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• คุณสมพร จิตเป็นธม
	 กอช.	หลักประกันยามเกษียณ
	 ของ	Freelance

• Stock Portfolio
 Benchmarking
 จะรู้ได้อย่างไร…ว่า
	 ควรลงทุนหุ้นโดยตรงหรือ
	 ลงทุนหุ้นผ่านกองทุนรวม

• Q&A
 รู้ทันเล่ห์กลโกงการลงทุน



Cover Story พบกับเศรษฐกิจไทยในการปรับตัวเข้าสู่ New Normal ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดเจนคือ New Normal การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกไม่กี่ปีข้างหน้าสัดส่วน 
ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งการปรับเพิ่มอัตรา 
เงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงกว่า 
เงนิสมทบจากนายจา้ง และ New Normal ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาตใหล้งทนุ
ในต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านตัวกลาง คอลัมน์ The Interview ได้รับเกียรติจากคุณ
สมพร จติเปน็ธม เลขาธกิารคณะกรรมการกองทนุออมแหง่ชาต(ิกอช.) ใหส้มัภาษณ์
เรือ่งกองทนุการออมแหง่ชาต ิทีห่วงัใหแ้รงงานนอกระบบสรา้งวนิยัในการออม เพราะ
เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยจะได้มีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณ 

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร TFPA Bulletin 4/2558 จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน หากท่านต้องการติชม หรือมีข้อแนะนำา โปรดแจ้งมาได้ที่ info@tfpa.or.th 
ในวาระดถิขีึน้ปใีหมน่ี ้ผมในนามตวัแทนกองบรรณาธกิาร ขอใหท้า่นผูอ้า่นจงประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ สวัสดีปีใหม่ครับ

		 ธีระ	ภู่ตระกูล	CFP®

		 นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสาร TFPA Bulletin 
เดือนธันวาคมช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความสุข
สง่ทา้ยปเีกา่เพือ่เริม่ตน้ตอ้นรบัสิง่ดีๆ  ในปใีหม ่หลาย
ท่านใช้เวลาในช่วงนี้วางแผนท่องเที่ยว สังสรรค์กับ
ครอบครัวและญาติมิตร สำาหรับคนทำางานของขวัญ
ที่คาดหวังจะได้รับจากการทำางานหนักตลอดปีเพื่อ
ให้บริษัทมีผลประกอบการเข้าเป้าและประสบความ
สำาเร็จ คงเป็นการปรับขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำาปี 
หนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดและเป็นกำาลังใจในการ 
เริม่ตน้ทำางานในปตีอ่ไป โดยหวงัวา่รางวลัทีไ่ดร้บัจะ
ทำาให้ท่านจัดสรรวางแผนการเงินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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จิราพร	คูสุวรรรณ	CFP®

ที่ปรกึษา บรษิทั ยูโรครเีอชั่น จำากดั 

กองบรรณาธิการ
เสกสรร		โตวิวัฒน์	CFP®

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
บลจ. บวัหลวง

ณัฐพงษ	์อภินันท์กูล	CFP®

นกัวางแผนการเงนิอสิระ
งามจิตร	สิงหบุตร	CFP®

ผู้อำานวยการ Product and
Communication CIO Offifif ice
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์
นโรโดม	วาณิชฤดี	CFP®

นกัวางแผนการเงนิอสิระ
ฉัตรพงศ	์วัฒนจิรัฏฐ์	AFPTTM

รองผู้อำานวยการ ฝ่ายวางแผน
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คุณธีระ ภู่ตระกูล CFP® นายกสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 
CFP® กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผน 
การเงนิไทย คณุวนิ พรหมแพทย ์CFA ประธานเจา้หนา้ที ่
การลงทนุ บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จำากดั โดยมคีณุ
วรวรรณ ตินะลา เป็นผู้ดำาเนิน ร่วมสัมมนาในหัวข้อ 
“มีเงินเท่าไหร่ พอใช้ตอนเกษียณ” ในงาน SET in 
the City 2015  

คุณธีระ ภู่ตระกูล CFP® นายกสมาคมนัก
วางแผนการเงนิไทย คณุววิรรณ ธาราหริญัโชต ิCFP® 
กรรมการและทีป่รกึษาสมาคมฯ คณุสมทิธ ์พนมยงค ์
คุณสาระ ลำ่าซำา ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® 
กรรมการสมาคมฯ และคุณมนต์ชัย เปี่ยมพงศ์สุข  
ผู้อำานวยการสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ 
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.สุทธิพล 
ทวีชัยการ เข้ารับตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.)  

WHAT’S ON

สัมมนา
“มีเงินเท่าไหร่ พอใช้ตอนเกษียณ”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เข้ารับตำาแหน่งเลขาธิการ คปภ.

SET in the City 2015
กรุงเทพมหานคร

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย เข้า
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่ง
ปี SET in the City 2015 กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 โดย
จัดกิจกรรม Wealth Coaching แนะนำาเรื่อง
การวางแผนการเงิน การวางแผนลงทุน 
ประกันชีวิต วางแผนเพื่อวัยเกษียณ ภาษี
และมรดกแบบรายบุคคล ตลอด 4 วัน 
มีนักวางแผนการเงิน CFP จำานวน 30 คน 
ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงินรอบด้าน 
มีผู้เข้ารับคำาปรึกษารวม 135 คน

นอกจากนี้  สมาคมฯ ได้ร่วมกับ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่ง
เ ส ริ มกา รประกอบธุ ร กิ จป ระกั นภั ย 
(คปภ.) จัดบรรยายในหัวข้อ “การวางแผน 
ประกนัภยั เพือ่บรรลเุปา้หมายทางการเงนิ” 
โดยคุณกริช เศรษฐนันท์ CFP® คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร CFP® 
คุณวรพจน์ เกตุอร่าม CFP® และคุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP® 
เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้าน 
ประกันภัยและประกันชีวิตอย่างถูกต้อง  
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ขอต้อนรับ
กรรมการสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย  

สมาคมนักวางแผนการ เงินไทย 
ขอตอนรับกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ 
คุณสาระ ลำ่าซำา กรรมการผู้จัดการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอืงไทย
ประกันชีวิต จำากัด และคุณกนกทิพย์ 
สายชุม่อนิทร ์ประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยลกูคา้
บคุคลและบรกิาร บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน กรุงศรี จำากัด

 ข้อสอบฉบับที่

 ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

 ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

 ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

 ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก

จำานวนข้อสอบเดิม

100 ข้อ

100 ข้อ

100 ข้อ

50 ข้อ

จำานวนข้อสอบใหม่

85 ข้อ

85 ข้อ

85 ข้อ

45 ข้อ
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กิจกรรม
Share my Share
@ Money Expo เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับ 
โครงการ Your 1st stock ของตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Share my 
Share @ Money Expo เชียงใหม่ ภายใต้ 
แนวคิด วางแผน เลือกหุ้น ลงทุนคุณภาพ 
โดยเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 
ที่ผ่านมา คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ 
CFP® และคุณกริช เศรษฐนันท์ CFP® 
ตัวแทนจากสมาคมฯ เป็นผู้บรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน 
วางแผนการลงทุน ในหัวข้อ “เริ่มธุรกิจ
หุ้น วางแผนลงทุน” ตลอดจนแลกเปลี่ยน
เทคนคิแนวคดิทีจ่ะชว่ยใหน้กัลงทนุประสบ
ความสำาเร็จ 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ทำาการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 
การจัดทำาแผนการเงิน จากเดิม 4,000 บาท เป็น 5,500 บาท โดยสมาชิกบุคคลและสมาชิกนิติบุคคล
ของสมาคมฯ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการสอบ 15 % และในส่วนการสอบหลักสูตรการวางแผน
การเงิน CFP® มีการปรับเปลี่ยนจำานวนข้อสอบใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
รายละเอียดดังนี้

เปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียม
การสอบและ

จำานวนข้อสอบ
หลักสูตรการ

วางแผนการเงิน 
CFP®

มูลค่าหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส
2,912,045,055,404

บาท
2,829,401

บัญชี

2,445,071,843,074
บาท

2,622,108
บัญชี 349,250,552,564

บาท
17,916,387

บัญชี

311,129,507,361
บาท

15,837,632
บัญชี

2,070,743,278,161
บาท

6,347,520
บัญชี

1,975,725,037,160
บาท

5,581,052
บัญชี

1,710,456,156,773
บาท

13,464,296
บัญชี

1,604,251,610,454
บาท

13,314,433
บัญชี

Q2/2015Q2/2013

ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด



CFP PROFESSIONALS LOWER CORPORATE
RISKS AND COMPLAINTS

Firms expect an increase in the number
of people seeking advice from financial planners.

