
12 ตุลาคม 2561 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

ก�ำหนดปิดรับลงทะเบียน: วันที่ 24 กันยำยน 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  0 2009 9393

08:30 - 09.15 น. ลงทะเบียน
09:15 - 09.30 น. กล่ำวเปิดงำน โดย คุณสาระ ล�่าซ�า นำยกสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย
09:30 - 10.15 น. กำรบรรยำย หวัข้อ “Financial Planning Technology (FPtech): Opportunities and Challenges for Financial Planners”
 โดย • Ms. Kate Holmes, CFP, Head of Fintech initiative and Director of Stakeholder Engagement, 
 Financial Planning Standards Board (FPSB) 
10:15 - 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10:30 - 12.00 น. กำรอภิปรำยกลุ่ม หัวข้อ “Financial Planning: Global Business Models” 
 โดย • Mr. Barry Horner, CFP, FPSB Board Chairperson (United Kingdom)
  • Mr. Gerhardt Meyer, CFP, FPSB Board Chairperson-elect (South Africa)
  • Ms. Ana Cláudia Akie Utumi, CFP, FPSB Board Member (Brazil)
  • Ms. Kimmis Pun, CFP, FPSB Board Member (Singapore)
 ผู้ด�ำเนินกำรอภิปรำย: คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน ์ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00 - 13.45 น. กำรบรรยำย หัวข้อ “พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล”
 โดย • คุณชนิดา ลีลานันทกุล ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
13:45 - 15.00 น. กำรอภิปรำยกลุ่ม หัวข้อ “Cross-Border Wealth Management”
 โดย • ดร. ธัชกร เตียตระกูล หัวหน้ำฝ่ำยที่ปรึกษำกำรลงทุนส่วนบุคคล และกำรลงทุนหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
   บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
  • คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบุคคลธนกิจ ธนำคำรซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  • คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 ผู้ด�ำเนินกำรอภิปรำย: คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล กรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย
15:00 - 15.15 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
15:15 - 16.30 น. กำรอภิปรำยกลุ่ม หัวข้อ “Case Study for Independent Financial Planner”
 โดย • คุณเจษฎา สุขทิศ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร FINNOMENA และนำยกสมำคมฟินเทคประเทศไทย
  • คุณนโรโดม วาณิชฤดี ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส จ�ำกัด
  • คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ นักวำงแผนกำรเงิน CFP® และผู้ร่วมก่อตั้ง Avenger Planner 
  • คุณสุจารี จันทร์สว่าง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ�ำกัด 
 ผู้ด�ำเนินกำรอภิปรำย: คุณสุวภา เจริญยิ่ง อุปนำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

ค่ำธรรมเนียมสัมมนำ (รวม VAT)  •  บุคคลทั่วไป  3,210 บาท  •  สมาชิกสมาคมฯ (ลด 15%)  2,728.50 บาท
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Kate Holmes, CFP is the Director of Stakeholder Engagement at Financial Planning Standards Board 
(FPSB). Her primary areas of focus are existing and potential Member engagement, global consumer 
groups, international firms, and financial planning technology (FPtech). Ms. Holmes is a CFP professional 
and an international speaker on fintech-enabled financial planning.

Prior to joining FPSB, Ms. Holmes focused on her virtual financial planning practice and served as a 
CFP Board brand ambassador and volunteer on CFP Board’s Women’s Initiative Council. She was named 
to the InvestmentNews 40 Under 40 Class of 2016 and is regularly featured in the media. She received 
her bachelor’s from RMIT University in Melbourne, Australia.

Kate Holmes, CFP
• Head of Fintech initiative and Director of Stakeholder Engagement,
 Financial Planning Standards Board (FPSB)

Barry Horner is the Chief Executive Officer for Paradigm Norton Financial Planning.
Barry was the co-founder of Paradigm Norton in 2001 and has subsequently led the team of 62 to its 

current position whereby the firm is widely regarded as one of the most respected financial planning firms 
in the UK – an achievement recognised within the profession through Paradigm Norton winning over 25 
professions.

Barry acts as client relationship manager for 20 of the firm’s key clients, many of which are high profile, 
and is supported by a team of client managers and financial planners.

Barry achieved Certified Financial Planner status in 2003 and he provides strategic financial planning 
advice to Chief Executives of high performing businesses.

