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สมาชิกสมาคม

ประกันช�ว�ต

จากสถานการณต์า่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทั่วโลก ตัง้แตก่ารเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมของ 
ผูบ้รโิภค Disruption ตา่งๆ สงครามการคา้ การแพรร่ะบาดของ COVID-19 มาจนถงึสถานการณค์วาม 
ตงึเครยีดระหวา่งรสัเซียกบัยเูครน ท�าใหเ้กิดผลกระทบท่ีเช่ือมตอ่กนัมาเรือ่ยๆ อยา่งมีนยัส�าคญั จนเรา
ไมส่ามารถรูไ้ดว้า่มนัจะจบลงเม่ือไหร ่และไมส่ามารถคาดการณเ์หตกุารณท่ี์อาจจะเกิดในอนาคตได้

ท�าใหเ้ราไมส่ามารถปฏิเสธไดว้า่การเงินสว่นบคุคลแบบองคร์วม ซึง่ประกอบดว้ยการบรหิาร
สภาพคลอ่ง การจดัการความเสีย่ง การเพ่ิมพนูตอ่ยอด ไปจนถงึการสง่ตอ่ความมั่งคั่งเป็นเรือ่งส �าคญั
ในระดบัพืน้ฐาน ซึง่มีความเช่ือมโยงกนัในหลากหลายมิตติัง้แตร่ะดบัครวัเรอืนไปจนถงึระดบัประเทศ 
จากเหตกุารณวิ์กฤตติา่งๆ ท่ีผา่นมา ลว้นเป็นตวัอยา่งเชิงประจกัษท่ี์เหน็ไดช้ดัเจนวา่ การวางแผนและ
เตรยีมความพรอ้มทางการเงินในมิตติา่งๆ ลว้นเป็นเรือ่งส �าคญัและจ�าเป็น

ในยามวิกฤติโดยเฉพาะย่ิงเป็นเรื่องของการเงิน ผูค้นมกัเต็มไปดว้ยความกงัวล ความสงสยั 
รวมถึงความไม่มั่นใจ นกัวางแผนการเงิน CFP จึงย่ิงเป็นผูมี้บทบาทส�าคญัในการใหค้ �าปรกึษา  
ค�าแนะน�า ในบางครัง้อาจรวมถงึ ค�าปลอบโยนชว่ยบรรเทาความกงัวล เพ่ือใหผู้ร้บัค �าปรกึษามั่นใจ
ไดว้า่จะสามารถบรรลเุปา้หมายทางการเงินและเปา้หมายชีวิตตามท่ีตอ้งการ โดยค�านงึถงึประโยชน์
ของผูร้บัค �าปรกึษาเป็นอนัดบัแรก

อีกประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ผลส�ารวจความคิดเห็นนกัวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกเก่ียวกบั 
การใหบ้รกิารวางแผนการเงินในอนาคต (Future of Financial Planning Practice) ซึง่จดัท�าโดย 
FPSB (Financial Planning Standard Board) เม่ือเดือนสงิหาคม 2564 นกัวางแผนการเงิน CFP 
กวา่รอ้ยละ 80 เช่ือวา่ ในอนาคตอีก 5 ปีขา้งหนา้ ความตอ้งการท่ีมีตอ่บรกิารวางแผนการเงินทั่วโลก
และในประเทศไทยจะเพ่ิมมากขึน้ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่วิกฤตคิรัง้นี ้ท �าใหค้นสว่นใหญ่หนัมาสนใจและ
ใหค้วามส�าคญักบัเรือ่งการวางแผนการเงินเพ่ิมมากขึน้

โดยในปี 2564 ท่ีผา่นมา นกัวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกยงัคงมีจ�านวนเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
โดยมีจ�านวน 203,312 คน เพ่ิมขึน้ 10,550 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 หรอื 2 เทา่เม่ือเทียบกบัในปี 2563  
ชีใ้หเ้ห็นวา่การวางแผนการเงินและคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ไดร้บัความสนใจอยา่ง
กวา้งขวาง ซึ่งทัง้หมดนีส้ามารถมองไดว้่าเป็นโอกาส และแนวโนม้ท่ีดี ส �าหรบัธุรกิจ และอาชีพ 
นกัวางแผนการเงิน

ส�าหรบัปี 2565 นี ้สมาคมฯ จะยงัคงเดินหนา้สานตอ่ความรว่มมือกบัทีมนกัวางแผนการเงิน  
CFP อาสาในโครงการ Membership Engagement Project อย่างตอ่เน่ือง โดยแผนงานท่ีไดเ้ริ่ม
ด�าเนินการไปแลว้นัน้ ประกอบดว้ย การปรบัปรุงเวบ็ไซตส์มาคมฯ การพฒันาและเพ่ิมพนูทกัษะในการ 

ปฏิบตังิานส�าหรบัสมาชิกผา่นกิจกรรม CFP Professional 
Forum ท่ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการพัฒนา Soft Skills ควบคู่
ไปกับการพฒันาทกัษะความรูเ้ชิงลึกผ่านกิจกรรม “ลึก
จรงิๆ กบั ...” ซึง่เป็นการสนทนา แบง่ปัน และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณต์รงจากวิทยากรผูท้รงคณุวฒิุ นอกจากนี ้ 
สมาคมฯ ไดมี้การว่าจา้งท่ีปรึกษาดา้นการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ ์ในการจดัท�าแผนกลยทุธด์า้นการตลาด
ของสมาคมฯ เพ่ือส่งเสริมบทบาทและคณุค่าค�าปรกึษา 
ของนกัวางแผนการเงิน CFP อนัจะน�ามาซึง่ความตอ้งการ 
ใช้บริการนักวางแผนการเงิน CFP และขยายฐาน 
นกัวางแผนการเงิน CFP

ท้ายนี ้ ผมขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
ส�าหรบัการสนบัสนนุและความรว่มมือดว้ยดีเสมอมา ซึง่
ทกุท่านลว้นถือเป็นอีกหนึ่งก�าลงัส �าคญัในการขบัเคลื่อน
สมาคมฯ และวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใหเ้ติบโต 
กา้วหนา้ พฒันาอยา่งมั่นคงตอ่ไป

วศนิ วัฒนวรกจิกุล
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
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สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่
เร่ืองใหม่ เน่ืองจากได้ถือ
กาํเนิดในช่วงเดยีวกับวกิฤติ
แฮมเบอรเ์กอรเ์มื่อปี 2551 
และในส่วนของประเทศไทย
ได้เร่ิมการกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดจิทิลัมาตัง้แตปี่ 2561 แล้ว 
อย่างไรก็ด ี เพยีงระยะเวลา
ปีเศษที่ผ่านมานี้ สินทรัพย์
ดิ จิทัลกลายเ ป็นเ ร่ืองที ่
ผู้ลงทุนและสถาบันการเงนิ
หลายแหง่เร่ิมใหค้วามสนใจ
อย่างชัดเจน

ธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลั
ในประเทศไทยมีแนวโนม้
วา่จะยงัคงรอ้นแรงตอ่เน่ือง  
เน่ืองจากสถาบันการเงิน
ต่างๆ ก�าลงัเริ่มขยายการ
ให้บริการมายังสินทรัพย์
ดิ จิ ทั ล ม า ก ขึ ้น  ไ ม่ เ ว้น
แ ม้ แ ต่ ผู้ เ ล่ น ร า ย ใ ห ญ่
อย่ างตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีจะเริ่ม
เปิด ศนูยซื์อ้ขายสินทรพัย ์
ดิ จิ ทัล ไ ท ย  ( T D X )  ใ น
ไตรมาสสาม ซึ่งจะเป็นตวั
กระตุน้ใหผู้ล้งทนุเกิดความ
สนใจผลิตภัณฑ์ประเภท 
โทเคนดิจิทัล นอกจากนี ้ 
ในส่วนของต่างประเทศ 

สินทรัพย์ดจิทิลั: 

5 เร่ืองต้องเข้าใจ
ถ้าไม่อยากคุยกบัใครไม่รู้เร่ือง

จ�านวนบญัชีซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลัพุ่งจาก 0.17 ลา้น
บญัชี ณ สิน้ปี 2563 เป็น 2.27 ลา้นบญัชี ณ สิน้ปี 2564 สว่น
มลูคา่การถือครองสนิทรพัยด์จิิทลัเตบิโตจาก 9,600 ลา้นบาท 
ณ สิน้ปี 2563 เป็น 114,538 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 25642 สว่นหนึง่ 
อาจเป็นเพราะราคาของบิทคอยน์ปรับตัวขึน้เป็นสามเท่า
ภายในเวลาไม่ก่ีเดือน จาก 19,417 ดอลลารฯ์ ต่อบิทคอยน ์
เม่ือกลาง ธ.ค. 2563 เป็น 63,314 ดอลลารฯ์ ต่อบิทคอยน ์
ในช่วงกลาง เม.ย. 2564 รวมทัง้ไดแ้รงหนนุจากการโหมท�า 
การตลาดอยา่งหนกัของผูป้ระกอบธรุกิจทัง้หลาย

เอง ก็พบว่า มีการแข่ งขันพัฒนาระบบบล็อกเชนให้มี
ประสิทธิภาพสงูกว่าเดิม ซึ่งจะเอือ้ใหก้ารท�าธุรกรรมคริปโท 
เคอรเ์รนซีมีความรวดเรว็มากขึน้และคา่ธรรมเนียมลดลง

สินทรพัยด์ิจิทลัจึงกลายเป็นเรื่องท่ีไม่รูไ้ม่ได ้บทความนี้
จึงสรุปประเด็นท่ีนกัวางแผนการเงินควรทราบ โดยแบ่งเป็น 
5 เรื่องโดยล�าดบัจากแนวคิดไปสู่แนวปฏิบตัิ ประกอบดว้ย
นิยามของสินทรพัยด์ิจิทลั การพฒันาบลอ็กเชน ประเภทของ
เหรยีญ ปัจจยัพืน้ฐาน และวิธีการลงทนุ ซึง่พอจะช่วยสรุปให้
ผูป้ระกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินท�าความเขา้ใจไดอ้ย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ดี องคค์วามรูเ้ก่ียวกบัสินทรพัยด์ิจิทลัยงัมี
มากมายทัง้เชิงกวา้งและเชิงลกึ ผูส้นใจสามารถศกึษาเพ่ิมเตมิ
ไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูท่ีแนะน�าตอนทา้ยบทความ
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1. สินทรัพยด์จิทิลัคอือะไร

ตามนิยามแบบกวา้ง สินทรพัยด์ิจิทลั หมายถึงสิ่งท่ีเป็น
ตวัแทนของมลูคา่ (สนิทรพัย)์ และเก็บในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์
(ดิจิทลั) จงึครอบคลมุไฟลเ์อกสาร ภาพ เสียง ชดุค�าสั่งขอ้มลู 
เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ค �าว่า สินทรพัยด์ิจิทลั (digital asset) ท่ี
หลายทา่นก�าลงัใหค้วามสนใจนัน้ มุง่ไปท่ีสนิทรพัยท์างการเงิน
ท่ีท�างานบนเครอืขา่ยบลอ็กเชนเป็นหลกั 

พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลั พ.ศ. 
2561 ระบวุา่ สนิทรพัยด์จิิทลั หมายถงึ ครปิโทเคอรเ์รนซีและ 
โทเคนดิจิทลั โดยคริปโทเคอรเ์รนซี คือ “หน่วยขอ้มลูอิเล็ก- 
ทรอนิกสซ์ึ่งถกูสรา้งขึน้บนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์
โดยมีความประสงคท่ี์จะใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่สินคา้ บรกิาร หรอืสิทธิอ่ืนใด หรอืแลกเปลี่ยน
ระหวา่งสนิทรพัยด์จิิทลั และใหห้มายความรวมถงึหนว่ยขอ้มลู
อิเลก็ทรอนิกสอ่ื์นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด”

สว่นโทเคนดิจิทลั คือ “หน่วยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งถกู
สรา้งขึน้บนระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสโ์ดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือ (1) ก�าหนดสทิธิของบคุคลในการเขา้รว่มลงทนุในโครงการ
หรือกิจการใดๆ (2) ก�าหนดสิทธิในการไดม้าซึ่งสินคา้หรือ
บรกิารหรอืสทิธิอ่ืนใดท่ีเฉพาะเจาะจง ทัง้นี ้ตามท่ีก�าหนดในขอ้
ตกลงระหวา่งผูอ้อกและผูถื้อ และใหห้มายความรวมถงึหนว่ย
แสดงสทิธิอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด”

ดงันัน้ ในส่วนของการก�ากบัดแูลในประเทศไทยจึงแบ่ง
สนิทรพัยด์จิิทลัออกเป็น 3 ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่ ครปิโทเคอรเ์รนซี  
(Cryptocurrency) โทเคนการลงทนุ (Investment Token) และ
โทเคนอรรถประโยชน ์(Utility Token) 

ทัง้นี ้Coinbase Global Inc. ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารศนูยซื์อ้ขาย 
คริปโทเคอรเ์รนซีภายใตก้ารก�ากับดูและของหน่วยงานใน
ประเทศสหรฐัฯ ไดใ้หนิ้ยามครปิโทเคอรเ์รนซีวา่ “สกลุเงินดจิิทลั
ลกัษณะกระจายอ�านาจท่ีออกแบบใหน้�าไปใชผ้า่นอินเทอรเ์น็ต 
(decentralized digital money designed to be used over 
the internet)” สว่นโทเคนคือ “สนิทรพัยแ์บบเขา้รหสัท่ีท�างาน
บนบลอ็กเชนของครปิโทเคอรเ์รนซีอ่ืน (cryptoassets that run 
on top of another cryptocurrency’s blockchain)”3 ดงันัน้ 
จึงอาจแบ่งแยกไดว้่า คริปโทเคอรเ์รนซีท�างานบนบล็อกเชน 
ของตนเอง สว่นโทเคนท�างานบนบลอ็กเชนอ่ืน 

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตัิ ผูล้งทนุมกัไม่ไดส้นใจจ�าแนก
วา่เหรยีญใดเป็นครปิโทเคอรเ์รนซีหรอืโทเคน แตม่กัจะเรยีกวา่ 
crypto หรอื cryptoassets หรอืเหมารวมเป็น cryptocurrency 
ไปเลย 

2. บทิคอยนค์อือะไร 
 เกีย่วอะไรกับบล็อกเชน

หลายทา่นคุน้เคยกบั บทิคอยน ์(Bitcoin) ในฐานะท่ีเป็น
ครปิโทเคอรเ์รนซีตวัแรกของโลก ซึง่ก็ไมผิ่ดนกั แตห่ากจะเสรมิ
ความเขา้ใจเพ่ิมเติมคือ บทิคอยน ์เป็นช่ือของ “ระบบ” จดัการ
ขอ้มลูธรุกรรมของสกลุเงินอิเลก็ทรอนิกส ์รเิริม่โดยผูใ้ชน้ามแฝง
วา่ ซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) จากการน�าเสนอ
เอกสาร whitepaper ช่ือ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System4 ในเดือนตลุาคม 2551 และน�ามาสูก่ารสรา้ง
สกลุเงินท่ีมีช่ือเดียวกนัในเดือนมกราคม 2552

ระบบนีถ้กูสรา้งเพ่ือแกปั้ญหาจากการมีสถาบนัการเงิน 
ท�าหนา้ท่ีเป็นตวักลางจดัเก็บและตรวจสอบธุรกรรม เรียกว่า 
การบันทึกบัญชีแบบรวมศูนย ์ (centralized ledger) โดย 
นากาโมโตะมองว่าท�าใหข้อ้มลูไม่เป็นสาธารณะ ตรวจสอบ 
ไม่ได ้และมีความเสี่ยงท่ีสถาบนัการเงินจะยกเลิกธุรกรรมท่ี
เกิดขึน้แลว้ กลา่วคือระงบัการจา่ยเงินตามค�าสั่งของผูซื้อ้แมว้า่ 
ผูข้ายไดส้ง่มอบบรกิารไปแลว้ก็ตาม หรอืเกิดเหตบุคุลากรของ
สถาบนัการเงินกระท�าการฉอ้ฉลโอนเงินออกจากบญัชีของ 
ผูฝ้าก
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นากาโมโตะน�าเสนอการบนัทึกบญัชีแบบกระจายศนูย ์
(distributed ledger) ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายขอ้มูลท่ี 
เปิดให้บุคคลใดก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมยืนยันความถูกต้อง
ของธุรกรรม ผูมี้ส่วนร่วมเรียกว่าโหนด (node) จะตอ้งอทิุศ
ก�าลงัการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร ์ในการดงึขอ้มลู 
ธุรกรรมมาตรวจสอบและสรุปเป็นกลุ่มขอ้มลูเรียกว่า บล็อก 
(block) ผา่นการแกโ้จทยเ์ขา้รหสั ซึง่ก�าหนดระดบัความซบัซอ้น 
เพ่ิมขึน้เรื่อยๆ ผูท่ี้สามารถแกโ้จทยไ์ดเ้รว็สดุจะไดร้บัเลือกให้
เป็นผูส้รา้งบล็อกขอ้มลูและน�าส่งไปใหผู้มี้ส่วนร่วมรายอ่ืนๆ 
ตรวจสอบยืนยันความถูกตอ้งใหไ้ดจ้ �านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของผูมี้สว่นรว่มทัง้หมดบนเครือข่าย รูปแบบนีเ้รียกว่า กลไก 
ฉนัทามต ิ(consensus mechanism) แบบ proof-of-work ซึง่
หมายถงึการรบัรองผลใหก้บัผูท่ี้ท �างานไดส้ �าเรจ็

ผลงานของนากาโมโตะไม่ไดส้รา้งแบบลอยๆ แต่อยู่บน
พืน้ฐานงานวิจยัของนกัวิชาการต่างๆ อาทิ ราลฟ์ เมอรเ์คิล 
(Ralph Merkel) สจ๊วต เฮเบอร ์และสก็อตต ์สเตอรเ์นตตา 
(Stuart Haber and Scott Stornetta) และอดมั แบค็ (Adam 
Back) ท�าใหเ้กิดลกัษณะการเขา้รหสัและเช่ือมตอ่ขอ้มลู โดย
แต่ละบล็อกจะมีเลขประจ�าบล็อกอา้งอิงกับบล็อกก่อนหนา้ 
ท�าเชน่นีไ้ปเรือ่ยๆ ตอ่เน่ืองกนัจนถงึบลอ็กตน้ก�าเนิด (genesis 
block) จงึมีผูเ้รยีกช่ือระบบนีใ้นเวลาตอ่มาวา่ “บลอ็กเชน”5

บล็อกเชนบิทคอยน ์ ถือเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีส �าคญัของการ
สรา้งสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส ์ เน่ืองจากไดร้บัการออกแบบให้
มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีแข็งแกรง่ ยากตอ่การถกูโจมตี
เปลี่ยนแปลงแกไ้ขเพ่ือท�าซ�า้ยอดเงินในบญัชี6 แตก็่มีขอ้จ�ากดั
ตรงท่ีไม่สามารถขยายขนาด (scalability) รองรบัการท�า
ธุรกรรมไดดี้นกั เน่ืองจากบล็อกของบิทคอยนบ์รรจขุอ้มลูได้
สงูสดุ 4,000 รายการต่อบล็อก และหนึ่งบล็อกใชร้ะยะเวลา 
ประมวลผลประมาณ 10 นาที คดิเป็นความเรว็ในการประมวลผล 
ท่ี 6.67 ธุรกรรมต่อวินาที (transaction per second: TPS) 
ซึง่ถือวา่นอ้ยมากเม่ือเทียบกบับรกิารของสถาบนัการเงินแบบ
ดัง้เดิม รวมทัง้ขอ้มูลในบล็อกบนัทึกไดเ้พียงแค่ใครโอนเงิน
จ�านวนเทา่ไหรใ่หใ้ครเทา่นัน้ ไมเ่อือ้ตอ่การน�าไปพฒันาบรกิาร
ทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ือสรา้งระบบการเงินแบบไรต้วักลางตาม
เจตนารมณท่ี์นากาโมโตะมองไว ้

