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การสอบ 
หลักสูตรการวางแผนการเงนิ ฉบับที ่1  

พืน้ฐานการวางแผนการเงนิ ภาษี  
และจรรยาบรรณ 

 

วันอาทติยท์ี ่xx พฤศจิกายน 25xx เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

*** การฉีกหรือแยกส่วนข้อสอบออกจากกันด้วยวิธีใดๆ ถือว่าผู้สอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ *** 

เพื่อประโยชนข์องผู้สอบทกุทา่น โปรดอ่านค าแนะน าอย่างละเอียด 
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณายกมือเพือ่เรียกกรรมการคุมสอบ 

  

 

“ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อา่น และเขา้ใจ นโยบายการสอบ 

ของสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย  

และตกลงทีจ่ะปฏิบัตติามข้อก าหนดแห่งเอกสารดังกล่าว”  

 
ชื่อ _______________ นามสกุล _____________________ห้องสอบ _______ เลขทีน่ั่งสอบ _____ 

 
 

“หากผู้สอบไม่ปฏิบัติตาม “เงือ่นไข ขอ้ปฏิบัติ และข้อตกลงเก่ียวกับการสอบ” และ/หรือ 
ตามค าสั่งของกรรมการคุมสอบ  

กรรมการคุมสอบจะเชิญผู้สอบออกจากห้องสอบทันท”ี 
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ค าชีแ้จงในการสอบ 

 
1. ขอ้สอบชดุนีม้ีจ  ำนวนทัง้สิน้ 85 ขอ้ แบ่งเป็น 

         
     คะแนนรวมในกำรสอบ              85  คะแนน  
     เวลำที่ใชใ้นกำรสอบ คือ 3 ชั่วโมง (180 นำท)ี 
 

2.  เกณฑใ์นกำรผ่ำนกำรสอบ คือ สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนโดยรวม (85 คะแนน) และบังคับผ่าน 70%  
ในส่วนจรรยาบรรณ (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน)   
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ตัวอย่างข้อสอบท่ีแบ่งตามระดับการวัดผลชุดวิชาท่ี  1:  พ้ืนฐานการวางแผนการเงิน  ภาษี และจรรยาบรรณ  มีจ านวน 29 ข้อ 

 1. จงพิจารณาขอ้มลูต่อไปนี ้

I) การวางแผนการเงินมีความส าคญัมากขึน้ สาเหตหุน่ึงมาจากความซบัซอ้นของตราสารการเงิน 

II) Special Needs Planning เป็นแผนการเงินท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งเฉพาะบคุคลได ้ 

III) Comprehensive Financial Planning เป็นแผนการเงินท่ีจะชว่ยสรา้งความมั่นคงในชวีิตได ้ 

IV) วตัถปุระสงคท์างการเงินท่ีก าหนดไวไ้ม่จ าเป็นตอ้งคงที่ตลอดเวลา 

ตวัเลือกใดต่อไปนี ้ถูกต้อง ที่สดุ  

1) ขอ้ I, II, III, และ IV ถกู 

2) ขอ้  II,  III, และ IV ถกู 

3) ขอ้ II และ III ถกู 

4) ขอ้ I, II, และ III ถกู 

 

2. กระบวนการวางแผนการเงินประกอบดว้ย 6  ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้ 

I) การวเิคราะหแ์ละประเมินฐานะทางการเงินของผูร้บัค าปรกึษา (Analyzing client’s financial status) 

II) การปฏิบตัิตามแผนทางการเงนิ  (Implementing the plan) 

III) การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้างแผนการเงินและผูร้บัค าปรกึษา  (Establishing client-planner relationship) 

IV) การประเมินและตรวจสอบแผนการเงิน  (Monitoring the plan) 

V) การจดัท าและน าเสนอแผนทางการเงิน (Developing and presenting financial plan recommendations) 

VI) การรวบรวมขอ้มลู (Gathering  client’s data and determining goal) 

 ขอ้ใดต่อไปนีเ้รียงล าดบัขัน้ตอนกระบวนการวางแผนการเงินได ้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.นายสันติวางแผนท่ีจะซือ้บา้นใหพ่้อแม่ท่ีอยู่จังหวัดโคราช ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นายสันติมีรายไดต่้อปีเท่ากับ 550,000 บาท 

มีกระแสเงินสดสทุธิคงเหลือปีละ 380,000 บาท มีสินทรพัยค์ิดเป็นมลูค่า  3,200,000  บาท  มีภาระหนีสิ้นคงคา้ง 1,300,000  บาท 

จากขอ้มลูดงักล่าวนายสนัตคิวรตัง้เปา้หมายทางการเงินตามหลกั SMART อยา่งไร 

1) ตอ้งการซือ้บา้นใหพ้่อแม่ภายในปี พ.ศ. 2553  

2) ตอ้งการซือ้บา้นใหพ้่อแมใ่นราคา  4  ลา้นบาท ภายในจงัหวดันครราชสีมา 

3) ตอ้งการซือ้บา้นใหพ้่อแมใ่นราคา  5 ลา้นบาท  ภายในปี พ.ศ. 2558 

4) ตอ้งการซือ้บา้นใหพ้่อแม่โดยซือ้เป็นเงินสดราคา 4.5 ลา้นบาท ภายในปี พ.ศ. 2553  

 

4.ตวัเลือกใดต่อไปนี ้ถูกตอ้ง ที่สดุ 

1) ธนาคารมกัใหสิ้นเชื่อแบบอตัราดอกเบีย้ผนัแปรส าหรบัผูกู้ท้ี่ตอ้งการซือ้ที่อยู่อาศยัเพื่อลดความเส่ียง 

จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

2) การใชสิ้นเชื่อแบบอตัราดอกเบีย้คงที่จะชว่ยใหผู้กู้ป้ระหยดัดอกเบีย้ไดม้ากกวา่การกูด้อกเบีย้ผนัแปร 

3) สินเชื่อเพื่อการศกึษามกัจะก าหนดใหต้อ้งจา่ยคืนแบบ Bullet repayment 

4) วงเงินเบิกเกินบญัชีมีขอ้ไดเ้ปรียบสินเชื่อประเภทอื่นในดา้นความสะดวก เพราะผูกู้ส้ามารถใชสิ้นเชื่อไดท้นัที 

และไม่ตอ้งเสียดอกเบีย้ส าหรบัวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน จงึเป็นท่ีนิยมใชใ้นการท าธุรกิจ 

 

5.การตดัสินใจของบคุคลใดต่อไปนี ้เหมาะสม ที่สดุ 

1) ไข่ตุ๋นเป็นพนกังานขายที่ขยนัขนัแข็งและมคีวามสขุกบัการท างานมาก เขาจะตอ้งไปพบลกูคา้แทบทัง้วนั 

เขาตดัสินใจเชา่รถยนตม์าใช ้เพราะไม่ตอ้งการจ่ายค่าประกนัภยัอบุตัิเหต ุ 

2) ไข่ดาวและครอบครวัมีรายไดเ้บือ้งตน้หลังหักภาษีเดือนละ 250,000 บาท ครอบครวันีตั้ดสินใจซือ้บา้นหลังใหม่ราคา 5,800,000 บาท 

