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1 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

สารจากนายกสมาคม  

 

 

 

  

ในปี 2561 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยให้ความส าคญักบัการสง่เสริมคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน

การเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM ทัง้ในเชิงของการพฒันามาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพ และการขยาย

ฐานจ านวนนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ควบคู่ไปกบัการสง่เสริมให้ประชาชนมีองค์

ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินสว่นบคุคล  

 ณ สิน้ปี 2561 มีนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยจ านวน 270 ราย เพิ่มขึน้จ านวน 21 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 8 และมีที่ปรึกษาการเงิน AFPT จ านวน 885 ราย เป็นรายใหม่จ านวน 297 ราย เพิ่มขึน้สทุธิ
จ านวน 254 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ในการด าเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกบัการอบรม สมาคมฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงโครงเนือ้หาและผลลพัธ์การเรียนรู้ของการ
อบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP นอกจากนี ้สมาคมฯ ได้อนมุตัิการขอเทียบเคียงความรู้หลกัสตูรการ
เรียนการสอนด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษากับหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในขณะที่ส่วนที่
เก่ียวข้องกบัการสอบ สมาคมฯ ได้ด าเนินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP 
ข้อสอบฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการเงินเพื่อรองรับจ านวนผู้ เข้าสอบได้เพิ่มมากขึน้โดยยงัคงรักษา
มาตรฐานของข้อสอบและการประเมินผล รวมถึง สมาคมฯ ได้มีการพฒันาข้อสอบประเภทปรนยัใหมเ่พิ่มเตมิ 
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัการสอบ การแก้ไขนโยบายการสอบ เพื่อให้การบริหารจดัการการสอบ
เป็นไปอยา่งเป็นธรรมและมีประสทิธิภาพ  

 ทัง้นีเ้พื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทัง้ต่อความส าคัญของการวางแผน
การเงินสว่นบคุคล และต่อบทบาทและคณุคา่ของค าปรึกษาของนกัวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ จึงได้จดั
กิจกรรมการตลาดและประชาสมัพนัธ์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในรูปแบบ
ของการจดัการบรรยายให้ความรู้ การจดักิจกรรมให้ค าปรึกษาวางแผนการเงินจากนกัวางแผนการเงิน CFP 
และการผลิตสื่อให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวง
กว้าง นอกจากนี ้สมาคมฯ ยงัได้ด าเนินกิจกรรมด้านสมาชิกสมัพนัธ์เพื่อสนบัสนุนการพฒันาความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก รวมทัง้การให้
ความส าคญักับการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานหลงับ้านเพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐาน
วิชาชีพให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้รับความสะดวก 

 จากความก้าวหน้าของการด าเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งมีพฒันาการในทิศทางที่ดีขึน้เป็นล าดบัและ
ได้รับการสนบัสนนุด้วยดีจากสมาชิก คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทัง้ผู้มีสว่น
เก่ียวข้องทุกฝ่าย สมาคมฯ ได้มีความมุ่งมัน่ด าเนินงานเพื่อบรรลพุนัธกิจของสมาคมฯ ส่งเสริมให้คุณวุฒิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในอตุสาหกรรมการเงินไทย และเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสว่นบคุคล เพื่อให้คนไทยตระหนกัถึงความส าคญัเร่ืองการวางแผนทาง
การเงินมากขึน้ตอ่ไป 

       สาระ ล า่ซ า 
       นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

 
รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 สมาคมนกั

วางแผนการเงินไทย  

วนัจนัทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 603 ชัน้ 6 อาคาร บี ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

สมาชิกสามญัเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 
จ านวน 170 ราย สมาชิกวิสามัญ จ านวน  33 ราย 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เกินกึ่งหนึ่ง ครบ
องค์ประชมุ เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 

ที่ประชมุพิจารณาวาระการประชมุ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั 

ประจ าปี 2560 เมื่อวันอังคารที่  18 เมษายน 
2560 

วาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของ 
สมาคมฯ ประจ าปี  2560 

วาระท่ี 4 พิจารณารับรองงบการเงินส าหรับ ปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และรายงานของ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

วาระท่ี 5  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนด 
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 

วาระท่ี 6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการสมาคมฯ ชดุใหมแ่ทน
คณะกรรมการสมาคมฯ ท่ีครบวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแก้ข้อบงัคบัสมาคมนกัวางแผนการเงิน 
ไทย 

วาระเพื่อทราบ  
 
วาระที่ 1 
เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
คุณสาระ  ล ่ าซ า  ประธานที่ ประชุมกล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะอนกุรรมการสมาคมฯ ท่ี 

ได้สละเวลาเพื่อช่วยสนบัสนนุงานของสมาคมฯ เป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอด ท าให้การด าเนินงานของสมาคมฯ ก้าวหน้า
ขึน้เป็นล าดบั และได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการ
สมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อ
วันที่  18 มีนาคม 2561 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561 ในครัง้นี ้ที่ประชุมจะได้พิจารณาเลือกตัง้
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
สมาคมฯ ที่ครบวาระ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งระหว่าง
วนัท่ี 2 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2563 ประธานท่ี
ประชุมแ จ้ ง ใ ห้ที่ ประชุมทราบว่า  ณ สิ น้ ปี  2560 มี                
นกัวางแผนการเงิน CFP รวมทัง้สิน้ 175,573 ราย ใน 26 
ประเทศทั่วโลก เป็นนักวางแผนการเงิน CFP รายใหม่
จ านวน 15,726 ราย เพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 5,472 ราย หรือ
คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2559 ประเทศไทยมีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 249 
ราย และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จ านวน 631 ราย คิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 38 และร้อยละ 61 ตามล าดับ 
ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่าในสภาวการณ์ปัจจุบนัที่ 
Fintech เข้ามามีบทบาทอย่างมาก นบัเป็นความท้าทาย
ส าหรับผู้ ประกอบธุ ร กิจสถาบันการเ งินและบริษัท
ประกันภยัที่จ าเป็นจะต้องปรับตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการก ากบัดูแลการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม
และค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งถือเป็น
โอกาสและปัจจยัสนบัสนนุให้สมาคมฯ มีบทบาทส าคญัใน
ฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตนักวางแผนการเงิน 
CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อตอบสนองความ
ต้องการค าปรึกษาวางแผนการเงินแบบ advice-based 
ของผู้บริโภค 

 
วาระที่ 2 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 
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ประธานท่ีประชมุเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 เมื่อวนัองัคารที่ 18 
เมษายน 2560 ซึ่งได้จดัสง่ให้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ
ในครัง้นีแ้ล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน
การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2560 เมื่อวนัองัคารที่ 18 
เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 3 
พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของ
สมาคมฯ ประจ าปี 2560 
คณุมนต์ชยั เป่ียมพงศ์สขุ ผู้อ านวยการสมาคมฯ รายงาน
ให้ที่ประชมุทราบผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ประจ าปี 
2560 โดย  ณ สิ น้ ปี  2560 สมาคมฯ  มีสมา ชิกที่ เ ป็น             
นักวางแผนการเงิน CFP จ านวน 249 ราย เพิ่มขึน้สุทธิ
จ านวน 68 ราย หรือร้อยละ 38 และมีที่ปรึกษาทางการเงิน  
AFPT จ านวน 631 ราย เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 240 ราย หรือ
ร้อยละ 61 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559  

ด้านการอบรมและการสอบ 
ในปีที่ผ่านมา มีผู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผน
การเงิน CFP รวมทัง้สิน้ 3,926 ราย มีผู้ขอยกเว้นการอบรม
จ านวน 959 ราย สมาคมฯ จัดสอบหลกัสตูรการวางแผน
การเงิน CFP จ านวน 5 รอบ มีผู้ เข้าสอบจ านวน 3,473 
ราย และได้มีการพฒันาข้อสอบใหมเ่พิ่มเตมิ ได้แก่ ข้อสอบ
ประเภทปรนัย จ านวน 262 ข้อ และข้อสอบกรณีศึกษา 
จ านวน 4 กรณีศกึษา 

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ในปี 2560 สมาคมฯ ได้ด าเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ได้แก่ การปรับปรุงคู่มือการขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ 
นักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษา
การเงิน AFPT โดยก าหนดให้ผู้ ยื่นขอขึน้ทะเบียนคุณวุฒิ
วิชาชีพจะต้องสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ ควบคู่กับการยื่น

ขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว
มีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมฯ การ
ปรับปรุงคู่มือการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP 
โดยเปลี่ยนแปลงการประกาศผลสอบทางออนไลน์ แทนการ
สง่หนงัสอืรับรองผลการสอบทางไปรษณีย์ เพื่อลดระยะเวลา
การด าเนินการประกาศผลสอบ ลดค่าใช้จ่ายและลดปัญหา
จดหมายสญูหาย  การแก้ไขแบบฟอร์มใบสมคัรขึน้ทะเบียน
คุณวุฒิวิชาชีพ และใบสมัครต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อ
รองรับการด าเนินการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สมาคมฯ  การอนุมัติส่วนลดค่าบ ารุงสมาคมฯ ให้กับที่
ปรึกษาทางการเงิน AFPT ที่ยื่นขอขึน้ทะเบียนคุณวุฒิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 3,000 บาท เพื่อ
สนบัสนุนการสร้างนกัวางแผนการเงิน CFP รายใหม่จาก
ฐานที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีอยู่ปัจจุบัน  และการ
ก าหนดเง่ือนไขอตัราค่าธรรมเนียมการจดัสอบ in-house 
เพื่อรองรับการสมัครสอบของบุคลากรจ านวนมากของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ  

