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CFP Word Mark and the approved 
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and approved noun (Certification) 
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next to the word Certification

with Global capitalized

The global symbol of
excellence in financial
planning.

Section 2

CFP®, CERTIFIED  FINANCIAL PLANNERTM ,                                 and                are trademarks owned outside the U.S.
by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority

for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB.



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2559

ผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ
ประจ�าปี 2558

คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

ข้อมูลสถติิ

งบการเงนิส�าหรบั ปีสิน้สดุวนัท่ี
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558
และรายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต

04
16
18
22
32



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 03

	 สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทยมบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนุนและเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมการวางแผนการเงินที่จะน�าไปสู่ความมั่นคงทางการเงินอย่างย่ังยืน	ตลอด
ระยะเวลาการด�าเนินงานในปี	2559	สมาคมมุ่งมั่นพัฒนางานด้านมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	เพื่อสร้าง
ให้เกิดการยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ค�าปรึกษาของนักวางแผนการเงิน	CFP	ถือเป็นภารกิจ
และเป้าหมายที่ส�าคัญอย่างยิ่งของสมาคมฯ
	 สมาคมฯ	ได้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักวางแผนการเงิน	CFP	และ 
ที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	 เพ่ือรองรับความต้องการในการขอรับบริการเก่ียวกับการ
วางแผนการเงนิ	โดยในปี	2559	มจี�านวนสมาชกิบคุคลเพ่ิมขึน้ท้ังหมด	227	คน	ประกอบ
ด้วยนักวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	35	ราย	และ	ที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	จ�านวน 
192	ราย	โดยยังคงรักษามาตรฐานการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	
และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	 เพ่ือสร้างความมั่นใจกับทุกฝ่ายงานที่
เก่ียวข้องทั้งในส่วนของการศึกษา	การสอบ	และจรรยาบรรณ	ผ่านการด�าเนินงานใน
ด้านต่างๆ	ประกอบด้วยการเทียบเคียงความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน
อุดมศึกษากับหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	การวิพากษ์ข้อสอบ	และพัฒนา
ข้อสอบใหม่เพ่ิมเตมิเพ่ือรกัษามาตรฐานและประสทิธิภาพการวัดผลของข้อสอบ	ควบคู่
ไปกับการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเนื้อหาการ
อบรมจรรยาบรรณ	พร้อมท้ังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักวางแผนการเงิน	CFP	และท่ี
ปรึกษาการเงิน	AFPT	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
	 การรณรงค์ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจ	และตระหนักถึงความส�าคัญของ
การวางแผนการเงินให้กับประชาชนท่ัวไป	ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบของ 
นกัวางแผนการเงนิ	CFP	ในการช่วยแนะน�าให้ประชาชนทีม่าขอรบับรกิารสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงนิถือเป็นภารกิจหลกัท่ีสมาคมฯ	ให้ความส�าคัญอย่างมาก	สมาคมฯ	
ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้	และผลิตบทความเก่ียวกับการวางแผนการเงินเพ่ือ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบท้ังในรูปแบบบทความ,	 Infographic	ตลอดจน	Digital	
Magazine	ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ของสมาคมฯ	รวมถึงช่องทางออนไลน์
ผ่าน	Website	Facebook	และ	Line	Application	เพื่อรองรับยุดดิจิตอลในปัจจุบัน
	 ผมเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานของสมาคมฯ	จะเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมั่นคง 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	 ท้ัง 
คณะกรรมการ	อนุกรรมการ	และสมาชิก	 ถือเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส�าคัญที่จะช่วยให้ 
สมาคมฯ	สามารถด�าเนินงานได้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

       สาระ ล�่าซ�า
       นายกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย

สารจากนายกสมาคม
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วันศุกร์ที่	18	มีนาคม	2559	เวลา	14.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชุม	1101	ชั้น	11	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

04
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี 2559

	 สมาชกิสามญัเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะ	จ�านวน	112	ราย	สมาชิกวิสามัญ	จ�านวน	16	ราย	
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ	1)	เกนิก่ึงหน่ึง	ครบ
องค์ประชุม	เริ่มประชุมเวลา	14.10	น.

	 ทีป่ระชมุพิจารณาวาระการประชมุ	ซึง่มรีายละเอยีด 
ดังนี้
	 วาระที่	1	 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 วาระที่	2	 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
	 	 	 	 ใหญ่สามัญประจ�าปี	2558	เมื่อวันพุธ 
	 	 	 	 ที่	8	เมษายน	2558
	 วาระท่ี	3	 พิจารณารับรองรายงานผลการ 
	 	 	 	 ด�าเนินงานของสมาคมฯ	 ประจ�าปี	 
	 	 	 	 2558
	 วาระที่	4	 พิจารณารับรองงบการเงินส�าหรับ	 ปี 
	 	 	 	 ส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	และ	 
	 	 	 	 2557	และรายงานของผู้สอบบัญชีรับ 
	 	 	 	 อนุญาต
	 วาระที่	5	 พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละ 
	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
	 	 	 	 ประจ�าปี	2559
	 วาระท่ี	6	 พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการ 
	 	 	 	 สมาคมฯ	ชุดใหม่แทนคณะกรรมการ 
	 	 	 	 สมาคมฯ	ที่ครบวาระ
	 วาระที่	7	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	
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วาระที ่1 
เรือ่งประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
	 คุณธีระ	 ภู่ตระกูล	ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบว่าคณะกรรมการสมาคมฯ	ชดุปัจจบุนัจะครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่	25	 เมษายน	2559	ซึ่งใน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559	ในครั้งนี้	ที่ประชุม
จะได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ	 ชุดใหม	่
แทนคณะกรรมการสมาคมฯ	ที่ครบวาระ	 ซึ่งมีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่	18	มีนาคม	2559	ถึงวันที่	18	
มนีาคม	2561	และกล่าวขอบคณุคณะกรรมการสมาคมฯ	
คณะอนุกรรมการสมาคมฯ	และกรรมการสอบแผนการเงนิ 
ที่ได้สละเวลาเพ่ือช่วยสนับสนุนงานของสมาคมฯ	 เป็น
อย่างดี	 รวมถึงให้ค�าแนะน�าต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	ท�าให้
การด�าเนินงานของสมาคมฯ	ก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับ	คุณ
ธีระ	ภู่ตระกูล	แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	ณ	สิ้นปี	2558	มี
นักวางแผนการเงิน	CFP	ทั่วโลก	จ�านวน	161,821	 ราย	 
ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	147	ราย	
จัดอยู่ในอันดับท่ี	 23	 ของประเทศสมาชิกของ	 FPSB	
จ�านวนทั้งสิ้น	 25	 ประเทศ	 โดยมีอัตราการเติบโตของ
จ�านวนนักวางแผนการเงิน	 CFP	 ประมาณร้อยละ	 14 
คุณธีระ	ภู่ตระกูล	 ให้ความเห็นว่า	ปัจจุบันมีจ�านวนผู้เข้า
อบรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมาก	 รวมถึงการที่ส�านักงานคณะ
กรรมการ	 ก.ล.ต.	 ได้ส่งเสริมใบอนุญาตนักวางแผนการ
ลงทุน	 (investment	Planner)	อย่างต่อเนื่อง	ชี้ให้เห็นถึง
โอกาสของการเตบิโตของจ�านวนนักวางแผนการเงนิ	CFP	
ในประเทศไทยที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต	

วาระที ่2
พิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2558
เมือ่วนัพุธที ่8 เมษายน 2558
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	
เสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่
สามัญประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	8	เมษายน	2558	ซึ่งได้จัด
ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม	 ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว	มมีตริบัรองรายงาน
การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2558	เมือ่วันท่ี	8	เมษายน	
2558	ตามที่เสนอ

วาระที ่3
พิจารณารบัรองรายงานผลการด�าเนนิงาน
ของสมาคมฯ ประจ�าปี 2558
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	
รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ	 ประจ�าปี	
2558	โดย	ณ	สิ้นปี	2558	สมาคมฯ	มีสมาชิกทั้งประเภท
นติบิคุคล	และบคุคล	รวมทัง้สิน้	411	ราย	โดยเพ่ิมขึน้จาก
ปี	2557	จ�านวน	108	ราย	คดิเป็นประมาณร้อยละ	35	โดย
มีสัดส่วนการเติบโตของสมาชิกประเภทบุคคล	ซึ่งเป็นนัก
วางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	 เป็น
หลัก	มีนักวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	147	ราย	เพิ่มขึ้น
รวม	18	ราย	คิดเป็นประมาณร้อยละ	14	และมีที่ปรึกษา
การเงิน	AFPT	จ�านวน	215	ราย	เพิ่มขึ้นรวม	90	ราย	คิด
เป็นประมาณร้อยละ	 42	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2557	
ในส่วนของสัดส่วนของนักวางแผนการเงิน	 CFP	และที่
ปรึกษาการเงิน	AFPT	แยกตามประเภทอุตสาหกรรม	พบ
ว่านักวางแผนการเงนิ	CFP	ส่วนใหญ่ปฏบิตังิานอยู่ในภาค
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน	คิด
เป็นร้อยละ30	และร้อยละ	24	ตามล�าดับ	และท่ีปรึกษา
การเงนิ	AFPT	ส่วนใหญ่ปฏบิตังิานอยูใ่นภาคประกนัชีวติ
และธนาคารพาณิชย์	 คิดเป็นร้อยละ	46	และร้อยละ	28	
ตามล�าดับ	
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 ด้านการอบรมและการสอบ
	 ในปี	2558	มีผู้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน	
CFP	รวมทัง้สิน้	6,338	ราย	มอีตัราการเตบิโตสงูถึงร้อยละ	
324	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี	2557	โดยมสีดัส่วนของจ�านวน
ผู้อบรมในชุดวิชาท่ี	 1	 พ้ืนฐานการวางแผนการเงิน	ภาษ	ี
และจรรยาบรรณ	และชุดวิชาที่	2	การวางแผนการลงทุน	
รวมกันทั้งหมดสูงถึงเกือบร้อยละ	 90	สมาคมฯ	จัดสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	รวม	18	ครั้ง	มีผู้สอบ
จ�านวน	2,987	ที่นั่ง	คิดเป็น	2,372	ราย	โดยเพิ่มขึ้นจากปี	
2557	ร้อยละ	87	โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่	1	
พื้นฐานการวางแผนการเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ	และ
ฉบับที่	 2	 การวางแผนการลงทุน	 จ�านวนมากที่สุดตาม
ล�าดับ

 ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
	 ในด้านการอบรม	สมาคมฯ	ฯ	 ได้ปรับปรุงเน้ือหา
ในหัวข้อประกันสังคมเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและ
น�าไปใช้ส�าหรับการอบรม	 และด�าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข้อง	 ทั้งเชิง
โครงสร้างกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและด้านพัฒนาการของ
ตราสาร	หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	โดยจัดตั้งคณะท�างานเพื่อ
รับผิดชอบการร่างโครงสร้างเน้ือหาหลักสูตรการวางแผน
การเงิน	CFP	ใหม่	
	 ในด้านการสอบ	ในปี	2558	สมาคมฯ	ได้จัดสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน	 CFP	 ข้อสอบฉบับท่ี	 1-4	
รวมทั้งสิ้น	18	ครั้ง	พัฒนาข้อสอบเพิ่มเติม	ได้แก่	ข้อสอบ
กรณีศกึษาแผนการเงนิ	จ�านวน	3	กรณีศกึษา	และค�าถาม
ข้อสอบประเภทปรนัยอสิระ	และประเภทปรนยัชดุค�าถาม
ส�าหรับข้อสอบฉบับที่	 2	 การวางแผนการลงทุน	 จ�านวน	
123	 ข้อ	 พิจารณาปรับลดจ�านวนข้อสอบหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	CFP	ข้อสอบฉบับที่	1-4	ให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงกับสากลและการสอบใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพของส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ท้ังนี้	 การ
ปรับลดจ�านวนข้อสอบดังกล่าว	 สัดส่วนน�้าหนักข้อสอบ 
ในแต่ละหัวข้อยังคงเท่าเดิม	และก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ในส่วนของ	“รายละเอยีดข้อก�าหนดการจดัท�าและน�าเสนอ 
แผนการเงิน”

