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

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

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

สดุทา้ยนี ้ผมขอถือโอกาสนีป้ระชาสมัพนัธ์
อีกหนึง่กิจกรรมประจ�าปีท่ีส �าคญัของสมาคมฯ คือ 
งานสมัมนาออนไลน ์TFPA Wealth Management 
Forum 2021 ภายใตธี้ม “ถอดรหสัธรุกิจประกนัภยั”  
ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-
16.30 น. ผา่นการถ่ายทอดสด (Live Streaming)  
ทาง Facebook และ YouTube ของสมาคมฯ ซึง่
ทา่นสามารถตดิตามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดเ้รว็ๆ นี ้
ทางสื่อประชาสมัพนัธข์องสมาคมฯ

ผมและสมาคมฯ หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะไดร้บั 
การสนับสนุนและความร่วมมืออนัดีจากสมาชิก 
เพ่ือช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนสมาคมฯ วิชาชีพ  
และธรุกิจของเราตอ่ไป

วศนิ วัฒนวรกจิกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

หากเราพิจารณาขอ้มลูสมาชิกของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย จะเห็นไดว้่าสดัส่วน
สมาชิกสว่นใหญ่ของสมาคมฯ นัน้เป็นสมาชิกบคุคล ทัง้จ �านวนนกัวางแผนการเงิน CFP และ 
ท่ีปรกึษาการเงิน AFPT ในฐานะสมาคมฯ ซึง่ถือไดว้า่เป็นสมาคมวชิาชีพ จงึมุง่เนน้การด�าเนินงาน 
ท่ีจะเป็นประโยชนอ์ย่างยั่งยืนต่อทัง้สมาชิก และการด�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการวางแผน 
การเงิน โดยตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงานของสมาคมฯ ท่ีผ่านมา สมาชิกไดมี้ส่วนร่วม 
ในการให้ความคิดเห็นท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์หลากหลายประการ อย่างไรก็ตาม  
ความคิดเหน็เหลา่นัน้ อาจไมส่ามารถผลกัดนัและท�าใหเ้กิดขึน้ไดโ้ดยสมาคมฯ เพียงหนว่ยเดียว 
จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งอาศยัพลงัความรว่มมือจากสมาชิก ซึ่งถือเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียส�าคญั 
ในการ “รว่มลงมือท�า” เพ่ือแปลง “ความคดิ” ใหเ้กิดเป็น “ผลสมัฤทธ์ิเชิงประจกัษ”์

โดยในปี 2564 นี ้สมาคมฯ ไดร้ิเริ่มโครงการ Membership Engagement Project  
สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของสมาชิกสมาคมฯ เพ่ือผลกัดนัเปา้หมายการด�าเนินงานของสมาคมฯ 
ใน 3 ดา้นไดแ้ก่ การสรา้งธรุกิจการวางแผนการเงิน การเพ่ิมจ�านวนนกัวางแผนการเงิน CFP และ 
การเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษาการเงิน AFPT ใหบ้รรลผุล 
เป็นรูปธรรม ผมรูส้กึยินดีท่ีมีสมาชิกใหค้วามสนใจเขา้รว่มเป็นทีมงานอาสาสมคัรจ�านวนมาก 
และขอขอบคณุทกุท่านท่ีสละเวลามารว่มกนัคิด รว่มกนัท�างานในโครงการดงักล่าวซึ่งไดเ้ริ่ม 
Kick Off ไปเม่ือปลายเดือนสงิหาคมท่ีผา่นมา ซึง่สมาคมฯ จะรายงานความคืบหนา้ของโครงการ
ใหท้ราบเป็นระยะ

พรอ้มกนันี ้ผมมีความยินดีท่ีจะแจง้ใหเ้พ่ือนสมาชิกทราบเรือ่งการปรบัปรุงเนือ้หาหลกัสตูร
การวางแผนการเงิน CFP ชดุวิชาท่ี 2 การวางแผนการลงทนุ ซึง่ส �านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไดย้อมรบัใหผู้ส้อบผา่นขอ้สอบฉบบัท่ี 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ
ขอ้สอบฉบบัท่ี 2 การวางแผนการลงทนุฉบบัปรบัปรุงใหม่ สามารถใชผ้ลการสอบของขอ้สอบ 
ทัง้สองฉบบั เพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นผูแ้นะน�าการลงทนุ (IC) และผูว้างแผนการลงทนุ (IP) ได ้ซึง่จะ
ถือเป็นอีกชอ่งทางหนึง่ในการเขา้สูว่ชิาชีพดา้นการวางแผนการเงินและการลงทนุ ทัง้นี ้สมาคมฯ  
อยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงและพฒันาเนือ้หาการอบรมของชดุวชิาท่ี 2 การวางแผนการลงทนุเพ่ิมเตมิ  
และคาดวา่จะเริม่เปิดการอบรมเนือ้หาปรบัปรุงใหมภ่ายในไตรมาสท่ี 4 ของปีนี ้
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WHAT’S ON

World Financial 
Planning Day 2021 

FPSB (Financial Planning Standards Board)  
ก�าหนดใหว้นัท่ี 6 ตลุาคม 2564 เป็น “วนัการวางแผนการเงิน 
สากลปี 2564” (World Financial Planning Day 2021) 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยและสมาคมนักวางแผน 
การเงินทั่วโลกร่วมกันจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือรณรงคส์่งเสริม 
ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความส�าคญัของการวางแผนการเงิน 
สว่นบคุคล และคณุคา่ของค�าปรกึษาจากนกัวางแผนการเงิน 
CFP® ซึ่งจะช่วยใหป้ระชาชนมีชีวิตทางการเงินท่ีมั่นคงใน 
ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงภาวะวิกฤตในปัจจุบนั 
ท่ีตอ้งเผชิญกบัความไมแ่นน่อน 

FPSB ไดก้�าหนดวันการวางแผนการเงินสากลปีนีข้ึน้ 
ในช่วงเดียวกนักบั “World Investor Week 2021” ระหว่าง 
วันท่ี 4-10 ตุลาคม 2564 สัปดาหแ์ห่งการรณรงคร์่วมกัน 
ของ ก.ล.ต. นานาชาต ิเพ่ือสรา้งความตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการใหค้วามรูแ้ละการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุ

ติตตามข้อมูลสาระความรูเ้รื่องการวางแผนการเงิน
ไดท่ี้ www.tfpa.or.th รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบั World 
Financial Planning Day 2021 ไดท่ี้ www.worldfpday 
.org 

กจิกรรม “ลกึจริงๆ
กบัคุณกว ีชูกจิเกษม”

เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 สมาคม
นักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจาก 
คณุกวี ชกิูจเกษม รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
จดัการเงินบคุคล บรษัิทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย 
จ�ากัด (มหาชน) มาร่วมพูดคุยในกิจกรรม
ออนไลน์ “ลึกจริงๆ กับคุณกวี ชูกิจเกษม”  
นักวางแผนการเงิน CFP มีโอกาสไดพู้ดคุย  
สอบถามในประเด็นต่างๆ  ท่ีสงสัยและ 
อยากรู ้ และได้รับความรู ้ท่ี เป็นประโยชน ์ 
สมาคมฯ สงวนสิทธ์ิจ�ากัดผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

25 ท่าน เพ่ือให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคดิเหน็ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทั่วถงึ 
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กจิกรรม CFP® Professional Forum คร้ังที ่5/2564 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยจดักิจกรรม CFP® Professional Forum  
ครัง้ท่ี 5/2564 ทางออนไลนผ์า่นระบบ Zoom Meetings ในหวัขอ้ “สนิทรพัยด์จิิทลั 100 และการประยกุตใ์ช ้
เพ่ือการลงทุน” ไดร้บัเกียรติจาก ดร. ฉัตรพงศ ์วฒันจิรฏัฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ บริษัท สตางค ์
คอรป์อเรชั่น จ�ากดั บรรยายในหวัขอ้ “รูจ้กัสินทรพัยด์ิจิทลั” และจาก Dr. Andrew Stotz, CEO, A. Stotz 
Investment Research บรรยายในหวัขอ้ “The Implication of Digital Asset for Investment” มีสมาชิก 
สมาคมฯ เขา้รว่มกิจกรรมประมาณ 650 คน 

รายการ
CFP® Professional Talk 

สมาคมนักวางแผนการ เ งินไทยได ้
รับเ กียรติจากนักวางแผนการเ งิน CFP  
คุณภาดร สุขสวัสดิ์และคุณสรวงพิเชฏฐ์ 
หลายชไูทย มารว่มสนทนาในรายการ CFP® 
Professional Talk EP.4 วิธีการลงทุนฉบบั
นักวางแผนการเงิน ชวนมาท�าความเข้าใจ
เรื่องการลงทนุในมมุของการวางแผนการเงิน  
และการบริหารจัดการและการวางแผน 
การลงทุนในช่วงวิกฤต ซึ่งเผยแพร่เม่ือวนัพุธ 
ท่ี 22 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. ทาง
ออนไลนผ์่าน Facebook สมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube: 
www.youtube.com/ThaiFinancialPlanners 

การอบรมการเขยีนบทความ

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
จัดอบรมการเขียนบทความผ่านทางออนไลน์ในหัวข้อ  
“เขียนบทความทางการเงินยงัไงใหส้ดุปัง” ไดร้บัเกียรติจาก
คณุวิโรจน ์ตัง้เจรญิ กรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
และคณุภชัราพร งามทิพยว์ฒันา อดีตบรรณาธิการนิตยสาร 
Money & Wealth มาร่วมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะดา้น 
การเขียนใหก้บันกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษาการเงิน 
AFPT เพ่ือน�าไปปรบัใชใ้นการเขียนบทความ และพอ็กเก็ตบุ๊ก
ใหค้วามรูเ้รื่องการวางแผนการเงินของสมาคมฯ มีผูเ้ขา้อบรม
จ�านวน 60 คน 
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COVER STORY
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®, วนิดา จรุงกิจกุล

มาตรฐาน
การประกนัภยัสุขภาพใหม่

หากเลือกได้ทุกคนต่างอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะความเจ็บไข้ 

ไดป่้วยนอกจากจะนาํมาซึง่ความทกุขท์รมานทางร่างกายแล้ว ยงัส่งผลใหเ้กดิภาระค่าใช้จา่ยในการรักษา

พยาบาลอีกด้วย  ทางเลือกหน่ึงทีส่ามารถทาํได้เพือ่ช่วยลดภาระดังกล่าวคือ การซือ้ประกันสุขภาพ ซึ่ง 

มีทั้งในรูปแบบของสัญญาเพิ่มเติมที่ขายโดยบริษัทประกันชีวิต หรือสัญญาประกันสุขภาพที่ขายโดย 

บริษัทประกันวินาศภัย อย่างไรก็ตามสัญญาประกันสุขภาพ ทัง้ทีข่ายโดยบริษัทประกันชีวิต และบริษัท

ประกันวินาศภัยน้ันมีข้อจาํกัดที่สําคัญคือ ไม่มีรูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ทาํให้ผู้ซือ้ 

ประกันสุขภาพไม่สามารถนําสาระสําคัญ และข้อยกเว้นความคุ้มครองมาเปรียบเทียบกันได้ รวมถึง

ข้อมูลสาํคัญที่ผู้ซือ้ประกันสุขภาพควรทราบก็ถูกแสดงไว้ในกรมธรรม ์ซึ่งมีเนือ้หาค่อนข้างมาก ทาํให ้

