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ประกันช�ว�ต

ไม่เกินไปท่ีจะพูดว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียจริงนะครบั นอกจากจะเผลอ 
แป๊บเดียวก็เขา้สูช่่วงครึง่ปีหลงัแลว้นัน้ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก็ได ้
เริม่มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเตม็เป็นทางการและเตม็รูปแบบแลว้เม่่อ วนัท่ี 1 มิถนุายน ท่ีผา่นมา 
หลงัจากท่ีเล่่อนการบงัคบัใชม้าเป็นเวลาเก่อบ 2 ปี โดยสมาคมนกัวางแผนการเงินไทยเอง 
ก็ไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัของการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักลา่ว จงึไดมี้การจดัจา้งท่ีปรกึษา
ทางกฎหมายซึง่เป็นหน่วยงานภายนอกเขา้มาเพ่่อใหค้ �าแนะน�าเก่ียวกบัการด�าเนินงานของ
สมาคมฯ ซึ่งรวมถึงการจดัท�ามาตรฐานการปฏิิบติังาน ในการใหบ้ริการวางแผนการเงิน 
ส�าหรบันักวางแผนการเงิน เพ่่อใหส้มาชิกสามารถน�าไปใชเ้ป็นแนวทางในการใหบ้ริการ  
การวางแผนการเงิน โดยสมาคมฯ จะเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกทราบ เพ่่อน�าไป
ใชง้านตอ่ไปเม่่อแลว้เสรจ็ครบั

นอกจากนี ้ในมิตขิองการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์สมาคมฯ ยงัคงท�างานรว่มกบัท่ีปรกึษา
ทางดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์รวมถงึเอเจนซ่ีในการผลติส่่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
ส �าหรบัเผยแพรใ่นส่่อโซเชียลมีเดีย ภายใต ้Key Message “เป้าหมายชีวิตส�าเร็จไดด้ว้ย 
นกัวางแผนการเงิน CFP” ทัง้ในรูปแบบของ Commercial Video Ads, Advertorial และ 
Press Release ต่างๆ ซึ่งมีเน่อ้หาท่ีครอบคลมุ รวมถึงการสง่เสรมิบทบาทและคณุค่าของ 
ค�าปรกึษาของนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่่อสรา้งความตอ้งการใชบ้รกิารจากผูร้บัค �าปรกึษา 
และขยายฐานนกัวางแผนการเงิน CFP ซึง่ถ่อเป็นกลยทุธด์า้นการตลาดท่ีส�าคญั

ตอ้งยอมรบันะครบัวา่ในโลกปัจจบุนัท่ีเราตา่งใชชี้วิตไม่มากก็นอ้ยอยู่ในโซเชียลมีเดีย 
ผมจึงอยากขอเชิญชวนและขอแรงสนบัสนนุจากทกุท่าน ในการร่วมดว้ยช่วยกนัเผยแพร ่
ประชาสมัพนัธ ์และบอกตอ่ Key Message “เปา้หมายชีวิตส�าเรจ็ไดด้ว้ยนกัวางแผนการเงิน 
CFP” ผ่านส่่อโซเชียลมีเดียหรอ่ช่องทางตา่งๆ ของท่าน ในการส่่อสารกบักลุม่เพ่่อน ลกูคา้ 
หรอ่ ชมุชน (Community) ท่ีหลากหลาย เพ่่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และรบัรูไ้ปในทิศทาง
เดียวกนัในวงกวา้งตอ่ไปครบั

ส�าหรบัการพัฒนา Website ใหม่ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คในโครงการ 
Membership Engagement Project นัน้ มีความค่บหนา้ไปมาก คาดว่าจะแลว้เสรจ็และ 

้
เริ่มใชง้านไดใ้นช่วงตน้ไตรมาส 3 โดยผมจะมาอพัเดท 
ใหส้มาชิกทราบต่อไป เม่่อ Website ใหม่พรอ้มให 
บรกิารครบั

สดุทา้ยนี ้ ผมอยากขอบคณุสมาชิกทกุท่านอีก 
ครัง้ ส �าหรบัความรว่มม่อ ความคดิเหน็ การสนบัสนนุ 
รวมถึงการลงแรงและเสียสละเวลาในการเขา้มามี 
ส่วนรว่ม ช่วยเหล่อ ผลกัดนั และขบัเคล่่อนสมาคมฯ ไป 
ขา้งหนา้ หากทา่นสมาชิกมีขอ้เสนอแนะหรอ่แนวคิด 
ใดๆ ที่เหน็วา่จะเป็นประโยชนต์อ่การด�าเนินงานของ 
สมาคมฯ และวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โปรด 
อย่าเก็บง�าข้อเสนอแนะหร่อแนวคิดดีๆ นั�นไว้คนเดียว 
โดยท่านสามารถแบ่งปนักับสมาคมฯ ไดท่ี้ info@tfpa. 
or.th เราจะได้น�ามาคิดท�า ปรับปรุง พัฒนา เพ่่อเติบโต 
และก้าวไปข้างหน้าอย่างม่นัคงด้วยกันครับ

วศนิ วัฒนวรกจิํกุล
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย



WHAT’S ON :

ราย์การ CFP® Professional Talk
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจากนักวางแผน 

การเงิน CFP คณุแววตา ปราชญเ์มธีกลุและคณุมานะ ตัง้พิเชษฐโชติ  
มารว่มสนทนาในรายการ CFP® Professional Talk EP.11 ในหวัขอ้  
“เงินเกษียณหายไปพรอ้มตลาดท่ีปรับลง ท�าอย่างไรดี” พูดคุยถึง 
แนวทางการจดัการเงินส�าหรบัเกษียณในช่วงท่ีตลาดปรบัตวัลงส�าหรบั 
ผูท่ี้วางแผนเกษียณ หร่อผูท่ี้อยู่ในวยัเกษียณ ซึ่งเผยแพร่เม่่อวนัท่ี 15 
มิถนุายน 2565 ทาง Facebook สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย และ  
SET Thailand และ YouTube สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  

กจิิกรรม CFP® 
Professional Forum

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
จัดกิจกรรม CFP® Professional  
Forum ผา่นทางออนไลนเ์พ่่อเพ่ิมพนู
ความรูแ้ละทักษะในการประกอบ 
วิ ช า ชี พ ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิ น ใ ห้กับ
สมาชิกสมาคมฯ โดยเม่่อวันท่ี 30  
พฤษภาคม 2565 สมาคมฯ ไดจ้ัด
กิจกรรมครั้ง ท่ี 5/2565 ในหัวข้อ  
“The Mission Possible: ภารกิจ 
กา้วขา้มความทา้ทาย พิชิตเปา้หมาย
ในยุค Disruption” วิทยากรโดย 
คณุเอกกร บุญธนะสิน ผูเ้ช่ียวชาญ 
การอบรมเพ่่อพฒันาบคุลากรท่ีไดร้บั
การรบัรองจาก Associate Certified 
Coach (ACC) Level of International  
Coaching Federation มีสมาชิก 
สมาคมฯ เขา้ร่วมกิจกรรม 618 คน 
และได้จัดกิจกรรมครั้งท่ี 6/2565  
เม่่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2565 ในหวัขอ้  
“Discovering your authentic self:  
ส่่อสารโดดเด่นดว้ยความเป็นคุณ”  
วิทยากร โดย ผศ.ดร. วรรณ์ขวัญ  
พลจันทร ์ผูก่้อตั้งหลักสูตร Media 
and Communication วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
514 คน  

กจิิกรรม “ลกึจิริงๆ กบัคุิณีสุิวภา เจิริญย์ิ�ง”
เม่่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยได ้

รบัเกียรตจิากคณุสวุภา เจรญิย่ิง อปุนายกสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 
มาร่วมพูดคุยกับนักวางแผนการเงิน CFP ในกิจกรรมออนไลน ์ 
“ลึกจริงๆ กับคุณสวุภา เจริญย่ิง” บอกเล่าประสบการณต์รงเก่ียวกับ 
การน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมถึงตอบค�าถามในประเด็นต่างๆ ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสงสัยและ 
อยากรู ้สมาคมฯ สงวนสทิธิ�จ �ากดัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 25 ทา่นเพ่่อใหเ้กิด 
การพดูคยุแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทั่วถงึ  
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ดร. พีรภัทร ฝอยทอง CFP®

COVER STORY :

สาํหรับัเพื�อน ๆ นักวางแผน
การเงนิ ม่ข่าวหนึ�งท่�น่าสนใจํในเดอืน
ท่�ผ่านมาคอื ท่�ประชุมคณะรัฐมนตร่ (ครม.) 
เมื�อวันท่� 10 พ.ค. 2565 ท่�ได้ม่มตเิหน็ชอบัใน
หลักการ “ร่างพระราชบััญญัติประกันสังคม 
(ฉบับััท่� ..) พ.ศ. …” ซึ�งจํะร่างกฎหมายประกัน
สังคมฉบัับัน่้ จํะเป็นการปรับัปรุงแก้ไขสิทธิ
ประโยชนก์องทนุประกันสังคม กรณ่ชราภาพ

อย่างไรก็ตาม การท่ีท่ีประชุม ครม. มีมติเห็นชอบใน 
หลักการนี ้ ไม่ไดห้มายความว่ากฎหมายฉบับนีจ้ะมีผลใช ้
บังคับในเร็ว ๆ นี ้ เพราะกระบวนการออกฎหมายนั้น ร่าง
กฎหมายฉบับนีจ้ะถูกส่งต่อไปยังรัฐสภาเพ่่อพิจารณาให ้
ความเห็นชอบ รวมถึงตอ้งมีการท�าประชาพิจารณเ์พ่่อรบัฟัง
ความเหน็ของประชาชนดว้ย

ข้อสัิงเกตกรณีใ่ห้
ผู้้้ประกนัตนสิามารถนำาเงนิชราภาพ

บางส่ิวนออกมาใช้ก่อน
(ขอเลือก ขอก้้ และขอคืิน)

ซึ่งพวกเราในฐานะนกัวางแผนการเงิน 
ส่วนบุคคลจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องท�าความ 

เขา้ใจการแกไ้ขกฎหมายประกันสงัคมครัง้นี ้ เน่่องจาก
กองทุนชราภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีส �าคัญท่ีเราน�ามาใช้ใน 
การวางแผนเกษียณใหก้ับผูร้บับริการท่ีเป็นสมาชิกกองทุน
ประกนัสงัคม

ดังนั้น ผมจึงอยากชวนเพ่่อน ๆ ท�าความเข้าใจถึง
เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของกฎหมายประกันสังคมตั้งแต ่
เริ่มตน้ จนมาถึงทุกวนันี ้ รวมถึงขอ้ดี และขอ้ห่วงกังวลหาก
จะมีการแกไ้ขกฎหมายฉบบันีต้ามท่ี ครม. ไดอ้นมุตัิเห็นชอบ 
หลกัการไป
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COVER STORY :

แนวคดิเก่�ยวกับัการประกันสังคม

แนวความคิดเก่ียวกับการประกันสังคมได้เริ่มเป็น 
ครัง้แรกในประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั เม่่อปี พ.ศ. 2424  
โดย Reich Chancelor Bismarck มีแนวความคิดท่ีตอ้งการ 
ใหป้ระชาชนท่ีเป็นลกูจา้งไดร้บับ�านาญ ดว้ยการใหน้ายจา้ง
และรฐัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายของการประกนัสงัคมรว่มกบั
ลกูจา้ง โดยเงินดงักลา่วจะจดัสรรไวเ้ป็นคา่ใชจ้่ายส�าหรบัการ
เจ็บป่วย ทพุพลภาพ และการไดร้บับ�านาญ แตแ่นวความคิด
ดงักลา่วไดร้บัการตอ่ตา้นในครัง้แรก

อย่างไรก็ดี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันก็ได้
ตรากฎหมายประกันสังคมฉบับแรกขึน้มาใช้บังคับในปี  
พ.ศ. 2426 เพ่่อคุม้ครองแก่ลกูจา้งในเร่่องการรกัษาพยาบาล 
ยารกัษาโรค และประโยชนท์ดแทนกรณีเจ็บป่วยหากลกูจา้ง
ไมส่ามารถท�างานได ้และแมว้า่กฎหมายประกนัสงัคมดงักลา่ว
ในขณะนัน้จะมีขอ้บกพร่องอยู่มาก แต่ก็ตอ้งถ่อว่าประเทศ
สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนัเป็นประเทศแรกของโลกท่ีมีระบบ
ประกนัสงัคม

หลงัจากนัน้ประเทศตา่ง ๆ  ก็น�ารูปแบบการประกนัสงัคม
ไปปรบัใช ้ โดยในทวีปเอเชีย ประเทศญ่ีปุ่ นถ่อเป็นประเทศ
แรกท่ีมีการน�าระบบประกนัสงัคมมาใช ้โดยในปี พ.ศ. 2454 
ไดมี้กฎหมายว่าดว้ยการประกนัการประสบอนัตรายและโรค 
เน่่องมาจากการท�างาน ตอ่มาในปี พ.ศ. 2484 ก็เพ่ิมเตมิเร่อ่ง
ของการประกนัสขุภาพของลกูจา้งเพ่ิมขึน้ และทา้ยท่ีสดุในปี 
พ.ศ. 2490 ประเทศญ่ีปุ่ นก็ไดมี้กฎหมายเพ่่อประกนัการวา่งงาน 
ของลกูจา้ง ซึง่ถ่อวา่ระบบประกนัสงัคมของญ่ีปุ่ นกา้วหนา้กวา่
ประเทศอ่่น ๆ ในทวีปเอเชียมาก

ประกันสังคมในประเทศไทย

ในประเทศไทยแมจ้ะเริ่มมีการใชค้ �าว่า “ประกนัสงัคม”  
มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2480 พรอ้ม ๆ กบัว่าค�าว่าสงัคมสงเคราะห ์
แตก็่ยงัไมไ่ดมี้การตรากฎหมายหรอ่จดัท�านโยบายเก่ียวกบัการ
ประกนัสงัคมออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม แตห่ลงัจากสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลง ประเทศตา่ง ๆ ไดเ้ริม่น�าระบบประกนัสงัคม
มาใช ้จอมพล ป. พิบลูสงคราม นายกรฐัมนตรใีนสมยันัน้จงึได้
มีความตอ้งการท่ีจะหานโยบายท่ีท�าใหป้ระชาชนมีหลกัประกนั
ท่ีมั่นคงทางสังคมเหม่อนประเทศอ่่น ๆ จึงไดมี้การแต่งตั้ง  
“คณะกรรมการสงัคมสงเคราะห”์ ขึน้ในปี พ.ศ. 2495 เพ่่อหา
วิธีการชว่ยเหล่อสงเคราะหป์ระชาชนในดา้นสวสัดกิารสงัคม

