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สมาชิกสมาคม

CFP ตอ่คณะกรรมการสมาคมฯ ซึง่ทกุแผนงานนัน้
ลว้นเป็นแผนงานท่ีดี มีประโยชน ์และนา่สนใจ โดย
ปัจจบุนั สมาคมฯ ไดเ้ริม่ด �าเนินการตามโครงการ
ปรบัปรุงเวบ็ไซตส์มาคมฯ ซึง่เป็นการท�างานรว่มกบั 
ทีมงานในโครงการดงักล่าว ในส่วนของโครงการ 
อ่ืนๆ นัน้ คณะกรรมการฯ จะทะยอยพิจารณา เพ่ือ
ด�าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป

สดุทา้ยนี ้เน่ืองในศภุวาระขึน้ปีใหม ่2565 ท่ี
จะมาถึงในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ ผมขอเป็นตวัแทน
คณะกรรมการสมาคมฯ ขออาราธนาคณุพระศรี
รตันตรยั และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายโปรดบนัดาล
ประทานพรใหก้ับสมาชิกทุกท่านและครอบครวั
พบเจอแต่ความสขุ ความเจริญ สมปรารถนาทกุ
ประการครบั

วศนิ วัฒนวรกจิกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

นบัเป็นเวลากว่า 2 ปีแลว้ ท่ีทั่วโลกต่างไดรู้จ้กัและเผชิญกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของ COVID-19 ซึง่ยงัคงด�าเนินอยูแ่ละยงัไมมี่ใครทราบวา่จะสิน้สดุเม่ือใด นบัเป็นความทา้ทาย
ครัง้ใหญ่ท่ีสง่ผลกระทบในวงกวา้ง ทัง้ตอ่ภาคเศรษฐกิจ ภาคธรุกิจ และภาคครวัเรอืน ถงึกระนัน้
เราก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าในทกุวิกฤตย่อมมีโอกาส รวมถึงการก่อใหเ้กิดกระบวนการเรยีนรู ้
และปรบัตวัเพ่ือรองรบักบัปัญหาท่ีอาจเกิดซ�า้ในอนาคต 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยรว่มกบัส�านกัวิจยัซเูปอรโ์พล ด�าเนินการส�ารวจความคดิเหน็
ของประชาชนเก่ียวกบัเรือ่งการเงิน และการวางแผนการเงินสว่นบคุคล ผลการส�ารวจชีใ้หเ้หน็วา่ 
ประชาชนเริม่ตระหนกัถึงความส�าคญัของการวางแผนการเงิน และยินดีปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือรองรบัความไมแ่นน่อนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้สมาคมฯ ไดด้ �าเนินการ 
ส�ารวจผา่นนกัวางแผนการเงิน CFP ถงึผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตอ่ลกูคา้และการใหบ้รกิาร
ของนกัวางแผนการเงิน CFP โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมานัน้ มีจ�านวน
ลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารวางแผนการเงินเพ่ิมมากขึน้ สอดคลอ้งกบัผลส�ารวจความคดิเหน็ของนกัวางแผน
การเงิน CFP ทั่วโลก ซึง่จดัท�าโดย FPSB (Financial Planning Standards Board) เก่ียวกบัการ
ใหบ้รกิารวางแผนการเงินในอนาคต (Future of Financial Planning Practice) 

จากขอ้มลูดงักลา่วสมาคมฯ ไดน้ �ามาศกึษาและตอ่ยอดเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและเขา้ถงึ
กลุม่ลกูคา้ (Target Group) เพ่ิมมากขึน้ โดยวา่จา้งท่ีปรกึษาดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ให้
ด �าเนินการรวบรวมขอ้มลูเชิงลกึผา่นการสมัภาษณก์ลุม่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้กรรมการ นกัวางแผน
การเงิน CFP รวมถึงผูใ้ชห้รือมีประสบการณใ์นการใชบ้ริการวางแผนการเงินจากนกัวางแผน 
การเงิน CFP เพ่ือน�าขอ้มลูตา่งๆ มาวิเคราะห ์และประเมินแผนการตลาดทัง้ในรูปแบบออฟไลน์
และออนไลน ์ซึง่คาดวา่เราจะไดเ้หน็รายละเอียดท่ีชดัเจนกนัในชว่งปีหนา้

ในมิตขิองการขบัเคลื่อนสมาคมฯ นัน้ นอกจากแผนการตลาดท่ีดีแลว้ ความรว่มมือรว่มใจ
ของสมาชิก ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลกัดนัและแรงขบัเคลื่อนท่ีส �าคญั โดยสมาคมฯ ไดเ้ชิญทีม 
นกัวางแผนการเงิน CFP อาสาในโครงการ Membership Engagement Project มารว่มดว้ย 
ช่วยกนัคิด จดัท�า และน�าเสนอรายละเอียดแผนงานทัง้ 7 โครงการ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเสริม
ศกัยภาพนกัวางแผนการเงิน ธรุกิจการวางแผนการเงิน รวมถงึการเพ่ิมจ�านวนนกัวางแผนการเงิน 

TFPA  MAGAZINE  • 4/2564 02



WHAT’S ON

ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹ä·Â l www.tfpa.or.thÊÃŒÒ§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹·Õ่à»š¹àÅÔÈ

ความมั่นคงทางการเงินในภาวะวิกฤต

ความเครียดเรื่องการเงิน

30.9% 60% 14.9%
มีความมัน่คงทางการเงิน

ในระดับมาก
ได้รับผลกระทบทาง

การเงินในระดับ
มากถึงมากที่สุด

เชื่อว่า ฐานะการเงิน
จะกลับมามั่นคง

ในระดับมาก

ก่อนเกิด
วิกฤตโควิด 19 

นับตั้งแต่เกิดวิกฤต
โควิด 19 จนถึงปัจจุบัน

หลังวิกฤตโควิด 19
ผ่านไป

62.5%

66.8%
มีรายได้

ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย 

สาเหตุเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน 

45.8% ค่าเช่า/ผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ
34.8% หนี้สินของตนเอง

25.5%
ปัญหาหนี้สิน/
การใช้จ่ายของคนรอบตัว

21.3% ความมั่นคงด้านการงาน

26.9% นําเงินเก็บมาใช้
24.1% จํานํา/จํานอง
18.4% มีรายได้เพียงพอ
7.3% กู้เงินนอกระบบ

6.6%
ขอยืมเงินจาก
คนในครอบครัว/เพ่ือน

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

หากสามารถย้อนเวลากลับไปได้...
พฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงิน

ที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

เก็บออมเงินให้มากกว่าเดิม

ใช้เงินไม่ประมาท/
วางแผนการเงินให้รอบคอบ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

1

2

3

24.2% ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
23.8% สุขภาพกาย
22.9% ไม่มีปัญหา
16.2% การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว
11.7% ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ความเครยีดเรือ่งการเงนิส่งผลให้เกดิ
ปัญหาด้านสุขภาพจิต

64.8%

฿
฿

฿
฿

฿
฿

40.4%
สนใจเรื่องการ
วางแผนการเงิน
ในระดับมากถึง
มากที่สุด

สํารวจข้อมูลจากประชากรทั่วประเทศ อายุ 18 ขึ้นไป จํานวน 1,205 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14 – 27 กรกฎาคม 2564
สํารวจและประมวลผลโดย สํานักวิจัย ซูเปอร์โพล

ผลสํารวจภาคสนาม
สถานะทางการเงินของ
ประชาชนในภาวะวิกฤต

ความสนใจเรื่องการวางแผนการเงิน

หากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

รายการ CFP® Professional Talk
สมาคมนักวางแผนการ เ งินไทยได้รับ เ กียรติจากนักวางแผน 

การเงิน CFP® คุณสาธิต บวรสนัติสุทธ์ิ และคุณชัชฎา สิงหช์ูวงศ ์มาร่วม 

สนทนาในรายการ CFP® Professional Talk EP.7 ในหัวขอ้ “วางแผน 
ภาษีฟรีแลนซ”์ พูดคยุถึงขอ้ควรรูเ้ก่ียวกับการบริหารจดัการเรื่องภาษี และ 
การวางแผนการเงินและการวางแผนเกษียณดว้ยการวางแผนภาษี ส �าหรบั
ฟรีแลนซ ์และผูท่ี้เป็นทัง้มนุษยเ์งินเดือนและฟรีแลนซ ์ซึ่งเผยแพร่เม่ือวนัท่ี  
22 ธันวาคม 2564 ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ  
SET Thailand และ YouTube สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  

การสอบหลกัสูตร
การวางแผน

การเงนิ CFP®

ข้อสอบฉบับที ่4 
ส่วนที ่2 ข้อสอบ

แผนการเงนิ
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 

2564 สมาคมนักวางแผน 
การเงินไทยจัดสอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน ขอ้สอบ
ฉบับท่ี 4 ส่วนท่ี 2 ข้อสอบ
แผนการเงิน ณ Victor Club 
@ FYI Center โดยไดป้ฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโควิด 19 อย่าง
เคร่งครดั มีผูเ้ขา้สอบจ�านวน 
106 ราย  

ผลส�ารวจภาคสนาม “สถานะทาง
การเงนิของประชาชนในภาวะวกิฤต”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเสนอผลส�ารวจภาคสนาม 
“สถานะทางการเงินของประชาชนในภาวะวิกฤต” ซึง่สมาคมฯ ไดร้ว่ม 
กับส�านักวิจัยซูเปอรโ์พลส�ารจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
เรือ่งการเงินในประเดน็ตา่งๆ และการวางแผนการเงินสว่นบคุคล เชน่ 
ความมั่นคงทางการเงินก่อนและหลงัวิกฤตโควิด 19 ความเครียด 
เรื่องการเงินและผลกระทบ แหล่งเงินไดห้ากมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบั
รายจ่าย พฤติกรรมเก่ียวกบัเรื่องเงินท่ีตอ้งการแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลง
หากสามารถยอ้นเวลากลบัไปได ้และความสนใจเรื่องการวางแผน 
การเงิน เป็นตน้ โดยไดด้ �าเนินโครงการวิจยัทัง้เชิงปรมิาณ (Quantitative 
Research) และเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ครอบคลมุ
ประชากรอาย ุ18 ปีขึน้ไปทั่วประเทศ จ�านวน 1,205 ตวัอยา่ง ระหวา่ง
วนัท่ี 1 – 14 กรกฎาคม 2564 ผลการส�ารวจครัง้นีชี้ใ้หเ้หน็วา่ประชาชน
ควรใหค้วามส�าคัญกับการวางแผนการเงิน ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถ
บรหิารจดัการการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความพรอ้มทางการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณฉ์ุกเฉิน อ่านรายละเอียด News 
Release ผลส�ารวจภาคสนาม “สถานะทางการเงินของประชาชนใน
ภาวะวิกฤต” ไดท่ี้ https://bit.ly/3DTF5Wf  
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คณุวศนิ มองวา่วิกฤตโควิด 19 เป็นความทา้ทายครัง้ใหญ่ 
ของโลก โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความ 
เป็นอยู ่โดย ธปท. คาดการณว์า่ปีนี ้ประเทศไทยจะเตบิโตเพียง
รอ้ยละ 0.7 ขณะท่ีเศรษฐกิจโลก สามารถเติบโตไดใ้นระดบั
รอ้ยละ 5.9 การวดัคณุภาพความเป็นอยูอ่ยา่งหนึ่งคือ ตวัเลข
หนีค้รวัเรอืน ท่ีแมว้า่ปัจจบุนัระดบัหนีย้งัคงเดมิ แตด่ว้ยปัญหา
รายไดท่ี้ลดลงจากวิกฤตการณโ์ควิด ท�าใหมี้ความเสี่ยงของ
การผิดนดัช�าระมากขึน้และกลายเป็นหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้
กระทบต่อระบบการเงินโดยรวม แม้หนีค้รัวเรือนของไทย 
รอ้ยละ 47 เป็นหนีบ้า้นและหนีร้ถ เป็นหนีท่ี้มีหลกัประกนั แต่
ในแง่บุคคล สิ่งเหล่านีเ้ป็นหลักประกันจ�าเป็นต่อการด�ารง
ชีวิต หากเกิดการยึดเพ่ือช�าระหนีก็้จะกระทบความเป็นอยู ่ 
ดงันัน้การมีแผนการเงินสว่นบคุคลเพ่ือรองรบัปัญหาดงักลา่ว
จงึมีความส�าคญั

Keynote Speech

ผลกระทบของ COVID-19
ต่อความมัง่คัง่ทางการเงนิ

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยไดท้ �าการส�ารวจความเหน็ 
ประชาชนทั่วประเทศถึงผลกระทบจากโควิดต่อการเงินกว่า 
1,200 ตัวอย่าง พบว่ารอ้ยละ 82 บอกว่าก่อนโควิดระดับ 
ความมั่นคงทางการเงินอยูใ่นระดบัปานกลางถงึมากท่ีสดุ แต่
เม่ือเกิดเหตกุารณโ์ควิดกลบัพบวา่รอ้ยละ 60 ไดร้บัผลกระทบ 
ดา้นการเงินในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ และกว่ารอ้ยละ 60 มี 
ความเครียดดา้นการเงินจากรายไดท่ี้ลดลง แสดงใหเ้ห็นถึง 
ผลกระทบจากโควิดตอ่สถานะการเงินอยา่งเหน็ไดช้ดั

นอกจากนี้ปัญหาด้านสุขภาพจิตและประสิทธิภาพ 
การท�างานท่ีลดลงก็เป็นปัญหาจากความเครียดเรื่องการเงิน 
เชน่กนั มีเพียงรอ้ยละ 17 เทา่นัน้ท่ีคดิวา่หลงัโควิดจะมีสถานะ
การเงินมั่นคงในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ การส�ารวจยงัพบว่า 
เกินกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่มีการวางแผน 
การเงินหรอืใชบ้รกิารดงักลา่ว 

รบัชมเทปการบรรยายท่ี
https://youtu.be/MzqkMOo3vAw

สรุปโดย
เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®
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อีกหนึ่งการส�ารวจของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
ผ่านนักวางแผนการเงิน CFP ไทย พบว่าผู้ใช้บริการของ 
นกัวางแผนการเงิน CFP รอ้ยละ 62 ไมมี่ผลกระทบหรอืไดร้บั
ผลกระทบเพียงเลก็นอ้ย แสดงใหเ้ห็นถึงความส�าคญัของการ
วางแผนการเงินท่ีช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตไดช้ดัเจน 
และในช่วง 2 ปีท่ีเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง มีผู้ใช้บริการ 
วางแผนการเงินถึง 1 ใน 3 ท่ีเห็นความส�าคัญ และขอให ้
นักวางแผนการเงินช่วยทบทวนและปรับแผนการเงินให ้
เหมาะสมกบัสถานการณน์อกเหนือจากรายปีท่ีท�าประจ�า และ
กว่ารอ้ยละ 60 ของผูต้อบแบบสอบถามระบวุ่าผูร้บับริการมี 
ความมั่งคั่งโดยรวมท่ีเพ่ิมขึน้และมีจ�านวนผูร้บับรกิารมากขึน้  
แมจ้ะอยู่ในช่วงวิกฤต สอดคลอ้งกับการส�ารวจนักวางแผน
การเงิน CFP ทั่วโลกในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา กว่ารอ้ยละ 
80 ของนกัวางแผนการเงิน CFP เช่ือว่า ในอนาคตอีก 5 ปี 
ขา้งหนา้ ความตอ้งการดา้นการวางแผนการเงินจะมากขึน้  
นบัไดว้่าวิกฤตโควิดเป็นแรงกระตุน้ใหค้นสนใจการวางแผน 
การเงินมากขึน้ และเป็นโอกาสของนกัวางแผนการเงินและ
สถาบนัการเงินในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตั้งแต่เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี 
เปลี่ยนไป สงครามการคา้ และวิกฤตโควิด 19 ไดส้ง่ผลกระทบ 
ต่อๆ กนัมาและต่อเน่ือง การคาดการณอ์นาคตท�าไดย้ากขึน้  
ท�าใหเ้กิดค�าศัพทใ์หม่ท่ีจะพยายามอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้นั่น
คือ ค�าว่า VUCA* ท่ีอธิบายว่าโลกท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมี 
ความผนัผวนสงู ซบัซอ้นและคลมุเครอื และเม่ือเกิดวิกฤตโควิด 
ท�าใหเ้กิดค�าถามวา่นิยาม VUCA ยงัใชอ้ธิบายโลกในปัจจบุนั
ไดห้รือไม่ จนกระทั่ง Jamais Cascio นกัพฤติกรรมศาสตร ์
ชาวอเมริกา ไดพ้ยายามอธิบายโลกหลังวิกฤตโควิด ดว้ย 
ค�าศัพท์ว่า BANI** ท่ีอธิบายว่าโลกจากนี้ไปจะมีความ 
เปราะบางสูง เต็มไปด้วยความกังวลจากความผันผวน  
คาดการณไ์ดย้าก ไมมี่รูปแบบชดัเจน และยากท่ีจะเขา้ใจ

ไมว่า่จะ VUCA หรอื BANI ตา่งแสดงใหเ้หน็วา่ในอนาคต 
เราไมส่ามารถควบคมุบงัคบัสิง่ตา่งๆ รวมถงึความไมแ่นน่อนท่ี
เกิดขึน้ไดเ้หมือนดงัอดีต สิ่งท่ีท�าไดคื้อ พยายามวางแผนและ
เตรยีมการไม่ใหส้ิ่งท่ีเกิดขึน้กระทบกบัเรา หรอืกระทบใหน้อ้ย
ท่ีสดุเทา่ท่ีท�าได้

“Risk is manageable, uncertainty is NOT.” นา่จะเป็น
ค�ากลา่วท่ีเหมาะสมกบัปัจจบุนั โดยเฉพาะเรือ่งการใชชี้วิตและ
การเงิน ถา้เราไม่มีการบริหารความเสี่ยงท่ีดีพอ ก็อาจไดร้บั
ผลกระทบ 

วิกฤตโควิด ไดท้ �าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงมมุมองการเงิน
หลายอยา่ง ทัง้แนวคดิ ทศันคต ิจากเปา้หมายเรือ่งผลตอบแทน 
ไดข้ยายมาสู่การบริหารความเสี่ยงของทรพัยส์ินและสขุภาพ
มากขึน้ และเป็นท่ีมาของ theme สมัมนาในครัง้นี ้ 

* VUCA ย่อมาจาก Volatility ความผนัผวน หรือสภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง 
อยา่งรวดเรว็ Uncertainty ความไม่แนน่อน หรอืเหตกุารณท์ีค่าดการณไ์ดย้าก Complexity 
ความซบัซอ้น และ Ambiguity ความคลมุเครอืและขาดความชดัเจน

**BANI ยอ่มาจาก Brittle (ความเปราะบาง) การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้รวดเรว็ และ 
มีความเปราะบางถูกแทนทีไ่ดง้่าย (Disrupt) Anxious (ความกงัวล) จากนีไ้ปมนษุย์ตอ้ง 
เรียนรูท้ี่จะอยู่กบัความกงัวลกบัความไม่แน่นอน Nonlinear (คาดเดาไดย้าก) จากนีไ้ป 
โลกจะคาดเดาไดย้าก แผนงานต่างๆ ตอ้งปรบัเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่สามารถจดัท�าแบบ 
ระยะยาวไดอ้ีกต่อไป และ Incomprehensible (ความไม่เขา้ใจ) ในอนาคตจะเต็มไปดว้ย 
ความไมช่ดัเจน การท�าความเขา้ใจเป็นเรือ่งยากในอนาคต

คุณวศิน วฒันวรกจิกลุ CFP®

นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
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การบรรยาย

ภาพรวมและแนวโน้มของ
ธุรกจิประกนัชีวติและสุขภาพ

สรุปโดย
ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

เ บี ้ยประกันภัยรับตรงของประกันชี วิตหากเทียบ 
ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2564 และ 2563 เติบโตขึน้ถึง 3.26% 
โดยกรมธรรมท่ี์เติบโตสงูท่ีสดุคือ กรมธรรมค์วบคู่การลงทุน 
ไดแ้ก่ Universal-Life และ Unit–Linked ท่ีสงูขึน้ถงึ 106.21% 
และ 94.07% ตามล�าดบั โดยในช่วงเวลาเดียวกัน จ�านวน
กรมธรรมใ์หม่โดยรวมลดลง 14.75% แต่ Universal-Life  
และ Unit–Linked กลับมีจ�านวนกรมธรรม์ใหม่เพ่ิมขึน้ 
296.04% และ 87.28% ตามล�าดบั ในขณะท่ีก�าไรของธุรกิจ
ประกนัชีวิตลดลง 9.26%

โดยปกติบริษัทประกันชีวิตจะน�าเบีย้ประกันท่ีได้รับ 
ไปลงทนุในสินทรพัยเ์สี่ยงสงู เช่น หุน้สามญั ฯลฯ ในสดัสว่น
นอ้ยมาก แตเ่นน้น�าเงินไปลงทนุในสินทรพัยเ์สี่ยงต�่าเป็นหลกั  
จากข้อมูล ณ Q2/2564 ธุรกิจประกันชีวิตมีการลงทุนใน  
เงินฝาก พันธบัตร และหุน้กู ้ รวมกันถึง 79.9% และมีเงิน 
กองทุนตามความเสี่ยงของธุรกิจประกันชีวิต หรือ CAR 
(Capital Adequacy Ratio) ณ Q2/2564 อยูท่ี่ 323% ซึง่ถือวา่
อยู่ในระดบัท่ีดี เพราะมาตรฐานทั่วไปอยู่ท่ีเพียง 120-140% 
เทา่นัน้ สะทอ้นถงึความมั่นคงของธรุกิจประกนัชีวิตในปัจจบุนั

อย่างไรก็ตามประเทศไทยก�าลงัปรบัตวัเขา้สู่สงัคมของ 
ผูสู้งอายุ (Aged -society) โดยในช่วงปี 2505-2525 เป็น 
ชว่งท่ีมีประชากรไทยเกิดใหมเ่กิน 1 ลา้นคน ซึง่ในปี 2565 จะ
เป็นปีท่ีคนท่ีเกิดในปี 2505 ก�าลงัอายคุรบ 60 ปี ประกอบกบั
อตัราการตายท่ีต�่ากว่าอตัราการเกิดใหม่ เช่น ปี 2562 อตัรา
การตายอยู่ท่ี 0.78% ส่วนอตัราการเกิดใหม่อยู่ท่ี 1.0% ซึ่ง 
ในปี 2563 ประเทศไทยมีผูส้งูอาย ุหรอืคนท่ีอายมุากกวา่ 60 ปี 
สงูถงึ 11 ลา้นคน หรอืประมาณ 18% โดยในปี 2573 และ 2583 
คาดว่าประเทศไทยจะมีผูส้งูอายมุากถึง 25% และมากกว่า 
30% ตามล�าดับ อีกทั้งอัตราการเพ่ิมขึน้ของผูสู้งอายุของ 
ประเทศไทยถกูจดัล�าดบัอยูใ่นล�าดบั 3 ของโลก ท�าใหอ้นาคต 
ภาพการใช้สถานพยาบาลของไทยอาจเปลี่ยนไป เช่น  
จากเดิมปัจจบุนัอาจเห็นรุน่ลกูวยักลางคนพาคณุพอ่วยั 65 ปี 
ไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล กลายเป็นว่าอาจเห็นคุณปู่  
วัย 90 ปี ไปโรงพยาบาลเป็นเพ่ือนกันกับคุณพ่อวัย 65 ปี  
เพ่ือตรวจสุขภาพแทนก็ได้ ซึ่งการให้บริการผู้สูงอายุมัก 
ตอ้งใชบุ้คลากรทางการแพทยม์ากกว่าคนหนุ่มสาวถึง 3-4 
เทา่เลย

รบัชมเทปการบรรยายท่ี
https://youtu.be/gzknsDM0wQs
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คุณพเิชฐ เจยีรมณทีวสิีน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั แอคชวัเรียล บิสซิเนส โซลูชัน่ จ �ากดั

จากสัดส่วนการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตท่ีเน้น 
ตราสารหนีเ้ป็นหลกั ในขณะท่ีแนวโนม้ดอกเบีย้ในชว่ง 10 ปีมี
แนวโนม้ลดลง เป็นสิง่ท่ีสะทอ้นถงึตน้ทนุของบรษัิทประกนัชีวิต 
ท่ีสูงขึน้ เพราะบริษัทประกันชีวิตมีพันธะตอ้งเตรียมเงินคืน 
หรอืเงินครบสญัญาท่ีตอ้งจ่ายคืนแก่ผูเ้อาประกนัตามสญัญา 
อีกทั้งแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงขึน้ส่งผลให้มีโอกาส 
ท่ียอดเบิกเคลมในอนาคตสงูขึน้ดว้ย โดยจ�านวนผูส้งูอายุท่ี 
มากขึน้ท�าให้ความต้องการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีความ
เสี่ยงต�่ามีมากขึน้ อตัราดอกเบีย้จึงอาจยงัคงต�่าอยู่ต่อไป แม้
ในระยะสัน้ดอกเบีย้อาจมีการขยบัขึน้บา้งจากเงินเฟ้อก็ตาม 
โดยประเทศตา่งๆ ก็เริม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงนิยามอายุ
เกษียณแลว้ เช่น อังกฤษและญ่ีปุ่ นไดมี้การประกาศนิยาม
เกษียณเป็นอายุ 68 ปี ประเทศไทยจึงมีโอกาสเช่นกัน โดย 
การประกาศเปลี่ยนแปลงนิยามอายุเกษียณ มักมีการ 
ประกาศลว่งหนา้ก่อนมีผล 3-4 ปี

ส �าหรบัอตัราเงินเฟอ้ทางการแพทย ์(Medical Inflation) 
ของไทยอยูท่ี่ 7.0% 7.5% และ 8.0% ในปี 2562 ปี 2563 และ 
ปี 2564 ตามล�าดับ ดังนัน้หากจะวางแผนรบัมือค่าใชจ้่าย
สขุภาพควรใช ้Medical Inflation ท่ีอตัรา 8% ต่อปี ในการ
ค�านวณ หรือคิดครา่วๆ ว่า ค่าใชจ้่ายดา้นสขุภาพจะแพงขึน้
เป็น 2 เทา่ทกุ 10 ปี เชน่ คา่ใชจ้า่ยปัจจบุนั 10,000 บาท จะ
กลายเป็น 20,000 บาท 40,000 บาท และ 80,000 บาท ในอีก 
10 ปี 20 ปี และ 30 ปีขา้งหนา้ เป็นตน้ แต ่Medical Inflation 
ของไทยยังถือว่าต�่ ากว่าภาพรวมของเอเชียแปซิฟิกซึ่ง 
อยู่ท่ี 9% ต่อปี ส่วนตะวันออกกลางและอินเดียอยู่ท่ี 10%  
ตอ่ปี และสหรฐัอเมรกิาอยูท่ี่ 15-17% ตอ่ปี สง่ผลใหแ้นวโนม้
การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์ (Medical Tourism) ของไทย 
มีโอกาสเติบโตขึน้ โดยโรงพยาบาล Grade A ได้เริ่มมี 
การลงทนุเพ่ือรองรบั Medical Tourism ตัง้แตเ่ม่ือ 10 ปีท่ีแลว้  
สว่นปัจจบุนัโรงพยาบาล Grade B ก็ไดเ้ริ่มลงทนุเรื่องนีแ้ลว้ 
จากท่ีเล่ามา ประกันสุขภาพจึงถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะ 
จากค่าใชจ้่าย 10,000 บาท จะกลายเป็น 80,000 บาท ใน  
30 ปี ซึ่งในอนาคตอีก 10 ปี การเข้าถึงโรงพยาบาลอาจ 
กลายเป็นสนิคา้หรอืบรกิารฟุ่ มเฟือย

