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เราเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะครับ น่าดีใจไม่น้อยท่ีแผนงานและ
โครงการต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นงานท่ีท�าต่อเน่ืองจากปีก่อนๆ และงานท่ีไดร้ิเริ่มลงมือท�าในปีนีล้ว้น
ด�าเนินไปดว้ยดี บรรลผุลส�าเรจ็ ซึง่ผมขอสรุปผลส�าเรจ็ของงานในแตล่ะดา้น เริ่มจากงานดา้น 
ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด เป็นปีแรกท่ีสมาคมฯ ไดเ้ริม่มีการจา้งท่ีปรกึษาการตลาดมาศกึษา  
และวางกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนจา้ง Agency มาจดัท�าและด�าเนินงานแผนการ
ประชาสมัพนัธต์ามกลยทุธท่ี์วางไว ้ท�าใหต้ัง้แต่เดือนมิถนุายนจนถึงปัจจบุนั มียอดผูติ้ดตาม 
เฟซบุ�คเพจของสมาคมฯ เพ่ิมสงูถึงรอ้ยละ 30 นอกจากนีส้มาคมฯ ไดร้ิเริ่มใหส้มาชิกเขา้มา 
มีส่วนร่วมทัง้ร่วมคิด และร่วมลงมือท�าผ่านโครงการ Membership Engagement Project  
ซึ่งก็มีกิจกรรมท่ีไดด้ �าเนินการจนเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีบางกิจกรรมท่ีเป็นงานท่ีอยู่ใน
แผนงานสมาคมฯ เราจึงไดเ้ชิญสมาชิกในทีมงานดังกล่าวเขา้มาร่วมใหค้วามคิดเห็น และ
ด�าเนินการจนเสรจ็สมบรูณ ์ในดา้นมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมฯ มีการด�าเนินการทัง้ในสว่นของ 
การปรบัปรุงเนือ้หาต�าราอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ใหเ้ป็นปัจจุบนั และยงัได ้
พฒันาเนือ้หาบางส่วนขึน้มาใหม่ ทัง้ในส่วนของจรรยาบรรณ ท่ีมีการเพ่ิมเนือ้หาเรื่องการให ้
ค�าปรกึษากบัผูเ้ปราะบาง และหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ชดุวิชาท่ี 2 การวางแผนการลงทนุ  
หลกัสตูรปรบัปรุงใหม ่ซึง่สามารถใชผ้ลสอบรวมกบัผลสอบขอ้สอบฉบบัท่ี 1 พืน้ฐานการวางแผน
การเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ เพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นผูแ้นะน�าการลงทนุ (IC) และผูว้างแผน 
การลงทนุ (IP) ได ้ถือเป็นการชว่ยเปิดกวา้งชอ่งทางในการเขา้สูว่ิชาชีพการวางแผนการเงินและ 
การลงทนุ และสนบัสนนุการขยายฐานนกัวางแผนการเงิน CFP ไปพรอ้มๆ กนั ในปี 2565 นี ้
พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเริม่มีผลบงัคบัใช ้ซึง่มีผลกระทบกบัธรุกิจทกุภาคสว่น รวมถงึ 
สมาคมฯ และการปฏิิบตัิงานของพวกเรา โดยสมาคมฯ ไดจ้า้งท่ีปรกึษากฎหมายเขา้มาช่วย
ใหค้ �าแนะน�า และจดัท�าเอกสารท่ีจ�าเป็นเพ่ือใหก้ารด�าเนินงานตา่งๆ ของสมาคมฯ เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ดงักลา่ว และยงัไดจ้ดัท�า Practice Guide เพ่ือเป็นแนวปฏิิบตัใินการปฏิิบตังิานในฐานะ 
นกัวางแผนการเงินในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้บัสมาชิกดว้ยครบั

ส�าหรบัแผนงานในปี 2566 ของสมาคมฯ จะมีทัง้ในสว่นของแผนงานเดิม และแผนงาน 
ท่ีรเิริม่ใหม ่โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประชาสมัพนัธใ์หน้กัวางแผนการเงิน CFP เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ 
ในฐานะเพ่ือคูค่ดิเรือ่งการเงิน ใหป้ระชาชนมีความรู ้เหน็ประโยชนข์องการวางแผนการเงิน และ
มีความตอ้งการใชบ้ริการจากนกัวางแผนการเงิน CFP ซึ่งผมขอเชิญชวนหากสมาชิกท่านใด 

มีแนวคิดดีๆ ท่ีเห็นว่าสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอด 
เป็นกิจกรรมส�าหรบัปีหนา้ สามารถแจง้มาท่ีสมาคมฯ 
ไดทุ้กเวลา เรายินดีรบัฟัง และแลกเปลี่ยนความเห็น 
กับสมาชิกทุกท่าน ผมเช่ือมั่นว่าอาชีพนักวางแผน 
การเงินจะเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพท่ีมีโอกาสเติบโตใน
อนาคตอนัใกลนี้ ้ เน่ืองจากผูค้นจะเริ่มหนัมาใหค้วาม
สนใจเรื่องการวางแผนการเงินและมีความตอ้งการ 
ใช้บริการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน 
มืออาชีพเพ่ิมมากขึน้

สดุทา้ยนี ้ในชว่งเวลาฉลองสง่ทา้ยปีเก่า ตอ้นรบั 
ปีใหม่นี ้ ผมขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง มีความสุขและสมปรารถนาทุก
ประการครบั

วศนิ วัฒนวรกจิํกุล
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

สำมีาชิกสำมีาค์มี

ประกันช�ว�ต



WHAT’S ON :

E-Book
“Wealth Shield

สำร้างเกราะ
ให้ค์วามีมีั�งค์ั�งเรา

แบบชิลๆ”
 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
เผยแพร่ E-Book “Wealth Shield 
ส ร้า ง เ ก ร า ะ ใ ห้ค ว า ม มั่ ง คั่ ง เ ร า
แบบชิลๆ” รวบรวมบทความจาก
นักวางแผนการเงิน CFP และท่ี
ปรึกษาการเงิน AFPT มุ่งส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีองค์ความรู ้เ รื่ อง 
การประกันภัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 
เครื่องมือส�าหรบัการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ช่วยปกป้องความมั่งคง 
ทางการเงิน ครอบคลุมแนวทาง 
ในการบริหารความเสี่ยงผ่านการ
ประกันภัยในหลากหลายมิติ อาทิ  
ป ร ะ กัน ชี วิ ต  ป ร ะ กัน อุบัติ เ ห ต ุ 
ประกนัสขุภาพ และประกนัทรพัยส์นิ 
ส า ม า ร ถ ด า ว น์โ ห ล ด  E - B o o k  
“Wealth Shield สร้างเกราะให ้
ความมั่ งคั่ งเราแบบชิลๆ” ได้ฟรีท่ี  
http://bit.ly/3h9hUC0  

รายการ CFP® Professional Talk
 

เชิญรับชมรายการ CFP® Professional Talk EP. 16 หัวข้อ 
“Checklist เลือกประกันโรคร้ายแรง” สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
ไดร้บัเกียรติจากนกัวางแผนการเงิน CFP คุณศุภชัย จํันไพบัูลยแ์ละ 
คุณจํิณณรักษ ์ เจํตน์รังสรรค  ์ มาร่วมพูดคุยถึงประกันโรครา้ยแรง 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีไม่ควรมองขา้ม พรอ้มใหเ้ช็กลิสตส์ �าหรบัการเลือก
ประกนัโรครา้ยแรง ติดตามรบัชมรายการไดใ้นวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2565 
เวลา 18.00 น. ทาง Facebook สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย และ  
SET Thailand และ YouTube สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  

กจิกรรมีค่์ายเยาวชนนักวางแผนการเงนิไที่ย
 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยรว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัิอตุรดติถ์
จดักิจกรรมค่ายเยาวชนนกัวางแผนการเงินไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการ Membership Engagement Project ท่ีไดร้บัความร่วมมือ
จากนกัวางแผนการเงิน CFP อาสาร่วมริเริ่มและด�าเนินกิจกรรม โดย
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมความรูด้า้นการวางแผนการเงิน และฝึึก
ทกัษะ เรียนรูเ้สน้ทางอาชีพสู่การเป็นนกัวางแผนการเงินรุน่ใหม่ใหก้บั 
กลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ชัน้ปีท่ี 3 จ�านวน 120 คน นอกจากนี ้
ยงัไดจ้ดักิจกรรม “Happy Money Happy Retirement เพ่ือชีวิตท่ีดี 
ในชว่งบัน้ปลายชีวติ“ ใหค้วามรูเ้รือ่งการวางแผนเกษียณ การจดัการภาระ
หนีส้นิใหก้บับคุลากรของมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2565 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดติถ ์ 
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COVER STORY :

สิำนที่รัพย์ด้จิทิี่ลั
กับักัารจัดัพอร์ตกัารลงทุุน

โลกการเงินการลงทุนไม่เคยหยุดนิ�ง สินทรัพยด์ิจํิทัล อ่กหน่�งทางเลือก 

การลงทุนท่�ไดรั้บัความนิยมอย่างมากในช่วงไม่ก่�ป่ท่�ผ่านมา ซ่�งกม็นั่กลงทุนทั�งท่� 

ได้รับักาํไรและเผชิญกับัขาดทุนอยู่ไม่น้อย ในขณะท่�องคค์วามรู้และบุัคลากร 

ท่�ม่ความเข้าใจํในสินทรัพย์ดิจํิทัลยังม่อยู่อย่างจําํกัด สมาคมนักวางแผน 

การเงินไทยจํ่งได้จํัดงานสัมมนาออนไลน ์TFPA Wealth Management Forum 

2022 สินทรัพยด์ิจํิทัลกับัการจํัดพอรต์การลงทุน เพื�อเป็นอ่กหน่�งแหล่งความรู้

ให้กับันักวางแผนการเงิน CFP และท่�ปร่กษาการเงิน AFPT ทุกท่าน สามารถ 

นาํไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเงินและให้คาํแนะนาํผู้รับัคาํปร่กษาได้ 

สาํหรับัทา่นใดท่�พลาดงานน่�ไป ทางกองบัรรณาธิการ วารสาร TFPA Magazine 

จํง่ไดส้รุปเนื�อหาบัางส่วนมาไว้ในบัทความน่�แล้ว
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COVER STORY :

สรุปประเดน็การเสวนา

โดย ฉตัรพงศ ์วฒันจิรฏัิฐ์, PhD, FRM 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

   การแบัง่ประเภท
   เหร่ยญคริปโทฯ

คุณสัญชัยมองว่าเหรียญคริปโทฯ ในโลกนีส้ามารถ 
แบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่คือบิทคอยน ์และอลัทค์อยน์2 โดย
ในสว่นของอลัทค์อยนน์ัน้สามารถแบง่ออกเป็นประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่

r	Smart Contract Blockchain เป็นเหรียญท่ีใช ้
ส �าหรบัจ่ายคา่ธรรมเนียมการท�าธุรกรรมบนบลอ็กเชนสญัญา
อัจฉริยะ (smart contract) ซึ่งบล็อกเชนลกัษณะนีเ้ปิดให้
นกัพฒันาซอฟทแ์วรเ์ขา้มาสรา้งแอปพลิเคชนัเพ่ือใหบ้ริการ
ทางการเงิน3 อย่างการใหกู้ยื้มเหรียญได ้และเม่ือมีการท�า
ธุรกรรมบนแอปพลิเคชันนั้น ก็ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น 
เหรียญคริปโทฯ ท่ีก�าหนด เช่น ETH ส�าหรับบล็อกเชน 
Ethereum และเหรียญ SOL ส�าหรับบล็อกเชน Solana  
เป็นตน้ 

หัวข้อเสวนาน่� ได้ รับัเก่ยรติจํากวิทยากรท่� 
ครํ�าหวอดในวงการคริปโทฯ สองทา่นคอื คุณสัญชัย 
ปอปล ่ประธานเจ้ําหน้าท่�บัริหาร บัริษัท คริปโตมายด ์
แอดไวเซอร่� จําํกัด และท่�ปร่กษาสมาคมสินทรัพย์
ดิจํิทัลไทย และ คุณนิรันดร ์ประวิทยธ์นา ประธาน
บัริหาร บัริษัท เอวา แอดไวเซอร่� กรุ�ป มาร่วมใหมุ้มมอง 
เก่�ยวกับัปัจํจํัยท่�ม่ผลต่อราคาของสินทรัพยด์ิจํิทัล  
โดยม่ ดร. ฉัตรพงศ ์ วัฒนจํิรัฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จํัดการ บัล. ดาโอ (ประเทศไทย) จําํกัด (มหาชน) 
เป็นผู้ดาํเนินการเสวนา

ผู้ท่ีเคยลงทุนในตลาดหุ้นน่าจะเคยเห็นการแบ่งหุ้น 
ออกเป็นประเภทตามกลุม่อตุสาหกรรม ซึ่งก็พอช่วยใหเ้ขา้ใจ 
ในเบือ้งตน้ไดว้่าหุน้ในกลุ่มเดียวกนัมกัมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน
ของธุรกิจและปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาในลักษณะ
ใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ดี ส �าหรบัการลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลั 
(digital asset) หรอืท่ีมกัเรยีกติดปากวา่เหรยีญครปิโทฯ1 นัน้
สามารถแบ่งประเภทไดอ้ย่างไร และมีปัจจยัใดท่ีจะน�ามาใช้
ประเมินพืน้ฐานเพ่ือประกอบการตดัสนิใจลงทนุไดบ้า้ง 

