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•	 ตารางมรณะใหม่ปี 2560 ส่งผลกับการวางแผนการเงินอย่างไร

•	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบุคลากรตลาดทุน	ส่งผลกระทบต่อ
	 นักว�งแผนก�รเงิน	CFP	และที่ปรึกษ�ก�รเงิน	AFPT	อย่�งไร

•	 ปริญญา หอมเอนก โอก�สและคว�มเสี่ยงในยุค
	 Data	Economy	และ	Digital	Currency
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สวัสดีครับ ถึงไตรมาสสุดท้ายของ 
ปี 2560 แล้ววารสาร TFPA Bulletin  
ฉบับส่งท้ายปีนี้ ยังคงมีสาระความรู้มา 
น�าเสนอให้ท่านผู้อ่านเช่นเคยครับ

เปดิฉบบันีด้ว้ยคอลมัน ์Cover Story  
เรื่องการทบทวนแผนการเงินประจ�าปี
ในช่วงสิ้นปี 2560 ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่
รอคอยช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 
ข้ึนปใีหม ่แตย่งัมอีกีเรือ่งทีท่า่นผูอ้า่นควร 
ให้ความส�าคัญ น่ันคือ การทบทวนว่า
ท่านผู้อ่านได้บรรลุแผนทางการเงิน หรือ 
เป้าหมายชีวิตตามท่ีได้ก�าหนดหรือ 
ตั้งปณิธานไว้ตั้ งแต่ช่วงต้นปีหรือไม่  
โดยคอลัมน์นี้จะพาผู้อ่านให้เข้าใจถึง 
หลักการ  6  ขั้ นตอนที่ ช่ วยทบทวน 
เป้าหมายหรือแผนการเงิน ซึ่งครอบคลุม
ทัง้ดา้นเปา้หมาย แผนปฏบิตักิารส�าหรบั

แต่ละเป้าหมาย กระแสเงินสดและงบประมาณ งบดุล พอร์ตการลงทุน  
ความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันชีวิต การบริหารภาษี พินัยกรรม และ 
การวางแผนเป้าหมายแบบองค์รวม

จากน้ันว่ากันต่อด้วยคอลัมน์ New Product ซึ่งกล่าวถึง ตาราง 
มรณะไทยปี 2560 ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรกับแวดวงประกันภัยไทย  
รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการจัดการสวัสดิการภาครัฐ และการวางแผน
เพื่อวัยเกษียณ

นอกจากนี้เพื่อให้เข้ากับกระแสเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คอลัมน์ 
The Interview ฉบับนี้จึงน�าเสนอเรื่อง FinTech หรือ กระแสเทคโนโลยี
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิากคณุปรญิญา หอมเอนก ประธานและผูก้อ่ตัง้  
ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) ที่จะมาพูดคุยอย่างเจาะลึก  
อธิบายถึงโอกาสและความเสี่ยงในยุค Data Economy และ Digital 
Currency ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

ส�าหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รวมถึง 
ผูท้ีม่คีวามสนใจจะเปน็นกัวางแผนการเงนิหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ คอลมัน ์
Q & A ฉบับนี้จะช่วยตอบข้อสงสัยถึงการเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียน
โครงสร้างการท�าหน้าที่ของผู้แนะน�าการลงทุนแบบใหม่ว่ามีหลักการ 
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง และปิดท้ายฉบับนี้กันด้วยคอลัมน์ Infographic ที่จะ 
ช่วยให้ท่านผู้อ่านสามารถเข้าใจเร่ือง สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ 
(Reverse Mortgage) ได้มากขึ้น

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะที่ปรึกษาวารสาร TFPA Bulletin ขอบคุณ 
ทา่นผูอ้า่นทีต่ดิตามอา่นวารสาร TFPA Bulletin มาโดยตลอด ขอใหท้า่นผูอ้า่น 
มีความสุขและสมปรารถนาในวันปีใหม่ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าปี 2561 
ครับ

   สาระ ลํ่าซํา
   นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
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สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดย 
นกัวางแผนการเงนิ CFP ในงาน “ทีส่ดุของนวตักรรม
การลงทนุแหง่ป ีSET in the City 2017” ระหวา่งวนัที ่
16 - 19 พฤศจกิายน 2560 ณ รอยลั พารากอน ฮอลล ์
ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ 
“Wealth Planning ยคุ Digital Age” ไดร้บัเกยีรตจิาก
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล คุณนฤมล บุญสนอง และ
คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย 
และได้รับเกียรติจากคุณศลิลนา ภู่เอ่ียม ผู้ด�าเนิน
รายการวทิยชุอ่ง FM105 รว่มเปน็แขกรบัเชญิในชว่ง
การเสวนา มีผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนากว่า 140 คน

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการน�าเสนอ 
Mobile Application เครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเบื้องต้นแบบง่ายๆ ได้แก่ แอพพลิเคช่ัน 
Banana Planning ส�าหรับการวางแผนเกษียณ  
และการวางแผนการศึกษาบุตร ซ่ึงคุณณัฐพงษ์ 
อภินันท์กูล เป็นผู้พัฒนาขึ้น และแอพพลิเคชั่น  
คิดดี...มตีงัค ์ส�าหรบัเชค็เปา้หมายตา่งๆ ของชวีติ เชน่  
การตั้งเป้าหมายเรื่องการเก็บเงินการซ้ือบ้าน การ
ซื้อรถ การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งพัฒนาโดยเครือข่าย
อนาคตไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้ร่วมให้ความเห็นการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว

ส�าหรับกิจกรรมให้ค�าปรึกษาวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล “Financial Planning Clinic” ยังคงได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าชมงานเช่นเคย ตลอดทั้ง 4 วัน
ของการจดักจิกรรม มผีูส้นใจ จ�านวน 100 คน เขา้พบ
และรบัค�าปรกึษาจากนกัวางแผนการเงนิ CFP อาสา
รวมทั้งสิ้น 43 คน 

นักวางแผนการเงิน CFP ให้ความรู้เรื่อง
การวางแผนประกนัภยัในงาน SET in the City 2017

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)  
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความส�าคัญของการวางแผนประกันภัย  
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว โดยการพิจารณาเลือกแบบประกันอย่างเหมาะสม 
ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนด้านการประกันภัย  
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน” ในงาน SET in the City 2017  
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ณ บูธของ คปภ.  
มีนักวางแผนการเงิน CFP ให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่  
คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ คุณเรวัต ลือเวศย์วณิช คุณธชธร  
สมใจวงษ์ และคุณชัยวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ในงาน SET in the City 2017 ครั้งที่ 13
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ทบทวนแผนการเงินประจำาปี
(ประจำ�รอบ)

ช่วงสิ้นปี นอกจากจะเป็นช่วงเวลาของ
การเฉลิมฉลองและการวางแผนงานสำาหรับปี
ใหม่ที่กำาลังจะมาถึงแล้ว สิ่งสำาคัญที่ควรทำาใน
ชว่งสิน้ปคีอื การทบทวนวา่ปีทีผ่า่นมาเราได้ทำา
ตามแผนสำาหรับเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ตอน
ต้นปีมากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกับแผนการ
เงินที่เรานำาเสนอให้แก่ผู้รับคำาปรึกษา สภาพ
แวดลอ้มสว่นบคุคล สถานะทางการเงนิ และกฎ
ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บาง
รายการน้อย บางรายการมากแตกต่างกันไป 
ทวา่การเปลีย่นแปลง กระแสเงนิสด การลงทนุ 
ความเสี่ยง หรือกฎระเบียบเพียงเล็กน้อย ก็
สามารถส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางการเงิน

นกัวางแผนการเงนิตอ้งตดิตามพฒันาการ และ
ทบทวนแผนการเงินกับผู้รับค�าปรึกษาอยู่เป็นระยะ 
การทบทวนแผนการเงนิควรท�าอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้  
สามารถท�าในช่วงใดก็ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่ไม่ได้คาด
ไว้ล่วงหน้าเช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะสมรส การ 
มบุีตร การเปลีย่นงาน การยา้ยทีอ่ยูอ่าศยั ปญัหาดา้น
สุขภาพ การเสียชีวิตหรือการรับมรดก ฯลฯ หรืออาจ
จะเลือกใช้โอกาสในช่วงสิ้นปีทบทวนแผนการเงิน
พร้อมกับแผนชีวิตอื่นๆ ก็ได้

