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สารจากนายก

ตลอดปีี 2562 สมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทยได้สานัต่อการดำาเนัินังานัโดยเสริมสร้าง 

วัฒนัธรรมการวางแผนัการเงินัให้้เกิดผลอย่างเปี็นัรูปีธรรม เช่่นั การจััดกิจักรรมเพื่่�อส่งเสริมให้้ 

ปีระช่าช่นัมีองค์ความรู้เร่�องการวางแผนัการเงนิั เพื่่�อให้้ปีระช่าช่นัมีความรู้เร่�องการวางแผนัการเงินั 

ส่วนับุุคคลและมีการเตรียมความพื่ร้อมทางการเงินัเพื่่�อใช่้ช่ีวิตช่่วงห้ลังวัยเกษีียณ ที�สำาคัญยังเปี็นัการ 

สร้างความเช่่�อมั�นัต่อบุริการและความต้องการใช้่บุริการจัากนัักวางแผนัการเงินั CFP ซ่ึ่�งถ่ือเป็ีนัผู้ที�มีทักษีะ 

ความรู้ความสามารถืและมีจัรรยาบุรรณในัการปีระกอบุวิช่าชี่พื่ตามมาตรฐานัสากล

สมาคมฯ มีนัโยบุายขยายฐานัจัำานัวนันัักวางแผนัการเงินั CFP ให้้เพิื่�มข่�นัอย่างต่อเน่ั�อง เพ่ื่�อ

รองรับุความต้องการใช้่บุริการวางแผนัการเงินัจัากปีระช่าช่นั โดยในัปีีที�ผ่านัมา สมาคมฯ มีนัักวางแผนัการเงินั 

CFP จัำานัวนั 324 คนั เพิื่�มข่�นัสุทธิ 54 คนั ห้ร่อคิดเป็ีนัอัตราการเติบุโตร้อยละ 20 เม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีี 

2561 นัอกจัากนัี�สมาคมฯ ไดด้ำาเนัินังานัด้านัมาตรฐานัคุณวุฒวิิช่าช่พีื่เพื่่�อให้บุ้รรลุเปี้าห้มายของการ 

บุริห้ารจััดการโครงการคุณวุฒิวิช่าช่ีพื่นัักวางแผนัการเงินั CFP ที�มีคุณภาพื่ตามมาตรฐานัสากล 

ในัด้านัการอบุรม สมาคมฯ ได้พิื่จัารณาอนุัมัติการขอเทียบุเคียงความรู้ห้ลักสูตรการเรียนัการสอนัของ

คณะบุริห้ารธุรกิจัและการบัุญชี่ มห้าวิทยาลัยขอนัแก่นักับุห้ลักสูตรอบุรมการวางแผนัการเงินั CFP เพ่ื่�อ 

สร้างฐานัจัำานัวนันัักวางแผนัการเงินั CFP ในัอนัาคตจัากกลุ่มนิัสิตนัักศ่ึกษีา รวมถ่ืงจััดทำานัโยบุายและ

กระบุวนัการปีระเมินัคุณภาพื่การจััดอบุรมห้ลักสูตรการวางแผนัการเงินั CFP ของสถืาบัุนัอบุรม เพ่ื่�อ

สร้างความเช่่�อมั�นัต่อมาตรฐานัและคุณภาพื่ของห้ลักสูตรอบุรมและการบุริห้ารจััดการอบุรมของ 

สถืาบัุนัอบุรมแก่ผู้ที�เกี�ยวข้อง นัอกจัากนีั�มีการจััดการอบุรมจัรรยาบุรรณให้้กับุสมาชิ่ก เพ่ื่�อเป็ีนัแนัว ทา

งในัการปีระกอบุวิช่าชี่พื่อยา่งถูืกต้องและเห้มาะสม ในัด้านัของการสอบุ สมาคมฯ ได้จััดให้้มีการสอบุทั�งรอบุ 

Public และแบุบุ In-house เพ่ื่�อรองรับุความต้องการของผู้เข้าสอบุอย่างเพีื่ยงพื่อ รวมถ่ืงมีการพัื่ฒนัา 

ข้อสอบุทั�งปีระเภทปีรนััยและอัตนััยเพื่ิ�มเติม เพื่่�อให้้มีจัำานัวนัข้อสอบุในัคลังข้อสอบุมากพื่อที�นัำาไปีใช่้ 

ปีระเมินัผลสัมฤทธิ�ของผู้เรียนัได้อย่างมีปีระสิทธิภาพื่ รวมทั�งได้เปีลี�ยนัแปีลงรูปีแบุบุการรายงานัผล 

สอบุข้อสอบุฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 2 ข้อสอบุแผนัการเงินั เพ่ื่�อให้้สอดคล้องกับุการเปีลี�ยนัแปีลงรูปีแบุบุการ

จััดสอบุข้อสอบุฉบัุบุดังกล่าว และให้้ผู้สอบุรับุทราบุผลสอบุได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในัส่วนัของการดำาเนิันังานัด้านัการตลาดและปีระช่าสัมพัื่นัธ์ สมาคมฯ ได้จััดกิจักรรมการผลิต 

รายการและบุทความ การบุรรยายให้้ความรู้เร่�องการวางแผนัการเงินั และการให้้บุริการคำาปีร่กษีาวางแผนั 

การเงินัทั�งในัรูปีแบุบุออฟไลนั์ และออนัไลนั์อย่างต่อเนั่�อง โดยใช่้ปีระโยช่นั์จัากส่�อโซึ่เช่ียลมีเดียของ 

สมาคมฯ และห้นั่วยงานัที�เกี�ยวข้อง เพื่่�อสร้างองค์ความรู้เร่�องการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคลให้ ้

สามารถืเข้าถื่งกับุปีระช่าช่นัในัวงกว้าง และส่งเสริมให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP เป็ีนัที�รู้จัักอย่างแพื่ร่ 

ห้ลายมากข่�นั นัอกจัากนีั� สมาคมฯ ยังได้จััดกิจักรรมส่งเสริมการพัื่ฒนัาและเพิื่�มพูื่นัทักษีะความรู้ความ

สามารถืให้้กับุสมาช่ิก เพื่่�อสามารถืนัำาไปีปีระยุกต์ใช่้ในัการปีฏิิบุัติงานัรวมทั�งเปี็นัการเสริมสร้างความ 

สัมพัื่นัธ์อันัดีระห้ว่างสมาชิ่ก

ผลสำาเร็จัของการดำาเนิันังานัตามพัื่นัธกิจัของสมาคมฯ ที�กล่าวมาข้างต้นั ห้ลักๆ ได้รับุการสนัับุสนุันั 

และการร่วมม่อเปีน็ัอย่างดีจัากสมาช่ิก คณะกรรมการ ผู้บุริห้าร และผูเ้กี�ยวข้องทุกฝ่่ายทุกภาคส่วนั 

ในัปีีต่อๆ ไปี สมาคมฯ จัะมุ่งมั�นัปีฏิิบัุติงานัส่งเสริมคุณวุฒิวิช่าชี่พื่นัักวางแผนัการเงินั CFP ให้้ได้รับุการยอมรับุ 

และเสริมสร้างวัฒนัธรรมการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคลลงไปีถ่ืงระดับุภาคปีระช่าช่นั เพ่ื่�อให้้ปีระช่าช่นั 

ทุกคนัมีความมั�งคงทางการเงินัอย่างยั�งย่นัต่อไปี

สาระ ลำ�าซึ่ำา

นัายกสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทย
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2562

สมาชิ่กสามัญเข้าร่วมปีระชุ่มด้วยตนัเองและมอบุฉันัทะ 

จัำานัวนั 96 ราย สมาชิ่กวิสามัญ จัำานัวนั 39 ราย (รายละเอียดปีรากฏิ 

ตามเอกสารแนับุ 1) ครบุองค์ปีระชุ่ม เริ�มปีระชุ่มเวลา 16.10 นั.

ที�ปีระชุ่มพิื่จัารณาวาระการปีระชุ่ม ซ่ึ่�งมีรายละเอียดดังนีั�

วาระที� 1 เร่�องปีระธานัแจ้ังที�ปีระชุ่มทราบุ

วาระที� 2 พิื่จัารณารับุรองรายงานัการปีระชุ่มให้ญ่สามัญปีระจัำาปีี 2561

วาระที� 3  พิื่จัารณารับุรองผลการดำาเนิันังานัของสมาคมฯ ปีระจัำาปีี 2561

วาระที� 4 พิื่จัารณารับุรองงบุการเงินัสำาห้รับุ ปีีสิ�นัสุดวันัที� 31 ธันัวาคม

 2561 และ 2560 และรายงานัของผู้สอบุบัุญชี่รับุอนุัญาต

วาระที� 5  พิื่จัารณาแต่งตั�งผู้ตรวจัสอบุบัุญชี่และกำาห้นัดค่าตอบุแทนั 

 การสอบุบัุญชี่ปีระจัำาปีี 2562

วาระอ่�นัๆ

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

คุณสาระ ลำ�าซึ่ำา ปีระธานัที�ปีระชุ่มกล่าวขอบุคุณ 

คณะกรรมการสมาคมฯ คณะอนุักรรมการสมาคมฯ และสมาชิ่ก 

สมาคมฯ ที�ได้ให้้การสนัับุสนุันัการดำาเนิันังานัต่างๆ ของสมาคมฯ 

ในัปีี 2561 เป็ีนัอย่างดี โดยสมาชิ่กสมาคมฯ ได้มีส่วนัร่วมสำาคัญ 

ในัการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านัการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคล 

ผ่านัการบุรรยายให้้ความรู้กับุปีระช่าช่นัและห้นั่วยงานัต่างๆ  

ปีระธานัที�ปีระชุ่มได้แจ้ังให้้ที�ปีระชุ่มทราบุว่าในัปีีที�ผ่านัมา สมาคมฯ 

ได้เป็ีนัเจ้ัาภาพื่จััดการปีระชุ่ม FPSB Global Member Meeting 

2018 มีผู้บุริห้ารระดับุสูงของสมาคมนัักวางแผนัการเงนิัทั�วโลก 

และคณะกรรมการมาตรฐานัการวางแผนัการเงินักว่า 60 คนั เข้า

ร่วมห้าร่อความร่วมม่อเพื่่�อส่งเสริมคุณวุฒิวิช่าช่ีพื่นัักวางแผนั 

การเงินั CFP® ให้้เปี็นัที�รู้จัักและยอมรับุในัระดับุสากลและได้ 

กล่าวขอบุคุณคุณเร่องวิทย์ นัันัทาภิวัฒนั์ ปีระธานัคณะทำางานั 

การเป็ีนัเจ้ัาภาพื่จััดการปีระชุ่ม FPSB Global Member Meeting 

2018 กรรมการสมาคมฯ และอนุักรรมการสมาคมฯ ที�ได้ร่วมให้้ 

ความเห็้นั ข้อเสนัอแนัะ และให้้ความร่วมม่อเป็ีนัอย่างดีส่งผลให้้ 

การจััดการปีระชุ่มดังกล่าวปีระสบุความสำาเร็จัลุล่วงด้วยดี สร้าง 

ความปีระทับุใจัให้้กับุผู้เข้าร่วมปีระชุ่มเปี็นัอย่างมาก ปีระธานั 

ที�ปีระชุ่มแจ้ังให้้ที�ปีระชุ่มทราบุว่า ณ สิ�นัปีี 2561 มีนัักวางแผนัการเงินั 

CFP รวมทั�งสิ�นั 181,360 ราย ในั 26 ปีระเทศึทั�วโลก เพิื่�มข่�นัสุทธิ 

จัำานัวนั 5,787 ราย คิดเป็ีนัอัตราการเติบุโตร้อยละ 3 เม่�อเปีรียบุเทียบุ 

กับุปีี 2560 ปีระเทศึไทยมีนัักวางแผนัการเงินั CFP จัำานัวนั 270 

ราย เพิื่�มข่�นั 21 ราย และมีที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT จัำานัวนั 885 

ราย เพื่ิ�มข่�นัสุทธิ 254 ราย คิดเปี็นัอัตราการเติบุโตร้อยละ 8 

และร้อยละ 40 ตามลำาดับุ อัตราการเติบุโตของจัำานัวนันัักวางแผนั 

การเงินั CFP และที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT ดังกล่าวถ่ือว่าอยู่ในัระดับุ 

