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	 ตลอดระยะเวลากวา่	7	ปีท่ีสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทยถือก�าเนิดขึน้	สมาคมฯ	ด�าเนินงานโดย 
มุ่งเน้นภารกิจหลกัในการสง่เสริมวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน	CFP®	ให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในอตุสาหกรรม
การเงินของไทย	โดยผลิตนักวางแผนการเงิน	CFP 
ท่ีมีคุณภาพ	 มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานสากล	 เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและ
ความเช่ือมัน่จากผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย	

	 ณ	สิน้ปี	 2557	 มีนักวางแผนการเงิน	CFP 
ทัว่โลก	จ�านวน	157,586	ราย	 เพ่ิมขึน้จากปี	2556	
จ�านวน	4,210	ราย	ประเทศไทยมีจ�านวนนกัวางแผน
การเงิน	CFP	รวมทัง้สิน้	129	ราย	 เพ่ิมขึน้	18	ราย	
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ	16	 ถือเป็นประเทศท่ีมี
อตัราการเติบโตของจ�านวนนกัวางแผนการเงิน	CFP	
ในอนัดบัท่ี	5	ของประเทศสมาชิก	FPSB	ทัง้หมด	26	
ประเทศ	

	 ด้วยนกัวางแผนการเงิน	CFP	และองค์ความรู้ 
เร่ืองการวางแผนการเงินในประเทศไทยยงัมีอยูจ่�ากดั 
การด�าเนินงานท่ีส�าคญัตลอดปี	2557	ของสมาคมฯ 
จึงได้มุ่งเน้นการยกระดบัคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผน 
การเงิน	CFP	และเพ่ิมจ�านวนนกัวางแผนการเงิน	CFP 
ในฐานะท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นมืออาชีพด้าน
การวางแผนการเงินท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล	
ผ่านการด�าเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพด้านต่างๆ 
ซึง่ครอบคลมุทัง้ด้านการอบรม	และการสอบ	ควบคู ่
ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
วางแผนการเงิน	ซึง่ถือวา่มีสว่นส�าคญัอยา่งย่ิงในการ
ชว่ยให้บคุคลบรรลเุป้าหมายทางการเงิน	ผา่นกิจกรรม
การสมัมนา	และการบรรยาย	รวมถงึการผลติสื่อ	เพ่ือ
เผยแพร่ผา่นชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ของสมาคมฯ	

	 ในนามของคณะกรรมการสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย	ขอขอบคุณนักวางแผนการเงิน	CFP 
ท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	สมาชิกนิติบคุคล	ตลอดจน
หนว่ยงานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือ 
และสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด	ท�าให้สมาคมฯ	
สามารถด�าเนินภารกิจในปีท่ีผ่านมาได้ส�าเร็จลุล่วง	
สมาคมฯ	จะมุ่งมัน่ท�าหน้าท่ีเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	และสง่เสริมความรู้
ด้านการวางแผนการเงินในประเทศไทยอย่างยัง่ยืน
ตอ่ไป

สารจากนายกสมาคม

ธีระ	ภูต่ระกลู	CFP®

นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
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วาระที ่1
รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปี 2556
	 คณุธีระ	ภู่ตระกลู	ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2556

 มตกิารประชุม	 สมาชิกมีมติรับรองรายงาน
การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2556

วาระที ่2
รับรองผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2556
	 คุณมนต์ชัย	 เป่ียมพงศ์สุข	 ได้สรุปผลการ 
ด�าเนินงานประจ�าปี	2556	ท่ีผา่นมา	โดย	ณ	สิน้ปี	2556	
สมาคมฯ	มีนกัวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	111	ราย	
เพ่ิมขึน้	39	ราย	คดิเป็นร้อยละ	46	มีท่ีปรึกษาการเงิน	
AFPT	จ�านวน	86	ราย	เพ่ิมขึน้	47	ราย	คดิเป็นร้อยละ 
121
	 สัดส่วนของนักวางแผนการเงิน	CFP	แยก 
ตามประเภทอตุสาหกรรม	พบวา่สว่นใหญ่ปฏิบตัิงาน
อยู่ในภาคธนาคารพาณิชย์	และบริษัทหลักทรัพย์
จดัการลงทนุ	คดิเป็นร้อยละ	30	และร้อยละ	29	ตาม
ล�าดับ	 ในส่วนของท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	พบว่า
สว่นใหญ่ปฏิบติังานอยู่ในภาคประกนัชีวิต	และภาค
ธนาคารพาณิชย์	คิดเป็นร้อยละ	34	และร้อยละ	31	
ตามล�าดบั

 ด้านการสอบ
	 สมาคมฯ	จดัสอบหลกัสตูรนกัวางแผนการเงิน 
CFP	ซึง่ประกอบด้วยข้อสอบ	4	ฉบบัจ�านวน	3	ครัง้	 
มีผู้ เข้าสอบ	รวม	1,072	 ท่ีนัง่	คิดเป็นจ�านวนคนสอบ	 
840	 ราย	 โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ	60	 เป็น 
ผู้ลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบบัท่ี	1	โดยมีสดัสว่นของ 
ผู้สอบผา่นข้อสอบแตล่ะฉบบัดงันี ้
•	 ข้อสอบฉบบัท่ี	1	มีผู้สอบผา่นคดิเป็น	ร้อยละ	32
•	 ข้อสอบฉบบัท่ี	2	มีผู้สอบผา่นคดิเป็น	ร้อยละ	42

สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย
วนัศกุร์ท่ี	25	เมษายน	2557	เวลา	18.00-20.00	น.
ณ	ห้องประชมุ	1101	ชัน้	11	
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

	 สมาชิกสามญัเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ
มอบฉันทะจ�านวน	88	ราย	สมาชิกวิสามญัจ�านวน 
10	ราย	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	1)	เกิน
กึง่หนึง่	ครบองค์ประชมุ	เร่ิมประชมุเวลา	18.35	น.

	 คุณธีระ	ภู่ตระกูล	นายกสมาคมนักวางแผน
การเงินไทย	ประธานในท่ีประชุม	 ได้กล่าวขอบคุณ
กรรมการ	และอนกุรรมการคณะตา่งๆ	รวมถงึกรรมการ
สอบแผนการเงิน	 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ	2)	 ท่ีได้เสียสละเวลาส่วนตัวร่วมท�างานกับ 
สมาคมฯ	รวมถึง	ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงจ�านวน
นกัวางแผนการเงิน	CFP	ทัว่โลก	ณ	สิน้ปี	2556	ซึง่
มีจ�านวน	153,376	ราย	และประเทศท่ีมีอัตราการ
เพ่ิมของนกัวางแผนการเงิน	CFP	สงูสดุ	4	อนัดบัแรก 
โดยสมาคมฯ	อยู่อนัดบัสาม	 มีอตัราการเติบโตของ 
นกัวางแผนการเงิน	CFP	คดิเป็นร้อยละ	32.1	

	 ที่ ประชุมได้เ ร่ิมวาระการประชุมเพื่ อ
พจิารณา	ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี	้
วาระท่ี	1	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
	 	 ประจ�าปี	2556
วาระท่ี	2	 รับรองผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2556
วาระท่ี	3	 เลือกกรรมการสมาคมฯ
	 	 วาระท่ี	3.1	 พิจารณาจ�านวนกรรมการ
	 	 วาระท่ี	3.2	 พิจารณาเลือกกรรมการ
วาระท่ี	4	 รับรองงบการเงินส�าหรับงวด	สิน้สดุวนัท่ี	 
	 	 31	ธนัวาคม	2556
วาระท่ี	5	 อนมุติัแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก�าหนด 
	 	 คา่ตรวจสอบบญัชีปี	2557
วาระอ่ืนๆ
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•	 ข้อสอบฉบบัท่ี	3	มีผู้สอบผา่นคดิเป็น	ร้อยละ	62
•	 ข้อสอบฉบับท่ี	4	ส่วนท่ี	1	 มีผู้ สอบผ่านคิดเป็น 
	 ร้อยละ	54
•	 ข้อสอบฉบับท่ี	4	ส่วนท่ี	2	 มีผู้ สอบผ่านคิดเป็น 
	 ร้อยละ	59
	 นอกจากนี	้ในปีท่ีผา่นมาสมาคมฯ	ได้เหน็ชอบ
ให้มีการปรับสดัส่วนน�า้หนกัโครงสร้างข้อสอบทัง้	4	
ฉบบั	ให้สอดคล้องกบัผลการท�า	Job	Analysis	Survey	
มีการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัข้อสอบ	และได้
ด�าเนินการตรวจทานและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ
อยา่งตอ่เน่ือง	ซึง่ครอบคลมุการศกึษาวิธีการประเมิน
คุณภาพข้อสอบท่ีอ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติ ท่ีได้จาก 
ผลการสอบจริง	รวมทัง้	ด�าเนินการตรวจทานคณุภาพ
ข้อสอบมากกวา่	3,000	ข้อ	และได้คดักรองข้อสอบท่ี
ไมผ่า่นเกณฑ์	และปรับปรุงข้อสอบให้มีคณุภาพดีขึน้	
ตลอดจนเพ่ิมกระบวนการในการวิพากษ์ข้อสอบ	โดย
เร่ิมด�าเนินการกบัข้อสอบฉบบัท่ี	1	พืน้ฐานการวางแผน
การเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ

 ด้านการอบรม
	 ในปี	2556	มีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมหลกัสตูร
การวางแผนการเงินของสมาคมฯ	จ�านวน	1,327	ท่ีนัง่ 
โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ	50	ลงทะเบียนอบรม
ในชดุวิชาท่ี	1	พืน้ฐานการวางแผนการเงิน	ภาษี	และ 
จรรยาบรรณ	นอกจากนี	้สมาคมฯ	ได้มีการปรับปรุง 
เกณฑ์การคดัเลอืกสถาบนัอบรม	พร้อมทัง้ได้คดัเลอืก 
สถาบนัอบรมจ�านวน	2	แห่ง	 ได้แก่	ศนูย์อบรมไทย
พีเอฟเอ	 (ThaiPFA)	และสถาบันฝึกอบรมสมาคม
บริษัทหลกัทรัพย์	(ATI)	รวมถงึได้จดัอบรม	และจดัท�า
แบบฝึกหดัหวัข้อมลูคา่เงินตามเวลาให้กบัผู้ เตรียมตวั
สอบข้อสอบฉบบัท่ี	1	นอกจากนี	้สมาคมฯ	ได้ให้ความ
เห็นชอบการเทียบเคียงพืน้ฐานความรู้ส�าหรับวิชา	
“การจดัการความมัง่คัง่สว่นบคุคล”	ของวิทยาลยัการ
จดัการ	มหาวิทยาลยัหิดล	กบัการอบรมหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน	ชดุวิชาท่ี	1	

 ด้านมาตรฐานวชิาชีพ	
	 สมาคมฯ	 ได้อนุมัติเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ในด้านต่างๆ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	
ได้แก่	 เกณฑ์การปฏิบตัิต่อผู้ ได้รับการรับรองคณุวฒิุ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน	 CFP	 และท่ีปรึกษา 
การเงิน	AFPT	อยา่งเทา่เทียมกนั	เกณฑ์การร้องเรียน
เก่ียวกบักระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
รับรองคณุวฒิุวิชาชีพ	และข้อปฏิบตัเิก่ียวกบัการสอบ	
นอกจากนี	้ยงัได้แก้ไขเกณฑ์ตา่งๆ	เชน่	ประสบการณ์
การท�างาน	การพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง	
และการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพส�าหรับนักวางแผน
การเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	รวมทัง้ 
จัดท�าแบบฟอร์มการต่ออายุ	 และเปิดเผยข้อมูล 
ส�าหรับคณุวฒิุวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT
 
 ด้านมาตรฐานการด�าเนินงาน
	 ในปี	 2556	 สมาคมฯ	 ได้ผ่านการประเมิน 
ด้านการบ ริหารจัดการ รับรองคุณวุฒิวิ ชา ชีพ 
นกัวางแผนการเงิน	CFP	ตามโครงการ	FPSB	Affiliate	
Assessment	Program	ด้วยคะแนนร้อยละ	94	จดั
อยู่ในกลุม่อนัดบัท่ี	1	จาก	4	กลุม่อนัดบั	 ชีใ้ห้เห็นว่า 
สมาคมฯ	ได้ด�าเนินงานตามมาตรฐานของ	FPSB	ทัง้นี	้
ในการประเมินดงักล่าว	สมาคมฯ	ได้จดัท�านโยบาย
จรรยาบรรณสมาคมฯ	และคณะกรรมการฯ	ได้ลงนาม 
ในหนังสือรับรองความเป็นกลาง	 เพ่ือรับรองว่าจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีโดยยดึหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี	จดัการกบั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม	รวมถงึ
อนุมตัิให้มีบญัชีเงินส�ารองส�าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
หรือคุ้ มครองกรณีมีความเสียหายท่ีเกิดจากการ 
ฟ้องร้องในอนาคต	และจดัท�าคูมื่อการรับรองคณุวฒิุ
วชิาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน 
AFPT	คู่มือการสอบหลักสูตรนักวางแผนการเงิน	
CFP	คู่มือการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวางแผนการเงิน	CFP	คู่มือการใช้เคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	ส�าหรับ
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สื่อมวลชนและสถาบนัอบรม		เพ่ือเผยแพร่และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัขิองสมาคมฯ

	 สมาคมฯ	ยังได้ร่วมท�างานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือสง่เสริมบทบาทของการวางแผนการเงิน	
ได้แก่	การลงนามร่วมเป็นภาคีใน	“โครงการเปล่ียน
ประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน”	ร่วมกบั 
อีก	13	องค์กร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการเงินให้เข้าถงึสาธารณชน	เพ่ือ 
ยกระดบัความรู้ความเข้าในเร่ืองดงักลา่ว	นอกจากนี ้
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ ท่ี 
ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	
CFP	และคุณวุฒิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
สามารถลดจ�านวน	ช.ม.ต่ออายใุบอนญุาตตวัแทน/
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย	ครัง้ท่ี	 4	ลงกึ่งหนึ่ง 
ชีใ้ห้เห็นว่าคณุวฒิุวิชาชีพดงักล่าวได้รับการยอมรับ
จากหนว่ยงานก�ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง	

 ด้านการตลาดและประชาสัมพนัธ์
	 สมาคมฯ	ได้จดัสมัมนา	เข้าร่วมกิจกรรม	และ
เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่านสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย	เพ่ือให้ประชาชน	และ 
ผู้สนใจมีความรู้	และตระหนกัถงึประโยชน์	และความ
ส�าคญัของการวางแผนการเงิน	โดยมีการจดัสมัมนา 
ให้กบัผู้สนใจทัว่ไปจ�านวน	3	ครัง้	และให้กบัสมาชิก
ท่ีเป็นนกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	 
AFPT	จ�านวน	3	ครัง้	 ในส่วนของงานกิจกรรมได้มี 
การจดังานมอบวฒิุบตัรคณุวฒิุวิชาชีพ	จดักิจกรรม	
Financial	Fitness	และเข้าร่วมงาน	SET	in	the	City	
2013	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้การ
วางแผนการเงิน	และแนะน�าหลกัสูตรการวางแผน
การเงินให้กบัผู้ เข้าชมงานแล้ว	ภายในงานสมาคมฯ	
ยงัมีกิจกรรม	“Financial	Fitness”	และบริการตรวจ
เครดิตให้กับผู้ สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งได้รับ 
ความร่วมมือจาก	บริษัท	ข้อมลูเครดติแหง่ชาติ	จ�ากดั	

	 สมาคมฯ	 ยังได้เผยแพร่และส่งเสริมการ
ให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน	 โดยสนับสนุนให้ 
นักวางแผนการเงิน	CFP	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ 
กับองค์กรทัง้ภาครัฐ	 และเอกชนอย่างสม�่าเสมอ 
รวมทัง้เผยแพร่บทความ	และแสดงความคิดเห็นผา่น
สื่อสิ่งพิมพ์ของสมาคมฯ	 ได้แก่	TFPA	News	และ	
TFPA	Bulletin	รวมถงึหนงัสือพิมพ์	ได้แก่	Bangkok	
Post	กรุงเทพธรุกิจ	และนิตยสาร	สื่อวิทย	ุโทรทศัน์	

 มตกิารประชุม	 สมาชิกมีมติรับรองผลการ
ด�าเนินงานของสมาคมฯ	ประจ�าปี	2556
 

วาระที ่3
พจิารณาเลอืกกรรมการสมาคมฯ
 วาระที ่3.1
 พจิารณาจ�านวนกรรมการ
	 คุณมนต์ชัย	 เป่ียมพงศ์สุข	 แจ้งให้ท่ีประชุม 
ทราบวา่	คณะกรรมการชดุปัจจบุนั	ได้รับเลือกตัง้จาก
การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	ครัง้ท่ี	1/2555	 เม่ือ 
วันท่ี	 11	 เมษายน	2555	 ได้หมดวาระในวันท่ี	 11	
เมษายน	2557	และจะต้องเลือกกรรมการชุดใหม่
ภายใน	180	 วัน	 ซึ่งตามข้อบังคับสมาคมฯ	คณะ
กรรมการต้องมีจ�านวนไมน้่อยกวา่เก้าคน	และไมเ่กิน
สบิห้าคน	มีสมาชิกสามญัซึง่เป็นตวัแทนของวิสาหกิจ
หลักทรัพย์และอนุพันธ์	 วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์	
วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต	และ	วิสาหกิจ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับหลักทรัพย์และเงินทุน	 รวม
แต่ละประเภทวิสาหกิจอย่างน้อยประเภทละ	2	คน	
เป็นกรรมการ	และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาจ�านวน
กรรมการท่ีจะมีการเลือกตัง้ในการประชุมครัง้นี	้ซึ่ง
สมาชิกเสนอให้มีกรรมการจ�านวน	15	ทา่น

 มตกิารประชุม	 สมาชิกมีมติ รับรองใ ห้ มี
กรรมการจ�านวน	15	ทา่น
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 วาระที ่3.2
 พจิารณาเลอืกกรรมการ
	 คณุมนต์ชยั	เป่ียมพงศ์สขุ	แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
ขัน้ตอนการเลือกกรรมการ	และแสดงรายช่ือสมาชิก
ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
สมาคมฯ	และเปิดโอกาสให้สมาชิกในท่ีประชมุเสนอ
ช่ือสมาชิกเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการสมาคมฯ	
เพ่ิมเติม	โดยมีสมาชิกท่ีได้รับการเสนอช่ือ	และได้รับ
การรับรองคณุสมบตัิ	และความประพฤติจากสมาชิก 
ในท่ีประชุม	 เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ 
จ�านวน	57	ท่าน	 ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบัเพ่ือเลือก
กรรมการจ�านวน	15	ท่าน	ตามมติในวาระท่ี	3.1	ซึง่
ภายหลงัการนบัคะแนน	สมาชิกท่ีได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการทัง้	15	ทา่น	มีรายนาม	ดงัตอ่ไปนี ้
	 •	 ดร.กฤษฎา	เสกตระกลู
	 	 หลกัทรัพย์และอนพุนัธ์
	 •	 นายกวี	ชกิูจเกษม
	 	 หลกัทรัพย์และอนพุนัธ์
	 •	 นายโชน	โสภณพนิช
	 	 ประกนัภยัและประกนัชีวิต
	 •	 นายณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู
	 	 วางแผนการเงิน
	 •	 ผศ.ดร.ธนาวฒัน์	สริิวฒัน์ธนกลุ
	 	 วางแผนการเงิน
	 •	 นายธีระ	ภูต่ระกลู
	 	 วางแผนการเงิน
	 •	 นายปกรณ์	พรรธนะแพทย์
	 	 ธนาคารพาณิชย์
	 •	 นายประภาส	ตนัพิบลูย์ศกัดิ์

	 	 หลกัทรัพย์และเงินทนุ
	 •	 นายรพี	สจุริตกลุ
	 	 ประกนัภยัและประกนัชีวิต
	 •	 นายเรืองวิทย์	นนัทาภิวฒัน์
	 	 วางแผนการเงิน
	 •	 นายวิโรจน์	ตัง้เจริญ
	 	 หลกัทรัพย์และเงินทนุ

	 •	 นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ
	 	 วางแผนการเงิน
	 •	 นายสมิทธ์	พนมยงค์
	 	 ธนาคารพาณิชย์
	 •	 น.ส.สวุภา	เจริญย่ิง
	 	 วางแผนการเงิน
	 •	 น.ส.อมุาพนัธุ์	เจริญย่ิง
	 	 วางแผนการเงิน
 
 มตกิารประชุม	 สมาชิกมีมติรับรองผลการ
เลือกตัง้กรรมการทัง้	15	ทา่น

วาระที ่4
รับรองงบการเงนิส�าหรับงวด
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
	 คณุมนต์ชยั	 เป่ียมพงศ์สขุ	รายงานสรุปงบดลุ	
ณ	สิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2556	สมาคมฯ	มีสนิทรัพย์
รวม	21.89	ล้านบาท	แบง่เป็นหนีส้นิ	1.22	ล้านบาท	
และ	20.67	ล้านบาท	เป็นสว่นของสมาคมฯ	เพ่ิมขึน้
จากปี	2555	ประมาณ	1.37	ล้านบาท	เน่ืองจากรายรับ
มากกวา่รายจา่ย	โดยในปีท่ีผา่นมาสมาคมฯ	มีรายรับ	
8.1	 ล้านบาท	ซึ่งรายรับหลกัมาจากการจัดสมัมนา 
การอบรม	การสอบ	และค่าธรรมเนียมสมาชิก	 มี 
รายจา่ย	6.73	ล้านบาท	โดยรายจา่ยสว่นใหญ่มาจาก
คา่ใช้จา่ยด้านพนกังาน	

 มตกิารประชุม	 สมาชิกมีมตรัิบรองงบการเงิน
ส�าหรับปี	2556

วาระที ่5
อนุมตัแิต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
และก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2557
	 คุณมนต์ชัย	 เป่ียมพงศ์สุข	 เสนอให้ท่ีประชุม
อนมุติัจดัจ้างนายทรงชยั	พทุธิมาโนชญ์	ผู้สอบบญัชี 
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รับอนุญาตเลขทะเบียน	 7728	 เป็นผู้ สอบบัญชี 
สมาคมฯ	ประจ�าปี	2557	ด้วยคา่จ้าง	20,000	บาท

 มตกิารประชุม	 สมาชิกมีมติให้นายทรงชัย 
พุทธิมาโนชญ์	 เป็นผู้ สอบบัญชีประจ�าปี	 2557	 มี 
คา่จ้าง	20,000	บาท

วาระอืน่ๆ
การประชาสัมพนัธ์
และกจิกรรมปี 2557
	 คุณสายสุนี	 แจ่มจันทร์	 ได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า	 ในปี	 2557	สมาคมฯ	 มีแนวทางในการ
ประชาสมัพนัธ์	และกิจกรรมส่งเสริมคณุวฒิุวิชาชีพ
นกัวางแผนการเงิน	CFP	ดงัตอ่ไปนี ้

1.	 ส่ือโทรทศัน์
 สถานีโทรทศัน์	Money	Channel
 •	รายการ	Smart	Money	ช่วง	 “มัง่คัง่ด้วย 
การวางแผน”	ออกอากาศทุกวันพุธ	 เวลา	15.30	
-16.00	น.	สมาคมฯ	ได้สนบัสนนุ	TVC	ความยาว	30	
วินาที	ตอ่	1	Spot	ตอ่	1	ครัง้ของการออกอากาศ	(ในปี	
2556	ออกอากาศ	58	เคส	มีนกัวางแผนการเงิน	CFP	
ร่วมรายการ	18	ทา่น)
 •	ส�าหรับในปี	2557	 ได้มีการเพ่ิมรายการ 
ชว่งท่ี	2	คือ	ชว่ง	“Smart	Planning”	โดย	นกัวางแผน
การเงิน	CFP	จะเล่าถึงเคล็ดลับของกูรูการเงินท่ี
ประสบความส�าเร็จ	หรือเคล็ดลับของกูรูท่ีตนเอง 
ช่ืนชอบ	หรือสไตล์การวางแผนการเงินของตนเอง	
ความยาวในการออกอากาศประมาณ	3	นาที
 
2.	 ส่ือวทิยุ
 สถานีวทิยุ	FM	101
 •	รายการ	Money	Make	Over	 :	วางแผน 
การเงิน	วางแผนชีวิต	กับนักวางแผนการเงิน	CFP	
(รายการประจ�า)	ออกอากาศทุกวันศุกร์	ช่วงเวลา 

	 11.10-11.40	 น.	 สมาคมฯ	 สนับสนุน	 Jingle 
“วางแผนการเงิน	วางแผนชีวิต	วางแผนอย่างมัน่ใจ	
กบันกัวางแผนการเงิน	CFP”	วนัละ	4	ครัง้	 (80	ครัง้
ตอ่เดือน)
 •	รูปแบบรายการจะเป็นการให้ความรู้	ตอบ
ค�าถาม	จ�านวน	50	ครัง้ต่อปี	 โดยแบ่งประเด็นการ
สนทนา	เป็น	3	ประเดน็	ได้แก่
1.	 การวางแผนภาษี	 การวางแผนเกษียณ	 การ 
	 จัดการหนี	้ หรือเร่ืองอ่ืนๆ	 ท่ีอยู่ในความสนใจ 
	 โดยคณุสาธิต	บวรสนัตสิทุธ์ิ	CFP®