3) ไข่หวานและสามี มีรายไดร้วมกนัเดือนละ 135,000 บาท ปัจจบุนัครอบครวันีม้ีภาระผ่อนหนีสิ้นรวมเดือนละ 54,000 บาท 

ไข่หวานตดัสินใจซือ้รถยนตค์นัใหม่ใหล้กูสาวที่สอบเขา้มหาวิทยาลยัไดซ้ึง่ตอ้งผ่อนเดือนละ 9,000 บาท 

4) ไข่ตม้วางแผนจะแต่งงานในปีหนา้ เขาจึงตดัสินใจเชา่บา้นอยู่เพราะดอกเบีย้มีแนวโนม้จะสงูขึน้เรื่อยๆ 

เขาจึงตอ้งการน าเงินส าหรบัดาวนบ์า้นไปฝากธนาคารเพื่อรบัดอกเบีย้ขาขึน้ 
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6.นายสมชายตกลงที่จะคืนเงินจ านวน 1,000 บาท ที่ติดหนีอ้ยูใ่หก้บัท่าน โดยจะช าระคืนเป็นงวดจ านวน 4 งวด งวดละปี 

ถามว่าทางเลือกในการรบัช าระหนีใ้ดจะ ดีทีสุ่ด ส าหรบัท่าน ถา้สมมติอตัราดอกเบีย้มีคา่ 5% ต่อปี  

1) ปีที่ 1: $400       ปีที่ 2: $300       ปีที่ 3: $200       ปีที่ 4: $100  

2) ปีที่ 1: $100       ปีที่ 2: $200       ปีที่ 3: $300       ปีที่ 4: $400  

3) ปีที่ 1: $250       ปีที่ 2: $250       ปีที่ 3: $250       ปีที่ 4: $250  

4) ทกุขอ้มีมลูคา่เท่ากนัเพราะมีผลรวม $1,000 เท่ากนั 

 

7.นายสมหวงัตอ้งการฝากเงินในวนันี ้โดยมีเปา้หมายวา่เงินออมจะตอ้งมมีลูค่ารวม 500,000 บาทในอนาคต ขอ้ใด ผิด 

เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งเงนิตน้ (principal) อตัราดอกเบีย้ (interest rate) ความถ่ีในการทบตน้ดอกเบีย้ 

และระยะเวลาการออม 

1) ยิง่อตัราดอกเบีย้ที่ระบ ุ(nominal interest rate) ของบญัชเีงินฝากสงูขึน้ ระยะเวลาที่ในการฝากเงินจะสัน้ลง 

ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 

2) ยิง่ความถ่ีในการทบตน้ดอกเบีย้สงูขึน้ ระยะเวลาที่ในการฝากเงนิจะสัน้ลง ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที่ 

3) ยิง่อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (effective interest rate) ของบญัชเีงินฝากสงูขึน้ ระยะเวลาที่ในการฝากเงินจะสัน้ลง  

ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 

4) ยิง่ระยะเวลาในการฝากยาวนานขึน้ เงินตน้ท่ีใชจ้ะตอ้งมจี านวนมากขึน้ ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 

 

8.นายเกษมสนัตก์ าลงัวางแผนจะซือ้บา้นและมาขอค าปรกึษาจากท่าน โดยตอ้งการมีภาระในการผ่อนไม่เกิน 40% 

ของเงินเดือนในปัจจบุนั ระยะเวลาการผ่อนช าระ 20 ปี และในขณะนีน้ายเกษมสนัตม์เีงินส าหรบัดาวนบ์า้น 400,000 บาท 

หากท่านมีขอ้มลูวา่ปัจจบุนันายเกษมสนัตม์ีเงินเดือน 40,000 บาท ในขณะท่ีอตัราดอกเบีย้เงินกูม้คี่า 8% ต่อปี 

ท่านจะแนะน าใหน้ายเกษมสนัตซ์ือ้บา้นราคาสงูสดุ ไม่เกนิ หลงัละเท่าไร 

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 ปีที่แลว้ สมมาตรซือ้รถยนต ์ในราคา 850,000 บาท โดยจา่ยเงินดาวน ์150,000 บาท เหลือผ่อนช าระอีก 48 เดือน เดือนละ 

18,000 บาท ถา้ขายรถยนตค์นันีใ้นขณะนีจ้ะขายไดใ้นราคา 500,000 บาท  ตวัเลือกใดต่อไปนี ้ถูกต้อง ที่สดุ 

1) รถยนตถื์อเป็นสินทรพัยมู์ลค่า 850,000 บาท เป็นหนีสิ้นระยะยาว 864,000 บาท เป็นกระแสเงินสดจ่ายคงท่ีเดือนละ 18,000 บาท 

2) รถยนตถื์อเป็นสินทรพัยมู์ลค่า 850,000 บาท เป็นหนีสิ้นระยะยาว 432,000 บาท เป็นกระแสเงินสดจ่ายคงท่ีเดือนละ 18,000 บาท 

3) รถยนตถื์อเป็นสินทรพัยมู์ลค่า 500,000 บาท เป็นหนีสิ้นระยะยาว 864,000 บาท เป็นกระแสเงินสดจ่ายคงท่ีเดือนละ 18,000 บาท 

4) รถยนตถื์อเป็นสินทรพัยมู์ลค่า 500,000 บาท เป็นหนีสิ้นระยะยาว 432,000 บาท เป็นกระแสเงินสดจ่ายคงท่ีเดือนละ 18,000 บาท 

 

10.จากขอ้มลูงบกระแสเงินสดส่วนบคุคลต่อไปนี ้ 

I) ค่าอาหาร ค่าสาธารณปูโภคที่เกิดขึน้เป็นประจ าทกุเดือน ถือเป็นกระแสเงินสดจ่ายผนัแปร 

II) กระแสเงินสดจา่ยที่มากกวา่กระแสเงินสดรบั ท าใหค้วามมั่งคั่งสทุธิลดลงได ้

III) เงินโบนสัของปีนีท้ี่จะไดร้บัเดอืนมกราคมปีหนา้ ถือเป็นกระแสเงินสดรบัส าหรบังวดปีนี ้

IV) กระแสเงินสดจ่ายที่ควรใหค้วามส าคญัมากที่สดุ คือ เงินออมและเงินลงทนุ  

ตวัเลือกใดต่อไปนี ้ถูกต้อง ที่สดุ 

1) ขอ้ II, III และ IV ถกู 

2) ขอ้ I, II และ III ถกู 

3) ขอ้ I, II, และ IV ถกู 

4) ขอ้ II และ IV ถกู 

 

11.สมหญิงมีความมั่งคั่งสทุธิ 585,000 บาท ถา้เธอท ารายการทางการเงินดงัต่อไปนี ้ 

I) ซือ้เชค็ของขวญัส าหรบังานแตง่งานเพื่อนมลูคา่ 5,000 บาท โดยการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ 

II) ช าระคา่ส่วนกลางคอนโดมีเนยีมที่คา้งไวต้ัง้แต่ปีที่แลว้จ านวน 24,000 บาท ดว้ยเงินสด  

