
ทางเลือกใหม่ของการลงทุนยุค 
Digitalization

How To: เงนิดจิทิลักบัการจดัพอร์ตการลงทุน (Cryptocurrency in Asset Allocation)

The Interview: การลงทุนต่างประเทศ

Q&A: อพัเดตข้อควรรู้ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศของบุคคลธรรมดา

Infographic: สกลุเงนิดจิทิลัทีม่มูีลค่าตามราคาตลาดสูงทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก
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การลงทุนและผลิตภณัฑ ์บริษัทหลกัทรพัย ์ เอเชีย 
พลสั จ�ากัด และคุณธัญญา โลหะนันทชัย ผูช้่วย 
ผูอ้ �านวยการ Wealth Research บรษัิทหลกัทรพัย ์
ไทยพาณิชย ์จ�ากดั ปิดทา้ยดว้ยขอ้มลูเก่ียวกบัภาษี
ส�าหรบัการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และการ 
ลงทนุตรงในหลกัทรพัยต์า่งประเทศในคอลมัน ์Q&A 

สง่ทา้ยฉบบันี ้ดว้ยคอลมัน ์Infographic ท่ีจะ 
น�าเสนอข้อมูลมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลซึ่ง 
ถือเป็นสินทรพัยท่ี์มีอัตราการเติบโตท่ีค่อนขา้งสูง 
และต่อเน่ืองในขณะนี ้ รวมทัง้ขอ้มลูผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ธรุกิจสนิทรพัยด์จิิทลัในประเทศไทย

หากทา่นผูอ้า่นมีค�าตชิม หรอืมีขอ้เสนอแนะใดๆ  
สามารถแจง้ไดท่ี้อีเมล info@tfpa.or.th สมาคมฯ 
จะน�าความเห็นของท่านไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงวารสารใหดี้ขึน้ตอ่ไปครบั

วศนิ วัฒนวรกจิกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

สวสัดีครบั ในปี 2564 นี ้พบกบัวารสาร TFPA Magazine วารสารรายไตรมาสของสมาคม 
นักวางแผนการเงินไทยท่ีน�าเสนอขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละพฒันาการท่ีส �าคญัในอุตสาหกรรมการ
วางแผนการเงินท่ีเป็นประโยชนก์บัทา่นผูอ้า่น 

มองยอ้นไปในปีท่ีผา่นมาท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัวิกฤต COVID-19 สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้
อยูใ่นระดบัท่ีต�่าและผลตอบแทนการลงทนุในประเทศมีความผนัผวนสงู ประกอบกบัความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีและกฎระเบียบท่ีเปิดกวา้งมากขึน้ ซึง่เอือ้ประโยชนใ์หผู้ล้งทนุสามารถเขา้ถงึการลงทนุ 
ไดส้ะดวกมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรพัยใ์หม่ๆ และการลงทุนในต่างประเทศ ทัง้ใน 
รูปแบบของการลงทนุตรงหรอืผา่นกองทนุ ถือวา่เป็นทางเลอืกท่ีผูล้งทนุใหค้วามสนใจ วารสารฉบบันี ้ 
กองบรรณาธิการตัง้ใจน�าขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทนุในต่างประเทศและผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆ 
มาฝากทา่นผูอ้า่นครบั

คอลมัน ์Cover Story ฉบบันี ้ว่าดว้ยเรื่องทางเลือกใหม่ของการลงทนุในยคุ Digitalization  
ทั้งในมุมของการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และการลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทัล รวมทั้งบทบาทของ
แพลตฟอรม์และแอปพลเิคชนัตา่งๆ ท่ีจะเป็นเครือ่งมือชว่ยส�าหรบัการจดัพอรต์การลงทนุ 

นอกจากนี ้ ในปัจจุบันไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็มักจะไดยิ้นคนพูดคุยกันถึงบิทคอยน ์
(Bitcoin) ซึง่เป็นหนึง่ในสกลุเงินดจิิทลัท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย ส�าหรบัคอลมัน ์How To ฉบบันี ้ 
จะกล่าวถึงการน�าสกุลเงินดิจิทลัมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพอรต์การลงทุนผ่านการน�าเสนอผล 
การศกึษา การวิเคราะหผ์ลกระทบของพอรต์การลงทนุท่ีมีการกระจายลงทนุใน Bitcoin อีกดว้ย 

ส�าหรบัท่านท่ีสนใจการลงทนุในต่างประเทศ แต่ยงัมีขอ้สงสยับางประการอยู่ ผมอยากขอ 
เชิญชวนทา่นผูอ้า่นมาหาค�าตอบและท�าความเขา้ใจกบัเรือ่งนีก้นัครบั ซึง่ในคอลมัน ์The Interview 
ทา่นผูอ้า่นจะไดท้ราบขอ้มลูเก่ียวกบัชอ่งทางการลงทนุในตา่งประเทศในมิติตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นขอ้ดี  
ข้อจ�ากัดของการลงทุนในแต่ละรูปแบบ ตลอดจนถึงข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนใน 
ตา่งประเทศ ผ่านมมุมองของผูบ้รหิารท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณส์งูในดา้นการลงทนุใน
ตา่งประเทศ ในบทสมัภาษณ ์คณุดอน จรรยศ์ภุรนิทร ์ผูอ้ �านวยการบรหิารอาวโุส ฝ่ายบคุคลธนกิจ  
ธนาคารซิตีแ้บงก ์ประเทศไทย คณุภาดร สขุสวสัดิ์ ผูช้่วยผูอ้ �านวยการฝ่ายท่ีปรกึษาดา้นกลยทุธ์
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ลาํดบัที ่ ประเทศ  จาํนวน ลาํดบัที ่ ประเทศ  จาํนวน ลาํดบัที ่ ประเทศ  จาํนวน 

นักวางแผนการเงนิ CFP® 
ในประเทศไทยเตบิโต 8.39% 
ในปี 2563

ณ สิน้ปี 2563 ประเทศไทยมีนกัวางแผนการเงิน 
CFP จ�านวน 349 ราย เพ่ิมขึน้ 35 ราย เพ่ิมขึน้สทุธิ 27 ราย  
คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 8.39 เม่ือเทียบกบัปี 2562

คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน  
(Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ใน
ฐานะเจา้ของลิขสิทธ์ิการบรหิารจดัการโครงการคณุวฒิุ 

วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ภายนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ในปีท่ีผ่านมานักวางแผน 
การเงิน CFP ใน 27 ประเทศ สมาชิกทั่วโลกของ FPSB 
ยงัคงเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ณ สิน้ปี มีนกัวางแผนการเงิน 
CFP รวมทัง้สิน้ 192,762 ราย เพ่ิมขึน้สทุธิ 4,658 ราย 
เติบโตรอ้ยละ 2.5 ซึง่ต �่ากวา่ในปี 2562 และ 2561 ท่ีมี
อตัราการเติบโตรอ้ยละ 3.7 และรอ้ยละ 3.3 ตามล�าดบั  
สาเหตหุลกัมาจาก สถานการณ ์COVID-19 ท่ีสง่ผลกระทบ 
ตอ่การจดัการอบรมและการจดัสอบ

สหรฐัอเมริกามีจ�านวนนักวางแผนการเงิน CFP  
มากท่ีสดุ รวมทัง้สิน้ 88,726 ราย เติบโตรอ้ยละ 2.7 รอง
ลงมาคือ จีน มีนกัวางแผนการเงิน CFP จ�านวน 23,579 
ราย เติบโตรอ้ยละ 6.9 ประเทศท่ีมีนกัวางแผนการเงิน 
CFP เพ่ิมสทุธิสงูท่ีสดุรองจาก สหรฐัอเมรกิาและจีน คือ 
ญ่ีปุ่ น มีนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ิมขึน้สทุธิ 841 ราย 
รวมทัง้สิน้ 23,095 ราย และบราซลิมีนกัวางแผนการเงิน 
CFP เพ่ิมขึน้สทุธิ 740 ราย รวมทัง้สิน้ 5,415 ราย เตบิโต
รอ้ยละ 15.8 ประเทศสมาชิกในภมิูภาคเอเชียท่ีมีอตัรา
การเติบโตของนกัวางแผนการเงิน CFP สงูท่ีสดุอนัดบั
แรกคือ ไตห้วนั เตบิโตรอ้ยละ 17.3 รองลงมาคือ มาเลเซีย 
เตบิโตรอ้ยละ 15.8  

* Preparing to offer CFP certification

 1 สหรฐัอเมรกิา  88,726 
 2 จีน  23,579 
 3 ญ่ีปุ่ น   23,095 
 4 แคนาดา   16,400 
 5 บราซลิ   5,414 
 6 ออสเตรเลีย   5,174 
 7 แอฟรกิาใต ้   4,646 
 8 ฮอ่งกง   4,261 
 9 เกาหลี   3,583 

 10 เนเธอรแ์ลนด ์  3,008 
 11 มาเลเซีย   2,526 
 12 ไตห้วนั   2,154 
 13 อินเดีย   1,989 
 14 อินโดนีเซีย   1,866 
 15 เยอรมนี  1,512 
 16 สงิคโปร ์  1,115 
 17 สหราชอาณาจกัร   868 
 18 ไอรแ์ลนด ์  760 

 19 ฝรั่งเศส    665 
 20 ไทย   349 
 21 ออสเตรยี   329 
 22 สวิตเซอรแ์ลนด ์  290 
 23 นิวซีแลนด ์  238 
 24 อิสราเอล   205 
 25 โคลอมเบีย   10 
 26 ตรุกี*  - 
 27 เปรู*  - 

จ�านวนนักวางแผนการเงนิ CFP ในแต่ละประเทศ
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กจิกรรม 
CFP® Professional Forum 
คร้ังที ่1/2564 

คุณจิรายุส ทรพัยศ์รีโสภา ผูก่้อตัง้และ 
Group CEO บรษัิท บิทคบั แคปปิตอล กรุ๊ป  
โฮลดิง้ส ์ ใหเ้กียรติเป็นวิทยากรใหค้วามรูใ้น 
หวัขอ้ รูจ้กักบั “สกลุเงินดจิิทลั” (Cryptocurrency)  
ในกิจกรรม CFP® Professional Forum ครัง้ท่ี  
1/2564 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 
เวลา 14:00 - 16:00 น. ทางออนไลนผ์า่นระบบ 
Microsoft Teams Live Events มีสมาชิก 
สมาคมฯ รบัชมการถ่ายทอดสดจ�านวน 388 คน    

รายการ Money & Life Talk 
by CFP® Professionals 

คณุผาณิต เกิดโชคชยั นกัวางแผนการเงิน CFP 
ร่วมพูดคุยถึงการเตรียมความพรอ้มดา้นท่ีอยู่อาศัย
เพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่าง “เกษียณสุข” 
ครอบคลมุทัง้ในสว่นของรูปแบบตา่งๆ ของท่ีอยูอ่าศยั
หลงัเกษียณ และปัจจยัท่ีควรค�านึงในการเลือกท่ีอยู่
อาศัยหลังเกษียณ ในหัวขอ้ “เรือนเกษียณสุข” ใน
รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2564 ท่ีผา่นมา

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

การสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงนิ CFP®  คร้ังที ่1/2564
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยจดัสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ครัง้ท่ี 1/2564 ณ อาคารเรยีน

รวม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร เม่ือวนัท่ี 13-14 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดผูเ้ขา้สอบดงันี ้
- ขอ้สอบฉบบัท่ี 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จ�านวน 257 คน
- ขอ้สอบฉบบัท่ี 2 การวางแผนการลงทนุ จ�านวน 178 คน
- ขอ้สอบฉบบัท่ี 3 การวางแผนการประกนัและการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ จ�านวน 86 คน
- ขอ้สอบฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 1 การวางแผนภาษีและมรดก จ�านวน 73 คน

