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พันธกิจ (Mission Statement)  
 
 คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) มีหน้าที่พฒันา บริหาร 
และอ านวยการด้านการรับรองคณุภาพนกัวางแผนการเงิน ให้ความรู้ ตลอดจนจดัหลกัสตูรอบรมเร่ืองการวางแผนการเงินให้หนว่ยงาน
และองค์กรตา่งๆ เพื่อให้ทกุภาคสว่นได้รับประโยชน์และช่วยกนัสร้างเสริม สนบัสนนุ และธ ารงไว้ซึง่มาตรฐานการปฏิบตังิานในวชิาชีพ
นกัวางแผนการเงิน คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเน้นให้ความส าคญักบัความเป็นเลศิในการท างานของผู้ประกอบ
วิชาชีพนี ้โดยเป็นผู้ออกใบรับรองวิชาชีพ – CFP, Certified Financial Planner – และตรารับรองสญัลกัษณ์ CFP แก่นกัวางแผนการเงิน
ที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
 
 ข้อความทัง้หมดในเอกสารชดุนีส้งวนลขิสทิธ์ิ ค.ศ. 2007 โดยคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน ห้าม
ลอกเลยีนแบบสว่นหนึง่สว่นใดในเอกสารชดุนี ้รวมทัง้การจดัเก็บ ถ่ายทอดตอ่ไปไมว่า่ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ การถา่ยภาพ การบนัทกึ หรือวิธีการอื่นใดโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  
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กรอบความสามารถในการท างานของนักวางแผนการเงนิตามมาตรฐานของ FPSB  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

รากฐานส าคญัของการก าหนดคณุสมบตัิมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างมีคณุภาพ มาจากการวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนเพื่อก าหนด
คณุสมบตัิพืน้ฐาน อนัได้แก่ ความสามารถ (Abilities), ทกัษะ (Skills) และความรู้ (Knowledge) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานอาชีพให้
ประสบผลส าเร็จ  

 กรอบความสามารถในการท างานของนกัวางแผนการเงิน ของคณะกรรมการมาตรฐานของนกัวางแผนการเงิน (FPSB’s 
Financial Planner Competency Profile) ประกอบด้วย ความสามารถของนกัวางแผนการเงิน (Financial Planner Abilities) ทกัษะ
ทางวิชาชีพ (Financial Planner Professional Skills) และองค์ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงิน (Financial Planning Body of 
Knowledge) โดย FPSB ได้อธิบายถึงลกัษณะความสามารถ (Abilities) ทกัษะ (Skills) เจตคติ หรือ ความคิดเห็น (Attitudes) การ
ตดัสนิใจ (Judgments) และความรู้ทัง้หลายที่ผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินพึงมีเมื่อต้องท างานให้ลกูค้า เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
ด้านการวางแผนการเงินให้ลกูค้าประสบผลส าเร็จอย่างดี ผู้ประกอบวิชาชีพนีจ้ าเป็นต้องรวบรวมความสามารถหลายอย่างเพื่อให้
สามารถวางแผนการเงินให้บรรลผุลตามต้องการ (ดคู าอธิบายในหวัข้อ “ความสามารถของนกัวางแผนการเงิน” – The Financial 
Planner Abilities) โดยใช้ทกัษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม (ดูค าอธิบายในหวัข้อ “ทกัษะทางวิชาชีพของนกัวางแผนการเงิน” – The 
Financial Planner Professional Skills) บนรากฐานองค์ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงิน (ดคู าอธิบายในหวัข้อ “องค์ความรู้เร่ืองการ
วางแผนการเงิน” – The Financial Planner Body of Knowledge) การผสมผสานความรู้ ทกัษะ และองค์ความรู้อย่างมีบรูณาการ คือ 
สิง่ที่จะก าหนดวา่ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินนัน้บรรลผุลส าเร็จ 

 กรอบความสามารถในการท างานของนกัวางแผนการเงินของ FPSB นอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพนัก
วางแผนการเงินในปัจจุบนัควรปฏิบตัิตนอย่างไรแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถึงความคาดหมายที่มีต่ออาชีพนกัวางแผนการเงินในอนาคต
ข้างหน้าอีก 5 ปีด้วย กรอบความสามารถและสมรรถนะในการท างาน (The Competency Profile) นีใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกับ
ความสามารถ ทกัษะ และความรู้ด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการช่วยลกูค้าวางแผนการเงินให้บรรลผุลอีกด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผน
การเงินที่เลอืกหรือจ ากดัขอบเขตในการให้บริการเฉพาะการวางแผนการเงินบางด้าน เช่น เฉพาะเร่ืองการวางแผนจดัการมรดก (Estate 
Planning) หรือ การวางแผนภาษี (Tax Planning) เป็นต้น ควรศกึษากรอบความสามารถและสมรรถนะของนกัวางแผนการเงินให้ครบ
ทัง้หมด เพื่อก าหนดวา่ตนมีความสามารถในการวางแผนการเงินด้านใดให้กบัลกูค้า  
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 ในการก าหนดกรอบความสามารถในการท างานของนกัวางแผนการเงิน  FPSB ให้ค าจ ากดัความและรายละเอียดเก่ียวกบั
ความสามารถ ทกัษะ และองค์ความรู้ที่นกัวางแผนการเงินทัว่ไปพึงต้องมี โดยหวงัว่าลกูค้าของท่านจะได้รับประโยชน์จากมาตรฐาน
กรอบความสามารถและสมรรถนะการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินท่ีทัว่โลกยอมรับนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
เชิงอรรถท้ายเร่ือง  
 
*“Competency” แปลเป็นภาษาไทยว่า ความสามารถ สมรรถนะ ศกัยภาพ และคณุสมบติัทีจ่ าเป็นตอ้งมีเพือ่ใหง้านทีไ่ดร้ับมอบหมายลลุ่วง
และประสบผลส าเร็จ ผูที้มี่ Competency ตรงตามทีต่ าแหน่งงานก าหนด ย่อมไดเ้ปรียบและมีโอกาสในการท างานใหล้ลุ่วงไดม้ากกว่าผูที้ไ่ม่
มี Competency หรือมี Competency ไม่ตรงตามที่ต าแหน่งงานตอ้งการ Competency  ถือเป็นปัจจยัน าเข้า (Input) และเป็นกระบวนการ 
(Process) ทีจ่ะน าไปสู่ผลลพัธ์หรือผลผลิตของงาน (Output/Outcome) – แหล่งทีม่าของข้อมูล: หนงัสือชือ่ HR for Non HR โดย อาภรณ์ 
ภู่วิทยพนัธุ์  พิมพ์ครั้งที ่1 เมื่อเดือนธนัวาคม 2548 โดย บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
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ความสามารถของนักวางแผนการเงิน  (Financial Planner Abilities)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการพฒันากลยทุธ์เพื่อช่วยลกูค้าบริหารจดัการเร่ืองการเงินเพื่อบรรลเุป้าหมายในชีวิตที่วาง
ไว้ ในกระบวนการท างาน ต้องตรวจสอบและสอบทานข้อมลูตลอดจนสถานการณ์ทกุแง่มมุของลกูค้าในเร่ืองกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกบั
การวางแผนการเงินอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้รายการท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนั แม้จะเป็นคนละวตัถปุระสงค์ก็ตาม  

