
How To: จดัทพัรับมือก่อนเกษยีณ แบบสมดุลตามอายุ

The Interview: การตลาดแนวใหม่ กบัการเข้าถงึลูกค้าทีใ่ช่ในโลกดจิทิลัส�าหรับการสร้างสังคมการวางแผนการเงนิ

Q&A: วกิฤตโควดิ...ชวนให้คดิท�าประกนัสุขภาพ

Infographic: ผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ และอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของสหรัฐอเมริกา
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แค่ออมเงนิและลงทุน
ตามระบบหลกัประกนัเพ่ือการเกษยีณ 

กเ็กษยีณได้สบายใจ?
www.freepik.com
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ทีป่รึกษา
วศนิ วัฒนวรกจิกุล CFP®

นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
เรืองวทิย ์นันทาภวัิฒน ์CFP®

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย
ววิรรณ ธาราหรัิญโชต ิCFP®

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย

กองบรรณาธิการ
งามจติร สิงหบุตร CFP®

VP, Wealth Academy
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากดั (มหาชน) 
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 จ�ากดั
พชิญา ซุ่นทรัพย ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย ์ตนัตจินิดา CFP®

ผูเ้ช่ียวชาญงานพฒันา
และการใหค้ �าปรกึษาลกูคา้อาวโุส 
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
เสกสรร โตววัิฒน ์CFP®

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
บลจ. บวัหลวง
อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

VP, Trade Services 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ฉัตรพงศ ์วัฒนจรัิฏฐ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร
บรษัิท สตางค ์คอรป์อเรชั่น จ�ากดั

สมาชิก / ประสานงานส่ือโฆษณา
0 2009 9393
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            and
are trademarks owned outside the U.S. by 
Financial Planning Standards Board Ltd. 
Thai Financial Planners Association is the 
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in Thailand, through agreement with FPSB.

สมาชิกสมาคม

สุดท้ายนี ้ ผมขอเชิญชวนท่านสมาชิก 
เขา้มามีสว่นรว่ม ชว่ยกนัผลกัดนัและสรา้งสรรค์
กิจกรรมใหม่ๆ กบัทางสมาคมฯ เพ่ือใหค้ณุวฒิุ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษา
การเงิน AFPT ตลอดถึงสมาคมฯ เป็นท่ีรูจ้กัใน
วงกวา้งตอ่ไป หากท่านมีกิจกรรมหรอืไอเดียดีๆ 
ผมขอเชิญชวนท่านมาร่วมลงมือท�าใหแ้นวคิด
ดีๆ ของทา่นเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทา่นสามารถ
แชรไ์ดท่ี้อีเมล info@tfpa.or.th สมาคมฯ ยินดี
และเตม็ใจท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการผลกัดนัไอเดีย
ของทา่นตอ่ไปครบั

วศนิ วัฒนวรกจิกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย มีแนวคิดและก่อตัง้ขึน้จากความรว่มมือรว่มใจของ
สมาชิกผูร้่วมก่อตั้ง ท่ีเล็งเห็นประโยชนข์องบริการวางแผนการเงินท่ีจะมีต่อประชาชน 
และอตุสาหกรรมการเงินของประเทศไทย การด�าเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลากวา่ 
10 ปีท่ีผ่านมา ไดพ้ฒันาและกา้วหนา้ขึน้เป็นล�าดบั อนัเป็นผลจากการสนบัสนนุและการ 
ไดร้บัความรว่มมือเป็นอยา่งดีของสมาชิกสมาคมฯ ซึง่ถือเป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีส �าคญั 

เป็นท่ีน่ายินดีท่ีปัจจุบนัสมาคมฯ มีสมาชิกเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือเป็นกลุ่มคน 
รุน่ใหม่ท่ีมีความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ และมมุมองใหม่ๆ โดยในปี 2564 นี ้ผมจึงมี
แนวคิดท่ีอยากขอเชิญชวนนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษาการเงิน AFPT เขา้มามี
ส่วนรว่มกบัการด�าเนินงานของสมาคมฯ เพ่ิมมากขึน้ โดยรว่มรเิริ่มและท�างานรว่มกนัเพ่ือ
ผลกัดนัเรื่องท่ีจะเป็นประโยชนต์่อสมาชิก ต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการสรา้งธรุกิจการวางแผนการเงิน การเพ่ิมจ�านวนนกัวางแผนการเงิน 
CFP หรอืการเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษาการเงิน AFPT 
ภายใตแ้นวคิด “เพราะไมมี่ใครรูว้า่แทท่ี้จรงิแลว้เราตอ้งการอะไร ถา้ไมใ่ช่คนท่ีอยูห่นา้งาน” 
ผมจึงเช่ือว่าการเปิดพืน้ท่ีใหส้มาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนสมาคมฯ ทัง้ใน 
รูปแบบของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล จะเห็นผลลพัธเ์ชิงประจกัษ์ไดม้ากกว่าการขบัเคลื่อน 
โดยสมาคมฯ เพียงล�าพงั สมาคมฯ ในฐานะสมาคมวิชาชีพ ยินดีรว่ม และสนบัสนนุอย่าง 
เตม็ท่ี เพ่ือใหกิ้จกรรมท่ีสมาชิกรเิริม่ และด�าเนินการบรรลผุลตามท่ีตอ้งการ 

ส�าหรบัวารสาร TFPA Magazine ฉบบันี ้สมาคมฯ และกองบรรณาธิการมีความยินดี
ท่ีไดต้อ้นรบันกัวางแผนการเงิน CFP ท่ีเป็นนกัเขียนใหม่ ท่ีไดส้ละเวลาคน้ควา้ขอ้มลู เขียน
บทความ อย่างมุ่งมั่นตัง้ใจ เพ่ือแบ่งปันความรูแ้ละสาระดีๆ แก่ท่านผูอ้่าน ประกอบดว้ย  
คุณกษิดิศ สวุรรณอ�าไพ, คุณสกา เวชมงคลกร, และคุณณภชัชา พงศว์ฒันกิจกุล โดย 
เนือ้หาสาระในแตล่ะคอลมันย์งัคงความนา่สนใจเหมือนท่ีผา่นมา 
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WHAT’S ON

กจิกรรม CFP® Professional Forum
คร้ังที ่2/2564

เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ท่ีผ่านมา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
จดักิจกรรม CFP® Professional Forum ครัง้ท่ี 2/2564 ในหวัขอ้ “ทางเลือก ทางรอด 
การลงทุนปี 2564” ทางออนไลนผ์่านระบบ Zoom Meetings ไดร้บัเกียรติจาก  
ดร.วิน อดุมรชัตวนิชย ์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิง้ จ �ากดั 
(มหาชน) และคณุณฐัพล ค�าถาเครือ นกักลยทุธก์ารลงทนุและผูอ้ �านวยการอาวโุส 
แผนกวิเคราะหก์ารลงทนุ บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ�ากดั มารว่มให้
ค �าแนะน�าเก่ียวกบัแนวโนม้ทิศทางการลงทนุส�าหรบัช่วงท่ีเหลือของปี 2564 ทัง้ในแง่
ของปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่ทิศทางการลงทนุ และกลยทุธใ์นการลงทนุ ด�าเนินการเสวนา
โดย คณุโสภา ฉนัทารุมยั มีสมาชิกสมาคมฯ เขา้รว่มกิจกรรมจ�านวน 546 คน 

รายการ CFP® 
Professional Talk

สมาคมนักวางแผนการ เ งิน
ไ ท ย เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ก า ร ใ ห ม่ ล่ า สุด 
CFP® Professional Talk ส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการวางแผนการเงินและกระตุน้ให ้
เริ่มลงมือวางแผนการเ งินเ พ่ือให ้
เป้าหมายทางการเงินบรรลุผล โดย 
ใน EP. แรก “COVID คดิไมอ่อก บอก
นกัวางแผนการเงิน CFP®” ไดร้บัเกียรติ
จากนักวางแผนการเงิน CFP คุณ
เสกสรร โตวิวัฒน์ และคุณพิชญา  
ซุน่ทรพัย ์มารว่มพดูคยุเพ่ือหาค�าตอบ 
กับ 5 ค�าถามคาใจ วางแผนการเงิน 
อย่ า ง ไ ร ให้มีประสิท ธิภาพในยุค 
COVID-19  ด�า เ นินรายการโดย 
คุณวรวรรณ ตินะลา เ ม่ือวันพุธท่ี 
16 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. 
ทางออนไลน์ท่ี Facebook สมาคม
นักวางแผนการเงินไทย และ SET 
Thailand และ YouTube: www.
youtube.com/ThaiFinancialPlanners 

งดการจดัสอบหลกัสูตร
การวางแผนการเงนิ CFP คร้ังที ่3/2564 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19) ท่ียงัคงด�าเนินอยู่ในปัจจบุนั เพ่ือเป็นการเฝา้ระวงัและ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
ขอแจง้งดการจดัสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ครัง้ท่ี 3/2564 
(ขอ้สอบฉบบัท่ี 1 - ขอ้สอบฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 1) ซึง่มีก�าหนดจดัการสอบ
ในวนัท่ี 3 และ 4 กรกฎาคม 2564 ศกึษารายละเอียดการงดการจดัสอบ
เพ่ิมเตมิไดท่ี้ https://bit.ly/2TqVhNo 
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COVER STORY
วนิดา จรุงกิจกุล, ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®, มนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข

แค่ออมเงนิและลงทุน
ตามระบบหลกัประกนัเพ่ือการเกษยีณ 

กเ็กษยีณได้สบายใจ?

ตามทีท่ราบโดยทั่วไปว่าประเทศไทยได้
เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ ดงัน้ันการเตรียม 
ความพร้อมเพือ่รองรับการเกษียณจงึมคีวาม
จําเป็นและสําคัญ การเตรียมความพร้อม
ดังกล่าวมีความหมายครอบคลุมทั้งในส่วน
ของความพร้อมของร่างกาย สุขอนามัย  
ทางเลือกของการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยชรา 
จติใจ และความพร้อมทางการเงนิเพือ่ใหม้ี
เพยีงพอสาํหรับการใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณ 
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นประเด็นปัญหาที่
ไดรั้บความสนใจจากองคก์รระหว่างประเทศ
ทั้งในส่วนของธนาคารโลก และองคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization) ทีม่กีารกาํหนดกรอบ
แนวคิดของระบบหลักประกันเพื่อรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ให้ผู้สูงอายุมีมาตรฐานการดํารงชีวิตใน
บัน้ปลายภายหลังเกษียณทีด่ี

บทความนีจ้ะน�าเสนอรายละเอียดแนวคิดระบบ 
หลกัประกนัเพ่ือการเกษียณของธนาคารโลก และเทียบ
เคียงกับระบบหลักประกันเพ่ือการเกษียณในกรณีของ
ประเทศไทย รวมถงึการศกึษารายละเอียดผา่นกรณีศกึษา
ถึงความเพียงพอทางการเงินเพ่ือการเกษียณหากมีการ 
เตรียมการทางการเงินตามระบบหลักประกันเพ่ือการ
เกษียณตามมาตรการของภาครฐัในกรณีของประเทศไทย

ระบบหลักประกันเพือ่การเกษียณ
ของประเทศไทย ตามนโยบาย
หลายเสาหลัก (multi-pillar)
ของธนาคารโลก

ธนาคารโลกไดก้�าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับระบบ
บ�านาญ เพ่ือลดปัญหาของประชากรในแตล่ะประเทศท่ีมี
เงินไมเ่พียงพอตอ่การด�ารงชีพหลงัเกษียณ และเป็นการลด
ภาระคา่ใชจ้่ายของภาครฐัเพ่ือใหส้ามารถน�าเงินดงักลา่ว
ไปพฒันาประเทศในดา้นอ่ืน ๆ ได ้ดงันัน้ทางธนาคารโลก
จงึไดก้�าหนดรูปแบบการออมทัง้ภาคบงัคบัและภาคสมคัร
ใจเพ่ิมเตมิ และการจดัใหมี้สวสัดกิารตา่ง ๆ  เพ่ือรองรบัการ
ใชชี้วิตหลงัเกษียณตามทฤษฎีเสาหลกั 5 ตน้ ดงันี ้
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Pillar 0 เป็นระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐาน มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการคุม้ครองความยากจนยามชราภาพ 
โดยมีลักษณะเป็นระบบช่วยเหลือทางสังคม (Social 
assistance) ไม่ตอ้งมีการจ่ายเงินสมทบ ส�าหรบัระบบ
หลกัประกนักลุม่นีใ้นประเทศไทยแบง่ออกไดเ้ป็นสวสัดกิาร
ภาครฐัท่ีประกอบดว้ย เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ และระบบ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการแบบเดิม  สวัสดิการ
ภาคเอกชน ไดแ้ก่ เงินชดเชยการเลิกจ้างตาม พรบ. 
คุ้มครองแรงงาน ซึง่ทัง้หมดมีรายละเอยีดพอสังเขป 
ดงันี้

• เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ภายใตก้ารก�ากับดูแล 
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 
กลุ่มเป้าหมายคือ คนไทยอายุ 60 ปีขึน้ไปท่ีไม่ได้รับ
บ�าเหน็จบ�านาญของรฐั ซึง่การจา่ยเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุจะ
เป็นแบบขัน้บนัไดตามชว่งอาย ุจา่ยเป็นรายเดือนตอ่เน่ือง
จนกวา่จะเสียชีวิต เดือนละ 600 – 1,000 บาท ตามอายุ
ของผูร้บัเบีย้ยงัชีพ 

• ระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการแบบเดิม  
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง กลุ่ม 
เป้าหมายคือข้าราชการ โดยสามารถแบ่งเป็นระบบ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส�าหรับ (1) ทหารและ
ขา้ราชการพลเรอืน (2) ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และ 
(3) ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส�าหรบัรูปแบบผลประโยชน ์
กรณีเป็นขา้ราชการท่ีอายรุาชการตัง้แต่ 10-25 ปี ไดร้บั
บ�าเหน็จ และกรณีขา้ราชการท่ีอายรุาชการตัง้แต่ 25 ปี 
ขึน้ไป หรืออายุครบ 50 ปีบริบูรณ ์จะเลือกรบับ�าเหน็จ 
หรอืบ�านาญได ้

• เงินชดเชยการเลิกจ้างตามพรบ. คุ้มครอง
แรงงาน อยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูลของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครอง
แรงงาน ท่ีก�าหนดใหล้กูจา้งหรอืพนกังานเอกชนท่ีท�างาน
ติดต่อกันครบ 120 วันขึน้ไป เม่ือถูกเลิกจา้งแบบไม่มี 
ความผิด หรือไม่ไดล้าออกเองอย่างสมคัรใจ รวมถึงการ
เกษียณอายตุามท่ีนายจา้งและลกูจา้งตกลงกนั หรอืตาม
ท่ีนายจา้งก�าหนดไว ้จะไดร้บัคา่ชดเชยในลกัษณะเงินกอ้น
จากนายจา้ง ตัง้แต่ 30 วนัถึง 400 วนั ของค่าจา้งอตัรา
สดุทา้ย ขึน้อยูก่บัอายงุาน

Pillar 1 เป็นระบบบาํนาญภาคบงัคับทีก่าํหนด
ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับหลังเกษียณ มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือสรา้งความสม�่าเสมอในการบริโภค คุม้ครองความ
ยากจนยามชราภาพ โดยมีการจ่ายเงินเขา้กองทุน ซึ่ง 
อาจมาจากนายจา้ง ลกูจา้งหรอืภาครฐั โดยภาครฐัมีหนา้ท่ี 
เป็นผูบ้ริหารกองทุนเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองจนเกษียณ  
โดยผูส้่งเงินสมทบจะไดร้บัผลประโยชนต์ามท่ีก�าหนด
ลว่งหนา้เม่ือเกษียณ (Defined benefit system) ส�าหรบั 
ตัวอย่างระบบบ�านาญกลุ่มนี ้ในประเทศไทย ได้แก่  
กองทนุประกนัสงัคมกรณีชราภาพ 

• กองทนุประกนัสงัคม กรณีชราภาพ ตามมาตรา 
33 อยู่ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของกระทรวงแรงงาน กลุ่ม
เปา้หมายคือ พนกังานเอกชน ลกูจา้งชั่วคราวสว่นราชการ  
เจา้หนา้ท่ีรฐัท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ ส�าหรบัเง่ือนไขการเกิด 
สทิธิ/ประโยชนท์ดแทน มีรายละเอียดดงันี ้

+ กรณีบ�านาญชราภาพ สิทธิจะเกิดเม่ือ (1) จ่าย 
  เงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 180 เดือน ไม่ว่า 
  ระยะเวลาจะตดิตอ่กนัหรอืไมก็่ตาม (2) มีอายคุรบ  
  55 ปีบริบูรณ ์และ (3) ความเป็นผูป้ระกันตน 
  สิน้สุดลง โดยผูป้ระกันตนจะไดร้บัเงินบ�านาญ 
  ชราภาพเป็นรายเดือน โดยอตัราบ�านาญชราภาพ 
  ท่ีผูป้ระกนัตนไดร้บั จะปรบัตามระยะเวลาการจา่ย 
  เงินสมทบเขา้กองทุนตามสูตรการค�านวณของ 
  ส �านกังานประกนัสงัคม

+ กรณีบ�าเหน็จชราภาพ สิทธิจะเกิดเม่ือ (1) จ่าย 
  เงินสมทบไมค่รบ 180 เดือน (2) มีอายคุรบ 55 ปี 
  บรบิรูณ ์หรอืเป็นผูท้พุพลภาพ หรอืตาย และ (3)  
  ความเป็นผูป้ระกนัตนสิน้สดุลง โดยผูป้ระกนัตน 
  จะไดร้บัเงินบ�าเหน็จชราภาพตามสตูรการค�านวณ 
  ของส�านกังานประกนัสงัคม
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Pillar 2 เป็นระบบบาํนาญภาคบงัคับทีก่าํหนด 
จาํนวนเงนิสะสมเข้ากองทนุเพือ่รองรับการเกษียณ  
(defined contribution system) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้ง
ความสม�่าเสมอในการบรโิภค คุม้ครองความยากจนยาม 
ชราภาพดว้ยวิธีการมีบ�านาญแบบขัน้ต�า่ โดยผูอ้อมสามารถ 
เลือกนโยบายการลงทนุเองได ้และสามารถเลือกรูปแบบ
การรบัเงินเม่ือเกษียณไดเ้ป็นแบบเงินกอ้นหรือเงินงวด 
รายเดือน ส�าหรับตัวอย่างระบบบ�านาญกลุ่มนี ้ใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ 
(กบข.) กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญแหง่ชาติ (กบช.) กองทนุ
สงเคราะหค์รูและครูใหญ่โรงเรยีนเอกชน 

• กองทนุบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ (กบข.) อยู่
ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั กลุม่เปา้หมาย 
คือ ขา้ราชการท่ีเขา้รบัราชการตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2540  
และขา้ราชการระบบเดมิท่ีขอเขา้เป็นสมาชิก กบข. ส �าหรบั
รูปแบบผลประโยชนป์ระกอบดว้ย 2 ส่วนคือ บ�าเหน็จ 
ซึ่งค �านวณจะมาจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลา
ราชการ รวมกบัเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนข์อง
เงินดงักลา่ว บ�านาญคือ เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสดุทา้ย
คณูเวลาราชการ หารดว้ย 50 (แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 70 ของ
เงินเดือนเฉลี่ย) รวมกบัเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย  
เงินประเดมิ (ถา้มี) และผลประโยชนข์องเงินดงักลา่ว 

• กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ (กบช.) อยู่
ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั กลุม่เปา้หมาย 
คือ แรงงานในระบบท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 – 60 ปี ท่ีครอบคลมุ 
ตัง้แตล่กูจา้งเอกชน ลกูจา้งชั่วคราวสว่นราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานรฐัวิสาหกิจ และเจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 
ท่ีไมเ่ป็นสมาชิก กบข. และไมมี่กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ โดย 
ผลประโยชนท่ี์ไดร้บั สมาชิกกองทนุสามารถเลือกรบัเป็น 
บ�านาญ 20 ปี หรอืบ�าเหน็จ (เงินกอ้น) เม่ืออายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ ์ 
โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564  
อนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหน็จบ�านาญ
แห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และอยู่ระหว่าง 
การตรวจพิจารณาโดยส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กองทุนสงเคราะหค์รูและครูใหญ่โรงเรียน
เอกชน อยู่ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของกองทนุสงเคราะห ์
กระทรวงศกึษาธิการ กลุม่เปา้หมายคือ ผูอ้ �านวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส�ารองเลีย้งชีพ และเป็น 
หลกัประกนัทางการเงินใหก้บัครอบครวัเม่ือออกจากงาน 
ผลประโยชนจ์ะเป็นลกัษณะเงินกอ้น โดยจะไดร้บั 2 สว่น 
คือ (1) เงินสะสมและดอกผล และ (2) เงินสมทบของ
โรงเรยีนและกระทรวงฯ แตไ่มร่วมดอกผล 

Pillar 3 ระบบบาํนาญภาคสมัครใจทีก่าํหนด
จํานวนเงินสะสมเพื่อรองรับการเกษียณ  มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งความสม�่าเสมอในการบรโิภค โดย
ผูอ้อมจะไดร้บัเงินสะสมพรอ้มผลตอบแทนหลงัเกษียณ ซึง่
ผูอ้อมสามารถเลือกนโยบาย รูปแบบการลงทนุไดเ้อง โดย
ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัตัง้และบรหิารจดัการเงินออม ส�าหรบั
ตวัอยา่งระบบบ�านาญกลุม่นีใ้นประเทศไทย ไดแ้ก่ กองทนุ
ส�ารองเลีย้งชีพ (PVD) กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 
กองทนุการออมแหง่ชาต ิและประกนัชีวิตแบบบ�านาญ 

• กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ (PVD) อยู่ภายใตก้าร
ก�ากบัดแูลของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ส �านกังาน ก.ล.ต.) กลุม่เปา้หมาย
คือ พนกังานเอกชน รฐัวิสาหกิจ ผลประโยชนท่ี์ไดร้บั จะ
เป็นเงินกอ้นในจ�านวนเท่ากับเงินสะสม เงินสมทบจาก
นายจา้ง และผลประโยชนต์อบแทน 

• กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) อยู่ภาย
ใตก้ารก�ากบัดแูลของส�านกังาน ก.ล.ต. เช่นกนั กลุม่เปา้
หมายคือ บคุคลทั่วไปท่ีตอ้งการออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
ผลประโยชนท่ี์ไดร้บัคือ จ�านวนเงินสะสม และผลตอบแทน
ของเงินดงักลา่ว 

• กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) อยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลงั กลุ่มเป้าหมายคือ  
ผูมี้อายไุมต่ �่ากวา่ 15 ปีบรบิรูณ ์และไมเ่กิน 60 ปีบรบิรูณ ์
และไมเ่ป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม 
สมาชิกกองทุน กบข. โดยผลประโยชนท่ี์ไดร้บัคือ เงิน
บ�านาญหรือเงินด�ารงชีพซึ่งมาจากการสะสมของผูอ้อม 
และเงินสมทบจากภาครฐั รวมถงึผลตอบแทนจากการน�า
เงินสะสมไปลงทนุตอ่ในชว่งระหวา่งนัน้ 

• ประกันชีวิตแบบบาํนาญ อยู่ภายใตก้ารก�ากบั
ดแูลของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.) กลุม่เปา้หมายคือ บคุคล
ทั่วไปท่ีตอ้งการออมเงินเพ่ือการเกษียณ โดยผูท้ �าประกนัจะ
ไดร้บัเงินตามเง่ือนไข ยกตวัอยา่งเชน่ กรณีท�าประกนัชีวิต
แบบบ�านาญ ก็จะไดร้บัเงินบ�านาญหลงัเกษียณ แต่หาก 
ผูท้ �าประกนัเลือกจะรบัเงินกอ้น ก็สามารถเลือกท�าประกนั
ชีวิตแบบสะสมทรพัยไ์ดเ้ชน่กนั 
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Pillar 4 Non-Financial เป็นระบบท่ีใชท้รพัยส์นิอ่ืน 
และการเขา้ถงึสวสัดกิารตา่ง ๆ เพ่ือรองรบัการใชชี้วิตหลงั
เกษียณ ส�าหรบัประเทศไทย ไดแ้ก่ สินเช่ือผูส้งูอายโุดยมี
ท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัประกนั (Reverse Mortgage) และ
กองทุนระบบการดแูลระยะยาวดา้นสาธารณสขุส�าหรบั 
ผูส้งูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิง (LTC) 

• สินเชื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ประกัน (Reverse Mortgage) อยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสินเช่ือท่ีใหแ้ก่ผูกู้ท่ี้สงู
อายุโดยมีท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้ และปลอด
ภาระหนีม้าเป็นหลกัประกัน ซึ่งผูกู้ส้ามารถเลือกวิธีการ
รบัเงินสินเช่ือดงักล่าวในลกัษณะเงินกอ้น หรือทยอยรบั
จนกว่าผูกู้เ้สียชีวิต หรือจนกว่าครบก�าหนดอายุสญัญา
สนิเช่ือตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้โดยในระหวา่งท่ีสญัญามีผล
บงัคบัใชน้ัน้ ผูกู้ส้ามารถอาศยัอยูใ่นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง
ท่ีน�ามาเป็นหลกัประกันได ้และไม่ตอ้งช�าระเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้จนกว่าผูกู้จ้ะเสียชีวิตหรือจนกว่าจะครบก�าหนด
อายสุญัญาสินเช่ือแลว้แต่กรณี และเม่ือผูกู้เ้สียชีวิตหรือ 
ครบก�าหนดอายสุญัญา สถาบนัการเงินจะบงัคบัหลกัประกนั 
ดงักลา่วมาเพ่ือช�าระหนีท้ัง้หมด

• กองทุนระบบการดู แลระยะยาวด้ าน
สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long 
Term Care) อยู่ภายใตก้ารก�ากับดูแลของส�านักงาน 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) กลุม่เปา้หมายคือ  
คนไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นผูส้งูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิง
ท่ีบา้นหรือในชมุชน โดยรูปแบบผลประโยชนคื์อ บริการ
ทางการสาธารณสุขและสังคม เช่น การบริการด้าน
สาธารณสขุและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ไดแ้ก่ (1) บรกิารตรวจ 
คดักรอง ประเมินความตอ้งการดแูล (2) บรกิารดแูลท่ีบา้น  
บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค และ (3) บรกิาร 
กายภาพบ�าบดั การพยาบาล และอปุกรณช์่วยเหลือทาง 
การแพทย ์การบรกิารดา้นสงัคม ไดแ้ก่ (1) การชว่ยเหลือ
ในชีวิตประจ�าวัน (2) สุขภาวะ และ (3) การปรบัปรุง 
สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูใ่หเ้หมาะสม เป็นตน้