นอกจากนี ้สมาคมฯ ไดจ้ดัสอบภายในองคก์ร (In-house) ขอ้สอบฉบบัท่ี 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน  
ภาษี และจรรยาบรรณ ใหก้บัสถาบนัฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลกัทรพัย ์ (ATI) ภายใตโ้ครงการอบรมเพ่ือ 
ยกระดบัผูแ้นะน�าการลงทุน (IC) โดยกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน CMDF ณ หอ้งประชุมชัน้ 7  
วิคเตอรค์ลบั สามยา่นมิตรทาวน ์ มีผูเ้ขา้สอบจ�านวน 125 คน   
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ทางเลือกใหม่ของการลงทุนยุค 
Digitalization

แต่เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่วนมาก
จ ะ จ�า กั ด ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท่ี ลู ก ค้า ท่ี มี 
Wealth ระดับสูง และถูกออกแบบมา
เพ่ือตอบโจทย์เรื่องของผลตอบแทนใน
ระดับความเสี่ยงต่างๆ หรือเป็นการพา
ลูกค้ากลุ่ม High Net Worth ไปลงทุน 
ตรงกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วในวงกว้าง 
ในต่างประเทศ เช่น หุ้นหรือตราสารหนี ้ 
หรือถ้าเป็นกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ ก็จะ
หาช่องทางลงทุนในสินทรัพยใ์หม่ๆ เช่น 
ครปิโทเคอรเ์รนซีดว้ยตวัเอง ซึง่นบัวา่ยงัเป็น
สดัส่วนท่ีนอ้ยมากส�าหรบัเม็ดเงินท่ีพรอ้ม 
จะลงทนุในประเทศไทย

สว่นผลติภณัฑส์ �าหรบัประชาชนทั่วไป
ก็พอมีบ้าง ท่ีเห็นได้ชัดคือ กองทุนรวม 
รูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะกองทุนรวมท่ีไป
ลงทุนยังต่างประเทศ (FIF) และกองทุน
รวมแบบจัดพอรต์ตามระดบั Risk Level 
ตา่งๆ ซึง่ก็ถือวา่มีขอ้จ�ากดัในการออกแบบ
ผลติภณัฑอ์ยูม่าก

ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เราเหน็พฒันาการ
ท่ีรวดเรว็ในดา้นการลงทนุท่ีอาจบอกไดว้่า
เป็นความเรว็มากกว่ายคุไหนๆ โดยเฉพาะ
สิ่งท่ีปรากฎในปี 2563 ดว้ยความพรอ้ม 
ของเทคโนโลยีและกฎระเบียบท่ีเปิดกวา้ง
มากขึน้ ท�าใหร้ะดบัการลงทุนในสิ่งใหม่ๆ  
ถูกน�าเสนอในกลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างขึน้  
ไมเ่พียงเฉพาะกลุม่ท่ีมีเงินลงทนุสงูอีกตอ่ไป 
แต่ฐานลกูคา้ใหม่คือ ชนชัน้กลางท่ีเคยชิน
กับการลงทุน และมีผูเ้ล่นรายใหม่ พรอ้ม
เครือ่งมือใหม่ๆ  กระโดดเขา้สูต่ลาดการลงทนุ 
อยา่งตอ่เน่ือง

การพัฒนาที่รวดเ ร็ว
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ยุ ค 
Digitalization ทาํใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน 
ไม่เว้นแม้แตเ่ร่ืองการลงทนุ
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ตวัเรง่การเปลี่ยนแปลงเรื่องการลงทนุ
ท่ีส �าคัญคือ โอกาสของผลตอบแทนใน
ประเทศท่ีมีจ�ากัด อัตราดอกเบีย้ท่ีลดต�่า  
หุน้หลกัๆ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัเป็นหุน้
กลุม่เดิมและผลประกอบการอาจไมไ่ดม้าก
จากเศรษฐกิจจริงของประเทศเหมือนเดิม 
อีกต่อไป เพราะในวันท่ีเราใช้ชีวิตอยู่กับ
แอปพลิเคชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LINE, 
Facebook, IG, YouTube, Netflix หรือ 
Clubhouse แพลตฟอรม์เหล่านีล้ว้นเป็น
ของต่างประเทศทัง้สิน้ ความสนใจลงทุน
ในกิจการท่ี เราคุ้นเคยจึงพุ่ ง เป้าไปยัง 
ตา่งประเทศมากกวา่

พัฒนาการของการลงทุนท่ีเกิดขึน้ 
สามารถแบ่งออกได้เ ป็น  2  เ รื่ อ ง คือ 
ผลิตภณัฑก์ารเงินใหม่ๆ ท่ีฐานชนชัน้กลาง
สามารถเขา้ถึงได ้และแพลตฟอรม์ส�าหรบั
การลงทนุ

ปัจจุบันการลงทุนโดยตรงในหุ้น 
ต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่ม High 
Net Worth อีกตอ่ไป นกัลงทนุจ�านวนมาก
ท่ีรบัความเสี่ยงไดสู้ง รบัไดก้ับการลงทุน
หุน้กระจกุตวั สามารถขา้มโลกไปลงทนุยงั 
หุ้นในตลาดต่างๆ ได้ง่ายขึน้ สามารถ
ตดิตามขา่วสารหรอืวิเคราะหค์วามนา่สนใจ
ของบริษัทท่ีลงทุนได้ด้วยตนเองตามสื่อ
ต่างๆ รวมถึงบทวิเคราะหจ์ากโบรกเกอรท่ี์ 
ใหบ้ริการ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการ
ลงทนุ

ส�าหรับกลุ่มท่ีไม่ใช่นักลงทุนในหุ้น
โดยตรง หรือมีขอ้จ�ากัดเรื่องการลงทุนหุน้
รายตวัในตา่งประเทศ กองทนุรวมยงัคงเป็น
เครื่องมือส�าคญัของการขยายฐานผูล้งทนุ 
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2561-2563) 
ประเทศไทยมีกองทุนรวม FIF ประเภท
กองทุนหุ้นเพ่ิมขึน้ถึง 136 กองทุนและ 
ปี 2563 เพียงปีเดียว เม็ดเงินลงทุนใน
กองทนุหุน้ FIF เพ่ิมขึน้ถงึ 1.4 แสนลา้นบาท 
ทัง้จากผลประกอบการกองทุนท่ีสวนทาง 
กบัวิกฤติโควิด-19 และเม็ดเงินลงทนุใหม่ๆ  
จากผู้ลงทุนท่ีหนีออกจากการลงทุนใน
ประเทศ โดยกองทนุใหม่ๆ ท่ีมีผลประกอบ
การโดดเด่นส่วนใหญ่  เ ป็นกองทุน ท่ี
เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี และตลาดหุน้จีน 
เกิดการน�าเสนอกองทุนใหม่ๆ ท่ีเฉพาะ
เจาะจงเป็น theme การลงทนุมากขึน้ โดย
มีความคาดหวงัจากผลประกอบการกองทนุ
ในปีท่ีผา่นมาเป็นจดุดงึดดู

อยา่งไรก็ตามย่ิงกองทนุ FIF พยายาม
สรา้งความแตกต่างมาน�าเสนอ ท�าให ้FIF 
บางกองมีการลงทุนท่ีกระจุกตัวมากขึน้  
นั่นหมายถึงความผันผวนท่ีมากขึน้ตาม
ไปด้วย ดังนั้นการคัดเลือกกองทุนรวม 
เ พ่ือลงทุนตามวัตถุประสงค์ท่ี วาง ไว ้ 
นักวางแผนการเงินจึงจ�าเป็นตอ้งน�าเรื่อง
ความผันผวนของผลตอบแทนมาร่วม
พิจารณาคดัเลือกกองทนุมากกว่าการคาด
การณผ์ลตอบแทนโดยใชข้อ้มูลในอดีตท่ี
ชว่งหลงัๆ ดจูะไมค่อ่ยปกตเิพียงอยา่งเดียว
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นอกเหนือจากกองทุนรวมภายใต้
การน�าเสนอของบรษัิทจดัการของไทยแลว้ 
ปัจจบุนัยงัเกิดแพลตฟอรม์ตา่งๆ ท่ีสามารถ
พานกัลงทนุไปในกองทนุรวมตา่งประเทศได้
โดยตรง อาจเป็นรูปแบบของการลงทนุใน 
ETF ตา่งประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหุน้ 
เสมือนซื ้อหุ้นตัวหนึ่ง หรือรูปแบบของ 
แพคเกจท่ีออกแบบมาใหผู้ล้งทุนไดร้่วมมี
ส่วนในการเลือกกองทุน เช่น เลือกลงทุน
ใน ETF กองต่างๆ ตาม theme ท่ีตวัแทน
คดัสรรมาใหแ้ลว้ในชัน้แรกไดเ้ลย หรอือาจ
ก�าหนดเป็นแพคเกจระดบัความเสี่ยงตา่งๆ 
มาให้เลือก หรือแพคเกจท่ีใช้โปรแกรม
ต่างๆ เขา้มาร่วมตัดสินใจการลงทุนแบบ 
Robo-Advisor โดยจดัท�าในรูปแบบกองทนุ
ส่วนบุคคล ท่ีใชเ้งินลงทุนขั้นต�่านอ้ยกว่า
เดิม โดยบางแห่งก็ไม่ก�าหนดเงินลงทุน 
ขั้นต�่า หรือบางแห่งอาจจะก�าหนดไว้ใน
ระดับท่ีต�่ากว่า 1 ลา้นบาท (100,000 - 
500,000 บาท) เป็นตน้

ส่วนการเข้าถึงช่องทางการลงทุน
ปัจจบุนัก็สะดวกรวดเรว็มากขึน้ หลายแหง่
พฒันาบริการใหผู้ล้งทนุสามารถเปิดบญัชี 
สมคัรใชบ้ริการ โอนเงินเริ่มตน้และลงทุน 
ไดท้ันทีผ่าน smartphone ในมือ ซึ่งเป็น
กญุแจส�าคญัใหก้ารลงทนุใหม่ๆ  แพรห่ลาย
มากขึน้

อีกทางเลือกการลงทุนท่ีปัจจุบันไม ่
พูดถึงคงไม่ได้ นั่ นคือ สินทรัพย์ดิ จิทัล  
หนึ่งในนั้นหลายคนรูจ้ักกันดีคือ Bitcoin  
ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น สิ น ท รัพ ย์ดิ จิ ทั ล ป ร ะ เ ภ ท 
ครปิโทเคอรเ์รนซีท่ีมาแรง ปี 2563 ท่ีผา่นมา 
Bitcoin ใหผ้ลตอบแทนสงูถงึ 302% ท�าให้
นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าหันมา
สนใจ Bitcoin รวมถงึครปิโทเคอรเ์รนซีอ่ืนๆ 
ประกอบกับการลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทัล
เหลา่นีท้ �าไดง้า่ยขึน้ กฎระเบียบท่ีเปิดโอกาส
ท�าใหเ้กิดผูป้ระกอบการดา้นนีโ้ดยตรง มี 
การพฒันาระบบการซือ้ขายของตนเองขึน้
มาโดยเฉพาะ เป็นตลาดรองส�าหรบัซือ้ขาย 
เงินดิจิทัล คลา้ยๆ ระบบซือ้ขายทองค�า
ออนไลน ์ท่ีเกิดขึน้มาก่อนหนา้ 

แน่นอนว่าสิ่งท่ีใหผ้ลตอบแทนสงูย่อม 
มีความเสีย่งสงูเชน่กนั ประกอบกบัสนิทรพัย์
ประเภทนี้ไม่ มีข้อมูลปัจจัยพื ้นฐานให้
วิเคราะหเ์หมือนกบัการลงทนุในหุน้ ดงันัน้
หากจะลงทนุควรจ�ากดัความเสี่ยงใหดี้ เชน่ 
หากพิจารณาจาก Basic Asset Allocation 
แลว้สนิทรพัยท์างเลือกอยา่ง ทองค�า น�า้มนั 
ฯลฯ ควรลงทุนในสัดส่วนน้อยๆ ตาม 
ความเสี่ยงท่ีรบัได ้ดงันัน้สินทรพัยด์ิจิทลัท่ี
ถือวา่มีความเสีย่งสงูกวา่สนิทรพัยท์างเลอืก
ทั่วไป ก็ควรเป็นเงินลงทนุแค่บางส่วนของ
สนิทรพัยท์างเลือกนี ้

