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บทนาํ 
1. สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (“สมาคมฯ”) เป็นองคก์รกาํกับดูแลตนเองที่ไม่มุ่งแสวงหากาํไร จัดตั้งขึน้ตาม

พระราชบญัญัติสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน พ.ศ. 2550 จากการเล็งเห็นถึงความสาํคญัและ

ประโยชนข์องบรกิารวางแผนการเงินที่จะมีตอ่ประชาชนและอตุสาหกรรมการเงินของประเทศไทย โดยความรว่มมือ

ของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย ์บริษัทประกันชีวิต บริษัท

หลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย มีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ใหเ้ป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรม

การเงินของประเทศไทย  

 

สมาคมฯ ผลิตนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีความรูค้วามสามารถ และทักษะทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั ใหบ้ริการคาํแนะนาํและวางแผนการเงินส่วน

บคุคลโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั เป็นผูมี้คณุสมบติัตามเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งไดแ้ก่ ผ่านการอบรมและสอบ มีประสบการณก์ารทาํงาน และจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

และความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน รวมทัง้จะตอ้งหมั่นเพิ่มพูนความรค้วามสามารถ

อย่างสมํ่าเสมอเพื่อใหท้นัตอ่เหตกุารณ ์

 

2. พันธกิจ 

 ส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนทางการเงินให้เป็นที่ รูจ้ักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทย โดยผลิต 

นกัวางแผนการเงินที่มีคณุภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

 สรา้งมาตรฐานการวางแผนทางการเงินที่เป็นเลิศ 

 

3. คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงนิ 

คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน  (Financial Planning Standards Board Ltd. – “FPSB”) เป็น

หน่วยงานที่ไม่มุ่งแสวงหากาํไร มีหนา้ที่บริหารจดัการและกาํหนดกรอบความรูค้วามสามารถ จรรยาบรรณ และ

หลกัปฎิบติัต่างๆ สาํหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินซึ่งอยู่ภายนอกประเทศสหรฐัอเมริกา และในประเทศ

สมาชิกของ FPSB ซึ่งไดร้บัอนุญาตใหบ้ริหารโครงการคุณวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกในนามของ 

FPSB 

 

สมาคมฯ เขา้เป็นสมาชิกของ FPSB เม่ือวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 ในฐานะที่สมาคมฯ มีคณุสมบติัตามขอ้กาํหนด

และเป็นสมาชิกของ FPSB สมาคมฯ จึงได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้บริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพ 

นกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย บคุคลที่มีคณุสมบติัตามเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผน

การเงิน CFP และเกณฑก์ารต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กาํหนด จะไดร้บัอนญุาตให้

ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP  
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นักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT 
 นกัวางแผนการเงิน CFP 

นักวางแผนการเงิน CFP มีหน้าที่ใหค้าํแนะนาํและวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมครบทุกดา้น ไดแ้ก่ การ

วางแผนการบรหิารเงินสด การวางแผนการลงทนุ การวางแผนการประกนัชีวิต การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ การวางแผน

ภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อเปา้หมายเฉพาะ 

 

 ที่ปรกึษาการเงิน  AFPT 

ที่ปรกึษาการเงิน  AFPT มีหนา้ที่ใหค้าํแนะนาํและคาํปรกึษาที่เก่ียวขอ้งกับดา้นการวางแผนการลงทุน และ/หรือดา้น

การวางแผนการประกนัชีวิตและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
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คุณสมบัตพิืน้ฐานสาํหรับนักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT 
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะตอ้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่

สมาคมฯ กาํหนด ดงันี ้

 การศึกษา (Education) นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งมีความรูด้า้นการวางแผน

การเงินและดา้นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ในทางทฤษฎีและปฏิบติัตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กาํหนด โดยตอ้งเขา้รบัการ

อบรมพืน้ฐานความรู ้6 วิชา กบัสถาบนัอบรมที่ไดร้บัอนญุาตของสมาคมฯ  

 การสอบ (Examination) นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะตอ้งผ่านการสอบหลักสูตร 

การวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมินความสามารถในการนาํความรู ้และทักษะจากการอบรมไปประยุกตใ์ช้

สาํหรบัการวางแผนการเงิน 

 ประสบการณก์ารทาํงาน (Experience) สมาคมฯ กาํหนดใหน้กัวางแผนการเงิน CFP จะตอ้งมีประสบการณก์าร

ทาํงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู ้และ

ความสามารถในเชิงปฏิบติั 

 จรรยาบรรณ (Ethics) นกัวางแผนการเงิน CFP ที่ปรกึษาการเงิน AFPT และผูส้มคัรขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพ 

นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรกึษาการเงิน AFPT (“ผูส้มัคร”) จะตอ้งปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความ

รบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ รวมทัง้ไดร้บัความเช่ือมั่น

และความไวว้างใจจากลกูคา้ 

 

ข้อกาํหนดด้านการศึกษา 
1. หลักสูตรอบรม 

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัการวางแผนการเงินและดา้นอื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้ง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กาํหนด โดยจะตอ้งผ่านการอบรม

หลกัสตูรการวางแผนการเงิน ซึง่ประกอบดว้ยพืน้ฐานความรู ้6 ชดุวิชา ดงันี ้

 ชุดวิชาที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial  Planning, 

Taxation, and Ethics and Practice Standards) 

 ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ (Investment Planning) 

- หลกัสตูรเดิม 

- หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

 ชดุวิชาที่ 3 การวางแผนการประกนัภยั (Insurance Planning) 

 ชดุวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ (Retirement Planning) 

 ชดุวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 ชดุวิชาที่ 6 การจดัทาํแผนการเงิน (Financial Plan Construction) 

  

การเขา้รบัการอบรมในชุดวิชาที่ 6 จาํเป็นตอ้งผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 - 5 ก่อน ผู้สนใจสามารถสอบถาม

รายละเอียดและลงทะเบียนเขา้รบัการอบรมไดโ้ดยตรงกับสถาบนัอบรมของสมาคมฯ ทัง้นี ้สถาบนัอบรมจะเป็น 

ผูก้าํหนดคา่ธรรมเนียมการอบรมของแตล่ะชดุวิชา 
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2. ระยะเวลาการอบรม 

การอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินแตล่ะชดุวิชา มีจาํนวนชั่วโมงการอบรมรวมทัง้สิน้ 40 ชั่วโมง โดยแบง่เป็น 

- การอบรมในหอ้งเรยีน (class room) จาํนวน 24 ชั่วโมง 

- การศกึษาดว้ยตนเอง (self study) จาํนวน 16 ชั่วโมง 

หมายเหตุ: กรณีการอบรมชุดวิชาที่  2 การวางแผนการลงทุน (Invetment Planing) หลักสูตรปรับปรุงใหม่  

ปี พ.ศ. 2564 มีการอบรมในหอ้งเรยีนจาํนวน 48 ชั่วโมง  

 

3. การขอยกเว้นการอบรม 

ผูส้มัครที่มีคุณสมบัติตามที่สมาคมฯ กาํหนด สามารถขอยกเวน้การอบรมไดใ้นบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียง 

พืน้ฐานความรู ้(Transcript Review) หรือขอยกเวน้การอบรมทัง้หมดทุกวิชาผ่านการขอสิทธ์ิเขา้สอบโดยไม่ผ่าน

การอบรม (Challenge Status) 

 การเทยีบเคียงพืน้ฐานความรู้ (Transcript Review) 

ผูส้มัครที่มีความรูใ้นสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับเนือ้หาการอบรมในบางชุดวิชา เน่ืองจากมีคุณวุฒิ

การศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถย่ืนขอยกเวน้การเขา้อบรมในชุดวิชานั้นๆ ได ้

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดดงันี ้

 
หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ได้รับการยกเวน้การอบรม 

1.จบการศกึษาในระดบัปรญิญา

ตรหีรอืปรญิญาโทจาก

สถาบนัอดุมศกึษาที่ไดร้บัการ

รบัรองจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.พ. 

