
ว า ร ส า ร ส ม า ค ม น ัก ว า ง แ ผ น ก า ร เ ง ิน ไ ท ย    ฉ บ ับ ที ่  3   ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 2

Q&A: ภาษกีบัการลงทุนกองทุนตราสารหนี้

The Interview: การประกอบธุรกจิแพลตฟอร์มธุรกรรมสินเช่ือออนไลน์ระหว่างบุคคลกบับุคคล

Infographic: ค่าใช้จ่ายวยัเกษยีณ

How To: การบริหารจดัการกรมธรรม์ประกนัชีวติเพือ่การวางแผนการเงนิ

ชวนคดิเร่ือง.....
ผลตอบแทนเป้าหมายและความเส่ียง
จากการลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทย
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สมาชิกสมาคม

ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง 
ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 อันเนื่องมาจากมาตรการกีดกันทาง 
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่รุนแรงข้ึน ทําให้คาดว่าธนาคาร
กลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562 ซึ่ง 
อาจส่งผลกระทบให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังอยู่ใน 
ระดับตํ่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับท่าน
ในการวางแผนการลงทุนในสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้ เนื้อหาใน
คอลัมน์ Cover Story ฉบับนี้จึงกล่าวถึงผลตอบแทนเป้าหมาย
และความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (DCA) กับการลงทุนแบบคร้ัง
เดียว รวมถึงประเด็นการลงทุนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ 
ความเสีย่งจากผลตอบแทน ณ ช่วงเวลาทีล่งทนุหรือถอนเงินออก
จากพอร์ตการลงทุน การกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ และ
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการการปรบัสดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์ 

ต่อด้วยคอลมัน์ Q&A ซึง่นาํเสนอข้อสรุปทางเลอืกการลงทนุ 
เทียบกองทุนรวมตราสารหนี้กับทางเลือกอื่นๆ หลังจากที่มี
มาตรการการเสียภาษีจากดอกเบ้ียที่ได้รับจากกองทุนรวม
ตราสารหน้ีในช่วงเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา จากนัน้ว่าด้วยคอลมัน์ 
The Interview ทําความรู้จักให้มากข้ึนกับคําว่า “Peer-to-Peer 
Lending (P2P Lending)” หรอื การกูย้มืระหว่างบุคคลกบับุคคล
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มี Platform ในการจัดให้มีสัญญาสินเชื่อ 
ซึง่กองบรรณาธิการได้รบัเกยีรตจิากคณุวจทีพิย์ พงษ์เพช็ร ผูช่้วย
ผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้ความรู้เรื่อง P2P Lending ในประเด็นต่างๆ ที่ผู้กู้และผู้ให้กู้
ควรรู ้รวมถงึมมุมองจากผูป้ระกอบธรุกจิ P2P Lending Platform 
ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากัด และคุณ 
ตฤบด ีอรณุานนท์ชยั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั มนันี ่เทเบลิ  
จาํกัด (มหาชน) ในเรือ่งโอกาสและความน่าสนใจของธรุกจิ ความเสีย่ง  
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ คําแนะนําการเตรียมพร้อม
สําหรับนักลงทุนที่สนใจ รวมถึงมุมมองของนักวางแผนการเงิน

การเตรียมเงินออมให้พร้อมสําหรับค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ
ช่วงวัยเกษียณถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นเป็นอย่างมาก 
คอลมัน์ Infographic ฉบบันีจ้งึขอนําเสนอสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในช่วงวัยเกษียณที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสําหรับ 
ผูท้ีม่แีผนเตรยีมสาํรองเงนิไว้ใช้ในยามเกษยีณ และสดุท้ายปิดท้าย 
ฉบับนี้ด้วยคอลัมน์ How To นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ประเดน็เรือ่ง ข้อควรพจิารณาในการปรับเปลีย่นกรมธรรม์
ของกรมธรรม์ประกนัชวีติ ประกนัสขุภาพ และประกนัโรคร้ายแรง

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้และ
นาํไปใช้เพือ่เกดิประโยชน์สําหรบัท่านผูอ่้านทกุคน หากท่านผูอ่้าน 
มคีาํตชิม หรอืมข้ีอเสนอแนะ สามารถแจ้งได้ทีอ่เีมล info@tfpa.or.th  
ทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยพร้อมน้อมรับความเห็นของ
ผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาวารสาร TFPA Bulletin 
ให้ดีขึ้นต่อไป

    สาระ ลํ่าซํา
    นายกสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย
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04WHAT’S ON

รายการ Money & Life Talk
by CFP® Professionals

 
นักวางแผนการเงิน CFP ร่วมสนทนาในรายการ 

Money & Life Talk by CFP® Professionals เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2562 คุณวริศรา แสงอุไรพร ร่วมสนทนา 
ในหวัข้อ “การตดิตามปรบัพอร์ตอย่างสมํา่เสมอ” พดูถงึ 
แนวทาง ข้อควรพิจารณา รวมทั้งข้อดีในการปรับสัดส่วน
การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการในระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถรับได้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์  
ร่วมสนทนาในหัวข้อ “3 ปัญหาคาใจ ทําไมไปไม่ถึง 
เป้าหมายการเงินสักที” บอกเล่าถึงที่มาของปัญหาที ่
มักพบในการให้คําปรึกษาวางแผนการเงินและแนวทาง 
ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว  

กจิกรรม
CFP® Professional Forum
คร้ังที ่4/2562

 
กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 

4/2562 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 คุณชโนทัย  
พึ่งสุข Image Consultant สมาคมที่ปรึกษา 
ภาพลักษณ์ ประเทศไทย (AICI) ให้เกียรติเป็น
วิทยากรในหัวข้อ “Brand Me to Success” นํา 
เสนอวิธีสร ้างตัวตนและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น
เพื่อสร้างการจดจํา และการวิเคราะห์โทนสีผิว 
(Personal Color Analysis) เพื่อให้สามารถเลือก 
สีเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตนเองและช่วยเสริมสร้าง
บคุลกิภาพ มสีมาชกิให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรม
จํานวน 200 คน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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05COVER STORY
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®

ชวนคดิเร่ือง...ผลตอบแทนเป้าหมายและ
ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ที่ครบ 5 ปีแล้วแต่ยังกําไรน้อย หรือยังขาดทุน ถ้าถือรอไป 
ให้ถึง 6 - 9 ปีตามค่าเฉล่ียของผลตอบแทนแล้ว เงินลงทุน 
เราจะเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตัวไหม คําถามน้ีตอบยากครับ เพราะ 
คําตอบไม่ได้ข้ึนอยู่กับว่าตอนซื้อ ซื้อถูกหรือซื้อแพงเพียง 
อย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าตอนจะขายตลาดเป็นอย่างไร

ค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 8 - 12% ต่อปีนั้นเป็นค่าเฉลี่ย
ในระยะยาว ทว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง
จะแตกต่างกันไป ในตารางท่ี 1 ได้แสดงผลตอบแทนเฉลี่ย
แบบทบต้นของการลงทุน 10 ปี เป็นช่วงๆ โดยคํานวณจาก
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบวกเงินปันผลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2539 - 2561

บทวิจัยและบทความหลายชิ้นอ้างอิงว่าตลาดหุ้นไทย 
ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ 8 - 12% ต่อปี และถ้าหากใช้กฎของ 72  
ก็พอจะกะได้ว่าการลงทุนในหุ้นราว 6 - 9 ปี ก็จะทําให้เงิน 
ลงทุนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่าตัว ที่ผ่านมานักวางแผน
การเงินส่วนมากจะใช้ค่าสถิติประมาณนี้เป็นผลตอบแทน
คาดการณ์เพื่อวางแผนลงทุน ในความเป็นจริงเราสามารถ
สร้างผลตอบแทนระดับนี้จากตลาดหุ้นไทยได้จริงหรือไม่  
อยากชวนให้ผู ้อ ่านลองดูผลตอบแทนจริงที่ เกิดขึ้นว ่า 
เป็นอย่างไร วิธีที่ง ่ายที่สุดอาจเทียบดูผลตอบแทนจาก 
การลงทุนใน LTF ซ่ึงมีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นหลัก  
จะพบว่าบาง Lot ที่ถือมาครบหรือเกินกว่า 5 ปีได้ผล
ตอบแทนเกินเท่าตัวก็มี บาง Lot ก็ได้กําไรบ้างไม่มากนัก  
และบาง Lot ก็ยังขาดทุนอยู่ ถึงตอนนี้คงมีคําถามว่า Lot 

ลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้ว
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8 - 12% จริงไหม
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ค่าสถติิในอดีตแสดงถงึความผันผวนของตลาดหุ้นไทย
ทีก่ารซือ้แล้วถอืลงทนุมาเป็นเวลา 10 ปีจะได้รบัผลตอบแทน
ในช่วงตั้งแต่ -3.24% ถึง +18.63% ต่อปี เลยทีเดียว หากไป 
ดทูีด่ชันตีอนต้นงวด และตอนปลายงวด กจ็ะพบว่าการได้รบั 
ผลตอบแทนที่ดีนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับการซ้ือในราคาถูกเพียง 
อย่างเดยีว แต่ต้องลุน้ด้วยว่าตอนขายราคาจะเป็นอย่างไรด้วย  
หากจะพิจารณาว่าช่วงของการซื้อขาย (ต้นปีที่ 1 และสิ้นป ี
ที ่10) นัน้เป็นอย่างไร โดยดจูากความถกูความแพงของราคา
หุ้นในตลาด ที่พิจารณาจากค่า PE ตามที่ปรากฏในตาราง 

สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2540 – 2549 ที่ตอนเข้าซ้ือดัชนี 
ไม่ได้มีความแพงนัก PE ประมาณ 12 เท่า แต่เมื่อครบ 10 ปี 
ตลาดกลับมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบ PE เหลือ 8 เท่า 
ในช่วง 10 ปีนั้น ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเพียง 0.61% ต่อปี หรือ
ในช่วงปี  2542 – 2551 ก็มีลักษณะการปรับตัวของตลาด 
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่า PE  
ของตลาดหุน้ไทยทรงตวัอยูใ่นระดบัสงู ส่งผลให้ค่าเฉลีย่ของ 
การลงทุนรอบ 10 ปีมีระดับใกล้เคียงและสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ทั้งหมด

DCA ช่วยลดความผันผวน
ของผลตอบแทน

ความไม่แน่นอนของการคาดการณ์ผลตอบแทนที ่
ได้รับ ย่อมส่งผลกระทบต่อสมมติฐานผลตอบแทนที่ใช้ใน
การวางแผนการลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับเป้าหมาย
สําคัญที่ไม่ต้องการให้การคาดการณ์ด้านตัวเลขเป้าหมาย 
ผิดพลาดมากนัก วิธีหน่ึง ท่ีช ่วยลดความผันผวนของ 
ผลตอบแทนคือ การซือ้แบบถวัเฉล่ีย (Dollar Cost Averaging 
– DCA) ตารางที ่2 ได้แสดงผลตอบแทนเปรยีบเทยีบระหว่าง 
การลงทุนครั้งเดียวตอนต้นงวดแล้วถือลงทุน 10 ปี กับ 
การ DCA ทุกต้นปีด้วยจํานวนเงินเท่าๆ กันตอนต้นปี

