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�.�-�*,,8!.9�:�,)�!��,) (Reading Assignments) 
1. "�����$/�"��(��� 5����5��03 1  �?=�@��("03�"��"�����$/�"��(���  ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation 5����5��03 1 : "�����$/�"��(��� : !����6 : �������(�?=6����("03�"��"�����$/�

���"��(���  ������!��"����#$!%�&�'(�)*�

�.�-�*,,8!.(6 $&(� & (Suggested Readings) 
1. Gitman, Lawrence J., and Joehnk, Michael D. Personal Financial Planning.South-

 Western/Thomson Corporation,2005. 

2. Hallman, V.G. and Rosenbloom, J.S., Personal Finance Planning, 6
th 

ed., McGraw-Hill, 2000 
3. Louis Cheng, Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

 an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009. 
4. ���48  �=1�/��. 2551. ��/�"DE�!�)� �!��!�(- .)�%%�.����#���=��03 5. "���(���!���� : �1���"����#

 �!�������	���)����#. 

���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) 
������������������ : 

1. (���48����!��$�'�����1���2�6�"�����$/����"��(���
2. (���48�����!����03$�'�������/��56��6���5�50���"���$/����"��(���
3. (���48$�'�������'��6��#&�'"6��6�!��"4�"��8��"��������3���3� (Wealth Management)*��
4. (���48$�'������6	���"�'���"�����$/����"��(���4�$�%�'��=��6�*��
5. (���48��"DC'�6�(&9�!�����"��(����03�0$�'������"1�!��(&9�!�����"��(����03�0*��
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�.�-�*,,8!.9�:�,)�!��,) (Reading Assignments) 
1. "�����$/�"��(��� 5����5��03 1  �?=�@��("03�"��"�����$/�"��(���  ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation 5����5��03 1 : "�����$/�"��(��� : !����6 : Consumption  Planning 8��(��3����

�6�"�������������3���3�  ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
�.�-�*,,8!.(6 $&(� & (Suggested Readings) 

1. Gitman, Lawrence J., and Joehnk, Michael D. Personal Financial Planning.South-  Western/Thomson
Corporation,2005. 

2. Louis Cheng, Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

 an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009. 
3. Stillman, Richard J. Guide  to Personal Finance :  A lifetime Program of Money Management.

 Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall,1988. 
4. ���48  �=1�/��. 2551. ��/�"DE�!�)� �!��!�(- .)�%%�.����#���=��03 5. "���(���!���� : �1���"����#

 �!�������	���)����#. 
5. ������������������������� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�. 2548.��!��!�(- .0�:�!��J!��)

 ��0�. "���(�� :  ���D��6������#���=���=�$6��#�����55�3�. 
6. 6�22�  ���	���#.2545. ��M�7,-��!��!�(- .N.�:))(O�PQ� RM"/. "���(�� y : 6������#���=���=�

 $6��#�����55�3�. 

7. )�����5  6���'��.2550.�!�(- .)�%%�.����#���=��03 2."���(���!���� : �1���"����#�!�������("D��)����#.

���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) 
������������������ : 

1. (���48$�����4�"�����!��(�����$�'����81�(&>��03�������6��?6(�����!�?6��"D��7����%6�
2. (���48$�'������(&�0�(�0���6�0$�'��6��6�6����(�?6"4�"�����!��(�����$�%�'���(�?6"*��
3. ������(�?6"���(�?6"4�"�����!��(������03(!��'��4!�"��/������1�&�B"D�*��
4. ������6	�������$�"�%��4���	0"������6"(�0=(���r�"66�����# $�'�1���C!��6"(�0=(���r�"66�����#  

4���	0�%�� q *��
5. ������6	�������$�"�%��4���	0"������������6����(5?36 (�6"(�0=) $�'�1���C!��������6����(5?36

(�6"(�0=) 4���	0�%�� q *��
6. ������6	����B���"DC'  ��6�0   ��681�"��  $�'(�?6"45����"�����(5?36&�'(7��%��q *��6%��(!��'��
7. ������6	�����	0"��$�'��3�81�(&>��03("03���6�"��"���6���(5?36 (5%� ��=��6�"���6���(5?36  "��(��0���6���4�

"���6���(5?36   "��8%��?�(���"��   /���03("03���6�"��"���6���(5?36   $�'"����"D�����������	#"��/��4!����(5?36*��
8. ������(&�0�(�0���6�0$�'��6(�0�'!�%��"��A?=6"��"��(5%���6�8��'��&<88��0345���8��C�4�"��������48

�'!�%��"��A?=6"��"��(5%�*��
9. ������6	����B�&�'(7�������"��(����034!����"��4�"�����!��(�����$�'���"�����(5?36�1�!��������*��
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$���������%�(������(��� (time value of money) !���B�  $������03�%��6"�%�(���81����(�0�"��4�(���

�03�%��"��8'�0����%�*�%(�%�"�� (&>�$������0345�4�"��$&������%��6�(����03*�����!�?6�03��6�8%�*&4�(����%��q "�� 4!�

(&>�����%��6�(���4�(���(�0�"�� (�?36�038'������(&�0�(�0�����%�(���4�(����03�%��"�� !�?6�1�"����"������%�(���

4�(����03�%��"���1�!���"��������48���"��(����%��q  *�%�%�8'(&>�"������� "��8��!�(������ !�?6"��A?=6������$�'

���"���%��q  *�� 

4��%���6�"��������48�������"��(����%�������  (personal finance) �0����81�(&>�6%���3�4�"��

&�'�"�#45�$���������%�(������(��� (time value of money) *�%�%�8'(&>�"���1���C(���66�(�?364!������(&9�!��

���"��(����03"1�!��*�� AB3�8'�1�4!�(�������������%��������=�q 8'��6�66�(���4�$�%�'���(�%�4�(�?364!�*��(���

81����!�B3��03��6�"��4�6����   �6"8�"��=�(�����������1�$��������"�%���0=*&&�'�"�#4�"���1���C81����(���

�038'��6�51��'�?�(���"����=�4��%���6�"��51��'�?�(������$�'�6"(�0=���6�����03"1�!��*��4!�$"%(8��!�0=   AB3����!�""��

51��'�?�4�$�%�'��� �081����51��'�?�(�%�q "��7�4��''(����03"1�!�� (��8'(�0""��/%6�51��'�?�(���"���0=�%� loan 

amortization    ��=��0=(����0351��'�?���=�!����"������"��8'�0����%�&<88����(�%�"��81����(����03��"!�0=*��"��?���45�4�

&<88����  "��&�'�"�#45�$��������"�%�����0&�'�5�#4�"��(&�0�(�0�6����/��6�$��8�""�������  !�?6 4�

"�C0�03�0���(�?6"4�"�������!��q ���(�?6" AB3�/�������6�88'45�$���������%�(������(��� (time value of 

money) 4�"���1���C!�6����/��6�$��8�"$�%�'���(�?6"(�?36&�'"6�"��������48(�?6"�����*�� 

��=��0=����(���484�$���������%�(������(��� (time value of money) 4�"��������48���"��(���  ��"

���$/�"��(���81�(&>��038'��6��0��������?=�@��("03�"���1�)���#�%��q *�%�%�8'(&>�(������ (principal) �6"(�0= 

(interest) "���������� (compounding) "������� (discounting) $"��6�(��� (time line) ����%�6���� (future 

value) $�'����%�&<88���� (present value)   ��	0"��$&������%�(������(�����=�4�"�C0�03�0(���(�0�81����(�0�  "�C0

"�'$�(�����!��q81����  "�C0(������  $�'"�C0(��������6�50�     (�?36�1�*&&�'�"�#45�4�"�����$/����

"��(���4!�$"%/������1�&�B"D�*�� 

�.�-�*,,8!.9�:�,)�!��,) (Reading Assignments) 

1. "�����$/�"��(��� 5����5��03 1  �?=�@��("03�"��"�����$/�"��(��� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation 5����5��03 1 : "�����$/�"��(��� : !����6 : ����%��6�(������(���  ������

!��"����#$!%�&�'(�)*�

���7',�!�(�#/.��'"#$ 3 : &��%8!(- .�!&(��! 
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�.�-�*,,8!.(6 $&(� & (Suggested Readings) 
1. Louis Cheng, Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

 an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009. 
2. Eugene F.Brigham , Joel F.Houston .Fundamentals of Financial Management .Ninth Edition,2001.
3. ����!��"����#$!%�&�'(�)*�..�!�� (%�!:�E(� -9� &!T �������� CISA �:��) 1.
4. (�����"  81�&�(���. 2544. �!�R���!��!�(- ..����#���=��03 2."���(���!���� : ���D�� ��~�(�;� 81�"��.
5. )�����5  6���'��.2550.�!�(- .)�%%�.����#���=��03 2."���(���!���� : �1���"����#�!�������("D��)����#.

���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) 
������������������  : 

1. (���48$�'������6	���$�����("03�"������%�(������(���*��  
2. (���48����$�"�%���'!�%������%�6����$�'����%�&<88����
3. �������1���C!�����%�(������(���4�"�C0(���81����(�0�  ��=�"���1���C!�����%�6���� $�'����%�&<88����
4. �������1���C!�����%�(������(���4�"�C0"�'$�(�����!��81����  ��=�"���1���C!�����%�6���� $�'

����%�&<88����
5. �������1���C!�����%�(������(���4�"�C0(������ ��=�"���1���C!�����%�6���� $�'����%�&<88����
6. �������1���C!�����%�(������(���4�"�C0(��������6�50� ��=�"���1���C!�����%�6���� $�'����%�&<88����
7. �������1��������(�?36�"���1���C!�����%�(������(�����&�'�"�#45�(�?36"�����$/����"��(���$"%

/������1�&�B"D�*��
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���� �!"#$ 1: 
%�!&��'()*+,-�'.(�#$/���)�!��!-01.�!�(- . (Foundation in Financial Planning) 

 

5!6��&7,-(.*+,�! 

"�����$/����"��(����%���������=�8'��6�(��3����8�""��(";���������6���(�?=6�����%������� AB3�

&�'"6�*&�����6�����3�*&�6�/������1�&�B"D�$�'/���036�%4�6�&"��'    ��6���("03�"��"���1����   ��6���("03�"��

(&9�!��50����6�/������1�&�B"D�$�'��6�����   ��6�������"��8��"������(�03�$�'"���1�&�'"��7�   ��6�������

"�������    ��6�������"��66�(�?36��("D0C   �����=���6���"�����$/�7�D0   ��=��0=��6������"�%��6�86�%��=�4�

��&$���6���6���(5����C7��$�'��6���(5��&����C 

!���8�"(";���������6���(�?=6�����%�������$��� /�����$/����"��(���8'��6��1���6���(�?=6�����%��

��������"�%�����1�"����(���'!#����'���"��(����6������ (�?368'�1�4!�"��"1�!��(&9�!�����"��(���6�%��

�?=�@���6�����(&>�*&*��4����&F�����   ��"����(���'!#����'���"��(����6������8'��6�6�)���6������

"��(����%��������%��q    AB3�8'��"����B"$�'�1�(��64!�(&>��'���'(�0�4���"DC'�6������"��(����%������� 

*��$"%   ������%�������   $�'��"�'$�(������%�������     

������%������� (personal balance sheet) (&>���"�������250�03$����B�@��'���"��(����6�������03

��8��C� C (���4�(���!�B3� ��8'$����B��������# (assets) �03$�%�'�����(&>�(8���6�    $����B�7��'!�0=��� 

(liabilities) AB3��������=�q �07��'/�"�����6�51��'�?�4�6����  $�'$���������3���3����	� (net worth) �03(!�?64�

�������#!���8�"51��'!�0=����%��q �������$���   AB3����(&>�������3���3����	��03���4�(5��	��"�88'(�0"�%� �%���6�/���?6

!��� (equity)   

��"�'$�(������%������� (personal statement of cash flows) (&>������"��(����03$����B�"�'$�(���

����� (cash inflow) $�'"�'$�(�����8%� (cash outflow) 4��6��''(���!�B3� ��6���6��8�"("C�#(����� (cash 

basis)  ��=��0=6��#&�'"6��6���"�'$�(������%�������&�'"6����"�'$�(��������  AB3�(&>���*���0$!�%��03��8�"

"���1����!�?6"��������%��q 8'�B=�6�%"��!����03"�����$�'6��"���1�����6�$�%�'�����   $�'"�'$�(�����8%�

(&>���8%��03("���B=�8�""��45�8%��%��q  AB3�&<88��1���2�03�%�/�"�'���%6"�'$�(�����8%�  *��$"%  6��  ����7��

�����6�����  $�'����"���"��6�&�7�����7��%��q  ���!�"$�%�'������0"���������"D'4�"��&�'"6�6�50�

%6�8'�%�/��%6����"���!���4��1�$!�%�!����03"�����  �1�4!�"�'$�(��������(��3��B=� $�'���$�%�'�����������

81�"��"��6�&�7�����7�4!�(!��'�� ";8'�%�/��1�4!�"�'$�(�����8%�����*��   ��=��0="��"�'�1����"�%��%6�8'�%�/�

�1�4!�"�'$�(��������	�(��3��B=� $�'4��03���8'�%�/��%6������3���3����	��6���������"�%��(��3��B=���� 
�����=� 4�"�����$/����"��(���  ��"���$/�"��(�����6�(���48�B���	0"��  $�'��"D'4�"��8��(";�

��������6���  (�?36�1���45�4�"����������6����03��"��6�$�'�������  $�'�������1���8��(";�4!�(&>��'���'(�0�
4���&$���6���"��(���  �?6  ������%�������$�'��"�'$�(������%�������   (�?36�1�*&45�4�"����(���'!#$�'"��
���$/����"��(���4!�$"%/������1�&�B"D�*�� 

���7',�!�(�#/.��'"#$ 4 : �!���)��&7',&��"!-�!�(- .�8�.)�%%� 
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�.�-�*,,8!.9�:�,)�!��,) (Reading Assignments) 

1. "�����$/�"��(��� 5����5��03 1  �?=�@��("03�"��"�����$/�"��(��� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation 5����5��03 1 : "�����$/�"��(��� : !����6 : "����������6������"��(����%��

�����  ������!��"����#$!%�&�'(�)*�

�.�-�*,,8!.(6 $&(� & (Suggested Readings) 

1. Hallman, V.G. and Rosenbloom, J.S., Personal Finance Planning, 6
th 

ed., McGraw-Hill, 2000 
2. Louis Cheng, 1.   Gitman, Lawrence J., and Joehnk, Michael D. Personal Financial Planning.

 South- Western/Thomson Corporation,2005. 
3. Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

 an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009. 
4. ���48  �=1�/��. 2551. ��/�"DE�!�)� �!��!�(- .)�%%�.����#���=��03 5. "���(���!���� : �1���"����#

 �!�������	���)����#. 
5. )�����5  6���'��.2550.�!�(- .)�%%�.����#���=��03 2."���(���!���� : �1���"����#�!�������("D��)����#.

���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) 
������������������  : 

1. ������6	����B������1���2$�'&�'�5�#�6���6���(�?3645�4�"��8���1�$/����"��(����%�������(�?=6����*��
2. (���48��6��� ��	0"����������6��� $�'������81�$�"&�'(7��6���6�����=���6���4�(5����C7��$�'&����C*��
3. ������6	���"��(";���������6���(�?=6�����6������$�'��6����0345�4�"��8���1���"��(����%�������*��
4. (���48�����&�'���#  $�'"��45�����6�������%�������*��
5. ������6	���6��#&�'"6��6�������%������� 8���1�������%�������$�'��(���'!#����7�����"��(���

�%�������*��
6. (���48�����&�'���#  $�'"��45�����6���"�'$�(������%�������*��
7. ������6	���6��#&�'"6��6���"�'$�(������%������� $�'8���1���"�'$�(������%�������*��
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���� �!"#$ 1: 
%�!&��'()*+,-�'.(�#$/���)�!��!-01.�!�(- . (Foundation in Financial Planning) 

 

5!6��&7,-(.*+,�! 

"�����$/����"��(����%���������=�8'��6�(��3����8�""��(";���������6������"��(����%������� ��=�

4��%���6���6����%�������(�?=6���� $�'��6������"��(����03*�����8�""��8���1������4���&$���6������"��(���

*�%�%�8'(&>�������%�������!�?6��"�'$�(������%�������   !���8�"��=�$���/�����$/����"��(���8'��6��1�"��

��(���'!#����'���"��(����6�/������1�&�B"D����?=�@���6���6����03*��(";���������$������"�%��   ��6�88'

$�%�(&>�"����(���'!#��6����%�������(�?=6����   $�'"����(���'!#6�����%�����"��(����%������� ��=��0="����(���'!#

����'���"��(����6������ (�?368'�1�4!�"��"1�!��(&9�!�����"��(���6�%���?=�@���6�����(&>�*&*��4����

&F�����  

"����(���'!#��6����%�������(�?=6���� 8'(&>�"����(���'!#7��������"��(���(�?=6���� (�?36&�'(����B�

"����'!��"$�'�������B������1���2�6�"��8���1�$/����"��(����%������� ����B�"�����"��C#&<2!����"��(���

�036�8("���B=�"��/������1�&�B"D� ��8'$�%�"����(���'!#66"(&>�    "����(���'!#������6�"����=��?=�@��4�$�%�'5%��

�6�6��   "����(���'!#����"��8��"������(�03�$�'"���1�&�'"��7�   "����(���'!#����"�������    "����(���'!#

����"��66�(�?36��("D0C $�'"�����$/����"��(����1�!�������    AB3�"����(���'!#��6����%�������(�?=6����

��=�!�����"�%��8'��6�������=�"����(���'!#��6���(5����C7��$�'"����(���'!#��6���(5��&����C  

 "����(���'!#����'���"��(����6������8�"6�����%�����"��(����%�������   8'��6�6�)���6������

"��(����%��������%��q   AB3�8'��"����B"$�'�1�(��64!�(&>��'���'(�0�4���"DC'�6���"��(����%������� ��=�8�"

������%�������$�'��"�'$�(������%�������   ��8'��"�1�����(���'!#����'���"��(����6������ (�?36�1�*&

"1�!��$/����"��(���4!������(&9�!���03"1�!��*�� 

!���8�"�1�"��(";���������6���$�'��(���'!#��6������"��(����6�/������1�&�B"D�$���   /�����$/�

���"��(���8'��6��1���6������"�%����8���1�$/����"��(��� ��=��0=$/����"��(���4��''��=��03"1�!��(&9�!��

���"��(���4�"�6��''(���*�%("�� 1 &u AB3�(�0"�%� ��&�'��C�%������� (personal budget) AB3���&�'��C�%��

�����8'(&>�(��?36��?65%�4�"�����8�6�$�'������"��(����6������4!������(&9�!�����"��(����''���03*��

"1�!��*���%��!���   ��8'��6��1�"�����8�6��%��%�45�8%��%��q(&>�*&����03&�'��C"��!�?6*�% !�"*�%(&>�*&

����03���"��C#*��8'*��������$"�*�����"���"��45�8%��03*�%(!��'��*��6%����"��6�    ���1�!��"4�"�����!��

(�����$�'"�����!�����(5?36��&�'�"�#45� 
�����=� 4�"�����$/����"��(���  ��"���$/�"��(�����6��0����(���48$�'����������4�"�� ��(���'!#

��6����%�������(�?=6����$�'"����(���'!#6�����%�����"��(����%���������6�8�������8���1���&�'��C�%��
�����   (�?36�1���45����$/����"��(���4!�$"%/������1�&�B"D������(&9�!�����"��(����03"1�!��*��*��  

���7',�!�(�#/.��'"#$ 5 : �!�� (%�!:�E7',&���8�.)�%%� 
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�.�-�*,,8!.9�:�,)�!��,) (Reading Assignments) 

1. "�����$/�"��(��� 5����5��03 1  �?=�@��("03�"��"�����$/�"��(��� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation 5����5��03 1 : "�����$/�"��(��� : !����6 : "����(���'!#��6����%�������   ��

����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�.�-�*,,8!.(6 $&(� & (Suggested Readings) 

1. Louis Cheng, 1.   Gitman, Lawrence J., and Joehnk, Michael D. Personal Financial Planning.
 South- Western/Thomson Corporation,2005. 

2. Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

 an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009. 
3. ���48  �=1�/��. 2551. ��/�"DE�!�)� �!��!�(- .)�%%�.����#���=��03 5. "���(���!���� : �1���"����#

 �!�������	���)����#. 
4. )�����5  6���'��.2550.�!�(- .)�%%�.����#���=��03 2."���(���!���� : �1���"����#�!�������("D��)����#.

���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) 
������������������  : 

1. ������6	����B������1���2$�'&�'�5�#�6�"����(���'!#��6����%�������*��
2. ������6	���$�'��(���'!#��6����%�������(�?=6����4��%���6�"����(���'!#������6�"���?=�@��4�$�%�'5%��

50����6������*��
3. ������6	���$�'��(���'!#��6����%�������(�?=6����4��%���6�"����(���'!#��������(�03�$�'"���1�&�'"��*��
4. ������6	���$�'��(���'!#��6����%�������(�?=6����4��%���6�"����(���'!#����"�������*��
5. ������6	���$�'��(���'!#��6����%�������(�?=6����4��%���6�"����(���'!#����"��66�(�?36��("D0C*��
6. ������8���1� Common-Size �6�������%�������(�?36��(���'!#������������"��(����6������*��
7. ������8���1� Common-Size �6���"�'$�(������%������������  (�?36��(���'!#$!�%��03���6���*��

$�'����81�(&>�4�"��45�8%��6������*��
8. �������1���C6�����%�����"��(���$�'��(���'!#�7����%6�   �'���!�0=���  "��66�$�'"��������6������*��
9. (���48�����&�'���#$�'"��45�����6���&�'��C�%�������
10. ������6	���6��#&�'"6��6���&�'��C�%�������  $�'8���1���&�'��C�%�������*��
11. ������6	���6��#&�'"6��6�$/����"��(���(�?=6����  $�'8���1������$/����"��(����%�������(�?=6����*��
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5!6��&7,-(.*+,�! 

��������	
	��	�����  6 :  ����	��
�������
������������
������ ��!"		��� 

8�"!��""����3�*&�6�7�D0(���*�������	�����   (���*����"&�'(7��03*��8�""�8"�� !�?6����#���4�

&�'(�)*���6��1���(�07�D0   (���$�%"�!���'��"(���4!�   :'��=�7�D08B�(&>��������03�1���2�6�/���0(���*��6%��

!�B3�   /���0(���*��8B�������$/�7�D0(�?36����������=� (�?364!��0(���*�����	�(��3��B=�   ��=��0=!��"4�"��8��(";�7�D04�"�C0

�6�&�'(�)*� �%��4!2%8'45���=�!��"$!�%�(���*��$�'!��"��3��036�%4�"��8��(";�7�D0     "��(�07�D08�"!��"$!�%�

(���*��  !���B�  "��8��(";�7�D08�"/���0(���*��  �03*�����(���*��8�"&�'(�)*� 6��(�?36���8�"!����03"����� "�8"���03

�1�4�&�'(�)*�    !�?6(�?36�8�""�8"���6���8���4�&�'(�)*�   !�?6(�?36�8�"����#�036�%4�&�'(�)*���*�%

�1��B��%�/���0(���*��8'�0��25���4�     $�'8'6�)�6�%4�&�'(�)*�!�?6*�%";���      4��C'�03"��8��(";�7�D08�" 

!��"��3��036�%  !���B�  "��8��(";�7�D08�"/���036�%4�&�'(�)*�("��"�%� 180 ���4�&u7�D0��=� $�'�1�(���*��8�"

�%��&�'(�)(�����4�&�'(�)*�*�%�%�(���*����=�8'*��(�?36�8�"!����03���"�8"���03�1�4��%��&�'(�) !�?6(�?36�8�"

����#����036�%4��%��&�'(�)";���    !�"�?6�%�(&>�/���036�%4�&�'(�)*�$�'�1�(���*��(�����4�&u7�D0��=�8'��6�(�0

7�D04�&�'(�)*� ��*�%�1��B��%�/���0(���*��8'�0��25���4� $�'*�����(���*��8�"�034�    

��=��0="%6����$/�7�D0   /�����$/�7�D0��������B�����$�"�%���6�"�����$/�7�D06�"�(tax 

planning) "��!�07�D0 (tax evasion) $�'"��!��!�0"7�D0 (tax avoidance) (�?36�8�"��=� 3 �1��0=�0�%���034"��(�0�

"�� 6�8�1�4!�("�����������(���48/��*���%�"�����$/�7�D0(&>�"��"�'�1��03��"��6����"�!��!�?6*�% 

��������	
	��	�����  7 :  �����!$��%�����
������ ��!"		��� 

"��)B"D��B�7�D0(���*�������	�����   ����1�����(���48"��7�����$�'6��#&�'"6��6�7�D0(���*��
�����	�����(�?368'*��(!;�$�'(���48�B�"�'���"������03"�!��"1�!��   ��/���0!����03(�07�D0!�?6!�%�7�D0
�6�7�D0(���*�������	������0��=���=�  4  &�'(7�  *��$"%   �����	�����   !���!����%������2!�?6�C'������03��45%����
�����    /���B�$"%�������'!�%��&u7�D0   $�'"6����"�03����*��$�%�     

8�"&�'�����D��"� ����� 39  $�'����� 40   "1�!���B�����!���6�(���*���B�&�'(��� $�'&�'(7�
�6�(���*���B�&�'(��� AB3��0����!����6�����*�%(:��'$�%(���*��(�%���=�   $�%������B�����#��� &�'�5�#6?3��03*�����
6��6�8�1���C(&>�(���*��    �%�7�D06�"��03/��6?3�66"$�� $�'(�����7�D0   ��$�%�&�'(7��6�(���*����=���=�66"(&>� 
8 &�'(7�  AB3�(&>�(���*���03��6�(�07�D0(���$�%8'�0"�!��"1�!��"(���*����(:��'     

���7',�!�(�#/.��'"#$ 6-8 : 5!P#(- .M�')�%%�D��&�! 
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(���*���B�&�'(���    "%6��038'�1�*&�1���C7��'7�D0    8'��6��1�*&!�"66"����%�45�8%�    $�'�%�
��!%6����!��"("C�#�03&�'�����D��"�"1�!��   ����	0"��!�"8'$�"�%��"�����$�%"�!��8'"1�!��*���1�!���
(���*��$�%�'&�'(7�   ��=��0=(�?36�8�"(���*��$�%�'&�'(7��0�03��$�"�%��"����=�(6�    ��"��!�"�%�45�8%��0��	0"��!�" 
�?6 $��(!�� !�?6 $���������81�(&>�$�'�����      �%��"��!�"�%���!%6���=�(&>�"�C0�03��@66""�!��(�?36
���(��7��'"��(�07�D0�6�/���0!����03(�07�D0   $�'(�?36�����%��q  �6���@4��C'��=�  (5%�   (�?36��������"��
66�   (&>����    

 ��������	
	��	�����  8:  ��	�'��()!*��"�+'�	*����
������ ��!"		��� 

"�����$/�7�D0(���*�������	�����   /�����$/�7�D0 �6"8�"8'��6��0�������4�(�?36�6��#&�'"6��6�7�D0

�03&�'"6����   !�%�7�D0   (���*���B�&�'(���    (���*���03*�����"��"(���*�%��6��1����1���C7�D0 �%�45�8%�$�'�%�

��!%6�$���   4�(�?=6���� ��8'��6��0�������4�(�?36��6�"���1���C7�D0   7��'!����03�6�/��(�07�D0   $�'"��

&�'(���(�?36(�07�D0(���*���%�������4���&$��  "��!�"7�D0 C �038%� 60"��� 

6����7�D0(���*�������	������03"1�!��*��4�&�'�����D��"� (&>�"��8��(";�7�D04�6����"���!��� AB3�

"1�!����=�$�%6������6�' 10  �B���6�' 37 (&>�"��"�'8���*��6%��(&>�	���4������ (�?36�8�"/���0��*����"(�0

7�D0��"   /���0��*����6(�07�D0��6   ���0��	0"���1���C7�D0 2 ��	0  �?6 ��	0�03 1  "���1���C7�D0(���*�������

	�����8�"(���*�����	�  $�'��	0�03 2  "���1���C7�D0(���*�������	�����8�"(���*���B�&�'(���     4�"���1���C$�%

�'���=���6�����1���C7�D0��=�  2  ��	0  !�"(���(�?36�*��03"�!��"1�!��*��  (���$�%(���*���B�&�'(����03*�����(&>�(���*��

�B�&�'(����������� 40(1)  "1�!��4!��1���C�����	0�03 1 (�0���	0(�0�(�%���=�   AB3�(�?36�*��03"�!��"1�!��*��

�1�!���"���1���C�����	0�03 2  �?6�0(���*���B�&�'(���&�'(7�6?3��6"8�"(���*���B�&�'(����������� 40(1) ��=�$�% 

60,000  ���  4�&u7�D0��=� ��6�����1���C(�07�D0��=� 2 ��	0 $�'�����	04��0�%�7�D0��""�%� 4!�51��'7�D0�����	0��=� 

�%��7�D0!�" C �038%�(&>�7�D0(���*��6%��!�B3���/���0(���*���0!����03��6�(�07�D0���6�����03"�!��"1�!��

�6�(���*���03*�����4��C'��=�   $�'��6��1�(���*���03*�����������1���C(�?36(�07�D0 (���$�%�0"�!��"1�!��"(���*�� 

�1�!���7�D0�03*��!�" C �038%�*&$�����=��?6(&>�7�D0�%��!��� (�?36�1�(���*����=�!��������1���C(�?36(�07�D0$���!�"/��

�0(���*�����0!����03(�07�D0(��3� /���0(���*���0!����03(�07�D04��%���%���03����*��(�07�D0 $�%!�"7�D0�03��"!�" C �038%��0

81����("��"�%�7�D0�038'��6�(�0 /���0(���*���������6�?�7�D0�0351��'("��*�� 

"�����$/�7�D0(&>��%��!�B3��6�"�����$/����"��(���  �����=� ��"���$/�"��(�����6��0�������  ����

(���48(�?=6����("03�"��7�D0(���*�������	�����  ��=�4�(�?36��6�"�!��7�D0  7�����$�'����������6�7�D0(���*��

�����	�����  ��	0"���1���C7�D0$�'�������1���C7�D0(���*�������	�����*��   (�?36�1���45����$/�7�D0

(�?=6����4!�$"%/������1�&�B"D�*�� 
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�.�-�*,,8!.9�:�,)�!��,) (Reading Assignments) 

1. "�����$/�"��(��� 5����5��03 1  �?=�@��("03�"��"�����$/�"��(��� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation 5����5��03 1 : "�����$/�"��(��� : !����6 : 7�D0(���*�������	�����   ��

����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�.�-�*,,8!.(6 $&(� & (Suggested Readings) 

1. Louis Cheng, 1.   Gitman, Lawrence J., and Joehnk, Michael D. Personal Financial Planning.
 South- Western/Thomson Corporation,2005. 

2. Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

 an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009. 
3. 5����	�
  ���5�	���. 2548. "�����$/�7�D06�"�.����#���=��03 2."���(���!���� : ������ T. Training Center.
4. ���D�� *6  (6;�  ��~��# 81�"��. 2550. Quality  Tax  Planning. "���(���!���� : �.(8��2"������#.
5. ���48  �=1�/��. 2551. ��/�"DE�!�)� �!��!�(- .)�%%�.����#���=��03 5. "���(���!���� : �1���"����#

 �!�������	���)����#. 
6. )�����5  6���'��.2550.�!�(- .)�%%�.����#���=��03 2."���(���!���� : �1���"����#�!�������("D��)����#.

���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) :   

��������	
	��	�����  6 :  ����	��
�������
������������
������ ��!"		��� 

������������������  : 

1. �����B����������3�*&�6��'��7�D06�"��6�&�'(�)*�
2. (���48�B�!��""��4�"��8��(";�7�D0$�'������6	�������$�"�%���'!�%��!��"$!�%�(���*��$�'!��"��3��036�% *��
3. (���48�B������1���2�6�"�����$/�7�D0(���*�������	�����
4. (���48����!��$�'������6	����B�����$�"�%���'!�%��"�����$/�7�D0  "��!��!�0"7�D0      $�'"��!�07�D0

*��
���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) : 

��������	
	��	�����  7 :  �����!$��%�����
������ ��!"		��� 

������������������  : 

1. (���48�B�"�!���03("03���6�"��7�D0(���*�������	�����
2. ������6	����B�/���0!����03(�07�D0(���*�������	�����   &�'(7��6�(���*���B�&�'(���   $�'(���*���03*�����"��

"(���
3. ������6	�������(!�?6�$�'����$�"�%���'!�%��(���*��$�%�'&�'(7�*��
4. (���48$�'������6	�����	0"��!�"�%�45�8%�  $�'"��!�"�%���!%6��6�(���*���B�&�'(���$�%�'&�'(7�*��
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���F�9�:�-%E�!�(�#/.��' (Learning Outcomes Statement: LOS) :   

��������	
	��	�����  8:  ��	�'��()!*��"�+'�	*����
������ ��!"		��� 

������������������  : 

1. (���484�(�?36�6����7�D0  7�D0(���*��!�" C �038%�  ��	0"���1���C7�D0  $�'�������1���C7�D0(���*�������
	�����*��

2. (���48"��?3�$��$�'"��51��'7�D0(���*�������	�����
3. (���48!��"�?=�@��4�"�����$/�7�D0(���*�������	�����$�'���������$/�7�D0(�?=6����4!�"��/������1�&�B"D�*��
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
"�����$/�"������� (investment planning) (&;�"�����!��������<���<�=!�$"%��"�����!�>?�����

��<�*& "�����$/�"��������@<�@�A�=!�/�����$/�"�������������B�����(����@<���@?�%*��?%���@&�'���	�C�� =�
"�����$/�"������� /�����$/�"������� (investment planner) BA�(&;��@<B'��?��A��������B�""����"����@<B'
���$/�"�������"%?� (�><?�@<B'�����%���"����@������?�"��!�>?�@"��?��������(�@<� ��?�B���?BA�"��
$�'(�><?�*�?><�E=�"�����$/�"�������?%��*� (�><?�@</�����$/�B'*���A���?���(!�%��@F*&=G�&�'"?�"�����
$/�"������� 

=�!����?"��(�@�����@< 1: $�����(�>F?����("@<�"��"�������$�'"�����$/�"������� /��)I"J�//��(����?�
B'*��)I"J�("@<�"������!��$�'�����A���L�?�"������� (investment) $�'"�����$/�"������� 
(investment planning) ����I�"�'���"�����$/�"������� (investment planning process) �?"B�"�@F =�
!����?"��(�@�����@< 1 �@F /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��/��?�$��B�""������� $�'�������A���O!�
?����/��?�$��B�""�������&�'(C�?����/��?�$���@<*�����B��� (realized return), ?����/��?�$����
(T�@< (average rate of return) $�'?����/��?�$���@<���!���=�?���� (expected return) B�""�������
=�!��"����#����� ����I�)I"J�("@<�"��"���A���O����(�@<�B�""��������%���"����B��O��%�����
$&�&��� (variance), �%��(�@<�(������W�� (standard deviation) $�'�%����&�'���	�����$&�/�� 
(coefficient of variation) �?�?����/��?�$���?�!��"����#�����*�� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: �������(�>F?����("@<�"��"��

�����$�'"�����$/�"������� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. �]J @̂������� (Capital Market Theory) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)

*�
3. "�������=���������� (Equity Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�

&�'(�)*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 1: &(�A �39452%�>(3�#$?���9�!��%"�(&�8�!��!%&'(�!��%"�( 
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4. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and
Keith C.Brown, CFA

5. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. (���=B (understand) $�'������?	��� (explain) ����!��$�'�����A���L�?�"�������
(investment) $�'"�����$/�"������� (investment planning)

2. (���=B$�'������?	���*���%��A�*�BI��@����BA�(&;���?����$/�"�������
3. (���=B$�'������?	�������������	#�'!�%��"�����$/�"�������$�'"�����$/����"��(���

(financial planning)
4. (���=B$�'������?	���������?���"���$/�"��(��� (financial planner) =�"�����$/�"��

�����
5. (���=B$�'������?	���*���I�"�'���"�����$/�"������� (investment planning process)
6. (���=B����������	# (relate) �'!�%����?���(G����OC�� (qualitative data) $�'��?���(G��&����O

(quantitative data) $�'�����A���L�?���?���$�%�'&�'(C�=�"�����$/�"�������
7. (���=B$�'������?	���*���I������A���L�?��'�������(�@<��@<?����*��=�"������� (risk

tolerance) $�'��?BA�"��=�"������� (investment constraints) �@<�@�%?"��"A�!������%��"�������
(asset allocation) $�'"��(�>?"!��"����#����� (asset selection) �@<�@����(�@<�=!��?����?�$�'
(!��'��"��/������A�&�I"J�

8. ?	���*���I���"JO'�?�$/�"������� (investment plan) �@<�@
9. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��/��?�$��B�""������� (investment return) $�'����(�@<�

B�""������� (investment risk)
10. $"����$�"�%�� (differentiate) �'!�%��?����/��?�$���@<*�����B��� (realized return), ?����

/��?�$����(T�@< (average rate of return) $�'?����/��?�$���@<���!���=�?����
(expected return)

11. �A���O (calculate) ?����/��?�$���@<*�����B���, ?����/��?�$����(T�@<$�'?����/��?�$��
�@<���!���=�?����B�""�������=�!��"����#�����

12. $"����$�"�%���'!�%���%�����$&�&��� (variance), �%��(�@<�(������W�� (standard
deviation) $�'�%����&�'���	�����$&�/�� (coefficient of variation) =�������?�"���������(�@<�
=�"�������

13. �A���O�%�����$&�&���, �%��(�@<�(������W��$�'�%����&�'���	�����$&�/���?�?����
/��?�$���?�!��"����#�����
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
�'��"��(��� (financial system) !�>?����"��(��� (financial market) �@�����A���L�%?�'��

()�JW"�B =�W��'(&;�G%?����"���%�/%��(������B�"/���@<�@(������(!�>?*&��/����?�"��(�������@<B'�A�(��������
(!�%���F�*&&�'"?�"�B"������()�JW"�B�%��E (G%� "��/��� "��$�"(&�@<�r>F?�� "��B������ (&;���� 
����"��(���BI��@������@<�A���L?%���<�=�"�����(��><?��'��()�JW"�B 

=�!����?"��(�@�����@< 2: ����"��(���$�'!��"����#����� /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"������� 
�����A���L$�'!����@<�?�����"��(��� (financial market) =�"���'�����B�"/���@(���??� $�'B�����(������
*&��/����?�"��=G�(������ ����I�"��B��"��%�$�'&�'(C��?�����"��(�����=G�("Os#�%��E �?"B�"�@F /��
)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��&�'(C�$�'��"JO'�?����������"��(���$�'"������� (financial 
instruments and investment tools) �@<�@?�%=�����(��� (money market), ������������� (equity market), 
����������!�@F (fixed-income market) $�'����������?�����	# (derivatives market) ����I�������?�
/���@<�@�%��("@<���?��%��E=�����"��(���$�%�'&�'(C�  

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: ���B�"!��"����#(�><?"�������

"%?�B���?�#�"�������=!�"��/������A�&�I"J�$�'"�������=�������?�����	# �� ����!��"����#
$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. �]J @̂������� (Capital Market Theory) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)

*�
3. "�������=���������� (Equity Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�

&�'(�)*�
4. "�������=�������!�@F (Fixed-Income Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#

$!%�&�'(�)*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 2: ��!��!�3% (&�8����"��/?C�%"�( 
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5. "�������=�������?�����	# (Derivatives Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����
!��"����#$!%�&�'(�)*�

6. �����(���'!#(B�'(�><?�!��� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
7. "�������=�������!�@F �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
8. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
9. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. (���=B$�'������?	���*���I������ �����A���L$�'!����@<�?�����"��(��� (financial market)
=�"���'�����B�"/���@(���??� $�'B�����(������*&��/����?�"��=G�(������

2. B��"��%�$�'&�'(C� (categorize) �?�����"��(�����=G�("Os#�%��E*��
3. (���=B$�'������?	���*��("@<�"������������?�����"��(��� (structure of financial market) rI<�

(&;�$!�%�"���=�"��r>F?�����������"��(��� ����I���"JO'�@<�I�&�'���#�?�����"��(���
4. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��&�'(C�$�'��"JO'�?����������"��(���$�'"�������

(financial instruments and investment tools) �@<�@?�%=�����(��� (money market) ����I������
�?�/���@<�@�%��("@<���?�=�����(���

5. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��&�'(C�$�'��"JO'�?����������"��(���$�'"��������@<�@?�%
=�������������� (equity market) ����I�������?�/���@<�@�%��("@<���?�=��������������

6. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��&�'(C�$�'��"JO'�?����������"��(���$�'"��������@<�@?�%
=�����������!�@F (fixed-income market) ����I�������?�/���@<�@�%��("@<���?�=�����������
!�@F

7. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��&�'(C�$�'��"JO'�?����������"��(���$�'"��������@<�@?�%
=�����������?�����	# (derivatives market) ����I�������?�/���@<�@�%��("@<���?�=�����������
?�����	# 

8. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��(�><?�*�$�'&�'�G�#�@<*�����B�""�������=�����������(���,
���������, ������!�@F$�'������?�����	#

9. (���=B$�'������?	���*��("@<�"����	@"�������=�!��"����#=�����(���, �������������, ����
������!�@F$�'����������?�����	# 
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
�%�������?���=�����"��(����@�����A���L?%���<��%?"��������=B=�"������� �%�������?������"�%��

��"(�@"�%���?������"��(��� rI<�(&;���?����%������@<(&;����(��$�'*�%?�%=���&�?����(���@<("@<���?������$�'
��?�?�"��!��"����# ��"�����B'=G���?������"��(���(&;�W��=�"��&�'(�������%��@<$��B��� (intrinsic value) 
�?�!��"����# (�><?(�@�"�����������?�!��"����# $�'������=B("@<�"��"�������=�!��"����#�%?*& 

=�!����?"��(�@�����@< 3: ��?���$�'"����(���'!#��?���(�><?"��������=B����� /��)I"J�//��(����?�B'*��
����("@<�"��&�'(C��?���?���$�'!��""����(���'!#��?���("@<�"��C��'()�JW"�B=��'����!C�� ��?���
("@<�"��C��'?����!"���$�'��?���("@<�"��"�B"�� rI<���?�����F� 3 &�'(C�B'&�'"?������F���?���(���
��OC��$�'��?���(G��&����O (�><?&�'"?�"��������=B�����=�!��"����# *��?%��(!��'�� �?"B�"�@F =�
!����?"��(�@�����@< 3 �@F /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��$������?������@<�@&�'���	�C�� (efficient 
market) $�'�'����?������@&�'���	�C���?����� ��� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "�������=�!�������L, "��

�����=�����������(���$�'"�������=�������!�@F �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. ����"��(���$�'"��"A�"����$� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
3. "����(���'!#"�������=�!�������L !��"���� CISA �'��� 1 ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
4. "����(���'!#"�������=�������!�@F !��"���� CISA �'��� 1 ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
5. "����(���'!#"����������(�>?"?><� !��"���� CISA �'��� 1 ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
6. ()�JW)����# !��"���� CISA �'��� 1 ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
7. "����(���'!#��"��(��� !��"���� CISA �'��� 1 ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
8. (�����"����(���'!#��"��(����?����J��B��'(�@� ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
9. ��?���$�'"����(���'!#��?������"��(��� ������!��"����#$!%�&�'(�)*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 3: 1>20��&�8�!�� 3A�!8�C1>20��3/4$2�!����� (HI�%"�( 
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10. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and
Keith C.Brown, CFA

11. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. (���=B (understand) �����A���L�?���?������"��(��� $�'������(�>?"=G���?������"��(���(�><?
&�'"?�"��������=B�����=�!��"����# *��?%��(!��'��

2. (���=B$�'��������(���'!#��?������"��(���(�><?"��������=B�����=�!��"����#
3. ������	@"�������� ��(���'!#$�'$�%�"��%���?������"��(���
4. ?	�������$�"�%���'!�%��"����(���'!#$�� Top-Down Approach $�' Bottom-Up Approach
5. (���=B�%���?������"��(���?�B$�%�??"*��(&;� 3 "��%� *��$"% "��%���?����@<("@<�"��C��'()�JW"�B=�

�'����!C�� (macroeconomic data), "��%���?���?����!"��� (industry data) $�'"��%���?���
���J�� (company data)

6. $"����$�"�%���'!�%����?����@<("@<�"��C��'()�JW"�B=��'����!C��rI<�(&;���?�����F�����@<��*�%
/%��"����(���'!#$�'��?����@</%��"����(���'!#$���

7. �'���I�&wBB��%��E�@<G%�=�"����(���'!#()�JW"�B (�><?&�'"?�"����(���'!#$�'������=B�����=�
!��"����#

8. (���=B�I�����$�"�%���'!�%������"��(��� (monetary policy) $�'����"������ (fiscal
policy)

9. �'���I�&wBB��%��E�@<G%�=�"����(���'!#?����!"��� (�><?&�'"?�"����(���'!#$�'������=B�����=�
!��"����#

10. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��!��""��B��"��%�?����!"����?�����!��"����#$!%�&�'(�)
*�

11. (���=B/�"�'���?���^B�"�()�JW"�B (economic cycle) $�'��^B�"�?����!"��� (industrial cycle)
�@<�@�%?"����(���'!#?����!"���

12. ��(���'!#�C��'"��$�%����=�?����!"��� $�'������&�'(��� (assess) /�"�'���?��C��'"��
$�%����=�?����!"����@<�@�%?�����%���=B�����=�!��"����#

13. $�%� (classify) &�'(C��?���?������J��??"(&;���?���(G����OC�� (qualitative data) $�'��?���(G��
&����O (quantitative data)

14. ��(���'!#��?���(G����OC��$�'��?���(G��&����O�@<�A���L�@<("@<�"��"�������=�!��"����#
15. &�'�"�#=G� SWOT Analysis =�"����(���'!#�����%���=B=�"�������=�!��"����#
16. ?	���$������?�"���	#�������<A� (low cost strategy) $�'"���	#"�����������$�"�%��

(differentiation strategy) (�><?"����(���'!#"�������=�!��"����#
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17. �'���I�?��#&�'"?��?���"��(��� &�'(C��?���"��(����@<�A���L $�'��?����@<��"��(���$�%�'
&�'(C�B'�><?=!�/�������//��=G���"��(��� ����("@<�"��/�&�'"?�"��$�'W��'���"��(����?�
"�B"��

18. ��(���'!#$�'&�'(���/�&�'"?�"��$�'W��'���"��(����?�"�B"��(�><?"��������=B�����=�
!��"����# ��"����(���'!#��"��(��� (financial statement analysis) ��"��=G�(��><?��>?��(���'!#
(G%� Trend Analysis, Common Size Analysis $�'"����(���'!#?�����%�����"��(��� (financial
ratio analysis)

19. ?	���$������?������@<�@&�'���	�C�� (efficient market) $�'�'��������@&�'���	�C���?�
����
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
��������� (equity instrument) (&;��������@<�@��"JO'"��$�������(&;�(B���?�"�B"�� !�>?(&;����

����@<�@���	�=�"��$&��(&;�!�>?r>F?!�������L$z�?�%��� (��?�BB'BA�$�"��������������&$��*��(&;��?�
"��%��>? "��%�$�"(&;�������$������	�=�W��'(B���?������ (G%� !�������L$�'!�����������	� $�'"��%��@<�?�
(&;�������$������	�?�����	#�@<(G><?���"��!�������L *��$"% ���	��?�/���>?!���(���=�"��r>F?!���(��<���� �?�#$���# 
$�'!���"��$&���C�� rI<�(&;��������@<�@���	�=�"��$&��(&;�!�>?r>F?!�������L$z�?�%  

=�!����?"��(�@�����@< 4: "�������=���������� /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"����"JO'�?����
������&�'(C��%��E�@<�A���L *��$"% !�������L (common stock), !�����������	� (preferred stock), !���"��$&��
�C�� (convertible bond), !�%������ (unit trust), =��A���L$������	� (warrant), =��A���L$������	�
?�����	# (derivative warrant: DW) $�'=��A���L$������	�=�/�&�'�G�#�@<("��B�"!��"����#?���?��*� 
(non-voting depository receipt: NVDR) ����I�/��?�$��$�'����(�@<�B�""�������=����������$�%�'
&�'(C� �������  

�?"B�"�@F /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��"��&�'(�������%�!�������L�����	@�����"�'$�(����� 
(discounted cash flows approach: DCF), "��&�'(�������%�!�������L�����	@"A�*���(!�>? (residual 
income approach) $�'"��&�'(�������%�!�������L�����	@������	# (relative valuation technique) rI<�$�%�'
��	@"}B'�@��?�@$�'��?(�@ ����I�����(!��'��=�"��&�'�"�#=G��@<$�"�%��"��??"*& 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "�������=�!�������L ��

����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. "��&�'(�������%���������� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
3. "�������=���������� !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
4. �����(���'!#(B�'(�><?�!��� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 4: �!��%"�(H(��!�!�"�( 
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����������	�
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5. "����(���'!#"�������=����������: $�����(�>F?����=�"��&�'(�������%�$�'"����(���'!#
?����!"���$�'���J�� !��"���� CISA �'��� 2 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

6. "����(���'!#"�������=����������: $��BA��?�=�"��&�'(�������%� !��"���� CISA �'��� 2 ��
����!��"����#$!%�&�'(�)*�

7. ����"��(���$�'"��"A�"����$� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
8. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
9. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
10. Stowe. D.J., T.R. Robinson., J.E. Pinto, and D.W. McLeavey, 2002, Analysis of Equity

Investments: Valuation. United Book Press, Inc., Baltimore.

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. ���$�'(���=B("@<�"����"JO'�?����������&�'(C��%��E�@<�A���L *��$"% !�������L (common stock),
!�����������	� (preferred stock), !���"��$&���C�� (convertible bond), !�%������ (unit trust),
=��A���L$������	� (warrant), =��A���L$������	�?�����	# (derivative warrant: DW) $�'=��A���L
$������	�=�/�&�'�G�#�@<("��B�"!��"����#?���?��*� (non-voting depository receipt: NVDR)

2. ���$�'(���=B&wBB��@<�@/�"�'���%?����%�$�'�����?���������� ����(�@<�$�'/��?�$��B�""��
�����=���������� ��?�B�C�J@�@<("@<���?�"��"�������=����������

3. ����$�'(���=B����� ���������$�'&�'�G�#�?����������������F�=��%���?�����$�"
(primary market) $�'�����?� (secondary market)

4. ���$�'(���=B("@<�"�������&�'���#$�'"���A�����?�����!��"����#$!%�&�'(�)*� (The Stock
Exchange of Thailand: SET) $�'����!��"����# (?}� (? *? (The Market for Alternative
Investment: MAI) "�'���"��r>F?��!��"����# "��GA��'����$�'"���%��?�!��"����# �����F�
$�����"��& �̂��������?�(B��!����@<"������ $�'���J��!��"����#("@<�"��"����$���"���

5. ����$�'(���=BC������?�"��&�'(�������%�!�������L (common stock valuation)
6. ����$�'(���=B����!���?�����%� (value)
7. ����$�'(���=B�I���	@$�'$�����=�"��&�'(�������%�!�������L
8. ����$�'(���=B("@<�"�����$&��@<�@�%��=�"��"A�!������%�!�������L
9. (���=B"��(�>?"=G�?��������� (discount rate) �@<(!��'��"�����������(������ (capital structure)

�?�"�B"��
10. &�'�"�#=G���?���B�""��&�'(�������%�!�������L��&�'"?�"��������=B�����
11. ����$�'(���=B��	@"��B��(��@���?������"��(����@<=G�=�"��&�'(�������%�!�������L
12. (���=B$�����"��&�'(�������%�!�������LB�""����B��O�/�&�'�G�#B�"�������#
13. (���=B��	@"��&�'(�������%�!�������L����	@"�������"�'$�(����� (discounted cash flows

approach: DCF) ��F�=�"�O@�@<*�%�@"��(��<��IF��?�?����"��B%�(���&w�/� (zero growth model)
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?����"��B%�(���&w�/�(��<��IF�$�����@< (constant growth model) $�'?����"��B%�(���&w�/�
(��<��IF�$��*�%���@< (multiple growth model)  

14. ���$�'(���=B��	@"��&�'(�������%�!�������L����	@"�������"�'$�(�����?���' (free cash flow) ��
=G�"�'$�(�����?���'�?�"�B"�� (free cash flow to firm) $�'"�'$�(�����?���'�%���?�/���>?!���
(free cash flow to equity)

15. (���=B��?�@ ��?BA�"�� $�'����(!��'��=�"��&�'(�������%�!�������L�����	@"�������"�'$�(���
��

16. ����$�'(���=B$�����"��&�'(�������%�!�������L�����	@"A�*���(!�>? (residual income
approach) $�'�������A���O!�"A�*���(!�>? (residual income) �?�"�B"��*��

17. �A���O!�����%��@<$��B����?�!�������L�����	@"A�*���(!�>?
18. (���=B!��""��&�'(�������%�!�������L��=G�$��BA��?�"A�*���(!�>?��F�$��!�I<���F�$�'$��!��

��F�
19. (���=B��?�@ ��?BA�"�� $�'����(!��'��=�"��&�'(�������%�!�������L��=G���	@"A�*���(!�>?
20. ����$�'(���=B$�����"��&�'(�������%�!�������L�����	@������	# (relative valuation technique)
21. ����$�'(���=B��	@"�� $�'������&�'�"�#=G�"��&�'(�������%�!�������L�����	@������	# ��"��=G�

?�����%�������%?"A�*� (price per earnings technique) ?�����%�������%?����%������LG@ (price
to book value technique) ?�����%�������%?"�'$�(����� (price per cash flow technique) $�'
?�����%�������%??��� (price per sales technique)

22. (���=B ��?�@ ��?BA�"�� $�'����(!��'��=�"��&�'(�������%�!�������L�����	@������	#
23. ����$�'(���=B�I�?��#&�'"?��?�����%��?�#$���#
24. ����$�'(���=B�I�&wBB��@<�@/�"�'���%?����%��?�#$���#
25. $�'�A�"�������=�����������@<(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J� ����B��O�B�"�����&�'���#$�'

(&��!��=�"������� (investment objectives), ����������=�"���������(�@<� (risk tolerance) $�'
��?BA�"��=�"������� (investment constraints) �?�/������A�&�I"J�$�%�'��
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.!/��012%3(452�! 
������!�@F (debt securities) (&;�������$�������(&;�!�@F rI<�"�B"��/��??"������B'�@����C��=�

W��'��"!�@F ��/��??"������!�@F��LL��%�B'B%��>�(������$�'�?"(�@F���(�><?�*�$�'�''(����@<"A�!��
=!�$"%/�������=�������!�@FrI<��@W��'(&;�(B��!�@F ��������!�@FB'��?��'�� G><?/��??"������!�@F BA����(����@<
B'��?�GA��'�>�(�><?���"A�!�� ?�����?"(�@F ��	@B%��?"(�@F "A�!���''(���GA��'�?"(�@F ���	���()J�@<�@��
���?�"��������!�@F $�'��?��LL��@</�"���/��??"������!�@F=!���?�& �̂���������?�?���?�������!�@F 

=�!����?"��(�@�����@< 5: "�������=�������!�@F /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"����"JO'$�'
&�'(C��?�������!�@F ��"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<�B�""�������=�������!�@F ��	@"�����?����
/��?�$��B�""�������=�������!�@F ����I�&wBB��@<�@/�"�'���%?����(�@<�B�""�������=�������!�@F�@<
�A���L *��$"% ����(�@<�B�""��(&�@<�$&���?�?�����?"(�@F (interest rate risk) $�'����(�@<�����(����� 
(credit risk)  

=�!����?"��(�@�����@< 5 /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��!��""���>F�W��=�"��&�'(�������%����
���!�@F �����F�!��""���?���(�G�� (duration) $�'�?�(��r��@F (convexity) (�><?=G�=�"��(&�@�(�@�����/��
/���?�����������!�@F��� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "�������=�������!�@F ��

����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. "�������=�������!�@F !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
3. "����(���'!#"�������=�������!�@F: "��&�'(�������%� !��"���� CISA �'��� 2 �� ����

!��"����#$!%�&�'(�)*�
4. "����(���'!#"�������=�������!�@F: Structured Securities !��"���� CISA �'��� 2 �� ����

!��"����#$!%�&�'(�)*�
5. "�������=�������!�@F �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 5: �!��%"�(H(��!�!��(#5 
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6. �������(�>F?����("@<�"��������!�@F �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
7. ����"��(���$�'"��"A�"����$� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
8. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
9. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
10. Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst Program, Second Edition, by

Frank J.Fabozzi, CFA

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. ?	�����"JO'�?�������!�@F&�'(C��%��E*��
2. ���$�'(���=B�I�!��"("Os#=�"��$�%�&�'(C��?�������!�@F
3. (���=B$�'$"����$�"�%���'!�%��(�><?�*��%��E=�������!�@F*��
4. ?	����I����	��?�/���>?������!�@F=�"�O@�@</��??"������!�@F�@&wL!�����"��(���
5. (���=B$�'������?	���*���I������$�'�����A���L�?�����������!�@F
6. ���$�'(���=B�I�?��#&�'"?��?�����������!�@F /���@<�@�%��("@<���?�=�����������!�@F �'��"��r>F?

