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Asset Allocation (TAA) ในสว่นคอลมัน์ How To Guide จะมาให้รายละเอียด
เก่ียวกับภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามญัและคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ตามท่ีกรมสรรพากรได้ออกค�าสัง่มาใหม่ และใกล้จะถึงวนัหยุดต่อเน่ืองใน 
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สมาชิกสมาคม

 วัสดีครับ ก้าวสู่ปีท่ี 3 แล้วส�าหรับ TFPA 
  Bulletin ทางสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะน�าสาระความรู้ในแวดวงทาง 
การเงินในหลายๆ ด้าน ด้วยหวงัว่าเนือ้หาท่ีได้ 
น�าเสนอจะเป็นประโยชน์ตอ่ทา่นผู้อา่นตอ่ไปครับ

TFPA Bulletin ฉบับ 1/2558 นีพ้บกับ 
คอลมัน์ Cover Story ทฤษฎีการปรับสดัสว่นของ
สินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ลงทุนใน
ระยะสัน้ และระยะกลาง หรือท่ีเรียกวา่ Tactical 
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เปิดอบรมหลกัสูตร
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คณุธีระ ภูต่ระกลู นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ได้
ให้เกียรตร่ิวมงานเปิดอบรมหลกัสตูรวางแผนการเงิน CFP ครัง้
แรกของศนูย์อบรมเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2558 

รายการ	The	Money
สมาคมนกัวางแผนการเงิน ร่วมกบัภาคี

พันธมิตรในอุตสาหกรรมทางการเงิน จัด
ท�ารายการ “The Money ภารกิจพิชิตฝัน” 
รายการเรียลลตีิท้างการเงิน เพ่ือสง่เสริมและ
ให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่คนไทยผา่นทาง
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ชอ่ง 24 / ดาวเทียมเคเบลิ ชอ่ง 34 
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ผู้ ก่อตัง้และวิทยากรประจ�าเวบ็ไซต์ A-Academy.Net

Tactical
Asset Allocation in Practice

เช่ือว่านักวางแผนการเงนิ และผู้ลงทนุทกุท่าน
คงเคยได้อ่านค�าแนะน�าการลงทนุในลักษณะ
ข้างต้นใช่ไหมครับ ?

“เรามองว่าควรลดน�า้หนัก (Underweight) หุ้นไทย 

เพิ่มน�า้หนัก (Overweight) หุ้นญ่ีปุ่น และหุ้นสหรัฐฯ

ส่วนสินทรัพย์อ่ืนๆ ยังแนะน�าให้คงน�า้หนัก (Neutral)”
ค� า แ น ะ น� า ลัก ษ ณ ะ นี คื้ อ ค� า

แนะน�าส�าหรับการ “ปรับพอร์ตระยะ
สัน้-ระยะกลาง” หรือท่ีเรียกกนัวา่ “Tac-
tical Asset Allocation” ซึ่งเป็น 1 ใน 
3 การตัดสินใจส�าคัญในการลงทุน อัน
ประกอบไปด้วย

1) Strategic Asset Allocation (SAA)  
  คือการก�าหนดสดัสว่นของสินทรัพย์ 
  ในระยะยาวให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
  และข้อจ�ากดัของผู้ รับค�าปรึกษา 

2) Tactical Asset Allocation (TAA) คือ 
  การปรับสดัส่วนสินทรัพย์ ให้เหมาะสมกับ 
  สถานการณ์ระยะสัน้-กลาง

3) Securities Selection คือการเลือกหลกัทรัพย์  
  ตราสาร หรือเคร่ืองมือท่ีจะใช้ลงทนุ 

ซึง่ใน Cover Story นี ้เราจะมาศกึษาเร่ืองของ Tactical Asset 
Allocation ในทางปฏิบตักินัให้มากย่ิงขึน้ครับ
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ท�าไมต้องท�า
Tactical Asset Allocation ?

ในฐานะนกัวางแผนการเงิน ท่านคงจะทราบดีนะ
ครับว่า การตัดสินใจท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงกับผล
ตอบแทนระยะยาวหรือการบรรลเุป้าหมายทางการเงิน
ของผู้ รับค�าปรึกษา คือการก�าหนด Strategic Asset 
Allocation (SAA) หรือ Policy Weight ให้เหมาะสม เชน่ 
หากเป้าหมายคือการเตรียมเงินเพ่ือใช้จ่ายในวยัเกษียณ 
ซึง่ต้องการการเตบิโตของเงินลงทนุในอตัราท่ีสงู ก็จ�าเป็น
ท่ีจะต้องก�าหนด Policy Weight ท่ีมีสดัส่วนของหุ้นใน
สัดส่วนท่ีมีนัยส�าคัญ เพราะหากไม่ก�าหนดเช่นนีแ้ล้ว 
โอกาสท่ีจะบรรลเุป้าหมายก็จะเป็นไปได้ยาก และโดย
ทัว่ไปเม่ือด�าเนินการลงทนุตาม Policy Weight ท่ีก�าหนด 
แล้ว ก็จะมีการปรับสมดลุพอร์ตการลงทนุ (Rebalancing) 
อยู่เป็นระยะๆ เพ่ือไม่ให้สดัส่วนสินทรัพย์เบ่ียงเบนออก
จาก Policy Weight มากจนเกินไป

หากจะมีการจะปรับเปลี่ยน SAA บ้าง ก็ไม่ได้
ท�ากันบ่อยๆ แต่จะท�าก็ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของ 
1) ปัจจยัภายนอก เชน่ การเปล่ียนแปลงของสมมติฐาน
ทางเศรษฐกิจตา่งๆ อยา่งมาก และเป็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง (Structural Change) และ 2) ปัจจยัภายใน 
เชน่ อาย ุของผู้ รับค�าปรึกษาท่ีมากขึน้สง่ผลให้ระยะเวลา
การลงทนุสัน้ลง ท�าให้ต้องมีการลดสดัสว่นของหุ้น ซึง่มี
ความเสี่ยงสงูให้ลดน้อยลง 

เม่ือพิจารณาในทางวชิาการแล้ว การให้ความส�าคญั
กบั SAA เป็นหลกั ก็น่าจะช่วยให้ผู้ รับค�าปรึกษาบรรลุ
เป้าหมายในการลงทุนได้ แต่หากมองในทางปฏิบัติก็
จะพบวา่ การจะมุ่งเน้นไปท่ี SAA เพียงอย่างเดียว อาจ
ไม่สามารถพาผู้ รับค�าปรึกษาไปถึงฝ่ังฝันได้ ด้วยเหตผุล
ส�าคญั 2 ประการ คือ