1 ค�าท่ีใชอ้า้งอิงถงึ สนิทรพัยด์ิจิทลั มีความแตกตา่งกนัตามบรบิทของการใชง้าน โดย พ.ร.ก. การประกอบธรุกิจสนิทรพัยด์ิจิทลั พ.ศ. 2561 กลา่วถงึสนิทรพัยด์ิจิทลัดว้ยการแบง่ยอ่ยออกเป็น  
 ครปิโทเคอรเ์รนซี (cryptocurrency) และโทเคนดิจิทลั (digital token) และใหค้ �านิยามแบบเฉพาะเจาะจงไว ้ขณะท่ีผูใ้หบ้รกิารท่ีอยูน่อกประเทศไทยบางรายจะใหนิ้ยาม ครปิโทเคอรเ์รนซี วา่
 หมายถงึสกลุเงินแบบเขา้รหสัท่ีใชเ้ป็นคา่ธรรมเนียมส�าหรบัการท�าธรุกรรมบนบลอ็กเชน และเรยีกสนิทรพัยด์ิจิทลัประเภทอ่ืนวา่เป็นโทเคน อยา่งไรก็ดี ผูล้งทนุมกัเรยีกสนิทรพัยด์ิจิทลัทัง้หมด
 วา่ ครปิโทเคอรเ์รนซี โดยไมไ่ดค้ �านงึถงึคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 
2 Alternative Coin หรอื Alt Coin หมายถงึเหรยีญครปิโทฯ ใดๆ นอกจากบทิคอยน์
3 เรยีกวา่ Decentralized Applications (DApps) ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ส�าหรบัการใหบ้รกิารทางการเงินแบบไรต้วักลางสถาบนัการเงิน

รับัชมเทปการเสวนาท่� https://www.youtube.com/watch?v=aJqswWyHFok
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r	Exchange Token เป็นเหรียญท่ีออกโดยพวก 
ศนูยซื์อ้ขายครปิโทฯ อยา่ง FTT ของศนูยซื์อ้ขายช่ือ FTX และ
เหรียญ BNB ส�าหรบัศูนยซื์อ้ขายช่ือ Binance มักใชเ้ป็น
สว่นลดคา่ธรรมเนียมการเทรดบนกระดานของศนูยซื์อ้ขายนัน้ๆ 

r	Stablecoin เป็นเหรียญท่ีออกแบบมาเพ่ือผูกติด 
(peg) มลูค่าใหเ้ทียบเท่าสกลุเงินเฟียต (fiat)4 เช่น ดอลลาร์
สหรฐัฯ หรอืยโูร มีผูส้รา้งหลายราย เชน่ BUSD สรา้งโดยบรษัิท 
Paxos Trust Company LLC รว่มกบั Binance เหรยีญ USDC 
สรา้งโดยบรษัิท Circle Internet Financial Limited รว่มกบั 
Coinbase และเหรยีญ USDT สรา้งโดย Tether Operations 
Limited

r	Meme Token เป็นเหรยีญท่ีมีแนวโนม้ราคามาจาก
แรงสนบัสนนุของกลุม่บคุคลหนนุหลงั เชน่ DOGE หรอื SHIBA 
อาจจะมีการน�าไปใชป้ระโยชนบ์า้งแตเ่นน้การเก็งก�าไรมากกวา่

r	Governance Token เป็นเหรียญท่ีน�ามาใชแ้สดง
สิทธิออกเสียง (voting right) ควบคมุทิศทางการด�าเนินการ
ของแพลตฟอรม์ DeFi ตา่งๆ เชน่ UNI ส �าหรบั Uniswap และ 
MKR ส�าหรบั MakerDAO เป็นตน้ 

r	Utility Token เป็นเหรยีญท่ีเอามาใชป้ระโยชนเ์ป็น
สว่นลดหรอืแลกเป็นสนิคา้ เชน่เหรยีญ JFIN

r	Metaverse / GameFi เป็นเหรียญท่ีน�ามาใช้
ประโยชนใ์นระบบนิเวศของ metaverse5 หรอืเกม เชน่ ซือ้ท่ีดนิ 
หรอืเก็บค่าธรรมเนียมบน metaverse หรอืซือ้ของสะสมหรอื
ไอเทมในเกม เชน่ SAND ส�าหรบั Sandbox หรอืเหรยีญ AXS 
ส�าหรบั Axie Infinity

อย่างไรก็ดี บางเหรียญก็มีคุณสมบตัิหลายประเภทใน 
ตวัเดียวกนั เช่น มีความเป็น Utility ผสมกบั Governance  
เป็นตน้

ในมมุมองของคณุนิรนัดร ์แบง่ประเภทโดยเปรยีบเทียบ
คุณลกัษณะกับสินทรพัยแ์บบดัง้เดิม6 ส �าหรบัการใชอ้า้งอิง 
วิธีการประเมินมลูคา่ ไดแ้ก่

r	เหร่ยญคริปโทฯ ท่�มลั่กษณะคล้ายหุน้ (equities) 
สินทรัพย์ดิจิทัลบางโครงการมีบทบาทในการสรา้งระบบ

เศรษฐกิจในโลกการเงินแบบไรต้วักลาง7 โดยใหบ้รกิารเสมือน
เป็นธนาคาร มีรายไดส้ทุธิจากสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ใหกู้แ้ละ
รบัฝึาก (net interest margin) และประเมินก�าไรสทุธิไดด้ว้ย
การหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ อย่าง โครงการของ MakerDAO ท่ี
ปลอ่ยกูด้ว้ยเหรยีญ DAI นัน้น�ารายไดม้าซือ้คืนเหรยีญ MKR 
เพ่ือเผาทิง้ (buy back and burn) ซึง่เทียบเคียงไดก้บับรษัิทท่ี
น�าก�าไรไปซือ้หุน้คืน สง่ผลใหจ้ �านวนหุน้ของบรษัิทท่ีหมนุเวียน
ในระบบมีปรมิาณลดลง คลา้ยการจา่ยปันผลท่ีท�าใหอ้ตัราสว่น
ก�าไรตอ่หุน้ (earnings per share: EPS) สงูขึน้ โดยรวมแลว้ 
กลุม่นีจ้ะประเมินมลูคา่คลา้ยหุน้ดว้ยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก�าไร 
(P/E) คือการน�ามลูคา่ตลาด (market capitalization) หารดว้ย
กระแสเงินสดท่ีน�ามา buy back and burn

r	คล้ายโลหะม่ค่า (precious metal) กรณีของ 
บทิคอยน ์(เหรยีญ BTC) มองไดว้า่มีลกัษณะคลา้ยทองค�า ในเชิง 
การเก็บสะสมมลูค่า (store of value) หรือสื่อกลางในการ 
แลกเปลี่ยน (medium of exchange) ท่ีจะใหค้นสามารถถือ
เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (hedge) จากความไม่มีเสถียรภาพ
ของสกลุเงินเฟียต อนัเน่ืองจากการท่ีภาครฐัพิมพเ์งินมากขึน้
ขณะท่ีเงินในมือของรายบคุคลยงัคงเท่าเดิม ท�าใหย้ากจนลง
ในเชิงเปรยีบเทียบ โดยรวมแลว้จะประเมินมลูคา่จากอปุทาน
เงิน (money supply) ของโลก 

r	คล้ายสินค้าโภคภัณฑ์ ์ (commodities) การให้
บรกิารทางการเงินแบบ DeFi จ�าเป็นตอ้งใชบ้ลอ็กเชนสญัญา
อจัฉรยิะ (smart contract) อยา่ง Ethereum, Binance Smart 
Chain, Solana หรอื Avalanche เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานในการ
ท�าธรุกรรม ซึง่ตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมใหก้บัเครอืขา่ย เรยีกวา่คา่ 
gas ดงันัน้ จะประเมินมลูค่าโดยอิงจากอปุสงคแ์ละอปุทาน
เป็นส�าคญั เม่ือมีความตอ้งการใชง้านเครอืขา่ยเยอะก็จะท�าให้
ราคาเหรยีญเพ่ิมสงูขึน้

r	คล้ายเงนิตรา (fiat money) กรณีของ stablecoin 
ตา่งๆ อยา่ง USDC USDT หรอื DAI ซึง่มีกลไกในการผกูมลูคา่ 
(peg) ของเหรยีญใหเ้ทียบเทา่หนึง่ดอลลารส์หรฐัฯ อยา่งไรก็ดี 
เหรยีญแตล่ะตวัมีกลไกการผกูมลูคา่ท่ีแตกตา่งกนัและท�าใหมี้
ความเสี่ยงท่ีแตกตา่งกนัและสงูกวา่คา่เงินดอลลารส์หรฐัฯ 

r	คล้ายงานศลิปะ (art) อยา่งกรณีของ NFT8 ซึง่เป็น
ตวัแทนของงานศิลปะ กลุม่นีป้ระเมินมลูค่ายากเน่ืองจากขึน้
กบัความพงึพอใจของแตล่ะกลุม่

4 สกลุเงินท่ีออกโดยภาครฐัส�าหรบัใชใ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ
5 เทคโนโลยีโลกเสมือนท่ีเปิดใหผู้ใ้ชง้านเขา้มาท�ากิจกรรมรว่มกนัผา่นตวัตนท่ีจ�าลองขึน้ (อวตาร หรอื Avatar) 
6 สนิทรพัยแ์บบดัง้เดมิ (traditional financial asset) ในบทความนีห้มายถงึสนิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุท่ีไมไ่ดใ้ชร้ะบบบลอ็กเชนเป็นเครือ่งมือช�าระบญัชี อาทิ หุน้ พนัธบตัร อสงัหารมิทรพัย ์ทองค�า เป็นตน้
7 การใหบ้รกิารทางการเงินแบบไรต้วักลางสถาบนัการเงิน หรอื Decentralized Finance (DeFi)
8 NFT หรอื non-fungible token หมายถึงสนิทรพัยด์ิจิทลัท่ีมีการบง่ชีแ้บบเฉพาะเจาะจง
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r	คล้ายสินทรัพยท์่�ม่ตัวตน (tangible asset) เป็น
เทรนดท่ี์ก�าลงัมาช่วงนีด้ว้ยการออกโทเคนท่ีเป็นตวัแทนของ
สินทรพัยใ์นโลกการเงินจริง เช่น น�าอสงัหาริมทรพัยม์าเป็น
สนิทรพัยใ์นทรสัต ์(trust) แลว้ออกโทเคน หรอืเอาหุน้ไปเก็บไว้
กบัผูด้แูลทรพัยส์นิ (custodian) แลว้ออกโทเคน กลุม่นีป้ระเมนิ
มลูคา่ไดง้า่ยโดยอิงจากมลูคา่ของสนิทรพัยท่ี์น�ามาหนนุหลงั

   แนวทางการประเมนิมูลค่า

คณุสญัชยัอธิบายว่าเหรยีญมีหลายประเภท โดยกลุม่ท่ี
เป็น store of value หรอืกลุม่ NFT นัน้ประเมินมลูคา่ไดย้าก 
แต่ก็มีบางกลุ่มอย่างพวก smart contract blockchain เช่น 
Ethereum Solana และ Polygon มีรายไดเ้กิดขึน้จากการท่ีมี 
ผูส้รา้งแอปพลิเคชนัและท�าธุรกรรมบนบล็อกเชน คลา้ยการ 
ใช้บริการแอปพลิเคชันของธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการอ่ืนท่ีมี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยสามารถเขา้ไปดขูอ้มลูไดว้่า 
โครงการหรือแพลตฟอร์มเหล่านั้นมีกระแสรายได้หรือ 
ค่าธรรมเนียมเท่าใด จากแหล่งขอ้มลูเช่น glassnode.com 
และ cryptofees.info 

ขอ้มูลอีกส่วนหนึ่งท่ีจะน�ามาใช้วิเคราะหไ์ดคื้อ Total 
Value Locked (TVL) เป็นตวับง่บอกวา่มีปรมิาณสินทรพัยท่ี์
น�ามาวางไวบ้นแพลตฟอรม์ (คลา้ยกรณี AUM ของสินทรพัย์
ทางการเงิน) อย่างแพลตฟอรม์ Ethereum ท่ีมีโครงการของ  
MakerDAO มาสรา้งบริการใหกู้ยื้มโดยน�าเหรียญคริปโทฯ  
มาวางค�า้ประกนั ดงันัน้ หากมีผูม้าใชบ้รกิารของ MakerDAO 
มากก็จะท�าใหค้่า TVL เพ่ิมสูงขึน้ และในทางกลับกันหาก
โครงการมีปัญหาอยา่งกรณีของบลอ็กเชน Terra และเหรยีญ 
LUNA จะเหน็วา่คา่ TVL ลดต�่าลงอยา่งรวดเรว็ภายในไมก่ี่วนั 

สว่นคณุนิรนัดรอ์ธิบายวา่เราสามารถพิจารณามลูคา่ของ
สินทรพัยด์ิจิทลัท่ีมีลกัษณะคลา้ยหุน้ (equities) ไดจ้าก P/E 
ของโครงการ ตวัอย่างเช่น MakerDAO9 หากน�ามลูคา่ตลาด
ซึ่งอยู่ท่ี 5,983 ลา้นดอลลาร ์หารดว้ยก�าไรสทุธิ10 152 ลา้น
ดอลลาร ์จะไดค้่า P/E ของโครงการท่ี 39.36 เท่า ทัง้นี ้การ 
buy back and burn ของ MakerDAO เปรยีบเสมือนกลไกการ
ซือ้หุน้คืนของบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ ท่ีท�าให้
ปรมิาณหุน้ลดลงเรื่อยๆ และสดุทา้ยแลว้เม่ือก�าไรคงท่ีขณะท่ี
สดัสว่นผูถื้อหุน้นอ้ยลง จะสง่ผลใหก้�าไรตอ่เหรยีญ (earnings  
per token) มากขึน้และเป็นปัจจัยท่ีผลักให้ราคาเหรียญ 
ปรบัตวัเพ่ิมตามปัจจยัพืน้ฐาน

