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Interview: คุณวศิน วฒันวรกจิกลุ นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

Infographic: การสูงวยัของประชากรไทยและอาเซียน ปี 2562

ถอดรหัส
“Financial Planning

During
a Difficult Time”
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MESSAGE

ผมขอขอบคุณกองบรรณาธิการ และ
คณะท่ีปรึกษาวารสาร TFPA Bulletin เป็น
อย่างสูง ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมจัดท�าวารสาร
เพ่ือน�าเสนอขอ้มูล ความรู ้ ท่ีเป็นประโยชน์
อย่างมากทัง้ต่อสมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป ทา่นสามารถดาวนโ์หลดวารสาร TFPA 
Bulletin ฉบับย้อนหลังได้ท่ี  https://bit.
ly/2UMhCC9 และผมขอถือโอกาสนี ้อวยพร 
ให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข  
และสมปรารถนาในวนัปีใหมค่รบั

วศนิ วัฒนวรกจิกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

สวสัดีครบั วารสาร TFPA Bulletin ฉบบัส่งทา้ยปี 2563 ในคอลมัน ์Cover Story  
ขอน�าเสนอสรุปสาระส�าคญัจากงานสมัมนา TFPA Wealth Management Forum 2020  
ซึ่งครัง้นีเ้ป็นปีแรกท่ีสมาคมฯ จดังานดงักล่าวในรูปแบบออนไลน ์ ธีมหลกัของการสมัมนา 
ในปีนี ้ คือ Financial Planning During a Difficult Time สมาคมฯ ไดร้บัเกียรติจาก 
วิทยากรผูท้รงคณุวฒิุมารว่มแบง่ปันมมุมองและประสบการณท่ี์น่าสนใจและเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการน�าไปประยกุตใ์ช ้ทัง้ในการปฏิบติังานและการด�าเนินชีวิตส่วนตวั ผ่าน 
การบรรยายและการเสวนาในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ แนวโนม้เศรษฐกิจไทยหลงัโควิด 19  
ผลกระทบของโควิด 19 ท่ีมีตอ่การลงทนุในตลาดหุน้ ทางเลือกการลงทนุในสถานการณท่ี์มี
ความเสี่ยงเรื่องสภาพคลอ่ง การเตรยีมตวัเม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัสถานการณท่ี์ตอ้งเกษียณ
โดยไม่ไดต้ัง้ใจ และการบรหิารจดัการเรื่องการเงิน หนีส้ิน การลงทนุ และการวางแผนเพ่ือ
สามารถรบัมือไดอ้ยา่งเหมาะสมหากเกิดสถานการณฉ์กุเฉิน

คอลมัน ์The Interview ฉบบันี ้ผมไดร้บัเกียรติจากกองบรรณาธิการ มาสมัภาษณ ์
พูดคุยถึงทิศทางการด�าเนินงานของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 
แนวทางในการส่งเสริมใหว้ิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นท่ีรูจ้ักและยอบรบัอย่าง 
แพรห่ลาย รวมถงึมมุมองท่ีมีตอ่โอกาสและความทา้ทายในวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP

ปิดท้ายฉบับนี ้ ด้วยข้อมูลสถิติประชากรของไทยและอาเซียนในปี 2562 กับ 
คอลมัน ์ Infographic ซึง่เห็นไดว้่าประเทศไทยมีจ�านวนประชากรอายนุอ้ยต�่ากว่าอาเซียน
อยู่มากพอสมควร และท่ีส�าคญัประเทศไทยก�าลงัจะเขา้สู่ “สงัคมสงูอายุอย่างสมบูรณ”์ 
(Complete-Aged Society) ในอีกไมก่ี่ปีขา้งหนา้นี ้

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

กองบรรณาธิการ
งามจติร สิงหบุตร CFP®

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

ผูอ้ �านวยการฝ่ายบรกิารสมาชิก
กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ 
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 จ�ากดั
พชิญา ซุ่นทรัพย ์CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย ์ตนัตจินิดา CFP®

ผูเ้ช่ียวชาญงานพฒันา
และการใหค้ �าปรกึษาลกูคา้อาวโุส 
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

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลกัสูตรการวางแผน 
การเงิน CFP ณ อาคาร 31 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยจดัสอบครัง้ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 14 - 15 
พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดผูเ้ขา้สอบดงันี ้

• ขอ้สอบฉบบัท่ี 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี 
 และจรรยาบรรณ จาํนวน 250 คน
• ขอ้สอบฉบบัท่ี 2 การวางแผนการลงทนุ จาํนวน 243 คน
• ขอ้สอบฉบบัท่ี 3 การวางแผนการประกนัและการวางแผน
 เพ่ือวยัเกษียณ จาํนวน 101 คน
• ขอ้สอบฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 1 การวางแผนภาษีและมรดก 
 จาํนวน 106 คน

และจัดสอบข้อสอบฉบับท่ี 4 ส่วนท่ี 2 ข้อสอบแผนการเงิน  
ครั้งพิเศษ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าสอบจาํนวน  
196 คน  

การสอบหลกัสูตร
การวางแผนการเงนิ CFP®

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สมาคม
นักวางแผนการเงินไทยได้อนุมัติปรับเพ่ิม
ระยะเวลาการสอบหลักสูตรการวางแผน 
การเงิน CFP ขอ้สอบฉบบัท่ี 4 ส่วนท่ี 2 การ
จัดทาํแผนการเงิน อีก 1 ชั่วโมง โดยมีระยะ
เวลาสอบภาคเชา้ 3.5 ชั่วโมงและภาคบ่าย  
3.5 ชั่ วโมง (จากเดิมท่ีมีระยะเวลาสอบ 
ภาคละ 3 ชั่วโมง) รวมระยะเวลาการสอบทัง้สิน้  
7 ชั่ วโมง โดยให้มีผลกับการสอบข้อสอบ 
ฉบับท่ี 4 ส่วนท่ี 2 การจัดทําแผนการเงิน  
รอบพิเศษ ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 
เป็นตน้ไป

ทั้งนี ้ เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 
สมาคมฯ ไดเ้ชิญผูล้งทะเบียนเขา้สอบขอ้สอบ
ฉบบัท่ี 4 ส่วนท่ี 2 ขอ้สอบแผนการเงิน รอบ
พิเศษเขา้ร่วมรบัฟังการชีแ้จงขอ้มูลเก่ียวกับ
การสอบขอ้สอบฉบบัดงักล่าว ทัง้ในส่วนของ
การปรบัเพ่ิมระยะเวลาการสอบ และแนวทาง
การเตรียมความพรอ้มก่อนการสอบ รวมทัง้
ได้รับเกียรติจากคุณณัฐกิตติ์ คชาภรณ์กุล  

นักวางแผนการเงิน CFP และคุณพัชรา  
จินตนะกุล ท่ีปรึกษาการเงิน AFPT มาร่วม
แบ่งปันประสบการณก์ารเตรียมความพรอ้ม
ก่อนการสอบ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี ้แจง
จาํนวน 41 คน ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 
อาคารอเนกประสงคเ์ทา-แดง มหาวิทยาลยั
ศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร   

การปรับเพิม่ระยะเวลา
การสอบหลกัสูตร
การวางแผนการเงนิ CFP®

ข้อสอบฉบับที ่4 ส่วนที ่2 
การจดัท�าแผนการเงนิ
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กจิกรรม CFP® 
Professional Forum 
คร้ังที ่5/2563

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยเผยแพรร่ายการ 
Money & Life Talk by CFP® Professionals ให้
ความรู ้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่าน
การสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP เม่ือวันท่ี  
28 พฤศจิกายน 2563 คณุสรฐัช สงุาม รว่มสนทนา
ในหวัขอ้ “จิตวิทยาการใชเ้งินกบัการวางแผนการเงิน” 
ชวนมาท�าความเขา้ใจกบัหลกัจิตวิทยาและผลท่ีมีต่อ
การตดัสนิใจใชจ้า่ยเงิน  พรอ้มใหแ้นวทางเพ่ือปอ้งกนั
การใชจ้่ายเกินตวั และเม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2563  
คณุชชัฎา สิงหชวูงศ ์รว่มพดูคยุเรื่องขอ้มลูภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรา้งปี 2563 ทั้งวัตถุประสงคข์องการ 
จัดเก็บ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ฐานภาษี อตัราภาษี ผูมี้ 
หนา้ท่ีจดัเก็บภาษี รวมถึงโทษทางภาษีเพ่ือใหเ้ขา้ใจ
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและได้รับ
ประโยชนส์งูสดุ ในหวัขอ้ “ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง 
ปี 2563” 

สมาคมฯ เผยแพรร่ายการดงักลา่วพรอ้มกนัทาง 
Facebook Page สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย และ 
ถามอีกกบัอิก Tam-Eig และ LINE Official Account 
@cfpthailand  

รายการ Money & Life Talk 
by CFP® Professionals

คณุปณียา นิธิวรรณากลุ ผูช้ว่ยผูอ้ �านวยการฝ่ายตราสารหนี ้ และคณุเครอืออน ตนัตยาภรณ ์ผูช้ว่ยผูอ้ �านวยการฝ่ายตราสารหนี ้ 
ส �านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้กียรตเิป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรูใ้นหวัขอ้ “รูจ้กักบั ESG Bond และ Perpetual Bond” เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ในกิจกรรม CFP® Professional Forum ครัง้ท่ี 5/2563 ผา่นการถ่ายทอดสดออนไลนท์าง Facebook 
Private Group มีสมาชิกสมาคมฯ รบัชมการถ่ายทอดสดจ�านวน 488 คน  
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COVER STORY
กองบรรณาธิการ

ถอดรหัส
Financial Planning

During a Difficult Time
งานสมัมนาประจาํปี TFPA Wealth Management 

Forum 2020 ภายใตส้ถานการณโ์ควิด 19 ทาํใหเ้ป็น

ครัง้แรกท่ีสมาคม TFPA เลือกจดังาน Forum ในรูปแบบ

ออนไลน์ แต่เนือ้หายังคงความเข้มข้น สอดคลอ้งกับ

สถานการณท่ี์เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลบท่ีเกิดขึน้รวดเรว็

อยา่งไมท่นัใหต้ัง้ตวั สง่ผลกระทบดา้นการเงินสว่นบคุคล

ในวงกวา้ง ไมเ่วน้แมแ้ตผู่ท่ี้วางแผนการเงินมาเป็นอยา่งดี 

เรือ่งราวในสมัมนาครัง้นีก้องบรรณาธิการเห็นวา่น่าสนใจ

และเป็นประโยชนก์ับนกัวางแผนการเงิน รวมถึงบุคคล

ทั่วไปท่ีประสบปัญหาการจัดการเงินส่วนบุคคล จึงได้

รวบรวมและสรุปเป็นเนือ้หาไวใ้น TFPA Bulletin ฉบบันี ้

รับชมการสัมมนาออนไลน์ 
“คุณค่าและความคาดหวัง
จากนักวางแผนการเงนิ” ได้ที ่
https://youtu.be/
QG41wIZG4G0

https://youtu.be/QG41wIZG4G0
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Economic Outlook 

After COVID-19 บรรยายโดย 
ดร. เชาว์ เก่งชน 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด

รับชมการสัมมนาออนไลน์ 
“Economic Outlook 
After COVID-19” ได้ที ่
https://youtu.be/
nuponAH8vvk

ดร.เชาว์ เก่งชน ได้พูดถึงเศรษฐกิจไทยใน 3 หัวข้อ 
ไดแ้ก่ 1) ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยหลงัการแพรร่ะบาดของ 
โควิด 19 และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใชใ้นการฟ้ืนตวักลบัมา 
สู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด รวมถึงเสถียรภาพของ 
ระบบการเงินและสถาบนัการเงินไทย 2) นยัของการเลือกตัง้ 
ของสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจไทย และ 3) ความท้าทายของ
เศรษฐกิจไทยในระยะตอ่ไป

ศนูยว์ิจยักสิกรไทยมองว่า ภายหลงัจากการแพรร่ะบาด
ของโควิด 19 ท่ีไดเ้ริม่ตน้ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 คาดวา่
เศรษฐกิจไทยจะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 
คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.2 ลา้นลา้นบาทหรือประมาณ 12.6%  
ของ GDP โดยภาคการท่องเท่ียวเป็นภาคท่ีไดร้บัผลกระทบ
สูงสุดและคาดว่าจะหดตัวประมาณ 1 ลา้นลา้นบาท โดย
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตวัถึงรอ้ยละ 12.2  
นับเป็นอัตราการเติบโตท่ีต ํ่าท่ีสุดนับตัง้แต่เหตุการณว์ิกฤต
ตม้ยาํกุง้ อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมารฐับาลก็ไดอ้อก พรก. เงินกู ้

ฉุกเฉินกว่า 1 ล้านล้านบาท และนาํมาใช้ออกมาตรการ 
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงออกมาตรการฟ้ืนฟตู่าง ๆ เพ่ือ 
ประคบัประคองและดแูลการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

สําหรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ปี 2563 ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยมีมุมมองไปในทางลบมากกว่า
ประมาณการ สศช. หรือ ธปท. โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 
2563 จะหดตวัท่ีรอ้ยละ 10 และสามารถกลบัมาขยายตวัไดท่ี้
รอ้ยละ 1.4 ในปี 2564 ภายใตส้มมตฐิานท่ีสาํคญั 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) รฐับาลจะเดินหนา้การขาดดลุแบบระมดัระวงั โดย
การใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือดูแลและกระตุ้นเศรษฐกิจจะยังคง 
มีอยู่อย่างต่อเน่ือง แต่จะเป็นแบบการทยอยใชจ้่าย ไม่ใช ่
การใชจ้่ายเงินจาํนวนมากในคราวเดียว 2) คาดว่าการใช ้
วคัซีนกับประชากรจาํนวนมากของโลกจะยังไม่เกิดขึน้ก่อน
ปี 2565 แมจ้ะมีแนวโนม้ท่ีสามารถเริ่มใชว้คัซีนไดใ้นเรว็ ๆ นี ้ 

https://youtu.be/nuponAH8vvk
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3) ภาคการทอ่งเท่ียวและการขนสง่ทางอากาศจะฟ้ืนตวัอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะสามารถฟ้ืนตวักลบัมาอยู่ใน
ระดบัเดียวกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดได ้
ในปี 2565 สอดคลอ้งกับการคาดการณถ์ึงความแพร่หลาย
ของการใชว้คัซีน และ 4) จะตอ้งไมมี่การแพรร่ะบาดรอบสอง 
(second wave) ท่ีสง่ผลใหไ้ทยตอ้งกลบัมา lock down อีกครัง้ 
ทัง้นี ้หากขอ้เท็จจรงิท่ีเกิดขึน้แตกต่างไปจากขอ้สมมติท่ีตัง้ไว ้
ก็อาจสง่ผลตอ่การประมาณการได้

ในระยะต่อไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยจะสามารถฟ้ืนตวักลบัมาอยู่ในระดบัเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 หรือระดับ
เดียวกนักบัปี 2562 ไดใ้นปี 2566 แตห่ากมองการฟ้ืนตวัราย
อตุสาหกรรมแลว้ ระยะเวลาท่ีใชก็้จะแตกต่างกนัออกไปตาม
ผลกระทบท่ีไดร้บั อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดนอ้ยกว่าเน่ืองจากจดัว่า
เป็นสินคา้จาํเป็น จึงมีโอกาสฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกว่าอุตสาหกรรม 
การทอ่งเท่ียว เป็นตน้ 

ประเดน็ดา้นสถาบนัการเงิน (สง.) ณ สิน้ไตรมาส 2 ระดบั 
NPL ของ สง. อยู่ท่ี 3.23% และ หนีท่ี้อยู่ภายใตม้าตรการ 
การใหค้วามช่วยเหลือตา่ง ๆ อยู่ท่ี 31.0% และคาดการณว์า่ 
ในไตรมาส 3 NPL จะคอ่นขา้งทรงตวัอยูท่ี่ 3.3% และขณะท่ี 
หนีท่ี้อยู่ภายใตม้าตรการการใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ จะ 
ปรบัลดลงเลก็นอ้ยมาอยูท่ี่ 28.5% ซึง่หนีท่ี้อยูภ่ายใตม้าตรการ
การใหค้วามช่วยเหลือถือเป็นตวัเลขสาํคญัท่ีตอ้งจบัตามอง  
และจะมีผลต่อการพิจารณาต่ออายุมาตรการให้ความ 
ช่วยเหลือต่าง ๆ เน่ืองจากมาตรการการพักชําระหนี้จะ 
สิน้สดุลงในวนัท่ี 22 ต.ค. 2563 และทา้ยท่ีสดุจะมีผลตอ่การ 
ตั้งสาํรอง ระดับเงินกองทุน และกาํไรของระบบธนาคาร
พาณิชยใ์นระยะตอ่ไป

