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สารจากนายกสมาคม
สมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทยดำำาเนิันังานัโดำยยึดำมั�นัในัพัันัธกิจของ

สมาคมฯ ส่งเสริมให้้ประชาชนัมีความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคล 
ตระห้นัักถึึงคุณค่าของการวางแผนัการเงินัและคำาปรึกษาของนัักวางแผนั
การเงินั CFP นัำาไปส่้การลงม่อวางแผนัการเงินัอย่างเป็นัร้ปธรรม ซึึ่�งจะช่วย
ให้้ประชาชนัมีความมั�นัคงทางการเงินัในัระยะยาว 

ในัปีที� ผ่านัมา สมาคมฯ ได้ำดำำาเนิันังานัมาตรฐานัวิชาชีพัด้ำานัการอบุรม 
โดำยปรับุปรุงและพััฒนัาเน่ั�อห้าตำาราห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ให้้
เป็นัปัจจุบัุนั ในัด้ำานัของการจัดำอบุรมเน่ั�องจากสถึานัการณ์การแพัร่ระบุาดำ
ของ COVID-19 ซึึ่�งเป็นัอุปสรรคต่อการจัดำการอบุรมในัร้ปแบุบุห้้องเรียนั 
สมาคมฯ จึงได้ำพััฒนัาเกณฑ์์การอบุรมในัร้ปแบุบุ Remote Classroom และ
อนุัญาตให้้สถึาบัุนัอบุรมที� มีความพัร้อมสามารถึจัดำอบุรมห้ลักส้ตรการวางแผนั
การเงินั CFP ในัร้ปแบุบุดัำงกล่าว เพ่ั�อให้้การอบุรมดำำาเนิันัไปได้ำอย่างต่อเน่ั�อง 
นัอกจากนีั�  สมาคมฯ ยังได้ำอนุัมัติให้้สาขาการเงินั คณะบุริห้ารธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร์ มห้าวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นัสถึาบัุนัอบุรมห้ลักส้ตรการวางแผนั
การเงินั CFP เพิั�มเติมจากที� มีอย่้ ณ ปัจจุบัุนัจำานัวนั 4 สถึาบัุนั ในัด้ำานัความ
ร่วมม่อกับุสถึาบัุนัอุดำมศึกษา สมาคมฯ ได้ำอนุัมัติการเทียบุเคียงความร้้ห้ลักส้ตร
รายวิชาของสถึาบัุนัอุดำมศึกษาจำานัวนั 3 แห่้ง ซึึ่�งจะช่วยสนัับุสนุันัภารกิจด้ำานั
การขยายฐานัจำานัวนันัักวางแผนัการเงินั CFP จากกลุ่มนิัสิตนัักศึกษา ในัส่วนั
ของงานัมาตรฐานัวิชาชีพัด้ำานัการสอบุ นัอกจากการพััฒนัาข้อสอบุทั�งประเภท
ปรนััย และอัตนััยเพิั�มเติมที�ทำาเป็นัประจำาทุกปีแล้ว ในัปี 2564 ที� ผ่านัมา  

สมาคมฯ ได้ำจัดำการอบุรมเชิงปฎิิบัุติการเพ่ั�อพััฒนัาทักษะของผ้้พััฒนัาข้อสอบุอัตนััย และมีกิจกรรมเพ่ั�อเตรียมความพัร้อมให้้
กับุผ้้สอบุ โดำยได้ำจัดำให้้มีการสอบุ Mock Exam ห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ข้อสอบุฉบัุบุที�  1 พ่ั�นัฐานัการวางแผนั 
การเงินั ภาษีและจรรยาบุรรณ ทางออนัไลน์ั รวมถึึงเผยแพัร่ข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  2 การจัดำทำาแผนัการเงินัให้้กับุสถึาบัุนั
อบุรมเพ่ั�อใช้เป็นัเอกสารประกอบุการอบุรมชุดำวิชาที�  6 การจัดำทำาแผนัการเงินั

ณ สิ�นัปี 2564 ประเทศไทยมีนัักวางแผนัการเงินั CFP จำานัวนัทั�งสิ�นั 383 ราย เพิั�มขึ�นั 35 ราย คิดำเป็นัร้อยละ 9.7 
และมีที�ปรึกษาการเงินั AFPT 1,072 ราย เพิั�มขึ�นั 26 ราย เติบุโตร้อยละ 2.49 เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2563 ในัขณะที� นัักวางแผนั
การเงินั CFP ในั 27 ประเทศทั�วโลกยังคงมีอัตราการเติบุโตเพิั�มขึ�นัอย่างต่อเน่ั�อง โดำยมีจำานัวนัทั�งสิ�นั 203,312 ราย เพิั�มขึ�นั 
10,550 ราย เติบุโตร้อยละ 5.5 ชี� ให้้เห็้นัว่า การวางแผนัการเงินัและคุณวุฒิวิชาชีพันัักวางแผนัการเงินั CFP ได้ำรับุความสนัใจ
อย่างกว้างขวางทั�วโลก โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในัสถึานัการณ์การแพัร่ระบุาดำของ COVID-19

ในัด้ำานัของการพััฒนัาธุรกิจและการตลาดำ สมาคมฯ ได้ำริเริ�มงานัให้ม่ๆ เพิั�มเติมจากงานัและกิจกรรมที� มีอย่้เดิำม  
สมาคมฯ ได้ำเชิญชวนัสมาชิกเข้ามามีส่วนัร่วมในัการคิดำ และรับุผิดำชอบุการดำำาเนิันักิจกรรมให้ม่ๆ ภายใต้ความร่วมม่อของกลุ่ม
สมาชิกผ่านัโครงการ Membership Engagement Project เพ่ั�อประโยชน์ัต่อสมาชิก ต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพันัักวางแผนั
การเงินั CFP เป็นัที� น่ัายินัดีำที� มีนัักวางแผนัการเงินั CFP อาสาเข้าร่วมโครงการดัำงกล่าวจำานัวนัมาก ซึึ่�งคาดำว่าจะได้ำเห็้นั 
แผนังานัที�สมาชิกได้ำร่วมกันัคิดำสามารถึนัำาไปลงม่อดำำาเนิันัการให้้เกิดำผลสัมฤทธิ�อย่างเป็นัร้ปธรรมภายในัปี 2565 ในัด้ำานัของ
การเสริมสร้างสมรรถึนัะและความร้้เชิงลึก สมาคมฯ ได้ำจัดำให้้มีกิจกรรม “ลึกจริงๆ กับุ...” ซึึ่�งเป็นัการแลกเปลี�ยนัประสบุการณ์
อันัมีคุณค่าระห้ว่างวิทยากรที� มีประสบุการณ์ และได้ำรับุการยอมรับุในัแต่ละสายงานัด้ำานัการวางแผนัการเงินักับุสมาชิก 
กลุ่มย่อยที�จำากัดำจำานัวนัคนัเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ั�อให้้การแลกเปลี�ยนัประสบุการณ์และความร้้ระห้ว่างวิทยากรกับุผ้้มีส่วนัร่วม
ในักิจกรรมเป็นัไปอย่างทั�วถึึง และมีมิติที�มากกว่าความร้้ทั�วไป ในัด้ำานัของการประชาสัมพัันัธ์ และการส่งเสริมให้้นัักวางแผนั
การเงินั CFP เป็นัที� ร้้จักเพ่ั�อสร้างความต้องการใช้บุริการจากนัักวางแผนัการเงินั CFP สมาคมฯ ได้ำริเริ�มการสำ ารวจภาคสนัาม 
“สถึานัะทางการเงินัของประชาชนัในัภาวะวิกฤต” เพ่ั�อรับุทราบุความคิดำเห็้นัของประชาชนัต่อเร่�องการเงินัและความเข้าใจ
เกี�ยวกับุเร่�องการวางแผนัการเงินั ตลอดำจนัประชาสัมพัันัธ์ผลการสำารวจและกิจกรรมดัำงกล่าวของสมาคมฯ ผ่านัส่� อสาร
มวลชนั ในัขณะเดีำยวกันั สมาคมฯ ยังได้ำนัำาผลการสำารวจดัำงกล่าวมาใช้เป็นัข้อม้ลส่วนัห้นึั�งสำ าห้รับุการจัดำทำาแผนักลยุทธ์ทาง 
การตลาดำ โดำยสมาคมฯ ได้ำว่าจ้างบุริษัทที�ปรึกษาการตลาดำศึกษาปัจจัยแวดำล้อมและจัดำทำาแผนักลยุทธ์การตลาดำ โดำยในัปี 
2565 นีั�สมาคมฯ จะเพิั�มกิจกรรมการตลาดำที�ห้ลากห้ลายให้้เป็นัไปตามแผนักลยุทธ์ที� ได้ำวางไว้ผ่านัม่ออาชีพัที�มากประสบุการณ์ 
เพ่ั�อเป้าห้มายการสร้างการรับุร้้ ตระห้นัักถึึงความสำาคัญของการวางแผนัการเงินั และทำาให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP เป็นัที�
ร้้จักแพัร่ห้ลายมากขึ�นัในัสังคมไทย

 ในันัามของคณะกรรมการสมาคมฯ ผมขอขอบุคุณกรรมการ อนุักรรมการ คณะทำางานั สมาชิกสมาคมฯ และผ้้
เกี�ยวข้องทุกฝ่่ายที� ได้ำให้้ความร่วมม่อและสนัับุสนุันังานัของสมาคมฯ ด้ำวยดีำมาโดำยตลอดำ ส่งผลให้้การดำำาเนิันังานัของสมาคมฯ 
พััฒนัาและก้าวห้น้ัาขึ�นัเป็นัลำาดัำบุ สมาคมฯ จะมุ่งมั�นัดำำาเนิันัภารกิจในัการส่งเสริมให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP ให้้เป็นัที� ร้้จักและ
ได้ำรับุการยอมรับุในัอุตสาห้กรรมการเงินัและการประกันัภัยของประเทศไทย ควบุค่้ไปกับุการเสริมสร้างให้้ประชาชนัมีภ้มิคุ้มกันั
ทางการเงินัด้ำวยการมีองค์ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคล

วศินั วัฒนัวรกิจกุล
นัายกสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทย
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สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้ำวยตนัเองและมอบุ
ฉันัทะ จำานัวนั 107 ราย สมาชิกวิสามัญ จำานัวนั 46 ราย (ราย
ละเอียดำปรากฏตามเอกสารแนับุ 1) สมาชิกสามัญร่วมประชุม
ไม่น้ัอยกว่า 50 คนั ถ่ึอว่าครบุเป็นัองค์ประชุม เริ�มประชุมเวลา 
10.00 นั.

ที�ประชุมพิัจารณาวาระการประชุม ซึึ่�งมีรายละเอียดำดัำงนีั�

วาระที�  1 เร่�องประธานัแจ้งที�ประชุมทราบุ
วาระเพ่ั�อพิัจารณา
วาระที�  2 พิัจารณารับุรองรายงานัการประชุมให้ญ่สามัญ
 ประจำาปี 2563 เม่�อวันัจันัทร์ที�  10 สิงห้าคม 2563
วาระที�  3 พิัจารณารับุรองรายงานัผลการดำำาเนิันังานัของ
 สมาคมฯ ประจำาปี 2563
วาระที�  4 พิัจารณารับุรองงบุการเงินัสำ าห้รับุ ปีสิ� นัสุดำวันัที�  31 
 ธันัวาคม 2563 และรายงานัของผ้้สอบุบัุญชีรับุ
 อนุัญาต 
วาระที�  5 พิัจารณาแต่งตั�งผ้้ตรวจสอบุบัุญชีและกำาห้นัดำค่า
 ตอบุแทนัการสอบุบัุญชีประจำาปี 2564 
วาระที�  6 วาระเพ่ั�อทราบุ

• การปรับุปรุงห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP 
ชุดำวิชาที�  2 การวางแผนัการลงทุนั

• แผนังานัสมาคมฯ ปี 2564
เร่�องอ่�นัๆ

วาระท่ี่�  1 เร่�องประธานแจ้้งท่ี่�ประชุุมที่ราบ
คุณวศินั วัฒนัวรกิจกุล นัายกสมาคมและประธานั

ที�ประชุมกล่าวต้อนัรับุสมาชิกสมาคมฯ และแจ้งให้้ที�ประชุม
ทราบุว่าเน่ั�องจากสถึานัการณ์การแพัร่ระบุาดำของ COVID-19 
ที� ยังคงดำำาเนิันัอย่้ ส่งผลให้้สมาคมฯ จัดำการประชุมให้ญ่สามัญ
ประจำาปี 2564 ผ่านัทางออนัไลน์ัเป็นัครั�งแรก ซึึ่�งในัปีที� ผ่านั
มา สมาคมฯ ได้ำมีการปรับุแผนัการดำำาเนิันังานัเพ่ั�อให้้เข้ากับุ
สถึานัการณ์ดัำงกล่าว โดำยมีแผนังานัที�สมาคมฯ สามารถึ
ดำำาเนิันัการได้ำตามแผนั และมีบุางแผนังานัที�จำาเป็นัต้องถ้ึก
ยกเลิกไป

วาระเพ่ื่�อพิื่จ้ารณา
วาระท่ี่�  2 พิื่จ้ารณารับรองรายงานการประชุุมใหญ่่สามัญ่
 ประจ้ำาปี 2563 เม่�อวันจั้นที่ร์ท่ี่�  10 สิงหาคม  2563

ก่อนัเข้าส่้วาระเพ่ั�อพิัจารณา คุณมนัต์ชัย เปี� ยมพังศ์
สุข ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ ได้ำกล่าวขอบุคุณคณะกรรมการ 
สมาคมฯ และคณะที�ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ ห้ลังจาก
นัั�นัได้ำเสนัอให้้ที�ประชุมพิัจารณารับุรองรายงานัการประชุม
ให้ญ่สามัญประจำาปี 2563 เม่�อวันัจันัทร์ที�  10 สิงห้าคม 2563 
ซึึ่�งได้ำจัดำส่งให้้พัร้อมกับุห้นัังส่อเชิญประชุมในัครั�งนีั�แล้ว

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิัจารณาแล้ว มีมติรับุรอง
รายงานัการประชุมให้ญ่สามัญประจำาปี 2563 เม่�อวันัจันัทร์
ที�  10 สิงห้าคม 2563 ตามที� เสนัอ

