การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1

การสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน ฉบับที่ 1
พืน้ ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี
และจรรยาบรรณ
วันอาทิตย์ที่ xx พฤศจิกายน 25xx เวลา 09.00 – 12.00 น.

“ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อา่ น และเข้าใจ นโยบายการสอบ
ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
และตกลงทีจ่ ะปฏิบัตติ ามข้อกาหนดแห่งเอกสารดังกล่าว”
ชื่อ _______________ นามสกุล _____________________ห้องสอบ _______ เลขทีน่ ่ังสอบ _____

“หากผู้สอบไม่ปฏิบัติตาม “เงือ่ นไข ข้อปฏิบัติ และข้อตกลงเกี่ยวกับการสอบ” และ/หรือ
ตามคาสั่งของกรรมการคุมสอบ
กรรมการคุมสอบจะเชิญผู้สอบออกจากห้องสอบทันที”

*** การฉีกหรือแยกส่วนข้อสอบออกจากกันด้วยวิธีใดๆ ถือว่าผู้สอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ ***
เพื่อประโยชน์ของผู้สอบทุกท่าน โปรดอ่านคาแนะนาอย่างละเอียด
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณายกมือเพือ่ เรียกกรรมการคุมสอบ
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คาชีแ้ จงในการสอบ
1. ข้อสอบชุดนีม้ ีจำนวนทัง้ สิน้ 85 ข้อ แบ่งเป็ น
คะแนนรวมในกำรสอบ
เวลำที่ใช้ในกำรสอบ คือ 3 ชั่วโมง (180 นำที)

85 คะแนน

2. เกณฑ์ในกำรผ่ำนกำรสอบ คือ สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนโดยรวม (85 คะแนน) และบังคับผ่าน 70%
ในส่วนจรรยาบรรณ (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน)
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ตัวอย่างข้อสอบทีแ่ บ่งตามระดับการวัดผลชุดวิชาที่ 1: พืน้ ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ มีจานวน 29 ข้อ
1. จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี ้
I) การวางแผนการเงินมีความสาคัญมากขึน้ สาเหตุหนึง่ มาจากความซับซ้อนของตราสารการเงิน
II) Special Needs Planning เป็ นแผนการเงินที่จะสามารถตอบสนองความต้องเฉพาะบุคคลได้
III) Comprehensive Financial Planning เป็ นแผนการเงินที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้
IV) วัตถุประสงค์ทางการเงินที่กาหนดไว้ไม่จาเป็ นต้องคงที่ตลอดเวลา
ตัวเลือกใดต่อไปนี ้ ถูกต้อง ที่สดุ
1) ข้อ I, II, III, และ IV ถูก
2) ข้อ II, III, และ IV ถูก
3) ข้อ II และ III ถูก
4) ข้อ I, II, และ III ถูก
2. กระบวนการวางแผนการเงินประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
I) การวิเคราะห์และประเมินฐานะทางการเงินของผูร้ บั คาปรึกษา (Analyzing client’s financial status)
II) การปฏิบตั ิตามแผนทางการเงิน (Implementing the plan)
III) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ างแผนการเงินและผูร้ บั คาปรึกษา (Establishing client-planner relationship)
IV) การประเมินและตรวจสอบแผนการเงิน (Monitoring the plan)
V) การจัดทาและนาเสนอแผนทางการเงิน (Developing and presenting financial plan recommendations)
VI) การรวบรวมข้อมูล (Gathering client’s data and determining goal)
ข้อใดต่อไปนีเ้ รียงลาดับขัน้ ตอนกระบวนการวางแผนการเงินได้ ถูกต้อง
1) I, VI, V, III, II, IV
2) III, VI,I , V, II , IV
3) VI, I, III, II, V, IV
4) III, I, VI, V, II, IV
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3.นายสันติวางแผนที่จะซือ้ บ้านให้พ่อแม่ท่อี ยูจ่ งั หวัดโคราช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นายสันติมีรายได้ตอ่ ปี เท่ากับ 550,000 บาท
มีกระแสเงินสดสุทธิคงเหลือปี ละ 380,000 บาท มีสินทรัพย์คิดเป็ นมูลค่า 3,200,000 บาท มีภาระหนีส้ ินคงค้าง 1,300,000 บาท
จากข้อมูลดังกล่าวนายสันติควรตัง้ เป้าหมายทางการเงินตามหลัก SMART อย่างไร
1) ต้องการซือ้ บ้านให้พ่อแม่ภายในปี พ.ศ. 2553
2) ต้องการซือ้ บ้านให้พ่อแม่ในราคา 4 ล้านบาท ภายในจังหวัดนครราชสีมา
3) ต้องการซือ้ บ้านให้พ่อแม่ในราคา 5 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2558
4) ต้องการซือ้ บ้านให้พ่อแม่โดยซือ้ เป็ นเงินสดราคา 4.5 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2553
4.ตัวเลือกใดต่อไปนี ้ ถูกต้อง ที่สดุ
1) ธนาคารมักให้สินเชื่อแบบอัตราดอกเบีย้ ผันแปรสาหรับผูก้ ทู้ ่ตี อ้ งการซือ้ ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
2) การใช้สินเชื่อแบบอัตราดอกเบีย้ คงที่จะช่วยให้ผกู้ ปู้ ระหยัดดอกเบีย้ ได้มากกว่าการกูด้ อกเบีย้ ผันแปร
3) สินเชื่อเพื่อการศึกษามักจะกาหนดให้ตอ้ งจ่ายคืนแบบ Bullet repayment
4) วงเงินเบิกเกินบัญชีมีขอ้ ได้เปรียบสินเชื่อประเภทอื่นในด้านความสะดวก เพราะผูก้ สู้ ามารถใช้สินเชื่อได้ทนั ที
และไม่ตอ้ งเสียดอกเบีย้ สาหรับวงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกถอน จึงเป็ นที่นิยมใช้ในการทาธุรกิจ
5.การตัดสินใจของบุคคลใดต่อไปนี ้ เหมาะสม ที่สดุ
1) ไข่ต๋นุ เป็ นพนักงานขายที่ขยันขันแข็งและมีความสุขกับการทางานมาก เขาจะต้องไปพบลูกค้าแทบทัง้ วัน
เขาตัดสินใจเช่ารถยนต์มาใช้ เพราะไม่ตอ้ งการจ่ายค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ
2) ไข่ดาวและครอบครัวมีรายได้เบือ้ งต้นหลังหักภาษีเดือนละ 250,000 บาท ครอบครัวนีต้ ดั สินใจซือ้ บ้านหลังใหม่ราคา 5,800,000 บาท
3) ไข่หวานและสามี มีรายได้รวมกันเดือนละ 135,000 บาท ปัจจุบนั ครอบครัวนีม้ ีภาระผ่อนหนีส้ ินรวมเดือนละ 54,000 บาท
ไข่หวานตัดสินใจซือ้ รถยนต์คนั ใหม่ให้ลกู สาวที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ซง่ึ ต้องผ่อนเดือนละ 9,000 บาท
4) ไข่ตม้ วางแผนจะแต่งงานในปี หน้า เขาจึงตัดสินใจเช่าบ้านอยู่เพราะดอกเบีย้ มีแนวโน้มจะสูงขึน้ เรื่อยๆ
เขาจึงต้องการนาเงินสาหรับดาวน์บา้ นไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบีย้ ขาขึน้
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6.นายสมชายตกลงที่จะคืนเงินจานวน 1,000 บาท ที่ติดหนีอ้ ยูใ่ ห้กบั ท่าน โดยจะชาระคืนเป็ นงวดจานวน 4 งวด งวดละปี
ถามว่าทางเลือกในการรับชาระหนีใ้ ดจะ ดีทสี่ ุด สาหรับท่าน ถ้าสมมติอตั ราดอกเบีย้ มีคา่ 5% ต่อปี
1) ปี ท่ี 1: $400

