
วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบับที่ 3 ปี 2559

ไขรหัส...กองทุนรวม

•	 การวางแผนการเงินจากมุมมองสถาบันการศึกษา
	 ผศ.ดร.	ณดา	จันทร์สม	และ	ดร.	ศันสนีย์	เทพปัญญา

•	 Credit	Scoring	เครื่องมือเช็คความน่าเชื่อถือในการช�าระหนี้

•	 5	ค�าถามยอดฮิต	เมื่อสมัคร	Prompt	Pay
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สวัสดีครบั กลบัมาพบกนัอกีคร้ังกบัวารสาร 
TFPA Bulletin

ไตรมาส 3 ก�าลังจะผ่านไป ไม่ทราบว่า 
เป้าหมายทางการเงินที่ท่านได้ตั้งไว้ สามารถ
บรรลุผลส�าเร็จได้มากน้อยเพียงไรแล้วครับ 

ส�าหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มต้นก�าหนดเป้าหมาย ก็ยังไม่สายที่จะเร่ิม ณ ตอนนี้ 
เพื่อสุขภาพการเงินที่ดีของท่านในอนาคต

TFPA Bulletin ฉบับนี้รวบรวมเนื้อหาสาระที่น่าสนใจรอบด้านมาน�าเสนอ
อย่างเช่นเคย คอลัมน์ The Interview ชวนท่านมาฟังทัศนะและมุมมองต่อ 
การให้ความส�าคัญกับการน�าวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาไว้ในหลักสูตร 
ในระดับอุดมศึกษา จาก ผศ. ดร. ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และ ดร. ศันสนีย์ เทพปัญญา คณบดี 
บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา อุตสาหกรรมกองทนุรวมมกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 
พร้อมกับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในมิติของรูปแบบที่หลากหลายและความ
ซบัซอ้นเพิม่มากขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการและระดบัความเสีย่งทีส่ามารถ
รบัไดข้องผูล้งทนุแตล่ะราย พบกบักองทนุรวมแบบพลสั กองทนุ Income Fund 
และกองทนุทีม่ลีกัษณะการลงทนุคลา้ยกบั Hedge Fund ไดใ้นคอลมัน ์Cover 
Story 

หากทา่นเปน็ผู้หนึง่ทีเ่คยหรอืก�าลงัจะขอสนิเชือ่ คงมกีงัวลวา่จะไดร้บัอนมุตัิ
สนิเช่ือหรอืไม่ ซ่ึงปัจจยัส�าคญัในการพิจารณาอนมุตัสิินเชือ่คอื “ความนา่เชือ่ถอื
ในการช�าระหน้ี” มาดกูนัวา่ “Credit Scoring” จะมปีระโยชนอ์ยา่งไรตอ่สถาบนั
การเงินและตัวท่านเองกับเรื่องการขอสินเชื่อ

ปิดท้ายฉบับนี้ด้วย “พร้อมเพย์” ที่ช่วงนี้ท่านคงจะคุ้นหูคุ้นตากับส่ือ 
ประสัมพันธ์บริการดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มาท�าความรู้จักกับทาง
เลือกใหม่ของการบริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่นี้ในหน้า 14

และเช่นเคย หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะและค�าติชม กรุณาส่งมาที่ 
info@tfpa.or.th เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณครับ

   สาระ ลํ่าซํา
   นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
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ในการปฏิบัติหน้าท่ีและการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมบังคับส�าหรับ 

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อใช้นับเป็นชั่วโมง

การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) บรรยายโดย ผศ.ดร. 

ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล นักวางแผนการเงิน CFP รองหัวหน้าภาควิชา 

การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักวางแผน 

การเงิน CFP ท่ีปรึกษาการเงิน AFPT และบุคคลท่ัวไปเข้าร่วมอบรมรอบ 

ที่ 1 จ�านวน 75 คน และรอบที่ 2 จ�านวน 85 คน  

เสวนา CFP®

Professional Forum
“รู้จัก Credit Scoring
โอกาสและอุปสรรค
ในการเข้าถึงสินเชื่อบุคคล”

สมาคมฯ ได้จัดการเสวนาหัวข้อ 

“รู้จัก Credit Scoring โอกาสและ

อุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อบุคคล” 

ภายใต้กิจกรรม CFP® Professional 

Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 10 เม่ือวัน 

พุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ Access 

Place ชัน้ 1 บลจ. กรงุศร ีอาคารเพลนิจติ

ทาวเวอร์  โดยได้ รับเกียรติจาก คุณ 

สรุพล โอภาสเสถยีร ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั 

ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  จ�ากัด  และ 

Mr. Brendan le Grange, Head of 

So lu t ion  Consu l t ing  in  APAC 

บ ริ ษั ท  T r a n s  U n i o n ’ s  โ ด ย มี  

นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษา 

การเงิน AFPT และผู้สนใจเข้าร่วม 

กิจกรรมจ�านวน 80 คน  

แจ้งย้ายสถานที่ตั้ง
สํานักงานสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ย้ายส�านักงาน 

มาอยู่ที่ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 สามารถ 

ติดต่อสมาคมฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้  โทรศัพท์  

0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479 email: info@

tfpa.or.th, www.tfpa.or.th, www.facebook.com/

ThaiFinancialPlanners, LINE ID: tfpa-cfp การเดินทาง : 

ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 3  

การอบรม “จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้จัด

อบรม “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” 

รอบท่ี 1 เมื่อวันเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

และรอบท่ี 2 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 

2559 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ต่ อ ม า ต ร ฐ า น จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ ค ว า ม 

รับผิดชอบที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผน 

การเงินพึงปฏิบั ติ  และเพื่อเป็นแนวทาง
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การวางแผนการเงิน
จากมุมมองสถาบันการศึกษา

ทําไมคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จึงได้จัดให้มีวิชาการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลอยู่ในหลักสูตรของคณะฯ
ผศ.ดร. ณดา: เดิมทีนั้นคณะฯ มีหลักสูตร Master 

of Financial Economics เพื่อผลิตบุคลากรเข้า

ท�างานในสายการเงิน โดยเฉพาะในฝ่ังตลาดทุน 

โดยเน้นในวิชาชีพนักวิ เคราะห์การลงทุนและ 

ผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการสูง

ในอุตสาหกรรม และการท่ีคณะฯ จัดให้มีวิชาการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลก็เพื่อให้ครอบคลุม 

ความต้องการของอุตสาหกรรมด้าน Wealth 

Management ให้มากย่ิงข้ึน

ส�าหรับวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

คณะฯ ได้เริ่มต้นจากจัดให้เป็น 1 ในวิชาเลือก ซ่ึงที่

ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี 

โดยคณะฯ มีแผนท่ีจะเปิดเป็นสาขาวิชาหนึ่งของ 

คณะฯ ในภาคตน้ปกีารศกึษา 2560 โดยมวีตัถปุระสงค ์

เพื่อผลิตบุคลากรเข้าท�างานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

กบัการวางแผนการเงนิสว่นบคุคล ซึง่ปจัจบุนัวชิาชพี 

และอตุสาหกรรมนี ้เริม่เปน็ทีรู่จ้กักนัมากขึน้ในสงัคม 

อีกท้ังเน้ือหาหลักสูตรยังสอดคล้องกับเนื้อหาการ 

อบรมหลักสูตรการอบรมการวางแผนการเงินของ 

สาํหรบั The Interview ในฉบบันี ้เราจะพาไปพดูคยุกบับคุคล 2 ทา่นทีม่บีทบาท
ในการนําเนื้อหาการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ไปพัฒนาเป็น 
สาขาวิชาหนึ่งในระดับอุดมศึกษากันนะครับ โดยท่านแรกที่ทางทีมบรรณาธิการ
ได้รับเกียรติเข้าไปสัมภาษณ์คือ ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สว่นอกีทา่น
คือ ดร. ศันสนีย์ เทพปัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ซึ่งทั้งสองสถาบันนี้ได้มีการเปิดสาขาวิชาที่เน้นสอนเร่ืองการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นแกน 
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างการอบรมบุคลากรที่สามารถทํางานเป็น 
นักวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ทันที
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สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซ่ึงจะอ�านวยความ 

สะดวกให้แก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรในการก้าว 

เข้าสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น โดย 

การจัดการเรียนรู้ของคณะฯ นั้นแบ่งองค์ประกอบ 

ได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) เศรษฐศาสตร์ ทั้ง 

ระดับจุลภาคและมหภาค เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น

ภาพรวมของระบบเศรษฐกจิ ซึง่ถอืเปน็พืน้ฐานส�าคญั 

(2) กระบวนการและเคร่ืองมือที่สามารถน�าไปใช้ใน

วิชาชีพได้ เช่น หลักสถิติ เศรษฐมิติ ฯลฯ (3) ความรู้ 

เฉพาะที่แยกตามวิชาชีพต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ 

การลงทนุ การจดัการการลงทนุ การวางแผนการเงนิ

ส่วนบุคคล ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ มีความ

พร้อมก้าวสู่การท�างานอย่างแท้จริง

มีมุมมองเกี่ยวกับความรู้ด้าน
การเงินส่วนบุคคลของประชากร
ในประเทศอย่างไร
ผศ.ดร. ณดา: ปัจจุ บันประชากรส่วนหนึ่ งของ