 ความสามารถของนกัวางแผนการเงินท่ี FPSB ก าหนด ได้อธิบายความหมายของ Competency ทัง้หมดที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
นกัวางแผนการเงินจ าเป็นต้องมี และอธิบายรายละเอียดของภารกิจต่างๆ ที่นกัวางแผนการเงินควรท าได้ระหว่างปฏิบตัิงานวางแผน
การเงินให้ลกูค้า ไม่ว่าลกูค้าจะประกอบอาชีพใด อยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม นกัวางแผนการเงินใช้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอยา่งประกอบกนั นอกเหนือจากเร่ืองทกัษะในงาน ความคิดเห็น การตดัสนิใจ และองค์ความรู้ที่มีอยู ่เพื่อให้สามารถวางแผน
การเงินให้ลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพเต็มที่ 

 ไมว่า่ผู้ประกอบวิชาชีพนีจ้ะให้บริการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร หรือเลือกให้บริการเฉพาะด้าน หรือในบางขอบเขตเป็น
การเฉพาะ (เช่น ให้บริการเฉพาะการวางแผนจดัการมรดก หรือ การวางแผนภาษี เทา่นัน้ เป็นต้น) นกัวางแผนการเงินที่ดีต้องท าความ
เข้าใจรายละเอียดของความสามารถทัง้หมดอย่างครบถ้วนและถ่องแท้ เพื่อให้การบริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้าบรรลผุลอย่างมี
ประสทิธิภาพเต็มที่ 

 นักวางแผนการเงินควรมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความสามารถในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ และอาจท างานรวมกับ
ผู้ เช่ียวชาญสาขาอื่นในการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า ก็ได้ (เช่น ท างานร่วมกับนกักฎหมายในการ
วางแผนจดัการเร่ืองมรดก หรือท างานร่วมกบันกับญัชีในเร่ืองการวางแผนภาษี เป็นต้น)  

 

ตัวอย่างความสามารถของนักวางแผนการเงนิ  
การเก็บรวบรวมข้อมลู (การบริหารสนิทรัพย์ ): 1.105 การเก็บรวบรวมข้อมลูมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งในการเตรียมรายการ
แสดงสนิทรัพย์ทัง้หมดที่ได้ลงทนุไว้ (Statement of Investment Holding)  
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กรอบความสามารถของนักวางแผนการเงนิ (Financial Planner Abilities Framework) 
 

 ความสามารถแตล่ะด้านของนกัวางแผนการเงิน หมายถงึ ภารกิจที่ผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินต้องท าเมื่อให้บริการ
วางแผนการเงินแก่ลกูค้า อยา่งไรก็ตาม  FPSB ตระหนกัดีวา่ความสามารถแตล่ะด้านมีความเก่ียวข้องกนั และอาจปรากฏอยูใ่นภารกิจ
หลายด้าน ส าหรับการน าเสนอในเอกสารชดุนี ้ FPSB แสดงให้เหน็ถึงความสามารถด้านตา่งๆ ที่นกัวางแผนการเงินจ าเป็นต้องมีใน 3 
ด้าน (The three Financial Planning Functions) ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมลู (Collection) การวเิคราะห์ข้อมลู (Analysis) และ การ
สงัเคราะห์ข้อมลู (Synthesis) และในแตล่ะด้านจะครอบคลมุ 6 องค์ประกอบของแผนการเงิน (The six Financial Planning 
Components) ได้แก่ การบริหารการเงิน (Financial Management)  การบริหารสนิทรัพย์ (Asset Management) การบริหารความ
เสีย่ง (Risk Management)  การวางแผนภาษี (Tax Planning) การวางแผนเพื่อการเกษียณ (Retirement Planning) และการวางแผน
จดัการมรดก (Estate Planning)  
 

หน้าที่ในการวางแผนการเงนิ (Financial Planning Functions) 
 
 FPSB แบง่ “ความสามารถ” ของนกัวางแผนการเงินตามหน้าที่ท่ีต้องท าเป็น 3 ด้าน คือ  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection) 

ผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน ต้องมีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หลายที่จ าเป็นตอ่การจดัท าแผนการเงิน 
ซึง่หมายรวมไปถึงความสามารถในการพจิารณาเพื่อระบขุ้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง ด้วยวิธีคิดค านวณตา่งๆ และสามารถจดั
ระเบียบข้อมลูของลกูค้าที่ได้มาทัง้หมดให้พร้อมส าหรับการวเิคราะห์อีกด้วย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 
ในขัน้ตอนการวเิคราะห์ข้อมลู นกัวางแผนการเงินต้องสามารถระบ ุบง่ชี ้และพิจารณาปัญหาตา่งๆ วิเคราะห์และประเมิน
ข้อมลูทีไ่ด้มาและที่เกิดขึน้ตามมา เพื่อน ามาพฒันากลยทุธ์ตา่งๆ ให้ลกูค้า 
 
การสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesis)  
ในขัน้การสงัเคราะห์ข้อมลู นกัวางแผนการเงินต้องสามารถสงัเคราะห์ข้อมลูเพื่อพฒันาและประเมนิกลยทุธ์ตา่งๆ ซึง่น าไปสู่
การจดัท าแผนการเงินให้ลกูค้า  
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Competency หลักในการวางแผนการเงนิ (Core Financial Planning Competencies)  
 
 Competency หลกัส าหรับความสามารถในแตล่ะด้านของนกัวางแผนการเงิน มีรายละเอียด ดงันี ้
 
 ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู Competency หลกัที่นกัวางแผนการเงินต้องมี คือ  

1. สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative Information) ที่จ าเป็นส าหรับการจดัท าแผนการเงิน 
2. สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Information) ที่จ าเป็นส าหรับการจดัท าแผนการเงิน 
แม้วา่ Competency หลกัทัง้สองข้อนีจ้ะมีลกัษณะเฉพาะ และอาจเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านอื่นๆ ในการวางแผน

การเงิน แต่ทัง้สองข้อน ามาจากแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานส าหรับการวางแผนการเงิน ในสว่นที่เก่ียวกบัหน้าที่การเก็บรวบรวม
ข้อมลู 

 
 ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู Competency หลกัที่นกัวางแผนการเงินต้องมี คือ  

1. สามารถพิจารณา คิด วิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากดัตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาพฒันาเป็นกลยทุธ์ 
2. สามารถประเมินข้อมลูที่ได้มาเพื่อน ามาประกอบการพฒันากลยทุธ์ 
แม้วา่ Competency หลกัทัง้สองข้อนีจ้ะมีลกัษณะเฉพาะ และอาจเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านอื่นๆ ในการวางแผน

การเงิน แตท่ัง้สองข้อน ามาจากแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานส าหรับการวางแผนการเงิน ในสว่นที่เก่ียวกบัหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 ในขัน้ตอนการสงัเคราะห์ข้อมลู (Synthesis) Competency หลกัที่นกัวางแผนการเงินต้องมี คือ สามารถพฒันาและประเมิน
ความเป็นไปได้ของกลยทุธ์ตา่งๆ เพื่อน ามาจดัท าเป็นแผนการเงิน  
 