ปี ท่ี 2: $300

ปี ท่ี 3: $200

ปี ท่ี 4: $100

2) ปี ท่ี 1: $100

ปี ท่ี 2: $200

ปี ท่ี 3: $300

ปี ท่ี 4: $400

3) ปี ท่ี 1: $250

ปี ท่ี 2: $250

ปี ท่ี 3: $250

ปี ท่ี 4: $250

4) ทุกข้อมีมลู ค่าเท่ากันเพราะมีผลรวม $1,000 เท่ากัน
7.นายสมหวังต้องการฝากเงินในวันนี ้ โดยมีเป้าหมายว่าเงินออมจะต้องมีมลู ค่ารวม 500,000 บาทในอนาคต ข้อใด ผิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินต้น (principal) อัตราดอกเบีย้ (interest rate) ความถี่ในการทบต้นดอกเบีย้
และระยะเวลาการออม
1) ยิง่ อัตราดอกเบีย้ ที่ระบุ (nominal interest rate) ของบัญชีเงินฝากสูงขึน้ ระยะเวลาที่ในการฝากเงินจะสัน้ ลง
ถ้ากาหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
2) ยิง่ ความถี่ในการทบต้นดอกเบีย้ สูงขึน้ ระยะเวลาที่ในการฝากเงินจะสัน้ ลง ถ้ากาหนดให้ปัจจัยอืน่ คงที่
3) ยิง่ อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง (effective interest rate) ของบัญชีเงินฝากสูงขึน้ ระยะเวลาที่ในการฝากเงินจะสัน้ ลง
ถ้ากาหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
4) ยิง่ ระยะเวลาในการฝากยาวนานขึน้ เงินต้นที่ใช้จะต้องมีจานวนมากขึน้ ถ้ากาหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
8.นายเกษมสันต์กาลังวางแผนจะซือ้ บ้านและมาขอคาปรึกษาจากท่าน โดยต้องการมีภาระในการผ่อนไม่เกิน 40%
ของเงินเดือนในปั จจุบนั ระยะเวลาการผ่อนชาระ 20 ปี และในขณะนีน้ ายเกษมสันต์มเี งินสาหรับดาวน์บา้ น 400,000 บาท
หากท่านมีขอ้ มูลว่าปั จจุบนั นายเกษมสันต์มีเงินเดือน 40,000 บาท ในขณะที่อตั ราดอกเบีย้ เงินกูม้ คี ่า 8% ต่อปี
ท่านจะแนะนาให้นายเกษมสันต์ซือ้ บ้านราคาสูงสุด ไม่เกิน หลังละเท่าไร
1) 1,500,000 บาท
2) 1,800,000 บาท
3) 2,000,000 บาท
4) 2,300,000 บาท
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9.เมื่อ 2 ปี ท่แี ล้ว สมมาตรซือ้ รถยนต์ ในราคา 850,000 บาท โดยจ่ายเงินดาวน์ 150,000 บาท เหลือผ่อนชาระอีก 48 เดือน เดือนละ
18,000 บาท ถ้าขายรถยนต์คนั นีใ้ นขณะนีจ้ ะขายได้ในราคา 500,000 บาท ตัวเลือกใดต่อไปนี ้ ถูกต้อง ที่สดุ
1) รถยนต์ถือเป็ นสินทรัพย์มลู ค่า 850,000 บาท เป็ นหนีส้ ินระยะยาว 864,000 บาท เป็ นกระแสเงินสดจ่ายคงที่เดือนละ 18,000 บาท
2) รถยนต์ถือเป็ นสินทรัพย์มลู ค่า 850,000 บาท เป็ นหนีส้ ินระยะยาว 432,000 บาท เป็ นกระแสเงินสดจ่ายคงที่เดือนละ 18,000 บาท
3) รถยนต์ถือเป็ นสินทรัพย์มลู ค่า 500,000 บาท เป็ นหนีส้ ินระยะยาว 864,000 บาท เป็ นกระแสเงินสดจ่ายคงที่เดือนละ 18,000 บาท
4) รถยนต์ถือเป็ นสินทรัพย์มลู ค่า 500,000 บาท เป็ นหนีส้ ินระยะยาว 432,000 บาท เป็ นกระแสเงินสดจ่ายคงที่เดือนละ 18,000 บาท
10.จากข้อมูลงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลต่อไปนี ้
I) ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึน้ เป็ นประจาทุกเดือน ถือเป็ นกระแสเงินสดจ่ายผันแปร
II) กระแสเงินสดจ่ายที่มากกว่ากระแสเงินสดรับ ทาให้ความมั่งคั่งสุทธิลดลงได้
III) เงินโบนัสของปี นที ้ ่จี ะได้รบั เดือนมกราคมปี หน้า ถือเป็ นกระแสเงินสดรับสาหรับงวดปี นี ้
IV) กระแสเงินสดจ่ายที่ควรให้ความสาคัญมากที่สดุ คือ เงินออมและเงินลงทุน
ตัวเลือกใดต่อไปนี ้ ถูกต้อง ที่สดุ
1) ข้อ II, III และ IV ถูก
2) ข้อ I, II และ III ถูก
3) ข้อ I, II, และ IV ถูก
4) ข้อ II และ IV ถูก
11.สมหญิงมีความมั่งคั่งสุทธิ 585,000 บาท ถ้าเธอทารายการทางการเงินดังต่อไปนี ้
I) ซือ้ เช็คของขวัญสาหรับงานแต่งงานเพื่อนมูลค่า 5,000 บาท โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
II) ชาระค่าส่วนกลางคอนโดมีเนียมที่คา้ งไว้ตงั้ แต่ปีท่แี ล้วจานวน 24,000 บาท ด้วยเงินสด
III) ซือ้ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ 35,000 บาท โดยชาระเงินผ่านบัตรเครดิต
ความมั่งคั่งสุทธิของสมหญิงจะเท่ากับเท่าใด
1) 585,000 บาท
2) 580,000 บาท
3) 556,000 บาท
4) 521,000 บาท
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12.ในการรวบรวมข้อมูลจากผูข้ อรับคาปรึกษา
I) ถ้าผูว้ างแผนการเงิน ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอ ควรยกเลิกการให้บริการทันที
II) การสัมภาษน์เป็ นวิธีรวบรวมข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
III) ข้อมูลการลงทุนในปัจจุบนั ช่วยให้ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของผูข้ อรับคาปรึกษาเบือ้ งต้นได้
IV) ข้อมูลชื่อผูถ้ ือสินทรัพย์ ช่วยให้การวางแผนภาษีส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึน้
ตัวเลือกใดต่อไปนี ้ ถูกต้อง ที่สดุ
1) ข้อ I, II, และ III ถูก
2) ข้อ II, III, และ IV ถูก
3) ข้อ II และ III ถูก
4) ข้อ III และ IV ถูก
13.บุคคลในตัวเลือกใดต่อไปนี ้ ใช้ประโยชน์จากงบประมาณเงินสดส่วนบุคคล ไม่ถูกต้อง
1) สุชาติตอ้ งการทราบแหล่งที่มาของเงินสดรับในอนาคตและพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง
2) สุวฒ
ั น์ตอ้ งการเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อป้องกันเหตุฉกุ เฉินทางการเงินที่อาจจะเกิดขึน้ ได้
3) สุภาพรต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว
4) สุดารัตน์ตอ้ งการทราบระดับสภาพคล่องของตนเอง
14.สุกลั ยามีหนีส้ ินระยะสัน้ 45,000 บาท หนีส้ ินระยะยาว 580,000 บาท เธอชาระหนีเ้ ฉลี่ยเดือนละ 23,000 บาท
มีสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง 120,000 บาท สินทรัพย์เพื่อการลงทุน 250,000 สินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 1,750,000 บาท เธอมีรายรับปี ละ
1,100,000 บาท ตัวเลือกใดต่อไปนี ้ ไม่ถูกต้อง
1) สุกลั ยาไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
2) สุกลั ยาไม่มีปัญหาในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ แต่เธอมีหนีส้ ินระยะยาวมากเกินไป
3) สุกลั ยามีความเสี่ยงที่จะมีรายได้ไม่เพียงพอชาระหนีใ้ นระดับต่ามาก
4) สุกลั ยามีความมั่นคงทางการเงินในระดับที่ดี
15.ข้อใดต่อไปนีอ้ ยูใ่ นหมวดการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
1) การวิเคราะห์ความต้องการพืน้ ฐาน
2) การวิเคราะห์ดว้ ยการจัดการความเสี่ยง และการทาประกัน
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลบริษัทที่ลงทุน
4) ข้อ 1) และ ข้อ 2) ถูกต้อง
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16.ข้อใด ถูกต้อง เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์
1) การขายอสังหาริมทรัพย์อนั เป็ นทางค้าหรือหากาไรไม่ตอ้ งหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
2) การได้รบั อสังหาริมทรัพย์มาโดยไม่เสียค่าตอบแทนนัน้ ผูโ้ อนเป็ นผูเ้ สียภาษีเงินได้
3) การขายอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดานัน้ กฎหมายให้นาราคาขายจริงหรือราคาประเมิ นเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ
แล้วแต่ว่าราคาใดจะสูงกว่ามาใช้ในการคานวณภาษี
4) การขายอสังหาริมทรัพย์อนั ได้มาโดยมรดก ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
17.ข้อใด มิใช่ การใช้เขตอานาจรัฐในการจัดเก็บภาษีจาก “แหล่งเงินได้” (Source Rule)
ตามกฎหมายภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาของประเทศไทย
1) นายเจียง เป็ นชาวไต้หวัน มีหอ้ งชุด 1 ห้องที่จงั หวัดภูเก็ต นายเจียงให้ นายกฤช ซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย เช่าห้องชุดดังกล่าวเป็ น
เวลา 7 เดือนในปี ภาษีปัจจุบนั นายกฤช ชาระค่าเช่าโดยโอนเงินไปเข้าบัญชีของนายเจียงที่ไต้หวันทุกวันที่ 5 ของเดือน
2) นาย ข. สัญชาติไทย เป็ นนักเทนนิสระดับโลก อยู่ในประเทศไทยในปี ภาษี ปัจจุบนั เป็ นเวลา 200 วัน นาย ข.
ได้รบั เงินรางวัลจากการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ และนาเงินรางวัลนัน้ กลับเข้าประเทศไทยในปี ภาษีเดียวกันนี ้
3) นาย ค. สัญชาติไทย ในปี ภาษีนนี ้ าย ค อยูใ่ นต่างประเทศ 3 เดือนและมีเงินได้จากการให้เช่ารถยนต์ในประเทศไทยระหว่างที่ตน
ไปอยู่ต่างประเทศ
4) Professor ABC สัญชาติอเมริกนั เข้ามาสอนวิชาการวางแผนการเงินให้สถาบันแห่งหนึ่งในประเทศไทย 7 เดือน
ได้รบั เงินค่าตอบแทนจากสถาบันไทย แต่การจ่ายเงินไปจ่ายกันในต่างประเทศ
18.เงินได้ขอ้ ใดต่อไปนี ้ กฎหมาย ไม่ให้ หักค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
1) ลิขสิทธิ์ ดอกเบีย้ เงินปั นผล
2) ดอกเบีย้ เงินปั นผล สิทธิบตั ร
3) ค่าเช่ารถยนต์ เบีย้ ประชุม สิทธิบตั ร
4) เงินปั นผล ผลประโยชน์จากการขายหุน้ ลิขสิทธิ์
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19.ลูกค้าต้องการลงทุนในหุน้ ที่ให้ผลตอบแทนสูง (growth stock) แต่จริยา (CFP) แนะนาให้ลกู ค้าลงทุนในหน่วยลงทุน
ที่ลงทุนในหุน้ พืน้ ฐาน (bluechip stock) ที่ธนาคารตนเป็ นตัวแทนจาหน่าย แทนการลงทุนในหุน้ ที่ลกู ค้าต้องการ
การกระทาของจริยาฝ่ าฝื นจรรยาบรรณในข้อใด
1) ความซื่อสัตย์ (integrity)
2) การรักษาความลับ (confidentialilty)
3) ความเป็ นกลาง (objective)
4) ความรูค้ วามสามารถ (competence)
20. คาถาม กรณีใดต่อไปนี ้ ที่ผมู้ ีคณ
ุ วุฒิ CFP สามารถเปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่
1) เมื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลตามที่มีหมายเรียกของศาล
2) เมื่อได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า
3) เมื่อเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ CFP กับลูกค้า
4) ถูกทุกข้อ
21.ข้อความต่อไปนีเ้ ป็ นการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ เรื่อง ความใส่ใจระมัดระวัง (diligence) ยกเว้น ในข้อใด
1) นาผลการประเมิน profile ลูกค้าที่จดั ทาโดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่เพิ่งเริม่ ทางาน โดยไม่มกี ารทบทวนก่อนนาไปใช้
2) ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อให้คาแนะนาที่เหมาะสมให้แก่ลกู ค้า
