
วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบับที่ 2 ปี 2560

•	 เมื่อกองทุนรวมสามารถลงทุน
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	 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลป	ี2560
•	 การปรับโครงสร้าง	IC	License	ใหม่
	 มีผลกระทบกับนักวางแผนการเงิน	CFP	หรือไม่...อย่างไร
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รองรับกับความไม่แน่นอนในอนาคตทั้งในเรื่องของชีวิตและการบริหารทรัพย์สิน 
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถน�ามาใช้วางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์
เป้าหมายทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งด้านปกป้องความมั่งคั่ง การวางแผน
เกษยีณอาย ุและการวางแผนมรดก จากนัน้ มาอพัเดทความรูก้บัคอลมัน ์Product 
Update ในเรือ่งของการอนญุาตใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนสามารถลงทุน
ในกองทุนรวมของ บลจ. เดียวกันได้ ซ่ึงเช่ือว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
กองทุนส�าหรับกรณีของการจัดตั้งกองทุนตามช่วงอายุ (life path) 

พเิศษกบัคอลมัน ์The Interview เราไดร้วบรวมเนือ้หาเรือ่งกฎหมายภาษใีหม่
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาและนติบิคุคลในป ี2560 จากการบรรยาย
โดยอาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ในหัวข้อ “เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรดาและนิติบุคล ปี 2560” ในกิจกรรม CFP Professional Forum 
ครั้งที่ 15 ที่ผ่านมา เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายเพิ่มมากขึ้น

ส�าหรับข่าวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุน ตาม
เกณฑข์องส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 
2561 เป็นต้นไปท่ีหลายท่านก�าลังสนใจอยู่ในขณะนี้ ฉบับนี้จะมาไขข้อข้องใจ 
ทั้งในเรื่องของโครงสร้าง IC License ใหม่ และ การแบ่งประเภทของผู้มี IC หรือ  
IP License ได้ในคอลัมน์ Q&A และปิดท้ายด้วยข้อมูล Infographic สถิติกองทุน 
เพื่อการเกษียณอายุ ทั้งในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุน 
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แยกเป็นจ�านวน 
สมาชิก และมูลค่ากองทุน

และหากทา่นผูอ้า่นตอ้งการแนะน�าหรอืตชิมวารสาร TFPA Bulletin สามารถ
ติดต่อเราได้ที่ info@tfpa.or.th เรายินดีน้อมรับและปรับปรุงเพื่อให้วารสารมี
มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

   สาระ ลํ่าซํา
   นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ กลับ
มาพบกันอีกครั้งพร้อมกับสาระและ 
ความรู้ดีๆ กับวารสาร TFPA Bulletin ครับ 

ในปัจจุบัน คนไทยมีการติดตาม
ข่าวสารผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพิ่ม
มากขึ้น สมาคมฯ จึงได้ปรับเปล่ียน 
รปูแบบการน�าเสนอเนือ้หาวารสาร TFPA  
Bulletin ในลักษณะ Responsive Web 
Design เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่นสามารถเขา้ถงึ 
ข้อมูลเนื้อหาในเล่มผ่านสมาร์ทโฟน 
ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

TFPA Bulletin ฉบับน้ีเราเปิดเล่ม
กบัคอลมัน ์Cover Story ด้วยเรือ่ง Goal-
Based Insurance Planning หรือการ
วางแผนประกันภัยตามเป้าหมายเพื่อ
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นักวางแผนการเงิน CFP
ร่วมให้ความรู้การวางแผนด้านประกันภัย
ในงาน Money Expo กรุงเทพฯ 2017 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมกับส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการ
ประกนัภยั เปดิโอกาสใหน้กัลงทนุและประชาชนทีส่นใจได้
รบัฟงัการบรรยายและและตอบขอ้ซกัถามจากนกัวางแผน
การเงิน CFP ในหัวข้อ “วางแผนด้านการประกันภัย เพื่อ
บรรลุเป้าหมายทางการเงิน” ณ บริเวณบูธของส�านักงาน 
คปภ. ภายในงาน Money Expo กรุงเทพฯ 2017 เมื่อวันที่ 
11 - 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์  
2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับความอนุเคราะห์จาก 
นักวางแผนการเงิน CFP อาสาเป็นวิทยากร ประกอบด้วย 
คุณตระหนัก นิติวงศ์ คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ คุณ
ราชันย์ ตันติจินดา และคุณวรพจน์ เกตุอร่าม 

เตรียมพบกับกิจกรรม
CFP Professional Forum
ครั้งที่ 16 

สมาชกิสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 
เตรียมตัวให้พร้อมกับการสัมมนาในหัวข้อ 
คิดมมุต่าง “Unit Linked” ขอ้เท็จจรงิท่ีควรรู ้
กับกิจกรรม CFP Professional Forum ครั้ง
ท่ี 16 ได้รบัเกยีรติจากคุณอมุาพนัธุ ์เจรญิยิง่ 
CFP® รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมอืงไทย 
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เป็นวิทยากร
ช่วงการบรรยาย และจากคุณนิภาพันธ์  
พูนเสถียรทรัพย์ CFP® คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ 
CFP® รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) และคุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP® 
ที่จะมาร่วมเสวนาโต๊ะกลมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ 
แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย นกัวางแผนการเงนิ CFP ที่
ปรกึษาการเงนิ AFPT และสมาชกินติบิคุคล
ของสมาคมฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน
ทางเว็บไซต์สมาคมฯ www.tfpa.or.th 

เสวนาการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินและมรดกกับกิจกรรม
“Money & Life Talk” by CFP® Professionals ครั้งที่ 3/2560

กลบัมาพบกนัอกีครัง้กบักจิกรรม “Money & Life Talk” by CFP Professionals 
ครัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2560 ทีผ่า่นมา เริม่ตน้ชว่งแรกดว้ยบรรยาย
ในหัวข้อ “จัดการมรดกส่งต่อทรัพย์สิน ฉบับนักวางแผนการเงิน CFP” ได้รับ
เกียรติจากคุณนโรโดม วาณิชฤดี นักวางแผนการเงิน CFP ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการในการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินให้กับผู้รับมรดกอย่างถูกต้องยุติธรรม 
และการวางแผนภาษีการรับมรดก ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “สารพันปัญหา
การส่งต่อทรัพย์และมรดก” จากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นนักวางแผนการเงิน CFP 
ประกอบด้วย คุณกริช เศรษฐนันท์ คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์ และคุณวรินทร์ สุรพลชัย 
มารว่มใหม้มุมองพรอ้มเสนอแนะแนวทางการวางแผนการในการสง่ตอ่ทรพัยแ์ละ
มรดก มปีระชาชนใหค้วามสนใจเขา้รว่มการสมัมนากวา่ 100 คน ในชว่งบรกิารให้
ค�าปรกึษาวางแผนการเงนิแบบรายบคุคลยงัคงไดร้บัความสนใจจากผูเ้ขา้รว่มงาน
เหมอืนเชน่เคย มผีูเ้ขา้ขอรบัค�าปรกึษาจ�านวน 10 คนจากนกัวางแผนการเงนิ CFP 
อาสา ไดแ้ก ่คณุจดิาภา สมีว่ง คณุชวลติ ลลีาภรณ ์คณุตระหนกั นติวิงศ ์คณุพชิญา 
ซุ่นทรัพย์ คุณไพชยนต์ บริบูรณ์พาณิชกิจ คุณรัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย คุณเรวัต 
ลือเวศย์วณิช คุณวรินทร์ สุรพลชัย คุณสกาว ส�าราญคง และคุณสรฐัช สุงาม 
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ราชันย์ ตันติจินดา CFP®
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หากเราน�าหลักการการวางแผน
ประกันภัยตามเป้าหมาย หรือ Goal – 
Based Insurance Planning นั่นคือ 
เราต้องพิจารณาจากความต้องการและ
เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ก่อนที่
จะน�าเสนอสินค้าประกันชีวิตที่เก่ียวข้อง

ให้ตอบโจทย์ ซึ่งด้วยวิธีนี้ ลูกค้าจะได้
ประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการที่
เราน�าเสนอ

เรามาดูกันว่าการวางแผนประกัน
ภัยสามารถตอบโจทย์เป้าหมายทาง 
การเงินเรื่องอะไรบ้าง
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I. การปกปอ้งความมัง่คัง่ 
 (Wealth Protection) 