ที�นั่าพื่อใจั และมีแนัวโนั้มที�จัะเพื่ิ�มข่�นัอย่างต่อเนั่�องในัอนัาคต 

เนั่�องจัากในัปีัจัจัุบุันัผู้ปีระกอบุธุรกิจัในัอุตสาห้กรรมการเงินัได ้

ปีรับุเปีลี�ยนัรูปีแบุบุการให้้บุริการโดยให้้ความสำาคัญกับุการให้้ 

คำาปีร่กษีาวางแผนัการเงินัโดยคำานั่งถื่งความต้องการและ 

ปีระโยช่น์ัของผู้บุริโภคเป็ีนัสำาคัญ (advice-based) แทนัการเสนัอ 

ขายเฉพื่าะผลิตภัณฑ์์ทางการเงินั (product-based) โดยในัปีี 

2562 สมาคมฯ จัะได้ดำาเนิันัการงานัด้านัปีระช่าสัมพัื่นัธ์เพิื่�มมาก

ข่�นัเพื่่�อส่งเสริมให้้ปีระช่าช่นัตระห้นัักถื่งความสำาคัญของการ 

วางแผนัการเงินั และคุณค่าของคำาปีร่กษีาของนัักวางแผนัการเงินั 

CFP และจัะยังคงรักษีามาตรฐานัของการสอบุห้ลักสูตรการ 

วางแผนัการเงินั CFP เพ่ื่�อสร้างนัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปีร่กษีา 

การเงินั AFPT ที�มีคุณภาพื่ มีความรู้ความสามารถืเพ่ื่�อให้้บุริการ 

แก่ผู้บุริโภค นัอกจัากนัี� ปีระธานัที�ปีระชุ่มได้แจั้งให้้ที�ปีระชุ่ม 

ทราบุว่าในัปีี 2561 สมาคมฯ ได้ศึ่กษีา Platform สำาห้รับุให้้ 

บุริการวางแผนัการเงินัเพื่่�อให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP อิสระใช่้ 

เปี็นัเคร่ �องม่อในัการให้้บุริการวางแผนัการเงินัแก่ลูกค้า 

ซึ่่�งอยู่ระห้ว่างการศ่ึกษีาเร่�องการเช่่�อมต่อระบุบุดังกล่าวกับุระบุบุ

การซ่ึ่�อขายกองทุนัและกฎระเบีุยบุต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
 สามัญประจำาปี 2561

ปีระธานัที�ปีระชุ่มเสนัอให้้ที�ปีระชุ่มพื่ิจัารณารับุรอง 

รายงานัการปีระชุ่มให้ญ่สามัญปีระจัำาปีี 2561 เม่�อวันัจัันัทร์ที� 2 

เมษีายนั 2561 ซ่ึ่�งได้จััดส่งให้้พื่ร้อมกับุห้นัังส่อเชิ่ญปีระชุ่มในัครั�งนีั�แล้ว

มติิท่ีประชุม ที�ปีระชุ่มพิื่จัารณาแล้ว มีมติรับุรองรายงานั 

การปีระชุ่มให้ญ่สามัญปีระจัำาปีี 2561 เม่�อวันัจัันัทร์ที� 2 เมษีายนั 

2561 ตามที�เสนัอ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั�น 6 อาคาร บี ติลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานผลการดำาเนินงาน
 ของสมาคมฯ ประจำาปี 2561

คุณมนัต์ชั่ย เปีี�ยมพื่งศ์ึสุข ผู้อำานัวยการสมาคมฯ รายงานัให้้ 

ที�ปีระชุ่มทราบุผลการดำาเนัินังานัของสมาคมฯ ปีระจัำาปีี 2561 

โดยมี รายละเอียดดังนีั�

ด้านการอบรม
ในัปีีที�ผ่านัมา มีผู้ผ่านัการอบุรมห้ลักสูตรการวางแผนั 

การเงินั CFP จัำานัวนั 3,416 ราย มีผู้ขอยกเว้นัการอบุรมจัำานัวนั 

584 ราย สมาคมฯ ได้พื่ิจัารณาอนัุมัติการขอเทียบุเคียงความรู ้

ห้ลักสูตรการเรียนัการสอนัของสถืาบุันัอุดมศึ่กษีากับุห้ลักสูตร 

การวางแผนัการเงินั CFP ของสมาคมฯ โดยให้้นัักศึ่กษีาที�ผ่านั 

การอบุรมและสอบุผ่านัห้ลักสูตรของสถืาบุนััอุดมศึก่ษีาได้รับุการ

ยกเว้นัการอบุรมห้ลักสูตรการวางแผนัการเงนิั CFP ในัชุ่ดวิช่าที� 

ได้รับุการอนุัมัติเทียบุเคียงความรู้ ได้แก่ ห้ลักสูตรเศึรษีฐศึาสตร์การเงินั 

ระดับุปีริญญาโท ภาคภาษีาไทย ห้ลักสูตรปีรับุปีรุง พื่.ศึ. 2560  

สาขาวิช่าเอกการวางแผนัการเงินั ของคณะพื่ัฒนัาการเศึรษีฐกิจั 

สถืาบุันับุัณฑ์ิตพื่ัฒนับุริห้ารศึาสตร์ และห้ลักสูตรวิทยาศึาสตร ์

มห้าบุัณฑ์ิตการวิเคราะห้์และจััดการการลงทนุั (MsiAM) ระดบัุ 

ปีริญญาโท (นัานัาช่าติ) ของมห้าวิทยาลัยอัสสัมช่ัญ นัอกจัากนัี� 

สมาคมฯ ได้ทบุทวนัและปีรับุปีรุงโครงเนั่�อห้าและผลลัพื่ธ์การ 

เรียนัรู้ (Learning Outcomes Statement – LOS) การอบุรม 

ห้ลักสูตร การวางแผนัการเงินั CFP  ชุ่ดวิช่าที� 1 พ่ื่�นัฐานัการวางแผนั 

การเงินั ภาษีีและจัรรยาบุรรณ ชุ่ดวิช่าที� 2 การวางแผนัการลงทุนั 

และชุ่ดวิช่าที� 4 การวางแผนัเพ่ื่�อวัยเกษีียณ

ด้านจรรยาบรรณ
สมาคมฯ ได้จััดการอบุรมห้ลักสูตร “จัรรยาบุรรณและ 

ความรับุผิดช่อบุในัฐานัะผู้ปีระกอบุวิช่าช่ีพื่วางแผนัการเงินั” 

ในัรูปีแบุบุการบุรรยาย จัำานัวนั 1 รอบุ ได้รับุเกียรติจัากวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจัารย์ทรงเดช่ ปีระเดิษีฐสมานันัท์ ปีระธานั บุริษัีท 

สำานัักงานั อีวาย จัำากัด ปีระเทศึไทย รศึ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศึศึ 

นัักคิด นัักเขียนั นัักการศ่ึกษีา และนัักพัื่ฒนัาสังคม และคุณเทศึไทย 

อำานัวยจัิตธรรม ผู้ช่่วยผู้อำานัวยการ ฝ่่ายกำากับุธุรกิจัการขาย 

ผลิตภัณฑ์์การลงทุนั สำานัักงานัคณะกรรมการกำากับุห้ลักทรัพื่ย์ 

และตลาดห้ลักทรัพื่ย์ และในัรูปีแบุบุการอบุรมเช่ิงปีฏิิบุัติการ 

จัำานัวนั 3 รอบุ ไดรั้บุเกียรติจัากวิทยากร ดร. ช่าติช่าย มีสุขโข 

กรรมการสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทย ผู้ก่อตั�ง CMSK Wealth 

& Academy มีผู้เข้าร่วมการอบุรมห้ลักสูตร “จัรรยาบุรรณและ 

ความรับุผิดช่อบุในัฐานัะผู้ปีระกอบุวิช่าช่ีพื่วางแผนัการเงินั” 

รวมทั�งสิ�นัจัำานัวนั 541 คนั

ด้านการสอบ
ในัปีี 2561 มีผู้ลงทะเบีุยนัสอบุรวมทั�งสิ�นั 5,252 ที�นัั�ง 

คิดเป็ีนัผู้เข้าสอบุจัำานัวนั 3,696 ราย เพิื่�มข่�นัปีระมาณร้อยละ 18 

และร้อยละ 6 ตามลำาดับุเม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีี 2560 สมาคมฯ 

จััดการสอบุรอบุ Public จัำานัวนั 5 รอบุ และจััดสอบุภายในัองค์กร 

(In-house) จัำานัวนั 2 รอบุสำาห้รับุบุุคลากรของบุริษีัทสมาช่ิก 

นัิติบุุคคล และได้เปีลี�ยนัแปีลงรูปีแบุบุการสอบุห้ลักสูตรการ 

วางแผนัการเงินั CFP ข้อสอบุฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 2 การจััดทำาแผนัการเงินั 

จัากรูปีแบุบุเดิมที�ผู้สมัครสอบุจัะต้องจััดทำาแผนัการเงินัตามโจัทย์

กรณีศ่ึกษีาที�กำาห้นัด และนัำาเสนัอแผนัการเงินัต่อคณะกรรมการ

สอบุแผนัการเงินัมาเป็ีนัการสอบุแบุบุให้ม่ค่อ การสอบุข้อสอบุแผนั 

การเงินั ซ่ึ่�งปีระกอบุด้วยการสอบุ 2 ส่วนั ได้แก่ การสอบุข้อเขียนั 

ซ่ึ่�งเป็ีนัข้อสอบุอัตนััย (Comprehensive Exam) แบุบุเปิีดห้นัังส่อ 

และการสอบุสัมภาษีณ์ โดยในัการเปีลี�ยนัแปีลงรูปีแบุบุการสอบุ 

ข้อสอบุฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 2 ข้อสอบุแผนัการเงินัดังกล่าว สมาคมฯ 

ได้ดำาเนิันัการศ่ึกษีาและกำาห้นัดห้ลักเกณฑ์์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องได้แก่ 

รูปีแบุบุการสอบุ เกณฑ์์การสอบุผ่านั การพัื่ฒนัาข้อสอบุ คุณสมบัุติ 

ของผู้ออกข้อสอบุ ผู้ตรวจัทานัข้อสอบุ ผู้ทดสอบุข้อสอบุก่อนันัำา 

ข้อสอบุไปีใช่้ทดสอบุจัริง คุณสมบุัติของกรรมการสอบุสัมภาษีณ์ 

และการปีรับุลดค่าธรรมเนัียมการสอบุในัส่วนัของกระบุวนัการ 

พัื่ฒนัาข้อสอบุ สมาคมฯ ได้จััดอบุรมเชิ่งปีฏิิบัุติการ “การพัื่ฒนัา 

ข้อสอบุปีระเภทอัตนััย” ให้้กับุนัักวางแผนัการเงินั CFP และพัื่ฒนัา 

โจัทย์ข้อสอบุแบุบุ essay exam สมาคมฯ ได้จััดสอบุข้อสอบุฉบัุบุ 

ที� 4 ส่วนัที� 2 ข้อสอบุแผนัการเงินั จัำานัวนั 1 ครั�ง มีผู้เข้าสอบุจัำานัวนั 

159 คนั นัอกจัากนัี� สมาคมฯ ได้พื่ัฒนัาข้อสอบุปีระเภทปีรนััย 

ให้ม่เพิื่�มเติม จัำานัวนั 457 ข้อ และแก้ไขนัโยบุายการสอบุห้ลักสูตร 

การวางแผนัการเงินั CFP ที�เกี�ยวข้องกับุข้อกำาห้นัดการยกเลิก 

การสมัครสอบุ การยกเลิกการขออนุัญาตเล่�อนัการเข้าสอบุ และ

การกระทำาที�ถ่ือว่าผิดวินััยการสอบุ และบุทลงโทษี

ด้านการติลาดและประชาสัมพันธ์
ในัปีี 2561 สมาคมฯ ได้ดำาเนิันังานัด้านัการตลาดและ 

ปีระช่าสัมพัื่นัธ์สำาห้รับุกลุ่มเป้ีาห้มาย ได้แก่ ปีระช่าช่นั สมาชิ่กสมาคมฯ 
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และผู้ปีระกอบุวิช่าชี่พื่ในัอุตสาห้กรรมการเงินั และนิัสิต นัักศ่ึกษีา 

