
วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบบัท่ี 3 ปี 2558

• 6 ส่ิง ทีลู่กหนีค้วรรู้
 จาก พรบ.การทวงถามหนี ้2558

• คุณดวงมน จงึเสถยีรทรัพย์

 เปิดเสรีลงทุนปี60
 จุดเปลีย่นตลาดทุนไทย

• ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร
 257 258 และ 259
 มผีลอย่างไรต่อการซ้ือ
 RMF และ LTF

เป็นหนีท่้วมหัว 
จะเอาตวัใหร้อด
ท�าอยา่งไร?



คอลมัน์ Cover Story และ How to Guides  ฉบบันีต้ิดตามอ่านเร่ือง 
การจัดสรรหนี ้ วิธีแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดหนีบ้ัตรเครดิต หลักเกณฑ์ในการ 
ยึดทรัพย์ท่ีกฎหมายได้ให้ความคุ้ มครองกับลูกหนี ้ และสิ่งท่ีลูกหนีค้วรรู้ 
จาก พรบ.การทวงถามหนี ้พ.ศ.2558  คอลมัน์ Interview กองบรรณาธิการ 
ได้รับเกียรติจากคุณดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ ช่วยเลขาธิการส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตอบค�าถามแบบ
เจาะลกึเร่ืองชอ่งทางวธีิการลงทนุระหวา่งประเทศเม่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) และคอลมัน์ Q&A การซือ้ขาย LTF&RMF ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร  257  258 และ 259 

สมาคมฯ หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าวารสาร TFPA Bulletin 3/2558 จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้อา่น หากทา่นต้องการติชม หรือมีข้อแนะน�า โปรดแจ้งมาได้ท่ี  
info@tfpa.or.th

		 ธีระ	ภู่ตระกูล	CFP®

		 นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

ในช่วง ท่ี เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว 
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอาจ
ต้องเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษมากขึน้ 
โดยเฉพาะการน�าเงินจากอนาคตมาใช้ลว่งหน้า  
อนัเป็นบ่อเกิดของภาระหนีส้ินท่ีจะตามมาหาก
น�าเงินไปใช้ผิดประเภท การวางแผนการเงิน 
จงึเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีไมค่วรมองข้าม 
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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

สมาชิก / ประสานงานส่ือโฆษณา
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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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คณุณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู นายทะเบียนสมาคม 
นักวางแผนการเ งินไทย รับมอบโล่ขอบคุณ 
ผู้ สนับสนุนโครงการ Young Financial Star 
Competition 2015 จากคุณเกศรา มัญชุศรี 
กรรมการและผู้ จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และร่วมเป็นกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั 
รอบชิงชนะเลิศเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม ท่ีผ่านมา 
ผู้ผา่นเข้ารอบ 50 คนสดุท้าย จะได้รับทนุอบรมและ
ทดสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP® 

สดุยอดนกัการเงินรุ่นใหมปี่นี ้ได้แก่ 1. คณุปาลติ 
วงศ์หิรัญเดชา ชนะเลิศรางวลั SET Investment 
Star 2. คณุธนเอก เลาหพงศ์ชนะ ชนะเลิศรางวลั 
TFEX Derivatives Star จาก คณะเศรษฐศาสตร์ 
ม. ธรรมศาสตร์ 3. คณุนภสัรา เอือ้เกษม จาก คณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยา 
ชนะเลิศรางวัล K-Expert Star 4. คุณพิริยพล 
คงวาณิช จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
ม.ธรรมศาสตร์ ชนะเลิศรางวัล Muang Thai 
Insurance Star และทีมท่ีน�าเสนอโครงการ “ก�าเนิด 
น�า...ท�าเพ่ือคณุ” ชนะเลิศรางวลั PTT CSR Star  
Team (ท่ีสดุแหง่นกัการเงินรุ่นใหมท่ี่มีหวัใจ CSR)  
ตดิตามผลการแขง่ขนัได้ท่ี www.set.or.th/yfs  

WHAT’S ON

เสวนา CFP® Professional Forum
คร้ังที ่3/2558

“TGIF: Movie Break Forum”

โครงการ
Young Financial Star

Competition 2015
รอบชิงชนะเลศิ

กจิกรรม Share my Share
@ Money Expo โคราช 

เม่ือวนัท่ี 8-9 สิงหาคม 2558 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
ร่วมท�ากิจกรรม Share my Share @ Money Expo โคราช หนึ่ง 
ในกิจกรรมภายใต้โครงการ Your 1st stock ของตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่ได้ด�าเนินการจดัขึน้เป็นปีท่ี 3 ภายใต้สโลแกน 
“นกัธรุกิจหุ้น วางแผน เลือกหุ้น ลงทนุคณุภาพ” โดยปีนีจ้ะเน้นสร้าง
นกัธรุกิจหุ้นท่ีมีคณุภาพ เพ่ือขยายฐานนกัลงทนุและพฒันานกัลงทนุ
ให้มีการลงทนุอยา่งยัง่ยืน 

สมาคมฯ มุง่เน้นประชาสมัพนัธ์กิจกรรม Share my Share ใน
สว่นของ “เร่ิมธรุกิจหุ้น วางแผนลงทนุ” คณุวรพจน์ เกตอุร่าม CFP® 
และคุณวรินทร์ สุรพลชัย CFP® ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลเร่ือง 
การวางแผนการเงินการลงทนุในช่วงท่ีเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน 
แนะน�าการปรับแผนการลงทนุและเทคนิคการวางแผนการเงินท่ีท�าให้
ประสบความส�าเร็จกบันกัลงทนุและผู้สนใจเข้าชมงาน   

สมาคมนักวางแผนการเ งินไทย จัดเสวนา CFP® 
Professional Forum ครัง้ท่ี 3/2558 “TGIF: Movie Break 
Forum” ให้กบัสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ นกัวางแผนการเงิน CFP®  

และท่ีปรึกษาการเงิน AFPTTM โดยได้รับเกียรติจากคุณธีระ 
ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย น�ารับชม 
ภาพยนตร์เร่ือง Madame Bovary และแลกเปลี่ยนทัศนคต ิ
ข้อคิดเห็น สาระความรู้วางแผนการเงินท่ีได้รับจากการชม
ภาพยนตร์  