��=�����������!�@F "������A���<�r>F?�� "��(&����LG@ "��GA��'���� $�'"���%��?�!��"����#
7. ���$�'(���=B�I�?��#&�'"?��?�������!�@F  $�'��������(���'!# (analyze) /�"�'���?�

?��#&�'"?��?�������!�@F�@<�@�%?�����?�������!�@F*��
8. (���=B$�'������?	����I���"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<�B�""�������=�������!�@F 
9. ?	����I���"JO'�?�������!�@F�@<�@/��%?����(�@<�����?�����?"(�@F (interest rate risk)
10. (���=B$�'������?	����I���&$���%��E�?�����(�@<�����(����� (credit risk) �����F�������

?	����I�&wBB��@<�@/��%?"��B��?�����(����� (credit rating)
11. ?	���$�'�A���O?����/��?�$��$���%��E�?�������!�@F*��
12. (���=B!��""���>F�W��=�"��&�'(�������%�������!�@F$�'�������A���O����%�������!�@F$��

�%��E*��
13. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��C��'C�J@B�""�������=�������!�@F
14. (���=B!��""���?���(�G�� (duration) $�'�?�(��r��@F (convexity) (�><?=G�=�"��(&�@�(�@�����/��

/���?�����������!�@F
15. =!�����!���?�(���?����/��?�$���?�������!�@F (yield curve) �����F�?	���*���I���"JO'

�?�(���?����/��?�$���?�������!�@F$���%��E
16. &�'�"�#=G� (apply) (���?����/��?�$���?�������!�@F=�"����(���'!#$�'������=B�����=����

���!�@F
17. $�'�A�"�������=�������!�@F�@<(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J� ����B��O�B�"�����&�'���#$�'

(&��!��=�"������� (investment objectives), ����������=�"���������(�@<� (risk tolerance) $�'
��?BA�"��=�"������� (investment constraints) �?�/������A�&�I"J�$�%�'��
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
������?�����	# (derivatives instruments) (&;���LL����"��(����@<B'r>F?B'��������?���?��!�>?���

$&�?���?�� ����?�"��"���A�	��"������"�%��B'�A�=�&wBB���� $�%"A�!���%��?�$�'GA��'����������?���?�� 
=�(����@<"A�!��*��=�?���� 

=�!����?"��(�@�����@< 6: "�������=�������?�����	# /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"�����������
$�'��"JO'����<�*&�?�����������?�����	#=�&�'(�)*� &�'(C��?�/�����=�����������?�����	# 
����I�&�'�G�#�?�"��=G�������?�����	#=�"�����!��"�������=�!��"����# �?"B�"�@F =�!����?"��(�@�����@F 
/��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"����"JO'$�'"��=G�&�'�G�#�?�������?�����	#�@<�A���L 4 &�'(C� 
*��$"% ��LL��?�#(���#� ��LL����(B?�#� ��LL�??&G��$�'��LL���?& rI<�������?�����	#$�%�'&�'(C�"}B'
�@��?�@ ��?(�@ $�'����(!��'��=�"��&�'�"�#=G��@<$�"�%��"��??"*& 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "�������=�������?�����	#

�� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. "�������=�������?�����	# !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
3. "����(���'!#"�������=�������?�����	# !��"���� CISA �'��� 2 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)

*�
4. "���	#(�}� (��}�"�������=�� SET50 Index Options (�%� 1 ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
5. "���	#(�}� (��}�"�������=�� SET50 Index Options (�%� 2 ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
6. "���	#(�}� (��}�"�������=�� SET50 Index Futures ������!��"����#$!%�&�'(�)*�
7. �������(�>F?����("@<�"��������?�����	# �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
8. "����(���'!#������?�����	# �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
9. !��""�������$�'&�?�"������(�@<����?�����	#  �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
10. ����"��(���$�'"��"A�"����$� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 6: �!��%"�(H(��!�!�2(�/�(MC 
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11. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and
Keith C.Brown, CFA

12. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
13. Analysis of Derivatives for the Chartered Financial Analyst Program by Don M. Chance, CFA
14. Futures, Options and Swaps by Robert W. Kolb and James A. Overdahl

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. ��������(&;���$�'����������?�����������?�����	#=�&�'(�)*�
2. �����A������?�������?�����	# (derivatives instruments) $�'������BA�$�"&�'(C��%��E�?�

������?�����	#
3. ������"JO'�?�����������?�����	# $�'�'������$�"�%���?�����������?�����	#$�%�'

&�'(C�*��
4. $"����$�"�%���'!�%��/�����$�%�'&�'(C�=�����������?�����	#*��
5. ?	���("@<�"��&�'�G�#����<�*&�?�������?�����	#
6. ����$�'$"����$�"�%���'!�%��������?�����	#�@<r>F?��=�����!��"����# (exchange traded

market) $�'�����%?�?� (over-the-counter: OTC)
7. $�'�A�"�������=�������?�����	#�@<(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J� ����B��O�B�"�����&�'���#

$�'(&��!��=�"������� (investment objectives), ����������=�"���������(�@<� (risk
tolerance) $�'��?BA�"��=�"������� (investment constraints) �?�/������A�&�I"J�$�%�'��*��

8. ?	�����"JO'"������� (investment characteristics) =�������?�����	#�@<�@"��r>F?��?�%=�
Thailand Futures Exchange (TFEX) =�&wBB���� *��$"% SET50 Index Futures, SET50 Index
Options, Stock Futures $�' Gold Futures

9. (���=B�I�����������	#�'!�%��"��"A�!������������?�����	#$�'"���A�?������B (arbitrage)
10. $"����$�"�%���'!�%��W��'r>F? (long position) $�'W��'�� (short position) =�������

?�����	# =�$�%����?�"���%��?�$�'����(�@<�*��
11. ?	�����"JO'�?���LL��?�#(���#� (forward contracts) $���%��E*��
12. ?	�����F��?�"���%��?�$�'&��W��'�?���LL��?�#(���#�*��
13. (���=B("@<�"��"��"(��"��LL��?�#(���#� ����I�����(�@<�����(����� (credit risk) �@<?�B("���IF�B�"

"��"(��"��LL��?�#(���#�
14. (���=B$�'������?	����I���"JO'�?���LL�r>F?���%��!������	���� (forward contract on

bond) $�'��LL�r>F?���%��!���?�����?"(�@F (forward contract on interest rate)
15. ?	���*���%�/��=G���LL��%��!�������A���W��'r>F?!�>?W��'��=���LL��%��!��� (�><?&�?�"������

(�@<�B�""�������=�!��"����#
16. $"����$�"�%���'!�%����LL����(B?�#� (futures contract) $�'��LL��?�#(���#� (forward

contract)
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17. ?	�����"JO'�?���LL����(B?�#�&�'(C��%��E*��
18. (���=B����������?�������LL����(B?�#� (futures market)
19. (���=B��F��?�"��r>F?�� "��GA��'���� $�'"���%��?���LL����(B?�#�
20. ?	���$�'�A���O"�����(���&�'"��(�><?�@"��&�������%� O ��F����*��
21. ?	�������$�"�%���'!�%��"���%��?� (physical delivery) $�'"��GA��'�������(����� (cash

settlement) �?���LL����(B?�#�
22. (���=B$�'������?	���$�����=�"��"A�!���������(B?�#�
23. (���=B$�'?	�������$�"�%���'!�%��??&G��$�����& (European Option) ??&G��$��?(���"��

(American Option) $�'??&G��$��?(���"��(�@�  (Pseudo-American Option)
24. (���=B$�'������?	�������$�"�%���'!�%�����	�r>F? (call option) $�'���	��� (put option)
25. &�'�"�#=G� call option $�' put option =�"�������=�!��"����#*��
26. (���=B$�'?	�������$�"�%���'!�%������'�@<*��&�'�G�# (in-the-money), ����'�@<(�@&�'�G�#

(out-of-the-money) $�'����'�@<*�%*��$�'*�%(�@&�'�G�# (at-the-money)
27. (���=B$�'������?	���("@<�"��??&G����!��"����# (stock option), ??&G������G�@ (index

option), ??&G����������!�@F$�'�?"(�@F (bond and interest rate option) $�'??&G����(������
�%��&�'(�)$�'?����$�"(&�@<� (currency option)

28. (���=B�I�����$�"�%���'!�%��W��'r>F?$�'W��'�� Call Option $�'W��'r>F?$�'W��'�� Put
Option

29. ?	���?��#&�'"?��?�����%�??&G�� (option value) ����I�����������	#�'!�%������%��@<$��B���
(intrinsic value) $�'����%�����''(����?�??&G�� (time value)

30. ?	���*���I�&wBB��%��E�@<�@/��%?����%�??&G��
31. ?	���*���%�����A���W��'r>F?!�>?W��'��=� Call Option =�����"��O#=� $�'����A���W��'r>F?

!�>?W��'��=� Put Option =�����"��O#=�
32. &�'�"�#=G�"���	# Covered Call $�' Protective Put =�"�������=�!��"����# $�'?	���*���%�

���&�'�"�#=G�"���	#��F��?�=�����"��O#=�
33. (���=B$�'������?	�����"JO'�?���LL���?& (swap contract) &�'(C��%��E $�'������

&�'�"�#=G���LL���?&=�"�������=�!��"����#
34. �A���O"��$�"(&�@<�$�'"��B%�"�'$�(������?���LL���?&&�'(C��%��E
35. (���=B����$�"�%���'!�%����LL�$�& (cap) $�'��LL���?�# Floor) $�'������&�'�"�#=G�

��LL���F��?�&�'(C� =�"�������=�!��"����#
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
"?������� (mutual fund) (&;�(��><?��>?=�"��������A�!���/������� �@<G%�����?BA�"�������������# 

(���=�"��������"������� ��?���=�"������� $�'&�'��"��O#!�>?����GA���L=�"������� ��"��
�'��(���B�"��"��������"��??"$�'(��?��!�%������ $���=!�/�����!��"?�����@<�@����(&;��>??�G@�
B��"�������?%��(&;��'�� (�><?=!�*��/��?�$���@<�@�@<���C�=��"�?�����(�@<��@<��"�����(�>?"*�� 

=�!����?"��(�@�����@< 7: "�������=�!�%������ /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"����"JO'"��
�����=�"?������� ��?�@$�'��?BA�"���?�"�������=�"?������� /��?�$���?�"�������=�"?�������
$�'����(�@<�B�""�������=�"?������� ����I����	�&�'�G�#���C�J@�?�"?�������$�'/�������=�"?����
��� �?"B�"�@F /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��"���A���O$�'���/�"���A�(�������?�"?������� ��
=G��������������$���?� Sharpe (Sharpe�s Ratio), �������������$���?� Treynor (Treynor�s Ratio), 
�������������$���?� Jensen (Jensen Measure) $�'�������$�� Information Ratio 

=�!����?"��(�@�����@< 7 �@F /��)I"J�//��(����?���B'*��)I"J�("@<�"��"�������=�"?�������(�><?"��(�@F�
G@� (retirement mutual fund: RMF) "?�������!����''�� (long-term equity fund: LTF) "?������� ETF 
(exchange-traded fund: ETF) "?�������?���!��������# (property fund) "?��������?��A� (gold fund) 
"?��������@<�����=��%��&�'(�) (foreign investment fund: FIF) $�'"?�����%������� (private fund) ��
"?�������$�%�'&�'(C����"�%��"}B'�@����(�@<�=�"��������@<$�"�%��"��??"*& rI<�/����������)I"J�=!��@ 
"%?��@<B'������=B(�������� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "�������=�"?������� ��

����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. �]J @̂������� (Capital Market Theory) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)

*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 7: �!��%"�(H(�(6�?�%"�( 
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3. "�������=���������� (Equity Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�
&�'(�)*�

4. "�������=�������!�@F (Fixed-Income Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#
$!%�&�'(�)*�

5. "�������=�������?�����	# (Derivatives Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����
!��"����#$!%�&�'(�)*�

6. "�������=����(�>?"?><� (Alternative Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#
$!%�&�'(�)*�

7. "�������=�������!�@F �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
8. "�������=�"?���������()J �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
9. �����(���'!#(B�'(�><?�!��� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
10. B������������� ETF �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
11. ������<���<��@<�<�>����"?�������?���!��������# �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
12. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
13. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. =!��A����� (define) �?�"?������� (mutual fund) $�'������?	���*���I���"JO'"�������=�
"?�������

2. ���$�'(���=B�I����'(?@���<�*&�?�"?������� ����I�&wBB��@<�@/�"�'���%?����%��?�"?�������
3. ���$�'(���=B$������?�"��"A�!������!�%�������?�"?������� (Net Asset Value: NAV)
4. (���=B$�'������?	���*��("@<�"����?�@$�'��?BA�"���?�"�������=�"?�������
5. ?	���*���%�"�������=�"?�������(!��'"��/�������&�'(C�=�
6. $�%�&�'(C� (classify) �?�"?���������=G�("Os#=�"��$�%�&�'(C��@<�A���L*��$"% 1) $�%����

&�'(C��?��%�=G�B%�=�"��r>F?��!�%������ 2) $�%����&�'(C��?�"�����>�!�%������ 3)
$�%����&�'(C��?�����"������� $�' 4) $�%����$!�%��@<��$�'$!�%��@<�A�(���*&�����

7. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��/��?�$���?�"�������=�"?�������$�'����(�@<�B�""��
�����=�"?�������

8. ?	���*���I����	�&�'�G�#���C�J@�?�"?�������$�'/�������=�"?�������
9. ���$�'(���=B�I�&wBB��@<�����B��O�"%?�"�������=�"?������� ��F��?�"������� "���	#"�������

$�'"��������/�"��������?�/�������
10. ���$�'(���=B�I������$�'�����A���L�?�/���@<�@�%���%��=�"�����!��B��"��"?�������
11. ���$�'(���=B�I������A���L�?�"�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"?������� (fund performance

measurement and evaluation)
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12. (���=B$�'������?	���*���I�"�'���"��=�"�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"?������� (fund
performance measurement & evaluation process)

13. (���=B$�'������?	���*���I������A���L�?�"�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"?���������
=G���	@ Risk-Adjusted Return

14. �A���O ���$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"?������� ��=G��������������$���?� Sharpe
(Sharpe�s Ratio), �������������$���?� Treynor (Treynor�s Ratio), �������������$���?� Jensen
(Jensen Measure) $�'�������$�� Information Ratio

15. (���=B$�'������?	���*���I�����"��������?�"?�������(�><?"��(�@F�G@� (retirement mutual
fund: RMF) $�'"?�������!����''�� (long-term equity fund: LTF)

16. $�'�A� (recommend) *���%�"�������=�"?������� LTF $�'"?������� RMF (!��'"��/�������&�'(C�
=�

17. (���=B$�'������?	���*���I�(�><?�*�"�������$�'���	�&�'�G�#���C�J@B�""�������=�"?�������
LTF $�'"?������� RMF

18. ���$�'(���=B��"JO'$�'����������?�"?���� ETF (Exchange Traded Fund: ETF)
19. (���=B��"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<��?�"?���� ETF
20. &�'�"�#=G� (apply) &�'�G�#�?�"?���� ETF =�"�������*��?%��(!��'��
21. ���$�'(���=B��"JO'"��������?�"?��������?��A� (gold fund)
22. (���=B��"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<��?�"?��������?��A�
23. (���=B$�'������?	���*���I������$�'�����A���L�?�"?��������?��A�(�><?�A�*&=G�=�"����B��O�

"��������%��"��!��"����#!�>?�������#?><�E
24. (���=B$�'������?	���*���I���"JO'"��������?�"?�������?���!��������# (property fund)
25. (���=B$�'������?	���*���I�����"�������$�'&�'(C��?�"?�������?���!��������#
26. ���$�'(���=B�I���"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<��?�"�������=�"?�������?���!��������#
27. $�'�A�*���%�"�������=�"?�������?���!��������#(!��'"��/�������&�'(C�=�
28. (���=B$�'������?	���*���I���"JO'"��������?�"?��������@<�����=��%��&�'(�) (foreign

investment fund: FIF)
29. (���=B$�'������?	���*��("@<�"������"������� /��?�$��$�'����(�@<�B�""�������=�

"?������� FIF
30. $�'�A�*���%�"�������=�"?������� FIF (!��'"��/�������&�'(C�=�
31. (���=B$�'������?	���*���I�����!���?�"?�����%������� (private fund) ����I�����������?�

"?�����%�������
32. (���=B$�'������?	���*���I���?�@$�'��?(�@�?�"�������=�"?�����%�������
33. (���=B$�'������?	���*���I�/��?�$��$�'���	�&�'�G�#���C�J@�?�"�������=�"?�����%�������
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34. $�'�A�"�������=�"?��������@<(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J� ����B��O�B�"�����&�'���#$�'
(&��!��=�"������� (investment objectives), ����������=�"���������(�@<� (risk tolerance) $�'
��?BA�"��=�"������� (investment constraints) �?�/������A�&�I"J�$�%�'��
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�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
"�������=����(�>?"?><� (alternative investments) (&;�"�������=��������#&�'(C�?><��@<

�?"(!�>?*&B�"�������#�>F�W���@<(&;��@<���=�"������� (G%� "�������=����������$�'"�������=����
���!�@F ��"�������=����(�>?"?><�B'�@��"JO'(T��'����@<�A���L *��$"% 

1. �������#"�������=����(�>?"?><����&�'(C�B'�@�C����%?�=�"��r>F?��(&�@<��>?�<A�
2. /���������?��@"����(���'!#"�������=��������#���(�>?"?><�?%���?��?�$�'?�B��?�=G�

(���=�"����(���'!#"�������=����(�>?"?><����"�%�"����(���'!#"�������=��������#"��
�����$����F�(���

3. "�������=��������#���(�>?"?><����&�'(C��@��?���=�?�@��@<�%?�����BA�"��
4. "�������=��������#���(�>?"?><����&�'(C�B'�@�!������	# (correlation) "��"�������=�

�������#"�������$����F�(��� (G%� "�������=����������$�'"�������=�������!�@F �@<
�%?������<A�

=�!����?"��(�@�����@< 8: "�������=����(�>?"?><� /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��"�������=�
���(�>?"?><��@<�A���L 3 &�'(C� *��$"% ?���!��������# �?��A� $�' Hedge Fund rI<�"�������=�$�%�'&�'(C�
���"�%��"}B'�@��"JO'(T��'����@<$�"�%��"��??"*& ����I��@��"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<��@<
$�"�%��*&B�"�������#"�������$����F�(��� �A�=!�"�������=��������#���(�>?"?><���F� 3 &�'(C� �?"B�"
B'G%�(��<�/��?�$��B�""�������=!�$"%/�������$��� ���>?�%�(&;�(��><?��>?�@<G%�"�'B�����(�@<�=�"��
������@<�@ =!�$"%/������� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "����������(�>?"?><� ��

����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. "�������=����(�>?"?><� (Alternative Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#

$!%�&�'(�)*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 8: �!��%"�(H("!%3�42�24$( 
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3. ������<���<��@<�<�>����"?�������?���!��������# �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
4. "�������=�"?���������()J �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
5. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
6. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
7. Alternative Investments: Global Investments, Sixth Edition, by Bruno Solnik and Dennis

McLeavey, CFA
8. Derivatives and Alternative Investments, CFA Program Curriculum, Volume 6 (CFA Institute,

2008)
9. Hedges, J.R., 2005, Hedges on Hedge Funds: How to Successfully Analyze and Select an

Investment, John Wiley & Sons, New Jersey

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. (���=B����$�'�����A���L�?������?�"�������=����(�>?"?><� (alternative investments)
2. (���=B$�'������?	���*��("@<�"����O�������?�"�������=����(�>?"?><�
3. $"����$�"�%���'!�%���������#$��B��� (real assets) $�'�������#���"��(��� (financial assets)

$�'�'!�%�����!��������# (movable property) $�'?���!��������# (real estate or real property)
4. ?	����I���?�@$�'��?BA�"���?�"�������=�?���!��������#
5. (���=B$�'������?	�����"JO'$�'��%���"�������=�?���!��������#$���%��E
6. ������?	����I�&�'(C��?�?���!��������#(�><?"�������
7. (���=B$�'������?	���*���I�&wBB��@<�����B��O�=�"����(���'!#"�������=�?���!��������#
8. (���=B$�'������?	���*���I���"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<�B�""�������=�

?���!��������#
9. (���=B$������?�"��&�'(�������%�?���!��������#�����	@ (&�@�(�@��������� (sales

comparison approach), ��	@ Income Capitalization, ��	@=G������O�%�(G%� (gross rent multiplier:
GRM), ��	@��������$��!�>?��	@���B�"������ (replacement cost approach) $�'��	@�����"�'$�
(�����!���!�"C�J@ (discounted after-tax cash flow approach) $�'������&�'(�������%�
?���!��������#�����	@�%��E����������

10. (���=B$�'������?	�����"JO'$�'��&$��"�������=��?��A�
11. (���=B$�'������?	���*���I���"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<�B�""�������=��?��A�
12. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��&wBB��@<�@/�"�'���%?�����?��A���F�=�&�'(�)*�$�'=�

�%��&�'(�)
13. (���=B��"JO'"��������?� Hedge Fund $�'���������$���%��E�?� Hedge Fund
14. (���=B$�'������?	�����"JO'�?� Hedge Fund &�'(C��%��E
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15. (���=B$�'������?	���*���I���"JO'�?�/��?�$��$�'����(�@<�B�""�������=� Hedge
Fund

16. (���=B$�'������?	���&�'(�}�("@<�"��/�"���A�(�������?� Hedge Fund
17. $�'�A�"�������=����(�>?"?><��@<(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J� ����B��O�B�"�����&�'���#$�'

(&��!��=�"������� (investment objectives), ����������=�"���������(�@<� (risk tolerance) $�'
��?BA�"��=�"������� (investment constraints) �?�/������A�&�I"J�$�%�'��
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
"�����!��"��%�!��"����# (portfolio management) (&;�"�'���"��B�����(�������� (�><?�����=�

!��"����#&�'(C��%��E �@<*�����"�����(�>?"��$�����"����(���'!#$�'&�'(�������%�!��"����# ����?��@
"��"�'B�"�������(�><?������(�@<���"�������=�"��%�!��"����#�@<&�'"?����!��"����#!��E 
&�'(C� =�!����?"��(�@�����@< 9: ��������>F�W��("@<�"��"�����!��"��%�!��"����# /��)I"J�//��(����?�B'*��
)I"J�("@<�"��"���A���O/��?�$�� (portfolio return) $�'����(�@<��?�"��%�!��"����# (portfolio risk) 
����I�&wBB��@<�@/�"�'���%?����(�@<��?�"��%�!��"����# /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"�������A���L
�?�"�����!��"��%�!��"����# $�'"�'���"��=�"�����!��"��%�!��"����# (portfolio management 
process) 

�?"B�"�@F =�!����?"��(�@�����@< 9 �@F /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��$������@<�A���L=�"�����!��
"��%�!��"����# *��$"% �]J @̂"��%�!��"����#�?� Markowitz rI<�"�%���I�"��"�'B�����(�@<����"�������=�
"��%�!��"����# ���A��I��I�����������	#�'!�%������(�@<�$�'?����/��?�$���?�!��"����#$�%�'����@<?�%
=�"��%�!��"����# (�><?�@<B'�����"��%�!��"����#�@<=!�/��?�$�������� ���@����(�@<��<A� B�"$�����"��
���!��"��%�!��"����#�?� Markowitz �A�*&��%$������@<�A���L=�"��"A�!������!��"����# rI<�*��$"% �]J�@
������� (capital market theory) ��=G�$��BA��?�"��"A�!������!��"����# (capital asset pricing 
model !�>? CAPM) $�' $��BA��?�"���A�"A�*���&��)B�"����(�@<� (arbitrage pricing theory: APT) 
rI<���F��?�$������@F(&;�*&(�><?"��!�����!��"����#�@< (!��'���A�!���"�������=�����@F  (�><?���?����
/��?�$��=�?�����@<��?�"��=�?���� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: �������(�>F?����("@<�"��"��

�����$�'"�����$/�"������� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. �]J @̂������� (Capital Market Theory) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)

*�

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 9: A�!0��>/45(Q!(3�#$?���9�!�9� �!����60����"��/?C 
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3. �]J @̂������� (Capital Market Theory) !��"���� CISA �'��� 2 �� ����!��"����#$!%�&�'(�)
*�

4. "�������=���������� (Equity Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#$!%�
&�'(�)*�

5. "�������=�������!�@F (Fixed-Income Investments) !��"���� CISA �'��� 1 �� ����!��"����#
$!%�&�'(�)*�

6. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and
Keith C.Brown, CFA

7. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
8. Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, Third Edition, John L.Marginn, CFA,

Donald L. Tuttle, CFA, Dennis W. McLeavey, CFA, and Jerald E. Pinto, CFA, editors

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. =!��A������?�"��%�!��"����# (investment portfolio)
2. �@�������$�'����(���=B�>F�W��("@<�"��"�����!��"��%�!��"����# (portfolio management)
3. (���=B$�'������?	���$�����("@<�"��/��?�$�� (portfolio return) $�'����(�@<��?�"��%�

!��"����# (portfolio risk)
4. �A���O?����/��?�$���@<���!����?�!��"����# (expected security return) $�'?����

/��?�$���@<���!����?�"��%�!��"����# (expected portfolio return)
5. $"����$�"�%�� (differentiate) �'!�%������(�@<��@<(&;��'�� (systematic risk) ����(�@<��@<*�%

(&;��'�� (unsystematic risk) $�'����(�@<���� (total risk) �?�"�������=�!��"����#
6. ��� (measure) �%�����(�@<��@<("���IF�B�""�������=�!��"����# ��"���A���O�%�����$&�&���

�%��(�@<�(������W�� $�'�%����&�'���	�
����$&�/��
7. �A���O!��%�����$&�&����%�� (covariance) $�'$����I� (illustrate) ����������	#�'!�%���%�

����$&�&����%��$�'�%����&�'���	#�!������	# (correlation coefficient)
8. �A���O�%�����(�@<��@<("���IF�B�""�������=�"��%�!��"����#
9. �'�� (list) �I�&wBB��@<�A���L=�"����B��O�(�>?"!��"����#(�����=�"��%�!��"����#
10. $��� (illustrate) *���%��%����&�'���	�
�!������	#�?�?����/��?�$��B�""�������=�!��"����#�@

/��%?"��"�'B�����(�@<��?�"��%�!��"����#?%��*�
11. &�'(��� (evaluate) *���I�/�"�'���@<�@�%??����/��?�$��$�'����(�@<��?�"��%�!��"����# B�"

"���A�!��"����#�@<&��)B�"����(�@<� (risk-free asset) (�������B��O�=�"��%�!��"����#�@<
&�'"?����!��"����#�@<�@����(�@<� (portfolio of risky assets)

12. $�������������	#�'!�%��?����/��?�$���@<���!���$�'����(�@<�
13. ?	���("@<�"��$������?�(�������"��%�!��"����#�@<�@&�'���	�C�� (efficient frontier) $�'������

?	���*���I����@<�@�%?"���@</�������?��������(�@<��@<(��<��IF�
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14. ����"��%�!��"����#�@<(!��'�� (optimal portfolio) $�'������?	����I�����$�"�%���'!�%��
"��%�!��"����#�@<(!��'���?�/�������$�%�'��

15. (&�@�(�@� (compare) $������?�"��"�'B�"�������=�"��%�!��"����#  (portfolio
diversification) ���$�����(���$�'$������?�"��"�'B�"�������=�"��%�!��"����#���$�����
�?� Markowitz

16. ��� (draw) "����@<$�������������	#�'!�%��BA����!��"����#=�"��%�!��"����#$�'����(�@<�
����?�"��%�!��"����# (total portfolio risk)

17. (���=B$�'������?	���$������?�"��%�!��"����#���� (market portfolio) $�'�����������
Capital Market Line (CML) *��

18. �A���O!�?����/��?�$���?�!��"����# ��=G� Securities Market Line (SML) $�'������
&�'(�������!��"����#(�><?"A�!��"���	#"��������@<(!��'��*��

19. (���=B$�'������?	���*���I������A���L�?�"�����!��"��%�!��"����# (portfolio management)
20. (���=B$�'������?	���*���I�"�'���"��=�"�����!��"��%�!��"����# (portfolio management

process)
21. (���=B$�'������?	���$�����$�'�����W���?��]J�@"��%�!��"����#�?� Markowitz (Modern

Portfolio Theory: MPT)
22. (���=B$�'������?	���$�����$�'�����W���?�$��BA��?�"��&�'(��������?�!��"����# !�>?

$��BA��?� CAPM (Capital Asset Pricing Model: CAPM) $�'������&�'�"�#=G� (apply)
$��BA��?� CAPM =�"��������=B�����=�!��"����#

23. (���=B$�'������?	���$�����$�'�����W���?��]J @̂"���A�"A�*���&��)B�"����(�@<�
(Arbitrage Pricing Theory: APT) $�'������&�'�"�#=G�$��BA��?� APT =�"��������=B�����=�
!��"����#
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���� �!"#$ 2: 
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.!/��012%3(452�! 
"��������$�'��(���'!#��?���(�><?&�'"?�"��B���A�$/�"�������B���%�(&;���F��?��@<�A���L��F��?�

!�I<��?�"�'���"�����$/�"������� ��=�!����?"��(�@�����@< 10: "��������$�'��(���'!#��?���(�><?
&�'"?�"��B���A�$/�"������� /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��&�'(C��?���?����@<��?��A�(���"��
������(�><?B���A�$/�"������� ����I������A���L�?���?���$�%�'&�'(C�=�"��B���A�$/�"������� 
�?"B�"�@F =�!����?"��(�@�����@< 10 �@F /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��$�����=�"��&�'(��������&�'���# 
(investment objective) $�'��?BA�"��=�"�������&�'(C��%��E (investment constraint) �?�/������A�&�I"J�
"������� ����I�$�����=�"��&�'(�������(�@<��@<?����*�� (risk tolerance) �?�/������A�&�I"J� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "��������$�'��(���'!#��?���

(�><?&�'"?�"��B���A�$/�"������� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
3. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
4. International Investments, 5th edition, Bruno Solnik and Dennis McLeavey

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. (���=B$�'������?	�����F��?��?�"�'���"�����$/�"�������
2. �'��&�'(C��?���?����@<��?��A�"��������(�><?&�'"?�"��B���A�$/�"�������
3. (���=B$�'������?	����I������A���L�?���?���$�%�'&�'(C�=�"��B���A�$/�"�������
4. "A�!�������&�'���#$�'(&��!��"��������?�/������A�&�I"J�  $�'������B���A���������A���L

(prioritize) �?������&�'���#$�'(&��!��=�"�������=!�$"%/������A�&�I"J�*��

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 10: �!���9��0&�8� 3A�!8�C1>20��3/4$27�8�29�!�I��"S!&'(�!��%"�(
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5. ���!� (find) $�'?	�����?BA�"��=�"������� (investment constraint) �?�/������A�&�I"J�*��
6. �����I���	@$�'$�����=�"��&�'(�������(�@<��@<?����*�� (risk tolerance) =�"��������?�/�����

�A�&�I"J�
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
(&;��@<����"���@�%�"���������"&�'(C��@����(�@<� B'�%��"���@<(�@<���"!�>?(�@<���?(�%���F� ��F��@F!�"

/������A�&�I"J����B�"B�����(��������=�"��%�!��"����#�@<��"&�'(C�$�'��"B��!�' "}B'������G%�������(�@<�
!�>?����(�@!��@<?�B("���IF�B�""���������F�*�� �?"B�"�@F C�=���]J @̂"��%�!��"����# (modern portfolio 
theory) �?� Markowitz "��B�����(��������=�"��%�!��"����#���>?(&;�!��"�A���L=�"��"�'B�"������� 
(diversification) (�><?������(�@<�������?�"��%�!��"����#?@"���  

=�!����?"��(�@�����@< 11: "��B�����(��������=�"��%�!��"����# /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"��
����!��$�'�����A���L�?�"��B�����(��������=�"��%�!��"����# (asset allocation) ����I�&wBB��%��E�@<
�%�/��%?"��B�����(��������=�"��%�!��"����# �?"B�"�@F =�!����?"��(�@�����@< 11 �@F /��)I"J�//��(����?�B'*��
)I"J�("@<�"��"���	#"��B�����(��������&�'(C��%��E$�'��&$��"��B�����(���������@</������A�&�I"J�
������B'�A�*&&������*�� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "��??"$���?�#�"�������

�� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
3. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
4. International Investments, 5th edition, Bruno Solnik and Dennis McLeavey

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. (���=B����!��$�'�����A���L�?�"��B�����(��������=�"��%�!��"����# (asset allocation)
2. �'���I�&wBB��@<�����B��O�=�"��B�����(��������=�"��%�!��"����#

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 11: �!�I�����3% (�%"�(H(���60����"��/?C 
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3. ?	���("@<�"��"�'���"��B�����(��������=�"��%�!��"����# (asset allocation process)
4. (���=B$�'������?	���*��("@<�"��&wBB��@<�����B��O�=�"���A���O!�?����/��?�$��$�'

����(�@<��@<���!���B�""�������=��������#
5. "A�!�� (determine) &�'(C��?��?�#�"��������@<�?����?�"���'�������(�@<�$�'(&��!��"��

������?�/������A�&�I"J� ����B��O�&wBB��%��E�@<("@<���?� *��$"% �'���"��?��������(�@<� (risk
tolerance level), ����������=�"���������(�@<� (ability to take risk), ?��!�>?�� (age) �?�
/������A�&�I"J�, ����C�����"��(��� (financial status/condition) ����I���?BA�"��=�"�������
(investment constraints) �?�/������A�&�I"J�

6. "A�!������%��"�������=�$�%�'G�F�!��"����#�@<(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J� ����B��O�&wBB�
�%��E�@<("@<���?� *��$"% �'���"��?��������(�@<� ����������=�"���������(�@<� ?��!�>?��
(age) �?�/������A�&�I"J� ����C�����"��(��� (financial status/condition) ����I���?BA�"��=�"��
������?�/������A�&�I"J�

7. (���=B$�'������?	���$�����$�'�����A���L�?�"��B�����(��������$�����O"�� (integrated
asset allocation), "��B�����(��������$���>?"���	#!��" (strategic asset allocation), "��B�����
(��������$��$���!��?"��=�"���A�"A�*� (tactical asset allocation) $�'"��B�����(��������$��
&�'"������%� (insured asset allocation)

8. (���=B�I������A���L=�"�����(�>?"!��"����#(�����%"��%�!��"����# (asset selection)
9. (���=B�I���	@"�����(�>?"!��"����#$�'�������'���I�&wBB��@<=G�&�'"?�"����B��O�(�>?"!��"����#

��F����������$�'������!�@F (�����%"��%�!��"����#
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
����"������� (investment policy statement: IPS) �>?�%��@�����A���L�%?/������A�&�I"J�$�%�'

�� *�%�%�B'(&;�/������A�&�I"J�&�'(C������	����� !�>?/������A�&�I"J�&�'(C������� (�><?�B�"����
"��������@<�@(&;�(��>?�$/��@<�A�����@<G%�������������?�=!�$"%/������A�&�I"J� (&;�!��"=�"��I�&�������?�
/������A�&�I"J� ����I�(&;�$�����=�"�����/�"���A�(�������?�"��%�!��"����#�@<*�������*&�%��@����
�?����?�"������"��������@<*��"A�!��*����"��?(�@�=� 

=�!����?"��(�@�����@< 12: "��B���A�����"������� /��)I"J�//��(����?�B'*��)I"J�("@<�"������!�� 
$�'����BA�(&;�=�"��B���A�����"������� ?��#&�'"?��?�����"��������@<�@ $�'$�����=�"��
B���A�����"��������@<�@$�'�@����(!��'��"��/������A�&�I"J� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "��B���A�����"�������

$�'"��"A�!��"���	#"������� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
3. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
4. International Investments, 5th edition, Bruno Solnik and Dennis McLeavey

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. (���=B����!��$�'����BA�(&;�=�"��B���A�����"������� (information policy statement:
IPS)

2. �'���I�?��#&�'"?��?�����"������� $�'������?	����I������A���L�?�?��#&�'"?�$�%�'
�%���?�����"�������

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 12: �!�I��"S!(T?9!?�!��%"�( 
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3. B���A� (create) ����"��������@<(&;�����"JO#?�"J�$�'�@����(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J�
4. ?	���*���%�(!��=�BI�����@"��&���(&�@<�����"������� (�><?�@"��(&�@<�$&������"��O#

�������()�JW"�B �����$�'"��(�>?� ����I�"��(&�@<�$&��&wBB��%��������?�/������A�&�I"J�
5. "A�!������"��������@<(!��'��=!�$"%/������A�&�I"J�
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

 

.!/��012%3(452�! 
����������=�"��(�>?"$�'&�'�"�#=G�"���	#"�����!��"��%�!��"����#�@<(!��'������%��@�%��

�A���L��"=�"�����!��B��"��"��%�!��"����#=!������������/��?�$��$�'����(�@<�=!��@�����?����?�
"��?����/��?�$���@<��?�"��$�'����������=�"���������(�@<��?�/������� ��=�"��(�>?"=G�"���	#"��
���!��"��%�!��"����#�@<(!��'�� �?"B�"/��=G�B'��?���B��O��I�&�'(C��?����������"��(����@<�����$��� 
����?���B��O��I�&wBB�?><�E�@<("@<���?� (G%� ?����/��?�$��B�""������� ����(�@<�$�'�%�=G�B%��@<
("@<���?� 

=�!����?"��(�@�����@< 13: �������(�>F?����("@<�"��"���	#"�����!��"��%�!��"����# /��(����?�//��)I"J�B'
*��)I"J�("@<�"������������	#�'!�%��$����������@&�'���	�C���?����� (efficient market hypothesis) 
$�'"�����!��"��%�!��"����#(G����� (passive portfolio management) $�'"�����!��"��%�!��"����#(G����" 
(active portfolio management) ����I�$����� ��?�@ ��?(�@$�'"��&�'�"�#=G�"���	#"�����!��"��%�
!��"����#(G�����$�'"���	#"�����!��"��%�!��"����#(G����"=�"�������=����������$�'������!�@F 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "�����!��"��%�!��"����#

����� �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
3. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus
4. International Investments, 5th edition, Bruno Solnik and Dennis McLeavey

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 13: A�!0��>39452%�>(3�#$?���9��?�"MC�!�9� �!����60����"��/?C 
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���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. ?	����I�����BA�(&;�$�'��?�@=�"�������=�"��%�!��"����#
2. �����I�����"�������������rI<�(&�@<�$&����	@"��������?�����<���F���"$�'$�����"�����!��

"��%�!��"����#
3. ?	�������������	#�'!�%��$����������@&�'���	�C���?����� (efficient market hypothesis)

$�'"�����!��"��%�!��"����#(G����� (passive portfolio management) $�'"�����!��"��%�
!��"����#(G����" (active portfolio management)

4. (���=B$�'������?	����I�$�����$�'����BA�(&;��?�"�����!��"��%�!��"����#(G�����$�'"��
���!��"��%�!��"����#(G����"

5. �'���I�&wBB��@<�����B��O�"%?�"��(�>?"=G�"���	#"�����!��"��%�!��"����#&�'(C����������
6. (���=B$�'������?	���*���%�����������=�"��B��B��!�'"������� (market timing capability)

$�'"�����(�>?"!��"����#�?���"����� (securities selection capability) B'�@/��%?"��(�>?"$�'
&�'�"�#=G�"���	#"�������?%��*�

7. ?	���$����� ����$�"�%�� ��?�@ ��?(�@$�'����(!��'��=�"��&�'�"�#=G�"���	#"�����!��
"��%�!��"����#���������(G����� (passive equity portfolio management strategy), "���	#"��
���!��"��%�!��"����#���������(G����" (active equity portfolio management strategy) $�'"�
��	#"�����!��"��%�!��"����#���������$��/�� (mixed equity portfolio management
strategy)

8. (���=B$�'������?	�������$�"�%���'!�%��"������� Index Fund G���(�}���&$�� (full
replication), "������� Index Fund $��%? (Sampling Method) $�'"������� Index Fund ��=G�
$��BA��?��������� (quadratic optimization method) rI<���F�!��(&;���	@"��������?�#�"�����!��
"��%�!��"����#���������(G����� (passive management strategy)

9. (���=B$�'������?	�������$�"�%���'!�%��"���	#"�����!�����������(G����" (active equity
portfolio management strategy) $��"�����(�>?"!��"����#(�><?"������� (stock selection) $�'
"��B��B��!�'"������� (market timing)

10. (���=B$�'������?	���$������?�"��(�>?"!��"����#��(�����O�%� (value investment or price
driven strategy) $�'"�����(�>?"!��"����#��(���"��(������?����J�� (growth investment
strategy) rI<���F�!���>?�%�(&;�"���	#"�����!�����������(G����"$��"�����(�>?"!��"����#(�><?"��
�����

11. (���=B$�'������?	���$������?�"��&���(&�@<�����%��"������� (asset allocation or tactical
adjustment), "��&���(&�@<��*��#"������� (style investing), "��&���(&�@<�"��%�"�������
(sector rotation) $�'"��=G�&�'�G�#B�"����/��&"���?����� (market anomalies) rI<���F�!��
�>?�%�(&;�"���	#"�����!�����������(G����"$��"��B��B��!�'"�������

12. ?	�������$�"�%���'!�%�� Active/Completeness Fund Portfolios $�' Active Core Portfolios
rI<���F�!���>?�%�(&;�"���	#"�����!�����������$��/��
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13. ?	���&�'�G�#B�""��=G�������?�����	#=�"�����!��"��%�!��"����#�����=����������
14. �'���I�&wBB��@<�����B��O�"%?�"��(�>?"=G�"���	#"�����!��"��%�!��"����#&�'(C�������!�@F
15. ?	���$����� ����$�"�%�� ��?�@ ��?(�@$�'����(!��'��=�"��&�'�"�#=G�"���	#"�����!��

"��%�!��"����#������!�@F(G����� (passive fixed-income portfolio management strategy), "���	#
"�����!��"��%�!��"����#������!�@F(G����" (active fixed-income portfolio management
strategy), (�����"��B����%(������ (matched-funding techniques) $�'"�����!��"��%�!��"����#
������!�@F$��/��  (mixed fixed-income portfolio management strategy)

16. (���=B$�'������?	���$����� ��?�@$�'��?(�@�?�"��=G�"���	#"��r>F?$�'�>? (buy and hold
strategy) $�'"��?���?����G�@ (indexing) rI<���F�!���>?�%�(&;�"���	#"�����!��"��%�!��"����#���
���!�@F(G�����

17. (���=B$�'?	�������$�"�%���'!�%�� Full Replication (Pure Bond Indexing) $�' Stratified
Sampling rI<���F�!���>?�%�(&;�"���	#"�������=�������!�@F$�� Indexing

18. (���=B$�'������?	���$������?�"�����"��O#?�����?"(�@F (interest rate anticipation), "��
��(���'!#����%� (valuation analysis), "����(���'!#�����%�(G><?�>? (credit analysis), "����(���'!#
�%���%��?����/��?�$�� (credit spread analysis) $�'"��$�"(&�@<�������!�@F  (bond swaps)
rI<���F�!���>?�%�(&;�"���	#"�����!��"��%�!��"����#������!�@F(G����"

19. (���=B$�'������?	���$������?� Dedicated Bond Portfolio, Symmetric Cash-Flow
Matching, Immunization $�' Combination (Horizon) Matching rI<���F�!���>?�%�(&;�(�����"��
B����%(������

20. (���=B$�'������?	���$������?� Core-Plus Bond Portfolio Management $�' Contingent
Immunization rI<���F�!���>?�%�(&;�"���	#"�����!��������!�@F$��/��

21. (���=B$�'������?	���*���%�������?�����	#�������A���&�'�"�#=G�=����!��B��"��"��%�
!��"����#�����=�������!�@F*��?%��*�
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���� �!"#$ 2: 
�!��!%&'(�!��%"�( (Investment Planning) 

.!/��012%3(452�! 
"�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����# (portfolio performance measurement and 

evaluation) (&;���F��?�!�I<�=�"�'���"�����!��"��%�!��"����# (�><?�A�/�"��&�'(�����&���(&�@<�"��%�
!��"����#�������"��O#�%��E�@<?�B�@"��(&�@<�$&��?�%��?�(��� (�><?=!�"��%�!��"����#��F�=!�
/��?�$��$�'����(�@<��@<�?����?�"������"�������$�'��?BA�"���?�/������� $�'�?����?�"��
$����������"��O#=�����(���$�'������� 

=�!����?"��(�@�����@< 14: "�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����# /��(����?�//��)I"J�B'
*��)I"J�("@<�"��(!��/�$�'����BA�(&;�=�"�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����# $�����
�?�"�����?����/��?�$����=G��%�(T�@<�%���FA�!��"������(��� (time-weighted return) $�'�%�(T�@<�%��
�FA�!��"�������%� (dollar-weighted return) ����I�$������?�"�����$�'&�'(���/�"�����!��"��%�
!��"����# ���A��I��I��%�����(�@<������%*&��� (risk-adjusted performance measurement and 
evaluation) ����������������$���?� Sharpe (Sharpe measure), �������������$���?� Treynor 
(Treynor measure), �������������$���?� Jensen (Jensen measure) ����I��������������$���?� 
Treynor-Black (Appraisal Ratio) rI<�$�%�'��	@"}B'�@��?�@ ��?(�@ $�'����(!��'��=�"��&�'�"�#=G��@<
$�"�%��"��??"*& 

�?"B�"�@F =�!����?"��(�@�����@< 14 �@F /��(����?�//��)I"J�B'*��)I"J�("@<�"������BA�(&;� $�����$�'
"�'���"��=�"��&���&���"��%�!��"����# (portfolio rebalancing) ��� 

�(�%�4226!(7�8�29�!��29 (Reading Assignments) 
1. !��"������"���$/�"��(���  (Certified Financial Planning Program: CFP): "�����$/�"�������

(Investment Planning) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. PowerPoint Presentation G����G��@< 2: "�����$/�"�������: !����?: "�����/�"���A�(�������?�

"��%�!��"����# �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�

�(�%�4226!(3/ $03� 0 (Suggested Readings) 
1. ����"��(���$�'"�������=�!��"����#: !��"����=�?��L���A�!���/����!��"����# (Single

License) �� ����!��"����#$!%�&�'(�)*�
2. Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, by Frank K.Reilly, CFA and

Keith C.Brown, CFA
3. Investments by Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus

���1>2�!�3�#?(��>"#$ 14: �!����&�87�830 ('��!��S!3( (%!(12%���60����"��/?C 
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4. International Investments, 5th edition, Bruno Solnik and Dennis McLeavey

���B�7�8�%AC�!�3�#?(��> (Learning Outcomes Statement: LOS) 
��������	
������������: 

1. ?	��������&�'���#$�'����BA�(&;��?�"�����/�"���A�(�������?�"��%�!��"����# (portfolio
performance measurement) $�'"��&�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����# (portfolio
performance evaluation)

2. ?	�������$�"�%���'!�%��"�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����#�@<*�%�A��I��I�
����(�@<�$�'"�����$�'&�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����#�@<�A��I��I�����(�@<�

3. �A���O?����/��?�$��B�""�������=�!��"����#�%? 1 ��� $�'������?	�����?�����W���?�
"���A���O?����/��?�$��B�""�������=�!��"����#�%? 1 ���

4. ?	�������$�"�%���'!�%��"���A���O�%�(T�@<�?�?����/��?�$����=G��%�(T�@<�%���FA�!��"
������(��� (time-weighted return) $�'�%�(T�@<�%���FA�!��"�������%� (dollar-weighted return)

5. �A���O?����/��?�$��B�""�������=�"��%�!��"����#��=G��%�(T�@<�%���FA�!��"������(���
�����	@�%�(T�@<(���O�� (arithmetic average) $�'��	@�%�(T�@<(����O�� (geometric average)

6. ?	���*���%�(���'(!��=�"���A���O�%�(T�@<(�><?���/�"���A�(������=�?�@�����	@�%�(T�@<
(����O��BI��@"�%�"��=G���	@�%�(T�@<(���O��

7. �A���O?����/��?�$��B�""�������=�"��%�!��"����#��=G��%�(T�@<�%���FA�!��"�������%�
8. ?	���*���%�"���A���O?����/��?�$��B�""��%�!��"����#�����	@�%�(T�@<�%���FA�!��"�������%�

$�'�%�(T�@<�%���FA�!��"���(�������	@�%�(T�@<(����O��B'=!�/����	#�@<(�%�"��=�"�O@=�
9. �A���O?����/��?�$���%?&� (annualized return) B�""�������=�"��%�!��"����# =�"�O@�@<G%��

�''(������/�"���A�(�������?�"��%�!��"����#*�%(�%�"�� 1 &�
10. ?	���$������?�"��&�'(���/�"�����!��"��%�!��"����# ���A��I��I��%�����(�@<������%*&���

(risk-adjusted performance evaluation) ����������������$���?� Sharpe (Sharpe
measure), �������������$���?� Treynor (Treynor measure), �������������$���?� Jensen
(Jensen measure) ����I��������������$���?� Treynor-Black (Appraisal Ratio)

11. &�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����#��� Sharpe Measure, Treynor Measure, Jensen
Measure $�' Appraisal Ratio

12. (&�@�(�@� (compare) ��?�@$�'��?(�@ $�'������?	���*���I�����(!��'��=�"��&�'�"�#=G� 
Sharpe Measure, Treynor Measure, Jensen Measure $�' Appraisal Ratio =�"�����$�'
&�'(���/�"���A�(�������?�"��%�!��"����#

13. ?	���$�'������&�'�"�#=G�$������?�?����/��?�$���%?(���������@<&����%�����(�@<� (risk-
adjusted return on capital: RAROC)

14. ?	����I�&wBB��@<�@/�"�'���%?"��&�'(���/�"�����!��"��%�!��"����#



�������� CFP (Paper 2): Certified Financial Planner: Paper 2  ���� �!"#$ 2: �!��!%&'(�!��%"�( 

����������	�
��������������������������� (TSI) ����!��"����#$!%�&�'(�)*� �.). 2552  !���  37 

15. ?	���$������?�"����(���'!#?��#&�'"?��?�/��?�$��B�""��%�!��"����# (performance
attribution analysis) ����I�&�'�G�#$�'����BA�(&;��?�"����(���'!#?��#&�'"?��?�
/��?�$��B�""��%�!��"����#