สำาห้รับุกลุ่มปีระช่าช่นั สมาคมฯ ได้ผลิตเน่ั�อห้าและเผยแพื่ร่ความรู้ 

เร่�องการวางแผนัการเงินั ได้แก่ การนัำาเสนัอความรู้เร่�องการ 

วางแผนัการเงินัส่วนับุุคคลผ่านัการสนัทนัากับุนัักวางแผนัการเงินั 

CFP เร่�องการใช้่ชี่วิต การใช้่เงินั ด้วยการวางแผนัการเงินัเพ่ื่�อให้้ 

บุรรลุเปี้าห้มาย ผ่านัรายการ Money & Life Talk by CFP®  

Professionals การให้้ความรู้เร่�องการวางแผนัการเงินัโดยนััก 

วางแผนัการเงินั CFP ผ่านัรายการ Smart Money ของสถืานีัโทรทัศึน์ั 

Money Channel การผลิตบุทความให้้ความรู้เร่�องการวางแผนั 

การเงินัส่วนับุุคคลซ่ึ่�งเขียนัโดยนัักวางแผนัการเงินั CFP เพ่ื่�อเผยแพื่ร่ 

ในั Financial Freedom Section ของนิัตยสาร Money & Wealth 

เปี็นัปีระจัำาทุกเด่อนั รวมทั�งจััดทำารูปีภาพื่ปีระกอบุบุทความและ 

นัำาไปีเผยแพื่ร่พื่ร้อมกับุบุทความเพ่ื่�อสร้างความน่ัาสนัใจั นัอกจัากนีั� 

สมาคมฯ ยังได้รับุความร่วมม่ออยา่งดีจัากนัักวางแผนัการเงินั CFP 

ในัการเปี็นัวิทยากรบุรรยายให้้ความรู้เร่�องการวางแผนัการเงินั 

ส่วนับุุคคลแก่ห้น่ัวยงานัต่างๆ และร่วมอาสาให้้คำาปีร่กษีาวางแผนั 

การเงนิัแบุบุรายบุุคคลในักจิักรรม Financial Planning Clinic  

กับุผู้ที�สนัใจัที�เข้าร่วมกิจักรรมการเงินัการลงทุนัต่างๆ เช่่นั งานั 

Mutual Fund Day งานัมห้กรรมการเงินั Money Expo งานั 

มห้กรรมการลงทุนั SET in the City กรุงเทพื่มห้านัคร 2018 

ซึ่่�งในัปีีที�ผ่านัมา สมาคมฯ จััดกิจักรรมดังกล่าวภายใต้แนัวคิด 

“วางแผนัการเงินั ร่วมบุุญสภากาช่าดไทย” โดยให้้ผู้สนัใจัร่วม 

บุริจัาคเงินัให้้สภากาช่าดไทยเพื่่�อรับุสิทธิรับุคำาปีร่กษีาวางแผนั 

การเงินัแบุบุรายบุุคคลจัากนัักวางแผนัการเงินั CFP ทั�งนีั� สมาคมฯ 

ได้เผยแพื่ร่ความรู ้และข่าวสารกิจักรรมของสมาคมฯ 

ทางโซึ่เชี่ยลมีเดียของสมาคมฯ อาทิ เว็บุไซึ่ต์ เฟซึ่บุุ�ก (Facebook) 

LINE@cfpthailand, YouTube และทาง LINE FINANCE ของ 

LINE (Thailand)  สำาห้รับุกลุ่มสมาชิ่กสมาคมฯ และผู้ปีระกอบุวิช่าชี่พื่ในั 

อุตสาห้กรรมการเงินั สมาคมฯ ได้จััดกิจักรรมอบุรมและสัมมนัาเพ่ื่�อ 

พื่ัฒนัาและเพื่ิ�มพืู่นัความรูเ้พื่่�อปีระโยช่นั์ต่อการปีฏิบิุัติงานั ได้แก่  

งานัสัมมนัา TFPA Wealth Management Forum 2018 กิจักรรม 

CFP Professional Forum และการอบุรม เชิ่งปีฏิิบัุติการ “การเขียนั 

บุทความ” สมาคมฯ ได้จััดทำาและเผยแพื่ร่วารสารสมาคมฯ ในั 

รูปีแบุบุ E-Magazine ได้แก่ วารสารรายเด่อนั TFPA News 

และวารสารรายไตรมาส TFPA Bulletin นัอกจัากนีั� สมาคมฯ ได้

จััดพื่ิธีมอบุวุฒิบุัตรแสดงความยินัดีและต้อนัรับุนัักวางแผนั 

การเงินั CFP และที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT รายให้ม่ ได้รับุเกียรติ 

จัากคุณรพีื่ สุจัริตกุล เลขาธิการสำานัักงานัคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เป็ีนัปีระธานัมอบุวุฒิบัุตร และบุรรยายพิื่เศึษี  ในัส่วนัของกลุ่มนิัสิต 

นัักศึ่กษีา สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเปี็นักรรมการตัดสินัการแข่งขันั 

และมอบุทุนัการอบุรมและการสอบุห้ลักสูตรการวางแผนัการเงินั 

CFP ให้้แก่ผู้ผ่านัเข้ารอบุรองช่นัะเลิศึโครงการ Young Financial 

Star Competition 2018 ซ่ึ่�งจััดโดยตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห่้งปีระเทศึไทย

อ่ืน ๆ
สมาคมฯ ได้เป็ีนัเจ้ัาภาพื่จััดการปีระชุ่ม FPSB Global 

Member Meeting 2018 พัื่ฒนัาระบุบุงานัห้ลังบุ้านั (ระบุบุ Back 

Office) เพื่ิ�มเติมเพื่่�อรองรับุการดำาเนัินักิจักรรมด้านัมาตรฐานั 

คุณวุฒิวิช่าชี่พื่ผ่านัทางออนัไลน์ั ได้แก่ การย่�นัขอยกเว้นัการอบุรม 

ผ่านัการเทียบุเคียงพ่ื่�นัฐานัความรู้ (Transcript Review) และการ 

ขอสิทธิ�เข้าสอบุโดยไม่ผ่านัการอบุรม (Challenge Status) การย่�นั 

ขอข่�นัทะเบีุยนัคุณวุฒิวิช่าชี่พื่นัักวางแผนัการเงินั CFP และคุณวุฒิ 

วิช่าช่ีพื่ที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT การตรวจัสอบุและบุันัท่กข้อมูล 

จัำานัวนัชั่�วโมงการพัื่ฒนัาคุณวุฒิวิช่าชี่พื่อย่างต่อเน่ั�อง (Continuing 

Professional Development – CPD) สำาห้รับุใช้่ปีระกอบุการ 

ย่�นัต่ออายุคุณวุฒิวิช่าชี่พื่ การย่�นัต่ออายุคุณวุฒิวิช่าชี่พื่นัักวางแผนั 

การเงินั CFP และคุณวุฒิวิช่าชี่พื่ที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT และการ 

ลงทะเบุียนัเข้าร่วมกิจักรรมอบุรมและสัมมนัาของสมาคมฯ และ 

ยังได้พื่ิจัารณาทบุทวนัและแก้ไขข้อบุังคับุสมาคมนัักวางแผนั 

การเงินัไทยในัส่วนัขององค์ปีระชุ่มในัการปีระชุ่มให้ญ่ โดยในั 

การปีระชุ่มให้ญ่สามัญปีระจัำาปีี จัะต้องมีสมาช่ิกสามัญเข้าร่วม 

ปีระชุ่มไม่นั้อยกว่า 50 คนั จั่งจัะถื่อว่าครบุองค์ปีระชุ่ม และได้ 

พิื่จัารณารับุสมาช่ิกนัิติบุุคคลปีระเภทสถืาบัุนัเพื่ิ�มจัำานัวนั 1 ราย 

ค่อ บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์ ฟินัันัเซีึ่ย ไซึ่รัส จัำากัด

ผู้อำานัวยการสมาคมฯ เสนัอให้้ที�ปีระชุ่มพิื่จัารณารับุรอง 

รายงานัผลการดำาเนิันังานัของสมาคมฯ ปีระจัำาปีี 2561

มติิท่ีประชุม ที�ปีระชุ่มพิื่จัารณาแล้ว มีมติรับุรองรายงานั 

ผลการดำาเนิันังานัของสมาคมฯ ปีระจัำาปีี 2561
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วาระท่ี 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำาหรับปีสิ�นสุด
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

ผู้อำานัวยการสมาคมฯ รายงานัสรุปีงบุการเงินัของสมาคมฯ 

สิ�นัสุดวันัที� 31 ธันัวาคม 2561 ณ สิ�นัปีี 2561 สมาคมฯ มีสินัทรัพื่ย ์

จัำานัวนั 71.83 ล้านับุาท เพิื่�มข่�นัปีระมาณ 12.52 ล้านับุาท คิดเป็ีนั 

ร้อยละ 21 โดยเปีรียบุเทียบุกับุปีี 2560 แบุ่งเปีน็ัห้นัี�สนิัจัำานัวนั 

6.02 ล้านับุาท และส่วนัของสมาคมฯ จัำานัวนั 65.81 ล้านับุาท 

สมาคมฯ มีรายรับุรวม 26.16 ล้านับุาท เพิื่�มข่�นัจัากปีี 2560 จัำานัวนั 

1.95 ล้านับุาท ห้ร่อปีระมาณร้อยละ 8 โดยมีรายรับุห้ลักมาจัาก 

รายได้ค่าธรรมเนีัยมการอบุรม การสอบุ และการสัมมนัา มีรายจ่ัาย 

จัำานัวนั 14.83 ล้านับุาท เพิื่�มข่�นัจัากปีี 2560 ปีระมาณ 60,000 

บุาท ห้ร่อปีระมาณร้อยละ 0.40 โดยรายจ่ัายห้ลักมาจัากค่าใช้่จ่ัาย 

พื่นัักงานั และต้นัทุนัการสอบุ ซ่ึ่�งคิดเป็ีนัปีระมาณร้อยละ 40 และ 

ร้อยละ 25 ของรายจ่ัายตามลำาดับุ มีรายรับุมากกว่ารายจ่ัาย 11.33 

ล้านับุาท ทั�งนีั� สมาชิ่กสมาคมฯ ได้สอบุถืามในัปีระเด็นัต่างๆ ดังนีั�

1. ความสอดคล้องของรายได้จัากค่าธรรมเนัียมการอบุรม 

และการสอบุซ่ึ่�งในัปีี 2561 สมาคมฯ มีรายได้จัากค่าธรรมเนีัยม 

การอบุรมลดลง แต่มีรายได้จัากค่าธรรนัเนีัยมการสอบุที�เพิื่�ม 

ข่�นั ผู้อำานัวยการสมาคมฯ ไดชี้่�แจังว่าเนั่�องจัากในัปีี 2561 

มีจัำานัวนัผู้อบุรมลดลง แต่มีจัำานัวนัผู้สอบุเพื่ิ�มมากข่�นัซึ่่�ง 

ปีระกอบุด้วยผู้สอบุรายให้ม่และผู้สอบุที�เข้าสอบุซึ่ำ�า และทาง 

TSI ได้ให้้ความอนัุเคราะห้์ ลดค่าธรรมเนัียมการบุริห้าร 

จััดการการสอบุให้้กับุสมาคมฯ

2. แผนัการใช่้งบุปีระมาณค่าใช่้จั่ายด้านัการปีระช่าสัมพื่ันัธ์ 

เร่�องการวางแผนัการเงินัและนัักวางแผนัการเงินั CFP 

ผู้อำานัวยการสมาคมฯ แจั้งให้้ที�ปีระชุ่มทราบุว่าในัปีี 2562 

คณะกรรมการพัื่ฒนัาธุรกิจัและการตลาดได้มีแผนัจััดงานั 

สัมมนัาเพ่ื่�อให้้ความรู้เร่�องดังกล่าวกับุปีระช่าช่นั ปีระธานัที�

ปีระชุ่มได้กล่าวเพื่ิ�มเติมว่าในัปีีที�ผ่านัมา สมาคมฯ 

ได้ร่วมม่อกับุห้น่ัวยงานัต่างๆ ในัการส่งเสริมความรู้เร่�องการ

วางแผนัการเงินัและบุทบุาทของนัักวางแผนัการเงินั CFP 

ให้้กับุปีระช่าช่นัและนัิสิต นัักศึ่กษีา ทั�งนีั� สมาคมฯ จัะให้้ 

ความสำาคัญกับุการกำาห้นัดกลุ่มเปี้าห้มายที�ชั่ดเจันัสำาห้รับุ 

การทำาปีระช่าสัมพัื่นัธ์เพิื่�มข่�นั และดร. กฤษีฎา เสกตระกูล 

กรรมการสมาคมฯ แจั้งว่าการทำาปีระช่าสัมพื่ันัธ์เร่�อง 

บุทบุาทของและคุณค่าของคำาปีร่กษีาของนัักวางแผนั 

การเงินั CFP ถ่ือว่ามีความสำาคัญ ซ่ึ่�งจัะช่่วยให้้ปีระช่าช่นัมี 

ความเช่่�อมั�นัในัการใช้่บุริการจัากนัักวางแผนัการเงินั CFP

3. ค่าใช่้จั่ายด้านัการอบุรมสัมมนัาต่างปีระเทศึ ผู้อำานัวยการ 

สมาคมฯ แจ้ังว่าในัฐานัะปีระเทศึสมาชิ่กของ FPSB ผู้แทนั 

ของสมาคมฯ จัะต้องเข้าร่วมการปีระชุ่ม FPSB Global 

Member Meeting ซ่ึ่�งปีระเทศึสมาชิ่กของ FPSB จัะเป็ีนั 

เจั้าภาพื่จััดการปีระชุ่มดังกล่าวเปี็นัปีระจัำาทุกปีี โดยในัปีี 

2561 สมาคมฯ มีค่าใช้่จ่ัายด้านัดังกล่าวลดลงจัากปีี 2560 

เน่ั�องจัากทาง FPSB ได้ปีรับุลดจัำานัวนัครั�งของการปีระชุ่ม 

ปีระจัำาปีีจัากเดิม จัำานัวนั 2 ครั�งต่อปีี เป็ีนัจัำานัวนั 1 ครั�งต่อปีี

ผู้อำานัวยการสมาคมฯ เสนัอให้้ที�ปีระชุ่มพิื่จัารณารับุรอง 

งบุการเงินัสำาห้รับุ ปีีสิ�นัสุดวันัที� 31 ธันัวาคม 2561 และ 2560 

และรายงานั ของผู้สอบุบัุญชี่รับุอนุัญาต

มติิท่ีประชุม ที�ปีระชุ่มพิื่จัารณาแล้ว มีมติรับุรองงบุการเงินั 

สำาห้รับุปีีสิ�นัสุดวันัที� 31 ธันัวาคม 2561 และ 2560 และรายงานั

ของผู้สอบุบัุญชี่รับุอนุัญาตตามที�เสนัอ

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่ิงตัิ�งผู้ติรวจสอบบัญชีและ
 กำาหนดค่าติอบแทนการสอบบัญชี
 ประจำาปี 2562

