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	 ในปี	2558	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย	ได้ด�าเนินงานในด้านต่างๆ 
ตามพันธกิจของสมาคมฯ	“ส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงินให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน 
ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล” 
ทั้งในเชิงปริมาณ	และมิติของคุณภาพ	

	 ในปีที่ผ่านมา	ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน	CFP®	จ�านวนทั้งสิ้น	147	
ราย	โดยเพิม่ขึน้จากปี	2557	รวม	18	ราย	หรอืร้อยละ	14	ในเชงิคณุภาพ	สมาคมฯ 
ให้ความส�าคัญกับงานด้านการศึกษาและการสอบ	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ม ี
ความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการสร้างนักวางแผนการเงิน	CFP	ที่มีคุณภาพ 
เพื่อได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 โดยสมาคมฯ 
ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	ให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ได้พฒันาข้อสอบหลกัสตูร
การวางแผนการเงนิ	CFP	ให้มมีาตรฐานในการวดัระดบัความรูค้วามสามารถใน
ฐานะนักวางแผนการเงิน	CFP	ตามมาตรฐานสากล

	 นอกจากนี้	การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ	ทั้งความรู้พื้นฐานและ
เชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินและคุณค่าของนักวางแผนการเงิน	CFP	
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป	รวมทัง้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	ยงัคงเป็นภารกจิส�าคญัทีส่มาคมฯ	
ได้ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง	สมาคมฯ	ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องใน
ตลาดทนุในการด�าเนนิภารกจิดงักล่าวทัง้ในรปูแบบการบรรยายและการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุ	โทรทัศน์	สิ่งพิมพ	์และออนไลน	์

	 นอกเหนือจากภารกิจส�าคัญที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	สมาคมฯ	จะยังคง 
เดินหน้าท�างานร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลทั้งด้านตลาดทุนและการประกันภัย
เพื่อให้คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับ	

	 กล่าวได้ว่า	การด�าเนินงานของสมาคมฯ	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ซึ่งได้
พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับ	ล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุน 
เป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	สมาชิก	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทกุฝ่าย	สมาคมฯ	จะมุง่มัน่ด�าเนนิงานเพือ่สร้างวฒันธรรมการวางแผนการเงนิซึง่
จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมไทยอย่างยัง่ยนืต่อไป

      ธีระ	ภู่ตระกูล	CFP®

	 	 	 	 	 	 นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สารจากนายกสมาคม
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วาระที ่1
รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปี 2557
	 คุณธีระ	ภู่ตระกูล	ประธานที่ประชุมเสนอให ้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	2557	ที่จัดข้ึนเมื่อวันที่	25	เมษายน	
2557	ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ในครั้งนี้แล้ว

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติ
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2557	
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557	ตามที่เสนอ

วาระที ่2
รับรองผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ 
ประจ�าปี 2557
	 คุณมนต์ชัย	เปี่ยมพงศ์สุข	เจ้าหน้าที่สมาคมฯ	
น�าเสนอสรปุผลการด�าเนนิงานของสมาคมฯ	ประจ�าปี	
2557	โดย	ณ	สิ้นปี	2556	มีนักวางแผนการเงิน	CFP	
จ�านวน	129	ราย	เพิ่มขึ้น	18	ราย	คิดเป็นร้อยละ	16	มี 
ทีป่รกึษาการเงนิ	AFPT	จ�านวน	125		ราย	เพิม่ขึน้	39	ราย 
คิดเป็นร ้อยละ	 35	 โดยสัดส่วนของนักวางแผน 
การเงิน	CFP	แยกตามประเภทอุตสาหกรรม	พบว่า
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคธนาคารพาณิชย์และ
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการลงทนุ	คดิเป็นร้อยละ	33	และ
ร้อยละ	28	ตามล�าดับ	ในส่วนของที่ปรึกษาการเงิน	
AFPT	พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคประกัน
ชีวิต	และธนาคารพาณิชย์	คิดเป็นร้อยละ	45	และ 
ร้อยละ	26	ตามล�าดับ	

	 สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
มอบฉันทะ	จ�านวน	88	ราย	สมาชิกวิสามัญ	จ�านวน	
13	ราย	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)	เกิน
กึ่งหนึ่ง	ครบองค์ประชุม	เริ่มประชุมเวลา	14.00	น.

	 คุณธีระ	ภู่ตระกูล	นายกสมาคมนักวางแผน
การเงินไทย	ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุม 
ทราบว่า	ณ	สิ้นปี	2557	มีนักวางแผนการเงิน	CFP 
ทั่วโลก	จ�านวน	158,586	 ราย	ประเทศไทยมีนัก
วางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	129	ราย	มีอัตราการ
เติบโตคิดเป็นร้อยละ	16	ทั้งนี้	มีนักวางแผนการเงิน 
CFP	ส่วนใหญ่อยูใ่นทวปีอเมรกิา	(ร้อยละ	57)	รองลงมา 
คอื	ทวปีเอเชยีแปซฟิิก	(ร้อยละ	37)	ทวปียโุรป	(ร้อยละ	
3)	ทวปีแอฟรกิา	(ร้อยละ	3)	และทวีปตะวนัออกกลาง	
(น้อยกว่าร้อยละ	1)	ตามล�าดับ

 ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระการประชุม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
	 วาระที	่1	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	2557
	 วาระท่ี	2	 รับรองผลการด� า เนินงานของ 
สมาคมฯ	ประจ�าปี	2557
	 วาระท่ี	3	 รับรองงบการเงินส�าหรับงวดสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2557
	 วาระท่ี	4	 อนมุตัแิต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละ
ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2558
	 วาระเพื่อทราบ	
	 วาระอื่นๆ

รายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ�าปี 2558 สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย
วันพุธที่	8	เมษายน	2558	เวลา	13.30-15.00	น.	ณ	ห้องประชุม	1101	ชั้น	11	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ด้านการอบรมและการสอบ
	 ในปี	2557	มีผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวางแผน
การเงิน	CFP	จ�านวน	1,495	ราย	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	
ประมาณร้อยละ	14	 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าอบรม 
ชุดวิชาที่	1	พื้นฐานการวางแผนการเงิน	ภาษี	และ
จรรยาบรรณ	และมีผู้ลงทะเบียนสอบหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	1,267	ราย	เพิ่มขึ้นจาก
ปี	2556	ประมาณร้อยละ	51	โดยร้อยละ	59	เป็นผู ้
ลงทะเบยีนสอบข้อสอบฉบบัที	่1	พืน้ฐานการวางแผน
การเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณโดยมีสัดส่วนของ 
ผู้สอบผ่านข้อสอบแต่ละฉบับดังนี้
	 •	 ข้อสอบฉบับที	่1	มีผู้สอบผ่านร้อยละ	46
	 •	 ข้อสอบฉบับที	่2	มีผู้สอบผ่านร้อยละ	35
	 •	 ข้อสอบฉบับที	่3	มีผู้สอบผ่านร้อยละ	51
	 •	 ข้อสอบฉบับที	่4	ส่วนที่	1	มีผู้สอบผ่าน
	 	 ร้อยละ	50
	 •	 ข้อสอบฉบับที	่4	ส่วนที่	2	มีผู้สอบผ่าน
	 	 ร้อยละ	45

	 ทั้งนี้	 ในปี	2557	มีจ�านวนผู้อบรมและผู้สอบ
เพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ให้ความ
เหน็ชอบให้การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงนิ	CFP	
เป็นหลกัสตูรทดสอบส�าหรบัผูต้้องการขึน้ทะเบยีนเป็น	
“ผู้วางแผนการลงทุน”	(Investment	Planner)

ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
	 ในปี	2557	สมาคมฯ	ได้รับรองสถาบันอบรม	
จ�านวน	2	แห่ง	คือ	ศูนย์ฝึกอบรมทางการเงิน	คณะ
เศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และศนูย์ความรู ้
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน	สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน	ส่งผลให้ปัจจุบัน	สมาคมฯ	มีสถาบันอบรม
รวมทั้งสิ้น	4	แห่ง	จากเดิมที่มีอยู่	2	แห่ง	คือ	สถาบัน
ฝึกอบรม	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	 (ATI)	และ
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ	นอกจากนี้	คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพได้พิจารณาเห็นควรให้มอบส่วนลด
ค่าธรรมเนียมอบรมแก่พนักงาน	หรือตัวแทนขายของ
บรษิทัสมาชกินติบิคุคลของสมาคมฯ	จ�านวน	300	บาท 
ต่อคนต่อชุดวิชา	 และแก่นิสิต	 นักศึกษา	จ�านวน 
1,000	บาทต่อคนต่อชุดวิชาเพื่อขยายโอกาสในการ
เข้าถึงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	
ของกลุ่มเป้าหมาย
	 ในด้านการจัดอบรม	สมาคมฯ	 ได้จัดอบรม	
“จรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน”	
จ�านวน	2	รอบ	เพื่อให้นักวางแผนการเงิน	CFP	และ 
ที่ปรึกษาการเงิน	 AFPT	 ใช ้นับเป ็นชั่วโมงการ 
พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 (CPD)	ในด้าน
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน	 เพื่อประกอบการต่ออายุ
คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	และคุณวุฒิ
วิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	ณ	สิ้นปี	2557	และ 
จัดโครงการ	 “ทบทวนความรู้เตรียมพร้อมสอบแผน 
การเงิน”	ส�าหรับผู้ลงทะเบียนสอบ	ข้อสอบฉบับที่	4 
ส่วนที่	 2	 การจัดท�าแผนการเงิน	 ในด้านการสอบ 
สมาคมฯ	ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการสอบ	และ
ได้ก�าหนดนโยบายข้อร้องเรยีนผลการสอบ	นอกจากนี ้
ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 ได้อนุมัติให้การสอบหลักสูตร 
การวางแผนการเงิน	CFP	ข้อสอบฉบับที่	1	พื้นฐาน
การวางแผนการเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ	และ
ข้อสอบฉบับที	่2	การวางแผนการลงทุน	เป็นหลักสูตร
ทดสอบส�าหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็น	“ผู้วางแผน
การลงทนุ”	(Investment	Planner)	และคณะกรรมการ
มาตรฐานวชิาชพีได้อนมุตัใิห้นกัวางแผนการเงนิ	CFP 
และที่ปรึกษาการเงิน	 	AFPT	ที่ขึ้นทะเบียนครั้งแรก	
เริ่มต้นนับระยะเวลาเพ่ือต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุกๆ	
2	ปีปฏิทินตั้งแต่วันที่	1	มกราคมของปีปฏิทินถัดไป	
เอื้อให้นักวางแผนการเงิน	CFP	และที่ปรึกษาการเงิน		
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AFPT	มีระยะเวลาในการเก็บสะสมจ�านวนชั่วโมง 
การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น	 ใน 
ส่วนของการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ	
สมาคมฯ	 ได้เข ้าร ่วมการประชุม	 FPSB	Global 
Member	Meeting	จ�านวน	2	ครั้ง	และร่วมเป็นคณะ
ท�างานต่างๆ	ได้แก่	Global	CFP	Exam	Pilot	Test	
Working	Group,	Cross	Border	Working	Group	
และ	Practice	Management	Working	Group

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
	 ในป ีที่ผ ่านมา	 สมาคมฯ	 ได ้จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
วางแผนการเงิน	และต่อคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน	CFP	อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่

	 •	 กจิกรรม	Share	my	Share	@	Money	Expo	
ภายใต้โครงการ	Your	1st	Stock	2014	ซึ่งสมาคมฯ	
ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยม ี
นักวางแผนการเงิน	CFP	อาสาให้ความรู้ด้านการ
วางแผนการเงิน	ณ	บูธของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่ง 
สมาคมฯ	ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวรวม	5	ครั้ง	

	 •	 กิ จกรรม 	 Young 	 F inanc ia l 	 S ta r 
Competition	2014	จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู ้ตลาดทุน	 (TSI)	 ตลาดหลักทรัพย ์ฯ	 ซึ่ ง 
สมาคมฯ	ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่	6	 เปิดโอกาสให้นิสิต	นักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันเกี่ยวกับ 
การเงิน	 การลงทุน	 และการวางแผนการเงิน	 มี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	4,500	ราย	จาก	93	สถาบัน 
ทั่วประเทศ	 โดยสมาคมฯ	มอบทุนอบรมและสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ	
50	คนสุดท้าย	

	 •	 งาน	Career	Opportunities	in	Securities	
Industry	ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยสมาคมฯ	ได้ร่วมออกบูธเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต	นักศึกษา	ผู้ประกอบวิชาชีพ	
หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพด้านธุรกิจหลักทรัพย์
ได้รู้จักคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	และ
คณุวฒุวิชิาชพีทีป่รกึษาการเงนิ	AFPT	รวมทัง้ส่งผูแ้ทน
จากสมาคมฯ	เข้าร่วมการเสวนาเพื่อแนะน�าคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	ในงานดังกล่าว

	 •	 สัมมนา	 “เตรียมสุขหลังเกษียณ”	 จัด
โดยสมาคมฯ	และองค์กรพันธมิตร	14	แห่ง	ซึ่งเป็น 
กจิกรรมภายใต้โครงการ	“เปลีย่นประเทศไทยให้รุง่เรอืง
ด้วยความรู้ทางการเงิน”	สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรมให้ 
ความรู ้และค�าแนะน�าด้านการวางแผนการเงิน 
จากนกัวางแผนการเงนิ	CFP	แก่ผูส้นใจ		และมผีูแ้ทน 
จากสมาคมฯ	ร่วมเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อม
หลังเกษียณ

	 •	 งาน	“SET	 in	 the	City	กรุงเทพมหานคร	
2014”	ภายในงานดังกล่าว	สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรม	
Wealth	Coaching	ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้และ 
ค�าแนะน�าด้านการวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัวแก ่
ผู้สนใจ	และจัดกิจกรรม	Workshop	รวม	4	หัวข้อ 
ได้แก่	การลงทุน	การประกันชีวิต	การวางแผนภาษี	
และการเกษียณอายุ

	 •	 กิจกรรม	Planning	 for	Fans	สมาคมฯ	
จัดร่วมกับรายการ	Smart	Money	เปิดโอกาสให้ผู้ที ่
เคยขอค�าปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน	CFP	ใน
รายการ	Smart	Money	ช่วง	“มั่งคั่งด้วยการวางแผน”	
ได้พบและสนทนากับนักวางแผนการเงิน	CFP	แบบ
ตัวต่อตัว	
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	 •	 โครงการทุนอบรมและสอบเพื่อ เป ็น 
ผูว้างแผนการลงทนุ	(Investment	Planner)	สมาคมฯ 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	(TSI)	
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสถาบันอบรม	จัดโครงการ 
มอบทุนอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้วางแผนการลงทุน	
ซึง่มผีูไ้ด้รบัทนุจากบรษิทัหลกัทรพัย์	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	และธนาคารพาณิชย์

	 •	 จัดการสัมมนาจ�านวน	5	ครั้ง	ได้แก่	การ
สัมมนา	 “Legal	&	 Tax	Strategies	 for	 Family 
Bus iness 	 Rest ruc tur ing	 &	 Success ion 
Planning”	การสัมมนา	“เปิดโลกวิชาชีพทางการเงิน 
รู้จักนักวางแผนการเงิน	CFP”	การเสวนา	“แก่ไปใคร
จะดูแล	RMF-LTF	ช่วยแก้ได้จริงหรือ”	การเสวนา	
“แนวโน้มการลงทุนปี	2558”	และ	การอภิปรายทาง 
วชิาการ	“ภาษมีรดก:	แนวคดิ	หลกัการและการวางแผน 
จัดการทรัพย์มรดก”

	 •	 จัดการบรรยายให้ความรู้ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ	โดยนักวางแผนการเงิน	CFP	อาสา	ได้แก่	การ
อบรมหลักสูตร	 “การวางแผนเกษียณอายุส�าหรับ
มนุษย์เงินเดือน”	รุ่นที่	3	จัดโดยสมาคมกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ	การบรรยายให้ความรู้ด้านการลงทุน	และ 
การวางแผนการเงิน	 ในกิจกรรม	 Knowledge 
Sharing	ให้แก่พนักงานของบริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	
(มหาชน)	และการบรรยายหัวข้อ	“การบริหารการเงิน
ก่อน	และหลังเกษียณอายุ”	ให้กับผู้บริหารของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 ได้แก่	
หนังสือ	 “นักธุรกิจหุ ้น	 คุณก็เป็นได้”	 และหนังสือ 
“11	แนวคิดเปลี่ยนชีวิตการลงทุน”	วารสารรายเดือน	
TFPA	News	และวารสารรายไตรมาส	TFPA	Bulletin 