ทัง้นี ้กลไกดงักล่าวอยู่บนเง่ือนไขสองประการคือ ตอ้ง
สรา้งกระแสเงินสด และน�ากระแสเงินสดนั้นมาปันส่วนให ้
ผูถื้อโทเคน อยา่งไรก็ดี ธรุกิจในโลกครปิโทฯ มีความผนัผวนสงู 
อยา่งในปี 2565 ปรมิาณการปลอ่ยกูข้อง MakerDAO ลดลง
เยอะมาก เน่ืองจากมลูคา่ของเหรยีญครปิโทฯ ท่ีน�ามาวางเป็น
หลกัประกนัลดต�่าลง ท�าใหต้อ้งปิดสญัญาเงินกู ้ (liquidation)  
และขายหลกัประกนัออก กระทบต่อมลูค่าของเหรียญ MKR  
ดังนั้น การประเมินมูลค่าควรมองสองอย่างคือ อดีตสรา้ง
กระแสเงินสดไดเ้ยอะไหม และมองอนาคตว่าอนาคตตลาด 
ครปิโทฯ จะตกต�่าหรอืเติบโต

นอกจากเรื่องกลไกลดปริมาณอปุทานดว้ย buy back 
and burn แลว้ โครงการเหลา่นีม้กัมีกลไกการแจกโทเคนใหก้บั
ผูท้ �าธรุกรรมผา่นแพลตฟอรม์อยา่งสม�่าเสมอ ซึง่เปรยีบเสมือน
หุน้ท่ีมีการเพ่ิมทุนทุกวัน หากผลก�าไรเติบโตไม่ทันปริมาณ
อปุทานใหม ่ท�าใหร้าคาเหรยีญลดลงจาก dilution effect11

ส่วนโครงการท่ีมีลกัษณะคลา้ยสินคา้โภคภณัฑ์ ์อย่าง
บลอ็กเชนสญัญาอจัฉรยิะ (smart contract) นัน้ จะประเมิน
มลูค่าดว้ย P/E ค่อนขา้งยาก การประเมินมลูค่าเหรียญจะ
พิจารณาจากอปุสงคแ์ละอปุทานเป็นหลกั ในฝ่ัึงอปุทานนัน้ 
กรณีของบทิคอยนน์ัน้ออกแบบใหจ้�ากดัปรมิาณอปุทาน ท�าให้
เป็นกลไกพยงุราคาเหรยีญ แตก่ารท่ีเหรยีญ ETH ของบล็อก
เชน Ethereum ไมไ่ดมี้การจ�ากดัอปุทาน ก็ไมไ่ดแ้ปลวา่ราคา
จะไมข่ึน้ เพราะถา้ระบบนิเวศของ Ethereum ไดร้บัความนิยม
ก็จะท�าใหร้าคาเหรยีญ ETH เพ่ิมจากแรงของอปุสงค์

คณุนิรนัดรย์งัใหม้มุมองเพ่ิมเติมว่าโครงการท่ีจะเติบโต
ต่อไปในอนาคตได้นั้น ต้องสามารถแก้ปัญหาจริงให้กับ
เศรษฐกิจโลกได ้ตวัอย่างเช่นโครงการช่ือ Compound เป็น
เสมือนธนาคารในโลกคริปโทฯ ปล่อยกูเ้หรียญ DAI ซึ่งเป็น 
stablecoin ท่ีผกูมลูค่าไวท่ี้หนึ่งดอลลารส์หรฐัฯ ผูฝ้ึากจะได้
รบัดอกเบีย้ 3% สว่นผูกู้จ้ะจ่ายดอกเบีย้ 4.6%12 ท�าใหผู้ฝ้ึาก
ไดร้บัดอกเบีย้สงูกวา่การฝึากเงินกบัธนาคาร และผูกู้มี้ตน้ทนุ
ทางการเงินนอ้ยกวา่การกูเ้งินจากธนาคาร ดงันัน้ หากผูล้งทนุ
มองวา่แพลตฟอรม์จะเตบิโตตอ่ไป เราอาจจะยอมรบั P/E ท่ีสงู
ในปัจจบุนัได ้เพราะคา่ความแพงจะลดลงเอง

อย่างไรก็ดี ตอ้งบอกว่ามนัเป็นเรื่องในอนาคต สิ่งท่ีตอ้ง
ระวังคือบางโครงการมีความเสี่ยง อย่างโครงการ Anchor 
Protocol จ่ายดอกเบีย้ผูฝ้ึากในอตัรา 20% แต่คิดดอกเบีย้
ฝ่ัึงการใหกู้ยื้มในอตัราเพียง 15% แมว้่าจะมีกลไกรองรบัคือ  

9 อา้งอิงขอ้มลู ณ เดือน พ.ค. 2564
10 อา้งอิงมลูคา่ buy back and burn ของเหรยีญ MKR แหลง่ขอ้มลู makerburn.com
11 Dilution effect หมายถึง ภาวะท่ีราคาหุน้/เหรยีญครปิโทฯ ลดลง เน่ืองจากจ�านวนหุน้/เหรยีญมีปรมิาณมากขึน้ ขณะท่ีผลก�าไรของกิจการ/โครงการยงัคงเทา่เดิม
12 ขอ้มลูจาก app.compound.finance ในช่วงปลายปี 2565
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การใชเ้งินทนุส�ารองของผูก่้อตัง้ใสเ่ขา้ไปเรือ่ยๆ แตก็่เป็นการฝืึน 
ธรรมชาติ สิ่งนีเ้ป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นวา่โครงการท่ีขบัเคลื่อนโลก
ไดจ้ริงนัน้มีไม่เยอะ อาจตอ้งอาศยัเวลาอีกระยะหนึ่งในการ 
ท่ีจะมั่นคง

   การจํดัการอุปทาน เช่น 
   การเผาเหร่ยญ มผ่ลตอ่ราคา
   เหร่ยญคริปโทฯ มากน้อยแค่ไหน

คุณสญัชัยมองว่าการเผาเหรียญเป็นการสรา้งกระแส
ความสนใจ (sentiment) ท�าใหเ้กิดความเช่ือมั่นและเขา้มา 
ถือครองเพ่ือเก็งก�าไรราคาเหรียญนั้นๆ มากขึน้ การเผามี 
สองแบบคือ ผูพ้ฒันาแพลตฟอรม์ตอ้งการจูงใจใหค้นมาถือ  
ก็ท�าการเผาเหรยีญตรงๆ สว่นบางโครงการก�าหนดเวลาอยา่ง
ชัดเจนว่าจะเผาทุกไตรมาสโดยใช้ก�าไรส่วนหนึ่งมาซือ้คืน
เหรยีญ ดงันัน้ ตอ้งพิจารณาใหดี้ว่าเป็นการเลน่กระแสความ
สนใจในระยะสัน้หรอืไม ่

ส่วนคุณนิรนัดรเ์สริมว่าการเผาเหรียญมีผลในเชิงการ
วเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานดว้ย อยา่งกรณีการน�าก�าไรของโครงการ 
มาซือ้เหรียญคืน จะท�าใหป้ริมาณเหรียญหมนุเวียนในตลาด
ลดลง และสง่ผลใหก้�าไรตอ่ผูถื้อโทเคนเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การเปลีย่น 
แปลงของอุปทาน (supply shift) นีมี้จุดเริ่มตน้จากเหรียญ 
บิทคอยนท่ี์ออกแบบใหล้ดก�าลงัการผลิตลงทุกสี่ปี เรียกว่า 
bitcoin halving13 คลา้ยกบัทองค�าท่ีเม่ือขดุหายากและมีตน้ทนุ
ในการขดุเพ่ิมขึน้ ก็จะผลกัดนัใหร้าคาในตลาดสงูขึน้ ดงันัน้  
โดยรวมแลว้เม่ือปริมาณอุปทานลดลง ดว้ยกลไกใดๆ อาทิ 
ตน้ทนุการผลติ ก�าไรตอ่เหรยีญ หรอืปัจจยัดา้นจิตวิทยา ก็จะ 
ผลกัดนัใหร้าคาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้แนะน�าวา่ดใูนภาพรวมดว้ย  
หากมีการสรา้งเหรียญใหม่เยอะกว่าการเผาเหรียญ ราคาก็ 
ไมค่วรขึน้ หรอืปรมิาณเหรยีญเพ่ิมก็จรงิแตค่วามตอ้งการใชง้าน
สงูขึน้มาก ก็จะสง่ผลดีตอ่ราคา เป็นตน้ 

   แหล่งข้อมูลในโลกคริปโทฯ

คุณสญัชยัอธิบายว่าเสน่หข์องโลกคริปโทฯ คือ ขอ้มลู
มีลกัษณะเป็น data on chain คือมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็น
สาธารณะและเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ ตา่งจากโลกการเงินแบบ
ดัง้เดิมท่ีตอ้งรอการรายงานจากผูส้อบบญัชี (auditor) ขอ้มลู 
TVL สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซต ์defillama.com ซึง่อพัเดทขอ้มลู 
อยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ หากเกิดเหตกุารณท่ี์บางโครงการลม่สลาย 
ก็สามารถเขา้ไปสืบคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็

สว่นคณุนิรนัดรแ์นะน�าแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสด
และรายไดจ้ากเว็บไซต ์ tokenterminal.com ซึ่งจะบอกว่า
โครงการไหนสรา้งรายไดเ้ท่าไหร ่จ่ายปันส่วนใหผู้ถื้อเหรียญ
และประเมินออกมาเป็น P/E เทา่ไหร ่สามารถรูข้อ้มลูไดท้นัที
อย่างเปิดเผย นอกจากนี ้ค่า TVL จะสมัพนัธก์บัรายไดห้รือ
ไมข่ึน้อยูก่บัรูปแบบธรุกิจของแพลตฟอรม์ อยา่งกรณีของศนูย์
ซือ้ขายแบบไรต้วักลางหรอื Decentralized Exchange (DEX) 
นัน้แมว้า่จะมีคนมาวางสนิทรพัยเ์ยอะ แตไ่มมี่การซือ้ขายก็จะ
ไมส่ามารถสรา้งรายได ้ขณะท่ีแพลตฟอรม์ประเภทการบรหิาร
สนิทรพัย ์เชน่ โครงการ MakerDAO ซึง่คนน�าสนิทรพัยม์าวาง
เพ่ือค�า้ประกนัการกูยื้มนัน้ TVL จะสมัพนัธก์บัรายได ้

   ฝากแงค่ดิสาํหรับั
   ผู้ลงทนุมอืใหม่

คณุสญัชยักลา่วว่าปี 2565 นีเ้ป็นปีท่ีมีหลายเหตกุารณ์
เกิดขึน้แบบไม่คาดฝัึน มีความเสี่ยงสงูมาก ถา้จะเริ่มลงทุน
ควรจดัสรรพอรต์ ลงทนุเพียงบางสว่น เช่น 3-5% ของพอรต์ 
และถา้จะใหส้บายใจในการลงทนุก็ควรใหค้วามสนใจเหรยีญ
ขนาดใหญ่อย่าง BTC หรือ ETH สกั 80% แลว้แบ่งท่ีเหลือ 
20% ไปลงเหรียญเล็กท่ีดมีูอนาคต นอกจากนี ้ควรตามข่าว 
และศกึษาขอ้มลูใหเ้ยอะ เน่ืองจากสถานการณเ์ปลี่ยนเรว็มาก 
บางโครงการอาจจะดีในระยะสัน้แต่ไม่ไดย้ั่งยืนในระยะยาว 
บางเหรยีญก็ลม้หายตายจากไป 

คณุนิรนัดรม์องวา่การกระจายความเสี่ยงเป็นเรือ่งส �าคญั 
แมว้่าเราเขา้ใจธุรกิจแต่อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน เราอาจจะ 
ใชห้ลกัการเดียวกบัแนว VI14 เน่ืองจากราคาเหรียญครปิโทฯ 
โดยส่วนใหญ่แลว้มกัสมัพนัธก์บับิทคอยน ์แมว้่าพืน้ฐานการ
สรา้งรายไดจ้ะดีแต่ราคาก็จะรว่งลงตามไปดว้ย ดงันัน้ หาก
โครงการดแีตร่าคาลงแบบไมส่มเหตผุล เราอาจมองเป็นโอกาส
ก็ได ้ใหล้องพิจารณาวา่หากโครงการใดยงัสามารถอยู่รอดได ้
ในช่วงท่ีเลวรา้ยท่ีสดุของตลาดครปิโทฯ แลว้ ตอ่ไปเม่ือตลาด
กลบัมาจะสามารถเตบิโตตอ่ไดไ้หม 

13 Bitcoin Halving คือกลไกการลดเงินรางวลัใหก้บัผูค้น้พบบลอ็กใหม ่โดยลดลงครึง่หนึง่ทกุๆ การคน้พบบลอ็กจ�านวน 210,000 บลอ็ก ปัจจบุนัเงินรางวลัอยูท่ี่ 6.25 BTC ตอ่บลอ็ก จากชว่ง
ก่อนหนา้ซึง่อยูท่ี่ 12.50 BTC ตอ่บลอ็ก
14 Value Investing หรอืการลงทนุแบบเนน้คณุคา่

**เน้ื้�อหาจากการเสวนื้า
เป็็นื้การสะท้้อนื้มุุมุมุองของ
วิท้ยากร มีุวัตถุุป็ระสงค์์เพ้ื่�อ
เป็็นื้การส่งเสริมุค์วามุร้้เกี�ยวกับ
การป็ระเมิุนื้ปั็จจัยพ้ื่�นื้ฐานื้ของ
เหรียญค์ริป็โท้ฯ ไมุ่ใช่่ค์ำาแนื้ะนื้ำา
ในื้การลงทุ้นื้**  
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สรุปประเดน็การเสวนา

