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News Release 
 

 
   ฉบบัท่ี 9/2565 

    วนัท่ี 2 พฤศจกิายน 2565 
 

สมาคมนักวางแผนการเงนิไทยเพิ่มจ านวน “นักวางแผนการเงนิ CFP®”  

เพื่อนคู่คดิเร่ืองการวางแผนการเงนิแบบองคร์วม  

ตอบรับความตอ้งการความม่ันคงทางการเงนิในระยะยาวของประชาชน 

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) ตอบรับแนวโน้มความต้องการเร่ืองการ

วางแผนการเงนิของประชาชนและความผันผวนของเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศในปี 2565 ด้วยการเร่งผลักดัน

และเพิ่มจ านวน “นักวางแผนการเงิน CFP” เพื่อนคู่คิดเร่ืองการวางแผนการเงินแบบองคร์วม เพื่อท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาและวางแผนการเงินให้คนไทยมีความม่ันคงทางการเงินในระยะยาว พร้อมทั้งด าเนินแผนกลยุทธ์

การตลาดเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และการวางแผนการเงินอย่างต่อเน่ือง 

ผ่านการสร้างเนือ้หาองคค์วามรู้ สื่อโฆษณา และกิจกรรมการให้ความรู้  

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย กล่าวว่า “หลายคนยงัไม่รูจ้กัว่า นกัวางแผนการเงิน CFP 

คือใคร มีหนา้ที่หรือความสามารถดา้นไหน และมีความส าคญัอยา่งไรต่อการวางแผนการเงิน ตอ้งขอเล่าว่าคณุวฒุวิิชาชพีนกั

วางแผนการเงิน CFP เป็นคุณวุฒิวิชาชีพดา้นการวางแผนการเงินท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล ซึ่งปัจจุบนัมีนกัวางแผน

การเงิน CFP อยู่กว่า 2 แสนรายทั่วโลก นกัวางแผนการเงินท่ีมีคณุวฒุิวิชาชีพนี ้สามารถใหค้  าแนะน าและวางแผนการเงินได้

แบบครอบคลมุครบทกุดา้น หรือ “การวางแผนการเงินแบบองคร์วม” ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการบรหิารเงินสด การวางแผน

การลงทุน การวางแผนการประกันภยั การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อ

เป้าหมายเฉพาะ ซึ่งผูท้ี่ไดร้บัคณุวฒุิวิชาชีพนี ้จะตอ้งมีคณุสมบตัิตามเกณฑก์ารรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 4 

ดา้น (4 E’s) ซึ่งไดแ้ก่ 

1. Education หรือ การศึกษา ตอ้งผ่านการอบรมองคค์วามรูเ้รื่องการวางแผนการเงินทัง้หมด 6 ชุดวิชา ที่ครอบคลมุ

เรื่องพืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การ

วางแผนเพื่อวยัเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการจดัท าแผนการเงิน 

2. Examination หรือ การสอบวดัผล ตอ้งผ่านการทดสอบ ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุองคค์วามรูต้ามที่ไดอ้บรมมาทัง้หมด 

เพื่อวดัความรูแ้ละประเมินความสามารถในการน าความรูแ้ละทกัษะไปประยุกตใ์ชใ้นการใหค้  าปรกึษา และจดัท า

แผนการเงินใหเ้ขา้กบัสถานการณก์ารวางแผนการเงินจรงิได ้

3. Experience หรือ ประสบการณก์ารท างาน ตอ้งมีประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับการวางแผนการเงินอย่างนอ้ย 3 ปี 

เพื่อเป็นเครื่องยืนยนัว่านกัวางแผนการเงิน CFP มีความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะ ส าหรบัให้

ค าปรกึษาและจดัท าแผนการเงินใหแ้ก่ลกูคา้แต่ละรายในสถานการณจ์รงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. Ethics หรือ จรรยาบรรณ ตอ้งยึดมั่นและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ 

วางแผนการเงินและหลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ขั้นพืน้ฐานที่ก าหนดหน้าที่และความ

รบัผิดชอบที่นักวางแผนการเงิน CFP พึงปฏิบัติต่อสาธารณะ ลูกคา้ เพื่อนร่วมงาน และนายจา้ง เพื่อสรา้งความ

มั่นใจแก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งต่อวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 

 

ในการใหค้  าปรกึษา นกัวางแผนการเงิน CFP จะถือเอาประโยชนข์องผูร้บัค าปรกึษาเป็นส่ิงส าคญัที่สดุ ไม่ใช่เพียงเนน้การ

ขายผลิตภณัฑท์างการเงินหรือประกันภยั แต่จะมองรอบดา้นในทุกมิติและเลือกเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายมาเพื่อ

วางแผนใหเ้หมาะสมกบับุคคลนัน้ๆ เสมือนเพื่อนคู่คิดทางการเงินที่แทจ้ริง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความว่าคณุจะไม่มี

ความเส่ียงเลย เพราะการลงทนุทุกประเภทมีความเส่ียง รวมถึงความผนัผวนของเศรษฐกิจที่ไม่สามารถก าหนดได ้แต่อย่าง

นอ้ยเมื่อมีวิกฤตเกิดขึน้ คุณจะรูส้ึกอุ่นใจที่มีผูเ้ชี่ยวชาญช่วยใหค้  าแนะน าและปรบัเปล่ียนแผนการเงินใหเ้ขา้กบัสถานการณ์

ชีวิตของคณุได ้

 

นายวศิน ยงัพูดถึงแนวโนม้ของอาชีพนกัวางแผนการเงินว่า “นบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะความผนั

ผวนทางเศรษฐกิจของโลก ท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่หนัมาใหค้วามใส่ใจกบัสขุภาพทางการเงินของตนเองและครอบครวัมาก

ขึน้ ดังเห็นไดจ้ากผลส ารวจของ Financial Planning Standards Board Ltd. หรือ FPSB ที่ท าการส ารวจความคิดเห็นจาก

นกัวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก เก่ียวกบัการใหบ้รกิารวางแผนการเงินในอนาคต ที่พบว่า 80% ของนกัวางแผนการเงิน CFP 

เชื่อว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า ความต้องการทีมี่ต่อบริการวางแผนการเงินในประเทศไทยและทั่วโลกจะเพิ่มมากขึน้

กว่าปัจจุบันมาก และชีช้ัดไปถึงว่า “ท าไมคนถึงตอ้งการใชบ้ริการวางแผนการเงินมากขึน้” โดยเหตุผลที่ส  าคัญคือ การ

เตรียมพรอ้มเพื่อวยัเกษียณ การตระหนกัรูถ้ึงคณุค่าของการวางแผนการเงินท่ีเพิ่มขึน้ ความตอ้งการค าปรกึษาจากมืออาชีพ

เนื่องจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และความตอ้งการใชบ้ริการจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตามล าดบั ซึ่งขอ้มลูชดุนีย้งัสอดคลอ้ง

กบัขอ้มลูจากค าถามที่วา่ “การบรกิารท่ีลกูคา้ตอ้งการจากนกัวางแผนการเงิน CFP มากที่สดุในอนาคตคืออะไร” ซึ่งประเด็นที่

ส  าคญัที่สดุยงัคงเป็นในเรื่อง การวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนมรดกและการส่งต่อความมั่ง

คั่ง รวมถึงการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้งูอายแุละ Long-term care ตามล าดบั  

 

ในประเทศไทยเองก็ไดท้ าการส ารวจความคิดเห็นของนักวางแผนการเงิน CFP พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของนักวางแผนการเงิน 

CFP ต่างระบวุ่าในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา มีลกูคา้ติดต่อเขา้มาขอรบัค าปรกึษาวางแผนทางการเงินมากขึน้ ซึ่งท าใหเ้ราเห็นว่า