16. (���=B$�'������?	���*���%�?��#&�'"?��?�/��?�$��B�""��%�!��"����#������BA�$�"*�� 2
?��#&�'"?�=!L% *��$"% ����������=�"��(�>?"&�'(C��?�!��"����# (asset selection) $�'
����������=�"��(���r>F?��=�G%��B��!�'(����@<(!��'�� (market timing)

17. ?	�������$�"�%���'!�%��"����(���'!#��������������G%��B��!�'(�������� ����	@"A�!�����
$&�!�%�$�'����	@ Quadratic Regression

18. ��(���'!#?��#&�'"?��?�/��?�$��B�""��%�!��"����#��=G� Performance Attribution Analysis
19. (���=B$�'������?	����I�����BA�(&;�=�"��&���&���"��%�!��"����# (portfolio rebalancing)
20. (���=B$�'������?	����I�$�����=�"��&���&���"��%�!��"����#
21. (���=B$�'������?	����I�"�'���"��=�"��&���&���"��%�!��"����# 



หลักสูตร CFP (Paper 3): Certified Financial Planner: Paper 3  ชุดวิชาที$ 3: การวางแผนการประกันภัย 

สงวนลิขสิทธิ
โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2552  หน้า  1 

ชุดวิชาที$ 3: 
การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) 

 

ภาพรวมของเนื 7อหา 
การวางแผนทางการเงินที1สมบรูณ์ต้องอาศยัการประกนัภยัเป็นเครื1องมือในการรับโอนความเสี1ยงภยัที1จะเกิด

ผลกระทบกับแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินและความเสี1ยงมีความซบัซ้อน แผนการประกันภยัจึงเป็น
เสมือนระบบเครื1องมือช่วยรับมือกบัความเสี1ยงได้ 

นกัวางแผนทางการเงินนอกจากจะต้องวางแผนทางการเงินแล้ว ก็ต้องสามารถวางแผนการประกนัภยัให้
เหมาะสมด้วย 

หนังสืออ่านประกอบการสอน 
1. หลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน  (Certified Financial Planning Program: CFP): การวางแผนการประกนัภยั

(Insurance Planning) โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: ความรู้เบื Qองต้นเกี1ยวกบัการ

วางแผนประกนัภยั โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม 
1. Financial Planning and Wealth Management : An International Perspective, Louis Cheng, Leung

Tak Tan, Wong Yiu Hing, McGraw Hill
2. Introduction to Risk Management and Insurance, Mark S. Dorfman, Pearson Prentice  Hall
3. Risk Management and Insurance. Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS) 
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการวางแผนการประกนัภยักบัการวางแผนทางการเงิน
2. สามารถอธิบายแนวคดิและความหมายของการประกนัภยั  พื Qนฐานการวางแผนทางการเงินและหลกัการ

ของการวางแผนการประกนัภยัสว่นบคุคล
3. สามารถอธิบายถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการวางแผนการประกนัภยัได้
4. สามารถแจงวตัถปุระสงค์ของหนว่ยงานตา่ง ๆ ที1มีสว่นเกี1ยวข้องในธุรกิจประกนัภยั

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 1: ความรู้เบื 7องต้นเกี$ยวกับการวางแผนการประกันภยั 



หลักสูตร CFP (Paper 3): Certified Financial Planner: Paper 3  ชุดวิชาที$ 3: การวางแผนการประกันภัย 

สงวนลิขสิทธิ
โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2552  หน้า  2 

ชุดวิชาที$ 3: 
การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) 

 

ภาพรวมของเนื 7อหา 
ทกุคนกําลงัเสี1ยงภยัอยูต่ลอดเวลา เมื1อเกิดภยัที1ไมพ่งึปรารถนาขึ Qน ก็ได้รับความเดือดร้อนมากบ้างน้อยบ้าง 

ก็ถือวา่เป็นการรับเคราะห์ไป ระมดัระวงัภยับ้าง ตามมีตามเกิดบ้าง แตถ้่าต้องการจะให้เกิดผลกระทบน้อยและไม่เป็น
ปัญหาอปุสรรคในการดํารงชีวิต ต้องทําความเข้าใจกบัการเสี1ยงภยัเหลา่นี Qว่าคืออะไร มีอะไรบ้าง สามารถเกิดขึ Qนได้
อย่างไร เกิดขึ Qนบ่อยเท่าใด เกิดขึ Qนแต่ละครั Qงทําให้เสียหายมากน้อยเท่าใด สามารถป้องกันบรรเทาหรือมีการรับมือ
อยา่งไร แล้วจะทราบได้อยา่งไรวา่จะรับมือด้วยวิธีใด จึงจะเหมาะสมและทําให้เสยีคา่ใช้จ่ายที1เหมาะสม 

นกัวางแผนทางการเงินจึงควรจะเข้าใจเรื1องการเสี1ยงภยั สามารถประเมินผลกระทบ การรับมือกบัการเสี1ยง
ภยันี Q  เครื1องมือที1ช่วยตดัสนิใจในการเลอืกวิธีรับมือกบัการเสี1ยงภยัคืออะไร ควรจะทําอย่างเป็นระบบมีขั Qนตอนชดัเจน 
และจดัทําเป็นแผนการจดัการความเสี1ยงภยั มีการติดตามกํากบัและประเมิน และปรับปรุงการปฏิบตัิงานและแผน
อยา่งตอ่เนื1อง 

หนังสืออ่านประกอบการสอน 
1. หลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน  (Certified Financial Planning Program: CFP): การวางแผนการประกนัภยั

(Insurance Planning) โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: การจดัการความเสี1ยงภยัสาํหรับ

ลกูค้า โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม 
1. Introduction to Risk Management and Insurance, Mark S. Dorfman, Pearson Prentice  Hall
2. Risk Management and Insurance. Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus
3. Financial Planning and Wealth Management : An International Perspective, Louis Cheng, Leung

Tak Tan, Wong Yiu Hing, McGraw Hill

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS) 
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายความหมายของความเสี1ยงภยั (risk) ภยั (peril) และสภาวะสง่เสริมภยั (hazard)
2. สามารถอธิบายปัจจยัที1ใช้ในการแบง่ประเภทและความหมายของความเสี1ยงภยั
3. สามารถอธิบายความหมายของความเสี1ยงภยัที1แท้จริงที1เกี1ยวกบัการประกนัภยั
4. สามารถอธิบายกฎการบริหารความเสี1ยง
5. สามารถแจงและอธิบายวิธีของการจดัการความเสี1ยงภยัแตล่ะประเภทและการนําไปใช้
6. สามารถอธิบายองค์ประกอบที1มผีลตอ่การพิจารณาเลอืกเทคนคิการบริหารความเสี1ยง
7. สามารถอธิบายหลกัในการนําวิธีการจดัการความเสี1ยงไปใช้

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 2: การจดัการความเสี$ยงภยั 



หลักสูตร CFP (Paper 3): Certified Financial Planner: Paper 3  ชุดวิชาที$ 3: การวางแผนการประกันภัย 

สงวนลิขสิทธิ
โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2552  หน้า  3 

8. สามารถอธิบายทางเลอืกของการบริหารความเสี1ยงสาํหรับความเสี1ยงภยัแตล่ะประเภท
9. สามารถอธิบายขั Qนตอนและรายละเอียดของกระบวนการบริหารความเสี1ยง
10. สามารถแสดงการจดัทําแผนการจดัการความเสี1ยงตามลาํดบัขั Qนตอน กระบวนการบริหารความเสี1ยงภยั



หลักสูตร CFP (Paper 3): Certified Financial Planner: Paper 3  ชุดวิชาที$ 3: การวางแผนการประกันภัย 

สงวนลิขสิทธิ
โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2552  หน้า  4 

ชุดวิชาที$ 3: 
การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ภาพรวมของเนื 7อหา 
การประกนัภยัเป็นวิธีการโอนความเสี1ยงอย่างหนึ1งที1มีมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีวตัถปุระสงค์เพื1อบรรเทา

ความเสยีหายให้ใกล้เคียงกบัความจริง (และต้องไมม่าก แตต่ามความเสยีหายจริง เพราะไมต้่องการให้เกิดกําไรอนัจะ
เข้าขา่ย เป็นการพนนัไป) จากภยัที1ไมต้่องการให้เกิดขึ Qน ให้กลบัมามีสถานภาพทางการเงินเหมือนก่อนที1เกิดภยั 

ผู้ เอาประกนัภยัอาจจะมีคามเข้าใจในการประกนัภยัต่างกนักบัผู้ รับประกนัภยั ในเรื1องความคุ้มครอง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และอื1น ๆ อีกมาก จึงต้องมีการทําสญัญาประกนัภยัที1ระบุข้อตกลงให้เป็นไปตามหลกัการ
ประกนัภยั ในกรณีที1มีการโต้แย้งจะได้มีการตดัสินตามหลกัการประกนัภยั (ซึ1งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที1
เกี1ยวข้องก็ถกูตราขึ Qนโดยที1หลกัประกนัภยัเหลา่นี Qมี ร่วมอยูด้่วย) 

ดังนั Qนในการวางแผนทางการเงินนักวางแผนทางการเงินต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลกัพื Qนฐานของการ
ประกันภัย ประเภทการประกันภัย และหลักของสัญญาประกันภัย เพื1อเป็นพื Qนฐานในการทําความเข้าใจการ
ประกนัภยัประเภทตา่ง ๆ และวตัถปุระสงค์ของข้อตกลงตา่ง ๆ ในสญัญาประกนัภยั 

หนังสืออ่านประกอบการสอน 
1. หลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน  (Certified Financial Planning Program: CFP): การวางแผนการประกนัภยั

(Insurance Planning) โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: ความรู้เบื Qองต้นเกี1ยวกบัการ

วางแผนประกนัภยั โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม 
1. Introduction to Risk Management and Insurance, Mark S. Dorfman, Pearson Prentice  Hall
2. Risk Management and Insurance. Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus
3. Financial Planning and Wealth Management : An International Perspective, Louis Cheng, Leung

Tak Tan, Wong Yiu Hing, McGraw Hill
4. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 861-897

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS) 
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายประวตัคิวามเป็นมาและความหมายและวตัถปุระสงค์ของการประกนัภยัได้
2. สามารถจําแนกประเภทของการประกนัภยัได้
3. สามารถแจงและอธิบายลกัษณะของความเสี1ยงภยัที1สามารถเอาประกนัภยัได้
4. สามารถแจงและอธิบายหลกัพื Qนฐานของการประกนัภยัได้
5. สามารถอธิบายความหมายของสญัญาประกนัภยั ลกัษณะสาํคญัของสญัญาประกนัภยั ผู้ที1เกี1ยวข้องใน

สญัญาประกนัภยั และเอกสารที1เกี1ยวข้องกบัสญัญาประกนัภยั

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 3: การประกันภยั 
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6. สามารถวิเคราะห์ได้วา่กรณีใดบ้างที1สญัญาประกนัภยัอาจจะไมม่ีผลบงัคบัตั Qงแตเ่ริ1มต้นทําสญัญา หรือ
อาจจะมีผลกระทบใดบ้างถ้าสญัญาเป็นโมฆียะ

7. สามารถอธิบายความแตกตา่งระหวา่งการประกนัภยัและการพนนัได้
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ชุดวิชาที$ 3: 
การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ภาพรวมของเนื 7อหา 
การประกันชีวิตเป็นสิ1งจําเป็นในการทําแผนทางการเงิน เพราะถ้าลกูค้ามีอนัเป็นไปถึงขั Qนไม่สามารถหา

รายได้ได้ ที1อาจจะเนื1องจากการเสียชีวิต   นอกจากไม่สามารถหารายได้ได้แล้ว ขณะเดียวกนัอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ1ม
อีกด้วย เนื1องจากการทพุพลภาพ เจ็บป่วย เป็นโรคร้ายแรง เจ็บป่วยขั Qนวิกฤตและการชราภาพอีกด้วย ทําให้การเงินไม่
เป็นไปตามแผนได้  นอกจากนี Qการประกนัชีวิตอาจจะเป็นทางเลอืกในการออมเงินอีกด้วย 

ความเสี1ยงจากการเสยีชีวิต ทพุพลภาพ การเจ็บป่วย สง่ผลกระทบด้านการเงินที1สามารถบรรเทาได้ด้วยการ
ประกนัชีวิต ประเภท และแบบตา่ง ๆ มากมาย แตต้่องมีคา่ใช้จ่ายประจําคือเบี Qยประกนัภยั และเงื1อนไขต่าง ๆ ในเรื1อง
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์อีกมากที1ควรเข้าใจ รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ที1ควรทราบในการเลือกซื Qอประกนั
ชีวิต 

นกัวางแผนการเงินจึงควรเข้าใจประเภท แบบ และสญัญาเพิ1มเติมต่าง ๆ รวมถึงเงื1อนไข สําคญั ๆ เพื1อ
สามารถเลอืกซื Qอประกนัชีวิตให้เหมาะสมกบัฐานะการเงินและความเสี1ยงของลกูค้า   

หนังสืออ่านประกอบการสอน 
1. หลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน  (Certified Financial Planning Program: CFP): การวางแผนการประกนัภยั

(Insurance Planning) โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: ความรู้พื Qนฐานเกี1ยวกบัสญัญา

ประกนัชีวิต โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม 
1. Introduction to Risk Management and Insurance, Mark S. Dorfman, Pearson Prentice  Hall
2. Risk Management and Insurance. Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus
3. Principles of Insurance: Life, Health & Annuities, Life Office Management Association(LOMA)
4. Insurance Company Operations, Life Office Management Association(LOMA)
5. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 861-897

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS) 
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายความหมายและความจําเป็นของการประกนัชีวิตได้
2. สามารถอธิบายถึงความจําเป็นของการประกนัชีวิตตอ่ตนเอง ครบครัว และธุรกิจ
3. สามารถจําแนกและอธิบายคณุลกัษณะตลอดจนรายละเอียดของการประกนัชีวิตแต่ละชนิด ประเภท และ

แบบได้
4. สามารถบอกความแตกตา่งการประกนัชีวิตประเภทตา่ง ๆ

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 4: การประกันชวีิต 
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สงวนลิขสิทธิ
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5. สามารถบอกความแตกตา่งการประกนัชีวิตแบบตา่ง ๆ
6. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตแบบชั1วระยะเวลา และการประกันชีวิตแบบ

ตลอดชีพ
7. สามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และแบบควบการลงทนุ
8. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กบัแบบชั1วระยะเวลา แต่นํา

เบี Qยสว่นตา่งไปลงทนุในช่องทางอื1น
9. สามารถแจงและอธิบายความหมายและรายละเอียดตลอดจนประโยชน์ของสญัญาเพิ1มเติมแตล่ะประเภท
10. สามารถอธิบายความหมายและรายละเอียดตลอดจนประโยชน์ตามเงื1อนไขของกรมธรรม์ประกนัชีวิต
11. สามารถแสดงการคํานวณผลกระทบของการแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื1อน
12. สามารถอธิบายผลของการไมชํ่าระเบี Qยเมื1อถึงกําหนด
13. สามารถแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างการกู้ เงินมลูค่าเวนคืนมาชําระเบี Qยประกนัภยั

กบักรมธรรม์ใช้เงินสาํเร็จอยา่งตอ่เนื1อง
14. สามารถแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างการกู้ เงินมลูค่าเวนคืนมาชําระเบี Qยประกนัภยั

กบักรมธรรม์ขยายระยะเวลาอยา่งตอ่เนื1อง
15. สามารถอธิบายวตัถปุระสงค์ของการพิจารณารับประกนัชีวิต
16. สามารถอธิบายถึงบทบาทของนกัวางแผนทางการเงินที1มีตอ่การพิจารณารับประกนัชีวิตและปัจจยัต่าง ๆ ที1

ต้องคํานงึถึงในการพิจารณารับประกนัชีวิต
17. สามารถแจกปัจจยัที1ใช้ในการพิจารณารับประกนัชีวิต
18. สามารถอธิบายเหตผุลในการที1ต้องเก็บเบี Qยประกนัภยัเพิ1มเนื1องจากภยัตํ1ากวา่มาตรฐาน
19. สามารถอธิบายหลกัและปัจจยัใช้ในการคํานวณอตัราเบี Qยประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิต
20. สามารถเข้าใจและอธิบายการเปลี1ยนแปลงไปของเบี Qยประกนัภยั ถ้ามีการเพิ1มขึ Qนหรือลดลงของค่าปัจจยัใน

การกําหนดอตัราเบี Qยประกนัชีวิต
21. สามารถอธิบายความแตกตา่งของเงินปันผล และเงินผลประโยชน์จ่ายระหวา่งอายสุญัญาประกนัชีวิต
22. สามารถอธิบายเงินสาํรองประกนัชีวิตได้
23. สามารถแจงและคํานวณทนุประกนัชีวิต ตามแนวความคิดตา่ง ๆ ได้
24. สามารถแจงวิธีการหาต้นทนุประกนัชีวิต และแสดงการคํานวณเพื1อเปรียบเทียบต้นทนุการประกนัชีวิตแบบ

ตา่ง ๆได้
25. สามารถแจงและอธิบายปัจจยัการตดัสนิใจเลอืกซื Qอประกนัชีวิตได้
26. สามารถอธิบายถึงประโยชน์ทางด้านภาษีจากการประกนัชีวิต ซึ1งเป็นประโยชน์ที1นอกเหนือไปจากประโยชน์

ในการจดัการความเสี1ยง โดยจํานวนเบี Qยประกนัชีวิตสามารถนําไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลได้พร้อมทั Qง
แสดงการคํานวณการลดหยอ่นภาษีเงินได้จากการทําประกนัชีวิต

27. สามารถอธิบายได้วา่มีพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตใดที1มีการใช้บงัคบัอยู่
28. สามารถอธิบายจรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวิตที1ควรยดึถือเป็นหลกัในการประกอบอาชีพ
29. สามารถเสนอทางเลอืกพร้อมเหตตุา่ง ๆ ในการเลอืกแบบประกนัชีวิตและจํานวนกรมธรรม์ ระยะเวลาความ

คุ้มครอง (และรับเงินคืน) ระยะเวลาชําระเบี Qยประกันชีวิต สญัญาเพิ1มเติม   ทุนประกนัภยั (จํานวนเงินรับ
คืน) เบี Qยประกนัภยั และบริษัทประกนัชีวิต เพื1อประโยชน์สงูสดุของลกูค้า
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ชุดวิชาที$ 3: 
การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ภาพรวมของเนื 7อหา 
การเจ็บป่วยนอกจากอาจจะทาํให้ขาดรายได้แล้ว จะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมาก

ได้  เนื1องจากการรักษาพยาบาลเป็นสิ1งจําเป็นและหลกัการพื Qนฐานมีหลายประการ มีโครงการเพื1อการนี Qหลายแหลง่ 
หลายรูปแบบ คา่ใช้จา่ยตา่งกนัไป ให้ผลประโยชน์ที1มากน้อยตา่งกนั เงื1อนไขตา่งกนั บางคนก็ได้รับสวสัดิการจากการ
ทํางานในรูปใดรูปหนึ1งแล้ว 

นกัวางแผนทางการเงินต้องทราบแหล่งที1ให้บริการด้านประกันสขุภาพต่าง ๆ ที1ลกูค้าอาจจะสามารถใช้
บริการได้ และ/หรือซื Qอเพิ1มได้ตามความเสี1ยงและความต้องการด้านบริการการรักษาพยาบาลของลกูค้า 

หนังสืออ่านประกอบการสอน 
1. หลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน  (Certified Financial Planning Program: CFP): การวางแผนการประกนัภยั

(Insurance Planning) โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: สญัญาพิเศษเพิ1มเติมแนบท้าย

กรมธรรม์ และการประกนัสขุภาพ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม 
1. Introduction to Risk Management and Insurance, Mark S. Dorfman, Pearson Prentice  Hall
2. Risk Management and Insurance. Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus
3. Principles of Insurance: Life, Health & Annuities, Life Office Management Association(LOMA)
4. Insurance Company Operations, Life Office Management Association(LOMA)
5. www.nhso.go.th
6. www.sso.go.th
7. www.cgd.go.th

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS) 
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายหลกัการพื Qนฐานของการประกนัสขุภาพ
2. สามารถแจงและอธิบายองค์ประกอบและประเภทของการประกนัสขุภาพ
3. สามารถแจงความแตกตา่งของระบบประกนัสขุภาพนานานประเทศ
4. สามารถอธิบายประเภทของการประกนัสขุภาพในประเทศไทย
5. สามารถบอกสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ
6. สามารถแจงและอธิบายสทิธิประโยชน์และเงื1อนไขด้านสขุภาพของระบบประกนัสงัคม

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 5: การประกันสุขภาพ 
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สงวนลิขสิทธิ
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7. สามารถแจงและอธิบายสิทธิประโยชน์และเงื1อนไขด้านการรักษาพยาบาลของการประกันสขุภาพภายใต้
โครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า

8. สามารถแจงและอธิบายแบบและความคุ้มครองของการประกนัสขุภาพภาคสมคัรใจ
9. สามารถอธิบายถึงปัจจยัในการกําหนดอตัราเบี Qยประกนัสขุภาพ
10. สามารถอธิบายขั Qนตอนในการเรียกร้องสนิไหมทดแทนการประกนัสขุภาพภาคสมคัรใจ
11. สามารถแจงและอธิบายประโยชน์และรูปแบบของการประกนัภยัการไร้ความสามารถในการหารายได้
12. สามารถแจกปัจจยัในการกําหนดอตัราเบี Qยประกนัสขุภาพ
13. สามารถเสนอทางเลอืกในการซื Qอ แบบ ผลประโยชน์ ด้วยเบี Qยประกนัเทา่ใด กบับริษัทใด
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สงวนลิขสิทธิ
โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2552  หน้า  10 

ชุดวิชาที$ 3: 
การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ภาพรวมของเนื 7อหา 
ลกูค้ามีความเสี1ยงที1ทรัพย์สินจะเสียหาย สญูหาย สญูเสียจากภยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์ ฯลฯ 

นอกจากนี Qการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพประจําวนัสามารถจะก่อความเสียหายให้บุคคลอื1นได้ และต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ความเสยีหายให้ผู้ที1ได้รับความเสยีหาย ความรับผิดชอบเหลา่นี Qอาจจะสงูมาก ความเสี1ยงนี Qอาจจะทําให้เกิดผล
กระทบทางการเงินและแผนทางการเงินได้ 

ดงันั Qนนกัวางแผนทางการเงินจึงต้องเข้าใจความหมายของการประกันวินาศภัยและความคุ้มครองการ
ประกนัวินาศภยัตา่ง ๆ ให้ครอบคลมุ เพื1อเสนอแนะการคุ้มครองความเสี1ยงภยัที1เหมาะสม 

หนังสืออ่านประกอบการสอน 
1. หลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน  (Certified Financial Planning Program: CFP): การวางแผนการประกนัภยั

(Insurance Planning) โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: การประกนัวินาศภยั โดย ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม 
1. Introduction to Risk Management and Insurance, Mark S. Dorfman, Pearson Prentice  Hall
2. Risk Management and Insurance. Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus
3. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 861-897

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS) 
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการประกนัวินาศภยั
2. สามารถแจงวา่ได้วา่กรมธรรม์ประกนัวินาศภยัสว่นบคุคลมีอะไรบ้าง
3. สามารถจําแนกได้วา่ในกรมธรรม์แตล่ะแบบต้องพิจารณาเงื1อนไขสาํคญั ๆ อะไรบ้าง
4. สามารถแจงและอธิบายความคุ้มครองและข้อยกเว้นตา่ง ๆ ได้ ของกรมธรรม์อคัคีภยัทกุแบบ
5. สามารถเปรียบเทยีบความแตกตา่งของกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัแบบตา่ง ๆ ได้ ทั Qงความคุ้มครอง และ

เงื1อนไขสาํคญั ๆ
6. สามารถประมาณการมลูคา่ทรัพย์สนิและกําหนดทนุประกนัภยั
7. สามารถยกตวัอยา่งการคาํนวณการชดใช้สนิไหมทดแทน ในกรณีที1มีการประกนัภยัด้วยประกนัภยัที1ตํ1ากวา่

มลูคา่ทรัพย์สนิ
8. สามารถแจงและอธิบายความคุ้มครองที1เพิ1มขึ Qนได้

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 6: การประกันวนิาศภยั 
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สงวนลิขสิทธิ
โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2552  หน้า  11 

9. สามารถแจงปัจจยัที1ใช้ในการคาํนวณเบี Qยอคัคีภยัได้ และสว่นลด
10. สามารถแจงเงื1อนไขสาํคญั ๆ เฉพาะประกนัอคัคีภยัได้
11. สามารถอธิบายประโยชน์ของการประกนัอคัคีภยัระยะยาวได้
12. สามารถแจงและอธิบายความคุ้มครองเพิ1มเติมที1สามารถซื Qอเพิ1มได้
13. สามารถแจงบคุวามเสี1ยงที1เกิดจากการใช้รถยนต์ได้
14. สามารถจําแนกความคุ้มครองในการประกนัภยัรถยนต์
15. สามารถอธิบายความแตกตา่งของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์แตล่ะประเภท
16. สามารถอธิบายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกนัภยัภาคบงัคบั (พรบ.)
17. สามารถอธิบายคา่เสยีหายสว่นแรกสาํหรับการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจแตล่ะแบบ
18. สามารถอธิบาย ยกตวัอยา่งการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนในกรณีตา่ง ๆ
19. สามารถอธิบายถึงปัจจยัสาํคญัในการกําหนดเบี Qยประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
20. สามารถคํานวณทนุประกนัภยัรถยนต์ในแตล่ะปีเปลี1ยนแปลง
21. สามารถแจกและอธิบายความคุ้มครองที1สามารถจะซื Qอเพิ1มเติมได้
22. สามารถอธิบายเงื1อนไขสาํคญั ๆ
23. สามารถยกตวัอยา่ง แสดงวิธีคํานวณสว่นลดเบี Qยประกนัภยักรณีที1มีประวตัิดี
24. สามารถยกตวัอยา่งแสดงวิธีคาํนวณสว่นเพิ1มเบี Qยประกนัภยัในการมีประวตัิไมด่ี
25. สามารถแจงความคุ้มครองที1การประกนัอบุตัิเหตเุดินทางเพิ1มเติมที1ไมม่ีในอบุตัเิหตธุรรมดา
26. สามารถแจงและอธิบายความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัภยัการวา่งงาน
27. สามารถแจงและอธิบายข้อยกเว้นการประกนัภยัการเสี1ยงภยัทกุชนิด
28. สามารถอธิบายข้อแตกตา่งของการประกนัภยัโจรกรรมทั Qง 3 แบบ
29. สามารถอธิบายความคุ้มครองการประกนัภยัสาํหรับผู้ เลน่กอล์ฟ
30. สามารถอธิบายความคุ้มครองของการประกนัภยัสาํหรับเจ้าของบ้าน
31. สามารถอธิบายความคุ้มครองการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายตอ่สาธารณชน
32. สามารถแจงและอธิบายความคุ้มครองและข้อยกเว้นที1สาํคญัในการประกนัภยัความรับผิดจากวชิาชีพตา่ง ๆ
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สงวนลิขสิทธิ
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ชุดวิชาที$ 3: 
การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ภาพรวมของเนื 7อหา 
การเลอืกทําประกนัภยัต้องสอดคล้องกบัความต้องการทางการเงิน ตามเวลา และจํานวนเงินที1เหมาะสมกบั