การทบทวนแผนการเงนิเปน็ส่วนหน่ึงของบรกิารวางแผนการเงนิ 
กระบวนการทบทวนแผนเป็นการประเมินแผนการเงินแบบองค์รวม 
ดว้ยหลกัการของ 6 steps เชน่เดยีวกบัการเริม่ตน้วางแผนการเงิน สว่น
เพิม่เตมิคอื การตรวจสอบวา่แผนทีไ่ดก้�าหนดไวม้คีวามคบืหนา้เพยีงใด 
ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ปน็ไปตามทีค่าดหวงัหรอืไม ่มกีารปรบัเปลีย่นเปา้หมายที่
ต้องการไหม หัวข้อในการทบทวนแผนอาจแบ่งได้ดังนี้

เป้าหมาย 
ขั้นตอนแรกในกระบวนการวางแผนการเงิน คือ การก�าหนด 

เปา้หมายอยา่งชดัเจนทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่เปน็ขัน้ตอนทีส่�าคญั 
มาก เช่นเดียวกับการทบทวน เราจะเริ่มจากการทบทวนเป้าหมาย 
ของผู้รับค�าปรึกษา ซึ่งจะพบว่า บางเป้าหมายอาจบรรลุผลแล้ว ส่วน
เป้าหมายท่ียังไปไม่ถึงน้ันต้องตรวจสอบดูว่ายังอยู่บนเส้นทางที่ 
วางไว้หรือไม่ หรืออาจเป็นไปได้ว่าผู้รับค�าปรึกษามีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหรือสถานะ
ส่วนบุคคล 

นอกจากน้ี สมมติฐานทางเศรษฐกิจท่ีเคยใช้ในการต้ังเป้าหมาย
ควรถูกน�ามาทบทวนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ ในการตั้ง
เป้าหมายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษียณ การศึกษา หรือ 
เปา้หมายเฉพาะอืน่ๆ มกัจะถกูค�านวณไปในอนาคต ดว้ยการคาดการณ ์
อตัราเงนิเฟอ้ เมือ่เวลาผ่านไปแล้วควรกลับมาทบทวนตัวเลขสมมตฐิาน
ที่เคยใช้ว่าต่างไปจากตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงไหม และมีผลกระทบกับ 
เป้าหมายอย่างไร หากมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญก็ควรท�าการปรับ 
เปลีย่นจ�านวนเงนิของเปา้หมายใหส้อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีเ่ปลีย่นไป
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การปฏิบัติตามคําแนะนํา 
แผนการเงินของรอบกอ่นจะมกีารระบรุายละเอยีดแผนปฏบิติัการ 

ส�าหรับแต่ละเป้าหมาย การทบทวนเป็นการติดตามว่าค�าแนะน�า 
เหล่านั้นได้ถูกนําไปปฏิบัติ และภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่  
เพราะความส�าเร็จของแผนจะเกิดขึ้นได้จากการลงมือปฏิบัติ การ 
ตรวจสอบนี้ไม่ใช่ลักษณะของการมาจับผิดว่า ท�าหรือไม่ท�าในข้อใด  
แต่เป็นการประเมินว่าแผนที่น�าเสนอสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อย 
เพียงใด และจะปรับแผนอย่างไรเพื่อผู้รับค�าปรึกษาสามารถไปถึง 
เป้าหมายที่ต้องการ เช่น ค�าแนะน�าให้ลดรายจ่ายเพื่อการสันทนาการ
อาจพบกับอุปสรรค ท�าให้ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามท่ีต้องการ  
นกัวางแผนการเงนิและผูร้บัค�าปรกึษาควรพดูคยุกนัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
และร่วมกันหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการเก็บเงินเพิ่ม การตรวจสอบ
แผนปฏบิตักิารจะเป็นโอกาสใหน้กัวางแผนการเงนิทราบถงึอปุสรรคใน
การปฏบิตัติามค�าแนะน�า และน�าเสนอทางเลอืกในการบรรลุเปา้หมาย

กระแสเงินสดและงบประมาณ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ล่วงหน้าส่วนใหญ่เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับ

รายรับ-รายจ่ายที่เกิดข้ึนจริงแล้ว อาจจะมีความแตกต่างกันไปใน 
แต่ละเดอืน ประเดน็หลกัในการทบทวนงบประมาณคอื ความแตกตา่ง 
ท่ีเกิดขึ้นทั้งจากฝั่งของรายได้และรายจ่ายนั้นมีผลกระทบต่อ 
เป้าหมายทางการเงินอย่างไร และความแตกต่างที่เกิดขึ้นน้ันเกิดข้ึน
เพียงครั้งคราว เช่นรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเพียง
ครั้งเดียว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เช่นในฝั่งรายได้อาจ
เกิดจากการเปลี่ยนงาน หรือในฝั่งรายจ่ายอาจเกิดจากการตัดสินใจ
ซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่โดยการผ่อนช�าระนอกเหนือไปจากแผนเดิม 
ทีว่างไว ้เมือ่สามารถสรปุตวัเลขใหมท่ีค่าดการณไ์ดแ้มน่ย�ามากขึน้แลว้  
ก็สามารถน�าไปปรับงบประมาณในอนาคต 

งบดุล 
การทบทวนงบดุลจะช่วยให้ทราบว่าเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมาย

ทางการเงินมากนอ้ยเพยีงใด เนือ่งจากเปา้หมายทางการเงนิส่วนใหญ ่
ถกูก�าหนดเปน็จ�านวนเงนิทีต่อ้งการในอนาคต เชน่ จ�านวนเงนิทีต่อ้งการ 
เพื่อการเกษียณ หรือการช�าระหนี้ให้หมดภายในเวลาที่ต้องการ การ
ท�างบดลุจะชว่ยใหเ้หน็วา่จ�านวนเงนิหรอืสนิทรพัยท์ีม่อียูส่�าหรบัแตล่ะ 
เปา้หมายนัน้เพิม่ขึน้ตามแผนทีว่างไวห้รอืไม ่เชน่เดยีวกบัในดา้นหนีส้นิ 
ว่าเปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์อย่างไร ในด้านของหนี้สินน้ันอาจมี
การตรวจสอบรายงานของเครดติบโูรประกอบเพือ่ทบทวนความถกูตอ้ง 
หรอืตรวจเชค็คะแนนเครดติ (credit scoring) ในปจัจบุนั การพจิารณา
เปรียบเทียบสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ จะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า
ความมั่งคั่งสุทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยใด และจะปรับ
แผนอยา่งไรเพือ่การจดัการอยา่งเหมาะสม รวมไปถงึการเปรยีบเทยีบ
จ�านวนสนิทรพัย-์หนีส้นิในรอบนีก้บัรอบกอ่นๆ เพือ่ใหเ้หน็วา่สนิทรพัย-์
หนี้สินนั้นมีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และควรมีการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินให้เห็นความก้าวหน้าเช่นกัน

ความเชื่อมโยงระหว่างงบดุล
และงบกระแสเงินสด 

ในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงความม่ังคั่ง
สุทธิ ความเชื่อมโยงระหว่างงบดุลและงบกระแส
เงินสดจะช่วยให้มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้น หากงบกระแสเงินสดมีรายรับมากกว่า 
รายจา่ย (กระแสเงนิสดสทุธเิปน็บวก) ความมัง่คัง่สทุธ ิ
จะเพิ่มขึ้น อีกอย่างที่ควรพิจารณาคือ การเพิ่มขึ้นไป
อยู่ที่ส่วนไหนบ้าง เช่น มีรายได้ 1,000,000 บาท หัก
รายจ่ายรวมเป้าหมายทางการเงินท่ีได้วางแผนไว้ 
900,000 บาท มีเงินสดเหลือเพิ่มจากการคาดการณ์
อกี 100,000 บาท แล้วส่วนท่ีเหลือน้ีถกูน�าไปไว้ทีไ่หน
ในงบดลุ เชน่ บญัชอีอมทรพัย ์กองทนุรวม หรอืของใช ้
สว่นตวั เปน็การพจิารณาถงึการตดัสนิใจใชเ้งนิสว่น
ทีเ่หลอืน้ันชว่ยสนับสนุนการไปถงึเปา้หมายท่ีวางไว ้
มากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกับผู้รับค�าปรึกษาที่มี 
หนี้ สิน  เงินที่ เหลือถูกน�าไปลดหนี้สินอย่างมี
ประสิทธิภาพไหม หากรายจ่ายมากกว่ารายรับ 
(กระแสเงนิสดสทุธเิปน็ลบ) กต็อ้งวเิคราะหว์า่เงนิสด
ท่ีน�ามาชดเชยส่วนลบน้ันมาจากแหล่งใด สินทรัพย์
ลดลงหรือหนี้สินเพิ่มขึ้น และมีแผนในการปรับ
กระแสเงินสดให้กลับมาเป็นบวกได้อย่างไร