ดว้ยเหตนีุ ้ในเวลาตอ่มาจงึเกิดบลอ็กเชนรูปแบบอ่ืน โดย
ในช่วงเริ่มแรกเป็นการปรบัแต่งค่าของบิทคอยนบ์ล็อกเชน
ใหร้องรบัปริมาณธุรกรรมไดม้ากขึน้และสรา้งเป็นบล็อกเชน 
ชดุใหม่7 อยา่งบลอ็กเชนบทิคอยนเ์อก็ซที์ (Bitcoin XT) บทิคอยน ์
คลาสสคิ (Bitcoin Classic) และไลทค์อยน ์(Litecoin) เป็นตน้

ขณะท่ี อีเธอเรยีม (Ethereum) ไดส้รา้งบลอ็กเชนท่ีผนวก
แนวคิด สญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) ซึ่งเป็นชดุค�าสั่ง
คลา้ย if-then กล่าวคือก�าหนดใหส้ินทรพัยถ์ูกโอนก็ต่อเม่ือ 
คู่สญัญาอีกฝ่ายท�าตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด อีเธอเรียมเป็นจุด 
เริม่ตน้ท่ีส �าคญัของวงการครปิโทเคอรเ์รนซี เน่ืองจากสามารถ
น�าชุดค�าสั่งไปพฒันาต่อเป็นแพลตฟอรม์การใหบ้ริการทาง 
การเงินแบบไรต้วักลาง เรยีกวา่ Decentralized Finance (DeFi)  
อีกมากมาย

บล็อกเชนบางประเภทปรบัเปลี่ยนกลไกฉันทามติจาก 
proof-of-work ซึง่ตอ้งใชก้�าลงัคอมพิวเตอรแ์ขง่ขนักนั “ท�างาน” 
มาเป็น proof-of-stake ซึง่เลือกตวัผูส้รา้งบลอ็กจากปรมิาณ
การถือครองครปิโทเคอรเ์รนซีและระยะเวลาการถือครอง ซึ่ง
สะทอ้นถึง “การมีสว่นไดเ้สีย” หรอื stake บนเครอืข่าย หาก
มี stake เยอะก็ยอ่มบอกเป็นนยัวา่เป็นผูท่ี้ประสงคดี์ตอ่ระบบ 
กลไกฉนัทามติแบบใหม่ท�าใหผู้มี้สว่นรว่มในเครือข่ายไม่ตอ้ง
เสียเงินไปจดัหาอปุกรณป์ระมวลผลและจ่ายคา่ไฟฟ้าจ�านวน
มากอีกต่อไป แต่เป็นแนวทุนนิยมคือน�าเงินไปซือ้คริปโท 
เคอรเ์รนซีมาสะสมไว ้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการไดร้บัเลือกเป็น 
ผูส้รา้งบลอ็กและรบัรางวลัเม่ือสรา้งบลอ็กใหมส่ �าเรจ็ 

โดยสรุป “บิทคอยน”์ คือระบบเครือข่ายขอ้มลูท่ีบนัทึก
บญัชีแบบกระจายศนูยแ์ละใชวิ้ทยาการเขา้รหสั แตส่ว่นใหญ่
มกัจะอา้งอิงบิทคอยนใ์นฐานะสกลุเงินครปิโทเคอรเ์รนซี สว่น
ระบบดงักล่าวถูกทดแทนดว้ยค�าว่าบล็อกเชน และปัจจุบนั 
เทคโนโลยีบล็อกเชนก็พฒันาอย่างต่อเน่ืองสรา้งเป็นคริปโท 
เคอรเ์รนซีตา่งๆ มากมาย 

5 นากาโมโตะไม่ได้เป็นผู้เรียกชื่อบล็อกเชน เพียงแต่กล่าวว่าเป็น chain of digital signatures ส่วนค�าว่าบล็อกเชน (blockchain) เป็นค�าที่เรียกกันต่อมาในภายหลัง 
6 ปัญหาการใช้จ่ายซ้�าซ้อน (double spending problem) 
7 วิธีการปรับแต่งนี้เรียกว่าฮาร์ดฟอร์ค (Hard Fork)
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3. นอกจากบทิคอยนแ์ล้ว มเีหรียญตา่งๆ 
 เยอะมาก พวกนีแ้ตกตา่งกันอย่างไร

เหรียญคริปโทเคอรเ์รนซีและโทเคนในโลกมีจ�านวน
มหาศาล โดย ณ เวลาท่ีเขียนบทความนี ้(มี.ค. 2565) ทั่วโลก 
มีเหรียญประมาณ 18,000 รายช่ือ8 ซึ่งมากเกินกว่าท่ีจะ
ท�าความเขา้ใจไดห้มด และแมจ้ะจ�ากัดกรอบใหแ้คบลงมา
เหลือเฉพาะเหรียญท่ีศนูยซื์อ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลัในประเทศ 
ใหบ้รกิาร ก็พบวา่มีประมาณ 40-60 เหรยีญ ซึง่ก็ยงัคงท�าให ้
ผูเ้ริม่ตน้เขา้วงการครปิโทเกิดความสบัสนไดไ้มน่อ้ย 

เราอาจแบ่งประเภทเหรียญออกเป็นคริปโทเคอรเ์รนซี
และโทเคนตามท่ีไดก้ล่าวไปในหวัขอ้แรก แต่เพ่ือใหส้ามารถ
น�าไปใชต้่อในเชิงการประเมินลกัษณะเหรียญ จึงขอจ�าแนก
ออกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้

(1) Cryptocurrency  คือเหรียญท่ีใช้เป็นสกุลเงิน 
ส �าหรบัช�าระคา่ธรรมเนียมการใชง้านเครอืขา่ยบลอ็กเชน อาทิ 
บทิคอยน ์(BTC) ไลทค์อยน ์(LTC) อีเธอร ์(ETH) เอดา้ (ADA) 
อัลโกแรนด ์ (ALGO) โซลานา (SOL) โพลกาดอท (DOT)  
โพลกีอน (MATIC) เป็นตน้ หากบลอ็กเชนมีปรมิาณธรุกรรมสงู 
ก็จะส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการถือครองเหรียญนัน้ๆ มากขึน้ 
ทัง้เพ่ือจ่ายคา่ธรรมเนียมการท�าธุรกรรม หรอืสะสมเพ่ือแสดง
ตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียส�าหรบับล็อกเชนท่ีใชก้ลไกฉันทามต ิ
proof-of-stake 

(2) Stablecoin token คือเหรียญท่ีถูกก�าหนดใหผู้ก
มลูคา่กบัสนิทรพัยอ่ื์น ซึง่โดยสว่นใหญ่แลว้จะอิงกบัมลูคา่เงิน
หนึง่ดอลลารส์หรฐัฯ อาทิ ยเูอสดีทีเธอร ์(USDT) ยเูอสดีคอยน ์

(USDC) ได (DAI) เทอรร์ายเูอสดี (UST) เป็นตน้ ดงันัน้ ราคา
ของ stablecoin เหลา่นีแ้ทบไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบมลูคา่
เป็นดอลลารส์หรฐัฯ แตห่ากเทียบมลูคา่เป็นเงินบาทก็ยอ่มจะ
ปรบัตวัขึน้ลงไดต้ามอตัราแลกเปลี่ยนบาทตอ่ดอลลารส์หรฐัฯ 
รวมทัง้ความตอ้งการเขา้ซือ้เหรียญในช่วงท่ีสินทรพัยค์ริปโท 
ตวัอ่ืนๆ รว่งลงรุนแรง 

(3) Exchange token  คือเหรียญท่ีออกโดยศูนย ์
ซือ้ขายหรอืนายหนา้สนิทรพัยด์จิิทลั โดยใหอ้รรถประโยชนก์บั 
ผูถื้อครอง ซึง่มกัก�าหนดวา่สามารถใชเ้ป็นสว่นลดคา่ธรรมเนียม
การซือ้ขาย หรือหากฝากเหรียญไว้ตามก�าหนดเวลาก็จะ 
ไดร้บัสิ่งตอบแทนเป็นเหรียญใหม่ท่ีก�าลงัจะลิสตบ์นกระดาน 
เป็นตน้ เหรียญในกลุ่มนีส้งัเกตไดไ้ม่ยากเน่ืองจากมกัใชช่ื้อ
เดียวกับศูนยซื์อ้ขายหรือนายหนา้สินทรพัยด์ิจิทัลรายนั้นๆ 
ความตอ้งการเหรียญขึน้อยู่กับอรรถประโยชนท่ี์ผูป้ระกอบ
ธรุกิจน�าเสนอ

(4) DeFi token คือเหรียญท่ีแพลตฟอรม์การเงินแบบ
ไรต้วักลาง (Decentralized Finance DeFi) สรา้งขึน้เพ่ือ
เป็นสิ่งจงูใจใหมี้ผูน้ �าเหรยีญตา่งๆ มาวางเป็นสภาพคลอ่งบน
แพลตฟอรม์ของตน เหรียญในกลุ่มนีไ้ดแ้ก่ ยนิู (UNI) เคิรฟ์ 
(CRV) เอเว ่(AAVE) คอนเวก็ซ ์(CVX) วายเอิรน์ (YFI) เป็นตน้ 
โดยปกติแลว้ DeFi token มีลกัษณะเป็นของสมนาคณุ ท�าให้
ผูท่ี้ไดร้บัมามักขายออกเพ่ือเปลี่ยนเป็นเงินสด อย่างไรก็ดี  
ผูพ้ฒันาแพลตฟอรม์ก็คิดหาวิธีจงูใจมอบอรรถประโยชนเ์พ่ือ
หนนุใหเ้กิดความตอ้งการถือครองหรอืซือ้เหรยีญเพ่ิมเตมิ

(5) Game token คือเหรียญท่ีใชเ้ป็นสกุลเงินในเกม 
โดยผูส้รา้งเกมจะก�าหนดระบบหมนุเวียนดว้ยการแจกเหรยีญ
เป็นรางวลัเม่ือผูเ้ล่นเคลียรภ์ารกิจท่ีก�าหนด เม่ือไดม้าแลว้ก็
สามารถน�าไปอพัเกรดตวัละคร ซือ้ไอเทมหรอืสนิทรพัยใ์นเกม9 
เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการเลน่เกมอยา่งตอ่เน่ือง ตวัอยา่ง
เหรยีญเหลา่นีไ้ดแ้ก่ แซนดบ์อกซ ์(SAND) แอก็ซ่ีอินฟินิตี ้(AXS) 
กาลา่ (GALA) ดีเซน็ทรลัแลนด ์(MANA) เป็นตน้ ความตอ้งการ
ถือเหรยีญมาจากจ�านวนผูเ้ลน่และมลูคา่ของอรรถประโยชนท่ี์
ใชใ้นเกม

(6) Meme token คือเหรยีญท่ีสรา้งขึน้มาจากความชอบ
สว่นตวั ซึง่โดยมากแลว้ไมไ่ดมี้แพลตฟอรม์บรกิารทางการเงิน
หรอืแผนธรุกิจรองรบัอยา่งชดัเจน ความตอ้งการซือ้เหรยีญมกั
อิงการชีน้ �าของผูช้กัจงู (influencer) และพฤตกิรรมแหต่ามกนั 
(herding behavior) เป็นหลกั ดงันัน้ ราคามกัผนัผวนรุนแรงใน
ระยะสัน้โดยไมมี่ปัจจยัพืน้ฐานสนบัสนนุ

8 อ้างอิง coinmarketcap.com 
9 ไอเทมหรือสินทรัพย์ในเกมก็เป็นข้อมูลบนระบบบล็อกเชน โดยมีลักษณะส�าคัญคือสามารถระบุอัตลักษณ์ (identity) ได้ว่าหมายถึงชิ้นใดเป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ
ข้อมูลนี้หมายถึงสินทรัพย์ชิ้นนี้เท่านั้น จึงมีชื่อเรียกข้อมูลสินทรัพย์นี้ว่า non-fungible token (NFT)
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แมแ้ตล่ะเหรยีญจะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกตา่งกนั 
แตอ่ยา่งนอ้ยหากเขา้ใจลกัษณะรว่มของเหรยีญเป็นกลุม่ตาม
ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ก็จะช่วยใหว้างกรอบแนวคิดเพ่ือท�าความ
เขา้ใจได ้

4. ราคาเหรียญขึน้ลงเพราะอะไร 

การซือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซีและโทเคนมีลกัษณะคลา้ย
การซือ้ขายหุน้หรือสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน กล่าวคือเป็นไป
ตามแรงซือ้ขายของผูล้งทนุ อยา่งไรก็ดี เราไมส่ามารถท�าการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมหรือ valuation ของเหรียญดว้ย
วิธีการคิดลดกระแสเงินสดแบบท่ีคุน้เคยกันในการวิเคราะห์
ตราสารทนุหรอืตราสารหนี้

การจะพิจารณาว่าเหรียญไหนมีแนวโนม้เป็นอย่างไร 
จึงต้องท�าความเข้าใจลักษณะอุปสงค์และอุปทานของ 
เหรยีญ หรอืท่ีเรยีกวา่ โทเคนโนมิกส ์(Tokenomics) ซึง่มาจาก
ค�าวา่ token รวมกบั economics

อปุสงค ์(demand) ประเมินไดจ้ากประโยชนก์ารใชง้าน
ของเหรียญ (เรียกว่า use case) ซึ่งไดอ้ธิบายกรอบแนวคิด 
ไวใ้นหวัขอ้ขา้งตน้แลว้ ส่วนรายละเอียดเฉพาะเจาะจงของ
แต่ละเหรียญนั้นสามารถศึกษาไดจ้าก whitepaper ซึ่งมี
ลกัษณะคลา้ยหนงัสือชีช้วนท่ีจดัท�าโดยผูอ้อกเหรยีญ 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีส �าคัญใน whitepaper คือการท�า 
ความเขา้ใจกลไกการจดัการอปุทาน (supply) ซึง่แบง่เป็นการ
ผลติเหรยีญ และการท�าใหเ้หรยีญขาดแคลน (scarcity)

การผลิตเหรียญมีสองแบบหลักคือ ผลิตขึน้ก็ต่อเม่ือ 
มีการสรา้งบล็อกขอ้มลูใหม่ โดยจ่ายเหรยีญเป็นรางวลัใหก้บั 
ผูท่ี้สรา้งบลอ็ก (block rewards) อย่างในกรณีของบิทคอยน ์

และบล็อกเชนยุคแรกๆ แต่ในระยะหลงัมกันิยมวิธีการผลิต
เหรยีญไวก่้อน (pre-mined) เพ่ือใหมี้เหรยีญหมนุเวียนในระบบ
ทนัที โดยเหรียญเหลา่นีส้ว่นหนึ่งจะน�าไปใหเ้ป็นสิ่งตอบแทน
ทีมผูพ้ฒันาและผูร้ว่มลงทนุสรา้งระบบครปิโทนัน้ๆ คลา้ยกบั
สตารท์อพัท่ีจา่ยคา่ตอบแทนเป็นหุน้แทนท่ีจะเป็นเงินสด 

การผลิตเหรียญแบบ block rewards ไม่ได้มีอะไร 
ซบัซอ้น เน่ืองจากเหรยีญใหมจ่ะถกูสรา้งขึน้ตามการขยายตวั 
ของบล็อกเชน ซึ่งเป็นการทยอยเพ่ิมทีละนอ้ย ป้องกันมิให ้
อุปทานไหลเข้าสู่ระบบมากเกินไป ขณะท่ีการผลิตแบบ  
pre-mined นัน้ ผูล้งทนุตอ้งใหค้วามส�าคญัวา่สดัสว่นเหรยีญ
กระจุกตัวในมือของผูพ้ัฒนาหรือผูล้งทุนเริ่มแรกมากน้อย 
เพียงใด และก�าหนดเง่ือนไขระยะเวลาการหา้มขายถึงเดือน
ไหน หากเหรยีญจ�านวนมากกระจกุตวัในกลุม่คนจ�านวนนอ้ย
และใกลค้รบก�าหนดระยะเวลาแลว้ ก็มีแนวโนม้ว่าอุปทาน
จ�านวนมากจะไหลเขา้สู่ระบบและกดดนัใหร้าคาเหรียญนัน้
รว่งลง 

สว่นเรื่องการท�าใหเ้หรยีญขาดแคลนอาจฟังดแูปลก แต่
หากเราเขา้ใจกลไกเศรษฐศาสตรก็์จะมองออกว่าราคาท่ีเพ่ิม
ขึน้มิไดม้าจากการเพ่ิมอปุสงค ์(demand) เพียงอยา่งเดียว แต ่
มาจากการลดอปุทาน (supply) ดว้ย เหรียญต่างๆ ก�าหนด
กลไกนีเ้พ่ือรกัษาระดบัการเพ่ิมขึน้ของราคาเหรยีญ ซึง่จะมีผล
จงูใจใหผู้มี้สว่นรว่มในเครอืขา่ยตอ้งการอยูใ่นเครอืขา่ยตอ่ไป

บลอ็กเชนบิทคอยนไ์ดอ้อกแบบใหล้ดปรมิาณเงินรางวลั
ลงครึง่หนึง่ เม่ือมีการคน้พบบลอ็กขอ้มลูทกุๆ 210,000 บลอ็ก 
โดยเงินรางวลัลดลงจากชว่งแรกสดุท่ีเคยให ้50 BTC ตอ่บลอ็ก 
ลดมาเป็น 25 BTC ตอ่บลอ็กในการฮารฟ์ว่ิงครัง้แรก 12.5 BTC 
ตอ่บลอ็กในการฮารฟ์ว่ิงครัง้ท่ีสอง และปัจจบุนัอยูท่ี่ 6.25 BTC 
ตอ่บลอ็ก 

กลไกการลดอปุทานนีส้ง่ผลตอ่ราคาบิทคอยนด์ว้ย จาก
สถิติท่ีผ่านมาพบว่าทกุครัง้ท่ีเกิดการฮารฟ์ว่ิงราคาบิทคอยน์
จะอยู่ในภาวะตลาดกระทิงเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ 
ก่อนจะเขา้สูภ่าวะตลาดหมีอีกประมาณ 1 ปีเศษ หลงัจากนัน้
ก็จะเริ่มน่ิงก่อนจะเห็นการสะสมเหรียญเพ่ือเตรียมเขา้สู่การ
ฮารฟ์วิ่งในรอบถดัไป 

เหรียญอ่ืนมีกลไกสรา้งความขาดแคลนท่ีแตกต่างกัน 
แทนท่ีจะเพ่ิมเหรียญในปริมาณท่ีลดลงแบบบิทคอยน ์แต่ใช้
วิธีการดงึเหรยีญออกจากระบบโดยตรง วิธีนีเ้รยีกวา่ Buyback 
and Burn หรอืการเผาเหรยีญ โดยก�าหนดรอบหรอืเง่ือนไขการ
ลดปรมิาณเหรยีญไวใ้หท้ราบลว่งหนา้ 
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โ ด ย ส รุ ป  ร า ค า เ ห รี ย ญ ป รับ ตัว ขึ ้น ล ง ต า ม ห ลัก
เศรษฐศาสตรคื์อภาวะอุปสงคแ์ละอุปทานเป็นพืน้ฐาน แต่ 
ทัง้นีก็้ยอ่มไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
การไหลของเม็ดเงิน ฯลฯ แบบเดียวกับภาวะตลาดของ
สนิทรพัยก์ารเงินอ่ืนเชน่กนั

5. เร่ิมตน้ลงทุนสินทรัพยด์จิทิลัเหรียญ
 ตอ้งทาํอย่างไร

การลงทุนในโลกคริปโทท�าไดอ้ย่างหลากหลาย โดย 
รูปแบบท่ีเขา้ใจงา่ยท่ีสดุคือ การซือ้ขายแลกเปลีย่น ผูส้นใจ 
สามารถเปิดบัญชีได้กับศูนย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ 
นายหนา้สินทรพัยด์ิจิทลัท่ีไดร้บัใบอนุญาตในประเทศไทย10 
การซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลัมีลกัษณะเดียวกบัการซือ้ขายหุน้ 
คือเป็นแพลตฟอรม์แสดงรายการค�าสั่ งรอซือ้และรอขาย  
(เรยีกวา่ order book) แตกตา่งกนัท่ีเปิดเทรดตลอด 24 ชั่วโมง
และไมมี่วนัหยดุเน่ืองจากเป็นการซือ้ขายแบบทั่วโลก

