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ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชพีวางแผนการเงนิ 
(Code of Ethics and Professional Responsibility) 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคณุวฒุวิิชาชีพ CFP® และที่ปรึกษาการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิ
วิชาชีพ AFPTTM (รวมเรียกวา่ “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) และผู้สมคัรสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP มี
หน้าที่ต้องปฏิบตัติามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
(“จรรยาบรรณ”) ซึง่กลา่วถึงมาตรฐานหลกัปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 
ในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักลา่ว ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตกลงทีจ่ะให้บริการวางแผนการเงินโดยค านงึถงึ
ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั และปฏิบตัิตามมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้ตกลงที่
จะรักษาและสง่เสริมผลประโยชน์ของวชิาชีพวางแผนการเงินเพื่อประโยชน์ของสงัคมโดยรวม 
 
ในการประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นตอ่ลกูค้าและตกลงที่
จะปฏิบตัิตามมาตรฐานจรรยาบรรณในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 
จรรยาบรรณแตล่ะข้อเป็นข้อความที่กลา่วถึงมาตรฐานจรรยาบรรณโดยทัว่ไปท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินพงึปฏิบตัิ
ในการประกอบวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดค าอธิบายส าหรับจรรยาบรรณแตล่ะข้อเพิ่มเติม ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนอยา่งเหมาะสมและได้รับการยอมรับ 
 
จรรยาบรรณดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผู้ทีต่ระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีตอ่
สาธารณชน ลกูค้า เพื่อนร่วมวชิาชีพ และนายจ้าง รวมทัง้ใช้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบตัิหน้าทีแ่ละการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการวางแผนการเงิน สมาคมฯ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณดงักลา่ว โดยได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน (Rule of Conduct for 
CFP®/AFPTTM Professionals) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในรายละเอียดเพิ่มเติม 
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จรรยาบรรณ 1 ค านึงถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคัญ (Client First) 
ใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 
การให้ความส าคญัตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญัแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ และไมถื่อเอาประโยชน์สว่นตวัมากกวา่
ผลประโยชน์ของลกูค้า 
 
จรรยาบรรณ 2 การยดึม่ันในสิ่งที่ถกูต้องและชอบธรรม (Integrity) 
ประกอบวิชาชีพดว้ยความหนกัแน่นและมัน่คงในส่ิงทีถู่กตอ้งและชอบธรรม 
การยดึมัน่ในสิง่ทีถ่กูต้องและชอบธรรมจ าเป็นต้องอาศยัความซื่อสตัย์สจุริตและความตรงไปตรงมา เนื่องจากผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือมัน่และความไว้วางใจจากลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจงึต้อง
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความยดึมัน่ในสิง่ที่ถกูต้องและชอบธรรม ยกเว้นในสถานการณ์ที่มีความคดิเห็นทีแ่ตกตา่งกนัซึง่ถกูต้อง
ตามกฎหมาย แตต้่องไมไ่ด้เกิดขึน้เพราะการตัง้ใจหลอกลวงหรือการให้ความส าคญักบัผลประโยชน์สว่นตวั ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิหน้าที่โดยยดึมัน่ในสิง่ที่ถกูต้องและชอบธรรมทัง้โดยหลกัการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
และเจตนา  
 
จรรยาบรรณ 3 ความเป็นกลาง (Objectivity) 
ประกอบวิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง 
ความเป็นกลางจ าเป็นต้องอาศยัความเที่ยงธรรม ความไมล่ าอียง ไมว่า่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะให้บริการแก่
ลกูค้าในรูปแบบหรือสถานการณ์ใดก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเพือ่
ให้บริการอยา่งถกูต้องและชอบธรรม จดัการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณ 4 ความเป็นธรรม (Fairness)  
ปฏิบติัหนา้ทีอ่ย่างเป็นธรรมและมีเหตมีุผลกบัลูกคา้ นายจ้าง และผูเ้กี่ยวข้อง เปิดเผยและจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในการใหบ้ริการ 
ความเป็นธรรม หมายถึง การให้บริการแก่ลกูค้าตามแบบอยา่งทีล่กูค้าสมควรได้รับ หรือตามที่ลกูค้าคาดหวงัจากผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน การมีความซื่อสตัย์สจุริต และการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการ
ให้บริการโดยปราศจากความรู้สกึสว่นตวั ไมม่ีอคติ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์อยา่งเทา่เทียมกนั การปฏิบตัิตอ่ผู้อื่น
เช่นเดียวกนักบัท่ีต้องการให้ผู้อื่นปฏิบตัิตอ่ตนเอง 
 
