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สารจากนายกสมาคม

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย	มีบทบาทในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	
และส่งเสริมการให้บริการวางแผนการเงินจากผู้ประกอบ
วิชาชีพที�มีความรู้	ความสามารถ	และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานสากล	ซ่ึ่�งจะเปน็ประโยชน์ต่อประชาชน	อุตสาหกรรม
การเงิน	การลงทุน	และการประกันภััยของประเทศไทย	

ตลอดป	ี2563	สมาคมฯ	มุ่งเน้นการทำางานเพ่�อ
สร้างนักวางแผนการเงิน	 CFP®	 และที�ปร่กษาการเงิน	
AFPTTM	เพ่�อให้บริการวางแผนการเงิน	โดยย่ดประโยชน์
ของผู้รับคำาปร่กษา	 ควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญกับ
การปลูกฝัังวัฒนธรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	
เพ่�อสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั�นคงทางการเงินใน
ระยะยาว

ณ	สิ�นป	ี2563	ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน	
CFP	 จำานวนทั�งสิ�น	 357	 ราย	 เป็นนักวางแผนการเงิน	
CFP	รายใหม่จำานวน	33	ราย	เพิ�มข่�นสุทธิจำานวน	33	ราย	
เติบโตร้อยละ	10	และมีที�ปร่กษาการเงิน	AFPT	จำานวน
ทั�งสิ�น	1,046	ราย	เปน็ที�ปร่กษาการเงิน	AFPT	รายใหม่
จำานวน	139	ราย	เพิ�มข่�นสุทธิจำานวน	54	ราย	เติบโตร้อย
ละ	5	เม่�อเปรียบเทียบกับป	ี2562

ในป	ี2563	ที�ผ่านมา	การแพร่ระบาดของ	COVID-19	
เป็นปัจจัยลบที�ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในทุกภัาคส่วน	โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ

และสังคม	สะท้อนให้เห็นถ่งความสำาคัญของการวางแผน
เพ่�อเตรียมความพร้อมในการรับม่อกับสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านการวางแผน
การเงิน	สมาคมฯ	ย่ดมั�นภัารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชน	
มีองค์ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	และนำา
ไปสู่การลงม่อปฏิิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ�	
สมาคมฯ	ได้ผสานความร่วมม่อกับสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	(Thai	PBS)	 จัดงานสัมมนา
ออนไลน์	Money	Buddy	 in	COVID-19:	 สุขภัาพการ
เงินการลงทุนของคนไทย	 รับม่ออย่างไรในยุคโควิด-19	
ตลอดเด่อนพฤษภัาคม	2563	เพ่�อกระตุ้นให้ประชาชนหัน
มาให้ความสนใจ	 และตระหนักถ่งความสำาคัญของการ
วางแผนการเงินอย่างจริงจังตลอดถ่งการมีวินัยทางการ
เงิน	ซ่ึ่�งจะช่วยให้สามารถปรับตัวและจัดการกับเร่�องการ
เงินและการใช้ชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะ
สม	นอกจากนี�	สมาคมฯ	ได้เผยแพร่บทความและรายการ
ให้ความรู้	 เร่�องการวางแผนการเงินอย่างต่อเน่�องผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพ่�อให้เข้าถ่งประชาชนในวงกว้าง	

สมาคมฯ	บริหารจัดการโครงการคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวางแผนการเงิน	CFP	ตามมาตรฐานสากล	เพ่�อสร้าง
ความเช่�อมั�นและการยอมรับจากทุกภัาคส่วนที�เกี�ยวข้อง	
การดำาเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพที�สำาคัญๆ	ที�เกี�ยวข้อง	
ได้แก่	การประเมินสถาบันอบรมประจำาปี	2563	เพ่�อรักษา
คุณภัาพการบริหารจัดการ	การอบรมของสถาบันอบรม
อย่างต่อเน่�อง	 การจัดอบรมจรรยาบรรณและความรับ
ผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน	 การ
จัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	การพัฒนา
ข้อสอบประเภัทปรนัยและอัตนัยเพิ�มเติม	 และการปรับ	
เพิ�มระยะเวลาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	
ข้อสอบฉบับที�	4	ส่วนที�	2	การจัดทำาแผนการเงินเปน็	7	
ชั�วโมง	 จากเดิม	 6	 ชั�วโมง	 ในด้านการดำาเนินงานด้าน
สมาชิก	สมาคมฯ	ได้จัดสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์เพ่�อ
เพิ�มพูนทักษะ	และต่อยอดความรู้ที�จะเปน็ประโยชน์ต่อการ
ปฏิิบัติงานของสมาชิก

การสนับสนุนจากคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	
คณะทำางาน	สมาชิกสมาคม	และผู้เกี�ยวข้องทุกฝัา่ย	ถ่อ
เปน็กำาลังสำาคัญต่อความก้าวหน้าของการดำาเนินการของ
สมาคมฯ	ทั�งนี�	สมาคมฯ	จะยังคงย่ดมั�นการทำาหน้าที�ใน
การพัฒนานักวางแผนการเงิน	 CFP	 และที�ปร่กษาการ
เงิน	 AFPT	 เพ่�อทำาหน้าที�ให้บริการวางแผนการเงินแก่
ประชาชน	รวมทั�งปลูกฝังัให้ประชาชนมีความรู้	ความเข้าใจ	
และตระหนักถ่งความสำาคัญของการวางแผนการเงิน	ซ่ึ่�ง
ถ่อเปน็รากฐานที�สำาคัญในการดำาเนินชีวิตอย่างมั�นคงใน
ระยะยาว

วศิน	วัฒนวรกิจกุล
นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2563

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
มอบฉันทะ	จำานวน	141	ราย	สมาชิกวิสามัญ	จำานวน	52	
ราย	 (รายละเอียดปรากฏิตามเอกสารแนบ	 1)	 สมาชิก
สามัญร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	50	คน	ถ่อว่าครบเป็นองค์
ประชุม	เริ�มประชุมเวลา	14.05	น.

ที�ประชุมพิจารณาวาระการประชุม	ซ่ึ่�งมีรายละเอียดดังนี�
วาระที�	1	เร่�องประธานแจ้งที�ประชุมทราบ
วาระเพ่�อพิจารณา
วาระที�	2	พิจารณาเล่อกตั�งคณะกรรมการสมาคมฯ	ชุดใหม่
	 แทนคณะกรรมการสมาคมฯ	ที�ครบวาระ
วาระที�	3	พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	
	 ประจำาป	ี2562	เม่�อวันอังคารที�	30	เมษายน	2562
วาระที�	4	พิจารณารับรองรายงานผลการดำาเนินงานของ	
	 สมาคมฯ	ประจำาป	ี2562
วาระที�	5	พิจารณารับรองงบการเงินสำาหรับ	ปสิี�นสุดวันที�	
	 31	ธันวาคม	2562	และรายงานของผู้สอบบัญชี	
	 รับอนุญาต
วาระที�	6	พิจารณาแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำาหนด
	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาป	ี2563
วาระที�	7	พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผน	
	 การเงินไทย
วาระที�	8	เร่�องอ่�นๆ

วาระที� 1 เร่�องประธานแจ้งที�ประชุมทราบ
คุณวิวรรณ	 ธาราหิรัญโชติ	 อุปนายกสมาคม	

แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าคุณสาระ	 ลำ�าซึ่ำา	 นายกสมาคม	
ติดภัาระกิจประชุมอีกคณะหน่�งและจะเดินทางมาเข้าร่วม
การประชุมโดยเร็ว	จ่งขอให้ตนทำาหน้าที�ดำาเนินการประชุม
ในช่วงแรก	 โดยขอสลับวาระการประชุม	 จากเดิมวาระ	
ที�	 3	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี	2562	เม่�อวันอังคารที�	30	เมษายน	2562	เปน็
วาระที�	2	และวาระที�	2	พิจารณาเล่อกตั�งคณะกรรมการ
สมาคมฯ	 ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ	 ที�ครบ
วาระ	เปน็วาระที�	3	ตามลำาดับ

คุณมนต์ชัย	 เปี� ยมพงศ์สุข	 ผู้อำานวยการ	
สมาคมฯ	 เสนอที�ประชุมพิจารณารับรองการสลับวาระ
การประชุม	เปน็วาระที�	2	พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาป	ี 2562	 เม่�อวันอังคารที�	 30	
เมษายน	 2562	 และวาระที�	 3	 พิจารณาเล่อกตั�งคณะ
กรรมการสมาคมฯ	ชุดใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ	
ที�ครบวาระ

มติิที�ประชุม	ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติรับรอง
การสลับวาระการประชุมตามที�เสนอ

วาระเพ่ื่�อพิื่จารณา
พิื่จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2562 เม่�อวันที� 30 เมษายน 2562
ผู้อำานวยการสมาคมฯ	เสนอให้ที�ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2562	
เม่�อวันอังคารที�	30	เมษายน	2562	ซ่ึ่�งได้จัดส่งให้พร้อม
กับหนังส่อเชิญประชุมในครั�งนี�แล้ว

มติิที�ประชุม	ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2562	 เม่�อวัน
อังคารที�	30	เมษายน	2562	ตามที�เสนอ

พิื่จารณาเล่ือกตัิ�งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุด
ใหม่แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ที�ครบวาระ
ผู้อำานวยการสมาคมฯ	 แจ้งให้ที�ประชุมทราบ

ว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำาป	ี2563	ในเด่อนสิงหาคม
ครั�งนี�ได้จัดล่าช้าเกินกว่ากำาหนดระยะเวลาที�กฎหมาย
กำาหนด	เน่�องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช่�อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ซ่ึ่�งในการประชุมครั�งนี�จะมี
การพิจารณาเล่อกตั�งคณะกรรมการสมาคมฯ	 ชุดใหม่
แทนคณะกรรมการสมาคมฯ	 ที�ครบวาระ	 โดยคณะ
กรรมการสมาคมฯ	 ชุดใหม่จะมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ระหว่างเด่อนสิงหาคม	2563	–	เมษายน	2565	ผู้อำานวย
การสมาคมฯ	 เสนอที�ประชุมพิจารณารับรองวาระการ
ดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสมาคมฯ	 ชุดใหม่
ระหว่างเด่อนสิงหาคม	2563	-	เมษายน	2565

มติิที�ประชุม	ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติรับรอง
วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสมาคมฯ	ชุด
ใหม่ระหว่างเด่อนสิงหาคม	2563	-	เมษายน	2565	ตาม
ที�เสนอ

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	แจ้งให้ที�ประชุมทราบขั�น
ตอนการเล่อกกรรมการสมาคมฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี�

ขัั้�นติอนที� 1 การพิื่จารณาจำานวนกรรมการ
ผู้อำานวยการสมาคมฯ	แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า

ตามข้อบังคับสมาคมฯ	หมวดที�	6	คณะกรรมการของ
สมาคม	ข้อ	17	วรรคที�	 1	“ให้มีคณะกรรมการข่�นคณะ
หน่�งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุที�ประสงค์ของ
สมาคม	และเปน็ผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี�ยวกับ
บุคคลภัายนอก	ประกอบด้วย	สมาชิกสามัญที�เปน็บุคคล
ธรรมดา	 หร่อผู้แทนสมาชิกสามัญที�เป็นนิติบุคคล	 ซ่ึ่�ง
ได้รับเล่อกตั�งจากที�ประชุมใหญ่มีจำานวนไม่น้อยกว่าเก้า
คน	 และไม่เกินสิบห้าคน	 โดยคณะกรรมการดังกล่าว	
จะต้องมีสมาชิกสามัญซ่ึ่�งเป็นตัวแทนของวิสาหกิจ	

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วันจันทร์ที� 10 สิงหาคม 2563 เวลืา 14.00-16.00 น.
ณ หอประชุมเม่องไทยประกันชีวิติ ชั�น 2 บริษัท เม่องไทยประกันชีวิติ จำากัด (มหาชน)

วาระที� 2

วาระที� 3
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หลักทรัพย์	 และอนุพันธ์	 วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์		
วิสาหกิจประกันภััยและประกันชีวิต	และวิสาหกิจบริการ
ที�เกี�ยวเน่�องกับหลักทรัพย์	 และเงินทุน	 รวมทั�งแต่ละ
ประเภัทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภัทละ	2	คน	เป็นกรรมการ”	
และเสนอให้ที�ประชุมพิจารณากำาหนดจำานวนกรรมการ	
โดยมีตัวเล่อกค่อ	9,	11,	13	หร่อ	15	คน

มติิที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มมีติให้คณะ
กรรมการสมาคมฯ	มีจำานวน	15	คน

ขัั้�นติอนที� 2 พิื่จารณาเล่ือกกรรมการ
ผู้อำานวยการสมาคมฯ	แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า