ผูป้ระกอบธุรกิจอาจใหบ้รกิารเสรมิ อาทิ ล็อกเหรยีญไว้
บนแพลตฟอรม์ตามก�าหนดเวลาแลว้จะไดร้บัเหรียญเพ่ิมขึน้ 
หรือไดร้บัเหรียญใหม่ท่ีก�าลงัจะลิสตบ์นกระดาน ซึ่งโดยรวม
เรียกว่า แอรด์รอป (airdrop) เพียงแต่มกัเรียกช่ือในเชิง
พาณิชยแ์ตกตา่งกนัไป

นอกจากนี ้ผูส้นใจสามารถลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลัทาง
ออ้มผา่นผูจ้ดัการเงินทนุสนิทรพัยด์จิิทลั (fund management) 
หรือจองซือ้โทเคนดิจิทัลท่ีออกและเสนอขายในตลาดแรก 
ผา่นกระบวนการ ICO (Initial Coin Offering) ก็ได้

ส่วนผูส้นใจอยากมีส่วนร่วมบนเครือข่ายบล็อกเชน ก็
อาจลงทุนซือ้อุปกรณ์และติดตัง้ซอฟตแ์วรเ์พ่ือเขา้ร่วมเป็น 
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็น 
สว่นแบง่คา่ธรรมเนียมการใชง้านบลอ็กเชน และอาจไดร้างวลั 
block rewards หากไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูส้รา้งบลอ็กขอ้มลู วิธีนี ้
เรยีกวา่ การขุดเหรียญ (mining) 

บล็อกเชนแบบ proof-of-stake มีลกัษณะเพ่ิมเติมคือ 
เปิดใหผู้ส้นใจท่ีอยากมีส่วนร่วมบนเครือข่ายบล็อกเชนแต ่
ถือครองเหรยีญไมม่ากพอท่ีจะมีสถานะเป็นผูต้รวจสอบความ
ถกูตอ้ง (validator) สามารถรวมกลุ่มกนัเป็น staking pool 
เพ่ือใหมี้สิทธิไดร้บัเลือกเป็นผูส้รา้งบล็อกขอ้มลูและน�ารางวลั
มาแบง่สรรตามสดัสว่นการถือครองเหรยีญใน pool ได ้ เรยีก
วิธีนีว้า่ การมส่ีวนไดเ้สียหรือ สเตกกิง้ (staking)

บทสรุป

สนิทรพัยด์จิิทลัมีรายละเอียดใหศ้กึษาเพ่ิมเตมิอีกมาก ซึง่
ไมส่ามารถกลา่วไดภ้ายในบทความนีไ้ดท้ัง้หมด จงึขอทิง้ทา้ย 
ดว้ยแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ท่ีน่าจะเป็นประโยชนก์บัผูส้นใจศกึษา
เพ่ิมเตมิ

ในส่วนของผูป้ระกอบวิชาชีพควรเริ่มจากการท�าความ
เขา้ใจกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง จาก พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ
สินทรพัยด์ิจิทลั และเว็บไซตข์องส�านักงาน ก.ล.ต. ในส่วน
ของสินทรพัยด์ิจิทลั หากท่านใดสนใจกลไกการท�างานของ
บล็อกเชน แนะน�าใหเ้ริ่มตน้ดว้ยการอ่าน whitepaper ของ 
บทิคอยนจ์าก bitcoin.org รวมทัง้แนวคดิ Smart Contract ของ 
ethereum.org และท่ีส�าคญัไมแ่พก้นัคือกลไก proof-of-stake 
ซึง่ตน้ฉบบัดัง้เดมิมีอยูท่ี่ peercoin.net

นอกจากนี ้สามารถติดตามภาวะตลาดคริปโทไดจ้าก 
coinmarketcap.com ซึ่งรวบรวมราคาเหรียญต่างๆ รวมทัง้ 
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์และ whitepaper ส่วนข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในวงการอาจติดตามจาก cointelegraph.com 
รวมทั้งหมั่นเขา้ไปเย่ียมชมเว็บไซตข์องผูพ้ัฒนาบล็อกเชน 
และแพลตฟอรม์การเงินอยา่งสม�่าเสมอก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ขา้ใจ
สนิทรพัยด์ิจิทลัไดไ้มย่าก  

10 สามารถดูรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่ https://www.sec.or.th/digitalasset
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คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ CFP®

NEW PRODUCT :

ปัจจุบันระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล
ด้านภาษี มีการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะการ
เชื่อมต่อจากหน่วยงานต่างๆ กับกรมสรรพากร 
ทาํใหเ้กดิประสทิธิภาพดา้นข้อมูลมากขึน้ มคีวาม
ชัดเจนและเกดิความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษี
ทัง้ผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บ โดยเฉพาะภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาทีม่พีฒันาการอย่างตอ่เน่ือง

ปัจจุบนัมีระบบ e-Donation ท่ีเช่ือมต่อขอ้มลูดา้นการ 
บรจิาคเงินกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีระบบรองรบั เชน่ โรงพยาบาล  
มลูนิธิ องคก์ร วดั (บางแหง่) ท่ีสามารถสง่ขอ้มลูการบรจิาคเงิน
ไปยงักรมสรรพากรช่วยอ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี 
ไม่ตอ้งจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน โดยขอ้มลูจะถกูส่งตรงไป
ยงักรมสรรพากรในการอา้งอิง หรือขอ้มลูดา้นการประกนัภยั
และการประกนัชีวิตท่ีมีการเช่ือมตอ่ระหวา่งบรษัิทประกนัและ
กรมสรรพากรเรยีบรอ้ยแลว้ ท�าใหข้อ้มลูตา่งๆ ถกูสง่ตรงไปยงั
กรมสรรพากรภายใตก้ารยินยอมของผูมี้เงินได ้ เป็นประโยชน์
แก่ผูเ้สียภาษีเงินได ้ เพราะหลายครัง้มีการท�าประกนัสขุภาพ
ในวงเงินต�่า และไม่มีหลกัฐานการลดหย่อนตอนสิน้ปี หรือ 
ไมแ่นใ่จวา่เบีย้ประกนัท่ีจา่ยเป็นกอ้นไปนัน้ สามารถลดหยอ่น
เบีย้ประกันสุขภาพและประกันชีวิตไดเ้ท่าใดกันแน่ แต่เม่ือ
ข้อมูลมีการเช่ือมต่อ ก็สามารถเรียกดูได้ท่ีระบบของกรม
สรรพากรเวลาย่ืนแบบภาษีเงินได ้และน�ามารวมกบัเอกสาร
ลดหย่อนท่ีมีและไม่ไดอ้ยู่ในระบบ เพ่ือขอลดหย่อนภาษีได ้
เตม็เมด็เตม็หนว่ยมากขึน้ โดยมีขอ้ควรระวงัคือ การตรวจสอบ
วา่ยอดเงินลดหยอ่นภาษีท่ีบรษัิทตา่งๆ สง่ใหก้รมสรรพากร และ
ปรากฏในฐานของกรมสรรพากรนัน้ตรงกบัสทิธิท่ีไดจ้รงิหรอืไม่
เน่ืองจากอาจมีความผิดพลาดไดเ้ชน่กนั

และส�าหรบัการลดหย่อนจากดอกเบีย้กูยื้มส�าหรบัท่ีอยู่
อาศยัตัง้แตปี่ภาษี 2564 (ย่ืนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ภ.ง.ด.
90/91 ตน้ปี 2565) ก็มีระบบดงักล่าวแลว้เช่นกนั โดยผูกู้ซื้อ้  
เชา่ซือ้ หรอืสรา้งท่ีอยูอ่าศยั ท่ีไดใ้หค้วามยินยอมในการสง่ขอ้มลู 
การจา่ยดอกเบีย้ไปยงักรมสรรพากร ก็ไมจ่ �าเป็นตอ้งใชห้นงัสอื
รบัรองดอกเบีย้เงินกูจ้ากธนาคารหรอืผูใ้หกู้ใ้นการย่ืนลดหยอ่น
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาแลว้เช่นเดียวกนั โดยผูท่ี้ท �าสญัญา 

กูยื้มก่อนปี 2564 หากยงัไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมการสง่ขอ้มลูกบั
ธนาคาร ก็ยงัสามารถลดหยอ่นไดโ้ดยใชห้นงัสอืรบัรองดอกเบีย้
เงินกูต้ามเดมิไดอ้ยู่

ล่าสดุในปีภาษี 2565 นี ้ (ย่ืนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
ภ.ง.ด.90/91 ตน้ปี 2566) ระบบการเช่ือมต่อระหว่างกรม
สรรพากรไดพ้ัฒนามาถึงเรื่องการขอลดหย่อนภาษีเงินได ้
บคุคลธรรมดาจากเงินลงทนุในกองทนุ RMF และ SSF แลว้ 
โดยในเร็วๆ นีจ้ะมีระบบการส่งขอ้มลูซือ้กองทนุ RMF และ/
หรือ SSF ตัง้แต่ปี 2565 ไปยงักรมสรรพากรเกิดขึน้ อ �านวย
ความสะดวกใหก้ับผูล้งทุนท่ีใหค้วามยินยอมการส่งขอ้มูล  
ไม่ตอ้งใชเ้อกสารรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุ RMF และ/หรือ 
SSF ในการขอลดหย่อนภาษีอีกต่อไป โดยโครงการดงักล่าว
ยงัอยูร่ะหวา่งการหารอืในรายละเอียดและเตรยีมการตา่งๆ ซึง่
คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2565

พัฒนาการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและ
หน่วยงาน องคก์รต่างๆ นอกจากจะอ�านวยความสะดวกให้
กับผูเ้สียภาษีเงินไดแ้ลว้ ยงัท�าใหก้ารจดัเก็บภาษีเงินไดเ้กิด
ความเป็นธรรม เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ และแกปั้ญหาชอ่งโหว่
ตา่งๆ เหมือนดงัเชน่กรณีการคดิภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยของดอกเบีย้
ออมทรพัยท่ี์เกิน 20,000 บาท/ปี จากเดิมถา้ผูฝ้ากเงินมีการ 
กระจายเงินฝากหลายธนาคารท�าใหก้ารตรวจสอบท�าไดย้าก 
เกิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี แต่ปัจจุบนักรมสรรพากร 
ใชอ้ �านาจใหธ้นาคารพาณิชยส์่งขอ้มูลดอกเบีย้ออมทรพัย ์
ของผูฝ้ากเงินไปยงักรมสรรพากร เม่ือรวมดอกเบีย้ออมทรพัย์
ทกุบญัชีทกุธนาคารแลว้ บคุคลใดมีดอกเบีย้ออมทรพัยใ์นปีเกิน 
20,000 บาท กรมสรรพากรจะแจง้กลบัไปยงัธนาคารพาณิชย์
ใหห้กัภาษี ณ ท่ีจา่ย 15% ส�าหรบัสว่นท่ีเกิน 20,000 บาทโดย
อตัโนมตั ิแตถ่า้ผูฝ้ากเงินรายใดแจง้ความประสงคไ์มยิ่นยอมให้
สง่ขอ้มลูดอกเบีย้ดงักลา่วแก่กรมสรรพากร ธนาคารจะหกัภาษี 
ณ ท่ีจา่ย ของดอกเบีย้ออมทรพัยไ์ว ้15% ในทนัทีแมด้อกเบีย้ 
ท่ีไดร้บัไม่ถึง 20,000 บาท โดยผูฝ้ากเงินท่ีตอ้งการภาษีคืน  
ตอ้งไปท�าเรือ่งขอคืนในภายหลงั ดงันัน้จะเหน็วา่ระบบท่ีเกิดขึน้ 
จะอ�านวยความสะดวกท่ีสดุกบัผูฝ้ากเงิน ธนาคาร และกรม
สรรพากร อีกทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายอีกดว้ย  

อพัเดทระบบ
การใช้สิทธิลดหย่อนภาษปีี 2565
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คุณกนกพร อัศวยนต์ชัย CFP®

HOW TO :

 ปี อาย ุ คุม้ครอง เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนียม คา่การ มลูคา่ คุม้ครอง
 กรมธรรม ์  ชีวิต  ในการด�าเนิน การบรหิาร ประกนัภยั รบัซือ้คืน ชีวิต
     การประกนัภยั กรมธรรม ์  หนว่ยลงทนุ

 1 40 1,000,000 100,000 50,000 347.94 2,720.04 49,349.56 1,049,349.56
 21 60 1,000,000 100,000  20,541.61 11,749.92 3,004,045.77 4,004,045.77

การใช้อตัราผลตอบแทนของยูนิตลงิค์

ในการวางแผน

ควบการลงทุนในการปรับเปลี่ยนทุนประกันและ 
การลงทุนตามเป้าหมายชีวิตของลูกค้า เช่น  
ในการวางแผนสําหรับเป้าหมายการศึกษาบุตร 
ปัจจุบนัอายุ 3 ขวบอกี 15 ปีจะเข้าศกึษาในระดบั 
อุดมศึกษาคาดการณ์ว่าจะต้องการเงินทุนเพื่อ 
การศึกษาจาํนวน 2.5 ล้านบาท การใช้ยูนิตลิงค ์
ที่มีทุนประกันในช่วงต้น 2.5 ล้านบาทจะช่วย 
ให้มีทุนการศึกษาเพียงพอหากว่าเกิดเหตุการณ ์
ไม่คาดฝันกับผู้เอาประกัน และเมื่อผ่านไป 10 ปี  
ส่วนของเงินลงทุนในกองทุนรวมเติบโตขึ้น  
ผู้เอาประกันสามารถปรับลดทุนประกันลงให้
สอดคล้องกับความต้องการและตามเงื่อนไขที่
กาํหนดในกรมธรรมไ์ด้

อย่างไรก็ตามเม่ือยูนิตลิงค์เป็นผลิตภัณฑ์ประกัน+ 
การลงทนุ ท�าใหก้ารค�านวณอตัราผลตอบแทนในการวางแผน
จงึไมส่ามารถใชส้ตูรทางการเงินทั่วไปมาค�านวณไดจ้ากจ�านวน
เบีย้ประกนัท่ีจา่ยไปทัง้หมด

15 ปี คาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ส�าหรบัการ
ลงทนุโดยไมมี่คา่ใชจ้่ายในการประกนัชีวิต จะตอ้งลงทนุปีละ 
115,856 บาท (FV = 2.5 ลา้น N = 15 I = 5% ค�านวณหา PMT) 
เม่ือเปรยีบเทียบกบัประกนัควบการลงทนุ ในกรณีท่ีช�าระเบีย้
ปีละ 115,856 บาท คาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทนุ 5% 
สว่นของการลงทนุจะเตบิโตขึน้เป็น 2 ลา้นบาท เม่ือครบ 15 ปี  
ดงันัน้หากใชยู้นิตลิงคใ์นการวางแผนขา้งตน้ ประเมินว่าจะ
ตอ้งจา่ยเบีย้ประกนัปีละ 143,000 บาทเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย
ท่ี 2.5 ลา้นบาทในอีก 15 ปี แนน่อนวา่การเปรยีบเทียบจ�านวน
เงินลงทนุเพียงดา้นเดียวคงไมค่รบถว้น เน่ืองจากการใชป้ระกนั
ยนิูตลงิคใ์หค้วามคุม้ครองชีวิต ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัเสียชีวิต
ในระหวา่งกรมธรรมมี์ผลบงัคบั ผูร้บัผลประโยชนจ์ะไดร้บัเงิน 
= ความคุม้ครองชีวิต 2.5 ลา้น ตัง้แตเ่ริม่ท�าประกนั (บตุรอาย ุ
3 ขวบ) + มลูคา่หนว่ยลงทนุในขณะนัน้ 

ดังนั้นในการน�าประกันควบการลงทุนมาใช้วางแผน
ในส่วนของเงินลงทนุจึงควรน�าค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีหกัจากเบีย้
ประกนัก่อนการลงทนุมาค�านวณเงินลงทนุดว้ย ตวัอยา่งเชน่

 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่กําลังมาแรง
และได้รับความนิยมในขณะนี้คงหนี 
ไม่พน้ “ประกันควบการลงทนุ (ยนิูตลงิค)์” 
ซึ่งเป็นส่วนผสมทีใ่ห้ความคุ้มครองชีวิต
ในส่วนของประกันชีวิตและยังมีโอกาส
ให้ผลตอบแทนในส่วนของการลงทุน 
เป็นผลิตภัณฑอ์รรถประโยชนค์รบจบที่
เดียว อีกทั้งยังให้ความยืดหยุ่นสาํหรับ
นักวางแผนการเงินในการใช้ประกัน

เน่ืองจากว่าเบีย้ท่ีจ่ายไปนัน้ประกอบไปดว้ย
ทัง้สว่นประกนัชีวิต และการลงทนุ จึงมีค่าใชจ้่าย 
ต่างๆ เช่น ค่าด�าเนินการของบริษัทประกัน ค่า
บริหารกรมธรรม ์ค่าคุม้ครองชีวิต เป็นตน้ เม่ือ
หลงัหกัค่าใชจ้่ายดงักล่าวแลว้ เหลือเท่าใดจึงน�า
เงินไปลงทนุ ซึง่ในแตล่ะปีจะมีคา่ใชจ้่ายไมเ่ทา่กนั 
ท�าใหไ้ม่สามารถใชสู้ตรทางการเงินค�านวณผล
ตอบแทนจากเบีย้ท่ีช �าระไดท้นัที อีกทัง้ไมส่ามารถ
ใชป้ระมาณการผลตอบแทนค�านวณจากเบีย้ท่ี
ช �าระในการดูมูลค่าเงินในอนาคตว่าเป็นไปตาม
แผนท่ีวางไวห้รือไม่ จากตัวอย่างขา้งตน้ หากมี 
เป้าหมายทุนการศึกษาบุตร 2.5 ลา้นบาทในอีก 
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 สิน้ปี อายผุูเ้อา มลูคา่เวนคืนกรมธรรม์
 กรมธรรม ์ ประกนัภยั
   1% 3% 5%

 1 40 xx xx xx
 2 41 xx xx xx 
 3 42 xx xx xx
 5 45 502,xxx 529,xxx 557,xxx
 8 48 xx xx xx
 12 51 xx xx xx

ตารางขา้งตน้ แสดงการช�าระเบีย้ประกนั 100,000 บาท 
และการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท โดยใช้ผลตอบแทน 
คาดหวงั 5% ส�าหรบัเงินลงทนุในสว่นท่ีเหลอืหลงัหกัคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ เม่ือเปรยีบเทียบดว้ยวิธีการค�านวณมลูคา่เงินตามเวลา
แบบไม่หกัค่าใชจ้่ายแลว้ จะเทียบเท่ากับไดร้บัผลตอบแทน
ประมาณ 3.4% (เสียค่าใชจ้่ายในการประกันภัยประมาณ 
1.6% ส�าหรบัความคุม้ครองชีวิต 1 ลา้นบาท)

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ท�าใหน้กัวางแผนการเงินไมส่ามารถ 
น�าผลตอบแทน 5% ไปค�านวณจากเบีย้ (เงินตน้) ท่ีช �าระไป 
และประมาณการมูลค่าเงินในอนาคตได้ และโดยทั่ วไป 

ทางเลือกในการวางแผนการเงนิคอื 

1. กรณีท่ีมีโปรแกรมยูนิตลิงค์ของบริษัทท่ีสามารถ 
ใส่สถานการณต์่างๆ และประมวลผลว่าผลตอบแทนท่ีใส่ไป  
จะไดม้ลูค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้เท่านี ้ ก็ใชโ้ปรแกรม
ของบริษัทในการประมวลผลโดยเทียบกับผลตอบแทนท่ีเรา
น�าไปวางแผนใหผู้ร้บัค �าปรกึษา ณ วนัแรก กบัวนัท่ีไปทบทวน
แผนทกุปี จากตวัอยา่งการวางแผนการศกึษาขา้งตน้ เม่ือช�าระ
เบีย้ประกนัปีละ 143,000 บาท ผลตอบแทนคาดหวงั 5% ตอ่ปี  
โดยจากโปรแกรมยูนิตลิงคเ์ม่ือเวลาผ่านไป 5 ปี มลูค่าเงิน 
ลงทนุจะอยู่ท่ีประมาณ 550,000 บาท ซึ่งกรณีมลูค่าผลการ
ด�าเนินงานท่ีรายงาน ณ สิน้ปีท่ี 5 มากกว่า 550,000 บาท  
แสดงว่าผลตอบแทนเป็นไปตามคาดหวงั แต่ในกรณีท่ีมลูค่า
นอ้ยกว่า 550,000 บาท อาจพิจารณาเพ่ิม Top Up (หาก
กระแสเงินสดเพียงพอ) ซึง่เป็นเงินสว่นลงทนุเพ่ือใหบ้รรลเุปา้
หมาย