- วิชาบรหิารการเงินสว่นบคุคล (Personal Finance) 

- ภาษีพืน้ฐาน (Taxation) 

- มลูคา่เงินตามเวลา (Time Value of Money) 

ชดุวิชาที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน 

ภาษี และจรรยาบรรณ 

- วิชาการลงทนุ (Investment) และ 

- การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Securities Analysis)  

ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 

(หลกัสตูรเดิม) 

- วิชาการลงทนุ (Investment) และ 

- วิชาการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Securities Analysis) และ 

- วิชาตราสารอนพุนัธ ์(Derivatives) 

ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564) 

- วิชาการประกนัภยั (Insurance) ชดุวิชาที่ 3 การวางแผนการประกนัภยั 

2.มีใบอนญุาตปฏิบติังาน จาก

หน่วยงานกาํกบัดแูล และยงัคง

ดาํรงสถานภาพดงักลา่ว  

- ผูแ้นะนาํการลงทนุตราสารทั่วไป (IC Plain) 

- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นหลกัทรพัย ์ 

- ผูจ้ดัการดา้นการลงทนุ  

ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 

(หลกัสตูรเดิม) 

- ผูแ้นะนาํการลงทนุตราสารซบัซอ้นประเภท 1(IC Complex 1) 

- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นหลกัทรพัยห์รอื

ดา้นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

- ผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564) 

- ตวัแทน/นายหนา้ประกนัชีวิต ชดุวิชาที่ 3 การวางแผนการประกนัภยั 
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หลักเกณฑ ์ - รายละเอียด ได้รับการยกเวน้การอบรม 

3.คณุวฒุิวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง - ผูท้ดสอบผ่านจะไดร้บัวฒุิบตัร Certified Investment 

and Securities Analyst (CISA) ระดบั 1 หรอืหลกัสตูร

เทียบเท่า 

ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564) 

4.เกณฑอ์ื่นเพิ่มเติมที่คณะอนกุรรมการมาตรฐานการศกึษาใหค้วามเห็นชอบ 

 
 การขอสิทธิเ์ข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) 

ผูส้มคัรที่มีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้มีสิทธ์ิเขา้สอบไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านการอบรมทกุชดุวิชา 

ได้รับการยกเวน้

การอบรม 
คุณวุฒกิารศึกษา คุณวุฒวิิชาชีพ 

ชดุวิชาที่  1 - 6 ผูจ้บการศกึษาในระดบัปรญิญาเอกจาก

สถาบนัอดุมศกึษาที่ไดร้บัการรบัรองจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.พ. ในสาขาวิชา 

 การเงิน 

 เศรษฐศาสตร ์ 

 บรหิารธุรกิจ หรือ 

 บญัชี 

มีคณุวฒุิวิชาชีพ ดงัตอ่ไปนี ้

 Certified Public Accountant (CPA) 

 Certified Investment and Securities Analyst Program 

(CISA) (Lv. 3) 

 Chartered Financial Analyst (CFA) (Lv. 3) หรอื 

 คณุวฒุิวิชาชีพอื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ใหค้วามเห็นชอบ 

 

ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิการเทียบเคียงพืน้ฐานความรู ้หรือการขอสิทธ์ิเขา้สอบโดยไม่ผ่านการอบรม สามารถ

ย่ืนขอพิจารณาการเทียบเคียงพืน้ฐานความรู ้หรือการขอสิทธ์ิเขา้สอบโดยไม่ผ่านการอบรมทางออนไลน ์ผ่าน

เว็บไซตส์มาคมฯ (www.tfpa.or.th) ชาํระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคาํขอ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณา 

ไดแ้ก่ 

• สาํเนาบตัรประชาชน 

• สาํเนาหลกัฐานรบัรองผลการศกึษา หรือใบอนญุาตปฏิบติังาน (กรณีการเทียบเคียงพืน้ฐานความรู)้ หรือ

สาํเนาหลักฐานรบัรองการสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กาํหนด หรือสาํเนา

หลกัฐานแสดงการสอบผ่านคณุวฒุิวิชาชีพตามที่กาํหนด(กรณีการขอสิทธ์ิเขา้สอบโดยไม่ผ่านการอบรม) 

• เอกสารประกอบการพิจารณาทกุฉบบัตอ้งมีการลงนามรบัรองสาํเนา 

 

ข้อกาํหนดด้านการสอบ 

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ตอ้งผ่านการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมิน

ความสามารถในการนาํความรูแ้ละทกัษะไปประยกุตใ์ชส้าํหรบัใหค้าํปรกึษา และจดัทาํแผนการเงินในสถานการณจ์ริง 

อนัจะนาํมาซึ่งความน่าเช่ือถือและเพื่อประโยชนข์องลกูคา้ ดรูายละเอียดขอ้กาํหนดดา้นการสอบไดจ้าก “คู่มือการสอบ

หลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” 
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ข้อกาํหนดด้านประสบการณก์ารทาํงาน 

ประสบการณ์การทาํงานในวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยตรงกับลูกค้าถือเป็นส่ิงสาํคัญและเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้สมัครมี

ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะสาํหรบัใหค้าํปรกึษาและจดัทาํแผนการเงินใหแ้ก่ลกูคา้แต่ละรายใน

สถานการณจ์รงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ทัง้นี ้ในการปฏิบติัหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ นกัวางแผนการเงิน CFP จะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตาม “หลกัปฏิบติัการวางแผนการเงิน” (CFP Professional Practice Standards) ไดแ้ก่ 

 การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้  

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูลกูคา้ 

 การวิเคราะหแ์ละประเมินฐานะการเงินของลกูคา้ 

 การจดัทาํและนาํเสนอแผนการเงิน 

 การดาํเนินการตามแผน 

 การติดตามแผนการเงิน  

(2) ใชค้วามสามารถ ทักษะ และความรูต้าม “กรอบความสามารถในการทาํงานของนักวางแผนการเงิน” ที่ FPSB 

กาํหนด (FPSB’s Financial Planner Competency Profile) 

(3) ปฏิบัติตาม “ประมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” (Code of 

Ethics and Professional Responsibility) อย่างเครง่ครดั 

 

ประสบการณก์ารทาํงานตามขอ้กาํหนด ไดแ้ก่ ประสบการณด์า้นการสอน* หรือการปฏิบติังานโดยตรงในอตุสาหกรรม

การเงินซึ่งครอบคลุม “หลกัปฏิบัติการวางแผนการเงิน” อย่างนอ้ย 1 ดา้นหรือมากกว่า เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงานในวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการเงิน ไดแ้ก่ สาํนกังานบญัชี สาํนกังานกฎหมาย สถาบนั

การเงิน บริษัทที่ใหบ้ริการวางแผนการเงิน หรือบริการที่เก่ียวขอ้งกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล บริษัทประกันภัย 

บรษัิทหลกัทรพัย ์บรษัิทจดัการกองทนุ และหน่วยงานกาํกบัดแูล 

 

*ประสบการณ์การสอนหลักสูตรการเงินในระดับมหาวิทยาลัยสามารถนับได้สูงสุด 2 ปี โดยอีก 1 ปี ต้องเป็น

ประสบการณท์าํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการเงนิโดยตรง หรือประสบการณ์การสอนหลกัสูตรการวางแผนการเงนิที่

สมาคมฯ ใหค้วามเหน็ชอบ 

 

การปฏิบติัหนา้ที่ความรบัผิดชอบในดา้นที่เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการเงิน ที่สามารถนบัเป็นประสบการณก์ารทาํงานได ้

เช่น  
 

หน่วยงาน ตาํแหน่งงาน 

ธนาคารพาณิชย ์

สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์

บรษัิทหลกัทรพัย ์

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
 

นกัวางแผนการเงิน  

ผูจ้ดัการกองทนุ  

นกัวิเคราะห ์ 

วาณิชธนกิจ/ธนบดีธนกิจ (IB) 
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หน่วยงาน ตาํแหน่งงาน 