โดย ราชนัย ์ตนัตจิินดา CFP®

หัว ข้อเสวนาน่�  ได้ รับัเก่ยรติจําก ดร.นท ่ 
เทพโภชน ์นายกสมาคมเมต้าเวิรส์ไทย และผู้ก่อตั�ง 
Blockmountain คุณชาตร่ โรจํนอาภา รองกรรมการ
ผู้จํัดการ ฝ่ายกลยุทธแ์ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ์บัริษัท 
หลักทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จําํกัด (มหาชน) คุณ
พ่รพัฒน ์หาญคงแก้ว ประธานเจ้ําหน้าท่�การลงทุน 
บัริษัท คริปโตมายด ์แอดไวเซอร่� จําํกัด และผู้ดาํเนิน
การเสวนา โดยคุณศุภกฤษฎ์ ์บุัญสาตร ์นายกสมาคม
สินทรัพยด์จิํทิลัไทย และ Founder Bitcast โดยมส่รุป
เนื�อหาสาํคัญจํากการเสวนาดงัน่�

สนิทรพัยด์ิจิทลัหรอื Digital Asset มีหลากหลายรูปแบบ 
ดงันัน้การประเมินมลูค่านอกจากมีความยากและต่างไปจาก
สนิทรพัยพื์น้ฐานหรอื Traditional Asset แลว้ Digital Asset 
แต่ละประเภทยงัมีความแตกต่างกนัดว้ย โดยในการเสวนามี
การกลา่วถงึ Digital Asset และสิง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Digital Asset 
อยูห่ลายเรือ่งดว้ยกนั ตวัอยา่งเชน่

   (1) Digital Asset กลุ่ม
    Storage of Value

สินทรัพย์หรือเหรียญท่ีหลายคนรู ้จักกันคือ เหรียญ 
Bitcoin โดยหลายคนขนานนาม Bitcoin วา่เป็น Digital Gold 
เน่ืองจาก Bitcoin มีคณุสมบตัหิลายอยา่งท่ีเหมือนกบัทองค�า
คือ มีจ�านวนจ�ากดั ท่ี 21 ลา้นเหรยีญ เป็นเหรยีญท่ีคนสว่นใหญ่ 
(ท่ีลงทนุ) ยอมรบั เป็นสินทรพัยท่ี์ไม่มี cash flow เหมือนหุน้
สามญัหรอืหุน้กู ้ (เช่น เงินปันผล ดอกเบีย้ ฯลฯ) การประเมิน
มลูคา่จงึเป็นไปไดย้าก มลูคา่มกัขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของ
ผูซื้อ้ผูข้าย แตม่ลูคา่ควรเพ่ิมขึน้ตามความหายากของสนิทรพัย์
ท่ีอยูอ่ยา่งจ�ากดั

 
อย่างไรก็ตาม ทองค�า เป็นสินทรพัยท่ี์มีตวัตนจบัตอ้งได ้ 

จึงมีตน้ทุนในการเก็บรกัษาและเปลี่ยนมือท่ีสงูกว่า Bitcoin  
ท่ีเป็นสินทรัพยด์ิจิทัล แต่หากพิจารณาเรื่องความผันผวน
ของมลูคา่แลว้ Bitcoin ถือวา่มีความผนัผวนสงูกวา่มาก จงึมี 
ความเป็น storage of value ท่ีต �่ากวา่ทองค�า

รับัชมเทปการเสวนาท่� https://www.youtube.com/watch?v=Hjnx7QCdptg
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อีกทัง้หลายคนมองว่าสินทรพัยด์ิจิทลัอย่าง Bitcoin ท่ี 
เป็นสิ่งท่ีไม่ควรมีมลูค่า แต่หากพิจารณาคณุสมบตัิหนึ่งของ 
Bitcoin ท่ีเป็นระบบการสง่หรอืโอนเงินขา้มประเทศไดท้ั่วโลก 
เช่นเดียวกบัระบบของ VISA ซึ่งเป็นสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน ์
ในแง่การใชง้าน การจะบอกว่าสินทรพัยด์ิจิทลัอย่าง Bitcoin 
เป็นสิง่ท่ีไมมี่มลูคา่ ก็อาจไมใ่ชป่ระโยคท่ีถกูตอ้งนกั เพียงแตว่า่ 
การประเมินมูลค่าของ Bitcoin นั้นมีความแตกต่างจาก  
Traditional Asset รวมถึงเหรียญหรือสินทรพัยด์ิจิทัลอ่ืนๆ  
ท่ีมีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไปดว้ย

   (2) Digital Asset กลุ่ม
    Digital Cash

สนิทรพัยก์ลุม่นีท่ี้หลายคนรูจ้กักนั คือ Ethereum ซึง่เป็น
ครปิโทเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency) แบบหนึง่ ท่ีมีสิง่คลา้ยกบั
เงินสดทั่วไป หรอื Traditional Finance ตรงท่ีเป็นสิ่งท่ีมีมลูคา่
ในสงัคมท่ียอมรบัค่าเงินนี ้ เช่น ประเทศไทยท่ียอมรบัค่าเงิน
บาทในการแลกเปลี่ยนสนิคา้ โดยมีความชดัเจนวา่สนิคา้หนึง่
หากตอ้งการซือ้ตอ้งใชเ้งินบาทจ�านวนเทา่ไร หรอืหากตอ้งการ
ซือ้ดว้ยเงินดอลลารส์หรฐั ก็สามารถเปรยีบเทียบไดว้่าตอ้งใช้
เงินดอลลารจ์ �านวนเทา่ไรในการซือ้สนิคา้ชิน้เดียวกนันี ้

อย่างไรก็ตาม Digital Cash มีความแตกต่างจาก 
Traditional Finance ตรงท่ีมีความเป็น Decentralized ท่ีไมมี่
ใครแมแ้ต่หน่วยงานภาครฐัท่ีจะมายึดหรืออายัดได ้ รวมถึง 
ไม่สามารถตรวจสอบเสน้ทางการโอนยา้ยเงินได ้ซึ่งความ 
แตกต่างนีค้งเป็นไดท้ัง้จดุเด่นและจดุดอ้ยในระบบเศรษฐกิจ 
ขึน้อยูก่บัการน�าไปใชง้าน

ส�าหรบั Traditional Finance คนทั่วไปหากรูเ้ลขท่ีบญัชี 
จะรูว้่าบญัชีนัน้เป็นบญัชีของใคร แต่จะไม่รูว้่ามีเงินอยู่เท่าไร
หรือมีเสน้ทางการเงินอย่างไร แต่ส �าหรบัคริปโทเคอรเ์รนซี  
จะรูว้า่มีเหรยีญอยูเ่ทา่ไร มีเสน้ทางการโอนยา้ยอยา่งไร แตจ่ะ 
ไมรู่ว้า่ครปิโทเคอรเ์รนซีนัน้เป็นของใคร

อีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างคริปโทเคอรเ์รนซีและ 
Traditional Finance เห็นไดจ้ากตัวอย่างกรณีของ FTX 
(กระดานเทรดครปิโทเคอรเ์รนซี) ท่ีเพ่ิงลม้ละลายไปเม่ือเรว็ๆ นี ้ 
ซึ่งหากเป็น Traditional Finance คงเป็นเรื่องยากท่ีจะถูก 
ตรวจสอบพบ โดยอาจต้องรอการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสหรือรายปี ซึ่งก็มีความเสี่ยงท่ีจะมีการปรบัแต่งบญัชี
ก่อนเปิดเผยดว้ย

สิง่หนึง่ท่ีใชใ้นการประเมินมลูคา่เหรยีญครปิโทเคอรเ์รนซี
หรอืสนิทรพัยด์จิิทลัคือ การพิจารณา Business Model เหมือน
กบัการมองวา่เป็น ผลติภณัฑ์ห์นึง่ ท่ีมีสรา้ง value proposition 
ใหก้บัผูถื้อหรือผูใ้ชอ้ย่างไร หรือเป็นสิ่งท่ีภาครฐัหรือธนาคาร
กลางประเทศไหนสามารถผลติเพ่ิมไดเ้อง เป็นตน้ ซึง่ท่ีผา่นมา 
ก็มีคริปโทเคอรเ์รนซี หลายเหรียญท่ีไม่มี Business Model 
รองรบั เช่น DogeCoin ท่ีถกูสรา้งขึน้มาโดยไม่มี Business 
Model ท่ีชดัเจนนอกจากการใชรู้ปสนุขัชิบะมาเป็นเอกลกัษณ์

   (3) Digital Asset กลุ่ม
    NFT (Non-Fungible Token)

NFT เป็นเรื่องของเทคโนโลยี โดย NFT ไมส่ามารถแบง่
แยกหน่วยได ้ (ยงัไม่ค �านึงถึง Fractional NFT) จึงถูกน�าไป
ใชเ้ป็นเครื่องมือประกอบการแสดงความเป็นเจา้ของสิ่งใด 
สิง่หนึง่ และมกัถกูน�าไปเปรยีบเทียบกบังานศลิปะท่ีไมส่ามารถ
แบ่งแยกหน่วยไดเ้ช่นกัน อย่างไรก็ตามนักสะสมงานศิลปะ 
ส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามส�าคญักบังานศิลปะท่ีเป็น Physical 
Art อยู่ ผูใ้ชห้รือผูล้งทุนจึงถือว่าเป็นคนละกลุ่มกับ NFT ท่ี
อา้งอิง Digital Art

หากเปรียบเทียบศิลปินท่ีวาดภาพเป็นผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(Issuer) ในโลกของ Physical Art ศิลปินจะมีส่วนร่วมกับ 
งานศิลปะเฉพาะตอนท่ีสรา้งสรรคแ์ละขายในครัง้แรก หรือ
ตลาดแรก (Primary Market) เทา่นัน้ โดยจะไม่มีสว่นรว่มใน
การซือ้ขายแลกเปลี่ยนหลงัจากนัน้หรอืตลาดรอง (Secondary 
Market) เลย แต่ในกรณีของ NFT หากมีการระบใุน Smart 
Contract ศิลปินก็อาจมีส่วนรว่มหรือไดร้บัผลตอบแทนจาก
การซือ้ขายในตลาดรองไดใ้นรูปแบบของ Royalty Fee เป็นตน้ 
ขึน้กบั Business Model ของแตล่ะ NFT ซึง่การประเมินมลูคา่ 
NFT ท่ีอา้งอิงงานศิลปะ ก็อาจไม่ต่างจากการประเมินมลูค่า
ของงานศลิปะมากนกั

อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาประโยชนข์อง NFT ในรูปแบบ
อ่ืนก็อาจมีวิธีการประเมินมลูคา่ท่ีตา่งออกไป อยา่งการมองวา่  
NFT เป็นสินคา้แบรนดเ์นม เช่น คนซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม 
ไม่ไดต้อ้งการกระเป๋ามาใชใ้ส่ของ คนซือ้รถปอรเ์ช่ไม่ไดซื้อ้
เพราะสิ่งนัน้คือรถยนตแ์ต่ซือ้เพราะเป็นปอรเ์ช่ เป็นตน้ เช่น
เดียวกบั PFP หรอื Profile Picture ท่ีบาง PFP หากตอ้งการใช ้
ตอ้งจา่ยเงินเพ่ือถือ NFT สงูถงึ 50 ETH คดิเป็นเงินบาทก็หลาย
ลา้นบาท เพ่ือเป็นการแสดงฐานะทางสงัคมในโลกดจิิทลันัน้ๆ

TFPA  MAGAZINE  • 4 / 2565

10



COVER STORY :

   (4) Metaverse

เราอาจจะมอง Metaverse เป็น Digital Tool อย่าง
หนึ่ง ท่ีรวบรวมเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่สิ่งท่ี
จะท�าให ้Metaverse มีความน่าสนใจขึน้มาได ้ คือ Content 
ตวัอยา่งเชน่ Facebook ท่ีหลายคนใหค้วามสนใจและใชเ้วลา
อยูก่บั Facebook ก็เพราะ Content ตา่งๆ ท่ีอยูบ่น Facebook 
ท่ีมีผูค้นจ�านวนมากมาแลกเปลี่ยนทรพัยากร และมี Digital 
Experience รว่มกนั

ส�าหรบัท่ีดิน (Land) ใน Metaverse จะมีมลูค่าหรือไม ่
หรือควรมีมลูค่าเท่าไร ก็ขึน้กบัว่า Platform นัน้ออกแบบให้
ท่ีดินถกูน�าไปใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง มีจ�านวนจ�ากดัหรือไม ่
มีกลุม่คนเขา้มาอยูใ่น Metaverse มากแคไ่หน มาท�ากิจกรรม
อะไรใน Metaverse กนั และก่อใหเ้กิดมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์
หรอืไม ่ถงึจะตอบไดว้า่ ท่ีดนิใน Metaverse ควรมีมลูคา่เทา่ไร 
โดยการเป็นเจา้ของท่ีดิน ก็คือการถือ NFT ท่ีเสมือนเป็นโฉนด
ท่ีแสดงสทิธิบนท่ีดนินัน้นั่นเอง

ตวัอย่างหนึ่งท่ีมีความใกลเ้คียงกับ Metaverse ท่ีเคย
เกิดขึน้มาแลว้ในอดีตคือ โลกในเกมส ์Ragnarok ซึง่เป็นโลก 
ท่ีหลายคนเขา้มารวมตวักนัเพ่ือท�ากิจกรรมรว่มกนั มีการสรา้ง
ตวัตนหรอืสายอาชีพในโลกของ Metaverse มีการออกไปเก็บ
เก่ียวทรพัยากรตามความถนัดของแต่ละสายอาชีพ รวมถึง
มีการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสนิคา้และเงินตรากนัในโลกแหง่นัน้

ก่อนจบเสวนาในรอบนี ้วิทยากรทัง้ 3 ท่าน ก็ไดทิ้ง้ทา้ย 
ค�าแนะน�าดีๆ ใหก้บัผูท่ี้ลงทนุในสนิทรพัยด์ิจิทลั ดงันี ้

