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•	 Interview:	กอช. กับ การวางแผนเกษียณอายุของคนไทย
•	 Q&A:	ทรัพย์อิงสิทธิคืออะไร?
•	 How	to	Guide:	เขียนอย่างไรให้โดนใจผู้อ่าน
•	 Infographic:	อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยรับ
 ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนส�าหรับบุคคลธรรมดา

ปัญญาประดิษฐ์เทรดหุ้น
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สวัสดีครับ วารสาร TFPA Bulletin ฉบับแรกของปีนี้จะมานําเสนอสาระ 
ความรูด้ ีๆ ให้กบัผูอ่้านเช่นเคย เปิดคอลัมน์แรกด้วยคอลัมน์ท่ีชื่อ Cover Story   
นําเสนอเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็น 
เทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในชีวิตประจําวัน เน้นอธิบายในเรื่อง
การประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเทรดหุ้นหรือการลงทุน (AI Trading) ที่
เป็นเครื่องมือช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมได้  
ต่อด้วยคอลัมน์ How To ซึ่งเป็นการรวบรวมประเด็นสําคัญในเรื่อง “เขียนอย่างไร
ให้โดนใจผู้อ่าน” ซ่ึงเป็นหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สมาคมฯ ได้เคยจัดขึ้น 
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนให้กับนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเป็นการ 
ส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สําหรับคอลัมน์ The Interview ฉบับนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณ 
จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ที่จะ 
พาท่านไปทําความรู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. มากขึ้น ซึ่งถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งเพื่อเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณสําหรับคนทํางานที่ไม่มีสวัสดิการ
ชราภาพ ส่วนคอลัมน์ Q&A ฉบับนี้ มาทําความรู้จักกับคําว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” ที่
ถือว่าเป็นศัพท์ใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะทําให้เข้าใจถึงความหมาย 

สมาชิกสมาคม

และประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์อิงสิทธิเพื่อปล่อยเช่าน้ันเป็น
อย่างไร และปิดท้ายด้วยคอลัมน์ 
Infographic  ซึ่งแสดงข้อมูลอัตรา
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบี้ยรับ
ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนสําหรับ
บุคคลธรรมดา ของแต่ละประเทศ

สุดท ้ายน้ีหากท ่านผู ้อ ่าน
ต้องการติชม หรือมีข ้อแนะนํา
ประการใด สามารถแจ ้งได ้ที่
อีเมล tfpa@tfpa.or.th ซึ่งทาง
สมาคมฯ จะนําข ้อมูลดังกล่าว 
ไปใช ้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
วารสารให้ดียิ่งขึ้นในฉบับต่อไป
ครับ

สาระ ลํ่าซํา
นายกสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย
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การประชมุใหญ่สามญัสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ประจําปี 2561
สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทยมกีาํหนดจดัการประชมุใหญ่สามญัสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย ประจาํปี 

2561 เพือ่พจิารณารบัรองผลการดําเนนิงานของสมาคมฯ และงบการเงนิประจําปี 2560 แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบญัชี
ประจาํปี 2561 และเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ ชดุใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ท่ีครบวาระ ในวนัจนัทร์ท่ี  
2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ลง ทะเบียนเวลา 09.30 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น.) ณ ห้อง
ประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนา “วางแผนเกษียณ
ด้วย Reverse Mortgage” 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม CFP 
Professional Forum ครั้งที่ 1 สําหรับปี 2561 ได้รับเกียรติ
จากคุณกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรษัท
ตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นวทิยากรให้ความรูใ้นหวัข้อ 
“วางแผนเกษียณด้วย Reverse Mortgage” เมื่อวันที่  
20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน 
อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ อาทิ เหตุผลและความจําเป็นของการให้สินเชื่อ 
ที่อยู ่อาศัยสําหรับผู ้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ซึ่ง 
ถือเป็นมาตรการด้านการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการ
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่  
“สังคมผู ้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” หรือ Complete Aged  
Society ในราวปี 2564 สภาพแวดล้อมการออมเพื่อ
การเกษียณของคนไทยในปัจจุบัน อุปสงค์สําหรับตลาด 
Reverse Mortgage ในประเทศไทยในเบื้องต้น และ
รูปแบบของสินเชื่อดังกล่าวในประเทศไทย รวมท้ังยังมี
โอกาสได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็และข้อเสนอแนะทีม่ต่ีอ
มาตรการดงักล่าวร่วมกบัวทิยากร มสีมาชกิให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน 245 ราย 
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FPSB หรือคณะกรรมการ
มาตรฐานการวางแผนการเงิน 
(Financial Planning Standards 
Board Ltd.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปี 
2560 มีนักวางแผนการเงิน CFP 
ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 175,573 ราย  
ใน 26 ประเทศสมาชิกของ FPSB 
โดยมีนักวางแผนการเงิน CFP  
รายใหม่เพิม่ขึน้จาํนวน 15,726 ราย  
เพิ่มขึ้นสุทธิ จํานวน 5,472 ราย 
หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 
3.2 เมื่อเทียบกับปี 2559 

จํานวนนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก ณ สิ้นปี 2560
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ปัญญาประดิษฐ์
เทรดหุ้น

ทุกวันนี้เทคโนโลยี AI ได้
แทรกอยู่ในการใช้ชีวิตประจําวัน 
โดยทีเ่ราอาจจะไม่รูต้วั อย่างเช่น 
เรือ่งการเดนิทาง AI ได้ช่วยค้นหา
เส้นทางที่ส้ันและรวดเร็วเลี่ยง
การจราจรที่ติดขัด ขณะที่เรา
กาํลงัเลอืกซือ้สนิค้าออนไลน์ เรา
จะได้เหน็สนิค้าอืน่นอกเหนอืจาก
สินค้าที่กําลังมองหาอยู ่และมี
แนวโน้มทีเ่ราจะซือ้ หรอื AI อาจ
รู้ใจเสนอสิ่งที่เราต้องการเลยก็มี 
ธุรกิจการเงินการลงทุนก็เช่นกัน 
ได้เริ่มนํา AI เข้ามาใช้งาน อย่าง
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ AI 
ซึ่งบริษัทผู้พัฒนาเชื่อว่าจะเป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนได้มีประสิทธิภาพกว่าการ
ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

AI คืออะไร

AI - Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์ในแขนง
หนึง่ของวทิยาการทางคอมพวิเตอร์ เป็นการสร้างความฉลาดในสิ่งไมม่ีชีวติ
ให้เทยีบเคยีงกบัสิง่มชีวีติ คล้าย ๆ  กบัเป็นสมองในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ AI 
ในยคุสมยัแรกคือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีใช้คาํนวณทางคณติศาสตร์เกดิขึน้ 
ในช่วงทศวรรษ 1940s ต่อมาได้มีความก้าวหน้าทางด้าน ฮาร์ดแวร์ AI  
จึงมีพัฒนาการเรื่อยมาจนมาถึงจุดสําคัญคือ การพัฒนาเทคโนโลยี Deep 
Learning ซึง่มรีากฐานมาจากกลุม่ทฤษฎเีดมิคอื Machine Learning ทําให้ 
AI มีความฉลาดใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตที่เทียบเคียงในรูปของการสื่อสารหรือ
การแสดงออกจนสามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการใน
หลากหลายแขนง

ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

COVER STORY
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ในด้านการแพทย์มีการใช้ Expert System มาช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
ค่อนข้างแม่นยํา แต่เป็นรูปแบบของ Rules base คือ มีการเรียนชุดความรู้แบบเดียวกับแพทย์ว่าถ้า
มีอาการ เช่น ตัวร้อน ไอ มีเสมหะพร้อม ๆ กัน โดยไม่มีอาการปวดท้อง เครื่องก็จะสามารถวินิจฉัยโรค
ว่าป่วยเป็นอะไรได้เหมือนกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ส่วนระบบ Recommendation System คล้าย ๆ  กบัระบบ Expert System แต่ไม่ใช่เป็นการฟันธง 

การนํา AI มาใช้ในรูปแบบของ Expert System และ Recommendation System

การใช้ AI แบ่งได้ออกเป็น
3 ประเภทใหญ่

• ด้านการมองเห็น หรือ Vision เช่น 
เทคโนโลยีการตรวจจับรูปภาพ (image 
detection) ที่ใช้ช่วยแยกแยะสิ่งของ
ประเภทต่าง ๆ ในรูปออกจากกัน เช่น 
การแยกคนออกจากข้อความในภาพถ่าย 
หรอืขึน้ไปอกีขัน้เป็นเทคโนโลยกีารจดจาํ
รูปภาพ (image recognition) อย่างการ
จดจําใบหน้าของเพื่อนบน Facebook 
เป็นต้น ในทางการแพทย์ มกีารใช้ AI อ่าน 
ผล scan มะเร็ง หรือโรคร้ายแรงอ่ืน ๆ  
ซึ่งโดยปกติแพทย์ที่เช่ียวชาญอาจใช  ้
เวลาหลายชัว่โมงกว่าจะได้ข้อสมมตฐิาน 
แต่ AI ใช้เวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้น

• ด้านภาษา หรือ NLP - Natural 
Language Processing เช่น เทคโนโลยี
การอ่านตัวอักษรออกมาเป็นเสียง หรือ
การเปลี่ยนเสียงออกมาเป็นตัวอักษร 
ช่วยอํานวยความสะดวกในการบันทึก 
หรือช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถ
รับฟังการอ่านเอกสารต่าง ๆ ได้ หรือ
การแปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ด้วยกล้องในโทรศัพท์มือถือ ในด้านการ
ลงทุนก็มีการใช้เทคโนโลยี data mining 
หรือ text mining ในการให้ AI อ่าน
ข้อมูลบทวิเคราะห์ หรือความเห็นที่อยู่
ตาม social media จํานวนมาก แล้ว
ทําการแยกแยะว่าบริษัทที่ถูกเอ่ยถึง 

อยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนหรือไม่ หรือ
นักลงทุนมีทัศนคติอย่างไรต่อบริษัท 
นั้น ๆ ในประเทศไทยมีการพัฒนา AI  
ชื่อว่า S-Sense ของ NECTEC ที่เป็น 
เครือ่งมอืในการรวบรวม ตดิตาม วเิคราะห์  
และประมวลผลข้อความบน social 
media ที่มีต่อบริษัท สินค้าหรือสินค้า
ของตนเองได้

• ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ เ ห ตุ ผ ล  ห รื อ 
Reasoning เป็นศาสตร์ใหญ่ท่ีสุดของ 
AI เกี่ยวข้องกับ Machine Learning ที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
ที่สุด เช่น ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าว่า ลูกค้า

ซื้อของชิ้นนี้แล้วมักจะซื้อชิ้นไหนด้วยกัน 
ก็จะนํามาวางไว้ใกล้ ๆ กัน หรือซื้อของ
ชิ้นไหนเป็นประจํา ก็จะออกโปรโมชันมา
ให้ตามรอบทีจ่ะซือ้ (Association Rules) 
หรือในด้านของตัดสินใจการลงทุนแบบ
ง่าย เช่น ถ้าเกิดสัญญาณแบบนี้ขึ้น ควร
จะตัดสินใจอย่างไร (Decision Tree) 
หรือทฤษฎีในการพยากรณ์ที่เลียนแบบ
โครงข่ายของสมอง (Neural Network) 
ท่ีทําให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู ้ได้
ด้วยตัวเองจากสัญญาณนําเข้า (input 
layer) และนํามาสร้างชุดความรู้ชุดใหม่ 
(hidden layer and weights) เพื่อหา 
คําตอบในการพยากรณ์จากสัญญาณ 
นั้น ๆ (output layer)

การ เรียนรู ้ ด ้ วยตัว เองของ
คอมพิว เตอร ์นี้ เ ป ็ นป ั จจั ย
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ใ ห ้ เ มื่ อ เ จ อ กั บ
เหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน 
กส็ามารถตดัสนิใจได้โดยอาศยั 
knowledge base ทีม่อียู ่(ไม่ใช่ 
database) ตัวอย่างหนึ่งของ 
AI รปูแบบนีท้ีม่ชีือ่เสยีงมากคอื 
AlphaGo ที่สามารถเล่นหมาก
กระดาน (โกะ) ชนะแชมป์โลก
ที่เป็นมนุษย์ได้

https://www.modify.in.th/

แบบ Expert System ที่มีการตัดสินใจให้ว่าควรเป็นอย่างไร แต่ Recommendation System เป็นการนําเสนอ
ตัวเลือกให้ทางเลือกโดยไม่แนะนําแบบฟันธง ส่วนใหญ่เห็นในแอปพลิเคชัน ช็อปปิ้งท่ีแนะนําของท่ีเราชอบ หรือ

แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่เราสนใจมาให้เลือก
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และการให้คําแนะนําของ AI นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ถูกนํามา

วิเคราะห์หากชุดของข้อมูลนั้น ๆ มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือตายตัวมากเท่าไร ก็จะยิ่งทําให้ AI สามารถให้คําตอบได้อย่าง
ถูกต้องมากเท่านั้น

รูปภาพแสดง Neural Network
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AI กับการลงทุน

คอมพิวเตอร์มีความสามารถใน
การเรียนรู ้ในระดับเร็วกว่ามนุษย์มาก 
(Alpha Zero ใช้เวลาเพียง 4 ช่ัวโมงใน
การเรยีนกลยทุธ์หมากรกุทัง้หมดในโลก) 
และทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุด
พัก ช่วยให้มีการพัฒนา AI ให้มองเห็น
สัญญาณบางอย่างที่นักวิเคราะห์ทั่วไป
อาจมองไม่เห็น (soft correlation) หรือ
ต้องใช้เวลานานมากในการวิเคราะห์
ด้วยมนุษย์ รวมไปถึงการที่ AI สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล unstructured data 
ตามสื่อต่าง ๆ ทั้งใน social media ทั้ง
แบบภาพหรือเสียงหรือข้อมูลตามสถิติ 
สัญญาณทางเทคนิค (นักลงทุนดู graph 
ได้ทีละตัว แต่ AI ดูได้พร้อม ๆ กันเป็น
จาํนวนมากภายในเสีย้ววนิาท)ี เพือ่นาํไป 
ใช้พยากรณ์ว่าสนิทรพัย์ประเภทไหนหรอื
หุ้นตัวไหนจะขึ้น และทําการตัดสินใจซื้อ
หรือขายหุ้นเพื่อทํากําไร