III) ซือ้คอมพิวเตอรเ์ครื่องใหม่ 35,000 บาท โดยช าระเงินผ่านบตัรเครดิต  

ความมั่งคั่งสทุธิของสมหญิงจะเท่ากบัเทา่ใด 

1) 585,000 บาท 

2) 580,000 บาท 

3) 556,000 บาท 

4) 521,000 บาท 
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12.ในการรวบรวมขอ้มลูจากผูข้อรบัค าปรกึษา  

I) ถา้ผูว้างแผนการเงิน ไม่สามารถรวบรวมขอ้มลูไดเ้พียงพอ ควรยกเลิกการใหบ้รกิารทนัที 

II) การสมัภาษนเ์ป็นวิธีรวบรวมขอ้มลู ท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 

III) ขอ้มลูการลงทนุในปัจจบุนั ชว่ยใหป้ระเมินความสามารถในการรบัความเส่ียงของผูข้อรบัค าปรกึษาเบือ้งตน้ได ้ 

IV) ขอ้มลูชื่อผูถื้อสินทรพัย ์ชว่ยใหก้ารวางแผนภาษีส่วนบคุคลมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ตวัเลือกใดต่อไปนี ้ถูกต้อง ที่สดุ 

1) ขอ้ I, II, และ III ถกู 

2) ขอ้ II, III, และ IV ถกู  

3) ขอ้ II และ III ถกู  

4) ขอ้ III และ IV ถกู  

 

13.บคุคลในตวัเลือกใดต่อไปนี ้ใชป้ระโยชนจ์ากงบประมาณเงินสดส่วนบคุคล ไม่ถูกต้อง  

1) สชุาติตอ้งการทราบแหล่งที่มาของเงินสดรบัในอนาคตและพฤตกิรรมการใชจ้่ายของตนเอง 

2) สวุฒันต์อ้งการเตรียมความพรอ้มทางการเงิน เพื่อป้องกนัเหตฉุกุเฉินทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้ 

3) สภุาพรตอ้งการบรรลเุปา้หมายทางการเงินในระยะยาว  

4) สดุารตันต์อ้งการทราบระดบัสภาพคล่องของตนเอง  

 

14.สกุลัยามีหนีสิ้นระยะสัน้ 45,000 บาท หนีสิ้นระยะยาว 580,000 บาท เธอช าระหนีเ้ฉล่ียเดือนละ 23,000 บาท 

มีสินทรพัยเ์พื่อสภาพคล่อง 120,000 บาท สินทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 250,000 สินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 1,750,000 บาท เธอมีรายรบัปีละ 

1,100,000 บาท ตวัเลือกใดต่อไปนี ้ไม่ถูกต้อง 

1) สกุลัยาไมม่ีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง  

2) สกุลัยาไมม่ีปัญหาในการช าระหนีร้ะยะสัน้ แต่เธอมีหนีสิ้นระยะยาวมากเกินไป  

3) สกุลัยามีความเส่ียงที่จะมีรายไดไ้ม่เพียงพอช าระหนีใ้นระดบัต ่ามาก  

4) สกุลัยามีความมั่นคงทางการเงินในระดบัท่ีดี  

 

15.ขอ้ใดต่อไปนีอ้ยูใ่นหมวดการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้  

1) การวิเคราะหค์วามตอ้งการพืน้ฐาน 

2) การวิเคราะหด์ว้ยการจดัการความเส่ียง และการท าประกนั 

3) การวิเคราะหข์อ้มลูบรษิัทท่ีลงทนุ 

4) ขอ้ 1) และ ขอ้ 2) ถกูตอ้ง  
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16.ขอ้ใด ถูกตอ้ง เก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากการโอนอสงัหารมิทรพัย ์ 

1) การขายอสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นทางคา้หรือหาก าไรไม่ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 

2) การไดร้บัอสงัหารมิทรพัยม์าโดยไม่เสียค่าตอบแทนนัน้  ผูโ้อนเป็นผูเ้สียภาษีเงินได ้

3) การขายอสงัหารมิทรพัยข์องบคุคลธรรมดานัน้ กฎหมายใหน้ าราคาขายจรงิหรือราคาประเมินเพื่อจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฯ   

    แลว้แต่ว่าราคาใดจะสงูกว่ามาใชใ้นการค านวณภาษี 

4) การขายอสงัหารมิทรพัยอ์นัไดม้าโดยมรดก ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได ้

 

17.ขอ้ใด มิใช่ การใชเ้ขตอ านาจรฐัในการจดัเก็บภาษีจาก “แหล่งเงินได”้ (Source Rule) 

ตามกฎหมายภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของประเทศไทย  

1) นายเจยีง เป็นชาวไตห้วนั  มีหอ้งชดุ 1 หอ้งที่จงัหวดัภเูก็ต  นายเจียงให ้นายกฤช ซึง่มีสญัชาติไทย เช่าหอ้งชดุดงักล่าวเป็น 

เวลา 7 เดือนในปีภาษีปัจจบุนั  นายกฤช ช าระคา่เชา่โดยโอนเงินไปเขา้บญัชีของนายเจียงที่ไตห้วันทกุวนัท่ี 5 ของเดือน  

2) นาย ข. สญัชาติไทย เป็นนกัเทนนิสระดบัโลก อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีปัจจบุนัเป็นเวลา 200 วนั  นาย ข. 

ไดร้บัเงินรางวลัจากการแขง่ขนัเทนนิสวิมเบิลดนั ประเทศองักฤษ  และน าเงินรางวลันัน้กลบัเขา้ประเทศไทยในปีภาษีเดียวกนันี ้ 

3) นาย ค. สญัชาติไทย ในปีภาษีนีน้าย ค อยูใ่นต่างประเทศ 3 เดอืนและมีเงินไดจ้ากการใหเ้ช่ารถยนตใ์นประเทศไทยระหวา่งที่ตน 

ไปอยู่ต่างประเทศ  

4) Professor ABC สญัชาติอเมรกินั เขา้มาสอนวชิาการวางแผนการเงินใหส้ถาบนัแห่งหน่ึงในประเทศไทย 7 เดือน 

ไดร้บัเงินคา่ตอบแทนจากสถาบนัไทย แต่การจา่ยเงินไปจา่ยกนัในต่างประเทศ  

 

18.เงินไดข้อ้ใดต่อไปนี ้กฎหมาย ไม่ให้ หกัคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

1) ลิขสิทธ์ิ ดอกเบีย้ เงินปันผล  

2) ดอกเบีย้ เงินปันผล สิทธิบตัร  

3) คา่เชา่รถยนต ์เบีย้ประชมุ สิทธิบตัร  

4) เงินปันผล ผลประโยชนจ์ากการขายหุน้ ลิขสิทธ์ิ  
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19.ลกูคา้ตอ้งการลงทนุในหุน้ท่ีใหผ้ลตอบแทนสงู (growth stock)  แต่จรยิา (CFP)  แนะน าใหล้กูคา้ลงทนุในหน่วยลงทนุ 

ที่ลงทนุในหุน้พืน้ฐาน (bluechip stock) ที่ธนาคารตนเป็นตวัแทนจ าหน่าย  แทนการลงทนุในหุน้ท่ีลกูคา้ตอ้งการ  