หลงัจากท�าการศกึษาคณะกรรมการสงัคมสงเคราะหไ์ด้
มีความเห็นว่า ประเทศไทยควรน�าวิธีการประกนัสงัคมมาใช ้
ท�าใหร้ฐับาลไดเ้สนอรา่ง “พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 
2497” ตอ่รฐัสภา โดยรา่ง พ.ร.บ. ดงักลา่วไดร้บัความเหน็ชอบ
เม่่อวนัท่ี 9 ก.พ. 2497 โดยไดมี้การตัง้ “กรมประกนัสงัคม” 
ขึน้ในกระทรวงการคลงั แต่ปรากฏิว่ากฎหมายดงักล่าวก็ถกู 
ระงบัไปก่อนท่ีจะมีการใชบ้งัคบัจริงในปี 2499 เน่่องจากถกู
คัดคา้นเป็นอย่างมากทัง้จากฝ่ังประชาชนท่ีไม่เขา้ใจระบบ
การประกันสงัคม เน่่องจากมีความสงสยัว่าประชาชนจะได้
ประโยชนจ์รงิหรอ่ไมจ่ากกฎหมายฉบบันี ้รวมถึงฝ่ังนายจา้งท่ี
ตอ้งจา่ยเงินสมทบ ก็ไมพ่อใจดว้ยเชน่กนั

อยา่งไรก็ตามยงัคงมีความพยายามเป็นระยะท่ีจะผลกัดนั 
ใหมี้การน�าระบบการประกนัสงัคมมาใชใ้นประเทศไทย โดย
หนึ่งในกฎหมายท่ีส�าคญัและผลกัดนัมาใชส้ �าเรจ็ค่อ ประกาศ
คณะปฏิิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ท่ีไดร้ะบุ
ใหมี้ “กองทนุเงินทดแทน” เพ่่อจ่ายเงินใหก้บัลกูจา้งท่ีประสบ
อนัตราย สญูเสียอวยัวะ ทพุพลภาพ หรอ่ เสียชีวิต โดยประกาศ
ปฏิิวตัิฉบบัดงักล่าวไดเ้ริ่มบงัคบัใชใ้นพ่น้ท่ีกรุงเทพมหานคร
ก่อน และใชเ้ฉพาะกบัสถานประกอบการท่ีมีลกูจา้งมากกว่า 
20 รายเท่านัน้ และกองทนุดงักล่าวไดเ้ริ่มเก็บเงินสมทบเขา้
กองทนุ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2517 เป็นตน้มา

หลงัจากนัน้ “รา่ง พ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ.ศ. ...” ไดถ้กู
น�าเสนอและผา่นการพิจารณาตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่มีทัง้ฝ่ัง 
ท่ีเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย แตท่า้ยท่ีสดุ รา่ง พ.ร.บ ประกนัสงัคม 
ก็ไดไ้ดร้บัความเห็นชอบเม่่อวนัท่ี 11 ก.ค. 2533 โดยใหมี้ผล 
ใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 2 ก.ย. 2533 พรอ้มใหมี้การจดัตัง้ส �านกังาน
ประกนัสงัคมขึน้ ในสงักดักระทรวงมหาดไทย

รวม ๆ แลว้เก่อบ 40 ปี กว่าท่ีประเทศไทยของเราจะมี 
พ.ร.บ. ประกันสงัคม ออกมาใชบ้งัคบัเพ่่อเป็นหลกัประกัน 
ทางสงัคมใหก้บัลกูจา้งไดต้ราบจนถงึทกุวนันี ้
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เงนิกองทนุประกันสังคมในปัจํจุํบันั

ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมท่ีลูกจา้งสะสมนั้น ใช่ว่า
จะถกูรวมอยู่เป็นกอ้นเดียวกนั แต่ส �านกังานประกนัสงัคมจะ
แบง่เงินสะสมท่ีลกูจา้งจ่ายเขา้ไป และเงินสมทบจากนายจา้ง
และรฐับาลออกเป็น 3 สว่น และแตล่ะสว่นจะน�าไปลงทนุเพ่่อ
แสวงหาผลตอบแทน และน�ามาจา่ยใหก้บัสมาชิกตามเง่่อนไข
และหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีก�าหนดไว้

• เงินกองทุนประกันสังคมส่วนท่� 1 เงินกองทนุ 
  สว่นนีจ้ะถกูจดัสรรเพ่่อใชส้ �าหรบั 4 กรณี ค่อ เจ็บป่วย  
  คลอดบตุร ทพุพลภาพ และ เสียชีวิต

• เงินกองทุนประกันสังคมส่วนท่� 2 เงินกองทนุ 
  ส่วนนี ้จะถูกจัดสรรเ พ่่อใช้ส �าหรับ 2 กรณี ค่อ  
  สงเคราะหบ์ตุร และชราภาพ

• เงินกองทุนประกันสังคมส่วนท่� 3 เงินกองทนุ 
  ส่วนนีจ้ะถูกจัดสรรเพ่่อใชส้ �าหรบั 2 กรณี ค่อ ถูก 
  เลิกจ้าง และลาออกหร่อสิน้สุดสัญญาจ้างตาม 
  ก�าหนดระยะเวลา

ทั้งนี ้ เงินแต่ละส่วนนั้นส�านักงานประกันสังคมจะน�า
ไปลงทุนและบริหารจัดการแยกกันออกไป เพ่่อใหต้รงตาม
วตัถปุระสงคข์องเงินกองทนุในส่วนนัน้ ๆ ดงันัน้ในรา่งแกไ้ข
รา่ง พ.ร.บ. ประกนัสงัคม ท่ีผ่านมติ ครม. นัน้ จะกระทบกบั
เงินกองทนุประกนัในสว่นท่ี 2 ท่ีจดัสรรไวส้ �าหรบักรณีชราภาพ  
และสงเคราะหบ์ตุรเทา่นัน้

สาระสาํคัญของร่างแก้ไข 
พ.ร.บั. ประกันสังคม

สาระส�าคญัของรา่ง พ.ร.บ. ประกนัสงัคม ฉบบัท่ี ครม. 
อนมุติัไปนัน้มีหลกัการท่ีส �าคญั 2 ประการดว้ยกนั ค่อ

1. การปรบัปรุงแกไ้ขสทิธิประโยชนก์องทนุประกนัสงัคม 
กรณีใหผู้ป้ระกนัตนสามารถน�าเงินชราภาพบางส่วนออกมา 
ใชก่้อนได ้3 กรณี ค่อ

 • “ขอเลอืก” ผูป้ระกนัตนท่ีมีอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ ์ 
   สามารถเล่อกรบัเงินบ�านาญชราภาพหร่อเงิน 
   บ�าเหน็จชราภาพ

 • “ขอคนื” ผูป้ระกนัตนสามารถน�าเงินกรณีชราภาพ 
   บางสว่นมาใชก่้อนมีอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์

 • “ขอกู้” ผูป้ระกนัตนสามารถน�าเงินกรณีชราภาพ 
   บางส่วนไปเป็นหลักค�า้ประกันการกู้เ งินกับ 
   ธนาคารหรอ่สถาบนัการเงินได้

2. การเพ่ิมสทิธิประโยชนก์รณีอ่่น ประกอบดว้ย

 • “ประโยชน์ทดแทนในกรณ่คลอดบุัตร”  
   เพ่ิมระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การ 
   หยดุงานเพ่่อการคลอดบตุรโดยเหมาจา่ยในอตัรา 
   ครัง้ละรอ้ยละ 50 ของค่าจา้งจากเดิมเป็นระยะ 
   เวลา 90 วนัเป็นระยะเวลา 98 วนัหรอ่ระยะเวลา 
   ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

 • “ประโยชนท์ดแทนในกรณ่สงเคราะหบุ์ัตร”  
   โดยใหผู้ป้ระกันตนท่ีสิน้สภาพการเป็นลูกจ้าง  
   และภายหลงัการสิน้สภาพเป็นผูป้ระกนัตน ไดร้บั 
   ประโยชนท์ดแทนในกรณีสงเคราะหบ์ุตรต่อไป 
   อีก 6 เด่อน
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ข้อสังเกต: กรณ่ใหผู้้ประกันตนสามารถ
นาํเงนิชราภาพบัางส่วนออกมาใช้ก่อน

ในส่วนของการเพ่ิมสิทธิประโยชนก์รณีคลอดบตุร และ
ประโยชนท์ดแทนในกรณีสงเคราะหบ์ุตรนัน้ ไม่มีประเด็นท่ี
เป็นท่ีถกเถียงว่าควรเพ่ิมขึน้หร่อไม่ เพราะแมดู้เหม่อนสิทธิ
ประโยชนจ์ะเพ่ิมเพียงเล็กนอ้ย แต่ก็เป็นประโยชนต์่อผูเ้อา
ประกนัอยา่งย่ิง รวมถงึไมน่า่จะใชเ้งินจ�านวนมากในการจดัสรร
ประโยชนใ์นสว่นนี้

แต่สิ่งท่ียังมีข้อกังวลและเป็นท่ีถกเถียงในสังคมค่อ  
กรณีท่ีประกันสังคมยินยอมใหผู้ป้ระกันตนสามารถน�าเงิน
ชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได ้ เพราะการน�าเงินออก
มานั้นอาจจะไปกระทบต่อเงินบ�าเหน็จบ�านาญซึ่งเป็นหลกั 
ประกนัความมั่นคงทางการเงินของผูป้ระกนัตนหลงัเกษียณ

โดยในปี 2565 นี ้คาดว่าประเทศไทยจะเขา้สู่ “สงัคม 
ผูส้งูอายอุยา่งสมบรูณ”์ โดยจะมีสดัสว่นประชาชนอาย ุ60 ปี
ขึน้ไปในอตัรารอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด ซึ่งหากไม่มี 
การวางแผนบริหารจดัการใหดี้ รฐัก็อาจจะเผชิญกับปัญหา
ในเร่่องของการจัดสรรงบประมาณในการดูแลผูส้งูอายุหลงั
เกษียณ

ซึ่งจากขอ้มูล ณ 31 ธันวาคม 2563 ผูสู้งอายุท่ีไดร้บั
สวสัดิการดา้นการเงินของรฐัมีประมาณ 11 ลา้นคน โดยแบง่
เป็น

1) ผูส้งูอายท่ีุไดร้บัเบีย้ยงัชีพ มีจ�านวน 9,663,169 คน  
  ใชง้บประมาณ 76,280 ลา้นบาท

2) ผูส้งูอายท่ีุไดร้บับ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ มีจ�านวน  
  803,293 คน ใชง้บประมาณ 267,012 ลา้นบาท

3) ผูส้งูอายท่ีุไดร้บัประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพจาก 
  กองทุนประกันสังคม มีจ�านวน 598,550 คน ใช ้
  งบประมาณ 20,203 ลา้นบาท

รวมแลว้รฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณ 363,465 ลา้นบาท 
หรอ่คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของงบประมาณรายจา่ยทัง้ประเทศ

การท่ีจ�านวนผูส้งูอายุของประเทศไทยเรามีมากขึน้ ใน
ขณะท่ีจ�านวนเดก็เกิดใหมมี่อตัรานอ้ยลง จงึเป็นท่ีน่ากงัวลวา่ 
ในอนาคตรฐัจะมีเงินเพียงพอหร่อไม่ในการจดัสรรสวสัดิการ 
ใหก้บัผูส้งูวยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงเบีย้ยงัชีพท่ีผูส้งูวยัจะไดร้บั
เพียงเด่อนละ 600 – 1,000 บาท ตามชว่งวยั ซึง่เงินดงักลา่ว 
ดเูหม่อนจะไมเ่พียงพอกบัคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ในแตล่ะปี

ตา่งจากผูป้ระกนัตนท่ีมีการสะสมเงิน
เงินของตัวเองเอาไวค้วบคู่กับการสมทบ
ของนายจา้งและรฐับาล ซึ่งมีโอกาสจะได้
เงินเด่อน 3,000 – 7,500 บาทต่อเด่อน 
ภายหลงัจากเกษียณอายแุลว้ (ตามจ�านวน
ปีและเงินท่ีสะสม) ซึง่หากมีการน�าเงินสว่น
ของกองทนุชราภาพออกมาใชบ้างสว่นแลว้ 
ก็อาจจะมีผลกระทบทัง้ตอ่ตวักองทนุ และ
ความมั่นคงทางการเงินของผูเ้อาประกัน
ดว้ย

ซึ่งเม่่อผมได้อ่านและพิจารณาถึง
เง่่อนไขหลักการต่าง ๆ ในกรณีท่ีเราจะ
ยอมให้ผู้ประกันตนสามารถน�าเงินจาก
กองทุนชราภาพออกมาใชก่้อน ผมมีขอ้
สงัเกตเก่ียวกบัแกไ้ขปรบัปรุงสทิธิประโยชน์
กองทนุประกนัสงัคมกรณีชราภาพทัง้ 3 ขอ้
ดงักลา่วดงันี ้
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1) ขอเลือก ค่อ การใหผู้ป้ระกนัตนท่ีมีอายคุรบ 55 ปี 
  บริบูรณ ์สามารถเล่อกรบัเงินบ�านาญชราภาพหร่อ 
  เงินบ�าเหน็จชราภาพ

ข้้อดี:ี
ผูป้ระกันตนสามารถเล่อกไดว้่าจะรบัเงินชราภาพแบบ

ใดท่ีเหมาะกับตัวเอง บางคนอยากได้เงินก่อนก็สามารถ 
เล่อกรบัเป็นเงินบ�าเหน็จไดเ้ลย แต่บางคนอยากทยอยรับ
ไปเร่่อย ๆ จนเสียชีวิต ก็สามารถขอรบัในรูปแบบบ�านาญได้
เหม่อนในปัจจบุนั