ประเทศก�าลังประสบปัญหาการจัดการหนี้สินส่วน

บคุคล ซึง่สาเหตหุนึง่มาจากการทีค่นเหลา่นัน้มคีวาม

ต้องการการยอมรับจากสังคม โดยยังขาดความรู้

ความเข้าใจด้านการเงินส่วนบุคคลที่ดีพอ

 ความรูด้า้นการจดัการและวางแผนการเงนิสว่น

บุคคลนั้น ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินชีวิตประจ�า

วัน ซึ่งหากหน่วยงานการศึกษาจะจัดเรื่องนี้ให้เป็น

สว่นหนึง่ของการเรยีนการสอน อยา่งนอ้ยควรบรรจุอยู่

ในหลักสูตรระดับมัธยมปลาย ซึ่งนักเรียนในระดับนี้ 

จะเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีการจัดการการเงินของตนเอง 

และเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่จะปลูกฝังความรู้ด้าน

การเงินที่ถูกต้องแก่คนกลุ่มนี้ที่จะมีบทบาทในการ 

ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

มีความเห็นเกี่ยวกับบทบาทในปัจจุบัน
ขององค์กรต่างๆ ที่ให้ความรู้ด้านการเงิน
แก่ประชาชนทั่วไปอย่างไร
ผศ.ดร. ณดา: 1) สถาบนัระดบัอดุมศกึษายงัจ�ากดั

การใหค้วามรูด้า้นการเงนิเฉพาะกบันกัศกึษาในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยยังมีนักศึกษาส่วนใหญ่ที่

จะขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้นี้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่อาจ

ต้องกลับมาทบทวนกันว่าควรเปิดโอกาสการเข้าถึง

ความรู้ด้านนี้มากขึ้น

2) องคก์รเอกชนสว่นใหญม่กัใหค้วามรูแ้คบ่าง

ส่วน โดยให้ความรู้เฉพาะภายใต้บทบาทหน้าที่ของ

ตนเองเท่านั้น เช่น สถาบันการเงินหลายแห่งที่ปัจจุบันออกมาส่งเสริม

การใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน แตก่ม็กัใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์

ตนเองเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) มักให้ความรู้การลงทุนใน 

หุน้สามญัและตราสารอนพุนัธ ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ (บลจ.) 

มักให้ความรู้การลงทุนในกองทุนรวม ธนาคารพาณิชย์มักให้ความรู้ 

เก่ียวกับกองทุนรวม ประกันชีวิต และสินเชื่อเท่าน้ัน ยังไม่มีองค์กร

เอกชนใดที่มีการให้ความรู้การเงินที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างชัดเจน

3) องค์กรไม่แสวงหาก�าไรยังมีข้อจ�ากัดในด้านก�าลังคน การ

ส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย แต่หากองค์กรประเภทน้ีมีเครือข่ายที่เข้ม

แข็ง ก็จะสามารถให้ความรู้ด้านการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานการศึกษาควรมีบทบาทส�าคัญในการ 

ให้ความรู้การเงินท่ีถูกต้องและครอบคลุมทุกด้านหรือเป็นผู้น�าความรู้ 

ท่ีกระจัดกระจายจากองค์กรต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยควรได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และที่ส�าคัญควรให้

ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษาไปจนถึงเข้าสู่วัยท�างาน โดยเลือกความรู้ระดับต่างๆ ให้

เหมาะกับแต่ละช่วงวัย

สําหรับท่านที่สองที่ทีมบรรณาธิการได้พูดคุยด้วย 
คือ ดร. ศันสนีย์ เทพปัญญา คณบดีบัณทิตวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซ่ึงท่านเป็นกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 
ของคณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงได้เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรีในปีนี้เป็นปีแรก 

ทางคณะบริหารธุรกิจมีแนวคิดหรือ
วัตถุประสงค์อย่างไรจึงจัดให้มีสาขาวิชา
การวางแผนการเงินและการลงทุนขึ้นมา
ดร. ศันสนีย์: จรงิๆ แลว้ ภาควชิาการเงนิ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั 

กรุงเทพของเราได้เปิดการเรียนการสอนวิชาการบริหารการเงิน 

สว่นบคุคลมาเปน็เวลา 10 กวา่ปแีลว้ในลกัษณะของวชิาเลอืกเสรใีหก้บั 

นักศึกษาในคณะ และนักศึกษาต่างคณะได้เลือกเรียนกัน แต่ในช่วง 

5 ปีที่ผ่านมา เราได้ยินเรื่องของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทาง 

การเงินส่วนบุคคลมากขึ้น รวมถึงการที่สังคมให้ความส�าคัญกับเรื่อง

การเงินและการลงทุนมากกว่าในอดีต เน่ืองจากภาวะอัตราดอกเบี้ย 

ทีต่�า่ คนจึงตอ้งหาทางเลอืกในการลงทนุนอกเหนอืจากการฝากธนาคาร 

และอีกเหตุผลท่ีส�าคัญคือ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ  

Aging Society แล้ว น่ันคือ ถา้คนท่ัวไปไมส่ามารถวางแผนการออมเงนิ 

หรือลงทุนให้ตนเองมีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ ก็จะก่อให้เกิดปัญหา 

ในอนาคตกับตนเองและคนรอบข้าง ทางคณะฯ จึงเล็งเห็นว่าทักษะ 

ในเรือ่งการวางแผนทางการเงนิและการลงทนุนัน้มคีวามส�าคญั รวมถงึ 

ข้อมูลที่ได้รับทราบจากทางผู้บริหารสถาบันการเงินต่างๆ ก็สรุปได้ว่า 
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วชิาชพีทีป่รกึษาการเงนิก�าลงัเปน็ทีข่าดแคลนและทางสถาบนัการเงนิ 

อยากจะได้นักศึกษาที่จบออกไปท�างานในส่วนนี้ ซึ่งท้ังหมดก็เป็น 

วัตถุประสงค์เบื้องต้นที่ท�าให้ทางคณะฯ ตัดสินใจเปิดภาควิชานี้ขึ้นมา

เนื้อหาวิชาที่จะมีการเปิดสอนในหลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง
และมีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง
ดร. ศันสนีย์: หลักสูตรที่เปิดสอนจะเป็นหลักสูตร 2 ภาษา โดย

นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเอกตอนชั้นปีที่ 3 ดังนั้น ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปี 

ที่ 2 ก็จะเรียนวิชาแกนทางด้านการบริหารธุรกิจ และวิชาศึกษาทั่วไป 

พอเริ่มชั้นปีที่ 3 ก็จะสอนเนื้อหาวิชาต่างๆ อิงตามหลักสูตรการ 

วางแผนการเงิน CFP ทั้ง 6 ชุดวิชา และเพิ่มเติมวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การพฒันา Soft Skills เชน่ ทกัษะการน�าเสนอ ทกัษะในการตัง้ค�าถาม 

จติวทิยาลกูคา้ เทคนคิการตลาด การเจรจาตอ่รอง และการท�างานเปน็

ทมีเขา้ไปเพือ่ใหน้กัศกึษาทีจ่บจากทีน่ีม่ทีกัษะตามทีภ่าคธรุกจิต้องการ 

นอกจากนั้น เราจะจัดให้มีการเรียนแบบสหกิจศึกษา หมายความว่า 

ในเทอมสดุทา้ย นกัศกึษาจะตอ้งฝกึงานกบัสถานประกอบการท้ังเทอม 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการท�างาน และท�าให้สถาน

ประกอบการเองก็ม่ันใจในคุณภาพของนักศึกษา ซึ่งถ้าหากทาง 

สถานประกอบการพงึพอใจกส็ามารถรบันกัศกึษาเขา้ท�างานตอ่ไดเ้ลย

แล้วทางภาควิชาฯ ตั้งเป้าหมายไว้
อย่างไรบ้างกับนักศึกษาที่จะเรียนจบจาก
หลักสูตรนี้ในอนาคต
ดร. ศันสนีย์: เรามุ่งหวังท่ีจะผลิตนักศึกษาของเรา 