แนวปฏิบัติขัน้พืน้ฐานในการวางแผนการเงนิ (Fundamental Financial Planning Practices)  
 

แนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานในการวางแผนการเงิน ประกอบด้วย Competency ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
นกัวางแผนการเงิน ดงันี ้

 มีความสามารถในการบรูณาการ Competency หลกัในการวางแผนการเงินและองค์ประกอบต่างๆ ของการ
วางแผนการเงิน (Financial Planning Components) ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงความสมัพนัธ์ที่เก่ียวเนื่องถึงกนัของความสามารถแต่ละด้านที่นกัวางแผน
การเงินต้องมีในการท าหน้าที่วางแผนการเงิน  

 
นกัวางแผนการเงินจะใช้แนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อรวมกนัก็ได้ ในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า  
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องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิ (Financial Planning Components) 
 
FPSB แบง่ความสามารถของนกัวางแผนการเงิน ออกเป็นองค์ประกอบในการท างานวางแผนการเงินทัง้สิน้ 6 ด้าน คือ  

1. การบริหารการเงิน (Financial Management) 
2. การบริหารสนิทรัพย์ (Asset Management) 
3. การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) 
4. การวางแผนภาษี (Tax Planning) 
5. การวางแผนเพื่อการเกษียณ (Retirement Planning)  
6. การวางแผนจดัการมรดก (Estate Planning)  

 
ในการวางแผนการเงินให้ลกูค้า นกัวางแผนการเงินไม่ควรพิจารณาภาษี ความต้องการด้านการบริหารสินทรัพย์ หรือความ
ต้องการเร่ืองการเกษียณแยกเป็นเอกเทศจากกัน และในท านองเดียวกัน จะต้องบูรณาการความสามารถของนกัวางแผน
การเงินที่จ าเป็นต้องมีอย่างน้อยหนึ่งประการ จากหน้าที่ที่นกัวางแผนการเงินต้องท า (เช่น การเก็บรวบรวมข้อมลู) หรือจาก
องค์ประกอบของแผนการเงิน (เช่น การวางแผนป้องกนัความเสี่ยง) เมื่อท าหน้าที่หรือให้บริการวางแผนการเงินด้านอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกนัให้ลกูค้า  
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ตารางแสดงความสามารถของนักวางแผนการเงนิ (Financial Planner Abilities Matrix)  
 

หน้าที่ในการวางแผนการเงนิ 
(Financial Planning Function) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (COLLECTION) 
สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หลายที่จ าเป็นตอ่การพฒันาแผนการเงิน 

แนวปฏิบัติขัน้พืน้ฐาน 
ในการวางแผนการเงนิ 

(Fundamental 
Financial Planning Practices) 

1.001   รวบรวมข้อมลูวา่ลกูค้ามีวตัถปุระสงค์ ความต้องการ และคา่นิยมเก่ียวกับการเงินอยา่งไรบ้าง          
1.002   ระบปุระเภทและขอบเขตของข้อมลูที่ต้องเก็บรวบรวมเพ่ือน าพฒันาแผนการเงินให้ลกูค้า  
1.003   ระบปุระเด็นปัญหาทางกฎหมายของลกูค้าที่อาจมีผลกระทบตอ่แผนการเงิน 
1.004   พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีความคิดเห็น และระดบัความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเงินมากน้อยเพียงใด 
1.005   ระบกุารเปลี่ยนแปลงที่มีนยัยะส าคญัของลกูค้า ทัง้ในเร่ืองสว่นตวัและเร่ืองการเงิน 
1.006  จดัเตรียมข้อมลูให้พร้อมส าหรับการวิเคราะห์  

Competency หลักในการวางแผนการเงนิ 
(Core Financial Planning Competencies) 

1.1  เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Information) ที่ จ าเป็นตอ่การพฒันาแผนการเงิน 

1.2  เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ  (Qualitative 
Information) ที่จ าเป็นตอ่การพฒันาแผนการเงิน  

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 
ในการวางแผน 

การเงนิ  
(Financial  
Planning  

Components) 
 
  

การบริหาร
การเงนิ 

(Financial 
Management) 

1.101  รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์และหนีส้ิน 
           ของลกูค้า  
1.102  รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสด รายได้ 
           และ/หรือ ภาระผกูพนัตา่งๆ ของลกูค้า 
1.103  รวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การเตรียม

งบประมาณ 
1.104  เตรียมจดัท างบแสดงความมัง่คัง่ งบกระแส 
           เงินสด แลงบประมาณ  

1.201 พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีแนวโน้มในการออม 
          มากน้อยเพียงใด 
1.202  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีกระบวนการหรือวิธีการ 
           ตดัสินใจเร่ืองการใช้เงินอยา่งไร 
1.203  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีความคิดเห็นอยา่งไร 
           เก่ียวกบัเร่ืองการก่อหนี ้
 

การบริหาร 
สินทรัพย์ 
(Asset 

Management) 

1.105  เก็บรวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นในการจดัท า
รายการแสดงสินทรัพย์ที่ได้ลงทนุไว้ทัง้หมด
(Statement of Investment Holding) 

1.106  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีวิธีจดัสรร สินทรัพย์ 
           อยา่งไร (Asset Allocation) 
1.107  ตรวจดวูา่ลกูค้ามีกระแสเงินสดส าหรับ 
           การลงทนุมากน้อยเพียงใด  
 

1.204  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามี  ประสบการณ์ ความ
คิดเห็น และอคติเก่ียวกบัการลงทนุหรือไม่ 

1.205  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบั 
            การลงทนุอยา่งไร  
1.206  พิจารณาดวูา่ลกูค้าสามารถรับความเสี่ยง 
            จากการลงทนุได้มากน้อยเพียงใด 
1.207  พิจารณาและตรวจสอบดวูา่ลกูค้ามีความ 
            คาดหวงัเร่ืองผลตอบแทนอยา่งไร 
1.208  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีกรอบระยะเวลามากน้อย

เพียงใดส าหรับการลงทนุ  

การบริหาร 
ความเส่ียง 
(Risk 

Management) 

1.108  เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัภยั 
           ประเภทตา่งๆ และความคุ้มครองทัง้หมดที่ 
           ลกูค้าได้รับอยู ่
1.109  ตรวจดวูา่ลกูค้ามีภาระผกูพนัทางการเงิน 
           อะไรบ้าง 

1.209  เก็บรวบรวมข้อมลูและพิจารณาวว่ตัถปุระสงค์ 
           ของลกูค้าในการบริหารความเสี่ยงคืออะไร     
1.210  พิจารณาดวูา่ลกูค้าสามารถรับความ 
            เสี่ยงในแตล่ะด้านได้มากน้อยฃเพียงใด  
1.211  พิจารณาประเด็นเร่ืองวิถีการใช้ชีวิตของลกูค้า 
           ในสว่นที่อาจเก่ียวข้องกบัการวางแผนการเงิน 
1.212   พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีปัญหาเร่ืองสขุภาพ