คุณชาตรี โรจนอาภาเปรียบเทียบว่าจากท่ี ส �านักงาน  
ก.ล.ต. ได้แบ่งความเสี่ยงของสินทรัพย์การลงทุนท่ีเป็น 
Traditional Asset ไว ้8 ระดบันัน้ Digital Asset ถือว่ามี 
ความเสี่ยงท่ีระดบั 80 ไดเ้ลย ดงันัน้หากเงินลงทุนส่วนไหน 
รบัความเสี่ยงจากการขาดทนุไดไ้ม่ถึง 100% ก็ไม่ควรน�ามา
ลงทนุ อีกทัง้การจดั Asset Allocation เป็นสิ่งส �าคญั ควรเริม่
ตน้ลงทนุท่ีสดัสว่นนอ้ยๆ ก่อน และตอ่ใหมี้ประสบการณห์รอื
มั่นใจว่าตนเองมีความรูค้วามเขา้ใจ การลงทนุเกิน 5% ของ
พอรต์ ก็ถือวา่เป็นสดัสว่นท่ีสงูแลว้ ซึง่ในโลกของ Digital Asset 
ไม่มีใครรูท้กุอย่าง ไม่วา่จะเป็นผูอ้อกหรอืผูใ้หบ้รกิารกระดาน
ซือ้ขายสนิทรพัยด์ิจิทลัก็ตาม

ดร.นที เทพโภชนใ์หค้วามส�าคญักบัการศกึษาท�าความ
เขา้ใจและการกระจายความเสี่ยง เน่ืองจาก Digital Asset มี
รูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้ Cryptocurrency, Utility, Platform 
และอ่ืนๆ โดยผูล้งทนุควรกระจายการลงทนุตามสนิทรพัยห์รอื
เหรียญท่ีสนใจ เพราะความสนใจนัน้จะท�าใหเ้กิดการศึกษา
และอยากท�าความเขา้ใจ อีกทัง้คนเราไมมี่ทางท่ีจะรูห้รอืเขา้ใจ
ไดใ้นทุกเรื่อง แต่ไม่อยากใหค้ิดว่า เงินท่ีน�ามาลงทุนนีต้อ้ง
เป็นเงินสว่นท่ีขาดทนุได ้100% เพราะหากคิดแบบนีแ้สดงวา่
ก�าลงัลงทุนโดยไม่ไดศ้ึกษาอะไรเลย แต่ควรเป็นเงินท่ีลงทุน
แลว้ขาดทนุไดโ้ดยไม่เดือดรอ้นมากกวา่ อีกทัง้อตุสาหกรรมนี้
ยงัอยู่ในช่วงเริ่มตน้เท่านัน้ อนาคตยงัตอ้งมีสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอีกมาก

คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ส �าหรับคนทั่วไปสินทรัพย์
ดจิิทลัไมค่วรลงทนุเกิน 5%-10% ของพอรต์ และควรเนน้ลงทนุ 
Top Coin เช่น Bitcoin, Ethereum, Binance Coin เป็นตน้ 
เพราะถือวา่เป็นเหรยีญท่ีมีความเสี่ยงต�่ากวา่เหรยีญอ่ืนๆ เชน่ 
ธรรมชาติของ Bitcoin อาจขาดทนุ 50% ไดบ้อ่ยๆ ในขณะท่ี
เหรียญอ่ืนอาจขาดทนุไดถ้ึง 95% เป็นตน้ อีกสิ่งหนึ่งท่ีอยาก
ฝึากไวคื้อ อยา่ลงทนุเพียงเพราะค�าโฆษณาของโปรเจคเทา่นัน้ 
เพราะแมเ้ป็นโปรเจคท่ีดีแต่ดว้ยปริมาณเหรียญท่ีนอ้ยมลูค่า 
ก็จะมีความผนัผวนสงูอยูดี่  
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โดย เสกสรรร โตวิวฒัน ์CFP®

สรุปประเดน็การเสวนา

“มุมมองและโอกาสทางธุรกิจํของสินทรัพย์
ดจิํทิลัในประเทศไทย” เป็นหวัข้อเสวนาสุดทา้ยของ
งานสัมมนาออนไลน ์TFPA Wealth Management 
Forum 2022 ท่�เก่�ยวข้องกับัสินทรัพยด์ิจํิทัล ซ่�งเป็น
เรื�องราวของโอกาสทางธุรกจิํ การใช้ประโยชน ์และ
การลงทุนของสินทรัพยด์จิํทิลัในประเทศไทย โดยม ่
ผู้ร่วมเสวนาคือ คุณทาโร่ เลิศวัฒนารักษ ์ประธาน 
เจํ้าหน้าท่�บัริหาร บัริษัท เจํ เวนเจํอรส์ จําํกัด คุณ 
พ่ระสิทธิ� จํิวะพงศ ์ รองประธานเจ้ําหน้าท่�บัริหาร 
บัริษัท บัิทคับั อินฟิินิต่ จําํกัด และคุณกฤษณพงศ ์
นวลมณ่ ประธานกรรมการบัริหาร บัริษัท เชอริโอ้
แอนดโ์ค จําํกัด

เริ่มตน้เสวนาดว้ยการท�าความเขา้ใจถึงกระบวนการ 
น�าสินทรพัยด์ิจิทัลมาใชป้ระโยชนก์ับธุรกิจในประเทศไทย 
ของเจ เวนเจอรส์ คุณทาโร่อธิบายว่าเครือของเขาไดเ้รียนรู ้
เรื่องของสินทรพัยด์ิจิทลัดว้ยการออก ICO สินทรพัยด์ิจิทลั 
เพ่ือระดมทนุตัง้แต่ปี 2018 ซึ่งเป็นยคุ ICO บมู คือ เหรียญ 
JFIN COIN โดยมีการเปลี่ยนแปลง white paper (เอกสาร 
ชีช้วนเสนอขายเหรยีญและบอกถงึวตัถปุระสงคก์ารระดมทนุ)  
มา 3 ครั้ง ยุคแรกท่ีเกิดขึน้ปี 2018 คือการระดมทุนขาย 

เหรียญ JFIN แบบ ICO ต่อมายุคท่ีสอง 2018-2021 คือ 
ยุคของการพยายามน�าเหรียญ JFIN มาใชป้ระโยชน ์ เช่น  
เอาเหรียญมาแลกสินคา้ ซือ้ของแจกเหรียญ การใชเ้หรียญ 
มาจ่ายแทนค่าเช่า จนเม่ือ ธปท. ไดอ้อกกฎหา้มเอาเหรียญ 
คริปโตมาใช้ในมุมเดียวกับ currency จึงไดเ้ปลี่ยนแปลง
มาสู่ยุคท่ี 3 คือมุ่งสู่การสรา้ง FJIN CHAIN เป็นการสรา้ง 
infrastructure ใหผู้อ่ื้นมาใชเ้พ่ือสรา้งสินทรพัยด์ิจิทัลอ่ืนๆ  
ต่อไป เป็นพฒันาการเรียนรูข้องการเขา้มาสู่ตลาดสินทรพัย์
ดิจิทัลของกลุ่มเจมารท์ ขณะท่ีรายใหญ่ในตลาดสินทรพัย์
ดิจิทัลในไทยอย่างกลุ่ม Bitkub คุณพีระสิทธิ�ไดอ้ธิบายว่า 

แมว้า่คนสว่นใหญ่จะรูจ้กั Bitkub วา่เป็นตลาดซือ้ขายเหรยีญ 
คริปโต แต่จริงๆ Bitkub Capital Group Holding มีบริษัท
ย่อยในเครือถึง 12 บริษัท โดย Bitkub Online ท่ีใหบ้ริการ
ศนูยซื์อ้ขายเป็นเพียง 1 ในธรุกิจท่ี Bitkub มีเทา่นัน้ ซึง่ปัจจบุนั 
Bitkub Online ครองสว่นแบง่ในตลาดซือ้ขายฯ มากกวา่ 90% 
และมีเป้าหมายจะขยายธุรกิจไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ส่วนธุรกิจท่ีสองคือ Bitkub Blockchain Technology เป็น 
blockchain service ใหบ้ริการโครงข่ายกบั project ต่างๆ 
นอกจากนัน้ก็มี Bitkub Next เป็นกระเป๋าเงินดิจิทลั ท่ีเป็น
โครงสรา้งหลักของบริษัทนี ้ และมีโครงการเก่ียวกับ NFT 
เกม รวมถึง Metaverse เพ่ือรองรบัการพฒันาธุรกิจดา้นนี้

รับัชมเทปการเสวนาท่� https://www.youtube.com/watch?v=t_6djL4HnA4
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ในประเทศไทยในอนาคต นอกจากนัน้กลุ่มผูก่้อตัง้ Bitkub  
มองว่าสิ่งท่ีจะท�าให้สินทรัพยด์ิจิทัลในประเทศไทยเติบโต
จ�าเป็นตอ้งมีองคค์วามรูท่ี้เพียงพอ จึงจดัใหมี้บริษัท Bitkub 
Academy ท่ีมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาได้มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในรูปแบบตา่งๆ พฒันาหลกัสตูรตา่งๆ รว่มกนั 

ขณะท่ี Bitkub Ventures คืออีกบริษัทท่ีตั้งขึน้เพ่ือ 
เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆ ให้เกิดขึน้และ 
มีโอกาสเป็นยูนิคอรน์ของประเทศไทย และบริษัทส�าคัญ
สดุทา้ยท่ีอยากแนะน�าคือ Bitkub Infinity ท่ีก�าลงัย่ืนขอรบั
ใบอนุญาตผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลกับส�านักงาน ก.ล.ต.  
(ท�าหน้าท่ีคล้ายการจัดการกองทุน) เป็นทางเลือกให้กับ
ผู้ท่ีต้องการกระจายความเสี่ยง มีผู้จัดการกองทุนดูแล 
เชน่เดียวกบักองทนุรวม

ขณะท่ีบริษัทเชอริโอ้แอนด์โค ซึ่งบริษัทเป็นบริษัท 
เก่ียวกบัการด์เกม มีการสรา้งเกมการด์ช่ือ EVEDEN ขึน้มา  
แต่เปิดตัวได้เพียง 2 เดือนก็เกิดปัญหาโควิดท�าให้ผู้เล่น 
ไม่สามารถมาเจอกันได้ บริษัทจึงพยายามแก้ปัญหาโดย 
น�า NFT มาช่วยโดยไม่เสียแกนหลักของเกมการด์ นั่นคือ 
การเป็นเจ้าของการ์ดและน�ามาใช้เล่นเกมได้ผ่านระบบ 
เกมการด์ออนไลน์ โดยไม่เสียอรรถรสของเกมการด์ ยัง
คงรกัษาสิทธิความเป็นเจา้ของการด์ สามารถซือ้ขายแลก 
เปลีย่นได ้มีชมุชนของผูเ้ลน่ ซึง่ในสงัคมกลุม่ผูเ้ลน่เกมก็คุน้เคย
เกมออนไลนอ์ยูแ่ลว้ จงึท�าใหก้ารปรบัตวัจากการด์แผน่มาเป็น
การด ์NFT ไมย่ากมากนกั 

ส �าหรับ key success factor ของผู้เข้ามาในธุรกิจ
สนิทรพัยด์ิจิทลัเตม็รูปแบบอยา่ง Bitkub คณุพีระสทิธิ�อธิบาย
ว่า จดุมุ่งหมายของ Bitkub คือการเป็นสะพานเช่ือมต่อโลก
ปัจจุบันกับโลกดิจิทัลซึ่งเป็นโลกอนาคต ซึ่งจะตอ้งมี key 
success 3 เรือ่งคือ 1) technology ความพรอ้มเรือ่งเทคโนโลยี
ท่ีเป็นจดุแข็งของกลุ่ม 2) people ซึ่งกลุม่ผูก่้อตัง้มี passion 
และ capacity ท่ีจะผลักดันใหเ้กิดการเปลี่ยนโลกใหดี้ขึน้ 
ตอ้งการสรา้งสิ่งใหม่ๆ  และ 3) scalability ถงึเป็นจดุแข็งของ
บริษัทท่ีลอกเลียนแบบไดย้าก เพราะมีฐานลกูคา้ใน Bitkub 
Online 4-5 ลา้นราย Bitkub Next ท่ีเพ่ิงเริม่ตน้ก็มีฐานลกูคา้
ถงึ 1 ลา้นราย 

สว่นบรษัิทเกมอยา่งเชอรโิอแ้อนดโ์ค มองวา่ key success 
factor ของการด์เกม ตอ้งเขา้ใจความเป็นการด์เกมก่อนว่า  
น่ีคือการท่ีมีคนกลุม่หนึง่เขา้มารวมตวักนัและเลน่ในสิง่เดียวกนั  

เกิด community ของกลุ่ม เกิดวัฒนธรรมของการพูดคุย  
แลกเปลี่ยน เกิดการส่งต่อ ซึ่งการน�า NFT มาใชย้งัคงรกัษา
จุดแข็งส �าคญัของการด์เกมได ้แมผู้ผ้ลิตเจา้ของเกมอาจจะ 
สูญเสียบางอย่างเช่นการควบคุม ซึ่งความเป็นอิสระคือ 
จุดแข็งของสินทรัพย์ดิ จิทัล แต่คุณกฤษณพงศ์ก็มองว่า 
คุม้คา่กบัโอกาสของการเตบิโต 

