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ส่วนที ่1 สิทธิประโยชน ์
1.1 สิทธิประโยชนข์องนักวางแผนการเงนิ CFP  

 นกัวางแผนการเงิน CFP มีสถานภาพเป็นสมาชิกสามญัประเภทบคุคลธรรมดาของสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย ซึ่งจะไดร้บัสิทธิประโยชนด์งันี ้ 
• เสนอความคดิเห็นหรือใหค้  าแนะน านโยบาย และการด าเนินงานของสมาคมฯ  
• เขา้รว่มประชมุ แสดงความคิดเหน็ซกัถามและเสนอญัตติในการประชมุใหญ่สมาชกิ 
• มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่สมาชิกและมีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
• ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึง่แสดงถึงคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน  
 ต่อทา้ยชื่อ  
• สิทธิประโยชนส่์วนลดรอ้ยละ 15  ในส่วนของ 

- หนงัสือต าราของสมาคมฯ 
- ค่าธรรมเนียมการสอบหลกัสตูรนกัวางแผนการเงินของสมาคมฯ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้รว่มสมัมนาที่จดัโดยสมาคมฯ 

 
1.2 สิทธิประโยชนข์องทีป่รึกษาการเงนิ AFPT 

 ที่ปรึกษาการเงิน  AFPT มีสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทบุคคลธรรมดาของสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย ซึ่งจะไดร้บัสิทธิประโยชนด์งันี ้
• เสนอความคดิเห็นหรือใหค้  าแนะน านโยบาย และการด าเนินงานของสมาคมฯ  
• เขา้รว่มประชมุ แสดงความคิดเหน็ซกัถามกรรมการเสนอญัตตใินการประชมุใหญ่่สมาชิก 
• ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน  AFPT ซึง่แสดงถึงคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน 

ต่อทา้ยชื่อ 
• สิทธิประโยชนส่์วนลดรอ้ยละ 15  ในส่วนของ 

- หนงัสือต าราของสมาคมฯ 
- ค่าธรรมเนียมการสอบหลกัสตูรนกัวางแผนการเงินของสมาคมฯ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้รว่มสมัมนาที่จดัโดยสมาคมฯ 
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ส่วนที ่2 ภาระผูกพัน 

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT มีหนา้ที่ดงันี ้
• ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ดรูายละเอียดในเว็บไซตข์องสมาคมฯ ท่ี www.tfpa.or.th 
• ช าระค่าธรรมเนียมการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมาชิกราย 2 ปี ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบ

ก าหนด และช าระเงินโดยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย” หรือโอนเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย 
สาขาคลองเตย เลขที่ 017-2-27111-3  พรอ้มกับส่งส าเนาใบโอนมายงัสมาคมฯ เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานการ
ช าระเงิน  
- กรณีนกัวางแผนการเงิน CFP ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)  
- กรณีที่ปรกึษาการเงิน AFPT ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 2,400 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)  

• ต่ออายุคณุวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษกากรเงิน AFPT ทกุ 2 ปี ปฏิทิน 
ภายในวนัที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบก าหนดอายุ และจะตอ้งมีชั่วโมงของการพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuing Professional Development: CPD) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบการต่อ
อายุคุณวุฒิวิชาชีพฯ ทั้งนี ้ส าหรบันักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ขึน้ทะเบียน
คณุวุฒิวิชาชีพครัง้แรก  ใหเ้ริ่มตน้นบัระยะเวลาส าหรบัการยื่นต่ออายุคุณวฒุิวิชาชีพ ตัง้แต่เดือนมกราคม
ของปีปฏิทินถดัไป 

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและหลักปฏิบัติ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ ก าหนดอย่างเครง่ครดั 

• ปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ ก าหนด 

http://www.tfpa.or.th/
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ส่วนที ่3 แนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพ 

3.1 เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP 

 เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER และเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP และเครื่องหมายบริการ CFP  (“เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP”) เป็นลิขสิทธ์ิของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial 
Planning Standards Board Ltd. - FPSB) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนัก
วางแผนการเงิน CFP  เพื่อให้ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกาได้รบัประโยชน์และไดร้บัการ
คุม้ครอง สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) ซึ่งเป็นสมาชิกและมีคณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดของ FPSB 
ได้รบัอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ด าเนินการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน  CFP ใน
ประเทศไทย บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑก์ารรบัรองคณุวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเกณฑก์าร
ต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ ก าหนด จะไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยทัง้ 3 แบบ ดงันี ้

 

   
CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

บุคคลที่ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า
เป็นผูม้ีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั มีความรูค้วามสามารถและมีคุณสมบัติในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้ริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในประเทศไทย ตามมาตรฐานของ FPSB ซึ่งสมาคม
ฯ ไดน้ ามาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของสมาคมฯ และสภาวะการณข์องประเทศไทย 
 

สมาคมฯ มีหนา้ที่ดูแลการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศ
ไทยใหม้ีความถกูตอ้งและไดร้บัความคุม้ครอง รวมทัง้ก าหนดใหบุ้คคลที่ใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิตาม
เกณฑค์ุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ ก าหนด เพื่อใหส้าธารณชนไดร้บัประโยชนแ์ละไดร้บั
ความคุม้ครอง ทัง้นี ้ในการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายบรกิาร 
CFP จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเครื่องหมายการคา้ของประเทศไทยเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าว
แตกต่างจากใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและคณุวฒุิการศกึษาอื่นๆ 

 
การใชเ้ครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายรบัรองในทางที่ไม่ถกูตอ้ง อาจส่งผลใหเ้ครื่องหมายดงักล่าว

ไม่ไดร้บัความคุม้ครอง และหากมีกรณีดงักล่าวเกิดขึน้กับเครื่องหมายรบัรองคุณวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP จะส่งผลใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ  CFP ไม่แตกต่างจากนัก
วางแผนการเงินทั่วไป รวมทัง้ท าใหผู้บ้รโิภคขาดความเชื่อมั่นในคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเป็น
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เครื่องหมายแห่งคณุภาพของการบรกิารวางแผนการเงินส่วนบคุคล ดงันัน้ สมาคมฯ จึงก าหนดใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย ต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อนึ่ง ตาม
ประมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน (Code of Ethics and 
Professional Responsibility) ของสมาคมฯ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคุณวฒุิวิชาชีพ 
CFP จะตอ้งใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP อย่างถกูตอ้ง 

 
หากตอ้งการใหส้มาคมฯ ตรวจสอบการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

ในเอกสารหรือส่ิงพิมพต์่างๆ โปรดติดต่อสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล ์info@tfpa.or.th 
 

1. กฎส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP 
1.1 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNERTM และ   ตามรายละเอียดที่ก าหนดในคู่มือฉบบันี ้
1.2 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายของสมาคมฯ รบัทราบว่า FPSB เป็นเจา้ของสิทธ์ิ ชื่อ และผลประโยชนใ์ดๆ ที่มีต่อเครื่องหมาย
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP นอกประเทศสหรฐัอเมรกิาแต่เพียงผูเ้ดียว 

1.3 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่โตแ้ย้งการมีผลบังคับใช้เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP ตามขอ้ก าหนด 

1.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่ยอมรบั ใช ้หรือส่งเสริม เครื่องหมายใดๆ ที่มีลักษณะคลา้ยคลึง ซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กิดความสบัสนกบัเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ของ FPSB   

1.5 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่โตแ้ย้ง FPSB ในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของสิทธ์ิ ชื่อ ผลประโยชนใ์ดๆ รวมทั้งค่า
แห่งความนิยม (Goodwill) ในและที่มีต่อเครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 
CFP นอกประเทศสหรฐัอเมรกิาแต่เพียงผูเ้ดียว 

1.6 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่สนับสนุน ส่งเสริมหรือกระท าการใดๆ ท่ีอาจท าใหเ้ป็นการรอนสิทธ์ิของ 
FPSB และท าใหค้วามนิยม (Goodwill) ในเครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP ลดลงหรือจะไม่ใช้เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในทางที่จะ
ส่งผลให้ FPSB ไม่สามารถยืนยันสิทธ์ิความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายดังกล่าวภายนอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

1.7 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนั
ในการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP   

mailto:info@tfpa.or.th


__________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT      หนา้ 5 

1.8 ในการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตอ้งแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน
ว่า FPSB เป็นเจา้ของเครื่องหมายดงักล่าว หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP เพื่อส่ือว่า FPSB ให้การรบัรองบุคคลหรือองคก์รใดๆ  (ถึงแม้ว่า จะมีบุคลากรใน
องคก์รไดร้บัอนญุาตจากสมาคมฯ ใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
ก็ตาม) 

1.9 หา้มแกไ้ขหรือดดัแปลงรูปแบบของเครื่องหมายรบัรองคุณวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใน
รูปแบบขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ หรือห้ามใช้เครื่องหมายดังกล่าวบนพืน้หลังที่มี
ลวดลาย เป็นลายน า้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของพืน้หลงั 

1.10 ควรใช้ข้อความประกาศทางกฎหมาย ( legal notice) ที่ก าหนดไว้ส าหรับประเทศไทย (ดู
รายละเอียดข้อ 10.0) หรือใช้ข้อความต่อไปนีใ้นเอกสารส่ิงพิมพ์ที่มีการใช้เครื่องหมายรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP “คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจา้ของ
เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ไดแ้ก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER และเครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP ที่ใชภ้ายนอกประเทศสหรฐัอเมริกา และอนุญาตให้
บคุคลท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีก าหนดมีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายดงักล่าว เพ่ือเป็นการแสดงว่าเป็นบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิตามเกณฑก์ารรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงนิของคณะกรรมการมาตรฐานการ
วางแผนการเงิน” 

 
2. ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP  

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการ
ใช้เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ ทุกครัง้เมื่อใชเ้ครื่องหมาย
ดงักล่าว ซึ่งไดแ้ก่ CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM และเครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP ในการ
ติดต่อส่ือสารหรือในเอกสารส่ิงพิมพต์่างๆ การปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี ้ จะช่วยให้เครื่องหมาย
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ไดร้บัความคุม้ครอง  
 
2.1 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นค าคณุศพัท ์ 

โดยปกติ ไม่สามารถใชเ้ครื่องหมายการคา้เพื่อท าหนา้ที่เป็นค านามได ้ตอ้งใชเ้ป็นค าคณุศพัทเ์พื่อ
ขยายค านามเทา่นัน้ 
Correct Use: 
I am a CFP® professional. 
My CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner is named Simon Lim. 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
ผมเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNERTMของผมชื่อ ไซมอน ลิม 
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Incorrect Use: 
I am a CFP. 
My planner is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ผมเป็น CFP 
นกัวางแผนของผมเป็น CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 

2.2 เนื่องจากเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใชเ้จาะจงถงึบคุคลที่มี
คณุสมบตัิตามเกณฑก์ารรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงนิตามที่สมาคมฯ ก าหนด ดงันัน้ 
จะตอ้งใชเ้ครื่องหมายดงักล่าว เพื่อขยายค านามที่อา้งถงึบคุคลท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP หลกัสตูรคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรบัรอง
คณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงนิ CFP สมาคมฯ ก าหนดใหใ้ชเ้ครื่องหมายดงักล่าวเพื่อขยาย
ค านาม ดงันี ้
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ”  
“ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี”  
“คณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงนิ” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ “เครื่องหมาย
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
Correct Use: 
CFP® professional 
CFP® practitioner 
Certified Financial PlannerTM mark 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี CFP® 
เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชพีนกัวางแผนการเงิน Certified Financial PlannerTM 
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Incorrect Use: 
CFP firm 
CFP advertisement 
My CFP teacher was a good instructor.  
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
บรษิัท CFP 
โฆษณา CFP 
อาจารย ์CFP ของผมเป็นอาจารยท์ี่ด ี

 
2.3 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ร่วมกบัสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมาย

การคา้ เฉพาะที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 
แต่ละประเทศใชส้ัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการคา้ (“®”, “CM”, “TM”) และขอ้ความประกาศ
ทางกฎหมาย (legal notice) ที่แตกต่างกัน ส าหรับประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดการใช้
สญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ และขอ้ความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ในขอ้ 10.0  
 

3. ข้อก าหนดส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP  
▪ ใชเ้ป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เทา่นัน้ 
▪ หา้มใชเ้ครื่องหมายมหพัภาค  (.) กบัเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ยกเวน้

ในกรณีจบประโยคภาษาองักฤษ เช่น I have received advice from Simon Lim, CFP®. 
▪ กรณีประเทศไทย ใชร้ว่มกบัสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ “®” เทา่นัน้ 
▪ ใชร้ว่มกบัค านามเฉพาะที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ”  
“ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี”  
“คณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงนิ” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ  
“เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชพีนกัวางแผนการเงิน” (ดขูอ้ยกเวน้ในขอ้ 3.4)  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
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3.1 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ตวัใหญ่ โดยไม่มีเครื่องหมายมหพัภาค (.)  
Correct Use: 

Simon Lim, CFP® 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
ไซม่อน ลิม CFP® 
 

Incorrect Use: 

Simon Lim, cfp 

Greta Lange, C.F.P. 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ไซม่อน ลิม cfp 

เกรตา แลงก ์C.F.P. 
 

3.2 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ร่วมกบัสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมาย
การคา้ “®” แบบยกสงู (superscript) ในการใชเ้ป็นครัง้แรกในเอกสาร 
Correct Use: (As First Use in Printed Materials) 

Greta Lange is a CFP® professional. She practices financial planning as a CFP 

certificant. 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง (กรณีใชเ้ป็นครัง้แรกในเอกสาร) 
เกรตา แลงก์ เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ  CFP® เธอ
ใหบ้รกิารวางแผนการเงินในฐานะท่ีเป็นนกัวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP 
 

Incorrect Use: (As First Use In Printed Materials) 

Simon Lim is a CFP professional specializing in estate planning. 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง (กรณีใชเ้ป็นครัง้แรกในเอกสาร) 
ไซมอน ลิม เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดา้นการวางแผนมรดก 
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3.3 หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นตวัย่อในวงเล็บเพื่อแทนค า
ว่า CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (ดรูายละเอียดขอ้ 4.3) 
Correct Use: 
Greta Lange is a CFP® or CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner. 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
เกรตา แลงก ์เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® หรือ  
เกรตา แลงก์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ 
 

Incorrect Use: 

Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) professional. 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม เป็นผูป้ระกอบวิชาชพีวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER (CFP) 

 
3.4 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นค าคุณศพัทเ์ท่านัน้ หา้มใชเ้ป็น

ค านามหรือค ากรยิา ยกเวน้กรณีใชใ้นช่องลงนาม หวักระดาษจดหมาย หรือนามบตัร 
กฎหมายเครื่องหมายการคา้ก าหนดใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้เป็นค าคุณศัพทเ์ท่านั้น โดยหา้มใช้
เป็นค านามหรือค ากรยิา ทัง้นี ้เพื่อป้องกันไม่ใหเ้ครื่องหมายกลายเป็นค านามทั่วไป ยกเวน้ในกรณี
ที่ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ต่อทา้ยชื่อบุคคล เช่น ไซมอน ลิม 
CFP® เป็นตน้ 
Correct Use: 
Simon Lim is a CFP® professional. 
Mary Murphy practices financial planning as a CFP® certificant. 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
แมรี่ เมอฟ่ี ใหบ้รกิารวางแผนการเงนิในฐานะนกัวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี CFP® 
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Correct Use: (Following Practitioner’s Name) 
Greta Lange, CFP®  
Lange Financial Services 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง กรณีใชต้่อทา้ยชือ่บคุคล 
เกรตา แลงก ์CFP®  
ศนูยบ์รกิารดา้นการเงินแลงก ์

 
Incorrect Use: 
Simon Lim is a CFP. 
He practices financial planning as a CFP. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม เป็น CFP 
เขาใหบ้รกิารวางแผนการเงินในฐานะ CFP  
 

Incorrect Use: 
Simon Lim, cfp 
Lim Financial Services 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง กรณีใชต้่อทา้ยชือ่บคุคล 
ไซมอน ลิม cfp 

ศนูยบ์รกิารดา้นการเงินลิม 

 
3.5 ในกรณีภาษาองักฤษ หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นค า

พหพูจน ์หรือค าแสดงความเป็นเจา้ของ  
Correct Use: 
Greta Lange and Simon Lim are CFP® professionals.  
The CFP® professionals’ seminar was sold out. 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
Greta Lange and Simon Lim are CFP® professionals. 
The CFP® professionals’ seminar was sold out. 
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Incorrect Use: 
Greta Lange and Simon Lim are CFPs. 
The CFPs’ seminar was sold out. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
Greta Lange and Simon Lim are CFPs. 
The CFPs’ seminar was sold out. 