ตามข้อบังคับสมาคมฯ	หมวดที�	6	คณะกรรมการของ
สมาคมข้อ	17	วรรคที�	2	“เว้นแต่ที�ประชุมใหญ่ครั�งนั�นๆ	
จะมีมติเป็นอย่างอ่�น	การเล่อกตั�งคณะกรรมการให้กระทำา
ด้วยวิธีลงคะแนนลับโดยให้	สมาชิกสามัญ	หร่อ	สมาชิก
วิสามัญ	 เสนอช่�อของสมาชิกสามัญซ่ึ่�งตนประสงค์จะ
ให้เข้าสมัครรับเล่อกตั�งเป็นกรรมการต่อที�ประชุมใหญ่	
โดยมีสมาชิกสามัญอ่�นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน	แล้ว
ให้ที�ประชุมใหญ่ลงมติเล่อกตั�ง	ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงตาม
ลำาดับได้เป็นกรรมการตามจำานวนที�กำาหนดไว้ในวรรค
แรกและตามมติที�ประชุมใหญ่ครั�งนั�นๆ	ถ้ามีผู้ได้คะแนน
เท่ากันในลำาดับสุดท้ายที�จะได้เปน็กรรมการคราวนั�น	ให้
ที�ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที�ได้คะแนนเท่ากัน	หาก
ปรากฏิว่าได้คะแนนเท่ากันอีก	ให้ใช้วิธีจับสลาก”	และได้
แจ้งให้ที�ประชุมทราบถ่งขั�นตอนการพิจารณาเล่อก
กรรมการผ่านระบบ	online	voter	 โดยมีรายละเอียด
ดังนี�

ขัั้�นติอนที� 2.1  การเสนอช่�อสมาชิกสามัญสำาหรับ
คัดเล่ือกเป็นกรรมการ

สมาคมฯ	 นำารายช่�อผู้ที�ได้รับการเสนอช่�อเพ่�อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเล่อกเปน็กรรมการสมาคมฯ	จาก
สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ	พร้อมกับช่�อบริษัทที�
สังกัดทีละกลุ่มอุตสาหกรรมเสนอต่อที�ประชุม	และเปดิ
ให้สมาชิกในที�ประชุมเสนอรายช่�อสมาชิกเพิ�มเติม	 และ
ขอเสียงรับรองผู้ที�ได้รับการเสนอช่�อเพ่�อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเล่อกเป็นกรรมการสมาคมฯ	 จากสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่า	 2	 เสียง	 ผู้ที�ได้รับเสียงรับรองน้อย
กว่า	 2	 เสียงให้ถ่อว่าขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ	
สมาคมฯ	และเสนอให้ที�ประชุมรับรองความประพฤติของ
สมาชิกสามัญที�ได้รับการเสนอช่�อเพ่�อเข้ารับการพิจารณา
คัดเล่อกเปน็กรรมการสมาคมฯ

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	 นำาเสนอรายช่�อสมาชิก
สามัญที�ได้รับการเสนอช่�อเพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัด
เล่อกเปน็กรรมการสมาคมฯ	ซ่ึ่�งตอบรับและตอบปฏิิเสธ
เข้าร่วมการพิจารณาคัดเล่อกเป็นกรรมการสมาคมฯ	
จำานวน	40	ราย	และ	28	ราย	ตามลำาดับต่อที�ประชุม	
โดยคุณวิโรจน์	 ตั�งเจริญ	 ซ่ึ่�งได้รับการเสนอช่�อทั�งใน

ฐานะผู้แทนนิติบุคคล	และในฐานะบุคคลทั�วไป	ได้แจ้งให้
ที�ประชุมทราบว่าต้องการเข้ารับการพิจารณาคัดเล่อก
เปน็กรรมการสมาคมฯ	ในฐานะผู้แทนนิติบุคลเพียงอย่าง
เดียว	 จ่งทำาให้มีรายช่�อสมาชิกสามัญที�ได้รับการเสนอ
ช่�อเพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัดเล่อกเป็นกรรมการ	
สมาคมฯ	 จำานวน	 39	 ราย	 (รายละเอียดปรากฏิตาม
เอกสารแนบ	 2)	 ผู้อำานวยการสมาคมฯ	 ได้เสนอให้ที�
ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี�

•	 เสนอรายช่�อสมาชิกสามัญเพ่�อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเล่อกเปน็กรรมการสมาคมฯ	เพิ�มเติม

•	 รับรองสมาชิกสามัญที�ได้รับการเสนอช่�อ
เพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัดเล่อกเปน็กรรมการสมาคมฯ	
จำานวน	39	ราย	(รายละเอียดปรากฏิตามเอกสารแนบ	
2)	รายละไม่น้อยกว่า	2	เสียง

•	 รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที�
ได้รับการเสนอช่�อเพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัดเล่อกเปน็
กรรมการสมาคมฯ	จำานวน	39	ราย	(รายละเอียดปรากฏิ
ตามเอกสารแนบ	2)

มติิที�ประชุม	ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติดังนี�
•	 ไม่เสนอรายช่�อสมาชิกสามัญเพ่�อเข้ารับ

การพิจารณาคัดเล่อกเปน็กรรมการสมาคมฯ	เพิ�มเติม
•	 รับรองสมาชิกสามัญที�ได้รับการเสนอช่�อ

เพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัดเล่อกเปน็กรรมการสมาคมฯ	
จำานวน	 39	 ราย	 ตามที�เสนอ	 ซ่ึ่�งมีสมาชิกสามัญในที�
ประชุมรับรองรายละไม่น้อยกว่า	2	เสียง

•	 รับรองความประพฤติของสมาชิกสามัญที�
ได้รับการเสนอช่�อเพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัดเล่อกเปน็
กรรมการสมาคมฯ	จำานวน	39	ราย	ตามที�เสนอ

ขัั้�นติอนที� 2.2  การลืงคะแนนเล่ือกคณะกรรมการ
สมาคมฯ	จะเปดิให้ลงคะแนนผ่านระบบ	online	

voter	 ซ่ึ่�งเปน็	 web	 application	 รองรับการใช้งาน
ผ่าน	smartphone,	tablet	และ	desktop	computer	
ผ่านบราวเซึ่อร์	ได้แก่	IE,	Firefox	และ	Chrome	ทั�งนี�	
สมาคมฯ	ได้เตรียมเคร่�องคอมพิวเตอร์ไว้จำานวน	2	เคร่�อง	
เพ่�อรองรับกรณีผู้เข้าประชุมไม่สะดวกในการใช้ระบบ	
online	voter	ผ่าน	Smartphone	หร่อ	Tablet	ของ
ผู้เข้าประชุม	สมาชิกสามัญที�ลงทะเบียนเข้าประชุมจะได้
รับ	 one-time	 user	 name	 and	 password	 ตาม
จำานวนเสียงของตนเองกับเสียงที�ได้รับมอบฉันทะ		
สมาคมฯ	จะเปดิระบบให้ลงคะแนน	สมาชิกผู้มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนลับผ่านระบบ	online	voter	โดยใช้	user	
name	and	password	ที�ได้รับ	ไม่เกินจำานวนกรรมการ
ที�เปน็ไปตามมติของที�ประชุมในขั�นตอนที�	1	เม่�อสมาชิก
ลงคะแนนครบทุกคนแล้ว	สมาคมฯ	จะปดิระบบลงคะแนน	
ทั�งนี�	 1	 สิทธิของสมาชิกสามารถเล่อกกรรมการได้เท่า
จำานวนกรรมการที�จะมี	โดยสามารถใช้สิทธิเล่อกสมาชิก
สามัญบุคคลทั�งหมดได้	หร่อสามารถใช้สิทธิเล่อกผู้แทน
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สมาชิกสามัญนิติบุคคลทั�งหมดได้	หร่อสามารถใช้สิทธิ
เล่อกทั�งสมาชิกสามัญบุคคล	และผู้แทนสมาชิกสามัญ
นิติบุคคลได้	 สมาชิกสามารถเล่อกจำานวนกรรมการได้
ไม่เกินกว่าจำานวนกรรมการที�ประชุมมีมติเห็นชอบ	หร่อ
ไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ได้

ขัั้�นติอนที� 2.3 การสรุปผลืคะแนนการเล่ือก
กรรมการ

ระบบจะแสดงผลคะแนนทั�งหมดเรียงลำาดับจาก
มากไปน้อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ	และระบบจะแสดง
ผลการลงคะแนนซ่ึ่�งเป็นไปตามเง่�อนไของค์ประกอบผู้
แทนของคณะกรรมการตามที�ข้อบังคับสมาคมฯ	กำาหนด	
ในกรณีที�ลำาดับสุดท้ายมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน	 ให้ลง
คะแนนเล่อกใหม่เฉพาะผู้ที�มีคะแนนลำาดับสุดท้ายเท่ากัน	
หากปรากฏิว่าได้คะแนนเท่ากันอีก	ให้ใช้วิธีจับสลาก

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	ได้นำาเสนอตัวอย่างหน้า
จอการลงคะแนนเล่อกกรรมการผ่านระบบ	 online	
voter	 ให้ที�ประชุมทราบ	 ทั�งนี�	 มีสมาชิกสามัญที�ได้รับ
การเสนอช่�อเพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัดเล่อกเป็นกรรมการ
สมาคมฯ	 ได้กล่าวแนะนำาตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อที�
ประชุม	 จากนั�นผู้อำานวยการสมาคมฯ	 แจ้งเปิดระบบ	
online	voter	เพ่�อให้ที�ประชุมลงคะแนนเล่อกตั�งกรรมการ
สมาคมฯ	และแจ้งปดิระบบ	online	voter	เม่�อที�ประชุม
ลงคะแนนเล่อกตั�งคณะกรรมการสมาคมฯ	 เรียบร้อย
แล้ว

คุณพัชรินทร์	 โรจนวณิชชากร	 เจ้าหน้าที�	
สมาคมฯ	แจ้งให้ที�ประชุมทราบผลการเล่อกตั�งกรรมการ
สมาคมฯ	จำานวน	15	ท่าน	ผู้อำานวยการสมาคมฯ	เสนอ
ให้ที�ประชุมพิจารณารับรองการคัดเล่อกกรรมการ	
สมาคมฯ	จำานวน	15	ท่าน	ซ่ึ่�งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ระหว่างเด่อนสิงหาคม	2563	-	เมษายน	2565	โดยมี
รายช่�อดังนี�

1.	 คุณวีระพล		บดีรัฐ
ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

2.	 คุณเมธินี		จงสฤษดิ�หวัง
ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

3.	 คุณสาระ		ลำ�าซึ่ำา
บริษัท	เม่องไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

4.	 คุณสุขวัฒน์		ประเสริฐยิ�ง
บริษัท	เอไอเอ	จำากัด

5.	 คุณเผดิมภัพ		สงเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์	หยวนต้า	(ประเทศไทย)	
จำากัด

6.	 คุณกวี		ชูกิจเกษม
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

7.	 คุณวิโรจน์		ตั�งเจริญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	
จำากัด	(มหาชน)

8.	 คุณวศิน		วัฒนวรกิจกุล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม		
บัวหลวง	จำากัด

9.	 คุณสมจินต์		ศรไพศาล
นักวางแผนการเงิน	CFP®

10.	 คุณสุวภัา		เจริญยิ�ง
นักวางแผนการเงิน	CFP®

11.	 คุณณัฐพงษ์		อภิันันท์กูล
นักวางแผนการเงิน	CFP®

12.	 คุณนฤมล		บุญสนอง
นักวางแผนการเงิน	CFP®

13.	 คุณธนาวัฒน์		สิริวัฒน์ธนกุล
นักวางแผนการเงิน	CFP®

14.	 คุณเร่องศักดิ�		ปญัญาบดีกุล
นักวางแผนการเงิน	CFP®

15.	 คุณอุมาพันธ์ุ		เจริญยิ�ง
นักวางแผนการเงิน	CFP®

มติิที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติรับรอง
กรรมการสมาคมฯ	ทั�ง	15	ท่าน

พิื่จารณารับรองรายงานผลืการดำาเนินงาน 
ขั้องสมาคมฯ ประจำาปี 2562
คุณสาระ	ลำ�าซึ่ำา	ประธานที�ประชุม	แจ้งให้ที�ประชุม