ผู้ซือ้ประกันสุขภาพอาจหาไม่พบ ดงัน้ันการจดัรูปแบบของสัญญาประกันสุขภาพใหเ้ป็นมาตรฐานจะช่วย 

ใหผู้้ซือ้ประกันสุขภาพสามารถเปรียบเทยีบข้อเสนอของแตล่ะบริษัทประกันภยัไดส้ะดวก เพือ่ลดปัญหา

หรือข้อจาํกัดที่กล่าวมาแล้ว สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(สาํนักงาน คปภ.) ได้มีคาํส่ังนายทะเบียนที่ 14/2564 เร่ือง หลักเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบแบบและ 

ข้อความสัญญาเพิม่เตมิการประกันสุขภาพ ประเภทสามัญ แบบมาตรฐานสาํหรับบริษัทประกันชวีติ และ 

คําส่ังนายทะเบียนที่ 15/2564 เร่ือง หลักเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม ์

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐานสาํหรับบริษัทประกันวนิาศภยั โดยในทีนี่จ้ะขอเรียกว่า มาตรฐาน 

การประกันภยัสุขภาพใหม่ ซึง่จะมผีลบงัคับใช้ตัง้แตวั่นที ่8 พฤศจกิายน 2564 เป็นตน้ไป บทความนีจ้ะ 

นาํเสนอเนือ้หาสาระทีส่าํคัญทีค่วรทราบเกีย่วกับมาตรฐานการประกันภยัสุขภาพใหม่
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มูลเหตุทีน่าํมาสู่การกาํหนดมาตรฐาน
การประกันภยัสุขภาพใหม่

ส�านกังาน คปภ. ไดด้ �าเนินการใหมี้สญัญาเพ่ิมเติมการ
ประกนัภยัสขุภาพท่ีแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกัน เพ่ือรองรับสถานการณ์สุขภาพของประเทศไทย 
และแกไ้ขประเด็นปัญหาการประกันภยัสขุภาพของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายตามรายละเอียด ดงันี ้

• สถานการณสุ์ขภาพของประเทศไทย ณ 
ปัจจุบนัอัตราการตายอันเป็นผลของโรคไม่ตดิตอ่ 
เรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  จากข้อมูลสถิติการ
เสียชีวิตอันเป็นสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รังทั่วโลกมี 
ไม่นอ้ยกว่า 36 ลา้นคน ในขณะท่ีประเทศไทยมีการเสียชีวิต 
ดว้ยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั รอ้ยละ 75 หรือ 320,000 คน ต่อปี  
หรอืมีอตัราการตายดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัชั่วโมงละ 37 คน ซึง่ 
สาเหตสุ �าคญัมาจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหวัใจขาดเลือด 
โรคทางเดนิหายใจฉดุกัน้เรือ้รงั โรคเบาหวาน และโรคความดนั
โลหิตสงู ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายด้าน 

สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดย 
ผลส�ารวจของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 
ปี 2560 พบวา่สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ ณ ปัจจบุนัเทา่กบั  
4 แสนลา้นบาทต่อปี หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13 ของรายจ่าย 
ทัง้ประเทศ เฉลี่ยคนละ 6,286 บาท โดยคา่รกัษาพยาบาลและ
คา่ยาคดิเป็นรอ้ยละ 75 รองลงมาคือ คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เชน่ การ
ซือ้วิตามิน รอ้ยละ 20 และสว่นสดุทา้ยคือ คา่ปอ้งกนัโรคและ 
สง่เสรมิสขุภาพคดิเป็นเพียงรอ้ยละ 5 จากคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ 
โดยรวม และจากการคาดการณข์องทาง TDRI คาดการณว์า่
ในอีก 15 ปี ขา้งหนา้ ค่ารักษาพยาบาลของคนไทยจะอยู่
ทีป่ระมาณ 4.8 – 6.3 แสนล้านบาท และจะเพิม่ขึน้เป็น 

• ประเดน็ปัญหาการประกันภยัสุขภาพ ขอ้มลู
สถิตเิบีย้ประกนัสขุภาพของประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2559 
– 2563 พบว่าเพ่ิมขึน้ทุกปี ประมาณรอ้ยละ 10 ต่อปีจนมี
มลูคา่เบีย้ประกนัสขุภาพรวมเทา่กบั 103,863 ลา้นบาท โดย
รบัประกนัโดยบรษัิทประกนัชีวิตรอ้ยละ 84 และบรษัิทประกนั
วนิาศภยัรอ้ยละ 16 ทัง้นีท่ี้ผา่นมามีประเดน็ปัญหาจากผูมี้สว่น
เก่ียวขอ้งดงันี ้

	R บริษัทประกันภัย มีเง่ือนไขสัญญาไม่ชัดเจน  
   เปรยีบเทียบไดย้าก ระหวา่งประกนัสขุภาพท่ีขาย 
   โดยบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย  
   นอกจากนัน้การบรหิารจดัการการรบัประกนัภยั 
   และจ่ายสินไหม ยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   ไดอี้ก 

	R ผู้เอาประกัน เม่ือสูงอายุ หรือเจ็บป่วยแล้ว 
   ไม่สามารถเข้าถึงประกันได้ นอกจากนี้ผู้มี 
   รายไดน้อ้ยเขา้ถึงประกันสขุภาพภาคสมคัรใจ 
   ไดย้าก เน่ืองจากคา่เบีย้ท่ีสงูอนัเป็นผลจากตน้ทนุ 
   ท่ีไมจ่ �าเป็น

	R โรงพยาบาล เง่ือนไขสญัญาเป็นตวัผลกัดนัให ้
   โรงพยาบาลเนน้บรกิารดว้ยคณุภาพสงูสดุ การ 
   รกัษาท่ีเกินความจ�าเป็น ไม่ใหค้วามส�าคญักบั 
   การควบคมุตน้ทนุ 

ข้อดขีองมาตรฐาน
การประกันภยัสุขภาพใหม่

ส�านักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงสัญญาประกันภัยแบบ
มาตรฐาน โดยแบง่เป็น 4 สว่น คือ สรุปสาระส�าคญัและตาราง
ผลประโยชน ์ค�านิยาม ขอ้ก�าหนดทั่วไป และขอ้ยกเวน้ทั่วไป 
โดยในแตล่ะสว่นมีรายละเอียดของการปรบัปรุง ดงันี ้

1.4 – 1.8 ล้านล้านบาท เมื่อประเทศไทย
เข้าสู่สังคมสูงวัย ซึง่จากศนูยข์อ้มลูส�านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
พบวา่ปี 2564 ประเทศไทยจะเขา้สูส่งัคมสงูวยัโดยสมบรูณ ์
(Complete Aged Society) และในปี 2574 จะมีอตัราสว่น
ของผูส้งูวยั 28% จากจ�านวนประชากรทัง้ประเทศ 
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• สรุปสาระสาํคัญและตารางผลประโยชน ์
รูปแบบสัญญาเพ่ิมเติมของธุรกิจประกันชีวิต และ

กรมธรรมข์องธุรกิจประกนัวินาศภยั ณ ปัจจบุนั จะเนน้ท่ีการ
ท�าความเขา้ใจไดง้่าย ระบุผลประโยชนพ์อสงัเขป ในขณะท่ี 
รายละเอียดความคุ้มครองจะถูกระบุไว้ในเล่มกรมธรรม ์ 
ซึ่งท�าใหผู้เ้อาประกนัภยัเปรียบเทียบ และศกึษารายละเอียด
ไดย้าก นอกจากนีค้ �าจ�ากัดความของแต่ละบริษัทก็มีความ
แตกตา่งกนั 

จากประเด็นขา้งตน้ ท�าใหส้ �านักงานคปภ. ไดก้�าหนด
หมวดมาตรฐานประกันสขุภาพใหม่จ�านวน 13 หมวด โดย
วตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือสรา้งแบบท่ีเป็นมาตรฐาน เขา้ใจตรงกนั 
และท�าใหผู้ท่ี้น �าไปใชส้ามารถเขา้ใจไดถ้กูตอ้ง เปรยีบเทียบได้
โดยงา่ย แบง่เป็นกรณีเป็นผูป่้วยใน และกรณีไมต่อ้งพกัรกัษา
เป็นผูป่้วยใน

u	ผลประโยชนก์รณีเป็นผู้ป่วยใน 
หมวดท่ี 1 คา่หอ้งและคา่อาหาร
   คา่บรกิารในโรงพยาบาล
หมวดท่ี 2 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือตรวจวินิจฉยั
   หรอืบ�าบดัรกัษา คา่บรกิารโลหิตและ
   สว่นประกอบของโลหิต คา่บรกิาร
   ทางการพยาบาล คา่ยา คา่สารอาหาร
   ทางหลอดเลือด และคา่เวชภณัฑ ์
หมวดท่ี 3 คา่ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย)์ 
   ตรวจรกัษา 
หมวดท่ี 4 คา่การรกัษาพยาบาลโดยการท�าผา่ตดั 
   (ศลัยกรรม) และหตัถการ 
หมวดท่ี 5 การผา่ตดัใหญ่ท่ีไมต่อ้งพกัรกัษาตวัใน
   โรงพยาบาล (Day Surgery) 

v	ผลประโยชนก์รณีไม่ตอ้งพกัรักษาเป็นผู้ป่วยใน
หมวดท่ี 6 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือตรวจวินิจฉยั
   ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ก่อนและหลงัการพกั
   รกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรอืคา่รกัษาพยาบาล
   ผูป่้วยนอกตอ่เน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
   หลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน
หมวดท่ี 7 คา่รกัษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณี
   ผูป่้วนนอกภายใน 24 ชม. ของการเกิด
   อบุตัเิหตตุอ่ครัง้
หมวดท่ี 8 คา่เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูหลงัการรกัษาตวัเป็น
   ผูป่้วยใน
หมวดท่ี 9 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือการบ�าบดั
   รกัษาโรคไตวายเรือ้รงัโดยการลา้งไต
   ผา่นทางเสน้เลือด

หมวดท่ี 10 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือบ�าบดัรกัษา
   โรคมะเรง็ โดยรงัสีรกัษา รงัสีรว่มรกัษา 
   เวชศาสตรนิ์วเคลียรร์กัษา
หมวดท่ี 11 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พ่ือบ�าบดัรกัษา
   โรคมะเรง็โดยเคมีบ�าบดั 
หมวดท่ี 12 คา่บรกิารรถพยาบาลฉกุเฉิน 
หมวดท่ี 13 คา่รกัษาพยาบาล
   โดยการผา่ตดัเลก็ 

• คาํนิยาม 
ส�านกังาน คปภ. ไดมี้การปรบัปรุงค�านิยามและเพ่ิมเติม

ค�านิยามใหม่ๆ ซึ่งในการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ 
ตัวแทนหรือบริษัทประกันจ�าเป็นตอ้งแจง้ หรือยกตัวอย่าง
รายการท่ีพบเห็นบ่อยๆ เพ่ือใหลู้กคา้ทราบ โดยอา้งอิงจาก
ตารางผลประโยชน ์13 หมวดท่ีกล่าวมาแลว้ กรณีท่ีบริษัท
ประกันภัยไม่ได้ท �าการขายความคุ้มครองในหมวดใด ก็
สามารถแจง้ไดว้า่ “ไมคุ่ม้ครอง” หรอืกรณีมีการขายนอกเหนือ 
13 หมวดขา้งตน้ อาทิ ความคุม้ครองผูป่้วยนอก การคลอด
บุตร หรือทนัตกรรม ก็สามารถท�าเป็นบนัทึกสลกัหลงัขยาย
ความคุม้ครองได ้