3) หากลูกค้ามีขอ้ ร้องเรียน จะต้องตอบข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว และแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
4) แนะนาลูกค้าให้ตดิ ต่อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวางแผนมรดก เนื่องจากตนไม่มคี วามชานาญ
22.นักวางแผนการเงินควรมีการดาเนินการอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาความรูส้ กึ ของลูกค้าที่อาจไม่พงึ พอใจต่อผลตอบแทน
จากการลงทุนปี ท่ผี ่านมา ต่ากว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่คาดหวังตามที่ระบุไว้ในแผนการเงิน
I) ชีแ้ จงสถานการณ์การลงทุนในปี ท่ีผ่านมาให้ลกู ค้าเข้าใจ
II) ชีแ้ จงให้ลกู ค้าตระหนักถึงเป้าหมายระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนรายปี
1) I เท่านัน้
2) II เท่านัน้
3) I และ II
4) ไม่ถกู ต้องทัง้ I และ II
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23.ในสถานการณ์ท่นี กั วางแผนการเงินได้รบั การติดต่อจากภรรยานักการเมืองท้องถิ่นให้วางแผนการเงิน โดยจะมีเงินสดจานวน
20 ล้านบาทมาให้จดั พอร์ตการลงทุน และภรรยานักการเมืองไม่ได้ทาธุรกิจ เป็ นเพียงแม่บา้ นและยืนยันที่จะไม่ให้ขอ้ มูลมากนัก
1) หาทางปฏิเสธการให้บริการหรือยุติการให้บริการ
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างระมัดระวังโดยใช้วิธีอนุรกั ษ์นยิ ม
3) เตือนลูกค้าถึงข้อจากัดในการให้คาแนะนา
4) เตือนลูกค้าให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของคาแนะนาก่อนตัดสินใจลงทุน
24.นักวางแผนการเงินดาเนินการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อเป้าหมายดาเนินการอะไรดังต่อไปนี ้
1) เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ดแู ลให้ใกล้ชิดขึน้
2) เพื่อกาหนดเป้าหมายทางการเงินที่ลกู ค้าต้องการ
3) เพื่อให้ทราบทัศนคติ และความสามารถทางการเงินของลูกค้า
4) เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงิน
ข้อมูลสาหรับตอบคาถาม ข้อที่ 25 - 29
ปั จจุบนั นายเกษมมีอายุ 25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางาน 4 ปี ขณะนีม้ ีรายได้ปีละ 400,000 บาท
รับเงินเดือนปี ละครัง้ ที่ปลายปี และคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึน้ ในอัตรา 3% ต่อปี ไปจนเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี
นายเกษมพิจารณาแล้วเห็นว่าหากตนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจะทาให้มีรายได้สงู ขึน้ จากปั จจุบนั 40%
นายเกษมจึงวางแผนศึกษาต่อ โดยคาดว่าในช่วงที่ศกึ ษาต่อจะต้องลาออกจากงานมาเรียนเต็มเวลาเป็ นเวลา 2 ปี
และจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการศึกษาที่รวมทัง้ ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพปี ละ 250,000 บาท (ชาระทัง้ จานวนที่ตน้ ปี ในแต่ละปี )
ในปั จจุบนั นายเกษมไม่มเี งินออมและต้องการวางแผนการออมเงินเพื่อให้มเี งินเพียงพอ สาหรับการศึกษาต่อ
โดยนายเกษมต้องการใช้เวลาในการออมเงินเป็ นเวลา 5 ปี นบั จากวันนี ้ ก่อนที่จะลาออกจากงานเพื่อศึกษาต่อ
ดังนัน้ นายเกษมคาดว่าจะสามารถเริ่มศึกษาต่อได้เมื่ออายุ 30 ปี (5 ปี หลังจากวันนี)้
สมมติธนาคารเสนออัตราดอกเบีย้ เงินฝากที่ 4% ต่อปี
25.หากนายเกษมต้องการออมเงินเป็ นรายปี โดยเริ่มต้นฝากเงินตัง้ แต่ปลายปี ปัจจุบนั จนกระทั่งอายุ 30 ปี
(ฝากเงินที่ปลายปี เป็ นจานวน 5 งวด) จะต้องฝากเงินปี ละเท่าไร
1) 97,083.38 บาท
2) 95,653.55 บาท
3) 90,538.30 บาท
4) 111,039.13 บาท
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26.หากนายเกษมต้องการฝากเงินครัง้ เดียวในตอนนี ้ (ฝากเงินครัง้ เดียวที่ตน้ ปี ปัจจุบนั ) จะต้องฝากเงินเท่าไร
1) 471,297.95 บาท
2) 403,060.41 บาท
3) 485,436.89 บาท
4) 500,000 บาท
27.ข้อใด ถูกต้อง เกี่ยวกับผลกระทบของปั จจัยต่างๆ ต่อภาระในการออมเงินของนายเกษม
1) หากอัตราดอกเบีย้ สูงขึน้ จะทาให้มีภาระในการออมต่อปี ลดลง
2) หากมีการขึน้ ค่าเล่าเรียน จะทาให้มีภาระในการออมต่อปี ลดลง
3) การเลื่อนเวลาที่จะศึกษาต่อออกไป จะทาให้มีภาระในการออมต่อปี มากขึน้
4) ไม่มีขอ้ ใดถูก
28.ข้อใด ถูกต้อง เกี่ยวกับปั จจัยที่จะกระทบต่อการตัดสินใจจะศึกษาต่อหรือไม่ของนายเกษม
I) หากเริม่ ต้นวางแผนเมื่ออายุมากขึน้ โอกาสที่จะตัดสินใจศึกษาต่อจะลดลง
II) หากส่วนต่างของรายได้ระหว่างวุฒิปริญญาตรีและโทกว้างขึน้ โอกาสที่จะตัดสินใจศึกษาต่อจะสูงขึน้
III) หากค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงขึน้ โอกาสที่จะตัดสินใจศึกษาต่อจะลดลง
1) ข้อ I) เท่านัน้
2) ข้อ I) และ III)
3) ข้อ II) และ III)
4) ข้อ I) II) และ III)
29.หากนายเกษมต้องการออมเงินเป็ นรายปี โดยเริ่มต้นฝากเงินตัง้ แต่ตน้ ปี ปัจจุบนั จนกระทั่งอายุ 30 ปี (ฝากเงินที่ตน้ ปี เป็ นจานวน 6 งวด)
จะต้องฝากเงินปี ละเท่าไร
1) 73,931.32 บาท
2) 76,236.84 บาท
3) 78,236.84 บาท
4) 80,236.84 บาท