นอกจากความเสีย่งของราคาสนิทรพัย์
แลว้ ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการก็เป็น
ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาดว้ยเช่นเดียวกัน 
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการซื ้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลมากมาย โดยมีหลายบริษัทท่ีเปิด
ใหบ้ริการมานานแต่ยงัไม่ไดร้บัใบอนญุาต
จากส�านกังาน ก.ล.ต.* ส่วนบริษัทท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตส�าหรบัธุรกิจท่ีเป็นศนูยซื์อ้ขาย
สนิทรพัยด์จิิทลัประเภทครปิโทเคอรเ์รนซี ใน
ปัจจบุนัมีอยู ่6 บรษัิทเทา่นัน้* 

* www.sec.or.th/digitalasset#EBD
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ซึง่แตล่ะบรษัิทมีเง่ือนไขท่ีตา่งกนั เช่น 
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ความหลาก
หลายของสกลุเงินครปิโต เป็นตน้ และสว่น
ใหญ่ก็สามารถเปิดบัญชีและซือ้ขายบน
ระบบออนไลนไ์ดท้ัง้สิน้ ท�าใหมี้นักลงทุน
มากมายแหเ่ขา้มาลงทนุในสนิทรพัยนี์แ้บบ
รูบ้า้งไมรู่บ้า้ง

เทคโนโลยีนอกจากท�าใหเ้กิดช่องทาง
ใหม่ๆ ท่ีพานักลงทุนไปยังสินทรพัยใ์หม่ๆ 
ท่ีแต่ก่อนเข้าถึงยากแล้ว ปัจจุบันก็ยังมี
แพลตฟอรม์ท่ีชว่ยอ�านวยความสะดวกและ
ช่วยแนะน�าการลงทุนกึ่งส �าเร็จรูปเกิดขึน้
มากมาย

การกระจายเงินลงทุนและจัดพอรต์
การลงทนุเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะช่วยใหก้าร
วางแผนการลงทนุประสบความส�าเรจ็ เพ่ิม
โอกาสท่ีจะสามารถลงทุนได้ตามอัตรา 
ผลตอบแทนคาดหวังท่ีต้องการ ภายใต้
ความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้รวมถงึลดความเสีย
หายท่ีเกิดขึน้กับเงินลงทุนในสถานการณ์
ท่ีมีความผนัผวนสงู อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ส�าคญัของนักลงทุนจ�านวนมากคือ ยงัไม่
มั่นใจในแนวทางการจดัเป็นพอรต์การลงทนุ
ท่ีเหมาะสม ไม่รูร้ะดบัความเสี่ยงจริงๆ ท่ี
ตนเองรบัได ้รวมถึงการคดัเลือกเครื่องมือ
การลงทนุดว้ยตวัเอง เชน่ กองทนุรวมตา่งๆ 
มาใชใ้นพอรต์ ท�าใหน้กัลงทนุหลายคนจึง 
ยงัไมไ่ดล้งทนุอยา่งตอ่เน่ืองจรงิจงั 

แพลตฟอรม์และแอปพลิเคชันต่างๆ 
จึงเขา้มามีบทบาทช่วยเรื่องดังกล่าว เริ่ม
ตั้งแต่การช่วยก�าหนดเป้าหมายของการ
ลงทุน ทั้งในแง่ของจ�านวนเงินท่ีตอ้งการ
ไดร้บั และระยะเวลาท่ีตอ้งการใชเ้งิน หรือ
อยู่ในรูปแบบใหน้กัลงทนุตัง้เป้าหมายการ
เก็บออมเงินส�าหรบัเรือ่งตา่งๆ เชน่ เงินออม
เพ่ือการเกษียณ เงินก้อนเพ่ือการใชจ้่าย  
ค่าการศึกษาบุตร รวบรวมรายละเอียด
ความตอ้งการตา่งๆ ประกอบกบัใหน้กัลงทนุ
ไดท้ �าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเสี่ยง
ท่ีตนเองรบัได ้ซึ่งเม่ือประมวลผลรวมกัน
แลว้ นกัลงทนุก็จะไดข้อ้มลูเก่ียวกบัพอรต์
การลงทนุส�าเรจ็รูปท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมาย
ทางการเงินและระดบัความเสี่ยงของตนเอง 
โดยแนะน�าทัง้สดัสว่นการลงทนุเป็น % ใน
สินทรัพย์แต่ละประเภท ผลตอบแทนใน
อดีตท่ีผา่นมาหากลงทนุตามพอรต์ท่ีแนะน�า 
ความเสี่ยง ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเคยเกิดขึน้  
รวมถึงรายช่ือกองทุนท่ีแนะน�า พรอ้มทั้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกบักองทนุท่ีจ�าเป็น 
เชน่ ขอ้มลูจากหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลู
ส�าคญัของกองทนุ 
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ในแง่ของความสะดวก นักลงทุน
สามารถตัดสินใจเลือกลงทุนตามพอรต์
การลงทุนส�าเร็จรูป หรือบางแพลตฟอรม์
อาจเปิดโอกาสใหน้ักลงทุนสามารถเลือก
ปรบัน�า้หนกั สดัสว่นของกองทนุแตล่ะตวัท่ี
ยงัอยูภ่ายใตส้ดัสว่นการลงทนุของสนิทรพัย์
แต่ละประเภทไดต้ามความตอ้งการเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล รวมถึงการสรา้งพอรต์ 
การลงทนุดว้ยตนเองอย่างเป็นอิสระ หาก 
นักลงทุนตัดสินใจใช้พอร์ตการลงทุน
ส�าเรจ็รูปท่ีออกแบบมา เม่ือเริม่ลงทนุไปแลว้  
ก็จะมีการวิเคราะห์ติดตามสัดส่วนของ
สินทรัพย์ต่างๆ ในพอรต์การลงทุนท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาวะตลาด ผู้ให้
บริการบางรายเปิดให้นักลงทุนสามารถ
สรา้งและแยกพอรต์การลงทนุออกเป็นการ
เฉพาะส�าหรบัแต่ละเป้าหมายทางการเงิน  
และมีการแจง้เตือนทัง้นกัลงทนุและผูแ้นะน�า 
การลงทุนใหมี้การปรบัสัดส่วนของพอรต์ 
การท�า Rebalance การชะลอการลงทนุใน
บางช่วง รวมถึงการแนะน�าใหป้รบัเปลี่ยน
กองทนุรวมท่ีใช ้หากมีมมุมองในการลงทนุ
ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดในช่วง
เวลานัน้ๆ 

อย่างไรก็ตาม การท่ีบริการให้ค �า
แนะน�าการลงทุนต่างๆ เหล่านีท้ �าให้นัก
ลงทุนตัดสินใจเริ่มลงทุนไดอ้ย่างรวดเร็ว 
นกัวางแผนการเงินหรือผูแ้นะน�าการลงทนุ
ตอ้งเพ่ิมบทบาทในการดแูล ใหค้ �าปรกึษา
และค�าแนะน�าท่ีจ�าเป็น ซึ่งอาจรวมถึง 
ความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับการ
วางแผนการเงินและการลงทนุ โดยเฉพาะ
ส�าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่มีประสบการณก์าร
ลงทนุมาก่อน และอยู่ในสถานการณท่ี์การ
ลงทุนมีความผันผวนสูง ใช้เวลาในการ
ท�าความเขา้ใจเป้าหมายทางการเงินของ 
นักลงทุนอย่างเต็มท่ี และใช้เทคโนโลยี
เ พ่ือ เ พ่ิมประสิท ธิภาพในการติดตาม 
ผลตอบแทนจากการลงทุนส�าหรบัแต่ละ 
เป้าหมายใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยตอ้ง 
ย�า้เตือนให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าแพลตฟอรม์
เหลา่นีเ้ป็นเพียงเครื่องมือ ซึง่ไม่ใช่ยาวิเศษ

ท่ีท�าตามแลว้จะบรรลเุปา้หมายทางการเงิน 
ไดง้า่ยๆ เพราะค�าแนะน�าการลงทนุในระดบั
ท่ีช่วยคดัเลือกกองทนุหรือตราสารการเงิน
เพ่ือลงทนุนัน้ ก็ถกูออกแบบมาจากมมุมอง
และวิธีการหยิบเครื่องมือต่างๆ มาใชโ้ดย
บุคคลผูอ้ยู่เบือ้งหลงั ซึ่งโมเดลนัน้อาจถูก
หรอืผิดก็ได้

กล่าวโดยสรุป สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
เรื่องของการลงทนุในช่วง 2-3 ปีนี ้ ถือเป็น 
โอกาสใหม่ๆ  ส �าหรบัการวางแผนการลงทนุ
ท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะท�าใหโ้อกาสของ
การหาผลตอบแทนตามวตัถปุระสงคต์า่งๆ 
มีมากขึน้ ไม่ถูกจ�ากัดอยู่ในกรอบเดิมๆ  
อีกต่อไป ตัวนักวางแผนการเงินก็จ�าเป็น
ตอ้งเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ  ท�าความเขา้ใจ น�าเสนอ 
โอกาสใหก้บัผูร้บับรกิารและพงึระลกึเสมอ
วา่เหรยีญมีสองดา้น โอกาสของผลตอบแทน
ยอ่มมาคูก่บัความเสีย่งอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
ดา้นหนึ่งคือ โอกาสใหม่ๆ ขณะท่ีอีกดา้น
หนึง่คือ การเรยีนรูว้า่อะไรคือความเสีย่งและ
ขอ้จ�ากดัของสิ่งตา่งๆ เหลา่นี ้ 
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เงนิดจิทิลักบัการจดัพอร์ตการลงทุน
Cryptocurrency in Asset Allocation

ในช่วงที่ผ่านมา ถ้าถามถึงสินทรัพยล์งทุนที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก คงหนีไ้ม่พน้ บทิคอยน ์(Bitcoin) 
ซึ่งถือว่าเป็นสกุลเงนิดิจิทัล (Cryptocurrency) สกุลแรก
ของโลก เน่ืองจากราคาทีม่ีการปรับตัวไปทาํจุดสูงสุดที ่
1,799,236 บาทตอ่ 1 BTC ในวันที ่21 กุมภาพนัธ ์2564 
ซึง่ถา้ย้อนหลังไป 1 ปี ราคาเพิง่จะอยู่ทีป่ระมาณ 300,000 
บาทตอ่ 1 BTC เทา่น้ัน (ข้อมูลจาก BTC/THB Satang Pro 
Historical Data) ถา้เทยีบเป็นอัตราผลตอบแทนแล้วสูงถงึ 
500% ในหน่ึงปีทเีดยีว

อย่างไรก็ดีในฐานะนักวางแผนการเงินท่ีต้องมีการ
แนะน�าสินคา้ หรือจัดพอรต์การลงทุนใหก้ับลูกคา้แลว้ คง
ตอ้งมีค�าถามแนน่อนวา่ เราควรจะใส ่Bitcoin เขา้ไปในพอรต์ 
การลงทุนของลูกคา้หรือไม่ ถา้ใส่ควรจะใส่ลงไปในสดัส่วน
เท่าไรดี และแน่นอนว่าบทความนีค้งไม่สามารถใหค้ �าตอบ
แบบฟันธงได ้แต่จะขอน�าเสนอผลการศึกษาจากการท�าการ
วิเคราะหแ์บบยอ้นหลงั (Back testing) ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ
บทความทางวิชาการในหวัขอ้ CRYPTOASSETS: The Guide 
to Bitcoin, Blockchain, and Cryptocurrency for Investment 
Professionals โดย MATT HOUGAN และ DAVID LAWANT 
ของ CFA Institute Research Foundation