ความต้องการด้วยความคุ้มครองและเบี Qยประกนัภยัที1เหมาะสมจึงจะเป็นประโยชน์  ให้การดําเนินการตามแผนการ
เงินเป็นไปโดยไมส่ดดุ หรือสง่ผลกระทบน้อยที1สดุในกรณีที1เกิดภยัขึ Qน 

นกัวางแผนทางการเงินต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และวิเคราะห์กรมธรรม์ประกนัภยัที1เหมาะสม
เพื1อทําแผนการประกนัภยัรับโอนความเสี1ยงที1จะทําให้แผนทางการเงินอยา่งมีประสทิธิผล 

หนังสืออ่านประกอบการสอน 
1. หลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน  (Certified Financial Planning Program: CFP): การวางแผนการประกนัภยั

(Insurance Planning) โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู

เพื1อประกอบการจดัทําแผนประกนัภยั และ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
3. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: การคํานวณทนุประกนัภยัที1

เหมาะสมกบัลกูค้า โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
4. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที1 3: การวางแผนการประกนัภยั: หวัข้อ: การจดัทําแผนประกนัภยัที1

เหมาะสมให้กบัลกูค้า โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม 
1. Introduction to Risk Management and Insurance, Mark S. Dorfman, Pearson Prentice  Hall
2. Risk Management and Insurance. Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus
3. Financial Planning and Wealth Management : An International Perspective, Louis Cheng, Leung

Tak Tan, Wong Yiu Hing, McGraw Hill

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS) 
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถแจงและอธิบายประเภทของความต้องการทางการเงิน
2. สามารถแจงและอธิบายประกอบของความต้องการทางการเงินของลกูค้า
3. สามารถระบขุ้อมลูที1จําเป็น วเิคราะห์ความต้องการทางการเงินของลกูค้า
4. สามารถวิเคราะห์ความต้องการในการทําประกนัชีวติและสขุภาพ ละการประกนัวินาศภยั
5. สามารถวิเคราะห์รูปแบบของกรมธรรม์ประกนัภยัที1เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า
6. สามารถจดัทาํคําแนะนําและการนําเสนอแผนตอ่ลกูค้า
7. สามารถสาธิตการจดัทําแผนประกนัภยัให้กบัลกูค้า (กรณีศกึษา)

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 7: การจดัทาํแผนการเงนิ 
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สงวนลิขสิทธิ
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทําให้คุณภาพชีวิตของประชากรสงูขึ 9น ส่งผลให้ประชากรโลกมีอายุยืนขึ 9น 

ปัจจบุนัเราควรเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื<อวยัเกษียณที<ดี ในช่วงก่อนที<จะเกษียณ 
 แนวคิดเรื<องการวางแผนคุ้มครองรายได้ให้แก่ผู้สงูอายเุกิดขึ 9นในหลายประเทศรวมทั 9งประเทศไทยด้วยเนื<องจาก

มีการเปลี<ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ทําให้หลายประเทศต้องประสบกบัปัญหาการที<จะมีประชากรสงูอายมุากขึ 9น
เรื<อย ๆ ซึ<งจะเป็นภาระของแต่ละประเทศ  รัฐบาลและประชาชนในประเทศต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเพื<อรับกับการ
เปลี<ยนแปลงเหลา่นี 9   จึงจําเป็นต้องเข้าใจในระบบรัฐสวสัดิการในการดแูลวยัเกษียณในประเทศต่าง ๆ รวมทั 9งของไทย
ด้วย  การคุ้มครองรายได้ของภาครัฐมกัจะไมเ่พียงพอกบัความต้องการของวยัเกษียณ ทกุคนจึงต้องพึ<งตนเองมากขึ 9นใน
การที<จะมีรายได้เพียงพอเมื<อต้องเข้าสูว่ยัเกษียณ 

ดงันั 9น ในการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ เราต้องรู้เกี<ยวกับกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวัย
เกษียณ 

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: ความรู้เบื 9องต้น

เกี<ยวกบัการวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. Louis Cheng, Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009.
2. www.fpo.go.th สาํนกันโยบายการออมและการลงทนุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. เข้าใจความหมายและความสําคัญของการวางแผนเพื<อวัยเกษียณ ตลอดจนเข้าใจผลกระทบจากการ
เปลี<ยนแปลงโครงสร้างประชากรในปัจจบุนัและในอนาคตของประเทศไทย

2. เข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ของการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ
3. รู้ถึงสิ<งที<ต้องเผชิญเมื<ออยูใ่นช่วงชีวิตหลงัวยัเกษียณ
4. รู้ระบบการจดัสวสัดิการเพื<อการชราภาพ และบอกรายละเอียดเรื<องระบบบํานาญแบบ 3 ชั 9นได้ บอกถึงความ

แตกต่างระหว่างระบบ แผนกําหนดเงินสมทบ (Defined Contribution) กับแผนกําหนดประโยชน์ทดแทน
(Defined Benefit)

5. เข้าใจระบบสวสัดิการในการดแูลผู้สงูอายใุนประเทศตา่ง ๆ

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 1 : ความรู้เบื ,องต้นเกี$ยวกับการวางแผนเพื$อวัยเกษียณ 
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สงวนลิขสิทธิ
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6. สามารถบอกถึงระบบสวสัดิการชราภาพของประเทศไทยในปัจจบุนั

• สามารถอธิบายถึงการเตรียมความพร้อมของสงัคมไทยสูส่งัคมผู้สงูอายุ

• สามารถบอกถึงแหลง่รายได้ของผู้สงูอายเุพื<อวยัเกษียณของประเทศไทย
7. สามารถอธิบายกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณได้
8. รู้ข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงิน เกี<ยวกบัการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ
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สงวนลิขสิทธิ
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
การประกนัสงัคม เป็นเครื<องมือหนึ<งในการที<จะช่วยให้ผู้สงูอายมุีหลกัประกนัในใช้ชีวิตเพื<อวยัเกษียณได้อย่างมี

ความสุข  ปัจจุบันได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างทุกคนในภาคเอกชนและลูกจ้างชั<วคราวภาครัฐ นอกจากให้สิทธิ
ประโยชน์ในแง่กรณีชราภาพ ยงัให้ความคุ้มครองในหลายกรณี เช่น คลอดบตุร รักษาพยาบาล เป็นต้น 

ดงันั 9น ถ้าผู้ขอรับคําปรึกษาอยูใ่นระบบประกนัสงัคม การวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ ต้องนําความรู้เรื<อง
สิทธิประโชน์ที<ได้รับจากกองทนุประกนัสงัคมในกรณีชราภาพ มาประกอบการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ  แต่ในอนาคต
กองทนุชราภาพอาจไมส่ามารถดํารงอยูร่อดในระยะยาวได้ถ้าผู้สงูอายมุีจํานวนมากขึ 9นและมีอายยุืนยาวขึ 9น รวมทั 9งคน
ในวยัทํางานมีจํานวนน้อยเมื<อเทียบกบัจํานวนผู้สงูอาย ุทําให้รายจ่ายของกองทนุมากกว่ารายรับและดอกผล  ในที<สดุ
กองทนุก็ไมส่ามารถดําเนินการตอ่ไปได้  ดงันั 9นผู้ลงทนุที<คาดวา่จะได้รับเงินก้อนนี 9ในอนาคต พงึตระหนกัถึงความเสี<ยงที<
อาจไมไ่ด้รับเงินจากกองทนุประกนัสงัคมในกรณีชราภาพ เมื<อตวัเองเข้าสูว่ยัเกษียณ 

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: การประกนัสงัคม

โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. คูม่ือผู้ประกนัตน, สาํนกังานประกนัสงัคม
2. www.sso.go.th

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. รู้ประวตัิความเป็นมาของการประกนัสงัคม และสามารถบอกถึงวตัถปุระสงค์ของการประกนัสงัคม
2. สามารถอธิบายหลกัการที<เป็นแนวปฏิบตัิของการประกนัสงัคม
3. รู้เกี<ยวกับขอบข่ายความคุ้มครอง และกิจการที<ได้รับการยกเว้น  และทราบถึงประโยชน์ทดแทน ทั 9ง 7 กรณี

รวมทั 9งปีที<เริ<มให้ความคุ้มครองในแตล่ะกรณี
4. เข้าใจและสามารถอธิบายเกี<ยวกบัผู้ เกี<ยวข้องกบัการประกนัสงัคม
5. สามารถบอกถึงบทบาทและหน้าที<ของผู้ เกี<ยวข้อง

1. ผู้ประกนัตน ตามมาครา 33, 39 และ 40
2. นายจ้าง
3. รัฐบาล

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 2 : การประกันสังคม 
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สงวนลิขสิทธิ
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6. สามารถบอกอตัราเงินสมทบและจํานวนเงินที<ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบ รวมทั 9งสามารถคํานวณเงิน
สมทบ ของผู้ประกนัตนตามมาตรา  33, 39 และ 40

7. สามารถระบเุงื<อนไขการให้ความคุ้มครอง ของผู้ประกนัตนตามมาตรา  33, 39 และ 40
8. ทราบถึงเงื<อนไขในการให้ความคุ้มครอง สาํหรับผู้ประกนัตนตามมาตรา  33, 39 และ 40
9. สามารถบอกถึงสทิธิประโยชน์ตามกฎหมายประกนัสงัคม ที<ผู้ประกนัตนจะได้รับ

1. กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย
2. กรณีคลอดบตุร
3. กรณีทพุพลภาพ
4. กรณีตายอนัมิใช่เนื<องจากการทํางาน
5. กรณีสงเคราะห์บตุร
6. กรณีวา่งงาน
7. กรณีชราภาพ ทั 9งกรณีบําเหน็จชราภาพ และกรณีบํานาญชราภาพ

10. สามารถคํานวณเงินบํานาญ/บําเหน็จ ในกรณีชราภาพ รวมทั 9งเงื<อนไขในการรับเงินบํานาญ/บําเหน็จ ในกรณี
ชราภาพ

11. สามารถอธิบายวิธีการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ และกรณีบํานาญชราภาพ
12. รู้ถึงข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงินเกี<ยวกบัการประกนัสงัคม
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สงวนลิขสิทธิ
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เป็นเครื<องมือหนึ<งในการที<จะช่วยให้ผู้สงูอายทุี<อยู่ในระบบราชการมี

หลกัประกนัในการใช้ชีวิตเพื<อวยัเกษียณได้อย่างมีความสขุ  และเป็นการลดภาระของรัฐบาลในอนาคต โดยเปลี<ยน
วิธีการบริหารจดัการ บําเหน็จบํานาญข้าราชการจากระบบที<จ่ายเงินให้แก่ข้าราชการเมื<อออกจากงาน (Pay as  you 
go) ที<จ่ายจากงบประมาณเป็นรายปี เป็นระบบกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพกลาง โดยใช้หลกัการคํานวณไมใ่ห้ข้าราชการเสยี
สทิธิ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการเป็นกองทุนประเภท Defined Contribution มีขอบเขตบังคบัใช้เฉพาะ
ข้าราชการตาม พรบ. กบข. เทา่นั 9น  แตเ่นื<องจากเงินที<ได้จากกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ อาจไม่เพียงพอในการ
ดํารงชีพทําให้ สมาชิก กบข. ต้องพิจารณาทางเลอืกอื<นประกอบในการวางแผนการเกษียณ 

กรณีที<ผู้ ขอรับคําปรึกษาเพื<อการวางแผนเพื<อวยัเกษียณเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  นัก
วางแผนการเงินจึงต้องมีความรู้เรื<องสิทธิประโยชน์ และบทบาท ตลอดจนสามารถคํานวณจํานวนเงินที<จะออมหรือ
ได้รับจากกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ได้   

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: กองทนุบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. www.gpf.co.th

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. รู้ประวตัิความเป็นมาของกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
2. ต้องเข้าใจรูปแบบของกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

� รู้และเข้าใจสาระสาํคญัของการมีผลบงัคบัใช้ ของพระราชบญัญตัิกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สําหรับ
ข้าราชการ ก่อนและหลงัวนัที< 27 มีนาคม 2540 

� สามารถบอกวตัถปุระสงค์ในการจดัตั 9งกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ 
� สามารถอธิบายโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของ กบข. ได้ 

3. สามารถบอกบทบาทและหน้าที<ของผู้ที<เกี<ยวข้องกบั กบข. ได้

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 3 : กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 
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� สามารถบอกบทบาทและหน้าที<ของรัฐบาล และเข้าใจความหมายของ เงินสมทบ, เงินชดเชย, เงินประเดิม, 
เงินบําเหน็จ, เงินบํานาญ และเงินสํารองได้  และสามารถบอกได้สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินเหล่านี 9ต้องมี
คณุสมบตัิเช่นไร  

� สามารถบอกบทบาทและหน้าที<ของสมาชิก กบข. สามารถบอกประเภท ของข้าราชการที<อยูใ่ต้ พรบ. กบข. ได้ 
และสามารถบอกความแตกตา่งระหวา่งสมาชิกประเภทสะสม และ ไมส่ะสม  

� สามารถบอกบทบาทและหน้าที<ของ คณะกรรมการ กบข. 
4. สามารถบอกแหลง่ที<มาของเงิน กบข. ได้
5. เข้าใจ กระบวนการ กําหนดนโยบาย กบข.

� รู้และสามารถอธิบายเกี<ยวกบันโยบายและเป้าหมายการลงทนุของ กบข. ได้ 
� เข้าใจและสามารถบอกโครงสร้างการตดัสนิใจลงทนุของ กบข. 
� สามารถอธิบายเรื<องการบริหารเงินลงทุน รวมทั 9ง กลยทุธ์การลงทนุ, การจดัสรรเงินลงทุน, และสดัส่วนการ

ลงทนุ 
� สามารถอธิบายวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกได้ ต้องรู้วิธีการคํานวณหาจํานวนหน่วย, มูลค่าต่อ

หนว่ย, จํานวนเงินในบญัชีของสมาชิก และสามารถคํานวณอตัราผลประโยชน์สทุธิที<จดัสรรเข้าบญัชีสมาชิก
ได้ 

6. สามารถบอกถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. กรณีได้เงินก้อนเมื<อพ้นสมาชิกภาพ ทั 9งการพ้นสมาชิกภาพแบบ
ปกติ และไมป่กติ ตลอดจน สทิธิประโยชน์ทางภาษีที<เกี<ยวข้อง และสทิธิประโยชน์ อื<น ที<มี

7. รู้วิธีการขอรับเงินสมาชิก กบข. เมื<อพ้นสมาชิกภาพ ในกรณีตา่ง ๆ ได้
8. สามารถคํานวณจํานวนเงินที<ได้รับในกรณีเกษียณอายรุาชการได้
9. ทราบและสามารถบอกรายละเอียดกองทนุบําเหน็จบํานาญอื<นในประเทศไทย
10. รู้ถึงข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงินเกี<ยวกบักองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
กองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ เป็นกองทนุที<นายจ้างและลกูจ้างร่วมกนัจดัตั 9งขึ 9น ด้วยความสมคัรใจ และได้จดทะเบียน

ตาม พรบ.กองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ 2530 เป็นเครื<องมือหนึ<งในการที<จะช่วยให้ผู้สงูอายทุี<อยู่ในภาคเอกชน มีหลกัประกนั
ในใช้ชีวิตเพื<อวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข  กองทุนสํารองเลี 9ยงชีพ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื<อง ทําให้ปัจจุบันมี
รูปแบบการออมที<หลากหลาย และคาดวา่จะมีการพฒันาที<ตอ่เนื<องไปในอนาคต 

เนื<องจากผู้ขอรับคําปรึกษาเพื<อการวางแผนเพื<อวยัเกษียณบางทา่นเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ ดงันั 9น นกั
วางแผนการเงินต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื<องสทิธิประโยชน์ และบทบาทหน้าที< ตลอดจน รู้ถึงวิธีการคํานวณจํานวน
เงินที<จะออมและเงินที<จะได้รับจากกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ รวมทั 9งเข้าใจเรื<องผลกระทบทางภาษีได้   

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: กองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ

โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. www.thaipvd.com

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. รู้ประวตัิความเป็นมาของกองทนุสํารองเลี 9ยงชีพ และสามารถบอกความหมาย, วตัถปุระสงค์ในการจดัตั 9งกองทนุ
สาํรองเลี 9ยงชีพ รวมทั 9งพฒันาการของกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพได้

2. ต้องสามารถบอกรายละเอียดเกี<ยวกบัข้อมลูเบื 9องต้นที<ควรทราบเกี<ยวกบักองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ
� สามารถบอกโครงสร้างของกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพและหนว่ยงานที<เกี<ยวข้อง 
� สามารถอธิบายและบอกความแตกตา่งของกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพประเภทประเภท กองทนุเดี<ยว และกองทนุ

ร่วมได้ 
� เข้าใจสถานะทางกฎหมายของกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพได้ 
� สามารถบอกสาระสาํคญัของ พรบ. กองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ ได้ 
� สามารถบอกแหลง่ที<มาของเงินกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ รวมทั 9งอตัราเงินสะสม และเงินสมทบ 
� รู้คา่ใช้จ่ายที<เกี<ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพได้ 

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 4 : กองทุนสาํรองเลี ,ยงชีพ 
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3. ต้องเข้าใจการบริหารจดัการ กองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ ทั 9งแนวทางการลงทนุ, ประเภททรัพย์สินที<กองทนุสํารองเลี 9ยง
ชีพสามารถลงทุนได้ และอตัราสว่นการลงทนุ รวมทั 9งเข้าใจในเรื<องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการ
กองทนุที<อาจเกิดขึ 9นและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั

4. ต้องรู้และสามารถบอกสาระสาํคญัที<นายจ้างและสมาชิกกองทนุควรทราบ
� สามารถอธิบายและบอกหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเมื<อสมาชิกสิ 9นสมาชิกภาพ 
� สามารถบอกผลประโยชน์ที<นายจ้างและสมาชิกกองทนุจะได้รับจากกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ 
� สามารถอธิบายและคํานวณสทิธิประโยชน์ทางภาษีที<ได้รับจากกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพได้ 
� เข้าใจและสามารถอธิบายเรื<องการจดัสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ 
� สามารถรู้วิธีติดตามผลการจดัการกองทนุและรู้วิธีการอา่นรายงานใบแจ้งยอดเงินรายตวัสมาชิก 
� รู้และสามารถบอกวิธีตรวจสอบผลประโยชน์ของสมาชิก 
� เข้าใจและสามารถอธิบายเรื<องการคงเงินไว้ในกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพเพื<อรองรับการโอนย้ายแรงงานได้ 
� เข้าใจและสามารถอธิบายระบบสมาชิกเลอืกลงทนุ (Employee’s choice) ได้ 

5. สามารถบอกและอธิบายรูปแบบกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ ในอนาคตได้
6. ต้องสามารถคํานวณเงินที<สมาชิกได้รับจากกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพเมื<อพ้นสมาชิกภาพ ในกรณีต่าง ๆ รวมทั 9ง

ผลกระทบทางภาษีที<เกิดขึ 9นได้
7. รู้ถึงข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงินเกี<ยวกบักองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ ทั 9งอตัราเงินสะสมและสมทบ เงื<อนไขและ

สทิธิประโยชน์ทางภาษี
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
กองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ เป็นกองทนุที<มาเสริมการออมเงินผา่นกองทนุ กบข. และกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ เพื<อ

เป็นหลกัประกันให้แก่ผู้สูงอายุ  ยังเป็นช่องทางการออมสําหรับผู้ที<ไม่สามารถออมผ่านช่องทางกองทุนกบข. และ
กองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ เช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยภาครัฐใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื<องจงูใจในการออม  

กองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพเป็นกองทนุที<ได้รับความนิยมเนื<องจากสิทธิทางภาษีและสามารถปรับเปลี<ยนการ
ลงทนุได้ง่ายทําให้มีผู้ลงทนุในวงกว้าง 

กรณีที<ผู้ขอรับคําปรึกษาอาจลงทนุในกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ นกัวางแผนการเงินจึงต้อง เข้าใจในเรื<องสิทธิ
ประโยชน์ และบทบาท ตลอดจนสามารถคํานวณจํานวนเงินที<ควรจะออมเพื<อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจํานวนเงินที<
จะได้รับจากกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ  รวมทั 9งเข้าใจเรื<องผลกระทบทางภาษีได้   

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: กองทนุรวมเพื<อการ

เลี 9ยงชีพ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. www.thaimutualfund.com
2. คูม่ือภาษีของการลงทนุในกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ
3. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภงด. 90

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. รู้ความหมายและความสาํคญัของกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ
2. รู้และเข้าใจพฒันาการกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพในประเทศไทย

� รู้เกี<ยวกบัประวตัิความเป็นมา 
� รู้เกี<ยวกบัการจดัตั 9งกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ 
� สามารถอธิบายโครงสร้างการจดัการกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ 
� สามารถอธิบายบทบาทหน้าที<ของผู้ที<เกี<ยวข้องกบักองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ 
� สามารถบอกข้อแตกตา่งของกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพกบักองทนุรวมทั<วไป 
� รู้วิธีและสามารถคํานวณเงินตา่ง ๆที<ผู้ ถือหนว่ยจะได้รับจากกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ 

o สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกองทนุ

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 5 : กองทุนรวมเพื$อการเลี ,ยงชีพ 
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o สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิตอ่หนว่ยหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุตอ่หนว่ย
o สามารถคํานวณจํานวนหนว่ย
o สามารถคํานวณราคาเสนอขายหรือราคารับซื 9อคืนหนว่ยลงทนุ
o สามารถคํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุผู้ ถือหนว่ยได้รับจากการจดัสรรได้
o รู้วิธีตรวจสอบผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
o รู้เกี<ยวกบัหนงัสอืรับรองสทิธิที<ใช้ประกอบการยื<น ภงด. 90 หรือ ภงด. 91
o รู้และสามารถบอกเกี<ยวกบัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ ที<เก็บ

จากกองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
3. สามารถบอกประเภทของเงินได้พงึประเมินที<สามารถซื 9อกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพเพื<อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

และสามารถบอกได้วา่ผู้ เสยีภาษีกลุม่ใดสามารถใช้สทิธิทางภาษีได้
4. เข้าใจและสามารถอธิบายเกี<ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพได้ ทั 9งประเภทและนโยบายของ

กองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพได้
5. สามารถบอกเงื<อนไขในการลงทนุและสทิธิประโยชน์จากการลงทนุของกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ ในกรณีต่าง ๆ

ได้ รวมทั 9งผลกระทบจากการไมป่ฏิบตัิตามเงื<อนไข
6. สามารถคํานวณเงินที<ได้รับจากกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพเมื<อเกษียณอายไุด้

� รู้ถึงปัจจยัที<ต้องนํามาพิจารณาในการคํานวณ
� รู้วิธีและสามารถคํานวณจํานวนเงินที<ได้รับจากกองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพ ในกรณีตา่ง ๆ ได้

7. รู้ถึงข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงินเกี<ยวกบักองทนุรวมเพื<อการเลี 9ยงชีพทั 9งเงื<อนไขและสทิธิประโยชน์ทางภาษี
จากการปฏิบตัิตามเงื<อนไข และผลกระทบทางภาษีจากการที<ไมป่ฏิบตัิตามเงื<อนไข
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
การที<จะทําให้การวางแผนเพื<อวัยเกษียณประสบความสําเร็จนั 9นต้องมีการบริหารความเสี<ยงที<ครอบคลุม

ผลกระทบที<ไม่พึงปรารถนาได้อย่างครบถ้วน ดงันั 9นในการวางแผนเพื<อวยัเกษียณต้องใช้ความรู้เกี<ยวกับการบริหาร
ความเสี<ยงเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื<อให้การใช้ชีวิตในวยัเกษียณเป็นไปอย่างราบรื<น ซึ<งเป็นกระบวนการที<
ประกอบด้วย การระบคุวามเสี<ยงที<อาจเกิดขึ 9น และหาวิธีบริหารความเสี<ยงที<เหมาะสม เพื<อให้ความเสี<ยงอยู่ในระดบัที<
ยอมรับได้ และคอยปรับปรุงแผนอยา่งสมํ<าเสมอ ก็จะทําให้การใช้ชีวิตในวยัเกษียณเป็นไปตามแผนที<วาดหวงัไว้ 

ดงันั 9น นกัวางแผนการเงินต้องมีความรู้ในกระบวนการบริหารความเสี<ยง เพื<อหาวิธีบริหารความเสี<ยงเพื<อช่วย
สร้างหลกัประกนัและให้ความมั<นใจแก่ผู้ รับคําปรึกษาว่าจะมีเงินเพียงพอสําหรับการดํารงชีพภายหลงัเกษียณ แม้ว่า
จะต้องเผชิญกบัความเสี<ยงรูปแบบตา่ง ๆ ที<จะเข้ามามีผลกระทบกบัการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ 

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: การบริหารความเสี<ยง

ในการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. Louis Cheng, Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009.
2. www.oic.or.th

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายความหมาย บอกรายละเอียดและจําแนกประเภทความเสี<ยงทั 9ง 2 ประเภทได้
� ความเสี<ยงแท้จริง
� ความเสี<ยงอนัเกิดจากการเก็งกําไร

2. สามารถอธิบายความหมายของความเสี<ยงภัยและบอกรายละเอียดของความเสี<ยงภัย ด้านต่าง ๆ รวมทั 9ง
ผลกระทบ สาํหรับความเสี<ยงภยัในแตล่ะแบบ ได้แก่
� ความเสี<ยงภยัทางด้านบคุคล

o ความเสี<ยงภยัอนัเนื<องมาจากการเสยีชีวิตก่อนวยัอนัควร
o ความเสี<ยงภยัอนัเนื<องมาจากการที<สขุภาพไมด่ีหรือทพุพลภาพ
o ความเสี<ยงภยัอนัเนื<องมาจากการมีรายได้ไมเ่พียงพอเมื<อเกษียณอายุ

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 6 : การบริหารความเสี$ยงในการวางแผนเพื$อวัยเกษียณ 
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o ความเสี<ยงภยัอนัเนื<องมาจากการวา่งงาน
� ความเสี<ยงภยัด้านความรับผิด 

o ความเสี<ยงภยัอนัเนื<องมาจากความผิดพลาดของผู้อื<น
3. สามารถอธิบาย, เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และสามารถเลือกวิธีการบริหารความเสี<ยงที<เหมาะสมสําหรับการ