ข้้อห่่วงกัังวล:
1. วตัถปุระสงคด์ัง้เดมิประสงัคมออกแบบใหผู้ป้ระกนัตน 

  รบัเงินบ�านาญนัน้ ก็เพราะตอ้งการสรา้งหลกัประกนั 
  ในระยะยาวใหก้ับผูสู้งวัยท่ีเกษียณไปแลว้ว่าจะมี 
  เงินเด่อนใชไ้ปจนวนัตาย หากผูป้ระกนัตนเปลี่ยนมา 
  ขอรบัเป็นเงินบ�าเหน็จแทน แลว้เกิดผูป้ระกันตนมี 
  อายยุ่นยาวใชเ้งินบ�าเหน็จไปจนหมด ก็อาจเป็นภาระ 
  ของรฐัท่ีตอ้งเขา้มาชว่ยดแูลคนกลุม่นี ้

2. เป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มักตอ้งการไดเ้งินก้อน 
  มากกว่าเงินระยะยาว จึงมีโอกาสท่ีผูป้ระกนัตนขอ 
  เลอ่กรบับ�าเหน็จกนัเป็นสว่นใหญ่ ท�าใหเ้งินในกองทนุ 
  ประกนัสงัคมกรณีชราภาพอาจจะมีมลูคา่ลดลงมาก  
  และเม่่อต้นเงินของกองทุนลดลง ผลตอบแทนท่ี 
  กองทนุจะสามารถท�าไดก็้ย่อมลดลงไปดว้ย ซึ่งอาจ 
  ท�าใหก้องทนุมีเงินไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ 
  ในระยะยาว

3. จากบทความของคณุณฐัพงษ ์อภินนัทก์ลู นกัวางแผน 
  การเงิน CFP® ซึง่ไดท้ �าการวิเคราะหว์า่การตดัสินใจ 
  จะรับบ�าเหน็จหร่อบ�านาญ โดยการเปรียบเทียบ 
  ผลตอบแทนหร่อตน้ทุนทางการเงินนั้น พบว่าการ 
  รับบ�านาญย่อมดีกว่าการรับบ�าเหน็จส�าหรับคน 
  ท่ีมีอายขุยัตามคา่เฉลี่ย (ผูช้ายท่ี 78 ปี และผูห้ญิงท่ี 
  83 ปี) เพราะเป็นเร่อ่งยากมากท่ีเราจะสามารถลงทนุ 
  ให้ได้ผลอัตราผลตอบแทนท่ีค่อนข้างสูงหลังจาก 
  เกษียณไปแลว้ (อา่นเพ่ิมไดท่ี้หนา้ 10-11)

2) ขอกู้ ค่อ การใหผู้ป้ระกันตนสามารถน�าเงินกรณี 
  ชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค�า้ประกันการกู้เงิน 
  กบัธนาคารหรอ่สถาบนัการเงินได้

ข้้อดี:ี
ผู้ประกันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยไม่ต้องมี 

หลกัทรพัยค์ �า้ประกนั ท�าใหผู้ป้ระกนัตนสามารถเสรมิสภาพคลอ่ง 
ของตนเองไดใ้นชว่งเวลาท่ีฉกุเฉินหรอ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ข้้อห่่วงกัังวล:
หากผูป้ระกันตนผิดนดัช�าระหนีก็้จะท�าใหธ้นาคารหร่อ

สถาบนัการเงินสามารถมาบงัคบัช�าระหนีจ้ากกองทนุประกนั
สงัคมได ้และหากไมไ่ดมี้การจ�ากดัจ�านวนเงินท่ีสามารถใหกู้ไ้ด ้ 
ก็อาจจะท�าใหเ้งินชราภาพของผูป้ระกันตนท่ีสะสมไวล้ดลง  
เม่่อถงึเวลาไดร้บับ�าเหน็จหรอ่บ�านาญชราภาพ ก็อาจจะมีเงิน
ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ และทา้ยท่ีสดุก็อาจกลบัมาเป็น
ภาระของรฐัท่ีตอ้งเขา้มาชว่ยดแูลคนกลุม่นี ้

3) ขอคนื ค่อ การใหผู้ป้ระกนัตนสามารถน�าเงินกรณี 
  ชราภาพบางสว่นมาใชก่้อนมีอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์

ข้้อดี:ี
ผูป้ระกนัสามารถขอรบัเงินไดท้นัที สามารถสภาพคลอ่ง

ของตนเองไดใ้นชว่งเวลาท่ีฉกุเฉินหรอ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ข้้อห่่วงกัังวล:
1. หากผู้ประกันตนน�าเงินออกมาใช้ ก็จะท�าให้เงิน 

  ท่ีสะสมไวใ้นกองทนุนอ้ยลง เม่่อถงึเวลาไดร้บับ�าเหน็จ 
  หร่อบ�านาญชราภาพ ก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอต่อ 
  การด�ารงชีพ และทา้ยท่ีสดุก็อาจกลบัมาเป็นภาระ 
  ของรฐัท่ีตอ้งเขา้มาชว่ยดแูลคนกลุม่นี ้

2. หากมีผู้ประกันตนขอค่นเงินเงินชราภาพออกมา 
  จ�านวนมาก ก็อาจท�าใหเ้งินในกองทนุประกนัสงัคม 
  กรณีชราภาพอาจจะมีมูลค่าลดลง ผลตอบแทนท่ี 
  กองทนุจะสามารถท�าไดก็้ย่อมลดลงไปดว้ย ซึ่งอาจ 
  ท�าใหก้องทนุมีเงินไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ 
  ในระยะยาวไดเ้ชน่กนั
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จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคมกรณีชราภาพนั้นมีทั้งข้อดีและข้อห่วงกังวล  
ซึ่งในส่วนของข้อดีนั้นส่วนใหญ่จะส่งผลดีต่อผู้ประกันตน 
ในส่วนของการเสริมสภาพคล่องเป็นหลัก แต่ขอ้ห่วงกังวล 
ก็ค่อ เจตนารมณข์องการประกนัสงัคมในสว่นของหลกัประกนั
การชราภาพ ท่ีผูป้ระกันตนควรจะมีเงินใชด้ �ารงชีพในแต่ละ
เด่อนไปจนถึงวันท่ีเสียชีวิต หากผูป้ระกันตนไม่มีวินัยทาง 
การเงินท่ีดีแลว้ ก็อาจท�าใหผู้ป้ระกนัตนเหลา่นีไ้มมี่หลกัประกนั
ท่ีจะมีเงินใชใ้นการด�ารงชีพอยา่งเพียงพอเม่่อเกษียณเลย

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตข้างต้นนั้นเป็นความเห็น 
ส่วนตวัของผูเ้ขียน มิใช่ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
และสิทธิประโยชนด์งักลา่วยงัคงเป็นเพียงหลกัการเบ่อ้งตน้ท่ี
ไดร้บัความเห็นชอบโดย ครม. เทา่นัน้ แตร่า่งกฎหมายฉบบันี ้
จะตอ้งน�าเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป ซึ่งในชัน้ของการ 
ตัง้กรรมาธิการท่ีมีการพิจารณารา่งกฎหมายเป็นรายมาตรา 
ก็อาจจะมีการเพ่ิม ตัดทอน หร่อแก้ไข หร่อปรับถ้อยค�า 
บางมาตราซึ่งจะท�าใหเ้ราเห็นรายละเอียดของร่างกฎหมาย
ฉบบันีม้ากขึน้

สุดท้ายน่้ ผมอยากเชิญชวนเพื�อน ๆ ติดตามร่าง 

กฎหมายฉบัับัน่้อย่างใกล้ชิด และช่วยกันพิจํารณาถึง
ข้อด่ และข้อห่วงกังวลท่�อาจํเกิดขึ้นหากร่างกฎหมาย
ฉบัับัน่อ้อกมาใช้บัังคับัในอนาคต เพราะอย่าลืมว่ากว่า
ประเทศไทยของเราจํะมก่ฎหมายประกันสังคมออกมาใช้ 
ไดก้ใ็ช้เวลาเกอืบั 40 ป่ หากเราแก้ไขปรับัปรุงกฎหมายน่ ้

โดยไม่คาํนึงถงึผลท่�อาจํจํะตามมาในระยะยาว กอ็าจํทาํให ้

ประเทศของเราเผชิญปัญหาผู้สูงวัยม่เงินไม่เพ่ยงพอ 
ต่อการดาํรงช่พ หรือกองทุนประกันสังคมกรณ่ชราภาพ
มเ่งนิไม่เพย่งพอตอ่การบัริหารจํดัการได้  
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การเปรียบเทียบจ�านวนเงินกอ้นท่ีจะไดร้บัจากบ�าเหน็จ
ครัง้เดียวและเงินรายเด่อนจากบ�านาญ (เงินทดแทนชราภาพ) 
สามารถใชวิ้ธีการค�านวณมลูค่าเงินตามเวลามาเปรียบเทียบ
จ�านวนเงินทัง้สองดงักรณีตวัอย่าง โดยมีสมมติฐานว่าเป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคมมาเป็นเวลา 30 ปี เงินเด่อน 
เริ่มตน้ 9,000 บาท อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเด่อนรอ้ยละ 3 
ต่อปี อตัราเงินสะสมชราภาพของตนเอง และเงินสมทบของ
นายจา้งรอ้ยละ 3 ตอ่ปี ตามท่ีกฎหมายก�าหนด และสว่นของ
รฐับาลรอ้ยละ 1 ตอ่ปี (อยา่งไรก็ตามจากการเขา้ไปตรวจสอบ
ขอ้มลูของผูเ้ขียนในระบบของส�านกังานประกนัสงัคมพบวา่มี
ขอ้มลูการจ่ายเงินสมทบของรฐับาลเพียงไมก่ี่ปีนบัจากปี พ.ศ 
2542 จงึท�าการค�านวณแบบทัง้มีและไมมี่เงินสว่นของรฐับาล) 
อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยใช ้5 ปีของกองทนุประกนัสงัคมกรณี
ชราภาพยอ้นหลงัท่ีรอ้ยละ 3.34 ตอ่ปี จากสมมตฐิานดงักลา่ว
จะค�านวณไดว้่าเม่่อเกษียณอายุ 55 ปีและเป็นสมาชิกมา 

ครบ 30 ปี สมาชิกจะมีเงินกองทนุชราภาพรวมผลตอบแทนแลว้ 
ประมาณ 483,469.97 บาท ในขณะท่ีหากตดัเงินส่วนของ
รฐับาลออกไปจะมีเงินกองทนุ 414,402.83 บาท เม่่อน�าไป
เปรยีบเทียบกบัการรบับ�านาญ ส�าหรบัการเป็นสมาชิก 30 ปี 
จะไดร้บัอตัราบ�านาญรอ้ยละ 42.5 ฐานเงินเด่อนเฉลีย่ 60 เด่อน
สดุทา้ยท่ี 15,000 บาท คดิเป็นเงินบ�านาญ 6,375 บาทตอ่เด่อน  
น�ามาค�านวณหามลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ายุขยัของผูช้ายตาม
ค่าเฉลี่ยอายขุยัท่ี 78 ปี และผูห้ญิงท่ี 83 ปี (ขอ้มลูจากสาร
ประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล 31 มกราคม 2565) ดว้ยอตัรา
คดิลดรอ้ยละ 3.34 ตอ่ปี (เทา่กบัคา่เฉลีย่ของอตัราผลตอบแทน
กองทนุประกนัสงัคมยอ้นหลงั 5 ปี) จะไดม้ลูค่าปัจจุบนัเงิน
บ�านาญของผูช้ายเป็นจ�านวนเงิน 1,226,880 และของผูห้ญิง 
1,390,224 บาท หร่อคิดเป็นจ�านวนเท่า ซึ่งหมายความว่า
บ�านาญมีมลูคา่มากกวา่บ�าเหน็จคิดเป็น 2.53 เทา่ และ 2.87 
เทา่ของเงินบ�าเหน็จส�าหรบัผูช้ายและผูห้ญิงตามล�าดบั

เปร่ย์บเทย่์บต้นทุนของ
บำานาญ และ บำาเหน็จิ

TFPA  MAGAZINE  • 2 / 2565

10



COVER STORY :

นอกจากการเปรียบเทียบโดยใชก้ารค�านวณหามูลค่า
ปัจจบุนัแลว้ เราสามารถใชว้ธีิการค�านวณหาอตัราผลตอบแทน
ว่า หากน�าเงินบ�าเหน็จไปลงทนุตอ่เพ่่อน�ามาสรา้งบ�านาญใน
จ�านวนเดียวกบัท่ีไดร้บัจากกองทนุประกนัสงัคม จะตอ้งลงทนุ
ใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนเท่าใดนัน้ จะพบว่าเม่่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของช่วงระยะเวลาจ่ายเงินสะสม และอายขุยั 
ในการรบับ�านาญอตัราผลตอบแทนจะอยู่ในช่วงรอ้ยละ 8.13 
ถงึรอ้ยละ 15.68 ในกรณีท่ีคดิวา่มีเงินสมทบ 1% จากรฐับาล 
และในช่วงรอ้ยละ 11.81 ถึงรอ้ยละ 18.38 ขึน้อยู่กบัอายขุยั 
ในการรบับ�านาญเป็นหลกั จากตารางจะพบวา่หากรบับ�านาญ
เพียง 10 ปีจะคดิเป็นอตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 8.13 – 13.76 
ขึน้อยู่กับฐานของจ�านวนเงินสะสมและสมทบ แต่เม่่อรับ
บ�านาญเกิน 20 ปีขึน้ไปแลว้อตัราผลตอบแทนจะไม่แตกต่าง
กนัมากนกัส�าหรบัทัง้ 2 กรณี

ตามอายสุมาชิก แสดงใหเ้ห็นวา่หากผูเ้กษียณอายไุม่มีความ
จ�าเป็นตอ้งใชเ้งินกอ้นแลว้ การรบับ�านาญย่อมดีกว่าการรบั
บ�าเหน็จเพราะส�าหรบัคนท่ีมีอายขุยัตามคา่เฉลีย่คงไมส่ามารถ
ลงทนุหลงัเกษียณไดถ้งึรอ้ยละ 15 ตอ่ปี

ในอีกมมุหนึ่งอตัราผลตอบแทนท่ีแสดงอาจเปรยีบเทียบ
ไดก้บัตน้ทนุของการน�าบ�าเหน็จออกมาใชแ้ทนการรบับ�านาญ 
ดงันัน้หากว่าผูป้ระกนัตนมีทางเล่อกอ่่นในการเขา้ถึงสินเช่่อ 
และมีรายไดใ้นการผ่อนช�าระสินเช่่อเหล่านั้นไดก็้สามารถ
น�าตัวเลขในตารางไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้สินเช่่อ
ประเภทต่างๆ เพ่่อประกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างเช่น การ 
กู้เงินจากกรมธรรมป์ระกันชีวิตมีอัตราดอกเบีย้เพ่ิมจากท่ี
ก�าหนดในหน้ากรมธรรม์ประมาณรอ้ยละ 2 หร่อเท่ากับ
ประมาณรอ้ยละ 6 – 7 ขึน้อยูก่บัประเภทของกรมธรรม ์ก็ยอ่ม