CFP PROFESSIONALS MAKE
GREAT EMPLOYEES

60% average longer employment

76% experience higher rates of
career advancement 

79%OF FIRMS PLAN TO GROW
THE NUMBER OF CFP PROFESSIONALS

MORE PRODUCTIVE
66% of firms said that CFP professionals are

GENERATE HIGHER PROFIT
62% of firms said that CFP professionals

LOWER COMPLIANCE 
AND LEGAL RISKS

69% indicate CFP professionals
lower compliance and legal risks

FEWER CLIENT
COMPLAINTS

59% report fewer client
complaints against

CFP professionals

CFP PROFESSIONALS = SATISFIED CLIENTS

INCREASE CLIENT
RETENTION

BOOST CLIENT
SATISFACTION

76% of firms indicate
employing CFP professionals

leads to increased client retention

84% of firms say employing
CFP professionals has a positive

impact on client satisfaction

DIFFERENTIATE
THE BUSINESS

81% of firms say
CFP professionals help

differentiate their business

WHY FIRMS VALUE

PROFESSIONALS

CFP PROFESSIONALS ARE MORE
PRODUCTIVE AND PROFITABLE

GROWTH OF ASSETS
UNDER MANAGEMENT

69% of firms said CFP
professionals have a higher rate of
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THE INTERVIEW
กองบรรณาธิการ

สังคมไทยกำาลังก้าวสู่สังคมสูงอายุ
อยา่งเตม็รปูแบบ สำานกังานเศรษฐกจิการ
คลัง (สศค.) ประเมินว่า ภายใน 10 ปี
ข้างหน้า สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุร้อยละ 
21 จากปัจจุบันที่ร้อยละ 14 และคาดว่า
ประเด็นผู้สูงอายุนี้จะเป็นความท้าทาย
ของภาครัฐในการจัดสวัสดิการสังคม
กรณชีราภาพและหลกัประกนัรายไดห้ลงั
เกษยีณทีค่าดวา่จะมจีำานวนถึง 6.8 แสน
ล้านบาทในปี 2567

คุณสมพร	จิตเป็นธม

กอช. หลักประกัน
ยามเกษียณของ

Freelance

ไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม กองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ หรือระบบกอง
ทุนอื่นๆ ที่มีส่วนของนายจ้างจ่ายสมทบให้ ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 
25 ล้านคน จากแรงงานของประเทศทั้งหมด 40 ล้านคน ประกอบ
จากผลสำารวจที่ว่าคนวัยทำางานมีเพียง 60%เท่านั้นที่มีการคำานึงถึง
แผนการเกษียณอายุ และในจำานวนนี้มีถึง 40% ที่เชื่อว่าสิ่งที่ตนเอง
ไดว้างแผนไวจ้ะไมเ่พยีงพอไวใ้ชจ้า่ยหลงัเกษยีณ กอช. จงึไดใ้หค้วาม
สำาคัญกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่ยังมีความเสี่ยงด้าน 
การเงินหลังเกษียณอายุเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายที่จะมีจำานวน
สมาชิก 1.5 ล้านราย ภายในปี 2559

TFPA Bulletin ฉบับนี้ได้มีโอกาสเข้า
สัมภาษณ์ คุณสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการ
กองทนุการออมแหง่ชาต ิ(กอช.) เพือ่ทำาความ
รู้จักกับเครื่องมือที่ช่วยสร้างหลักประกันบาง
ส่วนในยามเกษียณอายุสำาหรับกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ คุณ
สมพรระบุว่ากลุ่มเป้าหมายของกอช. คือ 
แรงงานนอกระบบที่หมายถึง บุคคลสัญชาติ
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หลักในการจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ
และผลตอบแทนขั้นตำ่าของกอช.

สมาชิกจ่ายเงินสะสมได้เดือนละ 1 ครั้ง จำานวนเงินสะสม 
ไม่จำาเป็นต้องเท่ากันในแต่ละเดือน บาท ขั้นตำ่าครั้งละ 50 และ 
ไม่จำาเป็นต้องจ่ายทุกเดือน เมื่อรวมเงินสะสมทั้งหมดแล้วสูงสุด 
ไมเ่กนิ 13,200 บาทตอ่ป ี(จา่ยครัง้เดยีว 13,200 บาทได)้ การจา่ยเงนิ
สะสมสามารถจ่ายได้ที่หน่วยรับสมัครสมาชิกทั้ง 3 แห่งคือ ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) โดยสมาชิกสามารถจ่ายเงินสะสมที่สาขาใดก็ได้
ของธนาคารทั้ง 3 แห่งไม่จำาเป็นต้องไปจ่ายเงินสะสมที่ธนาคารเดิม
ตอนสมัครสมาชิก ในส่วนของเงินสมทบจากรัฐบาลกำาหนดไว้ตาม
ช่วงอายุของสมาชิกดังนี้

เงินสะทบจะได้รับจากรัฐบาลในเดือนถัดไป ดังนั้นสมาชิกที่
สามารถใส่เงินออมได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจะได้รับประโยชน์มากกว่า 
เนื่องจากทั้งเงินสะสม และเงินสมทบ ได้รับผลตอบแทนเร็วกว่า
สมาชิกที่ทยอยสะสมไปทีละเดือน ในส่วนของผลตอบแทนปัจจุบัน
รัฐบาลรับประกันผลตอบแทนขั้นตำ่าไม่น้อยกว่า อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำา 1 ปี (เฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่อีก 5 แห่ง) เพื่อเป็นหลักประกันผลตอบแทน
ขั้นตำ่าในกรณีที่กอช.มีผลตอบแทนรายปีน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำาที่กำาหนดโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกเท่ากับ 
ผลตอบแทนทีค่ำา้ประกนั ในขณะทีส่มาชกิสามารถไดร้บัผลตอบแทน
เต็มที่หากพอร์ตการลงทุนทำาผลตอบแทนได้ดีกว่าผลตอบแทน 
ขัน้ตำา่ทีก่ำาหนด พรบ.กองทนุกำาหนดใหก้องทนุมสีดัสว่นการลงทนุใน
สนิทรพัยท์ีม่คีวามมัน่คงสงูไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 สว่นในกฎกระทรวง
ระบุว่าให้มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หลักการจ่ายบำานาญ
หรือเงินดำารงชีพ