วางแผนเพื<อวยัเกษียณ ทั 9ง 4 แนวทางได้
� การลดความเสี<ยง 
� การรับความเสี<ยงไว้เอง 
� การโอนความเสี<ยง 
� การหลกีเลี<ยงความเสี<ยง 

4. รู้และสามารถอธิบายกระบวนการในการบริหารความเสี<ยงและการจดัการความเสี<ยงในการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ
ได้
� รู้วิธีกําหนดวตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี<ยงในการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ 
� สามารถค้นหาและรู้เทคนิค รวมทั 9งสามารถระบคุวามเสี<ยงในการวางแผนเพื<อวยัเกษียณได้ 
� สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี<ยงของลกูค้าได้ 
� สามารถตดัสินใจในการพิจารณาและเลือกวิธีการบริหารความเสี<ยงที<เหมาะสม สําหรับความเสี<ยงประเภท

ตา่ง ๆ ได้ 
� รู้ถึงวิธีการทบทวนและตรวจทาน 

5. สามารถประยกุต์ใช้วิธีการบริหารความเสี<ยงได้อยา่งเหมาะสมตามแตล่ะสถานการณ์
6. รู้และเข้าใจรวมทั 9งสามารถบอกจดุเดน่ของการประกนัภยัหลกัที<สาํคญั ซึ<งเสนอขายโดยบริษัทประกนัภยั เพื<อเลือก

การประกนัภยัให้เหมาะกบัการบริหารความเสี<ยงในการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ ได้
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
การลงทนุที<เหมาะสมเป็นปัจจยัสาํคญัที<จะทําให้การวางแผนเพื<อวยัเกษียณประสบความสาํเร็จหรือไม ่เนื<องจาก

ศตัรูสําคญัของการออมในระยะยาว คือ อตัราเงินเฟ้อ การลงทนุเพื<อวยัเกษียณเป็นการลงทนุในระยะยาวจึงต้องเน้น
การลงทุนที<สร้างผลตอบแทนได้สงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ และต้องสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์สําหรับการวางแผนเพื<อวยั
เกษียณ ภายใต้ความเสี<ยงที<เหมาะสม 

การจะสร้างผลตอบแทนได้ตามแผนต้องพึ<งเครื<องมือในการลงทนุ ทําให้นกัวางแผนการเงินต้องมีความรู้เรื<อง
การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนลกัษณะเฉพาะของการลงทุนในแตละประเภท และต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี<ยวกบัทฤษฎีการลงทนุ รวมทั 9งรู้ถึงวิธีการวดัผลการลงทนุเพื<อใช้ในการติดตามผล 

ดงันั 9น นกัวางแผนการเงินต้องมีความรู้และมีความเข้าใจ ในการเลือกวิธีการลงทุน ที<จะทําให้ผู้ รับคําปรึกษา
บรรลเุป้าหมายการลงทนุเพื<อวยัเกษียณได้ ภายใต้ข้อจํากดัของผู้ รับคําปรึกษาแตล่ะราย 

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: การลงทนุสําหรับการ

วางแผนเพื<อวยัเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์ หลกัสตูรใบอนฐุาตสาํหรับผุ้ขายหลกัทรัพย์ (single License)

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. Louis Cheng, Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายและสามารถคํานวณผลกระทบของอตัราเงินเฟ้อตอ่อํานาจซื 9อของเงินในปัจจบุนั
2. สามารถ บอกรายละเอียดสินทรัพย์เพื<อการลงทนุ อธิบายความเสี<ยงและประเภท ผลตอบแทนที<จะได้รับจากการ

ลงทนุในสนิทรัพย์แตล่ะประเภท พร้อมทั 9งสามารถบอกถึงภาระภาษีที<เกี<ยวข้อง
3. มีความรู้และความเข้าใจเกี<ยวกบัทฤษฎีการลงทนุ และสามารถอธิบายได้

� สามารถอธิบาย หลกัการของการจดัสรรการลงทนุ
� สามารถอธิบาย ความสาํคญัของการจดัสรรการลงทนุ
� สามารถ บอกประโยชน์ของการจดัสรรการลงทนุ

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 7 : การลงทุนสาํหรับการวางแผนเพื$อวัยเกษียณ 
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4. เข้าใจเรื<องวฏัจกัรของชีวิตกบัการลงทนุ พร้อมทั 9ง
� สามารถอธิบายเรื<องความเสี<ยงจากการลงทนุในแตล่ะสนิทรัพย์ได้
� สามารถอธิบายเรื<องความสามารถในการรับความเสี<ยงในแตล่ะช่วงอายขุองคน และสามารถอธิบายปัจจยัอื<น

ที<มีผลตอ่ความสามารถในการรับความเสี<ยง 
5. รู้จกัขั 9นตอนและสามารถการออกแบบแผนการลงทนุเพื<อการเกษียณได้
6. เข้าใจวิธีการประเมินผลการดําเนินงานของกลุม่หลกัทรัพย์ลงทนุเพื<อการเกษียณ

� สามารถคํานวณผลตอบแทนการลงทนุ 
� เข้าใจและสามารถคดัเลอืกตวัวดัการลงทนุที<เหมาะสมกบัการลงทนุแตล่ะประเภท 
� มีความรู้ความเข้าใจ ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในอดีต เมื<อ

เทียบกบัอตัราเงินเฟ้อ 
� สามารถคํานวณและอธิบาย วิธีการวดัเทียบผลตอบแทนการลงทุนต่อความเสี<ยงในวิธีต่าง ๆ ได้ พร้อมทั 9ง

สามารถอธิบายความแตกตา่งของแตล่ะวิธี 
7. สามารถจัดการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์การลงทุนหลงัเกษียณอายุ เพื<อให้ได้ผลตอบแทนตามที<คาดหวงัภายใต้

ความเสี<ยงที<ยอมรับได้
8. รู้ถึงข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงินเกี<ยวกบัการลงทนุสาํหรับการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณเป็นกระบวนการที<สาํคญัที<จะทําให้ผู้ รับคําปรึกษาสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ได้ 
กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ ประกอบด้วย 6 ขั 9นตอนได้แก่ 1) การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ รับ

คําปรึกษา 2) การรวบรวมข้อมลู 3) การจัดทําประมาณการทางการเงินเพื<อการเกษียณ 4) การนําเสนอสรุปผลการ
วิเคราะห์ทางการเงินเพื<อวยัแกษียณ พร้อมคําแนะนํา 5) การดําเนินการตามแผนการเงินเพื<อวยัเกษียณ 6) การติดตาม
ทบทวนแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ 

 การวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณเป็นการจัดการแผนในระยะยาว และมีปัจจยัที<เกี<ยวข้องมากมาย ทั 9ง
ปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายเมื<อเกษียณ ทําให้ลกัษณะของแผนการเงินเพื<อวยัเกษียณของแต่
ละคนแตกตา่งกนัไป 

นกัวางแผนการเงินต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ เพื<อช่วยวางแผน
ทางการเงินให้แก่ผู้ รับคําปรึกษา ซึ<งเป็นกระบวนการที<จะช่วยให้ผู้ปฏิบตัิตามแผนสามารถบรรลเุป้าหมายที<ต้องการเมื<อ
ถึงวยัเกษียณ 

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชดุวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: กระบวนการวางแผน

การเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. www.fpsb.org
2. Louis Cheng, Leung Tak Yan  and Wong Yiu Hing. Financial Planning and Wealth Management

an international perspective.Singapore:McGraw-Hill,2009.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถอธิบายถึงความจําเป็นของกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณได้
2. เข้าใจและสามารถบอก 6 ขั 9นตอนของกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณได้
3. เข้าใจและสามารถอธิบายขั 9นตอนที< 1 เรื<องการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ รับคําปรึกษาได้

� รู้เทคนิคและวิธีการแนะนําตวัของผู้วางแผนการเงิน
� รู้จกัวิธีการสาํรวจทศันคติและเป้าหมายของผู้ รับคําปรึกษาที<มีตอ่การเกษียณอายุ

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 8 : กระบวนการวางแผนทางการเงนิเพื$อวัยเกษียณ 
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� รู้และสามารถบอกรายละเอียดเรื<อง การสร้างความเข้าใจในขอบเขตหน้าที<ของผู้ รับคําปรึกษาและผู้วางแผน
ทางการเงิน 

4. เข้าใจและสามารถอธิบายขั 9นตอนที< 2 เรื<องการรวบรวมข้อมลูได้
� รู้และเข้าใจในวิธีการตา่ง ๆ ในการรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล 
� รู้และเข้าใจในวิธีการรวบรวมข้อมลูสมมติฐาน 
� รู้วิธีและสามารถคํานวณหาประมาณการเงินได้ที<ต้องการเพื<อวยัเกษียณ 
� รู้วิธีและมีความสามารถในการรวบรวมข้อมลูแหลง่การเงินเพื<อเกษียณ 

5. เข้าใจและสามารถอธิบายขั 9นตอนที< 3 เรื<องการจดัทําประมาณการทางการเงินเพื<อการเกษียณ
� สามารถแสดงข้อสมมติฐานเชิงปริมาณ 
� เข้าใจและสามารถแสดงวิธีการคํานวณการประมาณการเงินได้ที<ต้องการเมื<อเกษียณ 
� สามารถคํานวณและสามารถแสดงวิธีการคํานวณมลูคา่แหลง่เงินออมเพื<อการเกษียณอาย ุ
� สามารถคํานวณและสามารถอธิบาย การแสดงสว่นขาดสว่นเกินของแหลง่เงินออมเพื<อวยัเกษียณ 
� เข้าใจและสามารถอธิบายการแสดงจํานวนเงินที<ต้องออมเพิ<มเพื<อบรรลเุป้าหมายการเงินเพื<อวยัเกษียณ 
� รู้ความหมายของคําอธิบายกระดาษทําการเพื<อการประมาณการทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ 

6. รู้และสามารถอธิบายขั 9นตอนที< 4 เรื<องการนําเสนอสรุปผลวิเคราะห์ทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ
7. รู้และสามารถอธิบายขั 9นตอนที< 5 เรื<องการดําเนินการตามแผนการเงินเพื<อวยัเกษียณ
8. รู้และสามารถอธิบายขั 9นตอนที< 6 เรื<องการติดตามทบทวนแผนการเงินเพื<อวยัเกษียณ
9. รู้ถึงข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงินเกี<ยวกบักระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณ
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
ผู้ ประกอบการส่วนตัว มีการบริหารจัดการเงินทุนที<แตกต่างจากลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือน เนื<องจาก 

ผู้ประกอบการส่วนตวัมีลกัษณะเฉพาะ จึงทําให้ต้องมีการวางแผนเพื<อวยัเกษียณสําหรับผู้ประกอบการส่วนตวัแยก
ออกมาตา่งหาก 

ผู้ วางแผนทางการเงินให้แก่คนกลุ่มนี 9ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจแต่ละประเภทของผู้ รับคําปรึกษา 
เนื<องจากโครงสร้างทางธุรกิจมีหลายรูปแบบ ทําให้วางแผนทางการเงินให้แก่คนกลุม่นี 9มีความแตกตา่งจากการวางแผน
ให้แก่มนษุย์เงินเดือน บางครั 9งอาจต้องให้คําแนะนําเกี<ยวกบัทางเลอืกในการจดัการกบัธุรกิจเมื<อเกษียณอายดุ้วย 

การวางแผนเพื<อวยัเกษียณสาํหรับผู้ประกอบการสว่นตวั จึงต้องใช้ความรอบคอบและความระมดัระวงั และต้อง
มีความรู้ที<หลากหลาย เพื<อให้บรรลเุป้าหมายที<ต้องการของผู้ รับคําปรึกษาเมื<อถึงวยัเกษียณ 

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: การวางแผนการเงิน

เพื<อการเกษียณสาํหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
 - 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถบอกความแตกตา่งและลกัษณะเดน่ ระหวา่งมนษุย์เงินเดือนกบัผู้ประกอบการสว่นตวัได้
2. เข้าใจและสามารถอธิบายลกัษณะเฉพาะของผู้ประกอบการสว่นตวัได้ และสามารถอธิบายแหลง่เงินทนุสําหรับใช้

ในวยัเกษียณ ของผู้ประกอบการสว่นตวัได้
3. เข้าใจและสามารถอธิบายรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจของผู้ประกอบการสว่นตวัได้ และสามารถเปรียบเทียบข้อดี

และข้อจํากดัของรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจแบบตา่ง ๆ ได้
� ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
� ห้างหุ้นสว่น 
� บริษัท 

4. รู้และสามารถให้คําอธิบาย ทางเลอืกในการจดัการธุรกิจเมื<อวยัเกษียณ และสามารถตดัสินใจได้ว่าจะใช้ทางเลีอก
ใดในแตล่ะภาวะการณ์ ทางเลอืกเหลา่นี 9ประกอบด้วย
� เลกิกิจการ 

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 9 : การวางแผนเพื$อวัยเกษียณสาํหรับผู้ประกอบการส่วนตัว 
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� ดําเนินกิจการตอ่ไป 
� ขายกิจการ 

5. รู้และสามารถอธิบายกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื<อวยัเกษียณสาํหรับผู้ประกอบการสว่นตวัได้
6. รู้ถึงข้อสังเกตของนักวางแผนทางการเงิน และรู้จุดที<ต้องให้ความสําคัญในการวางแผนทางการเงินให้แก่

ผู้ประกอบการสว่นตวั
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ชุดวิชาที$ 4: 
การวางแผนเพื$อวัยเกษียณ (Retirement Planning) 

 

ภาพรวมของเนื ,อหา 
บทบาทของนกัวางแผนทางการเงินกบัการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ มีทั 9งที<เกี<ยวกับด้านการเงินและด้านที<มิได้

เกี<ยวกบัการเงิน นอกจากนี 9นกัวางแผนทางการเงินต้องมีความรู้และทกัษะในเรื<องของจิตวิทยาการให้คําปรึกษาเป็น
อยา่งดีนอกจากความรู้พื 9นฐานที<จําเป็น  

นัยทางสงัคมและข้อเท็จจริงของการเปลี<ยนแปลงในบางด้านที<เกี<ยวข้องกับการเกษียณซึ<งแสดงให้เห็นถึง
ความสาํคญัของการวางแผนเพื<อวยัเกษียณมีมากขึ 9นเรื<อย ๆ 

ผู้ วางแผนเพื<อวัยเกษียณต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี<ยวกับอุปสรรคบางประการที<ทําให้ผู้ รับคําปรึกษาไม่
สามารถบรรลเุป้าหมายที<ต้องการเมื<อถึงวยัเกษียณ เพื<อจะได้ช่วยชี 9แนะให้ผู้ที<รับคําปรึกษาบรรลเุป้าหมายได้ตามที<
ต้องการ 

หนังสืออ่านประกอบการสอบ (Reading Assignments) 
1. การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
2. PowerPoint Presentation ชุดวิชาที< 4: การวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ: หวัข้อ: ความรู้เบื 9องต้น

เกี<ยวกบัการวางแผนการเงินเพื<อการเกษียณ โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ$มเติม (Suggested Readings)
1. คูม่ือการปฏิบตัิงานสาํหรับนกัวางแผนการเงิน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement: LOS)
เพื�อให้ผู้เข้าสอบ: 

1. สามารถบอกและอธิบาย บทบาทหน้าที<ของนกัวางแผนการเงินได้
2. รู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายเรื<อง นยัทางสงัคมกบัการเกษียณ

� รู้และเข้าใจเกี<ยวกบั ขนาดและแนวโน้มประชากรสงูอายุ
� รู้และเข้าใจเกี<ยวกบั ภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุ
� รู้และเข้าใจเกี<ยวกบั ภาวะการทํางานกบัรายได้

3. เข้าใจและสามารถอธิบายเรื<องการออมเพื<อการชราภาพ
4. รู้และสามารถบอกถึง ทกัษะความรู้ที<จําเป็นสาํหรับการวางแผนเพื<อวยัเกษียณ
5. รู้และสามารถอธิบาย รวมทั 9งสามารถให้คําปรึกษา เกี<ยวกบัการเกษียณอายทุีไมใ่ช่คําปรึกษาด้านการเงิน ได้แก่

� ความคาดหวงัตอ่อายคุาดหมายเฉลี<ย
� ทศันคติที<มีตอ่การเกษียณอายุ
� ความมั<นคงของชีวิตสมรส

หัวข้อการเรียนรู้ที$ 10 : บทบาทของนักวางแผนทางการเงนิกับการวางแผนเพื$อวัยเกษียณ 



หลักสูตร CFP (Paper 3): Certified Financial Planner: Paper 3 ชุดวิชาที$ 4: ความรู้เบื ,องต้นเกี$ยวกับการวางแผนเพื$อวัยเกษียณ 

สงวนลิขสิทธิ
โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2552  หน้า  20 

� ทศันคติของการออมและลงทนุ 
� ปัญหาเรื<องสขุภาพ 
� การมีอตัลกัษณ์ 

6. รู้ และสามารถบอก ปัญหาและอปุสรรค ในการวางแผนการเกษียณ ที<ทําให้ผู้ รับคําปรึกษาไมบ่รรลเุป้าหมาย ได้แก่
� เริ<มต้นช้าไป 
� ออมน้อยเกินไป 
� ลงทนุระมดัระวงัเกินไป 

7. รู้และสามารถบอกปัจจยัพื 9นฐานที<จําเป็นสาํหรับการทําแผนเพื<อวยัเกษียณ
8. รู้ถึงข้อสงัเกตของนกัวางแผนทางการเงิน ที<ต้องสามารถให้คําแนะนําเชิงคณุภาพแก่ผู้ขอรับคําปรึกษา



หลักสูตร CFP (Module 5): Certified Financial Planner: Module 5  ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก 

สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 1 

ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

ภาพรวมของเนื้อหา 

กอนท่ีจะเรียนวิชาการวางแผนภาษี ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูถอยคําท่ีสําคัญอยางนอย 3 ถอยคําให

เขาใจอยางถองแท เพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนภาษี ไดแก การหนีภาษี (Tax Evasion) การเล่ียง

ภาษี (Tax Avoidance) และการวางแผนภาษี (Tax Planning)  

 อธิบายในความหมายอยางงายน้ัน การหนีภาษี ก็คือการกระทําอันฝาฝนตอกฎหมายภาษีอากรอยาง

ชัดแจงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือไมแสดงรายการเพ่ือนําไปสูการไมเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยลงซึ่ง

เปนการกระทําท่ีตองหามตามกฎหมาย  สวนการเล่ียงภาษีคือการใชชองวางของกฎหมายภาษีอากรหรือ

กฎหมายอ่ืนใดเพ่ือนําไปสูการไมเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยลง การเล่ียงภาษีน้ีอาจไมมีกฎหมายบัญญัติหามไว

โดยชัดแจง แตเปนวิธีการท่ีมิไดเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งนักกฎหมายภาษีอากรนานาประเทศตาง

ไมยอมรับวิธีการน้ี  สวนการวางแผนภาษีเปนการใชประโยชนของกฎหมายภาษีอากรท่ีเอ้ือใหผูเสียภาษีเลือกทํา

ธุรกรรมตางๆ ท่ีทําใหเสียภาษีนอยลงไดโดยชอบดวยกฎหมาย และชอบธรรมตอรัฐ 

การเล่ียงภาษีและการวางแผนภาษีเปนเร่ืองท่ีใกลเคียงกันมาก และยังไมเปนท่ียุติแนนอนในบาง

ประเด็นวาการใดเปนการเล่ียงภาษีและการใดเปนการวางแผนภาษีซึ่งอาจขึ้นอยูกับขอเท็จจริงประกอบการ

ดําเนินการของผูเสียภาษีน้ัน  อยางไรก็ดี นักวิชาการดานภาษีอากรไดกําหนดกรอบแนวคิดเบ้ืองตนเพ่ือใหผู

วางแผนภาษีใชเปนแนวทางในการวางแผนภาษีท่ีถูกตองตามกฎหมายไวในระดับหน่ึง  

 ดังน้ัน  นักวางแผนภาษีจึงมีบทบาทในการวางแผนภาษีท่ีถูกตองและไมเกิดขอผิดพลาดในอนาคต อัน

อาจนําไปสูความรับผิดท้ังทางแพงและอาญาตอไป 

หนังสืออานประกอบการสอบ  (Reading Assignments) 

PowerPoint คําบรรยายชุดวิชาท่ี 5 ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

หัวขอการเรียนรูท่ี 1 : ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการวางแผนภาษี 

 



หลักสูตร CFP (Module 5): Certified Financial Planner: Module 5                                ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 2 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ: 

1. สามารถอธิบายความหมายของการวางแผนภาษี การเล่ียงภาษี และการหนีภาษี อยางถูกตองและสามารถ

อธิบายความแตกตางของการกระทําท้ังสามประการได 

2. สามารถอธิบายบทบาทของนักวางแผนการเงินในการวางแผนภาษีอากรรวมกับนักกฎหมายภาษีอากรและ

ผูเชี่ยวชาญภาษีอากรในสาขาอ่ืน  ๆ

3. สามารถอธิบายวัตถุประสงคและเปาหมายของการวางแผนภาษีอากร 

4. สามารถอธิบายภาพรวมของการวางแผนภาษ ี

5. สามารถอธิบายขอพิจารณาตางๆ รวมถึงความเส่ียงในการวางแผนภาษีโดยท่ัวไป 
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สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 3 

 

ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

   กอนเขาสูเน้ือหาการวางแผนภาษี  ผูวางแผนการเงินจะตองมีความรูพ้ืนฐาน ในภาพรวมของการ

คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทยโดยเฉพาะในเร่ือง ผูมีหนาท่ีเสียภาษี 

หลักการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี  วิธีการเสียภาษี การระงับขอพิพาททางภาษี และบทลงโทษตาม

กฎหมายภาษีอากร 

 นอกจากน้ี ผูวางแผนการเงินจะตองมีความเขาใจความสัมพันธขององคประกอบทางภาษี เชน 

ประเภทเงินไดมีความสัมพันธอยางไรกับการหักคาใชจาย  และคาลดหยอน   เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามกฎหมาย

มีอะไรบาง  การยกเวนและการลดหยอนมีความแตกตางกันอยางไร  เปนตน  รวมตลอดถึงวิธีการในการคํานวณ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และการกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีใหแกรัฐ  และการปฏิบัติเมื่อถูก

ตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร  

 การเรียนรูวิธีการในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในดานโครงสรางและองคประกอบน้ีจะเปนประตู

ในการเขาสูการวางแผนภาษีท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

  

หนังสืออานประกอบการสอบ  (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554  

Powerpoint Presentation ชุดวิชาท่ี 5  

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

 

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 2 : โครงสรางและองคประกอบการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 4 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ: 

1. สามารถอธิบายภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2. สามารถจําแนกประเภทและความแตกตางของหนวยภาษี เงินไดท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดในประเทศ

ไทย ประเภทของเงินไดตามมาตรา 40 ไดอยางถูกตอง 

3. สามารถอธิบายความหมายและการไดมาซึ่งฐานภาษี  อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีเปนอัตรากาวหนา

สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและอัตราคงท่ีสําหรับเงินไดบางประเภทได 

4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดอยางถูกตองดวยตนเอง 
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สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 5 

 

ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

 กลยุทธในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีมากมายหลายกลยุทธ และเปนศิลปะท่ีนักวางแผน

ภาษีเลือกมาใชบนขอเท็จจริงและพ้ืนฐานของความมั่นคงทางการเงินของผูมีเงินไดอยางยั่งยืน โดยพิจารณาถึง

สภาพ สถานการณและความเหมาะสมของผูมีเงินไดเปนรายกรณีกลยุทธการการวางแผนภาษีท่ีเหมาะสมกับอีก

คนหน่ึงอาจไมเหมาะสมกับอีกคนหน่ึงก็ได  

 การศึกษาในชั้นเรียนน้ีจึงเลือกประเด็นท่ีสําคัญในประมวลรัษฎากรท่ีนักวางแผนภาษีนําไป

ประกอบการพิจารณาการวางกลยุทธสําหรับผูขอรับคําปรึกษา ไดแก  หนวยภาษีและการเสียภาษีของหนวย

ภาษี  การคํานวณหาเงินไดสุทธิ   ประเภทเงินไดและความแตกตางของการหักคาใชจายและการหักคาลดหยอน

สําหรับเงินไดแตละประเภท   เงินไดท่ีไดรับจากแหลงนอกประเทศ   ผลตางทางภาษีอากรจากความตางของ

เวลาในการรับเงินได  และ ประเภทและหลักเกณฑการเสียภาษีเงินไดในอัตราพิเศษของเงินไดบางประเภท  

 ท้ังน้ี การใชประเด็นท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายภาษีมาเปนกลยุทธในการวางแผนภาษี จะตองคํานึงถึง

ความชอบดวยกฎหมายและตองมิใชการกระทําท่ีเปนการเล่ียงภาษีตามท่ีอธิบายในหัวขอการเรียนรูท่ี 1   

 

หนังสืออานประกอบการสอบ  (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 3 : กลยุทธในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ: 

1. สามารถอธิบายและปรับใช การกําหนดหนวยภาษี และรายไดของหนวยภาษีไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

2. สามารถอธิบายและปรับใช การคํานวณเงินไดสุทธิเพ่ือผลการเสียภาษีท่ีนอยลงไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

3. สามารถอธิบายและ พิจารณาความแตกตางของคาใชจายและคาลดหยอนท่ีผูกติดกับประเภทเงินไดไดอยาง

ถูกตองดวยตนเอง 

4. สามารถอธิบายและ พิจารณาผลทางภาษีเงินไดของประเทศไทยสําหรับเงินไดจากแหลงนอกประเทศได

อยางถูกตองดวยตนเอง 

5. สามารถอธิบาย ผลแตกตางทางภาษีเงินไดจากความแตกตางของปภาษีท่ีไดรับเงินไดและนําความเขาใจ

ดังกลาวไปปรับใชในการวางแผนภาษีไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

6. สามารถอธิบาย ผลแตกตางระหวางการเลือกรวมหรือไมรวมเงินไดบางประเภทในการคํานวณภาษีปลายป

และนําความเขาใจดังกลาวไปปรับใชในการวางแผนภาษีไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

7. สามารถนําความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานและขอจํากัดเกี่ยวกับประเด็นภาษีอากรขางตน ไปแนะนําผูรับ

คําปรึกษาในการวางแผนภาษีไดอยางเหมาะสมและชอบดวยกฎหมาย 
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สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 7 

 

ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

  มนุษยเงินเดือนหรือลูกจางท่ีไดรับเงินเดือน คาจาง รวมถึงผูท่ีมีเงินไดจากการรับทํางานให หรือมีเงินได

จากตําแหนงหนาท่ีการงาน ซึ่งไดรับเงินไดตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนผู

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศ และเปนกลุมบุคคลท่ีวางแผนภาษีไดยากท่ีสุดกลุม

หน่ึง เน่ืองจากเงินไดตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2) เปนเงินไดท่ีมีคาใชจายโดยตรงนอย ดังน้ัน ประมวล

รัษฎากรจึงใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดเพียงรอยละ 40 ของเงินได แตหักไดสูงสุดไมเกิน 60,000 บาท   

 การวางแผนภาษีของเงินไดประเภทน้ี จึงมักตองพ่ึงพาผลิตภัณฑทางภาษี ( tax products) เพ่ือนํามา

ยกเวนหรือนํามาหักลดหยอน เชน การซื้อประกันชีวิต การซื้อหนวยลงทุนตางๆ ท่ีรัฐบาลสนับสนุน การออม

ทรัพย การลงทุนดวยการซื้อทรัพยสินท่ีมีกฎหมายกําหนดใหยกเวนหรือลดหยอนภาษีได เปนตน   

 

หนังสืออานประกอบการสอบ  (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554 –บทท่ี 4 หนา 1-018 ถึง 1-037, บทท่ี 5 และบทท่ี 6  

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 4 : การวางแผนภาษีสําหรับมนุษยเงินเดือน 
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วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ: 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของ 

2. อธิบายและสามารถจําแนกประเภทเงินไดตามมาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) ไดอยางถูกตอง 

3. สามารถจําแนกความแตกตางระหวางเงินไดตามมาตรา 40(1)(2) กับเงินไดตามมาตรา 40(6) มาตรา 40(7) 

และมาตรา 40(8) ไดอยางถูกตอง 

4. สามารถวิเคราะหเงินไดตามมาตรา 40(1) (2) ท่ีมีองคประกอบตางประเทศ ไดวาเปนเงินไดท่ีอยูในบังคับ

ตองเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม ไดอยางถูกตอง 

5. สามารถบงชี้ประเภทเงินไดท่ีไดรับยกเวน และการหักลดหยอนท่ีเกิดขึ้นบอยแกผูเสียภาษีได 

6. เลือกวิธีการคํานวณภาษีระหวางสามีภริยาท่ีเปนประโยชนแกผูมีเงินไดตามมาตรา 40(1) และ40 (2) 
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ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

  เงินไดจากการประกอบวิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(6) ไดแก เงินไดท่ีถือคุณสมบัติ

ของผูมีเงินไดเปนสําคัญในการใชวิชาชีพของตนกอใหเกิดเงินไดขึ้น โดยวิชาชีพเหลาน้ีจะตองเปนวิชาชีพท่ี

กฎหมายกําหนดไวไดแก  วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีต

ศิลปกรรม ท้ังน้ี อาจมีการประกาศวิชาชีพอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมได  นอกจากน้ี ในบางกรณี แมผูมีเงินไดจะไมมี

คุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพดังกลาว  แตถากิจการท่ีกระทํามีลักษณะของวิชาชีพอิสระ  ผูมีเงินไดก็อาจใช

สิทธิตามมาตรา 40(6) ไดซึ่งตองใชความระมัดระวังในการพิจารณาและตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

 ผูประกอบวิชาชีพอิสระเหลาน้ี  กฎหมายกําหนดใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดสูงกวาเงินไดประเภท

เงินเดือน คาจาง กลาวคือ สําหรับวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะกําหนดใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 

60 และวิชาชีพอ่ืนๆ กําหนดใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 30 โดยไมกําหนดเพดานคาใชจายไวแต

อยางใด นอกจากน้ีหากมีคาใชจายท่ีสูงกวาคาใชจายเหมา ผูเสียภาษีอาจเลือกหักคาใชจายตามความจําเปน

และสมควร (คาใชจายตามความเปนจริง) ไดดวย   

 ดังน้ัน เงินไดจากวิชาชีพอิสระจึงเปนเงินไดท่ีนักวางแผนภาษีอาจเลือกใชเปนกลยุทธใชการวางแผน

ภาษีได หากผูมีเงินไดเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระหรือกิจการท่ีทํามีลกัษณะของการเปนเปน

วิชาชีพอิสระตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนดดวย 

 

หนังสืออานประกอบการสอบ  (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 5 : การวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบวิชาชีพอิสระ 
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สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 10 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ: 

1. อธิบายลักษณะของงานวิชาชีพอิสระในเบ้ืองตน 

2. อธิบายและสามารถจําแนกความแตกตางระหวางเงินไดจากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) และเงินไดตาม

มาตรา 40(2) (7) (8) ไดอยางถูกตอง 

3. สามารถคํานวณภาษีเงินไดสําหรับผูประกอบวิชาชีพอิสระไดอยางถูกตอง 

4. นํากลยุทธตางๆ ในการวางแผนภาษีท่ีไดศึกษาในหัวขอการเรียนรูท่ี 3 มาปรับใชแกผูมีเงินไดจากวิชาชีพ

อิสระได 

5. เลือกวางแผนภาษีในการคํานวณภาษีของสามีภริยาท่ีมีเงินไดจากวิชาชีพอิสระไดอยางเหมาะสม 

6. เลือกใชประโยชนจากคาลดหยอนใหเหมาะสมกับผูมีเงินไดจากวิชาชีพอิสะ 
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ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

  ธุรกิจรับเหมาตามมาตรา 40(7) เปนธุรกิจรับจางทําของคลายกับการรับจางทําของตามมาตรา 40(2) 

แตธุรกิจรับเหมาน้ีเปนการรับเหมาท่ีผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญของงาน และ

สัมภาระอันเปนสวนสําคัญน้ีตองไมนับรวมเคร่ืองมือเขาไปดวย กลาวคือ เปนการรับเหมาท้ังสัมภาระและคาแรง

รวมกัน ซึ่งตางกับการรับเหมาตามมาตรา 40(2) ท่ีเนนรับเหมาคาแรงเปนสวนสําคัญมากกวาสัมภาระ 

 ธุรกิจรับเหมาน้ี  ประมวลรัษฎากรกําหนดใหผูมีเงินไดสามารถหักคาใชจายเปนการเหมาไดถึงรอยละ  

70 ซึ่งแตกตางจากการรับจางทําของตามมาตรา 40(2) ท่ีใหหักคาใชจายรวมกันกับเงินไดตามมาตรา 40(1) 

เพียงรอยละ 40 แตหักไดสูงสุดไมเกิน 60,000 บาท  ซึ่งนับวาเปนการหักคาใชจายแตกตางกันอยางมาก ดังน้ัน 

ผูวางแผนภาษีอาจตองพิจารณาถึงภาระภาษีในการจัดทําสัญญาวาจางทําของใหดีและเหมาะสมท่ีสุด 

 

หนังสืออานประกอบการสอบ  (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 6 : การวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอ่ืน มาตรา 40(7) 

และ 40(8) 
 



หลักสูตร CFP (Module 5): Certified Financial Planner: Module 5                                ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 12 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ: 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาจางทําของรูปแบบตางๆ  และสามารถอธิบายขอแตกตางของสัญญาในประเด็น

สัญญาจางเหมาตามมาตรา 40(7) และสัญญาจางทําของตามมาตรา 40(2) ไดอยางถูกตอง 

2. สามารถจําแนกความแตกตางระหวางเงินไดจากการรับเหมาตามมาตรา 40(7) กับเงินไดตามมาตรา 

40(2)(8) ไดอยางถูกตอง 

3. สามารถนํากลยุทธการวางแผนภาษีท่ีไดศึกษาในหัวขอการเรียนรูท่ี 3 มาปรับใชกับเงินไดจากการรับจาง

เหมาได 

4. สามารถนําเกณฑจากการยกเวนภาษีและการหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาปรับใชกับเงินไดตาม

มาตรา 40(7) และ 40(8) ได 
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ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

 เงินไดจากการลงทุนดวยทรัพยสินตามมาตรา 40(4) ไดแก ดอกเบ้ีย เงินปนผล สวนแบงกําไร กําไรจาก

การขายหลักทรัพยหรือหุน เปนตน เงินไดเหลาน้ีเปนเงินไดท่ีกฎหมายไมอนุญาตใหหักคาใชจาย เน่ืองจากเปน

เงินไดท่ีไมมีคาใชจายหรือมีคาใชจายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ดังน้ัน  จึงมีขอจํากัดในการวางแผนภาษีดวยการหัก

คาใชจาย 

 เงินไดประเภทน้ี ผูวางแผนจําเปนตองทราบโดยละเอียดวา การลงทุนในแหลงใดเมื่อไดรับผลตอบแทน

จากการลงทุนดังกลาวแลวไดสิทธิประโยชนทางภาษีบาง  เชน การจําหนายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ผลประโยชนหรือกําไรท่ีจะไดรับยกเวนภาษี  การฝากเงินประเภทออมทรัพยกับธนาคารพาณิชย

ของไทย หากไดรับดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียดังกลาวน้ีไดรับยกเวนภาษี หรือดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารท่ีมีขอผูกพัน 2 ป

จะไดรับยกเวนภาษี เปนตน 

 นอกจากน้ี เงินไดตามมาตรา 40(4) บางประเภท ประมวลรัษฎากรกําหนดใหผูเสียภาษีเลือกไดวาจะ

นําไปรวมคํานวณภาษีกับเงินไดอ่ืนๆ ของตนเมื่อส้ินปภาษี หรือจะยอมใหหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตราคงท่ีและไม

ตองนําไปรวมคํานวณภาษีกับเงินไดอ่ืนของตนในปลายปก็ได  ซึ่งผูวางแผนตองพิจารณาเปนกรณีไปอยาง

เหมาะสม 

 

หนังสืออานประกอบการสอบ  (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 7 : การวางแผนภาษีสําหรับผูมีเงินไดจากการลงทุนในหลักทรัพยตามมาตรา 40(4) 
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วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ : 

1. อธิบายท่ีมาและลักษณะเงินไดจากการลงทุนประเภทตางๆ  เชน ดอกเบ้ีย  เงินปนผล  เงินไดจากการเพ่ิมทุน 

เงินไดจากการลดทุน เงินไดจาการจําหนายหลักทรัพย  เปนตน 

2. อธิบายความเส่ียงจากการลงทุนของเงินไดตามมาตรา 40(4) เพ่ือแนะนําผูเสียภาษีใหตระหนักถึงความเส่ียง

ในการลงทุนตราสารแตละชนิด 

3. สามารถบงชี้เงินไดตามมาตรา 40(4) ท่ีไดรับยกเวนหรือไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี เพ่ือนําไปใชประโยชน

ในการวางแผน 

4. สามารถบงชี้อัตราภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเงินไดตามมาตรา 40(4) กรณีท่ัวไปไดเพ่ือการเลือกเสีย

ภาษีส้ินปภาษ ี

5. ปรับใชกลยุทธตางๆ  ในการวางแผนภาษีแกเงินไดตามมาตรา 40(4) ไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร CFP (Module 5): Certified Financial Planner: Module 5                                ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พ.ศ. 2554 หนา 15 

 

ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

  เงินไดจากคาแหงกูดวิลล  ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอ่ืน ตามมาตรา 40(3) ไดแก เงินไดท่ีไดรับจากการ

อนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ ผูวางแผนภาษีจําเปนตองทราบถึงลักษณะเบ้ืองตน

ของทรัพยสินทางปญญาแตละประเภทเสียกอนวามีความแตกตางกันอยางไร เพ่ือมิใหการวางแผนภาษีเกิด

ความคลาดเคล่ือน หรือผิดพลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งคาแหงลิขสิทธิ์กับคาตอบแทนสําหรับการอนุญาตใหใช

ทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ เพราะตามประมวลรัษฎากรกําหนดใหเฉพาะคาแหงลิขสิทธิ์ประเภทเดียวเทาน้ันท่ีผูมี

เงินไดสามารถหักคาใชจายไดรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท  

 ยิ่งกวาน้ันในทางปฏิบัติ เงินไดประเภทน้ีมีความยากในการพิจารณา โดยเฉพาะสัญญาท่ีรวมการขาย

สินคา การถายทอดเทคโนโลยีและคาแหงสิทธิอยูในสัญญาเดียวกันท่ีผูวางแผนจะตองแยกออกคาแหงสิทธิ์

ท้ังหลายออกมาใหชัดเจนดวย เพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษีและการพิพาทกับกรมสรรพากร  นอกจากน้ี ผู

เสียภาษีบางทานมักเขาใจผิดเกี่ยวกับเงินไดจากคาแหงสิทธิ์ เชน เงินไดจากการจําหนายแผนซีดีเพลงซึ่งมี

ผลงานอันมีลิขสิทธิ์บันทึกอยูในแผนซีดีน้ัน ผูวางแผนภาษีจําเปนตองแนะนําผูเสียภาษีเงินไดท่ีเกิดจากการ

จําหนายแผนซีดีดังกลาววาเงินไดน้ันมิใชคาแหงลิขสิทธิ์แตเปนเงินไดจากการขายสินคาตามมาตรา 40(8) เปน

ตน ดังน้ัน ในการวางแผนภาษีเงินไดประเภทน้ี นักวางแผนจําเปนตองศึกษาแนวทางการตีความจากขอหารือ

ภาษีอากร และปรึกษากับนักกฎหมายภาษีอากรเพ่ือความแนนอนกอนการวางแผนภาษีใหกับลูกคา 

 นอกจากน้ี ผูเรียนตองทราบเกี่ยวกับการใหเชาทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดตามมาตรา 40(5) แหงประมวล

รัษฎากร ซึ่งกฎหมายยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดตามแตละประเภททรัพยสินท่ีใหเชา เชน การเชา

โรงเรือนท่ีผูใหเชาเปนเจาของเองและการใหเชารถยนต กฎหมายใหหักคาใชจายไดรอยละ 30 สวนการใหเชา

สังหาริมทรัพยอ่ืนๆ กฎหมายใหหักคาใชจายไดรอยละ 10 เปนตน   

 

หนังสืออานประกอบการสอบ (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554 

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 8 : การวางแผนภาษีของผูมีเงินไดจากการใหใชหรือใหเชาทรัพยสิน 40 (3) และ 40(5) 
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หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ : 

1. สามารถอธิบายคุณลักษณะสําคัญของทรัพย  ทรัพยสินและทรัพยสินทางปญญา และเงินไดท่ีเกี่ยวของซึ่ง

อาจเขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(3) และท่ีไมเขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(3) 

2. สามารถจําแนกความแตกตางระหวางเงินไดตามมาตรา 40(3) กับมาตรา 40(5) และมาตรา 40(8) ไดอยาง

ถูกตอง 

3. สามารถอธิบายลักษณะเบ้ืองตนของธุรกิจการใหเชา และเงินไดจากคาเชาตามมาตรา 40(5)  

4. สามารถวินิจฉัยประเด็นในสัญญาเบ้ืองตนเกี่ยวกับเงินไดตามมาตรา 40(3) และมาตรา 40(5) ได 

5. ปรับใชกลยุทธในการวางแผนภาษีกับเงินไดตามมาตรา 40(3) และมาตรา 40(5)  
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 ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

  เงินไดตามมาตรา 40(8) เปนเงินไดท่ีเกี่ยวของกับการคาขาย การใหบริการ เงินไดจากธุรกิจ รวมถึงเงิน

ไดอ่ืนๆ  ท่ีมีลักษณะไมอาจจัดเขาเปนเงินไดประเภทตาง ๆ ตามมาตรา 40(1) – 40(7)  เงินไดมาตรา 40(8) น้ีจึง

มีหลากหลายและมาปญหาในการวิเคราะหความแตกตางระหวางเงินไดตามอนุมาตราน้ี (มาตรา 40(8)) กับเงิน

ไดมาตราอ่ืนๆ (มาตรา 40(1) – 40(7)) โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกรรมหรือสัญญาท่ีประกอบดวยเงินไดหลาย

ประเภทในสัญญาเดียว  

 อยางไรก็ดี ขอดีของเงินไดตามมาตรา 40(8) น้ี คือ เงินไดบางประเภทสามารถหักคาใชจายเปนการ

เหมาในอัตราท่ีสูงกวาเงินไดตามมาตราอ่ืนๆ กลาวคือ สามารถหักคาใชจายไดตั้งแตรอยละ 65 จนถึงรอยละ 85 

ของรายรับ รวมท้ังหากมีคาใชจายจริงมากกวาท่ีกฎหมายกําหนดใหหักคาใชจายเปนการเหมา ผูเสียภาษีอาจ

เลือกหักคาใชจายไดตามจําเปนและสมควร (ตามความเปนจริง) ไดดวย ดังน้ัน เงินไดตามมาตรา 40(8) น้ีจึง

เปนเงินไดท่ีนักวางแผนภาษีตางใชเปนกลยุทธในการวางแผนไดดีในระดับหน่ึง 

 นอกจากน้ี เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยก็เปนเงินไดตามมาตรา 40(8) ซึ่งมีความสําคัญเพราะ

เปนเงินไดท่ีสรางรายไดใหแกผูมีเงินไดคอนขางสูงตามราคาอสังหาริมทรัพยท่ีนับวันยิ่งเพ่ิมมากขึ้น  อีกท้ัง

นอกจากจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลว ในบางกรณียังตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดวย อยางไรก็ดี เงิน

ไดจากการขายอสังหาริมทรัพยบางกรณีกฎหมายไดยกเวนภาษีใหจึงเปนชองทางท่ีนักวางแผนภาษีอาจ

พิจารณาเพ่ือใชประโยชนจากกฎหมายดังกลาวได   

 

หนังสืออานประกอบการสอบ (Reading Assignments) 

ศาตราจารยไพจิตร โรจนวานิช และคณะ, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, (กรุงเทพฯ 

: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย), 2554 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), 2553 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 9 : การวางแผนภาษีสําหรับผูมีเงินไดจากการพาณิชยตามมาตรา 40(8) 
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วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ : 

1. อธิบายลักษณะเงินไดตามมาตรา 40(8) และประเภทของธุรกิจตางๆ ท่ีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. สามารถจําแนกลักษณะของเงินไดไดตามมาตรา 40(8) ออกจากเงินไดตามมาตรา 40(2)-(7) ไดอยาง

ถูกตอง 

3. สามารถปรับใชกลยุทธในการวางแผนภาษีจากการดําเนินกิจการการพาณิชยและการขายทรัพยสินตาม

มาตรา 40(8) ไดอยางถูกตอง 

4. สามารถคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจายกรณีการขายอสังหาริมทรัพยไดอยางถูกตอง 

5. สามารถนําขอกฎหมายท่ียกเวนภาษีเงินไดหรือลดหยอนภาษีเงินไดมาปรับใชในการวางแผนภาษีไดอยาง

ถูกตอง 
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ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

  การวางแผนทรัพยสิน และมรดก เปนเร่ืองสําคัญมากในซีกโลกตะวันตกมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน  จะ

เห็นไดจากการการตั้งทรัสตในสมัยโบราณของทหารอังกฤษซึ่งแตงตั้งใหบุคคลคนหน่ึงเปนผูจัดการทรัพยสินของ

ตนระหวางท่ีตนไปราชการสงคราม โดยหวังวาหากตนรอดชีวิตกลับมาจากราชการสงครามทรัพยสินน้ันจะงอก

เงยเพ่ิมขึ้นมาใหตนและครอบครัวไดใชสอยในบ้ันปลายชีวิต  แตหากตนไมไดกลับมาก็ใหผูจัดการทรัพยสินน้ัน

จัดการทรัพยสินใหเปนประโยชนแกทายาทของตน  

 อยางไรก็ดี สําหรับสังคมไทยน้ัน มักไมเห็นความสําคัญของการวางแผนทรัพยสินและมรดกเทาท่ีควร 

ทําใหสถาบันครอบครัวเกิดความระรํ่าระสายอยูตลอดเวลาเมื่อผูสรางรายไดใหครอบครัวตองมีอันเปนไป และ

เกิดปญหาดานเศรษฐกิจในสถาบันครอบครัวในท่ีสุด  

ดังน้ัน การวางแผนทรัพยสินและมรดกจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและไมอาจมองขามไปไดเพ่ือความ

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของสถาบันครอบครัว  นักวางแผนการเงินควรเขามามีบทบาทในการวางแผนจัดการ

ทรัพยสินกอนเสียชีวิต และเมื่อเสียชีวิตแลว 

ในหัวขอการเรียนรูน้ีจะเรียนรูในเร่ืองของเปาหมายในการวางแผนมรดก ประเภทของการจัดการ

ทรัพยสิน และบทบาทตางๆ ของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนมรดก 

 

หนังสืออานประกอบการสอบ (Reading Assignments) 

กีรติ กาญจนรินทร, คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก, จัดพิมพโดยสํานักฝกอบรม

ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2551 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ : 

1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการและประโยชนของการวางแผนการจัดการทรัพยสินและมรดก 

2. สามารถอธิบายประเภทและวิธีการการจัดการทรัพยสินและการวางแผนมรดก 

3. สามารถอธิบายบทบาทของนักวางแผนการเงินในการวางแผนการจัดการทรัพยสินและการวางแผนมรดก 

หัวขอการเรียนรูท่ี 10 : แนวคิดในการวางแผนทรัพยสินและมรดก 
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ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

  การจัดการทรัพยสินในขณะมีชีวิตสามารถทําไดหลายรูปแบบ การเรียนรูหัวขอน้ีจะเนนใหเรียนรูเพียง 

3 รูปแบบท่ีสําคัญ ไดแก การกระจายทรัพยสินใหสมาชิกในครอบครัว การจัดตั้งบริษัทใหญ (บริษัทโฮลดิ้ง) เพ่ือ

ถือครองทรัพยสิน การจัดตั้งทรัสตเพ่ือถือครองทรัพยสิน 

 การวางแผนจัดการทรัพยสินเหลาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหลูกคาไดเห็นถึงขอดีขอเสียของการจัดการ

ทรัพยสินขณะมีชีวิต และนักวางแผนการเงินสามารถนํารูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมใหแกผูรับคําปรึกษาได  

โดยการวางแผนในชั้นน้ีจะตองคํานึงถึงขอพิจารณาดานกฎหมาย รูปแบบของการจัดการทรัพยสิน และธรรมนูญ

ครอบครัวเปนสําคัญในการจัดการดวย 

 

หนังสืออานประกอบการสอบ (Reading Assignments) 

กีรติ กาญจนรินทร, คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก, จัดพิมพโดยสํานักฝกอบรม

ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2551 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ : 

1. สามารถอธิบายวัตถุประสงคและรูปแบบของการจัดการทัพยสินขณะมีชีวิต 

2. สามารถอธิบายใหเห็นถึงขอดีขอเสียของการจัดการทรัพยสินขณะมีชีวิต และสามารถนํารูปแบบการจัดการท่ี

เหมาะสมใหแกผูรับคําปรึกษาได 

3. สามารถจัดทําแผนการจัดการทรัพยสินไดโดยตระหนักถึงกฎหมายและธรรมนูญครอบครัว 

4. ประยุกตการวางแผนภาษีเขากับการจัดการทรัพยสินขณะมีชีวิตไดเปนอยางด ี

 

 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 11 : การจัดการทรัพยสินในขณะมีชีวิต 
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ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

   เมื่อเจามรดกตาย ทรัพยสินท้ังหมดของเจามรดกยอมตกทอดสูทายาทหรือผูรับมรดกทันทีตามท่ี

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไว  แตอยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติไมใชเร่ืองงายท่ีจะจัดการมรดกของ

เจามรดก เพราะมรดกน้ันมีมากมายหลายรูปแบบ จะตองมีการรวบรวมมรดกท้ังหมดเสียกอน และแบงใหกับ

ทายาทอีกคร้ังตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว 

 ส่ิงท่ีจะตองเรียนรูในการจัดการมรดก ผูเรียนจะตองทราบถึงการตกทอดของมรดก การแบงมรดก

ระหวางทายาท การทําพินัยกรรม  ประเภทของพินัยกรรม ขอพึงระวังในการทําพินัยกรรมตางๆ  การจัดการ

มรดกตามพินัยกรรม เปนตน 

 นอกจากน้ีจะตองเรียนรูขั้นตอนตางๆ ในการวางแผนมรดกเพ่ือจัดทําแผนจัดการมรดกไปนําเสนอตอ

ผูรับคําปรึกษา โดยเนนการจัดการมรดกและการวางแผนภาษีเพ่ือการโอนทรัพยมรดกตางๆ ไปสูทายาทไดโดย

ไมเกิดขอพิพาทในภายหลัง 

 

หนังสืออานประกอบการสอบ (Reading Assignments) 

กีรติ กาญจนรินทร, คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก, จัดพิมพโดยสํานักฝกอบรม

ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2551 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ : 

1. สามารถอธิบายเน้ือหาเบ้ืองตนของกฎหมายลักษณะมรดก การตกทอดมรดก และการแบงมรดกไดอยาง

ถูกตอง 

2. สามารถจัดทําแผนจัดการมรดกใหตกทอดไปสูทายาทไดโดยไมเกิดขอพิพาทระหวางทายาทในภายหลัง 

3. สามารถประยุกตการวางแผนภาษีกับการวางแผนมรดกไดอยางถูกตอง 

 

หัวขอการเรียนรูท่ี 12 : การตกทอดทางมรดก 
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ชุดวิชาท่ี 5: 

การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 

  

 

ภาพรวมของเนื้อหา 

   ผูวางแผนทางการเงิน สามารถแนะนําผูรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนมรดกไดจะตองกระทําอยาง

เปนขั้นตอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล  โดยขั้นตอนในการวางแผนมรดกน้ี ไดแก การศึกษาและวิเคราะหความ

คาดหวังและเปาหมายของลูกคา  การรวบรวมขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของ การเปรียบเทียบขอดีและขอเสีย

ระหวางการจัดการทรัพยสินขณะมีชีวิตและการจัดการมรดก การนําเสนอแผนการจัดการมรดกตอลูกคา เปนตน  

 ผูวางแผนทรัพยสินและมรดกท่ีดี จะตองนําความรูทางกฎหมายมรดกและกฎหมายภาษีอากรมาปรับ

ใชอยางเหมาะสม และคํานึงถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของนักวางแผนท่ีมีตอผูรับคําปรึกษา 

 

หนังสืออานประกอบการสอบ (Reading Assignments) 

กีรติ กาญจนรินทร, คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก, จัดพิมพโดยสํานักฝกอบรม

ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2551 

 

หนังสืออานเพิ่มเติม (Suggested Readings) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes Statement: LOS) 

เพ่ือใหผูเขาสอบ : 

1. สามารถอธิบายขั้นตอนการวางแผนมรดกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2. สามารถวิเคราะหและสรุปความคาดหวังและเปาหมายของลูกคาไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

3. สามารถรวบรวมขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของในการวางแผนจัดการทรัพยสินและมรดกของผูรับคําปรึกษา

ไดอยางถูกตองครบถวน 

4. สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีและขอเสียระหวางการจัดการทรัพยสินขณะมีชีวิตและการจัดการมรดกได

อยางถูกตองดวยตนเอง 

5. สามารถนําเสนอแผนการจัดการมรดกตอผูรับคําปรึกษาไดอยางถูกตอง 

6. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบของนักวางแผนการเงินตอผูรับคําปรึกษาเปนอยางดี 

  

หัวขอการเรียนรูท่ี 13 : กระบวนการวางแผนจัดการทรัพยสินและมรดก 
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