แนน่อนวา่เรือ่งแรกและเป็นพืน้ฐาน 
ของการวางแผนประกันภัยเลย ก็คือ
การปกป้องความมั่งคั่ง เพราะ Human 
Capital หรอืทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
ในการหารายได้ของเรา คือ สินทรัพย์ที่ 
มคีา่มากทีส่ดุแลว้ นอกจากนี ้เมือ่คนหนึง่
คนจากไปก่อนวัยอันควร ไม่ใช่แค่ตัวเขา
ที่จากไปเท่านั้น แต่มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
หรือรายได้ท่ีเขาจะสร้างข้ึนในอนาคตก็
สูญหายตามไปด้วย ซึ่งหากเขามีบุคคล
ที่ต้องดูแล รับผิดชอบ ก็จะส่งผลกระทบ 
อย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวอย่างหลีก
เลีย่งไมไ่ด ้ดงันัน้ เราจงึตอ้งมกีารปกปอ้ง
สินทรัพย์ท่ีมีค่ามากท่ีสุดน้ีไว้ ซ่ึงสิ่งที่
ส�าคัญท่ีสุดในการวางแผนประกันภัย
เพื่อเป้าหมายน้ี คือ การค�านวณทุน
ประกันท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถค�านวณ
ได้ 3 วิธีดังนี้

การวางแผนประกันภัย เป็นการวางแผนการเงินพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากเป็นการวางแผนปกป้องความ
มัง่ค่ังใหก้บัครอบครวั แลว้ทาํไมเราจงึตอ้งปกปอ้งความมัง่คัง่ 
เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนของชีวิต 
4 ประการนี้จะทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายทางการเงินตามที่
ตั้งใจไว้ นั่นคือ
1. จากไปก่อนวัยอันควร หรือ Die too soon 
2. อายุยืนกว่าที่คาด หรือ Live too long 
3. พิการ ทุพพลภาพ หมดความสามารถในการหารายได้ 
 หรือ Disable 
4. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือ Critical illness
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1. คํานวณจากมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของบุคคล  โดยการ
ประเมินจากรายได้ที่บุคคลสามารถ 
ท�ามาหาได้ จากรายได้ที่บุคคลมีโอกาส 
ได้รับในอนาคตนั้นกลับมาเป็นมูลค่า 
ณ วันนี้ว่าเป็นจ�านวนเท่าไร ก็ควรที่จะ
ซือ้ทนุประกนัชวีติตามมลูคา่นัน้ สามารถ
ค�านวณได้โดย
1.1 ประมาณรายได้เฉลี่ยต่อปี ซ่ึงก็คือ 
 ความสามารถในการหารายได้ของ 
 เรานั่นเอง
1.2 หักด้วยภาษีรายได้ส่วนบุคคล เงิน 
 สมทบประกันสังคม เบี้ยประกันภัย 
 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิต 
 ของตนเอง (หกัรายจา่ยสว่นตวัของ 
 เราออก เพราะเราต้องการคุ้มครอง 
 รายได้ในส่วนที่เป็นรายได้ของคน 
 ในครอบครัว)
1.3 ก�าหนดจ�านวนปีที่จะท�างานถึง 
 เกษียณอายุ
1.4 ประมาณการเพิม่ขึน้ของรายไดส้ทุธ ิ
 ต่อปีปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ
1.5 ประมาณอัตราผลตอบแทนจากการ 
 ลงทุนหลังหักภาษีปรับด้วยอัตรา 
 เงินเฟ้อ
1.6 ใช้อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้สุทธิ 
 ปรับค่ากับอัตราผลตอบแทนจาก 
 การลงทุนเป็นตัวคิดลดที่ใช้ในการ 
 ค�านวณ

โดยวิธีนี้เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต
จะได้ทุนประกันท่ีเท่ากับความสามารถ
ในการหารายได้จนถึงเกษียณอายุหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขา ผู้รับผล
ประโยชน์จะต้องน�าเงินดังกล่าวนี้ไปหา 
การลงทนุทีไ่ด้อตัราผลตอบแทนคาดหวงั 
เท่ากับตัวคิดลดที่ใช้ค�านวณในข้อ 1.6 
และทยอยถอนเงินออกมาใช้เท่ากับ
รายจ่ายของครอบครัวต่อปี ซึ่งจะท�าให้
มาตรฐานการครองชีพของครอบครัวนี้
ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าหัวหน้าครอบครัว
จะอยู่หรือจากไปก็ตาม

2. คํานวณจากความจาํเปน็ 
เปน็การพจิารณาจากความจ�าเปน็ท่ีจะให้
บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
สามารถด�ารงอยูไ่ดต้ามความจ�าเปน็ โดย
สว่นใหญค่วามจ�าเปน็พืน้ฐานของบคุคล
จะประกอบไปด้วย
ก. ทุนประกันส�าหรับคุ้มครองหน้ีสิน 
 เป็นทุนประกันขั้นต�่าสุดท่ีควรจะมี 
 ค�านวณโดยรวบรวมรายการหน้ีสิน 
 ทั้งหมดของครอบครัวออกมา
ข. ทุนประกันส�าหรับคุ้มครองรายได้ 
 ในช่วงการปรับตัว  เป็นความ 
 ต้องการท่ีเกิดขึ้นในช่วงของการ 
 จากไปของหัวหน้าครอบครัว เพื่อ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับครอบครัวใน 
 ช่วงของการปรับตัวและด�าเนิน 
 การทางกฎหมายทรัพย์สิน ซึ่ ง 

ค. ทุนประกันส�าหรับคุ้มครองค่าใช้จ่าย 
 ส� าหรับครอบครั วหรื อ ผู้อยู่ ใน 
 อปุการะ ซึง่วธินีีจ้ะค�านวณคลา้ยกบั 
 ในขอ้ 1 เพยีงแตจ่�านวนปทีีคุ่ม้ครอง 
 จะเปลี่ยนเป็นระยะเวลาที่ต้องดูแล 
 รับผิดชอบผู้อยู่ในอุปการะทั้งหมด 

3. คํานวณจากวิธี Capital 
Retention Approach ซึ่งมีแนวคิดที่
ส�าคญั คอื จะไม่น�าทรพัยส์นิทีม่อียูม่าใช ้
แตจ่ะใชเ้ฉพาะในสว่นของผลประโยชนท์ี่
เกดิขึน้จากทรพัยส์นินัน้ๆ เปน็หลกั ดงันัน้ 
เมื่อทราบจ�านวนเงินที่ต้องการแล้วจึง
คอ่ยค�านวณยอ้นกลบัไปวา่ เพือ่ทีจ่ะใหไ้ด ้
จ�านวนเงินที่ต้องการนั้นจะต้องมีเงินต้น
หรือทรัพย์สินเท่าใด

นอกจากการมีทุนประกันท่ีเหมาะสม 
แล้ว เรายังควรพิจารณาให้มีความ
คุ้มครองสุขภาพ ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
และความคุ้มครองโรคร้ายท่ีเหมาะสม 
เพราะปจัจยัท่ีจะท�าให้บคุคลจากไปกอ่น
วัยอันควรมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือ
โรคร้ายแรงนั่นเอง

ส�าหรบัแบบประกนัชวีติทีเ่หมาะสม
ส�าหรับการวางแผนปกป้องความมั่งค่ัง 
คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบคุ้มครอง
ตลอดชีพ และแบบยูนิต ลิงค์ ที่ปรับให้มี
ทุนประกันสูง (ตามที่ต้องการ)

II. การวางแผน
 เกษียณอายุ 
 (Retirement Planning)

หากจะกล่าวถึงความเส่ียงเกี่ยวกับ
การเกษยีณอายแุลว้ จะมคีวามเสีย่งหลกั 
3 เรื่อง ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่จะใช้เงิน
เกบ็หมดกอ่นอายขุยั ทีม่าของความ
เส่ียงน้ีคือ บางคนแม้มีเงินเก็บเพื่อการ
เกษียณที่เพียงพอแล้ว แต่อาจถูกน�าไป
ใช้เพื่อความต้องการอื่นท้ังของตนเอง
และคนในครอบครัว หรือ การมีอายุ
ยืนยาวกว่าท่ีคาด ท�าให้เงินท่ีเตรียม 

 สามารถค�านวณได้โดย
รายได้สุทธิต่อปีของ
ครอบครัว x จำานวนปี 

(ซึ่งข้ึนอยู่กับความ
ต้องการของ

ลูกค้า)
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ไว้หมดลงเสียก่อน และท�าให้ไปไม่ถึง
เป้าหมายปลายทางที่ต้องการ ดังนั้น 
เป้าหมายการเกษียณอายุเพื่อให้มีเงิน
ไว้ใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดช่วง 
ชีวิตเกษียณจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญไม่น้อย
ไปกว่าเรื่องอื่นเลย

 เครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใน
การจดัการความเสีย่งเรือ่งนีค้อื “ประกนั
ชีวิตแบบบำานาญ” ที่มีรูปแบบจ่ายเงิน
คืนเป็นรายงวด ตั้งแต่หลังอายุ 55 ปี 
ไปจนถึงอายุไม่น้อยกว่า 85 ปี โดยไม่มี
การจ่ายเป็นเงินก้อน จึงท�าให้เรามั่นใจ
ได้ว่า แม้เงินเก็บส่วนอื่นๆ จะหมดไป
แล้ว เราก็ยังจะได้รับเงินจากประกันชีวิต
แบบบ�านาญนี้มาใช้จ่ายเพื่อด�ารงชีพ
ได้ ซึ่งประกันแบบนี้อาจไม่จ�าเป็นต้อง
ซื้อที่ทุนประกันสูงก็ได้ แต่ควรมีเพื่อให้
ได้รับเงินบ�านาญที่สามารถน�าไปใช้ชีวิต
ช่วงเกษียณอย่างพอเพียงได้ เช่น เฉลี่ย 
เดือนละ 15,000 บาท ซ่ึงเทียบเท่ากับ
เงินเดือนของบัณฑิตจบใหม่ในปัจจุบัน 
แตห่ากพจิาณาถงึอตัราเงนิเฟอ้ดว้ยแลว้ 
(เช่น 3% ต่อปี) ก็อาจต้องมีเงินบ�านาญ
ที่สูงขึ้น เช่น ปัจจุบันอายุ 40 ปี เมื่ออายุ 
60 ปี ควรมีขั้นต�่าเดือนละ 27,092 บาท 
เป็นต้น

2. ความเสี่ยงที่จะมีเงินเก็บ
น้อยเกินไป เกดิจากการไมเ่ริม่เกบ็เงนิ 
เพื่อการเกษียณอายุตั้งแต่อายุยังน้อย 
หรือแม้ตั้งใจเก็บเงินแล้ว แต่ก็เจอกับสิ่ง

ยั่วยุจนต้องถอนเงินออกไปใช้จ่าย ท�าให้
ไม่สามารถเก็บเงินและน�าไปลงทุนได้
อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งเครื่องมือท่ีช่วยให้เรา 
เก็บเงินได้อย่างสม�่าเสมอและไม่ถอน
ออกไปใช้จ่ายน้ัน มีอยู่หลายเครื่องมือ 
เช่น กองทุน LTF/RMF ประกันชีวิตแบบ
บ�านาญ/สะสมทรัพย์/ควบการลงทุน 
เป็นต้น แต่หากเปรียบเทียบเครื่องมือ
ต่างๆ แล้ว “ประกันชีวิตแบบบ�านาญ/
สะสมทรัพย์” มักเป็นเครื่องมือที่ให้ผล
ตอบแทนทีน่อ้ยกวา่เครือ่งมอือืน่ๆ เพราะ 
IRR ของประกันเหล่านี้มักอยู่ที่ประมาณ 
1%-3% ต่อป ีซึง่ใกล้เคียงกบัผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุนตราสารหนี้ 

อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิตแบบ
บ�านาญ/สะสมทรัพย์  ก็ ถื อว่ า เป็น 
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับผู้ท่ีต้องการเก็บ
เงินในทางเลือกที่มีผลตอบแทนหรือเงิน
คืนที่แน่นอน ไม่ผันผวนหรือมีความไม่
แน่นอนเหมือนกองทุนรวม อีกทั้งการ
เก็บเงินผ่านประกันชีวิตในรูปแบบของ
การช�าระเบี้ยน้ัน ถือเป็นการสร้างวินัย
ทางการเงินท่ีดี เสมือนเป็นการบังคับให้
เราต้องเก็บเงินอย่างสม�่าเสมอตามแบบ
ประกันชีวิตท่ีซื้อไว้ ดังน้ัน แม้ว่าประกัน
ชีวิตทั่วไปอาจไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องผล
ตอบแทนมากนัก แต่ก็ตอบโจทย์การ
สรา้งวนิยัทางการเงนิได ้อกีทัง้ยงัมคีวาม
คุ้มครองชีวิตในระหว่างที่เรายังมีภาระ
ต้องดูแลครอบครัวก่อนท่ีจะเกษียณอายุ
อีกด้วย 

นอกจากน้ี ในปัจจุบันยังมีประกัน
ชวีติแบบควบการลงทนุอยา่ง “ยนูติ ลงิค”์ 
ท่ีนอกจากจะช่วยสร้างวินัยทางการเงิน
แล้ว ผู้เอาประกันยังมีโอกาสได้รับผล
ตอบแทนท่ีสูงข้ึน จากการเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้
และข้อจ�ากัดของตนเองอีกด้วย หรือ 
“ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ท่ีอาจจะไม่ได้มีการ
ลงทุนให้เลือกได้หลากหลายเท่า ยูนิต 
ลิงค์ แต่ก็เป็นแบบประกันชีวิตที่มักมี 
การันตีผลตอบแทนขั้นต�่าไว้ จึงเหมาะ 
กับผู้ที่ต้องการมีเงินคืนที่แน่นอนตามที่
การันตีไว้ และอยากมีโอกาสได้รับผล
ตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์/บ�านาญ 

3. ความเสี่ยงที่จะมีค่าใช้
จ่ายด้านสุขภาพ นอกจากการมีเงิน
ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันหลังเกษียณ
อายุแล้ว การเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่าย
เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุก็ถือ
เป็นเรื่องส�าคัญ โดยเราอาจเตรียมรับมือ
ด้วยการมีเงินเก็บส่วนหนึ่งเพื่อรองรับ
เหตุการณ์เหล่าน้ีไว้ หรือรับมือด้วยการ
ซื้อประกันสุขภาพก็ได้ 

ใ น ก า ร ซื้ อ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ นั้ น 
นอกจากจะควรซื้อต้ังแต่ช่วงที่สุขภาพ
ยังแข็งแรงหรืออายุยังน้อยแล้ว ยังควร
พิจารณาถึงปี ต่ออายุ ด้วย หากเป็น
ประกันสุขภาพท่ีเป็นสัญญาเพิ่มเติม
ของประกันชีวิต เราต้องพิจาณาประกัน
ชีวิตหลักที่ซื้อให้เหมาะสม เนื่องจาก
หากประกันชีวิตหลักเป็นแบบที่มีความ
คุม้ครองทีส่ัน้เกนิไป เมือ่ครบสญัญาแลว้
จะไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่อได้ 

ดังนั้น แบบประกันชีวิตที่เหมาะสม 
กับการซื้อคู่กับสัญญาเพิ่มเติมด้าน
สุขภาพน้ัน ควรเป็น “ประกันชีวิตแบบ
ตลอดชีพ” ท่ีมีความคุ้มครองยาวถึงอายุ
ประมาณ 90-99 ป ีหรอื “ประกนัชวีติแบบ 
บ�านาญ” ท่ีความคุ้มครองยาวถึงอายุ 
ไม่น้อยกว่า 85 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
เบี้ยประกันสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะปรับ
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เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ ซึ่งในช่วงที่เราอายุ 
สูงๆ แล้ว ค่าเบี้ยประกันสุขภาพอาจสูง 
จนไม่คุ้มกับความคุ้มครองค่ารักษา
พยาบาลที่ได้รับ ดังนั้น การมีเงินเก็บอีก
ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลก็
ยังถือเป็นสิ่งจ�าเป็นเช่นกัน

ผู้จัดการมรดก และจัดสรรทรัพย์มรดก 
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือน หรือ
มากกว่านั้น ท�าให้การด�าเนินชีวิตไม่
กระทบมากนัก

แต่ในกรณีที่ไม่มีการท�าประกัน
ชีวิต ถึงแม้ว่าจะมีการท�าพินัยกรรมไว้
อย่างชัดเจนก็ตาม ทรัพย์มรดกจะยัง
ไม่สามารถน�ามาใช้ได้จนกว่าจะมีการ
จัดสรรและโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
อาจส่งผลให้ทายาทเกิดความยุ่งยาก 
หรืออาจถึงขั้นต้องกู้ยืมมาเพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในช่วงดงักลา่ว การท�าประกนัชวีติจะ
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และ
ลดความยุ่งยากท่ีตามมาในกรณีท่ีเกิด
การเสียชีวิตขึ้น 

 • ปกป้องความมัง่คัง่ไมใ่หล้ดลง
ประกันชีวิตสามารถทดแทนความ

ม่ังคั่งที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายต่างๆ หลัง
จากผู้เอาประกันเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น 
คา่งานฌาปณกจิ คา่ใชจ้า่ยในการจดัสรร
ทรัพย์สิน ภาษีมรดก รวมถึงภาระหนี้ที่
เจ้ามรดกได้ก่อไว้ ซึ่งหากไม่มีการเตรียม
เงินหรือทุนประกันชีวิตไว้ ทายาทอาจ
ต้องหาเงิน หรือน�ามรดกบางส่วนออก
มาช�าระ ในบางกรณีอาจต้องขายทรัพย์
มรดกที่ได้รับเพื่อน�าเงินดังกล่าวมาช�าระ
ค่าใช้จ่ายข้างต้น