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
สมาคมฯ ได้จดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองการวางแผนการเงินให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลและคุณค่าของค าปรึกษาของนักวางแผนการเงิน 
CFP ประกอบด้วย การจดักิจกรรม  Money & Life Talk by 
CFP Professionals เป็นประจ าทกุ 2 เดือน ผา่นการบรรยาย
ให้ความรู้โดยนักวางแผนการเงิน CFP มีผู้ เข้าร่วมงาน 
จ านวน 759 คน และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
บริการค าปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนัก
วางแผนการเงิน CFP มีผู้ เข้าร่วมรับค าปรึกษาวางแผน
การเงินจ านวน 41 คน ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนัก
วางแผนการเงิน CFP อาทิ ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ให้ความรู้เร่ืองการวางแผนประกนัภยัแก่
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ผู้ลงทุนและผู้ สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงาน คปภ. 
ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ณ จงัหวดันครราชสมีา 
และในงาน SET in the City ครัง้ที่ 13  ณ สยามพารากอน 
ความร่วมมือกับเครือข่ายอนาคตไทยให้ความรู้เร่ืองการ
วางแผนการเงินแก่นกัเรียน นกัศึกษาในกิจกรรม “คิดดี...มี
ตังค์”  ณ จังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรม Financial 
Planning Clinic เพื่อให้บริการค าปรึกษาวางแผนการเงิน 
ภายในงาน SET in The City ครัง้ที่  12 และครั ง้ที่  13 มี
ผู้ เข้าร่วมรับค าปรึกษาวางแผนการเงินจ านวน 243 คนจาก
นกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 75 คน และในงาน Future 
Wealth and Luxury Expo มีผู้ เข้าร่วมรับค าปรึกษาวางแผน
การเงินจ านวน 102 คน จากนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 
19 คน การจัดท า เว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่ ในรูปแบบ 
responsive รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยเปิดใช้งานเมื่อวันที่  3 
พฤษภาคม 2560 การเพิ่ มช่ องทางการสื่ อสารผ่ าน 
LINE@Account “@cfpthailand”  เ พื่ อป ระชาสัมพั น ธ์
ขา่วสารของสมาคมฯ และข้อมลูความรู้เก่ียวกบัการวางแผน
การเงิน ได้แก่ Did You Know? และ Personal Finance Tips 
และความร่วมมือกับ  LINE Thailand เพื่อน าบทความ
เก่ียวกบัการวางแผนการเงินของนกัวางแผนการเงิน CFP ซึง่
ตีพิมพ์ในนิตยสาร Money & Wealth ไปเผยแพร่ในรูปแบบ
ข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Finance ซึ่งปัจจุบันมี
ผู้ใช้งานกวา่ 4.7 ล้านคน ถือเป็นการช่วยเพิ่มจ านวนผู้ เข้าถึง
ข้อมลูความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินในวงกว้างมากขึน้ การ
ผลิตบทความเก่ียวกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเขียน
โดยนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่ใน Financial 
Freedom Section ของนิตยสาร Money & Wealth เ ป็น
ประจ าทุกเดือน การจัดท าและเผยแพร่รูปภาพประกอบ
บทความของนกัวางแผนการเงิน CFP ซึ่งพิมพ์ในนิตยสาร 
Money& Wealth จ านวน 96 รูป ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของ
สมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และ LINE@cfpthailand 
และการด าเนินการซือ้โฆษณากับ Facebook เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงข้อมลูดงักลา่วของกลุม่เป้าหมาย การให้ความรู้เร่ือง
การวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ทาง
สถานีโทรทศัน์ Money Channel ผา่นรายการ Smart Money 
ในช่วง “มั่งคั่งด้วยการวางแผน” จ านวน 24 ครัง้ การให้
ค าปรึกษาการวางแผนการเงินกับผู้ชมรายการท่ีส่งค าถาม
เข้ามาลว่งหน้าในช่วง “Smart Planning” จ านวน 9 ราย และ
น าเสนอเคล็ดลบัและข้อคิดเทคนิควางแผนการเงินจ านวน 
85 เร่ือง การผลิตแผ่นพับ  รู้จักกับ “การวางแผนการเงิน” 
และกา รสนั บสนุ น โค ร ง กา ร  Young Financial Star 
Competition 2017 โดยมอบทุนการอบรมหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน CFP แก่ผู้ เข้ารอบคดัเลอืก และทนุการสอบ
หลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP แก่ผู้ เข้ารอบรองชนะเลศิ 

ส าหรับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน 
สมาคมฯ ได้จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะความรู้ที่
เ ป็นประ โยช น์ต่อการป ฏิบัติ ง านและ เพื่ อก ระชับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก ได้แก่ การจดักิจกรรม CFP 
Professional Forum จ านวน 5 ครัง้  ม ีสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมรวมทัง้สิน้ 844 คน การจัดงานสัมมนา TFPA 
Wealth Management Forum 2017 เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 
2560 มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 245 คน การจัดพิธี
มอบวฒุิบตัรโดยรับเกียรติจากคณุรพี สจุริตกุล เลขาธิการ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานมอบวฒุิบตัร
และบรรยายพิเศษ หวัข้อ “CFP and Their Roles for the 
Thai’s Financial Well-Being” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
ณ โรงแรมดสุิตธานี มีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 39 
รายและที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT จ านวน 153 รายเข้า
รับมอบวฒุิบตัร 

ด้านการพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (Back Office) 
ในปี 2560 สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานหลังบ้าน 
(Back Office) ครอบคลุมทัง้ส่วนของฐานข้อมูล ได้แก่ 
ฐานข้อมลูนกัวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT 
ผู้ ผ่านการอบรม ผู้ ผ่านการสอบและผลการสอบ รวมทัง้
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ประวัติการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ           
นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT และ
ในส่วนของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับการ
ด าเนินการทางออนไลน์ ได้แก่ การรับสมัครสอบและ
ประกาศผลสอบ การยื่นต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ การบนัทึก
ข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของนัก
วางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT การ
รายงานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมโดยสถาบนัอบรม และการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและการสัมมนาซึ่งจัดโดย
สมาคมฯ   

อื่นๆ 
สมาคมฯ ได้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
จ านวน  2 ครัง้ มีผู้ผ่านการอบรม 106 ราย  และพิจารณา
ทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ในส่วนของที่ตัง้
ส านกังาน เนื่องจากการย้ายที่ท าการสมาคมฯ และการให้
อ านาจกรรมการในการพิจารณาเปลีย่นแปลงอตัราคา่บ ารุง
สมาคมฯ  และในปี 2560  สมาคมฯ ได้รับสมาชิกนิติบคุคล
ประเภทสถาบัน จ านวน 1 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ 
หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ อ านวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ประจ าปี 2560  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน
ผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ประจ าปี 2560 

 
วาระที่ 4 

พิจารณารับรองงบการเงินส าหรับ ปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2560 และ 2559 และรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
ผู้ อ านวยการสมาคมฯ    รายงานสรุปงบการเงินของ
สมาคมฯ สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ณ สิน้ปี 2560 
สมาคมฯ มีสินทรัพย์จ านวน 59.31 ล้านบาท เพิ่มขึ น้

ประมาณ 10.81 ล้ านบาท คิ ด เ ป็น ร้อยละ 22 โดย
เปรียบเทียบกบัปี 2559 แบ่งเป็นหนีส้ิน 4.82 ล้านบาท และ
ส่วนของสมาคมฯ 54.49 ล้านบาท สมาคมฯ มีรายรับรวม 
24.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 0.9 ล้านบาท 
หรือประมาณร้อยละ 4 โดยมีรายได้รับหลกัมาจากรายได้
ค่าธรรมเนียมสมัมนา การอบรม และการสอบ มีรายจ่าย
จ านวน 14.77 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 4.21 
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 40 โดยรายจ่ายหลกัมาจาก
ต้นทุนการสอบและค่าใช้จ่ายพนกังาน มีรายรับมากกว่า
รายจ่าย 9.44 ล้านบาท ผู้อ านวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินส าหรับ ปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต 

มติที่ ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองงบ
การเงินส าหรับ ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5   
พิจารณาแต่งตั ้ง ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
ผู้ อ านวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้นายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 7728 เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 
และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็น
จ านวนเงิน 25,000 บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้นาย
ทรงชยั พทุธิมาโนชญ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
7728 เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
25,000 บาท ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 6   
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่แทน
คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ 

ผู้ อ านวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม
ข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม 
ข้อ 17 วรรคที่  4 “คณะกรรมการของสมาคม อยู่ ใน
ต าแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี และให้มีการเลือกตัง้
กรรมการชุดใหม่ขึน้แทนภายใน 180 วัน การนับวาระ
กรรมการให้นบัตัง้แต่วนัที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตัง้” ทัง้นี ้
คณะกรรมการสมาคมฯ ท่ีได้รับเลือกตัง้จากการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 
2559 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 
2561 และจะต้องเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน
180 วัน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบขัน้ตอนการเลือกรรม
การสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การพิจารณาจ านวนกรรมการ  
ผู้ อ านวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม
ข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม 
ข้อ 17 วรรคที่ 1 “ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึง่มีจ านวน
ไมน้่อยกวา่เก้าคน และไมเ่กินสบิห้าคน โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่ง เ ป็นตัวแทนของ
วิสาหกิจหลักทรัพย์ และอนุพันธ์  วิสาหกิจธนาคาร
พาณิชย์  วิสาหกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต และวิสาหกิจ
บริการที่เก่ียวเนื่องกบัหลกัทรัพย์ และเงินทนุ รวมทัง้แตล่ะ
ประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ 2 คน เ ป็น
กรรมการ” และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดจ านวน
กรรมการ  

มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม  ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ า รณาแ ล้ ว  มี ม ติ ใ ห้
คณะกรรมการสมาคมฯ มีจ านวน 15 คน 

ขัน้ตอนที่ 2 พิจารณาเลือกกรรมการ 
ผู้ อ านวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม
ข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 17 วรรคที่ 2 “การเลือกตัง้ให้ท าด้วยวิธีลงคะแนนลบั

โดยให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญเสนอช่ือของ
สมาชิกสามัญโดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตัง้ ถ้ามีผู้ ได้
คะแนนเทา่กนัในล าดบัสดุท้าย ให้ที่ประชมุใหญ่ลงมติใหม่
เฉพาะผู้ ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนน
เท่ากนัอีกให้ใช้วิธีจบัสลาก” และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงขัน้ตอนการพิจารณาเลือกกรรมการผ่านระบบ online 
voter โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 การเสนอช่ือสมาชิกสามัญส าหรับคัดเลือกเป็น
กรรมการ 
- สมาคมฯ น ารายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ 
จากสมาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญั พร้อมกบั
ช่ือบริษัทที่สงักดัทีละกลุม่อตุสาหกรรม เสนอต่อ
ที่ประชุม และเปิดโอกาสให้สมาชิกในที่ประชุม
เสนอรายช่ือเพิ่มเติมได้ 

- ขอเสียงรับรองผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ 
จากสมาชิกสามญัไม่น้อยกว่า 2 เสียง ผู้ที่ได้รับ
เสียง รับรองน้อยกว่า  2 เสียงให้ถือว่าขาด
คณุสมบตัิตามข้อบงัคบัสมาคมฯ และเสนอให้ที่
ประชมุรับรองความประพฤติของสมาชิกสามญัที่
ไ ด้ รับการเสนอช่ือเพื่อ เ ข้า รับการพิจารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ 

