
วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบบัท่ี 2 ปี 2558

• กรมธรรม์ประกนัชีวติ
	 เพือ่คุ้มครองสินเช่ือ
	 คอือะไร???

• Mr. Noel Maye
 CEO, Financial Planning
 Standards Board, Ltd. - FPSB

• ภาษเีงนิได้
	 จากการท�าธุรกรรมกบัสหกรณ์	

วกิฤตสิหกรณ์



เมย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน 
(Mr. Noel Maye, CEO, Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) 
เร่ืองบทบาทและอนาคตของวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP การวางแผน
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		 นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย
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ทีป่รึกษา
ธีระ	ภู่ตระกูล	CFP®

นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
เรืองวทิย์	นันทาภวัิฒน์	CFP®

อปุนายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
ววิรรณ	ธาราหรัิญโชต	ิCFP®

กรรมการและท่ีปรึกษาสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
จริาพร	คูสุวรรรณ	CFP®

ท่ีปรึกษา บริษัท ยโูรครีเอชัน่ จ�ากดั 

กองบรรณาธิการ
เสกสรร		โตววัิฒน์	CFP®

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ
บลจ. บวัหลวง

ณัฐพงษ์	อภนัินท์กูล	CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
งามจติร	สิงหบุตร	CFP®

ธนบดีธนกิจ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
นโรโดม	วาณิชฤด	ีCFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ฉัตรพงศ์	วัฒนจรัิฏฐ์	AFPTTM

รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายวางแผน
และให้ค�าปรึกษาทางการเงินสว่นบคุคล 

บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
ศกึษา	รัศมีประภา	CFP®

Private Banking บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ศักดา	สรรพปัญญาวงศ์	CFP®

ผู้ ก่อตัง้และวิทยากรประจ�าเวบ็ไซต์
A-Academy.Net

ราชันย์	ตนัตจินิดา	CFP®

ผู้ เช่ียวชาญงานพฒันาการให้ค�าปรึกษา
ลกูค้าบคุคลอาวโุส บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
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EDITORIAL MESSAGE

1.	 คุณธีระ		ภู่ตระกูล	 นายก
2.	 คุณเรืองวทิย์		นันทาภวัิฒน์	 อุปนายก
3.	 คุณสุวภา		เจริญยิ่ง	 อุปนายก
4.	 ดร.	กฤษฎา		เสกตระกูล	 เลขานุการ
5.	 คุณประภาส		ตนัภบิลูย์ศักดิ์	 เหรัญญิก
6.	 คุณณัฐพงษ์		อภนัินท์กูล	 นายทะเบยีน
7.	 คุณววิรรณ		ธาราหรัิญโชต	ิ กรรมการ	และที่ปรึกษา
8.	 คุณกวี		ชูกจิเกษม	 กรรมการ
9.	 คุณโชน		โสภณพนิช	 กรรมการ	
10.	 ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์		สิริวัฒน์ธนกุล	 กรรมการ
11.	 คุณรพ	ี	สุจริตกุล	 กรรมการ
12.	 คุณรัชนี		นพเมือง	 กรรมการ
13.	 คุณวโิรจน์		ตัง้เจริญ	 กรรมการ
14.	 คุณสมทิธ์		พนมยงค์	 กรรมการ
15.	 คุณอุมาพนัธ์ุ		เจริญยิ่ง	 กรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

สมาชิกสมาคม
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WHAT’S ON

ประชุมระดมความคดิเห็นการส่งเสริม
และพฒันาคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย จดัประชมุ
เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ 
นกัวางแผนการเงิน CFP คณุววิรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการและท่ีปรึกษา
สมาคมฯ ให้เกียรตกิลา่วเปิดงาน  มีนกัวางแผนการเงิน CFP รวม 49 ทา่น 
ร่วมให้ข้อเสนอแนะและก�าหนดแนวทางความร่วมมือเพ่ือให้การพฒันา
คณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นไปรูปแบบเดียวกนั 

การบรรยายพเิศษเร่ือง 
CFP® Professional: Roles and
Future Career Prospects 
คุณธีระ ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการ
เงินไทย และคุณโนแอล เมย์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการ
เงิน Financial Planning Standards Board Ltd. 
(FPSB) บรรยายพิเศษเร่ืองบทบาทและอนาคต 
ของวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึง่นกัวางแผน
การเงิน CFP และ ท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ได้ให้
ความสนใจเข้ารับฟังจ�านวนมาก 

การวางแผน
การเงนิกบัอนาคต
ตลาดการเงนิไทย
คุณธีระ ภู่ตระกูล นายก 
สมาคมฯ และคุณโนแอล 
เมย์  ประธานเ จ้าหน้า ท่ี
บ ริ ห า ร  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
มาตรฐานการวางแผนการ
เงิน แถลงขา่ว “การวางแผน
การเงินกับอนาคตตลาด 
เงินไทย” โดยสมาคมฯ จะเร่ง 
ผลกัดนันกัวางแผนการเงิน 
CFP ให้มีจ�านวนเพ่ิมขึน้ 
เพ่ือรองรับการขยายตวัของ
เศรษฐกิจไทยและการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

คุณธีระ ภู่ตระกูล คุณโนแอล 
เมย์ และคณะกรรมการท่ีปรึกษา
สมาคม เข้ามอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินดีเน่ืองในโอกาส
คณุรพี สจุริตกลุ เข้าด�ารงต�าแหนง่
เ ล ข า ธิ ก า ร  ส� า นัก ง า น ค ณ ะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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COVER STORY
ณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู CFP®

เสกสรร โตวิวฒัน์ CFP®

ข่าวความเสียหายจากการ
ฝากเงินหรือร่วมลงทุนกับ
สหกรณ์หลายแห่งในขณะนี	้
สร้างความสับสนและหวาด
กลัวให้กับประชาชนผู้มีเงิน
ออมจ�านวนมาก	 เน่ืองจาก
คนไทยส่วนมากมีความเช่ือ
มาแต่เดิม ว่าการฝากเงิน
กับสหกรณ์นัน้จะปลอดภัย	
เน่ืองจากได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ	หรือองค์กรต่างๆ	
ทัง้ที่ความจริงแล้วการฝาก
เงินกับสหกรณ์นั้นมีความ
เส่ียงไม่น้อยไปกว่าการฝาก
เงินกับธนาคารพาณิชย์แต่
อย่างใด

ประเทศไทยเร่ิมศึกษาเร่ืองสหกรณ์มาตัง้แต่ 100 ปีท่ี
แล้ว โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2457 กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ
หรือกระทรวงการคลงัในปัจจุบนั ได้หาทางช่วยเหลือชาวนา
โดยยึดหลกัการร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
มี “สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ�ากดัสินใช้” ท่ีจงัหวดัพิษณโุลก เป็น
สหกรณ์การเกษตรแหง่แรกในปี 2459 มีทนุด�าเนินงาน 3,080 
บาท การเร่ิมต้นของสหกรณ์วดัจันทร์ฯ ถือว่าประสบความ
ส�าเร็จเน่ืองจากสมาชิกท่ีกู้ ยืมเงินสามารถสง่คืนเงินต้นในปีแรก
ได้เกินเป้าหมายและสง่ดอกเบีย้ได้ครบทกุราย รัฐบาลจงึได้คดิ
ขยายกิจการสหกรณ์ไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ และค่อยๆ พฒันารูป
แบบวิธีการเร่ือยมา จนกระทัง่มีพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 
2471 ช่วยให้การจดัตัง้สหกรณ์เติบโตขึน้อย่างมากและเกิด
การพฒันาเร่ือยมา จนถึงพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ในปัจจบุนัท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

วกิฤติ
สหกรณ์
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ปั จ จุ บั น มี ส ห ก ร ณ์ มี ทั ้ ง ห ม ด	
7	 ประเภท	 เป็นสหกรณ์ในภาค
การเกษตร	3	ประเภท	ได้แก่	สหกรณ์
การเกษตร	 สหกรณ์ประมง	 และ
สหกรณ์นิคม	และสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร	4	ประเภท	ได้แก่	สหกรณ์
ออมทรัพย์	สหกรณ์ร้านค้า	สหกรณ์
บริการ	และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน	
โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันตาม
กลุ่มสมาชกิ

1.	 สหกรณ์การเกษตร
จดัตัง้ขึน้ในหมู่ผู้ มีอาชีพทางการเกษตร
รวมกนัจดัตัง้ขึน้ เพ่ือให้สมาชิกด�าเนิน
กิจการร่วมกนัและช่วยเหลือซึง่กนัและ
กัน เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยก
ฐานะความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน้

