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•	 Interview:	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินของพนักงาน

•	 New	Product:	EQUITY-LINK  ENDOWMENT

•	 Q&A:	C (Caution) เครื่องหมายใหม่ที่ควรรู้ ส�าหรับผู้ลงทุนหุ้น

•	 Infographic:	จ�านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษา

 ของรัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 2550-2558

ความเสี่ยง
ที่ไม่สูญหาย
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CFP®,
CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNERTM,

and

ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศพัท์ 0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479

www.tfpa.or.th
www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners

are trademarks owned outside the U.S. 
by Financial Planning Standards Board 
Ltd. Thai Financial Planners Association 
is the marks licensing authority for 
the CFP marks in Thailand, through 
agreement with FPSB.

วารสาร TFPA Bulletin ฉบับนี้ ภูมิใจนําเสนอประเด็น การวางแผนการเงินที่นับ
ว่าเป็นเร่ืองที่สําคัญและจําเป็นอย่างมากสําหรับทุกคน เพราะการวางแผนการเงินที่ดี
สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มีความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงเตรียม
พร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนการลงทุน 
และการวางแผนประกันภัย ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
นักวางแผนการเงินและผู้รับคําปรึกษาทางการเงินต้องทําความเข้าใจและหมั่นศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจําและสมํ่าเสมอ เพื่อสามารถร่วมกันวางแผนจัดการแผนการเงินได้อย่าง
เหมาะสม 

เร่ิมด้วยคอลัมน์ Cover Story ที่นําเสนอแง่มุมและบทเรียนสําหรับการลงทุนใน
เรือ่งการตดัสนิใจลงทนุในผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีม่คีวามซบัซ้อนสงูโดยมตีวัอย่างศกึษา
เป็นกรณีวิกฤต Lehman ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและสร้างความเสียหายแก่
ผู้คนเป็นจํานวนมาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกันอย่างมหาศาล ต่อด้วยคอลัมน์ 
New Product ทีจ่ะมารูจ้กัผลติภณัฑ์เพือ่การลงทนุแบบใหม่ Equity – Link Endowment 
ประกนัชีวิตสะสมทรพัย์ทีใ่ห้ทัง้ความคุม้ครองและผลตอบแทนจากดชันหีลกัทรพัย์อ้างองิ 
ซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงและการวางแผนจัดการมรดก 
สาํหรบันกัวางแผนทางการเงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีคุ่น้เคยผลติภณัฑ์ประกนัชวีติควบ
การลงทุนหรือ Unit-Link Insurance Product ควรศึกษาเพิ่มเติม 

ประโยคทีว่่า “องค์กรธรุกจิจะไม่มคีวามก้าวหน้าไปไกลกว่าศกัยภาพของพนกังาน” 
ถอืเปน็ความจริงทีเ่ลี่ยงไมไ่ด ้เพราะพนกังานถอืเป็นหนึง่ในแรงขบัเคลื่อนสําคญัทีท่าํให้
องค์กรสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้า คอลัมน์ 
The Interview ฉบับนี้ จึงเล่าถึงตัวอย่างหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุข
ภาวะทางการเงินให้กับพนักงานและดําเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงิน
ของพนักงาน (โครงการ Financial Wellness) อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้
บริหารขององค์กรชั้นนํา 3 แห่ง มาเล่าถึงการดําเนินการโครงการดังกล่าว ได้แก่ บริษัท
รกัษาความปลอดภยั กรงุไทยธรุกจิบรกิาร จํากดั (KTBGS) บรษิทั น้ําตาลมติรผล จํากดั 
และการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

สมาชิกสมาคม

หลังจากนั้นมาอัพเดทกฎเกณฑ ์
มาตรการการลงทุนในคอลัมน์ Q&A เรื่อง
เครื่องหมายบนหลักทรัพย์สามัญที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเครื่องหมาย “C” 
(Caution) ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนเพ่ิมความ
ระมัดระวังและใช้ประกอบการศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงช่วยให้นัก
วางแผนการเงินสามารถให้คําแนะนําผู้รับ
คําปรกึษาได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และปิด
ท้ายฉบับนี้ด้วย ด้วยคอลัมน์ Infographic 
ซึ่งแสดงข้อมูลสถิติการเข้าเรียนในสถาน
ศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 
2550 -2558

แล้วพบกับสาระความรู้ดี ๆ ได้ใหม่ใน
ฉบับหน้าครับ

สาระ ลํ่าซํา
นายกสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย

ที่ปรึกษา
สาระ ลํ่าซํา

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
เรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ CFP®

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP®

กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
จิราพร คูสุวรรรณ CFP®

ที่ปรึกษา บริษัท ยูโรครีเอชั่น จํากัด
กองบรรณาธิการ

เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บลจ. บัวหลวง

ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ
พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ
งามจิตร สิงหบุตร CFP®

ผู้อํานวยการ Product and
Communication CIO Office
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ
ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ AFPTTM

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวางแผน
และให้คําปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
ศึกษา รัศมีประภา CFP®

Private Banking บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®

ผู้ก่อตั้งและวิทยากรประจําเว็บไซต์
A-Academy.Net

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการให้คําปรึกษา
ลูกค้าบุคคลอาวุโส บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ชาติชาย มีสุขโข CFP®

กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอมเอสเค
อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

VP Relationship Manager บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
บริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล

ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ
สมาชิก / ประสานงานสื่อโฆษณา
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งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2018
เตรียมพบกับงานสัมมนาประจําปี TFPA Wealth Management Forum 2018 ภายใต้ธีม Future of  

Global  Wealth Management ฟังการบรรยายและการอภิปรายกลุ่มจากวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ  
ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ น้ี ทาง Facebook Fanpage สมาคมฯ  
(ThaiFinancialPlanners), LINE@cfpthailand และเว็บไซต์สมาคมฯ 
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เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 
ท่ี ผ ่ า น ม า  ส ม า ค ม ฯ  ไ ด ้ เ ผ ย แ พ ร ่
รายการ Money & Life Talk by CFP® 
Professionals ตอนแรก ในหัวข ้อ 
“ความสําคัญของการวางแผนการเงิน
กับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง” โดย  
คุณนโรโดม วาณิชฤดี นักวางแผนการ
เงิน CFP 

สมาคมฯ จะเผยแพร ่รายการ 
ดังกล่าว ทุกวันอังคาร สัปดาห์ท่ี 2 และ  
4 ของเดือน เวลา 20.00 น. ผ่านช่องทาง 
ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook  
Fanpage สมาคมฯ (ThaiFinancial 
Planners) และ ถามอกีกบัอกิ เรือ่งลงทนุ 
LINE@cfpthailand และ YouTube  
สมาคมฯ (ThaiFinancialPlanner) 

รายการ

Money & Life Talk by
CFP® Professionals

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยนําเสนอเนื้อหาความรู ้ เรื่อง 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง 
ความสําคัญของการวางแผนการเงิน ในรายการ Money & Life Talk 
by CFP® Professionals พบกับการสนทนากับนักวางแผนการเงิน 
CFP เรื่องการใช้ชีวิต การใช้เงินด้วยการวางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®

งามจิตร สิงหบุตร CFP®

COVER STORY

ความเสี่ยง
ที่ไม่สูญหาย

นับเป็นเวลาล่วงเลยมาเกือบ	
10	ปีหลังจากวิกฤตการเงิน	Lehman	
ซึ่งอาจท�าให้หลายคนลืมความเสีย
หายที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจนมีความ
ซับซ้อนมากมายหลายรูปแบบใน
ช่วงนั้น	ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันก็มี
ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความซับซ้อน
สูง	ออกมาเสนอขายกับผู้ลงทุนอยู่
เนอืง	ๆ 	แม้ว่าบทเรยีนวกิฤต	Lehman	
จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวิศวกรการ
เงิน	แต่เรายังพบความเสียหายจาก
การลงทุนในผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู ่	
เพราะความเข้าใจที่ไม่เพียงพอในสิ่ง
ทีล่งทนุ	และการมองเหน็โอกาสของ
ผลตอบแทนทีม่ากกว่าความเสยีหาย
จากความเสี่ยง

บทเรียนจากวิกฤตรอบที่ผ่าน	ๆ	มา
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูง

วิกฤตการเงินที่เกิดในปี 2551 (ค.ศ. 2008) ที่เริ่มต้นขึ้นในสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อนักลงทุนทั่วโลก ในวันที่ 15 กันยายน 2551 Lehman Brothers Holdings Inc. 
(Lehman) วาณชิธนกจิทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในสหรฐัฯ ยืน่เรือ่งล้มละลาย ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการล้มละลายนี้ ส่งผลให้นักลงทุนหลายหมื่นคนในฮ่องกง และสิงคโปร์
สูญเสียเงินลงทุนเป็นจํานวนมากกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Minibonds และ Structured 
Products ทีอ่อกโดย Lehman และถกูขายผ่านสาขาของธนาคารพาณชิย์ภายในประเทศ
นั้น ๆ  (ข้อมูลจาก Hong Kong Legislative Council Subcommittee ระบุว่ามีนักลงทุน
รายย่อยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้จํานวน 43,700 คน มีมูลค่าเงินลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมกัน 2.023 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง)

Minibonds	คืออะไร
Minibonds ไม ่ใช ่ตราสารหนี้ 

(bonds) ตามชื่อที่ปรากฎ แต่เป็นหุ้นกู้ 
อนพุนัธ์ (Structured Products) ทีอ้่างองิ 
ผลตอบแทนกับความสามารถในการ
ชําระหน้ี (credit linked) ของบริษัท
จดทะเบียนขนาดใหญ่ 6 - 8 แห่ง เช่น  
Minibonds ชดุหนึง่ให้ผลตอบแทนร้อยละ  
5 ต่อปี หากบริษัทท่ีอ้างอิงขนาดใหญ่
เหล่านี้ไม่เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชําระหนี้
ในช่วงเวลาที่กําหนด
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กลไกของ	Minibonds
ตามปกติเงินทุนส่วนหลักที่ได้จาก

