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Guide to Use of the CFP Marks for the Media 
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Introduction 

Financial Planning Standards Board Ltd. (“FPSB”) owns the CFP, CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNER and CFP Logo certification and service marks (“CFP Marks”), 

and oversees the development of international CFP certification standards to benefit 

and protect consumers outside the United States. By meeting and maintaining 

FPSB’s licensing and affiliation requirements and standards, Thai Financial Planners 

Association (TFPA) is authorized to administer the CFP certification program in 

Thailand. Individuals who have met TFPA’s initial certification and renewal standards 

are authorized to use the following three marks in Thailand: 

 

  
CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

ค าน า 
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
และเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP และเคร่ืองหมายบริการ CFP (“เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP”) เป็นลขิสทิธ์ิของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards 
Board Ltd. - FPSB) ซึง่มหีน้าที่ควบคมุดแูลการพฒันามาตรฐานคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP  
เพื่อให้ผู้บริโภคที่อาศยัอยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง สมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย (สมาคมฯ) ซึง่เป็นสมาชิกและมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผน
การเงิน ได้รับอนญุาตอยา่งเป็นทางการให้ด าเนินการบริหารโครงการคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใน
ประเทศไทย บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การ
ตอ่อายคุณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ ก าหนด จะได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรอง
คณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยทัง้ 3 แบบ ดงันี ้
 

  
CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

 

A person’s use of the CFP Marks above identifies that he or she has met rigorous 

ethics, competency and professional practice standards to deliver personal financial 

planning services in Thailand, as established by FPSB and locally adapted and 

administered by TFPA in Thailand.  

บคุคลที่ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ดงักลา่วข้างต้น แสดงให้เห็นวา่เป็นผู้มี
จรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด มคีวามรู้ความสามารถและมีคณุสมบตัิในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน
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เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ให้บริการวางแผนการเงินสว่นบคุคลในประเทศไทย ตามมาตรฐานของ FPSB ซึง่สมาคมฯ ได้
น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานของสมาคมฯ และสภาวะการณ์ของประเทศไทย 
 
To benefit and protect the public, TFPA must ensure that the CFP Marks are 

protected and used properly in Thailand, and that any person using the CFP Marks 

has met appropriate certification requirements. The CFP certification and service 

marks must be used in compliance with trademark law in Thailand.  

สมาคมฯ มีหน้าที่ดแูลใการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยให้มี
ความถกูต้องและได้รับความคุ้มครอง รวมทัง้ก าหนดให้บคุคลท่ีใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วต้องให้ปฏิบตัิตามเกณฑ์
คณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ ก าหนด เพื่อให้สาธารณชนได้รับประโยชน์และได้รับความ
คุ้มครอง ทัง้นี ้ ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายบริการ CFP 
จะต้องใช้ให้ถกูต้องตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศไทย 
 
If trademarks or certification marks are used improperly, they could eventually lose 

their protective status. If this were to happen to the CFP Marks, CFP professionals 

would lose the differentiation of the certification and consumers would be unable to 

rely on the CFP certification as a mark of quality for professional personal financial 

planning. To prevent this, TFPA requires all stakeholders to follow these guidelines 

for the use of the CFP Marks. 

การใช้เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายรับรองในทางที่ไมถ่กูต้อง อาจสง่ผลให้เคร่ืองหมายดงักลา่วไมไ่ด้รับ
ความคุ้มครอง และหากมีกรณีดงักลา่วเกิดขึน้กบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จะ
สง่ผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวาชีพ CFP ไมแ่ตกตา่งจากนกัวางแผน
การเงินทัว่ไป รวมทัง้ท าให้ผู้บริโภคขาดความเช่ือมัน่ในคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึง่เป็น
เคร่ืองหมายแหง่คณุภาพของการบริการวางแผนการเงินสว่นบคุคล ดงันัน้ สมาคมฯ จงึก าหนดให้ผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายต้องปฏิบตัติามแนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP  
 
Please familiarize yourself with the contents of this Guide before using the CFP 

Marks. If you would like TFPA to review materials that you are developing which 

feature the CFP Marks, please contact us at e-mail: info@tfpa.or.th. 