เมื่อนักวางแผนการเงินได้วิ เคราะห์ความ 
เช่ือมโยงของงบดุลและงบกระแสเงินสดแล้ว ส่วนใหญ่ 
จะพบว่าความมั่งคั่งสุทธิที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น / 
ลดลง) จะไม่เท่ากับกระแสเงินสดสุทธิ (บวก / ลบ) 
เนื่องจากมีการปรับตัวของสินทรัพย์ หรือหน้ีสินที่ 
ไม่อยู่ในรูปของกระแสเงินสด เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม (market 
impact) การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของบ้าน ที่ดิน  
หรือรถยนต์ การพิจารณาทีละรายการจะช่วยให้ 
เหน็ถงึปจัจยัในการสนบัสนนุหรอือปุสรรคในการ
ด�าเนินการตามแผนการเงินได้รอบด้าน
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พอร์ตการลงทุน 
การทบทวนพอร์ตการลงทุนอาจท�าเป็นระยะ

บ่อยกว่าส่วนประกอบอื่นของแผนการเงิน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมการลงทุนของการลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลตอบแทนของพอร์ต
การลงทุนจึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อโอกาสในการบรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน การทบทวนพอร์ตการลงทุน
อาจแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้อีกดังนี้

• ผลตอบแทนของแตล่ะสนิทรพัยใ์นพอรต์ 
การลงทุน โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนของ 
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ ในชว่งปลายงวดและตน้งวด และน�า 
ค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง รวมไปถึง 
ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุน 
ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบนี้ควรท�าในหลาย 
ช่วงเวลา เช่น 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 10 ปี การทบทวน
ผลตอบแทนนี้จะช่วยให้ทราบจุดแข็งที่ท�าให้ได้ 
ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีอ้างอิง หรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้น 
ในช่วงที่ผ่านมา หากสามารถระบุว่าจุดแข็งหรือ 
จุดอ่อนน้ันเกิดจากการบริหารงานของผู้จัดการกองทุน  
รูปแบบการลงทุน ภูมิภาคที่ลงทุน ค่าธรรมเนียมใน
การจัดการลงทุน หรือการคัดเลือกการลงทุนของ
นักวางแผนการเงินและผู้รับค�าปรึกษา ก็จะช่วยให้
สามารถปรบัพอรต์การลงทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• สดัส่วนการลงทนุ เมือ่เวลาผา่นไป สนิทรพัย์
ที่แตกต่างกันมักจะให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากัน  
ยกตวัอยา่งเชน่ พอรต์การลงทนุแบบเสีย่งปานกลาง
เริม่ตน้อาจมสีดัสว่นการลงทนุ หุน้:ตราสารหนี ้50:50 
เมื่อเวลาผ่านไปหากหุ้นเป็นช่วงขาข้ึน สัดส่วนการ
ลงทุนอาจปรับเปลี่ยนเป็น 60:40 นักวางแผนการ
เงินควรศึกษาข้อมูลของตลาดและให้ค�าแนะน�า
แก่ผู้รับค�าปรึกษาว่าควรจะปรับลดความเสี่ยงของ
พอร์ตกลับมาเป็น 50:50 (rebalancing) หรือหาก
มองว่าตลาดยังคงเป็นขาขึ้นอยู่จะถือสัดส่วน 60:40  
(tactical allocation) แตจ่ะมกีารรบัความเสีย่งเพิม่ขึน้  
นอกจากนี้  ส�าหรับเป้าหมายที่ใกล้จะถึงเวลาที่
ตอ้งการใชเ้งนิควรมกีารปรบัลดความเสีย่งของพอรต์
การลงทุนให้เป็นพอร์ตเสี่ยงต�่า - ต�่ามาก

• จาํนวนเงนิในพอรต์การลงทนุ ตวัเลขนีอ้าจไดท้�าการทบทวน 
ไปแลว้ในหวัขอ้ของงบดลุ (มเีงนิใกลเ้คยีงกบัทีค่าดการณไ์วไ้หม) และ
งบกระแสเงินสด (ได้เพิ่มเงินลงทุนต่อเน่ืองตามแผนปฏิบัติการไหม) 
รวมไปถึงผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับผลตอบแทนคาดหวังที่ใช้ 
ในการตัง้สมมตฐิาน หากจ�านวนเงนิทีม่อียูไ่มใ่กลเ้คยีงกบัทีว่างแผนไว ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่น้อยกว่า ต้องรีบปรับแผนในการเก็บเงิน
เพิ่มเพื่อให้ผู้รับค�าปรึกษายังคงมีโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย

• การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเงิน การเปลี่ยน 
แปลงนีไ้มไ่ดม้เีพยีงแคเ่รือ่งของปจัจยัทางเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบตอ่ 
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆ แต่ยังรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของ
กฎระเบียบ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมุมมองต่อความเสี่ยงของ
ผู้รับค�าปรึกษาที่อาจเปลี่ยนไป ปัจจัยเหล่านี้ควรน�ามาประกอบการ
พิจารณาทบทวนพอร์ตการลงทุน

ความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันชีวิต
ในการวางแผนประกันภัยส่ิงท่ีต้องค�านึงถึงคือ ความคุ้มครองที่

ตอ้งการกรณเีกดิเหตกุารณไ์มค่าดฝนัตา่งๆ ซึง่ผูร้บัค�าปรกึษาอาจเลอืก
ทีจ่ะรบัความเสีย่งไวเ้อง หรอืถา่ยโอนความเสีย่งผา่นการท�าประกนัภยั  
สิ่งที่เราจะทบทวนคือ ความต้องการความคุ้มครองต่างๆ ของผู้รับ 
ค�าปรกึษาเปน็อยา่งไร มกีารเปลีย่นแปลงไปหรอืไม ่เชน่ ผูร้บัค�าปรกึษา 
อาจมีความต้องการทุนประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภาระความ
รับผิดชอบท่ีมากข้ึนจากการมีภาระหน้ีสิน (ซื้อบ้านใหม่) เพิ่งมีบุตร 
คนใหม่ กรณีนี้อาจมีความจ�าเป็นต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากทกุอยา่งเปน็ไปตามแผน เมือ่เวลาผา่นไป ภาระหนีส้นิ
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และคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งรบัผดิชอบลดลง (เนือ่งจากจ�านวนปทีีต้่องการ 
ความคุ้มครองจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป) ความต้องการทุนประกัน
ชีวิตก็ลดลงตามไปด้วย ก็อาจมีความจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทุน
ประกนัตาม (กรณทีีเ่ปน็ประกนัชวีติแบบ Unit Linked ผูเ้อาประกนั
สามารถขอลดทุนประกันได้ แต่ถ้าเป็นประกันชีวิตแบบอื่น อาจมี
การพิจารณาปรับเปลี่ยนแบบประกัน เป็นต้น)

การทบทวนความคุม้ครองของประกนัสขุภาพกม็คีวามส�าคัญ
ไม่แพ้กัน เพราะค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็ 
ปรบัตวัสงูขึน้ทกุป ีสิง่ทีต่อ้งพจิารณาคอื การประมาณการคา่ใชจ้า่ย
ในการรกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทีต่อ้งการใชบ้รกิารเมือ่เทยีบ
กบัสวสัดกิารความคุม้ครองทีผู่ร้บัค�าปรกึษามอียู ่โดยมากหากผูร้บั
ค�าปรกึษาเปน็พนกังานประจ�า กม็กัจะมสีวสัดกิารประกนักลุม่จาก
นายจ้าง อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองจากประกันกลุ่มอาจไม่ได้ 
เพิ่มขึ้นมากเมื่อเวลาผ่านไป แต่ค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวใน 
โรงพยาบาลปรับตัวสูงขึ้นทุกปี ท�าให้ความคุ้มครองที่มีอยู่เริ่มไม่
เพียงพอ กรณีนี้หากผู้รับค�าปรึกษาต้องการปิดความเสี่ยงด้านนี้ ก็
จ�าเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม

ส�าหรับผู้รับค�าปรึกษาบางท่านที่มีสวัสดิการประกันกลุ่มที่ดี
ถึงดีมากจากนายจ้าง ก็มักจะต้องการท�าประกันสุขภาพตอนใกล้
เกษียณอายุ แต่อย่าลืมว่าในการซื้อประกันสุขภาพ ต้องอาศัย
สุขภาพที่ดีประกอบการซื้อด้วย นักวางแผนการเงินจึงควรทบทวน
ประเด็นนี้กับผู้รับค�าปรึกษา

