
ว า ร ส า ร ส ม า ค ม นั ก ว า ง แ ผ น ก า ร เ ง ิน ไ ท ย    ฉ บ ับ ท่ี  1    ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 2

การให้ค�าแนะน�า
บุคคลทีป่ระสบเหตุสูญเสีย

New Product: โลกแห่งสินทรัพย์ดจิทิลั (Digital Asset) การเงนิสมยัใหม่ทีต้่องเข้าใจและปรับตวัให้ทนั

THE INTERVIEW: DIGITAL ASSET EXCHANGE เร่ืองทีผู้่ลงทุนและนักวางแผนการเงนิควรทราบ

Q&A: การใช้สิทธิลดหย่อนภาษเีงนิบริจาค

Infographic: The Real Cost of Owning a Car
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สมาชิกสมาคม

ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479
www.tfpa.or.th
www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners

ทีป่รึกษา
สาระ ลํ่าซาํ
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
เรืองวทิย์ นันทาภวัิฒน์ CFP®

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
ววิรรณ ธาราหรัิญโชต ิCFP®

อปุนายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
จริาพร คูสุวรรรณ CFP®

ท่ีปรึกษา บริษัท ยโูรครีเอชัน่ จํากดั
กองบรรณาธิการ
งามจติร สิงหบุตร CFP®

ผู้ อํานวยการ Product and
Communication CIO Office
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ฉัตรพงศ์ วัฒนจรัิฏฐ์ AFPTTM

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริการสมาชิก
กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ชาตชิาย มีสุขโข CFP®

กรรมการผู้จดัการ บจ. ซีเอมเอสเค
ณัฐพงษ์ อภนัินท์กูล CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นโรโดม วาณิชฤด ีCFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นิภาพนัธ์ พนูเสถยีรทรัพย์ CFP®

ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ
บริษัท โปรฟิต โปรเฟสชัน่แนล
พชิญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย์ ตนัตจินิดา CFP®

ผู้ เช่ียวชาญงานพฒันาการให้คําปรึกษา
ลกูค้าบคุคลอาวโุส บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
เสกสรร โตววัิฒน์ CFP®

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ
บลจ. บวัหลวง
อรพรรณ บวัประชุม CFP®

ผู้ อํานวยการอาวโุส
บลจ. บวัหลวง
อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

VP Relationship Manager บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สมาชิก / ประสานงานส่ือโฆษณา
0 2009 9393

CFP®,
CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNERTM,

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

สวสัดีครับ พบกบัวารสาร TFPA Bulletin ฉบบัแรกของปี 2562 นบัเป็นการ
ก้าวเข้าสูปี่ท่ี 5 ของวารสารสมาคมฯ ฉบบันี ้กองบรรณาธิการยงัคงตัง้ใจสรรหา
สาระความรู้ และพฒันาการสําคญัๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนการเงินสว่นบคุคล
ท่ีครอบคลมุทกุด้านมานําเสนอให้กบัทา่นผู้อา่นอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่หวงัเป็นอยา่งย่ิง
ว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์บ้าง
ไมม่ากก็น้อย

ในการจดัทําแผนการเงินสว่นบคุคล นกัวางแผนการเงินและผู้ รับคําปรึกษา
ควรคํานงึถงึประเดน็ท่ีเก่ียวข้องหากเกิดกรณีผู้ รับคาํปรึกษาประสบกบัความสญูเสยี 
เชน่ ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในกองมรดกและภาระหนีส้นิ ทรัพย์สนิท่ีต้องอิงพินยักรรมหรือ
กฎหมายเก่ียวกบัมรดก ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะเสมือนพินยักรรม รวมไปถงึแนวทาง
การให้คําแนะนําแก่ผู้ รับคําปรึกษาท่ีประสบความสญูเสียอยา่งเหมาะสม ซึง่ทา่น 
ผู้อา่นสามารถอา่นได้ในคอลมัน์ “Cover Story” จากนัน้ตอ่ด้วยคอลมัน์ Infographic  
ท่ีจะทําให้ผู้อา่นเข้าใจและตระหนกัวา่ การเป็นเจ้าของรถยนต์สกั 1 คนันัน้ นอกจาก
คา่ผอ่นรถแล้วยงัต้องคํานงึถงึคา่ใช้จา่ยหลกัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอะไรบ้าง และคา่ใช้จา่ย 
หลกัอ่ืนๆ ดงักลา่วคดิเป็นคา่ใช้จา่ยรวมทัง้หมดประมาณเทา่ใดตอ่เดือน

ส่วนคอลมัน์ New Product ในฉบบันีจ้ะพาท่านผู้อ่านมาทําความรู้จกักบั
บลอ็กเชน (Blockchain) หรือสนิทรัพย์ดจิิทลัการเงินสมยัใหมป่ระเภทหนึง่ ซึง่เป็น 
พืน้ฐานของผลติภณัฑ์ทางการเงินอยา่ง Cryptocurrency รวมถงึเป็นประเดน็ร้อน 
ท่ีมีคนให้ความสนใจมากท่ีสดุ ตอ่ด้วยคอลมัน์ The Interview ทา่นผู้อา่นจะทราบ
ถงึวิวฒันาการธรุกิจสนิทรัพย์ดจิิทลัทัง้ในและตา่งประเทศ ประเภทของใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัต่างๆ และความเสี่ยงของผู้ ถือสินทรัพย์ดิจิทลั ซึ่ง
ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจากผู้ ประกอบธุรกิจท่ีได้รับใบอนุญาตศูนย์ซือ้ขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Exchange) คณุจิรายสุ ทรัพย์ศรีโสภา ประธาน 

กรรมการบริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป 
โฮลดิง้ และคณุปรมินทร์ อินโสม CEO & Founder 
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั มาแชร์ความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรง และปิดท้ายคอลมัน์ Q&A วา่
ด้วยเร่ืองการใช้สทิธิลดหยอ่นภาษีเงินบริจาค ท่ีทา่น
อาจมีข้อสงสยัว่าจําเป็นต้องบริจาคเงินผ่านระบบ
บริจาคอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Donation) เทา่นัน้หรือไม่

สดุท้ายนี ้หากทา่นมีข้อเสนอแนะใดๆ โปรดแจ้ง 
ข้อมลูได้ท่ีอีเมล info@tfpa.or.th เพ่ือนําความเห็น 
ของท่านไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวารสาร
ตอ่ไป แล้วพบกนัอีกครัง้ในฉบบัหน้า

สาระ ลํ่าซาํ
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
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FPSB เปิดเผยจ�านวน
นักวางแผนการเงิน CFP® ทั่วโลก
ณ ส้ินปี 2561

ณ สิน้ปี 2561 ประเทศไทยมีนกัวางแผนการเงิน CFP จํานวน 261 ราย เพ่ิมขึน้สทุธิ 
12 ราย คดิเป็นอตัราการเตบิโตประมาณร้อยละ 5  ประเทศท่ีมีจํานวนนกัวางแผนการเงิน 
CFP เพ่ิมมากท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ สหรัฐอเมริกา มีนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ิมขึน้สทุธิ
จํานวน 3,071 ราย รวมทัง้สิน้ 83,106 ราย อนัดบัท่ี 2 คือ จีน มีนกัวางแผนการเงิน CFP 
จํานวน 20,047 ราย เพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 2,524 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 14 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ประเทศท่ีมีอตัราการเตบิโตของนกัวางแผนการเงิน CFP สงูสดุใน
ลําดบัถดัมาได้แก่
• บราซิล โดยยงัคงเป็นประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตของนกัวางแผนการเงิน CFP สงู 
 อยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 มีนกัวางแผนการเงิน CFP รายใหมจํ่านวน 592 ราย คดิเป็น 
 อตัราการเตบิโตร้อยละ 17 มีนกัวางแผนการเงิน CFP รวมทัง้สิน้ 4,001 ราย
• ญ่ีปุ่ น มีนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 480 ราย รวมทัง้สิน้ 21,631 ราย
• ไต้หวนั มีนกัวางแผนการเงิน CFP จํานวน 1,540 ราย เพ่ิมขึน้สทุธิ 310 ราย คดิเป็น 
 อตัราการเตบิโตร้อยละ 25
• อินโดนีเซีย มีนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 225 ราย คิดเป็นอตัรา 
 การเติบโตร้อยละ 15 มีนกัวางแผนการเงิน CFP จํานวน 1,729 ราย

FPSB ตัง้เปา้หมายท่ีจะให้มีนกัวางแผนการเงิน CFP จาํนวน 250,000 รายใน 40 ประเทศ
สมาชิกทัว่โลกภายในปี 2568 เพ่ือสง่เสริมให้วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้รับการยอมรับ 
ในระดบัสากล  

6
FPSB affiliate 
organizations 
added
>200 CFP 
professionals

FPSB เปิดเผยวา่ ณ สิน้ปี 2561 มีนกัวางแผนการเงิน CFP ใน 26 
ประเทศสมาชิกของ FPSB จํานวน 181,360 ราย เพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 5,787 
ราย คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัปี 2560 

    
 Rank Territory Count 
 1 United States 83,106 
 2 Japan 21,631 
 3 China 20,047 
 4 Canada 16,419 
 5 Australia 5,694 
 6 South Africa 4,744 
 7 Hong Kong 4,489 
 8 Brazil 4,001 
 9 Rep.of Korea 3,893 
 10 The Netherlands 3,305 
 11 Malaysia 2,287 
 12 Indonesia 1,729 
 13 France 1,547 
 14 Chinese Taipei 1,540 
 15 India 1,513 
 16 Germany 1,511 
 17 Singapore 963 
 18 U.K. 915 
 19 Ireland 642 
 20 Austria 343 
 21 Switzerland 325 
 22 New Zealand 285 
 23 Thailand 261 
 24 Israel 160 
 25 Colombia 10 
 26 Turkey* - 

*Preparing to offer CFP certification

Americas (57%)
Asia (35%)
Europe (4%)
Africa (3%)
Middle East (1%)

CFP Professionals by Region

26 CFP Certification Programs Worldwide

United States +3,071
China +2,524
Brazil +592
Japan +480
Chinese Taipei +310
Indonesia +225



TF
PA

 B
U

LL
ET

IN
 1

/2
56

2

04

บทความให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล

ในปี 2562 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยยงัคงเผยแพร่บทความให้ความรู้ 
เร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP เพ่ือ 
สง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนกัถงึความสาํคญัของการวางแผนการเงิน
สว่นบคุคลเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายทางการเงิน สมาคมฯ ได้เผยแพร่บทความดงักลา่ว
พร้อมกบัรูปภาพประกอบบทความเพ่ือสร้างความน่าใจตอ่บทความผ่านช่องทาง 
โซเชียลมีเดียของหนว่ยงานภายนอก ได้แก่ เวบ็บลอ็กการลงทนุ “PLAN WELL TO 
LIVE WELL” บนเวบ็ไซต์บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั (www.settrade.com) 
คอลมัน์ “Wealth Management” ในสว่นของ “Wealth Ezy” บนเวบ็ไซต์ เวลตี ้ไทย 
ดอท คอม ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ให้ความรู้เร่ืองการเงินและการลงทนุ (www.wealthythai 
.com) คอลมัน์ให้ความรู้เร่ืองการเงิน “Stories & Tips” บนเว็บไซต์ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จํากัด (www.scb.co.th) และทางสื่อโซเชียลของสมาคมฯ ได้แก่ 
LINE@cfpthailand, TFPA Facebook Fanpage และเว็บไซต์สมาคมฯ (www.
tfpa.or.th)  
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เสวนา “การวางแผนการเงนิ
เพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ 
(Education Planning)”

เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
จดักิจกรรม CFP Professional Forum ครัง้ท่ี 1/2562 ในหวัข้อ “การ
วางแผนการเงินเพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ (Education Planning)” 
ณ หอประชมุศกุรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คณุชนะโชติ รัตนรุจิกร กรรมการผู้จดัการ
บริษัท MBAThinkTank และ myCollegeThinkTank คณุมณีพร ดวงมณี 
ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจและการตลาด บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
Mr. Roberto Bruce, U.S. College Sport Camp และผู้ ดําเนินการเสวนา 
คณุสทุธิพงศ์ สจุริตตานนท์ นกัวางแผนการเงิน CFP ให้ข้อมลูแนวทาง 
การวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศ ทัง้ด้านค่าใช้จ่ายและการเตรียม
ความพร้อมในการศกึษาตอ่ รวมทัง้ทางเลือกและโอกาสในการศกึษาตอ่
ตา่งประเทศด้วยทนุการศกึษาด้านกีฬา มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ในครัง้นี ้จํานวน 204 คน  

นักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้ความรู้ 
เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิ น ส่ ว น บุค ค ล
ทางรายการ Money & Life Talk by CFP® 

Professionals เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
คณุปริพรรห์ ปริยอดุมทรัพย์ ร่วมสนทนาในหวัข้อ  
“แผนการเงินสําหรับเร่ิมต้นชีวิตคนทํางาน”  
บอกเล่าแนวทางในการจัดสรรเงินตัง้แต่เร่ิมต้น 
ทํางานเพ่ือให้สามารถบรรลเุปา้หมายทางการเงิน
และเกษียณอายไุด้อยา่งมีความสขุ และเม่ือวนัท่ี  
12 มีนาคม 2562 คณุเรวตั ลือเวศย์วณิช ร่วม 
สนทนาในหวัข้อ “พอร์ตขาลง ลง(ทนุ)อย่างไรดี”  
นําเสนอปัจจัยท่ีควรพิจารณาในการจัดพอร์ต 
การลงทนุ  เชน่ เปา้หมายทางการเงิน ระดบัความ
สําคญัและระยะเวลาของเปา้หมายทางการเงิน

สมาคมฯ เผยแพร่รายการดังกล่าวทุกวัน
องัคาร สปัดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน เวลา 20.00 น.  
ทาง ThaiFinancialPlanners Facebook  
Fanpage, LINE@cfpthailand, YouTube สมาคมฯ  
(ThaiFinancialPlanner) และ ถามอีกกับอิก  
เร่ืองลงทนุ Facebook Fanpage  

รายการ Money & 
Life Talk by CFP® 
Professionals
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ความส�าคัญของการเงินส่วนบุคคล
น้ันไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่การออมเงิน 
และลงทุนขณะที่ยังมี ชีวิตอยู่ เท่า น้ัน  
แต่ยังมีเร่ืองที่ควรทราบโดยเฉพาะใน
กรณีที่บุคคลเสียชีวิตไปแล้วว่าทายาท
รายใดจะมีสิทธิในมรดกมากแค่ไหน  
และทายาทจะต้องด�าเนินการอย่างไร 
เ พ่ือรับมรดกน้ัน รวมถึงเ ร่ืองความ 
เ ป ร า ะ บ า ง ข อ ง จิ ต ใ จ ข อ ง บุ ค ค ล ที ่
ประสบความสูญเสีย บทความนีก้ล่าวถึง 
แ น ว ท า ง ก า ร ใ ห้ ค� า แ น ะ น� า บุ ค ค ล ที ่
ประสบเหตุสูญเสีย เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการให้นักวางแผนการเงินให้บริการ
อย่างละเอียด รอบคอบ และช่วยเหลือ 
ผู้รับค�าปรึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพทีสุ่ด

ดร. ฉตัรพงศ์ วฒันจิรัฏฐ์ AFPTTM

ดร. ชาตชิาย มีสขุโข CFP®

ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

ทบทวนเร่ืองทายาท

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดผู้ มีสิทธิรับมรดก หรือ 
“ทายาท” แบ่งเป็นสองประเภท คือ ทายาทโดยพินัยกรรม 
ซึง่หมายถึงบคุคลท่ีผู้ เสียชีวิตตัง้ใจท่ีจะมอบทรัพย์สินให้ โดยจะ
มีความสมัพนัธ์ทางสายเลือดหรือไมก็่ได้ และ ทายาทโดยธรรม 
ซึ่งกฎหมายมีบทบญัญัตเิพื่อลดปัญหาการเกดิข้อพพิาทกัน 

สิทธิในการรับมรดกของทายาทโดยธรรมนัน้แบ่งเป็น 
6 ลําดับ ลําดับแรกคือ ผู้ สืบสันดาน ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว 
คําวา่ “ผู้สืบสันดาน” มีความหมายกว้างกว่าบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายจากบดิามารดาที่สมรสกัน หรือแม้แตห่ลานและเหลน 
แตย่งัครอบคลมุบตุรท่ีบดิาจดทะเบียนรับรอง แม้บดิามารดาไมไ่ด้ 
จดทะเบียนสมรสกันแต่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรก็ถือว่าเป็น 
ผู้สบืสนัดานของบดิาบตุรนอกกฎหมาย (เชน่ เกิดจากฝ่ายสามีไปมี
ภรรยาอีกคนโดยไมไ่ด้จดทะเบียน) โดยผู้ เป็นบดิาได้แสดงออกถงึ

การให้ค�าแนะน�า
บุคคลทีป่ระสบเหตุสูญเสีย

พฤติกรรมให้การรับรองวา่เป็นบตุรของตน เช่น ใช้นามสกลุเดียว
กบับดิา แจ้งในใบสตูบิตัรวา่เป็นบดิา อปุการะเลีย้งดใูห้คา่เลา่เรียน 
เป็นต้น รวมทัง้กรณี บตุรบญุธรรม ซึง่ก็ถือวา่มีฐานะเชน่เดียวกบั
บตุรชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผู้สบืสนัดานในลาํดบัแรกนีเ้ชน่กนั

ลําดบัท่ีสองคือ บดิามารดา ลําดบัท่ีสามคือ พี่น้องร่วมบดิา
และมารดาเดียวกัน ลําดบัท่ีสี่คือ พี่น้องร่วมบดิาหรือมารดา
เดียวกัน ลําดบัท่ีห้าคือ ปู่  ย่า ตา ยาย และลําดบัท่ีหกคือ ลุง 
ป้า น้า อา โดย สองลําดบัแรกจะเรียกว่า “ญาติสนิท” ได้แก่  
ผู้สืบสันดาน บดิา และมารดาของผู้เสียชีวติ ส่วนที่เหลือจะ
เรียกว่า “ญาตห่ิาง” ทัง้นี ้หากเกิดเหตท่ีุต้องแบง่มรดกกนั ไมไ่ด้
หมายความวา่ทกุคนในทกุลําดบัชัน้จะเข้ามามีสว่นแบง่ แตจ่ะอิง
หลกั “ญาติสนิทตัดญาติห่าง” หมายถึง หากมีญาติสนิทอยู่แม้
เพียงคนใดคนหนึง่ก็จะเป็นผลให้ญาตหิา่งทัง้หมดไมมี่สทิธิใดๆ ใน
กองมรดกนัน้ นอกจากนี ้ญาตสินิทจะไม่ตดักันเอง แปลว่าหาก
มีทัง้ลาํดบัที่หน่ึงและสองอยู่กจ็ะนํามาแบ่งสรรปันส่วนกัน 
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ทรัพย์สินทีต้่ององิพนัิยกรรมหรือกฎหมายเกีย่วกบัมรดก

ทรัพย์สินการเงินแต่ละแบบมีวิธีการจัดการท่ีแตกต่างกัน อย่างในกรณี 
ของเงินฝาก กองทุนรวม และหุ้นนัน้ สามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อ
ขอปิดบัญชี แล้วนําเงนิมารวมไว้ในกองมรดกก่อนแบ่งสันปันส่วน แตไ่มไ่ด้
หมายความวา่คนท่ีเป็นบตุรหรือญาตพ่ีิน้องจะสามารถเข้าไปอ้างตอ่สถาบนัการเงิน
ให้ดําเนินการปิดบญัชีได้หรือยกให้เป็นของตนเองได้ เน่ืองจากจะต้องมีการอ้างอิง
หลกัฐานว่าใครเป็นผู้ มีสิทธิดําเนินการดงักล่าว โดยกฎหมายแล้วผู้ที่จะติดต่อ
ขอปิดบัญชีได้คือ “ผู้จัดการมรดก” ตามท่ีพินยักรรมจะระบช่ืุอไว้ แต่หากไม่มี
พินยักรรมหรือมีแตไ่มไ่ด้ระบช่ืุอ ทายาทจะต้องร้องขอให้ศาลแตง่ตัง้ผู้จดัการมรดก
เสยีก่อน ซึง่ใช้เวลาประมาณหนึง่ถงึสองเดือน หลงัจากนัน้จงึให้ผู้จดัการมรดกตดิตอ่
สถาบนัการเงินเพ่ือปิดบญัชีตอ่ไป

กองทนุที่มีเงื่อนไขการถอืครองอย่าง LTF และ RMF นัน้กส็ามารถขาย
คืนได้โดยไม่ถอืว่าผิดเงื่อนไข เน่ืองจากเป็นการขายในกรณีผู้ถอืหน่วยลงทนุ
ถงึแก่กรรม แตก่องทนุท่ีระบเุวลาหรือเง่ือนไขการขายคืนอ่ืนๆ ท่ีจดัวา่เป็นกองทนุปิด 
เช่น กองทนุตราสารหนีแ้บบกําหนดระยะเวลา หรือกองทนุประเภททริกเกอร์ฟันด์ 
(Trigger Fund) นัน้ ต้องรอครบตามเง่ือนไขก่อนจงึจะขายหนว่ยลงทนุได้

การปิดบญัชีเงินฝาก กองทนุรวม หรือหุ้นต้องไปตดิตอ่ท่ีธนาคาร บลจ. หรือ บล.  
แล้วแตก่รณี สิ่งที่ขอแนะนําคือ ปิดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ของผู้ตายเป็นลาํดบั 
สุดท้าย มเิช่นนัน้จะมีปัญหาว่าไม่สามารถโอนเงนิค่าขายกองทนุหรือหุ้นมาให้ได้

ประเดน็ปลกียอ่ยในกรณีนีคื้อ หากทายาทเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
แล้วได้รับมรดกเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้จัดการมรดก
สามารถขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ออกเป็น “ใบหุ้น” เพื่อให้ผู้เยาว์ถอืครอง
ไว้ได้ โดยไม่จาํเป็นต้องขายเป็นเงนิสดออกมา เม่ือผู้ เยาว์บรรลนิุตภิาวะแล้วก็
ไปเปิดบญัชีหลกัทรัพย์เพ่ือถือครองหุ้นดงักล่าวในบญัชีตนเองต่อไป แต่กองทุน
รวมนัน้ ผู้จัดการมรดกไม่สามารถขอให้ออกเป็นเอกสารเหมือนใบหุ้นได้  
และด้วยเหตุที่ทายาทผู้เยาว์ไม่สามารถเปิดบญัชีกองทนุรวมไว้รองรับ ดงันัน้ 
จงึมักต้องขายกองทนุรวมนัน้

กรณีท่ีมรดกเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ให้ผู้ จดัการมรดกนําหลกัฐานต่างๆ อาทิ  
โฉนดท่ีดนิหรือหนงัสอืแสดงสทิธิ พินยักรรม ใบมรณบตัร เป็นต้น ไปตดิตอ่สํานกังาน
ท่ีดิน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้คือ ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ 2 ของราคา
ประเมนิ แต่หากเป็นการโอนระหว่างเจ้าของทรัพย์กับผู้สืบสันดาน (ส่วนใหญ่ 
คือกรณีพ่อแม่กับลูก) หรือระหว่างคู่สมรส กาํหนดค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 
0.5 ของราคาประเมนิ

เร่ืองการโอนอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้ซบัซ้อนอะไร แต่ปัญหามกัเกิดในกรณีท่ี
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยงัติดภาระจํานองอยู่ หากเป็นเช่นนีท้ายาทจะยงัไม่สามารถ
ไถ่ถอนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกันนัน้ได้ จนกว่าจะนําเงินมาชําระหนีปิ้ด
บญัชีให้เรียบร้อย หากผู้เสียชีวติมีการทาํประกันภาระหนีส้นิไว้ กจ็ะมีข้อดคืีอ 
เงนิจากกรมธรรม์ประกันภยันีจ้ะนํามาจ่ายคืนหนีใ้ห้ ดงันัน้ ทายาทจงึสามารถ
ไถ่ถอนจํานองเพ่ือรับมรดกอสงัหาริมทรัพย์ได้โดยสะดวก