วาระท่ี่�  3 พิื่จ้ารณารับรองรายงานผลการดำำาเนินงานของ
 สมาคมฯ ประจ้ำาปี 2563

คุณมนัต์ชัย เปี� ยมพังศ์สุข ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ 
แจ้งให้้ที�ประชุมทราบุว่า ณ สิ�นัปี 2563 มีนัักวางแผนัการเงินั 
CFP  ทั�วโลกจำานัวนั 192,762 คนั เพิั�มขึ�นัสุทธิ 4,658 คนั 
ห้ร่อคิดำเป็นัร้อยละ 2.5 เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2562 ภ้มิภาค
ที� มีจำานัวนันัักวางแผนัการเงินั CFP มากที� สุดำค่อ อเมริกา คิดำ
เป็นัร้อยละ 57.4 รองลงมาค่อ เอเชีย คิดำเป็นัร้อยละ 36.3 
ประเทศไทยมีนัักวางแผนัการเงินั CFP จำานัวนั 357 คนั เป็นั
รายให้ม่จำานัวนั 33 คนั เพิั�มขึ�นัสุทธิจำานัวนั 33 คนั ห้ร่อเพิั�ม
ขึ�นัประมาณร้อยละ 10 และมีที�ปรึกษาการเงินั AFPT จำานัวนั 
1,046 คนั เป็นัรายให้ม่จำานัวนั 139 คนั เพิั�มขึ�นัสุทธิจำานัวนั 
54 คนั ห้ร่อเพิั�มขึ�นัประมาณร้อยละ 5 เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 
2562 นัักวางแผนัการเงินั CFP ส่วนัให้ญ่เป็นันัักวางแผนั
การเงินัอิสระและปฏิบัุติงานัอย่้ในัอุตสาห้กรรมประกันัภัย 
คิดำเป็นัร้อยละ 28.85 และร้อยละ 27.17 ตามลำาดัำบุ และที�
ปรึกษาการเงินั AFPT ส่วนัให้ญ่ปฏิบัุติงานัอย่้ในัอุตสาห้กรรม
ประกันัภัยและธนัาคาร คิดำเป็นัร้อยละ 41.78 และร้อยละ 
26.77 ตามลำาดัำบุ

ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ และคุณพััชรินัทร์ โรจนัวณิชชา
กร เจ้าห้น้ัาที�สมาคมฯ นัำาเสนัอผลการดำำาเนิันังานัสมาคมฯ ปี 
2563 โดำยมีรายละเอียดำดัำงนีั�
 ด้ำานมาตรฐานวิชุาชุ่พื่

ด้ำานัการอบุรม สมาคมฯ ได้ำดำำาเนิันัการปรับุปรุงโครง
เน่ั�อห้าการอบุรมชุดำวิชาที�  2 การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตร
ปรับุปรุง) โดำยเพิั�มเติมเน่ั�อห้าด้ำานัผลิตภัณฑ์์การลงทุนัเพ่ั�อ
ให้้สอดำคล้องกับุการเปลี�ยนัแปลงห้ลักส้ตรผ้้แนัะนัำาการลงทุนั
ตามห้ลักเกณฑ์์ของสำานัักงานั ก.ล.ต. และปรับุปรุงเน่ั�อห้า
การอบุรมให้้มีความทันัสมัยตามห้ลักส้ตรการวางแผนัการ
เงินั CFP ของ FPSB จัดำการอบุรมห้ลักส้ตร “จรรยาบุรรณ
และความรับุผิดำชอบุในัฐานัะผ้้ประกอบุวิชาชีพัวางแผนัการ
เงินั” ประกอบุด้ำวยการบุรรยายในัหั้วข้อ “การลงทุนัที�คำานึัง
ถึึงความยั�งย่นั และนััยที� มีต่อการวางแผนัการเงินั” และหั้วข้อ 
“การให้้คำาปรึกษาแก่ล้กค้ากลุ่มเปราะบุาง” ผ่านัทางออนัไลน์ั
จำานัวนั 5 ครั�ง มีผ้้เข้าอบุรมรวมทั�งสิ�นั 646 คนั สมาคมฯ ได้ำ
ประเมินัคุณภาพัสถึาบัุนัอบุรมที� เปิดำอบุรมห้ลักส้ตรการ
วางแผนัการเงินั CFP ได้ำแก่ ศ้นัย์อบุรมไทยพีัเอฟเอ ศ้นัย์
ความร้้ผ้้ประกอบุวิชาชีพัทางการเงินั สมาคมบุริษัทจัดำการ
ลงทุนั สถึาบัุนัฝึ่กอบุรม สมาคมบุริษัทห้ลักทรัพัย์ ไทย และ
บุริษัท ซีึ่เอ็มเอสเค จำากัดำ เพ่ั�อนัำาผลการประเมินัไปใช้เป็นั
ข้อม้ลประกอบุการพิัจารณาต่ออายุสัญญาการเป็นัสถึาบัุนั
อบุรมทุกๆ 3 ปี ในัปี 2563 มีผ้้ผ่านัการอบุรมห้ลักส้ตรการ
วางแผนัการเงินั CFP ชุดำวิชาที�  1 – 6 รวมทั�งสิ�นั 2,064 คนั 
ลดำลงประมาณร้อยละ 42 เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2562 มีผ้้
ย่�นัขอยกเว้นัการอบุรมผ่านัการเทียบุเคียงพ่ั�นัฐานัความร้้ 
(Transcript Review) และการขอสิทธิ�เข้าสอบุโดำยไม่ผ่านั
การอบุรม (Challenge Status) รวมทั�งสิ�นั 272 คนั

รายงานการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 2564 สมาคมนักวางแผนการเงินไที่ย 
วันพุื่ธท่ี่�  28 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ที่างออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
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ด้ำานัการสอบุ สมาคมฯ ได้ำพััฒนัาข้อสอบุประเภท
ปรนััยสำาห้รับุข้อสอบุฉบัุบุที�  1 – 3 และข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนั
ที�  1 เพิั�มเติมจำานัวนั 129 ข้อ และพััฒนัาข้อสอบุประเภทอัตนััย
สำาห้รับุข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  2 เพิั�มเติมจำานัวนั 4 กรณี
ศึกษา จัดำการสอบุห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP รอบุ 
Public สำ าห้รับุข้อสอบุฉบัุบุที�  1 – 3 และข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนั
ที�  1 ฉบัุบุละ 4 ครั�ง และข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  2 ข้อสอบุ
แผนัการเงินั จำานัวนั 2 ครั�ง และได้ำจัดำสอบุภายในัองค์กร 
(In-house) ข้อสอบุฉบัุบุที�  1 จำานัวนั 1 ครั�ง สำ าห้รับุบุุคลากร
ของธนัาคารกรุงไทย จำากัดำ (มห้าชนั) สมาคมฯ ได้ำกำาห้นัดำ
สัดำส่วนันัำ�าห้นัักข้อสอบุและเกณฑ์์การสอบุผ่านัข้อสอบุฉบัุบุ
ที�  2 การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่) ให้้
สอดำคล้องกับุการปรับุปรุงเน่ั�อห้าการอบุรมชุดำวิชาที�  2 การ
วางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่) เพ่ั�อรองรับุการนัำา
ผลการสอบุผ่านัห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ชุดำวิชา
ที�  1 การวางแผนัการเงินั ภาษีและจรรยาบุรรณ และชุดำวิชา
ที�  2 การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่) เพ่ั�อใช้
ย่�นัขอความเห็้นัชอบุเป็นัผ้้แนัะนัำาการลงทุนัตราสารซัึ่บุซ้ึ่อนั
ประเภท 1 และผ้้วางแผนัการลงทุนั (Investment Planner) 
นัอกจากนีั�  สมาคมฯ ได้ำพิัจารณาปรับุเพิั�มระยะเวลาการสอบุ
ห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  
2 ข้อสอบุแผนัการเงินั เพิั�มขึ�นัอีก 1 ชั�วโมง รวมระยะเวลา
การสอบุทั�งสิ�นั 7 ชั�วโมง จากเดิำม 6 ชั�วโมง โดำยสมาคมฯ ได้ำ
จัดำการประชุมชี�แจงข้อม้ลดัำงกล่าวให้้ผ้้ลงทะเบีุยนัเข้าสอบุ
ได้ำรับุทราบุเม่�อวันัที�  19 พัฤศจิกายนั 2563 ในัปีที� ผ่านัมา มี
ผ้้เข้าสอบุรวมทั�งสิ�นั 3,291 ที� นัั�ง คิดำเป็นัผ้้เข้าสอบุจำานัวนั 
2,410 ราย ลดำลงร้อยละ 38 และร้อยละ 36 ตามลำาดัำบุเม่�อ
เปรียบุเทียบุกับุปี 2562 โดำยมีผ้้เข้าสอบุข้อสอบุฉบัุบุที�  1 และ
ฉบัุบุที�  2 จำานัวนัมากที� สุดำ คิดำเป็นัร้อยละ 37 และร้อยละ 26 
ของผ้้เข้าสอบุทั�งห้มดำตามลำาดัำบุ
 ด้ำานประชุาสัมพัื่นธ์และการตลาดำ

สมาคมฯ มุ่งส่งเสริมให้้ประชาชนัมีองค์ความร้้เร่�อง
การวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคลและตระห้นัักถึึงความสำาคัญ
ของการวางแผนัการเงินัและคุณค่าของคำาปรึกษาจากนััก
วางแผนัการเงินั CFP ผ่านัการดำำาเนิันักิจกรรมทั�งในัร้ปแบุบุ
ออฟไลน์ัและออนัไลน์ัผ่านัทางโซึ่เชียลมีเดีำยของสมาคมฯ 
ได้ำแก่ ผลิตและเผยแพัร่รายการ Money & Life Talk by 
CFP® Professionals ในัร้ปแบุบุรายการสนัทนัากับุนัักวางแผนั
การเงินั CFP เกี�ยวกับุการวางแผนัการทุนั การวางแผนัการ
ประกันัภัย การวางแผนัเพ่ั�อวัยเกษียณ และการวางแผนัภาษี
และมรดำก เผยแพัร่ทางโซึ่เชียลมีเดีำยของสมาคมฯ และ 
Facebook ถึามอีก กับุอิก จำานัวนั 18 เทป และในัร้ปแบุบุการ
ถ่ึายทอดำสดำ (LIVE) จำานัวนั 11 ครั�ง มีผ้้เข้าชม (view) 
420,000 ครั�ง สมาคมฯ ร่วมกับุสำ านัักงานั ก.ล.ต. และสถึานีั
โทรทัศน์ั ไทยพีับีุเอส (Thai PBS) จัดำงานัสัมมนัาออนัไลน์ั 
Money Buddy in COVID-19: สุขภาพัการเงินัการลงทุนั
ของคนัไทย รับุม่ออย่างไรในัยุคโควิดำ -19 ผ่านัการถ่ึายทอดำ
สดำทาง Facebook ของสำานัักงานั ก.ล.ต. ThaiPBS และ 
สมาคมฯ และทาง YouTube ของ ThaiPBS จำานัวนั 5 ครั�ง 
ตลอดำเด่ำอนัพัฤษภาคม 2563 มีผ้้รับุชมกิจกรรม (view) 
150,000 ครั�ง บุรรยายให้้ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินั
ส่วนับุุคคลโดำยนัักวางแผนัการเงินั CFP ผ่านักิจกรรม  

Workshop ชีวิตดีำมีตังค์ ตอนั “บุริห้ารเงินัก้อนัให้ญ่ให้้
งอกเงย” ด้ำวยการตั�งเป้าห้มายการใช้เงินั ลดำห้นีั� เพ่ั�อให้้มีเงินั
สำ าห้รับุเก็บุออม และต่อยอดำเงินัให้้เติบุโตด้ำวยการลงทุนั ณ 
INVESTORY พิัพิัธภัณฑ์์เรียนัร้้การลงทุนั ตลาดำห้ลักทรัพัย์
แห่้งประเทศไทย มีผ้้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนั และเผยแพัร่
บุทความให้้ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคลซึึ่�ง
เขียนัโดำยนัักวางแผนัการเงินั CFP พัร้อมทั�งจัดำทำาร้ปภาพั
ประกอบุบุทความจำานัวนั 96 บุทความ ผ่านัทางส่� อโซึ่เชียล
ของสมาคมฯ เข้าถึึงผ้้อ่านั (reach) 740,000 ครั�ง และทาง
เว็บุไซึ่ต์และ Facebook ของห้น่ัวยงานัภายนัอก ได้ำแก่ 
Settrade.com และ Wealthy Thai 

ในัส่วนัของโซึ่เชียลมีเดีำยของสมาคมฯ ณ สิ� นัปี 2563 
สมาคมฯ มี Facebook followers จำานัวนั 20,268 ราย เพิั�ม
ขึ�นั 4,493 ราย คิดำเป็นัร้อยละ 28 มี LINE followers จำานัวนั 
5,240 ราย ราย เพิั�มขึ�นั 1,290 ราย คิดำเป็นัร้อยละ 33 และ
มี YouTube followers จำานัวนั 2,458 ราย เพิั�มขึ�นั 695 ราย 
คิดำเป็นัร้อยละ 39 เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2562

สำาห้รับุกลุ่มผ้้ประกอบุวิชาชีพั สมาคมฯ ได้ำจัดำงานั
สัมมนัา TFPA Wealth Management Forum 2020 ทาง
ออนัไลน์ั ภายใต้แนัวคิดำ “Financial Planning During a 
Difficult Time” ถ่ึายทอดำสดำผ่านัทาง Facebook และ You-
Tube ของสมาคมฯ มีผ้้สนัใจรับุชมงานัสัมมนัา (view) 7,000 
ครั�ง รวมทั�งจัดำทำาและเผยแพัร่วารสารรายไตรมาส TFPA 
Bulletin ในัร้ปแบุบุ E-Magazine จำานัวนั 4 ฉบัุบุ