ประกอบกบัคนทั่วไปใหค้วามส�าคญักบัสขุภาพมากขึน้
จากสถานการณ ์COVID-19 และประสบการณค์นรอบขา้ง 
ท่ีเขา้โรงพยาบาล ซึ่งประกันสุขภาพของบริษัทประกันชีวิต 
แม้ไม่ได้เจาะจงคุ้มครองเฉพาะกรณี COVID-19 แต่ก็
ครอบคลมุถึงดว้ย ท่ีผ่านมายอดเคลมประกนัสขุภาพก็ไม่ได้
สงูเกินกว่าระดบัท่ีรบัได ้และยงัไดร้บัการใหค้วามส�าคญัจาก
คนสว่นใหญ่มากขึน้ดว้ย
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ส�าหรบัประกนัชีวิต มีผลประโยชนก์รณีมีชีวิตอยู ่2 สว่น
หลัก ไดแ้ก่ (1) ส่วนการันตีผลประโยชนข์องเงินคืน หรือ 
Coupon และ (2) สว่นไมก่ารนัตีผลประโยชนข์องเงินคืน หรอื 
Dividend ซึ่งท่ีผ่านมาประกันชีวิตส่วนใหญ่มักเน้นใหผ้ล
ประโยชนเ์ฉพาะส่วนของ Coupon เท่านัน้ แต่เม่ือแนวโนม้
ดอกเบีย้ต�่าลง ผลประโยชนส์่วนของ Coupon ท่ีบริษัทจะ 
การนัตีใหไ้ดก็้ต�่าลง ท�าใหแ้บบประกันท่ีออกใหม่ตอ้งมีการ
ปรบัตวั เชน่

• ขายแบบควบรวมสญัญาเพ่ิมเติมมากขึน้เพ่ือโอกาส 
  รับรายได้ในส่วนของสัญญาเพ่ิมเติมหากยอด 
  เบกิเคลมสขุภาพโดยรวมของผูเ้อาประกนัอยูใ่นระดบั 
  ท่ีคาดการณไ์ว ้ โดยเฉพาะสญัญาเพ่ิมเติมดา้นโรค 
  รา้ยแรง ท่ีคอ่นขา้งไดร้บัความนิยม

• ใหผ้ลประโยชนใ์นสว่นของ Coupon นอ้ยลง แต่ไป 
  เพ่ิมส่วนของ Dividend มากขึน้ ซึ่งผลประโยชน ์
  สว่นนีผู้เ้อาประกนัจะไดร้บัมากนอ้ยแคไ่หน ก็ขึน้กบั 
  ดชันีท่ีแบบประกันใชอ้า้งอิง เช่น ประกันชีวิตแบบ 
  สะสมทรพัยช์นิดมีเงินปันผล หรือประกันชีวิตควบ 
  การลงทนุ Universal-Life

• ขายประกันชีวิตควบลงทุนประเภท Unit-Linked  
  มากขึน้ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้อาประกนัรบัผลตอบแทน 
  จากส่วนการลงทุนท่ีมากขึน้ โดยผูเ้อาประกันเป็น 
  ผูร้บัความเสีย่งดา้นการลงทนุไวเ้อง สว่นบรษัิทประกนั 
  ก็สามารถลดภาระในสว่นของ Coupon ลงได้

อย่างไรก็ตามเม่ือประกันสุขภาพมีโอกาสเติบโตขึน้  
สิ่งท่ีบริษัทประกันชีวิตตอ้งใหค้วามส�าคัญคือ การป้องกัน 
การเบิกเคลมเกินจ�าเป็นหรือโดยไม่สุจริต เช่น ป้องกันการ  
Anti-selection ท่ีผู้เอาประกันเจตนาปกปิดข้อมูลหรือไม่ 
เปิดเผยขอ้เท็จจรงิแก่บรษัิทประกนัชีวิต หรอื Moral Hazard 
ท่ีเป็นการกระท�าท่ีแฝงดว้ยเจตนา ไม่ว่าจากผู้เอาประกัน 
หรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง (เช่น ตวัแทนประกนัชีวิต) ท่ีตอ้งการแสวงหา
ผลประโยชนจ์ากการท�าประกนั เป็นตน้

ดว้ยปัจจัยต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง ธุรกิจประกันชีวิตจึง
มีความจ�าเป็นตอ้งปรบัตวัเพ่ือตอบโจทยพ์ฤติกรรมลูกคา้ท่ี
เปลีย่นไป แตอ่ยา่ลมืวา่ ความตอ้งการดา้นความมั่งคั่งควรเนน้
ตอบโจทยด์ว้ยการลงทนุ สว่นความตอ้งการดา้นความมั่นคง 
ยงัคงควรเนน้ตอบโจทยด์ว้ยประกนั ซึง่แมว้า่ประกนัชีวิตควบ
การลงทนุอย่าง Unit-Linked จะไดร้บัความนิยมมากขึน้ แต่
ก็ยงัไม่สามารถแทนท่ีทางเลือกการลงทนุอย่างกองทนุรวมได ้
โดยรูปแบบการลงทุนผ่าน Unit-Linked บริษัทประกันชีวิต 
ยังควรมีหนา้ท่ีคัดกรองกองทุนมาใหผู้เ้อาประกัน ไม่ควรมี
กองทนุมาใหผู้เ้อาประกนัเลือกหลากหลายจนเกินไป

ในสว่นของ Insurtech ก็ถือเป็นสว่นหนึง่ของ Ecosystem 
ท่ีส �าคัญ เพ่ือให้คนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลของแบบ 
ประกันได้มากขึ ้น กระบวนการขายง่ายขึ ้น รวมไปถึง
กระบวนการเบิกเคลมท่ีสะดวกขึน้ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับบุคลากร
และกระบวนการต่างๆ เช่น คอลเซ็นเตอร ์ตัวแทนประกัน 
และขั้นตอนเซ็นสัญญา เป็นตน้ ซึ่งในอนาคตช่องทางการ
ขายประกนัจะไม่ไดเ้นน้ผ่านตวัแทนเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ง 
ผสมผสานกนัในหลายชอ่งทาง

ท่ีส �าคัญต่อจากนีไ้ปบริษัทประกันชีวิตจะไม่สามารถ
ด�าเนินธุรกิจเพียงล�าพงัได ้แต่ตอ้งรว่มมือกบัพนัธมิตรต่างๆ 
เชน่ Health Tracker หรอื Smartwatch ธรุกิจยา โรงพยาบาล 
และแพทยผ์ูร้กัษาและวินิจฉยั เป็นตน้ อีกทัง้มาตรฐานสากล
เก่ียวกบัรายงานทางการเงิน หรอืมาตรฐาน IFRS ก็จะสง่ผล 
ใหอ้นาคตการรบัรูร้ายไดข้องบรษัิทประกนัชีวิตจะไมไ่ดม้าจาก 
ค่าเบีย้ประกันซึ่งมีส่วนผสมท่ีต่างกันในแต่ละแบบประกัน  
แตจ่ะรบัรูร้ายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมแทน  
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การเสวนา

ยุคใหม่ของธุรกจิประกนัภยั

สรุปโดย
พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

จากบทเรียนในอดีต และสถานการณ์ที่กําลัง 

เผชิญอยู่ อะไรคือปัจจัยความสําเร็จที่ทําให้ธุรกิจ 

ประกันภยัเตบิโตอย่างม่ันคงและยั่งยนื 

คุณชูฉัตร: ปัจจบุนัไมเ่พียงแตธ่รุกิจประกนัจะถกู disrupt 
ธุรกิจขา้งเคียงเองก็ไดร้บัผลกระทบเช่นกัน ดว้ยพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจประกันก็ตอ้งปรบัตวัใหท้นั 
อยา่งการออกแบบกรมธรรมใ์หส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การจัดการสินไหม การจ่ายเคลมสินไหมเม่ือเกิดปัญหาแก่
ผูเ้อาประกันภยั หากไม่มีการปรบัตวัอาจไม่สามารถด�าเนิน
กิจการตอ่ได ้

ตอ้งยอมรบัวา่การปรบัตวัมีตน้ทนุในชว่งแรกสงู แตต่น้ทนุ
จะคอ่ยๆ ลดลง อยา่งตอนนีเ้ริม่เหน็บรษัิทเอา AI มาใช ้ในการ 
น�าเสนอสนิคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้อาประกนัแลว้

คปภ. เองเรายดึ 4 หลกั ไดแ้ก่ เสถียรภาพ ความสามารถ
ในการเเข่งขนั ธรรมาภิบาล และการจดัการความเสี่ยง โดย 
สองเรื่องแรกตอ้งสรา้งความสมดุล การผ่อนคลายในช่วง 
โควิด-19 อะไรไม่ใชแ้ลว้ ลา้สมยัก็ยกเลิกไป ใชร้ะบบดิจิทลั
มากขึน้ ส่วนคู่หลัง ธุรกิจประกันอยู่บนความเช่ือมั่นและ 

ความไวว้างใจจากลกูคา้ สญัญาท่ีใหไ้วก้บัลกูคา้ ตอ้งไดร้บั 
การดเูเลอยา่งเตม็ท่ี

คปภ. เขา้มาก�ากบัและสง่เสรมิไปคูก่นั ในขณะท่ีฝ่ังธรุกิจ
ก็ตอ้งปรบัตวัไปพรอ้มกนั

คุณสาระ: เรือ่ง disrupt เกิดขึน้มาสกัพกัแลว้ตัง้แตก่่อน
เกิดโควิด แต่โดยรวมแลว้ค่อนขา้งส่งผลเชิงบวกกับประกัน
ดว้ยซ�า้ 

บริษัทใหญ่แมจ้ะมีความไดเ้ปรียบอยู่บา้งในเรื่องของ 
เงินทนุ แตม่กัยดึตดิกบั legacy ของตวัเอง เลยท�าใหป้รบัตวัชา้ 
เดิมเราพยายามสรา้งสินคา้ออกไปขาย เลยคิดว่าท่ีท�าอยู่นัน้ 
ถูกตอ้ง การจะปรบัตัวเลยมีประเด็น อีกเรื่องคือ mindset  
ของคน บริษัทใหญ่มีพนักงานเป็นพันคนไม่รวมตัวแทนใน
ระบบอีกรว่มสองแสนคน นายหนา้อีกประมาณเเสนคน

เรว็ชา้อยู่ท่ีคนมากกวา่ คนท่ีเริม่ใหม่ พวก startup หรอื 
คนท่ีมี legacy นอ้ย ค่อนขา้งง่ายเวลาลงระบบใหม่ เรว็กว่า  
แตก็่ตอ้งยอมรบัวา่ตอ้งมีเมด็เงินดว้ยเชน่กนั 

รบัชมเทปการเสวนาท่ี
https://youtu.be/2WaEZnCarDM
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คุณชูฉัตร ประมูลผล 
รองเลขาธิการ ดา้นก�ากบั ส�านกังานคปภ.

บรษัิทใหญ่มีเงินทนุ และสามารถปรบัตวัไดเ้รว็ เราไดเ้หน็
สถาบนัการเงินผนัตวัมาเป็นบรษัิทเทคโนโลยี ประกนัชีวิตเอง 
ก็สามารถเดนิในเสน้ทางนีไ้ดเ้ชน่กนั

ตอนนีค้ปภ. เปิดใหท้ �า VC ไดแ้ลว้ สามารถลงทุนใน 
ฟินเทค เฮลธเ์ทค อินชวัรเ์ทค หรอืฟูด้เทคได ้ฉะนัน้ธรุกิจไมว่า่
จะใหญ่หรอืเลก็ก็จะไปทางนีไ้ด ้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี่ยนไปมาก เวลาจะตดัสินใจซือ้  
มนัมีปัจจยัอะไรท่ีเขาจะซือ้ เด๋ียวนีเ้ราอยู่บา้น เราเล่นมือถือ  
เราหาข้อมูล เราเปรียบเทียบ ก่อนจะตัดสินใจซือ้ประกัน  
ปัจจยัอะไรเราตอ้งศกึษา

สว่นสถานการณด์อกเบีย้ระดบัต�่า บรษัิทประกนัชีวิตเรา
ขึน้อยูก่บัตราสารหนีค้ดิเป็น 80% ของพอรต์ ซึง่ Yield curve 
ก็ลงมาเรื่อยๆ จาก 3% ลงมาเหลือ 1% พอเจอโควิดลงมา 
ต�่ากวา่ 1% ถามวา่มีผลกระทบกบัประกนัไหม มีแน่นอนโดย
เฉพาะกรมธรรมป์ระกันชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับเรื่องของ
สภาวะดอกเบีย้มากๆ จะมีปัญหาเรือ่งความมั่นคง

อีกเรือ่งคือ aging society ไทยเราเองคนอาย ุ60 เกือบ 
จะแตะ 20% อีกสิบปี อาจจะแตะ 28-30% ซึ่งจะมองเป็น
โอกาสก็ได ้แตถ่า้มองอีกมมุหนึง่ แลว้เราตอบโจทยไ์ดอ้ยา่งไร 
เป็นเรื่องท่ีบริษัทตอ้งศึกษา รวมไปถึงกฎหมาย ผูก้ �ากบัดแูล 
รวมไปถงึสรรพากรก็ตอ้งเอือ้ดว้ย

ลกูคา้สมยัใหม่ไม่มี Brand loyalty อะไรท่ีง่าย ท่ีไหน 
เวลาใดก็ได ้และเป็นแบบท่ีใช ่ตอ้งท�าเป็น personalize ถงึจะ 
ตอบโจทยไ์ดแ้ทจ้รงิ แตท่ �าอย่างไรท่ีนกัวางแผนการเงิน CFP  
และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT จะสามารถน�าเสนอแบบ 
Personalize และตอ้งใหค้ �าแนะน�าท่ีไม่ใชก้ารเนน้ขายอีก 
ต่อไป เพราะสินคา้ประกนัไม่ใช่แค่หนึ่งคนหนึ่งกรมธรรม ์ เรา
เป็น partner for life ได้

คุณอานนท:์ ยอ้นไปประเด็น disrupt เรามกัจะมองไป
ท่ีเทคโนโลยี แต่ผมว่ามนัเป็นเรื่องของโลกอยู่แลว้ เพียงแต ่
โควิดเป็นตวัเรง่ อยากใหม้องไปไกลกวา่นัน้ เราจะตอบสนอง
ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งไร 

ประกนัรถ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทรพัยส์นิ ประกนัภยั
ทางทะเล ประกนัเหลา่นีคุ้ม้ครองความเสี่ยงยคุตัง้แตก่่อสรา้ง
ประกนัภยัมาเลย เด๋ียวนีเ้ดก็รุน่ใหมเ่ขาไมถ่กูจ�ากดัอยูใ่นกรอบ
เหมือนคนรุน่เก่า อะไรละ่ท่ีเป็นความเสี่ยงของเขา 

ธุ ร กิจวินาศภัยเราต้องเปลี่ ยนจากการเป็นผู้ขาย 
กรมธรรมม์าเป็นผูบ้รหิารความเสีย่งมืออาชีพใหก้บัทกุภาคสว่น 
ความเสี่ยงของคนไมไ่ดอ้ยูเ่ฉพาะความเสี่ยงท่ีกลา่วไปเทา่นัน้ 
มนัเปลี่ยนไปมาก เราตอ้งออกแบบประกนัขึน้มาเฉพาะ โดย
คิดแบบ outside in อะไรคือสิ่งท่ีลกูคา้มองวา่เป็นความเสี่ยง 
เชน่ ผมออกไปเป็นวิทยากร แลว้มนัมีเรือ่ง liability มากๆ แต่
ผมหาซือ้ประกนัคุม้ครองเรือ่งนีไ้มไ่ด้

ผูบ้รโิภคยคุใหม ่ไมเ่หมือนยคุเก่า ถา้เราไมเ่ปลี่ยนเราจะ
ถกู disrupt โดยคนรุน่ใหม ่ไมใ่ชเ่ทคโนโลยี ดจูากลกูๆ ไมมี่ใคร
มี brand loyalty เลย ก่อนจะซือ้เขาตอ้งปรยีบเทียบขอ้ดี ขอ้เสยี 
สว่นรุน่เก่าเหน็หนา้คนขายก็ซือ้แลว้

คปภ. เองตอนโควิดมา เดิมตอ้งขายความคุม้ครองเป็นปี 
แตเ่ด๋ียวนีข้ายเป็นวนั เป็นเดือนก็ได ้ความตอ้งการมนัเปลีย่นไป
จากเดมิแลว้ แตก่วา่จะอนมุตัไิดอ้าจจะไมท่นัแลว้เพราะปีหนึง่ 
มีค�าขอหลายพัน อนาคตอาจจะหลายหม่ืน ผูก้ �ากับดูแลก็ 
ตอ้งเปลี่ยนตาม

ถา้เราไมห่มนุตามผูบ้รโิภคใหท้นั เราอาจจะเจ๊งได ้เด๋ียวนี ้
คนอายุยืน สินทรพัยย์ังอยู่ในมือคนชรา แต่อีกสิบปีย่ีสิบปี 
คนกลุม่นีจ้ากไปหมด เงินตกไปอยูก่บัคนรุน่ลกู รุน่หลาน เขา
เปลี่ยนแน่ ถา้เรายงัท�าเหมือนเดิม เราไม่ใช่แค่เหน่ือย แต่จะ
ไมร่อด
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คุณสาระ ล�า่ซ�า 
นายกสมาคมประกนัชีวติไทย

บอกไดเ้ลยวา่ไมมี่ใครโงก่วา่ใคร ใหญ่กวา่ใคร คนท่ีปรบัตวั 
ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของโลกไดท้นั คนนัน้รอด อยา่งประกนั
โควิด ปี 63 ขาย 9 ลา้นกรมธรรม ์กลายเป็น 16 ลา้นกรมธรรม ์
ในปี 64 เกือบทัง้หมดขายผ่านระบบ online เเละท่ีส �าคญั
เป็นกลุม่คนชัน้กลาง ถงึคนมีรายไดน้อ้ย จะเห็นวา่โลกเรามนั
เปลี่ยนแปลง ตอ้งปรบัตวัจะอยูแ่บบเดมิไมไ่ดแ้ลว้

การพัฒนาสินค้าในระยะต่อไป เทร็นดจ์ะลงไปใน
กลุ่มทีย่่อยมากๆ หรือไม่ เช่น ประกันรถยนต ์เป็น pay 
as you go ใครเดนิทางไกล เสี่ยงกว่า กจ็า่ยเบีย้เยอะกว่า 
มโีอกาสเกดิหรือไม่

คุณสาระ: วนันีต้อ้งเขา้ถึงคนไทยใหไ้ดม้ากท่ีสดุ แบบ
ประกนัควรมีความหลากหลายขนาด อาจจะเป็นแบบ bite size 
ท่ีตอบโจทยค์วามคุม้ครองดว้ย นอกจากนีย้งัมีอีกหลายดา้น 
ท่ีไมถ่กูแตะ เช่น คนท่ีเป็นโรคอยูแ่ลว้ เดิมท�าประกนัไมไ่ด ้ซึง่ 
ถา้เราสามารถประเมินราคากบัความเสี่ยงบคุคลเหล่านัน้ได ้ 
ก็จะสามารถออกแบบประกนัท่ีเป็น Personalize ได้

โลกปัจจบุนัเราใชข้อ้มลู big data มาวิเคราะหข์อ้มลูท่ี 
ไดร้บัการยินยอม บรษัิทประกนัสามารถเอาขอ้มลูมาประเมินได้
วา่ มีความเสี่ยงต�่าจรงิๆ แมจ้ะเป็นโรค ก็อาจจะท�าแบบประกนั
ท่ีตอบโจทยเ์ขาไดเ้ชน่กนั ส �าคญัคือ ตอ้งมีขอ้มลูถงึจะท�าได้

คุณอานนท:์ สมมตผิมมีรถสบิคนั เดมิเราตอ้งท�าประกนั
รถทกุคนั ถา้ผมท�าประกนัใหต้วัผม ขบัคนัไหนคุม้ครองคนันัน้ 
แบบนีก็้ได ้ เราตอ้งลืมรูปแบบเก่าไปเลย ถา้เราจะ disrupt  

ตวัเอง แต่ปัจจุบนัยังไม่มี ตอ้งฝากใหท้าง คปภ. พิจารณา 
และตามใหท้นั ถา้อะไรท่ีจะอนมุตัิไมท่นั แลว้มนัไมไ่ดก้ระทบ
โครงสรา้งของความเสี่ยง ก็ปลอ่ยเสรไีปเลย เป็นตน้

เดมิกลุม่ท่ีมีรายไดน้อ้ย เบีย้ต�่ากวา่พนับาท คนขายไมคุ่ม้ 
แตโ่ควิดขายไดต้ัง้แต ่99 บาท เพราะแทบไมมี่ตน้ทนุเลย โอนเงิน 
ก็ไม่เสียค่าโอน กระดาษก็ไม่ตอ้งใช ้ โลกใหม่เปลี่ยนไปหมด  
เลก็ก็ได ้ใหญ่ก็ได้

คุณชูฉัตร: สมยัปี 63 ท่ีประกนัโควิดขายไดเ้ป็นจ�านวน
มาก คปภ. ถือวา่ตอนนัน้เป็น wake-up call บรษัิทจะเลก็ใหญ่ 
ก็ออกประกนัโควิดได ้เราเลยตัง้ศนูย ์CIT (Center of insure 
tech) เอาสตารต์อปัมารวมกลุ่มกับเจา้หนา้ท่ีคปภ. ร่วมกัน
พฒันาว่าจะท�าอย่างไรถึงจะทนักบัภาคธุรกิจได ้ภาวะอตัรา 
ดอกเบีย้ต�่าท�าให้เด๋ียวนีม้าขอเรื่องยูนิตลิงคม์ากขึน้ หรือ 
แมก้ระทั่ง ประกันรถท่ีติดตัวคนขับเหมือนในต่างประเทศ  
สิ่งเหลา่นี ้คปภ. ก็ตอ้งพฒันาตามไปดว้ยเชน่กนั

มีกลไกอะไรที่จะช่วยทาํความเข้าใจกับประชาชน
เร่ืองประกันสุขภาพ ที่ลูกค้าเปรียบเทียบไม่ค่อยได ้ 

อ่านไม่ค่อยรู้เร่ือง มีทางเลือกไหม ทีท่าํประกันสุขภาพ
แล้วถูกกว่าตวัแทนหรือนายหน้าเสนอมา 

คุณชูฉัตร: ประกนัสขุภาพไดร้บัความนิยมอยา่งมาก มี
อตัราการเติบโตในระดบัสอง digit ปัจจบุนัมีเบีย้ประกนัเป็น
แสนลา้นบาท และมีผูเ้อาประกนัเป็นนบัลา้นราย ซึ่งเราเอง 
ก็คดิตอ่วา่จะพฒันาอยา่งไรใหดี้ขึน้ไปอีก

เรื่องหนึ่งท่ีเพ่ิงประกาศไปเม่ือวันท่ี 8 พ.ย. ท่ีผ่านมา 
ประกนัสขุภาพ ถา้ไมใ่ช่เรื่องท่ีปกปิดขอ้มลูเขา้มา บรษัิทหา้ม
ยกเลกิกรมธรรม ์

ถามวา่เบีย้จะถกูลงไดอ้ยา่งไร ทางหนึง่ก็คือ บรษัิทประกนั
ภยัอาจจะก�าหนดใหผ้มมีส่วนรว่มจ่ายในเคลมท่ีเกิดขึน้ เพ่ือ 
ลดความถ่ีในการเคลมได ้เชน่ 20%-30% แลว้ลดเบีย้ประกนัลง  
และยังการนัตีว่าจะคุม้ครองต่อไป ซึ่งตอบโจทยย์ุค aging 
society ดว้ย

คุณสาระ:
1. ในโลกของดิจิทัล เราเห็นบริษัทนายหน้าท�าทั้ง 

รายละเอียดกบัเบีย้มาเทียบ ทัง้ประกนัชีวิตและวินาศภยั 

2. เราจะท�าอย่างไรใหค้นเขา้ใจ เช่น ค่าหอ้ง ไม่พอขึน้
อยูก่บั รพ. ท่ีเขา้ ถา้ไมพ่อก็ชกัเนือ้จา่ยเพ่ิมไป หลายๆ บรษัิท 
ระบไุปวา่ไมเ่กินกวา่หอ้งเด่ียวมาตรฐาน จะไปเขา้ท่ีไหนก็ตาม 
ก็สามารถเขา้ได้
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คุณอานนท์ วงัวสุ 
นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

3. คนประกนัก็ตอ้งอธิบายลกูคา้เรื่อง inner limit เช่น  
ท�าทุนไว ้5 ลา้น แต่ตอนเคลมไดไ้ม่เต็มเพราะติดวงเงิน จึง
ท�าใหมี้บรษัิทประกนัแกปั้ญหาเรือ่งนี ้ไมว่า่คณุป่วยอะไรไมเ่กิน  
5 ลา้น ก็คุม้ครองตามนัน้ไป (เอามาจาก pain point ของลกูคา้ 
บรษัิทก็เลยตอ้งมาแกไ้ข)

คปภ. เองตอนนีก็้เปิด sandbox มาใหบ้ริษัทประกัน 
เริม่ออกเเบบประกนัท่ีเลน่กบัเรื่องโรค เช่น เบาหวาน ซึง่ปกติ
แลว้คนท่ีเป็น ซือ้ประกันไม่ไดถ้า้ค่าน�า้ตาลสะสมสูง เลยมี
บริษัทท่ีออกประกันสขุภาพท่ีคนป่วยเป็นเบาหวานสามารถ
ท�าได ้โดยท่ี คา่น�า้ตาลย่ิงสงู เบีย้ก็จะปรบัเพ่ิม ซึง่ถา้เขามีการ 
ดเูเลสขุภาพ คา่น�า้ตาลลดลง เบีย้ก็จะลดลงตามไปดว้ย จะเหน็
วา่มีความ personalize มากขึน้

เรื่องราคาขึน้อยู่กับว่าเป็นช่องทางไหน ส่วนสินค้า
พยายามมีแบบใหค้รบในทกุกลุม่ เราก�าลงัอยูใ่นโลกของดจิิทลั 
เราจะพยายามท�าทุกอย่างใหเ้ป็นดิจิทัล ไม่ใชค้น แต่ตอ้ง
ยอมรบัวา่บางแบบมนัยงัเป็น one for all ซึง่ยงัไม่ตอบโจทย์
ทัง้หมด ซือ้ง่ายเขา้ใจง่ายแต่ไม่จบ เป็นโจทยท่ี์อตุสาหกรรม 
และคปภ. ตอ้งท�างานรว่มกนัตอ่ไป

คุณอานนท์: ผมมองว่าประกันชีวิตและวินาศภัยใช ้
หลกัเฉลี่ยภยัได ้แต่สขุภาพไม่เหมือนกนั เราตอ้งมองหลายๆ 
มมุ

