํหรบัการฟังในครัง้ถดัไป 

การรบัฟังปัญหาดว้ยความจรงิใจ ถงึแมจ้ะยงัไมส่ามารถ
แกไ้ขปัญหาในทันที แต่จะช่วยใหเ้รามีจิตใจท่ีพรอ้มในการ 
แกปั้ญหามากขึน้ สรา้งความไวว้างใจระหว่างเราและลกูคา้ 
ซึ่งเป็นสิ่งสาํคัญท่ีจะทาํใหผู้ร้บัคาํปรึกษาสามารถกา้วผ่าน 
ชว่งเวลาอนัยากลาํบากไปได้



TFPA BULLETIN  • 2/2563 19

Q&A
พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

Q: กองทนุรวมเพือ่การออม (SSF) คอือะไร

A: SSF เป็นกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสรมิใหป้ระชาชน 
มีการออมแบบผูกพันระยะยาว เพ่ือสรา้งความมั่นคงทาง 
การเงินในอนาคต โดยใหส้ทิธิประโยชนท์างภาษีเป็นแรงจงูใจ
ในการออม

Q: เงือ่นไขการลงทุนของ SSF เป็นอย่างไร 
 ตา่งจาก LTF เดมิหรือไม่

A: SSF มีความแตกตา่งจาก LTF ในหลายดา้น ดงันี ้

• นโยบายการลงทนุ
SSF สามารถลงทนุไดใ้นทกุประเภทสินทรพัย ์ต่างจาก 

LTF ท่ีจะตอ้งลงทนุในบรษัิทจดทะเบียนในประเทศเฉล่ียรอบ
ปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 65% ของมลูคา่ทรพัยส์นิทรพัยส์ทุธิเทา่นัน้

• ช่วงเวลาลงทนุ
ผูล้งทนุสามารถลงทนุโดยไดร้บัสทิธิลดหยอ่นภาษีใน SSF 

ไดต้ัง้แตปี่ 2563 - 2567 เทา่นัน้ ในขณะท่ี LTF ไมส่ามารถใช้
สทิธิลดหยอ่นภาษีจากเงินลงทนุตัง้แตปี่ 2563ไดอี้กตอ่ไป

• ระยะเวลาถอืครอง
สาํหรบัทกุๆ ยอดการลงทนุใน SSF ตอ้งถือครองอยา่งนอ้ย 

 10 ปีเต็มนบัจากวนัท่ีซือ้ (วนัชนวนั) และคิดแยกแต่ละกอ้น 
แมจ้ะลงทนุในปีภาษีเดียวกนัก็ตาม

LTF ตอ้งลงทนุเป็นระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน สาํหรบัยอด 
การลงทนุตัง้แตพ่.ศ. 2559 - 2562

หลังจากที ่ครม. อนุมัตสิิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การออม 
(Super Saving fund, SSF) ทดแทนกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และมมีตเิหน็ชอบเร่ืองมาตรการดแูล
และเยยีวยาผลกระทบจากโควดิ-19 ตอ่เศรษฐกจิไทย โดยใหส้ทิธิผูล้งทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมพเิศษ 
(Super Saving fund – Extra, SSFX) สามารถลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพิม่อกี 200,00 บาท แต่
ดว้ยการทีเ่ป็นสนิค้าใหม่และมเีงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ ทาํใหผู้้ลงทนุหลายทา่นสับสน จงึควรทาํความเข้าใจ
ใหถู้กตอ้งก่อนตดัสินใจลงทนุ

ท�าความรู้จกั
กองทุน SSF            และ SSFX
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A• สิทธิประโยชนท์างภาษี

สิทธิสูงสุดในการซือ้ SSF แบบปกติ (ท่ีไม่ใช่ SSFX) 
กาํหนดใหใ้ชส้ทิธิไดไ้มเ่กิน 30% ของเงินไดพ้งึประเมินท่ีไดร้บั 
ซึ่งตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปีและไม่เกิน 200,000 บาท 
เทา่นัน้ ทัง้นีจ้าํนวนขา้งตน้ เม่ือรวมกบัเงินสะสมจา่ยเขา้กองทนุ
สาํรองเลีย้งชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุน
สงเคราะหค์รูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ เงิน 
ค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) และ 
เบีย้ประกนัชีวติแบบบาํนาญ แลว้จะตอ้งไมเ่กิน 500,000 บาท
สาํหรบัปีภาษีนัน้

สาํหรับ LTF สามารถซือ้ได้ไม่เกิน 15% ของเงินได ้
พึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษี และสงูสดุไม่เกิน 500,000 บาท  
โดยไมต่อ้งพิจารณารว่มกบัเงินออมเพ่ือการเกษียณอ่ืนๆ

• กาํไรจากการขายคนืหน่วยลงทนุ
กรณี SSF กาํไรท่ีไดไ้ม่ตอ้งนาํมาเสียภาษีเงินได ้ โดย 

ตอ้งลงทนุมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี (นบัวนัชนวนั) สาํหรบั LTF 
ตอ้งลงทนุมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 7 ปี ปฏิทินจงึจะไดร้บัยกเวน้

จะเหน็ไดว้า่ แม ้SSF จะมีนโยบายการลงทนุจะเปิดกวา้ง
มากขึน้ แตร่ะยะเวลาถือครองท่ีเพ่ิมเป็น 10 ปี และสทิธิสงูสดุ
ในการลดหยอ่นตอ้งไปรวมกบัการออมเพ่ือการเกษียณอ่ืนแลว้
ไมเ่กิน 500,000 บาทเทา่นัน้

Q: กองทนุรวมเพือ่การออมพเิศษ 
 (Super saving fund - Extra: SSFX) 
 คอือะไร

A: SSFX จดัตัง้ขึน้ตามมาตรการสรา้งความเช่ือมั่นในระบบ
ตลาดทุน เพ่ือลดความผันผวนของตลาดหุน้ และส่งเสริม
ใหป้ระชาชนมีการออมแบบผกูพนัระยะยาวแบบพิเศษ โดย 
ใหส้ทิธิ ประโยชนท์างภาษี เพ่ิมเตมิสงูสดุ 200,000 บาท โดย
ไมต่อ้งนาํไปรวมกบักองทนุเพ่ือเกษียณอ่ืนๆ

Q: เงือ่นไขการลงทุนของ SSFX 
 เหมอืนหรือแตกตา่งจาก SSF อย่างไร

A: เน่ืองจาก SSFX เป็นกองทุนท่ีตั้งขึน้ตามมาตรการ
สนบัสนนุชั่วคราวเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัท่ีกลา่วไป จงึมีกฎเกณฑ์
ท่ีตา่งจาก SSF ดงันี ้

• นโยบายการลงทนุ
SSFX จะต้องลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยไ์ทย (รวมหมดไม่ว่าจะเป็น SET หรือ mai) 
เฉล่ียรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า 65% ของมลูค่าทรพัยส์ินทรพัย์
สทุธิ เหมือนกบันโยายของ LTF เดิม

• ช่วงเวลาลงทนุ
เปิดใหล้งทนุใน SSFX ไดร้ะหวา่งวนัท่ี 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 

2563

• ระยะเวลาถอืครอง
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั SSF ปกติ

• สิทธิประโยชนท์างภาษี
กาํหนดใหใ้ชส้ทิธ์ิซือ้ SSFX ไดส้งูสดุไมเ่กิน 200,000 บาท 

โดยไม่พิจารณาเรื่องเงินไดพ้ึงประเมิน และคิดแยกต่างหาก 
จากกลุม่เงินออมกลุม่เกษียณ 500,000 บาท

• กาํไรจากการขายคนืหน่วยลงทุน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั SSF ปกติ

Q: ใครบา้งทีม่สีิทธินาํยอดลงทนุ
 ไปลดหย่อนภาษีได้

A: ผูท่ี้จะใชส้ิทธิทางภาษีไดต้อ้งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้  
ไมร่วมถงึหา้งหุน้สว่นสามญั คณะบคุคลท่ีไมใ่ชนิ่ตบิคุคล และ
กองมรดกท่ียงัไมไ่ดแ้บง่

Q: เมือ่ลงทนุไปแล้วสามารถ
 สับเปลี่ยนกองทนุไดห้รือไม่

A: กรณี SSF ปกติ สามารถทาํรายการเปล่ียนแปลงไปยงั
กองทนุ SSF ท่ีมีนโยบายการลงทนุอ่ืน รวมถึงขอสบัเปลี่ยน
ออกไปยงั SSF ของบรษัิทจดัการฯ อ่ืนท่ีเปิดรบัได้

แต่สาํหรบั SSFX จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดก็้ต่อเม่ือ
เป็นการสบัเปลี่ยนไปกองทนุ SSFX ดว้ยกนัเทา่นัน้
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Q: ซือ้ SSF และ SSFX หลายกองทนุ
 หรือหลาย บลจ. ไดห้รือไม่

A: สามารถซือ้ SSF หรอื SSFX ไดห้ลายกองทนุ และหลาย
บลจ. ได ้ทัง้นีต้อ้งไมเ่กินสทิธ์ิท่ีสามารถซือ้ได้

Q: กรณีมกีารซือ้กองทนุหลายคร้ัง
 ในปีภาษีเดยีวกัน หากก้อนแรกครบสบิปีแล้ว
 สามารถขายทัง้หมดเลยไดห้รือไม่

A: การขายคืนหน่วยลงทนุของ SSF และ SSFX มีเง่ือนไข
การถือครองใหค้รบ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีซือ้หนว่ยลงทนุ ดงันัน้ 
เวลาขายตอ้งคอยตรวจสอบเป็นรายกอง (ใชวิ้ธีแบบ FIFO) 
กฎกระทรวง 126 ขอ้ 2 (103) จะถือรวมวา่กอ้นแรกครบแลว้
จะขายทัง้หมดไมไ่ด ้ตอ้งพิจารณาแยกเป็นรายการไป

มีขอ้สงัเกตสาํหรบัการจองซือ้ช่วง IPO จะยงัไม่นับว่า
เป็นการเริม่ลงทนุ เพราะกองทนุ SSF ดงักลา่วยงัไมมี่สถานะ
เป็นนิตบิคุคล และเป็นเพียงการจองซือ้เพ่ือรวบรวมเงิน ยงัไมมี่
กองทนุเกิดขึน้ตามกฎหมาย ยงัไมเ่กิดการลงทนุ จะเริม่ตน้นบั
ลงทนุไดก็้คือวนัท่ีกองทนุ SSF นัน้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นกองทนุ
แลว้เสรจ็ซึ่งสามารถนาํเงินไปลงทนุได ้ดงันัน้การขายคืนโดย
ตามเง่ือนไข 10ปี วนัชนวนักรณีการลงทนุชว่ง IPO ตอ้งใชห้ลกั
ความระมดัระวงัในการใหค้าํแนะนาํลกูคา้โดยรอใหผ้า่นพน้วนั
จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุเสียก่อนเพ่ือความปลอดภยักบัผูร้บั
คาํปรกึษาและปอ้งกนัการถกเถียงในอนาคต และสาํหรบัการ
นบั 10 ปี โดยใชห้ลกัความระมดัระวงัคาํแนะนาํคือ ใหผ้า่นพน้
วนัท่ีครบ 10 ปีไปก่อนใหช้ดัเจน เชน่ ลงทนุวนัท่ี 14 พ.ค. 2563 
วนัท่ีครบ 10 ปี คือ 14 พ.ค. 2573 วนัท่ีขายคืนไดคื้อ วนัท่ี 15 
พ.ค. 2573 เป็นตน้ไป ไมใ่ช ่14 พ.ค. 2573

Q: มนีโยบายการจา่ยปันผลไหม

A: ทัง้กองทุน SSF และ SSFX หากมีกาํไรจากการลงทุน
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบันโยบายของกองทนุ
นัน้ๆ โดยเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร หรือประโยชนอ่ื์นใด 
ของกองทุน ถือเป็นเงินไดต้ามมาตรา 40(4)(ข) ซึ่งจะถูก 
หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 10% และมีสทิธิเลอืกรวมคาํนวณเป็นเงินได้
ตามมาตรา 50(2)(จ) และมาตรา 48(3) วรรคสองแหง่ ประมวล
รษัฎากร

Q: กรณีไหนบา้งทีถ่อืว่าผิดเงือ่นไข
 ของ SSF และ SSFX

A: หากทาํผิดเง่ือนไขมีแนวทางการปฏิบตัดิงันี ้

• กรณีซือ้เกนิสิทธิ
ตอ้งนาํกาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทนุ มาย่ืนเสียภาษี

เงินไดต้ามมาตรา 40(4)(ช) ภายในเดือนมี.ค.ของปี ถดัจากปี
ท่ีผิดเง่ือนไข ทัง้นีบ้ลจ. จะหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ในอตัรากา้วหนา้

• กรณีขายคนืก่อนครบสิบปี
ตอ้งคืนภาษีท่ีไดร้บัลดหยอ่น บวกเงินเพ่ิม 1.5% ตอ่เดือน 

และตอ้งย่ืนเสยีภาษีเพ่ิมทนัทีท่ีผิดเง่ือนไข เน่ืองจากเงินเพ่ิมจะ
เริม่คาํนวณตัง้แตว่นัท่ี 1 เม.ย. ของปีท่ีย่ืนขอลดหยอ่นภาษี ถงึ 
เดือนท่ีย่ืนเรือ่งกบัสรรพากร

และต้องนาํกาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน มาย่ืน 
เสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ช) ภายในเดือนมี.ค.ของปี 
ถดัจากปีท่ีผิดเง่ือนไข

Q: กรณีทพุพลภาพหรือเสียชีวติ 
 สามารถขายก่อนครบกาํหนดไดห้รือไม่

A: เงินท่ีขายออกจะไดร้บัยกเวน้ภาษี ทัง้นีก้รณีทพุพลภาพ 
ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการรบัรอง ไดต้รวจและแสดง
ความเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพซึง่ก่อใหเ้กิดเงินไดท่ี้จะนาํมาซือ้หน่วยลงทนุใน 
SSF ไดอี้กตอ่ไปเทา่นัน้

Q: ถา้ซือ้ SSFX เกนิวงเงนิ สามารถผลักไป
 เป็นวงเงนิของ SSF ไดห้รือไม่

A: หากซือ้ SSFX เกินวงเงิน ส่วนท่ีเกินจะไม่ไดร้ับสิทธิ
ประโยชนท์าง ภาษี และไม่นบัเป็นวงเงิน SSF ปกติได ้ (มติ 
ครม. 3 ธ.ค. 62)

หวงัว่าคาํถาม-คาํตอบจะช่วยตอบขอ้งสงสยัและเขา้ใจ
เก่ียวกบั SSF และ SSFX มากย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
กองทุนทั้งสองยังเป็นผลิตภัณฑใ์หม่และยังมีทางเลือกใน 
การลงทนุไม่มากนกัอีกทัง้มีเง่ือนไขการลงทนุท่ียาวขึน้ ดงันัน้ 
นกัวางแผนหรอืผูท่ี้สนใจควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัเปา้หมาย 
การเงินดว้ย  
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เวลา	 SEP-60	 SEP-61	 SEP-62		 Oct-62	 Nov-62	 Dec-62	 Jan-63	 Feb-63	 Mar-63
หนีส้าธารณะ	 6,369,331.31	 6,780,953.22	 6,901,801.55		 6,880,066.14	 6,945,348.42	 6,953,936.91	 6,986,702.38	 7,027,810.16	 7,018,731.44
จดีพี	ี(ประมาณการ)	 15,244,150.00	 16,161,525.00	 16,794,690.00		 16,822,802.33	 16,850,914.67	 16,879,027.00	 16,919,800.71	 16,960,574.42	 17,001,348.13
หนีส้าธารณะ/จดีพี	ี 41.8%	 42.0%	 41.1%		 40.9%	 41.2%	 41.2%	 41.3%	 41.4%	 41.3%
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INFOGRAPHIC
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP® 