• ข้อกาํหนดทั่วไป (ตวัอยา่งข้อกาํหนดทั่วไป
ทีไ่ดป้รับปรุง)

ส�านักงาน คปภ. ไดมี้การปรบัปรุงขอ้ก�าหนดทั่วไปทัง้
ในส่วนของการต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัย 
(Renewal) และการปรบัเบีย้ประกนัภยั เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การบรหิารความเสี่ยงของระบบประกนัภยัสขุภาพ ดงันี ้

1) การตอ่อายุกรณีครบรอบปีกรมธรรมป์ระกันภยั 
(Renewal) สญัญาประกนัภยัสขุภาพจะตอ่อายกุรณีครบรอบ
ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (Renewal) เวน้แต่ 3 กรณีดงัต่อไปนี ้ 
ท่ีบริษัทรบัประกันภัยสามารถสงวนสิทธ์ิไม่ต่ออายุสัญญา
ประกนัภยัสขุภาพ

 i. ในกรณีท่ีมีหลกัฐานว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่แถลง 
   ขอ้ความจริงตามใบค�าขอเอาประกนัภยั ค�าขอ 
   ต่ออาย ุใบแถลงสขุภาพ ซึ่งเป็นสาระส�าคญั ท่ี 
   ท�าใหบ้ริษัทเรียกเบีย้ประกนัภยัสงูขึน้ บอกปัด 
   ไมร่บัท�าสญัญาหรอืรบัประกนัภยัแบบมีเง่ือนไข

 ii. ผูเ้อาประกันภยัเรียกรอ้งผลประโยชนจ์ากการ 
   รกัษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความ 
   จ �าเป็นทางการแพทย์

 iii. ผูเ้อาประกนัภยัเรยีกรอ้งผลประโยชนค์่าชดเชย 
   จากการนอนพกัรกัษาตวัใน รพ. รวมกนัทกุบรษัิท 
   เกินกวา่รายไดแ้ทจ้รงิ

TFPA  MAGAZINE  • 3/2564 07



CO
V

ER STO
RY

2) การปรับเบี้ยประกันภัย  บริษัทอาจปรับเบี ้ย 
ประกนัภยั ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณีดงั
ตอ่ไปนี้

 i. อาย ุและชัน้อาชีพ ของแตล่ะบคุคล 

 ii. คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลท่ีสงูขึน้ หรอืจาก 
   ประสบการณก์ารจา่ยคา่สนิไหมทดแทนโดยรวม 
   ของพอรต์โฟลโิอ (Portfolio) ของสญัญาเพ่ิมเตมินี ้ 
   โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบลว่งหนา้ 
   เป็นลายลกัษณอ์กัษรทางไปรษณียล์งทะเบียน  
   หรอืวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้อาประกนัภยัใหค้วามยินยอม  
   ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

3) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre- 

Existing Condition) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตาม 
สญัญาประกนัภยัสขุภาพนี ้ส �าหรบัโรคเรือ้รงั การบาดเจ็บ หรอื 
การป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) ท่ียงัมิไดร้กัษาใหห้ายก่อน
วนัท่ีสญัญาประกนัภยันีเ้ริม่มีผลคุม้ครองเป็นครัง้แรก เวน้แต่

i. ผูเ้อาประกันภัยไดแ้ถลงใหบ้ริษัททราบและบริษัท 
  ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเง่ือนไขยกเวน้ 
  ความคุม้ครองดงักลา่ว หรอื

ii. โรคเรือ้รงั การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะ 
  แทรกซอ้น) นัน้ ไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดร้บัการตรวจ 
  รกัษาหรอืวนิิจฉยัโดยแพทย ์หรอืไมไ่ดพ้บหรอืปรกึษา 
  แพทย ์ในระยะ 5 ปีก่อนวนัท่ีสญัญาประกนัภยัเริม่มี 
  ผลคุม้ครองเป็นครัง้แรก และในชว่งเวลา 3 ปี ตัง้แต ่
  วนัท่ีสญัญาประกนัภยันีเ้ริม่มีผลคุม้ครองเป็นครัง้แรก

4) การบอกเลิกสัญญา 
 i. ผูเ้อาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ้ โดย 

   การบอกกล่าวเป็นลายลักษณอ์ักษรถึงบริษัท  
   (บริษัทประกันวินาศภัยคืนเบีย้ตามอัตราเบีย้ 
   ประกนัภยัระยะสัน้ /บรษัิทประกนัชีวิต คืนตาม 
   สดัสว่น)

 ii. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ้ โดยการบอก 
   กลา่วลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไมน่อ้ยกวา่  
   30 วัน โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อา 
   ประกันภัย หรือวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้อาประกันภัยให ้
   ความยินยอม หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอ่ 
   บริษัทว่า ผู้เอาประกันภยัไดก้ระทาํการฉ้อฉล 
   ประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ 

   ประโยชนจ์ากการประกันภัยนี้ ทัง้นี ้บริษัท 
   จะไม่รับผิดส�าหรับการเรียกร้องค่าสินไหม 
   ทดแทนอนัเกิดจากการกระท�าดงักล่าวขา้งตน้  
   (การคืนเบีย้ กรณีบรษัิทบอกเลิก บรษัิทประกนั 
   ชีวติและบรษัิทประกนัวนิาศภยั คืนเบีย้ประกนัภยั 
   ตามสดัสว่น)

กรณี อัตราและหลักเกณฑ์

น อ ก จ า ก ข้อ ย ก เ ว้น ก า ร ต่ อ อ า ยุก ร ณี ค ร บ ร อ บ ปี 
กรมธรรมป์ระกนัภยัใน 3 กรณีดงักลา่วแลว้ ส �านกังาน คปภ.  
ยังได้ก�าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Copayment ซึ่ง 
บริษัทประกันภัยจะสามารถน�ามาใช้เป็นเง่ือนไขในการ 
บรหิารความเสี่ยงได ้ทัง้นี ้ส �านกังาน คปภ. ไดแ้จง้วา่ลกัษณะ
ของ Copayment เป็นเพียงขอ้เสนอใหก้ับบริษัทประกันภยั  
ทางบริษัทประกันภัยจะน�ามาใช ้หรือไม่ใชก็้ได ้ โดยบริษัท
ประกันภัยจะสงวนสิทธ์ิในเพ่ิมเง่ือนไข Copayment ไดใ้น  

3 กรณี โดยมีอตัราและหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้

อาจเป็นการ
ฉ้อฉลประกันภยั 
(Abuse)

เคลม Simple 
Disease ตัง้แต ่
3 คร้ังขึน้ไป 
และ Loss Ratio 
ตัง้แต ่200%

เคลมทีม่ ี
Loss Ratio สูง
ตัง้แต ่400%

Copayment ไม่เกนิร้อยละ 30 ของ
ค่าใช้จา่ยทีไ่ดรั้บความคุ้มครอง 
และปรับลดเบีย้ไม่เกนิ ร้อยละ 30 
ของเบีย้ประกันภยัในปีตอ่อายุ

Copayment ไม่เกนิร้อยละ 30 ของ
ค่าใช้จา่ยทีไ่ดรั้บความคุ้มครอง 
และปรับลดเบีย้ตามหลักเกณฑ์
ทีบ่ริษัทกาํหนด

Copayment ไม่เกนิร้อยละ 30 ของ
ค่าใช้จา่ยทีไ่ดรั้บความคุ้มครอง 
และปรับลดเบีย้ตามหลักเกณฑ์
ทีบ่ริษัทกาํหนด

ทัง้นี ้ เบีย้ประกันภยัท่ีมีการปรบั
จะต้องอยู่ในอัตราท่ีได้รับความเห็น
ชอบจากนายทะเบียนไวแ้ลว้
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5) สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look 
Period) หากผูเ้อาประกันภัย ประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยนีด้ว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกันภัยสามารถ 
ส่งคืนกรมธรรมป์ระกันภยัมายงับริษัทภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บักรมธรรมป์ระกนัภยัจากบรษัิทและบรษัิทจะคืนเบีย้
ประกนัภยัท่ีเหลือหลงัจากหกัค่าตรวจสขุภาพตามท่ีจ่ายจริง 
และคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษัิทไดร้บั 
แจง้การขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั 
ไดใ้ชส้ทิธิเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไมมี่
สิทธิยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขนี ้แต่ไม่ตดัสิทธิ
ผูเ้อาประกนัภยัท่ีจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไข
ขอ้ก�าหนดทั่วไปเรือ่งการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั

• ข้อยกเว้นทั่วไป 
New Health Standard จะก�าหนดขอ้ยกเวน้ไวท้ัง้หมด  

21 ขอ้ ซึง่บริษัทสามารถกาํหนดข้อยกเว้นน้อยกว่านีไ้ด้

ตวัอยา่งขอ้ยกเวน้ทั่วไป
i. ภาวะท่ีเป็นผลจากความผิดปกติท่ีเกิดขึน้แต่ก�าเนิด  

  หรือระบบการสรา้งอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ ์
  แตก่�าเนิด หรอืโรคทางพนัธุกรรม หรอืความผิดปกติ 
  ในการพฒันาการของรา่งกาย เวน้แต ่สญัญาเพ่ิมเตมินี ้
  มีผลคุม้ครองมาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และปรากฏอาการ 
  หลงัผูเ้อาประกันภัยมีอายุตามเง่ือนไขท่ีกรมธรรม ์
  ก�าหนด ซึง่ไมเ่กิน 16 ปีบรบิรูณ ์

ii. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่ร ักษาตัวใน 
  โรงพยาบาล หรือรอ้งขอการผ่าตดั การพกัฟ้ืน หรือ 
  การพกัเพ่ือการฟ้ืนฟ ูหรือการรกัษาโดยวิธีใหพ้กัอยู่ 
  เฉยๆ หรือการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล เพ่ือใหมี้ 
  ผูช้ว่ยดแูลทั่วไป การตรวจหรอืการรกัษาท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง 
  กบัโรคท่ีเป็นสาเหตขุองการรบัตวัไวใ้นโรงพยาบาล  
  การตรวจวนิิจฉยัการบาดเจ็บหรอืการป่วย การรกัษา 
  หรอืตรวจวเิคราะหเ์พ่ือหาสาเหต ุซึง่ไมใ่ชค่วามจ�าเป็น 
  ทางการแพทย ์หรอืไมเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทย์

iii. การตรวจรกัษาหรอืการผา่ตดัเพ่ือเสรมิสวย หรอืการ 
  แกไ้ขปัญหาผิวพรรณ สวิ ฝา้ กระ รงัแค ผมรว่งหรอื 
  การควบคมุน�า้หนกัตวั การผ่าตดัท่ีสามารถทดแทน 
  ดว้ยการรกัษาแนวทางอ่ืน เวน้แต่เป็นการตกแต่ง 
  บาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีได้รับความ 
  คุม้ครอง