การกระท าของจรยิาฝ่าฝืนจรรยาบรรณในขอ้ใด 

1) ความซื่อสตัย ์(integrity) 

2) การรกัษาความลบั (confidentialilty)  

3) ความเป็นกลาง (objective)  

4) ความรูค้วามสามารถ (competence)  

 

20. ค าถาม กรณีใดต่อไปนี ้ท่ีผูม้ีคณุวฒุิ CFP สามารถเปิดเผยขอ้มลูลกูคา้ที่ไดจ้ากการปฏิบตัิหนา้ที่  

1) เมื่อเป็นการใหข้อ้มลูตามที่มีหมายเรียกของศาล  

2) เมื่อไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้   

3) เมื่อเกดิขอ้ขดัแยง้ระหว่างผูม้คีณุวฒุิ CFP กบัลกูคา้  

4) ถกูทกุขอ้ 

 

21.ขอ้ความต่อไปนีเ้ป็นการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ เรื่อง ความใส่ใจระมดัระวงั (diligence) ยกเว้น ในขอ้ใด 

1) น าผลการประเมิน profile ลกูคา้ที่จดัท าโดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่เพิ่งเริม่ท างาน โดยไม่มกีารทบทวนก่อนน าไปใช ้ 

2) ประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียงของลกูคา้ เพื่อใหค้  าแนะน าที่เหมาะสมใหแ้ก่ลกูคา้  

3) หากลกูคา้มีขอ้รอ้งเรียน จะตอ้งตอบขอ้รอ้งเรียนอยา่งรวดเรว็ และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  

4) แนะน าลกูคา้ใหต้ดิต่อกบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนมรดก เนื่องจากตนไม่มคีวามช านาญ  

 

22.นกัวางแผนการเงินควรมีการด าเนินการอยา่งไรเพื่อแกปั้ญหาความรูส้กึของลกูคา้ที่อาจไม่พงึพอใจต่อผลตอบแทน 

จากการลงทนุปีที่ผ่านมา ต ่ากว่าผลตอบแทนเฉล่ียที่คาดหวงัตามที่ระบไุวใ้นแผนการเงิน  

I) ชีแ้จงสถานการณก์ารลงทนุในปีที่ผ่านมาใหล้กูคา้เขา้ใจ  

II) ชีแ้จงใหล้กูคา้ตระหนกัถึงเป้าหมายระยะยาวมากกวา่ผลตอบแทนรายปี  

1) I เท่านัน้  

2) II เท่านัน้ 

3) I และ II 

4) ไม่ถกูตอ้งทัง้ I และ II 
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23.ในสถานการณท์ี่นกัวางแผนการเงินไดร้บัการตดิต่อจากภรรยานกัการเมืองทอ้งถิ่นใหว้างแผนการเงิน โดยจะมเีงินสดจ านวน  

20 ลา้นบาทมาใหจ้ดัพอรต์การลงทนุ และภรรยานกัการเมืองไม่ไดท้  าธุรกจิ เป็นเพียงแม่บา้นและยืนยนัท่ีจะไมใ่หข้อ้มลูมากนกั  

1) หาทางปฏิเสธการใหบ้รกิารหรอืยตุิการใหบ้ริการ 

2) วเิคราะหข์อ้มลูอยา่งระมดัระวงัโดยใชว้ิธีอนรุกัษ์นยิม  

3) เตือนลกูคา้ถึงขอ้จ ากดัในการใหค้  าแนะน า  

4) เตือนลกูคา้ใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของค าแนะน าก่อนตดัสินใจลงทนุ  

 

24.นกัวางแผนการเงินด าเนินการประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียงของลกูคา้ เพื่อเป้าหมายด าเนินการอะไรดงัต่อไปนี ้ 

1) เพื่อแบง่กลุ่มลกูคา้ที่ดแูลใหใ้กลช้ิดขึน้  

2) เพื่อก าหนดเป้าหมายทางการเงินท่ีลกูคา้ตอ้งการ  

3) เพื่อใหท้ราบทศันคติ และความสามารถทางการเงินของลกูคา้  

4) เพื่อจดัพอรต์การลงทนุใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้  และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์างการเงิน  

 

ข้อมูลส าหรับตอบค าถาม ขอ้ที ่25 - 29  

ปัจจบุนั  นายเกษมมีอาย ุ25 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี มปีระสบการณท์ างาน 4 ปี  ขณะนีม้ีรายไดปี้ละ 400,000 บาท 

รบัเงินเดือนปีละครัง้ที่ปลายปี  และคาดว่ารายไดจ้ะเพิ่มขึน้ในอตัรา 3% ต่อปี ไปจนเกษียณเมื่ออายคุรบ 60 ปี 

นายเกษมพิจารณาแลว้เห็นวา่หากตนศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทจะท าใหม้ีรายไดส้งูขึน้จากปัจจบุนั 40% 

นายเกษมจึงวางแผนศกึษาต่อ โดยคาดวา่ในช่วงที่ศกึษาต่อจะตอ้งลาออกจากงานมาเรียนเต็มเวลาเป็นเวลา 2 ปี 

และจะมีคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาที่รวมทัง้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชพีปีละ 250,000 บาท (ช าระทัง้จ านวนที่ตน้ปีในแต่ละปี) 

ในปัจจบุนันายเกษมไม่มเีงินออมและตอ้งการวางแผนการออมเงนิเพื่อใหม้เีงินเพียงพอ ส าหรบัการศกึษาต่อ 

โดยนายเกษมตอ้งการใชเ้วลาในการออมเงินเป็นเวลา 5 ปีนบัจากวนันี ้ก่อนที่จะลาออกจากงานเพื่อศึกษาต่อ 

ดงันัน้นายเกษมคาดวา่จะสามารถเริ่มศกึษาต่อไดเ้มื่ออาย ุ30 ปี (5 ปีหลงัจากวนันี)้ 

สมมติธนาคารเสนออตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ 4% ต่อปี 

 

25.หากนายเกษมตอ้งการออมเงนิเป็นรายปีโดยเริ่มตน้ฝากเงินตัง้แต่ปลายปีปัจจบุนัจนกระทั่งอาย ุ30 ปี  

(ฝากเงินท่ีปลายปีเป็นจ านวน 5 งวด) จะตอ้งฝากเงินปีละเท่าไร  

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.หากนายเกษมตอ้งการฝากเงนิครัง้เดยีวในตอนนี ้(ฝากเงินครัง้เดียวที่ตน้ปีปัจจบุนั) จะตอ้งฝากเงินเทา่ไร 

1) 471,297.95 บาท  

2) 403,060.41 บาท 

3) 485,436.89 บาท  

4) 500,000 บาท  

 

27.ขอ้ใด ถูกต้อง เก่ียวกบัผลกระทบของปัจจยัตา่งๆ ต่อภาระในการออมเงินของนายเกษม  

1) หากอตัราดอกเบีย้สงูขึน้ จะท าใหม้ีภาระในการออมต่อปีลดลง  

2) หากมีการขึน้คา่เล่าเรียน จะท าใหม้ีภาระในการออมต่อปีลดลง  

3) การเลื่อนเวลาที่จะศกึษาต่อออกไป จะท าใหม้ีภาระในการออมต่อปีมากขึน้  

4) ไม่มีขอ้ใดถกู 

 