ความสามารถของ AI จะข้ึนอยู่กับ
การพฒันากลยทุธ์หรอื Algorithm ในการ
คิดของ AI (กลยุทธ์แบบลงทุนระยะสั้น 
ลงทุนระยะยาว เน้นปัจจัยพื้นฐาน เน้น
หุ้นปันผล ฯลฯ) รวมไปถึงการนําข้อมูล
มาสอนให้ AI สามารถพัฒนา Model 
การลงทนุขึน้มา ดงันัน้ ผูพ้ฒันา AI แต่ละ
รายก็จะมี Algorithm หรือมีการใช้ชุด
ข้อมูลในการเรียนรู้ที่อาจจะแตกต่างกัน 
ผูพ้ฒันาแต่ละรายอาจแข่งขนักนัเพิม่เตมิ
ในด้านความเรว็ของการประมวลผลหรอื
ความเรว็ในการตดัสนิใจและส่งคาํสัง่ซือ้
ขายก่อน AI อื่น

AI Trading ในปัจจุบัน

ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้นําเอาเทคโนโลยี AI 
มาพัฒนาเป็นระบบการลงทุนอัตโนมัติ (Algorithmic trading) และนําเสนอเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งการพัฒนา AI ของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ อาจมี
ความแตกต่างกันไปตามแต่แนวคิด วิธีการพัฒนา ฐานข้อมูล และเทคโนโลยี แต่
โดยส่วนใหญ่กม็ุง่เป้าการพฒันาไปเพือ่ให้ AI สามารถลงทนุแทนมนษุย์ครอบคลมุ
ในหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยที่เกิดขึ้นในตลาด การคัด
เลือกสินทรพัย์ การให้นํา้หนักการลงทุน การตัดสินใจลงทุน การซือ้ขายหลกัทรพัย์  
การบรหิารเงนิทนุและความเสีย่งทีเ่หมาะสม อนัจะทําให้การลงทนุของ AI สามารถ
ตดัสินใจและลงทุนแทนมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ ซึง่การลงทุนด้วยระบบการลงทนุ
อัตโนมัติน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการลงทุนโดยมนุษย์ในด้านของความรวดเร็ว 
ในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการซื้อขาย รวมถึงความมีวินัยท่ีไม่มีการนํา
อารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

ระบบการลงทุนอัตโนมัติเหล่าน้ีมักถูกพัฒนาข้ึนโดยความร่วมมือของ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และนักลงทุนมืออาชีพ ปัจจุบันระบบการลงทุน
อตัโนมติัมกีารพฒันาตามแนวทางการคัดเลือกหุ้นท่ีมปัีจจยัพืน้ฐานหรอืปัจจยัทาง
เทคนิคที่กําหนด ระบุราคาและจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม
ของตลาดในขณะนั้นสําหรับการส่งคําสั่งซื้อขาย ตลอดจนทําการซ้ือขายได้ 
โดยอัตโนมัติ และยังมีระบบในการบริหารความเสี่ยงจาการลงทุนในหลักทรัพย์
และภาพรวมของพอร์ตการลงทนุด้วย อย่างไรกต็าม ระบบการซือ้ขายแต่ละระบบ
อาจมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของตลาดทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามการออกแบบ
การพัฒนาระบบการลงทุนอัตโนมัติ เช่น บางระบบมีความชํานาญในตลาดที่มี
ทิศทางชัดเจน บางระบบอาจมีความถนัดในสภาวะตลาดท่ีมีความผันผวน หรือ
บางระบบอาจถูกพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นหาผลตอบแทนจากหุ้นในบางกลุ่มในบาง 
ช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การลงทุน และวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเองด้วย
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การปรับตัวของอุตสาหกรรม

AI สามารถเรียนรู้ คิดและตัดสินใจ
ได้เร็วกว่ามนุษย์ ไม่รู้จักเหน่ือยและไม่มี
อารมณ์เข้ามาเก่ียวข้องในการตัดสินใจ 
แม้ว่าจะยังคงมีข้อจํากัดบางประการ
สําหรับการประยุกต์ใช้ในด้านการลงทุน 
แต่การใช้ AI ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดข้ึนแล้วในหลายอุตสาหกรรม 
เป ็นไปได ้ว ่าในอนาคตหลังจากที่ม ี
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ความสาํเรจ็ของ AI 
ในด้านการลงทุน นักลงทุนแทบทุกคน 
จะมี AI เป็นผู ้ช่วยในการลงทุน จึงมี
ความสําคัญสําหรับผู้ประกอบธุรกิจและ
นักวางแผนการเงินในการปรับแนวคิด
และการบริการให้ทันกับยุคสมัยที่การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

ผศ. ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ในเรื่องของความแม่นยํา AI ยังไม่สามารถทําผลลัพธ์ (output) ได้อย่าง 
ถูกต้อง 100% ดังนั้น ในการพัฒนา AI โดยทั่วไปจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ 
ว่าต้องการใช้ทําอะไร พร้อมกับมีระดับค่าความผิดพลาด หรือ error ของการ 
ตดัสนิใจในระดบัทีย่อมรบัได้อยูท่ีป่ระมาณ 10% แปลว่า ตดัสนิใจ 10 ครัง้อาจจะ
ผดิได้ 1 ครัง้ โมเดลทีถ่กูนาํออกมาใช้แม้ว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีโดดเด่น
ในอดีต ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

นอกจากนี้ การตัดสินใจของ AI มีลักษณะเป็น Black Box คือ มนุษย์จะ 
ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด AI ถึงตัดสินใจแบบนี้ออกมา เช่น หาก AI ตัดสินใจซื้อ หรือ
ขายหุ้น จะไม่ได้มีการอธิบายเหตุผลออกมาให้ฟัง ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปถอดรหัส
ข้อมูลของโปรแกรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก Black Box รูปแบบน้ีอาจทําให้ 
ผู้ให้บริการไม่สามารถตอบคําถามของนักลงทุนเวลามีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้น  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับ AI

https://news4c.com/

อย่างไรก็ดี การพัฒนา AI ให้มีสมองของตนเองแบบ 
Neural Network เพื่อให้สามารถคิดแทนมนุษย์ในเรื่อง
การลงทนุนัน้ ยงัมข้ีอจํากดับางประการ เนือ่งจากตลาดหุน้
ในระยะสั้นมีการปรับตัวแบบไร้รูปแบบตามข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้น ทั้งข้อมูลที่คาดการณ์ได้ เช่น ยอดขาย ผลกําไร
สุทธิ การเติบโตของเศรษฐกิจ และข้อมูลคาดการณ์ไม่ได้  
เช่น การเมือง การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง
อารมณ์ความโลภและความกลัวของมนุษย์ ปัจจัยหรือ 
input ที่มากมายในการเรียนรู้เหล่าน้ี รวมถึงคุณภาพของ
ข้อมูลที่นํามาเรียน อาจส่งผลให้ AI ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถเรียนรู้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนท้ังหมด AI  
จึงอาจจะมีข้อจํากัดสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้น ต่าง 
ไปจากในอตุสาหกรรมอืน่ เช่น ด้านการแพทย์ การค้าปลกี  
หรือการขนส่งที่มีรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์ที่ม ี
ความเป็นแบบแผนมากกว่า AI ก็จะสามารถทํางานได้
อย่างแม่นยํามากกว่า