การคาํนวณความเพยีงพอของ
การออมและลงทนุเพือ่การเกษียณ

หากพิจารณาจากระบบหลกัประกนัเพ่ือการเกษียณ
ของประเทศไทยท่ีอา้งอิงนโยบายหลายเสาหลกั (multi-
pillar) ของธนาคารโลกตามท่ีกลา่วมา จะพบวา่ทัง้ระบบ
การออมภาคบงัคบั และภาคสมคัรใจเพ่ือการเกษียณนัน้ 
รฐับาลส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออม
เพ่ือการเกษียณ โดยมีมาตรการทางภาษีเป็นเครื่องจงูใจ
ในการออมในรูปแบบของการก�าหนดใหเ้งินออมบางสว่น 
ถือเป็นรายไดท่ี้ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี หรือการน�า 
เงินออมมาหักเป็นค่าลดหย่อน อย่างไรก็ตามประเด็น
ส�าคญัท่ีควรพิจารณาตอ่ไปก็คือ การออมเพ่ือการเกษียณ
ภายใต้กรอบการออมดังกล่าวจะท�าให้มีเงินเพียงพอ
ส�าหรับใช้ในวัยเกษียณหรือไม่ เพ่ือหาค�าตอบส�าหรับ
ประเด็นค�าถามดังกล่าว คณะผู้เขียนได้ก�าหนดกรณี
ศึกษาขึน้มาและค�านวนหาความเพียงพอของเงินเพ่ือ 
ใชใ้นวยัเกษียณ โดยก�าหนดใหจ้�านวนเงินท่ีควรมีส�าหรบั
ใชใ้นวยัเกษียณควรมีประมาณรอ้ยละ 70 ของเงินเดือน
ในปีสุดทา้ยก่อนเกษียณอายุ และใหเ้ริ่มเก็บออมเพ่ือ 
การเกษียณเม่ืออาย ุ30 ปี ก�าหนดใหก้รณีศกึษามีรายได ้
เดือนละ 50,000 บาท เกษียณเม่ืออาย ุ60 ปี อายขุยัอยูท่ี่ 
85 ปี อา้งอิงตามอายขุยัเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2564 
เพศชายอยู่ท่ี 73.5 ปี เพศหญิงอยู่ท่ี 80.5 ปี โดยเป็น
ขอ้มลูอายคุาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด พ.ศ. 2553-2562 จาก
สารประชากร มหาวิทยาลยัมหิดล (ฉบบัเดือนมกราคม 
2564) ซึง่เป็นอายขุยัเฉลี่ยท่ีคาดการณ ์ณ ปัจจบุนั ดงันัน้  
ประมาณการไปในอนาคตท่ีวิทยาการทางการแพทย์
พฒันามากกว่าท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจบุนั ท�าใหอ้ายขุยัเฉลี่ย 
เพ่ิมสงูขึน้ทกุปี ในท่ีนีจ้งึขอก�าหนดสมมตฐิานอายขุยัเฉลี่ย
อยู่ท่ี 85 ปี และก�าหนดสมมติฐานใหอ้ตัราผลตอบแทน 
หลงัภาษีของการลงทนุก่อน และหลงัเกษียณอยู่ท่ีเฉลี่ย
รอ้ยละ 6.5 และรอ้ยละ 5 ตามล�าดบั อตัราการเพ่ิมของ 

รายไดเ้ฉลี่ยรอ้ยละ 4 และ
อตัราการเพ่ิมของค่าใชจ้่าย
รอ้ยละ 2 (อา้งอิงโดยใชค้่า
กลางของกรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อทั่ วไปส�าหรับระยะ
ปานกลางในช่วงรอ้ยละ 1-3 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน และรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเห็นชอบ
รว่มกนั)
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การพิจารณาเริ่มจากการค�านวณได้ว่าเงินเดือน 
50,000 บาท ณ ปัจจบุนัจะเพ่ิมเป็น 162,170 บาท ในปี
สดุทา้ยก่อนเกษียณ เม่ือคิดทบตน้ดว้ยอตัราการเพ่ิมของ
รายไดร้อ้ยละ 4 เป็นระยะเวลา 30 ปี และจ�านวนเงินท่ี 
คาดว่าจะใชเ้ม่ือเกษียณจะอยู่ท่ีเดือนละ 113,519 บาท 
หรอืปีละประมาณ 1,362,228 บาท (รอ้ยละ 70 ของเงิน
เดือนในปีสุดทา้ยก่อนเกษียณ) ดังนั้นเพ่ือใหมี้จ�านวน 
เงินท่ีพอเพียงส�าหรบัใชจ้่ายในยามเกษียณไปจนถึงอาย ุ
85 ปี จ�านวนเงินรวมท่ีตอ้งเตรียมไว ้ณ วนัเกษียณ จะ
เทา่กบั 24,579,148 บาท ภายใตข้อ้สมมติฐานของอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนหลงัเกษียณท่ีปรบัดว้ยอตัรา
การเพ่ิมของคา่ใชจ้า่ยอยูท่ี่รอ้ยละ 2.9

ทั้งนี ้ณ วันท่ีเกษียณอายุ ตัวอย่างกรณีศึกษาจะ
ไดร้บัเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานหลงัภาษีจ�านวน 
2,044,052 บาท (อายุงานมากกว่า 20 ปี จะไดร้บัเงิน
ชดเชยในอตัรา 400 วนัของคา่จา้งอตัราสดุทา้ย) และใน
ระหว่างการเกษียณอายจุะไดร้บัเงินบ�านาญจากกองทนุ
ประกันสังคมกรณีชราภาพเดือนละ 6,375 บาท หรือ 
ปีละประมาณ 76,500 บาท รวมกับเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ 
ไปจนเสียชีวิต ซึ่งเงินบ�านาญกับเบี ้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
ดังกล่าวเม่ือคิดลดเป็นมูลค่า ณ วันท่ีเกษียณอายุดว้ย 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลังเกษียณท่ีเฉลี่ย 
รอ้ยละ 5 จะมีมลูคา่เทา่กบั 1,090,508 บาท และ 112,270 
บาทตามล�าดับ ดังนั้น มูลค่าเงินทุนเพ่ือการเกษียณท่ี
ตอ้งการสทุธิ ณ วนัท่ีเกษียณ จะเทา่กบั 21,332,318 บาท

เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของการมีเงินเพ่ือการเกษียณ
จ�านวน 21,332,318 บาท โดยเริ่มลงทนุอย่างสม�่าเสมอ
เป็นประจ�าทกุเดือนตัง้แต่ปัจจบุนัท่ีผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเฉลี่ยรอ้ยละ 6.5 ตามท่ีก�าหนด จะตอ้งเริ่มลงทุน
ในปีแรกเทา่กบั 158,206 บาท หรอืลงทนุสม�่าเสมอเดือน
ละประมาณ 13,184 บาท และตอ้งลงทนุเพ่ิมในปีต่อไป
อีกรอ้ยละ 4 ทกุปี ตามอตัราการเพ่ิมของรายได ้จากการ
ค�านวณจะเห็นไดว้า่ จ�านวนเงินท่ีตอ้งออมและลงทนุเพ่ือ
การเกษียณในแต่ละเดือนคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 26.4 
ของรายไดใ้นแต่ละเดือน หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
การออมภาคสมคัรใจเพ่ือการเกษียณของไทยท่ีมีมาตรการ
ทางภาษีเป็นเครื่องจูงใจในการออมซึ่งประกอบด้วย 
กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ หรอืกองทนุการออมแหง่ชาติ และ
กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ท่ีก�าหนดเพดาน 
การออมไดสู้งสุดถึงรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วม (กรณี
ของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ) แตต่อ้งไมเ่กิน 500,000 
บาท ก็มีความเป็นไปมากท่ีจะมีเงินเพียงพอส�าหรบัการ
เกษียณตามท่ีตอ้งการ กลา่วโดยสรุปก็คือ กรณีท่ีมีรายได้
เฉลี่ยเดือนละประมาณ 50,000 บาท หรอืปีละประมาณ 
600,000 บาท การเก็บออม และลงทุนตามระบบหลกั
ประกนัเพ่ือการเกษียณใหเ้ตม็กรอบวงเงินรอ้ยละ 30 หรอื 
500,000 บาท นอกจากจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี
แลว้ยังช่วยใหมี้เงินเพียงพอส�าหรบัใชใ้นวัยเกษียณคิด
เป็นประมาณรอ้ยละ 70 ของรายไดต้่อเดือนในปีสดุทา้ย
ก่อนเกษียณ 

อย่างไรตามจากผลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สงัคมของครวัเรือนไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก่ียวกับรายได ้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนีส้ิน และทรัพยส์ิน
ของครวัเรือน ตลอดจนลกัษณะท่ีอยู่อาศยัจากครวัเรือน
ตวัอย่างในทกุจงัหวดัทั่วประเทศ ทัง้ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล พบว่าครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้
เฉลี่ยเดือนละ 26,371 บาท และมีคา่ใชจ้า่ยเฉลี่ยเดือนละ 
21,236 บาท โดยเป็นค่าใชจ้่ายเฉลี่ยท่ีจ�าเป็นตอ้งใชใ้น
การยงัชีพ ท่ีไม่รวมการสะสมทนุ เช่น ซือ้บา้น/ท่ีดิน และ 
เงินออม หรือค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือนคิดเป็นประมาณ 
รอ้ยละ 80 ของรายไดเ้ฉลี่ย ดงันัน้จงึอาจจะอนมุานไดว้า่ 
ความสามารถในการออมและลงทนุโดยเฉลีย่ของครวัเรอืน
ทั่วประเทศเฉลีย่จะอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 20 ของรายได ้ซึง่
ต �่ากวา่ประมาณการจ�านวนเงินท่ีตอ้งออมเพ่ือการเกษียณ 
ท่ีประมาณรอ้ยละ 26.4 ของรายได ้นอกจากนีห้ากครวัเรอืน 
ดงักลา่วมีภาระในเรือ่งของการผอ่นช�าระหนีเ้งินกูซื้อ้บา้น/
ท่ีดิน หรือรถยนตเ์พ่ิมขึน้มา จะท�าใหค้วามสามารถใน 
การออมและลงทุนเพ่ือการเกษียณลดลงต�่ากว่ารอ้ยละ 
26.4 มากขึน้ไปอีก ถึงแมว้่าจะมีเงินสมทบจากกองทุน
ส�ารองเลีย้งชีพ กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ หรือ
กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติท่ีไดร้บัจากนายจา้งโดย
เฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 3 เขา้มาชว่ยก็ตาม
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คณะผูเ้ขียนจงึมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิเพ่ือใหส้ามารถ
บรรลเุปา้หมายของการออมและลงทนุเพ่ือการเกษียณตาม
ท่ีตอ้งการ ควรมีการด�าเนินการดงันี ้

• ใหเ้ริ่มออมเพ่ือการเกษียณแต่เน่ินๆ สม�่าเสมอ 
และออมเพ่ิมขึน้ใหม้ากกว่าอตัราการเพ่ิมของรายไดเ้ม่ือ
รายไดเ้พ่ิมมากขึน้ และมีวินยัในการออม และลงทนุ

• จัดพอรต์การลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงของ 
พอรต์การลงทุนท่ีสอดคลอ้งกับอายุ หรือระยะเวลาการ
ลงทนุ กลา่วคือ การเริม่ลงทนุแตเ่น่ินๆ ท�าใหมี้ระยะเวลา
การลงทนุท่ีนานก่อนถึงวนัเกษียณอาย ุดงันัน้พอรต์การ
ลงทนุเพ่ือการเกษียณสามารถลงทนุในสนิทรพัยเ์สี่ยง เชน่  
หุน้ ไดม้ากโดยเปรยีบเทียบกบัสนิทรพัยอ่ื์นท่ีมีความเสี่ยง
ต�่ากว่า และปรบัพอรต์ใหมี้ความเสี่ยงลดลงเม่ือเขา้ใกล้
ชว่งเกษียณอาย ุจะชว่ยใหผ้ลตอบแทนโดยเฉลีย่ของพอรต์
ในระยะยาวปรบัเพ่ิมสงูขึน้ โดยท่ีความเสี่ยงยงัอยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทน ซึ่งจะ
ชว่ยเพ่ิมโอกาสในการบรรลเุปา้หมายเพ่ือการเกษียณตาม
ท่ีตอ้งการ

• ในสว่นของกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ กรณีท่ีนายจา้ง
มีสวสัดิการกองทนุส�ารองเลีย้งชีพควรสมคัรเป็นสมาชิก
กองทนุเพ่ือสิทธิในการรบัเงินสมทบในส่วนของนายจา้ง
และควรตัง้ค่าเริ่มตน้ (set default) ของพอรต์กองทุน
ส�ารองเลีย้งชีพใหเ้หมาะสมกับอายุหรือระยะเวลาการ
ลงทนุเพ่ือโอกาสในการรบัอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

• กองทนุส�ารองเลีย้งชีพควรเปิดโอกาสใหส้มาชิก
สามารถปรบัเปลี่ยนนโยบายการลงทนุไดใ้นแตล่ะปี และ
ปรบัเปลี่ยนไดม้ากกวา่ปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือใหส้มาชิกมีความ

คลอ่งตวัในการปรบัเปลี่ยนนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้ง
กบัสถานการณท่ี์เป็นอยู ่ณ ขณะนัน้ การก�าหนดใหส้มาชิก
สามารถปรบัเปลี่ยนนโยบายการลงทุนไดเ้พียงปีละครัง้
เป็นขอ้จ�ากดัท�าใหส้มาชิกไมก่ลา้ท่ีจะเปลี่ยนนโยบายการ
ลงทนุใหค้วามเสี่ยงของพอรต์เพ่ิมสงูขึน้เพ่ือโอกาสในการ
รบัผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในกรณีท่ีตลาดหุน้มีการปรบัตวัลด
ต�่าลงอย่างมากเน่ืองจากเกรงว่าหากตดัสินใจผิดจะตอ้ง
อยูก่บัพอรต์การลงทนุดงักลา่วไปอีกอยา่งนอ้ยหนึง่ปีจงึจะ
สามารถปรบัแกไ้ขพอรต์ใหมี้ความเสี่ยงลดลง เป็นตน้