2. ในกรณีท่ีบริษัทไม่มีโปรแกรม กรมธรรมข์องผูร้ ับ 
ค�าปรึกษาจะมีประมาณการกรณีไดผ้ลตอบแทนต่างๆ เช่น 
1% 3% 5% จะมีมลูคา่เวนคืนกรมธรรมว์า่เทา่ไร นกัวางแผน
การเงินสามารถใช้ประมาณการดังกล่าวในการทบทวน 
ผลตอบแทนให้ผู้ร ับค�าปรึกษาว่าเป็นไปตามแผนท่ีคุยไว ้
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีจ�านวนเงินต�่ากว่าคาดการณ ์นกัวางแผน
การเ งินสามารถพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนเ พ่ือรับ 
ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึน้ หากว่าผู้ร ับค�าปรึกษาสามารถรับ 
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม และมีระยะเวลาการลงทนุเพียงพอ หรือ
พิจารณาปรบัเพ่ิม Top up หากวา่มีกระแสเงินสดเพียงพอ  

ตน้ทนุรวมของพอรต์ ?
270,207.43

มลูคา่เงินลงทนุปัจจบุนั
301,990.82

ก�าไร/ขาดทนุท่ียงัไมร่บัรู ้
+31,783.39 (12%)

ผลตอบแทนท่ีผูร้บัค �าปรกึษา
แ ล ะ นัก ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิ น
เห็น  จะ เ ป็นผลตอบแทน
ตาม Holding Period ซึ่งใน
กรณีท่ีมีการปรบัพอรต์ ก็จะ
เป็นผลตอบแทนสะสมหลัง
การปรบัพอรต์แลว้ ซึ่งท�าให้
ไม่สามารถน�าผลตอบแทน 
ดงักลา่วมาใชส้ �าหรบัวางแผน
การเงินไดเ้ชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ 
ณ ตน้ปี 2564 ลงทนุกองทนุ 
A จ�านวนเงิน 100,000 บาท 
(ตน้ทนุกองทนุ A) และ กองทนุ 
B จ�านวนเงิน 100,000 บาท

(ตน้ทนุกองทนุ B) ณ 30 มิถนุายน 2564 กองทนุ A ปรบัตวั
เพ่ิมขึน้เป็น 110,000 บาท และ กองทนุ B ปรบัตวัลดลงเหลือ 
95,000 บาท รวมแลว้พอรต์มีก�าไรอยู ่5,000 บาท หรอืคดิเป็น 
2.5% ณ 30 มิถนุายน 2564 ซึง่ ณ วนันัน้มีการปรบัพอรต์ขาย
กองทนุ A เปลี่ยนเป็นกองทนุ C โดยตน้ทนุเขา้กองทนุ C อยู่
ท่ี 110,000 บาท กองทนุ B ตน้ทนุยงัอยูท่ี่ 100,000 บาท ณ 
31 ธันวาคม 2564 กองทนุ C ปรบัตวัลดลงเหลือ 100,000 
บาท และ กองทนุ B ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 105,000 บาท จะ
เห็นพอรต์ขาดทุน – 2.38% ในช่วงครึ่งหลงัของปี ทว่าหาก 
พิจารณาจากตน้ทนุแทจ้ริงท่ี 200,000 บาท มลูค่า ณ สิน้ปี 
2564 คือ 205,000 บาท คิดเป็นก�าไร 2.5% ตอ่ปี แตถ่า้ดจูาก
รายงานผลการด�าเนินงานจะเป็นผลขาดทนุ -2.38% ท�าให ้
ไม่สามารถใช ้Holding period return ในรายงานผลการ 
ด�าเนินงานหลงัการปรบัพอรต์ไปใชไ้ด้
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รุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา CFP®

HOW TO :

“ทาํไมคนส่วนใหญ่ … ถงึไม่ประสบความสาํเร็จ 
ในเร่ืองการลงทนุ”

ค�าถามนีคื้อสิ่งท่ีผมพยายามหาค�าตอบตลอดเวลา 10 
กวา่ปีตัง้แตผ่มเริม่ท�างานอยูใ่นสายการเงินการลงทนุ ค�าตอบ
ท่ีผมคดิในชว่งแรกของการท�างานคือ “คนน่าจะขาดข้อมูล”

คนคงไมมี่ขอ้มลูเพียงพอ เลยท�าใหไ้มป่ระสบความส�าเรจ็ 
แตเ่ม่ือท�างานไปไดร้ะยะหนึ่ง สิ่งท่ีเห็นก็คือ คนท่ีมีขอ้มลูเรื่อง
การลงทนุเยอะแยะมากมายก็ยงัขาดทนุ ซึง่ในปัจจบุนั ถา้เรา
ลองดใูน Internet หรอืใน Social Network ตา่งๆ ก็จะเหน็วา่ 
ขอ้มลูเรือ่งการลงทนุนัน้มีอยูเ่ตม็ไปหมด หรอืแมแ้ต ่Financial 
Planner หลายๆ คน ท่ีตดิตามขอ้มลูเรือ่งการลงทนุตลอดเวลา  
ก็ยังขาดทุนจากการลงทุน ถา้เพ่ือนๆ Financial Planner 
พิจารณาตามสิ่งท่ีผมเลา่ก็จะไดข้อ้สรุปวา่ “การมีข้อมูลไม่
เพยีงพอ น่าจะไม่ใช่สาเหตุหลักทีท่าํใหค้นขาดทนุ”

สาเหตุถัดไปท่ีคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุท่ีท�าให้คนไม่
ประสบความส�าเรจ็คือ “ทางเลือกผลิตภัณฑก์ารเงินใน
ประเทศไทย มีไม่หลากหลาย” แต่เม่ือไดท้ �างานดา้น
ผลิตภณัฑก์ารลงทนุไปเป็นช่วงเวลาหลายปี จึงมีขอ้มลูว่าใน
ประเทศไทยก็มีผลิตภณัฑท์างการลงทนุเยอะมาก หรอืลกูคา้
ระดบั Private Banking ของธนาคารใหญ่ๆ ซึง่เขา้ถงึผลติภณัฑ์
การลงทุนมากมายทัง้ในและต่างประเทศ แต่ลกูคา้ท่ีน�าเงิน
ออกไปลงทนุในตา่งประเทศก็ยงัขาดทนุเช่นกนั ดงันัน้สาเหตุ
เรือ่ง “ผลิตภณัฑม์ไีม่เพยีงพอ กด็จูะไม่ใช่สาเหตุหลัก
ทีท่าํใหค้นขาดทนุ”

ในชว่งแรกท่ีวนอยูก่บัการศกึษาขอ้มลูจากตวัหนงัสอื หรอื 
Secondary Data ตา่งๆ มากมาย แตก็่ไมส่ามารถตอบค�าถาม
เรือ่งนีไ้ด ้จนสดุทา้ย ผมเลอืกท่ีจะหาข้อมูลจาก First hand 
data หรือ การลงพืน้ทีพ่ดูคุยกับคน สิง่ท่ีไดเ้รยีนรูเ้พ่ิมเตมิก็
คือ “เร่ือง จติวทิยาการลงทนุ” ท่ีหาไมไ่ดจ้ากในหนงัสอืหรอื 
การบอกเลา่จากผูอ่ื้น เชน่ ท�าไมคนท่ีลงทนุในกองทนุระยะยาว
อยา่ง RMF สว่นใหญ่จะมีก�าไรกนัทกุคน แตเ่ม่ือคนเหลา่นัน้เริม่
ใหค้วามสนใจเรือ่งการลงทนุ แลว้กระโดดเขา้ไปเรยีนคอรส์การ
ลงทนุตา่งๆ กลบัท�าใหเ้ขาขาดทนุหรอืหลายๆ คนคิดวา่การท่ี

Sustainable Investment Planning
for Financial Planners

เขาขาดทนุจากการลงทนุนัน้ เป็นเพราะเขาไม่มีโชคหรือดวง
ดา้นการลงทนุ 

ยงัมีเหตกุารณซ์�า้ๆ อีกมากมายท่ีท�าใหค้นขาดทนุ เช่น  
คนท่ีตัง้ใจวา่จะลงทนุระยะยาว แตพ่อเกิดวิกฤตตม้ย�ากุง้ วิกฤต
แฮมเบอรเ์กอร ์หรอืแมแ้ตเ่รือ่งเหตกุารณ ์COVID-19 กลบัรบี
ขายสินทรพัยท่ี์ตวัเองลงทนุอยูอ่อกไปเพราะความกลวั สง่ผล
ใหต้วัเองขาดทนุจากการลงทนุ หรอืเหตกุารณท่ี์คนเพ่ิงเริม่ตน้
ลงทนุและไมมี่ประสบการณก์ารลงทนุอะไรเลยแตโ่ชคดีเริม่ตน้
ลงทนุในช่วงตลาดขาขึน้ เลยเกิดความมั่นใจในสิ่งท่ีตวัเองท�า
และตดัสนิใจเพ่ิมเงินลงทนุในช่วงตลาดเขา้สูก่ารพกัฐานพอดี 
กลบักลายเป็นขาดทนุในท่ีสดุ 

ถา้พิจารณาจากเรื่องท่ีเล่ามาสามารถสรุปไดว้่า “คน
ส่วนใหญ่เลือกที่จะตัดสินใจตามสิ่งเร้าที่เกิดขึน้ใน 

ระยะสัน้ๆ เพราะความโลภและความกลัวทีเ่กดิขึน้จาก 

การรับข้อมูล ซึง่นีค้อืสาเหตุหลักทีท่าํใหค้นส่วนใหญ่
น้ันขาดทุนจากการลงทุน” ดงันัน้ถา้ Financial Planner 
อยากชว่ยใหล้กูคา้ ประสบความส�าเรจ็ในเรือ่งการลงทนุอยา่ง
ยั่งยืนไดน้ัน้ เราตอ้งช่วยลกูคา้แกปั้ญหาเรื่อง ความโลภและ
ความกลวัเหลา่นี ้

ซึง่ค �าถามถดัไปท่ีผมอยากจะชวนทกุคนคดิคือ Financial 
Planner น้ันทาํงานแตกตา่งจาก Investment Advisor 
อย่างไร

หากพิจารณาอยา่งผิวเผิน ทัง้ 2 อาชีพนัน้ไมต่า่งกนั... แต ่
จากการท่ีผมเองไดมี้โอกาสเดนิทางไปดงูานของบรษัิทวางแผน
การเงินในตา่งประเทศและการศกึษาขอ้มลูโดยลกึ เราจะรูว้า่ 
ทั้ง 2 อาชีพมีกระบวนการท�างานท่ีแตกต่างกันพอสมควร 
Investment Advisor อาจจะพยายามโฟกัสท่ีสถานการณ์
ปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้และพยายามจดัพอรต์การลงทนุใหต้อบโจทย์
กบัสถานการณก์ารลงทนุในปัจจบุนั เพ่ือใหล้กูคา้มีขอ้มลูเยอะ
ในการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น พอเกิดวิกฤต COVID-19 

TFPA  MAGAZINE  • 1 / 2565

12



HOW TO :

Investment Advisor ก็จะมีการน�าเสนอขอ้มลูท่ีเกิดขึน้ ณ 
ปัจจบุนัและแนะน�าแนวทางการจดัพอรต์การลงทนุใหร้องรบั
กลบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามการไดร้บัขอ้มลูเป็น
จ�านวนมากอาจจะเหมาะกับแค่ลูกคา้บางกลุ่มท่ีสามารถ
วิเคราะห ์สรุปและตดัสนิไดด้ว้ยตวัเอง 

ในทางกลบักนัหนา้ท่ีหลกัของ Financial Planner คือ การ
สรา้ง Mindset หรอืความเขา้ใจในการลงทนุท่ีถกูตอ้งใหล้กูคา้
ผ่านกระบวนการวางแผนการเงิน โดยมีการจดัท�างบ Cash 
Flow และ Balance Sheet และมีการจดัท�า Asset Allocation 
ใหล้กูคา้ ซึง่ในระหวา่งกระบวนการท�างาน Financial Planner 
จะใชก้ระบวนการท�างานเหลา่นี ้ ในการท�าความเขา้ใจลกูคา้ 
และช่วยปรบัจูน Mindset หรือความเขา้ใจทางการเงินการ
ลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้งของลกูคา้

กระบวนการท่ีกลา่วมาเหลา่นีเ้ป็นมากกวา่การเก็บขอ้มลู 
แตจ่รงิๆ แลว้เป็น Coaching Session ท่ีเราท�าใหล้กูคา้ ดงันัน้  
Financial Planner จงึตอ้งมี Interpersonal Skill ในการสือ่สาร
และปรบัจนู Mindset ใหล้กูคา้ สือ่สารใหล้กูคา้เหน็ถงึประโยชน์
ท่ี Financial Planner สรา้งใหล้กูคา้ไดร้ะยะยาว จนลกูคา้
ยินยอมท่ีจะจา่ยเงินคา่ Consulting Fee เพ่ือใหท้าง Financial 
Planner ชว่ยวางแผนและน�าลกูคา้ใหเ้ดนิไปตามแผนท่ีวางไว้
จนถงึเปา้หมาย

ตวัอยา่งจากประสบการณ ์ลกูคา้ท่ีเขา้มาวางแผนการเงิน  
และท�าตามแผนการเงินท่ีเราวางใหเ้ป็นระยะเวลา 3 ปีขึน้ไป 
ทุกคนมีก�าไรในพอรต์การลงทุนทัง้หมด ซึ่งในระหว่าง 3 ปี
ท่ีผ่านมา ก็รวมถึงช่วงท่ีเกิดเหตกุารณ ์COVID-19 ท่ีเกิดขึน้
ในช่วงปี 2019-2021 ดว้ย แน่นอนว่าระหว่างการเดินทางใน
ชว่งระยะเวลา 3 ปี พอรต์การลงทนุมีความผนัผวน มีการปรบั
ตวัขึน้ลงตามสภาวะการณใ์นตลาดหุน้ทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา 
แต่หนา้ท่ีของเราคือ “การกระจายความเสี่ยงในการลงทนุให ้
เหมาะสม และสื่อสารใหล้กูคา้เขา้ใจ” ก่อนท่ีลกูคา้จะตกลงท�า
ตามแผนการเงินของเรานัน้ เราจะฉายภาพใหล้กูคา้เห็นก่อน
วา่ การเกิดวิกฤตทางการเงินนัน้เป็นสิง่ท่ีทกุคนตอ้งเจอแนน่อน
ตลอดการเดินทางตามแผนการเงินของเรา ซึ่งแผนการลงทนุ
หรอืพอรต์การลงทนุท่ีเราออกแบบใหน้ัน้ ค �านงึถงึชว่งท่ีอาจเกิด
การขาดทนุเป็นจ�านวนมากถงึ 50% ในชว่งท่ีเกิดวิกฤต แตเ่รา
ไดท้ �าการกระจายความเสี่ยงไวแ้ลว้ ทัง้การกระจายใน Asset 
Class ท่ีหลากหลาย นอกจากนี ้เรายงักระจายความเสีย่งในเชิง 
ของ securities หรอืตวัหลกัทรพัย ์เน่ืองจากเราใชก้องทนุรวม
ท่ีมี Track Record ท่ีดีมาเป็นเครือ่งมือชว่ยเลอืกหลกัทรพัยใ์ห ้ 
และสดุทา้ยเรายงักระจายความเสี่ยงในเรือ่งของ Timing โดย
การใชเ้ทคนิค DCA หรอื Dollar Cost Average ซึง่ท �าใหใ้น

ระยะยาว พอรต์การลงทุนจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน  
ดงันัน้เม่ือเราสือ่สารเรือ่งนีช้ดัเจนตัง้แตว่นัแรก เม่ือระหวา่งทาง 
ท่ีเกิดวิกฤต เราก็แคด่งึเรือ่งนีข้ึน้มาน�าเสนออีกครัง้และตอกย�า้
เรือ่ง Mindset ท่ีถกูตอ้ง และเม่ือวิกฤตคอ่ยๆ ผา่นพน้ไป ลกูคา้
ก็จะเห็นภาพชัดขึน้และเห็นถึงประโยชนท่ี์เราท�าใหม้ากขึน้ 
จนเต็มใจท่ีจะจ่ายคา่ท่ีปรกึษาและมีการแนะน�าลกูคา้ใหม่ให้
อยา่งตอ่เน่ือง

ทา้ยท่ีสดุนีผ้มอยากสรุปในสิ่งท่ีเลา่มาทัง้หมดดงันี ้

เม่ือคนส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องการลงทุน คนจะพยายาม 
คาดการณส์ิง่ท่ีเกิดขึน้ในอนาคตวา่ตลาดจะขึน้ หรอืลง เพราะ
ด้วยจิตวิทยาของมนุษยแ์ล้ว เราชอบความดีใจหรือ
ชอบกาํไร แต่ไม่ชอบเสียใจหรือไม่ชอบการขาดทุน
น่ันเอง เป็นเหตุให ้คนพยายามหาวิธีลงทุนในช่วงท่ีน่าจะ
มีก�าไร หรือช่วงท่ีคิดว่าตลาดจะปรบัตวัขึน้ และเลือกท่ีจะไม่
ลงทนุหรอืขาย ในชว่งท่ีเหน็วา่ตลาดนา่จะปรบัตวัลงไปอีก ซึง่
เป็นเหตใุหค้นสว่นใหญ่ขาดทนุตามเรือ่งราวท่ีเลา่มาในเบือ้งตน้

อยา่งไรก็ตามถา้เราไดต้ดิตามเรือ่งการลงทนุมาเป็นระยะ
เวลาท่ีนานพอ เราจะเรยีนรูว้า่ “ไม่มใีครสามารถคาดการณ ์
เหตุการณใ์นอนาคตไดถ้กูตอ้งตลอดเวลา... ตอ่ใหเ้ขา 
เป็นสุดยอดนักลงทุนทีเ่ก่งหรือโด่งดังแค่ไหนในโลก
ใบนี้” ดงันัน้หนา้ท่ีของ Financial Planner ไม่ไดท้ �าหนา้ท่ี
คาดเดาวา่อะไรจะเกิดขึน้ในอนาคต เพราะเราไมมี่ทางคาดเดา 
ไดถ้กู แต ่Financial Planner ตอ้งช่วยวางแผนการเงนิ
การลงทุนใหลู้กค้าพร้อมรับกับทุกสถานการณท์ีเ่กดิ
ขึน้ในอนาคต 

ยกตัวอย่างเช่น เราตอ้งให้ลูกคา้เหลือสภาพคล่องท่ี 
เพียงพอ ไมไ่ดน้ �าเงินทัง้หมดไปลงทนุ หรอืการซือ้ประกนัชีวิต
ปิดความเสีย่งเพ่ือไมใ่หเ้กิดคา่ใชจ้า่ยใหญ่ๆ ท่ีคาดไมถ่งึท่ีจะมา
ดงึเงินออกจากพอรต์การลงทนุของเราไปโดยไมจ่ �าเป็น (ถา้ใคร
ชอบเรือ่งการลงทนุก็เลา่ใหเ้ขาฟังวา่เหมือนการซือ้ Call Option 
แต ่Exercise Price คือ วนัท่ีเราป่วย เป็นตน้)

ซึง่ถา้ Financial Planner เขา้ใจ และมี Mindset ในการ
วางแผนการเงินการลงทนุท่ีถกูตอ้งแลว้ ลกูคา้ท่ีมาวางแผนการ
เงินกบัเราก็จะไดม้มุมองและ Mindset ท่ีถกูตอ้งไปดว้ย และ
เม่ือทกุอย่างถกูตอ้ง เวลาก็จะช่วยใหท้กุอย่างเติบโตไปอย่าง
ยั่งยืนตามแผนท่ีวางไว ้โดยไมเ่รง่รบีและไมช่า้จนเกินไป

ทา้ยท่ีสดุ ขอใหท้กุคนสนกุและมีความสขุในการออกไป
ชว่ยวางแผนการเงินท่ีดีและยั่งยืนใหก้บัลกูคา้นะครบั  
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ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP®

ราชันต์ ตันติจินดา CFP®

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

THE INTERVIEW :

