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สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 

 

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,  and  are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. 

  

การประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2561 

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB. 
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ปี 2560 นับว่าเป็นปีทีสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในฐานะหน่วยงานทีทําหน้าทีบริหาร

โครงการคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้ดําเนินงานครบ  ปี โดยในช่วงรอบปี 2560 ทีผ่าน

มา สมาคมฯ ได้เดินหน้าพฒันางานด้านมาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® ซึงถือเป็น

สญัลกัษณ์แห่งความเป็นเลิศทางด้านการวางแผนการเงินระดบัสากล มุ่งสร้างฐานนกัวางแผนการเงิน 

CFP ทีมีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณและได้รับการยอมรับจากทงัผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค

เพือให้บริการคําปรึกษาวางแผนการเงินสว่นบุคคล ในขณะเดียวกนั สมาคมฯ ยงัคงเดินหน้าสร้างองค์

ความรู้ และสง่เสริมความรู้ความเข้าใจเรืองการวางแผนการเงินสว่นบคุคลแก่ประชาชนเพือให้เกิดความ

ตระหนักถึงความสําคัญต่อเรืองดังกล่าว และนําไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพือความมันคง

ทางการเงินในระยะยาว   

ในการดําเนินงานด้านมาตรฐานคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคณุวฒุิวิชาชีพที

ปรึกษาการเงิน AFPT สมาคมฯ ยงัคงสง่เสริมการพฒันางานดงักลา่วทงัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ใน

ปี 2560 สมาคมฯ มีนกัวางแผนการเงิน CFP รายใหม่จํานวน 71 ราย เพิมขึนสทุธิจํานวน 68 ราย หรือ

คิดเป็นร้อยละ 38 และมีทีปรึกษาการเงิน AFPT รายใหมจํ่านวน 295 ราย เพิมขึนสทุธิจํานวน 240 ราย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 61 เมือเปรียบเทียบกับปี 2559 สมาคมฯ ได้พัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหาร

จดัการฐานข้อมลู เพือช่วยให้การดําเนินงานของสมาคมฯ ในทกุด้านเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทงั

ได้กําหนดหลกัเกณฑ์การจดัสอบแบบ in – house เพือรองรับความต้องการสมคัรสอบจํานวนมากของ

บคุลากรในแตล่ะหนว่ยงานตา่งๆ  

สมาคมฯ ให้ความสําคัญต่อการปลูกฝังและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรืองการวางแผน

การเงินสว่นบคุคลซึงถือเป็นเรืองทีสําคญัและจําเป็นอยา่งยิงทจีะทําให้ประชาชนมีสขุภาพทางการเงินที

ดี รวมไปถึงการชีให้ประชาชนตระหนกัถึงบทบาทและคณุคา่ของคําปรึกษาจากนกัวางแผนการเงนิ CFP 

อนัจะช่วยให้สามารถบรรลเุปา้หมายการเงินและเป้าหมายชีวิต สมาคมฯ ได้จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้

อย่างต่อเนืองผ่านการสมัมนา การให้คําปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบคุคล รวมถึงการใช้ช่องทาง

ออนไลน์เพือให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ยิงขึน โดยได้เพมิช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูผ่านทาง LINE@ Account “@cfpthailand” ซงึเพมิเติมจาก

ช่องทางโซเชียลมีเดียทีมีอยูเ่ดิมในปัจจบุนั ได้แก่ Facebook และ YouTube   

ผมขอขอบคณุสมาชิก คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ เกียวข้องทกุฝ่ายทีให้ความสนบัสนนุและ

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทําให้การดําเนินงานสมาคมฯ ดําเนินก้าวหน้าขึนเป็นลําดบั 

สมาคมฯ จะมุง่มนัดําเนินงานตามพนัธกิจของสมาคมฯ เพือให้ได้รับความเชือมนัจากผู้ เกียวข้องทกุฝ่าย

และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีตงัไว้ 

        สาระ ลําซํา 

        นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 
 

 

สารจากนายกสมาคม 
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รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2560 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  

วนัองัคารที 18 เมษายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชมุ 603 ชนั 6 อาคาร บี ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สมาชิกสามญัเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบ

ฉันทะ จํานวน 136 ราย สมาชิกวิสามญั จํานวน 34 ราย 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เกินกึงหนงึ ครบ

องค์ประชมุ เริมประชุมเวลา 16.15 น. 

 

ที ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ซึ ง มี

รายละเอยีดดงันี 

วาระที 1 เรืองประธานแจ้งให้ทีประชมุทราบ 

วาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ใหญ่สามญัประจําปี 2559 เมือวนัศกุร์

ท ี18 มีนาคม 2559 

วาระที 3 รายงานผลการดําเนินงานสมาคมฯ 

ประจําปี  2559 

วาระที 4 พิจารณารับรองงบการเงินสําหรับ ปี

สินสุดวันที  31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 และรายงานของผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาต 

วาระที 5  พิจารณาแต่งตงัผู้ตรวจสอบบญัชีและ

กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจําปี 2560 

วาระที 6  พิ จ า รณ า แ ก้ ข้ อบังคับ สม าค มนัก

วางแผนการเงินไทย 

วาระที 7 เรืองอนื ๆ (ถ้ามี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระท ี1 

เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

คุณสาระ ลําซํา ประธานในทีประชุมแจ้งให้ที

ประชุมทราบว่าจากการเข้าร่วมการประชมุ FPSB Global 

Member Meeting  ณ  เ มื อ ง อัม ส เต อ ร์ดัม  ป ระ เ ทศ

เนเธอร์แลนด์ เมือเดือนตุลาคม 2559 ทีประชุมได้มีการ

หารือถึงพฒันาการของฟินเทคทงัในแง่ของการกํากบัดแูล

และผลกระทบทีมีต่อธุ ร กิจบริการทางการเ งิน โดย

หน่วยงานกํากับดูแลและผู้ ประกอบธุ ร กิจยังคงให้

ความสําคัญกับการให้บริการแบบ advice-based ที

จําเป็นต้องใช้บุคลากรในการให้บริการ ซึงถือว่านโยบาย

ดงักล่าวเอือและมีสว่นสนบัสนนุให้เกิดความต้องการการ

ใช้บริการจากนกัวางแผนการเงินและทีปรึกษาทางการเงิน

ทีมีความรู้ความสามารถ และยึดมนัในจรรยาบรรณอย่าง

เคร่งครัด ซงึตอบรับกบัแผนการดําเนินงานในด้านการผลติ

นกัวางแผนการเงิน CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT ทีมี

ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลของสมาคมนกั

วางแผนการเงินไทย 

 

วาระท ี2 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2559 เมอืวันศุกร์ท ี18 มีนาคม 2559 

ประธานทีประชมุเสนอให้ทีประชมุพจิารณารับรอง

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 เมือวนัศกุร์

ที 18 มีนาคม 2559 ซึงได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชมุในครังนแีล้ว 

 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เมือวันศุกร์ที 18 

มีนาคม 2559 ตามทีเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2560 
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วาระท ี3 

รายงานผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ประจําปี 

2559 

คุณมนต์ชัย เปียมพงศ์สุข ผู้อํานวยการสมาคมฯ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ประจําปี 

2559 โดย ณ สินปี 2559 สมาคมฯ มีสมาชิกรวมทังสิน 

624 ราย เพิมขึนร้อยละ 51.82  เมือเทียบกับปี 2558 

ประกอบด้วยนักวางแผนการเงิน CFP จํานวน 181 ราย 

เพิมขึนสุทธิจํานวน 34 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 23.12 ที

ปรึกษาการเงิน AFPT จํานวน 391 ราย เพิมขนึสทุธิจํานวน 

176 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 81.86 และสมาชิกนิติบุคคล

ประเภทเครือสถาบนัและประเภทสถาบนัรวม 39 ราย โดย

นกัวางแผนการเงิน CFP สว่นใหญ่ปฏิบตัิงานอยู่ในบริษัท

ทีให้บริการการวางแผนการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทนุ และธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 25 ร้อยละ 24 

และร้อยละ 22 ตามลําดับ และทีปรึกษาการเงิน AFPT 

ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทประกัน และธนาคาร

พาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 39 และร้อยละ 26 ตามลําดบั 