ทราบว่า	ณ	สิ�นป	ี2562	มีนักวางแผนการเงิน	CFP	ทั�ว
โลกจำานวน	 188,104	 ราย	 ประเทศไทยมีนักวางแผน	
การเงิน	CFP	จำานวน	324	ราย	เพิ�มข่�นสุทธิจำานวน	54	
ราย	หร่อร้อยละ	20	และมีที�ปร่กษาการเงิน	AFPT	จำานวน	
992	ราย	เพิ�มข่�นสุทธิจำานวน	107	ราย	หร่อร้อยละ	12	
เม่�อเปรียบเทียบกับป	ี2561	โดยสมาคมฯ	ยังคงให้ความ
สำาคัญกับการบริหารจัดการสอบอย่างเข้มงวดและเป็น
ไปตามมาตรฐานสากล	และพบว่าปจัจุบันทั�งภัาคธุรกิจ
การเงินและประชาชนได้ให้ความสำาคัญกับการบริการ
วางแผนการเงินในเชิงการให้คำาปร่กษาอย่างต่อเน่�อง	
สมาคมฯ	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ในการขอให้หลักสูตรการ
อบรมและการสอบการวางแผนการเงิน	CFP	เป็นหลักสูตร
ที�สามารถใช้ย่�นขอพิจารณาขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำา
การลงทุน	 (Investment	 Consultant)	 ในกรณีที�ผู้
สมัครไม่มีวุฒิการศ่กษาปริญญาตรี	ซ่ึ่�งจะเปน็การช่วย
สนับสนุนให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมให้บริการ
วางแผนการเงินเพิ�มมากข่�น

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	 รายงานสรุปผลการ
ดำาเนินงานของสมาคมฯ	ประจำาป	ี2562	โดย	ณ	สิ�นป	ี
2562	สมาคมฯ	มีสมาชิกทั�งประเภัทบุคคลและนิติบุคคล	
รวมทั�งสิ�น	1,363	ราย	เพิ�มข่�นจำานวน	162	ราย	คิดเปน็
ร้อยละ	 13	 เม่�อเปรียบเทียบกับป	ี2561	 เปน็ผลมาจาก
การเพิ�มข่�นของสมาชิกบุคคลทั�งในส่วนของนักวางแผน

วาระที� 4
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การเงิน	CFP	และที�ปร่กษาการเงิน	AFPT

 ด้านการอบรมแลืะการสอบ
ด้านการอบรมในปี	 2562	 มีผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	รวมทั�งสิ�น	3,575	
ราย	มีอัตราการเติบโตร้อยละ	4.7	เม่�อเทียบกับป	ี2561	
โดยเปน็ผู้อบรมชุดวิชาที�	1	พ่�นฐานการวางแผนการเงิน	
ภัาษีและจรรยาบรรณ	 ชุดวิชาที�	 2	 การวางแผนการ
ลงทุน	และชุดวิชาที�	4	การวางแผนเพ่�อวัยเกษียณ	คิด
เปน็ร้อยละ	42.97	ร้อยละ	17.59	และ	ร้อยละ	16.56	ตาม
ลำาดับ	 มีผู้ขอยกเว้นการอบรมจำานวน	 588	 ราย		
สมาคมฯ	 ได้รับรองการเทียบเคียงหลักสูตรการเรียน
การสอนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	เพ่�อยกเว้นการอบรมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
การขอยกเว้นการอบรม	จัดทำาเกณฑ์์การประเมินสถาบัน
อบรม	 และได้ประเมินสถาบันอบรมและอนุมัติต่ออายุ
สัญญาการเป็นสถาบันอบรมสำาหรับปี	 2563-2565	
จำานวน	4	แห่ง	ประกอบด้วย	(1)	ศูนย์อบรมไทยพีเอฟ
เอ	(2)	ศูนย์ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน	สมาคม
บริษัทจัดการลงทุน	(3)	สถาบันฝักึอบรม	สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย	 (4)	 ซึ่ีเอ็มเอสเค	 อะคาเดมี�	 และได้จัด
อบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิิบัติ
งานฯ	จำานวน	2	ครั�ง	มีผู้ผ่านการอบรม	327	ราย

ด้านการสอบ	สมาคมฯ	 จัดสอบหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	CFP	 รอบ	Public	 จำานวน	 18	ครั�ง	
และรอบ	In-house	จำานวน	8	ครั�ง	มีผู้เข้าสอบจำานวน	
5,266	ที�นั�ง	(3,769	ราย)	โดยเปน็ผู้สอบข้อสอบฉบับที�	
1	 พ่�นฐานการวางแผนการเงิน	 ภัาษีและจรรยาบรรณ	
ข้อสอบฉบับที�	 2	 การวางแผนการลงทุน	 และข้อสอบ
ฉบับที�	 3	 การวางแผนประกันภััยและการวางแผนเพ่�อ
วัยเกษียณ	 คิดเปน็ร้อยละ	 44.73	 ร้อยละ	 28.58	 และ
ร้อยละ	11.73	ตามลำาดับ	และได้มีการพัฒนาข้อสอบใหม่
เพิ�มเติม	ได้แก่	ข้อสอบประเภัทปรนัย	จำานวน	322	ข้อ	
และข้อสอบฉบับที�	4	ส่วนที�	2	ข้อสอบแผนการเงิน	(แบบ
อัตนัย)	จำานวน	2	ชุด	รวมถ่งมีการพัฒนาระบบรายงาน
ผลสอบข้อสอบฉบับที�	4	ส่วนที�	2	ข้อสอบแผนการเงิน	
ทางออนไลน์ผ่านระบบสมาชิกทดแทนการรายงานผล
สอบทางไปรษณีย์

 ด้านการติลืาดแลืะประชาสัมพัื่นธ์
สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เพ่�อส่งเสริมให้

ประชาชนมีองค์ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลและตระหนักถ่งความสำาคัญในการจัดการเร่�อง
การวางแผนการเงินเพ่�อให้บรรลุเปา้หมายที�วางไว้	ได้แก่	
การเผยแพร่รายการ	Money	&	Life	Talk	by	CFP®	

Professionals	เพ่�อให้ความรู้เร่�องการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลผ่านการสนทนากับนักวางแผนการเงิน	CFP	
จำานวน	 23	 เทป	 การเผยแพร่บทความให้ความรู้เร่�อง

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลซ่ึ่�งเขียนโดยนักวางแผน
การเงิน	CFP	จำานวน	82	บทความ	รวมถ่งการจัดทำา
และเผยแพร่รูปภัาพประกอบบทความของนักวางแผน
การเงิน	CFP		จำานวน	73	รูป	ผ่านส่�อโซึ่เชียลมีเดียของ
สมาคมฯ	ได้แก่	LINE@cfpthailand,	TFPA	Facebook	
Page	 และเว็บไซึ่ต์สมาคมฯ	 และส่�อโซึ่เชียลของหน่วย
งานภัายนอก	 เช่น	 เว็บไซึ่ต์และเฟซึ่บุ�คของบริษัท	 เซ็ึ่ท
เทรด	ดอท	คอม	จำากัด	และเว็บไซึ่ต์และเฟซึ่บุ�กของเวล
ตี�	ไทย	ดอท	คอม	(www.wealthythai.com)	เปน็ต้น

สมาคมฯ	ยังได้รับความร่วมม่ออย่างดีจากนัก
วางแผนการเงิน	 CFP	 ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับหน่วย
งานต่างๆ	ได้แก่	การจัดการบรรยายให้ความรู้	“กิจกรรม	
Workshop	ชีวิตดีมีตังค์”	จำานวน	3	ครั�ง	ณ	พิพิธภััณฑ์์
เรียนรู้การลงทุน	INVESTORY	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	การ
บรรยายเร่�องการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการ
หนี�และให้คำาปร่กษาเร่�องการจัดการหนี�ส่วนบุคคลให้
พนักงาน	 บริษัท	 เค.อาร์.สไปร์ซีึ่�	 ฟูดส์	 จำากัด	 	 การ
บรรยายหัวข้อ	 “การบริหารความมั�งคั�งในอนาคตด้วย
การประกันภััย”	ณ	บูธของสำานักงาน	คปภั.	ในงาน	SET	
in	the	City	2019		และได้ร่วมอาสาให้คำาปร่กษาวางแผน
การเงินแบบรายบุคคลในกิจกรรม	Financial	Planning	
Clinic	กับผู้ที�สนใจที�เข้าร่วมกิจกรรมการเงินการลงทุน
ต่างๆ		เช่น	งาน	Mutual	Fund	Fair	2019	เม่�อวันที�	
22	มิถุนายน	2562	ณ	อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ	งาน
มหกรรมการลงทุน	SET	in	the	City	2019	เม่�อวันที�	
14-17	พฤศจิกายน	2562	ณ	สยามพารากอน	ซ่ึ่�งเปน็
ครั�งที�	 2	 ที�ทางสมาคมฯ	 จัดกิจกรรมดังกล่าวภัายใต้
แนวคิด	“วางแผนการเงิน	ร่วมบุญสภัากาชาดไทย”	โดย
ให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินให้สภัากาชาดไทยเพ่�อรับสิทธิ
รับคำาปร่กษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนัก
วางแผนการเงิน	CFP	มีผู้เข้ารับคำาปร่กษาจำานวนทั�งสิ�น	
81	คน	จากนักวางแผนการเงิน	CFP	44	คน	มียอดเงิน
บริจาคจำานวน	 47,100	 บาท	 และสมาคมฯ	 ได้จัดงาน	
“Money	 Buddy	 Talks	 งานทอล์กปลุกไฟเพ่�อความ
มั�งคั�ง	 ค้นพบคู่หูช่วยวางแผนเพ่�อเส้นทางการเงินและ
ชีวิตที�มั�งคง”	เม่�อวันที�	16	พฤศจิกายน	2562	ณ	สยาม
ภัาวลัย	รอยัล	แกรนด์	เธียเตอร์	ชั�น	6	สยามพารากอน	
มีผู้เข้าร่วมงานจำานวน	340	คน	นำารายได้จากการจำาหน่าย
บัตรเข้าร่วมงานทั�งสิ�น	 101,000	 บาท	 บริจาคให้กับ
สภัากาชาดไทย	 นอกจากนั�น	 สมาคมฯ	 ได้ร่วมม่อกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จัดทำาหนังส่อ	 “Wealth	 Design	
เล่อกสร้างความมั�งคั�งในแบบที�ใช่...สไตล์คุณ”	เพ่�อสร้าง
แรงบันดาลใจในการเริ�มต้นวางแผนการเงิน	โดยใช้เผย
แพร่ในงาน	SET	in	the	City	กรุงเทพมหานคร	2019	
โดยได้รับความร่วมม่อจากนักวางแผนการเงิน	CFP	เปน็
ผู้เขียนบทความ	นอกจากนี�	สมาคมฯ	ได้ร่วมสนับสนุน
โครงการ	Young	Financial	Star	Competition	2019	
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(YFS	2019)	โดยมอบทุนการอบรมและการสอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน	CFP	ให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะ
เลิศโครงการดังกล่าว	จำานวน	25	ทุน

สำาหรับสมาชิกสมาคมฯ	และผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการเงิน	สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เพ่�อเพิ�มพูน
ทักษะความรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติงานและเพ่�อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก	 ได้แก่	 การจัด
กิจกรรม	CFP	Professional	Forum	จำานวน	5	ครั�ง	
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั�งสิ�น	1,174	คน	การจัด
อบรมเชิงปฏิิบัติการ	“เปน็นักเขียน	เขียนให้เปน็”		นัก
วางแผนการเงิน	CFP	ร่วมอบรมจำานวน	40	คน	การ
จัดทำาและเผยแพร่วารสาร	 TFPA	 News	 (รายเด่อน)	
จำานวน	8	ฉบับและวารสาร	TFPA	Bulletin	(รายไตรมาส)	
จำานวน	 4	 ฉบับ	 การจัดงานสัมมนา	 TFPA	Wealth	
Management	Forum	2019	เม่�อวันที�	1	ตุลาคม	2562	
ณ	โรงแรมเรอเนซึ่องส์	กรุงเทพฯ	ราชประสงค์	มีผู้เข้า
ร่วมงานรวมทั�งสิ�น	 279	 คน	 การจัดพิธีมอบวุฒิบัตร	
โดยคุณณัฐญา	นิยมานุสร	ผู้ช่วยเลขาธิการ	สำานักงาน	
ก.ล.ต.	ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้หัวข้อ	“สถานการณ์ผู้
สูงอายุไทยกับบทบาทของนักวางแผนการเงิน	CFP	และ
ที�ปร่กษาการเงิน	 AFPT”	 และดร.	 ภัากร	 ปีตธวัชชัย	
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เป็นประธาน
มอบวุฒิบัตรให้กับนักวางแผนการเงิน	 CFP	 จำานวน		
32	ราย	และที�ปร่กษาการเงิน	AFPT	จำานวน	136	ราย	
พร้อมทั�งได้จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และสังสรรค์
สมาชิกสมาคมฯ	 เม่�อวันที�	 3	 ธันวาคม	 2562	ณ		
หอประชุมศุกรีย์	แก้วเจริญ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 อ่�น ๆ
สมาคมฯ	อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ	Platform	

