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หลักปฏิบัตกิารวางแผนการเงนิ 

บทน า 

หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินเป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพ CFP® และที่ปรึกษาการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPTTM (รวมเรียกว่า “ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน”) เพ่ือใช้ในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ซึง่จะช่วยท าให้สาธารณชนทราบถงึ
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าตามข้อผกูพนัการให้บริการ
วางแผนการเงิน ซึง่ไมเ่พียงแตจ่ะช่วยลดความสบัสนหรือความเข้าใจผิดท่ีอาจเกิดขึน้ แตย่งัท าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินสามารถให้บริการแก่ลกูค้าแตล่ะรายได้อยา่งมีมาตรฐาน  
 
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) น าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินมาใช้เพ่ือ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า 
 ก าหนดบรรทดัฐานการปฏิบตัิงานในวิชาชีพวางแผนการเงิน เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน

สามารถให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้าแต่ละรายได้อยา่งมีมาตรฐาน  
 อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชดัเจนของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าตามข้อผกูพนั

การให้บริการวางแผนการเงิน และ 
 สร้างเสริมคณุค่าของกระบวนการวางแผนการเงิน 

 
ข้อมูลหลักปฏิบัตกิารวางแผนการเงนิ 

หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินแตล่ะข้อเป็นข้อความท่ีกลา่วถงึองค์ประกอบของกระบวนการการวางแผน
การเงิน โดยมีค าอธิบายรายละเอียดวตัถปุระสงค์ของหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินแตล่ะข้อ ซึง่มีแนวทางใน
การตีความและการน าหลกัปฏิบตัิดงักลา่วไปใช้ (ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์) ทัง้นี ้
ค าอธิบายดงักลา่ว ไมไ่ด้มีเจตนาก าหนดมาตรฐานทางวิชาชีพหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ี
กลา่วไว้ในหลกัปฏิบตัิดงักลา่ว 
 
นอกจากนี ้หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินยงัไม่ได้มีเจตนาก าหนดรูปแบบการให้บริการหรือขัน้ตอนในการ
วางแผนการเงินเป็นขัน้ๆ เน่ืองจากกระบวนการการวางแผนการเงินเป็นกระบวนการแบบบรูณาการ จงึอาจ
จ าเป็นต้องน าหลกัปฏิบตัิบางข้อมาปฏิบตัิร่วมกนัและ/หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินกบัลกูค้าในสถานการณ์ปัจจบุนั 
 
การปฏิบัตติามน าหลักปฏบิัตกิารวางแผนการเงนิ 
ในการก าหนดกลยทุธ์และให้ค าแนะน าแก่ลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินควรวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินของลกูค้าอยา่งรอบคอบ และน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินไปใช้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของ
ลกูค้าแต่ละราย โดยผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินสามารถน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินอยา่งน้อย 1 
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ด้าน ไปใช้ทัง้กบัการวางแผนการเงินแบบบรูณาการและการวางแผนการเงินท่ีจ ากดัเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ (เช่น 
การวางแผนการลงทนุ การวางแผนการประกนัภยั การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก) 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินสามารถน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินข้อ 1 ซึง่กลา่วถงึการสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์และการก าหนดขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า ไปใช้กบัการ
ให้บริการการวางแผนการเงินทัง้ท่ีเป็นการวางแผนการเงินแบบบรูณาการและการวางแผนการเงินท่ีจ ากดัเฉพาะ
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ือง เพ่ือก าหนดความคาดหวงัท่ีชดัเจนและเป็นไปได้ของลกูค้าและผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน และน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินข้อ 2-6 ไปใช้ให้สอดคล้องกบัข้อผกูพนัการให้บริการ
วางแผนการเงินระหวา่งนกัวางแผนการเงินและลกูค้า 
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กระบวนการวางแผนการเงนิ หลักปฏิบัตกิารวางแผนการเงนิ 

1. การสร้างความสมัพนัธ์และการก าหนดขอบเขตของ
ข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า 

1.1   แจ้งให้ลกูค้าทราบถงึข้อมลูการให้บริการวางแผนการเงิน 
และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน 

1.2   ประเมินวา่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะสามารถ
ช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการได้หรือไม่ 