         

  2539-2548 2540-2549 2541-2550 2542-2551 2543-2552 2544-2553 2545-2554 

 ดัชนีต้นงวด 1,280.81 831.57 372.69 355.81 481.92 269.19 303.85 

 P/E ต้นงวด 19.75 11.97 6.59 10.04 14.70 5.52 4.92 

 ดัชนีปลายงวด 713.73 679.84 858.10 449.96 734.54 1,032.76 1,025.32 

 P/E ปลายงวด 9.60 8.10 12.60 7.00 12.67 14.54 12.30 

 ผลตอบแทนเฉลี่ย -3.24% 0.61% 11.30% 5.35% 7.66% 18.20% 16.88% 

         

  2546-2555 2547-2556 2548-2557 2549-2558 2550-2559 2551-2560 2552-2561 

 ดัชนีต้นงวด 356.48 772.15 668.10 713.73 679.84 858.10 449.96 

 P/E ต้นงวด 6.98 13.65 9.40 9.60 8.10 12.60 7.00 

 ดัชนีปลายงวด 1,391.93 1,298.71 1,497.67 1,288.02 1,542.94 1,753.71 1,563.88 

 P/E ปลายงวด 13.70 11.59 15.73 14.51 15.90 17.50 14.75 

 ผลตอบแทนเฉลี่ย 18.63% 9.20% 12.41% 9.99% 12.41% 11.18% 16.87% 

         

  2539-2548 2540-2549 2541-2550 2542-2551 2543-2552 2544-2553 2545-2554 

 ลงทุนครั้งเดียว -3.24% 0.61% 11.30% 5.35% 7.66% 18.20% 16.88% 

 DCA ทุกต้นป ี 10.41% 10.56% 15.12% 3.39% 11.65% 17.06% 14.45% 

         

  2546-2555 2547-2556 2548-2557 2549-2558 2550-2559 2551-2560 2552-2561 

 ลงทุนครั้งเดียว 18.63% 9.20% 12.41% 9.99% 12.41% 11.18% 16.87% 

 DCA ทุกต้นป ี 17.12% 13.20% 14.97% 11.18% 13.30% 14.07% 11.07% 
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กลยุทธ์ DCA เป็นเครื่องมือสําหรับสร้างวินัยการลงทุน

อย่างยอดเย่ียม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ได้รับผลตอบแทน 
จากการลงทุนที่ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละช่วง เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการลงทนุเพยีงครัง้เดยีว พบว่าค่าความเสีย่ง 
(ความผันผวน) ของผลตอบแทน (standard deviation) ของ
การลงทนุครัง้เดยีวอยูท่ีป่ระมาณ 6.43% ต่อปี และมค่ีาเฉลีย่
ของผลตอบแทนอยูท่ี ่10.53% ต่อปี ในขณะทีก่ารลงทนุแบบ 
DCA มีค่าความเสี่ยงต่ํากว่ากันคร่ึงหนึ่งหรือเพียง 3.48% 
ต่อปีและมีค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนสูงกว่าที่ 12.68% ต่อปี 
(คํานวณจากผลตอบแทนช่วง 10 ปี ของการลงทุนปี 2539 
- 2561)แม้ว่าการเปรียบเทียบกันตรงๆ แบบนี้จะไม่ค่อย 
ถูกต้องนัก เนื่องจากมีเร่ืองของระยะเวลาของเงินก้อนหลังๆ 
เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็พอจะบอกได้ว่าการลงทุนแบบ DCA 
ในหุ้นสามารถกําหนดผลตอบแทนคาดหวังให้อยู่ในกรอบ
ของค่าเฉลีย่มากกว่าการลงทนุครัง้เดยีว และรบัความผนัผวน
น้อยกว่าการลงทุนเพียงครั้งเดียว

อย่างไรก็ตาม การนํากลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA มา 
ใช้ในแผนการลงทุนก็ยังมีข้อควรระวังเพิ่มเติม คือ หากว่า
ตลาดหุน้ปรบัตวัลดลงในช่วงปีท้ายๆ เมือ่ใกล้จะถงึเป้าหมาย
ผลตอบแทนรวมที่ได้รับก็อาจจะมีระดับตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 
โดยรวม และอาจตํา่กว่าค่าเฉลีย่ของการลงทนุเพยีงครัง้เดียว
ดังเช่นทีเ่กดิในช่วงปี 2542 - 2551 และปี 2552 - 2561 ความ
เสี่ยงในลักษณะนี้เรียกว่า Sequence of return risk หรือ
ความเสี่ยงจากลําดับผลตอบแทน

ความเสี่ยงของลําดับผลตอบแทน จะส่งผลกระทบต่อ
แผนการลงทุนเมื่อมีการเข้าลงทุนเพิ่มอย่างสม่ําเสมอ (เช่น
กรณี DCA) หรือมีการทยอยถอนเงินออก เช่น การถอนเงิน 
ออกจากพอร์ตการลงทุนในช่วงเกษียณอายุ ผลกระทบ
จากการใส่เงินเพิ่มหรือถอนเงินออกอาจส่งผลให้ได้รับผล
ตอบแทนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยที่คาดไว้หากว่าตลาดหุ้นปรับตัว
ลดลงในปีสุดท้ายที่ต้องการใช้เงิน ดังตัวอย่างแสดงผล
ตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 
(2555 - 2561) มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.22% ต่อปี สําหรับ
การลงทุนครั้งเดียว ไม่ว่าลําดับของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นใน
แต่ละปีจะเป็นอย่างไร ก็ยังคงได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 
6.22% ต่อปี และเม่ือครบกําหนดมูลค่าเงินลงทุนเร่ิมต้นที่ 
100 บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น 152.52 บาท ไม่ว่าจะสลับปีของผล
ตอบแทนเป็นอย่างไร ในขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุน

ความเสี่ยงจาก
ลําดับผลตอบแทน

แบบ DCA ทุกต้นปีจะพบว่าผลตอบแทนเฉล่ียท่ีได้นั้นจะ 
ลดลงเหลือ 3.39% ต่อปี แต่ถ้าหากมีการสลับตําแหน่งการ
เกิดผลตอบแทนช่วง 2 ปีสุดท้าย ตามตาราง ผลตอบแทน 
ท่ีได้รับจะเปล่ียนไปเป็น 4.14% ต่อปี ต่างไปจากการลงทุน
ครั้งเดียวท่ีจะสลับลําดับผลตอบแทนอย่างไรก็ไม่ส่งผล 
กระทบต่อจํานวนเงินเมื่อครบกําหนด

     

 ปี ผลตอบแทน ลงทุนครั้งเดียว ลงทุนทุกต้นปี 
   100 100 

 2555 35.76% 135.75 135.75 

 2556 -6.70% 126.66 219.96 

 2557 15.32% 146.06 368.98 

 2558 -14.00% 125.62 403.33 

 2559 19.79% 150.48 602.95 

 2560 13.66% 171.04 798.97 

 2561 -10.82% 152.52 801.66 

ผลตอบแทนเฉลี่ย  6.22% 3.39% 

     

 ปี ผลตอบแทน ลงทุนครั้งเดียว ลงทุนทุกต้นปี 
   100 100 

 2555 35.76% 135.75 135.75 

 2556 -6.70% 126.66 219.96 

 2557 15.32% 146.06 368.98 

 2558 -14.00% 125.62 403.33 

 2559 19.79% 150.48 602.95 

 2561 -10.82% 134.19 626.86 

 2560 13.66% 152.52 826.15 

ผลตอบแทนเฉลี่ย  6.22% 4.14% 

สลับลําดับผลตอบแทน 2 ปีสุดท้าย

ย่ิงหากเป็นการถอนเงินขาเดียวไม่มีการใส่เงินเพิ่ม 
แบบเป้าหมายการเกษียณด้วยแล้ว ความเสี่ยงของลําดับ 
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลร้ายแรงให้มีเงินไม่พอใช้ใน
ช่วงหลังๆ เลยทีเดียว ลองเปรียบเทียบการเริ่มถอนเงินใน
ช่วงปีท่ีติดลบ กับการเริ่มถอนในปีท่ีเป็นบวก จะพอประเมิน
ได้ว่าการถอนในปีท่ีติดลบจะย่ิงซํ้าเติมให้มูลค่าของพอร์ต
การลงทุนปรับตัวลดลงไปอีก จนเหลือเงินลงทุน ณ สิ้นปีรอ
การฟื้นตัวของตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งท้ายที่สุด 
อาจส่งผลให้มีเงินไม่พอสําหรับการเกษียณหากว่าตลาด 
ปรับตัวอย่างย่ําแย่ติดกันหลายปีในช่วงเริ่มต้นของการ
เกษียณอายุ แม้ว่าในตอนเริ่มต้นเกษียณจะได้เตรียมเงิน
ตามที่คํานวณมาแล้ว (เพราะการคํานวณเป็นการ discount  
ผลตอบแทนด้วยค่าเฉล่ียแบบคงท่ี) ในทางกลับกันแน่นอน
ว่าหากตลาดปรับตัวเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในช่วงเริ่มต้นถอนเงิน 
ก็จะส่งผลดีต่อแผนการใช้เงินในช่วงเกษียณอายุ
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(เช่น ปีละ 1 - 2 คร้ัง) เพื่อทําให้สัดส่วนการลงทุนที่อาจ
เปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากการปรบัตวัของตลาดกลบัมาอยูใ่น
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

นอกจากนี ้ในการรบัมอืกบัความเสีย่งจากลําดบัของผล
ตอบแทน ควรมกีารปรบัสดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์เสีย่งลง 
เมื่อเข้าใกล้เป้าหมาย (ปรับสมดุลตามอายุ-การวางแผนการ
เกษียณ) แนวความคิด อายุน้อยหุ้นมาก อายุมากหุ้นน้อย 
มาจากพื้นฐานที่ว่า คนอายุน้อยสามารถรับความเสี่ยงได้
มากกว่า เนื่องจากมีระยะเวลาการลงทุนยาวนานกว่า และ
ยังคงมีกระแสเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากตลาดหุ้น
ปรับตัวลดลงก็เป็นจังหวะดีที่จะสามารถสะสมหุ้นในต้นทุน 
ที่ถูกกว่า และจากสถิติในอดีตก็แสดงให้เห็นว่าย่ิงมีเวลา
ลงทนุนาน ความเสีย่งของการลงทนุกย็ิง่ลดลง พออายมุากข้ึน 
เหลอืระยะเวลาการลงทนุสัน้ลง โอกาสในการแก้ตวัมไีม่มาก
จึงต้องลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลง ดังนั้นในการวางแผน
การลงทุนจึงควรมีการปรับค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนให้
สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลา

                                         

จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่ 2542 
– 2561 โดยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกต้นเดือน เดือนละ 
2,000 บาท ใน SET Index และ Government Bond Index 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีจะพบว่าพอร์ตลงทุน 
หุ้นล้วนจะมีความผันผวนมากกว่ามาก โดยเฉพาะในปีที่
ตลาดหุ้นเผชิญกับวิกฤติ มีความเสี่ยงที่พอร์ตโดยรวมจะ
ขาดทุน แม้ว่าในที่สุดผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นล้วน
จะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า เน่ืองจากตลาดหุ้นไทยในช่วง 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เป็นขาขึ้นมากว่าขาลง แต่ในอนาคตไม่มีใครบอก
ได้ว่าจะเป็นอย่างไร