1) ปัจจยัเชงิพฤตกิรรมของมนุษย์ (ทัง้ฝ่ังผู้ รับค�าปรึกษา และ 
นักวางแผนการเงนิ) อาจไม่สามารถ “อยู่เฉย” เป็นเวลานานได้ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เข้าถงึได้ง่ายขึน้ เร็ว
ขึน้ กระตุ้นให้เกดิ “ความกลัว (Fear)” และ “ความโลภ (Greed)” 
จึงต้องมีการด�าเนินการอะไรสักอย่าง เพื่อคลายความกดดัน
ทางใจนัน้

2) ปัจจัยจากการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมที่ยังให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างผลตอบแทนสูงๆ และมีการวัดผลในระยะ
สัน้ รวมไปถงึการมีเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่องิ
กับผลตอบแทนการลงทนุ ท�าให้นักวางแผนการเงนิ มีแนวโน้ม
ที่จะแนะน�าให้ผู้รับค�าปรึกษาปรับพอร์ตออกจาก SAA มากขึน้

ดงันัน้ หากมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับพอร์ต
อยา่งเลีย่งไมไ่ด้แล้ว การท�าความเข้าใจเร่ืองของ Tactical 
Asset Allocation ในประเด็นต่อไปนี ้จะมีความส�าคญั 
อย่างมาก ต่อการ “รักษาสมดลุ” ระหว่างการบรรลเุป้า
หมายระยะยาว และ การแสวงหาผลประโยชน์ในระยะ
สัน้ ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ หรือความเส่ียงท่ี
ลดลงก็ตาม
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1. ท�าความเข้าใจให้ดว่ีา
 TAA ไม่ใช่การ “อพยพ” เงนิลงทนุ

ในการปรับพอร์ตแบบ TAA นัน้ ต้องตระหนกัเสมอ
ว่า “มีความไม่แน่นอน” เข้ามาเก่ียวข้องอย่างมาก ซึ่ง 
ผมอยากให้ท่านผู้ อ่านลองจินตนาการตามเหตุการณ์
สมมตติอ่ไปนีด้นูะครับ

“พอร์ตการลงทุนของผู้ รับค�าปรึกษาท่านหนึ่ง ซึ่ง
ตัง้ใจลงทนุเพ่ือเกษียณอาย ุมีการก�าหนด Policy Weight 
ในสดัสว่นหุ้น 70% และ ตราสารหนี ้30% ซึง่ ณ ระดบั 
SET Index ประมาณ 1,200 จุด นักวางแผนการเงิน 
ของผู้ รับค�าปรึกษาทา่นนี ้กงัวลวา่จะเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจ
ครัง้ใหม่ในไม่ช้า จงึแนะน�าให้ผู้ รับค�าปรึกษาลดสดัสว่น
หุ้นลง โดยให้ขายหุ้นออกไปพกัไว้ในตราสารหนีก่้อน ไว้
เม่ือสถานการณ์ดีขึน้ จึงจะแนะน�าให้กลบัเข้ามาลงทนุ
หุ้นอีกครัง้

ท่ามกลางข่าวสารเชิงลบท่ียังเกิดอย่างต่อเน่ือง 
ทวา่ SET Index ก็ปรับขึน้ถงึ 33% ไปท่ีระดบั 1,600 จดุ 
ท�าให้ผู้ รับค�าปรึกษาทา่นนี ้เสยีโอกาสในการสร้างผลก�าไร
อยา่งมาก จงึสอบถามไปยงันกัวางแผนการเงินทา่นเดิม 
วา่จะท�าอยา่งไรดี

นกัวางแผนการเงินท่านนัน้ ยอมรับว่าเขาประเมิน
สถานการณ์ผิดพลาด และแนะน�าไปกลบัไปลงทุนใน
สดัสว่น หุ้น 70% ตามเดิม แตเ่น่ืองจากหุ้นปรับตวัขึน้มา
สงูมากแล้ว หลงัจากการปรับพอร์ตกลบัเป็นสดัสว่นเดิม
ไมน่าน หุ้นก็ปรับลงมาเกือบ 20% สูร่ะดบั 1,300 จดุ!”

ผมขอหยดุเหตกุารณ์สมมตไิว้เพียงเทา่นีก่้อน เพราะ
ไม่รู้ว่าเหตกุารณ์นีจ้ะจบยงัไง รู้แตว่่าเม่ือเข้าสูว่งัวนของ
การ “อพยพ” เงินแล้ว หากผิดพลาดก็จะแก้ไขได้ยาก 
และกลายเป็นการมุ่งตอบสนองสถานการณ์ระยะสัน้ 
จนไปท�าลายโอกาสการบรรลเุป้าหมายในระยะยาว (ซึง่
ส�าคญักวา่มาก)
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จะเหน็วา่มีการก�าหนดเป็นขอบเขตวา่ สามารถ
เพ่ิม/ลด สดัส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ ได้เท่าใดเม่ือ
เทียบกบั Policy Target หรือ SAA 

ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของ Total Growth 
ซึ่งรวมการลงทนุในหุ้น (Equity) เอาไว้ จะพบว่า
มี Policy Target เท่ากับ 59% และมี Tactical 
Range เท่ากับ +/- 7% ซึ่งหมายความว่า แม้ 
ผู้จดัการกองทนุจะมัน่ใจในหุ้นมาก ก็จะสามารถ
เพ่ิมสดัสว่นของหุ้นได้เพียง 59 + 7 = 66% เทา่นัน้ 
ในทางกลับกัน แม้จะไม่มั่นใจในสถานการณ์ 
เก่ียวกบัหุ้นเพียงไร ก็จะลดสดัส่วนหุ้นลงได้เหลือ
เพียง 59 – 7 = 52% เทา่นัน้ 

ด้วยการก�าหนด Tactical Range เช่นนี ้
จะสามารถช่วยลดความผิดพลาดจากการอพยพ
เงินลงได้ เพราะหากตดัสนิใจผิด ก็จะเสยีหายเพียง
เล็กน้อย สามารถปรับแก้ได้ง่าย และไม่ไปท�าลาย
ภาพใหญ่ในระยะยาว ขณะเดียวกนัก็ยงัเปิดโอกาส
ให้ได้ตอบสนองต่อภาวะตลาดอยู่พอสมควร คือ
ไมใ่ช ่“อยูเ่ฉยๆ” ตลอดเวลา

ส่วนจะก�าหนด Tactical Range เท่าใดนัน้ 
นกัวางแผนการเงินก็ควรจะท�า Scenario Analysis 
ดูว่า กรณีท่ีก�าหนด Range ท่ีแคบหรือกว้างนัน้ 
หากผิดพลาด/หากส�าเร็จ จะมีผลอยา่งไรตอ่พอร์ต
การลงทุน และควรต้องมีการท�าความเข้าใจกับ
ผู้ รับค�าปรึกษาให้เรียบร้อย เพ่ือก�าหนดให้ชดัเจนใน
นโยบายการลงทนุ (Investment Policy Statement)

2. ก�าหนด Tactical Range
ที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมของการท�า TAA จึง
ต้องมีการก�าหนด “ขอบเขตในการปรับพอร์ตการ
ลงทนุ” หรือ “Tactical Range” ท่ีสมเหตสุมผล คือ
ต้องไมท่�าร้ายโอกาสการบรรลเุป้าหมายในอนาคต 
ซึง่ในท่ีนีผ้มน�าตวัอยา่งการก�าหนด Tactical Range 
ของกองทุนบ�านาญของรัฐแคลิฟอเนียร์ ซึ่งเป็น 
กองทุนบ�านาญท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐฯ ท่ีรู้จักกัน 
ในช่ือ CalPERS มาให้ดเูป็นตวัอยา่ง

ในคอลมัน์ขวาสดุของตาราง ท่ีระบวุา่ “Policy 
Range Relative to Target” ก็คือ Tactical Range 
ท่ีผมกลา่วถงึนัน่เอง
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 Growth    
  Global Equity 47% 51% +/- 7% 
  Private Equity 12% 10% +/- 4% 
 Total Growth 59% 61% +/- 7% 
 Income-Global Fixed Income 19% 19% +/- 5% 
 Real Assets    
  Real Estate 11% 10% +/- 5% 
  Infrastructure & Forestland 3% 2% +/- 2% 
 Total Real Assets 14% 12% +/- 5% 
 Inflation 6% 6% +/- 3% 
 Liquidity 2% 2% +/- 1% 
 Total Fund 100% 100% N/A 

Asset Class

ท่ีมา : CalPERS Statement of Investment Policy May 29, 2014

Policy
Target

Policy
Range

Relative
to Target

Interim
Target



3. มีแนวทางการตดัสินใจ
 ที่มีเหตุผล และสามารถ
 ทดสอบได้ในระดบัหน่ึง

จากตวัอยา่งท่ียกมาข้างต้น อาจมองได้วา่นกัวางแผนการ
เงินท่านดงักล่าว อาศยัความรู้สกึของตนในการให้ค�าแนะน�า
มากจนเกินไป ซึง่ในทางปฏิบตัินัน้ การปรับพอร์ตแบบ TAA 
จ�าเป็นต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยต้องศึกษา
และเข้าใจหลกัการตดัสนิใจตา่งๆ ในการปรับพอร์ตการลงทนุ 
ซึ่งมีหลากหลายวิธีการ อาทิ การพิจารณาวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
(Economic Cycle) การพิจารณาความถกูแพงของสินทรัพย์ 
(Valuation) การพิจารณาการเปิดรับความเสี่ยงของนกัลงทนุ  
(Risk Appetite) และ การพิจารณาปัจจยัทางเทคนิค (Technical 
Analysis) เป็นต้น 

ซึง่วิธีการตา่งๆ นัน้ควรจะต้องมีการทดสอบ (Back-Test) 
มาแล้วระดบัหนึง่วา่ สามารถใช้ได้ผล คือถกูมากกวา่ผิด 

แต่ก็ต้องแจ้งให้ผู้ รับค�าปรึกษาทราบว่าเป็นผลจาก 
การทดลองในอดีต ซึง่อาจไม่เกิดขึน้ซ�า้ก็ได้ในอนาคต ซึง่ก็ยงั
เป็นฐานท่ีดีในการตดัสนิใจ มากกวา่การอาศยัความรู้สกึล้วนๆ 
ซึง่มีความออ่นไหว และมีโอกาสผิดพลาดมากกวา่

โดยเกณฑ์ในการตดัสินใจต่างๆ ท่ีจะน�ามาใช้นัน้ หาก
สามารถสือ่สารให้ผู้ รับค�าปรึกษาทราบก่อน ก็จะเป็นประโยชน์
เม่ือสถานการณ์มาถงึ ขณะเดียวกนั ก็ยงัเป็นการแสดงออกถงึ
ความรับผิดชอบในฐานะ “มืออาชีพ” อีกด้วย

ในท่ีนีผ้มขออนญุาตแสดงตวัอยา่งเกณฑ์การตดัสนิใจใน
การปรับพอร์ตแบบ TAA ซึง่ผมน�ามาจากผลงานทางวิชาการ
ฉบบัหนึ่ง ซึ่งพบว่าสามารถน�ามาปฏิบติัได้ง่าย ให้ผลลพัธ์ท่ี
ดี เพ่ือสาธิตให้เห็นกระบวนการปรับพอร์ตแบบ TAA ในทาง
ปฏิบตัิ เพ่ือความเข้าใจท่ีดี และเสริมความรู้ให้กบัท่านผู้อ่าน
ดงันีค้รับ

A Quantitative Approach to
Tactical Asset Allocation
โดย Mebane T.Faber

Mebane T.Faber (ผู้ แต่งหนังสือ The Ivy Portfolio: 
How to Invest like the Top Endowments and Avoid Bear

Markets) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการท�า TAA โดยอาศยัเพียง
ปัจจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Factor) และตีพิมพ์ใน 

The Journal of Wealth Management เม่ือปี 2006 และ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัในปี 2013 โดยมีหลกัการท่ีคอ่นข้างงา่ยคือ 

1. กระจายการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีหลากหลายทัว่โลก 
  ซึง่ในการศกึษาของเขา มีการลงทนุใน 5 สนิทรัพย์ คือ 

 US Large Cap Equity (S&P500), Foreign 
  Developed Equity (MSCI EAFE), US 10-Year 
  Government Bonds, Commodity (Goldman Sachs  
  Commodity Index) และ REIT (NAREIT Index) 

2. กระจายการลงทนุ ใน 5 สินทรัพย์ดงักลา่ว อยา่งละ 
  เทา่ๆ กนั คือ 20% ของพอร์ตการลงทนุ