จรรยาบรรณ 5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ปฏิบติัตนอย่างเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินมหีน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิตอ่ลกูค้า เพื่อนร่วมวชิาชีพ และผู้ที่
อยูใ่นวชิาชีพท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีเกียรติ มีศกัดิ์ศรี ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินอยา่งเหมาะสม ประพฤตตินอยา่งเป็นมืออาชีพ รวมทัง้ต้องให้ความร่วมมือกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพในการสร้างและ
รักษาไว้ซึง่ภาพลกัษณ์ตอ่สาธารณชนและบทบาทในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
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จรรยาบรรณ 6 ความรู้ความสามารถ (Competence)  
มีความรู้และทกัษะในการประกอบวิชาชีพ 
ความรู้ความสามารถไมไ่ด้หมายความเฉพาะแคร่ะดบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถที่เพียงพอตอ่การให้บริการแก่
ลกูค้าเทา่นัน้ แตย่งัหมายรวมถงึการมีสติปัญญาในการรับรู้ข้อจ ากดัของตนเอง และการยอมรับค าปรึกษาหรือการแนะน า
ลกูค้าให้บคุคลอื่นตามความเหมาะสม และการหมัน่เพิ่มพนูความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เนื่อง  
 
จรรยาบรรณ 7 การรักษาความลับ (Confidentiality)  
ไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้  
การรักษาความลบั หมายถึง การเก็บรักษาและปกป้องข้อมลูของลกูค้า โดยสามารถเปิดเผยข้อมลูให้แก่บคุคลท่ีได้รับ
ความยินยอมจากลกูค้าเทา่นัน้ การสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจจ าเป็นต้องอาศยัการรักษาความลบัข้อมลูของ
ลกูค้าโดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าอยา่งไมเ่หมาะสม 
 
จรรยาบรรณ 8 ความใส่ใจระมัดระวัง (Diligence) 
ปฏิบติัหนา้ทีด่ว้ยความใส่ใจระมดัระวงั 
ความใสใ่จระมดัระวงั หมายถึง การให้บริการอยา่งรวดเร็วและละเอียดรอบคอบ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการวางแผนและการ
ควบคมุดแูลการให้บริการอยา่งเหมาะสมด้วย 
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หลักปฏิบัตขิองผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ 
     (Rules of Conduct for CFP®/AFPTTM Professionals) 

 
หลกัปฏิบตัิของผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน (“หลกัปฏิบตัิ”) ก าหนดขอบเขตและรูปแบบการปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และที่ปรึกษาการเงินท่ีได้รับการรับรอง
คณุวฒุวิิชาชีพ AFPT (รวมเรียกวา่ “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) อยา่งไรก็ตาม “หลกัปฏิบตัิ” ไมม่ีเจตนาก าหนด
ความรับผิดที่เป็นข้อผกูพนัตามกฎหมายตอ่ 
บคุลลใดๆ แตใ่ช้เพื่อเป็นกลไกส าหรับการบงัคบัใช้ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน และหลกัปฏิบตักิารวางแผนการเงิน ซึง่บคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT (“ผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน”) 
มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม “หลกัปฏิบตัิ” ดงักลา่ว  
 
หากผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงินไมป่ฏิบตัติาม “หลกัปฏิบตั”ิ ดงักลา่วจะต้องได้รับโทษทางวนิยัตามที่สมาคมฯ 
ก าหนด  อนึง่ ผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงินที่ไมป่ฏิบตัติามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพและการตอ่อายคุณุวฒุิ
วิชาชีพทีส่มาคมฯ ก าหนด ถือวา่ฝ่าฝืน “หลกัปฏิบตัิ” ดงักลา่วและจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT  
 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมส่ือ่สารไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมกบัลกูค้าหรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง
ถึงข้อมลูที่เก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกบัขอบเขตความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ของตนหรือการให้บริการ
ของตนอยา่งไมถ่กูต้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมท่ าให้ลกูค้าหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัประโยชน์ที่
จะได้รับจากการให้บริการการวางแผนการเงิน 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการบริการวางแผนการเงินทัง้หมดเพื่อป้องกนั
ไมใ่ห้ลกูค้าหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องเกิดความเข้าใจผิด 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมป่ฏิบตัิตนในลกัษณะทีเ่ป็นการทจุริต ฉ้อโกง หลอกลวง หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือเจตนาให้ข้อมลูทีไ่มถ่กูต้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตอ่ลกูค้า หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องหารือกบัลกูค้าถึงรายการทรัพย์สนิของลกูค้า (ถ้าม)ี ทีผู่้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินจะเป็นผู้ เก็บรักษา มีอ านาจตดัสนิใจลงทนุ หรือมอี านาจควบคมุดแูล 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องบนัทกึและปรับปรุงข้อมลูรายการกองทนุหรือทรัพย์สนิอื่นๆ ทัง้หมดของ
ลกูค้าที่ผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงินเป็นผู้ เก็บรักษาหรือมีอ านาจในการใช้ดลุยพินิจแทน 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแบง่แยกทรัพย์สนิของลกูค้าออกจากทรัพย์สนิของตน นายจ้าง หรือของ
ลกูค้ารายอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนญุาต หรือได้รับความเห็นชอบและถกูระบไุว้ในข้อตกลงที่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรระหวา่งทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ต้องจดัท าบญัชีทรัพย์สนิของลกูค้าแตล่ะรายด้วย  

8. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้บริการโดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
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9. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งยตุิธรรม และให้บริการเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพด้วย
ความเป็นกลางและยดึมัน่ในสิง่ทีถ่กูต้องและชอบธรรม 

10. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมใ่ห้อคติสว่นบคุคลหรือผลประโยชน์สว่นตวัมีผลตอ่บริการที่มอบให้แก่
ลกูค้า 

11. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้ค าแนะน า และ/หรือจดัท าแผนการเงินท่ีเหมาะสมกบัลกูค้า 
12. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้ค าแนะน าเฉพาะด้านที่ตนมีความรู้ความสามารถ หากเป็นด้านท่ีตนไม่

มีความช านาญ จะต้องปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและ/หรือแนะน าลกูค้าให้ติดตอ่กบั
บคุคลดงักลา่วแทน 

13. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องหมัน่เพิ่มพนูความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

14. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องมคีวามรอบรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านการวางแผนการเงิน และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ความสามารถในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอยา่งตอ่เนื่อง 

15. ในการให้บริการวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเร่ือง ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนีต้อ่ลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ก) รายละเอียดทีถ่กูต้องและชดัเจนเข้าใจงา่ยของสญัญาคา่ตอบแทนซึง่ผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน
จะได้รับ ได้แก่ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของลกูค้า รูปแบบและแหลง่ที่มาของคา่ตอบแทนของผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือบริษัทนายจ้าง และข้อก าหนดทีผู่้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
และ/หรือบริษัทนายจ้างจะสามารถได้รับคา่ตอบแทนจากแหลง่อืน่ๆ ได้ พร้อมระบแุหลง่ที่มาของ
คา่ตอบแทน รวมทัง้วิธีการคิดคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