แทจ้ริงแลว้เรื่องการวางแผนการเงินนัน้ไม่ใช่เรื่องไกลตวั และมีความส าคญัในการช่วยใหเ้ราสามารถด ารงชีวิตในอนาคตได้

อย่างมีแบบแผนมั่นคง และสามารถไปถึงเป้าหมายไดอ้ย่างแข็งแรงอีกดว้ย ในปีนีส้มาคมฯ ไดม้ีการด าเนินกลยทุธก์ารตลาด

เพื่อส่งเสริมความรูท้ั้งดา้นคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และดา้นการวางแผนการเงิน โดยจัดท าส่ือความรูท้ั้ง

รูปแบบการสรา้งเนือ้หาองคค์วามรู ้วิดีโอโฆษณาบอกเล่าถึงบทบาทของนกัวางแผนการเงิน CFP ซึ่งใชเ้ป็นช่องทางหน่ึงที่ให้

ผูส้นใจสามารถสอบถามขอ้มลูบริการวางแผนการเงินจากนกัวางแผนการเงิน CFP ได ้รวมทัง้ไดจ้ดักิจกรรมใหค้วามรูเ้รื่อง
การวางแผนการเงินอีกดว้ย 
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ทัง้นี ้ปัจจบุนัประเทศไทยมีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 456 คน (ขอ้มลู ณ เดือนตลุาคม 2565)  สมาคมฯ มีความตัง้ใจ

ในการเร่งพฒันา ผลกัดนั และเพิ่มจ านวนนกัวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพเพื่อรองรบัความตอ้งการของคนไทยที่หนัมา

ใส่ใจสขุภาพทางการเงินกันมากขึน้ การจะมาเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP ไม่ไดจ้ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มคนที่เรียนสายการเงิน

เท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างส าหรบัคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมหรือใช้คุณวุฒิวิชาชีพนีเ้พื่อ

ประกอบอาชีพอีกดว้ย และนอกเหนือจากการบรหิารโครงการคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ ยงัมีการดแูล

สมาชิก มุ่งสรา้งเครือข่ายของนกัวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ จดักิจกรรมพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทัง้

ความรู ้ทางวิชาการ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักวางแผนการเงิน CFP อาทิ กิจกรรม CFP® Professional Forum 

ประจ าเดือน งานสมัมนา TFPA Wealth Management Forum ประจ าปี กิจกรรมมอบวฒุิบตัร กระชบัความสมัพนัธป์ระจ าปี 

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยคาดหวงัว่าจะมีนกัวางแผนการเงิน CFP เพิ่มขึน้จากปัจจบุนัอย่างต่อเนื่องในทกุ ๆ ปี 

 

“สมาคมฯ เชื่อว่าอาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP นัน้ เป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัทัง้ในปัจจบุนัและจะมีคณุคา่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ  ใน

อนาคต เพราะการวางแผนการเงินนั้นไม่เพียงเป็นความรูท้ี่ส  าคัญกับผูท้ี่อยู่ในสายการเงินหรือสนใจในสายการเงินเพียง

เท่านัน้ แต่ยงัเป็นเรื่องส าคญัในการวางแผนชีวิตเพื่อไปใหถ้ึงเป้าหมายของประชาชนทกุคนอีกดว้ย 

 

ไม่ว่าใครก็สามารถมีสุขภาพการเงินที่ดีได ้เพียงเริ่มจากการวางแผนการเงิน หากว่าคนไทยและครอบครวัมีสุขภาพทาง

การเงินท่ีดีแลว้ก็ย่อมส่งผลใหภ้าพรวมเศรษฐกิจของไทยมีความแข็งแกรง่มากขึน้ไปดว้ย” นายวศิน กล่าวปิดทา้ย 

 

ผูท้ี่สนใจเขา้สู่เสน้ทางอาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือรบัค าปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP สามารถติดต่อหรือดู

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

LINE Official Account @cfpthailand 
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