 
3.6 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เพื่อขยายเฉพาะค านามที่ก าหนดไว้

เท่านัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ” “ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ” “คุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูร
การวางแผนการเงิน” และ “เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination” 
“mark” “practitioner” และ “professional” 
Correct Use: 
Simon Lim is a CFP® practitioner. 
Greta Lange is a CFP® professional who got her CFP certification this year. 
 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
ภาษาไทย: ไซมอน ลิม เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคณุวุฒิวิชาชีพ 
CFP® 
เกรตา แลงก ์เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® ที่ไดร้บั
การรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในปีนี ้
 
ภาษาองักฤษ: Simon Lim is a CFP® practitioner. 
Greta Lange is a CFP® professional who got her CFP certification this year. 
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Incorrect Use: 
Simon Lim is a CFP financial advisor. 
Greta Lange got her CFP degree. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 

ภาษาไทย: ไซมอน ลิม เป็นท่ีปรกึษาดา้นการเงิน CFP 

เกรตา แลงก ์ไดร้บัประกาศนียบตัิ CFP  
 

ภาษาองักฤษ: Simon Lim is a CFP financial advisor. 
  Greta Lange got her CFP degree. 
 

4. ข้อก าหนดส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNERTM  
▪ ใชเ้ป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เทา่นัน้ ทัง้ในกรณีที่ใชเ้ป็นตวัอกัษรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

เพื่อใหเ้ห็นความแตกตา่งจากขอ้ความขา้งเคียง 
▪ กรณีประเทศไทย ใชร้ว่มกบัสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ “TM” เทา่นัน้ 
▪ ใชข้ยายเฉพาะค านามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ”  
“ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี”  
“คณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงนิ” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ  
“เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชพีนกัวางแผนการเงิน”   
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 

 
4.1 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชพีนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็น

ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพต์วัใหญ่ ทัง้ในกรณีที่ใชเ้ป็นตวัอกัษรขนาดเล็กและขนาดใหญ่  
Correct Use:  
Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 

ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 
ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNER™ 
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Incorrect Use:  
Simon Lim is a certified financial planner professional. 
Simon Lim is a Certified Financial Planner professional. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 

ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ certified 
financial planner 
ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ Certified 
Financial Planner 
 

4.2 ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
รว่มกับสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ “TM” แบบยกสงู (superscript) ในการใชเ้ป็นครัง้แรก
ในเอกสาร 
Correct Use: 
Her clients like working with a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner. She has 
the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification. 
วิธีที่ใชถ้กูตอ้ง 

ลกูคา้ของเธอชอบท างานกับผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ เธอมี ใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพนักวางแผนการเงิน 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 

Incorrect Use: 
Her clients like working with a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER practitioner. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ลกูคา้ของเธอชอบท างานกับผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
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4.3 เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็น
ค าในวงเล็บเพื่อแทนค าว่า CFP (ดรูายละเอียดขอ้ 3.3) 
Correct Use: 

Greta Lange is a CFP® or CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner. 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 

เกรตา แลงก ์เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® หรือ  
เกรตา แลงก ์เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 
 
Incorrect Use: 

Simon Lim is a CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) professional. 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รบัการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP (CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER) 

 
4.4 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชพีนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็น

ค าคณุศพัทเ์ท่านัน้ หา้มใชเ้ป็นค านามหรือค ากรยิา  
Correct Use: 
Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
Simon Lim 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional 
Lim Financial Services 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 

ไซมอน ลิม 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™  
ศนูยบ์รกิารดา้นการเงินลิม  
 



__________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT      หนา้ 15 

Incorrect Use: 
Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 
Lim Financial Services 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

ศนูยบ์รกิารดา้นการเงินลิม  
 

4.5 ในกรณีภาษาองักฤษ หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER เป็นค าพหพูจน ์หรือค าแสดงความเป็นเจา้ของ 
Correct Use: 
Simon Lim and Greta Lange are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professionals. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER professionals’ seminar was sold out. 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
Greta Lange and Simon Lim are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professionals. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professionals’ seminar was sold out. 
 

Incorrect Use: 
Simon and Greta are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERs’ seminar was sold out. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
Greta Lange and Simon Lim are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERs’ seminar was sold out. 

 
4.6 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชพีนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เพื่อ

ขยายเฉพาะค านามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“คุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลักสตูรการวางแผนการเงิน” และ  “เครื่องหมาย
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
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Correct Use: 
Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
He has the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification. 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 
เขามีคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 

Incorrect Use: 
Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER advisor. 
He completed the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER course. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ไซมอน ลิม ที่ปรกึษา CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
เขาจบหลกัสตูร CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 

 
5. ข้อก าหนดส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ     

▪ ใชเ้ครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP ที่มีส่วนประกอบครบทัง้ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) เปลวไฟ (flame) 2) ตวัอกัษร 
“CFP” และ 3) สญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้  “TM” 

▪ ท าซ า้ (reproduce) เครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP จากแบบงานตน้ฉบบั (original artwork) เทา่นัน้ 
▪ หา้มเปล่ียนแปลง หรือ ดดัแปลงเครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP 
 
5.1 เครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) เปลวไฟ 2) ตวัอกัษร “CFP” และ 3) 

สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “TM” ดังนั้น ทุกครั้งที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว จะต้องมี
ส่วนประกอบดงักล่าวครบทัง้ 3 ส่วน เพื่อใหส้ามารถมองเห็นเครื่องหมายดงักล่าวอย่างครบถว้น
และสมบรูณ ์(visual integrity)   
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Correct Use: 
 

 
 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
 

     
 
Incorrect Use: 

Any deviation from the three components above is a misuse and is unacceptable. 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
การเปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ให้
แตกต่างไปจากตวัอย่างวิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
 

5.2 ท าซ า้ (reproduce) เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP จากแบบงานตน้ฉบับ (original artwork) ของ
สมาคมฯ เท่านัน้ 
Correct Use: 
 

 
 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
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Incorrect Use: 

Do not use without the appropriate trademark symbol. 

Do not use without the flame. 

Do not use the flame alone. 

Do not separate the graphic elements. 

Do not add other elements. 

Do not re-proportion the elements. 

Do not reproduce the mark in unapproved colors. 

Do not reproduce the mark on complex backgrounds. 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ใชโ้ดยไมม่ีสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ที่ถกูตอ้ง  
ใชโ้ดยไมม่ีส่วนประกอบ “เปลวไฟ” 
ใชเ้ฉพาะส่วนประกอบ “เปลวไฟ” เพียงส่วนเดยีว 
แยกส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องหมายดงักล่าว 
เพิ่มส่วนประกอบส่วนอื่นๆ ในเครื่องหมายกล่าว 
ปรบัสดัส่วน (re-proportion) ของส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของเครื่องหมายดงักล่าว 
ท าซ า้ (reproduce) เครื่องหมายดงักล่าวโดยไมใ่ชสี้ตามที่ก าหนด 
ท าซ า้ (reproduce) เครื่องหมายดงักล่าวบนพืน้หลงัที่ซบัซอ้น   

 
5.3 ไม่ว่ากรณีใดๆ หา้มเปล่ียนแปลง ดดัแปลง หรือใชภ้าพวาด (hand-drawn) เครื่องหมายสญัลกัษณ ์

CFP  รวมทัง้หา้มพิมพ ์ท าซ า้ หรือท าส าเนาอิเล็กทรอนิกสเ์ครื่องหมายดงักล่าวที่มีคุณภาพต ่า ซึ่ง
จะส่งผลใหเ้ครื่องหมายดงักล่าวมีรูปรา่งผิดรูปหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
Correct Use: 
 

 
 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
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 Incorrect Use: 
Do not use poor quality reproduction art. 

Do not try to recreate the mark. 

Do not skew or distort the mark. 

Do not use the mark in outline form. 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
ใชส้ าเนาเครื่องหมายดงักล่าวที่มคีณุภาพต ่า 
พยายามสรา้งเครื่องหมายดงักลา่วขึน้ใหม่ 
ท าใหเ้ครื่องหมายดงักลา่วมีรูปรา่งผิดรูปหรือเปล่ียนแปลงจากเดมิ 
ใชเ้ครื่องหมายดงักลา่วเป็นภาพรา่ง (outline form) 
 

5.4 ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ร่วมกับชื่อบุคคลที่ไดร้ับการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP จากสมาคมฯ  
Correct Use: 

 

 
 

 
 

Simon Lim, CFP® 

วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
 

 
 

 

 

ไซมอน ลิม CFP® 
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Incorrect Use: 
 

 

 
 

Financial Services Corp. 
 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
 

 

 
 

บริษัทบริการด้านการเงนิ ลิม 

 
6. กฎส าหรับการท าซ า้ (reproduction) เคร่ืองหมายรับรองคณุวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ    

สมาคมฯ ก าหนดใหส้ามารถท าซ า้เครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ที่มาจากแบบงานตน้ฉบับเท่านั้น โดย
เครื่องหมายดังกล่าวจะตอ้งสามารถอ่านได้ชัดเจน เห็นได้ชัดเจน อยู่บนพืน้หลังที่ก าหนด และใช้สีที่
สม ่าเสมอ ทั้งนี ้ เพื่อควบคุมคุณภาพของเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP ข้อมูลต่อไปนีจ้ะเป็นประโยชน์
ส าหรบัการท าซ า้เครื่องหมายดงักล่าวอย่างถกูตอ้งเหมาะสม   
6.1 แบบงานตน้ฉบบั 

หากตอ้งการท าซ า้ (reproduce)  เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน   
จะต้องใช้แบบงานต้นฉบับของสมาคมฯ เท่านั้น ท่านสามารถติดต่อขอแบบงานต้นฉบับจาก
สมาคมฯ ไดท้ี่ info@tfpa.or.th 

 

6.2 ชดัเจน  
เพื่อให้สามารถอ่านเครื่องหมายดังกล่าวได้ชัดเจน เครื่องหมายดังกล่าวและสัญลักษณ์แสดง
เครื่องหมายการคา้ ควรมีสดัส่วนของขนาด ดงันี ้ 
แบบที่ 1 

 

 

  
 

กรณีใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวที่มีความกวา้งมากกวา่ 12 มิลลิเมตร 
 
 

mailto:info@tfpa.or.th


__________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT      หนา้ 21 

แบบที่ 2 

 
 

 สญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ “TM” มีขนาด 6 pt. 
 

กรณีใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวที่มีความกวา้งระหว่าง 7-12 มิลลิเมตร  
 
 

แบบที่ 3 

 
          สญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ “TM” มีขนาด 5 pt. 
 

กรณีที่ใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวในเนือ้ความของเอกสาร จะตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มิลลิเมตร หาก
เนื ้อความของเอกสารมีขนาดเล็กกว่าขนาดขั้นต ่าของ เครื่องหมายดังกล่าวที่ก าหนดไว้ (6 
มิลลิเมตร) จะต้องใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินแบบตัวอักษร
ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่คือ CFP แทน 

 
6.3 เห็นไดช้ดัเจน  

ส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ โดยรอบเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP อาจส่งผลให้สามารถเห็น
เครื่องหมายดงักล่าวไดไ้ม่ชดัเจน ดงันัน้ จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดใหม้ีพืน้ที่ว่าง (clear zone) บริเวณ
รอบๆ เครื่องหมายดงักล่าวดงัปรากฎตามตวัอย่างดา้นล่าง โดยพืน้ท่ีว่างดงักล่าวจะถกูก าหนดโดย
ขนาดความสูงของส่วนประกอบตัวอักษร “CFP” ยกเว้นในกรณีที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวใน
เนือ้ความของเอกสาร  
 
Clear Zone 

 

    
Minimum 6mm 
 



__________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT      หนา้ 22 

พืน้ท่ีว่าง 

             
อย่างนอ้ย 6 มิลลิเมตร 
 

ข้อมูลส ำคัญ สญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ “®” ดงัปรากฎในตวัอย่าง ใชเ้พื่อแสดงขนาด
สัดส่วนของพืน้ที่ว่างเท่านั้น ส าหรบัประเทศไทย ใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า ” TM” 
รว่มกบัเครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP 

ที่มีขนาดไม่ต ่ากว่า 6 มิลลิเมตร หากใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวที่มีขนาดเล็กกว่าที่ก าหนด อาจท าให้
สามารถเห็นไดไ้ม่ชดัเจน ดงันัน้ หากไม่มั่นใจว่าการใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวที่มีขนาด 6 มิลลิเมตร จะ
มีคณุภาพหรือไม่ ควรใชเ้ครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP ที่มีขนาดใหญ่ขึน้ 

 

6.4 พืน้หลงั 
ควรใชเ้ครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP บนพืน้หลงัที่มีสีอ่อน ไดแ้ก่ สีขาวและสีที่มีค่าความเขม้ไม่เกิน
รอ้ยละ 40 ของสีด า ในกรณีที่ตอ้งใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวบนพืน้หลงัที่มีค่าความเขม้ระหว่างรอ้ย
ละ 50-100 ของสีด า จะตอ้งใชสี้ของเครื่องหมายดงักล่าวเป็นสีตรงกนัขา้ม 

 

6.5 สี 
การใชสี้ของเครื่องหมายสญัลักษณ์ CFP ที่ถูกตอ้งจะท าใหท้ราบไดท้ันทีว่าบุคคลดงักล่าวไดร้บั
การรบัรองคุณวุฒวิชาชีพจากสมาคมฯ ค่าสี (PANTONE) ที่ก าหนดส าหรบัส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของเครื่องหมายดังกล่าว คือ ส่วนประกอบ “เปลวไฟ” ใช้สีฟ้า PANTONEE® 280 และ
ส่วนประกอบ “ตวัอกัษร CFP” และส่วนประกอบ “TM” ใชสี้ด า 

 
7. การใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ในเอกสารหรือวัสดุเผยแพร่ 

เมื่อตอ้งการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ และเครื่องหมายสญัลกัษณ ์CFP ของ FPSB ในเอกสารหรือวสัดเุผยแพร ่จะตอ้งปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนด ดงันี ้
7.1 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางที่ก าหนดในคูม่ือฉบบันี ้