หรือไม่ 
1.213  พิจารณาดวูา่ลกูค้าเต็มใจหรือกล้าที่จะบริหาร

ความเสี่ยงทางการเงินในเชิงรุกหรือไม่ 
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(ต่อ) 

หน้าที่ในการวางแผนการเงนิ 
(Financial Planning Function) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (COLLECTION) 
สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หลายที่จ าเป็นตอ่การพฒันาแผนการเงิน 

องค์ประกอบ 
ในการวางแผน 

การเงนิ 
(Financial 
Planning 

Components) 
 

การวางแผนภาษี 
(Tax Planning) 

1.110  เก็บรวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นในการก าหนด 
           สถานะทางภาษีของลกูค้า 
1.111  ตรวจสอบดสูถานะสินทรัพย์ และ หนีส้ิน 
           ของลกูค้าวา่มีรายการใดบ้างทีต้่องเสียภาษี 
1.112  ตรวจสอบดวูา่ลกูค้ามีภาระหนีส้ิน ทัง้ใน 
           ปัจจบุนัที่ค้างช าระ และในอนาคตหรือไม ่

อยา่งไร 
1.113  พิจารณาดวูา่มีบคุคลหรือคณะบคุคลใดบ้าง 
            ที่เก่ียวข้องกบัสถานะทางภาษีของลกูค้า 

1.214  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีความคิดเห็น 
           อยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองภาษี  
 

การวางแผน 
เพื่อการ 
เกษียณ 

(Retirement 
Planning) 

1.114  เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่รายได้ 
           ส าหรับเกษียณของลกูค้า 
1.115  เก็บรวบรวมรายละเอียดประมาณการ 
           รายจา่ยที่จะเกิดขึน้กบัลกูค้าหลงัเกษียณ 
            

1.215  เก็บรวบรวมข้อมลูและพิจารณาดวูา่ลกูค้ามี 
           เป้าหมายเร่ืองการวางแผนเพ่ือการเกษียณ

อยา่งไรบ้าง 
1.216  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีความคิดเก่ียวกบั 
            การเกษียณอยา่งไรบ้าง 
1.217  พิจารณาดวูา่ลกูค้ามีความสะดวกใจมากน้อย 
            เพียงใดเก่ียวกบัสมมตุิฐานที่ใช้ในการวางแผน 
            เพ่ือการเกษียณ 

การวางแผน 
จัดการ 
มรดก 
(Estate 

Planning) 

1.116  เก็บรวบรวมรายละเอียดสญัญาและเอกสาร 
           ตา่งๆ ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการก าหนด

กลยทุธ์การวางแผนจดัการมรดก 
            
            

1.218  เก็บรวบรวมข้อมลูและพิจารณาดวูา่ลกูค้ามี 
           วตัถปุระสงค์เร่ืองการวางแผนจดัการมรดก 
           อยา่งไร  
1.219  พิจารณาพลวตัตา่งๆ ที่มีอยูใ่นครอบครัว 
           (Family Dynamics) และความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจที่อาจมีผลตอ่กลยทุธ์การวางแผนจดัการ 
           มรดก 
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ตารางแสดงความสามารถของนักวางแผนการเงนิ (Financial Planner Abilities Matrix)  
 

 
หน้าที่ในการวางแผนการเงนิ 
(Financial Planning Function) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล (ANALYSIS) 
สามารถพิจารณาโอกาสและข้อจ ากดัตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้ 

วิเคราะห์และประเมินข้อมลู เพื่อน ามาพฒันากลยทุธ์ให้ลกูค้า 

 
 

แนวปฏิบัติขัน้พืน้ฐาน 
ในการวางแผนการเงนิ 

(Fundamental  
Financial Planning Practices)  

 

2.001  วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ ความต้องการ คา่นิยม และข้อมลูตา่งๆ ของลกูค้าเพื่อจดัล าดบัความส าคญั 
            วา่ควรท างานวางแผนการเงินด้านใดบ้าง   
2.002  พิจารณาและวิเคราะห์ความเก่ียวข้องระหวา่งแผนการเงินในแตล่ะด้าน  
2.003  พิจารณาและวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากดั ตลอดจนประเมินข้อมลูที่ได้มาทัง้หมดวา่เก่ียวข้องกบั

องค์ประกอบในการวางแผนการเงินเร่ืองใดบ้าง 
2.004   พิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 
            และระเบียบตา่งๆ  
2.005  วดัผลความก้าวหน้าวา่แผนการเงินบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์หรือไม ่อยา่งไร  

Competency หลัก 
ในการวางแผนการเงนิ 

(Core Financial Planning Competencies)  

2.1  พิจารณาและวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากดั 
       ที่อาจเกิดขึน้ในการก าหนดกลยทุธ์ 
         

2.2   ประเมินข้อมลูที่ได้มาทัง้หมดเพื่อน ามาประกอบ 
        การก าหนดกลยทุธ์ 

 
 
 

องค์ประกอบ 
ในการ 
วางแผน 
การเงนิ 

(Financial 
Planning 

Components) 
 
 

การบริหาร
การเงนิ 

(Financial 
Management) 

 

2.101  ตรวจสอบดวูา่ลกูค้ามีเงินพอใช้หรือไม่ 
2.102  ตรวจสอบดวูา่มีปัญหาอะไรบ้างที่ 
           เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ และหนีส้ินของลกูค้า 
2.103  พิจารณาเพื่อก าหนดวงเงินส ารองที่ลกูค้า 
            ควรมีไว้ใช้ในกรณีฉกุเฉิน 
2.104  พิจารณาและตรวจสอบความเป็นไปได้ 
            และศกัยภาพของกลยทุธ์บริหารเงินสด 
            (Cash Management Strategies) ที่อาจ 
             ต้องน ามาใช้   

2.201 ประเมินวา่วงเงินส ารองฉกุเฉินที่กนัไว้เพียงพอ 
           หรือไม่ 
2.202  ประเมินผลกระทบหากเกิดการเปลี่ยนแปลง 
            เร่ืองรายได้และรายจา่ยของลกูค้า 
2.203  วิเคราะห์วา่ลกูค้ามีความต้องการใช้ กระแสเงิน

สดที่ไมส่อดคล้องกนัหรือไม่ 
2.204  ประเมินทางเลือกทางการเงินอ่ืน  

การบริหาร 
สินทรัพย์ 

(Asset 
Management) 

2.105  ค านวณอตัราผลตอบแทนที่ต้องการเพ่ือให้
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีล่กูค้าก าหนด 

2.106  ตรวจพิจารณาลกัษณะสินทรัพย์ที่ลกูค้า 
           ได้ลงทนุไว้  
2.107  พิจารณาและวิเคราะห์ผลการได้มาและ 
           ขายไปซึง่สินทรัพย์ที่มีอยู่ 
2.108  พิจารณาแนวทางกลยทุธ์การลงทนุที่เป็น 
           ไปได้ในระยะตอ่ไป 

2.205  วเิคราะห์และประเมินวา่อตัราผลตอบแทน 
            จากการลงทนุที่ลกูค้าต้องการสอดคล้องกบั

ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลกูค้า
หรือไม่ 

2.206  วิเคราะห์และประเมินวา่สินทรัพย์ที่ลกูค้าถืออยู ่
            สอดคล้องกบัความสามารถในการรับความ