033/2558



COVER STORY
ฉัตรพงศ์	วัฒนจรัิฏฐ์ AFPTTM

Head of Advisory Development,
K-Expert ธนาคารกสกิรไทย
ราชันย์	ตนัตจินิดา CFP®

ผู้ เช่ียวชาญการให้ค�าปรึกษาการเงินอาวโุส
K-Expert ธนาคารกสกิรไทย
ศักดา	สรรพปัญญาวงศ์ CFP®

ผู้ ก่อตัง้เวบ็ไซต์ให้ความรู้ทางการเงิน
www.a-academy.net

ส่วนใหญ่ ผู้ที่ ติดต่อเ ข้ามาเพื่ อขอ
แนวทางปลดหนีนั้น้มักตกอยู่ในสภาวะ
หนีบ้านปลาย	กล่าวคือยอดหนีสู้งกว่า
เงินเดือนหลายเท่าตัว	หมุนเงินจาก
บัตรที่สามารถกดเงินจนหมดทุกใบ
แล้ว	และรู้สึกท้อใจกับการต้องวิ่งจ่าย
เจ้าหนีส้ถาบันการเงินแต่ละราย	และ
เกินคร่ึงมักตัดพ้อว่าเครียดมากถึงขัน้
อยากฆ่าตวัตายกมี็	ดงันัน้	ประการแรก	
นักวางแผนการเงนิจงึควรปรับแก้ความ
รู้สึกเชิงลบและสร้างทัศนคติเชิงบวก
ให้เกิดขึน้	 เพื่อให้ผู้ขอรับค�าปรึกษา
ประคองตัวต่อไปได้	 โดยพืน้ฐาน	การ
ผิดนัดช�าระหนีถ้อืเป็น	“คดแีพ่ง”	ไม่ใช่
คดอีาญา	ดงันัน้	บทลงโทษเม่ือถงึที่สุด
แล้วคือการเป็นบุคคลล้มละลาย	มิใช่
การถูกจ�าคุก	หรือการยึดทรัพย์ของ
ครอบครัวจนถึงขัน้สิน้เนือ้ประดาตัว	
เหมือนอย่างที่ลูกหนีห้ลายคนถูกข่มขู่

เป็นหนีท่้วมหัว 
จะเอาตวัใหร้อด
ท�าอยา่งไร?

04 3/2558



ทัง้นี ้หากลกูหนีมี้ความจ�าเป็นต้องน�าเงินไปใช้
จา่ยเป็นคา่รักษาพยาบาล คา่เลีย้งดคูนในอปุการะ 
หรืออ่ืนๆ ก็สามารถแสดงหลกัฐานเพ่ือขอให้ศาลลด
อตัราการอายดัลงเพ่ือให้สมควรกบัการด�ารงชีวิต
ของลกูหนีไ้ด้

เม่ือตัง้สติได้แล้วประการต่อมาคือการให้ผู้
ขอรับค�าปรึกษา แจกแจงรายละเอียดหนีส้ิน เพ่ือ
นกัวางแผนการเงินจะได้ประเมินและหาแนวทาง
การจัดการหนีท่ี้เหมาะสมต่อไป รายละเอียดท่ี
ส�าคญัได้แก่ ยอดการผ่อนช�าระขัน้ต�่า ยอดหนีค้ง
ค้าง และอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ เราเคยพบบางกรณี
ท่ีแจ้งว่าตนเองวิตกกังวลกับภาระหนีส้ินมาก แต่
เม่ือลองค�านวณดแูล้วพบว่ายอดผ่อนช�าระขัน้ต�่า
โดยรวมอยูแ่คป่ระมาณคร่ึงหนึง่ของรายได้ในแตล่ะ
เดือนเทา่นัน้ ดงันัน้ หากประหยดัคา่ใช้จา่ยให้ดีแล้ว
มีโอกาสท่ีจะปลดหนีท้ัง้หมดได้สงูมาก ความวิตก
กงัวลนัน้จงึเป็นเร่ืองเกินเหตุ

ก่อนไปถึงขัน้ตอนดงักลา่ว เจ้าหนีต้้องด�าเนิน
การส่งเร่ืองเพ่ือขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้เจ้า
พนกังานของกรมบงัคบัคดี ด�าเนินการยดึและอายดั
ทรัพย์ของลกูหนีไ้ปขายทอดตลาดเพ่ือช�าระให้เจ้า
หนี ้อยา่งไรก็ดี กฎหมายทา่นมีบทบญัญตัคิุ้มครอง
ฝ่ังลกูหนีด้้วย เชน่ เร่ืองการยดึทรัพย์จะมีข้อก�าหนด
โดยสงัเขปดงันี ้
• ห้ามยึดทรัพย์ท่ีเป็นของใช้ส่วนตัวในชีวิต 
 ประจ�าวนั ซึ่งมีมลูค่ารวมกันไม่เกิน 50,000  
 บาท
• ห้ามยึดทรัพย์ประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 ท่ีใช้ประกอบอาชีพ ซึ่งมีมลูค่ารวมกนัไม่เกิน  
 100,000 บาท
• ห้ามยึดทรัพย์ประเภทเงินกองทุนส�ารอง 
 เลี ย้ ง ชีพ  เ งินกองทุนบ� า เห น็จบ� านาญ 
 ข้าราชการ
• ห้ามยึดทรัพย์ท่ียงัมีภาระผ่อนอยู่กบับุคคลท่ี 
 สาม เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ท่ีติดจ�าน�ากบั 
 สถาบนัการเงินอ่ืน

และในสว่นของการอายดัทรัพย์ เชน่ เงินเดือน 
โบนสั นัน้จะกระท�าได้แตก็่ภายใต้ข้อจ�ากดั ดงันี ้
• อายดัเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ก่อนการ 
 หกัค่าต่างๆ (เช่น ภาษีเงินได้ ประกันสงัคม  
 กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ) และต้องเหลือเงินให้ 
 ลกูหนีใ้ช้จา่ยไมน้่อยกวา่เดือนละ 10,000 บาท  
 โดยในกรณีท่ีเป็นข้าราชการจะได้รับความ 
 คุ้ มครองคือเจ้าหนีไ้ม่สามารถขออายัดเงิน 
 เดือนได้
• อายดัคา่ลว่งเวลา คา่คอมมิชชัน่ หรือรายได้อ่ืน 
 ท่ีได้เป็นครัง้คราวไมเ่กินร้อยละ 30
• อายดัเงินโบนสัได้ไมเ่กินร้อยละ 50