นอกจากนี้เบี้ยประกันสุขภาพ เป็นเบ้ียประกันที่เพิ่มขึ้นตาม
อาย ุดงันัน้ อยา่ลมืค�านงึถงึผลของเบีย้ทีเ่พิม่ข้ึนในประมาณการงบ
กระแสเงนิสด และกองทนุเกษยีณอายทุีผู่ร้บัค�าปรกึษาตอ้งการด้วย 

แผนภาษี
เริ่มจากทบทวนรายได้ท้ังหมดของผู้รับค�าปรึกษา

ว่าตรงกับท่ีเคยวางแผนหรือไม่ มีรายได้พิเศษอะไรเพิ่ม
เติมขึ้นมาไหม เป็นรายได้ประเภทไหน เพราะรายได้
แต่ละประเภท จะหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากัน และส่งผล
ต่อการประเมินภาระภาษี 

ถัดมาสิทธ์ิในการลดหย่อนภาษีต่างๆ โดยเฉพาะ
สินค้าการเงินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้รับ 
ค�าปรึกษาได้มีการลงทุนตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่ หรือ
ถ้าหากมีรายได้พิเศษเพิ่มข้ึนมาต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติม
หรือเปล่า ขอยกตัวอย่างการลงทุนใน LTF และ RMF 
ผู้รับค�าปรึกษาบางท่านเลือกลงทุนแบบ Dollar Cost 
Average หรือ DCA เราก็ต้องมาทบทวนว่าได้ลงทุน
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนผล
ตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทนุใน LTF และ RMF วา่เปน็ไป 
ตามทีค่าดหวงัไหม โดยเฉพาะหากเราใช ้LTF หรอื RMF  
เป็นส่วนหน่ึงของพอร์ตการลงทุนเพื่อเป้าหมายการเงิน  
เรายิง่ตอ้งทบทวนผลประกอบการของกองทนุทีเ่ราลงทนุ 
ไว้อย่างสม�่าเสมอด้วย อย่าคิดแค่เพียงเพื่อประหยัด
ภาษีแต่เพียงอย่างเดียว การประหยัดภาษีเป็นเพียง
ผลพลอยได ้สิง่ส�าคญักวา่คอืผลตอบแทนจากการลงทนุ
น้ัน ต้องสามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของ
ผู้รับค�าปรึกษา

นอกจากนี้ การทบทวนแผนภาษี ยังรวมไปถึงการ
ทบทวนกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีสรรพากรออกกฎเกณฑม์าใหม ่
หรือประกาศเพิ่มเติมเป็นครั้งๆ เช่น การปรับรายการ
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนท่ีเพิ่มมากขึ้นส�าหรับผู้เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การก�าหนดให้สามารถน�า 
ค่าใช้จ่ายจากการ ‘Shopping’ หรือ ‘Shop ช่วยชาติ’  
ในวงเงนิไมเ่กนิ 15,000 บาทมาลดหยอ่นภาษไีด้ เปน็ตน้  
บางรายการก็ปรับถาวร บางรายการก็ต้องคอยติดตาม
ประกาศจากสรรพากรเปน็ปตีอ่ปไีป ซึง่แนน่อนจะสง่ผล
ถึงการวางแผนภาษีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พินัยกรรม
สิ่งที่ต้องท�าการทบทวนในพินัยกรรม คือ รายการ

สินทรัพย์ และหนี้สินต่างๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามงบดุลที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงความประสงค์จะยก
ทรัพย์สินหรือสิทธิต่างๆ ท่ีตนมีอยู่ให้กับผู้ใดหรือแก่ 
นติบิคุคลใด และประสงคใ์หใ้ครท�าอะไร หรอือยากใหใ้คร 
เปน็ผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของตนกอ็าจมกีารเปลีย่นแปลง
ไปได้เช่นกัน ซึ่งถ้าความต้องการต่างๆ เปล่ียนแปลง  
ต้องแก้ไขรายละเอียดนั้นๆ ในพินัยกรรมด้วย 
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ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

เบี้ ยประกันของกรมธรรม์
ประกันชีวิตจะถูกหรือแพง มีผล 
ม า จ า ก ส ถิ ติ ก า ร เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนไทยในแต่ละเพศและ 
ช่วงอายุ  ซึ่ งสถิติ เหล่ านี้บริษัท
ประกันคำานวณค่าเบ้ียประกันภัย
อ้างอิงตามตารางมรณะที่จัดทำาข้ึน 
โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย (คปภ.) เมื่อปี  2559 
สำานักงาน คปภ. ได้รวบรวมสถิติ 
ก า ร รั บ ป ร ะ กั น ชี วิ ต ม า ศึ ก ษ า  
วิ เคราะห์  เ พ่ือปรับปรุ งตาราง
มรณะไทย รวมถึงได้มีการเปิด
รับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ
ประกันภัยพร้อมกับประชุมหารือ
แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร่ ว ม กั บ
สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัท 
Munich Re ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติ จน
กระทัง่สำาเรจ็ในปี 2560 นี ้โดยตาราง
มรณะใหม่นี้มีผลบังคับใช้สำาหรับ
อตัราเบีย้ประกันภยัของแบบประกัน
ชวิีตทีย่ืน่ขอรบัความเหน็ชอบตัง้แต ่
1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูจากตารางมรณะของป ี2540 และป ี2551 กบัตารางใหม่
ป ี2560 จะเหน็ไดว้า่อตัราการเสยีชวีติของคนไทยในแตล่ะชว่งอายลุดลงอยา่งมาก 
หมายความว่าคนไทยมีอายุท่ียืนยาวข้ึนกว่าแต่ก่อน วิเคราะห์ได้ว่าน่าจะมาจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น กระแสการให้ความส�าคัญกับสุขภาพ พัฒนาการรักษา
ทางการแพทย ์การเขา้ถงึสาธารณปูโภคทีด่ขีึน้ เปน็ตน้ ซึง่หากสถติยิงัคงด�าเนนิเชน่
น้ีต่อไป คนไทยจะยิ่งมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น และส่งผลให้มีกลุ่มคนวัยชราเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบภายในระยะเวลาไม่นาน

ตารางมรณะใหม่
ปี 2560

ส่งผลกับ...
ก�รว�งแผนก�รเงิน
อย่�งไร

อัตราการเสียชีวิต (ต่อ 1,000 คน)        
 อายุ  ชาย   หญิง
  2540 2551 2560 2540 2551 2560 

 0 5.1713 1.0462 1.3208 3.5928 1.0253 1.0585 

 10 0.5948 0.5727 0.2070 0.4167 0.4644 0.2225 

 20 4.7906 2.2366 1.2611 1.0588 0.7592 0.3752 

 30 5.3004 2.4757 1.5208 1.4745 0.9290 0.4947 
 40 5.3649 3.4281 2.4262 2.2912 1.4697 0.8876 

 50 8.6472 6.0254 4.6297 4.9218 2.8313 1.9985 
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จากส่วนหนึ่งของตารางมรณะปี 2560 ยกมาเพื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อนหน้า จะเห็นได้ว่า ผู้ชายอายุ 30 ปี ตามสถิติใน
ตารางมรณะปี 2551 เสียชีวิตในอัตรา 2.4757 ต่อ 1,000 คน 
ขณะที่ ตารางมรณะปี 2560 ปรับลดลงเหลือ 1.5208 ต่อ 1,000 
คน หรือ คิดเป็นการลดลงถึง 38.57%

ส่วนผู้หญิงอายุ 30 ปี มีการปรับลดลงจาก 0.9290 เป็น 
0.4947 ต่อ 1,000 คน ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลงถึง 
46.75% และเมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งผูห้ญงิและผูช้ายอาย ุ30 ป ี
เท่ากัน ผู้หญิงมีอัตราการเสียชีวิตในปัจจุบันที่น้อยกว่าผู้ชาย
ประมาณ 3 เท่า โดยการเปรียบเทียบจาก 1.5208 กับ 0.4947

ผลจากการปรับปรุงตารางมรณะไทยในครั้งนี้  ท�าให้ 
ประชาชนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งประเภทสามัญ
และประเภทอุตสาหกรรมถูกลง เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันชีวิต 
ดังกล่าวมีการค�านวณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบันอย่างแท้จริง โดยภาพรวมกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสามัญแบบตลอดชีพ มีอัตราเบ้ียประกันชีวิตลดลง
ประมาณ 6% แบบสะสมทรัพย์ลดลงประมาณ 1% แบบชั่ว
ระยะเวลาลดลงประมาณ 24% และแบบคุ้มครองสินเชื่อลดลง 
ประมาณ 35% ส�าหรบักรมธรรมป์ระกนัชวีติประเภทอตุสาหกรรม 
แบบตลอดชีพลดลงประมาณ 9% แบบสะสมทรัพย์ลดลง
ประมาณ 2% และแบบชัว่ระยะเวลาลดลงประมาณ 30% เปน็ต้น

 ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกัน มาจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ สํานักงาน คปภ.
 http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/87643
 ข้อมูลตารางมรณะปี 2560 มาจาก เว็บไซต์ สํานักงาน คปภ.
 http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/50

ส�าหรับผลกระทบด้านอื่นน้ัน ข้อมูลในตาราง
มรณะใหมส่ะทอ้นใหเ้หน็วา่ สวสัดกิารรฐั เชน่ ประกนั
สังคม บ�านาญส�าหรับข้าราชการ ฯลฯ ควรค�านึงถึง
อายุของสมาชิกที่ยืนยาวขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาที่ 
ได้รับสวัสดิการยาวนานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินบ�านาญ 
และค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เป็นภาระค่าใช้จ่ายท่ี
เพิ่มขึ้นของภาครัฐ และอาจส่งผลกระทบต่อความ
ยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมอีกด้วย อีกทั้งการ
ค�านวณเงินสวัสดิการของพนักงาน เช่น เงินส�ารอง
เพื่อเป็นเงินชดเชยแก่พนักงานในวันที่ออกจากงาน
อาจต้องปรับเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน เบี้ยประกันที่ปรับ
ลดลงมีผลในด้านบวกต่อกระแสเงินสดส�าหรับการ
วางแผนประกัน ควรมีการทบทวนแผนประกันภัย
เพือ่พจิารณาวา่ตอ้งปรบัเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิอยา่งไร
ให้เหมาะสมกับอัตราเบี้ยประกันท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม การวางแผนเตรียมเงินส�าหรับการ
เกษียณต้องตระหนักถึง อายุที่ยืนยาวขึ้น ส่งผลให้
ระยะเวลาใช้เงินในช่วงหลังเกษียณมีมากขึ้น ดังนั้น
เงินท่ีจะต้องเตรียมส�าหรับใช้จ่ายในยามเกษียณ
จะต้องปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงอาจจ�าเป็นต้อง
พจิารณาลงทุนในสินทรพัยท่ี์มคีวามเส่ียงเพิม่ข้ึน หรอื
พยายามเพิม่รายได้และเงนิออมให้บรรลุเปา้หมายท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
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THE INTERVIEW
ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

TH
E 

IN
TE

RV
IE

W

โอกาสและความเสีย่ง
ในยุค Data Economy 
และ Digital Currency

ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ มี  
บทบาทในชีวิตประจำาวันของ 
ทุกคนเป็นอย่างมาก ตัวอย่าง 
ท่ีเห็นได้ชัดเจน คือประชากร 
ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ล้ ว น ใ ช้  
Smart  Phone จนเกือบเป็น 
อวัยวะที่  33 ของชีวิตไปแล้ว 
เทคโนโลยีส่งผลให้ข้อมูลต่างๆ 
ในโลกออนไลน์หรือ  Soc ia l 
Media แพร่หลายอยู่จำานวนมาก 
แ ล ะ มี ค ว า ม สำ า คั ญ ม า ก ขึ้ น 
จนหลายคนกลา่ววา่เราไดเ้ขา้สูย่คุ  
Data Economy แล้ว นอกจากนี้  
ยงัมนีวตักรรมทางการเงินเกดิข้ึน 
มากมาย เช่น Digital Currency  
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมมาพร้อมกับ
โอกาสและความเสี่ยง วารสาร 
TFPA Bulletin ฉบับนี้ ได้รับ
เกียรติจากคุณปริญญา หอมเอนก  
ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ผู้ ก่ อ ตั้ ง  A C I S 
Professional Center Co., Ltd. 
(ACIS) มาให้สัมภาษณ์อย่าง 
เจาะลึกในเรื่องนี้กัน
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 เทคโนโลยีทางการเงิน 
 หรือ Fintech คืออะไร

Fintech หรอื Financial Technology  
มีความหมายค่อนข้างกว้าง ถ้าจะนับต้น
ก�าเนิดจริงๆ น่าจะมีมาตั้งแต่เกิดตู้ ATM 
ซึ่งการพัฒนาช่วงแรกๆ ของ Fintech 
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการท�างาน
ภายในสถาบันการเงิน แต่หลังจากเข้า 
ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา เกิดนวัตกรรม
ใหม่ของเทคโนโลยีในด้านการเงิน การ
ธนาคาร การลงทุน หลายอย่างที่ไม่
จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
โดยตรงแต่เป็นประโยชน์กับคนทั่วไป 
เช่น Blockchain หรือ Digital Currency 
เหตุผลหนึ่งที่เปิดโอกาสให้แนวคิดใหม่ๆ 
เกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น คือการที่คนทั่วโลก
สามารถเชื่อมต่อกันผ่าน Internet และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในโลกออนไลน์ 
สามารถน�าไปประมวลผลเพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค เรื่องของ
ข้อมูลข่าวสารนี้มีความส�าคัญมากจน
หลายคนเรียกยุคปัจจุบันว่าเป็นยุคของ 
Data Economy เลยทีเดียว

 ยุค Data Economy
 คืออะไร

Data-Driven หรือ Data Economy 
หมายความแบบง่ายๆ ว่าเราก�าลังอยู่ 
ในยุคที่อุปกรณ์ Digital และ Internet  
ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิต
ประจ�าวันของเรา ไม่ว่าจะเป็น Smart 
Phone หรือ Social Media ทุกวันน้ีเรา
รู้สึกว่าชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น เรา
ใช้งานโปรแกรม Social Media และ 
Search Engine ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  
แต่ไม่ค่อยได้เห็นด้านมืดของโปรแกรม
เหลา่นี ้ค�ากลา่วทีว่า่ “ของฟรไีมม่ใีนโลก” 
ยังคงเป็นจริงเสมอ เราใช้ของฟรีก็จริง  
แต่เราก�าลังจ่ายด้วย “ความเป็นส่วนตัว
ของเรา” (Our Privacy) โดยไมรู่ต้วั บรษิทั
ที่มีความเข้าใจเรื่อง Data Economy จะ
ใช้ข้อมูลที่พวกเราป้อนเข้าสู่โปรแกรม
ต่างๆ ที่ท�างานอยู่บน Smart Phone 
ของเราเอง โดยให้ Data Scientist ของ
บริษัทประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data 
และ Machine Learning ตลอดจนน�า
เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) 
เขา้มาใชแ้ทนมนุษยใ์นการบรหิารจดัการ
กับข้อมูลในปริมาณมหาศาล บริษัทใด 
ที่บริหารจัดการข้อมูลได้ดี บริษัทนั้น
สามารถท�าก�าไรจากข้อมูลท่ีตนมีอยู่ได้ 
และมีความสามารถในการแข่งขัน
เหนือกว่าบริษัทท่ียังล้าหลังในการน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

 นวัตกรรมทางการเงิน เช่น 
 บริการ E-Money, E-Wallet 
 และ Digital Currency 
 แตกต่างกันอย่างไร

E-Money / E-Wallet ที่เราได้ยิน
กันบ่อยๆ ปัจจุบันไม่จ�าเป็นต้องใช้เงิน
ในลักษณะ Digital Currency หรือ 
Cryptocurrency เลย เนื่องจากระบบ 
E-Money / E-Wallet สว่นใหญย่งัใชร้ะบบ 
แบบเดิมอยู่ ได้แก่ ระบบแบบรวมศูนย์ 
(Centralized System) โดยใชศ้นูยก์ลาง
การประมวลผลจากระบบคอมพวิเตอรใ์น 
Data Center หรอื Public/Private Cloud 
ของผู้ให้บริการเอง โดยจะเก็บข้อมูล
มูลค่าเงินไว้ในระบบฐานข้อมูลส่วน
กลางในรูปแบบเดิม ซึ่งปัจจุบัน Digital 
Currency ท่ีเรารู้จักกันในนาม Bitcoin, 
Litecoin หรือ Ether น้ัน ใช้เทคโนโลยี 
Blockchain ในการประมวลผลลักษณะ
แบบกระจาย (Decentralized System) 
โดยทกุ node ใน Decentralized System 
มี copy ของไฟล์ท่ีจัดเก็บ Blockchain 
เหมือนกันในทุกๆ node โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเก็บข้อมูลมูลค่าเงินไว้ที่ระบบแบบ
รวมศูนย์แบบเดิม แต่ไฟล์ที่เก็บข้อมูลใน
การท�าธุรกรรมต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ของ Miners ที่เข้ามามีส่วน
รว่มในการประมวลผลและยนืยนัธรุกรรม
ในทุก Transaction ท่ีเกิดขึ้น โดยมีแรง
จูงใจเป็นรางวัลจากการประมวลผลเป็น
เงินสกุล Bitcoin

แต่ส� าหรับ เ งิ น ในรูปแบบของ 
Digital Currency จะถูกนิยามแตกต่าง
ออกไป โดยมักนิยมเรียกว่า “Virtual 
Currency” หรือ “Cryptocurrency” โดย
ไมจ่�าเปน็ต้องมคีนกลางมาบรหิารจดัการ
ให้เกิดความเชื่อมั่นของระบบ โดยความ
เชื่อมั่นหรือ “Trust” เกิดจากกลไกการ
ท�างานของตัวเทคโนโลยี Blockchain 
เอง เราอาจกล่าวได้ว่า “Blockchain “ ก็
คือ “Trust Protocol” นั่นเอง
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 ช่วยอธิบายเรื่อง 
 Bitcoin และ Blockchain 
 เพิ่มเติม

Bitcoin เป็นหน่ึงใน Cryptocurrency  
ที่ปัจจุบันมีอยู่หลายร้อยสกุล แต่ที่นิยม
ใช้และกล่าวถึงกันบ่อยๆ ได้แก่ Bitcoin,  
Ethereum, Ripple และ Litecoin ซึ่ง 
ทุกสกุลเงิน Cryptocurrency ที่กล่าวมา
แล้ว ท�างานภายใต้กลไกที่ไม่ต้องอาศัย
คนกลางในรูปแบบการประมวลผลแบบ
กระจาย และบันทึกลงใน flat file ที่อยู่ใน
รปูแบบของบัญชสีาธารณะแบบกระจาย 
(Public Distributed Ledger)

Bitcoin นั้นเคยถูกน�ามาใช้โดย 
ผูส้รา้ง Ransomware และเจ้าพอ่ตวักลาง 
ซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายใน Darknet 
ที่เพิ่งถูก FBI จับตัวไปได้ไม่นาน ผู้อยู่ 
เบือ้งหลงัคอื Mr. Ross William Ulbricht 
ท�าให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเงินสกุล 
Bitcoin เป็นเงินเถื่อน ที่ใช้กันในแวดวง 
Hacker และมจิฉาชพีใน Darknet เทา่นัน้ 
ซึง่จรงิๆ แลว้เงินสกลุ Bitcoin สามารถน�า
มาใช้ช�าระหนี้ ซื้อสินค้าและบริการ ผ่าน 
Coinbase Wallet, Mycelium Wallet 
หรือ Blockchain Wallet ได้ตามปกติ
ทั่วไป โดยมีบริษัทใหญ่ๆ ที่รับเงินสกุล 
Bitcoin อย่างมากมายในเวลานี้ ได้แก่ 
Microsoft, Tesla, Expedia และ Dell 
เป็นต้น

ส่วน Blockchain ไม่ใช่ตัวเงินที่
เป็น Digital Currency เหมือน Bitcoin 
หรือ Cryptocurrency สกุลอ่ืนๆ แต่ 
Blockchain คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้อง
หลังความส�าเร็จของ Bitcoin และ 
Cryptocurrency อกีหลากหลายสกลุกวา่ 
1,300 สกุล โดยที่แต่ละสกุลจะมีไฟล์ 

Blockchain เปน็ของตนเอง แตข่นาดของ
ไฟล์ในแต่ละสกุลของ Cryptocurrency 
จะไม่เท่ากัน Blockchain ไม่ได้ถูก
จัดเก็บเป็น Centralized Database 
แต่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ Distributed 
Database เป็น Flat File ธรรมดาที่มีแต่
การเพิ่มข้อมูลเข้าไป (insert) ไม่มีการ 
delete หรือ update แต่อย่างใด ท�าให้
ขนาดของ Blockchain จะโตขึ้นเรื่อยๆ 
ปัจจุบัน Bitcoin และ Blockchain ก�าลัง
มปีญัหาดา้น “Scalability” ในระดบัหนึง่
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการ “Confirm 
Transaction” ไม่ต�่ากว่า 10 นาทีโดย
เฉลี่ย ซึ่งเวลาท่ีใช้ในการ “Confirm 
Transaction” บางครั้งนานกว่า 60 นาที

ปัจจุบันธนาคารท่ัวโลกก�าลังมุ่งสู่ 
การร่วมมือกับ Fintech Startup ที่จะ 
น�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ แต่ 
กลับไม่ค่อยให้ความสนใจกับ Bitcoin 
เท่าใดนัก เพราะเทคโนโลยี Blockchain 
ไม่จ�าเป็นต้องน�ามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับ
เงินเพียงอย่างเดียว แต่สามารถถูกน�า 
ไปใช้ในการกระจายหุ้น โฉนดท่ีดิน 
เพลง หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าอื่นๆ ที่
ไม่ใช่เงิน โดยไม่ต้องอาศัย “คนกลาง” 
มาประมวลผล เช่น Smart Contract  
หรอื DAO (Decentralized Autonomous 
Organization) ใน Ethereum ecosystem  
ที่  Ethereum Foundation เป็นผู้ให้ 
การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง อีกท้ังเงิน 
Digital Currency ก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็น  
Bitcoin เสมอไป ยงัมเีงนิ Digital Currency  
อีกหลายร้อยสกุล ได้แก่ Ethereum, 
Ripple, Litecoin เป็นต้น ปัจจุบัน รวม
ทั้งหมดกว่า 1,300 สกุลแล้ว ณ เวลานี้ 
(11/2017) 

 การใช้เทคโนโลยีในยุคของ 
 Data Economy มีความเสี่ยง
 หรือความไม่ปลอดภัย
 อย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนท�าความ
เข้าใจค�าศัพท์ 2 ค�าน้ีกอ่น ได้แก ่“Security”  
ซึ่งหมายถึง การลดความเสี่ยงให้กับ
โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและ
ทาง Cyber มุง่เน้นไปท่ีการบรหิารจดัการ 
การบุกรุก การโจมตี รวมทั้งภัยธรรมชาติ
และภัยที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นทั้งตั้งใจและ 
ไม่ได้ต้ังใจ เช่น การก่อการร้าย หรือ 
การโจมตีทาง Cyber ส่วนอีกค�าหนึ่งคือ 
“Resilience” ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
ในการเตรียมตัวและการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลง รวมทัง้ความสามารถในการ 
ทนทานต่อการบุกรุก การโจมตี รวมถึง 
ความสามารถในการคืนสภาพของ
ระบบ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ได้ก่อขึ้น 
ท้ังต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ จะเห็นได้ว่า
ความหมายของค�าวา่ “Resilience” นัน้ม ี
ความหมายลึกซึ้งกว่าค�าว่า “Security”  
ซึ่งความปลอดภัยที่กล่าวถึงต่อไปนี้  
คงไม่ได้หมายความแค่การถูก Hack 
ข้อมูลเท่าน้ัน แต่เป็นการเสียอธิปไตย 
Cyber ต่างหาก

ปัจจุบันประเทศไทยของเราเป็น
ประเทศท่ีมีเอกราชและอธิปไตยในดิน
แดนของประเทศเราในเชิงกายภาพ 
(Physical) แต่หลังจากระบบ Internet 
ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการติดต่อ
สื่อสารของคนไทยในหลายปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนความนิยมในการใช้งาน Smart 
Phone และโปรแกรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนไทย ท�าให้มีการเก็บ
ข้อมูลคนไทยท้ังประเทศไว้ในระบบ 
Cloud โดยสง่ผา่นจากทาง Smart Phone 
และโปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์
ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Youtube และ LINE โดย ณ พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 มีคนไทยใช้งาน Smart 
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Phone กว่าหนึ่งร้อยล้านเครื่อง เฉลี่ย 
ใช้ งานวันละ 6 ชั่ ว โมงต่อวัน  โดย
โปรแกรมยอดนิยมคงหนีไม่พ้นสาม
โปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังที่
กล่าวมาแล้ว ท�าให้เกิดปรากฏการณ์
มหกรรมการเก็บข้อมูลของคนไทยเข้า
สู่ระบบ Cloud ของบริษัทผู้ให้บริการ
โปรแกรมเครือข่ายสั งคมออนไลน์  
ดังกล่าว สืบเนื่องจากการใช้งาน Smart  
Phone อย่างแพร่หลายท�าให้เกิดการ
เก็บพฤติกรรมผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ทั้ งที่ผู้ ใช้ทราบและไม่ทราบมาก่อน  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลต�าแหน่ง 
การใช้งาน พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล 
พฤติกรรมการเข้าชมภาพและวิดีโอ 
ตลอดจนพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้
และบรกิาร เชน่ การจองโรงแรม การจอง
ตัว๋เครือ่งบนิ ท�าใหข้อ้มลูมหาศาลเหลา่นี ้
ตกอยู่ในมือของผู้ให้บริการการค้นหา 
ขอ้มลู และผูใ้หบ้รกิารโปรแกรมเครอืขา่ย
สังคมออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเก็บข้อมูลในระบบ Cloud 
ขนาดใหญ่ มีกลไกในการวิ เคราะห์  
เจาะลึกข้อมูลของเรา โดยใช้เทคโนโลยี 
Big Data Analytic และ Machine 
Learning ท�าใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถลว่งรู ้
พฤติกรรมการใช้ Internet การใช้ Smart 
Phone การคน้หาขอ้มลู การใชโ้ปรแกรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้ข้อมูล
จากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ท�าให้ผู้ให้
บรกิารสามารถทราบถงึ Digital Lifestyle 
ของผู้คนอย่างไม่ยากเย็นนักจากข้อมูล 
ที่เราเองเป็นคนใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบ 
ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือ ปัญหา 
“Cyber Sovereignty” หรือ “ความเป็น 
เอกราชทาง Cyber” ของผูค้นในประเทศ
ตลอดไปจนถึงปัญหาความม่ันคงของ
ชาติ (National Security) ซึ่งคนไทยเอง
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ�้าว่าก�าลัง
ถูกละเมิดในเรื่อง “Cyber Sovereignty” 
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวถูกซ่อนอยู่ใน
การใช้งาน Internet และการใช้งาน 