กำาหนดใหอ้ายเุกษยีณเทา่กบั 60 ป ีและ
อายุขัยเฉลี่ย 80 ปี เมื่อสมาชิกแต่ละคนอายุ 
60 ปี หลักการเบื้องต้นกองทุนจะตรวจสอบ
จำานวนเงินสะสมและสมทบว่าหารด้วย 240 
เดือนเพื่อดูว่ามีจำานวนถึง 600 บาทต่อเดือน
หรอืไม ่หากถงึ 600 บาท จะไดร้บัเปน็บำานาญ
ไปจนกว่าเกษียณอายุ แต่หากมีจำานวนไม่ถึง 
600 บาท จะได้รับเป็นเงินดำารงชีพเดือนละ 
600 บาทและจ่ายไปจนกว่าเงินที่มีอยู่จะหมด 
ตัวอย่างการคำานวณเงินบำานาญ โดยใช้
สมมติฐานการจ่ายเงินสะสม 10 ปี เพื่อใช้
จา่ยเงนิบำานาญ 20 ป ีและ จา่ยเงนิสะสมเตม็
จำานวน 13,200 บาทต่อปี รวมกับ เงินสมทบ
สูงสุด 1,200 บาท ต่อปี เป็น 14,400 บาท 
ตอ่ป ีรวม 10 ปมีเีงนิในกองทนุเทา่กบั 144,000 
บาท นำาเงนิจำานวนนีไ้ปแบง่จา่ยบำานาญ 20 ป ี
ได้ปีละ 7,200 บาท หรือเดือนละ 600 บาท 
ตัวอย่างนี้เป็นการคำานวณขั้นตำ่าอย่างง่าย
โดยที่ยังมิได้รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
ตลอด 30 ปี (ในช่วงที่สะสม 10ปีแรก และ 
ในช่วงที่จ่ายบำานาญ 20 ปี) และยังมิได้หัก
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการกองทนุ รวมถงึ 
การหักเงินส่วนหนึ่งไว้ เป็นเงินกองกลาง
สำาหรับผู้ที่มีอายุยืนยาวกว่า 80 ปี เนื่องจาก
สูตรการคำานวณบำานาญของกอช. นำาเงิน
สะสมและเงินสมทบที่มีไปกระจายเป็นเงิน
งวดบำานาญทั้งหมดในช่วง 20 ปี ดังนั้น 
หากสมาชิกที่มีอายุเกิน 80 ปี กองทุนจำาเป็น
ต้องมีเงินกองกลางไว้จ่ายบำานาญให้แก่คน
กลุม่นี ้ในสว่นของสตูรคำานวณที ่กอช. ใชจ้รงิ 
จะมีการประกาศ เมื่อครบกำาหนดการจ่าย
บำานาญครั้งแรก

06 4/2558

อายุ	15-30	ปี

อายุ	30-50	ปี

อาย	ุ50	ปีขึ้นไป

ไม่เกิน	600	บาทต่อปี

ไม่เกิน	960	บาทต่อปี

ไม่เกิน	1,200	บาทต่อปี

พรบ.ก�าหนด กฎกระทรวงก�าหนด

อายุ	15-30	ปี

อาย	ุ30-50	ปี

อายุ	50	ปีขึ้นไป



เพราะเหตุอื่นถือว่าเป็นการสิ้นสมาชิก ภาพเพราะอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นสมาชิกภาพเพราะตาย 

3. ยกเวน้ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาสำาหรบัเงนิหรอื
ผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกของ กอช.ได้รับจาก กอช.ใน
กรณีที่ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 1 - 3 ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากร
ประกาศกำาหนด 

การทบทวนจำานวนเงินสะสม
เงินสมทบ และการจ่ายเงินบำานาญ

การกำาหนดเงินสะสมขั้นสูงสุด จำานวน 
13,200 บาทต่อปี และการรับบำานาญขั้นตำ่า 
600 บาทต่อเดือน ดังที่แสดงในตัวอย่าง มี 
พื้นฐานการคำานวณมาจากเส้นความยากจน
ของประเทศไทย (Poverty line) ทีร่ะบคุา่ใชจ้า่ย 
ด้านอาหารเพื่อการยังชีพขั้นตำ่าในปัจจุบัน
อยู่ที่ 1,200 บาทต่อเดือน โดยผู้เกษียณอายุ
ที่เป็นสมาชิกของกอช. จะได้รับเงินบำานาญ
ขั้นตำ่า 600 บาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก
รัฐบาลอีก 600 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ยังชีพขั้นตำ่า สูตรการคำานวณต่างๆ จะมีการ
ทบทวนทุก 5 ปี โดยหากว่า Poverty line มี
การเปลี่ยนแปลงไป จะมีการพิจารณาปรับ 
จำานวนเงินสะสม และเงินสมทบสูงสุด เพื่อ
ให้ได้รับบำานาญต่อเดือนเพียงพอกับระดับ 
Poverty line ใหม่

การลดหย่อนภาษีของเงินสะสม
และการยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับ
เงินผลประโยชน์ของสมาชิกกอช.

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม 2558 กำาหนด ให้

1. ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงิน
สะสมเข้ากอช. ในการคำานวณเงินได้สุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำานวนที่
จ่ายจริง ในลักษณะการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสำาหรับเงินได้เท่าที่สมาชิกของ 
กอช.จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กอช. ทั้งนี้ เมื่อ
รวมกับเงินสะสมในลักษณะทำานองเดียวกัน
แล้วต้องไม่เกินกว่าจำานวนตามที่ ประมวล
รัษฎากรกำาหนด

2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำาหรบัเงนิหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ทีส่มาชกิของ 
กอช.หรือบุคคลซึ่งสมาชิกของ กอช.ได้แสดง
เจตนาไวแ้ก ่กอช.หรอืทายาทของสมาชกิ กอช. 
ได้รับจาก กอช.ในกรณีที่สมาชิกของ กอช.
สิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
หรือมีกฎหมายกำาหนดให้การสิ้นสมาชิกภาพ

คุณสมพรยังได้ฝากไว้ว่าในช่วง 
1 ปีแรกที่ เปิดรับสมาชิก (ถึง 26 
กันยายน 2559) ผู้ที่มีอายุเกิน 50 
ปีขึ้นไปสามารถสมัครเป็นสมาชิก 
กอช. และจ่ายเงินสะสมได้ 10 ปี 
เมื่อครบ 10 ปีแล้วหากมีจำานวนเงิน
ถึงที่กำาหนดก็จะสามารถรับบำานาญ
ไปตลอดชีวิต ในกรณีที่มีไม่ถึงเกณฑ ์
จะได้รับเงินคืนเป็นงวดจนกว่าเงิน 
จะหมด (เงนิดำารงชพี) เพือ่เปน็การเปดิ 
โอกาสให้ผู้ที่มีอายุมากและต้องการ
รับบำานาญในอนาคตสามารถสร้าง
หลักประกันผ่านกอช.ได้

นอกจากนีค้ณุสมพรยงัใหข้อ้คดิ
ว่า ระบบการออมของ กอช. เป็น
แบบ self-sustainable คือ บัญชีของ
ใครก็ของคนนั้น มิได้เป็นรูปแบบของ
การนำาเงนิคนทีเ่ขา้ใหมม่าจา่ยคนเกา่ 
กอช.เป็นระบบของการพึ่งพาตนเอง 
ยิ่งออมมาก ยิ่งออมเร็ว จะยิ่งได้
ประโยชน์จากเงินบำานาญในอนาคต 
เงินสะสมและเงินสมทบของสมา
ชิกกอช.ถือเป็น เงินออมที่มีไว้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานใน
อนาคต ดงันัน้ จงึไมส่ามารถโอนสทิธิ ์
และไม่สามารถนำาไปคำ้าประกันเงินกู้ 
และในส่วนของการวางแผนเพื่อ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุที่คนวัยทำางาน 2 คน : ผู้สูง
อายุ 1 คน วิธีการรับมือที่ดีที่สุดคือ 
“ออมให้มาก ออมให้เร็ว และออม
อย่างต่อเนื่อง” 
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COVER STORY
งามจิตร สิงหบุตร CFP®

ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ AFPTTM

New	Normal	เปน็ค�าทีถ่กูอ้างอิงบอ่ยมากในชว่งหลาย
เดือนที่ผ่านมา	 ในแวดวงเศรษฐศาสตร์	 New	Normal	
สะท้อนถึงระดับอ้างอิงใหม่	หรือระดับมาตรฐานใหม่ที่ได้
เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะมีการเติบโตชะลอ
ตวักวา่ในอดีต	หรอืคา่เฉลีย่ของการเตบิโตในอนาคตจะต�า่
กวา่เดิม	อ.วรากรณ	์สามโกเศศ	ระบใุนคอลมัน์อาหารสมอง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	6	ต.ค.	2558	ว่า	New	Normal	
ไม่ใช่ค�าใหม่	(ทุกสิ่งเก่าๆ	ในโลกนี้จะกลายเป็นของใหม่ใน
วันหนึ่ง)	Catherine	Rampell	พบว่า	ค�าว่า	New	Normal	
ถูกใช้บ่อยมากที่สุดในหนังสือซึ่งตีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	 1800	
(“Frankenstein”)	ตามด้วยหนังสือซึ่งตีพิมพ์ใน	ค.ศ.	1890	
ในชุด	Sherlock	Homes	และตีคู่มาคือ	หนังสือหลายเล่ม
ที่เขียนโดย	Albert	Einstein	ในค.ศ.	1915