การขาย Minibonds จะถูกนําไปลงทุน
ในหลักประกันที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน เช่น AAA และ
ส่วนหนึ่งนําไปลงทุนใน Credit Default 
Swat (SWAP) เพื่อสร้างผลตอบแทนใน
กรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ด้าน credit เช่น 
การผิดนัดชําระหนี้ของบริษัทที่อ้างอิง 
และจ่ายผลตอบแทนนีใ้ห้แก่ผูล้งทนุตาม
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด ในกรณีที่เกิด
การผดินดัชาํระหนีข้องบรษิทัอ้างองิก่อน
ครบกําหนด ผูอ้อกตราสารจะทาํการขาย 
หลักประกันและนําเงินลงทุนที่เหลือจาก
การหกัค่าใช้จ่ายมาจ่ายคนืให้แก่ผูล้งทนุ

ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น	-	ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร
หลักประกันของ Minibonds เหล่าน้ีถูกออกโดยบริษัทย่อยของ Lehman หรือใน

บางรุ่นเป็นหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันประเภท CDO ซึ่งมี
อนัดบัความน่าเชือ่ถอื AAA (ซึง่เกดิปัญหาเช่นกนัในช่วงวกิฤต Subprime) และคู่สัญญา 
SWAP ก็เป็นบริษัทย่อยของ Lehman เช่นกัน ดังนั้น เมื่อ Lehman เข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย นักลงทุนที่เป็นคู่สัญญาจึงไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญา SWAP และ 
สญูเสยีเงนิลงทุนบางส่วนเน่ืองจากหลักประกนัท่ีออกโดย Lehman ไม่สามารถชาํระหนี้
คืนได้ทั้งหมด แม้ว่าจะไม่เกิดปัญหาด้าน credit กับบริษัทท่ีถูกอ้างอิงเลยก็ตาม จาก
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในสิงคโปร์ระบุว่า ในปี 2554 นักลงทุนได้เงินคืนกลับไป
ประมาณร้อยละ 85 - 96.5 ของเงินลงทุน (http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/
articles/SIP_1655_2010-03-19.html) จากในช่วงปี 2552 ทีค่าดการณ์ว่านกัลงทนุอาจ
จะได้เงินคืนประมาณร้อยละ 60 และต้องใช้เวลารอคอยนานกว่านี้

ELN	คืออะไร
ELN เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์อีกประเภท

หนึ่งที่อ้างอิงผลตอบแทนกับราคาของ
หลักทรัพย์ที่อ ้างอิง หรืออาจจะเป็น
ตะกร้าของหุ้น 3 - 5 ตัว หรืออ้างอิงกับ
ดชันตีลาดการเงนิ ตวัอย่างเช่น ELN อาจ
อ้างอิงกับหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ 
3 ตัว หากว่าราคาหุ้นท้ัง 3 ตัวน้ีไม่ม ี
ตวัใดตวัหนึง่ปรบัลดลงต่ํากว่าร้อยละ 20  
(ตัวเลขสมมติ) นักลงทุนจะได้รับผล
ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี แต่หากว่ามหีุน้ 
ตัวใดตัวหนึ่งปรับตัวลดลงต่ํากว่าร้อยละ 
20 นักลงทุนจะต้องรับซื้อหุ้นตัวนั้น ๆ ที่
ราคาร้อยละ 80 ของวันเริ่มต้นสัญญา

กลไกของ	ELN
การลงทุนใน ELN เหมือนการขาย 

Put Options คือการได้รับพรีเมียม แลก
กับการค้ําประกันราคารับซื้อหุ้นให้แก่คู่
สญัญา และเมือ่นาํมาผกูรวมกนัหลาย ๆ   
ตัวกลายเป็น Structured Products 
จาํเป็นต้องมตีวักลางในการออกตราสาร
อนุพันธ์มารองรับการจ่ายพรีเมียม และ
การแปลงหุ้นตามราคาท่ีกําหนด ในกรณี
ท่ีเกิดผลขาดทุน แม้ว่าตราสารประเภท
น้ีจะไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้น แต่นัก
ลงทุนยังคงจะได้รับหุ้นอ้างอิงตามราคา
ที่กําหนด + ผลตอบแทน

ELN	-	Equity	Linked	Notes	
ของ	Lehman	กเ็กดิปัญหาขึน้เช่นกนั

น อ ก จ า ก  M i n i b o n d s  แ ล ้ ว 
ผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มที่มีปัญหาคือ ELN ที่
ออกและคํ้าประกันโดย Lehman ในช่วง
ก่อนวกิฤตซึง่เป็นภาวะทีต่ลาดหุน้ทรงตวั
อยู ่ในระดับสูงและมีการปรับตัวออก 
ด้านข้าง (sideway) ส่งผลให้นกัลงทนุไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในตลาดหุ้นได้มากนัก ELN ที่เสนอผล
ตอบแทนในช่วงร้อยละ 15 - 30 จึงเป็น
ที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน
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XIV	ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนสูง
ที่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อต้นปี	2561

ETF (Exchange Traded Fund) 
เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากจากนักลงทุนในรอบ
หลายปีทีผ่่านมา ข้อมลูจาก State Street 
Global Advisory ระบวุ่าในปี 2560 มเีงนิ
ลงทุนไหลเข้าใน ETF มูลค่ากว่า 4.64 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของ ETF ทุกประเภทใน
ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 4.569 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ความนิยมนี้มาจากทั้ง 
นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย 
และสําหรับ ETF แบบพื้นฐานท่ีอ้างอิง
ดัชนีตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ และ 
ETF ที่มีความซับซ้อน เช่น Leveraged 
ETF หรือ Inversed ETF

ในวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2561 ตลาดหุน้
สหรัฐฯ ปรับตัวอย่างผันผวนในระหว่าง
วนั และปิดสิน้วนั ดชัน ีS&P 500 ปรบัตวั 
ลดลงร้อยละ - 2.5 ทว่ามีหลักทรัพย์ตัว
หนึ่งชื่อว่า “XIV” (VelocityShares Daily 
Inverse VIX Short-Term Exchange-
Traded Note) ปรับตัวลดลงมากกว่า
ร้อยละ -80 สร้างความเสียหายให้แก ่
นกัลงทนุในสหรฐัฯ หลายพนัล้านดอลลาร์ 
สหรัฐในวันเดียว

XIV	คืออะไร
ก่อนทีจ่ะทาํความรูจ้กักบั XIV เราต้องทาํความรูจ้กักบั VIX (S&P Volatility Index) 

ก่อน VIX เป็นตัวแทนค่าความผันผวนของดัชนี S&P 500 ที่ถูกคิดค้นขึ้นในปี 2536  
หากว่าดัชนี S&P 500 มีการปรับอย่างผันผวนโดยเฉพาะการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง 
ดชัน ีVIX จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในทศิทางตรงกนัข้าม สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures) ของ 
VIX และ VIX ETF เช่น VelocityShares Daily VIX Short-Term ETN (NYSEMKT:VXX) 
ได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากสาํหรบัการใช้ป้องกนัความเสีย่งต่อการปรบัตวัลดลงของ
ตลาดหุน้ ทว่าในช่วง 2 - 3 ปีทผ่ีานมา ความผนัผวนของตลาดหุน้อยูใ่นระดบัตํา่มาก และ
ดัชนี VIX ก็อยู่ในระดับต่ําที่สุดในรอบหลายปี การใช้ VIX เป็นเครื่องมือในการลงทุนจึง
ไม่ได้รับความสนใจมากนัก

ในทางตรงกนัข้ามกบัผลติภณัฑ์อกีประเภททีป่รบัตวัในทศิทางตรงกนัข้ามกบัความ
ผันผวน (หากว่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ํา จะปรับตัวเพิ่มขึ้น) เช่น VelocityShares 
Daily Inverse VIX Short-Term ETN หรือที่นักลงทุนเรียกตัวย่อแบบกลับด้านของ VIX 
ว่า XIV กลายเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา
เนื่องจากสร้างผลตอบแทนได้หลายเท่าตัวในช่วงเวลาท่ีตลาดเงียบสงบ จนถึงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 XIV ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 585 ในช่วงเวลา 2 ปี

ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น	-	
ความไม่เข้าใจเรื่องความซับซ้อน	
และความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร

นอกจากนักลงทุนไม่เข้าใจความ
ซับซ ้อนของผลิตภัณฑ ์ เหล ่านี้แล ้ว 
Structured Products ยงัมคีวามเสีย่งใน
การส่งมอบหุ้นหรือการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่นกัลงทนุจากการทีผู่อ้อกผลติภณัฑ์
หรือผู้ให้การค้ําประกัน (guarantor) ใน
กรณขีอง Lehman เมือ่เข้าสูก่ระบวนการ
ล้มละลายแล้ว ตราสารของ Lehman  
ถูกจัดชั้นเป็นแบบด้อยสิทธิ ซ่ึงจะได้รับ
การชําระบัญชีหลังจากที่เจ้าหนี้ไม่ด้อย
สิทธิได้เรียกร้องการชําระหนี้เรียบร้อย
แล้ว ส่งผลให้นักลงทุนใน ELN สูญเสีย 
เงินลงทุนบางส่วนไม่ว่าหุ้นที่อ้างอิงใน  
ELN จะปรับตัวอย่างไร หรือแม้กระทั่ง 
Structured Products บางประเภทที่
มีการระบุว่าคุ ้มครองเงินต้น (capital 
pro tected)  นักลงทุน ก็ ยังคงต ้อง
พจิารณาความเสีย่งของผูอ้อกผลติภณัฑ์
หรอืผูใ้ห้การค้ําประกนัเช่นกนั เพราะหาก
ผู้ค้ําประกันเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
เช่นเดยีวกบักรณขีอง Lehman เงนิลงทนุ
นั้นก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้นตามที่
กล่าวอ้าง



C
O
V
ER

 STO
R

Y

07

2
/2

5
6

1

บทเรียนส�าหรับการลงทุน
นักลงทุนมักจะให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