เสี่ยงและอตัราผลตอบแทนทีล่กูค้าต้องการ 
            หรือไม ่ 

การบริหาร 
ความเส่ียง 
(Risk 

Management) 

2.109  พิจารณาและวิเคราะห์ลกัษณะความคุ้ม 
            ครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกนัภยั 
            ประเภทตา่งๆ ที่ลกูค้าถืออยู ่
2.110   พิจารณากลยทุธ์การบริหารความเสี่ยง 
             ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัและที่อาจต้องใช้ใน 
             ระยะตอ่ไป  

2.207  ประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึน้ 
2.208  ประเมินความเสี่ยงของลกูค้า เปรียบเทียบกบั 
            ความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกนัภยั 
            ประเภทตา่งๆ และกลยทุธ์การบริหารความ

เสี่ยง        
2.209  วิเคราะห์และประเมินผลที่จะเกิดขึน้ หาก

กรมธรรม์ที่ถืออยูมี่การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดความคุ้มครอง 

2.210  จดัล าดบัความส าคญัความต้องการการบริหาร 
            ความเสี่ยงของลกูค้า 
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(ต่อ)  
 

หน้าที่ในการวางแผนการเงนิ 
(Financial Planning Function) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล (ANALYSIS) 
สามารถพิจารณาโอกาสและข้อจ ากดัตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้ 

วิเคราะห์และประเมินข้อมลู เพื่อน ามาพฒันากลยทุธ์ให้ลกูค้า 

องค์ประกอบ 
ในการ 
วางแผน 
การเงนิ 

(Financial 
Planning 

Components) 
 

การวางแผนภาษี 
(Tax Planning) 

2.111  ตรวจสอบเอกสารทางภาษีที่เก่ียวข้อง 
2.112  พิจารณาหากลยทุธ์และโครงสร้างทาง 
           ภาษีที่เป็นไปได้ 

2.211  วิเคราะห์และประเมินผลแนวกลยทุธ์และ 
            โครงสร้างทางภาษีที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัวา่

เหมาะสมหรือไม่ 
2.212    ประเมินผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึน้ 
              จากกลยทุธ์ทางเลือกอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ใน 
              การวางแผนภาษี 

การวางแผน 
เพื่อการ 
เกษียณ 

(Retirement 
Planning) 

2.113  ค านวณหาตวัเลขประมาณการทางการเงิน 
           ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง บนฐานสถานะทางการเงิน 
           ของลกูค้าในปัจจบุนั 
2.114  ประเมินดวูา่วตัถปุระสงค์ที่ลกูค้าตัง้ไว้ 
           ส าหรับชีวิตหลงัเกษียณอยูบ่นพืน้ฐาน 
           ของความเป็นจริงและเป็นไปได้หรือไม่ 
2.115  พิจารณาหากลยทุธ์การวางแผน 
            เพ่ือการเกษียณที่เป็นไปได้  

2.213  ประเมินความต้องการทางการเงินของลกูค้า 
           ณ วนัที่เกษียณ 
2.214  ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึน้ หากมีการเปลี่ยน 
           แปลงตวัเลขประมาณการทางการเงินตา่งๆ 
2.215  ประเมินผลได้ และสิ่งที่อาจต้องเสียไปเพ่ือบรรล ุ
            เป้าหมายการวางแผนเพ่ือการเกษียณที่ก าหนด

ไว้ 
             

การวางแผน 
จัดการ 
มรดก 
(Estate 

Planning) 

2.116  ค านวณหาตวัเลขประมาณความมัง่คัง่ 
           สทุธิ ณ วนัที่ลกูค้าเสียชีวิต  
2.117  พิจารณาและวิเคราะห์ข้อจ ากดัตา่งๆ 
            ในการบรรลเุป้าหมายการวางแผน 
            จดัการมรดกที่ลกูค้าต้องการ 
2.118  พิจารณาหากลยทุธ์การวางแผนจดัการ 
           มรดกที่เป็นไปได้  

2.216  ค านวณหาประมาณการตวัเลขรายจา่ยและ 
           ภาษีที่จะเกิดขึน้เม่ือลกูค้าเสียชีวิต 
2.217  ประเมินความต้องการเฉพาะของผู้ รับ

ผลประโยชน์จากกองมรดก 
2.218  ประเมินสภาพคลอ่งของกองมรดกเม่ือลกูค้า 
            เสียชีวิต  
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ตารางแสดงความสามารถของนักวางแผนการเงนิ (Financial Planner Abilities Matrix)  
 

หน้าที่ในการวางแผนการเงนิ 
(Financial Planning Function) 

การสังเคราะห์ข้อมูล (SYNTHESIS) 
สามารถสงัเคราะห์ข้อมลูเพื่อน ามาพฒันาและประเมินกลยทุธ์ตา่งๆ 

ส าหรับเขียนแผนการเงินให้ลกูค้า 

แนวปฏิบัติขัน้พืน้ฐาน 
ในการวางแผนการเงนิ 

(Fundamental  
Financial Planning Practices)  

3.001  จดัเรียงล าดบัความส าคญัของค าแนะน าให้ลกูค้าเห็นวา่องค์ประกอบของการวางแผนการเงินด้านใด 
            ที่จ าเป็นและให้ประโยชน์เต็มที่ในสถานการณ์ของลกูค้า 
3.002   รวบรวมค าแนะน าและขัน้ตอนการด าเนินการหรือแผนปฏิบตัิการณ์ตา่งๆ เพ่ือจดัท าแผนการเงิน 
3.003    ก าหนดรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบประเมินผลแผนการเงิน 

Competency หลักในการวางแผนการเงนิ 
(Core Financial Planning Competencies)  

3.1  พฒันาและประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์ตา่งๆ เพื่อน ามาจดัท าแผนการเงิน 

 
 

องค์ประกอบ 
ในการ 
วางแผน 
การเงนิ 

(Financial 
Planning 

Components) 
 
 

การบริหารการเงนิ 
(Financial 

Management) 
 

3.101  ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารทางการเงิน  
3.102  ประเมินข้อได้เปรียบและข้อเสยีเปรียบของแตล่ะกลยทุธ์  
3.103  เลือกกลยทุธ์ที่ให้ผลประโยชน์ดีและเหมาะสมกบัลกูค้าที่สดุ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการบริหาร

การเงิน 
3.104  จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการตา่งๆ เพื่อชว่ยให้ลกูค้าปฏิบตัติามค าแนะน าเร่ืองการบริหาร 
            การเงินได้งา่ยขึน้              

การบริหาร 
สินทรัพย์ 

(Asset 
Management) 

3.105 ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารสินทรัพย์ 
3.106 ประเมินข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของแตล่ะกลยทุธ์ 
3.107 เลือกกลยทุธ์ที่ให้ผลประโยชน์ดแีละเหมาะสมกบัลกูค้าที่สดุ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการบริหาร

สินทรัพย์  
3.108 จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการตา่งๆ เพื่อชว่ยให้ลกูค้าปฏบิตัิตามค าแนะน าเร่ืองการบริหาร 
            สินทรัพย์ได้งา่ยขึน้       