1. มุมบุคคล เราต้องพึ่งสิ่งท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบันคือ 
เทคโนโลยี ในอนาคตเราอาจจะค�านวณเบีย้เป็นรายเดือน 
เลยก็ได ้ถา้เราสามารถเก็บขอ้มลูตลอด ผา่น variable device 
หลักค่าเฉลี่ยอาจจะเป็นภาระต่อผูมี้สุขภาพดีท่ีไม่ไดเ้คลม  
ส่วนเรื่องการห้ามบริษัทยกเลิกอาจจะต้องประเมินให้ดี  
วันหนึ่งอาจจะเหลือคนท่ีรับประกันสุขภาพน้อยลงหรือ 
ด�าเนินธรุกิจตอ่ไมไ่ด ้

2. ประเดน็ประกนัสขุภาพในเมืองไทย อาจจะไมเ่หมือน
เมืองนอก เบีย้สุขภาพในเมืองนอกสูงกว่าประกันรถแล้ว  
เพราะเขาใชร้ถอตัโนมตัิกนั ผูใ้หบ้รกิารเขารบัเรื่อง property 
damage โดยไม่ตอ้งพึ่งประกันแลว้ก็ได ้ โครงสรา้งประกัน
รถยนตเ์ปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะคนอาจจะไมมี่ private car 
กนัแลว้ ทกุอย่างใชเ้ป็น pool สั่งผ่าน application จะเอารถ
ระดบัไหนก็ไดต้ามท่ีเราตอ้งการ 

ประกนัสขุภาพในปัจจบุนัผมเช่ือวา่ก็ไมน่า่จะรอด รฐัไทย
ขอ้ดีคือ รกัประชาชนมาก ดเูเลผูบ้ริโภคจนแทบจะยืนบนขา 
ตัวเองไม่ได้ รัฐต้องมาปกป้องคุ้มครอง อุ้มชูหมด ตั้งแต ่
จ่ายเงิน ดเูเลทกุอย่าง มมุมองนีอ้าจจะผิดก็ได ้ เพราะถา้เรา 
สปอยลกูเรา ลกูก็จะไมแ่ข็งแรง

3. สิ่งท่ีจะกระทบกบัโครงสรา้งประกนัสขุภาพคือ เรื่อง
ของภาพ macro บริษัทเรามองว่าเบีย้มันขึน้ แต่สัดส่วน 
มนัอาจจะแค่นิดเดียวก็ได ้ เพราะประเทศเรามีสามสี่กองทนุ
ใหญ่ๆ สปสช. 30 บาทรกัษาทกุโรค คุม้ครองแรงงาน สวสัดกิาร
สขุภาพขา้ราชการ เป็นสดัสว่นใหญ่มากท่ีผูเ้อาประกนัมองเหน็  
แต่กองทุนทัง้สามไม่น่าจะรอดเกิน 10-20 ปีนี ้อเมริกาเอง 
อยูไ่ดอี้กแค ่6 ปีเทา่นัน้ ไทยเราคิดวา่งบประมาณจะสามารถ
อุ้มกองทุนนีไ้ปไดก่ี้ปี รัฐตอ้งเอาสามกองทุนนีม้าทบทวน  
แลว้เอาประกันภยัประกันชีวิตเขา้ไปเสริม ประชาชนทุกคน
ก็ตอ้งมีส่วนในการดเูเลสขุภาพตวัเอง คนบางคนกินอาหาร 
ไมเ่คยระมดัระวงั แลว้กลายเป็นภาระของประเทศ โดยท่ีไมต่อ้ง
มีสว่นรว่มรบัผิดชอบอะไรเลย 

คนไทยเองยังไม่สนใจปัญหาท่ีจะเกิดในวันข้างหน้า  
ดงันัน้ตอ้งมาวางแผนกนัไปวา่อีก 10 ปีขา้งหนา้ เรื่องสขุภาพ
เราจะอยูก่นัอยา่งไร

การคิดเบีย้ประกันสุขภาพแบบใหม่มีการคิดเป็น
พอรต์ ปรับตามอายุ อาชพี แบบนีภ้าคธุรกจิ เวลาพจิารณา 

เบีย้จะมากขึน้ไหม เพราะมทีัง้คนทีป่่วยและสุขภาพด ีแล้ว 

คนสุขภาพดจีะทาํอย่างไรเพราะตอ้งจา่ยแพงกว่าทีค่วร
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คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดกีลุ 
กรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

คุณสาระ: ในการท�าเบีย้สุขภาพ หลักการ เรามีการ
เก็บสถิติ แต่ตอนนีเ้รายงัไม่มีการเก็บเเบบ mobility เหมือน 
ท่ีตา่งประเทศใช ้เวลาท�าเบีย้ของประกนัชีวิต จะค�านวณเป็น
พอรต์ หรือบางทีเป็นช่วงอายุ ทุก 5 ปี แบบขัน้บันได การ
ประเมินเบีย้แบบนี ้ เราจะเอาคนท่ีสขุภาพดี และคนป่วยมา 
รวมกนั ซึง่มองวา่การท�าแบบนีไ้มไ่ดเ้สยีหาย แตค่วรมีสว่นเพ่ิม
ขึน้มา เช่น หากมีการเคลมสงูมากๆ มนัควรจะมีการปรบัเบีย้
เพ่ิมแบบเป็น individual ไดด้ว้ย หรอืหากมีการเคลมสงูมาก 
เสนอใหเ้ป็น copay

อีกอนัคือ ปรบัเป็บรายบุคคลจากพฤติกรรมการเคลม  
โดยการปรบัจะตอ้งเป็นการปรบัท่ีสมเหตสุมผลดว้ย แตปั่จจบุนั
การจะปรบัเพ่ิมเบีย้ได ้จะตอ้งท�าใหแ้บบนัน้ๆ เกิด loss ratio  
ถึงจะขอปรบัได ้ซึ่งแบบนีบ้ริษัทประกันจะยืนอยู่ไดอ้ย่างไร 
หลายหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยกัน 
เก็บขอ้มลูกลาง เชน่ การรกัษาพยาบาล คา่ยา บรษัิทประกนั 
ก็จะสามารเอาคา่ใชจ้า่ยตรงนีม้าพิจารณาได้

บริษัทประกันเองก็มีการออกแบบมาใหเ้หมาะส�าหรบั
ลกูคา้ท่ีมีสิทธ์ิค่ารกัษาเบือ้งตน้ โดยเคลมสวสัดิการพืน้ฐาน
ก่อนแลว้มาเคลมตอ่กบัประกนัท่ีเป็น on top อีกที และเม่ือไมมี่
สวสัดกิารแลว้ ก็มาคอ่ยจา่ยเตม็ตัง้แตบ่าทแรกได้

บ้านเราจะสามารถออกแบบประกัน Long Term 
Care เพือ่ตอบโจทยสั์งคมสูงวัยไดห้รือไม่

คุณชูฉัตร: เรื่อง LTC มีปัญหาหลกัๆ อยู่สองเรื่องคือ  
ขาดขอ้มลูสถิตใินบางตวั ตอนนีข้อ้มลูคา่รกัษา คา่บรกิารมีแลว้ 
แตค่า่ใชจ้า่ยในการเลีย้งด ูยงัไมช่ดัเจน และอีกประเดน็ท่ีส �าคญั
คือ ประกนัรูปแบบนีม้กัจะไมค่อ่ยก�าไร ตัง้แตท่ �างานมายงัไมมี่
บรษัิทไหนย่ืนมาขอออกเเบบประกนั LTC เลย

อย่างประกันบ�านาญ มีการเก็บเงินตัง้แต่วัยหนุ่มหรือ 
วยักลางคนท่ียงัมีก�าลงั แลว้ไปใชใ้นชว่งสงูอาย ุนา่จะใกล้เคียง
กบั LTC บา้ง อยา่งไรก็ตาม รายละเอียดของกรมธรรมบ์ �านาญ
อาจจะยงัไมจ่งูใจผูเ้อาประกนัมากพอ ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติบางอย่างบา้งเพ่ือจูงใจใหผู้เ้อาประกันหันมาซือ้
ประกนัประเภทนีม้ากขึน้

ปัจจุบนัมีเบีย้ประกันบ�านาญแค่เพียง 1.43% เท่านัน้  
เม่ือเทียบกบัเบีย้ประกนัชีวิตทัง้หมด ในเม่ือ LTC ยงัไม่เกิด  
มาผลกัดนัใหบ้ �านาญเกิดก่อนดีกวา่

คุณสาระ: ประกันบ�านาญยากมากท่ีจะเกิดขึน้ใน
ประเทศไทย ทัง้เรื่องอตัราผลตอบแทนในระดบัต�่า และอตัรา
การส�ารองในระดบัสงู เชน่ เบีย้ 100 บาท ตอ้งส�ารอง 65 บาท 
นอกจากนี ้สว่นเกินของ 65 บาท ยงัตอ้งน�าไปค�านวณภาษีอีก 
จงึเลยท�าใหอ้อกแบบบ�านาญท่ีตอบโจทยก์ารเกษียณไมไ่ด ้

คปภ. เอง ตอ้งจบัมือกบัภาคธรุกิจ กบัสมาคมประกนัชีวิต
ไทยเพ่ือพดูคยุกบัภาครฐั ภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งวา่แบบบ�านาญ 
การส�ารองตามคณิตศาสตร ์จะท�าใหแ้บบบ�านาญออกมาได ้

ประกันยูนิตลิงคก็์สามารถมาน�าเสนอในรูปแบบของ
บ�านาญ หรือโคเวอรเ์รื่องเบีย้สขุภาพดว้ยได ้ในยามเกษียณ
ไม่มีรายไดแ้ลว้ มีตวัแทนประกนัท่ีสามารถใหค้ �าปรกึษาเรื่อง
การลงทุนน�าเสนอในรูปแบบนี ้แต่ตอ้งน�าเสนอเรื่องท่ีครบ  
โดยเฉพาะเรือ่งความเสี่ยง 

ท่ีจริงแล้วบ�านาญ สามารถออกแบบให้มี feature  
รว่มกบัเนอรส์ซิ่งโฮม หรอื พวก independent living ได ้เชน่ 
พอเกษียณมี lumpsum ออกมากอ้นหนึง่ สง่ไปท่ี independent 
living เลย อีกสว่นจา่ยเป็นเงินเกษียณรายเดือนใหผ้ม จะจา่ย 
ก่ีเปอรเ์ซนตก็์วา่กนัไป ฉะนัน้มนัไมใ่ชแ่คเ่รือ่งสขุภาพอยา่งเดียว 
แต่เป็นเรื่องการใชชี้วิต ท�าแบบนีไ้ดป้ระกันชีวิต จะเติมเต็ม 
ชอ่งโหว ่และตอบโจทยข์องสงัคมผูส้งูอายขุองไทยได้

ฉะนั้นตอ้งยอ้นกลับมาท่ีขั้นแรกว่าตอ้งท�าใหบ้ �านาญ 
กลายเป็นบ�านาญก่อน ไมต่อ้งพดูเรือ่งสทิธิเรือ่งลดหยอ่นภาษี 
เพราะแบบปัจจุบนัไม่เป็นจริงในเรื่องของการใชชี้วิตไดเ้ลย 
แบบประกนัท่ีดีเราตอ้งศกึษาไปท่ี pain point ชีวิตของคนวา่
ตอ้งการอะไร 
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บ�านาญไม่ใช่ประกนัชีวิต ไม่ควรเอาเรื่องของทนุประกนั
ชีวิตตอ้งมีสูงมาก ไม่งั้นจะกินเม็ดเงินท่ีไปจ่ายเงินบ�านาญ 
ในอนาคต 

ประกนับ�านาญเป็นรูปแบบการบงัคบัออม ดงันัน้มลูค่า
เงินสดมีอยู่แลว้ เราท�าเหมือน RMF ไม่ใช่ว่าท�าไปแลว้มาขอ 
CV เอา Surrender value ออกไปได ้สดุทา้ยบ�านาญก็ไมเ่หลอื

ถา้เรามองเร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่าย คนทีข่ายใน
ลักษณะ offline กลัวจะถูก disrupt มข้ีอแนะนาํอย่างไรบา้ง 
เกีย่วกับช่องทางการจดัจาํหน่ายในอนาคตอันใกล้นี้

คุณอานนท์: ผมว่าทุกคนตอ้งปรับตัว วินาศภัยเดิม  
ช่องทางหลกัเป็นตวัแทนท่ีผูกอยู่กับหนึ่งหรือสองบริษัท ซึ่ง
ส่วนใหญ่บริษัทเดียว ช่วงหลงัตวัแทนแทบจะหายไป เพราะ 
จดโบรกเกอร์กันหมด เน่ืองจากไม่ต้องมาผูกกับบริษัท  
พอเปลี่ยนไปแบบนัน้ คนท่ีจะดเูเลประชาชนเวลามีปัญหาก็คือ
ภาครฐัเทา่นัน้ เพราะเขาไมใ่ชต่วัแทนของบรษัิทแลว้ 

จรงิๆ เราคยุกนัมานานเรือ่ง individual broker จนตอนนี้
มีเป็นเเสนแลว้ ประกนัชีวิตสว่นใหญ่ยงัเป็นตวัแทนอยู ่ เพราะ
ตวัสญัญาซบัซอ้นและระยะยาวกวา่ 

ส่วนวินาศภัย ตวัแทนเปลี่ยนไปเป็นนายหนา้กันเยอะ
แลว้ ไมผ่กูกบับรษัิทใดเลย เป็นหนา้ท่ี คปภ. ท่ีตอ้งเขา้มาก�ากบั
ดแูล คนกลุม่นีต้อ้งการความเป็นอิสระ ความผกูพนัมนัหายไป  
เดมิจะขายอะไรตรง เราหว่งตวัแทนวา่จะกระทบการท�าหนา้ท่ี 
ตอนนีค้อ่ยๆ หายไป ความผกูพนักบับรษัิทเลยนอ้ย สว่นสนิคา้
ท่ีขายผา่นออนไลน ์เบีย้ประกนัต�่าๆ คนขายก็ไมคุ่ม้ ตลาดเลย
ยงัเป็นคนละกลุม่อยู่

ตัวกลางท่ีเป็นนายหน้า ท่านก็ต้องพัฒนาศักยภาพ 
ของทา่น ในเรือ่งความรู ้ตอ้งเป็นนายหนา้ท่ีใชด้จิิทลัได ้ไมต่อ้ง 
ติดอยู่กับบริษัทใด นายหนา้ใหญ่ๆ เด๋ียวนีก็้เป็นดิจิทัลแลว้
ทัง้นัน้ ตอ้งปรบัตวัเพ่ือใหต้วัเองรอด เพียงแต่ว่าเล็กๆ จะท�า
อยา่งไร ทา่นตอ้งเลือกทางของทา่นเอง ท่ีจะไมต่อ้งการผกูกบั
บรษัิทใดโดยเฉพาะ 

คุณสาระ: ขอเสรมิคณุอานนท ์อนัดบัแรกคือ segment 
ก่อน ถา้วนันีโ้ลกของดจิิทลัเขา้มา ประกนัไซสเ์ลก็ สามารถผา่น
ขัน้ตอนออนไลนท์ัง้หมด ยงัพอมีโอกาส อีกสว่นท่ีไมมี่คนเขา้มา
มากคือ mass market ส �าหรบัธรุกิจประกนัชีวิต ถามวา่จะมีคน
มาตดัตวักลางไหม ผมเช่ือว่าจะเป็นภาพ Hybridge มากว่า  
คนตอ้งการความเป็นเฉพาะตวัมากขึน้

วนัหนึ่งจะมีเทคโนโลยีจะเขา้มาชว่ยตอบโจทยไ์ดภ้ายใต้
พืน้ฐานของ data แต่ดว้ยธุรกิจทัง้ชีวิต และวินาศภยั มีเรื่อง
ของ trust ท่ียงัคงตอ้งการเหน็หนา้ ไดค้ยุกบัคน ย่ิงเป็นเฉพาะ
บคุคลท่ีมีความซบัซอ้น

ผมเหน็ภาพของตวัแทนหรอืนายหนา้ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
ผสมผสานในการน�าเสนอ ตอ้งขอบคณุ คปภ. ตัง้แต่มีโควิด  
เราท�า digital face to face ผมวา่เป็นอะไรท่ีช่วยมากเพราะ
ท�าใหค้นประกัน ยงัคงสามารถน�าเสนอกรมธรรมแ์ละยงัได ้
เห็นหนา้ น่ีคือความเช่ือใจ ต่อใหโ้ควิดยังอยู่ หรือลดลงไป
เรือ่ยๆ หลกัการท่ี คปภ. ใหม้า ถา้ผมอยูเ่ชียงใหม ่ยงัขายคนท่ี
อยู่ภเูก็ตไดเ้ลย นอกจากนีย้งัสามารถท�าเรื่องของ customer 
engagement ก็ได ้ ในความผูกพันเพราะประกันไม่ใช่แค ่
การขาย แตเ่ป็นการใหค้ �าแนะน�าดว้ย 

ผมเห็นดว้ยกบัคณุอานนท ์เรื่อง independent broker  
มาจรงิ ผมเหน็เทรนดข์องตวัแทน จากเดมิท่ีมีตวัแทนสามเเสน
คนชว่งก่อนโควิด ตอนนีเ้หลอืสองแสนกวา่คน ดว้ยสาเหตตุา่งๆ 
และผมเหน็คนท่ีเป็นนายหนา้มากขึน้ 

ถามว่าแปลกไหม ไม่แปลกเลยเพราะตา่งประเทศก็เป็น 
การท�าหนา้ท่ีของนายหนา้คือ advise ลกูคา้ ก็อาจจะมีสนิคา้
จากหลายๆ บรษัิทประกนัชีวิตเขา้มา วนันีเ้ราคยุกนัในฐานะ
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ไดเ้จอกบันกัวางแผนการเงิน 
CFP จาก 26 ประเทศท่ีมาประชมุรว่มกนั ก็เหน็ภาพวา่ทิศทาง
เริม่จะเป็นอยา่งนีข้ึน้มา เพียงแตว่า่เรือ่งการก�ากบัดเูเล ตอ้งมี
คนเขา้มาก�ากบัท่ีชดัดว้ย แน่นอนว่าเรามีใบอนญุาตท่ีขึน้กบั
คปภ. กลต. แลว้ก็ตาม เเต่ว่าในการใหค้ �าแนะน�าต่างๆ หรือ
การท่ีท�าแบบอิสระหากมีการกระท�าท่ีผิดขึน้มา สิ่งเหล่านีจ้ะ
ไม่เหมือนตัวเเทน ท่ีความรบัผิดชอบอยู่ท่ีบริษัท เป็นโจทย์
หนึ่งท่ีตอ้งมาคิดดวู่าจะถกูก�ากบั และเกิดประโยชนส์งูสดุกบั
ผูบ้รโิภคอยา่งไร
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ทิ้งท้ายฝากให้ทุกคนเห็นความสําคัญกับเร่ือง
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การสร้างหลักประกัน  
การสร้างความม่ังค่ังเพือ่ตวัเขาเองและครอบครัว

คุณชูฉัตร: ขอฝากประเดน็ท่ีมาเเรง เรือ่งประกนัสขุภาพ
เพราะอายยืุนขึน้ คา่รกัษาแพงขึน้ มีโรคใหม่ๆ  ตอ่ใหเ้รามีการ
วางแผนการเงินมาดีก็ยงัมีโอกาสหมดไปกบัคา่รกัษาพยาบาล
ได ้ เพราะฉะนั้นกรมธรรมส์ุขภาพเป็นสิ่งท่ีจะตอบโจทยส์ิ่ง 
เหลา่นีไ้ด ้

คุณอานนท:์ คนไทยตอ้งเรยีนรูก้ารออม คนท่ีอยูใ่นระบบ
จะตอ้งออมผ่านระบบประกันสงัคม ขา้ราชการก็มีบ�าเหน็จ
บ�านาญ แตค่นท่ีท�าอิสระหรอื เกษตรกร จะออมดว้ยตวัเองหรอื
ผา่นประกนัชีวิตก็ได ้

อยากใหค้นไทยรูจ้กัเรยีนรูท่ี้จะออม เวลาคนไทยออกกฎ
อะไร มนัเหมือนเป็นไซโล คปภ. อยากใหบ้รษัิทมีความมั่นคง 
เวลาออกสินคา้อะไรก็ใหส้ �ารองเยอะๆ สรรพากรก็อยากเก็บ
ภาษี เอกชนจะอยู่อย่างไร เบีย้ก็จะแพงขึน้ คิดว่าคปภ. ตอ้ง
เป็นหวัเรอืใหญ่ในการคยุกบัสรรพากร

คนท�าอาชีพอิสระ เกษตรกรพวกนีเ้ป็นรายไดป้านกลาง
ลงมา กลุม่พวกนี ้รฐับาลก็พยายามตัง้กองทนุการออม เวลา
รฐัรบัไปท�าอะไร ตอ้งยอมรบัวา่พฒันาชา้ 

ยกตวัอย่าง พรบ. คุม้ครองผูป้ระกนัภยัจากรถท่ีท�าตอน
ปี 2537 ช่วงใหม่ๆ เบีย้ประกนัรถยนต ์1,200 บาท คุม้ครอง 
50,000 บาท พออยูใ่นมือเอกชน พอมีทางการควบคมุ พฒันา

ระบบ มีการบรหิารจดัการ ปัจจบุนัเบีย้ 1,200 บาทหรอื 600 
บาทคุม้ครองจาก 50,000 บาท เป็น 5 แสนบาท ท่ีท�าไดเ้พราะ
พวกเราภาคธรุกิจรว่มกนัท�า

พวกโครงการ private public partnership อะไรท่ี 
เก่ียวกับการออมผมเชียร ์อยากใหม้าใชธุ้รกิจประกันชีวิต 
บริษัทใหญ่ๆ ยังเป็นของคนไทยอยู่ น่าจะใหธุ้รกิจท�าและ 
ส่งเสริมเรื่องภาษี และส�ารองใหมี้ความมั่นคง ผมเห็นดว้ย 
อย่างมาก ผมไม่อยากให้รัฐเอาไปท�าเองทุกเรื่องเพราะ 
ระยะยาวพฒันาการมนัจะเปลี่ยนแปลงไดย้าก

คุณสาระ: ในฐานะท่ีเราเป็นนักวางแผนการเงิน เรา 
มีส่วนร่วมท่ีจะช่วยอะไรไดเ้ยอะ ถึงเเมเ้ราจะมีจ�านวนคน 
ไมม่าก แตผ่มวา่เรายงัสามารถท�าหนา้ท่ีในการใหค้ �าแนะน�าได ้ 
ผมว่าประเทศไทยมีประเด็นเรื่องการออม มนุษยเ์งินเดือน 
แมจ้ะมีการออมภาคบงัคบัแตท่า้ยท่ีสดุก็อาจจะอายยืุนโดยท่ี
เงินออมไม่พอ คงไม่มีใครอยากจะเป็นภาระใหก้บัครอบครวั
หรือสงัคม ฉะนัน้เรื่อง Financial literacy และ insurance 
literacy จึงส �าคัญ ผมเห็นทุกองคก์รท�าหมด แต่ไม่เคยมี
บรูณาการ และไมมี่ความตอ่เน่ือง

เรื่องประกันสงัคมเป็นเรื่องท่ีดี แต่ในอนาคตตอ้งมีการ
เปลี่ยนแปลง อยา่ง cap ท่ี 15,000 บาท ก็ควรจะตอ้งเปลี่ยน 
ทัง้เงินเฟอ้ ความตอ้งการตา่งๆ เม่ือผมเกษียณ หากมีแคป่ระกนั
สงัคมคงอยูไ่มไ่หว เอาแคเ่รือ่งบ�านาญ ยงัไมร่วมถงึเรือ่งสขุภาพ 
ผมเห็นดว้ยเรื่องกองทนุบ�านาญแห่งชาติท่ีเป็นภาคบงัคบั ถา้
เกิดขึน้ไดก็้จะท�าใหมี้เงินออมเกษียณเพ่ิมขึน้

ถา้คปภ. เปิดใหท้ �าประกนัในรูปบ�านาญไดง้่ายขึน้ ก็จะ
มีตวัชว่ยขึน้มา สว่นประกนัมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองอยูแ่ลว้ 

กลบัมาท่ีนักวางแผนการเงิน นายหนา้ 
ตวัแทน เราตอ้งเปลี่ยน mindset วนันีไ้ม่ใช่
โลกของการขาย แตเ่ป็นโลกของการให ้advice 
ฉะนัน้ค �าถามท่ีว่า ช่องทางตวักลางจะหายไป
ไหม บอกไดเ้ลยว่าหายแน่ถา้ไม่มีการพฒันา 
เราตอ้งเอาขอ้มลู เอาเทคโนโลยีมาใช ้และเป็น
ผูฟั้งท่ีดี จะสามารถท่ีจะตอบโจทยใ์หแ้ต่ละ
ตัวบุคคลได ้ และหยิบสินคา้ท่ีตรงกับความ
ตอ้งการ จะท�าใหท้กุคน win-win ได ้และจะ
ท�าใหป้ระเทศไทยน่าอยู่และมีความแข็งเเกรง่ 
มากขึน้

ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะถูกโลกบังคับ 

ใหเ้ราเปลี่ยน  
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 การบรรยาย

สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล
และชราภาพของผู้ประกนัตน

สรุปโดย
ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

กองทนุประกนัสงัคมก่อตัง้โดยภาครฐั โดยมีส�านกังาน
ประกันสังคมเป็นผู้ดูแลสมาชิก ซึ่งเงินในกองทุนมาจาก 
ผูป้ระกันตน รฐับาล และนายจา้งร่วมกัน ขณะนีก้องทุนมี
ขนาดใหญ่ หลกัการของกองทนุประกนัสงัคมคือ “เฉลี่ยทกุข ์
เฉลี่ยสขุ” 

มภีารกจิดแูลผู้ประกันตน ซึง่มอียู่ 3 ประเภทดว้ยกันคอื
1) ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 เป็นผูป้ระกนัตนโดยบงัคบั  
 โดยบงัคบัว่าสถานประกอบการท่ีมีลกูจา้งตัง้แต่ 1 คน 
 ขึน้ไปตอ้งจา่ยเงินสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม ตอ้งให ้
 ผูป้ระกนัตนท่ีเป็นลกูจา้งขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม โดย 
 จะไดร้บัความคุม้ครองครบทัง้ 7 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบตุร  
 ทพุพลภาพ ตาย สงเคราะหบ์ตุร ชราภาพ วา่งงาน) หาก 
 ลาออกแต่ตอ้งการรกัษาสิทธิต่อเน่ือง สามารถสมคัรใจ 
 สมคัรมาตรา 39 ได ้

2) มาตรา 39 คือ มาตราต่อเน่ืองจากมาตรา 33 ท่ีเคยมี 
 นายจา้ง แต่ตอ้งสมคัรภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออก 
 จากงาน คุม้ครองทกุกรณี ยกเวน้ วา่งงาน ฐานคา่จา้งจะ 
 อยูท่ี่ 4,800 บาท