ผู้อำานัวยการสมาคมฯ เสนัอให้้ที�ปีระชุ่มพิื่จัารณาอนุัมัติ 

แต่งตั�งนัายทรงชั่ย พุื่ทธิมาโนัช่ญ์ ผู้สอบุบัุญชี่รับุอนุัญาตเลขทะเบีุยนั 

7728 เป็ีนัผู้ตรวจัสอบุบัุญชี่ปีระจัำาปีี 2562 และกำาห้นัดค่าตอบุแทนั 

การสอบุบัุญชี่ปีระจัำาปีี 2562 เปี็นัจัำานัวนัเงินั 35,000 บุาท 

โดยผู้อำานัวยการสมาคมฯ ได้แจ้ังที�ปีระชุ่มทราบุว่าในัการพิื่จัารณา 

แต่งตั�งผู้ตรวจัสอบุบัุญชี่ในัทางปีฏิิบัุตินัั�นั สมาคมฯ จัะเปีลี�ยนัแปีลง 

ผู้สอบุตรวจับัุญชี่ทุกๆ 5 ปีี โดยมีค่าตอบุแทนัการสอบุบัุญชี่ตั�งแต่

ปีี 2559 จัำานัวนั 25,000 บุาท และนัายทรงช่ัย พืุ่ทธิมาโนัช่ญ์ 

เคยเป็ีนัผู้ตรวจัสอบุบัุญชี่ของสมาคมฯ ในัอดีตที�ผ่านัมาและกลับุ

มาเป็ีนัผู้ตรวจัสอบุบัุญชี่ของสมาคมฯ อีกครั�งเม่�อปีี 2560

มติิที่ประชุม ที�ปีระชุ่มพื่ิจัารณาแล้ว มีมติอนัุมัติให้้ 

นัายทรงชั่ย พืุ่ทธิมาโนัช่ญ์ ผู้สอบุบัุญชี่รับุอนัุญาตเลขทะเบีุยนั 

7728 เป็ีนัผู้ตรวจัสอบุบัุญชี่ปีระจัำาปีี 2562 และกำาห้นัดค่าตอบุแทนั 

การสอบุบัุญชี่ปีระจัำาปีี 2562 เป็ีนัจัำานัวนัเงินั 35,000 บุาทตามที�เสนัอ
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วาระอ่ืนๆ 

สมาชิ่กสมาคมฯ ได้มีการสอบุถืามและห้าร่อในัปีระเด็นั

ต่างๆ ดังนีั�

• ความค่บุห้น้ัาของการทำา focus group ร่วมกบัุสำานัักงานัคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ในัโครงการให้้ความรู้เร่�องการวางแผนั 

การเงินักับุปีระช่าช่นั ผู้อำานัวยการสมาคมฯ แจ้ังที�ปีระชุ่มทราบุ 

ว่าเน่ั�องจัากสำานัักงานัคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการปีรับุโครงสร้าง 

ห้น่ัวยงานัที�ทำาห้น้ัาที�ให้้ความรู้ จ่ังได้มีการช่ลอโครงการดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได้ดำาเนิันังานัด้านัการส่งเสริมความ

รู้เร่�องการวางแผนัการเงินัให้้กับุปีระช่าช่นัอย่างต่อเนั่�อง 

ผ่านัความร่วมม่อกับุห้น่ัวยงานัต่างๆ เช่่นั สำานัักงานั คปีภ. 

บุริษัีทสมาช่ิกนัิติบุุคคล รวมถื่งโรงงานัที�มีบุุคลากรที�มี 

ปัีญห้าห้นีั�สินั คุณวิวรรณ ธาราหิ้รัญโช่ติ อุปีนัายกสมาคมฯ  

ได้กล่าวเสริมว่าเดิมสำานัักงานัคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

มีความตั�งใจัที�จัะให้้สมาคมฯ รับุผิดช่อบุโครงการดังกล่าว 

แต่เน่ั�องจัากสำานัักงานัคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเป้ีาห้มายเป็ีนั 

การเฉพื่าะเจัาะจังจ่ังได้ดำาเนิันัโครงการดังกล่าวเอง โดยขอคำา 

ปีร่กษีา และความสนัับุสนัุนัด้านัวิทยากรที�เปี็นันัักวางแผนั 

การเงินั CFP จัากสมาคมฯ และสมาคมฯ จัะรับุผิดช่อบุโครงการ 

พัื่ฒนัาระบุบุ Platform สำาห้รับุให้้บุริการวางแผนัการเงินั 

เพ่ื่�อให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP อิสระใช้่เป็ีนัเคร่�องม่อในัการให้้ 

บุริการวางแผนัการเงินัแก่ลูกค้า คุณอุมาพื่ันัธุ์ เจัริญยิ�ง 

กรรมการสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมต่ออีกว่าตามที�สำานัักงานั 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำาเนัินัการส่งเสริมความรู้เร่�อง 

การวางแผนัการเงินัผ่านัโครงการ 5 ขั�นัมั�นัใจัลงทุนั และ 

บุริษัีทเกษีียณสุขนัั�นั สมาคมฯ สามารถืที�จัะให้้การสนัับุสนุันั 

ในัด้านัองค์ความรู้ต่อโครงการดังกล่าวของสำานัักงานัคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. นัอกจัากนีั� ปีระธานัที�ปีระชุ่มได้แจ้ังที�ปีระชุ่ม 

ทราบุว่านัอกจัากในัระดับุมห้ภาคที�ภาครัฐได้ส่งเสริมเร่�อง 

การออมแก่ปีระช่าช่นัแล้ว ปัีจัจุับัุนัห้น่ัวยงานัต่างๆ ยังได้ให้้

ความสำาคัญกับุการส่งเสริมความรูเ้ร่�องการวางแผนัการเงนิั

ให้้กับุบุุคลากรของห้น่ัวยงานั ซ่ึ่�งได้ขอความร่วมม่อจัากสมาคมฯ 

ในัการส่งนัักวางแผนัการเงินั CFP เป็ีนัวิทยากรบุรรยายให้้ 

ความรู้เร่�องดังกล่าว

• แนัวทางการให้้คำาปีร่กษีาในัฐานัะนัักวางแผนัการเงินั CFP 

ในักรณีถ่ือใบุอนัุญาตตัวแทนัปีระกันัชี่วิต ที�ปีระชุ่มได้แลก 

เปีลี�ยนัความคิดเห้็นัและแลกปีระสบุการณ์กันัอย่างกว้าง 

ขวาง โดยมีแนัวทางในัการให้้คำาปีร่กษีาโดยย่ดปีระโยช่นั์ 

ของผู้เอาปีระกันั และให้้เป็ีนัไปีตามกฎห้มาย

• ข้อเสนัอการจััดกิจักรรมให้้ความรู้เร่�องการวางแผนัการเงินั 

ที�สามารถืเข้าใจัได้อย่างง่ายๆ เพ่ื่�อนัำาไปีสู่การลงม่อปีฏิิบัุติจัริง 

ให้้กับุกลุ่มปีระช่าช่นัในัต่างจัังห้วัด

คุณสาระ ลำ�าซึ่ำา ปีระธานัที�ปีระชุ่มกล่าวขอบุคุณสมาชิ่ก

ที�ได้ให้้ความไว้วางใจัคณะกรรมการและคณะอนัุกรรมการ 

สมาคมฯ และให้้ความร่วมม่อและสนัับุสนัุนักิจักรรมต่างๆ 

ของสมาคมฯ เป็ีนัอย่างดี ทั�งนีั� ไม่มีสมาชิ่กสอบุถืามในัปีระเด็นัอ่�นัๆ 

เพิื่�มเติม ได้ปิีดปีระชุ่มเวลา 17.10 นั.

ผู้จัดรายงานัการปีระชุ่ม

นัางพัื่ช่รินัทร์ โรจันัวณิช่ช่ากร
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สมาชิกสามัญ

1. ตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห้่งปีระเทศึไทย

2. ธนัาคารกรุงเทพื่ จัำากัด (มห้าช่นั)

3. ธนัาคารกสิกรไทย จัำากัด (มห้าช่นั)

4. ธนัาคารเกียรตนิัาคินั จัำากัด (มห้าช่นั)

5. ธนัาคารทิสโก้ จัำากัด (มห้าช่นั)

6. บุริษัีท กรุงเทพื่ปีระกันัช่ีวิต จัำากัด (มห้าช่นั)

7. บุริษัีท ข้อมูลเครดิตแห้่งช่าติ จัำากัด

8. บุริษัีท ไทยปีระกนััช่ีวิต จัำากัด (มห้าช่นั)

9. บุริษัีท เม่องไทยปีระกันัช่ีวิต จัำากัด (มห้าช่นั)

10. บุริษัีท เอไอเอ จัำากัด (มห้าช่นั)

11. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์ ทิสโก้ จัำากัด

12. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์ ไทยพื่าณิช่ย์ จัำากัด

13. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์ ภัทร จัำากัด (มห้าช่นั)

14. บุริษีัทห้ลักทรัพื่ย์ เมย์แบุงก์ กิมเอ็ง (ปีระเทศึไทย) จัำากัด 

(มห้าช่นั)

15. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์ ห้ยวนัต้า (ปีระเทศึไทย) จัำากัด

16. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์จััดการกองทุนั กรุงศึรี จัำากัด

17. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์จััดการกองทุนั กสิกรไทย จัำากัด

18. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์จััดการกองทุนั ทิสโก้ จัำากัด

19. บุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์จััดการกองทุนัรวม บุัวห้ลวง จัำากัด