การบริหาร 
ความเส่ียง 
(Risk 

Management) 

3.109 ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยง 
3.110 ประเมินข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของแตล่ะกลยทุธ์ 
3.111 เลือกกลยทุธ์ที่ให้ผลประโยชน์ดแีละเหมาะสมกบัลกูค้าที่สุด เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการบริหาร

ความเสี่ยง  
3.112 จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการตา่งๆ เพื่อชว่ยให้ลกูค้าปฏบิตัิตามค าแนะน าเร่ืองการบริหาร

ความเสี่ยงได้งา่ยขึน้            

การวางแผนภาษี 
(Tax Planning) 

3.113  ก าหนดกลยทุธ์ในการวางแผนภาษี  
3.114  ประเมินข้อได้เปรียบและข้อเสยีเปรียบของแตล่ะกลยทุธ์ 
3.115  เลือกกลยทุธ์ที่ให้ผลประโยชน์ดีและเหมาะสมกบัลกูค้าที่สดุ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการวางแผน

ภาษี 
3.116 จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการตา่งๆ เพื่อชว่ยให้ลกูค้าปฏบิตัิตามค าแนะน าเร่ืองการวางแผน 
             ภาษีได้งา่ยขึน้  
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(ต่อ) 

หน้าที่ในการวางแผนการเงนิ 
(Financial Planning Function) 

การสังเคราะห์ข้อมูล (SYNTHESIS) 
สามารถสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือน ามาพฒันาและประเมินกลยทุธ์ตา่งๆ 

ส าหรับเขียนแผนการเงินให้ลกูค้า 

องค์ประกอบ 
ในการ 
วางแผน 
การเงนิ 

(Financial 
Planning 

Components) 

การวางแผน 
เพื่อการ 
เกษียณ 

(Retirement 
Planning) 

3.117  ก าหนดกลยทุธ์ในการวางแผนเพื่อการเกษียณ 
3.118  ประเมินข้อได้เปรียบและข้อเสยีเปรียบของแตล่ะกลยทุธ์ 
3.119  เลือกกลยทุธ์ที่ให้ผลประโยชน์ดีและเหมาะสมกบัลกูค้าที่สดุ เพ่ือให้ค าแนะน า 
            แก่ลกูค้าในการวางแผนเพ่ือการเกษียณ 
3.120 จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการตา่งๆ เพื่อชว่ยให้ลกูค้าปฏบิตัิตามค าแนะน า 
             เร่ืองการวางแผนเพ่ือการเกษียณได้งา่ยขึน้  

 
การวางแผน 

จัดการ 
มรดก 
(Estate 

Planning) 

3.121  ก าหนดกลยทุธ์ในการวางแผนจดัการมรดก 
3.122  ประเมินข้อได้เปรียบและข้อเสยีเปรียบของแตล่ะกลยทุธ์ 
3.123  เลือกกลยทุธ์ที่ให้ผลประโยชน์ดีและเหมาะสมกบัลกูค้าที่สดุ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการ 
            วางแผนจดัการมรดก 
3.124  จดัเรียล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการตา่งๆ เพื่อชว่ยให้ลกูค้าปฏิบตัติามค าแนะน าเร่ืองการวางแผน 
            จดัการมรดกได้งา่ยขึน้          
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ค าศัพท์ที่ใช้ในตารางแสดงความสามารถของนักวางแผนการเงนิ  
(Terms Used in the Financial Planner Abilities Matrix)  
 
การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หมายถึง กลยทุธ์และเทคนิคทีใ่ช้ในการหาผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์ที่ดีและเหมาะสมที่สดุ โดยค านงึถึงความต้องการและข้อจ ากดัของลกูค้า 
 
การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถงึ วิธีการตดัสนิใจแบง่เงินลงทนุอยา่งกว้างๆ ไปยงักลุม่สนิทรัพย์ตา่งๆ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายของผลตอบแทนที่ลกูค้าต้องการ ภายใต้ระดบัความเสีย่งที่ลกูค้ารับได้และเหมาะสม  
 
งบประมาณ (Budget) หมายถึง งบแสดงประมาณการแหลง่เงินและรายจา่ยในช่วงเวลาหนึง่   
 
งบกระแสเงนิสด (Cash Flow Statement) หมายถงึ งบแสดงยอดสรุปกระแสเงินเข้าและกระแสเงินออกในชว่งเวลาหนึง่ 
 
ลูกค้า (Client) หมายถึง คน กลุม่คน หรือหนว่ยงานท่ีมคีวามสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั ที่ผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินมี
ความสมัพนัธ์อยา่งเป็นทางการในฐานะผู้วางแผนการเงินและลกูค้า  
 
การวางแผนจดัการมรดก (Estate Planning) หมายถึง กลยทุธ์และเทคนิคทีใ่ช้ในการรักษาและแจกจา่ยสนิทรัพย์ที่สะสมมา 
 
การบริหารทางการเงนิ (Financial Management) หมายถึง กลยทุธ์และเทคนิคทีใ่ช้ในการจดัการ กระแสเงินสด สนิทรัพย์ และ
หนีส้นิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวให้เกิดผลดีและเหมาะสมที่สดุ  
 
แผนการเงนิ (Financial Plan) หมายถึง กลยทุธ์หรือกลุม่กลยทุธ์ที่สร้างขึน้อยา่งเป็นระบบและละเอียด เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
ด้านการเงินเพื่อบรรลเุป้าหมายชีวิต 
 
การวางแผนการเงนิ (Financial Planning) หมายถงึ กระบวนการในการจดัท ากลยทุธ์เพื่อชว่ยลกูค้าบริหารเร่ืองการเงินให้บรรลุ
เป้าหมายชีวิต  
 
แนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานในการวางแผนการเงนิ (Fundamental Financial Planning Practices) หมายถึง  
ความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ สมรรถนะ และคณุสมบตัิที่จ าเป็นต้องมี (Competency) ครอบคลมุองค์ประกอบของการท างาน
วางแผนการเงินทกุด้าน ที่เก่ียวข้องกบัการบรูณาการและความสมัพนัธ์ที่เก่ียวเนื่องกนัระหวา่งความสามารถตา่งๆ ของนกัวางแผน
การเงิน  
 
ความจ าเป็น (Needs) หมายถงึ สิง่ของหรือสภาวะที่จ าเป็น 
 
งบแสดงความม่ังคั่งสุทธิ (Net Worth Statement) หมายถงึ งบแสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถงึ ผลลพัธ์ที่หวงัหรือตัง้เป้าหมายไว้ 
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งบการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Statements) หมายรวมถงึ งบแสดงความมัง่คัง่สทุธิ งบกระแสเงินสด และงบประมาณ
โดยรวม 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Information) หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัิ ทศันคติ ความคิดเห็น และความชอบของลกูค้า  
 
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Information) หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้าทีเ่ป็นกลาง ตรงตามความเป็นจริง และสามารถวดัได้  
 