สำาหรับการวางแผนเกษียณ	สำาหรับให้สมาชิกของสมา
คมฯ	 ใช้เป็นเคร่�องม่อในการให้บริการวางแผนการเงิน	
งานด้านต่างประเทศ	คุณสาระ	ลำ�าซึ่ำา	นายกสมาคม	และ
คุณมนต์ชัย		เปี� ยมพงศ์สุข	ผู้อำานวยการสมาคมฯ	ได้
เข้าร่วมการประชุม	 FPSB	 Global	 Member		
Meeting	2019	ระหว่างวันที�	20-22	ตุลาคม	2562	ณ	
เม่องซูึ่ริค	ประเทศสวิตเซึ่อร์แลนด์	และรับโลห์ที�ระล่กใน
ฐานะประเทศสมาชิก	FPSB	 ที�ดำาเนินโครงการคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	ครบ	10	ป	ี

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	เสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานผลการดำาเนินงานของสมาคมฯ	ประจำา
ปี	2562

มติิที�ประชุม	ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติรับรอง
รายงานผลการดำาเนินงานของสมาคมฯ	ประจำาป	ี2562	
ตามที�เสนอ

พิื่จารณารับรองงบการเงินสำาหรับ ปีสิ�นสุด  
วันที� 31 ธันวาคม 2562 แลืะรายงานขั้อง 
ผ้้สอบบัญชีรับอนุญาติ 
ผู้อำานวยการสมาคมฯ	รายงานสรุปงบการเงิน

ของสมาคมฯ	สิ�นสุดวันที�	31	 ธันวาคม	2562	โดย	ณ	
สิ�นป	ี 2562	สมาคมฯ	 มีสินทรัพย์จำานวน	79.88	 ล้าน
บาท	เพิ�มข่�นจากป	ี2561	จำานวน	8.04	ล้านบาท	คิดเปน็
ร้อยละ	 11	 แบ่งเปน็หนี�สินจำานวน	6.04	 ล้านบาท	และ
ส่วนของสมาคมฯ	จำานวน	73.84	ล้านบาท	สมาคมฯ	มี
รายรับรวม	26.14	ล้านบาท	โดยมีรายรับหลักมาจากค่า
ธรรมเนียมการสอบ	การอบรม	และค่าสมาชิก	มีรายจ่าย
จำานวน	 18.12	 ล้านบาท	 โดยรายจ่ายหลักมาจากค่าใช้
จ่ายพนักงาน	 ต้นทุนการสอบและการดำาเนินงานด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์	สมาคมฯ	มีรายรับมากกว่า
รายจ่ายจำานวน	8.02	ล้านบาท

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	เสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
รับรองงบการเงินสำาหรับ	 ปีสิ�นสุดวันที�	 31	 ธันวาคม	
2562	และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติิที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มมีติรับรอง
งบการเงินสำาหรับ	ปสิี�นสุดวันที�	31	ธันวาคม	2562	และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที�เสนอ

พิื่จารณาแต่ิงตัิ�งผ้้ติรวจสอบบัญชีแลืะกำาหนด
ค่าติอบแทนการสอบบัญชี ประจำาปี 2563
ผู้อำานวยการสมาคมฯ	 แจ้งให้ที�ผู้ประชุมทราบ

ข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ	 ย้อนหลัง	 5	ป	ี โดย
นายทรงชัย	 พุทธิมาโนชญ์	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี	
สมาคมฯ	 ปี	 2558	 และระหว่างปี	 2560-2562	 และ	
นางพัชราภัรณ์	 บุรุษอาชาไนย	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
สมาคมฯ	ป	ี2559

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	เสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
อนุมัติแต่งตั�งนายทรงชัย	 พุทธิมาโนชญ์	 ผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 7728	 เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีประจำาปี	 2563	 และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีประจำาป	ี2563	เปน็จำานวนเงิน	35,000	บาท	ซ่ึ่�ง
เท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาป	ี2562

มติิที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติ
ให้นายทรงชัย	 พุทธิมาโนชญ์	 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน	7728	เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำา
ป	ี2563	และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาป	ี
2563	เปน็จำานวนเงิน	35,000	บาทตามที�เสนอ

พิื่จารณาแก้ข้ั้อบังคับสมาคมนักวางแผน 
การเงินไทย 
ผู้อำานวยการสมาคมฯ	เสนอให้ที�ประชุมพิจารณา

ให้ความเห็นชอบการแก้ข้อบังคับสมาคมฯ	 โดยมี	

วาระที� 5

วาระที� 6

วาระที� 7
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รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับดังนี�
•	 หมวดที�	7	การประชุมใหญ่	ข้อ	30	การส่ง

หนังส่อบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่
เดิม	 การส่งหนังส่อบอกกล่าวนัดประชุม
ใหญ่	คณะกรรมการจะต้องส่งหนังส่อบอก
กล่าวถ่งวัน	เวลา	สถานที�	และระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนทราบ	
โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	
ณ	ที�อยู่ของสมาชิกที�ปรากฏิอยู่ในทะเบียน	
หร่อส่งให้ถ่งตัวสมาชิกก่อนกำาหนดวัน
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
แก้ไขั้เป็น	 	 การส่งหนังส่อบอกกล่าวนัด
ประชุมใหญ่	คณะกรรมการจะต้องส่งหนังส่อ
บอกกล่าวถ่งวัน	 เวลา	 สถานที�	 และ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิก
ทุกคนทราบ	โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน	ณ	 ที�อยู่ของสมาชิกที�ปรากฏิ
อยู่ในทะเบียน	 หร่อส่งผ่านระบบส่�อ
อิเล็กทรอนิกส์	 ให้ถ่งสมาชิกก่อนกำาหนด
วันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

•	 หมวดที�	8	หมวดการเงิน	เงินทุนพิเศษ	และ
การบัญชีของสมาคม	ข้อ	43	การเงินของ
สมาคม
เดิม	การเงินของสมาคมให้คณะกรรมการ
สมาคมจัดให้มีระบบที�จะดูแลรักษา	 และ
จัดการกับบรรดาทรัพย์สินและหนี�สินของ
สมาคมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภัาพเปน็
ผลดีต่อสมาคม	 ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี�ยว
กับกิจกรรมสมาคมไม่เกินวงเงิน	 5,000	
บาท	(ห้าพันบาทถ้วน)	ในการนี�เหรัญญิก
เปน็ผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน	การ
ทำาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน	 ให้อยู่ใน
อำานาจของนายกสมาคมหร่ออุปนายก	ลง
นามร่วมกับเหรัญญิก	หร่อกรรมการคนใด
คนหน่�ง	โดยมติของที�ประชุมคณะกรรมการ
แก้ไขั้เป็น	 การเงินของสมาคมให้คณะ
กรรมการสมาคมจัดให้มีระบบที�จะดูแลรักษา	
และจัดการกับบรรดาทรัพย์สินและหนี�สิน
ของสมาคมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภัาพ
เป็นผลดีต่อสมาคม	 ให้มีเงินทดรองจ่าย
เกี�ยวกับกิจกรรมสมาคมไม่เกินวงเงินที�
คณะกรรมการสมาคมอนุมัติ	 ในการนี�
เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษา
ตัวเงิน	การทำาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน	
ให้อยู่ในอำานาจของนายกสมาคมหร่ออุป	
นายก	 ลงนามร่วมกับเหรัญญิก	 หร่อ
กรรมการคนใดคนหน่�ง	โดยมติของที�ประชุม
คณะกรรมการ

มติิที�ประชุม	 ที�ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติเห็น
ชอบการแก้ข้อบังคับสมาคมฯ	 หมวดที�	 7	 การประชุม
ใหญ่	ข้อ	30	การส่งหนังส่อบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่	
และหมวดที�	8	การเงิน	เงินทุนพิเศษ	และการบัญชีของ
สมาคมฯ	ข้อ	43	การเงินของสมาคม	ตามที�เสนอ

เร่�องอ่�น ๆ
คุณสาระ	 	 ลำ�าซึ่ำา	 ประธานที�ประชุม	 แจ้งให้ที�

ประชุมทราบว่าในการเข้าร่วมการประชุมกับทาง		
Financial	Planning	Standards	Board	(FPSB)	พบ
ว่าถ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนำาเทคโนโลยีมาช่วยใน	
การให้บริการวางแผนการเงินเพิ�มมากข่�น	แต่เร่�องการ
สร้างความไว้วางใจ	(Trust)	ถ่อเปน็สิ�งสำาคัญในการให้
บริการ	 ดังนั�นคำาปร่กษาจากนักวางแผนการเงินจ่งมี
ความสำาคัญกับผู้ขอรับคำาปร่กษาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤต	
นอกจากนั�นที�ประชุมยังให้ความสำาคัญกับเร่�อง	 data	
privacy	ซ่ึ่�งสมาคมฯ	อยู่ระหว่างดำาเนินการให้การดำาเนิน
งานของสมาคมฯ	 รวมถ่งการพัฒนาระบบ	 Platform	
สำาหรับการวางแผนการเกษียณเปน็ไปตามกฎหมายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(Personal	Data	Protection	
Act:	PDPA)

คุณสาระ	ลำ�าซึ่ำา	ประธานที�ประชุม	กล่าวขอบคุณ
สมาชิกที�ให้ความไว้วางใจ	และให้ความร่วมม่ออย่างเต็ม
ที�ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้กับ
ประชาชน		และขอบคุณคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ
สมาคม	 และคณะทำางานที�ได้สละเวลามาร่วมทำางาน	
และให้คำาแนะนำาที�เป็นประโยชน์	ทำาให้การดำาเนินงานของ
สมาคมฯ	ก้าวหน้าข่�นเปน็ลำาดับ

ผู้อำานวยการสมาคมฯ	กล่าวขอบคุณคุณสาระ	
ลำ�าซึ่ำา	 นายกสมาคมที�ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน	
สมาคมฯ	 มาโดยตลอดด้วยดี	 และให้ความอนุเคราะห์
เอ่�อเฟ้� อสถานที�ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาป	ี
2563	ในครั�งนี�และได้ขอบคุณคณะกรรมการ	อุปนายก
สมาคม	คณะอนุกรรมการ	และที�ปร่กษาสมาคมฯ	ที�ช่วย
เหล่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ	ด้วยดีเสมอมา

ทั�งนี�	ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอ่�นๆ	เพิ�ม
เติม	 คุณสาระ	 ลำ�าซึ่ำา	 ประธานที�ประชุม	กล่าวขอบคุณ	
ผู้เข้าร่วมประชุมและปดิประชุมเวลา	16.00	น.

ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววนิดา		จรุงกิจกุล

วาระที� 8
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1.	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด
3.	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
4.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จำากัด
5.	 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
6.	 บริษัท	แฟคเตอรี	แอนด์	อีควิปเมนท์	กสิกรไทย	จำากัด
7.	 บริษัท	ลีสซิึ่�ง	กสิกรไทย	จำากัด
8.	 ธนาคารทิสโก้	จำากัด	(มหาชน)
9.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทิสโก้	จำากัด
10.	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำากัด
11.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.	 ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
13.	 ธนาคารเกียรตินาคิน	จำากัด	(มหาชน)
14.	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
15.	 บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด
16.	 บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
17.	 บริษัท	เม่องไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
18.	 บริษัทหลักทรัพย์	ภััทร	จำากัด	(มหาชน)
19.	 บริษัทหลักทรัพย์	หยวนต้า	(ประเทศไทย)	จำากัด
20.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
21.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด
22.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทหารไทย	จำากัด
23.	 บริษัท	อาคเนย์ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
24.	 คุณกิตติวัฒน์	พลจันทร์	CFP®