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับวิกฤตตม้ยาํกุง้แลว้  
นับว่าเสถียรภาพของเศรษฐกิจและสถาบันการเงินไทยมี 
ความเขม้แข็งกว่าในช่วงนั้นมาก สะทอ้นจาก (i) สัดส่วน 
เงินทนุสาํรองระหวา่งประเทศตอ่หนีร้ะยะสัน้ซึง่อยู่ท่ี 1.5 เท่า  
ขณะท่ีช่วงวิกฤตต้มยํากุ้งไทยมีสัดส่วนของหนี้ระยะสั้น 
มากกว่าทุนสาํรอง (ii) มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดใน 
ระดับสูง ขณะท่ีในช่วงวิกฤตต้มยํากุ้งไทยขาดดุลและ 
จนกระทั่งตอ้งมีการกูยื้มเงินตราตา่งประเทศ (iii) สง. มีสดัสว่น
เงินกองทุนถึงรอ้ยละ 19 เทียบกับช่วงวิกฤตตม้ยาํกุง้ท่ีมีอยู่
เพียงรอ้ยละ 9.1 สะทอ้นวา่มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง และสามารถ
รองรบัผลกระทบหรอืความเสยีหายตา่ง ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ไดดี้กวา่ 
และ (iv) สดัสว่นสินเช่ือตอ่เงินฝากอยู่ในระดบัตํ่ากวา่รอ้ยละ 
100 แสดงใหเ้หน็วา่ สง. มีสภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเพียงพอ

ดา้นฐานะการคลงั เหตุการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ 
ไวรสัโควิด 19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจตกตํ่าและการจดัเก็บภาษี
ทาํไดล้ดลง ในขณะเดียวกนัก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการใชจ้า่ยเพ่ือ
กระตุน้เศรษฐกิจมากขึน้ สง่ผลใหร้ะดบัหนีส้าธารณะของไทย
ทยอยปรบัสงูขึน้และคาดว่าจะอยู่ในระดบั 72.4% ต่อ GDP 
อย่างไรก็ตาม เห็นว่าฐานะการคลงัของไทยยงัอยู่ในเกณฑ ์
ค่อนขา้งดีและถือว่าอยู่ในระดับตํ่ากว่าหลายประเทศ เช่น 
สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น และประเทศในกลุ่มอาเซียน สาํหรับภาวะ 
หนีค้รวัเรือน คาดว่าสดัส่วนหนีค้รวัเรือนต่อ GDP จะปรบั 
สงูขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากทัง้ GDP ท่ีลดลง และการชาํระคืน
หนีท่ี้ชะลอตวัลงในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า โดยคาดวา่จะปรบั 
เพ่ิมขึน้จากเดิมท่ีประมาณรอ้ยละ 80 มาอยู่ท่ีรอ้ยละ 90 ต่อ 
GDP
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อีกหนึ่งเหตุการณ์สาํคัญท่ีทั่ วโลกจับตามองและให ้
ความสาํคญัอย่างย่ิง เน่ืองจากจะสง่ผลตอ่บรรยากาศการคา้
และการลงทุนของโลก นั่นก็คือ การเลือกตัง้ประธานาธิบดี
สหรฐัฯ โดย timeline สาํคญัท่ีตอ้งจบัตามองอย่างใกลชิ้ดก็
คือ วนัท่ี 20 มกราคม 2564 ซึง่เป็นวนัท่ีประธานาธิบดีทรมัป์
สิน้สดุวาระการดาํรงตาํแหนง่ทางกฎหมาย ซึง่หากไมส่ามารถ
มีประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ได้ก่อนวัน 
ดงักลา่ว ก็อาจสง่ผลใหต้ลาดเงินและตลาดทนุมีความผนัผวน
ได ้แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดต่างมองว่าหากพรรคเดโมแครต 
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ 
ไดค้รองเสียงขา้งมากทัง้ในส่วนของสภาสงูและสภาล่าง จะ
ทาํใหก้ารผลกัดนักฎหมายต่าง ๆ ทาํไดง้่ายกว่า และทาํให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกว่า แต่ยังคงตอ้งใชเ้วลา โดยตลาด
คาดการณ์ว่าการจ้างงานจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับ 
ก่อนเหตกุารณแ์พรร่ะบาดไดใ้นปี 2566 ดงันัน้ จงึมองวา่ Fed  
คงยงัไมร่บีขึน้ดอกเบีย้ในอีก 1-2 ปีขา้งหนา้ 

สาํหรบัประเด็นดา้นความสมัพนัธก์บัจีนนัน้ มองว่า แม้
ไบเดนจะเป็นผูไ้ดร้บัชยัชนะในการเลือกตัง้ แต่ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสหรฐัฯ กบัจีนคงไมไ่ดป้รบัดีขึน้อยา่งรวดเรว็ และตอ้ง
ใชเ้วลาในการฟ้ืนฟ ู เน่ืองจากขอ้พิพาทระหว่างจีนกบัสหรฐัฯ 
นั้นไม่ไดจ้าํกัดแค่เพียงประเด็นดา้นสงครามการคา้ แต่ยัง 
รวมไปถึงประเด็นอ่ืน ๆ ดว้ย อาทิ นโยบายดา้นความมั่นคง 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากขอ้มลูของ UNTAD พบว่า  
3 ประเทศท่ีไดร้บัประโยชนจ์ากการทาํสงครามการคา้ระหวา่ง
สหรฐัฯ และจีนในชว่งท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ ไตห้วนั เมก็ซโิก เวียดนาม 
ขณะท่ีไทยไดร้บัประโยชนเ์พียงเล็กนอ้ย ซึ่งนาํไปสู่ประเด็น 
ดา้นความทา้ทายของเศรษฐกิจไทยในระยะขา้งหนา้ ซึง่ไดแ้ก่ 
1) ประเด็นดา้นความสามารถในการแข่งขัน สะทอ้นจาก 
เมด็เงิน FDI ท่ีเขา้มาลงทนุในไทยชว่งท่ีผา่นมานอ้ยกวา่เมก็ซโิก
และเวียดนามอย่างมาก รวมถึงค่าเงินบาทไทยในช่วง 5 ปี 
ท่ีผา่นมาปรบัแข็งคา่ขึน้ถงึรอ้ยละ 12 เทียบกบัดอลลารส์หรฐั  
ขณะท่ีค่าเงินของเม็กซิโกและเวียดนามอ่อนค่าลง และ  
2) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองของไทย  
ดงันัน้ ในระยะต่อไป ยงัคงตอ้งติดตามประเด็นความทา้ทาย
ทัง้สองนีอ้ย่างใกลชิ้ด รวมถึงติดตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ไทย ทั้งในภาพรวมและรายอุตสาหกรรม รวมถึงประเด็น 
ด้านสงครามการค้าท่ีจะส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย 
ในอนาคต 
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ผู้ร่วมบรรยายและผู้ด�าเนินการเสวนา
คุณกว ีชูกจิเกษม
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัการเงินบคุคคล 
บล.กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
คุณเผดมิภพ สงเคราะห์
กรรมการผูจ้ดัการ ประธานสายธรุกิจรายยอ่ย 
บล.หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั
คุณนฤมล บุญสนอง CFP®

กรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
(ผูด้าํเนินการเสวนา)

Thai Capital Market: 

Ways to Go Up After 

COVID-19

ย้อนดูประวตัศิาสตร์...
เดีย๋วมนักจ็ะผ่านไป

คุณกวีฉายภาพยอ้นไปในอดีตว่า จากประวัติศาสตร์
ท่ีผ่านมามีวิกฤตต่างๆ เกิดขึน้มากมาย โลกของเรามี New 
Normal มาจาํนวนนบัครัง้ไม่ถว้น ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลก
ครัง้ท่ีหนึง่และครัง้ท่ีสอง ท่ีทาํใหต้ลาดหุน้ถงึกบัตอ้งปิดทาํการ 
การเกิด Great Depression ในปี 1930 ท่ีทาํใหต้ลาดหุน้ตก 
ลงแรงอย่างหนกัท่ีสดุในประวตัิศาสตร ์และโรคระบาดรุนแรง
หลายครัง้

หลายร้อยปีท่ีผ่านมาดัชนีดาวโจนส์แสดงให้เห็นว่า  
ทา้ยท่ีสดุแลว้ทกุวกิฤตก็จะผา่นไป ในชว่ง 500 - 700 ปีท่ีผา่นมา  
มีโรคระบาดท่ีเกิดจากเชือ้ไวรสัท่ีไมส่ามารถคดิคน้วคัซีนรกัษา
จะใชเ้วลาประมาณ 1-2 ปี ตัง้แตเ่กิดขึน้จนกระทั่งการระบาด
หายไป ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบไดก้บัการระบาดของโควิด 19 
ครัง้นีเ้ชน่กนั และจากสถิตยิงัพบวา่ วกิฤตตา่งๆ จะเกิดขึน้ทกุๆ 
ประมาณชว่ง 10 ปี 

แล้วตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อ

คณุเผดิมภพมองว่า ตลาดหุน้ไทยไดต้อบรบัผลกระทบ
เรือ่งการเมืองไปแลว้ ใหผ้ลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดอ่ืนๆ ในกลุม่ 
TIP (ประเทศไทย อินโดนิเซียและฟิลปิปินส)์ ประมาณ 8-10% 
อย่างไรก็ตาม มีเหตุปัจจัยหลายอย่างท่ีสนับสนุนเก่ียวกับ 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย เน่ืองจากปีนีป้ระมาณการ GDP 
ของไทย แย่ท่ีสดุในภมิูภาค ติดลบมากท่ีสดุในเอเชีย (-7 ถึง 
-8%) นกัวิเคราะหค์าดการณว์่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 
จะเป็นจดุตํ่าสดุ ไตรมาสท่ี 4 จนถึงไปไตรมาสท่ี 1 ในปีหนา้  
จะคอ่ยๆ ฟ้ืนตวัขึน้เรือ่ยๆ ขณะท่ีดชันีภาคการผลติ PMI อยูท่ี่  
49.9 ซึง่หากมีการปรบัตวัขึน้ไป ก็จะมีผลทางความรูส้กึเชิงบวก 
ของผูค้นท่ีมีต่อสภาพเศรษฐกิจ จากการท่ีตลาดหุน้ไทยรบั
ขา่วเชิงลบไปมากแลว้หากมีขา่วดีเก่ียวกบัปัจจยับวก แมเ้พียง 
ไมม่ากก็จะสง่ผลใหต้ลาดปรบัตวัขึน้ไดเ้รว็ และหากพิจารณา
ตามหลกัท่ีวา่ตลาดหุน้จะปรบัตวัขึน้ ก่อนท่ีสภาพเศรษฐกิจจรงิ
จะฟ้ืนตวั ชว่งนีจ้งึเป็นจงัหวะเหมาะสมสาํหรบัการเขา้ซือ้หุน้ 

รับชมการสัมมนาออนไลน์ 
“Thai Capital Market: Ways to 
Go Up After COVID-19” ได้ที ่
https://youtu.be/
0XGpRtfeAqw

https://youtu.be/0XGpRtfeAqw
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คณุกวีเสริมว่า ประเทศไทยมี
โอกาสเป็นฐานผลิตวัคซีนสาํหรบั
โควิด 19 หากมีความคืบหน้าแม้
เพียงไม่มาก จะช่วยในแง่อารมณ์
ความรูส้ึกของนักลงทุนต่อตลาด 
(sentiment) ใหดี้ขึน้ ตลาดหุน้ไทย
ตอบรบัตอ่ขา่วลบและปรบัตวัลงมา
มากแลว้ โอกาสท่ีจะปรบัตวัลงตอ่มี
นอ้ยกวา่การท่ีจะเดง้ขึน้ (rebound) หากมีแมปั้จจยับวกเพียง
เลก็นอ้ย ซึง่เรือ่งทัง้หมดนีต้รงขา้มกบัตลาดสหรฐัอเมรกิา

คุณเผดิมภพกล่าวว่า หาก
พิจารณาดัชนีชีว้ัดทางเศรษฐกิจ
ของโลกและประเทศพฒันาแลว้ เชน่ 
สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น และภูมิภาค
ยุโรป จะพบว่าส่งสัญญาณการ
ทรงตัว ในขณะของไทยตกลงมา 
ช่วงล่างและกําลังจะฟ้ืนตัว จึงมี
โอกาสท่ีจะเกิดการเคลื่อนยา้ยของ

เงินทุนจากตลาดประเทศท่ีพัฒนาแลว้ มาสู่ตลาดประเทศ
กาํลังพัฒนา ในขณะท่ีค่าเงินหยวนของจีนแข็งค่าขึน้ จึงมี 
แนวโนม้วา่เงินทนุจากตา่งประเทศนา่จะไหลเขา้มายงัภมิูภาคนี ้
แตก่ารพิจารณาวา่เมด็เงินจะเขา้ประเทศไทยหรอืไม ่ปัจจยัหนึง่
คือ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 ในตา่งประเทศ 
จาํนวนผูต้ิดเชือ้ท่ีเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ สภาวะเลวรา้ยลง จะเป็น
ประโยชนต์่อหุน้ไทยท่ีรอสญัญาณปัจจยับวกกระตุน้ เพราะ
ประเทศไทยควบคมุการระบาดไดดี้มาก

อะไรทีจ่ะเป็นสัญญาณบ่งบอกถงึ
การกลบัตวัเป็นขาขึน้ของตลาดหุ้นไทย 

คณุกวีกลา่ววา่ ในเชิงพืน้ฐาน การเตบิของกาํไรของบรษัิท
จะเป็นตวัผลกัดนัใหส้ภาพเศรษฐกิจฟ้ืนกลบัมา แตก่ารฟ้ืนตวั
ของตลาดจะเกิดขึน้ใน 2 กรณี กรณีแรกคือ เม่ือ GDP เตบิโต
ไดม้ากกว่าปริมาณหนี ้หรือกรณีท่ีสองคือ มีนวตักรรมใหม ่ 
ท่ี break through ทุกอุตสาหกรรม เช่น ปรากฏการณก์าร 
เกิดขึน้ของ iPhone เม่ือปี 2007 แต่กรณีของตลาดหุน้ไทย 
เราไม่มีหุน้เทคโนโลยีท่ีจะเติบโตสงูเช่นนัน้ จะเป็นหุน้เชิงเนน้
คณุคา่ (Value Stock) มากกวา่ 

คุณเผดิมภพใหค้วามเห็นว่า กลุ่มธนาคารจะน่าสนใจ 
เม่ือเงินเฟอ้เริม่เป็นบวก และผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปี 
สงูเกิน 1.5% ขึน้ไป กลุม่พลงังานจะน่าสนใจจากการท่ีราคา
นํา้มนัไดร้บัการคาดการณว์่าจะปรบัตวัขึน้ในปีหนา้ รวมถึง
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ จดุเปลี่ยนท่ีสาํคญัคือ การจบัตา
สญัญาณ PMI Global ตอ้งปรบัตวัขึน้ใหเ้หน็ กลุม่สนิคา้เกษตร
ท่ีราคาปรบัขึน้ไดดี้ และกลุม่ยานยนตซ์ึง่ตวัเลขยอดขายรถยนต์
ปรบัเป็นบวกครัง้แรกในเดือนสิงหาคมและกนัยายนท่ีผ่านมา 
คา่ระวางเรอื กองเรอื จะปรบัตวัตามมาเพราะตอ้งมีการสง่ออก
เม่ือสภาวะเศรษฐกิจดีขึน้ สว่นกรณีหากนายโจ ไบเดน ไดร้บั
เลอืกเป็นประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาจะมีนโยบายไมส่นบัสนนุ
อตุสาหกรรมท่ีสง่ผลตอ่ภาวะโลกรอ้น 

