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Introduction 

Financial Planning Standards Board Ltd. (“FPSB”) owns the CFP, CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNER and CFP Logo certification and service marks (“CFP Marks”), 

and oversees the development of international CFP certification standards to benefit 

and protect consumers outside the United States. By meeting and maintaining 

FPSB’s licensing and affiliation requirements and standards, Thai Financial Planners 

Association (TFPA) is authorized to administer the CFP certification program in 

Thailand. Individuals who have met TFPA’s initial certification and renewal standards 

are authorized to use the following three marks in Thailand: 

 

  
CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

ค ำน ำ 
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
และเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP และเคร่ืองหมายบริการ CFP (“เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP”) เป็นลขิสทิธ์ิของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards 
Board Ltd. - FPSB) ซึง่มีหน้าท่ีควบคมุดแูลการพฒันามาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP  
เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีอาศยัอยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง สมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย (สมาคมฯ) ซึง่เป็นสมาชิกและมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของ FPSB  ได้รับอนญุาตอยา่งเป็น
ทางการให้ด าเนินการบริหารโครงการคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย บคุคลที่มี
คณุสมบตัิตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP ท่ีสมาคมฯ ก าหนด จะได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP ในประเทศไทยทัง้ 3 แบบ ดงันี ้
 

  
CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 
 

A person’s use of the CFP Marks above identifies that he or she has met rigorous 

ethics, competency and professional practice standards to deliver personal financial 

planning services in Thailand, as established by FPSB and locally adapted and 

administered by TFPA in Thailand.  

บคุคลท่ีใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ดงักลา่วข้างต้น แสดงให้เหน็วา่เป็นผู้ มี
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความสามารถและมีคณุสมบตัิในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน



เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีให้บริการวางแผนการเงินสว่นบคุคลในประเทศไทย ตามมาตรฐานของ FPSB ซึง่สมาคมฯ ได้
น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานของสมาคมฯ และสภาวะการณ์ของประเทศไทย 
 
To benefit and protect the public, TFPA must ensure that the CFP Marks are 

protected and used properly in Thailand, and that any person using the CFP Marks 

has met appropriate certification requirements. Unlike licenses to practice or 

educational credentials, the CFP certification and service marks must be used in 

compliance with trademark law in Thailand.  

สมาคมฯ มีหน้าท่ีดแูลการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยให้มี
ความถกูต้องและได้รับความคุ้มครอง รวมทัง้ก าหนดให้บคุคลท่ีใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วต้องให้ปฏิบตัิตามเกณฑ์
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ท่ีสมาคมฯ ก าหนด เพ่ือให้สาธารณชนได้รับประโยชน์และได้รับความ
คุ้มครอง ทัง้นี ้ ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายบริการ CFP 
จะต้องใช้ให้ถกูต้องตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศไทยเน่ืองจากเคร่ืองหมายดงักลา่วแตกตา่งจาก
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและคณุวฒุิการศกึษาอื่นๆ 
 
If trademarks or certification marks are used improperly, they could eventually lose 

their protective status. If this were to happen to the CFP Marks, CFP professionals 

would lose the differentiation of the certification and consumers would be unable to 

rely on the CFP certification as a mark of quality for professional personal financial 

planning. To prevent this, TFPA requires all stakeholders to follow these guidelines 

for the use of the CFP Marks. Proper use of the CFP Marks by education providers is 

mandated through the contract with TFPA. 

การใช้เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายรับรองในทางที่ไมถ่กูต้อง อาจสง่ผลให้เคร่ืองหมายดงักลา่วไมไ่ด้รับ
ความคุ้มครอง และหากมีกรณีดงักลา่วเกิดขึน้กบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จะ
สง่ผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวาชีพ CFP ไมแ่ตกตา่งจากนกัวางแผน
การเงินทัว่ไป รวมทัง้ท าให้ผู้บริโภคขาดความเช่ือมัน่ในคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึง่เป็น
เคร่ืองหมายแหง่คณุภาพของการบริการวางแผนการเงินสว่นบคุคล ดงันัน้ สมาคมฯ จงึก าหนดให้ผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายต้องปฏิบตัิตามแนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP อนึง่ ตามข้อตกลง
ระหวา่งสถาบนัอบรมและสมาคมฯ สถาบนัอบรมจะต้องใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP อยา่งถกูต้อง 
 
Please familiarize yourself with the contents of this Guide before using the CFP 

Marks. TFPA should review all materials that you are developing which feature the 

CFP Marks; please contact us at e-mail: info@tfpa.or.th. 

โปรดศกึษารายละเอียดในคูมื่อฉบบันีก้่อนใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หาก
ทา่นต้องการให้สมาคมฯ ตรวจสอบการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ โปรดติดต่อสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ info@tfpa.or.th 
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Sample Description 

ตัวอย่างข้อความการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP 
The following is a sample of a description that accurately uses the CFP marks and 

appropriate taglines. As you read through this document, you will learn specific rules 

that appear in this sample. 

ข้อความตอ่ไปนี ้เป็นตวัอยา่งการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และข้อความระบุ
ตอ่ท้าย (tagline) ท่ีถกูต้อง ซึง่จะมีค าอธิบายวิธีการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วอยา่งละเอียดต่อไปในคูมื่อฉบบันี ้ 
 

The Masters of Finance program at Acme University is registered with Thai Financial 

Planners Association (TFPA). As a TFPA Education Provider, our courses satisfy 

TFPA’s education requirement, allowing an individual to sit for the CFP® Certification 

Examination. Our program director, John Doe, is a CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ practitioner, and our instructors provide you with the most current 

information in financial planning. 