N
ew

	N
or
m
al

ในขณะที่ New Normal กลับมาได้รับความ
นยิมอกีครัง้เมือ่ PIMCO จดัการประชมุ มมุมองการ
ลงทุนในระยะ 3 - 5 ปี (Secular Forum) ในปี ค.ศ. 
2009 หลังการเกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา 
หมายถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับตำ่า หรือ
การเติบโตที่แท้จริงประมาณร้อยละ 2 ในประเทศ
พัฒนาแล้ว เนื่องจากแรงต้านในเชิงโครงสร้าง เช่น
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ และ
หนี้สินที่อยู่ในระดับสูง โดยแรงต้านเหล่านี้เป็น
ปัจจัยที่ทำาให้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลง 
จากการปรับลดระดับหนี้สิน (deleveraging) ที่มีอยู่
จำานวนมหาศาลของภาคเอกชนในช่วงก่อนวิกฤต 
การลดระดับโลกาภิวัตน์ (deglobalization) และการ
กำากับดูแลที่มีความเข้มงวดมากขึ้นของทางการ 
(re-regulation) 
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ต่อมาในการประชุม Secular Forum ในปี 
ค.ศ. 2014 Bill Gross และ PIMCO ได้ระบุถึง the 
New Neutral ซึง่คาดวา่จะมคีวามหมายแตกตา่งไป
จาก New Normal คือหมายถึงระดับปานกลางของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารกลางเป็นผู้กำาหนด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงอยู่ในระดับตำ่าเป็น
เวลานานในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้การเติบโต
มีเสถียรภาพควบคู่ไปกับการดูแลอัตราเงินเฟ้อ 
ให้เหมาะสม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น
พื้นฐานในการกำาหนดราคาของสินทรัพย์ทั้งหมดที่
จะผลักดันให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ย
นโยบายจึงมีความสำาคัญและมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนในวงกว้าง

ปัจจัยที่จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่
ในระดับตำ่าต่อเนื่องไป คือปริมาณหนี้สินที่มีอยู่
จำานวนมหาศาลจะเป็นข้อจำากัดของการดำาเนิน
นโยบายแบบปกต ิและการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก
ในภาวะในปัจจุบันไม่สามารถสร้างอุปสงค์อย่าง 
ทั่วถึงให้สอดคล้องกับศักยภาพในการผลิต ส่งผล
ใหม้อีตัราการเตบิโตทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะประเทศ 
และเมื่อรวมกันแล้วยังคงเป็นศักยภาพของการ
เตบิโตในระดบัตำา่ เหน็ไดจ้ากหลงัจากวกิฤตได ้7 ป ี
ค่าเฉลี่ยของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ใน 
ระดับตำา่ และระดับของจีดีพียังคงอยู่ตำา่กว่าศักยภาพ 
เศรษฐกิจโลกในทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะหารูปแบบ
ของการเติบโตที่สามารถสร้างและกระจายอุปสงค์
ไปอย่างทั่วถึงที่จะสามารถรองรับอุปทานที่มีอยู่
อย่างมากมายทั่วโลก ดังนั้นเศรษฐกิจโลกจึงมีการ
เติบโตที่อยู่ในระดับตำ่าเมื่อเทียบกับศักยภาพ และ
มีอัตราเงินเฟ้อในระดับตำ่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
แท้จริงที่ระดับร้อยละศูนย์ในประเทศพัฒนาแล้ว
และบางประเทศทีก่ำาลงัพฒันาสง่ผลใหผ้ลตอบแทน
จากการลงทุนคาดว่าจะอยู่ในระดับตำ่าเช่นกัน 
(Secular Outlook, PIMCO, May 2014)

สำาหรบัเศรษฐกจิไทยม ีNew Normal ทีน่า่สนใจ 
หลายประการ เช่น การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” จะ
กลายเป็นเรื่องที่เด่นชัดและส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของคนไทยมากขึ้น จะว่าไปแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่

เพิ่งเกิด เพราะประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคม 
ผูส้งูอายไุปตัง้แตป่ ี2548 ดว้ยการมสีดัสว่นประชากร 
อายุเกิน 60 ปีสูงกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งประเทศ และภายใต้สถานการณ์ที่จำานวน 
ผู้สูงอายุซึ่งเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละสี่แสนคน จะ
ทำาให้ประเทศไทยขยับเข้าไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
โดยสมบรูณ ์หรอื complete aged society ในอกี 6 ปี
ข้างหน้า ด้วยการมีสัดส่วนประชากรวัยชราไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของประเทศ 

แต่เรื่องนี้จะกลายเป็น New Normal ด้วยเหตุ
ทีค่นไทยวยัทำางานจะเริม่ตระหนกัมากขึน้วา่ตนเอง
อยูใ่น “แซนดว์ชิ เจเนอเรชัน่” แนวโนม้สถานการณ์
นี้ก็คล้ายกับนำ้าแข็งขั้วโลกละลาย คือเป็นเรื่องที่
ค่อยๆ เป็นไปอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก หากลองมอง
ย้อนไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเราจะพบว่าครอบครัว
หนึ่งสามารถเลี้ยงดูลูกสามคนโดยผู้เป็นสามีหา
เลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวได้อย่างสบาย และใช้
ระบบอุปถัมภ์กล่าวคือผู้สูงอายุก็มีบุตรหลานใน
บ้านช่วยกันดูแล แต่ในปัจจุบันครอบครัวหนึ่งต้อง
ทำางานด้วยกันทั้งฝ่ายสามีภรรยาเพื่อเลี้ยงดูลูก
เพียงหนึ่งหรือสองคน ขณะที่ตนเองก็ต้องแบกรับ
ภาระการดูแลผู้สูงอายุไปด้วย ดังนั้น ก็เป็นไปได้
สงูกวา่ตวัเราเองในยามชรานา่จะตอ้งเลีย้งดตูนเอง
มากกว่าการพึ่งพาบุตรหลาน

ในปัจจุบันครอบครัวหนึ่งต้องทำางานด้วยกันทั้งฝ่ายสามีภรรยา
เพื่อเลี้ยงดูลูกเพียงหนึ่งหรือสองคน ขณะที่ตนเองก็ต้องแบกรับ
ภาระการดูแลผู้สูงอายุไปด้วย ดังนั้น ก็เป็นไปได้สูงกว่าตัวเราเอง
ในยามชราน่าจะต้องเลี้ยงดูตนเองมากกว่าการพึ่งพาบุตรหลาน
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การจะหวังพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐก็
ทำาได้ยากขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้
เสียภาษีมีสัดส่วนลดลงขณะที่ผู้สูงอายุที่ต้องการ
สวัสดิการมีสัดส่วนเพิ่มสูง ดังนั้น ภาครัฐจึงจำาเป็น
ต้องออกมาตรการเชิงป้องกันด้วยการส่งเสริมให้ 
คนไทยหันมาออมเพื่อเกษียณในระหว่างที่ตนเอง
ยังมีกำาลังวังชาในการหารายได้ แบบแผนการออม
ภาคสมัครใจอย่างกองทุนสำารองเลี้ยงชีพถือเป็น
กลไกสำาคญัในการกระตุน้ใหเ้กดิการออมระยะยาว 
โดยภาครฐัอดุหนนุโครงการดงักลา่วดว้ยการใหส้ทิธิ
ลดหย่อนภาษี

ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนสำารองเลี้ยงชีพมี
จุดบอดที่สำาคัญ เนื่องจาก พ.ร.บ.กองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ กำาหนดให้นายจ้างต้องสมทบเงินเข้า
กองทุนไม่น้อยกว่าอัตราที่ลูกจ้างสะสม ดังนั้น 
นายจ้างจำานวนมากจึงเลือกที่จะไม่จัดตั้งกองทุน 
หรือเลือกที่จะจำากัดอัตราการสะสมเงินของลูกจ้าง 
อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2558 ได้แก้ไขข้อผูกมัดดังกล่าว โดยเปิดให้
ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราสูงกว่าเงิน
สมทบนายจ้าง (ภายใต้อัตราการสะสมร้อยละ 2 
ถึง 15 ของค่าจ้าง)

การปรับปรุงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำาให้
การออมเพื่อเกษียณเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจาก
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพมีคุณสมบัติสำาคัญสอง
ประการ คือเป็นการหักเงินเดือนอัตโนมัติ ทำาให้
เกิดการออมอย่างสมำ่าเสมอโดยผู้ออมไม่ต้องมา
คอยตัดสินใจว่าจะออมหรือไม่และออมเท่าไหร่ 
อีกเรื่องคือเป็นแบบแผนที่มีคนดูแล โดยกลไก
ของกองทนุสำารองเลีย้งชพีนัน้จะมทีัง้คณะกรรมการ
ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และบริษัทจัดการลงทุน 
หารือเกี่ยวกับการให้ความรู้ถึงความสำาคัญของ
การออมเพื่อเกษียณรวมทั้งให้คำาแนะนำาการออม 
ที่เหมาะสมอีกด้วย

ในดา้นการลงทนุ ป ี2559 และ ป ี2560 จะเปน็
จุดเปลี่ยนสำาหรับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศ
เกณฑ์ผ่อนคลายการลงทุนตรงในต่างประเทศ โดย
ธปท.ได้ทยอยผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงินตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายมา 
เป็นลำาดับ เพื่อสนับสนุนการกระจายการลงทุน 
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อรองรับแผน ASEAN 
Linkage นั้น ธปท.จะเริ่มอนุญาตให้นักลงทุนราย
ยอ่ยสามารถไปลงทนุในตา่งประเทศไดโ้ดยตรงโดย
ไม่ผ่านตัวกลางตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป 

ในป ี2559 จะเริม่อนญุาตนกัลงทนุรายยอ่ยทีม่ี
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง 100 ลา้นบาทขึน้ไป และหาก
เป็นนิติบุคคลจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องตั้งแต่ 
1,000-5,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยสามารถลงทุน
ในหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินฝากในต่าง
ประเทศและอนพุนัธท์ัง้ในและนอกตลาด Exchange 
โดยกำาหนดวงเงนิลงทนุไมเ่กนิ 5 ลา้นเหรยีญตอ่ราย
ต่อปี และตั้งแต่ปี 2560 ธปท. จะเปิดให้นักลงทุน
รายย่อยทั่วๆ ไปสามารถไปลงทุนในหลักทรัพย์ทุก
ประเภท รวมถึงเงินฝากในต่างประเทศได้เช่นกัน 
ยกเว้นอนุพันธ์ที่ให้ลงทุนได้เฉพาะตลาด Exchange
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ผู้ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ จะต้อง
มีหน้าที่หลัก 2 อย่างคือ 1.แจ้งความประสงค์ต่อ 
ธปท. และเมื่อ ธปท.ตอบรับก็นำาหลักฐานไปยื่นที่
ธนาคารพาณชิยเ์พือ่ซือ้เงนิตรา และนำาเงนิไปลงทนุ 
และ 2.ต้องรายงานสถานะการลงทุน ณ สิ้นเดือน 
และเก็บเอกสารที่สำาคัญไว้เผื่อ ธปท.ขอดูจะได้นำา
มาแสดง และในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่รายงานให้ทราบ 
ธปท.จะไม่อนุญาตให้ลงทุนในปีถัดๆ ไป เนื่องจาก
การอนุญาตนั้นเป็นการอนุญาตปีต่อปี

หากมองในมุมมองของนักลงทุนไทยแล้ว
ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางการได้เพิ่มทางเลือกและ
เพิ่มโอกาสในการลงทุน สามารถเข้าถึงตราสาร
การลงทุนและวิธีการลงทุนที่หลากหลายเปรียบ 
ได้กับการเปิดโลกทัศน์เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์การ
ลงทุนที่ครอบคลุมทั่วโลก ดังนั้นความกังวลที่ว่า 
ไม่มีตราสาร หลักทรัพย์ หรือรูปแบบการลงทุนที่ 
ไมต่รงใจกจ็ะหมดไป เหลอืไวเ้พยีงคำาถามทีว่า่ แลว้
ท่านจะเลือกอย่างไรที่จะตอบโจทย์ความต้องการ
การลงทุนของท่าน

คำาตอบขั้นต้นที่ท่านจะต้องตอบตัวเองคือ 
เป้าหมายของการลงทุนของท่านคืออะไร มีทาง
เลือกอะไรบ้าง แต่ละทางเลือกนั้นมีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร เช่น การลงทุนแบบไม่ผ่านตัวกลางนั้น มี
ค่าธรรมเนียมที่ลดลงเมื่อเทียบกับการลงทุนผ่าน
ตัวกลาง เพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ
ตวักลาง แตต่วักลางในประเทศซึง่หมายถงึ ธนาคาร
พาณิชย์ โบรกเกอร์ และกองทุนส่วนบุคคลนั้น มี
หน่วยงานกำากับดูแลในประเทศ ซึ่งหากเกิดกรณี 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียน
ผ่านหน่วยงานที่กำากับดูแลได้ เป็นต้น 

ไม่ว่าจะลงทุนผ่านช่องทางในประเทศ หรือ
ลงทุนตรงในต่างประเทศแบบไม่ผ่านตัวกลาง ต่าง
ก็มีข้อดีข้อด้อยปะปนอยู่ ในกรณีที่มีผู้ชักชวนท่าน
ให้ลงทุน ท่านควรตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัท

ทีน่ำาเสนอผลติทางการเงนิดว้ย ในกรณทีีท่า่นอยูใ่น
ประเทศไทย บรษิทันัน้ตอ้งไดร้บัใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อย่างถูกต้องจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “ก.ล.ต.” โดย
สามารถตรวจสอบใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ www.
sec.or.th หัวข้อ license check หรือตรวจสอบราย
ชื่อผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาตได้ที่หัวข้อ Investor 
Alert และสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ทำาการ
ชักชวนประชาชนให้ใช้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ 
IOSCO www.iosco.org หวัขอ้ Investor Alerts Portal

ผู้สนใจที่จะลงทุนจึงควรศึกษาหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และทำาความ
เขา้ใจกบัขัน้ตอนวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง และหากทา่น
ต้องการขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศ ท่านสามารถติดต่อศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทรศัพท์ 
1213 หรือ www.1213.or.th เพื่อให้การลงทุนเป็น
ไปอย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่
ท่านหวังไว้ 

ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางการได้เพิ่มทางเลือกและเพิ่มโอกาสใน
การลงทุน ดังนั้นความกังวลที่ว่าไม่มีตราสาร หลักทรัพย์ หรือรูป
แบบการลงทุนที่ไม่ตรงใจก็จะหมดไป เหลือไว้เพียงคำาถามที่ว่า 
แล้วท่านจะเลือกอย่างไรที่จะตอบโจทย์ความต้องการการลงทุน
ของท่าน
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ผ่านกองทุนรวมง่ายๆ เช่น กองทุนรวมดัชนี (Index 
Fund) ให้ผลตอบแทนได้สูงกว่านั้น ทั้งๆ ที่มีระดับ
ความเสี่ยงใกล้เคียงกัน จะเห็นเลยว่า แค่มีก�าไร 
ไม่ได้แปลว่าลงทุนได้ดี ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลอง
วัดผลการลงทุนหุ้นของเรากันครับ

เริ่มจากคำานวณผลตอบแทน
รายเดือนของพอร์ตหุ้นที่ลงทุนเอง

บางท่านอาจสงสัยนะครับว่า แค่คำานวณผล
ตอบแทนรายเดือน ยังต้องมาเขียนสอนด้วยหรือ ? 