ดงันัน้ ความท้าทายการพฒันาการ
ของ AI ในประเทศไทยจงึอยูท่ีก่ารพฒันา 
การเรียนรู ้ของ AI ให้เทียบเคียงและ
เหนือกว่ามนุษย์ได้ภายใต้ข้อมูลและ
เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งพัฒนาการ 
AI ของไทยนั้น ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น จึง
ยังต้องให้เวลาในการพัฒนาและพิสูจน์
ประสทิธภิาพของการลงทนุ แต่แนวโน้ม
การลงทุนด้วย AI นี้จะเป็นที่นิยมแพร่
หลายและทดแทนการลงทนุแบบดัง้เดมิ 
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการลงทุนใน
ตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้ว
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กอช.	กับ
การวางแผนเกษียณอายุ
ของคนไทย

 สถานภาพของกองทุน
  ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

จากข้อมูล ณ สิ้นธันวาคม 2560 กอช. มีมูลค่าของ 
เงนิสะสมในส่วนของสมาชกิ 2,138 ล้านบาท และเมือ่รวม
กับเงินส่วนสมทบแล้ว กอช. มีมูลค่ากองทุนรวม 2,833 
ล้านบาท โดยมสีมาชกิจาํนวน 530,417 ราย ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรจํานวนกว่าร้อยละ 60 โดยในปี 2561 นี้ กอช. มี
เป้าหมายที่จะเพิ่มจํานวนสมาชิกอีก 700,000 ราย ซึ่งถือ
เป็นเป้าหมายทีท้่าทายไม่น้อยเมือ่เทยีบกบัจาํนวนสมาชกิ
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีคนที่มีสิทธิสมัคร
เป็นสมาชิก กอช. อยู่ถึง 21 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยคน
ทํางานที่ยังไม่มีสวัสดิการชราภาพจากกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
ประกันสังคม รวมไปถึงคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ยังไม่
ทํางานด้วย

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
ถือเป็นทางเลือกเพื่อเก็บออมสําหรับ
คนที่ไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอายุ 
ซึ่งเชื่อว่านักวางแผนการเงินหลายคน
อาจยังไม่ทราบรายละเอียดหรือผล
ประโยชน์ของกองทุนนี้มากนัก วารสาร 
TFPA Bulletin ฉบบันี ้จงึได้รบัเกยีรตจิาก
คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการ กอช. ในการให้สัมภาษณ์
เรื่องนี้กัน
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 มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและมีกลยุทธ์
  ในการเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง

เป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่ กอช. อยากเข้าถึงและส่งเสริมให้เก็บ
ออมผ่าน กอช. คือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพราะ
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้รู้จักการเก็บออมตั้งแต่อายุ
ยังน้อยแล้ว ยังจะช่วยให้มีสวัสดิการหลังเกษียณอีกด้วย โดยปัจจุบัน 
กอช. ได้จัดให้มี “โครงการต้นกล้าการออม” ใน 10 จังหวัดนําร่อง โดย
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมแก่ครูอาสาสมัคร เพื่อนําไปถ่ายทอด
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเอง หลังจากที่นักเรียนเห็นความ
สําคัญของการออมแล้ว ก็สามารถออมกับ กอช. ได้ทันที โดยการ
สมัครสมาชิกที่สาขาของ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
ธนาคารกรุงไทย หรือในบางกรณีธนาคารอาจมี Delivery Service 
Banking หรือธนาคารรถเคลื่อนที่ เพื่อเข้าไปให้บริการสมัครสมาชิก 
กอช. ได้ถึงในโรงเรียน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นการออมได้ไม่น้อยเลย 
นอกจากกลุม่เป้าหมายนกัเรยีนนกัศกึษาแล้ว กอช. ยงัให้ความสําคัญ
กับกลุ่มเครือข่ายชุมชน และชาวบ้านรากหญ้าอีกด้วย

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีสวัสดิการชราภาพจึง
สามารถสมคัร กอช. ได้ หากเป็นบคุคลทีถ่อืบตัรประชาชนถกูต้องตาม
กฎหมายและมีอายุ 15-60 ปี โดยสามารถเริ่มจ่ายเงินสะสมครั้งแรก 
ได้ที่ 50 บาทซึ่งเป็นขั้นตํ่าในการสะสมแต่ละปี และสะสมสูงสุดได ้
ปีละ 13,200 บาท อย่างไรก็ตาม อยากส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีการ 
สะสมอย่างน้อยปีละ 1,200 บาท เพื่อที่จะได้รับเงินสมทบจากภาครัฐ
เพิ่มอีกปีละ 600 -1,200 บาท ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิกแต่ละคนด้วย 
โดยหลงัจากทีส่มาชกิจ่ายเงนิสะสมแล้ว กอช. จะทาํการตรวจสอบสทิธิ
ของสมาชิกก่อนว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการชราภาพอื่น จึงจะทําการ
จ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก

 นโยบายการลงทุนของกองทุน
  เป็นอย่างไร

จากข้อมูล ณ สิ้นธันวาคม 2560 สินทรัพย์ 3 ลําดับแรก ในพอร์ต
การลงทุนของ กอช. ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล 38.65% เงินฝากธนาคาร 
24.37% ตราสารหนี้ภาคเอกชน 19.89% อย่างไรก็ตาม “กฎกระทรวง 
การจดัการเงนิของกองทนุการออมแห่งชาต ิพ.ศ. 2558” ได้เปิดโอกาส
ให้พอร์ตการลงทนุของ กอช. สามารถลงทนุในสนิทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่ง
ได้ถงึ 20% ซึง่ในอนาคต กอช. กอ็าจเลอืกลงทนุหลกัทรพัย์ทีอ่ยูใ่นกลุ่ม
ดัชนี SET50 ได้ ซึ่งแม้ กอช. จะมีการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงท่ีอาจ
ทาํให้มผีลการดาํเนนิงานทีข่าดทนุในบางช่วงเวลา แต่เนือ่งจากม ี“กฎ
กระทรวง การจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ได้รับผลประโยชน์ น้อยกว่าอัตรา
ดอกเบีย้เงนิฝากประจําของธนาคาร พ.ศ. 2558” ส่งผลให้ “เงนิในบญัชี
เงนิรายบคุคล” ทีใ่ช้คํานวณเงนิบํานาญนัน้ จะเสมอืนได้รบัการการนัตี
ว่าต้องได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 
เดือน เฉลี่ยของ 7 ธนาคารที่กําหนด ดังนั้น หากสมาชิกสะสมเงินจน

ครบเงือ่นไขเกษยีณแล้ว กไ็ม่ต้องกงัวลเรือ่งผลการขาดทนุ
ของกองทุน สําหรับการติดตามมูลค่าเงินของสมาชิกนั้น 
ปัจจุบันสมาชิกจะได้รับเอกสารอัพเดทมูลค่าการลงทุนใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่ง กอช. กําลังอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบเพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบมูลค่าการ
ลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ กอช. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้
งานได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 กอช. มีหลักการคํานวณเงินบํานาญ
  ให้แก่สมาชิกอย่างไร