 

ด้านการอบรมและการสอบ 

ในปีทีผ่านมามีผู้ อบรมหลักสูตรการวางแผน

การเงิน CFP รวมทงัสนิ 5,936 ราย ลดลงร้อยละ 6.34 เมอื

เทียบกบัปี 2558 มีสดัส่วนของจํานวนผู้อบรมในชุดวิชาที 

1 พนืฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ

ชุดวิชาที 2 การวางแผนการลงทุน รวมกันทงัหมดสูงถึง

ร้อยละ 83 สมาคมฯ ได้จัดการสอบหลกัสตูรการวางแผน

การเงิน CFP ข้อสอบฉบับที  1-4 จํานวน 19 ครัง มีผู้

ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบบัที 1-4 รวมทงัสิน 3,768 ทีนงั 

คิดเป็นผู้ เข้าสอบจํานวน 2,990 ราย เพิมขึนร้อยละ 26.05 

เมือเทียบกบัปี 2558 โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบบั

ที 1 พืนฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 

และฉบบัที 2 การวางแผนการลงทนุ จํานวนมากทีสดุ คิด

เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 30 ตามลาํดบั 

 

 

 

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

สมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอเทียบเคียง

ค ว า ม รู้ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง

สถาบนัอุดมศึกษากับหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP 

ของสมาคมฯ ได้แก่ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะ

พฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ในรายวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เทียบเคียงกับ

การอบรมชุดวิชาที 1 และในรายวิชาทฤษฎีการกําหนด

ราคาสินทรัพย์  และรายวิชาทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์  

เทียบเคียงกับการอบรมชุดวิชาที  2 และหลักสูต ร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวางแผนการเงิน และการ

ลงทนุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ เทียบเคียง

กบัการอบรมชุดวิชาที 1-6 นอกจากนี สมาคมฯ ได้รับรอง

สถาบนัอบรมจํานวน 1 แห่งคือ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จํากดั 

เป็นสถาบันอบรมของสมาคมฯ เพือทําหน้าทีจัดอบรม

หลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP 

 

ในด้านการสอบ สมาคมฯ จัดให้มีการวิพากษ์

ข้อสอบ พัฒนาข้อสอบเพิมเติมจํานวน 344 ข้อ ข้อสอบ

กรณีศึกษา จํานวน 3 กรณีศึกษา จดัสอบจํานวน 19 ครัง 

และพิจารณากรณีฝ่าฝืนวินยัการสอบ 1 กรณี ในส่วนงาน

ด้านจรรยาบรรณ สมาคมฯ ได้จัดทําวีดีโอสถานการณ์

จําลองเพือใช้ประกอบการจัดอบรมจรรยาบรรณ เพือให้

นักวางแผนการเงิน CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT ใช้

นบัเป็นชวัโมง CPD สําหรับการตอ่อายคุณุวฒิุวิชาชีพ โดย

ได้จดัการอบรมหวัข้อ “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” จํานวน 4 ครัง 

มีผู้ เข้าอบรมจํานวน 307 ราย 
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ด้านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

 ในปี 2559 สมาคมฯ ได้จัดงานสัมมนา TFPA 

Wealth Management Forum 2016 มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ง า น

จํานวน 269 ราย จดัทํา Toolkit ให้ความรู้เรืองการวางแผน

การเงินซึงประกอบด้วยข้อมูลผลสํารวจ FPSB Global 

Consumer Survey และข้อมูล รู้จักกับ "การวางแผน

การ เ งิน "  จัด ทํ า ข้อมูล  Infographic ซึ ง เชื อมโยงกับ

บทความในนิตยสาร Money & Wealth จัดทําการ์ตูน

สญัลกัษณ์นกัวางแผนการเงิน CFP จํานวน 11 แบบ เพือ

ใช้ในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพือ

ช่วยสร้างการจดจํานกัวางแผนการเงิน CFP ร่วมสนบัสนนุ

โครงการ YFS 2016 ตลอดจนได้เผยแพร่ความรู้เรืองการ

วางแผนการเงินผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ การ

บรรยายให้กบัหน่วยงานภายนอก การให้ความรู้เรืองการ

วางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ในรูปแบบ

ของบทความซึงเผยแพร่ในนิตยสาร Money & Wealth ใน

รูปแบบรายการโทรทศัน์ เช่น รายการ Smart Money ช่วง 

“มงัคงัด้วยการวางแผน” และช่วง “Smart Planning” ทาง

สถานีโทรทศัน์ Money Channel ในรูปแบบ E-magazine 

เช่น วารสาร TFPA News และวารสาร TFPA Bulletin 

รวมทังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และ Facebook 

ของสมาคมฯ 

 

ด้านสมาชิก  

สมาคมฯ ได้รับสมาชิกนิติบุคคลเพิมในกลุ่ม

สมาชิกเดิม  ไ ด้แก่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

บางกอกแคปปิตอล จํากดั ในเครือธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) และบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  จํากัด 

(มหาชน) ในเครือธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) และรับ

สมาชิกนิติบคุคลใหม่จํานวน 1 ราย คือ บริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด นอกจากนี สมาคมฯ ได้จัด

กิจกรรมต่าง ๆ สําหรับสมาชิก ได้แก่  กิจกรรม CFP 

Professional Forum จํานวน 8 ครัง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

รวมทงัสิน 646 คน พิธีมอบวฒิุบตัรแก่นกัวางแผนการเงิน 

CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT จํานวน 151 ราย โดย

ได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและ

บรรยายในหวัข้อ “ความสาํคญัของการวางแผนการเงิน”  

 

ด้านต่างประเทศ 

ผู้ แทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม FPSB 

Global Member Meeting ในเดือนเมษายน ณ เมืองโต

รอนโต ประเทศแคนาดา และในเดือนตุลาคม ณ เมือง

อมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

  

ด้านการพัฒนางานหลังบ้าน  

(ระบบ Back Office)  

สมาคมฯ ได้พฒันาระบบ Back Office ทีเกียวข้อง

เพือให้การบริหารจัดการระบบงานของสมาคมฯ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดโอกาสของ

ความผิดพลาดทีอาจเกิดจาก human error ได้แก่  ระบบ 

Online Voter สําหรับใช้ในการลงคะแนนเลือกกรรมการ

สมาคม และระบบลงทะเบียนหน้างานผ่านการสแกน QR 

Code เพอืให้การบริหารจดัการการรับลงทะเบียนหน้างาน

ซึงมีผู้ เ ข้าร่วมงานจํานวนมากเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ ลดการใช้กระดาษ และลดความผิดพลาด 

ทังนี สมาคมฯ ได้นําระบบดังกล่าวมาใช้ในงานสัมมนา 

TFPA Wealth Management Forum 2016  

 

อืนๆ 

สมาคมฯ ได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล ได้แก่ การสนบัสนุนโครงการ “ครูพอเพียง ปลอด

หนี  ชี วี สมดุล”  ซึ งจัด โด ย  มูลนิ ธิยุว สถิ รคุณ  ศูน ย์

สถานศึกษาพอเพียง โดยได้พฒันาหลกัสตูร “นกัวางแผน

การเงินพอเพียง” เพือใช้อบรมนักวางแผนการเงิน CFP 

และทีปรึกษาการเงิน AFPT จํานวน 28 ราย ทีอาสาร่วมให้

คําปรึกษา และจดัทําแผนบริหารจดัการหนีให้กบับคุลากร

ครูจํานวน 51 ราย จากโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย 3 โรงเรียน  

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ซงึมวีิสยัทศัน์
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ผลักดันให้ “คนไทย” และ“ประเทศไทย” ได้เกิดการ

เปลียนแปลงระดับรากฐานความคิด ค่านิยม พฤติกรรม 

ในมิติเศรษฐกิจ  สงัคม วัฒนธรรม และสิงแวดล้อม  เพือ

สร้างประเทศให้มีความมนัคงแข็งแรง มีภูมิคุ้ มกัน ผ่าน

โครงการ Thailand Campaign อย่าให้ใครว่าไทย รวมทงั

ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชัน “คิดดี มีตังค์” ของเครือข่าย