ถงึแม้โควดิ 19 หาย โลกกลบัมาฟ้ืนตวั
แต่ตลาดไทยจะไม่โตเหมือนเดมิ

คณุกวีเล่าว่า ขอ้มลูประชากรไทยแสดงใหเ้ห็นถึงอตัรา
การเกิดของไทยท่ีตํ่าเกือบท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้มีเพียงสิงคโปรท่ี์อตัราการเกิดตํ่ากวา่ไทย โครงสรา้ง
ประชากรไทยในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมีคนชว่งอาย ุ55 ปีมาก
ท่ีสุด ซึ่งต่างจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีจะยังคงมีคนวัยหนุ่มสาว  
วยัทาํงานมากกว่า จึงลดความน่าสนใจในการลงทุนในไทย
จากนกัลงทนุตา่งชาต ิประกอบกบัการท่ีจาํนวนประชากรไทย
จะลดลงเรื่อยๆ ซึง่มีบทเรยีนจากประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีเม่ือคนอาย ุ
เฉลี่ย 48 ปี ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีลดนอ้ยลง  
และตลาดหุน้ไม่มีการทาํจุดสงูสดุใหม่ การเลือกหลกัทรพัย ์
เพ่ือลงทนุจงึตอ้งมุง่เนน้การหาหุน้เชิงคณุคา่ เพราะปัจจยัตา่งๆ 
ไมเ่อือ้ตอ่หุน้เตบิโต
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การจดัพอร์ตการลงทุน
คือส่ิงส�าคญั

การจัดพอร์ตกระจายการ
ลงทุนเป็นเรื่องสําคัญท่ีต้องทํา 
สาํหรับหุ้นไทยต้องเลือกบริษัทท่ี
ยงัเติบโตไปไดใ้นระยะยาว และให้
ความสาํคัญกับการกระจายการ
ลงทนุไปตา่งประเทศ สาํหรบัตลาด
สหรฐัอเมรกิา หากเกิดการปรบัฐาน
ลงแรงๆ ก็เป็นโอกาสในการซือ้หุน้ 
เพราะเป็นประเทศท่ีมีการโตไดจ้ากนวตักรรม และมีนโยบาย
เปิดกวา้งเสรีในการทาํธุรกิจ ส่วนประเทศจีน ก็น่าสนใจโดย
เตบิโตไดจ้ากการบรโิภคของประชากร

ถา้หากจดัพอรต์ และจะลงทนุหุน้ 50% ของพอรต์ อาจ 
ลงหุ้นต่างประเทศประมาณ 20% โดยเลือกทั้งประเทศท่ี 
พฒันาแลว้และกาํลงัพฒันาเพ่ือชว่ยกระจายความเสี่ยง

มุมมองของคุณกวีต่อทองคาํคือ ควรถือทองคาํไวใ้น
พอรต์เป็นสินทรพัยท์างเลือกท่ีช่วยลดความเสี่ยง จากปัจจยั
ท่ีเศรษฐกิจน่าจะยงัไม่ฟ้ืนตวัในปีหนา้ และเรื่องปริมาณหนี้
มหาศาลในระบบเศรษฐกิจ แต่ตอ้งระมดัระวงัว่าอาจจะอยู่
ในช่วงปลายของขาขึน้ เพราะหากเศรษฐกิจมีการคล่ีคลาย 
ราคาทองคาํอาจจะลดตํ่าลง ก็ควรปรบัสดัสว่นในพอรต์ลดลง  
เชน่ จาก 10% เหลือ 5%

สรุปส่งท้าย

คุณกวี - วิกฤตเกิดขึน้เสมอ และทุกๆ ครัง้เราทุกคน 
ก็ผ่านมนัไปได ้ทกุครัง้มีโอกาสเสมอ ขอใหเ้ราอย่าตระหนก  
มีสติ ศึกษาหาความรูใ้หม้าก เพ่ือใหก้ลา้ตดัสินใจซือ้หุน้ใน
ชว่งนี ้

คณุเผดิมภพ - ก่อนท่ีจะลงทนุ ใหน้กัลงทนุศกึษาความ
ชอบ และสไตลก์ารลงทนุของตนเอง ว่าชอบระยะสัน้ กลาง 
หรือยาว และมุ่งอยู่กบัการลงทนุในรูปแบบนัน้ เพ่ือใหล้งทนุ
ไดอ้ยา่งสบายใจ  
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ผู้ร่วมบรรยายและผู้ด�าเนินการเสวนา

คุณสุขวฒัน์ ประเสริฐยิง่
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จาํกดั

คุณศรชัย สุเนต์ตา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บล. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

คุณสุวภา เจริญยิง่ CFP®

อปุนายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
(ผูด้าํเนินการเสวนา)

Portfolio Management 

During Low Return

but Higher Risk

ปี 2020 เป็นปีท่ีต้องจดจาํในหลายๆ เรื่อง แต่สิ่งท่ี 
ทา้ทายสาํหรบัพอรต์การลงทนุคือ การลงทนุท่ี Lower Return 
และ Higher Risk แทนท่ีจะเป็น High Risk, High Return  
อยา่งท่ีเคยเป็น ปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีกองทนุตราสารหนี ้ตดิลบ 22% 
ทัง้ท่ีกองทนุหุน้ตดิลบเพียงแค ่5-7 % 

มุมมองสถานการณ์การลงทุนในช่วงนี ้

คณุศรชยัเริ่มตน้ว่า ความกงัวลโควิด 19 รอบ 2 ทาํให้
เราเห็นตลาดปรบัฐานอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะกาํลงัจะเขา้สู่
ฤดหูนาว ความกงัวลเรื่องการกลบัมาระบาดใหญ่อีกครัง้หนึ่ง
และการเลือกตัง้ประธานาธิบดีของสหรฐัฯ ซึ่งหากโจ ไบเดน 
ชนะจะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชียมากกว่า ทั้งด้าน 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 
fund flow จะเขา้มามากขึน้ เช่น การลงทุนดา้นโครงสรา้ง 
พืน้ฐานและ green energy ซึง่จะสง่ผลตอ่กลยทุธก์ารลงทนุ 
ในอนาคต คณุศรชยัเช่ือวา่หากโจ ไบเดนชนะ 2 สิง่ท่ีจะทาํก่อน 

คือ การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐัฯ ใหก้ลบัมา 
แข็งแกร่ง และการจัดการกับโควิด 19 ส่วนมาตรการเรื่อง  
Anti-Trust ท่ีจะจดัการกับ Tech Company ทัง้หลาย เช่น  
การขึน้ภาษีจะดาํเนินการภายหลงั 

ผลกระทบจากโควดิ 19 ต่อวงการประกนั

คณุสขุวฒันก์ลา่ววา่ สถานการณโ์ควดิก็มีผลดีบางอยา่ง
ต่อธุรกิจประกัน เช่น การเคลมโรคไขห้วดัใหญ่ลดลง 80%  
จากการสวมหนา้กากอนามัยและคนไม่ไปในท่ีพลุกพล่าน 
ประกันภัยรถยนตมี์ยอดเคลมลดลงเน่ืองจากไม่ค่อยมีการ 
เดินทางในช่วงโควิด แต่สาํหรับตัวเลขยอดขายของธุรกิจ
ประกนัถึงเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา โดยรวมติดลบ 1% โดยมี
เพียง 2-3 บรษัิทท่ีมียอดขายเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ industry size ของ
ธรุกิจประกนั รวมประมาณ 4 ลา้นลา้นบาท 

รับชมการสัมมนาออนไลน์ 
“Portfolio Management 
During Low Return but 
Higher Risk” ได้ที ่
https://youtu.be/
rUWmx54a7js

https://youtu.be/rUWmx54a7js
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สาํหรบัธุรกิจธนาคารท่ีหลายฝ่ายกงัวลวา่จะถกู disrupt 
จากบริษัทประเภท non-bank คุณสุขวัฒนม์องว่า การท่ี
ธนาคารถกู disrupt และ price-to-book ของธนาคารท่ีต ํ่า  
ไม่ไดเ้กิดในเฉพาะประเทศไทย ท่ีประเทศเกาหลี price-to-
book ของบางธนาคารอยูท่ี่ 0.2-0.4 Bank ท่ีอเมรกิา ต ํ่ากวา่ 
1.0 ท่ีอินโด อยูท่ี่ 2-3 เทา่ การถกู disrupt เป็นเรือ่งปกต ิและ
ธนาคารไทยก็มีการปรบัตวัไดดี้ 

ธนาคารของเองก็ไดร้บัมาตรการช่วยเหลือจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในเรื่องการปรบัตัว ยังไม่มีใครบอกไดว้่า  
NPL จะสงูสดุเม่ือไหร ่ โควิดจะจบเม่ือไหร ่ดงันัน้อาจจะไม่มี
ความจาํเป็นตอ้งรีบลงทนุในกลุม่ Bank ตอนนี ้อาจจะรอไป
อีกสกั 1-2 ปี หรอืเลือกท่ีจะลงทนุเลยหากกลา้เสี่ยง ก็ขึน้กบั  
Risk Appetite ของนกัลงทนุแตล่ะทา่น 

ในช่วงนี ้Bank เองมีการออกตราสารตวัหนึ่ง เรียกว่า 
CoCo Bond เป็นหุน้กูท่ี้อยู่ระดบัตํ่ากว่าหุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิท่ีให้
ดอกเบีย้สงูมากๆ คณุศรชยัมองวา่ Additional Tier 1 (AT1) 
หรือ CoCo Bond ของธนาคารนัน้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ท่ีผ่านมา
ธนาคารมีการออก AT1 มานานแลว้ และออกเป็นจาํนวนมาก
สมยัเกิดวิกฤติในยโุรป และปัจจบุนัก็เป็นไปตาม BIS ratio1  
ท่ีกาํหนดขึน้ สว่นความนา่สนใจของ CoCo Bond นัน้ตอ้งไปด ู
ท่ี spread กับ risk-free rate และเม่ือเปรียบเทียบ credit 
ระหวา่ง high yield bond ของบรษัิทเอกชน และ AT1 ปรากฏ
วา่ AT1 มีความนา่สนใจมากกวา่ โดยเฉพาะชว่งโควดิ spread 
ของ AT1 เพ่ิมจาก 300 bps เป็น 900 bps ยงัเป็นตราสาร 
ท่ีน่าสนใจในกลุ่มนักลงทุน high net-worth เน่ืองจาก 
ธนาคารไทยคอ่นขา้งแข็งแกรง่จาก capital ratio

คณุสขุวฒันใ์นฐานะนกัลงทนุ
สถาบันกล่าวว่า บริษัทประกัน 
ชอบผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับเงิน
ท่ีลงทุนไป ประกันเป็นพอรต์การ
ลงทุนท่ีค่อนข้าง conservative  
โดยธรรมชาติ  85% ลงทุนใน 
ตราสารหนี้และ 15% ลงทุนใน
หุน้ และมีการจัดพอรต์แบบ SAA 
(Strategic Asset Allocation) ชว่งท่ีผา่นมา ผูจ้ดัการกองทนุ
สามารถหาตราสารหนี ้investment grade ท่ีมี credit spread 
ท่ี 500-550 bps เม่ือพิจารณา stress-test ของพอรต์แลว้ 
พบวา่ยงัมีความแขง็แกรง่ จงึสามารถแบง่เงินบางสว่นไปลงทนุ
ในตราสารท่ีมีความเสี่ยงเพ่ิมขึน้ได ้สรา้งผลตอบแทนใหก้ับ
พอรต์เพ่ิมขึน้ได ้ในช่วงท่ียงัไม่มีความชดัเจน และ risk-free 
rate ยงัคงตํ่าไปเรือ่ยๆ คนจะกลา้ take risk มากขึน้เรือ่ยๆ 

ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทย 

คุณศรชัยกล่าวว่า ตลาดหุน้
ไทยเป็น value stock ไมใ่ช ่growth 
stock เศรษฐกิจไทยน่าจะฟ้ืนตัว 
ช้า ก ว่ า ป ร ะ เ ท ศ อ่ื น ๆ  ใ น โ ล ก  
เน่ืองจากไทยเป็นประเทศท่ีพึ่งพา
การทอ่งเท่ียว ถือเป็น service sector  
และอาจจะยงัไม่เห็นสญัญาณการ
ฟ้ืนตวัในปลายปีนี ้ภาคการทอ่งเท่ียว 

ของเราน่าจะไม่ไดไ้ปอีกอย่างน้อยถึงครึ่งปีแรกของปีหน้า  
และมีการคาดการณว์า่จะตอ้งใชเ้วลากวา่ 5 ปีท่ีนกัทอ่งเท่ียว
จะกลบัมา 40 ลา้นคนเหมือนเดมิ 

สว่น GDP มีการปรบัประมาณการใหมอี่กครัง้หนึง่ จาก 
-4% เป็น -8% และ NPL ก็ยงัไมมี่ใครบอกไดว้า่จะถงึจดุสงูสดุ 
จริงๆ เม่ือไหร่และเท่าไหร่ ประกอบกับมาตรการของรัฐท่ี 
เพ่ิงครบกาํหนดไปเม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม ท่ีผ่านมา ซึ่งก็ตอ้งมี 
การปรบัตวัเลขอีกครัง้หนึ่ง และอาจจะเห็นตวัเลขคาดการณ ์
NPL ท่ีสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม Bank ก็ยงัมีความแข็งแกรง่อยู ่

กล่าวโดยสรุปหุน้ไทย ยงัไม่ดงึดดูเท่าท่ีควร และ base 
case อยูท่ี่ 1,300 จดุ best case ประมาณ 1,400 จดุ วนันี ้
หุน้ไทยอยูท่ี่ประมาณ 1,200 จดุ (27 ตลุาคม 2563) ซึง่หาก
ทยอยสะสมก็ได ้และนา่จะกลบัมาสดใสในอีก 2 ปี 

คุณสุขวัฒน์แนะนําให้มองหุ้นเป็น sector และหุ้น 
รายตัวมากกว่า เน่ืองจากในประเทศไทย สัดส่วนหุน้กลุ่ม
พลังงานและธนาคารเป็นสองกลุ่มใหญ่ และท่ีผ่านมาหุน้ 
กลุ่มธนาคารปรบัตวัลดลงประมาณ 40% หุน้กลุ่มพลงังาน
ปรบัตวัลดลง เกือบ 50% ทัง้สอง sector นีฉ้ดุตลาดหุน้ไทย
มากพอสมควร ในขณะเดียวกัน หากมองต่างประเทศ เช่น  
หุ้นสหรัฐฯ จะมีหุ้นประมาณ 4-5 ตัวท่ีเติบโตอย่างมาก  
ยกตัวอย่างเช่นในดัชนี  S&P มีหุ้น ท่ี เ ติบโตมาก อาทิ  
Facebook, Apple, Google, Alphabet ซึ่งโตประมาณ  
40-50% บางตวัโตเป็น 100% ซึ่งดึงตลาดขึน้ไปมาก หาก 
ตลาดขึน้หรือลง จะมาจากกลุ่มหุน้ท่ีกระจุกตัวจึงอยากให ้
เลือกจากหุน้บางตวั จากกลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม นกัลงทนุจะยงั 
มีโอกาสไดป้ระโยชนจ์ากการลงทนุในหุน้อยู่

1 BIS ratio: หลกัเกณฑท่ี์เป็นหวัใจสาํคญัของเกณฑก์ารกาํกบัดแูลเรือ่งเงินกองทนุนีคื้อการกาํหนด “อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สี่ยง” หรอืท่ีเราเรยีกวา่ Capital Adequacy Ratio  
 (CAR Ratio) หรอื “BIS Ratio” ซึง่คาํนวณจากเงินกองทนุหารดว้ยสนิทรพัยเ์สี่ยงของธนาคารพาณิชย ์โดยเงินกองทนุก็เปรยีบเสมือนกบัสว่นของเจา้ของในงบดลุและสนิทรพัยเ์สี่ยงก็ 
 คือสนิทรพัยท่ี์อยูใ่นงบดลุเชน่กนั
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นักลงทุนควรจดัการพอร์ตอย่างไร 

คุณศรชัยกล่าวว่า ถ้าตลาดหุน้บา้นเรายังเป็นแบบนี ้
การลงทนุในหุน้ กองทนุ LTF 8 ปีท่ีผ่านมา ก็ไม่โต ประกอบ
กับตราสารหนีก็้มีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึน้ ทางทีมพยายาม
จัดการ construct พอร์ตการลงทุน โดยมีผลตอบแทน 
คาดหวังท่ี 9-11 % โดยท่ีประกอบดว้ย ตราสารหนี ้ 40% 
ตราสารทนุ 60% ทัง้นี ้ตราสารหนี ้อาจลงทนุใน CoCo (AT1) 
10% ท่ีเหลือเป็นตราสารหนีเ้อกชนระดบั investment grade 
โดยถา้เป็นตราสารหนีใ้นประเทศไทย ก็ระดบั A- ขึน้ไป หรอื
ตราสารหนีต้่างประเทศ ระดับ BBB ท่ีมี stable outlook  
สาํหรบัหุน้ 60% ลงทนุในไทย 10% เลือกเฉพาะหุน้บางตวั  
ท่ีดีในระยะยาว สว่นหุน้ตา่งประเทศ 20% ในหุน้กลุม่เทคโนโลยี
ขนาดกลางท่ีไม่ได้รับผลกระทบจาก anti-trust หุ้นกลุ่ม 
consumer discretionary, health care เป็นตน้ และลงทนุใน 
KIKO 20% และ Private Assets 10% 