ผูแ้นะนาํการลงทนุ  

เจา้หนา้ที่พฒันาผลิตภณัฑก์ารเงินและการลงทนุ  

ผูบ้รรยาย หรอืเจา้หนา้ที่ฝึกอบรมดา้นการเงินและการลงทนุ 

และดา้นการกาํกบัและตรวจสอบ 

กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) ผูจ้ดัการกองทนุ  

เจา้หนา้ที่สมาชิกสมัพนัธ ์

สาํนกังานประกนัสงัคม เจา้หนา้ที่สาํนกังานบรหิารการลงทนุ 

หน่วยงานกาํกบัดแูล เจา้หนา้ที่หน่วยงานกาํกบัดแูลผูป้ระกอบวิชาชีพ 

บรษัิทประกนัชีวิต เจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ  

นกัคณิตศาสตรป์ระกนัชีวิต  

ผูพ้ิจารณารบัประกนั (Underwriter) และสินไหมประกนัชีวิต 

เจา้หนา้ที่กาํกบัและตรวจสอบ  

ตวัแทนขาย  

เจา้หนา้ที่พฒันาผลิตภณัฑก์รมธรรม ์

ผูบ้รรยายดา้นประกนัชีวิต 

อื่นๆ ตามที่สมาคมฯ กาํหนด 

 
 

ข้อกาํหนดกรอบระยะเวลาของประสบการณก์ารทาํงาน 

ผูข้อขึน้ทะเบียนคุณวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จะตอ้งมีประสบการณก์ารทาํงานตามเกณฑท์ี่กาํหนดก่อนการ

ย่ืนขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP โดยแบง่เป็น 3 กรณี ดงันี ้ 

(1) มีประสบการณก์ารทาํงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนการสอบผ่านหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP หรือ 

(2) มีประสบการณก์ารทาํงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 8 ปีหลงัการสอบผ่านหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP หรือ 

(3) มีประสบการณก์ารทาํงาน 3 ปี ที่เป็นไปตามเง่ือนไขของกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 รว่มกนั 

 

การยนืยันข้อมูลประสบการณก์ารทาํงาน 

ในกรณีการย่ืนขอขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ผู้สมัครจะต้องย่ืนหลักฐานเพื่อแสดงว่ามี

ประสบการณก์ารทาํงานตามเกณฑท์ี่สมาคมฯ กาํหนด ไดแ้ก่  

(1) จดหมายรบัรองการทาํงาน ครอบคลมุระยะเวลาการทาํงาน  3 ปี ซึ่งลงนามโดยนายจา้งปัจจบุนั ระบรุายละเอียด

ข้อมูลตาํแหน่งงานปัจจุบัน วันที่ เริ่มต้นปฏิบัติงาน และข้อมูลติดต่อของบุคคลผู้ลงนามในจดหมาย หากมี

ประสบการณก์ารทาํงานในบริษัทปัจจุบนันอ้ยกว่า 3 ปี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจา้งรายก่อน

หนา้เพื่อใหค้รอบคลมุระยะเวลาประสบการณก์ารทาํงานตามที่สมาคมฯ กาํหนด  

(2) กรอกประวติัการทาํงาน ระบุรายละเอียดประวติัการจา้งงานตามลาํดบัเวลา ไดแ้ก่ ช่ือบริษัท ตาํแหน่งงาน วนัที่

เริ่มตน้และสิน้สดุการปฏิบติังาน หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และช่ือและขอ้มลูติดตอ่ของบคุคลอา้งอิง  
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ทัง้นี ้สมาคมฯ จะตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารเพื่อพิจารณาอนมุติัขอ้มลูประสบการณก์ารทาํงานของผูส้มคัรแต่ละราย 

 

ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ 

นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครจะต้องตกลงที่จะยึดถือและปฏิบัติตาม “ประมวล

จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” และ”หลกัปฏิบติัการวางแผนการเงิน” ซึ่ง

เป็นหลกัเกณฑข์ัน้พืน้ฐานที่กาํหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่นกัวางแผนการเงิน CFP ที่ปรกึษาการเงิน AFPT และ

ผูส้มัครพึงปฏิบติัต่อสาธารณะ ลกูคา้ เพื่อนรว่มงาน และนายจา้ง เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นแก่สาธารณชนที่มีต่อวิชาชีพ 

นกัวางแผนการเงิน 
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นโยบายและกระบวนการขึน้ทะเบียนคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP และคุณวุฒวิิชาชีพ

ทีป่รึกษาการเงนิ AFPT 

ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินที่จดัโดยสถาบนัอบรม โดยสถาบนัอบรมจะรายงานขอ้มลูของ

ผูส้มคัรที่ผ่านการอบรมใหส้มาคมฯ ทราบ ทัง้นี ้ผูส้มคัรสามารถขอยกเวน้การเขา้อบรมบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียง 

พืน้ฐานความรู ้(Transcript Review) หรอืขอยกเวน้การเขา้อบรมทกุชดุวิชาผ่านการขอสิทธ์ิเขา้สอบโดยไม่ผ่านการอบรม 

(Challenge Status) ผูส้มคัรที่มีคณุสมบติัตามขอ้กาํหนดดา้นการศึกษาจะมีสิทธ์ิเขา้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 

CFP  

สาํหรบัผูส้มัครที่ย่ืนขอขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะตอ้งมีคุณสมบติัดา้นประสบการณ์การ

ทาํงานตามที่สมาคมฯ กาํหนด ทั้งนี ้ถือเป็นสิทธ์ิของสมาคมฯ ที่จะยอมรบัหรือปฏิเสธประสบการณ์การทาํงานของ

ผูส้มคัรแตล่ะราย 

 

ผูส้มคัรสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นการศกึษา การสอบ และประสบการณก์ารทาํงานไดโ้ดย 

(1) ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นการศึกษาและประสบการณก์ารทาํงานก่อน แลว้จึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นสอบ 

หรอื 

(2) ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดดา้นการศึกษาและการสอบก่อน แลว้จึงปฏิบัติตามขอ้กาํหนดดา้นประสบการณ์การ

ทาํงาน 

 

ตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ ผูส้มัครจะตอ้งไม่เคยถูกเพิกถอนหรือระงบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือไม่อยู่ใน

บญัชีดาํของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  

 

หลังจากที่ผูส้มัครไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดดา้นการศึกษา การสอบ และประสบการณ์การทาํงานแลว้ ผูส้มัครจะตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ ดงันี ้ 

(1) ยึดมั่นและปฏิบติัตาม “ประมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” 

และ ”หลกัปฏิบติัการวางแผนการเงิน” ที่สมาคมฯ กาํหนด 

(2) เปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการไต่สวนหรือสอบสวนคดีทางแพ่งหรืออาญาของหน่วยงาน

กาํกบัดแูลตนเอง หรอืหน่วยงานของรฐั 

 

ในการย่ืนขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน  AFPT ผูย่ื้นขอตอ้ง

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ควบคูก่บัการย่ืนขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพ 
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1. คุณสมบัตใินการยืน่ขอขึน้ทะเบยีนคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP และคุณวุฒวิิชาชีพทีป่รึกษา

การเงนิ AFPT 

คุณวุฒวิิชาชีพ ผ่านการอบรม1 ผ่านการสอบ2 
ประสบการณก์าร

ทาํงาน 
จรรยาบรรณ 

คณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษา

การเงิน  AFPT 

(หลกัสตูรเดิม) 

ชดุวิชาที่ 1 และ 2 

(หลกัสตูรเดิม)  หรอื 

ฉบบัที่ 1 และ 2 

(หลกัสตูรเดิม) หรอื 

- ตกลงที่จะปฏิบติัตาม

ประมวลจรรยาบรรณและ

ความรบัผิดชอบในฐานะ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วางแผนการเงินอย่าง

เครง่ครดั 

ชดุวิชาที่ 1, 3 และ 4  ฉบบัที่ 1 และ 3  

คณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษา

การเงิน  AFPT 

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2564) 

ชดุวิชาที่ 1 และ 2 

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่  

ปี พ.ศ. 2564)  

ฉบบัที่ 1 และ 2 

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่  

ปี พ.ศ. 2564) 

คณุวฒุิวิชาชีพ 

นกัวางแผนการเงินCFP 

(หลกัสตูรเดิม)  