ประเดน็การจดัการกับ
ผู้มสัีญญาประกันภยัสุขภาพแบบเดมิ

จากเดิมส�านักงาน คปภ. ไดอ้อกค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 
55/2562 และค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 56/2562 ก�าหนดใหบ้รษัิท
ตอ้งเปรยีบเทียบสญัญาแบบเดิมกบัแบบมาตรฐานใหม่ และ
สง่หนงัสือ Consent ใหผู้เ้อาประกนัภยัรายเดิมมีสิทธ์ิเลือกท่ี
จะตอ่อายดุว้ยสญัญาแบบเดิม หรอืไดส้ทิธ์ิตอ่แบบมาตรฐาน
ใหม่โดยไม่ตอ้งตรวจสขุภาพ แต่ประเด็นปัญหาท่ีพบระหว่าง
เตรยีมความพรอ้ม มีดงันี ้

• สัญญาแบบเดิมมีความหลากหลาย และมีผู้เอา 
  ประกนัภยัเป็นจ�านวนมาก ท�าใหไ้ม่สามารถเปรียบ 
  เทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาแบบเดิมกับ 
  แบบมาตรฐานใหม่ไดอ้ย่างครบถว้นทกุประเด็น ใน 
  ระยะเวลาท่ีจ�ากดั

• บริษัทประกันมีความเสี่ยงท่ีจะถูกฟ้องรอ้งไดว้่าไม ่
  ปฏิบตัติามค�าสั่ง

• สิทธิลดหย่อนภาษีของสัญญาประกันสุขภาพท่ี 
  ท�าไวก่้อนปี 2552 มีความแตกต่างไปจากปัจจุบนั 
  ทาง คปภ. จึงมีค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 14/2564 และ  
  15/2564 ก�าหนดใหผู้ท่ี้มีสญัญาประกนัภยัสขุภาพ 
  แบบเดิม ให้คงใช้สัญญาแบบเดิม และให้บริษัท 
  ประกันตอ้งส่งสรุปสาระส�าคัญของ New Health  
  Standard ใหก้บัลกูคา้ไดท้ราบ และจดัช่องทางให ้
  ลกูคา้ไดศ้กึษาหรอืสอบถามขอ้มลู ซึง่หมายความวา่ 
  หากผู้มีสัญญาประกันสุขภาพแบบเดิมต้องการ 
  ประกันสุขภาพแบบใหม่ ตอ้งซือ้ประกันฉบับใหม่ 
  เพ่ิม 
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ทางเลือกส�าหรับผู้มี
ประกนัสุขภาพแบบเดมิ
กบัมาตรฐานการ
ประกนัสุขภาพใหม่

• หากประเมนิแล้วพบว่าประกันสุขภาพแบบเดมิมี 
ความคุ้มครองทีค่รอบคลุม และมรีะดบัการจา่ยเบีย้ประกัน 

ที่ เหมาะสมแล้ว  ให้ถือประกันสุขภาพแบบเดิมต่อไป  
เพราะประกันสุขภาพแบบ New Health Standard จะมี
เบีย้ประกันท่ีสูงกว่าแบบเดิม (เน่ืองจากมีความคุม้ครองท่ี
ครอบคลมุกว่า) และส่งผลใหเ้บีย้ประกันตอนท่ีอายุมากขึน้
แพงกวา่มาก

• หากประเมนิแล้วพบว่าประกันสุขภาพแบบเดมิมี
ความคุ้มครองทีย่งัไม่ครอบคลุม สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ
แบบ New Health Standard เพ่ิมเตมิได ้โดยตอ้งค�านงึถงึความ
สามารถในการจา่ยเบีย้ประกนัท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย

• หากต้องการประกันสุขภาพแบบ New Health 
Standard แต่มีขอ้จ�ากดัเรื่องความสามารถในการช�าระเบีย้
ประกนั และก�าลงัพิจารณาว่าจะปิดประกนัสขุภาพแบบเดิม
หรอืไม ่มีขอ้ควรพิจารณาดงันี ้

R ประกนัสขุภาพแบบเดิมนัน้ท�าก่อนปี 2552 หรือไม ่ 
  เพราะประกันสุขภาพท่ีท�าก่อนปี 2552 จะไดส้ิทธ์ิ 

  ลดหย่อนภาษีทัง้จ �านวน แต่ปัจจบุนัเราสามารถน�า 
  ประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีไดไ้ม่เกิน 25,000  
  บาทต่อปี ซึ่งหากปิดกรมธรรมท่ี์ท�าก่อนปี 2552 ไป  
  จะเสียสทิธิลดหยอ่นภาษีนีไ้ปทนัที

R ระยะเวลารอคอยท่ีตอ้งเริ่มตน้นบัหนึ่งใหม่ ซึ่งหาก 
  อยากใหมี้ความคุม้ครองอยา่งตอ่เน่ือง ควรท�าประกนั 
  สุขภาพแบบใหม่ก่อน อย่างนอ้ยใหเ้ลยระยะเวลา 
  รอคอยท่ีนานท่ีสดุ คือ 120 วนั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดร้บั 
  ความคุม้ครองอย่าง 100% จึงด�าเนินการยกเลิก 
  ฉบบัเก่า ดงันัน้ตอ้งค�านวณระยะเวลารอคอยใหดี้

R ขอ้ควรระวงัท่ีส �าคญัมากๆ คือ หากมีโรคประจ�าตวั 
  ไปแล้ว ไม่ควรยกเลิกประกันสุขภาพแบบเดิม 
  เน่ืองจากประกนัสขุภาพ (ไมว่า่จะแบบเดิมหรอืแบบ 
  มาตรฐานใหม่) จะไม่คุม้ครองโรคท่ีเป็นมาก่อนการ 
  เอาประกนั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงใหบ้รษัิท 
  ทราบและบริษัทยินยอมรบัความเสี่ยงภยั โดยไม่มี 
  เง่ือนไขยกเวน้ความคุม้ครองดงักลา่ว

กลา่วโดยสรุป สิง่ท่ีจะตอ้งตดิตามตอ่ไปก็คือ แบบประกนั
สขุภาพแบบ New Health Standard ท่ีแตล่ะบรษัิทประกนัจะ
ออกมานัน้ จะมีความคุม้ครองและเบีย้ประกนัเป็นอยา่งไร ซึง่
ประกนัสขุภาพท่ีจะขายใหม่ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
เป็นตน้ไป ตอ้งเขา้หลกัเกณฑ ์New Health Standard ทัง้หมด 
ส่วนคนท่ีมีประกันสขุภาพอยู่แลว้ คงตอ้งพิจารณาว่าจะถือ
กรมธรรมแ์บบเก่าตอ่ไป หรอืจะซือ้ฉบบัใหม ่และนโยบายบรษัิท
ประกนัแตล่ะท่ีจะตา่งกนัอยา่งไร เพ่ือประกอบการตดัสนิใจ 

 สาํหรับผู้มปีระกันสุขภาพแบบเดมิหลังจากวันที ่
8 พฤศจกิายน 2564 อาจมปีระเดน็สงสัยว่า จะทาํอย่างไรดี
ระหว่างการตอ่อายุกรมธรรมป์ระกันสุขภาพแบบเดมิ หรือ
ควรซือ้ประกันสุขภาพทีอ้่างองิตามมาตรฐานการประกันสุขภาพใหม่ 
ในทีนี่จ้ะขอยกประเดน็ทีค่วรพจิารณาประกอบการตดัสินใจ
ตามรายละเอยีด ดงันี้

TFPA  MAGAZINE  • 3/2564 10



THE INTERVIEW
ราชันย์ ตันติจินดา CFP®, นโรโดม วาณิชฤดี CFP®, อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

สวัสดีครับ ชาว TFPA Magazine 
ทุกทา่น สาํหรับ The Interview ในฉบบันี ้ 
กองบรรณาธิการได้รับเกียรติจาก คุณเขมสุดา 
เริงวรรณ ผู้อาํนวยการกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี ้ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ 
คุณวสุกานต ์วศิาลสวัสดิ ์รักษาการผู้จดัการทั่วไป 
จากบรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 
มาร่วมให้สัมภาษณ์ในประเด็นการบริหารจัดการหนี้สินให้กับประชาชน 
ทั้งที่มาจากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น 

ทาํให้พบว่า ปัญหาเร่ืองหนี้สินเหมือนถูกเร่งให้เร็วขึน้ โดยกลุ่มที่ยังไม่เคยมีหนี้สิน  

กจ็าํเป็นต้องกู้ยมืเงนิเข้ามาเสริมสภาพคล่อง ขณะทีก่ลุ่มลูกหนีเ้ดมิบางส่วนเริ่มผิดนัด
ชําระหนี้ และบางส่วนต้องการทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ดังน้ัน กฎเกณฑเ์ดิมที่มีอยู่ 

อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัได ้ธปท. และ บสย. จงึไดอ้อก 

มาตรการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเข้ามาช่วยเหลือ เรามาติดตามรายละเอียดจาก 

บทสัมภาษณไ์ปพร้อม ๆ กันครับ

ธปท. & บสย. กบัมาตรการช่วยเหลือ
และการจดัการปัญหาหนีสิ้น
จากสถานการณ์ COVID-19
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คุณเขมสุดา เริงวรรณ 
ผูอ้ �านวยการกลุม่งานปรบัโครงสรา้งหนี้
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)

ธปท.

TFPA: ทาง ธปท. มแีนวทาง หรือ 
มกีารออกมาตรการทางการเงนิอะไรบา้ง 
ทีอ่อกมาช่วยเหลอืประชาชนและธุรกจิครับ 

 การช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธปท. มีทั้งการแก้ไข 
ปัญหาหนีเ้ดมิ และการใหส้นิเช่ือใหม ่

สาํหรับการแก้ไขหนีเ้ดมิ สิ่งแรกท่ีขอแนะน�าเม่ือลกูหนี้
เริม่รูต้วัวา่ก�าลงัประสบปัญหา คือ รบีตดิตอ่กบัสถาบนัการเงิน
เจา้หนีเ้พ่ือเขา้รบัมาตรการชว่ยเหลือตา่ง ๆ ซึง่จะชว่ยบรรเทา
ภาระหนีแ้ละพยุงให้ลูกหนีผ้่านพ้นช่วงวิกฤตนีไ้ปได้ โดย 
ลูกหนีท่ี้ประสบปัญหาหนัก หรือเป็น NPL ก็ยังสามารถขอ
ปรบัโครงสรา้งหนีก้บัสถาบนัการเงินได ้ซึง่ในปัจจบุนัสถาบนั 
การเงินหรอืธนาคารพาณิชยท์กุแหง่ ตา่งรว่มมือกนัช่วยเหลือ

ลกูหนีอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยท่ีระบบธนาคารพาณิชย์
ของไทยยงัคงมีความเขม้แข็งแมจ้ะเผชิญกับ
สถานการณ ์COVID-19 

ในช่วงปี 2563 – 2564 ธปท. ไดอ้อก
มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
หลายมาตรการ เช่น การลดเพดานอัตรา
ดอกเบีย้บัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคล  
การเปลี่ยนประเภทหนีร้ะยะสัน้เป็นระยะยาว 
การลดอตัราผอ่นช�าระขัน้ต �่าส �าหรบับตัรเครดติ
ท่ี 5% การขยายเพดานวงเงินไมเ่กิน 2 เทา่ของ
รายได ้ส �าหรบัผูท่ี้มีรายไดต้ �่ากวา่ 30,000 บาท 
กรณีสินเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั ไดข้ยายเพดาน
วงเงินเป็นรายละไมเ่กิน 40,000 บาท และระยะ
เวลาช�าระหนีคื้น ไม่เกิน 12 เดือน นอกจากนี้
ส �าหรบักรณีเชา่ซือ้ ไดมี้มาตรการชว่ยเหลอื โดย
การลดคา่งวด ขยายเวลา หรอืพกัช�าระคา่งวด
ส�าหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบรุนแรง ซึง่ไดร้ว่มมือกบั
ทัง้สถาบนัการเงินและสมาคมธรุกิจเชา่ซือ้ไทย