ให้เป็นนักวางแผนการเงิน และสามารถสอบผ่าน

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้หรือ 

อยา่งนอ้ย นกัศกึษาไดม้โีอกาสไดล้องทดสอบตนเอง

ในสนามสอบดังกล่าว แต่ก็คงให้อิสระกับนักศึกษา

ในการตัดสินใจเลือกลักษณะงานท่ีตนเองชอบหรือ

ถนดั อยา่งไรกต็าม นกัศกึษากลุม่นีก้จ็ะมอีงคค์วามรู ้

พื้นฐานในเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่จะ

สามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง

กําหนดเป้าหมายจํานวนนักศึกษา
ที่จะเลือกเรียนภาควิชาการวางแผน
การเงินและการลงทุนกี่คน แล้วมีวิธี
ในการชักชวนน้องๆ นักศึกษาอย่างไร
ดร. ศันสนีย์: ตอนน้ีเราต้ังเป้าในปีแรกประมาณ 

40-80 คน เน่ืองจากเรื่องของการเรียนทักษะด้าน 

Soft Skills จะต้องใช้อาจารย์มาดูแลนักศึกษาอย่าง

ใกล้ชิด จ�านวนประมาณน้ีน่าจะก�าลังดี ส่วนเรื่อง 

การเชิญชวน ก็มีน้องๆ นักศึกษาท่ีสนใจเรียนเรื่อง

การเงนิมาถามวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไรระหวา่ง

หลักสูตรการเงินกับหลักสูตรการวางแผนการเงิน

และการลงทุน ซึ่งก็จะเป็นประเด็นท่ีนักศึกษาสับสน

กนั เน่ืองจากนักศึกษาท่ีเขา้มาส่วนใหญใ่นยคุนี ้ตอ้ง

ยอมรับว่า พอพูดถึงเรื่องวิชาการเงิน ก็จะนึกถึงเรื่อง

ของการลงทุน การเล่นหุ้นเป็นหลัก แต่การวางแผน

การเงินจะมีมิติอื่นท่ีนอกเหนือจากน้ันด้วย ดังนั้น 

วิชาต่างๆ ท่ีเรียน ก็จะมีความแตกต่างกันในหลายๆ ส่วน 

ตัวอยา่งเชน่ การวางแผนการประกนัภยั การวางแผน

การเกษียณอายุ ส่วนภาควิชาการเงินจะไม่ได้เรียน

เรื่องพวกน้ี แต่จะหนักไปทางด้านการวิเคราะห์ พอ

เรยีนจบ อาจไปเปน็นกัวเิคราะห ์หรอืวาณชิธนกจิ ใน 

บริษัทหลักทรัพย์ หรือไปท�างานตามภาคส่วนต่างๆ 

ของธนาคาร เชน่ ดา้นสนิเชือ่ ดา้นตลาดตา่งประเทศ

ดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ถ้า

เป็นหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุนก็จะ

เนน้งานเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการเงิน 

และการลงทนุใหแ้กล่กูคา้แบบองคร์วม ซึง่งานดา้นนี ้

ก�าลังเปน็ทีต่อ้งการของสถาบนัการเงนิเปน็อยา่งมาก 

มนีกัศกึษาสว่นหนึง่ทีส่นใจจะเลอืกและตัง้ใจจะเรยีน

หลักสูตรน้ีจรงิๆ เรากถ็ามวา่ท�าไมถึงสนใจ สว่นใหญ่
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นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความรู้สึกว่า เขาอยากไปท�า

เป็นวิชาชีพเลย เช่น เปิดบริษัทที่ให้ค�าปรึกษาและ

วางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า

ในมุมมองของอาจารย์ ความรู้
ด้านการเงินส่วนบุคคลของคนไทย
เป็นอย่างไร ระดับไหนควรส่งเสริม
อย่างไรบ้าง
ดร. ศันสนีย์: ถา้ตามทีท่างธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ได้ท�าการส�ารวจ พบว่าทักษะทางการเงินหรือ 

Financial Literacy ของคนไทยยงัอยูใ่นระดบัต�า่กวา่

ค่าเฉลี่ย ซึ่งอันนี้เป็นผลการส�ารวจจาก 14 ประเทศ

ใน OECD และมันสะท้อนถึงปัญหาที่มีในปัจจุบัน 

เช่น เรื่องการใช้บัตรเครดิต การใช้เงินเกินตัว ซ่ึงมี

ให้เห็นกันอยู่ทั่วไป คนสามารถท�าบัตรเครดิตได้ง่าย 

เปน็ปญัหาเบือ้งตน้ทีใ่กลต้วั ดงันัน้ ตอ้งรบีใหค้วามรู ้

แกป่ระชาชนวา่จะบรหิารการเงนิอยา่งไรใหเ้พยีงพอ  

รูจ้กัการสรา้งสมดลุและความพอเหมาะในการใช้เงนิ 

การบรโิภคสนิคา้ การกอ่หนีต้า่งๆ ซึง่ทางคณะบรหิาร 

ธุรกิจ ก็จะมีรายวิชาการเงินส่วนบุคคลเป็นวิชา 

เลือกเสรีเพื่อเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเรื่องการ

วางแผนการเงิน เรามีตัวอย่างของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์คนหนึ่ง

ท่ีลงเรียนวิชาน้ีและมีความประทับใจและเห็นถึงความส�าคัญของการ

วางแผนทางการเงิน จึงได้น�าความรู้ที่ได้ไปจัดเป็นกิจกรรมในกลุ่ม

เครือข่ายเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กใน

โรงเรียนหรือในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่น้อง

นักศึกษาท่านนี้ได้คิดต่อยอดขึ้นมาจากกิจกรรมในรายวิชา ซึ่งทางเรา 

ก็อยากจะสร้างคนกลุ่มน้ีให้มากข้ึน เพื่อไปกระจายความรู้ต่อไปใน

สงัคม และนีเ่ปน็เพยีงตวัอยา่งเลก็ๆ นอ้ยๆ ทีเ่ราไดเ้หน็ผลจากการเรยีน

เรื่องของการวางแผนการเงิน

จากมุมมองของสถาบันการศึกษาข้างต้น ถือได้ว่าเป็นสัญญาณ

ส�าคัญของการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลในสถาบัน

การศึกษา โดยเฉพาะการตัดสินใจเปิดสาขาวิชาด้านวางแผนการเงิน 

แยกออกมาโดยเฉพาะ เป็นการแสดงถึงความความตั้งใจของสถาบัน

การศึกษาที่จะผลิตบุคลากรเพื่อให้พร้อมในอุตสาหกรรมด้านการ

วางแผนการเงิน ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงตอบสนองต่อความต้องการของ

อตุสาหกรรมเทา่นัน้ แตย่งัเปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ

การบริหารการเงินส่วนบุคคลของประชาชนท่ัวไป ซึ่งจะเป็นรากฐาน

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
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ไขรหัส...กองทุนรวม
มูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในรอบ 10 ปทีีผ่า่นเตบิโตจาก 

1.22 ล้านล้านบาทในปี 2549 มาเป็น 4.06 ล้านล้านบาทในปี 2558 
หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 12.8 ต่อปี ในขณะที่จํานวนบัญชีผู้ถือ 
หนว่ยลงทนุเพิม่ขึน้จาก 1.08 ล้านบญัชี มาเปน็ 4.83 ลา้นบญัช ีคดิเปน็ 
การเติบโตร้อยละ 16.2 ต่อปี (ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
www.aimc.or.th) เมื่อเปรียบเทียบกับจีดีพีของไทยที่เติบโตจาก 7.85 
ลา้นล้านบาท มาเปน็ 13.5 ลา้นลา้นบาทหรอืคดิเปน็การเตบิโตรอ้ยละ 
5.6 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงถึงความสนใจของนักลงทุนต่อ 
การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ตลาดเงินให้ผลตอบแทนสูงถึงเกือบ 

ร้อยละ 4 ต่อปี ส่งผลให้ผู้ฝากเงินจ�านวน

มากเปล่ียนจากการฝากเงินกับธนาคาร

มาลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินแทน

อย่างไรก็ตาม หลังวิกฤตการเงิน

ในปี 2551 ธนาคารกลางทั่วโลกปรับลด

อัตราดอกเบี้ยให้ลดต�่าลง และด�าเนิน

เ พ่ือรองรับกับความสนใจของ 

นักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน (บลจ.) ต่างๆ ได้เพิ่มและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในหลาก

หลายรูปแบบให้ตรงกับความต้องการ

ของนักลงทุนยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีเพียงการ

ลงทุนในสินทรัพย์หลัก เช่น หุ้น ตราสาร

หนี้ ตราสารตลาดเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ 

อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทว่า

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนออาจมี

รายละเอียดที่กว้างมากกว่าเดิม หรือ

ลึกมากกว่าเดิม เช่น การลงทุนในต่าง

ประเทศที่มีเรื่องความผันผวนของค่าเงิน

เข้ามาเกี่ยวข้อง การลงทุนในตราสาร

อนุพันธ์ ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นมิได้เกิด

ขึ้นเฉพาะแต่กองทุนที่มีความเสี่ยงสูง

เทา่นัน้ กองทนุความเสีย่งต�า่กม็คีวามซบั

ซ้อนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ที่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเริ่มลดลงมา