 ด้านกิจกรรมการตลาด
 และประชาสัมพันธ์
	 ในปี	2558	สมาคมฯ	ได้จดักิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน	และ
ต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	อย่างต่อเนื่อง	
ได้แก่
	 •	 ร่วมผลิตรายการเรียลลิต้ีโชว์	 The	Money	 
	 	 ภารกิจพิชติฝัน	เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	 
	 	 True	4	U
	 •	 จัดกิจกรรมวางแผนการเงินโดยนักวางแผน 
	 	 การเงิน	CFP	ในช่วง	“มั่งคั่งด้วยการวางแผน”	 
	 	 และน�าเสนอเคล็ดลับ	 ข้อคิด	 เทคนิคการ 
	 	 วางแผนการเงิน	 ในช่วง	 “Smart	 Planning”	 
	 	 ผ่านรายการ	Smart	Money	เผยแพร่ทางสถานี 
	 	 โทรทัศน์	Money	Channel
	 •	 สนับสนนุโครงการ	Your	First	Stock	โดยจดัท�า 
	 	 หนังสือ	 ”นักธุรกิจหุ้นมือใหม่สร้างแผนแรก 
	 	 ก่อนการลงทุน”	 และเข้าร่วมกิจกรรม	Share	 
	 	 My	Share	@	Money	Expo	ซึ่งจัดขึ้นที่พัทยา	 
	 	 หาดใหญ่	 กรุงเทพฯโคราช	 อุดรธานี	 และ 
	 	 เชียงใหม่
	 •	 มอบทุนอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผน 
	 	 การเงิน	CFP	แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ	50	คนสุดท้าย 
	 	 ในโครงการ	Young	Financial	Star	2015
	 •	 สนบัสนุนกิจกรรม	mai	Forum	2015	ให้ความรู้ 
	 	 เก่ียวกับบริการวางแผนการเงินบุคคลแก่ 
	 	 บุ คลากรและผู ้ ที่ เ ก่ี ยวข ้ อ งของบริษั ท 
	 	 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	mai
	 •	 จัดกจิกรรมให้ค�าปรกึษาและวางแผนการเงนิ 
	 	 รายบคุคลให้กับนักกีฬาอาชพี	สโมสรฟุตบอล 
	 	 นครราชสมีา	พร้อมทัง้จดัการเสวนา	“ชื่อเสียง	 
	 	 เงินทอง	 มาไว	 ไปไว”	 และการเสวนา	 “ท�า 
	 	 อย่างไรให้ชื่อเสียง	เงินทอง	มาไว	ไป	(ไม่)	ไว”
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	 •	 เข้าร่วมงาน	 SET	 in	 the	 City	 2015	 โดย 
	 	 จัดกิจกรรม	Wealth	Coaching	ให้ค�าแนะน�า 
	 	 เรื่องการวางแผนการเงินแบบรายบุคคล	และ 
	 	 จัดการบรรยาย	 “วางแผนด้านการประกันภัย	 
	 	 เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทางการเงนิ”	ณ	บธูของ 
	 	 ส�านักงาน	คปภ.	
	 •	 จัดกิจกรรมบริการวางแผนการเงินและ 
	 	 บรรยายส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการ 
	 	 เงินให้กับเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 ก.ล.ต.
	 •	 จัดการบรรยายให้กับหน่วยงานภายนอก	 
	 	 ได้แก่	การบรรยายหัวข้อ	“โครงการชีวิตมั่นคง 
	 	 ด้วยแผนการเงินส�าหรับคนพิการทางการ 
	 	 เห็น”	ให้กับสมาคมศษิย์เก่าศนูย์ฝึกอาชพีและ 
	 	 พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด	 และการ 
	 	 บรรยายให้ความรู้ด้านการเงินและการออม 
	 	 เบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัท	 คอลเกต	 
	 	 ปาล์มโอลีฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 •	 เผยแพร่ความรู ้เ ร่ืองการวางแผนการเงิน 
	 	 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ได้แก่	นิตยสาร	Money	 
	 	 &	Wealth	หนังสือพิมพ์	ASTV	ผู้จัดการ	และ 
	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 ผ่าน	 digital 
	 	 magazine	ได้แก่	วารสาร	TFPA	News	และ	 
	 	 TFPA	Bulletin	และผ่านเว็บไซต์และ	Facebook 
	 	 ของสมาคมฯ

 ด้านกิจกรรมสมาชกิสมัพนัธ์
	 •	 จดัการประชมุระดมความเหน็การส่งเสรมิและ 
	 	 พัฒนาวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	และ 
	 	 การบรรยายหัวข้อ	“CFP	Professional:	Roles	 
	 	 and	Future	Career	Prospects”
	 •	 จดักิจกรรม	CFP	Professional	Forum	จ�านวน	 
	 	 5	ครั้ง	

	 •	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักวางแผนการเงิน	 CFP	 
	 	 และท่ีปรึกษาการเงิน	 AFPT	 พร้อมจัดการ 
	 	 บรรยายหัวข้อ	“CFP	Professional	Update:	 
	 	 Malaysian	Experience”	โดย	Ms.	Linnet	Lee, 
  CFP®, CEO, Financial Planning Association 
	 	 of	 Malaysia	 จัดกิจกรรม	 Focus	 Group 
	 	 Discussion	 ในหัวข ้อ	 “พัฒนาการของ 
	 	 นักวางแผนการเงินอิสระ	 (Independent	 
	 	 Financial	 Advisor)	 ในประเทศมาเลเซีย” 
	 	 ร่วมกับ	Ms.	 Linnet	 Lee	 และจัดงานเลี้ยง 
	 	 สังสรรค์ประจ�าปี	2558

 ด้านต่างประเทศ
	 •	 เข้าร่วมการประชุม	 FPSB	Global	Member	 
	 	 Meeting	โดยคุณธีระ	ภู่ตระกูล	 เป็นประธาน	 
	 	 APAC	 Forum	 และ	 Launching	Markets	 
	 	 Forum	และเป็นสมาชิกของ	FPSB	Member	 
	 	 Advisory	Group	Working	Group	

 อื่นๆ 
	 •	 พัฒนาระบบบรหิารจดัการฐานข้อมลูสมาคมฯ	 
	 	 โดยจดัจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้รบัผิดชอบ

	 คุณธีระ	 ภู ่ตระกูล	 ประธานในที่ประชุมกล่าว
ขอบคุณนักวางแผนการเงิน	CFP	อาสาที่ได้ให้ความร่วม
มอืเข้าร่วมและสนับสนนุกจิกรรมประชาสมัพันธ์ต่างๆ	ของ
สมาคมฯ	เป็นอย่างดี
	 คุณมนต์ชัย	 เปี ่ยมพงศ์สุข	 เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ	
ประจ�าปี	2558

มติที่ประชุม	 ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว	มมีตริบัรองรายงาน
ผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ	ประจ�าปี	 2558	 ตามท่ี
เสนอ
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วาระที ่4 
พิจารณารบัรองงบการเงินส�าหรบั
ปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
และรายงานของผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ 
รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ	 สิ้นสุดวันที่	 31	
ธันวาคม	2558	สมาคมฯ	มีสินทรัพย์รวมจ�านวน	34.57	
ล้านบาท	แบ่งเป็นหนี้สินจ�านวน	2.28	ล้านบาท	โดยเป็น
ส่วนของสมาคมฯ	จ�านวน	32.30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	
2557	ประมาณ	10	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา	สมาคมฯ	มี
รายรบัจ�านวน	16.77	ล้านบาท	โดยมรีายรบัหลกัมาจากค่า
ธรรมเนียมการอบรม	การสอบ	และค่าธรรมเนียมสมาชิก	
มรีายจ่ายจ�านวน	6.97	ล้านบาท	โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มา
จากค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน	

	 คุณมนต์ชัย	 เปี ่ยมพงศ์สุข	 เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองงบการเงินส�าหรับ	 ปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	
ธันวาคม	2558	และ	2557	และรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

มติที่ประชุม	 ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว	มมีตริบัรองงบการ
เงินส�าหรับ	ปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2558	และ	2557	
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

วาระที ่5
พิจารณาแต่งต้ังผูต้รวจสอบบัญชี
และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ�าปี 2559
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณพัชราภรณ	์
บุรุษอาชาไนย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	9469	
เป็นผูต้รวจสอบบญัชสีมาคมฯ	ประจ�าปี	2559	และก�าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ�าปี	2559	จ�านวน	25,000	
บาท

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติให้คุณ
พัชราภรณ์	 บุรุษอาชาไนย	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน	 9469	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ	ประจ�า
ปี	 2559	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี	
2559	จ�านวน	25,000	บาทตามที่เสนอ

วาระที ่6
พิจารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ 
ชดุใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ
ทีค่รบวาระ
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ	หมวดที	่
6	คณะกรรมการของสมาคมข้อ	17	วรรคที่	4	ก�าหนดว่า	
“คณะกรรมการของสมาคม	อยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้
คราวละสองปี	 และให้มีการเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่ขึ้น
แทนภายใน	180	วัน	การนับวาระกรรมการให้นับตัง้แต่วัน
ท่ีประชมุใหญ่มมีติเลือกต้ัง”	ท้ังน้ี	คณะกรรมการสมาคมฯ	
ชดุปัจจบุนัได้รบัเลอืกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	
ครัง้ที	่1/2557	เมือ่วันที	่25	เมษายน	2557	จะครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งในวันที	่25	เมษายน	2559	และจะต้องเลอืก
ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน	180	วัน

 วาระที่ 6.1 พิจารณาจ�านวนกรรมการ
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ	หมวดท่ี	 6	คณะกรรมการของ
สมาคม	ข้อ	17	วรรคที่	1	ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
มีจ�านวนไม่น้อยกว่าเก้าคน	 และไม่เกินสิบห้าคน	 โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็น
ตัวแทนของวิสาหกิจหลักทรัพย์	 และอนุพันธ์	 วิสาหกิจ 
ธนาคารพาณิชย์		วิสาหกิจประกันภยัและประกันชวิีต	และ
วิสาหกิจบรกิารท่ีเก่ียวเน่ืองกับหลักทรพัย์	และเงนิทุน	รวม
ทัง้แต่ละประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ	2	คน	เป็น
กรรมการ	และได้เสนอท่ีประชุมพิจารณาก�าหนดจ�านวน
กรรมการ	 โดยมีสมาชิกเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ	
มีจ�านวน	15	คน
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มติที่ประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติให ้คณะ
กรรมการสมาคมฯ	มีจ�านวน	15	คน

 วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกกรรมการ
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่าตามข้อบังคับสมาคมฯ	หมวดท่ี	 6	คณะกรรมการของ
สมาคมข้อ	 17	 วรรคท่ี	 2	 การเลือกตั้งให้ท�าด้วยวิธีลง
คะแนนลบัโดยให้สมาชกิสามญัหรอืสมาชกิวิสามญัเสนอ
ชือ่ของสมาชกิสามญัโดยมสีมาชกิสามญัอืน่รบัรองไม่น้อย
กว่าสองคน	แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง	ถ้ามีผู้ได้
คะแนนเท่ากันในล�าดับสุดท้าย	 ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ใหม่เฉพาะผูท้ีไ่ด้คะแนนเท่ากนั	หากปรากฏว่าได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก	และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงขัน้ตอนการเลอืกกรรมการผ่านระบบ	online	voter	โดย
มีรายละเอียดดังนี้
	 •	 สมาคมฯ	น�ารายช่ือผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ 
	 	 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 
	 	 สมาคมฯ	 จากสมาชิกสามัญและสมาชิก 
	 	 วิสามัญ	พร้อมกับชื่อบริษัทท่ีสังกัดทีละกลุ่ม 
	 	 อตุสาหกรรม	เสนอต่อทีป่ระชมุ	และเปิดโอกาส 
	 	 ให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อเพิ่มเติมได้
	 •	 ขอเสยีงรบัรองผูท่ี้ได้รบัการเสนอชือ่เพ่ือเข้ารบั 
	 	 การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ 
	 	 จากสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า	 2	 เสียง	 ผู้ที่ 
	 	 ได้รบัเสยีงรบัรองน้อยกว่า	2	เสยีงให้ถือว่าขาด 
	 	 คณุสมบตัติามข้อบงัคบัสมาคมฯ	และเสนอให้ 
	 	 ที่ประชุมรับรองความประพฤติของสมาชิก 
	 	 สามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการ 
	 	 พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ

	 •	 สมาคมฯ	 จะเปิดระบบให้สมาชิกลงคะแนน 
	 	 เลือกคณะกรรมการ	 โดยใช้	 one-time	user	 
	 	 name	และ	 password	 เพ่ือลงคะแนนตาม 
	 	 จ�านวนเสียงของตนเองและเสียงท่ีได้รับมอบ 
	 	 ฉันทะ	 โดยสามารถเลือกรายชื่อได้ไม่เกิน 
	 	 จ�านวนกรรมการ	 ซึ่งเป็นไปตามมติของท่ี 
	 	 ประชมุในวาระที	่6.1	พิจารณาจ�านวนกรรมการ 
	 	 เมื่อสมาชิกทุกคนลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว	 
	 	 สมาคมฯ	จะปิดระบบลงคะแนน	และแสดงผล 
	 	 คะแนนท้ังหมดเรียงล�าดับจากมากไปน้อย 
	 	 ตามเงือ่นไขข้อบงัคบัสมาคมฯ	ในกรณีทีล่�าดับ 
	 	 สุดท้ายมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน	 ให้ท่ีประชุม 
	 	 ใหญ่สามัญลงคะแนนเลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีม ี
	 	 คะแนนล�าดับสุดท้ายเท่ากัน

	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่ามีสมาชิกสามัญท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 รวมท้ังส้ิน	 51	
ราย	มีสมาชิกสามัญขอสละสิทธ์ิเข้ารับการพิจารณาคัด
เลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 จ�านวน	 9	 ราย	 มีสมาชิก
สามัญท่ีได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการสมาคมฯ	ทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคล	และใน
ฐานะบคุคลท่ัวไป	จ�านวน	3	ราย	และได้น�ารายชือ่สมาชกิ
สามัญท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัด
เลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	จ�านวน	45	 รายชื่อเสนอต่อ
ที่ประชุม	 โดยคุณวศิน	 วัฒนวรกิจกุล	ซึ่งได้รับการเสนอ
ชื่อทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคล	และในฐานะบุคคลท่ัวไป	
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าต้องการเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 ในฐานะผู้แทนนิติบุคล
เพียงอย่างเดยีว	และคณุเผดมิภพ	สงเคราะห์	แจ้งขอสละ
สิทธ์ิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรรมการ	จึงท�าให้
มีรายชื่อสมาชิกสามัญท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	จ�านวน	43	ราย
ชื่อ	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	2)	คุณมนต์ชัย	
เปี่ยมพงศ์สุข	 ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในประเด็น 
ดังนี้
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	 •	 เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพ่ือเข้ารับการ 
	 	 พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ 
	 	 เพิ่มเติม	
	 •	 รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อ 
	 	 เพ่ือเข้ารบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
	 	 สมาคมฯ	 จ�านวน	 43	 รายชื่อ	 (รายละเอียด 
	 	 ปรากฏตามเอกสารแนบ	2)	รายละไม่น้อยกว่า	 
	 	 2	เสียง	
	 •	 รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญท่ี 
	 	 ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
  คัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 จ�านวน	 43 
	 	 รายชื่อ	 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
	 	 แนบ	2)
	 •	 เห็นชอบการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ 
	 	 สมาคมฯ	ชุดใหม่ให้สามารถพิจารณาแต่งตั้ง 
	 	 สมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับ 
	 	 การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 
	 	 ซึ่งมีคะแนนในล�าดับถัดไปตามเงื่อนไขข้อ 
	 	 บังคับ	สมาคมฯ	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
	 	 แทนในกรณีที่มีกรรมการขอสละสิทธิ์หรือ 
	 	 ลาออกก่อนครบก�าหนดวาระ	

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติดังนี้
	 •	 ไม่เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญเพ่ือเข้ารับการ 
	 	 พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ 
	 	 เพิ่มเติม	
	 •	 รับรองสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อ 
	 	 เพ่ือเข้ารบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
	 	 สมาคมฯ	จ�านวน	43	รายชื่อตามที่เสนอ	ซึ่งมี 
	 	 สมาชิกสามัญในที่ประชุมรับรองรายละ 
	 	 ไม่น้อยกว่า	2	เสียง	
	 •	 รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญท่ี 
	 	 ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
	 	 คัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 จ�านวน	 43 
	 	 รายชื่อตามที่เสนอ	

	 •	 เห็นชอบการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ 
	 	 สมาคมฯ	 ชุดใหม่	 สามารถพิจารณาแต่งตั้ง 
	 	 สมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับ 
	 	 การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 
	 	 ซึ่งมีคะแนนในล�าดับถัดไปตามเงื่อนไขข้อ 
	 	 บังคับสมาคมฯ	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
	 	 แทนในกรณีที่มีกรรมการขอสละสิทธิ์หรือ 
	 	 ลาออกก่อนครบก�าหนดวาระตามที่เสนอ

	 คุณมนต์ชัย	 เปี ่ยมพงศ์สุข	 ได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบวิธีลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ	ผ่านระบบ	
online	 voter	 แจ้งเปิดระบบเพ่ือให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เลือกต้ังกรรมการ	แจ้งปิดระบบเมื่อท่ีประชุมลงคะแนน
เลือกต้ังกรรมการสมาคมฯ	 เรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งมีสมาชิก
สามัญซึ่งเป็นผู้แทนจากวิสาหกิจประกันภัยและประกัน
ชีวิต	ในล�าดับที่	2	ได้คะแนนเสียงเท่ากัน	จ�านวน	2	ท่าน	
คือ	คุณโชน	โสภณพนิช	บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	
(มหาชน)	และคุณภควิภา	เจริญตรา	บริษัทเอไอเอ	จ�ากัด	
จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสามญั	2	ท่าน
ดังกล่าวอีกครั้ง	หลังจากที่ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตั้ง
เรยีบร้อยแล้ว	จงึได้แจ้งผลการเลอืกตัง้กรรมการสมาคมฯ	
จ�านวน	15	ท่าน	และเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัรองการ
คดัเลอืกกรรมการสมาคมฯ	จ�านวน	15	ท่าน	ซึง่มวีาระการ
ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่	18	มีนาคม	2559	ถึงวันที่	18	
มีนาคม	2561	โดยมีรายชื่อดังนี้
	 1.	 คุณดอน	จรรย์ศุภรินทร์
	 	 ธนาคารซิตี้แบงค์
	 2.	 คุณศรชัย	สุเนต์ตา
	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 3.	 คุณวศิน	วัฒนวรกิจกุล	
  บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	บวัหลวง	จ�ากดั
	 4.	 คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ
	 	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน	กรงุไทย	จ�ากัด
	 5.	 ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	 	
	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 6.	 คุณกวี	ชูกิจเกษม
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 7.	 คุณสาระ	ล�่าซ�า
	 	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 8.	 คุณภควิภา	เจริญตรา
	 	 บริษัท	เอไอเอ	จ�ากัด
	 9.	 คุณณัฐพงษ์	อภินันท์กูล
	 	 นักวางแผนการเงิน	CFP®

	 10.	คุณสุวภา	เจริญยิ่ง
	 	 นักวางแผนการเงิน	CFP®

	 11.	คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ
	 	 นักวางแผนการเงิน	CFP®

	 12.	ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล
	 	 นักวางแผนการเงิน	CFP®

	 13.	คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	
	 	 นักวางแผนการเงิน	CFP®

	 14.	คุณนฤมล	บุญสนอง
	 	 นักวางแผนการเงิน	CFP®

	 15.	คุณนโรดม	วาณิชฤดี
	 	 นักวางแผนการเงิน	CFP®

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติรับรองการ
คัดเลือกกรรมการสมาคมฯ	จ�านวน	15	ท่านตามรายชื่อที่
เสนอ	ซึง่มวีาระการด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันท่ี	18	มนีาคม	
2559	ถึงวันที่	18	มีนาคม	2561	

วาระอืน่ๆ 
	 คุณสุรีรัตน์	 ทักขิณ	 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ	 แจ้งท่ี
ประชุมทราบถึงกิจกรรมของสมาคม	ดังนี้	
	 •	 กิจกรรม	 CFP®	 Professional	 Forum	 ใน 
	 	 หวัข้อ	“วชิาเศรษฐ	ีวิถีผูน้�า”	ในวันท่ี	31	มนีาคม	 
	 	 2559	 เวลา	13.30-16.00	น.	ณ	ห้องประชุม	 
	 	 1101	ชัน้	11	อาคารตลาดหลกัทรพัย์ฯ	(อาคาร 
	 	 ส�านักงานเก่า)
	 •	 การจัดท�าข้อมูล	 infographic	 อ้างอิงกับ 
	 	 บทความของนักวางแผนการเงิน	 CFP	 ซึ่ง 
	 	 เผยแพร่ในนิตยสาร	Money	&	Wealth	และ 
	 	 น�าไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ	 
	 	 เป็นประจ�าทุกเดือน	

	 •	 กจิกรรม	Tip	of	the	Day	by	Guru	เพ่ือเผยแพร่ 
	 	 ข้อคิดสั้นๆ	 เก่ียวกับการวางแผนการเงินโดย 
	 	 นักวางแผนการเงนิ	CFP	ผ่านสือ่ออนไลน์ของ 
	 	 สมาคมฯ	
	 •	 การจดัท�าแผ่นพับประชาสมัพันธ์	(brochure)	 
	 	 ข้อมูลการวางแผนการเงิน	(ประโยชน์	เหตุผล 
	 	 ที่ต้องเลือกใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน	 
	 	 CFP	 ข้อมูลท่ีนักวางแผนการเงิน	 CFP	 พึง 
	 	 เปิดเผยแก่ผู้ขอรับบริการ	เป็นต้น)	ในรูปแบบ	 
	 	 Tool	Kit	เพ่ือน�าไปใช้ประชาสมัพันธ์แก่ผูข้อรบั 
	 	 บรกิาร	โดยจดัพิมพ์ตามจ�านวนความต้องการ 
	 	 และคดิค่าใช้จ่ายจากนกัวางแผนการเงนิ	CFP	 
	 	 ในราคาต้นทุนการจัดท�า
	 •	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับการต่ออายุ 
	 	 คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	และ 
	 	 คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	ณ	สิ้น 
	 	 ปี	2559	และการเก็บชั่วโมง	CPD	ให้ครบตาม 
	 	 เกณฑ์ที่สมาคมฯ	ก�าหนด
	 •	 การรับสมัครนักวางแผนการเงิน	CFP	อาสา 
	 	 ร่วมเป็นนักแสดงในวีดีโอสถานการณ์จ�าลอง 
	 	 เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมจรรยาบรรณ
 
	 ท้ังน้ี	ไม่มสีมาชกิสอบถามในประเด็นอืน่ๆ	เพ่ิมเตมิ	
คณุธีระ	ภูต่ระกลู	ประธานในท่ีประชมุกล่าวขอบคณุผูเ้ข้า
ร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา	16.00	น.