มหาวิทยาลยัแอกเม่เป็นสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย เปิดสอนหลกัสตูรมหาบณัฑิตด้าน
การเงินซึง่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ ดงันัน้ นกัศกึษาที่ผา่นการอบรมหลกัสตูรดงักลา่ว ถือว่าผา่นเกณฑ์ด้าน
การศกึษา และมีสทิธ์ิเข้าสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP® หลกัสตูรอบรมนี ้ มีคณุจอห์น โดย์ ซึง่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ ด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการหลกัสตูร และมีวิทยากรท่ีพร้อมจะให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงินท่ีทนัสมยัท่ีสดุ 

 

Individuals can attain CFP® certification after fulfilling the education requirement, 

passing the comprehensive CFP® Certification Examination, demonstrating work 

experience and completing the ethics requirements. A CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER professional has attained financial planning’s most prominent certification. 

For more information on Acme University’s TFPA Education Provider, please visit 

www.Acme.edu. 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® ซึง่นบัเป็นคณุวฒุิวิชาชีพด้านการ
วางแผนการเงินท่ีมีเกียรติสงูสดุ จะต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด กลา่วคือ ผ่านการอบรม ผ่านการสอบ
หลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP® มีประสบการณ์การท างาน และปฏิบตัิตามประมวลจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ทา่นสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั
แอกเม ่ ซึง่เป็นสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทยได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
www.Acme.edu 

 

The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,  and  are trademarks 

owned outside the United States by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai 

Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP Marks in 

Thailand, through agreement with FPSB.  

 
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM  และ   ท่ีใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคม

http://www.acme.edu/
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นกัวางแผนการเงินไทยเป็นหน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตให้บริหารจดัการเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยตามข้อตกลงร่วมกบัคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน 

 

Acme University does not certify individuals to use the CFP®, CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNERTM and  marks. CFP certification is granted only by FPSB 

and TFPA to those persons who, in addition to completing an educational 

requirement such as this TFPA Education Provider, have met the ethics, experience 

and examination requirements. 

มหาวิทยาลยัแอกเม่ไมมี่อ านาจในการรับรองบคุคลใดๆ ให้มีสทิธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั

วางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™  หรือ   ได้ คณะกรรมการมาตรฐาน
การวางแผนการเงินและสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP ให้กบัผู้ ท่ีผ่านการอบรมจากสถาบนัอบรมของสมาคมฯ เช่น มหาวิทยาลยัแอกเม่ ผ่านการ
สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP มีประสบการณ์การท างาน และปฏิบตัิตามประมวลจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 



__________________________________________________________________________________________ 
คูมื่อการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ส าหรับสถาบนัอบรม  3 
 

Fast Start 
แนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP โดยสังเขป 
 
The purpose of this FAST START is to get you going in the right direction, fast. For 

the detailed and comprehensive guidelines you must follow for proper reference of 

the marks, please refer to the appropriate section of this guide. 

ข้อมลูต่อไปนีเ้ป็นแนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP อยา่งถกูต้อง
โดยสงัเขป ทา่นสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทท่ีเก่ียวข้องในคูมื่อฉบบันี ้

 

1. The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks cannot be used 

to brand products or services owned by an organization. The marks may be 

referenced to describe an organization’s affiliation with or participation in TFPA’s 

certification process. 

1. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

และ  เป็นช่ือเรียกสินค้าหรือบริการของหน่วยงาน แตส่ามารถใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วเพ่ืออธิบาย
ความสมัพนัธ์หรือความร่วมมือด้านการด าเนินการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ระหวา่ง
สมาคมฯ และหน่วยงานได้ 

 
You can say: 

Acme University offers a review course for TFPA’s CFP® certification 

examination. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 มหาวิทยาลยัแอกเม่เปิดสอนหลกัสตูรทบทวนส าหรับการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP® ของ
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  
 

You cannot say: 

Acme University’s CFP educational program 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
หลกัสตูรอบรม CFP ของมหาวิทยาลยัแอกเม่ 

 

2. The CFP® mark and CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark should be 

referenced exclusively with the following approved generic nouns: eight approved 

nouns that can follow the CFP Marks—certificant, certification, credential, 

designation, exam/examination, mark, practitioner and professional. 

2. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และ CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 
เพ่ือขยายเฉพาะค านามท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้  

ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ” “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ี
ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ” “คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน” และ “เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”   
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ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination” 
“mark” “practitioner” และ “professional” 

 

You can say: 

John Doe is a CFP® certificant. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

 จอห์น โดย์ เป็นนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
 

You cannot say: 

They are CFPs. 

CFP® qualification 

 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

 พวกเขาเป็น CFPs 

 คณุสมบตัิของ CFP® 
 

3. Individuals who have met some, but not all, initial certification requirements are 

not authorized to use the CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  

marks, or any variation of these marks. Organizations that offer programs affiliated 

with the CFP® certification should not refer to students, or encourage students to 

refer to themselves, using such terms. 

3. บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินท่ีสมาคมฯ ก าหนด จะไม่
มีสทิธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ และ  หรือเคร่ืองหมายดงักลา่วในรูปแบบอื่นๆ ได้ หน่วยงานท่ีเปิดอบรมหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน CFP® จะต้องไมแ่นะน าหรือสนบัสนนุให้ผู้ เข้าอบรมใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วร่วมกบัช่ือของ
ตนเอง หากบคุคลผู้นัน้ยงัไมไ่ด้รับการรับรองจากสมาคมฯ  
 

You can say: 

Jane is working to obtain the CFP® certification and has applied for the CFP® 

certification examination. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

 เจนก าลงัด าเนินการเพ่ือขอรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และได้สมคัรสอบหลกัสตูร
การวางแผนการเงิน CFP® แล้ว 

 

You cannot say: 

Jane is a CFP® candidate. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

 เจนเป็นผู้สมคัร CFP® คนหนึง่ 
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4. The director of a TFPA Education Provider should not refer to himself or herself as 

a “CFP Program Director.” 