คู่สมรสมส่ีวน
ในกองมรดกแค่ไหน

คราวนีม้าถงึคาํถามวา่ “คูส่มรส” อยูไ่หนใน
ลาํดบัทายาท คู่สมรสถอืเป็นผู้มีสทิธิรับมรดก
แบบพิเศษ นอกจากมีสิทธิในสินสมรสคร่ึง
หน่ึงแล้ว ยังคงมีสิทธิในส่วนแบ่งจากกอง
มรดกของคู่สมรสของตน และท่ีสําคญัคืออยู่
เหนือเง่ือนไขญาติสนิทตดัญาติห่าง เรียกได้ว่า
ตอ่ให้เหลอืแคญ่าตลิาํดบัท่ีหกก็ตาม คู่สมรสจะ
สามารถได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดกเสมอ

สมมตวิา่สามีมีสนิทรัพย์ทัง้หมดอยู ่2 ล้าน
บาทโดยทํามาหาได้หลงัจดทะเบียนและนบัเป็น
สนิสมรสทัง้หมด หากเกิดเหตเุสียชีวิตขึน้มา ขัน้
แรกคือ แบ่งสินสมรสก่อนคร่ึงหนึ่ง คือแบ่งให้
ฝ่ายภรรยา 1 ล้านบาท สว่นท่ีเหลอืจงึเรียกวา่เป็น
สินส่วนตวัของผู้ตายซึ่งจะนํามาเป็นกองมรดก
และแบง่กนั ทัง้นี ้การแบง่สินสมรสไปแล้วไม่ได้
ทําให้คูส่มรสเสียสิทธิในกองมรดก ตวัอย่างเช่น 
หากผู้ เสียชีวิตมีทายาท 3 คน ได้แก่ บตุร บิดา 
และมารดาของผู้ เสียชีวิต เวลาแบ่งกันจะต้อง
ให้ฝ่ายภรรยาเข้ามาร่วมด้วย อย่างในกรณีท่ี 
เป็นญาติสนิทนัน้ ฝ่ายภรรยาจะเข้ามาได้รับ 
สว่นแบง่เทา่กนั รวมเป็น 4 คน ทําให้แตล่ะฝ่าย
ได้สว่นแบง่คนละ 250,000 บาท รวมแล้วภรรยา
ได้ไป 1.25 ล้านบาทจากทัง้หมด 2 ล้านบาท

หากสามีไม่มีทายาทลําดบัท่ีหนึ่งและสอง
แล้ว แต่มีทายาทลําดบัท่ีสามหรือสี่อยู่ ภรรยา
มีสิทธิได้คร่ึงหน่ึงของกองมรดก สว่นท่ีเหลือ
จึงไปแบ่งกนัระหว่างหมู่พ่ีน้อง และหากมีเหลือ
แคลํ่าดบัห้ากบัหก ภรรยาจะได้ไปสองในสาม
ส่วน เหลือเท่าไรจึงแบ่งตามจํานวนคนต่อไป  
ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า การจดทะเบียนสมรสมี
ความสาํคัญอย่างมาก

อีกประเดน็หนึง่คือ หากคูส่มรสเสยีชีวิตแล้ว 
อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเข้ามาจัดการบญัชีเงินฝาก 
หุ้น กองทุนรวม หรือไม่อย่างไร ประเด็นแรกท่ี
ควรทราบคือ การเป็นคู่สมรสไม่ได้แปลว่าจะ
เป็นผู้จัดการมรดกโดยอัตโนมัตหิลังคู่สมรส
ตนเสียชีวิต หากพินัยกรรมระบุว่าใครเป็น 
ผู้จดัการกใ็ห้ผู้นัน้ไปดาํเนินการ หากไม่ได้ระบุ
ในพนัิยกรรมกต้็องรอให้ศาลส่ัง



TF
PA

 B
U

LL
ET

IN
 1

/2
56

2

08

ทรัพย์สินทีม่ลีกัษณะเสมือนพนัิยกรรม

ทรัพย์สนิบางประเภทมีลักษณะเป็น “เสมือน” พนัิยกรรม กลา่ว
คือเง่ือนไขของทรัพย์สินได้ระบุช่ือผู้ รับผลประโยชน์ไว้แล้ว เช่น กองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ และกรมธรรม์ประกนัชีวิต ในกรณีท่ีสมาชิกกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพหรือผู้ เอาประกนัเสยีชีวิต เงนิดงักล่าวไม่ต้องตกเข้าสู่กองมรดก
เหมือนทรัพย์สินทั่วไป

กรณีของกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ให้ผู้ รับผลประโยชน์ดําเนินการตดิตอ่
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการลงทนุท่ีดแูลกองทนุสํารองเลีย้งชีพนัน้ ทัง้นี ้หาก
สมาชกิไม่ได้ระบุช่ือผู้รับผลประโยชน์ไว้ กฎหมายกาํหนดให้จดัแบ่ง
เงนิออกเป็นส่วน โดยบุตรได้รับสองส่วน คู่สมรสหน่ึงส่วน และบดิา
มารดาได้รับหน่ึงส่วน เชน่ หากมีเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพอยู ่1 ล้านบาท 
จะเป็นการแบง่ให้บตุรรวมกนั 5 แสนบาท คูส่มรส 2.5 แสนบาท และบดิา
มารดารวมกนั 2.5 แสนบาท

หากมีบุตรตัง้แต่สามคนขึน้ไป บุตรกจ็ะได้รับสามส่วน ขณะที่
คู่สมรสและบิดามารดาได้รับคนละหน่ึงส่วน ดงันัน้บตุรได้รับรวม 6 
แสนบาท ขณะท่ีคูส่มรสและบดิามารดาได้รับฝ่ายละ 2 แสนบาท เป็นต้น

สาํหรับเงนิจากกรมธรรม์ประกันชีวตินัน้ ให้ผู้รับผลประโยชน์ไป
ตดิต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอรับค่าสนิไหมได้เลย ไม่จาํเป็นต้องให้
ผู้จดัการมรดกดาํเนินการให้ และเงนิค่าสนิไหมนีไ้ม่ถอืเป็นทรัพย์สนิ
ในกองมรดก เว้นแต่ว่าผู้ รับผลประโยชน์เสียชีวิตไปก่อนและไม่ได้มี 
การแก้ไขช่ือผู้ รับผลประโยชน์ เงินดงักลา่วจะไปตกอยูใ่นกองมรดก ซึง่จะ 
สง่ผลให้ เจ้าหนีมี้สทิธิเรียกร้องเงนิจากกรมธรรม์นัน้มาจ่ายคืนหนีไ้ด้  
ตามรายละเอียดท่ีจะกลา่วถงึถดัไป

ทายาทรับภาระหนีสิ้นหรือไม่

สําหรับสินเช่ือสว่นบคุคลและหนีท่ี้ไม่มีหลกัประกนั
นัน้ การเสียชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะสิน้สุดภาระหนี ้
ในทนัที เน่ืองจากเจ้าหนีส้ามารถเรียกร้องให้ผู้จดัการ
มรดกหรือทายาทนําเงินในกองมรดกมาจ่ายคืนหนี ้
ได้ ถึงแม้ทายาทจะอ้างว่าได้รับมรดกไปแล้วและนําเงิน
ไปใช้จ่ายจนหมดแล้วก็ตาม เจ้าหนีย้งัคงมีสิทธิฟ้องร้อง
ให้ทายาทนําเงินมรดกนัน้มาชําระคืนได้อยู่ ในส่วนของ
เงินได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทุนประกันชีวิตท่ี 
ผู้ เอาประกนัทําไว้ หากทายาทได้รับมาจากกองมรดก ใน
กรณีท่ีกรมธรรม์ไม่ระบุช่ือผู้ รับผลประโยชน์ หรือ ผู้ รับ
ผลประโยชน์เสียชีวิตไปก่อน เจ้าหนีมี้สิทธิเรียกร้องได้
เต็มจํานวนของเงินได้จากกรมธรรม์ ซึ่งมักจะเป็น 
จาํนวนที่มากกว่าเบีย้ประกันที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไป  
แต่หากทายาทรับเงินจากกรมธรรม์ในฐานะของผู้ รับ 
ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ เจ้าหนีส้ามารถ
เรียกเอาไปชาํระหนีไ้ด้ เฉพาะ “เบีย้ประกัน” ที่ผู้เอา
ประกันชาํระไปแล้วเท่านัน้ ไม่ใช่เงนิทนุประกันชีวติทื่
ทายาทได้รับมา

ความเปราะบางเม่ือให้ค�าแนะน�า
แก่ผู้รับค�าปรึกษาทีป่ระสบเหตุการณ์สูญเสีย

เหตุการณ์แห่งความสูญเสีย โดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักไป 
อยา่งไมมี่วนักลบั เป็นเร่ืองราวท่ีสร้างความสะเทือนใจ และเพ่ิมความเปราะบางแก่
ผู้ รับคําปรึกษาเป็นอยา่งมาก จากสถิตท่ีิรวบรวมในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ประมาณ 
70-90% ของสุภาพสตรีที่เพิ่งสูญเสียหวัหน้าครอบครัวไป มีแนวโน้มที่จะเลกิ
ใช้บริการนักวางแผนการเงนิที่ใช้บริการอยู่ภายในเวลา 2-3 ปี 

สิ่งสําคญัไม่แพ้เร่ืองของการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินให้ครบถ้วน เพ่ือ 
การให้คําแนะนํา ปรึกษาท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุก็คือ การใช้แนวทางการในพดูคยุ 
ในชว่งเวลาท่ีมีความเปราะบางอยา่งเหมาะสม Kathleen M. Rehl, CFP® ได้แนะนํา
แนวทางตา่งๆ ท่ีนกัวางแผนการเงินควรทํา ดงันี ้
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การเข้าพบ
ในช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย

ศกึษาแนวปฏิบตัิ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตามศาสนาให้เข้าใจเพ่ือปฏิบตัิอย่างเหมาะสม 
หากเป็นการพบกันเป็นครัง้แรก นักวางแผน
การเงนิควรแสดงออกถงึความเหน็อกเหน็ใจ
อย่างจริงใจ เลอืกสถานท่ีนดัพบท่ีผู้ รับคําปรึกษา
สะดวกเป็นหลกั ซึ่งมกัจะเป็นละแวกเดียวกับท่ี
ผู้ รับคําปรึกษาอาศยัอยู่

ให้ผู้รับคําปรึกษาเป็นฝ่ายนําในการ
สนทนา นกัวางแผนการเงินควรเตรียมตวัพบกบั
สภาพของความเศร้าโศกเสยีใจ การร้องไห้ รวมถงึ 
การเตรียมสิ่งเล็กน้อยอย่างเช่น กระดาษทิชชู่
สาํหรับซบันํา้ตาในระยะท่ีผู้ รับคําปรึกษาสามารถ
เอือ้มหยิบได้ด้วยตวัเอง จะช่วยสร้างความรู้สึก
ท่ีดีกับผู้ รับคําปรึกษา การฟังอย่างตัง้ใจและ
สอบถามข้อมูลเท่าที่ ผู้ รับคําปรึกษารู้สึก
สบายใจที่จะแบ่งปัน

การให้คําปรึกษาควรมองในภาพรวม 
สําหรับการรักษามาตรฐานการใช้ชีวิตให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยท่ีสดุ พดูคุยในสิ่งที่จะทาํให้ผู้รับ
คาํปรึกษารู้สกึ ‘ปลอดภยัและม่ันคง’ มากกว่า
ลงลึกในรายละเอียด เช่น เร่ืองผลตอบแทน 
การลงทนุท่ีสามารถทําได้ดีกวา่ตลาด

สรุปคําแนะนําและสิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
อย่างกระชับให้อยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษและ 
จดักลุม่ตามความเร่งด่วน เช่น สิ่งท่ีต้องทําทนัที 
สิง่ท่ีต้องทําในไมช้่า และสิง่ท่ีสามารถรอได้

การดูแลอย่างต่อเน่ือง

ในช่วงแรกของการสูญเสีย ผู้ รับ 
คําปรึกษาอาจจะได้รับการดแูลสนบัสนนุ
จากญาติพ่ีน้อง แต่เม่ือเวลาผ่านไป สิ่ง 
ตา่งๆ เหลา่นัน้อาจลดน้อยลง นักวางแผน 
การเงินควรคอยติดตามสอบถามให้
ความช่วยเหลือในช่วงเวลาต่างๆ เช่น  
วันครบรอบการเสียชีวิต ช่วงเวลา 
วนัหยุดท่ีปกติผู้ รับคําปรึกษาจะใช้เวลา
กบัครอบครัว หรือแม้แต่การระลึกถึงใน
วนัครบรอบวนัเกิดของผู้ เสียชีวิต เป็นต้น 
และเม่ือผู้ รับคําปรึกษาเร่ิมทําใจได้ ก็
แสดงความช่ืนชมและให้กําลงัใจ