ต้องเขียนครับเพราะมันสำาคัญมาก บางคน
คำานวณผลตอบแทน ไม่นำาเงินปันผลมารวมบ้าง 
หรือไปนับเอาเงินลงทุนใหม่ที่เพิ่งใส่เข้าไประหว่าง
เดือนเป็นผลกำาไรบ้าง เรามาทบทวนกันสักหน่อย
นะครับ ว่าจะวัดผลตอบแทนรายเดือนกันยังไง ซึ่ง
คำานวณได้จากสูตรนี้ครับ 

จะเหน็วา่สตูรเราซบัซอ้นพอสมควร เพราะตอ้ง
คำานึงถึงเรื่องเงินปันผล และการนำาเงินเข้า/นำาเงิน
ออกจากพอร์ตด้วย เพราะกรณีที่เรารับเงินปันผล 
หรือนำาเงินออกจากพอร์ต มูลค่าเงินนั้นจะไม่อยู่ใน
มูลค่าพอร์ตปลายเดือน เราจึงต้องบวกกลับเข้ามา 
ส่วนกรณีที่เรานำาเงินใส่เข้าไปเพิ่ม มูลค่านั้นจะรวม
อยู่ในมูลค่าพอร์ตปลายเดือน ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่กำาไร แต่เป็นต้นทุนที่เพิ่งใส่เข้าไปใหม่ จึงต้อง
ทำาการลบออก

ในการคำานวณผลตอบแทนนัน้ เราจะค�านวณ
กันทั้งพอร์ต	โดยไม่สนใจว่าจะถือหุ้นอะไรบ้าง	
และต้องบวกส่วนของเงินสดที่ตั้งใจจะซื้อหุ้น	 

HOW TO GUIDE
ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.a-academy.net

Stock	Portfolio	Benchmarking	
จะรู้ได้อย่างไร…ว่า ควรลงทุนหุ้นโดยตรง
หรือลงทุนหุ้นผ่านกองทุนรวม

ข้อถกเถียงหนึ่งที่เรามักจะได้ยินจากนักลงทุนหรือกระทั่ง 
จากนักวางแผนการเงินก็คือ “ลงทุนหุ้นด้วยวิธีไหนดีกว่ากัน” 
ฝ่ายที่ลงทุนหุ้นโดยตรงก็บอกว่า ลงทุนเองสิดีกว่า เพราะยืดหยุ่น 
มีอิสระในการลงทุน สามารถเลือกหุ้นเป็นตัวๆ ได้ มีโอกาสได้ผล
ตอบแทนสูง ในทางกลับกันฝ่ายที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมก็บอกว่า 
กองทุนสิดีกว่า เพราะลงทุนง่าย มีกองทุนให้เลือกหลากหลาย 
มีผลการดำาเนินงานที่ดี มีประวัติให้ดู ได้กระจายความเสี่ยงในหุ้น
หลายตวั แถมไมต่อ้งลงทนุเอง มีเวลาไปทำาอยา่งอืน่... แลว้อยา่งนี ้
จะเชื่อใคร ?

ถูกทั้ง 2 ฝ่าย จะเลือกทางไหน ต้องรู้จักตนเองก่อน
จริงๆ ด้วยเหตุผลของทั้ง 2 ฝ่ายที่กล่าวมา ก็ “ถูกกันทั้งคู่” แต่ก็ 

อยู่บนเงื่อนไขว่า ทั้งสองฝ่ายมีผลลัพธ์การลงทุนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคำาว่า 
นา่พอใจนัน้ กค็วรตอ้งเปรยีบเทยีบกบัตวัเทยีบวดัที ่“ยตุธิรรม” ทัง้นีเ้พราะ
ต่างก็ “รับความเสี่ยง” ไปลงทุนในหุ้นกันทั้งคู่ หากความเสี่ยงพอๆ กัน 
แล้วเรากลับไปเลือกวิธีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าอีกวิธีการหนึ่ง 
ก็ถือว่าการลงทุนนั้น “มีประสิทธิภาพด้อยกว่า”	

การจะตอบไดว้า่เราควรลงทนุหุน้เอง หรอืลงทนุ
ผ่านกองทุนรวม จึงเป็น “ค�าตอบเฉพาะตัว” 

ของแต่ละบุคคล เพราะทักษะและฝีมือ 
ในการลงทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน 
เราจึงต้องท�าความรู้จักตัวเองก่อน 
ว่าลงทุนได้ดีหรือไม่อย่างไร	
แล้วค่อยตัดสินใจเลือกใช้วิธี
การที่ดีกว่า	

ปัญหาก็คือการวัดผลตัว
เองนั้นจะทำาอย่างไรจึงจะถือว่า
เหมาะสม และง่ายพอที่นัก
ลงทุนจะทำาเองได้ด้วยเครื่องมือ

และขอ้มลูสาธารณะทีม่อียู ่หลาย
ครั้งผมได้เห็นนักลงทุนบางท่านที่

ลงทนุหุน้ดว้ยตวัเอง ภาคภมูใิจในผล
กำาไรทีท่ำาได ้เชน่ ไดก้ำาไรมา 10% ทัง้ๆ ที่

จรงิๆ แลว้ ณ ชว่งเวลาเดยีวกนันัน้ การลงทนุ
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ข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้ผลตอบแทนของ SET Index หรือ SET50 
Index เพราะยงัไมไ่ดร้วมผลตอบแทนจากเงนิปนัผลเอาไว ้แตใ่นการลงทนุ
จริงของเรานั้น เราจะได้รับเงินปันผลด้วย จึงควรใช้ดัชนีผลตอบแทนรวม
จะเหมาะสมกว่า

โดยในการวัดผลนั้นอาจสร้างตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้ (นำามา 
แสดงเป็นตัวอย่างเพียง 3 เดือน)

นอกจากนัน้ยงัสามารถคำานวณผลตอบแทนสะสมตลอดชว่ง 3 เดอืน 
(หรือก่ีเดือนก็ได้) โดยใช้หลักการคำานวณแบบ Geometric Linked โดยใช้สูตร 

จากตวัอยา่งผลตอบแทนสะสม 3 เดอืนของการลงทนุหุน้เองจะเทา่กบั 
[(1-0.03) x (1+0.05) x (1+0.02)] - 1 = 3.89% สว่นของดชัน ีSET TRI เทา่กบั 
[(1-0.01) x (1+0.06) x (1+0.025)] - 1 = 7.56% และของกองทนุหุน้ทีค่ดัเลอืก 
ไว้ เท่ากับ [(1-0.02) x (1+0.055) x (1+0.03)] - 1 = 6.49%

ตีความ ประเมินผล และตัดสินใจลงทุน
จากการคำานวณอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบดังกล่าว เราจะเห็น

ฝีมือการลงทุนหุ้นของเรามากขึ้น โดยสามารถนำาไปเปรียบเทียบกับตัว
เทียบเคียงที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน ทั้งในระยะสั้นแบบเดือนต่อเดือน 
หรือในระยะที่ยาวกว่านั้น เช่น พิจารณาจากผลตอบแทนสะสม 3-6 เดือน 
ทั้งนี้ไม่มีเกณฑ์เวลาที่เหมาะสมว่าควรทดลองวัดผลอยู่นานเท่าใด อยู่ที่
ดลุยพนิจิของผูล้งทนุหรอืนกัวางแผนการเงนิแตล่ะทา่นวา่จะสรปุผลเชน่ไร 
เป็นหลัก