ท�าความรู้จกั
ธุรกจิวางแผนการเงนิ

คอลัมน ์The Interview ฉบับนี ้ชวนท่านมา
ติดตามบทสัมภาษณ์นักวางแผนการเงิน CFP 
อิสระทีท่าํงานด้านการให้คาํปรึกษาและวางแผน
การเงนิในรูปแบบบริษัทวางแผนการเงนิ เพือ่ให้
ทราบถงึรูปแบบการใหบ้ริการ กลุ่มลูกค้า การรับ
รายได ้อุปสรรคทีพ่บ ตลอดจนคาํแนะนาํสาํหรับ
ผู้ทีส่นใจทาํงานในสายอาชพีนี ้เพือ่ใหผู้้ทีม่คุีณวุฒิ
วชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP หรือมเีป้าหมาย
จะขึน้ทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ได้
เข้าใจถงึโอกาสในสายอาชีพและการสร้างรายได้
ใหกั้บตนเอง รวมทัง้เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึ
บริการทีเ่กีย่วข้องกับนักวางแผนการเงนิ CFP ใน
ประเทศไทย

   ท่าน/บริษัทของท่าน มีการให้บริการลูกค้า 
   บุคคล/กิจการ ในด้านใดบ้าง รายละเอียด 
   การใหบ้ริการเป็นอย่างไร

วรนิทร:์  บรษัิท พอสสเิบิล้เวลท ์แอดไวเซอร ีเซอรวิ์ส จ�ากดั ให้
บริการโดยเนน้การวางแผนการเงินแบบองคร์วม มีวิธีการให้
บริการโดยในการพบกบัลกูคา้ในครัง้แรก จะเริ่มตน้ดว้ยการ
สรา้งความสมัพนัธก์ับลกูคา้ผ่านการใหข้อ้มลูประสบการณ์
ในการใหบ้ริการท่ีผ่านมา รูปแบบของบริการ ประโยชนข์อง
การวางแผนการเงินท่ีลูกคา้จะไดร้บั รวมถึงแนะน�าคุณวุฒิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ือสรา้งความนา่เช่ือถือและ
ความไวว้างใจจากลูกคา้ แลว้จึงเริ่มเก็บขอ้มูลทางการเงิน  
เช่น ทรพัยส์ิน หนีส้ิน รายรบั-รายจ่าย และเป้าหมายต่างๆ 

คุณวรินทร ์สุรพลชัย
นกัวางแผนการเงิน CFP®

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่การเงินและการบญัชี 
บรษัิท พอสสเิบิล้เวลท ์แอดไวเซอร ีเซอรว์ิส จ�ากดั

ในชีวิต เพ่ือน�าขอ้มลูกลบัมาวางแผนอย่างรอบดา้น ทัง้การ
วางแผนลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมาย การวางแผนปอ้งกนั
ความเสี่ยง การวางแผนภาษีโดยดทูัง้ในสว่นการวางแผนภาษี
สว่นบคุคลและบรษัิท เพ่ือใหก้ารจา่ยภาษีเกิดประโยชนส์งูสดุ 
การวางแผนสง่ต่อทรพัยส์ินและมรดก สิทธิเก็บกิน สิทธิท่ีอยู่
อาศยั ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ ประกนัวินาศภยั เชน่ ประกนั
อคัคีภยั เพ่ือปกปอ้งรายไดแ้ละทรพัยส์นิท่ีมี
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THE INTERVIEW :

ลกูคา้ของบรษัิทแบง่ได ้3 ประเภท 
• ตลาดธรรมชาต ิ(คนใกลต้วั) ถงึแมจ้ะไมใ่ชแ่หลง่รายได ้

  หลกั แต่จะเป็นกระบอกเสียงหลกั ท่ีจะช่วยบอกต่อ 
  บรกิารของบรษัิท

• ลกูคา้ท่ีไดร้บัการบอกตอ่ (ลกูคา้ refer) ซึง่หากเราดแูล 
  ลกูคา้ดี ๆ ลกูคา้ก็จะบอกต่อ ซึ่งถือว่าเป็นลกูคา้ท่ีมี  
  potential มาก เพราะมีความไวเ้นือ้เช่ือใจในคนท่ี refer 

• ลกูคา้จากงานสมัมนาหรอืลกูคา้ฟังบรรยายแลว้สนใจ  
  และอยากใชบ้รกิาร 

ซึ่งนกัวางแผนการเงิน CFP รุ่นใหม่สามารถเริ่มตน้หา
ลกูคา้ดว้ยการโปรโมทตวัเองผา่นการเขียนบทความใหค้วามรู ้
ผา่นสื่อออนไลน ์เชน่ Facebook เป็นตน้

   ที่ ผ่ านมาท่ าน เคยพบอุปสรรคในการ 
   ให้บริการหรือรับรายได้หรือไม่ และท่าน 
   มแีนวทางจดัการอุปสรรคน้ันอย่างไร

วรนิทร:์		อุปสรรคหลักท่ีพบคือ ตัวท่ีปรึกษาการเงินเอง 
เน่ืองจากแหลง่รายไดคื้อ ลกูคา้ ถา้ไมอ่อกไปพบลกูคา้ ก็จะไมมี่ 
รายได ้บรษัิท พอสสเิบิล้เวลท ์แอดไวเซอร ีเซอรวิ์ส จ�ากดั ก�าหนด 
ใหท่ี้ปรกึษาอิสระเขา้ออฟฟิศ 1 วนัต่อสปัดาห ์และใชเ้วลา 
ท่ีเหลือในการพบลกูคา้หรือพกั หากท่ีปรกึษาการเงินมีลกูคา้ 
ไมม่ากหรอืไมมี่วินยัมากพอ ท�าใหไ้มไ่ดพ้บลกูคา้ จะเกิดความ
เสียหายทัง้โอกาสในการฝึกฝนทกัษะและการสรา้งฐานลกูคา้  
ท่ีจะมีลกูคา้ชว่ยบอกตอ่

นอกจากนี ้ประชาชนสว่นใหญ่ยงัไม่รูจ้กัวา่การวางแผน
การเงินคืออะไร คนสว่นใหญ่มกัเขา้ใจวา่การวางแผนการเงิน
เป็นการขายประกัน ซึ่งลกูคา้มกัตัง้ก�าแพงก่อนว่าท่ีปรกึษา 
การเงินจะมาขายประกนั 

ผูท่ี้ตอ้งการท�าธรุกิจท่ีปรกึษาการเงิน จ�าเป็นตอ้งมีทกัษะ 
3 ดา้น คือ 

• Hard skills หากลกูคา้ถามค�าถามมา ควรตอ้งตอบ 
  ลูกค้าได้ทันที ด้วยการหมั่นศึกษาหาความรูแ้ละ  
  update ความรูใ้หม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งความ 
  นา่เช่ือถือใหก้บัตนเอง

• Soft skills เชน่ การโนม้นา้ว ทกัษะการสือ่สาร โดยการ 
  เขา้คอรส์อบรม หรอืการไปพบลกูคา้บอ่ยๆ

• Relationship skills ผ่านการท�าความรูจ้กัคนเยอะๆ  
  เพ่ือสรา้ง connection 

หลักการในการใหบ้ริการคือ การเขา้พบลูกคา้ในครัง้
แรก มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้และเก็บ
ขอ้มลูก่อน โดยยงัไม่เก็บค่าบริการ จากนัน้จะน�าขอ้มลูกลบั
มาวิเคราะห ์เพ่ือประเมินขอบเขตการท�างานและ man-hour 
เพ่ือค�านวณคา่บรกิารและแจง้ใหล้กูคา้ทราบ หากลกูคา้ตกลง 
ใชบ้ริการ จึงมีการเก็บขอ้มลูในเชิงลกึเพ่ือจดัท�าแผนการเงิน
ตอ่ไป

   การให้บริการของท่าน มีการรับรายได้จาก 
   ผู้ รับบริการอย่างไร ทั้ งทางตรง ( เ ช่น  
   ค่าบริการ) ทางอ้อม (เช่น ค่านายหน้าขาย 
   ผลิตภณัฑ)์

วรนิทร:์  แบ่งเป็น (1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงิน เช่น ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ หุน้กู ้กองทุนรวม 
และสินคา้ทางการเงินท่ีมีความซบัซอ้น ซึ่งบริษัทมีพนัธมิตร
หลากหลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบรษัิทจะไดร้บั
สว่นแบง่คา่คอมมิชชนัจากพนัธมิตร เชน่ กรณีกองทนุรวม จะ
ไดร้บัสว่นแบง่เป็นคา่ front-end fee ซึง่ไดร้บัเม่ือมีการซือ้ขาย
หรอื Rebalance Port และคา่ trailing fee โดยรายไดจ้ากการ
ขายผลิตภณัฑถื์อเป็นรายไดห้ลกัของบรษัิท ซึ่งประกอบดว้ย
ส่วนแรกคือ การลงทุนโดยส่วนใหญ่มาจากกองทุนรวม ซึ่ง
เป็นเครือ่งมือหลกัในการจดัพอรต์การลงทนุ ซึง่บรษัิทจะไดค้า่ 
คอมมิชชนัในปีแรกๆ นอ้ย แตจ่ะไดม้ากขึน้ในชว่งปีหลงัๆ จาก
มูลค่าเงินลงทุนท่ีมากขึน้จากเงินท่ีทยอยลงทุนเพ่ิมและผล
ตอบแทนสะสม รายไดอี้กสว่นหนึง่คือ ประกนัชีวิต ตวัอยา่งเชน่ 
การวางแผนการศกึษาบตุร ท่ีจ�าเป็นตอ้งมีแผนประกนั ซึง่หาก
ลกูยงัเลก็ควรมีทนุประกนัชีวิตสงู และเม่ือลกูโตขึน้ก็สามารถ
ปรบัลดทุนประกันลงได ้ซึ่งหากมีการเสนอประกันชีวิตควบ 
การลงทนุ (Unit Linked) บรษัิทจะไดค้า่คอมมิชชนัในปีแรกมาก
และปีหลงัๆ นอ้ยลง ส�าหรบัการวางแผนประกนัวินาศภยั เชน่ 
ประกนัอคัคีภยัซึ่งถือเป็นบรกิารเพ่ิมเติมจากบรษัิท บรษัิทจะ 
ไดร้บัคา่คอมมิชชนัปีละ 1 ครัง้ จากการตอ่อายปุระกนัภยั

(2) รายไดจ้ากค่าท่ีปรกึษา เช่น ค่าค�าปรกึษา วางแผน 
ภาษี ซึ่งลูกคา้ส่วนใหญ่ยินดีจ่าย โดยลูกคา้กลุ่มหลักของ 
รายได้ส่วนนีคื้อ บริษัทท่ีต้องการวางแผนภาษีซึ่งมีความ 
ซบัซอ้นมากกวา่การวางแผนภาษีบคุคลธรรมดา

และ (3) รายไดจ้ากการเป็นวิทยากรใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ 
เชน่ บรษัิทมหาชน มหาวิทยาลยั คิดคา่บรกิารเป็นรายชั่วโมง 
รายวนั และ package แบบตา่งๆ โดยรายไดท่ี้วิทยากรไดร้บั 
จะมีการแบง่เป็นรายไดเ้ขา้บรษัิท 
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THE INTERVIEW :

   ท่ า น มี สิ่ ง ใ ด ที่ อ ย า ก บ อ ก ถึ ง  ส ม า ค ม 
   นักวางแผนการเงินไทย หน่วยงานกํากับ  
   หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพิ่ม 

   โอกาสหรือลดอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 
   ของนักวางแผนการเงนิ CFP

วรนิทร:์  อยากให้สมาคมฯ ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เช่น 
ประกาศรายช่ือองคก์รท่ีตอ้งการใหน้กัวางแผนการเงิน CFP 
เขา้ไปบรรยายใหค้วามรูซ้ึง่จะเป็นประโยชนท์ัง้ตอ่ตวัพนกังาน
และองคก์ร และอยากฝากถึงหน่วยงานการก�ากับดูแลถึง
ประเดน็เรือ่งการหาจดุสมดลุระหวา่งการรกัษาความปลอดภยั
ของการท�าธรุกรรมออนไลนแ์ละความสะดวกของผูใ้ชบ้รกิารใน
การเปิดบญัชีและใชบ้รกิาร application ทางการเงินเน่ืองจาก
ได้รับเสียงบ่นจากลูกค้าเก่ียวกับขั้นตอนการยืนยันตัวตน 
ท่ีมีหลายขั้นตอนและค่อนขา้งยุ่งยาก ท�าใหลู้กคา้บางราย 
โดยเฉพาะลกูคา้ท่ีมี wealth มาก ถอดใจและเลื่อนเวลาในการ
ใชบ้รกิารออกไป

   ท่านมีสิ่ งใดที่อยากบอกถึงนักวางแผน 
   การเงิน CFP ที่กําลังก้าวสู่ธุรกิจนี้อย่าง 
   เตม็ตวั

วรนิทร:์	 การเปิดบริษัทมีรายละเอียดมาก รวมถึงการหา
ลกูคา้ และการศกึษาผลิตภณัฑก็์คอ่นขา้งใชเ้วลานาน ดงันัน้ 
การเขา้ท�างานกับกับบริษัทท่ีมีระบบการท�างานรองรบัและ 
มีความพรอ้มอยูแ่ลว้ นา่จะชว่ยใหท้ �างานไดง้า่ยมากขึน้ เปรยีบ
กบัแพทยจ์บใหมท่ี่เปิดคลกินิกตอ้งประชาสมัพนัธ ์จา้งพยาบาล 
จดัหายาเอง ตา่งจากแพทยท่ี์ไปท�างานตามโรงพยาบาล มียา
พรอ้มและอาจารยแ์พทยใ์หค้ �าปรกึษา

ส�าหรบันกัวางแผนการเงิน CFP ท่ีอยากออกมาท�าอาชีพ
เสริมเป็นนกัวางแผนการเงิน อยากใหด้เูรื่องการตลาด และ
อยากใหน้กัวางแผนการเงิน CFP ชว่ยกนัประชาสมัพนัธใ์หค้น
รูจ้กัการวางแผนการเงินอยา่งถกูตอ้งมากขึน้ วา่ไมใ่ชเ่รือ่งของ
การขายผลิตภณัฑท์างการเงิน แต่เป็นเรื่องของการวางแผน  
ซึง่เป็นประโยชนก์บัผูร้บัค �าปรกึษาอยา่งแทจ้รงิ  

   ท่าน/บริษัทของท่าน มีการให้บริการลูกค้า 
   บุคคล/กิจการ ในด้านใดบ้าง รายละเอียด 
   การใหบ้ริการเป็นอย่างไร

สรวงพเิชฏฐ์:	 เราเริม่จากลกูคา้บคุคลเป็นหลกัครบั แตล่กูคา้
ท่ี wealth สงูมกัมีธรุกิจดว้ย จงึเริม่เขา้ไปดแูล และครอบคลมุการ
ใหบ้ริการบคุลากรของบริษัทผ่านกิจกรรมบรรยายใหค้วามรู ้
และ workshop การแกไ้ขปัญหาหนีส้ิน และการใหบ้ริการ
เจา้ของบรษัิทในเรือ่งการเงินสว่นบคุคล เชน่ การวางแผนภาษี 
การบริหารจัดการบญัชีรายรบัราย-จ่ายส่วนตวัของเจา้ของ 
บรษัิท

   การให้บริการของท่าน มีการรับรายได้จาก 
   ผู้ รับบริการอย่างไร ทั้ งทางตรง ( เ ช่น  
   ค่าบริการ) ทางอ้อม (เช่น ค่านายหน้าขาย 
   ผลิตภณัฑ)์

สรวงพเิชฏฐ์:	 นกัวางแผนการเงิน CFP มีรายไดม้าจากคา่ 
ท่ีปรกึษา และคา่คอมมิชชนั โดยเป็นลกัษณะ Partner กนัไมใ่ช่
การรบัเงินเดือน

คุณสรวงพเิชฏฐ ์หลายชูไทย
นกัวางแผนการเงิน CFP® 

บรษัิท แพลนทค์อนซลัแทนท ์จ�ากดั
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THE INTERVIEW :

   ท่ า น มี สิ่ ง ใ ด ที่ อ ย า ก บ อ ก ถึ ง  ส ม า ค ม 
   นักวางแผนการเงินไทย หน่วยงานกํากับ  
   หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพิ่ม 

   โอกาสหรือลดอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 
   ของนักวางแผนการเงนิ CFP

สรวงพเิชฏฐ์:	 เช่ือว่าพ่ีนอ้งนักวางแผนการเงิน CFP และ
ท่ีปรกึษาการเงิน AFPT น่าจะคิดคลา้ยกนัว่าอยากใหห้น่วย
งานท่ีเก่ียวขอ้งชว่ยกนัสรา้งความแตกตา่ง เชน่ การสนบัสนนุ
ดา้นขอ้มลูหลกัทรพัย ์กองทนุ ประกนั และภาษี ส �าหรบัใหน้กั
วางแผนการเงิน CFP และท่ีปรกึษาการเงิน AFPT ใชใ้นการ
วางแผนการเงินใหล้กูคา้ โดยสมาคมฯ เป็นศนูยใ์นการประสาน
งานกบัหนว่ยงานเจา้ของขอ้มลู และน�าขอ้มลูมารวมศนูยไ์วต้รง
กลาง รวมถงึประโยชนท์างภาษีตา่งๆ

และอีกอปุสรรคส�าคญัคือ ทศันคติของลกูคา้ท่ีคิดว่าจะ
ตอ้งมีเงินก่อนถึงควรวางแผนการเงิน ยังขาดความรูค้วาม
เขา้ใจเรื่องการวางแผนการเงิน คิดว่าเป็นเรื่องยากไม่มีเวลา 
จงึอยากบอกถงึคนท่ีสนใจอยากวางแผนการเงิน อยากใหเ้ปิด
ใจคุยกับนักวางแผนการเงิน CFP เพ่ือท�าความเขา้ใจ และ
พิจารณาตดัสนิใจวา่จะเป็นประโยชนก์บัตนเองหรอืไม่

   ท่านมีสิ่ งใดที่อยากบอกถึงนักวางแผน 
   การเงิน CFP ที่กําลังก้าวสู่ธุรกิจนี้อย่าง 
   เตม็ตวั

สรวงพเิชฏฐ์:	 หากคณุเป็นคนท่ีชอบอยู่ใน comfort zone 
อาชีพนีอ้าจจะไมเ่หมาะสม เพราะถือเป็นการยา้ยจากฝ่ังของ
ลกูจา้ง มาเป็นเจา้ของกิจการ มีหลายเรื่องท่ีตอ้งคิดและควร
ไดร้บัค�าแนะน�า โดยยงัมองวา่อาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
เป็น blue ocean ท่ียงัมีโอกาสอีกมาก หากอยากเริม่ตน้เสน้
ทางอาชีพนี ้ควรตอ้งมองหาพนัธมิตรท่ีจะชว่ยใหท้ �างานไดง้า่ย
ขึน้ และเตบิโตไดเ้ตม็ศกัยภาพครบั  

บรษัิทจะเป็นผูพิ้จารณาโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้เพ่ือ
ตดัสนิวา่จะเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืไม ่และเก็บอยา่งไร หากเป็น
โจทยท่ี์ไม่ซบัซอ้น เช่น วางแผนประกนัอย่างเพียงอย่างเดียว 
จะไมเ่ก็บคา่ท่ีปรกึษา แตห่ากเป็นโจทยท่ี์ซบัซอ้นตอ้งวางแผน
การเงินแบบองคร์วม จะเก็บคา่ท่ีปรกึษา ซึง่หากเป็นลกูคา้กลุม่
พนกังานประจ�าเงินเดือน 70,000-80,000 บาทขึน้ไป ก็เริม่ยินดี
ท่ีจะจา่ยคา่ท่ีปรกึษา

โดยบรษัิทมีรายไดห้ลกัมาจากค่าท่ีปรกึษา ลกูคา้ท่ีเป็น
เจา้ของธรุกิจเป็นกลุม่ลกูคา้ท่ียินดีจา่ยคา่บรกิารเพราะตอ้งการ
ใหท้บทวนแผนการเงิน ตอ้งการค�าแนะน�าซึ่งเป็นคณุค่าหลกั
ของการวางแผนการเงิน