2.	 การวางแผนการลงทุน	และจับกระแสประเด็น 
	 เศรษฐกิจ	โดยคณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู	CFP®

3.	 การวางแผนประกนัชีวิต	การวางแผนมรดก	หรือ 
	 เร่ืองทั่วไปท่ีอยู่ในความสนใจ	 โดยคุณนโรโดม	 
	 วานิชฤดี	CFP®

 สถานีวทิยุ	FM	92.5
 วทิยุแห่งประเทศไทย
 (กรมประชาสัมพนัธ์)	
 •	รายการ	“เก็บเบีย้ใต้ถนุร้าน”	เป็นรายการ 
ให้ความรู้เร่ืองการออมเงิน	ออกอากาศทุกวันศุกร์	
(เดือนละ	1	ครัง้)	ชว่งเวลา	10.30-10.45	น.	ผู้ ร่วมรายการ 
คือ	คณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู	CFP®

 •	รายการ	 “รู้แล้วรวย”	 เป็นรายการประจ�า	 
ออกอากาศ	ทกุวนัพฤหสับดี	สปัดาห์ละ	1	ครัง้	ชว่งเวลา 
19.30-20.00	น.	(บนัทกึเทปเสียง	phone	 interview	
ล่วงหน้าในสปัดาห์ออกอากาศ)	 เร่ิมประมาณเดือน
มิถนุายน	2557

 สถานีวทิยุ	FM	96.5	
 •	รายการ	 “รู้ใช้	 เข้าใจเงิน”	 นักวางแผน 
การเงิน	CFP	ตอบค�าถามการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล	ออกอากาศทุกวันอังคาร	ช่วงเวลา	10.15-
10.30	น.	 (1-2	ครัง้ต่อเดือน)	 ผู้ ร่วมรายการ	 คือ 
คณุธีระ	ภูต่ระกลู	และคณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู
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 สถานีวทิยุ	FM	90.5	
 •	รายการ	“รู้กิน	รู้ใช้”	เป็นรายการเศรษฐกิจ
ชาวบ้าน	 ออกอากาศทุกวันอังคาร	 (เดือนละ	 1	
ครัง้)	ช่วงเวลา	15.15-15.30	น.	ผู้ ร่วมรายการคือ 
คณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู

3.	 ส่ือสิ่งพมิพ์
 หนังสือพมิพ์
 •	นสพ.กรุงเทพธุรกิจ	 คอลัมน์	 Wealth	
Planner	ให้ความรู้การวางแผนการเงิน	เขียนโดยนกั
วางแผนการเงิน	CFP	เผยแพร่ทกุวนัอาทิตย์	(เดือนละ	
1	ครัง้)
 •	นสพ.	Bangkok	Post
	 	 -	 คอลมัน์	Wealth	Care	ตอบค�าถามจาก	 
	 	 	 Web	board	 โดยนักวางแผนการเงิน	 
	 	 	 CFP	 เผยแพร่ทุกวันจันทร์	 (จ�านวน 
	 	 	 ประมาณ	50	ครัง้ตอ่ปี)
	 	 -	 คอลัมน์	 By	 Invitation	 เขียนโดย 
	 	 	 คณุธีระ	ภูต่ระกลู	เผยแพร่ทกุวนัจนัทร์	 
	 	 	 (เดือนละ	1	ครัง้)
 
 วารสารสมาคมฯ
 •	TFPA	News	เป็นวารสารรายเดือน	เผยแพร่
ขา่วประชาสมัพนัธ์	ภาพขา่วกิจกรรมสมาคมฯ	ให้กบั
สมาชิกสมาคมทาง	e-mail	และ	website
 •	TFPA	Bulletin	 เป็นวารสารรายไตรมาส	
ก�าหนดเนือ้หาโดยทีมบรรณาธิการ	ซึง่ประกอบด้วย
นกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
อาสาเข้ามาท�างานเป็นกองบรรณาธิการ	เผยแพร่ให้
กบัสมาชิกสมาคมฯ	องค์กรสมาคมท่ีเก่ียวข้อง	และ
บคุคลภายนอก	ทาง	e-mail,	website,	Facebook

4.	 กจิกรรม
 โครงการ	Your	First	Stock
	 เป็นโครงการท่ีสมาคมฯ	ท�างานร่วมกบัตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมีกิจกรรมภายใต้ 
โครงการฯ	ได้แก่
 •	จดัท�าหนงัสือ	“นกัธรุกิจหุ้น	คณุก็เป็นได้”
 •	บทความวางแผนการเงินตามอาชีพ	จ�านวน	
12	บทความหรือ	12	อาชีพ	 เช่น	มนุษย์เงินเดือน 
แพทย์	นกับนิ	ครู	ข้าราชการ	โดยใช้เผยแพร่ใน	นสพ.	
ASTV	นสพ.ผู้จดัการ	นิตยสาร	Around	และ	website

 งานมหกรรมการเงนิ	Money	Expo
	 ในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 แบ่งเป็น	 2	
กิจกรรม
 •	วิทยากรบรรยายความรู้ด้านวางแผน
การเงินภายในบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งจัดขึน้ใน
ต่างจงัหวดัอย่างน้อยจ�านวน	10	ครัง้	 ได่แก่	พทัยา	
หาดใหญ่	โคราช	อดุรธานี	เชียงใหม่
 •	วางแผนการเงินตัวต่อตัว	 เป้าหมายใน 
การให้บริการประมาณ	100	ราย
 
 จดักจิกรรมแนะน�าหลักสูตรฯ
 และคุณวุฒวิชิาชีพ	ร่วมกับ
 ม.เกษตรศาสตร์	(1	ครัง้)	
 •	Town	Hall	Meeting	(3	ครัง้)
 •	สัมมนาวิชาการ	จรรยาบรรณ	Update	
ความรู้	(ประมาณ	3	ครัง้)
 •	SET	 in	 the	City	กรุงเทพมหานคร	2014	
สมาคมฯ	 ร่วมออกบูธเผยแพร่ความรู้	และแนะน�า 
หลกัสตูรฯ	รวมถงึจดักิจกรรมวางแผนการเงินตวัตอ่ตวั

5.	 ส่ือออนไลน์
	 สมาคมฯ	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ข่าวสาร	
กิจกรรมสมาคมฯ	บทความ	 เทปรายการโทรทัศน์	
Infographic	และอ่ืนๆ	ผ่าน	website,	Facebook,	
YouTube
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ข้อเสนออ่ืนๆ
จากสมาชกิในที่ประชุม
 ตามข้อบงัคับของสมาคมฯ
	 ปัจจบุนัก�าหนดเร่ืององค์ประชมุในการประชมุ
ใหญ่	ไว้วา่ในการประชมุใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามญั
รวมกันมาประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกสามญัทัง้หมดจงึจะถือเป็นองค์ประชมุ	ซึง่ใน
อนาคตหากมีสมาชิกเพ่ิมจ�านวนมากขึน้	อาจจะต้อง
มีการพิจารณาปรับเร่ืององค์ประชมุในการเปิดประชมุ
ใหญ่อีกครัง้

 ด้านการแผยแพร่ความรู้
 เร่ืองการวางแผนการเงนิ
	 ควรพิจารณาท�ากิจกรรมท่ีเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
ตา่งๆ	เพ่ิมจากเดมิ	ได้แก่
 •	กลุม่เดก็และเยาวชน
	 	 -	 ต่อยอดโครงการ	 YFS	 ให้มาเรียน 
	 	 	 ตอ่เน่ืองเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนกัวางแผน 
	 	 	 การเงิน	CFP
	 	 -	 สร้างโครงการนักวางแผนการเงิน 
	 	 	 CFP	Junior	
	 	 -	 ท� า กิจกรรมให้ความรู้กับนักเ รียน	 
	 	 	 นกัศกึษา	ในโครงการกู้ ยืมของ	กยศ.
	 	 -	 ท�าให้นักวางแผนการเงิน	CFP	 เป็น 
	 	 	 อาชีพในฝันของเด็ก	และท�าให้อาชีพ 
	 	 	 นกัการเงินเป็นอาชีพท่ีคนไทยควรรู้จกั
 •	กลุ่มข้าราชการ	หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน 
	 	 ของรัฐ
	 	 -	 สว่นใหญ่ข้าราชการ	หรือเจ้าหน้าท่ี	จะมี 
	 	 	 ปัญหาเร่ืองหนี	้ ควรท�ากิจกรรมให้ 
	 	 	 ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงิน	 เช่น 
	 	 	 จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษา 
	 	 	 ท�าเร่ืองสวสัดกิารครู

 ข้อเสนออ่ืนๆ	
 •	ควรมีการจัดท�า	 Content	 กลาง	 เพ่ือ 
นักวางแผนการเงิน	CFP	สามารถน�าไปใช้ส�าหรับ
บรรยายให้ความรู้
 •	การจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้	 
ควรจัดเป็นโครงการขนาดเล็กแต่เน้นการให้ความรู้
ในเชิงลกึ	

	 ทัง้นี	้ ก่อนปิดการประชุมมีสมาชิกเสนอให้ 
ท่ีประชุมพิจารณาว่าในกรณีท่ีมีสมาชิกท่านใดท่ีได้ 
รับเลือกจากท่ีประชุมให้เป็นกรรมการสมาคมฯ	ขอ
สละสิทธ์ิ	 ให้ผู้ ท่ีมีคะแนนในล�าดับรองลงมาของ
วิสาหกิจประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทนผู้ ท่ี 
สละสทิธ์ิ

 มตกิารประชุม	 สมาชิกมีมติ รับรองกรณี
ท่ีมีสมาชิกท่านใดท่ีได้รับเลือกจากท่ีประชุมให้เป็น
กรรมการสมาคมฯ	ขอสละสิทธ์ิ	 ให้ผู้ ท่ีมีคะแนนใน
ล�าดับรองลงมาของวิสาหกิจประเภทเดียวกันเป็น
กรรมการแทนผู้ ท่ีสละสทิธ์ิ
 
หมายเหตุ 	 คุณปกรณ์	 พรรธนะแพทย์	 ผู้แทน
วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์	ขอสละสิทธ์ิ	 ส่งผลให้คณุ
รัชนี	 นพเมือง	 ที่มีคะแนนในล�าดับรองลงมาของ
วิสาหกิจประเภทเดียวกัน	 เป็นกรรมการแทนผู้ที ่
สละสิทธ์ิ	ซ่ึงเป็นไปตามมติของทีป่ระชมุ

	 ปิดประชมุเวลา	20.50	น.
	 ผู้จดรายงานการประชมุ
	 นายมนต์ชยั	เป่ียมพงศ์สขุ
	 และนางสาวสายสนีุ	แจม่จนัทร์
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สมาชิกสามญั

1.	 กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
2.	 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
3.	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)
4.	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
5.	 ธนาคารกสกิรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
6.	 ธนาคารเกียรตนิาคนิ	จ�ากดั	(มหาชน)
7.	 ธนาคารซตีิแ้บงก์
8.	 ธนาคารทิสโก้	จ�ากดั	(มหาชน)
9.	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากดั	(มหาชน)
10.	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
11.	 บริษัท	กรุงเทพประกนัชีวิต	จ�ากดั	(มหาขน)
12.	 บริษัท	ข้อมลูเครดติแหง่ชาติ	จ�ากดั	
13.	 บริษัท	เมืองไทยประกนัชีวิต	จ�ากดั
14.	 บริษัทหลกัทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จ�ากดั
15.	 บริษัทหลกัทรัพย์	ภทัร	จ�ากดั	(มหาชน)
16.	 บริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
17.	 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	กรุงไทย	จ�ากดั
18.	 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั
19.	 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	ทิสโก้	จ�ากดั
20.	 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	บวัหลวัง	จ�ากดั
21.	 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้	จ�ากดั
22.	 นายกมล	กระจา่งวงศ์ชยั	CFP®