4. ห้ามผู้อ านวยการสถาบนัอบรม เรียกตนเองวา่เป็น ผู้อ านวยการหลกัสตูร CFP 
 

You can say: 

John Doe, Program Director, TFPA Education Provider 

John Doe, CFP®, Program Director, TFPA Education Provider (assuming 

John Doe is a CFP® certificant) 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

จอห์น โดย์ ผู้อ านวยการหลกัสตูร สถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

จอห์น โดย์ CFP® ผู้อ านวยการหลกัสตูร สถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (ใช้ในกรณีท่ี
จอห์น โดย์ เป็นนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP®) 

  

You cannot say: 

John Doe, CFP® Program contact 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

 จอห์น โดย์ ผู้ประสานงานหลกัสตูร CFP® 
 

5. A TFPA Education Provider may not confer a designation or mark, such as PFP or 

Certified Financial Consultant (CFC), that infringes on the CFP®, CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNERTM and  marks, as determined by FPSB and TFPA. 

5. ห้ามสถาบนัอบรมก าหนดช่ือคณุวฒุิวิชาชีพหรือเคร่ืองหมายใดๆ  เช่น PFP หรือ Certified Financial 
Consultant (CFC) ซึง่ FPSB และสมาคมฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่เป็นการละเมิดสทิธ์ิตอ่เคร่ืองหมายรับรอง

คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®,  CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และ   
 

6. The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM or  marks may not be used 

as a part of an e-mail address, domain name or other Internet address. 

6. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

และ  ในช่ือท่ีอยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ช่ือโดเมน หรือช่ือท่ีอยูอ่ินเตอร์เน็ต   
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Proper Trademark Reference for TFPA Education Providers 
แนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ส าหรับสถาบันอบรมของ
สมาคมฯ 
 

1. In accordance with the “Criteria for Registering a Financial Planning 

Curriculum with TFPA,” all printed and electronic materials that reference the 

CFP marks or refer to TFPA’s certification process must be reviewed and 

approved prior to use. 

1. ตาม “ข้อก าหนดการเป็นสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย” ก าหนดวา่ เอกสารเผยแพร่
ทัง้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
หรือเพ่ืออธิบายขัน้ตอนการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ จะต้องได้รับ
การตรวจสอบและอนมุตัิก่อนน าไปใช้ 

 

2. When referencing the CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM or  

marks in printed or text materials always use the tagline below. The tagline 

should appear in that portion of the materials where the marks are used and 

in as close proximity to the marks as reasonably possible. 

 

The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,  and  are 

trademarks owned outside the United States by Financial Planning Standards 

Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing 

authority for the CFP Marks in Thailand, through agreement with FPSB. 

 

If you can’t use the artwork, another option is to refer to it as “CFP LogoTM”.  

2. ใสข้่อความระบตุอ่ท้าย (tagline) ดงัปรากฏตอ่ไปนี ้ ทกุครัง้ในเอกสารเผยแพร่หรือบทความตา่งๆ ท่ีใช้
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

และ  โดยให้ข้อความปรากฎอยู่ใกล้กบัเคร่ืองหมายดงักลา่วให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
 

คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน

การเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM  และ   ท่ีใช้ภายนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยเป็นหน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตให้บริหารจดัการ
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยตามข้อตกลงร่วมกบั
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน 

 

3. Printed and electronic materials that refer to or discuss the CFP® certification 

process must contain the following disclaimer: 

 

<Education Provider Name> does not certify individuals to use the CFP®, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks. CFP certification is 

granted only by FPSB and TFPA to those persons who, in addition to 
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completing an educational requirement such as this TFPA Education 

Provider, have met the ethics, experience and examination requirements.  

 

If you can’t use the artwork, another option is to refer to it as “CFP LogoTM”. 

3. ใสข้่อความจ ากดัสทิธ์ิความรับผิดชอบ (disclaimer) ดงัปรากฏตอ่ไปนีท้กุครัง้ในเอกสารเผยแพร่ทัง้ใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์และอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีกลา่วถงึหรือเพ่ืออธิบายขัน้ตอนการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP®  ดงันี ้
 

<ช่ือสถาบนัอบรม> ไมมี่อ านาจในการรับรองให้บคุคลใดๆ มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ

นกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™  หรือ   ได้ 
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินและสมาคมฯ เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองคณุวฒุิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ให้กบัผู้ ท่ีผ่านการอบรมจากสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย ผ่านการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP มีประสบการณ์การท างาน และปฏิบตัิ
ตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 

 

4. TFPA Education Providers that refer to the CFP marks in program titles can 

do so upon TFPA approval and only if the following four requirements are 

met: 

4. สถาบนัอบรมของสมาคมฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
ร่วมกบัช่ือหลกัสตูรอบรม ทัง้นี ้จะต้องได้รับอนญุาตจากสมาคมฯ ก่อน ตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 

a) The title is represented as one of the following or a pre-approved variant 

that has “CFP® Certification” or “CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

Certification” as core words:  

CFP® Certification Education Program 

CFP® Certification Professional Education Program 

CFP® Certification Financial Planning Education Program 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM Certification Education Program 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM Certification Professional Education 

Program 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM Certification Financial Planning 

Education Program 

ก) ใช้ช่ือหลกัสตูรอบรมตามท่ีปรากฎดงัตอ่ไปนี ้ หรือตามท่ีได้รับอนญุาต โดยจะต้องมีค าวา่ “คณุวฒุิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®” หรือ “คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™” เป็นสว่นหนึง่ของช่ือหลกัสตูร เช่น 
หลกัสตูรอบรมคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® 
หลกัสตูรอบรมผู้ประกอบวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP®  
หลกัสตูรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®  
หลกัสตูรอบรมคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 
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หลกัสตูรอบรมผู้ประกอบวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™  
หลกัสตูรอบรมการวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™  

 

b) The word “certificate” is never used in the title along with the CFP marks. 