วิธีการเร่ิมลงมือจดัการหนีส้ินในสถานการณ์
นีค้วรใช้วิธี เล็งเป้าก�าจัดหนีที้ละตวั โดยในกรณี
ท่ีดอกเบีย้แตกต่างกันมากก็ให้ปิดหนีท่ี้มี “อัตรา
ดอกเบีย้สูงสุด” ก่อน เช่น มีหนีน้อกระบบซึ่งคิด
ดอกเบีย้ร้อยละ 20 ตอ่เดือน กบัหนีใ้นระบบซึง่คดิ
ดอกเบีย้ร้อยละ 20 ตอ่ปี ควรเลอืกปิดหนีน้อกระบบ
ก่อน แตก่รณีท่ีดอกเบีย้ไม่ได้แตกตา่งกนัมาก เช่น 
หนีบ้ตัรเครดติ บตัรกดเงินสด ซึง่คดิดอกเบีย้ร้อยละ 
20-28 ตอ่ปี อาจพออนโุลมให้ปิดหนีท่ี้มี “ยอดหนีค้ง
ค้างต�า่ท่ีสดุ” ได้ เพราะแนวคดินีม้องวา่ก�าลงัใจเป็น
เร่ืองส�าคญัท่ีสดุ การสร้างความรู้สกึวา่ฉนัสามารถ
ท�าได้นัน้จะเป็นพลงัให้ปลดหนีต้วัตอ่ไปได้อีก ทัง้นี ้

053/2558



แนะน�าเพ่ิมเติมว่าในเวลาเดียวกนั ขอให้พยายาม
รักษาระดบัการจ่ายช�าระขัน้ต�่ากบัเจ้าหนีร้ายอ่ืนๆ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาจากการผิดนดัช�าระหนี ้

การเล็งเป้าก�าจัดหนีใ้ห้มีประสิทธิผลนัน้ สิ่ง
ส�าคญัคือต้องมีเงินออมมากขึน้ ซึง่มาจากการลด
รายจา่ยท่ีไมจ่�าเป็นลงทนัที วธีินีอ้าจท�าให้เกิดความ
ไม่สะดวกในการด�าเนินชีวิตอยู่บ้างแต่เป็นเร่ืองท่ี
ต้องท�า ซึง่อาจกินเวลาประมาณ 3 ถงึ 6 เดือนแล้ว
แต่กรณี นอกจากนีก้ารเพ่ิมเงินออมสามารถท�าได้
ด้วยการหารายได้เสริมหลากหลายวิธี เช่น การขอ
ท�างานลว่งเวลาเพ่ือรับโอที หรือการหาอาชีพเสริม
ประเภทท่ีไมต้่องใช้เงินลงทนุมากนกั แตใ่ช้แรงกาย
แรงใจเราเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการรับบรรยายให้
ความรู้ นายหน้าค้าอสงัหาริมทรัพย์ ตวัแทนประกนั 
ตวัแทนจ�าหน่ายสินค้า หรือการขายของออนไลน์ 
เป็นต้น

กรณีภาระหนีส้ินพะรุงพะรังหรืออยากใช้ “ยา
แรง” ในการปลดหนี ้จ�าเป็นต้องตดัใจ ขายสนิทรัพย์
ท่ีไมจ่�าเป็น ออกไปบ้าง เร่ิมจากสนิทรัพย์ท่ีเป็นแบบ
ทัว่ไปสามารถหาซือ้ใหมไ่ด้ในอนาคต และอาจรวม
ถึงสินทรัพย์ส่วนตัวจ�าพวกของสะสมหรือเคร่ือง
ประดบัก็ได้ แต่ทัง้นีต้้องขึน้กับความพร้อมของผู้
ขอรับค�าปรึกษาด้วย เพราะในบางครัง้นกัวางแผน
การเงินจะเล็งเป้าไปท่ีสินทรัพย์ท่ีมีภาระหนีส้ิน
ผกูพนัอยู ่เชน่ หนีเ้งินกู้ ซือ้รถยนต์ จงึแนะน�าให้ขาย
รถทิง้เพ่ือปลดภาระหนีส้ิน แต่กลบัเกิดผลเสียคือ
กลายเป็นว่ารถยนต์นัน้เป็นสิ่งท่ีผู้ รับค�าปรึกษารัก
และหวงแหนท่ีสดุ จึงเป็นข้อคิดว่าอย่าเลือกใช้ค�า
แนะน�าเช่นนีอ้ย่างผิวเผิน เพราะสินทรัพย์ท่ีเราใน
ฐานะบุคคลภายนอกมองว่าไม่ส�าคญั แต่ส�าหรับ
ลูกค้าอาจมีความส�าคัญและมีคุณค่าทางจิตใจ
อย่างมากก็ได้ อีกอย่างการขายรถยนต์ท่ีติดภาระ
การเงินอยูน่ัน้ต้องค�านวณให้ดีเสยีก่อน เพราะราคา
รถมือสองมกัต�่ากวา่ภาระหนีส้นิ ท�าให้เม่ือหกักลบ
ลบหนีแ้ล้ว ลกูหนีย้งัต้องหาเงินก้อนมาชดเชยสว่น
ตา่ง 

อีกแนวทางหนึ่งในการปลดหนีคื้อการ เจรจา
กับเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขในสญัญาเพ่ือช่วยลดภาระการผ่อนช�าระ
ในแตล่ะเดือนลง อยา่งไรก็ตาม อาจจะไมส่ามารถ
เจรจาได้อย่างสะดวกในทุกกรณี เพราะสถาบัน
การเงินแต่ละแห่งมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน บาง
สถาบนัการเงินอาจก�าหนดเง่ือนไขว่าจะรับเจรจา
ก็ต่อเม่ือลูกหนีมี้ประวัติค้างช�าระจนเข้าข่ายหนี ้
เสียหรือเป็นหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้แล้วเทา่นัน้ จงึ
จะเข้ากระบวนการแก้ไขสญัญาหรือการปรับปรุง
โครงสร้างหนีไ้ด้ แต่บางสถาบนัการเงินอาจผ่อน
ปรนให้ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขของสัญญาเป็นการ
ชัว่คราว ทัง้นี ้ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้คือการเสยีประวตัใิน
เร่ืองการช�าระหนีส้นิ ท�าให้การขอสนิเช่ือในอนาคต
ท�าได้ยากขึน้ วิธีนีจ้งึควรเก็บไว้เป็นทางเลือกล�าดบั
สดุท้าย แตย่งัเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่การละทิง้ความ
รับผิดชอบหนี ้หากสถาบันการเงินเข้าใจปัญหา
ของลกูหนี ้และรับรู้ถึงความตัง้ใจช�าระหนี ้ประตู
แห่งโอกาสยงัเปิดเสมอส�าหรับการรับกลบัมาเป็น
ลกูค้า  