พระเอกคนเดิม การกระจายความเสี่ยง 
และการปรับสมดุล เมื่อเข้าใกล้เป้าหมาย

ปรับพอร์ตลดความเสี่ยงในปีท้ายๆ

ปีหุ้นแย่
หายไปได้
ครึ่งหนึ่ง

ลดหุ้น
ลดความ

เสี่ยง
ตราสารหนี้

70%

หุ้น
30%ตราสารหนี้

50%

หุ้น
50%

ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตลาดหุ้น 
ต้องอาศัยวินัยในการลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ และติดตามผล
การลงทุนอยู่เป็นระยะเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้กลับมา
มีความสมดุลตามความสามารถในการรับความเสี่ยง เมื่อ
เข้าใกล้เป้าหมายก็ควรมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน
สินทรัพย์เส่ียงลงเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดที่อาจ
เกดิขึน้โดยไม่ตัง้ตวั สิง่สําคัญทีส่ดุคอื ความเข้าใจว่าการลงทนุ 
น้ันเก่ียวข้องกับผลตอบแทนและความเส่ียง การมีแผนการ
ลงทุนท่ีชัดเจนและมีความยืดหยุ ่นจะช่วยให้นักลงทุน
สามารถรับมือกับสถานการณ์การลงทุนได้ในหลากหลาย
รูปแบบ  
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ลงทุนแบบปรับลดสัดส่วนหุ้น ลงทุนหุ้นอย่างเดียวเงินลงทุนสะสม

การลงทนุทีย่งัคงได้รบัผลตอบแทนในระดบัด ี
แต่มีความเสี่ยงลดลง ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญ
ของการลงทุนในการรับมือกับความผันผวน
ของตลาด (หลายบทความในวารสาร TFPA 
Bulletin ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการ 
กระจายความเสี่ยงแล้ว บทความนี้จึงมิได้
นํามากล่าวซํ้า) เมื่อได้กระจายความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมแล้วกค็วรตดิตามและทาํการ
ปรับสมดุลของพอร์ตการลงทุนอยู่เป็นระยะ 

การภาวนาให้ตลาดไม่ปรับตัวลดลงในช่วงที่เราใกล้ถึง
เป้าหมายย่อมไม่ใช่ทางเลือก เพราะการปรับตัวของตลาด
เป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญ
กับตัวแปรที่ควบคุมได้ ซ่ึงก็คือการกระจายความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อสร้างพอร์ต

โดยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลงทุกๆ 5 ปี และปรับลด
สดัส่วนการลงทนุหุน้ในพอร์ต ณ สิน้ปีที ่5, 10 และ 15 เปรยีบ
เทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นตลอดเวลาโดยไม่ปรับลด
สดัส่วนลงจะพบว่าค่าของผลตอบแทนทีไ่ด้รบัไม่แตกต่างกนั
มากนัก แม้ว่าช่วง 10 ปีหลังจะเป็นตลาดขาขึ้นก็ตาม

      

 ช่วงเวลาลงทุน เงินลงทุนทุกเดือน ปรับสัดส่วนของพอร์ต มูลค่าพอร์ต มูลค่าพอร์ต 
   (หุ้น : ตราสารหนี้) ณ สิ้นปีที่ 5, 10 ณ สิ้นปีที่ 5, 10 ณ สิ้นปีที่ 5, 10 
   (บาท) และ 15 (บาท) และ 15 (บาท) และ 15 (บาท)
   (หุ้น : ตราสารหนี้) กรณีลงทุนแบบ กรณีลงทุนหุ้น 
     ปรับลด สัดส่วนหุ้น เพียงอย่างเดียว 

 ปีที่ 1 - 5 2,000 : 0 2,000 : 0 254,469 254,469 

 ปีที่ 6 - 10 1,500 : 500 1,500 : 500 346,417 225,705 

 ปีที่ 10 - 15 1,000 : 1,000 1,000 : 1,000 697,636 823,955 

 ปีที่ 16 - 20 500 : 1,500 500 : 1,500 990,407 1,115,265 
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ภาษกีบัการลงทุนกองทุนตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้  เ ป็น 
ทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากกว่า
กองทุนประเภทอืน่ๆ ดงัน้ันเมือ่กองทุน
รวมประเภทนี้ต้องเร่ิมเสียภาษีจาก
ดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับ ซ่ึงเร่ิมมีผล 
ในช่วงเดอืนสิงหาคมทีผ่่านมา นักลงทนุ 
แ ล ะ ผู้ มี เ งิ น เ ก็ บ อ อ ม ใ น ก อ ง ทุ น 
ตราสารหนี้หลายๆ คนเ ร่ิมมีความ
กั ง ว ล กั บ ก า ร น� า เ งิ น ไ ป ล ง ทุ น ใ น 
กองทุนตราสารหนี้  และพยายาม
แสวงหาทางเลือกอื่นอยู่ บทความนี ้
จึงได้สรุปข้อมูลของทางเลือกต่างๆ ที่
คาดว่านักลงทุนส่วนใหญ่มองหาอยู่  
เพื่อนักวางแผนการเงิน CFP และ 
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะสามารถ
น�าไปใช้ประกอบการให้ค�าปรึกษาและ
วางแผนการเงนิให้นักลงทุนได้

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาและการให้คําปรึกษาลูกค้าอาวุโส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

1) ลงทุนตราสารหนี้โดยตรง

• ไหนๆ ก็ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย 15% อยู่แล้ว ไม่ว่าจะลงทุนทางตรงใน 
 พันธบัตร/หุ้นกู้ หรือลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวม สู้ลงทุนทางตรงเลย 
 ดีกว่า เพราะมีข้อดี ได้แก่ (ก) หากมีฐานภาษีตํ่ากว่า 15% สามารถ 
 ขอคืนภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ท้ังหมดหรือบางส่วน (ข) เลือกตราสารหนี ้
 หรือผู้ออกได้ด้วยตนเองซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงกว่ากองทุน 
 ตราสารหนี้หลายๆ กองทุนในท้องตลาด

• แต่การลงทุนทางตรงก็มีข้อเสียและความเส่ียงอาจสูงกว่าลงทุนผ่าน 
 กองทุนด้วยเช่นกนั ได้แก่ (ก) กระจายความเสีย่งในตราสารทีห่ลากหลาย 
 ได้น้อยกว่ากองทุน ด้วยเงินลงทุนที่เท่ากัน (ข) นักลงทุนต้องตรวจสอบ 
 ความเส่ียงของหุ้นกู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับนักลงทุน 
 ท่ียังไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลมากพอ (ค) สภาพคล่อง 
 การซื้อขายมักตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับกองทุนเปิด รวมถึง (ง) นักลงทุนอาจ 
 มข้ีอจาํกัดการเข้าถงึตราสารหนีบ้างกลุม่ทีเ่ปิดให้เฉพาะนกัลงทนุสถาบัน 
 หรือตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นต้น
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2) เงินฝากและสลากออมทรัพย์ 
 ของสถาบันการเงินต่างๆ

ซึ่งมีความเสี่ยงอยู ่ในระดับที่ตํ่ากว ่าหรือ 
ใกล้เคียงกับกองทุนตราสารหนี้ เช่น

2.1) เงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ ที่ให้ 
 ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากทั่วไป ได้แก่

• เงินฝากประจําปลอดภาษี: ต ้องฝาก 
  เท่าๆ กนัทกุเดอืน 24 เดอืนขึน้ไป ดอกเบีย้ 
  ได้รับการยกเว้นภาษีเม่ือฝากครบเง่ือนไข  
  เหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็บเงินสม่ําเสมอ 
  ทุกเดือน

• เงินฝากประจาํ 1 ปีข้ึนไป สาํหรบัผูส้งูอาย:ุ  
  ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป หากได้ดอกเบี้ยจาก 
  เงินฝากประจาํทีม่รีะยะเวลาฝาก 1 ปีข้ึนไป  
  รวมกนัทัง้ปีไม่เกนิ 30,000 บาท จะเข้าเกณฑ์ 
  ไม่ต้องเสียภาษีและสามารถขอคืนภาษ ี
  ทีถ่กูหกั ณ ทีจ่่ายนัน้ได้ เหมาะกบัผูส้งูอายุ 
  ที่มีเงินเก็บเป็นเงินก้อน

• เงินฝากแบบไม่มีสมุด และออมทรัพย ์
  พิเศษ: ให้ดอกเบ้ียสูงพอๆ กับเงินฝาก 
  ประจํา แต่หากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อรวม 
  กบัดอกเบีย้ออมทรพัย์อืน่ๆ แล้วหากไม่เกนิ 
  ปีละ 20,000 บาท จะไม่เสียภาษี

2.2) ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน 
 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์
 การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แก่

• เงินฝากเผื่อเรียก: มีลักษณะและอัตรา 
  ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับเงินฝากออมทรัพย์ 
  ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ดอกเบ้ีย 
  ที่ได้รับไม่เสียภาษี

• สลากออมสนิ และ สลาก ธ.ก.ส.: ดอกเบีย้ 
  และรางวลัทีไ่ด้รบัไม่เสยีภาษ ีแม้ดอกเบีย้ 
  ของสลากฯ บางรุ ่นอาจตํ่ากว่าเงินฝาก 
  ประจํา แต ่หากซื้อเป ็นเลขเรียงด ้วย 
  เงินก้อนเพื่อให้ได้รางวัลเล็กๆ ทุกงวดแล้ว  
  ก็ช่วยให้ผลตอบแทนสูงขึ้นได้

2.3) เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
  หลายสหกรณ์มีการรับฝากเงินจากคนทั่วไป และมักให ้

 ดอกเบีย้สงูกว่าธนาคารพาณชิย์ อกีทัง้ดอกเบีย้นัน้ไม่ต้องเสยีภาษ ี
 ด้วย แต่ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจอยู่บ้าง เช่น ความ 
 สะดวกในการฝากถอน ความคล่องตัวในการเช็กยอดเงินใน 
 บญัชหีรอืตรวจสอบความถกูต้องของธรุกรรมต่างๆ รวมถงึเงนิฝาก 
 ของสหกรณ์ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วย

3) ประกันชีวิต
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์บางแบบมีการจ่ายเบี้ยประกันเพียง 

ครั้งเดียว และรอส้ันๆ เพียง 3-5 ปี ก็ได้เงินก้อนคืน ซึ่งเมื่อคํานวณ 
ผลตอบแทนต่อปีหรอืท่ีเรยีกว่า IRR แล้ว อาจใกล้เคียงกบัดอกเบีย้ของ 
หุน้กูเ้อกชนบางแห่ง อกีทัง้เงนิคนืทีไ่ด้จากประกนันัน้ไม่ต้องเสยีภาษด้ีวย

4) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)

ใครท่ีเน้นลงทุนความเส่ียงตํ่าและลงทุนระยะยาวได้ โดยเฉพาะ
เงินลงทุนส่วนท่ีไว้ใช้เพื่อเป้าหมายเกษียณอายุ สามารถลงทุนกองทุน 
RMF ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หรือเลือกแจ้งนายจ้างเพื่อ 
เพิ่มอัตราการหักเงินสะสม PVD ให้เต็มเพดาน 15% ของเงินเดือนได้ 
(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้างแต่ละราย)