1.3   ก าหนดขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน 
2. การรวบรวมข้อมลูของลกูค้า 2.1   ก าหนดเปา้หมายและความต้องการสว่นตวัและด้านการเงิน

ของลกูค้า และจดัล าดบัตามความส าคญั 
2.2   เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณและเอกสารที่เก่ียวข้องกบั

ลกูค้า 
2.3   เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพเก่ียวกบัลกูค้า 

3. การวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ทาง
การเงินของลกูค้า 

3.1   วิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์ทางการเงินของลกูค้า 
3.2   ประเมินเปา้หมายและความต้องการทางการเงินของลกูค้า

ตามล าดบัความส าคญั 
4. การจดัท าและการน าเสนอแผนการเงิน 4.1   ก าหนดและประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์ในการ

วางแผนการเงิน 
4.2   จดัท าแผนการเงิน 

4.3   น าเสนอแผนการเงินให้กบัลกูค้า 
5. การด าเนินการตามแผนการเงิน 5.1  ตกลงร่วมกนัถงึบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

วิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าในการด าเนินการตาม
แผนการเงิน 

5.2   คดัเลือกและน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการส าหรับการ
ด าเนินการตามแผนการเงิน 

6. การทบทวนสถานการณ์ของลกูค้า 6.1   ร่วมกนัก าหนดบทบาทหน้าท่ีและข้อก าหนดในการทบทวน
สถานการณ์ของลกูค้า 

6.2   ทบทวนและประเมินสถานการณ์ของลกูค้า 
 
อนึง่ สมาคมฯ อาจทบทวบและแก้ไขหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินเพ่ือให้เข้ากบัสภาวะการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงด้านข้อบงัคบั กฎระเบียบ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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1. การสร้างความสัมพันธ์และการก าหนดขอบเขตของข้อผูกพันการให้บริการวางแผนการเงนิกับ
ลูกค้า 
1.1  แจ้งให้ลูกค้าทราบถงึข้อมูลบริการให้บริการวางแผนการเงนิ และความรู้ความสามารถของผู้

ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ  

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบถงึกระบวนการการวางแผนการเงิน บริการท่ีจะ
น าเสนอ และความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 

 
 การตีความและค าอธิบาย 
  ก่อนท่ีจะจดัท าข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้อง

อธิบายให้ลกูค้าเข้าใจกระบวนการการวางแผนการเงิน และขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผน
การเงิน รวมทัง้ต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ซึง่ได้แก่ การวางแผน
การเงินจะช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการได้อย่างไร รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการในการ
ให้บริการวางแผนการเงิน และข้อมลูของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เช่น ใบอนญุาต ประสบการณ์
การท างาน และความเช่ียวชาญ นอกจากนี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินยงัต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบถงึ
บริการท่ีจะน าเสนอ และคา่ธรรมเนียมท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ  

 
1.2 ประเมนิว่าผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิจะสามารถช่วยให้ลูกค้า บรรลุเป้าหมายและความ

ต้องการได้หรือไม่  

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องร่วมกนัพิจารณาวา่บริการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินจะน าเสนอและความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะสามารถท าให้ลกูค้า
บรรลเุปา้หมายและความต้องการได้หรือไม ่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาวา่ตนเองมี
ทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการอยา่งเพียงพอตามความต้องการของลกูค้าหรือไม ่รวมทัง้
ต้องพิจารณาวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าเกิดขึน้
หรือไม ่และเปิดเผยข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ 

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาวา่ตนเอง หรือพนกังานของตนมีความสามารถ ทกัษะและ
ความรู้อยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถท าให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการได้หรือไม ่รวมทัง้ต้อง
พิจารณาวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในปฏิบตัิหน้าท่ีในการ
ให้บริการแก่ลกูค้าหรือไม ่และมีสถานการณ์ ความสมัพนัธ์ หรือข้อเทจ็จริงใดๆ ท่ีอาจสง่ผลให้ผลประโยชน์
สว่นตวัของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของลกูค้า หรือท าให้ผลประโยชน์
สว่นตวัของลกูค้ารายหนึง่ขดักบัผลประโยชน์ของลกูค้าอีกรายหนึง่หรือไม ่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
ต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบวา่จะเก็บข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั 
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1.3 ก าหนดขอบเขตของข้อผูกพันการให้บริการวางแผนการเงนิ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องให้ความเหน็ชอบร่วมกนัถงึบริการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินจะน าเสนอ ก่อนเร่ิมให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
ต้องจดัท าขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ระบรุายละเอียดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้า (รวมถงึบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) เง่ือนไขข้อ
ผกูพนั คา่ตอบแทนท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะได้รับ และสถานการณ์ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ระหวา่งผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้า ทัง้นี ้จะต้องจดัท า
เอกสารขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินอยา่งเป็นทางการและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่
ลงนามโดยทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ระบขุัน้ตอนการบอกเลิกข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน  