สมาคมฯ ได้ำจัดำกิจกรรมด้ำานัสมาชิกสัมพัันัธ์ เพ่ั�อ
สร้างการมีส่วนัร่วมของสมาชิกต่อการดำำาเนิันังานัของ 
สมาคมฯ และเพิั�มพ้ันัทักษะความร้้ที� เป็นัประโยชน์ัต่อการ
ปฏิบัุติงานั ได้ำแก่ การจัดำกิจกรรม TFPA Town Hall  
Meeting เชิญสมาชิกเข้าร่วมรับุฟังแผนัการดำำาเนิันังานัของ
สมาคมฯ ในัปี 2563 และเชิญชวนัให้้สมาชิกเข้ามามีส่วนัร่วม
ในักิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
จำานัวนั 93 คนั การจัดำกิจกรรม CFP® Professional Forum 
ในัร้ปแบุบุออฟไลน์ั จำานัวนั 1 ครั�งและออนัไลน์ั จำานัวนั 4 ครั�ง 
มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั�งสิ� นั 2,577 คนั การ
จัดำการอบุรมด้ำานัการเขียนัให้้กับุนัักวางแผนัการเงินั CFP ที�
อาสาเป็นัผ้้เขียนับุทความให้้ความร้้เร่�องการวางแผนัการ
เงินัส่วนับุุคคลในัร้ปแบุบุการอบุรมเชิงปฏิบัุติการในัหั้วข้อ 
“เล่าเร่�องอย่างไร ให้้น่ัาอ่านั” เพ่ั�อเพิั�มพ้ันัทักษะความร้้และ
เทคนิัคด้ำานัการเขียนั มีนัักวางแผนัการเงินั CFP เข้าร่วมการ
อบุรมจำานัวนั 37 คนั รวมทั�งจัดำทำาและเผยแพัร่วารสารราย
เด่ำอนั TFPA News ในัร้ปแบุบุ E-Magazine จำานัวนั 8 ฉบัุบุ

ทั�งนีั�  ส่บุเน่ั�องจากสถึานัการณ์การแพัร่ระบุาดำของ 
COVID-19 สมาคมฯ ได้ำงดำจัดำกิจกรรมสำ าห้รับุกลุ่มประชาชนั 
ได้ำแก่ กิจกรรม Financial Planning Clinic งานัสัมมนัาให้้
ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินั และงานัสัมมนัา Money 
Buddy Talk สำ าห้รับุกลุ่มนิัสิตนัักศึกษา ได้ำแก่ การมอบุทุนั
อบุรมและสอบุห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ให้้กับุผ้้
ผ่านัเข้ารอบุในัโครงการ YFS 2020 เน่ั�องจากตลาดำห้ลัก
ทรัพัย์ฯ งดำจัดำกิจกรรมดัำงกล่าว และสำาห้รับุด้ำานัสมาชิก
สัมพัันัธ์ ได้ำแก่ พิัธีมอบุวุฒิบัุตร และกิจกรรมกระชับุความ
สัมพัันัธ์
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 ด้ำานพัื่ฒนาธุรกิจ้
 สมาคมฯ ได้้ชะลอโครงการ Platform สำาหรับการ
วางแผนเกษีียณ
 อ่�น ๆ

ในัปี 2563 สมาคมฯ รับุสมาชิกนิัติบุุคคลให้ม่จำานัวนั 
1 รายค่อ บุริษัท อาคเนัย์ประกันัชีวิต จำากัดำ (มห้าชนั) จัดำทำา
ขอบุเขตของงานั (TOR) เพ่ั�อจัดำจ้างที�ปรึกษาและจัดำทำา 
workflow ของสมาคมฯ เพ่ั�อเตรียมการรองรับุการปฏิบัุติ
ตาม พั.ร.บุ. คุ้มครองข้อม้ลส่วนับุุคคล พั.ศ. 2562 ซึึ่�งจะมี
ผลบัุงคับุใช้ในัเด่ำอนัพัฤษภาคม 2564 และทบุทวนัและแก้ไข
ข้อบัุงคับุสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทยในั  2 ห้มวดำ ได้ำแก่ 
ห้มวดำที�  7 การประชุมให้ญ่ ข้อ 30 การส่งห้นัังส่อบุอกกล่าว
นััดำประชุม และห้มวดำที�  8 การเงินั เงินัทุนัพิัเศษ และการบัุญชี
สมาคมฯ ข้อ 43 การเงินัของสมาคม

ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ เสนัอให้้ที�ประชุมพิัจารณา
รับุรองรายงานัผลการดำำาเนิันังานัของสมาคมฯ ประจำาปี 
2563

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิัจารณาแล้ว มีมติรับุรอง
รายงานัผลการดำำาเนิันังานัของสมาคมฯ ประจำาปี 2563 ตาม
ที� เสนัอ

วาระท่ี่�  4 พิื่จ้ารณารับรองงบการเงินสำาหรับ ปีสิ�นสุดำ
 วันท่ี่�  31 ธันวาคม 2563 และรายงานของ
 ผ้้สอบบัญ่ชุ่รับอนุญ่าต

ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ รายงานัสรุปงบุการเงินัของ
สมาคมฯ สิ�นัสุดำวันัที�  31 ธันัวาคม 2563 โดำย ณ สิ�นัปี 2563 
สมาคมฯ มีสินัทรัพัย์จำานัวนั 85.94 ล้านับุาท เพิั�มขึ�นัจากปี 
2562 จำานัวนั 6.06 ล้านับุาท คิดำเป็นัร้อยละ 7.59 แบุ่งเป็นั
ห้นีั� สินัจำานัวนั 6.31 ล้านับุาท และส่วนัของสมาคมฯ จำานัวนั 
79.63 ล้านับุาท สมาคมฯ มีรายรับุรวม 18.73 ล้านับุาท ลดำ
ลงจากปี 2562 จำานัวนั 7.41ล้านับุาท คิดำเป็นัประมาณร้อย
ละ 28 เน่ั�องจากมีรายรับุจากค่าธรรมเนีัยมการอบุรมและ
การสอบุลดำลงซึึ่�งเป็นัผลกระทบุจากสถึานัการณ์การแพัร่
ระบุาดำของ COVID-19 ทำาให้้ ไม่สามารถึจัดำการอบุรมและ
การสอบุได้ำตามแผนังานัที�กำาห้นัดำไว้ มีรายจ่ายจำานัวนั 12.94 
ล้านับุาท โดำยรายจ่ายห้ลักมาจากต้นัทุนัการสอบุและค่าใช้
จ่ายพันัักงานั สมาคมฯ มีรายรับุมากกว่ารายจ่ายจำานัวนั 
5.79 ล้านับุาท

ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ เสนัอให้้ที�ประชุมพิัจารณา
รับุรองงบุการเงินัสำ าห้รับุ ปีสิ�นัสุดำวันัที�  31 ธันัวาคม 2563 
และรายงานัของผ้้สอบุบัุญชีรับุอนุัญาต

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิัจารณาแล้ว มีมติรับุรองงบุ
การเงินัสำ าห้รับุ ปีสิ� นัสุดำวันัที�  31 ธันัวาคม 2563 และรายงานั
ของผ้้สอบุบัุญชีรับุอนุัญาตตามที�เสนัอ

วาระท่ี่�  5 พิื่จ้ารณาแต่งตั�งผ้้ตรวจ้สอบบัญ่ชุ่และกำาหนดำ
 ค่าตอบแที่นการสอบบัญ่ชุ่ ประจ้ำาปี 2564

ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ แจ้งให้้ที� ผ้้ประชุมทราบุข้อม้ล
ผ้้ตรวจสอบุบัุญชีสมาคมฯ ย้อนัห้ลัง 5 ปี โดำยนัายทรงชัย 

พุัทธิมาโนัชญ์ เป็นัผ้้ตรวจสอบุบัุญชีสมาคมฯ ระห้ว่างปี 
2560-2563 และนัางพััชราภรณ์ บุุรุษอาชาไนัย เป็นัผ้้ตรวจ
สอบุบัุญชีสมาคมฯ ปี 2559

ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ เสนัอให้้ที�ประชุมพิัจารณา
อนุัมัติการแต่งตั�งนัายทรงชัย พุัทธิมาโนัชญ์ ผ้้ตรวจสอบุ
บัุญชีรับุอนุัญาตเลขทะเบีุยนั 7728 เป็นัผ้้ตรวจสอบุบัุญชี
ประจำาปี 2564 และกำาห้นัดำค่าตอบุแทนัการสอบุบัุญชีประจำา
ปี 2564 เป็นัจำานัวนัเงินั 40,000 บุาท

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิัจารณาแล้ว มีมติอนุัมัติให้้
นัายทรงชัย พุัทธิมาโนัชญ์ ผ้้ตรวจสอบุบัุญชีรับุอนุัญาตเลข
ทะเบีุยนั 7728 เป็นัผ้้ตรวจสอบุบัุญชีประจำาปี 2564 และ
กำาห้นัดำค่าตอบุแทนัการสอบุบัุญชีประจำาปี 2564 เป็นัจำานัวนั
เงินั 40,000 บุาทตามที� เสนัอ

วาระท่ี่�  6 วาระเพ่ื่�อที่ราบ
1. การปรับปรุงหลักส้ตรการวางแผนการเงิน  CFP 
    ชุุดำวิชุาท่ี่�  2 การวางแผนการลงทุี่น
ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ แจ้งให้้ที�ประชุมทราบุราย

ละเอียดำภาพัรวมของห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ชุดำ
วิชาที�  2 การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่) ซึึ่�ง
สำ านัักงานั ก.ล.ต. ได้ำพิัจารณาให้้ความเห็้นัชอบุให้้ผ้้ที� ผ่านัการ
อบุรมและสอบุผ่านัห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ชุดำ
วิชาที�  1 การวางแผนัการเงินั ภาษีและจรรยาบุรรณ และชุดำ
วิชาที�  2 การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่) 
สามารถึใช้ผลการสอบุผ่านัเพ่ั�อขอความเห็้นัชอบุเป็นัผ้้แนัะนัำา
การลงทุนัตราสารซัึ่บุซ้ึ่อนัประเภท 1 และผ้้วางแผนัการลงทุนั 
(Investment Planner) ได้ำ โดำยมีรายละเอียดำดัำงนีั�

• ด้ำานัการอบุรม ประกอบุด้ำวยการอบุรมในัห้มวดำ
ความร้้พ่ั�นัฐานั และผลิตภัณฑ์์การลงทุนั (24 
ชั�วโมง) และสัญญาซ่ึ่�อขายล่วงห้น้ัา และการ
วางแผนัการลงทุนั (24 ชั�วโมง) ระยะเวลาอบุรม
จำานัวนั 48 ชั�วโมง โดำยในัส่วนัของความร้้ด้ำานั
กฎิระเบีุยบุ ให้้ผ้้อบุรมศึกษาด้ำวยตนัเอง สามารถึ
ย่�นัขอยกเว้นัการอบุรมได้ำเฉพัาะห้มวดำความร้้
พ่ั�นัฐานั และผลิตภัณฑ์์การลงทุนั (24 ชั�วโมง) 
และสัญญาซ่ึ่�อขายล่วงห้น้ัา (8 ชั�วโมง) โดำยยัง
คงบัุงคับุการอบุรมห้มวดำความร้้เร่�องการวางแผนั
การลงทุนั (16 ชั�วโมง)

• ด้ำานัการสอบุ ลักษณะข้อสอบุเป็นัข้อสอบุแบุบุ
ปรนััย 4 ตัวเล่อก จำานัวนั 120 ข้อ ครอบุคลุม
เน่ั�อห้าความร้้พ่ั�นัฐานั (บุทที�  1-3) จำานัวนั 10 ข้อ 
เน่ั�อห้าผลิตภัณฑ์์ที� ไม่มีความซัึ่บุซ้ึ่อนั ผลิตภัณฑ์์
ที� มีความเสี� ยงส้ง และสัญญาซ่ึ่�อขายล่วงห้น้ัา 
(บุทที�  4-8) จำานัวนั 55 ข้อ เน่ั�อห้าการวางแผนั
การลงทุนั จำานัวนั 40 ข้อ และเน่ั�อห้าด้ำานักฎิ
ระเบีุยบุ จำานัวนั 15 ข้อ ระยะเวลาในัการสอบุ
จำานัวนั 4 ชั�วโมง 30 นัาที เกณฑ์์การสอบุผ่านั 
จะต้องได้ำคะแนันัรวมไม่น้ัอยกว่าร้อยละ 70 และ
ต้องได้ำคะแนันัในัส่วนัของผลิตภัณฑ์์ ไม่น้ัอยกว่า
ร้อยละ 70 และต้องได้ำคะแนันัในัส่วนัของกฎิ
ระเบีุยบุไม่น้ัอยกว่าร้อยละ 70 ค่าธรรมเนีัยมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564



5

สอบุจำานัวนั 3,000 บุาท สมาชิกได้ำรับุส่วนัลดำ 
15%

• กรอบุระยะเวลาการดำำาเนิันังานัปี 2564 ครอบุคลุม
การชี�แจงข้อม้ลกับุสถึาบัุนัอบุรมและประชาสัมพัันัธ์
ข้อม้ลให้้ผ้้มีส่วนัเกี�ยวข้องรับุทราบุและ Train 
the trainer ให้้กับุวิทยากรของสถึาบัุนัอบุรมในั
เด่ำอนัพัฤษภาคม จัดำการอบุรมห้ลักส้ตรปัจจุบัุนั
ระห้ว่างเด่ำอนัพัฤษภาคมถึึงมิถุึนัายนั จัดำการ
อบุรมห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่ระห้ว่างเด่ำอนั
กรกฎิาคมถึึงธันัวาคม พััฒนัาข้อสอบุการวางแผนั
การลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่) ระห้ว่างเด่ำอนั
พัฤษภาคมถึึงธันัวาคม จัดำสอบุข้อสอบุการ
วางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปัจจุบัุนั) ในัเด่ำอนั
พัฤษภาคมและกรกฎิาคม และจัดำสอบุข้อสอบุ
การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุง) ในั
เด่ำอนักันัยายนัและพัฤศจิกายนั

2. แผนงานสมาคมฯ ปี 2564
ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ และคุณพััชรินัทร์ โรจนัวณิชชา

กร แจ้งให้้ที�ประชุมทราบุแผนังานัสมาคมฯ ปี 2564 โดำยมี
รายละเอียดำดัำงนีั�

• ด้ำานัมาตรฐานัวิชาชีพั
1) ด้ำานัการอบุรม

- การพััฒนัาตำาราห้ลักส้ตรการวางแผนั
การเงินั CFP สำ าห้รับุชุดำวิชาที�  1-6 ครอบุคลุม
การพััฒนัาคำาอธิบุายรายวิชา (Course 
Description) และวัตถุึประสงค์การเรียนั
ร้้ (LOS) สำ าห้รับุชุดำวิชาที�  1-6 และพััฒนัา
ตำาราชุดำวิชาที�  1 พ่ั�นัฐานัการวางแผนัการ
เงินั และภาษีเงินัได้ำบุุคคลธรรมดำา

- การปรับุปรุงตำารา “จรรยาบุรรณและค่้ม่อ
การปฏิบัุติงานัสำ าห้รับุนัักวางแผนัการเงินั”