28.ขอ้ใด ถูกตอ้ง เก่ียวกบัปัจจยัที่จะกระทบต่อการตดัสินใจจะศกึษาต่อหรือไม่ของนายเกษม  

I) หากเริม่ตน้วางแผนเมื่ออายมุากขึน้ โอกาสที่จะตดัสินใจศกึษาตอ่จะลดลง  

II) หากส่วนตา่งของรายไดร้ะหวา่งวฒุิปรญิญาตรีและโทกวา้งขึน้ โอกาสที่จะตดัสินใจศกึษาต่อจะสงูขึน้  

III) หากค่าใชจ้่ายในการศกึษาสงูขึน้ โอกาสที่จะตดัสินใจศกึษาตอ่จะลดลง  

1) ขอ้ I) เทา่นัน้  

2) ขอ้ I) และ III)  

3) ขอ้ II) และ III)  

4) ขอ้ I) II) และ III) 

 

29.หากนายเกษมตอ้งการออมเงินเป็นรายปีโดยเร่ิมตน้ฝากเงินตัง้แต่ตน้ปีปัจจุบันจนกระท่ังอายุ 30 ปี  (ฝากเงินท่ีตน้ปีเป็นจ านวน 6 งวด) 

จะตอ้งฝากเงินปีละเทา่ไร  

1) 73,931.32 บาท    

2) 76,236.84 บาท  

3) 78,236.84 บาท  

4) 80,236.84 บาท  
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เฉลยข้อ 1 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 2 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 3 

 

 

 

 

  

เฉลย 1) 

ค าอธิบายเฉลย ถกูทกุขอ้ ขอ้ IV) วตัถปุระสงคท์างการเงินเปล่ียนไปตามกจิกรรมที่เกิดขึน้ในแต่ละช่วงของชีวิต 

หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงิน ชดุที่ 1 บทที่ 1 หนา้ 7 - 9 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 1. เขา้ใจความหมายและความส าคญัของการวางแผนทางการเงิน 

 

เฉลย 2) 

ค าอธิบายเฉลย - 

หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงิน ชดุที่ 1 บทที่ 1 หนำ้ 21 - 30 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 4. เพื่อใหผู้เ้รยีนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจกระบวนกำรของกำร

วำงแผนทำงกำรเงิน 

เฉลย 3) 

ค าอธิบายเฉลย จำกฐำนะทำงกำรเงินนำยสนัตคิวรตัง้เปำ้หมำยตำมตวัเลือก  C.  คือ ตอ้งกำรซือ้บำ้นใหพ้่อแมใ่น

รำคำ 5 ลำ้นบำท 

ภำยในปี พ.ศ. 2558 เป็นไปตำมหลกั SMART คือ Specific Achievable Realistic และ Time  bound มำกที่สดุ 

1) ผิด! เพรำะขำด Measurable ตำมหลกั SMART 

2) ผิด! เพรำะขำด Time bound ตำมหลกั SMART 

4) ผิด! เพรำะขำด Realistic ตำมหลกั SMART 

จำกควำมมั่งคั่งสทุธิที่นำยสมชำยมีอยู่  (4 - 1.5) = 2.5 ลำ้น ในปี 2553 นัน้ ท ำใหน้ำยสมชำยไม่สำมำรถซือ้บำ้นเงิน

สดในรำคำ 4  ลำ้นบำทในปี 2553 ได ้เป็นเป้ำหมำยที่ไม่สมเหตสุมผล 

หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทท่ี  1 หนำ้ที่ 19-23, PowerPoint Presentationชดุวชิำที่  1 ควำมรู ้

เบือ้งตน้เก่ียวกบักำรวำงแผนกำรเงิน หนำ้ที่ 108-112 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 5. เพื่อใหเ้ขำ้ใจลกัษณะของเปำ้หมำยทำงกำรเงินท่ีดี และ

สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยทำงกำรเงินท่ีดีได ้
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เฉลยข้อ 4 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยข้อ 6 

  

เฉลย 4) 

ค าอธิบายเฉลย ตวัเลือกที่  1) ดอกเบีย้แบบประสม 

ตวัเลือกที่ 2) ขึน้อยูก่บัภำวะดอกเบีย้ในแต่ละชว่ง โดยทั่วไปมกัตอ้งจ่ำยดอกเบีย้สงูกวำ่ 

ตวัเลือกที่ 3) ทยอยผ่อนช ำระคืนแบบนอ้ยไปมำก หรือเรียกวำ่แบบ Balloon Repayment 

หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุที่ 1 บทท่ี 2 หนำ้ 22 - 27  

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 5. สำมำรถอธิบำยควำมแตกต่ำงในวิธีกำรคิดตน้ทนุของสินเชื่อ 

(ดอกเบีย้)  และค ำนวณหำตน้ทนุของสินเชื่อ (ดอกเบีย้) ในวิธีต่ำง ๆ ได ้

 

เฉลย 2) 

ค าอธิบายเฉลย  

1) ไข่ตุ๋นตอ้งใชร้ถทัง้วนั คงยงัไมเ่ปล่ียนงำน และกำรเชำ่รถยนตส่์วนใหญ่ผูเ้ชำ่ตอ้งจ่ำยคำ่ประกนัภยัเอง 

2) รำคำบำ้นท่ีไข่ดำวจะซือ้ไม่ควรเกิน 6,000,000 บำท [(250,000*12)*2] 

3) ครอบครวันีไ้ม่ควรผ่อนหนีเ้กิน 48,600 บำทต่อเดือน (135,000*36%) 

4) ดอกเบีย้ซือ้บำ้นกก็ ำลงัเพิ่มขึน้เช่นกนั เขำควรซือ้บำ้นเพรำะก ำลงัจะแต่งงำนและดอกเบีย้รบัมกัไม่คุม้  

หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุที่ 1 บทที่ 2 หนำ้ 30 - 36 + PPT ชดุ Consumption หนำ้ 148 - 149 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 8. สำมำรถเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียระหวำ่งกำรซือ้กบักำร

เช่ำตลอดจนระบปัุจจยัที่ใชพ้จิำรณำในกำรตดัสินใจระหว่ำงกำรซือ้กบักำรเช่ำได ้

 

เฉลย 1) 

ค าอธิบายเฉลย เนื่องจากตวัเลือกที่ 1 มีเงินในปีตน้ๆ สงูกวา่ตวัเลือกอื่นทัง้หมดมีมลูค่าปัจจบุนัสงูสดุ 

หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงินชดุวชิาที่ 1 บทท่ี 3 หนา้ 23 – 26 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 4. สามารถค านวณหามลูคา่เงินตามเวลาในกรณีกระแสเงินสด 

หลายจ านวน ทัง้การค านวณหามลูค่าอนาคต และมลูคา่ปัจจบุนั   
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เฉลยข้อ 7 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 8 

  

เฉลย 4) 

ค าอธิบายเฉลย  

จำกควำมสมัพนัธ ์       FV =  PV(1+i/m)mT 

สมมติให ้FV มีคำ่คงที่ จะเห็นไดว้่ำอตัรำดอกเบีย้มีควำมสมัพนัธเ์ชิงลบกบัระยะเวลำในกำรฝำกควำมถ่ีในกำรทบ