20. คุณกนักทิพื่ย์ สายชุ่่มอินัทร์ CFP®  

21. คุณกรเอก อุ่นัปีิติพื่งษีา CFP®

22. คุณกริช่ เศึรษีฐนัันัท์ CFP®

23. คุณกฤษีฎา เสกตระกูล CFP®

24. คุณกิตติวัฒนั์ พื่ลจัันัทร์ CFP®

25. คุณเกษีตร ช่ัยวันัเพื่็ญ CFP®

26. คุณเกษีรี อายุตตะกะ CFP®

27. คุณคนัอง ศึรีพื่ิบุูลพื่านัิช่ย์ CFP®

28. คุณงามจัิตร สิงห้บุุตร CFP® 

29. คุณฉัตรพื่ี ตนััติเฉลิม CFP®

30. คุณเฉลิมเกียรติ พื่ิรุณจัินัดา CFP®

31. คุณช่วลักษีณ์ ทิพื่ย์สุนัทรพื่งษี์ CFP®

32. คุณช่าติช่าย มีสุขโข CFP®

33. คุณฐิติมา สุทัศึนั์ ณ อยุธยา CFP®

34. คุณณห้ทัย ขันัธวิเช่ียร CFP®

35. คุณณัฐ เลิศึมงคล CFP®

36. คุณณัฐพื่งษ์ี อภินัันัท์กูล CFP®

37. คุณณัฐวุฒิ บุุญรักษ์ีวนิัช่ CFP®

38. คุณณิช่ช่าพัื่ช่ญ์ ริบุรวมทรัพื่ย์ CFP®

39. คุณถืาวร จัวนัรมณีย์ CFP®

40. คุณธช่ธร สมใจัวงษ์ี CFP®

41. คุณธนัันัต์พื่ร จัรรย์โกมล CFP®

42. คุณธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธนักุล CFP®

43. คุณธีรนัาถื รุจิัเมธาภาส CFP®

44. คุณนัริศึรา ธนัารักษ์ีโช่ค CFP®

45. คุณนัฤมล บุุญสนัอง CFP®

46. คุณนิัคม เจัริญสุขโสภณ CFP®

47. คุณนิัช่ฌานีั ฉันัทศึาสตร์ CFP®

48. คุณนิัพื่พิื่ช่ฌน์ั โกวิทวณิช่กานันัท์ CFP®

49. คุณนุัช่ธิช่า ชี่วสุทธิพื่งศ์ึ CFP®

50. คุณบุุษียพื่รรณ วัช่รนัาคา CFP®

51. คุณเบุญญารัต ช่วลิตทิพื่ากร CFP®

52. คุณปีระภาส ตันัพิื่บูุลย์ศัึกดิ� CFP®

53. คุณปีริพื่รรห์้ ปีริยอุดมทรัพื่ย์ CFP®

54. คุณปีรีช่า กิจัโมกข์ CFP®

55. คุณปีวริส สุรกิตติดำารง CFP®

56. คุณปีาจัรีย์ สวัสดิ�บุุรี CFP®

57. คุณปิีติพื่งษ์ี รุ่งเร่องวุฒิกุล CFP®

58. คุณผุสดี พื่รเกษีมศึาสตร์ CFP®

59. คุณพื่รชั่ย อร่ามอาภากุล CFP® 

60. คุณพื่รทิพื่ย์ อนุัช่าติบุุตร CFP®

61. คุณพิื่ช่ญา ซุ่ึ่นัทรัพื่ย์ CFP®

62. คุณพิื่ฑู์รย์ อมรพิื่ทักษ์ีพัื่นัธ์ CFP®

63. คุณพุื่ทธิรักษ์ี เป็ีนัสุข CFP®

64. คุณยุทธพื่งศ์ึ แสงรัตน์ั CFP®

65. คุณยุพื่าวดี ตู้จิันัดา CFP®

66. คุณราชั่นัย์ ตันัติจิันัดา CFP®

67. คุณเร่องวิทย์ นัันัทาภิวัฒน์ั CFP®

68. คุณลออรัตน์ั รักษ์ีบุุญยวง CFP®

69. คุณวรนุัช่นัันัท์ พื่งศ์ึสุรางค์ CFP®

70. คุณวรพื่งศ์ึ จัวงรัตนัะกำาจัร CFP®

71. คุณวราภรณ์ วิบูุลคณารักษ์ี CFP®

72. คุณวศิึนั วัฒนัวรกิจักุล CFP®

73. คุณวสุ ศึรีธิมาสถืาพื่ร CFP®

74. คุณวิทยพื่ล โพื่ธิคุณ CFP®

75. คุณวิภา เจัริญกิจัสุพัื่ฒน์ั CFP®

รายช่�อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ	
ประจำาป	ี2562
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76. คุณวิวรรณ ธาราหิ้รัญโช่ติ CFP®

77. คุณแววตา ปีราช่ญ์เมธีกุล CFP®

78. คุณศิึริพื่ร สุวรรณการ CFP®

79. คุณศิึริรัตน์ั ตานัะเศึรษีฐ CFP®

80. คุณศ่ึกษีา รัศึมีปีระภา CFP®

81. คุณศุึภชั่ย จัันัไพื่บูุลย์ CFP®

82. คุณสกาว สำาราญคง CFP®

83. คุณสายสมร ผ่องบุรรเจิัด CFP®

84. คุณสุดาภรณ์ งามวิไลกร CFP®

85. คุณสุนิัติ ถืนััดวณิช่ย์ CFP®

86. คุณสุปีระวัติ จังเสริมศิึริสกุล CFP®

87. คุณสุพื่รชั่ย กุลรัตน์ั CFP®

88. คุณสุรกิจั พิื่ทักษ์ีภากร CFP®

89. คุณสุราลัย วงศึาโรจัน์ั CFP®

90. คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ั CFP®

91. คุณเสาวนีัย์ พื่งษ์ีเสนีัย์ CFP®

92. คุณอรพื่รรณ บัุวปีระชุ่ม CFP®

93. คุณอรรถืพื่ร พื่รมแก้วงาม CFP®

94. คุณอรรถืสิทธิ� แสงทอง CFP®

95. คุณอิสราภรณ์ บูุรณิกานันัท์ CFP®

96. คุณอุมาพัื่นัธ์ุ เจัริญยิ�ง CFP®

สมาชิกวิสามัญ

1. คุณกรองทอง สุดใจั AFPTTM

2. คุณกฤษีณ์ เทวรักษ์ีพิื่ทักษ์ี AFPTTM

3. คุณกล้ากิจั ดิฏิฐธาตรี AFPTTM

4. คุณก้องเกียรติ จัันัทร์สุริยา AFPTTM

5. คุณกัญญาภัทร สุดโต AFPTTM

6. คุณขวัญสุดา ช่นัาทรธรรม AFPTTM

7. คุณงามพื่ล ภูวดลพิื่ทักษ์ี AFPTTM

8. คุณจัันัทร์ทิพื่ย ์อุทานัสกุล AFPTTM

9. คุณจัารุวรรณ ลินัจังสุวรรณ AFPTTM

10. คุณจิัตอารีย์ ฤทธิพัื่นัธ์ AFPTTM

11. คุณณภัช่ช่า พื่งศ์ึวัฒนักิจักุล AFPTTM

12. คุณณิช่ช่ภัทร อินัทปัีตย์ AFPTTM

13. คุณดวงพื่รรษีพื่ร ศิึริภัทร AFPTTM

14. คุณทรงเกียรติ ล้นัห้ลาม AFPTTM

15. คุณนังนุัช่ นัเรนัทร์พิื่ทักษ์ี AFPTTM

16. คุณเบุลล์ นัาธาเนีัยล จิัรเดช่นัันัท์ AFPTTM

17. คุณเผด็จั แย้มกลีบุ AFPTTM

18. คุณพื่ช่รวรรณ ปีระพัื่ธนุักูล AFPTTM

19. คุณพื่รรณวรินัทร์ เข็มพิื่ลา AFPTTM

20. คุณพื่รรษีช่ล บุำารุงธรรม AFPTTM

21. คุณพื่ริ�มพัื่ช่ร จิัรบุวรพื่งศึา AFPTTM

22. คุณพัื่ช่รินัทร์ บัุณฑู์รปีระยุกต์ AFPTTM

23. คุณยุวพิื่มพ์ื่พื่ร เฟ่�องธารทิพื่ย์ AFPTTM

24. คุณรดาณัฐ รวีภัทรผล AFPTTM

25. คุณวรพื่ร วิทยะสิรินัันัท์ AFPTTM

26. คุณวัช่รินัทร์ เพื่ช่รมณีนิัลใส AFPTTM

27. คุณวินัย์ ฉายศิึริโช่ติ AFPTTM

28. คุณศึรีวรรณ แสงทีวะทัศึน์ั AFPTTM

29. คุณศิึริวัฒน์ั เอิบุสภาพื่ AFPTTM

30. คุณสกุลกิจั ชิ่นักระจ่ัางกิจั AFPTTM

31. คุณสรินันัา สุระมงคล AFPTTM

32. คุณสิทธิเดช่ ทองสุก AFPTTM

33. คุณสุช่าดา เพีื่ยรช่อบุ AFPTTM 

34. คุณสุช่าย น้ัอยฉายา AFPTTM

35. คุณสุนีัย์รัตน์ั วงศ์ึสุวภาพื่ AFPTTM

36. คุณห้ญิง เสริมพื่าณิช่ย์ AFPTTM

37. คุณอรวรรณ ตั�งบัุณฑิ์ต AFPTTM

38. คุณอรวรรณ ทรัพื่ยากร AFPTTM

39. คุณอรอำาไพื่ รุธิรโก AFPTTM
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คณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

นัายสาระ ลำ�าซึ่ำา   นัายกสมาคม  

นัางวิวรรณ ธาราหิ้รัญโช่ติ  อุปีนัายก

นัางสาวสุวภา เจัริญยิ�ง  อุปีนัายก

นัายณัฐพื่งษ์ี อภินัันัท์กูล  เลขาธิการ

นัายวศิึนั วัฒนัวรกิจักุล   เห้รัญญิก

ดร. ช่าติช่าย มีสุขโข  นัายทะเบีุยนั

ดร. กฤษีฎา เสกตระกูล  กรรมการ

นัายกวี ชู่กิจัเกษีม    กรรมการ

นัายดอนั จัรรย์ศุึภรินัทร์  กรรมการ

ผศึ.ดร. ธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธนักุล กรรมการ

นัางสาวนัฤมล บุุญสนัอง   กรรมการ

นัายวิโรจัน์ั ตั�งเจัริญ   กรรมการ

นัายศึรชั่ย สุเนัต์ตา    กรรมการ

นัายสุขวัฒน์ั ปีระเสริฐยิ�ง  กรรมการ 

นัางสาวอุมาพัื่นัธ์ุ เจัริญยิ�ง          กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

นัายเร่องวิทย์ นัันัทาภิวัฒน์ั

 
คณะกรรมการมาติรฐานวิชาชีพ

นัายสาระ ลำ�าซึ่ำา   ปีระธานั

นัายวศิึนั วัฒนัวรกิจักุล  กรรมการ

นัางวิวรรณ ธาราหิ้รัญโช่ติ  กรรมการ

นัางสาวอุมาพัื่นัธ์ุ เจัริญยิ�ง  กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการติลาด

นัางสาวสุวภา เจัริญยิ�ง  ปีระธานั

นัางสาวกนักทิพื่ย์ สายชุ่่มอินัทร์ กรรมการ

ดร. ช่าติช่าย มีสุขโข  กรรมการ

(8 ก.ค. 2562 – 2 เม.ย. 2563) 

นัางสาวนัฤมล บุุญสนัอง  กรรมการ

นัายนัโรโดม วาณิช่ฤดี  กรรมการ

นัายนิัพื่พิื่ช่ฌน์ั โกวิทวณิช่กานันัท์ กรรมการ

นัายวิโรจัน์ั ตั�งเจัริญ   กรรมการ

นัายเสกสรร โตวิวัฒน์ั  กรรมการ

คณะอนุกรรมการมาติรฐานการศึกษา

นัางสาวอุมาพัื่นัธ์ุ เจัริญยิ�ง  ปีระธานั

นัายณัฐพื่งษ์ี อภินัันัท์กูล  อนุักรรมการ  

นัายดอนั จัรรย์ศุึภรินัทร์  อนุักรรมการ

ผศึ.ดร. ธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธนักุล อนุักรรมการ

นัายปีระภาส ตันัพิื่บูุลย์ศัึกดิ�  อนุักรรมการ

คณะอนุกรรมการมาติรฐานการสอบ

นัายวศิึนั วัฒนัวรกิจักุล  ปีระธานั

นัายชั่ช่วาลย์ วยัมห้สุวรรณ   อนุักรรมการ

นัายเทศึไทย อำานัวยจิัตธรรม  อนุักรรมการ 

นัายธีรนัาถื รุจิัเมธาภาส  อนุักรรมการ

นัางสาววราภรณ์ วิบูุลคณารักษ์ี อนุักรรมการ 

คณะอนุกรรมการมาติรฐานประสบการณ์
การทำางานและจรรยาบรรณ

นัางวิวรรณ ธาราหิ้รัญโช่ติ   ปีระธานั 

นัางจัารุพื่รรณ อินัทรรุ่ง  อนุักรรมการ 

ผศึ.ดร. ธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธนักุล อนุักรรมการ

นัางสาวนัฤมล บุุญสนัอง  อนุักรรมการ

นัางสาวอุมาพัื่นัธ์ุ เจัริญยิ�ง  อนุักรรมการ
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ข้อมูลสถิติ

สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ณ สิ�นัปีี 2562 สมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทยมีสมาชิ่ก

ทั�งปีระเภทบุุคคลและนิัติบุุคคล รวมทั�งสิ�นั 1,363 ราย เพิื่�มข่�นัจัำานัวนั 

162 ราย คิดเป็ีนัปีระมาณร้อยละ 13 เม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีี 2561 

เปี็นัผลมาจัากการเพิื่�มข่�นัของสมาชิ่กบุุคคลทั�งในัส่วนัของ 

นัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT

นักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT 

ณ สิ�นัปีี 2562 มีนัักวางแผนัการเงินั CFP จัำานัวนั 324 คนั 

เป็ีนัรายให้ม่จัำานัวนั 58 คนั เพิื่�มข่�นัสุทธิจัำานัวนั 54 คนั ห้ร่อเพิื่�มข่�นัปีระมาณ 

ร้อยละ 20 และมีที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT จัำานัวนั 992 ราย เป็ีนัรายให้ม่จัำานัวนั 

191 ราย เพิื่�มข่�นัสุทธิจัำานัวนั 107 ราย ห้ร่อเพิื่�มข่�นัปีระมาณร้อยละ 12 

เม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีี 2561

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  2562

สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP
และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT

 แยกติามประเภทอุติสาหกรรม ปี 2562

ณ	สิ�นปี	2562	มีนักวางแผน	
การเงิน	CFP	ใน	26	ประเทศสมาชิก	
ของ	FPSB	จำานวน	188,104	คน	
เพิิ่�มข้�นสุทธิิจำานวน	 6,744	 คน	
คิดเป็นอัตราการเติบโต	 ร้อยละ	
3.7	เม่�อเทียบกับปี	2561	ประเทศไทย	
มีนักวางแผนการเงิน	CFP	จำานวน	
322	 คน	 เพิิ่�มข้�นสุทธิิ	 54	 คน	
คิดเปน็	อัตราการเติบโตประมาณ	
ร้อยละ	23

2.86%

23.77%
CFP

72.78%
AFPT

0.59%
นิติิบุคคล กิติติิมศักดิ�

ธนัาคาร

 CFP

 AFPT

บุลจั. ปีระกันั บุล. อ่�นัๆ

20.68
17.90

9.88 8.64

26.54

12.00
8.57

26.23

40.63

28.93
40.00

20.00

0.00
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การอบรมหลักสูติรการวางแผนการเงิน CFP

ในัปีี 2562 มีผู้ผ่านัการอบุรมห้ลักสูตรการวางแผนั 

การเงินั CFP จัำานัวนั 3,575 คนั เพิื่�มข่�นัปีระมาณร้อยละ 5 

เม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีีที�ผ่านัมา โดยมีผู้ผ่านัการอบุรมชุ่ดวิช่าที� 1 

พ่ื่�นัฐานัการวางแผนัการเงินั ภาษีี และจัรรยาบุรรณ และชุ่ดวิช่าที� 

2 การวางแผนัการลงทุนั และชุ่ดวิช่าที� 4 การวางแผนัเพ่ื่�อวัยเกษีียณ 

คิดเป็ีนัปีระมาณร้อยละ 77 ของผู้ผ่านัการอบุรมทั�งห้มด

การสอบหลักสูติรการวางแผนการเงิน CFP 

ในัปีี 2562 มีการจััดสอบุห้ลักสูตรการวางแผนัการเงินั 

CFP รอบุ Public จัำานัวนั 5 รอบุ รวม 18 ครั�ง โดยจััดสอบุข้อสอบุฉบัุบุ 

ที� 1 พ่ื่�นัฐานัการวางแผนัการเงินั ภาษีี และจัรรยาบุรรณ และฉบัุบุที� 

2 การวางแผนัการลงทุนั จัำานัวนั 5 ครั�ง ข้อสอบุฉบัุบุที� 3 การวางแผนั 

ปีระกันัภัยและการวางแผนัเพ่ื่�อวัยเกษีียณ และฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 1 

การวางแผนัภาษีีและมรดก จัำานัวนั 3 ครั�ง ข้อสอบุฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 

2 ข้อสอบุแผนัการเงินั จัำานัวนั 2 ครั�ง และจััดสอบุภายในัองค์กร 

(In-house) จัำานัวนั 8 ครั�ง มีผู้ลงทะเบีุยนัสอบุรวมทั�งสิ�นั 5,266 

ที�นัั�ง คิดเป็ีนัผู้เข้าสอบุจัำานัวนั 3,769 ราย เพิื่�มข่�นัปีระมาณร้อยละ 

0.46 และร้อยละ 2.22 ตามลำาดับุเม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีี 2561 โดย 

มีผู้ลงทะเบีุยนัสอบุข้อสอบุฉบัุบุที� 1 พ่ื่�นัฐานัการวางแผนัการเงินั 

ภาษีี และจัรรยาบุรรณ และฉบัุบุที� 2 การวางแผนัการลงทุนั 

จัำานัวนัมากที�สุด คิดเป็ีนัร้อยละ 45 และร้อยละ 29 ตามลำาดับุ

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูติร

การวางแผนการเงิน CFP ปี 2562

ผู้สอบหลักสูติรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562

44.73

28.58

6.92
8.01

11.75

ฉบัุบุที� 1

ฉบัุบุที� 2

ฉบัุบุที� 3

ฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 1

ฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 2

42.97

17.59

16.56

8.28

8.59

6.01 ชุ่ดวิช่าที� 1

ชุ่ดวิช่าที� 2

ชุ่ดวิช่าที� 3

ชุ่ดวิช่าที� 4

ชุ่ดวิช่าที� 5

ชุ่ดวิช่าที� 6

ผู้สอบหลักสูติรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562
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0
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ผลการดำาเนินงานปี	2562

การอบรม
ในัปีี 2562 สมาคมฯ ได้พิื่จัารณาอนุัมัติการขอเทียบุ 

เคียงความรู้ห้ลักสูตรการเรียนัการสอนัของคณะบุริห้ารธุรกิจัและ

การบัุญชี่ มห้าวิทยาลัยขอนัแก่นักับุห้ลักสูตรอบุรมการวางแผนั 

การเงินั CFP ของสมาคมฯ เพ่ื่�อสนัับุสนุันัการสร้างฐานัจัำานัวนั 

นัักวางแผนัการเงินั CFP จัากกลุ่มนิัสิตนัักศ่ึกษีา โดยอนุัมัติให้ ้

นัักศ่ึกษีาที�ผ่านัการอบุรมและสอบุผ่านัห้ลักสูตรดังกล่าวได้รับุ 

การยกเว้นัการอบุรมห้ลักสูตรการวางแผนัการเงินั CFP ในัชุ่ดวิช่า 

ที�ได้รับุการอนุัมัติเทียบุเคียงความรู้และได้รับุยกเว้นัค่าธรรมเนีัยม

การพิื่จัารณาคำาขอเทียบุเคียงความรู้ ได้แก่ วิช่าการเงินัส่วนับุุคคล 

(BS92111) เทียบุเคียงความรู้กับุการอบุรมชุ่ดวิช่าที� 1 พ่ื่�นัฐานั 

การวางแผนัการเงินั ภาษีี และจัรรยาบุรรณ วิช่าการวางแผนั 

ด้านัการลงทุนั (BS923359) เทียบุเคียงความรู้กับุการอบุรมชุ่ด 

วิช่าที� 2 การวางแผนัการลงทุนั วิช่าการวางแผนัด้านัการปีระกันัภัย 

(BS924440) เทียบุเคียงความรู้กับุการอบุรมชุ่ดวิช่าที� 3 การวาง

แผนัปีระกันัภัยวิช่าการวางแผนัเพ่ื่�อวัยเกษีียณอายุ (BS924441) 

เทียบุเคียงความรู้กับุการอบุรมชุ่ดวิช่าที� 4 การวางแผนัเพ่ื่�อวัย 

เกษีียณ และวิช่าการวางแผนัภาษีีและทรัพื่ย์สินั (BS924443) 

เทียบุเคียงความรู้กับุการอบุรม ชุ่ดวิช่าที� 5 การวางแผนัภาษีีและมรดก

สมาคมฯ ได้จััดทำานัโยบุายและกระบุวนัการปีระเมินั 

คุณภาพื่การจััดการอบุรมห้ลักสูตรการวางแผนัการเงินั CFP 

ของสถืาบัุนัอบุรม โดยมีวัตถุืปีระสงค์เพ่ื่�อให้้การบุริห้ารจััดการ 

ด้านัการอบุรมดำาเนิันัไปีอย่างมีคุณภาพื่ สร้างความมั�นัใจัแก่ผู้ที� 

เกี�ยวข้องทั�งต่อมาตรฐานัของห้ลักสูตรอบุรมและต่อคุณภาพื่ของ

การบุริห้ารจััดการการอบุรมของสถืาบุันัอบุรม รวมทั�งเพ่ื่�อนัำาผล 

การปีระเมินัคุณภาพื่ไปีใช่้ปีระกอบุการพิื่จัารณาต่ออายุสัญญา 

การเป็ีนัสถืาบัุนัอบุรมทุกๆ 3 ปีี โดยมีเกณฑ์์การปีระเมินัคุณภาพื่

ครอบุคลุมคุณลักษีณะ 4 ด้านั ได้แก่ 1) ด้านังบุปีระมาณ โครงสร้าง 

การบุริห้ารงานั และบุุคลากร 2) ด้านัการบุริห้ารจััดการอบุรม 

ห้ลักสูตรการวางแผนัการเงินั CFP 3) ด้านัการปีระช่าสัมพัื่นัธ์ และ 

การใช้่เคร่�องห้มายรับุรองคุณวุฒิวิช่าชี่พื่นัักวางแผนัการเงินั CFP 

และ 4) ด้านัผลสัมฤทธิ�ของการอบุรม ทั�งนีั� ในัการดำาเนิันัการปีระเมินั 

คุณภาพื่สถืาบัุนัอบุรมของสมาคมฯ ในัปีี 2562 ได้แก่ ศูึนัย์อบุรม 

ไทยพีื่เอฟเอ สถืาบุันัฝ่ึกอบุรมสมาคมบุริษัีทห้ลักทรัพื่ย์ไทย 

ศูึนัยค์วามรู้วิช่าชี่พื่ทางการเงินั สมาคมบุริษัีทจััดการลงทุนั และบุริษัีท 

ซีึ่เอ็มเอสเค จัำากัด  ซ่ึ่�งสถืาบัุนัอบุรมทั�ง 4 แห่้ง มีผลการปีระเมินัเป็ีนั 

“ผ่านั” และได้รับุการพิื่จัารณาอนุัมัติต่ออายุสัญญาการเปี็นั 

สถืาบัุนัอบุรมสำาห้รับุปีี 2563 – 2565

จากพัิ่นธิกิจของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในการมุ่งสร้าง	
นักวางแผนการเงิน	CFP	ที�มีความรู้ความสามารถ	และย้ดมั�นในจรรยาบรรณ	
ในการประกอบวิชาชีพิ่ตามมาตรฐานสากล	และส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน	
CFP	 เปน็ที�รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้คำาปร้กษาวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล	 ช่วยให้ประชาชนมีความมั�นคงทางการเงินสอดคล้องกับ	
เปา้หมายที�วางไว้	ในป	ี2562	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย	ได้ปฏิิบัติงาน	
เพ่ิ่�อสนับสนุนพัิ่นธิกิจดังกล่าว	โดยมีผลการดำาเนินงานหลัก	3	ด้าน	ได้แก่	
มาตรฐานคุณวุฒิิวิชาชีพิ่	ประชาสัมพัิ่นธ์ิและการตลาด	และสมาชิกสัมพัิ่นธ์ิ

มาติรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

การดำาเนินงานด้านมาติรฐานวิชาชีพถืือเป็นพื�นฐานที่สำาคัญในการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP 

และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีคุณภาพ และมีมาติรฐานในการประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินติามมาติราฐาน 

สากล อันจะนำามาซ่ึึ่งการยอมรับและได้รับความเช่ือม่ันจากทุกฝ่่ายท่ีเก่ียวข้อง
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ในัปีีที�ผ่านัมา มีผู้ผ่านัการอบุรมห้ลักสูตรการวางแผนั 

การเงินั CFP ชุ่ดวิช่าที� 1 – 6 รวมทั�งสิ�นั 3,575 คนั เพิื่�มข่�นัร้อยละ 

4.7 เม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีี 2561 มีผู้ย่�นัขอยกเว้นัการอบุรมผ่านั 

การเทียบุเคียงพ่ื่�นัฐานัความรู้ (Transcript Review) และการขอสิทธิ� 

เข้าสอบุโดยไม่ผ่านัการอบุรม (Challenge Status) จัำานัวนั 579 

คนั

การสอบ
สมาคมฯ ให้้ความสำาคัญกับุการรักษีามาตรฐานัและ 

คุณภาพื่ของการสอบุห้ลักสูตรการวางแผนัการเงินั CFP ทั�งในัส่วนั 

ของข้อสอบุ ซ่ึ่�งเปีน็ัเคร่�องม่อสำาคัญในัการใช่้ปีระเมินัผลสัมฤทธิ� 

ของผู้เรียนั และการบุริห้ารจััดการการสอบุ ในัปีี 2562 สมาคมฯ 

ได้พัื่ฒนัาข้อสอบุปีระเภทปีรนััยสำาห้รับุข้อสอบุฉบัุบุที� 1 - ฉบัุบุที� 

4 ส่วนัที� 1 เพิื่�มเติม จัำานัวนั 322 ข้อ และพัื่ฒนัาข้อสอบุปีระเภทอัตนััย 

สำาห้รับุข้อสอบุฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 2 เพิื่�มเติม จัำานัวนั 2 ชุ่ด นัอกจัากนีั� 