การศึกษาในบทความฉบับนี ้จะท�าการวิเคราะห์ผล 
กระทบของพอรต์การลงทนุท่ีมีการกระจายลงทนุใน Bitcoin 
โดยจะวิเคราะหผ์ลกระทบเม่ือมีการลงทุนในสัดส่วน 1%  
2.5% และ 5% โดยกระจายลงไปในพอรต์พืน้ฐานท่ีมีการ
ลงทนุในกองทนุ Vanguard Total World Stock ETF (VT)  
ในสดัส่วน 60% และอีก 40% ลงทนุในกองทนุ Vanguard 
Total Bond Market ETF (BND) โดยท่ี VT เป็นกองทนุท่ีมี
การจดัพอรต์ลงทนุในหุน้ต่างๆ ทั่วโลกเฉลี่ยตามมลูค่าตลาด 
(Market Cap Weighted Portfolio) ครอบคลมุ 98% ของ 
มูลค่าหุ้นในตลาดทุกภูมิภาค และ BND ลงทุนในตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเลือกลงทุนใน 
ตราสารไดร้บัการจดัอนัดบั Investment grade ขึน้มา การ
วิเคราะหจ์ะใชช้่วงขอ้มลูตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 จนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

ผลจากการวิเคราะหพ์บวา่ พอรต์การลงทนุท่ีมีการลงทนุ
ใน Bitcoin ใหผ้ลกระทบทางบวกต่อผลตอบแทนการลงทนุ 
ของพอรต์การลงทุนระยะยาวอย่างมีนัยส�าคัญดังขอ้มูลท่ี 
แสดงในตารางท่ี 1
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จากผลการวิเคราะห์พบว่าเม่ือพอรต์มีการลงทุนใน 
Bitcoin ในสดัสว่น 2.5% โดยลงทนุในระยะเวลา 3 ปี จะไมมี่
ช่วงระยะเวลาไหนเลยในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีพอรต์จะไดร้บัผลกระทบทางลบ 
จากการลงทุนใน Bitcoin หรือมีอตัรา Win Rate ท่ี 100%  
นั่นเอง

แมว้่าตวัเลขจากการวิเคราะหจ์ะชีใ้หเ้ห็นว่าพอรต์การ
ลงทนุท่ีมีการลงทนุใน Bitcoin จะท�าใหผ้ลตอบแทนของพอรต์
การลงทนุเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส�าคญั แต่การลงทนุใน Bitcoin 
หรือ เงินดิจิทลัสกลุอ่ืนๆ นอกเหนือจากความเสี่ยงของราคา

ท่ีมีความผนัผวนสงูแลว้ ก็ยงัมีปัจจยัความเสี่ยงท่ีตอ้งน�ามา
พิจารณารว่มดว้ย เชน่ ความปลอดภยัในการเก็บรกัษา ภาระ
ภาษีในการลงทนุ รวมถงึกฎระเบียบในการลงทนุ ในระยะยาว
ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเกิดขึน้ท่ีเก่ียวกบัปัญหาดา้นเทคนิค
ของเงินดจิิทลั การเกิดขึน้ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีอาจจะเขา้มา
แทนท่ี Blockchain ท�าใหส้กลุเงินดิจิทลัตา่งๆ ดอ้ยคา่ลงไปได้

ส �าหรบัท่านท่ีสนใจเนือ้หาทัง้หมดของงานวิจยัฉบบัเต็ม
นัน้ ท่านสามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ https://www.cfainstitute.
org/-/media/documents/article/rf-brief/rfbr-cryptoassets.
ashx  

ตารางแสดงความแตกตา่งของผลตอบแทนระหว่างพอรต์พืน้ฐานทีม่กีารลงทุนใน Bitcoin ทีสั่ดส่วน 2.5% เทยีบกับผลตอบแทน
ของพอรต์พืน้ฐานทีไ่ม่ได้ลงทุนใน Bitcoin โดยเร่ิมต้นลงทุนตั้งแต่วันที ่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2563 และมีการทาํ 
Rebalance พอรต์เป็นรายไตรมาส

ตารางแสดงผลตอบแทนของพอรต์การลงทุนทีเ่ร่ิมตน้ลงทุนตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2557 
ถงึวันที ่30 กันยายน 2563 โดยมกีารทาํ Rebalance พอรต์เป็นรายไตรมาส

ดงัท่ีเหน็จากผลการวิเคราะห ์ยกตวัอยา่งเชน่พอรต์ท่ีมีการลงทนุใน Bitcoin 
ท่ีสดัสว่น 2.5% นัน้ ท�าใหผ้ลตอบแทนสะสมเพ่ิมขึน้ 23.9% โดยท่ีมีระดบั
ความผนัผวนเพ่ิมขึน้จาก 10.32% เป็น 10.53% เทา่นัน้ และ Shape Ratio 
ยงัเพ่ิมขึน้จาก 0.54 ไปท่ี 0.75 หรอืจะพดูไดว้า่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีสงูขึน้
โดยท่ีระดบัความเสี่ยงไมเ่พ่ิมจากเดมิมากนกัก็ได้

1 year 16.70 pp 2.80 pp -3.00 pp 74.37% 25.63% 2.03 0.29 -0.45 73.61% 26.39%

2 years 20.27 pp 7.81 pp -0.65 pp 96.89% 3.11% 1.10 0.41 -0.04 96.89% 3.11%

3 years 22.39 pp 14.65 pp 1.83 pp 100.00% 0.00% 0.74 0.48 0.07 100.00% 0.00%

Rolling Cumulative Return Contribution Rolling Sharpe Ratio Contribution
Holding
Period Maximum Median Minimum WIn Rate Loss Rate Maximum Median Minimum WIn Rate Loss Rate

พอรต์พืน้ฐาน (VT60% + BND40%)

พอรต์พืน้ฐาน + Bitcoin 1.0%

พอรต์พืน้ฐาน + Bitcoin 2.5%

พอรต์พืน้ฐาน + Bitcoin 5.0%

Portfolio

 50.61%  6.26% 10.32% 0.54 21.07%

 59.89%  7.21% 10.33% 0.63 21.32%

 74.47%  8.61% 10.53% 0.75 21.80%

 100.51%  10.87% 11.26% 0.90 22.76%

 Cumulative Annualized Volatility Sharpe Maximum
 Return Return (S.D.) Ratio Drawdown

อยา่งไรก็ดีชว่งระยะเวลาท่ีน�าขอ้มลูมาวิเคราะหน์ัน้ราคาของ 
Bitcoin ไดมี้การปรบัตวัสงูขึน้อยา่งมาก ซึง่อาจจะไมส่ามารถแสดง
ผลกระทบกบัการลงทนุในระยะสัน้ได ้ เพ่ือใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ของพอรต์ท่ีมีการลงทนุใน Bitcoin เทียบกบัพอรต์ท่ีไม่ไดล้งทนุ
ใน Bitcoin ในการลงทนุระยะสัน้ การศกึษานีจ้งึไดท้ �าการวิเคราะหผ์ลตอบแทน 
การลงทนุสะสมเม่ือมีการลงทนุในระยะเวลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี (Rolling Cumulative 
Return Contribution) โดยไดผ้ลการวิเคราะหต์ามตารางขา้งลา่ง

TFPA  MAGAZINE  • 1/2564 11



THE INTERVIEW
พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®, นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®

การลงทุนในต่างประเทศ

คุณดอน จรรยศุ์ภรินทร์
ผูอ้ �านวยการบรหิารอาวโุส ฝ่ายบคุคลธนกิจ 
ธนาคารซตีิแ้บงก ์ประเทศไทย

วันนีส้มาคมนักวางแผนการเงินไทย  
มีโอกาสสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนั
การเงินท่ีปัจจุบันมีการให้บริการแนะน�า
การลงทุนในต่างประเทศ มาช่วยใหข้อ้มลู
และประเด็นท่ีผูล้งทนุควรทราบก่อนลงทนุ
กนัครบั

ในช่วงปีทีผ่่านมาราคาของสินทรัพยก์ารเงินมีการผันผวนอย่างมาก นักลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับ
ภาวะการลดลงของราคาหลักทรัพยอ์ย่างรวดเร็ว ส่งผลใหห้ลายทา่นได้รับผลขาดทุน ในขณะเดยีวกันมี
สินทรัพยบ์างประเภทหรือหลักทรัพยข์องบางประเทศยังสามารถทาํผลตอบแทนได้ด ีจงึทาํใหนั้กลงทุน
ไทยเกิดความสนใจการลงทุนในต่างประเทศและสินทรัพยท์างเลือกมากขึน้ อย่างไรก็ตามการลงทุนใน
ตา่งประเทศถอืเป็นเร่ืองใหม่สาํหรับนักลงทนุและมปีระเดน็มากมายทีค่วรศกึษาก่อนตดัสินใจลงทนุ 

ปัจจบุนัตลาดทนุทั่วโลกมีขนาดประมาณ $80 ลา้นลา้น
เหรยีญใน 60 ดชันีทั่วโลก กวา่ 40% อยูใ่นตลาดสหรฐัอเมรกิา 
ตามมาดว้ยญ่ีปุ่ นและจีน ซึง่มีขนาดประมาณ 7.6% และ 7.5% 
ตามล�าดบั ซึง่เม่ือเปรยีบเทียบกบัมลูคา่ตลาดทนุไทยท่ีมีขนาด
ไมถ่งึ 1% ของโลกเทา่นัน้ นบัวา่ยงัมีตวัเลอืกอีกมากใหน้กัลงทนุ 
กระจายการลงทนุไปตา่งประเทศ เพ่ือบรหิารผลตอบแทนของ
พอรต์โฟลิโอและความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสดุส�าหรบันกัลงทนุ
แตล่ะราย
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ในแต่ละช่วงเวลาและวฏัจกัรของเศรษฐกิจ อาจไม่ไดมี้
สินทรพัยใ์ดสินทรพัยห์นึ่งท่ีมีผลการด�าเนินงานโดดเด่นท่ีสดุ
ในทกุปี ดงันัน้การกระจายการลงทนุไปในหลากหลายภมิูภาค
และสินทรพัย ์จึงเป็นทางเลือกท่ีดีส �าหรบันักลงทุน โดยใน 
ขณะนีก้ารลงทนุในต่างประเทศเป็นเรื่องท่ีนกัลงทนุ สถาบนั
การเงิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผลกัดนัและใหค้วามสนใจ 
ตลอดจนหน่วยงานก�ากบัดแูลทางการมีการผ่อนคลายเกณฑ์
การลงทนุมากขึน้ดว้ย
(ขอ้มูลสถติติลาดโลก ณ เดอืนธนัวาคม 2563 จาก Bloomberg 
และ Business Insider)

นักลงทนุมทีางเลือก/ช่องทางการลงทุน
ตา่งประเทศใดบา้งในปัจจุบนั

ปัจจบุนัมีช่องทางลงทนุในตา่งประเทศท่ีหลากหลายขึน้ 
ไมว่า่จะผา่นกองทนุรวมตา่งประเทศประเภทฟีดเดอร ์(Feeder 
Fund) ท่ีนกัลงทนุควรตระหนกัถงึนโยบายการปอ้งความเสี่ยง
คา่เงินของผูจ้ดัการกองทนุ ซึง่อาจสง่ผลตอ่ผลการด�าเนินงาน
ท่ีแตกต่างกันของกองทุนประเภทฟีดเดอร ์และกองทุนหลกั 
(Master Fund) หรอืผา่นกองทนุรวมสว่นบคุคล รวมทัง้ลงทนุ
ตรงผา่นธนาคาร บรษัิทหลกัทรพัย ์(บล.) และบรษัิทหลกัทรพัย์
นายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (บลน.)