  
 การตีความและค าอธิบาย 
 การก าหนดขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินร่วมกนัจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน

การเงินและลกูค้าก าหนดเปา้หมายท่ีสามารถเป็นไปได้จริง ทัง้นี ้ขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการ
วางแผนการเงินท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าร่วมกนัก าหนดขึน้ อาจครอบคลมุการวางแผน
การเงินเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ือง (เช่น  การวางแผนการลงทนุ การวางแผนการประกนัภยั การ
วางแผนเพ่ือวยัเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก) 

 
 การจดัท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการยืนยนัวา่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้ามี

ความเข้าใจตรงกนัและเหน็ชอบร่วมกนัตอ่เง่ือนไขในข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ทัง้นี ้ในการ
ก าหนดเง่ือนไขในข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องระบุ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 บริการท่ีน าเสนอ 
 คา่ตอบแทนท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะได้รับตามข้อผกูพนัการให้บริการวางแผน

การเงิน เช่น คา่ธรรมเนียมท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ 
 สถานการณ์ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั เช่น กรณีการได้รับค่าตอบแทนจาก

บคุคลอ่ืน และข้อตกลงการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
 บคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ได้แก่ รายละเอียดความสมัพนัธ์

ในทางกฎหมายและกบัหน่วยงานตา่งๆ 
 การรักษาความลบัของลกูค้า 
 อายขุองข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของลกูค้าในการ

เปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและทนัเวลา 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 การบอกเลิกข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน 
 กระบวนการจดัการข้อเรียกร้อง และข้อร้องเรียนของลกูค้าตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 



___________________________________________________________ 
หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงิน  6 
 

 ทัง้นี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจก าหนดข้อมลูดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมในเอกสารข้อผกูพนัการ
ให้บริการวางแผนการเงิน  

 ความต้องการในการใช้บริการจากของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นในระหวา่งการให้บริการ 
 รายละเอียดคณุสมบตัิ ใบอนญุาต และประสบการณ์ของบคุคลที่จะท างานร่วมกบัลกูค้า 
 ข้อจ ากดัการใช้ข้อมลูของลกูค้า  
 ข้อมลูท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีควรแจ้งให้ลกูค้าทราบ 

 
 ทัง้นี ้อาจเกิดสถานการณ์ท่ีท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินไมส่ามารถให้บริการแก่ลกูค้า หรือลกูค้า

ตดัสินใจบอกเลิกการขอรับบริการ หรือขอโอนย้ายการขอรับบริการกบัผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินต้องบอกเลกิการให้บริการกบัลกูค้า หรืออ านวยความสะดวกในการโอนย้ายการ
บริการอยา่งเป็นมืออาชีพ 

 
2. การรวบรวมข้อมูลของลูกค้า 
2.1 ก าหนดเป้าหมายและความต้องการส่วนตัวและด้านการเงนิของลูกค้า และจัดล าดับตาม

ความส าคัญ 

 ก่อนท่ีจะจดัท าแผนการเงินและ/หรือด าเนินการตามแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและ
ลกูค้าต้องร่วมกนัก าหนดเปา้หมายและความต้องการสว่นตวัและด้านการเงินของลกูค้าและจดัล าดบั
ความส าคญัของเปา้หมายและความต้องการดงักลา่วให้สอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการ
วางแผนการเงิน 