เน่ั�องจัากในัปีี 2561 สมาคมฯ ได้เปีลี�ยนัแปีลงรูปีแบุบุการสอบุ 

ข้อสอบุฉบัุบุที� 4 ส่วนัที� 2 การจััดทำาแผนัการเงินั จัากรูปีแบุบุเดิมที� 

ผู้สมัครสอบุจัะต้องจััดทำา และนัำาเสนัอแผนัการเงินัตามโจัทย์กรณี 

ศ่ึกษีาที�กำาห้นัด มาเปี็นัการสอบุข้อสอบุแผนัการเงินัแบุบุอัตนััย 

สมาคมฯ จ่ังได้เปีลี�ยนัรูปีแบุบุการรายงานัผลสอบุของข้อสอบุฉบัุบุ 

ดังกล่าว เป็ีนัการรายงานัผลสอบุทาง “ระบุบุสมาชิ่ก” ผ่านัเว็บุไซึ่ต์ 

ของสมาคมฯ แทนัการส่งผลสอบุทางไปีรษีณีย์ 

ในัปีี 2562 มีผู้ลงทะเบีุยนัสอบุรวมทั�งสิ�นั 5,266 ที�นัั�ง 

คิดเป็ีนัผู้เข้าสอบุจัำานัวนั 3,769 ราย เพิื่�มข่�นัปีระมาณร้อยละ 0.46 

และร้อยละ 2.22 ตามลำาดับุเม่�อเปีรียบุเทียบุกับุปีี 2561 สมาคมฯ 

จััดการสอบุรอบุ Public จัำานัวนั 5 รอบุ รวม 18 ครั�ง นัอกจัากนีั� 

สมาคมฯ ได้จััดสอบุภายในัองค์กร (In-house) จัำานัวนั 8 ครั�ง 

สำาห้รับุบุุคลากรของสมาชิ่กนิัติบุุคคล ได้แก่ ธนัาคารไทยพื่าณิช่ย์ 

จัำากัด (มห้าช่นั) ธนัาคารยูโอบีุ จัำากัด (มห้าช่นั) เคร่อทิสโก้กรุ�ปี 

และบุริษัีท ศูึนัย์การเรียนัรู้ทิสโก้ จัำากัด 

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ 

วิชาชีพวางแผนการเงิน
จัรรยาบุรรณเปี็นัสิ�งสำาคัญในัการปีระกอบุวิช่าชี่พื่ให้้ 

ปีระสบุความสำาเร็จั นัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปีร่กษีาการเงินั 

AFPT มีห้นั้าที�ต้องปีฏิิบัุติตามปีระมวลจัรรยาบุรรณและความ 

รับุผิดช่อบุในัฐานัะผู้ปีระกอบุวิช่าชี่พื่วางแผนัการเงินัอย่าง 

เคร่งครัดเพ่ื่�อสร้างความเช่่�อมั�นัต่อผู้เกี�ยวข้องทุกฝ่่าย สมาคมฯ 

ได้จััดการอบุรมห้ลักสูตร “จัรรยาบุรรณและความรับุผิดช่อบุในั 

ฐานัะผู้ปีระกอบุวิช่าชี่พื่วางแผนัการเงินั” ได้รับุเกียรติจัากคุณเสาวนีัย์ 

สุวรรณรงค์ ผู้อำานัวยการฝ่่ายกำากับุการขายผลิตภัณฑ์์การลงทุนั 

สำานัักงานัคณะกรรมการ ก.ล.ต. บุรรยายเร่�อง “มาตรฐานัการ 

ปีฏิิบัุติงานัและกรณีศ่ึกษีาสำาห้รับุผู้ทำาห้นั้าที�ติดต่อกับุผู้ลงทุนั” 

และจัากคุณช่มานัันัท์ เนัตรพุื่กกณะ ผู้อำานัวยการกลุ่มงานั 

ตรวจัสอบุและกำากับุคนักลางปีระกันัภัย สำานัักงานั คปีภ. บุรรยาย 

เร่�อง ”การกำากับุดูแลคนักลางปีระกันัภัย” มีสมาชิ่กเข้าร่วม 

การอบุรมจัำานัวนั 237 คนั และได้รับุเกียรติจัาก ดร. ช่าติช่าย 

มีสุขโข กรรมการสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทย และผู้ก่อตั�ง CMSK 

Wealth & Academy เปี็นัวิทยากรห้ลักสูตรการอบุรมเชิ่ง 

ปีฏิิบัุติการ มีผู้เข้าอบุรมจัำานัวนั 90 คนั การอบุรมดังกล่าวใช้่นัับุ 

เปี็นัชั่�วโมงการพื่ัฒนัาคุณวุฒิวิช่าชี่พื่อย่างต่อเนั่�องเพ่ื่�อปีระกอบุ 

การย่�นัต่ออายุคุณวุฒิวิช่าช่ีพื่ และสามารถืใช่้นัับุเปี็นัชั่�วโมง 

สำาห้รับุการย่�นัต่อใบุอนัุญาตผู้แนัะนัำาการลงทุนัและนัักวิเคราะห้์

การลงทุนัด้านักฎระเบีุยบุจัรรยาบุรรณและกฎห้มายที�เกี�ยวข้อง 

ได้จัำานัวนั 3 ชั่�วโมง
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รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals
สมาคมฯ ผลิตรายการ Money & Life Talk by CFP®  

Professionals ต่อเนั่�องเปี็นัปีีที� 2 รณรงค์ส่งเสริมให้้ปีระช่าช่นั 

มีความรู้และตระห้นัักถ่ืงความสำาคัญของการวางแผนัการเงินัผ่านั 

กรณีศ่ึกษีาตัวอย่าง เผยแพื่ร่ทางโซึ่เชี่ยลมีเดียของสมาคมฯ ได้แก่ 

TFPA Facebook Page,  LINE@cfpthailand, YouTube 

และถืามอีกกับุอิก เร่�องลงทุนั Facebook Page รวมทั�งสิ�นั 23 

เทปี มีผู้เข้าช่มเฉลี�ย 19,000 ครั�งต่อเทปี 

กิจกรรม Financial Planning Clinic 
นัับุเปี็นัปีีที� 2 ที�สมาคมฯ จััดกิจักรรม Financial  

Planning Clinic ภายใต้ธีม “วางแผนัการเงินั ร่วมบุุญสภากาช่าดไทย” 

ซ่ึ่�งในัปีีที�ผ่านัมา สมาคมฯ ได้จััดกิจักรรมดังกล่าวในังานัมห้กรรม

การเงินัการลงทุนั จัำานัวนั 2 ครั�ง ได้แก่ งานั Mutual Fund Fair 

2019 “4+ จััดพื่อร์ตลงทุนั รับุเกษีียณ” เม่�อวันัที� 22 มิถุืนัายนั 

2562 ณ ตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห่้งปีระเทศึไทย มีนัักวางแผนัการเงินั 

CFP จัำานัวนั 6 คนั ร่วมให้้คำาปีร่กษีาแก่ผู้เข้าร่วมกิจักรรมจัำานัวนั 

19 คนั และงานัมห้กรรมการลงทุนั SET in the City กรุงเทพื่มห้านัคร 

2019 ระห้ว่างวันัที� 14-17 พื่ฤศึจิักายนั 2562 ณ พื่ารากอนั ฮอลล์ 

สยามพื่ารากอนั มีผู้ให้้ความสนัใจัเข้าร่วมรับุคำาปีร่กษีาวางแผนั 

การเงินัจัำานัวนั 62 คนั จัากนัักวางแผนัการเงินั CFP อาสาจัำานัวนั 

38 คนั มียอดเงินับุริจัาคมอบุให้้สภากาช่าดไทยรวมทั�งสิ�นั 

47,100 บุาท

การติลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างเพื่อสร้างความ 

ติ้องการการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั�งส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการวางแผน 

การเงินส่วนบุคคล และติระหนักถืึงความสำาคัญในการจัดการเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 

วางไว้ โดยได้ดำาเนินกิจกรรมด้านการติลาดและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบทีห่ลากหลายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั�ง 

ออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่ิอเน่ือง 
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
• ผลิตและเผยแพื่ร่บุทความให้้ความรู้เร่�องการวางแผนั 

การเงินัส่วนับุุคคลซ่ึ่�งเขียนัโดยนัักวางแผนัการเงินั CFP 

จัำานัวนั 82 บุทความ พื่ร้อมทั�งจััดทำารูปีภาพื่ปีระกอบุ 

บุทความเพ่ื่�อสร้างความน่ัาใจัต่อบุทความจัำานัวนั 73 รูปีภาพื่ 

และนัำาไปีเพ่ื่�อเผยแพื่ร่ทางส่�อโซึ่เชี่ยลของสมาคมฯ ได้แก่ 

LINE@cfpthailand, TFPA Facebook Page และเว็บุไซึ่ต์ 

สมาคมฯ และส่�อโซึ่เชี่ยลของห้น่ัวยงานัภายนัอก เช่่นั เว็บุไซึ่ต์ 

และเฟซึ่บุุ�กของบุริษัีท เซ็ึ่ทเทรด ดอท คอม จัำากัด และเว็บุไซึ่ต์ 

และเฟซึ่บุุ�กของเวลตี� ไทย ดอท คอม (www.wealthythai 

.com) เป็ีนัต้นั

• สนัับุสนุันัห้นั่วยงานัต่างๆ ในัการบุรรยายให้้ความรู้เร่�อง 

การวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคลโดยนัักวางแผนัการเงินั CFP 

ได้แก่ การบุรรยายหั้วข้อ “การบุริห้ารความมั�งคั�งในัอนัาคต

ด้วยการปีระกันัภัย” ณ บูุธของสำานัักงานั คปีภ. ในังานั SET 

in the City กรุงเทพื่มห้านัคร 2019 ระห้ว่างวันัที� 14-17 

พื่ฤศึจิักายนั 2562 ณ สยามพื่ารากอนั การบุรรยายให้้ความรู้ 

เร่�องพ่ื่�นัฐานัการวางแผนัการเงินัและการบุริห้ารจััดการ 

ห้นีั�สินัให้้กับุพื่นัักงานัของบุริษัีท เค.อาร์.เอส.สไปีร์ซีึ่� ฟูดส์ 

จัำากัด เม่�อวันัที� 26 กรกฎาคม 2562 มีพื่นัักงานัเข้าร่วมกิจักรรม 

จัำานัวนั 16 คนั และร่วมให้้คำาปีร่กษีาการจััดการห้นีั�ส่วนั 

บุุคคลให้้กับุพื่นัักงานัของบุริษัีทดังกล่าวเม่�อวันัที� 14 และ 

23 กันัยายนั 2562 และการบุรรยายในักิจักรรม Workshop 

ชี่วิตดีมีตังค์ จััดโดย INVESTORY พิื่พิื่ธภัณฑ์์เรียนัรู้การลงทุนั 

ตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห่้งปีระเทศึไทย จัำานัวนั 3 ครั�ง ในัหั้วข้อ 

“บุริห้ารเงินัเด่อนัให้้อยู ่ห้มัดสำาห้รับุผู้เริ�มต้นัทำางานั” 

“เงินัทองต้องรู้สำาห้รับุคู่รัก #วัยเริ�ม สร้างครอบุครัว” และ 

“วางแผนัการเงินัดี เที�ยวดีไม่มีสะดุด” มีผู้สนัใจัเข้าร่วม 

กิจักรรมรวมทั�งสิ�นั 145 คนั

• ร่วมกับุตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห้่งปีระเทศึไทยจััดทำาห้นัังส่อ 

“Wealth Design เล่อกสร้างความมั�งคั�งในัแบุบุที�ใช่่...