2.2 การลงคะแนนเลอืกคณะกรรมการ 
- สมาคมฯ จะเปิดให้ลงคะแนนผ่านระบบ Online 

Voter ซึ่ง เป็น web application รองรับการใช้
ง านผ่ าน  smartphone, tablet และ  desktop 
computer ผา่นบราวเซอร์ ได้แก่ IE, Firefox และ 
Chrome ทั ง้ นี  ้ สมาคมฯ  ไ ด้ เ ต รี ยม เค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์ไว้จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อรองรับกรณี
ผู้ เข้าประชุมไม่สะดวกในการใช้ระบบ Online 
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Voter ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ของผู้ เข้า
ประชมุ 

- สมาชิกสามญัที่ลงทะเบียนเข้าประชุมจะได้รับ 
one- time user name and password ต า ม
จ านวนเสียงของตนเองกับเสียงที่ได้รับมอบ
ฉนัทะ 

- สมาคมฯ จะเปิดระบบให้ลงคะแนน 
- สมาชิกผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนลบัผา่นระบบ 

Online Voter โดยใช้ user name and password 
ที่ได้รับ ไม่เกินจ านวนกรรมการที่เป็นไปตามมติ
ของที่ประชมุในขัน้ตอนท่ี 1 

- เมื่อสมาชิกลงคะแนนครบทุกคนแล้วสมาคมฯ 
จะปิดระบบลงคะแนน 

2.3 การสรุปผลคะแนนการเลอืกกรรมการ 
- ระบบจะแสดงผลคะแนนทัง้หมดเรียงล าดบัจาก
มากไปน้อยให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบ 

- ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไของค์ประกอบผู้ แทนของคณะกรรมการ
ตามที่ข้อบงัคบัสมาคมฯ ก าหนด 

- ในกรณีที่ล าดบัสดุท้ายมีผู้ได้รับคะแนนเทา่กนัให้
ลงคะแนนเลือกใหม่เฉพาะผู้ ที่มีคะแนนล าดับ
สดุท้ายเทา่กนั 

ผู้ อ านวยการสมาคมฯ ได้น าเสนอตัวอย่างหน้าจอการ
ลงคะแนนเลือกกรรมการผ่านระบบ Online Voter ให้ที่
ประชมุทราบ  

ผู้อ านวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีสมาชิก
สามญัที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการสมาคมฯ รวมจ านวน 68 รายช่ือเสนอต่อที่
ประชุม โดยดร. กฤษฎา เสกตระกูล คุณธีรนาถ รุจิเมธา
ภาส และคุณวิโรจน์ ตัง้เจริญ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือทัง้ใน
ฐานะผู้แทนนิติบคุคล และในฐานะบคุคลทัว่ไป ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบวา่ต้องการเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนนิติบคุลเพียงอยา่งเดียว 
จึงท าให้มีรายช่ือสมาชิกสามญัที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ จ านวน 65 
ราย ช่ือ  ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 
ผู้ อ านวยการสมาคมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใน
ประเด็นดงันี ้
• เสนอรายช่ือสมาชิกสามญัเพื่อเข้ารับการพิจารณา

คดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม  
• รับรองสมาชิกสามญัที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ จ านวน 
65 รายช่ือ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 
รายละไมน้่อยกวา่ 2 เสยีง 

• รับรองความประพฤติของสมาชิกสามญัที่ได้รับการ
เสนอช่ือเพื่อ เ ข้า รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการสมาคมฯ จ านวน 65 รายช่ือ (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติดงันี ้
• ไม่ เสนอราย ช่ือสมาชิกสามัญเพื่ อ เ ข้า รับการ

พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ เพิ่มเติม  
• รับรองสมาชิกสามญัที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ จ านวน 
65 รายช่ือตามที่เสนอ ซึง่มีสมาชิกสามญัในที่ประชมุ
รับรองรายละไมน้่อยกวา่ 2 เสยีง  

• รับรองความประพฤติของสมาชิกสามญัที่ได้รับการ
เสนอช่ือเพื่อ เ ข้า รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการสมาคมฯ จ านวน 65 รายช่ือตามที่เสนอ  

ผู้อ านวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ ซึ่งผลการลงคะแนนพบว่า มีสมาชิกสามญัซึ่ง
เป็นผู้ แทนจากวิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต และ
บุคคลทั่วไป ในล าดับที่ 15 ได้คะแนนเสียงจ านวน 57 
คะแนนเท่ากัน จ านวน 2 ท่าน คือ คุณเรืองศกัดิ์ ปัญญา
บดีกุล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ
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คุณชาติชาย มีสขุโข นกัวางแผนการเงิน CFP จึงขอให้ที่
ประชุมลงคะแนนเลือกตัง้สมาชิกสามญั 2 ท่านดงักล่าว
อีกครัง้ หลงัจากที่ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตัง้เรียบร้อย
แล้ว จึงได้แจ้งผลการเลือกตัง้กรรมการสมาคมฯ จ านวน 
15 ท่าน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการเลือก
กรรมการสมาคมฯ จ านวน 15 ท่าน ซึ่งมีวาระการด ารง
ต าแหนง่ระหวา่งวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 
2563 โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. คณุดอน จรรย์ศภุรินทร์  
 ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศไทย  
2. คณุศรชยั สเุนต์ตา  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
3. คณุวศิน วฒันวรกิจกลุ  
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
4. คณุวิโรจน์ ตัง้เจริญ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
5. คณุกฤษฎา เสกตระกลู  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6. คณุกวี ชกิูจเกษม  

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
7. คณุสาระ ล า่ซ า  

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   
8. คณุภควิภา เจริญตรา  

บริษัท เอไอเอ จ ากดั   
9. คณุอมุาพนัธุ์ เจริญยิ่ง  

นกัวางแผนการเงิน CFP   
10. คณุวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  

นกัวางแผนการเงิน CFP   
11. คณุณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู  

นกัวางแผนการเงิน CFP   
12. คณุธนาวฒัน์ สริิวฒัน์ธนกลุ  

นกัวางแผนการเงิน CFP   
 

13. คณุสวุภา เจริญยิ่ง  
นกัวางแผนการเงิน CFP   

14. คณุนฤมล บญุสนอง  
นกัวางแผนการเงิน CFP   

15. คณุชาติชาย มีสขุโข  
นกัวางแผนการเงิน CFP 
 

วาระที่ 7   
พิจารณาแก้ข้อบังคับสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 
ผู้อ านวยการสมาคมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแก้ข้อบงัคบัสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดการ
แก้ไขข้อบงัคบั ดงันี ้
หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 31 องค์ประชุมในการ
ประชมุใหญ่ ให้แก้ไขเป็น  
ข้อ 31 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชมุไมน้่อยกวา่ 50 คนจึงจะถือวา่ครบองค์ประชมุ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้
แก้ข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 31 
องค์ประชมุในการประชมุใหญ่ ตามที่เสนอ 

 
วาระเพื่อทราบ  
ผู้อ านวยการสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด
กิจกรรมและแผนการด าเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2561 
ดงันี ้
• สมาคมฯ ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลนักวางการเงิน 

CFP และที่ ป รึ กษาการ เ งิ น  AFPT ครอบคลุม
รายละเอียดประวตัิการพฒันาคุณวฒุิวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรองรับการยื่นต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพทาง
ออนไลน์ และรายละเอียดการให้บริการวางแผน
การเงินของนักวางแผนการเงิน CFP โดยขอความ
ร่วมมือนักวางแผนการเงิน CFP และที่ป รึกษา
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การเงิน AFPT ในการกรอกข้อมลูที่เก่ียวข้องดงักลา่ว
ผา่น “ระบบสมาชิก” บนเว็บไซต์สมาคมฯ 

• โครงการ Wealth Advice for All ประกอบด้วยงาน
ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนกั
ถึงความส าคญัของการวางแผนการเงิน รับผิดชอบ
โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และงานด้าน
การจัดท า End to End Platform ส าหรับให้บริการ
วางแผนการเ งิน รับผิดชอบโดยสมาคมฯ ซึ่ง 
Platform ดั ง ก ล่ า ว ป ร ะกอบ ด้ ว ย ร ะบบ  CRM 
โปรแกรมวางแผนการเงิน ระบบติดตามแผนการเงิน 
และการส่งค าสัง่ซือ้ขายกองทุนรวม และระบบงาน
หลังบ้านเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า ทัง้นี  ้สมาคมฯ จะ
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักวางแผน
การเงิน CFP เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการพัฒนา 
Platform ที่ตรงกับความต้องการใช้งานจริงของนกั
วางแผนการเงิน CFP และขอความคิดเห็นเก่ียวกบั
แผนงานและแนวทางการประชาสมัพันธ์ Platform 
ดงักลา่วเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้ 

• การ เ ป็น เ จ้ าภาพจัดการประชุม  FPSB Global 
Member Meeting ร ะหว่ า งวันที่  16-18 ตุลาคม 
2561 ซึง่สมาคมฯ จะประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมือ
จากสมาชิกร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงาน   และ
ส ม า ค ม ฯ  จ ะ จั ด ง า น สัม ม น า  TFPA Wealth 
Management Forum 2018 ในวันที่  12 ตุลาคม 
2561 โดยจะเชิญผู้บริหารของ FPSB ซึ่งเดินทางมา
ป ร ะ ชุ ม  FPSB Global Member Meeting เ ป็ น
วิทยากรในงานสมัมนาดงักลา่ว 

• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบข้อสอบ ฉบบัที่ 4 
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการเงิน โดยสมาคมฯ ได้
จัดท าโครงสร้างข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะประชาสมัพนัธ์ให้
ทราบตอ่ไป 

• การจัดอบรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินส าหรับให้นกั
วางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ใช้
นบัเป็นชัว่โมง CPD เพื่อประกอบการตอ่อายคุณุวฒุิ
วิชาชีพ 

คณุสาระ ล ่าซ า ประธานที่ประชมุแจ้งที่ประชมุทราบวา่ใน
ส่วนของงานด้านการอบรมและการสอบ สมาคมฯ ได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนาเนือ้หาการอบรม
และการสอบให้เป็นปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง และได้ขอ
ความร่วมมือจากนกัวางแผนการเงิน CFP ในการร่วมให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานด้านดังกล่าว คุณ
สาระ ล า่ซ า ประธานที่ประชมุกลา่วขอบคณุสมาชิกที่ได้ให้
ความไว้วางใจคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
สมาคมฯ และให้ความร่วมมือและสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ 
ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี ทัง้นี ้ไม่มีสมาชิกสอบถามใน
ประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ปิดประชมุเวลา 12.15 น. 