ตารางแสดงผลตอบัแทน/ตน้ทนุของการนาํบัาํเหน็จํไปลงทนุ
เทย่บักับัการจํา่ยบัาํนาญ (อายุ 55 ป่) จํากกองทนุประกันสังคม

 อายุงาน เงนิบัาํเหน็จํ บัาํนาญ   อายุขัย
 (ป่) มส่มทบัจํากรัฐ (บัาท) ตอ่เดอืน (บัาท) 65 70 75 80 85
...................................................................................................................................................................................................
 15 237,430 3,000 8.94% 12.97% 14.27% 14.78% 14.99%
...................................................................................................................................................................................................
 20 338,073 4,125 8.13% 12.31% 13.68% 14.21% 14.44%
...................................................................................................................................................................................................
 30 483,470 6,375 9.95% 13.80% 15.02% 15.49% 15.68%

 อายุงาน เงนิบัาํเหน็จํ บัาํนาญ   อายุขัย
 (ป่) ไม่มส่มทบัจํากรัฐ (บัาท) ตอ่เดอืน (บัาท) 65 70 75 80 85
...................................................................................................................................................................................................
 15 203,511 3,000 12.68% 16.08% 17.10% 17.46% 17.60%
...................................................................................................................................................................................................
 20 289,777 4,125 11.81% 15.35% 16.43% 16.82% 16.97%
...................................................................................................................................................................................................
 30 414,403 6,375 13.76% 16.99% 17.94% 18.26% 18.38%

เม่่อพิจารณาว่าผลตอบแทนจากการค�านวณเป็นอตัรา 
ท่ีค่อนขา้งสูง ส �าหรบัการวางแผนการเงินหลังเกษียณโดย 
ทั่วไปแลว้คงไมค่อ่ยมีผูเ้กษียณอายคุนใดใชอ้ตัราผลตอบแทน
หลงัเกษียณสูงถึงรอ้ยละ 18 หร่อแมก้ระทั่งรอ้ยละ 8 ก็ยัง
มีจ�านวนนอ้ยมาก อย่างไรก็ตามระบบบ�านาญของกองทุน
ประกันสงัคมเม่่อคิดว่ามีการจ่ายเงินส่วนของชราภาพเพียง
รอ้ยละ 7 ของฐานเงินเด่อน (รวมทัง้ส่วนของนายจา้งและ
ของรฐั) หร่อคิดเป็นจ�านวนเงินสงูสดุประมาณ 1,050 บาท 
ต่อเด่อน ส่วนในการรบัค่นเป็นบ�านาญเม่่อตอนเกษียณอาย ุ
นัน้ไดจ้ �านวนถึง 3,000 – 6,375 บาทต่อเด่อนหร่อมากกว่า 

เป็นทางเล่อกท่ีดีกว่า หร่อหากเปรียบเทียบกบัการใชส้ินเช่่อ
สว่นบคุคลท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูกวา่รอ้ยละ 15 – 18 การขอรบั
เงินบ�าเหน็จก็อาจจะดีกว่าการใชส้ินเช่่อเหล่านี ้อย่างไรก็ดี 
ในการตัดสินใจว่าจะรับบ�าเหน็จหร่อรับบ�านาญนั้น (หาก 
เกิดขึน้ในอนาคต) นอกจากพิจารณาเร่่องของอัตราผล
ตอบแทน หรอ่เปรยีบเทียบตน้ทนุสินเช่่อประเภทอ่่นท่ีแปรผนั
ไปตามอายแุลว้ ผูป้ระกนัตนยงัควรพิจารณาถงึปัจจยัทางดา้น
การเงิน เชน่ รายได-้รายจา่ยอ่่นในชว่งหลงัเกษียณสขุภาพของ
ตนเอง หรอ่การรบั/ใหค้วามชว่ยเหลอ่คนในครอบครวัประกอบ
การตดัสนิใจ  
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ผู้เขียน :

เรียบเรียง : พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

NEW PRODUCT :
รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ
ผู้อ�านวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์
ต่างประเทศและฟิวเจอร์ส
บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง

พีรณัฐ ย่นยงพิสิฐ 
ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส 
ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง

การลงทุนต่างประเทศได้รับัความนิยม
มากขึ้นในช่วง 3-4 ป่ท่�ผ่านมา หลังจํากท่� 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ผ่อนคลาย 
กฎเกณฑ์ต์า่งๆ เพื�อช่วยใหนั้กลงทนุไทยลงทนุ
ในตา่งประเทศสะดวกขึน้ในขณะท่�ผลตอบัแทน
ตลาดหุน้ไทยดจูํะไม่ไปไหนไกลนักในช่วงเวลา
เดย่วกัน อย่างไรกด็ ่หากนักลงทนุทา่นใดท่�ยัง
ไม่พร้อมท่�จํะไปลงทุนในต่างประเทศโดยตรง 
เนื�องจํากอาจํติดข้อจําํกัดบัางประการ ใน
บัทความน่้ผู้เข่ยนจํึงขอแนะนาํวิธ่การลงทุน
ต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทยท่�ง่าย สะดวก 
และไดป้ระสิทธิภาพ ผ่าน Depositary Receipt 
(DR) หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ท่�กาํลังเป็นท่�สนใจํอย่างมากใน
ปัจํจุํบันั

เ ช่่ อว่ า มีผู้อ่ านหลายท่าน ท่ีก�าลังสนใจลงทุน 
ต่างประเทศ และเคยไดยิ้นเคร่่องม่อ DR แต่ยงัไม่เขา้ใจ
และยังไม่กล้าท่ีจะลงทุน รวมถึงยังไม่มั่ นใจท่ีจะให ้
ค�าแนะน�าแกผู่ร้บัค �าปรกึษา วนันีท้างสมาคมฯ ไดร้บัเกียรติ 
จากคุณรัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ ผู้อ �านวยการอาวุโส  
หวัหนา้ฝ่ายหลกัทรพัยต์่างประเทศและฟิวเจอรส์ บมจ.
หลักทรพัยบ์ัวหลวง และคุณพีรณัฐ ย่นยงพิสิฐ ผูช้่วย 
ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนธุรกิจหลกัทรพัยต์่างประเทศ บมจ.
หลักทรัพยบ์ัวหลวง ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลงทุน 
ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ DR มาแชรข์้อมูลให้แก่ 
ทกุทา่นไดอ้า่นกนัครบั

DR คอือะไร
ทาํไมถงึน่าสนใจํลงทนุ

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรพัยต์่างประเทศ หร่อ  
DR ค่อ ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งท่ีมีหลกัทรพัย์
อา้งอิงเป็นหุน้ หรอ่ ETF ตา่งประเทศ โดย DR จดทะเบียน
ในตลาดหุ้นไทย ท�าให้สามารถซ่อ้ขายได้ง่ายเสม่อน 
หุน้ไทยรายตวั ดว้ยเหตนีุ ้DR จึงเปรียบเสม่อนการเปิด 
โอกาสให้นักลงทุนไทย สามารถลงทุนในหลักทรัพย ์
ต่างประเทศไดด้ว้ยสกลุเงินบาท ผ่านตลาดหุน้ไทยแบบ 
เรยีลไทมแ์ละไมมี่พกักลางวนั ตัง้แตเ่วลา 10.00-16.30 น.  
โดย DR ในตลาดหุ้นไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ประเภท ดงันี ้

1) DR แบับัฝาก หรือ ตราสารแสดงสิทธิ
 ของผู้ฝากหลักทรัพยอ้์างองิ

เป็นการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากท่ีมี
ลกัษณะเหม่อนการฝากทรพัยส์ิน จงึท�าใหอ้ตัราสว่นของ 
DR ต่อ หลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็น 1:1 เท่านัน้ ยกตวัอย่าง  
DR ประเภทนี ้ เช่น E1VFVN3001 ท่ีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิง  
ค่อ E1VFVN30 ETF ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
โฮจิมินหแ์ละอา้งอิงดัชนี VN30 หุน้ขนาดใหญ่ 30 ตัว 
ของเวียดนาม

DR ทางเลือกใหม่
ในการลงทุนต่างประเทศ
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2) DR แบับัอ้างองิสิทธิ หรือ ใบัแสดงสิทธิ
 ในผลประโยชนท์่�เกดิจํากหลักทรัพยอ้์างองิ

การลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์อา้งอิงสิทธิในผลประโยชน์
ของหลกัทรพัยอ์า้งอิง โดย DR ชนิดนีจ้ะสามารถก�าหนด
อตัราสว่นของ DR ตอ่หลกัทรพัยอ์า้งอิงได ้โดยไม่จ �าเป็น
ท่ีจะตอ้งเป็นอตัราสว่น 1:1 ยกตวัอยา่ง DR ประเภทนี ้ค่อ 
NDX01

ท่ีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิง ค่อ ChinaAMC NASDAQ 100 
ETF (3086.HK) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง
และอา้งอิงดชันี NASDAQ 100 หุน้ขนาดใหญ่ 100 ตวั
บนตลาดหลกัทรพัย ์NASDAQ โดย NDX01 มีอตัราสว่น 
1 หลกัทรพัยอ์า้งอิง ตอ่ 10 DR กลา่วค่อ หากราคา 3086.
HK คดิเป็นสกลุเงินบาทอยูท่ี่ 106 บาท แลว้ ราคา NDX01 
ในตลาดหุน้ไทย ก็จะอยูท่ี่ราว 10.60 บาท

1. หลักทรัพยอ้์างองิของ DR

ก่อนท่ีจะเริ่มตน้ลงทุนใน DR เราควรตอ้งทราบว่า 
หลกัทรพัยอ์า้งอิงของ DR ตวันัน้ค่ออะไร เชน่ เป็นหุน้ตวัไหน  
หร่อเป็น ETF ท่ีอา้งอิงดชันีอะไร เป็นตน้ เม่่อทราบแลว้ 
จะท�าใหเ้ราสามารถวิเคราะหแ์นวโนม้การลงทุนใน DR 
ตัวนั้นได ้ โดยอาจใชห้ลักการเดียวกับการวิเคราะหห์ุน้  
ยกตวัอยา่งการวิเคราะหแ์บบบนลงลา่ง (Top Down) เชน่  
1) เริ่มวิเคราะหจ์ากภาพใหญ่ ไดแ้ก่ ทิศทางการเติบโต
ของเศรษฐกิจเป็นอย่างไร อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงการ
เตบิโตระยะไหน หรอ่ประเทศท่ีเขา้ไปลงทนุนา่สนใจหรอ่ไม ่ 
เป็นตน้ และ 2) การวิเคราะหร์ายบริษัท เช่น บริษัทมี 
งบการเงินท่ีแข็งแกรง่ รายไดแ้ละก�าไรโตสม�่าเสมอ หนีส้นิ 
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ผู้บริหารมีความสามารถและ
ประสบการณ ์อตัราส่วนทางการเงินและราคาหุน้อยู่ใน
ระดบัท่ีนา่สนใจ เป็นตน้

2. ผู้ออก DR

ปัจจบุนัผูอ้อก DR ในประเทศไทยมีอยู ่2 ราย ไดแ้ก่ 
หลกัทรพัยบ์วัหลวง และธนาคารกรุงไทย โดยนกัลงทนุควร 
พิจารณาความน่าเช่่อถ่อ หร่อ ความสามารถในการให้
บรกิารต่างๆ ของผูอ้อก DR เน่่องจากผูอ้อก DR จะเป็น 
ผูร้บัผิดชอบในการด�าเนินการตา่งๆ ของ DR ตามท่ีระบไุวใ้น 
หนงัสอ่ชีช้วน และย่ิงในกรณีท่ีหากผูอ้อก ผูจ้ดัจ�าหนา่ย และ
ผูด้แูลสภาพคลอ่ง เป็นรายเดียวกนั อาจย่ิงท�าใหน้กัลงทนุ 
มีความมั่นใจไดว้า่ DR นัน้ๆ จะมีผูท่ี้ดแูลสภาพคลอ่งใหร้าคา  
DR เคล่่อนไหวสอดคลอ้งกบัหลกัทรพัยอ์า้งอิงดว้ย ท�าให้
การลงทนุใน DR มีแนวโนม้มีประสิทธิภาพในระยะยาว  
อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีผูอ้อก DR ไมไ่ดเ้ป็นผูจ้ดัจ�าหนา่ยเอง  
นักลงทุนอาจมีตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากค่าตอบแทนการจัด
จ�าหน่ายหลักทรัพย ์ ท่ีผู้ออก DR อาจมอบให้กับผู้จัด
จ�าหนา่ยหลกัทรพัยต์ามท่ีระบใุนหนงัสอ่ชีช้วน

3. อัตราแลกเปล่�ยน

ปกติแลว้ DR ไมไ่ดมี้การปอ้งกนัความเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลี่ยน ท�าใหค้่าเงินอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของ 
DR ยกตวัอย่างเช่น หากค่าเงินของประเทศปลายทางท่ี
หลกัทรพัยอ์า้งอิงลงทนุอยูแ่ข็งคา่เม่่อเทียบกบัคา่เงินบาท 
จะท�าให ้DR มีผลตอบแทนมากกว่าหลกัทรพัยอ์า้งอิงได ้
เน่่องจากมลูค่าของหลกัทรพัยอ์า้งอิงท่ีอยู่ในต่างประเทศ 
มีมลูค่าเพ่ิมขึน้ และมีผลในทางกลบักันหากค่าเงินของ 
หลกัทรพัยอ์า้งอิงออ่นคา่เม่่อเทียบกบัคา่เงินบาท

6 เรื�องควรรู้
ก่อนเริ�มลงทนุใน DR

หลงัจากท่ีทกุทา่นรูจ้กั DR วา่ค่ออะไรกนัไปแลว้ เรา
ลองมาท�าความเขา้ใจกันต่อว่าการลงทุนใน DR มีเร่่อง
อะไรท่ีนกัลงทนุควรพิจารณาบา้ง โดยผูเ้ขียนขอแบง่ออก
เป็น 6 ประเดน็ส�าคญั ดงันี ้
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4. เงนิปันผล