ชดุวิชาที่ 1 – 6  

(หลกัสตูรเดิม) 

ฉบบัที่ 1 – 4 

(หลกัสตูรเดิม) 

มีประสบการณก์าร

ทาํงานตามที่สมาคมฯ 

กาํหนดอย่างนอ้ย 3 ปี ซึง่

ครอบคลมุ “หลกั

ปฏิบติัการวางแผน

การเงิน”อย่างนอ้ย 1 

ดา้นหรอืมากกว่า 

คณุวฒุิวิชาชีพ 

นกัวางแผนการเงินCFP 

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2564) 

ชดุวิชาที่ 1- 6  

*โดยตอ้งผ่านการอบรม

ในชดุวิชาที่ 2 (หลกัสตูร

ปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 

2564)  

ฉบบัที่ 1 – 4  

*โดยตอ้งผ่านการสอบ

ขอ้สอบฉบบัที่ 2 (หลกัสตูร

ปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)  

1 หลกัสตูรการอบรม 

 ชุดวิชาที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial  Planning, 

Taxation, and Ethics and Practice Standards) 

 ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ (Investment Planning) 

- หลกัสตูรเดิม 

- หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

 ชดุวิชาที่ 3 การวางแผนการประกนัภยั (Insurance Planning) 

 ชดุวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ (Retirement Planning) 

 ชดุวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 

 ชดุวิชาที่ 6 การจดัทาํแผนการเงิน (Financial Plan Construction) 
2 ขอ้สอบการวางแผนการเงิน 

 ฉบบัที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 

 ฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ  

- หลกัสตูรเดิม 

- หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

 ฉบบัที่ 3 การวางแผนการประกนัภยั และการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 

 ฉบบัที่ 4  

- สว่นที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก  

- สว่นที่ 2 การจดัทาํและการนาํเสนอแผนการเงิน 
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2. ขั้นตอนการยืน่ขอขึน้ทะเบยีนคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP และคุณวุฒวิิชาชีพทีป่รึกษา

การเงนิ AFPT  

ผูส้มคัรที่มีคณุสมบติัตามขอ้กาํหนดของสมาคมฯ สามารถย่ืนขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 

CFP และคณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT โดยกรอกขอ้มลูทางออนไลน ์ผ่านเว็บไซตส์มาคมฯ 

(www.tfpa.or.th) และพมิพใ์บสมคัรสมาชิกสมาคมฯ และคาํขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพ พรอ้มลงลายมือช่ือ 

และนาํสง่เอกสารตามที่สมาคมฯ กาํหนดมาที่สมาคมฯ  
 

3. เอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่

ปรึกษาการเงนิ AFPT  

1) สาํเนาวฒุิการศกึษาสงูสดุ (เซ็นรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

2) สาํเนาบตัรประชาชน (เซ็นรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

3) จดหมายรบัรองการทาํงาน ครอบคลุมระยะเวลาการทาํงาน  3 ปี ซึ่งลงนามโดยนายจา้งปัจจุบัน ระบุ

รายละเอียดขอ้มูลตาํแหน่งงานปัจจุบนั วนัที่เริ่มตน้ปฏิบติังาน และขอ้มูลติดต่อของบุคคลผูล้งนามใน

จดหมาย หากมีประสบการณ์การทาํงานในบริษัทปัจจุบันน้อยกว่า 3 ปี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองการ

ทาํงานจากนายจา้งรายก่อนหนา้เพื่อใหค้รอบคลุมระยะเวลาประสบการณ์การทาํงานตามที่สมาคมฯ 

กาํหนด (กรณีย่ืนขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP) 
 

4. ค่าธรรมเนียม 

4.1 การอบรม 

สถาบันอบรมแต่ละแห่งเป็นผู้ก ําหนดค่าธรรมเนียมการอบรมของแต่ละชุดวิชา สามารถสอบถาม

รายละเอียดและลงทะเบียนเขา้รบัการอบรมไดโ้ดยตรงจากสถาบนัอบรมสมาคมฯ 
 

4.2 การขอยกเว้นการอบรม 

ขอยกเว้นการอบรม  ค่าธรรมเนียม 

- การเทียบเคียงพืน้ฐานความรู ้ 1,605 บาท/ชดุวิชา 

- การขอสิทธ์ิเขา้สอบโดยไม่ผ่านการอบรม 5,350 บาท 

        หมายเหต:ุ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแลว้ และไม่สามารถขอคืนได ้
 

4.3 การสอบ 

ข้อสอบ บุคคลทั่วไป สมาชิก 

ฉบบัที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 2,000 1,700 

ฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 

- หลกัสตูรเดิม 

- หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

3,000 2,550 

ฉบบัที่ 3 การวางแผนการประกนัภยัและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 3,000 2,550 

ฉบบัที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจดัทาํแผนการเงิน   

สว่นที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก 2,000 1,700 

สว่นที่ 2 ขอ้สอบแผนการเงิน 4,500 3,825 

 หมายเหต:ุ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแลว้ 
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4.4 การขอขึน้ทะเบยีนคุณวุฒวิิชาชีพและสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

การขอขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพและสมคัรสมาชิกสมาคมฯ ประกอบดว้ย  ค่าธรรมเนียมคาํขอ และค่า

บาํรุงสมาคมฯ ตามที่กาํหนด โดยคิดตามสดัสว่นระยะเวลาการย่ืนขอขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพ และการ

สมัครสมาชิกสมาคมฯ ทั้งนี ้สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมคาํขอ กรณีคาํขอขึน้ทะเบียน

คณุวฒิุวิชาชีพและคาํขอสมคัรสมาชิกสมาคมฯ ไม่ผ่านการพิจารณา  

5. นโยบายการปฏิบัตอิย่างเทา่เทยีมกัน 

สมาคมฯ ยึดมั่นในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เป็นธรรมและเสมอภาค ปราศจากการแบ่งแยก และ/หรือการคกุคาม

ซึ่งสอดคลอ้งกับข้อกาํหนดของกฎหมายของประเทศไทย สมาคมฯ เปิดโอกาสให้ผูท้ี่สนใจสามารถย่ืนขอขึน้

ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT รวมทัง้เขา้รว่มกิจกรรม

ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ภูมิลาํเนา อายุ ความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย 

หรอืคณุลกัษณะอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุม้ครอง 

 

ผูส้มัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่

ปรกึษาการเงิน AFPT จะไดร้บัการขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพดงักลา่วจากสมาคมฯ  

 

6. นโยบายการรักษาความลับข้อมูล 

6.1 การรักษาความลับข้อมูล 

 สมาคมฯ จะเก็บขอ้มลูของผูส้มคัรที่อยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน    

 การเงิน CFP และคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT ไวเ้ป็นความลบั เอกสารที่ผูส้มคัรนาํสง่ในหอ้งสอบ   

 (ไดแ้ก่ กระดาษทด กระดาษลงคะแนนสาํรอง แบบฟอรม์แสดงความคิดเห็น และเอกสารสอบกรณีศกึษา) ถือ 

 เป็นทรพัยสิ์นของสมาคมฯ และสมาคมฯ จะเก็บขอ้มลูดงักลา่ว รวมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรไวเ้ป็น  

 ความลบั โดยไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ ทัง้นี ้สมาคมฯ สามารถใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื่อการพฒันาระบบบรหิาร 

 จดัการการสอบ และเพื่อยืนยนัความถกูตอ้ง (cross-check) ของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่มีการขอใหมี้การ 

 ตรวจสอบขอ้มลูหรอืการอทุธรณภ์ายหลงัการสอบ 

 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลของนักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT 

 สมาคมฯ สามารถเปิดเผยขอ้มลูดงัตอ่ไปนีข้องนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ทาง 

 โทรศพัท ์อีเมล ์หรอืเว็บไซตข์องสมาคมฯ 

 ประวติัการขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพ เช่น วนัที่ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพ หรือวนัที่ที่คณุวฒุิ