3) มาตรา 40 อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ เช่น วิน 
 มอเตอรไ์ซค ์แม่คา้หาบเร ่คนขบัแท็กซ่ี แม่คา้ออนไลน ์ 
 โดยกลุ่มนีเ้หมือนซือ้ประกัน โดยจะมีทางเลือกให้ 3  
 ทางเลือก อยูท่ี่ความเหมาะสมของแตล่ะคน 

• ทางเลือกท่ี 1 กรณีขาดรายได ้ เจ็บป่วย ค่ารกัษา 
  พยาบาลใชส้ิทธิบตัรทอง คุม้ครองในกรณีเจ็บป่วย  
  ทพุพลภาพ ตาย จา่ยเงินสมทบ เดือนละ 70 บาท

• ทางเลือกท่ี 2 คือ นอกจากคุม้ครองกรณีเจ็บป่วย  
  ทพุพลภาพ ตาย ยงัมีสทิธิออมเงินบ�าเหน็จชราภาพ 
  ได ้จา่ยเงินสมทบเดือนละ 100 บาท

รบัชมเทปการบรรยายท่ี
https://youtu.be/cm3rsqPLTS0
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คุณวไิลวรรณ ศรีสูงเนิน 
นกัวชิาการแรงงานช�านาญการพิเศษ 

รักษาการในต�าแหน่งนกัวชิาการแรงงานเช่ียวชาญ 
ส�านกังานประกนัสงัคม

• ทางเลือกท่ี 3 คุม้ครองในกรณีเจ็บป่วย ทุพลภาพ  
  ตาย ชราภาพ สงเคราะหบ์ุตร ทางเลือกนีจ้่ายเงิน 
  สมทบเดือนละ 300 บาท ผูป้ระกอบอาชีพอิสระท่ี 
  มีอายตุัง้แต ่15 ปี สามารถสมคัรได้

กองทนุประกันสังคม

กรณีประสบอันตราย/เจบ็ป่วย
1. ตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน ภายใน 
 ระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวนัรบับรกิารทางการแพทย ์

• ส �านกังานจะก�าหนดสิทธิการรกัษาพยาบาลให ้ระบ ุ
  โรงพยาบาล โดยลูกจา้งหรือผูป้ระกันตนสามารถ 
  เลอืกได ้โดยส�านกังานจะแจง้ฝ่ายบคุคลวา่ไดร้บัสทิธิ 
  ในโรงพยาบาลไหน ประโยชนใ์นการไปรกัษาตามสทิธิ 
  ก็คือ จะไดร้บัสทิธิโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย

2. เป็นการประสบอนัตราย/เจ็บป่วยไมเ่น่ืองจากการท�างาน
• การตรวจสขุภาพ โดยสามารถไปตรวจไดท่ี้โรงพยาบาล 

  ตามสิทธิหรือโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการโดย 
  ส �านกังานประกนัสงัคมจะเป็นผูจ้า่ยคา่บรกิารทัง้หมด

• การฉีดวัคซีนป้องกันไขห้วัดใหญ่ ผูท่ี้มีอายุ 50 ปี 
  ขึน้ไป

แต่ก็ยังมีโรคและบริการท่ีไม่มีสิทธิได้รับบริการทาง 
การแพทยใ์นสถานพยาบาลตามสิทธิ ไดแ้ก่ การบ�าบดัรกัษา 
ผูต้ิดยาเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด ยกเวน้การให ้
สารเมทาโดนเพ่ือบ�าบัดรักษาผู้ประกันตนท่ีติดยาเสพติด
เฉพาะในกลุ่มฝ่ินและอนุพันธ์ของฝ่ิน การกระท�าใดๆ เพ่ือ
ความสวยงามโดยไม่มีขอ้บ่งชีท้างการแพทย ์การรกัษาท่ียงั
อยู่ในระหวา่งการคน้ควา้ทดลอง (ตวัยาบางตวัยงัไม่ผ่านการ
รบัรอง) การรกัษาภาวะมีบตุรยาก การตรวจรกัษาโรคใดๆ ท่ี
เกินกว่าความจ�าเป็นในการรกัษาโรคนั้นๆ การเปลี่ยนเพศ  
การผสมเทียม ทนัตกรรม (ยกเวน้ การถอนฟัน อดุฟัน ขดูหินปนู 
ผ่าตดัฟันคดุ ใส่ฟันเทียชนิดถอดได)้ และแว่นตา ทัง้นี ้กรณี
จงใจใหต้นเองประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ทพุพลภาพหรือ
ตาย ก็ยงัใชส้ทิธิประกนัสงัคมได้

ขัน้ตอนปฏบิตักิรณีประสบอันตราย
หรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน

ขอใบรบัรองแพทยไ์ปเบิกท่ีส �านกังานประกนัสงัคม โดย
การเจ็บป่วย ไมจ่ �ากดัจ�านวนครัง้ในการเบกิ กรณีท่ีป่วยหนกั ให้
แจง้โรงพยาบาลตามสทิธิ เม่ือแจง้แลว้หากยา้ยไดโ้รงพยาบาล
ตามสทิธิจะน�ารถมารบัไปรกัษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย หากยา้ย
ไม่ได ้72 ชม. แรก น�าไปเบิกคืนจากส�านกังานประกนัสงัคม 
โดยหลงั 72 ชม. โรงพยาบาลตามสิทธิจะรบัผิดชอบทัง้หมด 
วิธีการเบกิ “หากเลือกได ้ใหเ้ขา้โรงพยาบาลรฐับาล” หากเป็น
ผูป่้วยนอก ส�านกังานประกนัสงัคม รบัผิดชอบคา่รกัษาเท่าท่ี 
จ่ายจริงทัง้หมด หากเป็นผูป่้วยใน ส�านักงานประกันสงัคม 
รบัผิดชอบคา่รกัษาเท่าท่ีจ่ายจรงิไม่เกิน 72 ชม. แรก คา่หอ้ง
และคา่อาหารไมเ่กิน 700 บาทตอ่วนั 

หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน “กรณีเป็นผู้ป่วยนอก” 
ส�านักงานประกันสังคมรบัผิดชอบค่ารกัษาตามประกาศฯ 
ก�าหนด ประกอบดว้ย

1) ค่าบรกิารทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจรงิไม่เกิน 1,000  
  บาท

2) ค่าบริการทางการแพทยเ์พ่ิมเติมฯ เท่าท่ีจ่ายจริง 
  โดยไมเ่กินอตัราดงันี ้

 2.1)  คา่เลือด 500 บาท/Unit
 2.2)  สารตอ่ตา้นพิษจากเชือ้บาดทะยกั 400 บาท 
 2.3)  วคัซีน/เซรุม่ปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ วคัซีนเฉพาะ 

    เข็มแรก 290 บาท เซรุม่จากมา้เฉพาะเข็มแรก  
    1,000 บาท เซรุ่มจากมนุษยเ์ฉพาะเข็มแรก*  
    8,000 บาท

 2.4)  Ultrasound 1,000 บาท 
 2.5)  CT Scan* 4,000 บาท 
 2.6)  MRI* 8,000 บาท 
 2.7)  ขดูมดลกู 2,500 บาท 
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 2.8)  คา่ฟ้ืนคืนชีพ 4,000บาท
 2.9)  หอ้งสงัเกตอาการ 200 บาท (3 ชั่วโมงขึน้ไป)  

    (*ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข)

“กรณีผู้ป่วยใน” ประกอบดว้ย
1) คา่รกัษาพยาบาล 2,000 บาท/วนั 
2) คา่หอ้ง คา่อาหาร 700บาท/วนั 
3) คา่รกัษาในหอ้ง ICU 4,500 บาท/วนั 
4) ผา่ตดัใหญ่ไมเ่กิน 1 ชม. 8,000 บาท นอ้ยกวา่ 2 ชม.  

  12,000 บาท มากกวา่ 2 ชม. 16,000 บาท 
5) คา่ฟ้ืนคืนชีพ 4,000 บาท 
6) คา่ตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารและ/หรอื X-ray 1,000 บาท 
7) คา่ตรวจพิเศษ ไดแ้ก่ 
 7.1)  EKG,ECG 300 บาท 
 7.2)  Echo 1,500 บาท 
 7.3)  ตรวจคลื่อนสมอง 350 บาท 
 7.4)  Ultrasound 1,000 บาท 
 7.5)  คา่สวนเสน้เลือดหวัใจ 15,000 บาท 
 7.6)  สอ่งกลอ้ง 1,500 บาท 
 7.7)  Intravenous (IVP) 1,500 บาท 
 7.8)  CT Scan* 4,000 บาท 
 7.9)  MRI* 8,000 บาท 
8) ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA 50,000 บาท/ครัง้*  

  (*ตามหลกัเกณฑ)์

“คา่พาหนะเคลื่อนยา้ยผูป่้วย” ส �านกังานประกนัสงัคมจะ
ออกคา่ใชจ้า่ยใหใ้นกรณีเคลือ่นยา้ยผูป่้วยจากโรงพยาบาลหนึง่
ไปยงัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยมีสทิธิประกนัสงัคม

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤต

หากมีสิทธิบตัรทอง สิทธิประกนัสงัคม สิทธิขา้ราชการ 
สามารถเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่เสีย 
คา่ใชจ้า่ย จนกวา่จะพน้วิกฤต แตไ่มเ่กิน 72 ชม.

กรณีบาํบดัทดแทนไต

ผูป้ระกนัตนท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคไตวายเรือ้รงัระยะสดุทา้ย 
มีสิทธิไดร้บัค่าบริการทางการแพทยก์รณีบ�าบัดทดแทนไต  
โดยจา่ยใหส้ถานพยาบาลในความตกลง

กรณีทนัตกรรม

สทิธิไดร้บับรกิารถอนฟัน (รวมถงึการผา่ฟันคดุ) อดุและ
ขดูหินปนู ปีละไมเ่กิน 900 บาท (ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
ท่ีก�าหนด) ใส่ฟันเทียมชนิดถอดไดบ้างส่วน อายุการใชง้าน
อยา่งนอ้ย 5 ปี 1-5 ซ่ี เทา่ท่ีจา่ยจรงิไมเ่กิน 1,300 บาท มากกวา่ 
5 ซ่ี เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 1,500 บาท ใส่ฟันเทียมชนิดถอด
ไดท้ัง้ปาก อายกุารใชง้านอย่างนอ้ย 5 ปี ทัง้ปากลา่งหรอืบน  
เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 2,400 บาท ทัง้ปากล่างและบน เท่าท่ี 
จา่ยจรงิ ไมเ่กิน 4,400 บาท

ประกันสังคมยังคุ้มครองไปถึงเงินทดแทนการขาด 
รายได ้50% ของคา่จา้ง ครัง้ละไมเ่กิน 90 วนั ปีละไมเ่กิน 180 วนั  
โรคเรือ้รงัไม่เกิน 365 วนั (ตามใบรบัรองแพทย)์ 30 วนัแรก  
รบัคา่จา้งจากนายจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

กรณีทพุพลภาพ 

ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงินสมทบแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 
ภายใน 15 เดือนก่อนทพุพลภาพ ซึง่

• ผูท้พุพลภาพท่ีสญูเสยีสมรรถภาพมากกวา่รอ้ยละ 35  
  รบัเงินทดแทนการขาดรายไดร้อ้ยละ 30 ของคา่จา้ง 
  เฉลี่ย ไมเ่กิน 15 ปี 

• ผูท้พุพลภาพท่ีสญูเสยีสมรรถภาพมากกวา่รอ้ยละ 50  
  รบัเงินทดแทนการขาดรายไดร้อ้ยละ 50 ของคา่จา้ง 
  ตลอดชีพ 
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ในสว่นของคา่รกัษาพยาบาล โรงพยาบาลรฐั ผูป่้วยนอก
เบกิคืนไดท้ัง้หมด หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน ผูป่้วยนอกเบกิ
ไดเ้ดือนละไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน ผูป่้วยในเบิกไดเ้ดือน
ละไมเ่กิน 4,000 บาทตอ่เดือน รวมไปถงึคา่พาหนะ 500 บาท
ตอ่เดือน หากเสียชีวิตจะไดร้บัเงินคา่ท�าศพและเงินสงเคราะห์

กรณีชราภาพ 

มี 2 รูปแบบคือ เงินบ�าเหน็จชราภาพ (เงินกอ้นครัง้เดียว) 
และเงินบ�านาญชราภาพ (ไดร้บัเงินรายเดือนตลอดชีวิต)

เง่ือนไขการเกิดสิทธิคือ เม่ือมีอายุ 55 ปีบริบูรณ ์และ 
สิน้สดุการเป็นผูป้ระกนัตน หากจา่ยเงินสมทบไมถ่งึ 180 เดือน 
จะไดร้บัเป็น “เงินบ�าเหน็จชราภาพ” ถา้ส่งเงินสมทบต�่ากว่า 
12 เดือน จะไดร้บัเงินสมทบเฉพาะในสว่นของตนเอง หากสง่
เงินสมทบมากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป จะไดร้บัเงินสมทบ เงินออม 
ในส่วนของตนเอง และในส่วนของนายจา้ง อีกทัง้ดอกเบีย้
ประมาณ 3-4%

ในกรณีรบั “เงินบ�านาญชราภาพ” หมายถึง ผูท่ี้ส่งเงิน
สมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 180 เดือน ติดต่อกนัหรือไม่ก็ตาม 
โดยขอ้มลูจะอยู่ในระบบของส�านกังานประกันสงัคม ผูใ้ดท่ี
จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน มีอาย ุ55 ปี และสิน้สดุ 
การเป็นผูป้ระกันตน หากจ่ายเงิน 180 เดือนจะไดร้บัเงิน
บ�านาญ 20% ของคา่จา้งเฉลีย่ 60 เดือน สดุทา้ยของการท�างาน 
ซึ่งจะเพ่ิมอตัราเงินบ�านาญชราภาพอีก 1.5% ต่อระยะเวลา 
การจ่ายเงินสมทบทกุ 12 เดือน หากสง่เงินสมทบเยอะจะได้
อตัราบ�านาญเพ่ิมขึน้ตาม

กรณีมสีิทธิรับเงนิบาํนาญชราภาพ
แล้วกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตน

ใหง้ดรบัเงินบ�านาญชราภาพตัง้แต่เดือนท่ีกลบัเขา้เป็น 
ผูป้ระกนัตน ตอ่มาความเป็นผูป้ระกนัตนสิน้สดุลง ผูป้ระกนัตน 
จะไดร้บัเงินบ�านาญชราภาพดงันี ้หากจา่ยเงินสมทบคราวหลงั
ไม่ถึง 12 เดือน ไดร้บัเงินบ�านาญรายเดือนในอตัราเดิมก่อน 
กลบัเขา้เป็นผูป้ระกันตนคราวหลงั และหากจ่ายเงินสมทบ 
คราวหลงัมากกว่า 12 เดือน ไดร้บัเงินบ�านาญรายเดือนใน 
อตัราใหม ่โดยปรบัเพ่ิมอีกรอ้ยละ 1.5 ของเงินสมทบทกุ 12 เดือน  
ท่ีผูป้ระกนัตนจา่ยเงินสมทบ

กรณีมสีิทธิรับเงนิบาํนาญชราภาพ
และเงนิทดแทนการขาดรายได้
กรณีทพุพลภาพในเวลาเดยีวกัน

จะได้เป็นเงินจากกรณีทุพพลภาพและจะได้เป็นเงิน
บ�าเหน็จชราภาพ ไม่ไดเ้ป็นเงินบ�านาญ โดย “เงินบ�านาญ
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบ�าเหน็จได”้ กรณีท่ีผูมี้สิทธิรบัเงิน 
ถงึแก่ความตาย จะกลายเป็นเงินบ�าเหน็จใหแ้ก่ทายาท

เงินบ�านาญ จะไดร้บัเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยผ่าน
ธนาคาร หากผูร้บัเงินบ�านาญตาย การรบัเงินจะถกูระงบัในเดือน 
ถดัไป หากตายภายใน 60 เดือน ทายาทจะไดร้บัเงินบ�าเหน็จ 
10 เทา่ ของเงินบ�านาญชราภาพรายเดือนท่ีไดร้บัครัง้สดุทา้ย

“สิทธิประโยชนห์ลงัจากการสิน้สดุการเป็นผูป้ระกนัตน 
ตามมาตรา 33 และ มาตรา 39” จะไดร้บัการคุม้ครองตอ่อีก  
6 เดือน กรณีเจ็บป่วย คลอดบตุร ทพุพลภาพ ตาย ยกเวน้ กรณี
สงเคราะหบ์ตุร และชราภาพ 

การย่ืนขอรบัสิทธิสามารถย่ืนไดภ้ายใน 2 ปี ผูมี้สิทธิ
รบัเงินชราภาพ สามารถเลือกไดว้่าจะรบัเงินบ�าเหน็จหรือ
บ�านาญชราภาพ กรณีมีสิทธิรับบ�านาญชราภาพแลว้ แต่
ตนเองยังตอ้งการรับการรักษาเพราะเคยเป็นผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 33 มีโรงพยาบาลตามสิทธิ ยงัอยากจะใชส้ิทธิ
ประกนัสงัคม สามารถซือ้ประกนัหลงัจากรบับ�านาญเฉพาะ 
ผูมี้สิทธิรบับ�านาญเท่านัน้ แต่ในขณะเดียวกันเงินบ�านาญก็ 
ยงัไม่หยดุจ่าย แต่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ จะใหค้วามคุม้ครองใน
กรณี เจ็บป่วย ทพุพลภาพ ตาย 

ในอนาคตจะนํา 3 อย่างนี้ไปเป็นแนวทาง 
ในการแก้ไข นั่นก็คือ ขอคืน (เงินบ�านาญไดบ้างส่วน)  
ขอกู้ (น�าเงินบ�านาญไปค�า้ประกันกับธนาคาร) ขอเลือก 
(บ�าเหน็จหรอืบ�านาญได)้  
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 การบรรยาย

สิทธิการรักษาพยาบาล
ในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ

สรุปโดย
ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

สิทธิการรกัษาพยาบาลในระบบประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
เป็นหนึ่งในสิทธิทางดา้นสวัสดิการสุขภาพของคนไทย ซึ่ง
ครอบคลมุประชากรถงึประมาณ 48 ลา้นคน  

สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบ
ประกันสุขภาพแหง่ชาตคิอือะไร

ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายขัน้พืน้ฐานของคนไทยทุกคน 
ซึ่งตัง้แต่เม่ือแรกเกิดก็จะไดร้บัสิทธินีโ้ดยอตัโนมตัิ ยกเวน้ใน
กรณีท่ีเป็นบุตรขา้ราชการ ก็จะไดร้บัสิทธิของระบบราชการ  
ไปจนถึงอาย ุ20 ปี จากนัน้จึงกลบัมาใชส้ิทธินีโ้ดยอตัโนมตั ิ 
ท่ีผ่านมาเรามกัจะคุน้กันในอีกช่ือเรียกนั่นคือ สิทธิบตัรทอง 
หรอืสทิธิ 30 บาท รกัษาทกุโรค งบประมาณของสทิธิการรกัษา
ทัง้หมด 100 % มาจากภาษี 

ใครบา้งทีไ่ดรั้บสิทธินี้

ผูท่ี้ไดร้บัสิทธินีคื้อ คนสญัชาติไทยท่ีมีเลขบตัรประจ�าตวั
ประชาชน และไม่มีสิทธิรกัษาพยาบาลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ พนกังานสว่นทอ้งถ่ิน 
หรอืสทิธิประกนัสงัคม 

ในทางปฏิบตัิเม่ือใดท่ีขา้ราชการลาออก หรือคนท�างาน
เอกชนออกจากงานแลว้ไมส่ง่ประกนัสงัคมตดิตอ่เกิน 6 เดือน  
ก็จะกลบัมาไดร้บัสิทธินีโ้ดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้งท�าเรื่องสมัคร 
เน่ืองจากในปัจจุบนั ส �านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ 
(สปสช.) มีการอา้งอิงฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรก์บัหนว่ยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะมีการแบ่งปันฐานขอ้มลูระหว่างกนั
โดยอัตโนมัติทุกเดือน ซึ่งหากสถานพยาบาลเดิมท่ีเลือกไว ้
อยูใ่นระบบของ สปสช. อยูด่ว้ยแลว้ ก็จะมีการปรบัตามมาดว้ย

รบัชมเทปการบรรยายท่ี
https://youtu.be/Q_j4TA1EeYY

TFPA  MAGAZINE  • 4/2564 20TFPA  MAGAZINE  • 4/2564



CO
V

ER STO
RY

ทนัตแพทย์อรรถพร ลิม้ปัญญาเลศิ 
รองเลขาธิการ 

ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ขัน้ตอนการใช้สิทธิ

เริม่จากการลงทะเบียนเลือกหน่วยบรกิารประจ�า โดยใช ้
หลกัการ “ใกลบ้า้น ใกลใ้จ” หากอาศยัอยูบ่รเิวณใด ก็ลงทะเบียน 
เลือกหน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลท่ีตั้งอยู่บริเวณนั้น 
ซึ่งจะเป็นสถานท่ีรกัษาล�าดับแรก และหากเกิดเหตุการณ์
ท่ีตอ้งไปใชส้ิทธิการรกัษาจริง ก็ใชก้ารแสดงบตัรประชาชน 
เพ่ือเขา้รบัการรกัษา หากหนว่ยบรกิารนัน้ๆ ไมส่ามารถรกัษาได ้ 
ก็จะส่งต่อผูป่้วยไปยงัหน่วยบริการ สถานพยาบาลท่ีมีความ
สามารถในการรกัษาสงูขึน้ ซึง่ทัง้กรณีผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน  
รวมถงึกรณีท่ีตอ้งมีการสง่ตอ่ จะไมมี่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้

ส �าหรบัคนพิการ โดยปกติสามารถเขา้รบับริการตาม
สถานบรกิารประจ�าเป็นหลกั แตห่ากมีความจ�าเป็น จะสามารถ
ไปรบับรกิารสาธารสขุ ณ หนว่ยบรกิารอ่ืนของรฐัตามท่ีสะดวก 
โดยไมต่อ้งรอใหมี้การสง่ตวั

กรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน หรอือบุตัเิหต ุสามารถเขา้รบับรกิาร
ในหนว่ยบรกิารท่ีสะดวกท่ีสดุตามความจ�าเป็น

ส่วนกรณีท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงแก่ชีวิต ซึ่งในทางการ
แพทยคื์อ ความเจ็บป่วยท่ีมีต่ออวยัวะสามส่วนส�าคญัท่ีสุด 
ตอ่การด�ารงชีวิตคือ สมอง ทางเดนิหายใจ และหวัใจ สามารถ
เขา้รกัษาท่ีสถานพยาบาลใดก็ได ้ ไม่ว่าจะเป็นรฐัหรือเอกชน  
ซึ่งสปสช. จะดแูลการรกัษาใหภ้ายใน 72 ชม. แรก และหลงั 
จากนัน้ หน่วยงานท่ีดูแลสิทธิการรกัษาของแต่ละบุคคลใน
แตล่ะระบบจะรบัผูป่้วยเขา้ไปรกัษาตามท่ีรบัผิดชอบ

บริการอืน่ๆ นอกจากการรักษาพยาบาล

ส�าหรบับรกิารอ่ืนๆ นอกจากการรกัษาพยาบาลแลว้ ยงั 
มีสทิธิประโยชนท่ี์ชว่ยในการสรา้งเสรมิสขุภาพ และปอ้งกนัโรค  
โดยแบ่งออกส�าหรบัประชาชนกลุม่วยัต่างๆ อย่างครอบคลมุ 
เช่น ตัง้แต่กลุ่มหญิงตัง้ครรภจ์นถึงหลงัคลอด กลุ่มเด็กเล็ก  
กลุม่เดก็โตและวยัรุน่ กลุม่ผูใ้หญ่ จนถงึผูส้งูอาย ุ

ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จะเริ่มตั้งแต่การทดสอบการ 
ตั้งครรภ ์การอัลตราซาวดเ์พ่ือตรวจครรภ ์ตรวจเลือดเพ่ือ 
คดักรองภาวะตา่งๆ การใหย้าบ�ารุงเสรมิธาตเุหลก็โฟลกิ และ
ไอโอดีน การประเมินสขุภาพจิต ตรวจหลงัคลอดและคมุก�าเนิด 
ส่งเสริมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ สมดุบนัทึกสขุภาพ โดยการ
คลอดบตุร สามารถใชส้ทิธิไดโ้ดยไมจ่ �ากดัจ�านวนครัง้

ในกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี มีสิทธิในการไดร้บัการฉีด
วคัซีนป้องกนัวณัโรค ตบัอกัเสบบี บาดทะยกั คอตีบ ไอกรน 
โปลิโอ เย่ือหุม้สมองอกัเสบ อุจจาระร่วงจากเชือ้ไวรสัโรตา้  
หดัเยอรมนั คางทมู ไขห้วดัใหญ่และไขส้มองอกัเสบ ตรวจเลอืด
คดักรองภาวะพรอ่งไทรอยด ์ (โรคเอ๋อ) ภาวะซีด การติดเชือ้ 
เอชไอวี ติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคดักรองพัฒนาการ 
ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลอูอไรด ์การใหย้าไทรอกซิน
ป้องกนัภาวะพรอ่งไทรอยด ์ยาบ�ารุงเสริมธาตเุหล็ก ยาตา้น 
ไวรสัเอชไอวี สมดุบนัทกึสขุภาพ/บนัทกึพฒันาการ และแวน่ตา
หากมีภาวะสายตาผิดปกติ

ในกลุม่เดก็โต และวยัรุน่อาย ุ6-24 ปี มีสทิธิในการไดร้บั
การฉีดวคัซีนคอตีบ บาดทะยกั ฉีดวคัซีนเอชพีวีปอ้งกนัมะเรง็
ปากมดลกู (ส �าหรบันกัเรยีนหญิง ป.5) ตดิตามการเจรญิเตบิโต 
ตรวจเลือด คดักรองภาวะซีด เอชไอวี ตรวจช่องปากและฟัน
ตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจคดักรองสายตาและการไดยิ้น 
คดักรองความเสี่ยงจากการสบูบหุรี่/สรุา/สารเสพติด เคลือบ 
ฟลูออไรดแ์ละหลุมร่องฟัน การใหย้าบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก 
แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ (ส �าหรบันักเรียน ป.1)  
การป้องกันและแกไ้ขการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นและการตัง้ครรภ ์
ไมพ่งึประสงค ์การคมุก�าเนิด การใหค้ �าปรกึษาแนะน�า

กลุ่มผูใ้หญ่อายุ 25-59 ปี มีสิทธิในการไดร้บัฉีดวคัซีน
คอตีบ บาดทะยกั ตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจเลือดคดักรอง
เบาหวาน เอชไอวี คดักรองความเสี่ยงจากการสบูบหุรี่/สรุา/
สารเสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคดักรอง
มะเรง็ล �าไสใ้หญ่ (อาย ุ50-70 ปี) เคลือบฟลอูอไรด ์การใหย้า
บ�ารุงเสรมิธาตเุหล็ก การป้องกนัและแกไ้ขการตัง้ครรภไ์ม่พึง
ประสงค ์การคมุก�าเนิด การใหค้วามรูต้รวจเตา้นมดว้ยตนเอง 
การใหค้ �าปรกึษาแนะน�า
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การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาจะครอบคลุมตั้งแต ่
โรคทั่ วไป เช่น ไข้หวัด จนถึงการรักษาโรคร้ายแรง โรค 
เฉพาะทางท่ีมีค่าใชจ้่ายสงู เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู 
มะเรง็ ไตวายเรือ้รงั โรคหวัใจ