23.	 นายกรเอก	อุน่ปิติพงษา	CFP®

24.	 นายกริช	เศรษฐนนัท์	CFP®

25.	 ดร.กฤษฎา	เสกตระกลู	CFP®

26.	 น.ส.กาญจนา	คลอ่งอนนัต์	CFP®

27.	 น.ส.กาญจนา	แสงมณี	CFP®

28.	 นายเกษตร	ชยัวญัเพญ็	CFP®

29.	 นายคนอง	ศรีพิบลูพานิชย์	CFP®

30.	 นายคมสนั	วิเศษวิทยเวช	CFP®

31.	 นายจกัรกฤษณ์	ประสาทไทย	CFP®

32.	 น.ส.จารุลกัษณ์	เรืองสวุรรณ	CFP®

33.	 นายชลธี	พรโรจนางกรู	CFP®

34.	 นางชวินดา	หาญรัตนกลู	CFP®

35.	 ดร.ชาตชิาย	มีสขุโข	CFP®

36.	 น.ส.ณหทยั	ขนัธวิเชียร	CFP®

37.	 นายณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู	CFP®

38.	 น.ส.ดารบษุป์	ปภาพจน์	CFP®

39.	 น.ส.ดษุณี	เกลียวปฏินนท์	CFP®

40.	 นายทรงชยั	พทุธิมาโนชญ์	CFP®

41.	 นายธนกฤต	ศรันกิตตภิทัร	CFP®

42.	 ผศ.ดร.ธนาวฒัน์	สริิวฒัน์ธนกลุ	CFP®

43.	 นายธีรนาถ	รุจิเมธาภาส	CFP®

44.	 นายธีระ	ภูต่ระกลู	CFP®

45.	 นายนรวีร์	วงศ์สมมาตร	CFP®

46.	 นายนโรโดม	วาณิชฤดี	CFP®

47.	 น.ส.นฤมล	บญุสนอง	CFP®

48.	 น.ส.นิชฌานี	ฉนัทศาสตร์	CFP®

49.	 นายนิพพิชฌน์	โกวิทวณิชกานนท์	CFP®

50.	 น.ส.นิภาพนัธ์	พนูเสถียรทรัพย์	CFP®

51.	 น.ส.บษุยพรรณ	วชัรนาคา	CFP®

52.	 นางปฏิมา	อินทรวิศษิฎ์	CFP®

53.	 น.ส.ปานตา	ฉตัรมาศ	CFP®

54.	 น.ส.ผาณิต	เกิดโชคชยั	CFP®

55.	 นายพิชา	รัตนธรรม	CFP®

56.	 นายพิชิต	สทุธิภิบาล	CFP®

57.	 นายภาดร	สขุสวสัดิ์	CFP®

58.	 น.ส.มนชนก	ไตรสารศรี	CFP®

59.	 น.ส.ยพุาวดี	ตู้ จินดา	CFP®

60.	 นายราชนัย์	ตนัตจิินดา	CFP®

61.	 นายเรืองวิทย์	นนัทาภิวฒัน์	CFP®

62.	 นายเรืองศกัดิ์	ปัญญาบดีกลุ	CFP®

63.	 นางลดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	CFP®

64.	 น.ส.ลลนีิ	เกียรติก�าจรชยั	CFP®

65.	 นายวรพจน์	เกตอุร่าม	CFP®

66.	 น.ส.วราภรณ์	วิบลูคณารักษ์	CFP®

67.	 นางวรินทิรา	โกไศยกานนท์	CFP®

68.	 นายวศนิ	วฒันวรกิจกลุ	CFP®

เอกสารแนบ	1

ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2557
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69.	 นายวส	ุศรีธิมาสถาพร	CFP®

70.	 นายวชัรา	พกุโพธ์ิ	CFP®

71.	 นายวิเชฐ	ตนัตวิานิช	CFP®

72.	 นายวิโรจน์	ตัง้เจริญ	CFP®

73.	 นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	CFP®

74.	 น.ส.ศริิพร	สวุรรณการ	CFP®

75.	 นายศกึษา	รัศมีประภา	CFP® 
76.	 นายสาธิต	บวรสนัตสิทุธ์ิ	CFP®

77.	 นางสายสมร	ผอ่งบรรเจิด	CFP®

78.	 น.ส.สดุาภรณ์	งามวิไลกร	CFP®

79.	 นายสนิุติ	ถนดัวณิชย์	CFP®

80.	 นายสรุกิจ	พิทกัษ์ภากร	CFP®

81.	 นางสรุาลยั	วงศาโรจน์	CFP®

82.	 น.ส.สวุภา	เจริญย่ิง	CFP®

83.	 นายเสกสรร	โตวิวฒัน์	CFP®

84.	 นางแสงจนัทร์	ลี	CFP®

85.	 น.ส.หสัวรา	แสงรุจิ	CFP®

86.	 น.ส.อรพรรณ	บวัประชมุ	CFP®

87.	 น.ส.อิสราภรณ์	บรูณิกานนท์	CFP®

88.	 น.ส.อมุาพนัธุ์	เจริญย่ิง	CFP®

สมาชิกวสิามญั

1.	 บริษัท	ลีสซิง่กสกิรไทย	จ�ากดั	 	
2.	 นายธนวฒัน	ทิพย์เนตร	AFPT™
3.	 น.ส.นรีนชุ	แซล่ิว่	AFPT™
4.	 น.ส.ประภสัสร	สริวฒัน์	AFPT™
5.	 นายวรเดช	ปัญจรงคะ	AFPT™
6.	 น.ส.วิภา	เจริญกิจสพุฒัน์	AFPT™
7.	 นายวีระชยั	แสงวชัร	AFPT™
8.	 น.ส.สภุทัร	ธิตธิญัญานนท์	AFPT™
9.	 นายสรุศกัดิ์	ขวญัเมือง	AFPT™
10.	 นางองัคณา	ภทัรวงศ์สกลุ	AFPT™
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คณะกรรมการ

คณุธีระ	ภูต่ระกลู	 นายก
คณุสวุภา	เจริญย่ิง	 อปุนายก
คณุเรืองวิทย์	นนัทาภิวฒัน์	 อปุนายก
ดร.กฤษฎา	เสกตระกลู	 เลขาธิการ
คณุวศนิ	วฒันวรกิจกลุ	 นายทะเบียน
คณุประภาส	ตนัพิบลูย์ศกัดิ์	 เหรัญญิก
คณุโชน	โสภณพนิช	 กรรมการ
คณุฐิตนินัท์	วธันเวคนิ	 กรรมการ
คณุรพี	สจุริตกลุ	 กรรมการ
คณุรัชนี	นพเมือง	 กรรมการ
คณุวิเชฐ	ตนัตวิานิช	 กรรมการ
คณุศริิพร	สวุรรณการ	 กรรมการ
คณุสาธิต	บวรสนัตสิทุธ์ิ	 กรรมการ
คณุโสภาวดี	เลศิมนสัชยั	 กรรมการ
คณุอมุาพนัธุ์	เจริญย่ิง	 กรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ

คณุธีระ	ภูต่ระกลู	 ประธาน
คณุวศนิ	วฒันวรกิจกลุ
คณุประภาส	ตนัตพิิบลูย์ศกัดิ์

คณุรพี	สจุริตกลุ	 	

คณะอนุกรรมการด้านการสอบ

ม.ล.	ผกาแก้ว	บญุเลีย้ง	 ประธาน
คณุเฉลมิเกียรติ	พิรุณจินดา
คณุชชัวาลย์	วยมัหสวุรรณ
คณุสรีุรัตน์	สรุะเดชะ
คณุเรืองวิทย์	นนัทาภิวฒัน์
คณุวราภรณ์	วิบลูคณารักษ์
คณุวศนิ	วฒันวรกิจกลุ

คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา

คณุ	ประภาส	ตนัพิบลูย์ศกัดิ์	 ประธาน
ดร.กฤษฏา	เสกตระกลู
รศ.ดร.พรอนงค์	บษุราตระกลู
คณุภควิภา	เจริญตรา
คณุสาธิต	บวรสนัตสิทุธ์ิ
คณุอมุาพนัธุ์	เจริญย่ิง

คณะกรรมการพฒันาธุรกจิ
และการตลาด

คณุธีระ	ภูต่ระกลู	 ประธาน
คณุโชน	โสภณพนิช
คณุฐิตนินัท์	วธันเวคนิ
คณุรัชนี	นพเมือง
คณุวิเชฐ	ตนัตวิานิช
คณุสวุภา	เจริญย่ิง
คณุโสภาวดี	เลศิมนสัชยั

เอกสารแนบ	2

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
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คุณะอนุกรรมการด้าน
ประสบการณ์การท�างาน
และจรรยาบรรณ

คณุรพี	สจุริตกลุ		 ประธาน
คณุศริิพร	สวุรรณการ
คณุสาธิต	บวรสนัตสิทุธ์ิ

รายช่ือกรรมการคุมสอบแผนการเงนิ
28 ก.ค. 55 - 29 ม.ีค.57

คณุกิตชิาญ	ศริิสขุอาชา
คณุเฉลมิเกียรติ	พิรุณจินดา
คณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู

คณุดษุณี	เกลียวปฏินนท์
คณุถาวร	จวนรมณีย์
คณุธีระ	ภูต่ระกลู
คณุนโรโดม	วาณิชฤดี
คณุนิภาพนัธ์	พนูเสถียรทรัพย์
คณุเรืองวิทย์	นนัทาภิวฒัน์
คณุวราภรณ์	วิบลูคณารักษ์
คณุวิโรจน์	ตัง้เจริญ
คณุศริิพร	สวุรรณการ
คณุสาธิต	บวรสนัตสิทุธ์ิ
คณุสทุธิพงศ์	สจุริตตานนท์
คณุสนิุต	ิถนดัวณิชย์
คณุเสกสรร	โตวิวฒัน์
คณุอรรถพร	พรมแก้วงาม
คณุอิสราภรณ์	บรูณิกานนท์
คณุอมุาพนัธุ์	เจริญย่ิง
ดร.กฤษฏา	เสกตระกลู
ดร.ชาตชิาย	มีสขุโข
คณุนิชฌานี	ฉนัทศาสตร์
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04 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ครัง้ที่	1/2557

16 สรุปผลการด�าเนินงาน
34	 งบการเงนิ

44	 ทะเบยีนสมาชกิ



	 สมาคมฯ	ได้ด�าเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ
โดยค�านึงถึงประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุ	คณะ
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	 พิจารณาเห็นควรให้ 
นกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
รายใหม่ท่ีขึน้ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพตัง้แต่เดือน
กนัยายน	2557	เป็นต้นไป	เร่ิมต้นนบัระยะเวลาเพ่ือ
ต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุกๆ	2	 ปีปฏิทินตัง้แต่เดือน 
มกราคมของปีปฏิทินถดัไป	งานด้านการอบรม	สมาคมฯ 
ได้รับรองสถาบันอบรมรายใหม่	 คือ	ศูนย์ฝึกอบรม
ทางการเงิน	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่	 และศูนย์ความรู้ผู้ ประกอบวิชาชีพทาง 
การเงิน	สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ	 	ซึ่งถือเป็นการ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงการอบรมหลักสูตรการ
วางแผนการเงินแก่ผู้ สนใจทัง้ในกรุงเทพฯ	และใน 
ภาคเหนือ	และยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิม
จ�านวนนกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน 
AFPT	ในอนาคต	นอกจากนี	้สมาคมฯ	ยงัคงให้ความ 
ส�าคัญกับงานด้านการสอบ	 โดยได้พัฒนาระบบ 
บริหารจดัการคลงัข้อสอบเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ
จดัสอบ	ทัง้ในแง่ของคณุภาพข้อสอบท่ีมีองค์ความรู้
ท่ีครบถ้วนและมีระดบัความยากง่ายตามมาตรฐาน		
โปร่งใส	 และเป็นธรรมกับผู้ เข้าสอบในแต่ละรอบ 
รวมถึงความสามารถในการเพ่ิมจ�านวนรอบการจดั
สอบเพ่ือรองรับความต้องการเข้าสอบท่ีเพ่ิมมากขึน้
ในอนาคต		รวมทัง้ได้ก�าหนดนโยบายข้อร้องเรียนผล
การสอบเพ่ือจดัการข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและ
รักษาสิทธ์ิของผู้สมคัรสอบ	และได้จดัทบทวนความรู้ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมสอบ	การจดัท�าและน�าเสนอ
แผนการเงินอีกด้วย	
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	 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของสมาคมฯ	ทัง้ในประเทศ
และระดบัสากล	สมาคมฯ	ได้ท�างานร่วมงานกบัหนว่ย
งานต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการเงินไทย
และต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง	จนได้รับการยอมรับ
และเช่ือมัน่ต่อมาตรฐานการด�าเนินงานด้านคณุวฒิุ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	ของสมาคมฯ	 เป็น
อยา่งดี	ส�านกังาน	ก.ล.ต.	ได้ให้ความเหน็ชอบให้การ
สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงินของสมาคมฯ	 เป็น
หลักสูตรทดสอบส�าหรับผู้ ต้องการขึน้ทะเบียนเป็น 
“ผู้วางแผนการลงทนุ”	(Investment	Planner)	ซึง่เป็น
บุคลากรประเภทใหม่	 ท่ีส�านกังาน	ก.ล.ต.	ประกาศ
เม่ือวนัท่ี	1	กรกฎาคม	2557	ในการนี	้สมาคมฯ	ได้
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมอบทนุอบรมและสอบ
หลกัสตูรการวางแผนการเงินเพ่ือเป็นผู้ วางแผนการ
ลงทนุเพ่ือสนบัสนนุการสร้างบคุลากรผู้วางแผนการ
ลงทุนรุ่นแรก	นอกจากนี	้สมาคมฯ	ยงัได้รับเชิญให้
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึน้โดยหน่วยงานส�าคญัต่างๆ	
ในตลาดทนุไทยอย่างต่อเน่ือง	สมาคมฯ	ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้แก่	
ร่วมออกบธูในงาน		SET	in	the	City	กรุงเทพมหานคร	
2014	และงาน	Career	Opportunities	in	Securities 
Industry	 ส่งนักวางแผนการเงิน	 CFP	 ร่วมให้ 
ความรู้และค�าแนะน�าด้านการวางแผนการเงินใน
กิจกรรม	Share	My	Share	@	Money	Expo	และ
โครงการ	Your	1st	Stock	 เป็นต้น	สมาคมฯ	ยังได้ 
มอบทนุอบรมและสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน
แก่นิสิตนกัศึกษาในโครงการ	Your	Financial	Star	
Competition	2014	ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี	6	อีกด้วย

