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News Release 
 

 
       ฉบบัที่ 7/2565 

    วนัท่ี 23 สิงหาคม 2565 
 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมุ่งผลักดันอาชีพ “นักวางแผนการเงนิ CFP®” 

ตอบรับความต้องการการจัดการเร่ืองการเงินเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความมั่นคง

ทางการเงนิในระยะยาว  
ชีพ้ฤตกิรรมเปลีย่นหลงัเกิดโควดิ คนไทยและทั่วโลกหนัมาใหค้วามส าคญักบัเรือ่งการวางแผนการเงนิ 

เพิ่มหลายเท่า สถิตเิผยอาชีพนีก้ าลงัเป็นทีต่อ้งการ 

 

กรุงเทพฯ - 23 สิงหาคม 65: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) ขานรับ

ภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจหลังเกิดโควิด-19 มุ่งผลักดันอาชีพ “นักวางแผนการเงนิ CFP” ท าหน้าทีใ่ห้

ค าปรึกษา และวางแผนการเงนิให้คนไทยมีความม่ันคงทางการเงินในระยะยาว ผ่านกระบวนการอบรมและสอบ

วัดผลเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ขยายจ านวนบุคลากรในอาชีพนีใ้ห้เพิ่มมากขึน้ 

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย กล่าวว่า “นบัตัง้แต่เกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 และ

ภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ที่ตามมาท าใหป้ระชากรโลกรวมทัง้คนไทย หนัมาใหค้วามใส่ใจกบัสขุภาพทางการเงินของ

ตนเองและครอบครวัมากขึน้ เห็นไดจ้ากผลส ารวจความคิดเห็นของนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย ที่พบว่ากว่า

ครึ่งหนึ่งของนักวางแผนการเงิน CFP ต่างระบุว่าในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา มีลูกคา้ติดต่อเขา้มาขอรับค าปรึกษาวางแผน

ทางการเงินมากขึน้ และสอดคลอ้งกบัผลส ารวจของ Financial Planning Standards Board Ltd. หรือ FPSB ที่ท าการส ารวจ

ความคิดเห็นนกัวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกเก่ียวกับการใหบ้ริการวางแผนการเงินในอนาคต พบว่า 80% ของนกัวางแผน

การเงิน CFP เชื่อว่าภายใน 5 ปีขา้งหนา้ ความตอ้งการท่ีมตี่อบรกิารวางแผนการเงนิในประเทศไทยและทั่วโลกจะเพิ่มมากขึน้

กว่าปัจจุบัน และชี ้ชัดไปถึงว่า  “ท าไมคนถึงต้องการใช้บริการวางแผนการเงินมากขึน้ ” โดยเหตุผลที่ส  าคัญคือ การ

เตรียมพรอ้มเพื่อวยัเกษียณ การตระหนกัรูถ้ึงคณุค่าของการวางแผนการเงินท่ีเพิ่มขึน้ ความตอ้งการค าปรกึษาจากมืออาชีพ

เนื่องจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และความตอ้งการใชบ้รกิารจากกลุ่มคนรุน่ใหม่ ตามล าดบั   

 

ขอ้มูลขา้งตน้สอดคลอ้งกับข้อมูลจากค าถามที่ว่า  “การบริการที่ลูกคา้ตอ้งการจากนักวางแผนการเงิน CFP มากที่สุดใน

อนาคตคืออะไร” ซึ่งประเด็นที่ส  าคญัที่สดุยงัคงเป็นในเรื่อง การวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนการลงทุน การวางแผน

มรดกและการส่งต่อความมั่งคั่ง รวมถึงการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้งูอาย ุและ Long-term care ตามล าดบั” 
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“ทัง้นี ้การจะเขา้มาเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP นัน้ จ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะและความรูท้างวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทัง้ Hard 

Skills และ Soft Skills เพื่อใหม้ีความรูท้ี่ทนัสมยัและทนัต่อเหตกุารณเ์สมอ พรอ้มใหก้ารบรกิารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ” นาย

วศิน อธิบายต่อ 

 

โดยนกัวางแผนการเงิน CFP ตอ้งมีคณุสมบตัิตามเกณฑก์ารรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 4 ดา้น (4 E’s) ไดแ้ก่ 

1. Education หรือ การศึกษา ซึ่งต้องผ่านการอบรมองค์ความรูเ้รื่องการวางแผนการเงินทั้งหมด 6 ชุดวิชา ซึ่ง

ครอบคลุมเรื่อง พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการ

ประกนัภยั การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการจดัท าแผนการเงิน 

2. Exam หรือ การสอบวดัผล ก่อนจะเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP ตอ้งท าการสอบวดัผล ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุองค์

ความรู้ตามที่ได้อบรมมาทั้งหมด เพื่อวัดความรู้และประเมินความสามารถในการน าความรู้และทักษะไป

ประยกุตใ์ชใ้นการใหค้  าปรกึษา และจดัท าแผนการเงินใหเ้ขา้กบัสถานการณก์ารวางแผนการเงินจรงิได้ 

3. Experience หรือ ประสบการณก์ารท างาน ตอ้งมีประสบการณท์ี่ เก่ียวขอ้งกับการวางแผนการเงินอย่างนอ้ย 3 ปี 

เพื่อเป็นเครื่องยืนยนัว่านกัวางแผนการเงิน CFP มีความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะ ส าหรบัให้

ค าปรกึษาและจดัท าแผนการเงินใหแ้ก่ลกูคา้แต่ละรายในสถานการณจ์รงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. Ethics หรือ จรรยาบรรณ ตอ้งยึดมั่นและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ 

วางแผนการเงินและหลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ขั้นพืน้ฐานที่ก าหนดหน้าที่และความ

รบัผิดชอบที่นักวางแผนการเงิน CFP พึงปฏิบัติต่อสาธารณะ ลูกคา้ เพื่อนร่วมงาน และนายจา้ง เพื่อสรา้งความ

มั่นใจแก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งต่อวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 

 

“นกัวางแผนการเงิน CFP จะมีวิธีการวางแผนการเงินแบบครอบคลมุ โดยเริ่มตน้จากเป้าหมายของผูร้บัค าปรกึษาไม่ใช่เพียง

เนน้การขายผลิตภณัฑท์างการเงิน หรือประกนัภยัแลว้จบไป รวมถึงหยิบจบัเครื่องมือการเงินท่ีหลากหลาย มาบรหิารจดัสรร

วางแผนใหเ้หมาะสมกับบุคคลนั้นๆ โดยยึดถือเป้าหมายและประโยชนส์ูงสุดของผูร้ับค าปรึกษาเป็นส าคัญนั่นเอง แต่ถึง

อย่างไรก็ไม่ไดห้มายความว่าคุณจะมีเกราะป้องกนัความเส่ียง เนื่องจากการลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียง รวมถึงความผนั

ผวนของเศรษฐกิจที่ไม่สามารถก าหนดได ้แต่อย่างนอ้ยเมื่อมีวิกฤตอะไรเกิดขึน้ คุณจะมีผูเ้ชี่ยวชาญที่เดินอยู่ขา้ง ๆ  พรอ้มให้

ค าแนะน าและปรบัเปล่ียนแผนการเงินเพื่อใหเ้ขา้กับสถานการณ์ชีวิตของคุณที่เปล่ียนแปลงไปจนสามารถบรรลเุป้าหมาย

ที่ตัง้ไวไ้ด”้ นายวศิน เนน้ย า้ใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ที่ของนกัวางแผนการเงิน CFP 

 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 421 คน ซึ่งถือว่ายงัเป็นจ านวนที่นอ้ยเมื่อเทียบกบัประเทศอื่นๆ เราจงึ

มีความตอ้งการเรง่พฒันาบคุลากรเพื่อรองรบัความตอ้งการของคนไทยที่หนัมาใส่ใจสรา้งสขุภาพทางการเงินกนัมากขึน้   ซึ่ง

สมาคมฯ ยงัคงเนน้ย า้การสรา้งนกัวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพอย่างแทจ้รงิ นอกเหนือจากการบริหารโครงการคณุวฒุิ

วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานสากลแลว้ สมาคมฯ ยังมีการจดัการดูแลสมาชิก มุ่งสรา้งเครือข่ายของนกั

วางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ ผ่านการจดักิจกรรมพฒันาองคค์วามรู ้อย่างต่อเนื่องในทกุมิติทัง้ความรูท้างวิชาการ และ

ทกัษะที่จ าเป็นส าหรบันกัวางแผนการเงิน CFP อาทิ กิจกรรม CFP® Professional Forum ประจ าเดือน งานสมัมนา TFPA 
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Wealth Management Forum ประจ าปี กิจกรรมมอบวฒุิบตัร กระชบัความสมัพนัธป์ระจ าปี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่

เปิดโอกาสใหน้กัวางแผนการเงิน CFP® ไดพู้ดคุยและแลกเปล่ียนประสบการณ ์โดยคาดหวังภายในสิน้ปีจะมีนกัวางแผน

การเงิน CFP เพิ่มขึน้จากปัจจบุนัอย่างต่อเนื่อง 

 

“ทางสมาคมมองว่า การจะมาเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP ไม่ไดจ้ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มคนที่เรียนมาทางดา้นนีโ้ดยตรงเท่านัน้ 

แต่ยังเปิดกว้างถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาศึกษาและอบรมเพื่อให้ได้คุณวุฒินี ้ไปประกอบอาชีพนี ้ได้ ในส่วนของ

กลุ่มเป้าหมายส าหรบั นกัวางแผนการเงิน CFP หรือผูท้ี่จะมารบัค าปรกึษาเรื่องการวางแผนการเงินนัน้ไม่จ ากดัเชน่กนั เพราะ 

‘ทกุคน’ ไม่ว่าจะอายเุท่าไหร ่จะเพิ่งเริ่มท างาน จะเป็นวยักลางคน หรือวยัเกษียณอายแุลว้ ก็สามารถวางแผนการเงนิไดท้ัง้นัน้ 

เพราะเรื่องการเงินเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของทกุคนนั่นเอง”   

 

“หากว่าคนไทยและครอบครวัมีสขุภาพทางการเงนิท่ีดีแลว้ ก็ย่อมส่งผลใหภ้าพรวมเศรษฐกิจของไทยมีความแข็งแกร่งมากขึน้

ไปดว้ย” นายวศิน กล่าวปิดทา้ย 

 

หากสนใจเขา้สู่เสน้ทางอาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือรบัค าปรกึษาจากนกัวางแผนการเงิน CFP สามารถติดต่อหรือดู

ขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ัง้ 3 ช่องทางคือ  www.tfpa.or.th ช่องทาง Facebook page ที่ “สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย” และทาง 

LINE Official Account @cfpthailand 

 
สือ่มวลชนสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิไดท้ีส่มาคมนกัวางแผนการเงนิไทย มนตช์ยั เป่ียมพงศส์ขุ / พชัรินทร์ โรจนวณิชชากร โทรศพัท ์02-009-9393 

 

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