การวางแผนเพื่อการเกษียณ (Retirement Planning) หมายถงึ กลยทุธ์และเทคนิคในการสะสมความมัง่คัง่ และการน าออกมาใช้
หลงัเกษียณอายงุาน 
 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กลยทุธ์และเทคนิคทีใ่ช้ในการบริหารความเสีย่งทางการเงินอนัสบืเนื่องมาจาก
ความเสีย่งสว่นบคุคล  ค าวา่ “ความเสีย่ง” (Risk) ระดบัความเสีย่ง (Risk Exposure) และระดบัความสามารถในการรับความเสีย่ง 
(Risk Tolerance) หมายถึง ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงินอนัสบืเนื่องมาจากสถานการณ์สว่นบคุคล  
 
กลยุทธ์ (Strategy/Strategies) หมายถึง แผนงานท่ีออกแบบเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์หนึง่อยา่งหรือหลายอยา่ง 
 
การวางแผนภาษี (Tax Planning) หมายถึง กลยทุธ์และเทคนคิที่ใช้ในการเพิ่มคา่ในปัจจบุนั (Present Value) ของความมัง่คัง่สทุธิ
ของครอบครัวหลงัหกัภาษี ให้ได้ผลประโยชน์สงูสดุ  
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ทักษะทางวิชาชพีส าหรับนักวางแผนการเงนิ (Financial Planner Professional Skills)  
 
 “ทกัษะทางวิชาชีพ” หมายถึง ทกัษะที่ผู้ประกอบวชิาชีพนกัวางแผนการเงินต้องมีเพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการ
วางแผนการเงิน อนัเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัความไว้เนือ้เช่ือใจในระดบัสงู ความไมแ่นน่อน ความซบัซ้อน และการตกลงเห็นชอบร่วมกนั
กบัลกูค้าในหลากหลายสถานการณ์ หรือเมื่อต้องติดตอ่ประสานงานกบัเพื่อนร่วมงานหรือบคุคลอืน่ในฐานะนกัวางแผนการเงิน  
 
 FPSB ให้ความส าคญักบัความเป็นมืออาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินจะต้องใช้ทกัษะทางวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์ของลกูค้า ตลอดจนสนบัสนนุและธ ารงไว้ซึง่ความส าคญัของวชิาชีพนกัวางแผนการเงินเพื่อประโยชน์ของสงัคมโดยรวม 
 
 FPSB แบง่ทกัษะทางวิชาชีพของนกัวางแผนการเงินออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ (Professional Responsibility) 
2. แนวทางปฏิบตัิงาน (Practice) 
3. การสือ่สาร (Communication) 
4. การรับรู้และความเข้าใจ  (Cognitive)  

 
ในทกัษะแตล่ะด้าน FPSB ได้ระบแุละอธิบายองค์ประกอบส าคญัที่จะเป็นตวัชีว้ดัวา่ผู้ประกอบ 

วิชาชีพนกัวางแผนการเงินให้บริการวางแผนการเงินในระดบัท่ีเหมาะสมหรือไม ่ทัง้ในด้านความสามารถและความเป็นมืออาชีพ  
 
 ผู้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน ต้องสามารถเช่ือมโยงและบรูณาการทกัษะทางวิชาชีพหนึง่หรือหลายด้านให้เข้ากบัองค์
ความรู้และความสามารถของตนในการท างานหรือการประสานงานกบับคุคลอื่น และพยายามปรับปรุงทกัษะทางวิชาชีพของตนให้ดี
ขึน้อยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างความสามารถและประสทิธิภาพในการให้บริการวางแผนการเงิน 
  
 นกัวางแผนการเงินอาจใช้ทกัษะทางวชิาชีพหนึง่หรือหลายด้านพร้อมๆ กนัเพื่อท าหน้าที่นกัวางแผนการเงินให้ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
 
 แม้วา่ทกัษะทางวิชาชีพบางด้านอาจเป็นเร่ืองเฉพาะส าหรับนกัวางแผนการเงิน แตส่ว่นใหญ่เป็นทกัษะส าคญัส าหรับการ
ท างานในทกุสาขาอาชีพ 
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ตารางแสดงทักษะทางวิชาชพีของนักวางแผนการเงนิ (Financial Planner Professional Skills Matrix)  
 

ทกัษะทางวิชาชีพของนักวางแผนการเงนิ 

PS.1 
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ 
(Professional Responsibility)  

PS. 2 
แนวทางปฏิบัติงาน 

(Practice)  

PS. 3 
การส่ือสาร 

(Communication) 

PS. 4 
การรับรู้และความเข้าใจ 

(Cognitive)  
PS. 101 
สร้างเสริมความไว้เนือ้เช่ือใจกบับคุคล
ในทกุสายอาชีพที่เก่ียวข้อง  

PS. 201 
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 
วา่ด้วยการให้บริการทางการเงิน 

PS. 301 
ให้ความสนใจในสิ่งที่ลกูค้าและ
บคุคลอ่ืนพดู และใช้เวลาศกึษาเพื่อ
ท าความเข้าใจในประเด็นเหลา่นัน้ 

PS. 401 
ใช้วิธีการหรือสตูรทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมให้เป็นประโยชน์ 

PS. 102  
ให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของลกูค้าเป็นส าคญั  

PS. 202 
ด ารงไว้และปฏิบตัิตามหลกัการด้าน
จริยธรรมและมาตรฐานการท างานใน
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 

PS. 302  
สร้างเสริมความรู้สกึเกือ้กลูกนัในทาง
ที่ดีตอ่ลกูค้าและบคุคลอ่ืนๆ  

PS. 402 
วิเคราะห์และบรูณาการรายละเอียด
จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ เพื่อสรุปหา
แนวทางที่เหมาะสม 

PS. 103 
แสดงความคิดเห็น และตดัสินใจบน
พืน้ฐานของจริยธรรม 

PS. 203  
ใช้วิจารณญาณในการแสดงความ
คิดเห็น และตดัสนิใจด้วยความ
พอเหมาะพอดี ระมดัระวงัในเร่ืองที่ยงั
ไมมี่แนวทางปฏิบตัิให้ยดึถือเป็น
มาตรฐาน  

PS. 303 
สื่อสารรายละเอียดและแนว คิดตา่งๆ 
ด้วยวาจาทีล่กูค้าและบคุคลอ่ืนๆ 
สามารถเข้าใจได้ 

PS. 403 
ใช้ตรรกะและเหตผุลในการพิจารณา
จดุเดน่และจดุด้อยของแนวทางการ
ปฏิบตัิงานตา่งๆ  

PS. 104 
ใช้ความรู้ด้วยความซื่อสตัย์และไมเ่อน
เอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

PS. 204  
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎระเบียบตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ  

PS. 304 
สื่อสารรายละเอียดและแนวความคิด
ตา่งๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่ลกูค้า
และบคุคลอ่ืนๆ สามารถเข้าใจได้  

PS. 404 
ตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลูที่มีอยู ่
ในกรณีที่ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไม่
สอดคล้องตรงกนั 

PS. 105 
ตระหนกัในขีดจ ากดัด้าน
ความสามารถของตนเอง และยินดี
แสวงหาค าปรึกษาจากผู้ รู้ และ/หรือ 
แนะน าลกูค้าตอ่ไปให้บคุคลที่
เหมาะสมกวา่ เม่ือเห็น สมควร 