นอกจากนีธ้นาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) และส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ยังได้มีเกณฑ์ผ่อนคลายให้นักลงทุน เข้าถึงผลิตภัณฑ์ใน 
ตา่งประเทศมากย่ิงขึน้ 

ธนาคารซิตีแ้บงกเ์ป็นธนาคารแห่งแรกท่ีใหบ้รกิารลงทนุ
ตรงในผลิตภณัฑก์องทนุรวมต่างประเทศ (Offshore Fund) 
และตราสารหนี ้ (Offshore Bond) แก่นกัลงทุนรายย่อยใน 
ปี 2559 ซึ่งปัจจุบนัทางธนาคารฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่าย 13  
บลจ. ชัน้น�า และ 82 ตราสารหนีค้ณุภาพระดบั Investment 

Grade ท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ โดยลกูคา้ของธนาคารฯ 
จะมีผู้ดูแลบัญชีส่วนบุคคลท่ีอยู่ในประเทศไทยท่ีคอยให ้
ค�าแนะน�า อ�านวยความสะดวก และเป็นท่ีปรกึษาการวางแผน
สินทรพัยแ์ละแนะน�าพอรต์การลงทุนในระยะยาว และยัง
สามารถต่อยอดการใหบ้รกิารในระดบัภมิูภาค ท่ีมีศนูยก์ลาง
การให้ค �าแนะน�าดา้นการลงทุนท่ีประเทศสิงคโปรส์ �าหรับ 
นกัลงทนุไทยเชน่กนั

ข้อด/ีข้อเสียของการลงทนุในแตล่ะรูปแบบ

• กองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศ
ข้อดี
- นักลงทุนสามารถเขา้ถึงผลิตภัณฑไ์ดง้่ายดว้ยเงิน 

  ลงทนุเริม่ตน้ท่ีต �่า
- กองทนุสามารถชว่ยบรหิารความเสี่ยงของคา่เงินได้
- ไมมี่ขอ้จ�ากดัเรือ่งระยะเวลาการลงทนุ

ข้อเสีย
- นกัลงทนุไม่ไดมี้ส่วนรว่มในการก�าหนดรูปแบบและ 

  นโยบายการลงทนุ
- มีตวัเลือกผลติภณัฑอ์ยา่งจ�ากดัในตลาด
- มีค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บโดยกองทนุในประเทศและ 

  ต่างประเทศ นอกจากนีถ้า้มีการบริหารความเสี่ยง 
  ค่าเงิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากการป้องกัน 
  ความเสี่ยง

• ผ่านกองทนุรวมส่วนบุคคล
ข้อดี
- นักลงทุนมีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบและ 

  นโยบายการลงทนุ
- กองทนุสามารถชว่ยบรหิารความเสี่ยงของคา่เงินได้
- สามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์า่งๆ ไดท้ั่วโลก

ข้อเสีย
- มีคา่ธรรมเนียมการจดัการสงู ซึง่บางบลจ. อาจมีการ 

  เก็บค่าส่วนแบ่งจากผลก�าไร (Performance Fee)  
  เพ่ิมเตมิ

- เงินทนุเริม่ตน้สงู และมีขอ้จ�ากดัระยะเวลาการลงทนุ  
  โดยมากจะเนน้การบรหิารระยะยาว

- ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น  
  เน่ืองจากกองทุนอาจลงทุนตรงในผลิตภัณฑส์กุล 
  ตา่งประเทศ
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• Offshore Fund, Equity, Bond, Forex, Derivatives,  
 etc.

ข้อดี
- สามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์า่งๆ ไดท้ั่วโลก
- คา่ธรรมเนียมไมซ่บัซอ้นจากการลงทนุตรง
- ไมมี่ขอ้จ�ากดัเรือ่งระยะเวลาการลงทนุ
- เงินทุนเริ่มต้นต�่ากว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวม 

  สว่นบคุคล

ข้อเสีย
- ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น  

  เ น่ืองจากเป็นการลงทุนตรงในผลิตภัณฑ์สกุล 
  ตา่งประเทศ

- นกัลงทนุไม่ไดมี้ส่วนรว่มในการก�าหนดรูปแบบและ 
  นโยบายการลงทนุ

ประเดน็ทีค่วรพจิารณาก่อนการไป
ลงทนุตา่งประเทศโดยตรง

• ความเสี่ยงดา้นตา่งๆ
การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก

ความเสี่ยงในการลงทุนทั่วไป นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน  
นกัลงทุนอาจสญูเสียเงินตน้เม่ือมีการแปลงสกุลเงินกลบัมา 
เป็นสกุลเงินในประเทศตามอัตราค่าเงินในวันท่ีท�ารายการ 
ซึ่งหากผูล้งทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
จ�าเป็นจะตอ้งพิจารณาถึงคู่สญัญาในการท�าสญัญาป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย (Counterparty Risk) 
และท่ีส �าคญัคือ ความเสี่ยงของกฎและขอ้บงัคบัของหน่วย
ก�ากบัในแตล่ะประเทศ (Regulatory Risk) ท่ีมีความแตกตา่ง
กบักฎเกณฑข์องไทย

• เงนิลงทนุขัน้ตํ่า
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยให้ผลักดันและมีการ

ผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนไปต่างประเทศ เปิดโอกาสให ้
นกัลงทนุไทยน�าเงินออกไปลงทนุตรงไดใ้นวงเงิน 5 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัตอ่คนตอ่ปีนัน้ เงินลงทนุเริม่ตน้จะคอ่นขา้งต�่า ขึน้อยูก่บั
แพลตฟอรม์การลงทนุท่ีตา่งกนัไปของแตล่ะผูใ้หบ้รกิาร ท่ีอาจมี
การก�าหนดสนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการขัน้ต �า่ก่อนลงทนุ 
เช่น สมาชิกซิตีโ้กลดจ์ะมีสินทรพัยเ์ริ่มตน้ท่ี 5 ลา้นบาท และ
สามารถน�าไปลงทนุตรงในผลิตภณัฑต์่างประเทศได ้กองทนุ
รวมทั่วไปจะไม่มีขัน้ต �่า และตราสารหนีจ้ะมีขัน้ต �่าเริ่มตน้ท่ี 
1,000 เหรยีญสหรฐั

• ระยะเวลาฝากเงนิ กี่วันลงทุนได้ ถอนเงนิ กี่วัน 
 ไดรั้บเงนิ

ขึน้อยูก่บัผลติภณัฑ ์โดยทั่วไปกองทนุรวมใชเ้วลาซือ้และ
ไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท�าการ ขายคืนภายใน 
5 วนัท�าการ ตราสารหนีจ้ะใชเ้วลา 2 วนัท�าการทัง้การซือ้และ
ขายคืน

• ค่าธรรมเนียม (รูปแบบการคดิแตล่ะทีแ่ตกตา่งกัน  
 กรณีกองทนุ Retail, Institution Class)

คา่ธรรมเนียมบรหิารจดัการจะแตกตา่งกนัในแตล่ะ share 
class โดยปกติคลาส Retail ส �าหรบันกัลงทุนรายย่อยจะมี
ค่าธรรมเนียมท่ีสงูกว่าเน่ืองจากปริมาณการซือ้ขายท่ีต�่ากว่า
คลาสสถาบนั

• อัตราเเลกเปลี่ยน (การเคลื่อนไหวของอัตรา 
 แลกเปลี่ยน อัตราการ Convert ค่าเงนิ)

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มลูค่าของหน่วยลงทนุ ซึ่งนกัลงทนุอาจสญูเสียเงินตน้เม่ือมี
การแปลงสกลุเงินกลบัมาเป็นสกลุเงินในประเทศตามอตัราคา่
เงินในวนัท่ีท�ารายการ ซึง่มีการเคลื่อนไหวตามตลาด ผูล้งทนุ
ควรพิจารณาว่าการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศนัน้เหมาะ
สมกบัตนหรอืไม่ ทัง้นี ้ควรค�านงึถึงวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ 
สถานภาพทางการเงิน และระดบัความเสีย่งท่ีผูล้งทนุยอมรบัได้

• ภาษีเงนิได ้ภาษีในประเทศทีไ่ปลงทนุ สนธิสัญญา 
 ภาษีซ้อน ภาษี กรณีแปลงค่าเงนิ หากมกีาํไรตอ้ง 
 เสียหรือไม่

กฎหมายภาษีของแต่ละประเทศมีความซับซอ้นและ
แตกต่างกันไป โดยส�าหรับประเทศไทยกรณีเจ้าของหลัก
ทรพัยห์รอืสนิทรพัยเ์ป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลผูอ้ยูใ่น
ประเทศไทยในปีภาษีท่ีไดร้บัเงินได ้และน�าเงินไดพ้งึประเมิน
ท่ีไดร้บัในปีภาษีนัน้เขา้มาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกนักบั
ท่ีไดร้บัเงินได ้จะตอ้งน�าเงินไดน้ัน้มารวมค�านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคสอง 
แหง่ประมวลรษัฎากร
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อยา่งไรก็ดีหากบคุคลผูมี้เงินไดเ้ป็นบคุคลตามอนสุญัญา
เพ่ือการเวน้การเก็บภาษีซอ้นและป้องกันการเลี่ยงรษัฎากร
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัภาษีเก็บจากเงินไดท่ี้รฐับาลไทยไดท้ �าไวก้บั
รฐับาลตา่งประเทศ อาจจะไดร้บัสทิธิประโยชนท์างภาษีอากร
แลว้แตท่ี่ก�าหนดไวใ้นอนสุญัญาดงักลา่ว

• กฎหมาย กฎเกณฑแ์ละการกาํกับดแูลทีเ่กีย่วข้อง
หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลประกอบไปด้วยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)

เกณฑก์ารลงทนุในตา่งประเทศท่ีส�าคญั ไดแ้ก่
1) ทธ. 1/2560 การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในการลงทนุใน 

  ผลติภณัฑใ์นตลาดทนุท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  
  (ฉบบัประมวล)

2) ทธ. 35/2556 มาตรฐานการประกอบธรุกิจ โครงสรา้ง 
  การบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของ 
  ผูป้ระกอบธรุกิจหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล)

3) ธปท. ฝกง.(21)ว. 4/2561 และ 56/2563 การผอ่นคลาย 
  หลกัเกณฑก์ารลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ และ 
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารใน 
  ตา่งประเทศและอนพุนัธ์

• สถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วข้อง Custodian, Brokerage,  
 etc.

ส�าหรับผลิตภัณฑต์ราสารหนีแ้ละตราสารทุนจะตอ้ง
มีผู้ร ับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และผู้ค้าหลักทรัพย ์
(Brokerage) ซึ่งโมเดลทางธุรกิจของธนาคารฯ มีการใช ้
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิและผูค้า้หลกัทรพัยภ์ายใตก้ลุม่ของธนาคาร
ซตีิแ้บงกใ์นระดบัภมิูภาค

ส�าหรบัผลติภณัฑก์องทนุรวม สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ (บลจ.) นายทะเบียน 
และผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (Custodian)

ผู้แนะนาํหรือบริษัททีป่รึกษาช่วยคัดเลือก 
หรือปกป้องเงนิลงทุนของลูกค้าอย่างไร 
น่าเชื่อถอืหรือไม่

ผู้ให้ค �าปรึกษาทางด้านการเงินมีบทบาทและความ
ส�าคญัเป็นอย่างมากในการใหข้อ้มลู บทวิเคราะห ์และชีแ้จง 
ความเสี่ยงท่ีส �าคญัของผลิตภณัฑต์่างๆ ซึ่งธนาคารซิตีแ้บงก ์
จะใหค้ �าแนะน�าตามมุมมองและทิศทางการลงทุน รวมถึง
โมเดลพอรต์โพลิโอของธนาคารฯ ซึ่งจะมีการวิเคราะหแ์ละ
อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอโดยทีมงานในระดับภูมิภาค  
ซึ่งค �าแนะน�าเหล่านีจ้ะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเดียวกัน 
กบัธนาคารซตีิแ้บงกใ์นทกุๆ ประเทศ 