ทัง้นี ้อาจมขีอ้ยกเวน้ในบางกรณีส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายดงักลา่วกบัผลิตภณัฑข์อง FPSB  
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7.2 หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เพียงล าพงัในเอกสารเผยแพร ่
จะตอ้งใชร้ว่มกบัชื่อบคุคลหรือกลุ่มบคุคลที่ไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินจาก
สมาคมฯ ยกเวน้ ในกรณีที่ใชเ้ครือ่งหมายดงักล่าวในเอกสารเผยแพรข่อง FPSB และของสมาคมฯ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

7.3 ระบวุนัท่ีจดัท าเอกสารหรือวสัดเุผยแพร่ 
7.4 หา้มจดัท าวสัดเุผยแพรเ่พื่อการคา้ 
7.5 ท าซ า้เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP โดยใชแ้บบงานตน้ฉบบัเท่านัน้ 
7.6 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP บนเอกสารหรือวสัดเุผยแพรอ่ย่าง

เหมาะสม และไม่ท าใหค้ณุคา่ของเครื่องหมายดงักล่าวลดลง  
 

8. การใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ในเนือ้ความเอกสาร 
8.1 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางที่ก าหนดในคูม่ือฉบบันี ้ 
8.2   ใชส้ญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ที่ถกูตอ้งรว่มกบัเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกั

วางแผนการเงิน CFP เฉพาะการใชเ้ป็นครัง้แรกในเอกสาร 
Correct Use: 
Greta Lange recently attained the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM certification. She 
works with another CFP® professional in Nonthaburi. They consider the CFP certification 
to be financial planning’s gold standard. 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
เกรตา แลงก ์เพิง่ไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงนิ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ เมื่อไม่นานมานี ้เธอท างานรว่มกบัผูป้ระกอบวิชาชพีวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการ
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® อีกคนหน่ึงที่จงัหวดันนทบรุี ทัง้สองเห็นว่าคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งมาตรฐานการวางแผนการเงินชัน้เลิศ 
 

8.3 ทกุครัง้ที่ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จะตอ้งระบขุอ้ความประกาศ
ทางกฎหมาย (legal notice) ที่ถกูตอ้งส าหรบัประเทศไทย (ดรูายละเอียดขอ้ 10)  

8.4 ระบวุ่า FPSB เป็นเจา้ของเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
8.5 หา้มแกไ้ข หรือ ดดัแปลงเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

 



__________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT      หนา้ 24 

9. การใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ในสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
9.1 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางที่ก าหนดในคูม่ือฉบบันี ้ 
9.2 ใชส้ญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ที่ถกูตอ้งรว่มกบัเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนัก

วางแผนการเงิน CFP เฉพาะการใชเ้ป็นครัง้แรกในเนือ้ความเอกสารท่ีปรากฏในแต่ละหนา้ของ
เว็บไซต ์(ดขูอ้ 10) 

9.3 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ เพียงครัง้เดียวใน meta-text code ของแต่ละหนา้ของเว็บไซตข์องบคุคลท่ีไดร้บัการ
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินจากสมาคมฯ 
Correct Use: 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 
 
Incorrect Use: 
<META name “keywords” content = “CFP, CFP, CFP, CFP”> 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 
 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
<META name “keywords” content = “CFP, CFP, CFP, CFP”> 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 

 
9.4 ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER ในกรณีใชเ้พื่อเป็นจดุเชื่อมโยง (hyperlink) กบัเว็บไซตข์อง FPSB  (www.fpsb.org) 
เท่านัน้ 
Domain Names 
ชื่อเว็บไซต ์(Domain Name) 
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9.5 หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER  เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเว็บไซต ์โดยเครื่องหมายดงักล่าวสามารถปรากฏอยูใ่นรูปแบบ
ของขอ้ความหรือภาพบนเว็บไซตต์ามขอ้ก าหนดของสมาคมฯ เท่านัน้ 
Correct Use: 
www.simonlimfinancialplanning.com 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
www.simonlimfinancialplanning.com 
 
Incorrect Use: 
www.simonlimcfp.com 
slimcfp@hotmail.com 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
www.simonlimcfp.com 
slimcfp@hotmail.com 
 
E-mail  Addresses 
ที่อยู่จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(E-mail Address) 

 
9.6 หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER  เป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่อยู่จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์ยกเวน้จะไดร้บัอนญุาตจาก FPSB  
Correct Use: 
slim@hotmail.com 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
slim@hotmail.com 
 
Incorrect Use: 
Simon_Lim@CFP4U.com 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
Simon_Lim@CFP4U.com 
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10. สัญลักษณแ์สดงเคร่ืองหมายการค้าและข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ส าหรับ
ประเทศไทย 
เพื่อให ้FPSB สามารถอ้างสิทธ์ิความเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 
CFP ในประเทศที่มีการใชเ้ครื่องหมายดังกล่าวได้  FPSB จึงก าหนดใหส้มาคมฯ และผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินที่ไดร้บัการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP แจง้ให้ประชาชนรบัทราบว่า FPSB เป็นเจา้ของ
เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่ใชภ้ายนอกประเทศสหรฐัอเมริกา ดังนั้น 
สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านใช้ขอ้ความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ดังที่ปรากฏ
ต่อไปนี ้ ในเอกสารประชาสัมพันธ์ ทั้งในกรณีที่จัดพิมพ์เอกสารใหม่  หรือปรับปรุงเนื ้อหาเอกสารและ
จดัพิมพเ์อกสารเพิ่มเติม   

Territory 
 ประเทศ 

 
CFP  WORD MARK 

 
 

LOGO 

Thailand 
ประเทศไทย     

 
®  TM  TM / ® 

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,  and  are trademarks owned outside the U.S. by Financial 
Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP 
Marks in Thailand, through agreement with FPSB. 
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจา้ของเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM  และ   ที่ใชภ้ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา สมาคมนกัวางแผนการเงิน
ไทยเป็นหน่วยงานท่ีไดร้บัอนญุาตใหบ้รหิารจดัการเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย
ตามขอ้ตกลงกบัคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน 

 
11. ค าถามทีพ่บบ่อย (FAQ) 

(1) เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิคอือะไร 
เครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ไดแ้ก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER    และรวมทัง้เครื่องหมายการบรกิาร CFP ซึ่ง FPSB (Financial Planning Standards 
Board Ltd. - FPSB) เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายดงักล่าวท่ีใชภ้ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 
(2) สัญลักษณแ์สดงเคร่ืองหมายการค้า CM TM และ ® แตกต่างกันอย่างไร 

หน่วยงานต่างๆ มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายการคา้ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายดังกล่าวกับ
ส านักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา้ของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หลาย
ประเทศบังคับให้ใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ก่อนขอยื่นจดทะเบียน  FPSB ยอมรับ
กฎหมายที่คุม้ครองสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการคา้ “TM” และสญัลักษณ์แสดงเครื่องหมาย
การค้า “®” คือสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับส านักงาน
เครื่องหมายการค้าแล้ว ทั้งนี ้ ในบางประเทศ สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า “CM” มี
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ความหมายเหมือนกับสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ “TM” และ “®” และเป็นเครื่องหมายที่
ใชแ้ละจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรบัรอง 
 

(3) ท าไมตอ้งใช้สัญลกัษณแ์สดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” หรือ “CM” ในขณะทีผู้่ประกอบ
วิชาชพีอืน่ไม่ใช ้
บุคคลในอาชีพต่างๆ เช่น แพทย ์ทนายความ และสมหุบ์ญัชี อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ หรือแต่ละภูมิภาค และเป็นผูไ้ดร้บัวฒุิปรญิญาหรือประกาศนียบตัร พรอ้มกบัใช้
ค  าน าหนา้ชื่อ  อาทิ นายแพทย ์(น.พ.) เป็นตน้ ซึ่งจะแตกต่างจากผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
ที่ไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP ที่จะไดร้บัอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชพีนกั
วางแผนการเงิน CFP ของ FPSB   

 
(4) ท าไมถึงเรียกตวัเองว่า CFP ไม่ได ้

ชื่อต าแหน่งหรือชื่อคุณวุฒิไม่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคา้ ทั้งนี ้เนื่องจาก
เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ไม่ใช่ชื่อต าแหน่ง แต่ใชเ้พื่อแสดงใหเ้ห็น
ว่าบุคคลมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินที่ FPSB ก าหนด 
ดังนั้น จะตอ้งใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นค าคุณศัพทซ์ึ่ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเครื่องหมายการคา้ 

 
(5) เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP สามารถใช้ร่วมกับค านาม

ใดบ้าง 
FPSB อนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP กบัค านาม ดงันี ้ 
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ”  
“ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี”  
“คณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงนิ” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ  “เครื่องหมาย
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”   
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
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(6) ท าไม FPSB จึงต้องก าหนดให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ 
CFP อย่างถูกตอ้ง 
สมาชิกของ FPSB จะตอ้งก าหนดใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP อย่างถูกตอ้งเพื่อประโยชนข์องสาธารณชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ควรใชเ้ครื่องหมาย
ดงักล่าวเช่นเดียวกับเครื่องหมายอื่นๆ ท่ีใชก้นัโดยทั่วไป หากเครื่องหมายดงักล่าวไม่สามารถแสดง
ถึงความสามารถ จรยิธรรม และมาตรฐานปฏิบตัิในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพตามที่ FPSB ก าหนดไว ้ 
สาธารณชนอาจไม่รบัความคุม้ครองดงัเช่นปัจจุบนันี ้และหากมีการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เช่นเดียวกับเครื่องหมายอื่นๆ อาจท าใหส้าธารณชนไม่ทราบถึง
ความแตกต่างระหว่างนกัวางแผนการเงินทั่วไปและนกัวางแผนการเงินส่วนบคุคลที่ผ่านเกณฑก์าร
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินท่ีเขม้งวดของ FPSB  

 
(7) หากต้องการส่งเสริมการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชพีนักวางแผนการเงนิ CFP 

อย่างถูกตอ้ง แต่ไม่แน่ใจว่าตวัเองใชเ้คร่ืองหมายดังกล่าวถูกตอ้งหรือไม่ ก่อนทีจ่ะเผยแพร่
หรือจัดพิมพเ์อกสารประชาสมัพันธใ์ดๆ มีใครสามารถตรวจสอบเอกสารดงักล่าวใหก้่อน
ได้หรือไม ่
 FPSB สนบัสนนุใหน้กัวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิชิาชีพ CFP ส่งเอกสารเผยแพรท่ี่
มีการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใหส้มาคมฯ ตรวจสอบก่อนการ
จดัพิมพเ์อกสารดงักล่าว ทัง้นี ้ควรน าส่งเอกสารล่วงหนา้ เพื่อใหส้มาคมฯ มีเวลาในการตรวจ
เอกสารไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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3.2   เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทีป่รึกษาการเงนิ AFPT 

• ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ โดย
ไม่มีเครื่องหมายมหพัภาค (.) 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ  AFPTTM 

วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ afpt 
นายสมชาย เก่งกาจ  A.F.P.T 

 
• ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT รว่มกบัสญัลกัษณแ์สดงเครื่องหมายการคา้ 

“TM” แบบยกสงู (superscript) ในการใชเ้ป็นครัง้แรกในเอกสาร 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผูไ้ดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพ AFPTTM ที่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณตามที่
นกัวางแผนการเงิน พึงปฏิบตั ิ
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผูไ้ดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพ AFPT ที่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณตามที่นกั
วางแผนการเงิน พึงปฏิบตั ิ

 
• ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT เป็นค าคณุศพัท ์(Adjective) เท่านัน้ หา้มใช้

เป็นค านามหรือกรยิา ยกเวน้กรณีใชใ้นช่องลงนาม หวักระดาษจดหมาย หรือนามบตัร 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผูไ้ดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพ  AFPTTM 

นายสมชาย เก่งกาจ  AFPTTM 
กรรมการผูจ้ดัการ 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็น  AFPT 
นายสมชาย เก่งกาจ afpt 

 
• ในกรณีภาษาองักฤษ หา้มใชเ้ครือ่งหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT เป็นค าพหพูจน ์

(Plural Word) หรือค าแสดงความเป็นเจา้ของ (Possessive Word)  
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
Greta Lange and Simon Lim are AFPTTM professionals. 
The  AFPTTMprofessionals’ seminar was sold out. 
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วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
Greta Lange and Simon Lim are AFPTs. 
The AFPTs’ seminar was sold out. 

 
• ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT เพื่อขยายเฉพาะกบัค านามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

ภาษาไทย:   “คณุวฒุิวชิาชีพ” “ผูป้ระกอบวชิาชีพ” 
ภาษาองักฤษ: “professional”, “practitioner”, “certificant”, “certification” หรือ “mark” 
วิธีใชท้ี่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ AFPTTM ไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวชิาชีพที่ปรกึษาการเงนิ AFPT 
ในปีนี ้
Simon Lim is an AFPTTM practitioner. 
Greta Lange is a AFPTTM professional who got her AFPT certification this year. 
วิธีใชท้ี่ไม่ถกูตอ้ง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นท่ีปรกึษา AFPTTM 
Simon Lim is an AFPTTM financial advisor. 
Greta Lange got her AFPT degree. 

 
• ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT ต่อทา้ยชื่อในนามบตัร มีรูปแบบดงัตวัอย่าง

ต่อไปนี ้  

•  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นามสกลุ AFPTTM  

ต าแหน่ง    

 

ชื่อ นามสกลุ AFPTTM 
ต าแหน่ง 

 

Name Surname, AFPTTM  

Position    

 

Name Surname, AFPTTM 
Position 
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ส่วนที ่4 เกณฑก์ารต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT  

 สมาคมฯ ให้สิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งไดแ้ก่ CFP®, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,   และ   และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษา
การเงิน AFPT แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาคมฯ 
ก าหนดภายหลงัจากที่ไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ 
 
 ระยะเวลาคณุวฒุวิิชาชีพเริม่มีผลตัง้แตว่นัท่ีนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ไดร้บั
การรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพ ทัง้นี ้นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งต่ออายคุณุวฒุิวชิาชีพ
ทกุ 2 ปีปฏิทิน เพ่ือสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชพีนกัวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมาย
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT ทัง้นี ้ส าหรบันกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ที่
ขึน้ทะเบียนคณุวฒุวิิชาชีพครัง้แรก  ใหเ้ริ่มตน้นบัระยะเวลาส าหรบัการยื่นต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ ตัง้แตเ่ดือน
มกราคมของปีปฏิทินถดัไป 
 
 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งมจี านวนชั่วโมงของการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) ตามที่สมาคมฯ ก าหนดเพื่อประกอบการต่ออายุ
คณุวฒุวิิชาชีพ 

 
 ก าหนดการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งส่งแบบฟอรม์การต่ออายุและเปิดเผยขอ้มูล
คณุวฒุิวิชาชีพ แบบฟอรม์รายงานชั่วโมงการพฒันาคณุวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมตามที่
สมาคมฯ ก าหนด ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของปีที่ครบก าหนดต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

 
 ระยะเวลาผ่อนผันการย่ืนต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ที่ไม่ไดย้ื่นต่ออายุคณุวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สามารถยื่นขอต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพไดภ้ายในสิน้เดือนกมุภาพนัธข์องปีถดัมา 

