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ข่าวประชาสัมพันธ ์
กิจกรรม CFP® Professional Forum 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเขา้
ร่วมกิจกรรม  CFP® Professional Forum ครั�งที�  10/2565 
หวัขอ้ “The Wealthy Mindset”  วิทยากรโดย คณุวิน พรหม
แพทย์, CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
งานลูกค้าไฮเน็ตเวิร ์ธ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ในวนัที� 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. 
ทางออนไลนผ์่านระบบ Zoom Meetings ซึ�งสามารถรองรบั
ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาออนไลนไ์ดส้งูสดุ 980 คน โดยใหส้ิทธิ�กบัผู้
ที�เข้าห้องประชุมตามลาํดับก่อนหลัง (First Come, First 
Served) ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ที�  
https://forms.gle/bLG1aA3YJ69njGoaA (เปิดระบบลง 
ทะเบียนเพื�อเขา้สูห่อ้งสมัมนาออนไลนเ์วลา 13.30 น.) ทั�งนี � 
โปรดศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ 
ZOOM Meetings ที� http://bit.ly/3U4p2x9

แจ้งเตอืนการต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP® และที�ปรึกษาการเงิน AFPTTM 
 นักวางแผนการเงิน CFP และที�ปรึกษาการเงิน AFPT ที�คุณวุฒิวิชาชีพจะสิ �นสุดใน
วันที� 31 ธันวาคม 2565 โปรดยื�นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในวันที� 31 ธันวาคม 2565 ผ่าน
เว็บไซตส์มาคมนกัวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ที�เมน ู“ระบบสมาชิก” สแกนคิวอาร์
โคด้เพื�อศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับเกณฑก์ารพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง 
และกิจกรรมที�สามารถนับเป็นชั�วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง (CPD)  หรือ 
www.tfpa.or.th หน้าหลัก >> เลือก “เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP >> การขึ �น
ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพ >> เกณฑก์ารพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง 
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วันที� เวลา หัวข้อ 

ศกุรท์ี� 25 พ.ย.65 19.00-21.00 น. จดัพอรต์การลงทนุรบัวิกฤต 
(CFP Professional Forum ครั�งที� 7/2565 ไม่มีค่าธรรมเนียม)  
คณุณฏัฐะ มหทัธนา, CFA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์  
บลจ. กรุงไทย 
ดร. ปิยศกัดิ� มานะสนัต ์
ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายวิจยัการลงทนุ บล. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
คณุดษุณี เกลียวปฏินนท ์
นกัวางแผนการเงิน CFP® 

พธุที� 30 พ.ย.65 19.00-21.00 น. การบรหิารจดัการหนี �สาํหรบับคุคลรายย่อยและผูป้ระกอบธุรกิจ 
(CFP Professional Forum ครั�งที� 6/2564 ไมม่ีคา่ธรรมเนียม) 
คณุสรุชยั กาํพลานนทว์ฒัน ์
ผูอ้าํนวยการศนูยท์ี�ปรกึษา SMEs (บสย. F.A. Center) 
บรรษัทประกนัสินเชื�ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

พธุที� 7 ธ.ค.65 19.00-20.30 น. Experiences of CFP Certification in North America and Australia 
(ไม่มีค่าธรรมเนียม) 
Noel Maye, MBE, CAE 
Chief Executive Officer, FPSB 
Former Senior Vice President, CFP Board 
Dante De Gori, CFP® 
Head of Stakeholder Engagement, FPSB 
Former CEO, Financial Planning Association of Australia 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

การอบรม Rerun Online เพื�อนับเป็นชั�วโมง CPD 
 
 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกาํหนดจัดการอบรม Rerun Online สาํหรบักิจกรรมใหค้วามรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับ
การวางแผนการเงิน ซึ�งเป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงาน เพื�ออาํนวยความสะดวกใหส้มาชิกที�พลาดโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมรอบการบรรยายสด สามารถนบัไปนบัเป็นจาํนวนชั�วโมง CPD เพื�อประกอบการยื�นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนัก
วางแผนการเงิน CFP และที�ปรกึษาการเงิน AFPT และใหส้มาชิกที�เคยเขา้รว่มกิจกรรมแลว้และตอ้งการทบทวนความรู้
เพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