ตอ้นดอกเบีย้มีควำมสมัพนัธเ์ชิงลบกบัระยะเวลำในกำรฝำกจ ำนวนเงินตน้มีควำมสมัพนัธเ์ชิงลบกบัระยะเวลำในกำร

ฝำก ดงันัน้ขอ้ 4 ผิด 

หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวิชำที่ 1 บทที่ 3 หนำ้ 7-8 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 1. วตัถปุระสงคเ์พื่อ  เขำ้ใจและ สำมำรถอธิบำยแนวคิดเก่ียวกบั

มลูค่ำเงินตำมเวลำได ้  

เฉลย 4) 
ค าอธิบายเฉลย  
1)  ภำระกำรผ่อนไม่เกิน 40,000x0.40 = 16,000 บำทต่อเดือน   
2) หำมลูค่ำปัจจบุนัของเงินผ่อน PMT x {[1-1/(1+i)n]/i} 
PV =  16,000x{[1-1/(1+0.0067)240]/0.0067} = 1,907,189 
กดเครื่องคดิเลข PV: PMT=-16,000 N=20*12=240 I/Y=8/12=0.67 FV=0 CPTPV=1,907,189 
3) รวมเงินดำวน ์400,000  
PV = 2,307,189 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทท่ี 3 หนำ้ 33-37 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 5. สำมำรถค ำนวณหำมลูคำ่เงินตำมเวลำในกรณีเงินงวด ทัง้
กำรค ำนวณหำมลูคำ่อนำคตและมลูค่ำปัจจุบนั   
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เฉลยข้อ 9 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เฉลย 4) 
ค าอธิบายเฉลย มลูค่ารถยนตเ์ป็นสินทรพัย ์= 500,000 บาท ตามราคาตลาด / ผ่อนมาแลว้ 2 ปี หนีสิ้นคงเหลือ = 
24*18,000 = 432,000 บาท 
หนงัสืออา้งองิ การวางแผนการเงนิ ชดุวิชาที่ 1 บทท่ี 4 หวัขอ้องคป์ระกอบของงบดลุ หนา้ 18-24 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ที่ใชว้ดั 5. สามารถอธิบายองคป์ระกอบของงบดลุส่วนบคุคล 
จดัท างบดลุส่วนบคุคลและ วิเคราะหส์ถานภาพทางการเงินส่วนบคุคลได ้

เฉลย 3) 

ค าอธิบายเฉลย  

พิจำรณำตำมเกณฑเ์งินสด ถือเป็นกระแสเงินสดรบัของปีหนำ้ 

Specific คือระบเุฉพำะเจำะจงวำ่เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักลำ่วคอือะไร 

Measurable เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักล่ำวจะตอ้งสำมำรถวดัหรอืตีค่ำออกมำเป็นตวัเงินได ้

Achievable เป้ำหมำยทำงกำรเงนิดงักล่ำวตอ้งสำมำรถบรรลไุด ้

Realistic or Reasonable เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งสมเหตสุมผล 

Time Frame ตอ้งมกีรอบของเวลำเป็นตวัก ำหนดระยะเวลำที่ตอ้งกำรบรรลเุปำ้หมำย                 

หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงิน ชดุวิชำที่ 1 บทที่ 4 หวัขอ้ งบดลุส่วนบคุคล / งบกระแสเงินสดส่วนบคุคล  

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 4. เขำ้ใจวตัถปุระสงค ์และกำรใชง้ำนของงบดลุส่วนบคุคลได ้6. 

เขำ้ใจวตัถปุระสงค ์และกำรใชง้ำนของงบกระแสเงินสดส่วนบคุคลได ้
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เฉลยข้อ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 12 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 13 

  

เฉลย 2) 

ค าอธิบายเฉลย  

• ซือ้เชค็ของขวญั  สินทรพัยล์ดลงและค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึน้  ควำมมั่งคั่งสทุธิลดลง  

• ช ำระหนีค้ำ่ส่วนกลำง  หนีสิ้นและสินทรพัยล์ดลงเท่ำกนั  ควำมมั่งคั่งสทุธิไมเ่ปล่ียนแปลง 

• ซือ้คอมพวิเตอรใ์หม่  สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นเพิ่มขึน้เท่ำกนั  ควำมมั่งคั่งสทุธิไมเ่ปล่ียนแปลง 

หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงิน ชดุวิชำที่ 1 บทท่ี 4 หวัขอ้องคป์ระกอบของงบดลุ หนำ้ 19-24 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 5. สำมำรถอธิบำยองคป์ระกอบของงบดลุส่วนบคุคล จดัท ำงบ

ดลุส่วนบคุคล และวิเครำะหส์ถำนภำพทำงกำรเงินส่วนบคุคลได ้

เฉลย 2) 

ค าอธิบายเฉลย หำกรวบรวมขอ้มลูไดไ้ม่เพียงพอ นกัวำงแผนกำรเงินอำจจ ำกดัขอบเขตกำรใหบ้รกิำร เฉพำะเรื่องที่มี

ขอ้มลูก่อนพิจำรณำยกเลิกกำรบรกิำร 

หนงัสืออำ้งองิ กำรวำงแผนกำรเงนิ ชดุวิชำที่ 1 บทท่ี 4 หวัขอ้ ภำพรวมของขอ้มลู + ประเภทของขอ้มลู หนำ้ 7-11 

ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 

1. สำมำรถอธิบำยถึงควำมส ำคญัและประโยชนข์องขอ้มลูเพื่อใชใ้นกำรจดัท ำ แผนทำงกำรเงินส่วนบคุคลเบือ้งตน้ได ้ 

2. เขำ้ใจขอ้มลู วิธีกำรรวบรวมขอ้มลู และสำมำรถจ ำแนกประเภทของขอ้มลู ทัง้ขอ้มลูในเชิงคณุภำพและปรมิำณได ้

3. สำมำรถอธิบำยกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคล และขอ้มลูที่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน ส่วนบคุคลได ้ 

 

เฉลย 4) 
ค าอธิบายเฉลย  
งบประมาณเงินสดช่วยใหส้ามารถวิเคราะหท์ี่มาที่ไปของเงินสด ซีง่แสดงถึงพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงนิของแต่ละบคุคล   
และพิจารณาถึงความสามารถในการออมซึ่งเป็นรายจ่ายตวัหน่ึง  เพื่อใหบ้รรลถุึงเปา้หมายทางการเงิน 
หรือเพ่ือเป็นแหล่งเงินออมส าหรบัใชใ้นยามฉุกเฉินในอนาคต .ในส่วนของสภาพคล่องตอ้งวิเคราะหจ์ากงบดุลส่วนบุคคล 
ในส่วนของสินทรพัยส์ภาพคล่อง 
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงิน ชดุวิชาที่ 1 บทท่ี 5 หนา้ 19 - 20 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 9. เขา้ใจวตัถปุระสงคแ์ละการใชง้านของงบประมาณส่วนบคุคล 
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เฉลยข้อ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เฉลยข้อ 15 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 16 

 

 

 

 

 
 