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเข้าใจสถานการณ์ในปัจจบุนั รวมทัง้เปา้หมายและความต้องการ
ทางการเงินของลกูค้าตามล าดบัความส าคญัอย่างชดัเจน เปา้หมายทางการเงินของลกูค้าชีใ้ห้เห็นถงึความ
คาดหวงัของลกูค้า รวมทัง้ช่วยก าหนดแนวทางในการจดัท าข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน      ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องช่วยลกูค้าก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายและความ
ต้องการของลกูค้าทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้อธิบายให้ลกูค้าเข้าใจถงึความเป็นไปได้วา่อาจมี
เปา้หมายและความต้องการของลกูค้าท่ีไม่สามารถเป็นไปได้จริง 

 
2.2 เกบ็รวบรวมข้อมูลเชงิปริมาณและเอกสารที่เก่ียวข้องกับลูกค้า 
 ก่อนท่ีจะจดัท าแผนการเงินและ/หรือด าเนินการตามแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเก็บ

รวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative Information) และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าอยา่งเพียงพอซึง่
สอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน 
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 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูท่ีได้รับจากลกูค้าและแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ เพ่ือจดัท า
แผนการเงินท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้า และต้องสื่อสารกบัลกูค้าให้ชดัเจนถงึความส าคญัของการเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั ในการนี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเก็บรักษาและ
ปกปอ้งเอกสารของลกูค้าไว้เป็นความลบั ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูและ
เอกสารของลกูค้าท่ีเก่ียวข้องอยา่งเพียงพอ หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินไมส่ามารถเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าและสนบัสนนุแผนการเงินได้  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะต้อง
หารือเร่ืองดงักลา่วกบัลกูค้า พร้อมทัง้อธิบายให้ลกูค้าเข้าใจวา่ข้อจ ากดัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินการตามข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินและแผนการเงิน รวมทัง้ยงัอาจท าให้ต้องแก้ไข
เอกสารข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน หรือยกเลิกข้อผกูพนัดงักลา่วได้ 

 
2.3 เกบ็รวบรวมข้อมูลเชงิคุณภาพเก่ียวกับลูกค้า 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Information) ท่ีเก่ียวข้อง

กบัลกูค้าอยา่งเพียงพอท่ีสอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินเพ่ือใช้ในการ
จดัท าแผนการเงิน 

 
 การตีความและค าอธิบาย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าเพ่ือช่วยให้เข้าใจคา่นิยม 

ทศันคติ ความคาดหวงั และประสบการณ์ด้านการเงินของลกูค้า โดยการตัง้ค าถามกบัลกูค้า และใช้ทกัษะ
ความสามารถในการรับฟังอยา่งเหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาวา่ลกูค้ามีความ
เช่ียวชาญและความรู้ด้านการเงินมากน้อยแคไ่หน ซึง่ถือเป็นความเหน็สว่นบคุคลของผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน ทัง้นี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจมีข้อจ ากดัในการตีความเร่ืองดงักลา่วอนั
เน่ืองมาจากข้อมลูท่ีลกูค้าเปิดเผย 

 
3. การวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ทางการเงนิของลูกค้า 
3.1 วเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงนิของลูกค้า 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องวิเคราะห์ข้อมลูของลกูค้าท่ีสอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการ

ให้บริการวางแผนการเงินเพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของลกูค้า  
 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมลูของลกูค้า พร้อมทัง้ร่วมหารือกบั
ลกูค้าถงึข้อมลูท่ียงัไมค่รบถ้วน และ/หรือข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องส าหรับการให้ค าแนะน า ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงักลา่ว  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาเปา้หมายท่ีลกูค้าก าหนดและได้ตกลงร่วมกนั
รวมถึงสมมตุิฐานสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีมีความสมเหตสุมผล ได้แก่ อายเุกษียณ จ านวนปีท่ีคาดวา่จะมีชีวิตอยู ่(life 



___________________________________________________________ 
หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงิน  8 
 

expectancy) ความต้องการรายได้ ปัจจยัความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทนุ และความต้องการเฉพาะ รวมทัง้
สมมตุิฐานทางเศรษฐศาสตร์ เช่น อตัราเงินเฟอ้ อตัราภาษี และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 
3.2 ประเมนิเป้าหมายและความต้องการทางการเงนิของลูกค้าตามล าดับความส าคัญ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องประเมินจดุแข็งและจดุออ่นของสถานการณ์ทางการเงินในปัจจบุนั
ของลกูค้า และน ามาเปรียบเทียบกบัเปา้หมายและความต้องการของลกูค้าตามล าดบัความส าคญั 