2.	 สหกรณ์ประมง
จัดตัง้ขึน้ในหมู่ชาวประมงเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพ ซึ่ งชาวประมงแต่ละคนไม่
สามารถแก้ไขให้ลลุ่วงไปได้ตามล�าพงั 
จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยตนเอง
และชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

3.	 สหกรณ์นิคม
เป็นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง 
ท่ีมีการด�าเนินการจดัสรรท่ีดินท�ากินให้
ราษฎร การจดัสร้างปัจจยัพืน้ฐาน และ
สิ่งอ�านวยความสะดวกให้ผู้ ท่ีอยู่อาศยั
ควบคู่ไปกับการด�าเนินการจัดหาสิน
เช่ือ ปัจจยัการผลิตและสิ่งของท่ีจ�าเป็น 
การแปรรูปการเกษตร การสง่เสริมอาชีพ 
รวมทัง้กิจการให้บริการสาธารณปูโภค
แก่สมาชิก

4.	 สหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นสถาบนัการเงินแบบหนึง่ท่ีมีสมาชิก
เป็นบคุคลซึง่มีอาชีพอย่างเดียวกนัหรือ
ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนเดียวกนั เพ่ือสง่เสริม
ให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ด้วยวิธี
การถือหุ้นและรับฝากเงิน และให้กู้ ยืม
เม่ือเกิดความจ�าเป็นหรือเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์งอกเงย สามารถกู้ ยืมเงินได้
เม่ือเกิดความจ�าเป็นตามหลกัการช่วย
ตนเอง และชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

5.	 สหกรณ์ร้านค้า
เป็นสหกรณ์ท่ีมีผู้บริโภครวมกนัจดัตัง้ขึน้
เพ่ือจัดหาสินค้า เคร่ืองอุปโภคบริโภค
มาจ�าหน่ายแก่สมาชิกและบคุคลทัว่ไป 
สมาชิกผู้ ถือหุ้นทกุคนเป็นเจ้าของ และ
ลงทุนร่วมกันด้วยความสมัครใจเพ่ือ
แก้ไขความเดือดร้อนในการซือ้เคร่ือง
อุปโภคบริโภคและเพ่ือผดุงฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนและหมูค่ณะ

6.	 สหกรณ์บริการ
จัดตัง้ขึน้โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 
10 คน ท่ีมีอาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับ
ความเดือดร้อนในเร่ืองเดียวกนัรวมตวั
กนั โดยยึดหลกัการประหยดั การช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึง่กนัและกนั เพ่ือ
แก้ปัญหาต่างๆ รวมทัง้การส่งเสริมให้
เกิดความมัน่คงในอาชีพตอ่ไป

7.	 สหกรณ์เครดติยูเน่ียน
เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ ตัง้ขึน้โดย
ความสมัครใจของสมาชิกท่ีอยู่ในวง
สัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยในชุมชน
เดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือ
ในสถานท่ีเดียวกนั หรือมีกิจกรรมร่วม
กนัเพ่ือการรู้จกัชว่ยเหลอืตนเองอยา่งตอ่
เน่ือง โดยมุง่เน้นให้สมาชิกประหยดัและ
ออม เพ่ือการรู้จกัช่วยตนเองเป็นเบือ้ง
ต้นและเป็นพืน้ฐานในการสร้างความ
มัน่คงแก่ตนเองและครอบครัว

ส�าหรับ สหกรณ์อิสลาม นัน้มี
เกณฑ์การจัดประเภทตามธุรกรรมท่ี
สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์
อิสลาม บางแห่งท�าหน้าท่ีทางการ
เงินการออมก็จะถูกจัดอยู่ในประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์ บางแห่งท�าหน้าท่ี
ให้บริการ ซือ้ ขาย ให้เชา่จะถกูจดัอยูใ่น
ประเภทสหกรณ์บริการ
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การพิจารณาฝากเงิน หรือลงทุนในทุนเรือนหุ้ นของ
สหกรณ์ อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการฝากเงินของธนาคาร
พาณิชย์ในแง่ของการก�ากบัดแูลและการตรวจสอบ ธนาคาร
พาณิชย์มีการตรวจสอบท่ีเข้มงวด และเป็นระบบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย อีกทัง้ธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถูกตรวจสอบข้อมลู
ต่างๆ อยู่เสมอ ในขณะท่ีการตรวจบญัชีของสหกรณ์นัน้ ขึน้
อยูก่บักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และมีการสนบัสนนุจากกรมสง่

เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนีร้ะบบการ
ให้สนิเช่ือของสหกรณ์นัน้ มิได้เช่ือมโยงข้อมลูกบับริษัท ข้อมลู
เครดิตแหง่ชาติ จ�ากดั (เครดิตบโูร) จงึอาจสง่ผลให้การปลอ่ย
สินเช่ือของสหกรณ์นัน้ไม่ได้มีข้อมลูภาระหนีส้ินทัง้หมดของผู้
ขอสนิเช่ือ อีกทัง้การฝากเงินกบัสหกรณ์ก็ไมไ่ด้รับความคุ้มครอง
จากสถาบนัประกนัเงินฝากเชน่เดียวกบัการฝากเงินกบัธนาคาร
พาณิชย์ ดงันัน้การพิจารณาฝากเงินหรือลงทนุในทนุเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ จะต้องพิจารณาความเสี่ยงและความมัน่คงใกล้
เคียงกบัการลงทนุในหุ้นกู้  หรือหุ้นบริุมสทิธ์ิของบริษัทเอกชน

ก่อนการฝากเงินหรือลงทนุกบัสหกรณ์ ประการแรกท่ีควร
ค�านงึถงึคือ “ทีมผู้บริหารสหกรณ์” ต้องเป็นบคุคลท่ีควรเช่ือถือ
ได้วา่เป็นผู้ มีธรรมาภิบาล เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมของสมาชิก
และไม่หาประโยชน์ใสต่วั เช่น ไม่น�าเงินของสหกรณ์ไปลงทนุ
กับโครงการท่ีคณะกรรมการฯ มีความเก่ียวข้อง การถือหุ้น
ไขว้ในลกัษณะชงเองกินเอง หรือการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร 
(ส�านกังาน อาคารฝึกอบรม) ท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ความจ�าเป็นจริง
เกินฐานะของสหกรณ์เอง โดยท่ีไม่ได้สร้างรายได้กลบัคืนมา
อยา่งเหมาะสม

ประการตอ่มาต้องพิจารณาว่า “รายได้ของสหกรณ์” มา
จากแหล่งใดบ้าง การปล่อยกู้ มีการกระจายความเสี่ยงและ
รับความเสี่ยงในระดบัท่ีเหมาะสมหรือไม ่ในกรณีของสหกรณ์
ออมทรัพย์การปล่อยกู้ ให้แก่สมาชิกอาจมีความเสี่ยงไม่สูง
มากนกั เน่ืองจากสมาชิกสว่นใหญ่ประกอบอาชีพในหนว่ยงาน
เดียวกนั มีการจ�ากดัวงเงินท่ีเหมาะสม และมีการบงัคบัหกัเงิน
ช�าระคืนทนัทีจากเงินเดือน อยา่งไรก็ตามดอกเบีย้จาการปลอ่ย
กู้สมาชิกอาจไม่สงูมาก เน่ืองจากหลกัการของการช่วยเหลือ
ระหวา่งสมาชิกด้วยกนั ดงันัน้การลงทนุบางสว่นท่ีต้องการผล

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ประเทศ
ไทยมีจ�านวนสหกรณ์ทัง้หมด 8,173 
แหง่ โดยแยกเป็นสหกรณ์ท่ีมีสถานะด�า
เนินการ จ�านวน 6,998 แหง่ และยงัไม่
เร่ิมด�าเนินการ จ�านวน 167 แหง่ ซึง่เรียก
รวมสองสถานะนีว้า่ Active เป็นจ�านวน 
7,165 แหง่ และสหกรณ์ท่ีมีสถานะเลกิ
สหกรณ์ (Non - Active) จ�านวน 1,008 
แห่ง และมีสมาชิกรวมกันกว่า 11.47 
ล้านคน