Copyright © 2019 by Thai Financial Planners Association All rights reserved

หน้าที่ 11/22

การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 1
เฉลย 1)
คาอธิบายเฉลย ถูกทุกข้อ ข้อ IV) วัตถุประสงค์ทางการเงินเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในแต่ละช่วงของชีวิต
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงิน ชุดที่ 1 บทที่ 1 หน้า 7 - 9
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 1. เข้าใจความหมายและความสาคัญของการวางแผนทางการเงิน

เฉลยข้อ 2
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดที่ 1 บทที่ 1 หน้ำ 21 - 30
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 4. เพื่อให้ผเู้ รียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจกระบวนกำรของกำร
วำงแผนทำงกำรเงิน
เฉลยข้อ 3
เฉลย 3)
คาอธิบายเฉลย จำกฐำนะทำงกำรเงินนำยสันติควรตัง้ เป้ำหมำยตำมตัวเลือก C. คือ ต้องกำรซือ้ บ้ำนให้พ่อแม่ใน
รำคำ 5 ล้ำนบำท
ภำยในปี พ.ศ. 2558 เป็ นไปตำมหลัก SMART คือ Specific Achievable Realistic และ Time bound มำกที่สดุ
1) ผิด! เพรำะขำด Measurable ตำมหลัก SMART
2) ผิด! เพรำะขำด Time bound ตำมหลัก SMART
4) ผิด! เพรำะขำด Realistic ตำมหลัก SMART
จำกควำมมั่งคั่งสุทธิท่นี ำยสมชำยมีอยู่ (4 - 1.5) = 2.5 ล้ำน ในปี 2553 นัน้ ทำให้นำยสมชำยไม่สำมำรถซือ้ บ้ำนเงิน
สดในรำคำ 4 ล้ำนบำทในปี 2553 ได้ เป็ นเป้ำหมำยที่ไม่สมเหตุสมผล
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 1 หน้ำที่ 19-23, PowerPoint Presentationชุดวิชำที่ 1 ควำมรู ้
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรเงิน หน้ำที่ 108-112
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 5. เพื่อให้เข้ำใจลักษณะของเป้ำหมำยทำงกำรเงินที่ดี และ
สำมำรถกำหนดเป้ำหมำยทำงกำรเงินที่ดีได้
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 4
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย ตัวเลือกที่ 1) ดอกเบีย้ แบบประสม
ตัวเลือกที่ 2) ขึน้ อยูก่ บั ภำวะดอกเบีย้ ในแต่ละช่วง โดยทั่วไปมักต้องจ่ำยดอกเบีย้ สูงกว่ำ
ตัวเลือกที่ 3) ทยอยผ่อนชำระคืนแบบน้อยไปมำก หรือเรียกว่ำแบบ Balloon Repayment
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดที่ 1 บทที่ 2 หน้ำ 22 - 27
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 5. สำมำรถอธิบำยควำมแตกต่ำงในวิธีกำรคิดต้นทุนของสินเชื่อ
(ดอกเบีย้ ) และคำนวณหำต้นทุนของสินเชื่อ (ดอกเบีย้ ) ในวิธีต่ำง ๆ ได้

เฉลยข้อ 5
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย
1) ไข่ต๋นุ ต้องใช้รถทัง้ วัน คงยังไม่เปลี่ยนงำน และกำรเช่ำรถยนต์ส่วนใหญ่ผเู้ ช่ำต้องจ่ำยค่ำประกันภัยเอง
2) รำคำบ้ำนที่ไข่ดำวจะซือ้ ไม่ควรเกิน 6,000,000 บำท [(250,000*12)*2]
3) ครอบครัวนีไ้ ม่ควรผ่อนหนีเ้ กิน 48,600 บำทต่อเดือน (135,000*36%)
4) ดอกเบีย้ ซือ้ บ้ำนก็กำลังเพิ่มขึน้ เช่นกัน เขำควรซือ้ บ้ำนเพรำะกำลัง จะแต่งงำนและดอกเบีย้ รับมักไม่คมุ้
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดที่ 1 บทที่ 2 หน้ำ 30 - 36 + PPT ชุด Consumption หน้ำ 148 - 149
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 8. สำมำรถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่ำงกำรซือ้ กับกำร
เช่ำตลอดจนระบุปัจจัยที่ใช้พจิ ำรณำในกำรตัดสินใจระหว่ำงกำรซือ้ กับกำรเช่ำได้

เฉลยข้อ 6
เฉลย 1)
คาอธิบายเฉลย เนื่องจากตัวเลือกที่ 1 มีเงินในปี ตน้ ๆ สูงกว่าตัวเลือกอื่นทัง้ หมดมีมลู ค่าปัจจุบนั สูงสุด
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 1 บทที่ 3 หน้า 23 – 26
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 4. สามารถคานวณหามูลค่าเงินตามเวลาในกรณีกระแสเงินสด
หลายจานวน ทัง้ การคานวณหามูลค่าอนาคต และมูลค่าปั จจุบนั
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 7
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย
จำกควำมสัมพันธ์