     ผู้จดรายงานการประชุม
     นางพัชรินทร์ โรจนวณิชชากร
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

สมาชกิสามญั
1.	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
2.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
4.	 ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)
5.	 ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)
6.	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
7.	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากัด
	 (มหาชน)
8.	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
9.	 บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด
10.	 บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
11.	 บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
12.	 บริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
13.	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด
14.	 บริษัท	ลีสซิ่ง	กสิกรไทย	จ�ากัด
15.	 บริษัท	เอไอเอ	จ�ากัด
16.	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด
17.	 บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	
	 จ�ากัด	(มหาชน)
18.	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
19.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด
20.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จ�ากัด
21.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด
22.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทหารไทย	จ�ากัด
23.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทิสโก้	จ�ากัด
24.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	บัวหลวง	จ�ากัด
25.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	บางกอก
	 แคปปิตอล	จ�ากัด
26.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	วรรณ	จ�ากัด
27.	 คุณกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์	CFP®

28.	 คุณกมล	กระจ่างวงศ์ชัย	CFP®

29.	 คุณกรเอก	อุ่นปิติพงษา	CFP®

30.	 คุณกริช	เศรษฐนันท์	CFP®

31.	 คุณกฤษฎา	เสกตระกูล	CFP®

32.	 คุณกาญจนา	คล่องอนันต์	CFP®

33.	 คุณเกษตร	ชัยวันเพ็ญ	CFP®

34.	 คุณเกสสุดา	อุทาลัย	CFP®

35.	 คุณเกียรติพงษ์	สุพัฒนากูล	CFP®

36.	 คุณคนอง	ศรีพิบูลพานิชย์	CFP®

37.	 คุณคมสัน	วิเศษวิทยเวช	CFP®

38.	 คุณฉัตรพี	ตันติเฉลิม	CFP®

39.	 คุณฐิติมา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา	CFP®

40.	 คุณณัฐพงษ์	อภินันท์กูล	CFP®

41.	 คุณดารบุษป์	ปภาพจน์	CFP®

42.	 คุณถาวร	จวนรมณีย์	CFP®

43.	 คุณธนกฤต	ศรันกิตติภัทร	CFP®

44.	 คุณธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	CFP®

45.	 คุณธัญญพัทธ์	วรวงษ์สถิตย์	CFP®

46.	 คุณธีรนาถ	รุจิเมธาภาส	CFP®

47.	 คุณธีระ	ภู่ตระกูล	CFP®

48.	 คุณนโรโดม	วาณิชฤดี	CFP®

49.	 คุณนฤมล	บุญสนอง	CFP®

50.	 คุณนิชฌานี	ฉันทศาสตร์	CFP®

51.	 คุณนิพพิชฌน์		โกวิทวณิชกานนท์	CFP®

52	 คุณนิภาพันธ์	พูนเสถียรทรัพย์	CFP®

53.	 คุณนุชธิชา	ชีวสุทธิพงศ์	CFP®

54.	 คุณบัญชา	มาดีสุขสถิตย์	CFP®

55.	 คุณบุษยพรรณ	วัชรนาคา	CFP®

56.	 คุณปกรณ์	ตันติกาญจน์	CFP®

57.	 คุณปกรณ์	ศักดาวงศ์ศิวิมล	CFP®

58.	 คุณปฏิมา	อินทรวิศิษฎ์	CFP®

59.	 คุณประภาส	ตันพิบูลย์ศักดิ์	CFP®

60.	 คุณปานตา	ฉัตรมาศ	CFP®

61.	 คุณปิยะ	สุราสา	CFP®

62.	 คุณพนิต	ปัญญาบดีกุล	CFP®

63.	 คุณพิชญา	ซุ่นทรัพย์	CFP®

64.	 คุณพิชัย	ยอดพฤติการ	CFP®
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65.	 คุณพิชา	รัตนธรรม	CFP®

66.	 คุณพิชิต	สุทธิภิบาล	CFP®

67.	 คุณเพราพรรณ	วัชรกาฬ	CFP®

68.	 คุณภควิภา	เจริญตรา	CFP®

69.	 คุณภาดร	สุขสวัสดิ์	CFP®

70.	 คุณภิญญดา	พัชรเกศกุล	CFP®

71.	 คุณมนชนก	ไตรสารศรี	CFP®

72.	 คุณมานพ	ผากา	CFP®

73.	 คุณเมวรินทร์	ปัญจศิริ	CFP®

74.	 คุณยุพาวดี	ตู้จินดา	CFP®

75.	 คุณราชันย์	ตันติจินดา	CFP®

76.	 คุณรามรัตน์	จารุรัตน์จามร	CFP®

77.	 คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	CFP®

78.	 คุณเรืองศักดิ์	ปัญญาบดีกุล	CFP®

79.	 คุณลออรัตน์	รักษ์บุญยวง	CFP®

80.	 คุณลือพงศ์	เลอเลิศวิชยา	CFP®

81.	 คุณวรพจน์	เกตุอร่าม	CFP®

82.	 คุณวศิน	วัฒนวรกิจกุล	CFP®

83.	 คุณวสุ	ศรีธิมาสถาพร	CFP®

84.	 คุณวัชรพงษ์	ช�านาญกิจสุพัฒน์	CFP®

85.	 คุณวัชรา	พุกโพธิ์	CFP®

86.	 คุณวารินทร์	ณรงค์เกียรติคุณ	CFP®

87.	 คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ	CFP®

88.	 คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	CFP®

89.	 คุณวีรสิทธิ์	ไกรรวี	CFP®

90.	 คุณศักดา	สรรพปัญญาวงศ์	CFP®

91.	 คุณศิริพร	สุวรรณการ	CFP®

92.	 คุณศิริรัตน์	ตานะเศรษฐ	CFP®

93.	 คุณศึกษา	รัศมีประภา	CFP®

94.	 คุณสมจินต์	ศรไพศาล	CFP®

95.	 คุณสายสมร	ผ่องบรรเจิด	CFP®

96.	 คุณสิฏ์ระสา	บุญ-หลง	CFP®

97.	 คุณสุดาภรณ์	งามวิไลกร	CFP®

98.	 คุณสุทธิพงศ์	สุจริตตานนท์	CFP®

99.	 คุณสุนิดา	เทียนประเสริฐ	CFP®

100.	 คุณสุนิติ	ถนัดวณิชย์	CFP®

101.	 คุณสุรกิจ	พิทักษ์ภากร	CFP®

102.	 คุณสุราลัย	วงศาโรจน์	CFP®

103.	 คุณสุวภา	เจริญยิ่ง	CFP®

104.	 คุณเสกสรร	โตวิวัฒน์	CFP®

105.	 คุณเสาวนีย์	พงษ์เสนีย์	CFP®

106.	 คุณแสงจันทร์	ลี	CFP®

107.	 คุณหัสวรา	แสงรุจิ	CFP®

108.	 คุณอรพรรณ		บัวประชุม	CFP®

109.	 คุณอรรถพร	พรมแก้วงาม	CFP®

110.	 คุณอลิสา	ราธี	CFP®

111.	 คุณอิสราภรณ์	บูรณิกานนท์	CFP®

112.	 คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	CFP®

สมาชกิวสิามญั
1.	 คุณเกษรี		อายุตตะกะ	AFPTTM

2.	 คุณเจษฎา	สุนันท์ชัย	AFPTTM

3.	 คุณฉัตรพงศ์		วัฒนจิรัฏฐ์	AFPTTM

4.	 คุณเฉลิมกรณ์	กุลินธนวิทย์	AFPTTM

5.	 คุณชิดชนก	ธรรมกิตติคุณ	AFPTTM

6.	 คุณนภัสกร		พิณสุรงค์	AFPTTM

7.	 คุณนันท์นภัส	จันทเสรีนนท์	AFPTTM

8.	 คุณนารีรัตน์	ก�าเลิศทอง	AFPTTM

9.	 คุณเบญญารัต	ชวลิตทิพากร	AFPTTM

10.	 คุณพจมาน	วนินทานนท์	AFPTTM

11.	 คุณพรชัย	เติมทรัพย์ถาวร	AFPTTM

12.	 คุณวรเดช	ปัญจรงคะ	AFPTTM

13.	 คุณวีระชัย	แสงวัชร	AFPTTM

14.	 คุณศุภชัย	จันไพบูลย์	AFPTTM

15.	 คุณสิทธิชัย	แจ้งพลอย	AFPTTM

16.	 คุณอรอ�าไพ	รุธิรโก	AFPTTM
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	ล�าดับ	 ชื่อ	นามสกุล	 วิสาหกิจ	 ประเภท	

	 1	 ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 วิสาหกิจหลักทรัพย์
	 	 	 	 และอนุพันธ์
	 2	 คุณกวี	ชูกิจเกษม	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด	 วิสาหกิจหลักทรัพย์
	 	 	 (มหาชน)	 และอนุพันธ์
	 3	 คุณไพบูลย์	นลินทรางกูร	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด	 วิสาหกิจหลักทรัพย์
	 	 	 	 และอนุพันธ์
	 4	 คุณดอน	จรรย์ศุภรินทร์	 ธนาคารซิตี้แบงก์	 วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
	 5	 คุณปกรณ์	พรรธนะแพทย์	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
	 6	 คุณศาสตรา	มังกรอัศวกุล	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
	 7	 คุณศรชัย	สุเนต์ตา	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	 วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
	 8	 คุณโชน	โสภณพนิช	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	 วิสาหกิจประกันภัย
	 	 	 (มหาชน)	 และประกันชีวิต
	 9	 คุณนริศ	อจละนันท์	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	 วิสาหกิจประกันภัย
	 	 	 	 และประกันชีวิต
	 10	 คุณภควิภา	เจริญตรา	 บริษัท	เอไอเอ	จ�ากัด	 วิสาหกิจประกันภัย
	 	 	 	 และประกันชีวิต
	 11	 คุณเรืองศักดิ์	ปัญญาบดีกุล	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	 วิสาหกิจประกันภัย
	 	 	 (มหาชน)	 และประกันชีวิต
	 12	 คุณสาระ	ล�่าซ�า	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	 วิสาหกิจประกันภัย
	 	 	 	 และประกันชีวิต
	 13	 คุณธีรนาถ	รุจิเมธาภาส	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์	
	 	 	 ทิสโก้	จ�ากัด	 และเงินทุน
	 14	 คุณยุพาวดี	ตู้จินดา	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์	
	 	 	 กสิกรไทย	จ�ากัด	 และเงินทุน
	 15	 คุณวศิน	วัฒนวรกิจกุล	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์	
	 	 	 บัวหลวง	จ�ากัด	 และเงินทุน
	 16	 ดร.	วิน	อุดมรัชตวนิชย์	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์	
	 	 	 วรรณ	จ�ากัด	 และเงินทุน
	 17	 คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์	
	 	 	 กรุงไทย	จ�ากัด	 และเงินทุน

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ
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	ล�าดับ	 ชื่อ	นามสกุล	 วิสาหกิจ	 ประเภท	
 
	 18	 คุณสมิทธ์	พนมยงค์	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 วิสาหกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์	
	 	 	 ไทยพาณิชย์จ�ากัด	 และเงินทุน
	 19	 คุณกริช	เศรษฐนันท์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 20	 คุณชาติชาย	มีสุขโข	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 21	 คุณณัฐพงษ์	อภินันท์กูล	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 22	 คุณดุษณี	เกลียวปฏินนท์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 23	 ผศ.	ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 24	 คุณนโรโดม	วาณิชฤดี	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 25	 คุณนฤมล	บุญสนอง	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 26	 คุณนิพพิชฌน์	โกวิทวณิชกานนท์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 27	 คุณนิภาพันธ์	พูนเสถียรทรัพย์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 28	 คุณประภาส	ตันพิบูลย์ศักดิ์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 29	 คุณพิชิต	สุทธิภิบาล	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 30	 คุณมนตรี	แสงอุไรพร	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 31	 คุณยุพาวดี	ตู้จินดา	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 32	 คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 33	 คุณวิเชฐ	ตันติวานิช	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 34	 คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 35	 คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 36	 คุณศิริพร	สุวรรณการ	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 37	 คุณสาธิต	บวรสันติสุทธิ์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 38	 คุณสุนิติ	ถนัดวณิชย์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 39	 คุณสุรกิจ	พิทักษ์ภากร	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 40	 คุณสุวภา	เจริญยิ่ง	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 41	 คุณเสกสรร	โตวิวัฒน์	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 42	 คุณหัสวรา	แสงรุจิ	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
	 43	 คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	 นักวางแผนการเงิน	CFP	 บุคคลทั่วไป
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คณะกรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย
นายสาระ	ล�่าซ�า	 นายกสมาคม
นายเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	 อุปนายก
นางสาวสุวภา	เจริญยิ่ง	 อุปนายก
นายณัฐพงษ์	อภินันท์กูล	 เลขาธิการ
นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล	 เหรัญญิก
นายนโรโดม	วาณิชฤดี	 นายทะเบียน
ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	 กรรมการ
นายกวี	ชูกิจเกษม	 กรรมการ
นายดอน	จรรย์ศุภรินทร์	 กรรมการ
ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	 กรรมการ
นางสาวนฤมล	บุญสนอง	 กรรมการ
นางภควิภา	เจริญตรา	 กรรมการ
นายวิโรจน์	ตั้งเจริญ	 กรรมการ
นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 กรรมการ
นายศรชัย	สุเนต์ตา	 กรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
นายสาระ	ล�่าซ�า	 ประธาน
ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	 กรรมการ
นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล	 กรรมการ
นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 กรรมการ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	 ประธาน
นายณัฐพงษ์	อภินันท์กูล	 อนุกรรมการ
นายดอน	จรรย์ศุภรินทร์	 อนุกรรมการ
ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	 อนุกรรมการ
นายประภาส	ตันพิบูลย์ศักดิ์	 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ
ม.ล.ผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	 ประธาน
นายชัชวาลย์	วยัมหสุวรรณ	 อนุกรรมการ
นายเทศไทย	อ�านวยจิตธรรม	 อนุกรรมการ
นายธีรนาถ	รุจิเมธาภาส	 อนุกรรมการ
นางสาววราภรณ์	วิบูลคณารักษ์	 อนุกรรมการ
นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล	 อนุกรรมการ