ข) ห้ามใช้ค าวา่ “ประกาศนียบตัร” ในช่ือหลกัสตูรร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP 

 

c) The following disclaimer must appear on all educational certificates 

provided by a TFPA Education Provider and be clearly associated with the 

program title (in a legible font size proportional to the text being used): 

 

This certificate indicates completion of the educational component of 

TFPA’s CFP® certification program. To be authorized to use the CFP®, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks, individuals must 

complete additional examination, experience and ethics requirements. 

 

If you can’t use the artwork, another option is to refer to it as “CFP LogoTM.” 

 

ค) ใสข้่อความจ ากดัสทิธ์ิความรับผิดชอบ (disclaimer) ดงัปรากฏตอ่ไปนีท้กุครัง้ในประกาศนียบตัร
ของสถาบนัอบรมของสมาคมฯ และจะต้องปรากฎร่วมกบัช่ือหลกัสตูรอบรมอยา่งชดัเจน (ขนาด
ตวัอกัษรของข้อความจ ากดัสทิธ์ิความรับผิดชอบต้องอา่นเหน็ได้ชดัเจนและเหมาะสมกบัขนาด
ตวัอกัษรของข้อความท่ีใช้ในเอกสาร) 

 

ประกาศนียบตัรฉบบันีม้อบไว้เพ่ือแสดงวา่ผ่านหลกัสตูรอบรมตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ
นกัวางแผนการเงิน  CFP® ของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ทัง้นี ้ บคุคลท่ีจะมีสทิธ์ิใช้
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ และ   จะต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ด้านการสอบ ประสบการณ์การท างาน 
และจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้อีกด้วย 

 

d) The CFP marks may not be referenced to describe your education program 

until the institution has been registered with TFPA. If TFPA terminates a 

program’s registered status, the program must cease use of the CFP 

marks in program titles or descriptions immediately. 

ง) ห้ามหน่วยงานใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ร่วมกบัช่ือหลกัสตูร
อบรมก่อนท่ีจะได้รับการอนมุตัิให้เป็นสถาบนัอบรมอนญุาตของสมาคมฯ ในกรณีท่ีสถานะการเป็น
สถาบนัอบรมสิน้สดุลง หน่วยงานจะต้องเลิกใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วในช่ือหลกัสตูรอบรมหรือ
รายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทนัที 

 

 



__________________________________________________________________________________________ 
คูมื่อการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ส าหรับสถาบนัอบรม  9 
 

Correct Use: 

This educational program is registered with TFPA. TFPA is a certifying 

organization whose mission is to benefit the public by fostering 

professional standards in personal financial planning. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
หลกัสตูรอบรมนีไ้ด้รับอนญุาตจากสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพวางแผน
การเงินสว่นบคุคลเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทัว่ไป 

 

5. The CFP marks must be referenced according to the rules in this guide as well as 

rules outlined in the CFP® certificant Guide to Use of the CFP Certification Marks. 

For example: 

5. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามข้อก าหนดท่ีปรากฏในคูมื่อฉบบันี ้ และ
ใน “คู่มือการใชเ้คร่ืองหมายรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®” 
ตวัอยา่ง: 

 

a) The CFP® mark must appear in all capital letters, without periods between 

the letters. The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark should appear 

in all capital letters or small cap font. 

ก) ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่เทา่นัน้ โดยไมมี่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) คัน่ระหวา่งตวัอกัษร และใช้เคร่ืองหมายรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ เป็นตวัอกัษร
ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ทัง้ในกรณีท่ีใช้เป็นตวัอกัษรขนาดเลก็และขนาดใหญ่  
 

Correct Use: 

The program director, John Doe, is a CFP® certificant. 

Successful completion of Acme University’s program fulfills the 

education requirement for the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

certification. 

CFP® professionals have completed education, examination, 

experience and ethics requirements. 

 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

จอห์น โดย์ ผู้อ านวยการหลกัสตูรอบรม เป็นนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิ
วิชาชีพ CFP® 

 การผ่านหลกัสตูรอบรมของมหาวิทยาลยัแอกเม่ถือวา่ผา่นเกณฑ์ด้านการศกึษาส าหรับการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 
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ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® เป็นผู้ มีคณุสมบตัิ
ด้านการศกึษา การสอบ ประสบการณ์การท างาน และจรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

Misuse: 

The program director is a cfp certificant. 

Successful completion of Acme University’s program fulfills the 

education requirement for the Certified Financial Planner certification. 

C.F.P. professionals teach our financial planning courses. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง  

  ผู้อ านวยการหลกัสตูรเป็นนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวุฒิวิชาชีพ cfp 

 การผ่านหลกัสตูรอบรมของมหาวิทยาลยัแอกเม่ถือวา่ผา่นเกณฑ์ด้านการศกึษาส าหรับ
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน Certified Financial Planner 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ C.F.P. สอนหลกัสตูรการ
วางแผนการเงินของพวกเรา 

 

b) The CFP® mark and CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark should be 

referenced exclusively with TFPA’s approved nouns, which are certificant, 

certification, credential, designation, exam/examination, mark, practitioner 

and professional, to ensure that they refer to an individual who is certified 

by TFPA or to describe the certification process. Unless the marks are 

used in headlines and/or publication titles, the first letter of the approved 

noun is not capitalized. 