 
 การเปิดเผยข้อมูลประวัติความผิดและ/หรือการด าเนินการความผิดทางวินัย  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ตอ้งลงนามรบัรองค าแถลงการณใ์นแบบฟอรม์การ
ต่ออายแุละเปิดเผยขอ้มลูคุณวฒุิวิชาชีพ เพื่อเปิดเผยประวตัิความผิดและ/หรือการด าเนินการความผิดทางวินยัที่
เกิดขึน้ในช่วงเวลาก่อนการต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ 
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 สถานภาพคุณวุฒิวิชาชีพภายหลังครบก าหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ 
 หากนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ไม่ส่งแบบฟอรม์การต่ออายุและเปิดเผยขอ้มูล
คุณวุฒิวิชาชีพ แบบฟอรม์รายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และช าระค่าธรรมเนียมให้
สมาคมฯ ภายในก าหนดระยะเวลาผ่อนผนั ณ สิน้เดือนกุมภาพนัธข์องปีถดัมา จะถือว่าคณุวฒุิวิชาชีพหมดอายลุง 
โดยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน  AFPT จะไม่มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนัก
วางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน  AFPT พรอ้มกันนี ้สมาคมฯ จะ
เผยแพรร่ายชื่อนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ
ผ่านเว็บไซตข์องสมาคมฯ 

 
 เอกสารประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ  

▪ แบบฟอรม์การต่ออายแุละเปิดเผยขอ้มลูนกัวางแผนการเงิน CFP หรือที่ปรกึษาการเงิน AFPT 
▪ แบบฟอรม์รายงานจ านวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
▪ นามบตัร กระดาษหวัจดหมาย และเอกสารส่ิงพิมพห์รือโฆษณาที่มีการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิ

วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรบัรองคุณวฒุิวิชาชีพท่ีปรกึษาการเงิน AFPT ส าหรบั
การตรวจสอบการใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ถกูตอ้ง 

 
 หนังสือแจ้งเตือนการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ  

▪ แจง้เตือน  2 เดือนก่อนวนัครบก าหนดยื่นต่ออายุคณุวุฒิวิชาชีพ (1 พฤศจิกายน) สมาคมฯ ส่งหนงัสือ
แจง้เตือนใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และ/หรือท่ีปรกึษาการเงิน AFPT  ยื่นต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ และ
ด าเนินการสะสมจ านวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้ครบ 30 ชั่วโมงตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ 
ก าหนดภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของปีที่ครบก าหนดต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

▪ แจง้เตือน 1 เดือนหลงัวนัครบก าหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (31 มกราคม) สมาคมฯ ส่งหนงัสือถึง
นกัวางแผนการเงิน CFP และ/หรือที่ปรกึษาการเงิน AFPT  ที่ยงัไม่ไดต้่ออายุคุณวฒุิวิชาชีพ แจง้เตือน
ใหย้ื่นต่ออายุคณุวฒุิวิชาชีพ ภายในระยะเวลาผ่อนผนั (สิน้เดือนก.พ.) มิฉะนัน้จะถือว่าคุณวุฒิวิชาชีพ
หมดอาย ุและไม่มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคณุวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมาย
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT  

▪ แจง้เตือนหลงัครบระยะเวลาผ่อนผนัยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (1 มีนาคม) สมาคมฯ ส่งหนงัสือถึงนกั
วางแผนการเงิน CFP และ/หรือปรกึษาการเงิน AFPT  ที่ยงัไม่ไดด้  าเนินการต่ออายคุุณวฒุิวิชาชีพ แจง้
ว่าคุณวฒุิวิชาชีพหมดอายุ และไม่มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
หรือเครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT  พรอ้มทั้งใหส่้งนามบัตร กระดาษหัว
จดหมาย และเอกสารส่ิงพิมพห์รือโฆษณาฉบบัปรบัปรุงใหส้มาคมฯ เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าไม่ไดใ้ช้
เครื่องหมายดังกล่าวแลว้ หากนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ตอ้งการต่ออายุ
คุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะตอ้งปฏิบัติตามเกณฑก์ารยื่นต่ออายุภายหลังครบก าหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิ
วิชาชีพ (Reinstatement) 
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 การย่ืนต่ออายุภายหลังครบก าหนดย่ืนต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinstatement)  
▪ กรณียื่นต่ออายคุณุวุฒิวิชาชีพ ภายใน  4 ปีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ นกัวางแผน

การเงิน CFP หรือที่ปรกึษาการเงิน  AFPT จะตอ้ง 
- มีจ านวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ใหค้รบตามที่สมาคมฯ ก าหนด 

พรอ้มส่งแบบฟอรม์รายงานจ านวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งแบบฟอรม์การต่ออายแุละเปิดเผยขอ้มลูนกัวางแผนการเงิน CFP หรือที่ปรกึษาการเงิน AFPT  
- ช าระค่าธรรมเนียมตามที่สมาคมฯ ก าหนด 

▪ กรณียื่นต่ออายคุณุวฒุิวชิาชีพ เกินกว่า 4 ปีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ นกัวางแผน
การเงิน CFP หรือที่ปรกึษาการเงิน  AFPT จะตอ้ง 
- สอบผ่านขอ้สอบการวางแผนการเงิน ฉบบัท่ี 1-4  
- มีประสบการณก์ารท างานตามเกณฑท์ี่สมาคมก าหนด 
- ยื่นแบบฟอรม์ใบสมคัรและเปิดเผยขอ้มลูการขอรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

(แบบฟอรม์ CER 01) หรือแบบฟอรม์ใบสมคัรและเปิดเผยขอ้มลูการขอรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพที่
ปรกึษาการเงิน AFPT (แบบฟอรม์ CER 02) 

- ช าระคา่ธรรมเนยีมตามที่สมาคมฯ ก าหนด 
 
 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT มีหนา้ที่แจง้ขอ้มลูประวตัิส่วนบคุคลและขอ้มลูติดต่อ
ที่เป็นปัจจบุนั ดงันัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าว ตอ้งแจง้ใหส้มาคมฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

 
 การปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงเกณฑก์ารต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ  

 สมาคมฯ อาจปรับปรุงและ/หรือเปล่ียนแปลงเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เหมาะสมตาม
สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง ดังนั้น นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จึงควร
ติดตามขอ้มลูประกาศต่างๆ ท่ีเผยแพรท่างเว็บไซตข์องสมาคมฯ รวมถึงจดหมายแจง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งจากสมาคม
ฯ อย่างสม ่าเสมอ  
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ส่วนที ่5 เกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuing Professional 
Development - CPD) 

  นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหนา้ที่ตอ้งพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการทางวิชาชีพการวางแผนการเงิน และกฎระเบียบที่มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพื่อประกอบการต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพและสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT โดยจะตอ้งมีจ านวนชั่วโมง CPD ไม่
นอ้ยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี  และจะตอ้งมีจ านวนชั่วโมง CPD ที่มาจากกิจกรรม ”การอบรมหรือสัมมนา” อย่าง
นอ้ยกึ่งหน่ึงของจ านวนชั่วโมง CPD ที่ก าหนด และเป็นการอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องจรรยาบรรณและ
ความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงินที่จัดโดย
สมาคมฯ อย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง ทัง้นี ้จ านวนชั่วโมง CPD ที่เกิน 30 ชั่วโมงต่อรอบ 2 ปีของการต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ 
ไม่สามารถยกยอดไปใชน้บัชั่วโมง CPD ในรอบการต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพถดัไปได ้ 
 
วัตถุประสงค ์

▪ เพื่อรกัษา และเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
▪ เพื่อใหท้นัต่อพฒันาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการเงิน 
▪ เพื่อรบัทราบพฒันาการใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
▪ เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ประโยชนข์องลกูคา้ ท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัและเชื่อถือจากทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
 

ข้อก าหนดการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
 การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจะตอ้งเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับความรู ้ทักษะ และ
ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และช่วยส่งเสริมและพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพของนกัวางแผน
การเงิน 
 
 จ านวนชั่วโมงของการพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจะตอ้งมาจากกิจกรรมที่ครอบคลมุองคค์วามรู้
ดา้นใดดา้นหนึ่งดงัต่อไปนี ้

▪ ดา้นพืน้ฐานการวางแผนการเงิน 
▪ ดา้นการวางแผนการลงทนุ 
▪ ดา้นการวางแผนการประกนัภยั 
▪ ดา้นการวางแผนภาษีและมรดก 
▪ ดา้นการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
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กิจกรรมทีส่ามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

ประเภทกิจกรรม เงือ่นไข 
หลักฐานยืนยนั 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
เขา้อบรมหรือสมัมนาที่จดัโดยสถาบนัหรือ
องคก์รที่ สมาคมฯ เห็นชอบ 

ตอ้งมชีั่วโมงการอบรมหรือสมันาอย่างนอ้ยกึง่
หน่ึงของจ านวนชั่วโมง CPD ที่ก าหนด และเป็น
การอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลกั
ปฏิบตัิการวางแผนการเงิน อย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง 
นบัตามจ านวนชั่วโมงจรงิ โดยตอ้งมีระยะเวลา
การอบรมหรือสมัมนา อย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง  

ใบรบัรองพรอ้มระบรุะยะเวลาการอบรม/
สมัมนาจากผูจ้ดั หรือใบเสรจ็รบัเงิน กรณี
ของตา่งประเทศ ใชใ้บเสรจ็รบัเงนิและ 
Brochure  

สอบผ่านคณุวฒุวิิชาชีพหรือใบอนญุาต
ปฏิบตัิงาน 

นบัไดเ้ฉพาะในปีที่สอบผ่านเท่านัน้ 
▪ CFA ระดบัละ 15 ช.ม. 
▪ CISA ชดุวิชาละ 3 ช.ม. หรือระดบัละ 15 ช.

ม.ถา้สอบผ่านทัง้ระดบัในครัง้เดยีวกนั 
▪ ใบอนญุาตติดต่อผูล้งทนุดา้นหลกัทรพัย ์3 

ช.ม. 
▪ ใบอนญุาตติดต่อผูล้งทนุในสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้ 3 ช.ม. 
▪ ใบอนญุาตตวัแทน/นายหนา้ประกนัชีวติ 3 

ช.ม. 

ส าเนาใบรบัรองการสอบผ่านจาก
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหรือส าเนา
ใบอนญุาตปฏิบตังิาน 

ศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป นบัตามจ านวนชั่วโมงที่ศกึษาจรงิ โดยพิจารณา
เป็นรายวิชา 

Transcript หรือใบรบัรองการศกึษา 

เป็นวิทยากร ผูบ้รรยายใหก้บั
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
สถาบนั องคก์ร 

นบัได ้2 เท่าของจ านวนชั่วโมงบรรยายจรงิ โดย
การบรรยายซ า้หวัขอ้เดิมในครัง้ตอ่ไปไม่
สามารถนบัเป็นชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิ
วิชาชีพได ้และนบัไดไ้ม่เกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
ชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุวิิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(CPD) ตามที่ก าหนด 

ใบรบัรองจ านวนชั่วโมงการบรรยายหรือ
หนงัสือเชิญจากผูจ้ดั  

เป็นกรรมการ อนกุรรมการ หรือ 
คณะท างานของสถาบนั หรือองคก์รที่
สมาคมฯ เห็นชอบ หรือองคก์รธุรกิจ ท่ี
ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย ์หลกัทรพัย ์
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ หรือประกนัชีวติ  

นบัได ้6 ชั่วโมง/คณะ/ปี โดยตอ้งเป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรือ คณะท างานไมน่อ้ยกวา่ 3 
เดือน และนบัไดไ้ม่เกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
ชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุวิิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(CPD) ตามที่ก าหนด  

Self declare ประกอบกบัหลกัฐาน เช่น 
ใบรบัรองจากสถาบนั สมาคม หรือ 
องคก์ร หรือบนัทึกรายงานการประชมุ  
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ประเภทกิจกรรม เงือ่นไข 
หลักฐานยืนยนั 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ ์หรือ
นิตยสาร 

นบัได ้1 ชั่วโมง ต่อ 1,000 ตวัอกัษร และนบัไดไ้ม่
เกินกึง่หน่ึงของจ านวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิ
วิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง (CPD) ตามที่ก าหนด 

ส าเนาบทความหรือหนงัสือที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ ์ชื่อนิตยสารหรือหนงัสือและวนั
เดือนปีที่พิมพ ์
 เขียนหนงัสือ งานวจิยั หรือบทความทาง

วิชาการที่ไดร้บัการตีพิมพ ์
นบัได ้15 ชั่วโมง/หนึ่งผลงาน และนบัไดไ้ม่เกินกึง่
หน่ึงของจ านวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวชิาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (CPD) ตามที่ก าหนด 

พฒันาหรือตรวจทานขอ้สอบหลกัสตูร
วางแผนการเงิน 

นบัไดต้ามจ านวนชั่วโมงจรงิ ตามเงื่อนไขดงันี ้
▪ การพฒันาขอ้สอบนบัได ้30 นาท/ี ขอ้ 
▪ การตรวจทานขอ้สอบนบัได ้15 นาที/ ขอ้ 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เป็นกองบรรณาธิการ ซึ่งท าหนา้ที่ในการ
วางหรือก าหนดโครงสรา้งเนือ้หา และ
ตรวจทานเนือ้หา วารสารสมาคมนกั
วางแผนการเงินไทย 

นบัได ้6 ชั่วโมง ต่อรอบการต่ออายคุณุวฒุิ
วิชาชีพ  
 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เป็นคณะที่ปรกึษา ซึง่ท าหนา้ที่ให้
ความเห็นและตรวจทานวารสารของ
สมาคมฯ 
เป็นพ่ีเลีย้งประจ ากลุ่มการเขียนบทความ
วางแผนการเงิน 

นบัได ้3 ชั่วโมง ต่อปี หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

พฒันาขอ้สอบกรณีศกึษาแผนการเงิน นบัได ้6 ชั่วโมง/ชดุขอ้สอบแผนการเงิน และนบั
ไดไ้ม่เกินกึง่หน่ึงของจ านวนชั่วโมงการพฒันา
คณุวฒุวิิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่ก าหนด 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

ตรวจทานขอ้สอบกรณีศกึษาแผนการเงิน นบัได ้ 3 ชั่วโมง/ชดุขอ้สอบแผนการเงิน และนบั
ไดไ้ม่เกินกึง่หน่ึงของจ านวนชั่วโมงการพฒันา
คณุวฒุวิิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่ก าหนด 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เป็นกรรมการสอบแผนการเงิน นบัได ้6 ชั่วโมง/ครัง้การสอบ และนบัไดไ้ม่เกินกึง่
หน่ึงของจ านวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวชิาชีพ
อย่างต่อเนื่องตามที่ก าหนด 

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

เขา้รว่มกจิกรรมอื่นในนามของสมาคมฯ 
นอกเหนือจากที่ก าหนด 

นบัไดต้ามจ านวนชั่วโมงจรงิ และนบัไดไ้ม่เกินกึ่ง
หน่ึงของจ านวนชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุิวชิาชีพ
อย่างต่อเนื่องตามที่ก าหนด  

หนงัสือรบัรองจากสมาคมฯ 

อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยสมาคมฯ   
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รายชื่อหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมการพัฒนาคณุวุฒิวชิาชีพอย่างต่อเน่ืองทีส่มาคมฯ เหน็ชอบ 

 กิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถนบัเป็นจ านวนชั่วโมงของการพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได ้จะตอ้งเป็น
กิจกรรมของ หรือจดัโดยสถาบนัหรือองคก์รที่สมาคมฯ เห็นชอบ ซึ่งมีรายนามดงัต่อไปนี ้