ทศิทางการลงทนุในตา่งประเทศ
สาํหรับนักลงทนุไทย

ส�าหรบัภาพรวมการลงทุนยงัคงเผชิญความทา้ทายสงู 
แตซ่ิตีย้งัมีมมุมองบวกตอ่หุน้ โดยใหน้�า้หนกัในภมิูภาคเอเชีย 
ละตินอเมริกา พรอ้มแนะน�าการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภท เชน่ ตราสารทนุทั่วโลก ทองค�า ตลอดจนตราสารหนี ้
ในตลาดเกิดใหม่ และตราสารหนีไ้ฮยิลด ์นอกจากนี ้ยังมี
การน�าเสนอธีมการลงทนุแบบ ESG ท่ีเนน้การลงทนุในกลุ่ม
กบัการพฒันาสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล นอกจากนี ้ 
ยังแนะน�าการกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
อาทิ โทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทัลไลเซชั่น สุขภาพ และ
อสงัหารมิทรพัย ์

ในฐานะทีป่รึกษาการเงนิและ
ฐานะนักวางแผนการเงนิควรปรับตวัอย่างไร

โอกาสการลงทุนตรงไปต่างประเทศทั่วโลกไดเ้ปิดออก
กวา้งสูน่กัลงทนุไทย ไมว่า่จะเป็นในเชิงกฎเกณฑ ์ขา่วสาร การ
เปลี่ยนแปลงของตลาดโลกและพฤตกิรรมของนกัลงทนุ ดงันัน้ 
นกัวางแผนการเงินจะตอ้งมีการหาความรูอ้ยูเ่สมอเพ่ือตอบรบั
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเรว็ 

ในส่วนขององคก์รท่ีใหค้ �าปรกึษาดา้นการเงินกบัลกูคา้ 
ก็ต้องปรับตัวมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู ้
ความสามารถดา้นการใหค้ �าปรกึษาการลงทนุในตา่งประเทศ 
บทวิเคราะหเ์ชิงลกึ แพลตฟอรม์การใหบ้รกิารท่ีทนัสมยั การ
ใชเ้ครื่องมือดิจิทลั รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทนุให้
เหมาะสมกบัความเสี่ยง และตรงตามธีมการลงทนุของธุรกิจ
โลกในปัจจบุนั  
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คุณภาดร สุขสวัสดิ ์CFP®

ผูช้ว่ยผูอ้ �านวยการ ฝ่ายท่ีปรกึษา
ดา้นกลยทุธก์ารลงทนุและผลติภณัฑ ์
บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ�ากดั

ทาํไมการลงทนุในตา่งประเทศถงึน่าสนใจ

พดูถึงเรื่องการลงทนุในต่างประเทศ นกัลงทนุหลายคน
มองท่ีเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลกั ซึ่งจรงิๆอแลว้การลงทนุ
ในไทยเองก็สามารถหาผลตอบแทนในระดับท่ีน่าพอใจได ้
เช่นกัน ดังนั้นอยากให้ผู้ลงทุนมองเรื่องของการกระจาย 
ความเสี่ยงออกจากทรัพยส์ินท่ีมีอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็น 
เงินบาทมากกวา่ ซึง่ถา้เราถือเฉพาะทรพัยส์นิเฉพาะในประเทศ  
หากเกิดอะไรขึน้กับเงินบาท เราจะไดร้บัผลกระทบโดยตรง  
แต่ถ้าเรามีการลงทุนในสกุลเงินอ่ืนหรือในตลาดอ่ืนๆ จะ
สามารถกระจายความเสี่ยงนีอ้อกไป ดงันัน้ผูล้งทนุจงึควรท่ีจะ 
ต้องตอบค�าถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าต้องการผลตอบแทน 
หรอืตอ้งการกระจายความเสี่ยง 

ทางเลือก/ช่องทางการลงทนุตา่งประเทศ

ทางเลือก/ช่องทางการลงทุนต่างประเทศในปัจจุบนั มี 
สองรูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่

• ทางเลือกสาํหรับนักลงทนุรายย่อย 
1. ลงทนุผา่นกองทนุรวม ท่ีจะน�าเงินของเราไปลงทนุใน 

  ตา่งประเทศตอ่อีกทอดหนึง่ ซึง่มีเงินลงทนุขัน้ต �่านอ้ย  
  ค่าใช้จ่ายหลักๆ คือ ค่าธรรมเนียมการขาย และ 
  คา่บรหิารจดัการ

2. เปิดพอรต์หุน้ต่างประเทศ เหมือนกบัการซือ้หุน้ไทย 
  ปกติ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย อย่างของ 
  บล. เอเชีย พลสั จะคิดอยู่ท่ี 0.5% ของมลูค่าการ 
  ซือ้ขาย โดยมีคา่ใชจ้า่ยขัน้ต �่า 1,000 บาท หรอืคดิเป็น 
  ประมาณ 200,000 บาท ซึง่หากผูล้งทนุมีการซือ้ขาย 
  มลูคา่ต�่าวา่ เชน่ 50,000 บาท จะถกูคดิคา่ธรรมเนียม 
  ท่ี 1,000 บาท

ทัง้นีก้ารลงทนุในหุน้หรอืหลกัทรพัยต์า่งประเทศ จ�าเป็น
ต้องมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้ตรงกับตลาดท่ีหุ้นนั้นๆ  
จดทะเบียนอยู่ เช่น หากตอ้งการซือ้ ETF หุน้จีน อาจจะตอ้ง
แลกเป็นเงินหยวน เป็นตน้

• ทางเลือกสาํหรับนักลงทนุรายใหญ่ 
สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่านทางสถาบันการเ งิน 

ต่างประเทศ และสามารถลงทนุไปยงัต่างประเทศไดโ้ดยตรง 
อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมจะขึน้อยู่กับการต่อรอง ซึ่งอาจ
จะสงูหรือต�่ากว่าการลงทนุผ่านเครื่องมือในประเทศก็ได ้แต ่
ขั้นต�่าของการเปิดบัญชีจะอยู่ท่ี 3 ลา้นเหรียญสหรฐัขึน้ไป  
นอกจากนีแ้ลว้ยังมีสินคา้การลงทุนท่ีหลากหลายกว่า โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงตราสารท่ีมีความซบัซอ้น (Structured Product) 
ท�าให้ผู้ลงทุนสามารถออกแบบผลตอบแทนและระดับ 
ความเสี่ยงตามท่ีตอ้งการได้
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ข้อดข้ีอเสียของการลงทุนในแตล่ะรูปแบบ

- กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ ขัน้ตอนลงทนุงา่ย  
  ผูจ้ดัการกองทนุเลือกมาใหเ้ราแลว้ แตจ่ะมีคา่ใชจ้า่ย 
  ของกองทนุเพ่ิมขึน้

- ผ่านกองทุนรวมส่วนบุคคล รูปแบบนีจ้ะมีคนช่วย 
  เลือกลงทนุใหต้ามท่ีผูล้งทนุตอ้งการ แตใ่ชเ้งินลงทนุ 
  คอ่นขา้งสงู เสียคา่ธรรมเนียมการบรหิาร และอาจมี 
  คา่ธรรมเนียมจากสว่นแบง่ก�าไรดว้ย

- กองทนุรวมหุน้ ตราสารหนี ้ค่าเงิน อนพุนัธก์ารเงิน 
  ในตา่งประเทศ ผูล้งทนุจะตอ้งเปิดบญัชีลงทนุโดยตรง 
  ในต่างประเทศ มีเครื่องมือและสินทรัพยล์งทุนท่ี 
  หลากหลายกวา่ โดยสามารถเลือกลงทนุไดเ้อง แตก็่ 
  ตอ้งศกึษาหาขอ้มลูเองดว้ยเชน่กนั

ประเดน็ทีค่วรพจิารณาก่อนการไป
ลงทนุตา่งประเทศโดยตรง

- นกัลงทนุควรตอบค�าถามตวัเองใหไ้ดก่้อนวา่ตอ้งการ 
  อะไรจากการลงทุนในต่างประเทศ ถ้าต้องการ 
  ผลตอบแทน ลองดูตลาดเมืองไทยว่าสามารถหา 
  ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไดไ้หม เพราะไทยเองถือว่า 
  อยูใ่นตลาดเกิดใหมท่ี่อยูใ่นกลุม่เติบโตเชน่กนั แตถ่า้ 
  เหตผุลจรงิๆ ในการไปลงทนุในต่างประเทศคือ การ 
  กระจายความเสี่ยงมากกว่า หากเป็นแบบนั้นการ 
  ลงทนุในตา่งประเทศถงึจะตอบโจทย์

- หุน้หรอือตุสาหกรรมท่ีก�าลงัสนใจไมมี่ในประเทศไทย  
  ตวัอยา่งเชน่ เทคโนโลยี เฮลทแ์คร ์เป็นตน้

- คา่ธรรมเนียมระหวา่งการลงทนุผ่านกองทนุ FIF ใน 
  ประเทศกบัการซือ้กองทนุตรงในตา่งประเทศ แบบไหน 
  คุม้ค่ากว่ากัน แต่ตอ้งไม่ลืมว่าการไปลงทุนตรงเอง  
  คณุตอ้งรบัความเสี่ยงเรือ่งอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย

- เงินลงทุนขัน้ต �่าซึ่งมักมีผลกับค่าธรรมเนียม อย่าง  
  บล. เอเชีย พลสัเองซึง่คดิท่ี 0.5% ขัน้ต �่าท่ี 1,000 บาท  
  จะคุม้ขั้นต�่าตอ้งลงทุน 200,000 บาท หากลงทุน 
  นอ้ยกวา่นัน้ ก็จะมีคา่ใชจ้า่ยท่ีสงูขึน้

- ระยะเวลาฝากและไถ่ถ่อนเงินลงทุน ในปัจจุบนัใช ้
  เวลาประมาณ 1-2 วนั หลงัจากแปลงคา่เงิน

- ภาษีเป็นประเดน็ท่ีส �าคญัมากๆ เพราะหากมีถ่ินท่ีอยูใ่น 
  ไทย (180 วนั) และน�าผลก�าไรเขา้มาในปีภาษีเดียวกนั  
  ตอ้งน�ามาค�านวณเป็นเงินไดต้อ้งเสยีภาษีดว้ย ดงันัน้ 
  หากตอ้งการยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นสว่นของก�าไรสว่นตา่ง 
  ราคา ควรน�าก�าไรท่ีไดเ้ขา้มาในปีภาษีถดัไป นอกจากนี ้
  ในแตล่ะประเทศมีภาษีท่ีเกิดจากก�าไรสว่นตา่งราคา  
  และเงินปันผลท่ีแตกตา่งกนักบัประเทศไทย

ผู้แนะนาํหรือบริษัททีป่รึกษาช่วยคัดเลือก
หรือปกป้องเงนิลงทุนของลูกค้าอย่างไร 
น่าเชื่อถอืหรือไม่

ท่ีปรกึษาการลงทนุตอ้งมีความซ่ือสตัย ์ลกูคา้ในปัจจบุนั
มีความรูม้ากขึน้ หากรูว้่าเราแนะน�าโดยไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐาน
ของประโยชนข์องลูกคา้ ลูกคา้ก็พรอ้มท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป
ซือ้กบัท่ีอ่ืนไดต้ลอด ฉะนัน้ตอ้งดเูรื่องของค่าธรรมเนียม และ
ผลตอบแทนท่ีไดร้บัใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพอรต์
การลงทนุในภาพรวม สดัสว่น เปา้หมายการลงทนุของลกูคา้

ฉะนั้นผู้แนะน�าต้องเข้าใจเรื่องสินค้าอย่างละเอียด 
และตอ้งรูก้วา้งดว้ย รูส้ิ่งท่ีลูกคา้ตอ้งการ จะท�าใหส้ามารถ
เลือกผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกบัลกูคา้ ควรใหค้ �าแนะน�า
บนพืน้ฐานว่าลกูคา้ไดป้ระโยชน ์ เราไดป้ระโยชน ์และบริษัท 
ไดป้ระโยชน ์ถา้สามสว่นนีไ้มส่มดลุกนั ก็จะอยูไ่มไ่ด้