การคาํนวณเงนิบาํนาญทีส่มาชกิจะได้รบัหลงัอาย ุ60 
ปีนั้น จะคํานวณจากมูลค่าเงินกองทุนหารด้วยระยะเวลา
หลงัเกษยีณตามสมมตฐิาน ซึง่สมมตฐิานทีว่่ากค็อือายขุยั
เฉล่ียคนไทยอยู่ท่ี 80 ปี ดังน้ัน ระยะเวลาหลังเกษียณจึง
เท่ากับ 20 ปี หรือ 240 เดือน ตัวอย่างเช่น ตอนอายุ 60 ปี 
สมาชิกมีมูลค่ากองทุนอยู่ที่ 150,000 บาท ก็จะได้รับเงิน
บํานาญอยู่ที่เดือนละ 625 บาทไปตลอดชีวิต (150,000 
บาท ÷ 240 เดอืน) อย่างไรกต็าม หากเงนิบํานาญทีค่าํนวณ
ได้น้อยกว่าเดือนละ 600 บาท กอช. จะจ่ายเงินบํานาญ
ให้สมาชิกเดือนละ 600 บาทเป็นอัตราตายตัว และจ่าย
ไปจนกว่าจะครบจํานวนเงินที่สมาชิกมีอยู่ในบัญชีเท่านั้น 
ไม่ใช่บํานาญตลอดชีวิต

 มีสิ่งใดที่อยากฝากหรือขอความร่วมมือ
  จากนักวางแผนการเงิน CFP บ้าง

อยากฝากให้นักวางแผนการเงิน CFP ใช้ กอช. เป็น
เครือ่งมอืหน่ึงในการวางแผนเกษยีณอาย ุซึง่ผู้มสิีทธสิมคัร
สมาชกิ กอช. นัน้ไม่ใช่เพยีงกลุม่คนรากหญ้าอย่างทีห่ลาย
คนเข้าใจเท่าน้ัน แต่กลุ่มคนรายได้สูงท่ีไม่มีสวัสดิการ
ชราภาพก็สามารถเป็นสมาชิกได้ และยังได้รับสิทธิทาง
ภาษีอีกด้วย เช่น กลุ่มวิชาชีพแพทย์ท่ีส่วนใหญ่รายได้สูง
และไม่ได้เป็นพนกังานขององค์กรเอกชน หรอืกลุม่เจ้าของ
กิจการคนเดียว ท่ีล้วนเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายได้สูง แต่ไม่มี
สวัสดิการชราภาพ

และจากท่ีได้กล่าวถึงเก่ียวกับ “โครงการต้นกล้าการ
ออม” แล้วนั้น ก็คาดหวังว่าจะมีนักวางแผนการเงิน CFP 
ทีใ่ห้ความสนใจทีจ่ะร่วมให้ความรูด้้านการออมกบักลุม่ครู
และเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเงินแก่กลุ่มคนเหล่าน้ีอย่างแท้จริงในอนาคตอัน
ใกล้นี้ 
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ทรัพย์
อิงสิทธิ
คืออะไร?

 จริง ๆ แล้วทรัพย์อิงสิทธิเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการนําอสังหาริมทรัพย์ปกติ 
ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานท่ีกรมท่ีดินให้กลายเป็นทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งเจ้าของ

อสงัหารมิทรพัย์จะได้รบัหนงัสอืรบัรองทรพัย์องิสทิธทิีม่รีายละเอยีด เช่น ชือ่เจ้าของ
ทรัพย์อิงสิทธิ ระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของ

อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ
คําถามที่สําคัญคือ เราขึ้นทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิเพื่ออะไร คําตอบ

ก็จะต้องไปเริ่มต้นอธิบายที่กระบวนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก่อน โดย
ในปัจจุบันน้ัน การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินว่างเปล่า ตลอดจนคอนโดมิเนียม 
หรือบ้านพักปล่อยเช่าต่าง ๆ สิ่งที่จะเป็นหลักฐานในการให้เช่าก็คือ “สัญญาเช่า” 

ซึ่งตามกฎหมายเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. กรณีการปล่อยเช่าทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาเช่าได้ไม่เกิน 30 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้

คร้ังละไม่เกิน 30 ปี และ ข้อจํากัดท่ีสําคัญ คือ สัญญาเช่าน้ันเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของผู้เช่า เมื่อผู้เช่าเสียชีวิต สัญญาเช่าก็จะถูกระงับไปด้วย อีกทั้งยังอาจจะมีการ
ห้ามการให้เช่าช่วง ห้ามโอนสิทธิการเช่า รวมไปถึงห้ามนําสิทธิการเช่าไปเป็น 
หลักประกันต่าง ๆ

2. กรณีการปล่อยเช่าเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
การเช่าตาม พ.ร.บ. การเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การพาณชิย์และอตุสาหกรรม

นัน้ จะสามารถให้เช่าระยะเวลาตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไปได้ แต่ไม่เกนิ 50 ปี และสามารถ
ต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกครั้งละ 50 ปี แต่ยังมีข้อจํากัดเช่นกัน คือ ต้องเป็นการเช่า 
เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ไม่สามารถเช่าเพื่อการอยู่อาศัยได้  
อกีทัง้ผู้เช่าจะไม่มสิีทธดัิดแปลงทรพัย์สินท่ีเช่า หากกระทาํการดัดแปลงหรอืต่อเตมิ
ใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

ดังน้ัน จะเห็นว่าข้อจํากัดของท้ัง 2 ลักษณะน้ันจะเป็นไปตามข้อกําหนดที่
กาํหนดอยูใ่นสญัญาเช่า ทัง้การแก้ไขดดัแปลงต้องได้รบัความเหน็ชอบก่อน รวมถงึ 
การให้เช่าช่วงต่อ ก็มักจะทําไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เมื่อนําอสังหาริมทรัพย์ปกติ
ไปจดทะเบียนเป็นทรัพย์อิงสิทธิแล้วก็จะหมดไป เนื่องจากทรัพย์อิงสิทธิสามารถ
ตกทอดแก่ทายาทได้ สามารถให้เช่า ขายหรือโอนต่อให้ผู ้อื่นได้ หรือทําการ
ดัดแปลงแก้ไข ต่อเติมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของทรัพย์แต่อย่างใด 
ยกเว้นแต่มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา นอกจากน้ัน ผู้ท่ีมีทรัพย์อิงสิทธ ิ
ยังสามารถนําทรัพย์อิงสิทธิที่ตนเองครอบครองอยู ่ไปเป็นหลักประกันการ 
ชําระหนี้โดยการจํานองได้ด้วย

อย่างไรกต็าม การจดทะเบยีนทรพัย์องิสทิธนิัน้ จะมกีารกําหนดอายขุองทรพัย์
อิงสิทธิ ซ่ึงจะต้องมีการจดไว้ตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ และกําหนดสูงสุดได ้
ไม่เกิน 30 ปี เมื่อครบกําหนดระยะเวลาอายุของทรัพย์อิงสิทธิโดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ให้ 
ผู้ที่ถือครองทรัพย์อิงสิทธิคนสุดท้ายส่งมอบทรัพย์อิงสิทธิคืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน และ
กําหนดให้ การดัดแปลง ต่อเติม หรือโรงเรือนที่มีการปลูกสร้างเพิ่มเติม ตกเป็นกรรมสิทธิแก่
เจ้าของทรัพย์สิน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนด
ให้ผูม้ทีรพัย์องิสทิธต้ิองจดัการเพือ่ปัดป้องภยนัตรายต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้แก่ตวัอสงัหารมิทรพัย์ 
เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองทรัพย์ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงด้วย 

ข้อดีของพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิฉบับน้ี หากผ่านสภาและมีการประกาศ
บังคับใช้แล้ว จะเกิดผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของวงการ
อสังหาริมทรัพย์ ทําให้มีความคล่องตัวขึ้น และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ปล่อยเช่าและผู้ให ้
เช่าช่วง ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่ถือครองโดยภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจให้มีการ 
นําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นครับ 

ส�าหรับคอลัมน์	Q&A	 ใน
ฉบับนี้	 เราจะมาท�าความรู้จักกับ
ค�าว ่า	 “ทรัพย์อิงสิทธิ”	 กันนะ
ครับ	ซึ่งถือว่าเป็นศัพท์ใหม่ใน
วงการอสังหาริมทรัพย์เลยทีเดียว	
เน่ืองจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์อิงสิทธิ	ทางคณะรัฐมนตรี	
เพิ่งมีมติเห็นชอบหลักการร่างไป	
เมือ่วนัที	่9	มกราคม	ท่ีผ่านมานีเ้อง		
ซึ่งซื่อเต็ม	ๆ	ของร่างกฎหมาย
ฉบับนีเ้รยีกว่า	ร่างพระราชบญัญตัิ	
ว่าด้วยทรพัย์องิสทิธ	ิพ.ศ.	....	ครบั
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เขียนอย่างไร
ให้โดนใจผู้อ่าน

หนึ่งในพันธกิจของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
คือ การส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็น
ที่รู ้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทย ทาง 
สมาคมฯ จึงร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จัดท�าสื่อ สิ่งพิมพ์ 
และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้การวางแผนการเงินไปสู่ 
วงกว้าง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP 
ได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความตามความรู ้ความ
เชี่ยวชาญของตัวเองอีกด้วย การเขียนจึงเป็นหนึ่งใน
ทักษะที่ส�าคัญที่เราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ”การ
เขียนบทความ” ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี
วทิยากรทีม่าแบ่งปันประสบการณ์การเขยีน คอื คณุววิรรณ ธารา
หิรัญโชติ คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ คุณภัชราพร ช้างแก้ว 
และคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ ซ่ึงในบทความนี้ จะมาสรุปประเด็นที่
สําคัญจากวิทยากรทั้ง 4 ท่านเพื่อที่จะทําให้เราเขียนให้โดนใจ
ผู้อ่าน

 การจบัประเดน็ของคนรุน่ใหม่กล็ดลง  
 นอกจากน้ี ด้วยข้อจํากัดของพื้นท่ี 
 ในสือ่ ทาํให้การสือ่สารผ่านบทความ 
 ต้องสั้น กระชับและตรงประเด็น

• แนวทางการเขียนสมัยใหม่ เช ่น  
 ต้องดงึดูดให้คนสนใจอ่านด้วยหัวเรือ่ง  
 ข้อความสาํคญัถกูแยกแยะให้ชดัเจน  
 เนื้อหากระชับ ไม่ซับซ้อน หากต้องมี 
 ตอนต่อ ต้องมีประเด็นให้เข้าใจใน 
 แต่ละตอน แม้จะไม่ได้อ่านตอนก่อน 
 หน้าหรือตอนต่อไป ก็สามารถอ่าน 
 และเข้าใจตอนปัจจุบันได้ 

• แบ่งวรรคตอน ย่อหน้าให้ถกูต้องและ 
 ไม่ทาํให้สบัสน มกีารแยกข้อมลูทีเ่ป็น  
 “ความจรงิ” ออกจาก “ความเหน็” และ 
 ใช้ตัวพิมพ์ท่ีแตกต่างเป็นตัวช่วยเพื่อ 
 เน้นประเด็นสําคญัทีต้่องการจะสือ่สาร

• นอกจากนี ้สไตล์การเขยีนต้องตรงกบั 
 ช่องทางในการสื่อบทความด้วย เช่น

 ≈ สื่อหนังสือพิมพ ์ เน่ืองจากมีพื้นที่ 
ค่อนข้างจาํกดั จงึเน้นความรวดเรว็ กระชบั  
ตรงประเด็น สื่อหนังสือพิมพ์จะชอบ
ประเด็นที่เป็นที่สนใจ ชอบตัวเลข ที่
สามารถนําไปใช้พาดหัวในสื่ออื่น เช่น  
ส่ือออนไลน์ และไม่ชอบบทความที่ใช้
ภาษาเข้าใจยาก

 ≈ นติยสาร มพีืน้ทีม่ากกว่า สามารถ
ลงบทความได้ยาว ครบประเด็น แต่
เนื่องจากจํานวนนิตยสารลดลง จํานวน
หน้าลดลง ทําให้ต้องใช้ช่องทางอื่นใน 
การสือ่สาร เช่น โซเชยีลมเีดยี ทาํให้หวัเรือ่ง 
จงึมคีวามสาํคญัอย่างทีส่ดุทีจ่ะดงึดดูความ 
สนใจ และไม่ควรใช้ภาษาที่เข้าใจยาก

 ≈ สื่อโทรทัศน์ ชอบความรวดเร็ว 
กระชับตรงประเด็น ชอบตัวเลข สถิติ ที่
สามารถนาํไปทําตวัวิง่ได้ และหากผูเ้ขยีน
สามารถให้ความเหน็เพิม่เตมิ หรอือธบิาย
รายละเอียดได้ก็จะยิ่งได้รับความสนใจ

 ≈ ส�านักข่าวต่างประเทศ ชอบการ
รวบรวมข้อมลู รายเดอืน รายไตรมาส และ 
สถิติต่าง ๆ นอกจากน้ียังสนใจสอบถาม
และสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกด้วย

• สไตล์การเขียนจะขึ้นอยู่กับเร่ืองที่ 
 เขียน เช่น สไตล์ในการเขยีนบทความ 
 ก็จะแตกต่างจากสไตล์ในการเขียน 
 นวนิยาย หากเขียนบทความ จะเน้น 
 ความกระชับ ตรงประเด็น ในขณะที่ 
 การเขียนนวนยิาย จะเน้นการบรรยาย 
 และพรรณาให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์ 

• หัวเรื่องหรือการตั้งชื่อเรื่องเป็นสิ่ง 
 สําคัญ ต้องดึงดูดและกระตุ้นให้คน 
 อยากอ่าน

• ต้องทราบแนวการเขียนสมัยใหม่  
 เพราะในปัจจุบันนี้ สภาพแวดล้อม 
 ของผู้อ่านเปลี่ยนแปลงไป ผู้อ่านถูก 
 รมุล้อมด้วยข้อมลูอนัมากมาย มเีวลา 
 น้อยลง ความอดทนลดลง ทักษะใน 

ประเด็นสําคัญเพื่อเขียนให้โดนใจผู้อ่านจากคุณวิวรรณ  
ธาราหิรัญโชติ  กรรมการและที่ปรึกษาสมาคม 
นักวางแผนการเงินไทย คือ
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 ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังมีปัญหาทางการเงินอยู่หรือไม่ ความ 
 ท้าทายถัดมา คือ หากรู้ว่าตัวเองมีปัญหาหรือมีความต้องการใช้ 
 บริการวางแผนการเงิน ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกับนักวางแผนการเงินท่านใด

• การเขียนจงึเปน็ท้ังการส่ือสาร การสรา้งแบรนด์ และการสรา้งตัวตน

• เมื่อพิจาณาจาก Customer Journey by Oracle

 

 เมื่อผู้มุ่งหวังมีความต้องการในสินค้าหรือบริการ (1) ผู้มุ่งหวังจะ 
 ทําการหาข้อมูล (2) คําถามคือ ทําอย่างไรผู้มุ่งหวังจึงจะหาเราเจอ  
 และเลือกเราให้เป็นนักวางแผนการเงินของเขา การทําการตลาด  
 โดยเฉพาะการทาํ Content Marketing จงึเปน็เรือ่งท่ีสาํคญัมาก และ 
 ทักษะการเขียนก็เป็นหน่ึงในทักษะท่ีสําคัญเพ่ือการสร้าง content ท่ีดี

 ≈ สื่อออนไลน์ ชอบให้มี Graphic 
และชอบความรวดเร็ว ข้อมูลที่ทันสมัย

 ≈ สื่อโซเชียล เน ้นหัวเร่ือง และ 
Graphic อย่างไรก็ตาม ผู ้ เขียนที่ม ี
ชื่อเสียงจะได้รับความนิยมมากกว่า

• ข้อแนะนําที่สําคัญ ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
 สําคญัมาก ต้องตัง้ชือ่เรือ่งให้ดงึดดูใจ  
 มีการใช้ font ที่แตกต่างกันในการ  
 highlight ประเดน็ทีส่าํคญั มกีารแบ่ง 
 หัวข้อย่อยของประเด็นให้ชัดเจน  
 ทกุข้อเขยีนต้องให้ความรูใ้หม่แก่ผูอ่้าน  
 ต้องให้เกียรติผู้อ่าน เอาใจเราไปใส่ 
 ในใจผู้อ่าน และหมั่นถามตัวเองว่า 
 ผู้อ่านต้องการอะไร นอกจากนี้ ต้อง 
 คิดอยู ่ เสมอว่าเราเขียน version  
 สุดท้าย คือ เขียนอย่างดีที่สุด อย่า 
 คิดว่าเขียนไปให้ บก. ปรับปรุงแก้ไข 
 หรือตัด 

• เทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง เช่น ใช้คํา 
 คล้องจอง สั้นกระชับ หรือ ยาวแต่ 
 สะดุดใจ มีความขัดแย้งในตัว เปิด 
 ประเด็นคําถาม 

• ข้อดีของการทํา Content Marketing  
 คือ เป็นการสร้าง Brand สร้างตัวตน  
 สามารถสรา้งความ 
 น่าเชื่อถือ เป็นการ 
 จูงใจให้ลูกค้าสนใจ 
 อยากใช้บริการ หรือ 
 หากลูกค้ามองหา 
 บริการน้ีอยู่ หากเรา 
 ตอบโจทย์ ลูกค้าจะ 
 เปน็ฝา่ยตดิตอ่เขา้มาเอง  
 

ประเดน็สาํคญัจากคณุนภิาพนัธ ์พนูเสถยีรทรพัย ์เจา้ของ 
พอ็กเกต็บุค๊ “เปลีย่นชวีติสูค่วามมัง่คัง่ดว้ยการวางแผน
การเงิน” คือ

• นกัวางแผนการเงนิ คอื นกัแกป้ญัหาทางการเงนิ 
 ให้กับผู้คน อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย คือ คน 
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• ข้อสังเกตจากบทความที่ผ่านมา  
 คือ เนื้อหาในบทความมักจะไม่ 
 ต่อเนื่อง ไม่เชื่อมโยงกัน ส่วนหนึ่ง 
 อาจมาจากการรีบเขียนเพราะใกล้ 
 เวลาส่งต้นฉบับ สิ่งสําคัญผู้เขียน 
 ควรวางโครงเรือ่งใหช้ดัเจน จะเกริน่ 
 ยงัไง เนือ้หากระชบั ไมเ่ยิน่เยอ้ และ 
 สรุปให้ชัดเจน

• ควรใหค้วามสาํคญักบัความถกูตอ้ง 
 ของข้อมูล อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน  
 เช่น อตัราดอกเบีย้ปจัจบุนั กฎหมาย 
 ปัจจบุนั ควรอา้งองิทีม่าทีไ่ป ไมค่วร 
 ใส่มาลอย ๆ

• สิ่งที่เจอบ่อยคือการสะกดผิด ใช้ 
 คาํผดิ แกไ้ขไดด้ว้ยการอา่นทบทวน  
 ทัง้ตวัเราเอง ตอ้งเปน็ บ.ก. ใหต้วัเอง  
 อ่านรอบแรก ดูว่าครบในสิ่ งที่  
 ต้องการนําเสนอไหม รอบที่สอง 
 สมมุติตนเองเป็นผู้อ่าน และให้ 
 คนอ่ืนลองอ่านว่าอ่านแล้วรู้เร่ืองไหม  
 อ่านแล้วเข้าใจไหม

• สิง่ทีด่มีาก ๆ  คอื บทควาทีเ่ขียนแลว้ 
 ทําให้ผู้อ่านได้ความกระจ่าง เข้าใจ  
 หรือนําไปใช้ นําไปปฏิบัติได้ 

• การทบทวนสําคัญมาก และต้อง 
 จนิตนาการกลุม่ผูอ้า่นใหอ้อก วา่เรา 
 กําลังคุยกับใคร 

 ยังเป็นที่ต้องการของผู้อ่านและผู้ต้องการเผยแพร่ content น่าจะยังคงไปได้ 
 เรื่อย ๆ แม้นิตยสารหลายฉบับปิดตัวลง

• บทความของสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทยทีล่งในนติยสาร M&W จะเปน็เรือ่ง 
 การบรหิารการเงนิสว่นบคุคล โดยหลกัการ บ.ก. จะอา่นทกุเรือ่ง ตรวจแกถ้า้เหน็ 
 ที่ผิดชัดเจน จะมีการแก้ไขภาษารูปประโยคบ้าง แต่ต้องมีความพอเหมาะพอดี  
 เพ่ือไม่ให้กลายเป็นบทความของ บ.ก. ไม่ใช่ตัวตนของนักเขียน 

• บ.ก. เปน็ผู้อา่นคนแรก เปน็ผู้ดูการผลิตหนังสือท้ังเล่ม เปน็ตัวกลางเรือ่งหนงัสอื 
 กับทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร การตลาด ผู้เขียน รูปแบบ กราฟฟิค ฯลฯ โดยหลักการ  
 บ.ก. เป็นผู้ตัดสินใจว่างานเขียนจะถูกนําเสนอในนิตยสารหรือไม่ 

• กรณีบทความมีปัญหามาก คือ ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการจะส่ืออะไร ทางเลือก  
 ของ บ.ก. คือ ไม่นําลงหนังสือ หรือส่งกลับนักเขียน เพื่อหารือกันและแก้ไข 