ข) รายละเอียดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งลกูค้ากบัผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน บริษัทนายจ้าง หรือหนว่ยงานอื่น หรือบคุคลอื่น ได้แก่ ข้อมลูความสมัพนัธ์ทางครอบครัว ทาง
สญัญา หรือทางธุรกิจ หรือข้อมลูที่เก่ียวข้องอื่นๆ ของผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน หรือบริษัท
นายจ้างที่อาจมีผลตอ่ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งมีนยัส าคญั 

ค) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน หรือบริษัทนายจ้างที่อาจมีผลตอ่การตดัสนิใจของ
ลกูค้าอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การขอรับบริการวางแผนการเงิน 

ง) ข้อมลูที่ลกูค้าต้องการทราบเพื่อใช้ก าหนดขอบเขตและลกัษณะความสมัพนัธ์ ได้แก่ ข้อมลูขอบเขต
ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เป็นต้น 

จ) ข้อมลูติดตอ่ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และบริษัทนายจ้าง 
ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งให้
ลกูค้าทราบโดยทนัที  

16. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมกู่้ยืมเงินจากลกูค้า ยกเว้นในกรณีดงันี ้
ก) ลกูค้าเป็นบคุคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน 
ข) ลกูค้ามีสถานะเป็นหนว่ยงานธุรกิจที่ให้บริการกู้ยมืเงิน และการกู้ยืมดงักลา่วไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการ

ให้บริการวางแผนการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
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17. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมใ่ห้ลกูค้ากู้ยืมเงิน ยกเว้นในกรณีดงันี ้
ก) ลกูค้าเป็นบคุคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน 
ข) ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเป็นลกูจ้างของหนว่ยงานธุรกิจที่ให้บริการกู้ยืมเงิน และเงินท่ีให้กู้ยืม

ดงักลา่วต้องเป็นเงินของหนว่ยงานธุรกิจ โดยต้องไมเ่ป็นเงินของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
18. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องรักษาข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าไว้เป็นความลบั ยกเว้นในกรณีที่ต้องปฏิบตัิ

ตามกระบวนการทางกฎหมาย และข้อก าหนดตามระเบียบข้อบงัคบั หรือตามหน้าที่ท่ีตนมีตอ่บริษัทนายจ้างหรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง หรือเพื่อแก้ตา่งข้อกลา่วหาการกระท าความผิด หรือต้องกระท าการใดๆ แทนลกูค้า 

19. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปกป้องรักษาข้อมลูสว่นตวัและทรัพย์สนิของลกูค้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินเป็นผู้ดแูลให้ปลอดภยัด้วยความรอบคอบระมดัระวงั ทัง้นี ้หมายรวมถงึข้อมลูที่เก็บไว้ทัง้ในรูป
เอกสารและข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส ์

20. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้บริการแก่ลกูค้าโดยใช้วจิารณญาณในตดัสนิใจอยา่งรอบคอบและ
สมเหตสุมผล 

21. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตามระเบียบข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องกบั
การให้บริการวางแผนการเงิน 

22. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินซึง่เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าทีใ่นฐานะลกูจ้างหรือตวัแทน ต้องให้บริการอยา่งเป็นมือ
อาชีพเพื่อให้บริษัทนายจ้างบรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎหมาย และปฏิบตัิตามประมวลจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงินของสมาคมฯ 

23. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในข้อตกลงที่ท ากบัสมาคมฯ ได้แก่ การใช้
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุวิิชาชีพที่ปรึกษา
การเงิน AFPT อยา่งถกูต้อง รวมทัง้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองคณุวฒุิ
วิชาชีพของสมาคมฯ อยา่งเคร่งครัด  

24. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งๆ ของสมาคมฯ เช่น  เกณฑ์การพฒันาคณุวฒุิ
วิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องเพื่อด ารงสทิธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพ AFPT 

25. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งข้อมลูการกระท าที่เก่ียวข้องกบัความผิดอาญา หรือการถกูสัง่พกั หรือ
ถกูเพิกถอนคณุวฒุวิิชาชีพให้สมาคมฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
ข้อมลูดงักลา่ว 

26. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูสว่นตวั ได้แก่ ที่อยูอ่เีมล์ หมายเลขโทรศพัท์ 
และที่อยูไ่ปรษณีย์ให้สมาคมฯ ทราบ ภายในระยะเวลาที่สมาคมฯ ก าหนด 

27. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าใดๆ ท่ีจะสง่ผลเสยีตอ่การยดึมัน่ในสิง่ที่
ถกูต้องและชอบธรรมหรือความเหมาะสมในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงิน ตอ่เคร่ืองหมายรับรอง
คณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT หรือตอ่
คณุวฒุวิิชาชีพวางแผนการเงิน 

28. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งรอบคอบและทนัเวลา 
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29. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องศกึษาและประเมินประเภทของสนิค้าและบริการท่ีจะแนะน าให้แก่ลกูค้า
อยา่งรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกบัขอบเขตของข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า ทัง้นี ้อาจอ้างอิง
กบัผลการศกึษาและผลประเมินที่จดัท าโดยหนว่ยงานอื่นทีเ่ป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ 

30. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องควบคมุดแูลหรือให้ค าแนะน าผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินมอบหมายความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั 

31. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องสง่คืนทรัพย์สนิของลกูค้าตามที่ถกูร้องขอในทนัทีที่ท าได้หรือตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า 

32. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องเห็นชอบร่วมกนัถึงบริการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะ
น าเสนอ 

33. ในการบริการวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเร่ือง กอ่นท่ีจะจดัท าข้อตกลงกบั
ลกูค้า ผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงินต้องจดัท าข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือหารือกบัลกูค้าใน
ประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และลกูค้าตามข้อตกลง ได้แก่ การ
ก าหนดเป้าหมายและความต้องการของลกูค้าตามล าดบัก่อนหลงั การรวบรวมข้อมลูของลกูค้าและการ
ให้ข้อมลูอยา่งเพียงพอ การวเิคราะห์และประเมินการด าเนินกิจกรรมทางการเงินในปัจจบุนัของลกูค้า 
การจดัท าและน าเสนอค าแนะน าการวางแผนการเงินท่ีได้ตกลงไว้กบัลกูค้า และการติดตามแผนการเงิน 

ข) คา่ตอบแทนทีคู่ส่ญัญาหรือองค์กรของคูส่ญัญาในข้อตกลงจะได้รับหรือสามารถได้รับตามข้อก าหนดใน
ข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงิน และปัจจยัหรือข้อก าหนดการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากลกูค้า 
รวมทัง้ประโยชน์ทีผู่้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะได้รับจากข้อก าหนดดงักลา่ว 

ค) ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการแนะน าสนิค้าท่ีมีกรรมสทิธ์ิ 
ง) ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการใช้บริการจากหนว่ยงานหรือผู้ประกอบวชิาชีพ

อื่นเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามข้อตกลง 
จ) ขัน้ตอนการยกเลกิข้อตกลง 
ฉ) ขัน้ตอนการยตุิข้อร้องเรียนหรือการฟ้องร้องของลกูค้า 

34. ในการบริการวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเร่ือง ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน หรือบริษัทนายจ้างต้องจดัท าข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร (“ข้อตกลง”) ที่
ระบรุายละเอียดดงันี ้

ก) บทบาทของแตล่ะฝ่ายตามข้อตกลง 
ข) วนัท่ีจดัท าข้อตกลงและอายขุองข้อตกลง 
ค) วิธีและเง่ือนไขในการยกเลกิข้อตกลง 
ง) ขอบเขตการให้บริการตามข้อตกลง 

35. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพยายามที่จะสือ่สารให้ลกูค้าเข้าใจค าแนะน าการวางแผนการเงินเพื่อให้
ลกูค้ามีข้อมลูอยา่งเพยีงพอในการตดัสนิใจ 

36. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องรับทราบและปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินท่ีสอดคล้องกบั
ขอบเขตของข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า 



 

________________________________________________________________________ 
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37. ในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องรับทราบและปฏิบตัิตามประมวล
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 