การมีแนวทางการให้คําปรึกษา
ที่ เหมาะสมกับผู้รับคําปรึกษาในทุก
สถานการณ์ จะช่วยเพิ่มคุณค่าของ
การให้ บริการวางแผนการเงินได้ 
อย่างแท้จริง  

ส่ิงทีค่วรพูดและท�า

นกัวางแผนการเงินไม่ต้องรู้สึกลําบากใจในการกล่าวถึงผู้ เสียชีวิต แต่ต้อง
ให้ความสนใจ สงัเกตความรู้สึกของผู้ รับคําปรึกษาระหว่างการพูดคุยกัน และ 
สามารถพดูถงึช่วงเวลาดีๆ  ความประทบัใจ ความช่ืนชมที่มีต่อผู้เสียชีวติ
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สมมตุฐิาน
คา่นํา้มนัเป็นคา่เฉลี่ยในเมือง/นอกเมือง ราคานํา้มนัเบนซนิ 27 บาทตอ่ลติร นํา้มนัดีเซล 30 บาทตอ่ลติร วิ่งปีละ 20,000 กม.
คา่ประกนัชัน้ 1 เป็นคา่เฉลี่ยตอ่ปีของการขบัดีเป็นเวลา 5 ปี รวม พ.ร.บ. แล้ว
คา่ดอกเบีย้ คํานวณจากเงินดาวน์ร้อยละ 25 ดอกเบีย้ผอ่นร้อยละ 2
คา่เสื่อมราคา คํานวณเฉลี่ยร้อยละ 10 ตอ่ปี ยกเว้นรถ Pick Up ร้อยละ 5 ตอ่ปี

Secment

Eco / City Car
Sub Compact
Compact
Mid-size
Small SUV
SUV
Pick up

ราคานํา้มนั

35,294
37,500
39,474
41,379
42,857
46,154
47,619

ภาษี

1,197
1,650
2,099
3,188
2,099
4,800
4,772

ดอกเบีย้

7,425
8,250

13,110
20,775
14,235
21,000

9,750

คา่ประกนัชัน้ 1

15,455
16,223
21,090
26,410
21,127
26,410
21,127

คา่ซอ่ม / ดแูล

16,333
17,333
18,833
23,167
20,833
24,667
25,333

คา่เสื่อมราคา

49,500
55,000
87,400

138,500
94.900

140,000
32,500

รวมคา่ใช้จา่ยตอ่ปี

125,205
135,957
182,005
253,419
196,051
263,030
141,101

The Real Cost
of Owning a Car

R E C E I P T
Car Eco Car
Date 31 March 2019

คา่ผอ่นรถ 7,000.00
คา่นํา้มนั 2,941.17
คา่ประกนัรถ 1,287.92
คา่ซอ่มบํารุง 1,361.08
คา่ภาษี 99.75
คา่ดอกเบีย้ 618.75
คา่เสื่อมราคา 4,125.00

รวมค่าใช้จ่าย 17,433.67

ณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู CFP®



TF
PA

 B
U

LL
ET

IN
 1

/2
56

2

11NEW PRODUCT
พิชญา ซุน่ทรัพย์ CFP®

นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

โลกแห่งสินทรัพย์ดจิทิลั (DIGITAL ASSET) 
การเงนิสมยัใหม่ทีต้่องเข้าใจและปรับตวัให้ทนั

พูดถึงเร่ืองสินทรัพย์ พวกเราส่วนใหญ่คงจะ
นึกถึงสินทรัพย์ทางการเงิน อย่าง หุ้น พันธบัตร 
อสังหาริมทรัพย์ หรืออาจจะรวมถึงกรมธรรม์
ประกันชีวิต แต่วันนี้มีสินทรัพย์อีกหลายอย่างที่
สามารถประเมินมูลค่า และน�ามาแลกเปลี่ยนกัน
เสมือนกบัสินทรัพย์ทางการเงนิดั้งเดมิ ไม่ว่าจะเป็น 
ข้อมูล ไฟล์รูป เสียง คลปิวดิโีอ สกลุเงนิดจิทิลั หรือ 
โทเคน ท�าให้สินทรัพย์ทีเ่ราเข้าใจ ไม่ได้อยู่ในรูปของ 
กายภาพ (physical asset)  อกีต่อไปแต่อยู่ในรูปของ 
สินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ท�าให้การสะสม
ความมั่งคั่งด้วยการสร้างสินทรัพย์ทางการเงิน 
เพียงอย่างเดียวคงจะเป็นเร่ืองล้าสมัยในไม่ช้า  
ดังน้ันในฐานะของนักวางแผนการเงินเราจึงควร 
ท�าความเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือให้สามารถ 
แนะน�าผู้รับค�าปรึกษาได้อย่างเหมาะสม

ในอดีตท่ีผ่านมาพัฒนาการของธุรกิจการ
เงินเป็นไปอย่างเช่ืองช้า เน่ืองด้วยกฎระเบียบท่ี
เข้มงวดเพ่ือรักษาความปลอดภัยของเงินและ
ความลบัทางการเงินลกูค้า และคงความไว้วางใจ
ต่อสถาบนัการเงินซึง่เปรียบเสมือนเสาหลกัหนึ่ง
ของโลก แม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะเข้ามา 
ระยะหนึ่งแล้วก็ตาม กว่าจะมีการระบบธนาคาร
ออนไลน์ และกว่าท่ีคนจะเร่ิมทําธุรกรรมการเงิน
ทางออนไลน์ ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้อยู่หลายปี 
กวา่จะมีผู้ใช้เป็นหลกัล้านคน
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แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมลูความรู้ท่ี 
ง่ายขึน้ ทําให้พฒันาการของคนรวดเร็วขึน้ตามไปด้วย จนทําให้ทกุวนันี ้
หลายประเทศบนโลกเปลี่ยนผ่านมาสู่สังคมไร้เงินสด คนไทยเองเร่ิม 
ทําธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว และ
มีต้นทุนท่ีถูกลงกว่าในอดีตมาก แต่ธุรกรรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นการ 
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นหลัก ส่วนการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
หรือความเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนใหญ่ ยังคงต้องทําธุรกรรมแบบ 
ออฟไลน์อยู่ ท่ีเราเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนกันง่ายผ่านช่องทางออนไลน์  
จะเป็นการซือ้ขายตราสารทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งรายการโอนเงิน 
หรือชําระเงินตา่งๆ ยงัคงผา่นธนาคารเทา่นัน้ 

เม่ือ blockchain
ท�าให้ข้อจ�ากดั
ไม่เป็นข้อจ�ากดัอกีต่อไป

แต่สิ่งเหล่านีกํ้าลงัจะเปลี่ยนไปเม่ือเทคโนโลยี Blockchain เข้ามา  
ด้วยการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ ท่ีเม่ือใดก็ตามมีข้อมูลใหม่เกิดขึน้ 
คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมโยงอยู่กับระบบและยินยอมท่ีจะใช้ระบบ  
จะทําหน้าท่ีบันทึกข้อมูลใหม่นัน้พร้อมๆ กัน หรือเรียกว่า สมุดบัญชี 
กระจายสว่น (distributed ledger) ทําให้ข้อมลูไมซํ่า้ซ้อน และไมก่ระจกุ
อยูก่บัคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมลูรายหนึง่ๆ เทา่นัน้ 

เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึน้คือ เดิมเม่ือมีการโอนเงินระหว่างบคุคล 
ธนาคารจะทําหน้าท่ีตรวจสอบสถานะบญัชีของทัง้สองฝ่าย เม่ือมีเงินอยู ่
จงึสามารถทํารายการได้ จากนัน้ธนาคารจะเก็บประวตัิการโอนเงินนัน้ไว้ 
ดงันัน้ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จะอยูท่ี่ธนาคารเป็นหลกั เพราะหากมีการบนัทกึ
ผิดพลาดหรือระบบมีปัญหา การตรวจสอบจะทําได้ยากเพราะมีผู้ทราบ
ข้อมลูเพียงคนเดียว แตห่ากเป็นการทํารายการบนเทคโนโลยี blockchain 
เม่ือทัง้สองฝ่ายทํารายการโอนหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูล 
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าไปในฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ี 
เช่ือมโยงอยูก่บัระบบเครือขา่ยพร้อมๆ กนัทัง้หมด ทําให้สามารถตรวจสอบ 
ย้อนหลังถึงท่ีมาท่ีไปของเงินได้ทัง้หมด โดยท่ีไม่ต้องรวมข้อมูลไว้ท่ี 
ฐานข้อมลูหรือเซิร์ฟเวอร์หลกัเพียงแห่งเดียว ช่วยลดต้นทนุในการจดัการ 
ลงได้อย่างมีนัยสําคัญอีกด้วย นอกจากนีข้้อมูลท่ีถูกบันทึกลงใน 
blockchain จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทําให้ข้อมลูมีความปลอดภยั
จากการถูกโจรกรรมมากกว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ท่ี
ธนาคารเพียงแหง่เดียว อยา่งไรก็ตาม blockchain ยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา
เพ่ือลดข้อจํากัดในเร่ืองความรวดเร็วในการประมวลผล และพืน้ท่ีการ 
เก็บข้อมลู ท่ีปัจจบุนัยงัมีต้นทนุในการจดัการท่ีสงูอยู่

การผุดขึน้ของ
Cryptocurrency

เม่ือเทคโนโลยี blockchain ช่วยทําลายข้อจํากัด
ของระบบการเงิน จึงมีผู้คิดค้นระบบสําหรับธุรกรรมการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้คนกลาง (Peer-to-Peer 
Electronic Cash System) ขึน้มา ซึ่งสกุลเงินดิจิทัล 
(Cryptocurrency) รายแรกท่ีพฒันาสําเร็จคือ บิทคอยน์ 
(bitcoin: BTC) นัน่เอง ซึง่เพียงไมน่านก็มีสกลุเงินดิจิทลั
ตา่งๆ เกิดขึน้ตามมามากมาย เชน่ อีเธอเรียม (ethereum: 
ETH) ริปเปิล้ (ripple: XRP) เป็นต้น 

โดยท่ีสกุลเงินดิจิทัลแต่ละสกุลจะมีความโดดเด่น
และถกูนําไปใช้ในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป เช่น ปัจจบุนั
บทิคอยน์ถกูนําไปใช้เป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นสนิค้า
และบริการได้จริง รวมถึงเป็นท่ีนิยมสงูสดุในกลุม่ผู้ลงทนุ
ในสกลุเงินดิจิทลั อีเธอเรียมสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้
กบัหลากหลายธุรกรรม เช่น การเขียน Smart contract 
ให้ธรุกรรมทํางานได้โดยอตัโนมตัเิม่ือเจอเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาแอปพลเิคชนัใหม่ๆ  ตา่งจาก  
Bitcoin ท่ีเน้นการทําธรุกรรมเพียงอยา่งเดียว ริปเปิล้ เป็น
เงินดจิิทลัท่ีถกูออกแบบภายใต้ระบบ Private Blockchain 
จึงสามารถควบคมุปริมาณเงินในระบบทัง้หมดได้ ทําให้
ราคาของริปเปิล้มีเสถียรภาพกวา่สกลุเงินอ่ืนๆ และถกูใช้
เป็นสกลุเงินดจิิทลัหลกัสาํหรับแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่ง
ประเทศ

นอกจากสกุลเงินข้างต้นแล้วยังมีสกุลเงินดิจิทัล 
อ่ืนๆ อีกมากมายซึง่มีความแตกต่างเฉพาะตวั ดงันัน้จึง
ควรทําความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละสกุลเงินก่อน 
ทัง้นีร้าคาของสกลุเงินดจิิทลัแตล่ะสกลุจะขึน้ลงตามความ
ต้องการซือ้ขายเป็นหลกั เน่ืองจากมีการกําหนดปริมาณ
การเพ่ิมขึน้ของเหรียญเอาไว้เพ่ือไม่ให้เกิดการเฟ้อของ
สกลุเงินดจิิทลันัน้ๆ