FV = PV(1+i/m)mT

สมมติให้ FV มีคำ่ คงที่ จะเห็นได้ว่ำอัตรำดอกเบีย้ มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับระยะเวลำในกำรฝำกควำมถี่ในกำรทบ
ต้อนดอกเบีย้ มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับระยะเวลำในกำรฝำกจำนวนเงินต้นมีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับระยะเวลำในกำร
ฝำก ดังนัน้ ข้อ 4 ผิด
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 3 หน้ำ 7-8
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 1. วัตถุประสงค์เพื่อ เข้ำใจและ สำมำรถอธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับ
มูลค่ำเงินตำมเวลำได้

เฉลยข้อ 8
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย
1) ภำระกำรผ่อนไม่เกิน 40,000x0.40 = 16,000 บำทต่อเดือน
2) หำมูลค่ำปัจจุบนั ของเงินผ่อน PMT x {[1-1/(1+i)n]/i}
PV = 16,000x{[1-1/(1+0.0067)240]/0.0067} = 1,907,189
กดเครื่องคิดเลข PV: PMT=-16,000 N=20*12=240 I/Y=8/12=0.67 FV=0 CPTPV=1,907,189
3) รวมเงินดำวน์ 400,000
PV = 2,307,189
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 3 หน้ำ 33-37
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 5. สำมำรถคำนวณหำมูลค่ำเงินตำมเวลำในกรณีเงินงวด ทัง้
กำรคำนวณหำมูลค่ำอนำคตและมูลค่ำปั จจุบนั
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 9
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย มูลค่ารถยนต์เป็ นสินทรัพย์ = 500,000 บาท ตามราคาตลาด / ผ่อนมาแล้ว 2 ปี หนีส้ ินคงเหลือ =
24*18,000 = 432,000 บาท
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 4 หัวข้อองค์ประกอบของงบดุล หน้า 18-24
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ที่ใช้วดั 5. สามารถอธิบายองค์ประกอบของงบดุลส่วนบุคคล
จัดทางบดุลส่วนบุคคลและ วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินส่วนบุคคลได้

เฉลยข้อ 10
เฉลย 3)
คาอธิบายเฉลย
พิจำรณำตำมเกณฑ์เงินสด ถือเป็ นกระแสเงินสดรับของปี หน้ำ
Specific คือระบุเฉพำะเจำะจงว่ำเป้ำหมำยทำงกำรเงินดังกล่ำวคืออะไร
Measurable เป้ำหมำยทำงกำรเงินดังกล่ำวจะต้องสำมำรถวัดหรือตีค่ำออกมำเป็ นตัวเงินได้
Achievable เป้ำหมำยทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องสำมำรถบรรลุได้
Realistic or Reasonable เป้ำหมำยทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องสมเหตุสมผล
Time Frame ต้องมีกรอบของเวลำเป็ นตัวกำหนดระยะเวลำที่ตอ้ งกำรบรรลุเป้ำหมำย
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 1 บทที่ 4 หัวข้อ งบดุลส่วนบุคคล / งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 4. เข้ำใจวัตถุประสงค์ และกำรใช้งำนของงบดุลส่วนบุคคลได้ 6.
เข้ำใจวัตถุประสงค์ และกำรใช้งำนของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลได้
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 11
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย
• ซือ้ เช็คของขวัญ สินทรัพย์ลดลงและค่ำใช้จำ่ ยเพิ่มขึน้ ควำมมั่งคั่งสุทธิลดลง
• ชำระหนีค้ ำ่ ส่วนกลำง หนีส้ ินและสินทรัพย์ลดลงเท่ำกัน ควำมมั่งคั่งสุทธิไม่เปลี่ยนแปลง
• ซือ้ คอมพิวเตอร์ใหม่ สินทรัพย์และหนีส้ ินเพิ่มขึน้ เท่ำกัน ควำมมั่งคั่งสุทธิไม่เปลี่ยนแปลง
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 1 บทที่ 4 หัวข้อองค์ประกอบของงบดุล หน้ำ 19-24
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 5. สำมำรถอธิบำยองค์ประกอบของงบดุลส่วนบุคคล จัดทำงบ
ดุลส่วนบุคคล และวิเครำะห์สถำนภำพทำงกำรเงินส่วนบุคคลได้