ซึ่งนอกจากจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ผ่าน 
RMF และ PVD อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย เพราะดอกเบีย้จากตราสารหนี้ 
ที ่RMF และ PVD ได้รบั จะได้รบัการยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษแีล้ว ยงัเป็น
ตัวช่วยเก็บเงินไว้ในยามเกษียณและลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ทางเลือกต่างๆ ข้างต้น เป็นทางเลือกที่นักลงทุนหลายๆ คน 
อาจสนใจเพื่อทดแทนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ในฐานะ 
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ควรประเมิน
ลักษณะของแต่ละทางเลือกให้เหมาะกับนักลงทุนและเป้าหมาย 
การลงทุน และถือเป็นโอกาสดีที่จะแนะนําให้นักลงทุนตระหนักถึง 
ความสําคัญในการลงทุนในทางเลือกท่ีมีความเส่ียงมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว  
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การประกอบธุรกจิแพลตฟอร์มธุรกรรม
สินเช่ือออนไลน์ระหว่างบุคคลกบับุคคล

(Peer to Peer Lending Platform)

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® 

ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

หลังจากที่เราเห็นธุรกิจการให้บริการธุรกรรมสินเชื่อออนไลน์

ระหว่างบุคคลกับบุคคลในต่างประเทศได้ความนิยมกันอย่าง 

แพร่หลาย ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได ้อนุญาตให ้

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ภายใต้ 

การควบคุมอย่างใกล้ชิด จึงทําให้มีนักลงทุนและผู้ที่ต้องการขอ 

สินเชื่อจํานวนมากสนใจใช้บริการดังกล่าว คอลัมน์นี้สมาคม 

นักวางแผนการเงินไทยขอนําบทสัมภาษณ์ทั้งผู ้เชี่ยวชาญจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้กํากับดูแล และผู้ประกอบการที่

ได้เริ่มดําเนินกิจการแล้ว มาแชร์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบกัน
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P2P Lending เหมือนหรือต่างกับ
การทํา Equity Crowdfunding หรือไม่ 
อย่างไร  

 Crowdfunding เป็นการระดมทุนผ่าน 
online platform ซึ่งมีได้หลากหลายรูปแบบ ในที่นี้
จะขอแบ่ง crowdfunding ออกเป็น 4 รปูแบบ ได้แก่ 
(1) donation / reward crowdfunding เป็นการ
ระดมทุนในลักษณะรับบริจาคหรือให้ผลิตภัณฑ์ที่
ผลติได้เป็นการตอบแทน (2) equity crowdfunding 
เป็นการระดมทุนของบริษัท ซึ่งให้หุ้นหรือความเป็น
เจ้าของกิจการและเงินปันผลเป็นการตอบแทน 
(3) debt crowdfunding เป็นการกู้ยืมของบริษัท 
โดยการออกตราสารหนี้และจ่ายดอกเบ้ียเป็น 
ผลตอบแทน และ (4) P2P Lending เป็นลักษณะ
การให้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 

สําหรับประเทศไทย crowdfunding ใน 
รูปแบบ donation / reward จะไม่มีการกํากับดูแล 
เป็นการเฉพาะ ซึ่งต่างจาก equity และ debt 
crowdfunding ท่ีอยู ่ภายใต้การกํากับดูแลของ  
ก.ล.ต. เช ่นเดียวกับการออกหลักทรัพย์ทั่วไป  
ในขณะที่ P2P Lending จะอยู่ภายใต้การกํากับ 
ดูแลของ ธปท. เน่ืองจากมีลักษณะเป็นสัญญา 
สินเชื่อที่มีการกู้ยืมกันในวงกว้าง 

สําหรับ P2P Lending ภายใต้การกํากับดูแล 
ของ ธปท. และ debt crowdfunding ภายใต้ 
การกํากับดูแลของ ก.ล.ต. นั้น อาจมองได้ว่ามี
ลักษณะธุรกิจท่ีคล้ายกัน เพียงแต่แตกต่างกันที ่
ผู้ขอกู้ยืมหรือผู้ระดมทุนผ่าน P2P Lending จะ
เป็นบุคคลธรรมดา และผู ้ระดมทุนผ่าน debt 
crowdfunding จะเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นบริษัท ซ่ึง
เป็นไปตามลักษณะอํานาจทางกฎหมายของ ธปท. 
และ ก.ล.ต. อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมา ธปท. และ ก.ล.ต. 
ก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด  
เพื่อให้การกํากับดูแลธุรกิจ P2P Lending และ  
debt crowdfunding มีความสอดคล้องกัน 

Peer to Peer Lending (P2P Lending) 
ในความหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย คืออะไร 
ธุรกรรมใดบ้างที่ถือเป็น P2P Lending 
และถูกกํากับภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 P2P Lending คือ การกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่าน 
ช่องทาง online โดยมี platform เป็นตัวกลางในการจับคู่และจัดให้
มีสัญญาสินเชื่อระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ (matchmaker) ซึ่ง ธปท. 
กํากับดูแลผู ้ให้บริการ P2P Lending Platform ในกรณีผู ้กู ้เป็น 
บุคคลธรรมดา (สําหรับกรณีการกู้ยืมของผู้กู้ที่เป็นบริษัท อาจเข้าข่าย 
debt crowdfunding ภายใต้การกํากับดูแลของ ก.ล.ต.) 

คุณวจทีพิย์ พงษ์เพช็ร
ผูช่้วยผูว้า่การ สายนโยบายสถาบนัการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เกณฑ์การกํากับดูแลมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  

 ธปท. กําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ  
P2P Lending Platform เน้นความโปร่งใส การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ของผู้ประกอบธุรกิจ และการดูแลคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดย 

(1)  ด้านผู้ประกอบธุรกิจ กําหนดให้กรรมการหรือผู้มีอํานาจ 
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจฯ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มี 
ระบบงานที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
มีการคุ้มครองผู้ใช้บริการและข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy) มีการ
เปิดเผยข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน 

(2)  ด้านผู้ใช้บริการ กําหนดคุณสมบัติของผู้กู้-ผู้ให้กู้ ประเภท
และวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้จะไม่ก่อหนี้เกินตัวและคํานึงถึง
ความสามารถในการชําระหนี้ของตน รวมถึงผู้ให้กู้ต้องเข้าใจลักษณะ
และความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อผ่าน P2P Lending Platform 

หากต้องการประกอบกิจการ 
มีเงื่อนไข คุณสมบัติ และขั้นตอนอย่างไรบ้าง  

 ธปท. กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจ P2P Lending Platform และกําหนดขั้นตอนและเงื่อนไขในการ
ขอใบอนุญาตฯ ดังนี้

(1)  คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบธรุกจิ P2P Lending Platform เช่น  
ต้องเป็นนติบิคุคลไทย มทีนุจดทะเบยีนชําระแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ล้านบาท  
มีคนไทยถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ ห้ามประกอบ 
ธุรกิจอื่น ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการให้บริการ P2P 
Lending Platform เช่น ธรุกจิตดิตามทวงถามหนี ้ ซึง่การประกอบธรุกจิ
ทีเ่กีย่วเนือ่งนีต้้องขออนญุาตมายงั ธปท. เป็นรายกรณี 

(2)  ความพร้อมด้านระบบงาน ผู ้ประกอบธุรกิจฯ ต้องมี 
ความพร้อมด้านกระบวนการและระบบงาน เช่น

  • การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer : KYC) ท้ัง 
    ผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ 

  • การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ขอกู้  
    (creditworthiness) 

  • การประเมนิความเหมาะสมของผูใ้ห้กู ้(client suitability) 
  • การมีคนกลางที่มีผู้กํากับดูแลทําหน้าท่ีเก็บรักษาเงิน 

    ของผู ้ใช้บริการ (เช่น ผู ้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน  
    (custodian) หรอืสถาบนัการเงนิทีใ่ห้บรกิารรบัฝากเงนิ 
    ในลักษณะ escrow account) 

  • การเปิดเผยข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่าง 
    ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 

  • การมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครอง 
    ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม

(3)  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
P2P Lending Platform ผูป้ระสงค์จะประกอบธรุกจิ  
(1) เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ  
ธปท. จนประสบความสําเร็จและพร้อมให้บริการ
ในวงกว้าง (2) ย่ืนขออนุญาตโดย ธปท. จะเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ P2P Lending Platform ต่อไป 

มีความเสี่ยงด้านใดบ้างที่ควรพิจารณา 
ทัง้ในแง่ผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค และ
มีกลไกการปกป้องผู้บริโภคอย่างไร  

 ผู้กู้ : อาจมีความเสี่ยงในการก่อหนี้เกินตัว 
หากไม่คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของ
ตนเองจะนําไปสู่ภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ธปท.  
จึงได้จํากัดวงเงินและจํานวนสัญญากู ้ สําหรับ 
สนิเชือ่อปุโภคบรโิภคทีไ่ม่มปีระกนัหรอืหลกัประกนั 
โดยผู้กู ้จะกู้ได้ไม่เกิน 1.5 - 5 เท่าของรายได้ต่อ 
ผู้ประกอบธุรกิจหนึ่งราย และกู้ได้ไม่เกิน 3 แหล่ง 
ผู้ประกอบธรุกจิ โดยนับรวมท้ังการกูผ่้านผู้ประกอบ
ธุรกิจ P2P Lending Platform และผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ (P-loan) ที่อยู่
ภายใต้การกาํกบัดแูลของ ธปท. นอกจากนี ้ธปท. ยงั
กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ P2P Lending Platform 
ให้ความสําคัญกับเรื่อง responsible lending และ
มีข้อความแจ้งเตือนแก่ผู้กู้ไม่ให้ก่อหนี้เกินตัว

ผู้ให้กู้ : อาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับชําระ
หนี้หรือดอกเบี้ยตามสัญญา และอาจไม่สามารถ
ยกเลิกการให้สินเชื่อหรือเรียกให้ชําระหน้ีก่อนครบ
กําหนดสัญญาได้ ธปท. จึงได้จํากัดวงเงินการให้กู้
ของผู้ให้กู้รายย่อย (retail) ไว้ไม่เกิน 500,000 บาท
ในรอบ 12 เดอืน และกําหนดให้มกีารประเมิน client 
suitability เพื่อให้ผู้ให้กู้ทราบและเข้าใจความเสี่ยง
ของการให้สนิเชือ่ รวมถงึกาํหนดให้ผูป้ระกอบธรุกจิ
เปิดเผยข้อมลูต่างๆ อย่างเพยีงพอเพือ่ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ให้กู้ 