 
  

เฉลย 2) 
ค าอธิบายเฉลย  
1 อตัราส่วนสภาพคล่อง = 120,000/45,000 = 2.67 เท่า ( 1 เท่า)  
2 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยข์องสกุลัยา = 625,000/1,750,000 = 36% ต ่ากว่า 50% ยงัไม่มีปัญหาดา้นหนีสิ้น 
3 อตัราส่วนแสดงการช าระหนีจ้ากรายได ้= (23,000*12)/1,100,000 = 25% (45%) 
4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระคืนหนีท้ัง้หมด = 1,125,000/1,750,000 = 64% ( 50%) 
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงิน ชดุวิชาที่ 1 บทท่ี 5 หนา้ 16-18 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 8. สามารถค านวณอตัราส่วนทางการเงินและวิเคราะห ์
สภาพคล่อง   ระดบัหนีสิ้น   การออมและการลงทนุของบคุคลได ้
 

เฉลย 4) 
ค าอธิบายเฉลย กำรวเิครำะหข์อ้มลูบรษิัทท่ีลงทนุมิใช่เป็นกำรวเิครำะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 พืน้ฐำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน,กำรวเิครำะหข์อ้มลูส่วนบคุคล
เบือ้งตน้,บทที่5, หนำ้174-175 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 1. สำมำรถอธิบำยถงึควำมส ำคญัและประโยชนข์องกำร
วิเครำะห ์ขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

เฉลย 2) 
ค าอธิบายเฉลย  
ตวัเลือกที่  1) ผิด เพรำะกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยไ์มว่่ำจะขำยเป็นทำงคำ้ หรือหำก ำไรหรือไม่ก็ตอ้งถกูหกัภำษี  ณ ที่
จ่ำยตำมมำตรำ 50(5) 
ตวัเลือกที่ 2) ถกู  เพรำะกำรโอนอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยไมเ่สียคำ่ตอบแทน มำตรำ 41ทวิก ำหนดใหผู้โ้อนเป็นผูม้ีเงินได ้ 
และผูโ้อนจะตอ้งถกูหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยตำมมำตรำ 50(6) 
ตวัเลือกที่ 3) ผิด เพรำะตำมมำตรำ 49ทวิ  กฎหมำยก ำหนดใหใ้ชร้ำคำประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็น
รำคำที่ใชใ้นกำรค ำนวณภำษีไม่วำ่รำคำขำยจรงิจะสงูหรือต ่ำกว่ำกต็ำม  
ตวัเลือกที่ 4) ผิด  เพรำะกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยอ์นัไดม้ำโดยมรดกไม่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดแ้ต่อยำ่งใด 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทท่ี.  8 หนำ้ที่  21 , มำตรำ 50(5),  49ทวิ, 41ทว ิ
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด - 
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เฉลยข้อ 17 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 18 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 19 

  

เฉลย 2) 
ค าอธิบายเฉลย  
หลกัแหล่งเงินไดน้ัน้  ตอ้งพจิำรณำมลูเหตทุี่ท  ำใหบ้คุคลไดร้บัเงนิไดเ้ป็นหลกัว่ำประเทศไทยเป็นแหล่งที่ท  ำใหเ้กิดเงิน
ไดห้รือไม่โดยมีที่ใชอ้ยู่ 4  แบบคอื เงินไดน้ัน้ไดร้บัเนื่องจำก 1) หนำ้ที่งำนในประเทศไทย 2) กจิกำรที่ท  ำเองในประเทศ
ไทย  3) กิจกำรของนำยจำ้งในประเทศไทย 4) ทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทย  โดยไม่พิจำรณำวำ่จะจำ่ยเงินไดก้นัท่ี
ใดในโลก ดงันัน้ ขอ้ 1,3,4 นัน้เขำ้ 1 ใน 4 แตข่อ้ 2  นัน้ไม่เขำ้ทัง้ 4 นีเ้ลย 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทท่ี 6 หนำ้ 10-11 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด -  

เฉลย 2) 
ค าอธิบายเฉลย เงินไดต้ำมมำตรำ 40(4) ทกุประเภท เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล  ผลประโยชนจ์ำกกำรขำยหุน้ หกั
ค่ำใชจ้ำ่ยไม่ได ้ 
เงินไดต้ำมมำตรำ  40(3)  หกัค่ำใชจ้ำ่ยไดเ้ฉพำะเงินไดป้ระเภทลิขสิทธ์ิ  เท่ำนัน้ ไม่รวมถงึสิทธิบตัร เงินปี  เครื่องหมำย
กำรคำ้ 
เบีย้ประชมุ  เป็นเงินไดต้ำมมำตรำ  40(1) หรือ 40 (2) แลว้แต่กรณี ซึ่งหกัคำ่ใชจ้ำ่ยไดไ้มเ่กิน 40% ไม่เกิน 60,000  
บำท  
ค่ำเช่ำรถยนต ์หกัค่ำใชจ้ำ่ยเป็นกำรเหมำไดร้อ้ยละ  30 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทที่ 7 หนำ้ 40 - 44 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด - 

เฉลย 3) 
ค าอธิบายเฉลย ในกำรใหค้  ำแนะน ำ ผูม้ีคณุวฒุิ CFP ตอ้งค ำนึงถึงประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั  กำรแนะน ำให้
ลกูคำ้เนื่องจำกธนำคำรตนสำมำรถขำยไดเ้พียงหน่วยลงทนุ ซึ่งไมต่รงตำมควำมตอ้งกำรลกูคำ้ และอำจท ำใหล้กูคำ้ไม่
บรรลวุตัถปุระสงคข์องกำรลงทุน  (ควำมรบัผิดชอบ 202) 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 จรรยำบรรณและควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูป้ระกอบวิชำชีพวำงแผน
กำรเงิน  (หนำ้ 10) 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด -  
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เฉลยข้อ 20 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 21 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 22 
 

  

เฉลย 4) 
ค าอธิบายเฉลย ทุกขอ้เป็นเหตุจ าเป็น/ขอ้ยกเวน้ ท่ีท าใหผู้มี้คุณวุฒิ CFP สามารถเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัลูกคา้ได ้
(ความรบัผิดชอบ 501) 
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงินชุดวิชาท่ี 1 จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน 
การเงิน  (หนา้ 13) 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด -  

เฉลย 1) 
ค าอธิบายเฉลย กำรใชข้อ้มลูที่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำที่ยงัไมม่ีควำมช ำนำญ / ไม่มีประสบกำรณ ์ จะตอ้งน ำมำประเมิน
ควำมน่ำเชื่อถือก่อน น ำมำใชใ้นกำรใหค้  ำแนะน ำ (ควำมรบัผิดชอบ 701) ส่วนขอ้อื่น  ๆ เป็นกำรปฏิบตัิตำม
จรรยำบรรณเรื่อง ควำมใส่ใจระมดัระวงั  
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 จรรยำบรรณและควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูป้ระกอบวิชำชีพวำงแผน
กำรเงิน  (หนำ้ 15) 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด - 