ผู้จดรายงานการประชมุ 
นางพชัรินทร์ โรจนวณิชชากร 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 (เอกสารแนบ 1)  

สมาชิกสามัญ 
1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

2. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

4. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

5. ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

6. ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศไทย 

7. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

8. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

9. บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาติ จ ากดั  

10. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

11. บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสกิรไทย จ ากดั 

12. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

13. บริษัท ลสีซิ่ง กสกิรไทย จ ากดั 

14. บริษัท ศนูย์วจิยักสกิรไทย จ ากดั 

15. บริษัท เอไอเอ จ ากดั 

16. บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั 

17. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

18. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

19. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

20. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

21. บริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

22. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

23. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั 

24. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

25. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

26. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 

27. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 

28. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

29. คณุกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์ CFP® 

30. คณุกรเอก อุน่ปิติพงษา CFP® 

31. คณุกริช เศรษฐนนัท์ CFP® 

32. คณุกฤษฎา เสกตระกลู CFP® 

33. คณุกิตตคิณุ สวิะสรรค์กลุ CFP® 

34. คณุกลุธิดา กิติธีระกลุ CFP® 

35. คณุเกษตร ชยัวนัเพ็ญ CFP® 

36. คณุเกษรี อายตุตะกะ CFP® 

37. คณุเกสสดุา อทุาลยั CFP® 

38. คณุคนอง ศรีพิบลูพานชิย์ CFP® 

39. คณุคมสนั วเิศษวิทยเวช CFP® 

40. คณุคริสโตเฟอร์ พรหมมี CFP® 

41. คณุคนัธรส พจน์สถิตย์ CFP® 

42. คณุจารุลกัษณ์ เรืองสวุรรณ CFP® 

43. คณุจิดาภา สมีว่ง CFP® 

44. คณุจิรวดี หอมเพชร CFP® 

45. คณุฉตัรพี ตนัติเฉลมิ CFP® 

46. คณุเฉลมิเกียรติ พิรุณจินดา CFP® 

47. คณุชวลติ ลลีาภรณ์ CFP® 

48. คณุชยัวฒัน์ พฒันไพบลูย์ CFP® 

49. คณุชาติชาย มีสขุโข CFP® 

50. คณุชิดชนก ธรรมกิตติคณุ CFP® 

51. คณุชชูาติ ชา่งสกั CFP® 

52. คณุฐิตมิา สทุศัน์ ณ อยธุยา CFP® 

53. คณุณรงค์ศกัดิ์ พิริยะพงศ์ CFP® 

54. คณุณหทยั ขนัธวเิชียร CFP® 

55. คณุณชัชา สนุทรธาราวงศ์ CFP® 

56. คณุณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู CFP® 
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57. คณุณฐัพร ลฆโุภชน์ CFP® 

58. คณุณฐัวฒุิ บญุรักษ์วนิช CFP® 

59. คณุณิชมน เรืองฤทธ์ิราวี CFP® 

60. คณุตระหนกั นิตวิงศ์ CFP® 

61. คณุธชธร สมใจวงษ์ CFP® 

62. คณุธนกฤต ศรันกิตติภทัร CFP® 

63. คณุธนาวฒัน์ สริิวฒัน์ธนกลุ CFP® 

64. คณุธญัญา โลหะนนัทชยั CFP® 

65. คณุธีรนาถ รุจิเมธาภาส CFP® 

66. คณุธีรพฒัน์ มีอ าพล CFP® 

67. คณุธีระ ภูต่ระกลู CFP® 

68. คณุนรวีร์ วงศ์สมมาตร CFP® 

69. คณุนโรโดม วาณิชฤดี CFP® 

70. คณุนฤมล บญุสนอง CFP® 

71. คณุนนัท์นภสั จนัทเสรีนนท์ CFP® 

72. คณุนิคม เจริญสขุโสภณ CFP® 

73. คณุนิชฌานี ฉนัทศาสตร์ CFP® 

74. คณุนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ CFP® 

75. คณุนิภาพนัธ์ พนูเสถียรทรัพย์ CFP® 

76. คณุนชุธิชา ชีวสทุธิพงศ์ CFP® 

77. คณุบณุยนชุ ยทุธ์ประทมุ CFP® 

78. คณุบษุยพรรณ วชัรนาคา CFP® 

79. คณุปกรณ์ ตนัติกาญจน์ CFP® 

80. คณุประภาส ตนัพิบลูย์ศกัดิ์ CFP® 

81. คณุปรารถนา วรเชษฐ์ CFP® 

82. คณุปริพรรห์ ปริยอดุมทรัพย์ CFP® 

83. คณุปรีชา กิจโมกข์ CFP® 

84. คณุปาจรีย์ สวสัดิ์บรีุ CFP® 

85. คณุปานตา ฉตัรมาศ CFP® 

86. คณุปิติพงษ์ รุ่งเรืองวฒุิกลุ CFP® 

87. คณุปิยะ สรุาสา CFP® 

88. คณุพนิต ปัญญาบดกีลุ CFP® 

89. คณุพรชยั อร่ามอาภากลุ CFP® 

90. คณุพรทิพย์ อนชุาติบตุร CFP® 

91. คณุพิชญะ วชัรกาฬ CFP® 

92. คณุพิชญา ซุน่ทรัพย์ CFP® 

93. คณุพิชยั ยอดพฤตกิาร CFP® 

94. คณุพิชิต สทุธิภิบาล CFP® 

95. คณุพิฑรูย์ อมรพิทกัษ์พนัธ์ CFP® 

96. คณุพีรภทัร ฝอยทอง CFP® 

97. คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ CFP® 

98. คณุพทุธิวฒัน์ อภิวชัร์พงษ์ CFP® 

99. คณุเพราพรรณ วชัรกาฬ CFP® 

100. คณุไพชยนต์ บริบรูณ์พาณิชกิจ CFP® 

101. คณุภควิภา เจริญตรา CFP® 

102. คณุภาดร สขุสวสัดิ์ CFP® 

103. คณุภิญญดา พชัรเกศกลุ CFP® 

104. คณุภริูพฒัน์ วฒุิภารัมย์ CFP® 

105. คณุมนตรี แสงอไุรพร CFP® 

106. คณุมานพ ผากา CFP® 

107. คณุเมวรินทร์ ปัญจศิริ CFP® 

108. คณุยพุาวดี ตู้ จินดา CFP® 

109. คณุรัชฏชวลติ พลูทวี CFP® 

110. คณุราชนัย์ ตนัติจินดา CFP® 

111. คณุรามรัตน์ จารุรัตน์จามร CFP® 

112. คณุรุจิเรศ แซอ่ือ้ CFP® 

113. คณุเรวตั ลอืเวศย์วณิช CFP® 

114. คณุเรืองวิทย์ นนัทาภิวฒัน์ CFP® 

115. คณุเรืองศกัดิ์ ปัญญาบดีกลุ CFP® 

116. คณุลลนิี เกียรติก าจรชยั CFP® 

117. คณุลออรัตน์ รักษ์บญุยวง CFP® 

118. คณุลอืพงศ์ เลอเลศิวิชยา CFP® 
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119. คณุวรเดช ปัญจรงคะ CFP® 