Smart Phone ในปัจจุบันท่ีอยู่ในชีวิต
ประจ�าวันของคนไทย ท�าให้ผู้ให้บริการ
ที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถ
น�าข้อมูลมาใช้ในการตลาดได้อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งนี้  
ยังไม่รวมถึงการขาดรายได้ของรัฐบาล
ไทยจากการจัดเก็บภาษีจากยอดเงิน
ในระดับหมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลไทย
ไม่สามารถจัดเก็บภาษีผู้ให้บริการได้
อย่างที่ควรจะเป็น เน่ืองจากผู้ให้บริการ
ท�าการ Settlement Payment โดยการ
ใช ้Payment Gateway นอกประเทศไทย 
เป็นต้น

 ช่วยยกตัวอย่าง
 ผลกระทบดังกล่าว
 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนั
 ของคนทั่วไป

หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า การ
ใช้งานโปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
หรือการใช้งาน Search Engine ในการ
สืบหาข้อมูลนั้น หลายครั้งที่เราค้นหา
ข้อมูลอะไรบางอย่าง จากน้ันในเวลาไม่
นานนักกลับมีการน�าเสนอสินค้าและ
บริการต่างๆ กลับมาหาเราได้อย่างตรง
ใจเราเหมือนว่าระบบนั้นรู้ใจเราเป็น
พิเศษ ซึ่งปรากฏการณ์นี้  เราเรียกว่า 
“Filter Bubble Effect” ที่ระบบจะแสดง
ผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล เป็นไปตาม 
Digital Lifestyle ของเรา ยกตัวอย่าง 
เช่น คนสองคน ค้นหาค�าๆ เดียวกัน แต่
ผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนกัน เช่น ลองค้น
ค�าว่า “Hotel Bangkok” จากมือถือหรือ
คอมพิวเตอร์พร้อมๆ กัน จะพบว่าระบบ
จะแสดงผลลัพธ์เสนอโรงแรมมาให้เรา
เลือกไม่เหมือนกันในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
เป็นเรื่องแปลกแต่จริง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ปัญหาจาก
ปรากฏการณ์ “Filter Bubble Effect” 
ของโปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์
และโปรแกรมค้นหาข้อมูลต่างๆ ก็คือ 
เราจะได้รับข้อมูลที่ต่างจากข้อมูลความ

เป็นจริง โดยเราจะได้รับข้อมูลที่ตรงกับ
ใจเราเปน็สว่นใหญ ่กลา่วไดว้า่โปรแกรม
ดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิปรากฏการณท์ีเ่รยีกวา่ 
“Echo Chamber Effect” คือผลลัพธ์ที่
ระบบแสดงออกมามักจะเป็นไปในทาง
เดยีวกนั เชน่ เปน็ comment เชงิบวกจาก  
post social ของเรา โดยเราจะไมค่อ่ยเหน็  
post หรือ comment ที่แตกต่างหรือ 
ขัดแย้งไปจากความคิดของเรา ท�าให้เรา
ไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงที่อาจจะ
ตรงกันข้ามกับผลลัพธ์ที่เราเห็นในโลก 
Social Media กลา่วไดว้า่ Social Media 
มีผลต่อการตัดสินใจ ความเชื่อ ความคิด 
ความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ มีผลกับแบรนด์ มีผลกับชื่อเสียง 
ของบุคคลและองค์กร มีผลต่อความเช่ือถือ 
ในผลติภณัฑส์นิคา้และบรกิารตา่งๆ เมือ่
กระแสพาไป ท�าให้คนส่วนใหญ่หลงเชื่อ
ไปในทิศทางเดียวกัน จากสองตัวอย่าง
ข้างต้น ถ้าเราได้ลองพิจารณากันให้ดีๆ 
แล้วจะพบว่า นี่คือรูปแบบหนึ่งของการ
เสียอธิปไตยด้าน Cyber นั่นเอง

 เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร 
 เพื่อป้องกันหรือ
 ลดความเสี่ยงเหล่านี้

ตอ้งใชง้านโปรแกรมเครอืขา่ยสังคม 
ออนไลน์อย่าง “มีสติ” และ “รู้เท่าทัน”  
เรยีกวา่เราจ�าเปน็ต้องม ี“Digital Literacy”  
ทีด่ใีนระดบัหนึง่ ไมห่ลงในกระแส Social 
ซึ่งไม่ง่ายนักส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่จะรู้
เท่าทันภัยมืดดังกล่าว แม้กระท่ังผู้ใหญ่
บางครั้งยังมีความคิดตามไปกับกระแส 
Social อันเชี่ยวกรากเลยด้วยซ�้าไป 
ประโยชน์จึงไปตกอยู่ในมือผู้ให้บริการ
โปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณา
โปรโมทสินค้าและบริการ เราจึงมีความ
จ�าเป็นต้องเข้าใจในสองปรากฏการณ์ 
ดังกล่าวเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อความ
เข้าใจท่ีเกิดจากการรับรู้ข้อมูลท่ีไม่ตรง
กับความเป็นจริงและถูกละเมิดสิทธิ 
ส่วนบุคคลอย่างไม่รู้ตัว 
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คุณราชันย์ ตันติจินดา CFP®

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งบุคล�กรตล�ดทุน

ส่งผลกระทบ
ต่อนักวางแผนการเงิน CFP และ
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT อย่างไร

จากทีท่ราบกันวา่ ในป ีพ.ศ. 2561 ทีก่ำาลังจะถงึนี ้จะม ี
การเปลี่ยนโครงสร้างบุคลากรในตลาดทุน หรือที่เข้าใจ
กนังา่ยๆ วา่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการทำาหนา้ท่ีของ 
ผูแ้นะนำาการลงทนุนัน้ คงมนีกัวางแผนการเงนิ CFP และ
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT หลายคนสงสัยว่า การเปลี่ยน
โครงสร้างดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับวิชาชีพตนเอง
อยา่งไรบา้ง บทความนีจ้งึไดท้ำาการสรปุถงึประเดน็ตา่งๆ 
ที่นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT 
ควรทราบกัน ดังนี้

Q1: การขึ้นทะเบียนตามโครงสร้างใหม่
 ต่างจากโครงสร้างเดิมอย่างไร

ความแตกตา่งทีช่ดัเจนทีส่ดุคอื การแนะน�าผลติภณัฑ ์
โดยโครงสรา้งเดมิ (จนถงึป ีพ.ศ. 2560) นกัวางแผนการเงนิ 
CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียน
เป็น (1) ผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ที่สามารถ
แนะน�าผลิตภัณฑ์กลุ่มกองทุนรวม หลักทรัพย์ ตราสารหนี้  
หรือ (2) ผู้แนะน�าการลงทุนด้านตลาดทุน ที่นอกจากจะ 