ส่วน key success factor ของเจมารท์ ท่ีจะผลกัดนั
เหรียญ JFIN ใหเ้กิดเสถียรภาพและคงอยู่ คณุทาโรบ่อกว่า
มี 3 เรื่อง เรื่องแรกคือ การสรา้งเศรษฐศาสตรข์องเหรียญ 
หรือ JFIN Tokenomics คือการท�าใหเ้หรียญมีเสถียรภาพ 
ส่วนต่อมาคือ JAMART Digital Transformation ว่ากลไก 
ของเหรยีญท่ีมีเสถียรภาพแลว้จะไปชว่ยเปลี่ยนแปลง JMART 
ไดอ้ย่างไร และเรื่องสดุทา้ยคือ Corporate DX เราจะขยาย 
ไปสูธุ่รกิจอ่ืนไดอ้ย่างไร ส �าหรบัสว่นแรก JFIN Tokenomics 
เม่ือสนใจเหรียญใด ควรไปหาเศรษฐศาสตรข์องเหรียญนัน้
ใหเ้จอ นั่นคือหา Demand & Supply และความเร็วของ
การเปลี่ยนมือของเหรียญ ส�าหรบั JFIN การท�าใหเ้หรียญมี 
Demand & Supply จะมีกระบวนการช่วยเรื่อง Demand & 
Supply ท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท่ีท�าใหเ้กิด
การน�าเหรยีญมาใช ้การชวนคนมาใช ้chain การสรา้ง Apps 
ต่างๆ ใหก้ลุ่ม JAMART ใชเ้หรียญ และการสรา้งกองทุนท่ี
ท�าใหเ้กิดการเทรดและวอลุ่มท่ีเยอะขึน้ เม่ือเหรียญมีกลไก 
ของมนัแลว้ เกิดเศรษฐศาสตรข์องเหรียญ เราตอ้งการขยาย
ธุรกิจออกไปนอกกลุ่ม หาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ โดยพัฒนา
เทคโนโลยีให้เกิดการน�าเหรียญเหรียญมาใช้ช่วยขยาย 
ธุรกิจ รวมถึงสรา้งสิ่งต่างๆ ทัง้การสรา้งกระเป๋าดิจิทลั การ 
สรา้ง JFIN CHAIN ให้พันธมิตรและผู้สนใจมาใช้บริการ  
ทัง้นีก้ารท�า Digital Operation คืออะไรท่ียงัไม่เป็น digital 
ก็ท�าใหเ้ป็น digital แต่ยงัเป็นกระบวนการเดิม ส่วนมากจะ 
เป็นหนา้ท่ีของ IT เดิม ส่วนกลุ่มของเราจะท�าสิ่งท่ีเรียกว่า  
Digital & Business Innovation เช่น การออกเหรียญ 
และเตรียมไวใ้นอนาคตคือ token to fiat การแลกเปลี่ยน 
ระหว่างเหรียญดิจิทลักบัเงินตราในโลกปัจจบุนั เม่ือทางการ
อนุญาตใหท้�าได ้พูดใหเ้ห็นภาพของ key success factor  
คือ กลุ่มเจมารท์และพนัธมิตรซึ่งมีฐานลกูคา้จ�านวนมาก มี
ผูใ้ชบ้ริการมากมาย (จุดส�าคญัคือฐานลกูคา้ซึ่งเป็นมมุมอง
เดียวกับกลุ่ม Bitkub) จะท�าอย่างไรให ้Tokenomics ของ
เหรยีญเขา้ไปท�าใหเ้กิด Digital & Business Innovation กบั
ธุรกิจเหล่านั้น โดยเรียนรูจ้ากการท�าในกลุ่มเจมารท์ก่อน 
และคาดว่าจะมีพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือแสวงหาความ
ส�าเรจ็ตอ่ไปในอนาคต 
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ส�าหรับมุมมองต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในเมืองไทย คุณ 
กฤษณพงศ์ พูดในมุมของ NFT ว่ามันใกล้ตัวมากกว่าท่ี 
หลายๆ คนคาดคิด เช่น การสะสมแตม้ การเล่นเกมท่ีมีการ
สะสม มีสิ่งของในเกม มีความใกลเ้คียงกบั NFT มากอยู่แลว้ 
ขาดแต่เพียงความชัดเจนในเรื่องเป็นเจ้าของในสินทรัพย ์
ตวันัน้ๆ หรืออาจรวมถึงการแลกเปลี่ยน ถา้มองว่าเกมหรือ 
ธุรกิจต่างๆ เพ่ิมเรื่องความเป็นเจา้ของเขา้ไปก็จะเป็นเรื่อง 
NFT แลว้ ดงันัน้เช่ือว่า NFT คือสิ่งท่ีเกิดขึน้แน่ๆ ไม่ชา้ก็เร็ว
หรืออาจจะเกิดขึน้แบบเนียนๆ โดยท่ีเราไม่รูต้วัก็ไดว้่าเราได ้
ใช ้NFT เรียบรอ้ยแลว้ หรืออาจจะมองในมมุท่ีว่าการท�างาน
ของ NFT คือ การมอบเลขท่ีชดุหนึง่ใหก้บัขอ้มลูดจิิทลั เพ่ือให้
เราแยกแยะไดว้า่ภาพ A และ B ตา่งกนัอยา่งไร ก็ไมต่า่งจาก 
เลขบตัรประชาชน เราคือ NFT ท่ีอยูใ่นบลอ็กเชนช่ือประเทศไทย 
และเราก็ใชเ้ลขบัตรประชาชนตัวสอบว่าเราคือใคร นั่นคือ 
เราเสมือนใช ้NFT อยูแ่ลว้เชน่กนั

คุณทาโร่มองว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในเมืองไทยยัง 
อยู่ในช่วงของการเรียนรู ้ รวมถึงกลุ่มเจมารท์ สิ่งท่ีกลุ่มท�า
แลว้ผิดน่าจะมากกว่าถูก แต่ถ้าเราไม่ท�าก็จะไม่ได้เรียนรู ้ 
ถ้าสินทรัพย์ดิจิทัลในเมืองไทยจะพัฒนา คุณทาโร่มอง 3  
องคป์ระกอบดว้ยกันคือ กลุ่มผูผ้ลิตท่ีสรา้งสินทรพัยด์ิจิทัล 
และระบบต่างๆ ขึน้มา ใหก้ลุ่มท่ี 2 คือ ลกูคา้หรือผูส้นใจได ้
ลองใช ้ผูผ้ลิตและลูกคา้จะไดล้องใชแ้ละเรียนรูไ้ปดว้ยกัน  
กลุม่ท่ี 3 คือ หนว่ยงานรฐัอยา่ง ธปท. ส �านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเป็น
ผูค้วบคมุผูส้รา้งกฎเกณฑ์ซ์ึง่ก็จะตอ้งเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ ไปดว้ยกนั 
น่ีคือ 3 อยา่งท่ีจะท�าใหส้นิทรพัยด์ิจิทลัในไทยเกิดการพฒันา 

ส่วนกลุ่ม Bitkub คุณพีระสิทธิ�มองว่าพัฒนาการของ
สินทรพัยด์ิจิทลัในประเทศไทยจ�าเป็นตอ้งมีการพฒันาเรื่อง 
กฎระเบียบตา่งๆ เพ่ือสง่เสรมิและควบคมุดแูลปกปอ้งผูล้งทนุ 
และจิ�กซอวส์ �าคญัคือ Thailand Digital Currency (CBDC) 
ท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ จะท�าให ้Digital Currency เป็นท่ีรูจ้กัแพร่
หลาย ซึ่ง CBDC, PromptPay และ Cryptocurrency จะ
มีส่วนท่ีเหมือนและแตกต่างกัน และสิ่งสุดทา้ยท่ีเช่ือว่าจะ 
เกิดขึน้ในประเทศไทยแน่ๆ คือ Security Token หรือ 
Investment Token และจะแพรห่ลายมาก คือการท่ีสนิทรพัย์
ดิจิทลัจะถกู back ดว้ยสินทรพัยห์รือสิทธิต่างๆ ซึ่งจะท�าให้
เขา้ใจไดง้า่ยขึน้ ประเมนิมลูคา่ไดม้ากขึน้กวา่ Cryptocurrency 
ในปัจจบุนั

ช่วงท้ายคุณพีระสิทธิ�ฝึากถึงเรื่องของโอกาสและ 

ความเสี่ยง ความส�าคัญคือ ต้องศึกษาหาข้อมูลและท�า 
ความเขา้ใจ ไม่อยากใหทุ้กคนปิดโอกาสตวัเอง ถา้โลกของ
สินทรพัยด์ิจิทลัเกิดขึน้ ลองมองว่าแลว้เราจะอยู่ตรงไหนใน 
โลกของสินทรพัยด์ิจิทัล เราไม่ควรทิง้โอกาสตรงนีไ้ป และ
ปิดทา้ยดว้ยคณุทาโรว่่า เราจ�าเป็นตอ้งเรียนรู ้ ในวนัหนึ่งโลก
สินทรพัยด์ิจิทลัอาจจะไม่ไดเ้กิดขึน้ แต่อาจจะมีสิ่งอ่ืนเกิดขึน้
แทน เราก็ตอ้งเรยีนรูก้บัมนั ดงันัน้เราตอ้งเช่ือมั่นวา่การเรยีนรู ้
เป็นสิ่งส �าคญั โลกของเราก�าลงัเปลี่ยนแปลง เราตอ้งกลา้ท�า
ซึ่งอาจจะหมายถึงกลา้ลงทุนแมจ้ะผิดมากกว่าถูก เราตอ้ง 
กลา้เรียนรูแ้ละกลา้เปลี่ยนแปลง สุดทา้ยผลดีก็จะเกิดขึน้ 
กบัประเทศไทย  
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

NEW PRODUCT :

ตัวแปรท่�ใช้ในการคาํนวณต้นทุนการขอ 
สินเชื�อม่อยู่ 4 ประการคือ 1. จําํนวนเงินต้น  
2. อัตราดอกเบั่�ย 3. ระยะเวลา และ 4. วธ่ิการคดิ 
ดอกเบั่�ย โดยตวัแปรสุดทา้ย “วธ่ิการคดิดอกเบั่�ย” 
แบัง่ออกเป็นการคดิดอกเบั่�ยแบับัคงท่� (Flat Rate)  
และ การคดิดอกเบั่�ยแบับัลดต้นลดดอก (Amortized  
Rate) ท่�ผ่านมาการให้สินเชื�อท่�อยู่อาศัย สินเชื�อ
บััตรเครดิต บััตรกดเงินสดจํะม่การคาํนวณแบับั 
ลดต้นลดดอก ในขณะท่�สินเชื�อรถยนต์หรือ 
รถจํักรยานยนตจ์ํะคิดดอกเบั่�ยแบับัคงท่� ความ
แตกต่างของวิธ่การคิดทั�งสองแบับัคือ อัตรา
ดอกเบั่�ยแบับัคงท่�นั�น จํะคิดดอกเบั่�ยบันเงินต้น
ทั�งจําํนวนเทา่กันทกุงวดของอายุสัญญา แม้ว่าจํะ 
มก่ารทยอยผ่อนชาํระเงนิตน้ใหล้ดลงในแตล่ะงวด  
ในขณะท่�ดอกเบั่�ยแบับัลดต้นลดดอก จํะคิด
ดอกเบั่�ยบันเงินต้นท่�เหลือในแต่ละงวดตามการ
ผ่อนชาํระ ส่งผลใหอั้ตราดอกเบั่�ยแทจ้ํริง (effective 
interest rate) ของอัตราดอกเบั่�ยแบับัคงท่�จํะสูง
กว่าอัตราดอกเบั่�ยท่�กาํหนด (nominal interest rate) 

ดอกเบั่�ยแบับัคงท่�จํะแพงกว่า
ลดตน้ลดดอกเกอืบัเทา่ตวั 

การคิดดอกเบี ้ยบนเ งินต้นเต็มจ�านวนตลอดอาย ุ
สญัญาท�าใหต้น้ทุนการกูยื้มแบบดอกเบีย้คงท่ีแพงกว่าแบบ
ลดตน้ลดดอก ดงัตวัอยา่งการกูจ้ �านวน 1,000,000 บาท อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ระยะเวลาผ่อนช�าระ 5 ปี (60 เดือน) สามารถ
ค�านวณหาจ�านวนเงินผ่อนช�าระต่อเดือน = [1,000,000 
+ (1,000,000 x 7% x 5)] / 60 = 22,500 บาท เม่ือน�า 
ค่าผ่อนต่อเดือนจ�านวน 22,500 บาทย้อนกลับไปหา  
effective rate จะไดเ้ทียบกบัเทา่กบัรอ้ยละ 12.50 ตอ่ปีส �าหรบั
การคิดอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก (PMT= -22,500 ,  
PV = 1,000,000, N = 60 ค�านวณหาค่า I x 12) จึงมี 
ความชัดเจนว่าการให้สินเช่ือโดยใช้วิธีการคิดดอกเบีย้ท่ี 
แตกตา่งกนัจะสรา้งความสบัสนัและภาระในการจา่ยดอกเบีย้
สงูกวา่ตอ่ผูบ้รโิภค

ไม่ีมีทีี่ี�สำำาหรับ
กัารคิิดดอกัเบ้�ยแบบ Flat Rate
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NEW PRODUCT :

 ประเภท เพดานอัตราดอกเบั่�ยท่�แทจ้ํริง

 รถยนตใ์หม่ ไม่เกนิร้อยละ 10 ตอ่ป่

 รถยนตใ์ช้แล้ว ไม่เกนิร้อยละ 15 ตอ่ป่

 รถจํกัรยานยนต ์ ไม่เกนิร้อยละ 23 ตอ่ป่

 ระยะเวลาชาํระค่างวด อัตราส่วนลดขั�นตํ�าของ
 ตามสัญญา ดอกเบั่�ยเช่าซื�อท่�ยังไม่ถง่กาํหนด

 ไม่เกนิ 1 ใน 3  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 แตไ่ม่เกนิ 2 ใน 3 