นักวางแผนการเงินท่ีร่วมงานกับ PLANT ตอ้งทราบ
ความคาดหวงัของตวัเองก่อนว่าคือ เงิน เวลา หรือคณุค่าใน
อาชีพ ซึ่งบริษัทมีเครื่องมือในการท�างานใหน้กัวางแผนการ
เงิน CFP เชน่ หลกัสตูรการเรยีนรู ้แนวทางการหาลกูคา้ การ
ท�าประชาสมัพนัธ ์ระบบการกรอกขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการค�านวณ
เพ่ือวางแผนการเงิน เป็นตน้

บรษัิทไดด้ �าเนินโครงการ 1 ลา้นแผนการเงิน ตัง้เปา้หมาย
วา่ภายในปี 2030 คนไทยจะมีแผนการเงิน 1 ลา้นแผน เพ่ือให ้
คนไทยมีอนาคตทางการเงินท่ีดี ซึง่ตอ้งอาศยัทีมงานนกัวางแผน 
การเงินมารว่มโครงการอีกไมน่อ้ย

   ที่ ผ่ านมาท่ าน เคยพบอุปสรรคในการ 
   ให้บริการหรือรับรายได้หรือไม่ และท่าน 
   มแีนวทางจดัการอุปสรรคน้ันอย่างไร

สรวงพเิชฏฐ์:	 ภาพความเขา้ใจของคนไทย ยงัไม่ทราบถึง
ความแตกต่างระหว่างท่ีปรึกษาการเงินท่ีมีใบอนุญาตการ
ลงทนุหรอืประกนัและคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
ในฝ่ังอปุทานอยากใหส้มาคมนกัวางแผนการเงินไทยสนบัสนนุ
และสง่เสรมิภาพความส�าเรจ็ในอาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
ท่ีชดัเจน วา่การมี License นีแ้ลว้ดีกบัเคา้อยา่งไร

เปรียบเทียบกับแพทยท่ี์เรียนจบแลว้มีสถานท่ีท�างาน
รองรบั และทกุคนรูว้่าจะมีรายไดท่ี้ดีและมีลกูคา้แน่นอน ถา้
ท�าไดจ้ะท�าใหค้นสนใจเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP อีกมาก 
ฝ่ังอปุสงคต์อ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการวางแผนการเงิน
ท่ีถกูตอ้งกบัประชาชน
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THE INTERVIEW :

ทัง้นีค้่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับปัจจัย 
ในเรื่องความตอ้งการของลกูคา้ และขอ้ตกลงท่ีท�ารว่มกนักบั
นกัวางแผนการเงินดว้ย

   การให้บริการของท่าน มีการรับรายได้จาก 
   ผู้ รับบริการอย่างไร ทั้ งทางตรง ( เ ช่น  
   ค่าบริการ) ทางอ้อม (เช่น ค่านายหน้าขาย 
   ผลิตภณัฑ)์

แววตา:		บรษัิทเราคิดค่าบรกิารแบบ Fee Based Financial 
Advisor เรามองลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลางของการใหบ้ริการ  
จุดส�าคัญเราตอ้งวิเคราะหจ์ากเป้าหมายทางการเงินของ
ลูกคา้ และจึงคัดสรรพรอ้มแนะน�าผลิตภัณฑท์างการเงินท่ี
ตอบโจทยก์บัเปา้หมายทางการเงินของลกูคา้ไดจ้รงิ โดยท่ีเรา
ไม่ไดอิ้งค่านายหนา้ในการแนะน�าผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั เพราะ
ท่ี Unionwealth เราตอ้งการใหค้ �าปรึกษาท่ีลูกคา้จะไดร้บั 
ผลประโยชนส์งูสดุ ดงันัน้รายไดข้องบรษัิท Unionwealth จะ
มาจากคา่บรกิารใหค้ �าปรกึษา และคา่นายหนา้ในการแนะน�า
ผลติภณัฑ์

   ที่ ผ่ านมาท่ าน เคยพบอุปสรรคในการ 
   ให้บริการหรือรับรายได้หรือไม่ และท่าน 
   มแีนวทางจดัการอุปสรรคน้ันอย่างไร

แววตา:		เรื่องอปุสรรค เราไม่ไดม้องว่าเป็นอปุสรรค เรามอง
เป็นความทา้ทายใหม่ๆ  ท่ีเราจะตอ้งเจอ และหาวิธีจดัการรบัมือ 
เพ่ือใหผ้า่นพน้ไปไดโ้ดยเรว็ ซึง่ในชว่งเริม่ตน้จากการใหบ้รกิาร
ของเรา สงัคมไทยยงัไมค่อ่ยเขา้ใจในเรือ่งของการจา่ยคา่บรกิาร
ท่ีปรกึษา แตท่าง Unionwealth เราใหก้ารบรกิารแบบ “โปรง่ใส
และชดัเจน” กบัลกูคา้ เราชีแ้จงผลประโยชนข์องลกูคา้ท่ีจะ
ไดร้บัจากการใชบ้ริการของเรา ซึ่งผลลพัธท่ี์ลกูคา้ไดเ้ห็นเป็น
ประจกัษ์นัน้ ท�าใหล้กูคา้ยินดีและเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าบริการ 
ท่ีปรกึษา เพราะการใหบ้ริการของเราเป็นการแลกเปลี่ยนท่ี  
“คุม้คา่” และเป็นท่ีพงึพอใจของลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้หมดกงัวล
ทกุเรือ่งการเงิน แคมี่ Unionwealth ช่วยดแูล

คุณแววตา ปราชญเ์มธีกุล
นกัวางแผนการเงิน CFP®

บลน.ยเูน่ียนเวล็ธ์

   ท่าน/บริษัทของท่าน มีการให้บริการลูกค้า 
   บุคคล/กิจการ ในด้านใดบ้าง รายละเอียด 
   การใหบ้ริการเป็นอย่างไร

แววตา:		เรามีการใหบ้ริการทัง้ 2 ดา้น ทัง้ในส่วนของลกูคา้
บคุคล และวางแผนโครงสรา้งธุรกิจใหก้บัเจา้ของธุรกิจตา่ง ๆ  
ซึ่งในส่วนของการวางแผนโครงสรา้งธุรกิจนั้น ขึน้อยู่กับ
ลักษณะและขอบเขตในการท�างานท่ีลูกคา้ตอ้งการใหเ้รา
บรกิาร อาทิ การจดัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ การจดทะเบียนบรษัิท 
การจดัท�าธรรมนูญครอบครวั และการวางแผนการเงินแบบ 
ครบวงจร เป็นตน้ และในสว่นของลกูคา้บคุคล เราไดแ้บง่กลุม่
ลกูคา้ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ไดแ้ก่

กลุ่มแรก: Enhanced คือ วยัท�างานท่ีมีความกา้วหนา้ 
ทางสายอาชีพและรายได ้โดยเราคิดคา่บรกิารเริม่ตน้ท่ี 0.3% 
ของสินทรพัยภ์ายใตค้ �าแนะน�า (AUA) หรือขัน้ต �่า 30,000 
บาท/ปี โดยกลุม่นีจ้ะไดร้บัการบรกิารรวีิวแผนการเงิน จ�านวน 
1 ครัง้/ปี

กลุ่มท่ี 2: Value คือ วัยท�างานท่ีมีอาชีพมั่นคงและมี
สนิทรพัยค์อ่นขา้งสงู (ตัง้แต ่30 ลา้นบาทขึน้ไป) คดิคา่บรกิาร
เริม่ตน้ท่ี 0.4% ของ AUA หรอืขัน้ต �่า 40,000 บาท/ปี โดยผูร้บั
ค �าปรึกษากลุ่มนีจ้ะไดร้บัการบริการท่ีมีรายละเอียดเชิงลึก 
มากขึน้ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายสูงตามไปดว้ย และจะไดร้บัการ
บรกิารรวีิวแผนการเงินจ�านวน 2 ครัง้/ปี

TFPA  MAGAZINE  • 1 / 2565

18



THE INTERVIEW :

   ท่ า น มี สิ่ ง ใ ด ที่ อ ย า ก บ อ ก ถึ ง  ส ม า ค ม 
   นักวางแผนการเงินไทย หน่วยงานกํากับ  
   หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพิ่ม 

   โอกาสหรือลดอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 
   ของนักวางแผนการเงนิ CFP

แววตา:		เน่ืองดว้ยกระบวนการท�างานของ “อาชีพนกัวางแผน 
การเงินอิสระ” ท่ีได้ท �างานและติดต่อสื่อสารกับหลาย 
หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับธุรกิจการลงทุนและประกัน 
อย่างหน่วยงาน ก.ล.ต. และ คปภ. ท�าใหเ้ล็งเห็นถึงปัญหา
การประสานงานของหน่วยงานท่ีตอ้งมีหลายขั้นตอนและ 
ไม่เช่ือมโยงกัน ส่งผลใหก้ารท�างานของนักวางแผนการเงิน 
อิสระเตบิโตไปไดย้ากขึน้ จงึอยากใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ  ของทาง
ภาครฐั และเอกชนเขา้ใจในกระบวนการท�างานและผอ่นปรน 
กฎระเบียบให้นักวางแผนทางการเงินสามารถท�างานได ้
ราบรืน่มากย่ิงขึน้

อีกทัง้อยากใหช้ว่ยกนัยกระดบัมาตรฐานในการใหบ้รกิาร
กบัลกูคา้ เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ นกัวางแผนการเงิน
และทกุภาคสว่นของกระบวนการท�างานวางแผนการเงิน เช่น 
การตรวจสอบ License การตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
เป็นนกัวางแผนการเงิน และการอบรมตา่ง ๆ  ท่ีจะชว่ยยกระดบั
ความสามารถและมาตรฐานการใหบ้ริการของนักวางแผน 
การเงินในสงัคมไทย

   ท่านมีสิ่ งใดที่อยากบอกถึงนักวางแผน 
   การเงิน CFP ที่กําลังก้าวสู่ธุรกิจนี้อย่าง 
   เตม็ตวั

แววตา:		ส�าหรบัใครท่ีตอ้งการกา้วเขา้มาท�างานในสายอาชีพนี ้ 
อันดับแรกคุณต้องมีความเช่ือมั่นว่า “อาชีพนักวางแผน
การเงิน” นีมี้คุณค่าและสามารถสรา้งผลกระทบเชิงบวก 
พรอ้มทัง้สรา้งคุณค่าใหเ้กิดประโยชนก์ับผูค้นและสงัคมได ้ 
ต่อมาเม่ือเช่ือแล้ว ต้องลงมือท�าเพ่ือตอกย�้าถึงเช่ือมั่นท่ี 
ถูกตอ้งซึ่งการลงมือท�านั้นคือ การเรียนรูท้ั้ง Knowledge,  
Hard-Soft Skill และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา

ทัง้นีส้ �าหรบัผูท่ี้ตอ้งการเติบโตในธุรกิจนี ้คณุตอ้งมีองค์
ความรูแ้ละทักษะจากคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 
CFP ซึ่งมีความส�าคญัอย่างมากในการท�างานในสายอาชีพ  
“นักวางแผนการเงิน” และองคป์ระกอบท่ีส�าคัญต่อมาคือ  
ความรูเ้ก่ียวกบัผลติภณัฑท์างการเงินตา่ง ๆ รวมถงึทกัษะการ
สื่อสารและการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูค้น ทัง้นีอี้กหนึ่งสิ่งท่ีส �าคญั
มากคือ ทศันคติของความกลา้ท่ีจะกา้วขา้ม Comfort Zone 

เพ่ือไปเจอกบัความทา้ทายใหม ่ๆ  เพ่ือเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
อยูต่ลอดเวลา เพราะบนโลกนีมี้ผลติภณัฑท์างการเงินมากมาย 
แตไ่มอ่าจท�าใหผู้ค้นมั่งคั่งอยา่งยั่งยืนไดห้ากขาดผูใ้หค้ �าแนะน�า
ท่ีเหมาะสมและรูจ้รงิ อยา่ง “นกัวางแผนการเงินท่ีมีคณุภาพ” 
แบบคณุ

ทา้ยท่ีสดุนี ้แววเช่ือว่าอาชีพนีเ้ป็นอาชีพท่ีมีคณุค่าและ 
จะเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต แววอยากจะเชิญชวนใหท้กุทา่น
มารว่มกนัสรา้งคณุคา่และมาตรฐานใหก้บัอาชีพนี ้เพ่ือชว่ยให้
คนไทยไดมี้องคค์วามรูท้างดา้นการเงินท่ีถกูตอ้งและสามารถ 
ใชชี้วิตไดแ้บบมั่งคั่งอยา่งยั่งยืน  

   ท่าน/บริษัทของท่าน มีการให้บริการลูกค้า 
   บุคคล/กิจการ ในด้านใดบ้าง รายละเอียด 
   การใหบ้ริการเป็นอย่างไร

ศกัดา:	 	ใหบ้รกิารเฉพาะลกูคา้บคุคล ในรูปแบบการวางแผน
การเงินแบบองคร์วม โดยมีการจดัสรรใหน้กัวางแผนการเงิน 
คนใดคนหนึ่ง ดูแลลูกคา้ไปตลอดการใหบ้ริการ (Planner 
for Life) เว้นแต่กรณีลูกค้ามีความประสงค์ท่ีต้องการ
เปลี่ยนแปลงนักวางแผนการเงิน รูปแบบการใหบ้ริการเป็น
ไปตามกระบวนการ 6 ขั้นตอนในการวางแผนการเงินของ 
นกัวางแผนการเงิน CFP

คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์
นกัวางแผนการเงิน CFP® 

บรษัิท อเวนเจอร ์แพลนเนอร ์จ�ากดั
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   การให้บริการของท่าน มีการรับรายได้จาก 
   ผู้ รับบริการอย่างไร ทั้ งทางตรง ( เ ช่น  
   ค่าบริการ) ทางอ้อม (เช่น ค่านายหน้าขาย 
   ผลิตภณัฑ)์

ศกัดา:	 	ไม่มีการเก็บค่าค�าปรึกษา ค่าท�าแผนการเงิน หรือ 
ค่าทบทวนแผนการเงิน โดยมีเง่ือนไขการใชบ้รกิารคือ ลกูคา้
ต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมกับนักวางแผนการเงิน ซึ่งเป็น 
ตวัแทนเสนอขายหนว่ยลงทนุของบรษัิทหลกัทรพัยพ์นัธมิตร

• นักวางแผนการเงินมีรายได้จากค่าคอมมิชชันใน 
  การเสนอขายผลิตภัณฑป์ระกันจากบริษัทประกัน  
  คา่คอมมิชชนัและคา่ Trailing Fee จากการเสนอขาย 
  กองทนุจาก บล. พนัธมิตร (ซึง่ไดส้ว่นแบง่มาจาก บลจ.  
  อีกตอ่หนึง่)

• บรษัิทมีรายไดเ้ป็นคา่บรหิารจดัการทีมงานจากบรษัิท 
  หลักทรัพยพ์ันธมิตร (Top-Up Fee) และ รายได ้
  ค่าสมาชิกจากนกัวางแผนการเงินของบริษัท โดยมี 
  วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัวางแผนการเงินของบรษัิท ไดมี้ 
  สว่นชว่ยกนัแบง่เบาคา่ใชจ้า่ยพืน้ฐานในการด�าเนินงาน 
  รว่มกนั เชน่ คา่เครือ่งแบบ สถานท่ี คา่สง่เอกสาร การ 
  ฝึกอบรม กิจกรรมดา้นการตลาดตา่งๆ เป็นตน้ 

โดยลกูคา้รูจ้กับริษัทผ่านทางเว็บไซตเ์ป็นช่องทางหลกั 
โดยหลกัคิดในการจดัท�าเว็บไซตคื์อ ตอ้งการใหข้อ้มลูท่ีเพียง
พอในการตัดสินใจใชบ้ริการกับลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด เว็บไซต์
ของบรษัิทจึงเนน้การใหข้อ้มลูอย่างครบถว้น ลงรายละเอียด
ใหม้ากท่ีสดุ เพ่ือใหล้กูคา้สามารถตดัสินใจไดท้นัที ว่าบรกิาร
ของบรษัิทตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้หรอืไม ่หากตรงกบั
ความตอ้งการก็สามารถสมคัรใชบ้รกิารไดอ้ย่างเบ็ดเสรจ็ผ่าน
ทางหนา้เวบ็ไซต ์

โดยในช่วงเริ่มก่อตัง้บริษัทนัน้ ฐานลกูคา้ของบริษัทจะ
มาจากฐานผูต้ิดตามของ Co-founder ซึ่งเป็น Financial 
Influencer ท่ีเผยแพรค่วามรูเ้รื่องการวางแผนการเงินใหก้บั
บคุคลทั่วไปมาก่อน ในระยะตอ่มาจงึเริม่มีลกูคา้ท่ีเกิดจากการ
แนะน�าจากลกูคา้เก่า ท่ีชว่ย Refer บรษัิทใหก้บัครอบครวัและ
คนรูจ้กั และในปัจจบุนัก็จะมีลกูคา้ Organic ท่ีไมเ่คยรูจ้กับรษัิท
มาก่อน แต่เขา้มาพบกบัเว็บไซตข์องบรษัิทผ่านการสืบคน้ใน 
Search Engine ดว้ยอีกชอ่งทางหนึง่

เพราะในเว็บไซตข์องบริษัทนั้น นอกจากจะใชเ้พ่ือให้
ข้อมูลเก่ียวกับบริการแลว้ ยังมีการเผยแพร่บทความและ
วิดีโอความรูด้า้นการเงินส่วนบคุคล เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนต์่อ
สาธารณชนและเป็นการท�า Content Marketing รูปแบบหนึง่
ดว้ย โดยบรษัิทพยายามใหค้วามส�าคญักบัคณุภาพและความ
หลากหลายของเนือ้หา เพราะจะชว่ยเพ่ิมโอกาสใหเ้วบ็ไซตข์อง
บรษัิท ไดป้รากฎในผลการคน้หาของ Search Engine ในล�าดบั 
ตน้ๆ ท�าใหบ้ริษัทไดมี้โอกาสใหบ้ริการแก่ลกูคา้ท่ีไม่เคยรูจ้กั
บรษัิทมาก่อนไดม้ากพอสมควร

   ที่ ผ่ านมาท่ าน เคยพบอุปสรรคในการ 
   ให้บริการหรือรับรายได้หรือไม่ และท่าน 
   มแีนวทางจดัการอุปสรรคน้ันอย่างไร

ศกัดา:	 	Mismatch ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับ
รูปแบบการให้บริการของบริษัท เช่นค�าแนะน�าท่ีลูกค้า
ตอ้งการ อาจเป็นค�าแนะน�าการลงทนุระยะสัน้ๆ ตามขา่วหรอื
สถานการณช์่วงนัน้ๆ แตแ่นวทางการใหค้ �าแนะน�าของบรษัิท
เนน้ไปท่ีเรือ่ง Strategic Asset Allocation โดยอิงเปา้หมายเป็น
หลกั ซึง่หากไม่ตรงกนัก็จะท�างานรว่มกนัในระยะยาวล�าบาก 
เราก็จะเนน้ใหข้อ้มลูใหม้าก โดยเฉพาะก่อนท่ีจะตกลงเริม่ตน้
ความสมัพนัธก์นั ถา้จ�าเป็นก็อาจตอ้งขออนญุาตปฏิเสธการ
ใหบ้รกิารกบัลกูคา้เป็นบางทา่น