ด้วยความร้อนแรงของราคาสกุลเงินดิจิทัลท่ีปรับ
ขึน้มาตลอดหลายปี ส่งผลให้มีนกัลงทนุหน้าใหม่เข้าไป 
เพราะเช่ือว่าสกุลเงินดิจิทลัจะมาแทนท่ีสกุลเงินดัง้เดิม 
และสว่นหนึง่เพ่ือจะเข้ามาเก็งกําไร แคเ่ฉพาะปี ค.ศ. 2017 
เพียงปีเดียวราคาของบิทคอยน์ว่ิงจากประมาณ $1,000 
ในเดือนมกราคม ไปสูงสุดระหว่างวันท่ี $19,500 ใน 
เดือนธนัวาคม ก่อนท่ีจะร่วงกลบัมาต่ําวา่ $10,000 ภายใน
ระยะเวลาเพียงสองเดือนเท่านัน้ ส่งผลให้หลายคนเร่ิม
สงสยัในมลูคา่และอนาคตของสกลุเงินดจิิทลั
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Source: https://finance.yahoo.com/chart/BTC-USD

สินทรัพย์ดจิทิลั มากกว่า 
Cryptocurrency ตรงทีม่มูีลค่า

จากสกลุเงินดิจิทลัท่ีดเูหมือนจะจบัต้องไม่ได้เพราะไม่มีสินทรัพย์มา 
รองรับหรือการันตีมลูค่าให้ แต่หากนําสินทรัพย์ดิจิทลัท่ีสามารถประเมิน
มลูค่าได้ มาแปลงให้เป็นเหรียญดิจิทลั (digital token) ปัญหาเร่ืองการ
ตีมลูคา่ข้างต้นก็จะลดลงไปได้ ซึง่การนําสินทรัพย์ดิจิทลัมาระดมทนุผ่าน
ช่องทางการขายเหรียญ เรียกกนัว่าการทํา Initial Coin Offering หรือ 
ICO คล้ายกบัการออกขายหุ้นครัง้แรกในตลาดหลกัทรัพย์ หรือท่ีเรียกกนั
วา่ Initial Public Offering หรือ IPO นัน่เอง เหรียญดจิิทลัจะมีการกําหนด
ราคาอ้างอิงกับสกุลเงินดิจิทัลสกุลอ่ืน เหรียญดิจิทัลแต่ละเหรียญคือ  

พรก. การประกอบธุรกจิ
สินทรัพย์ดจิทิลั พ.ศ. 2561

สําหรับประเทศไทยพระราชกําหนดฉบบัดงักล่าว  
ได้แบง่สนิทรัพย์ดิจิทลัเป็น 2 กลุม่ใหญ่ 

กลุ่มแรก คือ คริปโทเคอร์เรนซี ซึง่เป็นหนว่ยข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า 
บริการ และเงินดิจิทลัอ่ืนๆ ตามท่ีนกัลงทนุตกลงกนั เช่น 
Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin ฯลฯ 

กลุ่มที่สอง คือ โทเคนดิจิทลั ซึ่งยงัแบ่งได้เป็นอีก 
2 ประเภท โทเคนดิจิทลัประเภทแรกจะเป็นหน่วยข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ “กําหนดสิทธิ” ของ
บุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการ โดย
ได้รับส่วนแบ่งรายได้หรือผลกําไรจากการลงทุน เรียก
วา่ โทเคนดจิิทลัเพ่ือการลงทนุ (investment token) สว่น 
โทเคนดิจิทัลประเภทท่ีสอง จะกําหนดสิทธิในการได้
มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีเฉพาะเจาะจง  
เรียกวา่ โทเคนดิจิทลัเพ่ือการใช้ประโยชน์ (utility token) 
โดยโทเคนดิจิทลัทัง้สองประเภท จะต้องเสนอขายผ่าน 
ICO โดยผ่านตวักลางท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
จากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) รวมถงึผู้ ท่ีจะเสนอขายโทเคนดิจิทลั ก็จะต้องได้
รับอนญุาตด้วยเชน่กนั

หลักฐานแสดงสิทธิในการได้รับสินค้าหรือ 
บริการจํานวนหนึง่หนว่ยท่ีบริษัทผู้ออกจําหนา่ย
เหรียญดังกล่าวสัญญาว่าจะผลิตหรือจัดทํา
ขึน้ในอนาคต ทัง้นีส้ามาถซือ้ขายเหรียญ หรือ
สกลุเงินดิจิทลัผา่น Digital Exchange สําหรับ
ประเทศไทยเองนัน้ก็มีการออกกฎหมายมา
ควบคุมได้แก่ พระราชกําหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพ่ิงอนุมตัิ
ใบอนุญาตดงักล่าวไปเม่ือต้นปี 2562 
ท่ีผา่นมา
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กรณีเสียชีวติ สนิทรัพย์ดจิิทลั รวมถงึข้อมลูดจิิทลั
อ่ืนๆ ท่ีรวมเรียกวา่ ทรัพย์มรดกทางดิจิทลันัน้ จะต้องถกู
สง่ตอ่ให้กบัทายาท แม้วา่จะมีการจดัทําพินยักรรมท่ีระบุ
เร่ืองสนิทรัพย์ดจิิทลัไว้แล้วก็ตาม แตก็่อาจจะเกิดปัญหาได้ 
นัน่คือ รหสัผา่นหรือกญุแจสว่นตวั ท่ีเจ้ามรดกไมไ่ด้บนัทกึ
ไว้หรือไมไ่ด้แจ้งไว้กบับคุคลอ่ืน ทําให้เม่ือเสียชีวิตไปแล้ว 
ข้อมลูเหลา่นัน้สญูหายไป หรือเข้าถงึกระเป๋าเงินดจิิทลัของ
เจ้ามรดกไมไ่ด้นัน่เอง อยา่งไรก็ตาม การแจ้งรหสัผา่นกบั
บคุคลใกล้ชิดหรือมีการบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก็
สุม่เสี่ยงตอ่การโดนโจรกรรม หรือโดนยกัยอกทรัพย์มรดก
จากทายาทหรือบคุคลใกล้ชิดได้เช่นเดียวกนั การจดัการ 
ท่ีดีท่ีสดุในปัจจบุนัคือ การใช้ระบบออฟไลน์มาช่วย โดย
หลักการคือ การใช้โปรแกรมสําหรับเก็บและจัดการ 
รหัสผ่าน มาบันทึกรหัสผ่านทัง้หมด โดยตัง้ Master 
Password ไว้ในการเข้าดรูหสัต่างๆ ท่ีมีการบนัทึกไว้ใน
โปรแกรม หลงัจากนัน้ให้นํารหสั Master Password นี ้
เก็บไว้ในตู้ เซฟเชา่ท่ีมีระบบบริหารจดัการดแูล เชน่ ตู้ เซฟ
เชา่ของธนาคาร เม่ือเจ้ามรดกเสยีชีวิต ทายาทท่ีได้กําหนด
ไว้ในพินยักรรมจงึมีสทิธ์ิในการเข้าถงึรหสัในตู้เซฟดงักลา่ว 
อยา่งไรก็ดี วิธีนีจ้ะมีคา่ใช้จา่ยท่ีจะต้องชําระเป็นประจํา

จากทั ้งหมดที่ ก ล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ ว่า 
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเร่ืองใหม่ซึ่งมีรายละเอียดที่จะ
ต้องทาํความเข้าใจ ทัง้ลักษณะของแต่ละสินทรัพย์ 
ความเส่ียง กฎเกณฑ์ควบคุม รวมถึงอัตราภาษี ที่ 
แตกต่างจากสินทรัพย์การเงินที่เราเคยรู้จัก ดังนัน้ 
เราเองจงึควรศึกษาสินทรัพย์ดจิทิลัเพื่อที่จะปรับตัว 
ได้ทัน สามารถจัดการสินทรัพย์ของตนเองและ 
แนะนําผู้รับคาํปรึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ส่ิงทีเ่ราควรทราบ
ก่อนการก้าวมาสู่
โลกแห่งสินทรัพย์ดจิทิลั

ความเส่ียง การลงทนุในสกลุเงินดิจิทลัถือเป็นการลงทนุท่ีมีความ
เสี่ยงสงู เห็นได้จากราคาท่ีมีความผนัผวนกว่าการลงทนุในหุ้นอย่างมาก 
ดงันัน้ผู้ ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูล และจัดสรรสดัส่วนการลงทุนในสกุล 
เงินดจิิทลัก่อนเร่ิมลงทนุด้วย

ภาษี เป็นอีกเร่ืองท่ีมีความสําคัญไม่น้อย ปัจจุบันกําไรจากการ 
ซือ้-ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (capital gain) จะต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใน 
อตัรา 15% ของกําไรท่ีได้ รวมไปถงึผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้รับ เชน่ เงินปันผล 
สว่นแบง่กําไร จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 15% เชน่กนั ทัง้นีย้งัต้องนํารายได้
จากสินทรัพย์ดิจิทลัมาย่ืนรวมเพ่ือเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประจําปี 
อีกด้วย เพราะการหกัภาษีสินทรัพย์ดิจิทลัไม่ใช่การเสียภาษีขัน้สดุท้าย 
(Final Tax) ทัง้นีส้ามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในพระราชกําหนด
แก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2561

มิจฉาชีพ ปัจจบุนัมีการนําสนิทรัพย์ดิจิทลัมาใช้ระดมทนุ และเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจํานวนมากขึน้ แต่เน่ืองจากคนไทยท่ีเข้าใจ
ในเร่ืองสินทรัพย์ดิจิทลัยงัมีอยู่น้อยมากและกระจกุอยู่ในเฉพาะบางกลุม่  

การโจรกรรมข้อมูล แม้วา่เทคโนโลยีจะ
ช่วยลดความผิดพลาดและการโจรกรรมทางการ
เงิน อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดอาจเกิดจาก
ตวัเราเองได้ เพราะฉะนัน้ข้อมลูรหสัผา่นท่ีเรียกวา่ 
กุญแจส่วนตวั (Private 
Key) จะต้องเก็บรักษา
อย่างเหมาะสม และพึง
ระวงัเวลาท่ีต้องให้ข้อมลู
ส่วนตัวทางออนไลน์ท่ี
อาจถกูนําไปใช้ในทางท่ี
ไมถ่กูต้องด้วย

ป ร ะ ก อ บ กับ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง เ พ่ิ ง มี
กฎหมายมารองรับได้ไม่นานและยัง 
มีไม่ครอบคลุม จึงทําให้มีมิจฉาชีพใช้
โอกาสมาหลอกลวงดังท่ีมีกระแสข่าว
แชร์ลกูโซใ่นช่วงท่ีผ่านมา ดงันัน้ธุรกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ดิจิทลัควร
ดําเนินการผา่นหนว่ยงานท่ีได้รับอนญุาต
ให้ดําเนินการในประเทศไทยเท่านัน้ 
นอกจากนีแ้ล้วเทคโนโลยีข้างต้นมีการ
พฒันาอยูต่ลอดเวลา จงึทําให้ระบบตา่งๆ 
ยงัไมน่ิ่ง เพราะฉะนัน้เราเองต้องพยายาม
ศกึษาหาข้อมลูเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้ตกเป็น
เหย่ือของกลุม่คนดงักลา่ว 
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DIGITAL ASSET EXCHANGE
เร่ืองทีผู้่ลงทุนและนักวางแผนการเงนิควรทราบ