วิชาชีพขาดตอ่อาย ุหรอืถกูยกเลิก 

 ประวติัการปฏิบติังานดา้นการวางแผนการเงิน 

 ประวติัการลงโทษทางวินยัในอดีต และ/หรอืปัจจบุนัโดยสมาคมฯ 

 ขอ้มลูช่ือสถานที่ทาํงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์

 ขอ้มลูกาํหนดวนัตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ  
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6.3 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Statement) 

 สมาคมฯ มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยที่เก่ียวขอ้งกบัการปกปอ้งรกัษาขอ้มลูสว่นตวั  

 ขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ป็นนโยบายเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของสมาคมฯ ซึง่จะช่วยใหเ้จา้ของขอ้มลูรูส้กึปลอดภยัและ 

 สบายใจหากสมาคมฯ ตอ้งใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมฯ รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรเพื่อการพิจารณาคณุสมบติัของผูส้มคัรตามเกณฑก์ารขึน้

ทะเบียนคุณวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคุณวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT รวมทัง้เพื่อ

ประเมิน อนมุติัหรือปฏิเสธใบสมคัรของผูส้มคัรแต่ละราย ทัง้นี ้การใหข้อ้มลูที่ไม่ครบถว้นและไม่สมบูรณ ์

อาจสง่ผลใหส้มาคมฯ ไม่สามารถประเมินหรอือนมุติัใบสมคัรของผูส้มคัรได ้

 

 การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมฯ ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรที่ผ่านการขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP 

และคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT เพื่อเสนอ และใหบ้รกิารแก่ผูส้มคัรและสมาชิกของสมาคมฯ  

 

นอกจากนี ้สมาคมฯ ยงัอาจใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรสาํหรบัการบริหารงาน การวางแผนงาน การ

รายงานขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับบริการต่างๆ ของสมาคมฯ รวมถึงใชส้าํหรบัการรวบรวมหรือการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติที่ เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการวางแผนการเงิน และเกณฑ์ด้านการศึกษาสาํหรบัผู้

ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ทัง้นี ้สมาคมฯ อาจเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วผ่านทางอินเทอรเ์น็ตดว้ย  

 

สมาคมฯ สามารถเปิดเผยขอ้มลูที่เก็บรวบรวมหรอืไดร้บัจากผูส้มคัรใหแ้ก่มหาวิทยาลยั และสถาบนัอบรม

ที่เปิดอบรมหลกัสตูรตามที่สมาคมฯ กาํหนด รวมทัง้หน่วยงานและบคุคลตา่งๆ ดงันี ้

- หน่วยงานรฐับาล 

- บคุคลที่รบัผิดชอบและปรบัปรุงฐานขอ้มลูของสมาคมฯ 

- บคุคลที่รบัผิดชอบการสง่เอกสารออก 

- บคุคลที่รบัผิดชอบการจดัการประชมุ เขา้รว่ม หรอืเป็นผูส้นบัสนนุการประชมุ 

- บคุคลที่รบัผิดชอบดา้นการศกึษา และการใหบ้รกิารแก่สมาชิกของสมาคมฯ 

 

สมาคมฯ จะไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรโดยไม่ไดร้บัการยินยอมจากผูส้มคัร ไม่ว่าเพื่อ

วตัถุประสงคใ์ดๆ ยกเวน้เพื่อเสนอบริการ ใหบ้ริการ และปรบัปรุงบริการของสมาคมฯ รวมทัง้เพื่อรกัษา

ผลประโยชนข์องผูส้มัคร หรือเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคต์่างๆ ตามที่ไดร้บัอนุญาตหรือกาํหนดตาม

กฎหมาย 
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 การเข้าถงึข้อมูลส่วนบุคคลและข้อคาํถาม 

ผูส้มคัรมีสิทธ์ิขอดแูละแกไ้ข (หากจาํเป็น) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ใหไ้วก้บัสมาคมฯ หากผูส้มคัรตอ้งการขอ้มลู

เพิ่มเติมหรือมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกับนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาคมฯ โปรดติดต่อสอบถาม

สมาคมฯ ไดท้ี่ 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

ชัน้ 6 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02-009-9393 อีเมล:์ info@tfpa.or.th 

 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาตามที่

เห็นสมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนึ่ง ถือว่านโยบายขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบัปรบัปรุงล่าสดุมีผล

ใชท้นัทีที่นโยบายดงักลา่วถกูเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต ์

 

 การยนิยอมใหร้วบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามที่ ผู้สมัครได้ลงนามในใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ และคําขอขึ ้นทะเบียนคุณ วุฒิ วิชาชีพ 

นกัวางแผนการเงิน CFP และคณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT ใหถื้อว่าผูส้มคัรยินยอมใหส้มาคมฯ 

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูของผูส้มคัรในใบสมคัรดงักลา่วตามนโยบายขอ้มลูสว่นบคุคลของสมาคมฯ 

อนึ่ง ผูส้มัครรบัทราบว่าในการใหค้วามยินยอมดงักล่าว ผูส้มัครไดอ้่านและทาํความเขา้ใจรายละเอียด

ต่างๆ ที่ระบุไวใ้นนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้ผลที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผูส้มคัรยินยอมใหส้มาคมฯ 

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

7. นโยบายการร้องเรียน 

สมาคมฯ บังคับใชน้โยบายและขอ้กาํหนดการขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิ

วิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT โดยการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม ผูส้มคัร นกัวางแผนการเงิน CFP ที่

ปรกึษาการเงิน AFPT นายจา้ง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งที่ตอ้งการขอตรวจสอบกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการ

พิจารณาขึน้ทะเบียนคุณวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT ซึ่งไดแ้ก่ 

เกณฑค์ุณสมบติัของผูส้มัคร และผลการพิจารณาขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ ตอ้งส่งคาํรอ้งถึงสมาคมฯ เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรพรอ้มระบเุหตผุลในการขอตรวจสอบขอ้มลูดงักลา่ว 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของสมาคมฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคาํรอ้งและแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ร้อ้งขอทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรผ่านทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่สมาคมฯ ไดร้บัคาํรอ้ง ทัง้นี ้ผูร้อ้งขอสามารถ

ย่ืนอทุธรณผ์ลการพิจารณาคาํรอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ภายใน 30 วนัหลงัจาก

ที่ผูร้อ้งขอไดร้บัจดหมายแจง้ผลการพิจารณาจากสมาคมฯ ทัง้นี ้คาํตดัสินของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถือ

เป็นที่สดุ 

 

mailto:info@tfpa.or.th
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เกณฑก์ารต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน 

AFPT  

สมาคมฯ ให้สิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งได้แก่ CFP®, CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNERSTM,  และ  และเครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT แก่ผูท้ี่มี

คณุสมบติัครบถว้นตามเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนคุณวฒิุวิชาชีพ และเกณฑต์่างๆ ที่สมาคมฯ กาํหนดภายหลงัจากที่ไดร้บั

การขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพ 

 

ระยะเวลาคณุวฒิุวิชาชีพเริ่มมีผลตัง้แต่วนัที่นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ไดร้บัการขึน้ทะเบียน

คุณวุฒิวิชาชีพ ทัง้นี ้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพและชาํระค่า

บาํรุงสมาคมฯ ทุก 2 ปีปฏิทิน เพื่อคงสิทธ์ิในการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ

เครื่องหมายรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT และคงสถานะสมาชิกภาพสมาคมฯ ทัง้นี ้สาํหรบันกัวางแผน

การเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ที่ขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพครัง้แรก  ใหเ้ริ่มตน้นบัระยะเวลาสาํหรบัการย่ืนต่อ

อายคุณุวฒุิวิชาชีพ ตัง้แตเ่ดือนมกราคมของปีปฏิทินถดัไป   

 

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งมีจาํนวนชั่วโมงของการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(Continuing Professional Development – CPD) ตามที่สมาคมฯ กาํหนดเพื่อประกอบการตอ่อายคุณุวฒิุวิชาชีพ 

 

กาํหนดการต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ  

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งดาํเนินการต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ รายงานชั่วโมงการพฒันา

คณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และชาํระค่าบาํรุงสมาคมฯ ตามที่กาํหนด ภายในวนัที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกาํหนดต่อ

อายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

 

ระยะเวลาผ่อนผันการยืน่ต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ 

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ไม่ได้ย่ืนต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

สามารถย่ืนขอตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพไดภ้ายในสิน้เดือนกมุภาพนัธข์องปีถดัมา 

 

สถานภาพคุณวุฒวิิชาชีพและสมาชิกสมาคมฯ ภายหลังครบกาํหนดต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ 

หากนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ไม่ดาํเนินการต่ออายุและชาํระค่าบาํรุงสมาคมฯ  ภายใน

กาํหนดระยะเวลาผ่อนผนั จะถือว่าคณุวฒิุวิชาชีพและสมาชิกภาพสมาคมฯ สิน้สดุลง โดยนกัวางแผนการเงิน CFP และ

ที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะไม่มีสิทธ์ิใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรอง

คณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน  AFPT จนกว่าจะไดด้าํเนินการตามเกณฑก์ารย่ืนต่ออายภุายหลงัครบกาํหนดย่ืนต่ออายุ

คณุวฒุิวิชาชีพ (Reinstatement)  

 

ขั้นตอนการยืน่ขอต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT 

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ตอ้งย่ืนขอต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ

คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) และต้องรับรองคํา

http://www.tfpa.or.th/
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แถลงการณเ์พื่อเปิดเผยประวติัความผิดและ/หรือการดาํเนินการความผิดทางวินยัที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาก่อนการต่ออายุ

คณุวฒุิวิชาชีพ  
 

เอกสารประกอบการต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ  

 นามบตัร กระดาษหัวจดหมาย และเอกสารส่ิงพิมพห์รือโฆษณาที่มีการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

นกัวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรบัรองคุณวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT สาํหรบัการตรวจสอบ

การใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ถกูตอ้ง 
 

หนังสือแจ้งเตอืนการต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ  

 2 เดือนก่อนวนัครบกาํหนดย่ืนต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ สมาคมฯ จะแจง้เตือนใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และที่

ปรกึษาการเงิน AFPT ย่ืนต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ และดาํเนินการสะสมจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพ

ใหค้รบ 30 ชั่วโมงตามเกณฑท์ี่สมาคมฯ กาํหนดภายในวนัที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกาํหนดต่ออายุคุณวุฒิ

วิชาชีพ  

 1 เดือนหลงัวนัครบกาํหนดย่ืนต่ออายุคุณวฒิุวิชาชีพ สมาคมฯ จะแจง้นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษา

การเงิน AFPT ที่ยงัไม่ไดต้่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ ใหย่ื้นต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ ภายในระยะเวลาผ่อนผนั มิฉะนัน้

จะถือว่าคณุวฒิุวิชาชีพและสมาชิกภาพสมาคมฯ สิน้สดุลง และไม่มีสิทธ์ิใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพ

นกัวางแผนการเงิน CFP หรอืเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT  

 หลงัครบระยะเวลาผ่อนผนัย่ืนต่ออายุคุณวฒิุวิชาชีพ สมาคมฯ จะแจง้นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษา

การเงิน AFPT  ที่ยังไม่ไดด้าํเนินการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กาํหนดว่าคุณวุฒิวิชาชีพและ

สมาชิกภาพสมาคมฯ สิน้สดุลง และไม่มีสิทธ์ิใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือ

เครื่องหมายรบัรองคุณวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT  พรอ้มทัง้ใหส้่งนามบตัร กระดาษหวัจดหมาย และ

เอกสารส่ิงพิมพห์รือโฆษณาฉบบัปรบัปรุงใหส้มาคมฯ เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าไม่ไดใ้ชเ้ครื่องหมายดงักล่าว

แลว้ หากนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ตอ้งการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะตอ้ง

ปฏิบติัตามเกณฑก์ารย่ืนตอ่อายภุายหลงัครบกาํหนดย่ืนตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ (Reinstatement) 
 

การยืน่ต่ออายุภายหลังครบกาํหนดยืน่ต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ (Reinstatement)  

นกัวางแผนการเงิน CFP หรอืที่ปรกึษาการเงิน AFPT ที่ตอ้งการย่ืนต่ออายภุายหลงัครบกาํหนดย่ืนต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ 

(Reinstatement) สามารถดาํเนินการทางออนไลนผ่์านเว็บไซตส์มาคมฯ (www.tfpa.or.th) 

 กรณีย่ืนต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ ภายใน 4 ปีนบัจากวนัที่ครบกาํหนดต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ นกัวางแผนการเงิน 

CFP หรอืที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้ง 

- มีจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง (CPD) ใหค้รบตามที่สมาคมฯ กาํหนด 

- ชาํระคา่บาํรุงสมาคมฯ 

 กรณีย่ืนต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ เกินกว่า 4 ปีนบัจากวนัที่ครบกาํหนดต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ นกัวางแผนการเงิน 

CFP หรอืที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้ง 

- สอบผ่านหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ตามเกณฑท์ี่สมาคมฯ กาํหนด  

- มีประสบการณก์ารทาํงานตามเกณฑท์ี่สมาคมฯ กาํหนด 

- ชาํระคา่บาํรุงสมาคมฯ  

http://www.tfpa.or.th/
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การเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน  AFPT มีหนา้ที่แจง้ขอ้มลูประวติัสว่นบคุคลและขอ้มลูติดตอ่ที่เป็นปัจจบุนั 

ดงันัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าว นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน  AFPT สามารถแกไ้ขขอ้มลู

สว่นบคุคลในระบบสมาชิกทางออนไลนผ่์านเว็บไซตส์มาคมฯ (www.tfpa.or.th)ได ้

 

การปรับปรุงและ/หรือการเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ  

สมาคมฯ อาจปรบัปรุงและ/หรือเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารต่ออายคุุณวฒิุวิชาชีพใหเ้หมาะสมตามสภาวการณปั์จจบุนัที่มี

การเปล่ียนแปลง ดังนั้น นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จึงควรติดตามขอ้มูลประกาศต่างๆ ที่

เผยแพ ร่ทางเว็บ ไซต์ของสมาคมฯ รวม ถึงจดหมายแจ้งข้อมูลที่ เก่ี ยวข้องจากสมาคมฯ  อย่างสมํ่ า เสมอ 
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เกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuing Professional Development - CPD) 

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ตอ้งพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ทันต่อ

พฒันาการทางวิชาชีพการวางแผนการเงิน และกฎระเบียบที่มีการปรบัปรุง เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อประกอบการ

ต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพและสิทธ์ิในการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมาย

รบัรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยจะตอ้งมีจาํนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี  และ

จะตอ้งมีจาํนวนชั่วโมง CPD ที่มาจากกิจกรรม “การอบรมหรือสัมมนา” อย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจาํนวนชั่วโมง CPD ที่

กาํหนด และเป็นการอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ

วางแผนการเงิน และ/หรือหลกัปฏิบติัการวางแผนการเงินที่จดัโดยสมาคมฯ อย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง ทัง้นี ้จาํนวนชั่วโมง CPD 

ที่เกิน 30 ชั่วโมงต่อรอบ 2 ปีของการต่ออายุคุณวฒิุวิชาชีพ ไม่สามารถยกยอดไปใชน้บัชั่วโมง CPD ในรอบการต่ออายุ

คณุวฒุิวิชาชีพถดัไปได ้

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อรกัษา และเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 

 เพื่อใหท้นัตอ่พฒันาการตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการเงิน 

 เพื่อรบัทราบพฒันาการใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 

 เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์

ของลกูคา้ ทาํใหไ้ดร้บัการยอมรบัและเช่ือถือจากทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

 

ข้อกาํหนดการพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

การพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองจะตอ้งเป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถของผู้

ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และช่วยสง่เสรมิและพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพของนกัวางแผนการเงิน 

 

จาํนวนชั่วโมงของการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองจะตอ้งมาจากกิจกรรมที่ครอบคลมุองคค์วามรูด้า้นใดดา้นหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้