ข) ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ ร่วมกบัค านามท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้ เพ่ือกลา่วถงึบคุคลท่ีได้รับการรับรองจากสมาคมฯ 
หรือเพ่ืออธิบายขัน้ตอนการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน ทัง้นี ้ ในกรณีใช้ใน
ภาษาองักฤษ ถ้าไมไ่ด้ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วในหวัข้อของข้อความหรือช่ือเอกสาร ไมต้่องใช้อกัษร
ตวัแรกของค านามท่ีก าหนดเป็นอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่ 

ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ” “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ” “คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การ
สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ “เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน”   

ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination” 
“mark” “practitioner” และ “professional” 

   

Correct Use: 

Jane Doe is a CFP® certificant. 
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Once John became a CFP® certificant, he ordered 100 Why You 

Should Choose a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM Practitioner 

brochures. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
เจน โดย์ เป็นนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
เม่ือจอห์นได้เป็นนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® เขาสัง่แผน่พบั
เร่ือง “100 เหตผุลท่ีคณุควรจะเลือกผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™” 
 

Misuse: 

Now that Jane has signed up for a TFPA Education Provider, she 

intends to become a CFP. 

Those students are studying to become CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNERs. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
หลงัจากท่ีเจนได้ลงทะเบียนหลกัสตูรอบรมกบัสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงิน
ไทย เธอมุง่มัน่ท่ีจะเป็น CFP 
นกัศกึษาเหลา่นัน้ก าลงัเรียนเพ่ือเป็น CERTIFIED FINANCIAL PLANNERs 

 

6. The CFP® mark should not be used as a parenthetical abbreviation for the 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark, or vice versa. 

6. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® เป็นตวัยอ่ในวงเลบ็เพ่ือแทนค าวา่ 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM หรือใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน
CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM ในวงเลบ็เพ่ือแทนค าว่า CFP® 

 

Correct Use: 

Jane Doe, CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional 

He is preparing for the CFP® examination. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

 เจน โดย์ CFP® 
 ผู้ประกอบการวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

 เขาก าลงัเตรียมตวัเพ่ือสอบหลกัสตูรคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® 

 

Misuse: 

Jane Doe, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM (CFP®) professional 

Acme Company’s review course will help you prepare for the CFP® 

(CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM) Certification Examination. 



__________________________________________________________________________________________ 
คูมื่อการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ส าหรับสถาบนัอบรม  12 
 

Acme University’s financial planning program fulfills the educational 

component of the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM (CFP®) certification. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

เจน โดย์ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ (CFP®) 

หลกัสตูรทบทวนของบริษัทแอกเมจ่ะช่วยเตรียมความพร้อมการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 

CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) ให้คณุ 

การผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินของมหาวิทยาลยัแอกเม่ถือวา่ผ่านเกณฑ์ด้าน
การศกึษาส าหรับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ (CFP®) 

 

7. The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks may not be 

used as part of, or incorporated in, the name of a course title, course number or 

code. 

7. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ และ   ในช่ือวิชา หมายเลขหรือรหสัวิชา 
 

Correct Use: 

Ethics for Financial Planners 

FP101 Introduction to Financial Planning 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 วิชาหลกัจรรยาบรรณส าหรับนกัวางแผนการเงิน 
 FP 101 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน 

 

Misuse: 

CFP® Ethics Course 

CFP101 Introduction to Financial Planning  
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

 วิชาจรรยาบรรณส าหรับ CFP® 
 CFP101 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน 

 

8. The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks cannot be 

used to brand products or services owned and provided by an organization. The 

marks may be referenced to describe an organization’s collaboration with or 

participation in TFPA’s certification process. 

8. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ และ  เป็นช่ือเรียกสนิค้าหรือบริการของหน่วยงาน ทัง้นี ้ สามารถใช้เคร่ืองหมาย
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ดงักลา่วเพื่ออธิบายความสมัพนัธ์หรือความร่วมมือด้านการด าเนินการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP ระหวา่งสมาคมฯ และหน่วยงานได้ 

 

Correct Use: 

Completion of Acme University’s financial planning program fulfills the 

educational component, one of the four requirements of the CFP® 

certification. 

Acme University offers a review course in preparation for the CFP® 

Certification Examination. 

Acme University offers continuing education programs that help fulfill the CE 

requirement for CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM certificants. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 การผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินของมหาวิทยาลยัแอกเมถื่อวา่ผ่านเกณฑ์ด้านการศกึษา ซึง่

เป็นหนึง่ในเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®  
 มหาวิทยาลยัแอกเม่เปิดหลกัสตูรทบทวนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบหลกัสตูรการวางแผน

การเงิน CFP® 
 มหาวิทยาลยัแอกเม่เปิดหลกัสตูรอบรมการพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตามข้อก าหนดการพฒันาคณุวฒุิ

วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง (CE requirement) ส าหรับนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™   
 

Misuse: 

Acme University offers a CFP® educational program. 

Acme Company offers a CFP review course. 

Acme Company offers CFP continuing education programs and hours. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
 มหาวิทยาลยัแอกเม่เปิดหลกัสตูรอบรม CFP® 

 บริษัทแอกเมเ่ปิดหลกัสตูรทบทวน CFP 

 บริษัทแอกเมเ่ปิดหลกัสตูรการพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง CFP  
 

9. A TFPA Education Provider may not confer a designation or mark, or create a 

student program, such as PFP or Certified Financial Degree (CFD), that is 

confusing or similar to the CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  

marks, as determined by FPSB and TFPA. This includes acronyms for programs 

such as CFPP or CPFP. Such marks may infringe on the CFP certification marks. 

