คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
โครงกำร Happy Money พี่เลี้ยงกำรเงิน
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คาถามที่พบบ่อย
1) พี่เลี้ยงการเงิ น คือใคร? ต้องทาอะไรบ้าง?
ตอบ พีเ่ ลีย้ งการเงิน คือ คนทีม่ จี ติ สาธารณะ อยากช่วยส่งต่อความรูก้ ารวางแผนการเงินให้แก่คนไทย ไม่ว่าจะ
เป็ นการช่วยสร้างทัศนคติทด่ี ที างการเงิน การช่วยแบ่งบันความรูแ้ ละเครื่องมือวางแผนการเงินแบบง่ายๆ
รวมถึงการให้คาแนะนาเบือ้ งต้นด้านการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สนิ และวางแผนออมเงิน
หมายเหตุ : พีเ่ ลี้ยงการเงินไม่ใช่วทิ ยากรผูใ้ ห้ความรูข้ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และไม่ใช่อาชีพทางการเงินหรือการลงทุนซึง่ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบเฉพาะวิชาชีพ
2) ใครสามารถเป็ นพี่เลีย้ งการเงิ นได้บ้าง?
ตอบ ทุกคนทีม่ จี ติ สาธารณะอยากช่วยเหลือผูอ้ ่นื ตัวอย่างเช่น
หัวหน้างาน ทีอ่ ยากช่วยลูกน้องและเพื่อนพนักงานในองค์กรทีม่ คี วามทุกข์ทางการเงิน
ตัวแทนสถาบัน / องค์กร / ชุมชน เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นต้น ทีอ่ ยากได้องค์ความรู้
และเครื่องมือเพื่อส่งต่อความรูก้ ารเงินแบบง่ายๆ
3) เมื่อเป็ นพี่เลี้ยงการเงิ น จะได้รบั อะไรบ้าง?
ตอบ 1) ความรูด้ า้ นการวางแผนการเงินอย่างง่าย ครอบคลุมทัง้ การหมดหนี้มอี อม ลงทุนเพิม่ ค่า
วางแผนก่อนแก่
2) เครือ่ งมือช่วยวางแผนการเงิน และสือ่ ความรูห้ ลากหลายรูปแบบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) เครือข่ายพีเ่ ลีย้ งการเงิน ร่วมกับองค์กรและชุมชนพันธมิตรมากมาย ซึง่ กระจายอยูท่ วประเทศไทย
ั่
4) หลักสูตรพี่เลี้ยงการเงิ น Step 1 – 4 สอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?
ตอบ สอนให้พเ่ี ลีย้ งการเงินได้มที กั ษะ 3 ประการทีส่ าคัญ สาหรับนาไปใช้ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ผอู้ ่นื
เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการออม และมีความสุขการเงินอย่างยังยื
่ น ดังนี้
1) เข้าใจผูข้ อรับคาแนะนา สามารถรูค้ วามต้องการและปั ญหาของผูข้ อรับคาแนะนา ทาความเข้าใจและ
เข้าถึงเสมือนเราเป็ นผูข้ อรับคาแนะนาเอง และร่วมพัฒนาแผนการเงินเพื่อแก้ไขปั ญหาไปด้วยกัน
2) เข้าใจเนื้ อหาและใช้เครือ่ งมือเป็ น จะมีแนวคิด (Concepts) และมีขนั ้ ตอน (Steps) วางแผนการเงิน
ทีน่ าไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง หรือ ถ่ายทอดต่อได้โดยง่าย ผ่านการฝึกใช้เครื่องมือ เช่น งบดุลส่วนบุคคล
งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบประมาณครอบครัว เป็ นต้น และฝึกวิเคราะห์ขอ้ มูลจนนาไปสูก่ ารให้คาแนะนา
อย่างเหมาะสมได้
3) มีกระบวนการให้คาแนะนา สามารถใช้เทคนิคการให้คาแนะนาต่างๆ ได้ เช่น การพูดคุยเปิ ดใจกับ
ผูข้ อรับคาแนะนา การบันทึกข้อมูลคุณภาพและข้อมูลทางการเงินแบบง่ายๆ รวมถึงการถ่ายทอดคาแนะนา
เบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น ซึง่ จะช่วยในการให้คาแนะนากับผูอ้ ่นื ได้อย่างมันใจ
่ และมีประสิทธิภาพ
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5) หากเข้าอบรมใน Step 1 - 2 แล้วไม่ต่อยอดใน Step 3 - 4 ได้หรือไม่
ตอบ ได้ แต่ไม่ได้เรียกว่าเป็ นพีเ่ ลีย้ งการเงิน เนื่องจากหากเรียนเพียง Step 1-2 (e-learning เงินทองต้องวางแผน
และคัมภีรพ์ เ่ี ลีย้ งการเงิน) พีเ่ ลีย้ งฯ จะได้ องค์ความรู้การวางแผนการเงิ น และแนวทางการให้คาแนะนา
ด้านการวางแผนใช้จ่าย และวางแผนออมเงิ น สาหรับนาไปถ่ายทอดความรูเ้ บือ้ งต้นได้ แต่ในส่วนของ
ทักษะการให้คาแนะนาแก่ผไู้ ด้รบั คาแนะนานัน้ * ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแนะนาให้ผูเ้ ข้าเรียน เรียนจน
ครบหลักสูตร Step 1 - 4 เพื่อจะได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือทางการเงินและฝึ กใช้กระบวนการให้คาปรึกษา
เบือ้ งต้นกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุฒวิ ุฒใิ นด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
*หมายเหตุ: พีเ่ ลี้ยงการเงิน ในโครงการ Happy Money สามารถให้คาแนะนาเบื้องต้น
ด้านการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สนิ และวางแผนออมเงิน
6) หากไม่สามารถเข้าอบรม Workshop (Step 3) และ Group Mentor (Step 4) ตามวันที่กาหนด สามารถเลื่อน
การอบรมได้หรือไม่
ตอบ ผูส้ มัครสามารถเลื่อนการอบรมได้ โดยผูส้ มัครแต่ละประเภทจะต้องแจ้งเลื่อนการอบรมไปยัง
- สมัครอบรมแบบ Public แจ้งเลื่อนวันอบรมมาที่ InvestorEducationActivityUnit@set.or.th
- สมัครอบรมแบบองค์กร แจ้งเลื่อนวันอบรมทีผ่ ปู้ ระสานงานขององค์กร
7) การเข้าเรียน SET e-Learning ใน Step 1 และ 2 จาเป็ นต้องสมัครสมาชิ ก SET member หรือไม่
7.1 การเข้าเรียน SET e-Learning ทุกหลักสูตรผูเ้ รียนทุกท่านจาเป็ นต้องสมัครสมาชิก SET Member เพื่อสร้าง
Username และ Password ในการเข้าเรียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลทีเ่ ว็บไซต์
https://www.setinvestnow.com/th/home/#elearning ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
อีเมล
เบอร์มอื ถือ
7.2 ในการสมัครจาเป็ นต้องยืนยันตัวตนด้วย OTP ทางโทรศัพท์มอื ถือเพียงเท่านัน้ หรือไม่
ตอบ ระบบจะส่งข้อความให้ยนื ยันตัวตนทางโทรศัพท์ หรือ ทาง e-mail ตามทีท่ ่านระบุ
7.3 องค์กรสามารถดาเนินการสมัครสมาชิก SET Member แทนพนักงานได้หรือไม่
ตอบ เนื่องด้วยการสมัครสมาชิก SET Member ผูส้ มัครจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และจะต้องกาหนด
Username และ Password ในกรณีน้จี งึ ไม่สามารถสมัครสมาชิกแทนกันได้
8) ผูอ้ บรมสามารถพิมพ์วฒ
ุ ิ บตั รการอบรมได้ด้วยตนเองหรือไม่
ตอบ ผูอ้ บรมสามารถพิมพ์วุฒบิ ตั ร Step 1 - 4 ได้ดว้ ยตนเอง หลังการอบรมในแต่ละ Step เสร็จสิน้ ดูวธิ กี ารพิมพ์
วุฒบิ ตั ร (คลิกเลย)
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9) การขอทุนการอบรม / ทดสอบ วิชาชีพด้านการเงิ น (IC CFP CISA)
9.1 ผูข้ อรับการทุนอบรม / ทดสอบ จะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ

1) เข้าเรียนจนครบหลักสูตรพีเ่ ลีย้ งการเงิน (Step 1 – 4) ในโครงการ Happy Money
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ส่งผลงาน (Portfolio) ซึง่ ประกอบด้วย บันทึกการให้คาปรึกษาด้านการเงินกับบุคคลอื่นและ
รายงานผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จานวน 5 เคส มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 31 ธ.ค. 2564

9.2

จะทราบผลการขอรับทุนเมื่อใด
ตอบ
หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ผลการดาเนินงาน (Portfolio) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาการ
ตรวจสอบผลรายละเอียดการให้คาปรึกษา และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 เดือน

9.3

ทุนการอบรม / ทดสอบ มีมลู ค่าเท่าไหร่
ตอบ
ทุนการอบรม / ทดสอบ มีมลู ค่า 10,000 บาท (ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้)

9.4

ทุนการอบรม / ทดสอบ มีจากัดหรือไม่
ตอบ
ทุนการอบรม / ทดสอบ มีจานวนจากัด 20 ทุน (First Come First Serve)
โดยผูข้ อรับทุนจะต้องมีอายุ 20 ปี ขน้ึ ไป และจะต้องใช้ทุนภายใน 1 ปี หลังจากวันได้รบั ทุน

10) เมื่อเรียนจบ Step 1-4 จะต้องดาเนิ นการอะไรต่อหรือไม่
ตอบ พีเ่ ลีย้ งการเงินจะต้องนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปปรับใช้กบั ตัวเองและให้คาแนะนากับผูอ้ ่นื โดยเมื่อให้คาแนะนากับ
ผูอ้ ่นื แล้ว สามารถนาส่งผลการให้คาแนะนามายังระบบรายงานผล เพื่อเก็บเป็ น Portfolio ของท่าน
11) การเป็ นพี่เลี้ยงการเงิ นมีข้อผูกมัดอะไรหรือไม่
ตอบ ไม่มขี อ้ ผูกมัดในการเป็ นพีเ่ ลีย้ งการเงิน
12) ระยะเวลาในการเป็ นพี่เลีย้ งการเงิ นจะสิ้ นสุดเมื่อใด
ตอบ การเป็ นพีเ่ ลีย้ งการเงินไม่มรี ะยะเวลาสิน้ สุด สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปแนะนาผูอ้ ่นื ได้ตลอด และท่าน
สามารถอัพเดทความรูไ้ ด้ผ่าน Community พีเ่ ลีย้ งการเงิน
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www.set.or.th/happymoney
สอบถามเพิ่มเติม 0-2009-9813 หรือ 0-2009-9815
e-mail: InvestorEducationDepartmentUnit@set.or.th
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