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News Release 
 

 
       ฉบบัที่ 1/2563 

    วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 

FPSB เปิดเผยจ ำนวนนักวำงแผนกำรเงนิ CFP® ทั่วโลก ณ สิน้ปี 2562 

เดนเวอร ์– คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ในฐานะเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิโครงการคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ที่บรหิารจดัการภายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาเปิดเผยว่า ณ สิน้ปี 2562 
มีนกัวางแผนการเงิน CFP ใน 26 ประเทศสมาชิกของ FPSB จ านวน 188,104 ราย เพิม่ขึน้สทุธิจ านวน 6,744 ราย มีอตัราการ
เติบโตรอ้ยละ 3.7 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 หรือเฉล่ียรอ้ยละ 3.6 นบัตัง้แต่ปี 2557 

 

 
“FPSB รูส้ึกยินดีที่ไดเ้ห็นว่าที่ปรกึษาการเงินและนกัวางแผนการเงินใหค้วามสนใจต่อคุณวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึ่ง
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศดา้นการวางแผนการเงินในระดับสากลเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง” นายโนแอล เมย ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FPSB กล่าว “FPSB มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูเ้รื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
สามารถตดัสินใจเลือกและใชบ้รกิารจากนกัวางแผนการเงินที่มีความรูค้วามสามารถ มีจรรยาบรรณซึ่งใหบ้รกิารโดยยึดประโยชน์
ของลูกคา้เป็นหลัก ทั้งนี ้การมีกลุ่มของนักวางแผนการเงิน CFP ที่เพิ่มมากขึน้อยู่ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นผู้ที่มุ่งมั่นให้บริการและให้
ค าปรึกษาวางแผนการเงินอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นมืออาชีพนั้น จะช่วยสนับสนุนพันธกิจของ FPSB ในการดูแลรักษา
ผลประโยชนข์องสาธารณะ และการสรา้งความเชื่อมั่นและความไวว้างใจต่อการใชบ้รกิารทางการเงิน” 
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ณ สิน้ปี 2562 ประเทศไทยมีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 322 ราย เพิ่มขึน้สทุธิ 54 ราย มีอตัราการเติบโตประมาณรอ้ยละ 23 
ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นประเทศที่มีการบรหิารจดัการโครงการคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP มาเป็นระยะเวลานาน
ที่สดุ ยงัคงมีจ านวนนกัวางแผนการเงิน CFP เพิม่มากสงูสดุเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีนกัวางแผนการเงนิ CFP รวมทัง้สิน้ 83,378 ราย 
เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 3,272 ราย อนัดบัท่ี 2 คือ จีน มีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 22,048 ราย เพิ่มขึน้กวา่ 2,000 รายเมื่อเทียบ
กบัปี 2561 ประเทศที่มีอตัราการเติบโตของนกัวางแผนการเงิน CFP สงูสดุ 5 ล าดบัถดัมาคือ 

• บราซิลซึ่งยงัคงเป็นประเทศที่มีอตัราการเติบโตของนกัวางแผนการเงิน CFP สงูอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีนกัวางแผน
การเงิน CFP เพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 673 ราย มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 17 มีนกัวางแผนการเงิน CFP รวมทัง้สิน้ 4,674 ราย 

• ญ่ีปุ่ นซึ่งบรหิารจดัการโครงการคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP มาเป็นระยะเวลา 28 ปี มีนกัวางแผนการเงิน 
CFP เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 623 ราย รวมทัง้สิน้ 22,254 ราย 

• โครงการคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ของ FPSB ในประเทศอินเดยี ซึ่ง FPSB ไดเ้ริ่มเป็นผูบ้รหิารจดัการ
โครงการดงักลา่วเองโดยตรงตัง้แต่เดือนเมษายน 2562 มีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 1,915 ราย เพิ่มขึน้สทุธิ 402 
ราย มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 26 

• ไตห้วนัมีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 1,836 ราย เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 296 ราย มีอตัรการเติบโตสงูเป็นล าดบัท่ี 3 คือ 
รอ้ยละ 19  

• อินโดนีเซียมีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 1,932 ราย เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 203 ราย  
 
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรวำงแผนกำรเงนิ 
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ท าหนา้ที่บรหิารจดัการ และ
พฒันามาตรฐานคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ส าหรบัประเทศสมาชิก เพื่อประโยชนข์องผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายใน
อตุสาหกรรมการวางแผนการเงิน โดยสนบัสนนุและส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใหไ้ดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัสากล FPSB มุง่มั่นสรา้งความเป็นเลิศดา้นการวางแผนการเงินผ่านเครื่องหมายรบัรองคณุวฒุิวชิาชีพนกัวางแผนการเงนิ 
ไดแ้ก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER และตราสญัลกัษณ ์CFP ซึง่ FPSB เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายดงักล่าวท่ี
ใชภ้ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ปัจจบุนั มีประเทศสมาชกิของ FPSB จ านวน 27 ประเทศ ไดแ้ก ่ออสเตรเลีย ออสเตรยี บราซลิ 
แคนาดา ไตห้วนั โคลอมเบีย ฝรั่งเศส เยอรมนั ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแ์ลนด ์ อิสราเอล ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย นิวซแีลนด ์ 
เนเธอรแ์ลนด ์ สาธารณรฐัประชาชนจีน เปรู เกาหลี สิงคโปร ์ แอฟรกิาใต ้ สวิตเซอรแ์ลนด ์ ไทย ตรุกี สหราชอาณาจกัร และ
สหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวนนกัวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก จ านวน 188,104 ราย ดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่  
www.fpsb.org     
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