9. ห้ามสถาบนัอบรมก าหนดช่ือคณุวฒุิวิชาชีพหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือเปิดสอนหลกัสตูรอบรมใดๆ เช่น PFP 
หรือ Certified Financial Degree (CFD) ซึง่ FPSB และสมาคมฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่อาจก่อให้เกิดความ
สบัสนกบัหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNER™ และ  ทัง้นี ้รวมถงึห้ามใช้อกัษรยอ่ในช่ือหลกัสตูรอบรม เช่น CFPP หรือ 
CPFP ซึง่ถือเป็นการละเมิดสทิธ์ิตอ่เคร่ืองหมายดงักลา่ว 
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10. The director or staff of a TFPA Education Provider should not use the CFP®, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks in their title. 

10. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ และ   ในช่ือต าแหน่งของผู้อ านวยการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอบรมของสมาคมฯ 
 

Correct Use: 

Director, TFPA Education Provider 

Program Director, [Official Name of Program, as registered with TFPA] 

Jane Doe, Program Contact for Acme University’s Education Provider 

John Doe, CFP®, is on the faculty of our TFPA Education Provider. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

 ผู้อ านวยการ สถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 ผู้อ านวยการหลกัสตูร [ช่ือทางการของหลกัสตูร ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กบัสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย] 

 เจน โดย์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานของมหาวิทยาลยัแอกเมซ่ึง่เป็นสถาบนัอบรม 

 จอห์น โดย์ CFP® เป็นคณาจารย์ของสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
 

Misuse: 

CFP Program Director 

Director of CFP Program, Acme University 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Program Contact 

CFP faculty 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
 ผู้อ านวยการหลกัสตูร CFP 

 ผู้อ านวยการหลกัสตูร CFP มหาวิทยาลยัแอกเม่ 
 เจ้าหน้าท่ีประสานงานของหลกัสตูร CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 คณาจารย์ CFP 

 

11. The trademark should always be associated with a CFP® certificant’s name. 

11. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ต่อท้ายช่ือของนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® เสมอ 

 

Correct Use: 

Jane Doe, CFP®, is the program director for Acme University’s TFPA 

Education Provider. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

 เจน โดย์ CFP® เป็นผู้อ านวยการของมหาวิทยาลยัแอกเมซ่ึง่เป็นสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย 

 

Misuse: 
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Acme University offers a TFPA Education Provider, . 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

 มหาวิทยาลยัแอกเม่มีสถาบนัอบรม  ซึง่จดทะเบียนกบัสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 

12. The full title for the CFP® Certification Examination should be used in the first 

mention of text. After using the full title, you may simply refer to it as the exam. 

12. กลา่วถงึ “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP®” เป็นช่ือเตม็ในการใช้เป็นครัง้แรกในเอกสาร 
หลงัจากนัน้ สามารถใช้เฉพาะค าวา่ “การสอบ” ได้ 
Correct Use: 

After completing Acme University’s financial planning program, I sat for the 

CFP® Certification Examination. The exam covers more than 100 financial 

planning topics. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

 หลงัจากผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินจากมหาวิทยาลยัแอกเม่ ผมได้สอบหลกัสตูรคณุวฒุิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® ซึง่การสอบดงักลา่วครอบคลมุหวัข้อการวางแผนการเงินกวา่ 100 
หวัข้อ 

 
Misuse: 

After completing Acme University’s financial planning program, I took the 

CFP® Exam. 

In March, I sat for the CFP Certification Examination. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง  
หลงัจากผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินจากมหาวิทยาลยัแอกเม่ ผมได้เข้าสอบ CFP®  
เม่ือเดือนมีนาคม ผมได้สอบหลกัสตูรคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP  

 

13. The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks should never 

be referred to as “titles” or “qualifications,” but rather as a certification 

(collectively) or certification trademarks (or marks) awarded by TFPA. 

13. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ และ    ร่วมกบัช่ือต าแหน่ง หรือคณุสมบตัิ แต่สามารถใช้เพ่ือกลา่วถงึการรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน (โดยรวม) หรือเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินท่ี
รับรองโดยสมาคมฯ 

Correct Use: 

The educational component of the CFP® certification can be completed at 

Acme University. 

Jane Doe earned the right to use the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

mark three years ago. 

 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
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 การผ่านหลกัสตูรอบรมของมหาวิทยาลยัแอกเม่ถือวา่ผา่นเกณฑ์ด้านการศกึษา ซึง่เป็นเกณฑ์ข้อหนึง่
ส าหรับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®  

 เจน โดย์ มีสทิธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ เม่ือสามปีท่ีแล้ว 

 

Misuse: 

The educational component of the CFP® qualification can be completed at 

Acme University. 

Jane Doe earned the right to use the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

title three years ago. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

 การผ่านหลกัสตูรอบรมของมหาวิทยาลยัแอกเม่ถือวา่ผา่นเกณฑ์ด้านการศกึษา ซึง่เป็นคณุสมบตัิข้อ
หนึง่ส าหรับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®  

 เจน โดย์ มีสทิธ์ิใช้ต าแหน่ง CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ เม่ือสามปีท่ีแล้ว 
 

14. The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM or  marks should not be 

used to modify the name of a TFPA publication. 

14. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER™ และ   เพ่ือขยายความช่ือเอกสารของสมาคมฯ  
 

Correct Use: 

TFPA’s Code of Ethics and Professional Responsibility 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินของสมาคมนกั
วางแผนการเงินไทย 

 

Misuse: 

The CFP® Code of Ethics and Professional Responsibility 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
 ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน CFP® 

15. Individuals who have met some, but not all initial certification requirements are 

not authorized to use the CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM or  

marks in conjunction with their name. Individuals may use the marks to refer to 

the CFP® certification process. 

15. บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินจะไมมี่สทิธ์ิใช้
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และ  

 ตอ่ท้ายช่ือ แตส่ามารถใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วเพ่ืออธิบายขัน้ตอนการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP® ได้ 
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Correct Use: 

Jane is in the process of completing a course of study that meets the 

educational component of the CFP® certification. 

Jane is working towards obtaining the CFP® certification. 

In 2008, Jane completed the educational component of the CFP® certification 

process. 

Jane is a candidate for CFP® certification. (See definition of “candidate for the 

CFP® certification” in the Glossary.) 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

 เจนก าลงัเข้าอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงิน ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านการศกึษาส าหรับการรับรองคณุวฒุิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® 

 เจนอยูร่ะหวา่งการขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® 

ในปีพ.ศ. 2551 เจนผ่านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินซึง่เป็นเกณฑ์ข้อหนึง่ส าหรับการรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®  
เจนเป็นผู้สมคัรขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® (ดรูายละเอียดค าจ ากดัความของ 
“ผู้สมคัรขอขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®” ได้ท่ีอภิธานศพัท์) 

 

Misuse: 

Jane is a CFP® candidate. 

Jane is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM candidate. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
 เจนเป็นผู้สมคัร CFP® 
 เจนเป็นผู้สมคัร CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

 

16. In text documents, including individual Web URLs, when the CFP® and 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM marks are not used in connection with the 

name of a CFP® certificant or within a title, only the first usage of each mark 

requires the "®" or “™” symbol. Use of the "®" or “™” symbol is optional on 

subsequent uses. 

16. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ ร่วมกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “®” และ “™” แบบยกสงู (superscript) เฉพาะ
การใช้เป็นครัง้แรกในเอกสารและใน Web URL ทัง้นี ้ ส าหรับการใช้ในครัง้ต่อๆ ไป ในกรณีท่ีไมไ่ด้ใช้
เคร่ืองหมายดงักลา่วร่วมกบัช่ือของนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® หรือช่ือ
หวัข้อ จะใช้สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “®” และ “™” ร่วมกบัเคร่ืองหมายดงักลา่วหรือไมก่็ได้ 

 

 

Correct Use: 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professionals enjoy rewarding careers 

after earning the right to use the CFP® mark. As one recent graduate says, 

“Following the rigorous coursework at Acme University, I qualified to sit for the 
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CFP certification examination. After completing experience and ethics 

requirements, I’m happy to say that I now have a great job as a CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNER practitioner.” 

– Jane Doe, CFP® 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 ภายหลงัท่ีมีสทิธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® ผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินท่ีได้การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ ตา่งรู้สกึพงึ
พอใจในอาชีพของตน ผู้ ท่ีเพิ่งได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® รายหนึ่งกลา่ว
วา่ “หลงัจากท่ีผมผา่นการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินของมหาวิทยาลยัแอกเม่ ผมมีสิทธ์ิเข้า
สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP หลงัจากนัน้ผมได้ปฏิบตัิตามเกณฑ์ด้านประสบการณ์การ
ท างานและจรรยาบรรณ ผมดีใจท่ีจะบอกวา่ ตอนนีผ้มได้ท างานที่ดีมากในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER” 
 -- เจน โดย์ CFP® 
 

17. The CFP marks may not be used as part of an e-mail address, domain name or 

other Internet address. The CFP marks may appear once in a domain name 

extension, provided that the program registered by TFPA or the certification 

process is advertised or discussed at that extension. When used in an extension, 

the “CFP” must either stand-alone or be used with an approved noun. The marks 

may also appear as text or images throughout the website, following rules for 

proper usage. 

17. ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในช่ือท่ีอยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ช่ือ
โดเมน หรือช่ือท่ีอยูอ่ินเตอร์เน็ต ทัง้นี ้ สามารถใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วในสว่นตอ่ท้ายของช่ือโดเมน 
(domain name extension) เฉพาะในกรณีท่ีหลกัสตูรอบรมดงักลา่วได้รับการอนมุตัิจากสมาคมฯ แล้ว 
หรือใช้เพ่ือประชาสมัพนัธ์ หรืออธิบายขัน้ตอนการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน   ซึง่จะต้องใช้
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน “CFP” เพียงล าพงัหรือใช้ร่วมกบัค านามตามท่ี
ก าหนดเทา่นัน้ และสามารถใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพบนเวบ็ไซต์ได้โดย
จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของสมาคมฯ  

 

Correct Use: 

www.AcmeUniversity.edu/business/cfp 

financialplan@acme.edu 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 www.AcmeUniversity.edu/business/cfp 
 financialplan@acme.edu 

 

 

Misuse: 

www.AcmeUniversity.edu/business/financecfp 

cfp@acme.edu 

www.Acme.edu/cfpcourse 
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วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
 www.AcmeUniversity.edu/business/financecfp 
 cfp@acme.edu 
  www.Acme.edu/cfpcourse 

 

18. The CFP® and CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark may appear once in 

the meta-text of each website page in which a program affiliated with the CFP 

certification process is advertised or discussed. 

18. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ เพียงครัง้เดียวใน meta-text ของแตล่ะหน้าของเวบ็ไซต์ท่ีมีการโฆษณา เผยแพร่ หรือ
กลา่วถงึขัน้ตอนการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP  

 

Correct Use: 

<Meta name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, 

CFP”> 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 <Meta name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, 
CFP”> 

 

Misuse: 

<Meta name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CFP, CFP, CFP, CFP”> 

 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
 <Meta name “keywords” contents = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CFP, CFP, CFP, CFP”> 
 

19. When the CFP marks are used on a website, one of the taglines referred to in 

Rule 2 must appear for each website page in which the marks are used. 