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนีบ้ตัรเครดติ
• ลดรายจา่ยท่ีไมจ่�าเป็นลงทนัที
• หารายได้เสริมทัง้จากการรับงานล่วงเวลา หรืออาชีพเสริมท่ี 
 ไมต้่องใช้เงินลงทนุมากนกั
• ลดหนีบ้ตัรท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูท่ีสดุ (กรณีดอกเบีย้แตกต่าง 
 กนัมาก) หรือยอดคงค้างต�่าสดุก่อน (กรณีดอกเบีย้ใกล้เคียง 
 กัน) แต่ในเวลาเดียวกันให้รักษาระดบัการผ่อนช�าระขัน้ต�่า 
 ส�าหรับหนีบ้ตัรใบอ่ืนด้วย
• ขายสนิทรัพย์ท่ีไมจ่�าเป็น
• เจรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนี ้หลงัจาก 
 ท่ีได้ใช้ความพยามอยา่งถงึท่ีสดุแล้ว
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ราชันย์	ตนัตจินิดา CFP®

6 ส่ิง ทีลู่กหนีค้วรรู้
จาก พรบ.การทวงถามหนี ้2558

ทีผ่่านมา มเีจ้าหนีม้ากมายทั้งเจ้าหนีใ้นระบบ
ทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ และเจ้าหนีน้อกระบบที่
เป็นบุคคลผู้ทรงอทิธิพลในพืน้ที ่หรือบุคคลที่
เป็นเจ้าหน้าทีรั่ฐ ท�าการทวงหนีจ้ากลกูหนีแ้ละ
บุคคลที่เกีย่วข้องกบัลูกหนีอ้ย่างไม่เหมาะสม
และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย เช่น 
การคุกคาม การท�าให้เสียช่ือเสียง รวมถงึการ
ท�าให้ลูกหนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
ไม่ว่าจะเป็น เพือ่นร่วมงาน ญาตพิีน้่อง ฯลฯ 
ได้รับความเดือดร้อนหรือร�าคาญ มีการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้
อย่างไม่เป็นธรรม

แต่ทว่า นบัตัง้แต่ต้นกนัยายน 2558 เป็นต้น
ไป ลูกหนีท่ี้เป็นบุคคลธรรมดาและผู้ ค�า้ประกัน 
เหล่านี ้คงจะลดความกังวลใจเก่ียวกับการ “ถูก
ทวงถามหนี”้ ในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมได้ เพราะ
เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ได้มีประกาศราชกิจ
จานเุบกษา เร่ือง พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้ 
พ.ศ.2558 ซึง่กลา่วถงึสิง่ท่ี “ผู้ทวงถามหนี”้ ปฏิบตัิ
ได้และห้ามปฏิบัติในการทวงถามหนี ้ เพ่ือเป็น 
การรักษาสทิธิสว่นบคุคลของลกูหนี ้ซึง่ในบทความ
นีจ้ะขอสรุปใจความความส�าคญัของ พรบ. ดงักลา่ว 
และน�าเสนอ “6 สิง่ ท่ีลกูหนีค้วรรู้” ดงันี ้

ใครสามารถทวงหนี	้ได้บ้าง >> เป็นได้ทัง้ เจ้าหนีเ้อง ผู้
ท่ีได้รับมอบอ�านาจจากเจ้าหนี ้หรือผู้ประกอบธุรกิจทวงถาม
หนี ้ ก็ได้ ซึง่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนีท่ี้ว่านี ้ ต้องท�าการจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนีต้่อนายทะเบียนก่อน 
จงึจะสามารถประกอบธุรกิจทวงถามหนีไ้ด้ ดงันัน้ลกูหนีเ้องก็
คงสบายใจได้ในระดบัหนึง่วา่ คนท่ีจะมาทวงหนีเ้ราหรือท่ีเรียก
วา่ “ผู้ทวงถามหนี”้ อยา่งน้อยก็มีรายช่ืออยูก่บัภาครัฐแล้ว และ
คงมีมาตรฐานในการทวงหนีใ้นระดบัหนึง่

ใครถูกทวงหนี	้ได้บ้าง >> มีเพียง 3 บคุคลเทา่นัน้ท่ีจะถกู
ตดิตอ่เพ่ือทวงหนี ้ได้แก่ ลกูหนี ้ผู้ค�า้ประกนั และบคุคลท่ีลกูหนี ้
ระบใุห้ตดิตอ่เพ่ือทวงหนีไ้ด้เทา่นัน้

 1

2

ถ้าตดิต่อลูกหนีไ้ม่ได้	จะไปตดิต่อคนอ่ืนๆ	ได้ไหม 
>> ท�าได้แตต้่องไมใ่ชเ่พ่ือการทวงหนี ้ต้องท�าเพ่ือสอบถามหรือ
ยืนยนั ท่ีอยูห่รือสถานท่ีตดิตอ่ของบคุคลตามข้อ (2) เทา่นัน้ จะ
ทวงหนีก้บับคุคลอ่ืนๆ ไมไ่ด้ และการตดิตอ่กบับคุคลอ่ืนยงัต้อง
อยูภ่ายใต้เง่ือนไข ดงันี ้
• ห้ามแจ้งความเป็นหนีข้องลกูหนี ้ยกเว้นว่าผู้ ท่ีถกูติดต่อ 
 นัน้สอบถามถงึสาเหตขุองการตดิตอ่ และผู้ ท่ีถกูตดิตอ่นัน้ 
 เป็น คู่สมรส/บพุการี/บตุร/หลาน/เหลน ของลกูหนีห้รือ 
 บคุคลตามข้อ (2) เทา่นัน้
• ห้ามใช้ข้อความหรือสญัลกัษณ์ใดๆ บนซองจดหมายหรือ 
 สื่อใดๆ ท่ีท�าให้รับรู้วา่เป็นการทวงถามหนี ้
• ห้ามหลอกลอ่ หลอกลวง หรือท�าให้เข้าใจผิด เพ่ือให้ได้ 
 ข้อมลูการตดิตอ่ดงักลา่ว