ด้วยเหตุท่ีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน มีลกัษณะผสมผสาน 
เป็นสถาบนัการเงินส�าหรับชมุชน พืน้ท่ีเดียวกนัก็เป็นสมาชิก
ได้ไมจ่�าเป็นต้องมีอาชีพเดียวกนั จงึไมส่ามารถก�าหนดการถือ
หุ้นทกุเดือนได้แบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และเน้นท่ีการรับฝาก
เงินเป็นหลกั และความแตกตา่งนีเ้องท่ีท�าให้กลไกของสหกรณ์
เครดติยเูน่ียนแตกตา่งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระบบทนุเรือน
หุ้นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มีต้นทนุการกู้ ยืมทางการเงินสงูกวา่ 
และเม่ือถกูใช้เป็นชอ่งทางทจุริตของบคุคลบางกลุม่ ท่ีใช้ตวัเลข
อตัราผลตอบแทนท่ีสงูเข้าจงูใจให้เกิดการฝากเงินจ�านวนมาก 
โดยท่ีผู้ฝากไม่ทราบว่ามีความเสี่ยงมากแค่ไหน จึงเกิดความ
เสียหายมลูคา่มหาศาลดงัท่ีปรากฏให้เหน็ในปัจจบุนั

ความจริง
ของสหกรณ์
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แผนภูมแิสดงจ�านวนสหกรณ์ทั้งประเทศ
แยกตามประเภทสหกรณ์
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ตอบแทนเพ่ิมขึน้ ท�าให้ต้องน�าเงินออกไปลงทนุภายนอก และ
รับความเสี่ยงเพ่ิมมากขึน้ เชน่การซือ้หุ้นกู้  การปลอ่ยกู้ระหวา่ง
สหกรณ์ การลงทนุเหลา่นีต้้องมีการควบคมุความเสีย่งให้เหมาะ
สม ไมรั่บความเสีย่งมากเกินไปจนในบางครัง้เกิดความเสียหาย
ขึน้ เชน่กรณีแชร์ลอตเตอร่ี

ต้องพิจารณา “รายงานประจ�าปี” เพ่ือตรวจสอบฐานะ
ทางการเงินจากงบการเงิน ดรูายละเอียดของ สนิทรัพย์ หนีส้นิ 
ทนุเรือนหุ้น รายรับ รายจ่าย โดยเฉพาะรายการตดับญัชีหนี ้
สญูและวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน เช่น อตัราสว่นสภาพ
คล่อง หนีส้ินต่อทนุ หนีเ้สียต่อสินทรัพย์ ฯลฯ ว่ามีรายการท่ี
ก�าลงัจะเป็นปัญหาหรือไม่ชอบมาพากลหรือไม่ ตวัอย่างเช่น 
งบการเงินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ในปี 2555 จะพบ
วา่มีรายการลกูหนีบ้คุคลภายนอก หรือเงินยืมทดรองจา่ยกวา่ 3 
พนัล้านบาท คิดเป็นเกือบร้อยละ 40 ของสินทรัพย์หมนุเวียน 
ซึง่ตอ่มาตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ชดุใหมพ่บวา่ เป็นการ
ทดรองจ่ายเข้าบญัชีของตวัผู้สัง่จ่ายเอง และเม่ือพิจารณางบ

ก�าไรขาดทนุของปีเดียวกนัจะพบว่า รายได้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้
ทัง้หมดกวา่ 1,666 ล้านบาทนัน้ เป็นดอกเบีย้ค้างรับถงึ 1,222 
บาท หรือคิดเป็นดอกเบีย้ค้างรับถึงร้อยละ 73 ของ ดอกเบีย้
ทัง้หมด รายการเหล่านีแ้สดงถึงความไม่ชอบมาพาลของผู้
บริหารได้อยา่งชดัเจน

สหกรณ์ออมทรัพย์สว่นใหญ่มีความมัน่คงสงูเพราะมีเงิน
ทนุตอ่สินทรัพย์สงูกวา่ร้อยละ 40 ในขณะท่ีมีการปลอ่ยกู้ ร้อย
ละ 80 ของสนิทรัพย์ สง่ผลให้มีเงินทนุตอ่สนิทรัพย์เส่ียงมากกวา่
ร้อยละ 50 ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่อยู่ท่ีร้อยละ 
10 ต้นๆเทา่นัน้ นอกจากนี ้NPL ของสหกรณ์ออมทรัพย์อยูใ่น
ระดบัต�า่เพียงร้อยละ 0.16 อยา่งไรก็ตามสมาชิกผู้ฝากควรต้อง
เข้าร่วมประชมุประจ�าปี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
อยา่งสม�่าเสมอ เพ่ือตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการฯ 
และงบการเงินด้วยตวัเอง และแม้ว่าเราจะมีความมั่นใจใน
สหกรณ์เพียงใด ก็ไม่ควรลืมหลกัส�าคญัของการลงทนุท่ีบอก
วา่ “ไมค่วรใสไ่ขท่ัง้หมดในตะกร้าใบเดียว” 
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สินเชื่อเพ�่อสนับสนุนการเข�าถึงแหล�งเง�นทุนของประชาชนรายย�อย

สินเชื่อ Nano-Finance

ผู�ประกอบการผู�ประกอบการ

นิติบุคคลประเภทบร�ษัทจำกัด
หร�อบร�ษัทจำกัดมหาชน

ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว
ไม�ต่ำกว�า 50 ล�านบาท

อัตราส�วนหนี้สิน
รวมทั้งสิ�นต�อส�วน
ของผู�ถือหุ�น หร�อ 
ดี/อี ไม�เกิน 7 เท�า

ห�ามระดมเง�นฝากจากประชาชน

ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
จากรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการคลัง
ผ�านธนาคารแห�งประเทศไทยผู�กู�ผู�กู�

ปล�อยกู�ให�กับรายย�อยรายละ
ไม�เกิน 100,000 บาท

ดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การ 
และค�าธรรมเนียมใดๆ จากลูกหนี้
รวมกันแล�วคิดเป�นอัตราดอกเบี้ย
ที่แท�จร�ง (Effective rate)
ไม�เกินร�อยละ 36 ต�อป�



HOW TO GUIDE
นโรโดม วาณิชฤดี CFP®

(Mortgage Reducing Term
Assurance : MRTA) คอือะไร???

กรมธรรม์ประกนัชีวติเพือ่คุ้มครองสินเช่ือ

การท�าประกนัชีวติเพ่ือคุ้มครองสนิเช่ือ หรือบางทีเจ้าหน้าท่ี 
ธนาคารจะเรียกสัน้ๆ วา่ประกนัสนิเช่ือ ซึง่เราต้องถามให้ชดัเจน
วา่ประกนัสนิเช่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีธนาคารพดูถงึนี ้ให้ความคุ้มครอง
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน หรือคุ้มครองกรณีผู้ กู้ เสียชีวิต ซึ่ง
กรมธรรม์ทัง้สองตวันีจ้ะให้ความคุ้มครองไม่เหมือนกนั ระยะ
เวลาคุ้มครองรวมถงึเบีย้ประกนัก็จะแตกตา่งกนั เชน่กนั

ส�าหรับกรมธรรม์ประกนัชีวิตเพ่ือคุ้มครองสินเช่ือนัน้ โดย
ทัว่ไปจะให้ความคุ้มครอง 2 กรณีครับ

ส�าหรับคนที่ไปขอกู้ เงินซ้ือบ้าน	คงจะเคยได้รับ
การเสนอโปรโมช่ันจากธนาคารต่าง	ๆ 	ในการได้รับ
ดอกเบีย้ในอัตราพิเศษ	ทั้งเสนอรวมเป็นแพ็คเกจ	
หรืออาจจะเสนอเป็นส่วนลดดอกเบีย้เพิม่จากอตัรา
ปกติ	 โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องสมัครซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตเพือ่คุ้มครองสินเช่ือแนบไปพร้อมกบั
ขณะขอสินเช่ือด้วย	How	to	guild	ฉบับนีเ้ราจะมา
อธิบายถงึประกนัชีวติประเภทนีก้นัครับ

กรณีที่ 	 1. ผู้ กู้ เสียชีวิต ซึ่ง
สา เหตุของการ เสีย ชีวิต
ต้องไม่ใช่ข้อยกเว้นความ
คุ้มครองในกรมธรรม์ และ
เม่ือผู้ กู้ เสียชีวิตแล้ว บริษัท
ประกันชี วิตก็จะจ่ายเ งิน
ชดเชย เท่ากับจ�านวนเงิน
เอาประกันภัยตามตาราง 
ซึง่จ�านวนเงินเอาประกนัภยั
ในตารางนีจ้ะมีการค�านวณ
ปรับทุนประกันลดลงทุกปี 
ให้ใกล้เคียงกับมูลค่าหนีท่ี้
เหลืออยูก่บัธนาคาร