	 ในระดับสากล	 ในฐานะสมาชิกของคณะ
กรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน	 (Financial	
Planning	Standards	Board	Ltd.-	FPSB)	สมาคมฯ	
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะท�างานกลุม่ตา่งๆ	และร่วม
ประชมุ	FPSB	Global	Member	Meeting	ในเดือน
เมษายน	และเดือนตุลาคม	 เพ่ือรับทราบและแลก
เปลี่ยนข้อมลูพฒันาการด้านมาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็น
ปัจจบุนัซึง่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่การด�าเนินงาน
ด้านการรับรองคณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	
รวมทัง้ได้น�าเสนอแผนกลยทุธ์ด้านการประชาสมัพนัธ์
คณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	ให้ประเทศ
สมาชิก	FPSB	รับทราบ

	 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ถือเป็นภารกิจท่ี 
สมาคมฯ	ให้ความส�าคญัอยา่งมากเช่นกนั	เน่ืองจาก
สมาคมฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสร้างการ 
รับรู้และคุณค่าในเร่ืองการวางแผนการเงินกับกลุ่ม 
เป้าหมาย	ได้แก่	ประชาชน	ผู้ลงทนุ	นกัวางแผนการเงิน 
CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	สมาคมฯ	จึงได้
จัดการสัมมนา	 การบรรยาย	 รวมถึงผลิตส่ือและ
สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้
เร่ืองการวางแผนการเงิน	และแนะน�าคณุวฒิุวิชาชีพ 
นกัวางแผนการเงิน	CFP	อยา่งตอ่เน่ือง	เชน่	สมัมนา	
“Legal	&	Tax	Strategies	 for	Family	Business 
Restructuring	&	Succession	Planning”	 เสวนา 
“แก่ไปใครจะดูแล	RMF-LTF	ช่วยแก้ได้จริงหรือ”	
เสวนา	 “แนวโน้มการลงทุนปี	2558”	การอภิปราย
ทางวิชาการ	“ภาษีมรดก:	แนวคิด	หลกัการ	และการ
วางแผนจดัการทรัพย์มรดก”	สมัมนา	“เปิดโลกวชิาชีพ
ทางการเงิน	รู้จกันกัวางแผนการเงิน	CFP”	การบรรยาย	
“การวางแผนเกษียณอายุส�าหรับมนุษย์เงินเดือน”	
“การบริหารการเงินก่อน	และหลงัเกษียณอาย”ุ	รวม
ถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านโทรทัศน์	 
วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 วารสารของสมาคมฯ	 และสื่อ
ออนไลน์
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ข้อมูลสถติิ

สมาชิกสมาคม
นักวางแผนการเงนิไทย
	 ณ	สิน้ปี	2557	สมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย	 มีสมาชิก
ทัง้ประเภทนิติบุคคล	และบุคคล
รวม	305	ราย	เพ่ิมขึน้จากปี	2556	
จ�านวน	46	ราย	คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ	 18	 ซึ่งเป็นผลมาจากมี
จ�านวนสมาชิกบุคคล	 ท่ีเป็นนัก
วางแผนการเงิน	 CFP®	 และท่ี
ปรึกษาการเงิน	AFPTTM	เพ่ิมขึน้

นักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT
	 ณ	สิน้ปี	2557	สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย	มีนกัวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	129	

ราย	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	จ�านวน	125	ราย	เพ่ิมขึน้	จ�านวน	18	ราย	และ	39	ราย	ตาม

ล�าดบั	ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมตา่งๆ	ดงัรายละเอียดตามกราฟด้านบน

สัดส่วนสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทยปี พ.ศ. 2557

สัดส่วนนักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT
แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557
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ผู้สอบหลกัสูตรการวางแผนการเงนิ
	 ปี	พ.ศ.	2557	มีผู้สอบหลกัสตูรการวางแผนการ

เงิน	4	ฉบบั	รวม	1,267	ราย	คดิเป็น	1,573	ท่ีนัง่

ผู้เข้ารับการอบรมหลกัสูตรการวางแผนการเงนิ
	 ในปี	พ.ศ.	2557	 ท่ีผ่านมา	มีผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินเพ่ิมขึน้ในเกือบ

ทกุชดุวิชา	โดยมีผู้ เข้าอบรมทัง้	6	ชดุวิชาจ�านวนทัง้สิน้	1,495	ราย	เทียบกบัผู้ เข้าอบรมจ�านวน	

1,315	ราย	ในปี	2556	

ผู้ผ่านการอบรมหลกัสูตรวางแผนการเงนิ ปี 2556-2557

อตัราการสอบผ่าน ปี 2557

สัดส่วนผู้เข้าสอบ ปี 2557
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ผลการด�าเนินงาน	ปี	2557

มาตรฐานวชิาชีพ

เพื่อให้คุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผน
การเงิน	CFP®	และที่ปรึกษาการเงิน	
AFPTTM	 เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบ
วิชาชีพ	ในอุตสาหกรรมการเงิน	และ
ประกันภยั	สมาคมฯ	ได้ด�าเนินการทัง้
ในด้านการอบรม	และการสอบเพื่อ
รักษาและยกระดบัคุณภาพของคุณวุฒิ
วชิาชีพทัง้สอง	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล	อันจะน�ามาซึ่งความเช่ือม่ันและ
อุปสงค์ที่มีมากขึน้จากผู้ขอรับบริการ
วางแผนการเงิน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อวชิาชีพในระยะยาว

แก้ไขเกณฑ์การต่ออายุ
คุณวุฒวิชิาชีพ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติให้นัก
วางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
รายใหม่ท่ีประสงค์ย่ืนต่ออายคุณุวฒิุวิชาชีพ	 เร่ิมต้น
นับรอบระยะเวลาเพ่ือต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุกๆ 
2	 ปีปฏิทินตัง้แต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป 
สง่ผลให้นกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน 
AFPT	ท่ีขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวชิาชีพครัง้แรกมีระยะเวลา
ในการสะสมจ�านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพ
อยา่งตอ่เน่ือง	(CPD)	มากกวา่	2	ปีปฏิทิน	ทัง้นี	้ เดิม
นกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
จะต้องมีจ�านวนชัว่โมง	CPD	อย่างน้อย	30	ชัว่โมง	
ตอ่	2	ปีปฏิทิน	หรือตามสดัสว่นของระยะเวลานบัจาก 
วนัท่ีขึน้ทะเบียนนกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษา
การเงิน	AFPT	โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี	10	กันยายน	
2557	เป็นต้นไป

รับรองสถาบันอบรม
ในปี	2557	สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย	ได้

รับรองสถาบนัอบรมรายใหม	่จ�านวน	2	แหง่	คือ	ศนูย์ฝึก 
อบรมทางการเงิน	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม	่และศนูย์ความรู้ผู้ประกอบวชิาชีพทางการเงิน 
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ	 เพ่ือขยายโอกาสในการ
เข้าถึงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแก่ 
ผู้ สนใจเพ่ิมมากขึน้	 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้าง 
นกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
เพ่ือรองรับการขยายตวัของธรุกิจการวางแผนการเงิน
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต	โดยสถาบนัอบรมท่ีผา่น
การรับรองนัน้	 จะต้องมีแผนงานและแนวทางการ
บริหารตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมฯ	ก�าหนด	พร้อมได้รับ 
สทิธ์ิเป็นสถาบนัอบรมเป็นระยะเวลา	3	ปี	เดมิสมาคมฯ 

มีสถาบนัอบรม	จ�านวน	2	แหง่	ได้แก่	สถาบนัฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย	(ATI)	และศนูย์อบรม
ไทยพีเอฟเอ
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การอบรม “จรรยาบรรณในฐานะ
ผู้ประกอบวชิาชีพทางการเงนิ”

สมาคมฯ	จดัอบรมหวัข้อ	“จรรยาบรรณในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน”	จ�านวน	2	รอบเพ่ือให้
นกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาทางการเงิน	
AFPT	ใช้นบัเป็นชัว่โมงการพฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เน่ือง	(CPD)	ในด้านจรรยาบรรณและความรับผิด
ชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน	 เพ่ือ
ประกอบการตอ่อายคุณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน	
CFP	และคณุวฒิุวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	ณ	
สิน้ปี	2557	ในการจดัการอบรมดงักลา่วสมาคมฯ	ได้
รับเกียรตจิากคณุอภิพร	ธีรจนัทรางกรู	ผู้ชว่ยผู้อ�านวย
การอาวโุส	ฝ่ายใบอนญุาตธรุกิจหลกัทรัพย์	ส�านกังาน	
ก.ล.ต.	 เป็นผู้บรรยาย	 โดยมีเนือ้หาครอบคลุมเร่ือง
จรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน	กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ฟอกเงิน	กฎหมาย	FATCA	และกรณีศกึษาท่ีเกิดขึน้
จริง	ซึง่นกัวางแผนการเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาทางการ
เงิน	AFPT	มีโอกาสได้แลกเปลีย่นความคิดเหน็ร่วมกบั
วิทยากร	นอกจากนี	้การอบรมดงักล่าวสามารถนบั
เป็นชั่วโมงอบรมด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ	หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องจ�านวน	3	ชัว่โมง	ส�าหรับการตอ่
อายใุบอนญุาตผู้แนะน�าการลงทนุ	และนกัวิเคราะห์
การลงทนุได้อีกด้วย

ทบทวนความรู้
เตรียมพร้อมสอบแผนการเงนิ

เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้	และเตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบส�าหรับผู้สอบข้อสอบฉบบัท่ี	4	การ
จดัท�าและน�าเสนอแผนการเงิน	สมาคมฯ	ได้จดัให้มี
โครงการ	“ทบทวนความรู้เตรียมพร้อมสอบแผนการ
เงิน”	โดยได้รับเกียรตจิากนกัวางแผนการเงิน	CFP	ร่วม
เป็นวิทยากร	ได้แก่	คณุอมุาพนัธุ์	 เจริญย่ิง	คณุนิชานี	
ฉนัทศาสตร์	คณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู	คณุธีระ	ภูต่ระกลู	
คณุวราภรณ์	วบิลูคณารักษ์	และคณุนโรโดม	วาณิชฤดี

พฒันาระบบบริหารจดัการคลงัข้อสอบ
สมาคมฯ	 ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลัง

ข้อสอบช่วยให้สามารถจัดชุดข้อสอบส�าหรับการ
สอบแต่ละครัง้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมองค์ความรู้ท่ีครบถ้วนและมีระดับความ
ยากงา่ยตามมาตรฐาน	โปร่งใส	และเป็นธรรมกบัผู้ เข้า
สอบ	นอกจากนี	้ระบบดงักลา่วยงัรองรับกระบวนการ
การพฒันาค�าถามข้อสอบเพ่ิมเติม	และการปรับปรุง
คณุภาพข้อสอบอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต	

นโยบายข้อร้องเรียนผลการสอบ
สมาคมฯ	ได้ก�าหนดนโยบายข้อร้องเรียนผลการ

สอบเพ่ือจดัการข้อร้องเรียนอยา่งเป็นธรรมและรักษา
สิทธ์ิของผู้สมคัรสอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าสอบท่ีไม่
พอใจในค�าตดัสนิผลการสอบมีสทิธ์ิย่ืนข้อร้องเรียนตอ่
สมาคมฯ	ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมฯ	ก�าหนด	
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มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมอบรม
หลกัสูตรการวางแผนการเงนิ

คณะกรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
ได้เห็นถึงความส�าคัญของการขยายโอกาสในการ 
เข้าถงึการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินของกลุม่
เป้าหมาย	เพ่ือสนบัสนนุภารกิจในการผลตินกัวางแผน
การเงิน	CFP	ท่ีมีความรู้	ทกัษะและความสามารถใน
การให้บริการวางแผนการเงินท่ีมีคณุภาพ	จงึเหน็ควร
ให้มอบสว่นลดค่าธรรมเนียมอบรมแก่พนกังาน	หรือ
ตวัแทนขายของบริษัทสมาชิกนิติบคุคลของสมาคมฯ	
จ�านวน	300	บาทตอ่คนตอ่ชดุวชิา	และนิสติ	นกัศกึษา	
จ�านวน	จ�านวน	1,000	บาทตอ่คนตอ่ชดุวิชา	ให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี	1	มกราคม	2558	เป็นต้นไป	

ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานก�ากบัดูแล

สมาคมฯ	ยงัคงท�างานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ	
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือผลกัดนัให้คณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน	CFP	 เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากหน่วยงานก�ากับ
ดแูล	ส�านกังาน	ก.ล.ต.	ได้ออกประกาศเพ่ิมบคุลากร
ประเภทใหม	่หรือใบอนญุาตประกอบวิชาชีพประเภท
ใหม่	 เพ่ือเป็น	 “ผู้ วางแผนการลงทุน”	 (Investment	
Planner)	 เม่ือวนัท่ี	1	กรกฎาคม	2557	ซึ่งการสอบ
ข้อสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงินฉบบัท่ี	1	พืน้ฐาน 
การวางแผนการเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ	และฉบบัท่ี	
2	การวางแผนการลงทนุ	ของสมาคมฯ	ได้รับการอนมุตัิ
เป็นหลกัสตูรทดสอบส�าหรับผู้ ต้องการขึน้ทะเบียนเป็น
ผู้วางแผนการลงทนุ	แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและ
ความเช่ือมัน่ตอ่มาตรฐานคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน	CFP	ของสมาคมฯ

การมส่ีวนร่วมกบัคณะกรรมการ
มาตรฐานการวางแผนการเงนิ

สมาคมฯ	ให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมกบั
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน	(Finan-
cial	Planning	Standards	Board	Ltd.	–	FPSB)	อยา่ง
ตอ่เน่ือง	เพ่ือรับทราบและแลกเปล่ียนข้อมลูพฒันาการ
ด้านมาตรฐานวชิาชีพท่ีเป็นปัจจบุนัซึง่จ�าเป็น	และเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานด้านการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	ตามมาตรฐานสากล
ของสมาคมฯ	รวมถึงสร้างการยอมรับจากประเทศ
สมาชิกของ	FPSB	ในปี	2557	สมาคมฯ	ได้ร่วมมือกบั	
FPSB	ในด้านตา่งๆ	ได้แก่	การเข้าร่วมเป็นคณะท�างาน
กลุม่ตา่งๆ	ประกอบด้วย	Global	CFP	Exam	Compo-
nent,	Cross-Border,	Practice	Management	การ
เข้าร่วมการประชมุ	FPSB	Global	Member	Meeting	
จ�านวน	2	ครัง้	 โดยคณุธีระ	ภู่ตระกลู	นายกสมาคม	
และคณุมนต์ชยั	 เป่ียมพงศ์สขุ	ผู้อ�านวยการสมาคม 
ผู้ แทนสมาคมฯ	 ได้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันท่ี	31 
มีนาคม	-	4	เมษายน	2557	ณ	เมืองอิสตนับลู	ประเทศ
ตรุกี	และระหวา่งวนัท่ี	28	-	31	ตลุาคม	2557	ณ	นคร
เซ่ียงไฮ้	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยในการ
ประชมุท่ีนครเซ่ียงไฮ้	สมาคมฯ	ได้น�าเสนอแผนกลยทุธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน 
การเงิน	CFP	 ให้ประเทศสมาชิก	FPSB	 รับทราบ 
พร้อมทัง้รับมอบโลท่ี่ระลกึเน่ืองในโอกาสครบรอบ	5	ปี	
ของการเป็นสมาชิกของ	FPSB
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กิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์

ในปี	 2557	ที่ ผ่านมา	สมาคมฯ 
ไ ด้จัดกิจกรรมประชาสัมพัน ธ์ ส่ง 
เสริมความรู้ความเข้าใจเ ร่ืองการ 
วางแผนการเงิน	 และสร้างการรับรู้ 
ต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	
CFP	 และคุณวุฒิวิชาชีพที่ ปรึกษา
การเงิน	 AFPT	 แก่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ือง	 ได้แก่	 นิสิตนักศึกษา 
ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจการเงิน
การลงทุน	และประชาชนทั่วไป	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ตระหนักถึงประโยชน์	 และความ
ส�าคัญของการวางแผนการเงิน	และ
ประโยชน์ของการรับบริการวางแผน
การเงินจากนักวางแผนการเงิน	CFP 
มืออาชีพ	 ซึ่ งมีทัง้กิจกรรมใหม่และ
กิจกรรมที่ ด�าเนินการต่อเน่ืองจาก
ในปีที่ ผ่านมา	 โดยมีการปรับรูปแบบ
กจิกรรมอย่างเหมาะสม

โครงการ Your 1st Stock 2014
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย	 โดยนายก

สมาคม	คุณธีระ	ภู่ตระกูล	 ได้ลงนามความร่วมมือ
โครงการ	Your	First	Stock	2014	กบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 โดยกรรมการและผู้ จัดการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	คณุจรัมพร	โชติก
เสถียร	ภายใต้แนวคิด	 “เร่ิมธุรกิจหุ้ นลงทุนอย่างมี
คณุภาพ”	ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการวางแผนการเงิน	เพ่ือ
เพ่ิมความมัง่คัง่	ทัง้นี	้ภายใต้โครงการความร่วมมือดงั
กลา่ว	สมาคมฯ	ได้สง่นกัวางแผนการเงิน	CFP	ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงิน	และการ
ลงทนุ	ในกิจกรรมต่างๆ	ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และ
สนบัสนนุข้อมลูบทความ	เพ่ือจดัท�าเอกสารเผยแพร่	
รวมถงึเข้าร่วมกิจกรรม	ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ	ของตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ	อยา่งตอ่เน่ือง

กจิกรรม Share my Share
@ Money Expo 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย	 ร่วมกิจกรรม	
Share	my	Share	@	Money	Expo	กบัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย	ในงาน	Money	Expo	ตลอดปี	2557	
ซึ่งจัดขึน้รวม	5	ครัง้	 ท่ีหาดใหญ่	พัทยา	อุดรธานี	
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โครงการ Young Financial Star
Competition 2014

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมเป็นผู้
สนบัสนนุโครงการ	Young	Financial	Star	Compe-
tition	2014	อยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี	6	นบัตัง้แตปี่	2552	
เป็นต้นมา	โดยมอบทนุอบรมและสอบหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน	จ�านวน	50	ทนุ	ให้กบัผู้ผา่นเข้ารอบ	
การแขง่ขนัในโครงการดงักลา่ว	จ�านวน	50	คนสดุท้าย	
ซึง่มีนิสติ	นกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษา	จ�านวน	93	
สถาบนัทัว่ประเทศ	ให้ความสนใจสมคัรเข้าร่วมแขง่ขนั	
จ�านวน	4,852	คน	ในโอกาสนี	้คณุธีระ	ภูต่ระกลู	นายก
สมาคม	ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในหวัข้อ	“เส้น

กรุงเทพมหานคร	และเชียงใหม่	 โดยมีนักวางแผน
การเงิน	CFP	เป็นตวัแทนสมาคมฯ	เป็นผู้บรรยายให้
ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน	และการลงทนุ	รวมถงึ
แลกเปลี่ยนความเห็นกบัผู้ ร่วมฟังการบรรยายภายใน
บริเวณบธูตลาดหลกัทรัพย์ฯ	นกัวางแผนการเงิน	CFP	
อาสาร่วมการบรรยาย	ได้แก่	คณุนิภาพนัธ์	พนูเสถียร
ทรัพย์	คณุนโรโดม	วาณิชฤดี	คณุสาธิต	บวรสนัตสิทุธ์ิ	
และคณุกริช	เศรษฐนนัท์

ทางวิชาชีพนักวางแผนการเงิน”	แก่นิสิต	นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว

งาน Career Opportunities
in Securities Industry

สมาคมฯ	 ได้ ร่วมออกบูธในงาน	 Career 
Opportunities	 in	Securities	 Industry	ซึ่งจดัโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย	ณ	อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เม่ือวันท่ี	 3	สิงหาคม	2557	 เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ	หรือผู้ ท่ีประสงค์
จะเข้าสู่วิชาชีพด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ได้รู้จักคุณวุฒิ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	และคณุวฒิุวิชาชีพ
ท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	ในงานดงักลา่วมีการเสวนา
เพ่ือแนะน�าคณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผนการเงิน	CFP	ให้
กบัผู้สนใจ	ผู้ ร่วมเสวนา
ประกอบด้วย	คุณธีระ 
ภู่ตระกลู	นายกสมาคม 
แ ล ะ คุ ณ เ รื อ ง ศั ก ดิ์	
ปัญญาบดีกุล	 ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่
บริหารสายการตลาด	
บริษัท	กรุงเทพประกัน
ชีวิต	จ�ากดั	(มหาชน)
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กจิกรรม “เตรียมสุขหลงัเกษยีณ”
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย	และองค์กร

พนัธมิตรโครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วย
ความรู้ทางการเงิน	ได้ร่วมกันจดักิจกรรม	”สมัมนา
เตรียมสขุหลงัเกษียณ”	เม่ือวนัท่ี	15	กนัยายน	2557	
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ซึ่งสมาคมฯ	 ได้
จดักิจกรรมให้บริการความรู้และค�าแนะน�าด้านการ
วางแผนการเงินจากนกัวางแผนการเงิน	CFP	ให้กบั 
ผู้สนใจ	นอกจากนี	้ในงานดงักลา่ว	คณุธีระ	ภูต่ระกลู	
นายกสมาคม	 ได้ให้เกียรติเป็นผู้ น�าการเสวนาใน
หวัข้อ	“ชีวติเป็นสขุกบัเงินจากงานประจ�าก้อนสดุท้าย”	
โดยมุ่งหวังให้ผู้ ร่วมงานท่ีอยู่ในวัยท�างานและวัย
ใกล้เกษียณได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม
วางแผนการเงิน	และเก็บออมไว้ลว่งหน้า	ศกึษาข้อมลู
ผลิตภณัฑ์ลงทนุท่ีเหมาะสมในช่วงอายท่ีุไม่สามารถ
รองรับความเส่ียงได้มาก	รวมถงึจดัสรรเงินท่ีได้รับจาก
การเกษียณอยา่งไรให้คุ้มคา่ท่ีสดุ	รวมทัง้มีวิทยากรท่ี 
มีความช�านาญทางการเงินร่วมให้ความรู้

โครงการทุนอบรมและสอบ
เพือ่เป็นผู้วางแผนการลงทุน

สมาคมนักวางแผนการ เ งิน ไทย ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	 (TSI)	
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง	อาทิ	สถาบนัฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลกั
ทรัพย์ไทย	 (ATI)	 สถาบันฝึกอบรม	 ThaiPFA	จัด
โครงการทุนอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้ วางแผนการ

ลงทนุ	หรือ	 Investment	Planner	 เพ่ือสนบัสนนุการ
สร้างบุคลากรเป็นผู้ วางแผนการลงทุนรุ่นแรกให้กับ
อตุสาหกรรมการเงิน	ตามท่ีส�านกังาน	ก.ล.ต.	ประกาศ
เพ่ิมใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้วางแผนการลงทนุ	
โดยในโครงการดงักลา่ว	มีผู้ ได้รับทนุจ�านวน	216	คน 
แบง่เป็นผู้ รับทนุจากหน่วยงานบริษัทหลกัทรัพย์	103	
คน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 75	คน	และ
ธนาคารพาณิชย์	38	คน

SET in the City 
กรุงเทพมหานคร 2014

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมงาน	SET	
in	The	City	2014	ระหวา่งวนัท่ี	20-23	พฤศจิกายน	
2557	ณ	รอยลั	พารากอน	ฮอลล์	ชัน้	5	สยามพารา
กอน	โดยในงานดงักลา่วสมาคมฯ	ได้จดัให้มีกิจกรรม	
Wealth	Coaching	ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้	ค�า
แนะน�าวางแผนการเงินแบบตวัต่อตวัแก่ผู้สนใจ	โดย
ตลอด	4	วนัของการจดักิจกรรมมีนกัวางแผนการเงิน	
CFP	อาสาร่วมท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาจ�านวน	28	คน	
และมีผู้สนใจเข้ารับค�าปรึกษารวม	166	คน	นอกจากนี ้
สมาคมฯ	ยงัได้จดักิจกรรม	Workshop	โดยมีนกัวางแผน 
การเงิน	CFP	ด�าเนินกิจกรรม	วนัละ	1	รอบ	รวม	4	
หวัข้อ	ได้แก่	