 • วางแผนภาษีมรดก
เนือ่งจากเงนิสินไหมมรณกรรมท่ีได้

รบัจากประกนัชวีติ เปน็เงนิได้ท่ีได้รบัหลัง
จากผู้เอาประกันเสียชีวิต เงินดังกล่าว
ไม่ถือเป็นมรดก ดังน้ัน หากน�าทรัพย์สิน
บางส่วนมาซื้อประกันชีวิต ก็จะช่วยลด
จ�านวนทรพัยส์นิทีต่อ้งน�ามาค�านวณเพือ่
เสียภาษีเงินมรดกได้

 • ลดข้อพิพาทระหว่างทายาท
ในกรณีที่ทรัพย์มรดกไม่สามารถ

แบ่งให้กับทายาทแต่ละรายได้อย่างเท่า
เทียม เช่น การแบ่งที่ดิน การยกธุรกิจให้
แก่ทายาทที่เหมาะสม เป็นต้น การมีทุน
ประกันที่เพียงพอจะช่วยลดปัญหาการ

แบ่งแยกทรัพย์สินที่ไม่เป็นตัวเงินลงได้ 
ปัจจุบันมีประกันชีวิตหลายรูป

แบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการวางแผนมรดก 
เพราะประกันชีวิตแต่ละรูปแบบนั้นมี 
เบี้ยประกันต่อทุนประกันที่แตกต่างกัน 
โดยหลักๆ แล้วประกันชีวิตที่ใช้ในการ
วางแผนมรดกมีอยู่สองกลุ่ม ดังนี้

1. ประกนัชวีติแบบชัว่ระยะ
เวลา ประกนัชวีติประเภทนีม้รีะยะเวลา
ความคุ้มครองชัดเจน เช่น 5 ปี 10 ปี 20 
ปี ซึ่งเบี้ยประกันดังกล่าวจะเป็นเบี้ยเพื่อ
การคุ้มครองเป็นหลัก โดยไม่มีการออม 
จงึท�าใหเ้บีย้ประกนัตอ่ทนุประกนันัน้ค่อน
ข้างต�่า เหมาะส�าหรับคุ้มครองในช่วงที่มี
ภาระ เช่น ช่วงท่ีบุตรยังศึกษา ระหว่าง
ผ่อนช�าระหนี้ เป็นต้น 

2. ประกนัชวีติแบบคุม้ครอง
ตลอดชีพ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และ
ยูนิต ลิงค์ เป็นประกันที่คุ้มครองระยะ
ยาว จึงเหมาะส�าหรับการวางแผนส่ง
ต่อมรดกโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เบี้ย
ประกันของประกันชีวิตทั้งสองแบบ ส่วน
หน่ึงจะถูกน�าไปออมเงินด้วย จึงท�าให้ 
เบี้ยประกันสูงกว่าประกันชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา

ผู้วางแผนมรดกจึงควรพิจารณา
เลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการวางแผนมรดก 
และเลือกท�าทุนประกันให้ครอบคลุม
ความต้องการและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอย่างพอเพียง และเหมาะกับ
สถานะการเงินของตนเองด้วย

กล่าวโดยสรุป ประกันชีวิตเป็น
เครื่องมือทางการเงิน ท่ีสามารถน�า
มาใช้วางแผนการเงินได้หลากหลาย
วตัถปุระสงค์ อยา่งไรกดี็ อยา่ลืมพจิารณา
ถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน
และจุดสมดุลระหว่างเงินท่ีต้องเตรียม
เพื่อเป้าหมายการเงินอื่นๆ ประกอบด้วย 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การวางแผนการเงิน 

III. การวางแผนมรดก 
 (Estate Planning)

ในวันที่บุคคลจากไป ไม่เพียงแต่
สร้างความเสียใจให้กับคนในครอบครัว
แลว้ หากผูท้ีจ่ากไปไมไ่ดว้างแผนจัดการ
สง่ต่อสิง่ทีต่นเองไดส้รา้งไว ้มรดกดงักลา่ว 
อาจสร้างปัญหาให้กับคนข้างหลังได้ 
ไม่ว่าจะเป็น รายได้ของครอบครัวท่ีหายไป 
สภาพคลอ่งทางการเงินของธรุกจิทีย่งัคง 
ด�าเนินอยู่ ภาระหนี้สินที่สร้างไว้ บ้าน รถ 
ทีอ่ยูร่ะหวา่งผอ่นช�าระ และทีเ่ปน็ประเดน็
ในปัจจุบันอย่างเรื่องภาษีมรดก ภาษี
ที่ดิน และหลายครั้งที่เกิดการแย่งชิง
มรดกระหว่างทายาทจนมองหน้ากัน
ไม่ติด

ดงันัน้ การวางแผนมรดกจึงมคีวาม
ส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีมรดก
จ�านวนมาก หรือมีทายาทหลายคน 

ประกันชี วิตเข้ามาช่วยจัดการ
ปัญหาการส่งต่อมรดกอย่างไรได้บ้าง

 • ช่วยการจัดการความยุ่งยาก 
 หรอืสภาพคลอ่งทางการเงนิหลงั 
 การเสียชีวิต

หลังจากที่ผู้ เอาประกันเสียชีวิต
ลง บริษัทประกันจะออกเช็คสินไหม
มรณกรรมให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตาม
ที่ผู้เอาประกันระบุไว้ โดยที่เขาสามารถ
น�าเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อช�าระค่าใช้จ่าย
ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องรอแต่งตั้ง
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การแกไ้ขกฎในครัง้นีเ้ชือ่วา่จะท�าให้
การจัดตั้งกองทุนรวม และการบริหาร
กองทนุท�าไดเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะในมมุของการวางแผนการเงนิ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
กองทุน อย่างเช่นการจัดตั้งกองทุนตาม
ช่วงอายุ

การจัดตั้งกองทุนตามช่วงอายุ 
หรือ l i fe path เป็นเร่ืองที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พยายามผลักดัน
มาตลอด แต่เดิมกองทุนประเภท life 
path จัดตั้งได้เช่นกัน โดยใช้รูปแบบ
กองทุนผสม และลงทุนตรงในสินทรัพย์
ต่างๆ กระบวนการท�างานจะเหมือนการ
บรหิารกองทนุผสม และเพิม่เรือ่งสดัสว่น
การลงทุนที่เหมาะสมเข้าไป แต่กองทุน
ลักษณะนี้ที่ผ่านมาจะมีขนาดค่อนข้าง
เล็ก เนื่องจากแต่ก่อนประชาชนไทยยัง 
ไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง life path 
มักจะนิยมเลือกลงทุนเป็นรายกอง 
องิตามผลตอบแทนและกระแสการลงทนุ
มากกว่า อีกทั้งการลงทุนที่เหมาะสมกับ 

เมื่อกองทุนรวม
สามารถลงทุน
ในกองทุนรวมของ
บลจ. เดียวกันได้
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life path จะเปน็การทยอยลงทนุมากกวา่
ใสเ่งนิกอ้น ท�าใหก้องทนุมขีนาดเลก็และ
ไม่ได้รับความสนใจ 

การอนุญาตให้บริษัทจัดการลงทุน 
ในกองทุนรวมของตนเองได้ จะช่วยลด 
ภาระของกองทุนประเภท life path ได้ 
มาก โดยบริษัทจัดการสามารถเลือก
ลงทุนในกองทุนของตนเองที่มีอยู่ตาม 
ความเหมาะสม เช่น กองทุนหุ้น กองทุน 
ตราสารหนี ้กองทนุทองค�า รวมไปถงึเลอืก
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีตนเอง
บรหิารอยูไ่ด ้ท�าใหม้ตีวัเลอืกในการลงทนุ
เพิ่มเติม โดยรวมแล้วจะช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายกองทุน ขั้นตอนเรื่องเอกสาร 
และเวลาท�างานของทีมจัดการลงทุน 
บัญชีกองทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
อย่างมาก 

นอกจากกองทุนประเภท life path 
แล้ว บริษัทจัดการสามารถออกแบบ
กองทนุรวมได้หลากหลายข้ึน เชน่ กองทุน
ผสมแบบต่างๆ กองทุนในต่างประเทศ 