อนาคตไทย และมูลนิธิมันพัฒนาเพือสนับสนุนการ

เผยแพร่ความรู้พืนฐานเรืองการเงินให้เข้าถึงกลุม่นกัศึกษา 

โดยสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวางแผน

การเงิน CFP ของสมาคมฯ ในการให้คําแนะนําสูตรการ

คํานวณด้านการเงินในแอพพลเิคชนัดงักลา่ว  

 

มติทีประชุม ทปีระชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของสมาคมฯ ประจําปี 2559  

 

วาระท ี4 

พิจารณารับรองงบการเงินสําหรับ ปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายงานของผู้ สอบ

บัญชีรับอนุญาต 

คุณมนต์ชัย เปียมพงศ์สุข ผู้ อํานวยการสมาคมฯ 

รายงานสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สินสุดวันที  31

ธนัวาคม 2559 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวมทงัสนิ 48.50 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหนีสิน 3.45 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของ

สมาคมฯ จํานวน 45.05 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2558 

ประมาณ 14 ล้านบาท มีรายรับรวมทงัสนิ 23.31 ล้านบาท 

โดยมีรายรับหลกัมาจากค่าธรรมเนียมการอบรม การสอบ 

และค่าธรรมเนียมสมาชิก มีรายจ่าย 10.56 ล้านบาท โดย

รายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และ

ต้นทุนการบริหารจัดการด้านการอบรม การสอบและการ

สมัมนา มรีายรับสทุธิจํานวน 12.75 ล้านบาท 

 

คุณมนต์ชัย  เ ปียมพงศ์สุข  เสนอใ ห้ทีประชุม

พิจารณารับรองงบการเงินสําหรับ ปีสินสุดวันที  31 

ธนัวาคม 2559 และ 2558 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองงบ

การเงินสําหรับ ปีสนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามทีเสนอ 

 

วาระท ี5 

พิจารณาแต่งตังผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2560 

คุณมนต์ชัย เปียมพงศ์สุข ผู้ อํานวยการสมาคมฯ 

เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตงันายทรงชยั พุทธิ

มาโนชญ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7728 เป็นผู้

ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทน

การสอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท 

 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้นาย

ทรงชยั พทุธิมาโนชญ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 

7728 เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 

25,000 บาท ตามทีเสนอ 

 

วาระท ี6   

พิจารณาแก้ข้อบังคับสมาคมนักวางแผน

การเงนิไทย 

 คุณมนต์ชยั เปียมพงศ์สขุ ผู้อํานวยการสมาคมฯ 

เสนอให้ทีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้

ข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบงัคับ 

ดงันี 

 ข้อ 2. สํานกังานของสมาคมฯ ให้แก้ไขเป็น 

 “ตงัอยู ่ณ เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10400” 

 ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ให้แก้ไขเป็น  

 “ผู้ทีประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั หรือ

สมาชิกวิสามัญของสมาคมจะต้องยืนความจํานงต่อ

เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทําหน้าทีแทนเลขาธิการตามแบบ

พิมพ์ทสีมาคมได้กําหนดไว้” 
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ข้อ 9. วนัเริมสมาชิกภาพ ให้แก้ไขเป็น 

 “สมาชิกภาพเริมตงัแต่วันทีผู้ สมัครได้ชําระค่า

บํารุงสมาคมเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการมีมติให้

รับเข้าเป็นสมาชิก” 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ ในส่วนของ (7) 

ข้อ 3 ให้แก้ไขเป็น  

“3. ไม่ชําระเงินค่าบํารุงสมาคม และได้รับใบเตือน

จากเจ้าหน้าทีครบ สามสิบวนัแล้ว”     

และเพมิข้อความ (8) เป็น  

“(8) ไม่ต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพตามทีกําหนดไว้ใน

คู่มือการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP 

และคณุวฒุิวิชาชีพทีปรึกษาการเงิน AFPT” 

หมวดที 5 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่า

บํารุงสมาคม ให้แก้ไขเป็น 

หมวดที 5 คา่บํารุงสมาคม 

ข้อ 15. คา่บํารุงสมาคม 

(1) สมาชิกสามญั 

ก. กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล ชําระค่าบํารุงสมาคม

เป็นรายปี ปีละ 120,000 บาท   

ข. กรณีเป็นนิติบคุคลชําระคา่บํารุงสมาคมเป็นราย

ปี ปีละ 50,000 บาท               

ค. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ชําระค่าบํารุงสมาคม

ทกุ 2 ปี อตัราปีละ 5,000 บาท 

    (2) สมาชิกวิสามญั ชําระค่าบํารุงสมาคมทุก 2 

ปี อตัราปีละ 2,000 บาท 

(3) สมาชิกกิตติมศกัดิไมต้่องชําระค่าบํารุงอยา่งใด

ทงัสนิ 

การชําระค่าบํารุงสมาคมให้ชําระภายในวนัที 31 

มกราคม ของทุกปี ในกรณีทีสมาชิกใหม่เข้าเป็นสมาชิก

ของสมาคมตํากว่า 6 เดือน ในปีหนึง ๆ ให้ชําระค่าบํารุง

สมาคมในอตัรากึงหนึงของค่าบํารุงสมาคมทีสมาชิกราย

นันต้องชําระ โดยคณะกรรมการของสมาคมอาจมีมติ

เปลียนแปลงการเก็บค่าบํารุงสมาคมสําหรับสมาชิกได้

ตามสมควร 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้

แก้ข้อบงัคบัสมาคมฯ ตามทีเสนอ ข้อ 2 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 11 

และข้อ 15 

 

วาระอนื ๆ  

สมาชิกสมาคมฯ ไ ด้ เสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะตอ่สมาคมฯ เพือพิจารณา ดงันี  

 การพิจารณาว่าจ้างบริษัทด้านการตลาดเป็น

ผู้ รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้คุณวุฒิ

วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นทรู้ีจกัและ

ได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลายมากขึน 

 มีผู้ทีไม่ผ่านการสอบข้อสอบฉบบัที 4 สว่นที 2 

การจดัทําแผนการเงิน จํานวนหนึงมีความเห็น

ว่าในการพิจารณาให้คะแนนการสอบแผนการ

เ งิ น  ค วรพิจา รณา ตามเกณ ฑ์มาตรฐาน

มากกว่าการใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ทังนี 

ปัจจุบนั สมาคมฯ ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ในการให้คะแนน ซึงมีการเ ปิดเผยข้อมูล

ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ ทีประชุมจึง

เสนอให้สมาคมฯ จัดทําข้อมูลสรุปการโต้แย้ง

จากผู้ เข้าสอบ และนํามาพิจารณาเพือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนที

เหมาะสมตอ่ไป 

 การเสนอให้สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial 

Planning Clinic เพือให้คําปรึกษาวางแผน

การเงินเป็นประจําทกุสปัดาห์  

 การพฒันาความรู้เชิงปฏิบตัิให้กบัสมาชิกผ่าน

การจดัการสมัมนาในหวัข้อตา่ง ๆ เช่น หนภีาค

ประชาชน เครืองมือทางการเงินใหม ่ๆ การเงิน

เชิงตลาดทนุ เป็นต้น 

 การกําหนดแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ระยะ 3-5 ปี ทีชัดเจนเพือวัด

ผลสมัฤทธิการเข้าถึงกลุม่เปา้หมายแตล่ะกลุม่ 
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คณุสาระ ลาํซํา ประธานในทีประชมุแจ้งวา่สมาคมฯ 

จะนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกไป

พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ทังนี ใน

ส่วนของแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

สมาคมฯ ได้จดักิจกรรมอย่างสมําเสมอและมีข้อมลูสถิติที

เกียวข้อง อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ จะจดัทําข้อมลูดงักลา่ว

ให้มีความชดัเจนเพิมมากขนึ 

 

คุณสวุภา เจริญยิง อุปนายกสมาคมและประธาน

คณะกรรมการพฒันาธุรกิจและการตลาดได้แจ้งทีประชุม

ทราบถึงการดําเนินงานด้านตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดย

ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมเสนอความเห็น

หัวข้อทีสนใจสําหรับกิจกรรม CFP Professional Forum 

การเ ข้าร่วมเป็นนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเพือ

บรรยายและให้คําปรึกษาวางแผนการเงินในกิจกรรม 

Money & Life Talk by CFP Professionals ร ว ม ถึ ง เชิญ

ชวนนกัวางแผนการเงิน CFP รายใหม่ร่วมเขียนบทความ

ให้ความรู้เรืองการวางแผนการเงินซึงเผยแพร่ในนิตยสาร 

Money & Wealth และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในรายการ 

Smart Money ทางสถานีโทรทศัน์ Money Channel  

 

คณุวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการสมาคมได้แจ้ง

ทีประชุมทราบถึงโครงการจัดทําข้อมูลสมมติฐานเพือให้

นักวางแผนการเงิน CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT 

นําไปใช้ประกอบการจัดทําแผนการเงิน เช่น ข้อมูลอตัรา

เงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนการลงทุนแยกตามกลุ่ม

สินทรัพย์ อัตราดอกเบียเงินกู้ ยืมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกเข้าร่วมทีมวิชาการเพือ

ร่วมให้ความเห็นและจดัทําข้อมลูดงักลา่ว 

  

ทงัน ีไมม่ีสมาชิกสอบถามในประเด็นอืน ๆ  เพมิเติม 

คณุสาระ ลําซํา ประธานในทีประชมุกลา่วขอบคณุสมาชิก

ทไีด้ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ

สมาคมฯ และให้ความร่วมมือและสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ 

ของสมาคมฯ เป็นอยา่งดี และปิดประชมุเวลา 17.05 น. 

 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นางพชัรินทร์ โรจนวณิชชากร 

  



   

8 

 

สมาชิกสามญั 

1. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

4. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

5. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

6. ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

8. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาขน) 

9. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

10. บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

11. บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อคีวปิเมนท์ กสกิรไทย จํากดั 

12. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

13. บริษัท ลสีซิง กสกิรไทย จํากดั 

14. บริษัท ศนูยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั 

15. บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 

16. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

17. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จาํกดั 

18. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

19. บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

20. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

21. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 

22. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั 

23. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 

24. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั 

25. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั 

26. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จํากดั 

27. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

28. คณุกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP® 

29. คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ CFP® 

30. คณุสดุาภรณ์ งามวิไลกร CFP® 

31. คณุสรุาลยั วงศาโรจน์ CFP® 

32. คณุนชุธิชา ชวีสทุธิพงศ์ CFP® 

33. คณุกมล กระจ่างวงศ์ชยั CFP® 

 

34. คณุกริช เศรษฐนนัท์ CFP® 

35. คณุกฤษฎา เสกตระกลู CFP® 

36. คณุกาญจนา คลอ่งอนนัต์ CFP® 

37. คณุเกสสดุา อทุาลยั CFP® 

38. คณุเกียรติพงษ์ สพุฒันากลู CFP® 

39. คณุคนอง ศรีพบิลูพานิชย์ CFP® 

40. คณุคริสโตเฟอร์ พรหมมี CFP® 

41. คณุงามจิตร สงิหบตุร CFP® 

42. คณุจกัรกฤษณ์ กิจการรัฐบตุร CFP® 

43. คณุจิรวดี หอมเพชร CFP® 

44. คณุฉตัรพี ตนัติเฉลิม CFP® 

45. คณุชวลกัษณ์ ทิพย์สนุทรพงษ์ CFP® 

46. คณุชชัฎา สิงห์ชวูงศ์ CFP® 

47. คณุชยัสิทธิ นพรุจชโนดม CFP® 

48. คณุชาตชิาย มีสขุโข CFP® 

49. คณุนิภาพนัธ์ พนูเสถียรทรัพย์ CFP® 

50. คณุชดิชนก ธรรมกิตตคิณุ CFP® 

51. คณุฐิติมา สทุศัน์ ณ อยธุยา CFP® 

52. คณุณรงค์ศกัดิ พิริยะพงศ์ CFP® 

53. คณุณหทยั ขนัธวิเชียร CFP® 

54. คณุณฐักฤติ เหลา่ทวีทรัพย์ CFP® 

55. คณุณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู CFP® 

56. คณุดษุณี เกลียวปฏินนท์ CFP® 

57. คณุวรพจน์ เกตอุร่าม CFP® 

58. คณุณฐัวฒิุ บญุรักษ์วนิช CFP® 

59. คณุกรเอก อุน่ปิติพงษา CFP® 

60. คณุถาวร จวนรมณีย์ CFP® 

61. คณุโถมนา อภิชาติโชติ CFP® 

62. คณุเทอดศกัดิ พิริยะวศิรุต CFP® 

63. คณุธนกฤต ศรันกิตติภทัร CFP® 

64. คณุธนานนัท์ วยัวิรัตน์ CFP® 

65. คณุธนาวฒัน์ สริิวฒัน์ธนกลุ CFP® 

66. คณุธญัญา โลหะนนัทชยั CFP® 

รายชอืผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2560 (เอกสารแนบ 1) 
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67. คณุธีรนาถ รุจิเมธาภาส CFP® 