25.	 คุณเกษรี	อายุตตะกะ	CFP®

26.	 คุณเกียรติพงษ์	สุพัฒนากูล	CFP®

27.	 คุณโกเมศ	สุพลภััค	CFP®

28.	 คุณคันธรส	พจน์สถิตย์	CFP®

29.	 คุณงามจิตร	สิงหบุตร	CFP®

30.	คุณจันทร์ฉาย	จันทร์เจ้าฉาย	CFP®

31.	 คุณจิรภััทร	โบสุวรรณ	CFP®

32.	 คุณจิรวดี	หอมเพชร	CFP®

33.	 คุณชิดชนก	ธรรมกิตติคุณ	CFP®

34.	 คุณณัฐพร	ลฆุุโภัชน์	CFP®

35.	 คุณแพรวพิรยา	ศิริวัฒนาดิเรก	CFP®

36.	 คุณเมวรินทร์	เพชรรัตน์โภัคิน	CFP®

37.	 คุณลาวัณย์	วาริชนันท์	CFP®

38.	 คุณศุมาลิน	อินนุพัฒน์	CFP®

39.	 คุณสาธิต	บวรสันติสุทธิ�	CFP®

40.	คุณสุริญญา	ณ	นคร	CFP®

41.	 คุณฉัตรพี	ตันติเฉลิม	CFP®

42.	 คุณประภัาส	ตันพิบูลย์ศักดิ�	CFP®

43.	 คุณชลธี	พรโรจนางกูร	CFP®

44.	 คุณชวลักษณ์	ทิพย์สุนทรพงษ์	CFP®

45.	 คุณชวลิต	ลีลาภัรณ์	CFP®

46.	 คุณชัชฎา	สิงห์ชูวงศ์	CFP®

47.	 คุณชาติชาย	มีสุขโข	CFP®

48.	 คุณฐิติมา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา	CFP®

49.	 คุณณรงค์ศักดิ�	พิริยะพงศ์	CFP®

50.	คุณณหทัย	ขันธวิเชียร	CFP®

51.	 คุณณัฐพงษ์	อภิันันท์กูล	CFP®

52.	 คุณธชธร	สมใจวงษ์	CFP®

53.	 คุณธนานันท์	วัยวิรัตน์	CFP®

54.	 คุณธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	CFP®

55.	 คุณธีรนาถ	รุจิเมธาภัาส	CFP®

56.	 คุณนรินทร์	เอกวงศ์วิริย	CFP®

57.	 คุณเสนาะ	ธรรมพิพัฒนกุล	CFP®

58.	 คุณนโรโดม	วาณิชฤดี	CFP®

59.	 คุณนฤมล	บุญสนอง	CFP®

60.	คุณนิคม	เจริญสุขโสภัณ	CFP®

61.	 คุณกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์	CFP®

62.	 คุณนุชธิชา	ชีวสุทธิพงศ์	CFP®

63.	 คุณเบญญารัต	ชวลิตทิพากร	CFP®

64.	 คุณปาจรีย์	สวัสดิ�บุรี	CFP®

65.	 คุณสุดาภัรณ์	งามวิไลกร	CFP®

66.	 คุณสุราลัย	วงศาโรจน์	CFP®

67.	 คุณนิพพิชฌน์	โกวิทวณิชกานนท์	CFP®

68.	คุณนิภัาพันธ์	พูนเสถียรทรัพย์	CFP®

69.	 คุณปริพรรห์	ปริยอุดมทรัพย์	CFP®

70.	 คุณปรีชา	กิจโมกข์	CFP®

71.	 คุณผุสดี	พรเกษมศาสตร์	CFP®

72.	 คุณพนิต	ปญัญาบดีกุล	CFP®

73.	 คุณพรชัย	วิไลสกุลยง	CFP®

74.	 คุณพิชญะ	วัชรกาฬ	CFP®

75.	 คุณพิชญา	ซุ่ึ่นทรัพย์	CFP®

76.	 คุณอัจกร	การตูม	CFP®

77.	 คุณพิชิต	สุทธิภิับาล	CFP®

78.	 คุณพิฑู์รย์	อมรพิทักษ์พันธ์	CFP®

79.	 คุณพุทธิรักษ์	เปน็สุข	CFP®

80.	คุณเพราพรรณ	วัชรกาฬ	CFP®

81.	 คุณมนชนก	ไตรสารศรี	CFP®

82.	 คุณมานพ	ผากา	CFP®

83.	 คุณยุทธพงศ์	แสงรัตน์	CFP®

84.	 คุณยุพาวดี	ตู้จินดา	CFP®

85.	 คุณศิริพร	สุวรรณการ	CFP®

86.	คุณรัตนพร	เนาวปฎิเวช	CFP®

87.	 คุณราชันย์	ตันติจินดา	CFP®

88.	คุณคนอง	ศรีพิบูลพานิชย์	CFP®

89.	คุณบุษยพรรณ	วัชรนาคา	CFP®

90.	คุณพรชัย	อร่ามอาภัากุล	CFP®

91.	 คุณวรพงศ์	จวงรัตนะกำาจร	CFP®

92.	 คุณสุนิติ	ถนัดวณิชย์	CFP®

93.	 คุณเสาวนีย์	พงษ์เสนีย์	CFP®

94.	 คุณอิสราภัรณ์	บูรณิกานนท์	CFP®

95.	 คุณเร่องวิทย์	นันทาภิัวัฒน์	CFP®

96.	 คุณเร่องศักดิ�	ปญัญาบดีกุล	CFP®

สมาชิกสามัญ

รายช่�อผ้้เข้ั้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 (เอกสารแนบ 1)
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97.	 คุณลลินี	เกียรติกำาจรชัย	CFP®

98.	คุณลออรัตน์	รักษ์บุญยวง	CFP®

99.	 คุณล่อพงศ์	เลอเลิศวิชยา	CFP®

100.	คุณจิดาภัา	สีม่วง	CFP®

101.	คุณชัยวัฒน์	พัฒนไพบูลย์	CFP®

102.	คุณศศธร	รุจิเรกานุสรณ์	CFP®

103.	คุณวรนุชนันท์	พงศ์สุรางค์	CFP®

104.	คุณวรพจน์	เกตุอร่าม	CFP®

105.	คุณวศิน	วัฒนวรกิจกุล	CFP®

106.	คุณวสุ	ศรีธิมาสถาพร	CFP®

107.	คุณเสกสรร	โตวิวัฒน์	CFP®

108.	คุณอรพรรณ	บัวประชุม	CFP®

109.	คุณวัชรา	พุกโพธิ�	CFP®

110.	คุณพรทิพย์	อนุชาติบุตร	CFP®

111.	 คุณสุรธีร์	กิตติวรวงศ์	CFP®

112.	 คุณอลิสา	ราธี	CFP®

113.	 คุณวิทยพล	โพธิคุณ	CFP®

114.	คุณวิโรจน์	ตั�งเจริญ	CFP®

115.	 คุณชวินดา	หาญรัตนกูล	CFP®

116.	คุณแสงจันทร์	ลี	CFP®

117.	 คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	CFP®

118.	คุณแววตา	ปราชญ์เมธีกุล	CFP®

119.	คุณศ่กษา	รัศมีประภัา	CFP®

120.	คุณศุภัชัย	จันไพบูลย์	CFP®

121.	 คุณสกาว	สำาราญคง	CFP®

122.	คุณสมจินต์	ศรไพศาล	CFP®

123.	คุณสรรค์	ศรีตระกูล	CFP®

124.	คุณสรวงพิเชฏิฐ์	หลายชูไทย	CFP®

125.	คุณสาธิต	ผ่องธัญญา	CFP®

126.	คุณสุดารัตน์	สวัสดิวงษ์	CFP®

127.	คุณสุนิดา	เทียนประเสริฐ	CFP®

128.	คุณสุประวัติ	จงเสริมศิริสกุล	CFP®

129.	คุณสุมิตรา	อภิัรัตน์	CFP®

130.	คุณสุรกิจ	พิทักษ์ภัากร	CFP®

131.	 คุณสุรศักดิ�	ขวัญเม่อง	CFP®

132.	คุณสุริพล	เข็มจินดา	CFP®

133.	คุณสายสมร	ผ่องบรรเจิด	CFP®

134.	คุณสุวภัา	เจริญยิ�ง	CFP®

135.	คุณหัสวรา	แสงรุจิ	CFP®

136.	คุณอนันต์	พันธ์พิพัฒไพบูลย์	CFP®

137.	คุณชูชาติ	ช่างสัก	CFP®

138.	คุณอนุชา	นิลประดิษฐ์	CFP®

139.	คุณอรรถพร	พรมแก้วงาม	CFP®

140.	คุณอาทร	เหง่าศรี	CFP®

141.	คุณอุมาพันธ์ุ	เจริญยิ�ง	CFP®

1.	 คุณกรฤต	จินดาธนานนท์	AFPTTM
2.	 คุณกฤษณ์	เทวรักษ์พิทักษ์	AFPTTM
3.	 คุณจารุวรรณ	ลินจงสุวรรณ	AFPTTM
4.	 คุณนุสรณ์	เนตรนวลศรี	AFPTTM
5.	 คุณเผด็จ	แย้มกลีบ	AFPTTM
6.	 คุณสมพงษ์	สว่างวิศาล	AFPTTM
7.	 คุณก้องเกียรติ	จันทร์สุริยา	AFPTTM
8.	 คุณพริ�มพัชร	จิรบวรพงศา	AFPTTM
9.	 คุณกัญญาภััทร	สุดโต	AFPTTM
10.	 คุณจันทร์ทิพย์	อุทานสกุล	AFPTTM
11.	 คุณจิตอารีย์	ฤทธิพันธ์	AFPTTM
12.	 คุณดวงพรรษพร	ศิริภััทร	AFPTTM
13.	 คุณพัชรินทร์	บัณฑู์รประยุกต์	AFPTTM
14.	 คุณภูัวพล	ว่องวิวัฒน์กุล	AFPTTM
15.	 คุณยุวพิมพ์พร	เฟ้� องธารทิพย์	AFPTTM
16.	 คุณวัชรินทร์	เพชรมณีนิลใส	AFPTTM
17.	 คุณสกุลกิจ	ชินกระจ่างกิจ	AFPTTM
18.	 คุณสุชาดา	เพียรชอบ	AFPTTM
19.	 คุณสุชาย	น้อยฉายา	AFPTTM
20.	คุณสุนีย์รัตน์	วงศ์สุวภัาพ	AFPTTM
21.	 คุณหญิง	เสริมพาณิชย์	AFPTTM
22.	 คุณอรวรรณ	ตั�งบัณฑิ์ต	AFPTTM
23.	 คุณอรวรรณ	ทรัพยากร	AFPTTM
24.	 คุณกานต์ชนิต์ชา	เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	AFPTTM
25.	 คุณงามพล	ภูัวดลพิทักษ์	AFPTTM
26.	 คุณจันทร์เพ็ญ	อติชาตพงษ์สุข	AFPTTM

27.	 คุณณิชชภััทร	อินทปตัย์	AFPTTM
28.	 คุณเตชทัต	ป้อมสูง	AFPTTM
29.	 คุณนงนภััส	แก้วพลอย	AFPTTM
30.	คุณบุณยกุล	ทองมี	AFPTTM
31.	 คุณเบญจพล	จันทร์เจริญ	AFPTTM
32.	 คุณเบญจวรรณ	คำาหล้า	AFPTTM
33.	 คุณเบลล์	นาธาเนียล	จิรเดชนันท์	AFPTTM
34.	 คุณปิ� นลดา	ทุมวงษ์	AFPTTM
35.	 คุณพชรวรรณ	ประพัธนุกูล	AFPTTM
36.	 คุณพิชชุดา	กอวัฒนา	AFPTTM
37.	 คุณมนต์สินี	เวทย์สุภัาสุข	AFPTTM
38.	 คุณมนสิการ	อัครมโนธรรม	AFPTTM
39.	 คุณมนสิชา	อุทิศชลานนท์	AFPTTM
40.	คุณมริสา	วรรณศักดิ�วงศ์	AFPTTM
41.	 คุณรุ่งโรจน์	แก้วกาญจนา	AFPTTM
42.	 คุณวรพร	วิทยะสิรินันท์	AFPTTM
43.	 คุณวราภัรณ์	ลิ�มพันธ์อุดม	AFPTTM
44.	 คุณวริสา	เมตมันกุล	AFPTTM
45.	 คุณวไลพร	ประชาฉาย	AFPTTM
46.	 คุณวัฒนลักษมิ�	เวชประสิทธิ�	AFPTTM
47.	 คุณวันชาติ	สันธากร	AFPTTM
48.	 คุณศิริวัฒน์	เอิบสภัาพ	AFPTTM
49.	 คุณสรร	อุดมศิลป	์AFPTTM
50.	คุณสิรภัพ	เนาว์นาน	AFPTTM
51.	 คุณอภิัภูั	อัครมโนธรรม	AFPTTM
52.	 คุณอรอำาไพ	รุธิรโก	AFPTTM

สมาชิกวิสามัญ
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รายช่�อสมาชิกสามัญที�ได้รับการเสนอช่�อเพ่ื่�อเข้ั้ารับการพิื่จารณาคัดเล่ือก
เป็นกรรมการสมาคมฯ จำานวน 39 รายช่�อ (เอกสารแนบ 2) 

ลืำาดับที� ช่�อ-สกุลื ช่�อองค์กร ประเภทองค์กร
1 คุณกมลวรรณ	อิ�มฤทัยเจริญโชค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
2 คุณวีระพล	บดีรัฐ ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
3 คุณเมธินี	จงสฤษดิ�หวัง ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน) วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์
4 คุณวิโรจน์	ตั�งเจริญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	

กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
วิสาหกิจเกี�ยวกับหลักทรัพย์	และเงินทุน

5 คุณสุราลัย	วงศาโรจน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	
กรุงศรี	จำากัด

วิสาหกิจเกี�ยวกับหลักทรัพย์	และเงินทุน

6 คุณธีรนาถ	รุจิเมธาภัาส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	
ทิสโก้	จำากัด

วิสาหกิจเกี�ยวกับหลักทรัพย์	และเงินทุน

7 คุณวศิน	วัฒนวรกิจกุล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	
บัวหลวง	จำากัด

วิสาหกิจเกี�ยวกับหลักทรัพย์	และเงินทุน

8 คุณศรชัย		สุเนต์ตา บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพาณิชย์	จำากัด วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
9 คุณวศิน		สุขวัฒน์วิบูลย์ บริษัทหลักทรัพย์	ภััทร	จำากัด	(มหาชน) วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์
10 คุณเผดิมภัพ		สงเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์	หยวนต้า	(ประเทศไทย)	