เฉลย 3) 
ค าอธิบายเฉลย  
ขอ้ 1 กำรอธิบำยสถำนกำรณก์ำรลงทนุในปีที่ผ่ำนมำใหล้กูคำ้ทรำบ จะท ำใหล้กูคำ้วำงใจว่ำมีกำรติดตำมสถำนะ
แผนกำรเงินของลกูคำ้อยูเ่สมอ  
ขอ้ 2 กำรชีป้ระเด็นที่ชดัเจนใหล้กูคำ้ตระหนกัถงึเปำ้หมำยของ กำรวำงแผนกำรเงินเป็นเปำ้หมำยระยะยำว จะท ำให้
ลกูคำ้ลดควำมสนใจ ในผลตอบแทนระยะสัน้ซึ่งไมใ่ช่เปำ้หมำยที่แทจ้รงิลงได ้ 
ขอ้ 3 จึงเป็นค ำตอบที่ถกูตอ้ง 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 กำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ขอ้ 1.5 กำรบรหิำรควำมคำดหวงัของ
ลกูคำ้ หนำ้ 32 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด เขำ้ใจวิธีบรหิำรควำมคำดหวงัของลกูคำ้ 
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เฉลยข้อ 23 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 24 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 25 
  

เฉลย 1) 
ค าอธิบายเฉลย  
ขอ้ 1 ถกู เนื่องจำกเมื่อประเมินจำกสถำนกำรณแ์ลว้ นกัวำงแผนกำรเงินมีควำมเส่ียงสงูมำกที่ถกูใชเ้ป็นช่องทำงฟอก
เงิน ซึง่ผิดต่อพรบ ฟอกเงิน จึงตอ้งปฏิเสธกำรใหบ้รกิำร  
ส ำหรบัขอ้ 2 ถึง ขอ้ 4 ซึง่เป็นขอ้ปฏิบตัิของ  กำรไม่ไดร้บัขอ้มลูที่ไม่ครบถว้นถกูตอ้งทั่ว ๆ ไป  ซึ่งไมเ่ก่ียวกบักำรกระท ำ
ที่ผิดกฏหมำย จงึไม่ใชอ้ำ้งอิงในสถำนกำรณน์ี ้
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 กำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ขอ้ 1.6 กำรบอกเลิกบรกิำรกบัลกูคำ้ 
หนำ้ 33 และหลกัปฏิบตัิที่ 2 กำรรวบรวมขอ้มลูลกูคำ้ ขอ้ 2.5 ขอ้มลูที่ไม่ครบถว้นถกูตอ้ง หนำ้ 53 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด สำมำรถระบเุหตกุำรท่ีตอ้งบอกเลิกบรกิำรกบัลกูคำ้ และจดักำร
กบัสถำนกำรท่ีลกูคำ้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น  ซึ่งเป็นขอ้มลูที่มีนยัส ำคญั 
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เฉลยข้อ 26 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อ 28 

 

 

 

 

 

  

เฉลย 2) 
ค าอธิบายเฉลย  
หำ PV  ของคำ่เล่ำเรียน ณ ตน้ปีปัจจบุนั  (คำ่เล่ำเรียนจำ่ยตน้ปี) = 250,000/(1+0.04)5 +  250,000/(1+0.04)6  
= 403,060.41 
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทท่ี 3 หนำ้ 23-26 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 3. สำมำรถค ำนวณหำมลูคำ่เงินตำมเวลำในกรณีเงินจ ำนวน
เดียว  ทัง้กำรค ำนวณหำมลูค่ำอนำคต และมลูคำ่ปัจจบุนั 

เฉลย 1) 
ค าอธิบายเฉลย  
จำกสตูรมลูค่ำในปัจจบุนัของเงินงวดปกติ (ordinary annuity): PV = 
PMT x  {[1-1/(1+i)n]/i} 
1) หำกอตัรำดอกเบีย้สงูขึน้  จะท ำใหภ้ำระกำรออมต่อปี (PMT)  ลดลง  
2) หำกค่ำเล่ำเรียนสงูขึน้ (PV) จะท ำใหภ้ำระกำรออมต่อปี (PMT) สงูขึน้ 
3) หำเล่ือนเวลำกำรศกึษำออกไป (n) จะท ำใหภ้ำระกำรออมต่อปี (PMT) ลดลง 
ดงันัน้ขอ้ 1 ถกู  
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทท่ี 3 หนำ้ 33-36 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 
4. สำมำรถค ำนวณหำมลูค่ำเงินตำมเวลำในกรณีกระแสเงินสดหลำยจ ำนวน  ทั้งกำรค ำนวณหำมลูค่ำอนำคต และ 
มลูค่ำปัจจบุนั   

เฉลย 4) 
ค าอธิบายเฉลย  
I)  เมื่ออายสุงูขึน้  มลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ (หรือผลประโยชน)์ จากการมีปรญิญาโทจะลดลง 
II) หากส่วนตา่งรายไดล้ดลง  ผลประโยชนข์องการมีปรญิญาโทจะสงูขึน้ 
III) รายจ่ายในการศกึษาเป็นตน้ทนุของการไดม้าซึ่งปรญิญาโท 
ดงันัน้ถกูทกุขอ้ 
หนังสืออ้างอิง การวางแผนการเงินชดุวชิาที่ 1 บทท่ี 3 หนา้ 33-36 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 4. สามารถค านวณหามลูคา่เงินตามเวลาในกรณีกระแสเงินสด 
หลายจ านวน  ทัง้การค านวณหามลูค่าอนาคต และ มลูคา่ปัจจบุนั   
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เฉลย 1) 
ค าอธิบายเฉลย  
จำกสตูรมลูค่ำในปัจจบุนัของเงินงวดหนี ้(annuity due):  
PV = PMT x (1+i) x {[1-1/(1+i)n]/i} 
1) หำ PV ของคำ่เล่ำเรียน  ณ ตน้ปีปัจจบุนั (คำ่เล่ำเรียนจ่ำยตน้ปี) = 250,000/(1+0.04)5 +  250,000/(1+0.04)6  

= 403,060.41 
กดเครื่องคดิเลข 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 ของเงินฝำกแบบเงินงวดปกติที่ท  ำให ้ 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 
กดเครื่องคดิเลข    
กำรตัง้ค่ำ Annuity Due (กำรคิดแบบตน้งวด) กบั Ordinary annuity (กำรคดิแบบปลำยงวด) 

- กด [2nd] -> [BGN] -> [2nd] -> [SET] -> [2ND] [QUIT]  
(เมื่อเปล่ียนเป็น Annuity Due แลว้ จะมีเครื่องหมำย BGN ที่มมุขวำบน) 

- PMT: PV=403,060.41 N=6 I/Y=4  FV=0  CPT PMT = -73,931.32  
หนังสืออ้างอิง กำรวำงแผนกำรเงินชดุวชิำที่ 1 บทที่ 3  หนำ้ 33-36 
ค่า Learning Outcome Statement (LOS) ทีใ่ชว้ัด 4. สำมำรถค ำนวณหำมลูคำ่เงินตำมเวลำในกรณีกระแสเงินสด
หลำยจ ำนวน  ทัง้กำรค ำนวณหำมลูค่ำอนำคต และ มลูคำ่ปัจจบุนั 

เฉลยข้อ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 