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาโอกาสและข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์ทางการเงิน
และกิจกรรมการทางการเงิน (course of action) ในปัจจบุนัของลกูค้า พร้อมทัง้พิจารณาถงึความเป็นไปได้
ท่ีลกูค้าจะสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้หากลกูค้ายงัคงด าเนินกิจกรรมทางการเงินตามแบบท่ีเป็นอยู่
ในปัจจบุนัหรือหากลกูค้าเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจกรรมทางการเงินดงักลา่ว  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินควรร่วมหารือกบัลกูค้าเพ่ือระบเุร่ืองอ่ืนๆ ท่ีควรค านงึถงึซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของ
ลกูค้าในการบรรลเุปา้หมายของการวางแผนการเงิน โดยผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจจ าเป็นต้อง
แก้ไขขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินและ/หรือขอข้อมลูเพิ่มเติมจากลกูค้า 

 
4. การจัดท าและน าเสนอแผนการเงนิ 

4.1 ก าหนดและประเมนิความเหมาะสมของกลยุทธ์ในการวางแผนการเงนิ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาทางเลือกของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ทางการเงินในปัจจบุนัของลกูค้าซึง่จะสามารถท าให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการ
ตามล าดบัความส าคญัได้จริง 

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องก าหนดทางเลือกของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ีจะช่วยให้ลกูค้า
บรรลเุปา้หมายและความต้องการตามท่ีได้ตกลงร่วมกบัลกูค้า  โดยผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้อง
ประเมินความสามารถของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินในแตล่ะด้านวา่จะสามารถช่วยให้ลกูค้าบรรลุ
เปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญัได้หรือไม ่โดยการหารือกบัลกูค้าถงึความส าคญั ล าดบั
ความส าคญั และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของเปา้หมายและความต้องการของลกูค้า การพิจารณาสมมตุิฐาน
ตา่งๆ และ/หรือการวิเคราะห์หรือการขอค าปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ซึง่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินทราบวา่ จ าเป็นท่ีจะต้องใช้กลยทุธ์ในการวางแผนการเงินเพียงด้านเดียวหรือมากกวา่ 
หรือไมจ่ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมทางการเงินใดๆ (course of action) ในปัจจบุนัของลกูค้า 
ในการพิจารณาทางเลือกของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงิน  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้อง
ตระหนกัถงึข้อจ ากดัและคณุสมบตัิของตนในด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ รวมทัง้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการท่ีจะช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญั 
ทัง้นี ้อาจมีกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินมากกว่าหนึง่ด้านท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมายและความต้องการของ
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ลกูค้าตามล าดบัความส าคญั และเป็นไปได้ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะเลือกใช้กลยทุธ์ในการ
วางแผนการเงินท่ีแตกตา่งจากกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ีผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนหรือท่ีปรึกษารายอ่ืน
เลือกใช้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินแต่ละราย  

 
4.2 จัดท าแผนการเงนิ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องจดัท าแผนการเงินตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือช่วยให้ลกูค้าบรรลุ
เปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญัซึง่ได้ร่วมตกลงไว้กบัลกูค้า 

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 หลงัจากท่ีได้ก าหนดและประเมินกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ีหลากหลาย รวมทัง้การด าเนินกิจกรรม
ทางการเงิน (course of action) ในปัจจบุนัของลกูค้าแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องจดัท า
แผนการเงินท่ีจะสามารถช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญั ทัง้นี ้
แผนการเงินอาจประกอบด้วยแผนปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้องเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือมากกวา่ซึง่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการร่วมกนั หรืออาจแนะน าให้ลกูค้าด าเนินกิจกรรมทางการเงินในตามแบบท่ีเป็นอยู่ปัจจบุนัตอ่ไป 
หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินแนะน าให้ลกูค้าปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมทางการเงินในปัจจบุนั 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจให้ค าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจงหรือค าแนะน าในภาพรวมก็ได้ ในบาง
กรณี ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจจ าเป็นต้องแนะน าให้ลกูค้าแก้ไขเปา้หมายและความต้องการ
ตามล าดบัความส าคญั แผนการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจแตกต่างไปจากแผนการเงิน
ของผู้ประกอบวิชาชีพหรือท่ีปรึกษาอื่น แตอ่ยา่งไรก็ตาม แผนการเงินนัน้จะต้องสามารถท าให้ลกูค้าบรรลุ
เปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญัได้จริง ทัง้นี ้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องจดัท าแผนการเงินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัลกูค้า 