การบริการทันตกรรม ได้แก่  การอุดฟัน ถอนฟัน  
ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรดเ์สริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผ ุ 
การรกัษาโพรงประสาทฟันน�า้นม การเคลือบหลุมร่องฟัน  
ผา่ฟันคดุ ใสเ่พดานเทียมส�าหรบัเดก็ปากแหวง่เพดานโหว ่และ
การท�าฟันปลอมฐานพลาสตกิ

บริการแพทยแ์ผนไทย ตามท่ีมีขอ้บ่งชีท้างการแพทย ์
ไดแ้ก่ ยาสมนุไพรหรอืยาแผนไทย การนวดเพ่ือการรกัษาและ
ทบัหมอ้เกลือ ฟ้ืนฟสูขุภาพแม่หลงัคลอด การอบหรอืประคบ
สมนุไพรเพ่ือการรกัษา 

รวมถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทยส์ �าหรบั
คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ท่ีจ �าเป็นตอ้งไดร้ับการฟ้ืนฟู เช่น 
กายภาพบ�าบดั จิตบ�าบดั พฤติกรรมบ�าบดั กิจกรรมบ�าบดั 
ฟ้ืนฟกูารไดยิ้น ฟ้ืนฟกูารมองเห็น และรบัอปุกรณเ์ครื่องช่วย
ตามประเภทความพิการตามเกณฑท่ี์สปสช. ก�าหนด

สิทธิการรักษาพยาบาลโรคเรือ้รังจะช่วยแบ่งเบาค่า
ใชจ้่ายต่างๆ เช่น การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง  
ตามท่ีแพทยส์ั่ง และการรกัษาทัง้อาการทั่วไป และการรกัษา
เฉพาะทาง เช่น การผ่าตดั การฉายแสง การใหย้าเคมีบ�าบดั 
โดยการวินิจฉัยของแพทย์และการตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วย  
รวมถงึการดแูลแบบประคบัประคองท่ีบา้น (Palliative care)

บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชือ้เอชไอวี ส �าหรับ 
ผูท่ี้มีพฤติกรรมเสี่ยง และตอ้งการทราบสถานการณต์ิดเชือ้  
สามารถรับค�าปรึกษา และตรวจเลือดหาการติดเชือ้โดย 
ไม่เสียค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกิน 2 ครัง้/คน/ปี หากเป็นผูต้ิดเชือ้ จะ
ไดร้บัการประเมินเพ่ือเริ่มการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั และ
ตดิตามการรกัษา รวมถงึการใหย้ารกัษาภาวะไขมนัในเลอืดสงู  
การตรวจคัดกรอง และการตรวจยืนยันหาการติดเชือ้ไวรสั 
ตบัอกัเสบซีและการคดักรองวณัโรคตามขอ้บง่ชีท้างการแพทย์

การรักษาทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในความคุ้มครอง

บรกิารท่ีไมอ่ยูใ่นการคุม้ครองคือ การรกัษาภาวะมีบตุรยาก 
การผสมเทียม การผ่าตดัแปลงเพศ การรกัษาท่ีอยู่ระหว่าง
การคน้ควา้ทดลอง อุบตัิเหตุการประสบภัยจากรถ และอยู ่
ในความคุ้มครองว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
เฉพาะส่วนท่ีบริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็น 
ผูจ้่าย การบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ิดยาและสารเสพติดตาม
กฎหมาย การปลกูถ่ายอวยัวะ

ในกรณีท่ีไปรบัการรกัษาแลว้ไดร้บัความเสียหายจาก 
การรักษาพยาบาล มีสิทธิท่ีจะท�าเรื่องขอรับเงินเยียวยา 
เบือ้งตน้ได ้สงูสดุ 400,000 บาท โดยตอ้งย่ืนค�ารอ้งภายใน 1 ปี  
นบัตัง้แตท่ราบความเสียหาย 

จะเห็นไดว้่า สิทธิการรกัษาพยาบาลในระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติเป็นสิทธิท่ีครอบคลุมทั้งการรักษาความ 
เจ็บป่วย รวมไปถึงการดแูลสขุภาพในเชิงการปอ้งกนั จึงเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกในการบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายดา้นสขุภาพ 
ท่ีอาจจะเกิดขึน้  

ส�าหรบัผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุทา้ย 
ตอ้งใชส้ทิธิท่ีหนว่ยบรกิารตามสทิธิโดยสามารถ
ลงทะเบียน และรบับริการทดแทนไตท่ีเหมาะ
สมกับผูป่้วยในแต่ละราย ไดแ้ก่ การลา้งไต
ผา่นทางชอ่งทอ้งอยา่งตอ่เน่ือง การผา่ตดัปลกู
ถ่ายไต
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 การบรรยาย

สวสัดกิารรักษาพยาบาลส�าหรับ
ข้าราชการและข้าราชการเกษยีณอายุ

สรุปโดย
งามจิตร สิงหบุตร CFP®

Session นี ้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาพรวมของ 
ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ขอ้ควรรูเ้ก่ียวกับ 
สทิธิประโยชน ์และถาม-ตอบ

I. ภาพรวมของระบบสวัสดกิาร
 รักษาพยาบาลข้าราชการ

สวัสดิการข้าราชการคือ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจา้ง เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหเ้ขา้รบั
ราชการ โดยการจ่ายเงินจากมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
กบัขา้ราชการทกุคน และค�านงึถึงภาระทางการคลงั ซึง่ไดร้บั
จดัสรรจากการจดัเก็บภาษี 

ทั้งนี ้ ระบบการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
แบง่เป็น ผูป่้วยนอก (OPD) และ ผูป่้วยใน (IPD) ซึง่ทัง้สองแบบ
ใชห้ลกัการในการจา่ยสวสัดิการดงันี ้

• OPD 
 - Fee for Service จา่ยตามท่ีเรยีกเก็บ ไมมี่อตัรา 

   การเบกิ สามารถเบกิไดต้ามจรงิ เชน่ คา่ยาท่ีอยู ่
   ในบญัชีหลกั

 - Reimbursements Price มีเพดานก�าหนด 
   การจา่ย 

• IPD
 - Thai Diagnosis Related Group (TDRGs)  

   เกณฑก์ลุม่วินิจฉยัโรครว่ม 

 - U n b u n d l e  ส่ ว น ท่ี ย ก เ ว้น ไ ม่ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม 
   TDRGs 

รบัชมเทปการบรรยายท่ี
https://youtu.be/xfKTozmuwX0
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รชตะ อุ่นสุข
ผูอ้ �านวยการกลุ่มงานกฎหมาย

กองสวสัดิการรักษาพยาบาล กรมบชัชีกลาง

ผูมี้สิทธิรบัสวสัดิการส�าหรบัขา้ราชการรวม 4.6 ลา้นคน 
แบง่เป็น 2 กลุม่คือ กลุม่ผูมี้สทิธิโดยตรง หมายถงึ ขา้ราชการ 
ลกูจา้งประจ�า ผูร้บัเบีย้หวดับ�านาญ พนกังานมหาวิทยาลยั 
ประมาณ 2.2 ลา้นคน และกลุม่ผูมี้สทิธิแฝง หมายถงึ บคุคล
ในครอบครวัของผูมี้สทิธิโดยตรง ประมาณ 2.4 ลา้นคน 

จากสถิติพบว่า ผลการเบิกจ่ายมีปริมาณสูงขึน้ทุกปี  
โดยในปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายประมาณ 74,000 
ลา้นบาท ทัง้นีค้า่รกัษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึน้ทกุปีมาจาก คา่รกัษา
พยาบาลประเภท OPD ส่วนการเบิกจ่าย IPD มีรายจ่ายท่ี 
คอ่นขา้งคงท่ี หรอืเพ่ิมขึน้ไมม่ากเทา่การเบกิคา่รกัษาพยาบาล
ของ OPD

II. ข้อควรรู้เกีย่วกับสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชนค์รอบคลุม 
• การตรวจสขุภาพประจ�าปี (เฉพาะผูมี้สิทธิ ไม่รวม 

  คนในครอบครวั)

• การบาดเจ็บและการป่วยทุกกรณี ไม่รวมการเสริม 
  ความงาม

• เขา้รบัรกัษากับ รพ. รฐัไดทุ้กแห่ง ส่วนรพ. เอกชน  
  ขึน้กบัเง่ือนไข

ทัง้นี ้ในกรณีการเบกิคา่รกัษาพยาบาลแบง่เป็น
1. กรณีผูป่้วยใน รกัษากับรพ. รฐั: กรมบัญชีกลางมี 

การใชร้ะบบเหมาจา่ย (TDRGs) กบัคา่รกัษาพยาบาลทกุอยา่ง 
สว่นคา่หอ้ง/คา่อาหาร คา่อวยัวะเทียม การบ�าบดั และคา่ยา 
ท่ีมีราคาสงู จะมีการประเมินแยกต่างหาก โดยรฐัจะออกให ้
ตามท่ีจา่ยจรงิแตไ่มเ่กินเพดานขัน้สงูท่ีก�าหนด 

2. กรณีผูป่้วยใน รกัษากับรพ. เอกชน โดยนัดผ่าตัด 
ล่วงหนา้ (elective surgery) ตามรายการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก�าหนด โดยตามระบบเหมาจ่าย (TDRGs) และส่วนเกิน
ท่ีประเมินไว้ โดยผู้ป่วยร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์และ 
คา่ธรรมเนียมพิเศษซึง่มีการด�าเนินการมาตัง้แตปี่ 2554 

3. กรณีผูป่้วยนอก จะใชห้ลกัเกณฑ ์อัตราค่าบริการ
สาธารณสขุ โดยแบง่เป็น 16 หมวด ครอบคลมุสขุภาพทัง้หมด 
ทัง้ค่าแพทย ์ค่ายา ค่าอวยัวะเทียม ค่ายาสมนุไพร วิตามิน
ตามบัญชียาหลัก เป็นตน้ โดยมีการก�าหนดเพดานอัตรา 
ต่างๆ สามารถน�าใบเสร็จมาเบิกไดต้ามจริงแต่ไม่เกินอตัรา 
ท่ีก�าหนด และในกรณีท่ีมีค่ายาราคาสูงจะตอ้งด�าเนินการ 
เบิกจ่ายตรง เช่น ยากลุ่มโรคมะเร็ง แพทยผ์ูร้กัษาตอ้งลง
ทะเบียนในระบบ OCPA โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ตาม “หนงัสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0417/ว 177 ลว 24 พ.ย. 
2549 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม” ทัง้นี ้บางหมวดจะมีการก�าหนด 
ขัน้สงู ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งจา่ยสว่นท่ีเกินก�าหนด

คุณรชตะ ไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
ประกันสุขภาพในประเทศไทยว่า หากเลือกได้ อยากให ้
การบริหารประกันสุขภาพไม่ซ �า้ซอ้นกับประกันหลักท่ีทาง 
ภาครฐัมีใหก้บัประชาชนหรือขา้ราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
กบัทัง้ผูใ้ชบ้รกิารและภาคธุรกิจท่ีใหบ้รกิาร เช่น ธุรกิจประกนั 
ท่ีสามารถขยาย scope ของแผนประกนั รวมถึงโรงพยาบาล 
จะไม่ตอ้งกังวลเก่ียวกับการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีราคาสงู 
มาใชใ้นการเพ่ิมประสทิธิภาพการรกัษาดแูลผูป่้วย
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III. ถาม-ตอบ

Q: กรณีที่ญาติของข้าราชการกําลังเข้ารับการรักษา 

 ในฐานะผู้ป่วยใน แล้วข้าราชการท่านน้ันเสียชีวิต  

 ญาติของข้าราชการจะยังได้รับสิทธิการรักษาอยู่ 
 หรือไม่ และจะไดรั้บถงึเมือ่ใด

A: ญาติจะยงัไดร้บัการดูแลรกัษาจากกรมบญัชีกลาง 
  ในการเจ็บป่วยครัง้นัน้

Q: กรณีผู้มสีทิธิตอ้งการนัดหมายล่วงหน้ากับ รพ. เอกชน  
 มขัีน้ตอนยุ่งยากหรือไม่ และมหีน่วยงานใดดแูล

A: ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่รพ. นั้นต้องเป็นคู่สัญญากับ 
  กรมบญัชีกลาง และระบโุรคท่ีใหบ้รกิาร โดย รพ.จะ 
  รับทราบขั้นตอนการเบิกจ่ายอยู่แลว้ ผู้ใช้บริการ 
  สามารถใชส้ิทธิโดยการแสดงบัตรประชาชน และ 
  ติดตอ่กบัฝ่ายลกูคา้สมัพนัธข์องรพ. หลงัจากนัน้ รพ.  
  จะด�าเนินการใหท้ัง้หมดคลา้ยกับการเคลมประกัน 
  ทั่วไป

Q: ข้าราชการเกษียณ กรณีมกีารใช้เกนิสทิธิ มหีน่วยงาน 
 ใดใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ 

A: ไม่มีหน่วยงานใดดูแลเรื่องนี ้ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็น 
  ขา้ราชการหรอืขา้ราชการเกษียณ ใชห้ลกัสวสัดิการ 
  เดียวกันคือ ผูใ้ชส้ิทธิจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย 
  ในสว่นท่ีเกินสทิธิ

Q: นอกเหนือจากการเสริมความงามแล้ว มอีะไรอกีบา้ง 
 ทีไ่ม่ครอบคลุมในสวัสดกิารการรักษาพยาบาล

A: สวัสดิการการรกัษาส่วนใหญ่จะครอบคลุมทุกโรค 
  อยู่แลว้ อย่างไรก็ตามจะมีการรกัษาบางอย่างเป็น 
  การรกัษาโดยใช ้High technology หรอื innovative  
  medicines เช่น ในปัจจุบันการผ่าตัดหัวใจแบบ 
  ไม่ตอ้งผ่าหนา้อก โดยการใชส้ายสวน ปัจจุบันยัง 
  ไม่น�าเขา้สู่ระบบ ซึ่งในอนาคตอาจมีการปรบัปรุง 
  เกณฑเ์พ่ือใหค้รอบคลมุวิธีการใหม่ๆ  นีด้ว้ย 

Q: ทาํไมสวัสดิการรักษาพยาบาลได้สิทธิ์แค่ราชการ  

 ทัง้ๆ ทีผู้่มหีน้าทีเ่สยีภาษีเป็นผู้มรีายไดท้กุคน ทาํไม 

 ไม่เปลีย่นเงือ่นไข จากแค่ราชการเป็นประชาชนทกุคน 

 ทีเ่สยีภาษี ไดส้ทิธินีเ้ทา่เทยีมกัน หรือรวมกับสปสช.
A: ปัจจุบันคนไทยทุกคนได้รับสิทธิในการดูแลด้าน 

  สุขภาพทุกคน เพียงแต่ต่างหน่วยงานท่ีดูแล สิทธิ 
  ราชการ กรมบัญชีกลางดูแล สิทธิประกันสังคม 
  ส �านกังานประกนัสงัคมดแูล สทิธิบตัรทองส�านกังาน 
  หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตดิแูล

Q: เคยม ีForecast ค่าใช้จา่ยทีจ่ะเพิม่ในอนาคตหรือไม่  

 จะมีโอกาสจะเกิดวิกฤตการเงินของภาครัฐจาก 
 สาเหตุการเบิกสวัสดิการนี้ขนาดไหน รัฐมีการ 

 เตรียมการอย่างไร
A: กรมบญัชีกลางใหค้วามส�าคญัเก่ียวกบัการควบคมุ 

  และก�ากบัการเบิกจ่ายเงิน และมีการประมาณการ 
  อยูต่ลอดเวลา ซึง่อตัราการเพ่ิมของคา่รกัษาพยาบาล 
  อยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ ประกอบกับสิทธิราชการมี 
  ผูส้งูอายเุยอะจงึมีคา่ใชจ้า่ยท่ีสงู

Q: TDRGs ใช้ตัง้แต่เมื่อไร และมีการประเมินว่าทาํให ้

 ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ ้นหรือไม่ มีแนวโน้มที่จะ 

 ขยายไปใช้กับประกันสังคมดว้ยหรือไม่ และในส่วน 
 ของ รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ TDRGs มี feedback  

 อย่างไร
A: กรมบญัชีกลางใชร้ะบบดงักลา่วตัง้แต่ปี 2550 และ 

  ปัจจบุนัทกุกองทนุมีการใช ้TDRGs ก�ากบัคา่ใชจ้า่ย  
  ส �าหรบัการตอบรบัของสถานพยาบาลนั้นมีความ 
  หลากหลายแต่สิ่งส �าคญัคือ เราไม่สามารถจ่ายเงิน 
  ในรูปแบบเดิมท่ีไรก้ารก�ากบัได้

Q: จากการเบิกจ่ายสาํหรับข้าราชการ ข้าราชการควร 
 ทาํประกันสุขภาพเพิม่หรือไม่ มตีวัอย่างอะไรทีเ่บกิ 

 ไม่ไดบ้า้ง เช่น ยาคโีมหรือ targeted therapy สาํหรับ 
 โรคมะเร็ง

A: โดยภาพรวมขา้ราชการสว่นใหญ่จะมีการซือ้ประกนั 
  อยู่แล้ว ด้วยสาเหตุของการน�าไปลดหย่อนภาษี 
  โดยท่ีจะเป็นประกนัชีวิตรว่มกบัประกนัสขุภาพ สว่น 
  การซือ้ประกนัสขุภาพนัน้ ก็เป็นสิทธิสว่นบคุคลท่ีจะ 
  พิจารณาจากก�าลงัทรพัยท่ี์ตนมี 

Q: ชอบ 2nd dollar concept ภาครัฐเองมนีโยบายทีจ่ะ 

 สนับสนุนแนวทางนีอ้ย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่
A: เน่ืองจากตลาดการประกนัเป็นตลาดเสร ีรฐัใชก้ลไก 

  กฎหมายเพียงแคก่�ากบัตามบทบาทของ คปภ. หาก 
  จะพิจารณาในมิติ healthcare มีการหารือร่วมกัน  
  แต่ยังไม่ตกผลึกมากพอท่ีจะน�าไปสู่การขับเคลื่อน 
  ในเชิงนโยบาย ในมมุมองของวิทยากร จงึเป็นโอกาส 
  ในทางธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการท่ีสนใจอาจด�าเนินการ 
  ได ้ 
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การเสวนา

การวางแผนประกนัชีวติ
และสุขภาพหลงัเกษยีณอายุ

สรุปโดย
นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

Q: ประกันชวีติและประกันสุขภาพมคีวามจาํเป็น
 มากน้อยแค่ไหนสาํหรับคนวัยเกษียณ

คุณสาธิต: ในฐานะท่ีเป็นผู้เกษียณอายุแลว้ เห็นว่า
ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพเป็นสิ่งท่ีส �าคญัมาก เพราะชว่ง
อายใุนวยัเกษียณถือเป็น 1 ใน 3 ของชว่งชีวิต ซึง่ก็สอดคลอ้ง 
กบัผลส�ารวจท่ีพบวา่คนวยัเกษียณมีความกงัวลตอ่เรือ่งสขุภาพ
สูงถึงรอ้ยละ 60 ขณะท่ีความกังวลเรื่องฐานะการเงินและ
อนาคตของลูกหลานอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 30 เท่านัน้ โดย
โจทยส์ �าคญัของวยัเกษียณคือ การบรหิารรายรบัและรายจา่ย
ใหเ้พียงพอไปตลอดชีวิต อีกทัง้ยงัมีความทา้ทายจากอายขุยั
เฉลี่ยท่ียาวขึน้ ดังนั้น การดูแลไม่ใหค้่าใชจ้่ายสุขภาพเป็น
สดัสว่นท่ีสงูเกินไป การไม่น�าเงินเก็บหรือเงินลงทนุออกมาใช้
เป็นค่ารกัษาพยาบาล รวมถึงการดแูลใหร้ายรบัหลงัเกษียณ
เป็นไปอย่างสม�่าเสมอ ถือเป็นความทา้ทายส�าคัญมากใน
การบรหิารรายรบัรายจ่ายของคนวยัเกษียณ ซึง่ในสว่นนี ้ เรา
สามารถใชป้ระกนัสขุภาพและประกนัแบบบ�านาญเขา้มาชว่ย
ในการบรหิารความเสี่ยงได้

Q: ประกันสุขภาพมกีีแ่บบ แบบไหนเหมาะกับ
 คนวัยเกษียณ จะเลือก ม.39 หรือ สปสช. 
 ดกีว่ากัน

คุณนโรโดม: โดยทั่วไปเรามีทางเลือกในการจ่ายค่า
รกัษาพยาบาลหลงัเกษียณอาย ุ3 ทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ การจา่ย
คา่รกัษาดว้ยตวัเอง การใชส้ทิธิระบบประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 
และท�าประกันสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งเราสามารถเลือกท่ีจะ
ผสมผสานแนวทางทัง้ 3 ท่ีเหมาะกบัตวัเองได ้ไม่จ �าเป็นท่ีจะ
ตอ้งเลือกทางใดทางหนึง่ 

ส �าหรับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถแบ่ง
รูปแบบของสิทธิการรกัษาไดเ้ป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ หนึ่ง สิทธิ
ขา้ราชการ ส�าหรบัขา้ราชการท่ีเกษียณอายแุบบบ�านาญ สอง 
สิทธิตามระบบประกนัสงัคม ส�าหรบัผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
39 และ สาม สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือสิทธิบตัรทอง ส�าหรบัประชาชนทั่วไป ซึ่งการตดัสินใจว่า
ควรเลือกใชส้ิทธิใดนัน้ ก็ควรเปรียบเทียบและชั่งน�า้หนกัขอ้ดี 

รบัชมเทปการเสวนาท่ี
https://youtu.be/4Eqn8n0ZJW4
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คุณนโรโดม วาณชิฤด ี
นกัวางแผนการเงิน CFP®

ขอ้เสียของแตล่ะระบบ เพ่ือเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมกบัตวัเองมาก
ท่ีสดุ ตวัอย่างเช่น ส �าหรบัขา้ราชการ ควรเปรียบเทียบความ
ครอบคลมุของสทิธิการรกัษาพยาบาลระหวา่ง สทิธิขา้ราชการ
ในกรณีท่ีเลือกรบัเงินเกษียณแบบบ�านาญ กบั สทิธิบตัรทองท่ี
เลือกรบัเงินเกษียณแบบบ�าเหน็จ ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

สิทธิบตัรทอง

เงนิเกษียณแบบบาํเหน็จ

เข้าทีห่น่วยบริการปฐมภมูิ
ก่อนทกุคร้ัง

ใช้ยาบญัชหีลัก ส่วน
ยานอกบญัชขีึน้กับแพทย์

สิทธิข้าราชการ

เงนิเกษียณแบบบาํนาญ

เข้าไดท้กุโรงพยาบาลรัฐ

ยาบญัชหีลัก-ยานอกบญัชี

ตารางที ่1

ประกันสังคม ม.39

รพ. คู่สัญญาทีเ่ลือกไว้ 

เช่น ไม่คุ้มครองการปลูกถา่ยไขกระดกูหาก
เป็นมะเร็งชนิดทีป่ระกันสังคมกาํหนดไว้มาก่อน 

หรือ ไม่คุ้มครองการปลูกถา่ยไตหากเป็น
โรคไตเรือ้รังมาก่อน

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหนิปนู ไม่เกนิ 900 บาท/ปี

ไม่คุ้มครอง

ใช้ไดท้ัง้ในและนอกบญัชหีลักแหง่ชาติ

ค่าหอ้งและค่าอาหารสามัญไม่เกนิ 700 บาท/วัน

บตัรทอง

หน่วยบริการปฐมภมู ิเช่น รพ. ชุมชนทีร่่วม
โครงการและอยู่ในพืน้ทีท่ีล่งทะเบยีนไว้ก่อน 
หากไม่มแีพทยผู้์เชี่ยวชาญ จงึสามารถส่งตวั
ไปยัง รพ. ทีม่ผู้ีเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงได้

คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นมาก่อนหรือไม่

ใช้ไดไ้ม่จาํกัดคร้ัง และไม่มวีงเงนิ

ใหบ้ริการรักษาตวัแบพกัฟ้ืนหลังผู้ป่วยกลับบา้นและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายหลังสิน้สุดการรักษา

ใช้ยาทีม่อียู่ในบญัชหีลักแหง่ชาต ิส่วนยานอก
บญัชหีลัก ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของแพทย ์รวมทัง้

กรณีทีผู้่ป่วยยอมจา่ยเงนิเอง

ครอบคลุมค่าหอ้งและค่าอาหารสามัญ
(รพ. รัฐบาล)

สิทธิประโยชน์

การใช้บริการ

การเจบ็ป่วยเฉพาะโรค

บริการดา้นทนัตกรรม

การรักษาตวัอย่างตอ่เน่ือง

ดา้นยาและเวชภณัฑ์

ค่าหอ้งและค่าอาหาร

ตารางที ่2

สิทธิบตัรทอง

รับเงนิบาํเหน็จหรือบาํนาญ
จากกองทนุชราภาพ

ไม่มเีงนิทีต่อ้งสมทบ

ประกันสังคม ม. 39

ยังไม่ไดรั้บเงนิชราภาพ

ตอ้งจา่ยเงนิสมทบเพิม่อกี
432 บาทตอ่เดอืน

แจง้เปลี่ยนจาก ม.33 เป็น
ม.39 ภายใน 6 เดอืน

ตารางที ่3 ส�าหรับสมาชิกประกันสังคม หากหลังเกษียณแล้ว
ยังคงต้องการรับสิทธิการรักษาตามระบบประกันสังคม 
ต่อเน่ือง นอกจากจะต้องเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ใน 
การรกัษาพยาบาล เช่น การเลือกโรงพยาบาล การจ�ากัด
ลกัษณะของโรคท่ีสามารถรบัการรกัษาได ้ความคุม้ครองกรณี
รกัษาตวัต่อเน่ือง การท�าทนัตกรรม ประเภทของยา รวมถึง 
ค่าหอ้งและค่าอาหาร ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 แลว้ ยงัตอ้ง
ค�านึงถึงสิทธิการรบัเงินชราภาพหลังเกษียณอายุดังแสดง 
ในตารางท่ี 3 ดว้ย
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ส�าหรบักรณีประกนัสขุภาพส่วนบุคคลนัน้ คณุนโรโดม
กล่าวว่า เราสามารถแบ่งประเภทของประกนัสขุภาพไดเ้ป็น
สองลกัษณะคือ แบง่ตามประเภทของบรษัิทประกนัภยั ไดแ้ก่ 
บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัวินาศภยั และแบ่งตาม
ผลประโยชนค์วามคุม้ครอง ไดแ้ก่ (1) ผลประโยชนค์ุม้ครอง
คา่รกัษาพยาบาล ซึง่มีทัง้แบบคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาลแบบ
แยกก�าหนดวงเงินจ�ากัดตามหมวดค่าใชจ้่ายต่อการรกัษา 
ครัง้ใดครัง้หนึ่ง (การก�าหนดวงเงินรกัษาพยาบาลในแต่ละ
รายการอยา่งชดัเจน) และแบบคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาลแบบ
เหมาจ่าย โดยก�าหนดวงเงินจ�ากดัส�าหรบัการรกัษาทัง้ปี ซึ่ง 
เบีย้ประกนัจะสงูกวา่แบบแรก (2) ชดเชยรายไดก้รณีตอ้งเขา้
รกัษาในโรงพยาบาล และ (3) จ่ายเป็นเงินกอ้นเม่ือตรวจพบ
โรครา้ยแรง ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกแบบประกนัสิ่งท่ีตอ้ง
พิจารณาเพ่ิมเตมิคือ ความสามารถในการจา่ยเบีย้ประกนั หาก
เรามีขอ้จ�ากดัในการจ่ายเบีย้ประกนั เราอาจพิจารณาใชส้ิทธิ
สวสัดกิารตา่ง ๆ รว่มดว้ย 