68. คณุธีระ ภูต่ระกลู CFP® 

69. คณุนรวีร์ วงศ์สมมาตร CFP® 

70. คณุนโรโดม วาณิชฤดี CFP® 

71. คณุนฤมล บญุสนอง CFP® 

72. คณุนิชฌานี ฉนัทศาสตร์ CFP® 

73. คณุนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร CFP® 

74. คณุนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ CFP® 

75. คณุประภาส ตนัพบิลูย์ศกัดิ CFP® 

76. คณุปวริส สรุกิตตดิํารง CFP® 

77. คณุพรชยั อร่ามอาภากลุ CFP® 

78. คณุพิชญา ซุน่ทรัพย์ CFP® 

79. คณุพิชยั เลิศสพุงศ์กิจ CFP® 

80. คณุพิชยั ยอดพฤติการ CFP® 

81. คณุเพราพรรณ วชัรกาฬ CFP® 

82. คณุไพชยนต์ บริบรูณ์พาณิชกิจ CFP® 

83. คณุภาดร สขุสวสัดิ CFP® 

84. คณุมนชนก ไตรสารศรี CFP® 

85. คณุมลัลิกา ลีนาธนกร CFP® 

86. คณุมานพ ผากา CFP® 

87. คณุยพุาวดี ตู้ จินดา CFP® 

88. คณุราชนัย์ ตนัติจินดา CFP® 

89. คณุลออรัตน์ รักษ์บญุยวง CFP® 

90. คณุเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® 

91. คณุบษุยพรรณ วชัรนาคา CFP® 

92. คณุสนุิติ ถนดัวณิชย์ CFP® 

93. คณุปานตา ฉตัรมาศ CFP® 

94. คณุคมสนั วิเศษวิทยเวช CFP® 

95. คณุรามรัตน์ จารุรัตน์จามร CFP® 

96. คณุปกรณ์ ตนัติกาญจน์ CFP® 

97. คณุสมจินต์ ศรไพศาล CFP® 

98. คณุเรืองวิทย์ นนัทาภิวฒัน์ CFP® 

99. คณุลลินี เกียรตกิําจรชยั CFP® 

100. คณุลือพงศ์ เลอเลิศวิชยา CFP® 

101. คณุวราภรณ์ วิบลูคณารักษ์ CFP® 

102. คณุวรินทร์ สรุพลชยั CFP® 

103. คณุวริษฐา วนาสขุพนัธ์ CFP® 

104. คณุวศิน วฒันวรกิจกลุ CFP® 

105. คณุวส ุศรีธิมาสถาพร CFP® 

106. คณุวชัรพงษ์ ชํานาญกิจสพุฒัน์ CFP® 

107. คณุภิญญดา พชัรเกศกลุ CFP® 

108. คณุวชัรา พกุโพธิ CFP® 

109. คณุวารินทร์ ณรงค์เกียรติคณุ CFP® 

110. คณุวิทยพล โพธิคณุ CFP® 

111. คณุวิภา เจริญกิจสพุฒัน์ CFP® 

112. คณุวิโรจน์ ตงัเจริญ CFP® 

113. คณุวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP® 

114. คณุวีรสทิธิ ไกรรวี CFP® 

115. คณุศกัดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP® 

116. คณุศิริพร สวุรรณการ CFP® 

117. คณุศึกษา รัศมีประภา CFP® 

118. คณุสกลุรัตน์ จารุวฒันสกุล CFP® 

119. คณุสาธิต บวรสนัติสทุธิ CFP® 

120. คณุสายสมร ผอ่งบรรเจิด CFP® 

121. คณุสิฏ์ระสา บญุ-หลง CFP® 

122. คณุสิรภทัร เกาฏรีะ CFP® 

123. คณุสทุธิพงศ์ สจุริตตานนท์ CFP® 

124. คณุสนิุดา เทียนประเสริฐ CFP® 

125. คณุสรุกิจ พทิกัษ์ภากร CFP® 

126. คณุสรุธีร์ กิตติวรวงศ์ CFP® 

127. คณุสวุภา เจริญยงิ CFP® 

128. คณุเสกสรร โตวิวฒัน์ CFP® 

129. คณุแสงจนัทร์ ลี CFP® 

130. คณุหสัวรา แสงรุจิ CFP® 

131. คณุดารบษุป์ ปภาพจน์ CFP® 

132. คณุอนชุา นิลประดษิฐ์ CFP® 

133. คณุอรพรรณ บวัประชมุ CFP® 

134. คณุอรรถพร พรมแก้วงาม CFP® 

135. คณุอลสิา ราธี CFP® 

136. คณุอิสราภรณ์ บรูณิกานนท์ CFP® 
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สมาชิกวิสามัญ 

1. คณุกนกพร อศัวยนต์ชยั AFPTTM 

2. คณุก้องเกียรติ จนัทร์สริุยา AFPTTM 

3. คณุงามพล ภวูดลพิทกัษ์ AFPTTM 

4. คณุชนิดาภา สภุาสทุธากลู AFPTTM 

5. คณุณิชชาพชัญ์ ริบรวมทรัพย์ AFPTTM 

6. คณุดวงพรรษพร ศิริภทัร AFPTTM 

7. คณุธีรพล ตลุาธน AFPTTM 

8. คณุนาควรี โกวิทเจริญกลุ AFPTTM 

9. คณุบษุราคมั โถสวุรรณจินดา AFPTTM 

10. คณุประภสัสร สริวฒัน์ AFPTTM 

11. คณุปณุญวีย์ อคัรสริุยธนากิจ AFPTTM 

12. คณุพงษ์พนัธ์ วงศ์หนองเตย AFPTTM 

13. คณุพริมพชัร จิรบวรพงศา AFPTTM 

14. คณุพิชชดุา กอวฒันา AFPTTM 

15. คณุพิชญะ วชัรกาฬ AFPTTM 

16. คณุพิรพฒัน์ ไพรวลัย์ AFPTTM 

17. คณุมรกต วรอนนัต์กลุ AFPTTM 

 

18. คณุยวุพิมพ์พร เฟืองธารทิพย์ AFPTTM 

19. คณุวรเดช ปัญจรงคะ AFPTTM 

20. คณุวรนชุนนัท์ พงศ์สรุางค์ AFPTTM 

21. คณุวิชดุา เวชมงคลกร AFPTTM 

22. คณุวินย์ ฉายศิริโชติ AFPTTM 

23. คณุวิภาดา ศภุกลุวณิชย์ AFPTTM 

24. คณุวิริยะ โถสวุรรณจินดา AFPTTM 

25. คณุศวิกร ทองหลอ่ AFPTTM 

26. คณุศภุชยั จนัไพบลูย์ AFPTTM 

27. คณุศภุชยั มงัคงั AFPTTM 

28. คณุสิทธิชยั แจ้งพลอย AFPTTM 

29. คณุสนุิดา พริบไหว AFPTTM 

30. คณุสพุรชยั กลุรัตน์ AFPTTM 

31. คณุเสาวลกัษณ์ บอ่ศิลป์ AFPTTM 

32. คณุหญิง เสริมพาณิชย์ AFPTTM 

33. คณุอรวรรณ ตงับณัฑิต AFPTTM 

34. คณุอรอําไพ รุธิรโก AFPTTM
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คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 

นายสาระ ลําซํา นายกสมาคม   

นายเรืองวิทย์ นนัทาภิวฒัน์ อปุนายก 

นางสาวสวุภา เจริญยงิ อปุนายก 

นายณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู เลขาธิการ 

นายวศิน วฒันวรกิจกลุ  เหรัญญิก 

นายนโรโดม วาณิชฤด ี นายทะเบียน 

ดร. กฤษฎา เสกตระกลู  กรรมการ 

นายกวี ชกูิจเกษม  กรรมการ 

นายดอน จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการ 

ผศ.ดร.ธนาวฒัน์ สริิวฒัน์ธนกลุ กรรมการ 

นางสาวนฤมล บญุสนอง  กรรมการ 

นางภควิภา เจริญตรา  กรรมการ 

นายวิโรจน์ ตงัเจริญ  กรรมการ 

นางววิรรณ ธาราหิรัญโชติ  กรรมการ 

นายศรชยั สเุนต์ตา  กรรมการ 

 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี 

นายสาระ ลําซํา ประธาน 

ดร. กฤษฎา เสกตระกลู กรรมการ 

นางววิรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการ 

นายวศิน วฒันวรกิจกลุ กรรมการ 

 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 

ดร. กฤษฎา เสกตระกลู ประธาน 

นายณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู อนกุรรมการ   

นายดอน จรรย์ศภุรินทร์ อนกุรรมการ 

ผศ.ดร. ธนาวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกลุ อนกุรรมการ 

นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัด ิ อนกุรรมการ 

 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ 

ม.ล. ผกาแก้ว บญุเลยีง  ประธาน 

(ระหว่างวนัที 18 มีนาคม 2559 - วนัที 2 พฤษภาคม 2560) 

นายวศิน วฒันวรกิจกลุ  อนกุรรมการ  

(ดํารงตําแหน่งประธานตงัแต่วนัที 17 กรกฎาคม 2560) 

นายชชัวาลย์ วยมัหสวุรรณ  อนกุรรมการ 

นายเทศไทย อาํนวยจิตธรรม อนกุรรมการ  

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส อนกุรรมการ 

นางภควิภา เจริญตรา  อนกุรรมการ  

นางสาววราภรณ์ วิบลูคณารักษ์  อนกุรรมการ  

 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทาํงาน

และจรรยาบรรณ 

นางววิรรณ ธาราหิรัญโชติ  ประธาน  

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง อนกุรรมการ  

ผศ.ดร. ธนาวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกลุ อนกุรรมการ 

นางสาวนฤมล บญุสนอง อนกุรรมการ 

นายศรชยั สเุนต์ตา อนกุรรมการ 

นางสาวอมุาพนัธ์ เจริญยิง อนกุรรมการ 

 

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

นางสาวสวุภา เจริญยงิ ประธาน 

นางสาวกนกทิพย์ สายชุม่อินทร์ กรรมการ 

นายนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ กรรมการ 

นายนโรโดม วาณิชฤด ี กรรมการ 

นางสาวนฤมล บญุสนอง กรรมการ 

นายวิโรจน์ ตงัเจริญ กรรมการ 

นางววิรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการ 

นายเสกสรร โตววิฒัน์ กรรมการ 

  

คณะกรรมการและอนุกรรมการ 
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ข้อมูลสถติ ิ

ปี 2560 มีนกัวางแผนการเงิน CFP รวมทงัสิน 175,573 ราย 

ใน 26 ประเทศทวัโลก เป็นนกัวางแผนการเงิน CFP รายใหม่

จํานวน 15,726 ราย เพิมขึนสทุธิ จํานวน 5,472 ราย หรือคิด

เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 3.2 เมอืเปรียบเทียบกบัปี 2559  
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สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบคุคล

4%

AFPT
68%

CFP
27%

กิตติมศกัดิ

1%

ณ สินปี 2560 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมี

สมาชิกทงัประเภทบคุคลและนิติบคุคล รวมทงัสนิ 

926 ราย เพิมขึนจํานวน 302 ราย คิดเป็นร้อยละ 

48 เมือเปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นผลมาจาก

การเพิมขึนของสมาชิกบุคคลทงัในส่วนของนัก

วางแผนการเงิน CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT 

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย ปี 2560 

นักวางแผนการเงนิ CFP และ 

ทปีรึกษาการเงนิ AFPT  

ปี 2560 นับเป็นอีกปีทีมีนักวางแผนการเงิน 

CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT เพมิขนึอยา่ง

ต่อเนือง ณ สินปี 2560 มีนักวางแผนการเงิน 

CFP จํานวน 249 ราย เป็นรายใหมจ่ํานวน 71 

ราย เพิมขึนสุทธิจํานวน 68 ราย หรือคิดเป็น

ร้อยละ 38 และมีทีปรึกษาการเงิน AFPT 

จํานวน 631 ราย เป็นรายใหมจ่ํานวน 295 ราย 

เพิมขึนสทุธิจํานวน 240 ราย หรือคิดเป็นร้อย

ละ 61 เมอืเปรียบเทียบกบัปี 2559 

สัดส่วนนักวางแผนการเงนิ CFP และทีปรึกษาการเงนิ AFPT  

แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2560 

   249 ราย รายใหม ่71 ราย     631 ราย รายใหม ่295 ราย  
  

   926 ราย เพมิ 302 ราย  
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47.86

21.98

6.60

13.68
5.45

4.43
Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

46%

30%

12%

7%
5%

P:I

P:II

P:III

P:IV/1

P:IV/2

ผู้ ผ่านการอบรม 

หลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP 

ในปี 2560 มีผู้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผน

การเงิน CFP รวมจํานวน 3,926 ราย ลดลงประมาณ

ร้อยละ 34 เมือเปรียบเทียบกับปีทีผ่านมา โดยมีผู้

ผ่านการอบรมชุดวิชาที   พืนฐานการวางแผน

การเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที  การ

วางแผนการลงทนุ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของ

ผู้ผา่นการอบรมทงัหมด 

ผู้ ผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ CFP 

ปี 2560 

ผู้ผา่นการอบรม ,  ราย ลดลง 34% 

ผู้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ CFP  

ในปี 2560 มีการจัดสอบหลักสูตรการวางแผน

การเงิน CFP จํานวน 5 รอบ มีผู้ ลงทะเบียนสอบ

รวมทังสิน 4,440 ทีนัง คิดเป็นผู้ เข้าสอบจํานวน 

3,473 ราย  เ พิมขึนประ มาณ ร้อย ละ 16 เมือ

เปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมีผู้ ลงทะเบียนสอบ

ข้อสอบฉบบัที 1 พืนฐานการวางแผนการเงิน ภาษี 

และจรรยาบรรณ และฉบับที 2 การวางแผนการ

ลงทนุ จํานวนมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อย

ละ 30 ตามลําดบั 

ผู้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ CFP ปี 2560 

 

 

 -
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P:I P:II P:III P:IV/1 P:IV/2

1,611 

1,042 

407 
240 173 

2556

2557

2558

2559

2560

จดัสอบ 5 รอบ  

ผู้ เข้าสอบ  

3,473 ราย  

เพมิขนึ 16% 

ผู้ เข้าสอบหลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP ปี 2560 
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ในปี 2560 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยได้ดําเนินงาน

ด้านมาตรฐานคุณวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ

คุณวุฒิวิชาชีพทีปรึกษาการเงิน AFPT และงานด้าน

ประชาสมัพนัธ์และการตลาดโดยยดึพนัธกิจของสมาคมฯ 

เพือส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้

เป็นทีรู้จักและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน

ของไทย สร้างนักวางแผนการเงิน CFP ทีมีคุณภาพ มี

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

เพือทําหน้าทีให้บริการคําปรึกษาวางแผนการเงินส่วน

บคุคล อนัมีสว่นสําคญัอยา่งยิงทีจะช่วยให้ผู้บริโภคบรรลุ

เป้าหมายทางการเงิน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เรืองการวางแผนการเงินสว่นบคุคลควบคู่อยา่งตอ่เนอืง  

 

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ในปีทีผ่านมา สมาคมฯ ได้พฒันาการดําเนินงานด้านการ

สอบหลักสูตรแผนการเงิน CFP ทังในส่วนของระบบ

บริหารจัดการฐานข้อมูลแบบออนไลน์ คุณภาพของ

ข้อสอบ และการจัดสอบแบบ in - house สมาคมฯ ได้

เปิดรับสมคัรสอบทางออนไลน์ช่วยให้การตรวจสอบข้อมลู

ผู้ มีสิทธิสมัครสอบมีความถูกต้องและเอือให้สามารถ

บริหารจดัการทีนงัสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัได้

เปลียนแปลงการประกาศผลคะแนนการสอบทาง

ออนไลน์แทนการส่งหนังสือรับรองผลการสอบทาง

ไปรษณีย์เพือลดระยะเวลาดําเนินการประกาศผลสอบ 

ลดคา่ใช้จ่าย และลดปัญหาจดหมายไมถ่ึงมือผู้ รับ  

 

 

 

 

 

 

ส ม า ค ม ฯ  ยั ง ค ง ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญ กั บ คุณ ภ า พ แ ล ะ

ประสทิธิภาพในการวดัผลของข้อสอบหลกัสตูรการวางแผน

การเงิน CFP เพือให้มันใจได้ว่านักวางแผนการเงิน CFP 

และทีปรึกษาการเงิน AFPT สามารถประยกุต์ใช้ความรู้และ

ทักษะด้านการวางแผนการเงินสําหรับให้คําปรึกษาและ

จดัทําแผนการเงินในสถานการณ์จริงได้ สมาคมฯ ได้จดัให้

มีการวิพากษ์ข้อสอบก่อนนําไปใช้ในการทดสอบจริง และ

พัฒนาข้อสอบใหม่เพิมเติม ได้แก่ ข้อสอบกรณีศึกษา

แผนการเงิน จํานวน 4 กรณีศึกษา และข้อสอบประเภท

ปรนัยจํานวน 262 ข้อ นอกจากนี สมาคมฯ ได้พิจารณา

กําหนดเงือนไขและอตัราค่าธรรมเนียมสําหรับการจัดสอบ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แบบ in-house เพือ

รองรับความต้องการสมัครสอบของบุคลากรจํานวนมาก

ของหนว่ยงานตา่ง ๆ  

 

สมาคมฯ ได้จัดการอบรมหัวข้อ “จรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” 

เพอืให้นกัวางแผนการเงิน CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT 

มีความเข้าใจเกียวกบัจรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน

ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เพือใช้เป็นหลัก

ปฏิบัติในการให้บริการคําปรึกษาวางแผนการเงินอย่าง

เหมาะสม รวมทงัใช้นบัเป็นชวัโมงการพฒันาคณุวฒุิวชิาชพี

อย่างต่อเนืองเพือประกอบการยืนต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ 

สมาคมฯ จดัการอบรมจํานวน 2 ครัง มีผู้ เข้าร่วมการอบรม

ทงัสนิ 106 ราย 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานปี 2560 
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สมาคมฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารจดัการที

เกียวข้องกบัการสมคัรสมาชิกสมาคมฯ การขอขนึทะเบียน

คุณวุฒิวิชาชีพและการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ การ

กําหนดให้ผู้ยืนขอขึนทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องสมคัร

เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ควบคู่กับการยืนขอขึนทะเบียน

คณุวฒุิวิชาชีพเพอืให้การดําเนินการดงักลา่วมีความถกูต้อง

และสอดคล้องกบัข้อบงัคบัสมาคมฯ การพิจารณาปรับปรุง

เอกสารทีเกียวข้องกบัการยืนขอขึนทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพ

และการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพเพือรองรับการดําเนินการ

ดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ ช่วยให้ผู้ ที

เกียวข้องได้รับความสะดวกและเอือให้สมาคมฯ สามารถ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ ทีเป็น

ปัจจบุนั  

 

การแก้ข้อบังคบัสมาคม  
ในปี 2560 สมาคมฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไข

ข้อบงัคบัสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในส่วนของทีตงั

สํานกังานเนืองจากการย้ายทีทําการสมาคมฯ และการให้

อํ า น าจค ณะกรรมกา รสมาค มฯ  ใ นการพิจารณา

เปลยีนแปลงอตัราคา่บํารุงสมาคมฯ 

  

กจิกรรมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
ในปี 2560 สมาคมฯ ได้ดําเนินกิจกรรมการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์มุ่งรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ

เข้าใจเรืองการวางแผนการเงินสว่นบุคคลให้แก่ประชาชน 

เพือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนกัถึงความสําคญัของการ

วางแผนการเงินสว่นบคุคลและคุณค่าของคําปรึกษาของ

นักวางแผนการเงิน CFP ในฐานะเป็นบุคคลทีมีทักษะ 

ความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณในการให้บริการ

คําปรึกษาวางแผนการเงินตามมาตรฐานสากล และ

นําไปสูก่ารเริมต้นลงมือปฎิบตัิวางแผนการเงินอย่างเป็น

รูปธรรม ซึงจะช่วยให้ประชาชนสามารถบรรลเุป้าหมาย

ชีวิตตามทีต้องการและสร้างความมันคงทางกาเงินใน

อนาคต 

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2017  

สมาคมฯ จัดงานสัมมนา TFPA Wealth Management 

Forum 2017 ตอ่เนอืงเป็นปีท ี2 เมอืวนัท ี4 ตลุาคม 2560 

ณ โรงแรมดุสิตธานี นําเสนอมุมมองและประสบการณ์

การบริหารความมงัคงั และสง่ผ่านความมงัคงัทงัในส่วน

ของสินทรัพย์และธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยังยืน 

ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 กฎหมายเกียวกบัการ

จัดการทรัพย์สิน และการลงทุนทังในหุ้ นนอกตลาด 

อสงัหาริมทรัพย์ และศิลปะโดยผู้ ทรงคุณวุฒิจากทังใน

และตา่งประเทศผ่านการบรรยายและการอภิปรายกลุม่ มี

ผู้สนใจผู้ เข้าร่วมงานทงัสนิ 245 คน  

 
การจัดงานสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึนในวันเดียวกันกับ 

World Financial Planning Day 2017 ซึงคณะกรรมการ

มาตรฐานการวางแผนการเ งิน (Financial Planning 

Standards Board, Ltd - FPSB) และสมาคมนกัวางแผน

การเงินทวัโลกทีเป็นสมาชิกของ FPSB ได้จัดกิจกรรมใน

รูปแบบต่าง ๆ เพือรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงความสําคญั

ของการวางแผนการเงินสว่นบคุคลซงึมีสว่นสําคญัในการ

ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบรรลเุป้าหมายทางการเงินตามที

ต้องการ 
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กิจกรรม Money & Life Talk by CFP Professionals 

ส ม า ค ม ฯ จัด กิ จ กรร ม  Money & Life Talk by CFP 

Professionals มุ่งปลูกฝังและเผยแพร่ความรู้เรืองการ

วางแผนการเงินสว่นบคุคลแก่ประชาชนทวัไปเป็นประจํา

ทุก 2 เดือน ผ่านการบรรยายให้ความรู้โดยนักวางแผน

การเงิน CFP ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การวางแผน

ภาษี การวางแผนมรดก การวางแผนการลงทุน การ

วางแผนประกันภัย เป็นต้น มีผู้ เข้าร่วมงานสมัมนารวม

ทงัสิน 759 คน พร้อมทงัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับบริการคําปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล

จากนกัวางแผนการเงนิ CFP มีผู้ เข้ารับคําปรึกษาวางแผน

การเงินจํานวน 41 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Financial Planning Clinic  

เพอืสง่เสริมให้ประชาชนตระหนกัถึงความสําคญัของเรือง

การวางแผนการเงินและนําไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง 

สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic เปิด

โอกาสให้ประชาชนได้พบปะและรับบริการคําปรึกษา

วางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน 

CFP โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนืองในงาน

มหกรรมการลงทนุซงึจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยในปี 2560 ทีผานมา ได้แก่ งาน SET in the City ครัง

ท ี12 ในเดือนมีนาคม และงาน SET in the City ครังท ี13 

ในเดือนพฤศจิกายน มีผู้ เข้ารับคําปรึกษาวางแผนการเงิน

รวมทงัสิน 243 คน จากนกัวางแผนการเงิน CFP จํานวน 

75 คน และ ใน งาน Future Wealth and Luxury Expo 

ระหว่างวนัที 18-20 สิงหาคม 2560 มีผู้ เข้ารับคําปรึกษา

วางแผนการเงินจํานวน 102 คน จากนกัวางแผนการเงิน 

CFP จํานวน 19 คน 
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การให้ความรู้เรืองการวางแผนการเงนิ 

ในปีทีผ่านมา สมาคมฯ ได้ดําเนินกิจกรรมสง่เสริมความรู้

เรืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ได้แก่ การสมัมนา สอืสงิพิมพ์ โทรทศัน์ และโซเชียลมีเดีย 

• ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความรู้เรืองการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน 

CFP อาทิ ความร่วมมือกับสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) ให้ความรู้เรืองการวางแผนประกันภัยแก่ผู้

ลงทุนและผู้ สนใจทีเข้าร่วมกิจกรรมของสํานักงาน 

คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระหว่าง

วนัที 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองทองธานี และ

ร ะ ห ว่ า ง วัน ที  4- 6 สิ ง ห า ค ม  2560 ณ  จั ง ห วัด

นครราชสีมา และในงาน SET in the City ครังที 13 

ระหวา่งวนัที 16-19 พฤศจิกายน 2560 ณ สยามพารา

กอน ความร่วมมือกบัเครือค่ายอนาคตไทยให้ความรู้

เ รืองการวางแผนการเงินแก่นักเรียนนักศึกษาใน

กิจกรรม “คิดดี...มีตงัค์” เมือวนัที 22 สิงหาคม 2560 

ณ จงัหวดันครปฐม 

• ผลิตบทความเกียวกับการวางแผนการเงินสว่นบคุคล 

เขียนโดยนักวางแผนการเงิน CFP ซึงเผยแพร่ใน 

Financial Freedom Section ของนิตยสาร Money & 

Wealth เป็นประจําทกุเดือน 

• ผลิต Digital Magazine ได้แก่ วารสารรายไตรมาส 

TFPA Bulletin และวารสารรายเดือน TFPA News 

นําเสนอความรู้พัฒนาการทีสําคัญเกียวกับการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลทีเป็นประโยชน์ต่อทังผู้

ประกอบวิชาชีพในอตุสาหกรรมการเงินและประชาชน

ทวัไป ตลอดจนขา่วสาร กิจกรรมของสมาคมฯ 

• ให้ความรู้เรืองวางแผนการเงินโดยนกัวางแผนการเงิน 

CFP ผ่านรายการ Smart Money ช่วง “มงัคงัด้วยการ

วางแผน” ของสถานีโทรทัศน์ Money Channel ซึง

ออกอากาศเป็นประจําทกุวนัพธุ เวลา 15.30 – 16.00 

น. จํานวน 24 ครัง และให้คําปรึกษาการวางแผน

การเงินกับผู้ ชมรายการทีส่งคําถามเข้ามาล่วงหน้า

ในช่วง “Smart Planning”  จํานวน 9 ราย รวมทัง

นําเสนอเคล็ดลับและข้อคิดเทคนิคการวางแผน

การเงิน จํานวน 85 เรือง  

• จัดทําและเผยแพร่รูปภาพประกอบบทความของ

นักวางแผนการเงิน CFP ซึงพิมพ์ในนิตยสาร 

Money & Wealth จํานวน 96 รูป ผ่านสือโซเชียล

มีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และ 

LINE@cfpthailand และดําเนินการซือโฆษณากบั 

Facebook เพือเพิมการเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วของ

กลุม่เป้าหมาย 
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ปรับรูปแบบเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่  

สมาคมฯ ปรับรูปแบบเว็บไซต์สมาคมฯ แบ่งเนือหาให้

เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย ง่ายตอ่การค้นหาข้อมลู  และ

ทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยเปิดใช้งานเมือวันที 3 

พฤษภาคม 2560 

 

LINE Application 

เพือให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ 

และข่าวสารของสมาคมฯ ได้อย่างสะดวกรวดเ ร็ว   

สมา คมฯ  ไ ด้ เพิมช่องทางการสือสารผ่ าน  LINE@ 

Account “ @cfpthailand”  ณ สิน ปี  2560 มีผู้ ติ ดต าม 

(follower) จํานวน 1,260 ราย 

นอกจากนนั สมาคมฯ ได้ร่วมมือกบั LINE Thailand เพือ

นําบทความเกียวกบัการวางแผนการเงินของนกัวางแผน

การเงิน CFP ซึงตีพิมพ์ในนิตยสาร Money & Wealth ไป

เผยแพร่ในรูปแบบข้อมูลอิ เล็กทรอนิก ส์ผ่าน LINE 

FINANCE ซึงปัจจุบนัมีผู้ ใช้งานกว่า 4.7 ล้านคน ถือเป็น

การช่วยเพิมจํานวนผู้ เข้าถึงข้อมลูความรู้เรืองการวางแผน

การเงินในวงกว้างมากขนึ 

 