ทศิทางการลงทนุในตา่งประเทศ
สาํหรับนักลงทนุไทย

ตลาดเมืองไทยคอ่นขา้งจะอ่ิมตวัแลว้ในระดบัหนึง่ การออก 
ไปตา่งประเทศจะเป็นการลดความเสี่ยง ลด home bias ไปยงั
สนิทรพัยอ่ื์นๆ บา้ง มมุมองการลงทนุมีการเปลี่ยนตลอดเวลา 
ดงันัน้เราตอ้งมีการสดัสว่นการลงทนุใหเ้หมาะสม คอยตดิตาม
ข่าวสาร เช่น อนาคตอาจจะเปลี่ยนจากสินทรพัยท์างเลือก
อยา่งทองค�าไปเป็นสนิทรพัยด์จิิทลัก็เป็นได ้การลงทนุตามธีม 
ก็ตอ้งปรบัเปลี่ยน อยา่งปีท่ีแลว้โควิดมา ปีนีว้คัซีนมาโควิดไป 
แลว้อะไรท่ีไดป้ระโยชน ์ตอ้งคดิตอ่เพ่ือท่ีจะตอ่ยอดในอนาคต

ใครทีเ่หมาะสมกับการลงทนุโดยตรง
ในตา่งประเทศ นักลงทนุรายย่อย
สามารถเข้าถงึไดห้รือไม่ หรือตอ้งเป็น 
Privilege bank / Private bank เท่าน้ัน

คนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมี 
แนวโนม้เช่ือว่าค่าเงินบาทจะเสื่อมค่าในระยะยาว แทนท่ีจะ
ลงในไทย 100 บาท ลองลงทนุในตา่งประเทศสกั 10 บาทไหม  
แต่อย่างลืมเรื่องค่าใชจ้่ายและขัน้ต �่าของเงินลงทนุ อย่างของ 
บล. เอเชีย พลสั คือ 200,000 ขึน้ไปครบั และควรมีระยะเวลา
ลงทนุอยา่งนอ้ย 3-5 ปีขึน้ไป
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คุณธัญญา โลหะนันทชัย CFP®

ผูช้ว่ยผูอ้ �านวยการ Wealth Research
บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ�ากดั

ในฐานะทีป่รึกษาการเงนิและ
ฐานะนักวางแผนการเงนิควรปรับตวัอย่างไร

ศึกษาขอ้มลูสินคา้ใหร้อบดา้นเพราะสินคา้เดียวกันแต่
ค่าธรรมเนียมอาจจะไม่เท่ากันก็ได ้ตอ้งพยายามจับเทรนด์
ของตลาด ทฤษฎีการเงินดัง้เดิมลา้สมยัแลว้ ตอ้งหาความรู ้
หาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เรยีนรูต้ลอดเวลา อยา่งท่ีบล. เอเชีย พลสัเอง  
เรามีทีมท่ีใหค้ �าปรกึษาไดอ้ยา่งชดัเจน หลากหลาย เม่ือเทียบ
กับเพ่ือนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เม่ือเทียบกับต่างประเทศ 
เราเช่ือวา่การดแูลลกูคา้ของเราใสค่วามเป็นไทยเขา้ไป ศกึษา 
ลกูคา้อย่างถ่ีถว้น ทัง้การใชชี้วิต เนน้ท่ีเป้าหมายของลกูคา้  
ช่วยแกปั้ญหามากกว่าเนน้ขายของ ท่ีส �าคญัเวลาตลาดลง 
พอรต์ลบ เราคือคนแรกท่ีไปหาเขาก่อน  

หากเทียบมูลค่าตลาดของตลาดหุน้ไทยกับตลาดหุน้ 
ทั่ วโลกแล้วจะพบว่าเมืองไทยมีขนาดเล็กเพียงประมาณ 
1% ของมูลค่าตลาดหุน้ทั่วโลกเท่านั้น ดังนั้นการลงทุนใน 
ต่างประเทศมีจึงมีตัวเลือกการลงทุนหลากหลายมากกว่า 
และมีโอกาสการลงทนุในหลากหลายธรุกิจมากกวา่

ทางเลือก/ช่องทางการลงทนุ
ตา่งประเทศในปัจจุบนั

ปัจจบุนันีผู้ล้งทนุสามารถลงทนุไดห้ลากหลายช่องทาง  
ซึ่งสามารถแบ่งทางเลือกออกเป็นสองรูปแบบหลักๆ คือ  
การลงทุนทางออ้ม และการลงทุนโดยตรงดว้ยตนเองก็ได ้ 
ทางออ้มคือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมท่ี บลจ.ต่างๆ ไปคัดหา 
การลงทุนในต่างประเทศท่ีน่าสนใจมาใหล้งทุน หรือการใช้
บริการกองทุนรวมส่วนบุคคลท่ีเราสามารถก�าหนดนโยบาย 
ใหไ้ปลงทนุในตา่งประเทศได ้ส �าหรบัการลงทนุทางตรง ปัจจบุนั
สามารถท�าไดส้ะดวกขึน้ไม่ว่าจะเป็นการซือ้หุน้หรือกองทุน 
ตา่งประเทศนกัลงทนุสามารถแลกเงินเป็นสกลุท่ีตนเองตอ้งการ
และสั่งลงทนุโดยตรงเองผ่านแอปพลิเคชนัหรอืระบบต่างๆ ท่ี 
ผูใ้หบ้รกิารมีให ้

ข้อดข้ีอเสียของการลงทุนในแตล่ะรูปแบบ

• กองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศ 
เป็นทางเลอืกท่ีงา่ยสะดวกเพราะเพียงแคเ่ดนิไปท่ีธนาคาร

หรือกดสั่งซือ้จากแอปพลิเคชนัก็สามารถลงทุนไดแ้ลว้ และ 
มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปลี่ยนให ้
เลือกพิจารณาลงทนุ มีเจา้หนา้ท่ีติดต่อเพ่ือขอขอ้มลูส�าหรบั
การลงทนุไดง้า่ย แตจ่ะมีกองทนุรวมท่ีบลจ. ตา่งๆ คดัเลือกมา
ใหแ้ลว้เทา่นัน้ กองทนุบางชนิดอาจจะยงัไมมี่การน�าเขา้มาเป็น
ตวัเลือกใหล้งทนุ
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• กองทนุรวมส่วนบุคคล 
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ก า ร ล ง ทุน ท่ี ต อ บ โ จ ท ย์ต น เ อ ง ไ ด ้

สามารถเลือกใส่สินทรพัยท่ี์ไม่มีใหบ้ริการกับลกูคา้รายย่อย
ได ้ เช่น ตราสารหนีท่ี้มีความเสี่ยงสูง หุน้บริษัทท่ีไม่อยู่ใน
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืการลงทนุในอนพุนัธ ์แตส่ว่นใหญ่มกัมี
เงินลงทนุขัน้ต �่าท่ีสงู อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีสงู เชน่ คา่สว่นแบง่
จากผลก�าไร (Profit sharing) คา่ผูด้แูละผลประโยชน ์ฯลฯ

• ลงทนุทางตรงดว้ยตนเอง 
ปัจจุบนัผูล้งทุนสามารถเลือกการลงทุนไดอ้ย่างหลาก

หลายทัง้ในแงผ่ลติภณัฑก์ารลงทนุ ไมว่า่จะเป็นหุน้หรอืกองทนุ 
และสามารถกระจายลงทนุไดห้ลากหลายประเทศ หลากหลาย
สกลุเงิน นอกจากนีย้งัสามารถท่ีจะซือ้ขายในตลาดตา่งประเทศ
ไดแ้บบ real time ไดอี้กดว้ย แต่นกัลงทนุจะตอ้งศกึษาเรื่อง 
กฎเกณฑภ์าษีในแต่ละประเทศ และยังตอ้งรบัความเสี่ยง 
เรื่องการเคลื่อนไหวของค่าเงินดว้ยตนเอง ในดา้นการลงทนุ 
ในกองทนุรวม อาจจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมท่ีสงูกวา่เน่ืองจาก
การเป็นนักลงทุนรายย่อยหากลงทุนใน share class ของ 
นกัลงทนุรายยอ่ย จะมีคา่ธรรมเนียมท่ีสงูกวา่

ประเดน็ทีค่วรพจิารณาก่อนการไป
ลงทนุตา่งประเทศโดยตรง

• ความเสี่ยง 
การลงทุนในต่างประเทศจะเป็นการลงทุนท่ีไกลตัว  

บางครัง้การติดต่อขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมอาจเป็นไปได้ยาก 
หากขอ้มลูนัน้ไม่มีปรากฏในสื่อออนไลน ์ ท่ีส �าคญัการลงทุน
ในประเทศท่ีเราอาจมีขอ้จ�ากดัดา้นภาษาท่ีเราไม่เขา้ใจ เช่น 
อังกฤษ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ฯลฯ จึงท�าใหเ้ป็นอุปสรรคและ 
ความเสี่ยงในการลงทุนไดเ้ช่นกัน นอกจากนีก้ารลงทุนใน 
ต่างประเทศยงัมีความเสี่ยงจ�าเพาะตลาดท่ีเราเขา้ไปลงทุน  
เช่น ความเสี่ยงของผูก้ �ากับดูแลตลาดหรือประเทศ ความ
สมัพนัธร์ะหว่าประเทศ ความเสี่ยงของรูปแบบนกัลงทนุท่ีอยู่
ในตลาดดว้ยกัน และแน่นอนว่าเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน
ท่ีเหมือนเป็นเหรยีญดา้นท่ีสองของการลงทนุในตา่งประเทศ 

• เงนิลงทนุขัน้ตํ่า 
เงินลงทุนขั้นต�่าจะแลว้แต่หลักทรัพย์ท่ีไปลงทุน เช่น 

กองทุนรวมในต่างประเทศบางกองทุนอาจจะก�าหนดขัน้ต �่า
ในการเขา้ลงทนุเริม่ตน้ท่ี 5,000 เหรยีญสหรฐั แตบ่างกองทนุ
ไม่มีก�าหนดขั้นต�่า หรือการซือ้หุน้ในตลาดหลักทรัพยบ์าง
บรษัิท 1 หุน้ราคาอาจเป็นแสนบาท แตบ่างบรษัิทก็ราคาหลกั
สบิบาทเทา่นัน้

• ทาํรายการฝาก-ถอน
โดยปกติทางบล. ไทยพาณิชย์ จะสามารถลงทุนได ้

หลงัท�ารายการฝากเงิน 1-2 วนัลงทุน ส่วนกรณีถอนเงินจะ 
ใชเ้วลา 2-3 วนัผูล้งทนุจะไดร้บัเงิน

• อัตราแลกเปลี่ยน
คา่เงินมีการเคลือ่นไหวตลอดเวลา ซึง่ทางบล. ไทยพาณิชย ์

จะใหอ้ตัราพิเศษกบัลกูคา้ของเรา

• ภาษีเงนิปันผลหกั ณ ทีจ่า่ย แตกตา่งกันไปในแตล่ะ 
 ประเทศ

ในตลาดอเมริกา หากลกูคา้เป็นคนไทยไม่เก่ียวขอ้งกบั
อเมรกิา จะไดส้ทิธิประโยชนภ์าษีซอ้น ท�าใหเ้สยีภาษีเงินปันผล
ท่ี 15% จากอตัราปกตอิยูท่ี่ 30% ซึง่ลกูคา้สมคัรบรกิารย่ืนภาษี
กบัทางเราและช�าระเงิน 2,000 บาทตอ่ 3 ปี

• การซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
ปัจจบุนัอยู่ภายใตก้ฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และการก�ากบั

ของแบงคช์าติ ผูล้งทนุสามารถลงทนุไดอ้ยา่งมั่นใจ เน่ืองจาก
มีองคก์รก�ากบัดแูล

ผู้แนะนาํหรือบริษัททีป่รึกษาช่วยคัดเลือก 
หรือปกป้อง เงนิลงทนุของลูกค้าอย่างไร 
น่าเชื่อถอืหรือไม่ 