THE INTERVIEW

เม่ือไมก่ี่เดือนท่ีผา่นมาคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติใบอนุญาตท่ี 
เก่ียวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ให้แก่ 
หลายบริษัทซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินท่ีเรารู้จักคุ้ นเคย  
หลายคนมีความกังวลเก่ียวกับสกุลเงินคริปโตว่าเสี่ยง 
เกินไปไหม และตัง้คําถามอีกวา่ประเทศไทยมีความพร้อม
ในเร่ืองนีแ้ล้วหรือ สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ 
มีโอกาสสัมภาษณ์บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ว่ามีมุมมองในธุรกิจและวงการ 
การเงินในอนาคตอยา่งไรกนับ้าง
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ช่วงแรกของธุรกิจจึงต้องพยายามคุยและทํางานร่วมกับ
ผู้ กํากับดูแล ทัง้ธปท. และ ก.ล.ต. ต่อมา ก.ล.ต. จัดโครงการ 
Fintech Challenge จงึได้เข้าร่วมแขง่ขนัในช่ือทีม PrivateChain 
และได้รับรางวลั Innovative FinTech ในปีนัน้ โดยนําเสนอบริการ
ระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
ซึ่ง PrivateChain จะทําหน้าท่ีเสมือนตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็น 
สื่อกลางระหว่างนักลงทุนกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กท่ีต้องการ
ระดมทุน สามารถซือ้ขายหุ้นด้วยบล็อกเชน ทําให้แลกเปลี่ยน
สินทรัพย์กนัภายใน T+0 ไม่ต้องรอ T+2 เหมือนในปัจจบุนัและ
ไม่ต้องมีตวักลางอย่างโบรกเกอร์เลย ทําให้ ก.ล.ต. และตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ เร่ิมให้ความสนใจ และมีส่วนในการพฒันาธุรกิจนี ้
มากขึน้กว่าในอดีต และใช้เวลากว่า 2 ปี จึงมีใบอนุญาตให้
ประกอบธรุกิจสนิทรัพย์ดจิิทลัในท่ีสดุ

สําหรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบ่ง 
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ก) ใบอนญุาตศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) (ข) ใบอนุญาตนายหน้า
สนิทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Broker) และ (ค) ใบอนญุาตผู้ ค้า
สนิทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Dealer)

บริษทั บิทคบั ออนไลน์ จ�ากดั 
ได้รับใบอนุญาตอะไร และให้บริการอะไรบ้าง

บริษัท บิทคบั ออนไลน์ จํากดั (www.bitkub.com) ได้รับ 
ใบอนญุาตศนูย์ซือ้ขายสนิทรัพย์ดจิิทลั (Digital Asset Exchange) 
ทําหน้าท่ีเสมือนกบัตลาดหลกัทรัพย์แต่สามารถซือ้ขายสินทรัพย์
ได้มากกว่าเดิม และใช้เงินลงทุนขัน้ต่ําน้อยลง อย่างเช่น ถ้า 
คอนโดแห่งหนึ่งมี 10 ห้อง ราคาห้องละ 5 ล้านบาท มลูค่ารวม  
50 ล้านบาท นกัลงทุนอยากจะเป็นเจ้าของห้องก็ต้องใช้เงินถึง  
5 ล้านบาทถึงจะซือ้ได้ แต่ถ้าวนัหนึ่งเราเอาคอนโดไปแปลงเป็น
สกุลเงินดิจิทลัจํานวน 1 ล้านเหรียญ เรามีเงินเพียง 50 บาทก็
สามารถเป็นสว่นหนึง่ของเจ้าของห้องได้ ไม่เพียงแตท่รัพย์สินท่ีมี
ตวัตนเทา่นัน้ ทรัพย์สนิท่ีไมมี่ตวัตนอยา่งลขิสทิธ์ิ หรือช่ือเสียงของ
นกัแสดงก็สามารถนํามาออกเป็นเหรียญ แล้วถ้าใครอยากเป็น
เจ้าของก็สามารถมาซือ้ขายผา่นศนูย์ซือ้ขายสนิทรัพย์ดจิิทลัได้

เพ่ือให้สามารถให้บริการทางการเงินได้ครอบคลุมทัง้
ฝ่ังผู้ ลงทุนและฝ่ังเจ้าของทรัพย์สิน บริษัท บิทคับ บล็อกเชน 
เทคโนโลยี จํากดั (www.bitkubblockchain.com) อยู่ระหว่าง 
การขอใบอนญุาต ICO Portal ซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทาง 
การเงินช่วยกรองหลกัทรัพย์ท่ีดีก่อนท่ีจะจดทะเบียนให้ซือ้ขายใน 
บทิคบั ออนไลน์

เรายังเป็นพันธมิตรและผู้ ถือหุ้ นกับ Siam Blockchain 
เวบ็ไซต์ให้ข้อมลูขา่วสาร ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีบลอ็กเชน และ
สนิทรัพย์ดิจิทลั 

คณุจิรายสุ ทรัพย์ศรีโสภา
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บทิคบั แคปปิตอล กรุ๊ปโฮลดิง้ส์ 
(www.bitkub.com)

ในอดีตเคยทํางานด้านวาณิชธนากร แต่ต่อมาผันตวัมาสู่
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัรายแรกของเมืองไทย โดยได้เร่ิมตัง้บริษัท 
คอยส์ (ไทยแลนด์) (www.coins.co.th) ในปี ค.ศ. 2013 เปิดให้ 
ผู้ลงทนุสามารถซือ้ขายสกุลดิจิทลัได้ แต่ด้วยช่วงแรกคนไทยยงั
ไมมี่ความรู้เร่ืองสกลุเงินดจิิทลัมากนกั ทําให้หนว่ยงานกํากบัดแูล 
เป็นห่วงว่าคนไทยจะถูกหลอกลวง ทําให้หลังจากเปิดบริษัท 
ได้ไม่นาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ออกมาเตือนว่า 
บิทคอยน์อาจจะเป็นแชร์ลกูโซ่ ต่อมาก็มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
ตรวจสอบ เชน่ ปปง. กรมสรรพากร ฯลฯ สง่ผลให้ดําเนินธรุกิจได้
ไมไ่ด้ราบร่ืนเทา่ท่ีควร

ผู้ เขียน:
งามจิตร สงิหบตุร CFP®

พิชญา ซุน่ทรัพย์ CFP®  
ราชนัย์ ตนัติจินดา CFP®

อรพรรณ บวัประชมุ CFP®
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สําหรับนกัลงทุนท่ีไม่มีความรู้ หรือไม่มีเวลาในอนาคตเรา 
จะเป็นผู้ชว่ยบริหารเงินของทา่น คล้ายกบักองทนุรวมอีกด้วย

นอกจากนี ้ก.ล.ต. ยงัอนมุตัิใบอนญุาตผู้ ค้าสินทรัพย์ดิจิทลั 
(Digital Asset Dealer)  และใบอนญุาตนายหน้าสนิทรัพย์ดจิิทลั 
(Digital Asset Broker)

หากเปรียบเทยีบระหว่างผู้ค้า (Dealer) 
นายหน้า (Broker) และ 
ศูนย์ซ้ือขาย (Exchange) กบัเรา 
มคีวามเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร

โดยหน้าท่ีของผู้ ค้า (Dealer) เปรียบเหมือนร้านขายทอง มี
ของให้ตลอดเวลาท่ีเราต้องการซือ้หรือขาย เจ้าของร้านขายทอง
จะมีทองคําของตวัเอง ขายให้กับเรา เพราะฉะนัน้ตวัร้านเองมี
ความเสี่ยงซึ่งจะต้องปิดความเสี่ยงของตวัเองด้วย เพราะฉะนัน้
คา่ธรรมเนียมก็จะสงูกวา่

นายหน้า (Broker) เป็นเหมือนตวัแทนขาย ถ้าคุณอยาก 
ซือ้ทอง เดินมาบอกเราเด๋ียวเราไปหาของมาให้คุณ รูปแบบนี ้
บริษัทไม่ได้เก็บทองเอง แต่จะเข้าถึงคนท่ีไม่ต้องการเดินไปร้าน 
ขายทอง

ส่วนศูนย์ซือ้ขาย (Exchange) คนซือ้ขายของมาเจอกัน 
เสนอสินค้าและราคากนัโดยตรง ซึง่ลกูค้าเเต่ละคนมีของอยู่แล้ว
สามารถเอามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง  
ทําให้ต้นทนุต่ํากวา่ เปรียบเสมือน SET/MAI

ดังนัน้ผู้ ลงทุนต้องพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของแต่ละ
บริษัท ความเช่ียวชาญ ความสะดวกสบาย และต้นทนุในเร่ืองคา่ 
ใช้จ่ายในการซือ้ขาย ให้เหมาะสมกบัตนเองก่อนตดัสินใจลงทนุ
ด้วย

อยากให้แนะน�าว่า
ควรมสิีนทรัพย์ดจิทิลัเพ่ือการลงทุน 
สัดส่วนทีเ่หมาะสมคือเท่าไร

ถ้าวนันีอ้ยากจะเร่ิมลงทนุ แนะนําว่าควรลงทนุในสินทรัพย์
ดิจิทลัเพียง 1% ของทรัพย์สินท่ีตนเองมีก็พอ และควรเป็นเงิน
ท่ีลงทุนได้นานพอ หรือเป็นเงินท่ีคิดว่าไม่ได้ใช้ หากดู global 
financial asset ปัจจบุนัมีประมาณ 500 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มีหุ้นอยู ่70 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วพนัธบตัรอีก 100 ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลมีแค่ 1 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ เท่านัน้ ยงัไม่ถึง 1% ของสินทรัพย์การเงินทัว่โลกด้วยซํา้  
ถ้าจะมีสินทรัพย์ดิจิทลัสดัส่วน 1% ต้องมีมลูค่าถึง 5 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่าสินทรัพย์ดิจิทัลยังเพ่ิมขึน้ 
ได้อีกถงึ 50 เทา่ ดงันัน้กระจายความเสี่ยงออกมาเพียง 1% คิดวา่ 
เพียงพอแล้ว

ถงึแม้วา่บ้านเราจะมีพฒันาการในด้าน Infrastructure และ 
regulator มารองรับสินทรัพย์ดิจิทลัแล้วระดบัหนึ่ง แต่นกัลงทนุ
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้อีกระยะหนึ่ง แต่เช่ือว่า 
ไม่นาน เหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ในอดีต กว่าท่ีนักลงทุนจะ 
เร่ิมเข้าใจและเข้ามาลงทุนใช้เวลาเป็น 20-30 ปี แต่คนท่ีกล้า 
เข้ามาศกึษาและลงทนุก่อนก็จะได้ประโยชน์ไปก่อน 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นี้
ส่งผลกระทบกบัผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่าง LINE เม่ือสิบปีท่ีแล้วยังไม่มี แต่ตอนนีใ้ช้กัน 
เกือบทัง้ประเทศ Instagram, Airbnb, Uber และ PAID ก็เชน่กนั 
เกิดมาไมถ่งึสบิปี แตเ่ปลี่ยนชีวิตคนไปเป็นจํานวนมาก adoption 
rate เร็วกว่าท่ีเราคิด เพราะฉะนัน้อีกสิบปีให้หลงัเทคโนโลยีจะ 
ไปเร็วกวา่สบิปีท่ีผา่นมานีแ้นน่อน

ผมอยากจะบอกวา่ เทคโนโลยีท่ีจะมาเปลีย่นแปลงโลกไมไ่ด้
มาบ่อยๆ บล็อกเชนจะมาเปลี่ยนแปลงวงการท่ีเปลี่ยนยากท่ีสดุ
ซึ่งก็คือวงการการเงินการธนาคาร และตลาดหลกัทรัพย์ แต่แค่
บิทคอยเกิดขึน้มาไมถ่งึสิบปี ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงกนัอยา่ง
มหาศาล ตา่งประเทศเขารู้ตวักนัแล้ว

น่ีคือยคุท่ีนา่ต่ืนเต้นท่ีสดุของการเงินและฟินเทค เพราะฉะนัน้
เราควรจะเปิดใจเข้ามาศึกษา ใครท่ีมี Mindset ท่ีปิดไม่ปรับตวั  
ก็อาจจะเสียโอกาส แล้วอาจจะหายไป สดุท้ายสิ่งท่ีดีท่ีสดุยงัไง 
ก็ต้องชนะ แม้ว่าคณุจะมีคอนเนคชัน่ยงัไงก็ตาม แต่สดุท้ายคน
ตดัสนิใจคือผู้บริโภค อะไรท่ีแก้ไขปัญหาให้ผู้คนได้มากท่ีสดุ ก็ชนะ

ผมอยากชีใ้ห้เห็นความสําคัญของการปรับตัว โดยจะขอ
เปรียบเทียบ CEO ออกเป็นสองกลุม่ กลุม่แรกคือ Operational 
CEO คือ พยายามสร้างกําไรให้กับผู้ ถือหุ้ นให้ได้มากท่ีสุดใน 
ระยะสัน้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทโกดัก ทัง้ๆ ท่ีเขาคิดดิจิทัล 
คาเมร่ามาได้ก่อน แต่เขาไม่ทําออกมาเพราะจะมาทําร้ายสินค้า
เดิม เพราะขณะนัน้กล้องท่ีขายอยู่ก็กําไรมหาศาลอยู่แล้ว แต่
ภายใน 3 ปี บริษัทใหมท่ี่ข่ือวา่ Nokia ก็ผดุขึน้มา แล้วในท่ีสดุ โกดกั 
ก็หายไปจากตลาด

แต่จะมี CEO อีกกลุ่มหนึ่งท่ีช่ือว่า Visionary CEO อย่าง 
Jeff Bazos, CEO บริษัท Amazon ในอดีตยอดขายหนงัสือของ 
Amazon ท่ีเป็นเล่มขายดีมาก แต่เขาเลือกท่ีจะออก Kindle ซึง่
เป็นเคร่ืองอา่นหนงัสือ eBook ออกมาแย่งตลาดของตวัเอง และ
ท้ายท่ีสดุยอดขาย eBook ก็แซงยอดขายหนงัสือปกติ และทําให้
เขากลายเป็นคนท่ีร่ํารวยท่ีสดุในโลก

ท้ายสดุก็อยากฝากนกัลงทนุและ
ผู้ประกอบการทกุทา่นท่ีสนใจสนิทรัพย์
ดิจิทลัสัน้ๆ วา่ “คณุควรจะยิงตวัเองท่ี
เท้า ไมใ่ชร่อให้คนอ่ืนมายิงคณุท่ีหวั”
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ตา่งระหวา่ง Gen 1 และ Gen 2 คือ Gen 1 ต้องการท่ีจะทําตวัเอง
ให้เป็นเคอร์เรนซีจริงๆ แต ่Gen 2 ต้องการให้ตวัเองเป็นเสมือนกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทําอะไรก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินอย่าง
เดียว เช่น โปรแกรมเกม หรือสญัญาระหวา่งคน 2 คนเพ่ือจะทํา
ธุรกรรมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ โดยลกัษณะธุรกิจจะอยู่ในรูปแบบท่ี
ผู้ประกอบการอํานวยความสะดวก ในการเขียน Smart Contract 
ให้กบัธรุกิจท่ีต้องการใช้เทคโนโลยี Smart Contract เชน่ สญัญา
ตา่งๆ ท่ีไมต้่องการมีตวักลางเข้ามาเก่ียวข้อง

3. เป็นการนํา Smart Contract มาใช้เฉพาะด้าน เช่น 
Medical Report ซึง่เก่ียวกบัการแพทย์ หรือเป็น Blockchain ท่ี
เก่ียวข้องกบัพลงังานโดยเฉพาะ โดยถกูพฒันามาจาก Gen 2 ท่ี
ต้องการให้มีความสามารถในการใช้งานได้หลายๆ ส่วน แต่พบ
ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพการทํางาน Gen 3 จึงถกูปรับปรุงและ
ออกแบบมาเพ่ือการใช้งานเฉพาะด้านได้ โดยลกัษณะธุรกิจจะ
เป็นในลกัษณะของการระดมทนุ หรือการใช้ Blockchain แบบ
เฉพาะทาง

ววิฒันาการธุรกจิสินทรัพย์ดจิทิลัในไทย 
และแนวโน้มทีค่าดการณ์ในอนาคต

ในประเทศไทยเร่ิมในปี 2010 จากคนต่างชาติท่ีมาอยู่
ในเมืองไทยเป็นผู้ เ ร่ิมต้นด้วยการทําธุรกิจด้วยการซือ้ขาย 
คริปโทเคอร์เรนซี หลงัจากนัน้จงึเร่ิมทําในสว่นของ Exchange ท่ี
ให้คนมาซือ้ขาย Bitcoin ผา่น Exchange โดยสตางค์เองก็เร่ิมต้น
จากการทํา Exchange เช่นกนั หลงัจากนัน้ก็มีการทํา ICO โดย
สตางค์ก็เป็นเจ้าแรกท่ีชว่ยทํา ICO ในไทย โดย ICO ถือเป็น Gen 
ท่ี 3 คือการระดมทุนเพ่ือไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ และผม
คิดว่ามนัจะมีวิวฒันาการต่อไปด้วยการทํา Tokenize ซึง่คือการ
ทําเหมือนวา่สนิทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์อะไรก็ตามท่ีเป็น Physical 
สามารถ Tokenize ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทลัได้ แล้วว่ิงอยู่บน 
Blockchain ซึง่โดยกฎหมายก็มีการรองรับในการทํางานแบบนัน้ 
เชน่ โทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทนุ (Investment Token) เป็นหนว่ย
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกําหนดสทิธิในการร่วมลงทนุ เชน่ สทิธิในสว่นแบง่
ของรายได้ ผลกําไรจากการลงทนุ เป็นต้น

ปัจจุบันมีใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
สินทรัพย์ดจิทิลักีแ่บบ แต่ละแบบ
ต่างกนัอย่างไร ผู้สนใจจะท�าธุรกรรมกบั 
Exchange/ Broker/ Dealer เหล่านี้
ควรพจิารณาจากอะไร

จริงๆ ต้องบอกว่าตอนนีมี้ใบอนุญาตหลายแบบมาก แต่
ท่ีเราได้ยินกันมาก็จะมี Exchange/ Broker/ Dealer แต่ว่าใน
ตวั Exchange เองก็จะมีแบง่ยอ่ยลงไปอีก เชน่ Exchange นีจ้ะ

คุณปรมนิทร์ อนิโสม
CEO & Founder
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั

ววิฒันาการธุรกจิสินทรัพย์ดจิทิลั
ในต่างประเทศ

สินทรัพย์ดิจิทลั หรือ Digital Asset เร่ิมมาตัง้แต่ปี 2009  
ตอนนัน้ทกุคนจะรู้จกัในนามของบทิคอยน์ (Bitcoin) โดยในยคุนัน้ 
ก็ไม่ได้มีการเรียกว่า Digital Asset แต่อย่างใด แต่เรียกว่า  
คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ภายหลงัคณุสมบตัิของมนั 
เร่ิมมีมากกว่าความเป็นเคอร์เรนซี (Currency) ก็เลยถกูเรียกว่า  
Digital Asset ในตา่งประเทศจะแบง่เป็น 3 Generations ได้แก่ 

1. Bitcoin หรือ Alternative Coin เชน่ Bitcoin และ Zcoin 
ท่ีทางผมเป็นเจ้าของ ซึง่มีลกัษณะเป็นเคอร์เรนซีเพ่ือนําไปใช้จา่ย
แทนเงินจริงๆ 

2. Smart Contract Platform เชน่ Ethereum โดยความแตก

ผู้ เขียน:
งามจิตร สงิหบตุร CFP®

นิภาพนัธ์ พนูเสถียรทรัพย์ CFP®
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ขอใบอนญุาตแบบคริปโทเคอร์เรนซี หรือ Digital Token (เพ่ือทํา 
ICO) ซึง่ทัง้ 2 แบบมีคา่ใบอนญุาตอยูท่ี่ใบละ 2.5 ล้านบาท โดยท่ี
ทัง้ Exchange/ Broker/ Dealer ก็จะแบง่แบบนีเ้ช่นกนัว่าจะขอ
ใบอนญุาตแบบคริปโทเคอร์เรนซี หรือ Digital Token นอกจากนี ้
ยงัมีรายละเอียดเพ่ิมเติมวา่คณุต้องการท่ีจะเก็บคริปโทเคอร์เรนซี  
หรือ Digital Token ให้กบัลกูค้าด้วยหรือไม่ เหมือนกบัธนาคาร 
ท่ีมีหน้าท่ีรับเงินฝากจากลูกค้ามา แต่ว่าธนาคารนีจ้ะทําหน้าท่ี
ในการเก็บเงินให้กบัลกูค้าหรือเปลา่ หรือธนาคารนีจ้ะสง่เงินนีไ้ป 
ฝากกบัแบงค์ชาต ิแล้วให้แบงค์ชาตเิป็นคนเก็บ โดยท่ี Exchange 
ไมไ่ด้เก็บคริปโทเคอร์เรนซี หรือ Digital Token ให้ลกูค้า เงินขัน้ต่ํา 
ในการจดทะเบียนบริษัทก็จะลดลงมา ซึ่งมนัก็จะมีรายละเอียด
ปลีกย่อยลงไปอีก คนท่ีเป็น Exchange ไม่สามารถท่ีจะเป็น 
Dealer ได้ ในขณะท่ีคนท่ีเป็น Dealer สามารถขอเป็น Broker ได้
ในบริษัทเดียวกนั สตางค์เป็น Exchange ท่ีมีใบอนญุาตทัง้แบบ
คริปโทเคอร์เรนซีและ Digital Token และในอนาคตเราก็จะเปิด
บริษัทเพ่ือจดทะเบียนขอเป็น Dealer ด้วย 

ความเส่ียงของผู้ถือสินทรัพย์ดจิทิลั 
มอีะไรบ้าง

เร่ืองความเสี่ยงต้องบอกเลยว่า เป็นเร่ืองของราคาเป็นหลกั 
เพราะราคาจะมีความผนัผวนมากๆ เชน่ ราคาของ JFin Coin ตอน
แรกท่ีเปิดขายอยูท่ี่ 6.6 บาท แตปั่จจบุนัอยูท่ี่ราคา 1 บาท ทําให้
คนท่ีเข้ามาลงทนุในสนิทรัพย์ดจิิทลัต้องยอมรับความเสีย่งในระดบั
ท่ีสงูมากๆ ได้ เน่ืองจากยงัไม่มีการซือ้ขาลง ทําให้กลยทุธ์ในการ
ลงทนุสว่นใหญ่จะเป็นแบบ Buy and Hold และหากเงินท่ีเข้ามา
ลงทนุไม่ใช่เงินเย็น ก็ต้องระวงัเร่ืองของสภาพคลอ่งในการลงทนุ
ด้วย เพราะ Liquidity ก็ยงัไมเ่ยอะและราคาก็ตกลงไปเยอะ หากมี
ความจําเป็นต้องใช้เงิน ก็อาจจะต้องยอมรับผลขาดทนุท่ีสงูมากได้

ในตา่งประเทศมีการซือ้ขายแบบใช้ Margin แล้ว แตใ่นเมือง
ไทยต้องขอใบอนญุาตอีกตวั ซึง่ใบอนญุาตนัน้ยงัไมไ่ด้ครอบคลมุ
ไปถงึสนิทรัพย์ดจิิทลั ทางสตางค์เองก็มองวา่หากทางการอนญุาต
ให้ทํา เราก็จะขอใบอนญุาตเพ่ือมาให้บริการในสว่นนีเ้ชน่กนั

ความแตกตา่งระหวา่งการลงทนุในหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซี  
คือ หากเราลงทนุในหุ้น ใบหุ้นของเราจะถกูฝากไว้ท่ีศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ หรือ TSD ซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ (ตราบท่ีกิจการ 
ไมล้่มละลายไปเสียก่อน) หุ้นของเราก็จะยงัอยู ่แตห่ากลงทนุผา่น
สนิทรัพย์ดจิิทลั มนัมีโอกาสหายได้ โดยหายได้ในท่ีนี ้คือ ถ้าเราเอา
ตวัคริปโทเคอร์เรนซีไว้ในมือถือของเรา แล้วเราไมไ่ด้ทํา Back Up 
ไว้ คริปโทเคอร์เรนซีของเราทัง้หมดก็จะหายไปเลยไมส่ามารถท่ีจะ
เอากลบัมาได้ ซึง่ทางเลอืกในการลงทนุจะมีอยู ่2 ทางเลอืก คือ ให้
ลกูค้าเก็บเอง หรือเอาเงินไปฝากไว้ท่ีธนาคาร โดยท่ีหากบริษัทไมมี่ 
ใบอนญุาตเพ่ือเก็บคริปโทเคอร์เรนซีให้ลกูค้า ก็จะไม่สามารถรับ
ฝากเงินจากลกูค้าได้ 