จำากัด
วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์

11 คุณกวี	ชูกิจเกษม บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย	 จำากัด	
(มหาชน)	

วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์

12 คุณสกาว		สำาราญคง บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จำากัด	
(มหาชน)

วิสาหกิจประกันภััยและประกันชีวิต

13 คุณสาระ	ลำ�าซึ่ำา บริษัท	 เม่องไทยประกันชีวิต	 จำากัด	
(มหาชน)

วิสาหกิจประกันภััยและประกันชีวิต

14 คุณสุขวัฒน์			ประเสริฐยิ�ง	 บริษัท	เอไอเอ	จำากัด วิสาหกิจประกันภััยและประกันชีวิต
15 คุณสุรพล	โอภัาสเสถียร บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด อ่�น	ๆ
16 คุณกริช	เศรษฐนันท์ นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
17 คุณกาญจนา	คล่องอนันต์ นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
18 คุณชาติชาย	มีสุขโข นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
19 คุณณรงค์ศักดิ�	พิริยะพงศ์ นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
20 คุณณัชชา	สุนทรธาราวงศ์	 นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
21 คุณณัฐพงษ์	อภิันันท์กูล นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
22 คุณธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
23 คุณนโรโดม	วาณิชฤดี นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
24 คุณนฤมล	บุญสนอง นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
25 คุณนิพพิชฌน์	โกวิทวณิชกานนท์ นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
26 คุณนิภัาพันธ์		พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
27 คุณบุษยพรรณ	วัชรนาคา นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
28 คุณปริพรรห์	ปริยอุดมทรัพย์ นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
29 คุณผาณิต	เกิดโชคชัย นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
30 คุณเร่องวิทย์	นันทาภิัวัฒน์ นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
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ลืำาดับที� ช่�อ-สกุลื ช่�อองค์กร ประเภทองค์กร
31 คุณเร่องศักดิ�	ปญัญาบดีกุล นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

32 คุณวัชรา	พุกโพธิ� นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

33 คุณวิเชฐ	ตันติวานิช นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

34 คุณแววตา	ปราชญ์เมธีกุล นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

35 คุณสมจินต์	ศรไพศาล นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

36 คุณสรวงพิเชฏิฐ์	หลายชูไทย นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

37 คุณสุวภัา	เจริญยิ�ง นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

38 คุณแสงจันทร์	ลี นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป

39 คุณอุมาพันธ์ุ	เจริญยิ�ง นักวางแผนการเงิน	CFP® บุคคลทั�วไป
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คณะกรรมการแลืะอนุกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล	 	 นายกสมาคม
ดร.	สมจินต์	ศรไพศาล	 	 อุปนายกสมาคม
นางสาวสุวภัา	เจริญยิ�ง	 	 อุปนายกสมาคม
นายเผดิมภัพ	สงเคราะห์		 เหรัญญิก
นายณัฐพงษ์	อภิันันท์กูล		 เลขาธิการ
นางสาวนฤมล	บุญสนอง	 นายทะเบียน
นายกวี	ชูกิจเกษม	 	 กรรมการ
รศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	กรรมการ
ดร.	เมธินี	จงสฤษดิ�หวัง		 กรรมการ
นายเร่องศักดิ�	ปญัญาบดีกุล	 กรรมการ
นายวิโรจน์	ตั�งเจริญ	 	 กรรมการ
นายวีระพล	บดีรัฐ	 	 กรรมการ
นายสาระ	ลำ�าซึ่ำา	 	 	 กรรมการ
นายสุขวัฒน์	ประเสริฐยิ�ง	 กรรมการ
นางสาวอุมาพันธ์ุ	เจริญยิ�ง	 กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล
นายเร่องวิทย์	นันทาภิัวัฒน์
นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ
	
คณะกรรมการมาติรฐานวิชาชีพื่

นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล	 	 ประธาน
นายวิโรจน์	ตั�งเจริญ	 	 กรรมการ
ดร.	สมจินต์	ศรไพศาล	 	 กรรมการ
นางสาวอุมาพันธ์ุ	เจริญยิ�ง	 กรรมการ

คณะกรรมการพื่ัฒนาธุรกิจแลืะการติลืาด

นางสาวสุวภัา	เจริญยิ�ง	 	 ประธาน
นางสาวกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์	 กรรมการ
ดร.	ชาติชาย	มีสุขโข	 	 กรรมการ
นางสาวนฤมล	บุญสนอง	 กรรมการ
นายนโรโดม	วาณิชฤดี	 	 กรรมการ
นายนิพพิชฌน์	โกวิทวณิชกานนท์	กรรมการ
นายพิชิต	สุทธิภิับาล	 	 กรรมการ
นายเร่องศักดิ�	ปญัญาบดีกุล	 กรรมการ
นายวิโรจน์	ตั�งเจริญ	 	 กรรมการ
นายเสกสรร	โตวิวัฒน์	 	 กรรมการ

คณะอนุกรรมการมาติรฐานการศึกษา

นางสาวอุมาพันธ์ุ	เจริญยิ�ง	 ประธาน
นายเกษตร	ชัยวันเพ็ญ	 	 อนุกรรมการ
นายณัฐพงษ์	อภิันันท์กูล		 อนุกรรมการ		
ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นายเผดิมภัพ	สงเคราะห์		 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมาติรฐานการสอบ

ดร.	สมจินต์	ศรไพศาล	 	 ประธาน
นายชัชวาลย์	วยัมหสุวรรณ		 อนุกรรมการ
นายธีรนาถ	รุจิเมธาภัาส		 อนุกรรมการ
นางสาววราภัรณ์	วิบูลคณารักษ์	 อนุกรรมการ	

คณะอนุกรรมการมาติรฐานประสบการณ์
การทำางานแลืะจรรยาบรรณ

นายวิโรจน์	ตั�งเจริญ	 	 	ประธาน	
นางจารุพรรณ	อินทรรุ่ง		 อนุกรรมการ	
ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	อนุกรรมการ
นางสาวนฤมล	บุญสนอง	 อนุกรรมการ
นางสาวอุมาพันธ์ุ	เจริญยิ�ง	 อนุกรรมการ
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ข้อมูลสถิติ

ณ	สิ�นป	ี2563	มีนักวางแผนการเงิน	CFP	ใน	27	ประเทศสมาชิกของ	
FPSB	จำานวน	192,762	ราย	เพิ�มข่�นสุทธิ	4,658	ราย	คิดเปน็อัตราการเติบโต
ร้อยละ	2.5	เม่�อเทียบกับปี	2562	ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน	CFP	จำานวน	
349	คน	เพิ�มข่�นสุทธิ	27	คน	คิดเปน็อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ	8.39

“ ”สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ณ	 สิ�นป	ี 2563	 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีสมาชิกทั�งประเภัทบุคคลและนิติบุคคล	 รวมทั�งสิ�น	 1,448	
ราย	เพิ�มข่�นจำานวน	85	ราย	คิดเปน็ประมาณร้อยละ	6	เม่�อเปรียบเทียบกับป	ี2562	เปน็ผลมาจากการเพิ�มข่�นของ
สมาชิกบุคคลทั�งในส่วนของนักวางแผนการเงิน	CFP	และที�ปร่กษาการเงิน	AFPT

มีนักวางแผนการเงิน	CFP	จำานวน	357	ราย	เปน็รายใหม่จำานวน	33	ราย	เพิ�มข่�นสุทธิจำานวน	33	ราย	เพิ�ม
ข่�นร้อยละ	10	และมีที�ปร่กษาการเงิน	AFPT	จำานวน	1,046	ราย	เปน็รายใหม่จำานวน	139	ราย	เพิ�มข่�นสุทธิจำานวน	54	
ราย	หร่อเพิ�มข่�นร้อยละ	5	เม่�อเปรียบเทียบกับป	ี2562

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ปี 2563 สัดส่วนนักวางแผนการเงิน CFP แลืะที�ปรึกษาการเงิน AFPT 
แยกติามประเภทอุติสาหกรรม ปี 2563
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การอบรมหลัืกส้ติรการวางแผนการเงิน CFP

การสอบหลัืกส้ติรการวางแผนการเงิน CFP 

ในป	ี2563	มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	CFP	จำานวน	2,064	คน	ลดลง
ร้อยละ	42	เม่�อเปรียบเทียบกับปทีี�ผ่านมาซ่ึ่�งมีสาเหตุ
หลักมาจากมาตรการจำากัดการรวมตัวของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจำานวนมากเพ่�อป้องกันการแพร่ระบาดของ	
COVID-19	 ซ่ึ่�งส่งผลให้สถาบันอบรมไม่สามารถ
จัดการอบรมได้ตามแผนงานที�กำาหนดไว้	 มีผู้ผ่าน
การอบรมชุดวิชาที�	 1	 พ่�นฐานการวางแผนการเงิน	
ภัาษี	และจรรยาบรรณ	และชุดวิชาที�	2	การวางแผน
การลงทุน	 และชุดวิชาที�	 4	 การวางแผนเพ่�อวัย
เกษียณ	คิดเปน็ร้อยละ	44	ร้อยละ	19	และร้อยละ	
12	ของผู้ผ่านการอบรมทั�งหมดตามลำาดับ

ในปี	 2563	 มีการจัดสอบหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	 CFP	 ประกอบด้วยการสอบรอบ	
Public	สำาหรับข้อสอบฉบับที�	1	พ่�นฐานการวางแผน
การเงิน	 ภัาษี	 และจรรยาบรรณ	 ฉบับที�	 2	 การ
วางแผนการลงทุน	ข้อสอบฉบับที�	3	การวางแผน
ประกันภััยและการวางแผนเพ่�อวัยเกษียณ	และฉบับ
ที�	4	ส่วนที�	1	การวางแผนภัาษีและมรดก	ฉบับละ	4	
ครั�ง	และข้อสอบฉบับที�	4	ส่วนที�	2	ข้อสอบแผนการ
เงิน	 จำานวน	 2	 ครั�ง	 และการสอบภัายในองค์กร	
(In-house)	 สำาหรับข้อสอบฉบับที�	 1	 พ่�นฐานการ
วางแผนการเงิน	ภัาษี	และจรรยาบรรณ	จำานวน	1	
ครั�งสำาหรับบุคลากรของธนาคารกรุงไทย	 จำากัด	
(มหาชน)	มีผู้เข้าสอบรวมทั�งสิ�น	3,291	ที�นั�ง	คิดเปน็
ผู้เข้าสอบจำานวน	2,410	ราย	ลดลงประมาณร้อยละ	
38	และร้อยละ	36	ตามลำาดับเม่�อเปรียบเทียบกับป	ี
2562	ซ่ึ่�งมีสาเหตุมาจากจำานวนผู้อบรมที�ลดลง	และ
ความจำาเป็นในการยกเลิกการจัดสอบในเด่อนมีนาคม	
และเด่อนพฤษภัาคม	2562	อันเน่�องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 ทั�งนี�	 มีผู้เข้าสอบ
ข้อสอบฉบับที�	1	พ่�นฐานการวางแผนการเงิน	ภัาษี	
และจรรยาบรรณ	 และฉบับที�	 2	 การวางแผนการ
ลงทุนจำานวนมากที�สุด	คิดเปน็ร้อยละ	37	และร้อย
ละ	26	ของผู้เข้าสอบทั�งหมดตามลำาดับ

ผ้้ผ่านการอบรมหลัืกส้ติร
การวางแผนการเงิน CFP ปี 2563

ผ้้เข้ั้าสอบหลัืกส้ติรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2563
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มาติรฐานคุณวุฒิวิชาชีพื่

ผลการดำาเนินงานปี	2563

ตลอดระยะเวลาของการดำาเนินงานที�ผ่านมา	สมาคมนักวางแผนการเงิน
ไทยย่ดมั�นพันธกิจที�สำาคัญในการส่งเสริมคุณวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	
ให้เป็นที�รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินของ
ประเทศไทย	สร้างนักวางแผนการเงิน	CFP	 ที�มีคุณภัาพและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล	 รวมทั�งส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์
ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	และกระตุ้นให้เกิดการลงม่อปฏิิบัติ
อย่างเปน็รูปธรรม

“
”

สมาคมฯ ดำาเนินโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพื่นักวางแผนการเงิน CFP โดยมุ่งเน้นแลืะยึดถ่ือ
มาติรฐานสากลืเพ่ื่�อสร้างความเช่�อมั�นให้กับผ้้เกี�ยวข้ั้องทุกภาคส่วนต่ิอผ้้ประกอบวิชาชีพื่ที�ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพื่นักวางแผนการเงิน CFP ซึึ่�งถ่ือเป็นสัญลัืกษณ์แห่งความเป็นเลิืศด้านการวางแผนการ
เงินในระดับสากลื 