- การจัดำกิจกรรมการจัดำทำาแผนัการเงินั
แห่้งปี 2564

- การอบุรมห้ลักส้ตรจรรยาบุรรณเพ่ั�อใช้
ประกอบุการย่�นัต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพั

2) ด้ำานัการอบุรม
- การพััฒนัาข้อสอบุให้ม่เพิั�มเติม ได้ำแก่ 

ข้อสอบุปรนััยประเภท 4 ตัวเล่อก จำานัวนั 
641 ข้อ และข้อสอบุอัตนััย จำานัวนั 6 ชุดำ

- จัดำสอบุข้อสอบุฉบัุบุที�  1 และฉบัุบุที�  2 ฉบัุบุ
ละ 5 ครั�ง ข้อสอบุฉบัุบุที�  3 และฉบัุบุที�  4 
ส่วนัที�  2 ฉบัุบุละ 3 ครั�ง

- พััฒนัาผ้้เขียนัข้อสอบุอัตนััย
- ปรับุแก้ไขระบุบุห้ลังบุ้านัเพ่ั�อรองรับุการ

อบุรมชุดำวิชาที�  2 และการสอบุข้อสอบุฉบัุบุ
ที�  2 การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตร
ปรับุปรุงให้ม่)

• ด้ำานัประชาสัมพัันัธ์และการตลาดำ
1) ประชาสัมพัันัธ์และการตลาดำ

 ◦ ประชาชนั
- ผลิตและเผยแพัร่รายการ Money & 

Life Talk by CFP® Professionals 
จำานัวนั 12 หั้วข้อ เผยแพัร่ 1 หั้วข้อต่อ
เด่ำอนัทางโซึ่เชียลมีเดีำยของสมาคมฯ

- เผยแพัร่บุทความให้้ความร้้เร่�องการ
วางแผนัการเงินัส่วนับุุคคลซึึ่�งเขียนัโดำย
นัักวางแผนัการเงินั CFP พัร้อมทั�งจัดำ
ทำาร้ปภาพัประกอบุบุทความ จำานัวนั 
8-10 บุทความต่อเด่ำอนั ผ่านัทางโซึ่เชียล 
มีเดีำยของสมาคมฯ และเว็บุไซึ่ต์และ 
Facebook ของห้น่ัวยงานัภายนัอก 
ได้ำแก่ Settrade.com และ Wealthy Thai

- จัดำทำาพ็ัอกเก็ตบุุ�ก “เกษียณสุขแบุบุ 
Well Done สุขแบุบุพัอดีำ” ซึึ่�งเขียนั
บุทความโดำยนัักวางแผนัการเงินั CFP 
ภายใต้งบุประมาณที� ได้ำรับุการสนัับุสนุันั
จากตลาดำห้ลักทรัพัย์ฯ จำานัวนั 150,000 
บุาท เผยแพัร่ในัร้ปแบุบุพ็ัอกเก็ตบุุ�ก 
จำานัวนั 500 เล่ม และในัร้ปแบุบุไฟล์ pdf 
ผ่านัเว็บุไซึ่ต์สมาคมฯ

- จัดำทำา e-book เร่�อง“การวางแผนัการ
จัดำการความเสี�ยงและประกันัภัย” โดำย
ขอสนัับุสนุันังบุประมาณในัการจัดำทำา 
e-book จากสำ านัักงานั คปภ. และบุริษัท
สมาชิกนิัติบุุคคลที�นัำาเสนัอผลิตภัณฑ์์
ด้ำานัประกันัภัย

- จัดำทำาโครงการสำ ารวจความคิดำเห็้นัเร่�อง
การเงินั จำานัวนั 3 หั้วข้อ โดำยทำาการ
สำ ารวจความคิดำเห็้นัจากประชาชนั 1,500 
คนัทั�วประเทศ เพ่ั�อนัำาผลการสำ ารวจมา
ใช้เป็นัเน่ั�อห้าสำ าห้รับุการทำา PR เพ่ั�อส่ง
เสริมให้้ประชาชนัตระห้นัักและเห็้นัถึึง
ความสำาคัญของการวางแผนัการเงินั 
ในัร้ปแบุบุ Press Release ซึึ่�งนัำาเสนัอ
ข้อม้ลจากการสำารวจ พัร้อมทั�งความ
เห็้นัจากนัักวางแผนัการเงินั CFP และ
ในัร้ปแบุบุข้อม้ล Infographic รวมทั�ง
นัำาผลสำารวจมาใช้เป็นัข้อม้ลในัการ
กำาห้นัดำกลยุทธ์ด้ำานัการตลาดำ

- จัดำกิจกรรม Financial Planning  
Clinic ให้้บุริการให้้คำาปรึกษาวางแผนั
การเงินัแบุบุรายบุุคคลโดำยนัักวางแผนั
การเงินั CFP ในังานั SET in the City 
2021 โดำยให้้ผ้้เข้าร่วมกิจกรรมบุริจาค
เงินัจำานัวนั 500 บุาทให้้สภากาชาดำไทย

- จัดำกิจกรรมสัมมนัาออนัไลน์ั Money 
Buddy Day โดำยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านัทาง 
Facebook และ YouTube ของสมาคมฯ 
จำานัวนั 3 ครั�ง ระยะเวลากิจกรรม 1 
ชั�วโมง 30 นัาที ประกอบุด้ำวยการทอล์ค
และการเสวนัา
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 ◦ ผ้้ประกอบุวิชาชีพั
- จัดำงานัสัมมนัา TFPA Wealth Management 

Forum 2021 ในัร้ปแบุบุออฟไลน์ั
- จัดำทำาและเผยแพัร่วารสารรายไตรมาส 

TFPA Magazine ในัร้ปแบุบุ E-Magazine 
จำานัวนั 4 ฉบัุบุ

2) ด้ำานัสมาชิกสัมพัันัธ์
- จัดำกิจกรรม CFP® Professional Forum 

จำานัวนั 6 ครั�ง
- จัดำการอบุรมด้ำานัการเขียนัให้้กับุนัักวางแผนั

การเงินั CFP ที�อาสาเป็นัผ้้เขียนับุทความ
- จัดำกิจกรรม “ลึกจริงๆ กับุ (นัักวางแผนั

การเงินั CFP รุ่นัพีั�) จำานัวนั 4 ครั�งเพ่ั�อเป็นั
เวทีให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP รุ่นัพีั� ได้ำมา
แบุ่งปันัประสบุการณ์เกี�ยวกับุการปฏิบัุติ
งานัให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP รุ่นัน้ัอง ผ้้
เข้าร่วมกิจกรรมจำานัวนั 25 คนัต่อครั�ง

- จัดำพิัธีมอบุวุฒิบัุตรและกิจกรรมกระชับุ
ความสัมพัันัธ์

- จัดำทำาและเผยแพัร่วารสารรายเด่ำอนั TFPA 
News ในัร้ปแบุบุ E-Magazine จำานัวนั 8 
ฉบัุบุ

3) การว่าจ้างที�ปรึกษาด้ำานัการตลาดำ เพ่ั�อให้้ 
คำาปรึกษาในัการกำาห้นัดำกลยุทธ์ และแนัวทาง
การดำำาเนิันัการด้ำานัการตลาดำและประชาสัมพัันัธ์
กับุกลุ่มเป้าห้มายให้้เกิดำประสิทธิภาพัและ
วัดำผลได้ำ

• อ่�นัๆ
- จัดำทำาเว็บุไซึ่ต์ ให้ม่ โดำยปรับุปรับุร้ปแบุบุให้้ทันั

สมัยและ user-friendly
- จัดำจ้างสำ านัักงานักฎิห้มายวางแนัวปฎิิบัุติเพ่ั�อ

ให้้เป็นัไปตาม พั.ร.บุ. คุ้มครองข้อม้ลส่วนั
บุุคคล พั.ศ. 2562

- การจัดำทำา Job Analysis Survey

มติที�ประชุม ที�ประชุมรับุทราบุ

วาระท่ี่�  7 เร่�องอ่�น ๆ
คุณวศินั วัฒนัวรกิจกุล ประธานัที�ประชุมแจ้งให้้ที�

ประชุมทราบุว่าสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทยถ่ึอเป็นัสมาคม
วิชาชีพัทางด้ำานัการเงินั มีภารกิจทั�งในัด้ำานัการขยายฐานั
จำานัวนัสมาชิกทั�งประเภทบุุคคลและนิัติบุุคคลซึึ่�งปัจจุบัุนัยัง
มีจำานัวนัไม่มากนััก และในัด้ำานัการส่งเสริมความร้้ด้ำานัการ
วางแผนัการเงินัให้้กับุประชาชนั ซึึ่�งมีประชาชนัจำานัวนัมากที�
มีปัญห้าเร่�องการเงินัเน่ั�องจากขาดำความร้้ความเข้าใจเกี�ยว
กับุเร่�องการเงินั ปัจจุบัุนัสมาคมฯ มีสมาชิกที� เป็นัคนัรุ่นัให้ม่
มากขึ�นั ในัการดำำาเนิันังานัในัปี 2564 นีั�   สมาคมฯ ขอเชิญชวนั
นัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปรึกษาการเงินั AFPT รุ่นัให้ม่
เข้ามามีส่วนัร่วมในัการทำางานักับุสมาคมฯ โดำยร่วมเสนัอ
ความคิดำเห็้นั ริเริ�มและร่วมทำางานัในัโครงการห้ร่อกิจกรรม
ที� เห็้นัว่าจะเป็นัประโยชน์ัทั�งต่อสมาคมฯ สมาชิกและสังคมโดำย

รวม ทั�งนีั�  มีสมาชิกเสนัอความคิดำเห็้นัในัประเด็ำนัต่างๆ ได้ำแก่ 
การพิัจารณาเพิั�มช่องทางประชาสัมพัันัธ์ของสมาคมฯ ผ่านั
โซึ่เชียลมีเดีำย เช่นั อินัสตาแกรม คลับุเฮาส์ เป็นัต้นั การจัดำ 
focus group เพ่ั�อรับุฟังความคิดำเห็้นัจากสมาชิก และการ
ส่งเสริมองค์ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินัในักลุ่มนัักเรียนั 
และนิัสิตนัักศึกษา เป็นัต้นั

คุณวศินั วัฒนัวรกิจกุล ประธานัที�ประชุม กล่าว
ขอบุคุณสมาชิกที� ให้้ความร่วมม่อและสนัับุสนุันักิจกรรมของ
สมาคมฯ เป็นัอย่างดีำมาโดำยตลอดำ และขอบุคุณคณะกรรมการ 
คณะอนุักรรมการ ที�ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะ
ทำางานัชุดำต่างๆ ที� ได้ำสละเวลามาร่วมทำางานั ระดำมความคิดำ
เห็้นัและให้้คำาแนัะนัำาที� เป็นัประโยชน์ัต่อการดำำาเนิันังานัของ
สมาคมฯ 

ผ้้อำานัวยการสมาคมฯ กล่าวขอบุคุณคณะกรรมการ 
คณะอนุักรรมการ และที�ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ ที�
ให้้ความอนุัเคราะห์้สนัับุสนุันัการดำำาเนิันังานัของสมาคมฯ 
ด้ำวยดีำตลอดำมา

ทั�งนีั�  ไม่มีสมาชิกสอบุถึามในัประเด็ำนัอ่�นัๆ เพิั�มเติม 
คุณวศินั วัฒนัวรกิจกุล ประธานัที�ประชุม กล่าวขอบุคุณผ้้
เข้าร่วมประชุมและปิดำประชุมเวลา 11.25 นั.

ผ้้จดำรายงานัการประชุม
นัางพััชรินัทร์ โรจนัวณิชชากร
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1. ธนัาคารกรุงเทพั จำากัดำ (มห้าชนั)
2. ธนัาคารกสิกรไทย จำากัดำ (มห้าชนั)
3. ธนัาคารทิสโก้ จำากัดำ (มห้าชนั)
4. บุริษัท เม่องไทยประกันัชีวิต จำากัดำ (มห้าชนั)
5. บุริษัท เอไอเอ จำากัดำ
6. บุริษัท ลีสซิึ่�งกสิกรไทย จำากัดำ
7. บุริษัท ห้ลักทรัพัย์ ทิสโก้ จำากัดำ
8. บุริษัทห้ลักทรัพัย์ ห้ยวนัต้า (ประเทศไทย) จำากัดำ
9. บุริษัทห้ลักทรัพัย์จัดำการกองทุนั กรุงไทย จำากัดำ (มห้าชนั)
10. บุริษัทห้ลักทรัพัย์จัดำการกองทุนั กรุงศรี จำากัดำ
11. บุริษัทห้ลักทรัพัย์จัดำการกองทุนั ทิสโก้ จำากัดำ
12. บุริษัทห้ลักทรัพัย์จัดำการกองทุนัรวม บัุวห้ลวง จำากัดำ
13. บุริษัทอาคเนัย์ประกันัชีวิต จำากัดำ (มห้าชนั)
14. คุณกนักทิพัย์ สายชุ่มอินัทร์ CFP®
15. คุณกมล กระจ่างวงศ์ชัย CFP®
16. คุณกริช เศรษฐนัันัท์ CFP®
17. คุณกษิดิำศ สุวรรณอำาไพั CFP®
18. คุณกัลยวีร์ โรจน์ัสุขพััฒนัา CFP®
19. คุณเกสสุดำา อุทาลัย CFP®
20. คุณโกเมศ สุพัลภัค CFP®
21. คุณคนัอง ศรีพิับุ้ลพัานิัชย์ CFP®  
22. คุณงามจิตร สิงห้บุุตร CFP®
23. คุณจันัทร์ฉาย จันัทร์เจ้าฉาย CFP®
24. คุณชลธี พัรโรจนัางก้ร CFP®
25. คุณชวลักษณ์ ทิพัย์สุนัทรพังษ์ CFP®
26. คุณชัยวัฒน์ั พััฒนัไพับุ้ลย์ CFP®
27. คุณชาติชาย มีสุขโข CFP®
28. คุณช้ชาติ ช่างสัก CFP®
29. คุณญาดำา กาญจนิัศากร CFP®
30. คุณฐิติมา สุทัศน์ั ณ อยุธยา CFP®
31. คุณณห้ทัย ขันัธวิเชียร CFP®
32. คุณณัฐ เลิศมงคล CFP®
33. คุณณัฐกฤติ เห้ล่าทวีทรัพัย์ CFP®
34. คุณณัฐกิตติ�  คชาภรณ์กุล CFP®
35. คุณณัฐพัล ควรสถิึตย์ CFP®
36. คุณณิชชาพััชญ์ ริบุรวมทรัพัย์ CFP®
37. คุณถึนัอมชัย กังศิริกุล CFP®
38. คุณธชธร สมใจวงษ์ CFP®