กองทุนของตนเอง เพื่อตอบโจทย์ความ
ตอ้งการเฉพาะอยา่งของผูล้งทนุ ซึง่กลาย
เป็นโจทย์ส�าคัญส�าหรับธุรกิจจัดการ
กองทุนในปัจจุบัน ที่ต้องการกองทุนรวม 
ท่ีให้ความส�าคัญกบัการตอบสนองความ
ต้องการเปน็เรือ่งๆ กบักลุ่มผู้ลงทนุเฉพาะ 
มากกว่าเน้นประเภทหลักทรัพย์เพื่อ
ลงทุนให้เกิดผลตอบแทนตามระดับ
ความเสี่ยง ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ไม่ได้เน้นว่า 
จะต้องไปลงทุนในตราสารอะไรหรือ 
ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษ บริษัทจัดการ
อาจจะออกแบบนโยบายกองทุนให้
ลงทุนได้หลากหลาย และใช้ประโยชน์
จากกองทุนของตนเองที่มีอยู่ สร้างผล
ตอบแทนตามโจทย์ให้กับผู้ลงทุน เช่น 
ต้องการกองทุนท่ีจ่ายกระแสเงินสดให้
ระหว่างการลงทุนได้สม�่าเสมอ ต้องการ
ลงทุนในกลุ่มตราสารบางประเภทรวมๆ 
กัน และบริษัทจัดการมีกองทุนที่ลงทุน
ในตราสารกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นอยู่แล้ว 
เป็นต้น

ต้ังแต่วนัที ่1 มีนาคม 2560 ทีผ่า่นมา บรษิทัหลกัทรพัย ์
จัดการกองทุนต่างๆ (บริษัทจัดการ) สามารถจัดตั้ง
กองทุนหรือกำาหนดนโยบายให้กองทุนรวมเข้าไปลงทุน
ในกองทุนที่ตนเองบริหารอยู่ได้ หลังจากที่ทั้งสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ร่วมกันผลักดันและหารือประเด็นนี้กันมานาน
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• บริษัทจัดการจะต้องไม่จัด
เก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรเก็บซ้ํา
ซ้อน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(management fee) ค่าธรรมเนียมการ
ขายและรับซื้อคืน (front end fee และ 
back end fee) กองทุนต้นทางห้ามเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัดส่วน
ที่ลงทุนในกองทุนของตนเอง ตัวอย่าง
เช่น กองทุนผสม A ลงทุนในกองทุนหุ้น 
B และกองทุนตราสารหนี้ C ของบริษัท
จัดการเดียวกัน กองทุนผสม A จะต้อง 
ไมคิ่ดคา่ธรรมเนยีมการจดัการ กบัผูล้งทนุ 
ตามสัดส่วนที่ลงทุนอยู่ในกองทุนหุ้น B 
และกองทุนตราสารหนี้ C เพราะกองทุน 
B และ C คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไปแล้ว และหากกองทุน B และ C มี 
ค่าธรรมเนยีมเวลาซือ้ขาย กองทนุ B และ 
C หา้มคดิคา่ธรรมเนยีมนัน้จากกองทนุ A 

• การใชส้ทิธอิอกเสยีง (“vote”) 
ในกองทุนปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ 
บริษัทจัดการควบคุมกองทุนอย่างไม่ 
เป็นธรรมโดยใช้เสียงของบริษัทจัดการ
ตามสดัสว่นทีล่งทนุในกองทนุของตนเอง
ในการลงมติต่างๆ จึงมีการก�าหนดห้าม
กองทนุตน้ทาง vote ในกองทนุปลายทาง 
ไว้ แต่หากกองทุนปลายทางเกิดปัญหา
ไม่สามารถด�าเนินการเพื่อขอมติได้
เพราะติดเกณฑ์การห้าม vote นี้ เช่น 
กองทนุปลายทาง B ต้องการขอมติแกไ้ข
โครงการ แตก่องทนุ A ทีล่งทนุในกองทนุ 
B มีจ�านวนหน่วยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ 
กองทุน B ไปแล้ว ไม่มีทางท่ีมติของ 
ผู้ ถือหน่วยที่ เหลือจะได้ถึงกึ่ งหนึ่ งก็
อนโุลมใหบ้รษิทัจดัการขอความเห็นชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 
หากได้รับมติเกินก่ึงหน่ึงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนกองทุน B ในส่วนที่เหลือ

• การควบคมุใหเ้กดิความเปน็
ธรรมกับผู้ถือหน่วยกองทุนปลายทาง
ที่เหลืออยู่ เนื่องจากผู้จัดการกองทุน
ต้นทางก็เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย อาจ
จะรับรู้ข้อมูลบางอย่างก่อนผู้ลงทุนอื่น 
ในประเด็นน้ี ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก�าหนดให้บริษัทจัดการจะต้อง
มีกระบวนการป้องกัน ความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์(Conflicts of Interest - COI) 
ให้ชัดเจน และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ

• กฎเกณฑอ์ืน่ๆ เชน่ การก�าหนด 
สัดส่วนสูงสุดของการลงทุนในกองทุน
ปลายทางบางประเภทกองทุน เช่น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การไม่ให้ 
ลงทุนต่อเป็นทอดๆ ในกองทุนรวม
ของบริษัทจัดการเดียวกัน (Cascade 
Investment) การไมใ่หก้องทนุปลายทาง 
ลงทนุยอ้นกลบัในกองทนุตน้ทาง (Circle 
Investment) และการไมใ่ห้บรษิทัจดัการ
นับมูลค่าทรัพย์สิน (Asset  under 
Management - AUM) ซ�้าซ้อนในส่วน
ที่ลงทุนในกองทุนของตนเอง เป็นต้น 

ส�าหรับกฎเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมของตนเองที่ส�าคัญ ได้แก่
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ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามี
กฎหมายภาษีอะไรออกมาใหม่บ้าง?

มีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้
นิติบุคคล อีกทั้งคาดว่าจะมีเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต เช่น กรมสรรพากรก�าลังอยู่ระหว่างการ 
ขอแก้กฎหมายให้มีอ�านาจเข้าตรวจสอบบัญชีทาง 
การเงินของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซ่ึงจะ 
แตกต่างจากปัจจุบันท่ีกรมสรรพากรท�าได้เพียงการ
ขอความร่วมมือเท่านั้น 
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เตรียมตัวให้พร้อมกับ

โครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลปี 2560

การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีมี
ส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ของ
ประเทศ ในรอบ 1-2 ปทีีผ่า่นมา มกีารออก 
กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจํานวนมาก 
ทั้งในเร่ืองการปรับปรุงฐานการเก็บภาษี 
และการลดหย่อนภาษีในหลายรูปแบบ 
วารสาร TFPA Bulletin ฉบับได้นี้รวบรวม
เนื้อหาจากงานสัมมนา CFP Professional 
Forum คร้ังที่ 5 ที่รับเกียรติจากอาจารย์
ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner, Siam City 
Law Offices Limited มาบรรยายให้ความรู้
ในหวัข้อ “เตรียมตัวใหพ้ร้อมกบัโครงสรา้ง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรดาและนิติบุคล ปี 
2560”
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รวมถึงเรื่องกระทรวงการคลังได้ลงนามใน 
MOU กบั CRS (Common Reporting Standard) ใน
การแลกเปลีย่นขอ้มลูทางการเงนิแบบเปน็มาตรฐาน
กับต่างประเทศซึ่งจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางการเงนิท�าไดเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั และประเทศ
ส่วนใหญ่ในอาเซียนได้ลงนามให้มีผลบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2561

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยังคงใช้หลักการพื้นฐานเดิม
หรือไม่ อย่างไร?

การจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาใน
ประเทศไทยยังคงใช้หลักการเดิมคือ “หลักแหล่ง
เงินได้” และ “หลักถิ่นที่อยู่”

”หลกัแหลง่เงนิได”้ ม ี4 แบบ คอื หนา้ทีก่ารงาน
ในประเทศไทย กิจการที่ท�าในประเทศไทย กิจการ
ของนายจ้างในประเทศไทย และทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย ไมว่า่ผูท้ีม่เีงนิไดจ้ากแหลง่เหลา่นีจ้ะอยู่
อาศยัทีใ่ดกต็าม มหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษใีนประเทศไทย

“หลกัถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั” มผีลตอ่ผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 
180 วัน (นับจากวันในหนังสือเดินทาง - passport) 
ไม่ว่าจะได้รับเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ท�าใน 
ต่างประเทศ กิจการท�าในต่างประเทศ หรือทรัพย์สิน
ที่อยู่ในต่างประเทศก็ตาม หากน�าเงินนั้นเข้ามาใน
ประเทศไทยในปีที่ได้รับเงินได้ จะต้องเสียภาษีเงิน
ได้ในประเทศไทย (ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาคดิตาม 
“ปีภาษี”) 

จากหลักการพื้นฐานดังกล่าว
สามารถนํามาวางแผนภาษีได้อย่างไร?

กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ วิศวกรของบริษัท 
รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ถูกส่งประจ�าท่ีต่างประเทศ 
ท�างานก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี (อยู่ในประเทศไทย 
ไมถ่งึ 180 วนัในแตล่ะป)ี รายไดท้ีไ่ดร้บัตอ้งเสยีภาษี
ในประเทศไทยเพราะเป็นนายจ้างในประเทศไทย 
หากไม่ต้องการเสียภาษีในประเทศไทย ต้องท�า
สัญญาให้เป็นลูกจ้างของบริษัทในต่างประเทศ และ
มีสัญญานับอายุงานต่อเนื่องและรักษาต�าแหน่ง 
ไว้ให้ส�าหรับบริษัทในประเทศไทย

ส�าหรับนักกีฬาอาชีพที่มีเงินได้จากการแข่งขัน
ในต่างประเทศ หรือนักลงทุนที่มีทรัพย์สินใน 

ต่างประเทศ หากในปีน้ันๆ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เกิน 180 วัน หากไม่ต้องการเสียภาษีในประเทศไทย 
ต้องน�าเงินได้เข้ามาในปีภาษีถัดไป หรือปีอื่น

ประเภทของเงินได้ทั้ง 8 ประเภท
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างไรบ้าง?

นอกจากข้อแตกต่างโดยทั่วไปของการเป็น
ลูกจ้างมีค่าตอบแทนเป็นรายงวด 40 (1) กับการ
รับจ้างท�าของท่ีจะได้รับค่าตอบแทนเมื่องานเสร็จ
หรือตามท่ีตกลงกันแล้ว 40 (2) น้ัน เงินได้ประเภท 
40 (2) หากเกิน 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนภาษี 
มลูคา่เพิม่ และจดัท�าแบบ ภพ.30 เปน็รายเดอืน และ 
ถา้มขีอ้โตแ้ยง้ทางกฎหมาย ผูท้ีร่บัรายไดแ้บบ 40 (1) 
ขึ้นศาลแรงงาน แต่ 40 (2) เป็นคดีของศาลแพ่ง

ส่วนข้อแตกต่างในการตีความ 40 (2) และ 
40 (8) ในกรณีจ้างท�าของคือ 40 (2) นั้นถือว่าผู้รับ
ท�างานมีความเสี่ยงต�่า เนื่องจากมีการลงทุนต�่า มี 
ค่าใช้จ่ายไม่มาก ในขณะท่ี 40 (8) ผู้รับท�างานมี 
ความเสี่ยงสูง จากเงินลงทุนสูง มีค่าใช้จ่ายมาก 
(พนกังาน ส�านักงาน ยานพาหนะ) มลีกัษณะออกไป
ในเชงิพาณชิย ์และอาจเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี

เ งิ น ได้ ของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์  
(เงินปันผล) เป็น 40(8) ไม่ใช่ 40(4) เน่ืองจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นกองทุนรวม
ประเภทหน่ึงซึ่งถูกจัดต้ังตามพรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงไม่ใช่เงินได้ท่ีเป็น
เงินปันผลประเภท 40(4) (ข) ท่ีจะต้องเป็นกอง
ทุนรวมที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ. 2535 ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 39 ทว่าส�าหรับทรัสต์เพื่อการ
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ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
Trust - REIT) นั้น เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะเป็นกองทรัสต์ตามพรบ. 
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมตลาดทุน พ.ศ. 2550 เงินส่วนแบ่ง
ก�าไรที่ทรัสตีจ่ายให้แก่ผู้ถือ Trust Certificate จะ 
ถือเป็นเงินได้ 40 (4) (ข) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เอกสาร Bulletin รายไตรมาส 4/2557 หรือ http://
www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/
kormor/PropertyFund-REIT.pdf

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการออก 
พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร  
เพื่อยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 608) 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) และอากรแสตมป์ 
(ฉบับที่ 610) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทนุรวมประเภทอืน่ทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีา 
ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จึง
คาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนโครงสร้างของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์มาเป็น REIT เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของภาษีมรดก หากยังไม่มีการแบ่ง
มรดกก็จะไม่เกิดภาระภาษีมรดกของผู้รับ คงไว้

เปน็กองมรดกทีย่งัไมไ่ดแ้บง่ ถอืเปน็หนว่ยภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดา ซึ่งกองมรดกนั้นมีหน้าที่เสียภาษี แต่ 
น�าดอกผลมาใช้ได้ โดยจะต้องระวังเรื่องภาษีการ 
รับให้จากกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งด้วย 

การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
ของบุคคลธรรมดาปี 2560 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายส�าหรับเงินได้พึงประเมินในมาตรา 
40 (1) และ 40 (2) จากเดิม ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาได้ร้อยละ 40 แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท 
ปรับเป็น ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 
แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับเงินได้พึงประเมินในมาตรา 
40 (3) จากเดิม ให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะเงินได้ที่เป็น 
ค่าแห่งลิขสิทธิ์ โดยหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 
ร้อยละ 40 แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท ปรับเป็น 
ใหห้กัคา่ใชจ้า่ยส�าหรบัคา่แหง่กูด๊วลิล ์คา่แหง่ลขิสทิธิ ์ 
หรือสิทธิอย่างอื่นเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่ 
ไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนค่าลดหย่อนมีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้
• ค่าลดหย่อนส�าหรับผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000  
 บาท ปรับเป็น 60,000 บาท
• ค่าลดหย่อนสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้จาก 
 เดิม 30,000 บาท ปรับเป็น 60,000 บาท
• บุตร จากเดิมหักค่าลดหย่อนได้คนละ 15,000  
 บาท แต่ไม่เกิน 3 คน ปรับเป็น หักค่าลดหย่อน 
 บุตรเป็นคนละ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 คน 
 ยกเลิกค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาบุตรจากเดิม 
 สามารถหักได้คนละ 2,000 บาท
• กรณีสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ จากเดิม 
 สามารถหักรวมกันได้ 60,000 บาท ปรับเป็น  
 สามารถหักลดหย่อนรวมกันได้ 120,000 บาท
• กองมรดก จากเดิมสามารถหักลดหย่อนได้  
 30,000 บาท ปรับเป็น 60,000 บาท
• ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช้  
 นิติบุคคล ให้หักลดหย่อนได้เฉพาะผู้มีเงินได้ 
 ที่เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลที่อยู่ใน 
 ประเทศไทย จากเดิมสามารถหักลดหย่อน 
 รวมกันได้ไม่ เกิน 60,000 บาท ปรับเป็น  
 120,000 บาท
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เรื่องอัตราภาษีและการยื่นภาษี
มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่?

เงินได้พึงประเมินข้ันต�่าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
จากเดิมที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 60,000 บาท
ขึ้นไป เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว ปรับ
เป็น 120,000 บาทขึ้นไป เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่า 
ลดหย่อนแล้ว โดยเสียภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 
ของเงินได้พึงประเมิน

และมีการปรับอัตราภาษีแบบขั้นบันได เฉพาะ
ขั้น 2,000,001 - 4,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 30 และ 4,000,001 บาทข้ึนไป เสียภาษีใน
อัตราร้อยละ 35 เป็น 2,000,001 - 5,000,000 บาท 
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ 5,000,001 บาท 
ขึ้นไป เสียภาษีในอัตราร้อยละ 35

ความเกี่ยวข้องระหว่างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากับความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายฟอกเงินที่เพิ่งมีผลบังคับใช้
มีรายละเอียดอย่างไร?

กฎหมายใหมน่ี ้(พรบ. ฉบบัที ่45) มผีลใชบ้งัคบั
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 มีใจความส�าคัญ คือ ผู้
กระท�าความผดิมหีนา้ทีเ่สยีภาษหีรอืน�าสง่ภาษ ีและ
ความผิดนั้นเกี่ยวกับ 

1. จ�านวนเงินภาษีที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกง
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือ

2. จ�านวนภาษีที่ขอคืน “โดยความเท็จ” 
“โดยฉอ้โกง” หรอื “อบุาย” หรอื “วธิกีารอืน่ใดท�านอง
เดียวกัน” ตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือน�าส่งภาษีได้กระท�าใน
ลักษณะเป็น “กระบวนการ” หรือ “เป็นเครือข่าย” 
โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึง
ประเมินหรือรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี 
และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เก่ียว
กบัการกระท�าความผดิ เพือ่มใิหต้ดิตามทรพัยส์นินัน้
ได ้ใหถ้อืวา่ความผดิดงักลา่วเปน็ “ความผดิมลูฐาน” 
ตามกฎหมายฟอกเงิน อธิบดีกรมสรรพากรต้องส่ง
เรื่องไปยังส�านักงาน ปปง. ตามความเห็นชอบของ 
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทาง
ภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน กรณีนี้ผู้เสีย
ภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ให้ค�าแนะน�าใน
การวางแผนภาษตีอ้งเพิม่ความระมดัระวงัอยา่งมาก 
มิฉะน้ันอาจเข้าไปมี “ส่วนเก่ียวข้อง” กับ Tax Fraud ได้

ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
ที่ควรทราบมีอะไรบ้าง?

มีเรื่องที่ผ่านมติ ครม. แล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2559 แต่ยังไม่ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ คือ เรื่อง
ภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินนั้น 

ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา แกไ้ขจาก “ฐานราคา
ประเมิน” เป็น “ราคาซื้อขาย” หรือ “ราคาประเมิน” 
แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า (แก้ไขประมวลรัษฎากร หรือ 
ออกเป็น “พระราชกฤษฎีกา”) และมีเรื่องสิทธิพิเศษ
ในการทางภาษีในการโอนที่ดินดังต่อไปนี้

มติ ครม. เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 (ส้ินสุด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ส่ง
เสริมให้ “เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดา” โอนที่ดิน/
ทรัพย์สิน ไปเป็น “ทุน” ของกิจการเพื่อด�าเนินกิจการ
ในรูปบริษัท โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/
ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์ 
(Property & Share Swap) และลดค่าธรรมเนียม
การโอนท่ีดินจาก 2% เหลือ 0.01% โดยมเีงือ่นไข คือ

1. แปลงที่ ดินเป็นทุนด้วย “ราคาตลาด” 
(ราคาซื้อขาย) 

2. เจ้าของที่ดินต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อย 
กว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน” เข้ามา 

3. เจ้าของที่ดินต้อง “ไม่โอนหุ้นต�่ากว่ามูลค่า
ทางบัญชี” (กรณีขายหุ้น)

4. เจ้าของท่ีดินเดิมและบริษัทใหม่ ต้องร่วม
จัดท�า “หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทุนบริษัท” ต่อกรมที่ดินและกรมสรรพากร 
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การปรับโครงสร้าง IC License ใหม่
มีผลกระทบกับนักวางแผนการเงิน CFP
หรือไม่...อย่างไร

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบอนุญาตผู้แนะน�า ผู้ลงทุน หรือ  IC 
License ที่ทางส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปนั้น ในส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP หลายท่าน
ที่ถือใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็น IC ด้านหลักทรัพย์ หรือด้านตลาดทุน หรือบางท่าน 
อาจจะได้รับใบอนุญาต IP แล้ว ก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
เพื่อให้เข้าใจและสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง คอลัมน์ Q&A ในวารสาร TFPA 
Bulletin ฉบับนี้ ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ไว้เป็นข้อๆ ดังนี้

1. โครงสร้าง IC License ใหม่มีกี่ประเภท
 และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

ประเภทของผูแ้นะน�าการลงทนุ (Investment Consultant: IC) ในโครงสรา้งใหมจ่ะถกูแบง่
ตาม “ความซบัซอ้นของผลิตภณัฑ”์ หรือ ลกัษณะของ “ความเสี่ยง” เปน็หลกั ซึง่ท�าใหส้ามารถ
แบ่งประเภทของ IC License ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกองทุนรวมและ
ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อน (Complex 
Product Module 1) เพื่อยกระดับให้ตนเอง
ได้ใบอนุญาต IC Complex ประเภทท่ี 2 
ส่วน IC ด้านตลาดทุน และ IP ต้องอบรมทั้ง
หลักสูตรเก่ียวกับกองทุนรวมและตราสาร
หนี้ที่มีความซับซ้อน (Complex Product 
Module 1) และหลกัสตูรเกีย่วกบัสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้ (Complex Product Module 2) 
เพื่อยกระดับให้ตนเองได้ใบอนุญาต IC 
Complex ประเภทที ่1 และ ใบอนญุาต IP ที่
แนะน�าได้ทุกประเภทผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ 
และการอบรมหลักสูตรเพ่ือยกระดับท้ัง 2 
หลักสูตรนี้ จะสามารถนับเป็นชั่วโมงอบรม
ส�าหรับการต่ออายุใบอนุญาต IC ได้ด้วย

แต่ถ้าไม่เข้ารับการอบรมตามท่ีก�าหนด 
ดังที่กล่าวข้างต้น ตั้งแต่ปี 2564 ใบอนุญาต
ที่มีอยู่จะไม่สามารถแนะน�าตราสารท่ีมี
ความซับซ้อนได้ หรือจะกลายเป็น IC Plain 
และ IP ที่สามารถวางแผนการลงทุนโดยใช้ 
Plain Product ได้เท่านั้น

2.2 ป ร ะ เ ภ ท ที่ ส า ม า ร ถ แ น ะ น� า
ผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจงได้แก่ IC 
ด้านตราสารทุน IC ด้านตราสารหนี้ IC ด้าน
กองทนุ IC ดา้นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ 
IC ด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ส�าหรับใบอนุญาตเหล่าน้ีจะยังคง
สามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้เหมือนเดิม
ตามขอบเขตในปจัจบุนั และสามารถตอ่อายุ
ไปไดเ้รือ่ยๆ โดยการอบรมตามเกณฑก์ารตอ่
อายุปกติ แต่ตั้งแต่ปี 2561 ทางส�านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่รับขึ้นทะเบียน
ใหม่ส�าหรับใบอนุญาตเหล่านี้แล้ว อย่างไร
ก็ตาม ส�าหรับกลุ่มคนที่มีใบอนุญาตเหล่านี้ 
ถา้ตอ้งการจะยกระดบัการท�างานของตนเอง
เพ่ือให้สามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้หลาก
หลายขึน้ รวมถงึผลติภณัฑท์ีม่คีวามซบัซอ้น 
จะต้องท�าการทดสอบ Paper ต่างๆ ตาม
โครงสร้างปัจจุบัน เพ่ือเปล่ียนใบอนุญาตที่
มีอยู่ให้เป็นใบอนุญาตประเภทท่ีสามารถ
แนะน�าได้หลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ IC ด้าน
หลักทรัพย์ หรือ IC ด้านตลาดทุน ภายใน
ปี 2560 เพ่ือจะได้เป็นไปตามเงื่อนไข 2.1 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าไม่สามารถสอบ
เพื่อเปลี่ยนใบอนุญาตได้ทันภายในปี 2560 

ประเภทของผู้แนะน�า
การลงทุน

(IC)

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแนะน�าได้

ลักษณะไม่ซับซ้อน ลักษณะซับซ้อน
ตราสาร

ทุน
กองทุน

รวม
ตราสาร

หนี้
กองทุน

รวม
ตราสาร

หนี้

สัญญาซื้อ
ขายล่วง

หน้า 
ผู้แนะนําการลงทุนตราสารทั่วไป
(IC Plain) 
ผู้แนะนําการลงทุนตราสาร
ซับซ้อนประเภท 1 (IC Complex 1) 
ผู้แนะนําการลงทุนตราสาร
ซับซ้อนประเภท 2 (IC Complex 2) 
ผู้แนะนําการลงทุนตราสาร
ซับซ้อนประเภท 3 (IC Complex 3) 

อย่างไรก็ดี ประเภทของผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ยังคงมีประเภท
เดียวเช่นเดิม โดยสามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้ทั้งประเภทที่มีความซับซ้อนและไม่มีความ
ซับซ้อน รวมถึงการวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้าได้ แต่อาจจะมี IP บางท่านที่ถูกจ�ากัดการ
วางแผนการลงทุน ให้ใช้ได้แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ไม่มีความซับซ้อนในการวางแผนให้กับ
ลูกค้า ซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อถัดไป

2. ผู้ที่มี IC หรือ IP License ตามโครงสร้างเดิมอยู่แล้วต้องทําอย่างไรบ้าง?
ถ้าหากว่าเรามี License อยู่แล้วเราต้องมาพิจารณาดูว่า License ที่เราถืออยู่นั้นเป็น

ประเภทใด เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป โดย
2.1 ประเภทที่สามารถแนะน�าได้หลายผลิตภัณฑ์ได้แก่ IC ด้านหลักทรัพย์ IC ด้าน 

ตลาดทุน และ IP
ภายในชว่งป ี2561 – 2563 จะยงัสามารถแนะน�าผลติภณัฑไ์ดท้กุกลุม่สนิคา้ทัง้ทีม่คีวาม

ซับซ้อน และไม่มีความซับซ้อน ตามขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่สามารถแนะน�าได้ในปัจจุบัน เช่น 
ผู้ที่ได้ใบอนุญาต IC ด้านหลักทรัพย์ จะสามารถแนะน�าตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความ 
ซับซ้อนได้ แต่ไม่รวมถึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและในระหว่างนี้ IC ด้านหลักทรัพย์จะต้อง 



ที่มา
PVD ข้อมูลกองทุนรวมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ http://www.sec.or.th/TH/Pages/ 
 CapitalMarketReport.aspx
SSO ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=800
GPF รายงานประจ�าปี 2558-2559 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ https://www.gpf.or.th/ 
 thai2013/about/result.asp
RMF สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ป� จำนวนสมาชิก มูลค�ากองทุน
   (ล�านบาท)
2559  2,905,800   973,273
2558  2,780,189   883,493
2557  2,676,545   837,075
2556  2,609,238   748,123
2555  2,441,923   696,144