การจ่ายปันผลของ DR จะขึน้อยู่กับนโยบายของ 
หลกัทรพัยอ์า้งอิง โดยหากหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีการจ่าย
ปันผลเป็นเงินสด ผูอ้อก DR จะท�าการหกัค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเ งินปันผล แล้วจึงน�าส่ง
เงินปันผลตามสัดส่วนของจ�านวนหน่วย (Pro-rata) 
โดยนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น 
หนงัส่อชีช้วน

5. สิทธิท่�ผู้ถอื DR ไดรั้บั

ผูเ้ขียนขอแบ่งสิทธิท่ีผูถ่้อ DR ไดร้บัออกเป็น 2 แง่
มมุดงันี ้1) สิทธิในหลกัทรพัยอ์า้งอิง 2) สิทธิในการเป็น
ผูถ่้อ DR โดยส�าหรบัแง่มุมแรก ผูถ่้อ DR จะไดร้บัสิทธิ
ประโยชนต์า่งๆ หรอ่ การด�าเนินการของบรษัิทจดทะเบียน 
(Corporate actions) เสม่อนไปลงทนุในหลกัทรพัยต์่าง
ประเทศโดยตรง โดยผูอ้อก DR จะสง่มอบสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ่้อ ตามเง่่อนไขท่ีก�าหนดในขอ้ก�าหนด
สิทธิท่ีระบุไวใ้นหนงัส่อชีช้วน อย่างไรก็ดี ผูถ่้อ DR อาจ
ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถ่้อหลกัทรพัย ์
ต่างประเทศ โดยผูอ้อก DR อาจเป็นผูใ้ชส้ิทธิออกเสียง 
ในการประชมุผูถ่้อหลกัทรพัยต์่างประเทศ เพ่่อพิจารณา 
ลงมติในเร่่องส�าคญัและค�านึงถึงประโยชนข์องผูถ่้อ DR 
เป็นส�าคญั ตามเง่่อนไขท่ีปรากฏิในขอ้ก�าหนดสทิธิท่ีระบไุว้
ในหนงัส่อชีช้วนเชน่กนั ในขณะท่ีส�าหรบัแงม่มุท่ีสอง ผูถ่้อ 
DR จะมีสทิธิในการโอนใบแสดงสทิธิหรอ่ DR ไดต้ามสทิธิ
ท่ีระบใุน พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ
ยงัมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถ่้อ DR ตามขอ้ก�าหนดท่ี
ระบไุวใ้นหนงัส่อชีช้วน

6. ช่วงเวลาท่�เหมาะสาํหรับัการซือ้ขาย DR

ราคา DR อาจไดร้บัผลจากหลายปัจจยั เช่น ความ
ต้องการซ่อ้-ขายของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย อัตรา 
แลกเปลี่ยน หร่อ วันเปิด-ปิดท�าการของตลาดหุน้ไทย 
และต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคา DR 
เคล่่อนไหวไม่สอดคลอ้งกับดัชนีหร่อหลักทรพัยอ์า้งอิง 
ในระยะสัน้ อยา่งไรก็ดี ในระยะยาว ราคา DR จะมีแนวโนม้ 
เคล่่อนไหวสอดคลอ้งกบัดชันีหร่อหลกัทรพัยอ์า้งอิง โดย 
ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งสถิตยิอ้นหลงัของ DR E1VFVN3001 
ในอดีตมาใหพิ้จารณากนั เน่่องจากเป็น DR ท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหุน้ไทยตวัแรก โดยผลตอบแทนนับตัง้แต่ IPO 
(18 ธ.ค. 2561) จนถึงวนัท่ี 16 มิ.ย. 2565 พบว่า DR 
E1VFVN3001 บวก 53.8% ขณะท่ีดชันี VN30 ซึ่งเป็น
ดชันีอา้งอิงของ E1VFVN3001 บวก 44% และคา่เงินดอง
เทียบบาทแข็งคา่ 8% ในชว่งเวลาเดียวกนั ดงันัน้หากปรบั 
ผลตอบแทนดชันี VN30 เป็นเงินบาทจะอยู่ท่ีราว 52%  
ซึง่ถ่อวา่มีความใกลเ้คียงกนั

นอกจากนี ้ทางส�านกังาน ก.ล.ต. ไมไ่ดมี้ขอ้บงัคบัให ้
DR ตอ้งมีผูด้แูลสภาพคล่องเสมอไป อย่างไรก็ดี ผูเ้ขียน
ขอยกตวัอย่างกรณี DR ท่ีหลกัทรพัยบ์วัหลวงเป็นผูอ้อก 
ผูจ้ดัจ�าหนา่ย และไดจ้ดัใหมี้ผูด้แูลสภาพคลอ่ง เพ่่อท�าให้
ราคา DR มีแนวโนม้สะทอ้นราคาหลกัทรพัยต์า่งประเทศ
ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยในทางปฏิิบัติ ช่วงเวลาท่ีตลาด 
หุน้ไทยและตลาดหุน้ของหลักทรพัยอ์า้งอิงเปิดท�าการ
ตรงกนั ผูด้แูลสภาพคล่องจะมีแนวโนม้ดแูลสภาพคล่อง
ไดดี้กวา่ชว่งเวลาอ่่น ดงันัน้ชว่งเวลาดงักลา่ว จงึเป็นชว่งท่ี
เหมาะส�าหรบัการซ่อ้ขาย DR เชน่ ในกรณี DR STAR5001  
ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ฮอ่งกง โดยตลาดหลกัทรพัยฮ์อ่งกงเปิดเวลา 8.30-11.00 น.  
และ 12.00-15.00 น. ซึ่งตลาดหุน้ไทยเปิดเวลา 10.00-
16.30 น. (กรณี DR ไม่มีพกักลางวนั) ดงันัน้ ช่วงเวลา 
10.00-11.00 น. และ 12.00-15.00 น. จะเป็นช่วงเวลา
ท่ีสภาพคลอ่ง DR STAR5001 ดีกวา่ชว่งเวลาอ่่น เป็นตน้
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ข้อแตกตา่งระหว่าง DR 
กับัผลิตภณัฑ์ล์งทุนตา่งประเทศชนิดอื�น

เพ่่อชว่ยใหผู้อ้า่นสามารถเลอ่กเคร่อ่งม่อการลงทนุใน
สนิทรพัยต์า่งประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม จงึขอเปรยีบเทียบ
ความแตกตา่งระหวา่ง DR และผลติภณัฑก์ารลงทนุอ่่นให้
ชดัเจนย่ิงขึน้ ดงันี ้

1. ค่าธรรมเน่ยม

ในกรณีท่ี DR มีหลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็น ETF ผูอ้อก  
DR จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(Management fee) โดยมีคา่ธรรมเนียมการจดัการเพียง
ตอ่เดียวจาก ETF ตน้ทาง ขณะท่ีกองทนุรวมตา่งประเทศ 
(FIF) และ ETF ท่ีลงทุนต่างประเทศในไทยมักมีการ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการ 2 ตอ่ กลา่วค่อ 1) คา่
ธรรมเนียมท่ีกองตน้ทางเรียกเก็บ และ 2) ค่าธรรมเนียม
ท่ีทางบรษัิทจดัการกองทนุในไทยเรยีกเก็บ ทัง้นี ้DR อาจ
มีคา่ใชจ้่ายอ่่นเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น คา่ธรรมเนียมซ่อ้ขาย
ท่ีแตกตา่งกนัตามแตล่ะโบรกเกอร ์(ลกัษณะเดียวกบัหุน้) 
ซึ่งอาจเปรียบเสม่อนกับค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee) ของกองทนุรวม หรอ่ คา่ Spread ท่ีเกิด
จากการดแูลสภาพคลอ่ง ซึง่เป็นลกัษณะเดียวกบัการดแูล
สภาพคลอ่งในผลติภณัฑก์ารเงินอ่่น เชน่ ETF Derivative 
warrants หรอ่ Single Stock Futures เป็นตน้

2. สภาพคล่อง

หากพิจารณาจากมูลค่าซ่อ้ขายรวมของ 
DR ในตลาดหุน้ไทย นับตัง้แต่ตน้ปีจนถึงวัน
ท่ี 20 มิ.ย. 2565 จะพบว่าอยู่ท่ีราว 2 หม่่น
ล้านบาท (ปัจจุบันมี DR ทั้งหมด 6 ตัวใน
ตลาดหุน้ไทย ไดแ้ก่ DR E1VFVN3001, DR 
FUEVFVND01, DR NDX01, DR STAR5001, 
DR BABA80 และ DR TENCENT80) ใน 
ขณะท่ีมูลค่าซ่อ้ขายรวมของ ETF ท่ีอ้างอิง 
หลักทรัพย์ต่างประเทศและจดทะเบียนใน 
ตลาดหุน้ไทย อยู่ท่ีราว 437 ลา้นบาท ในช่วง
เวลาเดียวกัน (ปัจจุบันมี ETF ประเภทนีใ้น
ตลาดหุน้ไทยอยู ่2 ตวั ไดแ้ก่ CHINA ETF และ 
UHERO ETF) แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่อง
ของ DR นัน้สงูกว่า ETF ท่ีอา้งอิงหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและจดทะเบียนในตลาดหุน้ไทย
พอสมควร สะทอ้นถึงความนิยมในการเล่อก
ใช ้DR เป็นเคร่่องม่อในการกระจายการลงทนุ 
ไปยงัตา่งประเทศ

3. ภาระภาษ่

หลักการคิดภาษีของผู้ถ่อ DR จะเหม่อนกับการ 
ซ่อ้หุน้ในตลาดหุน้ไทยทั่วไป กลา่วค่อ ผูถ่้อ DR จะไดร้บั 
การยกเว้นภาษี ท่ี เ กิดจากก�าไรจากส่วนต่างราคา  
(Capital Gain) ขณะท่ีเงินปันผลรบัจะตอ้งเสียภาษี ณ  
ท่ีจา่ยอตัรา 10% สว่นการลงทนุในตา่งประเทศโดยตรงนัน้  
อาจมีภาษีหลายประการเข้ามาเก่ียวข้องขึ ้นอยู่กับ 
หลกัทรพัยแ์ละประเทศท่ีลงทนุ เช่น ภาษีท่ีเกิดจากก�าไร
จากส่วนต่างราคา ภาษีเงินปันผล และภาษีการขาย 
หลักทรัพย์ เป็นต้น แต่จุดท่ีส �าคัญค่อ ผู้ท่ีลงทุนใน 
ต่างประเทศแลว้มีก�าไรหร่อเงินไดแ้ละตอ้งการน�าเงิน 
กลบัไทย จะตอ้งรอขา้มปีภาษี มิเช่นนัน้จะตอ้งน�าเงินได ้
ดังกล่าวไปรวมค�านวณเพ่่อเสียภาษี ซึ่งกรณี DR จะ 
ไม่ตอ้งท�าเช่นนัน้ เน่่องจากซ่อ้ขายไดผ้่านตลาดหุน้ไทย 
อยา่งไรก็ดี นกัลงทนุมีหนา้ท่ีตอ้งศกึษาและปฎิบตักิฎหมาย
และกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัภาษีอากรโดยเครง่ครดั
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4. ระยะเวลาการซือ้ขาย

DR ถ่อเป็นเคร่่องม่อท่ีช่วยประหยัดเวลาในการ 
ลงทุนต่างประเทศได้ดี เน่่องจากหากนับจ�านวนวันท่ี 
ซ่ ้อขาย DR ตั้งแต่การโอนเงินเข้าบัญชีจนกระทั่ ง 
รบัเงินค่าขาย จะใชเ้วลาประมาณ 3-4 วนัเท่านัน้ ถ่อว่า 
เร็วกว่ามากหากเทียบกับการลงทุนในกองทุนรวม 
ตา่งประเทศ (FIF) ท่ีอาจใชเ้วลารวมถงึ 7-8 วนั เน่่องจาก
กองทนุ FIF มกัจะใชเ้วลาประมาณ 1-3 วนัในการทราบ
ราคา NAV หลงัจากเริ่มส่งค�าสั่ง ขึน้อยู่กับเง่่อนไขของ
แตล่ะกองทนุ อีกทัง้มกัจะใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนัท�าการ
ส�าหรบัการรบัเงินคา่ขายค่น

5. ราคาซือ้ขาย

ราคาของ DR มีลกัษณะเดียวกบั ETF ท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์ค่อ ราคาซ่อ้ขายอาจจะไมเ่ทา่กบัราคา 
indicative โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งเวลาท่ีตลาดมีความ
ผนัผวนมาก ผูล้งทนุอาจซ่อ้ขาย ไดใ้นราคาท่ีถกูกวา่ หรอ่

แพงกว่าราคาจริงไปมาก หร่อ หากตอ้งการซ่อ้หร่อ
ขายจ�านวนมาก อาจท�าไม่ไดใ้นบางช่วงเวลาอาจไม่มี
สภาพคลอ่งเพียงพอ ตา่งจากกองทนุรวมท่ีสามารถลงทนุ
ในหุน้นัน้โดยตรง แมว้า่จะไดเ้ฉพาะราคาปิด แตก็่ยงัเป็น 
market value ของหลกัทรพัยน์ัน้

จะเห็นไดว้่า DR เป็นเคร่่องม่อท่ีน่าสนใจไม่น้อย
ส�าหรบัการกระจายลงทนุต่างประเทศผ่านตลาดหุน้ไทย 
แถมยงัมีขอ้ดีหลายประการเม่่อเทียบกบัผลิตภณัฑล์งทนุ
ต่างประเทศชนิดอ่่น แต่ในขณะเดียวกนัก็มีขอ้ควรระวงั
อยา่งเร่อ่งราคาซ่อ้ขาย และยงัมีความเสี่ยงของผูอ้อก DR 
ท่ีผูล้งทนุควรจะตอ้งพิจารณาเพ่ิมเตมิ

ส�าหรบัผูล้งทนุม่อใหม่ท่ีตอ้งการลงทนุต่างประเทศ 
แบบอา้งอิงดชันี (Passive) ตามแนวทางท่ีปรมาจารย์
นักลงทุนเนน้คุณค่าอย่าง Warren Buffett แนะน�า ก็
สามารถใชเ้คร่่องม่อ DR ในการสรา้งพอรต์การลงทุน 
ตา่งประเทศผา่นตลาดหุน้ไทยไดเ้ชน่กนั โดยคณุรฐัศรณัย์
ไดย้กตวัอยา่ง “พอรต์สายกลาง” กลา่วค่อ แบง่การลงทนุ
ในทกุประเทศเทา่ๆ กนั ไดแ้ก่ สหรฐัฯ (DR NDX01 ท่ีอิงดชันี 
Nasdaq 100 สดัสว่น 25%), จีน (DR STAR5001 ท่ีอิงดชันี 
STAR50 สดัสว่น 25%), เวียดนาม (DR E1VFVN3001 ท่ี
อิงดชันี VN30 สดัสว่น 10%, DR FUEVFVD01 ท่ีอิงดชันี 
VNDiamond สดัสว่น 15%) และ ไทย (ETF BSET100 ท่ี
อิงดชันี SET100 สดัสว่น 25%) โดยผลตอบแทนยอ้นหลงั 
ของพอรต์ดงักล่าวสามารถสรา้งผลตอบแทนในระดบัท่ี 
นา่สนใจ และท่ีส�าคญัมีความผนัผวนท่ีนอ้ยกวา่ซึง่เป็นผล
จากกระจายการลงทนุในหลกัทรพัยห์ลายประเทศอีกดว้ย 
ซึง่นกัลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดของ DR ดงักลา่ว
เพ่ิมเตมิไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.bualuang.co.th/dr

ทัง้นี ้พอรต์ดงักล่าวเป็นเพียงพอรต์ตวัอย่าง ซึ่งนกั
ลงทนุแตล่ะทา่นก็จะมีความสามารถในการรบัความเสี่ยง
และเปา้หมายผลตอบแทนท่ีแตกตา่งกนัออกไป อีกทัง้ผล
ตอบแทนในอดีตมิใชส่ิ่งย่นยนัถงึผลตอบแทนในอนาคต

เป็นอย่างไรกนับา้งส�าหรบัการลงทนุในต่างประเทศ
ผา่นผลติภณัฑ ์DR นา่สนใจไมน่อ้ยเลยใชไ่หมครบั อยา่งไร
ก็ตามเคร่่องม่อการลงทนุต่างประเทศแต่ละผลิตภณัฑมี์ 
จดุเดน่และมีประเดน็ท่ีตอ้งท�าความเขา้ใจกอ่นจะตดัสนิใจ 
ลงทนุตา่งกนั ฉะนัน้ในฐานะนกัวางแผนการเงินจงึควรให้
ขอ้มลูอยา่งครบถว้นและพิจารณาบนขอ้มลูและเปา้หมาย
การเงินของผูร้บัค �าปรกึษา เพ่่อสามารถใหค้ �าแนะน�าให้
อยา่งเหมาะสม  
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ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรฏัิฐ์, PhD, FRM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล. เคทีบีเอส จ�ากัด (มหาชน)

DIGITAL ASSET :

การหลอกลวงและฉ้้อฉ้ล
ของแพลตฟอร์มสิินทรัพย์์ดิจิิทิลั

ในป่ 2552 ซาโตชิ นากาโมโตะ นาํเสนอ 
ระบับัการโอนเงินแบับั peer-to-peer ท่�ชื�อว่า
บัทิคอยนเ์พื�อแก้ pain point ของการมส่ถาบันั
การเงนิเป็นตวักลาง ว่ามค่วามเส่�ยงท่�ธุรกรรม
ท่�เกดิขึน้แล้วสามารถถูกยกเลิกได้ ความเส่�ยง
ท่�ข้อมูลอาจํถูกปลอมแปลงแก้ไขโดยเจํ้าของ 
ไม่ได้ให้ความยินยอม และประสิทธิภาพการ
โอนเงินท่�ทาํได้ช้าและม่ต้นทุนสูงกว่าระบับัท่�
นากาโมโตะออกแบับัไว้

ระบบดังกล่าวซึ่งต่อมาเรียกว่า “บล็อกเชน” มี 
ลักษณะจัดเก็บขอ้มูลแบบกระจายศูนย ์ (distributed 
ledger) แตกต่างจากรูปแบบดัง้เดิมท่ีจัดเก็บแบบรวม
ศนูย ์(centralized ledger) ไวท่ี้สถาบนัการเงิน ทัง้นี ้ในอีก 
มมุมองหนึง่เป็นการสะทอ้นแนวคดิเชิงปรชัญา ท่ีตอ้งการ
เปลี่ยนบุคคลท่ีไดร้บั “ความไวว้างใจ” จากเป็นสถาบนั 
การเงินมาเป็นใครก็ไดท่ี้ตอ้งการมีส่วนร่วมรกัษาระบบ
บล็อกเชน โดยใชว้ิทยาการเขา้รหัสและกลไกฉันทามติ 
เป็นกฎระเบียบในการควบคมุ

จุดเปลี่ยนท่ีส �าคัญค่อการสรา้งบล็อกเชนท่ีช่่อว่า  
อีเธอเรียม (Ethereum) ในปี 2558 โดยวีตาลิค บูเจริน 
(Vitalik Buterin) ท่ีผนวกกลไก Smart Contract หร่อ
สัญญาอัจฉริยะของ นิค ซาโบ (Nick Szabo) ท�าให ้
บล็อกเชนถูกน�าไปใช้สร้างแพลตฟอร์มการเงินแบบ 
ไรต้ัวกลางหร่อ Decentralized Finance (DeFi) ขึน้
มากมาย โดยทัง้หมดนัน้ท�าใหบ้คุคลสองฝ่ายท�าธุรกรรม
ต่อกันได้โดยตรงไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินอีกต่อไป  
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อ้ขายแลกเปลี่ยน การใหกู้ย่้ม และการ
บรหิารเงินลงทนุ เป็นตน้

อย่างไรก็ดี การมอบความไวว้างใจใหก้ับบุคคลท่ี 
ไมใ่ชส่ถาบนัการเงินนัน้ไมใ่ชเ่ร่อ่งดีเสมอไป การหลอกลวง
ตม้ตุ�น หร่อ Scam เป็นเร่่องท่ีพบเห็นไดบ้่อยมากในโลก 
ครปิโต องคก์รช่่อ Chainalysis1 ระบวุา่มลูคา่ความเสยีหาย
จาก Scam ในปี 2564 พุง่ขึน้ราว 81% ดว้ยมลูคา่ความ 
เสียหายกว่า 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับ
ประมาณ 4.3 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปีก่อนหนา้ และ
วงจรการฉอ้ฉลตัง้แตเ่ริม่จนจบนัน้กินระยะเวลาสัน้ลงเพียง
เฉลี่ย 70 วนัในปี 2564 จาก 192 วนัในปีก่อนหนา้ 

1 https://blog.chainalysis.com/reports/2021-crypto-scam-revenue
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กรณีอ่อ้ฉาวก็มีมากมาย อย่างกรณีของ Anubis 
DAO เสนอผลตอบแทนจากการฝากเหรยีญท่ีดแูลว้จงูใจ
เป็นอยา่งมาก แตผ่า่นไปไมก่ี่วนัเทา่นัน้ก็ปิดตวัเชิดเงินราว 
60 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หนีไปโดยท่ีไม่สามารถติดตาม
ผูก้ระท�าผิด เช่นเดียวกับความเลวรา้ยของ DeFi100 ท่ี
ปิดเว็บไซตด์ว้ยขอ้ความเยย้หยนัผูล้งทนุอย่างโจ่งแจง้ว่า
ไมมี่ใครสามารถท�าอะไรกบัการฉอ้โกงมลูคา่กวา่ 30 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ ได ้หร่อแมแ้ต่แพลตฟอรม์ท่ีเสนอโทเคน 
ช่่อ SQUID ซึง่มีหนา้ตาโลโกค้ลา้ยซรีีส่ช่่์อดงั Squid Game 

แต่การปรบม่อขา้งเดียวย่อมไม่ดัง สาเหตุท่ีท�าให ้
ตกเป็นเหย่่อไดน้ัน้อธิบายไดง้่ายมากค่อ “ความโลภ” ซึ่ง
เป็นแรงขบัดนัพ่น้ฐานของมนษุยม์าแต่ไหนแต่ไร แนะน�า 
วา่ลองไปดสูารคดีใน Netflix เร่อ่ง Money, Explained ท่ี 
กลา่วถงึกลโกง Poyais (โปเยส) Scheme เม่่อประมาณสอง
รอ้ยปีท่ีแลว้ หร่อนึกถึงข่าวแก๊งคต์กทองท่ีอยู่คู่สงัคมไทย 
มานานก็ได ้กลเม็ดแบบเดิมแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น  
โดยมากแลว้เป็นการโฆษณาชวนเช่่อวา่จะใหผ้ลตอบแทน
สงูแบบท่ีพลาดแลว้จะไม่มีโอกาสนีอี้ก ซึ่งหากพิจารณา

ซึ่ ง ส ร้ า ง ค ว า ม 
เสียหาย 12 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ 
โ ด ย น่ า แ ป ล ก ท่ี 
ผูล้งทนุไมไ่ดฉ้กุคดิ
เลยว่าเหรียญนั้น
ไ ป เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ
ซีรีส่ท่ี์วา่ไดอ้ยา่งไร

กรณีท่ีเกิดขึน้
กับ แพลตฟอร์ม 
DeFi นีมี้ค �าเรียก
เ ฉ พ า ะ ว่ า  R u g 
Pull หมายถึงการ
ดึงเส่่อเพ่่อให้คน
ลม้ นั่นหมายความ
ว่าเงินทั้งหมดจะ
ถกูโยกยา้ยหายไป
โดยท่ีผู้ลงทุนไม่
สามารถท�าอะไร
ไดเ้ลย

ค�าถามค่อท�าไมจึงเป็นเช่นนัน้? ค�าตอบง่ายมากค่อ
แพลตฟอรม์การเงินแบบไรต้วักลางในโลกครปิโตฯ ไม่ได้
อยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูลของภาครฐั การกลา่วถงึ “เสรภีาพ
ทางการเงิน” หร่อ “การตดัตวักลางสถาบนัการเงิน” นัน้ 
หลายครัง้ถกูใชเ้ป็นเคร่่องม่อใหก้บัมิจฉาชีพในการสรา้ง 
“เว็บไซต”์ บวกกบัการท�าการตลาดผ่านส่่อโซเชียลมีเดีย
สรา้งความนา่เช่่อถ่อแบบปลอมๆ ขึน้มา 

อย่างมีสติแลว้จะ
เห็นว่ าถ้า ให้ผล
ตอบแทนขนาดนัน้  
ผู้ชักชวนก็น่าจะ
สงวนไว้ให้วงศา
ค ณ า ญ า ติ ข อ ง
ตนเองจะดีกวา่ 

น่ี ยั ง ไ ม่ นั บ
รวมเหตุครึกโครม
เ ก่ี ย ว กั บ ก ล ไ ก 
a l g o r i t h m i c 
Stablecoin ตัว
หนึง่ ท่ีแพลตฟอรม์ 
DeFi ของผู้สรา้ง
ระบบนิ เวศของ 
คริปโทเคอรเ์รนซี 
ตั ว นี ้ เ ส น อ ผ ล
ต อ บ แ ท น ร า ว 
ร ้อยละ 18-20% 
ต่อปี ส �าหรับการ
ฝากเหรียญท่ีอา้ง
ว่ า อิ ง มู ล ค่ า กั บ
เงินหนึ่งดอลลาร์
สหรฐัฯ 

ความเส่ียงของโลกครปิโตเคอรเ์รนซีไมใ่ชแ่คค่วามผนัผวน
ของราคาเท่านั้น เหตุหลอกลวงหร่อ Scam เป็นสิ่งท่ีตอ้ง
คอยระวงัเป็นอย่างมาก การจะป้องกันเหตนีุท้ �าไดด้ว้ยการ 
มีสติ บอกตวัเองไวเ้สมอวา่ ของท่ีดีเกินจรงิยอ่มไมใ่ชข่องจรงิ  
ไม่จ �าเป็นตอ้งรีบรอ้นกลวัตกรถ เพราะหากขึน้รถผิดคนัแลว้
ความเสียหายจะรุนแรงกวา่  
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ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

THE INTERVIEW :

Digital Asset
กบัสิิ�งท่�ต้องร้้
เมื�อคิดิิลงทุน

Digital Asset ทางเลือกการลงทนุน้องใหม่ ท่�
ความนิยมมาแรงแซงการลงทุนแบับัเดิมๆ แต่
ดว้ยความท่�เป็นการลงทนุรูปแบับัใหม่ ท่�ส่วนใหญ่
ยังลงทุนโดยขาดความเข้าใจํทาํให้แม้ม่หลายคน 
ได้รับัผลตอบัแทนสูงอย่างน่าประทับัใจํ แต่ก็ม่
คนอก่ไม่น้อยเลยท่�ไดรั้บัผลกระทบัจํากการลงทุน
ท่�ผิดพลาด วารสาร TFPA Magazine ฉบัับัน่ ้ม่
โอกาสไดสั้มภาษณ ์คุณศุภกฤษฎ ์บุัญสาตร ์นายก
สมาคมสินทรัพยด์ิจํิทัลไทย ท่�จํะมาเล่าถึงสิ�งท่� 
ตอ้งรู้ เมื�อคดิลงทนุใน digital asset

  สถานการณก์ารลงทนุ digital asset
  ในปัจํจุํบันั เป็นอย่างไร

 สว่นตวัมองวา่ digital asset ตอนนีเ้ป็นชว่งเทรนดข์าลง 
ตวัอยา่งเชน่ Bitcoin ท่ีราคาเคยอยูท่ี่เหรยีญละกวา่ 2 ลา้นบาท  
ปัจจบุนัราคาลดลงมาอยูท่ี่ 9 แสนกวา่บาท (ณ 26 พ.ค. 65) 
แต่ค �าว่าขาลงท่ีว่า ผมมองว่าเป็นโอกาสท่ีเราจะสามารถ 
เขา้ซ่อ้ digital asset ไดใ้นราคาท่ีถูก หากมีความเช่่อหร่อ 
มั่นใจในหลกัคดิหรอ่แนวคิดของ digital asset

 อย่างการลงทนุรูปแบบอ่่น เช่น ตลาดหุน้ ฯลฯ หากเรา
เช่่อมั่นในหุน้ท่ีลงทนุว่า จะมีโอกาสเติบโตไดใ้นอนาคต และ
ปัจจุบนัราคาหุน้ลดลงมาในระดบัท่ีต�่าจนน่าลงทุน เราก็คง
เขา้ไปลงทนุสิง่นัน้ ซึง่ digital asset ก็เชน่เดียวกนั หากมีความ
เช่่อหรอ่มั่นใจในหลกัคดิหรอ่แนวคดิ digital asset และมองวา่ 
digital asset จะมีโอกาสเตบิโตได ้ราคาท่ีลดลงมา ณ ปัจจบุนั 
ก็อาจถ่อวา่เป็นของราคาถกูท่ีสามารถเขา้ลงทนุได ้
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 หากเปรยีบเทียบ digital asset ณ ตอนนี ้กบั Internet 
เม่่อหลายสิบปีก่อน ท่ี ณ ตอนนัน้หากมีคนถามว่า Internet 
จะสามารถท�าอะไรได้บ้าง นอกจากการน�าข้อมูลบริษัท/ 
หน่วยงานขึน้ไปอยู่บนเว็บไซต์ให้คนเข้ามาดูมาอ่านได ้ 
คงไมมี่ใครจินตนาการออกวา่ Internet ณ วนันัน้ จะสามารถ
ท�าใหเ้กิด community, social media, การส่่อสาร หร่อ 
ธรุกรรมการเงินออนไลน ์จนเกิดเป็น economic value ใหเ้รา
เหน็และใชง้านไดก้นัอยูใ่นทกุวนันี ้

 blockchain และ digital asset ก็เช่นกัน ท่ีหาก 
ถามว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร คงเป็นสิ่งท่ีจินตนาการไดย้าก 
ณ วนันี ้อยู่ท่ีว่าผูล้งทนุมีความเช่่อว่า developer จะพฒันา 
blockchain และ digital asset ใหเ้กิด economic value  
ไดแ้คไ่หน นอกเหน่อจากแคถ่กูมองวา่เป็นเหรยีญหรอ่สนิทรพัย์
ท่ีมีไวซ่้อ้ขายเพ่่อเก็งก�าไรหรอ่ลงทนุอยา่งในปัจจบุนั

  สิ�งท่�ควรรู้ ในการลงทนุ digital asset

 การลงทนุใน digital asset อยา่งไมมี่ความรูค้วามเขา้ใจ
ในเหรียญท่ีลงทนุก็ไม่ต่างอะไรกบัการลงทนุหุน้ป่ัน ท่ีไม่รูทิ้ศ 
รูท้างของราคาท่ีเคล่่อนไหวอยูเ่ลย

 ซึ่งการถ่อเหรียญคริปโทเคอรเ์รนซีจะเป็นการถ่อ utility  
ท่ีแสดงการใชป้ระโยชน ์ต่างจากการถ่อ security ท่ีแสดง
ความเป็นเจา้ของ การประเมินราคาหรอ่คาดการณอ์นาคตของ 
digital asset จงึเป็นสิ่งท่ีท�าไดย้าก

 แตใ่นบรรดา digital asset ตา่งๆ bitcoin ถ่อเป็น digital 
asset ท่ีมีขอ้มลูยอ้นหลงัใหเ้หน็ไดย้าวนานกวา่ digital asset 
อ่่น และไดผ้่านบททดสอบต่างๆ มากมาย แมว้่าอาจไม่ใช ่
digital asset ท่ีไม่มีช่องโหว่ แต่ก็มีนอ้ยกว่า digital asset 
อ่่น ซึง่หนึ่งในเหตผุลของการมีช่องโหวน่อ้ย เริม่ท่ี คณุซาโตชิ  
นากาโมโตะ ไดถ้อนตวัออกจากการเป็นเจา้ของ bitcoin ท�าให้
เกิดการ decentralized ลดความเส่ียงท่ีแนวทางการพฒันา 
จะถกูชีน้ �าจากกลุม่บคุคลใดกลุม่บคุคลหนึง่

 แม้ว่าจะมีผู้ท่ีพยายามออกแบบหร่อคัดลอกเหรียญ 
คริปโทเคอรเ์รนซีอ่่นใหมี้ utility ดีกว่า bitcoin แต่สุดทา้ย 
bitcoin ก็ยงัคงไดร้บัความนิยมอยู ่ดว้ยเหตผุลหลกั ค่อ bitcoin 
เป็นเหรยีญท่ี (1) ไมมี่เจา้ของ หรอ่ decentralized ท่ีสะทอ้นวา่
เหรียญนีมี้ไวเ้พ่่อคนทั่วไป ไม่ใช่มีไวเ้พ่่อประโยชนต์่อเจา้ของ
หร่อกลุ่มบุคคลใด (2) จ�านวนเหรียญท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด ค่อ  
21 ลา้นเหรยีญ ซึง่จะเป็น infrastructure หรอ่โครงสรา้งพ่น้ฐาน 
ใหก้บั blockchain ในอนาคต

 ส่วน digital asset อ่่นๆ เช่น Ethereum ท่ีมีแนวคิด 
หร่อ value proposition ท่ีจะเป็นคอมพิวเตอรข์องโลกใบนี ้ 
ผูล้งทุนก็ตอ้งพิจารณาว่าแนวคิดนี ้ สามารถเป็นไปไดจ้ริง
หรอ่ไม ่เป็นไปไดเ้รว็แคไ่หน และก่อใหเ้กิด economic value 
อย่างไร ซึ่งแนวคิดบางอย่างอาจตอ้งใชเ้วลาในการพัฒนา 
เพ่่อใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งแข็งแกรง่

  พฤตกิรรมการลงทนุของนักลงทนุ
  ในปัจํจุํบันั

 ผูล้งทนุใน digital asset ณ ปัจจบุนั แบง่ได ้2 กลุม่หลกั 
(1) ผูล้งทุนท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจ มีทักษะการเอาตัวรอด 
ในตลาด digital asset และ (2) ผู้ท่ีลงทุนตามผู้อ่่นหร่อ 
ลงทนุตามกระแสขา่ว

 ซึ่งคนส่วนใหญ่มกัเขา้สู่สนามการลงทนุ digital asset 
ดว้ยความโลภ จึงเป็นเหตุผลท่ีท�าใหห้ลายคนไดร้ับความ 
เสียหายกลบัไปจากการลงทนุ

 digital asset เปรยีบไดก้บัธรุกิจ startup ท่ีหากธรุกิจไหน 
ประสบความส�าเรจ็มลูคา่จะเติบโตอย่างมหาศาล แตจ่ะมีอีก
หลายธุรกิจท่ีตอ้งลม้และหายไประหว่างทางเช่นกัน ดังนั้น 
หากวนันีมี้เหรยีญครปิโทเคอรเ์รนซีซ่อ้ขายกนัอยู ่100 เหรยีญ 
เช่่อไดว้า่ในอนาคต 1-2 ปีขา้งหนา้ เหรยีญเหลา่นัน้อาจเหลอ่ 
ใหซ่้อ้ขายกันเพียง 5 เหรียญเท่านั้น น่ีจึงเป็นความเสี่ยงท่ี 
ผูล้งทนุควรท�าความเขา้ใจก่อนเขา้สูส่นามการลงทนุนี ้
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THE INTERVIEW :

  นักลงทนุ digital asset ท่�ด่
  ควรเป็นอย่างไร

 ส �าหรบัตวัผมเอง ผมจะกระจายความเสี่ยง โดยเริม่จาก
 • ณ ตอนเริ่มตน้ลงทุน ควรแบ่งเงินมาไม่เกิน 10%  
  ของเงินลงทนุท่ีมีตอนนัน้ มาลงทนุใน digital asset  
  แมว้่าหลงัจากนัน้มลูค่าเงินลงทนุจะสงูขึน้หร่อลดลง  
  จนมีสดัสว่นเทียบกบัเงินทัง้หมดตา่งจากเดมิก็ตาม

 • เงินสว่นท่ีลงทนุใน digital asset ควกระจายการลงทนุ 
  ในหลากหลายเหรียญ ไม่น�าเงินไปไว้ในตระกรา้ 
  ใบเดียว โดยแบง่สดัสว่นตาม asset allocation หรอ่ 
  สดัสว่นพอรต์การลงทนุท่ีเหมาะสมกบัตนเอง

 และควรมีกรอบความคิดในการลงทนุว่า เงินท่ีลงทนุใน 
digital asset ก็เสม่อนเงินท่ีจ่ายเพ่่อเป็นค่าเรียนรูท่ี้อาจจ่าย
แลว้หมดไป ซึ่งจะท�าใหพ้ฤติกรรมการลงทนุ ไม่ไดต้ัง้อยู่บน
ความโลภ และเป็นการจ�ากดัความเสี่ยงไปในตวั

  ประโยชนข์อง digital asset
  นอกจํากการลงทนุ

 ปัจจุบัน digital asset อาจยังไม่สามารถน�ามาใชใ้น 
ชีวิตประจ�าวันไดจ้ริงๆ ตอนนีส้่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่ถูก 
น�าไปใชเ้พ่่อการลงทุนและซ่อ้ขายเก็งก�าไร หร่ออาจมีบา้งท่ี
ถกูน�าไปใชเ้ป็น marketing tool หรอ่ branding tool เชน่ ผูถ่้อ 
หร่อซ่อ้ digital asset มีสิทธิท่ีไดร้ับสินคา้จริงจากบริษัท  
ซึ่งลว้นแลว้ก็ยงัเป็นเพียงการท�า community building ให ้
digital asset เขา้ไปใน community เพ่่อใหมี้จ�านวนผูถ่้อ 
digital asset มากขึน้ และจงึคอ่ยพฒันา product ตามหลงั

 แมปั้จจบุนั digital asset อาจยงัไม่ไดเ้กิด economic 
value หร่อ productivity จริง แต่ก็เป็นสิ่งท่ีเราทุกคนตอ้ง
ตดิตาม วา่อนาคตจะมีจิ�กซอวไ์หนใน blockchain ถกูพฒันาขึน้  
และท�าใหเ้กิด economic value ได้

  มค่วามเหน็อย่างไร 
  กับัทา่ทข่องหน่วยงานกาํกับัดแูลตา่งๆ 
  ตอ่ digital asset ในปัจํจุํบันั

 เป็นเร่่องปกติท่ีกฎหมายและกฎระเบียบจะกระทบต่อ
ตลาด digital asset และก็เป็นสิ่งดีท่ีในเร่่องเดียวกันจะมี 
ความคิดเหน็ท่ีแตกตา่ง โดยเฉพาะเม่่อความคิดท่ีแตกตา่งนัน้
เกิดจากวตัถปุระสงคร์ว่มกนั ค่อ เพ่่อประโยชนข์องคนหมูม่าก

 ซึ่งมุมมองท่ีแตกต่างบนขอบเขตหน้าท่ีของแต่ละ 
หน่วยงานนีเ้อง จะเป็นสิ่งท่ีช่วยผลกัดนัใหต้ลาดของ digital 
asset จะไดมี้การพฒันาไปในทิศทางท่ีเหมาะสม

  มส่ิ�งใดท่�คุณศุภกฤษฎ ์อยากฝากไว้ให้
  กับัผู้อ่านบัทสัมภาษณน่์้

 ความเสี่ยงท่ีสดุ ไมไ่ดอ้ยูท่ี่ asset แตอ่ยูท่ี่ตวัผูล้งทนุเอง

 เปรียบเสม่อนรถท่ีว่ิงไดเ้รว็ท่ีสดุ อาจไม่ใช่รถท่ีอนัตราย
ท่ีสุด แต่รถท่ีว่ิงชา้กว่าท่ีถูกขับโดยคนขับรถไม่เป็นอาจเป็น 
สิ่งท่ีอนัตรายมากกวา่ 

 ความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ท่ีลงทนุจงึเป็นสิง่ส �าคญั หลายคน 
มกัลงทนุดว้ยหหูรอ่การลงทนุเพียงเพราะตามกระแสขา่ว โดย
ขาดสติยัง้คดิในการลงทนุ จนท�าใหเ้กิดผลกระทบตามมา

 ส�าหรบัผูล้งทุนท่ีอยากทดลองลงทุนใน digital asset 
ตอ้งบอกตวัเองอยูเ่สมอวา่ หากลงทนุผิดพลาดแลว้ตอ้งแคล่ม้  
เพ่่อใหพ้รอ้มลุกขึน้มาและน�าสิ่งท่ีผิดพลาดมาเป็นบทเรียน  
แตห่ากความผิดพลาดนัน้ท�าใหถ้ึงขัน้พิการหรอ่เสียชีวิต ก็คง
ไมมี่โอกาสกลบัมาแกไ้ขอะไรไดอี้กแลว้

 ขอเป็นก�าลังใจให้กับผู้ลงทุนทุกคนท่ีเคยผิดพลาด 
ในโลก digital asset ท่ีมีความผนัผวน และขอใหท้กุคนสามารถ 
ลกุขึน้ย่นเพ่่อท�าในสิง่ท่ีดีกวา่เดมิในการลงทนุครัง้ตอ่ไปได ้ 
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งามจิตร สิงหบุตร CFP®

Q&A :

ในหลากหลายแพลตฟอรม์ (พรอ้ม Short เหรยีญ LUNA ดว้ย) 
ท�าใหร้าคา UST หลดุ Peg (การตรงึราคาเทียบกบั USD ใน
อตัรา 1:1) ลงไปเหล่อ 0.98 ดอลลาร/์UST ราคา LUNA รว่ง 
6% เหลอ่ 76.51 ดอลลาร ์สรา้งความแตกต่่นใหต้ลาด ก่อให้
เกิดแรงเทขายตอ่เน่่องจากนกัลงทนุ

และในวนัท่ี 12 พฤษภาคม Binance Futures ไดป้ระกาศ 
ถอดการซ่อ้ขาย LUNA ดว้ยครปิโทเคอรเ์รนซี และปรบัลดอตัรา
ทด (Leverage) ของการซ่อ้ขายดว้ย USDT ลงสงูสดุ 3 เท่า 
จากสงูสดุ 25x เหล่อเพียง 8x ระดบัราคาตอนสิน้วนัของเหรยีญ 
LUNA เม่่อเวลาประมาณเท่ียงค่นอยูท่ี่ 0.01274 ดอลลาร ์รว่ง
จากราคา all-time high 99.99% ส่วน UST ราคาเม่่อเวลา
เดียวกนัอยูท่ี่ 0.3824 ดอลลาร ์หา่งจากมลูคา่ท่ีควรจะเป็นค่อ 
1 ดอลลาร ์มาแลว้ 61.76%

ยงัมีเร่อ่งราวตอ่จากนัน้ ท่ีตอ้งติดตามตอ่ไปค่อ 
• การ Hard Fork สรา้งเครอ่ขา่ย Terra ใหม ่(LUNA 2.0)  
 และเริม่ใชเ้ม่่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2022 ท่ีผา่นมา โดย 
 เครอ่ขา่ยใหมท่ี่เกิดขึน้จะไมมี่ stablecoin อยา่ง UST และ 
 ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเครอ่ขา่ยเกา่ สว่นเครอ่ขา่ยเกา่จะยงัคงอยู ่
 แต่เปลี่ยนช่่อใหม่เป็น Terra Classic และเปลี่ยนช่่อ 
 เหรยีญเป็น Luna Classic (LUNC)

ข้อคิดิิจิาก LUNA
เกดิอะไรขึน้กับั LUNA

ไมก่ี่เด่อนหลงัจากไดร้บัการจดัอนัดบั
จากนิตยสาร Forbes ในเด่อนธันวาคม 
2021 ว่าเป็น 1 ใน 10 สินทรพัยด์ิจิทัล
ท่ีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุดในโลก ราคาของ 
LUNA และ UST ก็ลดต�่าลงอยา่งมาก โดย 
ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2022 1 LUNA 
เหล่อมลูค่าเพียง 0.00003616 ดอลลาร ์
(เลข 0 สี่ตวั) สว่น UST ก็หมดสภาพการ

เป็นเหรยีญ stablecoin 1 UST มีมลูคา่
เพียง 0.1756 ดอลลาร ์(จากท่ีควร

จะมีราคาเทา่กบั 1 USD)

สาเหตเุกิดจาก เม่่อวนัท่ี 8 
พฤษภาคม นกัลงทนุรายใหญ่
รายหนึ่ง เทขายเหรียญ UST 
มลูค่ากว่า 285 ลา้นดอลลาร์

เส้นทางของ LUNA
เป็นมาอย่างไร

ปี 2018: The Terra Project โดย 
แดเนียล ชิน (Daniel Shin) และโด ควอน 
(Do Kwon) โดยระบบจะสรา้งเหรียญ
เสถียรโดยการใชอ้ลักอรทิมึจดัการอปุสงค์
และอุปทานในตลาด ผ่านกลไก ‘พิมพ์
และเผา’ (minting and burning) สกลุเงิน 
เข้ารหัสอีกสกุลหนึ่ง ท่ีอยู่ ในโครงข่าย
เดียวกนั จดัเป็นเหรยีญเสถียรสายพนัธุใ์หม ่
ท่ีช่่อว่า เหรียญเสถียรท่ีพึ่งพาอลักอริทึม 
(algorithmic stablecoin)

โดยหลกัการค่อ มี UST ท่ีจดัอยู่
ในประเภท agorithmic stablecoin 
ซึ่งแตกต่างกับ USDT หร่อ 
USDC ท่ีอยู่บน Ethereum 
เน่่องจาก UST ไม่ไดถ้กูหนนุดว้ยเงินดอลลาร ์แต่ใช ้smart 
contract คอยควบคมุอปุทานของเหรยีญเพ่่อท�าใหม้ลูคา่ของ 
UST มีมลูคา่ใกลเ้คียงกบัดอลลารม์ากท่ีสดุ

และในขณะท่ี UST มีมลูคา่คงท่ีเม่่อเทียบกบัเงินดอลลาร ์
แต่ LUNA จะมีมลูค่าผนัผวนตามอปุสงค-์อปุทานของตลาด 
เน่่องจากทัง้คูต่า่งท�าหนา้ท่ีถ่วงสมดลุใหก้นัและกนั อยา่งแรก
ค่อ การจะสรา้ง (Mint) UST ขึน้มาได ้ผูใ้ชจ้ �าเป็นตอ้งท�าลาย 
(Burn) เหรยีญ LUNA และอยา่งท่ีสองค่อ การเทรดคูเ่หรยีญ 
LUNA/UST ยงัมีสว่นชว่ยท�าใหม้ลูคา่ของ UST ใกลเ้คียงมลูคา่ 
1 ดอลลารม์ากท่ีสดุ

ตน้ปี 2019: ซ่อ้ขายเหรยีญ LUNA เป็นครัง้แรก ซึง่เป็น
เหรยีญท่ีจะชว่ยรกัษาเสถียรภาพของโครงขา่ย Terra 

กนัยายน 2020: ซ่อ้ขายเหรยีญเสถียร (stablecoin) ของ
โครงข่าย Terra: TerraUSD (UST) ท่ีตรงึราคากบัดอลลาร์
สหรฐัฯ ในอตัรา 1:1 

ธันวาคม 2021: LUNA ถูกจดัใหเ้ป็นหนึ่งในสินทรพัย์
ดิจิทลัท่ีมลูค่าตลาดสงูท่ีสดุ 10 อนัดบัแรกของโลกตามการ
จดัล�าดบัของนิตยสาร Forbes โดยมีราคาสงูถงึ 120 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ตอ่ 1 เหรยีญ LUNA 
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Q&A :

• การติดตามคดีของเกาหลีใตเ้ก่ียวกับขอ้กล่าวหาเร่่อง 
 การฉอ้โกงและการฟอกเงินของ Do Kwon 

• Surprise อ่่นๆ ท่ีอาจจะมีขึน้ในอนาคต

เราไดอ้ะไรจําก LUNA

ไมว่า่เราจะอยูใ่นฐานะผูล้งทนุหรอ่ผูเ้ฝา้มองดหูา่งๆ ก็นา่
จะไดข้อ้คดิอะไรบางอยา่งจาก LUNA กนับา้งไมม่ากก็นอ้ย

1. ควรรู้จํกัและเข้าใจํในสิ�งท่�ลงทนุจํริงๆ

• วอรเ์รน บฟัเฟตต ์ไมล่งทนุในสิ่งท่ีตวัเองไมเ่ขา้ใจ

• หากสนใจจะลงทนุในอะไรสกัอย่างหนึ่ง ท่านก็ควรท่ีจะ 
 ท�าความรูจ้กัและเขา้ใจในสิ่งนัน้ ศกึษา white paper หา 
 ขอ้มลูเพ่ิมเตมิจากหลายๆ แหลง่ เชน่ รายงานบทวเิคราะห ์
 ตา่งๆ เพ่่อไมใ่หถ้กูชีน้ �าโดยกระแสขา่วตา่งๆ ท่ีอาจจะท�าให ้
 ขาดการวิเคราะหห์รอ่ยบัยัง้ชั่งใจ 

• ตดิตามสถานการณ ์ขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม�่าเสมอ  
 เช่น ขา่วการเปิด project ใหม่ๆ  การขยาย scope หรอ่ 
 ตดิตามอารมณต์ลาดจาก fear & greed index

• และเขา้ใจกลไกการลงทนุ และเต่อนตวัเองดว้ยว่า ไม่มี 
 การลงทนุใดท่ีใหผ้ลตอบแทนดีเกินจรงิ 

2. asset allocation คือคัมภร่ส์าํคัญ
 ท่�ช่วยบัริหารความเส่�ยง 

• ความเสี่ยงกับผลตอบแทนมาคู่กันเสมอ ในกรณีนี ้
 ตอ้งบอกวา่ higher risk, higher return ผลตอบแทนท่ี 
 สงูมาก ย่อมตามดว้ยความเสี่ยงท่ีมากขึน้ดว้ย จึงควร 
 จัดสรรเงินลงทุนใหเ้หมาะสม อย่างนอ้ยหากขาดทุน 
 ทัง้หมด ก็ยงัเป็นเพียงสว่นหนึง่ของพอรต์โดยรวม

• จรงิๆ แลว้จะจดัสรรเท่าไหร ่อย่างไรนัน้ ขึน้อยู่กบัความ 
 สามารถและการเต็มใจในการยอมรับความเสี่ยง 
 เฉพาะตัวของแต่ละท่าน ท่ีควรพิจารณาจัดสรรให ้
 สอดคลอ้งกนั

• Suze Orman นกัเขียนหนงัสอ่ Personal Finance หนงัสอ่ 
 ขายดี #1 โดย New York Times เคยใหส้มัภาษณก์บั  
 TIME ไวว้า่ การลงทนุใน cryptocurrencies วา่ experts  
 หลายคนก็มีความเห็นในทางเดียวกันว่าควรมีสดัส่วน 
 ไมเ่กิน 5% ของพอรต์

3. อย่าเพิ�งดว่นสรุปสถานการณท์ัง้หมด
 จํากประสบัการณแ์ย่ๆ เพย่งหนึ�งเดย่ว

• การลงทุนใน digital asset และ cryptocurrencies  
 เป็นสิ่งใหม่ท่ีทุกๆ คนตอ้งเรียนรูไ้ปดว้ยกัน ทัง้เจา้ของ 
 แนวคิด platform, regulators และ investors 

• อย่าเพ่ิงทอ้และกลวักับการลงทุน cryptocurrencies  
 เพียงเพราะไดยิ้นเคสของ LUNA หร่อมีประสบการณ ์
 ตรงๆ ท่ีไมป่ระทบัใจกบั LUNA อยากใหท้า่นทราบวา่ยงัมี  
 digital asset และ cryptocurrencies อ่่นๆ ท่ีน่าสนใจ 
 อีกมาก คลา้ยกับการลงทุนในกองทุน หากท่านเคย 
 ขาดทุนกับกองทุน XYZ ก็ไม่ไดห้มายความว่า ธุรกิจ 
 กองทนุจะแยท่ัง้หมด ยงัมีกองทนุอ่่นๆ ท่ีสรา้งผลตอบแทน 
 ใหท้า่นได ้เพียงแตท่า่นตอ้งหาใหเ้จอ 

• หากทา่นอยากเปิดใจกบัสนิทรพัยป์ระเภทนี ้แตย่งัไมม่ั่นใจ  
 ขอแนะน�าใหก้ลบัไปท�าขอ้ 1 และ ขอ้ 2 อยา่งจรงิจงั

Disclaimer: บทความข้้างต้้นเป็็นความคิดีเห่็น 
ส่่วนตั้วข้องผู้้้เขี้ยน ไม่ได้ีมีเจต้นาชีี้�นำา ชัี้กัชี้วน ให้่ลงทุน 
แต่้อย่างใดี  

Source: https://thematter.co/thinkers/why-luna-fall-from-the-sky/174883,  https://www.forbes.com,  https://support.bitkub.com,  https://medium.com
https://www.bangkokbiznews.com,  https://time.com,  https://alternative.me,  https://coinmarketcap.com

Historical Values
Yesterday
Extreme Fear 17

Last week
Extreme Fear 12

Last month
Extreme Fear 27
alternative.me
Last updated: Jun 2, 2022

Fear & Greed Index
Multifactorial Crypto Market Sentiment Analysis

Now:
Extreme Fear
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

INFOGRAPHIC :

ท่ีมา: รวบรวมขอ้มลูจาก U.S. Securities and Exchange Commission

คิำาถามก่อนลงทุนใน Cryptocurrency
หรืือ Initial Coin Offering (ICO)

ข้อมูลผลิตภณัฑ์์

 ใครเป็นผูอ้อกผลติภณัฑ ์ประวตัเิป็นอยา่งไร 
 มีผูร้ว่มลงทนุดว้ยหรอ่ไม่

 ท่ีตัง้ของผูอ้อกผลติภณัฑอ์ยูท่ี่ไหน 
 หากเกิดปัญหาจะตดิตอ่ไดอ้ยา่งไร

 มีค�าอธิบายผลติภณัฑ ์และผูล้งทนุ
 เขา้ใจแผนธรุกิจนัน้หรอ่ไม่

 สามารถตดิตามความค่บหนา้ของโครงการไดอ้ยา่งไร

 ใครเป็นผูส้นบัสนนุและท�าการตลาดผลติภณัฑ์

ข้อมูลทางการเงนิ

 เงินลงทนุเขา้ไปในท่ีใด ถกูน�าไปใชท้ �าอะไร 
 ถกูน�าไปจา่ยค่น (cash out) ใหก้บันกัลงทนุอ่่นหรอ่ไม่

 มีงบการเงินของผูอ้อกผลติภณัฑห์รอ่ไม่

 ใครเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน

ข้อมูลในการซือ้ขาย

 ผูเ้สนอขายมีใบอนญุาตหรอ่ไม่

 มีขอ้จ�ากดัในการซ่อ้ขายหรอ่ไม่

 ตลาดการซ่อ้ขายเป็นไปโดยยตุธิรรมหรอ่ไม ่
 มีการบดิเบ่อนราคาตลาดหรอ่ไม่

 มีสภาพคลอ่งเพียงพอตอ่การซ่อ้ขายหรอ่ไม่

ความเส่�ยงดา้นเทคโนโลย่

 หากมีการใชเ้ทคโนโลยี blockchain 
 เทคโนโลยีท่ีใชเ้ป็นระบบเปิดหรอ่ไม่

 มีการตรวจสอบทางดา้นความปลอดภยั
 ของผูต้รวจสอบอิสระหรอ่ไม่

 มีความเสี่ยงในระดบัสงูตอ่การสญูเสีย 
 เชน่ การถกู hack หรอ่ไม่

ความคุ้มครองทางกฎหมาย

 มีการปกปอ้งทางกฎหมายในกรณี การฉอ้โกง 
 การถกู hack ถกูโจมตีดว้ย malware อยา่งไร

 ใครจะเป็นผูค่้นเงินหากเกิดเหตกุารณไ์มป่กติ

 นกัลงทนุมีสทิธิทางกฎหมายอยา่งไร และสามารถ
 บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสทิธิภาพไดห้รอ่ไม่

หากตอ้งการลงทนุใน Digital Asset
เช่น cryptocurrency หรือ ICO 
นักลงทนุตอ้งถามคาํถามเหล่าน่ ้
โดยไดค้าํตอบัท่�ชัดเจํน และตอ้ง
เข้าใจํความเส่�ยงจํากการลงทนุ
ท่�ไม่มก่ฎระเบัย่บัควบัคุม
ทัง้ในดา้นการออกผลิตภณัฑ์์
และผู้เสนอขาย
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ห่มายเห่ตุ้: 
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
ฉบับััท่� 4 ส่วนท่� 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
 หรอ่ ส. 6 ส.ค. 65

สามารถสอบัถามรายละเอย่ดเพิ�มเตมิได้ท่�...สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

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

ฉบับััท่� 1
พ่น้ฐานการวางแผนการเงิน 
ภาษี และจรรยาบรรณ

ฉบับััท่� 2
การวางแผนการลงทนุ *

ฉบับััท่� 3
การวางแผนประกนัภยัและ 
การวางแผนเพ่่อวยัเกษียณ

ฉบับััท่� 4 ส่วนท่� 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