Q: หลักคดิว่า ประกันชวีติ ประกันสุขภาพสาํหรับ
 คนวัยเกษียณ ควรมอีย่างไร เทา่ไรถงึจะพอ

คุณแววตา: ใหมุ้มมองถึงความจ�าเป็นท่ีตอ้งวางแผน
ประกนัชีวิตและสขุภาพหลงัเกษียณวา่มีสาเหต ุ3 ไดแ้ก่ หนึ่ง 
อายขุยัท่ียืนขึน้ การแพทยเ์จรญิกา้วหนา้ขึน้ คา่รกัษาพยาบาล
แพงขึน้ สอง แมว้่าสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมมากขึน้ 
แต่อาจไม่เพียงพอกับจ�านวนประชากร โดยขอ้มูลสิทธิการ
รกัษาพยาบาลของประชากรไทย 66 ลา้นคน ณ ปี 2564 พบ
ว่าประชาชนมีสิทธิประกันสขุภาพถว้นหนา้รอ้ยละ 63 สิทธิ 

ประกนัสงัคมรอ้ยละ 35 และสิทธิกบข. รอ้ยละ 2 และ สาม 
ประกนัสขุภาพมีทางเลือกมากขึน้ แต่เบีย้ประกนัค่อนขา้งสงู  
ซึ่งสิ่งท่ีน่ากังวลคือ จากขอ้มลูของส�านกังานสถิติแห่งชาติปี 
2560 ท่ีพบวา่คนไทยกวา่รอ้ยละ 19 มีเงินไมเ่พียงพอส�าหรบั
เกษียณ และขอ้มลูของมลูนิธิสถาบนัพฒันาและวิจยัผูส้งูอายุ
ไทยปี 2564 ท่ีพบว่าผูส้งูอายปุระมาณรอ้ยละ 96 อาศยัอยู่
บา้นหลงัเดิมอย่างยากล�าบากและไดร้บัเพียงสวสัดิการแห่ง
รฐัเทา่นัน้

นอกจากนี ้คุณแววตาไดใ้หห้ลักคิดในการตรวจสอบ
ความเพียงพอของสวสัดกิารรกัษาพยาบาลดงันี ้1) ตรวจสอบ
สวสัดิการของตวัเอง ณ ปัจจบุนั และ ณ วนัเกษียณอาย ุว่า
เพียงพอกบัความตอ้งการหรอืไม ่2) คาดการณค์า่ใชจ้า่ยหลงั
เกษียณและเบีย้ประกนัสขุภาพท่ีรวมเงินเฟ้อ ทัง้ในส่วนของ
ค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ�าวนั ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพ (ประเมิน
จากค่าเบีย้หลงัเกษียณอาย)ุ และค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (Out of 
Pocket) เชน่ คา่อาหารเสรมิ เป็นตน้ และ 3) การวางแผนการ
เงิน โดยควรแยกระหว่างพอรต์ส�าหรบัการเกษียณอายุและ
พอรต์ส�าหรบัการดแูลสขุภาพระยะยาว

Q: สาระสาํคัญของมาตรฐานประกันสุขภาพ
 แบบใหม่หรือ New Health Standards 
 มอีะไรบา้ง และหากยังไม่มปีระกันสุขภาพ 
 ควรซือ้แบบเก่าหรือแบบใหม่และมคีาํแนะนาํ
 สาํหรับแบบเดมิทีม่อียู่แล้วอย่างไรบา้ง

คุณสาธิต: ใหค้วามเห็นว่า มาตรฐานประกนัสขุภาพปี 
2549 และปี 2564 มีขอ้ดี ขอ้จ�ากดัแตกตา่งกนั และใหข้อ้มลู
เปรยีบเทียบในประเดน็ดงันี ้

• การไม่ตอ่สัญญาสุขภาพ: มาตรฐานปี 2549 บรษัิท
ประกนัมีสทิธิไมต่อ่สญัญาสขุภาพ แตม่าตรฐานปี 2564 บรษัิท
ประกนัไม่มีสิทธิไม่ต่อสญัญาสขุภาพ เวน้แต่ 1) มีหลกัฐาน
พบว่าผูเ้อาประกันภัยไม่แถลงขอ้ความจริงตอนท�าประกัน 
2) ผูเ้อาประกนัภยัเรียกรอ้งผลประโยชนจ์ากการรกัษาท่ีไม่มี
ความจ�าเป็นทางการแพทย ์และ 3) ผูเ้อาประกนัภยัเรยีกรอ้ง
ค่าชดเชยจากการนอนพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล รวมกัน 
ทกุบรษัิทเกินกวา่รายไดแ้ทจ้รงิของตนเอง 

• การเพิม่เบีย้ประกันรายบุคคล: มาตรฐานปี 2549 
บริษัทประกันมีสิทธิเพ่ิมเบีย้ส �าหรบัลกูคา้ท่ีมีการเคลมเยอะ  
ในขณะท่ีมาตรฐานปี 2564 บริษัทประกันไม่มีสิทธิเพ่ิมเบีย้  
ถา้จะเพ่ิมเบีย้ก็ตอ้งเพ่ิมกบัลกูคา้ทกุคน ซึ่งถือว่าไม่ยตุิธรรม 
กบัลกูคา้ท่ีไมไ่ดเ้คลม

• การกาํหนด Copayment: มาตรฐานปี 2564 บรษัิท
ประกนัมีสทิธิก�าหนด Copayment (การก�าหนดใหผู้เ้อาประกนั
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ตอ้งร่วมจ่าย 30% ของสิทธิค่ารกัษา รวมถึงส่วนท่ีเกินสิทธิ 
คา่รกัษา แตท่ัง้นีบ้รษัิทประกนัก็ตอ้งลดเบีย้ประกนัดว้ยเชน่กนั) 
เพ่ือแกปั้ญหาการท่ีบรษัิทไมส่ามารถขึน้เบีย้รายบคุคลดว้ยการ
ขอรบัความเสีย่งท่ีนอ้ยลง และใหผู้เ้อาประกนัรว่มจา่ยคา่รกัษา 
ซึง่มาตรฐานปี 2549 ไมมี่ขอ้ก�าหนดเรือ่งนี ้

• การเปรียบเทียบแบบประกันที่เ ข้าใจยาก: 
มาตรฐานปี 2564 ไดป้รบัปรุงค�านิยามใหเ้ขา้ใจตรงกนัและ
ก�าหนดหมวดมาตรฐานประกันสขุภาพเป็น 13 หมวด แบ่ง
เป็น 1) ผลประโยชนก์รณีเป็นผูป่้วยใน และ 2) ผลประโยชน์
กรณีเป็นผูป่้วยนอก หากบรษัิทประกนัไมไ่ดข้ายความคุม้ครอง 
ในหมวดใด สามารถแจง้ไดว้่าไม่คุม้ครองหรือกรณีการขาย
นอกเหนือ 13 หมวดขา้งตน้ อาทิ ความคุม้ครองผูป่้วยนอก 
ฯลฯ สามารถท�าเป็นบนัทึกสลกัหลงัขยายความคุม้ครองได ้
ท�าใหส้ามารถเปรียบเทียบขอ้มลูระหว่างแบบประกนัไดง้่าย
กวา่มาตรฐานปี 2549 

• ข้อยกเว้นที่ไม่สมเหตุสมผล: มาตรฐานปี 2564  
ยกเวน้ขอ้ยกเวน้บางขอ้ท่ีไมส่มเหตสุมผลท่ีมาตรฐานปี 2549 
ก�าหนดไว ้ เช่น ไม่คุม้ครองกรณีบาดเจ็บจากการรว่มทะเลาะ
วิวาท บาดเจ็บขณะขึน้หรือลงรถโดยสาร อากาศยานท่ีไม่ได้
จดทะเบียนเพ่ือบรรทกุผูโ้ดยสาร บาดเจ็บขณะปฏิบตัหินา้ท่ีใน
อากาศยาน บาดเจ็บขณะปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นทหาร ต�ารวจ ฯลฯ 
บาดเจ็บจากกมัมนัตรงัสี

• กรณี Day Case (การรักษาแบบผ่าตดัแบบไม่ตอ้ง
นอนโรงพยาบาล): มาตรฐานปี 2549 ก�าหนดช่ือโรคชดัเจน  

แตม่าตรฐานปี 2564 ไมมี่การก�าหนดช่ือโรค แตก่�าหนดค�านิยาม 
ท่ีครอบคลุมแทน ท�าใหส้ามารถครอบคลุมวิธีการรกัษาใน
อนาคตได้

• การให้สํารองจ่าย: ทั้งมาตรฐานปี 2549 และ
มาตรฐานปี 2564 บริษัทสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายผลประโยชนห์าก 

ผูเ้อาประกนัปิดบงัขอ้มลู โดยมีขอ้แตกต่างตรงระยะเวลาใน
การตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัคือ มาตรฐานปี 2549 บริษัท
จะตรวจสอบขอ้มูลการเจ็บป่วยเฉพาะก่อนท�าประกัน 5 ปี 
มาตรฐานปี 2564 บรษัิทจะตรวจสอบขอ้มลูการเจ็บป่วยนาน 
8 ปี คือ ก่อนวนัท�าประกนั 5 ปี และหลงัวนัท�าประกนั 3 ปี

ทัง้นี ้คณุสาธิตใหข้อ้คิดว่า เราสามารถเปลี่ยนค่ารกัษา
พยาบาลท่ีไม่รูเ้งินรูเ้วลา ใหเ้ป็น ค่าใชจ้่ายท่ีรูเ้งินรูเ้วลา ดว้ย
การท�าประกนัสขุภาพ

Q: ควรเลือกซือ้ความคุ้มครองสุขภาพกับ
 บริษัทประกันชวีติหรือบริษัทประกันวนิาศภยั

คุณนโรโดม: ใหข้อ้มูลว่าในอดีตผลประโยชนค์วาม
คุม้ครองของประกันสุขภาพท่ีซือ้กับบริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทประกันวินาศภัยจะมีความแตกต่างกันค่อนขา้งมาก 
แต่หลงัจากมาตรฐานการประกนัภยัสขุภาพใหม่ (มาตรฐาน
ปี 2564) มีผลบังคับใช้ ประกันสุขภาพท่ีซื ้อกับบริษัท 
ประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยจะมีวิธีการก�าหนด
ความคุม้ครองเหมือนกนั สิ่งท่ีแตกต่างคือ วงเงิน ระยะเวลา
ความคุม้ครอง เป็นตน้ 

ดงันัน้หากเนน้เรือ่งประกนัสขุภาพ การซือ้ประกนัสขุภาพ
จากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่มี 
ความแตกต่างกัน แต่จะมีสิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาคือ 1) การ
ซือ้ประกันสขุภาพจากบริษัทประกันชีวิต จะตอ้งซือ้แนบกับ
กรมธรรมห์ลกั แตห่ากซือ้จากบรษัิทประกนัวินาศภยัไมจ่ �าเป็น
ตอ้งซือ้กรมธรรมห์ลกั ดงันัน้ ใหพิ้จารณาถึงความตอ้งการ 
ว่าต้องการความคุ้มครองจากกรมธรรม์หลักด้วยหรือไม ่ 
2) ปกติการจ่ายเบี ้ยประกันสุขภาพทั้ง ท่ี ซื ้อกับบริษัท 
ประกนัชีวิตหรอืบรษัิทประกนัวินาศภยั จะเป็นแบบเบีย้รายปี  
และมีการปรบัเบีย้เพ่ิมขึน้ตามช่วงอายุ ไม่แตกต่างกัน แต่
จะมีสญัญาประกันสุขภาพบางแบบท่ีซือ้แนบกับกรมธรรม ์
ยนิูตลิงคข์องบรษัิทประกนัชีวิต ท่ีเบีย้จะเป็นเบีย้คงท่ี ไมป่รบั
เพ่ิมขึน้ตามอายุ 3) ความมั่นคงของบริษัท แต่ละบริษัทมี
อตัราการปรบัเบีย้ท่ีแตกตา่งกนั บรษัิทท่ีมีความมั่นคง มีลกูคา้
จ�านวนมาก จงึมีการ share ความเสี่ยงมาก รวมถงึบรษัิทท่ีมี
เง่ือนไขการจา่ยผลประโยชนส์นิไหมตา่ง ๆ ท่ีรดักมุ ท�าให ้loss 
ratio ต�่า โอกาสท่ีเบีย้ประกันสขุภาพจะถูกปรบัเพ่ิมขึน้จาก 
คา่ประสบการณใ์นการเคลมสนิไหมก็จะนอ้ยกวา่
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ดร.ชาตชิาย มสุีขโข 
นกัวางแผนการเงิน CFP®

Q: ปัญหาของการประกันสุขภาพและ
 ประกันชวีติทีเ่จอกับลูกค้าวัยเกษียณ
 มอีะไรบา้ง มวีธีิแก้อย่างไร

ดร. ชาตชิาย: ไดเ้ลา่เคสตวัอยา่งของพนกังานรฐัวิสาหกิจ
ท่ีเกษียณอายแุลว้ และยงัคงมีสทิธิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลอยู ่
แต่เม่ืออายุมากขึน้ มีโรคคนชราหลายโรค การรกัษาตวัใน 
โรงพยาบาลของรฐัอาจจะไม่รวดเรว็พอ จึงจ�าเป็นตอ้งเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาลเอกชน และมีคา่ใชจ้า่ยท่ีสงูมาก โดย
ลกูจ�าเป็นตอ้งแบกรบัภาระจ่ายค่าใชจ้่ายเหล่านีไ้วเ้น่ืองจาก
เบิกจากสวสัดิการไม่ได ้และภายหลงัเม่ือเสียชีวิตลง ก็ท�าให้
สิทธิสวสัดิการรกัษาพยาบาลของคู่สมรสสิน้สดุลงดว้ย จาก
กรณีนีชี้ใ้หเ้หน็วา่คนวยัเกษียณควรวางแผนท�าประกนัสขุภาพ
เพ่ิมเติมจากสิทธิสวสัดิการของตนเองท่ีมีอยู่เพ่ือไม่ใหก้ระทบ
กบับคุคลอ่ืน

คุณแววตา: ไดย้กตวัอยา่งเคสของลกูคา้ท่ีไดซื้อ้ประกนั
สขุภาพไว ้แต่ลืมคิดว่าในอนาคตเบีย้ประกันจะปรบัเพ่ิมขึน้ 
ท�าให ้ณ วนัเกษียณจ�าเป็นตอ้งปรบัลดความคุม้ครองลงเพ่ือให ้
ยงัคงจา่ยเบีย้ไดต้อ่ หรอืหากจา่ยเบีย้ประกนัไมไ่หว ก็จ�าเป็นตอ้ง 
ใชส้วสัดิการภาครฐั ซึง่อาจมีประเดน็เรื่องความสะดวกสบาย 
หรือความรวดเรว็ในการรกัษาพยาบาลท่ีตอ้งน�ามาพิจารณา
ประกอบดว้ย นอกจากนี ้ยังไดย้กเคสตัวอย่างของลูกคา้ท่ี
ไดร้ับสิทธิประกันสุขภาพกลุ่มจากท่ีท�างาน และตัดสินใจ
ซือ้ประกันสุขภาพภายหลงัจากไม่ไดท้ �างานแลว้ ซึ่งปัญหา
ท่ีเกิดขึน้คือ ไม่สามารถซือ้ประกันสุขภาพไดแ้ลว้เน่ืองจาก 
อายมุากและมีปัญหาสขุภาพ สดุทา้ยแลว้จ�าเป็นตอ้งเก็บเงิน 
เพ่ือรกัษาตนเอง (Self-insured)

Q: ในมุมของการวางแผนการเงนิ 
 การทาํประกันชวีติและประกันสุขภาพ
 ช่วยตอบโจทยลู์กค้าในกลุ่มวัยเกษียณ
 หรือใกล้เกษียณอย่างไรบา้ง

คุณสาธิต: มองว่าประกันชีวิตสามารถช่วยตอบโจทย์
การวางแผนมรดกได ้4 ประเดน็คือ 1) ถกูคนคือ ผูเ้อาประกนั
สามารถระบุผูร้บัผลประโยชนต์ามท่ีตัง้ใจได ้บริษัทประกัน
ชีวิตจ่ายสินไหมใหก้บัผูร้บัผลประโยชน ์แตกต่างจากการท�า
พินยักรรมท่ีอาจมีปัญหาการฟอ้งรอ้งได ้2) ถกูเงินคือ สามารถ
ก�าหนดทนุประกนัภยัเป็นจ�านวนเงินตามท่ีตอ้งการใหก้บัผูร้บั
ผลประโยชน ์3) ถกูเวลาคือ เม่ือผูเ้อาประกนัเสยีชีวิตลง บรษัิท
ประกนัชีวิตจะจา่ยสนิไหมใหผู้ร้บัผลประโยชนท์นัที ซึง่ตา่งจาก
กรณีพินยักรรมท่ีตอ้งใชเ้วลาเกือบครึง่ปีหรือมากกว่านัน้หาก 
มีการฟอ้งรอ้ง และ 4) ถกูตน้ทนุคือ เงินสนิไหมไมต่อ้งเสยีภาษี
การรบัมรดก มรดกคือทรพัยส์นิของผูเ้สียชีวิตก่อนวนัเสียชีวิต 
แต่ส �าหรบัประกนัชีวิต จะมีทรพัยส์ินเกิดขึน้หลงัจากเสียชีวิต
แลว้ ดงันัน้ประกนัชีวิตไมถื่อเป็นมรดก

คุณนโรโดม: ใหข้อ้มลูวา่ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ
ชว่ยตอบโจทยก์ารวางแผนภาษีใน 2 ดา้นคือ 1) การลดหยอ่น
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาโดยเบีย้ประกนัชีวิตสามารถลดหยอ่น 
ไดต้ามจรงิ แตไ่มเ่กิน 100,000 บาท เบีย้ประกนัสขุภาพสามารถ 
ลดหยอ่นไดต้ามจรงิ แตไ่มเ่กิน 25,000 บาท (และรวมค�านวณอยู่
ในยอดลดหยอ่นประกนัชีวิต 100,000 บาท) เบีย้ประกนับ�านาญ 
สามารถลดหยอ่นได ้15% ของเงินได ้ไมเ่กิน 200,000 บาท และ 
เม่ือรวมกบั RMF กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ กบข. กองทนุสงเคราะห ์
ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน และ กอช. ตอ้งไม่เกิน 
500,000 บาท และ 2) ช่วยเตรียมเงินส�าหรบัจ่ายภาษีการ 
รบัมรดก โดยทายาทสามารถน�าคา่สนิไหมจากประกนัชีวิตมา
ใชเ้สียภาษีการรบัมรดก แทนการจ�าหนา่ยทรพัยม์รดกออกไป

คุณแววตา: ใหม้มุมองวา่ประกนัชีวิตชว่ยตอบโจทยก์าร
วางแผนคุม้ครองชีวิตและการบรหิารเงินในแง่เป็นเครื่องมือท่ี
ชว่ยในการคุม้ครองชีวิตนบัตัง้แตเ่กิดจนเสยีชีวิต และยงัชว่ยให้
สามารถบรหิารเงินออม หรอืพอรต์การลงทนุส�าหรบัวยัเกษียณ
ใหเ้ตบิโตและงอกเงย มีฐานะท่ีมั่นคงไดโ้ดยไมท่ �าใหเ้ปา้หมาย
การออมเงินเพ่ือการเกษียณถูกกระทบเม่ือมีเหตเุจ็บป่วยไม่
สบาย หรอืเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร

ดร. ชาติชาย: ใหค้วามเห็นว่าแค่ใหค้วามส�าคัญกับ
การเรียนรูเ้รื่องสขุภาพเพียงอย่างเดียวไม่พอ ตอ้งเริ่มตน้ท�า
ประกนัสขุภาพดว้ย รวมทัง้ควรตอ้งหมั่นอพัเดทความรูเ้พ่ิมเตมิ  
เชน่ มาตรฐานประกนัสขุภาพใหม ่เป็นตน้ นั่นคือ รู ้ เริม่ และ
รกัษาแผนประกนัสขุภาพนัน้ไว ้นอกจากนัน้ ดร. ชาตชิายยงัให ้
ความเหน็วา่ควรมีพอรต์การลงทนุแยกส�าหรบัการดแูลสขุภาพ 
เพ่ิมเพ่ือเป็นสว่นเสรมิจากสวสัดกิารรกัษาพยาบาลท่ีมีอยูแ่ลว้
ดว้ย  
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X10 X100 กบักองทุนรวม

กองทุนเหล่านีน้อกจากสามารถสรา้งผลตอบแทนได้
ดีแลว้ยงัมีองคป์ระกอบท่ีส�าคญัอีกประการในการไดร้บัพลงั
ของดอกเบีย้ทบตน้คือ การจดัตัง้มายาวนานประมาณ 20 ปี
เพ่ือสรา้งผลตอบแทนในระดบั x10 อยา่งไรก็ดีเรามกัจะพบกบั
ปัญหาวา่ผูล้งทนุบางทา่นตอ้งการซือ้กองทนุท่ีมี NAV 10 บาท
มากกวา่กองทนุ ท่ีมี NAV 100 บาท เพราะรูส้กึวา่กองทนุ 10 บาท 
ถกูกวา่กองทนุ 100 บาท และรูส้กึวา่ NAV 10 บาทจะปรบัตวั 
เพ่ิมขึน้เป็น 15 บาทไดง้่ายกว่ากองทุนท่ีมี NAV 100 บาท 
ไปเป็น 150 บาท ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้เป็นการสรา้ง 
ผลตอบแทนรอ้ยละ 50 เทา่กนั

กองทนุรวมกองแรกของไทย คอืกองทนุอะไร และ 
มูลค่าหน่วยลงทนุสุทธิ (NAV) จะเป็นเทา่ไหร่ในปัจจุบนั  
สําหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมคงตอบ 
ไดว่้า กองทนุรวมกองแรกของไทยคอื “โครงการกองทนุ 
สินภิญโญ” จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม  

จาํกัด (ปัจจุบนั บลจ. เอม็เอฟซ)ี แต ่NAV เป็นเทา่ไหร่น้ัน 

คงตอบไม่ได้ เพราะโครงการกองทุนสินภิญโญเป็น 
กองทุนปิดที่ลงทุนในหุ้นมีอายุ 10 ปีตั้งแต่วันที่ 21  

เมษายน 2520 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2530 แต่หากว่า 

กองทุนนีเ้ป็นกองทุนเปิด ด้วยการอ้างอิงผลตอบแทน
ของดชันีตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย คาํนวณไดว่้า
กองทนุนีจ้ะม ีNAV 1,002.52 บาท (x 100) (ผลคาํนวณ
ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้นของตลาดหุ้นไทยปี  

ตน้ปี 2520 – สิน้ปี 2563 ร้อยละ 11.04 ตอ่ปีเป็นเวลา  

44 ปี รวมเงนิปันผล ไม่หกัค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 
และค่าใช้จา่ยอืน่ของกองทนุ) 

ทีม่า Setsmart ขอ้มูลผลตอบแทน ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564

อย่างไรก็ดีกองทนุรวมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัไม่มีกองทนุไหน 
ท่ีมี NAV ถึง 1,000 บาท เน่ืองจากการจดัตัง้กองทนุรวมหุน้
สว่นใหญ่เกิดขึน้ในช่วงประมาณ 20 ปีท่ีผา่นมา ยงัไมมี่ระยะ
เวลายาวนานพอในการสรา้งผลตอบแทนระดบั x 100 จากการ
คน้หาขอ้มลู ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 พบวา่มี 4 กองทนุท่ีมี 
NAV ถงึ 100 บาท หรอื x10 คือ กองทนุ KAEQ (ส�าหรบัผูล้งทนุ
สถาบนั) กองทนุ ABG กองทนุ BERMF และกองทนุ ERMF 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 20 ตลุาคมมี NAV 125.402 บาท 108.3694 บาท  
96.1603 บาท และ 90.6221 ตามล�าดบั (กองทนุ BERMF 
และ ERMF เคยมี NAV เกิน 100 บาทในชว่งปี 2560 – 2562) 
กองทุนทั้ง 4 กองนีส้ามารถท�าผลตอบแทนยอ้นหลังเฉลี่ย 
สงูกวา่ดชันีอา้งอิงตามดงัตาราง 

วันจดัตัง้กองทนุ

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากตัง้กองทนุ

ดชันีอ้างองิ

ABG

18/7/2540

10.34%

7.65%

BERMF

27/11/2545

12.66%

12.43%

ERMF

19/12/2545

12.45%

12.43%

KAEQ

15/5/2545

14.22%

12.43%
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Absolute Term VS Percentage Term

การพิจารณาผลตอบแทนเป็นจ�านวนบาท (absolute 
term) และการพิจารณาผลตอบแทนเป็นร้อยละ (% - 
percentage term) สง่ผลกระทบเชิงจิตวิทยาในมมุมองของ
ผลตอบแทนโดยเปรยีบเทียบ เชน่ การเก็บเงินท่ีมีอยูใ่หเ้พ่ิมขึน้
จาก 1 แสนเป็น 1 ลา้นนัน้ จะรูส้กึวา่ท�าไดง้า่ยกวา่การเก็บเงิน 
3 ลา้นใหเ้พ่ิมขึน้เป็น 30 ลา้น เน่ืองจากการเก็บเงิน 1 แสนเป็น 
1 ลา้นใชเ้งินเพ่ิมอีก 9 แสนบาท แตห่ากการเก็บเงิน 3 ลา้นให้
เป็น 30 ลา้นนัน้ ยงัตอ้งใชเ้งินอีกถึง 27 ลา้นบาทเลยทีเดียว 
หรอืหากพิจารณาในตลาดหุน้ การแตกพารใ์หร้าคาตอ่หุน้ต �่า
ลงก็เป็นแรงกระตุน้เชิงจิตวิทยาวา่จะมีรายย่อยเขา้มาซือ้ขาย
มากขึน้ และท�าใหเ้ช่ือวา่หุน้ท่ีมีราคา 20 – 30 บาทปรบัตวัขึน้
เป็นเทา่ตวัไดง้า่ยกวา่หุน้ท่ีมีราคา 200 – 300 บาท แตห่ากเป็น
มมุมองของผลตอบแทนเป็นรอ้ยละแลว้ เงิน 1 แสนเป็น 1 ลา้น
คือ การเพ่ิมขึน้ 10 เทา่ ไมแ่ตกตา่งกบัการท่ีเงิน 3 ลา้นเพ่ิมขึน้
เป็น 30 ลา้นดว้ยการเพ่ิมขึน้ 10 เทา่เชน่กนั