 

กรณีลูกหนี้บัตร
เครดิต บตัรกดเงินสด 
และสนิเช่ือสว่นบคุคลท่ี
ไมมี่หลกัประกนั ท่ีเป็น
หนีเ้สีย (NPL) สามารถ
เข้าคลินิกแก้หนี ้ ซึ่งมี
บรษัิท บรหิารสนิทรพัย์
สขุุมวิท จ�ากัด (SAM) 
เป็นผูด้ �าเนินการ
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ในด้านผู้ประกอบธุรกิจได้มี
มาตรการ “พักทรัพย ์พักหนี”้ เป็น 
มาตรการลดภาระหนีข้องผูป้ระกอบการ  
โดยการโอนหลักทรัพย์ท่ี เ ป็นหลัก
ประกันให้แ ก่สถาบันการเ งินเ พ่ือ 
ช�าระหนี ้ และลูกหนีมี้สิทธิขอซือ้คืน 
ไดภ้ายในระยะเวลา 3-5 ปี ในระหวา่ง
นั้นก็สามารถเช่าทรัพย์กลับเพ่ือใช ้
ในการด�าเนินงานได้

 
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี โ ค ร ง ก า ร 

“ทางด่วนแก้หนี”้ ท่ีจดัท�าขึน้เพ่ือเป็น
ช่องทางเสริมใหป้ระชาชนหรือธุรกิจ
แจ้งขอความช่วยเหลือดา้นการปรับ
โครงสรา้งหนี ้โดย ธปท. จะสง่ขอ้มลูท่ี
ไดร้บัไปยงัสถาบนัการเงินท่ีเป็นเจา้หนี ้
ตอ่ไป โดยท่ีผา่นมามีลกูหนีจ้ �านวนมาก
ท่ีเม่ือผ่านโครงการ “ทางด่วนแกห้นี”้ 
แลว้ ทัง้ลกูหนีแ้ละเจา้หนีส้ามารถหา
ขอ้ตกลงเพ่ือแกไ้ขหนีร้ว่มกนัได ้

สําหรับการให้สินเชื่อใหม่ 
ธปท. ไดมี้มาตรการ “สนิเช่ือฟ้ืนฟ”ู ซึง่
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเสริมสภาพคล่อง 
ลดผลกระทบตอ่การจา้งแรงงาน และฟ้ืนฟกูารประกอบธุรกิจ 
โดยรองรบัทัง้ลกูหนีเ้ดิมและลกูหนีใ้หม่ สําหรับลูกหนี้เดิม 

ท่ีมีสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินไมเ่กิน 500 ลา้นบาท และไมเ่ป็น
ลกูหนี ้NPL สามารถขอกูไ้ดไ้ม่เกิน 30% ของวงเงินสินเช่ือ 
ในแต่ละสถาบนัการเงิน แต่ไม่เกิน 150 ลา้นบาท หรือสงูสดุ 
ไมเ่กิน 50 ลา้นบาท ส�าหรบัลกูหนีท่ี้ 30% ของวงเงินเดมิไมถ่งึ 

50 ลา้นบาท และสาํหรับลูกหนีใ้หม่ ท่ีไมเ่คยมีวงเงินสนิเช่ือ 
กับสถาบนัการเงินทุกแห่ง สามารถกูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน 50  
ลา้นบาท ลกูหนีท้ัง้สองประเภทจะไดร้บัระยะเวลาสนิเช่ือสงูสดุ
ไม่เกิน 5 ปี และก�าหนดอตัราดอกเบีย้เฉล่ียไม่เกิน 5% ตอ่ปี 
โดยท่ี 6 เดือนแรก รฐับาลชดเชยดอกเบีย้ให ้และในชว่ง 2 ปีแรก 
ของสญัญา ใหค้ดิอตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน 2% ตอ่ปี
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TFPA: หากสถานการณก์ลับสู่ภาวะปกตแิล้ว 
มแีนวทางช่วยเหลือลูกค้าทีเ่คยมปีระวัต ิ
ผิดนัดชาํระหนีอั้นเป็นผลกระทบมาจาก 
สถานการณ ์COVID-19 อย่างไรบา้งครับ 

 บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด (NCB) ได้
ประกาศใชร้หสัสถานะบญัชีล่าสดุ ส �าหรบัหนีค้า้งช�าระเกิน  
90 วัน ของลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ี 
ไมป่กต ิเม่ือเดือนมิถนุายน 2564 ซึง่จะเริม่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่ 
1 มกราคม 2565 จนกวา่ NCB จะแจง้การสิน้สดุการใชร้หสั 
สถานะดงักลา่ว เพ่ือเป็นขอ้มลูใหส้ถาบนัการเงินตา่ง ๆ ไดใ้ช ้
ประกอบการพิจารณาสนิเช่ือในอนาคต

TFPA: นักวางแผนการเงนิสามารถมบีทบาท 
ในการช่วยใหค้าํแนะนาํกับลูกค้าในการ 
เตรียมตวัเพือ่ใหส้ามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 
ไดอ้ย่างไร เช่น กรณีลูกค้าไม่มคีวามรู้และ 
ประสบการณ ์

 นักวางแผนการเงิน CFP หรือท่ีปรึกษาการเงิน 
AFPT สามารถมีสว่นในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการเงิน 
ท่ีถูกตอ้งกับประชาชน ทัง้ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมให ้
ค�าแนะน�าหรือวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งการวิเคราะห ์
สถานะการเงินไดอ้ย่างถูกตอ้งจะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก 
ในการดแูลสขุภาพทางการเงินของตนเอง  

TFPA: นอกจากมาตรการทางการเงนิ 
ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ว ยังมมีาตรการอืน่ๆ ทีไ่ด้
ดาํเนินการทัง้ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 
และช่วงสถานการณป์กตอิกีดว้ยหรือไม่ครับ 

 ธปท. ไดมี้แนวทางการแกไ้ขปัญหาเรื่องหนีอ้ย่าง
ยั่งยืนดว้ยการใหค้วามรูด้า้นการเงิน (financial literacy) เชน่ 
สอนเรื่องการออมใหก้บักลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา เป็นตน้ และ
ลา่สดุไดมี้ โครงการ “หมอหนีเ้พือ่ประชาชน” ซึง่เป็นความ
รว่มมือระหวา่ง ธปท. กระทรวงการคลงั บรรษัทประกนัสนิเช่ือ 
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) สมาคมสถาบนัการเงินของรฐั  
และสมาคมธนาคารไทย ท่ีเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 
2564 โดยโครงการแบง่เป็น 2 สว่นหลกั คือ (1) การใหค้วามรู้
ผ่านทาง website www.bot.or.th/app/doctordebt และ line 
(@doctordebt) เพ่ือใหป้ระชาชนทั่วไป ลกูหนีร้ายย่อย และ 
ลกูหนีธ้รุกิจ ไดมี้ชอ่งทางหาขอ้มลูความรู ้ขอ้แนะน�าการแกไ้ข
หนี ้มาตรการชว่ยเหลือลกูหนีต้า่ง ๆ และแนวทางการปรบัตวั
ปรบัธุรกิจ ท่ีสามารถเขา้ดไูดส้ะดวก รวดเร็ว รวมทัง้เป็นขอ้
แนะน�าท่ีเขา้ใจไดง้า่ยสามารถน�าไปปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเอง และ 
(2) การเปิดให้ลูกหนี ้SMEs ลงทะเบียนรับการปรึกษา
ปัญหาหนี้กับทีมหมอหนี้ของโครงการ ซึ่งเหมาะส�าหรบั
ลกูหนี ้SMEs ท่ีมีปัญหาหนีซ้บัซอ้นหลายประเภท ตอ้งการ
ค�าแนะน�าในการเตรียมตวัเพ่ือปรบัโครงสรา้งหนี ้การเตรียม
เอกสารทางบญัชีและขอ้มลูทางการเงิน การจดัการภาระหนี้
สนิ และการปรบัธรุกิจเป็นรายกรณี

โครงการ “หมอหนีเ้พ่ือประชาชน” นอกจากใหค้ �าแนะน�า
เรื่องการจัดการหนีส้ินแลว้ ยังใหค้ �าแนะน�าเก่ียวกับการหา 
รายไดเ้พ่ิม ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมช่องทางการหารายไดแ้ละ
ทกัษะท่ีควรมีดว้ย ซึง่จากประสบการณก์ารใหค้ �าปรกึษาของ
โครงการหมอหนีเ้พ่ือประชาชน ท่ีไดเ้ริ่มน�ารอ่งมาตัง้แต่ตน้ปี 
2564 มีจ�านวนลกูหนีเ้ขา้รบัการปรกึษากวา่หนึง่พนัราย พบวา่ 
การแกไ้ขปัญหาหนีต้อ้งท�าควบคูไ่ปกบัการปรบัตวั ปรบัธุรกิจ 
และหารายไดเ้พ่ิม จึงจะสามารถแกไ้ขหนีไ้ดอ้ย่างแทจ้ริง ซึ่ง 
ทีมงานไดร้วบรวมขอ้แนะน�าตา่ง ๆ  ไวใ้น website ของโครงการ
หมอหนีเ้พ่ือประชาชน เพ่ือเป็นตวัอย่างแก่ผูส้นใจใหเ้ขา้มา
ศกึษาไดต้อ่ไป

TFPA  MAGAZINE  • 3/2564 14



TH
E IN

TERV
IEW

นอกจากมาตรการช่วยเหลือจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้ว ยังมีมาตรการสนับสนุน
ต่างๆ จาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม หรือ บสย. ติดตามรายละเอียดจาก 
บทสัมภาษณต์อ่ไปไดเ้ลยครับ

บสย. ใหบ้รกิารค�า้ประกนักบั SMEs ทัง้ท่ีเป็นนิติบคุคล
หรอืบคุคลธรรมดา ท่ีมีสนิทรพัยไ์มเ่กิน 200 ลา้นบาท (ไมร่วม
ท่ีดิน) โดยมีวงเงินค�า้ประกนัตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป ทัง้นี ้ 
บสย. มีผลิตภัณฑท่ี์หลากหลายส�าหรบัลูกคา้แต่ละราย มี 
ระยะเวลาค�า้ประกนันานสงูสดุ 10 ปี และในกรณีท่ีลกูคา้ผิดนดั
ช�าระหนีก้บัธนาคาร ลกูคา้ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการของธนาคาร
ท่ีเป็นเจา้หนีก่้อน ซึ่งหากกระบวนการดังกล่าวด�าเนินการ 
ถึงขั้นปรบัโครงสรา้งหนีแ้ลว้ แต่ยังไม่ส �าเร็จ บสย. จะเป็น 
ผู้ช �าระหนีแ้ทนลูกค้า และน�าลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการปรับ
โครงสรา้งหนีข้อง บสย. ตอ่ไป ในกรณีนี ้ลกูคา้จะเปลีย่นสถานะ
จากลกูคา้ของบสย. เป็น ลกูหนีข้องบสย. แทน