ข้อมูล “เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP” 

สมาคมฯ เผยแพร่ข้อมูล “เส้นทางอาชีพนักวางแผน

ก า ร เ งิ น  CFP”  ทั ง ใ น รู ป แ บ บ แ ผ่ น พับ แ ล ะ ข้ อ มู ล

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ นําเสนอข้อมูล

คณุสมบตัิพืนฐานสําหรับนกัวางแผนการเงิน CFP และที

ปรึกษาการเงิน AFPT ข้อกําหนดตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบัการ

ยืนขอขึนทะเบียนเป็นนกัวางแผนการเงิน CFP สําหรับผู้ที

สนใจเข้าสูเ่ส้นทางอาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP  
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โครงการ Young Financial Star Competition 2017 

(YFS 2017) 

สมาคมฯ เลง็เห็นถึงความสําคญัของการสนบัสนนุให้นิสติ

นักศึกษามีพืนฐานความรู้เรืองการวางแผนการเงินส่วน

บคุคลซึงถือเป็นรากฐานสําคญัของการสร้างความมงัคงั

และมนัคงทางการเงินในอนาคต และเป็นอีกช่องทางใน

การสนับสนุนการสร้างฐานจํานวนนักวางแผนการเงิน 

CFP ในอนาคต โดยให้การสนับสนับสนุนโครงการ 

Young Financial Star Competition 2017 มอบทุนการ

อบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้ผา่นเข้ารอบ

คัดเลือกและทุนการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน 

CFP แก่รองชนะเลิศ โครงการดังกล่าวจัดโดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชนระดับอุดมศึกษาเพือเตรียมความพร้อมในการ

ก้าวเ ข้าสู่สายวิชาชีพในตลาดทุนไทย ในปี 2560 มี

เยาวชนระดบัอุดมศึกษาสมคัรเข้าร่วมโครงการจํานวน 

5,900 คน จาก 102 มหาวิทยาลัยทัวประเทศ และได้

คัดเลือกผู้ ผ่านเข้าร่วมโครงการ YFS 2017 จํานวน 274 

คน จากมหาวิทยาลยั 35 แหง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสัมพนัธ์ 
สมาคมฯ มีฐานสมาชิกเพิมขนึอย่างต่อเนือง ในปีทีผ่าน

มา สมาคมฯ มีสมาชิกบุคคลทีเป็นนักวางแผนการเงิน 

CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่จํานวน 71 ราย 

และ 295 รายตามลําดบั และมีสมาชิกนิติบคุคลประเภท

สถาบนัเพิมจํานวน 1 ราย คือ บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า 

(ประเทศไทย) จํากัด สมาคมฯ ได้อนุมตัิส่วนลดค่าบํารุง

สมาคมฯ ให้กับทีปรึกษาการเ งิน AFPT ทียืนขอขึน

ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จํานวน 

3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมคําขอ จํานวน 500 

บาท) โดยให้มีผลตงัแต่วนัที 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้น

ไป เพือสนับสนุนการสร้างนกัวางแผนการเงิน CFP ราย

ใหมจ่ากฐานทีปรึกษาการเงิน AFPT ทมีีอยูใ่นปัจจุบนั  
 

กิจกรรม CFP Professional Forum 

สมาคมฯ จัดกิจกรรม CFP Professional Forum สําหรับ

สมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนืองเป็นปีที 3 มุ่งเพิมพูน

ความรู้ความสามารถและทกัษะด้านการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลทีจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน 

ในปี 2560 สมาคมจัดกิจกรรมดังกล่าวจํานวน 5 ครัง 

ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การลงทุนในยุคฟินเทค 

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ปี 

2560 ประกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit Linked) โครงสร้าง 

IC License ใหม่ และหนีสินครัวเรือน มีสมาชิกสมาคมฯ 

ให้ความสนใจเข้าร่วมงานทงัสนิ 844 คน  
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พิธีมอบวุฒิบัตรนักวางแผนการเงนิ CFP  

และทีปรึกษาการเงนิ AFPT 

สมาคมฯ แสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ จดัพิธี

มอบวุฒิบัตรแก่นักวางแผนการเงิน CFP และทีปรึกษา

การเงิน AFPT เมือวนัที 4 ตลุาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิต

ธานี  ไ ด้ รับเกียรติจากคุณรพี  สุจ ริตกุล เลขาธิการ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวมิุบตัร

และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “CFP and Thiers Roles for 

the Thai’s Financial Well-Being” มีนกัวางแผนการเงิน 

CFP จํานวน 39 ราย และทีปรึกษาการเงิน AFPT จํานวน 

153 เข้ารับมอบวฒุิบตัรในครังน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อืน ๆ 
ต่างประเทศ 

ในปี 2560 ผู้ แทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม 

FPSB Global Member Meeting จํ า น ว น  2 ค รั ง  ร่ ว ม

หารือกับผู้ บริหารและคณะกรรมการของ FPSB และ

ผู้แทนจาก 26 ประเทศสมาชิกของ FPSB ถึงแผนกลยทุธ์

ปี 2560 ความคืบหน้าของแผนกลยทุธ์ปี 2560 พฒันาการ

ด้านการเงินทีอาจส่งผลกระทบต่อวิชาชีพนักวางแผน

การเงิน และแนวทางในการบริหารจัดการทีเหมาะสม 

ตลอดจนโอกาสและข้อจํากัดของ Fintech ทีมีต่อการ

บริการวางแผนการเงิน โดยคุณมนต์ชัย เปียมพงศ์สุข 

ผู้ อํานวยการสมาคม เป็นผู้ แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการ

ประชมุซงึ Financial Planning Association of Malaysia 

เป็นเจ้าภาพจัดขึนเมือวันที 25-27 เมษายน 2560 ณ 

กรุงกัวลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และคุณสาระ ลําซํา 

นายกสมาคม และคณุมนต์ชยั เปียมพงศ์สขุ ผู้อํานวยการ

สมาคม เป็นผู้ แทนสมาคมฯ เ ข้าร่วมการประชุมซึง 

Financial Planning Institute of Southern Africa เ ป็น

เจ้าภาพจดัขนึเมอืวนัท ี23-26 ตลุาคม 2560 ณ เมืองเคป

ทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้  
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การพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (ระบบ Back Office) 

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้พัฒนาระบบงานหลงับ้านอย่าง

ตอ่เนอืง มุง่เพิมประสิทธิภาพและลดคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง

กับการดําเนินงานด้านการอบรม การสมัมนา การสอบ 

การขึนทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพและการต่ออายุคุณวุฒิ

วิชาชีพ ตลอดจนเอือให้ผู้ เกียวข้องทุกฝ่ายได้รับความ

สะดวก และประหยดัเวลา การพฒันาระบบงานหลงับ้าน

ครอบคลุมในส่วนของฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลนัก

วางแผนการเงิน CFP ทีปรึกษาการเงิน AFPT  ผู้ผ่านการ

อบรม ผู้ผ่านการสอบและผลการสอบ รวมทงัประวตัิการ

พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนืองของนักวางแผน

การเงิน CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT รวมทงัในสว่น

ของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพือรอง รับการ

ดําเนินการทางออนไลน์ ได้แก่ การรับสมัครสอบและ

ประกาศผลสอบ การยนืตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ การบนัทกึ

ข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนืองของนัก

วางแผนการเงิน CFP และทีปรึกษาการเงิน AFPT การ

รายงานข้อมลูผู้ผ่านการอบรมโดยสถาบนัอบรม และการ

ลงทะเบียนร่วมการอบรมและการสัมมนาซึงจัดโดย

สมาคมฯ  
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สาํหรับปีสินสุดวันที 31 ธ.ค. 2560 และ 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 
 

 

 

งบการเงิน 
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