• การต้ังชื่อบทความ แม้ไม่มีข้อจํากัดเรื่องภาษา แต่การใช้ภาษาไทยภาษา 
 อังกฤษผสมกัน ผู้อ่านจะงงได้ นิตยสารภาษาไทยก็ควรใช้ภาษาไทย เนื้อหา 
 กับชื่อบทความควรสอดคล้องกัน

• การเขียนบทความทั่วไปจะมี 3 ส่วน คือ โปรย เนื้อหา และสรุป 

 ≈ การโปรยควรสมัพนัธก์บัชือ่บทความ สิง่ทีโ่ปรยตอ้งสอดคลอ้งกบัตวัตนของ 
  หนังสือ ไม่โดดมากเกินไป 

 ≈ เนื้อหาการลําดับความมีความสําคัญ ไม่โดดไปโดดมา เป็นข้ันตอน หรือ 
  เรยีงรอ้ยสมเหตสุมผลกนั การเขยีนบทความทีม่ชีือ่ผูเ้ขยีนอยูแ่ลว้ ไมจ่าํเปน็ 
  ต้องใช้สรรพนามแทนตัวบ่อย ๆ เว้นแต่ประเด็นท่ีต้องการเน้นว่าผู้เขียน 
  ต้องการสื่อสารกับผู้อ่านจริง ๆ 

 ≈ การใช้คําสิ้นเปลืองจะทําให้ประโยคยืดเยื้อไม่กระชับ บ.ก. ก็จะทําให้ 
  กระชบัขึน้ ถา้ตดิภาษาพดูมาเขยีนจะมคํีาฟุม่เฟอืยเยอะ หนงัสอืควรจะใช ้
  ภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูด

 ≈ การอ่านทบทวนจะมีประโยชน์ จะช่วยให้เห็นว่าบทความที่เขียนจบจริง  
  กระจ่างหรอืยงัคลุมเครอืให้ผู้อา่นต้องไปแปลความต่อ ซึง่ผู้อา่นอาจจะคดิ 
  ไม่ตรงกับที่ท่านต้องการจะบอกได้

 ≈ การเชือ่มโยง การใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนในภาษาเขยีนสาํคญั ควรถกูตอ้ง  
  เช่น ภาษาไทยไม่มี , หรือการใช้ บริษัทฯ ทั้งที่ไม่เคยเอ่ยชื่อเต็มของบริษัท 
  น้ันมากอ่น และควรเขยีนเปน็ประโยคม ีประธาน กรยิา จะทําใหอ้า่นเขา้ใจ 
  ง่ายขึ้น

 ≈ สรุปควรจบจริง ๆ ไม่ใช่อ่านแล้วยังมีเรื่องงง ต้องการคําอธิบายอยู่

 ≈ เขียนเสร็จแล้ว การอ่านทวนมีประโยชน์มาก ช่วยให้บทความสมบูรณ์ 
  มากขึ้น เขียนจบแล้วเก็บไว้ก่อน แล้วค่อยมาอ่านซํ้า

• การคิดอะไรออกมาแล้วเขียนเลย ควรเป็นร่างแรก เมื่อเสร็จแล้วควรอ่าน 
 ทบทวน ปรับแต่งให้เป็นบทความ เป็นภาษาเขียน ประโยคครบถ้วนสมบูรณ์  
 และควรมีโปรยที่มาที่ไป มีบทสรุปให้ชัดเจน

• โดยสรุป การเขียนหนังสือต้องผ่านกระบวนการคิด ต้องการเขียนอะไร  
 ตอ้งการสือ่อะไร ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย กลุม่ผูอ้า่นเปน็ใคร ควรใชภ้าษาแบบไหน  
 คดิเสมอวา่ผูอ้า่นอา่นจบแลว้เขาจะไดอ้ะไร ฝกึฝนกระบวนการคดิเชน่นีบ้อ่ย ๆ   
 จะเขยีนเกง่ข้ึนชาํนาญข้ึน บทความท่ีดี น่าเชือ่ถอืจะชว่ยสรา้งตัวตนของผูเ้ขยีน 
  ให้ดีขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้น 

ประเดน็สําคญัจากพีช่า้ง ภชัราพร ชา้งแกว้ บรรณาธกิาร
นิตยสาร Money & Wealth คือ

ประเดน็สําคญัจากคณุวโิรจน ์
ตั้งเจริญ กรรมการสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย ใน
ฐานะผู้ตรวจทานบทความใน 
Financial Freedom Section 
ในนิตยสาร Money & Wealth 
คือ

• สถานการณ์ปัจจุบันของนิตยสาร M&W มีอายุ 
 ครบ 15 ปีในปีนี้ กลุ่มผู้อ่านอายุ >30ปี ปัจจุบัน  
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 อิตาลี และเยอรมนี - กรณีเป็นดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล

 สวิตเซอร์แลนด์ - ถ้าดอกเบ้ียจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินที่คํ้าประกันหรือประกันความเสี่ยง
 ภายใต้บทบัญญัติของสวิส (The Export or Investment Risk Guarantee) หรือ
 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ของไทย
 
 สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ถ้าดอกเบี้ยที่จ่ายเกี่ยวข้องกับ
 การก่อหนี้ผูกพันที่มีสัญญาคํ้าประกันหรือประกันโดยรัฐบาล

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไม่ได้รับการลดอัตรา

ฟิลิปปินส์  

สหรัฐอเมริกา  

นิวซีแลนด์  

ฮ่องกง 

หมายเหตุ 
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ - ดอกเบี้ยเกิดใน
 ฟิลิปปินส์ ในส่วนที่เกี่ยวกับพันธบัตร  
 หรือหุ้นกู้สาธารณะ
• สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์ - ดอกเบี้ย
 ที่เกิดขึ้นจากผลของสินเชื่อทางการค้า
• ฮ่องกง - กรณีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
 ผลของสินเชื่อทางการค้าเพื่อ
 อุปกรณ์สินค้าหรือบริการใด ๆ

มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ 

แคนาดา 

เวียดนาม 

สวิตเซอร์แลนด์ 

อิสราเอล
 
สหรัฐอเมริกา
 
สปป.ลาว 

ลักเซมเบอร์ก 

สเปน 

นิวซีแลนด์ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
อินโดนีเซีย 

ตุรกี

เยอรมนี 

สิงคโปร ์

เบลเยี่ยม 

อังกฤษและ
ไอร์แลนด์เหนือ 

อินเดีย 

ออสเตรีย 

ออสเตรเลีย 

ญี่ปุ่น

อัตราภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

ที่มา http://www.rd.go.th/publish/14932.0.html

จากดอกเบี้ยรับ	ตามอนุสัญญา
ภาษีซ้อนส�าหรับบุคคลธรรมดา



กําหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ www.tfpa.or.th

รับ
สม

ัครสอบ

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

รับ
สม

ัครสอบ

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

รับ
สม

ัครสอบ

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

รับ
สม

ัครสอบ

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

รับ
สม

ัครสอบ

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

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 18 มี.ค. 61 อา. 13 พ.ค. 61 อา. 15 ก.ค. 61 อา. 16 ก.ย. 61 อา. 11 พ.ย. 61
 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 18 มี.ค. 60 อา. 13 พ.ค. 61 อา. 15 ก.ค. 61 อา. 16 ก.ย. 61 อา. 11 พ.ย. 61
 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

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

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก

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