TFPA: อยากใหท้าง บสย. 
ช่วยเล่าถงึบทบาทของ บสย. และ 
บริการตา่งๆ ว่ามอีะไรบา้งครับ 

 บสย. เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
ของรฐั สงักดักระทรวงการคลงั อยูภ่ายใตก้าร 
ก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
จดัตัง้มาเป็นเวลา 30 ปีแลว้ มีบทบาทในการ
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ท่ีขาดหลักทรัพยค์ �า้ประกันในการ
ขออนมุตัิสินเช่ือกบัธนาคาร โดย บสย. จะท�า
หนา้ท่ีเป็นผูค้ �า้ประกนั (Guarantor) ให ้SMEs 
โดยทั่วไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�า้ประกัน 
ในอตัรา 1.75% ตอ่ปี โดย บสย. ถือเป็นกลไก
หนึ่งท่ีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยธนาคาร 
ลดความเสี่ยง และช่วยให ้SMEs เดินหนา้ 
ท�าธรุกิจไปตอ่ได ้นอกจากนี ้บสย. ยงัท�าหนา้ท่ี 
ให้ความรู ้กับลูกค้า ท่ี มี ปัญหาหนี้สิน  ให ้
ค�าแนะน�าในการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาหนี ้ เพ่ือ
ใหส้ามารถเขา้ถงึสนิเช่ือได้

TFPA: ในช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของCOVID-19 
ทาง บสย. มมีาตรการทางการเงนิ 
เพือ่ช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรบา้งครับ 

 ในปี 2563 บสย. ได้ด �าเนินโครงการ 
ค�า้ประกันสินเช่ือ บสย. SMEs สรา้งชาติ (PGS 9)  
วงเงินโครงการ 150,000 ลา้นบาท เพ่ือชว่ยให ้SMEs 
สามารถกู้เ งินและได้รับสินเ ช่ือในระบบสถาบัน 
การเงินได้ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน  
และยงัท�างานรว่มกบั ธปท. ผ่านโครงการค�า้ประกนั
สนิเช่ือฟ้ืนฟ ูภายใต ้พรก. สนิเช่ือฟ้ืนฟ ูวงเงิน 250,000  
ลา้นบาท ซึ่งเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 
2564 วงเงินค�า้ประกันสินเช่ือสูงสุด 150 ลา้นบาท 
ต่อธนาคาร ค�า้ประกนัสงูสดุ 10 ปี เปิดกวา้งส�าหรบั

บสย.

บสย.

คุณวสุกานต ์วศิาลสวัสดิ ์ 
รกัษาการผูจ้ดัการทั่วไป 

บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)

TFPA  MAGAZINE  • 3/2564 15



TH
E IN

TERV
IEW

ลูกค้าผู้ประกอบการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น SMEs/Micro/
Corporate หรอืบคุคลธรรมดา โดย บสย. จะค�า้ประกนัลกูคา้
ทกุรายเต็มจ�านวนวงเงินกูต้ามท่ี ธปท. อนมุตัิ กรณีลกูคา้มี
วงเงินสินเช่ือเดิมอยู่กบัธนาคารอยู่แลว้ไม่เกิน 500 ลา้นบาท  
สามารถขอค�า้ประกันไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาทต่อธนาคาร  
สงูสดุ 3 ธนาคารหรือ 450 ลา้นบาท โดยไม่มีขอ้จ�ากดัเรื่อง
สินทรพัยข์องลูกคา้ ถา้เป็นลูกคา้ท่ียงัไม่เคยมีวงเงินสินเช่ือ 
สามารถค�า้ประกนัไดส้งูสดุ 50 ลา้นบาท ช่องทางในการขอ
สินเช่ือคือ ลกูคา้สามารถติดต่อกบัธนาคารท่ีลกูคา้ตอ้งการกู ้ 
หรอืตดิตอ่ บสย. ก่อน ซึง่ บสย. จะใหค้ �าแนะน�าในการเตรยีมตวั 
ในการย่ืนขอสินเช่ือหรือให้ค �าแนะน�าธนาคารท่ีเหมาะกับ
ลกูคา้ โครงการนีจ้ะสิน้สดุรบัค�าขอในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2566 ณ  
31 สงิหาคม 2564 บสย. มียอดค�า้ประกนั 88,400 ลา้นบาท 

ในกรณีท่ีลกูคา้มีปัญหาในการผิดนดัช�าระหนี ้บสย. จะ
รบัลกูคา้มาดแูลใหค้วามรูแ้ละค�าแนะน�า เขา้ไปชว่ยลกูคา้ปรบั
โครงสรา้งหนี ้โดยยงัไมฟ่อ้งรอ้งลกูคา้เพือใหล้กูคา้ด�าเนินการ
ธรุกิจตอ่ไปได ้นอกจากนี ้บสย. ไดด้ �าเนินมาตรการเรง่ดว่นเพ่ือ
ชว่ยผูป้ระกอบธรุกิจท่ีก�าลงัไดร้บัผลกระทบ ไมส่ามารถด�าเนิน
ธรุกิจได ้ทัง้มาตรการผอ่นปรน และพกัช�าระหนีส้ �าหรบั “ลกูคา้” 
และ “ลกูหนี”้ ท่ีใชบ้รกิารค�า้ประกนัสนิเช่ือกบั บสย. ไดแ้ก่

“มาตรการพกัช�าระคา่ธรรมเนียม 2 เดือน” เป็นการขยาย
ระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนียมค�า้ประกันใหแ้ก่ “ลูกคา้” 
บสย. ทุกประเภทโครงการค�า้ประกัน ทุกกลุ่มธุรกิจท่ีครบ
ก�าหนดช�าระค่าธรรมเนียมการค�า้ประกันสินเช่ือในช่วงวนัท่ี  
1 สงิหาคม 2564 - 30 กนัยายน 2564

“มาตรการลดค่างวด สูงสุด 6 เดือน” ส �าหรับลูกหนี้
ประนอมหนีก้บั บสย. โดยลดค่างวดการผ่อนช�าระหนี ้ เหลือ 
20% หรือช�าระขัน้ต �่า 500 บาทต่อเดือน สงูสดุ 6 เดือน แต่
ระยะเวลาลดคา่งวดตอ้งไมเ่กินเดือนธนัวาคม 2564 สามารถ
ย่ืนค�าขอไดจ้นถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

“มาตรการพกัช�าระหนี”้ ส �าหรบัลูกหนีป้ระนอมหนีก้ับ 
บสย. ท่ีคา้งช�าระไมเ่กิน 3 งวด (ณ วนัท่ีอนมุตั)ิ เฉพาะลกูหนี้
กลุม่ประเภทธรุกิจรา้นอาหาร ธรุกิจภาคทอ่งเท่ียว และโรงแรม 
รวมถึงกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งปิดกิจการตามมาตรการภาครฐั โดย 
พักช�าระค่างวดท่ีถึงก�าหนดช�าระสูงสุด 6 เดือน แต่ไม่เกิน 
เดือนธนัวาคม 2564 แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะถงึก่อน สามารถ
ย่ืนค�าขอไดถ้งึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

TFPA: นอกจากมาตรการ 
ทางการเงนิตามทีไ่ดก้ล่าว 
มาแล้ว ยังมมีาตรการอืน่ๆ 
ทีท่าง บสย. ไดด้าํเนินการ 
ทัง้ในช่วงสถานการณ ์
COVID-19 และช่วง 
สถานการณป์กตอิกีดว้ย 
หรือไม่ครับ 

 บสย. ไดจ้ดัตัง้ “ศนูยท่ี์ปรกึษา 
ทางการเงิน SMEs“ หรือ บสย. F. A.  
Center เพ่ือใหค้ �าปรกึษาแบบเชิงลึก  
แบบตวัตอ่ตวั โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยใหก้บั
ผูท่ี้ก�าลงัประสบปัญหาในการด�าเนิน
ธรุกิจ ซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้ง
ดา้นเงินทุนหมุนเวียน เรื่องการปรับ
โครงสรา้งหนี ้ การจัดท�าบัญชีธุรกิจ  
เ ป็ น ต้น  แ ล ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ 
ประเมินผลภายหลงัจากท่ีใหค้ �าแนะน�า
ลกูคา้ไปแลว้ ผูท่ี้ใหค้ �าปรกึษาก็ไดร้บั 
ความรว่มมืออยา่งดี ทัง้จาก ผูเ้ช่ียวชาญ 
ทางการเงิน อดีตผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารพาณิชย์ชั้นน�า เป็นต้น  

บสย.
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ในการใหค้วามรูใ้นส่วนนีม้ากขึน้ นอกจากนั้น ลูกคา้ยังมี 
ความเขา้ใจวา่เม่ือมี บสย. เป็นผูค้ �า้ประกนัแลว้ ค�าขอสนิเช่ือ
จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ ซึ่งลกูคา้ยงัขาดความเขา้ใจว่าลกูคา้
เองตอ้งมีความสามารถในการช�าระคา่งวดดว้ย

ในกรณีของลูกคา้ท่ีก�าลังประสบปัญหาการช�าระหนี ้
หรอืด�าเนินธรุกิจ บสย. มีการใหค้ �าแนะน�าลกูคา้โดยอาจเริม่ท่ี 
การปรบัตัวเองก่อน เช่น ขายสินทรพัย ์ ปิดหนีบ้ัตรเครดิต 
บรหิารจดัการรายรบั รายจา่ย เป็นตน้ ซึง่ไมจ่ �าเป็นตอ้งจบดว้ย
การขอสนิเช่ือเสมอไป

นอกจากนี ้ บสย. ยังมีการให้ความรูค้วามเข้าใจกับ
ลกูคา้ถงึเหตผุลของการจา่ยคา่ค�า้ประกนั เน่ืองจากลกูคา้บาง
รายไม่เขา้ใจว่าท�าไมจะยงัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมค�า้ประกัน 
เพราะตอ้งจ่ายดอกเบีย้แลว้ บสย. จึงตอ้งท�าความเขา้ใจกบั
ลกูคา้ว่าในการขอสินเช่ือ โดยปกติลกูคา้มกัตอ้งมีหลกัทรพัย์
ค �า้ประกนั ซึง่หากลกูคา้ไมมี่หลกัทรพัย ์บสย. มีบทบาทเขา้มา 
ชว่ยลกูคา้ในจดุนี ้

TFPA: มปีระเดน็ทีอ่ยากฝากถงึ 
ลูกค้าธนาคาร ผู้ทีท่าํหน้าทีด่า้นสินเชื่อ 
รวมถงึนักวางแผนการเงนิ บา้งไหมครับ 

 อยากให้ลูกค้าใช้โอกาสจากการท่ีรัฐบาล หรือ
สถาบนัการเงินไดมี้มาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณปั์จจบุนั โดยใชว้ิกฤต
ครัง้นีเ้พ่ือจดัการดูแลตวัเอง ซึ่งปัญหาของวิกฤตครัง้นีไ้ม่ได้
เกิดจากโครงสรา้งเศรษฐกิจแต่เป็นเพราะโรคระบาด หาก
สถานการณค์ลี่คลาย ธรุกิจตา่งๆ นา่ฟ้ืนตวัไดเ้รว็ ขอใหอ้ดทน 
สุดท้ายวิกฤตก็จะผ่านไปและสามารถกลับมายืนไดอ้ย่าง 
มั่นคง