โปรดศกึษารายละเอียดในคูม่ือฉบบันีก้่อนใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หาก
ทา่นต้องการให้สมาคมฯ ตรวจสอบการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในเอกสาร
หรือสิง่พิมพ์ตา่งๆ โปรดติดตอ่สมาคมฯ ผา่นทางอเีมล์ info@tfpa.or.th 

mailto:info@tfpa.or.th
mailto:info@tfpa.or.th
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Guidelines 

แนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชพีนักวางแผนการเงนิ CFP  
 
The media often uses the CFP and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER marks in stories 

on finance and financial planning. Because they are trademarks, FPSB and TFPA 

ask that you use them accurately as required by trademark law in Thailand. Proper 

use helps protect the value of the CFP marks, and the integrity of the CFP 

certification program, for consumers. 

สือ่มวลชนมกัใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในเนือ้หาทีเ่ก่ียวข้องกบัการเงินและ
การวางแผนการเงิน ทัง้นี ้ เนื่องจากเคร่ืองหมายดงักลา่วถือเป็นเคร่ืองหมายการค้า ดงันัน้ FPSB และสมาคมฯ 
จึงก าหนดวา่ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จะต้องใช้ให้ถกูต้องตาม
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศไทย ซึง่จะชว่ยให้คณุคา่ของเคร่ืองหมายดงักลา่ว รวมทัง้ของคณุวฒุิ
วิชาชีพ CFP ได้รับการคุ้มครอง เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค 
 

There are a few simple guidelines you should follow when using the CFP marks in 

your copy. 

โปรดปฏิบตัิตามแนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในเอกสารสิง่พิมพ์ 
ดงันี ้ 
 

1. For the CFP mark, always use all capital letters, never use periods, and do 

not use as a parenthetical for the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER mark. 

1. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ 
โดยไมม่ีเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP เป็นตวัยอ่ในวงเลบ็เพื่อแทนค าวา่ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 

Incorrect Use: 

Simon Lim, cfp 

Greta Lange, C.F.P. 

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

 

วิธีใช้ที่ไมถ่กูต้อง 
ไซมอ่น ลมิ cfp 

เกรตา แลงก์ C.F.P. 
ไซมอน ลมิ เป็นผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER (CFP) 

 

2. For the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER mark, always use all capital letters or 

large and small capital letters, and do not use as a parenthetical for the CFP 

mark. 

2. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็น
ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ทัง้ในกรณีทีใ่ช้เป็นตวัอกัษรขนาดเลก็และขนาดใหญ่ และห้ามใช้
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เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ในวงเลบ็
เพื่อแทนค าวา่ CFP 

 

Incorrect Use: 

Simon Lim is a CFP. 

My planner is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER. 

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

วิธีใช้ที่ไมถ่กูต้อง 
ไซมอน ลมิ เป็น CFP 

นกัวางแผนการเงินของฉนัเป็น CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 

ไซมอน ลมิ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP (CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER) 

 

3. Use the CFP marks as adjectives, not nouns. TFPA has approved the 

following nouns for use with the CFP marks: certificant, certification, 

credential, designation, exam/examination, mark, practitioner and 

professional. 

3. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นค าคณุศพัท์เทา่นัน้ ห้ามใช้เป็น
ค านาม สมาคมฯ ก าหนดให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เพื่อขยาย
เฉพาะค านามที่ก าหนดไว้เทา่นัน้  

ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคณุวฒุิวชิาชีพ” “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุวิิชาชีพ” “คณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การ
สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ “เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวชิาชีพนกั
วางแผนการเงิน”  

  

ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination” 
“mark” “practitioner” และ “professional” 

 
Incorrect Use: 

Simon Lim is a CFP. 

My planner is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER. 

วิธีใช้ที่ไมถ่กูต้อง 
ไซมอน ลมิ เป็น CFP 

นกัวางแผนการเงินของฉนัเป็น CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 