มักจะมีความเส่ียงสูงตามมาด้วยในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ เช่นกรณีของ Lehman 
Minibonds หรอื ELNs หรอือาจจะเกีย่วข้องกบัสภาพคล่องของตลาดและกฎระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงและความซับซ้อนสูงมากเหล่านี้ ยังคงมีอยู่ในตลาด 
และบางส่วนถกูเสนอขายให้แก่นกัลงทนุรายย่อยทีอ่าจไม่มคีวามเข้าใจอย่างสมบรูณ์ใน
ผลติภณัฑ์เหล่านี ้ดงันัน้ นกัวางแผนการเงนิทีพ่จิารณาผลติภณัฑ์การลงทนุให้แก่ลกูค้า
ควรเตอืนตวัเองอยูเ่สมอว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียงย่อมมาคู่กนั และความ
เสีย่งนัน้มาได้ในหลากหลายรปูแบบตามสภาพแวดล้อมของตลาดทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา

เมือ่พจิารณาผลติภณัฑ์ทีม่คีวามซบัซ้อนต่าง ๆ  และปัญหาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
แล้ว อาจจะพอสรุปให้เห็นภาพสําหรับนักวางแผนการเงินและผู้สนใจลงทุน เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

1. ไม่มผีลติภณัฑ์การเงนิใด ๆ  ทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง แม้ว่าผลติภณัฑ์นัน้จะออกเสนอ
ขาย คิดค้น หรือรับประกันโดยบริษัทที่มั่นคงแค่ไหนก็ตาม

2. ผู้ค้ําประกันหรือหรือผู้รับทําสัญญาต่าง ๆ มีความสําคัญไม่แพ้ผู้ออกตราสาร 
หากล้มละลายหรอืสถานะไม่มัน่คง ย่อมมคีวามเสีย่งสงู และส่งผลกระทบต่อรปูแบบการ 
รับประกันของตราสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีซับซ้อนจํานวนมากจะถูกออกแบบมาจากข้อมูลสถิติ 
ในอดีต ผลกําไรท่ีอ้างอิงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้บ่อยในอดีต ท่ีทําให้ผู้ลงทุนเชื่อว่าเหตุการณ์
ตรงข้ามที่จะทําให้ขาดทุนจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่มีอะไรรับประกันว่าเป็นเช่นนั้น

4. ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกออกแบบโดยอาศัยความน่าจะเป็นจากสถิติในอดีตและการ
คาดการณ์ที่อ้างอิงจากสถิติในอดีต ยิ่งการขาดทุนมีความเป็นไปได้น้อย ระดับความ
เสียหายหากเกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วย

ดงันัน้ นอกเหนือจากการท่ีนักวางแผนการเงนิและนักลงทุนต้องพยายามทาํความ
เข้าใจกบัความซบัซ้อนของผลติภณัฑ์ก่อนลงทนุแล้ว ต้องพงึระลกึไว้เสมอว่าในโลกการ
เงินมีผู้เล่นท้ังสองฝั่ง ความเสียหายเกิดข้ึนได้เสมอ จากความเส่ียงและสถานการณ์ที่
ไม่คาดคิด การพึงระวัง เผื่อใจ และวางแผนจัดการเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงและ
เป้าหมายจึงเป็นทางออกสําคัญท่ีพึงตระหนักก่อนเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่มีความซับซ้อน 

ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น	-	
ความไม่เข้าใจอย่างแท้จริง
ต่อผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดัชนี
ความผันผวน VIX ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  
116 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง XIV 
ปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ 80 โดย
ในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงซ้ือขาย บาง
ผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ 
90 สําหรับนักลงทุนบางกลุ่มที่คิดว่าใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ความผันผวน 
VIX จะปรบัตวัลดลง ซึง่ปรบัตวัลดลงตาม
ที่คาดไว้ร้อยละ 20 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561 ทว่านักลงทุนที่เข้าลงทุนใน XIV 
ของ Credit Suisse ในช่วงบ่ายของวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2561 ยังคงเผชิญกับการ
ขาดทุนในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากราคาของ 
XIV ไม่ได้ปรบัตวัตรงกนัข้ามอย่างแท้จรงิ
กับ VIX ในวันที่ 5 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561 (เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น 
สภาพคล่อง แรงส่งของสภาพแวดล้อม
ในการลงทุน) และในวันถัดมา Credit 
Suisse ประกาศว่าจะปิดการซื้อขาย 
XIV ใน 10 วันทําการตามที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวน (ซึ่งมีความยาว 179 หน้า) 
ว่าสามารถทําได้หากมีการปรับตัวลดลง
มากกว่าร้อยละ 80 ใน 1 วัน ส่งผลให้ 
นักลงทุนต้องรับผลการขาดทุนมากกว่า  
1 พนัล้านดอลลาร์และยงัคงมคีดฟ้ีองร้อง
จนถึงปัจจุบัน
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  ตลอดชีพ ออมทรัพย์ Equity-Link Endowment ประกันชีวิตควบการลงทุน กองทุนรวม
  (Pure Insurance) (Endowment)  (ULIP) (Mutual Fund)

นโยบายการลงทุน ตามที่บริษัทประกัน ตามที่บริษัทประกัน ดัชนีหลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุน ขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุน
  กําหนด กําหนด  ของกองทุนรวม ของกองทุนรวม

ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ ขึ้นอยู่กับแบบประกัน ขึ้นอยู่กับแบบประกัน ยืดหยุ่นได้ ยืดหยุ่นได้
  ถึงอายุ 90, 99 ปี เช่น 5, 10, 15, 20 ป ี เช่น 5, 10, 15, 20 ปี

ความโปร่งใสในเรื่อง ไม่มีแสดง ไม่มีแสดง ไม่มีแสดง มีแสดงค่าใช้จ่ายชัดเจน มีแสดงค่าใช้จ่ายชัดเจน
ค่าใช้จ่าย รายการค่าใช้จ่าย รายการค่าใช้จ่าย รายการค่าใช้จ่าย 

ความคุ้มครอง สูง ตํ่า ตํ่า ยืดหยุ่นได้ ไม่มี

ความเสี่ยงของอัตรา ตํ่า ต่ํา สูง ขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุน ขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุน
ผลตอบแทน    ของกองทุนรวม ของกองทุนรวม 

สภาพคล่อง กู้กรมธรรม ์ กู้กรมธรรม์ กู้กรมธรรม์ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าเงินสด / มูลค่าเงิน ตามที่กรมธรรม์กําหนด ตามที่กรมธรรม์กําหนด ตามที่กรมธรรม์กําหนด มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
ตามกรมธรรม ์

เงินคืน ณ วันครบ ตามที่กรมธรรม์กําหนด ตามที่กรมธรรม์กําหนด ตามที่กรมธรรม์กําหนด มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
กําหนดสัญญา   + เงินปันผล 
    (ขึ้นอยู่กับดัชนีอ้างอิง)

EQUITY-LINK  ENDOWMENT
ประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง	และ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นบนดัชนีหลักทรัพย์

ถ้าจะกล่าวถึงประกันชีวิต	ผู้อ่านหลายท่านคงจะเคยได้ยินสินค้าประกัน
ชีวิตมาบ้างอย่าง	ประกันตลอดชีพ	ประกันสะสมทรัพย์	ประกันบ�านาญ	และ
ช่วงหลังจะได้ยินคนกล่าวถึงประกันชีวิตควบการลงทุนกันมากข้ึน	แต่เช่ือว่า
เมือ่อ่านหวัข้อบทความนีแ้ล้ว	ท่านคงจะต้องสงสยัว่า	Equity-Link	Endowment	
(ELE)	คอือะไร	บทความนีจ้ะช่วยให้ท่านเข้าใจผลติภณัฑ์และสามารถพจิารณา
เลือกซื้อให้เหมาะกับเป้าหมายการเงินของท่าน

Equity-Link Endowment เป็น
ประกันสะสมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่ให้
อัตราผลตอบแทนข้ึนอยู่กับดัชนีหลัก
ทรัพย์ที่ไปอ้างอิง ซึ่งในประเทศไทยเอง
เคยมีบางบริษัทนํามาเสนอขาย แต่ไม่
ได้รับความนิยมมากนัก เหตุผลหนึ่งอาจ
มาจากความเข้าใจเรื่องการลงทุนใน 
หลักทรัพย์ต่างประเทศของคนไทยยัง
มีไม ่มากนัก และสถานการณ์อัตรา
ดอกเบี้ยของประเทศไทยยังอยู่ในระดับ

ที่ไม่ตํ่าเช่นในทุกวันนี้ จึงทําให้ประกัน
สะสมทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ มีความ
น่าสนใจกว่า

แต่เมื่อภาวะอัตราดอกเบี้ยอยู่ใน
ระดับต่ํามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทําให้
การฝากเงิน หรือการซื้อประกันสะสม
ทรัพย์แบบดั้งเดิมเริ่มไม่น่าสนใจ บริษัท
ประกันชีวิตจึงนําเสนอประกันชีวิตควบ
การลงทุน หรือ Unit-Link Insurance 
Product (ULIP) ท่ีผู้เอาประกันสามารถ
เลือกการลงทุนด้วยตนเองผ่านกองทุน
รวมที่บริษัทคัดเลือกมาให้ ทําให้ผู้เอา
ประกันมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นตามนโยบายการลงทุนของ 
กองทุนที่ตนได้เลือกไว้

อย ่างท่ีทราบกันดีว ่า อัตราผล
ตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้น มาพร้อมกับ
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย จึงทําให้หลาย
ท่านท่ีกังวลกับความเส่ียงยังคงเลือก
เกบ็ออมและลงทุนกบัสินทรพัย์ทีม่คีวาม
เส่ียงตํ่าอย่าง เงินฝากประจํา พันธบัตร 
และประกันแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งให้อัตรา
ผลตอบแทนต่ํา แต่ก็ถือว่าพอจะชดเชย
กบัอตัราเงนิเฟ้อได้บ้าง เพือ่แลกกบัความ
สบายใจที่เงินต้นจะไม่หาย 

ด้วยเหตุผลข้างต้น Equity-Link 
Endowment จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะ
ช่วยตอบโจทย์ผู้ออมเงินท่ีต้องการทั้ง
ความคุ้มครอง การการันตีเงินต้น เงิน
คืนระหว ่างป ี  และโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะได้รับ
มากหรือน้อยขึ้นอยู ่กับดัชนีอ้างอิงใน
วันท่ีกําหนดและจะจ่ายคืนในรูปของ
เงินปันผล พร้อมกับเงินครบกําหนด
สัญญา โดยลักษณะของ Equity-Link 
Endowment สามารถเปรียบเทียบกับ
ประกันชีวิตรูปแบบอื่นและการลงทุนใน
กองทุนรวมได้ดังตารางนี้

