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การวางแผน
การเง�น
คืออะไร
การวางแผนการเงินไมใชเปนเพียงแคการจัดทำงบประมาณ 
รายรับรายจาย การออมเงิน หรือการกำหนดกลยุทธสำหรับ 
การลงทุนเทานั ้น การวางแผนการเงิน คือ กระบวนการ 
ในการจัดทำแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินสวนบุคคลอยาง 
เหมาะสมเพื่อทำใหคุณสามารถบรรลุเปาหมายชีวิตตามลำดับ 
ความสำคัญที่ตองการได

เปาหมายสำคัญตางๆ ในชีวิต ไดแก การซื้อบาน การสมรส 
ทุนการศึกษาบุตร การจัดการความเสี่ยงสำหรับตนเองและ 
ครอบครัว การเกษียณอายุ การลงทุน การวางแผนมรดก 
การวางแผนภาษี รวมถึงการมีเงินทุนเพื่อเริ่มตนทำธุรกิจ เปนตน

ประโยชน�ของ
การวางแผนการเง�น
การวางแผนการเง ินชวยใหค ุณสามารถกำหนดแนวทาง 
และเปาหมายในการตัดสินใจตางๆ เกี ่ยวกับเรื ่องการเงิน 
การพิจารณาตัดสินใจเรื ่องการเงินในแตละเรื ่องซึ ่งถือเปน 
สวนหนึ่งของเปาหมายชีวิตจะชวยใหคุณทราบถึงผลกระทบ 
ทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาวที ่อาจสงผลตอเปาหมายชีวิต 
ดังนั ้น คุณจึงสามารถปรับเปลี ่ยนเปาหมายชีวิตใหเขากับ 
สถานการณสวนตัวที่เปลี่ยนแปลงไป และชวยใหคุณมั่นใจไดวา 
จะสามารถบรรลุเปาหมายชีวิตตามที่ตองการได



นักวางแผนการเง�นคือใคร
นักวางแผนการเงินสามารถใหคำแนะนำวาคุณตองทำสิ่งใดบาง 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงินตามที่ตองการ โดยใชกระบวนการ 
วางแผนการเงิน เพื่อวิเคราะหภาพรวมสถานะทางการเงินของคุณ 
และใหคำแนะนำกลยุทธ การวางแผนการเง ินแบบองครวม 
ที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งไดแก การจัดทำงบประมาณรายรับรายจาย 
การออมเงิน ภาษี การลงทุน การประกันชีวิต และการเกษียณอายุ 
ทั ้งนี ้ นักวางแผนการเงินอาจใหบริการวางแผนการเงินเฉพาะ 
ดานใดดานหนึ่ง แตจะใหคำแนะนำโดยพิจารณาสถานะทางการเงิน 
ในภาพรวมของลูกคา ทำใหนักวางแผนการเงินแตกตางจาก 
ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปที่อาจมีความเชี ่ยวชาญเรื ่องการเงิน 
เฉพาะดานใดดานหนึ่ง

สมาคมนักวางแผนการเง�นไทย ผลิตนักวางแผนการเงิน CFP® 
และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM ที่มีความรู ความสามารถ  และยึดมั่น 
ในจรรยาบรรณอยางเครงครัด ใหบริการวางแผนการเงินโดยคำนึง 
ถึงประโยชนของลูกคาเปนสำคัญ มีคุณสมบัติตามเกณฑการรับรอง 
คุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ไดแก ผานการอบรมและการสอบ 
มีประสบการณการทำงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ 

ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพวางแผน 
การเงิน รวมทั ้งมีการพัฒนาความรู อยางตอเนื ่อง 
เพื่อใหมีความรูที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ 



นักวางแผนการเง�น CFP
นักวางแผนการเงิน CFP มีหนาที่ 
ใหคำแนะนำและวางแผนการเงิน 
ที ่ครอบคลุมทุกดาน ไดแก การ 
วางแผนการบริหารกระแสเงินสด 

การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อ 
วัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก รวมทั้งการวางแผน 
การเงินเพื่อเปาหมายเฉพาะ 

ที่ปร�กษาการเง�น AFPT
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหนาที่ใหคำปรึกษา 
เฉพาะดานการวางแผนการลงทุน และ/หรือ 
ดานการวางแผนประกันชีวิตและการวางแผน 
เพื่อวัยเกษียณ

คุณสามารถค�นหานักวางแผนการเง�น CFP
และที่ปร�กษาการเง�น AFPT ได�ที่ www.tfpa.or.th 



ข�อมูลที่นักวางแผนการเง�น CFP
พ�งเป�ดเผยให�ลูกค�าทราบ

1
หน�าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของนักวางแผน
การเง�น CFP และลูกค�าตามข�อตกลง

) บทบาทของนักวางแผนการเงิน CFP

• วิเคราะหสถานะทางการเงินของลูกคา

• จัดทำแผนการเงินที ่ชวยใหลูกคาบรรลุเปาหมาย 
และความตองการตามลำดับความสำคัญ

• ใหคำแนะนำที่สอดคลองกับเปาหมายและสถานะ 
ทางการเงินของลูกคา

) บทบาทของลูกคา

• ใหขอมูลเปาหมายและความตองการ 

• เปดเผยขอมูลทางการเงินของตนเองและครอบครัว 

• ปฏิบัติตามคำแนะนำ  

• แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีนัยสำคัญโดยทันที 
และเต็มใจที่จะดำเนินการตามแผนการเงินที่มีการ 
แกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

2
ข�อมูลคุณสมบัติของนักวางแผนการเง�น CFP 

) คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP บัตรประจำตัว 
นักวางแผนการเงิน CFP 

) คุณวุฒิวิชาชีพอื่นและใบอนุญาตที่นักวางแผนการเงิน 
CFP หรือบริษัทนายจางไดรับ 

) ประสบการณการทำงานและความเชี่ยวชาญ



3
ข�อมูลติดต�อของ
นักวางแผนการเง�น CFP และบร�ษัทนายจ�าง

4
รายละเอียดและรูปแบบค�าตอบแทน และผลประโยชน� 
ที่นักวางแผนการเง�น CFP ได�รับ

5
หากนักวางแผนการเง�น CFP จำเป�นต�องนำข�อมูลของ 
ลูกค�าไปปร�กษากับผู�ประกอบว�ชาชีพอื่น นักวางแผน 
การเง�น CFP จะต�องแจ�งให�ลูกค�าทราบ และต�องได�รับ 
ความยินยอมจากลูกค�าก�อน 

6
ข�อจำกัดของนักวางแผนการเง�น CFP ในการให�คำแนะนำ 
หร�อขายผลิตภัณฑ�ทางการเง�น การลงทุน หร�อประกันภัย 
ซึ่งอาจส�งผลต�อประโยชน�สูงสุดของลูกค�า

7
รายละเอียดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ที่อาจเกิดข�้น 
ระหว�างลูกค�ากับนักวางแผนการเง�น CFP บร�ษัทนายจ�าง 
หน�วยงานอื่น หร�อบุคคลอื่น เช�น การมีส�วนได�เสียของ 
นักวางแผนการเง�น CFP ในการแนะนำสินค�าและบร�การ 
ทางการเง�นของบร�ษัทซึ่งนักวางแผนการเง�น CFP เป�น 
พนักงานหร�อผู�ถือหุ�น เป�นต�น



6 ขั้นตอน
ในการวางแผนการเง�น 
กระบวนการวางแผนการเงินประกอบดวย 6 ขั้นตอน 
ซึ ่งกำหนดแผนการดำเนินการสำหรับนักวางแผน 
การเงินและลูกคา ซึ่งจะชวยใหคุณไดสำรวจตนเอง 
กำหนดเปาหมาย และทราบถึงสิ่งที่คุณตองทำเพื่อให 
บรรลุเปาหมายตามที่ตองการ

1 
การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�า 
และกำหนดขอบเขตของข�อผูกพัน
นักวางแผนการเงินจะตองอธิบายใหคุณ 
ทราบถึงขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ 
วางแผนการเงิน สอบถามเปาหมายและ 
ความตองการของคุณ รวมทั้งจัดลำดับ 
เป าหมายและความตองการด ังกล าว 
และประเมินวานักวางแผนการเง ินจะ 
สามารถชวยใหคุณบรรลุเปาหมายและ 
ความตองการไดหรือไม

2
การรวบรวมข�อมูลของลูกค�า
นักวางแผนการเงินจะสอบถามและตองได
รับขอมูลอยางเพียงพอผานการสัมภาษณ
และขอเอกสารเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน 
ของคุณ ไดแก รายรับ รายจาย  สินทรัพย 
และหนี ้ส ิน และเป าหมายและความ 
ต องการทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว 
ของคุณ เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับการจัดทำ 
แผนการเงิน



3
การว�เคราะห�และประเมินสถานะ
ทางการเง�นของลูกค�า
นักวางแผนการเง ินจะต องว ิ เคราะห  
ข อม ูลสถานะทางการเง ินในป จจ ุบ ัน 
ของค ุณ ท ั ้งในด านงบดุลส วนบุคคล 
อัตราสวนทางการเงิน (เงินออม/รายได 
คาใชจาย/รายได หนี้/รายได) งบกระแส 
เงินสด การทำประกันชีวิต พอรตการลงทุน 
และภาระภาษี เพื่อประเมินความสามารถ 
ในการบรรลุเปาหมายและความตองการ 
ตามลำดับความสำคัญ

4
การจัดทำและนำเสนอแผนการเง�น
นักวางแผนการเง ินจะตองจ ัดทำและ 
นำเสนอแผนการเงิน โดยเสนอทางเลือก 
ในการลงทุน ผลิตภัณฑทางการเงิน และ 
บริการที่เหมาะสมกับเปาหมายและความ
ตองการของคุณ

5
การนำแผนการเง�นไปปฏิบัติ
นักวางแผนการเง ินจะตองหาร ือแผน 
ปฏิบัต ิการรวมกับคุณเพื ่อดำเนินการ
ตามคำแนะนำในแผนการเงิน ซึ่งคุณอาจให 
ความเห ็นชอบหร ือปฏ ิเสธคำแนะนำ 
รวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกลาว 
ทั ้งนี ้ นักวางแผนการเงินอาจใชบริการ 
ของผูประกอบวิชาชีพอื่น เชน นักบัญชี 
เปนตน



6
การทบทวนและปรับแผนการเง�น
ตามสถานการณ�อย�างสม่ำเสมอ
เน ื ่องจากสมมต ิฐานทางการเง ินและ 
สถานการณสวนตัวของคุณอาจเปลี ่ยน 
แปลงไดตลอดเวลา ดังนั ้น นักวางแผน 
การ เง ินจะต องต ิดตามและทบทวน 
ความเหมาะสมของคำแนะนำ และคุณ 
จะตองแจงใหนักวางแผนการเงินทราบ 
การเปลี ่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 
และสถานการณส วนตัวท ี ่ม ีน ัยสำคัญ 
โดยทันที เพื่อใชในการปรับแผนปฏิบัติการ 
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

เคร�่องหมายรับรอง
คุณวุฒิว�ชาชีพ
นักวางแผนการเง�น CFP
เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP 
ไดแก CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM และ    
CPF   ที่ใชภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเปนลิขสิทธิ์ของ 
Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเปนหนวยงานที่ไดรับอนุญาต 
ใหบริหารจัดการโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP ในประเทศไทยตามขอตกลงกับ FPSB บุคคล 
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน 
การเงิน CFP ที่สมาคมฯ กำหนดเทานั้น จะไดรับอนุญาต 
ใหใชเครื่องหมายดังกลาว 



สมาคมนักวางแผนการเง�นไทย 
 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพฯ 10400
 info@tfpa.or.th
 0 2009 9393
 0 2247 7479
 www.tfpa.or.th
 www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners
 www.youtube.com/ThaiFinancialPlanner