หากนักลงทุนเลือกผู้ให้บริการท่ีมีความน่าเ ช่ือถือ  
ผูใ้หบ้ริการจะมีทีมงานผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน�าการลงทุนท่ี 
น่าสนใจให ้ รวมถึงระบบและเครื่องมือช่วยตัดสินใจลงทุน 
และบริษัทก็มีการคดัเลือกบริษัทผูใ้หบ้ริการต่างประเทศท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ จึงช่วยสรา้งความไวว้างใจใหผู้ล้งทนุไดม้าก
ย่ิงขึน้ดว้ย
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เห็นได้ว่าการลงทุนในต่างประเทศมีสินทรัพย์
ลงทุนให้เลือกหลากหลาย ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยง
และลดความผันผวนของพอรต์การลงทุนลงได้ อย่างไร
ก็ตามก็มาพร้อมกับปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งเ ร่ือง 

ค่าเงนิ ค่าธรรมเนียม ความเสี่ยงทีม่ากขึน้กว่าการลงทนุ
ประเทศไทย ในฐานะนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษา
การลงทนุ รวมถงึผู้ลงทนุเอง จงึควรศกึษาข้อมูลการลงทนุ  
ผลิตภัณฑแ์ละความเสี่ยง เพื่อให้สามารถแนะนําและ
ตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสม  

ทศิทางการลงทนุในตา่งประเทศ
สาํหรับนักลงทนุไทย 

ส�าหรบันกัลงทนุรุน่ใหมท่ี่มีความรูค้วามสามารถทางดา้น
เทคโนโลยีท่ีมากขึน้ มีความสามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารได ้
ทั่วโลก และคน้พบโอกาสการลงทนุท่ีน่าสนใจนอกประเทศได ้
ในดา้นผูใ้หบ้รกิารก็เขา้ใจถงึความตอ้งการของนกัลงทนุ ตา่งก็ 
พยายามสรา้งสินคา้และบรกิารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของนักลงทุน นอกจากนีใ้นด้านการก�ากับดูแลการลงทุน 
ในต่างประเทศไดเ้ปิดกวา้งมากขึน้ ไม่ไดมี้การก�าหนดขัน้ต �่า 
ท่ีสงูมากเหมือนในอดีต จงึท�าใหมี้ผูส้นใจลงทนุในตา่งประเทศ
มากขึน้เรือ่ยๆ 

ในฐานะทีป่รึกษาการเงนิและ
ฐานะนักวางแผนการเงนิควรปรับตวัอย่างไร

ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท�าใหเ้หมือนโลกเรา 
ใบเล็กลง ผูร้บับริการวางแผนการเงินไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ี 
มากขึน้ การพดูคยุถึงเรื่องหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศเป็นเรื่อง
ปกติท่ีถูกหยิบน�ามาพูดคุย รวมถึงมีความตอ้งการในการ
ลงทนุในตา่งประเทศก็มีมากขึน้และการลงทนุในตา่งประเทศ
เป็นเรือ่งงา่ยเพียงแคป่ลายนิว้กดไมต่อ้งวุน่วายเหมือนในอดีต  
จึงผลักดันใหน้ักวางแผนการเงินปรับตัวไปตามโลกใหท้ัน 
และปรบัตวัใหท้นัตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้ขา่วสารและ
ความรูผ้ลิตภณัฑก์ารลงทนุต่างๆ รวมถึงขอ้ก�าหนด ขัน้ตอน 
และค่าใชจ้่ายต่างๆ ของการลงทนุในต่างประเทศ เพ่ือจะได้
จัดหาผลิตภัณฑท่ี์สามารถตอบโจทยก์ับความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดม้ากท่ีสดุ
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Q&A
ดร.สาธิต ผอ่งธญัญา CFP® ผูอ้ �านวยการอาวโุส Estate Planning & Family Office, SCB Bank

1) ใช้เลือกสิทธิ Final Tax ซึง่
สิทธิ Final Tax คือการท่ีเราไดร้บัเงิน
ไดแ้ละถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเอาไวแ้ลว้ 
จะถือว่าเราไดเ้สียภาษีไปแลว้ ดงันัน้
จึงไม่ตอ้งน�ามาย่ืนรวมค�านวณฯ ตอน
ปลายปีในแบบ ภงด.90/91 อีก เช่น 
ไดร้บัเงินปันผลมา 100 บาท จะถูก 
หกัภาษีไป 10% หรอื 10 บาท แปลวา่ 
เราได้รับเงินได้สุทธิหลังหักภาษีมา
เท่ากบั 90 บาทและเราก็ไม่ตอ้งน�าไป
ย่ืนภาษีอีก  

2) ไม่ใช้สิทธิ Final Tax แต่
เลือกเอาเงินไดปั้นผล 100 บาทท่ีถูก
หกัภาษีไว ้10% มาเลือกรวมค�านวณฯ 
กบัเงินไดป้ระเภทอ่ืนเพ่ือย่ืนแบบภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดา (ภงด.90/91) ตอน
ปลายปี (แมจ้ะไดร้บัเงินปันผลสทุธิท่ี 
90 บาท แตป่ลายปีถือวา่มีเงินไดปั้นผล 
100 บาทท่ีเราจะตอ้งน�ามารวมค�านวณ
เพ่ือย่ืนแบบฯ)

อพัเดตข้อควรรู้
ส�าหรับการลงทุน

ในต่างประเทศของ
บุคคลธรรมดา

การลงทุนในต่างประเทศ
ยังคงได้ รับความสนใจจาก 
นักลงทุน เ น่ืองจากโอกาส 
การลงทุนในสินทรัพย์บาง 
กลุ่มหรือบาง sector ที่ไม่ม ี
ในเมืองไทย และปัจจัยด้าน 
Asset Allocation ที่แนะนําให้
มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
ประเทศบ้างตามระดับความ
เสี่ยงของแตล่ะบุคคล

หากลงทุนกองทุนรวมต่ าง
ประเทศ กติกาการลงทุนท่ีนักลงทุน
ทราบกนัดีอยู่แลว้คือ Capital Gains 
ไม่ตอ้งเสียภาษี และหากกองทุนนั้น 
มีการจ่ายปันผล ในทางภาษีถือเป็น 
เงินได้ประเภทท่ี 4 หรือเงินได้ตาม
มาตรา  40 (4 ) (ข )  แห่ งประมวล
รษัฎากร ทัง้นี ้เงินไดป้ระเภทเงินปันผล  
กฎหมายบงัคบัใหผู้มี้เงินไดถ้กูหกัภาษี 
ณ ท่ีจา่ยในอตัรารอ้ยละ 10 เสมอ แต่
เม่ือถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวแ้ลว้ จะมี
สิทธิเลือกเสียภาษีได ้2 วธีิ คือ
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ภาษีทีเ่กีย่วข้องจากการลงทนุตรง
ในหลักทรัพยต์า่งประเทศ

กรณีเป็นผูมี้เงินไดจ้ากแหล่งเงินได ้
ต่างประเทศ อาทิ เงินได้ประเภทก�าไร 
จากการขายหลักทรัพย ์ ก�าไรจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็น 
ก�าไรท่ีเกิดขึ ้นจริง (Real ized Gain)  
เงินปันผล และดอกเบีย้เงินฝาก ฯลฯ 

ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการลงทนุ
ในตา่งประเทศ ยอ่มเป็นเงินไดพ้งึประเมิน 
ท่ี จะต้อง เสียภาษีตามกฎหมายของ
ประเทศท่ีได้เข้าไปลงทุน และอาจมี
ภาระภาษีในประเทศไทย ในกรณีผูเ้ป็น
เจ้าของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอ่ืนเป็น
บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลอยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้น
ชั่ วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา
รวมทั้งหมดถึง 180 วันในปีภาษีท่ีไดร้บั
เงินได ้ และน�าเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดร้ับ 
ในปีภาษีนั้นกลับเข้ามาในประเทศไทย 
ในปีภาษีเดียวกนักบัท่ีไดร้บัเงินได ้จะตอ้ง
น�าเงินไดน้ัน้มารวมค�านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาในประเทศไทยตาม
มาตรา 41 วรรคสอง แหง่ประมวลรษัฎากร

นอกจากลงทนุผ่านกองทนุรวม บุคคลธรรมดา 
สามารถลงทนุในตา่งประเทศไดอ้ย่างไรบา้ง

สามารถลงทนุตรงในตา่งประเทศได ้2 แบบ คือ 

1. ลงทุนร่วมทุนในต่างประเทศ ท�าไดก้รณีท่ีส่ง
เงินไปจดัตัง้หรอืรว่มลงทนุในกิจการท่ีตา่งประเทศ โดยมี
สดัสว่นการถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป หรอืลงทนุหรอืให้
กูยื้มแก่กิจการในเครอืท่ีตา่งประเทศของกิจการดงักลา่วได้
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

2. กรณีลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงทุน 
ในฐานะ “บุคคลทั่วไป” สามารถลงทุนในหลกัทรพัยใ์น 
ต่างประเทศไดเ้องไม่เกิน 5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปี  
(จากเดิมอนญุาตท่ี 200,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ตอ่ปี) 
โดยไม่ตอ้งลงทุนผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศ เช่น 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์ฯลฯ ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไป
ตามเกณฑแ์ละวงเงินท่ีส �านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก�าหนด

อย่างไรก็ดี หากบุคคลผู้มีเงินไดด้ังกล่าว เป็นบุคคล 
ตามอนสุญัญาเพ่ือการเวน้การเก็บภาษีซอ้นและการป้องกนั
การเลี่ยงรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินได้ท่ี
รัฐบาลไทยได้ท�าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือ Double 
Tax Agreements (DTAs) ซึง่เป็นสนธิสญัญาทางภาษีแบบ
ทวิภาคี (Bilateral Treaties) มีคู่สญัญาสองฝ่าย เป็นการ 
ลงนามระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่สัญญาต่างๆ ก็ 
อาจจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีอากรแลว้แต่ท่ีก�าหนดไว้
ในอนสุญัญาได ้ 
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ผู้ค้าสินทรัพยด์จิทิลั
(Digital Asset Dealer)

•

                                                ผู้ใหบ้ริการระบบ
การเสนอขายโทเคนดจิทิลั

•                  •
•             •

นายหน้าสินทรัพยด์จิทิลั
(Digital Asset Broker)

•                •
•              •
•

ศูนยซ์ือ้ขายสินทรัพยด์จิทิลั
(Digital Asset Exchange)

•              •
•             •
•               •
•

Cryptocurrency in Global Market
สกลุเงนิดจิทิลัทีม่มูีลค่าตามราคาตลาดสูงทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก

ผู้เกีย่วข้องในธุรกจิ

สินทรัพย์ดจิทิลัในประเทศไทย

ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ 

<a href=’https://www.freepik.com/vectors/background’>Background vector created by upklyak - www.freepik.com</a>

1- Bitcoin (BTC)
815,870.74 mil USD = 61.09%

2- Ethereum (ETH)
155,582.01 mil USD = 11.65%3- Cardano (ADA)

37,821.22 mil USD = 2.83%
4- Tether (USDT)
35,024.22 mil USD = 2.62% 5- Binance Coin (BNB)

30,923.25 mil USD = 2.32%
6- Polkadot (DOT)
28,429.65 mil USD = 2.13% 7- Ripple (XRP)

18,389.26 mil USD = 1.38%

9-Chainlink (LINK)
9,665.21 mil USD = 0.72%

8- Litecoin (LTC)
10,589.25 mil USD = 0.79%

10- Stellar (XLM)
8,888.35 mil USD = 0.67%

ที่มา: https://www.sec.or.th/digitalasset
 https://coinmarketcap.com (data as of 28 Feb 2021)

สาํนักงาน ก.ล.ต.

เป็นผู้กาํกับดแูล
Digital Asset Players
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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

 8 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