สมาคมฯ	มุ่งยกระดับการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวางแผนการเงิน	 CFP	 ในอุตสาหกรรมการเงินใน
ประเทศไทยผ่านการผสานความร่วมม่อกับหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องในตลาดทุนไทย	 ในปีที�ผ่านมา	 สมาคมฯ	 ได้
ทำางานร่วมสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(สำานักงาน	 ก.ล.ต.)	 เพ่�อผลักดันให้องค์ความรู้ของ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน	 CFP	 ได้รับการยอมรับ	
โดยได้ย่�นขอให้สำานักงาน	ก.ล.ต.	พิจารณาให้ความเห็น
ชอบให้ผู้ที�ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	CFP	ชุดวิชาที�	1	การวางแผนการเงิน	
ภัาษีและจรรยาบรรณ	และชุดวิชาที�	2	การวางแผนการ
ลงทุน	(หลักสูตรปรับปรุง)	สามารถใช้ผลการสอบผ่าน
เพ่�อขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำาการลงทุนตราสารซัึ่บ
ซ้ึ่อนประเภัท	1	และผู้วางแผนการลงทุน	(Investment	
Planner)	 โดยสมาคมฯ	 ได้ดำาเนินการปรับปรุงโครง
เน่�อหาการอบรมชุดวิชาที�	 2	 การวางแผนการลงทุน		
(หลักสูตรปรับปรุง)	เพ่�อให้มีขอบเขตเน่�อหาครอบคลุม
องค์ความรู้ที�สอดคล้องกับองค์ความรู้ของผู้แนะนำาการ
ลงทุนตราสารซัึ่บซ้ึ่อนประเภัท	1	และผู้วางแผนการลงทุน	
(Investment	Planner)	ตามที�สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด
ซ่ึ่�งคาดว่าจะแล้วเสร็จภัายในไตรมาส	1/2564

สมาคมฯ	ให้ความสำาคัญกับการรักษามาตรฐาน
ของหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน	 CFP	 และ

คุณภัาพของการบริหารจัดการการอบรมของสถาบัน
อบรมอย่างต่อเน่�องเพ่�อสร้างความเช่�อมั�นให้กับผู้ที�
เกี�ยวข้องทุกฝัา่ย	 โดยประเมินสถาบันอบรมเปน็ประจำา
ทุกปีเพ่�อนำาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ	
การพิจารณาต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรม	
ทุกๆ	3	ปี

ในปี	 2563	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	
COVID-19	 ผลส่งกระทบต่อการจัดอบรมและทำาให้มีผู้
เข้าอบรมลดลง	 โดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	CFP	ชุดวิชาที�	1	–	6	รวมทั�งสิ�น	2,064	
คน	 ลดลงประมาณร้อยละ	 42	 เม่�อเปรียบเทียบกับป	ี
2562	มีผู้ย่�นขอยกเว้นการอบรมผ่านการเทียบเคียงพ่�น
ฐานความรู้	(Transcript	Review)	และการขอสิทธิ�เข้า
สอบโดยไม่ผ่านการอบรม	(Challenge	Status)	รวมทั�ง
สิ�น	272	คน

การอบรม
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การดำาเนินงานด้านสอบถ่อเป็นหน่�งในขั�นตอน
ที�สำาคัญของงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ	ซ่ึ่�งใช้เพ่�อประเมิน
ความสามารถจริงของผู้สอบเพ่�อสร้างนักวางแผนการ
เงิน	 CFP	 ที�มีความรู้	 ทักษะความสามารถและจรรยา
บรรณในการปฏิิบัติงานจริง	สมาคมฯ	ได้พัฒนาข้อสอบ
ในคลังข้อสอบเพิ�มเติมอย่างต่อเน่�องเพ่�อให้มีข้อสอบที�
มีคุณภัาพใช้หมุนเวียนสำาหรับใช้ในการจัดสอบได้อย่าง
มีประสิทธิภัาพ	ในปทีี�ผ่านมา	สมาคมฯ	ได้พัฒนาข้อสอบ
ประเภัทปรนัยสำาหรับข้อสอบฉบับที�	1	–	3	และข้อสอบ
ฉบับที�	4	ส่วนที�	1	เพิ�มเติม	จำานวน	129	ข้อ	และพัฒนา
ข้อสอบประเภัทอัตนัยสำาหรับข้อสอบฉบับที�	4	ส่วนที�	2	
เพิ�มเติม	จำานวน	4	กรณีศ่กษา

นอกจากนี�	สมาคมฯ	ได้พิจารณาปรับเพิ�มระยะ
เวลาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	ข้อสอบ
ฉบับที�	4	ส่วนที�	2	การจัดทำาแผนการเงินเพิ�มข่�นอีก	1	
ชั�วโมง	รวมระยะเวลาการสอบทั�งสิ�น	7	ชั�วโมง	แบ่งเปน็
ระยะเวลาสอบภัาคเช้า	3.5	ชั�วโมงและภัาคบ่าย	3.5	ชั�วโมง	
(จากเดิมที�มีระยะเวลาสอบภัาคละ	 3	 ชั�วโมง)	 โดยให้มี
ผลกับการสอบข้อสอบฉบับที�	 4	 ส่วนที�	 2	 การจัดทำา
แผนการเงิน	รอบพิเศษ	ในวันที�	29	พฤศจิกายน	2563	
เป็นต้นไป	 โดยสมาคมฯ	 ได้จัดการประชุมชี�แจงข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ลงทะเบียนเข้าสอบได้รับทราบ	 และได้รับ
เกียรติจากคุณณัฐกิตติ�	คชาภัรณ์กุล	นักวางแผนการ
เงิน	CFP	และคุณพัชรา	 จินตนะกุล	 ที�ปร่กษาการเงิน	
AFPT	 มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบ	มีผู้เข้าร่วมรับฟงัการชี�แจงจำานวน	
41	คน	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

ในส่วนของการเตรียมการด้านการสอบเพ่�อ
รองรับการนำาผลการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการ
เงิน	 CFP	 ชุดวิชาที�	 1	 การวางแผนการเงิน	 ภัาษีและ

จรรยาบรรณ	 และชุดวิชาที�	 2	 การวางแผนการลงทุน	
(หลักสูตรปรับปรุง)	 เพ่�อใช้ย่�นขอความเห็นชอบเป็นผู้
แนะนำาการลงทุนตราสารซัึ่บซ้ึ่อนประเภัท	1	และผู้วางแผน
การลงทุน	(Investment	Planner)	นั�น	สมาคมฯ	ได้
กำาหนดสัดส่วนนำ�าหนักข้อสอบและเกณฑ์์การสอบผ่าน
ข้อสอบฉบับที�	 2	 การวางแผนการลงทุน	 (หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่)	ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเน่�อหาการ
อบรมชุดวิชาที�	 2	 การวางแผนการลงทุน	 (หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่)

ในป	ี2563	สมาคมฯ	จัดการสอบรอบ	Public	
สำาหรับข้อสอบฉบับที�	 1	 พ่�นฐานการวางแผนการเงิน	
ภัาษี	และจรรยาบรรณ	ฉบับที�	2	การวางแผนการลงทุน	
ข้อสอบฉบับที�	3	การวางแผนประกันภััยและการวางแผน
เพ่�อวัยเกษียณ	และฉบับที�	4	ส่วนที�	1	การวางแผนภัาษี
และมรดก	ฉบับละ	4	ครั�ง	และข้อสอบฉบับที�	 4	 ส่วน	
ที�	 2	 ข้อสอบแผนการเงิน	จำานวน	2	ครั�ง	นอกจากนี�	
สมาคมฯ	ได้จัดสอบภัายในองค์กร	(In-house)	ข้อสอบ
ฉบับที�	1	พ่�นฐานการวางแผนการเงิน	ภัาษี	และจรรยา
บรรณ	จำานวน	1	ครั�ง	สำาหรับบุคลากรของธนาคารกรุง
ไทย	จำากัด	(มหาชน)	มีผู้เข้าสอบรวมทั�งสิ�น	3,291	ที�นั�ง	
คิดเปน็ผู้เข้าสอบจำานวน	2,410	ราย	ลดลงร้อยละ	38	
และร้อยละ	36	ตามลำาดับเม่�อเปรียบเทียบกับป	ี2562

การสอบ



17การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564

จรรยาบรรณแลืะความรับผิดชอบในฐานะผ้้ประกอบวิชาชีพื่วางแผนการเงิน
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินถ่อเป็นพ่�นฐานสำาคัญในการ

บริการวางแผนการเงินที�นักวางแผนการเงิน	CFP	และที�ปร่กษาการเงิน	AFPT	พ่งย่ดถ่อปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่�อ
สร้างความเช่�อมั�นต่อผู้เกี�ยวข้องทุกฝัา่ย	ในป	ี2563	สมาคมฯ	ได้จัดการอบรมหลักสูตร	“จรรยาบรรณและความรับ
ผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”	ผ่านระบบออนไลน์	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.กฤษฎา	เสกตระกูล	
รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บรรยายเร่�อง	“การลงทุนที�คำาน่งถ่งความยั�งย่น	และนัยที�มีต่อการ
วางแผนการเงิน”	และคุณอภิัพร	 ธีรจันทรางกูร	อดีตผู้ช่วยผู้อำานวยการอาวุโส	 ฝ่ัายกำากับการขายผลิตภััณฑ์์การ
ลงทุน	สำานักงาน	ก.ล.ต.	บรรยายเร่�อง	“การให้คำาปร่กษาแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง”	โดยสมาคมฯ	จัดการอบรมดัง
กล่าวในรูปแบบการบรรยายสดจำานวน	1	รอบและรอบ	Rerun	เทปการบรรยายสดจำานวน	4	รอบ	มีผู้เข้าอบรมรวม
ทั�งสิ�น	646	คน	ทั�งนี�	การอบรมดังกล่าวถ่อเปน็การอบรมบังคับสำาหรับนักวางแผนการเงิน	CFP	และที�ปร่กษาการ
เงิน	AFPT	เพ่�อนำาไปใช้นับเปน็ชั�วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่�อง	(Continuing	Professional	De-
velopment	-	CPD)	สำาหรับการย่�นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	และคุณวุฒิที�ปร่กษาการเงิน	
AFPT	นอกจากนี�	หลักสูตรดังกล่าวยังสามารถใช้นับเปน็ชั�วโมงสำาหรับการย่�นต่อใบอนุญาตผู้แนะนำาการลงทุนและ
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณหร่อกฎหมายที�เกี�ยวข้องได้จำานวน	3	ชั�วโมง

การต่ิออายุคุณวุฒิวิชาชีพื่
ในปทีี�ผ่านมา	สมาคมฯ	ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการย่�นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพสำาหรับนักวางแผนการเงิน	

CFP	และที�ปร่กษาการเงิน	AFPT	ซ่ึ่�งคุณวุฒิวิชาชีพครบกำาหนดย่�นต่ออายุในวันที�	31	ธันวาคม	2563	โดยให้สามารถ
ย่�นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ภัายในวันที�	31	มีนาคม	2564	เน่�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ได้
ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมอบรมหร่อดำาเนินกิจกรรมเพ่�อใช้นับเป็นจำานวนชั�วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่�อง	 (CPD)	 ซ่ึ่�งอาจเป็นอุปสรรคต่อการย่�นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพตามระยะเวลาที�สมาคมฯ	 กำาหนด
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การติลืาดแลืะประชาสัมพัื่นธ์

สมาคมฯ มุ่งมั�นพัื่ฒนาองค์ความร้้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลืแลืะปล้ืกฝัังวินัยด้านการ
วางแผนการเงินให้กับประชาชน พื่ร้อมทั�งส่งเสริมให้ประชาชนติระหนักถึืงความสำาคัญแลืะคุณค่าขั้องการ
วางแผนการเงิน แลืะสร้างความต้ิองการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP โดยได้ดำาเนินกิจกรรม
ด้านการติลืาดแลืะประชาสัมพัื่นธ์ผ่านช่องทางออนไลืน์ที�เข้ั้าถึืงประชาชนในวงกว้างอย่างต่ิอเน่�อง

รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals
สมาคมฯ	ผลิตและเผยแพร่รายการ	Money	&	Life	Talk	by	CFP®	Professionals	เพ่�อส่งเสริมให้ประชาชน

ตระหนักถ่งความสำาคัญของการวางแผนการเงิน	และคุณค่าของคำาปร่กษาจากนักวางแผนการเงิน	CFP	ในรูปแบบ
รายการสนทนากับนักวางแผนการเงิน	CFP	เกี�ยวกับการวางแผนการลงทุน	การวางแผนการประกันภััย	การวางแผน
เพ่�อวัยเกษียณ	และการวางแผนภัาษีและมรดก	เผยแพร่ทางโซึ่เชียลมีเดียของสมาคมฯ	ได้แก่	Facebook,	YouTube,	
LINE	Official	Account	(@cfpthailand)	และ	Facebook	ถามอีก	กับอิก	จำานวน	18	เทป	และถ่ายทอดสด	(LIVE)	
จำานวน	11	ครั�ง	มีผู้เข้าชม	(view)	420,000	ครั�ง	