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®
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จากตารางเปรียบเทียบลักษณะและ 
ผลประโยชน์ของประกันแต่ละรูปแบบและ 
การลงทนุ จะเหน็ได้ว่า Equity-Link Endowment  
มีความแตกต่างอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้น ก่อนที่
จะตัดสินใจซื้อควรพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย 

1. ระยะเวลาของเป้าหมายการเงิน 
เนื่องจาก Equity-Link Endowment มีระยะ
เวลาของสญัญาทีช่ดัเจนและค่อนข้างยาวนาน
ซึง่เป็นผลดกีบัการลงทนุ ดงันัน้จงึไม่เหมาะกบั
เป้าหมายใช้เงนิระยะสัน้ แต่หากเป็นเป้าหมาย
ระยะยาวและมีความสําคัญมาก Equity-Link 
Endowment สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่า

2. วัตถุประสงค์ทางการเงิน ในกรณี
ท่านมวีตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน เช่น ต้องการลงทนุ 
ท่านสามารถเลือกลงทุนโดยตรง หรือลงทุน
ผ่านกองทุนรวมได้ แต่ถ้าท่านต้องการความ
คุม้ครองเพือ่คนทีค่ณุรกั ประกนัแบบตลอดชพี
มีความเหมาะสมกว่าเพราะได้ความคุ้มครอง
ต่อเบี้ยที่สูง เป็นต้น

3. ความต้องการส่วนบคุคล เช่น ภาระ
ภาษี สภาพคล่องทางการเงิน เงินคืนรายงวด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

4. ความสามารถและความยินดีใน
การรบัความเสีย่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณี
ที่ Equity-Link Endowment มีการอ้างอิงกับ 
หลกัทรพัย์ในต่างประเทศ แม้ว่าจะมกีารการนัตี 
เงินต้นและเงินคืนรายงวด แต่ก็ควรมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์และ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

สําหรับนักวางแผนการเงิน Equity-Link 
Endowment มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ
แผนการเงินระยะยาวของผู้รับคําปรึกษาท่ี
รับความเสี่ยงได้ไม่สูงนัก แต่มีความต้องการ

โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนใน
สนิทรพัย์เสีย่งต่ําเพยีงอย่างเดยีว อย่างไรกต็าม 
Equity-Link Endowment ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
แผนการจัดการความเส่ียงและการลงทุนเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายการเงินเท่าน้ัน นักวางแผน
การเงินควรมองถึงแผนการเงินองค์รวมของ
ผู้รับคําปรึกษาเป็นสําคัญ และควรเข้าใจด้วย
ว่าการซื้อ Equity-Link Endowment ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ประกัน ดังนั้น ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าการลงทุนเองโดยตรงอย่างแน่นอน 

นอกจากน้ีแล้ว Equity-Link Endowment 
ยังสามารถใช้ในการวางแผนมรดก เนื่องจาก
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากดชันอ้ีางองิจะถกูจ่าย
ในรูปเงินปันผล ณ วันครบกําหนดอายุ หรือ
ในวันท่ีผู้เอาประกันเสียชีวิตพร้อมกับเงินเอา
ประกัน ซึ่งจะถูกส่งมอบแก่ผู้รับผลประโยชน์
โดยตรง ต่างจากประกันชีวิตควบการลงทุนที่
หากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู ้เอาประกัน
เสียชีวิตมีมูลค่าสูงกว่าเงินเอาประกัน เงินส่วน
ต่างที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเป็นกองมรดกเนื่องจาก
เงินส่วนดังกล่าว ถูกจัดอยู่ภายใต้กฎหมาย
ภาษีมรดก

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบันมีการ
พฒันาและมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ Equity-Link 
Endowment เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือใหม่ ๆ 
ซึ่งนักวางแผนการเงินควรเลือกใช้เหมาะสม
กับเป้าหมายการเงินและผู้รับคําปรึกษาแต่ละ
ราย เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ เราอาจจะได้เห็น
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ อย่าง Annuity-
Link ซึง่เงนิบาํนาญทีไ่ด้รบันัน้ จะมากหรอืน้อย
ขึ้นอยู่กับดัชนีอ้างอิง หรือประกันชีวิตรูปแบบ
อื่นท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการจัดการ
เงินก็เป็นได้ 

เพือ่ให้เหน็ภาพชดัยิง่ขึน้และใกล้เคยีงกบัลกัษณะของ Equity-Link Endowment ทีเ่สนอ
ขายอยู่ในตลาด จึงขอเปรียบเทียบผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการซื้อ
ประกันแต่ละชนิด แบบชําระเบี้ยครั้งเดียว อายุสัญญา 15 ปี จํานวน 1,000,000 บาท และ
การลงทุนในกองทุนรวมจํานวน 1,000,000 บาท 

หมายเหตุ 

ข้อมูลในตารางเป็นการ
ยกตัวอย่างเพื่อประกอบการ
อธิบายเท่านั้น ในกรณีปกติ
ผู้เอาประกันสามารถเลือก
ทําประกันแบบชําระเบี้ย
รายงวดได้ ซึ่งจะทําให้เบี้ย
ที่ชําระต่อปีลดลง 

เพื่อลดความแตกต่างกัน
ระหว่างค่าใช้จ่ายของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์จึงกําหนดการ
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท
เดียวกัน และกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดังนี้

*ELE
ใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงหลังหักค่าใช้จ่ายและ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ 4% ต่อปี 
(แบบประกันมีเงินคืนระหว่าง
ทาง 1% ต่อปี)

**ULIP
ค่าใช้จ่ายในปีแรก 3% 
ของเบี้ยประกัน และอัตรา
ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 
5% ต่อปี

***กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน 1% ของเงินลงทุน 
และอัตราผลตอบแทนหลัง
หักค่าใช้จ่ายกองทุน 6.5% 
ต่อปี 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (บาท)

ตลอดชีพ

2,500,000 (250%)ทุนประกัน

ULIP**

1,100,000 (110%)

สะสมทรัพย์

1,100,000 (110%)

กองทุนรวม***

0

ELE*

1,100,000 (110%)

 ปีที ่ เบี้ยประกัน ผู้รับ มรดก ผู้รับ มรดก ผู้รับ มรดก ผู้รับ มรดก ผู้รับ มรดก
  /ลงทุน ผลประโยชน์  ผลประโยชน์  ผลประโยชน์  ผลประโยชน์  ผลประโยชน์

 0 1,000,000   2,500,000     1,100,000     1,100,000     1,100,000      1,000,000 

 10   2,500,000     1,100,000     1,580,244     1,100,000  480,028    1,858,366 

 15    2,500,000     1,100,000     1,821,294     1,100,000  916,560    2,546,123 



THE INTERVIEW
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®

วารสาร TFPA Bulletin ฉบับนี้ จึงได้รับ
เกียรติจาก 3 องค์กรชั้นนําท่ีให้ความสําคัญ
กับการดูแลสุขภาวะทางการเงินของพนักงาน
เป็นอย่างมาก คอื บรษิทั รกัษาความปลอดภยั 
กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (KTBGS) บริษัท
น้ําตาลมิตรผล จํากัด และการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยท่านแรก
คือ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษิทัรกัษาความปลอดภยั กรงุไทย 
ธรุกจิบรกิาร จาํกดั ทีจ่ะมาให้สมัภาษณ์อย่าง
เจาะลึกในเรื่องนี้กัน 
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โครงการ
Financial	Wellness

เป็นความจริงทีว่่า องค์กรมชีวีติ เกดิจากพนกังาน ดงันัน้ การ
ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จําเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพจากทรัพยากร
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพนักงาน พนักงานจึงถือเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร หากเมื่อใดที่พนักงานขาดความ
กระตือรือร้นในการทํางาน หรือไม่มีความสุขในการทํางานแล้ว 
ย่อมส่งผลกระทบถึงองค์กรอย่างแน่นอน และหนึ่งในปัญหา
สําคัญที่ส่งผลต่อการทํางานของพนักงาน ย่อมหนีไม่พ้นปัญหา
ทางการเงินของพนักงาน ทําให้การดูแลสุขภาวะทางการเงินให้
กับพนักงานเป็นสิ่งที่กําลังได้รับความสนใจ และมีหลายองค์กรที่
ได้เริ่มดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเป็นอย่างมาก

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาวะทางการเงินของพนักงาน
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คุณอรจรรยา หรือคุณแก้วเล่าว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้
เกดิจากทาง KTBGS ม ีCorporate Theme ของบรษิทัว่า ‘KTBGS 
ห่วงใย ใส่ใจคุณ’ โดย ‘คุณ’ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่คุณลูกค้า
เท่านัน้ แต่เราหมายรวมไปถงึคณุผูถ้อืหุน้และทีส่าํคญัเราหมาย
ถึง ‘คุณพนักงาน’ ด้วย ดังนั้น นโยบายการบริหารงานของบริษัท
จึงเน้นเรื่องพนักงาน เพราะพนักงาน คือ สินทรัพย์ที่มีค่ามาก
ที่สุดขององค์กร และเนื่องจากลักษณะธุรกิจของ KTBGS เป็น
งานบริการ จึงต้องให้การดูแลพนักงานเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิด
การบริการอย่างดีที่สุด

ในช่วงเทอมแรกของการรับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของคุณ
แก้วเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว KTBGS มีพนักงานอยู่ทั้งหมดประมาณ 
6,000 คน ปัจจุบันพนักงานเพิ่มข้ึนเป็น 7,500 คน โดยโครงสร้าง
พนักงานของบริษัทประกอบด้วย งานขนเงิน เติมเงิน ซึ่งเป็นพนักงาน
ผู้ชาย คิดเป็น 65% ของพนักงานทั้งหมด รองลงมา คือ งานแม่บ้าน 
และรปภ. ซึง่ KTBGS จะส่งแม่บ้าน และรปภ. เพือ่ให้บรกิารตามสาขา
ของ KTB ทั่วประเทศ 