อยู่ในระดับต�่า ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย

ของตั๋วเงินคลัง (ตราสารหน้ีภาครัฐท่ี

อายุน้อยกว่า 1 ปี) ไม่ได้ปรับตัวลดลง

มากนัก เนื่องจากในช่วงเวลานั้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายยังทรงตัว ประกอบกับ

ตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชนยังมีขนาด

ไม่ใหญ่มาก กองทุนรวมตลาดเงินส่วน

ใหญ่จึงเน้นลงทุนต๋ัวเงินคลังเน่ืองจากมี

ความปลอดภัย มีสภาพคล่องสูงและให้

ผลตอบแทนในระดับท่ีน่าพอใจ มีบาง

ช่วงเวลาเมื่อหลายปีก่อนที่กองทุนรวม 

กองทุนรวมตลาดเงิน
มีพลัส (Plus)
กองทุนรวมตราสารหนี้
ก็มี Plus เช่นกัน

ลงท้ายว่าเดลี - daily) เกิด

ขึ้นเม่ือหลายปีก่อนในช่วง

ความนิยมของ 

กองทุนรวมตลาดเงิน 

( ห ล า ย ก อ ง ทุ น มี ค� า
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มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 

เพื่อกดอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวให้ต�่าลง เป็นความพยายามที่

จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ผล

ตอบแทนของกองทุนรวมตลาดเงินจึง

ปรับตัวลดลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-

1.5 ต่อปีในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้จัดการ

กองทุนต้องแสวงหาผลตอบแทนที่สูง

ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

นักลงทุน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และ

ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

จึงเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ ให้ผล

ตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น บลจ. เกือบทุกแห่ง 

ได้เสนอขายกองทุนรวมตลาดเงิน และ

กองทุนตราสารหนี้ ที่มีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมไปถึง

ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หลายกองทุนได้ใส่ค�าว่า Plus ต่อท้าย

กองทนุรวมตลาดเงินหรอืกองทนุตราสาร

หนี้ที่มีอยู่เดิมเพื่อแสดงถึงนโยบายการ

ลงทุนที่แตกต่างกัน

เกณฑ์ผู้ลงทุนรายใหญ่ กับ 
High Yield Bond

การลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชน

แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 

1. ต ร า ส า ร ห นี้ ท่ี มี อั น ดั บ

ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ใ น ร ะ ดั บ ล ง ทุ น ไ ด้  

(investment grade) โดยตราสารเหล่านี้ 

จะต้องได้รับการจัดอันดับด้วยความ 

น่าเชื่อถือสูงกว่า BBB- 

2. ไฮยีลด์บอนด์ (High Yield 

Bond) แปลตามตัวได้ว่าตราสารหน้ีท่ี

ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือต�่ากว่าระดับลงทุนได้ 

(non-investment grade) มอีกีชือ่หนึง่วา่ 

Junk bond หรือตราสารที่มิได้รับการจัด

อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) 

ก็จัดว่าเป็น High yield bond เช่นกัน

ดังนั้น ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) จึงออกเกณฑ์ให้การเสนอ

ขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้จัดอันดับความ 

น่าเช่ือถือและกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงแก่ผู้ลงทุน 

ทีเ่ขา้ข่ายเปน็ Accredited Investor หรอื 

ทีเ่รยีกวา่ AI ซึง่ตอ้งเปน็ “ผูล้งทนุสถาบนั” 

หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามประกาศ

ส�านักงาน ก.ล.ต.ที่ กจ.9/2555 (ส�าหรับ

บุคคลธรรมดาที่ถูกนิยามว่าเป็นผู้ลงทุน

รายใหญ่ เมื่อนับรวมกับคู่สมรสแล้วต้อง

มีสินทรัพย์สุทธิไม่รวมอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการอยู่อาศัยเกิน 50 ล้านบาท หรือมี 

รายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือ

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือ 

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต ่10 ลา้นบาท 

ขึน้ไป) ทัง้นี ้ผูล้งทนุทัว่ไปกส็ามารถลงทนุ

ในกองทุนประเภท High yield bond ได้ 

เช่นกัน โดยต้องเข้าข่ายเป็นผู้มีเงินลงทุนสูง 

โดย ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนดให้ดูที่เงิน

ลงทุนขั้นต�่าต้องไม่น้อยกว่า 500,000 

บาท ซึ่งแตกต่างจากกองทุนท่ัวไป เพื่อ

ให้นักลงทุนได้ตระหนักว่ากองทุนเหล่านี้ 

มคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ

หรือกองทุนรวมตราสารหนี้โดยทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ไม่แน่เสมอไปว่า

กองทุนตลาดเงนิ หรอืกองทุนตราสารหนี ้

ที่ไม่มีค�าว่า Plus จะไม่ลงทุนในตราสาร

หนี้ต่างประเทศหรืออาจมีการลงทุน 

บางส่วน (ไม่เกินร้อยละ 20) ใน High 

yield bond ดังนั้น สิ่งส�าคัญก่อนการ

ตัดสินใจลงทุนคือ การอ่านนโยบายการ

ลงทุน ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถ

ลงทุนได้ พิจารณาอายุเฉลี่ยของตราสาร 

ในกองทนุ แนวทางการปอ้งกนัความเสีย่ง 

ดา้นอตัราแลกเปลีย่นหรอืถา้เปน็กองทนุ 

ท่ีไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศประเภท 

ไฮยลีบอนด ์กค็วรศกึษาขอ้มลูของกองทนุ 

หลักทั้งนโยบายกองทุน และสไตล์ของ 

ผู้จัดการกองทุนน้ันๆ ประกอบด้วยเพื่อ

จะได้มั่นใจว่าเข้าใจในส่ิงท่ีก�าลังลงทุน

ไม่ควรเพ่งพิจารณาไปที่ผลตอบแทน 

ย้อนหลังเพียงปัจจัยเดียว
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Income Fund
การลงทนุเพื่อสร้างรายได้
แต่หลายกองไม่จ่าย
เงินปันผล

กองทุนประเภท Income Fund 

เป็นกองทุนที่เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ

สร้างรายได้ มีการออกแบบให้มีการ

จ่ายผลตอบแทนเป็นระยะเช่นรายเดือน 

หรือรายไตรมาส สัดส่วนการลงทุนส่วน

ใหญ่จึงอยู่ในหลักทรัพย์ที่ มีการจ่าย 

ผลตอบแทนอยา่งสม�า่เสมอ เช่น พนัธบตัร 

รัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ ทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 

หลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 

ค�้าประกัน (MBS) และหุ้นปันผล

ส�าหรบักองทนุ Income fund ทีเ่สนอ

ขายในปัจจุบัน บลจ. ส่วนใหญ่น�าเสนอ 

ในรูปแบบ Feeder fund ที่น�าเงินเกือบ

ทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนหลักในต่าง

ประเทศ เนื่องจากประเภทของสินทรัพย์

การลงทุนภายในประเทศที่มีอยู่อย่าง

จ�ากัดเมื่อเทียบกับตลาดในต่างประเทศ

ผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้สม�่าเสมอ

เช่น ผู้ เกษียณอายุสามารถพิจารณา

ลงทุนใน Income Fund เพื่อสร้างรายได้

จากเงินก้อนที่ได้รับมา นั่นคือ Income 

Fund เป็นกองทุนที่สามารถเชื่อมต่อกับ 

Target dated fund - กองทุนปรับสมดุล

ตามอายุ กล่าวคือในช่วงที่ยังท�างานเก็บ

เงนิสะสมไวใ้ชย้ามเกษยีณอายคุวรลงทนุ

ในกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบ 

Target dated fund เพื่อปรับสัดส่วน

การลงทุนให้มีความเส่ียงเหมาะสมกับ

อายุที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกษียณอายุ

แล้วสามารถน�าเงินท่ีได้รับมาลงทุนใน 

Income Fund เพื่อเป็นแหล่งของการ

สร้างรายได้หลังเกษียณอย่างสม�่าเสมอ

ท ว่ า ใ น ภ า ว ะ ปั จ จุ บั น ท่ี อั ต ร า

ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่องมาเป็น

เวลาหลายปี การลงทุนเพื่อสร้างรายได้

จึงมิได้เน้นเฉพาะการลงทุนในตราสาร

หนี้ และมิได้เน้นการสร้างผลตอบแทน

จากดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเท่านั้น ทว่า

เนน้การลงทนุในรปูแบบของผลตอบแทน

โดยรวม (Total return) คอื มกีารแสวงหา

สว่นเกนิมลูค่าการลงทุน หรอืการปรบัตัว 

เพิ่มขึ้นของเงินลงทุน รวมกับการรับ

กระแสเงนิสดจากดอกเบีย้และเงนิปนัผล

เพื่อน�ามาจ่ายคืนให้แก่ผู้ลงทุน อย่างไร

กต็าม กองทนุ Income Fund สว่นใหญท่ี่

เสนอขายภายในประเทศจะไมม่นีโยบาย

การจ่ายปันผล แม้ว่ากองทุนหลักใน 

ต่างประเทศจะมีการจ่ายปันผลอย่าง 

สม�า่เสมอ อาจเป็นเพราะผู้ลงทุนส่วนใหญ่ 

ยังไม่มีความต้องการลงทุนเพื่อสร้าง

รายได้อย่างแท้จริง หรืออาจเป็นเพราะ

การจ่ายเงินปันผลจะมีต้นทุนหักภาษี 

ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผล ซึ่ง

ต่างไปจากการขายส่วนก�าไรแบบ Auto 

redemption ที่ไม่ต้องเสียภาษีจากส่วน

เกินมูลค่าเงินลงทุน (capital gain) และ

ในการท�า Auto redemption อาจจ่าย

ออกมาท้ังเงินต้นและผลตอบแทนก็ได้

ขึ้นกับนโยบายของแต่ละกองทุน เช่น

บางกองทุนก�าหนดว่าจะท�าการขายคืน

เฉพาะส่วนของก�าไรเมื่อถึงเป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว ้หรอืตามระยะเวลาทีก่�าหนด 

ในขณะท่ีบางกองทุนอาจก�าหนดว่า

ขายคืนเป็นจ�านวนร้อยละของเงินลงทุน

ทั้งหมดไม่ว่าเงินลงทุนจะมีก�าไรหรือไม่

หากพิจารณาในแง่มุมของการเป็น

เครื่องมือส�าหรับการลงทุนหลังเกษียณ 

Income Fund ควรเป็นการลงทุนที่มี

ความเสี่ยงต�่า เนื่องจากผู้ลงทุนไม่มี

รายได้ประจ�าจากการท�างานแล้ว ทว่า

ด้วยแนวทางการลงทุนในรูปแบบ Total 

return ท�าให้บางกองทุนมีสัดส่วนการ

ลงทนุในหุน้เกอืบรอ้ยละ 35 และตราสาร

หน้ีส่วนใหญ่ท่ีลงทุนจะเป็นตราสาร 

High Yield Bond เกินกว่าร้อยละ 70 

ของสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้

ท้ังหมดเน่ืองจากอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับต�่ามากและ

บางประเทศอยูใ่นระดบัตดิลบ นอกจากนี ้

บางกองทุนยังมีการใช้ตราสารอนุพันธ์

เช่น การซื้อ Put options หรือการ short 

index futures เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งของ

พอร์ตการลงทุน ดังน้ัน หากนักลงทุนที่

เกษียณแล้ว และสนใจลงทุนเพื่อสร้าง

รายได้ผ่าน Income Fund ควรพิจารณา

นโยบายและสัดส่วนของกองทุนที่สนใจ 

ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เหมาะสม

ด้วย โดยไม่จ�าเป็นว่าต้องเลือกลงทุนที่

ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 

กองทุนใหม่ที่มีลักษณะ
การลงทุนคล้ายกับ
Hedge Fund

Hedge Fund หรือ กองทุนป้องกัน

ความเสี่ยงส�าหรับนักลงทุนบางท่านเมื่อ

ได้ยินแล้วอาจมีความทรงจ�าที่ไม่ดีต่อ 

Hedge Fund เนื่องจากการเข้าโจมตี
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ค่าเงินบาทของ Quantum Funds ใน

ช่วงวิกฤตต้มย�ากุ้ง Hedge Fund ถูก

จัดเป็นการลงทุนทางเลือก (alternative 

investment) และมักจะมีนโยบาย 

การลงทุนที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถสร้าง 

ผลตอบแทนเป็นบวก (absolute return) 

โดยไมค่�านงึถงึดชันอีา้งองิ ซึง่แตกตา่งไป

จากกองทนุทีม่นีโยบายลงทนุในสนิทรพัย์

หลัก เช่น หุ้นหรือตราสารหนี้ที่ผู้จัดการ

กองทุนจะพยายามสร้างผลตอบแทนให้

เหนอืกวา่ดชันอีา้งองิ (ตดิลบได ้พยายาม

ให้ลบน้อยกว่า) ดังนั้น ในการสร้างผล

ตอบแทนให้เป็นบวก กองทุนอาจมีการ 

ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ การใช้การกู้ยืม 

(leverage) รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์การ

ลงทุนที่ซับซ้อนและอาศัยทักษะของ

ผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการ

พอร์ตการลงทุน เช่น หากมีมุมมองว่า

หลักทรัพย์ใดจะปรับตัวลดลง กองทุน

สามารถขาย short เพื่อสร้างผลก�าไรใน

ขณะที่ตลาดปรับตัวลดลง (หากสามารถ

คาดเดาทิศทางได้ถูกต้อง)

การบริหารจัดการกองทุน hedge 

fund จึงต้องอาศัยเหตุการณ์เฉพาะ 

หรือมุมมองต่อทิศทางของตลาดเพื่อ

ก�าหนดกลยุทธ์ในการเก็งก�าไรทั้งใน

ตลาดหุน้และตลาดตราสารหนีท้ีผู่จ้ดัการ

กองทุนมองเห็นความสัมพันธ์ของผล

ตอบแทนและความเสี่ยงที่น่าสนใจใน

การเข้าลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน

การก�าจัดความเสี่ยงที่ไม่ต้องการออก

ไปจากพอร์ตการลงทุน และพยายาม

จ�ากัดความเสี่ยงขาลงของพอร์ตการ

ลงทุน ตัวอย่างของนโยบายการลงทุนใน 

hedge fund ที่มีการเสนอขาย เช่น

• กลยุทธ์การลงทุนแบบ Long 

Short เปน็การปอ้งกนัความเสีย่งของการ

ลงทนุในหุน้ ผูจ้ดัการกองทนุจะเขา้ซือ้หุน้ 

(Long) ทีเ่ชือ่วา่มปัีจจยัพืน้ฐานแข็งแกรง่ 

พร้อมกับท�าการขาย short ในหุ้นที่มี

ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ กลยุทธ์การลงทุน

นีเ้ชือ่วา่จะสง่ผลใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีด่ี

ในระยะยาวในขณะทีม่สีดัสว่นการลงทนุ

สุทธิในหุ้นต�่ากว่าโดยทั่วไป เช่น กองทุน

มีสัดส่วน Long ในหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง

ร้อยละ 85 และมีสัดส่วน short ในหุ้น 

พืน้ฐานออ่นแอรอ้ยละ 25 หากหุน้พืน้ฐาน 

แกร่งส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และ

หุ้นพื้นฐานอ่อนแอมีการปรับตัวลดลง

ตามที่คาดไว้กองทุนจะมีโอกาสปรับตัว

ได้ดีกว่ากองทุนท่ัวไปเน่ืองจากมีสัดส่วน

การลงทุนทั้งหมดร้อยละ 110 (85 + 

25) ในขณะที่มีสัดส่วนการลงทุนสุทธิใน

ตลาดหุ้นเพียงร้อยละ 60 (85 – 25) 

• กลยุทธ์การลงทุนแบบ macro 

เน้นการลงทุนในตลาดที่มีสภาพคล่อง

สูงมาก เช่น ตลาดคา่เงนิ ตลาดพนัธบตัร

รัฐบาล หรือตลาดหุ้น โดยอาศัยการ

วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงมหภาค เช่น การ

ด�าเนินนโยบายการเงินของธนาคาร

กลาง การเปล่ียนแปลงนโยบายอัตรา

แลกเปลีย่น โดยการเขา้ลงทนุในตราสาร

อนุพันธ์ทั้ ง  futures และ opt ions 

เพื่อสร้างผลตอบแทนตามทิศทางท่ี

ได้วิเคราะห์ไว้ กลยุทธ์การลงทุนแบบ 

macro นี้สามารถอาศัยผู้จัดการกองทุน

ในการวเิคราะหท์ศิทางนโยบายแบบ top 

- down หรอืการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและ 

ส่งค�าสั่งซื้อขาย (systematic trading)