•	 “Mission	Possible:	 เกษียณอายุอย่างมั่งคั่ง 
	 เป็นไปได้”	 โดยคุณนิภาพันธ์	พูนเสถียรทรัพย์ 
	 และคณุวรพจน์	เกตอุร่าม	

•	 “เส้นทางเศรษฐี”	โดยคณุนฤมล	บญุสนอง	และ 
	 คณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู	
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•	 “เทคนิคเลือกประกันท่ีเหมาะกับคุณ”	โดย	คุณ 
	 อุมาพันธุ์ 	 เจริญย่ิง	คุณวรพจน์เกตุอร่าม	และ 
	 คณุกริช	เศรษฐนนัท์	

•	 “รู้ทันภาษี”	 โดยคุณสาธิต	บวรสันติสุทธ์ิ	 และ 

	 คณุกริช	เศรษฐนนัท์	

กจิกรรม Planning for Fans

ตนเองช่ืนชอบ	และร่วมพดูคยุกบันกัวางแผนการเงิน	
CFP	ในประเดน็	“วางแผนชีวิต	คดิโจทย์การเงิน”	โดย
มีนกัวางแผนการเงิน	CFP	ร่วมในกิจกรรมดงักลา่ว	3	
ทา่น	ได้แก่	คณุนฤมล	บญุสนอง	คณุสาธิต	บวรสนัติ
สทุธ์ิ	และคณุนโรโดม	วานิชฤดี	โดยมีคณุศรัิถยา	อิศร
ภกัดี	เป็นผู้ด�าเนินรายการ

สมาคมนักวางแผน
การเงินไทยร่วมกบัรายการ	
Smart	Money	จดักิจกรรม
นักวางแผนการเงิน	CFP	
พบแฟนคลับ ร า ยก า ร	
Smart	Money	-	มัง่คัง่ด้วย
การวางแผน	ซึง่เปิดโอกาส
ให้แฟนรายการได้พบนัก
วางแผนการเงิน	CFP	 ท่ี
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สัมมนา “Legal & Tax Strategies
for Family Business Restructuring 
& Succession Planning”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย	 จัดสัมมนา	
“Legal	&	Tax	Strategies	 for	Family	Business	
Restructuring	&	Succession	Planning”	 เม่ือวนั
ท่ี	15	กรกฎาคม	2557	ณ	ห้องประชมุ	1101	อาคาร
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยได้รับเกียรติ
จากคณุชินภทัร	วิสทุธิแพทย์	Partner,	HNP	Legal	
เป็นวิทยากรผู้บรรยาย	 เนือ้หาในการสัมมนาฯ	มุ่ง
เน้นการให้ความรู้เชิงวิเคราะห์เจาะลกึถึงกลยทุธ์ทาง
กฎหมาย	และภาษีส�าหรับกิจการครอบครัว	ตลอด
จนการท�าความเข้าใจในประเด็นกฎหมาย	และภาษี
ในการปรับโครงสร้างกิจการ	และการสืบทอดกิจการ
ครอบครัวอยา่งยัง่ยืน

สัมมนา “เปิดโลกวชิาชีพทางการเงนิ 
รู้จกันักวางแผนการเงนิ CFP”

สมาคมนักวางแผนการเ งินไทย	 ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	จดังานสมัมนา	“เปิดโลก
วชิาชีพทางการเงิน	รู้จกันกัวางแผนการเงิน	CFP”	โดย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือแนะน�าหลกัสตูรการวางแผนการ
เงิน	และประชาสมัพนัธ์คณุวฒิุวชิาชีพนกัวางแผนการ

การสมัมนา

ตลอดปี	2557	สมาคมฯ	ได้จดัการ
สัมมนาให้ความรู้ที่ เก่ียวข้องกับเร่ือง
การวางแผนการเงินอย่างต่อเน่ืองแก่
กลุ่มเป้าหมาย	ทัง้ประชาชน	 ผู้ลงทุน	
นักวางแผนการเงนิ	CFP	และที่ปรึกษา
การเงิน	 AFPT	 โดยให้ความส�าคัญ
กับหัวข้อที่อยู่ ในความสนใจ	หรือกฎ
ระเบยีบที่มีการเปล่ียนแปลง	
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จดัการลงทนุ	คณุศลลินา	ภูเ่อ่ียม	นกัจดัรายการวิทย	ุ
คณุถนอม	 เกตเุอม	ผู้ เขียนบล็อก	@TAXBugnoms	
ด�าเนินรายการโดยคณุรัชชพล	เหลา่วานิช	จากรายการ	
Money	Make	Over	

เสวนา “แนวโน้มการลงทุนปี 2558”
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย	จดัเสวนาหวัข้อ	

“แนวโน้มการลงทุนปี	2558”	 เพ่ือให้ความรู้ในเร่ือง
ของแนวโน้มเศรษฐกิจ	และผลกระทบท่ีมีต่อการ
ลงทนุในปี	2558	ให้กบันกัวางแผนการเงิน	CFP	และ
ท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	โดยได้รับเกียรตจิากกรรมการ
สมาคมฯ	ซึ่งเป็นวิทยากรชัน้น�าในแวดวงการเงิน	
ได้แก่คณุประภาส	ตนัพิบลูย์ศกัดิ์	ประธานเจ้าหน้าท่ี 

การลงทนุ	บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	กรุงศรี	จ�ากดั	
และคณุกวี	ชกิูจเกษม	รองกรรมการผู้จดัการ	สายงาน
วเิคราะห์หลกัทรัพย์	บริษัทหลกัทรัพย์	กสกิรไทย	จ�ากดั	
(มหาชน)	น�าการเสวนาโดย	คณุอมุาพนัธุ์	 เจริญย่ิง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ	บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต	

เงิน	CFP	และคณุวฒิุวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	
ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง	เพ่ือสง่เสริมให้มีจ�านวน
นกัวางแผนการเงิน	CFP	ในอตุสาหกรรมการเงินของ
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้	โดยได้รับเกียรตจิาก	ผศ.ดร.
ธนาวฒัน์	สริิวฒัน์ธนกลุ	รองหวัหน้าภาคการเงิน	คณะ
บริหารธรุกิจ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เป็นวทิยากร
ผู้บรรยาย

เสวนา “แก่ไปใครจะดูแล RMF-LTF 
ช่วยแก้ได้จริงหรือ”

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย	ร่วมกบัโครงการ
ให้เงินท�างานผ่านกองทุนรวม	 จัดเสวนา	 ”แก่ไป
ใครจะดูแล	RMF-LTF	ช่วยแก้ได้จริงหรือ?”	 ให้กับ
ผู้ สนใจทั่วไป	 เม่ือวันพุธท่ี	30	กรกฎาคม	2557	ณ	
ห้องประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน	อินทรวิชยั	อาคาร
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือแลกเปลี่ยนความเหน็และมมุมองตอ่การวางแผน
การเงินเพ่ือเป็นข้อมลูเชิงวิชาการ	ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขจากภาครัฐและเอกชน	ผู้ ร่วมการเสวนาประกอบ
ด้วย	คณุววิรรณ	ธาราหิรัญโชติ	กรรมการและท่ีปรึกษา
สมาคมฯ	คณุวรวรรณ	ธาราภมิู	นายกสมาคมบริษัท
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จ�ากัด	 (มหาชน)	พร้อมทัง้ได้จัดงานเลีย้งสังสรรค์ 
TFPA	New	Year	Party	2015	 เพ่ือให้นักวางแผน 
การเงิน	CFP	และท่ีปรึกษาการเงิน	AFPT	ได้มีโอกาส
ท�าความรู้จกัเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี	และสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งกนัในอนาคต

การอภปิรายทางวชิาการ
“ภาษมีรดก: แนวคดิ หลกัการ
และการวางแผนจดัการทรัพย์มรดก”

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย	ร่วมกบัศนูย์วจิยั
กฎหมายและการพฒันา	คณะนิติศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	จัดอภิปรายทางวิชาการเร่ือง	 “ภาษี
มรดก:	แนวคิด	หลักการ	และการวางแผนจัดการ
ทรัพย์มรดก”	เม่ือวนัท่ี	24	พฤศจิกายน	2557	ณ	ห้อง
อเนกประสงค์	307	อาคารพินิตประชานาถ	โดยได้
รับเกียรติจากวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ	ประกอบด้วย	
ศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	กมัพสูริิ	ศาสตราจารย์พิเศษ	
ดร.พล	ธีรคปุต์	ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ	วีระพงษ์	และ
รองศาสตราจารย์ธิติพนัธุ์	เชือ้บญุชยั

การบรรยาย
ใหค้วามรู้

การบรรยายให้ความรู้กับภาค
ธุรกิจ	หรือหน่วยงานภายนอกเป็นอีก
หน่ึงพันธกิจที่สมาคมฯ	ได้ด�าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง	โดยได้รับความร่วมมือ
จากนักวางแผนการเงิน	CFP	อาสา 
เป็นอย่างดี	 เพื่ อร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อต่างๆ	กิจกรรมการ
บรรยายให้ความรู้	นอกจากจะช่วยให้
กลุ่มผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ของการวางแผนการเงินมากขึน้แล้ว	
ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์	และส่งเสริม
สร้างภาพลักษ์ของนักวางแผนการเงนิ	
CFP	และสมาคมฯ	 ให้เป็นที่ยอบรับ
ในวงกว้าง
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คุณ ธี ร ะ 	 ภู่ ต ร ะกู ล	
นายกสมาคมนักวางแผน
การเงินไทย	 เป็นวิทยากร
บรรยายในหัว ข้อ 	 ”การ
บริหารการเงิน	ก่อนและหลงั
เกษียณอายุ”	 ให้กับกลุ่มผู้
บริหารของบริษัท	ปนูซิเมน
ต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

การวางแผนเกษยีณอายุ
ส�าหรับมนุษย์เงนิเดอืน

คณุธีระ	ภูต่ระกลู	คณุดษุณี	เกลยีวปฏินนท์	และ
คณุณฐัพงษ์	อภินนัท์กลู	ผู้แทนจากสมาคมฯ	ร่วมเป็น
วิทยากรอบรมหลกัสูตร	 “การวางแผนเกษียณอายุ
ส�าหรับมนษุย์เงินเดือน”	รุ่นท่ี	3	จดัโดยสมาคมกองทนุ
ส�ารองเลีย้งชีพ

กจิกรรม Knowledge Sharing
คุณกิติชาญ	ศิริสุขอาชา	นักวางแผนการเงิน	

CFP	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการลงทุน	
และการวางแผนการเงิน	 ในกิจกรรม	Knowledge	
Sharing	ให้แก่พนกังานของ	บริษัทไทยออยล์	จ�ากดั	
(มหาชน)

การบริหารการเงนิก่อน 
และหลงัเกษยีณอายุ
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การผลิต
ส่ือประชาสมัพนัธ์

ปัจจุบันมีส่ือประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่ หลากหลาย	 ส่ือส่ิงพิมพ์	
วิทยุ	 โทรทัศน์	และส่ือออนไลน์	 โดย 
สมาคมฯ	ได้ผลิตเนือ้หาความรู้เก่ียวกับ 
เร่ืองการวางแผนการเงนิเพื่อเผยแพร่
ผ่านส่ือต่างๆ	ดังกล่าว	 เพื่อให้เข้าถึง 
กลุ่มเ ป้าหมายทุกก ลุ่มไ ด้อย่าง มี 
ประสิทธิภาพ

“นักธุรกจิหุ้น คุณกเ็ป็นได้” และ
“11 แนวคดิเปลีย่นชีวติการลงทุน”

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย	โดยความร่วมมือ
กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ	
Your	1st	Stock	ได้จดัท�าหนงัสือ	“นกัธุรกิจหุ้น	คณุก็
เป็นได้”	ซึง่ได้รวบรวมหลกัการ	และวธีิการวางแผนการ
เงิน	การลงทนุส�าหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ	ซึง่มีลกัษณะ
เฉพาะท่ีแตกต่างกนั	โดยได้รับความร่วมมือจากนกั
วางแผนการเงิน	CFP	ร่วมพฒันาเนือ้หา	และหนงัสือ	
“11	แนวคิดเปลี่ยนชีวิตการลงทุน”	ซึ่งเป็นหนังสือ
ท่ี รวบรวมบทความ
แนวคิดการบริหารเงิน
สว่นบคุคล	เทคนิคการ
บริหารพอร์ตการลงทนุ	
และการวางแผนการ
เงิน	 จากผู้ เ ช่ียวชาญ
ด้านการลงทุน	 และ
นักวางแผนการเ งิน	
CFP	 พิมพ์เผยแพร่ให้
ประชาชน	และผู้สนใจ