กรณีที่	2. ผู้กู้ทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร หมายความวา่ผู้กู้ตกเป็น 
บคุคลทพุพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงาน
ใดๆ ในอาชีพประจ�าหรืออาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิน้เชิงตลอดไป ซึง่
ถ้าผู้กู้สามารถพิสจูน์ได้อยา่งชดัเจนหรือมีข้อบง่ชีท้างการแพทย์
ชดัเจนว่าตกเป็นบคุคลทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร บริษัทประกนั
ชีวติก็จะจา่ยผลประโยชน์ 100% ของจ�านวนเงินเอาประกนัภยั
ของเดือนท่ีเร่ิมต้นทพุพลภาพสิน้เชิงถาวรตามตารางจ�านวนเงิน
เอาประกนัภยัท่ีลดลงในกรมธรรม์ และสญัญาเป็นอนัสิน้สดุลง 
แตถ้่าไมมี่หลกัฐานในการพิสจูน์ ผู้กู้จะต้องมีอาการทพุพลภาพ
สิน้เชิงถาวรตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 180 วนั บริษัท
ประกันชีวิตจึงจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจ�านวนเงิน
เอาประกนัภยัตามตารางจ�านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงใน 
กรมธรรม์ในเดือนนัน้ และสญัญาก็จะสิน้สดุลง

ข้อดีของกรมธรรม์ประเภทนีเ้ม่ือเทียบกบัแบบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบชัว่ระยะเวลาคือ มีการปรับทนุประกนัชีวิตลด
ลงทกุๆ ปี ตามหลกัของมลูคา่เงินตามเวลา เพ่ือให้มลูคา่ความ
คุ้มครองของกรมธรรม์สมัพนัธ์กบั มลูคา่หนีท่ี้เหลอืท่ีจะปรับลด
ลงทกุๆ เดือนเชน่กนั เน่ืองจากคา่งวดท่ีผอ่นช�าระไปทกุเดือนจะ

ไปลดเงินต้น และเม่ือความคุ้มครองมีการปรับลดลงทกุๆ 
เดือน เบีย้ประกนัภยัของแบบประกนัประเภทนี ้

จึงถกูกว่ากรณีท่ีซือ้ประกนัชีวิตแบบชัว่
ระยะเวลา ท่ีทนุประกนัจะคงท่ี

ตลอดสญัญา 

08 2/2558

ตวัอย่างความคุ้มครอง
ทีม่กีารปรับลดทุนประกนัลง
ทุก	ๆ	เดอืนของแบบประกนัชีวติ
เพือ่คุ้มครองสินเช่ือแบบ	10	ปี

จ�านวนเงินเอาประกนัภยั
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ธนาคารแล้ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการขอซือ้กับบริษัท
ประกนัชีวิตโดยตรงหรือผา่นชอ่งทางตวัแทนของบริษัทนัน้ๆ สิง่
ท่ีแตกตา่งจากการซือ้ผา่นธนาคารก็คือ เราสามารถก�าหนดผู้ รับ
ผลประโยชน์ให้เป็นทายาทของเราได้เลย ไมจ่�าเป็นต้องก�าหนด
ผู้ รับผลประโยชน์หลกัเป็นธนาคารผู้ให้กู้  ในกรณีท่ีต้องการ Re-
finance สนิเช่ือไปยงัธนาคารอ่ืน ก็ท�าได้สะดวกกวา่ ไมจ่�าเป็น
ต้องยกเลิกกรมธรรม์ มีทัง้แบบช�าระเบีย้ครัง้เดียว หรือทยอย
ช�าระเบีย้เป็นงวดรายปี แตใ่นข้อดีก็มีข้อเสีย เช่น เบีย้ประกนั
ท่ีต้องจา่ยไมส่ามารถขอกู้จากธนาคารได้ และท่ีส�าคญัดอกเบีย้
เงินกู้ ท่ีได้รับก็จะเป็นอตัราปกต ิไมไ่ด้รับสว่นลดพิเศษ 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง ก�าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั และการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ตวัแทนประกนัชีวติ และนายหน้าประกนัชีวติ และธนาคาร พ.ศ. 
2551 “มีข้อก�าหนดให้การท�าประกนัภยัของลกูค้าธนาคารต้อง
เป็นไปโดยสมคัรใจ ห้ามมิให้มีการบงัคบั หรือใช้เป็นเง่ือนไขใน

การตอ่รองการให้สนิเช่ือ หรือธรุกรรมอ่ืนใดของธนาคาร” ดงันัน้
เราสามารถตดัสินใจได้ว่าจะซือ้ผ่านช่องทางไหนก็ได้ แต่ต้อง
ประเมินดวูา่ ทางเลอืกไหนท่ีเราได้รับประโยชน์มากกวา่กนั ทัง้
ในแงข่องเบีย้ประกนั อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีได้ลดพิเศษ รวมถงึ
ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ ซึง่กรมธรรม์ท่ีมีระยะ
เวลาเอาประกนัตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป เบีย้ประกนัชีวิตสามารถน�า
ไปลดหยอ่นภาษีได้สงูสดุไมเ่กิน 100,000 บาทด้วย

การขอซือ้กรมธรรม์ประเภทนีส้ามารถขอซือ้กบัธนาคาร
ท่ีปล่อยกู้ ให้เราเลยก็ได้ นอกจากดอกเบีย้ท่ีได้ถูกลงแล้ว 
ธนาคารอาจจะน�าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครอง
สินเช่ือประเภทช�าระเบีย้ครัง้เดียว แล้วรวมค่าเบีย้ประกนัอยู่
ในวงเงินท่ีเราขอกู้  ทยอยผ่อนได้ ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเบีย้ก้อน
ใหญ่ ระยะเวลาคุ้มครองของสญัญากรมธรรม์ก็จะเทา่กบัระยะ
เวลาของสญัญาเงินกู้หรือสัน้กว่า ในกรณีท่ีผู้กู้ เสียชีวิต และ
บริษัทประกันชีวิตได้รับหลกัฐานพิสูจน์การ
มรณกรรมของผู้กู้ซึง่เป็นผู้ เอาประกนัภยัตาม
แบบและวธีิการท่ีบริษัทประกนัชีวิตก�าหนดจน
ครบถ้วนแล้ว บริษัทประกนัชีวติจะจา่ยจ�านวน
เงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้ รับประโยชน์หลกั ซึง่ 
ก็คือธนาคารผู้ ให้กู้ นั่นเอง โดยท่ีจ�านวนเงิน 
ดงักลา่วจะไมเ่กินยอดหนีท่ี้ผู้กู้ ค้างช�าระอยูก่บั
ผู้ รับประโยชน์หลกั ณ เวลา
นัน้ สว่นท่ีเหลือของจ�านวนเงิน
เอาประกนัภยัในขณะนัน้ (ถ้ามี) 
บริษัทประกนัชีวติจะจา่ยให้แก่ผู้ รับ 
ประโยชน์รองตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
หรือหนงัสอืรับรองการประกนัภยัของผู้กู้

นอกเหนือจากการซือ้ผ่านช่องทาง
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนมากขึน้ ทาง

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย หรือ คปภ. จึงได้ออกโครงการน�าร่องจัดท�า “กรมธรรม์
คุ้มครองสนิเช่ือเพ่ือประชาชน” ซึง่กรมธรรม์ดงักลา่วจะให้ความ
คุ้มครองสนิเช่ือทกุประเภท โดยจะพิจารณารับประกนัภยัจาก
ทนุประกนัภยัเป็นหลกั หากทนุประกนัภยัไม่เกิน 4,000,000 
บาท บริษัทประกนัภยัสามารถรับประกนัภยัได้โดยไมต้่องมีการ
ตรวจสขุภาพ แตห่ากกรณีทนุประกนัภยัเกิน 4,000,000 บาท 
บริษัทประกนัภยัก็จะพิจารณารับประกนัภยัตามปกต ิซึง่อาจมี
กระบวนการตรวจสขุภาพของผู้ เอาประกนัภยัเข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วย ซึง่ ณ ขณะนี ้ มีบริษัทประกนัชีวิตเข้าร่วมรับประกนัภยั
ตามโครงการ น�าร่องแล้ว จ�านวนทัง้สิน้ 12 บริษัท เราสามารถ
ดรูายช่ือได้ท่ีเวบ็ไซต์ของส�านกังาน คปภ. www.oic.or.th ครับ

สดุท้ายหวงัว่าเนือ้หาใน How to Guide ฉบบันีจ้ะเป็น
ประโยชน์กบัทกุคนนะครับ สวสัดีครับ 
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THE INTERVIEW
พชัรินทร์ โรจนวณิชชากร
ณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู  CFP®
ราชนัย์   ตนัตจิินดา CFP®