คณุศรชยัอธิบายเสริมว่า KIKO เป็นตราสารอนพุนัธท่ี์  
link กบัหุน้ ท่ีนกัลงทนุกลุม่ high net-worth ในต่างประเทศ
ลงทุน ผลิตภัณฑเ์หล่านีจ้ะช่วยเป็น cushion ใหก้ับพอรต์  
เป็น Asset class ท่ีจะเห็นเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ นิยมลงทุนทัง้ใน 
private equity และ private debt ในช่วงโควิดท่ีผ่านมา 
จะเห็นว่ากลุ่มนีไ้ดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก แต่ก็ตอ้งลงทุนใน 
ระยะยาว เชน่ 7 ปีขึน้ไป เป็นตน้

นกัลงทนุควรทบทวนตวัเอง คยุกบัท่ีปรกึษา นกัวางแผน
ทางการเงิน ต้องไม่ลงทุนกระจุกตัว ปัจจุบันมีกรณีหุ้นกู ้ 
non-rated, non-listed ท่ีขายกบักลุม่ลกูคา้ high net-worth 
ซึง่เป็นเรื่องท่ีน่ากงัวล และพบวา่มีประมาณ 10 issues แลว้
ท่ีมีการเลื่อนการจ่ายดอกเบีย้หรือเงินตน้ ซึ่งถือว่า default  
แนะนําให้นักลงทุนในกองทุนตราสารหนี้หรือปรึกษากับ 
ท่ีปรกึษาการเงินก่อนลงทนุ

ในตลาดทีม่คีวามไม่แน่นอนสูง
Cash Position ควรจะเป็นอย่างไร 

คุณศรชัยแนะนาํใหลู้กคา้ถือ cash ไว ้20% เผ่ือเป็น 
สภาพคล่องการทาํ tactical asset allocation ในการลงทนุ 
นอกจากนีใ้นตลาดยงัมีเครื่องมือช่วยนกัลงทนุ เช่น lending 
against collateral ซึง่สามารถนาํไปลงทนุไดเ้พ่ิมสาํหรบัลกูคา้
ท่ีรบัความเสี่ยงไดเ้พ่ิม

คุณสุขวัฒนเ์สริมว่า สภาพคล่องเป็นสิ่งท่ีสาํคัญท่ีสุด 
สาํหรบัลูกคา้บุคคลทั่วไปควรมีเงินสด 20% หรือ 6 เดือน
ของค่าใช้จ่ายและเผ่ือฉุกเฉินซึ่งขึน้กับแต่ละบุคคลว่ามี 
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้ทา่ไหร ่

คุณสุวภากล่าวเสริมว่า หาก
คาดการณว์า่กวา่สภาวการณล์งทนุ
จะกลบัมาเหมือนเดิมไดใ้นอีก 2 ปี 
ดงันัน้ปีหนา้ควรลงทนุในหุน้ เพราะ
เราต้องลงทุนล่วงหน้าประมาณ 
6-12 เดือน 

แนวคดิการปรับพอร์ตลงทุน

คุณศรชัยแนะนําให้แบ่งเงินเป็น 2 ส่วน คือ core 
investment มองยาว ประมาณ 3 ปี และอีก 30% เพ่ือทาํ 
tactical ส่วนจะบ่อยขนาดไหน ขึน้กบัสถานการณล์งทนุใน
แตล่ะกลุม่ดว้ย 

ส่วนคุณสุขวัฒน์แนะนาํให้ยึดกับ Strategic Asset 
Allocation (SAA) หากนักลงทุนมีวินัยกับ SAA ในช่วงท่ี 
SET Index อยูท่ี่ 1,300 1,200 1,100 1,000 จดุ เฉลี่ยลงทนุ
ไปเรื่อยๆ เพ่ือรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ถวัๆ แลว้อาจจะกาํไร  
และมีการ realize gain บา้ง เม่ือหุน้ขึน้ ตอ้งมีวินยั เอาเงิน 
ท่ีได้มา re-invest บ้าง อย่าอยู่ เฉยๆ ในช่วงนี ้เป็นช่วง
สถานการณ์ผิดปกติ หากเราเช่ือมั่ นว่ายังมีแสงสว่างท่ี 
ปลายอุโมงคอ์ยู่บา้ง เราก็น่าจะ happy ท่ีไดซื้อ้หุน้ในราคา
ท่ีไมแ่พง เวลามองยาว คอ่ยๆ ถวัเฉลี่ย (DCA – dollar cost 
average) ช่วยได ้ ในกรณีท่ีหุน้ตกเยอะ เราอาจจะตอ้งซือ้ 
เพ่ิมบา้ง และในกรณีท่ีหุน้ขึน้เยอะๆ โดยไมมี่สาเหต ุเราก็ตอ้ง
ขายบา้ง เราอยา่อยูเ่ฉยๆ ตอ้ง monitor สถานการณต์ลอดเวลา 
และ take action ทกุๆ 6 เดือนนา่จะกาํลงัดี 
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การลงทุนผ่านกองทุนรวมกบัลงทุนเอง

คุณศรชัยชีว้่า เรื่องเม็ดเงินเป็นเรื่องสาํคัญ หากเรา
ตอ้งการลงทุนใน global market ท่ีสมมติว่ามีหุน้ดีๆ อยู่
ประมาณ 3,000 ตวั หากตอ้งลงทนุแบบ direct investment  
จะใชเ้งินเท่าไหร่ ดงันัน้ กองทุนรวมอาจจะเป็นตวัช่วยการ
ลงทนุดว้ยเมด็เงินท่ีนอ้ยลง 

ส่วนกลุ่มบริษัทประกัน มีประกันควบการลงทุน (unit-
linked) เป็นเครื่องมือในอนาคต เน่ืองจากสภาวะดอกเบีย้
คงจะตํ่าไปอีกนาน ประกนัคงไมส่ามารถหา return 4-6% ให้
กับลกูคา้ไดแ้ลว้ และในช่วงท่ีตลาดไม่ดี ถือเป็นการซือ้ของ 
ท่ีถกู 

ทองค�าและการลงทุนหลกัทรัพย์
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

คุณศรชัยกล่าวว่า อสังหาริมทรัพย์ (REITs) เป็น 
alternative asset ของบา้นเราท่ีอาจจะผา่นจดุท่ีดีท่ีสดุไปแลว้ 
คา่เชา่ในอนาคตอาจจะคงตวั หรอืแยล่ง ประกอบกบั supply 
ในตลาดท่ีจะเพ่ิมมากขึน้ อาจจะกดดันเงินปันผลของกลุ่ม 
REITs ในบา้นเราตอ่ไป สว่นทองคาํถือเป็น neutral position 
ในชว่งนี ้ประกอบกบัภาพสถานการณค์วามตงึเครยีดตา่งๆ เริม่
จะดีขึน้ คนจะเริม่กลบัมาลงทนุในหุน้มากขึน้ 

คุณสุขวฒันม์องว่า หากจัด portfolio return สาํหรบั 
moderate risk คาดการณผ์ลตอบแทนไม่สงูมากนกั ในวนัท่ี
ธนาคารกลางทั่วโลก เริม่อดัฉีดเมด็เงิน เพ่ือชว่ยเหลอืตา่งๆ คดิ
วา่ตลาดนา่จะไปได ้แตส่ดุทา้ยก็ไมท่ราบวา่จบอยา่งไร ดงันัน้ 
ยงัเช่ือวา่ผลตอบแทนในอนาคตนา่จะพอมี และ return single 
digit น่าจะพอใจ ยงัไมใ่ช่เวลาท่ีจะเริม่บู๊ในตอนนี ้ เวลานีเ้ป็น
เวลาท่ีตอ้งประคบัประคองใหอ้ยูร่อด 

จาก Alternative Tier 1 (ของกลุ่ม Bank) 

มาถงึ Perpetual bond (หุ้นกู้ช่ัวนิรันดร์) 

ของบริษทัเอกชน

คณุศรชยักลา่ววา่ การตดัสนิใจลงทนุใน perpetual bond 
ควรมองความแข็งแกรง่ของผูอ้อกเป็นหลกั เราตอ้งมั่นใจว่า 
เป็นหุน้กูข้องบรษัิทท่ีแข็งแกรง่ สามารถอยู่กบัวงจรเศรษฐกิจ
บา้นเราไดน้านๆ และตอ้งดู condition การซือ้คืน เม่ือถึง
จงัหวะหนึ่งหากผูอ้อกไม่เรียกคืน ก็จะเป็นตน้ทนุทางการเงิน
ของผูอ้อก ใหผู้อ้อกซือ้คืน ไม่มีของฟรใีนโลกนี ้นกัลงทนุตอ้ง
ดแูลการลงทนุของตวัเองดว้ย และเนน้การกระจายความเสี่ยง 
เชน่ กองทนุ high yield bond กระจายการลงทนุใน high yield 
bond ประมาณ 200 ตวั ท่ีมีผลตอบแทนคาดหวงัท่ี 7-9%  
ถ้าเราบริหารจัดการกระจายความเสี่ยงไดดี้ ของท่ีเสี่ยงก็
สามารถบริหารจดัการได ้ เช่นเดียวกบัหุน้กูช้ั่วนิรนัดร ์ ก็ควร 
ตอ้งมีการกระจายความเสี่ยงดว้ยเชน่กนั

คุณสุขวฒันใ์นฐานะนักลงทุนสถาบนัมองว่า ไม่สนใจ 
เน่ืองจากมองว่ายังมีทางเลือกอ่ืน ไม่ไดบ้อกว่าดีหรือไม่ดี  
แตข่ึน้กบัความเช่ือมั่นของนกัลงทนุแตล่ะทา่น Risk Appetite 
ตา่งกนั 

ช่วงทา้ยคณุศรชยัและคณุสขุวฒันก์ลา่ววา่ ขอให ้back 
to basic จดัสดัสว่นการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง monitor 
ตลอดเวลาทัง้สถานะของตวัเองและสภาพการลงทนุท่ีแวดลอ้ม 
อยา่ลงทนุกระจกุตวั ใหก้ระจายความเส่ียง matching ทกุอยา่ง
ท่ีทาํได ้ทัง้ระยะเวลาการลงทนุ matching currency มีสว่น
เกินนาํไปลงทนุใน risky asset มากขึน้ ลงทนุหุน้ตา่งประเทศ 
ทองคาํดว้ยก็ได ้ทฤษฎีเหล่านีใ้ชไ้ดผ้ลจริง นกัลงทนุสถาบนั 
ก็ทาํแบบนี ้ และต้องมีวินัยในการลงทุน โดยปกติถ้ากลัว 
มากไป กลา้มากไป ก็ไมดี่ทัง้คู ่DCA ตอบโจทยไ์ด ้และถา้ไมมี่
เวลาดูแลการลงทุนเอง การลงทุนผ่านกองทุนรวมก็จะเป็น 
ตัวช่วย และไม่ต้องกลัวเน่ืองจากผู้จัดการกองทุนมีการ 
แข่งขันสูง และค่าใช้จ่ายถูกลงเรื่อยๆ และคุณสุวภาสรุป
ว่าทฤษฎีเรื่อง asset allocation ยังเป็นเรื่องท่ีสาํคัญท่ีสุด  
สว่นตวัจากการสอบถามจากนอ้งๆ นกัวางแผนการเงิน CFP 
ท่ีทาํ DCA และการลงทุนแบบมีวินัยจะช่วยให้การลงทุน 
เกิดผลดีได ้ 
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เรียบเรียงข้อมูลจากการบรรยาย
Impacts of COVID-19 
on Global Financial Planning
โดย Mr. Noel Maye, CEO, 
Financial Planning Standards Board (FPSB) 
และงานสมัมนาออนไลนข์อง FPSB2

อนาคตของ

การวางแผนการเงนิ

(Future of Financial 

Planning)

ความไม่แน่นอนจากวกิฤต
ส่งผลให้พฤตกิรรมของผู้รับค�าปรึกษา
มกีารปรับเปลีย่น

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลกทาํใหเ้กิดการหด
ตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง และปัญหาใหญ่ของการ 
แพรร่ะบาดคือ ความไมแ่นน่อนวา่วกิฤตจะพฒันาไปในทิศทาง
ใดและจะสิน้สดุลงเม่ือไร อยา่งไรก็ตามเราก็สามารถเรยีนรูแ้ละ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวิกฤตได ้ดว้ยการเปลี่ยนแปลงวิธีการทาํงาน
และการใชชี้วิตเพ่ือรบัมือกบัวิกฤตท่ีมีความไมแ่นน่อนนี้

ในดา้นการวางแผนการเงิน พฤติกรรมของลกูคา้ในการ
ตอบสนองต่อวิกฤตมีความแตกต่างกันไปในแต่กลุ่ม เช่น  
ขอ้มลูในสหรฐัฯ สหราชอาณาจกัร (UK) และบราซิลพบว่า
ปริมาณการซือ้ขายหุน้ของลูกค้ารายย่อยปรับตวัเพิม่ขึน้

สูงมากกวา่ช่วงก่อนเกิดวิกฤต และมีลกูคา้รายยอ่ยเปิดบญัชี
ใหมส่าํหรบัการลงทนุในตลาดหุน้จาํนวนมาก ในบราซลิลกูคา้ 
เปิดบัญชีซือ้ขายหุ้นใหม่ประมาณ 2.2 แสนบัญชีในช่วง 
ครึง่หลงัของเดือนมีนาคม 2563 ซึง่เป็นช่วงท่ีการแพรร่ะบาด
เริ่มกระจายไปทั่ว ปัจจัยสนับสนุนมาจากการปรบัตวัอย่าง
ผันผวนของตลาด และการเปิดบัญชีซือ้ขายหุน้ผ่านระบบ
ออนไลนท่ี์ทาํไดอ้ยา่งสะดวกสง่ผลใหมี้การนาํเงินฝากจาํนวน
มากเขา้สูต่ลาดหุน้ นอกจากนีอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่ในระดบัตํ่า 
เป็นอีกปัจจัยท่ีสนับสนุนให้มีการถอนเงินฝากไปลงทุนใน 
ตลาดหุน้เพ่ิมขึน้

2 Future of Financial Planning: Adapting to a New Normal https://bit.ly/2UGQy7l 
 FPSB Financial Planet Live Webinar Session on Building Your Virtual Practice https://bit.ly/36STKCD

รับชมการสัมมนาออนไลน์ 
“Impacts of COVID-19 on 
Global Financial Planning” ได้ที ่
https://youtu.be/
xlgAio-q9cs

https://youtu.be/xlgAio-q9cs
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สาํหรบัในสหรฐัฯ การซือ้ขายหุน้ของรายย่อยปรบัตัว
เพ่ิมสูงขึน้เช่นกัน ทว่าเม่ือดูขอ้มูลของบัญชีการลงทุนเพ่ือ 
การเกษียณ (401K) พบว่าธุรกรรมการปรบัพอรต์การลงทนุ
ไมไ่ดป้รบัตวัเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะ
มีการใชร้ะบบแนะนาํการลงทุนอัตโนมัติ (Robo Advisor)  
ท่ีช่วยปรบัพอรต์การลงทนุให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เกษียณในระยะยาว และหลกีเลีย่งการใช้อารมณต์ดัสนิใจ 

ในระยะสั้น ส่วนอตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่ในระดบัตํ่านัน้ส่งผลให ้
การขายผลิตภัณฑแ์บบบาํนาญ (Annuity) ปรบัตวัลดลงสู่
ระดับตํ่าสุดในรอบหลายปี นอกจากนีปั้ญหาท่ีพบมากใน
สหรฐัฯ คือ การถกูบงัคบัจากสภาพเศรษฐกิจท่ีทาํใหเ้กษียณ
ก่อนกาํหนด

ผลสาํรวจในสหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัรพบว่ามีผูร้บั
คาํปรึกษาท่ีตอ้งการเปลี่ยนตัวนักวางแผนการเงินเพ่ิมขึน้ 
กวา่ปกติในช่วงท่ีเกิดวิกฤต สาเหตหุนึ่งมาจากผูร้บัคาํปรกึษา
มีความเครียดเพ่ิมสูงขึน้มาก จากปัญหาความไม่แน่นอน
ทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและ 
เปา้หมายในอนาคต การทีนั่กวางแผนการเงนิไม่สามารถ
สื่อสารหรือไม่สามารถคลายความกังวลของลูกค้าได ้
ความไม่แน่นอนของวิกฤตท่ีเกิดขึน้สง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือ
มั่นของผูร้บัคาํปรกึษาท่ีมีตอ่นกัวางแผนการเงิน ในสถานการณ์
วิกฤตนัน้ผูร้บัคาํปรกึษาตอ้งการคาํแนะนาํเพ่ือปรบัแผนรบัมือ
กับความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้กับตนเองมากกว่าการแนะนาํ
ใหเ้ขา้ซือ้หรือขายผลิตภณัฑท์างการเงิน แมว้่าเทคโนโลยีใน
ปัจจบุนัจะอาํนวยความสะดวกใหน้กัลงทนุรายย่อยสามารถ
เขา้ถึงตลาดทนุไดอ้ย่างรวดเรว็ นกัลงทนุกลุม่นีย้งัคงตอ้งการ
คาํแนะนาํการวางแผนการลงทนุในระยะยาวมากกวา่การเขา้
ลงทนุเพ่ือซือ้ขายตามภาวะตลาดในระยะสัน้

นักวางแผนการเงินควรมีแผนรองรับการให้บริการ 
อย่างต่อเน่ืองเม่ือเกิดวิกฤต ทัง้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าเป็นระยะ เนือ้หาท่ีส่ือสารเป็นได้ทั้งในเรื่องของ 
สภาพตลาด ผลกระทบต่อแผนการเงิน การปรบัเปล่ียนแผน 
การเงิน หรือเรื่องทั่วไปในการใชชี้วิตประจาํวัน การรบัฟัง 
ผูร้บัคาํปรกึษาอยา่งแทจ้รงิ จะช่วยใหเ้ขา้ใจวา่ผูร้บัคาํปรกึษา
รูส้ึกอย่างไร มีคาํแนะนาํว่าการบอกผูร้บัคาํปรึกษาเพียงว่า  
“ไม่ตอ้งกงัวล” นัน้อาจช่วยอะไรผูร้บัคาํปรกึษาไม่ไดม้ากนกั  
ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตไม่ว่าในเรื่องใดๆ ผู้รับค�าปรึกษา 
ตอ้งการคนทีรั่บฟัง และเข้าใจในสถานการณข์องตนเอง  
หลงัจากไดร้บัฟังแลว้การอธิบายใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเขา้ใจว่า
วิกฤตเกิดขึน้จากอะไร มีแนวโนม้จะเกิดขึน้ยาวนานแค่ไหน 
และควรปรบัแผนการเงินในการรบัมือกบัสถานการณอ์ย่างไร 
จะช่วยคลายความกังวลใหผู้ร้ ับคาํปรึกษาไดม้ากขึน้ การ 
มีแผนการเงินและสามารถนาํมาปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะสม 
กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะช่วยใหผู้ร้บัคาํปรึกษา
สามารถรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันและยังสามารถ 
บรรลเุปา้หมายในอนาคต

การปรับใช้เทคโนโลยี
ของนักวางแผนการเงนิ

นอกเหนือไปจากการใช้เทคโนโลยีซื ้อขายหุ้นของ 
นักลงทุนรายย่อย วิกฤตท่ีเ กิดขึ ้นได้ส่งผลให้เ กิดการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของการส่ือสารระหว่างนกัวางแผนการ
เงินและผูร้ ับคาํปรึกษา จากเดิมท่ีการวางแผนการเงินนั้น 
มกัจะอยู่ในรูปแบบของการใหค้าํปรกึษาแบบต่อหนา้ (face 
to face) เน่ืองจากเป็นวิธีการในการสรา้งความเช่ือมั่นและ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวางแผนการเงินและผู้ร ับ 
คาํปรกึษาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ท ว่ า เ ม่ื อ มี ก า ร ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ปิ ด เ มื อ ง  ( l o c k 
down)  หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม (soc ia l 
d i s t a n c i n g )  ผู้ค น เ ริ่ ม เ ค ย ชิ น กับ ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น 
ระบบ (Platform) ทัง้ในเรื่องการทาํงาน การลงทนุ และการ 
ใชชี้วติประจาํวนั ซึง่จะสง่ผลใหก้ารสือ่สารผา่น Platform ตา่งๆ 
ไดร้บัความนิยมเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยีเหลา่นี ้
ชว่ยสรา้งประสทิธิภาพมากขึน้ใหก้บัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  
เช่น การประหยัดเวลาในการเดินทาง การเขา้ถึงขอ้มูลได ้
อย่างรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ การมีเวลาว่าง 
มากขึน้ ฯลฯ ขอ้ดีของประสิทธิภาพเหล่านีจ้ะส่งผลใหเ้กิด 
การรบัเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัแบบถาวร

เม่ือผู้ร ับคําปรึกษาเปิดรับเรื่องเทคโนโลยีมากขึ ้น  
นักวางแผนการเงินสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีไดห้ลาก
หลายช่องทางในการเขา้ถึงและใหบ้ริการแก่ผูร้บัคาํปรกึษา 
สิ่งสาํคัญในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีคือ การใหค้วามสาํคัญ
ต่อประโยชนท่ี์ผูร้บัคาํปรึกษาจะไดร้บั มากกว่าประโยชนท่ี์ 
นกัวางแผนการเงินเองจะไดร้บั ซึ่งเป็นการนาํเทคโนโลยีมา
ชว่ยเสรมิในกระบวนการวางแผนการเงินเพ่ือใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
ไดป้ระโยชนส์ูงสุด นอกจากในเรื่องของเทคโนโลยีในดา้น 
การสือ่สารแลว้ การบรหิารจดัการขอ้มลูลกูคา้ใหส้ามารถนาํมา
ใชง้านไดม้ากขึน้ และมีความหมายมากขึน้จะชว่ยใหน้าํเสนอ
แผนการเงินแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

นักวางแผนการเงินควรให้ความระมัดระวังเก่ียวกับ 
กฎระเบียบในการนาํเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการ
วางแผนการเงินโดยศึกษาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การบนัทกึวีดีโอสนทนากบัผูร้บัคาํปรกึษาเป็น
วิธีการท่ีสะดวกแทนการจดบันทึกระหว่างพูดคุยกัน และ 
นาํมาฟังยอ้นหลังเพ่ือทบทวนขอ้มูลได ้อย่างไรก็ตามการ 
บนัทกึภาพและเสยีงของผูร้บัคาํปรกึษา และการเก็บขอ้มลูตอ้ง

ไดร้บัอนญุาตจากผูร้บัคาํปรกึษาก่อน รวมไปถงึการมีมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัในจดัเก็บขอ้มลู และการส่งขอ้มลูผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส ์เพ่ือรกัษาความลบัและสรา้งความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ร ับคาํปรึกษาในการใช้งานผ่านระบบ นอกจากนี ้
อาจมีผูร้บัคาํปรึกษาบางกลุ่มท่ียังไม่มีความเคยชินกับการ 
ใชง้านผา่นระบบ จงึควรมีวิธีการใหบ้รกิารลกูคา้ในแตล่ะกลุม่
ไดอ้ยา่งเหมาะสม

วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีความ 
ไม่แน่นอนสูง และสรา้งความกังวลใหแ้ก่ผูร้บัคาํปรึกษาว่า
จะยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินไดห้รือไม่ การให ้
คาํแนะนาํโดยเน้นความสาํคัญของผู้ร ับคาํปรึกษามาเป็น 
อันดับแรกยังคงมีความสําคัญเสมอ นอกจากนี้การนํา
เทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการใหค้าํปรกึษาจะช่วยใหก้ารทบทวน
แผนดาํเนินไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง และสามารถสรา้งประสทิธิภาพ
ในการจดัการขอ้มลูไดม้ากย่ิงขึน้ ดว้ยการใหผู้ร้บัคาํปรกึษาได้
ทราบว่า สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปนีจ้ะส่งผลกระทบ 
ต่อเป้าหมายทางการเงินอย่างไร และจะตอ้งปรับเปลี่ยน
แผนการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดิมท่ีตั้งไว้ และ/หรือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ความชดัเจนเหล่านีจ้ะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่วย
คลายความกงัวลใหก้บัผูร้บัคาํปรกึษาสามารถผ่านพน้วิกฤต
ครั้งนีไ้ป อย่างไรก็ตามการให้คาํปรึกษาโดยนักวางแผน 
การเงินท่ีมีความสามารถทางดา้นการเงิน มีทักษะในการ
สื่อสาร ความเขา้ใจในเรื่องพฤติกรรมทางการเงิน และการ
บริหารความสัมพันธ์จะยังคงเป็นศูนย์กลางของการให ้
คาํปรกึษาสาํหรบัการวางแผนการเงินแบบองคร์วม  
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ผู้ร่วมบรรยาย
คุณธชธร สมใจวงษ์ CFP®

นกัวางแผนการเงิน
คุณนิภาพนัธ์ พูนเสถยีรทรัพย์ CFP®

นกัวางแผนการเงิน
คุณนโรโดม วาณชิฤด ีCFP®

นกัวางแผนการเงิน

“How to

Prepare Yourself in 

Error Retirement 

Situation”

Error Retirement หมายถึง ผูท่ี้มีการวางแผนเกษียณ
อายแุลว้ แตไ่มเ่ป็นไปตามแผนดว้ยเหตกุารณท่ี์ไมค่าดคดิ เชน่ 
ถกูพกังาน เลิกจา้ง จึงไม่มีรายไดม้าใชจ้่ายตามท่ีคาดหวงัไว ้
ปัญหานีเ้ป็นหนา้ท่ีของนกัวางแผนการเงินท่ีจะชว่ยแกไ้ขได้

คุณนิภาพันธ์ยกตัวอย่าง Error ท่ีเกิดขึน้ในช่วงการ 
แพรร่ะบาดของโควิด 19 ท่ีผ่านมา พอรต์การลงทนุของผูร้บั
ค �าปรึกษาท่ีลงทุนในสินทรพัยเ์สี่ยงมีผลขาดทุน และถูกลด
เงินเดือน ขณะท่ีเหลือเวลาอีกเพียง 3 ปี จะเกษียณอายแุลว้  
แต่เ น่ืองจากคุณนิภาพันธ์ได้แนะน�าให้ผู้ร ับค�าปรึกษา 
ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพยเ์สี่ยงลงก่อนหน้านั้นแลว้  
ผลกระทบโดยรวมจึงไม่มากนกั ยกเวน้การลงทุนในกองทุน 
LTF อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัในกรณีทั่วไป หากประสบปัญหา 
ในลกัษณะนี ้แนะน�าใหน้กัวางแผนการเงิน

1. พูดคุยให้ลูกค้าสบายใจขึน้ว่าข้อผิดพลาดยังคง 
  สามารถแกไ้ขได้

2. แนะน�าแนวทางแกไ้ข เช่น การตัง้ตน้วางแผนใหม ่
  ในเง่ือนไขท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ

3. ท�า cashflow protection โดยปรบัใหมี้ความ realistic  
  มากขึน้ ลงรายละเอียดมากขึน้ ว่าในช่วง 5 ปีแรก  
  อาจจะมีการใชเ้งินจากสินทรพัยป์ลอดภยัก่อนแลว้ 
  จึงน�าสินทรพัยเ์สี่ยงไปใชใ้นช่วงถัดไปหลงัจากนั้น  
  ซึ่ง ท่ีผ่านมาผู้ร ับค�าปรึกษามีความยินดีท่ีจะลด 
  รายจ่าย เช่น การลดค่าใชจ้่ายแม่บา้น จาก 2 คน 
  เป็น 1 คน รวมถงึไดมี้การวิเคราะห ์scenarios ตา่งๆ  
  มากขึน้ เชน่ best case, base case, worst case

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ียกตวัอยา่งมานัน้อาจไมเ่ชิงเป็น 
Error แตล่กูคา้มีความกงัวล เน่ืองจากเวลาท่ีเหลอืคอ่นขา้งสัน้ 
ก่อนท่ีจะเกษียณอายุตามแผน ส่วนในกรณีท่ีมีการ Error  
จรงิแลว้ การยืดอายกุารเกษียณ และการใช ้Human Capital 
อาจช่วยได ้ เช่น หาอาชีพเสริมเพ่ือช่วยใหมี้รายไดอ้ยู่ โดย 
ไม่รีบใชเ้งินจากการลงทุน และอาจจะตอ้งแยกพอรต์ลงทุน 
เป็นพอรต์ยอ่ย เป็นทกุๆ 10 ปี ท่ีจะน�าเงินออกมาใชจ้า่ย

รับชมการสัมมนาออนไลน์ 
“How to Prepare Yourself in 
Error Retirement Situation” ได้ที ่
https://youtu.be/
GN6gwT2B86I

https://youtu.be/GN6gwT2B86I
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คุณธชธรใหข้อ้มูลว่า ในช่วง
ท่ีผ่านมา ผู้ร ับคําปรึกษาท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการโดนใหอ้อกจาก
งาน ลดเงินเดือน ปรบัเปลี่ยนเวลา
การทาํงาน จะประสบปัญหาสภาพ
คลอ่ง เชน่ พนกังานขายท่ีไดร้ายได ้
ในรูปแบบ Commission ขายได้
นอ้ยลง รายไดห้ายประมาณ 50% 
หรือ การท่ีไม่มีการทาํงานนอกเวลา จึงมีผลกระทบต่อการ
วางแผนเกษียณ วิธีแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้คือ การเจรจากับ 
เจา้หนีเ้พ่ือลดภาระในการผ่อน โดยเอาขอ้มูลท่ีเกิดขึน้จริง 
มาเจรจา ถ้าเรามีความ proactive สามารถคุยได้ โดย 
ไมแ่นะนาํใหห้ยดุจา่ยหนีก่้อนแลว้มาเจรจาภายหลงั

อีกประเด็นหนึ่งท่ีสามารถช่วยไดคื้อ การหารายไดเ้พ่ิม 
ซึ่งลักษณะของงานแบ่งออกเป็นประเภทตามความชอบ  
ความถนดั ไดด้งันี ้

• งานท่ีไมช่อบ แตถ่นดั แนะนาํใหห้าโอกาสทาํไปก่อน  
  เพราะยงัสรา้งรายไดห้รอืกระแสเงินสด

• งานท่ีชอบ แตไ่มถ่นดั ควรใชเ้วลาในการฝึกฝนเพ่ิมขึน้ 
  เรื่อยๆ อาจใช้หลักการสะสมประสบการณ์ให้ถึง  
  10,000 ชั่วโมง แลว้จะชาํนาญเอง 

• งานท่ีไมช่อบ ไมถ่นดั กรณีนีน้กัวางแผนการเงินควร 
  ชวนผูร้บัปรกึษา คน้หา งานในลกัษณะอ่ืน เน่ืองจาก 
  คนเราทุกคนมีทักษะด้านใดด้านหนึ่งท่ีสามารถ 
  พฒันาได ้ชกัชวนใหผู้ร้บัคาํปรกึษาลงมือทาํ โดยใช ้
  หลกัการ Coaching ในการตัง้คาํถาม

เรื่องการหารายไดเ้พ่ิมเติมนี ้ วิทยากรทัง้ 3 ท่าน ยืนยนั
ว่าเก่ียวกับการวางแผนการเงินในดา้น Career Planning  
ซึ่งเป็นการทาํให ้Human Capital เปลี่ยนเป็น Financial 
Capital และการมีรายไดเ้พ่ิมขึน้เม่ือหักค่าใชจ้่ายแลว้ก็คือ  
เงินออมนั่นเอง

คณุธชธรแนะนาํวา่ การใช ้ technology เพ่ือการหางาน 
เชน่ LinkedIn มีสว่นชว่ย เหมาะสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพตา่งๆ 
ในการสรุปประวตัิการทาํงานลงใน platform เพ่ือใหบ้ริษัท 
ท่ีตอ้งการหาคนทาํงานมาคน้หาได้

คุณนโรโดมตัง้ขอ้สงัเกตว่าหากสอบถามเรื่องเกษียณ 
เจ้าของกิจการจะทาํงานไปเรื่อยๆ ไม่มีเป้าหมายเกษียณ 
อย่างไรก็ตามยังเช่ือว่า เจ้าของกิจการก็ควรตอ้งวางแผน
เกษียณ แต่ถูกปิดกั้นทางความคิดว่าไม่มีความจาํเป็น จึง
อยากแนะนาํใหค้ิดว่า การเกษียณก็คือ การมีอิสรภาพ ท่ีจะ
เลอืกทาํงานหรอืหยดุทาํงานก็ได ้โดยไมมี่ผลตอ่สถานภาพทาง 
การเงิน ซึง่องคป์ระกอบ 2 ประการของเปา้หมายเกษียณไดแ้ก่