เฉลยข้อ 12
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย หำกรวบรวมข้อมูลได้ไม่เพียงพอ นักวำงแผนกำรเงินอำจจำกัดขอบเขตกำรให้บริกำร เฉพำะเรื่องที่มี
ข้อมูลก่อนพิจำรณำยกเลิกกำรบริกำร
หนังสืออ้ำงอิง กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 1 บทที่ 4 หัวข้อ ภำพรวมของข้อมูล + ประเภทของข้อมูล หน้ำ 7-11
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด
1. สำมำรถอธิบำยถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลเพื่อใช้ในกำรจัดทำ แผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลเบือ้ งต้นได้
2. เข้ำใจข้อมูล วิธีกำรรวบรวมข้อมูล และสำมำรถจำแนกประเภทของข้อมูล ทัง้ ข้อมูลในเชิงคุณภำพและปริมำณได้
3. สำมำรถอธิบำยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นของบุคคล และข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ส่วนบุคคลได้
เฉลยข้อ 13
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย
งบประมาณเงินสดช่วยให้สามารถวิเคราะห์ท่มี าที่ไปของเงินสด ซีง่ แสดงถึงพฤติกรรมการใช้จา่ ยเงินของแต่ละบุคคล
และพิจารณาถึงความสามารถในการออมซึ่งเป็ นรายจ่ายตัวหนึง่ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน
หรือเพื่อเป็ นแหล่งเงินออมสาหรับใช้ในยามฉุกเฉินในอนาคต .ในส่วนของสภาพคล่องต้องวิเคราะห์จากงบดุลส่วนบุคคล
ในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่อง
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 5 หน้า 19 - 20
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 9. เข้าใจวัตถุประสงค์และการใช้งานของงบประมาณส่วนบุคคล
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 14
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง = 120,000/45,000 = 2.67 เท่า ( 1 เท่า)
2 อัตราส่วนหนีส้ ินต่อสินทรัพย์ของสุกลั ยา = 625,000/1,750,000 = 36% ต่ากว่า 50% ยังไม่มีปัญหาด้านหนีส้ ิน
3 อัตราส่วนแสดงการชาระหนีจ้ ากรายได้ = (23,000*12)/1,100,000 = 25% (45%)
4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชาระคืนหนีท้ งั้ หมด = 1,125,000/1,750,000 = 64% ( 50%)
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 5 หน้า 16-18
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 8. สามารถคานวณอัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์
สภาพคล่อง ระดับหนีส้ ิน การออมและการลงทุนของบุคคลได้
เฉลยข้อ 15
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลบริษัทที่ลงทุนมิใช่เป็ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 พืน้ ฐำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน,กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
เบือ้ งต้น,บทที่5, หน้ำ174-175
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 1. สำมำรถอธิบำยถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของกำร
วิเครำะห์ ข้อมูลส่วนบุคคลได้
เฉลยข้อ 16
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย
ตัวเลือกที่ 1) ผิด เพรำะกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ไม่ว่ำจะขำยเป็ นทำงค้ำ หรือหำกำไรหรือไม่ก็ตอ้ งถูกหักภำษี ณ ที่
จ่ำยตำมมำตรำ 50(5)
ตัวเลือกที่ 2) ถูก เพรำะกำรโอนอสังหำริมทรัพย์โดยไม่เสียค่ำตอบแทน มำตรำ 41ทวิกำหนดให้ผโู้ อนเป็ นผูม้ ีเงินได้
และผูโ้ อนจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ 50(6)
ตัวเลือกที่ 3) ผิด เพรำะตำมมำตรำ 49ทวิ กฎหมำยกำหนดให้ใช้รำคำประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็ น
รำคำที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีไม่วำ่ รำคำขำยจริงจะสูงหรือต่ำกว่ำก็ตำม
ตัวเลือกที่ 4) ผิด เพรำะกำรขำยอสังหำริมทรัพย์อนั ได้มำโดยมรดกไม่ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้แต่อย่ำงใด
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่. 8 หน้ำที่ 21 , มำตรำ 50(5), 49ทวิ, 41ทวิ
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด -
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 17
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย
หลักแหล่งเงินได้นนั้ ต้องพิจำรณำมูลเหตุท่ที ำให้บคุ คลได้รบั เงินได้เป็ นหลักว่ำประเทศไทยเป็ นแหล่งที่ทำให้เกิดเงิน
ได้หรือไม่โดยมีท่ใี ช้อยู่ 4 แบบคือ เงินได้นนั้ ได้รบั เนื่องจำก 1) หน้ำที่งำนในประเทศไทย 2) กิจกำรที่ทำเองในประเทศ
ไทย 3) กิจกำรของนำยจ้ำงในประเทศไทย 4) ทรัพย์สินที่ตงั้ อยูใ่ นประเทศไทย โดยไม่พิจำรณำว่ำจะจ่ำยเงินได้กนั ที่
ใดในโลก ดังนัน้ ข้อ 1,3,4 นัน้ เข้ำ 1 ใน 4 แต่ขอ้ 2 นัน้ ไม่เข้ำทัง้ 4 นีเ้ ลย
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 6 หน้ำ 10-11
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด -

เฉลยข้อ 18
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย เงินได้ตำมมำตรำ 40(4) ทุกประเภท เช่น ดอกเบีย้ เงินปั นผล ผลประโยชน์จำกกำรขำยหุน้ หัก
ค่ำใช้จำ่ ยไม่ได้
เงินได้ตำมมำตรำ 40(3) หักค่ำใช้จำ่ ยได้เฉพำะเงินได้ประเภทลิขสิทธิ์ เท่ำนัน้ ไม่รวมถึงสิทธิบตั ร เงินปี เครื่องหมำย
กำรค้ำ
เบีย้ ประชุม เป็ นเงินได้ตำมมำตรำ 40(1) หรือ 40 (2) แล้วแต่กรณี ซึ่งหักค่ำใช้จำ่ ยได้ไม่เกิน 40% ไม่เกิน 60,000
บำท
ค่ำเช่ำรถยนต์ หักค่ำใช้จำ่ ยเป็ นกำรเหมำได้รอ้ ยละ 30
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 7 หน้ำ 40 - 44
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด -

เฉลยข้อ 19
เฉลย 3)
คาอธิบายเฉลย ในกำรให้คำแนะนำ ผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ CFP ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ กำรแนะนำให้
ลูกค้ำเนื่องจำกธนำคำรตนสำมำรถขำยได้เพียงหน่วยลงทุน ซึ่งไม่ตรงตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ และอำจทำให้ลกู ค้ำไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรลงทุน (ควำมรับผิดชอบ 202)
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 จรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูป้ ระกอบวิชำชีพวำงแผน
กำรเงิน (หน้ำ 10)
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด -
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 20
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย ทุกข้อเป็ นเหตุจาเป็ น/ข้อยกเว้น ที่ทาให้ผมู้ ีคณ
ุ วุฒิ CFP สามารถเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวลูกค้าได้
(ความรับผิดชอบ 501)
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน (หน้า 13)
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด -

เฉลยข้อ 21
เฉลย 1)
คาอธิบายเฉลย กำรใช้ขอ้ มูลที่ผใู้ ต้บงั คับบัญชำที่ยงั ไม่มีควำมชำนำญ / ไม่มีประสบกำรณ์ จะต้องนำมำประเมิน
ควำมน่ำเชื่อถือก่อน นำมำใช้ในกำรให้คำแนะนำ (ควำมรับผิดชอบ 701) ส่วนข้ออื่น ๆ เป็ นกำรปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณเรื่อง ควำมใส่ใจระมัดระวัง
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 จรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูป้ ระกอบวิชำชีพวำงแผน
กำรเงิน (หน้ำ 15)
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด -

เฉลยข้อ 22
เฉลย 3)
คาอธิบายเฉลย
ข้อ 1 กำรอธิบำยสถำนกำรณ์กำรลงทุนในปี ท่ผี ่ำนมำให้ลกู ค้ำทรำบ จะทำให้ลกู ค้ำวำงใจว่ำมีกำรติดตำมสถำนะ
แผนกำรเงินของลูกค้ำอยูเ่ สมอ
ข้อ 2 กำรชีป้ ระเด็นที่ชดั เจนให้ลกู ค้ำตระหนักถึงเป้ำหมำยของ กำรวำงแผนกำรเงินเป็ นเป้ำหมำยระยะยำว จะทำให้
ลูกค้ำลดควำมสนใจ ในผลตอบแทนระยะสัน้ ซึ่งไม่ใช่เป้ำหมำยที่แท้จริงลงได้
ข้อ 3 จึงเป็ นคำตอบที่ถกู ต้อง
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำข้อ 1.5 กำรบริหำรควำมคำดหวังของ
ลูกค้ำ หน้ำ 32
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด เข้ำใจวิธีบริหำรควำมคำดหวังของลูกค้ำ
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 23
เฉลย 1)
คาอธิบายเฉลย
ข้อ 1 ถูก เนื่องจำกเมื่อประเมินจำกสถำนกำรณ์แล้ว นักวำงแผนกำรเงินมีควำมเสี่ยงสูงมำกที่ถกู ใช้เป็ นช่องทำงฟอก
เงิน ซึง่ ผิดต่อพรบ ฟอกเงิน จึงต้องปฏิเสธกำรให้บริกำร
สำหรับข้อ 2 ถึง ข้อ 4 ซึง่ เป็ นข้อปฏิบตั ิของ กำรไม่ได้รบั ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่เกี่ยวกับกำรกระทำ
ที่ผิดกฏหมำย จึงไม่ใช้อำ้ งอิงในสถำนกำรณ์นี ้
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำข้อ 1.6 กำรบอกเลิกบริกำรกับลูกค้ำ
หน้ำ 33 และหลักปฏิบตั ิท่ี 2 กำรรวบรวมข้อมูลลูกค้ำ ข้อ 2.5 ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง หน้ำ 53
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด สำมำรถระบุเหตุกำรที่ตอ้ งบอกเลิกบริกำรกับลูกค้ำ และจัดกำร
กับสถำนกำรที่ลกู ค้ำให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็ นข้อมูลที่มีนยั สำคัญ
เฉลยข้อ 24

เฉลยข้อ 25
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 26
เฉลย 2)
คาอธิบายเฉลย
หำ PV ของค่ำเล่ำเรียน ณ ต้นปี ปัจจุบนั (ค่ำเล่ำเรียนจ่ำยต้นปี ) = 250,000/(1+0.04)5 + 250,000/(1+0.04)6
= 403,060.41
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 3 หน้ำ 23-26
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 3. สำมำรถคำนวณหำมูลค่ำเงินตำมเวลำในกรณีเงินจำนวน
เดียว ทัง้ กำรคำนวณหำมูลค่ำอนำคต และมูลค่ำปั จจุบนั
เฉลยข้อ 27
เฉลย 1)
คาอธิบายเฉลย
จำกสูตรมูลค่ำในปั จจุบนั ของเงินงวดปกติ (ordinary annuity): PV =
PMT x {[1-1/(1+i)n]/i}
1) หำกอัตรำดอกเบีย้ สูงขึน้ จะทำให้ภำระกำรออมต่อปี (PMT) ลดลง
2) หำกค่ำเล่ำเรียนสูงขึน้ (PV) จะทำให้ภำระกำรออมต่อปี (PMT) สูงขึน้
3) หำเลื่อนเวลำกำรศึกษำออกไป (n) จะทำให้ภำระกำรออมต่อปี (PMT) ลดลง
ดังนัน้ ข้อ 1 ถูก
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 3 หน้ำ 33-36
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด
4. สำมำรถคำนวณหำมูลค่ำเงินตำมเวลำในกรณีกระแสเงินสดหลำยจำนวน ทั้งกำรคำนวณหำมูลค่ำอนำคต และ
มูลค่ำปั จจุบนั

เฉลยข้อ 28
เฉลย 4)
คาอธิบายเฉลย
I) เมื่ออายุสงู ขึน้ มูลค่าปัจจุบนั ของรายได้ท่เี พิ่มขึน้ (หรือผลประโยชน์) จากการมีปริญญาโทจะลดลง
II) หากส่วนต่างรายได้ลดลง ผลประโยชน์ของการมีปริญญาโทจะสูงขึน้
III) รายจ่ายในการศึกษาเป็ นต้นทุนของการได้มาซึ่งปริญญาโท
ดังนัน้ ถูกทุกข้อ
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 1 บทที่ 3 หน้า 33-36
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 4. สามารถคานวณหามูลค่าเงินตามเวลาในกรณีกระแสเงินสด
หลายจานวน ทัง้ การคานวณหามูลค่าอนาคต และ มูลค่าปั จจุบนั
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การสอบหลักสูตร CFP® ฉบับที่ 1
เฉลยข้อ 29
เฉลย 1)
คาอธิบายเฉลย
จำกสูตรมูลค่ำในปั จจุบนั ของเงินงวดหนี ้ (annuity due):
PV = PMT x (1+i) x {[1-1/(1+i)n]/i}
1) หำ PV ของค่ำเล่ำเรียน ณ ต้นปี ปัจจุบนั (ค่ำเล่ำเรียนจ่ำยต้นปี ) = 250,000/(1+0.04)5 + 250,000/(1+0.04)6
= 403,060.41
กดเครื่องคิดเลข PV5: FV= -250,000 N=5 I/Y=4 PMT=0 CPT PV5 = 205,481.77
PV6: FV= -250,000 N=6 I/Y=4 PMT=0 CPT PV6 = 197,578.63
PV= 205,481.77 + 197,578.63 = 403,060.40
2) หำ PMT ของเงินฝำกแบบเงินงวดปกติท่ที ำให้ PV = 403,060.41
403,060.41 = PMT x (1+0.04) x {[1-1/(1+0.04)6]/0.04}
PMT = 73,931.32
กดเครื่องคิดเลข
กำรตัง้ ค่ำ Annuity Due (กำรคิดแบบต้นงวด) กับ Ordinary annuity (กำรคิดแบบปลำยงวด)
- กด [2nd] -> [BGN] -> [2nd] -> [SET] -> [2ND] [QUIT]
(เมื่อเปลี่ยนเป็ น Annuity Due แล้ว จะมีเครื่องหมำย BGN ที่มมุ ขวำบน)
- PMT: PV=403,060.41 N=6 I/Y=4 FV=0 CPT PMT = -73,931.32
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชุดวิชำที่ 1 บทที่ 3 หน้ำ 33-36
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ ช้วัด 4. สำมำรถคำนวณหำมูลค่ำเงินตำมเวลำในกรณีกระแสเงินสด
หลำยจำนวน ทัง้ กำรคำนวณหำมูลค่ำอนำคต และ มูลค่ำปั จจุบนั
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