PS. 205 
ตื่นตวัในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
เพ่ือให้มีความรู้และทกัษะที่ทนัสมยัอยู่
เสมอ  

PS. 305  
น าเสนอเหตผุลที่น่าเช่ือถือและ
สมเหตสุมผล  

PS. 405 
มีความยืดหยุน่ในการปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรม 

PS. 106 
ตระหนกัในบทบาทของนกัวางแผน
การเงินที่มีตอ่สงัคมและปฏิบตัิตาม 

PS. 206 
ค้นหาและวิจยัข้อมลูตามเหมาะสมเม่ือ
ต้องวิเคราะห์และพฒันากลยทุธ์ 

PS. 306 
แก้ไขอปุสรรคและข้อจ ากดัตา่งๆ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 PW. 207  
เสนอแนะและแสดงความคดิเห็นใน
งานโดยอิสระ 

PS. 307 
สามารถสื่อสารให้ลกูค้าและบคุคล
อ่ืนๆ เห็นด้วยในข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของตน  

 

 PS. 208 
แสดงความรับผิดชอบตอ่การให้บริการ
ของตนเอง และ/หรือ ของบริษัทตลอด
ระยะเวลาที่ให้บริการวางแผนการเงิน
ให้ลกูค้า  
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องค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงนิ (Financial Planning Body of Knowledge) 
 
 นกัวางแผนการเงินจะสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิผลก็ตอ่เมื่อบคุคลนัน้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์เก่ียวกบัการ
วางแผนการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งลกึซึง้ ทัง้ในด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ เมื่อมีองค์ความรู้ นกัวางแผนการเงินจะสามารถผสาน
ความรู้ กบัทกัษะในวิชาชีพ และความสามารถที่มีอยู ่เพื่อให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้าได้เป็นอยา่งดี  
 
 ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์เก่ียวกบัการวางแผนการเงินอยา่งลกึซึง้ จะท าให้ผู้ประกอบวชิาชีพนกัวางแผนการเงินได้รับ
ความไว้วางใจ และความนบัถือจากลกูค้า และท าให้เขาสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมัน่ใจ 
 
กรอบองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงนิ (Financial Planning Body of Knowledge Framework) 
 
 องค์ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงิน ในท่ีนีห้มายถงึ ความรู้ทีผู่้ประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงินสามารถน ามาใช้เพื่อ
ให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า หรือเมื่อต้องติดตอ่ประสานงานกบัเพื่อนร่วมงานหรือบคุคลอื่นในฐานะนกัวางแผนการเงิน  
  
 FPSB แบง่องค์ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงิน ออกเป็นทัง้สิน้ 11 ด้าน คือ 

1. ภาษี (Taxation) 
2. การประกนัภยั (Insurance) 
3. การลงทนุ (Investment) 
4. การวางแผนเพื่อการเกษียณ เพื่อการออม และรายได้ (Retirement, Savings and Income Programs) 
5. กฎหมาย (Law) 
6. การวเิคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 
7. หนี ้(Debt) 
8. สภาวะทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Economic and Regulatory Environment) 
9. แผนสทิธิประโยชน์ที่จะได้รับจากรัฐบาล (The Government Benefits Plans) 
10. การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) 
11. จริยธรรมและมาตรฐาน (Ethics and Standards) 

 
ประเภทและหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงนิ (Financial Planning Body of Knowledge Topic Categories)  
 
ก) ภาษี (Taxation)  

1. เกณฑ์การประเมินภาษี (Assessment Rules) 
2. ภาษีสว่นบคุคล (Personal Tax) 
3. ภาษีนิติบคุคล (Corporate Tax) 
4. การถา่ยโอนความมัง่คัง่ (Wealth Transfer) 
5. ประเด็นเร่ืองภาษีระหวา่งประเทศ (International Tax Issues) 
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ข)  การประกันภยั (Insurance) 
6. การประกนัชีวิตเพื่อธุรกิจ (Business Insurance) 
7. การประกนัชีวิต (Life Insurance) 
8. การประกนัการทพุพลภาพ / เงินชดเชยรายได้ (Disability Insurance/Income Replacement) 
9. การประกนัสขุภาพ (Health Insurance) 
10. การประกนัโรคร้ายแรง รวมโรคร้ายและภาวะบาดเจ็บตา่งๆ (Critical Illness Insurance – includes Dread Disease and 

Trauma) 
11. การประกนัภยัทรัพย์สนิ (Property Insurance)  
12. การประกนัภยัเบด็เตลด็ (Casualty Insurance) 

 
ค) การลงทุน (Investment)  

13. ประเภทการลงทนุ (Investment Types) 
14. โครงสร้างการลงทนุ (Investment Structures) 
15. ประเภทของความเสีย่งจากการลงทนุ (Types of Investment Risk) 
16. การวดัความเสีย่งจากการลงทนุ (Measurement of Investment Risk) 
17. เทคนิคการบริหารพอร์ตการลงทนุ (Portfolio Management Techniques) 
18. เทคนิคการขายและการซือ้ (Selling and Buying Techniques) 
19. การวดัผลการลงทนุ (Performance Measurement) 
20. ทฤษฎีพอร์ตการลงทนุแบบใหม ่(Modern Portfolio Theory) 

 
ง) การวางแผนเพื่อการเกษียณ เพื่อการออม และรายได้ (Retirement, Savings and Income Programs) 

21. บ านาญ (Government Pension) 
22. เงินออมที่ได้รับจากรัฐบาล (Government Savings) 
23. แผนออมเงินร่วมกนัระหวา่งนายจ้าง / ลกูจ้าง (Employer/Employee Programs) 
24. เงินท่ีได้รับเมื่อเกษียณอายงุาน (Personal Retirement) 
25. เงินออมสว่นบคุคล (Personal Savings) 

 
จ) กฎหมาย (Law) 

26. กฎหมายเอกชน (Private Law) 
27. กฎหมายบริษัท (Corporate Law) 

 
ฉ)  การวิเคราะห์ทางการเงนิ  
      28.  การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน (Analysis of Financial Information) 
      29.  อตัราสว่นทางการเงินสว่นบคุคล (Personal Financial Ratio) 
      30.  การบริหารเงินสด และการจดัท างบประมาณ (Cash Management and Budgeting) 
      31.  งบการเงินสว่นบคุคล (Personal Financial Statements) 
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ช)  หนี ้(Debt)  
      32.  การบริหารสนิเช่ือและสนิเช่ือรายยอ่ย (Consumer Credit and Credit Management) 
      33.  การจ านอง (Mortgages) 
      34.  การเชา่ (Leases) 
      35.  ความไมส่ามารถช าระหนี ้และการล้มละลาย (Insolvency and Bankruptcy) 
 
ซ)  สภาวะทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Economic and Regulatory Environment) 
      36.  สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
      37.  กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (Regulatory Environment)   
 
ฌ) แผนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากรัฐบาล (The Government Benefits Plans) 
 
ญ) การเงนิเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance)  
 
ฎ) จริยธรรมและมาตรฐาน (Ethics and Standards) 

38. ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) 
39. มาตรฐานแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการวางแผนการเงิน (Financial Planning Practice Standards) 
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