1. เงินตอ้งเพียงพอ
2. ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํงาน มีเวลาใชเ้งิน

เจา้ของกิจการอาจเกิด Error ได ้2 รูปแบบคือ มีเงิน 
แตเ่วลาไมมี่ และมีเวลาแตไ่มมี่เงิน ยกตวัอยา่งธุรกิจ โรงแรม 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรอื การขายสนิคา้แตล่กูคา้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ไปซือ้ของใน Social Medias กลุม่นีจ้ะเกิด Error 
Retirement จากการท่ีไมส่ามารถคิด S-Curve ใหม่ๆ  ได ้รายได ้
ลดลงและอาจจาํเป็นตอ้งขายกิจการ 

คุณนิภาพันธ์ยกตัวอย่างว่า 
เจ้าของโรงแรมในต่างจังหวัด มี
งานจัดอบรมในโรงแรมน้อยลง 
ธรุกิจซบเซา ประกาศขายมา 3-4 ปี 
เน่ืองจากอตุสาหกรรมในช่วงขาลง 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งนี ้อาจจะ
ทาํให ้exit ยากขึน้ ในช่วง Sunset 
ก็จะขายยากขึน้ เจ้าของกิจการ

จึงควรวาง Exit Strategy ไวล้ว่งหนา้ เน่ืองจากธุรกิจเหมือน 
เป็นลูกรกัของเจา้ของ นักวางแผนการเงินควรมีวิธีชักชวน
ใหเ้จา้ของกิจการตดัสินใจ เช่น Stage ไหนท่ีตอ้งการ Exit 
กิจการท่ีทาํอยู่เป็นสิ่งท่ีชอบหรอืทาํเพ่ือตอ้งการหาเงินเท่านัน้ 
เน่ืองจากบางทีเจา้ของกิจการไมไ่ดช้อบ ไมไ่ดถ้นดั สิ่งท่ีทาํอยู ่
แตเ่หน็โอกาส แตถ่า้ชอบก็จะไมต่อ้งการออกจากธรุกิจเหลา่นี ้
ง่ายๆ แม้จะประสบปัญหาอยู่ก็ตาม ดังนั้นในกรณีท่ีเป็น
ลกัษณะเหน็โอกาส ควรจะวางแผนการออกจากธรุกิจ ในชว่งท่ี  
performance ดี ตรวจสอบ valuation ได ้จะสามารถหาคน
ตอ้งการซือ้ไดง้า่ยขึน้

ในกรณีท่ีไมไ่ดต้ัง้ใจขายกิจการ การสง่ตอ่ธรุกิจตอ้งคดิวา่
สง่ตอ่ใหใ้คร การกาํหนดเง่ือนไขในการทาํธรุกิจรว่มกนั เชน่ ควร
จะปิดกิจการในกรณีใด หากอยากสง่ตอ่ใหท้ายาทแตท่ายาทไม่
ตอ้งการจะตอ้งทาํอย่างไร การพฒันาพนกังานท่ีเป็นลกูหมอ้
มารบัช่วงตอ่ หรอืการนาํเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นไปไดห้รอื
ไม ่และในกรณีท่ีธรุกิจไปตอ่ไมไ่ด ้(Error) การบรหิารรายจา่ย
ตอ้งทาํอยา่งไร

คณุนโรโดมอธิบายวา่ เจา้ของธรุกิจมกัจะมี 2 หมวก คือ
การทาํงานไดเ้งินเดือน หรือการเป็นเจา้ของไดร้บัเงินปันผล 
ธุรกิจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดไดห้รือไม่ ตอ้งต่อเน่ืองไปสู่การ
วางแผนการลงทนุ เพราะเรือ่ง Correlation เป็นเรือ่งท่ีสาํคญั 
สิ่งท่ีน่ากลวัคือ การลงทุนในกิจการตนเองอย่างเดียว เรื่อง 
การจา่ยเงินเดือนตนเองอยา่งไร หาก wealth กองอยูใ่นธรุกิจ 
ถา้ไปต่อไม่ได ้ ก็จะเกิดปัญหาได ้ เจา้ของกิจการจึงควรจะ 
แยกเป็นเงินส่วนตัวบ้าง และลงทุนในธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 
อ่ืนดว้ย กรณีท่ีคลา้ยกันคือ พนักงานท่ีไดหุ้้นจากบริษัทท่ี 
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ตนเองทาํงานอยู ่อาจจะไดร้บัผลกระทบหลายดา้นพรอ้มๆ กนั 
หากมีความเสี่ยงเกิดขึน้ เน่ืองจากการลงทนุในหุน้ท่ีไดร้บัมา 
ก็จะอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบัท่ีตนเองทาํงานอยู ่Correlation 
ระหว่าง Human Capital และ Financial Capital จึงเป็น
ประเด็นหนึ่งท่ีตอ้งระมดัระวงั เจา้ของกิจการจงึไม่ควรจะเก็บ
เงินในธุรกิจตนเองมากเกินไป เพ่ือปอ้งกนั Error Retirement 
การมีสินทรพัยห์ลายอย่าง แต่ไม่ไดมี้การกระจายการลงทนุ 
ท่ีดีพอ มีความเสี่ยง ควรลงทนุในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ดว้ย หรอื
การกระจายการลงทุนไปต่างประเทศจะช่วยลดความเส่ียง
ลงได้

คุณนิภาพันธ์ยกตัวอย่างธุรกิจโรงพิมพ์ท่ีคุณพ่อซึ่ง 
เป็นเจา้ของกิจการ แนะนาํลกูสาวใหไ้ปทาํงานในธุรกิจอ่ืนๆ 
โดยตัง้คาํถามว่าถา้วนันีไ้ม่ไดท้าํงานท่ีบา้นอยากจะทาํอะไร 
แมว้่าอายุ 50 แลว้ ก็ยงัมีเวลาท่ีจะริเริ่มทาํอะไรอ่ืนได ้ โดย 
อาจจะไปทาํงานท่ีตนเองสนใจอยู่แลว้เช่น การเป็นครูสอน
โยคะ เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีบางธุรกิจ ไปต่อไม่ไดแ้ลว้จริงๆ เจา้ของธุรกิจ
อาจเสียดายตน้ทุนท่ีจมอยู่ นักวางแผนการเงินควรแนะนาํ 
เรือ่งการ Cut Loss หรอืพิจารณาจดุท่ีตอ้ง Exit ในกรณีท่ีกิจการ
ไม่ดี โดยการตัง้คาํถามใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดต้ระหนกั โดยให้
ความรู ้เพ่ือใหต้ดัสนิใจ แมว้า่บางครัง้ความเสยีหายในขณะนัน้ 
อาจจะไม่มาก แต่หากผูร้บัคาํปรกึษาตดัใจไม่ลง อาจส่งผล 
ใหเ้กิดความเสียหายมากขึน้ในอนาคตได้

กลา่วโดยสรุป เจา้ของกิจการ ควรมีแผน Exit ไวล้ว่งหนา้ 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีเกิด Error แลว้ หนา้ท่ีของนกัวางแผน
การเงินคือ การเสนอขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ เพ่ือใหเ้จา้ของกิจการ 
ใชใ้นการตัดสินใจเปลี่ยนจากทรพัยส์ินของกิจการเป็นของ 
สว่นตวั แลว้บรหิารจดัการตอ่ไปได้

ส่วนประเด็นเรื่องสุขภาพนัน้ ค่าใชจ้่ายดา้นการรกัษา
พยาบาลมีผลต่อทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานเงินเดือน  
ภาระเบีย้ประกันสุขภาพท่ีปรบัขึน้ตามอายุ ผูร้บัคาํปรึกษา
สามารถชาํระได้หรือไม่ในช่วงท่ีมีปัญหาทางการเงิน นัก
วางแผนการเงินอาจใชเ้หตุการณว์ิกฤตินีเ้ป็นจุดในการเช็ก 
Point รวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะหค์วามคุม้ครองว่าผู้ร ับ 
คาํปรกึษามีมากเกินไปหรอืเปลา่ หรอืการวิเคราะหก์รมธรรม์
ว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งแนวทางการปรับกรมธรรม์มีได้ 3  
รูปแบบไดแ้ก่ การขยายระยะเวลา การใชเ้งินสาํเรจ็ การเวนคืน 
นกัวางแผนการเงินควรพิจารณาดวู่าวิธีไหน คุม้คา่ท่ีสดุ และ
จะมีผลกระทบอย่างไรบา้ง ขณะท่ีสิทธิพืน้ฐานจากภาครฐั 
อาจจะมีสว่นช่วยได ้ เช่น สวสัดิการขา้ราชการ ประกนัสงัคม 
หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้

คณุธชธรแนะนาํว่า อาจจะใชก้ารซอ้มป่วย เพ่ือทดลอง
ใชบ้ริการเหล่านี ้ จะไดเ้ขา้ใจกระบวนการ เพ่ือใหเ้ห็นภาพ 
มากขึน้ว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ การไป
ทดลองใชก่้อน ทาํใหเ้ราคุน้ชิน เม่ือถึงเวลาจริง จะช่วยย่น 
ระยะเวลาในการดาํเนินการต่างๆ ได ้การจดัการความเสี่ยง
เรือ่งสขุภาพอาจจะใชก้ารดแูลสขุภาพมาประกอบดว้ย เพ่ือให ้
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลลดลง

คณุนโรโดมชีป้ระเด็นว่า การ
จ่ายเบีย้ประกันควรตอ้ง balance 
ระหว่างการบริหารความเส่ียงและ
การลงทนุ อาจจะมีการปรบัเพ่ือให้
เหมาะสม เช่น การใชน้ํา้ยาฟอกไต
ท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง หากลูกหลานมา
ช่วยรับภาระ อาจจะมีผลกระทบ
ตอ่ลกูหลาน ในการวางแผนเกษียณ 

ผูร้บัคาํปรกึษาจงึควรมีการบรหิารความเสี่ยงสว่นนีไ้วล้ว่งหนา้

ต่อขอ้คาํถามจากผูร้บัฟังสมัมนา กรณีท่ีผูร้บัคาํปรกึษา
ลงทนุในกองทนุหุน้แลว้ขาดทนุ 20% คณุนิภาพนัธแ์นะนาํให้
พิจารณาระยะเวลาการลงทนุ สดัสว่นการลงทนุ และภาพรวม
เป็นพอรต์ ซึง่ในกรณีท่ีหุน้ปรบัตวัลดลงอาจจะตอ้ง rebalance 
โดยยึดหลกั Asset Allocation เป็นหลกั แต่ถา้เป็นเรื่องของ
ความยินดีในการรบัความเส่ียงท่ีไม่สอดคลอ้ง อาจจะมีการ
ปรบัลดสดัสว่นของหุน้ลงได ้คณุธชธรแนะนาํเพ่ิมเติมว่าใหด้ ู
performance เทียบกบักองทนุหุน้อ่ืนๆ ประเภทเดียวกนั เชน่ 
การด ูpercentile หากพบว่ากองทนุนัน้มีผลการดาํเนินงาน 
ท่ีไม่ดีนักเทียบกับกองทุนรวมอ่ืนในประเภทเดียวกัน ก็ 
สามารถเปลี่ยนไปลงทนุในกองทนุหุน้อ่ืนๆ ได้

ส่วนคาํถามเรื่องการแบ่งพอรต์ลงทุนเป็นพอรต์ย่อย
สาํหรบัการเกษียณนัน้ คณุนโรโดมตอบว่า ในพอรต์เหลา่นัน้
อาจจะเป็นหลกัทรพัยเ์ดียวกนั หรอืแตกตา่งกนัก็ได ้ 
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ผู้ร่วมบรรยายและผู้ด�าเนินการเสวนา

คุณสุรพล โอภาสเสถยีร 
ผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษัิท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจาํกดั

ดร. สมจนิต์ ศรไพศาล CFP® 
อปุนายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดกีลุ CFP®

กรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

คุณวโิรจน์ ตั้งเจริญ CFP®

กรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
(ผูด้าํเนินการเสวนา)

“Financial Planning 

During a 

Difficult Time”

สถานการณ์หนี้

คุณวิโรจนเ์ริ่มตน้เสวนาช่วงทา้ยว่าสภาพเศรษฐกิจท่ี 
เราเผชิญ ทาํใหก้ารลงทนุเรามีปัญหาและไดร้บัผลกระทบดา้น 
รายได ้ เราจะผ่านช่วงเวลานีไ้ปไดอ้ย่างไร โดยคณุสรุพลเริ่ม
ฉายภาพปัญหาปัจจบุนัไปยงัเรื่องหนีว้า่ หนีค้รวัเรอืนกลบัมา
เติบโตสูงมาก ไตรมาสแรกของปีนีมู้ลค่าหนีค้รวัเรือนสูงถึง 
13.5 ลา้นลา้นบาท โดยหนีเ้พ่ือการอปุโภคบรโิภคอยู่ท่ี 20% 
และหนีบ้ัตรเครดิตอีก 7% เป็นหนีเ้พ่ือการใชจ้่ายดาํรงชีพ 
ทัง้จาํเป็นและไมจ่าํเป็น ซึง่สงูกวา่หลายๆ ประเทศ 

ขอ้มลูของ บรษัิท ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จาํกดั เม่ือแบง่
จดักลุ่มหนีต้ามช่วงอายุ พบว่าคนเจน Y ก่อหนีไ้ปแลว้ 4.2 
ลา้นลา้นบาท ช่วงอายท่ีุมีหนีม้ากท่ีสดุคือ ช่วงอายปุระมาณ 
38-42 ปี (เจน X ต่อเจน Y) และเป็นช่วงอายท่ีุมีจาํนวนหนี้
มากท่ีสดุ เป็นช่วงวยักลางคน ช่วงกลางของชีวิตท่ีตอ้งดแูล
พ่อแม่ ลูก และตนเอง จากขอ้มูลเพ่ิมเติมต่างๆ สรุปไดว้่า
สถานการณห์นีข้องคนไทยปัจจุบันคือ เป็นหนีเ้ร็ว เป็นหนี้
นาน และมีภาระหนีไ้ปจนแก่ และเกิดภาวะเสพติดในหนี ้ 

คุณสุรพลมองเรื่องการเป็นหนีว้่า สินเช่ือท่ีควรส่งเสริมคือ  
สินเช่ือท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้หรือจาํเป็นต่อความมั่นคงต่อชีวิต  
เช่น สินเช่ือบ้าน สินเช่ือรถยนต์เพ่ือประกอบอาชีพ แต ่
ทุกวันนีเ้รามีหนีจ้ากสิ่งท่ีเกินจาํเป็น เราต้องวิเคราะห์ว่า 
ทกุวนันีส้ถานะหนีข้องตวัเองอยูท่ี่ไหน คนท่ีมีหนีม้ากตอ้งแกไ้ข  
ดวูา่อะไรจาํเป็นไมจ่าํเป็น

การจดัการการลงทุน

ดร. สมจินตม์องว่าการลงทนุท่ีจะพาเราผ่านช่วงเวลานี้
ไปไดคื้อ การลงทนุท่ีมุง่วตัถปุระสงค ์หรอื Purpose – Driven 
Asset Allocation (PDA) จากแนวคิดพืน้ฐานวา่ เงินมีหนา้ท่ี
ในการลงทนุตามเปา้หมายท่ีตา่งกนั ถา้เปรยีบเป็นทีมฟตุบอล 
กองหนา้คือ เงินสว่นหนึง่ท่ีตอ้งการใชส้รา้งความมั่งคั่งระยะยาว  
เราสามารถลงทนุในหุน้หรือกองทนุหุน้ท่ีผนัผวนแต่มีโอกาส 
ใหผ้ลตอบแทนดีได ้ (Wealth Builder) ตอ้งเป็นเงินท่ีลงทุน 