 
4.3 น าเสนอแผนการเงนิให้กับลูกค้า 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องน าเสนอแผนการเงิน พร้อมทัง้เหตผุลสนบัสนนุอยา่งครบถ้วนและ

เพียงพอ เพ่ือช่วยให้ลกูค้ามีข้อมลูประกอบการตดัสินใจ 
 
 การตีความและค าอธิบาย 
 ในการน าเสนอแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องช่วยอธิบายให้ลกูค้าเข้าใจสถานการณ์ใน

ปัจจบุนัของลกูค้า ปัจจยัและสมมตุิฐาน ตา่งๆท่ีมีนยัต่อแผนการเงิน รวมทัง้ผลกระทบของแผนการเงินที่
อาจมีตอ่ความสามารถในการบรรลเุปา้หมายและความต้องการของลกูค้า  ในการน าเสนอแผนการเงิน ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องหลีกเลี่ยงท่ีจะเสนอความเห็นสว่นตวัเป็นเสมือนข้อเทจ็จริง ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบว่าอาจต้องมีการแก้ไขแผนการเงิน หากสถานการณ์สว่นตวั  
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้สถานการณ์อ่ืนๆ ของลกูค้าเปลี่ยนแปลงไป หากมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีไมเ่คยเปิดเผยให้ลกูค้าทราบมาก่อน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยให้ลกูค้า
ทราบถงึความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว และอธิบายให้ลกูค้าทราบถงึผลกระทบท่ีจะมีตอ่แผนการ
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เงิน ทัง้นี ้ในขัน้ตอนของการน าเสนอแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะสามารถประเมินได้วา่
แผนการเงินดงักลา่วจะท าให้ลกูค้าสามารถบรรลเุปา้หมายได้หรือไม ่ลกูค้าเตม็ใจท่ีจะปฏิบตัิตามแผนการ
เงินหรือไม ่รวมทัง้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนการเงินหรือไม่ 

 
5. ด าเนินการตามแผนการเงนิ 

5.1 ตกลงร่วมกันถงึบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิและลูกค้าใน
การด าเนินการตามแผนการเงนิ 

 ในการด าเนินการตามแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องตกลงร่วมกนัถงึบทบาท
และความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่าย ซึง่ต้องสอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผน
การเงิน ความยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามแผนการเงิน และความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
ท่ีจะด าเนินการตามแผนการเงิน 

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องได้รับความเหน็ชอบจากลกูค้าในการยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามแผนการ
เงิน รวมทัง้ต้องสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องให้กบัลกูค้าทราบ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินสามารถแก้ไข
ขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินจากท่ีเคยตกลงร่วมกบัลกูค้าไว้ โดยจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากลกูค้าก่อน ทัง้นี ้บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ได้แก่ 
ก าหนดการด าเนินการท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามแผนการเงิน ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้า แนะน าลกูค้าให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ประสานงานกบัผู้
ประกอบวิชาชีพอ่ืน เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนตามท่ีได้รับอนญุาตจากลกูค้า รวมทัง้
คดัเลือกและจดัหาผลติภณัฑ์และ/หรือบริการตา่งๆ ให้ลกูค้า 

 
 หากมีข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ข้อมลูแหลง่ท่ีมาของคา่ตอบแทน หรือข้อมลูความสมัพนัธ์ท่ีมี