• นอกจากกลยุทธ์การลงทุน

แบบ Long Short และ macro แล้ว 

hedge fund ยังมีกลยุทธ์การลงทุนหลัก

อีก 2 รูปแบบแต่ได้รับความนิยมน้อย

กว่าเนื่องจากมีสภาพคล่องที่จ�ากัดและ

มิได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ กลยุทธ์การ

ลงทุนแบบ Relative value ที่อาศัยการ

วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ 

2 ตัวที่มีการเคลื่อนไหวผิดไปจากส่วน

ต่างที่ควรจะเป็นเพื่อแสวงหาโอกาส

ของการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง 

(arbitrage) เช่น ราคาของ SET50 ETF 

(TDEX) และราคาของ SET50 Futures 

ควรจะมีความแตกต่างกันตามองค์

ประกอบของตัวแปรของราคาในอนาคต 

(อัตราดอกเบี้ย ความผันผวน เงินปันผล 

ระยะเวลา) หากว่าราคาของหลักทรัพย์

ทัง้ 2 ตวัผดิไปจากทฤษฎ ีผูจ้ดัการกองทนุ

จะ Long ตัวที่ราคาถูก และ Short ตัวที่

ราคาแพง โดยจะท�าการปิดสถานะการ

ลงทุนเมื่อส่วนต่างกลับมาเป็นปกติ ส่วน

รูปแบบสุดท้ายคือ กลยุทธ์การลงทุน 

แบบ Event driven ทีอ่าศยัการสรา้งก�าไร 

จากธุรกรรมการเข้าซื้อ ควบรวมกิจการ 

การปรับโครงสร้าง หรือการล้มละลาย 

ซึ่งเชื่อว่าผู้จัดการกองทุนจะสามารถ

ประเมินความน่าจะเป็นของธุรกรรมได้

ดีกว่า

นักลงทุนอาจมองว่า hedge fund 

มีข้อดีคือ สามารลงทุนอย่างยืดหยุ่นใน

หลากหลายสนิทรพัย ์(เชน่ หุน้ ตราสารหนี ้

สินค้าโภคภัณฑ์ ค่าเงิน ฯลฯ) สามารถ

ใช้การกู้ยืม การขาย short หรือการใช้

ตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

และมีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน

ในแบบเชิงรุก หรือในบางครั้งมีการให้ 

ข้อมูลว่าสามารถทนทานต่อความผันผวน 

ได้ในทุกสถานการณ์ (ย้อนหลัง) อย่างไร

ก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าการลงทุนใดๆ 

จะสร้างก�าไรได้ก็ต่อเมื่อผู้จัดการกองทุน

คาดเดาทิศทางได้ถูกต้อง เมื่อพิจารณา

ในระยะยาวแล้วผลการด�าเนินงาน

ของกองทุน hedge fund ส่วนใหญ่

จะต�่ากว่ากองทุนหุ้น และในความเป็น

จรงิ hedge fund เปน็สนิทรพัยก์ารลงทนุ

ทางเลือกท่ีไม่สามารถสร้างผลตอบแทน

เป็นบวกได้ในทุกสถานการณ์ และใน

บางสถานการณ์ท่ีระบบการเงินมีความ

ผันผวนในระดับสูงมาก (เช่น วิกฤตการ

เงินในปี ค.ศ. 2008) hedge fund บาง

กองทุนอาจขาดทุนมากกวา่กองทุนทัว่ไป 

นอกจากนี ้การลงทนุใน hedge fund อาจ 

ติดปัญหาเรื่องสภาพคล่องและจ�าเป็น

ต้องอาศัยทักษะของทีมผู้จัดการกองทุน

ท่ีมปีระสบการณใ์นระดับสูงและท่ีส�าคัญ

แม้ว่า hedge fund จะมีวัตถุประสงค์

หลักในการก�าจดัความเส่ียงท่ีไมต้่องการ

ออกไป แต่ไม่มีการลงทุนใดๆ ที่ได้ผล

ตอบแทนโดยไม่มีความเสี่ยง  
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Credit Scoring
เครื่องมือเช็คความน่าเชื่อถือ
ในการช�าระหนี้

 ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
  เครดิต

 746 - 900 AA
 716 - 745 BB
 685 – 715 CC
 668 – 684 DD
 653 – 667 EE
 631 – 652 FF
 602 – 630 GG
 300 – 601 HH

ระบบ Credit Scoring ของเครดิตบูโรคืออะไร 
และพัฒนาขึ้นมาอย่างไร

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ข้อมูลเครดิต หรือ Credit Scoring เป็น

โมเดลที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาในการปล่อยกู้ให้แก่ผู้ที่ไม่พร้อมจะ

ช�าระหนี้คืน โดยจะบอกได้ว่าผู้กู้รายนั้นมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน เมื่อรับ

เงนิไปแลว้ เขามคีวามตัง้ใจในการช�าระคืนหนีห้รอืไม ่โดยที ่Credit Scoring 

ถูกพัฒนาขึ้นจากข้อมูลธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในทุกๆ สถาบันการเงิน

ของลูกค้าในอดีตตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่ามีการใช้จ่ายเป็นอย่างไร มี

ยอดการกูย้มือะไรบา้ง จ�านวนเท่าไร มกีารช�าระเงนิตรงเวลาไหม ผดินดัช�าระ 

หรือไม่ หรือกระทั่งมีการขอวงเงินที่พร้อมจะกู้ยืมไว้มากน้อยขนาดไหน 

เป็นต้น จากน้ันจึงน�าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบจ�าลอง เพื่อค�านวณเป็น

คะแนนออกมาใชใ้นการตดัสนิใจวเิคราะหล์กูคา้ ซึง่เรยีกวา่ Credit Bureau 

Score โดยมกีารแบง่กลุ่มออกเปน็เกรดต้ังแต่ HH - AA คิดเปน็คะแนนตัง้แต ่

300 - 900 คะแนน แต่ละ Score จะบอกสาเหตุของคะแนนที่ได้รับ และ

โอกาสที่ลูกหนี้จะช�าระหนี้คือว่ามากหรือน้อยเท่าไร เช่น หากคะแนนเครดิต

ของคณุอยูท่ี ่672 คะแนน ซึง่ถอืวา่อยูร่ะดบั DD และมคีวามนา่จะเปน็ในการ

ช�าระคืนหนี้สิน 88% นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาส 12% ที่จะไม่สามารถ

ช�าระคืนหนี้ได้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า

สถาบันการเงินก็เช่นกัน ก่อนที่จะอนุมัติปล่อย

สินเชื่อให้กับผู้ขอกู้ ซึ่งบางรายอาจจะไม่รู้จักกันมา

ก่อนด้วยซ�้า ดังนั้นสถาบันการเงินจึงต้องก�าหนด

เกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้ กู้  

รายนั้นจะสามารถจ่ายเงินคืนตามที่ตกลงไว้ เพราะ

หากลูกหนี้รายหนึ่งผิดนัดหรือกลายเป็นหนี้เสีย จะ 

ตกเป็นต้นทุนทั้งในแง่เวลาในการติดตามทวงหนี้ 

และต้นทุนทางการเงินของบริษัททันที

ด้วยปัญหาข้างต้น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่ง

ชาติ (National Credit Bureau) จึงได้พัฒนาเครื่อง

มือที่เรียกว่า Credit Scoring ขึ้นมาเพื่อช่วยประเมิน

ความน่าเชื่อถือในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วย

คาดการณ์โอกาสที่ผู้กู้จะผิดนัดช�าระหนี้ และช่วย

ลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเช่ือให้กับกลุ่มคน 

ดังกล่าวได้

เคยมีคนขอยืมเงินคุณไหม ไม่ว่า
จะเป็นพี่น้อง ญาติ เพื่อน รวมไปถึงคน
ที่อาจจะไม่ได้สนิทมากก็ตาม ก่อนที่จะ
ตัดสินใจให้เงินกับใคร คุณคงพิจารณา
ถึงเรื่องเหล่านี้บ้างแน่ๆ จะยืมเท่าไร 
ระยะเวลายมืนานแค่ไหน อัตราดอกเบ้ีย
ทีช่ดเชยใหคุ้ม้หรอืไม่ ดแูล้วเขาพอจะมี
ศักยภาพในการชำาระคืนไหม ที่ต้องคิด
หลายๆ ด้านนี้ ก็เพ่ือให้ม่ันใจว่าเม่ือให้
ยืมแล้ว เขาจะไม่หายไปพร้อมกับเงิน
ของคุณ
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Credit Scoring มีประโยชน์กับสถาบันการเงินอย่างไร 
ปัจจุบันสถาบันการเงินแต่ละแห่งต่างมี Scoring ของตนเองในการ

พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือให้แก่ลูกค้า ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาจากฐานข้อมูล

ลูกค้าและประสบการณ์ในอดีตของตนเอง ท�าให้สถาบันการเงินแต่ละแห่ง 

มีความเข้มข้นของเกณฑ์แตกต่างกัน หากเกณฑ์การพิจารณาเข้มจน

เกินไปอาจท�าให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้ และในทางกลับกันเกณฑ์ท่ี