ตัวอย่างเช่น หากผลตอบแทนแบบเดือนต่อเดือนจากการลงทุนเอง 
ดอ้ยกวา่ตวัเทยีบเคยีงอยูแ่ทบทกุเดอืน เมือ่เวลาผา่นไปสกัไมเ่กนิ 3-4 เดอืน 
ก็น่าจะพอตอบตัวเองได้ ว่าการลงทุนหุ้นด้วยตัวเองอาจไม่ใช่ทางเลือก
ที่ควรทำา เพราะมีทางเลือกอื่นที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่ใช้แรงน้อยกว่า 
ในทางตรงกันข้าม หากเราลงทุนเองแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมที่คัดเลือกมาเทียบเคียงอย่างต่อเนื่อง เราก็ควรลงทุนเอง 
ต่อไปจะดีกว่า 

แต่ยังไม่ได้ซื้อเข้าไปในมูลค่าพอร์ตด้วย ที่ต้อง
บวกก็เพราะว่าการตัดสินใจ “ถือเงินสด” ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารพอร์ตหุ้น (ในกองทุนต่างๆ  
ผู้จัดการกองทุนก็ต้องตัดสินใจถือเงินสดด้วย 
เช่นกัน)

ตัวอย่างการคำานวณ ปลายเดือน ม.ค. มูลค่า
หุ้นรวมเงินสดที่เตรียมไว้ซื้อหุ้นเท่ากับ 1,000,000 
บาท ระหว่างเดือนรับเงินปันผลมา 20,000 บาท 
และลงทุนเพิ่มไป 100,000 บาท และปลายเดือน 
ก.พ. มูลค่าหุ้นรวมเงินสดที่เตรียมไว้ซื้อหุ้นเท่ากับ 
1,050,000 บาท จะคำานวณอัตราผลตอบแทนของ 
เดอืน ก.พ. ไดเ้ทา่กบั (1,050,000 + 20,000 - 100,000 
- 1,000,000) / 1,000,000 เท่ากับ -3% เป็นต้น ซึ่ง
ในการคำานวณอัตราผลตอบแทนของเดือนถัดไป 
เรากจ็ะใชม้ลูคา่ ณ สิน้เดอืน ก.พ. เทา่กบั 1,050,000 
เป็นมูลค่าฐานในการคำานวณ ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ 
โดยใช้สูตรเดิม

เปรียบเทียบกับตัวเทียบเคียง
(Benchmark) ที่ยุติธรรม

การจะรู้ว่าเราลงทุนได้ดีหรือไม่ ก็ควรต้องนำา 
ไปเทียบกับตัวเทียบเคียงหรือเกณฑ์มาตรฐานที่
เหมาะสม ซ่ึงในท่ีน้ีสามารถใช้ได้หลายทางเลือก เช่น 
• ดัชนีผลตอบแทนรวม SET (SET TRI) กรณีที่ 
 พอรต์หุน้ทีเ่ราลงทนุเอง ลงทนุในหุน้ทกุประเภท 
 ทั้งหุ้นเล็ก (Small Cap) ไปจนถึงหุ้นใหญ่  
 (Large Cap)
• ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)  
 กรณทีีพ่อรต์หุน้ทีเ่ราลงทนุเอง เนน้ลงทนุในหุน้ 
 ที่มีขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูงเป็นหลัก
• ผลตอบแทนของกองทุนหุ้น เช่น Active Fund  
 ทีเ่ราคดัเลอืกไว ้วา่ถา้เราไมล่งทนุเอง เราจะไป 
 ลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ซึ่งก็ต้องคำานวณเป็นผลตอบแทนรายเดือน 
โดยใช้ดัชนีหรือราคา NAV ปลายเดือนปัจจุบัน 
เทียบกับปลายเดือนก่อนหน้าเช่นกัน ทั้งนี้ราคา
ดชันผีลตอบแทนรวม สามารถดาวโหลดไดท้ี ่http://
www.set.or.th/th/market/tri.html และราคา NAV 
ของกองทนุตา่งๆ สามารถดาวโหลดไดท้ี ่http://www. 
thaimutualfund.com/AIMC/aimc_navCenter.jsp

เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

ลงทุนหุ้นเอง

	 -3.0%
	 +5.0%
	 +2.0%

ผลตอบแทน
ดัชนี	SET	TRI

	 -1.0%
	 +6.0%
	 +2.5%

กองทุนหุ้นที่
คัดเลือกไว้

	 -2.0%
	 +5.5%
	 +3.0%
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= -ผลตอบแทน
สะสม

ผลคูณของ	(1+อัตรา
ผลตอบแทนรายเดือน)

ตั้งแต่เดือนแรก
ถึงเดือนสุดท้าย
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QUESTION &	ANSWER
ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

รู้ทันเล่ห์กลโกง
การลงทุน

บทความนีจ้ะไขขอ้ขอ้งใจเกีย่วกบัเรือ่งการหลอกลวงทีแ่ฝง
มาในรูปแบบของการชักชวนลงทุน เนื่องจากในปัจจุบัน คำาว่า 
“ลงทนุ” เปน็เรือ่งนา่สนใจสำาหรบัคนทกุวยั ทกุอาชพี ทกุฐานะ 
สง่ผลใหก้ารชกัชวนทำาไดง้า่ย ประกอบกบัผลตอบแทนทีล่อ่ตา
ล่อใจเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการหลอกลวงให้หลงเชื่อง่ายขึ้น

ผู้ที่ประสบทุกข์ภัยจากการถูกหลอกลวงและฉ้อโกง 

คือการชักชวนให้ลงทุน ต่อกัน
ไปเรื่อยๆ ผลตอบแทนของผู้ที่เข้า
ลงทนุคนแรกๆ กจ็ะมาจากเงนิลงทนุ
กลุ่มคนหลังๆ จึงมักจะเน้นการชวน
คนเข้าร่วมต่อไป โดยไม่ให้ความ
ชัดเจนในเรื่องประเภทของการลงทุน 
เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้นำาเงินไปลงทุน
จริง ผู้ที่หลอกลวงก็จะเริ่มนำาเงิน
ออกไปและในที่สุดก็จะไม่สามารถ
หมุนเวียนเงินมาให้ผู้ลงทุนได้อีก

คือการชักชวนให้นำ า เงินไป
ลงทุนใน หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ 
อนุพันธ์ต่างประเทศ โดยบุคคลหรือ
กิจการที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูก
ต้อง ส่วนใหญ่จะเป็นการชักชวนให้
ฝากผู้ที่หลอกลวงไปลงทุนต่อแล้ว
ไม่ได้เงินคืน หรือแม้ว่าในบางกรณีผู้
ลงทุนได้ลงทุนด้วยตนเองจริงก็ตาม 
แต่จะต้องเผชิญความเสี่ยงเพราะ
ขาดความรู้เรื่องการลงทุน หรือเสีย
ทรพัยส์นิในรปูแบบอืน่ๆ เชน่ตอ้งจา่ย
เงินค่าอบรม สัมมนา ที่สูงเกินจริงไป
มาก โดยไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

คือการชักชวนลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมักจะเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี หรือ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น กดไลค์ คลิกเวบไซต์ 
ต่างๆ แล้วได้เงิน การสมัครเข้าเป็น
สมาชิกแล้วจะได้สิทธิเงินคืนจาก
โฆษณา หรือการลงทุนในระบบ
จ่ายเงินออนไลน์แล้วจะได้ส่วนแบ่ง
กลับคืน โดยในที่สุดผู้ลงทุนก็จะไม่
ได้ผลกำาไรและเงินลงทุนคืนตามที่
สัญญาไว้

การชักชวนรูปแบบนี้จะไม่เน้น
เงินลงทุนสูง แต่ต้องการผู้เข้าร่วม
จำานวนมาก ความเสียหายเฉลี่ยต่อ
บุคคลอาจจะน้อยจึงทำาให้ไม่มีการ
ร้องเรียน แต่มูลค่าความเสียหาย
รวมๆกันจะสูงมาก

1) แชร์ลูกโซ่

2) ชักชวนลงทุนใน
 ตราสารทางการเงิน
 (โดยไม่มีใบอนุญาต) 

3) ชักชวนลงทุนในธุรกิจอื่นๆ 

การลงทุน
ที่หลอกลวง
มีรูปแบบใดบ้าง?