 เกนิกว่า 2 ใน 3 ไดรั้บัส่วนลดทั�งหมด

  รวม VAT ไม่รวม VAT VAT 

 เงนิตน้ 1,000,000.00 934,579.44 65,420.56

 ค่างวดรายงวด 19,332.80 18,068.04 1,264.76

 ค่างวดทั�งหมด 1,159,968.09 1,084,082.33 75,885.76

การควบัคุมสัญญาเช่าซื�อรถยนต์
และรถจํกัรยานยนต์

ในปี 2561 คณะกรรมการว่าดว้ยสญัญาออกประกาศ
เรื่อง ใหธุ้รกิจเช่าซือ้รถยนตแ์ละรถจักรยานยนตเ์ป็นธุรกิจ
ควบคมุสญัญา มีการก�าหนดในขอ้ 4(2)(ข) ใหต้อ้งมีระบอุตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิตอ่ปี (Effective Interest Rate) ในสญัญา แต่
ก็มองไดว้า่ผูป้ระกอบธรุกิจยงัคงสามารถคิดอตัราดอกเบีย้แบบ
คงท่ี และน�ามาแสดงใหเ้ป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิในสญัญา 
และขอ้ 4(2)(ง) ก�าหนดใหมี้ตารางแสดงภาระหนีต้ามสญัญา
เช่าซือ้ของผูเ้ช่าซือ้แตล่ะราย โดยแสดงรายละเอียดเช่น วนัท่ี
ช�าระคา่เชา่ซือ้ จ�านวนเงินท่ีช�าระ แยกเป็นเงินตน้ และดอกเบีย้ 
รวมไปถึงสว่นลดท่ีก�าหนดในขอ้ (10) เพ่ือปิดบญัชีค่าเช่าซือ้
ทัง้หมดก่อนครบสญัญา โดยก�าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้จะตอ้งให้
สว่นลดแก่ผูเ้ชา่ซือ้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของดอกเบีย้
เช่าซือ้ท่ียงัไม่ถึงก�าหนดช�าระ ซึ่งอาจจะแสดงใหเ้ห็นว่าการ
ก�าหนดใหค้ิดอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอกส�าหรบัการปิด
สนิเช่ือก่อนก�าหนดนัน้ไดมี้การบงัคบัใชแ้ลว้ตัง้แตปี่ 2561

ในปี 2565 มีความชัดเจนมากขึน้ส �าหรบัการควบคุม
สญัญาเช่าซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยายนต ์โดยคณะกรรมการฯ 
ไดย้กเลกิประกาศในปี 2561 และออกประกาศฉบบัใหมท่ี่จะมี
ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 11 มกราคม 2566 (90 วนัหลงัจากประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2565) โดยก�าหนด
ให้มีความชัดเจนส�าหรับการคิดอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ 
ลดดอก ดว้ยการก�าหนดเพดานส�าหรบัการคิดอตัราดอกเบีย้
ท่ีแทจ้ริงต่อปีในขอ้ 5 (1)(ข) วรรคสอง โดยก�าหนดเพดาน 
ดงัตาราง

โดยคณะกรรมการฯ อาจปรบัเพ่ือใหล้ดลงหรือเพ่ิมขึน้ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทกุ 3 ปี

นอกจากนีป้ระกาศฉบบัปี 2565 ขอ้ (9) ยงัมีการก�าหนด
ส่วนลดเพ่ือปิดบญัชีค่าเช่าซือ้ทัง้หมดก่อนครบสญัญา โดย
ก�าหนดใหผู้ใ้หเ้ชา่ซือ้จะตอ้งใหส้ว่นลดแก่ผูเ้ชา่ซือ้ดงัตาราง

ตวัอย่างการคาํนวณค่างวด
ตามสัญญาเช่าซื�อ 

จ�านวนเงินขอสินเช่ือ (หลังเงินดาวน์ / รวม VAT) 
1,000,000 บาท อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิรอ้ยละ 6 ตอ่ปี ระยะ
เวลาผ่อน 60 เดือน จะตอ้งจ่ายค่างวดเดือนละ 19,332.80 
บาท โดยการค�านวณจะตอ้งแยกภาษีมลูคา่เพ่ิมออกจากการ
ผอ่นช�าระดงัรายละเอียด

ค่างวดทัง้หมดตามสญัญาจ�านวน 1,084,082.33 บาท 
เป็นเงินตน้ 934,579.44 และเป็นดอกเบีย้ 149,502.89 บาท
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NEW PRODUCT :

ตวัอย่างตารางแสดงภาระหน่�ตามสัญญาเช่าซื�อ

   การนาํเงนิค่างวดไปชาํระ จําํนวนเงนิคงค้าง ส่วนลด
   ดอกเบั่�ย

 งวดท่� วันชาํระ ค่างวด เงนิตน้ ดอกเบั่�ย VAT เงนิตน้ ดอกเบั่�ย  

     75,885.76 934,579.44 149,502.89  

 1 4/02/2566 19,333 13,395.14 4,672.90 1,264.76 921,184.30 144,829.99 

 2 4/03/2566 19,333 13,462.12 4,605.92 1,264.76 907,722.18 140,224.07 

 3 4/04/2566 19,333 13,529.43 4,538.61 1,264.76 894,192.75 135,685.46 

 -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- 6- 

 18 4/07/2567 19,333 14,580.43 3,487.61 1,264.76 682,941.15 75,916.48 

 19 4/08/2567 19,333 14,653.33 3,414.71 1,264.76 668,287.82 72,501.77 

 20 4/09/2567 19,333 14,726.60 3,341.44 1,264.76 653,561.22 69,160.34

 21 4/10/2567 19,333 14,800.23 3,267.81 1,264.76 638,760.98 65,892.53 

 22 4/11/2567 19,333 14,874.23 3,193.80 1,264.76 623,886.75 62,698.72 

 -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- 6-

 39 4/04/2569 19,333 16,190.40 1,877.64 1,264.76 359,336.78 20,092.03 

 40 4/05/2569 19,333 16,271.35 1,796.68 1,264.76 343,065.43 18,295.35 

 41 4/06/2569 19,333 16,352.71 1,715.33 1,264.76 326,712.71 16,580.02

 42 4/07/2569 19,333 16,434.48 1,633.56 1,264.76 310,278.24 14,946.46 

 43 4/08/2569 19,333 16,516.65 1,551.39 1,264.76 293,761.59 13,395.07 

 -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- 6-

 59 4/12/2570 19,333 17,888.70 179.33 1,264.76 17,978.15 89.89 

 60 4/01/2571 19,333 17,978.15 89.89 1,264.76 0.00 0.00
ไม่

น้อ
ยก

ว่า
ร้อ

ยล
ะ 

60
ไม่

น้อ
ยก

ว่า
ร้อ

ยล
ะ7

0
ได

ร้ับั
ส่ว

นล
ดท

ั� งห
มด

ดอกเบีย้ท่ีตอ้งช�าระ 6,027.61 รวมเป็นเงินในการปิดสินเช่ือ 
ทัง้สิน้ 365,364.39 และหากตอ้งการปิดสญัญาเม่ือช�าระเกิน
กวา่ 2 ใน 3 หรอืในกรณีนีคื้อเกินกวา่ 40 งวดขึน้ไปแลว้ ก็จะ
สามารถช�าระเฉพาะเงินตน้คงคา้งไดร้บัส่วนลดของดอกเบีย้
ทัง้หมดท่ียังไม่ถึงก�าหนดช�าระ เห็นไดว้่าประกาศฉบบัใหม ่
ของคณะกรรมการฯ ในปี 2565 นัน้ มีเปา้หมายเพ่ือควบคมุ
การก�าหนดวิธีการคดิอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิไมเ่กินกวา่เพดาน
ท่ีก�าหนด และใหส้่วนลดเพ่ิมขึน้ส �าหรบัการน�าเงินก้อนมา 
ปิดสญัญาเชา่ซือ้เพ่ือลดภาระใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  

ขอ้ 5(1)(ง) ก�าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้ตอ้งแนบตารางแสดง
ภาระหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ไปพรอ้มกบัสญัญาใหแ้ก่ผูเ้ช่าซือ้ 
โดยผูเ้ช่าซือ้สามารถพิจารณาจากตาราง หากวา่ช�าระคา่งวด
มาแลว้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ส �าหรบัสญัญา 60 เดือน (เม่ือช�าระงวดท่ี 
1 – 19) หากวา่ตอ้งการช�าระเงินครัง้เดียวเพ่ือปิดสญัญาจะได้
รบัสว่นลดของดอกเบีย้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 เชน่เม่ือผูเ้ชา่ซือ้
ช�าระคา่งวดครัง้ท่ี 18 แลว้หากตอ้งการน�าเงินมาปิดสญัญาจะ
เหลือเงินตน้ 682,941.15 และดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ 
75,916.48 สมมติวา่ผูใ้หเ้ชา่ซือ้ใหส้ว่นลดดอกเบีย้รอ้ยละ 60  
ก็จะเหลอืดอกเบีย้ท่ีตอ้งช�าระ 30,366.59 รวมเป็นเงินในการปิด
สนิเช่ือทัง้สิน้ 713,307.74 หากวา่ผูเ้ชา่ซือ้ช�าระคา่งวดมาแลว้ 
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 แตไ่มเ่กิน 2 ใน 3 ส �าหรบัสญัญา 60 เดือน 
คือหลงัจากช�าระงวดท่ี 20 – 40 เช่นเม่ือผูเ้ช่าซือ้ช�าระคา่งวด
ครัง้ท่ี 39 แลว้หากตอ้งการน�าเงินมาปิดสญัญาจะเหลือเงินตน้ 
359,336.78 และดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงก�าหนดช�าระ 20,092.03 
สมมติว่าผูใ้หเ้ช่าซือ้ใหส้่วนลดดอกเบีย้รอ้ยละ 70 ก็จะเหลือ

TFPA  MAGAZINE  • 4 / 2565

17



พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

Q&A :

นักวางแผนการเงนิใหบ้ัริการอะไร
แก่ผู้รับัคาํปร่กษาบัา้ง

( เริ่มตั้งแต่ท�าความรูจ้ัก ค้นหาความต้องการส่วน
บุคคลและสถานการณข์องผูร้บัค �าปรึกษา เพ่ือจะสามารถ 
ให้ค �าแนะน�าเรื่องการบริหารทรัพย์สินหนีส้ิน การจัดการ 
ความเสี่ยง วางแผนการลงทุน การเกษียณ การศึกษาบุตร  
วางแผนภาษีและมรดก ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงการให ้
ค�าแนะน�าและช่วยคดัเลือกผลติภณัฑ์ท์างการเงินท่ีเหมาะสม
กบับคุคลและเปา้หมายการเงิน

รายไดข้องนักวางแผนการเงนิอสิระ
มาจํากช่องทางใดบัา้ง

( ในต่างประเทศ รายไดข้องนกัวางแผนการเงินอิสระ 
มาจากสองส่วนหลักๆ ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
ผลติภณัฑ์ ์และคา่ธรรมเนียมซึง่เก็บจากมลูคา่ทรพัยส์นิภายใต้
การบรหิาร ส �าหรบัในประเทศไทยนัน้ นกัวางแผนการเงินอิสระ
สว่นใหญ่มีรายไดจ้ากการคา่คอมมิชชั่นจากการขายผลติภณัฑ์์
เป็นหลกั แต่มีนกัวางแผนการเงินบางรายเริ่มเก็บค่าบริการ  
คา่ปรกึษา และคา่จดัท�าแผนการเงินมากขึน้

การวางแผนการเงนิในฐานะ 
FREELANCER 

ตอ้งม้ีองคิป์ระกัอบเร่�องอะไรบา้ง

เราเห็นเทรนการเปล่�ยนแปลงรูปแบับัจําก
การทาํงานประจําํมาเป็นงานอสิระมาสักระยะแล้ว 
แต่หลังจํากเกิดวิกฤตการเเพร่ระบัาดของไวรัส 
โควดิ 19 ซ่�งกระทบักับัความมั�นคงของอาช่พและ
การเงินอย่างรุนแรง ทาํให้หลายคนหันมาใส่ใจํ
เรื�องการเงินส่วนบุัคคล และหาอาช่พเสริมนอก
เหนือจํากงานประจําํ

อาช่พนักวางแผนการเงินจํ่งเป็นอ่กอาช่พ 
ท่�ไดรั้บัความสนใจํ เพราะนอกจํากจํะช่วยใหผู้้รับั
คาํปร่กษาม่การจํัดการเรื�องเงินท่�ด่ข่ �นแล้ว ยัง
สามารถทาํเป็นอาชพ่อสิระได้อก่ดว้ย วันน่�คอลัมน ์
Q&A ขอมาตอบัคาํถามท่�หลายคนสงสัยเก่�ยวกับั
การทาํงานเป็นนักวางแผนการเงิน freelancer  
กันครับั
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Q&A :

ตน้ทนุหลักของนักวางแผนการเงนิอสิระ
มอ่ะไรบัา้ง

( อาชีพวางแผนการเงินก็เหมือนการท�าธุรกิจหนึ่ง  
ซึง่ตน้ทนุของธรุกิจประกอบดว้ย

1. ต้นทุนท่ีใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ค่าแรง ค่าไฟ  
คา่สถานท่ี คา่เดนิทาง อปุกรณก์ารท�างาน เป็นตน้ 

2. ต้นทุนท่ีใช้พัฒนาธุรกิจ เ พ่ือให้ธุรกิจให้เติบโต 
มากย่ิงขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาทกัษะความรู ้ 
งบการตลาด เป็นตน้