จะเห็นได้ว่าทั้ง ธปท. และ บสย. น้ันก็ได้มี
มาตรการช่วยเหลือหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะ
กับลูกค้าแตล่ะราย หรือลูกหนีแ้ตล่ะประเภท ใน
ฐานะนักวางแผนการเงนิ ทีอ่าจจะเจอหรือมลูีกค้า
ทีก่าํลังประสบปัญหาเร่ืองหนีส้นิ การนาํเคร่ืองมอื
หรือมาตรการเหล่านี ้ เข้าไปช่วยแนะนาํใหลู้กค้า
ก็ถือเป็นเร่ืองที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง ทางกอง
บรรณาธิการหวังว่า The Interview ในฉบับนีจ้ะ
เป็นประโยชนแ์ก่ผู้อ่านทกุทา่นนะครับ  

ซึ่งปัจจุบันศูนยท่ี์ปรึกษาทางการเงิน 
SMEs ไดใ้หค้ �าปรึกษาแก่ลูกคา้กว่า
พันราย ท�าให้ลูกค้าสามารถด�าเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้ โดยลูกคา้สามารถลง
ทะเบียนเพ่ือขอเขา้รบัค�าปรกึษาผ่าน 
call center โทรศพัท ์0 2890 9999 
และยงัมีโครงการความรว่มมือกบัธปท. 
ผ่านโครงการหมอหนีเ้พ่ือประชาชน 
โดย บสย. จะเป็นแกนหลกัในการรบั
ลูกคา้จาก ธปท. เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
หนีส้นิ

TFPA: มอุีปสรรค หรือ 
ประเดน็ทีลู่กหนี ้หรือ 
คนทัว่ไปยงัอาจมคีวามเข้าใจ 
ไม่ถกูตอ้ง จากการดาํเนินการ 
มาตรการทีผ่่านมาของ บสย. 
หรือไม่ครับ 

 ลูกคา้บางรายยังไม่เข้าใจ
เรื่องการค�า้ประกนั ซึ่ง บสย. มีหนา้ท่ี 

บสย.

บสย.
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อรรถสทิธ์ิ แสงทอง CFP®, ณฐัพงษ ์อภินนัทก์ลู CFP®

เตรียมรับมือ 
ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้างในปี 2565

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างผ่านการจดัเกบ็มา
แล้ว 2 ปีในเดอืนตุลาคม 2563 และเดอืนมถุินายน 
2564 แต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนมากนัก
เพราะมกีารปรับภาษีลดลง 90% จากสถานการณ์
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แตใ่นปี พ.ศ. 2565 อตัราภาษีและมลูคา่ราคาประเมินท่ี 
ใชจ้ดัเก็บภาษีอาจจะมีเกณฑท่ี์เปลีย่นแปลงใหมเ่พราะเป็นปีท่ี 3 
ในการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งซึ่งครบก�าหนดตาม 
พระราชบญัญตัภิาษีท่ีดนิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล  
มาตรา 94 จากเดิมท่ีมีการจดัเก็บในอตัราภาษีดงันี ้

• กรณีประกอบเกษตรกรรมอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 0.01-0.1 
  ตามมูลค่าของฐานภาษี และบุคคลธรรมดาไดร้บั 
  ยกเวน้ในสว่นมลูคา่ไมเ่กิน 50 ลา้นบาท

• กรณีท่ีอยู่อาศัยอยู่ในช่วงรอ้ยละ 0.02-0.1 ตาม 
  มลูค่าของฐานภาษี และบคุคลธรรมดาไดร้บัยกเวน้ 
  บา้นหลังหลักท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและมีช่ือใน 

  ทะเบียนบา้นในสว่นมลูคา่ไมเ่กิน 50 ลา้นบาท
• กรณีประโยชนอ่ื์นนอกจากเกษตรและท่ีอยู่อาศยัอยู่ 

  ในชว่งรอ้ยละ 0.3-0.7 ตามมลูคา่ของฐานภาษี
• กรณีท่ีดนิรกรา้งวา่งเปลา่อยูใ่นชว่ง 0.3-0.7 ตามมลูคา่ 

  ของฐานภาษี

เม่ือพิจารณาจะเห็นว่าเป็นอัตราภาษีท่ีค่อนข้างต�่า
ในทุกประเภทของการใช้ประโยชน ์ ไม่ถึงรอ้ยละ 1 อีกทั้ง
มลูค่าของฐานภาษีท่ีก�าหนดในแต่ละขัน้อตัราภาษีท่ีสงู เช่น 
กรณีประกอบเกษตรกรรมขัน้เริ่มตน้คือ มลูค่าของท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสรา้งอยู่ท่ีไม่เกิน 75 ลา้นบาท และเก็บอัตราภาษี
เพียงรอ้ยละ 0.01 หรอืกรณีท่ีอยูอ่าศยั มีการยกเวน้ภาษีบา้น 
หลงัหลกัท่ีเจา้ของกรรมสิทธ์ิมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นท่ีมลูค่า
ราคาประเมินไมเ่กิน 50 ลา้นบาท ทัง้สองตวัอยา่งจะเหน็มลูคา่
ของท่ีดินและสิง่ปลกูสรา้งท่ีก�าหนดอยูใ่นเกณฑท่ี์สงู ผูท่ี้มีท่ีดนิ
และสิ่งปลกูสรา้งตามมลูค่าขา้งตน้มีจ�านวนนอ้ย โดยเฉพาะ
ในต่างจงัหวดั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษี
ท่ีเป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน นายเกรียงยศ 
สุดลาภา รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผลการ 
จดัเก็บภาษีประจ�าปีภาษี 2563 ของกรุงเทพมหานครเป็นเงิน 
ทั้งสิน้ 1,255,634,806.50 บาท น้อยกว่าท่ีคาดการณ์จะ 
จัดเก็บได ้ 1,500 ลา้นบาท* ทั้งท่ีกรุงเทพมหานครมีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรา้งมูลค่าสูงและจ�านวนมาก ดงันัน้ในองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนๆ มีแนวโนม้วา่จะจดัเก็บภาษีไดต้ �่ากวา่ 
เปา้หมายเชน่เดียวกนั 
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จงึมีความเป็นไปไดท่ี้อาจมีการพิจารณาปรบัอตัราภาษี
และมลูค่าราคาประเมินในทิศทางท่ีจะท�าใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจัดเก็บภาษีไดสู้งขึน้ โดยกฎหมายก็ไดก้�าหนด
กรอบอตัราภาษีขัน้สงูของการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิแตล่ะประเภท
ดงัตอ่ไปนี้

(1) ใชใ้นการประกอบเกษตรกรรม ใหมี้อตัราภาษีไมเ่กิน  
  0.15% ของฐานภาษี 

(2) ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ใหมี้อตัราภาษีไม่เกิน 0.3% ของ 
  ฐานภาษี 

(3) ใชป้ระโยชนอ่ื์นนอกจากประกอบเกษตรกรรม หรือ 
  ท่ีอยูอ่าศยั เช่น เพ่ือการพาณิชย ์โรงงาน ใหมี้อตัรา 
  ภาษีไมเ่กิน 3% ของฐานภาษี 

(4) ท่ีทิง้ไวว้่างเปล่าหรือไม่ไดใ้ชท้ �าประโยชนต์ามควร 
  แก่สภาพ ใหมี้อตัราภาษีไมเ่กิน 3% ของฐานภาษี

  
เม่ือพิจารณาอัตราภาษีท่ีจัดเก็บในปัจจุบันและอัตรา 

ขัน้สงูสดุท่ีกฎหมายก�าหนดไวจ้ะเหน็ไดว้า่มีโอกาสท่ีภาษีท่ีดนิ
อาจจะปรบัตวัเพ่ิมขึน้ไดอี้กหลายเทา่จากอตัราภาษีในปัจจบุนั 
การวางแผนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งจึงเป็นสิ่งท่ีจ �าเป็น 
และยงัมีเวลาสามารถท�าไดก่้อนสิน้ปี

แนวทางการวางแผนภาษีทีด่นิ
และสิ่งปลูกสร้าง

• กรณีประกอบเกษตรกรรม 
ใหต้รวจสอบวา่การใชท่ี้ดนิเป็นไปตามประกาศกระทรวง

การคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชนใ์นการประกอบเกษตรกรรม (https://www.reic.or.th/
Upload/13_95910_1598322934_23859.pdf) ซึ่งก�าหนด
หลกัเกณฑข์องการประกอบเกษตรกรรมวา่ตอ้งมีสดัสว่นการ

ใชท่ี้ดิน โรงเรือนเลีย้งสตัว ์บ่อน�า้สระน�า้ หรือจ�านวน
พืชตอ่พืน้ท่ี เชน่ กลว้ยน�า้วา้ตอ้งมีจ�านวน 200 ตน้ 

ตอ่ไร ่ฝรั่ง 45 ตน้ตอ่ไร ทเุรยีน 20 ตน้ 
ตอ่ไร ่เป็นตน้ 

• กรณีทีอ่ยู่อาศัย
บา้นเด่ียว คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชยส์ �าหรบัอยูอ่าศยั  

รวมถึงท่ีให้ผู้อ่ืนเช่าเพ่ืออยู่อาศัย หากใช้หลักเกณฑ์บ้าน 
หลงัหลกัเหมือนเดิม หากมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัหลายหลงั 
ก็ใหพิ้จารณายา้ยช่ือในอยู่ในทะเบียนของท่ีพกัอาศยัท่ีมลูค่า
สูงท่ีสุดเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการยกเวน้ บา้นหลงัหลกัท่ี
เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและมีช่ือในทะเบียนบา้นในส่วนมลูค่า
ไมเ่กิน 50 ลา้นบาท

ขอ้ควรระวงั ส �าหรบัการใหผู้อ่ื้น เชน่ บตุรหลาน หรอืญาติ
พ่ีนอ้งถือกรรมสิทธ์ิแทนเพ่ือใหไ้ดร้บัการยกเวน้บา้นหลงัหลกั 
ตอ้งพิจารณาทัง้ในเรือ่งของคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ์ 
และเม่ือกรรมสิทธ์ิเป็นของคนอ่ืนไปแลว้ ผูมี้กรรมสิทธ์ิย่อม
สามารถน�าไปหาประโยชน ์ เช่น ขาย ใหเ้ช่า จดจ�านองโดย
เจา้ของท่ีแทจ้รงิไมยิ่นยอม แมส้ามารถตดิตามเอาคืนไดแ้ตค่ง
สรา้งปัญหามากมายกวา่ภาษีท่ีประหยดัได้

• กรณีเพือ่การพาณิชย ์
หากไม่ไดใ้ชพื้น้ท่ีเพ่ือการพาณิชยท์ัง้หมด เช่น อาคาร

พาณิชยช์ัน้ลา่งเปิดเป็นรา้นขายของ ชัน้บนอยูอ่าศยั ก็ใหแ้จง้
เจา้หนา้ท่ีผูป้ระเมินภาษีใหช้ดัเจนวา่พืน้ท่ีใชเ้พ่ือการพาณิชยมี์
พืน้ท่ีเทา่ไหร ่เพราะภาษีท่ีดนิและสิ่งปลกูสรา้งคดิตามสดัสว่น
ของการใชป้ระโยชน ์ก็ท�าใหส้ามารถลดภาษีลงไดเ้ม่ือคดิตาม
สดัสว่นการใชป้ระโยชนจ์รงิ