120. คณุวรนชุนนัท์ พงศ์สรุางค์ CFP® 

121. คณุวรพจน์ เกตอุร่าม CFP® 

122. คณุวรวิทย์ นาถวรกลุ CFP® 

123. คณุวราภรณ์ วิบลูคณารักษ์ CFP® 

124. คณุวรินทร์ สรุพลชยั CFP®  

125. คณุวริศรา แสงอไุรพร CFP® 

126. คณุวศิน วฒันวรกิจกลุ CFP® 

127. คณุวส ุศรีธิมาสถาพร CFP® 

128. คณุวชัรพงศ์ รัตนมงัคลานนท์ CFP® 

129. คณุวชัรพงษ์ ช านาญกิจสพุฒัน์ CFP® 

130. คณุวชัรา พกุโพธ์ิ CFP® 

131. คณุวิทยพล โพธิคณุ CFP® 

132. คณุวิโรจน์ ตัง้เจริญ CFP® 

133. คณุวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP® 

134. คณุวีรสทิธ์ิ ไกรรวี CFP® 

135. คณุศศธร รุจิเรกานสุรณ์ CFP® 

136. คณุศศิพชัร์ กิติชยัเรืองรอง CFP® 

137. คณุศกัดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP® 

138. คณุศิริพร สวุรรณการ CFP® 

139. คณุศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ CFP® 

140. คณุศจีุภรณ์ เศรษฐภิญโญ CFP® 

141. คณุศภุชยั จนัไพบลูย์ CFP® 

142. คณุสกาว ส าราญคง CFP® 

143. คณุสรฐัช สงุาม CFP® 

144. คณุสรรค์ ศรีตระกลู CFP® 

145. คณุสายสมร ผอ่งบรรเจิด CFP® 

146.  คณุสฏ์ิระสา บญุ-หลง CFP® 

147. คณุสริภทัร เกาฏีระ CFP® 

148. คณุสดุาภรณ์ งามวิไลกร CFP® 

149. คณุสทุธิพงศ์ สจุริตตานนท์ CFP® 

150. คณุสนุิติ ถนดัวณิชย์ CFP® 

151. คณุสมุิตรา อภิรัตน์ CFP® 

152. คณุสรุกิจ พิทกัษ์ภากร CFP® 

153. คณุสรุธีร์ กิตติวรวงศ์ CFP® 

154. คณุสรุศกัดิ์ ขวญัเมือง CFP® 

155. คณุสรุาลยั วงศาโรจน์ CFP® 

156. คณุสริุญญา ณ นคร CFP® 

157. คณุสวุภา เจริญยิ่ง CFP® 

158. คณุเสกสรร โตวิวฒัน์ CFP® 

159. คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ CFP® 

160. คณุเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® 

161. คณุแสงจนัทร์ ล ีCFP® 

162. คณุหสัวรา แสงรุจิ CFP® 

163. คณุอนชุา นิลประดษิฐ์ CFP® 

164. คณุอภิรติ ชยัรัตน์ CFP® 

165. คณุอรพรรณ บวัประชมุ CFP® 

166. คณุอรรถพร พรมแก้วงาม CFP® 

167. คณุอลสิา ราธี CFP® 

168. คณุอจักร การตมู CFP® 

169. คณุอิสราภรณ์ บรูณิกานนท์ CFP® 

170. คณุอมุาพนัธุ์ เจริญยิง่ CFP® 

สมาชิกวิสามัญ 
1. คณุก้องเกียรติ จนัทร์สริุยา AFPTTM 
2. คณุจนัทร์ทิพย์ อทุานสกลุ AFPTTM 
3. คณุจารุวรรณ ลนิจงสวุรรณ AFPTTM 
4. คณุจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ AFPTTM 
5. คณุเฉลมิกรณ์ กลุนิธนวิทย์ AFPTTM 
6. คณุชฒุิญา ทพัสาร AFPTTM 
7. คณุณปภชั พิทกัษ์ศิริพรรณ AFPTTM 
8. คณุณิชชภทัร อินทปัตย์ AFPTTM 
9. คณุดวงพรรษพร ศิริภทัร AFPTTM 
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10. คณุธรรณพ ช านาญศิลป์ AFPTTM  
11. คณุบณุยนชุ สจุริยานรัุกษ์ AFPTTM 
12. คณุประสทิธ์ิ โรจนาภากลุ AFPTTM  
13. คณุพริม้พชัร จิรบวรพงศา AFPTTM 
14. คณุพชัรชานนท์ สถิุรนาถ AFPTTM 
15. คณุพชัรินทร์ บณัฑรูประยกุต์ AFPTTM 
16. คณุพิไลวรรณ ออ่งธรรมกลุ AFPTTM 
17. คณุมณัทิวา จนัทร์แตง่ผล AFPTTM 
18. คณุยวุพมิพ์พร เฟ่ืองธารทิพย์ AFPTTM 
19. คณุวรพร วิทยะสริินนัท์ AFPTTM 
20. คณุวินย์ ฉายศิริโชติ AFPTTM  
21. คณุวิศรุต เสกสรรพานิช AFPTTM 
22. คณุศรีวรรณ แสงทวีะทศัน์ AFPTTM 
23. คณุศภุชยั มัง่คัง่ AFPTTM 
24. คณุสมพงษ์ สวา่งวิศาล AFPTTM 
25. คณุสชุาย น้อยฉายา AFPTTM 
26. คณุสนุีย์รัตน์ วงศ์สวุภาพ AFPTTM 
27. คณุสพุรชยั กลุรัตน์ AFPTTM  
28. คณุหญิง เสริมพาณิชย์ AFPTTM 
29. คณุอตรัตน์ มสุกิรัตน์ AFPTTM 
30. คณุอรวรรณ ตัง้บณัฑติ AFPTTM 
31. คณุอรวรรณ ทรัพยากร AFPTTM 
32. คณุอรอ าไพ รุธิรโก AFPTTM 
33. คณุอาทร เหงา่ศรี AFPTTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

14 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

รายช่ือสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ 

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ (เอกสารแนบ 1)  

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน วิสาหกิจ 

1. คณุวรพร วิทยะสิรินนัท์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ 

2. คณุจกัรกฤษณ์  ประสาทไทย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ 

3. คณุพสัสนีย์  กิตติอคัรเสถียร ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ 

4. คณุฉตัรพงศ์  วฒันจิรัฏฐ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ 

5. คณุดอน  จรรย์ศภุรินทร์ ธนาคารซติีแ้บงก์ ประเทศไทย วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ 

6. คณุศรชยั  สเุนต์ตา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์ 

7. คณุวิโรจน์  ตัง้เจริญ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ และเงินทนุ 

8. คณุธีรนาถ  รุจเิมธาภาส บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั วิสาหกิจเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ และเงินทนุ 

9. คณุกนกทิพย์  สายชุ่มอินทร์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั วิสาหกิจเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ และเงินทนุ 

10. คณุพจน์  หะริณสตุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั วิสาหกิจเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ และเงินทนุ 

11. คณุพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั วิสาหกิจเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ และเงินทนุ 

12. คณุวศิน  วฒันวรกิจกลุ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั วิสาหกิจเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ และเงินทนุ 

13. คณุกวี  ชกูิจเกษม  บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ 

14. คณุวิภา  พฒันวณิชย์กลุ บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั วิสาหกิจหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ 

15. คณุไพบลูย์  นลินทรางกรู บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั วิสาหกิจหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ 

16. คณุกลุนนัท์  ซานไทโว บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ 

17. คณุกฤษฎา  เสกตระกลู ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วิสาหกิจหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ 

18. คณุศิริพงษ์  ไพศาลคงทว ี ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วิสาหกิจหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ 

19. คณุเรืองศกัด์ิ  ปัญญาบดีกลุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

20. คณุนริศ  อจละนนัท์ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

21. คณุสาระ  ล ่าซ า บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) วิสาหกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

22. คณุภควภิา เจริญตรา บริษัท เอไอเอ จ ากดั วิสาหกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

23. คณุกริช เศรษฐนนัท์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

24. คณุกลุธิดา กิตธีิระกลุ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 
25. คณุเกษรี อายตุตะกะ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

26. คณุคริสโตเฟอร์ พรหมม ี นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน วิสาหกิจ 

27. คณุงามจิตร สิงหบตุร นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

28. คณุจิดาภา สีม่วง นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

29. คณุฉตัรพี ตนัติเฉลิม นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

30. คณุชวลิต ลลีาภรณ์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

31. คณุชาติชาย มสีขุโข นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

32. คณุณรงค์ศกัด์ิ พิริยะพงศ์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

33. คณุณชัชา สนุทรธาราวงศ์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

34. คณุณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

35. คณุดษุณี เกลียวปฏินนท์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

36. คณุธนาวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกลุ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

37. คณุธญัญา โลหะนนัทชยั นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

38. คณุนโรโดม วาณิชฤด ี นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

39. คณุนฤมล บญุสนอง นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

40. คณุนิพพิชฌน์  โกวิทวณิชกานนท์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

41. คณุบญัชา ตรีบวรสมบตั ิ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

42. คณุประภาส ตนัพิบลูย์ศกัด์ิ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

43. คณุปริพรรห์ ปริยอดุมทรัพย์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

44. คณุปิยะ สรุาสา นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

45. คณุพิชยั ยอดพฤติการ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

46. คณุพิชยั เลิศสพุงศ์กิจ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

47. คณุภาดร สขุสวสัด์ิ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

48. คณุภานนท์ ผลิตวานนท์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

49. คณุมนตรี แสงอไุรพร นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

50. คณุราชนัย์ ตนัติจินดา นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

51. คณุเรืองวิทย์ นนัทาภิวฒัน์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

52. คณุวรเดช ปัญจรงคะ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

53. คณุวราภรณ์ วิบลูคณารักษ์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน วิสาหกิจ 

54. คณุวชัรา พกุโพธ์ิ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

55. คณุวิเชฐ ตนัติวานิช นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

56. คณุวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

57. คณุสรฐัช สงุาม นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

58. คณุสนัติ กรีะนนัทน์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

59. คณุสาธิต บวรสนัติสทุธ์ิ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

60. คณุสนิุดา เทียนประเสริฐ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

61. คณุสรุกิจ พิทกัษ์ภากร นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

62. คณุสวุภา เจริญยิ่ง นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

63. คณุอนชุา  นิลประดิษฐ์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

64. คณุอสิราภรณ์ บรูณิกานนท์ นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 

65. คณุอมุาพนัธุ์ เจริญยิ่ง นกัวางแผนการเงิน CFP® บคุคลทัว่ไป 
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คณะกรรมการและอนุกรรมการ 
คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 
นายสาระ ล า่ซ า นายกสมาคม   
นางววิรรณ ธาราหิรัญโชติ  อปุนายก 
นางสาวสวุภา เจริญยิง่ อปุนายก 
นายณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู เลขาธิการ 
นายวศิน วฒันวรกิจกลุ  เหรัญญิก 
ดร. ชาติชาย มีสขุโข นายทะเบยีน 
ดร. กฤษฎา เสกตระกลู  กรรมการ 
นายกวี ชกิูจเกษม  กรรมการ 
นายดอน จรรย์ศภุรินทร์  กรรมการ 
ผศ.ดร.ธนาวฒัน์ สริิวฒัน์ธนกลุ กรรมการ 
นางสาวนฤมล บญุสนอง  กรรมการ 
นางภควิภา เจริญตรา  กรรมการ  
(2 เม.ย. 2561 – 19 ก.ย. 2561)  
นายสขุวฒัน์ ประเสริฐยิง่ กรรมการ  
(14 ธ.ค. 2561 – 2 เม.ย. 2563) 
นายวิโรจน์ ตัง้เจริญ  กรรมการ 
นายศรชยั สเุนต์ตา  กรรมการ 
นางสาวอมุาพนัธุ์ เจริญยิ่ง         กรรมการ 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม 
นายเรืองวิทย์ นนัทาภิวฒัน์ 
  
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี 
นายสาระ ล า่ซ า ประธาน 
นายวศิน วฒันวรกิจกลุ กรรมการ 
นางววิรรณ ธาราหิรัญโชต ิ กรรมการ 
นางสาวอมุาพนัธุ์ เจริญยิ่ง         กรรมการ 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
นางสาวสวุภา เจริญยิง่ ประธาน 
นางสาวกนกทิพย์ สายชุม่อินทร์ กรรมการ 
ดร. ชาติชาย มีสขุโข กรรมการ 
(2 เม.ย. 2561 – 6 ธ.ค. 2561)  
นางสาวนฤมล บญุสนอง กรรมการ 
นายนโรโดม วาณิชฤด ี กรรมการ 
นายนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ กรรมการ 
นางววิรรณ ธาราหิรัญโชติ  กรรมการ 
(2 เม.ย. 2561 – 6 ธ.ค. 2561)  
นายวิโรจน์ ตัง้เจริญ กรรมการ 
นายเสกสรร โตววิฒัน์ กรรมการ 
 
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวอมุาพนัธุ์ เจริญยิ่ง ประธาน 
นายณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู อนกุรรมการ   
นายดอน จรรย์ศภุรินทร์ อนกุรรมการ 
ผศ.ดร. ธนาวฒัน์ สริิวฒัน์ธนกลุ อนกุรรมการ 
นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัดิ ์ อนกุรรมการ 
 
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ 
นายวศิน วฒันวรกิจกลุ ประธาน 
นายชชัวาลย์ วยมัหสวุรรณ  อนกุรรมการ 
นายเทศไทย อ านวยจิตธรรม อนกุรรมการ  
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส อนกุรรมการ 
นางสาววราภรณ์ วิบลูคณารักษ์  อนกุรรมการ  
 
คณะอนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การท างาน
และจรรยาบรรณ 
นางววิรรณ ธาราหิรัญโชต ิ  ประธาน  
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง อนกุรรมการ  
ผศ.ดร. ธนาวฒัน์ สริิวฒัน์ธนกลุ อนกุรรมการ 
นางสาวนฤมล บญุสนอง อนกุรรมการ 
นางสาวอมุาพนัธุ์ เจริญยิ่ง อนกุรรมการ 
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ข้อมูลสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

  

 

ณ สิน้ปี 2561 มีนักวางแผนการเงิน CFP ใน 26 ประเทศ
สมาชิกของ FPSB จ านวน 181,360 ราย เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 
5,787 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 ประเทศไทยมีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 261 ราย 
เพิ่มขึน้สทุธิ 12 ราย คิดเป็นอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 
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สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 