เผยแพร่ในรูปแบบ	e-magazine	ผ่านทางเว็บไซต์ 
สมาคมฯ	นอกจากนี้	สมาคมฯ	ยังได้เผยแพร่เนื้อหา
ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านสื่ออื่นๆ	ที่หลาก 
หลาย	ได้แก่	คอลมัน์	“Wealth	Planner”	ในหนงัสอืพมิพ์ 
กรุงเทพธุรกิจ	รายการ	“ปฏิบัติการพลิกชีวิต	Money	
Makeover”	ช่วง	 “คุยกับนักวางแผนการเงิน	CFP” 
ทางวิทยุคลื่น	FM101	รายการ	Smart	Money		ช่วง	
“มั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน”	ทางสถานีโทรทัศน	์
Money	Channel	 รวมทั้ง	สื่อออนไลน์อื่นๆ	 ได้แก่ 
Facebook,	YouTube	และเว็บไซต์ของสมาคมฯ
	 คุณธีระ	ภู ่ตระกูล	ประธานที่ประชุมกล่าว
ขอบคุณนักวางแผนการเงิน	CFP	อาสาที่ได้ให้ความ
ร่วมมอืกบักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ต่างๆ	ของสมาคมฯ	
เป็นอย่างดี	

 มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติรับรองผลการ
ด�าเนินงานของสมาคมฯ	ประจ�าปี	2557

วาระที ่3
รับรองงบการเงนิส�าหรับ
งวดส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
	 คุณมนต์ชัย	เปี่ยมพงศ์สุข	เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
รายงานสรปุงบการเงนิของสมาคมฯ	ส�าหรบังวดสิน้สดุ 
วันที่	 31	ธันวาคม	2557	สมาคมฯ	มีสินทรัพย์รวม	
24.21	ล้านบาท	แบ่งเป็นหนี้สิน	1.72	ล้านบาท	โดย 
เป็นส่วนของสมาคมฯ	22.49	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก
ปี	2556	ประมาณ	1.82	ล้านบาท	เนื่องจากรายรับ 
มากกว่ารายจ่าย	 โดยในปีที่ผ่านมา	สมาคมฯ	มี
รายรับ	7.81	ล้านบาท	โดยมีรายรับหลักมาจากการ 
จัดสัมมนา	การอบรม	การสอบ	และค่าธรรมเนียม 
สมาชิกรายรับปี	2557	ลดลงจากปี	2556	ประมาณ
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ร้อยละ	4		เนือ่งจากการ	amortize	รายรบัค่าธรรมเนยีม 
สมาชิกบุคคลแยกเป็นรายปีซึ่งสมาคมฯ	 เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นราย	 2	ปี	 และการส่ง
จดหมายเชญิต่ออายสุมาชกินติบิคุคลล่าช้าเน่ืองจาก
มกีารพจิารณาสทิธิป์ระโยชน์ส�าหรบัสมาชกินติบิคุคล
เพิม่เตมิ	ทัง้นี้	สมาคมฯ	มรีายรบัค่าธรรมเนยีมสมาชิก
นิติบุคคลเข้ามาในปี	 2558	แล้ว	มีรายจ่าย	5.98 
ล้านบาท	 โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย
พนักงาน	ทั้งนี้	 รายจ่ายปี	2557	ลดลงจากปี	2556	
ประมาณร้อยละ	11	เนือ่งจากค่าใช้จ่ายพนกังาน	ซึง่มี
พนกังานลาออก	จ�านวน	1	คน	ค่าโฆษณาและส่งเสรมิ
การขาย	และไม่มค่ีาใช้จ่ายในการประเมนิการบรหิาร 
จัดการโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน 
การเงิน	CFP	จาก	FPSB
	 คุณมนต์ชัย	 เปี่ยมพงศ์สุข	 เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองงบการเงินส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2557

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงิน	
ส�าหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557	ตามทีเ่สนอ

วาระที ่4
อนุมตัแิต่งตั้งผู้ตรวจสอบบญัชี
และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ประจ�าปี 2558
	 คุณมนต์ชัย	เปี่ยมพงศ์สุข	เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายทรงชัย	
พุทธิมาโนชญ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	
7728	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ	ประจ�าปี	
2558	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�า
ปี	2558	จ�านวน	20,000	บาท

	 สมาชิกแจ้งว่าตามหลัก	Good	governance 
ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู ้ตรวจสอบบัญชีทุก	 5	ปี	 
เนื่องจากคุณทรงชัย	พุทธิมาโนชญ์	 เป็นผู้ตรวจสอบ 
บัญชีของสมาคมฯ	มาตั้งแต่ปี	 2550	ที่ประชุมจึง 
เห็นควรให้สมาคมฯ	พิจารณาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบ 
บัญชีรายใหม่ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559

 มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นาย 
ทรงชัย	พุทธิมาโนชญ์	ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน	7728	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ 
ประจ�าปี	2558	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
ประจ�าปี	 2558	จ�านวน	20,000	บาท	ตามที่เสนอ 
และให้สมาคมฯ	พิจารณาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี
รายใหม่ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบบัญชีประจ�าปี	2559

วาระเพือ่ทราบ
ทีท่�าการใหม่สมาคมฯ
	 คุณมนต์ชัย	เปี่ยมพงศ์สุข	เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
แจ้งที่ประชุมทราบว่าสมาคมฯ	จะย้ายที่ท�าการ 
สมาคมฯ	ไปอยู่ที่อาคารส�านักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แห่งใหม่	ณ	ชั้น	6	 เนื้อที่	67	ตารางเมตร	ในวันที่	8	
สงิหาคม	2558	และได้แจ้งการแก้ไขเกณฑ์การพฒันา
คุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	(CPD)	ซึ่งให้มีผลตั้งแต่
วันที่	1	มีนาคม	2558	เป็นต้นไป	ดังนี้

	 •	 ต้องมจี�านวนชัว่โมง	CPD	ทีม่าจากกจิกรรม	
“การอบรมหรอืสมัมนา”	อย่างน้อยกึง่หนึง่ของจ�านวน
ชัว่โมง	CPD	ทีก่�าหนด	และเป็นการอบรมหรอืสมัมนา
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
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ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน	และ/หรือ
หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน	อย่างน้อย	2	ชั่วโมง

	 •	 เพิ่ ม เติมกิ จกรรมที่ สามารถนับ เป ็น 
ชั่วโมง	CPD
	 	 -	 พัฒนาข ้ อ สอบก รณี ศึ กษ าแผน 
การเงิน	นับได้	6	ชั่วโมง/ชุดข้อสอบแผนการเงิน	และ
นบัได้ไม่เกนิกึง่หนึง่ของจ�านวนชัว่โมง	CPD	ทีก่�าหนด
	 	 -	 ตรวจทานข ้อสอบกรณีศึกษาแผน 
การเงิน	นับได้	3	ชั่วโมง/ชุดข้อสอบแผนการเงิน	และ
นบัได้ไม่เกนิกึง่หนึง่ของจ�านวนชัว่โมง	CPD	ทีก่�าหนด
	 	 -	 เป็นกรรมการสอบแผนการเงิน	นับได	้
6	ชั่วโมง/ครั้งการสอบ	และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จ�านวนชั่วโมง	CPD	ที่ก�าหนด
	 	 -	 เข้าร่วมกจิกรรมอืน่ในนามของสมาคมฯ 
นอกเหนือจากที่ก�าหนด	นับได้ตามจ�านวนชั่วโมงจริง 
และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนชั่วโมง	CPD	ที่ 
ก�าหนด
 
	 ทีป่ระชมุรบัทราบการย้ายและก�าหนดการย้าย
ที่ท�าการสมาคมฯ	และการแก้ไขเกณฑ์การพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วาระอืน่ๆ
	 คุณธีระ	 ภู ่ตระกูล	 ประธานที่ประชุม	 และ
สมาชิก	ได้แก่	คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	และคุณ 
วิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงผล 
การหารือกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	 เรื่องขอบเขตความ
สามารถของนักวางแผนการเงิน	CFP	ในการแนะน�า
หรือขายผลิตภัณฑ์รายตัวให้ลูกค้า	ซึ่งทางส�านักงาน	 
ก.ล.ต.	ยืนยันว่าผู้ที่สามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์รายตัว 
จะต้องมีใบอนุญาตที่ เกี่ยวข ้องและใบอนุญาต 