สไตล์คุณ” เพ่ื่�อสร้างแรงบัุนัดาลใจัในัการเริ�มต้นัวางแผนั 

การเงินั โดยใช้่เผยแพื่ร่ในังานั SET in the City  กรุงเทพื่มห้านัคร 

2019 ได้รับุความร่วมม่อจัากนัักวางแผนัการเงินั CFP 

เป็ีนัผู้เขียนับุทความ
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งาน “MoneyBuddy Talks งานทอล์กปลุกไฟ 

เพื่อความมั่นคั่ง ค้นพบคู่หูช่วยวางแผนเพื่อเส้นทาง 

การเงินและชีวิติท่ีม่ันคง”
สมาคมฯ ดำาเนิันัโครงการ Come Find Your Paths 

with CFP® Professional มุ่งส่งเสริมให้้ปีระช่าช่นัมีความรู้ความเข้าใจั 

และตระห้นัักถ่ืงความสำาคัญและคุณค่าของเร่�องการวางแผนั 

การเงินัส่วนับุุคคล และเริ�มลงม่อปีฏิิบัุติอย่างจัริงจัังเพ่ื่�อให้้ 

สามารถืบุรรลุเป้ีาห้มายและมีความมั�นัคงทางการเงินัในัระยะยาว 

โดยได้จััดงานั “MoneyBuddy Talks งานัทอล์กปีลุกไฟเพ่ื่�อความมั�นัคั�ง 

ค้นัพื่บุ คู่หู้ช่่วยวางแผนั เพ่ื่�อเส้นัทางการเงินัและชี่วิตที�มั�นัคง” 

นัำาเสนัอเร่�องราว เส้นัทางการเงินัและคู่หู้ Money Buddy ของ 

สปีีกเกอร์เพ่ื่�อสร้างแรงบุันัดาลใจัให้้ผู้เข้าร่วมงานัเริ�มต้นัวางแผนั 

การเงินัเพ่ื่�ออนัาคตที�มั�นัคง เม่�อวันัที� 16 พื่ฤศึจิักายนั 2562 ณ 

สยามภาวลัย รอยัล แกรนัด์ เธียเตอร์ ชั่�นั 6 สยามพื่ารากอนั 

มีผู้เข้าร่วมงานัจัำานัวนั 340 คนั นัำารายได้ จัากการจัำาห้น่ัายบัุตร 

เข้าร่วมงานัรวมทั�งสิ�นั 101,000 บุาท บุริจัาค ให้้กับุสภากาช่าดไทย

โครงการ Young Financial Star Competition 2019 

(YFS 2019)
สมาคมฯ ร่วมสนัับุสนุันัโครงการ Young Financial Star 

Competition 2019 ต่อเน่ั�องเป็ีนัปีีที� 11 ด้วยเล็งเห็้นัถ่ืงความสำาคัญ 

ของการปีลูกฝ่ังให้้เยาวช่นัมีความรู้และทักษีะด้านัการวางแผนั 

การเงินั และเตรียมความพื่ร้อมในัการเปี็นัผู้ปีระกอบุวิช่าชี่พื่ในั 

อุตสาห้กรรมการเงินัห้ร่อเปี็นัผู้ลงทุนัในัอนัาคต โดยในัปีี 2562 

สมาคมฯ ได้สนัับุสนุันัทุนัการอบุรมและทดสอบุห้ลักสูตรการ 

วางแผนัการเงินั CFP แก่ผู้ผ่านัเข้ารอบุรองช่นัะเลิศึจัากโครงการ

ดังกล่าว จัำานัวนั 25 ทุนั มีนิัสิต นัักศ่ึกษีาสมัครเข้าร่วมโครงการ 

จัำานัวนั 5,704 คนั จัากมห้าวิทยาลัย 84 แห่้งทั�วปีระเทศึ และมีผู้

ผ่านัการคัดเล่อกเข้าร่วมโครงการจัำานัวนั 308 คนั จัากมห้าวิทยาลัย 

34 แห่้ง 
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กิจกรรม CFP® Professional Forum
สมาคมฯ จััดกิจักรรม CFP® Professional Forum  

อย่างสมำ�าเสมอมุ่งพัื่ฒนัาและเพิื่�มพูื่นัศัึกยภาพื่ของนัักวางแผนั 

การเงินั CFP และที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT ทั�งในัเชิ่งความรู้ และ 

Soft Skills เพ่ื่�อให้้สมาชิ่กนัำาไปีปีระยุกต์ใช่้ในัการปีฏิิบัุติงานั 

ในัปีีที�ผ่านัมา สมาคมฯ จััดกิจักรรมดังกล่าวจัำานัวนั 5 ครั�ง 

ครอบุคลุมหั้วข้อต่างๆ อาทิ การวางแผนั การเงินัสำาห้รับุผู้รับุ 

คำาปีร่กษีาที�มีความเปีราะบุาง พื่.ร.บุ. คุ้มครองข้อมูลส่วนั 

บุุคคลกับุการให้้บุริการทางการเงินั และส่�อสารอย่างไรให้้โดนัใจัผู้ฟัง 

เป็ีนัต้นั มีสมาชิ่กสมาคมฯ เข้าร่วมกิจักรรมรวมทั�งสิ�นั 1,174 คนั

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 

2019 
สมาคมฯ จััดงานัสัมมนัา TFPA Wealth Management 

Forum 2019 ซ่ึ่�งจััดต่อเน่ั�องเป็ีนัปีีที� 4 นัำาเสนัอข้อมูลและมุมมอง 

เกี�ยวกับุการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อวัยเกษีียณ สถืานัการณ์ของผู้ 

สูงอายุในัมิติด้านัการเงินั สวัสดิการรองรับุวัยเกษีียณ และการ 

วางแผนัปีระกันัสุขภาพื่เพ่ื่�อการเกษีียณอายุอย่างมั�นัคง เม่�อวันัที� 

1 ตุลาคม 2562 ณ ห้้องรอยัล มณียา บุอลรูม โรงแรมเรอเนัซึ่องส์ 

กรุงเทพื่ฯ ราช่ปีระสงค์ มีผู้สนัใจัเข้าร่วมงานัสัมมนัากว่า 270 คนั

สมาชิกสัมพันธ์

สมาชิกสมาคมฯ เป็นแรงขับเคล่ือนสำาคัญอีกส่วนหน่ึงต่ิอการดำาเนินงานของสมาคมฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ�น 

เป็นลำาดับ ในปี 2562 สมาคมฯ มีสมาชิกบุคคลที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT 

รายใหม่จำานวน 58 คน และ 191 คนติามลำาดับ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่ิางๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ 

ทักษะความสามารถืของสมาชิกสมาคมฯ เพือ่นำาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบิัติิงาน รวมทั�งเสริมสร้างความร่วมมือ 

และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
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การอบรมการเขียนบทความ
สมาคมฯ จััดการอบุรมเชิ่งปีฏิิบัุติการ “เปี็นันัักเขียนั 

เขียนัให้้เปี็นั” เพ่ื่�อพัื่ฒนัาและเพิื่�มพูื่นัทักษีะด้านัการเขียนัให้้กับุ 

นัักวางแผนัการเงินั CFP ที�อาสาเป็ีนัผู้เขียนับุทความให้้ความรู้เร่�อง 

การวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคล จัำานัวนั 40 คนั ได้รับุเกียรติจัากคุณวิโรจัน์ั 

ตั�งเจัริญ กรรมการสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทย และที�ปีร่กษีา 

กิจักรรมการเผยแพื่รบุ่ทความให้้ความรูเ้ร่�องการวางแผนัการเงินั

ส่วนับุุคคลร่วมแลกเปีลี�ยนัปีระสบุการณ์และความคิดเห็้นัในัฐานัะ 

ผู้ตรวจัทานับุทความ วิทยากรบุรรยายโดยอาจัารย์โสภาพื่รรณ 

รัตนััย นัักเขียนัและนัักแปีล อิสระ รางวัลสุรินัทราช่าปีี 2557 

เม่�อวันัที� 1 กุมภาพัื่นัธ์ 2562 ณ ตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห่้งปีระเทศึไทย

วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
สมาคมฯ จััดทำาและเผยแพื่ร่วารสารสมาคมในัรูปีแบุบุ  

E-Magazine ได้แก่ วารสารรายเด่อนั TFPA News นัำาเสนัอข้อมูล 

ข่าวสารและกิจักรรมของสมาคมฯ จัำานัวนั 8 ฉบัุบุ และวารสาร 

รายไตรมาส TFPA Bulletin นัำาเสนัอข้อมูลพัื่ฒนัาการที�สำาคัญที�

เกี�ยวข้องกับุการวางแผนัการเงินั และข่าวสารและกิจักรรม 

ของสมาคมฯ จัำานัวนั 4 ฉบัุบุ

พิธ ีมอบว ุฒ ิบ ัติรน ักวางแผนการเง ิน CFP 

และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT
สมาคมฯ จััดพิื่ธีมอบุวุฒิบัุตรแสดงความยินัดีและ 

ต้อนัรับุนัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT 

รายให้ม่ เม่�อวันัที� 3 ธันัวาคม 2562 ณ ห้อปีระชุ่มศุึกรีย ์แก้วเจัริญ 

ตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห้่งปีระเทศึไทย ได้รับุเกียรติจัาก ดร. ภากร 

ปีีตธวัช่ชั่ย กรรมการและผู้จััดการตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห้่งปีระเทศึ 

ไทยให้้เกียรติเป็ีนัปีระธานัมอบุวุฒิบัุตร และจัากคุณณัฐญา นิัยมานุัสร 

ผู้ช่่วยเลขาธิการ สำานัักงานัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้้เกียรติบุรรยาย 

พิื่เศึษีในัห้ัวข้อ “สถืานัการณ์ผู้สูงอายุไทยกับุบุทบุาทของนััก 

วางแผนัการเงินั CFP และที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT” มีนัักวางแผนัการเงินั 

CFP จัำานัวนั 32 ราย และที�ปีร่กษีาการเงินั AFPT จัำานัวนั 136 

รายเข้ารับุมอบุวุฒิบัุตร 



19การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และสังสรรค์สมาชิกสมาคมฯ
สมาคมฯ จััดกิจักรรมกระช่ับุความสัมพัื่นัธ์ “ผจัญภัย 

ในัหั้วใจัเพ่ื่�อนั” เปิีดโอกาสให้้สมาชิ่กสมาคมฯ ได้ทำาความรู้จัักกันั 

และสร้างความสัมพัื่นัธ์อันัดีระห้ว่างกันั เม่�อวันัที� 3 ธันัวาคม 2562 

ณ ห้อปีระชุ่มศุึกรีย์ แก้วเจัริญ ตลาดห้ลักทรัพื่ย์แห่้งปีระเทศึไทย 

ดำาเนิันักิจักรรมโดยคุณไกรวิทย ์กุลวัฒโนัทัย มีสมาชิ่กเข้าร่วมงานั 

167 คนั

อ่ืน ๆ

โครงการ Platform สำาหรับการวางแผนเกษียณ
ในัปีี 2562 สมาคมฯ ได้ดำาเนิันัโครงการ Platform 

สำาห้รับุการวางแผนัเกษีียณ โดยได้ศ่ึกษีาข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 

เช่่นั กลุ่มเปี้าห้มายผู้ใช่้งานัระบุบุ กระบุวนัการทำางานัและ  

function การใช่้งานัระบุบุ ความคุ้มค่าของงบุปีระมาณลงทุนั 

ผู้ดูแลพัื่ฒนัาระบุบุ เปี็นัต้นั เพ่ื่�อนัำามาใช่้เปี็นัแนัวทางในัการ 

พัื่ฒนัาระบุบุ Platform สำาห้รับุการวางแผนัเกษีียณได้อย่าง 

เห้มาะสม ซ่ึ่�งมีแผนัที�จัะเปีิดให้้เริ�มใช่้งานัระบุบุดังกล่าว 

ภายในัเด่อนัพื่ฤศึจิักายนั 2563

ต่ิางประเทศ
ในัปีีที�ผ่านัมา คุณสาระ ลำ�าซึ่ำา นัายกสมาคมนัักวางแผนั 

การเงินัไทย และคุณมนัต์ชั่ย เปีี�ยมพื่งศ์ึสุข ผู้อำานัวยการสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมการปีระชุ่ม FPSB Global Member Meeting 2019 

ระห้ว่างวันัที� 20 – 22 ตุลาคม 2562 ณ เม่องซูึ่ริค ปีระเทศึ 

สวิตเซึ่อร์แลนัด์ โดยที�ปีระชุ่มได้ร่วมกันัห้าร่อและส่งเสริมความ 

ร่วมม่อที�เกี�ยวข้องกับุการวางแผนัการเงินัในัด้านัต่างๆ อาทิ การ 

สร้างความเช่่�อมั�นัของผู้บุริโภคต่อบุริการวางแผนัการเงินั 

การร่วมดำาเนิันักิจักรรม World Financial Planning Day 2020 

เพ่ื่�อให้้ปีระช่าช่นัตระห้นัักถ่ืงคุณค่าของการวางแผนัการเงินั การ

จััดทำาแผนัการเงินัและคำาปีร่กษีาของนัักวางแผนัการเงินั CFP  

การจััดการส่�อสารเชิ่งกลยุทธ์เพ่ื่�อเสริมสร้างความตระห้นัักรู้ต่อ 

เร่�องการวางแผนัการเงินั คุณวุฒิวิช่าชี่พื่นัักวางแผนัการเงินั CFP 

และวิช่าชี่พื่นัักวางแผนัการเงินั CFP รวมถ่ืงการขยายเคร่อข่าย 

โครงการคุณวุฒิวิช่าชี่พื่นัักวางแผนัการเงินั CFP ในัปีระเทศึเปีรู 

เปี็นัต้นั นัอกจัากนีั� สมาคมฯ ได้เข้ารับุรางวัลในัฐานัะปีระเทศึ 

สมาชิ่กของ FPSB ที�ดำาเนิันัโครงการคุณวุฒิวิช่าชี่พื่นัักวางแผนั 

การเงินั CFP ครบุรอบุ 10 ปีี



งบการเงิน	
สำาหรับปสิี�นสุดวันที�	31	ธัินวาคม	2562	และ	2561	

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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