ณ สิน้ปี 2561 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยมีสมาชิกทัง้
ประเภทบุคคลและนิติบุคคล  รวมทัง้สิน้1,201 ราย 
เพิ่ มขึ น้ จ านวน  275 ร าย  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  30 เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
สมาชิกบคุคลทัง้ในสว่นของนกัวางแผนการเงิน CFP และ
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย ปี 2561 
 

 

สัดส่วนนักวางแผนการเงนิ CFP และที่ปรึกษาการเงนิ AFPT  
แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2561 
 

นักวางแผนการเงนิ CFP และที่ปรึกษาการเงนิ AFPT  
ณ สิน้ปี 2561 มีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 270 ราย 
เป็นรายใหม่จ านวน 21 ราย เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 21 ราย 
หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 8 และมีที่ปรึกษาการเงิน 
AFPT จ านวน 885 ราย เป็นรายใหม่จ านวน 297 ราย 
เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 254 ราย หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 
40 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 

   270 ราย รายใหม ่21 ราย  
 

   1,201 ราย เพิ่ม 275 ราย  
 

 885 ราย รายใหม ่297 ราย  
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ในปี 2561 มีผู้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผน
การเงิน CFP รวมจ านวน 3,416 ราย ลดลงประมาณ
ร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีผู้
ผ่านการอบรมชุดวิชาที่  1 พืน้ฐานการวางแผน
การเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การ
วางแผนการลงทนุ คิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ของ
ผู้ผา่นการอบรมทัง้หมด 

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ CFP ปี 2561 

ผู้ผา่นการอบรม 3,416 ราย ลดลงประมาณ 13% 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ CFP ปี 2561 
 

ผู้เข้าสอบหลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP ปี 2561 
 

ผู้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ CFP  

ในปี 2561 มีการจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 
รอบ Public จ านวน 5 รอบ โดยจัดสอบข้อสอบฉบับที่  1 
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบบัท่ี 
2 การวางแผนการลงทนุ จ านวน 5 รอบ ข้อสอบฉบบัที่ 3 การ
วางแผนประกนัภยัและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ และฉบบัท่ี 
4 สว่นที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จ านวน 3 รอบ ข้อสอบ
ฉบบัที่ 4 สว่นที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน จ านวน 1 รอบ และจดั
สอบภายในองค์กร (In-house) ข้อสอบฉบับที่ 1 พืน้ฐานการ
วางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จ านวน 2 รอบ มีผู้
ลงทะเบียนสอบรวมทัง้สิน้ 5,252 ที่นัง่ คิดเป็นผู้ เข้าสอบจ านวน 
3,696 ราย  เพิ่ มขึ น้ประมาณร้อยละ  18 และ ร้อยละ  6 
ตามล าดบัเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยมีผู้ลงทะเบียนสอบ
ข้อสอบฉบับที่  1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ
จรรยาบรรณ และฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ จ านวนมาก
ที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 30 ตามล าดบั 
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ผลการด าเนินงานปี 2561 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยด าเนินงานโดยยึดมั่นใน
พนัธกิจของสมาคมฯ มุง่สง่เสริมวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของ
ไทย  ส ร้างนักวางแผนการ เ งิน CFP ที่ มี คุณภาพ มี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
ท าหน้าที่ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยยึดเอา
ประโยชน์ของผู้ รับค าปรึกษาเป็นส าคัญ  ในปี  2561  
สมาคมฯ ได้ด าเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP และคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน 
AFPT และด้านสมาชิกสมัพนัธ์ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้
ประชาชนมี ความ รู้ความ เ ข้ า ใจ  และตระหนักถึ ง
ความส าคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้
สามารถบรรลเุป้าหมายการเงินและเป้าหมายชีวิตผา่นการ
ด าเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์และการตลาด  

มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ 
การด าเนินงานของสมาคมฯ ในด้านมาตรฐานวิชาชีพในปีที่
ผา่นมาครอบคลมุงานด้านการอบรม และการสอบหลกัสตูร
การวางแผนการเงิน CFP และด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน  

การอบรม 
สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
หลกัสตูรการเรียนการสอนที่ครอบคลมุองค์ความรู้เร่ืองการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้นิสิต นกัศึกษามีความรู้
ความเข้าใจต่อเร่ืองดังกล่าว และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ทัง้กับตนเอง และกับการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต ในปี 2561 สมาคมฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอ
เทียบเคียงความ รู้หลักสูตรการเ รียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษากับหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP 
ของสมาคมฯ โดยให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสอบ
ผ่านหลกัสตูรของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการยกเว้นการ
อบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ในชุดวิชาที่ได้รับ

การอนมุตัิเทียบเคียงความรู้และได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียม
การพิจารณาค าขอเทียบเคียงความรู้โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
• หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์การเงิน ระดบัปริญญาโท ภาค

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขา
วิชาเอกการวางแผนการเงิน ของคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ได้แก่ 
1) วิชาการวางแผนการเงินและการจัดการความมัง่
คัง่ เทียบเคียงความรู้กบัการอบรมชดุวิชาที่ 1 พืน้ฐาน
การวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ 2) 
วิชาการวางแผนการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ 
เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่  2 การ
วางแผนการลงทนุ 3) วิชาการวางแผนการประกนัภยั 
เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่  3 การ
วางแผนการประกันภัย 4) วิชาการวางแผนเพื่อวัย
เกษียณ เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 4 
การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 5) วิชาการวางแผนภาษี
และมรดก เทียบเคียงความรู้กบัการอบรมชุดวิชาที่ 5 
การวางแผนภาษีและมรดก 6) วิชาการวางแผน
การเงินแบบองค์รวม เทียบเคียงความรู้กบัการอบรม
ชดุวิชาที่ 6 การจดัท าแผนการเงิน 

• หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต การวิเคราะห์และ
จัดการการลงทุน  (MsiAM) ระดับป ริญญาโท 
(นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้แก่ 1) 
วิ ชา   Wealth Management & Tax Planning  และ
วิ ช า  Introduction to Valuation and Financial 
Modeling เทียบเคียงความรู้กบัการอบรมชดุวิชาที่ 1 
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ 2) 
วิ ช า Introduction to Valuation and Financial 
Modeling วิ ช า  Investments แ ล ะ วิ ช า  Market 
Analysis and Portfolio Management เ ที ยบเคียง
ความรู้กับการอบรมชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการ
ลงทุน  และ  3) วิ ช า  Wealth Management & Tax 
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Planning เทียบเคียงความรู้กับการอบรมชุดวิชาท่ี 5 
การวางแผนภาษีและมรดก  

นอกจากนี ้สมาคมฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงโครงเนือ้หา
และผลลพัธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes Statement 
– LOS) การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 
เพื่อให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบตัิได้ตรงตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการอบรมและการ
ประเมินผลในเชิงผลลพัธ์มีคณุภาพสงูขึน้ โดยสมาคมฯ ได้
ด าเนินการดังกล่าวกับหลักสูตรการอบรมชุดวิชาที่  1 
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ชดุวิชา
ที่ 2 การวางแผนการลงทุน และชุดวิชาที่ 4 การวางแผน
เพื่อวยัเกษียณ 

ในปีที่ผ่านมา มีผู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผน
การเงิน CFP รวมจ านวน 3,416 ราย ลดลงประมาณร้อย
ละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  มีผู้ ยื่นขอยกเว้นการ
อบรมผ่านการเทียบเคียงพืน้ฐานความรู้ (Transcript 
Review) และการขอสิทธ์ิเข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม 
(Challenge Status) รวมทัง้สิน้ 584 ราย  

การสอบ 
การประเมินความสามารถในการน าความรู้และทกัษะไป
ประยกุต์ใช้ส าหรับการให้ค าปรึกษาและจดัท าแผนการเงิน
ในสถานการณ์จริงถือว่ามีความส าคญัอย่างมาก ซึ่งจะท า
ให้ผู้ รับค าปรึกษามีความมั่นใจต่อการใช้บริการจากนัก
วางแผนการเงิน CFP ในปี 2561 สมาคมฯ ได้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบ
ฉบบัที่ 4 สว่นที่ 2 การจดัท าแผนการเงิน จากรูปแบบเดิมที่
ผู้สมคัรสอบจะต้องจดัท าแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษา
ที่ก าหนด และน าเสนอแผนการเงินต่อคณะกรรมการสอบ
แผนการเงิน มาเป็นการสอบแบบใหม่คือ การสอบข้อสอบ
แผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการสอบ 2 สว่น ได้แก่ 1) การ
สอบข้อเขียน ซึ่ง เป็นข้อสอบอัตนัย (Comprehensive 

Exam) แบบเปิดหนงัสือ ขอบเขตเนือ้หาข้อสอบครอบคลมุ
องค์ความรู้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทัง้ 6 ชุด
วิชา ประเมินความรู้ และทกัษะความสามารถในการเก็บ
รวบรวม การวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์ข้อมลูส าหรับการ
ให้ค าแนะน าและวางแผนการเงินแบบองค์รวม และ 2) การ
สอบสมัภาษณ์ ประเมินทกัษะด้านการสือ่สาร และรับทราบ
ทศันคติ ความคิดเห็น และจรรยาบรรณที่มีตอ่การประกอบ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน ซึง่ผู้มีสทิธ์ิสอบสมัภาษณ์ ต้องมี
ผลสอบ “ผ่าน”  ของการสอบข้อเขียน ทั ง้นี  ้ในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 
ข้อสอบแผนการเงินดงักลา่ว สมาคมฯ ได้ด าเนินการศกึษา
และก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้แก่ รูปแบบการ
สอบ เกณฑ์การสอบผ่าน การพัฒนาข้อสอบ คุณสมบัติ
ของผู้ ออกข้อสอบ ผู้ ตรวจทานข้อสอบ ผู้ทดสอบข้อสอบ
ก่อนน าข้อสอบไปใช้ทดสอบจริง คุณสมบตัิของกรรมการ
สอบสมัภาษณ์ และการปรับลดค่าธรรมเนียมการสอบ ใน
สว่นของกระบวนการพฒันาข้อสอบ สมาคมฯ ได้จดัอบรม
เชิงปฏิบตัิการ “การพฒันาข้อสอบประเภทอตันยั” ให้กับ
นกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 15 ราย และพฒันาโจทย์
ข้อสอบแบบ essay exam นอกจากนี ้สมาคมฯ ได้พฒันา
ข้อสอบประเภทปรนยัใหมเ่พิ่มเติมจ านวน 457 ข้อ  
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ในปีที่ผ่านมา มีผู้ สนใจสมัครสอบหลักสูตรการวางแผน
การเงิน CFP เป็นจ านวนมาก ดังนัน้ เพื่อให้การบริหาร
จัดการการสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ได้
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการสอบ ได้แก่ ข้อ
ก าหนดการสมัครสอบ โดยผู้ สมัครสอบที่ถูกยกเลิกการ
สมคัรสอบเนื่องจากมิได้ช าระคา่ธรรมเนียมการสอบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือช าระไม่ถูกต้องตามจ านวนที่
ก าหนด หรือด าเนินการยกเลิกการสมคัรสอบด้วยตนเอง 
จะถูกพกัสิทธ์ิการสมคัรสอบเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่ง
ผู้สมคัรสอบจะไม่สามารถลงทะเบียนสมคัรสอบได้ภายใน 
24 ชั่วโมง นับตัง้แต่ถูกยกเลิกการสมคัรสอบ หรือยกเลิก
การสมคัรสอบด้วยตนเอง การยกเลิกการขออนญุาตเลื่อน
การเข้าสอบ ทัง้นี ้ผู้สมคัรสอบท่ีไมส่ามารถเข้าสอบตามวนั 
และเวลาที่ลงทะเบียนสมคัรไว้ได้ เนื่องจากป่วย หรือเหตุ
จ าเป็นอื่น สามารถยื่นค าขอพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการ
สอบ โดยสมาคมฯ  สงวนสิท ธ์ิ ในการพิจารณาคืน
ค่าธรรมเนียมการสอบเป็นรายกรณี รวมทัง้จ านวน
คา่ธรรมเนียมการสอบท่ีจะคนืให้ผู้สมคัรสอบ และการแก้ไข
นโยบายการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ใน
ส่วนของรายละเอียดของการกระท าที่ถือว่าผิดวินัยการ
สอบ และบทลงโทษเพื่อให้ชนิดของการกระท าที่ถือว่าผิด
วินยัการสอบมีความชดัเจนและมีบทลงโทษที่เหมาะสม  

ในปี 2561 มีผู้ ลงทะเบียนสอบรวมทัง้สิน้ 5,252 ที่นั่ง คิด

เป็นผู้ เข้าสอบจ านวน 3,696 ราย เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 

18 และร้อยละ 6 ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 

สมาคมฯ จัดการสอบรอบ Public จ านวน 5 รอบ โดยจัด

สอบข้อสอบฉบบัที่ 1 และฉบบัที่ 2 จ านวน 5 รอบ ข้อสอบ

ฉบบัท่ี 3 และฉบบัท่ี 4 จ านวน 3 รอบ ข้อสอบฉบบัท่ี 4 สว่น

ที่ 2 จ านวน 1 รอบ นอกจากนี ้สมาคมฯ ได้จดัสอบภายใน

องค์กร (In-house) ข้อสอบฉบบัท่ี 1 จ านวน 2 รอบ ส าหรับ

บุคลากรของบริษัท เอไอเอ จ ากัด จ . นครสรรค์  และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการให้บริการวางแผนการเงิน นกัวางแผนการเงิน CFP 
และที่ป รึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่
ผู้ รับค าปรึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง สมาคมฯ ได้จัดการ
อบรมหลกัสตูร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” เพื่อให้นักวางแผน
การเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีความรู้ความ
เข้าใจต่อเร่ืองดังกล่าวและน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ในการ
ให้บริการค าปรึกษาวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม 
หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรอบรมบังคับเพื่อใช้
นับเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง
ตอ่เนื่องเพื่อประกอบการยื่นตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ  

สมาคมฯ จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบการ
บรรยาย จ านวน 1 รอบ ได้ รับเ กียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์ทรงเดช ประเดิษฐสมานนท์ ประธาน 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ประเทศไทย แสดงปาฐกถา
เร่ือง “จริยธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพ” รศ. ดร.วรากรณ์ 
สามโกเศศ นกัคิด นกัเขียน นกัการศึกษา และนกัพฒันา
สงัคม แสดงปาฐกถาเร่ือง “จริยธรรมกบัการพฒันาสงัคมที่
ยัง่ยืน” รวมถึงการน าเสนอกรณีศึกษาเร่ือง “จรรยาบรรณ
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ส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพทางการเงิน” โดยคุณเทศไทย 
อ านวยจิตธรรม ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ ฝ่ายก ากับธุรกิจการ
ขายผลิตภณัฑ์การลงทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีสมาชิกสมาคมฯ ให้
ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจ านวน 368 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นอกจากนี ้สมาคมฯ ยงัได้จัดการอบรมหลกัสตูรดงักลา่ว
ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบตัิการ จ านวน 3 รอบ เรียนรู้
หลกัปฏิบตัิตามมาตรฐานการวางแผนการเงินและน ามาใช้
ให้สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนการเงินผ่านโจทย์
กรณีศึกษา ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร. ชาติชาย มีสขุโข 
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ผู้ ก่อตัง้ CMSK 
Wealth & Academy มีผู้ เข้าร่วมการอบรมจ านวน 173 คน 

สมาคมฯ ได้ยื่นขออนุมัติให้หลักสูตรการอบรมดังกล่าว
สามารถใช้นับเป็นชั่วโมงส าหรับการยื่นต่อใบอนุญาตผู้
แนะน าการลงทุนและนักวิ เคราะห์  การลงทุนด้ าน
กฎระเบียบ จรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้จ านวน 
3 ชัว่โมง 

การตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
ตลอดปี 2561 สมาคมฯ ได้ด าเนินงานด้านการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ
วางแผนการเงินสว่นบคุคล และเห็นถึงความส าคญัของการ
ลงมือปฏิบัติในการวางแผนการเงินเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ รวมทัง้สง่เสริมคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการ เ งิน  CFP ใ ห้ เ ป็นที่ รู้ จักและยอม รับใน
อุตสาหกรรมการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายฐานจ านวน
บุคลากรในวิชาชีพด้านวางแผนการเงินเพื่อรองรับความ
ต้องการด้านบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เพิ่มขึน้
ของประชาชน 

รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals 

 

สมาคมฯ เผยแพร่รายการ Money & Life Talk by CFP® 
Professionals น าเสนอความรู้เร่ืองการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลผ่านการสนทนากับนักวางแผนการเงิน CFP 
เร่ืองการใช้ชีวิต การใช้เงินด้วยการวางแผนการเงินเพื่อให้
บรรลเุป้าหมาย ทกุวนัองัคาร สปัดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 
เวลา 20.00 น. ทางโซเชียลมี เดียของสมาคมฯ อาทิ  
ThaiFinancialPlanners Facebook Fanpage,  
LINE@cfpthailand, YouTube (ThaiFinancialPlanner) 
และ  ถามอีกกับอิก  เ ร่ืองลงทุน  Facebook Fanpage 
จ านวน 15 เทป มีผู้ เข้าชมเฉลีย่ 11,500 ครัง้ตอ่เทป 
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กจิกรรม Financial Planning Clinic  
 

 

 

 

 

 

สมาคมฯ จัดกิจกรรม Financial Planning Clinic อย่าง
ต่อ เนื่ อง  ใ ห้บ ริการค าปรึกษาวางแผนการเ งินแบบ
รายบุคคลโดยนกัวางแผนการเงิน CFP กับผู้ที่สนใจที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการเงินการลงทุน จ านวน 4 ครัง้ ได้แก่ งาน 
Mutual Fund Day ครัง้ที่ 2 “วางหมากการใช้ชีวิต เพื่อพิชิต
วัยเกษียณสุข” เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีนกัวางแผนการเงิน CFP ร่วม
ให้ค าปรึกษาจ านวน 6 คน งานมหกรรมการเงิน Money 
Expo กรุงเทพ 2018  ระหว่างวันที่  10 – 13 พฤษภาคม 
2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ณ 
บูธของสมาคมฯ มีนักวางแผนการเ งิน CFP ร่วมให้
ค าปรึกษาจ านวน 28 คนแก่ผู้ สนใจร่วมกิจกรรม จ านวน
104 คน และ ณ บูธของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีนกัวางแผนการเงิน CFP 
ร่วมให้ค าปรึกษาจ านวน 10 คน 

นอกจากนี ้สมาคมฯ ยงัได้จดักิจกรรม Financial  Planning 
Clinic ใ น ง า น ม ห ก ร ร ม ก า ร ล ง ทุ น  SET in the 
City  ก รุง เทพมหานคร  2018 ในระหว่า งวันที่  15-18
พฤศจิกายน 2561 ณ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน 
ภายใต้ธีม “วางแผนการเงิน ร่วมบญุสภากาชาดไทย” โดย
ให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงิน จ านวน 500 บาท ให้สภากาชาด
ไทยเพื่ อ รับสิท ธิ รับค าปรึกษาวางแผนการเ งินแบบ
รายบุคคลจากนกัวางแผนการเงิน CFP มีผู้ ให้ความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน จากนักวางแผนการเงิน 
CFP อาสา จ านวน 43 คน มียอดเงินบริจาคทัง้สิน้ 42,800 
บาท  

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงนิ 
 

ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ด าเนินกิจกรรมสง่เสริมความรู้
เร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ทัง้ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทศัน์ และโซเชียลมีเดีย 
• ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้เร่ืองการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน
CFP อาทิ การบรรยายให้ความรู้เร่ืองการวางแผน
ประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลซึ่งจัดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ใน
หัวข้อ “การบริหารความมั่งคั่งในอนาคต ด้วยการ
ประกนัภยั” จ านวน 5 ครัง้ ในงาน Money Expo 2018 
ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ หาดใหญ่ จ. 
สงขลา และระหว่างวนัที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ 
อิมแพค เมืองทองธานี งาน Money Expo โคราช 
ระหวา่งวนัท่ี 17-19 สงิหาคม 2561 ณ จ. นครราชสมีา 
งาน Money Expo เ ชียงใหม่  ระหว่างวันที่  9-11 
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พฤศจิกายน 2561 ณ จ. เชียงใหม่  และงาน SET in 
the City กรุงเทพมหานคร 2018 ระหว่างวนัที่ 15-18 
พฤศจิกายน 2561 ณ สยามพารากอน และการ
บรรยายให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการลงทนุและการ
วางแผนเพื่อวยัเกษียณให้กบับคุลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 
2561 ณ จ. อดุรธานี  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• ผลิตบทความให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินส่วน
บคุคลซึง่เขียนโดยนกัวางแผนการเงิน CFP เพื่อเผยแพร่
ใน Financial Freedom Section ของนิตยสาร Money 
& Wealth เป็นประจ าทกุเดือน รวมทัง้สิน้ 120 บทความ
รวมทัง้จดัท ารูปภาพประกอบบทความจ านวน 110 รูป 
และน าไปเผยแพร่พร้อมกับบทความเพื่อสร้างความ
น่าสนใจผ่านโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ 
TFPA Facebook Fanpage และ  LINE@cfpthailand 
และด าเนินการซือ้โฆษณากบั Facebook เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงข้อมลูดงักลา่วของกลุม่เปา้หมาย 