ในทางตรงกันข้าม ความเสี่ยงของการฝากเงินไว้กับ 
Exchange คือ ถ้าเราโดน Hack สินทรัพย์ดิจิทลัทัง้หมดนีก็้จะ
หายไปเชน่กนั แม้วา่เราจะเหน็วา่เงินมนัถกู Hack ไปไหน แตเ่รา
ก็ทําอะไรไม่ได้ เน่ืองจากเป็น Blockchain ท่ีไม่มีคนกลางดแูล  
ดงันัน้จะเห็นวา่ Blockchain ก็จะมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ทําให้เกิด
การพฒันาเป็น Gen 3 ท่ีมีตวักลางเข้ามาจดัการดแูลมากขึน้ ตอ่ให้ 
คณุทํา Token หายไป หรือทํามือถือหายไป แต่หากคณุยืนยนั 
ตวัเองได้วา่ คณุเคยถือ Token นีไ้ว้ ก็จะทําให้ตวักลางช่วยสร้าง 
Token กลบัมาให้คณุถือเหมือนเดมิได้ ก็จะชว่ยลดความเสีย่งของ
การสญูหาย Token ลงได้ จงึทําให้ระบบของ Blockchain ท่ีจาก
เดิมเป็น Decentralize ท่ีไมมี่คนควบคมุก็จะกลบัมามีตวักลางท่ี
ชว่ยดแูลอีกครัง้หนึง่

กลไกก�าหนดราคาและ
การซ้ือขายสินทรัพย์ดจิทิลั

มีอยู่ 2 ประเภท คือ ถ้าเป็นคริปโทเคอร์เรนซี แน่นอนว่า
ก็จะเป็นไปตาม Demand/Supply แต่ถ้าเป็น Asset-Backed 
Token หรือ Investment Token ท่ีมีอะไรรองรับอยู่ ก็จะมี
ราคาอ้างอิงของมนัอยู่ ทําให้ราคาเคลื่อนไหวไปตามราคาของ
สินทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่ ทําให้ในอนาคตเราอาจจะเห็น Token ท่ีมี
เงินบาทรองรับและมีราคาใกล้เคียงกบัเงินบาทก็ได้ เชน่ โครงการ 
อินทนนท์ท่ีทางแบงค์ชาติกําลงัดําเนินการอยู่ คือ เป็น Token ท่ี
ใช้เงินบาทรองรับอยู่แล้ว ก็จะมีมลูค่าใกล้เคียงกบัเงินบาท หรือ 
Token ท่ีมีทองคํารองรับก็จะมีราคาอ้างอิงกบัทองคําแทน ก็จะ
ไมใ่ช ่Demand/Supply 

กลยุทธ์ของผู้ประกอบธุรกจิ
ในส่วนของเราตอนนีเ้ราก็มีผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัว เช่น 

Satang Pro ซึง่เป็น Exchange อยู่แล้วในปัจจบุนั ในส่วนของ 
Satang App ทําหน้าท่ีเป็น E-wallet คล้ายๆ กบั True Wallet คือ 
สามารถเอากระเป๋าสตางค์นีไ้ปใช้ได้แทนท่ีจะเป็นเงินหยวนหรือ
เงินบาท แตต่รงนีจ้ะเป็นสนิทรัพย์ดจิิทลัแทนไมว่า่จะเป็น Bitcoin, 
Zcoin หรือ JFin Coin หรือเหรียญอะไรก็ได้ท่ีเป็นสนิทรัพย์ดจิิทลัท่ี
สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ และ Satang Shop ท่ีกําลงั
พฒันาอยูใ่นปัจจบุนั จะเป็นการทําให้ร้านค้าท่ีรับเงินบาทอยูม่ารับ
คริปโตเคอร์เรนซี หรือสนิทรัพย์ดจิิทลัอ่ืนๆ ด้วย ซึง่สดุท้ายแล้วก็จะ
ทําให้เกิดการใช้งานสนิทรัพย์ดจิิทลัท่ีแพร่หลายมากขึน้

นอกจากนี ้พอมีกฎหมายท่ีชดัเจน เราเองก็ต้องมีการปรับตวั 
เพราะยกัษ์ใหญ่ต่างประเทศก็จะสนใจเข้ามาลงทนุในเมืองไทย
ด้วย ซึง่เราก็มองวา่เราอาจจะต้องระดมทนุเพ่ิม หรือไมก็่ทํา M&A 
(Mergers & Acquisition) กบัพวกเขา    น่ีคือกลยทุธ์ท่ีเราวางไว้
ในปัจจบุนั  
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เร่ืองนีก้รมสรรพากรได้ชีแ้จงผา่นเอกสาร ปชส. 12/2562 เม่ือ
วนัท่ี 10 มกราคม 2562 แล้ว สรุปใจความสําคญัวา่ สามารถใช้
สทิธิลดหย่อนภาษีส�าหรับการบริจาคให้แก่ ศาสนสถาน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศลอ่ืนๆ ได้
ตามปกติ โดยไม่จําเป็นต้องมีการลงทะเบียนกบักรมสรรพากร 
หรือต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เพ่ือสามารถใช้
สทิธิลดหยอ่นภาษีแตอ่ยา่งใด 

แต่... การบริจาคผา่น ระบบ e-Donation จะเพ่ิมความสะดวก 
ให้กบัผู้บริจาค เพราะไม่ต้องเก็บเอกสารหลกัฐานไว้แสดง และ
สามารถตรวจสอบข้อมลูการบริจาคได้ตลอดทาง www.rd.go.th 
นบัเป็นความพยายามของกรมสรรพากรท่ีจะทําให้กระบวนการ
เก็บภาษีเกิดความรัดกมุและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะระบบ 
e-Donation จะลดขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
เน่ืองจากการบริจาคให้กบัศาสนสถาน สถานศกึษา โรงพยาบาล 
องค์กรสาธารณกศุลตา่งๆ มีรูปแบบท่ีหลากหลายมาก ทัง้ตวัเอกสาร 
และวิธีการรับบริจาค รวมถึงมีการปฏิบตัิเพ่ือขอรับเงินบริจาคท่ี
ไมถ่กูต้องตามเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรกําหนดอยูเ่นืองๆ เกิดปัญหา
การร่ัวไหลของเงินท่ีควรเป็นของแผน่ดนิ และมีข้อถกเถียงระหวา่ง
สรรพากรกบัผู้ เสยีภาษีในชว่งย่ืนภาษีแตล่ะปีบอ่ยครัง้ การใช้ระบบ 
e-Donation จงึชว่ยให้การตรวจสอบทําได้งา่ยขึน้ และการบริจาค
เป็นไปตามชอ่งทางท่ีถกูต้องของกฎหมายอีกด้วย

Q&A
เสกสรร โตวิวฒัน์ CFP®

สําหรับการลดหย่อนภาษีประเภทใหม่ กรมสรรพากรได้
เร่ิมนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยให้การตรวจสอบทําได้ง่ายขึน้ 
โดยเฉพาะการใช้สิทธิลดหย่อนท่ีมีความซบัซ้อนในรายละเอียด
อยา่งการลดหยอ่นเบีย้ประกนัสขุภาพ ซึง่มีความหลากหลายของ
กรมธรรม์เป็นอยา่งมาก กรมสรรพากรจงึกําหนดให้บริษัทประกนั
เป็นผู้ส่งข้อมูลค่าเบีย้ประกันสุขภาพท่ีถูกต้องให้กรมสรรพากร 
ในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์จงึจะสามารถใช้สทิธิลดหยอ่นภาษี
ได้ ทําให้เกิดกรณีบริษัทประกนัแจ้งไปยงัผู้ เอาประกนัสขุภาพให้ 
ลงนามยินยอมให้บริษัทประกนัสง่ข้อมลูคา่เบีย้ประกนัสขุภาพให้
กรมสรรพากรซึง่เกิดขึน้ในชว่งปลายปีท่ีผา่นมา

นอกจากนี ้ในปีภาษี 2562 การบริจาคให้แก่สถานศกึษา 
บุคคลธรรมดาทีจ่ะมีสทิธิน�าเงนิมาหกัลดหย่อนได้ 2 เท่า 
ได้น้ัน กรมสรรพากรได้ก�าหนดว่าต้องเป็นการบริจาค
ผ่านระบบ e–Donation เท่าน้ัน เพ่ือให้งา่ยตอ่การตรวจสอบและ 
ช่วยควบคมุให้เงินบริจาคเข้าสูร่ะบบการเงินของรัฐตามกฎหมาย 
เน่ืองจากท่ีผา่นมาการให้สทิธิลดหยอ่นภาษีผา่นชอ่งทางนีมี้ความ
สบัสน เข้าใจผิด ทัง้ผู้บริจาคและผู้ รับบริจาคจํานวนมาก และเกิด
ปัญหาการใช้สิทธิลดหย่อน 2 เท่าบ่อยครัง้ในช่วงย่ืนแบบแสดง
รายการเพ่ือจ่ายภาษีประจําปี เช่น ผู้ บริจาคไม่มีใบเสร็จหรือ
เอกสารรับเงินในรูปแบบท่ีถกูต้อง หรือวตัถปุระสงค์การบริจาค 
ไม่เป็นไปตามท่ีสรรพากรกําหนด ซึง่กรมสรรพากรจะยินยอมให้ 
ผู้ เสียภาษีกลุม่นีใ้ช้สทิธิลดหยอ่นได้เพียงเทา่เดียวเทา่นัน้

จะเห็นว่ากรมสรรพากรได้นําระบบ e-Donation และใช้ 
เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ ลดความเหลื่อมลํา้ ปิดชอ่งโหว ่ซึง่จะทําให้
เกิดความเทา่เทียมในเร่ืองการจดัเก็บภาษีเงินได้มากขึน้ในอนาคต
จากนีไ้ป  

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษเีงนิบริจาค

การบริจาคเพื่อใชสิ้ทธิ
ลดหย่อนภาษี

ตั้งแต่ตน้ปี 2562 
จะตอ้งบริจาคผา่น

e-Donation
เท่านั้นใช่หรือไม่



4
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
ส่วนที่ 2
ข้อสอบแผนการเงนิ

อา. 28 เม.ย. 62 09.00-16.30 น.1
อา. 4 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.2

ข้อเขียน

ครัง้ท่ี

ส. 6 ก.ค. 621 ส. 12 ต.ค. 622

สัมภาษณ์

ก�าหนดการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงนิ CFP® 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

4
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
ส่วนที่ 1
การวางแผนภาษีและมรดก

ส. 16 มี.ค. 62 13.30-15.00 น.1
ส. 13 ก.ค. 62 13.30-15.00 น.3
ส. 9 พ.ย. 62 13.30-15.00 น.5

3
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
การวางแผนประกัน
และวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ส. 16 มี.ค. 62 13.30-16.30 น.1
ส. 13 ก.ค. 62 13.30-16.30 น.3
ส. 9 พ.ย. 62 13.30-16.30 น.5

รับสมัครสอบ
ฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 2

ศ. 1 มี.ค. 62 - พฤ. 11 เม.ย. 621
ศ. 7 ม.ิย. 62 - พฤ. 18 ก.ค. 622

ครัง้ท่ี

1
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
พืน้ฐานการวางแผนการเงนิ 
ภาษี และจรรยาบรรณ

อา. 17 มี.ค. 62 09.00-12.00 น.1
อา. 12 พ.ค. 62 09.00-12.00 น.2
อา. 14 ก.ค. 62 09.00-12.00 น.3
อา. 15 ก.ย. 62 09.00-12.00 น.4
อา. 10 พ.ย. 62 09.00-12.00 น.5

2
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
การวางแผนการลงทนุ

อา. 17 มี.ค. 62 13.30-16.30 น.1
อา. 12 พ.ค. 62 13.30-16.30 น.2
อา. 14 ก.ค. 62 13.30-16.30 น.3
อา. 15 ก.ย. 62 13.30-16.30 น.4
อา. 10 พ.ย. 62 13.30-16.30 น.5

รับสมัครสอบ
ฉบบัที่ 1, 2, 3 และ
ฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 1

จ. 21 ม.ค. 62 - อ. 5 มี.ค. 621
จ. 18 มี.ค. 62 - อ. 26 เม.ย. 622
จ. 13 พ.ค. 62 - อ. 28 ม.ิย. 623
จ. 15 ก.ค. 62 - อ. 30 ส.ค. 624
จ. 16 ก.ย. 62 - อ. 25 ต.ค. 625

ครัง้ท่ี



เป�ดคลังความรู�

มารู�…

สู�การลงทุน

ที่..มารวยที่..มารวย