3. ปรับพอร์ตแบบ TAA ทกุสิน้เดือน โดย
 1) ถือสินทรัพย์นัน้ๆ ตามปกติคือ 20% หากราคา 

   สนิทรัพย์นัน้สงูกวา่ราคาเฉลีย่ 10 เดือนย้อนหลงั
 2) ขายสนิทรัพย์นัน้ๆ ให้สดัสว่นเป็น 0% หากราคา 

   สนิทรัพย์นัน้ต�า่กวา่ราคาเฉลีย่ 10 เดือนย้อนหลงั

โดยเขาเรียกโมเดลพอร์ตนีว้่า Global Tactical Asset 
Allocation หรือ GTAA ซึง่อาจกลา่วได้วา่เป็นพอร์ตท่ีมี SAA 
หรือ Policy Weight ท่ี 20% เทา่กนัทกุสนิทรัพย์ และมี Tactical 
Range ท่ี -20% เทา่กนัทกุสนิทรัพย์
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ศกึษาเพิ่มเตมิเก่ียวกับ
Tactical Asset Allocation
1. A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation 
 โดย Mebane T.Faber (2013)
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
 id=962461
2. A Primer on Tactical Asset Allocation Strategy
 โดย Vanguard (2010)
 https://personal.vanguard.com/pdf/icrtaa.pdf
3. บทเรียนในรูปแบบวดิโีอชุด “กลยุทธ์การลงทนุ”
 ตัง้แต่ตอนที่ 9-14 โดย A-Academy (2014)
 http://www.a-academy.net/personal-finance/
 s09-investment-strategy/

บทสรุป
จากโมเดลการปรับพอร์ตแบบ GTAA ข้างต้น 

และหลกัการ TAA ในภาคปฏิบตัท่ีิได้กลา่วมาทัง้หมด 
น่าจะช่วยให้ทกุท่านได้มองเห็นภาพ และแนวทาง
การน�า TAA มาใช้ในทางปฏิบตัิเพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้
กบับริการ และเพ่ิมโอกาสความส�าเร็จให้กบัผู้ รับค�า
ปรึกษาได้มากขึน้นะครับ

ผมขอเน้นย�า้ตรงนีก่้อนจากกันว่า หลักการ
และโมเดลทัง้หมดท่ีกลา่วถงึใน Cover Story นี ้เป็น
เพียงแนวทางและการแสดงตวัอยา่งเบือ้งต้นเทา่นัน้ 
การน�าไปใช้จริงนัน้ ท่านต้องท�าการศกึษาและสรุป
เป็นแนวทางท่ีทา่นพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมอีกครัง้ 
เพราะถ้ากล่าวกันว่าการลงทุนมีความเส่ียงแล้ว 
การน�าหลกัการใดๆ ไปใช้ทนัที โดยขาดการไตร่ตรอง
พิจารณาให้รอบคอบก่อนเสียก่อน ย่ิงจะเป็นเร่ืองท่ี
เสี่ยงมากกวา่ครับ 

1973 - 2012 ไม่ปรับพอร์ต ปรับพอร์ต TAA
 แบบ TAA โดยใช้โมเดล
  GTAA 

ผลตอบแทนเฉล่ีย 9.92% 10.48% 

ความผันผวน 10.28% 6.99% 

Sharpe Ratio 0.44 0.73 

Maximum Drawdown -46.00% -9.54% 

ตาราง แสดงผลการ Back-Test ของโมเดล
การปรับพอร์ตแบบ GTAA ระหวา่งปี 1973 - 2012

ซึง่ด้วยหลกัการตดัสนิใจงา่ยๆ เพียงเทา่นี ้กลบัสามารถ
ให้ผลลพัธ์ท่ีนา่พอใจ โดยจากการ Back-Test ในชว่ง 40 ปี 
ตัง้แต ่ปี 1973 – 2012 พบวา่ การลงทนุโดยใช้โมเดล GTAA 
นัน้ ให้ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าการลงทนุโดยไม่ใช้ GTAA แต่ 
กลบัมีความเสีย่งท่ีต�า่กวา่อยา่งมาก โดยเฉพาะคา่ Maximum 
Drawdown ซึง่วดัการยอ่ตวัลงสงูสดุของพอร์ตการลงทนุใน
ภาวะวิกฤติ ซึง่โมเดล GTAA ท�าได้ต�่ากวา่ถงึ 4 เทา่ตวั คือ
จาก -46.00% เหลือเพียง -9.54% ในขณะท่ีดชันีวดัความ
เสี่ยงอ่ืนๆ เชน่ คา่ความผนัผวนก็ต�่ากวา่ และ Sharpe Ratio 
ก็สงูกวา่ ขณะท่ียงัได้รับประโยชน์จากการกระจายความเส่ียง 
(Diversification Benefit) อนัเกิดจากการกระจายลงทนุใน
หลายสินทรัพย์ เพราะในกว่า 80% ของช่วงเวลาท่ีท�าการ
ศึกษา พอร์ตท่ีใช้โมเดล GTAA นี ้ ก็จะมีการลงทุนใน 3 
สนิทรัพย์ขึน้ไปเสมอ 
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HOW TO GUIDE
ศกึษา รัศมีประภา CFP®

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 ท่ีผ่านมา กรมสรรพากรได้ออก 
ค�าสัง่ท่ี ป.149/2558 เร่ืองการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นสว่นสามญั 
หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีและผู้ เสียภาษี ซึ่งเนือ้หาส�าคญัของค�าสัง่ฉบบันี ้
อยูท่ี่การคดิภาษีเงินได้ท่ีเปลี่ยนไป ดงัข้อความในค�าสัง่ดงันี ้

ภาษเีงนิได้ของห้างหุ้นส่วนสามญั
และคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบุิคคล

กึ่งหนึ่ง มีรายได้จากกิจการรักษาผู้ ป่วยใน
คลีนิคปีละ 1,000,000 บาท มีค่าใช้จ่าย
ตามจริงในการรักษาผู้ ป่วยในคลินิกจ�านวน 
300,000 บาท ห้างหุ้นสว่นสามญัซนั-นนท์มี
บญัชีเงินฝากจ�านวน 10,000,000 บาท (ทนุ) 
ได้รับดอกเบีย้เงินฝากจ�านวน 100,000 บาท 
ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายเป็นจ�านวน 
15,000 บาท (เลือกไม่น�าไปรวมค�านวณกบั
เงินได้อ่ืนในแบบรายการ) สว่นนายแพทย์นนท์
ไม่มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้จากการ
ประกอบการห้างหุ้นสว่นสามญัซนั-นนท์  