Mismatch อีกประเภทหนึง่ คือการท่ีบรษัิทมีนกัวางแผน
การเงินค่อนขา้งมาก มีระดบัความเช่ียวชาญ หรือสไตลใ์น
การสื่อสารท่ีแตกตา่งกนั ฝ่ังลกูคา้ก็มีความหลากหลาย เราจงึ
พยายามจะจดัสรรนกัวางแผนการเงินใหต้รงกบั Profile และ 
Special Request ของลกูคา้ใหม้ากท่ีสดุ ท�าใหจ้ �าเป็นตอ้ง
ใหล้กูคา้รอการจดัสรรนกัวางแผนการเงินเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
เน่ืองจากเราตอ้งรวบรวมลกูคา้ท่ีถงึก�าหนดรบับรกิารพรอ้มกนั
ไวเ้ป็นกลุม่ เพ่ือจดัสรรให ้Match กบันกัวางแผนการเงินของ
บรษัิท ท่ีพรอ้มใหบ้รกิารในรอบนัน้ๆ เช่นกนั ซึ่งกระบวนการ
นีถื้อเป็น Know-How ส�าคัญท่ีบริษัทพยายามพัฒนาและ
ปรบัปรุงมาเป็นระยะเวลานาน เพ่ือใหจ้ดัคนท่ีเหมาะท่ีสดุให้
ไดม้าเจอกนัใหไ้ด้
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Capacity Management ระหวา่งความตอ้งการใชบ้รกิาร
ของลูกคา้ กับความพรอ้มในการใหบ้ริการของนักวางแผน 
การเงินของบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากท่ีจะสามารถ
ควบคมุใหพ้อดีกนัได ้บางช่วงลกูคา้สมคัรใชบ้ริการมาก แต่
ชว่งดงักลา่วนกัวางแผนการเงินของบรษัิทอาจยงัตดิภารกิจกบั
ลกูคา้เก่าอยู ่หรอืบางคนอาจมีความเหน่ือยลา้และตอ้งการท่ี
จะชะลอการรบัลกูคา้ใหม่ออกไปก่อนก็จะท�าใหล้กูคา้ตอ้งรอ
นานกว่าปกติ ซึง่เราก็พยายามจดัการโดยส�ารวจความพรอ้ม
ของนกัวางแผนการเงินไวล้ว่งหนา้ และมีการประเมินทางสถิติ
รว่มดว้ย วา่ก�าลงัในการใหบ้รกิารมีมากเพียงใด เพ่ือจะสามารถ
ประกาศใหล้กูคา้ทราบไดล้ว่งหนา้ ตัง้แตต่อนท่ีสมคัรใชบ้รกิาร 
วา่จะไดร้บับรกิารในช่วงใด วิธีนีแ้มอ้าจไม่ไดท้ �าใหร้ะยะเวลา
รอคอยสัน้ลง แต่ก็ท�าใหลู้กคา้ไดท้ราบก�าหนดท่ีแน่นอนว่า
ตอ้งรอถงึชว่งใด

ทัง้นี ้Key Success Factor ของบรษัิทคือ กระบวนการ
คัดสรรและฝึกฝนนักวางแผนการเงิน ซึ่งใชเ้วลารวมทัง้สิน้
ประมาณ 1 ปี เริ่มตน้กระบวนการตัง้แต่การจดังาน Open-
House เพ่ือใหข้อ้มลูทัง้ดา้นบวกดา้นลบ ตลอด 1 วนัเตม็ ตอ่
ดว้ยการทดสอบเพ่ือคดัเลือกอีก 4 รอบ คือ ทดสอบความรู ้ 
การสื่อสาร การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการใหบ้รกิารผูอ่ื้น และ
การสมัภาษณ ์จากนัน้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพ่ือ 
เรียนรูใ้นหลกัสตูรเฉพาะของบริษัท โดยตอ้งไปสงัเกตการณ์
ท�างานรว่มกบันกัวางแผนการเงินรุน่พ่ีท่ีหนา้งานจรงิควบคูไ่ป
ดว้ย จากนัน้จงึสอบเป็น Assistant Planner และปฏิบตัิงาน 
เคียงขา้งกับนักวางแผนการเงินรุ่นพ่ีตามจ�านวนเคส และ
จ�านวนงานท่ีบรษัิทก�าหนด 

โดยในชว่งนีเ้อง ท่ีจะมีการสอนและประเมินผลการท�างาน
โดยนักวางแผนการเงินรุ่นพ่ีหลากหลายท่าน ซึ่งจะเกิดเป็น
ความสมัพนัธแ์ละการเกือ้กูลกนัระหว่างนกัวางแผนการเงิน 
รุ่นพ่ีและรุ่นนอ้ง ท�าใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
บริษัท และถือเป็นวิธีส่งต่อวฒันธรรมองคก์รไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
ซึ่งความสัมพันธ์ท่ีดีนีจ้ะยังด�ารงอยู่อย่างต่อเน่ือง แม้เม่ือ 
นกัวางแผนการเงินรุน่นอ้ง ไดส้อบผา่นเป็นนกัวางแผนการเงิน
ของบรษัิทแลว้ ก็จะยงัมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนัและ
กนัอยู่เสมอ รวมถึงการเป็นก�าลงัใจใหก้นัและกนัในวนัท่ีอาจ 
มีอุปสรรค หรือเหน่ือยลา้ เพราะมีแต่นักวางแผนการเงิน 
ดว้ยกนัเทา่นัน้ ท่ีนา่จะเขา้ใจกนัไดดี้ท่ีสดุ

   ท่ า น มี สิ่ ง ใ ด ที่ อ ย า ก บ อ ก ถึ ง  ส ม า ค ม 
   นักวางแผนการเงินไทย หน่วยงานกํากับ  
   หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพิ่ม 

   โอกาสหรือลดอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 
   ของนักวางแผนการเงนิ CFP

ศกัดา:	 	อยากใหส้มาคมฯ มี Shared Resource ส�าหรบั 
นักวางแผนการเงิน CFP โดยอาจพิจารณาว่านักวางแผน 
การเงินตอ้งการความช่วยเหลือดา้นใดบา้งในการท�างาน 
เช่น ฐานข้อมูลการลงทุนบางอย่าง อาจมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง  
นกัวางแผนการเงินรายบคุคลอาจไม่สามารถจ่ายดว้ยตนเอง 
ได้ไหว สมาคมอาจสามารถช่วยเจรจาให้ได้ค่าใช้จ่ายท่ี
ประหยดัขึน้ หรอือาจใหส้ทิธ์ินกัวางแผนการเงิน CFP ใชฐ้าน
ขอ้มลูนัน้ไดโ้ดยสมาคมชว่ยรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยให ้

หรอืนกัวางแผนการเงินเอง ก็อาจไมไ่ดเ้ช่ียวชาญทกุเรือ่ง 
อาจตอ้งการรบัค�าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นอ่ืนๆ เช่นกัน 
ซึ่งสมาคมอาจช่วยว่าจา้งท่ีปรกึษาดา้นส�าคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ เพ่ือใหส้ิทธ์ินักวางแผนการเงิน CFP ไดส้ามารถขอรบั 

ค�าปรกึษาได ้เป็นตน้

   ท่านมีสิ่ งใดที่อยากบอกถึงนักวางแผน 
   การเงิน CFP ที่กําลังก้าวสู่ธุรกิจนี้อย่าง 
   เตม็ตวั

ศกัดา:	 	ถ้ายืนระยะในงานนีไ้ดน้านพอ และใหบ้ริการท่ีมี
คณุภาพท่ีดี ค�านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส�าคญั จะมี
ลกูคา้มากเพียงพอ และสามารถเลีย้งชีพไดไ้ม่ดอ้ยกวา่อาชีพ
อ่ืนแนน่อน ถา้ใจรกัและชอบ ก็อยากใหเ้ริม่ตน้เลย คดิใหร้อบ
ดา้น คดิแบบผูป้ระกอบการ (เชน่ จะหาลกูคา้อยา่งไร จะบรกิาร
อย่างไร ตอ้งใชท้รพัยากรอะไรบา้ง ตอ้งเตรียมเงินทนุเท่าไร  
จะหาทนุนัน้จากไหน ฯลฯ) 

และอย่าคิดว่าต้องท�าทุกอย่างคนเดียวหมด ถ้าท�า 
ไม่ไหว ก็หาเพ่ือน หาทีมงาน หาคนมาช่วยกนัท�า จะไดช้่วย 
แบ่งเบากันและกัน และช่วยเป็นก�าลังใจใหก้ันไดใ้นยามท่ี
ทอ้ถอย เม่ือส�าเร็จก็มีคนร่วมยินดี แถมเป็นคนท่ีเขา้ใจเรา 
เพราะสูม้าดว้ยกนั  
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   ท่าน/บริษัทของท่าน มีการให้บริการลูกค้า 
   บุคคล/กิจการ ในด้านใดบ้าง รายละเอียด 
   การใหบ้ริการเป็นอย่างไร

กติตคิณุ	&	ตระหนกั:	 บริษัทมีการให้บริการวางแผน
การเกษียณอายุ วางแผนคุม้ครองความเสี่ยง วางแผนการ
ลงทุน และวางแผนมรดก ซึ่งแผนการเงินต่างๆ มักมีการ 
น�าเสนอผลิตภณัฑต์่างๆ ไดแ้ก่ ประกนัชีวิต ประกนัภยั และ
กองทนุรวม โดยลกูคา้สว่นใหญ่มาจากการแนะน�าของลกูคา้
เดิม ซึ่งเป็นการช่วยลดระยะห่างหรือก�าแพงระหว่างลูกคา้
กบันกัวางแผนการเงินได ้ต่างจากลกูคา้ทั่วไปท่ีตอ้งใชเ้วลา
ในการสรา้งความเช่ือมั่น ซึ่งเม่ือได้มีการวางแผนหรือให ้
ค�าปรึกษาลูกค้าจนรูถ้ึงปัญหาของลูกค้าแล้วเรามีหน้าท่ี 
น�าเสนอผลติภณัฑก์ารเงินตา่งๆ เพ่ือแกปั้ญหาเหลา่นัน้

   การให้บริการของท่าน มีการรับรายได้จาก 
   ผู้ รับบริการอย่างไร ทั้ งทางตรง ( เ ช่น  
   ค่าบริการ) ทางอ้อม (เช่น ค่านายหน้าขาย 
   ผลิตภณัฑ)์

กติตคิณุ	&	ตระหนกั:	 รายไดห้ลักมาจากค่าคอมมิชชัน
ในการน�าเสนอผลิตภณัฑต์่างๆ รองลงมาคือ ค่าค�าปรกึษา  
ซึ่งเรียกเก็บไดจ้ากการวางแผนท่ีมีความซับซอ้น เช่น การ
วางแผนภาษีธุรกิจ การวางแผนธรรมนญูครอบครวั เป็นตน้ 
สว่นรายไดค้า่คอมมิชชนัจากประกนัวินาศภยัและกองทนุรวม 
หากน�าเสนอส�าเรจ็มกัเป็นรายไดท่ี้ไดร้บัสม�่าเสมอ สว่นรายได ้
คา่คอมมิชชนัจากประกนัชีวิตเสมือนเป็นการขายเป็นโปรเจค 
เพราะมกัมีรายไดจ้ �านวนท่ีสงูในครัง้แรกท่ีน�าเสนอส�าเรจ็

รายไดข้องบริษัทจะมีการแบ่งกับนักวางแผนการเงิน 
หรอืท่ีปรกึษาการเงินเป็นกรณีๆ โดยผูก่้อตัง้หรอืเจา้ของบรษัิท 
มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้ริหารตามโครงสรา้งของบริษัท
ประกันชีวิต และเป็นหัวหน้าทีมผู้ขายหน่วยลงทุนตาม
โครงสรา้งของบรษัิทหลกัทรพัย ์ฉะนัน้เม่ือนกัวางแผนการเงิน 
มีรายไดจ้ากการน�าเสนอประกนัชีวิตและกองทนุรวม เจา้ของ
บรษัิทจะไดร้บัรายไดใ้นฐานะผูบ้รหิารและผูน้ �าทีมดว้ย

ปัจจบุนับรษัิทนอกจากมีนกัวางแผนการเงิน CFP 4 ราย
แลว้ ยังมีท่ีปรึกษาการเงิน FChFP และท่ีปรึกษาการเงินท่ี 
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น ผูเ้ช่ียวชาญบญัชีและภาษี
นิติบคุคล ท่ีไดร้บัรายไดท้ัง้จากคา่ท่ีปรกึษาเป็นรายเดือนและ
คา่คอมมิชชนัในการน�าเสนอผลติภณัฑ์

คุณกติตคุิณ สิวะสรรคกุ์ล
นกัวางแผนการเงิน CFP® 

บรษัิท บียอนด ์เวลธ ์กรุป๊ จ�ากดั

คุณตระหนัก นิตวิงศ์
นกัวางแผนการเงิน CFP® 

บรษัิท บียอนด ์เวลธ ์กรุป๊ จ�ากดั
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   ที่ ผ่ านมาท่ าน เคยพบอุปสรรคในการ 
   ให้บริการหรือรับรายได้หรือไม่ และท่าน 
   มแีนวทางจดัการอุปสรรคน้ันอย่างไร

กติตคิณุ	&	ตระหนกั:	 ผูร้บัค �าปรกึษาท่ีตดัสินใจจ่ายเงิน
หรอืซือ้ผลิตภณัฑ ์แบง่การตดัสินใจได ้3 แบบ ไดแ้ก่ (1) ซือ้
ดว้ยความเขา้ใจ (2) ซือ้ดว้ยความเกรงใจ และ (3) ซือ้ดว้ย 
ความพึงพอใจ ซึ่งลูกคา้ท่ีซือ้ดว้ยความเขา้ใจ มักยินดีท่ีจะ
จ่ายค่าค�าปรกึษา ต่างจากลกูคา้แบบอ่ืนท่ียากท่ีจะยินดีจ่าย 
คา่ค�าปรกึษา

   ท่ า น มี สิ่ ง ใ ด ที่ อ ย า ก บ อ ก ถึ ง  ส ม า ค ม 
   นักวางแผนการเงินไทย หน่วยงานกํากับ  
   หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพิ่ม 

   โอกาสหรือลดอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 
   ของนักวางแผนการเงนิ CFP

กติตคิณุ	&	ตระหนกั:	 อ ย า ก ใ ห้ส ม า ค ม นัก ว า ง แ ผ น 
การเงินไทยสื่อสารหรอืท�าการตลาดกบัคนทั่วไป ดว้ยตวัอยา่ง
ของบริการหรือธุรกิจของนกัวางแผนการเงิน CFP ท่ีประสบ
ความส�าเร็จท่ีต่างประเทศ ท�าให้คนทั่ วไปรู ้จักท่ีมาของ 
นกัวางแผนการเงิน CFP เปรียบเสมือนการสรา้งมลูค่าเพ่ิม
ใหก้ับวิถีการกินแบบโอมากาเสะ ท่ีต่างไปจากอาหารทั่วไป 
รวมถึงอยากใหมี้การสื่อสารถึงค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ
วางแผนการเงินของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยให ้
คนทั่วไปทราบดว้ย

• ส�าหรับการนับชั่ วโมง CPD เพ่ือต่ออายุคุณวุฒิ 
  วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หากรวมกับ CPD  
  ของใบอนญุาตอ่ืนๆ ท่ีจ�าเป็นตอ่การท�างาน ถือวา่ใน 
  แตล่ะ 1-2 ปี นกัวางแผนการเงิน CFP ตอ้งหมดเวลา 
  ไปกบัการอบรม CPD เยอะมาก ควรปรบัลดหรือใช ้ 
  CPD รว่มกบัใบอนญุาตหรอืคณุวฒิุอ่ืนดว้ย

• ส�าหรบัสถาบนัการศกึษา อยากใหร้ะดบัมหาวิทยาลยั 
  มีการเรียนการสอนหลักสูตรเก่ียวกับการวางแผน 
  การเงิน

• ส�าหรบัหน่วยงานก�ากับ อยากใหใ้บอนุญาตต่างๆ  
  ของไทย สามารถน�าไปใชป้ระกอบการใหค้ �าแนะน�า 
  และเสนอผลิตภณัฑก์บัลกูคา้ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ 
  เพ่ือนบา้นดว้ย รวมถึงกระบวนการซือ้หรือลงนาม 
  เอกสารต่างๆ ท่ีรองรับการให้บริการนอกเขต 
  ประเทศไทยดว้ยเชน่กนั

   ท่านมีสิ่ งใดที่อยากบอกถึงนักวางแผน 
   การเงิน CFP ที่กําลังก้าวสู่ธุรกิจนี้อย่าง 
   เตม็ตวั

กติตคิณุ	&	ตระหนกั:	 อาชีพนีถื้อว่าเป็นงานท่ีดี มีคณุคา่ 
และช่วยผูค้นไดม้าก เพราะหลายคนมีความจ�าเป็นตอ้งได้
รบัค�าแนะน�าดา้นการเงิน เชน่ หลายคนท่ีท�างานออฟฟิศหรูแต่
กลบัใชเ้งินแบบเดือนชนเดือน โดยคดิเพียงวา่แมเ้ดือนนีใ้ชเ้งิน
หมดไปอยา่งไรเดือนหนา้ก็ยงัคงมีรายไดม้าใชจ้า่ยอยูดี่

ส �าหรับคนท่ีมีงานประจ�าอยู่  อยากท�าอาชีพนี้เป็น 
อาชีพเสรมิก็ถือวา่มีขอ้ดีตรงท่ียงัคงมีรายไดข้ัน้ต �่าอยูท่กุเดือน 
สว่นคนท่ีอยากออกมาท�าอาชีพนีเ้ต็มตวั สิ่งส �าคญัตอ้งมั่นใจ
วา่มีความรูเ้พียงพอ ท่ีจะสามารถใหค้ �าแนะน�าและดแูลลกูคา้
ได ้โดยตอ้งยดึหลกัวา่ ความรูไ้มมี่วนัจบ ตอ้งฝึกฝนเพ่ือพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ

อย่างไรก็ตามลกูคา้สว่นใหญ่ยงัไม่ไดร้บัรูว้่านกัวางแผน 
การเงิน CFP มีความเช่ียวชาญขนาดไหน หรือไม่รูว้่ากว่าท่ี
แตล่ะคนท่ีไดค้ณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP มาตอ้ง
ผ่านกระบวนการใดบา้ง ดงันัน้ทกัษะและความรูข้องตนเอง 
จงึจ�าเป็นตอ่การสรา้งความเช่ือมั่นใหล้กูคา้  
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

Q&A :

อตัราผลตอบแทนแท้จริง

(Real Yield)

Real Yield คอือะไร
Wikipedia ใหค้ �าจ�ากดัความของ อตัราดอกเบีย้แทจ้รงิ 

(Real Interest Rate) วา่เป็น อตัราดอกเบีย้ท่ีก�าหนด (nominal 
rate) หกัลบดว้ยอตัราเงินเฟอ้ (อา้งอิง : Guide to Financial 
Market, The Economist. P.24) ตวัอย่างเช่น หากดอกเบีย้
เงินฝากอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.0 และอตัราเงินเฟ้ออยู่ท่ีรอ้ยละ 1.5 
อตัราดอกเบีย้แทจ้รงิจะมีเทา่กบักบั 0.5 Real Interest Rate 
เป็นดอกเบีย้สทุธิท่ีไดร้บัหลงัจากหกัเงินเฟ้อแลว้ ซึ่งแสดงถึง
การเพ่ิมขึน้หรอืลดลงของอ�านาจในการใชจ้า่ย เราสามารถใช้
แนวคิดของ Real Interest Rate มาปรบัเขา้กบั Real Yield 
ของการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล จงึเทา่กบัอตัราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล หักลบด้วยอัตราเงินเฟ้อคาดการณ ์ 
(ในบทความนีจ้ะใชอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ)

องคป์ระกอบของ
อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะถูกก�าหนดโดย 
การประมูลของผู้ค้า (dealers) และนักลงทุนสถาบันใน 
ตลาดแรก ผูล้งทุนเหล่านีจ้ะค�านวณองคป์ระกอบของอตัรา 
ผลตอบแทนดงัสตูร

นับจากปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ตัวเลข
ทางเศรษฐกิจชุดหน่ึงที่สร้างความผันผวนให้แก่
ตลาดสินทรัพยเ์สี่ยงคือ อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัว
เพิม่ขึน้สู่ระดบัสูงทีสุ่ดในรอบหลายทศวรรษ และ
อัตราผลตอบแทนแทจ้ริง (Real Yield) ทีก่าํลังปรับ
ตวัเพิม่ขึน้จากระดบัตดิลบ สร้างความกังวลใหแ้ก่
นักลงทนุทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่นักลงทนุในหุน้
เตบิโต (Growth) 

ในความพยายามท่ีจะกระตุน้เศรษฐกิจ ธนาคารกลาง
ทั่วโลกอดัฉีดสภาพคลอ่งจ�านวนมหาศาลเขา้สูร่ะบบ และกด
อตัราดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดบัต�่า เม่ือเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตวัจาก
วิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19 อัตราเงินเฟ้อปรบัตวั 
เพ่ิมขึน้ตามการฟ้ืนตวัของอปุสงคใ์นฝ่ังผูบ้รโิภค ในขณะเดียว
กับท่ีปัญหาในดา้นห่วงโซ่อุปทานเป็นแรงขับเคลื่อนอัตรา
เงินเฟอ้เชน่กนั เม่ืออตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (สหรฐัฯ) 
ยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัต�่าโดยเปรยีบเทียบ จงึสง่ผลให ้Real 
Yield อยู่ในระดบัติดลบมาเป็นเวลาต่อเน่ือง ส �าหรบัคนโดย
ทั่วไป อตัราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของ 
คา่ครองชีพ ส�าหรบันกัลงทนุแลว้ Real Yield เป็นสิง่ท่ีนกัลงทนุ
ใหค้วามส�าคญัเพราะเป็นการวดัอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุท่ีไดร้บัจรงิหลงัหกัจากเงินเฟอ้ บทความนีจ้งึขอพาทา่น
ผูอ้า่นไปท�าความรูจ้กักบั Real Yield
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Q&A :