 3
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ร้องเรียน	การถูกทวงหนีอ้ย่าง
ไม่เป็นธรรมได้ที่ไหน >> สามารถ
ร้องเรียนได้ท่ี สถานีต�ารวจหรือท่ีวา่การ
อ�าเภอ หรือถ้าคู่กรณีเป็นองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับสถาบนัการเงินก็สามารถ
ร้องเรียนได้ท่ี ศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) ซึง่เป็นหน่วยงานท่ี
จดัตัง้โดย ธนาคารแหง่ประเทศไทย ท่ีท�า
หน้าท่ีก�ากบัดแูลสถาบนัการเงินโดยตรง
แม้วา่ พรบ. การทวงถามหนี ้2558 ฉบบั
นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิส่วน
บคุคลของลกูหนี ้แตล่กูหนีก็้ควรมีความ
เข้าใจในเร่ืองของการก่อหนีท่ี้ถูกต้อง
ด้วย ไมว่า่จะเป็น
• การเลือกมีหนี ท่ี้ เหมาะสมกับ 
 วตัถปุระสงค์ เช่น บตัรกดเงินสด  
 มีไว้เพ่ือเป็นวงเงินเผ่ือฉกุเฉิน ไม ่
 ได้มีไว้เพ่ือใช้จ่ายประจ�าวนั หรือ 
 การใช้จ่ายบตัรเครดิตหากจ่ายไม ่
 เตม็จ�านวน จะถกูคดิดอกเบีย้ของ 
 เงินใช้จ่ายทัง้ก้อน นบัตัง้แต่วนัท่ี 
 ใช้จา่ย
• การหลีกเลี่ยงหนีท่ี้มีดอกเบีย้สูง 
 อยา่งหนีบ้ตัรกดเงินสด บตัรเครดติ  
 หรือหนีน้อกระบบ
• การเรียนรู้ท่ีจะเดินบญัชีธนาคาร  
 เพ่ือเตรียมตวัของกู้ เงินกบัธนาคาร 
 เม่ือจ�าเป็น ซึง่ดอกเบีย้ต�่ากวา่หนี ้
 นอกระบบมาก
• การไมมี่หนีเ้กินตวั ซึง่คนทัว่ไปควร 
 มีการผอ่นหนีไ้มเ่กิน 30-45% ของ 
 รายได้ตอ่เดือน  

ทวงหนี	้ที่ไหน	เวลาไหน	ได้บ้าง >> ต้องทวงหนีต้าม
สถานท่ี ท่ีลูกหนีร้ะบุไว้กับเจ้าหนีเ้ป็นล�าดับแรก แต่ถ้าได้
พยายามตดิตอ่แล้วแตต่ดิตอ่ไมไ่ด้ ก็สามารถตดิตอ่ลกูหนีต้าม
ท่ีท�างาน ตามทะเบียนบ้าน ฯลฯ ได้ แตต้่องเป็นกรณีท่ีติดตอ่
ตามสถานท่ีท่ีระบไุว้ไมไ่ด้จริงๆ เทา่นัน้
 อีกทัง้ ต้องตดิตอ่ลกูหนีภ้ายในเวลา 8.00 น. – 20.00 น. 
ของวนัจนัทร์ถงึศกุร์ และเวลา 8.00 น. – 18.00 น. ของวนัเสาร์
อาทิตย์และวนัหยดุราชการ เท่านัน้ ซึ่งครอบคลมุการติดต่อ
ทกุรูปแบบ เช่น ทวงถามต่อหน้า โทรศพัท์ อีเมล์ SMS หรือ 
โปรแกรม Chat ก็ตาม
 ดงันัน้ลกูหนีก็้คงสบายใจได้ว่า อย่างน้อยถ้าเราไม่หลบ
หน้าเจ้าหนีห้รือผู้ทวงถามหนีจ้นเกินไป เจ้าหนีก็้คงไมไ่ปตดิตอ่
เราในท่ีท�างาน จนท�าให้เราต้องอบัอายแนน่อน

ทวงหนี	้อย่างไรได้บ้าง >> พรบ. ฉบบันี ้ ไม่ได้ก�าหนด
รูปแบบหรือวิธีการทวงถามหนีท่ี้เหมาะสมไว้ แตไ่ด้ก�าหนดข้อ
ห้ามในการทวงถามหนี ้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิลกูหนีไ้ม่ให้
ถกูละเมิดจนเกินไป ได้แก่
• ห้ามใช้การขม่ขูห่รือความรุนแรง ท่ีท�าให้เกิดความเสยีหาย 
 กบัร่างกาย ทรัพย์สนิ หรือช่ือเสยีง รวมถงึห้ามใช้วาจาหรือ 
 ภาษาท่ีดหูม่ินลกูหนี ้
• ห้ามเปิดเผยให้บคุคลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง รับรู้ถงึความเป็นหนี ้
 ของลกูหนี ้รวมถงึห้ามใช้เอกสารเปิดผนกึ โทรสาร ฯลฯ  
 ท่ีเป็นการแสดงถงึการทวงถามหนีอ้ยา่งชดัเจน
• ห้ามทวงหนี ้ โดยท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระท�าของ 
 เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานรัฐ หรือท�าให้เข้าใจผิดวา่ลกูหนี ้
 ก�าลงัจะถกูด�าเนินคดี
• ห้ามเจ้าหน้าท่ีรัฐ ทวงถามหนีห้รือสนบัสนนุการทวงถาม 
 ถามหนีด้งักลา่วด้วย
• ห้ามเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการทวงหนี ้ 
 เกินกวา่อตัราท่ีก�าหนด
• ห้ามเสนอหรือจงูใจให้ลกูหนีอ้อกเช็ค ทัง้ท่ีรู้ว่าลกูหนีไ้ม่ 
 สามารถช�าระหนีไ้ด้ ซึง่ลกูหนีส้ว่นใหญ่อาจจะไมท่ราบวา่  
 การออกเช็คโดยเจตนาให้ “เช็คเด้ง” นอกจากจะยงัไมห่ลดุ 
 จากภาระหนีท่ี้มีอยูแ่ล้ว ยงัต้องรับผิดทางอาญา ซึง่มีทัง้ 
 โทษปรับและจ�าคกุด้วย