นอกจากนี ้กรมสรรพากรยงัได้แสดงตวัอย่างวิธีการค�านวณดงันี ้วิธีการ
ค�านวณภาษีเงินได้ของห้างหุ้นสว่นสามญัและคณะบคุคลท่ีมิใชนิ่ติบคุคล ในปี 
2558 นายแพทย์ซนั มีเงินเดือนจากการเป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแหง่หนึง่

“เม่ือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลแบ่งส่วนแบ่งของก�าไรหรือส่วนแบ่งเงินได้
ให้แก่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือบุคคลในคณะ
บุคคลในปีภาษีใด ให้หุ้นส่วนหรือบุคคลนัน้ต้องน�า 
ส่วนแบ่งก�าไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ซึ่ งเป็นเงินได้พึง 
ประเมนิอ่ืนๆ ที่ได้รับในปีภาษีนัน้ด้วย โดยไม่ได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(14) แห่งประมวลรัษฎากร
อีกต่อไป ทัง้นี ้ส�าหรับส่วนแบ่งของก�าไรหรือส่วนแบ่ง
เงนิได้ที่ได้รับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป” 

เดือนละ 100,000 บาท และจดห้างหุ้นสว่นสามญั
ซนั-นนท์ ในรูปแบบคลนิิกรักษาผู้ ป่วย ซึง่ประกอบ
ด้วยนายแพทย์ซนัและนายแพทย์นนท์ ทัง้สองตกลง
ท่ีจะเข้าร่วมกันประกอบกิจการโดยลงทุนคนละ 
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การค�านวณภาษีของนายแพทย์ซัน
รายได้ เงินเดือนจากการเป็นแพทย์ประจ�า 1,200,000
หกั คา่ใช้จา่ยแบบเหมา  60,000
คงเหลือ เงินได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย 1,140,000 ___(1)
รายได้ เงินสว่นแบง่ของก�าไรท่ีได้รับจดัสรร 386,750
หกั คา่ใช้จา่ย (พิสจูน์คา่ใช้จา่ยไมไ่ด้) 0
คงเหลือ เงินได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย 386,750 ___(2)
รวมรายได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย (1) + (2) 1,526,750
หกั คา่ลดหยอ่น  30,000
คงเหลือ เงินได้สทุธิ 1,496,750
ภาษีท่ีค�านวณได้ (ตามอตัราก้าวหน้า) 239,187.50

การค�านวณภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญซัน-นนท์ 
(เปิดคลนิิกรักษาผู้ ป่วย)
รายได้ จากกิจการรักษาผู้ ป่วยในคลนิิก 1,000,000
หกั ใช้สทิธิหกัแบบเหมา (60%) 600,000
คงเหลือ เงินได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย 400,000
หกั คา่ลดหยอ่นห้างหุ้นสว่นสามญั 60,000
คงเหลือ เงินได้สทุธิ  340,000
ภาษีท่ีค�านวณได้ (ตามอตัราก้าวหน้า) 11,500

สรุปรายการรายได้และรายจ่ายตามจริง
ของห้างหุ้นสว่นสามญัในปีภาษี 2558 ดงัตอ่ไปนี ้
รายได้ จากกิจการรักษาผู้ ป่วยในคลนิิก 1,000,000
หกั หกัคา่ใช้จา่ยตามจริง 300,000
คงเหลือ  700,000 ___(1)
รายได้ ดอกเบีย้เงินฝากจ�านวน 100,000
หกั ภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย 15,000
คงเหลือ  85,000 ___(2)
รวมรายได้ (1) + (2) 785,000
หกั คา่ภาษีเงินได้ประจ�าปี 2558 (ค้างจา่ย) 11,500
รวม รายได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย 773,500

หากห้างหุ้นส่วนสามญัซนั-นนท์ 
แบ่งส่วนแบ่งเงินได้คนละกึ่งหนึ่งเป็น
จ�านวน 386,750 บาท เงินส่วนแบ่ง
ดงักลา่วถือเป็นเงินได้พงึประเมินตาม
มาตรา 40(8) ห้างหุ้ นส่วนสามัญ
ซัน -นนท์ไม่ มีห น้า ท่ี ต้องหักภาษี
เงินได้ ณ ท่ีจ่าย ผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่ละ
คนต้องน�าส่วนแบ่งเงินได้ท่ีได้รับมา
รวมค�านวณภาษีเงินได้กับเงินได้พึง
ประเมินประเภทอ่ืน (ถ้ามี) โดยหุ้นสว่น
แตล่ะคนมีสทิธิหกัคา่ใช้จา่ยตามความ
จ�าเป็นและสมควร (คา่ใช้จา่ยตามจริง) 
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

รายละเอียดฉบับเต็มของค�าสัง่
นีส้ามารถหาอ่านได้ในประกาศของ
กรมสรรพากร แต่ท่ีน่าสงัเกตเพ่ิมเติม 
คือ ในแบบแสดงรายได้และรายจา่ยท่ี
ต้องย่ืนเม่ือสิน้ปี ต้องมีการน�าหลกัฐาน
มาแสดงเพ่ือเป็นการพิสจูน์ถึงรายได้
และรายจ่าย ถ้าผู้ ย่ืนแบบไม่สามารถ
แสดงหลักฐานได้ อาจท�าให้ต้องถูก
ประเมินภาษีเงินได้ใหม่ ซึง่น่าจะเพ่ิม
ขึน้มากกว่าลดลง รวมทัง้ต้องระวาง
โทษปรับอีกไมเ่กิน 2,000 บาท  
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THE INTERVIEW

อย่างไรก็ตามในภาวะปัจจุบันท่ี
ดอกเบีย้เงินฝากอยู่ในระดับต�่ากว่า
ในอดีตเป็นอย่างมาก การสอนให้เด็ก
น�าเงินไปลงทุนท่ีมีทางเลือกมากมาย 
แทนการฝากเงินในธนาคารให้ประสบ
ความส�าเร็จนัน้คงเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย
ไม่น้อยส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี ้
TFPA Bulletin ฉบับนีไ้ด้รับเกียรติ
จาก ดร.สมจนิต์ ศรไพศาล (พี่เคีย้ง) 
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนทหารไทย จ�ากัด มา 
แบ่งปันประสบการณ์ของการออมและ 
การลงทนุร่วมกบัลกูๆ ทัง้ 3 คน พ่ีเคีย้ง 
ใ ห้ความเห็นว่าความรู้ ท่ีส�าคัญใน
ทางการเงินท่ีจ�าเป็นส�าหรับเด็กคือ 
“ทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับเงิน” ทัง้
ในเร่ืองของการหารายได้ การใช้จ่าย 
และการออมการลงทนุ 