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล = อตัราผลตอบแทน
แทจ้รงิปราศจากความเสีย่ง + พรเีมียมอตัราเงินเฟอ้ + พรเีมียม
ความเสี่ยงอายขุองตราสาร [k = k* + IP + MRP] (อา้งอิง 
The Determinants of Market Interest Rate, Financial 
Management Theory and Practices P.133-134 และ 
ค�าอธิบายเพ่ิมเตมิทา้ยบทความ) ในการค�านวณอตัราดอกเบีย้
พันธบัตรรฐับาลนี ้ นักลงทุนตอ้งคาดการณ์พรีเมียมอัตรา
เงินเฟอ้ และพรเีมียมความเสีย่งของอายตุราสารเขา้ไปในราคา 
นอกจากนีย้งัมีการประมลูตราสารอีกประเภทท่ีเป็นตวัอา้งอิง
พรีเมียมอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ไดคื้อ พันธบัตรรัฐบาลท่ี 
ไดร้บัการชดเชยความเสีย่งจากอตัราเงินเฟอ้ (TIPs – Treasury 
Inflation Protected) เน่ืองจากผูล้งทุนใน TIPs ตอ้งการ 
ผลตอบแทนแทจ้รงิท่ีเป็นบวก จงึตอ้งมีการคาดการณพ์รเีมียม
อตัราเงินเฟอ้เขา้ไปชดเชยในตวัคปูองอตัราผลตอบแทน ทา่น
ผูอ้่านสามารถศกึษาขอ้มลูพนัธบตัรชดเชยอตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศไทยเพ่ิมเติมไดจ้าก https://www.thaibma.or.th/EN/
Investors/Individual/Blog/ILB.aspx 

Real Yield ตดิลบ เกดิขึน้จากอะไร

เม่ือธนาคารกลางใช้ความพยายามท่ีจะรักษาอัตรา
ดอกเบีย้ / อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลใหอ้ยูใ่นระดบัต�่า 
จนกระทั่งต �่ากวา่อตัราเงินเฟอ้คาดการณ ์(ท่ีอา้งอิงจาก TIPS 
breakeven spread) Real Yield จงึมีคา่ตดิลบ เชน่ ในชว่งเดือน 
ม.ค. 2564 ท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ 
10 ปีอยู่ท่ี 0.95% ขณะท่ี TIPs breakeven spread บง่ชีถ้ึง
อตัราเงินเฟ้อคาดการณท่ี์ 2.03% สง่ผลให ้Real Yield ปรบั
ตวัติดลบ -1.08% (Real Yield = Nominal Yield – TIPs 
breakeven spread) ในขณะท่ีเดือน ธ.ค. 2564 อตัราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ10 ปีอยูท่ี่ 1.51% ขณะท่ี  
TIPs บง่ชีถ้งึอตัราเงินเฟอ้คาดการณท่ี์ 2.48% สง่ผลให ้Real 
Yield ปรบัตัวติดลบ -0.97% แสดงใหเ้ห็นว่าการลงทุนใน
สินทรพัยป์ราศจากความเสี่ยงเช่นพนัธบตัรรฐับาล จะไดร้บั 
ผลตอบแทนในระดับติดลบเม่ือพิจารณาในเชิงอ�านาจใน 
การจบัจ่าย (purchasing power) เม่ือ Real Yield ติดลบ  
นกัลงทนุท่ีตอ้งการผลตอบแทนแทจ้รงิเป็นบวกจงึหนัไปลงทนุ
ในสนิทรพัยเ์สีย่ง เชน่ หุน้ ท่ีใหผ้ลตอบแทนแทจ้รงิในระดบัสงูกวา่

ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของ 
Real Yield ต่อตลาดการเงนิ 

ในช่วงเวลาปกติ นักลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลย่อม
ตอ้งการอตัราผลตอบแทนในระดบัสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ หรือ 
Real Yield เป็นบวก ทวา่ในชว่งท่ีผา่นมา Real Yiled ปรบัตวั

ติดลบมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งตามขอ้มลูขา้งตน้ และเม่ือเรว็ๆ นี ้
ธนาคารกลางสหรฐัฯ ประกาศเตรยีมปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ Fed 
Fund Rate หลงัการสิน้สดุโครงการผอ่นคลายเชิงปรมิาณ (QE) 
เพ่ือรบัมือกบัปัญหาอตัราเงินเฟอ้ Real Yield จงึเริม่ฟ้ืนตวัขึน้
จากระดบัตดิลบรอ้ยละ -1.1 มาอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ -0.61 ใน
ชว่งตน้เดือนกมุภาพนัธ ์2564 (10-Year Yield 1.93%, TIPs 
breakeven spread 2.54%) เน่ืองจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล และมีทิศทางเพ่ิมขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองเพ่ือให ้Real Yield กลบัมาเป็นบวก การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสินทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยงท่ีใชเ้ป็นอัตราผลตอบแทนพืน้ฐานใน
การประเมินมลูค่าของสินทรพัยใ์นตลาดการเงิน ย่อมส่งผล
ใหต้ลาดการเงินปรบัตวัอยา่งผนัผวน ตวัอยา่งแนวคิดของผล 
กระทบจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของอตัราผลตอบแทนพืน้ฐาน
ดงัเชน่ 

 • แนวคดิการประเมนิมูลค่าสินทรัพย์
  จากกระแสเงนิสด/ผลกาํไรสุทธิ

Myron Gordon เป็นผูอ้ธิบายการประเมินมลูคา่หุน้ดว้ย
การใช ้Dividend discount model ในเอกสาร “Dividends, 
Earnings, and Stock Prices” ท่ีเผยแพรใ่นปี ค.ศ. 1959 ซึง่
เป็นการประเมินมูลค่าของหุน้ดว้ยการคิดลดกระแสเงินสด
ท่ีคาดว่าจะไดร้บักลับมาในอนาคตดว้ยอัตราผลตอบแทน 
คาดหวงั (Ke) การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของอตัราเงินเฟอ้สง่ผลกระทบ 
ต่อทัง้ผลก�าไรสทุธิ (ตวัเศษ) เน่ืองจากตน้ทุนค่าใชจ้่ายของ
บริษัทสูงขึน้ และอัตราคิดลด/อัตราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ  
(ตวัสว่น) (Ke = Rf + β(Rm – Rf), Capital Asset Pricing 
Model) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากนกัลงทนุตอ้งการผลตอบแทน
สงูขึน้เพ่ือชดเชยเงินเฟอ้ ผลกระทบดงักลา่วมีความรุนแรงตอ่
หุน้ Growth มากกวา่หุน้ Value กลา่วคือ หุน้ Value เป็นหุน้ท่ี
มีการสรา้งผลก�าไรสทุธิในปัจจบุนัอยา่งสม�่าเสมอ ในขณะท่ีหุน้ 
Growth นัน้ถกูคาดการณว์า่จะสรา้งผลตอบแทนท่ีเตบิโตสงูใน
อนาคต เปรยีบวา่หุน้ Value มีระยะเวลาของการคืนทนุสัน้กวา่ 
(short duration) ในขณะท่ีหุน้ Growth มีระยะเวลาคืนทนุนาน
กวา่ (long duration) การประเมินราคาของหุน้ Growth จงึไดร้บั 
ผลกระทบมากกว่าเม่ืออตัราผลตอบพืน้ฐานปรบัตวัเพ่ิมขึน้
ดังแสดงในตาราง เม่ืออัตราผลตอบแทนคาดหวังปรับตัว 
เพ่ิมขึน้จาก 8% เป็น 12% มลูค่าปัจจบุนัจากกระแสเงินสด

ของหุน้ Value ปรบัตวัลดลงจาก 
111.49 เป็น 90.06 หรือ -19.2% 
ในขณะท่ีหุน้ Growth ปรบัตวัลดลง 
จาก 111.63 เหลือ 85.12 หรือ 
-23.74%
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Q&A :

   หุน้ Value   หุน้ Growth

 ปี กระแสเงินสด Discount 8% Discount 12% กระแสเงินสด Discount 8% Discount 10%

 1 10 9.26 8.93 0 - -
 2 10 8.57 7.97 0 - -
 3 10 7.94 7.12 0 - -
 4 10 7.35 6.36 5 3.68 3.18
 5 10 6.81 5.67 7 4.76 3.97
 6 10 6.30 5.07 12 7.56 6.08
 7 10 5.83 4.52 25 14.59 11.31
 8 110 59.43 44.43 150 81.04 60.58
 รวม  111.49 90.06  111.63 85.12

 • แนวคดิการประเมนิมูลค่าจาก 
  Earning Yield Gap 

Edward Yardeni ตีพิมพร์ายงานจ�านวนหนึ่งเก่ียวกบั
การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาล และอตัราผลตอบแทนของหุน้ (Fed Stock Valuation 
Model) แนวคดินีเ้ป็นการประเมินราคาส�าหรบักระแสเงินสดท่ี
มีความเสี่ยงสงูกวา่ในหุน้ เทียบกบักระแสเงินสดจากพนัธบตัร
รฐับาล ดว้ยการเปรยีบเทียบ Earning Yield (E/P) ท่ีค �านวณ 
จาก ผลก�าไรสทุธิหารดว้ยราคา (สว่นกลบัของ PE Ratio) กบั  
อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล หรือในปัจจุบันมี 
นกัวิเคราะหใ์ชเ้ปรยีบเทียบกบั Real Yield ของ TIPs นกัวิเคราะห ์
จาก Matt Capital Management เขียนบทความในช่ือ The 
QQQ ETF Declines Are Far From Over อธิบายวา่ ในชว่ง
ตน้ปี 2565 ดชันี NASDAQ 100 (QQQ) มีคา่ Forward P/E 
26.2 เทา่ คิดเป็น Earning Yield 3.82% (1/26.2) ในขณะท่ี 
Real Yield ค�านวณจาก TIPs อาย ุ5 ปี อยู่ในระดบั -1.1% 
แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนแทจ้รงิของ QQQ เท่ากบั 4.92% 
(3.82% – (-1.1%)) เม่ือ Real Yield ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ตาม 
การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ Fed เช่น 0.5% เป็น -0.6% 
Earing Yield ของ QQQ จะตอ้งปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 4.32%  
เพ่ือใหมี้ Earning Yield Gap 4.92% เท่าเดิม แสดงว่าค่า 
Forward P/E จะปรบัตวัลดลงเหลือ 23.15 หรือคิดเป็นการ
ปรบัตวัลดลงของราคา -11.6%

นอกจากนีย้งัมีแนวคิดอีกหลายประการท่ีสนับสนุนว่า 
การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของ Real Yield จะสง่ผลกระทบในเชิงลบ
ตอ่ตลาดหุน้เชน่ เม่ือ Real Yield ปรบัตวัเป็นบวก การลงทนุ
ในพนัธบตัรรฐับาลจะมีความนา่สนใจเพ่ิมขึน้ สง่ผลใหก้ระแส
เงินลงทนุกลบัเขา้ไปลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลเพ่ิมเตมิ อยา่งไร
ก็ดีมีนักวิเคราะหส์่วนหนึ่งไม่เห็นดว้ยเก่ียวกับแนวคิดของ 
ผลกระทบจากปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของ Real Yield หรอือตัราเงินเฟอ้

ต่อราคาหุน้ในลกัษณะเดียวกับตราสารหนี ้ เน่ืองจากอตัรา 
ก�าไรสุทธิมักจะไดร้บัการชดเชยจากอัตราเงินเฟ้อผ่านการ 
ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการราคาสินคา้และบริการท่ี 
เพ่ิมขึน้ ต่างไปจากการจ่ายดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้เป็นค่า
คงท่ี Jermy Siegel ระบใุนหนงัสือ Stocks for the Long Run 
วา่อตัราผลตอบแทนแทจ้รงิของตลาดหุน้สหรฐัฯ มีเสถียรภาพ
ในระยะยาว แมว้่าอตัราเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่อผลก�าไร 
ของภาคธรุกิจในระยะสัน้ ทวา่ในระยะยาวตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้จะถกู 
ส่งผ่านใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ดงันัน้อตัราผลตอบแทนของตลาดหุน้ 
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากอตัราเงินเฟอ้ในระยะยาว

พิจารณาจากแนวคิดท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้ซึ่งมีความเห็นท่ี
หลากหลาย รวมไปถึงการมีนกัลงทนุหลายประเภทในตลาด 
การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของ Real Yield อยา่งรวดเรว็ยอ่มสง่ผลให้
เกิดความผนัผวนทัง้ในตลาดหุน้ ตลาดตราสารหนี ้หรือการ
ลงทนุทางเลือกอ่ืน การติดตามสถานการณอ์ยา่งใกลชิ้ด และ
การจดัสดัสว่นการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายรวมไปถึง 
การเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลังเกิดขึน้จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
สนบัสนนุใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายการลงทนุ

ค�าอธิบายเพ่ิมเติมองคป์ระกอบของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาล

k  = k* + IP + DRP + MRP
k  = อตัราผลตอบแทนท่ีก�าหนด
k*  = อตัราผลตอบแทนแทจ้รงิปราศจากความเสีย่ง
IP  = พรเีมียมอตัราเงินเฟอ้
DRP = พรเีมียมความเสี่ยงการผิดนดัช�าระหนี้
LP  = พรเีมียมสภาพคลอ่ง
MRP = พรเีมียมความเสี่ยงของอายตุราสาร
ส�าหรบัการก�าหนดอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาล

สหรฐัฯ พรีเมียมความเสี่ยงการผิดนดัช�าระหนี ้และพรีเมียม
ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งมีคา่เป็นศนูยห์รอืใกลก้บัศนูย ์ 

หมายเหตุ	 ตารางนีเ้ป็นเพียงตัวเลข

สมมติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงการ

ประเมินมูลค่าจากการปรบัตวัเพิ่มขึ้น

ของอตัราคดิลดเทา่นัน้
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

INFOGRAPHIC :
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 UK US Japan
31 Jan 19 -1.67 0.86 -0.19
28 Feb 19 -1.64 0.78 -0.22
31 Mar 19 -1.91 0.53 -0.54
30 Apr 19 -1.84 0.56 -0.95
31 May 19 -2.05 0.40 -0.77
30 Jun 19 -2.04 0.31 -0.74
31 Jul 19 -2.18 0.26 -0.75
31 Aug 19 -2.50 -0.05 -0.43
30 Sep 19 -2.50 0.15 -0.43
31 Oct 19 -2.19 0.15 -0.36
30 Nov 19 -2.16 0.17 -0.59
31 Dec 19 -2.09 0.15 -0.82

2019
 UK US Japan
31 Jan 20 -2.30 -0.14 -0.82
29 Feb 20 -2.37 -0.28 -0.75
31 Mar 20 -2.27 -0.17 -0.67
30 Apr 20 -2.43 -0.43 -0.69
31 May 20 -2.67 -0.50 -0.73
30 Jun 20 -2.74 -0.68 -0.82
31 Jul 20 -2.77 -1.00 -1.02
31 Aug 20 -2.51 -1.08 -0.98
30 Sep 20 -2.58 -0.94 -0.83
31 Oct 20 -2.61 -0.82 -0.63
30 Nov 20 -2.50 -0.93 -0.54
31 Dec 20 -2.66 -1.06 -0.57

2020
 UK US Japan
31 Jan 21 -2.44 -1.02 -0.67
28 Feb 21 -2.01 -0.71 -0.50
31 Mar 21 -2.03 -0.63 -0.49
30 Apr 21 -2.07 -0.76 -0.33
31 May 21 -2.11 -0.84 -0.51
30 Jun 21 -2.12 -0.87 -0.64
31 Jul 21 -2.42 -1.16 -0.88
31 Aug 21 -2.38 -1.03 -0.77
30 Sep 21 -2.08 -0.85 -0.82
31 Oct 21 -2.31 -0.96 -0.87
30 Nov 21 -2.53 -1.07 -1.13
31 Dec 21 -2.37 -1.04 -1.17

2021

อตัราผลตอบแทนแท้จริง
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี

ท่ีมา: Bank of England, U.S. Department of the Treasury, 
JAPAN: https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?
SERIES_KEY=143.FM.M.JP.JPY.4F.BB.R_JP10YT_RR.YLDA

UK US Japan

 UK US Japan
31 Jan 22 -2.16 -0.65 -0.81

2022
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หมายเหตุ:	
1.	สบืเนือ่งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้
	 ไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย
	 ตระหนกัถงึความปลอดภยัและสขุภาพของ
	 ผูเ้ขา้สอบทกุทา่น	รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม
	 ในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ	COVID-19
	 สมาคมฯ	ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงก�าหนดการ
	 จดัสอบรอบใหม	่ในกรณทีีส่ถานการณย์งัไม่คลีค่ลาย	
	 โดยจะตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ	และจะประกาศ
	 ใหท้ราบตอ่ไป

2.	สนามสอบ	จะประกาศใหท้ราบอกีครัง้ในภายหลงั

*	 อยูร่ะหวา่งการพจิารณาปรบัเนือ้หาหลกัสูตร
	 ทัง้นีอ้าจมผีลตอ่เนือ้หาขอ้สอบ	และระยะเวลาการสอบ
	 ของขอ้สอบฉบบัที	่2	การวางแผนการลงทนุ

สอบขอ้เขียน   

ประกาศผลสอบขอ้เขียน

สอบสมัภาษณ์

รบัสมคัรสอบ
ฉบบัที ่4 ส่วนที ่2 
ขอ้สอบแผนการเงิน

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
1

 14 มี.ค. 65 –  25 ก.ค. 65 – 
 1 เม.ย. 65 11 ส.ค. 65

 อา. 24 เม.ย. 65 อา. 28 ส.ค. 65
 เชา้ 9.00-12.30 น. เชา้ 9.00-12.30 น.
 บา่ย 14.00-17.30 น. บา่ย 14.00-17.30 น.

 
 ภายในวนัท่ี ภายในวนัท่ี
 15 ก.ค. 65 18 พ.ย. 65

 ส. 30 ก.ค. 65 ส. 26 พ.ย. 65
 หรอื ส. 6 ส.ค. 65

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที.่..สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

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

ฉบบัที ่1
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน 
ภาษี และจรรยาบรรณ

ฉบบัที ่2
การวางแผนการลงทนุ *

ฉบบัที ่3
การวางแผนประกนัภยัและ 
การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ

ฉบบัที ่4 ส่วนที ่1 
การวางแผนภาษีและมรดก

รบัสมคัรสอบ

ครัง้ท่ี
5

ครัง้ท่ี
4

ครัง้ท่ี
3

 7 ก.พ. 65 –  11 เม.ย. 65 –  6 มิ.ย. 65 – 8 ส.ค. 65 – 10 ต.ค. 65 – 
 25 ก.พ. 65 5 พ.ค. 65  28 มิ.ย. 65  26 ส.ค. 65 1 พ.ย. 65

 อา. 13 มี.ค. 65 อา. 22 พ.ค. 65 อา. 10 ก.ค. 65 อา. 11 ก.ย. 65 อา. 20 พ.ย. 65
 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. 13 มี.ค. 65 อา. 22 พ.ค. 65 อา. 10 ก.ค. 65 อา. 11 ก.ย. 65 อา. 20 พ.ย. 65
 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. 12 มี.ค. 65  ส. 9 ก.ค. 65  ส. 19 พ.ย. 65
 13.30-16.30 น.  13.30-16.30 น.  13.30-16.30 น.

 ส. 12 มี.ค. 65  ส. 9 ก.ค. 65  ส. 19 พ.ย. 65
 13.30-15.00 น.  13.30-15.00 น.  13.30-15.00 น.

ครัง้ท่ี
2

ครัง้ท่ี
1

ก�ำหนดกำรสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2565
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