 
 
 
 
 
 

• ให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินโดยนกัวางแผน
การเงิน CFP ผ่านรายการ Smart Money ช่วง “มัง่
คั่งด้วยการวางแผน” ของสถานีโทรทัศน์ Money 
Channel ซึ่งออกอากาศเป็นประจ าทุกวนัพุธ เวลา
15.30 – 16.00 น. จ านวน 23 ครัง้ รวมทัง้น าเสนอ
เคล็ดลับและข้อคิดเทคนิคการวางแผนการเงิน 
จ านวน 128 เร่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบ “ค้นหานักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษา
การเงนิ AFPT”  

สมาคมฯ เปิดใช้งานระบบ “ค้นหานักวางแผนการเงิน 
CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT” ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลทัง้ในส่วนของ
รายช่ือนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน 
AFPT โดยกรอกช่ือ นามสกุล หรือหมายเลขคุณวุฒิ
วิชาชีพ และระบบจะแสดงรายช่ือนักวางแผนการเงิน 
CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ ปัจจุบันยังด ารง
สถานภาพนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน 
AFPT รวมทัง้ข้อมูลส าหรับติดต่อขอรับบริการวางแผน
การเงินจากนกัวางแผนการเงิน CFP โดยก าหนดเง่ือนไข
ในการค้นหา เช่น ประเภทของการให้บริการ (วางแผนการ
ลงทุน วางแผนประกนัชีวิต วางแผนภาษี วางแผนมรดก 
วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนเพื่อการเกษียณ การ
วางแผนแบบองค์รวม) เพศ อายุ กลุ่มอาชีพ พืน้ที่
ให้บริการ หรือการคิดคา่บริการ 
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โครงการ Young Financial Star Competition 2018 
(YFS 2018) 

 
 
 
 
 
 
นับเป็นปีที่  10 ที่สมาคมฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ 
Young Financial Star Competition 2018 ซึ่ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ น้เพื่อสนับสนุน ให้
เยาวชนในระดบัอุดมศึกษาได้พฒันาตนเองสู่การเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพที่มีคณุภาพในตลาดทุน สมาคมฯ ได้เข้า
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และมอบทุนการ
อบรมและการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 
ให้แก่ผู้ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จ านวน 20 ทุน ในปี 
2561 มีเยาวชนระดบัอุดมศึกษาสมคัรเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 6,677 คน จากมหาวิทยาลยั 80 แหง่ทัว่ประเทศ  

มีผู้ผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ YFS 2018 จ านวน 
337 คน จากมหาวิทยาลยั 34 แหง่ 

สมาชิกสัมพนัธ์ 
ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีสมาชิกบคุคลที่เป็นนกัวางแผน
การเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหมจ่ านวน 
21 ราย และ 297 รายตามล าดบั และมีสมาชิกนิติบคุคล
ประเภทสถาบนัเพิ่มจ านวน 1 ราย คือ บริษัทหลกัทรัพย์ 
ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั  

 
กิจกรรม CFP Professional Forum 
การพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องทางวิชาชีพของนกัวางแผน
การเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เพื่อให้ทันต่อ
พัฒนาการใหม่ๆ  และกฎระ เบียบที่มี การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถือวา่มีความส าคญัและจ าเป็น
อย่างมากต่อการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จัด
กิจกรรม CFP Professional Forum น าเสนอความรู้และ

พฒันาการที่ส าคญัเก่ียวกบัการวางแผนการเงินเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็น
ผู้ เ ช่ียวชาญและมีประสบการณ์มาร่วมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครอบคลมุหวัข้อต่างๆ อาทิ การ
วางแผนเกษียณ  Cryptocurrency และหนีแ้ละแหลง่เงินกู้
นอกระบบ เป็นต้น สมาคมจัดกิจกรรมดงักล่าวจ านวน 5 
ครัง้ มีสมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม
ทัง้สิน้ 1,221 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2018  
สมาคมฯ จัดงานสัมมนา  TFPA Wealth Management 
Forum 2018 ภ า ย ใ ต้ ธี ม  “Future of Global Wealth 
Management” เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2561 ณ ห้องนภาลยั 
บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี น าเสนอนวัตกรรมฟินเทคที่
เ ก่ียวข้องกับการวางแผนการเงิน (Financial Planning 
Technology) และผลกระทบที่มีต่อทิศทางของการบริการ
วางแผนการเงินในอนาคต รูปแบบธุรกิจบริการวางแผน
การเงินในแต่ละภมูิภาคทัว่โลก พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อ
การจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล การอภิปรายกลุ่มเร่ือง 
Cross Border Wealth Management และการแลกเปลีย่น
มมุมองอาชีพนกัวางแผนการเงินอิสระ โอกาสและข้อจ ากดั
การให้บริการวางแผนการเ งิน โดยวิทยากรจากทัง้
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ต่างประเทศและในประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัมนา
จ านวน 276 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
พิธีมอบวุฒบิัตรนักวางแผนการเงนิ CFP และที่ 
ปรึกษาการเงนิ AFPT 
สมาคมฯ จดัพิธีมอบวฒุิบตัรแสดงความยินดีและต้อนรับ
นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ราย
ใหม่  เ มื่ อ วันที่  12 ธั น ว าคม  2561 ณ  หอประชุม
ศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั อาคารตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้ รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล 
เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธาน

มอบวุฒิบัตรและบรรยายพิเศษหัวข้อ “Democratizing 
Financial Services, Breaking Down Barriers with 
Technology” มีนกัวางแผนการเงิน CFP จ านวน 36 ราย 
และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จ านวน 163 รายเข้ารับมอบ
วฒุิบตัรในครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมการเขียนบทความ 
สมาคมฯ จดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การเขียนบทความ” 
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนให้กับนัก
วางแผนการเงิน CFP อาสาเป็นผู้ เขียนบทความให้ความรู้
เร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร 
Money & Wealth ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวิวรรณ 
ธาราหิรัญโชติ กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ บรรยาย
หัวข้อ “เขียนอย่างไรให้โดนใจผู้ อ่าน” คุณภัชราพร งาม
ทิพย์วัฒนา บรรณาธิการนิตยสาร  Money & Wealth 
บรรยายหวัข้อ “เขียนอยา่งไรให้ บ.ก. แฮปปี”้ คณุนิภาพนัธ์ 
พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงิน CFP บรรยายหวัข้อ 
“เปลี่ยนชีวิตสู่ความมัง่คั่งด้วยการวางแผนการเงิน” และ
คุณวิโรจน์ ตัง้เจริญ กรรมการพฒันาธุรกิจและการตลาด
สมาคมฯ ร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์และความคิดเห็นใน
ฐานะผู้ตรวจทานบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Money & 
Wealth การอบรมดงักลา่วจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2561 
ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนกัวางแผน
การเงิน  CFP เข้าร่วมการอบรมจ านวน 53 คน 
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วารสารสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 
สมาคมฯ จัดท าและเผยแพร่วารสารสมาคมในรูปแบบ E-
Magazine ได้แก่ วารสารรายเดือน TFPA News น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จ านวน 8 ฉบับ 
และวารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin น าเสนอข้อมูล
พฒันาการที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการวางแผนการเงิน และ
ขา่วสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จ านวน 4 ฉบบั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่ืน ๆ 
การแก้ข้อบังคับสมาคม  
ในปี 2561 สมาคมฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไข
ข้อบงัคบัสมาคมนกัวางแผนการเงินไทยในสว่นขององค์
ประชุมในการประชมุใหญ่ โดยในการประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี จะต้องมีสมาชิกสามญัเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กวา่ 50 คน จึงจะถือวา่ครบองค์ประชมุ 

ก า ร เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ม า ชิ ก
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน
ประจ าปี ครัง้ที่ 21  
 

 

 

 

 

 

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยในฐานะสมาชิกของ
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial 
Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุสมาชิกคณะกรรมการมาตรฐาน
การวางแผนการเงินประจ าปี ครัง้ที่ 21 (The 21st FPSB 
Global Member Meeting) เมื่อวนัท่ี 16 – 18 ตลุาคม 2561 
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ มีผู้ บริหาร
ระดับสูงของสมาคมนักวางแผนการเงินทั่วโลก และ
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินกว่า 60 คน 
เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นพัฒนาการที่ส าคัญเก่ียวกับการวางแผนการเงิน 
และการสง่เสริมคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ให้
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในระดบัสากล  

ในโอกาสนี  ้ ทาง FPSB ยังได้จัดการสัมมนา FPTech 
Summit ในวนัที่ 17 ตุลาคม 2561 น าเสนอมุมมองที่มีต่อ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันกับบทบาทของนัก
วางแผนการเงินในการให้บริการวางแผนการเงิน บทบาท
ของ AI (Artificial Intelligence) ในการประมวลผลข้อมูล
ลูกค้า และบทบาทของหน่วยงานก ากับดูแลในการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการน าเสนอและทดสอบแนวคิดการ
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ให้บริการทางการเงินใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและด้วย
ต้นทุนที่ต ่าลง  ซึ่งทาง  FPSB  ได้รับเกียรติจากคุณรพี 
สุจริตกุล เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร่วมเป็นวิทยากรในการ
สมัมนาดงักลา่ว 

 

 

 

 

 
การพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (ระบบ Back Office) 
ในปี 2561 สมาคมฯ ได้เปิดใช้งาน “ระบบสมาชิก” เพื่อ

รองรับการด าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มเติม

จากปี 2560 โดยผู้ ใช้งานสามารถด าเนินการด้วยตนเอง

ทางออนไลน์ผา่นเว็บไซต์สมาคมฯ เอือ้ให้การบริหารจดัการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับความ

สะดวก และประหยัดเวลา ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ 

ได้แก่ การยื่นขอยกเว้นการอบรมผ่านการเทียบเคียงพืน้

ฐานความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธ์ิเข้าสอบ

โดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) การยื่อขอขึน้

ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และ

คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT การตรวจสอบและ

บนัทึกข้อมลูจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) 

ส าหรับใช้ประกอบการยื่นตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ การยื่นตอ่

อายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิ

วิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT และการลงทะเบียนเข้าร่วม

กิจกรรมอบรมและสมัมนาของสมาคมฯ  
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งบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 




