ทำาให้ต้องสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินเป็นจำานวนมาก รูปแบบการหลอก
ลวงอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย หรืออาจยังอยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
แต่อาจจะมีการวิวัฒนาการให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น ตามเครื่องมือต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
เรามักจะได้ยินข่าวหรือรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ
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สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ไหน?
เวบไซต ์ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เลอืกเขา้ไปในสว่นของ license check 

เพือ่ตรวจสอบรายชือ่บรษิทัทีไ่ดร้บัอนญุาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัย ์และในสว่น
ของ Investor Alert ซึ่งจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดยมีลักษณะการกระทำาแบ่งออกเป็น ธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วง
หนา้ทีไ่มไ่ดร้บัใบอนญุาตหรอืการชกัชวนใหล้งทนุในลกัษณะแชรล์กูโซ ่หรอืโทร. 
1207 เพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ จาก ก.ล.ต.

ตรวจสอบและรายงานธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินนอกระบบได้ที่ศูนย์รับแจ้ง
การเงินนอกระบบกระทรวงการคลัง โทร. 1359

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 
1213

การตรวจสอบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น google หรือ สังคมออนไลน์เช่น 
pantip มีส่วนช่วยได้บ้าง เพราะอาจจะมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาเล่าให้ฟัง 
อยา่งไรกต็าม มขีอ้ควรระวงัวา่ อาจจะไปไดข้อ้มลูในทางตรงกนัขา้มทีผู่ต้อ้งการ
หลอกลวงไปโฆษณาชวนเชื่อไว้ ทำาให้มีโอกาสหลงเชื่อมากยิ่งขึ้น 

จะต้องสังเกต
อย่างไร?

ปัญหาของเรื่องนี้ที่สำาคัญอย่าง
หนึ่ งคือการที่หน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการตรวจ
สอบ จงึไมส่ามารถประกาศใหป้ระชาชน
ทราบทันเวลา เราจึงควรพิจารณาด้วย
ตนเองก่อน ประเด็นที่ควรสังเกตได้แก่

ผลตอบแทนที่ สูงเกินจริง เช่น
รับรองผลตอบแทนมากกว่า 10% ต่อ
เดือน (เกิน 100% ต่อปี) โดยไม่ได้
กล่าวถึงความเสี่ยงหรือการขาดทุน
เลย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเริ่มมีการ
เสนอผลตอบแทนที่สมจริงมากขึ้นโดย
เสนอผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก
ไม่มากนัก เช่น 8-10% ต่อปี ซึ่งทำาให้
การสรุปว่าผลตอบแทนมากกว่าปกติ
หรือไม่อาจจะทำาได้ยากเพราะขึ้นอยู่
กับวิจารณญาณแต่ละคน เราจึงอาจ
ใช้ ข้อสังเกตอีกเรื่องคือการพิจารณา
ว่าเป็นวิธีการลงทุนหรือการระดมทุน
ไปลงทุนต่อโดยมีการรับรองโดยหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น ก.ล.ต. หรือ
ไม่ ถ้าไม่ใช่ มีโอกาสเป็นการหลอกลวง
สูงมาก ซึ่งการมีใบอนุญาตของต่าง
ประเทศ หรือ หน่วยงานของรัฐเช่น 
กระทรวงพาณิชย์ (เป็นการจดทะเบียน
ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ) ไมส่ามารถ
ยืนยันได้ว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสม
และได้รับการรับรอง เพราะไม่ใช่หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กลยุทธ์ที่ทำาให้
หลายคนเชื่อคืออะไร?

นอกจากอัตราผลตอบแทนสูงเป็นสิ่งล่อใจแล้ว ผู้หลอกลวง
จะมีการใช้แนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้น่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น

 เติมเงินลงทุนเพิ่มถึงจะเบิกบางส่วนได้
• ใช้การชักชวนต่อเนื่องกัน ในกลุ่มเพื่อนหรือ 
 ญาติพ่ีน้อง ทำาให้เกิดความน่าเช่ือถือ และเกรงใจ
• การใช้สื่อหรือการจัดสัมมนาเพื่อแสดงผลงาน 
 ที่เกินจริง ได้รับรางวัลต่างๆที่ไม่มีตัวตนจริงๆ  
 และใช้พลังของสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ 
 อย่างรวดเร็ว โดยที่ความน่าเชื่อถูกตรวจสอบ 
 ค่อนข้างยาก

• การอ้างถึงคนที่เคยลงทุนมาก่อน ถ้ามีการสอบถามไป 
 ก็จะมีการตระเตรียมกันไว้แล้ว 
• มีการให้ผลตอบแทนในช่วงแรกตามสัญญา หรือทำาให้ 
 ได้กำาไรก่อน แล้วจึงเริ่มชักชวนให้ลงทุนเพิ่มขึ้น
• ให้ผู้ลงทุนเห็นตัวเลขเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้รับเงิน 
 จริงๆ
• การเบิกถอนเงินลงทุนทำาได้ยาก มีเงื่อนไข หรือข้ออ้าง 
 มากมาย เช่นระบบขัดข้องบ่อยๆ หรือมีกฎเกณฑ์ว่าต้อง 
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พื้นฐาน
การวางแผน

การเงิน	ภาษี	และ
จรรยาบรรณ

ครั้งที่ 1
13	มี.ค.	59
9.00-12.00	น.

ครั้งที่ 2
15	พ.ค.	59	
9.00-12.00	น.

ครั้งที่ 3
10	ก.ค.	59
9.00-12.00	น.

ครั้งที่ 4
11	ก.ย.	59
9.00-12.00	น.

ครั้งที่ 5
6	พ.ย.	59

9.00-12.00	น.

การวางแผน
การลงทุน

ครั้งที่ 1
13	มี.ค.	59

13.30-16.30	น.

ครั้งที่ 2
15	พ.ค.	59	

13.30-16.30	น.
.

ครั้งที่ 3
10	ก.ค.	59

13.30-16.30	น.

ครั้งที่ 4
11	ก.ย.	59

13.30-16.30	น.

ครั้งที่ 5
6	พ.ย.	59

13.30-16.30	น.

การวางแผน
การประกันภัย	
และการวางแผน
เพื่อวัยเกษียณ

ครั้งที่ 1
12	มี.ค.	59

13.30-16.30	น.

-
.

ครั้งที่ 3
9	ก.ค.	59

13.30-16.30	น.

-

ครั้งที่ 5
5	พ.ย.	59

13.30-16.30	น.

การวางแผน
ภาษีและ
มรดก

ครั้งที่ 1
12	มี.ค.	59

13.30-15.00	น.

-
.

ครั้งที่ 3
9	ก.ค.	59

13.30-15.00	น.

-

ครั้งที่ 5
5	พ.ย.	59

13.30-15.00	น.

การจัดท�า
แผนการเงิน

ครั้งที่ 1
รบัโจทย์

12	มี.ค.	59	
14.00-15.30	น.

-

ครั้งที่ 3
รบัโจทย์
9	ก.ค.	59

14.00-15.30	น.

-

ครั้งที่ 5
รบัโจทย์
5	พ.ย.	59

14.00-15.30	น.

ฉบับที	่1 ฉบับที	่2 ฉบับที่	3
ฉบับที่	4 ฉบับที	่4

ส่วนที่	1 ส่วนที่	2 ส่งแผนการเงนิ
31	มี.ค.	59
9.00-16.00	น.

เสนอแผนการเงนิ
9	เม.ย.	59

9.00-16.00	น.

ส่งแผนการเงนิ
24	พ.ย.	59
9.00-16.00	น.

เสนอแผนการเงนิ
3	ธ.ค.	59

9.00-16.00	น.

ส่งแผนการเงนิ
28	ก.ค.	59

9.00-16.00	น.
เสนอแผนการเงนิ

6	ส.ค.	59
9.00-16.00	น.

ตารางสอบ

หลกัสตูรการวางแผนการเงนิ ปี 2559