39. คุณธนัพังษ์ เอ่�อสมิทธ์ CFP®
40. คุณธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธำนักุล CFP®
41. คุณธรัชสักก์ กิตติ�พัันัสมุทร CFP®
42. คุณธิติวัฒน์ั ธีรไวนุัวัฒน์ั CFP®
43. คุณธีรดำา กอศรีลบุุตร CFP®
44. คุณธีรพัรรณ อึ�งภากรณ์ CFP®
45. คุณธีรพััฒน์ั มีอำาพัล CFP®
46. คุณเธียรทยะ ฌอสกุล CFP®
47. คุณนัรวีร์ วงศ์สมมาตร CFP®
48. คุณนัรินัทร์ เอกวงศ์วิริยะ CFP®
49. คุณนัโรโดำม วาณิชฤดีำ CFP®
50. คุณนัันัท์นัภัส จันัทเสรีนันัท์ CFP®
51. คุณนิัชฌานีั ฉันัทศาสตร์ CFP®
52. คุณนิัพัพิัชฌน์ั โกวิทวณิชกานันัท์ CFP®
53. คุณบุุษยพัรรณ วัชรนัาคา CFP®
54. คุณเบุญญารัต ชวลิตทิพัากร CFP®
55. คุณประพัันัธ์ นุักรณ์นัวรัตน์ั CFP®
56. คุณปริพัรรห์้ ปริยอุดำมทรัพัย์ CFP®
57. คุณปริวรรตน์ั ธีระดุำสิตศิลป์ CFP®
58. คุณปิติพังษ์ รุ่งเร่องวุฒิกุล CFP®
59. คุณผุสดีำ พัรเกษมศาสตร์ CFP®
60. คุณพันิัต ปัญญาบุดีำกุล CFP®
61. คุณพััฒน์ัธีรา อภิวัชร์พังษ์ CFP®
62. คุณพัาลาภ ประภัศรานันัท์ CFP®
63. คุณพิัชญา ซุ่ึ่นัทรัพัย์ CFP®
64. คุณพิัฑ้์รย์ อมรพิัทักษ์พัันัธ์ CFP®
65. คุณพุัทธิรักษ์ เป็นัสุข CFP®
66. คุณพุัทธิวัฒน์ั อภิวัชร์พังษ์ CFP®
67. คุณภัทรวินัท์ บุุณยสุรักษ์ CFP®
68. คุณภาดำร สุขสวัสดิำ�  CFP®
69. คุณมนัวิภา อาวิพัันัธ์ุ CFP®
70. คุณยุพัาวดีำ ต้้จินัดำา CFP®
71. คุณรชต เจริญสุขโสภณ CFP®
72. คุณราชันัย์ ตันัติจินัดำา CFP®
73. คุณเร่องศักดิำ�  ปัญญาบุดีำกุล CFP®
74. คุณลลินีั เกียรติกำาจรชัย CFP®
75. คุณลออรัตน์ั เกษทอง CFP®
76. คุณลาวัณย์ วาริชนัันัท์ CFP®

สมาชิกสามัญ

รายชุ่�อผ้้เข้าร่วมการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 2563 (เอกสารแนบ 1)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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77. คุณล่อพังศ์ เลอเลิศวิชยา CFP®
78. คุณวงศธร กิจเกษตรกุล CFP®
79. คุณวรรณภรณ์ สินัาเจริญ CFP®
80. คุณวรินัทร์ สุรพัลชัย CFP®
81. คุณวศินั วัฒนัวรกิจกุล CFP®
82. คุณวิทยพัล โพัธิคุณ CFP®
83. คุณวิโรจน์ั ตั�งเจริญ CFP®
84. คุณวิศรุต ศรีโรจนักุล CFP®
85. คุณศศิพััชร์ กิติชัยเร่องรอง CFP®
86. คุณศึกษา รัศมีประภา CFP®
87. คุณศุภชัย จันัไพับุ้ลย์ CFP®
88. คุณสกา เวชมงคลกร CFP®
89. คุณสมจินัต์ ศรไพัศาล CFP®
90. คุณสิรภัทร เกาฏีระ CFP®
91. คุณสิริพัร บุุญเสริมศักดิำ�  CFP®
92. คุณสุทธิพังศ์ สุจริตตานันัท์ CFP®

93. คุณสุนิัติ ถึนััดำวณิชย์ CFP®
94. คุณสุมิตรา อภิรัตน์ั CFP®
95. คุณสุรกิจ พิัทักษ์ภากร CFP®
96. คุณสุรศักดิำ�  ขวัญเม่อง CFP®
97. คุณสุราลัย วงศาโรจน์ั CFP®
98. คุณสุวภา เจริญยิ�ง CFP®
99. คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ั CFP®
100. คุณเสาวนีัย์ พังษ์เสนีัย์ CFP®
101. คุณเสาวลักษณ์ บุ่อศิลป์ CFP®
102. คุณแสงจันัทร์ ลี CFP®
103. คุณอรพัรรณ บัุวประชุม CFP®
104. คุณอรรถึพัร พัรมแก้วงาม CFP®
105. คุณอิสราภรณ์ บุ้รณิกานันัท์ CFP®
106. คุณอุมาพัันัธ์ุ เจริญยิ�ง CFP®
107. คุณเอมอนังค์ สายย่นัยง CFP®

1. คุณกิตติพิัชญ์ สุวรรณห้งษ์ AFPTTM

2. คุณกิตติศักดิำ�  คล้ายดำอกจันัทร์ AFPTTM

3. คุณเกศิณี เพ็ัชรแสนังาม AFPTTM

4. คุณขวัญจิตร พัลการ AFPTTM

5. คุณชนุัตร์ ชินัรัตนัพิัสิทธิ� AFPTTM

6. คุณชมพ้ันุัช วิโรจน์ั ไพัศาลกุล AFPTTM

7. คุณชัญญาพััชญ์ อัครกิจวณิชย์ AFPTTM

8. คุณชุติมา คันัธิก AFPTTM

9. คุณฐิติมา พัรนัาวากุล AFPTTM

10. คุณดำวงพัร วัฒนัสมบุ้รณ์รุ่ง AFPT
11. คุณทรงพัล ฉันัท์ภาวัต AFPTTM

12. คุณทศพัร อิศรางก้ร ณ อยุธยา AFPTTM

13. คุณธนัภัทร จินัดำาห้ลวง AFPTTM

14. คุณธีรวัตร์ นัรอิงคสิทธิ� AFPTTM

15. คุณธีรานันัท์ ถิึรเดำชา AFPTTM

16. คุณนัันัทพังศ์ กิตติศัพัท์สิริ AFPTTM

17. คุณบุุณยนุัช สุจริยานุัรักษ์ AFPTTM

18. คุณเบุญจพัล จันัทร์เจริญ AFPTTM

19. คุณเบุลล์ นัาธาเนีัยล จิรเดำชนัันัท์ AFPTTM

20. คุณปรียวิศว์ กัณฑ์เจตน์ั AFPTTM

21. คุณปัญจาภรณ์ รตโนัภาส AFPTTM

22. คุณปัณณทัต รุกขะวรวัฒนัา AFPTTM

23. คุณพัรรณวรินัทร์ เข็มพิัลา AFPTTM

24. คุณพััฒนัะ สุวรรณยั�งย่นั AFPTTM

25. คุณพิัชชุดำา กอวัฒนัา AFPTTM

26. คุณพิัษิณ ทองรัตน์ั AFPTTM

27. คุณโพัธิดำา รัตนัโชติ AFPTTM

28. คุณภาณุวิชญ์ โพัธิ�งาม AFPTTM

29. คุณภาวนัา จงวัฒนักิจ AFPTTM

30. คุณไมตรี เอ่�อจิตอนัันัตกุล AFPTTM

31. คุณวราญาณ์ อิศรางก้ร ณ อยุธยา AFPTTM

32. คุณวราภรณ์ ลิ�มพัันัธ์อุดำม AFPTTM

33. คุณวริศา มณีธวัช AFPTTM

34. คุณวไลพัร ประชาฉาย AFPTTM

35. คุณวัฒนัลักษมิ�  เวชประสิทธิ� AFPTTM

36. คุณวิทยา คนังาม AFPTTM

สมาชิกวิสามัญ

รายชุ่�อผ้้เข้าร่วมการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 2563 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกสามัญ (ต่อ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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37. คุณวินัย์ ฉายศิริโชติ AFPTTM

38. คุณวีระวรรณ บุุญขวัญ AFPTTM

39. คุณศรีวรรณ แสงทีวะทัศน์ั AFPTTM

40. คุณศิริวัฒน์ั เอิบุสภาพั AFPTTM

41. คุณสรร อุดำมศิลป์ AFPTTM

42. คุณสิทธิชัย แจ้งพัลอย AFPTTM

43. คุณสุทธิชัย วันัทนัากร AFPTTM

44. คุณสุทินั เวียนัวิวัฒน์ั AFPTTM

45. คุณอรนุัช วรวิสุทธิก้ล AFPTTM

46. คุณเอกนัรินัทร์ พัรปรัชญากุล AFPTTM

รายชุ่�อผ้้เข้าร่วมการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 2563 (เอกสารแนบ 1)

สมาชิกวิสามัญ (ต่อ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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คณะกรรมการสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทย
นัายวศินั วัฒนัวรกิจกุล  นัายกสมาคม
ดำร. สมจินัต์ ศรไพัศาล  อุปนัายกสมาคม
นัางสาวสุวภา เจริญยิ�ง  อุปนัายกสมาคม
นัายเผดิำมภพั สงเคราะห์้  เห้รัญญิก
นัายณัฐพังษ์ อภินัันัท์ก้ล  เลขาธิการ
นัางสาวนัฤมล บุุญสนัอง  นัายทะเบีุยนั
นัายกวี ช้กิจเกษม   กรรมการ
รศ.ดำร. ธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธนักุล กรรมการ
ดำร. เมธินีั จงสฤษดิำ�ห้วัง  กรรมการ
(16 สิงห้าคม 2563 - 31 สิงห้าคม 2564)
นัายเร่องศักดิำ�  ปัญญาบุดีำกุล กรรมการ
นัายวิโรจน์ั ตั�งเจริญ  กรรมการ
นัายวีระพัล บุดีำรัฐ   กรรมการ
นัายสาระ ลำ�าซึ่ำา   กรรมการ
นัายสุขวัฒน์ั ประเสริฐยิ�ง  กรรมการ
นัางสาวอุมาพัันัธ์ุ เจริญยิ�ง  กรรมการ

ที�ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม
ดำร. กฤษฎิา เสกตระก้ล 
นัายเร่องวิทย์ นัันัทาภิวัฒน์ั
นัางวิวรรณ ธาราหิ้รัญโชติ
 

คณะกรรมการมาตรฐานัวิชาชีพั
นัายวศินั วัฒนัวรกิจกุล  ประธานั
นัายวิโรจน์ั ตั�งเจริญ  กรรมการ
ดำร. สมจินัต์ ศรไพัศาล  กรรมการ
นัางสาวอุมาพัันัธ์ุ เจริญยิ�ง  กรรมการ

คณะกรรมการพััฒนัาธุรกิจและการตลาดำ
นัางสาวสุวภา เจริญยิ�ง  ประธานั
นัางสาวกนักทิพัย์ สายชุ่มอินัทร์ กรรมการ
ดำร. ชาติชาย มีสุขโข  กรรมการ
นัางสาวนัฤมล บุุญสนัอง  กรรมการ
นัายนัโรโดำม วาณิชฤดีำ  กรรมการ
นัายนิัพัพิัชฌน์ั โกวิทวณิชกานันัท์ กรรมการ
นัายพิัชิต สุทธิภิบุาล  กรรมการ
นัายเร่องศักดิำ� ปัญญาบุดีำกุล  กรรมการ
นัายวิโรจน์ั ตั�งเจริญ  กรรมการ
นัายเสกสรร โตวิวัฒน์ั  กรรมการ

คณะอนุักรรมการมาตรฐานัการศึกษา
นัางสาวอุมาพัันัธ์ุ เจริญยิ�ง  ประธานั
นัายเกษตร ชัยวันัเพ็ัญ  อนุักรรมการ
นัายณัฐพังษ์ อภินัันัท์ก้ล  อนุักรรมการ  
ผศ.ดำร. ธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธนักุล อนุักรรมการ
นัายเผดิำมภพั สงเคราะห์้  อนุักรรมการ

คณะอนุักรรมการมาตรฐานัการสอบุ
ดำร. สมจินัต์ ศรไพัศาล  ประธานั
นัายชัชวาลย์ วยัมห้สุวรรณ  อนุักรรมการ
นัายธีรนัาถึ รุจิเมธาภาส  อนุักรรมการ
นัางสาววราภรณ์ วิบุ้ลคณารักษ์ อนุักรรมการ 

คณะอนุักรรมการมาตรฐานัประสบุการณ์
การทำางานัและจรรยาบุรรณ

นัายวิโรจน์ั ตั�งเจริญ   ประธานั 
นัางจารุพัรรณ อินัทรรุ่ง  อนุักรรมการ 
ผศ.ดำร. ธนัาวัฒน์ั สิริวัฒน์ัธนักุล อนุักรรมการ
นัางสาวนัฤมล บุุญสนัอง  อนุักรรมการ
นัางสาวอุมาพัันัธ์ุ เจริญยิ�ง  อนุักรรมการ

คณะกรรมการและอนุกรรมการ
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ณ สิ�นปี 2564 ม่นักวางแผนการเงิน CFP ใน 27 ประเที่ศสมาชิุกของ 
FPSB จ้ำานวน 203,312 ราย เพิื่�มข้�นสุที่ธิ 10,550 ราย เติบโตร้อยละ 5.5 
เม่�อเท่ี่ยบกับปี 2563 ประเที่ศไที่ยม่นักวางแผนการเงิน CFP จ้ำานวน 383 
ราย เพิื่�มข้�นสุที่ธิ 35 คน เติบโตร้อยละ 9.74

“
”