• กฎหมายควรก�าหนดให้เงินสมทบขั้นต�่าของ
นายจ้างจากกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ กองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญขา้ราชการ หรอืกองทนุบ�าเหน็จบ�านาญแหง่ชาต ิ
ควรเพ่ิมจากรอ้ยละ 2 – 3 เป็นรอ้ยละ 5 เพ่ือชว่ยเพ่ิมโอกาส
ในการบรรลเุป้าหมายของการมีเงินออมเพ่ิมการเกษียณ
อยา่งเพียงพอ และสรา้งแรงจงูใจในการท�างานของลกูจา้ง

• พิจารณาเพ่ิมอายเุกษียณตามท่ีกฎหมายก�าหนด
จาก 60 ปี เป็น 62 – 65 ปี เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางการ
แพทยใ์นปัจจบุนัและในอนาคตชว่ยใหค้นมีอายขุยัเฉลี่ยท่ี
ยืนยาวขึน้โดยความพรอ้มทางกายภาพและก�าลงัปัญญา
ยงัอยูใ่นวิสยัท่ียงัสามารถท�างานตอ่ไปได ้นอกจากนี ้ เม่ือ
พิจารณาอายเุกษียณตามท่ีกฎหมายก�าหนดของประเทศ
อ่ืนประกอบ พบว่าโดยส่วนใหญ่มีการขยายอายเุกษียณ
เพ่ิมมากกว่า 60 ปี ดังจะเห็นได้จากการส�ารวจในปี 
2018 ขององคก์ารเพ่ือความรว่มมือและการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 
and Development: OECD) ในกลุ่มประเทศสมาชิก 
(ปัจจบุนัมีจ�านวน 37 ประเทศทั่วโลก) พบวา่ส�าหรบับคุคล
ท่ีประกอบอาชีพสมบรูณแ์ละเขา้สูต่ลาดแรงงานเม่ืออาย ุ
22 ปี จะมีอายเุกษียณตามปกตโิดยเฉลี่ย 63.5 ปีส �าหรบั
ผูห้ญิง และ 64.2 ปีส �าหรบัผูช้าย การขยายอายเุกษียณ 
ใหผ้ลทัง้ในส่วนของระยะเวลาการเก็บออมและลงทุนท่ี
นานขึน้ รวมทัง้เป็นการลดภาระทางการคลงัของภาครฐั
ในดา้นสวสัดิการทางการเงินเพ่ือการดแูลผูส้งูอายท่ีุยงัมี
ศกัยภาพในการดแูลตนเองอีกดว้ย  

หมายเหต:ุ บทความนีเ้ป็นการวางแนวทางการศกึษา 
เบือ้งตน้ โดยผูส้นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใ้นมิต ิ
ที่แตกต่างกันไป เช่น ระดับรายไดข้องกลุ่มตัวอย่าง 
ทีต่า่งกนัไป กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ เงนิบ�านาญทีไ่ดร้บัใน
แต่ละเดือนจะมีภาระภาษีทีต่อ้งน�ามาร่วมพจิารณาดว้ย 
หรือผลกระทบจากการน�าภาษีทีไ่ดร้บัสทิธิล์ดหย่อนภาษี
กลบัมาลงทนุเพิ่ม เป็นตน้
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กษิดิศ สุวรรณอ�าไพ CFP®

ภาพประกอบ https://www.freepik.com/free-vector/young-investors-working-profit-dividend-revenue_9173917.htm

1 Gary P. Brinson, L. Randolph Hood, & Gilbert L. Beebower. (1986). Determinants of Portfolio Performance. Financial Analysts Journal, 42(4), 39-44.
2 Viceira, L. (2001). Optimal Portfolio Choice for Long-Horizon Investors with Nontradable Labor Income. The Journal of Finance, 56(2), 433-470.
 Cocco, J., Gomes, F., & Maenhout, P. (2005). Consumption and Portfolio Choice over the Life Cycle. The Review of Financial Studies, 18(2), 491-533.
3 Idzorek, T. (2008). Lifetime Asset Allocations: Methodologies for Target Maturity Funds. Ibbotson Associates Research Report.

จดัทพัรับมือก่อนเกษยีณ
“แบบสมดุลตามอายุ”

การจดัสรรสินทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (Asset Allocation) 
ใหเ้หมาะสม นบัเป็นเรื่องส�าคญัส�าหรบัการลงทนุเพ่ือเตรียม 
ความพรอ้มดา้นการเงินใหก้ับชีวิตหลงัเกษียณอายุ ท่ีไม่ว่า
ผูล้งทุน หรือนักวางแผนการเงินหรือท่ีปรึกษาการเงินของ 
ผูล้งทนุต่างตอ้งตระหนกัอยู่เสมอ เพราะการจดัสรรสินทรพัย์
เพ่ือการลงทุนท่ีเหมาะสมนั้นคือปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อ
ศกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุของสนิทรพัย์
เพ่ือการเกษียณ ในสดัสว่นท่ีมากถงึรอ้ยละ 94 ของผลตอบแทน
ทัง้หมด1 ในขณะท่ีการคดัเลือกสินทรพัย ์ (Asset Selection) 
หรอืการจบัจงัหวะลงทนุตามภาวะตลาด (Market Timing) นัน้ 
ถือเป็นปัจจยัสง่ผลนอ้ยกวา่อยา่งมีนยัส�าคญั นอกจากนี ้ดว้ย
สถานการณค์วามเสี่ยงในการลงทุนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาอย่างเป็นพลวตั ประกอบกบัระยะเวลาท่ียาวนาน
ในการถือครองสินทรพัยจ์นกว่าจะถึงเป้าหมายส�าหรบัการ
เกษียณอาย ุท�าใหผู้ล้งทนุไมส่ามารถหลีกเลี่ยงความจ�าเป็นท่ี
จะตอ้งประยกุตใ์ชห้ลกัของการจดัสรรสนิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
ในระยะยาว ใหเ้ขา้มามีสว่นชว่ยในการบรหิารความเสี่ยงของ
การลงทนุไปพรอ้มกบัความเสี่ยงในดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิตท่ีอาจ
เกิดขึน้ไดต้ลอดระยะเวลาก่อนจะถงึวนัท่ีเกษียณอายจุากการ
ท�างาน เพราะหากลงทนุดว้ยความเสี่ยงท่ีต�่าเกินไป ก็อาจจะ 
ท�าใหผู้ล้งทนุสญูเสยีโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ได ้
ซึง่อาจสง่ผลใหมี้สนิทรพัยไ์มเ่พียงพอตอ่การใชจ้า่ยหลงัเกษียณ  
ในทางตรงกันขา้ม หากลงทุนดว้ยความเสี่ยงท่ีสงูเกินกว่าท่ี
ยอมรบัไดแ้ลว้ ก็อาจเพ่ิมโอกาสในการสูญเสียเงินตน้ และ
อาจท�าใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเตรียมเงินเพ่ือ
อรรถประโยชนต์า่ง ๆ ในอนาคตหลงัจากเกษียณไปแลว้

เรยีกไดว้า่ “เสีย่งสูงไปกไ็มด่ ีเสีย่งต�่าไปกไ็มด่”ี แลว้ระดบั
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและพอดีกบัการลงทนุเพ่ือการเกษียณ
นัน้ เท่าไหร่กันจึงจะเรียกว่า “พอดี” ได?้ สดัส่วนแบบไหน 
ถงึจะเรยีกไดว้า่ “เหมาะสม” กนัแน?่

จากประเด็นนี ้ จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา 
ดงักลา่ว ดว้ยการใชปั้จจยัดา้น ‘อาย’ุ ของผูล้งทนุในการก�าหนด
กลยุทธ์การบริหารระดับความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาว 
ผา่นการจดัสรรสนิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ซึง่อา้งอิงจากงานวิจยั
หลายชิน้2 ท่ีสนบัสนนุแนวคดิท่ีวา่ ขณะท่ีก�าลงัอยูใ่นชว่งเริม่ตน้ 
ของชีวิตวยัท�างาน เม่ือเก็บออมเงินไดแ้ลว้ ก็ควรจะน�าไปลงทนุ
เพ่ือการเกษียณในสินทรพัยท่ี์มีความเสี่ยงสูง ในสัดส่วนท่ี 
สูงกว่าสินทรพัยท่ี์มีความเสี่ยงต�่าดว้ยก่อน แลว้ทยอยปรบั 
สดัส่วนในสินทรพัยท่ี์มีความเสี่ยงสงูลดลงตามอายท่ีุมากขึน้  
เพ่ือสรา้งสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยรวม 
เพราะในทางทฤษฎีแลว้ ดว้ยอายท่ีุมากขึน้ จะท�าใหท้นุมนษุย ์
(Human Capital) หรือขีดความสามารถและทกัษะในการ
ท�างานนัน้ลดลงไป เป็นผลใหค้วามสามารถในการหารายได้
ลดลงตามไปดว้ย จงึจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีการชดเชยความเสี่ยงนี ้
ดว้ยการลดความเสี่ยงในสนิทรพัยท่ี์ลงทนุเพ่ือเตรยีมไวส้ �าหรบั 
ใชส้อยหลงัการเกษียณอายุดว้ยเช่นกัน3 และในทางปฏิบตั ิ 
ผูล้งทนุก็ควรตอ้งลดระดบัความเสีย่งของการลงทนุลง เม่ือชีวิต
ก�าลงักา้วเขา้สูช่ว่งก่อนวยัเกษียณ เพ่ือลดโอกาสในการสญูเสยี
เงินตน้จากความผนัผวนของราคาสนิทรพัยท่ี์เตรยีมไวส้ �าหรบั
ใชจ้า่ยหลงัจากเกษียณอายุ
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ภาพที ่1 แผนการลงทนุแบบสมดุลตามอายุ
SmartRetirement® ของ J.P.Morgan Asset Management 

EDUCATED GLIDE PATH BLENDING BOTH ACTIVE AND PASSIVE INVESTMENTS

4 Vanguard. (2019). Vanguard’s approach to target-date funds. Vanguard Research Paper.
5 JPMorgan Chase & Co. (2020). JPMorgan SmartRetirement® Funds. Target Date Strategies. Target Date Strategies | J.P. Morgan Asset Management. (n.d.). https://
am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/investment-strategies/retirement-solutions/target-date-strategies/.
6 LifePath Target Date Funds - DC. BlackRock. (n.d.). https://www.blackrock.com/us/individual/financial-professionals/defined-contribution/lifepath-target-date-funds.
7 แผนสมดลุตามอาย.ุ (n.d.). https://www.gpf.or.th/thai2019/2Member/main.php?page=8&amp;lang=th&amp;menu=investplan.

โดยหนึ่งในหลกั Rule-of-Thumb ท่ีมกัจะถกูหยิบยกมา
ใชอ้ธิบายกันแบบง่าย ๆ ส �าหรบัการก�าหนดสดัส่วนในการ
จดัสรรสินทรพัยเ์พ่ือการลงทนุแบบสมดลุตามอาย ุ ก็คือหลกั 
“รอ้ยลบอายุ” หรือการน�าเอาเลข 100 ไปลบดว้ยอายุของ 
ผูล้งทนุและหารดว้ย 100 ใหอ้อกมาเป็นตวัเลขรอ้ยละ เพ่ือ 
เป็นสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น 
ตราสารทุน หรือตราสารทางเลือกอ่ืน ๆ ตวัอย่างเช่น หาก 
ผูล้งทนุอาย ุ30 ปี สดัสว่นการลงทนุในสนิทรพัยท่ี์มีความเสี่ยง
สงูก็อาจจะอยู่ท่ีราวรอ้ยละ 70 ของพอรต์การลงทนุ หรอืเม่ือ 
ผูล้งทนุเกษียณอายท่ีุ 60 ปี สดัสว่นการลงทนุในสนิทรพัยท่ี์มี
ความเสี่ยงสงูก็อาจจะอยูท่ี่ราวรอ้ยละ 40 ของพอรต์การลงทนุ 
เป็นตน้ แตวิ่ธีนีอ้าจใชเ้ป็นเพียงการยกตวัอยา่งเพ่ือสรา้งความ
เขา้ใจ สว่นการน�าไปประยกุตใ์ชจ้รงินัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีจะตอ้ง
พิจารณาเพ่ิมเติมดว้ย เชน่ ความสามารถและความเตม็ใจใน
การรบัความเสี่ยง เป็นตน้

ท�าใหใ้นปัจจบุนั มีหลากหลายบรษัิทจดัการลงทนุทั่วโลก 
ท่ีคน้ควา้วิจัยในเชิงประจักษ์และพัฒนารูปแบบการจัดสรร
สินทรพัยเ์พ่ือการลงทุนตามแนวคิดท่ีเรียกว่า “Glide Path 
Investment” หรือ “Life Path Investment” ซึ่งเป็นแนวคิด
ในการปรับสมดุลของสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภท
สินทรพัยต์ามปัจจยัดา้นอายขุองผูล้งทนุ โดยแผนการลงทนุ
ท่ีสรา้งขึน้ตามแนวคิดนี ้จะมีกลไกการปรบัลดความเสี่ยงใน
การลงทนุแบบ “อายนุอ้ยเสี่ยงมาก อายมุากเสี่ยงนอ้ย” ดว้ย
การลดสดัสว่นสนิทรพัยท่ี์มีความเสี่ยงสงูลงเป็นระยะตามอายุ
ท่ีมากขึน้ ตามแผนการปรบัสดัส่วนท่ีแต่ละบรษัิทจดัการเป็น 
ผูอ้อกแบบไว ้ยกตวัอยา่งเชน่ Vanguard Target Retirement 
ของ Vanguard4 หรอื SmartRetirement® ของ J.P. Morgan5 
และ LIFEPATH® ของ BlackRock6 และส�าหรบัประเทศไทย
ในปัจจบุนันี ้หลาย ๆ หน่วยงานท่ีมีสว่นในการบรหิารจดัการ

ลงทนุเพ่ือการเกษียณ ก็มีแผนการลงทนุท่ีสรา้งขึน้ตามแนวคดิ
นีใ้หผู้ล้งทนุไดเ้ลอืกมากขึน้เรือ่ย ๆ  ตวัอยา่งเชน่ แผนสมดลุตาม
อายขุองกองทนุบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ7 และแผนสมดลุ
ตามอายขุองกองทนุส�ารองเลีย้งชีพท่ีบรหิารโดยบรษัิทจดัการ
ลงทนุในไทย เพ่ือสรา้งทางเลือกในการลงทนุใหม ่ๆ ท่ีจะชว่ย
ลดภาระของผูล้งทนุในการปรบัสดัสว่นการจดัสรรสนิทรพัยเ์พ่ือ
การลงทนุ ใหผู้ล้งทนุไมต่อ้งสลบัสบัเปลี่ยนแผนการลงทนุดว้ย
ตนเอง และช่วยลดความลงัเลหรือไม่แน่ใจว่าแผนการลงทนุ
นัน้เหมาะสมกบัตนเองหรือไม่ ซึ่งเหมาะส�าหรบัผูล้งทนุท่ีเพ่ิง
เริ่มตน้เป็นสมาชิกของกองทนุหรอืยงัไม่มีความรูใ้นการลงทนุ
ท่ีมากเพียงพอ โดยหลาย ๆ บริษัทจดัการลงทนุมกัน�าเสนอ
แผนสมดลุตามอายเุป็นแผนมาตรฐานเริม่ตน้ (Default Plan) 
ส �าหรบัสมาชิกกองทนุรายใหม่

จากขอ้มลูของแผนการลงทุนส่วนใหญ่ท่ีรวบรวมมาได ้
โดยเฉลี่ยแลว้ สดัส่วนการลงทุนในสินทรพัยท่ี์มีความเสี่ยง
สงู ท่ีแนะน�าส�าหรบัผูล้งทุนท่ีอยู่ในช่วงวยัเริ่มตน้ท�างาน จะ
ก�าหนดใหอ้ยู่ในช่วงรอ้ยละ 80-90 เพ่ือเปิดรบัโอกาสในการ
สรา้งผลตอบแทนท่ีสงู และจะค่อย ๆ ลดสดัส่วนดงักล่าวลง
เรื่อย ๆ เพราะยงัมีระยะเวลาและมีเงินลงทนุเพ่ิมเขา้ไปอย่าง
ต่อเน่ือง ระหว่างช่วงวยักลางคนจนถึงก่อนอายเุกษียณ และ
เม่ือถงึอายเุกษียณพอดี ก็จะมีสดัสว่นการลงทนุในสนิทรพัยท่ี์
มีความเสีย่งสงูอยูท่ี่ราวรอ้ยละ 30-40 เพ่ือมุง่เนน้การรกัษาเงิน
ตน้ใหม้ากขึน้ และคงสดัสว่นนัน้ไวใ้นชว่งหลงัจากเกษียณอาย ุ
หรอืลดลงไปบา้งตามความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และลกัษณะของ
สนิทรพัยท่ี์เลือกลงทนุเอง ก็จะมีการปรบัเปลี่ยนจากสนิทรพัย์
ท่ีมุง่เนน้การเติบโตของเงินลงทนุในชว่งก่อนเกษียณอาย ุเป็น
สินทรพัยท่ี์มุ่งเนน้ผลตอบแทนจากดอกเบีย้หรือเงินปันผลใน
ชว่งหลงัเกษียณอาย ุดงัตวัอยา่งในภาพประกอบ
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BALANCE RISK EXPOSURE PRESERVE ASSETS

5.0% CASH1

62.5% BONDS
32.5% STOCKS

YEARS AFTER RETIREMENT
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Cash & cash equivalents
Inflation managed
Core fixed income
High yield
Emerging markets debt
REITS
Emerging market equity
International stock3

U.S. small and mid cap
U.S. large cap

ACTIVE2 PASSIVE
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8 Bagliano, F. C., Fugazza, C., & Nicodano, G. (2021). Life-cycle welfare losses from rules-of-thumb asset allocation. Economics Letters, 198, 109655.

ส �าหรับกรณีท่ีผูร้ ับค�าปรึกษาของนักวางแผนการเงิน 
หรือท่ีปรกึษาการเงิน มีพอรต์การลงทนุเพ่ือการเกษียณโดย
กระจายการถือครองไปในสินทรพัยห์ลากหลายรูปแบบ เช่น  
ถือครองทัง้กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการหรือกองทุน
ส�ารองเลีย้งชีพ ทัง้กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) กองทนุ
รวมเพ่ือการออม (SSF) หรอืหลกัทรพัยเ์พ่ือการลงทนุอ่ืน ๆ ไป
พรอ้ม ๆ กนั หากไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มลูการลงทนุในแต่ละ
สินทรพัยโ์ดยละเอียด และน�ามาค�านวณรว่มกนั ประกอบกนั
เป็นพอรต์เดียวเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง
โดยภาพรวมแลว้ ก็อาจส่งผลใหเ้ม่ือพิจารณาและวิเคราะห์
ภาพรวมของพอรต์การลงทนุเพ่ือการเกษียณจากทกุประเภท
สินทรพัย ์ผูร้บัค �าปรึกษาก็อาจจะก�าลังแบกรบัความเสี่ยง 
ท่ีมากเกินหรือน้อยเกินความเหมาะสมอยู่ก็เป็นได ้ ดังนั้น  
นักวางแผนการเงินหรือท่ีปรึกษาการเงิน สามารถประยุกต ์
น�าเอาหลักการจัดสรรสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนแบบสมดุล
ตามอายนีุ ้มาใชป้ระกอบการใหค้ �าแนะน�าดา้นการวางแผน 
การลงทนุเพ่ือการเกษียณแก่ผูร้บัค �าปรกึษา ดว้ยการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงในภาพรวมของ
พอรต์การลงทนุ วิเคราะหส์ดัสว่นการลงทนุท่ีแบง่ตามประเภท
สนิทรพัย ์ปรบัสดัสว่นการถือครองและจดัสรรสนิทรพัยเ์พ่ือการ
ลงทนุใหม่ ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามหลกัการ
ลงทนุแบบสมดลุตามอาย ุพรอ้มทัง้หมั่นตรวจทานและปรบัปรุง
ค�าแนะน�าใหเ้หมาะสมอยูเ่ป็นระยะเม่ือผูล้งทนุมีอายมุากขึน้

ทัง้นี ้แมว้า่การจดัสรรสนิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุแบบสมดลุ
ตามอายจุะมีขอ้ดีอยูห่ลายประการดงัท่ีไดก้ลา่วมา แตก็่อาจมี 
ขอ้ดอ้ยอยู่บา้ง เม่ือพิจารณาเพ่ิมเติมดว้ยปัจจัยความเสี่ยง
ดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัจจยัดา้นอาย ุโดยตวัอยา่งจากงาน
วิจยัชิน้หนึง่8 ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการสญูเสยีความสามารถในการ 
จบัจา่ยใชส้อย อนัเน่ืองมาจากรูปแบบการจดัสรรสนิทรพัยเ์พ่ือ
การลงทนุในระยะยาว ประกอบกบัปัจจยัความเสี่ยงดา้นการ
ขาดแคลนรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการถกูเลกิจา้ง ซึง่ผลการวิจยั
ชีใ้หเ้ห็นวา่ กลยทุธใ์นการจดัสรรสินทรพัยเ์พ่ือการลงทนุแบบ

ของการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง เพ่ือมุ่งหวัง 
ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีมากขึน้ ใหเ้พียงพอตอ่การมาชว่ย
ชดเชยค่าใชจ้่ายเพ่ือการบรโิภคท่ีลดลงไป อนัเป็นผลมาจาก
ความเสี่ยงของการขาดรายไดจ้ากการถกูเลกิจา้ง เป็นตน้ (ซึง่
แน่นอนว่า จะตามมาดว้ยความเสี่ยงในการลงทุนท่ีมากขึน้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได)้ และนอกจากตวัอย่างของปัจจยัเสี่ยงท่ี
ไดก้ลา่วมานี ้ ก็ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่แผนการลงทนุ
เพ่ือการเกษียณไดอี้ก เช่น ลกัษณะของภาวะเศรษฐกิจและ
การลงทนุท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะยคุสมยั อายเุกษียณของ 
ผูล้งทุนท่ีแตกต่างกันออกไปตามสายอาชีพ หรือแมก้ระทั่ง
ความเต็มใจในการรับความเสี่ยงท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่า 
คา่เฉลี่ยของผูล้งทนุทั่วไป

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า การจัดสรรสินทรัพย์เพ่ือ
การลงทุนแบบสมดุลตามอายุ เป็นหนึ่งในประเด็นส�าคญัท่ี 
นกัวางแผนการเงินหรอืท่ีปรกึษาการเงินไม่ควรลืมหยิบยกขึน้
มาประกอบการใหค้ �าแนะน�าในการวางแผนการลงทนุเพ่ือการ
เกษียณ หรืออาจใชเ้ป็นแผนมาตรฐานเริ่มตน้ในทกุครัง้ท่ีให ้
ค�าแนะน�าแก่ผูร้บัค �าปรกึษา เพราะเม่ือผูร้บัค �าปรกึษายงัมีอายุ
ไม่มากนกั ก็เทา่กบัวา่ยงัมีระยะเวลาอีกหลายสิบปีจนกวา่จะ
เกษียณอายุ ยงัมีทัง้โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ 
และโอกาสท่ีจะผิดพลาด ใหป้รบัพอรต์แกมื้อไดอ้ยู่ แต่เม่ือ
ระยะเวลาผ่านพน้ไปแลว้ ตน้ทุนทางเวลาท่ีลดหายไปแบบ 
ไมห่วนคืนกลบัมา ก็พาใหโ้อกาสตา่ง ๆ  นัน้ก็จะลดหายไปดว้ย 
เช่นกนั ดงันัน้ เพ่ือเป็นการใชโ้อกาสท่ีผูร้บัค �าปรกึษามีอยู่ให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ การวิเคราะหแ์ละพิจารณาแผนการลงทนุ
ท่ีมีความเหมาะสมกบัผูร้บัค �าปรกึษาอย่างละเอียดรอบคอบ
มากขึน้ในหลาย ๆ มุมมอง จึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าใหผู้ร้บั 
ค�าปรกึษาสามารถบรรลแุผนการเกษียณของตนเองไดต้าม 
เปา้หมายทางการเงินท่ีตัง้ไว ้ เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการ 
ในการอปุโภคบรโิภคหลงัเกษียณอาย ุและสรา้งความสขุของ
ชีวิตหลงัเกษียณได ้ท่ามกลางภาวะสงัคมสงูวยัท่ีไทยก�าลงั
เผชิญอยูท่ัง้ในปัจจบุนันีแ้ละอนาคต  

ภาพที ่2 แผนการลงทนุแบบสมดุลตามอายุ
Vanguard Target Retirement ของ Vangaurd

Short-term TIPS
international bonds (Hedged)
U.S. bonds
International stocks
U.S. Stock

Notes: Figure assumes that a particular fund was selected based on a projected target retirement age of 65. TIPS = Treasury Inflation Protected Securities (see discussion of TIPS later in the text).
Source: Vanguard. http://www.vanguard.com/pdf/s167.pdf
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สมดลุตามอายท่ีุบริษัทจดัการ
ส่วนใหญ่น�าเสนอโดยท่ีไม่ได้
พิจารณาความเสีย่งจากการถกู
เลิกจา้ง จะท�าใหเ้งินท่ีผูล้งทนุ
เตรยีมไวเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยเพ่ือการ
บริโภคต่อปี ลดลงไปรอ้ยละ 
8.6 (หรือรอ้ยละ 2.9 ส �าหรบั
แผนลงทนุแบบ “รอ้ยลบอาย”ุ) 
โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท่ี
ผูล้งทุนยังมีชีวิตอยู่ และอาจ
ท�าใหผู้ล้งทุนตอ้งเพ่ิมสดัส่วน 
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THE INTERVIEW
สกา เวชมงคลกร CFP®, ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด 19 เป็นตัวเร่งให้เกิดรูปแบบวิถีการ 
ใช้ชีวติใหม่ในทุกๆ ด้าน รวมถงึการทาํงาน
ร่วมกันระหว่างนักวางแผนการเงนิ ทีป่รึกษา
การเงิน และผู้รับคําปรึกษา และส่งผลให ้
การทําการตลาดออนไลน์เข้ามามีความ
สาํคัญอย่างมาก

การตลาดแนวใหม่ 
กบัการเข้าถงึลูกค้าทีใ่ช่ในโลกดจิทิลั

ส�าหรับการสร้างสังคมการวางแผนการเงนิ

กองบรรณาธิการได้มี โอกาส
สัมภาษณ ์ผศ.ดร. เอกก ์ภทรธนกุล  
กู รูการตลาดและอาจารย์ประจ�า
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย 
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เก่ียวกับแนวคิด และ
เทคนิคในการท�าการตลาดออนไลน์
ส �าหรบัสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ได้
อยา่งยั่งยืน รวมถงึสรา้งความตระหนกั
ใหเ้ห็นความส�าคัญของการวางแผน
การเ งิน  เ พ่ือช่ วยผลักดันให้ผู้ร ับ 
ค�าปรึกษาลงมือวางแผนการเงินได้
อยา่งประสบความส�าเรจ็ 
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 การใชก้ารตลาดออนไลนเ์พ่ือชว่ยใหค้นไทย 
 เริม่ตระหนกัถงึความส�าคญัของ 
 การวางแผนการเงิน และลงมือวางแผน 
 ควรเริม่ตน้อยา่งไร และมีกลยทุธแ์บบไหน 
 ท่ีจะน�าไปสูก่ารเติบโตอยา่งยั่งยืน 

 การวางแผนการเงินถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม ่ 
สิ่งส �าคัญคือต้องเริ่มจากแนวคิด และทัศนคติท่ีถูกต้อง 
เก่ียวกับเรื่องนีคื้อ เริ่มจากความคิดท่ีว่าจะเน้นการสรา้ง
ประโยชนใ์หก้บัผูร้บัค �าปรกึษาในการท่ีจะสามารถใชชี้วิตใน
รูปแบบท่ีดีขึน้ตามท่ีพวกเขาตอ้งการ แทนท่ีจะเป็นการคิดคน้
ผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆ เพ่ือมาตอบโจทยค์วามตอ้งการ 
และมุง่หวงัดา้นการสรา้งผลก�าไรเป็นล�าดบัตน้ๆ

การก�าหนดแนวทางการตลาดจึงตอ้งเริ่มจากการสรา้ง
การตระหนกัรู ้(Awareness) และการใหค้วามรู ้(Knowledge) 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความส�าคญัของการวางแผนการเงินท่ีเป็น
สว่นหนึง่ของการใชชี้วิต การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุความส�าคญั
ของการเตรยีมเงินส�าหรบัช่วงชีวิตท่ีอาจไม่สามารถท�างานได ้ 
สิ่งต่างๆ เหล่านีไ้ม่ใช่เป็นเพียงเรื่องท่ีตอ้งมีเพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้  
แตเ่ป็นสิ่งท่ีจ �าเป็นตอ้งท�า เพราะจ�าเป็นตอ่ชีวิต 

เน่ืองด้วยในปัจจุบัน ผู้บริโภคในทุกช่วงวัยใช้เวลา
ออนไลนม์ากขึน้ การตลาดออนไลนจ์ึงมีส่วนส�าคญัในเรื่อง
ดงักลา่ว

การตลาดออนไลน์มีหลายรูปแบบและหลากหลาย 
platform มีชอ่งทาง social media ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น Twitter,  
Facebook, Instagram, LINE, TikTok, website เป็นตน้ ซึง่
แต่ละช่องทางก็มีกลุ่มตลาดท่ีไม่เหมือนกัน และมีลกัษณะ 
การสื่อสารท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

หากพิจารณาจาก 2 องคป์ระกอบหลกัคือ “สื่อ” และ 
“สาร”  เราตอ้งแบง่ “สาร” ท่ีจะสื่อออกไปในแตล่ะชอ่งทางใหดี้ 

สารต่างๆ เช่น ภาพ และข้อความท่ีใช้ในสื่อรูปแบบ
หนึ่ง ไม่สามารถใชไ้ดดี้ในอีกสื่อหนึ่งได ้ เช่น ภาพท่ีใชไ้ดดี้บน 

 นกัวางแผนการเงินจะมีวิธีการอยา่งไร 
 ในการหากลุม่ลกูคา้ท่ีใชแ่ละเหมาะกบัตวัเอง 
 รวมถงึการสรา้ง Personal Branding เพ่ือสรา้ง 
 ความแตกตา่ง และการท�าการตลาดออนไลน ์
 ใหเ้ติบโตไดใ้นระยะยาวจะมีวิธีการอยา่งไร 

 แนะน�าใหท้ �า 2 ขอ้คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ี 
แตกตา่ง และให ้focus ทีละกลุม่ อยา่อยูห่ลายกลุม่พรอ้มกนั 

ขอ้แรกคือ การเลือกกลุม่เปา้หมายใหแ้ตกตา่ง โดยเลือก
จาก lifestyle หรอืความสนใจท่ีเรามีความสนใจใกลเ้คียงกนั 
แทนท่ีจะใชเ้กณฑด์า้นอายุ อาชีพ และระดบัรายได ้ เพราะ 
lifestyle จะเป็นก�าหนดรูปแบบการใชเ้งิน ตวัอย่างเช่น กลุม่
คนท่ีรักและดูแลสุขภาพ กลุ่มคนท่ีชอบสินคา้แบรนดเ์นม  
ใหเ้ลอืก lifestyle ท่ีคนอ่ืนเขา้มาเป็นคูแ่ขง่ไดย้าก สิ่งส �าคญัคือ 
ตอ้งเริม่จากกลุม่เปา้หมายท่ีชดั เหมือนเราก�าลงัตกปลาใหญ่
ในบ่อท่ีสวยงาม แต่ละคนตอ้งเลือกบ่อของตวัเอง จากความ
ถนดั ความเช่ียวชาญจนเกิดเป็นกลยุทธท่ี์สรา้งขึน้เพ่ือกลุ่ม 
เปา้หมายของเราจรงิๆ

ไม่มีความจ�าเป็นท่ีนักวางแผนการเงินจะไปสรา้งกลุ่ม
ใหม่ๆ  ขึน้มาเพ่ิมเตมิ แตส่ิ่งท่ีควรท�าคือ การเขา้ไปเป็นสมาชิก
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท่ีมีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งรว่มกนั 
อยู่แลว้ เข้าไปคุยกับ Group Admin และปรึกษาเพ่ือหา
แนวทางท่ีเหมาะสมรว่มกนั

ขอ้ท่ีสองคือ อยา่อยูห่ลายกลุม่ ใหอ้ยูที่ละกลุม่ และโฟกสั

ก�าหนดกิจกรรมท่ีจะจัดขึน้ส �าหรบักลุ่มเป้าหมายนัน้ๆ 
แลว้จึงพิจารณาว่าจะแทรกความรูเ้รื่องการวางแผนการเงิน
เขา้ไปไดอ้ย่างไร ท�าใหเ้ป็นเรื่องง่ายในการเขา้ใจและเขา้ถึง
กลุม่เปา้หมาย โดยเนน้ช่วยแกโ้จทยปั์ญหาทางการเงินต่างๆ 
ท่ีอาจจะยงัเป็นปัญหาของพวกเขา ใหค้วามรูพ้วกเขาวา่ท�าไม
ตอ้งวางแผนการเงิน การวางแผนการเงินจะช่วยแกไ้ขปัญหา
อะไรไดบ้า้งและอย่างไร โฟกัสลงไปในเรื่องนั้นๆ เช่น การ
วางแผนการเกษียณอาย ุการวางแผนภาษี การวางแผนการ
ศกึษาบตุร เป็นตน้  

การเริ่มจากกลุม่ลกูคา้ท่ีมีความเฉพาะ ไม่เหมือนใคร ก็
จะน�าไปสูกิ่จกรรมท่ีมีความเฉพาะเชน่เดียวกนั

อีกแนวทางหนึ่งคือ การใช้เครื่องมือของการตลาด
ออนไลน ์ เช่น Function Re-Targeting ในการเลือกกลุ่ม 
ลกูคา้เปา้หมายท่ีมีความสนใจในเรือ่งตา่งๆ เลอืกตามกิจกรรม
ท่ีเขาสนใจ และเครื่องมือเหลา่นีจ้ะช่วยก�าหนดหาลกูคา้ตาม
เปา้หมายตามท่ีเราตอ้งการ

Facebook จะไม่สามารถ
น�ามาใชบ้น Twitter ได ้อะไร
ท่ี เ ป็นทางการมากๆ บน 
Twitter จะไม่ถูก Retweet 
หรือหากจะใช ้TikTok ตอ้ง
เนน้ความสนกุสนาน สว่นถา้
หากจะเน้นความครบถ้วน 
และเป็นทางการก็ต้องใช ้
website  
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 การตลาดแบบ Referral Marketing 
 ในโลกออนไลน ์สามารถท�าไดห้รอืไม ่
 ถา้จะหาศนูยอิ์ทธิพลบนโลกออนไลน ์
 เพ่ือสรา้งใหเ้กิดกระแสท่ีคนอยากหนัมาเขา้ใจ 
 เรือ่งการวางแผนการเงินมากขึน้ มีค �าแนะน�าอยา่งไร 

 การบอกต่อหรือ Referral Marketing เช่น ให ้
คนท่ีมีช่ือเสียงใชแ้ละบอกต่อ หรือสรา้งกระแสในเรื่องนัน้ๆ  
ใหเ้กิดขึน้และใหเ้กิดการบอกต่อในโลกออนไลนส์ามารถท�า 
ไดม้ากกว่าในโลกออฟไลน ์ เน่ืองจากสามารถใชเ้ทคโนโลยี 
ระบบและเครื่องมือท�าการตลาดในการยิงโฆษณาไปหา 
กลุ่มเพ่ือนของพวกเขาไดอี้กหลายทอด เป็นการตลาดแบบ 
Lookalike Audience หรือ Friend get Friends ท่ีสามารถ
ท�าไดดี้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 ในดา้นของรูปแบบเนือ้หา ควรจดัท�าอยา่งไร 
 เพ่ือใหค้นไดเ้หน็และตระหนกัถงึความส�าคญั 
 และจ�าเป็นของการวางแผนการเงิน 

 แนะน�าว่าควรท�าในลกัษณะการสรา้ง Customer 
Journey เลา่ใหเ้หน็เป็นภาพวา่ ปัญหาในชีวิตมีอะไรบา้ง และ
เราในฐานะท่ีปรกึษา นกัวางแผนการเงิน จะสามารถช่วยแก้
ปัญหาเขา้ไดอ้ยา่งไร อดุรอยรั่วในจดุไหนไดบ้า้ง 

อยา่เริม่จากการขายสนิคา้ แตใ่หเ้ริม่จากสิ่งท่ีเป็นปัญหา
ท่ีแทจ้รงิของเขาก่อน ฟังสิ่งท่ีลกูคา้พดู สิ่งท่ีเป็นปัญหา ฝึกการ
ตัง้ค �าถามท่ีดี รบัฟังอยา่งตัง้ใจ แลว้จงึน�าเสนอวิธีแก ้ตวัอยา่ง
เชน่ First Jobber จะอยากออกเดทกบัคนท่ีเขาชอบ ปัญหาท่ี
กลุม่นีเ้จอจะไม่ใช่เรื่องการของเก็บเงินเพ่ือการเกษียณ แตจ่ะ
เป็นการอยากจะออกเดท แต่ยงัไม่มีเงินเตรียมไวพ้อส�าหรบั
โอกาสพิเศษนัน้ หรอืแมแ้ตก่ารใชเ้งินเดือนชนเดือน และไดร้บั
โทรศพัทจ์ากพ่อแม่ โทรมาขอใหโ้อนเงินไปให ้ เขาจะจดัการ
เรือ่งเหลา่นีอ้ยา่งไร

 จะมีวิธีการเอาชนะใจลกูคา้ หรอื
 คนท่ีมีก�าแพงในใจกบัสิ่งท่ีเราอยากจะเสนอ 
 หรอืแนะน�าไดอ้ยา่งไร ควรใชก้ารตลาดแนวไหน 
 ในการเขา้ถงึ และเขา้หากลุม่ลกูคา้ประเภทนี ้

 การท�าการตลาดท่ีดี คือ ท�าใหล้กูคา้มาขอซือ้ รูส้กึ
อยากมาซือ้เอง มากกวา่ท่ีเราไปขอใหเ้ขามาชว่ยซือ้ 

ใหค้วามรู ้ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนก์บัลกูคา้ จนกระทั่งลกูคา้
สอบถามเองวา่ จะซือ้ไดจ้ากท่ีไหน และพยายามหาทางซือ้จาก
เรา ใหน้กึถงึรูปแบบการท�าการตลาดของคลนิิกเสรมิความงาม 
ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดอารมณอ์ยากสวย และใหมี้ความรูส้ึกอยาก
เพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ จนตดัสนิใจท�าอะไรบางอยา่งตามค�าแนะน�า

 กรณีท่ีนกัวางแผนการเงินตอ้งการใหค้ �าปรกึษา 
 ในเรือ่งซึง่คนสว่นใหญ่ไมค่อ่ยใหค้วามส�าคญั 
 เชน่ เรือ่งการเกษียณอาย ุควรท�า 
 การตลาดออนไลนแ์นวไหนใหเ้ขา้ถงึ 
 คนในแตล่ะกลุม่อาชีพไดห้ลากหลายมากขึน้ 

 เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายก่อน ส�าหรบัเรื่องนีเ้ราจะ
พบว่ากลุ่มคนท่ีอยู่ในวัยใกลเ้กษียณจะมีการรวมตัวกันใน
กลุม่เครอืขา่ยสงัคมออนไลนอ์ยูแ่ลว้ ตวัอยา่งเช่น Facebook 
Group CountUp เป็น Community การรวมตวักนัของคนท่ี
มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป ซึง่มีความเช่ือวา่ การมีอายท่ีุมากขึน้ไมค่วร
เป็นชว่งเวลาของการนบัถอยหลงั หรอื Count Down แตค่วร
เป็นการ Count Up ท่ีสนกุกบัการใชชี้วิต และยงัเปิดรบัเรยีนรู ้
สิ่งใหม่ๆ  ตลอดเวลา มุง่สูก่ารใชชี้วิตใหเ้ตม็อ่ิมในทกุดา้น และ
มีความสขุกับการใชชี้วิตทัง้ทางดา้นร่างกายและจิตใจ อาจ
ท�าการ Co-Brand กบัคนกลุ่มนี ้ โดยมีตวัอย่างกิจกรรมเช่น 
การท�ากิจกรรม Live On-Line เชิญบคุคลท่ีมีช่ือเสยีง และเป็น
ท่ียอมรบัของคนกลุม่นีม้าท�ากิจกรรมรว่มกนั รว่มเป็นสมาชิก 
ในกลุม่เพ่ือสรา้งความสมัพนัธ ์
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 ในโลกท่ีมีการ Disruption เกิดการเปลี่ยนใน 
 อตุสาหกรรมการเงิน นกัวางแผนการเงิน 
 ท่ีปรกึษาการเงิน และบคุลากรในสายอาชีพนี ้
 ควรมีวิธีการเตรยีมพรอ้มรบัมือกบั 
 การเปลี่ยนแปลงอยา่งไร 

 การ Disruption ท�าใหค้นในอตุสาหกรรมเจอคูแ่ขง่
แบบท่ีไมเ่คยคดิวา่จะเป็นคูแ่ขง่เรามาก่อน ดงันัน้จงึตอ้งปรบัตวั 
เพ่ิมเติมคณุค่าใหก้บัตวัเอง ตอ้งพฒันา เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง 
เพ่ิมความรู ้ทกัษะรอบดา้นท่ีจะผสมผสานออกมาเป็น solution 
ท่ีจะแกปั้ญหาใหล้กูคา้ได ้

นอกเหนือจากความรูค้วามเช่ียวชาญการใหค้ �าแนะน�า
ทางการเงิน อาจพิจารณาขยายการใหค้ �าแนะน�าดา้นอ่ืนๆ ท่ี
จ�าเป็นตอ่การใชชี้วิต Financial Advisor บางคน วางตนเอง
เป็น Commercial Advisor นอกจากบรหิารเงิน และยงัช่วย
แนะน�าเงินไปต่อยอดในการสรา้งประโยชนท์างธุรกิจ หรือ
การเป็น Well-being/ Wellness Advisor ใหค้ �าปรกึษาเรื่อง
การดแูลสขุภาพ เพราะมีส่วนส�าคญัในการช่วยลดค่าใชจ้่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการรกัษาความเจ็บป่วย ช่วยดแูลใหค้นมีเงิน
พอใช ้ดแูลสขุภาพของตนเองไดดี้ ไมต่อ้งดิน้รนหาการเติบโต
ตลอดเวลา แตช่่วยใหค้นใชชี้วิตไดมี้ความสขุอยา่งยั่งยืนตาม
ไลฟ์สไตลท่ี์แตล่ะคนเลือก

 สิ่งท่ีอาจารยอ์ยากจะฝากส�าหรบันกัวางแผนการเงิน   
 เก่ียวกบัเรือ่งท่ีตอ้งปรบัตวัและเตรยีมพรอ้มส�าหรบั 
 หลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 
 ท่ีจะชว่ยสรา้งความต่ืนตวัใหก้บัผูร้บัค �าปรกึษา 
 เก่ียวกบัการวางแผนการเงิน 

 ทุกคนต้องท�าใจ ว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเกิดขึน้ 
แน่นอนและจะยังคงอยู่ กับประ เทศไทยไปสักพักนึ ง  
คนสว่นใหญ่จะมีก�าลงัซือ้ลดนอ้ยลง มีคนจ�านวนมากตกงาน 
ผูค้นมีความหวาดกลวั แต่นักวางแผนการเงินสามารถมอง
วิกฤติใหเ้ป็นโอกาสได ้เพราะเงินมีอยู่อย่างจ�ากดั เป็นโอกาส
ส�าหรบันกัวางแผนการเงินท่ีจะใหค้ �าแนะน�าการใชจ้่ายใหเ้กิด
ประสิทธิภาพท่ีสดุ และผูค้นเขา้ใจแลว้ว่าการบริหารการเงิน 
เป็นเรือ่งส �าคญัในวนัท่ีโควิด19 เขา้มาแบบไมท่นัไดต้ัง้ตวั

การขายออนไลน ์การประชมุออนไลน ์Virtual  Meeting 
ต่างๆ จะยังคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิต ดังนั้น 
นักวางแผนการเงินจึงตอ้งพัฒนาทักษะทางดา้นออนไลน ์ 
การใชเ้ครื่องมือออนไลนต์่างๆ ทกัษะการขายออนไลนซ์ึ่งมี
ความแตกตา่งจากการขายอยา่งออฟไลนอ์ยางสิน้เชิง  ทกัษะ
ดา้น Digital Marketing ทัง้หมดลว้นเป็นสิ่งท่ีตอ้งเริ่มฝึกฝน 
เตรียมพรอ้มเพ่ือน�ามาใช้ในการท�างานด้านการวางแผน 
การเงินไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

 ในทางตรงกนัขา้ม บางเรือ่งของ 
 การวางแผนการเงินท่ีคน 
 ใหค้วามส�าคญัมากเกินไป เชน่ 
 การลงทนุ (เชน่ หุน้ บทิคอยน)์ 
 จะมีแนวทางในการจดักิจกรรม 
 ประชาสมัพนัธอ์ยา่งไร 

 ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
มาก อาจจะน�าเชิญคนท่ีประสบกับความ 
ลม้เหลว ผิดพลาด ไดร้บัความเสยีหายจากการ
ลงทนุ มาแบ่งปันบทเรียน เพ่ือเป็นวิทยาทาน
ใหค้นอ่ืน ใหค้วามรูโ้ดยชีใ้หเ้ห็นว่า การลงทนุ 
มีความเสี่ยงและความผันผวน แนวทางท่ี
เหมาะสมคือ การจดัพอรต์การเงินใหดี้ มีทัง้
กระแสเงินสดส่วนท่ีแน่นอน และส่วนท่ีไม่
แน่นอนจากการลงทนุ กรณีตวัอย่างท่ีเกิดขึน้
จริงจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังและเตรียม
วางแผนเอาไวก่้อน ชว่ยใหค้นเหน็ความส�าคญั
ของการกระจายความเสี่ยง
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คณุณภชัชา พงศว์ฒันกิจกลุ CFP®

วกิฤตโควดิ...ชวนให้คดิ
ท�าประกนัสุขภาพ

เป็นที่รู้กันดีว่าไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 
(COVID-19) ได้มีการระบาดในประเทศไทยมา
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แต่จนถึงปัจจุบัน ยังมีการ
ระบาดระลอกใหม่เกดิขึน้ รวมถงึมีสายพนัธุใ์หม่
แพร่ระบาดเข้ามาถงึไทย ทาํใหก้ารควบคุมทาํได้
ยากและยังคงมโีอกาสกระจายในวงกว้าง

ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละรายจา่ย

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลให้
ประชาชนใชชี้วิตดว้ยความกงัวล ลดการใชชี้วิตนอกบา้น มี
การกกัตนุอาหาร ซือ้อปุกรณป์อ้งกนัและท�าความสะอาดตา่งๆ 
ประชาชนระวงัการใชจ้่ายมากขึน้ บริษัทต่างๆ ตอ้งควบคมุ 
รายจ่ายเช่นกัน หลายบริษัทจ�าเป็นตอ้งปลดพนกังาน คนท่ี 
ไม่โดนปลดก็ถูกลดเงินเดือนแทน พนักงานออฟฟิศต้อง
เปลี่ยนไปท�างานท่ีบา้นแบบ work from home โรงเรยีนและ
มหาวิทยาลยัต่างพากนัเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
ออนไลน์เพ่ือลดการระบาด แต่กลับย่ิงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ภายในบา้นเพ่ิมขึน้ ทัง้ค่าน�า้ ค่าไฟ ค่าอินเทอรเ์น็ต และค่า 
ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไหนจะตอ้งวางแผนการเงินใหดี้ มีเงินเพียงพอ 
ในกรณีท่ีอาจจะโดนบริษัทปลดออกจากงานแบบกระทนัหนั 
หรอืตอ้งมีเงินกอ้นเพ่ือใชร้กัษาตวัเองหากตดิโควิด-19

ทางเลือกในการรักษา

การรกัษาท่ีไม่ทั่วถึงท�าใหส้ถานการณโ์ควิด-19 ย่ิงเป็น 
ท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากประชาชนแต่ละกลุ่มไดร้บัการดแูล 
ท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นน�า้ยาตรวจเชือ้โควิด-19 ไม่พอ  
เตียงผูป่้วยแทบจะไม่เพียงพอในปัจจบุนั จนทางรฐับาลตอ้ง
จดัตัง้โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจขึน้ เพ่ือรองรบัผูป่้วยตดิเชือ้
ท่ีไมส่ามารถเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลได ้โรงพยาบาลเอกชน
ไดท้ �างานร่วมกับโรงแรมหรือท่ีพกัเพ่ือจดัตัง้ Hospitel หรือ 
โรงแรมท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัรกัษาของผูป่้วยโควิด-19

ขอ้ดีของการเขา้รกัษาตวัใน Hospitel คือ ความสะดวก
สบายระหว่างการรักษา ผู้ติดเชื ้อสามารถเลือกสถานท่ี 
ท่ีตอ้งการเขา้รบัการรกัษาไดเ้อง สามารถเลอืกอยูห่อ้งเด่ียวหรอื
อปัเกรดไปอยูห่อ้งท่ีมีขนาดใหญ่และมีสิ่งอ �านวยความสะดวก 
ท่ีครบครนัมากขึน้ได ้อย่างไรก็ตามความสะดวกสบายมัก 
ตามมาดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีสงูขึน้ ทัง้นีก้ารรกัษาดว้ยทางเลือกนี ้
จึงเหมาะแก่ผู้ป่วยท่ีมีก�าลังทรัพย์ท่ีมากพอ หรือผู้ป่วยท่ี 
ประกนัสขุภาพในวงเงินท่ีเพียงพอต่อค่ารกัษาพยาบาลท่ีจะ
ตามมา
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ในทางกลบักัน การรกัษาตามขัน้ตอนของรฐับาลอาจ
เหมาะกับผูป่้วยท่ีมีก�าลงัทรพัยจ์ �ากัดหรือตอ้งการประหยัด 
ค่าใชจ้่ายในการรกัษา เน่ืองจากค่ารกัษาพยาบาลจะต�่ากว่า  
แต่ก็ตอ้งยอมรบัความสะดวกสบายท่ีลดลงมา ไม่ว่าจะเป็น 
เตียงผู้ป่วยท่ีต้องนอนรักษารวมกับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ และ 
ไมส่ามารถเลือกสถานท่ีของโรงพยาบาลสนามได้

ฟังดแูลว้ การรกัษาในโรงพยาบาลเอกชน หรอื Hospitel 
อาจดสูะดวกสบายกวา่โรงพยาบาลสนามหรอืโรงพยาบาลรฐั
อยู่มาก แต่ก็มาพรอ้มกับค่ารกัษาพยาบาลท่ีสงูตามไปดว้ย  
ดังนั้นผู้ท่ีต้องการมีทางเลือกในการรักษาจึงควรเตรียม 
ความพรอ้มเรือ่งเงิน หรอืประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ

ประเภทของประกันทีเ่กีย่วข้อง

เรื่องท่ีนิยมมากๆ ในช่วงการระบาดคงไม่พ้นการท�า
ประกันโควิด-19 แต่ก็มีค �าถามอีกเช่นกันว่า ควรซือ้ประกัน 
โควิด-19 โดยเฉพาะหรอืไม ่หรอืท�าประกนัสขุภาพท่ีครอบคลมุ
การรกัษาพยาบาลปกติดี บทความนีจ้ะช่วยใหท้กุท่านเขา้ใจ
ความแตกตา่งของประกนัในแตล่ะรูปแบบคะ่

ประกันเฉพาะโควดิ-19
เป็นประเภทประกันท่ีคนนิยมท�ากันมากท่ีสุดในช่วงนี ้ 

อาจจะเพราะดว้ยช่ือประกันท่ีตรงกับสิ่งท่ีคนก�าลงักังวลอยู ่
ตอนนี ้บวกกับค่าเบีย้ประกันท่ีค่อนขา้งต�่าและเขา้ถึงผูค้น 
ไดแ้ทบทกุกลุม่ อีกทัง้ระบบสาธารณะสขุและการรกัษาพยาบาล 
จากภาครฐัยงัไมใ่หค้วามชดัเจนเทา่ท่ีควร

ส�าหรับประกันโควิด-19 หลักๆ ท่ีเสนอกันในตลาด 
สามารถแบง่ลกัษณะความคุม้ครองไดด้งันี ้

2. เงนิชดเชยรายไดเ้ป็นรายวันหากตอ้งพกัรักษาตวั 
ในโรงพยาบาล  ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยโดยท่ี 
ไม่จ �าเป็นตอ้งใชเ้อกสารใบเสร็จในการเคลม ขอเพียงแค่มี
เอกสารยืนยันว่าแอดมิตในโรงพยาบาลก็เบิกเงินสินไหม 
ไดต้ามจ�านวนวนัท่ีนอนโรงพยาบาล เช่น ท�าประกันชดเชย 
รายไดร้ายวนัไว ้1,000 บาทตอ่วนั หากนอนโรงพยาบาลรวม 
20 วนั รบัเงินชดเชย 20,000 บาท แบบชดเชยรายไดจ้ะเหมาะ
ส�าหรบัคนท่ีเป็นกงัวลว่าจะขาดรายไดร้ะหว่างท่ีเขา้รกัษาตวั
ดว้ยโควิด-19 ซึง่จะช่วยแบง่เบาภาระและความกงัวลใจเรื่อง
รายรบัไดส้ว่นหนึง่

3. ค่ารักษาพยาบาลจากโควิด-19 หากพบวา่ติดเชือ้
และจ�าเป็นตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหรอื Hospitel 
จะต้องน�าใบเสร็จค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้มาพิจารณาว่าได้รับ 
ความคุม้ครองตามเง่ือนไขของประกนัท่ีท�าไวห้รอืไม ่สว่นใหญ่
แลว้มกัจะใหเ้ป็นวงเงินคา่รกัษาตอ่ครัง้มา โดยแบง่เป็นวงเงิน
ส�าหรบัการรกัษาแบบทั่วไป และวงเงินส�าหรบัการรกัษาใน
ภาวะโคม่า ความคุม้ครองลกัษณะนีจ้ึงเหมาะกบัคนท่ีกงัวล
ในค่ารกัษาท่ีอาจสูงเกินกว่าท่ีประเมินไว ้ ย่ิงในกรณีท่ีการ 
ตดิเชือ้เพ่ิมความรุนแรงจนอยูใ่นสภาวะวิกฤต จงึตอ้งการความ
คุม้ครองแบบนีม้ารองรบัคา่รกัษาพยาบาลตา่งๆ ท่ีจะตามมา

1. “เจอ จ่าย จบ” ค่า
ชดเชยเป็นเงินก้อนกรณีการ
ติดเชือ้  ผูเ้อาประกนัสามารถ
รับเงินก้อนทันทีตามวงเงินท่ี
ท�าประกันโดยไม่ต้องมีการ
รกัษาพยาบาล ไม่ตอ้งแอดมิต
และไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน 
ในการเคลมสินไหม เหมาะ
กับคนท่ีชอบความสะดวก
สบาย ไมต่อ้งกงัวลวา่คา่รกัษา
พยาบาลแต่ละส่วนจะเกิน
วงเงินหรอืไม่

ตัวอย่ าง เช่น  หากท�า 
ประกันท่ีครอบคลุมค่ารักษา
พยาบาลสงูสดุ 200,000 บาท  
แ ล ะ ท� า ป ร ะ กั น คุ้ ม ค ร อ ง
ค่ า รัก ษ า จ า ก ภ า ว ะ โ ค ม่ า 
2 ,500,000 บาท เ ม่ือ เข้า
รกัษาพยาบาลจากการติดเชือ้ 
โควิด-19 ในระยะเริม่ตน้ท่ีไมใ่ช่
ภาวะโคม่า* จะเคลมค่ารกัษา
ไดต้ามท่ีจ่ายจรงิ สงูสดุไม่เกิน 
200,000 บาท โดยใชใ้บเสร็จ
รับเ งินและใบรับรองแพทย ์
เป็นหลักฐาน และหากต่อมา
เขา้สูภ่าวะโคมา่ จงึจะสามารถ
เคลมสินไหมด้วยใบรับรอง
แพทย์และใบเสร็จรับเงินใน
จ�านวนท่ีจ่ายจริง แต่สูงสุด 
ไมเ่กิน 2,500,000 บาท

* หมายเหต ุภาวะโคมา่ หมายถงึ การสลบหรอืหมดความรูส้กึท่ีไดร้บัวินิจฉยั
โดยอายรุแพทยห์รอืประสาทศลัยแพทย ์และตรวจพบลกัษณะตอ่ไปนีท้กุขอ้
a. ตอ้งอาศยัเครือ่งชว่ยชีวิต
b. ไมมี่การตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชั่วโมง
c. สมองถกูท�าลายอยา่งถาวร ไมส่ามารถปฏิบตักิิจวตัรประจ�า
 ภายหลงั 30 วนัจากวนัท่ีสลบหรอืหมดความรูส้กึ
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ทัง้นีใ้นปัจจบุนับรษัิทประกนัไดน้ �าเสนอประกนัโควิด-19 
ท่ีใหค้วามคุม้ครองท่ีแตกตา่งกนัออกไป ผูเ้อาประกนัสามารถ
เลือกแบบประกันท่ีทัง้เบีย้และแบบความคุม้ครองตรงตาม
ความตอ้งการของตนเองได้

ประกันสุขภาพทั่วไปคุ้มครองโควดิดว้ย
นอกจากประกันโควิด-19 แลว้ หลายคนอาจไม่รูว้่า

ประกนัสขุภาพทั่วไปใหค้วามคุม้ครองโควิด-19 ดว้ยเช่นกนั 
การรกัษาโควิด-19 ส่วนใหญ่แลว้ผูป่้วยจะตอ้งแอดมิตเพ่ือ
รกัษาและเฝา้ดอูาการ ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล Hospitel 
หรอืโรงพยาบาลสนามก็ตาม โดยการแอดมิตเพ่ือรกัษาในท่ีนี ้
รวมอยูใ่นความคุม้ครองสขุภาพแบบผูป่้วยใน ซึง่เราจะสามารถ
เคลมค่ารกัษาไดต้ามวงเงินของแผนประกันท่ีเราซือ้ไว ้พูด
ง่ายๆ คือ ใครท่ีมีประกนัสขุภาพแบบผูป่้วยในอยูแ่ลว้ ย่ิงเป็น
แบบเหมาจา่ยวงเงินสงู อาจไมจ่ �าเป็นตอ้งซือ้ประกนัโควิด-19 
ก็ได ้แต่ถา้หากใครท่ียงัไม่มีประกนัสขุภาพเลย แนะน�าใหท้ �า
ประกนัสขุภาพทั่วไปไวก่้อนจะดีกว่า เน่ืองจากถา้หากติดเชือ้
โควิด-19 ไปแลว้ การท�างานของปอดอาจไม่สมบรูณ ์จงึอาจ
ท�าใหป้ระกนัสขุภาพท่ีท�าหลงัจากนัน้ ถกูยกเวน้โรคเก่ียวกบั
ระบบทางเดนิหายใจได้

ลกัษณะการเคลมคา่รกัษาโควิด-19 จากประกนัสขุภาพ
ท่ีท�าไวก้ับบริษัทประกันชีวิต โดยปกติจะเหมือนการเคลม
เม่ือเจ็บป่วยทั่วไป หากเป็นการแอดมิตท่ีโรงพยาบาลในเครอื
ของบรษัิทประกนัชีวิต ก็สามารถท�า fax claim คือ เป็นการท่ี 
โรงพยาบาลเบกิกบับรษัิทประกนั ดงันัน้ผูเ้อาประกนัจงึไมต่อ้ง
ส�ารองจา่ยก่อน

ส่วนการเคลมจากประกันโควิด-19 ท่ีท�าไวก้ับบริษัท
ประกนัภยั มกัเป็นแบบส�ารองจ่ายก่อน แลว้ค่อยน�าเอกสาร 
ไปเบกิเคลมกบับรษัิทประกนัภยัซึง่จะมีความยุง่ยากกวา่

โควดิ-19 อยู่ภายใตก้ลุ่มที่
ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครอง
นอกจากประกนัสขุภาพแบบท่ีคุม้ครองการเจ็บป่วยแลว้ 

ก็ยงัมีประกนัโรครา้ยแรงท่ีคุม้ครองโควิด-19 ดว้ย ลกัษณะจะ
คลา้ยกบัประกนัโควิด-19 ในทอ้งตลาดท่ีมกัจะมาในลกัษณะ 
เจอ จ่าย จบ หรือคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล หรือเงินชดเชย
รายวนัเม่ือเขา้รกัษาตวัจากโรคท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ซึ่งจะมี
ประกนัโรครา้ยแรงหลายตวัท่ีรวมการติดเชือ้โควิด-19 อยู่ใน
กลุม่โรคท่ีคุม้ครองดว้ย

ประกันการแพวั้คซนี
อีกประเด็นท่ีหลายคนกังวลพอๆ กับการติดเชือ้นั่นคือ  

การแพว้คัซีนโควิด-19 ส�าหรบัในประเทศไทยซึ่งเริ่มท�าการ 
ฉีดวคัซีนปอ้งกนัการติดเชือ้โควิด-19 มาไดร้ะยะหนึ่ง โดยเริม่
ฉีดใหแ้ก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อน ซึ่งผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนส่วนหนึ่ง
มีผลขา้งเคียงท่ีคอ่นขา้งรุนแรงเกิดขึน้ บางรายมีอาการไม่พงึ
ประสงคห์รือเกิดอาการขา้งเคียงเพียงเล็กนอ้ย แต่บางเคส 
เกิดอาการแพถ้ึงขัน้เป็นอนัตรายถึงชีวิต ท�าใหป้ระชาชนเกิด
ความกังวลใจต่อความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 และ 
ชั่งใจว่าถึงจะปอ้งกนัการติดเชือ้ได ้แตต่อ้งมาเสี่ยงว่าจะมีผล
ขา้งเคียงเกิดกบัตวัเองจากการแพว้คัซีนหรอืไม ่

บริษัทประกันหลายท่ีจึงเพ่ิมความคุ้มครองกรณีแพ ้
วคัซีนเขา้ไปดว้ย เพ่ือจะช่วยใหป้ระชาชนเบาใจลงในการเขา้ 
รบัวคัซีนโดยจะคุม้ครองการแพเ้ม่ือฉีดวคัซีนโควิด-19 ตาม
วงเงินค่ารักษาพยาบาล หรือมีเงินชดเชยให้ตามวงเงินท่ี 
ท�าไว ้และอาจมีคา่ปลอบขวญัใหด้ว้ยอีกสว่นหนึง่ โดยเฉพาะ 
ค่ารกัษาจะแบ่งเป็นค่ารกัษาแบบทั่วไปกับค่ารกัษาเม่ือเกิด 
ภาวะโคมา่จากการฉีดวคัซีน

บทสรุป

จะเห็นไดว้่ามีปัญหามากมายท่ีเกิดขึน้จากการระบาด
ของโควิด-19 ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ 
สาธารณสขุ การควบคุมโรค สขุภาพจิต และผลกระทบต่อ 
การเงินในระดับครวัเรือน ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี ้การท�า
ประกันจึงอาจจะเป็นหลักประกันท่ีช่วยใหห้ลายๆ คนรูส้ึก
เบาใจไดว้่าหากมีเหตอุะไรเกิดขึน้ จะยงัมีความคุม้ครองจาก
ประกันท่ีท�าไวม้ารองรบัค่าใชจ้่ายนี ้ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคน
ต่างมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกันไป ดงันัน้จึงควรพิจารณา
รายละเอียดแบบประกันท่ีเหมาะสมกับตนเอง ทั้งในเรื่อง
ลกัษณะความคุม้ครอง วงเงินท่ีไดแ้ละเบีย้ประกนัท่ีตอ้งการ
จ่าย สดุทา้ยนี ้ขอใหท้กุท่านมีสขุภาพแข็งแรง หากไกลจาก
ความเจ็บป่วยคะ่  
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INFOGRAPHIC

Source: Bloomberg

คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®
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ผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของ

อตัราเงนิเฟ้อของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีม่ต่ีอราคาพนัธบัตรของประเทศในเอเชีย
Note: Measures the consistency of emerging-bond sensitivity to jumps in U.S. inflation breakevens

ผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของ

อตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีม่ต่ีอราคาพนัธบัตรของประเทศในเอเชีย
Note: Measures the consistency of emerging-bond sensitivity to jumps in U.S. real yields
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หมายเหตุ: สบืเนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) สมาคมนกัวางแผน
การเงนิไทยตระหนกัถงึความปลอดภยั
และสขุภาพของผูเ้ขา้สอบทกุทา่น 
รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม
ในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิในการ
เปลีย่นแปลงก�าหนดการจดัสอบรอบใหม ่
ในกรณทีีส่ถานการณย์งัไม่คลีค่ลาย 
โดยจะตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ
และจะประกาศใหท้ราบตอ่ไป

สามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

โทรศัพท ์02-009-9393
อเีมล tfpa@tfpa.or.th 

ครัง้ท่ี
3

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
4

ครัง้ท่ี
5

 เลื่อนการเปิดรบัสมคัร  9 สงิหาคม 2564 –
    11 พฤศจิกายน 2564

 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒประสานมิตร

 วนัอาทิตยท่ี์  วนัอาทิตยท่ี์
 8 สงิหาคม 2564  28 พฤศจิกายน 2564
 เชา้ 9.00-12.30 น.  เชา้ 9.00-12.30 น.
 บา่ย 14.00-17.30 น.  บา่ย 14.00-17.30 น.

 ภายในวนัท่ี  ภายในวนัท่ี
 20-22 ตลุาคม 2564  14-18 กมุภาพนัธ ์2565

 วนัเสารท่ี์ 30 ตลุาคม 2564  วนัเสารท่ี์ 26 กมุภาพนัธ ์2565

ก�ำหนดกำรสอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน CFP®

ปี พ.ศ. 2564

 5 กรกฎาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564  13 กนัยายน 2564 – 21 ตลุาคม 2564

  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  ประสานมิตร

 วนัอาทิตยท่ี์ 12 กนัยายน 2564  วนัอาทิตยท่ี์ 7 พฤศจิกายน 2564
 เวลา 09.00-12.00 น.  เวลา 09.00-12.00 น.

 วนัอาทิตยท่ี์ 12 กนัยายน 2564  วนัอาทิตยท่ี์ 7 พฤศจิกายน 2564
 เวลา 13.30-16.30 น.  เวลา 13.30-16.30 น.

   วนัเสารท่ี์ 6 พฤศจิกายน 2564
   เวลา 13.30-16.30 น.

   วนัเสารท่ี์ 6 พฤศจิกายน 2564
   เวลา 13.30-15.00 น.

* อยูร่ะหวา่งการพจิารณาปรบัเนือ้หาหลกัสูตร ทัง้นีอ้าจมผีลตอ่เนือ้หาขอ้สอบ
และระยะเวลาการสอบของขอ้สอบฉบบัที ่2 การวางแผนการลงทนุ

ฉบบัที ่1
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน 
ภาษี และจรรยาบรรณ

สอบขอ้เขียน   

ฉบบัที ่2
การวางแผนการลงทนุ *

ประกาศผลสอบขอ้เขียน

ฉบบัที ่3
การวางแผนประกนัภยัและ 
การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ

สอบสมัภาษณ์

ฉบบัที ่4 ส่วนที ่1 
การวางแผนภาษีและมรดก

รบัสมคัรสอบ

รบัสมคัรสอบ
ฉบบัที ่4 ส่วนที ่2 
ขอ้สอบแผนการเงิน

สถานท่ีสอบ

สถานท่ีสอบ

* ขอ้มูลตารางสอบปี 2564 
 (ขอ้มูล ณ วนัที ่16 ม.ิย. 2564)