ผูป้ระกอบธรุกจิ P2P Lending Platform : อาจ
มคีวามเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ (cyber risk)  
เช่น ถกูโจมตรีะบบ หรอืระบบงานอาจไม่สามารถให้
บริการอย่างต่อเนื่อง ธปท. จึงกําหนดให้ผู้ประกอบ 
ธุรกิจฯ ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ตามแนวทาง
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มาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป (ตัง้แต่การรบั การส่ง  
การประมวลผล การจัดเก็บ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ 
การทําลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการใช้) และกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ 
ต้องมีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในภาวะเหตุการณ ์
ที่ไม่ปกติ มีระบบงานสํารอง รวมถึงต้องมีการทดสอบแผนสํารอง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระบบการเงิน : การประกอบธุรกิจผ่านช่องทาง online อาจ
มีความเสี่ยงด้านการทุจริตหลอกลวงที่สูงขึ้นกว่าการประกอบธุรกิจ 
โดยทั่วไป ซึ่งอาจกระทบต่อความเช่ือม่ันของระบบการเงินได้ ธปท.  
จึงมีการคัดกรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ P2P Lending Platform 
โดยให้ทดสอบใน Regulatory Sandbox ก่อนให้บรกิารจรงิ และกาํหนด
ให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ ต้องเปิดเผยการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และ 
ต้องส่งรายงานข้อมูลแก่ ธปท. ทุกเดือนเพื่อติดตาม ตรวจสอบ

P2P Lending มีผลกระทบกับผู้บริโภค 
และสถาบันการเงินรูปแบบเดิมอย่างไร  

 นอกจากความเสี่ยงจากการกู ้ยืมและให้กู ้ยืมผ่าน P2P 
Lending Platform ทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว P2P Lending น่าจะเป็นประโยชน์ 
และทางเลือกสําหรับผู้ใช้บริการ กล่าวคือ

(1)  ผู้กู้ : ประชาชนและบุคคลที่ประกอบธุรกิจ (SME) มีทาง
เลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทาง online 
(inclusion) ซึ่งคาดว่าผู้ขอกู้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้กู้รายย่อยหรือบุคคล 
ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ ยังไม่มีฐานะผลประกอบการ (financial statement) 
จึงยังไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือจากสถาบันการเงินได้ ซ่ึงการกู้ยืมผ่าน 
P2P Lending Platform มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ขอกู้ต้องจ่าย 
ให้กับผู้ให้กู้ไม่เกิน 15% ตามกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัความสามารถในการจ่ายชําระคนืของผูข้อกูเ้อง และอาจมค่ีา
บริการที่ต้องจ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจ P2P Lending Platform ด้วย 

(2)  ผู ้ให้กู ้ : เป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้ให้กู้หรือนักลงทุนที ่
มคีวามรูค้วามเข้าใจในการให้สนิเช่ือผ่าน P2P Lending Platform และ
สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 

สําหรับผลกระทบต่อสถาบันการเงินคาดว่า 
น่าจะมไีม่มากนกั เนือ่งจากเป็นลกัษณะของการให้
สินเชื่อระหว่างบุคคลที่ยังต้องคํานึงถึงความเสี่ยง 
ซึ่งผู ้ให้กู ้เองก็ต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอและมี
การพิจารณาท่ีรอบคอบภายใต้เพดานอัตราการให้
กู้ยืมที่ร้อยละ 15 และแม้ว่า ธปท. ยังไม่อนุญาตให้
สถาบันการเงินเป็นผู้ประกอบธุรกิจ P2P Lending  
Platform ได้ แต่สถาบนัการเงนิกส็ามารถมส่ีวนร่วม 
ใน P2P Lending ได้โดยการทาํหน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
เช ่น เป็นตัวกลางในการรับและเก็บรักษาเงิน 
ทรัพย์สิน หรือหลักประกันของผู้ใช้บริการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่า 
P2P Lending เป็นสินทรัพย์การลงทุน
ประเภทใด  

 การให้กูย้มืผ่าน P2P Lending เป็นเสมอืน
การให้สินเชื่อปกติ เพียงแต่มีตัวกลางท่ีให้บริการ
ผ่านระบบ online และมกีารทําสัญญากูย้มืระหว่าง
ผู้กู้และผู้ให้กู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ให้กู้จะ
ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามที่กําหนดใน
สัญญาและไม่เกิน 15% ตามท่ีประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์กําหนด สําหรับในแง่ของผู้ให้กู้
นั้น อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่
มีความเสี่ยงแตกต่างจากการลงทุนอื่น

ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับ P2P Lending  

 รายได้ของผู้ให้กู้แบบ P2P Lending อาจ 
มีรายได้หลายประเภทตามรูปแบบธุรกิจและ 
การให้บริการของผู ้ประกอบธุรกิจ เช่น รายได้
ดอกเบี้ย รายได้ส่วนแบ่งค่าปรับที่ผู ้กู ้จ่ายล่าช้า 
รายได้จากการขายสัญญาสินเชื่อในตลาดรอง 
เป็นต้น ดังนั้น ผู้ให้กู้ควรศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษี
ที่เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากร ซึ่ง ธปท. กําหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษ ี
อันเกิดจากการใช้บริการ P2P Lending Platform  
ให้ผู้ใช้บริการทราบด้วย  
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คุณตฤบด ีอรุณานทท์ชัย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
บริษทั มนัน่ี เทเบิล จ�ากดั (มหาชน)

มันนี่เทเบิล เป็น FinTech ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการเป็น Digital HR 
เราช่วยสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบดิจิตัลให้ลูกค้า 
บริการหนึ่งที่เราเสนอคือ วางระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ทั้งในด้าน 
payroll process และ payroll payment ทําให้บริษัทเห็นโอกาสธุรกิจ
ในการปล่อยเงินกู้สวัสดิการให้พนักงานบริษัท 

ปัจจบุนัมบีรษิทัปล่อยกูใ้นรปูแบบสวสัดกิารแก่พนกังานในหลาย
รปูแบบ เช่น ในกรณทีีบ่รษิทัลกูค้าทีใ่ช้บรกิาร payroll มกีารให้เงนิกูเ้ป็น
สวสัดกิารพนกังานอยูแ่ล้ว สามารถมาขอใช้แพลทฟอร์มของมนันีเ่ทเบลิ 
เพือ่ปล่อยกูพ้นกังานจาก balance sheet ของบรษิทัลกูค้าเองได้เช่นกนั 
โดยอตัราดอกเบีย้เงินกู ้อยูใ่นอตัราไม่เกนิ 15% ต่อปี และนอกจากน้ีมนั
นี่เทเบิลยังได้รับใบอนุญาตการติดตามทวงถามหนี้อีกด้วย

การที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กู้ ผ่านการให้บริการ payroll ซึ่ง
จํานวนฐานลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทในปัจจุบันมีประมาณ 10,000 
บริษัท และมีฐานข้อมูลลูกค้ามากกว่าแสนราย ทําให้บริษัทสามารถ
บรหิารจดัการปล่อยสนิเชือ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยแทบจะไม่มหีนี้
เสีย และวงเงินทีป่ล่อยกูจ้ะไม่เกนิ 1 เท่าของเงนิเดอืน ทาํให้เราสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างดี

คิดว่าโอกาสเติบโตของธุรกิจ 
P2P Lending เป็นอย่างไร  

 ด้วยคําจาํกดัความของธรุกจิ P2P Lending  
ตามนิยามของสํานักงาน กลต. และ ธปท. ยังมี
ความแตกต่างกันอยู่ สําหรับกรณีของ ธปท. จะมี
การกาํหนดเพดานดอกเบีย้ทีไ่ม่เกนิ 15% ต่อปี ทาง
บริษัทนําเอาเกณฑ์นี้มากําหนดเกณฑ์การปล่อยกู้ 
และเตรียมเข้า sandbox ของ ธปท. การระดมทุน
จะเป็นจากพันธมิตรซึ่งยังไม่ใช่จากรายย่อย และ
แบ่งการดําเนินงานเป็นเฟสหลักๆ โดยในเฟสแรก
เราเริ่มจากการปล่อยกู้ให้กับพนักงานก่อน ซ่ึงหาก
การดําเนินการดี มีอัตราการผิดนัดชําระตํ่ามากๆ 
ในเฟสต่อไปกอ็าจจะนาํเสนอให้นกัลงทนุทีต้่องการ 
ผ่านรูปแบบ P2P Lending 

ในอนาคตมันน่ีเทเบิล จะเป็นตัวกลางที่ช่วย 
จบัคูเ่มด็เงนิของนกัลงทนุทีเ่ป็น Qualified Investor 
กับผู้ท่ีต้องการกู้เงิน โดยจัดกลุ่มลูกหน้ีจํานวนหนึ่ง  
เช่น 1,000 คน เป็นกลุม่ทีม่ ีcredit rating AAA หรอื  
BBB เหมือนกัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ให้ก็จะแตกต่าง 
กนัไปตามระดบัความเสีย่ง ซึง่มนันีเ่ทเบลิ จะทาํหน้าที่ 
เรยีกเกบ็หนีโ้ดยจะตดัเงนิในวนัทีจ่่ายเงนิเดอืน และ
ทําหน้าที่ติดตามหากมีการผิดนัดชําระหนี้

นอกจากน้ัน บริษัทมีแผนทําธุรกิจ Working 
Capital Financing ซึ่งเป็นรูปแบบ debt cloud 
funding และอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสํานักงาน 
ก.ล.ต. ซึ่งผู้ให้กู้จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
หลายปัจจัย เช่น credit rating ของเจ้าของบริษัท 
เงินทุนหมุนเวียน ผลประกอบการของบริษัท และ
การใช้สินเชื่อ OD ของบริษัทด้วย

ในมุมมองของผม ตลาด P2P Lending  
สําหรับในเมืองไทยถือว่ายังค่อนข้างช้า เมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ที่อยู่ในขั้นของ 
การมีใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบการแล้ว
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P2P Lending ถือเป็นทางเลือกสําหรับการระดมทุนผ่านการ 

ให้สนิเชือ่ ช่วยเปิดโอกาสให้ SME บางประเภท รวมถงึพนกังานบางกลุม่  
เช่น แรงงานต่างด้าว หรือกลุ่มพนักงานปฏิบัติการที่มีฐานเงินเดือน 
ตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่สถาบันการเงินกําหนด ซึ่งมีอยู่ถึง 30% ของ 
ตลาดสินเชื่อ ให้สามารถเข้าถึงบริการสินเช่ือได้ และใช้เป็นเงินทุน 
สําหรับการขยายกิจการ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

การลงทุนใน P2P Lending มีความเสี่ยงสูง
หรือต่ํากว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นกู้  

 การปล่อยกู้ P2P Lending ที่มันนี่เทเบิล ดําเนินธุรกิจอยู่  
มีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อหุ ้นกู ้บริษัทเอกชน สาเหตุอธิบายได ้
จากปัจจัย 2 อย่างที่ส่งผลต่อการชําระคืนหนี้คือ ความสามารถในการ 
ชําระคืนหนี้ (Ability to Pay) และความยินดีในการชําระคืนหน้ี 
(Willingness to Pay) ในแง่ของบริษัทเอกชนไม่มีปัญหาของ Ability 
to Pay เนื่องจากก่อนที่จะมีการให้สินเช่ือก็สามารถทําการวิเคราะห์ 
credit rating ต่างๆ แต่สําหรับ Willingness to Pay นั้น ไม่อยู่ในวิสัย
ที่นักลงทุนจะควบคุมได้ 