 ดา้นพืน้ฐานการวางแผนการเงิน 

 ดา้นการวางแผนการลงทนุ 

 ดา้นการวางแผนการประกนัภยั 

 ดา้นการวางแผนภาษีและมรดก 

 ดา้นการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
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กิจกรรมทีส่ามารถนับเป็นช่ัวโมงการพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

ประเภทกิจกรรม เงือ่นไข 
หลักฐานยนืยัน 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

เขา้อบรมหรอืสมัมนาที่จดัโดยสถาบนัหรอื

องคก์รที่ สมาคมฯ เห็นชอบ 

ตอ้งมีชั่วโมงการอบรมหรอืสมัมนาอย่างนอ้ยก่ึงหนึ่ง

ของจาํนวนชั่วโมง CPD ที่กาํหนด และเป็นการอบรม

หรอืสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องจรรยาบรรณและความ

รบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 

และ/หรอืหลกัปฏิบติัการวางแผนการเงิน อย่างนอ้ย 2 

ชั่วโมง นบัตามจาํนวนชั่วโมงจรงิ โดยตอ้งมีระยะเวลา

การอบรมหรอืสมัมนา อย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง 

ใบรบัรองพรอ้มระบรุะยะเวลาการอบรม/

สมัมนาจากผูจ้ดั หรอืใบเสรจ็รบัเงิน กรณีของ

ตา่งประเทศ ใชใ้บเสรจ็รบัเงินและ Brochure  

สอบผ่านคณุวฒิุวิชาชีพหรอืใบอนญุาต

ปฏิบติังาน 

นบัไดเ้ฉพาะในปีที่สอบผ่านเท่านัน้ 

 CFA ระดบัละ 15 ช.ม. 

 CISA ชดุวิชาละ 3 ช.ม. หรอืระดบัละ 15 ช.ม.

ถา้สอบผ่านทัง้ระดบัในครัง้เดียวกนั 

 ใบอนญุาตติดต่อผูล้งทนุดา้นหลกัทรพัย ์3 ช.ม. 

 ใบอนญุาตติดต่อผูล้งทนุในสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ 3 ช.ม. 

 ใบอนญุาตตวัแทน/นายหนา้ประกนัชีวิต 3 ช.ม. 

สาํเนาใบรบัรองการสอบผ่านจากหน่วยงานที่

รบัผิดชอบหรอืสาํเนาใบอนญุาตปฏิบติังาน 

ศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป นบัตามจาํนวนชั่วโมงที่ศกึษาจรงิ โดยพิจารณาเป็น

รายวิชา 

Transcript หรอืใบรบัรองการศกึษา 

เป็นวิทยากร ผูบ้รรยายใหก้บั

สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา สถาบนั 

องคก์ร 

นบัได ้2 เทา่ของจาํนวนชั่วโมงบรรยายจรงิ โดยการ

บรรยายซํา้หวัขอ้เดิมในครัง้ตอ่ไปไม่สามารถ

นบัเป็นชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพได ้และนบั

ไดไ้ม่เกินก่ึงหนึ่งของจาํนวนชั่วโมงการพฒันา

คณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง (CPD) ตามที่กาํหนด 

ใบรบัรองจาํนวนชั่วโมงการบรรยายหรอืหนงัสือ

เชิญจากผูจ้ดั  

เป็นกรรมการ อนกุรรมการ หรอื 

คณะทาํงานของสถาบนั หรอืองคก์รที่

สมาคมฯ เห็นชอบ หรอืองคก์รธุรกิจ ที่

ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย ์หลกัทรพัย ์

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ หรอืประกนัชีวิต  

นบัได ้6 ชั่วโมง/คณะ/ปี โดยตอ้งเป็นกรรมการ 

อนกุรรมการ หรือ คณะทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

และนบัไดไ้ม่เกินก่ึงหนึ่งของจาํนวนชั่วโมงการ

พฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง (CPD) ตามที่

กาํหนด  

Self declare ประกอบกบัหลกัฐาน เช่น 

ใบรบัรองจากสถาบนั สมาคม หรอื องคก์ร หรือ

บนัทกึรายงานการประชมุ  

เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ ์หรอื

นิตยสาร 

นบัได ้1 ชั่วโมง ตอ่ 1,000 ตวัอกัษร และนบัไดไ้ม่เกิน

ก่ึงหนึ่งของจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ

อย่างตอ่เน่ือง (CPD) ตามที่กาํหนด 

สาํเนาบทความหรอืหนงัสือที่ไดร้บัการตีพิมพ ์

ช่ือนิตยสารหรอืหนงัสือและวนัเดือนปีที่พิมพ ์

 

เขียนหนงัสือ งานวิจยั หรอืบทความทาง

วิชาการที่ไดร้บัการตีพิมพ ์

นบัได ้15 ชั่วโมง/หนึ่งผลงาน และนบัไดไ้ม่เกินก่ึงหนึ่ง

ของจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่าง

ตอ่เน่ือง (CPD) ตามที่กาํหนด 
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ประเภทกิจกรรม เงือ่นไข 
หลักฐานยนืยัน 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

พฒันาหรอืตรวจทานขอ้สอบหลกัสตูร

วางแผนการเงิน 

นบัไดต้ามจาํนวนชั่วโมงจรงิ ตามเง่ือนไขดงันี ้

 การพฒันาขอ้สอบนบัได ้30 นาที/ ขอ้ 

 การตรวจทานขอ้สอบนบัได ้15 นาที/ ขอ้ 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เป็นกองบรรณาธิการ ซึง่ทาํหนา้ที่ในการ

วางหรอืกาํหนดโครงสรา้งเนือ้หา และ

ตรวจทานเนือ้หา วารสารสมาคมนกั

วางแผนการเงินไทย 

นบัได ้6 ชั่วโมง ตอ่รอบการตอ่อายคุณุวฒิุวิชาชีพ  

 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เป็นคณะที่ปรกึษา ซึง่ทาํหนา้ที่ให้

ความเห็นและตรวจทานวารสารของ

สมาคมฯ 

เป็นพี่เลีย้งประจาํกลุม่การเขียนบทความ

วางแผนการเงิน 

นบัได ้3 ชั่วโมง ตอ่ปี หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

พฒันาขอ้สอบกรณีศกึษาแผนการเงิน นบัได ้6 ชั่วโมง/ชดุขอ้สอบแผนการเงิน และนบัไดไ้ม่

เกินก่ึงหนึ่งของจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิ

วิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองตามที่กาํหนด 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

ตรวจทานขอ้สอบกรณีศกึษาแผนการเงิน นบัได ้ 3 ชั่วโมง/ชดุขอ้สอบแผนการเงิน และนบัไดไ้ม่

เกินก่ึงหนึ่งของจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิ

วิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองตามที่กาํหนด 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เป็นกรรมการสอบแผนการเงิน นบัได ้6 ชั่วโมง/ครัง้การสอบ และนบัไดไ้ม่เกินก่ึงหนึ่ง

ของจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่าง

ตอ่เน่ืองตามที่กาํหนด 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เขา้รว่มกิจกรรมอื่นในนามของสมาคมฯ 

นอกเหนือจากที่กาํหนด 

นบัไดต้ามจาํนวนชั่วโมงจรงิ และนบัไดไ้ม่เกินก่ึงหนึ่ง

ของจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่าง

ตอ่เน่ืองตามที่กาํหนด  

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

อื่นๆ ตามเง่ือนไขที่กาํหนดโดยสมาคมฯ   

 

รายช่ือหน่วยงานผู้จัดกจิกรรมการพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ืองทีส่มาคมฯ เหน็ชอบ 

กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนบัเป็นจาํนวนชั่วโมงของการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองได ้จะตอ้งเป็นกิจกรรมของ หรือจดั

โดยสถาบนัหรอืองคก์รที่สมาคมฯ เห็นชอบ ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 สมาคมนกัวิเคราะหก์ารลงทนุ (SAA) 

 สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 
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 สมาคมบรษัิทหลกัทรพัย ์

 สมาคมธนาคารไทย 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 สมาคมประกนัชีวิตไทย 

 สมาคมนายหนา้ประกนัภยั 

 สมาคมตวัแทนประกนัชีวิต 

 สถาบนัประกนัภยัไทย 

 กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

 กองทนุสาํรองเลีย้งชีพไทย 

 สาํนกังานประกนัสงัคม 

 สถาบนัอดุมศกึษาที่สาํนกังาน ก.พ.ใหก้ารรบัรอง 

 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 องคก์ร/สถาบนัอื่นๆ ที่สมาคมฯ เห็นชอบ 

หมายเหต ุ ในกรณีทีเ่ป็นการจดักิจกรรมการพฒันาคณุวุฒิวิชาชีพเป็นการภายใน (in-house) โดยองค์กรธุรกิจ ที่

ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรพัย์ บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน หรือบริษัทประกนัชีวิต จะตอ้ง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทางสมาคมฯ เป็นรายกรณ ี

 

การรายงานจาํนวนช่ัวโมงการพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและหลักฐานยนืยัน 

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑก์ารพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

โดยรายงานจาํนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง พรอ้มกับการย่ืนต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน

การเงิน CFP หรอืคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคมของปีที่ครบกาํหนดตอ่อาย ุ

 

ทั้งนี ้ถือเป็นความรบัผิดชอบของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมและ

บนัทึกขอ้มลูการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหมี้จาํนวนชั่วโมง CPD ครบตามที่สมาคมฯ 

กาํหนดภายในกาํหนดเวลาของการรายงานการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 

 

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาทางการเงิน AFPT จะตอ้งเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒิ

วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองไวอ้ย่างนอ้ย 3 ปีภายหลงัจากการรายงานขอ้มลูดงักล่าว เน่ืองจากสมาคมฯ อาจสุ่มตรวจหลกัฐาน

เพื่อยืนยนัการเขา้รว่มกิจกรรมการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองดงักลา่ว  

 

การไม่ปฏิบัตติามเกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

ถือเป็นหนา้ที่ของนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาทางการเงิน AFPT ที่จะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑก์ารพฒันาคณุวฒิุ

วิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองอย่างเครง่ครดั 
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การรายงานขอ้มูลการพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองที่ไม่มีหลกัฐานยืนยนั ไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นเท็จ ถือว่าเป็นการ 

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินของสมาคมฯ และอาจถูก

ดาํเนินการทางวินยั 

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาทางการเงิน AFPT ที่ไม่ปฏิบติัตามเกณฑก์ารพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง

ภายในกาํหนดเวลาของการรายงานขอ้มูลการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองถือว่าไม่ไดต้่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ตามที่สมาคมฯ กาํหนด 

 

การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

สมาคมฯ จะทาํการสุ่มตรวจรายงานการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพื่อยืนยันว่าในการย่ืนขอต่ออายคุุณวุฒิ

วิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง

ตอ่เน่ืองตามที่สมาคมฯ กาํหนด โดยสมาคมฯ จะดาํเนินการดงันี ้

(1) แจง้ใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ทราบว่าสมาคมฯ จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลู

การพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองและอาจขอใหส้ง่หลกัฐานยืนยนั 

(2) ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมในรายงานการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และพิจารณาอนุมัติรายงาน

ดงักลา่ว 

 

หากสมาคมฯ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมใด ไม่สามารถนบัเป็นชั่วโมงการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองได ้สมาคมฯ 

จะแจง้ใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ทราบ และใหด้าํเนินการสะสมชั่วโมงการพฒันาคณุวฒิุ

วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพิ่มเติมในส่วนที่ยงัขาดใหค้รบภายใน 90 วนันบัจากวนัแจง้เตือน ในช่วงระยะดงักล่าว สมาคมฯ 

ถือว่านักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ยังคงดาํรงสถานะนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษา

การเงิน AFPT และมีสิทธ์ิใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวฒิุวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคณุวุฒิ

วิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT ตามปกติ  

 

หากนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ไม่แกไ้ขกิจกรรมและจาํนวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ืองใหค้รบถว้นและถกูตอ้งภายในเวลาที่กาํหนด สมาคมฯ จะแจง้ว่าคณุวฒิุวิชาชีพและสมาชิกภาพสมาคมฯ 

สิน้สุดลง และไม่มีสิทธ์ิใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิ

วิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT หากนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ตอ้งการต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ

ใหม่ จะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑก์ารย่ืนขอตอ่อายภุายหลงัครบกาํหนดย่ืนตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ (Reinstatement) 

 

การปรับปรุงและ/หรือการเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

สมาคมฯ อาจปรบัปรุงและ/หรอืเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองใหเ้หมาะสมตามสภาวการณ์

ปัจจบุนัที่มีการเปล่ียนแปลง ดงันัน้ นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จึงควรติดตามขอ้มลูประกาศ

ตา่งๆ ที่เผยแพรท่างเว็บไซตข์องสมาคมฯ รวมถึงจดหมายแจง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งจากสมาคมฯ อย่างสมํ่าเสมอ  

 



_________________________________________________________________________________ 
คูมื่อการขึน้ทะเบยีนคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และคณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPTTM Version 1_2022 หนา้ 24 

สิทธิใ์นการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP 

เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ไดแ้ก่ CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM และ 

 ที่ใชภ้ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นลิขสิทธ์ิของ FPSB และไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎหมายเครื่องหมายการคา้ 

สมาคมฯ เป็นหน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตใหบ้ริหารจดัการเครื่องหมายรบัรองคุณวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใน

ประเทศไทยตามขอ้ตกลงกับ FPSB บุคคลที่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 

CFP ที่สมาคมฯ กาํหนด จะไดร้บัอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายดงักลา่ว 

 
 



_________________________________________________________________________________ 
คูมื่อการขึน้ทะเบยีนคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และคณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPTTM Version 1_2022 หนา้ 25 

การขึน้ทะเบยีนคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ข้ามประเทศ (Cross-Border 

Certification) 

สมาคมฯ กาํหนดให้บุคคลที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จากประเทศสมาชิกของ

คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน  (Financial Planning Standards Board – FPSB) และต้องการใช้

เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในการใหบ้รกิาร สนบัสนนุ หรือดแูลการวางแผนการเงิน หรือ

ปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย จะตอ้งไดร้บัการขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน

การเงิน CFP จากสมาคมฯ ดว้ย 

 

ข้อกาํหนด 

1. เป็นบุคคลที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนคุณวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จากหน่วยงานในประเทศภูมิลาํเนาที่

ไดร้บัอนญุาตอย่างเป็นทางการจาก FPSB ใหบ้รหิารโครงการคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

2. ตอ้งแสดงหนังสือรบัรองจากหน่วยงานในประเทศภูมิลาํเนาที่ไดร้บัอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก FPSB ให้

บริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ระบุวันที่ที่ ได้รับการขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ 

นักวางแผนการเงิน CFP หมายเลขบัตรประจาํตัวนักวางแผนการเงิน CFP ประวติัการสอบผ่านหลักสูตรการ

วางแผนการเงิน CFP ในประเทศภมิูลาํเนา ขอ้มลูติดตอ่ และประวติัความผิดทางวินยั 

3. สมาคมฯ ยอมรบัและถือว่าผูส้มคัรที่ผ่านเกณฑด์า้นการศึกษาและประสบการณก์ารทาํงานในประเทศภมิูลาํเนา 

มีคณุสมบติัดา้นการศกึษาและประสบการณก์ารทาํงานตามที่สมาคมฯ กาํหนด 

4. ตอ้งผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ขา้มประเทศ (Cross-border certification examination) 

เพื่อประเมินความรูค้วามเขา้ใจดา้นกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินใน

ประเทศไทย ซึ่งเป็นขอ้สอบฉบับภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 100 ขอ้ คาํถามทุกขอ้มีคะแนน

เท่ากนั 

5. ตอ้งปฏิบัติตามเกณฑ์การขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิ

วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยจะตอ้งมีจาํนวนการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 30 

ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อรกัษาสภาพคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย 
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