ณ สิ�นัปี 2564 สมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทยมีสมาชิกทั�งประเภทบุุคคลและนิัติบุุคคล รวมทั�งสิ�นั 1,507 ราย เพิั�ม
ขึ�นัจำานัวนั 59 ราย คิดำเป็นัประมาณร้อยละ 4 เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2563 เป็นัผลมาจากการเพิั�มขึ�นัของสมาชิกบุุคคลทั�งในั
ส่วนัของนัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปรึกษาการเงินั AFPT โดำยมีนัักวางแผนัการเงินั CFP จำานัวนั 383 ราย และมีที�ปรึกษา
การเงินั AFPT จำานัวนั 1,072 ราย เพิั�มขึ�นัสุทธิจำานัวนั 26 ราย ห้ร่อเพิั�มขึ�นัร้อยละ 2.49 ราย เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2563

สัดำส่วนสมาชิุกสมาคมนักวางแผนการเงินไที่ย 
ปี 2564

สัดำส่วนนักวางแผนการเงิน CFP และท่ี่�ปร้กษาการเงิน AFPT 
แยกตามประเภที่อุตสาหกรรม ปี 2564

ข้อมูลสถิติ

สมาชิกสมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทย
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ในัปี 2564 มีผ้้ผ่านัการอบุรมห้ลักส้ตรการ
วางแผนัการเงินั CFP จำานัวนั 3,104 คนั เพิั�มขึ�นัร้อยละ 
50.39 เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปีที� ผ่านัมา มีผ้้ผ่านัการอบุรม
ชุดำวิชาที�  1 พ่ั�นัฐานัการวางแผนัการเงินั ภาษี และจรรยา
บุรรณ และชุดำวิชาที�  2 การวางแผนัการลงทุนั และชุดำ
วิชาที�  4 การวางแผนัเพ่ั�อวัยเกษียณ คิดำเป็นัร้อยละ 62 
ร้อยละ 14 และร้อยละ 8 ของผ้้ผ่านัการอบุรมทั�งห้มดำ
ตามลำาดัำบุ

ในัปี 2564 มีการจัดำสอบุห้ลักส้ตรการวางแผนั
การเงินั CFP รอบุ Public สำ าห้รับุข้อสอบุฉบัุบุที�  1 พ่ั�นั
ฐานัการวางแผนัการเงินั ภาษี และจรรยาบุรรณ ฉบัุบุ
ที�  2 การวางแผนัการลงทุนั ข้อสอบุฉบัุบุที�  3 การวางแผนั
ประกันัภัยและการวางแผนัเพ่ั�อวัยเกษียณ ฉบัุบุละ 2 
ครั�ง และฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  1 การวางแผนัภาษีและมรดำก 
ฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  2 ข้อสอบุแผนัการเงินั ฉบัุบุละ 1 ครั�ง มี
ผ้้เข้าสอบุรวมทั�งสิ� นั 1,268 ที� นัั�ง คิดำเป็นัผ้้เข้าสอบุจำานัวนั 
1,219 ราย ลดำลงร้อยละ 61 และร้อยละ 49 ตามลำาดัำบุ
เม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2563 ซึึ่�งมีสาเห้ตุมาจากความ
จำาเป็นัในัการยกเลิกการจัดำสอบุอันัเน่ั�องมาจากสถึานัการณ์
การแพัร่ระบุาดำของ COVID-19 ทั�งนีั�  มีผ้้เข้าสอบุข้อสอบุ
ฉบัุบุที�  1 พ่ั�นัฐานัการวางแผนัการเงินั ภาษี และจรรยา
บุรรณ และฉบัุบุที�  2 การวางแผนัการลงทุนัจำานัวนัมาก
ที� สุดำ คิดำเป็นัร้อยละ 53 และร้อยละ 23 ของผ้้เข้าสอบุ
ทั�งห้มดำตามลำาดัำบุ

ผ้้ผ่านการอบรม
หลักส้ตราการวางแผนการเงิน CFP ปี 2564

ผ้้เข้าสอบ
หลักส้ตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2564

ข้อมูลสถิติ

การอบุรมห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP

การสอบุห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP



13

สมาคมนักวางแผนการเงินไที่ยดำำาเนินโครงการรับรองคุณวิชุาชุ่พื่นัก
วางแผนการเงิน CFP โดำยให้ความสำาคัญ่ทัี่�งในมิติของอุปสงค์ ส่งเสริมให้
ประชุาชุนม่ภ้มิคุ้มกันที่างการเงินด้ำวยการม่องค์ความร้้เร่�องการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล กระตุ้นให้ประชุาชุนตระหนักถ้ึงคุณค่าของคำาปร้กษาของ
นักวางแผนการเงิน CFP และสร้างความต้องการใชุ้บริการจ้ากนักวางแผน
การเงิน CFP และในมิติของอุปที่าน ผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ท่ี่� ม่ทัี่กษะ
ความร้้ ความสามารถึและจ้รรยาบรรณในฐานะผ้้ประกอบวิชุาชุ่พื่ตาม
มาตรฐานสากล ให้คำาปร้กษาวางแผนการเงินเพ่ื่�อให้เป้าหมายที่างการเงิน
ของผ้้รับคำาปร้กษาบรรลุผลและม่ความมั�นคงที่างการเงินในระยะยาว

“

”

คุณวุฒิวิชาชีพันัักวางแผนัการเงินั CFP ได้ำรับุการยอมรับุว่าเป็นัมาตรฐานัส้งสุดำด้ำานัการวางแผนั
การเงินัในัระดัำบุสากล สมาคมนัักวางแผนัการเงินัไทยบุริห้ารจัดำการโครงการรับุรองคุณวุฒิวิชาชีพันััก
วางแผนัการเงินั CFP ในัประเทศไทยโดำยยึดำเกณฑ์์มาตรฐานัสากล 4 E’s  ได้ำแก่ การอบุรม (Education) 
การสอบุ (Examination) ประสบุการณ์การทำางานั (Experience) และจรรยาบุรรณ (Ethics) เพ่ั�อสร้าง
ความเช่�อมั�นัให้้กับุผ้้เกี�ยวข้องทุกฝ่่าย 

ผลการดำาเนินงานปี 2564

มาตรฐานัคุณวุฒิวิชาชีพั
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การอบรม
สมาคมฯ ประสานัความร่วมม่อกับุห้น่ัวยงานักำากับุด้ำแลตลาดำทุนัอย่างต่อเน่ั�องเพ่ั�อส่งเสริมให้้คุณวุฒิวิชาชีพันััก

วางแผนัการเงินั CFP ให้้ ได้ำรับุการยอมรับุและเช่�อมั�นัจากทุกภาคส่วนั ในัปีที� ผ่านัมา สำ านัักงานัคณะกรรมการกำากับุห้ลักทรัพัย์
และตลาดำห้ลักทรัพัย์ (สำ านัักงานั ก.ล.ต.) ได้ำพิัจารณารับุรองห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ชุดำวิชาที�  1 การวางแผนัการ
เงินั ภาษีและจรรยาบุรรณ และชุดำวิชาที�  2 การวางแผนัการลงทุนั (ห้ลักส้ตรปรับุปรุงให้ม่) ที�สมาคมฯ ได้ำดำำาเนิันัการปรับุปรุง
เน่ั�อห้าการวางแผนัการลงทุนั และเพิั�มเติมเน่ั�อห้าการเงินัเชิงพัฤติกรรม ทำาให้้สามารถึใช้ผลสอบุของทั�งสองชุดำวิชาดัำงกล่าว
เพ่ั�อขอความเห็้นัชอบุเป็นัผ้้วางแผนัการลงทุนั (Investment Planner) และผ้้แนัะนัำาการลงทุนัประเภทตราสารซัึ่บุซ้ึ่อนัประเภท 
1 ได้ำ นัับุเป็นัความสำาเร็จที�สำ าคัญอีกก้าวห้นึั�งที�สนัับุสนุันัภารกิจด้ำานัการขยายฐานัจำานัวนันัักวางแผนัการเงินั CFP ให้้เพิั�มมาก
ขึ�นัในัอนัาคต

การมีองค์ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินัที�ครบุถ้ึวนัและเป็นัปัจจุบัุนัถ่ึอเป็นัรากฐานัที�สำ าคัญในัการประกอบุอาชีพั
ให้้ประสบุความสำาเร็จ ในัปีที� ผ่านัมา สมาคมฯ ได้ำดำำาเนิันัการปรับุปรุงตำาราอบุรมซึึ่�งได้ำถ้ึกพััฒนัาขึ�นัและใช้มาเป็นัระยะเวลาห้นึั�ง
ให้้เป็นัปัจจุบัุนั ได้ำแก่ ความร้้เร่�องพ่ั�นัฐานัภาษีเงินัได้ำบุุคคลธรรมดำาในัชุดำวิชาที�  1 พ่ั�นัฐานัการวางแผนัการเงินั ภาษี และจรรยา
บุรรณ  รวมถึึง ชุดำวิชาที�  4 การวางแผนัเพ่ั�อการเกษียณ เป็นัที� เรียบุร้อย และอย่้ระห้ว่างการพััฒนัาคำาอธิบุายรายวิชา (Course 
Description) และวัตถุึประสงค์การเรียนัร้้ (LOS) ของทุกชุดำวิชาเพ่ั�อใช้เป็นัแนัวทางในัการพััฒนัาและปรับุปรุงตำาราที� มีอย่้ ณ 
ปัจจุบัุนั ซึึ่�งคาดำว่าจะแล้วเสร็จภายในัปี 2565 

นัอกจากนีั�  สมาคมฯ ได้ำพััฒนัาเกณฑ์์การอบุรมในัร้ปแบุบุ Remote Classroom และอนุัญาตให้้สถึาบัุนัอบุรมที� มีความ
พัร้อมสามารถึจัดำอบุรมในัร้ปแบุบุ Remote Classroom โดำยให้้มีผลถึึงสิ�นัปี 2565 เพ่ั�อลดำผลกระทบุจากการที�สถึาบัุนัอบุรม
ไม่สามารถึจัดำอบุรมแบุบุ classroom ได้ำตามที�วางแผนัไว้อันัเน่ั�องมาจากสถึานัการณ์การแพัร่ระบุาดำของ COVID-19 

ตามที�สมาคมฯ มีนัโยบุายเปิดำรับุการเทียบุเคียงความร้้ของห้ลักส้ตรการเรียนัการสอนัของสถึาบัุนัอุดำมศึกษากับุ
ห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP เพ่ั�อสนัับุสนุันัการสร้างจำานัวนันัักวางแผนัการเงินั CFP จากกลุ่มนิัสิตนัักศึกษา โดำย
นัักศึกษาที�ผ่านัการเรียนัและสอบุผ่านัห้ลักส้ตรของสถึาบัุนัอุดำมศึกษาจะได้ำรับุการยกเว้นัการอบุรมห้ลักส้ตรการวางแผนัการ
เงินั CFP ในัชุุดำวิชาที� ได้ำรับุการอนุัมัติเทียบุเคียงความร้้และได้ำรับุยกเว้นัค่าธรรมเนีัยมการพิัจารณาคำาขอเทียบุเคียงความร้้ 
ในัปี 2564 สมาคมฯ ได้ำอนุัมัติการเทียบุเคียงความร้้ห้ลักส้ตรการเรียนัการสอนัของสถึาบัุนัอุดำมศึกษาจำานัวนั 3 แห่้ง ได้ำแก่ 
ห้ลักส้ตรบุริห้ารธุรกิจบัุณฑิ์ต สาขาการเงินั คณะธุรกิจบัุณฑิ์ตและเศรษฐศาสตร์ มห้าวิทยาลัยอัสสัมชัญ ห้ลักส้ตรสารสนัเทศ
การลงทุนั วิทยาลัยนัวัตกรรมดิำจิทัลเทคโนัโลยี มห้าวิทยาลัยรังสิต และห้ลักส้ตรบุริห้ารธุรกิจบัุณฑิ์ต สาขาวิชาการเงินั คณะ
บุริห้ารธุรกิจ มห้าวิทยาลัยเทคโนัโลยีราชมงคลอีสานั นัครราชสีมา นัอกจากนีั�  สมาคมฯ ได้ำอนุัมัติสถึาบัุนัอบุรมห้ลักส้ตรการ
วางแผนัการเงินั CFP เพิั�มเติมอีก 1 แห่้งค่อ สาขาการเงินั คณะบุริห้ารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มห้าวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่ง
ผลให้้ปัจจุบัุนั สมาคมฯ มีสถึาบัุนัอบุรมรวมทั�งสิ�นั 5 ราย

จ้รรยาบรรณและความรับผิดำชุอบในฐานะผ้้ประกอบวิชุาชุ่พื่วางแผนการเงิน
จรรยาบุรรณถ่ึอเป็นัห้นึั�งในัความรับุผิดำชอบุที�สำ าคัญของผ้้ประกอบุวิชาชีพัวางแผนัการเงินัที�พึังปฏิบัุติต่อล้กค้า 

เพ่ั�อนัร่วมงานั และนัายจ้างเพ่ั�อสร้างความมั�นัใจแก่ผ้้มีส่วนัเกี�ยวข้อง ในัปีที� ผ่านัมา สมาคมฯ ได้ำจัดำการอบุรมห้ลักส้ตรจรรยา
บุรรณและความรับุผิดำชอบุในัฐานัะผ้้ประกอบุวิชาชีพัวางแผนัการเงินั ประจำาปี 2564 ผ่านัออนัไลน์ั เพ่ั�อเพิั�มพ้ันัและพััฒนัา
องค์ความร้้ด้ำานัจรรยาบุรรณที�จะเป็นัประโยชน์ัต่อการปฏิบัุติงานั ประกอบุด้ำวยการบุรรยายหั้วข้อ “กฎิระเบีุยบุเกี�ยวกับุการ
ลงทุนัสินัทรัพัย์ดิำจิทัล” ได้ำรับุเกียรติจาก ดำร. สรร พััวจันัทร์ ผ้้ช่วยผ้้อำานัวยการ ฝ่่ายกำากับุตลาดำ สำ านัักงานั ก.ล.ต. และการ
บุรรยายหั้วข้อ “New Health Standard มาตรฐานัประกันัสุขภาพัให้ม่” ได้ำรับุเกียรติจากวิทยากรจากสำานัักงานั คปภ. คุณ
ไพับุ้ลย์ เปี� ยมเมตตา ผ้้อำานัวยการอาวุโสฝ่่ายนัโยบุายและพััฒนัาผลิตภัณฑ์์ประกันัภัย และคุณปรียานุัช จีระศิลป์ ผ้้เชี�ยวชาญ 
รักษาการในัตำาแห้น่ังหั้วห้น้ัากลุ่มนัโยบุายการกำากับุผลิตภัณฑ์์ประกันัภัย โดำยได้ำจัดำการอบุรมรอบุการบุรรยายสดำจำานัวนั 1 
รอบุและรอบุ Rerun เทปการบุรรยายสดำจำานัวนั 4 รอบุ มีผ้้เข้าอบุรมรวมทั�งสิ�นั 490 คนั  ทั�งนีั�  การอบุรมดัำงกล่าวถ่ึอเป็นัการ
อบุรมบัุงคับุสำาห้รับุนัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปรึกษาการเงินั AFPT เพ่ั�อนัำาไปใช้นัับุเป็นัชั�วโมงการพััฒนัาคุณวุฒิวิชาชีพั
อย่างต่อเน่ั�อง (Continuing Professional Development - CPD) สำ าห้รับุการย่�นัต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพันัักวางแผนัการเงินั 
CFP และคุณวุฒิที�ปรึกษาการเงินั AFPT นัอกจากนีั�  สมาคมฯ ได้ำดำำาเนิันัการปรับุปรุงตำารา “จรรยาบุรรณและค่้ม่อการปฏิบัุติ
งานัสำาห้รับุนัักวางแผนัการเงินั” เพ่ั�อให้้เน่ั�อห้าที� เกี�ยวข้องกับุมาตรฐานัจรรยาบุรรณ และแนัวปฏิบัุติที� เกี�ยวข้องกับุมาตรฐานั
จรรยาบุรรณมีความเป็นัปัจจุบัุนั และเพ่ั�อให้้สอดำคล้องกับุแนัวปฏิบัุติของห้น่ัวยงานักำากับุด้ำแลที� เกี�ยวข้อง รวมทั�งได้ำพััฒนัา
เน่ั�อห้าเพิั�มเติมในัเร่�องแนัวปฏิบัุติการให้้คำาปรึกษาแก่ล้กค้ากลุ่มเปราะบุาง ซึึ่�งมีกำาห้นัดำดำำาเนิันัการแล้วเสร็จในัปี 2565