ประนีประนอมมากไปก็อาจท�าให้รับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเข้ามาได้เช่นกัน

อยา่งไรกต็าม เกณฑข์องสถาบนัการเงนิมกัจะบอกเฉพาะ “ศกัยภาพใน

การช�าระหนี้” เท่านั้น ดังนั้น Credit Scoring จะเข้ามาเป็นข้อมูลเสริม โดย

จะชว่ยวดั “ความนา่เชือ่ถอืในการช�าระหนี”้ ตวัอยา่งเชน่ นาย A ปจัจบุนัเปน็ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่ง ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก Scoring ของ

สถาบนัการเงิน พบวา่เขามคีวามสามารถในการช�าระหนีส้งู แตเ่มือ่พจิารณา

ด้วย Credit Scoring กลับพบว่านาย A มีความน่าเชื่อถือหรือมีความตั้งใจ

ในการช�าระหนี้ต�่า ซึ่งมีแนวโน้มว่าเขาจะกลายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) 

ที่มีเงิน มีหนี้ แต่ไม่ยอมจ่าย หรือที่เรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่จงใจเป็นหนี้เสีย 

(Strategic NPL) เมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้ว สถาบันการเงินก็อาจจะไม่ปล่อย

สินเชื่อให้กับนาย A เพื่อลดปัญหาหนี้เสียในอนาคต หรืออาจจะเพิ่มอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ทำาไมวันนี้ท่านถึงควรทราบอันดับเครดิตของตนเอง
 ในแง่ของผู้บริโภคหรือผู้ขอสินเชื่อเองนั้น Credit Scoring มีประโยชน์

เช่นกัน เพราะคะแนนที่ออกมาจะบอกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง

เงินกู้ และความสามารถในการก่อหนี้ของตนเอง เช่น หากคะแนนออกมา

อยู่ในระดับ FF นั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสสูงที่จะมีปัญหาทางการเงิน

ในอนาคตได้ ดังนั้นท่านควรจะพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายลง หรือหารายได้

อินเตอร์เน็ต ท�าให้ผู้มีเงินออมและผู้ต้องการแหล่ง

เงินทุนสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดโมเดล

ธุรกิจใหม่ๆ อย่างการระดมทุนจากสาธารณะ 

(Crowd Funding) การกูย้มืระหวา่งบคุคล (Peer-to-

Peer Lending) ซึง่เปน็ชอ่งวา่งที ่FinTech (Financial 

Technology) จะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จาก 

Credit Scoring โดยช่วยให้ผู้ท่ีต้องการเงินสามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ได้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 

ในอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมตาม Credit Score ของ

ตนเอง 

 

นักวางแผนการเงินสามารถนำา 
Credit Scoring ไปใช้อย่างไรได้บ้าง

ในการให้ค�าแนะน�าทางการเงินแก่ลูกค้าหรือ

ผู้ขอรับค�าปรึกษาวางแผนการเงิน การขอเอกสาร

รายงาน Credit Scoring ของลูกค้าจะบอกราย

ละเอียดการกู้ยืม พฤติกรรมการใช้จ่าย การช�าระ

หนี้สินในแต่ละงวด ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของหนี้ใน

ระบบทั้งหมด และเห็นความตั้งใจในการช�าระหนี้

ของลูกค้า ท�าให้นักวางแผนสามารถวิเคราะห์แก้ไข

ปัญหาทางการเงินของลูกค้าได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ีแล้ว หากเปา้หมายของลูกค้าจ�าเปน็

ที่จะต้องกู้ยืมเงิน อย่างการซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือกู้ยืม

เพือ่ธรุกจิ นกัวางแผนการเงนิยงัสามารถชว่ยวางแผน 

“อัพเกรด” Credit Score ให้แก่ลูกค้าก่อนท่ีจะขอ

สินเชื่อข้างต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับอนุมัติง่ายขึ้น และ

อาจไดร้บัดอกเบีย้เงนิกูใ้นอตัราทีด่ขีึน้ ชว่ยลดตน้ทนุ

ทางการเงินของลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน 

Credit Scoring เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์

อย่างมากซึ่งจะช่วยให้นักวางแผนการเงิน สามารถ

น�าไปใช้ประกอบค�าแนะน�าแก่ลูกค้า โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องและการ

บริหารหนี้สิน เพื่อช่วยลดโอกาสที่ลูกค้าจะประสบ

ปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ 

ท้ายสุดนี้ อยากสนับสนุนให้เพื่อนนักวางแผน

การเงนิทุกท่านตรวจเชค็ Credit Scoring ของตนเอง

ก่อนที่จะไปให้ค�าแนะน�าลูกค้าครับ อย่างน้อยก็เพื่อ

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวท่านเอง เพราะหาก

ลูกค้าได้ Score ดีกว่า ท่านจะให้แนะน�าลูกค้าได้

อย่างไร  

เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง

ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ 

หากมองในแง่ความน่าเชื่อของ

เครดิตแล้วผู้ที่มี Credit Scoring ที่ดีกว่า

กค็วรไดร้บัอตัราดอกเบีย้ทีด่กีวา่ดว้ยเชน่

กนั ซึง่ในตา่งประเทศผูม้เีครดติดอีาจจะกู้

สถาบันการเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยท่ีถูก

กว่าผู้ที่มีเครดิตไม่ดี เป็นต้น ซึ่งถ้าหาก

ในอนาคตบ้านเรามีการน�าเอาวิธีการ 

ดังกล่าวมาใช้ ก็จะช่วยให้ท่านสามารถ

ขอสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าลงได้

 

ประโยชน์ในแง่ของผู้เล่น
รายใหม่อย่าง FinTech

ดว้ยเทคโนโลยกีารสือ่สารทีท่นัสมยั 

และช่องทางการเข้าถึงท่ีสะดวกผ่าน

(สามารถขอข้อมูล Credit Scoring ได้ที่ ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
อาคาร 2 ชั้น 2 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.)
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5 คำาถามยอดฮิต
เมื่อสมัคร... Prompt Pay

ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
2559 ที่ผ่านมา เราคงได้ยิน
คำาว่าบริการ (Prompt Pay) 
“พรอ้มเพย”์ ผา่นสือ่มากมาย 
โดยเฉพาะธนาคารต่างๆ ได้
โฆษณาเชญิชวนใหใ้ชบ้รกิาร 
ผา่นธนาคารตนเอง แตบ่รกิาร 
ดังกล่าวหลายคนยังมีความ
สงสยัวา่มขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร 
ควรสมคัรใชบ้รกิารดหีรอืไม ่
วนันีเ้รามารว่มคน้หาคำาตอบ
เหล่านี้กัน

ใช้แค่หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ หรือเลขประจำาตัว
ประชาชนในการโอนเงิน
แล้วเงินในบัญชีจะมี
ความปลอดภัยแค่ไหน

ควรเข้าใจก่อนว่าการสมัครบริการ 

Prompt Pay นัน้เปน็ภาคสมคัรใจส�าหรบั 

คนที่ต้องการเป็น “ผู้ รับเงิน” โดยใช้ 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ 

เลขประจ�าตัวประชาชนของตนเอง 

เป็นเสมอืน “ชือ่เลน่” แทนการใชห้มายเลข 

บัญชีธนาคารในการรับเงิน ส่วนคนที่

ตอ้งการโอนเงนิออก ยงัตอ้งใชบ้รกิารเดมิ 

ของธนาคารในการโอนเงนิ ไดแ้ก ่Mobile 

Banking, Internet Banking, ATM, 

สาขาของธนาคาร ฯลฯ

ซึ่ ง ในอดีตที่ ผ่ านมาการที่ รู้ แค่

หมายเลขบัญชีธนาคารของเพื่อน เราก็

ท�าได้เพียงโอนเงินไปให้เพื่อนเท่าน้ัน ไม่

สามารถอนเงินจากบัญชีของเพื่อนมาได้ 

ซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก Prompt Pay ที่

การรู้แค่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/

หรือ เลขประจ�าตัวประชาชนของคนอื่น 

ก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เช่นกัน

ใช้แค่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ มีโอกาส
ระบุหมายเลขผิดแล้ว
โอนให้ผิดคนไหม