ขอ้ควรระวงั ส �าหรบัผูท่ี้ใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์ เจา้ของ
ท่ีดิน สิ่งปลกูสรา้ง อาจผลกัภาระใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้สียภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรา้ง อย่างไรก็ตามจ�านวนเงินภาษีท่ีผูเ้ช่าเป็น
ผูร้บัภาระนี ้ ถือเป็นเงินหรือประโยชนอ์ย่างอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก

การใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ ตามมาตรา 40 (5) (ก) แหง่ประมวล
รษัฎากร ผูใ้หเ้ช่าตอ้งน�ามารวมค�านวณเป็นเงิน
ไดเ้พ่ือเสยีภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหรอืภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลแลว้แต่กรณี (อา้งอิงขอ้หารือกรม
สรรพากร กค 0702/8355)
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* ขอ้มูลจากเวบไซตข่์าวสดออนไลน ์ปี 63 รดีภาษีทีด่นิลดเหลอื1.2 พนัล. - ศาลาวา่การกทม. - เมือ่วนัที ่23 ก.พ. (khaosod.co.th)

ในประเด็น
ของภาษีเงินไดน้ัน้ มีขอ้

ควรระวงัเพ่ิมเติมส�าหรบัท่ีดิน
หรือสิ่งปลกูสรา้งแบบมีกรรมสิทธ์ิรว่ม 

เช่น พ่ี นอ้ง รว่มกนัซือ้ท่ีดินและปัจจบุนัจะน�าออกใหเ้ช่าเพ่ือ
การพาณิชย ์การย่ืนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40(5) จะอยู่
ในรูปแบบของการเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั (บคุคลตัง้แต ่2 คน 
ขึน้ไปตกลงเขา้กนัเพ่ือกระท�ากิจการรว่มกนั โดยมีวตัถปุระสงค์
ท่ีจะแบ่งก�าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีท�านัน้) และมีหนา้ท่ีตอ้งจัด
ท�าบญัชีหรือรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได(้ฉบบัท่ี 249) และหาก
มีการแบง่ก�าไรออกจากหา้งหุน้สว่นสามญัใหแ้ก่ผูเ้ป็นหุน้สว่น  
หุน้ส่วนตอ้งน�าส่งแบ่งเงินก�าไรทัง้หมดมาถือเป็นเงินไดต้าม
มาตรา 40(8) และเสียภาษีซ�า้อีกครัง้หนึ่ง (ตามค�าสั่งกรม
สรรพากรท่ี ป.146/2558) วิธีการแกไ้ขปัญหาการเสียภาษี 
ซ�า้ซอ้นนี ้อาจท�าไดโ้ดยการจดทะเบียนบรรยายสว่นกรรมสทิธ์ิ
ในท่ีดินของแตล่ะคนอยา่งชดัเจน และแยกท�าสญัญาเช่าโดย
มีการก�าหนดคา่เช่าของแตล่ะคนไวอ้ยา่งชดัแจง้ และใหผู้เ้ช่า
ออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยไวเ้ป็นรายบคุคล จงึจะ
ท�าใหผู้ใ้หเ้ช่าแตล่ะรายน�าเงินไดพ้งึประเมินในสว่นของตนไป
รวมค�านวณภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาในนามของตนเอง (ตาม
เลขท่ีหนงัสือ กค. 0702/3316 เลขตู ้71/35941) นอกจากนี ้
หากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิรว่มอนัไดม้า
โดยทางมรดกหรอืไดร้บัจากการใหโ้ดยเสนห่า เม่ือย่ืนเสยีภาษี
เงินไดใ้นนามหา้งหุน้ส่วนสามญัแลว้ เม่ือน�าก�าไรมาแบ่งแก่ 
หุน้ส่วนจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดร้บัมา 
รวมค�านวณเพ่ือเสยีภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา (ตามกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 309 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร)

• กรณีทีร่กร้างว่างเปล่า

เกษตรกรรมและยงัมิไดมี้แผนท่ีจะน�าท่ีดนิไปหาประโยชนอ่ื์นใด 
การใหเ้ชา่เพ่ือท�าเกษตรกรรมเป็นทางเลอืกท่ีดี โดยเฉพาะพืน้ท่ี
ตา่งจงัหวดัท่ีมีคนในชมุชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูแ่ลว้ 

อาจจะเคยเห็นข่าวการปลกูกลว้ย ปลกูมะนาว ในพืน้ท่ี
ใจกลางกรุงเทพมหานคร สามารถท�าได ้แต่หากปลูกพืชท่ี 
ใหผ้ลผลิต แลว้ไม่มีการดแูลใหเ้หมาะกบัการท�าเกษตรกรรม 
ในอนาคตอาจมีปัญหากบัผูป้ระเมินได ้การแกปั้ญหาสามารถ
ปลกูพืชใหเ้นือ้ไม ้เชน่ สกั ไมแ้ดง มะคา่ กระถินณรงค ์เป็นตน้ 
ตามจ�านวน 100 ตน้ตอ่ไร ่และควรเลอืกใหเ้หมาะกบัภมิูอากาศ 
ภมิูประเทศ และสถานท่ีรอบขา้ง

นกัวางแผนการเงินจ�าเป็นตอ้งค�านึงถึงเรื่องการคิดภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งเพ่ือมาใชใ้นการใหค้ �าแนะน�ากบัผูข้อรบั
ค�าปรกึษา ภาษีท่ีดนิและสิง่ปลกูสรา้งเป็นภาษีท่ีตอ้งมีการช�าระ 
ทกุๆ ปี โดยปกตแิลว้หนว่ยงานทอ้งถ่ินจะเป็นผูป้ระเมินภาษีใหแ้ก่ 
ผูเ้สยีภาษีภายในเดือนกมุภาพนัธข์องทกุปี และตอ้งช�าระภาษี
ภายในวนัท่ี 30 เมษายนของปีนัน้ และหากจ�านวนภาษีตัง้แต ่
3,000 บาท จะขอผอ่นช�าระเป็น 3 งวดเทา่ๆ กนัเป็นเวลา 3 เดือน 
ก็ได ้โดยย่ืนหนงัสอืขอผอ่นช�าระตอ่หนว่ยงานทอ้งถ่ินก่อนช�าระ
ภาษีงวดแรก ผูมี้ภาระในการเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง
จงึจ�าเป็นตอ้งวางแผนใหมี้สภาพคลอ่งเพียงพอตอ่การะช�าระ
ภาษีเพราะตอ้งช�าระเป็นเงินสด เน่ืองจากมีบางองคก์ารบรหิาร
ส่วนทอ้งถ่ินไม่มีบริการช�าระผ่านบตัรเครดิตเหมือนรายจ่าย
ประจ�ารายการอ่ืนได ้เช่น คา่เบีย้ประกนั หากช�าระลา่ชา้กวา่
ท่ีก�าหนด ยงัตอ้งเสียเบีย้ปรบัและเงินเพ่ิมดว้ย ย่ิงในปีหนา้นี ้
ยงัไมแ่นน่อนวา่จะมีมาตรการลดภาษีเหมือน 2 ปีท่ีผา่นมาหรอื
ไม่ และส�าหรบัผูเ้กษียณอายท่ีุไม่มีรายไดเ้ขา้มาแลว้ ยงัตอ้ง 
มีการค�านึงถึงมลูค่าท่ีดินตามราคาประเมินท่ีปรบัขึน้ทกุ 4 ปี 
นั้นคือ ย่ิงอายุมากขึน้ ค่าใชจ้่ายดา้นภาษีก็จะมากขึน้ดว้ย  
อีกทั้งในอนาคตภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งมีแนวโนม้จะมี 
การปรับอัตราภาษี และฐานภาษีในทิศทางท่ีสูงขึน้เพ่ือ
ทดแทนภาษีอ่ืนๆ ท่ีปรับตัวลดลง เช่น ภาษีเงินได้บุคคล

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งมี
วตัถุประสงคใ์หผู้มี้ท่ีดินรกรา้งว่าง
เปลา่ ตอ้งน�าออกมาใชป้ระโยชน ์จงึ
มีการก�าหนดอตัราภาษีสงูกวา่กรณี
อ่ืน ดงันัน้ก็ควรเขา้ไปท�าประโยชน ์
ข้อแนะน�า คือ  การใช้ประกอบ
เกษตรกรรม โดยสามารถเขา้ไปท�า
ประโยชนเ์องหรือหากไม่ไดมี้อาชีพ

ธรรมดาเน่ืองจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�าให้มี 
จ�านวนแรงงานท่ีเสียภาษีลดลง เป็นต้น ดังนั้น 

จึงควรมีการวางแผนการบริหารและการช�าระ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งก่อนการตดัสินใจ 

ซือ้อสังหาริมทรัพยเ์พ่ืออยู่อาศัย (กรณี 
ห ลั ง ท่ี ส อ ง )  ก า ร พ า ณิ ช ย์  แ ล ะ

เกษตรกรรม ร่วมกับการ 
วางแผนการส่งมอบใน 

ประเด็นภาษีการรับให ้
และภาษีการรับมรดก

อีกดว้ย 
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INFOGRAPHIC

Source: Deloitte Global State of the Consumer Tracker; Deloitte Services LP analysis.

Less Same More

คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

www.freepik.com

Shop in-store

Driving vehicle on daily basis

Go to the gym

Stay at a hotel/motel

Engage in person-to-person services

Use ride-hailing

Eat at restaurants

Use public transportation

Take a flight

Go to in-person events

6% 44% 50%

8% 42% 50%

9% 42% 49%

11% 48%

12% 47%

14% 38% 48%

6% 38%

12% 43%

15% 43% 43%

19% 30%

21% 49% 30%

28% 38% 35%

27% 31%

24% 48% 28%

32% 36% 32%

27% 45% 28%

33% 34% 33%

30% 40% 30%

32% 41% 27%

@HOME ECONOMY

PUBLIC/SOCIAL ACTIVITIES

Cook at home

TV streaming

Mobile streaming

Shop online Delivery

Shop online Pickup

Work from home

Buying fresh food

Do home improvement projects

Order food for takeout or delivery

ผลส�ารวจความเห็นชาวอเมริกัน
ต่อการด�าเนินกิจกรรมภายหลัง
วิกฤต COVID-19

50%

41%

40%

40%

55%

44%

(เปรียบเทียบกับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19)
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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 ต่อ 3731
อเีมล tfpa@tfpa.or.th 

ครัง้ท่ี
3

ครัง้ท่ี
5

 
เลื่อนการเปิดรับสมัคร

 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร

  วันอาทติยท์ี่
  28 พฤศจกิายน 2564
  เช้า 9.00-12.30 น.
  บา่ย 14.00-17.30 น.

 ภายในวันที่
 14-18 กุมภาพนัธ ์2565

  วันเสารท์ี ่26 กุมภาพนัธ ์2565

ก�ำหนดกำรสอบ
หลักสูตรกำรวำงแผนกำรเงิน CFP®

ปี พ.ศ. 2564

 
เลื่อนการเปิดรับสมัคร

 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมติร

 วันอาทติยท์ี ่7 พฤศจกิายน 2564
 เวลา 09.00-12.00 น.

 วันอาทติยท์ี ่7 พฤศจกิายน 2564
  เวลา 13.30-16.30 น.

 วันเสารท์ี ่6 พฤศจกิายน 2564
 เวลา 13.30-16.30 น.

 วันเสารท์ี ่6 พฤศจกิายน 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 ่25 ส.ค. 2564)