หนีส้าธารณะ

ที่มา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding     
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รอบ
พเิศษ

รบัสมคัรสอบ จ. 20 ม.ค.- จ. 16 มี.ค. -  จ. 13 ก.ค. - จ. 14 ก.ย. - จ. 9 พ.ย. -
 ศ. 28 ก.พ. 63 ศ. 24 เม.ย. 63  ศ. 28 ส.ค. 63 ศ. 30 ต.ค. 63 ศ. 27 พ.ย. 63

สถานท่ีสอบ     

ฉบบัที ่1   (60 ทีน่ั่ง )
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี   อา. 12 ก.ค. 63 อา. 13 ก.ย. 63 อา. 15 พ.ย. 63 อา 20 ธ.ค. 63
และจรรยาบรรณ   09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

ฉบบัที ่2   ( 100 ทีน่ั่ง )
การวางแผนการลงทนุ   อา. 12 ก.ค. 63 อา. 13 ก.ย. 63 อา. 15 พ.ย. 63 อา 20 ธ.ค. 63
   13.30-16.30 น. 13.30 -16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30 -16.30 น.

ฉบบัที ่3   ( 40 ทีน่ั่ง )
การวางแผนประกนัภยัและ   ส. 11 ก.ค. 63 ส. 12 ก.ย. 63 ส. 14 พ.ย. 63 ส. 19 ธ.ค. 63
การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ   13.30 -16.30 น. 13.30 -16.30 น. 13.30 -16.30 น. 13.30-16.30 น.

ฉบบัที ่4 ส่วนที ่1   ( 25 ทีน่ั่ง )
การวางแผนภาษีและมรดก   ส. 11 ก.ค. 63 ส. 12 ก.ย. 63 ส. 14 พ.ย. 63 ส. 19 ธ.ค. 63
   13.30-15.00 น. 13.30-15.00 น. 13.30 -15.00 น. 13.30-15.00 น.

ฉบบัที ่4 ส่วนที ่2
ขอ้สอบแผนการเงิน

รบัสมคัรสอบ  พ. 1 ก.ค.-    จ. 10 ส.ค.-
  ศ. 24 ก.ค. 63    ศ. 13 พ.ย. 63

สอบขอ้เขียน  อา 9 ส.ค. 63    อา. 29 พ.ย. 63
  09.00-16.30 น.    09.00-16.30 น.

ประกาศผลสอบขอ้เขียน  ภายใน    ภายใน
  พฤ. 22 ต.ค. 63    ศ. 19 ก.พ. 64

สอบสมัภาษณ ์  ส. 31 ต.ค. 63    ส. 27 ก.พ. 64

เลื่อนการสอบ
กาํหนดการ

จะแจง้ใหท้ราบ
อกีคร้ัง

(ประกาศ วันที ่
18 ม.ีค. 63)

เลื่อนการสอบ
กาํหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีคร้ัง

(ประกาศ วันที ่26 ม.ีค. 63)

ก�ำหนดกำรสอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

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

หมำยเหตุ: สบืเนือ่งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 
ตระหนกัถงึความปลอดภยัและสขุภาพของผูเ้ขา้สอบทกุทา่น รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวมในการปอ้งกนัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงก�าหนดการจดัสอบรอบใหม ่
ในกรณทีีส่ถานการณย์งัไม่คลีค่ลาย โดยจะตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิและจะประกาศใหท้ราบตอ่ไป

โปรดตดิตามวนั
เปิดรบัสมคัรสอบ
ภายในเดือน มิ.ย.