▪ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
▪ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
▪ สมาคมนกัวเิคราะหก์ารลงทนุ (SAA) 
▪ สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ 
▪ สมาคมบรษิัทหลกัทรพัย ์
▪ สมาคมธนาคารไทย 
▪ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
▪ สมาคมประกนัชวีิตไทย 
▪ สมาคมนายหนา้ประกนัภยั 
▪ สมาคมตวัแทนประกนัชีวติ 
▪ สถาบนัประกนัภยัไทย 
▪ กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
▪ กองทนุส ารองเลีย้งชีพไทย 
▪ ส านกังานประกนัสงัคม 
▪ สถาบนัอดุมศกึษาที่ส  านกังาน ก.พ.ใหก้ารรบัรอง 
▪ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
▪ องคก์ร/สถาบนัอื่นๆ ท่ีสมาคมฯ เห็นชอบ 

หมายเหตุ   ในกรณีทีเ่ป็นการจดักิจกรรมการพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการภายใน (in-house) โดย
องคก์รธุรกิจ ทีป่ระกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรพัย์ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน หรือ
บริษัทประกนัชีวติ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทางสมาคมฯ เป็นรายกรณี 

 
 การรายงานจ านวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและหลักฐานยืนยัน 

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จะตอ้งปฏิบตัิตามเกณฑก์ารพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง โดยกรอกขอ้มูลและลงนามในแบบฟอรม์รายงานจ านวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (แบบฟอรม์ EDU 02) ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องสมาคมฯ และยื่นแบบฟอรม์ EDU 02 
พรอ้มแบบฟอรม์การต่ออายุและเปิดเผยขอ้มลูคุณวุฒิวิชาชีพ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ครบก าหนดต่อ
อาย ุ 
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 ทัง้นี ้ถือเป็นความรบัผิดชอบของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ที่จะตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมและบนัทึกขอ้มลูการพฒันาคณุวฒุวิิชาชพีอย่างต่อเนื่องอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ีจ านวนชั่วโมง CPD ครบ
ตามที่สมาคมฯ ก าหนดภายในก าหนดเวลาของการรายงานการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT จะตอ้งเก็บหลักฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
พฒันาคุณวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องไวอ้ย่างนอ้ย 3 ปีภายหลงัจากการรายงานขอ้มลูดงักล่าว เนื่องจากสมาคมฯ 
อาจสุ่มตรวจหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน
แบบฟอรม์ EDU 02  

 
 การไม่ปฏิบัติตามเกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 เป็นหนา้ที่ของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาทางการเงิน AFPT ที่จะตอ้งปฏิบัติตามเกณฑ์การ
พฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างเครง่ครดั 
  
 การรายงานขอ้มลูการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่ไม่มีหลกัฐานยืนยนั ไม่ถกูตอ้ง หรือเป็นเท็จ ถือ
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินของสมาคม
ฯ และอาจถกูด าเนินการทางวินยั 
 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาทางการเงิน AFPT ที่ไม่ปฏิบตัิตามเกณฑก์ารพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องภายในก าหนดเวลาของการรายงานขอ้มลูการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องถือว่าไม่ไดต้่ออายุ
คณุวฒุิวิชาชีพตามที่สมาคมฯ ก าหนด 

 
 การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 สมาคมฯ จะท าการสุ่มตรวจแบบฟอรม์รายงานการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยนัว่าในการ
ยื่นขอต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ไดป้ฏิบตัิตามเกณฑก์ารพฒันา
คณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่สมาคมฯ ก าหนด โดยสมาคมฯ จะด าเนินการดงันี ้

1. แจง้ใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ทราบว่าสมาคมฯ จะด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้มลูการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและอาจขอใหส่้งหลกัฐานยืนยนั 

2. ตรวจสอบขอ้มูลกิจกรรมในแบบฟอรม์รายงานการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และพิจารณา
อนมุตัิแบบฟอรม์ดงักล่าว 

 
 หากสมาคมฯ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมใด ไม่สามารถนบัเป็นชั่วโมงการพฒันาคณุวฒุวิิชาชพีอย่างต่อเนื่อง
ได ้สมาคมฯ จะแจง้ใหน้กัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน  AFPT ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และให้
ด าเนินการสะสมชั่วโมงการพฒันาคุณวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมในส่วนที่ยงัขาดใหค้รบภายใน 90 วนันบั
จากวนัแจง้เตือน พรอ้มทั้งส่งแบบฟอรม์การรายงานขอ้มลูการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมและ
หลกัฐานยืนยนั ทัง้นี ้ในช่วงระยะดงักล่าว สมาคมฯ ถือว่านกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน  AFPT 



__________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT      หนา้ 39 

ยงัคงด ารงสถานะนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน  AFPT และมีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคุณวุฒิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน  AFPT ตามปกติ  
 

 หากนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน  AFPT ไม่แกไ้ขกิจกรรมและจ านวนชั่วโมงการพฒันา
คณุวฒุิวิชาชีพอยา่งต่อเนื่องใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก าหนด สมาคมฯ จะส่งหนงัสือแจง้ว่าคณุวฒุวิิชาชีพหมดอาย ุ
และไม่มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคุณวฒุิวิชาชีพ
ที่ปรกึษาการเงิน AFPT พรอ้มกันนี ้สมาคมฯ จะเผยแพร่รายชื่อของบุคคลดังกล่าวในรายชื่อนกัวางแผนการเงิน 
CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทางเว็บไซตข์องสมาคมฯ หากนกั
วางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT ตอ้งการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะตอ้งปฏิบัติตามเกณฑ์
การยื่นขอต่ออายภุายหลงัครบก าหนดยื่นต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ (Reinstatement) 

 
 การปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงเกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 สมาคมฯ อาจปรบัปรุงและ/หรือเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องใหเ้หมาะสม
ตามสภาวการณปั์จจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง ดงันัน้ นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT จึงควร 
ติดตามขอ้มลูประกาศต่างๆ ท่ีเผยแพรท่างเว็บไซตข์องสมาคมฯ รวมถึงจดหมายแจง้ข้อมลูที่เก่ียวขอ้งจากสมาคมฯ 
อย่างสม ่าเสมอ 
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ส่วนที ่6 ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ
และหลักปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ 

 

ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชพีวางแผนการเงนิ (Code of Ethics 
and Professional Responsibility) 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชพี CFP® และที่ปรกึษาการเงินท่ีไดร้บัการ
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPTTM (รวมเรยีกวา่ “ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน”) และผูส้มคัรสอบหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน CFP มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน (“จรรยาบรรณ”) ซึ่งกล่าวถงึมาตรฐานหลกัปฏิบตัขิัน้พืน้ฐานส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน 
 
 ในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักล่าว ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตกลงที่จะใหบ้รกิารวางแผน
การเงินโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และปฏิบตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
อย่างเครง่ครดั รวมทัง้ตกลงที่จะรกัษาและส่งเสรมิผลประโยชนข์องวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อประโยชนข์องสงัคม
โดยรวม 
 
 ในการประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อ
ลกูคา้และตกลงที่จะปฏิบตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณในการใหบ้รกิารวางแผนการเงินแก่ลกูคา้ ซึ่งถือเป็นส่วน
หน่ึงของความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 
 จรรยาบรรณแต่ละขอ้เป็นขอ้ความที่กล่าวถึงมาตรฐานจรรยาบรรณโดยทั่วไปท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินพึงปฏิบตัใินการประกอบวิชาชีพ โดยมีรายละเอยีดค าอธิบายส าหรบัจรรยาบรรณแต่ละขอ้เพิ่มเติม ซึง่มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัตินอย่างเหมาะสมและไดร้บัการ
ยอมรบั 
 
 จรรยาบรรณดงักล่าวชีใ้หเ้ห็นว่าผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิเป็นผูท้ี่ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ของ
ตนเองที่มีต่อสาธารณชน ลกูคา้ เพื่อนรว่มวชิาชีพ และนายจา้ง รวมทัง้ใชเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่
และการด าเนินกจิกรรมรว่มกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการเงิน สมาคมฯ ก าหนดใหผู้้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักล่าว โดยไดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิของผูป้ระกอบวิชาชพีวางแผน
การเงิน (Rule of Conduct for CFP®/AFPTTM Professionals) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิในรายละเอียดเพิ่มเติม 
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จรรยาบรรณ 1: ค านึงถึงประโยชนข์องลกูค้าเป็นส าคัญ (Client First) 
ใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 
การใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญัแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมืออาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน ผูป้ระกอบวชิาชพีวางแผนการเงินตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์และไม่ถือเอาประโยชน์
ส่วนตวัมากกวา่ผลประโยชนข์องลกูคา้ 
 
จรรยาบรรณ 2: การยึดม่ันในสิ่งทีถู่กต้องและชอบธรรม (Integrity) 
ประกอบวชิาชีพดว้ยความหนกัแน่นและมั่นคงในสิ่งทีถู่กตอ้งและชอบธรรม 
การยึดมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้งและชอบธรรมจ าเป็นตอ้งอาศยัความซื่อสตัยส์จุรติและความตรงไปตรงมา เนื่องจากผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผูท้ี่ไดร้บัความเชื่อมั่นและความไวว้างใจจากลกูคา้ ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผน
การเงินจงึตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความยึดมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้งและชอบธรรม ยกเวน้ในสถานการณท์ี่มีความคดิเห็นที่
แตกตา่งกนัซึ่งถกูตอ้งตามกฎหมาย แต่ตอ้งไม่ไดเ้กิดขึน้เพราะการตัง้ใจหลอกลวงหรือการใหค้วามส าคญักบั
ผลประโยชนส่์วนตวั ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินตอ้งปฏิบตัหินา้ที่โดยยึดมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้งและชอบธรรมทัง้
โดยหลกัการท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรและเจตนา  
 
จรรยาบรรณ 3: ความเป็นกลาง (Objective) 
ประกอบวชิาชีพดว้ยความเป็นกลาง 
ความเป็นกลางจ าเป็นตอ้งอาศยัความเที่ยงธรรม ความไม่ล าอียง ไม่ว่าผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในรูปแบบหรือสถานการณใ์ดก็ตาม ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ย
ความเป็นกลางเพื่อใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้งและชอบธรรม จดัการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และตดัสินใจ
เยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ 
 
จรรยาบรรณ 4: ความเป็นธรรม (Fairness)  
ปฏิบตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นธรรมและมีเหตมุีผลกบัลูกคา้ นายจา้ง และผูเ้กีย่วขอ้ง เปิดเผยและจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นการใหบ้ริการ 
ความเป็นธรรม หมายถึง การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ตามแบบอย่างที่ลกูคา้สมควรไดร้บั หรือตามที่ลกูคา้คาดหวงัจาก
ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ การมีความซื่อสตัยส์จุรติ และการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถงึ
การใหบ้รกิารโดยปราศจากความรูส้กึส่วนตวั ไมม่ีอคติ เพื่อใหเ้กดิผลประโยชนอ์ย่างเท่าเทียมกนั การปฏิบตัิต่อ
ผูอ้ื่นเช่นเดยีวกนักบัท่ีตอ้งการใหผู้อ้ื่นปฏิบตัิต่อตนเอง 
 
จรรยาบรรณ 5: ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ปฏิบตัตินอย่างเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินมหีนา้ที่ที่จะตอ้งปฏิบตัิต่อลกูคา้ เพื่อนรว่มวชิาชีพ 
และผูท่ี้อยู่ในวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีเกียรติ มีศกัดิศ์รี ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนดส าหรบัผูป้ระกอบ
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วิชาชีพวางแผนการเงินอยา่งเหมาะสม ประพฤติตนอย่างเป็นมืออาชีพ รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรว่มมือกบัเพื่อนรว่ม
วิชาชีพในการสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่ภาพลกัษณต์่อสาธารณชนและบทบาทในการรกัษาผลประโยชนส์าธารณะ 
 
จรรยาบรรณ 6: ความรู้ความสามารถ (Competence)  
มีความรูแ้ละทกัษะในการประกอบวชิาชีพ 
ความรูค้วามสามารถไม่ไดห้มายความเฉพาะแค่ระดบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้เท่านัน้ แตย่งัหมายรวมถึงการมีสติปัญญาในการรบัรูข้อ้จ ากดัของตนเอง และการยอมรบัค าปรกึษาหรือ
การแนะน าลกูคา้ใหบ้คุคลอื่นตามความเหมาะสม และการหมั่นเพิ่มพนูความรูค้วามสามารถที่เก่ียวข้องกบัการ
ประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 
จรรยาบรรณ 7: การรักษาความลับ (Confidentiality)  
ไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้  
การรกัษาความลบั หมายถึง การเก็บรกัษาและปกป้องขอ้มลูของลกูคา้ โดยสามารถเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลท่ี
ไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้เทา่นัน้ การสรา้งความเชื่อมั่นและความไวว้างใจจ าเป็นตอ้งอาศยัการรกัษาความลบั
ขอ้มลูของลกูคา้โดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของลกูคา้อยา่งไมเ่หมาะสม 
 
จรรยาบรรณ 8: ความใส่ใจระมัดระวัง (Diligence) 
ปฏิบตัหินา้ทีด่ว้ยความใส่ใจระมดัระวงั 
ความใส่ใจระมดัระวงั หมายถึง การใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็และละเอียดรอบคอบ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการวางแผน
และการควบคมุดแูลการใหบ้รกิารอย่างเหมาะสมดว้ย 
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หลักปฏิบัตขิองผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ (Rules of Conduct for CFP/AFPT Professionals) 
 หลกัปฏิบตัิของผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน (“หลกัปฏิบตัิ”) ก าหนดขอบเขตและรูปแบบการปฏิบตัิที่
เป็นมาตรฐานส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และที่ปรกึษา
การเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพ AFPT (รวมเรยีกวา่ “ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) อย่างไรกต็าม 
“หลกัปฏิบตัิ” ไม่มีเจตนาก าหนดความรบัผิดที่เป็นขอ้ผกูพนัตามกฎหมายต่อ 
บคุลลใดๆ แตใ่ชเ้พื่อเป็นกลไกส าหรบัการบงัคบัใชป้ระมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน และหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงิน ซึ่งบคุคลท่ีไดร้บัอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรอง
คณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงนิ CFP และเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT (“ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม “หลกัปฏิบตัิ” ดงักล่าว  

 
 หากผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินไม่ปฏิบตัติาม “หลกัปฏิบตั”ิ ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยั
ตามที่สมาคมฯ ก าหนด  อนึ่ง ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไม่ปฏิบตัิตามเกณฑก์ารรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ
และการต่ออายคุณุวฒุวิิชาชีพที่สมาคมฯ ก าหนด ถือว่าฝ่าฝืน “หลกัปฏิบตัิ” ดงักล่าวและจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ช้
เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชพีนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน 
AFPT  

1. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไม่สื่อสารไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัลกูคา้หรือผูท้ี่มีสว่น
เก่ียวขอ้งถึงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มกบัขอบเขตความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
ตนหรือการใหบ้รกิารของตนอย่างไม่ถกูตอ้งหรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

2. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไม่ท าใหล้กูคา้หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
ประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการใหบ้รกิารการวางแผนการเงิน 

3. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการบริการวางแผนการเงินทัง้หมด
เพื่อป้องกนัไมใ่หล้กูคา้หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจผิด 

4. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไม่ปฏิบตัิตนในลกัษณะที่เป็นการทจุรติ ฉอ้โกง หลอกลวง หรือ
บิดเบือนขอ้เทจ็จรงิ หรือเจตนาใหข้อ้มลูที่ไม่ถกูตอ้งหรือก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผิดต่อลกูคา้ หรือผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

5. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งหารือกบัลกูคา้ถึงรายการทรพัยสิ์นของลกูคา้ (ถา้ม)ี ท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะเป็นผูเ้ก็บรกัษา มีอ านาจตดัสนิใจลงทนุ หรือมีอ านาจ
ควบคมุดแูล 

6. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งบนัทึกและปรบัปรุงขอ้มลูรายการกองทนุหรือทรพัยสิ์นอื่นๆ 
ทัง้หมดของลกูคา้ที่ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินเป็นผูเ้ก็บรกัษาหรือมีอ านาจในการใชด้ลุยพนิิจ
แทน 
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7. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งแบ่งแยกทรพัยสิ์นของลกูคา้ออกจากทรพัยสิ์นของตน นายจา้ง 
หรือของลกูคา้รายอื่นๆ ยกเวน้ในกรณีที่กฎหมายอนญุาต หรือไดร้บัความเห็นชอบและถกูระบไุวใ้น
ขอ้ตกลงที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรระหว่างทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ตอ้งจดัท าบญัชีทรพัยสิ์นของลกูคา้แต่ละ
รายดว้ย  

8. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งใหบ้รกิารโดยค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
9. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งปฏิบตัิต่อลกูคา้อยา่งยตุิธรรม และใหบ้รกิารเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพดว้ยความเป็นกลางและยดึมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้งและชอบธรรม 
10. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไม่ใหอ้คติส่วนบคุคลหรือผลประโยชนส่์วนตวัมีผลต่อบรกิารที่

มอบใหแ้ก่ลกูคา้ 
11. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งใหค้  าแนะน า และ/หรือจดัท าแผนการเงินท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้ 
12. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งใหค้  าแนะน าเฉพาะดา้นท่ีตนมีความรูค้วามสามารถ หากเป็น

ดา้นท่ีตนไม่มคีวามช านาญ จะตอ้งปรกึษาผูป้ระกอบวชิาชีพที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและ/หรือแนะน า
ลกูคา้ใหต้ิดต่อกบับคุคลดงักลา่วแทน 

13. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งหมั่นเพิ่มพนูความรูค้วามสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
วิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

14. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งมคีวามรอบรูเ้ก่ียวกบัพฒันาการดา้นการวางแผนการเงิน และ
เขา้รว่มกจิกรรมเพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ความรูค้วามสามารถในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ
อย่างต่อเนื่อง 

15. ในการใหบ้รกิารวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเรื่อง ผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนีต้่อลกูคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ก) รายละเอียดที่ถกูตอ้งและชดัเจนเขา้ใจงา่ยของสญัญาคา่ตอบแทนซึ่งผูป้ระกอบวชิาชีพ

วางแผนการเงินจะไดร้บั ไดแ้ก่ ขอ้มลูค่าใชจ้า่ยต่างๆ ของลกูคา้ รูปแบบและแหล่งที่มาของ
ค่าตอบแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีวางแผนการเงิน และ/หรือบรษิทันายจา้ง และขอ้ก าหนดที่ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือบรษิัทนายจา้งจะสามารถไดร้บัค่าตอบแทนจาก
แหล่งอื่นๆ ได ้พรอ้มระบแุหล่งที่มาของค่าตอบแทน รวมทัง้วิธีการคิดค่าตอบแทนดงักล่าว 

ข) รายละเอียดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่างลกูคา้กบัผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน บรษิัทนายจา้ง หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลอื่น ไดแ้ก่ ขอ้มลูความสมัพันธท์าง
ครอบครวั ทางสญัญา หรือทางธรุกิจ หรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน หรือบรษิัทนายจา้งที่อาจมีผลต่อความสมัพนัธก์บัลกูคา้อย่างมีนยัส าคญั 

ค) ขอ้มลูเก่ียวกบัผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน หรือบรษิัทนายจา้งที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจ
ของลกูคา้อย่างมีนยัส าคญัต่อการขอรบับรกิารวางแผนการเงิน 

ง) ขอ้มลูที่ลกูคา้ตอ้งการทราบเพื่อใชก้ าหนดขอบเขตและลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ ขอ้มลู
ขอบเขตความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ เป็นตน้ 
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จ) ขอ้มลูติดต่อของผูป้ระกอบวิชาชพีวางแผนการเงิน และบรษิัทนายจา้ง 
ทัง้นี ้หากมกีารเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยทนัที  

16. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไม่กูย้ืมเงินจากลกูคา้ ยกเวน้ในกรณีดงันี ้
ก) ลกูคา้เป็นบคุคลที่เป็นสมาชิกในครอบครวัของผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน 
ข) ลกูคา้มีสถานะเป็นหนว่ยงานธุรกิจที่ใหบ้รกิารกูย้มืเงิน และการกูย้ืมดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินของผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน 
17. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไม่ใหล้กูคา้กูย้ืมเงิน ยกเวน้ในกรณีดงันี ้

ก) ลกูคา้เป็นบคุคลท่ีเป็นสมาชิกในครอบครวัของผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน 
ข) ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิเป็นลกูจา้งของหนว่ยงานธุรกิจที่ใหบ้รกิารกูย้ืมเงิน และเงินท่ี

ใหกู้ย้มืดงักล่าวตอ้งเป็นเงินของหน่วยงานธุรกิจ โดยตอ้งไมเ่ป็นเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน 

18. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งรกัษาขอ้มลูส่วนตวัของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั ยกเวน้ในกรณีที่
ตอ้งปฏิบตัิตามกระบวนการทางกฎหมาย และขอ้ก าหนดตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือตามหนา้ที่ที่ตน
มีต่อบรษิัทนายจา้งหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือเพื่อแกต้่างขอ้กล่าวหาการกระท าความผิด หรือตอ้งกระท า
การใดๆ แทนลกูคา้ 

19. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งปกป้องรกัษาขอ้มลูส่วนตวัและทรพัยสิ์นของลกูคา้ที่ผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผูด้แูลใหป้ลอดภยัดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ทัง้นี ้หมายรวมถึงขอ้มลู
ที่เก็บไวท้ัง้ในรูปเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

20. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งใหบ้รกิารแก่ลกูคา้โดยใชว้จิารณญาณในตดัสินใจอย่าง
รอบคอบและสมเหตสุมผล 

21. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน 

22. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิซึ่งเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะลกูจา้งหรือตวัแทน ตอ้งใหบ้รกิาร
อย่างเป็นมืออาชีพเพื่อใหบ้รษิัทนายจา้งบรรลวุตัถุประสงคต์ามกฎหมาย และปฏิบตัิตามประมวล
จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินของสมาคมฯ 

23. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงที่ท  ากบัสมาคมฯ ไดแ้ก่ การ
ใชเ้ครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชพี
ที่ปรกึษาการเงิน AFPT อย่างถกูตอ้ง รวมทัง้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพของสมาคมฯ อยา่งเครง่ครดั  

24. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น  เกณฑก์าร
พฒันาคณุวฒุวิิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือด ารงสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ AFPT 
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25. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งแจง้ขอ้มลูการกระท าที่เก่ียวขอ้งกบัความผิดอาญา หรือการถกู
สั่งพกั หรือถกูเพกิถอนคณุวฒุวิิชาชีพใหส้มาคมฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 10 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ขอ้มลูดงักล่าว 

26. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูส่วนตวั ไดแ้ก่ ที่อยู่อเีมล ์หมายเลข
โทรศพัท ์และที่อยู่ไปรษณียใ์หส้มาคมฯ ทราบ ภายในระยะเวลาที่สมาคมฯ ก าหนด 

27. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียต่อการยดึ
มั่นในสิ่งที่ถกูตอ้งและชอบธรรมหรือความเหมาะสมในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ต่อ
เครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชพีนกัวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุวิิชาชีพที่
ปรกึษาการเงิน AFPT หรือต่อคณุวฒุิวชิาชีพวางแผนการเงิน 

28. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างรอบคอบและทนัเวลา 
29. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งศกึษาและประเมินประเภทของสินคา้และบรกิารท่ีจะแนะน า

ใหแ้ก่ลกูคา้อยา่งรอบคอบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตของขอ้ตกลงการใหบ้รกิารวางแผนการเงินกบั
ลกูคา้ ทัง้นี ้อาจอา้งอิงกบัผลการศกึษาและผลประเมินที่จดัท าโดยหน่วยงานอื่นที่เป็นท่ียอมรบัและ
เชื่อถือได ้

30. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งควบคมุดแูลหรือใหค้  าแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินมอบหมายความรบัผิดชอบในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างรอบคอบ
และระมดัระวงั 

31. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งส่งคืนทรพัยสิ์นของลกูคา้ตามที่ถกูรอ้งขอในทนัทีที่ท  าไดห้รือ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้ตกลงการใหบ้รกิารวางแผนการเงินกบัลกูคา้ 

32. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิและลกูคา้ตอ้งเห็นชอบรว่มกนัถึงบรกิารท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินจะน าเสนอ 

33. ในการบรกิารวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเรื่อง กอ่นท่ีจะจดัท า
ขอ้ตกลงกบัลกูคา้ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งจดัท าขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ/หรือ
หารือกบัลกูคา้ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
ก) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และลกูคา้ตามขอ้ตกลง 

ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายและความตอ้งการของลกูคา้ตามล าดบัก่อนหลงั การรวบรวมขอ้มลู
ของลกูคา้และการใหข้อ้มลูอยา่งเพียงพอ การวเิคราะหแ์ละประเมนิการด าเนินกจิกรรมทาง
การเงินในปัจจบุนัของลกูคา้ การจดัท าและน าเสนอค าแนะน าการวางแผนการเงินท่ีไดต้กลงไว้
กบัลกูคา้ และการติดตามแผนการเงิน 

ข) ค่าตอบแทนที่คู่สญัญาหรือองคก์รของคู่สญัญาในขอ้ตกลงจะไดร้บัหรือสามารถไดร้บัตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน และปัจจยัหรอืขอ้ก าหนดการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากลกูคา้ รวมทัง้ประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะไดร้บัจาก
ขอ้ก าหนดดงักลา่ว 
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ค) ขอ้ก าหนดส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการแนะน าสินคา้ท่ีมีกรรมสิทธ์ิ 
ง) ขอ้ก าหนดส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการใชบ้รกิารจากหน่วยงานหรือผู้

ประกอบวิชาชีพอื่นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ตกลง 
จ) ขัน้ตอนการยกเลิกขอ้ตกลง 
ฉ) ขัน้ตอนการยตุิขอ้รอ้งเรียนหรือการฟ้องรอ้งของลกูคา้ 

34. ในการบรกิารวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเรื่อง ผูป้ระกอบวิชาชพี
วางแผนการเงิน หรือบรษิัทนายจา้งตอ้งจดัท าขอ้ตกลงการใหบ้รกิารวางแผนการเงินเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (“ขอ้ตกลง”) ท่ีระบรุายละเอียดดงันี ้
ก) บทบาทของแต่ละฝ่ายตามขอ้ตกลง 
ข) วนัท่ีจดัท าขอ้ตกลงและอายขุองขอ้ตกลง 
ค) วิธีและเงื่อนไขในการยกเลิกขอ้ตกลง 
ง) ขอบเขตการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลง 

35. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งพยายามที่จะสื่อสารใหล้กูคา้เขา้ใจค าแนะน าการวางแผน
การเงินเพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูอย่างเพียงพอในการตดัสินใจ 

36. ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งรบัทราบและปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินท่ี
สอดคลอ้งกบัขอบเขตของขอ้ตกลงการใหบ้รกิารวางแผนการเงินแก่ลกูคา้ 

37. ในการใหบ้รกิารวางแผนการเงินแก่ลกูคา้ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งรบัทราบและปฏิบตัิ
ตามประมวลจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 



__________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรกึษาการเงิน AFPT      หนา้ 48 

ส่วนที ่7 หลกัปฏิบัติการวางแผนการเงนิ 

 หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินเป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการ
รบัรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® และที่ปรกึษาการเงินท่ีไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพ AFPTTM (รวมเรยีกวา่ “ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) เพื่อใชใ้นการใหบ้รกิารวางแผนการเงินแก่ลกูคา้ ซึง่จะช่วยท าใหส้าธารณชน
ทราบถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ตามขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิาร
วางแผนการเงิน ซึง่ไม่เพียงแตจ่ะช่วยลดความสบัสนหรือความเขา้ใจผดิที่อาจเกดิขึน้ แต่ยงัท าใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้แต่ละรายไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน  

 
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) น าหลกัปฏิบตักิารวางแผนการเงินมาใชเ้พื่อ 

▪ ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการใหบ้รกิารวางแผนการเงินแก่ลกูคา้ 
▪ ก าหนดบรรทดัฐานการปฏิบตัิงานในวิชาชีพวางแผนการเงิน เพื่อใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน

สามารถใหบ้รกิารวางแผนการเงนิแก่ลกูคา้แต่ละรายไดอ้ย่างมมีาตรฐาน  
▪ อธิบายบทบาทและความรบัผิดชอบท่ีชดัเจนของผูป้ระกอบวิชาชพีวางแผนการเงินและลกูคา้ตามขอ้ผกูพนัการ

ใหบ้รกิารวางแผนการเงิน และ 
▪ สรา้งเสรมิคณุค่าของกระบวนการวางแผนการเงิน 

 
ข้อมูลหลักปฏิบัตกิารวางแผนการเงนิ 
 หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินแต่ละขอ้เป็นขอ้ความที่กล่าวถงึองคป์ระกอบของกระบวนการการวางแผน
การเงิน โดยมีค าอธิบายรายละเอียดวตัถปุระสงคข์องหลกัปฏิบตักิารวางแผนการเงินแต่ละขอ้ ซึง่มีแนวทางในการ
ตีความและการน าหลกัปฏิบตัดิงักล่าวไปใช ้(ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ)์ ทัง้นี ้ค  าอธิบาย
ดงักล่าว ไม่ไดม้เีจตนาก าหนดมาตรฐานทางวชิาชีพหรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวไวใ้น
หลกัปฏิบตัิดงักล่าว 
 
 นอกจากนี ้หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินยงัไม่ไดม้ีเจตนาก าหนดรูปแบบการใหบ้รกิารหรือขัน้ตอนในการ
วางแผนการเงินเป็นขัน้ๆ เนื่องจากกระบวนการการวางแผนการเงนิเป็นกระบวนการแบบบรูณาการ จึงอาจ
จ าเป็นตอ้งน าหลกัปฏิบตัิบางขอ้มาปฏิบตัิรว่มกนัและ/หรือปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินกบัลกูคา้ในสถานการณปั์จจบุนั 