ใหค้วามสาํคัญกับการประเมนิมูลค่า
ของสินทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ

ดงันัน้ส �าหรบั NAV ของกองทนุรวมแลว้ราคาต่อหน่วย
เป็นเพียงสิ่งสมมติขึน้เพ่ือแบ่งสดัส่วนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุ
แตล่ะรายไดร้บัตามจ�านวนเงินลงทนุของตวัเองเท่านัน้ การดู
เพียง NAV เพียงอยา่งเดียวนัน้ไมอ่าจบอกไดว้า่กองทนุเหลา่นัน้ 
มีราคาถกู หรอืมีราคาแพงแตอ่ยา่งใด สิ่งท่ีนกัวางแผนการเงิน
ควรอธิบายใหผู้ร้บัค �าปรกึษาไดร้บัทราบคือ การประเมินมลูคา่
สินทรพัยท่ี์กองทนุเหล่านีล้งทนุว่ามีราคาถกูหรือแพง และมี
โอกาสของการเติบโตในอนาคตเป็นอย่างไร หากกองทุนท่ี 
ผูร้บัค �าปรึกษาสนใจมีการลงทุนในสินทรพัยเ์ดียวกันและมี 
ค่าธรรมเนียมเท่ากนั NAV ท่ีแตกต่างกนัจะไม่ส่งผลกระทบ
ตอ่ผลตอบแทนท่ีไดร้บั ตวัอยา่งเชน่ กองทนุหุน้ 2 กองทนุท่ีมี 
นโยบายการลงทนุในดชันี SET 50 เหมือนกนัทัง้ 2 กองทนุ 
กองทนุ A มี NAV 100 บาท กองทนุ B มี NAV 10 บาท หาก
เราลงทนุดว้ยเงิน 1 ลา้นบาทเทา่กนั การลงทนุในกองทนุ A จะ
ไดห้นว่ยลงทนุ 10,000 หนว่ย และกองทนุ B จะได ้100,000 
หน่วย (NAV เป็นตวัหารใหไ้ดห้น่วยลงทนุเท่านัน้ – ตวัอย่าง
ท่ีแสดงไม่ไดค้ �านวณค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน) 
หากวา่ดชันี SET 50 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 NAV ของกองทนุ  
A และ B จะเพ่ิมขึน้เป็น 105 และ 10.5 บาทตามล�าดบั เงิน
ลงทุนในกองทุนทัง้สองกองจะเพ่ิมขึน้เป็น 1,050,000 บาท
เทา่กนั ดงันัน้ NAV สงูหรอืต�่ามิไดเ้ป็นสิ่งบง่ชีว้า่ผลตอบแทน
ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร การคาดการณผ์ลตอบแทนจากการ
ลงทนุนัน้เป็นการพิจารณาสนิทรพัยท่ี์กองทนุเหลา่นัน้ไปลงทนุ
ว่ามีการประเมินมูลค่าอยู่ในระดบัใดเพ่ือบอกว่ามีราคาถูก 
หรอืแพง และพิจารณาถงึการเตบิโตในอนาคต 

การสร้างความม่ังค่ังในระยะยาว

ส�าหรับบางคนอาจมีความเห็นว่าตัวเลข NAV ของ 
กองทนุก็อาจพอบอกอะไรไดบ้า้ง เชน่ กองทนุท่ีมี NAV ต�่ากวา่
ราคาพาร ์(ต�่ากวา่ 10 บาท) แสดงใหเ้หน็วา่ผูท่ี้เขา้ลงทนุตัง้แต ่
IPO ยงัคงขาดทนุอยู ่ (ยกเวน้กลุม่กองทนุ ETF บางกอง เช่น 
TDEX (SET50 ETF) ท่ีมีราคาพารเ์ท่ากบัดชันี SET50 หาร
ดว้ย 100 ในวนัจดทะเบียนกองทนุ (5.68 บาท) เพ่ือใหร้าคา
ซือ้ขายมีความใกลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิง) ส่วนกองทนุรวมท่ีมี 
NAV มากกว่า 10 บาทก็จะเป็นกองทนุท่ีมีประวตัิการสรา้ง 
ผลตอบแทนเพ่ิมขึน้ในแก่นกัลงทนุดงัเชน่กองทนุหุน้ 4 กองทนุ
ท่ีมี NAV สูงกว่า 100 บาท ท่ียกเป็นตัวอย่างไวข้า้งตน้ ก็
เป็นการสรา้งความมั่งคั่งเพ่ิมขึน้ระดบั x10 ภายในเวลา 20 ปี
เลยทีเดียว จงึพอคาดการณไ์ดว้า่อีก 20 ปีขา้งหนา้ จะมีบาง 
กองทุนท่ีมี NAV 1,000 บาท (x100) อย่างไรก็ดีไม่ใช ่
ทกุกองทนุท่ีจะสรา้งผลตอบแทนไดดี้กว่าดชันีอา้งอิง เพราะ
การมีนโยบายการลงทนุแบบ active management นัน้ยอ่ม
ท�าให้กองทุนมีผลตอบแทนสูงกว่าหรือต�่ากว่าดัชนีอา้งอิง 
ไดท้ัง้สองทาง จึงยังมีอีกหลายกองทุนท่ีท�าผลตอบแทนได ้
ไม่ดีนักในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมาเช่นกัน ทั้งนี ้ผู้เ ขียนมิได้
หมายความว่ามีเพียง 4 กองทนุนีเ้ท่านัน้ท่ีท�าผลตอบแทนได ้
ดีกว่าดัชนีอ้างอิงในระยะยาว อาจมีบางกองทุนท่ีจัดตั้ง 
ในชว่งเวลาเดียวกนั แตมี่การจา่ยเงินปันผลอยา่งสม�่าเสมอให้
แก่นกัลงทนุจงึสง่ผลให ้NAV ไมไ่ดป้รบัตวัเพ่ิมขึน้ถงึ 100 บาท  
ผู้ลงทุนควรต้องพิจารณานโยบายการลงทุน และความ
สม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานประกอบดว้ย 

หนึ่งในกลุ่มกองทุนท่ีมีเป้าหมายหลักเพ่ือสรา้งความ
มั่งคั่งในระยะยาวคือ กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรอืกองทนุ 
RMF ท่ีมีการเสนอขายเป็นครัง้แรกในช่วงปลายปี 2544 และ 
มีการเสนอขายจ�านวนมากขึน้ในปี 2545 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือสนบัสนนุการลงทนุระยะยาวเพ่ือการเกษียณอาย ุจะพบ
กว่ากองทุนท่ีมีอายุเกือบ 20 ปีเหล่านีส้ามารถสรา้งความ
มั่งคั่งใหแ้ก่ผูล้งทนุในระยะยาวตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้ไวด้งั 
ตวัอย่างกองทนุ RMF ท่ีจดัตัง้ในช่วงแรกและมีนโยบายการ
ลงทนุในตราสารทนุ
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จากตารางเหน็ไดว้า่กลุม่กองทนุ RMF ท่ีผา่นรอ้นผา่น
หนาวมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี มี NAV อยูใ่นชว่ง 80 – 90 กวา่ 
บาทเหลา่นี ้สามารถสรา้งผลตอบแทนเฉลี่ยไดเ้ป็นอย่างดี
นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ ดร.นิเวศน ์เหมวชิรวรากร นกัลงทนุ
แนว VI เคยใหค้วามเหน็เก่ียวกบักองทนุ RMF ตามบทความ
ใน Website thaivi.org ปี 2560 วา่ “ …ผมก็ลงทนุใน RMF 
ทกุปี จนถึงวนันีเ้ป็นเวลา 16 ปี เงินท่ีผมลงทนุคิดรวมกนั
เทา่กบั 2,680,000 บาท แตส่นิทรพัยส์ทุธิหรอืเมด็เงินท่ีอยู่
ในกองทนุท่ีผมจะถอนออกมาใชไ้ดคื้อ 6,557,545 บาท หรอื
มีเงินเพ่ิมขึน้เกือบ 4 ลา้นบาท ผลตอบแทนท่ีกองทนุท�าได้
ตามท่ีรายงานโดยผูจ้ดัการกองทนุคือประมาณปีละ 14.4% 
แบบทบตน้ เงินกอ้นแรกท่ีผมลงทนุน่าจะเพ่ิมขึน้เป็นเกือบ  
8 เทา่ตวั …. ประสบการณข์องการลงทนุใน RMF และ LTF 
ของผมนัน้ ผมคิดวา่ไมมี่อะไรพิเศษและเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้
กบัคนอ่ืนๆ” เป็นการย�า้เตือนวา่การไดร้บัผลตอบแทนเฉลี่ย 
ในระดับนีน้ัน้ สามารถเขา้ถึงไดส้ �าหรบัทุกคน แมว้่าเรา 
ไม่ตอ้งการลดหย่อนภาษี ก็สามารถใชก้องทนุหุน้ปกติใน
การสรา้งความมั่งคั่งในระยะยาวได ้20 ปีท่ีผา่นมากองทนุ
เหลา่นีเ้ตบิโตจาก 10 บาท เป็น 100 บาท (x10) และหาก
ยงัสามารถรกัษาการเตบิโตในระดบัเดียวกนักองทนุเหลา่นี ้
ก็มีโอกาสท่ีจะมี NAV ระดบั 1,000 บาท (x100) ไดใ้นอีก  
20 กวา่ปีขา้งหนา้ หรอืกองทนุใหมท่ี่มี NAV 10 บาทก็สามารถ
เติบโตเป็น 100 บาทไดเ้ช่นกัน นอกจากนีผ้ลตอบแทน 
ท่ีน�ามาแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาว ผูล้งทุน
ต้องสามารถรับความผันผวนของการติดลบประมาณ 
รอ้ยละ 40 – 50 ท่ีเกิดขึน้ในบางปีดว้ยเช่นกนั ในช่วงทา้ย
ของบทความ ดร.นิเวศน์ได้ให้มุมมองว่า “ …แน่นอน 
อนาคตอาจจะไม่เหมือนกบัอดีต สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัการลงทนุ 
ใน LTF และ RMF ของผมในช่วง 16 ปีท่ีผ่านมาอาจจะ
ไม่เกิดขึน้ในอนาคตอีก 16 ปีขา้งหนา้ บางทีมันอาจจะ
ไม่เกิดขึน้อีกในตลาดหุน้ไทยแต่มนัก็อาจจะเกิดในตลาด
ของประเทศอ่ืนก็ได ้ ไม่มีใครรู ้การลงทนุนัน้มีความเสี่ยง
เสมอ อยา่งไรก็ตาม ประวตัิศาสตรส์อนเราวา่ในระยะยาว
แลว้ หุน้เองกลบัมีความเสี่ยงนอ้ยลงและโอกาสท่ีหุน้จะให้
ผลตอบแทนท่ีต�่ากว่าตราสารการเงินอ่ืนนัน้มีนอ้ยมากๆ” 
ส �าหรบับทความนีผ้มขอสรุปสัน้ๆ วา่ 10 เทา่ในรอบถดัไป
อยา่พลาดกนันะครบั

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับกองทุนรวม
และการลงทนุเอง

การลงทนุในกองทนุรวมนัน้มีทัง้ขอ้ดีขอ้เสยี ขอ้ดี เชน่ ใชเ้งิน 
ลงทุนนอ้ย กระจายความเสี่ยง มีมืออาชีพบริหารจดัการ และ 
มีการควบคมุดแูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ขอ้เสยีคือ ไมส่ามารถ 
เลือกการลงทนุท่ีตวัเองชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เลือกไดเ้พียงนโยบาย 
โดยรวม และมีคา่ธรรมเนียมในการจดัการ John C. Bogle ผูก่้อตัง้  
The Vanguard Group เคยแสดงการเปรยีบเทียบวา่ ส �าหรบัการ 
ลงทนุระยะยาวในสนิทรพัยเ์สีย่งเป็นเวลา 50 ปี หากวา่ผลตอบแทน 
แตกต่างกันออกไปรอ้ยละ 2 (อาจเป็นเพราะค่าธรรมเนียมท่ี 
แตกตา่งกนั) เงินสดุทา้ยท่ีมีจะแตกตา่งกนัเกือบ 2 ใน 3 ตวัอยา่งเชน่ 
หากลงทนุ 100,000 บาท เป็นเวลา 50 ปี กองทนุ 2 กองไปลงทนุใน 
สนิทรพัยเ์หมือนกนั แตก่องทนุ A มีคา่ธรรมเนียมสงูกวา่กองทนุ B  
รอ้ยละ 2 ตอ่ปี หากวา่กองทนุ A ไดผ้ลตอบแทนเฉลี่ยรอ้ยละ 9  
เงินจะกลายเป็น 7,435,752 บาท ในขณะท่ีกองทนุ B ท่ีมีผลตอบแทน 
เฉลีย่รอ้ยละ 7 จะกลายเป็น 2,945,702 บาท ซึง่แตกตา่งกนัเกือบ  
2 ใน 3 หรอืประมาณรอ้ยละ 60 เลยทีเดียว ดงันัน้หากมองวา่ถา้
เรามีความสามารถในการลงทนุเองได ้คา่ธรรมเนียมท่ีจ่ายใหแ้ก่ 
กองทนุรวมในระยะยาว ก็สง่ผลตอ่ความมั่งคั่งในระดบัท่ีมีนยัส�าคญั 
แต่อย่าลืมมองทางตรงกนัขา้มว่า หากเราบรหิารเองไดน้อ้ยกว่า 
ผูจ้ดัการกองทนุ ก็จะสง่ผลกระทบตอ่ความมั่งคั่งไมแ่ตกตา่งกนั

อีกปัจจยัท่ีควรระวงัส �าหรบัการลงทนุเองคือ การน�าเงินปันผล 
ไปลงทนุตอ่ ผลตอบแทนของตลาดหุน้นัน้ประกอบดว้ย 2 สว่นคือ  
ราคาท่ีเพ่ิมขึน้ (capital gain) และเงินปันผล (dividend) ส �าหรบั 
กองทนุรวมท่ีไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือขายคืนหน่วย 
ลงทนุอตัโนมตั ิเงินปันผลท่ีไดร้บัผูจ้ดัการกองทนุจะน�าไปลงทนุตอ่
เพ่ือสรา้งผลตอบแทนแบบทบตน้ แตส่ �าหรบัการลงทนุเองโดยตรง 
หรอืการลงทนุในกองทนุรวมท่ีมีการจา่ยเงินปันผลออกมา หากไมไ่ด ้
น�าเงินปันผลกลบัไปลงทนุตอ่ ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จะมีความแตกตา่งกนั 
เป็นอยา่งมากในระยะยาวเชน่กนั เม่ือพิจารณาจากอตัราเงินปันผล
เฉลีย่ในระดบัรอ้ยละ 3 – 4 ตอ่ปี นอกจากนีผู้ท่ี้ลงทนุดว้ยตนเองสว่น
ใหญ่มกัจะพบกบัปัญหาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูของผลตอบแทน 
โดยรวมท่ีเกิดขึน้ และการเปรยีบเทียบผลตอบแทนตามชว่งเวลา  
หรอืเปรยีบเทียบกบัดชันีอา้งอิง ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่
ตนเองสามารถสรา้งผลตอบแทนไดม้าก หรือไดน้อ้ยกว่าความ 
เป็นจรงิ ตา่งไปจากระบบการรายงานผลตอบแทนของกองทนุรวมท่ี
มีการรวบรวมขอ้มลูและการรายงานผลตอบแทนอยา่งชดัเจน  

วันจดัตัง้กองทนุ

ผลตอบแทนเฉลีย่จากตัง้กองทนุ

NAV 20 ต.ค. 2564 

V-RMF

25/12/2544

11.42%

85.8672

ABSC-RMF

12/11/2545

11.82%

82.4081

UOBEQRMF

27/06/2545

11.70%

84.0664

BERMF

27/11/2545

12.66%

96.1603

TEGRMF

30/10/2545

11.53%

82.8395

ERMF

19/12/2545

12.45%

90.6221

KFLRMF

19/12/2544

11.62%

90.5143

ทีม่า Setsmart ขอ้มูลผลตอบแทน ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 ขอ้มูล NAV วนัที ่20 ต.ค. 2564
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HOW TO
รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP®

จากขอ้มลูของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2563 ประเทศไทยมีจ�านวนผูสู้งอายุ
ประมาณ 12.6 ลา้นคน คิดเป็นรอ้ยละ 19.1 ของประชากร
ทัง้หมด และคาดการณว์่า ในปี 2565 ประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ ์ (aged society) 
กล่าวคือ เป็นสงัคมซึ่งมีสดัส่วนผูส้งูอายเุกินรอ้ยละ 20 และ 
ภายในปี 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัย
แบบสุดยอด (super aged society) กลา่วคือ มีประชากร
อาย ุ65 ปีขึน้ไปมากกวา่รอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด โดย
มีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปมากกวา่รอ้ยละ 28 ของประชากร
ทัง้หมด

ผู้สูงอายุตอ้งพึง่พงิตนเอง
ปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดขึน้เลยหากผู้สูงวัยเหล่านีย้ัง

สามารถท�างานและหารายไดเ้หมือนวยัแรงงาน (อายุ15 ปี 
ขึน้ไปถงึ 59 ปี) และมีลกูหลานคอยชว่ยเหลอื แตค่วามเป็นจรงิ
พบว่าอตัราส่วนของวยัแรงงานต่อผูส้งูอายมีุการลดลงอย่าง 
ตอ่เน่ือง กลา่วคือ ในปี 2563 มีวยัแรงงาน 3.6 คนตอ่ผูส้งูอาย ุ
1 คน และมีแนวโนม้ลดลงเหลอืวยัแรงงาน 1.8 คนตอ่ผูส้งูอาย ุ 
1 คนในปี 2583 ส่งผลใหอ้ัตราส่วนพึ่งพิงของผูสู้งอายุต่อ 
วยัแรงงานเพ่ิมขึน้จาก 27.7 คนต่อวยัแรงงาน 100 คนในปี 
2563 เป็น 56.2 คนตอ่วยัแรงงาน 100 คนในปี 2583 จากอายุ
เฉลี่ยของผูส้งูอายท่ีุเพ่ิมมากขึน้ ในขณะท่ีอตัราการเกิดลดลง
อยา่งตอ่เน่ือง

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเด็นเร่ืองการเตรียม 

ความพร้อมเร่ืองการเกษียณ ถอืเป็นหน่ึงในแผน 

การเงนิทีส่าํคัญสาํหรับทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิง่
สังคมไทยทีก้่าวสู่สังคมสูงวัยมาสักระยะหน่ึงแล้ว 
แตจ่ะเหน็ไดว่้าคนไทยจาํนวนมากยังมปัีญหาเร่ือง
เงินออมและสวัสดิการที่ยังไม่เพียงพอสําหรับ 

การใช้ชวีติในยามเกษียณ 

แหล่งรายไดใ้นการดาํรงชพีของผู้สูงอายุ 
ผลการส�ารวจจากส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าแหล่ง 

รายไดข้องผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่มาจากบุตร (ร้อยละ 34.7) 
มากที่สุด รองลงมาคือ จากการท�างานของผูสู้งอายุเอง  
(รอ้ยละ 31) และไดร้บัจากเบีย้ยงัชีพของทางราชการ ไดแ้ก่  
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุเบีย้ยงัชีพผูพิ้การ (รอ้ยละ 20) 

นอกจากนีย้ังพบว่า สัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ลําพัง 
คนเดยีว และ อยู่ลาํพงักับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้ม
เพิม่สูงขึน้อย่างชัดเจน โดยผลจากการส�ารวจพบวา่ ในปี 
2560 ผูส้งูอายไุทยอยู่ล �าพงัคนเดียวสงูถึงรอ้ยละ 10.8 ของ
ประชากรสงูอายทุัง้หมด ซึง่เพ่ิมจากรอ้ยละ 8.7 ในปี 2557 

รายไดเ้ฉลี่ยของผู้สูงอายุ
ผูส้งูอายกุวา่รอ้ยละ 20 มีรายไดต้ �่ากวา่ 20,000 บาทตอ่ปี  

ซึ่งเป็นรายได้ท่ีต �่ากว่าเส้นความยากจน ขณะท่ีผู้สูงอาย ุ
รอ้ยละ 17 มีรายไดไ้ม่เพียงพอ และรอ้ยละ 21.6 มีรายได ้
เพียงพอบางครัง้เทา่นัน้ จงึเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ เม่ือคนไทยอายุ
ยืนยาวขึน้และมีบุตรนอ้ยลง ส่งผลใหก้ารพึ่งพาบุตรหลาน 
อาจจะเป็นไปไดย้ากขึน้ในอนาคต ดงันัน้ผูส้งูอายจุงึมีแนวโนม้
ท่ีจะตอ้งท�างานเพ่ือหาเลีย้งชีพ หรือพึ่งพาระบบรายไดย้าม
ชราภาพท่ีจดัการโดยภาครฐั หากไม่มีเงินออมท่ีเพียงพอเเละ
ไมไ่ดมี้การวางแผนการเงินท่ีเหมาะสม

ระบบสวัสดกิารเพือ่การเกษียณของคนไทย
หากพิจารณาถึงระบบการออมเพ่ือการเกษียณของ

ประเทศไทย ทัง้ในภาคบงัคบัและสมคัรใจ ประกอบไปดว้ย  
5 เสาหลกัดงัตาราง 

บทบาทนักวางแผนการเงนิ
ส�าหรับสังคมผู้สูงอายุ
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การเข้าถงึสวัสดกิารของภาครัฐ
ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ไดท้ �าการส�ารวจหลกัประกนัรายไดข้องแรงงานไทยปี 2563 
จ�านวน 37.9 ลา้นคน พบวา่

- แรงงานในระบบท่ีจะมีรายได้หลังเกษียณจาก 
  กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ กองทุนส�ารอง 
  เลีย้งชีพ และกองทุนประกันสงัคมมาตรา 33 และ 
  มาตรา 39 มีจ�านวน 17.5 ลา้นคน 

- สว่นแรงงานนอกระบบ 20.4 ลา้นคน ซึง่ไมมี่การออม 
  ภาคบังคับ โดยมีการออมตามความสมัครใจจาก 
  กองทนุประกนัสงัคมมาตรา 40 จ�านวน 3.5 ลา้นคน  
  และกองทุนการออมแห่งชาติ จ �านวน 2.4 ลา้นคน  
  สง่ผลใหแ้รงงานนอกระบบท่ีจะตอ้งพึ่งพาเบีย้ยงัชีพ 
  ผูส้งูอายเุพียงอยา่งเดียวมีจ�านวนสงูถงึ 14.5 ลา้นคน 

ทั้งนีจ้ �านวนผู้อยู่ภายใต้ระบบการออมข้างต้น ไม่ได ้
บ่งบอกว่าแรงงานดังกล่าวจะมีเงินออมท่ีเพียงพอส�าหรับ 
ยามเกษียณ 

ความทา้ทายทีป่ระเทศไทยตอ้งเผชญิ 
- ความเพียงพอของเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุท่ียงัไมส่อดคลอ้ง 

  กบัเกณฑร์ายไดท่ี้เพียงพอแก่การยงัชีพ และไมมี่การ 
  ปรบัขึน้มานบัตัง้แตปี่ 2554 

- เพดานเงินสมทบของมาตรา 33 อยู่ท่ี 15,000 บาท  
  โดยคงท่ีมาตัง้แต่ปี 2541 ประกอบกบัผูป้ระกนัตน 
  รุน่หลงัมีอายขุยัท่ียืนยาวขึน้ สง่ผลใหเ้งินของกองทนุ 
  ของระบบประกนัสงัคมภาคบงัคบัอาจจะหมดลง

- ระบบรายไดผู้ส้งูอายขุองประเทศไทย ไม่ไดส้ะทอ้น 
  คา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ภายใตแ้นวคดิเก่ียวกบัมลูคา่ของ 
  เงินท่ีลดลงเม่ือเวลาผา่นไป

ค่าใช้จา่ยของคนเมอืงและคนชนบท
เม่ือพิจารณากบัเงินออมท่ีควรจะมีหลงัจากอายุ 60 ปี 

ขึน้ไป ท่ีทางส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
ไดท้ �าการศกึษาไว ้พบวา่ สาํหรับผู้อาศัยในเมือง ต้องมี
เงนิออม 4 ล้านบาท เพ่ือใหมี้ชีวิตอยูไ่ดต้อ่ไปหลงัเกษียณ 
(เชน่ สามารถใชไ้ดเ้ดือนละประมาณ 16,000 บาท ไปอีก 20 ปี) 
ส่วนในชนบท ตอ้งมเีงนิออมประมาณ 2.8 ล้านบาท 
จากขอ้มลูดงักลา่ว จะเหน็ไดว้า่เม่ือเปรยีบเทียบเงินออมท่ีพงึมี 
กบัแหล่งรายไดจ้ากภาครฐั จะตอ้งมีการออมเงินดว้ยตนเอง
เพ่ิมขึน้ เพ่ือใหมี้เงินเพียงพอท่ีจะใชจ้า่ยหลงัจากเกษียณ 

อยา่งไรก็ตาม เงินออมท่ีพงึมี ณ วนัเกษียณ อาจมีความ
แตกตา่งไปส�าหรบัแตล่ะบคุคล จากปัจจยัตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการด�ารงชีพของแตล่ะบคุคลซึง่มีความแตกตา่งกนั
ตามรูปแบบการด�าเนินชีวิต อายขุยัคาดการณ ์เป็นตน้

ความฝันและความเป็นจริงของคนเกษียณ
จากงานวิจัยในปี 2561 หัวขอ้ชีวิตภายหลังเกษียณ: 

ประสบการณชี์วิตผูส้งูอายใุนประเทศไทย โดยคณุพรพรรณ  
วรสหีะ ไดท้ �าการศกึษาประสบการณข์องผูส้งูอายหุลงัเกษียณ
อายจุากกลุ่มตวัอย่างผูส้งูอายท่ีุเกษียณอายจุากงานประจ�า  
60 ปีขึน้ไป พบวา่ผูส้งูอายมีุความฝันถงึความสขุวยัหลงัเกษียณ 
เช่น มีเวลากบัตวัเองมากขึน้หลงัเกษียณ และตอ้งการพึ่งพา
ตนเองโดยไม่อยากพึ่งพาผูอ่ื้นโดยไม่จ �าเป็น รวมถึงการไดอ้ยู่
รว่มกนักบัสมาชิกในครอบครวั

ระบบการออม

เสาหลกัแรก Pillar 0

เสาหลกัท่ีสอง Pillar 1

เสาท่ีหลกัสาม Pillar 2

เสาหลกัท่ีสี่ Pillar 3 

เสาหลกัท่ีหา้ Pillar 4

รายได้

อตัราเดือนละ 600 – 1,000 บาท ส�าหรบัผูส้งูอายคุนไทยท่ีมีอาย ุ
60 ปีขึน้ไปทกุราย

หากสง่ประกนัสงัคมนอ้ยกวา่ 15 ปี ไดบ้ �าเหน็จเทา่กบัเงินท่ีเราจา่ยสมทบ บวกกบัเงินท่ี
นายจา้งสมทบ และผลประโยชนต์อบแทนท่ีประกนัสงัคมก�าหนด 

แตห่ากสง่เงินประกนัสงัคมตัง้แต ่15 ปี จะไดร้บับ�านาญเทา่กบัรอ้ยละ 20 ของคา่จา้ง
เฉลี่ย 60 เดือนสดุทา้ย (ฐานเงินเดือนสงูสดุท่ีคดิคือ 15,000 บาทส�าหรบัมาตรา 33 และ 
15,000 บาทส�าหรบัมาตรา 39) รวมกบัรอ้ยละ 1.5 ส �าหรบัทกุๆ 1 ปี เชน่ หากจา่ยเงิน
สมทบ 25 ปี ก็จะไดร้บับ�านาญเทา่กบัรอ้ยละ 20% + (รอ้ยละ 1.5 x 10 ปี) เทา่กบัรอ้ย
ละ 35 โดยจะไดเ้งินบ�านาญเทา่กบั เดือนละ 5,250 บาท ส�าหรบัมาตรา 33 เป็นตน้

บ�าเหน็จ หรอื บ�านาญ ขึน้กบัวา่เป็นสมาชิก กบข. หรอืไม ่โดยจ�านวนเงินท่ีจะไดร้บัขึน้
กบัเงินเดือนเดือนสดุทา้ย เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสดุทา้ย และเวลาราชการ 

- ขึน้กบัอตัราการสมทบและจ�านวนปีท่ีสมทบเขา้กองทนุ
- เงินสมทบ 600 - 1,200 บาท ขึน้กบัอายสุมาชิก
- บ�านาญรายเดือนขึน้ต �่า 600 บาท/เดือน ตลอดจนเสียชีวิต หากจา่ยเงินสมทบ
 ไมน่อ้ยกวา่ 35 ปี

ขึน้กบัสวสัดิการท่ีท�าไว้

รูปแบบ

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

กองทนุประกนัสงัคมตาม
มาตรา 33 และมาตรา 39

กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญ
ขา้ราชการ (กบข.)

- กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ
- กองทนุการออมแหง่ชาติ
- กองทนุประกนัสงัคมตาม
 มาตรา 40

ประกนัสขุภาพ 
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แต่ในความเป็นจริงมีหลายสิ่งไม่เป็นไปตามความ 
คาดหวงัและความฝัน โดยพบว่าผูเ้กษียณบางกลุ่มยงัคงไป
ท�างานในสถานท่ีเดิมและรูส้ึกว่าเงินออมท่ีตนสะสมไวเ้ริ่ม 
ลดลง ผูส้งูอายุบางรายไม่มีรายรบั ขณะท่ียงัมีหนีส้ินท่ีตอ้ง
ช�าระ โดยผูส้งูอายไุทยมกัมีเบีย้ยงัชีพจากราชการเป็นแหล่ง
รายไดห้ลกัมากท่ีสดุ และพบวา่หากผูส้งูอายไุมมี่เงินบ�านาญ
หรือเงินออม จะส่งผลถึงภาวะการเงินของผูสู้งอายุ ท�าให ้
ผูส้งูอายเุกิดความกงัวลเก่ียวกบัความมั่นคงหลงัเกษียณ 

ฉะนัน้การเตรียมตวัเองดา้นจติสังคมก่อนเกษียณ 
ในการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมวิถีชีวิต และเตรียม
สุขภาพจิตหลังเกษียณจากงาน เน่ืองจากพบว่าผูส้งูอาย ุ
มีภาวะสุขภาพจิตท่ีต�่ากว่าบุคคลทั่วไป และประเด็นการ 
เตรียมสังคมก่อนเกษียณ ซึ่งผู้สูงอายุต้องการให้ผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งจดัสวสัดิการใหผู้ส้งูอายหุลงัเกษียณ เชน่ สวสัดิการ
การออมท่ีดี ซึ่งรูปแบบสวสัดิการของประเทศไทยในปัจจบุนั 
ยงัมีความหลากหลายและไม่เสมอภาค โดยควรมีหน่วยงาน
เขา้มาวางแผนและพัฒนานโยบายเพ่ือเตรียมรองรบัสงัคม 
ผูส้งูอาย ุโดยผูส้งูอายตุอ้งการใหร้ฐับาลสนบัสนนุดา้นการออม 
เพ่ือวยัเกษียณ การมีหน่วยบริการดา้นสุขภาพ รวมถึงช่วย
จดัหางานเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ผูส้งูอายหุลงัจากการเกษียณ
จากงานประจ�า เพ่ือใหผู้ส้งูอายมีุรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนเพียงพอ 
ตอ่การด�ารงชีพ

การเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบ
จากงานวิจยัหวัขอ้ การเตรียมความพรอ้มทางการเงิน 

เพ่ือวยัเกษียณของแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล จดัท�าโดยคณุธญัวรตัน ์สวุรรณะ ท่ีศกึษาผา่น
กลุม่ตวัอยา่งแรงงานนอกระบบ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 60 ปี พบวา่

ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมทางการ
เงนิเพือ่วัยเกษียณ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ในดา้น
ความเพียงพอของรายได ้และปัจจยัดา้นความรูท้างการเงิน
เพ่ือเตรยีมเกษียณอาย ุ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเพียงพอเพื่อเตรียม
เกษียณมากท่ีสดุคือ พฤติกรรมการออม รองลงมาคือ ปัจจยั
สว่นบคุคล 

สาเหตุที่คนในวัยเกษียณมีเงินออมไม่เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ มาจากการเริ่มตน้วางแผน
ทางการเงินเพ่ือการเกษียณชา้ และมีความเช่ือมั่นตอ่คณุภาพ
ชีวิตหลงัเกษียณท่ีสงูเกินจรงิ การวางแผนท่ีไม่มีความรูค้วาม
เขา้ใจรวมถึงการประมาณค่าใชจ้่ายท่ีต�่าเกินไป จึงส่งผลให้

เงินออมท่ีสะสมไวไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชจ้่ายหลัง 
วยัเกษียณ ดงันัน้ แรงงานนอกระบบควรไดร้บัการส่งเสริม
ใหมี้ความรูท้างการเงิน เห็นถึงความส�าคญัของการวางแผน 
เพ่ือจะมีผลดีตอ่อนาคต ตอ้งมีการเตรยีมตวัและวางแผนเพ่ือ
การเกษียณอายุ เน่ืองจากกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่มีหลกั
ประกนัดา้นเกษียณอายเุหมือนกบักลุม่อ่ืน เชน่ พนกังานบรษัิท 
หรอื พนกังานของรฐั เป็นตน้

บทสรุปสาํหรับนักวางแผนการเงนิ
ในฐานะนักวางแผนการเงิน ในการให้ค �าปรึกษาแก่ 

ผู้เข้ารับวางแผนการเ งิน ควรสร้างความตระหนักถึง 
การเตรียมความพรอ้มส�าหรบัการด�ารงชีพหลงัเกษียณ โดย
ใหค้ �าแนะน�าเก่ียวกับเงินออมท่ีพึงมีเม่ือถึงยามเกษียณของ 
ผูเ้ขา้รบัค�าปรึกษาใหเ้หมาะสมกับแต่ละบุคคลท่ีมีเสาหลกั
จากการออมภาคบังคับและภาคสมัครใจ และรูปแบบการ
ด�ารงชีพท่ีแตกตา่งกนั รวมถงึใหมี้การเก็บออมเงินอยา่งมีวินยั 
ท่ีเพียงพอต่อการใชจ้่ายท่ีคาดการณไ์วอ้ย่างสมเหตุสมผล 
และการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการบรหิารเงินออมผา่น
ผลติภณัฑท์างการเงินตา่งๆ เพ่ือใหไ้ปถงึเปา้หมายท่ีตัง้ไว้

นอกจากนี ้ หากพิจารณาแหล่งรายไดจ้ากระบบการ
ออมจากภาครฐัแลว้ หากพบว่าไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ
หลงัเกษียณ ควรแนะน�าใหผู้เ้ขา้รบัค�าปรกึษามีการเก็บออม 
รายเดือนเพ่ิมขึน้ในช่วงก่อนเกษียณ รวมถึงการแนะน�า 
ชอ่งทางการบรหิารเงินผา่นผลติภณัฑท์างการลงทนุท่ีเหมาะสม 
กบัความสามารถในการรบัความเสี่ยง เพ่ือใหม้ั่นใจในระดบั
หนึ่งว่าผูเ้ขา้รบัค�าปรกึษาจะมีแหล่งรายไดท่ี้เพียงพอในยาม
เกษียณ นอกจากนี ้ควรมีการแนะน�าถงึการบรหิารความเสี่ยง
ผ่านการท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพใหเ้หมาะสมกับ
แตล่ะบคุคล โดยค�านงึถึงความคุม้ครองท่ีควรมี ใหเ้หมาะสม
กบัความสามารถในการช�าระเบีย้ เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้

ตวัอยา่งเชน่ หากปัจจบุนัผูเ้ขา้รบัค�าปรกึษามีอาย ุ40 ปี 
ตอ้งการเตรียมเงินไวเ้พ่ือใหเ้พียงพอส�าหรบัค่าใชจ้่ายตลอด 
20 ปีหลงัเกษียณ เดือนละ 15,000 บาท ณ มลูคา่ปัจจบุนั โดย
ไม่ค �านึงถึงแหล่งรายไดจ้ากภาครฐั ทัง้นีเ้พ่ือรกัษาอ�านาจใน
การใชจ้า่ย (spending power) ในระดบัเดิม คา่ใชจ้า่ยในวนั
เกษียณจะเพ่ิมเป็น 27,092 บาทตอ่เดือน ดงันัน้จงึตอ้งเตรยีม
เงินไวท้ัง้สิน้ 7.2 ลา้นบาท (สมมตฐิานอตัราเงินเฟอ้ท่ี 3% และ
อตัราผลตอบแทนขัน้ต �า่ท่ี 1.90% ตอ่ปี) กรณีผูเ้ขา้รบัค�าปรกึษา
มีเวลาในการออมเป็นเวลา 20 ปี และน�าเงินออมไปลงทนุใหไ้ด้
ผลตอบแทนประมาณการท่ีอตัรารอ้ยละ 6 ผูเ้ขา้รบัค�าปรกึษา
จะตอ้งออมเงินเดือนละประมาณ 15,600 บาท เป็นตน้  
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คณุเธียรทยะ ฌอสกลุ CFP®

อย่ารีบจ่ายคืนหนี ้เพราะหนี.้..
มปีระโยชน์เหลือเกนิ

ดงันัน้ ผูเ้ขียนจึงขอจ�าแนกจากเงินลงทนุระยะยาวโดย
เฉลี่ยทั่ วไป ท�าการจัดกลุ่มสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือ
รถยนต ์เป็นหนีส้นิท่ีมีตน้ทนุอตัราดอกเบีย้ถกู และ กลุม่สนิเช่ือ 
ส่วนบคุคลหรือสินเช่ือบตัรเครดิต เป็นหนีส้ินท่ีมีตน้ทนุอตัรา
ดอกเบีย้แพงนั่นเอง

3. ขัน้ตอนการเปรยีบเทียบเพ่ือจดัสรรเงินสดไปช�าระหนี ้
ทัง้กอ้น โดยพิจารณาจากอตัราดอกเบีย้ หากเป็นกลุม่หนีส้ิน
ดอกเบีย้แพง อยา่น่ิงนอนใจท่ีจะปลดภาระหนีก้อ้นนีก่้อน เชน่ 
หนีส้ินบตัรเครดิตดอกเบีย้ 18% ตอ่ปี หรอื หนีส้ินสว่นบคุคล
ท่ีคิดอัตราดอกเบีย้ไม่เกิน 30% ต่อปี การช�าระหนีก้้อนนี ้
จงึเหมาะสมกวา่ เพราะโอกาสท่ีท่านหรอืกองทนุท่ีท่านลงทนุ
จะท�าผลตอบแทนจากการลงทุนเกิน 18-30% นั้นตอ้งใช ้
ความสามารถสงู และไมไ่ดก้ารนัตีผลตอบแทนการลงทนุใดๆ  
ใหก้บัทา่นทัง้สิน้

4. ขัน้ตอนการเปรยีบเทียบเพ่ือจดัสรรเงินสดไปช�าระหนี ้
โดยพิจารณาจากประเภทหนี ้โดยสว่นใหญ่ทา่นจะเลือกช�าระ 
หนีบ้า้น ดว้ยเงินก้อน หรือดว้ยเงินเดือน หามาไดเ้ท่าไรก็ 
ขอช�าระมากกว่าเงินงวดตามสัญญาไวก่้อน เพราะอยาก 
ปลดภาระหนีไ้วๆ ปลดโซต่รวนแหง่ภาระหนีส้นิ อยากสบายใจ 
แต่เช่ือไหมครบัว่าการจ่ายคืนช�าระหนีบ้า้นมากกว่าเงินงวด
ตามสญัญานัน้ อาจท�าใหท้า่นเสียประโยชนแ์ละโอกาสดงันี ้

ท่านรู้สึกอึดอัดไหมครับเวลามีหนี้สิน ม ี
ภาระผูกพนัทีต่อ้งเร่งจา่ยคนืเพราะทา่นรู้สกึเหมอืน 
เอาเงินคนอื่นมาใช้ ไม่สบายใจเลยใช่ไหมครับ 
โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงการจ่ายดอกเบีย้เพราะ
เหมือนเสียเงินไปโดยใช่เหตุ บางท่านอาจรู้สึก
น่าอับอายกลัวถูกกล่าวหาว่าเป็นคนติดหนี้หรือ
ไม่รวยจริง เน่ืองด้วยเหตุผลเหล่านีเ้ราๆ ท่านๆ
จงึมักตดัสินใจว่า หากมหีนีส้ินควรรีบชาํระคนืให้
หมดโดยเร็ว

อย่างไรก็ตามท่านเคยค�านึงถึงความคุม้ค่าท่ีแทจ้ริงให ้
รอบดา้นหรือไม่ หรือเพราะท�าตามความคิดและความรูส้กึท่ี 
เคยท�ามาตัง้แตไ่หนแตไ่ร ท่ีตอ้งเรง่ช�าระหนีใ้หจ้บ แตเ่ช่ือไหม
ครบั ถา้จ�าแนกกนัดว้ยหลกัเหตผุล มีหลายเหตผุลท่ีการช�าระหนี ้
ตามก�าหนดนัน้ คุม้คา่กวา่การเรง่จ่ายช�าระคืนหนีเ้สียอีกครบั  
ซึง่มีหลกัในการพิจารณาดงันี ้

1. ทา่นตอ้งส�ารวจรายรบัและรายจา่ยของกระแสเงินสด 
แบบองคร์วมของท่าน ว่าสทุธิแลว้ในแต่ละงวดท่านมีกระแส
เงินสดอิสระสทุธิ (Free Cash Flow) คงเหลอืมากนอ้ยเพียงใด  
ท่ีจะน�าไปช�าระคืนหนีส้ินเพ่ิมจากงวดช�าระปกติ หรือ น�าไป
ลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนต่างๆ เพ่ิม ทัง้นีต้อ้งไม่กระทบต่อ
สภาพคลอ่งพืน้ฐานในแตล่ะเดือนท่ีทา่น Reserve ไว ้3-6 เดือน
ของรายจา่ยขัน้พืน้ฐาน ขึน้กบัความเหมาะสมและความจ�าเป็น
ของแตล่ะบคุคล

2. ท่านตอ้งพิจารณาในแง่ตน้ทุนอัตราดอกเบีย้ ท่าน
สามารถจ�าแนกต้นทุนอัตราดอกเบีย้ของหนี้สินออกเป็น 
หนี้อัตราดอกเบีย้แพง (ดอกเบีย้สูง) กับ หนี้อัตรา
ดอกเบีย้ถูก (ดอกเบีย้ตํ่า) แลว้เท่าไรเรียกดอกเบีย้แพง 
เท่าไรเรียกดอกเบีย้ถูก การแบ่งอยู่ท่ีอตัราผลตอบแทนจาก 
การลงทนุระยะยาวตามความสามารถของแต่ละบคุคล เช่น  
สินเช่ือส่วนบุคคลอตัราดอกเบีย้พิเศษ 8% ต่อปี ในมมุของ
บุคคลทั่วไปท่ีเนน้ลงทุนในเงินฝากประจ�า ดอกเบีย้ 1.35% 
ตอ่ปี แบบนีส้นิเช่ือสว่นบคุคลเป็นหนีด้อกเบีย้แพง แตส่ �าหรบั
นักลงทุนท่ีมีความรูค้วามสามารถ ลงทุนไดก้�าไรเฉลี่ยปีละ 
10-12% แบบนีส้นิเช่ือสว่นบคุคลจะเป็นหนีส้นิดอกเบีย้ถกูไป
โดยปรยิาย
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R เสียประโยชน์ในการน�าเงินกอ้นส่วนเพ่ิมท่ีช�าระ
มากกว่าเงินงวดตามสัญญาไปลงทุนเพ่ือรับผลตอบแทน
จากการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว เพราะผลตอบแทนจากการ 
ลงทนุเฉลี่ยในระยะยาวมีโอกาสใหอ้ตัราผลตอบแทนสงูกว่า
อตัราดอกเบีย้บา้นท่ีทา่นตอ้งช�าระ

R เสียโอกาสในการน�าเงินไปลงทุนกองทุนรวม 
สทิธิประโยชนท์างภาษี (SSF/RMF)

R เสียสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากดอกเบีย้เงิน 
กูบ้า้น หากฐานภาษีเงินไดเ้สียภาษีท่ีระดบัสงู ทา่นจะสญูเสีย
สทิธิประโยชนท์างภาษีคอ่นขา้งมาก

ตวัอยา่ง นาย A กูซื้อ้บา้น 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 
3 ปีท่ี 3% ตอ่ปี ฐานภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาอยูท่ี่ 25% ปรากฏ
วา่ปีนีน้าย A ไดร้บัเงินโบนสั 2 แสนบาท นาย A ควรเรง่น�าเงิน
ไปช�าระหนีบ้า้นใหห้มดโดยเรว็เพ่ือลดภาระดอกเบีย้หรอืไม่

หรอืไปถงึขัน้ติดลบ แตผ่ลตอบแทนเฉลี่ยนัน้มีโอกาสเป็นบวก 
จากแนวคดิเรือ่งทกุประเทศมีการแขง่ขนั อยากผลกัดนัเศรษฐกิจ  
กระตุน้ GDP แปลวา่กาํไรกจิการ (Earning) กจ็ะเพิม่ขึน้
เร่ือยๆ ในอนาคต ส่งผลใหหุ้น้ของกจิการมรีาคาสูงขึน้ 
ในระยะยาว แมว้่าระยะสัน้อาจมีความผันผวนจากการ 
เก็งก�าไรราคาหุน้ก็ตาม 

ซึ่งกองทุนประเภทนีย้ังมี Share Class ท่ีสามารถได ้
สทิธิประโยชนท์างภาษีอีกดว้ย ยิงปืนนดัเดียวไดน้ก 3 ตวัแบบนี ้
ตอ้งเก็บไปพิจารณาอีกครัง้นะครบั ก่อนท่ีจะตดัสนิใจช�าระหนี้
มากกวา่เงินงวดตามสญัญา

ทัง้นีผ้ลตอบแทนจากการลงทุนนัน้เป็นค่าเฉลี่ย อาจมี 
ปีท่ีดีและปีท่ีแย ่บางปีอาจไดก้�าไรมากกวา่ท่ีคาดคดิ หรอืบางปี 
อาจไดก้�าไรนอ้ยไปจนถงึขัน้ขาดทนุ จงึควรตอ้งพิจารณาความ
เต็มใจในการรบัความเสี่ยงของแตล่ะบคุคล เม่ือเปรยีบเทียบ 
กบัการช�าระคืนหนีส้นิท่ีไมต่อ้งเสีย่ง เน่ืองจากหากทา่นช�าระคืน

ตามตัวอย่าง หากนาย A ใชโ้บนสัไปช�าระหนีบ้า้นเพิ่ม 
2 แสนบาท นาย A จะประหยดัดอกเบีย้ไดปี้ละ 6,000 บาท  
แต่มีตน้ทุนค่าเสียโอกาสสูงถึง 68,000 บาท (12,000+ 
50,000+6,000)

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนตเ์ป็นสินเช่ือท่ีมีตน้ทุนดอกเบีย้ต�่า 
แถมการช�าระหนีเ้กินจากงวดไม่ไดส้่วนลดใดๆ ทัง้สิน้ หาก 
ไมไ่ดช้ �าระทัง้กอ้นเพ่ือปิดสญัญา ซึง่มกัใหส้ว่นลดแคเ่ลก็นอ้ย
เท่านัน้ การน�าเงินกอ้นเดียวกนันีไ้ปลงทนุ หรือซือ้ผลิตภณัฑ ์
ท่ีไดส้ิทธิลดหย่อนทางภาษีถือเป็นทางเลือกท่ีคุม้ค่ากว่าการ 
น�าเงินไปช�าระคืนหนีส้นิประเภทนีอ้ยา่งแนน่นอน

5. หากไมมี่ความรูก้ารลงทนุ ไมมี่เวลาดแูล แลว้จะลงทนุ
ชนะดอกเบีย้จ่ายไดอ้ย่างไร การใชก้องทนุรวมซึ่งมีผูจ้ดัการ
กองทนุคอยดแูล เลือกกองท่ีกระจายการลงทนุไปทั่วโลก 
รบัผลตอบแทนตามดชันี (Passive) มีโอกาสจะไดผ้ลตอบแทน
ยอ้นหลงัเฉลีย่ระยะยาวสงูกวา่ดอกเบีย้เงินกูบ้า้น ภายใตร้ะดบั
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ระหวา่งทางราคาอาจผนัผวนก�าไรนอ้ย 

6. อย่างไรก็ตามวิธีการขา้งตน้เป็นปัจจยัเสริมเพ่ิมผล
ประโยชนภ์ายใตเ้ง่ือนไขกรณีท่ีทา่นด�ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง 
หรอืการลงทนุอ่ืน อยูใ่นระดบัสงูมากพอ มีเงินเผ่ือในยามเกิด
เหตกุารณไ์มค่าดคดิอนัสง่ผลกระทบตอ่รายได ้หรอืรายจา่ยแลว้  
แตห่ากมีทรพัยส์ินอ่ืนไมม่ากพอ การพิจารณาลดภาระหนีส้ิน
ก่อนก็เป็นทางเลือกท่ีดีในการเริม่สรา้งความมั่งคั่งสทุธิเชน่กนั 
หากเป็น worst case ท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ เช่น ปีท่ีเศรษฐกิจแย ่ 
รายไดห้าย การลงทุนหด แต่หนีย้ังตอ้งจ่ายอยู่ ถ้ายังไม่มี 
ความพรอ้มดา้นรายรบั รายจา่ย สนิทรพัย ์หนีส้นิขา้งตน้ ผูท่ี้ใช ้
วิธีเปรียบเทียบเฉพาะเรื่องตัวเลขดอกเบีย้เพียงอย่างเดียว  
ก็อาจตกอยูในภาวะล�าบาก โดยเฉพาะบางอาชีพท่ีมีเรื่อง 
ความมั่นคงของรายไดใ้นอนาคต ในช่วงเวลาท่ีขาดรายได ้ 

ผลตอบแทนจากเงนิทนุ
(เฉลีย่ตอ่ปี)

เงนิคนืจากการลดหย่อนภาษี
กรณีลงทนุผ่าน SSF/RMF

เงนิคนืจากการลดหย่อนภาษี
ถา้จา่ยดอกเบีย้เงนิกู้บา้น (ตอ่ปี)

เงนิทนุ 2 แสนบาท
จากงวดปกติ

6% = 12,000 บาท/ปี
จากการลงทนุผ่านกองทนุรวม

50,000 บาท 
(200,000 x 25%)

1,500 บาท 
(6,000 x 25%)

นาํไปลงทนุ

3% = 6,000 บาท/ปี
จากการประหยัดดอกเบีย้เงนิกู้

-
 

-

นาํไปชาํระหนีบ้า้นเพิม่

จะส่งผลกระทบต่อทั้งอัตราดอกเบีย้
ผิดนดั และประวตัิเครดิตบูโร ย่ิงถา้มี 
รายจ่ายประจ�าในสดัส่วนท่ีสงูอยู่แลว้ 
การเลือกช�าระคืนหนีส้ินก่อนจะเป็น 
ทางเลือกท่ี เหมาะสมกว่าในกรณี 
แบบนีน้ั่นเอง  

จะไดส้่วนลดดอกเบีย้
ทนัที
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คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

ของผู้ชายและผู้หญงิในเอเชียในปี 2562

จ�านวนปีทีท่�างานต่อปีเกษยีณ

Source: https://www.statista.com/statistics/1233048/asia-working-life-to-retirement-balance-by-gender/

ผู้ชาย ผู้หญิง
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หมายเหตุ: 
1. สบืเนือ่งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้
 ไวรสัโคโรนา (COVID-19) สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย
 ตระหนกัถงึความปลอดภยัและสขุภาพของ
 ผูเ้ขา้สอบทกุทา่น รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม
 ในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19
 สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงก�าหนดการ
 จดัสอบรอบใหม ่ในกรณทีีส่ถานการณย์งัไม่คลีค่ลาย 
 โดยจะตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ และจะประกาศ
 ใหท้ราบตอ่ไป

2. สนามสอบ จะประกาศใหท้ราบอกีครัง้ในภายหลงั

ครัง้ท่ี
1

ครัง้ท่ี
3

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
4

ครัง้ท่ี
5

ก�ำหนดกำรสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

ปี พ.ศ. 2565

 7 ก.พ. 65 –  11 เม.ย. 65 –  6 มิ.ย. 65 – 8 ส.ค. 65 – 10 ต.ค. 65 – 
 25 ก.พ. 65 5 พ.ค. 65  28 มิ.ย. 65  26 ส.ค. 65 1 พ.ย. 65

 อา. 13 มี.ค. 65 อา. 22 พ.ค. 65 อา. 10 ก.ค. 65 อา. 11 ก.ย. 65 อา. 20 พ.ย. 65
 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

 อา. 13 มี.ค. 65 อา. 22 พ.ค. 65 อา. 10 ก.ค. 65 อา. 11 ก.ย. 65 อา. 20 พ.ย. 65
 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น.

 ส. 12 มี.ค. 65  ส. 9 ก.ค. 65  ส. 19 พ.ย. 65
 13.30-16.30 น.  13.30-16.30 น.  13.30-16.30 น.

 ส. 12 มี.ค. 65  ส. 9 ก.ค. 65  ส. 19 พ.ย. 65
 13.30-15.00 น.  13.30-15.00 น.  13.30-15.00 น.

* อยูร่ะหวา่งการพจิารณาปรบัเนือ้หาหลกัสูตร
 ทัง้นีอ้าจมผีลตอ่เนือ้หาขอ้สอบ และระยะเวลาการสอบ
 ของขอ้สอบฉบบัที ่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

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
1

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที.่..สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

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

 14 มี.ค. 65 –  25 ก.ค. 65 – 
 1 เม.ย. 65 11 ส.ค. 65

 อา. 24 เม.ย. 65 อา. 28 ส.ค. 65
 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
 15 ก.ค. 65 18 พ.ย. 65

 ส. 30 ก.ค. 65 ส. 26 พ.ย. 65
 หรอื ส. 6 ส.ค. 65