• กรณีผูท้ี�ยงัไม่เคยเขา้รว่มกิจกรรม และตอ้งการเขา้อบรมเพื�อใชน้บัเป็นชั�วโมง CPD  
ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก “เว็บไซตส์มาคมฯ www.tfpa.or.th  รบัชมผ่านระบบ Zoom Meeting 

• กรณีผูท้ี�เคยเขา้รว่มกิจกรรมแลว้ และ/หรือ ตอ้งการรบัชมกจิกรรมยอ้นหลงั 
ลงทะเบียนเขา้กลุม่ปิด Facebook Private Group : CFP Professional Forum รบัชมผ่านกลุม่ปิด 
Facebook Private Group: CFP Professional Forum 

ศกึษารายละเอียดคู่มือการเขา้รว่มกิจกรรม Rerun Online เพื�อนบัเป็นชั�วโมง CPD และช่องทางการรบัชมกิจกรรม
ยอ้นหลงั ไดท้ี� https://bit.ly/3XcUHPy 
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วางแผนการเงิน CFP และที�ปรกึษาการเงิน AFPT และใหส้มาชิกที�เคยเขา้รว่มกิจกรรมแลว้และตอ้งการทบทวนความรู้
เพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

• กรณีผูท้ี�ยงัไม่เคยเขา้รว่มกิจกรรม และตอ้งการเขา้อบรมเพื�อใชน้บัเป็นชั�วโมง CPD  
ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก “เว็บไซตส์มาคมฯ www.tfpa.or.th  รบัชมผ่านระบบ Zoom Meeting 

• กรณีผูท้ี�เคยเขา้รว่มกิจกรรมแลว้ และ/หรือ ตอ้งการรบัชมกจิกรรมยอ้นหลงั 
ลงทะเบียนเขา้กลุม่ปิด Facebook Private Group : CFP Professional Forum รบัชมผ่านกลุม่ปิด 
Facebook Private Group: CFP Professional Forum 

ศกึษารายละเอียดคู่มือการเขา้รว่มกิจกรรม Rerun Online เพื�อนบัเป็นชั�วโมง CPD และช่องทางการรบัชมกิจกรรม
ยอ้นหลงั ไดท้ี� https://bit.ly/3XcUHPy 
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ภาพข่าวกิจกรรม 

การอบรมเขียนบทความ “เขียนอย่างไรให้ได้ใจผู้อ่าน” 
 
 
 

เมื�อวนัที� 25 ตลุาคม 2565 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยจดักิจกรรมอบรมเขียนบทความ “เขียนอย่างไร
ใหไ้ดใ้จผูอ้่าน” เพื�อเพิ�มพูนทกัษะดา้นการเขียนบทความใหก้บันกัวางแผนการเงิน CFP และที�ปรกึษาการเงิน AFPT 
ไดร้บัเกียรติจากคณุวิโรจน ์ตั�งเจรญิ กรรมการสมาคมฯ และประธานคณะทาํงานเขียนบทความวางแผนการเงินร่วม
แชรป์ระสบการณใ์นฐานะเป็นผูต้รวจทานบทความ และรองศาสตราจารย ์ดร. ประภาส พาวินนัท ์อาจารยป์ระจาํ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคาํแหง เป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรูเ้รื�อง
หลกัการเขียน การวางโครงสรา้งบทความ รวมถึงการสรา้งเนื �อหาบทความให้น่าสนใจ มีนกัวางแผนการเงิน CFP 
และที�ปรกึษาการเงิน AFPT เขา้รว่มจาํนวน 290 คน 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ CFP® Professional Talk   

รายการ CFP® Professional Talk EP.15 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยไดร้บัเกียรติจากนัก
วางแผนการเงิน CFP คณุงามจิตร สิงหบตุร และคณุ
ณัฐกฤติ เหล่าทวีทรพัย ์มาร่วมพูดคุยถึงการใช้องค์
ความรู ้ในฐานะนักวางแผนการเงิน CFP ในการ
ปฏิบัติงานในองคก์ร และใหค้าํแนะนาํสาํหรบัผูท้ี�
สนใจเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP  

ในหวัขอ้ “บทบาทและคณุค่าของนกัวางแผนการเงิน CFP® ในสถาบนัการเงิน” ซึ�งเผยแพรเ่มื�อวนัที� 26 ตลุาคม 2565 ทาง 
Facebook สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
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การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงนิ” 
 