นยัส าคญักบัผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ซึง่ยงัไมเ่คยได้มีการเปิดเผยให้ลกูค้าทราบมาก่อน ผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินจะต้องเปิดเผยเร่ืองดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินแนะน า
ลกูค้าให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องอธิบายเหตผุลของการกระท าดงักลา่ว 
รวมทัง้คณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นท่ีได้รับการแนะน าให้ลกูค้าทราบ หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินได้รับมอบหมายจากลกูค้าให้รับผิดชอบเฉพาะขัน้ตอนของการด าเนินการตามแผนการเงินเทา่นัน้ ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องระบรุายละเอียดดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนในขอบเขต
ของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ซึง่อาจรวมถงึขอบเขตท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
สามารถน าข้อมลู บทวิเคราะห์ หรือค าแนะน าของผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนมาใช้ในการด าเนินการตามแผนการ
เงิน 
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5.2 คัดเลือกและน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับการด าเนินการตามแผนการเงนิ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องคดัเลือกผลติภณัฑ์และบริการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัแผนการ
เงินท่ีลกูค้าให้ความเหน็ชอบ 

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องคดัเลือกผลติภณัฑ์และบริการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการเงิน
ของลกูค้า รวมทัง้ต้องสอดคล้องกบัเปา้หมายและความต้องการของลกูค้าตามล าดบัความส าคญั ทัง้นี ้ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการคดัเลือกผลิตภณัฑ์และ
บริการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของลกูค้า โดยต้องพิจารณาข้อมลูทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ผลติภณัฑ์
และบริการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินคดัเลือกอาจแตกตา่งไปจากผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพอ่ืนคดัเลือก เน่ืองจากอาจมีผลติภณัฑ์และบริการมากกวา่หนึง่ประเภทท่ีมีความเหมาะสม
กบัความต้องการของลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยข้อมลูให้ลกูค้าทราบตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องที่ได้ก าหนดไว้ 

 
6. ทบทวนสถานการณ์ของลูกค้า 
6.1 ร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าที่และข้อก าหนดในการทบทวนสถานการณ์ของลูกค้า 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องร่วมกนัก าหนดและตกลงเง่ือนไขในการทบทวนและ

ประเมินสถานการณ์ของลกูค้า 
 
 การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องสื่อสารให้ลกูค้าทราบวา่การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนการเงินให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
สว่นตวั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการณ์ตา่งๆ ของลกูค้าท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องเหน็ชอบและรับทราบร่วมกนัถงึบทบาทความรับผิดชอบของแตล่ะ
ฝ่ายเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่มีการติดตามสถานการณ์ของลกูค้าอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินได้รับมอบหมายจากลกูค้าให้รับผิดชอบเฉพาะขัน้ตอนการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้าเทา่นัน้ ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะต้องระบแุละสื่อสารให้ลกูค้าทราบถงึรายละเอียดและขอบเขตของการ
ด าเนินการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้าท่ีสอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผน
การเงิน ทัง้นี ้ในการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้าอาจสง่ผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแก้ไข
ขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินในปัจจบุนั โดยลกูค้าจะต้องลงนามรับทราบข้อมลู
ดงักลา่ว 

 
6.2 ทบทวนและประเมนิสถานการณ์ของลูกค้า 
 ในการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องร่วมกนัทบทวน

สถานการณ์ของลกูค้า เพ่ือประเมินความคืบหน้าของการบรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนการเงิน  และพิจารณา
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วา่แผนการเงินยงัคงเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัของลกูค้าหรือไม ่รวมทัง้จ าเป็นต้องมีการแก้ไข
แผนการเงินหรือไม ่

 
 การตีความและค าอธิบาย 

 กระบวนการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้า ได้แก่ การยืนยนัวา่ได้มีการด าเนินการตามแผนการเงินท่ีลกูค้า
และผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเหน็ชอบร่วมกนั การประเมินความคืบหน้าของการบรรลวุตัถปุระสงค์
ตามแผนการเงิน ณ ช่วงเวลาปัจจบุนั การประเมินความเหมาะสมของสมมตุิฐานเดิมและสมมตุิฐานใหม่ๆ  
ท่ีเกิดขึน้ การพิจารณาสถานการณ์และเปา้หมายของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึง่สง่ผลให้จ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงแผนการเงิน รวมทัง้การเหน็ชอบร่วมกนัในการปรับปรุงแผนการเงินดงักลา่ว  ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
สถานการณ์และความต้องการของลกูค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจ
จ าเป็นต้องกลบัไปเร่ิมต้นท่ีขัน้ตอนแรกของกระบวนการวางแผนการเงินใหมอี่กครัง้ 

 
 