กองทุนประกันสังคม
 ป� จำนวนสมาชิก มูลค�ากองทุน
   (ล�านบาท)
2559* 11,613,436   1,468,844
2558 11,588,523   1,386,261
2557 11,154,542   1,251,859
2556 10,855,324   1,099,625
2555 10,410,236   991,837

กองทุนบำเหน็จบำนาญข�าราชการ
 ป� จำนวนสมาชิก มูลค�ากองทุน
   (ล�านบาท)
2559 997,277  769,764
2558 976,486  714,547
2557 1,204,632  710,030
2556 1,188,937  636,863
2555 1,164,085  580,491

กองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงชีพ
 ป� จำนวนสมาชิก มูลค�ากองทุน
   (ล�านบาท)
2559 476,710   212,028
2558 406,183   178,790
2557 356,454   166,839
2556 325,309   137,195
2555 289,423   123,459

2558 2557 2556 25552559

มูลค�า
กองทุน

มูลค�า
กองทุน

มูลค�า
กองทุน

มูลค�า
กองทุน

(ล�านล�านบาท)

(ล�านล�านบาท)

(ล�านล�านบาท)

(ล�านล�านบาท)

มาตรา 33 และ 39
* มิ.ย. 2559
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ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®
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0สถิติกองทุนเพื่อการเกษียณอายุผู้แนะน�าการลงทุนจะต้องเข้าทดสอบเพื่อ

ขอใบอนุญาตใหม่ เหมือนบุคคลทั่วไปที่
ต้องการขึ้นทะเบียน IC ตามหลักสูตรและ
โครงสร้างการสอบใหม่ทั้งหมด

3. ผู้ที่ยังไม่มีและต้องการจะมี
 ใบอนุญาต IC จะต้องทํา
 อย่างไรบ้าง

ส�าหรับประเด็นนี้จะแบ่งออกเป็น 3 
ทางเลือก

3.1 สอบตามโครงสร้างหลักสูตร
ปัจจุบันให้ผ่านและขึ้นทะเบียนภายในปี 
2560

ทางเลือกนี้ จะท�าให้ได้สิทธิ์ตามข้อ 
2.1 ที่กล่าวข้างต้น คือ เพียงแค่อบรมเพื่อ
ยกระดับใบอนุญาต

3.2 สอบตามโครงสร้างหลักสูตร
ปัจจุบันให้ผ่าน และข้ึนทะเบียนต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ทางเลือกนี้อาจจะเกิดข้ึนกับบุคคลที่
คุณสมบัติยังไม่ครบถ้วน เช่น ยังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี แต่มาสอบไว้ก่อน ผล
สอบที่ได้จะสามารถน�ามาขอขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาต IC Plain ได้เท่านั้น ไม่สามารถ
ใช้สิทธิ์อบรมเพื่อยกระดับใบอนุญาตเป็น 
IC Complex ได ้หากตอ้งการขยายขอบเขต
การให้ค�าแนะน�าจะต้องผ่านช่องทางการ
ทดสอบ IC Complex เท่านั้น

3.3 สอบและขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ในปี 2561 เป็นต้นไป

ทางเลือกน้ีจะต้องท�าการทดสอบด้วย
โครงสร้างเนื้อหาและข้อสอบชุดใหม่ โดย
จะต้องสอบผา่นขอ้สอบ Plain Product และ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต IC Plain ก่อน หลัง
จากนั้น จึงสอบข้อสอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
และตราสารหนีท้ีม่คีวามซบัซอ้น (Complex 
Product Module 1) ซึ่งจะสามารถขอขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาต IC Complex ประเภท 
2 ได้ หรือจะเลือกสอบข้อสอบเกี่ยวกับ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Complex Product 
Module 2) ก่อน ซ่ึงจะสามารถขอขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาต IC Complex ประเภท 
3 ได้ และเมือ่สอบไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่นแลว้ 
ก็จะสามารถขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต IC 
Complex ประเภท 1 ได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัน
สมบูรณ์ ส�าหรับใบอนุญาต IP ยังคงต้อง
สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ใน
ส่วน Paper 1 และ Paper 2 ให้ผ่าน เมื่อ
สอบผ่านแล้วก็จะสามารถขอขึ้นทะเบียน 
ใบอนุญาต IP ได้เช่นเดิม 



กําหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ www.tfpa.or.th

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 1
จ. 30 ม.ค. ถึง 
ศ. 3 มี.ค. 60

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 2
จ. 20 มี.ค. ถึง
ศ. 28 เม.ย. 60

รบัสมัครสอบ
ครั้งที่ 4

จ. 17 ก.ค. ถึง
ศ. 25 ส.ค. 60

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 3
จ. 15 พ.ค. ถึง
ศ. 16 มิ.ย. 60

รบัสมัครสอบ

ครั้งที่ 5
จ. 11 ก.ย. ถึง
ศ. 20 ต.ค. 60

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 19 มี.ค. 60 อา. 14 พ.ค. 60 อา. 2 ก.ค. 60 อา. 10 ก.ย. 60 อา. 5 พ.ย. 60
 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส.18 มี.ค. 60 - ส. 1 ก.ค. 60 - ส. 4 พ.ย. 60
 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการเงิน

รับสมัคร

ส่งแผน
การเงิน

รับโจทย์

เสนอแผน
การเงิน

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
  จ. 30 ม.ค. 60 ถึง จ. 10 เม.ย.60 ถึง จ. 3 ก.ค. 60 ถึง จ. 2 ต.ค. 60 ถึง
  ศ. 17 ก.พ. 60 ศ. 5 พ.ค. 60 ศ. 28 ก.ค. 60 ศ. 27 ต.ค. 60

  ศ. 24 ก.พ. 60 ศ. 12 พ.ค. 60 ศ. 4 ส.ค. 60 ศ. 3 พ.ย. 60
  09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น.

  พ. 15 มี.ค. 60 พ. 31 พ.ค. 60 พ. 23 ส.ค. 60 พ. 22 พ.ย. 60
  09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น.

  ส. 25 มี.ค. 60 ส. 10 มิ.ย. 60 ส. 2 ก.ย. 60 ส. 2 ธ.ค. 60
  09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น.

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 19 มี.ค. 60 อา. 14 พ.ค. 60 อา. 2 ก.ค. 60 อา. 10 ก.ย. 60 อา. 5 พ.ย. 60
 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น.

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส.18 มี.ค. 60 - ส. 1 ก.ค. 60 - ส. 4 พ.ย. 60
 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น.



 พบกับคอรสพ�เศษตอเนื่อง ติวเขมกับผูมีประสบการณจร�ง
 เพ�่มประสบการณแขงเทรดดวยเง�นจร�ง มีรางวัลรายเดือน 
 และรางวัลใหญทายโครงการ รวมทัศนศึกษาตางประเทศ
 แขงแยกกลุม (1) กลุมผูที่เปดบัญชีใหม (1 ม.ค. 60 เปนตนไป) 
 และ (2) กลุมผูที่มีบัญชีแลวและตองการฝกกลยุทธเพ�่มเติม
 สมัครฟร�! ไมมีคาใชจาย แขงขัน 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 60
 
 

หมายเหตุ : สามารถสมัครเข�าร�วมโครงการได�ในระหว�างช�วงเวลาแข�งขัน โดยผู�ที่สมัครเข�าร�วมโครงการภายในวันทำการสุดท�าย
                  ของสัปดาห� เวลา 12.00 น. และมีเง�นในบัญชีตามกติกาที่กำหนด จะเร��มต�นแข�งขันได�ในวันทำการแรกของสัปดาห�ถัดไป

สมัครฟร�!

ตั้งแต�วันนี้

สมัครและดูรายละเอียดเพ��มเติม | www.TFEX.co.th/TradingChallenge
พ�เศษ !!! สำหรับผู�สมัคร รับสิทธิ์ Download ฟร�! หนังสือ "เทรด TFEX อย�างมืออาชีพ" เข�ยนโดยกูรูอนุพันธ�ชั้นนำ

คุณสมบัติผู�เข�าร�วมโครงการ
•      บุคคลธรรมดา (สงวนสิทธิพนักงานกลุ�มตลาดหลักทรัพย�ฯ และพนักงานบร�ษัทสมาชิกในการเข�าร�วมโครงการ)

•      ต�องมีบัญชีซื้อขายอนุพันธ�ผ�านโบรกเกอร�ที่สนับสนุนโครงการ และใช�เพ�ยง 1 บัญชีในการแข�งขันเท�านั้น

•      ผู�เข�าร�วมโครงการต�องอนุญาตให�บร�ษัทสมาชิกเป�ดเผยข�อมูลการซื้อขายให� TFEX เพ�่อจัดลำดับและมอบรางวัล