ในความคิดของคุณแก้ว การดูแลพนักงานไม่ได้ดูแลอยู่แค่ที่
จํานวน 7,500 คน แต่เป็น 7,500 คนคูณสาม โดยการคูณสามนั้น 
บริษัทให้การดูแลรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วย นอกจากน้ี  

การดูแลพนักงานยังรวมไปถึงการให้สวัสดิการ
พนักงานท่ีเหมาะสม การดูแลคุณภาพชีวิต การฝึก
อบรมให้อาชีพทั้ง Technical Skill และ Soft Skill 
และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เป็นต้น 
จุดมุ่งหมายในการดูแลพนักงานของบริษัท คือ เพื่อ
ให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุข และเกิด Work 
– Life Balance ได้

นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมา (ปี 2560) เป็นปีที่
ครบรอบ 20 ปีของบริษัท KTBGS ซึ่งเป็นปีแห่งการ
เฉลิมฉลองของบริษัท เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจึง
เกิดแนวคิด ‘KTBGS 20 ปี คุณธรรมนําความยั่งยืน’ 
เหตผุลทีบ่รษิทัมุง่เน้นเรือ่งคณุธรรม เพราะธรุกจิหลกั
ของบรษิทั คือ การขนเงนิ เติมเงนิ ดังน้ัน พนักงานจะ
ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นสําคัญ และเกิดเป็น
ความร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สังกัดสํานักงาน
ทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ ทีก่าํลงัเริม่ทาํโครงการ
องค์กรคณุธรรม จงึได้ขอความร่วมมอืจากมลูนธิฯิ ให้
มาช่วยจดั Workshop ทัง้หมด 11 ครัง้กบัทกุกลุม่งาน
ของบริษัทเพื่อค้นหาคุณธรรมของ KTBGS ผลลัพธ์
ที่ได้ คือ ได้คุณธรรมของ KTBGS ออกมา 3 ตัว คือ 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีวินัย ซึ่งในคําว่ามีวินัยนั้น 
นอกจากพนักงานจะมีวินัยในการทํางานแล้ว ต้องมี
วินัยในตัวเอง และต้องมีวินัยทางการเงินด้วย 

ในระหว่างที่ค ้นหาคุณธรรมของ KTBGS 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย  
องคมนตรีและประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้แนะนํา
ให ้ คุณแก ้วได ้รู ้จักกับมูลนิธิมั่นพัฒนา สังกัด
สํานักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ เช่นเดียวกนั 
ซึง่เป็นมลูนธิทิีส่่งเสรมิให้มวีนิยัทางการเงนิ และเป็น
สิ่งที่ทางบริษัทกําลังมองหา เนื่องจาก 90% ของ
พนักงาน KTBGS เป็นหน้ี ท้ังหน้ีในระบบและหนี ้
นอกระบบ บริษัทอยากให้ความช่วยเหลือกับ
พนักงานที่เป็นหนี้ โดย

บริษัทฯ ได้ขอคําปรึกษาจากมูลนิธิมั่นพัฒนา
ว่าจะให้ความช่วยเหลอืแก่พนกังานกลุม่นีไ้ด้อย่างไร 
รวมถงึได้รบัเลอืกให้เป็นหน่วยงานนาํร่อง ในโครงการ
สร้างวนิยัทางการเงนิ และได้รูจ้กักบัสมาพนัธ์สมาคม
นักธุรกิจสตรีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความร่วมมือกับ
ทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีม่โีครงการให้
กบัองค์กรท่ีต้องการลดหน้ีให้กบัพนักงานขององค์กร 
ทางบริษัทจึงสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘สร้างสุขสภาวะ
ทางการเงนิ’ และได้รบัคดัเลอืกเป็นบรษิทันาํร่องของ
สมาพนัธ์สมาคมนักธรุกจิสตรแีห่งประเทศไทย โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาให้ความรู้ 

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์
บริษัท รักษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
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และทํา Workshop เดือนละครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน โดย
ปัจจุบัน บริษัทเข้าโครงการมาแล้ว 3 เดือน

คุณแก้วเล่าเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ
กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมเกษียณอายุสําหรับพนักงานที่มีอายุงานเหลืออีก 
5 ปีก่อนเกษียณ ซ่ึงได้จัดอบรมมาได้ 3 - 4 ปีแล้ว และ
มีแผนที่จะจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเตรียมเกษียณ
อายุอย่างต่อเนื่อง

สาํหรบัพนกังานทีย่งัมอีายงุานเหลอือกีนาน ซึง่บรษิทั
มคีวามต้องการทีจ่ะดแูลสขุภาวะทางการเงนิของพนกังาน
กลุ ่มนี้ด้วย จึงเลือกที่จะสมัครเข้าโครงการของตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ ดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยมขีัน้ตอนดังน้ี
• จัด Workshop เดือนละครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน
• คัดเลือก Trainer เพื่อมาอบรมวิธีการจัดการเงินกับ  
 Mentor ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
• เมื่อ Trainer ได้รับการอบรมแล้ว Trainer ต้องไปหา 
 ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็คือพนักงานในบริษัทที่อยากบริหาร 
 จัดการเงินของตัวเองให้ดีขึ้น
• ทางบริษัทได้คัดเลือก Trainer มา 31 คน และลูกค้า  
 39 คนรวมทั้งสิ้น 70 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
• เริ่มอบรมและทํา Workshop ไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง  
 3 เดือน ส่วนครั้งที่ 4 ในเดือนหน้า (เดือน มิ.ย. 2561)  
 จะเป็นการสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
• ในตอนเริ่ มต ้น โครงการ  คุณแก ้ วต ้องลงไป 
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานมาร่วม 
 โครงการด้วยตัวเอง โดยช้ีให้เห็นประโยชน์ของการ 
 วางแผนการเงินที่จะได้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก  
 ซึ่ง Trainer จะเป็นผู้บริหารและพนักงานทั่วไป ใน 
 ขณะที่ลูกค้าจะเป็นพนักงานท่ัวไป
• ในระหว่างทําโครงการได้มีการแบ่งคนเป็น 3 กลุ่ม  
 ได้แก่
 o  กลุ่มสีเขียว ยังไม่เป็นหนี้ แต่จะทําอย่างไรให้ 
   พนักงานในกลุ่มนี้บริหารเงินให้มีเงินออม
 o  กลุ่มสีเหลือง เป็นหนี้แล้ว แต่ยังอยู่ได้ มีความ 
   สามารถในการชําระหนี้ได้ และไม่เป็นปัญหา

 o  กลุม่สแีดง เป็นหนีท้ีม่เีจ้าหนีม้าทวงเงนิ เป็นปัญหาและเกดิ 
   ความเครียด
• ส่วนใหญ่พนักงานที่เข้าโครงการจะเป็นพนักงานในกลุ่มสีเขียว  
 และสเีหลอืง มพีนกังานในกลุม่สแีดงทีส่มคัรเข้าโครงการมาเพยีง 
 แค่ 2 คน ซึ่งบริษัทมองว่าในช่วงเริ่มต้นพนักงานในกลุ่มสีแดง  
 อาจยังไม่กล้ายอมรับความจริง และการที่มีพนักงานกลุ่มสีเขียว 
 และสีเหลืองอยู่ในโครงการในจํานวนท่ีมากกว่า อาจส่งผลดีใน 
 การวัดผล เพราะพนักงานใน 2 กลุ่มนี้มีทัศนคติ และพฤติกรรม 
 ทางการเงินที่ดี น่าจะเกิดการลงมือทําที่เห็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้
• นอกจากนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แนะนําว่าให้ทางบริษัทหา  
 success story โดยคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการ เอามาจัดทํา 
 เป็นเรื่องราว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในบริษัทคนอื่นๆ  
 ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจที่จะ 
 ทําโครงการนี้ให้กับพนักงานท้ังบริษัท แต่เนื่องจากพนักงานของ 
 บริษัทกระจายอยู ่ทั่วประเทศ ในครั้งแรกจึงขอเลือกทํากับ 
 พนักงานที่สํานักงานใหญ่ก่อนเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งถ้าประสบ 
 ความสําเร็จ จะขยายโครงการไปทํากับศูนย์บริหารและจัดการ 
 เงินสดกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อถามถึงผลตอบรับจากพนักงานท่ีเข้าโครงการว่าเป็นอย่างไร 
คุณแก้วเล่าว่าพนักงานในกลุ่มสีเขียวและกลุ่มสีเหลืองรู้สึกมีความ
สุขท่ีได้เข้าโครงการ เพราะเขาได้ท้ังความรู้ และได้รับโอกาสในการ
หารายได้เสริม เพราะบริษัทได้เปิดบูธ เพื่อให้พนักงานสามารถเอา
ของมาขายได้ ทําให้พนักงานในกลุ่มนี้มีเงินออมเพิ่มขึ้น ส่วนในกลุ่ม
สีแดงยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะวัดผล 
อกีครัง้หลงัจบโครงการในเดอืนหน้า (ม.ิย. 2561) แต่ไม่ว่าผลจะออกมา 
อย่างไร บริษัทก็ยังมีความต้ังใจท่ีจะทําโครงการน้ีอย่างต่อเนื่อง และ
จะหา success story มาเพื่อดึงดูดพนักงานให้อยากเข้าร่วมโครงการ
ในรุ่นต่อไป

นอกจากนี ้คณุแก้วยงัให้ความเหน็ว่า ปัจจยัแห่งความสําเรจ็ของ
การดําเนินโครงการสร้างสุขภาวะทางการเงินให้พนักงาน คือ ความ
ต้ังใจจริงของบริษัทและผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีความอุทิศตนและ
ต้ังใจท่ีจะขับเคล่ือนโครงการให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม บริษัทต้อง
เห็นพนักงานประหน่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัว และทําให้ office เป็น
เหมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน เมื่อบริษัทและผู้บริหารรู้สึกเช่นนี้  
ก็จะอยากให้พนักงานของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่ิงท่ีคุณแก้วได้ฝากท้ิงท้ายถึงบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับความสําคัญ 
ในการดูแลสุขภาวะทางการเงินของพนักงาน คือ เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่
สาํคัญมาก อยากให้ทุกบรษิทัให้ความสําคัญกบัการดูแลสุขภาวะทาง 
การเงินของพนักงานอย่างจริงจัง ให้ความรู้ทางด้านการเงินและให้
ความช่วยเหลือแก่พนักงานอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เมื่อเราช่วย
ให้พนกังานมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ กเ็ท่ากบัทําให้องค์กรเราดขีึน้ไปในตวั 
และเมื่อพนักงานดี องค์กรเข้มแข็ง ก็เท่ากับเรามีส่วนได้ช่วยประเทศ
ชาติของเราให้ดีขึ้นอีกด้วย 