ส�าหรบัโครงสรา้งใหมน้ั่น (เริม่ใชป้ ีพ.ศ. 2561) จะแบง่ 
ผู้แนะน�าการลงทุนเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้แนะน�า
การลงทุนตราสารทั่วไป (IC plain) ซึ่งสามารถแนะน�า
ผลิตภณัฑก์ลุม่เดยีวกบัผูแ้นะน�าการลงทนุดา้นหลกัทรพัย ์
(โครงสร้างเดิม) แต่จะเป็นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความ 
ซับซ้อนเท่าน้ัน เช่น กองทุนตราสารหน้ีท่ีเน้นลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มี Credit Rating ระดับ Investment Grade 
(2) ผู้แนะน�าการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3 ซ่ึง
สามารถแนะน�าผลิตภณัฑไ์ดเ้หมอืนกบัผูแ้นะน�าการลงทนุ
ตราสารทั่วไป โดยสามารถแนะน�าตราสารอนุพันธ์ได้  
(3) ผู้แนะน�าการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2  
ซึ่งสามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกับผู้แนะน�าการ
ลงทุนตราสารท่ัวไป โดยสามารถแนะน�ากองทุนรวมและ 
ตราสารหน้ีท่ีมีความซับซ้อนได้ (4) ผู้แนะน�าการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 1 ซึ่งสามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์
ได้ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวมา

   
 โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่
 หลักทรัพย์ ตลาดทุน ตราสาร ตราสาร ตราสาร ตราสาร 
   ทั่วไป ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อน 
    ประเภท 3 ประเภท 2 ประเภท 1 

ตราสารหนี้ทั่วไป 3 3 3 3 3 3 

ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อน 3 3   3 3 

กองทุนรวมทั่วไป 3 3 3 3 3 3 

กองทุนรวมที่มีความซับซ้อน 3 3   3 3 

หลักทรัพย ์ 3 3 3 3 3 3 

ตราสารอนุพันธ ์  3  3  3 

สามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกับผู้แนะน�า
การลงทุนด้านหลักทรัพย์แล้ว ยังสามารถแนะน�า
ตราสารอนุพันธ์ได้อีกด้วย
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Q2: ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้แนะน�าการลงทุน
 ด้านหลักทรัพย์ และด้านตลาดทุน 
 ตามโครงสร้างเดิมในปัจจุบัน 
 ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลังปี พ.ศ. 2560

เพื่อให้สามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยลง 
กว่าเดิมหลังจากเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้ว นักวางแผน
การเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องมีการอบรม
เพิ่มเติมตามหลักสูตรที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ก�าหนด ซึ่ง
มีหลักสูตรทั้งหมด 2 โมดูล (ก�าหนดโดย ก.ล.ต.) โดย 
หากเดมิขึน้ทะเบียน (1) ผูแ้นะน�าการลงทนุดา้นหลกัทรพัย ์
ต้องอบรมโมดูล 1 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามประเภท  
ผู้แนะน�าการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2 และ (2)  
ผู้แนะน�าการลงทุนด้านตลาดทุน ต้องอบรมโมดูล 1 และ
โมดูล 2 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามประเภท ผู้แนะน�าการ
ลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 ตามโครงสร้างใหม่

โดยการอบรมทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้ ตอ้งอบรมใหค้รบ
ตามเงื่อนไขภายใน 3 ปี หรือในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2563 
โดยหากเลยช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
ประเภทผู้แนะน�าการลงทุนตราสารทั่วไปเท่านั้น

Q3: หากวางแผนสอบหรือมีผลสอบ
 ผู้แนะน�าการลงทุนตามโครงสร้างเดิมจะใช ้
 ขอขึ้นทะเบียนตามโครงสร้างใหม่ได้หรือไม่

ผลสอบผ่านของข้อสอบตามโครงสร้างเดิม (สอบ
ภายในปี พ.ศ. 2560) จะน�าไปใช้ขอข้ึนทะเบียนผู้แนะน�า
การลงทนุตราสารทัว่ไปไดเ้ทา่นัน้ (ป ี2561 เปน็ตน้ไป) ไมว่า่ 
ผลสอบดงักล่าวจะสามารถใช้ขอขึน้ทะเบียนผู้แนะน�าการ
ลงทนุดา้นหลกัทรพัยห์รอืดา้นตลาดทนุตามโครงสรา้งเดมิ
ก็ตาม โดยผลสอบดังกล่าวจะมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น

ดังนั้น หาก นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษา
การเงิน AFPT ท่ีเดิมขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะน�าการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และต้องการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน 
ผู้แนะน�าการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้ท่ียังไม่เคยข้ึน 
ทะเบยีนใดๆ แตต่อ้งการสอบตามโครงสรา้งเดมินัน้ แนะน�า
ให้ด�าเนินการสอบและน�าผลสอบน้ันไปขอข้ึนทะเบียน 
ผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรพัย ์หรอืผู้แนะน�าการลงทุน
ด้านตลาดทุน ภายในปี พ.ศ. 2560 น้ี เพื่อท่ีจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างใหม่ได้ทันที และเพียงอบรม
โมดูลต่างๆ ภายในก�าหนดเวลา 3 ปีเท่านั้น

 

Q4: ผู้ที่ขึ้นทะเบียน ผู้วางแผนการลงทุน 
 ตามโครงสร้างเดิมในปัจจุบัน 
 ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลังปี พ.ศ. 2560

เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการลงทนุไดอ้ยา่งครอบคลมุ
ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษา
การเงิน AFPT ต้องมีการอบรมเพิ่มเติมตามหลักสูตร 
ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดท้ัง 2 โมดูล 
เหมือนกับผู้ท่ีเดิมข้ึนทะเบียนเป็นผู้แนะน�าการลงทุนด้าน
ตลาดทุน แม้ว่าเดิมอาจจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะน�าการ
ลงทุนด้านหลักทรัพย์ก็ตาม โดยต้องอบรมให้ครบตาม
เงือ่นไขภายใน 3 ป ีไมเ่ชน่นัน้แลว้ จะวางแผนการลงทนุได้
เฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสารทั่วไปเท่านั้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษา
การเงนิ AFPT รวมไปถงึผูป้ระกอบวชิาชพีทางการเงนิ
อื่นด้วย อย่างไรก็ตาม บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลโดยสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจ
ผลกระทบและการปฏบิตัตินเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่ผูเ้ขยีน 
ยังคงแนะนําให้ศึกษารายละเอียดจากหน่วยงานที่ 
รบัผดิชอบเรือ่งนีโ้ดยตรง เพือ่ความถกูตอ้งของข้อมลู
ยิ่งขึ้น  
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INFOGRAPHIC
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

ที่มา: ธนาคารออมสิน และ www.prachachat.net

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้สูงอายุ 

วงเงินกู้สูงสุด: 10 ล้านบาท (ค�านวณจากมูลค่าบ้าน อัตราดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 
ค่าธรรมเนียมจดจ�านอง และค่าประกันอัคคีภัย เป็นต้น) 

กรณีบ้านที่อยู่อาศัย: กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน 

กรณีคอนโดมิเนียม: กู้ได้สูงสุดไม่เกินไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน 
(คอนโดมิเนียมที่สามารถใช้เป็นหลักประกันต้องเป็นคอนโดมิเนียม
ที่สร้างโดยผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีราคาประเมิน
ไม่ต�่ากว่า 1.5 ล้านบาท)

ผู้กู้: บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60-80 ปี

ผู้กู้ร่วม: คู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธ์ในหลักประกันร่วมกัน

ระยะเวลาการกู้: ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องอายุไม่เกิน 85 ปี 
ณ วันครบก�าหนดสัญญา

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน: ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ 
และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้

ที่ตั้งหลักประกัน: อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
ในส่วนภูมิภาค ต้องตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้: 2 ปีแรก = 0% ปีที่เหลือ = MRR-1% ต่อปี

การเบิกเงินกู้: ได้รับเงินกู้เป็นรายเดือนจนกว่าจะครบสัญญา
หรือเมื่อผู้กู้เสียชีวิต

กรณีครบสัญญา: สามารถช�าระหนี้ปิดบัญชี หรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ ก�าหนด หากไม่กู้เพิ่มเติมหรือปิดบัญชี 
ผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปจนกว่าจะเสียชีวิต 

กรณีผู้กู้เสียชีวิต: ทายาทของผู้กู้มีสิทธิ์ช�าระหนี้ปิดบัญชี หากทายาท
ไม่มาปิดบัญชี ธนาคารสามารถขายหลักประกันเพื่อช�าระหนี้ปิดบัญชี 
หากขายหลักประกันได้สูงกว่าวงเงินกู้ ธนาคารจะคืนเงินส่วนเกิน
ให้แก่ทายาท หากช�าระหนี้ไม่พอแต่สามารถช�าระต้นได้ 
ให้ถือว่าเป็นการช�าระหนี้เสร็จสิ้น
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