Mr. Noel Maye
CEO, Financial Planning
Standards Board, Ltd.
FPSB
ในโอกาสที่นายโนแอล	 เมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะ
กรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินสหรัฐอเมริกา	(Fi-
nancial	Planning	Standards	Board,	Ltd.	–	FPSB)	 เดิน
ทางมาประเทศไทย	ในระหว่างวนัที	่28-29	พฤษภาคม	2558	
น้ัน	สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้เชิญนายโนแอล	เมย์	
บรรยายให้นักวางแผนการเงิน	CFP®	และที่ปรึกษาการเงิน	 
AFPTTM	 ซ่ึงครอบคลุมเป้าหมายกลยุทธ์ของ	FPSB	และ 
พฒันาการของคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ	CFP	ทัว่โลก 
รวมทั้งได้มกีารสัมภาษณ์เพิม่เตมิ	โดยมรีายละเอยีด	ดงันี้

นบัตัง้แตปี่ 2543 เป็นต้นมา อตัราการเติบโต
ของนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
ณ สิน้ปี 2557 มีนกัวางแผนการเงิน CFP ทัว่โลก
จ�านวน 157,586 ราย โดยสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญ่ีปุ่ น และแอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศ
สมาชิกท่ีมีจ�านวนนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ิมสงู
มากท่ีสดุ 4 อนัดบัแรก ในขณะท่ีประเทศไทยมีอตัรา
การเตบิโตของนกัวางแผนการเงิน CFP คดิเป็นร้อย
ละ 32 จดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศท่ีมีอตัราการ
เตบิโตของนกัวางแผนการเงิน CFP สงูมากท่ีสดุรอง
จาก ไอร์แลนด์ และบราซิล ในด้านสดัสว่นของนกั
วางแผนการเงิน CFP แบ่งตามภมิูภาคนัน้ ในปีท่ี
ผา่นมา ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกมีจ�านวนนกัวางแผน
การเงิน CFP เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 เทียบเท่ากบัยโุรป 
และสงูกว่าอเมริกา ซึง่จะส่งผลให้เอเชียแปซิฟิกมี
นกัวางแผนการเงิน CFP คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 40 ของนกัวางแผนการเงิน CFP ทัว่โลกใน
อนาคตอนัใกล้
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นอกจากนี ้FPSB ยงับริหารโครงการ Pathway Program 
ซึ่งเหมือนกบัโครงการรับรองคณุวฒิุวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน 
AFPTTM ของสมาคมฯ ซึง่โครงการดงักลา่วมีสว่นส�าคญัอยา่ง
ย่ิงตอ่การสนบัสนนุการเพ่ิมจ�านวนของนกัวางแผนการเงิน CFP 
และการประสบความส�าเร็จของโครงการรับรองคณุวฒิุวชิาชีพ
นกัวางแผนการเงิน CFP

ในส่วนของเป้าหมายกลยุทธ์ของ FPSB ครอบคลุม  
5 ด้านหลัก (LASER) ได้แก่ Leadership, Awareness,  
Standards, Engagement และ Recognition 

• Leadership FPSB มีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงาน 
 มาตรฐานด้านการวางแผนการเงินในระดบัสากลและท�า 
 หน้าท่ีส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP 
 อันแสดงถึงมาตรฐานความเป็นเลิศส�าหรับความเป็น 
 มืออาชีพด้านการวางแผนการเงินท่ีได้รับการยอมรับใน 
 ระดบัสากล 

• A w a r e n e s s  ถื อ เ ป็ น ง า น ท่ี 
 ส� า คั ญ ม า ก ด้ า น ห นึ่ ง ข อ ง  
 F P S B  แ ล ะ ถื อ เ ป็ น ภ า ร ะ ท่ี 
 ท้ า ท า ย ม า ก ท่ี สุ ด ส� า ห รั บ 
 ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก เ ช่ น กั น 
 ก ล่ า ว คื อ  จ ะ ท� า อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้ 
 ประชาชนเข้าใจและตระหนัก 
 ถึงประโยชน์ของการวางแผน 
 การเ งิน รวมทัง้ เห็นถึงคุณค่า 
 ของนักวางแผนการเ งิน CFP  
 ใ น ก า ร นี ้ F P S B  ไ ด้ จั ด ท� า 
 โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ก่ี ย ว 
 กับทัศนคติ ท่ี มีต่อโอกาส และ 
 อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร เ ข้ า ถึ ง เ ร่ื อ ง 
 การวางแผนการ เ งิน  รวมถึ ง 
 การรู้จกัคณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผน 
 การเงิน CFP โครงกล่าวจะเร่ิมต้นขึน้ในราวปลายเดือน 
 มิถนุายน ครอบคลมุกลุม่ตวัอยา่งกวา่ 20,000 ราย ใน 19  
 ประเทศ
 

• Standards FPSB ได้ก�าหนดมาตรฐานส�าหรับวิชาชีพ 
 นักวางแผนการเงิน CFP ส�าหรับหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ี 
 รับรองคณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ทัว่โลก และ 

 ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน CFP ท่ีมีความ 
 เหมาะสมและถกูน�าไปปฏิบตัจิริง

• Engagement FPSB สร้างความร่วมมือกับผู้ มีส่วน 
 เก่ียวข้องทัง้กบัหนว่ยงานก�ากบัดแูล ผู้บริโภค สื่อมวลชน  
 องค์กรธุรกิจ ท่ีปรึกษาการเงิน และนกัวางแผนการเงิน  
 CFP เพ่ือสนบัสนนุพนัธกิจของ FPSB ในการสร้าง และ 
 สง่เสริมมาตรฐานวชิาชีพการวางแผนการเงินให้ได้รับการ 
 ยอมรับในระดบัสากล

• Recognition FPSB ได้ส่ือสารและสร้างความเข้าใจกบั 
 หน่วยงานก�ากับดูแลและองค์กรธุรกิจเก่ียวกับเร่ือง 
 การวางแผนการเงิน วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP 
 รวมทัง้การก�ากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อมาตรฐานการให้บริการอย่าง 
 มืออาชีพ และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของลกูค้า ในสว่นของ

องค์กรธรุกิจ FPSB ได้เผยผลการส�ารวจ
คณุคา่ของนกัวางแผนการเงิน CFP ตอ่
ธุรกิจบริการด้านการเงิน ซึง่ครอบคลมุ
ท่ีปรึกษาการเงิน จ�านวน 120,117 ราย 
ใน 92 บริษัท ใน 12 ประเทศ ซึง่พบวา่
บริษัทเหน็คณุคา่ของนกัวางแผนการเงิน 
CFP และผลดีของการจ้างนกัวางแผน
การเงิน CFP ทัง้ในด้านประสิทธิภาพ
การท�างาน การสร้างผลก�าไร การสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าและความ
สามารถในการรักษาลูกค้าของบริษัท  
ตลอดจนช่วยลดความเส่ียงด้านการ
ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์การด�าเนินธรุกรรม
ของบริษัท (compliance risk) และลด
การร้องเรียนจากลกูค้า

นายโนแอล เมย์ ได้ให้ความเห็นวา่ความท้าทายท่ีส�าคญั
ของการสง่เสริมคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ไมไ่ด้
อยูท่ี่ความสามารถในแขง่ขนักบัคณุวฒิุวชิาชีพอ่ืนซึง่เป็นท่ีรู้จกั
และคุ้นเคยอยูใ่นปัจจบุนั เชน่ Chartered Financial Analyst 
(CFA) Certified Public Accountant (CPA) เป็นต้น หากแต่
อยู่ท่ีประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อคุณวุฒิวิชาชีพ 
นกัวางแผนการเงิน CFP ดงันัน้ FPSB จงึมีหน้าท่ีในการสือ่สาร

ประชาชนยงัขาดความรู้

ความเขา้ใจต่อคุณวฒิุวชิาชีพ

นกัวางแผนการเงิน CFP ดงันั้น 

FPSB จึงมีหนา้ท่ีในการส่ือสาร

และสร้างความเขา้ใจทั้งต่อ

บทบาทและคุณค่าของ

คุณวฒิุวชิาชีพดงักล่าวกบัผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะน�าไปสู่

ความตอ้งการใชบ้ริการจาก

นกัวางแผนการเงินท่ีมี

คุณวฒิุวชิาชีพ CFP ในท่ีสุด
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และสร้างความเข้าใจทัง้ต่อบทบาทและคุณค่าของคุณวุฒิ
วิชาชีพดงักลา่วกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ซึง่จะน�าไปสูค่วามต้องการ
ใช้บริการจากนกัวางแผนการเงินท่ีมีคณุวฒิุวชิาชีพ CFP ในท่ีสดุ 
นอกจากนี ้ เร่ืองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพนกัวางแผน 
การเงิน CFP และการบงัคบัใช้มาตรฐานดงักลา่วก็เป็นเร่ืองท่ี 
FPSB ให้ส�าคญัอยา่งมาก ทัง้นี ้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ตอ่การ
ให้บริการวางแผนการเงินอยา่งมืออาชีพและมีมาตรฐาน