งานสัมมนาออนไลืน์ Money Buddy in 
COVID-19: สุขั้ภาพื่การเงินการลืงทุนขั้อง
คนไทย รับม่ออย่างไรในยุคโควิด -19

สมาคมฯ	ร่วมกับสำานักงาน	ก.ล.ต.	และสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส	 (Thai	 PBS)	 จัดงานสัมมนาออนไลน์	Money	
Buddy	 in	 COVID-19:	 สุขภัาพการเงินการลงทุนของคน
ไทย	รับม่ออย่างไรในยุคโควิด	-19	ผ่านการถ่ายทอดสดทาง	
Facebook	ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	ThaiPBS	และสมาคมฯ	
และทาง	YouTube	ของ	ThaiPBS	ทุกวันศุกร์	เวลา	16.00	น.	
ตลอดเด่อนพฤษภัาคม	2563	 ได้รับเกียรติจากวิทยากรซ่ึ่�ง
เป็นผู้เชี�ยวชาญด้านการบริหารการลงทุน	 ประกันภััย	 และ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ชมใน
หัวข้อต่างๆ	ได้แก่	“ลงทุนอย่างไรในยุคโควิด-19”	“ทางออก
ของคนเปน็หนี�:	 ไม่หนี	และพร้อมจ่าย”	“จัดการประกันชีวิต
อย่างไรในยุคโควิด-19”	“ปรับพฤติกรรมการเงินหลังโควิด-
19”	และ	“SME	หัวใจแกร่ง	รับวันฟา้หลังฝันโควิด-19”	มีผู้รับ
ชมกิจกรรม	(view)	150,000	ครั�ง
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลื

•	 เผยแพร่บทความให้ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซ่ึ่�งเขียนโดยนักวางแผนการเงิน	CFP	พร้อมทั�ง
จัดทำารูปภัาพประกอบบทความเพ่�อสร้างความน่าใจต่อบทความ	จำานวน	96	บทความ	ผ่านทางส่�อโซึ่เชียลของ
สมาคมฯ	เช่น	เว็บไซึ่ต์สมาคมฯ	LINE	Official	Account	(@cfpthailand)	และ	Facebook		ซ่ึ่�งเข้าถ่งผู้อ่าน	
(reach)	 	 740,000	 ครั�ง	 รวมทั�งเว็บไซึ่ต์และ	 Facebook	 ของหน่วยงานภัายนอก	 ได้แก่	 Settrade	 	 และ	
Wealthy	Thai

วันการวางแผนการเงินสากลื ปี 2563
สมาคมฯ	ร่วมกับประเทศสมาชิกทั�วโลกของ	FPSB	รณรงค์ส่งเสริมความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลและบทบาทของนักวางแผนการเงิน	CFP	เพ่�อให้ประชาชนมีชีวิตทางการเงินที�ดีข่�นและอยู่บนเส้นทางการเงิน
ที�มั�นคงโดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงภัาวะวิกฤตที�ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน	 โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เร่�อง
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซึ่ต์	Facebook	และ	LINE	Official	Account	(@cfpthailand)	ของ
สมาคมฯ	 รวมทั�งทาง	 https://worldfpday.org/	 สนับสนุน	 “วันการวางแผนการเงินสากล”	 หร่อ	 “World		
Financial	Planning	Day”	ซ่ึ่�งคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน	(Financial	Planning	Standards	
Board	Ltd.	 –	FPSB)	กำาหนดข่�นเพ่�อมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถ่งคุณค่าของการวางแผนการเงิน	 ซ่ึ่�งในป	ี
2563	ตรงกับวันที�	7	ตุลาคม	2563	ชูแนวคิด	Live	Your	Today.	Plan	Your	Tomorrow.

•	 สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ	ในการบรรยายให้ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยนักวางแผนการเงิน	
CFP	ได้แก่	การบรรยายให้ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินผ่านกิจกรรม	Workshop	ชีวิตดีมีตังค์	ตอน	“บริหาร
เงินก้อนใหญ่ให้งอกเงย”	ด้วยการตั�งเปา้หมายการใช้เงิน	ลดหนี�เพ่�อให้มีเงินสำาหรับเก็บออม	และต่อยอดเงิน
ให้เติบโตด้วยการลงทุน	 เม่�อวันที�	 29	 กุมภัาพันธ์	 2563	ณ	 INVESTORY	 พิพิธภััณฑ์์เรียนรู้การลงทุน	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	50	คน
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กิจกรรม TFPA Town Hall Meeting
สมาคมฯ	 ได้จัดกิจกรรม	 TFPA	 Town	 Hall	

Meeting	เชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟงัแผนการดำาเนินงาน
และกิจกรรมของสมาคมฯ	ในป	ี2563	และเชิญชวนให้
สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมฯ	
โดยสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะที�มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำาเนินงานของ	
สมาคมฯ	เม่�อวันที�	30	มกราคม	2563	ณ	ห้องประชุม	
อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ	มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมรวม	
93	คน

การอบรมการเขีั้ยนบทความ
สมาคมฯ	จัดการอบรมด้านการเขียนให้กับนัก

วางแผนการเงิน	 CFP	 ที�อาสาเป็นผู้เขียนบทความให้
ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิิบัติการหัวข้อ	“เล่าเร่�องอย่างไร	ให้น่า
อ่าน”	เพ่�อเพิ�มพูนทักษะความรู้และเทคนิคด้านการเขียน	
ได้รับเกียรติจากวิทยากร	 ดร.	 วิโรจน์	 สุทธิสีมา	 ผู้
เชี�ยวชาญด้านการส่�อสาร	 บริษัท	 เลิร์นนิงฮัับ	 (ไทย
แลนด์)	และคุณวิโรจน์	ตั�งเจริญ	กรรมการสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทยและที�ปร่กษากิจกรรมการเผยแพร่
บทความให้ความรู้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	
ซ่ึ่�งได้มาร่วมแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ตรวจ
ทานบทความ	 มีนักวางแผนการเงิน	CFP	 เข้าร่วมการ
อบรมจำานวน	37	คน	เม่�อวันที�	3	มีนาคม	2563	ณ	ห้อง
ประชุม	อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

สมาชิกสัมพัื่นธ์

การพัื่ฒนาความร้้แลืะการเสริมสร้างศักยภาพื่ในการประกอบวิชาชีพื่อย่างต่ิอเน่�องฯ เพ่ื่�อนำาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิิบัติิงานขั้องนักวางแผนการเงิน  CFP แลืะที�ปรึกษาการเงิน AFPT ถ่ือเป็นอีกภารกิจ
ที�สมาคมฯ ให้ความสำาคัญ ในปีที�ผ่านมา สมาคมฯ ได้ปรับเปลีื�ยนร้ปแบบการจัดกิจกรรมในร้ปแบบออนไลืน์
เพิื่�มมากขึั้�นอันเป็นผลืมาจากมาติรการป้องกันการแพื่ร่ระบาดขั้อง COVID-19 ที�ส่งผลืให้มีการงดการจัด
กิจกรรมที�มีการรวมกลุ่ืมขั้องผ้้คนจำานวนมาก

ในปี 2563 สมาคมฯ มีสมาชิกบุคคลืที�เป็นนักวางแผนการเงิน CFP แลืะที�ปรึกษาการเงิน AFPT 
รายใหม่จำานวน 33 คน แลืะ 139 คนติามลืำาดับ แลืะสมาคมฯ ได้รับสมาชิกนิติิบุคคลืใหม่จำานวน 1 ราย
ค่อ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิติ จำากัด (มหาชน) 
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กิจกรรม CFP® Professional Forum
สมาคมฯ	จัดกิจกรรม	CFP®	Professional	Forum	ในรูปแบบออฟไลน์	จำานวน	1	ครั�ง	และออนไลน์	จำานวน	

4	ครั�ง	ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ	อาทิ	“ประเด็นภัาษีเกี�ยวกับกองทุน	RMF”	“กฎหมายใหม่	กองทุนรวม	RMF	SSF-X	
SSF”	 “ถอดรหัสการตัดสินใจลงทุนในภัาวะวิกฤต”	 “ดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้สุขใจในบั�นปลายชีวิต”	และ	 “รู้จักกับ	
ESG	Bond	และ	Perpetual	Bond”	เปน็ต้น	มีสมาชิกสมาคมฯ	เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั�งสิ�น	2,577	คน

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2020
สมาคมฯ	 จัดงานสัมมนา	 TFPA	Wealth	 Management	 Forum	 2020	 ผ่านออนไลน์	 ภัายใต้แนวคิด		

“Financial	Planning	During	a	Difficult	Time”	นำาเสนอข้อมูลและมุมมองเกี�ยวกับการวางแผนการเงินในภัาวะ
วิกฤติจากวิทยากรที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการลงทุน	ประกันภััยและการวางแผนการเงิน	ผ่าน
หัวข้อการบรรยายและการเสวนาต่างๆ	 ได้แก่	 “คุณค่าและความคาดหวังจากนักวางแผนการเงิน”	 “Economic	
Outlook	 After	 COVID-19”	 “Thai	 Capital	 Market:	 Ways	 to	 Go	 Up	 After	 COVID-19”	 “Portfolio		
Management	 During	 Low	 Return	 but	 Higher	 Risk”	 “Impacts	 of	 COVID-19	 on	 Global	 Financial		
Planning”	“How	to	Prepare	Yourself	in	Error	Retirement	Situation”	และ	“Financial	Planning	During	
a	Difficult	Time”	โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง	Facebook	และ	YouTube	ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย	เม่�อ
วันที�	27	ตุลาคม	2563	มีผู้สนใจรับชมงานสัมมนา	(view)	7,000	ครั�ง
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พัื่ฒนาธุรกิจ

โครงการ Platform สำำาหรับการวางแผนเกษีียณ
ในป	ี2563	สมาคมฯ	ได้ดำาเนินงานโครงการ	Platform	สำาหรับการวางแผนเกษียณต่อเน่�องจากในป	ี2562	

ครอบคลุมการประชุมหาร่อกับผู้พัฒนาระบบ	 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง	 การสำารวจความต้องการใช้บริการระบบ		
Platform	ดังกล่าวจากสมาชิกของสมาคมฯ

อ่�น ๆ
ในป	ี2563	สมาคมฯ	ได้	พิจารณาทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยใน		2	หมวด	

ได้แก่	หมวดที�	7	การประชุมใหญ่	ข้อ	30	การส่งหนังส่อบอกกล่าวนัดประชุม	จะต้องส่งหนังส่อบอกกล่าวถ่งวัน	
เวลา	สถานที�	และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ	โดยส่งผ่านระบบส่�ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถ่ง
ตัวสมาชิกก่อนกำาหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	จากเดิมที�กำาหนดให้ส่งจดหมายทางไปรษณีย์	ลงทะเบียน	
ณ	ที�อยู่ของสมาชิกที�ีปรากฏิอยู่ในทะเบียน	หร่อส่งให้ถ่งตัวสมาชิกก่อนกำาหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	และ
หมวดที�	8	การเงิน	เงินทุนพิเศษ	และการบัญชีสมาคมฯ	ข้อ	43	การเงินของสมาคม	ให้คณะกรรมการสมาคมจัด
ให้มีระบบที�จะดูแลรักษา	และจัดการกับบรรดาทรัพย์สิน	และหนี�สินของสมาคมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภัาพเปน็
ผลดีต่อสมาคม	 ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี�ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงินที�คณะกรรมการสมาคมฯ	 อนุมัติ	 ใน
การนี�	 เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน	 จากเดิมให้มีเงินทดรองจ่ายเกี�ยวกับกิจการของสมาคมไม่
เกินวงเงิน	5,000	บาท

นอกจากนี�	เพ่�อเปน็การเตรียมการรองรับการปฏิิบัติตามพรบ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	ซ่ึ่�ง
จะมีผลบังคับใช้ในเด่อนพฤษภัาคม	2564	สมาคมฯ	ได้จัดทำาขอบเขตของงานจัดจ้างที�ปร่กษาและจัดทำา	workflow	
ของสมาคมฯ	เพ่�อรองรับการจัดจ้างที�ปร่กษา

วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
สมาคมฯ	 จัดทำาและเผยแพร่วารสารสมาคมใน

รูปแบบ	E-Magazine	ได้แก่	วารสารรายเด่อน	TFPA	
News	นำาเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ	
จำานวน	8	ฉบับ	และวารสารรายไตรมาส	TFPA	Bulletin	
นำาเสนอข้อมูลพัฒนาการที�สำาคัญที�เกี�ยวข้องกับการ
วางแผนการเงิน	และข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ	
จำานวน	4	ฉบับ



งบการเงิน
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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