แต่สําหรับมันนี่เทเบิล แล้ว Ability to Pay ถูกกําหนดจากการ
ปล่อยกู้ที่ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน และ Willingness to Pay กลาย
เป็นสิง่ทีค่วบคมุได้ เนือ่งจากเป็นการหกัเงนิชาํระโดยตรงจากเงนิเดอืน
ของพนักงานผู้กู้ นอกจากนี้ จํานวนเงินที่ปล่อยกู้ยังถูกกระจายไปยัง 
พนกังานหลายคน เปรยีบเทยีบได้กบัเป็นการกระจายความเส่ียงอกีขัน้  
และหากมองถึงอัตราการผิดนัดชําระ (default rate) ที่ผ่านมาของการ 
ปล่อยกูจ้รงิทีต่ํา่กว่า 0.6% ของยอดหนีร้วม ส่วนอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 
คาดหวังอยู่ที่ 10% ต่อปี ข้ึนอยู่กับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของพนักงาน
แต่ละคน 

พจิารณากําหนดอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูอ้ย่างไรบ้าง  

 เราใช้หลายปัจจยัมาพจิารณา เช่น เพศ โดยพนกังานเพศหญงิ
จะมีวินัยในการทํางานมากกว่าเพศชาย หรือกรณีแรงงานต่างด้าวท่ีมี
ความเสีย่งในการผดินดัชําระหนีท้ีต่ํ่ากว่าแรงงานไทย เพราะมกีฎหมาย
ที่ควบคุมตาม MOU ว่าแรงงานจะไม่สามารถขอวีซ่าการทํางานต่อ
ใน 2 ปี หากมีการหนีงาน รวมถึงบริษัทจัดหางานแรงงานต่างด้าวก็ม ี
การค้ําประกันอยู่ด้วย บริษัทจะนําปัจจัยต่างๆ มาประมวลผลและ
คํานวณเป็น credit score สําหรับผู้กู้แต่ละคน

ส่วนความเสีย่งในกรณทีีพ่นกังานลาออกและ
หนีงานไป ในกฎหมายแรงงานระบุว่า บริษัทยัง
สามารถนาํเงนิเดอืนทีต้่องจ่ายสาํหรบัเดอืนสดุท้าย
ให้พนักงานมาจัดการเรื่องดังกล่าวได้ ในความเป็น
จริงแล้ว เรื่องดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยความเสี่ยงที่ถูก
นํามาพิจารณาต้ังแต่การจะปล่อยกู้ หากพนักงาน
คนไหนท่ีมีความเส่ียงของการหนีงาน ก็มีแนวโน้ม
ที่จะไม่ได้รับการปล่อยกู้ตั้งแต่แรก

ทั้งนี้ระยะเวลาการชําระคืนของพนักงานจะ
ถูกกําหนดไว้ตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ โดยพนักงานจะ
ไม่สามารถชาํระให้ครบก่อนกาํหนดได้ และถ้าหาก
ยังอยู่ระหว่างการชําระคืนเงินก้อนแรกอยู่ การจะกู้
เพิม่ได้หรอืไม่นัน้ขึน้อยูก่บัระดบัเครดติของพนกังาน
เป็นรายบุคคล

ที่ผ่านมาพบว่า เงินกู้ส่วนใหญ่ที่พนักงานกู้ไป  
ไม่ได้ถูกนําไปใช้กับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างที่
หลายคนเข้าใจกนั แต่ถกูนําไปใช้เป็นรายจ่ายทัว่ไป
ในการดาํรงชวีติ  เช่น ค่าการศกึษาบตุร ค่าผ่อนบ้าน 
นําไปรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบของตนเอง  แรงงาน
ต่างด้าวบางคนก็นําเงินกู้ไปผ่อนบ้านในประเทศ
บ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น

มีคําแนะนําสําหรับผู้กู้
และนักลงทุนที่สนใจอย่างไรบ้าง  

 สําหรับผู้กู้
 การมีวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญ โดย

เฉพาะในยุค Big Data ทุกพฤติกรรมทางการเงิน
สามารถถูกนํามาวิเคราะห์ การกู ้ยืมควรให้เป็น
จํานวนที่สามารถผ่อนชําระได้ ดังนั้นเรื่องของ  
credit scoring เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องรักษาให้ดี 

สําหรับนักลงทุน
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการลงทุน P2P Lending  

ในต่างประเทศ เป็นเพราะนักลงทุนยังไม่เข้าใจ 
เรื่องความเส่ียง ดังน้ันไม่ว่าการลงทุนใดก็ตาม 
นักลงทุนควรทําความเข้าใจส่ิงท่ีตนเองกําลังจะ
ลงทนุอย่างถ่องแท้ และอยากให้มอง P2P Lending  
เป็นช่องทางการลงทุนอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ควร 
นําเงินลงทุนท้ังหมดมาลง แต่ควรเป็นเงินส่วนที่ 
จดัสรรมาแล้วเพือ่กระจายความเสีย่งการลงทนุ   
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คุณวรพล พรวาณชิย์ 
ผูก่้อตั้งและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
บริษทั เพียร์ พาวเวอร์ จ�ากดั

PeerPower เริม่ต้นธรุกจิมาตัง้แต่ปี 2559 เราเหน็ปัญหาของบรษิทั 
เวลาทีต้่องการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ และยิง่กรณทีีเ่ป็นธรุกจิบรกิาร 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสินทรัพย์ มีแต่ทรัพย์สินทางปัญญาเพียงอย่างเดียว  
เวลาจะขอกู้เงิน 5 ล้าน ธนาคารให้เอาเงินมาวาง 2 ล้านบาท แบบนี ้
ธุรกิจได้เงินแค่ 3 ล้านบาท สุดท้ายกู้ไม่ได้เลยต้องเพิ่มทุนเองในที่สุด

 
ปัญหานี้พบได้ทั่วไปทั้งธุรกิจรายเล็กและรายกลาง ซึ่งธนาคาร 

ไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อให้ และยิ่งสมัยใหม่มักเป็นธุรกิจบริการผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ ฟรีแลนซ์ ทนาย ที่ปรึกษา กลุ่มเหล่านี้ไม่มีทรัพย์สิน 
ไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน ซึ่งธนาคารยังปรับตัวไม่ทันกับธุรกิจข้างต้น
จึงทําให้เขาเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก

ธุรกิจ P2P Lending 
น่าสนใจอย่างไร  

 ปัจจุบันสินเชื่อ SMEs มีขนาดประมาณ 
5 ล้านล้านบาท ส่วนนอกระบบไม่รู ้  แต่ถือว่า 
ยังน้อยเมื่อเทียบกับตลาดสินเชื่อรายใหญ่ ซ่ึง 
มีขนาด 7 ล้านล้านบาท หุ้นกู้อีก 10 ล้านล้านบาท 
ดังนั้นมีสินเชื่อ SME ไม่ถึง 1 ใน 3 ของสินเช่ือใน
ระบบเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว SME จ้างแรงงานถึง 
90% ของท้ังประเทศและคิดเป็น 85% ของธุรกิจ 
ทั้งประเทศ ดังนั้นโอกาสของธุรกิจเรายังมีเยอะ

P2P Lending ช่วยเปิดโอกาสให้ผูกู้มี้ช่องทาง 
ในการหาเงินไปใช้ โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่มีสินทรัพย์ 
เดมิเวลาเงนิไม่พอ ต้องควกักระเป๋าตวัเอง ถ้าไม่พอ
ต้องไปกู้พ่อแม่ พี่น้อง ใช้วงเงินบัตรเครดิต สินเช่ือ
ส่วนบคุคล เอารถไปวาง ทําให้ต้นทนุการเงนิสงู และ
ไม่เหมาะกบัธรุกจิของตวัเอง แม้เขาจะรูว่้าดอกแพง
แต่ไม่มทีางเลือก เราจงึเป็นช่องทางท่ีจะทําให้ธรุกจิ
เหล่านี้บริหารต้นทุนได้ดีขึ้น

 
ส่วนฝั ่งนักลงทุน ถือเป็นเครื่องมือในการ 

กระจายความเส่ียงการลงทุน ท่ีไม่คล้ายกับหุ้นกู้ 
ซะทีเดียว เพราะจ่ายเงนิคืนเป็นรายเดือนแบบลดต้น 
ลดดอก ช่วยให้พอร์ตการลงทุนเข้าใกล้ efficient 
frontier มากขึ้น เพราะมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ 
ประเภทอืน่ต่ํา ทีส่าํคญัอตัราผลตอบแทนยงัน่าสนใจ  
ถ้าลงทนุแล้วกระจายความเสีย่งและบรหิารหนีเ้สยี
ได้ดี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 11-13% ต่อปี
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ธรุกจิของ PeerPower ให้บรกิารอย่างไรบ้าง  

 ปัจจบุนัเรายงัให้บรกิารเฉพาะในรปูแบบของสนิเชือ่เพือ่ SMEs  
ซึ่งยังไม่ได้เข้าตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และยัง
อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครการให้บริการ debt crowdfunding กับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะทําให้เราสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียนได้ โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัต ิ
ในสิ้นปีนี้ 

บริษัทมีวิธีวิเคราะห์อย่างไรในการดูว่า
บรษิทัมโีอกาสไม่จ่ายเงนิ และมมีาตรการควบคุมอย่างไร 
หรือสร้างความมัน่ใจให้กบัผูล้งทนุอย่างไรบ้าง  

 ประเด็นดังกล่าวเป็นเร่ืองของการบริหารความเส่ียง ซึ่ง 
PeerPower ทําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา โดยทําตั้งแต่การคัดกรองผู้กู้ 
ทําเครดิตสกอร์ ซึ่งใช้ข้อมูลทั้งข้อมูลการเงิน งบการเงิน รายการเดิน
บญัช ีเป็นต้น เครดติบโูร จ่ายเงนิคนืตรงไหม ถ้าธรุกจิได้คะแนนสูงกจ็ะ
ดอกเบี้ยตํ่า คะแนนตํ่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็จะสูง เรามองว่ามันไม่แฟร์
ที่คนคะแนนดีกว่ากลับต้องมาจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับคนที่เครดิต
ไม่ดี หรือเครดิตแย่กว่า

หากผู้กู้มีการชําระเงินคืนไม่ตรงเวลา เราจะมีทีมภายในเข้าไป
ดําเนินการ collection ถ้าล่าช้า 0-45 วัน แต่ถ้าเกินกว่าน้ันจะใช้ 
Collection Agency มาดําเนินการติดตามทวงถามให้ตามกฎหมาย 
ถ้าเกิน 90 วัน ก็ต้องข้ึนศาล เพราะฉะนั้นในช่วง 60 วัน ทนายจะเริ่ม
เตรียมเอกสารไว้และรอสัญญาณจากเราเพื่อยื่นฟ้อง ระบบข้างต้น
ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีความล่าช้าอยู่บ้างจากการร่าง
สํานวนซึ่งเป็นเอกสาร ถ้าวันหนึ่งมี Digital Court ก็ช่วยให้ดําเนินการ
ทางกฏหมายได้เร็วขึ้น 

ก่อนทีจ่ะปล่อยกู ้จะมเีจ้าหน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ พร้อมแบบสอบถาม 
ในเชงิจติวทิยาเพือ่นําข้อมลูมาบนัทกึในระบบข้อมลู ในอนาคตเวลาเรา
เข้าไปทบทวน เราอาจจะแนะนําเขาเพิม่เตมิเพือ่ให้เขามคีวามสามารถ
ในการทําธุรกิจ เพราะเราเห็นข้อมูลในระบบตลอดว่าทิศทางบริษัท 
เป็นอย่างไร ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการชําระคืนหนึ้ด้วย

ดงันัน้หากแพลตฟอร์มไม่สามารถควบคมุความเสีย่งต้ังแต่ต้นนํา้
จนถึงปลายน้ําได้ ก็มีโอกาสเสียหายเพราะเร่ืองเงินเรื่องทองต่อให้
ประเมินมาดีแล้วก็ยังมีโอกาสหลุดอยู่ดีเพราะยังมีเร่ือง randomness 
เช่น เกิดโชคไม่ดี อุบัติเหตุรถคว่ํา เขาบาดเจ็บ อยู่ดีๆ จะส่งคนไปเก็บ
ดอกเบี้ย ก็ดูจะเป็นเรื่องผิดมนุษยธรรม เพราะเขาก็ต้องเอาเงินไปจ่าย
ค่ารักษาตัวก่อน แต่ถึงกับเป็นหนี้สูญหรือเปล่า ก็อาจจะไม่ เรื่องท่ี 
คาดถึงได้เราก็ควบคุมให้ดีที่สุด เรื่องที่คุมไม่ได้เราก็บวกเรื่อง random 
factor เข้าไป ทําให้ตอนนี้เรามีหนี้เสียอยู่ประมาณ 3% จากสินเชื่อ
ทั้งหมดเท่านั้น

มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและ
กรอบระยะเวลาการกู้ยืมอย่างไร  

 ถ ้าหากคะแนนของผู ้กู ้ออกมาดี เช ่น  
เกรด A อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณ 8% ต่อปี  
แต่ถ้าเกรดอยูท่ี ่C จะสงูสดุที ่15% ต่อปี ชําระเงินต้น 
พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยสามารถเลือก 
กู้ยืมได้ตั้งแต่ 6 เดือนและยาวสุดไม่เกิน 24 เดือน
เท่านั้น ระหว่างทางหากมีเงินสามารถชําระหนี้ 
คืนก่อนได้ โดยไม่มีค่าปรับใดๆ ส่วนผู้ให้กู ้หาก
ต ้องการใช ้ เงินก ่อนครบกําหนด ป ัจจุบันยัง 
ไม่สามารถขายคืนก่อนหรือเปล่ียนมือได้ แต่ใน 
เฟสถัดไปเราจะพัฒนาให้สามารถซื้อขายใน 
ตลาดรองได้เหมือนกับหุ้นกู้

ใครคือผู้ที่มาใช้บริการกู้ยืมเงิน
ผ่าน PeerPower  

 ส่วนใหญ่ผู้กู้เป็นนิติบุคคลทั้งหมด ซ่ึงเรา
โปรโมทผ่านช่องทาง digital marketing ผ่าน online 
platform และพันธมิตรเป็นหลัก ซึ่งเราสามารถ
คัดกรองและคุมความเส่ียงได้ดีกว่า เช่น บริษัท  
อีคอมเมิร์ส หรือ บริษัททําบัญชีออนไลน์ เป็นต้น  
แต่ภายในไตรมาส 4 จะสามารถให้บรกิารครอบคลมุ 
ได้ท้ังรายเล็กและรายใหญ่ผ่านการออกหุ้นกู ้ได้ 
ธรุกจิส่วนใหญ่เป็นธรุกจิบรกิาร เช่น ทําความสะอาด  
ซือ้มาขายไป ก่อสร้าง ทําทวัร์ ให้คําปรกึษา ออกแบบ 
เขียนซอฟแวร์ Event Food and Beverage ซ่ึง 
เป็นกลุ่มท่ีประเมินเพื่อให้สินเชื่อลําบากในมุมมอง 
ของสถาบันการเงิน
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มองว่า P2P Lending 
ถือเป็นสินทรัพย์การลงทุนประเภทใด
และเหมาะสมกับใคร  

 P2P Lending เป ็นสินค ้าตัวหนึ่งที่อยู ่ระหว ่าง High 
Yield Bond กับ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่ข้อดีอีกอย่าง
คือ P2P Lending ไม่ต ้องลงทุนสูง ขั้นตํ่า 50,000 บาท แล้ว
สามารถเพิ่มการลงทุนไปเรื่อยๆ ได้ เหมาะกับนักลงทุนท่ีต้องการ
กระจายความเสี่ยง และตอบโจทย์ผู ้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน
สมํ่าเสมออย่างกลุ่มคนที่อยู่ในวัยกําลังจะเกษียณ แต่เริ่มแรกเลย
อาจจะกระจายการลงทุนมาบางส่วนก่อน เพื่อให้เข้าใจลักษณะ 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ P2P Lending

ควรเตรียมพร้อมอย่างไร
ถ้าสนใจใช้บริการ  

 สําหรับผู้กู้ เร่ิมต้นควรประเมินสถานการณ์ของตัวเองก่อน 
ขอข้อมูลเครดิตตัวเองจากเครดิตบูโร มาดูว่ามีอะไรดูไม่ดีไหม ม ี
ข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าคุณเป็นบริษัทจํากัด ควรทําให้ถูกต้อง
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ทําบัญชี และมีการยื่นภาษีให้ถูกต้อง

 
สําหรับผู้ให้กู้ ควรศึกษาข้อมูลดีๆ ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์ม มี 

ตัวตนจริงหรือไม่ ผู้บริหารหรือคนทําเป็นใคร สามารถเปิดเผยข้อมูล 
แบบโปร่งใสหรือไม่ บริษัทที่กู้มีเปิดเผย risk disclosure ด้วยหรือไม่ 
ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง และถ้าเป็นรายเล็กต้องมีการกระจาย 
การลงทุนด้วยเพราะปัจจุบันทางเลือกเยอะขึ้นทําให้เราต้องพิจารณา
มากขึ้นด้วย

มุมมองของนักวางแผนการเงิน  

 P2P Lending ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่ 
ช่วยในการวางแผนการเงิน ทั้งในฝั่งของผู้ที่ขาด
สภาพคล่อง ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  
รวมถึงคนที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงจากการใช้
สินเชื่อส่วนบุคคลหรือเงินกู้นอกระบบให้สามารถ
หาเงินทุนมาใช้ในอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่าลงได้ และ 
ทีสํ่าคญัคอืเป็นทางเลอืกการลงทนุทีน่่าสนใจเพราะ
นอกจากจะให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงแล้ว 
ยังมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นน้อย ซึ่งถ้าหาก 
มีการกระจายการลงทุนท่ีดีจะช ่วยให ้พอร ์ต 
การลงทุนของผู ้ลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนที ่
ปรับด้วยความเสี่ยงสูงขึ้นด้วย

 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเรื่องที่นักวางแผน 

การเงินและผู้ท่ีสนใจต้องพิจารณาเพิ่มเติมก่อน 
ให้คําแนะนําหรือตัดสินใจใช้บริการ P2P Lending 
อย่างเรื่องความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม ความ
สะดวก ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละผู ้ให้
บริการ สัญญาระหว่างผู ้กู ้ ผู ้ให้กู ้และผู ้บริการ  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยอื่น 
ท่ีเก่ียวข้อง และสําคัญท่ีสุดต้องเลือกให้เหมาะสม 
กับเป้าหมายการเงินของตัวเราเองด้วย  
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ค่าใช้จ่ายวยัเกษยีณ

ที่มา:
• Guide to Retirement 2019, J.P. Morgan Asset Management
• สํานักงานสถิติแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา, การสํารวจรายจ่ายผู้บริโภคประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เฉลี่ยปี 2558-2560 ของครัวเรือนที่มีสมาชิกที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 คน
* รายจ่ายการกุศลได้แก่ ของขวัญให้หน่วยงานด้านศาสนา การศึกษา และ การเมืองและเงินบริจาค

การดูแลสุขภาพ

9%
14%

การเดินทาง

15%
11%

ที่อยู่อาศัย
(รวมสินเชื่อบ้าน)

11%
5%

อาหารและเครื่องดื่ม

13%
13%

การศึกษา

3%
1%

การกุศล
และของขวัญ

9%
14%

เสื้อผ้า

3%
2%

อื่นๆ

3%
4%

สันทนาการ

6%
4%

อายุ
75 ปี
ขึ้นไป

อายุ
55-64 ปี

ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP® 

ท่องเที่ยว

4%
4%

ที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมสินเชื่อบ้าน)

27%
34%
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การบริหารจดัการกรมธรรม์ประกนัชีวติ
เพือ่การวางแผนการเงนิ

ในการบริหารจัดการกรมธรรม์
ประกันชีวิต เพื่อให้ เกิดประโยชน์ 
สูงสุดกับผู้ท�าประกัน ส่ิงแรกที่ควรท�า  
คือ การสรุปและทบทวนกรมธรรม์  
การทบทวนกรมธรรม์จะท�าให้ รู้ ว่า  
เราท�าอะไรไว้ มีความคุ้มครองอะไร
อ ยู่ บ้ า ง  แ ล ะ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ห รื อ 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก 
กรมธรรม์ที่ท�าไว้น้ัน สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการเงินที่ต้องการในปัจจุบัน
ห รื อ ไ ม่  เ พื่ อ ที่ จ ะ ไ ด้ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กรมธรรม์ให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการในปัจจุบันให้ไ ด้ 
มากทีสุ่ด

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP® 

นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

นอกจากน้ี เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของกรมธรรม์และความคุ้มครอง
ต่างๆ ก็มีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก เช่น มีประกันแบบใหม่ๆ 
ออกมา (เช่น ประกนัชวีติแบบยนูติ ลงิค์) มค่ีาห้องและค่ารกัษาแบบเหมาจ่าย 
ทีม่วีงเงนิความคุม้ครองทีส่งูขึน้ และมคีวามคุม้ครองโรคร้ายแรงทีค่รอบคลมุ
ระยะไม่ลุกลาม ซึ่งในอดีตอาจจะมีแต่ความคุ้มครองโรคร้ายแรงเฉพาะ 
ระยะลุกลาม การทบทวนกรมธรรม์จะทําให้สามารถบริหารจัดการกรมธรรม์
ประกนัชวีติของผูร้บับรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะหากพบว่าทําประกนั
ไว้มากเกินไป อาจจะพิจารณาหยุดจ่ายเบี้ยบางกรมธรรม์เพื่อลดภาระ หรือ
หากทําน้อยเกินไป ก็จะได้พิจารณาทําเพิ่มในส่วนที่ขาดได้
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ข้อควรพิจารณาในการปรับเปลี่ยนกรมธรรม์

1. ประกันชีวิต
เราสามารถบรหิารกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่าน มลูค่าเงนิสดในกรมธรรม์  

(Cash Value) ซึ่งมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์เป็นมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากเงินส่วน 
ที่เหลือในเบี้ยประกัน หลังจากหักค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันจะนําเงิน 
ส่วนที่เหลือไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนกลับมา นั่นก็แปลว่าในการจ่าย 
เบี้ยประกันเข้าไป เงินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึง คือ ค่าใช้จ่ายท้ังหมดใน 
การประกันชีวิต และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นเงินลงทุน โดยหากเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบด้ังเดิม บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้นําเงินส่วนน้ีไปลงทุน  
ซึ่งโดยมากจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตํ่า แต่หากเป็นประกันชีวิต 
แบบยูนิต ลิงค์ ส่วนของเงินลงทุนจะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัท
ประกันคัดเลือกมา ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้เอาประกัน 

หากเป็นประกันชีวิตแบบดั้งเดิม เราสามารถเลือกบริหารจัดการ
กรมธรรม์ได้หลายวิธี ดังนี้

• เวนคืนกรมธรรม์ คือ การหยุดจ่ายเบี้ยประกัน แล้วขอเวนคืนเงิน 
  มูลค่าเงินสดท้ังหมดในกรมธรรม์คืนมา ทําให้เราได้รับเงินก้อน ที่มี 
  มูลค่าเท่ากับมูลค่าเงินสดทั้งหมดที่มีอยู่ในกรมธรรม์ ซึ่งกําหนด 
  อยู่ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ เหตุผลในการเวนคืนกรมธรรม์ อาจ 
  เกิดจากผู้เอาประกันไม่มีความจําเป็นหรือไม่ต้องการการคุ้มครอง 
  จากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับน้ันแล้ว ซึ่งเมื่อเวนคืนจะถือว่าเป็น 
  การปิดกรมธรรม์ สัญญาประกันชีวิตเป็นอันสิ้นสุดลงทันที สิ่งที่ต้อง 
  พึงระวัง คือ หากจ่ายเบี้ยประกันมาไม่นาน ทําให้ยังมีมูลค่าเงินสด 
  อยู่น้อย หรือไม่มีเลย เมื่อทําการเวนคืน จะขาดทุนเมื่อเทียบกับเบี้ย 
  ที่จ่ายมา

• แปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสําเร็จ คือ การหยุดจ่าย 
  เบ้ียประกัน แล้วขอใช้สิทธิท่ีทําให้กรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองชีวิต 
  ต่อไปจนครบสัญญาเหมือนเดิม แต่มูลค่าความคุ้มครองชีวิตและ 
  เงินครบสัญญาที่จะได้รับอาจจะลดลงจากเดิม ขึ้นอยู่กับมูลค่า 
  ใช้เงินสําเร็จที่กําหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์

• แปลงกรมธรรม์เป็นมลูค่าขยายเวลา คือ การหยดุจ่ายเบีย้ประกนั  
  แล้วขอใช้สิทธิที่ทําให้กรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองชีวิตต่อไป โดยที่ 
  มูลค่าความคุ้มครองชีวิตเท่าเดิม แต่ระยะเวลาความคุ้มครองชีวิต 
  ของสัญญาจะเปลีย่นไปตามทีไ่ด้กําหนดไว้ในตารางมลูค่ากรมธรรม์ 

หากเป็นประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ จะมีการแยกค่าใช้จ่าย และส่วน
ของเงินลงทุนอย่างชัดเจน โดยมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะมีค่าเท่ากับมูลค่า
รับซื้อหน่วยลงทุน หรือมูลค่าเงินลงทุนของเรานั่นเอง สําหรับกรมธรรม ์
ยูนิต ลิงค์นั้นจะไม่มีมูลค่าใช้เงินสําเร็จ และมูลค่าขยายเวลา ทําให้เราจะ
บริหารกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์จากมูลค่าเงินสด โดยสามารถถอนเงินออกจาก
กรมธรรม์ หากมีความจําเป็นท่ีต้องใช้เงิน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการถอน
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

ขั้นต ่อมาเราควรทําการประเมิน 
ความเสี่ยงภัยในปัจจุบันของผู้รับบริการ 
ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในการวางแผนประกัน
ชวีติ คอื การคาํนวณหาทนุประกนัทีเ่หมาะสม 
โดยทุนประกันที่เหมาะสมนั้นต้องครอบคลุม
ภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
ในครอบครัว รวมไปถึงภาระในการเลี้ยงดู
ผู ้อยู ่ในอุปการะทั้งหมด ส่วนการวางแผน
ประกันสุขภาพ ต้องประเมินค่าใช้จ่ายที่ 
อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเจ็บไข้ได้ปวย และ 
ต้องเข้าไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
ที่ต้องการ ทั้งกรณีที่เจ็บไข้ทั่วไปและเจ็บไข้
ด้วยโรคร้ายแรง

จ า ก นั้ นใ ห ้ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม
คุ ้มครองที่มีกับความคุ ้มครองที่ต้องมี 
ว ่าเป็นอย่างไร หากมีความคุ ้มครองที่ 
มากเกินไป แปลว ่าอาจทําประกันชีวิต
หรือประกันสุขภาพมากเกินความจําเป็น 
อ า จ พิ จ า ร ณ า ป รั บ ล ด ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง 
บางอย่างลง ในทางตรงกันข้าม หากม ี
ความคุ้มครองที่น้อยเกินไป ก็ควรพิจารณา
ทําประกันด ้านนั้นๆ เพิ่ม เติม  หรือถ ้า 
ความคุ ้มครองที่มีอยู ่ไม ่ทันสมัยแล้ว ก็
อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ตาม 
ความเหมาะสม
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ทําทุนประกันท่ีสูง อย่างไรก็ตามภาระการเงินต่างๆ จะลดลงเรื่อยๆ หากเรา 
ยังมีชีวิตอยู่ ทําให้ความต้องการทุนประกันลดลงตามไปด้วย การทําประกัน
ชีวิตแบบด้ังเดิมเพียงฉบับเดียวท่ีทุนสูงๆ อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการ 
เน่ืองจากเราไม่สามารถขอลดทุนประกันลงได้ในกรมธรรม์ฉบับเดียว เรา 
อาจบริหารจัดการกรมธรรม์ด้วยการทํากรมธรรม์มากกว่า 1 ฉบับ และใช้วิธี
ทยอยแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสําเร็จ เพื่อลดทุนประกันลงให้ตรงกับ
ภาระทางการเงินที่เหลืออยู่ หากเป็นกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ก็จะมีความยืดหยุ่น
กว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบดั้งเดิม เพราะสามารถปรับลดทั้งเบี้ยประกัน  
และทุนประกันลงได้ ทําให้สามารถปรับเปล่ียนทุนประกันให้ตรงกับ 
ความต้องการในเวลาต่างๆ ผ่านกรมธรรม์ฉบับเดียวได้

2. ประกันสขุภาพและประกนัโรคร้ายแรง
ข้อควรจําเมื่อต้องการปรับเปล่ียนประกันสุขภาพและประกันโรค 

ร้ายแรง คือ ประกันสุขภาพ มีเงินเพียงอย่างเดียวอาจซื้อไม่ได้ ต้องมีสุขภาพ 
ที่ดีด้วย ซึ่งหากต้องการยกเลิกประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายที่มีอยู่ เพื่อ 
ไปทําฉบับใหม่ที่มีความคุ้มครองที่มากขึ้น หรือทันสมัยขึ้น จะไม่สามารถ
ยกเลิกฉบับเก่าและไปซื้อฉบับใหม่ได้ทันที เพราะท้ังประกันสุขภาพและ
ประกันโรคร้ายแรงมีระยะเวลารอคอยตั้งแต่ 30 วันถึง 120 วัน (แล้วแต่โรค) 
ดังน้ันคุณควรจะซื้อประกันฉบับใหม่ ให้มั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองอย่าง 
ครบถ้วน และเลยกําหนดระยะเวลารอคอยท่ีนานท่ีสุด ก่อนท่ีจะยกเลิก 
ฉบบัเก่า ทีส่าํคญัหากคณุมโีรคประจาํตวัไปแล้ว ไม่แนะนาํให้ยกเลกิกรมธรรม์
ฉบับเก่าโดยเด็ดขาด เพราะหากทํากรมธรรม์ฉบับใหม่ คุณอาจจะซื้อไม่ผ่าน 
หรืออาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกัน

บทความฉบับนี้ เป็นเพียงการเสนอแนวทางการบริหารกรมธรรม์ เพื่อ
การวางแผนการเงินให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ไม่ได้ชี้นําหรือส่งเสริมให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อ 
ทําสัญญาใหม่ หากทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์  

หากมีความต้องการจะหยุดจ่ายเบ้ีย  
แต่ต ้องการที่จะมีความคุ ้มครองต ่อไป 
สามารถใช้สิทธิ Premium Holiday ซึ่ง 
คือ การให้สิทธิบริษัทประกันชีวิตในการ 
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ 
เช่น ค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการ
บริหารกรมธรรม์ ค่าธรรมเนียมการรักษา
กรมธรรม์ โดยการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวม ซึ่งเป็นการส่งคําสั่งขายหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยผู ้ เอาประกันภัย 
ไม่จําเป็นต้องส่งคําสั่งเอง และถือว่าเป็น
เงื่อนไขแห ่งสัญญาประกันภัย เพื่อให ้
กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ในขณะที่ลูกค้า 
ไม่ชําระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่
กําหนด อย่างไรก็ตาม หากมูลค่ากรมธรรม์
ที่เหลืออยู่มีไม่เพียงพอที่จะชําระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ กรมธรรม์จะสิ้นผล
บังคับลง

จะเห็นได ้ ว ่ า  การมีมูลค ่ า เงินสด
ในกรมธรรม์ ทําให้เรามีทางเลือกมากมาย
ที่จะบริหารจัดการกรมธรรม์ที่มีอยู ่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น หากผู้รับบริการต้องการ
ทาํประกนัคุม้ครองภาระหนีส้นิ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทําให้ในตอนเร่ิมต้นอาจจําเป็นต้อง 



 

อา. 28 เม.ย. 62 09.00-16.30 น.

อา. 4 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.

ส. 20 ก.ค. 62

ส. 26 ต.ค. 62

 

ส. 16 มี.ค. 62 13.30-15.00 น.

ส. 13 ก.ค. 62 13.30-15.00 น.

ส. 9 พ.ย. 62 13.30-15.00 น.

ส. 16 มี.ค. 62 13.30-16.30 น.

ส. 13 ก.ค. 62 13.30-16.30 น.

ส. 9 พ.ย. 62 13.30-16.30 น.

ศ. 1 มี.ค. 62 - พฤ. 11 เม.ย. 62

 

อา. 17 มี.ค. 62 09.00-12.00 น.

อา. 12 พ.ค. 62 09.00-12.00 น.

อา. 14 ก.ค. 62 09.00-12.00 น.

อา. 15 ก.ย. 62 09.00-12.00 น.

อา. 10 พ.ย. 62 09.00-12.00 น.

อา. 17 มี.ค. 62 13.30-16.30 น.

อา. 12 พ.ค. 62 13.30-16.30 น.

อา. 14 ก.ค. 62 13.30-16.30 น.

อา. 15 ก.ย. 62 13.30-16.30 น.

อา. 10 พ.ย. 62 13.30-16.30 น.

จ. 21 ม.ค. 62 - อ. 5 มี.ค. 62

จ. 18 มี.ค. 62 - อ. 26 เม.ย. 62

26 .ย.ิม 82 .อ - 26 .ค.พ 31 .จ

จ. 15 ก.ค. 62 - อ. 30 ส.ค. 62

จ. 16 ก.ย. 62 - อ. 25 ต.ค. 62

ศ. 7 มิ.ย. 62 - อ. 23 ก.ค. 62