นายโนแอล เมย์ ได้กลา่วถงึเร่ืองท่ีเป็นประเดน็ท่ีคล้ายคลงึ
กนัซึง่พบในประเทศกลุม่อาเซียน เชน่ สงิคโปร์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย คือ 

• การท่ีประชาชนไม่ยินดีจ่ายคา่ธรรมเนียมบริการวางแผน 
 การเงิน ดงันัน้ จ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องมีการประชาสมัพนัธ์ 
 สร้างความเข้าใจถงึบทบาทของนกัวางแผนการเงิน รวมถงึ 
 การรับรู้ตอ่คณุคา่ของการวางแผนการเงินซึง่มีสว่นส�าคญั 
 อยา่งย่ิงตอ่การบรรลเุป้าหมายทางการเงินและเป้าหมาย 
 ชีวิต 

• การมุง่เน้นท่ีสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ทางการเงิน  นกัวางแผน 
 การเงิน CFP ควรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ 
 ลกูค้าจาก product-driven conversation มาเป็น client- 
 driven conversation ซึง่จะท�าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ 
 และสามารถสร้างความพึงพอใจและความสมัพันธ์กับ 
 ลกูค้าได้ในระยะยาว

•  หน่วยงานก�ากับดูแลพยายามท่ีจะก�าหนดกฎระเบียบ 
 เพ่ิมเตมิ ซึง่ควรมีการพิจารณาให้รอบคอบถงึผลกระทบท่ี 
 อาจมีต่อการพฒันาและการเติบโตของบริการวางแผน 
 การเงิน ซึ่งในอนาคตการบริการวางแผนการเงินอาจมี 
 รูปแบบท่ีแตกตา่งไปจากเดมิอยา่งมาก 

ในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีบริการทางการเงินมีรูปแบบท่ี
เปลีย่นแปลงไป การประกอบธรุกิจโดยการยดึมัน่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพถือเป็นสิง่ท่ีส�าคญัอยา่งมาก การมีจรรยาบรรณในการ
ให้บริการโดยค�านึงถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าถือว่ามีความ
ส�าคญัมากขึน้เป็นล�าดบั ดงันัน้ FPSB จงึได้สง่เสริมให้บริษัท
เห็นความส�าคัญของการมีนักวางแผนการเงินท่ีให้บริการ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส�าคญัมากกว่าการเน้น
การขายสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้นกัวางแผนการเงิน CFP 
ถือเป็นบุคคลท่ีให้บริการโดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณดงักล่าว

อย่างเคร่งครัดซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจจากผู้ ขอ 
รับบริการ

ใน ช่ ว ง เกิ ด วิ กฤตทาง เศรษฐกิ จชะลอตั ว ใน
สหรัฐอเมริกาที่ ผ่านมา	 อุตสาหกรรมการวางแผน
การเงินได้รับผลกระทบหรือไม่	 และบทบาทของ
นักวางแผนการเงินในช่วงที่ เศรษฐกิจชะลอตัวเป็น
อย่างไร

วิกฤตการเงินโลกท่ีเกิดขึน้เม่ือปี 2551ซึ่งน�าไปสู่ภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวัในสหรัฐฯ และสว่นอ่ืนๆ ของโลก ชว่ยสง่ผล
ให้เร่ืองการวางแผนการเงินได้รับความสนใจอย่างมาก จาก
รายงานผลส�ารวจท่ีจดัท�าโดย Certified Financial Planner 
Board of Standards, Inc. (CFP Board) ของสหรัฐฯ พบวา่ 
ลูกค้าท่ีได้รับค�าปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ยงัคง
ปฏิบัติตามแผนท่ีได้วางไว้ และสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ และมีสถานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงเพ่ิมมาก
ขึน้ ซึง่ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของบทบาทท่ีนกัวางแผนการเงิน 
CFP ได้รับความเช่ือมัน่จากผู้ รับค�าปรึกษาในยามท่ีเกิดความ
ผนัผวน นบัแตบ่ดันัน้เป็นต้นมาผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ เหน็คณุคา่
เร่ืองการวางแผนการเงิน และการวางแผนร่วมกบันกัวางแผน
การเงิน CFP เพ่ิมมากขึน้ ดงัเหน็ได้จากการเตบิโตของจ�านวน
นกัวางแผนการเงิน CFP ท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดย ณ สิน้ปี 
2557 ในสหรัฐฯ มีนกัวางแผนการเงิน CFP มากกวา่ 71,000 
คน และมีผู้ บริโภคท่ีตระหนักถึงคุณค่าของคุณวุฒิวิชาชีพ 
นักวางแผนการเงิน CFP และคุณค่าของการใช้บริการจาก 
นกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ิมมากขึน้
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การเติบโตของนักวางแผนการเงิน	CFP	ทั่ วโลกมี 
แนวโน้มเป็นอย่างไร	 รูปแบบธุรกิจและโครงสร้าง 
รายได้ของนักวางแผนการเงิน	 CFP	ทั่ วโลกเป็น
อย่างไร

จ�านวนนกัวางแผนการเงิน CFP ทัว่โลกยงัคงมีการเตบิโต
อยา่งตอ่เน่ือง โดย ณ สิน้ปี 2557 มีจ�านวนนกัวางแผนการเงิน 
CFP 157,586 คน ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้เกือบเทา่ตวัจากปี 2547 
และพบวา่มีการเตบิโตของจ�านวนนกัวางแผนการเงิน CFP ใน
อตัราเลขสองหลกัในตลาดใหม่ๆ   เชน่ อิสราเอล ไอร์แลนด์ และ
ประเทศไทย และเป็นท่ีนา่ยินดีท่ีมีการเตบิโตอยา่งแขง็แกร่งใน 
2 ประเทศท่ีการวางแผนการเงินได้พฒันาไปแล้วคือ ญ่ีปุ่ น และ
สหรัฐฯ ในขณะท่ีจ�านวนนกัวางแผนการเงิน CFP ยงัคงเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเน่ือง พบว่าอตัราการเติบโตของจ�านวนนกัวางแผน 
การเงิน CFP ในบางประเทศท่ีการวางแผนการเงินพฒันาแล้ว 
กลบัเพ่ิมขึน้อย่างช้าๆ ซึง่มีสาเหตมุาจากนกัวางแผนการเงิน 
CFP เกษียณอายหุรือตลาดมีความอ่ิมตวั ทัง้นีป้ระเทศสมาชิก
ของ FPSB ได้ก�าหนดให้การเพ่ิมจ�านวน
นักวางแผนการเงิน CFP เป็นภารกิจ
หลกัในปี 2558-2559 รวมทัง้จะท�างาน
ร่วมกับแต่ละประเทศสมาชิกในการ 
จดัท�าแผนการเพ่ิมจ�านวนนกัวางแผน
การเงิน CFP เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าใน
การใช้บริการจากนกัวางแผนการเงินท่ีมี 
ความรู้ความสามารถ และมีจรรยาบรรณ

นักวางแผนการเงินทั่วโลกส่วน
ใหญ่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบผสม
ระหวา่งคา่ธรรมเนียมการให้ค�าแนะน�า หรือการบริหารจดัการ
สินทรัพย์ และค่านายหน้า (commission) จากการขาย
ผลติภณัฑ์ทางการเงินตามท่ีแนะน�าให้ใช้ในการวางแผน FPSB 
คาดว่าจะได้เห็นรูปแบบบริการวางแผนการเงินท่ีหลากหลาย 
ท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ทั่วโลก ท่ีให้ความส�าคัญต่อคุณค่าของการ
ให้ค�าปรึกษา และจะสง่เสริมให้ประชาชนเห็นคณุค่าของการ 
จา่ยคา่ธรรมเนียมเพ่ือค�าแนะน�าท่ีมีคณุภาพ ทัง้นี ้ในชว่งเวลา 
ท่ีมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการให้ค�าแนะน�า (robo- 
advice) อย่างแพร่หลายในบางประเทศนัน้ อาจก่อให้เกิด
แรงกดดนัให้นกัวางแผนการเงินจ�าเป็นต้องสร้างความชดัเจน
ต่อคณุค่าท่ีลกูค้าจะได้รับจากบริการวางแผนการเงินของตน 
(value proposition)

ประเทศสมาชิก	FPSB	ที่ เคยประสบปัญหาในการ
สร้างนักวางแผนการเงิน	CFP	ให้เป็นที่ รู้จัก	แต่ใน
ปัจจุบันสามารถสนับสนุนให้การวางแผนการเงิน
กับ	CFP	ได้รับการยอมรับและประสบความส�าเร็จ	
ประเทศเหล่านัน้มีกลยุทธ์อย่างไร