  
คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ประสบการณ์การท�างานและจรรยาบรรณ
นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 ประธาน
นางสาวจารุพรรณ	อินทรุ่ง	 อนุกรรมการ
ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	 อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล	บุญสนอง	 อนุกรรมการ
นายศรชัย	สุเนต์ตา	 อนุกรรมการ
นางสาวอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	 อนุกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นางสาวสุวภา	เจริญยิ่ง	 ประธาน
นางสาวกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์	 กรรมการ
นายนโรโดม	วาณิชฤดี	 กรรมการ
นางสาวนฤมล	บุญสนอง	 กรรมการ
นายนิพพิชฌน์	โกวิทวณิชกานนท์	 กรรมการ
นายวิโรจน์	ตั้งเจริญ	 กรรมการ
นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 กรรมการ
นายเสกสรร	โตวิวัฒน์	 กรรมการ
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Africa (3%)
Middle East (1%)

Noel Maye, FPSB CEO

FPSB Mission

FPSB Vision

CFP Professionals in 
26 Territories Worldwide 

* 2016 year-end figures 170,101*
18,435 new CFP Professionals    •     8,280 net gain     •     5.1% growth rate

6

26

“To establish financial planning as a recognized global 
profession, FPSB has set itself an ambitious goal to have 
250,000 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER professionals in 
40 territories by 2025. With a global CFP professional 
growth rate of 5.1% last year, the FPSB network has made 
great progress in increasing the public's access to compe-
tent and ethical financial planners, who work in their 
clients' interest.”

FPSB benefits the global community by establishing, upholding and 
promoting worldwide professional standards in financial planning. FPSB’s 
commitment to excellence is represented by the marks of professional 
distinction – CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER and 

To establish financial planning as a global profession and the CFP marks as 
the global symbol of excellence in financial planning.

Financial Planning Standards Board Ltd. owns the CFP marks outside the  U.S. and 
permits qualified individuals to use these marks to indicate they have met FPSB’s 
initial and ongoing certification requirements. 

*Preparing to o	er CFP certification in 2017
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Worldwide
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ข้อมูลสถิติ

	 ณ	สิ้นปี	2559	มีนักวางแผนการเงิน	CFP	รวม
จ�านวน	170,101	ราย	ใน	26	ประเทศท่ัวโลก	 เพ่ิมข้ึน
จ�านวน	8,280	ราย	คิดเป็นร้อยละ	5.1	 โดยเกินกว่า 
ครึ่งหนึ่งอยู่ในภูมิภาคอเมริกา	คิดเป็นร้อยละ	56	รอง 
ลงมาคือ	 ภูมิภาคเอเชีย	 คิดเป ็นร ้อยละ	 35	 ของ 
นักวางแผนการเงินทั่วโลก	 ในจ�านวนนี้มีนักวางแผน 
การเงิน	CFP	จากประเทศไทยจ�านวน	181	ราย
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สมาชิกสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย
	 ณ 	 ส้ินป ี 	 2559 	 สมาคม 
นักวางแผนการเงินไทย	มีสมาชิก 
ทั้งประเภทนิติบุคคล	และบุคคลรวม 
ทั้งสิ้น	624	ราย	 เพ่ิมขึ้นโดยเปรียบ
เทียบกับปี	2558	จ�านวน	213	ราย	 
คิดเป็นประมาณร้อยละ	52	 เป็นผล
จากการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกบุคคล 
ทั้งในส่วนของนักวางแผนการเงิน	
CFP	และที่ปรึกษาการเงิน		AFPT

นักวางแผนการเงิน CFP
และที่ปรึกษาการเงิน AFPT
	 จ�านวนนักวางแผนการเงิน	
CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปี	 โดย	ณ	สิ้นปี	 2559	สมาคม 
นกัวางแผนการเงนิไทย	มนีกัวางแผน
การเงนิ	CFP	จ�านวน	181	ราย	เพ่ิมขึน้ 
จ�านวน	34	ราย	คิดเป็นร้อยละ	23.12	
และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	จ�านวน	 
391	 ราย	 เพ่ิมขึ้นจ�านวน	176	 ราย 
คิดเป็นร้อยละ	82	 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับ	ณ	สิ้นปี	2558

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ปี พ.ศ. 2559

624	ราย	
เพิ่ม	51.82	ราย	%

181	ราย	
เพิ่ม	34	ราย	23.12%

391	ราย	
เพิ่ม	176	ราย	81.86%

“สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP
และที่ปรึกษาการเงิน AFPT
แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559
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ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การวางแผนการเงิน
	 ในปี	2559	มีผู้อบรมหลักสูตร
การวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	
5,936	ราย	ลดลงประมาณร้อยละ	6 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	 ท้ังน้ี 
มากกว่าร้อยละ	80	 เป็นการอบรม 
ในชุดวิชาท่ี	1	 พ้ืนฐานการวางแผน 
การเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ	และ
ชุดวิชาที่	2	การวางแผนการลงทุน

ผู้สอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน CFP
	 ในป ี 	2559	 มีการจัดสอบ
หลักสูตรวางแผนการเงิน	CFP	รวม
ทั้งสิ้น	19	ครั้ง	มีผู้สอบจ�านวน	3,768	
ที่นั่ ง	 คิดเป็น	 2,990	 ราย	 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ	26	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา	โดยข้อสอบฉบับที่	1	พื้นฐาน 
การวาง แผนการเงิน	 ภาษี 	 และ 
จรรยาบ รรณ	 และฉบับที่ 	 2	 การ
วางแผนการลงทุน	มากท่ีสุดตาม
ล�าดับ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวางแผนการเงิน CFP
ปี พ.ศ. 2559

ผู้ผ่านการอบรม		5,936	ราย	
ลดลง	6.34%

4	ฉบับ	18	ครั้ง
ผู้สอบ	3,768	ที่นั่ง

2,990	ราย
เพิ่ม	26.05%

ผู้สอบหลักสูตรวางแผนการเงิน
ปี พ.ศ. 2559

ผู้สอบหลักสูตรวางแผนการเงิน
ปี พ.ศ. 2556-2559



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 256022

22
ผลการด�าเนินงานปี 2559

	 ในปี	2559	สมาคมฯ	ได้ด�าเนินงานโดยมุ่งเน้น
การพัฒนางานด้านมาตรฐานวิชาชีพ	ควบคู่ไปกับการ 
ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจและการตระหนักรู ้ เรื่อง 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและความส�าคัญของ 
เรื่องดังกล่าว	เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อคุณค่าของค�าปรึกษา 
จากนักวางแผนการเงิน	CFP	และที่ปรึกษาการเงิน	
AFPT	 ซึ่งจะช่วยสร้างการยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพ 
นักวาแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	ใน
อุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย	ซึ่งสมาคมฯ	ได ้
จัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	 
ทั้งที่ เป ็นกิจกรรมของสมาคมฯ	 เอง	 และร่วมมือกับ 
หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

การศึกษา
	 ปัจจุบัน	สถาบันอุดมศึกษาได้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลแก่นิสิต	 นักศึกษา	 โดยได้เปิดสอนวิชาการ
วางแผนการเงินมากข้ึน	และได้ให้ความสนใจหลักสูตร
การวางแผนการเงิน	CFP	ของสมาคมฯ	ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
สมาคมฯ	 ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียงความรู ้
ของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา	
กับหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	ของสมาคมฯ	
โดยให้นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว	 ได้รับการยกเว้นการ
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	และยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาค�าขอเทียบเคียงความรู้	 โดย 
มีรายละเอียด	ดังนี้
	 •	 รายวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	ราย 
	 	 วิชาทฤษฎีการก�าหนดราคาสินทรัพย์	 และ 
	 	 รายวิชาทฤษฎีกลุ ่มหลักทรัพย์	 หลักสูตร 
  เศรษฐศาสตร์การเงนิ	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาการ 
	 	 วางแผนการเงิน 	 และการลงทุน	 คณะ 
	 	 บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

	 การด�าเนินการดงักล่าวถือเป็นการส่งเสรมิคณุวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	ให้เป็นท่ีรู ้จักแก่นิสิต
นักศึกษา	และยังช่วยขยายฐานผู้ผ่านการอบรม	ซึ่งจะ 
ส่งผลให้มจี�านวนผูส้อบหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ	CFP	 
เพ่ิมอีกทางหนึ่ง	นอกจากน้ี	สมาคมฯ	ได้รับรองสถาบัน
อบรมเพิ่มขึ้นอีก	1	สถาบัน	คือ	บริษัท	ซีเอ็มเอสเค	จ�ากัด	
เพ่ือรองรับอุปสงค์ท่ีมีต่อการอบรมหลักสูตรการวางแผน
การเงิน	CFP	ที่เพิ่มสูงขึ้น	
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การสอบ
	 สมาคมฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการสอบ	
และการปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบอย่างต่อเนื่อง	โดย
ในปีที่ผ่านมา	สมาคมฯ	ได้จัดให้มีกระบวนการวิพากษ์
ข้อสอบก่อนท่ีจะน�าไปใช้ในการสอบ	เพ่ือให้มัน่ใจในเรือ่ง
คุณภาพของข้อสอบ	และประสิทธิภาพในการวัดผลของ
ผู้สอบ	ในปี	2559	สมาคมฯ	ได้จัดสอบหลักสูตรวางแผน
การเงิน	CFP	ข้อสอบฉบับท่ี	 1-4	จ�านวน	19	ครั้ง	ม ี
ผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น	2,990	ราย	และพัฒนาข้อสอบใหม่
เพ่ิมเติม	ประกอบด้วยข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน	
จ�านวน	3	กรณีศกึษา	และข้อสอบประเภทปรนัยอสิระ	และ 
ปรนัยชุดค�าถาม	จ�านวน	344	ข้อ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 •	 ข้อสอบฉบับที่	1	พื้นฐานการวางแผนการเงิน	 
	 	 ภาษี	และจรรยาบรรณ	จ�านวน	153	ข้อ
	 •	 ข ้อสอบฉบับท่ี	 2	 การวางแผนการลงทุน	 
	 	 จ�านวน	163	ข้อ
	 •	 ข้อสอบฉบับที่	4	ส่วนที่	1	การวางแผนภาษี	 
	 	 และมรดก	จ�านวน	28	ข้อ	

	 นอกจากนี้	คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ	
และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้พิจารณาตัดสิน
การฝ่าฝืนวินัยการสอบจ�านวน	1	กรณี

จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
	 ในการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	
CFP	และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	ซึ่งต้องมีจ�านวนชั่วโมง
การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองตามท่ีสมาคมฯ	
ก�าหนด	โดยจะต้องมกีารอบรมหรอืสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกับ
เรือ่งจรรยาบรรณและความรบัผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบ
วิชาชพีวางแผนการเงนิ	และ/หรอืหลักปฏิบติัการวางแผน
การเงินที่จัดโดยสมาคมฯ	อย่างน้อย	2	ชั่วโมง	สมาคมฯ	
ได้จัดการอบรมหัวข้อ	“จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชพีวางแผนการเงนิ”	ประกอบด้วย
การบรรยายและการแลกเปลีย่นความคิดเห็น	โดยใช้กรณี
ศึกษาจากวีดีโอสถานการณ์จ�าลองประกอบการอบรม	
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองบรรณาธิการ
วารสาร	TFPA	Bulletin	ในการพัฒนาเน้ือหากรณีศึกษา
ท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณ	และหลักปฏิบัติในฐานะ 
นักวางแผนการเงิน	และจากนักวางแผนการเงิน	CFP	
เป็นผู้แสดงในสถานการณ์จ�าลอง	สมาคมฯ	จัดการอบร 
มดังกล่าวจ�านวน	4	ครั้ง	มีนักวางแผนการเงิน	CFP	และ 
ที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	 เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 
307	ราย
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กิจกรรมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
	 สมาคมฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ 
ส่งเสริมความรู ้	 และการตระหนักถึงความส�าคัญของ
การวางแผนการเงิน	ร่วมกับการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่า
ของค�าปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน	CFP	ซึ่งถือเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติในฐานะนักวางแผนการเงินตามมาตรฐาน
สากลแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	ทั้งน้ี	 เพ่ือสร้างความต้องการ
ใช้บริการการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน	
CFP	และสร้างการยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน	CFP	
	 ในปี	2559	สมาคมฯ	ได้ด�าเนินกิจกรรมการตลาด
และประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ	 เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว	

 งานสัมมนา TFPA Wealth
 Management Forum 2016 
	 สมาคมฯ	 โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
การตลาดได้จดังานสมัมนา	TFPA	Wealth	Management	 
Forum	2016	เมื่อวันจันทร์ท่ี	14	พฤศจิกายน	2556	ณ	
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพ	ครอบคลุมหัวข้อ
ทิศทางของธุรกิจ	Wealth	Management	ปี	2020	และ
พัฒนาการและแนวโน้มของ	Financial	Technology	และ
ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกรรมการวางแผนการเงิน	มีวิทยากร
จากท้ังหน่วยงานก�ากับดูแล	และผู้ประกอบวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการทางการเงินท่ีมีประสบการณ์ตรง 
งานสมัมนาดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ได้รบัความสนใจ
จากส่ือมวลชน	และผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องเป็น
จ�านวนมาก	โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น	310	ราย	
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 Toolkit ข้อมลูเรือ่งการวางแผนการเงนิ
	 สมาคมฯ	ได้จดัท�า	Toolkit	ข้อมลูเรือ่งการวางแผน 
การเงินเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไป	ซึ่งเผยแพร่ทั้ง 
ในรูปแบบของแผ่นพับ	และ	Digital	media	เพื่อเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ	ได้แก่	Website,	
Facebook	และ	LINE	Application	ซึ่งสามารถเข้าถึง 
กลุม่เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางด้วยต้นทนุท่ีต�า่	ประกอบ
ด้วยข้อมูลดังนี้
	 •	 “คณุค่าของการวางแผนการเงนิ”	และ	“ชวิีตท่ี 
	 	 ดีขึ้น	ด้วยการวางแผนการเงินกับนักวางแผน 
	 	 การเงิน	CFP”	น�าเสนอข้อมูลผลการส�ารวจ 
	 	 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคจ�านวนกว่า	19,000	 
	 	 ราย	ในประเทศสมาชิกของ	FPSB	จ�านวน	19	 
	 	 ประเทศ	 เก่ียวกับความรู้ทักษะเรื่องการเงิน 
	 	 ของผู ้รับค�าปรึกษา	 เรื่องการเงินที่ผู ้รับค�า 
	 	 ปรกึษาให้ความสนใจ	เหตผุลทีผู่ร้บัค�าปรกึษา 
	 	 เลอืกใช้บรกิารวางแผนการเงนิจากนกัวางแผน 
	 	 การเงนิ	CFP	และความเหน็ของผูร้บัค�าปรกึษา 
	 	 ต่อประโยชน์ของการใช้บรกิารจากนกัวางแผน 
	 	 การเงิน	CFP	เป็นต้น	
	 •	 “รู้จักกับการวางแผนการเงิน”	น�าเสนอข้อมูล 
	 	 เรื่องการวางแผนการเงินที่ครอบคลุมท้ังใน 
	 	 ส่วนของประโยชน์ของการวางแผนการเงิน	 
	 	 นกัวางแผนการเงนิ	CFP	และทีป่รกึษาการเงนิ 
	 	 AFPT	กระบวนการวางแผนการเงิน	รวมถึง 
	 	 ข้อมูลที่นักวางแผนการเงิน	CFP	พึงเปิดเผย 
	 	 ให้ลูกค้าทราบ	

รู�จักกับ
การวางแผน
การเง�น

คุณค�าของ
การวางแผนการเง�น

 ข้อมูล Infographic
	 เพ่ือให้การเผยแพร่บทความ	ความรู ้เรื่องการ
วางแผนการเงนิมคีวามน่าสนใจ	และเพ่ิมการเข้าถึงข้อมลู
ดังกล่าว	สมาคมฯ	ได้จัดท�าข้อมูล	Infographic	ที่อ้างอิง
กับบทความเก่ียวกับการวางแผนการเงินซึ่งเขียนโดย 
นกัวางแผนการเงนิ	CFP	ซึง่เผยแพร่ในนติยสารรายเดือน	
Money	&Wealth	 เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ของสมาคมฯ	
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ภาพการ์ตูนสัญลักษณ์
นักวางแผนการเงิน CFP
	 สมาคมฯ	 ได ้จัดท�าภาพการ ์ตูนสัญลักษณ  ์
นักวางแผนการเงิน	 CFP	 เพ่ือช ่วยสร ้างการจดจ�า 
นักวางแผนการเงิน	CFP	โดยมีการแสดงท่าทางต่างๆ	
จ�านวน	11	แบบ	ซึง่สมาคมฯ	ได้น�าภาพการ์ตนูสญัลกัษณ์
นกัวางแผนการเงนิ	CFP	ดงักล่าวไปใช้ในเอกสารเผยแพร่	
และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมฯ	เพ่ือ
สื่อถึงความเป็นมิตร	และการเข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้รับสาร	
 

 โครงการ YFS 2016
	 สมาคมฯ	 ให้การสนับสนุนโครงการ	 Young 
Financial	Star	Competition	2016	อย่างต่อเน่ืองเป็นปี 
ที่	 8	ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเพ่ิมทักษะ
ความรู ้ด้านการวางแผนการเงินแก่เยาวชนในระดับ
อุดมศึกษา	เตรียมพร้อมสู่การเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ในอนาคต	โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา 
สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่	ซึ่งมีผู ้สมัครเข้าแข่งขันรวม 
ท้ังสิ้น	5,640	คน	จาก	88	มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ	ม ี
ผู้ผ่านการคัดเลือกจ�านวน	333	คน	ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม	 
YFS	Camp	เพ่ืออบรมความรู้การวางแผนการเงิน	การ 
วางแผนการลงทุน	การประกันชีวิต	และแนวทางการ 
รับผิดชอบต่อสังคม	พร้อมทดสอบใบอนุญาตผู้แนะน�า 
การลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
จากนั้นได้ท�าการทดสอบคัดเลือกจนได้ผู ้ผ่านเข้ารอบ 
สุดท้ายจ�านวน	59	คน	 ท่ีจะได้รับการอบรมเชิงลึกด้าน 
การวางแผนการเงิน	การลงทุน	และการประกันชีวิต 
เพ่ือจัดท�าและน�าเสนอแผนการเงิน	การลงทุน	รวมถึง 
สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	
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 การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน
	 สมาคมฯ	เห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมให ้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน 
(Financial	Planning	Literacy)	 เพ่ือสร้างอิสระภาพ 
ทางการเงินและสร้างความพร้อมเมื่อยามเกษียณ	โดย 
ได้ด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมฯ	ดังนี้
	 •	 จดัการบรรยายให้ความรู	้โดยได้รบัความร่วมมอื 
	 	 อย่างดีย่ิงจากนักวางแผนการเงิน	CFP	ร่วม 
	 	 เป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ	 
	 	 เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	สมาคม 
	 	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	บริษัท	 เอไอเอ	จ�ากัด	 
	 	 รวมถงึการบรรยายในงานกจิกรรมด้านการเงนิ 
	 	 การลงทุน	ได้แก่	งาน	Money	Expo	เป็นต้น
	 •	 ผลิตบทความเก่ียวกับการวางแผนการเงิน 
	 	 ซึ่งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน	CFP	เพื่อเผย 
	 	 แพร่ในส่วนของ	Financial	Freedom	จ�านวน	 
	 	 10	บทความ	ในนิตยสาร	Money	&	Wealth	 
	 	 เป็นประจ�าทุกเดือน
	 •	 ผลิต	Digital	Magazine	ประกอบด้วย	TFPA	 
	 	 Bulletin	และ	TFPA	News	ซึ่งได้จัดท�ามา 
	 	 อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	2556	มีเน้ือหาความรู ้
	 	 เชิงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนการเงิน	 
	 	 และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
	 	 ของสมาคมฯ	ได้แก่	Website	Facebook	และ	 
	 	 LINE	Application	ให้กับสมาชิก	และผู้สนใจ 
	 	 เป็นประจ�าทุกเดือน
	 •	 ให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินโดยนัก 
	 	 วางแผนการเงิน	CFP	ผ่านรายการ	Smart	 
	 	 Money	ของสถานีโทรทัศน์	Money	Channel	 
	 	 ซึ่งออกอากาศเป็นประจ�าทุกวันพุธ	และวัน 
	 	 หยุดนักขัตฤกษ์	เวลา	15.30-16.00	น.	ต่อเนือ่ง 
	 	 มาตั้งแต่ปื	2555	ประกอบด้วย	ช่วง	“มั่งคั่ง 
	 	 ด้วยการวางแผน”	น�าเสนอความรู้เก่ียวกับ 
	 	 การวางแผนการเงินในด้านต่างๆ	และช่วง	 
	 	 “Smart	Planning”	ให้ค�าแนะน�าการวางแผน 
	 	 การเงินให้กับผู้ชมรายการที่ส่งค�าถามเข้ามา 
	 	 ล่วงหน้า	และทั้งการน�าเสนอเคล็ดลับ	ข้อคิด	 
	 	 เทคนิคการวางแผนการเงิน	

เผื่อวงเงินไว ้ใช ้เรื่องอื่นบ้าง 
หลายๆ คนช่วงสิ้นปีนอกจากจะใช้
เงินเก็บส่วนใหญ่ที่มีและใช้วงเงินบัตร
เครดิตไปใช้ซื้อกองทุนและประกันเพื่อ
ลดหย่อนภาษีจนเต็มวงเงินแทบทุก
ใบ ซึ่งถ้าระหว่างนี้เกดิเหตฉุกุเฉนิต้อง
ใช้เงนิ เช่น เจบ็ป่วยนอนโรงพยาบาล 
ซ่อมแซมบ้าน/รถยนต์ที่เสียหาย ฯลฯ 
นอกจากจะไม่เหลือเงินเก็บแล้ว ยัง
เป็นการเพิ่มหนี้สนิระยะสั้น (เช่น บตัร
กดเงนิสด) ที่มดีอกเบี้ยสูงอกีด้วย

ช่วงสปัดาห์สดุท้ายของปีทีไรมกัเป็นช่วงท่ีติดต่อ Call Center 
ของธนาคารยากมาก เพราะแทบทุกสายมักโทรฯ เข้าด้วย
วัตถุประสงค์การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อน�าไปรูด
ซื้อกองทุน LTF/RMF ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทว่าการใช้บัตร
เครดิตเพื่อซื้อกองทุน LTF/RMF นั้นมีสิ่งที่ต้องระวังและคิดก่อน
ไม่น้อยเลย 