เป็นไปได้ เ น่ืองจากหมายเลข

โทรศัพท์มือถือมีสิ่ งหนึ่ งที่ ต่ างจาก 

หมายเลขบัญชีธนาคารและเลขประจ�าตัว 

ประชาชน คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

10 หลักนั้น จะไม่มีการ Check Digit 

นั่นแสดงว่า หากหมายเลขโทรศัพท์

มือถือปลายทาง ท่ี ต้องการโอนเงิน

คือ 08X-XXX-XX11 หากพิมพ์ผิดเป็น 

08X-XXX-XX12 ก็จะโอนเงินได้เหมือน

กันแต่จะไปเข้าบัญชีอื่นที่เราไม่รู้จัก

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วหลัง

จากที่ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  

และ/หรือ เลขประจ�าตัวประชาชน 

ระบบจะแจ้งชื่อ-นามสกุล ปลายทาง 

เพื่อให้เรายืนยันการโอน ซึ่งขั้นตอนนี้จะ

ช่วยลดโอกาสที่โอนเงินผิดบัญชีได้ แต่

หากมีการโอนเงินผิดจริงๆ ก็สามารถน�า

หลักฐานการโอนเงินไปติดต่อธนาคาร

ท่ีเกี่ยวข้องได้ แต่ก็อาจมีขั้นตอนและ 

ใช้เวลาในการด�าเนินการตามมาตรฐาน 

ของแต่ละธนาคารเพื่อให้ได้รับเงินนั้น

คืนมา

 

กรณีผู้อื่นนำาหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของเรา
ไปสมัคร Prompt Pay 
ควรทำาอย่างไร 

จรงิๆ กรณแีบบนีม้โีอกาสเกดิขึน้ได้

น้อยมาก เพราะธนาคารจะมีการตรวจ

สอบเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อเจ้าของหมายเลข

โทรศัพท์มือถือตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี

เงินฝากที่สมัคร Prompt Pay นั้น อีกทั้ง

จะมีการยืนยันตัวตนโดยการส่ง SMS 

OTP (One Time Password) ไปยัง 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าว เพื่อ

ให้มั่นใจว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

หมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้นอีกช้ันหนึ่ง

ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีผู้อื่น

มาใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรา

ไปผูกกับบัญชีผู้อื่นจริงๆ ก็สามารถแจ้ง

ธนาคารแห่งน้ันเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์

หมายเลขโทรศัพท์มือถือน้ันและแก้ไข

ข้อมูลได้
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เลือกบัญชีเงินฝากในการ
สมัคร Prompt Pay อย่างไร

ควรพิจารณาจากการรับเงินใน

แต่ละกิจกรรมว่าเกิดจากวัตถุประสงค์

ใด ยกตัวอย่างเช่น (1) การใช้จ่าย 

ประจ�าวัน เช่น รับโอนเงินจากเพื่อน 

ควรเลือกบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นประจ�า

อย่างบัญชีเงินเดือนผูกกับหมายเลข

โทรศัพท์มือถือส่วนตัว (2) การรับเงิน

จากการท�าอาชีพเสริม/ธุรกิจส่วนตัว 

ควรเลือกบัญชีธนาคารที่ เปิดไว้โดย

เฉพาะผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ที่ใช้ติดต่อลูกค้า หรือที่โพสต์ตามช่อง

ทางต่างๆ (3) การรับเงินจากหน่วยงาน 

ภาครัฐ เช่น เงินคืนภาษี เ บ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุ ควรเลือกผูกบัญชีธนาคารกับ

เลขประจ�าตัวประชาชน เพื่อป้องกัน 

ความยุ่งยากหากอนาคตมีการเปลี่ยน 

แปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 

ซึ่งเงื่อนไขหลักๆ เกี่ยวกับการผูกบัญชี

ของ Prompt Pay ได้แก่

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์  

 สามารถผูกกับบัญชีธนาคารได้ 

 เพียงบัญชีเดียว

• เ ล ข ป ร ะ จ� า ตั ว ป ร ะ ช า ช น 

 1 หมายเลข สามารถผูกกับบัญชี 

 ธนาคารได้เพียงบัญชีเดียว

• แต่บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถ 

 ผูกกับหมายเลขอ้างอิงได้สูงสุด 

 4 หมายเลข ได้แก่ เลขประจ�าตัว 

 ประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ 

 มือถืออีก 3 หมายเลข

• ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัคร  

 Prompt Pay ได้หลายธนาคาร  

 หรือหลายบัญชีเงินฝาก เช่น บัญชี 

 ธนาคาร A ผูกกับเลขประจ�าตัว 

 ประชาชน ส่วนธนาคาร B ผูกกับ 

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 

 และธนาคาร C ผูกกับหมายเลข 

 โทรศัพท์มือถือส�าหรับท�าอาชีพ 

 เสริมหรือธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น

อกีปจัจยัหน่ึงท่ีใชป้ระกอบการเลือก

บัญชีเงินฝากในการสมัคร Prompt Pay 

คือ ค่าธรรมเนียมของฝั่งผู้โอนเงิน จะ

อยู่ระหว่าง 0-10 บาทต่อรายการ ขึ้นอยู่

กับมูลค่าการโอน โดยไม่ค�านึงถึงบัญชี

ต้นทางและปลายทางว่าต่างธนาคาร

หรือต่างพื้นท่ีกันหรือไม่ ซึ่งโครงสร้าง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้ท�าอาชีพเสริมหรือธุรกิจส่วนตัว 

และผู้ที่มีการโอนเงินข้ามจังหวัดเป็น

ประจ�า ท�าให้ต้นทุนโดยรวมต�่าลงอย่าง

มีนัยส�าคัญ 

จะทำาอย่างไร หากสมัคร
Prompt Pay แล้ว
ภายหลังต้องการเปล่ียนแปลง 
บัญชีธนาคาร หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หรือ
เลขประจำาตัวประชาชน
เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
การใช้งานยิ่งขึ้น

สามารถแจ้งยกเลิกการผูกบัญชี

ดังกล่าวได้ท่ีธนาคารเจ้าของบัญชี หลัง

จากนั้นจึงท�าการสมัครใหม่โดยผูกบัญชี 

ธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

และ/หรือ เลขประจ�าตัวประชาชนตาม

ที่ต้องการ

ดงันัน้ แมท้ีผ่า่นมาเราอาจจะสมคัร 

Prompt Pay ไวก้บัธนาคารท่ีใชบ้รกิารอยู่ 

โดยยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

หรือหากพบว่ามีโปรโมชั่นของธนาคาร

อื่นท่ีดีกว่า หรือตรงกับวัตถุประสงค์การ

ใช้งานมากกว่า ก็สามารถยกเลิกและ

สมคัรใหมไ่ด้ แต่กต้็องตรวจสอบวา่เราได้

เคยน�าหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื และ/หรอื 

เลขประจ�าตัวประชาชนไปใช้ในกิจกรรม

ใดบา้ง เพือ่จะไดอ้พัเดทการเปลีย่นแปลง

น้ันในกิจกรรมเหล่าน้ันด้วย เพื่อให้เรา

สามารถรับเงินโอนได้อย่างต่อเนื่อง

Prompt Pay อาจเปน็ศพัทใ์หมท่ีเ่พิง่

จะได้ยินกัน แต่ในทางปฏิบัติก็อาจไม่ใช่

สิง่ทีแ่ปลกใหมม่ากมกั เพราะกอ่นหนา้นี ้

ก็มีบางธนาคารท่ีสามารถโอนเงินให้กัน 

โดยแคร่ะบหุมายเลขโทรศพัทม์อืถอืผูร้บั

เงินเท่านั้น เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับ

ความนิยมในวงกว้างมากนัก อีกทั้งการ

สมัคร Prompt Pay ณ ปัจจุบัน ยังเป็น

เรื่องของผู้รับเงินเท่านั้น ส่วนการโอนเงิน

ออกหรือถอนเงินสดออกจากบัญชีนั้น 

ยงัคงใชบ้รกิารเดมิของธนาคารอยู ่ดงันัน้

จงึอยากให้ผู้อา่นได้ลองเปดิใจและคอ่ยๆ 

ท�าความรู้จักกับบริการ Prompt Pay ซึ่ง

ผู้เขียนเชื่อว่า นี่จะเป็นอีกก้าวส�าคัญ

ของการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต

ที่ไม่ไกลเกินช่วงชีวิตของเราหลายๆ คน

แน่นอน  



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.

การจัดทํา
แผนการเงิน

ครั้งที่ 1
รับโจทย์

12 มี.ค. 59 
14.00-15.30 น.

-

ครั้งที่ 3
รับโจทย์

9 ก.ค. 59
14.00-15.30 น.

-

ครั้งที่ 5
รับโจทย์

5 พ.ย. 59
14.00-15.30 น.

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 4

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่งแผนการเงิน
31 มี.ค. 59

9.00-16.00 น.
เสนอแผนการเงิน

9 เม.ย. 59
9.00-16.00 น.

ส่งแผนการเงิน
24 พ.ย. 59

9.00-16.00 น.
เสนอแผนการเงิน

3 ธ.ค. 59
9.00-16.00 น.

ส่งแผนการเงิน
28 ก.ค. 59

9.00-16.00 น.
เสนอแผนการเงิน

6 ส.ค. 59
9.00-16.00 น.

ตารางสอบ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน ปี 2559