ในภาพรวม ประเทศสมาชิกของ FPSB ทกุประเทศต่าง
เผชิญกบัความท้าทายในการสง่เสริมคณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP และการเพ่ิมจ�านวนนักวางแผนการเงิน CFP 
อนัเน่ืองมาจากการขาดการรับรู้ของผู้บริโภค การรู้จกัวิชาชีพ 
นักวางแผนการเงินซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ท่ีจะดึงดูดความ
สนใจจากคนรุ่นใหม ่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธรุกิจการบริการ
ทางการเงินซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัคณุคา่ของการวางแผนการเงิน 
ท่ีเน้นการให้บริการโดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 
(client-centric advice) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎ
ระเบียบต่างๆ ซึ่งถือเป็นอปุสรรคมากกว่าท่ีจะเอือ้ประโยชน์
ต่อการพฒันาวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน (เช่น ข้อก�าหนดใน

การเปิดเผยข้อมลูเพ่ิมมากขึน้ ภาระจาก
การตรวจสอบ และจ�านวนท่ีปรึกษาท่ี 
ลดลง เป็นต้น) 

ในบางประเทศสมาชิกของ FPSB ท่ี
ประสบกบัปัญหาในการพฒันาคณุวฒิุ
ชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (เช่น 
บราซลิ และเนเธอร์แลนด์) สมาชิกเหลา่
นัน้ได้รวมตวักับองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่
เพ่ือผสานความร่วมมือ และทรัพยากร
เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
และเพ่ิมจ�านวนนกัวางแผนการเงิน CFP 

บางประเทศได้จดัโครงการ Pathway Program  ซึง่สอดคล้อง
กบัมาตรฐานโครงการรับรองคณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP เพ่ือเป็นรากฐานในการสนบัสนนุพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพ 
นกัวางแผนการเงิน CFP ในอนาคตของ FPSB  (เชน่ จีน ฮอ่งกง 
และอินโดนีเซีย) บางประเทศได้ให้ความส�าคญักบัการสร้าง
ความร่วมมือกบัสถาบนัการเงินในการปรับเปลี่ยนการด�าเนิน
ธุรกิจจากรูปแบบ transaction model มาเป็นรูปแบบการ
วางแผนการเงิน (เชน่ แอฟริกาใต้ และสหราชอาณาจกัร)   และ
ในบางแห่งเร่ิมท�าการตลาดเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลกูค้าแบบเฉพาะ
เจาะจง เช่น Women’s Initiative ในสหรัฐฯ ทัง้นี ้ประโยชน์
ท่ีสมาชิกของ FPSB จะได้รับคือประสบการณ์และความช่วย
เหลือซึง่กนัและกนัซึง่จะเป็นผลดีตอ่ประเทศสมาชิกตอ่ไป 

นกัวางแผนการเงิน CFP 

ถือเป็นบุคคลท่ีใหบ้ริการ

โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

อยา่งเคร่งครัดซ่ึงจะมีส่วนช่วย

สร้างความมัน่ใจจาก

ผูข้อรับบริการ
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QUESTION &	ANSWER

ภาษเีงนิได้
จากการท�าธุรกรรม
กบัสหกรณ์ 

งามจิตร สงิหบตุร CFP®

มาตรา	3	 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาแก่ผู้ มีเงินได้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เฉพาะสว่นเงินได้ท่ีเป็นเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ทัง้นี ้ ไมว่า่จะเป็นเงินได้ท่ีได้รับหรือ 
  จะได้รับก่อนหรือตัง้แตว่นัท่ีพระราชกฤษฎีกานีใ้ช้บงัคบั
มาตรา	40 เงินได้พงึประเมินนัน้ คือเงินได้ประเภทตอ่ไปนี ้รวมตลอดถงึเงินคา่ภาษีอากรท่ีผู้จา่ยเงินหรือผู้ อ่ืนออกแทนให้ส�าหรับเงินได้ประเภทตา่ง ๆ ดงักลา่ว ไมว่า่ในทอดใด 
(ก) ดอกเบีย้พนัธบตัร ดอกเบีย้เงินฝาก ดอกเบีย้หุ้นกู้  ดอกเบีย้ตัว๋เงิน ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมไมว่า่จะมีหลกัประกนัหรือไม ่ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมท่ีอยูใ่นบงัคบัต้องถกูหกัภาษีไว้ ณ ท่ีจา่ย 
 ตามกฎหมายวา่ ด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะสว่นท่ีเหลือจากถกูหกัภาษีไว้ ณ ท่ีจา่ยตามกฎหมายดงักลา่ว หรือผลตา่งระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจ�าหนา่ยตัว๋เงิน 
 หรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล หรือนิติบคุคลอ่ืนเป็นผู้ออกและจ�าหน่ายครัง้แรกในราคาต�่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทัง้เงินได้ท่ีมีลกัษณะ 
 ท�านองเดียวกนักบัดอกเบีย้ ผลประโยชน์หรือคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีได้จากการให้กู้ ยืม หรือจากสทิธิเรียกร้องในหนีท้กุชนิด ไมว่า่จะมีหลกัประกนัหรือไมก็่ตาม
(1) เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไมว่า่จะเป็นเงินเดือน คา่จ้าง เบีย้เลีย้ง โบนสั เบีย้หวดั บ�าเหน็จ บ�านาญ เงินคา่เชา่บ้าน เงินท่ีค�านวณได้จากมลูคา่ของการได้อยูบ้่านท่ี 
 นายจ้างให้อยูโ่ดยไมเ่สียคา่เชา่ เงินท่ีนายจ้างจา่ยช�าระหนีใ้ดๆ ซึง่ลกูจ้างมีหน้าท่ีต้องช�าระ และเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน
(2) เงินได้เน่ืองจากหน้าท่ีหรือต�าแหน่งงานท่ีท�า หรือจากการรับท�างานให้ ไม่ว่าจะเป็นคา่ธรรมเนียม คา่นายหน้า คา่สว่นลด เงินอดุหนนุในงานท่ีท�า เบีย้ประชมุ บ�าเหน็จ  
 โบนสั เงินคา่เชา่บ้าน เงินท่ีค�านวณได้จากมลูคา่ของการได้อยูบ้่านท่ีผู้จา่ยเงินได้ให้อยูโ่ดยไมเ่สียคา่เชา่ เงินท่ีผู้จา่ยเงินได้จา่ยช�าระหนีใ้ดๆ ซึง่ผู้ มีเงินได้มีหน้าท่ีต้องช�าระ  
 และเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้เน่ืองจากหน้าท่ีหรือต�าแหน่งงานท่ีท�า หรือจากการรับท�างานให้นัน้ไมว่า่หน้าท่ี หรือต�าแหน่งงาน หรืองานท่ีรับท�าให้นัน้ 
 จะเป็นการประจ�าหรือชัว่คราว
มาตรา	42 เงินได้พงึประเมินประเภทตอ่ไปนีใ้ห้ได้รับยกเว้นไมต้่องรวมค�านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
(ข) ดอกเบีย้เงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีได้รับจากสหกรณ์คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่พาหนะ ซึง่ลกูจ้างหรือผู้ รับหน้าท่ีหรือต�าแหนง่งาน หรือผู้ รับท�างานให้ ได้จา่ยไปโดยสจุริตตาม 
 ความจ�าเป็นเฉพาะ ในการท่ีต้องปฏิบตักิารตามหน้าท่ีของตนและได้จา่ยไปทัง้หมดในการนัน้

ผลด้านภาษี	ของธุรกรรมต่างๆ	เป็นอย่างไร

กร
รม

กา
รแ

ละ
พน

กัง
าน

สม
าชิ

ก
ผู้ถื

อห
ุ้น

ประเภทธรุกรรม ภาษีเงินได้ หมายเหตุ

 ฝากออมทรัพย์ ไม่เสียภาษี ยกเว้นตาม มาตรา 42 (8) (ข)  
 ฝากประจ�า เสียภาษี มาตรา 40 (4) ก 
 ดอกเบีย้เงินฝากประจ�า เสียภาษี	 มาตรา 40 (4) ก
 / ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงิน   
 สวสัดกิารตา่งๆ  ไม่เสียภาษี  สมาชิกมีสทิธ์ิได้รับสวสัดิการตา่งๆ ตามข้อบงัคบัของแตล่ะสหกรณ์
   โดยไมเ่สียภาษี เชน่ สงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก
   สง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตหรือ
   ประสบอบุตัเิหต ุเงินสมทบคา่ห้องพกัผู้ ป่วยใน เงินบ�าเหน็จสมาชิก 
   กองทนุสวสัดกิารเงินสะสม สวสัดกิารมงคลสมรส สวสัดกิารรับขวญั
   ทายาทใหม ่สวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส สวสัดกิารส�าหรับสมาชิกท่ี
   ไมมี่บตุร หรือเป็นโสด สวสัดกิารวนัเกิดสมาชิก เป็นต้น  