Barry is a regular contributor to the broadsheets and financial trade press. He is currently the Chair of 
the Denver based Financial Planning Standards Board.

Barry Horner, CFP
• FPSB Board Chairperson

Gerhardt Meyer, CFP, has been a member of various South African and international industry bodies 
and committees and is a past chairperson of the Financial Planning Institute (FPI) of Southern Africa.  
He previously held the positions of national president of the Pension Lawyers Association of South Africa, 
vice-chairperson of FPI and chairperson of the FPI’s Tax Committee. Mr. Meyer currently serves on the 
Regulations Advisory Panel to the Financial Planning Standards Board (FPSB). Mr. Meyer has a BCom 
degree and a LLB degree from Stellenbosch University in South Africa, is a CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER professional and an Advocate of the High Court of South Africa. Mr. Meyer is the current 
Chairperson-Elect on the FPSB Board of Directors and his term on the FPSB Board of Directors ends  
on 31 March 2020.

Gerhardt Meyer, CFP
• FPSB Board Chairperson-elect

Ana Cláudia Akie Utumi, CFP, is the founding partner of Utumi Advogados in Brazil. In addition to 
heading up her own tax specialty legal practice, Utumi is Professor of Tax Law at the University FIPECAFI 
in São Paulo, a visiting professor at the University of Zurich and a member of the practice council of the 
NYU School of Law International Tax Program.

She was a founding board member of Planejar, FPSB’s member organization in Brazil; served as 
a member of the organizing committee for the 71st International Fiscal Association Congress and as 
member of the IFA Permanent Scientific Committee (2010-2017); and serves as the current chairperson  
of the Brazilian Branch of the Society of Trust and Estate Practitioners – STEP. Ms. Utumi’s term on the  
FPSB Board of Directors ends 31 March 2022.

Ana Cláudia Akie Utumi, CFP
• FPSB Board Member
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Kimmis Pun, a veteran banker for more than 30 years, is the Managing Director, Head of Private 
Banking Singapore, in the Liechtenstein based Zurich listed VP Bank. Prior to this appointment,  
she had been in senior management positions at UBS, HSBC, Bank of America, BNP Paribas and 
Standard Chartered Bank.

She has MBA from Manchester Business School, University of Manchester, and professional 
qualifications CFP, ChFC, CWMA, AIF, AEPP and IBFA. She is also the IBF Fellow awarded by IBF.

Besides being successful in the banking career, Kimmis plays a significant role in the financial 
planning industry. She is in the Board of Director of the US-based Financial Planning Standard Board  
after her 4-year presidency in Financial Planning Association of Singapore.

Being a strong believer in philanthropy, life-long learning and sharing, she speaks frequently at 
seminars and gives lectures at Asia Pacific universities for the past 15 years.

Kimmis Pun, CFP
• FPSB Board Member

คุณเรืองวิทย์ นันทำภิวัฒน์ อยู่ในวงกำรกำรเงินมำกว่ำ 30 ปี โดยเริ่มต้นกำรท�ำงำนในสำยงำน Cash Management  
และ Custodial Services ที่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ หลังจำกนั้น คุณเรืองวิทย์ก็ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
กรรมกำรผู้จัดกำรของ บลจ. อยุธยำเจเอฟ จ�ำกัด (ปัจจุบันคือ บลจ. กรุงศรี จ�ำกัด) จนปี 2549 คุณเรืองวิทย์ได้ลำออกมำ 
รับต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท เอกวิทย์ จ�ำกัด ซึ่งท�ำธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย และนำยหน้ำประกันชีวิต 
ของครอบครัว

คุณเรืองวิทย์เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในกำรก่อตั้งสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทยขึ้นมำ โดยเป็นผู้ไปน�ำเสนอแผนงำน 
ของสมำคมฯ ให้กับ FPSB ที่ประเทศบรำซิล เมื่อปี 2550 

นอกจำกงำนในวงกำรกำรเงินแล้ว คุณเรืองวิทย์ยังเป็นเจ้ำของ Funarium สนำมเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ  
และร้ำนค้ำปลีกสินค้ำส�ำหรับแม่และเด็ก Mothercare ในประเทศไทยด้วย

คุณเรืองวิทย์จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จำก  
Tufts University, Massachusetts สหรัฐอเมริกำ และระดับปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จำก Columbia University,  
New York สหรัฐอเมริกำ

คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ CFP®

•  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

คุณชนิดำ เริ่มงำนกับเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ในปี 2554 และมีประสบกำรณ์หลังจบกำรศึกษำนิติศำสตรมหำบัณฑิต 
โดยก่อนหน้ำที่จะเริ่มงำนกับเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ คุณชนิดำได้ร่วมงำนกับส�ำนักงำนกฎหมำยแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลำ 3 ปี 
ในด้ำนกฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร ปัจจุบันท�ำงำนเป็นทนำยควำมรับผิดชอบกฎหมำยฝ่ำยภำษีอำกร รวมถึงเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยด้ำนภำษีอำกร กฎหมำยด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำรจัดกำรกำรค้ำข้ำมแดน คุณชนิดำยังมีส่วนร่วมในโครงกำร 
ภำษีต่ำงๆ ในระดับภูมิภำคและนำนำชำติ ธุรกรรมกำรก�ำหนดรำคำในกำรโอน ธุรกรรมกำรควบและกำรรวมกิจกำรกำรลงทุน 
และกำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรตรวจสอบเอกสำรเกี่ยวกับภำษี กำรระงับข้อพิพำท และ 
ธุรกรรมต่ำงๆ ส�ำหรับกำรลงทุนในประเทศไทย

ในขณะที่กำรบริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมมั่งคั่งก�ำลังเป็นที่สนใจทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคเอเชีย คุณชนิดำ 
มีบทบำทในด้ำนกำรบริหำรควำมมั่งคั่งของภำคเอกชน รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรก่อนกำรเสนอขำยหุ้น และ 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลังกำรขำยหุ้น รวมถึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกควำมและธนำคำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

คุณชนิดำจบปริญญำโทด้ำนภำษีอำกร จำก Georgetown University Law Center นิติศำสตรมหำบัณฑิต กฎหมำย
เอกชนและธุรกิจ และนิติศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คุณชนิดา ลีลานันทกุล
•  ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำม บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด

ดร. ธัชกร เตียตระกูล ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยที่ปรึกษำกำรลงทุนส่วนบุคคลและกำรลงทุนหลักทรัพย ์
ต่ำงประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยรับผิดชอบฝ่ำยงำนกำรให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำกำรลงทุน 
ส่วนบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ำบุคคลรำยใหญ่ ที่ต้องกำรค�ำแนะน�ำในด้ำนกำรบริหำรควำมมั่งคั่งส่วนบุคคลผ่ำน 
แพลทฟอร์มกำรบริหำรควำมมั่งคั่งที่ครบวงจร ทั้งในและต่ำงประเทศโดยกำรสนับสนุนจำกกลุ่มหยวนต้ำกรุ๊ป 

ทั้งนี้ เคยปฎิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหำชน)  
ในกำรให้ค�ำปรึกษำกำรลงทุนกับกลุ่มลูกค้ำบุคคลรำยใหญ่ หลังจำกนั้นได้ย้ำยไปปฎิบัติงำนในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
พัฒนำธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด โดยได้รับหน้ำที่ดูแลกำรพัฒนำควำมร่วมมือในเรื่องกำรขยำยฐำนลูกค้ำ 
วำงแผนกำรตลำดส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำบุคคล และน�ำเสนอบริกำรระหว่ำงบริษัทหลักทรัพย์และธนำคำรไทยพำณิชย์อย่ำง 
ครบวงจร ต่อมำได้ย้ำยไปปฎิบัติหน้ำที่เป็นหัวหน้ำฝ่ำยกำรลงทุนหลักทรัพย์ต่ำงประเทศและกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้ บริษัท 
หลักทรัพย์ ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน) โดยรับผิดชอบฝ่ำยงำนให้ค�ำแนะน�ำกำรลงทุนหลักทรัพย์ต่ำงประเทศและตรำสำรหนี ้
ให้กับลูกค้ำบุคคลรำยใหญ่และสถำบันในประเทศไทยที่สนใจกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ

ดร. ธัชกร เตียตระกูล
• หัวหน้ำฝ่ำยที่ปรึกษำกำรลงทุนส่วนบุคคล และกำรลงทุนหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
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คุณปริญญ์ พำนิชภักดิ์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  
มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนวำณิชธกิจมำกว่ำ 20 ปี ให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนในต่ำงประเทศแก ่
บริษัทขนำดใหญ่ เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำร สำยงำนกำรลงทุนภูมิภำคเอเชีย ส�ำนักงำนใหญ่ บริษัท ซี แอล เอส เอ   
ประเทศฮ่องกง และแผนกวำณิชธนกิจ ABN AMRO ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คุณปริญญ์ยังช่วยงำนภำครัฐบำล  
เป็นกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA) กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร สถำบันพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ (NEA) กระทรวงพำณิชย์ กรรมกำร มูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอำด (FACT) และที่ปรึกษำ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 

คุณปริญญ์ ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน London School of Economic and Political 
Sciences (L.S.E.) หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 และ หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง 
ด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
• กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เวลธ เลิร์นนิ่ง จ�ำกัด เป็นผู้ร่วมพัฒนำโปรแกรมวำงแผน 
กำรเงิน Wealth Planning Tools และ Mobile APP Banana Planning นอกจำกนี้ยังเป็นวิทยำกรด้ำนกำรวำงแผนกำรเงิน 
และกำรวำงแผนกำรลงทุนให้แก่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และเป็นผู้บรรยำยพิเศษวิชำกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลให้แก ่
คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูลจบกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) จำกมหำวิทยำลัยโคโรลำโด  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ จำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®

• กรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

คุณเจษฎำ เคยปฏิบัติงำนในต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรลงทุน บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงำน 
เป็นผู้จัดกำรกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน ไทยพำณิชย์ และยูโอบี

นอกจำกนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎำ รับหน้ำที่เป็นวิทยำกรด้ำนกำรเงิน และฟินเทค ให้กับภำครัฐ ภำคเอกชน และ 
หน่วยงำนกำรศึกษำต่ำง ๆ คุณเจษฎำ เคยได้รับรำงวัลนักเศรษฐศำสตร์ดำวรุ่งจำกสมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์  
รำงวัล Most Astute Investor จำกนิตยสำร The Asset  และรำงวัล Morningstar Fund Award

คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร FINNOMENA และนำยกสมำคมฟินเทคประเทศไทย

คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล เป็นผู้บริหำรไทยคนแรกที่ได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรงำนภำพรวมของสำยงำน 
บุคคลธนกิจ ซึ่งให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยย่อยจ�ำนวนกว่ำ 1 ล้ำนรำย บริหำรธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล  
ธนำคำรเพื่อลูกค้ำรำยย่อยรวมถึงบริกำรบริหำรควำมมั่งคั่งและกำรลงทุน ตลอดจนบริกำรอื่นๆ

คุณวีระอนงค์เริ่มท�ำงำนกับธนำคำรซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2537 ในแผนกงำนกำรเงินองค์กร หลังจำกนั้น 
ในปี พ.ศ. 2543 ได้ย้ำยไปประจ�ำที่ฮ่องกง ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ประจ�ำภูมิภำคเอเชีย และได้รับมอบหมำยให ้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำรส่วนรับฝำกหลักทรัพย์ ประจ�ำฮ่องกงและจีน และได้ย้ำยกลับมำประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545  
เพื่อรับต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยระบบกำรช�ำระเงิน กำรค้ำต่ำงประเทศ ต่อมำคุณวีระอนงค์ดูแลงำนในฝ่ำย  
Global Transaction Services และหัวหน้ำฝ่ำยธุรกิจเพื่อกำรพำณิชย์

คุณวีระอนงค์จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินบัญชีและ กำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
จำกมหำวิทยำลัยบอสตันคอลเลจ สหรัฐอเมริกำ

คณุวีระอนงค์ จริะนคร ภู่ตระกลู
• รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบคุคลธนกจิ ธนำคำรซติีแ้บงก์ ประเทศไทย
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คุณศักดำ สรรพปัญญำวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้ง A-Academy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Facebook Page และ YouTube Channel  
ที่มุ่งเผยแพร่ควำมรู้เพื่อให้คนไทยทุกคนสำมำรถวำงแผนกำรเงินได้ “ด้วยตนเอง” ผ่ำนบทเรียนในรูปแบบวิดีโอที่สำมำรถ 
รับชมได้ฟรี โดย ณ ปัจจุบันมีผู้เข้ำไปชมแล้วกว่ำ 7 ล้ำนครั้ง คิดเป็นระยะเวลำรวมมำกกว่ำ 60 ล้ำนนำที นอกจำกนั้น  
ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีมนักวำงแผนกำรเงินอิสระ Avenger Planner ซึ่งให้บริกำรวำงแผนกำรเงินแบบองค์รวมกับลูกค้ำ 
ทุกระดับฐำนะ โดยไม่คิดค่ำบริกำรในกำรวำงแผน

คุณศักดำจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมกำรผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ และ ปริญญำโท MBA สำขำกำรเงิน และกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำร (เกียรตินิยม) จำก นิด้ำ  
ขึ้นทะเบียนเป็นนักวำงแผนกำรเงิน CFP® และสอบผ่ำนหลักสูตร CFA ระดับ 2

คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์
• นักวำงแผนกำรเงิน CFP® และผู้ร่วมก่อตั้ง Avenger Planner

คุณสุวภำ เจริญยิ่ง มีประสบกำรณ์ในตลำดกำรเงินไทยมำกว่ำ 35 ปี โดยเป็นวำนิชธนำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำย 
กำรเงินธุรกิจ (Corporate Finance) เช่น กำรปรับปรุงโครงสร้ำงบริษัท วำงแนวทำงระดมทุนในรูปต่ำงๆ และกำรจัดหำ 
แหล่งเงินทุน ทั้งกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ กำรเสนอขำยหุ้นใหม่ให้กับประชำชนทั่วไป (IPO) และ 
กำรออกตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 

รวมทั้งมีประสบกำรณ์ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ กำรบริหำรและจัดกำรกองทุน รวมทั้งกองทุนส่วนบุคคลและ 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กับสถำบันกำรเงินชั้นน�ำทั้งในและต่ำงประเทศเป็นนักเขียนประจ�ำของหนังสือพิมพ์ธุรกิจและวำรสำร 
ทำงกำรเงิน และเป็นบรรณำธิกำรกำร์ตูนเศรษฐกิจชุด “ครอบครัวตึ๋งหนืด” และมีงำนเขียนของตัวเองอีกกว่ำ 10 เล่ม 

ปัจจุบันยังด�ำรงต�ำแหน่ง ที่ปรึกษำสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  คณะท�ำงำนพิจำรณำรำงวัลธุรกรรมทำงกำรเงินยอดเยี่ยม 
และคณะท�ำงำนพัฒนำบุคลำกรในธุรกิจหลักทรัพย์ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  

คุณสุวภำจบกำรศึกษำปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ (กำรเงินและกำรตลำด) จำกมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

คุณสุวภา  เจริญยิ่ง CFP®

• อุปนำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

คุณนโรโดม วำณิชฤดี ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส จ�ำกัด  
ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนภำษี และ 
กำรวำงแผนส่งต่อกิจกำร แก่เจ้ำของธุรกิจทั้งขนำดกลำงและขนำดใหญ่ นอกจำกต�ำแหน่งข้ำงต้นแล้ว คุณนโรโดม  
ยังด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงิน บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด 

คุณนโรโดมจบกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกฎหมำยธุรกิจ จำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง และ 
ระดับปริญญำตรี จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

คุณนโรโดม วาณิชฤดี CFP®

• ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส จ�ำกัด

คุณสุจำรี จันทร์สว่ำง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำขำยหน่วยลงทุน เวลท์  
รีพับบลิค จ�ำกัด มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเงิน กำรลงทุนในอุตสำหกรรมกองทุนรวม มำกกว่ำ 20 ปี กับบริษัทจัดกำรกองทุน
ชั้นน�ำหลำยแห่ง มีควำมเชี่ยวชำญในกำรแนะน�ำกำรลงทุนในกองทุน จัดพอร์ตกำรลงทุนและกำรบริหำรกำรจัดกำรกองทุนรวม 
เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้จัดกำรกองทุนอสังหำริมทรัพย์ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
อเบอร์ดีน จ�ำกัด และปัจจุบันยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ�ำกัด 

คุณสุจำรีจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ด้ำนบัญชี จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และระดับปริญญำโท ด้ำนบริหำรธุรกิจ  
จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเป็นกรรมกำรอำชีพในท�ำเนียบ IOD ( IOD Chartered Director)

คุณสุจารี จันทร์สว่าง
• กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำขำยหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ�ำกัด
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