รับชมการสัมมนาออนไลน์ 
“Financial Planning During 
a Difficult Time” ได้ที ่
https://youtu.be/
yUUewsyDInI

https://youtu.be/yUUewsyDInI
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ได้นานพอ 5-7 ปี หรือหนึ่งวงจร
เศรษฐกิจเป็นอย่างนอ้ย กองหลงั
คือ เงินบางส่วนตอ้งมีเพ่ือสาํรอง
ยามจําเป็น ต้องมีสภาพคล่อง
ท่ีดี เน้นความปลอดภัย อาจจะ
ลงทนุในเงินฝาก กองทนุตลาดเงิน 
กองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้ (Money 
Manager )  ส่วนกองกลาง คือ  
เปา้หมายเพ่ือรกัษาอาํนาจซือ้ สรา้งกระแสเงิน อาจเป็นกองทนุ 
ตราสารหนีท่ี้เหมาะสม (Income Provider) กุญแจสาํคญั
ของ PDA คือ ถา้เราจดัทพัลงทนุมุง่วตัถปุระสงค ์มี 2 เง่ือนไข 
เง่ือนไขแรก คือ รูเ้ขารูเ้รา รูเ้ราคือ รูว้่าเงินเราลงทนุเพ่ืออะไร  
รู ้เขาคือ รู ้ว่าเครื่องมือแต่ละอย่างมีคุณลักษณะอย่างไร  
เง่ือนไขท่ี 2 คือ ตอ้งกระจายความเสี่ยงใหถ้กู

ถา้เราแบ่งคนเป็น 3 ช่วงอายุ ช่วงวยัเริ่มตน้ 20-30 ปี  
กลุม่นีอ้าจมีเงินกองหนา้เยอะหนอ่ย ขณะท่ีกลุม่วยัใกลเ้กษียณ
ก็มีกองหลงัเยอะหนอ่ย ในบางจงัหวะเศรษฐกิจ เราอาจคดิวา่ 
การลงทนุเชิงรุก เพ่ิมโอกาสเพ่ิมความเสี่ยงเป็นแทคตกิท่ีดี แต่
ในบางภาวะการจัดทัพท่ีเนน้ความปลอดภัยไวห้น่อยก็เป็น
แทคตกิท่ีดี ก็ปรบัสดัสว่นไดบ้า้ง โดยสรุปวา่ในภาวะแบบนีก้าร 
เตรยีมเงินสภาพคลอ่งมีความสาํคญัมาก เราตอ้งอยู่ในโหมด
ของความระมดัระวงั แต่ไม่ปล่อยใหค้วามกลวัทาํใหเ้ราเสีย
โอกาสในการลงทุน การลงทุนระยะยาวจึงเป็นเรื่องสาํคัญ 
รองลงมา

แนวคดิการเงนิของคนเจน Z

คณุสรุพลใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า  
กลุ่มเจน Z คนรุ่นใหม่ เข้ามาทาํ
ธุรกิจกันเร็วขึ ้น เ งินกู้เ พ่ือธุรกิจ 
เหล่านีป้ระมาณ 3 หม่ืนลา้นบาท 
พบว่ามีประมาณ 1.5 พนัลา้นบาท
ท่ีเป็นหนีเ้สยี หรอืประมาณ 5% เดก็
รุ่นใหม่คือกาํลังทางเศรษฐกิจใน
อนาคต มีวิธีคดิท่ีตา่งกบัคนรุน่ก่อน 
มีเปา้หมายท่ีเป็นตวัเลข กลา้กินกลา้ใช ้สนใจเรือ่งการหารายได ้

ถา้ใหเ้ลอืกระหวา่งการนาํเงินไปสรา้งอาชีพหารายได ้กบั
ทาํงานกินเงินเดือนและแบง่ลงทนุในทรพัยส์นิก่อใหเ้กิดรายได ้
ลกัษณะ passive income ดร. สมจินตม์องวา่ จะตอ้งตอบตวัเอง 
ก่อนวา่อยากทาํงานแบบไหน ความอยากแตล่ะอยา่งมีทกัษะ
ท่ีตอ้งใชต้า่งกนั วยันีชี้วิตเพ่ิงเริ่มตน้ ยงัมีเวลาลองผิดลองถกู 
ใหค้น้หาตนเอง ทรพัยข์องคนวยันีไ้ม่ใช่เงิน แต่คือเวลาสรา้ง
ทกัษะ สรา้งประสบการณ ์สว่นคนทาํงานบรษัิทท่ีมีเวลาวา่งจะ
หาอาชีพเสรมิเพ่ือหารายได ้คอ่ยๆ เป็นคอ่ยๆ ไปก่อนก็เป็นสิง่ดี 

การจดัการความเส่ียงส่วนบุคคล

คณุเรอืงศกัดิม์องเรือ่งการจดัการความเสีย่งสว่นบคุคลวา่ 
พายโุควิดท่ีเกิดขึน้เราหนีไม่ได ้ เราตอ้งอยู่กบัมนั แตโ่ชคดีเรา
ยงัพอคาดการณจ์ากขอ้มลูต่างๆ ได ้สิ่งแรกเราตอ้งวิเคราะห์
คือ risk factor เราควรออกแบบ warning system ของตวัเอง 
โดยดอูตัราสว่นทางการเงินงา่ยๆ 5 ตวั ไดแ้ก่ Survival Ratio ท่ี
บอกรายไดเ้ทียบคา่ใชจ้า่ย Liquidity Ratio, Basic Liquidity, 
Debt to Asset และ Debt Service ถา้พบว่าเราผ่านเกณฑ์

หมดก็ไม่น่าห่วงแบบนีเ้รียกว่าได ้
ไฟเขียว แต่ถ้าผ่านแค่ Liquidity 
Ratio, Basic Liquidity และ Debt 
to Asset ตอ้งระวงั เรยีกวา่ไฟเหลอืง 
ถา้ไมผ่า่นเลย แบบนีส้ญัญาณเตือน
เป็นไฟแดง เม่ือเรารูว้่าการเงินเรา
เป็นสีอะไรก็จะพบว่าการวางแผน
เรื่องไหนสาํคัญและควรทําก่อน 
เรือ่งไหนจาํตอ้งชะลอ เชน่

วัยเร่ิมตน้ท�างาน อาย ุ25 ปี ทาํงานบรษัิท
• ไฟเขียว สิ่งท่ีควรวางแผน คือ Income Protection,  

  Debt Protection, Critical illness (เจ็บป่วยรา้ยแรง)  
  และ Retirement Plan 

• ไฟเหลือง จาํเป็นตอ้งตดับางส่วนออกชั่วคราว แต่ 
  ส่วนท่ียังต้องทาํคือ Income Protection, Debt  
  Protection และ Critical illness

• ไฟแดง สิ่งสาํคญัท่ีควรทาํ ก็จะเหลือเรื่อง Income  
  Protection และ Debt Protection
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วัยสร้างครอบครัว อายุ 45 ปี ภรรยาเป็นแม่บา้น มี
บตุร 2 คน

• ไฟเขียว - Income Protection & Debt Protection,  
  Critical illness, Health Insurance, Education Plan,  
  Retirement Plan รวมถึงเบีย้ประกันสาํหรบัช่วง 
  สงูอาย ุและ Estate & Funeral Plan

• ไฟเหลือง - Income Protection & Debt Protection,  
  Critical illness, Health Insurance และ Education  
  Plan

• ไฟแดง - Income Protection & Debt Protection  
  และ Education Plan

หลังเกษียณ สิ่งท่ีตอ้งพิจารณาคือ แผนการใชจ้่ายหลงั
เกษียณ ทบทวนประกนัท่ีมีต่างๆ โดยเฉพาะประกนัสขุภาพ 
และโรครา้ยแรง รวมถึงค่าใชจ้่ายประเภท Long term care  
(ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว) ซึ่งเป็นเรื่อง
สาํคญัท่ีคนไมค่อ่ยเตรยีมตวั สดุทา้ยคือ เรือ่งการจดัการมรดก

สาํหรับผู้ท่ีรายได้ลดลง สภาพคล่องท่ีมีเริ่มจ่ายเบีย้
ประกนัไมไ่ด ้หลกัคดิคือ ตอ้งยือ้ความคุม้ครองท่ีจาํเป็นตอ่ชีวติ 
ใหต้ิดตวัไวใ้หน้านท่ีสุด เช่น ผ่อนชาํระการจ่ายเบีย้ประกัน 
จากรายปีเปลี่ยนเป็นรายงวด กรมธรรมท่ี์มีอายนุานแลว้เรา
สามารถกู้กรมธรรมไ์ด ้ และถ้าไม่ไหวจริงๆ อาจใชส้ิทธิใน 
กรมธรรม ์โดยปรบัใหท้นุประกนัเทา่เดมิ แตร่ะยะเวลาคุม้ครอง
ลดลง แต่ตอ้งระวงัเรื่องการลดหย่อนภาษีท่ีผ่านมา ตอ้งให้
อายกุรมธรรมท่ี์ถือครองมาบวกเวลาท่ีขยายแลว้ตอ้งใหถ้งึ 10 
ปี ไม่เช่นนัน้ตอ้งคืนเงินค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจาก 
เบีย้ประกันท่ีเคยจ่ายไป รวมถึงจ่ายเบีย้ปรบั รอ้ยละ 1.5% 
ตอ่เดือนใหก้รมสรรพากรดว้ย ซึง่เรื่องนีค้นไม่คอ่ยนกึถึง หรอื
อาจเลือกใหทุ้นประกันลดลง ระยะเวลาเท่าเดิม แบบนีจ้ะ
ไม่มีปัญหาภาษี แต่ถา้เกิดเหตุฉุกเฉิน เงินจากประกันอาจ 
ไมเ่พียงพอ

การจดัการแผนเกษยีณเม่ือรายได้ลดลง

ดร. สมจินตม์องว่า ตอนนีห้ลายคนมีรายไดล้ดลง สว่น 
การลงทุนก็ไม่ไดผ้ลตอบแทนเท่าเดิม เป็นข่าวรา้ย 2 ทาง 
การจะคงแผนเกษียณ โดยคงเป้าหมายด้านการเงินไว ้
เช่นเดิมเป็นเรื่องยาก เราอาจเปล่ียนเป้าหมายโดยหาทาง 
คงเป้าหมายความสุขแทน เช่น ทาํอย่างไรให้มีความสุข 
อยา่งพอเพียง เพราะเม่ือเราถามตวัเองกนัจรงิๆ วา่ความสขุคือ
อะไร คาํตอบท่ีไดก้ลบัเป็นเรื่องงา่ยๆ ท่ีไมต่อ้งใชเ้งินมากมาย 
การมีความสขุงา่ยขึน้ ความจาํเป็นตอ้งหาเงินมากๆ ก็ลดลง 

ช่วงทา้ยคณุวิโรจน ์ไดย้กเคส
ในสถานการณปั์จจุบนัของผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ จากมนษุยเ์งินเดือนท่ีมี
รายไดดี้ ตอนนีร้ายไดล้ดลงเหลือ
เพียง 20% ในขณะท่ียังมีภาระ
ครอบครวั มีคอนโดท่ียังตอ้งผ่อน 
และเบีย้ประกนัท่ีตอ้งจา่ย คณุสรุพล
มองว่า คอนโดเป็นทรพัยส์ินท่ีตอ้ง

ขายเพ่ือแปลงกลบัมาเป็นเงิน ลดหนีใ้หต้วัเบา หรืออาจตอ้ง
ปรบัโครงสรา้งหนีถ้า้จาํเป็น ตอ้งขา้มคาํวา่กลวัและอายใหไ้ด้

ดร. สมจินตม์องว่า การจดัการปัญหาลกัษณะนี ้ยงัไม่
ควรนาํเงินในกองทนุสาํรองเลีย้งชีพมาใช ้แมเ้งินเป็นของเรา 
ก็จรงิ แตเ่ป็นเงินของเราอีกคนหนึง่ นั่นคือเราในอนาคต ไมใ่ช่
เราวนันี ้สาํหรบัเรื่องการจดัการหนีส้ิน ตอนก่อหนี ้ถา้ก่อหนี้
ไม่ใหช้าํระเกิน 35% ของรายไดปั้ญหาจะเบา แต่ถา้ปัจจบุนั
ปัญหาเกิดแลว้ สิ่งท่ีตอ้งทาํคือ การจมใหล้ง เผชิญปัญหาดว้ย
ความกลา้หาญ ยอมรบัความจริง มีหลายคนหลายบริษัทท่ี 
ผา่นชว่งวิกฤต 2540 มาได ้ดว้ยการยอมรบัความจรงิ หาทาง 
ลดหนี ้กลา้เจรจา ไมว่า่จะเป็นหนีใ้นระบบหรอืหนีน้อกระบบ

สรุปส่งท้าย

คณุเรอืงศกัดิ ์- สงัคมไทยมีคาํวา่ สายเกินไปและทนัเวลา 
เราทกุคนเจอปัญหาอปุสรรค เราจะเรยีนรูแ้ละปรบัตวั ถงึเวลา
ท่ีเราตอ้งรูจ้กัการแผนการเงินของเราแลว้

ดร.สมจินต ์- การเงินในชีวิตคนเรามีแค ่3 บรรทดั รายได ้ 
รายจา่ย และกาํไรหรอืขาดทนุ เราตอ้งพากเพียรในการทาํงาน 
พอเพียงในการจับจ่าย และเพลิดเพลินในการลงทุนท่ีมุ่ง
วตัถปุระสงค์

สรุพล - ขอใหท้กุคนทาํใจน่ิงๆ ตอ้งพยายามทาํมาหากิน
หารายไดต้อ่ไป และอยา่หม่ินเงินนอ้ย เราจะผา่นอปุสรรคไปได้

รับชมการสัมมนาออนไลน ์TFPA Wealth Management Forum 2020 ไดท้ี ่https://bit.ly/3plBlqv

  



TFPA BULLETIN  • 4/2563 25

INTERVIEW
กองบรรณาธิการ

คุณวศิน วฒันวรกจิกลุ

นายกสมาคมนักวางแผน
การเงนิไทยคนใหม่

คอลัมน ์The Interview ฉบับนี ้กองบรรณาธิการ

ไดม้โีอกาสเข้าสัมภาษณคุ์ณวศนิ วัฒนวรกจิกุล

นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทยคนใหม่ 

ซึง่ทา่นไดม้ส่ีวนร่วมในการพฒันาการ

ด�าเนินงานของสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

ในฐานะกรรมการมาหลายสมัย 

คุณวศนิ วัฒนวรกจิกุล มปีระสบการณท์ี่

คร�่าหวอดในแวดวงของธุรกจิการเงนิและ

การลงทนุมากว่า 20 ปี  ปัจจุบนัด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการ

กองทนุรวมบวัหลวง จ�ากัด

เราไดร่้วมพดูคุยกันถงึทศิทาง

การด�าเนินงานของสมาคมฯ

ในระยะเวลา 2 ปีตอ่จากนี ้

แนวทางในการส่งเสริมวชิาชพี

นักวางแผนการเงนิ CFP

ใหเ้ป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลาย

รวมทัง้โอกาสและ

ความทา้ทายในวชิาชพี

นักวางแผนการเงนิ
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มีสมาชิกของเราจาํนวนไม่นอ้ยท่ีใหบ้ริการลูกคา้ดา้น 
การวางแผน และใหค้าํแนะนาํดา้นการเงิน บางคนอาจจะอยู่
ในองคก์รใหญ่ ท่ีมีเครือ่งไม ้เครือ่งมือมาก บางคนอาจจะอยูใ่น 
องคก์รเล็ก หรือทาํงานอิสระซึ่งส่วนใหญ่จะพฒันาเครื่องมือ 
ของตัวเอง ดังนั้น เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและ 
สนับสนุนใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษาการเงิน 
AFPT ทัง้ท่ีมีสงักดัและเป็นอิสระ สามารถสง่มอบบรกิารใหแ้ก่
ผูร้บัคาํปรกึษาไดร้วดเร็วขึน้ สมาคมฯ จึงมีแนวคิดและแผน 
การผลิตเครื่องมือท่ีช่ือว่า Financial Planning Platform  
ขึน้มาอีกทางหนึง่ดว้ย

นอกจากการสรา้งเวที และมีพืน้ท่ีใหส้มาชิกโดยเฉพาะ
รุน่ใหม่ๆ  ไดน้าํเสนอขอ้มลู และแนวคดิเรือ่งการเงินตา่งๆ ท่ีจะ
ตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั อยู่ในสายตา 
(Visibility) ของสงัคมในวงกวา้งแลว้ การเพ่ิมเติมกิจกรรมท่ี
มุง่เนน้ไปยงั Prospect Client ในแตล่ะ Segment  ก็จะสรา้ง
ประโยชน ์และสรา้งโอกาสในการขยายธรุกิจท่ีมากขึน้

    การส่งเสริมให้วชิาชีพ
    นักวางแผนการเงนิ
    เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลาย

เราปฏิเสธไม่ไดว้่า เรื่องเงินๆ ทองๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่อง 
ท่ีสาํคญัสาํหรบัทกุคนนะครบั โดยเฉพาะในตอนนีค้นเริ่มคิด 
และย่ิงใหค้วามสาํคญักบัเรื่องการเงินกนัมากขึน้ ผลิตภณัฑ์
การเงินจึงมีออกมามากมายหลากหลายแบบเพ่ือใหเ้ลือกใช ้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่จะเลือกอะไร  
เลือกยงัไง ลงทนุแบบไหน ตอ้งมีการวางแผน 

ผมเช่ือว่า คนยงัคงมีความตอ้งการคนท่ีใหค้าํแนะนาํท่ี
เป็นตวัจรงิ ท่ีเพียบพรอ้มดว้ยความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณ เรยีกไดว้่าเรามองหาคนท่ีรูก้วา้ง รูล้กึ รูท้นั 
และใหค้าํแนะนาํท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิ ดงันัน้ คนท่ีทาํหนา้ท่ี
เป็นนกัวางแผนการเงินและการลงทนุ จึงเป็นท่ีตอ้งการมาก
ในสถานการณใ์นปัจจบุนั แตจ่ากขอ้มลูตวัเลข ณ สิน้ปี 2562 
ประเทศไทย มีนกัวางแผนการเงิน CFP จาํนวน 324 ราย และ

    ทศิทางการด�าเนินงานของ
    สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย
    ในอกี 2 ปี ข้างหน้า

ทิศทางการดาํเนินงานของสมาคมฯ นัน้ประกอบดว้ย
หลายดา้น ทัง้ดา้นการพัฒนา การสรา้งความร่วมมือ การ
สนับสนุนสมาชิก รวมทัง้การขยายตลาดออกไปในวงกวา้ง  
ในดา้นการพฒันา สมาคมฯ มีแผนท่ีจะ

• พฒันา และปรบัปรุงตาํราใหมี้ความทนัสมยักา้วทนั 
  ตอ่ความเปลี่ยนแปลง 

• พฒันาหลกัสตูร และผลกัดนั ใหก้ารอบรม และการสอบ 
  หลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ไดร้บัความเหน็ชอบ 
  จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหส้ามารถใชข้ึน้ทะเบียน IP  
  License ได ้

• จัดระบบการอบรม และทดสอบใหมี้ประสิทธิภาพ  
  โดยเป้าหมายท่ีสาํคัญท่ีสุด คือ การท่ีเราสามารถ 
  ขยายฐานและเพ่ิมจาํนวนนกัวางแผนการเงิน CFP  
  หรอืท่ีปรกึษาการเงิน AFPT ท่ีมีคณุภาพ ในจาํนวนท่ี 
  เพ่ิมมากขึน้โดยไมล่ดทอนมาตรฐาน 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยถือเป็นสมาคมวิชาชีพ
ประเภทหนึง่ ท่ีประกอบดว้ยคนท่ีเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP 
และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้น 
การเงิน อันเป็นท่ียอมรับและมีมาตรฐาน นั่นทาํให้พูดได ้
อยา่งเตม็ปากวา่ หวัใจในการขบัเคลื่อนสมาคมฯ ก็คือ “คน” 

ผมสงัเกตไดว้า่ในชว่งท่ีผา่นมา มีคนรุน่ใหม่ๆ  ความคิดดีๆ  
และมีศักยภาพ เขา้มาเป็นนักวางแผนการเงิน CFP และ 
ท่ีปรกึษาการเงิน AFPT มากขึน้ ทัง้ท่ีเป็นพนกังานในองคก์ร
ทางการเงินต่างๆ ตัวแทนประกันชีวิต เจา้ของหรือหุน้ส่วน
บริษัทท่ีให้บริการวางแผนและให้คาํปรึกษาด้านการเงิน  
รวมถงึนกัวางแผนการเงินอิสระ

สมาคมฯ จะดาํเนินกิจกรรมท่ีสร้างความร่วมมือใน
กลุม่สมาชิก และผูเ้ก่ียวขอ้งในแวดวง และอยากจะเชิญชวน
ใหส้มาชิกรุน่ใหม่ๆ  ในหลากหลายสายธรุกิจ เขา้มามีสว่นรว่ม 
เช่ือมโยง สรา้งเครอืข่าย แลกเปลี่ยนวิธีการ องคค์วามรู ้และ
ร่วมดว้ยช่วยกันพฒันา CFP/AFPT Community นี ้ ใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่ทกุภาคสว่นตอ่ไปครบั

ปรกึษาการเงิน AFPT จาํนวน 992 
ราย เห็นได้ว่าเรายังต้องการคน 
ท่ีจะมาทาํหน้าท่ีเป็นนักวางแผน  
หรือท่ีปรึกษาด้านการเงินอีกเป็น 
จํานวนมากเ พ่ือให้บริการและ 
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูคา้ 
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การสรา้งนักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการ
เงิน AFPT ท่ีมีคุณภาพ จาํนวนมากพอ การสนับสนุนใหมี้ 
เครื่องมือ ให้สามารถส่งมอบบริการให้ผู้ร ับคาํปรึกษาได ้
รวดเร็วขึน้ การสรา้งเวที เพ่ือใหเ้รื่องราวของการวางแผน
ทางการเงินอยู่ในสายตาของสงัคมอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึง 
การทาํกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ไปยงั Prospect Client ก็ลว้นเป็น 
สิ่งท่ีจะส่งเสริมใหอ้าชีพนักวางแผนการเงินเป็นท่ีรูจ้ักอย่าง 
แพรห่ลายในวงกวา้งทัง้สิน้ 

การเติบโตทางเทคโนโลยี ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสาํคญั 
ท่ีชว่ยใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษาการเงิน AFPT 
มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้หรือกลุ่มบคุคลต่างๆ  
ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และง่ายดาย สมาคมฯ จึงจะมุ่งเนน้ 
ไปท่ีการจดักิจกรรม หรอืจดัใหมี้เวทีตา่งๆ เพ่ือสรา้ง Visibility  
ผา่นชอ่งทางออนไลนใ์หเ้พ่ิมมากขึน้ 

นอกจากนี ้สมาคมฯ ยังไดมี้โอกาสเขา้ร่วมเป็นคณะ
ทาํงาน FPSB Communications Advisory Panel เพ่ือนาํ
องคค์วามรูแ้ละกลยทุธด์า้นการตลาดและประชาสมัพนัธจ์าก
ประเทศซึง่เป็นสมาชิกของกลุม่ FPSB ทัง้ 26 ประเทศทั่วโลก 
มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือสรา้งการรบัรู ้และตระหนกัถึงความสาํคญั
ของการวางแผนการเงิน และคณุค่าของนกัวางแผนการเงิน
อยา่งเหมาะสม รวมถงึแผนประชาสมัพนัธ ์ในการสรา้ง Impact  
ตอ่การสง่เสรมิ Financial Planning Literacy  กบัประเทศใน
กลุม่สมาชิก FPSB อยา่งตอ่เน่ืองอีกดว้ย

    ความท้าทาย

ผมมีโอกาส ไดเ้ห็นผลการสาํรวจของ PayScale ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เก่ียวกบัอาชีพนกัวางแผนทางการเงิน 
ซึ่งสหรฐัฯ เองนัน้ ถือเป็นประเทศท่ีมีนกัวางแผนทางการเงิน
มากท่ีสดุในโลก ขอ้มลู ณ สิน้ปี 2562 สหรฐัฯ มีนกัวางแผน
การเงิน CFP จาํนวน 86,378 ราย ผลการสาํรวจพบวา่ อาชีพ
นักวางแผนการเงิน CFP เป็นหนึ่งในสาขาท่ีเติบโตเร็วท่ีสดุ
และไดร้บัคา่ตอบแทนสงู ซึง่คา่ตอบแทนนัน้มีความสมัพนัธก์บั
ระดบัของประสบการณ ์โดยมีการคาดการณว์า่ โอกาสในการ
จา้งงานจะเพ่ิมขึน้ 4% จากปี 2019 ถงึปี 2029 ปัจจยัสาํคญั
ของการจา้งงานท่ีเพ่ิมขึน้ คือ ประชากรสงูอาย ุซึง่คาดวา่จะมี
กลุม่ Baby Boomer จาํนวนมากท่ีเขา้ใกลก้ารเกษียณอายใุน
ทศวรรษหนา้ ซึง่อาจทาํใหเ้กิดความตอ้งการคาํแนะนาํในการ

วางแผนเพ่ิมเติมจากท่ีปรกึษาทางการเงิน สาํนกัสถิติแรงงาน 
(The Bureau of Labor Statistics) ยงัคงรายงานอีกว่าใน
ชว่งเวลาปี 2019 ถงึปี 2029 จะมีนกัวางแผนการเงินรายใหม่
ประมาณ 11,600 คน เขา้สูเ่สน้ทางธรุกิจนี ้

จากผลการสาํรวจดังกล่าว ในมุมมองของผม ผมมี 
ความเหน็วา่ โอกาสทางการตลาดนัน้มีอยูอี่กมากมาย เพราะ 
คนเริ่มใหค้วามสนใจเพ่ิมมากขึน้ เขารบัทราบว่าเรื่องการ
วางแผนและการจดัการทางการเงินแบบรอบดา้น (Holistic 
Financial Planning) นัน้สาํคญั และกาํลงัเริ่มเป็นท่ีตอ้งการ
อยา่งแพรห่ลาย 

เพราะเรื่องเงินๆ ทองๆ นัน้เป็นเรื่องสาํคญั นกัวางแผน
การเงิน CFP ถือไดว้า่เป็นอาชีพลาํดบัตน้ๆ ท่ีคนใหค้วามสนใจ  
เพราะยังมีพืน้ท่ีและโอกาสให้เติบโตอีกมาก เรียกว่าเป็น 
อีกหนึ่งอาชีพท่ีสาํคญัในอนาคตก็ว่าได ้คนท่ีจะเขา้มาและ 
หวงัเติบโตในสายอาชีพนีอ้าจจะตอ้งอดทนรอหน่อยนะครบั 
เพราะตลาดในประเทศไทยนัน้ยงัถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มตน้ ซึ่งก็ 
นับว่าเป็นโอกาสอันดีท่ีให้เราได้เก็บเก่ียวประสบการณ ์
และพฒันาเพ่ือเตรยีมความพรอ้ม ย่ิงเริม่เรว็เทา่ไหร ่คณุก็จะ 
ย่ิงไดเ้ปรียบมากขึน้เท่านั้น ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นบัณฑิต 
จบใหม่ป้ายแดง คนท่ีทาํงานประจาํแมไ้ม่ไดอ้ยู่ในแวดวง 
การเงินก็สามารถกา้วเขา้มาสูส่ายอาชีพแหง่อนาคตนีไ้ดค้รบั

ความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การสร้างนักวางแผน 

การเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT คุณภาพ ใหม้ี
จ�านวนมากพอ ตอ่ความตอ้งการของตลาด และร่วมกัน 
ผลักดนั และขยายธุรกจิไปพร้อมๆ กัน  
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แหลง่ขอ้มลู: UN, 2019,  สศช., 2562, เอกสาร “สถานการณผ์ูส้งูอายไุทยปี พ.ศ. 2562”

อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 8 ลา้นคน  (1.1%)

62 ลา้นคน  (9.5%)

420 ลา้นคน  (63.9%)

167 ลา้นคน  (25.5%)

อาย ุ60 - 79 ปี

อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี

อาย ุ15 - 59 ปี

ชาย หญิง

ชาย หญิง

INFOGRAPHIC
ณฐัพงษ ์อภินนัทก์ลู CFP® 

อาย ุ80 ปี ขึน้ไป

Aged society

ประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสู่...
“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”
Complete-aged society

1.3 ลา้นคน  (2.0%)

10.3 ลา้นคน  (15.5%)

43.4 ลา้นคน  (65.4%)

11.4 ลา้นคน  (17.1%)

อาย ุ60 - 79 ปี

อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี

อาย ุ15 - 59 ปี

การสูงวยัของประชากรไทยและอาเซียน ปี 2562

ประชากรอาเซยีน

657 ล้านคน

ประชากรไทย

66.4 ล้านคน

สังคมสูงอายุ คอื สงัคมทีม่ปีระชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป
มากกวา่ 10% ของประชากรทัง้หมด
สังคมสูงอายุอย่างสมบรูณ์ คอื สงัคมทีม่ปีระชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป
มากกวา่ 20% ของประชากรทัง้หมด



หมายเหตุ: สบืเนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) สมาคมนกัวางแผน
การเงนิไทยตระหนกัถงึความปลอดภยั
และสขุภาพของผูเ้ขา้สอบทกุทา่น 
รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม
ในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิในการ
เปลีย่นแปลงก�าหนดการจดัสอบรอบใหม ่
ในกรณทีีส่ถานการณย์งัไม่คลีค่ลาย 
โดยจะตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ
และจะประกาศใหท้ราบตอ่ไป

สามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

โทรศัพท ์02-009-9393
อเีมล tfpa@tfpa.or.th 

ครัง้ท่ี
1

ครัง้ท่ี
1

ครัง้ท่ี
3

ครัง้ท่ี
3

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
4

ครัง้ท่ี
5

	 22	ก.พ.	64	–		 1	มิ.ย.	64	–		 9	ส.ค.	64	–
	 31	มี.ค.	64	 16	ก.ค.	64	 	11	พ.ย.	64

	 	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ		ประสานมิตร

	 อา.	25	เม.ย.	64	 อา.	8	ส.ค.	64	 อา.	28	พ.ย.	64
	 (ช)	9.00-12.30	น.	 (ช)	9.00-12.30	น.	 (ช)	9.00-12.30	น.
	(บ)	14.00-17.30	น.	(บ)	14.00-17.30	น.	(บ)	14.00-17.30	น.

 
	 ภายในวนัท่ี	 ภายในวนัท่ี	 ภายในวนัท่ี
	 5-9	ก.ค.	64	 20-22	ต.ค.	64	 14-18	ก.พ.	65

	 ส.	17	ก.ค.	64	 ส.	30	ต.ค.	64	 ส.	26	ก.พ.	65

ก�ำหนดกำรสอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน CFP®

ปี พ.ศ. 2564

	 1	ก.พ.	64	–		 15	มี.ค.	64	–		 17	พ.ค.	64	–	 5	ก.ค.	64	–	 13	ก.ย.	64	–	
	 24	ก.พ.	64		 30	เม.ย.	64	 	18	มิ.ย.	64	 	20	ส.ค.	64	 21	ต.ค.	64

	 	 	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ		ประสานมิตร

	 อา.	14	มี.ค.	64	 อา.	16	พ.ค.	64	 อา.	4	ก.ค.	64	 อา.	12	ก.ย.	64	 อา.	7	พ.ย.	64
	 09.00-12.00	น.	 09.00-12.00	น.	 09.00-12.00	น.	 09.00-12.00	น.	 09.00-12.00	น.

	 อา.	14	มี.ค.	64	 อา.	16	พ.ค.	64	 อา.	4	ก.ค.	64	 อา.	12	ก.ย.	64	 อา.	7	พ.ย.	64
	 13.30-16.30	น.	 13.30-16.30	น.	 13.30-16.30	น.	 13.30-16.30	น.	 13.30-16.30	น.

	 ส.	13	มี.ค.	64	 	 ส.	3	ก.ค.	64	 	 ส.	6	พ.ย.	64
	 13.30-16.30	น.	 	 13.30-16.30	น.	 	 13.30-16.30	น.

	 ส.	13	มี.ค.	64	 	 ส.	3	ก.ค.	64	 	 ส.	6	พ.ย.	64
	 13.30-15.00	น.	 	 13.30-15.00	น.	 	 13.30-15.00	น.

* อยูร่ะหวา่งการพจิารณาปรบัเนือ้หาหลกัสูตร ทัง้นีอ้าจมผีลตอ่เนือ้หาขอ้สอบ
และระยะเวลาการสอบของขอ้สอบฉบบัที ่2 การวางแผนการลงทนุ

ฉบบัที ่1
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน	
ภาษี	และจรรยาบรรณ

สอบขอ้เขียน			

ฉบบัที ่2
การวางแผนการลงทนุ	*

ประกาศผลสอบขอ้เขียน

ฉบบัที ่3
การวางแผนประกนัภยัและ	
การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ

สอบสมัภาษณ์

ฉบบัที ่4 ส่วนที ่1 
การวางแผนภาษีและมรดก

รบัสมคัรสอบ

รบัสมคัรสอบ
ฉบบัที ่4 ส่วนที ่2 
ขอ้สอบแผนการเงิน

สถานท่ีสอบ

สถานท่ีสอบ