 
การปฏิบัตติามน าหลกัปฏิบตักิารวางแผนการเงนิ 
 ในการก าหนดกลยทุธแ์ละใหค้  าแนะน าแก่ลกูคา้ ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินควรวเิคราะห์
สถานการณท์างการเงินของลกูคา้อย่างรอบคอบ และน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
สถานการณข์องลกูคา้แต่ละราย โดยผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินสามารถน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงิน
อย่างนอ้ย 1 ดา้น ไปใชท้ัง้กบัการวางแผนการเงินแบบบรูณาการและการวางแผนการเงินท่ีจ ากดัเฉพาะเรื่องใด
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เรื่องหนึ่ง (เช่น การวางแผนการลงทนุ การวางแผนการประกนัภยั การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ และการวางแผน
ภาษีและมรดก) 
 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิสามารถน าหลกัปฏิบัติการวางแผนการเงินขอ้ 1 ซึ่งกล่าวถึงการสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละการก าหนดขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินกบัลกูคา้ ไปใชก้บัการใหบ้รกิาร
การวางแผนการเงินทัง้ที่เป็นการวางแผนการเงินแบบบรูณาการและการวางแผนการเงินท่ีจ ากดัเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือหลายเรื่อง เพื่อก าหนดความคาดหวงัที่ชดัเจนและเป็นไปไดข้องลกูคา้และผูป้ระกอบวชิาชพีวางแผน
การเงิน และน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินขอ้ 2-6 ไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผน
การเงินระหวา่งนกัวางแผนการเงนิและลกูคา้ 
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กระบวนการวางแผนการเงนิ หลักปฏิบัตกิารวางแผนการเงนิ 

1. การสรา้งความสมัพนัธแ์ละการก าหนดขอบเขตของ
ขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินกบัลกูคา้ 

1.1   แจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึขอ้มลูการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน 
และความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน 

1.2   ประเมินวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีวางแผนการเงินจะสามารถ
ช่วยใหล้กูคา้บรรลเุป้าหมายและความตอ้งการไดห้รือไม่ 

1.3   ก าหนดขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน 
2. การรวบรวมขอ้มลูของลกูคา้ 2.1   ก าหนดเปา้หมายและความตอ้งการส่วนตวัและดา้นการเงิน

ของลกูคา้ และจดัล าดบัตามความส าคญั 
2.2   เก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงปรมิาณและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบั

ลกูคา้ 
2.3   เก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพเก่ียวกบัลกูคา้ 

3. การวเิคราะหแ์ละการประเมินสถานการณท์าง
การเงินของลกูคา้ 

3.1   วิเคราะหข์อ้มลูสถานการณท์างการเงินของลกูคา้ 
3.2   ประเมินเปา้หมายและความตอ้งการทางการเงินของลกูคา้

ตามล าดบัความส าคญั 
4. การจดัท าและการน าเสนอแผนการเงิน 4.1   ก าหนดและประเมินความเหมาะสมของกลยทุธใ์นการ

วางแผนการเงิน 
4.2   จดัท าแผนการเงิน 
4.3   น าเสนอแผนการเงินใหก้บัลกูคา้ 

5. การด าเนินการตามแผนการเงนิ 5.1  ตกลงรว่มกนัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ในการด าเนินการตาม
แผนการเงิน 

5.2   คดัเลือกและน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารส าหรบัการ
ด าเนินการตามแผนการเงิน 

6. การทบทวนสถานการณข์องลกูคา้ 6.1   รว่มกนัก าหนดบทบาทหนา้ที่และขอ้ก าหนดในการทบทวน
สถานการณข์องลกูคา้ 

6.2   ทบทวนและประเมินสถานการณข์องลกูคา้ 
 

 อนึ่ง สมาคมฯ อาจทบทวบและแกไ้ขหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินเพื่อใหเ้ขา้กบัสภาวะการณข์องการ
เปล่ียนแปลงดา้นขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
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1. การสร้างความสัมพันธแ์ละการก าหนดขอบเขตของข้อผูกพนัการใหบ้ริการวางแผนการเงนิกับ

ลูกค้า 
1.1 แจง้ให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลบริการให้บริการวางแผนการเงนิ และความรู้ความสามารถ

ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ  
ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบถึงกระบวนการการวางแผนการเงิน 

บรกิารท่ีจะน าเสนอ และความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน 

 
การตีความและค าอธบิาย 

ก่อนที่จะจดัท าขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินกบัลกูคา้ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งอธิบายใหล้กูคา้เขา้ใจกระบวนการการวางแผนการเงนิ และขอบเขตของขอ้ผกูพนัการ
ใหบ้รกิารวางแผนการเงิน รวมทัง้ตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน ซึ่งไดแ้ก่ การวางแผนการเงินจะช่วยใหล้กูคา้บรรลเุป้าหมายและความตอ้งการไดอ้ย่างไร 
รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการในการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน และขอ้มลูของผูป้ระกอบวชิาชีพ
วางแผนการเงิน เช่น ใบอนญุาต ประสบการณก์ารท างาน และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินยงัตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบถึงบรกิารท่ีจะน าเสนอ และค่าธรรมเนียม
ที่ลกูคา้ตอ้งรบัผิดชอบ  

 
1.2  ประเมินว่าผู้ประกอบวิชาชพีวางแผนการเงนิจะสามารถช่วยให้ลูกค้า บรรลุเป้าหมายและ

ความตอ้งการได้หรือไม่  
ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิและลกูคา้ตอ้งรว่มกนัพิจารณาว่าบรกิารท่ีผูป้ระกอบ

วิชาชีพวางแผนการเงินจะน าเสนอและความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
จะสามารถท าใหล้กูคา้บรรลเุป้าหมายและความตอ้งการไดห้รือไม่ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งพจิารณาวา่ตนเองมทีกัษะ ความรูแ้ละประสบการณใ์นการใหบ้รกิารอยา่งเพียงพอตาม
ความตอ้งการของลกูคา้หรือไม่ รวมทัง้ตอ้งพจิารณาวา่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้เกิดขึน้หรือไม่ และเปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนด์งักล่าวใหล้กูคา้ทราบ 

 
การตีความและค าอธิบาย 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งพิจารณาว่าตนเอง หรือพนกังานของตนมี
ความสามารถ ทกัษะและความรูอ้ย่างเพียงพอท่ีจะสามารถท าใหล้กูคา้บรรลเุป้าหมายและความ
ตอ้งการไดห้รือไม่ รวมทัง้ตอ้งพจิารณาว่ามคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในปฏิบตัิหนา้ที่ในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้หรือไม่ และมีสถานการณ ์ความสมัพนัธ ์
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หรือขอ้เท็จจรงิใดๆ ที่อาจส่งผลใหผ้ลประโยชนส่์วนตวัของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องลกูคา้ หรือท าใหผ้ลประโยชนส่์วนตวัของลกูคา้รายหนึง่ขดักบั
ผลประโยชนข์องลกูคา้อกีรายหนึ่งหรือไม่ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ว่าจะเก็บขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั 

 
1.3 ก าหนดขอบเขตของขอ้ผูกพนัการให้บริการวางแผนการเงนิ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิและลกูคา้ตอ้งใหค้วามเห็นชอบรว่มกนัถงึบรกิารท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะน าเสนอ ก่อนเริ่มใหบ้รกิารวางแผนการเงินแก่ลกูคา้ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งจดัท าขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร  ระบรุรายละเอียดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและ
ลกูคา้ (รวมถงึบคุคลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) เงื่อนไขขอ้ผกูพนั ค่าตอบแทนที่ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินจะไดร้บั และสถานการณค์วามขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้หรืออาจเกดิขึน้ระหวา่งผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ ทัง้นี ้จะตอ้งจดัท าเอกสารขอบเขตของขอ้ผกูพนัการ
ใหบ้รกิารวางแผนการเงินอยา่งเป็นทางการและเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งลงนามโดยทัง้สองฝ่าย 
รวมทัง้ระบขุัน้ตอนการบอกเลิกขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน  

  
การตีความและค าอธบิาย 

การก าหนดขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินรว่มกนัจะชว่ยใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ก าหนดเป้าหมายที่สามารถเป็นไปไดจ้รงิ ทัง้นี ้ขอบเขตของขอ้
ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้รว่มกนัก าหนด
ขึน้ อาจครอบคลมุการวางแผนการเงินเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่อง (เช่น  การวางแผน
การลงทนุ การวางแผนการประกนัภยั การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก) 

 
การจดัท าเอกสารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นการยืนยนัวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและ

ลกูคา้มคีวามเขา้ใจตรงกนัและเหน็ชอบร่วมกนัต่อเงื่อนไขในขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน 
ทัง้นี ้ในการก าหนดเงื่อนไขในขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งระบรุายละเอียดที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
▪ บรกิารท่ีน าเสนอ 
▪ ค่าตอบแทนที่ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะไดร้บัตามขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิาร

วางแผนการเงิน เช่น ค่าธรรมเนยีมที่ลกูคา้ตอ้งรบัผิดชอบ 
▪ สถานการณค์วามขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่มีอยูใ่นปัจจบุนั เช่น กรณีการไดร้บัคา่ตอบแทน

จากบคุคลอื่น และขอ้ตกลงการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกดิขึน้ 
▪ บคุคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน ไดแ้ก่ รายละเอียด

ความสมัพนัธใ์นทางกฎหมายและกบัหน่วยงานตา่งๆ 
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▪ การรกัษาความลบัของลกูคา้ 
▪ อายขุองขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน หนา้ที่และความรบัผิดชอบของลกูคา้ใน

การเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและทนัเวลา 
▪ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
▪ การบอกเลิกขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน 
▪ กระบวนการจดัการขอ้เรียกรอ้ง และขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน

การเงิน 
 

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจก าหนดขอ้มลูดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติมในเอกสารขอ้ผกูพนั
การใหบ้รกิารวางแผนการเงิน  

▪ ความตอ้งการในการใชบ้รกิารจากของผูป้ระกอบวิชาชีพอื่นในระหว่างการใหบ้รกิาร 
▪ รายละเอียดคณุสมบตัิ ใบอนญุาต และประสบการณข์องบคุคลที่จะท างานรว่มกบัลกูคา้ 
▪ ขอ้จ ากดัการใชข้อ้มลูของลกูคา้  
▪ ขอ้มลูที่จ  าเป็นอื่นๆ ท่ีควรแจง้ใหล้กูคา้ทราบ 

 
ทัง้นี ้อาจเกิดสถานการณท์ี่ท  าใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิไม่สามารถใหบ้รกิารแก่

ลกูคา้ หรือลกูคา้ตดัสินใจบอกเลิกการขอรบับรกิาร หรือขอโอนยา้ยการขอรบับรกิารกบัผูป้ระกอบ
วิชาชีพอื่น ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินตอ้งบอกเลิกการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ หรืออ านวยความ
สะดวกในการโอนยา้ยการบรกิารอย่างเป็นมืออาชีพ 

 
2. การรวบรวมข้อมูลของลูกค้า 

2.1  ก าหนดเป้าหมายและความตอ้งการส่วนตัวและด้านการเงนิของลูกค้า และจัดล าดับตาม
ความส าคัญ 

ก่อนที่จะจดัท าแผนการเงินและ/หรือด าเนินการตามแผนการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินและลกูคา้ตอ้งรว่มกนัก าหนดเป้าหมายและความตอ้งการส่วนตวัและดา้นการเงินของ
ลกูคา้และจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายและความตอ้งการดังกล่าวใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขต
ของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน 

 
การตีความและค าอธบิาย 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งเขา้ใจสถานการณใ์นปัจจบุนั รวมทัง้เปา้หมายและ
ความตอ้งการทางการเงินของลกูคา้ตามล าดบัความส าคญัอยา่งชดัเจน เปา้หมายทางการเงินของ
ลกูคา้ชีใ้หเ้ห็นถึงความคาดหวงัของลกูคา้ รวมทัง้ช่วยก าหนดแนวทางในการจดัท าขอ้ผกูพนัการ
ใหบ้รกิารวางแผนการเงิน      ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งช่วยลกูคา้ก าหนดและ
จดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายและความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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รวมทัง้อธิบายใหล้กูคา้เขา้ใจถึงความเป็นไปไดว้่าอาจมีเปา้หมายและความตอ้งการของลกูคา้ที่ไม่
สามารถเป็นไปไดจ้รงิ 

 
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับลกูค้า 

ก่อนที่จะจดัท าแผนการเงินและ/หรือด าเนินการตามแผนการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Information) และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบั
ลกูคา้อยา่งเพียงพอซึ่งสอดคลอ้งกบัขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน 

 
การตีความและค าอธบิาย 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูที่ไดร้บัจากลกูคา้และแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 
เพื่อจดัท าแผนการเงินท่ีเหมาะสมแก่ลกูคา้ และตอ้งสื่อสารกบัลกูคา้ใหช้ดัเจนถงึความส าคญัของ
การเก็บรวบรวมขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั ในการนี ้ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งเก็บรกัษาและปกป้องเอกสารของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูและเอกสารของลกูคา้ที่เก่ียวขอ้งอยา่งเพยีงพอ หากผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัการจดัท าและสนบัสนนุ
แผนการเงินได ้ ผูป้ระกอบวิชาชพีวางแผนการเงินจะตอ้งหารือเรือ่งดงักล่าวกบัลกูคา้ พรอ้มทัง้
อธิบายใหล้กูคา้เขา้ใจวา่ขอ้จ ากดัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัการ
ใหบ้รกิารวางแผนการเงินและแผนการเงิน รวมทัง้ยงัอาจท าใหต้อ้งแกไ้ขเอกสารขอ้ผกูพนัการ
ใหบ้รกิารวางแผนการเงิน หรือยกเลิกขอ้ผกูพนัดงักล่าวได ้

 
2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลกูค้า 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Information) ที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้อย่างเพยีงพอท่ีสอดคลอ้งกบัขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิาร
วางแผนการเงินเพื่อใชใ้นการจดัท าแผนการเงิน 

 
การตีความและค าอธบิาย 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้เพื่อช่วยให้
เขา้ใจคา่นิยม ทศันคติ ความคาดหวงั และประสบการณด์า้นการเงินของลกูคา้ โดยการตัง้ค าถาม
กบัลกูคา้ และใชท้กัษะความสามารถในการรบัฟังอยา่งเหมาะสม ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินตอ้งพจิารณาวา่ลกูคา้มคีวามเชี่ยวชาญและความรูด้า้นการเงินมากนอ้ยแค่ไหน ซึ่งถือเป็น
ความเห็นส่วนบคุคลของผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ทัง้นี ้ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ
อาจมีขอ้จ ากดัในการตีความเรื่องดงักล่าวอนัเนื่องมาจากขอ้มลูที่ลกูคา้เปิดเผย 
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3. การวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณท์างการเงนิของลกูค้า 
3.1 วิเคราะหข์้อมูลสถานการณท์างการเงนิของลูกคา้ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้ที่สอดคลอ้งกบัขอบเขตของ
ขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินเพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ใจสถานการณท์างการเงินของลกูคา้  

 
การตีความและค าอธบิาย 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งวเิคราะหส์ถานการณแ์ละขอ้มลูของลกูคา้ พรอ้มทัง้
รว่มหารือกบัลกูคา้ถึงขอ้มลูที่ยงัไม่ครบถว้น และ/หรือขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งส าหรบัการใหค้  าแนะน า 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูดงักลา่ว  ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งพิจารณาเป้าหมายที่ลกูคา้
ก าหนดและไดต้กลงรว่มกนัรวมถงึสมมตุฐิานส่วนตวัอื่นๆ ที่มคีวามสมเหตสุมผล ไดแ้ก่ อายุ
เกษียณ จ านวนปีที่คาดว่าจะมีชวีิตอยู่ (life expectancy) ความตอ้งการรายได ้ปัจจยัความเส่ียง 
ระยะเวลาการลงทนุ และความตอ้งการเฉพาะ รวมทัง้สมมตุิฐานทางเศรษฐศาสตร ์เช่น อตัราเงิน
เฟ้อ อตัราภาษี และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 
3.2 ประเมินเป้าหมายและความตอ้งการทางการเงนิของลกูค้าตามล าดับความส าคัญ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งประเมินจดุแข็งและจดุอ่อนของสถานการณท์าง
การเงินในปัจจบุนัของลกูคา้ และน ามาเปรียบเทยีบกบัเปา้หมายและความตอ้งการของลกูคา้
ตามล าดบัความส าคญั 