TFPA News & TFPA Bulletin
ในปี	2557	สมาคมฯ	ได้ผลติวารสารสมาคมใน

รูปแบบ	ของ	E-Magazine	และเผยแพร่ให้สมาชิก	
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง	 และผู้ สนใจผ่านเว็บไซต์ 
สมาคมฯ	ทกุวนัจนัทร์ท่ี	3	ของทกุเดือนได้แก่	วารสาร	
TFPA	News	จ�านวน	8	ฉบบั	 เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม	
ประกาศ	และข่าวสารของสมาคมฯ	ให้สมาชิกทราบ	
และวารสาร	TFPA	Bulletin	ซึง่เป็นวารสารรายไตรมาส	
จ�านวน	4	ฉบบั	เพ่ือเผยแพร่เนือ้หาความรู้	พฒันาการ
ด้านผลติภณัฑ์ทางการเงิน	และกฎระเบียบ	ท่ีเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองการลงทนุ	ประกนัภยั	เกษียณ	รวมถงึภาษี
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ส่ือประชาสัมพนัธ์อืน่ๆ
นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีกล่าวมาแล้ว	สมาคมฯ 

ยงัได้เผยแพร่เนือ้หาความรู้ในนามของสมาคมฯ	และ 
นกัวางแผนการเงิน	CFP	ผ่านสื่ออ่ืนๆ	 ท่ีหลากหลาย	
ได้แก่	หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	คอลมัน์	 “Wealth 
Planner”	หน้า	 Fundamentals	ฉบับวันอาทิตย์ 
เดือนละ	1	ครัง้	สื่อวิทย	ุคลื่น	FM101	รายการ	“ปฏิบตัิ 
การพลิกชีวิต	Money	Makeover”	 ช่วง	 ”คุยกับ 
นกัวางแผนการเงิน	CFP”	ทกุวนัศกุร์	สื่อโทรทศัน์ท่ีมี
ทัง้ออกอากาศเฉพาะกิจเป็นครัง้คราว	และเป็นประจ�า	
ได้แก่	 สถานีโทรทัศน์	Money	Channel	 รายการ	
Smart	Money	ช่วง	“มัง่คัง่ด้วยการวางแผนการเงิน”	
ออกอากาศทกุวนัพธุ	รวมทัง้	สื่อออนไลน์อ่ืนๆ	ได้แก่	 
Facebook,	YouTube	และเวบ็ไซต์	ของสมาคมฯ	อีก
ด้วย
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04 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ครัง้ที่	1/2557

16	 สรุปผลการด�าเนินงาน

34 งบการเงนิ
44	 ทะเบยีนสมาชกิ



ส�าหรับปี	สิน้สุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556
และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อ  คณะกรรมการของ  

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบรายรับและรายจ่าย สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น

จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ

ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผูส้อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหาร

ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอ

งบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 และผลการดาํเนินงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 

 

 

 

 

       (นายทรงชยั  พทุธิมาโนชญ)์ 

          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7728 

 

 

660/3 สุขสวสัด์ิ 1 แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 
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หมายเหตุ

2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 3,557,771.47     1,366,142.01     

เงินลงทุนชั�วคราว 20,017,694.24   20,000,000.00   

ลูกหนี�การค้า 54,998.00          132,145.00        

สินค้าคงเหลือ 213,335.26        234,219.90        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 286,598.24        68,441.39          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,130,397.21   21,800,948.30   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ-์สุทธิ 5 81,429.10          88,015.14          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 81,429.10          88,015.14          

รวมสินทรัพย์ 24,211,826.31   21,888,963.44   

หนี�สินหมุนเวียน

ตั�วเงินจ่าย 36,804.88          63,459.67          

รายได้รับล่วงหน้า 868,502.80        267,500.00        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6 661,443.92        838,706.97        

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 151,465.00 49,303.07 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,718,216.60 1,218,969.71 

รวมหนี�สิน 1,718,216.60 1,218,969.71 

ส่วนของสมาคม

 รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม - ยกมา 20,669,993.73 19,299,002.16 

รายรับมากกว่ารายจ่าย - ประจําปี 1,823,615.98 1,370,991.57 

รวมส่วนของสมาคม 22,493,609.71 20,669,993.73 

รวมหนี�สินและส่วนของสมาคม 24,211,826.31 21,888,963.44 

          (นายธีระ  ภู่ตระกูล)

รับรองว่าถูกต้อง

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที�  31  ธันวาคม  2557 และ 2556

สินทรัพย์ 

หนี�สินและส่วนของสมาคม

บาท

                         ลงชื�อ..............................................................................นายกสมาคมฯ
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หมายเหตุ

2557 2556

รายรับ

รายได้ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ 7 5,977,060.92     4,706,370.66     

รายได้ค่าสมาชิก 1,137,000.00     2,601,450.65     

รายได้จากการขาย 404,640.00        234,853.00        

ดอกเบี�ยรับ 271,094.93        462,212.72        

รายได้อื�น 15,579.51          96,829.69          
รวมรายรับ 7,805,375.36     8,101,716.72     

รายจ่าย

ต้นทุนซื�อสินค้า 154,212.64        71,798.22          

ต้นทุนการฝึกอบรมสัมมนา 1,052,998.28     998,050.57        

ต้นทุนอื�น 110,067.00        117,298.00        

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 2,475,809.60     2,673,838.00     

ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท 16,789.80          19,746.60          

ค่าที�พักและค่าใช้จ่ายเดินทาง 277,235.02        269,622.04        

ค่ารับรอง 131,344.00        189,452.33        

ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย 438,220.50        807,802.00        

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 190,000.00        225,500.00        

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย 16,000.00          -                     

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,500.00          9,770.00            

ค่าแปลเอกสาร -                     107,950.00        

ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 96,026.83          110,371.54        

ค่าสมาชิก 326,600.00        300,600.00        

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 23,653.00          33,225.17          

ค่าเบี�ยปรับและเงินเพิ�ม 58,020.93          -                     

ค่าอบรมสัมมนาต่างประเทศ 406,468.70        499,576.88        

ภาษีซื�อที�ถือเป็นรายจ่าย 2,625.58            3,741.91            

ค่าเสื�อมราคา 38,886.04          48,590.18          

ค่าบริจาคการกุศล -                     88,927.00          

ค่าภาษีเงินได้ 156,301.46        154,864.71        
รวมรายจ่าย 5,981,759.38 6,730,725.15 

รายรับมากกว่ารายจ่าย 1,823,615.98 1,370,991.57 

                         ลงชือ..............................................................................นายกสมาคมฯ

          (นายธีระ  ภู่ตระกูล)

งบรายรับและรายจ่าย

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บาท

                    รับรองว่าถูกต้อง

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
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สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

  สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (“สมาคม”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน  

 พ.ศ. 2550 ท่ีตั้ง เลขท่ี 62 รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

วตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินงานของสมาคม มีดงัน้ี 

1. ส่งเสริมการประกอบวสิาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นการวางแผนการเงินใหก้บั

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการใหบ้ริการดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการวางแผนการเงินใหก้บั

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

3. พฒันาหลกัสูตร และดาํเนินการวางแผนมาตรฐานของการประกอบวชิาชีพดา้นการวางแผน

การเงิน 

4. สนบัสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ รวมทั้งเจรจาทาํความตกลงกบั

บุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวสิาหกิจประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค ์

สอดส่องและติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดการคา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เก่ียวกบั

การบริการท่ีสมาชิกประกอบวสิาหกิจ เพ่ือใหป้ระโยชน์แก่การคา้ การเงิน เศรษฐกิจ หรือความ

มัน่คงของประเทศ   

 

2     หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

 และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 โดยอนุโลมของประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 21/2550 ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 เร่ืองการ

 ยกเวน้การบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี สมาคมเลือกท่ีจะยงัไม่นาํมาตรฐานการบญัชีตามท่ีระบุขา้งล่างมา

 ใชใ้นขณะน้ี 

 ฉบบัท่ี 24     การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ฉบบัท่ี 25     งบกระแสเงินสด 

 ฉบบัท่ี 36     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 44     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฉบบัท่ี 45     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

   ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  

 

 

              ลงช่ือ..............................................................................นายกสมาคมฯ 

   (นายธีระ  ภู่ตระกูล) 
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 ฉบบัท่ี 46     ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 ฉบบัท่ี 47     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ฉบบัท่ี 48     การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย     

การบญัชี 

 

3     สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของสมาคม โดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี 

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  งบการเงินของสมาคมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑค์งคา้งสาํหรับรายไดค้่าฝึกอบรมสมัมนา และ

 ค่าใชจ่้ายท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ ส่วนรายไดจ้ากเงินบริจาค รายไดค้่าบาํรุงสมาชิก และรายไดด้อกเบ้ียรับจะบนัทึก

 บญัชีเม่ือไดรั้บเงิน 

3.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวม 

 เงินฝากประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้า

 ประกนั 

3.3 อุปกรณ์-สุทธิ 

อุปกรณ์-สุทธิ แสดงไวใ้นราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาและการตดัจ่าย 

คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

  เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  - 5 ปี  

 อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 ปี 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  - 5 ปี 

 

4     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

                                                  (หน่วย: บาท) 

                      2557                2556 

 เงินสด                            10,503.35                               5,503.35 

 เงินฝากกระแสรายวนั                          30,000.00                             30,000.00 

 เงินฝากออมทรัพย ์                      3,517,268.12                       1,330,638.66 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                    3,557,771.47                       1,366,142.01  

 

 

 

   ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  

 

 

              ลงช่ือ..............................................................................นายกสมาคมฯ 

   (นายธีระ  ภู่ตระกูล) 
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5     อุปกรณ์-สุทธิ     (หน่วย: บาท) 

     

อุปกรณ์ และ 

เคร่ืองตกแต่ง  รวม 

 ราคาทุน      

  ณ 31 ธ.ค. 2556  245,445.71  245,445.71 

  ซ้ือ   32,300.00  32,300.00 

  จาํหน่าย             -               -    

  ณ 31 ธ.ค. 2557  277,745.71  277,745.71 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม     

  ณ 31 ธ.ค. 2556  157,430.57  157,430.57 

  ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  38,886.04  38,886.04 

  จาํหน่าย   -  - 

  ณ 31 ธ.ค. 2557  196,316.61  196,316.61 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

  ณ 31 ธ.ค. 2556  88,015.14  88,015.14 

  ณ 31 ธ.ค. 2557  81,429.10  81,429.10 

 ค่าเส่ือมในงบกาํไรขาดทุน     

  สาํหรับปี 2556    48,590.18 

  สาํหรับปี 2557    38,886.04 
 

6     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายสาํหรับปี 2557 จาํนวน 661,443.92 บาทไดร้วมรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       

คา้งจ่ายของสมาคม จาํนวน 0.00 บาทไวด้ว้ยแลว้ 

 

7     ค่าธรรมเนียมสัมมนา การอบรม และการสอบ 

                                                  (หน่วย: บาท) 

                      2557                2556 

 ค่าธรรมเนียมสมัมนา                          86,144.91                           105,200.00 

 ค่าธรรมเนียมการอบรม                     4,327,317.88                       3,114,050.08 

 ค่าธรรมเนียมการสอบ                     1,563,598.13                       1,485,420.58 

 ค่าธรรมเนียมสมัมนา การอบรม และการสอบ                   5,977,060.92                       4,704,670.66  

 

 

   ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  

 

 

              ลงช่ือ..............................................................................นายกสมาคมฯ 

   (นายธีระ  ภู่ตระกูล) 
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8     ภาษีเงนิได้ 

  ภายใตป้ระมวลรัษฎากร สมาคมฯตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จากเงินไดต้าม

มาตรา 40 (1) ถึง (7) และร้อยละ 2 จากเงินไดส่้วนท่ีเป็นการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง 

หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวต้ามมาตรา 40 (1) ถึง (7) นอกเหนือเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการบริจาคซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษี  

 

9     การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  

 

 

              ลงช่ือ..............................................................................นายกสมาคมฯ 

   (นายธีระ  ภู่ตระกูล) 
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ชัน้	11	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	62	ถนนรัชดาภเิษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	0	2229	2195	-	7		โทรสาร	0	2654	5346
www.tfpa.or.th	www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners


