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How To: การใช้ Monte Carlo Method วเิคราะห์ Sequence Risk เพ่ือวางแผนเกษยีณ

Q&A: เรียนรู้วธีิเปิดใจลูกค้าผ่าน Personality Type

Infographic: อตัราดอกเบีย้นโยบาย
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MESSAGE

สง่ทา้ยฉบบันี ้ดว้ยขอ้มลูอตัราดอกเบีย้
นโยบายของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 ถงึเดือนมิถนุายน 
2563 ซึ่งมีทิศทางปรบัตัวลดลงตั้งแต่เดือน 
มีนาคม 2563 เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19  
และตวัเลขคาดการณอ์ตัราดอกเบีย้นโยบาย
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2563 ถึงไตรมาส 4 
ของปี 2564

สดุทา้ยนี ้หากท่านผูอ้่านมีขอ้เสนอแนะ
ประการใด สามารถสง่คาํแนะนาํมาไดท่ี้อีเมล 
info@tfpa.or.th ทีมงานทุกคนยินดีนอ้มรบั
ความเห็นของท่าน เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรบั 
การปรบัปรุงและพฒันาวารสาร TFPA Bulletin 
ใหดี้ขึน้ตอ่ไปครบั

วศนิ วัฒนวรกจิกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

สวัสดีครบั ท่านผูอ้่านวารสาร TFPA Bulletin การชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น 
ผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 สง่ผลใหทิ้ศทางดอกเบีย้ทั่วโลกลดตํ่าลง คอลมัน ์
Cover Story ฉบบันี ้นาํเสนอมมุมอง ทางเลอืก และแนวทางในการจดัการกบัสนิทรพัยล์งทนุ
ตา่งๆ ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารหนี ้หลกัทรพัยก์ลุม่อสงัหารมิทรพัย ์ทองคาํ และประกนัชีวิตท่ี 
ไดร้บัผลกระทบจากอตัราผลตอบแทนและอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัตวัลดลง รวมทัง้นาํเสนอ 
แงค่ดิ ขอ้พงึระวงั ในการพิจารณาระดบัหนีส้นิกบัความสามารถในการชาํระหนีคื้นท่ีแทจ้รงิ 
อยา่งรอบคอบก่อนการตดัสนิใจก่อหนีใ้นสภาวะท่ีมีตน้ทนุตํ่า

จากนัน้ตอ่ดว้ย คอลมัน ์How To ท่ีจะพาทา่นมาทาํความรูจ้กักบั Monte Carlo Method 
ซึ่งเป็นวิธีท่ีถกูนาํมาใชเ้พ่ือประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการลงทนุ โดยใน 
มิติของการวางแผนการเงิน Monte Carlo Method นีช้่วยในการวิเคราะหผ์ลกระทบจาก
ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน เพ่ือใหเ้ขา้ใจถงึผลกระทบของความเสี่ยงของการลงทนุ
เพ่ือการวางแผนเกษียณ และสามารถปรบัเปลี่ยนแผนดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือให ้
ผูร้บัคาํปรกึษาสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีวางไวไ้ด ้

ปฏิเสธไม่ไดว้่าในการทาํงานของนักวางแผนการเงินนั้น การทาํความรูจ้ักลูกคา้ 
ถือเป็นจดุเริม่ตน้ท่ีสาํคญัท่ีจะชว่ยใหล้กูคา้เปิดใจ ไวใ้จ และตดัสนิใจใชบ้รกิารจากนกัวางแผน 
การเงิน ในคอลมัน ์Q&A จะชวนท่านมาทาํความเขา้ใจพฤติกรรมมนษุย ์ใหม้ากขึน้ ผ่าน
โมเดลการแบ่งลกัษณะพฤติกรรมของมนุษย ์2 แบบ คือ DISC และ BANK เพ่ือนาํไป 
ใชป้ระโยชนใ์นการทาํความรูจ้กัและสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล

ชัน้ 6 อาคารตลาดหลกัทรพัย์
เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479
www.tfpa.or.th
www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners

ทีป่รึกษา
วศนิ วัฒนวรกจิกุล CFP®

นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
เรืองวทิย ์นันทาภวัิฒน ์CFP®

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย
ววิรรณ ธาราหรัิญโชต ิCFP®

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย
จริาพร คูสุวรรรณ CFP®

ท่ีปรกึษา บรษัิท ยโูรครเีอชั่น จาํกดั
กองบรรณาธิการ
งามจติร สิงหบุตร CFP®

VP, พฒันาระบบ และปฏิบตักิาร, 
Investment Advisory
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ฉัตรพงศ ์วัฒนจรัิฏฐ ์AFPTTM

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรกิารสมาชิก
กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
ชาตชิาย มสุีขโข CFP®

กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซีเอมเอสเค
ณัฐพงษ ์อภนัินทกู์ล CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ธชธร สมใจวงษ ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นโรโดม วาณิชฤด ีCFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นิภาพนัธ ์พนูเสถยีรทรัพย ์CFP®

ท่ีปรกึษาการเงินอิสระ
บรษัิท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จาํกดั
พชิญา ซุ่นทรัพย ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย ์ตนัตจินิดา CFP®

ผูเ้ช่ียวชาญงานพฒันา
และการใหค้าํปรกึษาลกูคา้อาวโุส 
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
เสกสรร โตววัิฒน ์CFP®

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
บลจ. บวัหลวง
อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

VP, Trade Services 
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.

สมาชิกสมาคม
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WHAT’S ON

หัวข้อ “การลงทุนท่ีคํานึงถึงความย่ังยืน และนัยท่ีมีต่อการวางแผนการเงิน”
ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล
รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อ “การให้คําปรึกษาแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง”
คุณอภิพร ธีรจันทรางกูร
อดีต ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส
ฝา่ยกํากับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน สํานักงาน ก.ล.ต

โดย

โดย

การอบรม “จรรยาบรรณและความรับผดิชอบ
ในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงนิ”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกาํหนดจัดการอบรม 
“จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน” ซึ่งเป็นการอบรมบงัคบัสาํหรบันกัวางแผน
การเงิน CFP®  และท่ีปรกึษาการเงิน AFPTTM เพ่ือนาํไปใชน้บั
ชั่วโมงการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง (CPD) ในดา้น 
จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินไดจ้าํนวน 3 ชั่วโมง เพ่ือประกอบการต่อ
อายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาท่ีสมาคมฯ กาํหนด 
และสามารถใชน้ับเป็นชั่วโมงสาํหรบัการย่ืนต่อใบอนุญาต  
ผูแ้นะนาํการลงทนุและนกัวิเคราะหก์ารลงทนุ ดา้นกฎระเบียบ
จรรยาบรรณหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 3 ชั่วโมง โดย 
มีรายละเอียดดงันี ้

หวัข้อการอบรม
• “การลงทุนท่ีคาํนึงถึงความยั่ งยืน และนัยท่ีมีต่อ 

การวางแผนการเงิน” โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกลู รองผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

• “การให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้กลุ่มเปราะบาง” โดย  
คณุอภิพร ธีรจนัทรางกรู อดีต ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่าย
กาํกบัการขายผลิตภณัฑก์ารลงทนุ สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ก�าหนดการจดัอบรม
• รอบบรรยายสดผา่น Microsoft Teams
 - ครัง้ท่ี 1/2563 วนัพฤหสับดีท่ี 8 ตลุาคม 2563  

   เวลา 13.00 – 17.00 น.
• รอบ Rerun ผา่นระบบออนไลน์
 - ครัง้ท่ี 2/2563 วนัพฤหสับดีท่ี 29 ตลุาคม 2563  

   เวลา 13.00 – 17.00 น. 
 - ครัง้ท่ี 3/2563 วนัพฤหสับดีท่ี 5 พฤศจิกายน 2563  

   เวลา 13.00 – 17.00 น. 
 - ครัง้ท่ี 4/2563 วนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤศจิกายน  

   2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. 

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิม่)
สมาชิกสมาคมฯ 799 บาท บคุคลทั่วไป 940 บาท 

การลงทะเบยีนอบรม
ลงทะเบียนผา่น “ระบบสมาชิก” ทางหนา้เวบ็ไซตส์มาคมฯ  

 www.tfpa.or.th  

หมายเหตุ
•	 หากนกัวางแผนการเงนิ	CFP	และทีป่รกึษาการเงนิ	AFPT	ไมย่ืน่ตอ่อายคุณุวฒุวิชิาชพีภายในระยะเวลาทีส่มาคมฯ	ก�าหนด	จะถอืวา่คณุวฒุวิชิาชพี 
	 หมดอายแุละสมาชกิภาพสมาคมฯ	สิน้สดุลงลง	และไมม่สีทิธิใ์นการใชเ้ครือ่งหมายรบัรองคณุวฒุวิชิาชพี
•	 ตรวจสอบรายชือ่นกัวางแผนการเงนิ	CFP	และทีป่รกึษาการเงนิ	AFPT	และวนัทีห่มดอายคุณุวฒุวิชิาชพี	ไดท้ี	่www.tfpa.or.th	>>	เลอืก	“คน้หา 

	 นกัวางแผนการเงนิ	CFP	ทีป่รกึษาการเงนิ	AFPT”	>>	รายชือ่นกัวางแผนการเงนิ	CFP	และทีป่รกึษาการเงนิ	AFPT	>>	พมิพ	์ชือ่	และ/หรอืนามสกลุ	 

	 หรอืเลขคณุวฒุฯิ	>>	คน้หา	>>	ระบบจะแสดงวนัทีห่มดอายคุณุวฒุวิชิาชพี
•	 ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การพฒันาคณุวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง	 (CPD)	และกิจกรรมทีส่ามารถนบัเป็นชั่วโมง	CPD	ไดท้าง	www.tfpa.or.th	 
	 เลอืกแถบเมนู	“ประเภท/สทิธิประโยชนข์องสมาชกิ”	เลอืกดาวนโ์หลดไฟล	์“คูม่อืนกัวางแผนการเงนิ	CFP	และทีป่รกึษาการเงนิ	AFPT
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พบกบังานสมัมนาออนไลน ์TFPA Wealth Management 
Forum 2020 ภายใตแ้นวคิด “Financial Planning During  
a Difficult Time” ในวันอังคารท่ี 27 ตุลาคม 2563 เวลา  
09.15-16.25 น. นาํเสนอขอ้มลูและมมุมองเก่ียวกบัการวางแผน 
การเงินในภาวะวิกฤตใินหวัขอ้

• การบรรยาย “Economic Outlook After COVID-19” 
คลื่นยักษ์ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร  

นยัสาํคญัของสถานการณส์งครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ - จีน 
อีกนานแค่ไหนท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกต ิ
และความทา้ทายใหมท่ี่เศรษฐกิจไทยตอ้งเผชิญภายหลงัวิกฤต ิ
COVID-19

• การเสวนา “Thai Capital Market: Ways to Go Up 
 After COVID-19” 

ผลกระทบของ COVID-19 ตอ่เศรษฐกิจ และการลงทนุใน
ตลาดหุน้ ผลกระทบรายหมวดอตุสาหกรรม และควรใชก้ลยทุธ์
การลงทนุอยา่งไร

• การเสวนา “Portfolio Management During Low  
 Return but Higher Risk” 

ทางเลือกและทางรอดท่ามกลางสถานการณ์การลงทนุ
ท่ีซับซอ้น บวกกับปัญหา COVID-19 ท่ีทาํใหก้ารแสวงหา 
ผลตอบแทนท่ีสงูเป็นไปอย่างยากลาํบาก และตอ้งเผชิญกบั
ความเสีย่งท่ีหลายคนคาดไมถ่งึคือ ความเสีย่งเรือ่งสภาพคลอ่ง 

• การบรรยาย “Impacts of COVID-19 on Global  
 Financial Planning” 

How the COVID-19 pandemic has impacted the 
financial planning profession, now and in the future, and 
how the global community can meet these challenges 
through a focus on professionalism, putting clients’ 
interests first, and demonstrating the true value of 
financial planning for all.

• การเสวนา “How to Prepare Yourself in Error  
 Retirement Situation”

เตรียมตวัอย่างไรเม่ือตอ้งเผชิญหนา้กับสถานการณท่ี์ 
ตอ้งเกษียณโดยไมต่ัง้ใจ และจะตอ้งมีการปรบัแผนเกษียณของ
ผูท่ี้กาํลงัจะเกษียณอายใุนปีนีห้รอืปีหนา้ หรอืเพ่ิงเกษียณอายุ
หรือไม่ รวมถึงการรบัมือกบัผลกระทบจาก COVID-19 จาก
การถกูลดเงินเดือน หรอืถกูเลกิจา้ง

• การเสวนา “Financial Planning During a Difficult  
 Time” 

สถานการณก์ารออมและหนีค้รวัเรอืน ในชว่งวิกฤตนี ้จะ 
มีแนวทางการจดัการกบัเรื่องการเงิน การชาํระหนี ้การลงทนุ 
และ PVD รวมถึงการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
อยา่งไร  

งานสัมมนาออนไลน์
TFPA Wealth Management Forum 2020

รับชมฟรี ทาง Facebook Live สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย ตดิตามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ทาง www.tfpa.or.th
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Nคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standard 
Board – FPSB) กาํหนด “วนัการวางแผนการเงินสากล” หรือ “World Financial 
Planning Day” มุ่งรณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนกัถึงคณุค่าของการวางแผนการเงิน  
ซึง่ปีนีต้รงกบัวนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 ชแูนวคดิ Live Your Today. Plan Your Tomorrow. 
ประเทศสมาชิกของ FPSB รว่มจดักิจกรรมส่งเสรมิความรูเ้รื่องการวางแผนการเงิน 
สว่นบคุคลและบทบาทของนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ือใหป้ระชาชนมีชีวิตทางการเงิน 
ท่ีดีขึน้และอยู่บนเสน้ทางการเงินท่ีมั่นคงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงภาวะวิกฤต 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยเผยแพรร่ายการ Money & Life Talk by CFP® 
Professionals CFP ใหค้วามรูเ้รื่องการวางแผนการเงินส่วนบคุคลผ่านการสนทนา 
กบันกัวางแผนการเงิน CFP เม่ือวนัท่ี 22 สงิหาคม 2563 คุณศศธร รุจเิรกานุสรณ ์ 
ใหแ้นวทางการวางแผนภาษีสาํหรบัเจ้าของธุรกิจเพ่ือประโยชนใ์นการประหยัด 
ภาษีนิติบุคคลผ่านตวัอย่างกรณีศึกษา ในหวัขอ้ “วางแผนภาษีแบบยอมจ่ายภาษี 
เรื่องดีๆ ท่ีเจา้ของกิจการตอ้งรู”้ และเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2563 คุณนิชฌานี  
ฉันทศาสตร ์รว่มพดูคยุในหวัขอ้ “รูม้ัย้...ตอนนีท้าํประกนัชีวิตไวเ้พียงพอแลว้หรอืยงั”  
ชีใ้หเ้ห็นถึงประเด็นท่ีควรพิจารณาและทบทวนในการทาํประกนั ทัง้ทนุประกนัชีวิต  
ชนิดของแบบประกนัชีวิต และระยะเวลาความคุม้ครองชีวิตเพ่ือใหมี้ความคุม้ครอง
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัตนเอง 

สมาคมฯ เผยแพร่รายการดงักล่าวพรอ้มกันทาง Facebook Page สมาคม 
นกัวางแผนการเงินไทย และ ถามอีกกบัอิก Tam-Eig และ LINE Official Account  
@cfpthailand  

การสอบหลกัสูตรการ
วางแผนการเงนิ CFP® 
คร้ังที ่4/2563

เม่ือวนัท่ี 12-13 กนัยายน 2563  
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยจดัสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP  
ครัง้ท่ี 4 ณ อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ 
ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์บางเขน โดยมีรายละเอียด 
ผูเ้ขา้สอบ ดงันี ้

• ข้อสอบฉบับท่ี 1 พื ้นฐานการ
วางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 
จาํนวน 351 คน

• ข้อสอบฉบับท่ี 2 การวางแผน
การลงทนุ จาํนวน 278 คน

• ข้อสอบฉบับท่ี 3 การวางแผน
การประกันและการวางแผนเ พ่ือ 
วยัเกษียณ จาํนวน จาํนวน 119 คน

• ขอ้สอบฉบับท่ี 4 ส่วนท่ี 1 การ
วางแผนภาษีและมรดก จาํนวน 128 
คน  

สมาคมนักวางแผนการเงนิไทยร่วมรณรงค์ส่งเสริม 
“วนัการวางแผนการเงนิสากล ปี 2563”

ท่ีตอ้งเผชิญกับความไม่แน่นอน ผูท่ี้สนใจสามารถติตตามสาระความรูเ้รื่องการวางแผนการเงินไดท่ี้ www.tfpa.or.th และ  
https://worldfpday.org/ และนบัเป็นปีท่ี 4 ท่ี FPSB ไดก้าํหนดให ้“วนัการวางแผนการเงินสากล” ตรงกบัชว่ง “World Investor Week” 
สปัดาหแ์หง่การรณรงคส์ง่เสรมิใหผู้ล้งทนุมีความรูพื้น้ฐานทางการเงินและการลงทนุ และคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทนุ ซึง่จดัโดย
หนว่ยงานกาํกบัดแูลตลาดทนุทั่วโลกซึง่เป็นสมาชิกองคก์ร ก.ล.ต. สากล (International Organization of Securities Commissions 
- IOSCO) ในระหวา่งวนัท่ี 5-11 ตลุาคม 2563

รายการ Money & Life Talk 
by CFP® Professionals
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กองบรรณาธิการ

ท�าอย่างไรด ี
ในสภาวะทศิทางดอกเบีย้ต�า่

คอลมัน ์Cover story ฉบบันีข้อทบทวนว่ามีสินทรพัยอ์ะไรบา้งท่ีไดร้บัผลกระทบ  

และในสถานการณปั์จจบุนัมีทางเลือกและทางออกอยา่งไร รวมถงึกรณีตรงขา้มสาํหรบั 

ผูเ้ห็นประโยชนจ์ากอัตราดอกเบีย้ท่ีตํ่าและตอ้งการกูเ้งินมาใชใ้นวัตถุประสงคต์่างๆ  

ก็มีสิ่งท่ีนกัวางแผนการเงินพงึระมดัระวงัโดยเฉพาะการใชอ้ตัราสว่นทางการเงินในการ

พิจารณา

ในวนัท่ีอตัราดอกเบีย้ทั่วโลกลดตํ่าจนเป็นประวตัิการณจ์ากวิกฤตเดิมท่ีลากยาว 

มานบั 10 ปีและวิกฤตใหมท่ี่ไมท่นัไดต้ัง้ตวัในปีนี ้และไมมี่ทิศทางชดัเจนวา่จะกลบัมาเป็น

ขาขึน้ในระยะเวลาอนัใกล ้สง่ผลใหแ้ผนการเงินของหลายคนเริม่ประสบปัญหา โดยเฉพาะ

แผนการเงินท่ีอิงผลตอบแทนแบบค่อนขา้งแน่นอนจากอตัราดอกเบีย้ หรือเงินปันผล 

บางประเภท
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RYการฝากเงินถือเป็นเครื่องมือการออมขั้นพืน้ฐานของ 
คนไทย แมว้่าโดยหลกัการแลว้วตัถปุระสงคข์องการฝากเงิน
ไม่ไดมุ้่งไปท่ีการสรา้งผลตอบแทน แต่ผูฝ้ากจาํนวนไม่นอ้ย
โดยเฉพาะกลุม่ท่ีไม่ตอ้งการรบัความเสี่ยงจากการลงทนุ ตา่ง
หวงัพึ่งดอกเบีย้เงินฝากเป็นเครื่องมือช่วยทาํเงินใหง้อกเงย 
อย่างไรก็ดี ในภาวะท่ีอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัตํ่าซึ่งกระทบ
ตอ่ผลตอบแทนท่ีไดร้บั ผูฝ้ากเงินจงึอาจมองหาบญัชีเงินฝาก
ประเภทอ่ืนท่ีจะชว่ยเสรมิผลตอบแทนใหส้งูขึน้

เงินฝากประจ�าปลอดภาษี สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการ
ออมอยา่งสมํ่าเสมอทกุเดือนและยงัไมมี่ความจาํเป็นตอ้งการ 
ใชเ้งินกอ้นในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ สามารถเลือกใชบ้ญัชีเงิน 
ฝากประจาํปลอดภาษี ซึ่งกาํหนดใหฝ้ากเป็นรายเดือนดว้ย
จาํนวนท่ีเทา่กนัตัง้แต ่1,000 บาทถงึสงูสดุไมเ่กิน 25,000 บาท 
ระยะเวลากาํหนดขัน้ต ํ่าท่ี 24 เดือน บางธนาคารอาจมีเพ่ิม
สาํหรบัระยะเวลา 36 เดือน เป็นตน้ โดยเงินตน้และดอกเบีย้ 
ท่ีได้รับเม่ือสิน้สุดระยะเวลาการฝากจะได้รับการยกเว้น 
ไม่ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
อย่างไรก็ดี ผูฝ้ากหนึ่งรายสามารถเปิดบญัชีไดแ้ค่บญัชีเดียว
เท่านัน้ ปัจจุบนัเงินฝากประเภทนีมี้อตัราดอกเบีย้ประมาณ 
รอ้ยละ 1.50 ถงึ 2.15 ตอ่ปี

เงนิฝาก

เงินฝากออมทรัพยด์ิจิทัล เงินฝากแบบไรส้มุด
บญัชีและทาํธุรกรรมแบบออนไลนเ์ป็นหลกั ทาํใหต้น้ทนุการ 
ดาํเนินงานของธนาคารลดลง จงึสามารถเสนออตัราดอกเบีย้
ท่ีสงูกวา่บญัชีเงินฝากออมทรพัยแ์บบทั่วไปท่ีใชส้มดุบญัชี การ
เปิดบญัชีครัง้แรกอาจเป็นการทาํรายการผา่นแอปพลเิคชนัของ
ธนาคารและไปยืนยนัตวัตนต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีสาขาของธนาคาร 
หรอือาจเป็นการเปิดท่ีสาขาโดยตรง และอาจมีเง่ือนไขใหเ้ปิด
บญัชีควบคูก่บัผลติภณัฑอ่ื์น หรอืกาํหนดเพดานจาํนวนเงินฝาก 
ใหด้อกเบีย้สงูกวา่เงินฝากออมทรพัยป์ระมาณรอ้ยละ 1 ตอ่ปี
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ภาวะอัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีอยู่ในระดับตํ่าส่งผล
โดยตรงต่ออัตราผลตอบแทนจนครบกําหนดไถ่ถอนของ
ตราสารหนี ้(yield-to-maturity: YTM) จากขอ้มลูของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai BMA) ณ สิน้เดือนกรกฎาคม  
2563 เทียบกบัปีก่อนหนา้ แสดงใหเ้ห็นว่าอตัราผลตอบแทน
ตราสารหนีล้ดลงทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มตราสารหนี ้
ระยะสัน้

โดยนัยแลว้สิ่งนีห้มายความว่าผูท่ี้ลงทุนในตราสารหนี้
จะไดร้บัผลตอบแทนนอ้ยลง เน่ืองจาก YTM อยู่ในระดบัตํ่า 
นอกจากนีอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีอยู่ในระดบัตํ่ามาก ทาํให้
ความเป็นไปไดท่ี้อตัราดอกเบีย้จะปรบัเพ่ิมขึน้ (หรอือยา่งนอ้ย
อยู่ในระดบัเดิม) มีมากกว่าการปรบัลดลง ซึ่งตามหลกัการ
ประเมินมลูคา่ตราสารหนีแ้ลว้ หมายความวา่สนิทรพัยป์ระเภท
นีมี้ความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลขาดทนุจากสว่นตา่งราคาดว้ย

อยา่งไรก็ดี ตราสารหนีย้งัคงเป็นเครือ่งมือลงทนุท่ีสาํคญั
สาํหรบัผูท่ี้รบัความเสีย่งจากการลงทนุไดต้ ํ่า ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจ
พิจารณาปรบัแนวทางการลงทนุในตราสารหนี ้ดงันี ้

ถือครองจนครบก�าหนดไถ่ถอน การถือครอง 
จนครบกาํหนดไถ่ถอนทาํให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลว่าอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว่างการถือครองจะส่งผล 
อย่างไรต่อมูลค่าของตราสาร เน่ืองจากโดยหลักการแลว้ 
เม่ือตราสารหนีค้รบกาํหนดไถ่ถอนจะใหผ้ลตอบแทนเท่ากบั  

YTM ทัง้นี ้ขอใหพิ้จารณาถึงระยะเวลาท่ีสามารถถือครองได ้ 
เพ่ือป้องกันปัญหาความต้องการใช้สภาพคล่องและขาย 
ตราสารหนีอ้อกก่อนเวลาอนัสมควร

ถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นหลัก ถา้ยงั
ไมแ่น่นอนวา่มีระยะเวลาถือครองนานเทา่ใด ถือครองจนครบ
กาํหนดไดห้รอืไม่ เน่ืองจากราคาตราสารหนีจ้ะแปรผกผนักบั
ทิศทางดอกเบีย้ กล่าวคือเม่ือดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ราคาตราสาร
จะลดตํ่าลง และเม่ือดอกเบีย้ลดลงราคาตราสารจะเพ่ิมขึน้  
โดย “ขนาด” ของราคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปนัน้สามารถประเมิน
ไดจ้ากคา่ duration เป็นหลกั (สาํหรบัตราสารหนีร้ะยะยาวจะ
ดเูพ่ิมเติมดว้ยคา่ convexity) ตวัอยา่งเชน่ เม่ืออตัราดอกเบีย้
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1% ตราสารหนีร้ะยะสัน้ท่ีมีคา่ duration เทา่กบั 
0.25 นัน้ ราคาจะลดลงประมาณ -0.25% ขณะท่ีตราสารหนี้
ระยะยาวซึง่มีคา่ duration สงูกวา่ อาทิ 3.50 ราคาจะลดลง 
ประมาณ -3.50% เป็นตน้ ดว้ยเหตนีุ ้การถือครองตราสารหนี ้
ระยะสัน้จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่าในเชิงการเกิดผล
ขาดทุนจากราคาหากดอกเบีย้มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึน้ 
นอกจากนี ้เม่ือดอกเบีย้ปรบัตวัเพ่ิมแลว้ โดยมากแลว้จะทาํให้
คา่ YTM ของตราสารหนีร้ะยะสัน้เพ่ิมขึน้ตาม ซึง่จะเป็นผลดี 
ตอ่การลงทนุเพ่ือสรา้งผลตอบแทนในอนาคต

ลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนโดยตรงหรือ
ผ่านกองทุนรวม ผลตอบแทนของตราสารหนีน้อกจากจะ
แปรผันตามระยะเวลาการลงทุน (ในกรณีทั่วไปท่ีเสน้อตัรา 
ผลตอบแทนหรอื yield curve เป็นแบบปกติ) ยงัแปรผนัตาม
กบัความเสี่ยงจากการผิดนดัชาํระหนี ้ (credit risk) อีกดว้ย  
โดยหลักการแล้วตราสารหนี้ภาครัฐถือว่ามีอันดับความ 
น่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ รองลงมาคือตราสารหนีเ้อกชนท่ีไดอ้นัดบั
เครดิต AAA AA A BBB และตํ่ากว่า ตามลาํดบั เม่ืออนัดบั
ความนา่เช่ือถือตํ่าลง (และมีความเสีย่งจากการผิดนดัชาํระหนี้
สงูขึน้) ผูล้งทนุก็จะเรียกผลตอบแทนสว่นเพ่ิมเป็นการชดเชย 
ดงันัน้ หากเปรยีบเทียบนโยบายของกองทนุรวมท่ีลงทนุเฉพาะ
ตราสารหนีภ้าครฐั และกองทนุรวมท่ีลงทนุไดท้ัง้ตราสารหนี้
ภาครฐัและภาคเอกชนแลว้ (บนสมมติฐานว่าค่า duration 
เทา่กนั) ทั่วไปประเภทหลงัจะใหผ้ลตอบแทนท่ีสงูกวา่ อยา่งไร
ก็ดี พงึระลกึไวเ้สมอวา่การลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีความเสี่ยง
จากการผิดนดัชาํระหนีอ้าจสง่ผลใหเ้งินตน้สญูหายได ้ผูล้งทนุ
ควรทาํความเขา้ใจเรื่องอนัดบัเครดิต ศกึษาฐานะทางการเงิน 
ของบริษัทผูอ้อกหุน้กู้ รวมถึงนโยบายการกระจายตัวของ 
หลกัทรพัยข์องกองทนุรวมท่ีลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชน 
ใหดี้ ก่อนตดัสนิใจลงทนุ

     

 3 เดอืน 0.46 1.73 -1.27 

 6 เดอืน 0.49 1.75 -1.26 

 1 ปี 0.50 1.75 -1.25 

 5 ปี 0.78 1.74 -.095 

 10 ปี 1.27 1.87 -0.60 

 20 ปี 1.87 2.21 -0.34 

ทีม่า:	สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย	ค�านวณสว่นตา่งโดยผูเ้ขยีน

อายุคงเหลือ
ของตราสารหนี้

YTM (%) ณ

ก.ค. 2563 ก.ค. 2562

ส่วนตา่ง

ตราสารหนี้
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สาํหรบักองทนุ 2 ประเภทแรก ไดแ้ก่ PMF และ REIT  
มักลงทุนในสินทรัพย์ท่ีสรา้งผลตอบแทนสมํ่าเสมออย่าง 
คา่เช่าเป็นหลกั แตก่องทนุ 2 ประเภทหลงั มกัมีการลงทนุใน
สินทรพัยท่ี์ต่างออกไป เช่น IFF นอกจากลงทนุเพ่ือถือครอง
ทรพัยส์นิโดยตรง สทิธิการเชา่ หรอืสญัญาแบง่รายไดแ้ลว้ อาจ
ลงทุนในหุน้ของบริษัทท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับโครงสรา้ง 
พืน้ฐานก็ได ้สว่น FPF ซึง่มีลกัษณะเป็นกองทนุรวมท่ีหลายคน 
รูจ้ัก มีการกระจายการลงทุนในหลายกอง (ซือ้ขายผ่าน 
ธนาคาร หรือตวัแทนจาํหน่าย) จะมีการนาํเงินไปลงทุนใน  
PMF REIT IFF หรือหุน้ของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัยห์รือกลุ่มกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานในสดัส่วน
ตา่งๆ ตามนโยบายการลงทนุหรอืดจุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ  
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากกองทนุ 2 ประเภทหลงันี ้จงึอาจไมไ่ดม้า
จากคา่เชา่เป็นหลกั ก็เป็นได้

ความไม่แน่นอนของเงินปันผล แมก้องทุนท่ี 
เลือกนัน้จะเนน้ลงทนุเพ่ือรบัค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย ์หรือ
สว่นแบง่รายไดท่ี้คาดวา่จะมีเขา้มาสมํ่าเสมอ แตก็่ใชว่า่จะไมมี่
ความเสีย่งหรอืจะไดร้บัเงินนัน้เสมอไป เพราะหากผูเ้ชา่ประสบ
ปัญหาไมส่ามารถจา่ยคา่เชา่ไดต้ามสญัญาท่ีทาํไว ้หรอืเกิดเหตุ

กองทุนท่ีลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ อีกทางเลือกหนึ่งท่ี
หลายคนใหค้วามสนใจในช่วงดอกเบีย้ต ํ่า ดว้ยความเช่ือท่ี
ว่าการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยจ์ะใหผ้ลตอบแทนท่ีค่อนขา้ง
สมํ่าเสมอในรูปแบบของเงินปันผลท่ีเกิดจากรายไดท่ี้กองทนุ
นัน้ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัยท่ี์ไปลงทนุ และเช่ือว่าอตัราการ
จา่ยเงินปันผลโดยเฉลีย่จะสงูกวา่อตัราดอกเบีย้จากตราสารหนี ้ 
อย่างไรก็ตามกองทุนท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหลาย
ประเภท และแตล่ะประเภทก็ความแตกตา่งกนัตามสินทรพัย์
ท่ีไปลงทนุ ซึง่มีอยา่งนอ้ย 3 สิ่ง ท่ีนกัลงทนุตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่

สินทรัพยท์ี่กองทุนน�าเงินไปลงทุน กองทุนท่ี
ลงทนุในอสงัหาริมทรพัยมี์หลายประเภท ไม่ใช่ทกุกองทนุจะ
ลงทนุในอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือเนน้รบัรายไดจ้ากค่าเช่าเท่านัน้ 
โดยกองทนุท่ีวา่แบง่ได ้4 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ (ก)	กองทนุรวม 
อสังหาริมทรัพย์ประเภท	 1	 ที่นักลงทุนทั่วไปลงทุนได	้ 
(Property	Mutual	Fund:	PMF) ปัจจบุนัมี 37 กอง (ข)	ทรสัต์
เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย	์ (REIT) ปัจจบุนัมี 23 กอง 
ซึง่ REIT แมใ้นทางนิตินยัแลว้อาจไมใ่ชก่องทนุ แตเ่พ่ือใหง้า่ย 
ต่อการอธิบายจึงขอเรียกง่ายๆ ว่าเป็นกองทุนประเภทหนึ่ง  
(ค)	กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน	(Infrastructure	Fund:	IFF) 
ปัจจบุนัมี 8 กอง และ (ง)	กองทนุรวมทีล่งทนุในหนว่ยลงทนุ 
ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย	์(Fund	of	property	Funds:	
FPF)

หลกัทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
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ท่ีทาํใหร้ายไดซ้ึง่เป็นรายรบัของกองทนุไมเ่ขา้เปา้ ก็ไมต่า่งกบั
ความเสี่ยงในการผิดนดัชาํระหนี ้ (Default Risk) ของผูอ้อก 
หุน้กู้เอกชน ซึ่งปัจจุบันการประเมินความเสี่ยงแบบนีเ้ป็น 
ขอ้จาํกดัหนึ่งของนกัลงทนุ เพราะยงัไม่มีหน่วยงานกลางหรอื
มาตรฐานใดมาทาํหนา้ท่ีประเมินความเสี่ยงนีข้องกองทุนท่ี
ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งต่างจากการลงทุนในหุน้กูห้รือ
ตราสารหนี ้ท่ีมี Credit Rating เป็นหนึง่ในขอ้มลูเพ่ือประกอบ
การตดัสนิใจลงทนุ

อีกทัง้จาํนวนเงินปันผลท่ีไดร้บันัน้ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั 
ไมไ่ดถ้กูกาํหนดเป็นอตัราท่ีแนน่อนจากมลูคา่ท่ีตราไว ้เหมือน
อตัราดอกเบีย้หุน้กู ้จงึไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีบางช่วงเวลากองทนุ
เหลา่นีอ้าจไม่จ่ายปันผลหรอืจ่ายในจาํนวนตํ่ากวา่ท่ีนกัลงทนุ
คาดการณไ์วไ้ด้

นอกจากนี ้FPF ซึง่เป็นกองทนุรวม อาจไม่สามารถจ่าย
ปันผลไดห้ากในรอบบญัชีเกิดการขาดทนุของราคาตลาดของ
หลกัทรพัยห์ลายๆ ตวัท่ีลงทนุอยู่ไดเ้ช่นกนั แมว้่าหลกัทรพัย ์
(กองทนุ) ท่ี FPF ลงทนุนัน้ยงัสามารถจา่ยปันผลไดก็้ตาม

องค์ประกอบของเงินที่ได้รับ  ผลตอบแทนท่ี 
อาจไดร้บัอย่างสมํ่าเสมอในรูปแบบของเงินสดท่ีไดร้บัจาก
กองทนุนัน้อาจไมใ่ช ่“เงินปันผล” ท่ีเกิดจากรายไดข้องกองทนุ 
เสมอไป แต่อาจมีบางสว่นเกิดจาก “การลดทนุ” หรือการคืน
เงินตน้บางส่วน ซึ่งเป็นเงินส่วนของผูล้งทุนเอง ดังนั้นหาก
ตอ้งการเนน้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินคืนเพ่ือทดแทนดอกเบีย้
จากตราสารหนี ้ โดยพิจารณาจากประวตัิการจ่ายเงินคืนของ
แต่ละกองทนุ ควรพิจารณาใหดี้ว่าเงินคืนนัน้มีองคป์ระกอบ
อะไรบา้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกองทุนแบบ Leasehold (ถือ
สิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรพัย)์ ท่ีมกัจ่ายเงินคืนในอตัราท่ี
สงูกวา่กองทนุแบบ Freehold (ถือกรรมสทิธ์ิอสงัหารมิทรพัย)์ 
แตเ่ม่ือระยะเวลาผา่นไปจนสทิธิการเชา่สิน้สดุลง มลูคา่กองทนุ
แบบ Leasehold อาจจะแทบไม่เหลือมลูค่าเลย ซึ่งต่างจาก 
Freehold ท่ีกองทนุยงัมีมลูค่าจากอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทนุ
ถือกรรมสทิธ์ิอยู่

หากตอ้งการทางเลือกการลงทุนเพ่ือรับผลตอบแทน
สมํ่าเสมอ กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์ (PMF) และทรสัต ์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ (REIT) ส่วนใหญ่อาจเป็น
ทางเลอืกท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคด์งักลา่ว สว่นกองทนุรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน (IFF) และกองทนุรวมท่ีลงทนุในหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ (FPF) ผูล้งทนุตอ้งพิจารณา
นโยบายการลงทนุใหล้ะเอียดมากกวา่กองทนุ 2 ประเภทแรก  
นอกจากนีย้งัตอ้งพิจารณาถงึความเสี่ยงท่ีกองทนุอาจไมไ่ดร้บั
คา่เชา่ตามท่ีคาดหวงัไว ้ความเสี่ยงท่ีมลูคา่กองทนุมกัผนัผวน
มากกวา่มลูคา่ตราสารหนีใ้นชว่งเวลาการลงทนุเดียวกนั รวมถงึ
การกระจกุตวัของสนิทรพัยห์ากกระจายการลงทนุไมเ่พียงพอ
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เดือนกรกฎาคม 2563 ราคาทองคาํปรับตัวขึน้อย่าง 
โดดเดน่ ใหผ้ลตอบแทนตัง้แตต่น้ปีมามากกวา่ 30% ราคาได้
ปรบัตวัขึน้สงูกว่า 2,000 ดอลลารต์่อออนซ ์และไดส้รา้งจุด
ราคาสงูสดุเป็นประวตัิการณไ์ปเรียบรอ้ย เรื่องดงักลา่วทาํให้
ทองคาํเป็นสนิทรพัยท่ี์ถกูกลา่วถงึ และเป็นท่ีสนใจในการลงทนุ
เพ่ิมมากขึน้เป็นพิเศษ

ปัจจัยท่ีส่งผลใหร้าคาทองคาํปรบัตัวขึน้มีหลายอย่าง  
ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีตกตํ่าทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ซึ่งยงัไม่สามารถประเมินถึงจุดสิน้สุดไดอ้ย่างชัดเจน ความ
ตึงเครียดของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและจีน  
การท่ีธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกพิมพเ์งินเพ่ืออัดฉีดสภาพ
คลอ่งเขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจอยา่งมหาศาลในอตัรากา้วกระโดด
ในช่วงของการแพรร่ะบาดของโควิด-19 สง่ผลใหเ้งินดอลลาร์
สหรฐัอ่อนค่าลง การบรรลุขอ้ตกลงมาตรการต่างๆ ในการ
เยียวยาสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการเขา้ทยอยสะสมทองคาํ 
ของธนาคารกลางตา่งๆ และของนกัลงทนุผา่นกองทนุ SPDR 
Gold Trust ซึง่เป็นกองทนุ ETF ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลก 

งานวิจัยของ World Gold Council ซึ่งศึกษาข้อมูล 
ในอดีตท่ีผ่านมา พบว่าทองคาํจะใหผ้ลตอบแทนดีในช่วงท่ี
อตัราดอกเบีย้ตํ่าถึงปานกลาง และในช่วงท่ีอตัราดอกเบีย้อยู่
ในขาลง ส่วนค่าเงินสหรฐัช่วงท่ีอตัราเงินดอลลารอ์่อนตวัลง
ก็จะสง่ผลใหร้าคาทองคาํปรบัตวัสงูขึน้ สถานการณต์า่งๆ ใน
ปัจจบุนัจงึสง่ผลใหแ้นวโนม้ของราคาทองคาํอยูใ่นขาขึน้

อย่างไรก็ตามการประเมินมลูคา่ของทองคาํไม่มีรูปแบบ
การประเมินมูลค่าท่ีชัดเจน การเคลื่อนไหวของราคาจะขึน้
โดยตรงกบัหลกัอปุสงคแ์ละอปุทาน และมีความผนัผวนสงูมาก 
เราสามารถเห็นราคาทองคาํแกว่งตวัขึน้ลงไดใ้นช่วงถึงเกือบ 
100 เหรียญดอลลารส์หรฐัในแต่ละวนั รวมถึงผลตอบแทน
ของทองคาํก็มาจากการเปลีย่นแปลงของราคาเพียงอยา่งเดียว 
ไมมี่ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้หรอืเงินปันผลใดๆ และถา้หาก
เป็นการลงทนุในทองคาํแท่งท่ีเป็นสินทรพัยท์างกายภาพจรงิ  

การลงทุนในทองคาํมีทัง้รูปแบบของทองคาํแท่ง และ 
ผ่านกองทุนทองคาํ ในกรณีทองคาํแท่ง สาํหรับผู้ลงทุนท่ี
ตอ้งการซือ้เป็นทองคาํแทง่มาเก็บรกัษาไวจ้รงิจะตอ้งคาํนงึถงึ
ความปลอดภยั และค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษา รวมถึงเรื่อง
ของสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย โดยเฉพาะหากเป็นชว่งเวลาท่ีมี
ผูล้งทนุนาํทองคาํแทง่ไปขายพรอ้มๆ กนัจาํนวนมาก ทาํใหต้อ้ง
ใชเ้วลาในการรอขาย ซึง่อาจสง่ผลตอ่ราคาท่ีจะขายไดเ้พราะ
ในชว่งท่ีมีความผนัผวนสงู ราคาทองคาํมีการปรบัตวัไดห้ลาย
ครัง้ตอ่วนั แตใ่นปัจจบุนัรา้นทองหลายแหง่ก็มีการใหบ้รกิารทัง้
การซือ้ขาย และออมทองคาํออนไลนเ์พ่ืออาํนวยความสะดวก
ในเรือ่งดงักลา่ว

ส่วนการลงทุนผ่านกองทุนนั้น กองทุนทองคาํเกือบ
ทัง้หมดในไทยจะลงทนุในกองทนุหลกั ไดแ้ก่ SPDR Gold Trust 
ราคาหน่วยลงทนุจะเคลื่อนไหวตามราคาทองคาํในตลาดโลก 
และจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยคือ กองทนุท่ีมีนโยบาย
ป้องกนัและไม่ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ซึ่ง
ผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนไดเ้หมาะสมตามความตอ้งการ 
หากเปรียบเทียบกบัการลงทนุในทองคาํแท่ง การลงทนุผ่าน
กองทุนทองคาํจะไดเ้ปรียบในเรื่องสภาพคล่องการซือ้ขาย  
รวมถึงความปลอดภยัในการเก็บรกัษา แต่ก็มีค่าใชจ้่ายของ 
กองทนุเพ่ิมเตมิเชน่กนั

ทองคาํเป็นสินทรพัยห์นึ่งท่ีน่าสนใจสาํหรบัการกระจาย
ความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุ เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากจุดเด่น 
ท่ีมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนมากขึน้ในช่วงเวลาท่ีมีความ 
ไม่แน่นอน และมีความวิตกกังวลของภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรียบเสมือนหลกัประกันในการอ่อนค่าลงของค่าเงิน โดย
พิจารณาสดัส่วนการถือทองคาํประมาณ 5-15% ของพอรต์
การลงทนุ ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการท่ีราคาทองคาํ
มีการปรบัตวัผนัผวนสงูขึน้ โดยการขายทาํกาํไรบางสว่น เพ่ือ
ปรบัสดัสว่นทองคาํในพอรต์การลงทนุใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่ง
ท่ีเหมาะสมสาํหรบัแตล่ะคน

ความผันผวนจากสถานการณ์โลกต่างๆ ในขณะนี ้
ไม่เคยมีใครคาดคิดกนัมาก่อน และทาํใหท้ฤษฎีการเงินและ
การลงทนุบางอย่างท่ีไดร้บัการยอมรบัอย่างยาวนานในอดีต
จนถึงปัจจุบนั ไม่สามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยตรง แต่ตอ้งอาศยั
การวิเคราะหแ์ละปรับใช้เพ่ิมเติมร่วมดว้ย ผู้ลงทุนตอ้งใช ้

ทองค�า

ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแล 
และเก็บรกัษาใหป้ลอดภยัเพ่ิม
เขา้มาดว้ย

ความระมดัระวงัและจบัตาความเคลื่อนไหว
ของปัจจยัทางเศรษฐกิจตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การ
ลงทนุทองคาํอยา่งใกลชิ้ด โดยตอ้งพงึระลกึ
เสมอว่าผลตอบแทนของทองคาํมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเพียงอยา่งเดียว
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แต่ก็มีผูค้นจาํนวนไม่นอ้ยท่ีใชป้ระกันชีวิตเป็นแหล่งรายได ้
สรา้งผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 
โดยเฉพาะประกันชีวิตแบบสะสมทรพัยแ์ละแบบบาํนาญท่ี 
ไดร้บัความสนใจอย่างมากในช่วงอัตราดอกเบีย้ต ํ่า เพราะ
นอกจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนท่ีน่าสนใจเม่ือเทียบกบัอตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากแลว้ ผลตอบแทนท่ีไดร้บัยงัไม่ตอ้งเสียภาษี
เงินได ้และมีความคุม้ครองกรณีเสียชีวิตอีกดว้ย 

หลายครัง้ผูล้งทนุมองประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัยแ์ละ
ประกนัแบบบาํนาญ เสมือนกบัการซือ้ตราสารหนีร้ะยะยาว 
โดยสามารถล็อกอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันเอาไว ้อย่าง 
ผูถื้อกรมธรรมส์ะสมทรพัยใ์นอดีตบางแบบจ่ายเงินคืนเป็น 
ผลตอบแทนเฉลี่ยสงูกวา่ 6% ตอ่ปี ซึง่หาไมไ่ดแ้ลว้ในปัจจบุนั

ประกนัชีวติ
ปีที่ต้องการใช้เงิน เน่ืองจากการออมในรูปแบบ

ประกนัชีวิต สว่นใหญ่มกัเป็นการออมระยะยาวท่ีมีระยะเวลา
คืนเงิน และระยะเวลาคุม้ครองท่ีชดัเจน เชน่ 5 ปี 10 ปี 25 ปี 
เป็นตน้ ดงันัน้ควรพิจารณากรมธรรมท่ี์มีระยะเวลาเหมาะสม 
กับเป้าหมายการเงินของตนเอง เพราะหากมีความจาํเป็น 
ต้องใช้เงินก่อน อาจมีค่าใช้จ่ายหรือได้รับเงินน้อยกว่าท่ี 
คาดหวงัไว้

ระยะเวลาการออมเงนิ แผนของประกนัชีวิตแตล่ะ
แผนมีระยะเวลาการชาํระเบีย้สัน้ยาวต่างกนัไป ซึ่งมีใหเ้ลือก
ตัง้แตช่าํระเบีย้ประกนัเพียงครัง้เดียว ชาํระเเบบสมํ่าเสมอ เชน่ 
ชาํระเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี 20 ปี หรอืชาํระจนถงึอายท่ีุกาํหนด 
เชน่ ชาํระถงึอาย ุ60 ปี เป็นตน้ จงึควรเลือกแบบกรมธรรมใ์ห้
เหมาะสมกับความสามารถในการชาํระค่าเบีย้ประกันของ
ตนเองดว้ย เพราะหากตอ้งชาํระเบีย้ยาวหลายปีในชว่งไมมี่ราย
ได ้คงไมเ่หมาะสมนกั

การสะสมหรือไม่สะสมผลตอบแทนในกรม
ธรรม  ์ สญัญากรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรพัยส์่วน
ใหญ่จะมีเงินคืนระหวา่งทาง ซึง่เงินคืนดงักลา่วนัน้หากผูอ้อม
ไม่ตอ้งการใชเ้งินดงักล่าว สามารถเลือกใหบ้ริษัทประกนันาํ
เงินคืนไปลงทนุตอ่ซึง่จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้บนเงินคืนกอ้นนัน้
ดว้ยโดยท่ีไมต่อ้งเสียภาษีเงินได ้และทาํใหไ้ดร้บัเงินในวนัครบ
กาํหนดสญัญามากขึน้

แมว้่าผลตอบแทนของการออมผ่านประกันขา้งตน้จะ
ดีกว่าการฝากเงินหรือตราสารหนีบ้างประเภท แต่ก็ยงัอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่ไดส้งูมากนกั ใชร้ะยะเวลาลงทนุตามเง่ือนไขนาน 
และมีสภาพคลอ่งตํ่าเม่ือเทียบกบัการลงทนุในสนิทรพัยอ่ื์น ซึง่
หากนาํเงินทัง้หมดมาออม อาจไมส่ามารถทาํใหเ้ปา้หมายการ
เงินโดยรวมสาํเรจ็ได ้ดงันัน้จงึควรมีการกระจายการลงทนุใน
สนิทรพัยอ่ื์นดว้ย

นอกจากนี ้การออมผ่านประกันแบบบาํนาญ ยังเป็น 
การการนัตีรายรบัในระยะยาวหลังเกษียณจนกระทั่งวันท่ี 
ทา่นจากไป ซึง่หาไมไ่ดใ้นผลติภณัฑก์ารเงินอ่ืน

อย่างไรก็ตามเหรียญมีสองดา้น ประกันชีวิตก็เช่นกัน  
มีหลายประเด็นซึ่งควรจะต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซือ้ 
ประกนัชีวิตเพ่ือการออม ไมว่า่จะเป็น
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หลุมพรางของอตัราส่วนการช�าระหนีต่้อรายได้

(DSR – Debt Servicing Ratio)

ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาว่า ผูข้อสินเช่ือมีภาระเดิมอยู่ 
มากนอ้ยแคไ่หน และหากจะใหส้นิเช่ือเพ่ิม จะใหไ้ดอี้กเทา่ไหร ่
คนท่ีมีภาระมาก (DSR สงู) จึงมีโอกาสนอ้ยท่ีจะขอสินเช่ือ 
เพ่ิมเตมิเพ่ือซือ้ทรพัยชิ์น้ใหญ่ เชน่ บา้น หรอืรถยนตไ์ด้

คาํแนะนาํจากหนงัสือท่ีใชก้นัคือ DSR ไมค่วรเกินรอ้ยละ 
40-45 เม่ือคดิภาระหนีร้วม หรอืไมค่วรเกินรอ้ยละ 15-20 เม่ือ
คิดภาระหนีท่ี้ไมมี่การจดจาํนองหรอืไมมี่หลกัประกนั อยา่งไร
ก็ตามในมมุมองของการใหค้าํแนะนาํของนกัวางแผนการเงิน
ในเรื่องหนีส้ินนัน้มีขอ้แตกต่างจากการเป็นผูใ้หส้ินเช่ือ การ
พิจารณาจากตวัเลขสาํเร็จรูปของอัตราส่วนหนีส้ินว่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานหรอืไมน่ัน้ อาจไมเ่พียงพอตอ่การใหค้าํแนะนาํ
แก่ผูร้บัคาํปรกึษา

หลุมพรางในการค�านวณ DSR ในการคาํนวณหา 
DSR มีตวัแปรอยู ่2 ตวัคือ จาํนวนเงินชาํระหนี ้(ตวัเศษ) และ
รายได ้(ตวัสว่น) ในการหาจาํนวนเงินชาํระหนีน้ัน้บางประเทศ
ใชเ้พียงสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมาคาํนวณ เชน่ นิวซีแลนด ์ในขณะท่ี
สหรฐัฯ และไทยใชร้วมการชาํระหนีท้กุประเภท ซึง่ครอบคลมุทัง้
หนีร้ถยนต ์หนีบ้ตัรเครดติ และสนิเช่ือสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตาม
ตวัเลขจาํนวนชาํระหนีเ้พียงอยา่งเดียว อาจไมไ่ดบ้อกถงึภาระ
ผูกพนัของรายจ่ายทัง้หมดทีม่ี รายจ่ายในชีวิตประจาํวนับาง
รายการจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัหนีส้ินคือ ใชก่้อนจ่ายทีหลงั 
เช่น ค่าสาธารณูปโภค (นํา้ ไฟ โทรศพัท ์ อินเทอรเ์น็ต) หรือ 
คา่ใชจ้่ายประจาํท่ีคาดหมายได ้ เช่น คา่สว่นกลางท่ีอยู่อาศยั 
คา่เบีย้ประกนัภยั/ประกนัชีวิต คา่ความบนัเทิงออนไลนท่ี์ตอ้ง
จา่ยรายเดือน (ภาพยนตร ์เพลง หนงัสือ) หรอืรายจา่ยประจาํ

อ่ืน เช่น ประกันสงัคม เงินสะสมกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ ซึ่ง 
มีรูปแบบเกิดขึน้อย่างสมํ่าเสมอ เป็นภาระท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
เดือน เมื่อไม่ไดน้�าไปรวมเป็นภาระหนีส้ินก็จะท�าใหดู้แลว้มี
ภาระทางการเงนินอ้ยกวา่ทีเ่ป็นอยูจ่รงิ แลว้คดิไปวา่ยงัสามารถ
สรา้งหนีไ้ดอี้ก ทัง้ท่ีจรงิๆ แลว้มีภาระอยูพ่อสมควร โดยรายจา่ย
เหลา่นีอ้าจมีระดบัมากนอ้ยตา่งกนัออกไปเน่ืองจากไลฟ์สไตล์
ของแต่ละบุคคลหรือภาระครอบครวัท่ีมีอยู่ ดงันัน้จึงควรถูก 
นาํไปพิจารณารว่มกบัภาระในการชาํระหนีใ้นการใหค้าํแนะนาํ
วา่จะสรา้งหนี ้(หรอืควรลด) ไดอี้กมากนอ้ยเพียงใด

ในส่วนของรายได ้ มีคาํแนะนาํให้ใช้รายไดห้ลังภาษี 
แทนการใชร้ายไดร้วม เพ่ือใหส้ะทอ้นรายไดสุ้ทธิท่ีสามารถ 
นาํไปใชจ้่ายไดจ้ริง ในการพิจารณารายไดนี้ส้าํหรบัมนุษย ์
เงินเดือน ควรใหค้วามระมดัระวงัในเรือ่งของการน�าเงนิโบนัส
มารวมค�านวณแล้วอาจท�าให้มองว่ามีความสามารถใน
การช�าระหนี้สูงกว่าความเป็นจริง เน่ืองจากจาํนวนโบนสั
อาจมีความแตกตา่งกนัเป็นอยา่งมากในแตล่ะปี เช่นเดียวกบั 
การนํารายได้อ่ืนมารวมเป็นฐาน ควรดูว่ามีความมั่นคง
สมํ่าเสมอไหม หากไม่มีก็ควรตดัออกไป เพราะหากรายได้
ผันผวนย่อมไม่สอดคล้องกับหนี้ท่ีต้องผ่อนชําระแน่นอน 
ตามกาํหนด เช่นเดียวกบักลุ่มฟรีแลนซท่ี์มีรายไดไ้ม่แน่นอน 
อาจใชค้่าเฉลี่ยในอดีตร่วมกับการคาดการณใ์นอนาคตของ
ผูร้บัคาํปรกึษามาประกอบกนั สิง่ท่ีควรระวงัในสว่นรายไดนี้คื้อ  
การประเมินรายไดส้งูกวา่ความเป็นจรงิเพ่ือจะตอ้งการผอ่นได้
มากขึน้ (แพงขึน้ หรูหราขึน้) ซึง่จะสง่ผลกระทบในช่วงเวลาท่ี
รายไดห้ายไป ทาํใหผ้อ่นชาํระไมไ่หวอยา่งท่ีคดิไว้

สาํหรบัดา้นการก่อหนีใ้นสภาวะปัจจบุนั
แม้ต้นทุนจะตํ่าลงแต่ปัญหาเศรษฐกิจก็ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้
และการชาํระหนี ้การพิจารณาระดบัของการ
ก่อหนีท่ี้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งท่ีตอ้งระมดัระวงั 
โดยเฉพาะการพิจารณาระดับหนี้สินกับ 
ความสามารถในการหารายไดม้าชาํระคืนหนี ้

อตัราส่วนการชาํระหนีต้่อรายได ้ (DRS) 
เป็นเครื่องมือวดัความสามารถในการชาํระหนี ้
และความเขม้แข็งทางการเงินท่ีผูป้ลอ่ยสนิเช่ือ
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มมุมองในการใช ้DSR ว่าผ่อนไหว หรือไม่ไหวนัน้เป็น 
มุมมองของเจ้าหนี ้เพราะต้องการประเมินความเสี่ยงว่า
ให้กู้ไปแล้วจะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี ้ยไหม สาํหรับการ 
วางแผนการเงินแบบองคร์วมนั้นควรพิจารณาประเด็นอ่ืน 
เพ่ิมเติม เช่น เป้าหมายของแผนการเงิน สถานะในแต่ละ 
ช่วงชีวิตของผู้ร ับคาํปรึกษาท่ีมีภาระแตกต่างกัน การยึด 
เอาตัวเลข DSR ตามมาตรฐานท่ีประมาณรอ้ยละ 40-45  
สาํหรับทุกคนนั้นอาจไม่เหมาะสม เช่น คนท่ีมีรายได้ตํ่า  
หากมีรายไดเ้หลือเพียงรอ้ยละ 55-60 ก็อาจไม่เพียงพอต่อ
การดาํรงชีวิต หรือสาํหรับคนท่ีมีภาระดูแลครอบครัวทั้ง 
บตุรหลานหรอืบพุการ ีรายไดส้ว่นท่ีเหลือประมาณครึง่หนึ่งก็
อาจจะไมเ่พียงพอเชน่กนั ดงันัน้การนาํเกณฑม์าตรฐานไปใชนี้ ้
คงตอ้งพิจารณาภาพรวมของสถานะทางการเงินดว้ย

ในการวางแผนการเงินนั้นเป้าหมายสุดทา้ยส่วนใหญ่
คือ การสรา้งความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินใหแ้ก่ผูร้ ับ 
คาํปรกึษาโดยยึดเอาสถานะทางการเงินของผูร้บัคาํปรกึษา 
เป็นศูนยก์ลาง ในดา้นการสรา้งความมั่งคั่งมองไดว้่าหาก 
ยังมีหนี้อยู่แล้ว จะสร้างความม่ังค่ังได้อย่างไร เพราะ 
การสรา้งหนีน้ัน้เปรยีบเหมือนตวัทาํลายความมั่งคั่ง ตวัอย่าง
เช่น หากมีรายได ้30,000 บาท ตอ้งการผ่อนรถยนตร์าคา  
850,000 บาท โดยวางเงินดาวนร์อ้ยละ 20 ผ่อน 60 เดือน  
ดอกเบีย้ Flat rate รอ้ยละ 2 คดิเป็นการผอ่นเดือนละ 12,500 
บาท ซึง่ก็อยู่ในเกณฑท่ี์ “ผ่อนไหว” หากพิจารณาตามเกณฑ ์
(ไม่มีหนีอ่ื้น และหลงลืมในการพิจารณาว่าจะมีค่าใชจ้่ายอ่ืน

เพ่ิมเติมในการมีรถสกัคนั) เม่ือครบ 5 ปีจะจา่ยเงินไปทัง้หมด 
918,000 บาท และมลูค่ารถโดยประมาณจะเหลือนอ้ยกว่า 
ครึง่หนึง่หรอืประมาณ 400,000 บาท (อา้งอิงจากราคารถมือสอง 
ตามเว็บไซต)์ แสดงว่าใน 5 ปีท่ีผ่านมา การผ่อนรถคนันีไ้ด้
ทาํลายความมั่งคั่งของตนเองไปถึง 518,000 บาท เม่ือมอง
ในแง่มมุนี ้ ก็ย่อมเป็นการทาํลายความมั่นคงทางการเงินของ
บคุคลนัน้

การพิจารณาอตัราสว่น DSR แยกกนัระหวา่งหนีดี้ และ
หนีเ้ลวก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการนาํไปใหค้าํปรึกษา หาก
มองว่าหนีบ้างประเภท หรือหนีเ้ลวนัน้คือตวักดักรอ่นทาํลาย 
ความมั่งคั่ง เพราะมีแตภ่าระดอกเบีย้ เม่ือเวลาผา่นไป มลูคา่
ก็หมดไป จึงควรมีใหน้อ้ย หรือไม่ควรมีและคิดใหถ่ี้ถว้นก่อน
ใหค้าํแนะนาํ 

สุดท้ายแล้วอัตราส่วน DSR ควรเป็น “ศูนย์”  
หรือไม่นัน้ ควรพจิารณาโดยยดึถงึเป้าหมายและสถานะ
ทางการเงินของผู้รับค�าปรึกษา ทั้งในเร่ืองหลุมพราง
จากการค�านวณคือ ไม่ได้รวมเอารายจ่ายที่มีลักษณะ
คล้ายการผ่อนช�าระหนี้เข้าไปด้วย ท�าให้แลดูมีอัตรา 

การช�าระหนีต้�า่ หรือไปขยายฐานรายไดร้วมรายไดส่้วนที่

ไม่แน่นอนท�าใหด้วู่าผ่อนไดสู้งกว่าทีค่วร และหลุมพราง
จากการน�าไปใช้คอื การมองสถานะการเงนิ สถานะทาง
ครอบครัว ร่วมกับเป้าหมายการสร้างความม่ันคงทาง 

การเงนิ  

หลุมพรางจากการน�าไปใชแ้ละการใหค้ �าแนะน�า
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ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

การใช้ Monte Carlo Method
วเิคราะห์ Sequence Risk เพ่ือวางแผนเกษยีณ

Monte Carlo Method เป็นวิธีการ
วิเคราะหผ์ลลัพธท์ี่เกิดขึ้นจากตัวแปรสุ่ม 
(Random Variables) ด้วยการใช้กฎของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจ�านวนมาก (Law of 
Large Numbers) ซึง่วธีิการนีถู้กน�าไปใช้ใน
หลายกรณี รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนของการลงทนุ ดว้ยการ
ทดลองใหม้สีถานการณแ์ตกตา่งกันจ�านวน
หน่ึงแล้ววิเคราะหผ์ลการลงทุนที่เกิดขึ้น 
ในส่วนของการวางแผนการเงนิน้ัน Monte  
Carlo Method ถกูท�ามาใช้วเิคราะหผ์ลกระทบ 
ของความเสีย่งของการลงทนุเพือ่การเกษียณ 
ทีเ่รียกว่า Sequence Risk

Sequence Risk เกิดจากความแตกต่างของอัตรา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละปี ส่งผลใหผ้ลลพัธข์อง
การลงทนุแตกตา่งกนัมาก แมว้า่อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยตอ่ปี
จะเท่ากนัก็ตาม ซึง่ผลกระทบนีจ้ะเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีการถอน
เงินออกจากพอรต์ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เช่น กรณีท่ีผูร้บั 
คาํปรกึษาเกษียณอายพุอดี จาํเป็นตอ้งใชเ้งินไปอีก 30 ปี มี 
คา่ใชจ้า่ยเริม่ตน้ปีแรกคือ 1.2 ลา้นบาท หากตัง้สมมติฐานวา่ 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยปีละ 5% และอัตรา
เงินเฟอ้ 3% (ทาํใหต้อ้งใชเ้งินเพ่ิมขึน้ปีละ 3% ดว้ย) ตามหลกั 
ของมูลค่าเงินตามเวลาและสมมติฐานท่ีกาํหนดให้อัตรา

อย่างไรก็ตามโอกาสท่ีอัตราผลตอบแทนในช่วงหลัง
เกษียณจะเป็น 5% คงท่ีทกุปีนัน้เป็นไปไดย้าก และแมว้า่อตัรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยจะเป็น 5% ต่อปีก็ตาม ผลลพัธท่ี์ไดก็้จะมี
ความแตกตา่งกนั ยกตวัอยา่งเชน่ เหตกุารณท่ี์สามารถเกิดขึน้
ได ้2 เหตกุารณ ์ดงัตอ่ไปนี้

กรณีท่ี 1) 15 ปีแรกหลงัเกษียณ อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุ 10% ตอ่ปี ขณะท่ี 15 ปีหลงั อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุ 0%

กรณีท่ี 2) 15 ปีแรกหลงัเกษียณ อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุ 0% ตอ่ปี ขณะท่ี 15 ปีหลงั อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุ 10%

สงัเกตไดว้่าค่าเฉลี่ยของอตัราผลตอบแทนตลอด 30 ปี 
คือ 5% เทา่กนั แตล่าํดบัของอตัราผลตอบแทนของทัง้ 2 กรณี
แตกต่างกนั ในกรณีแรกซึ่งมีรูปแบบของอตัราผลตอบแทนท่ี 
สงูกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงแรกและตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงครึง่หลงั 
สง่ผลใหผู้ร้บัคาํปรกึษามีเงินเหลอืเม่ือสิน้อายขุยั 31.2 ลา้นบาท  
ในขณะท่ี กรณีท่ี 2) ซึ่งมีลกัษณะตรงกันขา้ม เงินของผูร้บั 
คาํปรกึษาหมดตัง้แตปี่ท่ี 19

ผลตอบแทนเป็น 5% คงท่ี จาํนวนเงินท่ีจาํเป็น
ตอ้งมี ณ วนัเกษียณ คาํนวณได ้27.6 ลา้นบาท 
หมายความวา่ หากผูร้บัคาํปรกึษานาํเงินไปลงทนุ
ได ้5% ทกุปี และถอนเงินออกมาใชท้กุปีเพ่ิมขึน้
เรือ่ยๆ ปีละ 3% เงินจะหมดพอดีในอีก 30 ปี 
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กราฟแสดงจ�านวนเงนิคงเหลอืในพอรต์ลงทนุ	ณ	สิน้ปีที	่1	 
ถงึ	สิน้ปีที	่30	ส�าหรบักรณทีี	่1)

กราฟแสดงจ�านวนเงนิคงเหลอืในพอรต์ลงทนุ	ณ	สิน้ปีที	่1	 
ถงึ	สิน้ปีที	่19	ส�าหรบักรณทีี	่2)
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NORM.INV (probability, mean, standard_dev) ซึ่ง
ใหค้่าของอตัราผลตอบแทนจากการกาํหนดความน่าจะเป็น 
(probability มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 1) อตัราผลตอบแทนเฉลี่ย 
(mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard_dev) และ 
RAND() ซึง่สรา้งตวัเลขสุม่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 1

ในสว่นของการสรา้งเหตกุารณแ์บบสุม่จาํนวน 1,000 ครัง้ 
สามารถใช ้Menu Data -> What-If Analysis -> Data Table 
เพ่ือสรา้งผลลัพธ์ของเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีลักษณะ
ของความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนสอดคลอ้งกับอตัรา 
ผลตอบแทนเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีกาํหนดไว้

ผลลัพธ์จาก 1,000 เหตุการณ์ พบว่ามีเพียง 468 
เหตกุารณ ์หรอืคดิเป็น 46.8% ท่ีเงิน 27.6 ลา้นบาท จะเพียงพอ 
ใหน้าํมาใชไ้ดจ้นครบ 30 ปี โดยท่ีเหตกุารณท่ี์เลวรา้ยท่ีสดุใน 
1,000 เหตกุารณคื์อ เงินจาํนวนนีส้ามารถใชไ้ดไ้ปอีก 15 ปี
เทา่นัน้ (จากท่ีหวงัไว ้30 ปี) ซึง่ถา้เป็นชีวิตจรงิ เราคงไมอ่ยาก
ใหเ้กิดกรณีแบบนีก้บัผูร้บัคาํปรกึษา

กราฟแสดงจาํนวนเงินในพอรต์ลงทนุท่ีมี ณ สิน้ปีท่ี 1 ถงึ
สิน้ปีท่ี 30 จาก 250 เหตกุารณ ์(ไม่ไดน้าํเหตกุารณท์ัง้หมด 
1,000 มาแสดงเน่ืองจากโปรแกรม Excel สามารถแสดงผล
ในกราฟไดส้งูสดุ 250 เหตกุารณ)์ แสดงใหเ้หน็วา่มีเหตกุารณ์
ท่ีเงินหมดก่อน 30 ปี (เสน้กราฟท่ีสิน้สดุบรเิวณท่ีจาํนวนเงิน 
ตํ่ากวา่ 0) จาํนวนหนึง่
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ผลตอบแทนในการลงทนุตลอด 30 ปีนัน้ เป็นลกัษณะแบบสุม่ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 5% และนาํส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัรา 
ผลตอบแทนมาพิจารณาดว้ย หากในกรณีนีเ้ราตัง้สมมติฐาน 
ว่าอัตราผลตอบแทนมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8% และมี 
รูปแบบการกระจายแบบ Normal Distribution หรอืโคง้ปกต ิ
สามารถสรา้งเหตกุารณส์มมติขึน้มาจาํนวนหนึ่ง เช่น 1,000 
ครัง้ แลว้สงัเกตผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ โดยใชโ้ปรแกรม Excel เป็น
เครือ่งมือสรา้งอตัราผลตอบแทนแบบสุม่จาก Function 

ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล นี ้
การนาํ Monte Carlo 
Method มาวิเคราะห์
จะช่วยแสดงให้เห็น
ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน
ของกระบวนการท่ีมี
ผลกระทบจากความ
ไม่แน่นอนของอัตรา
ผลตอบแทนในแตล่ะปี  
และทําให้เราเข้าใจ
ผลกระทบของความ
เสี่ ยงจากการลงทุน
มากขึน้ วิธีการทําได้
โดยกําหนดให้อัตรา 
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วิธีท่ีชว่ยลดปัญหานีล้งไดก็้คือ การทดลองปรบัจาํนวนเงิน
ตัง้ตน้นีใ้หเ้พ่ิมขึน้ เชน่ หากปรบัเพ่ิมขึน้ 20% จาก 27.6 ลา้น
บาท เป็น 33.1 ลา้นบาท พบวา่มี 735 เหตกุารณ ์(73.5%) ท่ีเงิน 
เพียงพอใชไ้ปตลอด ขณะท่ีกรณีท่ีเลวรา้ยท่ีสดุดีขึน้มาเป็น 18 ปี

กราฟแสดงใหเ้ห็นว่าความแตกต่างของผลลพัธ์มีการ 
กระจายท่ีแคบลง สงัเกตไดจ้ากเงินท่ีตดิลบมากท่ีสดุ ณ สิน้ปี 
ท่ี 30 ไม่ถึง 40 ลา้นบาท เน่ืองจากความผนัผวนของอตัรา 
ผลตอบแทนท่ีลดลง จงึสง่ผลใหโ้อกาสท่ีเงินหมดก่อนมีสดัสว่น
ท่ีลดลงไปดว้ย

การวางแผนการลงทนุบนความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคตมีความสาํคญัสาํหรบัผูร้บัคาํปรกึษาเป็นอย่างมาก 
Monte Carlo Method ชว่ยทาํใหน้กัวางแผนการเงินวิเคราะห์
ผลกระทบของความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนไดช้ดัเจนขึน้ 
และสามารถปรบัเปลี่ยนแผนเพ่ือทาํใหโ้อกาสท่ีผูร้บัคาํปรกึษา
จะบรรลเุปา้หมายมากขึน้ดว้ยครบั  
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กรณีท่ีเงินหมดเรว็ท่ีสดุ
มีระยะเวลายาวนาน
ขึน้ (ปีท่ีมีเสน้กราฟตดั
แกนนอนของกราฟเป็น
เสน้แรก) เม่ือเทียบกบั
กรณีท่ีไมไ่ดเ้พ่ิมจาํนวน
เงินตัง้ตน้

ก า ร ล ด ค ว า ม
ผั น ผ ว น ข อ ง พ อ ร์ต
ลงทุนลงก็จะส่งผลดี 
เช่นกัน เช่น หากส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานลด
ลงจาก 8% เป็น 6% 
(และปรับ เ งินตั้งต้น
เพ่ิมขึน้ 20% ดว้ย) ก็
จะส่งผลให้มี 80.6%  
ของเหตุการณท์ัง้หมด
ท่ี เ งิน เ พียงพอ และ
กรณีท่ีเลวรา้ยท่ีสุดคือ 
สามารถใช้เ งินไปได ้
อีก 20 ปี

กราฟแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือเพ่ิมจาํนวนเงินตัง้ตน้ สง่ผลให้
กรณีท่ีเงินในพอรต์ลงทนุเหลอืตํ่ากวา่ 0 ลดลง และสงัเกตไดว้า่
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Q&A
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®, ACC

 ในการเริ่มตน้กระบวนการขาย หลงัจากนดัหมายลกูคา้
ไดแ้ลว้ เราก็จะเขา้พบเพ่ือเปิดใจ การเรียนรูล้ักษณะนิสัย
ใจคอ ตลอดจนพฤตกิรรมตา่งๆ ของลกูคา้ เป็นสิง่ท่ีสาํคญัและ
จาํเป็นมาก เพราะเม่ือเราเปิดใจลกูคา้ผา่น และทาํความเขา้ใจ
กบัความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี การขายก็จะไม่ใช ่
เรือ่งท่ียากอีกตอ่ไป

 ในการศกึษาพฤตกิรรมมนษุย ์สามารถทาํได ้2 วิธี คือ
 1. เข้าใจโดยสัญชาตญาณ เป็นความรูส้ึกท่ีเกิด
จากการเคยเจอบคุคลท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึ หรอืใกลเ้คียงกนั 
มาก่อน จึงสามารถคาดเดาไดว้่า เขาเป็นคนเช่นไร ซึ่งคน 
ส่วนใหญ่จะใชส้ญัชาตญาณส่วนบคุคลนีใ้นการพดูคยุ หรือ
สรา้งปฏิสมัพนัธก์บัคนรอบขา้ง

 คนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจแบบทดสอบท่ีช่ือว่า DISC 
มากกว่าแบบทดสอบอ่ืน อาจเป็นเพราะ DISC เป็นแบบ
ทดสอบท่ีไม่ซับซอ้น และแบ่งรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย ์
ไม่มาก จึงง่ายต่อความเขา้ใจ ดงันัน้ วนันีเ้ราจะมาทาํความ
เขา้ใจพฤตกิรรมมนษุยด์ว้ยทฤษฎี DISC วา่เป็นอยา่งไร

 เรื่องของ “Extended DISC” เป็นการแบ่งรูปแบบ
พฤตกิรรมของมนษุยข์อง วิลเลียม โมลตนั มารส์ตนั (William 
Moulton Marston) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์  
ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะหพ์ฤติกรรมมนุษยต์าม
แนวคิดของ คารล์ กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) นัก
วิทยาศาสตรผ์ูบ้กุเบกิการศกึษาดา้นพฤตกิรรมมนษุย์

 ซุนวู กล่าวว่า ‘รู้เขา รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยคร้ัง’ ซึง่ ‘การรู้เขา’  
กค็อืการท�าความรู้จกักับลูกค้าของเราน่ันเอง เราตอ้งท�าความรู้จกักับลูกค้า 
ค้นหาความต้องการและเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตของลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่า
ทุกความตอ้งการ ทุกเป้าหมายของชีวติย่อมเกีย่วข้องกับเงนิ และเมือ่เรา 
รู้ความต้องการของลูกค้าแล้ว เราก็ต้องรู้ต่อไปด้วยอีกว่า สินค้าและ
บริการของเราจะตอบโจทยค์วามต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ซึง่หากเรา 
ได้ท�าความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าให้มากพอ การปิดการขาย 
ย่อมจะไม่ใช่เร่ืองยากอกีตอ่ไปอย่างแน่นอน

เรียนรู้วธีิเปิดใจลูกค้าผ่าน
Personality Type

 2  วิ เคราะห์ตามหลักความ
จริง เป็นการวิเคราะหด์ว้ยแบบทดสอบ แบบ
ประเมิน หรอืสถิตติา่งๆ ท่ีผา่นการทดลอง และ
วิจยัมาแลว้ว่าสามารถใชป้ระเมินบุคลิกภาพ
ของคนส่วนใหญ่ได้ โดยใช้แบบประเมินท่ี
แตกต่างกัน เช่น MBTI, DISC, BANK หรือ 
Enneagram (นพลกัษณ)์ ซึ่งหากเราเขา้ใจ 
รูปแบบของคนจากแบบประเมินต่างๆ เรา
อาจจะใชวิ้ธีสงัเกตลกูคา้ของเราว่าน่าจะเป็น
รูปแบบไหน และพดูคยุ นาํเสนอใหต้รงใจกบั
คนในรูปแบบนัน้ๆ ก็นา่ท่ีจะทาํใหเ้ราเปิดใจและ
เปิดการขายกบัลกูคา้ไดง้่ายขึน้ เพราะในทาง
จิตวิทยาคนจะซือ้ของกบัคนท่ีรูจ้กั สนิทสนม
คุน้เคย และไวว้างใจได ้

 โดย มาร์สตัน ได้เ ขียนหนังสือเรื่อง 
ลกัษณะอารมณข์องคนปกติ (The Emotions 
of Normal People) และจาํแนกพฤติกรรม 
ของมนษุยอ์อกเป็น 4 ประเภท  ดงันี ้

 Dominance  บุคลิกแมนๆ ชอบ
แสดงออก มีความมั่นใจในตวัเอง กลา้ตดัสนิใจ  
ชอบการแข่งขัน กล้าเสี่ยง เอาจริงเอาจัง  
ใจกวา้ง ไมค่อ่ยยิม้ เดินเรว็ แตง่กายเรยีบงา่ย 
ทาํงานรวดเรว็ พดูจาเสยีงดงั ไมป่ระนีประนอม 
ยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง เอาแต่ใจ ไม่ค่อยฟัง 
ผูอ่ื้น ใจรอ้น ตรงไปตรงมา พดูจาขวานผา่ซาก 
นํา้เสียงห้วนสั้น กระชับ อาจดูไม่สุภาพใน
สายตาผูอ่ื้น กลา้โตแ้ยง้พรอ้มชนถา้ไมเ่หน็ดว้ย
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เห็นดว้ยกับผูอ่ื้นตลอดเวลา ขีเ้กรงใจ คิดนาน และตอ้งการ 
คาํแนะนาํจากผูอ่ื้น มีหลกัการ และไมช่อบการเปลี่ยนแปลง

 Compliance บคุลกิเรยีบรอ้ย ชอบความสมบรูณแ์บบ 
มีระเบียบวินยัสงู ยดึตดิกบัรายละเอียดของการทาํงาน ไมช่อบ 
แสดงออก พูดนอ้ยไม่ค่อยสบตา ไม่ค่อยยิม้ มีเหตุผลและ 
หลักการ มีชั้นเชิงในการพูด ไม่ชอบความเสี่ยง เนน้ความ
ชดัเจนถกูตอ้งใหค้วามสาํคญักบัขอ้เทจ็จรงิในเชิงลกึ ละเอียด
ถ่ีถว้น เจา้ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑแ์ละไม่ชอบความ
ทา้ทายใหม่ซึ่งทาํใหก้ารทาํงานแต่ละครัง้ตอ้งคอยระมดัระวงั
อยู่ตลอดเวลา ไม่ชอบโตแ้ยง้ความคิดผูอ่ื้น ลม้เลิกทนัทีหาก
เปา้หมายไมช่ดัเจน

 ในขณะที่ BANK ก็แบ่งคนเป็น 4 ประเภท 
เช่นกัน ไดแ้ก่

 Nurturing เป็นคนมีมนุษยสมัพันธดี์ สดใส น่ิมนวล  
ไม่ชอบคนเสแสรง้หรือมีเล่หเ์หลี่ยม ใหค้วามสาํคัญกับคน 
รอบขา้ง ทาํงานเป็นทีม มีสว่นรว่ม ธรรมะธมัโม ชอบทาํงาน
ชุมชน งานการกุศล มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรม ชอบบริจาค  
คนกลุ่มนีจ้ะชอบการดแูลกนัเหมือนคนในครอบครวั แนะนาํ 
ทีมงานใหรู้จ้กั รูจ้กัครอบครวั คนรอบขา้ง เช่ือถือความเหน็ของ
คนรอบตวัหรอืกรูู (ถา้มี referral จะเช่ือมั่นเป็นพิเศษ) ตอ้งเป็น
ตวัเองไมโ่กหกหรอืเสแสรง้ แสดงใหรู้ว้า่สนใจในตวัเขามากกวา่
เงินของเขา พดูคยุเก่ียวกบัตวัเขา แรงบนัดาลใจในสิ่งท่ีคณุ
ทาํอยู่และสิ่งนัน้จะสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหค้นอ่ืนอย่างไร 
รกัษาความสมัพนัธใ์หใ้กลชิ้ดสมํ่าเสมอ ใชส้ายตาในระหวา่ง
การสนทนา และใหพ้ดูคยุถงึผลตอบแทนเป็นอนัดบัสดุทา้ย

 Knowledge มีนิสยัชอบการเรยีนรู ้ตอ้งการขอ้มลูราย
ละเอียด เฉลียวฉลาด มีอจัฉรยิภาพ คิดเป็นตรรกะ เป็นเหต ุ
เป็นผล มีทกัษะและความชาํนาญในสิ่งท่ีทาํอยา่งลกึซึง้ ชอบ
ความถกูตอ้งแมน่ยาํ ใชเ้วลานานในการคดิ คดิคนเดียวตดัสนิใจ 
เองได ้ซึง่คนประเภทนีจ้ะชอบคนท่ีใหร้ายละเอียดขอ้มลูสนิคา้
และบรกิารแน่นๆ สามารถโตแ้ยง้แลกเปลี่ยนขอ้มลูได ้ศกึษา 
ทุกเทคนิคและพืน้ฐาน วางตวัใหมี้เหตุผล ไม่ชอบใหก้ดดนั  
ใหเ้วลาในการกลบัไปศกึษาขอ้มลู

 จะเหน็วา่ทัง้ 2 โมเดล ก็แบง่ลกัษณะคนออกมาคลา้ยๆ กนั  
และเป็นเพียงขอ้มูลเบือ้งตน้ ท่ีจะช่วยใหเ้ราไดเ้รียนรูค้วาม 
แตกตา่งของคนแตล่ะสไตลแ์ลว้นาํทฤษฎีมาปรบัใชใ้นการสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละเปิดใจลกูคา้ การเปิดใจเป็นเพียงสว่นหนึ่ง
ในกระบวนการขาย แมเ้ปิดใจลกูคา้สาํเรจ็จะมีชยัไปกว่าครึง่  
แต่สิ่งท่ีสาํคญัท่ีจะหลงลืมไม่ไดใ้นฐานะนกัวางแผนการเงิน  
ก็คือ การนาํเสนอแผนการเงิน รวมไปถึงสินค้าการเงินท่ี 
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ  

        Influence บคุลกิลลัลา้ ชอบแสดงออก ชา่งพดู  
ชอบเขา้สงัคม มนุษยส์มัพันธดี์ ดูเป็นมิตร เปิดเผย 
จงูใจคนเก่ง ช่างคิด ชอบขายไอเดีย มองโลกในแง่ดี  
ร่าเริง ท่าทางกระตือรือรน้ มีอารมณอ์่อนไหว ชอบ
ตามใจเพ่ือน มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด สมาธิสั้น  
เบ่ือง่าย เวลาคยุกนัมกัพดูออกนอกประเด็นไปเรื่อยๆ 
ไมค่อ่ยรกัษากฎ

แนวทางท่ีลดความเสี่ยงในการตัดสินใจให ้
นอ้ยท่ีสดุ เชน่ มีการจดัสดัสว่นพอรต์การลงทนุ

 Action รกัอิสระ ตดัสินใจเร็ว ยืดหยุ่น  
เนน้ลงมือทาํ ชอบความต่ืนเตน้ เป็นจดุสนใจ 
ชอบการแข่งขัน สนุกสนาน กฎมีไว้แหก  
อารมณรุ์นแรง แสดงออกชดัเจน เนน้ภาพลกัษณ ์ 
ซึ่งคนประเภทนี้จะชอบคนท่ีมีภาพลักษณ ์
น่าประทับใจหรือรสนิยมเดียวกัน ตัวฉันคือ 
คนสาํคญั ไมช่อบดตูวัเลขงบตา่งๆ หรอืขอ้มลู
ไมต่อ้งเยอะ เนน้ต่ืนเตน้เรา้ใจ เนน้เขา้ประเดน็
สาํคญั ใหค้วามรูส้กึถงึความเรง่ดว่น แสดงผล
ใหเ้หน็เป็นภาพจินตนาการ 

        Steadiness บคุลิกแสนดี มีลกัษณะนิสยั 
ใจเย็น เสมอตน้เสมอปลาย ทาํอะไรเป็นระบบ 
ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม เก็บ
ความรู ้สึกเก่ง พูดจานุ่มนวล ใส่ใจความรู ้สึก 
ผู้อ่ืน ไม่ชอบแสดงออก ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่า
ผู้พูด แต่จะพูดเม่ือถูกถามและมักแสดงความ 

 Blueprint บคุลิกมั่นคง 
มีระเบียบแบบแผน ชอบการ
วางแผน ควบคุมได้ มีความ
รับผิดชอบ รักษากฎเกณฑ ์
เน้นความน่าเช่ือถือ เช่ือถือ
ตาํแหน่งและทาํตามประเพณี 
ซึ่งคนประเภทนีจ้ะชอบคนท่ี
ตอ้งตรงตอ่เวลา เป็นมืออาชีพ 
มีการแสดงแผน step by step 
ให้เวลาในการตัดสินใจไม่
กดดันทันที ขอ้เสนออยู่ในงบ 
มีเอกสารขอ้มลูโดยเฉพาะพวก
ตวัเลขท่ีแนช่ดั สิง่ท่ีคยุกบัขอ้มลู 
ท่ี ให้ตรงกัน  แสดงผลลัพธ์
หรือรีวิวของสินคา้ใหดู้ เสนอ

ทีม่า	http://narrativehrd.blogspot.com/2016/12/disc.html
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INFOGRAPHIC
ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP® 

ท่ีมา: https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=223&language=TH
 https://www.ceicdata.com/en

ท่ีมา: CEIC, DBS

  3Q20(F) 4Q20(F) 1Q21(F) 2Q21(F) 3Q21(F) 4Q21(F)
คาดการณอั์ตราดอกเบีย้นโยบาย

อตัราดอกเบีย้นโยบาย
มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2563

จีน

อินโดนีเซีย

สหรฐัฯ

อินเดีย

ไทย

ญ่ีปุ่ น

ฟิลปิปินส์

เกาหลีใต้

 อินโดนีเซีย 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
 อินเดีย 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 
 จีน 3.70 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 
 ฟิลปิปินส ์ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 เกาหลีใต ้ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 
 ไทย  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
 สหรฐัฯ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
 ญ่ีปุ่ น -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 



ครัง้ท่ี
1

ครัง้ท่ี
3

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
4

ครัง้ท่ี
5

รอบ
พเิศษ

รบัสมคัรสอบ จ. 20 ม.ค.- จ. 16 มี.ค. -  จ. 13 ก.ค. - จ. 14 ก.ย. - จ. 9 พ.ย. -
 ศ. 28 ก.พ. 63 ศ. 24 เม.ย. 63  ศ. 28 ส.ค. 63 ศ. 30 ต.ค. 63 ศ. 27 พ.ย. 63

สถานท่ีสอบ     

ฉบบัที ่1   (60 ทีน่ั่ง )
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี   อา. 12 ก.ค. 63 อา. 13 ก.ย. 63 อา. 15 พ.ย. 63 อา 20 ธ.ค. 63
และจรรยาบรรณ   09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

ฉบบัที ่2   ( 100 ทีน่ั่ง )
การวางแผนการลงทนุ   อา. 12 ก.ค. 63 อา. 13 ก.ย. 63 อา. 15 พ.ย. 63 อา 20 ธ.ค. 63
   13.30-16.30 น. 13.30 -16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30 -16.30 น.

ฉบบัที ่3   ( 40 ทีน่ั่ง )
การวางแผนประกนัภยัและ   ส. 11 ก.ค. 63 ส. 12 ก.ย. 63 ส. 14 พ.ย. 63 ส. 19 ธ.ค. 63
การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ   13.30 -16.30 น. 13.30 -16.30 น. 13.30 -16.30 น. 13.30-16.30 น.

ฉบบัที ่4 ส่วนที ่1   ( 25 ทีน่ั่ง )
การวางแผนภาษีและมรดก   ส. 11 ก.ค. 63 ส. 12 ก.ย. 63 ส. 14 พ.ย. 63 ส. 19 ธ.ค. 63
   13.30-15.00 น. 13.30-15.00 น. 13.30 -15.00 น. 13.30-15.00 น.

ฉบบัที ่4 ส่วนที ่2
ขอ้สอบแผนการเงิน

รบัสมคัรสอบ  พ. 1 ก.ค.-    จ. 10 ส.ค.-
  ศ. 24 ก.ค. 63    ศ. 13 พ.ย. 63

สอบขอ้เขียน  อา 9 ส.ค. 63    อา. 29 พ.ย. 63
  09.00-16.30 น.    09.00-16.30 น.

ประกาศผลสอบขอ้เขียน  ภายใน    ภายใน
  พฤ. 22 ต.ค. 63    ศ. 19 ก.พ. 64

สอบสมัภาษณ ์  ส. 31 ต.ค. 63    ส. 27 ก.พ. 64

เลื่อนการสอบ
ก�าหนดการ

จะแจง้ใหท้ราบ
อกีคร้ัง

(ประกาศ วันที ่
18 ม.ีค. 63)

เลื่อนการสอบ
ก�าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีคร้ัง

(ประกาศ วันที ่26 ม.ีค. 63)

ก�ำหนดกำรสอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
โทรศัพท ์02-009-9393 ต่อ 3731  อเีมล tfpa@tfpa.or.th 

หมายเหตุ:	สบืเนือ่งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย	
ตระหนกัถงึความปลอดภยัและสขุภาพของผูเ้ขา้สอบทกุทา่น	รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวมในการปอ้งกนัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	สมาคมฯ	ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงก�าหนดการจดัสอบรอบใหม	่
ในกรณทีีส่ถานการณย์งัไม่คลีค่ลาย	โดยจะตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิและจะประกาศใหท้ราบตอ่ไป

โปรดตดิตามวนั
เปิดรบัสมคัรสอบ
ภายในเดือน มิ.ย.