 
การตีความและค าอธบิาย 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งพิจารณาโอกาสและขอ้จ ากดัที่เกดิขึน้จากสถานการณ์
ทางการเงินและกิจกรรมการทางการเงิน (course of action) ในปัจจบุนัของลกูคา้ พรอ้มทัง้
พิจารณาถึงความเป็นไปไดท้ี่ลกูคา้จะสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไวห้ากลูกคา้ยงัคงด าเนิน
กิจกรรมทางการเงินตามแบบที่เป็นอยู่ในปัจจบุนัหรือหากลกูคา้เปล่ียนแปลงการด าเนินกิจกรรม
ทางการเงินดงักล่าว  ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินควรรว่มหารือกับลกูคา้เพื่อระบเุรื่องอื่นๆ ท่ี
ควรค านึงถงึซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของลกูคา้ในการบรรลเุป้าหมายของการ
วางแผนการเงิน โดยผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินอาจจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอบเขตของขอ้ผกูพนั
การใหบ้รกิารวางแผนการเงินและ/หรือขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากลกูคา้ 
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4. การจัดท าและน าเสนอแผนการเงนิ 
4.1 ก าหนดและประเมินความเหมาะสมของกลยุทธใ์นการวางแผนการเงนิ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งพิจารณาทางเลือกของกลยทุธใ์นการวางแผนการเงินท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณท์างการเงินในปัจจบุนัของลกูคา้ซึ่งจะสามารถท าใหล้กูคา้บรรลเุป้าหมาย
และความตอ้งการตามล าดบัความส าคญัไดจ้รงิ 

 
การตีความและค าอธบิาย 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งก าหนดทางเลือกของกลยทุธใ์นการวางแผนการเงินท่ี
จะช่วยใหล้กูคา้บรรลเุปา้หมายและความตอ้งการตามที่ไดต้กลงรว่มกบัลกูคา้  โดยผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งประเมินความสามารถของกลยทุธใ์นการวางแผนการเงินในแต่ละดา้น
ว่าจะสามารถชว่ยใหล้กูคา้บรรลเุป้าหมายและความตอ้งการตามล าดบัความส าคญัไดห้รือไม่ โดย
การหารือกบัลกูคา้ถึงความส าคญั ล าดบัความส าคญั และชว่งเวลาที่เหมาะสมของเป้าหมายและ
ความตอ้งการของลกูคา้ การพิจารณาสมมตุิฐานตา่งๆ และ/หรือการวเิคราะหห์รือการขอ
ค าปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชีพอื่น ซึ่งจะช่วยใหผู้ป้ระกอบวิชาชพีวางแผนการเงินทราบว่า จ าเป็น
ที่จะตอ้งใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนการเงินเพียงดา้นเดยีวหรือมากกว่า หรือไม่จ าเป็นตอ้ง
ปรบัเปล่ียนการด าเนินกิจกรรมทางการเงินใดๆ (course of action) ในปัจจบุนัของลกูคา้ ในการ
พิจารณาทางเลือกของกลยทุธใ์นการวางแผนการเงิน  ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินตอ้ง
ตระหนกัถึงขอ้จ ากดัและคณุสมบตัิของตนในดา้นกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมทัง้ความรู ้
ความสามารถของตนเองในการที่จะช่วยใหล้กูคา้บรรลเุปา้หมายและความตอ้งการตามล าดบั
ความส าคญั ทัง้นี ้อาจมีกลยทุธใ์นการวางแผนการเงินมากกว่าหนึ่งดา้นท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมาย
และความตอ้งการของลกูคา้ตามล าดบัความส าคญั และเป็นไปไดท้ี่ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินจะเลือกใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนการเงินท่ีแตกตา่งจากกลยทุธใ์นการวางแผนการเงินท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพอื่นหรือที่ปรกึษารายอื่นเลือกใช ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัวจิารณญาณของผูป้ระกอบวชิาชีพ
วางแผนการเงินแต่ละราย  

 
4.2 จัดท าแผนการเงนิ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งจดัท าแผนการเงินตามกลยทุธท์ี่ก าหนดไวเ้พื่อชว่ยให้
ลกูคา้บรรลเุป้าหมายและความตอ้งการตามล าดบัความส าคญัซึ่งไดร้ว่มตกลงไวก้บัลกูคา้ 

 
การตีความและค าอธบิาย 

หลงัจากที่ไดก้ าหนดและประเมินกลยทุธใ์นการวางแผนการเงินท่ีหลากหลาย รวมทัง้การ
ด าเนินกิจกรรมทางการเงิน (course of action) ในปัจจบุนัของลกูคา้แลว้ ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินตอ้งจดัท าแผนการเงินท่ีจะสามารถช่วยใหล้กูคา้บรรลเุป้าหมายและความตอ้งการ
ตามล าดบัความส าคญั ทัง้นี ้แผนการเงินอาจประกอบดว้ยแผนปฏิบตัิการท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะเรื่องใด
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เรื่องหนึ่งหรือมากกวา่ซึง่จ าเป็นตอ้งด าเนินการรว่มกนั หรืออาจแนะน าใหล้กูคา้ด าเนินกิจกรรมทาง
การเงินในตามแบบที่เป็นอยู่ปัจจบุนัต่อไป หากผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินแนะน าใหล้กูคา้
ปรบัเปล่ียนการด าเนินกิจกรรมทางการเงินในปัจจบุนั ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินอาจให้
ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงหรือค าแนะน าในภาพรวมก็ได ้ในบางกรณี ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินอาจจ าเป็นตอ้งแนะน าใหล้กูคา้แกไ้ขเป้าหมายและความตอ้งการตามล าดบัความส าคญั 
แผนการเงินของผูป้ระกอบวิชาชพีวางแผนการเงินอาจแตกตา่งไปจากแผนการเงินของผูป้ระกอบ
วิชาชีพหรือที่ปรกึษาอื่น แต่อย่างไรก็ตาม แผนการเงินนัน้จะตอ้งสามารถท าใหล้กูคา้บรรลุ
เป้าหมายและความตอ้งการตามล าดบัความส าคญัไดจ้รงิ ทัง้นี ้จ าเป็นอยา่งยิ่งที่ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินตอ้งจดัท าแผนการเงินท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัลกูคา้ 

 
4.3 น าเสนอแผนการเงนิใหก้ับลูกค้า 

ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งน าเสนอแผนการเงิน พรอ้มทัง้เหตผุลสนบัสนนุอย่าง
ครบถว้นและเพยีงพอ เพื่อช่วยใหล้กูคา้มีขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ 

 
การตีความและค าอธบิาย 

ในการน าเสนอแผนการเงิน ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งช่วยอธิบายใหล้กูคา้เขา้ใจ
สถานการณใ์นปัจจบุนัของลกูคา้ ปัจจยัและสมมตุิฐาน ต่างๆที่มีนยัต่อแผนการเงิน รวมทัง้
ผลกระทบของแผนการเงินท่ีอาจมีต่อความสามารถในการบรรลเุป้าหมายและความตอ้งการของ
ลกูคา้  ในการน าเสนอแผนการเงนิ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งหลีกเล่ียงที่จะเสนอ
ความเห็นส่วนตวัเป็นเสมือนขอ้เท็จจรงิ ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบวา่
อาจตอ้งมกีารแกไ้ขแผนการเงิน หากสถานการณส่์วนตวั  สถานการณท์างเศรษฐกจิ รวมทั้ง
สถานการณอ์ื่นๆ ของลกูคา้เปล่ียนแปลงไป หากมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่ไม่เคยเปิดเผยให้
ลกูคา้ทราบมากอ่น ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งเปิดเผยใหล้กูคา้ทราบถงึความขดัแยง้
ทางผลประโยชนด์งักล่าว และอธิบายใหล้กูคา้ทราบถึงผลกระทบที่จะมีต่อแผนการเงิน ทัง้นี ้ใน
ขัน้ตอนของการน าเสนอแผนการเงิน ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินจะสามารถประเมินไดว้่า
แผนการเงินดงักล่าวจะท าใหล้กูคา้สามารถบรรลเุปา้หมายไดห้รือไม่ ลกูคา้เต็มใจที่จะปฏิบตัติาม
แผนการเงินหรือไม่ รวมทัง้จ าเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงแผนการเงินหรือไม่ 
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5. ด าเนินการตามแผนการเงนิ 
5.1 ตกลงร่วมกนัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชพีวางแผนการเงนิและ

ลูกค้าในการด าเนินการตามแผนการเงนิ 
ในการด าเนินการตามแผนการเงนิ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ตอ้งตกลง

รว่มกนัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่าย ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบเขตของขอ้ผกูพนั
การใหบ้รกิารวางแผนการเงิน ความยินยอมที่จะปฏิบตัติามแผนการเงิน และความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่จะด าเนินการตามแผนการเงิน 

 
  การตีความและค าอธบิาย 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากลกูคา้ในการยินยอมที่จะ
ปฏิบตัิตามแผนการเงิน รวมทัง้ตอ้งส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้งใหก้บัลกูคา้ทราบ ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผน
การเงินสามารถแกไ้ขขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินจากที่เคยตกลงรว่มกบัลกูคา้
ไว ้โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากลกูคา้ก่อน ทัง้นี ้บทบาทและความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน ไดแ้ก่ ก าหนดการด าเนินการท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามแผนการเงิน 
ก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ แนะน าลกูคา้
ใหก้บัผูป้ระกอบวชิาชีพอื่น ประสานงานกบัผูป้ระกอบวชิาชีพอื่น เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพอื่นตามที่ไดร้บัอนญุาตจากลกูคา้ รวมทัง้คดัเลือกและจดัหาผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารต่างๆ 
ใหล้กูคา้ 

 
 หากมีขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ขอ้มลูแหล่งที่มาของคา่ตอบแทน หรือขอ้มลู
ความสมัพนัธท์ี่มีนยัส าคญักบัผูป้ระกอบวิชาชีพอื่น ซึง่ยงัไม่เคยไดม้ีการเปิดเผยใหล้กูคา้ทราบมาก่อน 
ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิจะตอ้งเปิดเผยเรื่องดงักล่าวใหล้กูคา้ทราบ เมื่อผูป้ระกอบวชิาชพี
วางแผนการเงินแนะน าลกูคา้ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพอื่น ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งอธิบาย
เหตผุลของการกระท าดงักล่าว รวมทัง้คณุสมบตัิของผูป้ระกอบวิชาชีพอื่นที่ไดร้บัการแนะน าใหล้กูคา้
ทราบ หากผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินไดร้บัมอบหมายจากลกูคา้ใหร้บัผิดชอบเฉพาะขัน้ตอน
ของการด าเนินการตามแผนการเงินเท่านัน้ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งระบรุายละเอยีด
ดงักล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจนในขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน ซึง่
อาจรวมถงึขอบเขตที่ผูป้ระกอบวชิาชีพวางแผนการเงินสามารถน าขอ้มลู บทวิเคราะห ์หรือค าแนะน า
ของผูป้ระกอบวชิาชีพอื่นมาใชใ้นการด าเนินการตามแผนการเงิน 
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5.2 คัดเลอืกและน าเสนอผลิตภัณฑแ์ละบริการส าหรับการด าเนินการตามแผนการเงนิ 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งคดัเลือกผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัแผนการเงินท่ีลกูคา้ใหค้วามเห็นชอบ 

 
การตีความและค าอธบิาย 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งคดัเลือกผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณท์างการเงินของลกูคา้ รวมทัง้ตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและความตอ้งการของลกูคา้
ตามล าดบัความส าคญั ทัง้นี ้ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพในการคดัเลือกผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเพื่อประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ โดยตอ้งพจิารณาขอ้มลู
ทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
คดัเลือกอาจแตกตา่งไปจากผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพอื่นคดัเลือก เนื่องจากอาจมี
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารมากกวา่หนึ่งประเภทที่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่ได้
ก าหนดไว ้

 
6. ทบทวนสถานการณข์องลูกค้า 

6.1 ร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละข้อก าหนดในการทบทวนสถานการณข์องลกูค้า 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิและลกูคา้ตอ้งรว่มกนัก าหนดและตกลงเงื่อนไขในการ
ทบทวนและประเมินสถานการณข์องลกูคา้ 

 
การตีความและค าอธิบาย 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิตอ้งสื่อสารใหล้กูคา้ทราบวา่การวางแผนการเงินเป็น
กระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่ท าใหจ้ าเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงแผนการเงินให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณส่์วนตวั สถานการณท์างเศรษฐกิจ และสภาวะการณต์่างๆ ของลกูคา้ที่
อาจมกีารเปล่ียนแปลง ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ตอ้งเห็นชอบและรบัทราบ
รว่มกนัถงึบทบาทความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่มีการติดตามสถานการณข์อง
ลกูคา้อยา่งเพียงพอ หากผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินไดร้บัมอบหมายจากลกูคา้ใหร้บัผิดชอบ
เฉพาะขัน้ตอนการทบทวนสถานการณข์องลกูคา้เท่านัน้ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะตอ้ง
ระบแุละส่ือสารใหล้กูคา้ทราบถึงรายละเอียดและขอบเขตของการด าเนินการทบทวนสถานการณ์
ของลกูคา้ที่สอดคลอ้งกบัขอบเขตของขอ้ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน ทัง้นี ้ในการทบทวน
สถานการณข์องลกูคา้อาจส่งผลใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตอ้งแกไ้ขขอบเขตของขอ้
ผกูพนัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินในปัจจบุนั โดยลกูคา้จะตอ้งลงนามรบัทราบขอ้มลูดงักล่าว 
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6.2 ทบทวนและประเมินสถานการณข์องลกูค้า 
 ในการทบทวนสถานการณข์องลกูคา้ ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูคา้ตอ้ง
รว่มกนัทบทวนสถานการณข์องลกูคา้ เพื่อประเมินความคืบหนา้ของการบรรลวุตัถปุระสงคต์าม
แผนการเงิน  และพิจารณาว่าแผนการเงินยงัคงเหมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจบุนัของลกูคา้
หรือไม่ รวมทัง้จ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขแผนการเงินหรือไม่ 

 
การตีความและค าอธบิาย 
 กระบวนการทบทวนสถานการณข์องลกูคา้ ไดแ้ก่ การยืนยนัวา่ไดม้ีการด าเนินการตาม
แผนการเงินท่ีลกูคา้และผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเห็นชอบรว่มกนั การประเมินความ
คืบหนา้ของการบรรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนการเงิน ณ ชว่งเวลาปัจจบุนั การประเมินความ
เหมาะสมของสมมตุิฐานเดิมและสมมตุิฐานใหม่ๆ ที่เกดิขึน้ การพิจารณาสถานการณแ์ละ
เป้าหมายของลกูคา้ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมซึ่งส่งผลใหจ้ าเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงแผนการเงิน 
รวมทัง้การเห็นชอบรว่มกนัในการปรบัปรุงแผนการเงินดงักล่าว  ทัง้นี ้ในกรณีที่สถานการณแ์ละ
ความตอ้งการของลกูคา้มกีารเปล่ียนแปลงไป ผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจจ าเป็นตอ้ง
กลบัไปเริ่มตน้ท่ีขัน้ตอนแรกของกระบวนการวางแผนการเงินใหมอ่ีกครัง้ 

 

  
 