3 สิ่ง
ต้องคิด 

ก่อนรูดบัตร
ซื้อกองทุน 

LTF/
RMF

3 สิ่ง
ต้องคิด 

ก่อนรูดบัตร
ซื้อกองทุน 

LTF/
RMF

รดูใช้สทิธ ิ ต้องไม่เกนิ
ตวั เพราะหลายๆ คนไม่มี
การวางแผนมาก่อน เมื่อ
ถึงโค้งสุดท้ายที่ต้องใช้สิทธิ
ซื้อกองทุน LTF/RMF ก็รีบ
ตัดสินใจโดยไม่ทันคิดให้
รอบคอบ และยิ่งธนาคาร
เปิดโอกาสให้ลูกค้าเพิ่ม
วงเงินชั่วคราวบัตรเครดิต
ได้แล้ว ยิ่งท�าให้การใช้เวลา
ตดัสนิใจนั้นสั้นขึ้น ประกอบ
กับความอยากได้สิทธิลด
หย่อนภาษีและโปรโมชั่น
ต่างๆ ด้วยแล้ว บางครั้งก็
อาจลืมนึกไปว่าจะหาเงิน
หรือมีเงินเก็บเพียงพอที่จะ
ไปช�าระค่าซื้อกองทนุ LTF/
RMF หลังจากได ้รับบิล
บตัรเครดติแล้วหรอืไม่ หรอื
บางคนก็มั่นใจว่าโบนัสที่
จะได้รับตอนต้นปีเพียงพอ
แน่นอน แต่กอ็ย่าลมืว่านั่น
เป็นเพียงคาดเดาเท่านั้น 
อีกทั้งยังเป็นการใช้เงินใน
อนาคตซึ่งเราไม่มีทางรู้เลย
ว่าจะมีสิ่งไม่คาดฝันใดเกิด
ขึ้นกับเราบ้าง โดยเฉพาะ
ช่วงที่เศรษฐกจิไม่ได้ดนีกั

ดงันั้นก่อนการใช้บตัรเครดติทกุครั้งต้องพจิารณาให้รอบคอบก่อน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่การรดูซื้อกองทนุ LTF/RMF เท่านั้น แต่
รวมไปถงึการใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย โดยอย่าได้หลงไปกบัสื่อการตลาดหรอืความต้องการเพยีงชั่ววูบที่จะท�าให้เกดิภาระหรอืค่าใช้
จ่ายขึ้นตามมาภายหลงัได้ อกีทั้งการซื้อกองทนุ LTF/RMF ที่ดนีั้น ควรซื้อโดยแบ่งรายได้ที่ได้ในแต่ละเดอืนไปซื้อทกุเดอืน เพื่อ
ไม่ให้กระทบเงนิเกบ็เดมิที่มอียู่และยงัเป็นการเฉลี่ยต้นทนุตามหลกัการ DCA (Dollar Cost Averaging) อกีด้วย  

จ่ายคืนไม่ครบต้องเสีย 
ดอกเบี้ย ที่อัตรา 20% ต่อ
ป ี เช ่น ถ ้ารูดบัตรเครดิต
ซื้อกองทุน LTF/RMF รวม 
500,000 บาท เมื่อได้รับบิล
บตัรเครดติแล้วไม่สามารถจ่าย
คืนได้ครบเต็มจ�านวนภายใน
ก�าหนด ไม่ว่าจะจ่ายได้เยอะ
หรอืน้อยกต็าม แต่ดอกเบี้ยจะ
ถูกค�านวณที่เงินต้น 500,000 
บาททั้งจ�านวน ไม่แค่ส่วนที่
ค้างช�าระเท่านั้นโดยคิดเป็น
ดอกเบี้ยได้ประมาณ 8,219 
บาท (คิดดอกเบี้ยที่ 30 วัน 
= 500,000 บาท x 20% ต่อ
ปี x 30 วนั / 365 วนัต่อปี) 
หรอืเกอืบหนึ่งหมื่นบาทเลยซึ่ง
ถอืว่าเป็นจ�านวนที่ไม่น้อยเลย 
เมื่อเทยีบกบัภาษทีี่ประหยดัได้
จากการใช้สทิธลิดหย่อน

ธันวาคม 2559010

FINANCIAL FREEDOM
CREdIT CARd
ราชันย์ ตันติจินดา  CFP®

สร้าง
บ�านาญ

ด้วยตัวเอง
บ�านาญตามพจนานุกรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง 
“เงินตอบแทนที่ได้รับราชการหรือท�างาน
มาเป็นเวลานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจน
ตลอดชีวิตเมื่อออกจากงาน” หลายท่าน
อาจนึกว่ามีเพียงการรับราชการหรือ
การท�างานในบริษัทเอกชนเท่านั้นท่ีจะมี
โอกาสรับบ�านาญเนื่องจากการสนับสนุน
ของภาครัฐ (ข้าราชการ) หรือการสมทบ
ของภาคเอกชนผ่านกองทนุประกนัสงัคม 
(เอกชน) ในความเป็นจริงนั้นหากว่าท่าน
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระมิได้มีนายจ้าง
ช่วยสบทบเงินบ�านาญ ท่านสามารถมีวิธี
การสร้างบ�านาญให้เป็นรายได้ไปตลอด
ชีวิตด้วยตัวของท่านเอง

การสร้างบ�านาญเพิ่มเตมิสามารถท�าได้ทั้งส�าหรบั
ผู้ที่มีบ�านาญเป็นสวัสดิการอยู่แล้ว และผู้ประกอบ
อาชพีอสิระ อย่างไรกต็าม การเกบ็ออมส�าหรบัผู้ที่อยู่
ในระบบทั้งของราชการ และเอกชนมคีวามสะดวกคอื
การสะสมเงินจะเป็นไปแบบอัตโนมัติ ทั้งในเรื่องของ
การหักเงินออมรายเดือน และการปรับขึ้นจ�านวนเงิน
ออมตามเงนิเดอืนที่เพิ่มขึ้น 

เช่น หากมีการหักเงินสะสมกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ หรือกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 ต่อเดือน 
เมื่อเงนิเดอืน 50,000 บาทจะมกีารแบ่งเงนิไปออมทนัท ี2,500 
บาท และเมื่อเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท จ�านวน
เงินออมก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทต่อเดือนโดยอัตโนมัต ิ 
การเก็บออมเพิ่มขึ้นตามเงินเดือนนี้เป ็นปัจจัยส�าคัญ 
ช่วยสร้างวินัยในการออม และความมั่นคงของเงินออม 
ยามเกษยีณอายุ

ต่างไปจากผู ้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องรับผิดชอบ 
การเงนิทั้งของธรุกจิและการเกบ็ออมของตวัเอง ดงันั้นหน้าที่
ความรับผิดชอบในการสร้างบ�านาญของผู้ประกอบอาชีพ
อสิระจงึขึ้นอยู่กบัก�าลงักายและก�าลงัใจของตวัเองเป็นหลกั 

ทางเลือกที่น่าสนใจและได้รับสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือ
จากภาครัฐในการสร้างบ�านาญส�าหรับผู้ประกอบอาชีพ
อสิระมตีวัอย่างเช่น

1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนที่
จัดตั้งเพื่อเป็นหลักประกันชราภาพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระที่มิได้อยู่ในระบบโดยตรง มีข้อดีคือมีเงินสมทบจาก
ภาครัฐ มีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต�่า และเมื่อจ่าย
เงินสะสมครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจะสามารถรับบ�านาญ
ได้ตลอดชีวิตเมื่อมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ www.nsf.or.th)

2. ประกันแบบบ�านาญ เป็นการจ่ายเบี้ยประกันใน
ช่วงเวลาที่ยังท�างานอยู่ไปจนกระทั่งอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี 
และหลังจากที่จ่ายเบี้ยครบก�าหนดตามสัญญาแล้วจะได้
รับเงินคืนกลับมาเป็นงวดจนกระทั่งถึงอายุที่ก�าหนดไว้ 
เช ่น 85 ปี มีข ้อดีคือสามารถก�าหนดจ�านวนเงินรับ  
และจ�านวนเงนิจ่ายได้ค่อนขา้งแนน่อน ได้รบัความคุม้ครอง
ชีวิต และได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ 
(ศึกษาข้อมูลการลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดี 
กรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได้ฉบบัที่ 194)

3. กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชพี (RMF) เป็นการลงทนุ
เพื่อการเกษียณอายุที่สามารถออกแบบได้เองว่าต้องการ
ลงทุนสินทรัพย์ประเภทใดตั้งแต่ความเสี่ยงต�่าไปยังความ
เสี่ยงสงู เช่น ตลาดเงนิ ตราสารหนี้ ตราสารทนุทั้งในและต่าง

ประเทศ เมื่อเกษียณแล้วสามารถรับคืนเงินได้ทั้งก้อน
เพื่อไปบริหารจัดการต่อได้เอง มีข้อดีคือมีทางเลือก

ในการลงทนุที่หลากหลาย และได้รบัสทิธปิระโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษเีงนิได้ (ศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้จากบรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม)

ส�าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระการวาดหวังว่าธุรกิจที่
ก�าลังสร้างอยู่ (Startup) จะประสบความส�าเร็จและกลาย
มาเป็นแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่เพื่อการเกษียณเพียงอย่าง
เดียวนั้นอาจมีความเสี่ยงมากเกินไป การแบ่งเงินบางส่วน
ไปเกบ็ออมจงึยงัคงมคีวามจ�าเป็นตามทางเลอืกที่เหมาะสม
ของแต่ละบคุคล  
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แต่ในกรณีที่ท่านไปท่องเที่ยวด้วยตนเอง และประเทศ
ที่ท่านต้องการจะไปเที่ยวนั้นไม่มีการขอวีซ่า ท่านก็ควรที่
จะเลือกซื้อประกันเดินทางไว้เพื่อความสบายใจในการเดิน
ทางท่องเที่ยว เพราะประกนัเดนิทางนั้นมค่ีาเบี้ยประกนัที่ไม่
สงู และมคีวามคุม้ครองที่ดแีละเหมาะสมส�าหรบับคุคลที่จะ
ต้องมกีารเดนิทางไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆ โดยท่าน
สามารถเลอืกท�าความคุม้ครองในแต่ละครั้งที่ท่านมกีารเดนิ
ทางท่องเที่ยว หรือถ้าท่านท่องเที่ยวบ่อยในแต่ละปี ก็อาจ
ท�าความคุ้มครองในรูปแบบเหมารายปีกไ็ด้เช่นกนั

การเลอืกซื้อประกนัเดนิทาง ท่านสามารถหาซื้อได้โดยไม่
ยาก เช่น ซื้อผ่านโบรกเกอร์ประกนัวนิาศภยั ซื้อผ่านบรษิทั
ประกนัวนิาศภยัโดยตรง หรอืซื้อผ่านบรษิทัประกนัภยัที่ร่วม
กบัสายการบนิซึ่งจะมกีารเสนอประกนัเดนิทางให้ท่านขณะ
ที่ท�าการจองบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยความคุ้มครองที่
ท่านจะได้รับจากประกันเดินทางส่วนใหญ่ มีดังนี้

• ชดเชยค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ
• ชดเชยค่ารกัษาพยาบาลที่เกดิขึ้นในประเทศไทย
• ชดเชยค่าใช้จ ่ายในการเดินทางเยี่ยมผู ้ป ่วยใน 

โรงพยาบาล
• ชดเชยรายวนัในกรณรีกัษาตวัเป็นผู้ป่วยใน
• ชดเชยกรณเีสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ หรอืทพุพลภาพ

ถาวรสิ้นเชงิจากการเกดิอบุตัเิหตุ
• ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาหรือ 

ส่งศพกลบัประเทศไทย

เที่ยวอย่ำงสบำยใจ
ด้วยประกันเดินทำง
เที่ยวอย่ำงสบำยใจ

ด้วยประกันเดินทำง
หลายท่านอาจจะชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศเป็นประจ�าอยู่แล้ว หรือบางท่านที่ 

ไม่เคยไปก็อาจจะมีความประสงค์ที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศบ้าง ในกรณีที่ประเทศที่ท่านต้องการ
จะไปเที่ยวนั้นต้องมีการขอวีซ่า โดยปกติท่านก็จะต้องมีการท�าประกันเดินทางเพื่อเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในการขอวซ่ีา ซ่ึงถ้าท่านมกีารใช้บริการบริษทัน�าเท่ียว ทางบริษทักม็กัจะท�าประกนัเดินทางให้ท่านซึง่ได้รวม
เป็นค่าใช้จ่ายของโปรแกรมท่องเที่ยวที่ท่านได้เลือกนั้นไปแล้ว 

• ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเลื่อนหรอืบอกเลกิการเดนิทาง
ของสายการบนิหรอืพาหนะที่ใช้เดนิทาง