นกัวเิคราะห์การลงทนุหรอืใบอนญุาตผูจ้ดัการกองทนุ 
หากต้องการขายผลติภณัฑ์รายตวั	จะต้องมใีบอนญุาต 
ที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้สังกัดเจ้าของผลิตภัณฑ	์
อย่างไรก็ตาม	สมาคมฯ	ได้แจ้งว่าในทางปฏิบัต	ิไม่ได้
เป็นเช่นนั้น	และเสนอให้ส�านักงาน	ก.ล.ต.	พิจารณา
อนุญาตให้นักวางแผนการเงิน	CFP	สามารถแนะน�า
ผลิตภัณฑ์รายตัวให้ลูกค้าได	้ซึ่งส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้
รับประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณา

	 ทั้งนี้	 ไม่มีสมาชิกสอบถามในประเด็นอื่นๆ	
เพิ่มเติม	คุณธีระ	ภู่ตระกูล	ประธานในที่ประชุมกล่าว
ขอบคณุผูเ้ข้าร่วมประชมุและปิดประชมุเวลา	15.00	น.

	 	 	 	 ผู้จดรายงานการประชุม
	 	 	 	 นางพัชรินทร	์โรจนวณิชชากร
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ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

สมาชิกสามญั
1.	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
2.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
4.	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
5.	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
6.	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
7.	 ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)
8.	 ธนาคารซิตี้แบงก์
9.	 ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)
10.	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
11.	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
12.	 บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด
13.	 บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
14.	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
15.	 บริษัท	ลีสซิ่ง	กสิกรไทย	จ�ากัด
16.	 บริษัท	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	จ�ากัด
17.	 บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จ�ากัด
18.	 บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด	(มหาชน)
19.	 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
20.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด
21.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั
22.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทิสโก้	จ�ากัด
23.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	บัวหลวง	จ�ากัด
24.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	วรรณ	จ�ากัด
25.	 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้	จ�ากัด
26.	 คุณกมล	กระจ่างวงศ์ชัย	CFP®

27.	 คุณกริช	เศรษฐนันท์	CFP®

28.	 คุณกฤษฎา	เสกตระกูล	CFP®

29.	 คุณกาญจนา	คล่องอนันต์	CFP®

30.	 คุณเกษตร	ชัยวันเพ็ญ	CFP®

31.	 คุณคนอง	ศรีพิบูลพานิชย	์CFP®

32.	 คุณงามจิตร	สิงหบุตร	CFP®

33.	 คุณจารุลักษณ	์เรืองสุวรรณ	CFP®

34.	 คุณฉัตรพ	ีตันติเฉลิม	CFP®

35.	 คุณชาติชาย	มีสุขโข	CFP®

36.	 คุณณหทัย	ขันธวิเชียร	CFP®

37.	 คุณณัฐพงษ	์อภินันท์กูล	CFP®

38.	 คุณถาวร	จวนรมณีย์	CFP®

39.	 คุณเทอดศักดิ	์พิริยะวิศรุต	CFP®

40.	 คุณธนานันท์	วัยวิรัตน์	CFP®

41.	 คุณธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	CFP®

42.	 คุณธนิดา	จิตร์น้อมรัตน	์CFP®

43.	 คุณธีรนาถ	รุจิเมธาภาส	CFP®

44.	 คุณธีระ	ภู่ตระกูล	CFP®

45.	 คุณนิชฌานี	ฉันทศาสตร	์CFP®

46.	 คุณนิพพิชฌน์โกวิทวณิชกานนท์	CFP®

47.	 คุณนิภาพันธ	์พูนเสถียรทรัพย	์CFP®

48.	 คุณบัณฑิต	เลิศวนิชกิจกุล	CFP®

49.	 คุณบุษยพรรณ	วัชรนาคา	CFP®

50.	 คุณปกรณ	์ตันติกาญจน์	CFP®

51.	 คุณปฏิมา	อินทรวิศิษฎ	์CFP®

52.	 คุณปานตา	ฉัตรมาศ	CFP®

53.	 คุณพัสสนีย	์กิตติอัครเสถียร	CFP®

54.	 คุณพิชารัตนธรรม	CFP®

55.	 คุณพิชิต	สุทธิภิบาล	CFP®

56.	 คุณภาดร	สุขสวัสดิ	์CFP®

57.	 คุณมนชนก	ไตรสารศร	ีCFP®

58.	 คุณยุพาวดี	ตู้จินดา	CFP®

59.	 คุณราชันย	์ตันติจินดา	CFP®

60.	 คุณรามรัตน	์จารุรัตน์จามร	CFP®

เอกสารแนบ 1

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 11



61.	 คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	CFP®

62.	 คุณลดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	CFP®

63.	 คุณลลินี	เกียรติก�าจรชัย	CFP®

64.	 คุณวรพจน์	เกตุอร่าม	CFP®

65.	 คุณวราภรณ์	วิบูลคณารักษ์	CFP®

66.	 คุณวรินทร	์สุรพลชัย	CFP®

67.	 คุณวศิน	วัฒนวรกิจกุล	CFP®

68.	 คุณวัชรพงษ	์ช�านาญกิจสุพัฒน์	CFP®

69.	 คุณวิโรจน	์ตั้งเจริญ	CFP®

70.	 คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	CFP®

71.	 คุณศักดา	สรรพปัญญาวงศ์	CFP®

72.	 คุณศิริรัตน์	ตานะเศรษฐ	CFP®

73.	 คุณศึกษา	รัศมีประภา	CFP®

74.	 คุณสันติ	กีระนันทน์	CFP®

75.	 คุณสายสมร	ผ่องบรรเจิด	CFP®

76.	 คุณสิฎ์ระสา	บุญ-หลง	CFP®

77.	 คุณสุนิดา	เทียนประเสริฐ	CFP®

78.	 คุณสุนิติ	ถนัดวณิชย์	CFP®

79.	 คุณสุรกิจ	พิทักษ์ภากร	CFP®

80.	 คุณเสกสรร	โตวิวัฒน	์CFP®

81.	 คุณเสาวนีย	์พงษ์เสนีย	์CFP®

82.	 คุณแสงจันทร์	ลี	CFP®

83.	 คุณหัสวรา	แสงรุจ	ิCFP®

84.	 คุณอรพรรณบัวประชุม	CFP®

85.	 คุณอรรถพร	พรมแก้วงาม	CFP®

86.	 คุณอลิสา	ราธี	CFP®

87.	 คุณอิสราภรณ์	บูรณิกานนท์	CFP®

88.	 คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	CFP®

สมาชิกวสิามญั
1.	 คุณกนกพร	อัศวยนต์ชัย	AFPTTM

2.	 คุณกล้ากิจ	ดิฏฐธาตร	ีAFPTTM

3.	 คุณเกษรีอายุตตะกะ	AFPTTM

4.	 คุณงามพล	ภูวดลพิทักษ์	AFPTTM

5.	 คุณเจษฎา	สุนันท์ชัย	AFPTTM

6.	 คุณธนวัฒนทิพย์เนตร	AFPTTM

7.	 คุณพจมาน	วนินทานนท์	AFPTTM

8.	 คุณพรชัย	เติมทรัพย์ถาวร	AFPTTM

9.	 คุณพรทิพย	์อนุชาติบุตร	AFPTTM

10.	 คุณวีระชัย	แสงวัชร	AFPTTM

11.	 คุณศศิพัชร	์กิติชัยเรืองรอง	AFPTTM

12.	 คุณสุนิดา	พริบไหว	AFPTTM

13.	 คุณสุภัทร	ธิติธัญญานนท์	AFPTTM
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

เอกสารแนบ 2

คณะกรรมการสมาคม
นักวางแผนการเงนิไทย
คุณธีระ	ภู่ตระกูล	 นายกสมาคม
คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	 อุปนายก
คุณสุวภา	เจริญยิ่ง	 อุปนายก
ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	 เลขาธิการ
คุณประภาส	ตันพิบูลย์ศักดิ์	 เหรัญญิก
(25 เม.ย. 2555 - 1 ก.ค. 2558)
คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 เหรัญญิก
คุณณัฐพงษ์	อภินันท์กูล	 นายทะเบียน
คุณกวี	ชูกิจเกษม	 กรรมการ
คุณโชน	โสภณพนิช	 กรรมการ
ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	 กรรมการ
คุณรพี	สุจริตกุล	 กรรมการ
(25 เม.ย. 2555 - 1 พ.ค.2558)
คุณรัชนี	นพเมือง	 กรรมการ
คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ	 กรรมการ
คุณสมิทธ์	พนมยงค์	 กรรมการ
คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	 กรรมการ
คุณสาระ	ล�่าซ�า	 กรรมการ
(แทนคุณรพี สุจรติกุล)
คุณกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์	 กรรมการ
(แทนคุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์)

คณะกรรมการพฒันาธุรกจิและการตลาด
คุณธีระ	ภู่ตระกูล	 ประธาน
คุณโชน	โสภณพนิช	 กรรมการ
คุณณัฐพงษ	์อภินันท์กูล	 กรรมการ
คุณรัชน	ีนพเมือง	 กรรมการ
คุณวิเชฐ	ตันติวานิช	 กรรมการ
คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ	 กรรมการ
คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 กรรมการ
คุณสุวภา	เจริญยิ่ง	 กรรมการ
คุณโสภาวดี	เลิศมนัสชัย	 กรรมการ

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ
คุณธีระ	ภู่ตระกูล	 ประธาน
ดร.	กฤษฏา	เสกตระกูล	 กรรมการ
คุณรพ	ีสุจริตกุล	 กรรมการ
(25 เม.ย. 2555 - 1 พ.ค.2558)
คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	 กรรมการ
คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	 กรรมการ
(แทนคุณรพี สุจรติกุล)

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบ
ม.ล.	ผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	 ประธาน
คุณจารุพรรณ	อินทรรุ่ง		 อนุกรรมการ	
(25 เม.ย. 2555 - 20 ต.ค.2558)
คุณชัชวาลย์	วยัมหสุวรรณ	 อนุกรรมการ
คุณเรืองวิทย์	นันทาภิวัฒน์	 อนุกรรมการ
คุณวราภรณ์	วิบูลคณารักษ์	 อนุกรรมการ
คุณวศิน	วัฒนวรกิจกุล	 อนุกรรมการ
คุณเสาวนีย์	สุวรรณรงค์	 อนุกรรมการ	
(แทนคุณจารุพรรณ อินทรรุ่ง)

วาระการด�ารงต�าแหน่ง:	ระหว่างวันที่	25	เมษายน	2557	ถึงวันที่	25	เมษายน	2559
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คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
ดร.	กฤษฏา	เสกตระกูล	 ประธาน
คุณกวี	ชูกิจเกษม	 อนุกรรมการ
คุณณัฐพงษ์	อภินันท์กูล	 อนุกรรมการ
ผศ.ดร.	ธนาวัฒน์	สิริวัฒน์ธนกุล	 อนุกรรมการ
รศ.ดร.	พรอนงค์	บุษราตระกูล	 อนุกรรมการ
คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ	 อนุกรรมการ
คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	 อนุกรรมการ	

คณะอนุกรรมการประสบการณ์
การท�างานและจรรยาบรรณ
คุณรพี	สุจริตกุล	 ประธาน
(25 เม.ย. 2555 – 1 พ.ค.2558)
คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	 ประธาน	
(แทนคุณรพี สุจรติกุล)

รายช่ือกรรมการการสอบแผนการเงนิ
25	มีนาคม	2557	-	28	พฤศจิกายน	2558
คุณกริช	เศรษฐนันท์
คุณกิติชาญ	ศิริสุขอาชา
คุณเกษตร	ชัยวันเพ็ญ
คุณงามจิตร	สิงหบุตร
คุณจารุลักษณ์	เรืองสุวรรณ
คุณชาติชาย	มีสุขโข
คุณณัฐพงษ์	อภินันท์กูล
คุณดุษณี	เกลียวปฏินนท์
คุณถาวร	จวนรมณีย์
คุณทวิรวัตร	พึ่งรัศมี
คุณธีระ	ภู่ตระกูล
คุณนโรโดม	วาณิชฤดี

คุณนิชฌานี	ฉันทศาสตร์
คุณนิภาพันธ์	พูนเสถียรทรัพย์
คุณพัสสนีย์	กิตติอัครเสถียร
คุณพิชิต	สุทธิภิบาล
คุณมานพ	ผากา
คุณวรพจน์	เกตุอร่าม
คุณวราภรณ์	วิบูลคณารักษ์
คุณศิริพร	สุวรรณการ
คุณศิริรัตน	์ตานะเศรษฐ
คุณศึกษา	รัศมีประภา
คุณสาธิต	บวรสันติสุทธิ์
คุณสุทธิพงศ	์สุจริตตานนท์
คุณสุนิติ	ถนัดวณิชย์
คุณสุรกิจ	พิทักษ์ภากร
คุณสุรธีร	์กิตติวรวงศ์
คุณสุราลัย	วงศาโรจน์
คุณเสกสรร	โตวิวัฒน์
คุณเสนาะ	ธรรมพิพัฒนกุล
คุณอนุชา	นิลประดิษฐ์
คุณอภิรติ	ชัยรัตน์
คุณอรพรรณ	บัวประชุม
คุณอรรถพร	พรมแก้วงาม
คุณอิสราภรณ	์บูรณิกานนท์
คุณอุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง
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15
ผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ 
ประจ�าปี 2558
30.. งบการเงนิส�าหรบั ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค. 2558 และ 2557
 และรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต



ข้อมูลสถิติ

สัดส่วนสมาชิกสมาคม
นักวางแผนการเงนิไทย ปี พ.ศ. 2558

สัดส่วนนักวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT
แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558

สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย
	 ณ	สิน้ปี	2558	สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย	
มีสมาชิกทั้งประเภทนิติบุคคล	และบุคคลรวมทั้งสิ้น	
411	ราย	โดยเพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	108	ราย	
คิดเป็นร้อยละ	35.64	โดยมีสัดส่วนการเติบโตของ
สมาชิกประเภทบุคคล	ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงิน	
CFP	และที่ปรึกษาการเงิน		AFPT	เป็นหลัก

นักวางแผนการเงนิ CFP 
และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT
	 จ�านวนนักวางแผนการเงิน 
CFP	และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	 
มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ทุกปี	 โดย	ณ	สิ้นปี	2558	สมาคม 
นั ก ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิ น ไ ท ย มี 
นักวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	
147	ราย	เพิม่ขึน้รวม	18	ราย	คดิเป็น 
ร ้อยละ	 12.24	 และมีที่ปรึกษา 
การเงิน	AFPT	จ�านวน	215	ราย	
เพิ่มขึ้นรวม	90	ราย	คิดเป็นร้อยละ	
41.86	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2557

 411 ราย เพิม่ 108 ราย = 35.64%
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จ�านวนผู้อบรมหลกัสูตรวางแผนการเงนิ
ปี พ.ศ. 2558

จ�านวนผู้สอบหลกัสูตรวางแผนการเงนิ
ปี พ.ศ. 2558

การสอบหลกัสูตร
การวางแผนการเงนิ CFP
	 ในปี	พ.ศ.	2558	สมาคมฯ	ได้จัดสอบ 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	 รวม	
18	ครั้ง	มีผู้สอบจ�านวน	2,987	ที่นั่งคิดเป็น 
2,372	ราย	โดยเพิ่มขึ้นจากป	ี2557	ร้อยละ 
87	 	และมีผู้สอบข้อสอบฉบับที่	1	พื้นฐาน
การวางแผนการเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ	
และฉบบัที	่2	การวางแผนการลงทนุ	จ�านวน
มากที่สุดตามล�าดับ

การอบรมหลกัสูตร
การวางแผนการเงนิ CFP
	 ในปี	 2558	มีผู ้อบรมหลักสูตรการ
วางแผนการเงิน	CFP	รวมทั้งสิ้น	6,338	ราย 
มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ	324	 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา	และมีสัดส่วน
ของจ�านวนผู้อบรมในชุดวิชาที่	1	พื้นฐาน
การวางแผนการเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ	
และชุดวิชาที่ 	 2	 การวางแผนการลงทุน 
รวมกันทั้งหมดสูงถึงเกือบร้อยละ	90

 ผู้ผ่านการอบรม 6,338 ราย เพิม่ 323.95%

 4 ฉบับ 18 คร้ัง ผู้สอบ 2,987 ทีน่ั่ง 2,372 ราย เพิม่ 87.21%
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คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	 เป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพด้านการวางแผน
การเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	นักวางแผน
การเงิน	CFP	ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	 CFP 
หรอื	มาตรฐาน	“4Es”	ซึง่ได้แก่	การศกึษา	(Education) 
การสอบ	(Examination)	ประสบการณ์การท�างาน	
(Experience)	และจรรยาบรรณ	(Ethics)	มาตรฐาน	
“4Es”	ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่านักวางแผนการเงิน	CFP	
มุง่ให้บรกิารวางแผนการเงนิด้วยความรูค้วามสามารถ
และมีจรรยาบรรณ	ส่งผลให้ได้รับความเชื่อมั่นและ 
ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล	ณ	สิ้นปี	2558

The global symbol of excellence  
in financial planning
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การศึกษา

สมาคมฯ	ได้พฒันาและใช้หลกัสตูรการวางแผน
การเงิน	CFP	ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางทั้ง 
ในส่วนของการวางแผนการลงทุน	 การวางแผน 
ประกันภัย	 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	และการ
วางแผนภาษี	และมรดก	ส�าหรับการอบรมมาอย่าง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2552	ทั้งนี้	ปัจจุบันพบว่าเนื้อหาที่
เกีย่วข้องกบัเรือ่งภาษแีละมรดก	การเกษยีณอาย	ุและ
การลงทุน	มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก	ทั้งในเชิง
โครงสร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และด้านพัฒนาการ
ของตราสาร	หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 	สมาคมฯ	ได้เห็น
ถึงความจ�าเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหา
หลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP	เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	โดยสมาคมฯ	ได้จัดตั้ง
คณะท�างานเพื่อรับผิดชอบการร่างโครงสร้างเนื้อหา
หลกัสตูรการวางแผนการเงนิ	CFP	ใหม่	และได้จดัการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะท�างานดังกล่าว	โดยม	ี
ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	CFP®	ประธานอนุกรรมการ
มาตรฐานการศึกษา	และประธานคณะท�างาน	เป็น

ผู้บรรยายในหัวข้อ	“ภาพรวมโครงสร้างหลักสูตรการ
วางแผนการเงินและองค์ประกอบหลักสูตร”	 และ 
ดร.	วชิยั	เสวกงาม	อาจารย์ประจ�าภาควชิาหลกัสตูรและ 
การสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เป็นผู ้บรรยายและน�าการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ	“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร	
องค์ประกอบ	และโครงสร้างหลักสูตร	ผลลัพธ์	และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้”	โดยคณะท�างานชุดดังกล่าว
ได้จัดท�าข้อมูลวัตถุประสงค์การเรียนรู้ส�าหรับหัวข้อ	
“การวางแผนภาษี	 และมรดก”	 และ	 “การจัดท�า
แผนการเงิน”	ฉบับร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ทั้งนี้	
การปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรการวางแผน
การเงิน	CFP	 เป็นโครงการที่จ�าเป็นต้องใช้เวลา 
ค่อนข้างมาก	สมาคมฯ	จึงด�าเนินมาตรการระยะสั้น	
โดยปรับปรุงเนื้อหาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน�าไปใช้
ส�าหรับการอบรมเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
เช่น	หัวข้อ	“ประกันสังคม”
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การสอบ

ในปี	2558	ที่ผ่านมา	สมาคมฯ	ได้จัดการสอบ
หลกัสตูรการวางแผนการเงนิ	CFP	ข้อสอบฉบบัที	่1-4 
รวมทั้งสิ้น	18	ครั้ง	 รวมทั้งพัฒนาข้อสอบเพิ่มเติม	
ได้แก่	ข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน	จ�านวน	3	กรณี
ศึกษา	และค�าถามข้อสอบประเภทปรนัยอิสระ	และ
ประเภทปรนัยชุดค�าถามส�าหรับข้อสอบฉบับที	่2	การ
วางแผนการลงทุนจ�านวน	123	ข้อ	 	 เพื่อให้มีจ�านวน
ข้อสอบที่เหมาะสมและเพียงพอส�าหรับการเพิ่มรอบ
การสอบ	ทั้งนี้	 เพื่อรองรับจ�านวนผู้เข้าสอบที่เพิ่มสูง
ขึน้อย่างมาก	ซึง่เป็นผลจากการทีส่�านกังาน	ก.ล.ต.	ให้
ความเหน็ชอบให้ผูผ่้านการสอบหลกัสตูรการวางแผน
การเงิน	CFP	ข้อสอบฉบับที่	1	พื้นฐานการวางแผน 
การเงิน	ภาษี	และจรรยาบรรณ	และข้อสอบฉบับที่	2 
การวางแผนการลงทุน	สามารถยื่นขึ้นทะเบียนใบ
อนุญาต	“ผู้วางแผนการลงทุน”	ได้

ในด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการสอบ 
สมาคมฯ	ได้พจิารณาปรบัลดจ�านวนข้อสอบหลกัสตูร 
การวางแผนการเงิน	CFP	ข้อสอบฉบับที่	1-4	โดยได้
ศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในเรื่องดังกล่าวกับกรณี 
ของต่างประเทศ	รวมทัง้อ้างองิแนวปฏบิตัติามมาตรฐาน 

สากล	และของการสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องของ
ส�านักงาน	ก.ล.ต.	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อสอบหลักสูตร
การวางแผนการเงิน	CFP	ยังคงมีมาตรฐานในการ
วัดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน	ทั้งนี้	 ในการปรับลดจ�านวนข้อสอบ
ดังกล่าว	 เอื้อให้ผู ้สอบมีระยะเวลาการท�าข้อสอบ 
แต่ละข้อเพิ่มขึ้น	 โดยที่สัดส่วนน�้าหนักข้อสอบใน 
แต่ละหัวข้อยังคงเท่าเดิม	นอกจากนี้	ส�าหรับข้อสอบ
ฉบับที่	4	ส่วนที่	2	การจัดท�าและน�าเสนอแผนการเงิน	
สมาคมฯ	ได้ก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของ	“ราย
ละเอียดข้อก�าหนดการจัดท�าและน�าเสนอแผนการ
เงิน”	กล่าวคือ	คณะกรรมการจะไม่พิจารณาตรวจ
แผนการเงินส่วนที่เกินหน้าที่	30	เป็นต้นไป	จากเดิม
ที่ก�าหนดให้จัดท�าแผนการเงินจ�านวนไม่เกิน	30	หน้า	
เพื่อให้การพิจารณาให้คะแนนการจัดท�าแผนการเงิน
เป็นธรรมกับผู้สอบทุกราย
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กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ตระหนกัถงึความส�าคญั 
และความจ�าเป็นในการส่งเสริมความ
รู ้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในเรื่องการวางแผนการเงิน และ
ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน 
รวมถึงการสร้างการรับรู้ต่อมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของนักวางแผนการเงิน 
CFP และต่อคณุวฒุวิชิาชพีนกัวางแผน
การเงิน  CFP ผ ่ านเครื่ องหมาย
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน 
การเงิน CFP และเครื่องหมายรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT 
เพื่อสร้างความต้องการขอรับบริการ
การวางแผนการเงินจากนักวางแผน
การเงิน CFP ในปี 2558 ที่ผ่านมา 
สมาคมฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมการตลาด
และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว

The Money ภารกจิพชิิตฝัน
 สมาคมฯ	 ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ	และ
ภาคเอกชนประกอบด้วย	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ธนาคาร
แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	และ
บริษัท	ทร	ูคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ผลิตรายการ
เรยีลลติีโ้ชว์	จ�านวน	13	ตอน	เผยแพร่ทางโทรทศัน์ช่อง	
True	4U	Digital	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล	และการวางแผนการเงิน	 โดย 
ผู้ร่วมภารกิจทั้งหมด	12	คน	ได้เรียนรู้วิธีการบริหาร 
จัดการด้านการเงิน	และน�าความรู้ไปสร้างเป็นแผน
และปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน	
เช่น	ฝันอยากปลดหนี้	ฝันถึงอนาคตการศึกษาของ
บตุร	ฯลฯ	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูแ้ทนจากหน่วยงาน
ที่ร่วมโครงการดังกล่าว	และนักวางแผนการเงิน	CFP	
ช่วยให้ค�าปรกึษา	และวางแผนการเงนิแก่ผูร่้วมภารกจิ	
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Smart Money
“มัง่คัง่ด้วยการวางแผน”
และ “Smart Planning”
 สมาคมฯ	 ร ่วมกับสถานีโทรทัศน์	 Money	
Channel	 ให้ความเรื่องรู ้การวางแผนการเงินโดย 
นักวางแผนการเงิน	CFP	ผ่านรายการ	Smart	Money	 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2555	 โดยจัดกิจกรรม 
วางแผนการเงนิให้กบัผูช้มรายการ	ในช่วง	“มัง่คัง่ด้วย
การวางแผน”	และน�าเสนอเคล็ดลับ	ข้อคิด	 เทคนิค
การวางแผนการเงิน	ในช่วง	“Smart	Planning”	ออก
อากาศเป็นประจ�าทุกวันพุธ	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	
เวลา	15.30-16.00	น.

โครงการ Your First Stock
 สมาคมฯ	ร่วมสนับสนุนโครงการ	Your	First	
Stock	ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	มาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี	2557	โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์
ของผู ้ลงทุนทั่วไป	 เพื่อสนับสนุนการขยายฐาน 
ผู้ลงทุนบุคคล	ในปี	2558	สมาคมฯ	ได้จัดท�าหนังสือ 
“นักธุรกิจหุ้นมือใหม่	สร้างแผนแรก	ก่อนการลงทุน”	
สอดแทรกเนื้อหาการวางแผนการเงินในด้านการ 
วางแผนการศึกษา	การวางแผนซื้อบ้าน	การวางแผน 
ประกันชีวิต	 และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	ซึ่ง 
เขยีนโดยนกัวางแผนการเงนิ	CFP	และได้ร่วมกจิกรรม 
Share	My	Share	@	Money	Expo	โดยส่งนกัวางแผน
การเงิน	CFP	ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผน 
การลงทนุ		และการปรบัแผนการลงทนุ		รวมถงึเทคนคิ 
การวางแผนการเงิน	ณ	บูธของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในงาน	Money	Expo	ซึ่งจัดขึ้นที่พัทยา	หาดใหญ	่
กรุงเทพฯ	นครราชสีมา	อุดรธาน	ีและเชียงใหม่

กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์
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โครงการ Young Financial Star
Competition (YFS) 2015
 สมาคมฯ	 ร ่วมสนับสนุนโครงการ	 Young 
Financial	Star	Competition	มาอย่างต่อเนื่องเป็น 
ปีที่	 7	 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา 
สุดยอดนักการเงินรุ ่นใหม่	มุ ่งให้นิสิต	นักศึกษามี 
ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน	เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพของนักวางแผนการเงิน	 
และบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต

	 ในปี	 2558	มีผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 
6,485	คน	จากสถาบันอุดมศึกษา	96	แห่งทั่วประเทศ 
โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ�านวน	329	คน	จากสถาบัน 
อุดมศึกษา	39	แห่ง	 เพื่อเข้าร่วมอบรมความรู้การ 
วางแผนการเงิน	การวางแผนการลงทุน	การวางแผน 
ประกันชีวิต	และแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม 
และเข้าร่วมทดสอบใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์	และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้ที่ผ่าน
เข้ารอบ	50	คนสุดท้าย	จะได้รับทุนอบรมและทดสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน	CFP

กจิกรรม mai Forum 2015
 สมาคมฯ	เข้าร่วมกิจกรรม	“มหกรรมรวมพลัง
คน	mai:		mai	Forum	2015”	จัดโดยตลาดหลักทรัพย	์
เอ็ม	 เอ	ไอ	(mai)	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2558	โดย 
มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	mai	 ได้รู ้จัก 
บรกิารวางแผนการเงนิบคุคล	โดยมนีกัวางแผนการเงนิ 
CFP	ร่วมให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษาด้านการ
วางแผนการเงินกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์
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กจิกรรมวางแผนการเงนิ
ส�าหรับนักกฬีาอาชีพ

สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรมน�าร่องวางแผนการเงิน
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ	โดยเริ่มต้นกับนักกีฬาอาชีพ	
สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา	 เนื่องจากนักฟุตบอล
อาชีพมีรายได้สูงแต่มีช่วงเวลาประกอบวิชาชีพที่
ค่อนข้างสั้น	ดังนั้น	การวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งที ่
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	สมาคมฯ	ได้จัดการเสวนา	 
“ชื่อเสียงเงินทอง	มาไว	ไปไว”	 โดย	คุณรัตนพล	ส. 
วรพิน	อดีตแชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวทของสหพันธ์ 
มวยนานาชาติ	ในฐานะนักกีฬาอาชีพให้เกียรติแลก
เปลีย่นประสบการณ์ชวีติ	และปัญหาการเงนิทีพ่บหลงั
เลิกอาชีพชกมวย	และจัดการเสวนา	“ท�าอย่างไรให้ 
ชือ่เสยีงเงนิทอง	มาไว	ไป	(ไม่)	ไว”	โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้ความรู ้เรื่องการบริหารเงิน	และการบริหาร
จัดการภาษีส�าหรับนักกีฬาอาชีพ	พร้อมทั้งส่งนัก
วางแผนการเงิน	CFP  ร่วมให้ค�าแนะน�าเรื่องการ
วางแผนการเงิน	การวางแผนลงทุน	การวางแผน
ประกันชีวิต	การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	และภาษี 
ที่ เกี่ยวข ้องให้แก่นักฟุตบอลแบบรายบุคคล	ณ 
จ.	นครราชสีมา

งาน SET in the City 2015
สมาคมฯ	เข้าร่วมงาน	“SET	in	the	City	2015	

กรุงเทพมหานคร”	ระหว่างวันที่	19-22	พฤศจิกายน	
2558	 โดยจัดกิจกรรม	Wealth	Coaching	 ซึ่งมี
นักวางแผนการเงิน	CFP	จ�านวน	30	คนร่วมให  ้
ค�าแนะน�าเรื่องการวางแผนการเงินแบบรายบุคคล
ครอบคลุมด้านการวางแผนลงทุน	 การวางแผน 
ประกนัชวีติ	การวางแผนเพือ่วยัเกษยีณ		การวางแผน 
ภาษแีละมรดก		มผีูส้นใจเข้ารบัค�าปรกึษารวม	135	คน 
นอกจากนี้	สมาคมฯ	ยังได้จัดกิจกรรมการบรรยาย
หัวข้อ	 “การวางแผนประกันภัย	 เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงิน”	 โดยนักวางแผนการเงิน	CFP	 เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ด้านประกันภัย	และประกันชีวิต
อย่างถูกต้อง	ณ	บูธของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย	(คปภ.)	

การส่งเสรมิความรูเ้รือ่งการวางแผนการเงนิให้กบั
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ล.ต.

สมาคมฯ	จัดกิจกรรมให้บริการค�าปรึกษา	และ 
วางแผนการเงิน	โดยนักวางแผนการเงิน	CFP	ให้กับ 
ผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 รวมทั้ง 
ให้ความรู ้ เ ก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
นกัวางแผนการเงนิ	CFP	และแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
จริงกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ความรู้กับ
ประชาชน

กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์
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การบรรยายให้ความรู้
สมาคมฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน	 โดยได้
ส่งนักวางแผนการเงิน	CFP	 เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้หน่วยงานต่างๆ	ในปี	2558	มีนักวางแผนการเงิน 
CFP	บรรยายให้สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและ 
พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด	ในหัวข้อ	 “ชีวิตมั่นคง 
ด้วยแผนการเงินส�าหรับคนพิการทางการเห็น”	 เพื่อ 
ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน	การเลือกช่องทาง 
การออมการลงทุนที่เหมาะสม	ภาษีที่คนพิการควร
ทราบ	พร้อมแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัปัญหา 
อุปสรรค	และความส�าเร็จของการออม	และการ
ลงทุนเพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง	และบรรยายให้บริษัท	คอลเกต	ปาล์ม 
โอลฟี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เพือ่ให้ความรูด้้านการเงนิ
และการออมเบื้องต้น	และแนะน�าทางเลือกในการ 
น�าเงินออมไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ

การเผยแพร่ความรู้
เร่ืองการวางแผนการเงนิ

สมาคมฯ	 ร ่วมกับนักวางแผนการเงิน	CFP 
จัดท�าบทความเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงิน 
เพื่อเผยแพร่เป ็นประจ�าผ ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 	 ได ้แก ่	
หนงัสอืพมิพ์	ASTV	ผูจ้ดัการ	และหนงัสอืพมิพ์กรงุเทพ
ธุรกิจ	นอกจากนี้	สมาคมฯ	ได้เผยแพร่บทความของ 
นักวางแผนการเงิน	CFP	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2558	ในนิตยสาร	Money	&	
Wealth	ในส่วนของสื่อ	Digital	Online	นอกเหนือจาก
เว็บไซต์	และ	Facebook	ของสมาคมฯ	แล้ว	สมาคมฯ 
โดยกองบรรณาธิการ	และนักวางแผนการเงิน	CFP	
ยังได้จัดท�า	Digital	Magazine	ได้แก	่TFPA	Bulletin	
และ	TFPA	News	เผยแพร่เนื้อหาความรู้เชิงปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินให้สมาชิก	และ 
ผู้สนใจเป็นประจ�าทุกเดือนตั้งแต่ป	ี2556	เป็นต้นมา

กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์
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การประชุมระดมความเห็น
การส่งเสริมและพฒันา
วชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP

ตามที่สมาคมฯ	 ได้ท�าการส�ารวจความเห็น
ทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	จาก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	สมาคมฯ	ได้จัดการประชุมระดม
ความคิดเห็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนัก
วางแผนการเงิน	CFP	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2558	
ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	มีนักวางแผนการเงิน	
CFP	จ�านวน	49	คน	ร่วมรับฟังผลการส�ารวจ	และ
ร่วมก�าหนดแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพี
นกัวางแผนการเงิน	CFP	ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั		
พร้อมทั้งจัดการบรรยายหัวข้อ	 “CFP	Professional:	
Roles	and	Future	Career	Prospects”	 โดยนาย 
โนแอล	เมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการ
มาตรฐานวางแผนการเงิน	 (FPSB)	ในงานดังกล่าว
ด้วย

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

ด้วยสมาคมฯ เป็นหน่วยงาน 
ที่ เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก 
(Membership organization) สมาคมฯ 
จึงให้ความส�าคัญต่อการมีบทบาท 
และส่วนร ่วมของสมาชิกเพื่อร ่วม 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของสมาคมฯ 
ให้ก ้าวหน้าเป็นล�าดับ ในปี 2558  
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
เช่น การประชุมระดมความคิดเห็น 
การส ่ ง เสริ มและพัฒนาวิ ช าชีพ 
นักวางแผนการเงิน CFP กิจกรรม 
“CFP Professional Forum” เพื่อแลก
เปลี่ยนความรู้ และพัฒนาการใหม่ๆ 
ด ้านการวางแผนการเงิน และพิธี 
มอบวุฒิบัตร และงานเลี้ยงสังสรรค์
ประจ�าปีเพื่อสร ้างเครือข ่าย และ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
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กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

พธีิมอบวุฒบิัตร
นักวางแผนการเงนิ CFP 
และทีป่รึกษาการเงนิ AFPT

สมาคมฯ	จดัพธิมีอบวฒุบิตัรนกัวางแผนการเงนิ 
CFP		และทีป่รกึษาการเงนิ			AFPT		เมือ่วนัที	่	21	ธนัวาคม 
2558	ณ	โรงแรมแกรนด์	เซน็เตอร์พอยต์	เทอร์มนิอล	21 
โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.	สทุธพิล	ทวชียัการ	เลขาธกิาร
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย	 เป็นประธานมอบวุฒิบัตร
ให้กับนักวางแผนการเงิน	CFP	และคุณธีระ	ภู่ตระกูล	
CFP®	นายกสมาคมฯ	 	 เป็นประธานมอบวุฒิบัตร
ให้กับที่ปรึกษาการเงิน	 	AFPT	พร้อมทั้งได้จัดให้มี
การบรรยายหัวข้อ	 “CFP Professional	Updates:		
Malaysian	Experience”	 โดย	นางลิเน็ต	ลี	CFP® 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สมาคมนักวางแผนการเงิน
ประเทศมาเลเซีย	(Financial	Planning		Association	
of	Malaysia)	โดยสมาคมฯ	ยังได้จัด	Focus	Group	
Discussion	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน	
CFP	ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความ	 เห็นร่วมกับนาง 
ลิเน็ต	ลี	 เกี่ยวกับพัฒนาการของนักวางแผนการเงิน
อิสระ	(Independent	Financial	Advisor)	ในประเทศ
มาเลเซยี	และประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เปรยีบเทยีบกบั
กรณีของประเทศไทย	

ในโอกาสเดียวกันนี้	สมาคมฯ	ได้จัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ประจ�าปี	 2558	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างนักวางแผนการเงิน	CFP	และที่ปรึกษาการ
เงิน	AFPT

กจิกรรม CFP Professional Forum
สมาคมฯ	จดักจิกรรม	CFP	Professional	Forum 

ส�าหรับนักวางแผนการเงิน	CFP	ที่ปรึกษาการเงิน	 
AFPT	และผู ้สนใจเป็นประจ�าทุกเดือน	 เริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน	2558	 เป็นต้นมา	โดยมีนักวางแผน
การเงิน	CFP	บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น 
ทีอ่ยูใ่นความสนใจ	รวมทัง้พฒันาการใหม่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ	ซึ่งได้รับ
ความสนใจมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังเป็น
จ�านวนมาก	กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	และยังเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสร้างเครือข่ายและกระชับความ
สมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิทีเ่ป็นนกัวางแผนการเงนิ	CFP	
และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT
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การมีส่วนร่วมกับต่างประเทศ

ผู้แทนของสมาคมฯ	ได้เข้าร่วมประชุม	FPSB	
Council	Meeting	ร่วมกับผู้แทนของประเทศสมาชิก	
FPSB	รวม	26	ประเทศ	ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกป  ี
เพื่อร ่วมกันก�าหนดทิศทางการส ่งเสริมวิชาชีพ 
นักวางแผนการเงิน	 คุณภาพและมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพการวางแผนการเงิน	 ตลอดจน
แนวทางการประชาสัมพันธ ์เครื่องหมายรับรอง 
คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	ที่แสดงถึง
ความเป็นเลิศด้านการวางแผนการเงินให้เป็นที่รู้จัก 
ในระดับสากล	โดยในปีที่ผ่านมาคุณธีระ	ภู่ตระกูล	
CFP®	นายกสมาคมฯ	ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ	ได้รับ
การเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม	APAC 
Forum	และกลุม่	Launching	Markets	Forum	รวมถงึ 
เป็นกรรมการใน	FPSB	Member	Advisory	Group
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อื่นๆ

สมาคมฯ	มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน	CFP	ให้เป็นที่รู ้จักและ
ยอมรับอย่างแพร่หลาย	และสร้างนักวางแผนการ 
เงิน	CFP	และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	สู่อุตสาหกรรม
การเงิน	และการประกันภัยของไทย	ซึ่งมีขอบเขต
การด�าเนินงานครอบคลุมทั้งด้านการอบรม	การสอบ 
การรับรองและการต่ออายคุณุวฒุิวชิาชพีนกัวางแผน
การเงิน	CFP	และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน	
AFPT		ปัจจุบันการด�าเนินงานของสมาคมฯ	มีความ

ก้าวหน้าเป็นล�าดับ	 โดยมีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องทุกปี	ทั้งนี้	 เพื่อให้การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว	
ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ในปี	 2558 
สมาคมฯ	ได้ด�าเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
เป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ	 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในป	ีพ.ศ.	2559
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30
งบการเงิน
ส�าหรบั ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค. 2558 และ 2557
และรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 31



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 255932



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 33



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 255934



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 35



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 255936



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 37



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 255938





ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2195 - 7  โทรสาร 0 2654 5346
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