ผู้เขียน: ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

  นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
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บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญ 
กับการดูแลสุขภาวะทางการเงินของพนักงาน ภายใต้โครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยเราได ้รับเกียรติจาก 
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร และคุณสธนธร ธนกิจวิบูลย์ผล  
ผู ้จัดการฝ่าย Organization Development and Employee 
Engagement จากบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด ให้สัมภาษณ์แบ่ง
ปันแนวทางการดําเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพชวีติพนกังาน

จุดเริ่มต้นของโครงการ
เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน คณะกรรมการบริษัทมีการตั้งคําถามในที่

ประชุมว่า “คุณภาพชีวิตของพนักงานเรา เป็นอย่างไรบ้าง?” คําถามนี้
กลายเป็นจดุเริม่ต้นทีทํ่าให้คณะทํางานของมติรผล ตระหนกัถงึอกีหน่ึง
บทบาทของกลุม่มติรผล องค์กรทีเ่ราให้ความสาํคญัในการดแูล พฒันา 
และการยกระดบัคณุภาพชีวติพนกังาน จงึเป็นทีม่าของโครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตพนักงานกลุ่มมิตรผล โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและ
บรหิารลงพืน้ทีสํ่ารวจ เพือ่รวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น 
รายงานผลการวเิคราะห์ความผกูพนัของพนกังาน และการพดูคยุแบบ 
ไม่เป็นทางการกับพนักงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาระหนี้สินของ
พนกังาน พบว่าปัญหาการขาดงานและการลางานของพนกังานจาํนวน

มากส่งผลกระทบต่องาน และพนักงานส่วนใหญ่ยังไม่
ตระหนกัถงึการเตรยีมชวีติหลงัเกษยีณ เพือ่เป็นการบรหิาร
จัดการหนี้ของพนักงานอย่างเป็นระบบและสร้างวินัย
ทางการเงิน อีกทั้งเป็นการพัฒนาการส่งเสริมให้พนักงาน
มีสุขในการทํางาน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลงัจากได้สาํรวจข้อมลูพนกังานทีส่นใจเข้าร่วมโครง
การฯ จงึได้มกีารแบ่งพนกังานออกเป็น 4 กลุม่ ตามสถานะ
ทางการเงินที่ต่างกันตั้งแต่ 
• กลุ่ม A คือ กลุ่มท่ีไม่ปัญหาทางการเงิน มีรายได ้
 มากกว่ารายจ่าย มีเงินออม 
• กลุ่ม B คือ กลุ่มที่มีหนี้สิน มีรายได้มากกว่ารายจ่าย  
 มีเงินออม 
• กลุ่ม C คือ กลุ ่มที่มีหนี้สิน มีรายได้ใกล้เคียงกับ 
 รายจ่าย 
• และกลุ่มสุดท้าย กลุ่ม D คือ กลุ่มที่มีภาระหนี้สิน มี 
 รายได้ไม่พอรายจ่าย 

ซึง่กลุม่มติรผลได้ให้การช่วยเหลอืพนกังานทัง้ 4 กลุม่ 
ผ่านการอบรมให้ความรู้และเครื่องมือที่ช่วยการวางแผน
ทางการเงิน โครงการวางแผนชีวิต ตลอดจนการปรับ
ทัศนคติในการใช้เงินให้กับพนักงานท้ัง 4 กลุ่ม สําหรับ
พนักงานกลุ่ม D บริษัทได้กําหนดแนวทางช่วยเหลือใน
การบริหารจัดการหน้ีสินของพนักงานอย่างเป็นระบบและ
สร้างวินัยทางการเงินผ่านโครงการปลอดหน้ี ชีวีมีสุข โดย
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนบรรเทาหนี้สิน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะ
กรรมการบรหิารกองทนุ 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร
กองทุน (มิตรผล) และคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง 
ผู้กูย้มื (แต่ละพืน้ท่ี) เพือ่พจิารณาอนุมติัให้การช่วยเหลอืทัง้ 
บรรเทาหน้ีสิน ช่วยลดหน้ีสิน และการปรับพฤติกรรมกับ
พนักงานกลุ่ม D ที่ผ่านเกณฑ์

5 ปัจจัยของการด�าเนินโครงการ
ให้ประสบความส�าเร็จ
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญและสนับสนุน

นอกจากการริเริ่มโครงการที่ผู้บริหารเห็นถึงปัญหา
ของพนักงานท่ีมีหน้ีสินและไม่มีความสุขในชีวิตแล้ว ผู้
บริหารระดับสูงยังเห็นความสําคัญ ติดตามความคืบหน้า
ของโครงการอยู่เป็นระยะ พร้อมให้การสนับสนุนท่ีจําเป็น 
และเปิดโอกาสให้คณะทํางานฯ ดําเนินการช่วยเหลือ
พนักงานอย่างเต็มท่ี โดยคณะทํางานฯ จะต้องรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจําทุกเดือนในเรื่องของภาพรวมการดําเนิน
โครงการ การให้ความช่วยเหลือพนักงานกลุ่มต่าง ๆ และ
จาํนวนพนักงานท่ีก้าวผ่านเกณฑ์การจาํแนกในแต่ละกลุม่
มาอยู่ในกลุ่มที่ฐานะทางการเงินดีขึ้น 
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2. ใช้ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจพนักงานเป็น 
 ตัวนํา (Empathy)

คณะทํางานฯ เ ร่ิมติดตามการใช ้ชีวิตของกลุ ่ม
พนักงานเป้าหมาย ศึกษาพฤติกรรมทั้งหลังเลิกงาน และ
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการใช้
ชีวิต จนสามารถจัดกลุ่มสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาหน้ีสิน
ของพนักงาน ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวัน 
หนี้เพื่อการบริโภค รวมถึงหนี้ที่เกิดจากความพยายาม
ในการสร้างโอกาสการลงทุนทําธุรกิจที่ตัวพนักงานไม่มี
ประสบการณ์และความรู้มากพอ เมื่อเข้าใจปัญหา จึงเริ่ม
วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้

3. ให้ครอบครัวพนักงานมีส่วนร่วม
ก่อนการให้ความช่วยเหลือใด ๆ จะมีเงื่อนไขสําคัญ

ซึง่ถอืเป็นข้อตกลงระหว่างพนกังานกบับรษิทั คอื พนกังาน
จะต้องเปิดเผยปัญหาเรือ่งหนีส้นิดงักล่าวกบัครอบครวั ผูท้ี่ 
ตนเองให้การอุปการะดูแลอยู่ เน้นการสร้างบรรยากาศ
แห่งความเชื่อใจ เปิดเผย ยอมรับปัญหา ร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาทั้งบริษัท พนักงานรวมถึงครอบครัวของพวกเขา มี
การสร้างข้อตกลงร่วมกันในการไม่ก่อหนี้เพิ่ม หาแนวทาง
ในการจัดการเคลียร์ภาระหนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ควบคมุค่าใช้จ่าย การเกบ็ออมเงนิ รวมถงึการหารายได้เพิม่ 
มติรผลเชือ่ว่า ชวีติส่วนตวัหรอืชวีติครอบครวัของพนกังาน
เปรียบเหมือน “ตัวคูณของความสําเร็จ” หากสิ่งเหล่าน้ีได้
รับการดูแลที่ดี จะส่งผลสําเร็จในด้านอื่น ๆ อย่างทวีคูณ

4. วางนโยบายช่วยเหลือแบบบูรณาการ มิใช่เพียง 
 แต่ตัวเงิน

มกีารประยกุต์ใช้หลกัการของธนาคารกรามนี แนวคดิ
ของมูฮัมหมัด ยูนุสในองค์กร ตั้งกองทุนโดยใช้เงินจาก
กองทุนนํ้ามันของบริษัท ซ่ึงได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยให้เงินกู้ช่วยเหลือแก่พนักงาน และ
ให้ระยะเวลาปลอดภาระในการผ่อนชําระคืนกับบริษัท  
ในกรณีหนี้นอกระบบ บริษัทได้ตั้งหน่วยงานเจรจา โดย
มีทีมงานจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้เรื่อง
กฎหมาย ช่วยในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ของพนักงาน

ด้วย นอกจากน้ัน มิตรผลก็มีการวางนโยบายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องมา 
สนบัสนนุ เช่น การออกกฎห้ามเล่นการพนนั การใช้นโยบายความร่วม
มอืกบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ  ในการปรบัโครงสร้างหนีข้องพนกังาน การ
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับพนักงาน รวมถึงการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่
พนักงาน เช่น การเปล่ียนสนามหญ้าในโรงงานเป็นแปลงผัก แล้วนํา
มาจําหน่ายให้กับโรงอาหารของโรงงาน จําหน่ายให้กับพนักงานเอง
ในรูปแบบร้านค้าของมิตรผลที่สํานักงานส่วนกลาง และการเพิ่มช่อง
ทางการจําหน่ายให้กับร้านอาหารในละแวกใกล้เคียงกับโรงงาน มี
โครงการความร่วมมอืกบัปราชญ์ชาวบ้าน ส่งพนกังานไปเรยีนรูก้ารทาํ
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  และบรษิทัมกีารรบัซือ้เพือ่นาํผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  เหล่านัน้ 
เป็นของที่ระลึกมอบให้กับคู่ค้า รวมถึงลูกค้าของมิตรผลในโอกาส
สําคัญต่าง ๆ เป็นต้น

5. สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
จากการที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ 