Kids Coaching
 “ มีสลึ งพึงบรรจบให้ครบบาท 
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อย
ใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มาก
จะยากนาน “บทกลอนของสุนทรภู่  ที่
สอนเร่ืองความเพียรในการออม และ
ความพอในการใช้จ่าย เม่ือกว่า 200 
ปีก่อนยังคงทันสมัยอยู่ เสมอส�าหรับ 
คุณพ่อคุณแม่ที่จะน�าไปใช้สอนลูกๆ 
การเก็บออมส�าหรับเด็กโดยทั่ วไป 
มักจะเร่ิมต้นจากด้วยการเอาเงินที่
เหลือจากค่าขนมไปหยอดกระปุก และ
น�าเงินในกระปุกไปฝากธนาคารซึ่ ง 
เป็นทางเลือกที่สะดวกและไม่ยุ่งยาก 
ในการลงมือท�า

ในส่วนของรายได้นัน้หวัใจส�าคญั
คือการสามารถหาเงินมาดแูลในสิง่ท่ีตวั
เองต้องการ เป็นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่เดก็ว่าต้องท�างานจงึจะ
ได้เงิน เอาไว้ใช้จ่ายในส่ิงที่ตัวเอง
ต้องการ เด็กสมัยนีอ้าจโตมาโดยไม่
เคยเห็น หรือไม่เข้าใจว่าพ่อแม่หาเงิน
ได้อย่างไร เน่ืองจากพ่อแม่ส่วนใหญ่
ท�างานประจ�าท่ีบริษัท ลกูก็ไม่มีโอกาส
ติดตามไปท่ีท�างานด้วย การให้เด็กได้
ลองหารายได้ควบคูไ่ปกบัการท�าในสิง่ท่ี
เป็นประโยชน์จะชว่ยสร้างประสบการณ์ 
และทัศนคติในการท�างานเพ่ือหาราย
ได้ให้แก่เดก็ ส�าหรับครอบครัวพ่ีเคีย้งใช้
การปลูกฝังให้รักการอ่านควบคู่ไปกับ
การสร้างรายได้ โดยลกูๆทัง้ 3 คนต้อง
ไปอา่นหนงัสือท่ีตวัเองสนใจ สรุปความ 
และน�าเสนอเพ่ือให้ได้รับเงินเป็นรางวลั 

ในสว่นของรายได้นัน้

หวัใจส�าคญัคือ

การสามารถหาเงินมา

ดแูลในสิง่ท่ีตวัเองต้องการ 

เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้

ให้แก่เดก็วา่ ต้องท�างาน

จงึจะได้เงิน เอาไว้ใช้จา่ย

ในสิง่ท่ีตวัเองต้องการ

เดก็อาย ุ9-10 ขวบก็สามารถเร่ิมได้แล้ว 
เพราะนอกจากจะได้ฝึกเร่ืองการอ่าน
จบัใจความ ยงัได้ฝึกเร่ืองของความเช่ือ
มัน่ และทกัษะในการสื่อสารด้วย

เดก็ท่ีโตขึน้มาในชัน้มธัยมอาจปลกู
ฝังความคิดในเร่ืองการประกอบอาชีพ

ณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู CFP®
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เพ่ิมเติม เพราะหากเราเน้นไปท่ีการหา
รายได้เพียงด้านเดียว เด็กอาจเลือก
อาชีพที่อยากจะเป็นจากมุมมองของ
ตัวเงินเท่านัน้ โดยไม่ได้เข้าใจจุด 
มุ่งหมายที่แท้จริงของอาชีพนัน้ๆ 
เชน่คา่นิยมของการเป็นแพทย์เน่ืองจาก
มีรายได้สงู เป็นสิง่ท่ีไมผิ่ดทวา่ควรเข้าใจ
ความหมายท่ีแท้จริงของอาชีพแพทย์
คือการได้ช่วยเหลือคน การให้เด็กได้
เข้าใจอาชีพนัน้ๆอย่างแท้จริงจะช่วยให้
พวกเขาสามารถเลือกเส้นทางในการ
ประกอบอาชีพอยา่งมีความหมาย

ในด้านของการใช้จ่าย เด็กควรได้
เรียนรู้เก่ียวกับทางเลือก และการ
ตดัสินใจในการใช้เงนิ เพ่ือให้ได้เรียน
รู้ว่าเราสามารถมีของท่ีเราอยากได้ แต่
จะมีบางสิ่งก็อาจมีข้อจ�ากดั หลงัจากท่ี
ลกูๆมีรายได้จากการสรุปความหนงัสือ 
หรือจากการท�างานพิเศษตามท่ีตวัเอง
สนใจ พ่ีเคีย้งจะให้ลกูๆ ได้ฝึกการตดัสนิ
ใจร่วมกนัว่า จะน�าเงินท่ีหามาได้ไปใช้
จ่ายอย่างไร จะแบ่งเงินไปซือ้สิ่งของท่ี
ตวัเองต้องการเท่าไหร่ และจะเก็บออม
ไปลงทนุเพ่ือสร้างอนาคตจ�านวนเทา่ไหร่ 
การตัดสินใจเร่ืองของการใช้จ่ายนี ้
ควรให้อิสระแก่เด็กพอสมควร พ่อ
แม่สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ แต่ไม่ควร
เข้าไปตดัสินใจแทนหากเร่ืองเหล่านัน้
ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะสร้างอนัตรายต่อตวัเด็ก 
เชน่การใช้จา่ยไปกบัอบายมขุตา่งๆ หรือ
การท�างานพิเศษหารายได้ท่ีส่งผลกระ
ทบตอ่การเรียนหนงัสือ

ในขณะเดียวกนับางบทเรียนนัน้ก็
ไม่สามารถรอให้เจอกับประสบการณ์
ด้วยตัวเอง ต้องมีการสอนหรือให้ค�า
แนะน�าควบคู่ไปด้วย ส�าหรับเด็กๆพ่ี
เคีย้งแนะน�าให้อ่านหนงัสือช่ือ Money 
Coach หรือ หมาน้อยสอนรวย แตง่
โดยนกัเขียนชาวเยอรมนั Bodo Schafer
เป็นหนงัสือท่ีสอนให้เดก็รู้จกัมีความฝัน 

และการเรียงล�าดับความส�าคัญของ
ความฝันตา่งๆ รวมไปถงึการหาเงิน และ
การลงทนุเพ่ือสร้างความฝันเหลา่นัน้ให้
เป็นจริงขึน้มาด้วยมือของตนเอง

ในสว่นของการลงทนุ พ่ีเคีย้งไมไ่ด้
ให้ลูกๆหักบญัชีโดยอัตโนมัติไปลงทุน
เทา่กนัทกุๆเดือน (DCA) แตใ่ห้อิสระแก่
ลูกๆในการเรียนรู้เร่ืองการตดัสินใจใช้
จ่ายและเก็บออม ดงันัน้เงินลงทุนของ
ลกูแตล่ะคนในแตเ่ดือนจงึไมเ่ทา่กนั วิธี
การนีน้อกจากจะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝน
ในเร่ืองการตดัสนิใจของตวัเองแล้ว ยงัมี
โอกาสได้เรียนรู้วิธีการใช้จา่ยของพ่ีน้อง
ไปพร้อมๆกนั ในสว่นการตดัสนิใจลงทนุ
ในสนิทรัพย์ประเภทใดนัน้ ลกูๆจะได้รับ
ข้อมลูการลงทนุในภาพรวมแล้วตดัสิน
ใจน�าเงินไปลงทุนร่วมกัน ท่ีผ่านมา
สดัสว่นการลงทนุสว่นใหญ่อยูใ่นกองทนุ
หุ้ นทัง้ในและต่างประเทศของ บลจ.
ทหารไทย เพราะมีเป้าหมายของการ
ลงทนุในระยะยาว และสถานการณ์การ
ลงทนุปัจจบุนัท่ีดอกเบีย้อยูใ่นระดบัต�่า

พ่ีเคีย้งได้ฝากค�าแนะน�าถึงนัก
วางแผนการเงิน CFP ท่ีต้องวางแผน
การเงินให้แก่ลกูค้าท่ีมีบตุรวา่ นอกจาก
การให้ความรู้ และปลกูฝังทศันคติท่ีถกู
ต้องเก่ียวกบัเงินแล้ว ควรมีการวางแผน
ส�าหรับเงินทุนการศึกษาของลูกๆใน
อนาคต ก�าหนดจ�านวนเงินเป้าหมาย
อยา่งชดัเจน และมีแผนการออมท่ีเหมาะ
สม ส่วนในมมุของเด็กนัน้เป็นการสอน
ความฉลาดทางการเงิน ให้มีทศันคติท่ี
ถกูต้องตอ่เงินทัง้เร่ืองของการหา การใช้ 
และการลงทนุสร้างอนาคต หนงัสืออีก 
2 เลม่ท่ีแนะน�าให้ CFP อา่นช่ือ Money 
Master the game แต่งโดย Tony 
Robbins และ วิชาเศรษฐี แต่งโดย 
พงัฮยอนซอล ท่ีบอกถึงวิธีหนทางของ
ความมัง่คัง่ และ วิธีการบริหารการเงิน
ภายในครอบครัว 

นอกจากการเรียนรู้ผ่านหนังสือ
แล้ว ส่ิงส�าคัญที่สุดของกระบวนการ
เรียนรู้คือการท�าให้เหน็เป็นตวัอย่าง
ของพ่อแม่ ทัง้ในเร่ืองของการสร้างราย
ได้ให้เห็นความส�าคัญของการท�างาน 
การควบคุมรายจ่ายรักความประหยดั
แตไ่มถ่งึกบัตระหน่ีถ่ีเหนียว รักการลงทนุ 
รู้จักน�าเงินไปต่อยอดให้งอกเงยอย่าง
เหมาะสม และการแบ่งปันให้แก่สงัคม 
แน่นอนว่าเม่ือเด็กเติบโตขึน้ ณ จุดใด
จุดหนึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองทัง้
ในเร่ืองของการหา และการใช้เงิน แต่
หากพอ่แมมี่เวลาใกล้ชิด ให้ค�าแนะน�าท่ี
เหมาะสม จะเป็นการสร้างทศันคติท่ีถกู
ต้องเก่ียวกบัเงินในแก่เด็กๆเพ่ือเป็นพืน้
ฐานในการสร้างความมัน่คงทางการเงิน
ของพวกเขาตอ่ไปในอนาคต 

ในด้านของการใช้จา่ย
เดก็ควรได้เรียนรู้เก่ียวกบั

ทางเลือกและการตดัสนิใจ
ในการใช้เงินเพ่ือให้ได้

เรียนรู้วา่เราสามารถมีของ
ท่ีเราอยากได้ แตจ่ะมีบางสิง่

ก็อาจมีข้อจ�ากดั
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QUESTION & ANSWER
คณุสาธิต บวรสนัตสิทุธ์ิ CFP®

"สิทธิประโยชน์ภาษท่ีองเทีย่ว"

"สิทธิประโยชน์ภาษีท่องเที่ยว" คือให้ผู้ เสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสามารถ
น�าค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยว
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พัก
ในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ส�าหรับ
การเดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศ น�ามาหกัเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่
จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทัง้นี ้ตัง้แต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ 
(16 ธันวาคม 2557) ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดูตามกฎหมายแล้ว สรุปได้ว่า

• คนได้สทิธิประโยชน์ คือ บคุคลธรรมดาเทา่นัน้  
 ห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใช ่
 นิตบิคุคลไมไ่ด้สทิธิ

• ค่าใช้จ่ายท่องเ ท่ียวท่ีลดหย่อนได้ ได้แก่ 
 ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเท่ียว 
 ตามกฎหมายว่าด้วยธุร กิจน�าเ ท่ียวและ 
 มคัคเุทศก์ หรือท่ีได้จา่ยเป็นคา่ท่ีพกัในโรงแรม 
 ให้แก่ผู้ประกอบธรุกิจโรงแรมตามกฎหมายวา่ 
 ด้วยโรงแรม ดงันัน้ คา่ตัว๋รถทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบนิ 
 ท่ีเราซือ้เอง ค่ารถเช่า ฯลฯ ลดหย่อนไม่ได้ 
 เว้นแต่รวมอยู่ในแพ็คเกจทวัร์ หรือถ้าเราจอง 
 โรงแรมผา่น online อยา่ง Agoda ก็ลดหยอ่น 
 ไมไ่ด้ครับ เพราะ Agoda ไมไ่ด้จดทะเบียนใน 
 ไทย และเราก็ไม่สามารถขอใบเสร็จจาก 
 โรงแรมท่ีเราจองผา่น Agoda ได้ เพราะเราจา่ย 
 เงินให้ Agoda ไม่ได้จ่ายเงินให้โรงแรม สรุป 
 ง่ายๆ ถ้าหวังสิทธิประโยชน์ภาษีให้จองกับ 
 โรงแรมโดยตรงครับ

ซือ้ทวัร์เที่ยวต่างประเทศ
ได้รับสิทธิประโยชน์
ภาษีท่องเที่ยว
ด้วยหรือไม่

เท่ียวต่างประเทศลดหย่อน 
ไ ม่ ไ ด้ ค รั บ ต่ อ ใ ห้ จ อ ง ทัว ร์ กับ 
ผู้ ประกอบธุรกิจน�าเท่ียวในไทย 
ก็เอาไปลดหย่อนไม่ได้ต้องเท่ียว 
ในประเทศเทา่นัน้

จะใช้สิทธิประโยชน์ภาษีท่องเที่ยว
ต้องท�าอย่างไร

สิ่งส�าคญั คือ เอกสารท่ีน�ามาใช้เป็นหลกัฐานในการย่ืนลดหย่อน
ภาษี ซึง่ก็คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบก�ากบัภาษีส�าหรับค่าบริการน�าเท่ียว
ภายในประเทศ หรือคา่ท่ีพกัโรงแรมภายในประเทศ ท่ีเราต้องเรียกขอจาก
ผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเท่ียวและ
มคัคเุทศก์ หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม โดย
เอกสารดงักล่าวต้องระบุช่ือ-นามสกุล ของผู้ มีเงินได้ท่ีจะใช้สิทธิหกัลด
หยอ่น จ�านวนเงิน และวนั เดือน ปี ในใบเสร็จ หรือใบก�ากบัภาษีให้ชดัเจน
ครับ

คอือะไร
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เที่ยวกันทัง้ครอบครัว
ใบเสร็จออกมาเป็นช่ือ สามีและภริยา
จะหกัลดหย่อนยังไง
• หากสามีหรือภริยามีเงินได้เพียงฝ่ายเดียวให้ 
 ใช้สทิธิหกัลดหยอ่นภาษีเฉพาะสามีหรือภริยา 
 ซึง่เป็นผู้ มีเงินได้ 
• หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และใน 
 ใบเสร็จรับเงินหรือใบก�ากบัภาษีระบผุู้จา่ยเงิน 
 เป็นทัง้สามีและภริยาให้ใช้หลกัเกณฑ์ 

1. ถ้าสามีภริยาตา่งฝ่ายตา่งแยกย่ืนแบบ ให้
ตา่งฝ่ายตา่งหกัลดหยอ่นภาษีได้ตามจ�านวนท่ีจ่าย
จริง ไมเ่กินคนละ 15,000 บาท

2. ถ้าสามีภริยาแยกย่ืนแบบ เฉพาะเงินได้พงึ
ประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แหง่ประมวลรัษฎากร
ซึง่เป็นเงินได้ประเภทเงินเดือน ให้ต่างฝ่ายต่างหกั
ลดหย่อนภาษีของตนเองได้ตามจ�านวนท่ีจ่ายจริง 
ไมเ่กินคนละ 15,000 บาท 

3. ถ้าสามีภริยาตกลงย่ืนแบบและเสียภาษี
รวมกนั ให้หกัลดหยอ่นภาษีได้ทัง้ 2 ฝ่ายตามจ�านวน
ท่ีจา่ยจริง ไมเ่กินคนละ 15,000 บาท

ถ้าจะให้ดี แยกใบเสร็จฯ เป็นของใครของมนั
เลยดีกวา่ ตา่งคนตา่งย่ืนภาษี จะได้ไมยุ่ง่ยาก
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ตารางสอบ

หลกัสูตรการวางแผนการเงนิ	ปี	2558

พืน้ฐาน
การวางแผน

การเงนิ ภาษี และ
จรรยาบรรณ

ครัง้ท่ี 1
8 มี.ค. 15

9.00-12.00 น.

ครัง้ท่ี 2
17 พ.ค. 15

9.00-12.00 น.

ครัง้ท่ี 3
5 ก.ค. 15

9.00-12.00 น.

ครัง้ท่ี 4
6 ก.ย. 15

9.00-12.00 น.

ครัง้ท่ี 5
1 พ.ย. 15

9.00-12.00 น.

การวางแผน
การลงทนุ

ครัง้ท่ี 1
8 มี.ค. 15

13.30-16.30 น.

-.

ครัง้ท่ี 3
5 ก.ค. 15

13.30-16.30 น.

-

ครัง้ท่ี 5
1 พ.ย. 15

13.30-16.30 น.

การวางแผน
การประกันภยั 

และการวางแผน
เพื่อวัยเกษียณ

ครัง้ท่ี 1
7 มี.ค. 15

13.30-16.30 น.

-.

ครัง้ท่ี 3
4 ก.ค. 15

13.30-16.30 น.

-

ครัง้ท่ี 5
31 ต.ค. 15

13.30-16.30 น.

การวางแผน
ภาษีและ
มรดก

ครัง้ท่ี 1
7 มี.ค. 15

13.30-15.00 น.

-.

ครัง้ท่ี 3
4 ก.ค. 15

13.30-15.00 น.

-

ครัง้ท่ี 5
31 ต.ค. 15

13.30-15.00 น.

การจดัท�า
แผนการเงนิ

ครัง้ท่ี 1
รับโจทย์

7 มี.ค. 15
14.00-15.30 น.

-.

ครัง้ท่ี 3
รับโจทย์

4 ก.ค. 15
14.00-15.30 น.

-

ครัง้ท่ี 5
รับโจทย์

31 ต.ค. 15
14.00-15.30 น.

ฉบบัที่ 1 ฉบบัที่ 2 ฉบบัที่ 3
ฉบบัที่ 4 ฉบบัที่ 4

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 สง่แผนการเงิน
26 มี.ค. 15

9.00-16.00 น.
เสนอแผนการเงิน

4 เม.ย. 15
9.00-16.00 น.

สง่แผนการเงิน
19 พ.ย. 15

9.00-16.00 น.
เสนอแผนการเงิน

28 พ.ย. 15
9.00-16.00 น.

สง่แผนการเงิน
23 ก.ค. 15

9.00-16.00 น.
เสนอแผนการเงิน

1 ส.ค. 15
9.00-16.00 น.