 6 4

 5

093/2558



THE INTERVIEW
งามจิตร สงิหบตุร CFP®

ณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู CFP®

เสกสรร โตวิวฒัน์ CFP®

ในวันที่โลกแห่งการลงทุนเปิดกว้าง และ 
มีโอกาสการลงทุนใหม่ๆ มากมายที่ไม่จ�ากดั 
อยู่เฉพาะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเปิด 
ให้น�าเงินไปลงทุนต่างประเทศได้มากขึ้น  
หรือการเปิดให้ผลติภณัฑ์การเงนิใหม่ๆ เข้ามา 
เสนอขายในประเทศไทยได้ รวมถงึข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวของการเปิดเสรีต่างๆ และ
การขยบัปรับเปลีย่นคร้ังส�าคญัของส�านักงาน 
ก.ล.ต. ทีอ่นุญาตให้เกดิผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 
ใหม่ๆ ทีแ่ต่เดมิไม่สามารถท�าได้

คุณดวงมน	จงึเสถยีรทรัพย์

เปิดเสรีลงทุนปี60
จุดเปล่ียนตลาดทุนไทย

การกระจายความเสี่ยง ส�านกังานฯ จงึได้วางกรอบให้มีการจดัตัง้กองทนุ 
ท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund, FIF) มาตัง้แต ่
ปี 2545 และได้รับวงเงินจากธนาคารแหง่ประเทศไทยท่ีอนญุาตให้น�าเงิน 
ไปลงทนุยงัตา่งประเทศได้จ�านวนหนึง่ โดยครัง้แรกมีกองทนุ FIF ท่ีได้รับ 
อนมุตัิทัง้สิน้ 5 กองทนุ และเน่ืองจากเร่ืองค่าเงินเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน 
โดยเฉพาะในช่วงหลงัวิกฤตต้มย�ากุ้ งไม่นาน กฎเกณฑ์เร่ืองการโยกย้าย 
เงินทุนมีค่อนข้างมาก ส�านกังานฯ จึงได้หารือกับ ธปท. อย่างต่อเน่ือง 
ได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนั คอ่ยๆ พฒันาจากกองทนุรวม สูก่องทนุสว่นบคุคล  
กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ และการลงทุนต่างประเทศโดยตรงผ่านบริษัท 
หลกัทรัพย์ แต่ยงัอยู่ภายใต้การความคมุของส�านกังานฯ ภายใต้กรอบ
ของ ธปท.

อะไรคือเหตขุองการเปลี่ยนแปลง และ
ภาพในอนาคตของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ทางเลอืกส�าหรับผู้ลงทนุจะเป็นอยา่งไร TFPA 
Bulletin ได้มีโอกาสเข้าพบคุณดวงมน จึง
เสถียรทรัพย์ ผู้ ช่วยเลขาธิการส�านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� า กับ ห ลัก ท รั พ ย์ แ ล ะ
ตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือหาค�าตอบ

คุณดวงมนเล่าว่า  การไปลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่เป็นเร่ืองของ
พัฒนาการ เดิมสินค้าในตลาดทุนไทยมี 
ค่อนข้างน้อย ทางเลือกมีไม่มากนกั ไม่เกิด 
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ปัจจุบันการลงทุนตราสารการเงินในต่างประเทศมีอิสระมากขึน้ 
ผู้ ลงทุนไทยมีช่องทางมากมายทัง้ท่ีอยู่ในการดูแลและส่วนท่ีควบคุม 
ไมไ่ด้ เชน่ การใช้บตัรเครดติลงทนุผา่นเวบ็ไซต์ตา่งๆ ของตา่งประเทศ และ 
ในปี 2560 นี ้ธปท. มีแนวคิดท่ีจะเปิดเสรีให้สามารถน�าเงินไปลงทนุใน 
ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านตวักลางในประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเปล่ียน
ส�าหรับตลาดการลงทนุของผู้ลงทนุไทย

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงได้หารือกบั ธปท. อย่างต่อเน่ือง 
ในวนัท่ีการเคลื่อนย้ายเงินทนุเกิดขึน้ได้สะดวกจากกฎเกณฑ์ท่ีเปิดกว้าง
มากขึน้ ส�านักงานฯ มองว่าจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาทางเลือก
ของผลิตภณัฑ์ทางการเงินในประเทศให้ใกล้เคียงกบัตลาดนอกประเทศ 
มากท่ีสุด ให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศมีทางออก สามารถเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ท่ีเท่าเทียมกัน สร้างความเข้มแข็ง ลดข้อเสียเปรียบด้าน
ผลติภณัฑ์ให้เหลอืน้อยท่ีสดุ จะเหน็ได้จากขา่วปัจจบุนัวา่ ก.ล.ต. ได้ระดม
ความเห็น ผ่อนคลายกฎ และอนุมัติให้ออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีแต่เดิม 
ไมอ่นญุาตมากขึน้ อยา่งน้อยก็ไมใ่ห้กฎเกณฑ์เป็นข้อจ�ากดัในการน�าเสนอ
ผลิตภณัฑ์การเงินชนิดนัน้ๆ และให้การแข่งขนัไปวดักนัด้วยคณุภาพของ
การบริการท่ีให้กบัลกูค้า ก.ล.ต. เช่ือวา่ในท่ีสดุการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
จะชว่ยเสริมสร้างให้ผู้ประกอบธรุกิจของไทยมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึน้

นอกจากการท่ีนกัลงทนุจะออกนอกประเทศไปลงทนุแล้ว การเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์การเงินข้ามประเทศ เข้ามา ในประเทศไทยก็เป็นเร่ือง
ส�าคญัท่ีจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชน่กนั คณุดวงมน อธิบายวา่ หลงั
จากเปิดเสรีด้านการลงทนุแล้ว ไม่ใช่ว่าใครก็จะมาเสนอขายผลิตภณัฑ์
การลงทนุอะไรก็ได้โดยตรงให้กบัผู้ลงทนุในประเทศ หากมีการเสนอขาย
โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่ว่าผู้ เสนอขายจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจเถ่ือน ซึ่งเร่ืองนีค้นจ�านวนมากยงัเข้าใจผิด
อยู่ เข้าใจว่าพอเปิดเสรีแล้วใครก็หิว้กระเป๋าเข้ามาขายของได้ ส่วนกรณี
เวบ็ไซต์ของผู้ประกอบการในตา่งประเทศท่ีให้บริการการลงทนุในประเทศ
อ่ืน และผู้ลงทนุไปหาเว็บไซต์เหลา่นัน้เองไม่มีข้อมลูชีใ้ห้เห็นวา่มีโฆษณา
หรือเชิญชวนผู้ลงทนุในไทย ไม่มีการจดัสมัมนาเชิญชวนหรือวิธีการใดๆ 
ในประเทศ แต่ผู้ลงทนุน�าเงินไปลงทนุเอง เช่นผ่านระบบบตัรเครดิตโดย 
ท่ีมิได้ถกูชกัชวน ก็ไม่อยู่ในข่ายท่ีเรียกว่าเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย 
ส�านกังานฯ ก็ไมส่ามารถไปเอาผิดได้ และผู้ลงทนุก็จะต้องรับความเสีย่งเอง 

ดงันัน้ ผลติภณัฑ์ตา่งประเทศท่ีเข้ามาเสนอขายในประเทศไทยจะต้อง 
เป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้รับอนญุาตจากส�านกังาน (เชน่ หุ้นหรือตราสารหนีท่ี้ออก
โดยบริษัทตา่งประเทศ รวมถงึกองทนุ ASEAN CIS) ทัง้นี ้การเสนอขาย 
ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวยังคงต้องกระท�าผ่านตวักลางท่ีได้รับใบอนุญาตใน 
ประเทศไทย ส�าหรับการเสนอขายกองทุน ASEAN CIS ข้ามประเทศ 
ภายใต้ข้อตกลงระหวา่ง ไทย สงิคโปร์ และมาเลเซีย เน่ืองจากแตล่ะประเทศ 

มีกฎกตกิาของตนเอง การออกแบบให้กองทนุ 
สามารถขายได้ทุกประเทศ จ�าเป็นต้องมี
มาตรฐานกลางท่ีตกลงยอมรับร่วมกัน โดย
กองทุนท่ียอมรับร่วมกันในขณะนี ้ ยังเป็น 
กองทนุแบบไม่ซบัซ้อน ซึง่ต้องท�าตามเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลและเกณฑ์การเสนอขาย
ของประเทศท่ี ASEAN CIS ดงักลา่วไปเสนอ
ขายด้วย

นอกจาก ASEAN CIS คณุดวงมน เลา่ถงึ 
ความคืบหน้าของความร่วมมือว่าในกลุ่ม 
APEC ก็มีการหารือเร่ืองนีเ้ช่นกนั  โดยเป็น 
โครงการเสนอขายหน่วยลงทุนข้ามประเทศ 
ภายใต้ framework ท่ีเรียกวา่ Asia Region 
Funds Passport (ARFP) ซึ่งมีประเทศ 
เข้าร่วมมากกวา่ เชน่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
เกาหลี ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
โดยหากการจดัท�าเกณฑ์กลางเสร็จ กองทนุ
จากประเทศดงักล่าวท่ีผ่านเกณฑ์กลางก็จะ
สามารถมาเสนอขายให้กับผู้ลงทุนไทยผ่าน
ตวักลางท่ีได้รับใบอนญุาตในประเทศไทยได้ 
ในขณะเดียวกัน บลจ.ไทย ก็จะสามารถไป
เสนอขายกองทนุในประเทศดงักลา่วได้เชน่กนั 

ส�าหรับนกัวางแผนการเงิน พฒันาการ
ท่ีเกิดขึน้ถือว่าเกิดประโยชน์โดยตรงกับ
นักวางแผนการเงินและผู้ ลงทุน เน่ืองจาก 
ผู้ วางแผนมีทางเลือกท่ีมากขึน้ มีเคร่ืองมือ
ใหม่ๆ  รวมถงึท�าให้การจดั Asset Allocation 
นา่จะมีประสทิธิภาพมากขึน้กวา่เดมิ จากการ 
กระจายความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสได้รับ 
ผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์การลงทุนใหม่ๆ 
นอกเหนือไปจากการลงทนุในประเทศ ส�าหรับ
ผู้ ท่ีสนใจการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
สามารถศกึษาข้อมลูเพ่ิมเตมิได้จาก website 
ของส�านักงาน กลต. www.sec.or.th และ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot. 
or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignEx- 
changeRegulations/ResearchandPublica-
tions/DocLib1/offshore_investment.pdf  
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ 
ฉบับที่	 257	258	และ	259	ที่ประกาศเม่ือ	2	ก.ค.	2558 
ทัง้	3	ฉบับมีวัตถุประสงค์เดียวกัน	 คือสร้างความชัดเจน
เร่ืองการค�านวณสิทธิการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อ 
การเลีย้งชีพ	 (RMF)	และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	 (LTF)	 
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงเดิม	 คือให้ 
ลดหย่อนจากเงินได้ที่ ต้องเสียภาษีจริงๆ	 ในแต่ละปี 
เท่านัน้	 เงินได้ใดที่ ได้รับแต่ไม่ต้องน�ามาค�านวณเพื่อ 

เสียภาษี	 ไม่ควรได้สิทธิ 
น�ามาค�านวณค่าลดหย่อน 
เพิ่มเตมิ

QUESTION &	ANSWER

ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

257 258 และ 259 มผีลอย่างไร
ต่อการซ้ือ RMF และ LTF

เสกสรร โตวิวฒัน์ CFP®

ตามข้อความเดมิ “เงินได้ท่ีได้รับในแตล่ะ
ปี” ท�าให้เงินได้ทัง้หมดท่ีได้รับสามารถน�ามา
ค�านวณเพ่ือคิดหาสทิธิสงูสดุ 15% ได้ แม้วา่
เงินได้นัน้ไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม โดยเฉพาะ
ก�าไรส่วนเกินทุนท่ีได้จากการขายคืน RMF 
และ LTF ท่ีต้องตามถูกเง่ือนไข ก็ถูกน�ามา
ใช้ค�านวณกนัมาก (เน่ืองจากกรมสรรพากร
ก�าหนดกรอกเป็นเงินได้ 40(8) ในบรรทดัท่ี
เขียนว่ายกเว้นเวลาย่ืนแบบ ภงด. 90 ด้วย 
แม้วา่เงินสว่นนัน้จะได้รับยกเว้นไมต้่องน�ามา
ค�านวณเพ่ือเสียภาษี) เท่ากับว่าผู้ ท่ีขายคืน 
RMF และ LTF ท่ีถกูเง่ือนไขสามารถซือ้ LTF 
และ RMF ได้เกินกวา่ 15% ของรายได้ท่ีน�ามา
ค�านวณภาษีจริง จากยอดก�าไรท่ีเกิดจากการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว

สรรพากรจึงแก้ไขโดยออกประกาศใหม่
โดยให้คิดสิทธิจาก “เงินได้พึงประเมินท่ีได้
รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี” เท่านัน้ 
โดยนิยามของค�าวา่ “เงินได้พงึประเมิน” ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา39 จะหมายถึงเงิน
ได้ประเภทตา่ง ๆ ตามมาตรา 40 (1)-(8) และ
เครดติภาษีตามมาตรา 47 ทว ิ(กรณีผู้ ย่ืนภาษี
ใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล) และต้องเป็น
รายได้ท่ีได้รับในปีภาษี และต้องเสียภาษีโดย
ไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีด้วย 

นั่นคือจากนีไ้ปการคิดสิทธิ 3% กรณี
การลงทนุขัน้ต�า่ใน RMF และสทิธิสงูสดุ 15% 
กรณีสิทธิการลงทนุสงูสดุเพ่ือลดหย่อนภาษี
ส�าหรับ RFM และ LTF ต้องเข้าองค์ประกอบ 
3 ส่วนคือ 1) เป็นรายได้พึงประเมินตาม
มาตรา40(1)-(8) และเครดติภาษีตามมาตรา 
47 ทว ิ2) ได้รับในปีภาษีนัน้ และ 3) เป็นรายได้
ต้องน�ามาค�านวณเพ่ือเสียภาษีด้วย (มีภาระ
ภาษี ไมไ่ด้รับยกเว้น)

ข้อความส�าคัญในประกาศ
ทัง้ 3 ฉบับ ท่ีแก้ไขจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกับเงินได้ท่ีจะมาค�านวณ
สิทธิท่ีซือ้ RMF และ LTF ได้ใน
แต่ละปี ทัง้เงินขัน้ต�่าไม่น้อยกว่า 
3% (กรณี RMF) และขัน้สูงสุด 
ไมเ่กิน 15% (ทัง้ RMF และ LTF)  
คือเปลี่ยนแปลงจาก “ของเงินได้ 
ท่ีได้รับในแต่ละปี” เป็น “ของเงิน 
ได้พึงประเมินท่ีได้รับซึ่งต้องเสีย 
ภาษีเงินได้ในแตล่ะปี” 

12 3/2558



ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

Source : http://www.rd.go.th/
fileadmin/user_upload/kor-
mor/newlaw/58dg257.pdf
http://www.rd.go.th/filead-
min/user_upload/kormor/
newlaw/58dg258.pdf
http://www.rd.go.th/filead-
min/user_upload/kormor/
newlaw/58dg259.pdf

ตัวอย่างมุมมองเก่ียวกับการพิจารณา
เงินได้ท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบนัภายหลงัการ
ประกาศแก้ไข 3ฉบบั

• ส่วนเกินทนุจากการขายคืน RMF และ  
 LTF แบบถูกเง่ือนไข ไม่สามารถน�ามา 
 รวมเป็นสทิธิในการค�านวณเพ่ือซือ้ RMF  
 และ LTF ได้อีกตอ่ไป เพราะได้รับยกเว้น 
 ภาษีส�าหรับรายได้สว่นนี ้ไมต้่องเสยีภาษี

• เงินได้ประเภทเงินสมทบ ผลประโยชน์ 
 เงินสะสม ผลประโยชน์เงินสมทบ ท่ีได้ 
 รับจากนายจ้างกรณีออกจากงานก่อน 
 เกษียณอายุ แต่อายุงานในกองทุน 
 ส�ารองเลีย้งชีพเกิน 5 ปี ซึ่งจะเสียภาษี 
 โดยใช้หลักเกณฑ์พิเศษ (แยกย่ืนโดย 
 ใช้ใบแนบในการค�านวณเพ่ือเสียภาษี)  
 ถ้าลกูจ้างยงัไม่ขอรับเงินดงักล่าวในปีท่ี 
 ลาออก (คงเงินไว้ในกองทุนส�ารอง 
 เลีย้งชีพก่อน) ไมส่ามารถน�ามารวมเพ่ือ 
 ค�านวณใช้สิทธิในปีภาษีท่ีลาออกได้ 
 เช่นกัน เพราะยังไม่ได้น�าเงินออกจาก 
 กองทุนจึงยังไม่รับรู้เป็นรายได้บุคคล 
 ธรรมดาท่ีใช้เกณฑ์เงินสดในการรับรู้ 
 รายได้

• เ งินได้ประเภทดอกเบีย้ฝากประจ�า  
 พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้  หรือเงินปันผลหุ้น 
 สามัญ กองทุนรวม (เ งินได้ 40(4)  
 และ40(8)) ท่ีหัก ณ ท่ีจ่ายแล้ว (15%  
 หรือ 10% แล้วแต่กรณี) และผู้ รับไม่ 
 ประสงค์จะน�ามารวมใน ภงด.90 เพ่ือย่ืน 
 เสียภาษี ไม่สามารถน�ามารวมเป็นสิทธิ 
 ในการค�านวณเพ่ือซือ้ RMF และ LTF ได้  
 เพราะไม่ได้น�ามารวมเป็นรายได้พึง 
 ประเมินเพ่ือค�านวณเสียภาษี

• ส� า ห รั บ ก า ร ย ก เ ว้ น 
 เงินได้ส�าหรับผู้สงูอาย ุ 
 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป ท่ี 
 ได้รับยกเว้น 190,000  
 บาท จากเงินได้ทุกประเภทท่ีได้ รับ 
 กรณีนี เ้ ป็นการยกเว้นเ งินได้  ไม่ใช่ 
 ลักษณะของเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษี 
 จงึไมต้่องน�าเงินได้จ�านวน 190,000 บาท  
 มาหกัออกจากเงินได้พงึประเมินก่อนคดิ 
 สทิธิการลงทนุใน RMF และ LTF

นอกจากเร่ือง RMF และ LTF แล้ว 
กรมสรรพากรได้มีประกาศเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
เบีย้ประกันชีวิตแบบบ�านาญท่ีน�ามาใช้ลด
หยอ่นภาษีได้ให้ไปแนวทางเดียวกนั คือ สร้าง
ความชดัเจนของค�าว่า “เงินได้พงัประเมินได้
รับซึง่ต้องเสียภาษีเงินได้ในแตล่ะปี” อีกด้วย

ทัง้นีเ้ป็นมมุมองส่วนตวัท่ีพิจารณาจาก
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมีการแก้ไข ท่าน
ใดท่ีมีข้อสงสยัเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้
จากกรมสรรพากรตอ่ไป 
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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