ผลการดำาเนินงานปี 2564

มาตรฐานัคุณวุฒิวิชาชีพั
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การสอบ
สมาคมฯ มุ่งมั�นัรักษามาตรฐานัด้ำานัการบุริห้ารจัดำการการสอบุโดำยให้้ความสำาคัญกับุการผลิตนัักวางแผนัการเงินั 

CFP ที� มีทักษะ ความร้้ และสามารถึนัำาความร้้ไปประยุกต์ ใช้สำ าห้รับุการให้้คำาปรึกษาและวางแผนัการเงินัในัสถึานัการณ์จริง
ได้ำผ่านัการดำำาเนิันังานัด้ำานัการสอบุ โดำยสมาคมฯ ได้ำมีการพััฒนัาข้อสอบุเพิั�มเติมทั�งในัส่วนัของข้อสอบุประเภทปรนััย จำานัวนั 
112 ข้อ และประเภทอัตนััยสำาห้รับุข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  2 เพิั�มเติมจำานัวนั 2 ชุดำ นัอกจากนีั� ยังมีกิจกรรมการพััฒนัาทักษะ
ของผ้้พััฒนัาข้อสอบุอัตนััยผ่านัการอบุรมเชิงปฏิบัุติการเร่�อง “การพััฒนัา ตรวจทานั และการตรวจสอบุข้อสอบุห้ลักส้ตรการ
วางแผนัการเงินั CFP ประเภทอัตนััย” มีผ้้เข้าร่วมอบุรมจำานัวนั 25 ราย โดำยผ้้พััฒนัาข้อสอบุได้ำพััฒนัาข้อสอบุกรณีศึกษา
จำานัวนั 20 กรณีศึกษา รวมถึึงการจัดำให้้มีกิจกรรมเพ่ั�อเตรียมความพัร้อมด้ำานัการสอบุให้้กับุผ้้สอบุ โดำยจัดำการสอบุจำาลอง
ห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ทางออนัไลน์ั (CFP® Certification Online Mock Exam) ข้อสอบุฉบัุบุที�  1  พ่ั�นัฐานัการ
วางแผนัการเงินั ภาษีและจรรยาบุรรณ เพ่ั�อเปิดำโอกาสให้้ผ้้สนัใจสอบุห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ได้ำทำาข้อสอบุจำาลอง
เสม่อนัได้ำลงสนัามสอบุจริง มีผ้้ลงทะเบีุยนัเข้าสอบุ 381 คนั ในัจำานัวนันีั� มีผ้้ลงทะเบีุยนัเข้าสอบุรอบุสอบุจริง 56 คนั สอบุผ่านั 
30 คนั อัตราการสอบุผ่านัของผ้้สอบุที�ลงทะเบีุยนัเข้าสอบุ Mock Exam คิดำเป็นัร้อยละ 53.58 เปรียบุเทียบุกับุอัตราการสอบุ
ผ่านัรอบุการสอบุจริงร้อยละ 43 และได้ำเผยแพัร่ข้อสอบุฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  2 การจัดำทำาแผนัการเงินั ซึึ่�งเคยใช้ในัการจัดำสอบุในัปี 
2561-2562 ให้้กับุสถึาบัุนัอบุรมเพ่ั�อใช้เป็นัเอกสารประกอบุการอบุรมชุดำวิชาที�  6 การจัดำทำาแผนัการเงินั ซึึ่�งจะเป็นัประโยชน์ั
กับุผ้้เข้าอบุรมในัการเตรียมตัวสอบุ

ในัปี 2564 รัฐบุาลได้ำออกมาตรการจำากัดำการรวมตัวของผ้้เข้าร่วมกิจกรรมจำานัวนัมากเพ่ั�อป้องกันัการแพัร่ระบุาดำ
ของ COVID-19 ซึึ่�งส่งผลให้้สมาคมฯ ไม่สามารถึจัดำสอบุได้ำตามแผนังานัที�กำาห้นัดำไว้ โดำยได้ำจัดำสอบุรอบุ Public สำ าห้รับุข้อสอบุ
ฉบัุบุที�  1 พ่ั�นัฐานัการวางแผนัการเงินั ภาษี และจรรยาบุรรณ ฉบัุบุที�  2 การวางแผนัการลงทุนั และข้อสอบุฉบัุบุที�  3 การวางแผนั
ประกันัภัยและการวางแผนัเพ่ั�อวัยเกษียณ ฉบัุบุละ 2 ครั�ง และฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  1 การวางแผนัภาษีและมรดำก ฉบัุบุที�  4 ส่วนัที�  
2 ข้อสอบุแผนัการเงินั ฉบัุบุละ 1 ครั�ง มีผ้้เข้าสอบุรวมทั�งสิ�นั 1,268 ที� นัั�ง คิดำเป็นัผ้้เข้าสอบุจำานัวนั 1,219 ราย ลดำลง ร้อยละ 
61 และร้อยละ 49 ตามลำาดัำบุเม่�อเปรียบุเทียบุกับุปี 2563

ผลการดำาเนินงานปี 2564

มาตรฐานัคุณวุฒิวิชาชีพั
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ในัสถึานัการณ์การแพัร่ระบุาดำของ COVID-19 ในัปี 2564 สมาคมฯ ได้ำดำำาเนิันักิจกรรมด้ำานัการ
ตลาดำและประชาสัมพัันัธ์อย่างต่อเน่ั�องโดำยใช้ช่องทางออนัไลน์ัเป็นัช่องทางห้ลัก เพ่ั�อส่งเสริมให้้ประชาชนั
ตระห้นัักถึึงความสำาคัญของการวางแผนัการเงินั และคุณค่าของคำาปรึกษาของนัักวางแผนัการเงินั CFP 
ที�จะช่วยให้้มีชีวิตทางการเงินัและคุณภาพัชีวิตความเป็นัอย่้ที� ดีำ รวมทั�งสร้างความต้องการใช้บุริการจาก
นัักวางแผนัการเงินั CFP 

การสำารวจ้ภาคสนาม “สถึานะที่างการเงิน
ของประชุาชุนในภาวะวิกฤต”

สมาคมฯ ร่วมกับุสำ านัักวิจัยซ้ึ่เปอร์ โพัลดำำาเนิันัการสำ ารวจ
ภาคสนัาม “สถึานัะทางการเงินัของประชาชนัในัภาวะวิกฤต” 
ครอบุคลุมเร่�องการเงินัในัประเด็ำนัต่างๆ และการวางแผนัการเงินั
ส่วนับุุคคล อาทิ ความมั�นัคงทางการเงินัก่อนัและห้ลังวิกฤต 
COVID-19 ความเครียดำเร่�องการเงินัและผลกระทบุ แห้ล่งเงินัได้ำ
ห้ากมีรายได้ำไม่เพีัยงพัอกับุรายจ่าย พัฤติกรรมเกี�ยวกับุเร่�องเงินั
ที� ต้องการแก้ไขห้ร่อเปลี�ยนัแปลงห้ากสามารถึย้อนัเวลากลับุไปได้ำ 
และความสนัใจเร่�องการวางแผนัการเงินั เป็นัต้นั ผลการสำารวจชี�
ให้้เห็้นัว่าประชาชนัควรให้้ความสำาคัญกับุการวางแผนัการเงินัเพ่ั�อ
ให้้สามารถึบุริห้ารจัดำการเร่�องการเงินัได้ำอย่างเห้มาะสมและมีความ
พัร้อมทางการเงินัโดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในัสถึานัการณ์ฉุกเฉินั

ผลการดำาเนินงานปี 2564

การตลาดำและประชาสัมพัันัธ์

การปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ ใหม่
สมาคมฯ ได้ำดำำาเนิันัการปรับุปรุงเว็บุไซึ่ต์สมาคมฯ ให้ม่ จัดำระเบีุยบุข้อม้ลบุนัเว็บุไซึ่ต์ โดำยคำานึังถึึงกลุ่มเป้าห้มายผ้้ใช้

งานัเว็บุไซึ่ต์ทั�งกลุ่มประชาชนั และผ้้ที�สนัใจเป็นันัักวางแผนัการเงินั CFP เพ่ั�อให้้สามารถึค้นัห้าข้อม้ลได้ำอย่างสะดำวกและรวดำเร็ว 
มีกำาห้นัดำแล้วเสร็จในัปี 2565

ท่ี่�ปร้กษาด้ำานการตลาดำและประชุาสัมพัื่นธ์
ในัปี 2564 สมาคมฯ ได้ำว่าจ้างบุริษัท ซิึ่โนัเกท จำากัดำ เป็นัที�ปรึกษาด้ำานัการตลาดำและประชาสัมพัันัธ์ เพ่ั�อกำาห้นัดำแผนั

กลยุทธ์การตลาดำที�สอดำคล้องกับุกลุ่มเป้าห้มายและพัันัธกิจของสมาคมฯ โดำยบุริษัท ซิึ่โนัเกท จำากัดำ ได้ำจัดำทำารายงานัการศึกษา
และประเมินัการตลาดำ (TFPA Marketing Report) และแผนักลยุทธ์ทางการตลาดำ (Strategy Direction) ผ่านัการรวบุรวม
และวิเคราะห์้ข้อม้ลเชิงลึก สัมภาษณ์นัักวางแผนัการเงินั CFP กรรมการสมาคมฯ ล้กค้าของและผ้้ที� คิดำว่าจะใช้บุริการจากนััก
วางแผนัการเงินั CFP วิเคราะห์้บุริบุทของนัักวางแผนัการเงินั (Competitor Analysis) ประเมินัศักยภาพั Social Media 
เว็บุไซึ่ต์ และสินัทรัพัย์ดิำจิทัลต่างๆ ของสมาคมฯ ประเมินัการตลาดำเชิงออฟไลน์ั จัดำทำา Agency Brief สำ าห้รับุการว่าจ้างเอเจนั
ซีึ่�และนัำาเสนัอคำาแนัะนัำาและข้อเสนัอแนัะในัการคัดำเล่อกเอนัเจนัซีึ่�  โดำยสมาคมฯ ได้ำว่าจ้างบุริษัท Delight Solution เพ่ั�อรับุผิดำ
ชอบุการผลิตคอนัเทนัต์และส่� อประชาสัมพัันัธ์ รวมถึึงการเผยแพัร่ข้อม้ลตามแผนังานัการตลาดำ
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ผลการดำาเนินงานปี 2564

การเสริมสร้างองค์ความร้้และส่งเสริมการตระหนักร้้
เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
• รายการให้ความร้้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

สมาคมฯ ผลิตและเผยแพัร่รายการสนัทนัากับุนัักวางแผนัการเงินั CFP เพ่ั�อส่งเสริม
ให้้ประชาชนัตระห้นัักถึึงความสำาคัญของการวางแผนัการเงินั และคุณค่าของคำา
ปรึกษาจากนัักวางแผนัการเงินั CFP ผ่านัทางโซึ่เชียลมีเดีำยของสมาคมฯ ได้ำแก่ 
เว็บุไซึ่ต์ Facebook, YouTube, LINE Official Account(@cfpthailand) และ 
Facebook ของห้น่ัวยงานัภายนัอก ได้ำแก่  ถึามอีก กับุอิก และ SET Thailand ผ่านั
รายการ Money & Life Talk by CFP® Professionals จำานัวนั 4 เทป มีผ้้รับุชมผ่านั 
Facebook 9,289 ครั�ง ผ่านั YouTube 1,415 ครั�ง และผ่านัรายการ CFP®  
Professional Talk จำานัวนั 7 เทป มีผ้้รับุชมผ่านั Facebook รวม 34,873 ครั�ง ผ่านั 
YouTube 8,190 ครั�ง 

• บที่ความให้ความร้้เร่�องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
สมาคมฯ เผยแพัร่บุทความซึึ่�งเขียนัโดำยนัักวางแผนัการเงินั CFP พัร้อมทั�งจัดำทำา
ร้ปภาพัประกอบุบุทความเพ่ั�อสร้างความน่ัาใจต่อบุทความ จำานัวนั 99 บุทความ ผ่านั
ทางส่� อโซึ่เชียลของสมาคมฯ ได้ำแก่ เว็บุไซึ่ต์ Facebook, LINE Official Account 
(@cfpthailand) เข้าถึึงผ้้อ่านั (reach)  570,495 ครั�ง รวมทั�งเผยแพัร่บุทความ
ผ่านัเว็บุไซึ่ต์และ Facebook ของห้น่ัวยงานัภายนัอก ได้ำแก่ Settrade  และ Wealthy 
Thai เป็นัต้นั

• พ็ื่อกเก็ตบุ�ก “เกษ่ยณแบบ Well Done สุขแบบพื่อด่ำ”
สมาคมฯ จัดำทำาพ็ัอกเก็ตบุุ�ก “เกษียณแบุบุ Well Done สุขแบุบุพัอดีำ” ได้ำรับุการ
สนัับุสนุันัจากตลาดำห้ลักทรัพัย์แห่้งประเทศไทย และได้ำรับุความร่วมม่อจากนัักวางแผนั
การเงินั CFP เป็นัผ้้เขียนับุทความ แบุ่งปันัความร้้และแนัวคิดำในัการวางแผนัการ
เงินัเพ่ั�อวัยเกษียณ จุดำประกายความคิดำให้้กับุผ้้อ่านัได้ำเตรียมแนัวทางห้ร่อทบุทวนั
แผนัการเกษียณให้้เห้มาะสมตามไลฟ์สไตล์ของตนัเองเพ่ั�อให้้สามารถึใช้ชีวิตห้ลัง
เกษียณได้ำอย่างมีความสุข โดำยจัดำทำาพ็ัอกเก็ตบุุ�กทั�งในัแบุบุร้ปเล่มและแบุบุ E-Book 
ซึึ่�งให้้ผ้้ที�สนัใจดำาวน์ั โห้ลดำ E-Book ร่วมตอบุคำาถึามสั�นัๆ เพ่ั�อนัำาข้อม้ลมาใช้ประกอบุ
การจัดำทำากลยุทธ์ด้ำานัการตลาดำและประชาสัมพัันัธ์

• E-Book “Wealth Shield สร้างเกราะให้ความมั�งคั�งแบบชิุวๆ”
สมาคมฯ จัดำทำา E-Book “Wealth Shield สร้างเกราะให้้ความมั�งคั�งแบุบุชิวๆ” เพ่ั�อ
ให้้ความร้้เร่�องการวางแผนัจัดำการความเสี�ยงและการประกันัภัย ได้ำรับุการสนัับุสนุันั
จากบุริษัทสมาชิกนิัติบุุคคลของสมาคมฯ และห้น่ัวยงานัภายนัอก และได้ำรับุความ
ร่วมม่อจากนัักวางแผนัการเงินั CFP เป็นัผ้้เขียนับุทความ มีกำาห้นัดำเผยแพัร่ในัปี 
2565

• วันการวางแผนการเงินสากล ปี 2564
สมาคมฯ ร่วมกับุประเทศสมาชิกทั�วโลกของ FPSB ร่วมกันัจัดำกิจกรรมในั “วันัการ
วางแผนัการเงินัสากลปี 2564” (World Financial Planning Day 2021) ซึึ่�งตรง
กับุวันัที�  6 ตุลาคม 2564 เพ่ั�อรณรงค์ส่งเสริมให้้ประชาชนัตระห้นัักถึึงความสำาคัญ
ของการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคล และคุณค่าของคำาปรึกษาจากนัักวางแผนัการ
เงินั CFP ซึึ่�งจะช่วยให้้ประชาชนัมีชีวิตทางการเงินัที� มั�นัคงในัระยะยาว โดำยเฉพัาะ
อย่างยิ�งในัช่วงที� ต้องเผชิญกับุความไม่แน่ันัอนัดัำงเช่นัตัวอย่างจากวิกฤต COVID-19 
ในัปัจจุบัุนั FPSB ได้ำกำาห้นัดำวันัการวางแผนัการเงินัสากลปี 2564 ในัช่วงเดีำยวกันั
กับุ “World Investor Week 2021”ในัระห้ว่างวันัที�  4-10 ตุลาคม 2564 ซึึ่�งเป็นั
สัปดำาห์้แห่้งการรณรงค์ร่วมกันัของสำานัักงานั ก.ล.ต. นัานัาชาติ เพ่ั�อสร้างความ
ตระห้นัักถึึงความสำาคัญของการให้้ความร้้และการให้้ความคุ้มครองผ้้ลงทุนั 

การตลาดำและประชาสัมพัันัธ์
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ส่บุเน่ั�องจากมาตรการป้องกันัการแพัร่ระบุาดำของ COVID-19  ที� ส่งผลให้้มีการงดำการจัดำกิจกรรม
ที� มีการรวมกลุ่มของผ้้คนัจำานัวนัมาก สมาคมฯ ได้ำจัดำกิจกรรมต่างๆ โดำยปรับุเปลี�ยนัร้ปแบุบุการจัดำกิจกรรม
เป็นัในัร้ปแบุบุออนัไลน์ัเป็นัห้ลัก

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2021
สมาคมฯ จัดำงานัสัมมนัา TFPA Wealth Management Forum 2021 ผ่านัออนัไลน์ั ภายใต้แนัวคิดำ “ถึอดำรหั้สธุรกิจ

ประกันัภัย” ได้ำรับุเกียรติจากวิทยากรที� มีความเชี�ยวชาญและประสบุการณ์ส้งมาร่วมนัำาเสนัอข้อม้ลภาพัรวมและทิศทางของ
ระบุบุการประกันัชีวิตและสุขภาพั พััฒนัาการของธุรกิจประกันัภัย การบุริห้ารจัดำการประกันัสุขภาพัผ่านัสวัสดิำการภาครัฐและ
ภาคสมัครใจ และการวางแผนัประกันัชีวิตประกันัสุขภาพัสำาห้รับุวัยเกษียณ เม่�อวันัที�  11 พัฤศจิกายนั 2564 มีผ้้สนัใจรับุชม
งานัสัมมนัาผ่านั Facebook Live (view) 4,072 ครั�ง และผ่านั YouTube (view) 6,100 ครั�ง

กิจ้กรรม CFP® Professional Forum
สมาคมฯ จัดำกิจกรรม CFP Professional Forum ในัร้ปแบุบุออนัไลน์ั จำานัวนั 6 ครั�ง ครอบุคลุมหั้วข้อต่างๆ ได้ำแก่ 

“ร้้จักกับุ สกุลเงินัดิำจิทัล (Cryptocurrency)” “ทางเล่อก ทางรอดำการลงทุนัปี 2564” “ลงทุนัต่างประเทศ ยามนีั�ควรร้้อะไร” 
“Mutual Fund Market Review” และ “สินัทรัพัย์ดิำจิทัล 100 และการประยุกต์ ใช้เพ่ั�อการลงทุนั” มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั�งสิ�นั 2,366 คนั

กิจ้กรรม “ล้กจ้ริงๆ กับ...”
สมาคมฯ จัดำกิจกรรม “ลึกจริงๆ กับุคุณกวี ช้กิจเกษม” เม่�อวันัที�  27 สิงห้าคม 2564 และกิจกรรม “ลึกจริงๆ กับุคุณ

เร่องศักดิำ�  ปัญญาบุดีำกุล” เม่�อวันัที�  23 กันัยายนั 2564 เปิดำโอกาสให้้นัักวางแผนัการเงินั CFP ได้ำพ้ัดำคุย แลกเปลี�ยนัความคิดำ
เห็้นั แบุ่งปันัประสบุการณ์ และถึาม-ตอบุประเด็ำนัข้อสงสัยกันัแบุบุใกล้ชิดำ มีผ้้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั�งสิ�นั 40 คนั
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การพัื่ฒนาทัี่กษะด้ำานการเข่ยนบที่ความ
สมาคมฯ จัดำการอบุรมผ่านัออนัไลน์ัเพ่ั�อพััฒนัาทักษะด้ำานัการเขียนับุทความให้้กับุนัักวางแผนัการเงินั CFP และที�

ปรึกษาการเงินั AFPT ได้ำแก่ การอบุรมเชิงปฏิบัุติการ “สร้างคอนัเทนัต์อย่างไร...ให้้ด้ำน่ัาสนัใจ” เม่�อวันัที�  5 กรกฎิาคม 2564 
ได้ำรับุเกียรติจากคุณวิโรจน์ั ตั�งเจริญ กรรมการสมาคมฯ และที�ปรึกษากิจกรรมการเผยแพัร่บุทความร้้เร่�องการวางแผนัการ
เงินัส่วนับุุคคลมาร่วมแลกเปลี�ยนัประสบุการณ์ในัฐานัะผ้้ตรวจทานับุทความ และจากวิทยากร ดำร. วิโรจน์ั สุทธิสีมา ผ้้เชี�ยวชาญ
ด้ำานัการส่� อสาร บุริษัท เลิร์นันิังฮับุ (ไทยแลนัด์ำ) จำากัดำ มีนัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปรึกษาการเงินั AFPT ที�อาสาเป็นัผ้้
เขียนับุทความให้้ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคล เข้าร่วมการอบุรมจำานัวนั 47 คนั และการอบุรม “เขียนับุทความ
ทางการเงินัยังไงให้้สุดำปัง” เม่�อวันัที�  16 กันัยายนั 2564 ได้ำรับุเกียรติจากวิทยากรคุณวิโรจน์ั ตั�งเจริญ กรรมการสมาคมฯ 
และคุณภัชราพัร งามทิพัย์วัฒนัา อดีำตบุรรณาธิการนิัตยสาร Money & Wealth มีผ้้เข้าร่วมการอบุรมจำานัวนั 60 คนั ประกอบุ
ด้ำวยนัักวางแผนัการเงินั CFP และที�ปรึกษาการเงินั AFPT อาสาเขียนับุทความให้้ความร้้เร่�องการวางแผนัการเงินัส่วนับุุคคล 
และเขียนับุทความเพ่ั�อเผยแพัร่ในั E-Book “Wealth Shield สร้างเกราะให้้ความมั�งคั�งแบุบุชิวๆ” ซึึ่�งมีกำาห้นัดำแล้วเสร็จในัปี 
2565

วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไที่ย
สมาคมฯ จัดำทำาและเผยแพัร่วารสารสมาคมในัร้ปแบุบุ 

E-Magazine ได้ำแก่ วารสารรายเด่ำอนั TFPA News นัำาเสนัอข้อม้ล
ข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำานัวนั 8 ฉบัุบุ และวารสารราย
ไตรมาส TFPA Magazine นัำาเสนัอข้อม้ลพััฒนัาการที�สำ าคัญที� เกี�ยวข้อง
กับุการวางแผนัการเงินั และข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ จำานัวนั 
4 ฉบัุบุ 
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อ่�นัๆ

โครงการ Membership Engagement Project
ในัเด่ำอนัสิงห้าคม 2564 สมาคมฯ ได้ำเริ�มดำำาเนิันัโครงการ Membership Engagement Project มุ่งส่งเสริมการมีส่วนั

ร่วมของสมาชิกสมาคมฯ ในัการร่วมคิดำริเริ�ม และร่วมลงม่อทำางานัตามแผนังานัที�สมาชิกเห็้นัว่าจะเป็นัประโยชน์ัทั�งต่อสมาชิก 
ต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพันัักวางแผนัการเงินั CFP เพ่ั�อให้้บุรรลุเป้าห้มายการดำำาเนิันังานัของสมาคมฯ ในั 3 ด้ำานั ได้ำแก่ การ
สร้างธุรกิจการวางแผนัการเงินั การเพิั�มจำานัวนันัักวางแผนัการเงินั CFP และการเสริมสร้างศักยภาพัของนัักวางแผนัการ
เงินั CFP และที�ปรึกษาการเงินั AFPT โดำยสมาคมฯ มีบุทบุาทในัการสนัับุสนุันัด้ำานังบุประมาณและการประสานังานัที� เกี�ยวข้อง 
มีนัักวางแผนัการเงินั CFP อาสาเข้าร่วมโครงการ 32 คนั เสนัอแผนังานั 18 แผนังานั มีกรรมการสมาคมฯ ทำาห้น้ัาที� เป็นัที�
ปรึกษาให้้ความเห็้นัและข้อเสนัอแนัะต่อแผนังานั โดำยที�ปรึกษาและนัักวางแผนัการเงินั CFP ได้ำร่วมประชุมห้าร่อถึึงแนัวทาง
การดำำาเนิันัแผนังานั และความเป็นัไปได้ำในัการนัำาแผนังานัที�สมาชิกได้ำร่วมกันัคิดำไปลงม่อดำำาเนิันัการให้้เกิดำผลสัมฤทธิ�อย่างเป็นั
ร้ปธรรม โดำยจะมีการนัำาเสนัอแผนังานัต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ั�อพิัจารณาอนุัมัติและเริ�มต้นัดำำาเนิันัแผนังานัในัต้นัปี 2565

ความร่วมม่อกับต่างประเที่ศ
สมาคมฯ ร่วมสนัับุสนุันัคณะกรรมการมาตรฐานัการวางแผนัการเงินั (Financial Planning Standards Board – 

FPSB) ในัการดำำาเนิันัโครงการสำารวจความคิดำเห็้นันัักวางแผนัการเงินั CFP ในัประเทศสมาชิกของ FPSB โดำยมีวัตถุึประสงค์
เพ่ั�อศึกษาคุณสมบัุติความสามารถึและทักษะทางวิชาชีพัที�จำาเป็นัต่อการปฏิบัุติงานัของนัักวางแผนัการเงินั CFP ให้้มีประสิทธิภาพั
และประสบุผลสำาเร็จ โดำย FPSB จะนัำาผลสำ ารวจไปใช้เป็นัข้อม้ลในัการปรับุปรุงกรอบุความสามารถึและทักษะทางอาชีพัที�จำาเป็นั
ต่อการปฏิบัุติงานัของนัักวางแผนัการเงินั CFP ที� เป็นัมาตรฐานัสากลและใช้เป็นัแนัวทางในัการกำาห้นัดำเน่ั�อห้าองค์ความร้้และ
เกณฑ์์คุณสมบัุติสำ าห้รับุคุณวุฒิวิชาชีพันัักวางแผนัการเงินั CFP เพิั�มเติมในัอนัาคต ประกอบุด้ำวยการสำารวจ 2 หั้วข้อ ได้ำแก่ 
การสำารวจ Global Job Analysis Survey 2021 ซึึ่�งสมาคมฯ จะนัำาข้อม้ลจากรายงานัการสำารวจดัำงกล่าวไปใช้ประกอบุการ
บุริห้ารจัดำการการสอบุห้ลักส้ตรการวางแผนัการเงินั CFP ของสมาคมฯ และการสำารวจ Future of Financial Planning 
Practice ซึึ่�งมีวัตถุึประสงค์เพ่ั�อรับุทราบุความคิดำของนัักวางแผนัการเงินั CFP ที� มีต่อความต้องการด้ำานัการวางแผนัการเงินั
ในัอนัาคตของผ้้ขอรับุคำาปรึกษา

ผลการดำาเนินงานปี 2564
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งบการเงิน
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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