 เงินปันผล ไม่เสียภาษี ยกเว้นตามรัษฎากร (ฉบบัท่ี 40) พ.ศ. 2514 ม.3 
 เงินเฉลี่ยคืน ไม่เสียภาษี ยกเว้นตามรัษฎากร (ฉบบัท่ี 40) พ.ศ. 2514 ม.3 

 คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ ไม่เสียภาษี ยกเว้นตาม มาตรา 42 (1)  
 เงินได้จากการ เสียภาษี มาตรา 40(1)
 จ้างแรงงาน   
 โบนสัจากสหกรณ์ เสียภาษี มาตรา 40(2) 

บุคคลที่เก่ียวข้อง
(สมาชกิ	กรรมการ	และ	พนักงาน)
มีธุรกรรมอะไรได้บ้างกับสหกรณ์	
• ฝากเงิน และ กู้ ยืมเงิน
• เป็นผู้ ถือหุ้น
• ได้รับรายได้อ่ืนๆ จากสหกรณ์ เชน่ 
 คา่เบีย้เลีย้ง รายได้เงินเดือน 
 และ โบนสัจากสหกรณ์
• สวสัดกิารณ์อ่ืนๆ ท่ีได้รับจากสหกรณ์
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อากรแสตมป์
สหกรณ์ต้องเสียอากรแสตมป์เม่ือได้กระท�าตราสารตามบญัชีอากรแสตมป์ 
เว้นแตก่รณีได้รับยกเว้น ดงันี ้
• การเชา่ทรัพย์สนิใช้ในการท�านา ไร่ สวน 
• โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้  และ ใบรับรองหนี ้ซึง่สหกรณ์เป็นผู้ออก
• การเชา่ซือ้ทรัพย์สนิ ใช้ในการ ท�านา ไร่ สวน 
• การจ้างท�าของ ซึง่สญัญาท่ีท�าขึน้นอกประเทศไทย และการปฏิบติัตาม 
 ข้อสญัญานัน้มิได้ท�าในประเทศไทย 
• การกู้ ยืมเงินซึง่สมาชิกกู้ ยืมจากสหกรณ์ หรือ สหกรณ์กู้ ยืมจากสหกรณ์  
 หรือจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
• ใบมอบอ�านาจซึง่สหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอ�านาจตัง้สหกรณ์เป็น 
 ตวัแทนจดัการให้สหกรณ์ได้รับสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์
• กรณีสหกรณ์เป็นผู้ออกตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญา ใช้เงิน ถ้าตัว๋ออกเป็น 
 ส�ารับ และฉบบัแรกในส�ารับนัน้ปิดแสตมป์บริบรูณ์แล้ว ฉบบัอ่ืน ๆ  ไมต้่อง 
 ปิดอีก แตต้่องสลกัหลงัฉบบันัน้ ๆ ไว้วา่ได้เสียอากรแล้ว
• ใบหุ้น ใบหุ้นกู้  หรือใบรับรองหนีข้องสหกรณ์ ค�า้ประกนัหนีเ้น่ืองแตก่ารท่ี 
 สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ ยืมหรือยืม
• จ�าน�าเก่ียวกบัการกู้ ยืม ซึง่สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรเก่ียวกบั 
 การกู้ ยืมเงิน ซึง่สมาชิกกู้ ยืมจากสหกรณ์ หรือสหกรณ์กู้ ยืมจากสหกรณ์ 
• คูฉ่บบัหรือคูฉี่กแหง่ตราสารถ้าฝ่ายท่ีต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์

ภาษีอ่ืนๆ	ที่ควรทราบ
ของสหกรณ์

Source : http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html ,  http://home.kku.ac.th/anuton/electronic%20tax/2372.0.html  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เสยีภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 77/1 
บญัญติัความหมายของค�าว่า “นิติบคุคล” กว้างกว่า
ค�าว่า บริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคลในภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล โดยให้รวมถึงสหกรณ์และองค์กรอ่ืนท่ี
กฎหมายก�าหนดให้เป็นนิตบิคุคลด้วย

ภาษีบ�ารุงท้องที่
เสียภาษีบ�ารุงท้องท่ีหากเป็นเจ้าของท่ีดินตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญตัิภาษีบ�ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 เพราะตามพระราช
บญัญตัิดงักลา่ว ไมไ่ด้มีการยกเว้นภาษีให้แก่สหกรณ์โดยเฉพาะ
เจาะจง สหกรณ์คงได้รับยกเว้นภาษีบ�ารุงท้องท่ีก็ต่อเม่ือเข้าข้อ
ยกเว้นตามมาตรา 8 ซึง่เป็นการยกเว้นแก่บคุคลทัว่ไปท่ีก�าหนด
ให้เจ้าของท่ีดนิไมต้่องเสียภาษีบ�ารุงท้องท่ีเทา่นัน้

ภาษีธุรกจิเฉพาะ
ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยกรมสรรพากรได้ 
ตอบข้อหารือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ตามหนงัสือ ท่ี 
กค. 0802/พ.07839 ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2536 ความ
ว่า “การประกอบกิจการให้กู้ ยืมเงินแก่สมาชิกและ
สหกรณ์อ่ืนของสหกรณ์ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตามมาตรา 91/3 (3) แหง่ประมวลรัษฎากร”

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน สหกรณ์ท่ีเป็น
เจ้าของอาคารและท่ีดิน ตามมาตรา 6 
แหง่พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ. 2475 ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ

ภาษีป้าย
เสียภาษีป้าย เพราะไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 8 แห่งพระราช
บญัญตัิภาษีป้าย พ.ศ. 2510
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พืน้ฐาน
การวางแผน

การเงนิ	ภาษี	และ
จรรยาบรรณ

ครัง้ท่ี 1
8	มี.ค.	58

9.00-12.00	น.

ครัง้ท่ี 2
17	พ.ค.	58

9.00-12.00	น.

ครัง้ท่ี 3
5	ก.ค.	58

9.00-12.00	น.

ครัง้ท่ี 4
6	ก.ย.	58

9.00-12.00	น.

ครัง้ท่ี 5
1	พ.ย.	58

9.00-12.00	น.

การวางแผน
การลงทนุ

ครัง้ท่ี 1
8	มี.ค.	58

13.30-16.30	น.

-
.

ครัง้ท่ี 3
5	ก.ค.	58

13.30-16.30	น.

-

ครัง้ท่ี 5
1	พ.ย.	58

13.30-16.30	น.

การวางแผน
การประกันภยั	
และการวางแผน
เพื่อวัยเกษียณ

ครัง้ท่ี 1
7	มี.ค.	58

13.30-16.30	น.

-
.

ครัง้ท่ี 3
4	ก.ค.	58

13.30-16.30	น.

-

ครัง้ท่ี 5
31	ต.ค.	58

13.30-16.30	น.

การวางแผน
ภาษีและ
มรดก

ครัง้ท่ี 1
7	มี.ค.	58

13.30-15.00	น.

-
.

ครัง้ท่ี 3
4	ก.ค.	58

13.30-15.00	น.

-

ครัง้ท่ี 5
31	ต.ค.	58

13.30-15.00	น.

การจดัท�า
แผนการเงนิ

ครัง้ท่ี 1
รับโจทย์
7	มี.ค.	58

14.00-15.30	น.

-

ครัง้ท่ี 3
รับโจทย์
4	ก.ค.	58

14.00-15.30	น.

-

ครัง้ท่ี 5
รับโจทย์

31	ต.ค.	58
14.00-15.30	น.

ฉบบัที่	1 ฉบบัที่	2 ฉบบัที่	3
ฉบบัที่	4 ฉบบัที่	4

ส่วนที่	1 ส่วนที่	2 สง่แผนการเงิน
26	มี.ค.	58

9.00-16.00	น.
เสนอแผนการเงิน

4	เม.ย.	58
9.00-16.00	น.

สง่แผนการเงิน
19	พ.ย.	58

9.00-16.00	น.
เสนอแผนการเงิน
28	พ.ย.	58

9.00-16.00	น.

สง่แผนการเงิน
23	ก.ค.	58

9.00-16.00	น.
เสนอแผนการเงิน

1	ส.ค.	58
9.00-16.00	น.

ตารางสอบ

หลกัสูตรการวางแผนการเงนิ	ปี	2558