นักวางแผนการเงนิจําํเป็นตอ้งสอบั
ใบัอนุญาตอะไรเพื�อใช้ในการปฏบิัตังิาน

( ขึน้อยู่กับขอบเขตการปฏิิบตัิหนา้ท่ีของนกัวางแผน
การเงิน หากการให้ค �าแนะน�าหรือวางแผนการเงินไม่ได้
ครอบคลุมไปถึงการแนะน�าหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ ์ ไม่มี 
ความจ�าเป็นตอ้งไดร้บัใบอนญุาต เชน่ การวางแผนการลงทนุ 
หากค�าแนะน�าเป็นเพียงแค่การจัดสัดส่วนพอรต์การลงทุน 
โดยไมมี่การอา้งอิงถงึช่ือของผลติภณัฑ์ก์ารลงทนุตามค�านิยาม
ของส�านกังาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะเจาะจงวา่เป็นหุน้ช่ืออะไร หรอื
หน่วยลงทนุช่ืออะไร ก็สามารถท�าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบอนญุาต 
แต่หากนักวางแผนการเงินตอ้งการใหค้ �าแนะน�าผลิตภัณฑ์์
การเงินแบบเฉพาะเจาะจงและไดร้บัค่าตอบแทนจากการ 
น�าเสนอ ซึง่รวมถงึคา่ตอบแทนทางออ้มตา่งๆ ดว้ย ไมใ่ชเ่พียง
ค่าตอบแทนในรูปของค่าค�าปรกึษาเพียงอย่างเดียว จ�าเป็น 
ต้องได้รับใบอนุญาต โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์์การลงทุน  
จะตอ้งมีใบอนญุาต IC Plain / IC Complex หรือ IP ส่วน
ผลิตภณัฑ์ป์ระกันภยั สามารถเลือกสอบใบอนุญาตตวัแทน 
หรอืนายหนา้ ประกนัชีวิตหรอืประกนัวินาศภยัได้

ในกรณ่ท่�นักวางแผนการเงนิ
มใ่บัอนุญาต IP สามารถออกแบับั
พอรต์การลงทนุและคัดเลือกหลักทรัพย์
ใหแ้ก่ผู้รับัคาํปร่กษาแตล่ะรายโดยเฉพาะ
ไดห้รือไม่ อย่างไร

( สามารถท�าได ้ทัง้นีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบค�าแนะน�า
ของสถาบนัการเงินท่ีนกัวางแผนการเงินผูน้ัน้สงักดัเทา่นัน้

การเกบ็ัค่าธรรมเน่ยมวางแผนการเงนิ
สามารถทาํไดห้รือไม่ จําํเป็นตอ้งไดรั้บั
ความเหน็ชอบัอะไรดว้ยหรือไม่

( ต้องพิจารณาในส่วนของแผนการลงทุนท่ีเป็น 
ส่วนหนึ่งของแผนการเงิน หากค�าแนะน�าแผนการลงทนุเป็น
เพียงแค่การจัดสดัส่วนพอรต์การลงทุนโดยไม่มีการอา้งอิง
ถึงช่ือของผลิตภัณฑ์ก์ารลงทุนตามค�านิยามของส�านักงาน 
ก.ล.ต. โดยเฉพาะเจาะจง นกัวางแผนการเงินสามารถตกลง
การให้บริการ และเก็บค่าธรรมเนียมวางแผนการเงินกับ 
ลกูคา้ได ้

ในกรณีท่ีแผนการลงทุนมีการระบุช่ือหลักทรพัย ์หรือ 
ช่ือกองทุนแบบเฉพาะเจาะจง แผนการลงทุนนั้นต้องท�า 
ในนามของนิติบคุคลท่ีไดใ้บอนญุาตประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
เช่น ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ บลป. จากส�านกังาน ก.ล.ต. 
และนักวางแผนการเงินท่ีให้ค �าแนะน�าวางแผนการลงทุน 
ตอ้งมีใบอนญุาตระดบับุคคลท่ีถกูตอ้ง ไดแ้ก่ IP ดงันัน้ การ 
เก็บค่าธรรมเนียมในส่วนของการวางแผนการลงทุนจะ 
เรียกเก็บในนามของนิติบคุคลท่ีนกัวางแผนการเงินท�างานให ้
และอา้งอิงค�าแนะน�าช่ือหลกัทรพัย ์หรือช่ือกองทนุ จากกลุม่
หลกัทรพัย ์หรอืกองทนุท่ีนิติบคุคลนัน้แนะน�าเทา่นัน้

หากนักวางแผนการเงนิอสิระสนใจํ
เป็นผู้ประกอบัการใหบ้ัริการวางแผนการเงนิ
มใ่บัอนุญาตการประกอบัธุรกจิํ
ท่�เก่�ยวข้องใดบัา้ง และมข่อบัเขต
การใหป้ฏบิัตัหิน้าท่�ใดบัา้ง

( สามารถท�าไดภ้ายใตใ้บอนญุาตหลายประเภท เช่น 
แบบ ก ข ค ง และท่ีปรึกษาการลงทุน โดยมีรายละเอียด 
ดงัตารางนี ้

B: Broker D: Dealer U: Underwriter
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Q&A :

การประกอบัธุรกจิํวางแผนการเงนิ
ในรูปแบับันิตบุิัคคลมข้่อดอ่ะไร 

( การท�าธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลจะช่วยสรา้งความ
น่าเช่ือถือ และเพ่ิมความมั่นใจใช้บริการของลูกค้า โดย 
ผูป้ระกอบการสามารถออกบทวิเคราะหแ์ละใหค้ �าแนะน�า 
ภายใตใ้บอนญุาตของตนเอง หรอืสรา้งระบบซือ้ขายหลกัทรพัย ์
หรือหน่วยลงทุนของบริษัทท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการกลุ่ม
ลกูคา้ของตนได ้เป็นตน้ 

โครงสร้างนิตบุิัคคลของ บัลป. และ 
บัลน. ตอ้งมลั่กษณะเป็นอย่างไร 
และมข้่อกาํหนดหรือกฎ์เกณฑ์อ์ื�นๆ 
เพิ�มเตมิใดบัา้ง

( ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศกระทรวงการคลงัเรื่อง การก�าหนดเง่ือนไขให ้
บรษัิทหลกัทรพัยต์อ้งขอรบัความเหน็ชอบบคุคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ (ฉบบัประมวล) (2260) สว่นบคุลากรในธรุกิจตลาดทนุ 
จะตอ้งไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุท่ี ทลธ. 8/2557 นอกจากนี ้กรรมการและบคุลากร 
ตอ้งมีคณุสมบตัิ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ
ท่ี ทลธ. 5/2560 ซึง่มีการก�าหนดเรือ่งคณุสมบตัขิองบคุลากรท่ี 
ท�าหนา้ท่ีในฝ่ึายงานตา่งๆ เชน่ ผูแ้นะน�าการลงทนุ ผูว้างแผน
การลงทนุ นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ compliance ไว้
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Q&A :

ตน้ทนุหลักในการประกอบัธุรกจิํ บัลป. 
มอ่ะไรบัา้งท่�ตอ้งพจิํารณา

( ค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งจ่ายใหส้ �านกังาน ก.ล.ต. ประกอบ
ดว้ยคา่ย่ืนค�าขอ 30,000 บาท คา่ใบอนญุาต 30,000 บาท และ 
ค่าธรรมเนียมรายปี ส �าหรบัค่าใชจ้่ายในการประกอบธุรกิจ 
ก็ขึน้กบัแตล่ะบรษัิทจะบรหิารจดัการ ท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหมี้
ระบบงานและบคุลากรเพ่ือรองรบัการประกอบธรุกิจ

 

เนื�องจํากข้อจําํกัดเรื�องทรัพยากรและ
บุัคลากร ทางผู้ประกอบัการสามารถ
ใช้บัริการ Outsource ในส่วนงานใดไดบ้ัา้ง

( สามารถท�าได ้โดยบรษัิทดงักลา่วจะตอ้งรบัผิดชอบ
เสมือนท�าเอง และไม่สามารถ outsource จนเสมือนไม่ได้
ประกอบธรุกิจ ทัง้นีส้ามารถศกึษาหลกัเกณฑ์ก์าร outsource 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 60/2561 

หวังว่าคอลัมน ์Q&A ในครั�งน่�จํะช่วยตอบัข้อสงสัย 

ให้แก่ว่าท่�นักวางแผนการเงินอิสระท่�สนใจํทาํอาช่พน่� 
รวมไปถ่งนักวางแผนการเงินท่�สนใจํประกอบักิจํการ
ธุรกิจํการเงิน จํะสามารถนาํไปประกอบัการตัดสินใจํ
เลือกแนวทางทาํธุรกจิํของตนเองไดด้ย่ิ�งข่�นครับั  
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

INFOGRAPHIC :

การเกบ็ค่์าบริการจดั้ที่ำาแผนการเงนิ

1,000-5,000
บาท / ชั่วโมง

การใหค้าํปร่กษา
รายชั�วโมง

500-5,000
บาท / ครัง้

การใหค้าํปร่กษา
รายครั�ง

0.5-1.0
%

การใหค้าํปร่กษา
ตามมูลค่าสินทรัพย์

1,000-10,000
บาท / แผน

การจํดัทาํแผน
การเงนิแบับัรายแผน

1,500-30,000
บาท

การจํดัทาํแผน
การเงนิแบับัองคร์วม

(สูงสุด 200,000 บัาท กรณ่
แผนมร่ายละเอย่ดมาก)

รูปแบบรายได้้ของนักวางแผนการเงนิ CFP®

ท่ีมา: การส�ารวจขอ้มลูรูปแบบคา่บรกิารวางแผนการเงินของ
นกัวางแผนการเงิน CFP จ�านวน 61 ราย ณ เดือนกนัยายน 2565 
โดยสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

% เป็็นจำำ�นวนของจำำ�นวนนกัว�งแผนก�รเงนิ CFP ที่่�ได้ร้บัค่�่ตอบแที่นในแตล่ะรูป็แบบ โด้ยนกัว�งแผนก�รเงนิ CFP 1 ค่นอ�จำได้ร้บัค่�่ตอบแที่นม�กกว�่ 1 แบบ

11.48
%

การให้
คาํปร่กษา
รายชั�วโมง

ค่านายหน้า
จํากการ

แนะนาํลูกค้า
ใหส้ถาบันั
การเงนิ

การให้
คาํปร่กษา
รายครั�ง

การจํดัทาํแผน
การเงนิ

เงนิเดอืน
จํากบัริษัท
ตน้สังกัด

19.67
%

40.98
%

11.48
%

22.95
%

80.33
%

ค่านายหน้า
จํากการ
แนะนาํ

ผลิตภณัฑ์์

TFPA  MAGAZINE  • 4 / 2565

22



ตารางสอบปีี 2566
หลัักสููตรการวางแผนการเงิน CFP®

สนามสอบั
• ขอ้สอบฉบบัท่ี 1 ถงึขอ้สอบฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 1 
 สนามสอบั มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย
• ขอ้สอบฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 2 
 สนามสอบั The Victor Club
 @สามย่านมติรทาวน์

สอบัถามรายละเอย่ดเพิ�มเตมิได้ท่� สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

โทรศัพท ์02-009-9393 ต่อ 3731   อ่เมล tfpa@tfpa.or.th
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สอบัข้อเขย่น
ภาคเช้า 9.00 - 12.30 น.
ภาคบัา่ย 14.00 - 17.30 น.  

สอบัสัมภาษณ์

รับัสมัครสอบั
ข้อสอบัฉบับััท่� 4 ส่วนท่� 2 
ข้อสอบัแผนการเงนิ

ฉบับััท่� 1
พื�นฐานการวางแผนการเงนิ 
ภาษ่ และจํรรยาบัรรณ

ฉบับััท่� 2
การวางแผนการลงทนุ
(หลักสูตรเดมิ)

ฉบับััท่� 3
การวางแผนประกันภยัและ 
การวางแผนเพื�อวัยเกษ่ยณ

ฉบับััท่� 4 ส่วนท่� 1 
การวางแผนภาษ่
และมรดก

รับัสมัครสอบั
ข้อสอบัฉบับััท่� 1 ถง่ข้อสอบั
ฉบับััท่� 4 ส่วนท่� 1 

6 - 28 ก.พ. 66 3 เม.ย. -
5 พ.ค. 66 6 - 30 มิ.ย. 66 7 - 31 ส.ค. 66 9 - 31 ต.ค. 66

อา. 19 มี.ค. 66
9.00 - 12.00 น.

อา. 21 พ.ค. 66
9.00 - 12.00 น.

อา. 16 ก.ค. 66
9.00 - 12.00 น.

อา. 17 ก.ย. 66
9.00 - 12.00 น.

อา. 19 พ.ย. 66
9.00 - 12.00 น.

อา. 19 มี.ค. 66
13.30 - 16.30 น.

อา. 21 พ.ค. 66
13.30 - 16.30 น.

อา. 16 ก.ค. 66
13.30 - 16.30 น.

อา. 17 ก.ย. 66
13.30 - 16.30 น.

อา. 19 พ.ย. 66
13.30 - 16.30 น.

ส. 18 มี.ค. 66
13.30 - 16.30 น.

ส. 15 ก.ค. 66
13.30 - 16.30 น.

ส. 18 พ.ย. 66
13.30 - 16.30 น.

ส. 18 มี.ค. 66
13.30 - 15.00 น.

ส. 15 ก.ค. 66
13.30 - 15.00 น.

ส. 18 พ.ย. 66
13.30 - 15.00 น.

1 มี.ค. -
6 เม.ย. 66

3 ก.ค. -
4 ส.ค. 66

อา. 23 เม.ย. 66 อา. 27 ส.ค. 66

ส. 22 ก.ค. 66 ส. 25 พ.ย. 66

02 ฉบับััท่� 2
การวางแผนการลงทนุ
(หลักสูตรปรับัปรุงใหม่)

อา. 19 มี.ค. 66
13.30 - 18.00 น.

อา. 21 พ.ค. 66
13.30 - 18.00 น.

อา. 16 ก.ค. 66
13.30 - 18.00 น.

อา. 17 ก.ย. 66
13.30 - 18.00 น.

อา. 19 พ.ย. 66
13.30 - 18.00 น.

ครัง้ท่ี
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ครัง้ท่ี
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ครัง้ท่ี
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ครัง้ท่ี
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ครัง้ท่ี
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