โครงการ ซึ่งนอกจากการรับบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
วางแผนการเงิน โดยมีการศึกษาหาความรู ้จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคม 
นักธุรกิจสตรีแห่งประเทศไทย ยังมีการสอดแทรกแนวทางการ
เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก เสริมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการ
ให้ความรู ้และเครื่องมือช่วยพนักงาน และแนวคิดท่ีจะทําให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนกับพนักงานอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานใหม่ 
ตลอดจนพนักงานปัจจุบันผ่านโปรแกรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น Mitr 
Phol Together โครงการรณรงค์สร้างวนิยัทางการเงนิ Money Coach 
ในหลักสูตร Signature Program ของกลุ่มมิตรผล เป็นต้น

ผลส�าเร็จของโครงการ
ดร.บวรนันท์ประเมินความสําเร็จของโครงการว่า “เกินความ 

คาดหมายไปมาก” จํานวนพนกังานทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีม่ปัีญหาอย่างรนุแรง 
(กลุ่ม D) ลดลงไปมากกว่าครึ่ง และพนักงานมีความผูกพันกับองค์กร
มากข้ึน ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานดีข้ึนอย่างชัดเจน 
มิตรผลยังขยายผลความสําเร็จของโครงการโดยการเริ่มให้ความรู้
เรื่องการวางแผนการเงิน วางแผนการใช้จ่าย และการวางแผนชีวิต
ให้กับพนักงานใหม่ตั้งแต่เข้ามาเริ่มงานกับบริษัท เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

สิ่งที่อยากฝากถึงองค์กร และภาคธุรกิจอื่น ๆ
ดร.บวรนันท์ได้ให้แง่คิดท้ิงท้ายว่า “องค์กรไม่มีวันไปได้ไกลกว่า

ศักยภาพของคน ปัญหาเรื่องการเงิน และหนี้สิน เป็นสิ่งที่บั่นทอนคน
ของเรา ถ้าเราเชื่อว่าคนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร เรา
จะปล่อยให้สินทรัพย์นี้ด้อยค่าลงได้อย่างไร”  

การเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินของพนักงานเป็นสิ่งสําคัญที่
ช่วยวางรากฐาน ความมั่นคงอย่างย่ังยืนให้กับพนักงาน เมื่อรากฐาน
มีความพร้อมแล้ว สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง เป็นองค์กรที่
สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลมายาวนานและต่อเนื่อง การที่องค์กร
มีผลิตผลที่ดีย่อมมาจากพนักงานที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ คุณวีระเดช กิไพโรจน์ ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานด้านสุขภาวะทางการเงิน 
(Financial Wellness)

เหตุผลของการริเริ่มโครงการคืออะไร?
อดีตผู้อํานวยการยาสูบ ท่านต่อศักดิ์ โชติมงคล เป็นผู้ริเริ่ม

โครงการตั้งแต่ปลายปี 2555 และได้รับการสานต่อโดยผู้อํานวยการ 
คนปัจจุบัน ท่านดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ มีสาเหตุมาจากการ 
พบว่า พนกังานหยดุงานบ่อย เนือ่งจากมปัีญหาหนีส้นิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหนี้สินนอกระบบ การยาสูบแห่งประเทศไทยจึงมอบหมาย
ให้ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
วิจัยโครงสร้างปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ทําให้เกิด 
โครงการยาสูบยิ้ม ขึ้น

รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่องค์กรได้จัดขึ้นมีอะไรบ้าง?

โครงการยาสบูยิม้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังาน
ยาสูบทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาการ
ทํางานถึงเกษียณอายุ โดยแต่งตั้งคณะทํางานที่ปรึกษา
การเงินส่วนบุคคล (Trainer) ทางการเงินท่ีมีจิตอาสาเพื่อ
ช่วยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ Trainer จะได้รับความรู้ทาง 
การเงินในรูปแบบต่าง ๆ และรู้วิธีบริหารหน้ีสิน เพื่อนํา 
ความรู้ไปแนะนําและดูแลพนักงานในหน่วยงานของตน

โครงการ แบ่งการทํางานของ Trainer เป็น 6 ทีม  
ดังต่อไปนี้
1) บริหารหนี้

วเิคราะห์โครงสร้างหนีส้นิ ต่อรองประนปีระนอม
หนี้สินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีการจัดการหนี้
อย่างเป็นระบบ โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ 
จํากัด เป็นผู้สนับสนุนเงินกู้เพื่อการชําระหนี้

2) สร้างรายได้
มีการให้ผู ้เข้าร่วมโครงการหรือพนักงานท่ีสนใจ

นําสินค้ามาวางจําหน่ายใน ตลาดยาสูบยิ้ม และ จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
เครื่องซักผ้า การปลูกผักและการจําหน่ายผักไฮโดร 
โปนกิส์ การเพาะเหด็ การผลติไบโอดเีซล การทําน้ํายา
อเนกประสงค์ ยาสระผม สเปรย์ตะไคร้หอมกนัยงุ เพือ่
ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้และช่วยลดรายจ่าย 
ท่ีไม่จําเป็นได้ รวมถึงการศึกษาดูงานโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ 

3) ใช้จ่ายเป็น
มีการ สอนทําบัญชีครัวเรือน เพื่อบันทึก รายรับ  

รายจ่าย เงินคงเหลือ สรุปผลของรายได้และรายจ่าย
ประจําเดือน และสามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย
ของตนเองได้

4) เน้นคุณธรรม
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ที่ได ้

รับการช่วยเหลือต่าง ๆ จากโครงการไปในทางท่ีถูกต้อง  
ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ช่วยให้รายจ่ายลดลง และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผู้เขียน: ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

คุณวีระเดช กิไพโรจน์
การยาสูบแห่งประเทศไทย
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5) ตามดูแล
Trainer มีการติดตามให้คําแนะนําว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการได้ทําตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ 
เยี่ยมเยียน เพื่อไต่ถามสารทุกข์สุกดิบอย่างสม่ําเสมอ

6) มั่งคั่งยั่งยืน
ประชาสัมพนัธ์ ข้อมลูความรูท้างการเงนิ และการ

ออมในรปูแบบต่าง ๆ  มบีทความลงในวารสาร TTM News 
เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการลงทนุ การวางแผนการเงนิ รวมถงึ 
เชิญวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมา
บรรยายหัวข้อเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การแก้หน้ี 
เกษียณอย่างมีความสุข และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง

การด�าเนินโครงการได้รับความช่วยเหลือหรือ
การสนับสนนุจากบคุลากรภายนอกหรอืไม่ อย่างไร?

โครงการมีการร่วมมือกับ NIDA ในการวิเคราะห์
ปัญหาและการให้ความรู ้Trainer และ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
ส่วนบุคคล รวมถึง วิทยาลัยสารพัดช่าง ในการจัดอบรม
วิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม 

ผลตอบรบัจากพนกังานภายในองค์กรเป็นอย่างไร?
ดีมาก ทั้งในส่วนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

เต็มรูปแบบและพนักงานทั่วไปที่เข้าฟังอบรมในด้าน 
ต่าง ๆ พนักงานมีการเรียกร้องให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมใน
หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการเงินด้านใด ที่พนักงานแต่ละกลุ่ม
ให้ความสนใจ?

เรื่องการบริหารหนี้สิน การเกษียณอย่างมีความสุข 
การลงทุน และการสร้างรายได้เพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงตามความคาดหวังหรือไม่?
เป็นไปที่ตามที่คาดหวัง เห็นได้จากการที่ปัญหาได้รับ 

การแก้ไข เริ่มต้นมีพนักงานที่เข้าโครงการ 120 คน เพื่อ 
จัดการบริหารหนี้สิน ปัจจุบันมีพนักงาน 100 คนที่สามารถ
บริหารจัดการหนี้ได้สําเร็จแล้ว เหลืออยู่ในโครงการเพียง 
20 คน โดยที่เป้าหมายเมื่อเริ่มต้นโครงการคือ การแก้ปัญหา 
ให้กบัพนกังานได้เพยีง 1 คน กค็อืว่าประสบความสําเรจ็แล้ว  
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะลดลงแล้ว โครงการ
ยงัคงมกีารจดักจิกรรมในแต่ละด้านอย่างต่อเนือ่ง เช่น การสร้าง
รายได้ ตามดูแล และความมั่งคั่งยั่งยืน 

องค์กรมีแผนการขยายผลให้กับหน่วยงานภายนอก
ด้วยหรือไม่ อย่างไร?

ไม่มีแผนการอย่างเป็นทางการ แต่มีโอกาสได้ให้ความรู้ 
กับโรงเรียนเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน รวมถึงมีการจัดเสวนา  
และถ่ายทอดผลลัพธ์ของโครงการผ่านฝ่ายสื่อสารองค์กร

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ
ในลักษณะนี้คืออะไร?