19. เม่ือใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP บนเวบ็ไซต์ จะต้องใสข้่อความแนบท้าย 
(tagline) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อ 2 ในทกุหน้าของเวบ็ไซต์ท่ีใช้เคร่ืองหมายดงักลา่ว 

 

20. The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM and  marks may be used 

as hyperlinks on an organization’s website, provided they link directly to TFPA’s 

home page, www.tfpa.or.th. Pre-approved Education Provider sites are eligible to 

have a reciprocal link established with TFPA’s website, www.tfpa.or.th, in 

accordance with TFPA’s Web linking policy. 

20. ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

และ   ในกรณีเพ่ือเป็นจดุเช่ือมโยง (hyperlink) เข้ากบัเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ  (www.tfpa.or.th) 

http://www.tfpa.or.th/
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เทา่นัน้ สถาบนัอบรมสามารถขออนญุาตให้มีการเช่ือมโยงจากเวบ็ไซต์ของสถาบนัฯ กบัเวบ็ไซต์ของ
สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) โดยจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการเช่ือมโยงเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ 

 

21. Organizations or institutions affiliated with the CFP® certification process may not 

purchase or obtain priority placement on Internet search engines with either the 

CFP® mark or CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark. 

21. ห้ามหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® 
ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

เพ่ือซือ้หรือจองล าดบัความส าคญัในเสร์ิชเอนจิน (search engine) ตา่งๆ บนอินเทอร์เน็ต  

 

http://www.tfpa.or.th/
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Glossary 

อภธิานศัพท์ 

“candidate for CFP® certification” is an individual who has registered with TFPA to 

sit for the CFP® certification examination. 

ผู้สมัครขอรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP® คือ บคุคลท่ีได้ลงทะเบียนเข้าสอบหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน CFP® ของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  
 

“TFPA Education Provider” is a multi-course personal financial planning curriculum 

offered by a regionally accredited college or university at the upper division 

baccalaureate level or higher, completion of which fulfills an individual’s education 

requirement for CFP® certification. 

สถาบันอบรมของสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย คือ สถาบนัอดุมศกึษาระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัท่ี
เปิดการเรียนการสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่ โดยเปิดอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินสว่น
บคุคล ซึง่ผู้ ท่ีจะขอขึน้ทะเบียนรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® จะต้องผา่นการอบรมหลกัสตูร
ดงักลา่ว 
 

“CFP marks” are the three trademarks (CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNERTM and ) owned by FPSB that are awarded to individuals who 

successfully complete FPSB’s initial and ongoing certification requirements. 

เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ประกอบด้วย เคร่ืองหมายการค้า 3 แบบ ได้แก่ 

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และ   ซึง่เป็นลขิสทิธ์ิของคณะกรรมการมาตรฐาน
วางแผนการเงิน บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินและเกณฑ์
การต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน จะได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่ว  
 

“Continuing Education (CE) Sponsor” is an organization that has been registered 

by TFPA and provides programs that may supply CE credit to CFP® certificants. 

TFPA maintains a list of CE Sponsors, reviews program descriptions submitted by 

CE Sponsors and determines how much CE credit courses will receive, if any.  

สถาบันอบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง (CE)  คือ หน่วยงานท่ีได้จดทะเบียนกบัสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทยเพ่ือท าหน้าท่ีจดัอบรมการพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง (CE) ให้กบันกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® สมาคมฯ ได้จดัท ารายช่ือสถาบนัอบรมการพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง และ
พิจารณาอนมุตัิจ านวนชัว่โมงการอบรมท่ีสามารถนบัเป็นชัว่โมงการพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีสถาบนัฯ 
ร้องขอ (ถ้ามี) 
 

“course title” is the title of a single course offered as part of a TFPA Education 

Provider. 

ช่ือวชิา คือ ช่ือวิชาท่ีเปิดสอนโดยสถาบนัอบรมของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
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“printed and electronic materials” includes, but is not limited to, brochures, 

catalogue announcements, marketing letters, advertisements, websites and program 

announcements sent via e-mail. 

เอกสารเผยแพร่ทัง้ในรูปแบบสิ่งตีพมิพ์ และข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ แผน่พบั ใบประกาศ จดหมาย
และเอกสารประชาสมัพนัธ์ โฆษณา เวบ็ไซต์ รวมถึงสื่ออ่ืนๆ และการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

“program title” is the title of a program that is registered with TFPA. 

ช่ือหลักสูตร คือ ช่ือหลกัสตูรการอบรมท่ีได้รับอนญุาตจากสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
 

“review course” is a short-term preparation course for individuals who plan to take 

the CFP® certification examination. TFPA does not require completion of a review 

course, nor does the course meet any certification requirement established by TFPA.  

หลักสูตรทบทวน คือ หลกัสตูรเตรียมความพร้อมระยะสัน้ ส าหรับบคุคลท่ีจะเข้าสอบหลกัสตูรการวางแผน
การเงิน  CFP® ทัง้นี ้สมาคมฯ ไมบ่งัคบัวา่ผู้ เข้าสอบจะต้องเข้าอบรมหลกัสตูรทบทวน รวมทัง้ไม่ได้ก าหนดให้การ
เข้าอบรมหลกัสตูรทบทวนเป็นหนึง่ในเกณฑ์การขอรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน หากหน่วยงานใด
ต้องการขอขึน้ทะเบียนเป็นสถาบนัอบรมหลกัสตูรทบทวนของสมาคมฯ จะต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีสมาคมฯ 
ก าหนด  
 

 

 

 

 

 