 
 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยจดัการอบรมหลกัสตูร “จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน” รอบบรรยายสดเมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 2565 และรอบ Rerun เมื�อวนัที� 4 และ 12 พฤศจิกายน 
2565 ทางออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom Meetings ประกอบดว้ยการบรรยายในหวัขอ้ “การเป็นนายหนา้คา้ หรือจดั
จาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี�เป็นหน่วยลงทุน และที�ปรึกษาการลงทุน” ไดร้บัเกียรติจาก วิทยากรคุณอธิวัฒน ์คณิตพันธ์ 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกาํกับธุรกิจตวักลาง และคุณทิพยวรรณ ขวัญขา้ว เจา้หนา้ที�บริหารอาวุโส ฝ่ายกาํกับการ
ขายผลิตภณัฑก์ารลงทนุ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีคณุพิชญา ซุ่นทรพัย ์
นกัวางแผนการเงิน CFP นาํเสนอประเด็นซกัถามเรื�อง “แนวปฏิบตัิที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารวางแผนการเงิน” การ
บรรยายในหัวข้อ “Update จรรยาบรรณ แนวทางการปฏิบัติงาน และการใหค้าํแนะนาํแก่ผู้ขอรับคาํปรึกษาที�
เปราะบางปี 2565” ไดร้บัเกียรติจากวิทยากร คณุนิเวศ พนัธุข์ะวงศ ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) มีผูเ้ขา้อบรมรวม 601 คน 

 การอบรม Rerun Online เพื�อนับเป็นจาํนวนชั�วโมง CPD 
เมื�อวันที� 29 ตุลาคม 2565 และวันที� 12 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดการอบรม 

Rerun Online กิจกรรม CFP® Professional Forum เพื�อนบัเป็นชั�วโมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง (CPD) 
ในหวัขอ้ดงันี � 

- หวัขอ้ “เจาะลกึ กบข. ลงทนุอย่างไรและบรหิารเงินสมาชิกอย่างไร” มีผูเ้ขา้รว่มอบรม 28 คน  
- หวัขอ้ “Liquidity Management Tool” ผูเ้ขา้รว่มอบรม 34 คน 
- หวัขอ้ “การวางแผนมรดกสาํหรบัลกูคา้ที�มีความมั�งคั�งสงู” ผูเ้ขา้รว่มอบรม 49 คน 
 

ภาพข่าวกิจกรรม 
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ภาพข่าวกิจกรรม 

งานสัมมนาออนไลน ์TFPA Wealth Management Forum 2022   

เมื�อวันที� 15 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดงานสมัมนาออนไลน ์TFPA Wealth Management 
Forum 2022 ภายใตแ้นวคิด “สินทรพัยด์ิจิทลักบัการจดัพอรต์การลงทนุ” ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของ
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ไดร้บัเกียรติจากวิทยากรผูท้รงคณุวฒุิที�มีความรู ้ความเชี�ยวชาญ และประสบการณส์งูมารว่มให้
ความรูเ้กี�ยวกับสินทรพัยด์ิจิทลั ทั�งในมิติของความรูพ้ื �นฐาน การกาํกับดแูลผูป้ระกอบธุรกิจ แนวคิดต่อการประเมินราคาเหรียญ
ดิจิทัล รวมทั�งการลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทัลและโอกาสทางธุรกิจของสินทรพัยด์ิจิทลัในประเทศไทย สามารถรบัชมงานสมัมนา
ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook ที� http://bit.ly/3TGgCf2 (ภาคเช้า) และ http://bit.ly/3AllNtR (ภาคบ่าย) หรือทาง YouTube ที�  
https://youtu.be/cH96oBvfuj4 (ภาคเชา้) และ https://youtu.be/yORgaksISzs (ภาคบ่าย) 

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ครั�งที� 5/2565 
เมื�อวนัที� 19-20 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทยจดัสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP 

ครั�งที� 5/2565 ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มีรายละเอียดผูเ้ขา้สอบ ดงันี � 
- ขอ้สอบฉบบัที� 1 พื �นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จาํนวน  414 คน 
- ขอ้สอบฉบบัที� 2 การวางแผนการลงทนุ จาํนวน 404 คน 
- ขอ้สอบฉบบัที� 3 การวางแผนการประกนัและการวางแผนเพื�อวยัเกษียณ จาํนวน 167 คน 
- ขอ้สอบฉบบัที� 4 ส่วนที� 1 การวางแผนภาษีและมรดก จาํนวน 133 คน 
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กิจกรรมประชาสัมพันธ ์