ความใส่ใจดแูลและการสนบัสนนุของผูบ้รหิารระดบัสงู  
ซึ่งเห็นความสําคัญเรื่องน้ีมาโดยตลอด การทํากิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่องของคนในองค์กรอย่าง ร่วมมือร่วมใจของพนักงาน 
ทุกระดับ รวมถึง จิตอาสาของ Trainer ทุกคนที่มีความ 
ตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือเพื่อนพนักงานด้วยกัน

สิ่งที่อยากฝากถึงองค์กรอื่น ๆ และภาคธุรกิจ
เกี่ยวกับความส�าคัญของการดูแลสุขภาวะทางการเงิน
ของพนักงาน

ต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงใส่ใจ จริงใจ และเข้าใจ  
บริบทขององค์กร/หน่วยงาน อย่างถ่องแท้ ความทุกข์/
สุขของบุคลากรในองค์กร ของพนักงานในด้านต่าง ๆ เพราะ  
ปัญหาการเงนิย่อมมส่ีวนนาํไปสูปั่ญหาอืน่ ๆ  หากพนกังาน 
มีความสุข การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพ โครงการใน 
รูปแบบนี้สามารถ ทําได้ตั้งแต่พนักงานที่เริ่มเข้าทํางาน เพื่อ
เป็นวัคซีนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา รวมถึงพนักงานที่ทํางาน
อยู่แล้วในด้านการพัฒนาความรู้หรือแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดย โครงการนี้ควรจัดทําอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุด 
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771,201

757,573 757,973
771,147

763,087

788,311

733,687 730,962

881,211 867,826
850,629

843,248
853,390

847,630
859,181

830,067 818,993

959,973
851,808

975,604

813,304

978,512

828,076
938,143

787,026 803,295

769,305
804,187

761,623 756,917741,688

798,769779,817

692,228 705,233

720,729
792,904730,107

624,343
712,855 659,606

940,662

651,557 658,135

อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2
2550 25542552 25562551 25552553 2557 2558

ประถมศึกษาปีที่ 1 
2550 25542552 25562551 25552553 2557 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1
2550 25542552 25562551 25552553 2557 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 4
2550 25542552 25562551 25552553 2557 2558

อุดมศึกษาปีที่ 1
2550 25542552 25562551 25552553 2557 2558
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การลงทุนหุ ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย	(SET)	นั้น	 เป็นทางเลือกการลงทุนที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก	โดยปัจจุบัน	(เม.ย.	2561)	มีบัญชีที่มีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ถึง	660,988	บัญชี*	ซึ่งผู้รับค�าปรึกษา
ของนักวางแผนการเงิน	CFP	หรือที่ปรึกษาการ
เงิน	AFPT	หลายคนคงเป็นหน่ึงในนักลงทุน
หุ้นสามัญที่ว่าเช่นกัน	การอัพเดทกฎเกณฑ์
หรือความรู้ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หุ ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ	กเ็ป็นส่ิงทีค่วรให้ความ
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือ
ทางการเงินอื่น	ๆ

C
(Caution) 
เครื่องหมายใหม่
ที่ควรรู้	ส�าหรับ
ผู้ลงทุนหุ้น

การลงทุนในหุ้นสามัญนั้น นักลงทุน
ควรพิจารณาข้อมูลทั้งจาก (1) ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่ง
แสดงฐานะและความสามารถทางการเงินในอดีตท่ี 
ผ่านมาของบริษัท และ (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ธุรกิจ 
หลักของบริษัท ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งในการคาดการณ์แนวโน้มของกิจการและราคาหุ้นสามัญ 
ในอนาคต โดยการลงทุนแต่ละคร้ัง ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งข้อมูล 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เนื่องจากข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น มีความหลากหลายท้ังรูปแบบและ 
แหล่งที่มาของข้อมูล จึงเป็นการยากที่นักลงทุนแต่ละคนจะเข้าถึงข้อมูลได้ 
ครบถ้วนหรอืเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ดงันัน้ “เครือ่งหมาย” ทีแ่สดงอยูข้่างชือ่
หุน้สามญับนระบบซือ้ขายหุน้สามญั เช่น เครือ่งหมาย NP (Notice Pending) 
ที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท หรือเครื่องหมาย 
NC (Non-Compliance) ที่แสดงว่าบริษัทนี้เข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จึงถือเป็นตัวช่วยที่สําคัญ ที่จะเตือนนักลงทุนให ้
เพิ่มความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้น
สามัญนั้น
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เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศมาตรการเตือน 
ผู ้ลงทุนและปรับปรุงข ้อกําหนดการเข ้าจดทะเบียนโดยอ้อม โดยมี
เครือ่งหมายใหม่ทีจ่ะเริม่ใช้ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ C (Caution) 
ซึง่เป็นเครือ่งหมายทีส่ะท้อนความเสีย่งด้านฐานะการเงนิ งบการเงนิ ลกัษณะ
ธุรกิจของหุ้นสามัญ เช่น (1) บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุน
ชําระแล้ว (2) สํานกังาน ก.ล.ต. สัง่แก้ไขงบการเงนิ หรอืสัง่ให้มกีารตรวจสอบ
เป็นกรณพีเิศษ (3) ผูส้อบบญัชไีม่แสดงความเหน็เนือ่งจากถกูจาํกดัขอบเขต
จากบริษัท หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (4) หน่วยงานกํากับ 
ทีเ่กีย่วข้อง มคีาํสัง่ระงับการดาํเนนิการบางส่วนหรอืไม่ให้ขยายธรุกจิเป็นการ
ชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท (5) ศาลล้มละลายฯ 
รับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือรับร้องบริษัทล้มละลาย (6) บริษัทมีลักษณะ
เป็น Cash Company หรือบริษัทที่มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินสด ซึ่งอาจ
ไม่สามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเครื่องหมาย C 
ถือเป็นสัญญาณเตือนนักลงทุนว่า บริษัทดังกล่าวกําลังมีความเส่ียงสูงท่ี
จะไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตามปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าหุ้นสามัญได้

เครื่องหมาย C นอกจากเป็นสัญญาณเตือนนักลงทุนแล้ว ยังเป็น 
ตวัช่วยหนึง่ในการจํากดัความเสยีหายแก่นกัลงทนุ เนือ่งจากหุน้สามญัทีถ่กู
ขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซ้ือด้วยบัญชี Cash Balance ที่ซื้อหุ้นสามัญได้
ตามจํานวนเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีเท่านั้น ส่งผลให้ความเสียหายที่เกิดจาก
การลงทุนนั้น ตํ่ากว่าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น แม้ที่ผ่านมาตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการประกาศให้หุ้นสามัญบางหุ้นเข้าข่ายมาตรการกํากับการ
ซือ้ขาย ทีต้่องซือ้ด้วยบญัช ีCash Balance กต็าม แต่การมเีครือ่งหมาย C จะ
ช่วยให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถดแูลผูล้งทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

อกีเหตผุลหนึง่ทีเ่ครือ่งหมาย C ช่วยบรรเทาความเสยีหายแก่นกัลงทนุ
คือ นักลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อหุ้นสามัญที่จะถูกข้ึนเครื่องหมาย 
C ได้ภายในวันทําการถัดจากวันที่หุ้นสามัญนั้นเข้าเง่ือนไข (T+1) และใน 
วันทําการถัดไป หุ้นสามัญนั้นจะถูกขึ้นเครื่องหมาย C (T+2) ท่ีนอกจาก
เป็นการเตือนนักลงทุนแล้ว ยังเป็นการจํากัดความเสียหายจากการซื้อด้วย
บญัช ีCash Balance ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงต่างจากมาตรการทีผ่่านมา
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การใช้เครื่องหมาย SP (Trading Suspension) 
กับหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เรื่องการเปิดเผยข้อมูล  หรือบริษัทไม่จัดส่งงบดุล
ตามที่กําหนด หรือบริษัทอยู่ในข่ายอาจถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์และต้องเสนอแผนการฟื้นฟูกิจการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหุ้นสามัญน้ัน จะถูกห้ามการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลต่อนักลงทุนที ่
ถอืหุน้สามญัโดยตรง เช่น สภาพคล่องและมลูค่าเงนิ
ลงทุน โดยนักลงทุนบางรายท่ีไม่ได้ติดตามข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้อง อาจไม่ทราบถึงความเสี่ยงของหุ้นสามัญ
นั้น จนกระทั่งถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และไม่สามารถ
ขายหุ้นสามัญน้ันได้แล้ว ซึ่งต่างจากมาตรการขึ้น
เครือ่งหมาย C ทีผู่ถ้อืหุน้สามญันัน้ยงัมโีอกาสในการ
ตดัสนิใจขายหรอืถอืหุน้สามญันัน้ได้ แม้ว่าอาจได้รบั
ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นสามัญนั้นก็ตาม 

นักวางแผนการเงิน CFP หรือที่ปรึกษาการเงิน 
AFPT หลายคน แม้ไม่ได้สังกัดบริษัทหลักทรัพย์
หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีแนะนําการลงทุนหุ้นสามัญ
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่การประเมินความ
เหมาะสมของการลงทุนในปัจจุบันของผู ้รับคํา
ปรึกษา และการให้คําแนะนําหรือให้ความรู้ความ
เข้าใจที่เหมาะสมในการลงทุนทางเลือกต่างๆ ก็
ถือเป็นบทบาทหน่ึงท่ีสําคัญ เพราะเงินลงทุนในหุ้น
สามัญนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายทางการเงิน  
ดังน้ัน หากหุ้นสามัญท่ีผู้รับคําปรึกษาลงทุนมีมูลค่า
ทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
และสุขภาพทางการเงินเช่นกัน ซึ่งเครื่องหมาย C 
(Caution) ที่จะเริ่มใช้ในกลางปีนี้ ถือเป็นเครื่องมือ
หน่ึงท่ีนักวางแผนการเงนิ CFP และท่ีปรกึษาการเงนิ  
AFPT สามารถใช้แนะนําผู้รับคําปรึกษาท่ีลงทุนใน
หุน้สามญั เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุได้อย่าง
รอบคอบยิ่งขึ้น 

* ที่มา ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2561 www.set.or.th/th/market/securities_company_statistics61.html



กําหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ www.tfpa.or.th

รับ
สม

ัครสอบ

ครั้งที่ 1
พฤ. 1 ก.พ. ถึง 
พ. 7 มี.ค. 61

รับ
สม

ัครสอบ

ครั้งที่ 2
จ. 19 มี.ค. ถึง
ศ. 27 เม.ย. 61

รับ
สม

ัครสอบ

ครั้งที่ 4
จ. 16 ก.ค. ถึง
ศ. 24 ส.ค. 61

รับ
สม

ัครสอบ

ครั้งที่ 3
จ. 14 พ.ค. ถึง
ศ. 22 มิ.ย. 61

รับ
สม

ัครสอบ

ครั้งที่ 5
จ. 17 ก.ย. ถึง
ศ. 26 ต.ค. 61

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 18 มี.ค. 61 อา. 13 พ.ค. 61 อา. 15 ก.ค. 61 อา. 16 ก.ย. 61 อา. 11 พ.ย. 61
 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.

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 18 มี.ค. 60 อา. 13 พ.ค. 61 อา. 15 ก.ค. 61 อา. 16 ก.ย. 61 อา. 11 พ.ย. 61
 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.

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส. 17 มี.ค. 61 - ส. 14 ก.ค. 61 - ส. 10 พ.ย. 61
 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส. 17 มี.ค. 61 - ส. 14 ก.ค. 61 - ส. 10 พ.ย. 61
 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น.