• ชดเชยการเดนิทางล่าช้า
• ชดเชยกรณเีกดิการจี้เครื่องบนิ
• ชดเชยการสญูหายของเงนิส่วนตวั เอกสารการเดนิทาง
• ชดเชยความเสยีหายของทรพัย์สนิส่วนตวั
• ชดเชยการสูญเสยี เสยีหาย ความล่าช้าของกระเป๋า

เดนิทาง
ข้างต้นเป็นตวัอย่างที่โดยปกตปิระกนัเดนิทางจะมคีวาม

คุ้มครองในกรณีเหล่านี้ให้ท่าน ซึ่งแต่ละบริษัทประกันก็จะ
มีระดับความคุ้มครองในแต่ละแผนประกัน รวมถึงความ
คุม้ครองในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเตมิหรอืลดน้อยไปจากนี้ได้ และที่
ส�าคญั ท่านต้องอ่านเงื่อนไขความคุม้ครองให้ชดัเจน เพราะ
ความคุม้ครองในบางเรื่องกจ็ะมกีารจ�ากดัความรบัผดิชอบไว้
เช่น ความเสียหายของทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทาง อาจ
ถูกระบุความคุ้มครองโดยรวมไว้ 50,000 บาท แต่ก็มีการ
จ�ากัดไว้ว่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้น และความคุ้มครอง
บางข้อ ท่านอาจจะต้องมีการรับผิดชอบในส่วนแรกเอง 
บางส่วน เป็นต้น

เมื่อท่านมีประกันเดินทางและทราบว่าท่านจะได้รับ
ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ในขณะที่เบี้ยประกันก็ไม่สูง
มากนัก ก็จะท�าให้ท่านเดินทางไม่ว่าจะ
ไปท�าธรุกจิการงานหรอืทอ่งเที่ยวได้อย่าง
สบายใจครบั  
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สมาชิกสัมพันธ์
	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	สมาคมฯ	 
มีฐานสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็นล�าดับ	ในปีท่ีผ่านมา	สมาคมฯ	 
มีสมาชิกนิติบุคคลเพ่ิมจ�านวน	 3	 ราย	 ได้แก่	 บริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน	บางกอกแคปปิตอล	จ�ากัด	ซึ่ง
เป็นบรษิทัในเครอืธนาคารกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	บรษิทั	
ทิสโก้	 ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จ�ากัด	 (มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัท 
ในกลุ ่มเดียวกับธนาคารทิสโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และ
บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	นอกจากน้ี 
มีสมาชิกบุคคล	ซึ่งประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน	CFP	
และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	 เพ่ิมขึ้น	จ�านวน	35	 ราย	
และ	192	รายตามล�าดับ	สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	
เพ่ือมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับสมาชิก	สร้างเสริม	
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก	ตลอดจนสร้าง
การยอมรับต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	
และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กิจกรรม CFP® Professional Forum
	 สมาคมฯ	จัดกิจกรรม	CFP® Professional Forum 
มาตั้งแต่ปี	2558	เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ	ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการเงิน	รวมท้ังพัฒนา
การใหม่ๆ	ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการเงิน	และเรื่อง 
ท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณชนให้กับสมาชิกของ 
สมาคมฯ	ผ่านการบรรยาย	และการแลกเปลี่ยนความรู	้
และประสบการณ์ระหว่างวิทยากร	และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม	 
ซึ่งประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษา
การเงิน	AFPT	กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2559	สมาคมฯ	
ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว	จ�านวน	8	ครั้ง	มีผู้เข้ากิจกรรมรวม
ทั้งสิ้น	646	ราย	
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 พิธีมอบวุฒิบัตร
 นักวางแผนการเงิน CFP
 และที่ปรึกษาการเงิน AFPT
	 สมาคมฯ	ตระหนักถึงความพยายามและมุ่งมั่น 
ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ	 จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร 
นักวางแผนการเงิน	CFP	และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT 
เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2559	โดยได้รับเกียรติจากคุณ
รพี	สุจริตกุล	เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้เกียรติบรรยายหัวข้อ	
“ความส�าคัญของการวางแผนการเงิน”	มีนักวางแผน 
การเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	 เข้ารับมอบ
วุฒบิตัร	รวมท้ังสิน้	151	ราย	และในโอกาสดงักล่าว	สมาคมฯ 
ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปี	2559	เพ่ือกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างนักวางแผนการเงิน	CFP	และที่ปรึกษา
การเงิน	AFPT
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 การพัฒนาระบบงานหลังบ้าน
 (ระบบ Back End)
	 เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบงานของสมาคมฯ	
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	ประหยัดเวลา	และลดโอกาส
ของความผดิพลาดทีอ่าจเกดิจาก	human	error	สมาคมฯ	
ได้พัฒนาระบบ	Back	End	ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
	 •	 ระบบ	Online	Voter	ส�าหรบัใช้ในการลงคะแนน 
	 	 เลอืกกรรมการสมาคม	ตามข้อบงัคบัสมาคมฯ 
	 	 คณะกรรมการสมาคมฯ	มีวาระการด�ารง 
	 	 ต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	และต้องมีการเลือกตั้ง 
	 	 คณะกรรมการชุดใหม่ในระหว่างการประชุม 
	 	 สามัญประจ�าปี	 โดยคณะกรรมการสมาคม 
	 	 ต้องประกอบด้วยผู้แทนจากทุกวิสาหกิจท่ี 
	 	 เก่ียวข้อง	จ�านวน	9-15	คน	และมีสมาชิก 
	 	 สามัญเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการ	 
	 	 ท้ังน้ี	 เน่ืองจากสมาคมฯ	มีจ�านวนสมาชิก 
	 	 มากขึน้	ท�าให้การบรหิารจดัการทัง้ในส่วนของ 
	 	 วิธีการลงคะแนนโดยใช้กระดาษ	ซึ่งต้องใช ้
	 	 เวลาในการนับคะแนนค่อนข้างมาก	ซึ่งอาจ 
	 	 มีความผิดพลาดจากการนับคะแนน	และ 
	 	 ในด้านความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ 
	 	 ประกอบ	และจ�านวนของผู้แทนของคณะ 
	 	 กรรมการ	ดงันัน้	เพ่ือให้การบรหิารจดัการการ 
	 	 เลือกกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
	 	 สมาคมฯ	ได้มีการพัฒนาระบบ	Online	Voter	 
	 	 เพ่ือใช้ส�าหรับการลงคะแนนเลือกกรรมการ	 
	 	 ท�าให้การประมวลผลการเลือกกรรมการม ี
	 	 ความถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
	 	 ใช้เวลาน้อยลงมากหากเปรยีบเทยีบกับวิธีการ 
	 	 เลือกตั้งแบบเดิม
	 •	 ระบบลงทะเบียนหน้างานผ่านการสแกน	QR	 
	 	 Code	 เพ่ือให้การบริหารจัดการการรับลง 
	 	 ทะเบยีนหน้างานซึง่มผีูเ้ข้าร่วมงานจ�านวนมาก 
	 	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	ลดการ 
	 	 ใช้กระดาษ	 และลดความผิดพลาด	 ท้ังน้ี	 
	 	 สมาคมฯ	ได้น�าระบบดังกล่าวมาใช้ในงาน 
	 	 สัมมนา	Wealth	Management	Forum	2016 
	 	 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก	

 อื่นๆ

 ต่างประเทศ
	 ปี	2559	คุณสาระ	ล�่าซ�า	นายกสมาคมฯ	ในฐานะ 
ผู้แทนสมาคมฯ	ได้เข้าร่วมการประชุม	FPSB	Global 
Member	 Meeting	ณ	 กรุงอัมสเตอร ์ดัม	 ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	เพ่ือร่วมก�าหนดทิศทางแผนการด�าเนนิงาน	
ของ	FPSB	ในการมุง่ส่งเสรมิ	และยกระดับคณุวุฒวิิชาชพี
นักวางแผนการเงิน	CFP	ให้ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล	รวมทั้งการสนับสนุนให้มีอัตรการเติบโตทั้งในแง่
ของจ�านวนนักวางแผนการเงิน	CFP	รายใหม่ในประเทศ
สมาชิกปัจจุบันของ	FPSB	และการขยายโครงการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	ในประเทศอื่นๆ	
เพ่ิมเติม	ซึ่ง	FPSB	ตั้งเป้าท่ีจะเพ่ิมจ�านวนนักวางแผน
การเงิน	CFP	ใน	40	ประเทศสมาชิกท่ัวโลกให้มีจ�านวน	
250,000	ราย	ภายในปี	2568	
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 โครงการ
 “ครูพอเพียง ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล”
	 สมาคมฯ	ได้มส่ีวนสนับสนุนโครงการ	“ครพูอเพียง	
ปลอดหนี้	ชีวีสมดุล”	ซึ่งจัดโดย	มูลนิธิยุวสถิรคุณ	 ศูนย์
สถานศกึษาพอเพียง	โดยได้พัฒนาหลกัสตูร	“นกัวางแผน
การเงินพอเพยีง”	เพื่อใช้อบรมนักวางแผนการเงิน	CFP	ที่
อาสาร่วมให้ค�าปรึกษา	และจัดท�าแผนบริหารจัดการหน้ี 
ให้กับบุคลากรครูจ�านวน	51	 ราย	จากโรงเรียนกลุ ่ม 
เป้าหมายจ�านวน	3	 โรงเรียน	ซึ่งนักวางแผนการเงิน 
พอเพียงได้รับความชื่นชมอย่างมากจากบุคลากรผู้เข้า
ร่วมโครงการ	

 การเป็นสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย
 และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
 “คิดดี มีตังค์”
	 สมาคมฯ	ได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย 
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ผลักดันวาระแห่งชาติเพ่ือให้	 “คนไทย”	
และ“ประเทศไทย”	ได้เกิดการเปลีย่นแปลงระดบัรากฐาน
ความคิด	ค่านิยม	พฤติกรรม	 ในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	
วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	เพ่ือสร้างประเทศให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง	มีภูมิคุ ้มกัน	ผ่านโครงการ	 Thailand	
Campaign	อย่าให้ใครว่าไทย	พร้อมท้ังให้การสนับสนุน
โครงการเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานเรื่องการเงินให้เข้าถึง 
กลุม่นกัศกึษา	ผ่านการพัฒนาแอพพลเิคชัน่	“คดิด	ีมตีงัค์”	 
ของเครือข่ายอนาคตไทย	และมูลนิธิมั่นพัฒนา	 โดย 
สมาคมฯ	ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวางแผนการเงิน	
CFP	ของสมาคมฯ	ในการให้ค�าแนะน�าสูตรการค�านวณ
ด้านการเงินในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว	พร้อมทั้ง	มีการใช้
ตราสมาคมฯ	ในแอพพลิเคชั่น	 “คิดดี	มีตังค์”	 ในฐานะ 
ผู้ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
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32
งบการเงิน
ส�าหรบั ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 และ 2558
และรายงานของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย        ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน       ณ วนัที� 

�� ธนัวาคม พ.ศ.�559 งบรายรับรายจ่ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ณ วนัที� �� ธันวาคม 2559 ผลการ

ดาํเนินงาน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาํหรบั

กิจการที�ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนด

เหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 

และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี�   

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มี

สาระสาํคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  



 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกับผูบ้ริหาร  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รบัผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน สาํหรับกิจการที�ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และรับผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น

เพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�

เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิด

จากการทจุริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยง

เหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 



 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของบริษทั

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�

อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ

เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบ

บญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเนื�อง

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควร

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูบ้ริหารเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�

พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ�งขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

เรื�องอื�น 

งบการเงินของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�วนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ.�558 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

อื�น ซึ� งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.�559 

พชัราภรณ์ บุรุษอาชาไนย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 9469  

35 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี 

แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ : 24 มีนาคม 2560 











(หน่วย: บาท)
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Campaign Idea | 4.2Campaign Sign-Off

Acronym 
Bold

Capitalized 
Bold

Sentence case 
Italics

Rules

CFP Word Mark and the approved 
noun Certification

and approved noun (Certification) 
are bolded 

next to the word Certification

with Global capitalized

The global symbol of 
excellence in financial 
planning.

Section 2

ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9393  โทรสาร 0 2247 7479

www.tfpa.or.th
www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners




