สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมีพันธกิจในการส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ให้เป็นที่รู้จักใน
อุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยของประเทศไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และมี จ รรยาบรรณในการประกอบวิช าชีพ ตามมาตรฐานสากล ซึ ่ ง สมา คมฯ ได้ ม ี ก ารจั ดอบรม
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการวางแผนการเงิน มีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ยึดมั่นตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ครบถ้วนและเหมาะสม
ห ัวข้อการอบรม
• ห ัวข้อที่ 1 “การเป็นนายหน้าค้า หรือ
จ ัดจาหน่ายหล ักทร ัพย์ทเี่ ป็นหน่วยลงทุน และ
ทีป
่ รึกษาการลงทุน”
• ห ัวข้อที่ 2 “Update จรรยาบรรณ แนวทาง
การปฎิบ ัติงาน และการให้คาแนะนา
แก่ผข
ู ้ อร ับคาปรึกษาทีเ่ ปราะบาง ปี 2565”

กาหนดการจ ัดอบรม
(อบรมออนไลน์ ร ับสม ัครรุน
่ ละ 200 คน)
รุน
่ ที่
1
2
3

วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 65
วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 65
วันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 65

เวลา
รูปแบบ
13.00-16.45 น. บรรยายสด
13.00-16.45 น. Rerun
08.00-11.45 น. Rerun

Note: ผู ้อบรมทีล
่ งทะเบียนเรียนรุ่นที่ 1 (รอบบรรยายสด)
สามารถใช ้นับเป็ นชัว่ โมงสาหรับการยืน
่ ต่อใบอนุญาตผู ้แนะนา
การลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนด ้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ
หรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง จานวน 3 ชัว่ โมง

น ับเป็นชว่ ั โมงการพ ัฒนา
ี ต่อเนือ
คุณวุฒวิ ช
ิ าชพ
่ ง (CPD)
ด ้านจรรยาบรรณฯ สาหรับนักวางแผนการเงิน CFP หรือ
ทีป
่ รึกษาการเงิน AFPT จานวน 3 ชัว่ โมง

ค่าธรรมเนียมการอบรม
สมาชิกสมาคมฯ
บุคคลทั่วไป

799 บาท
940 บาท

Note: เอกสารประกอบการบรรยายและ Link เข ้าห ้องอบรมจัดส่งให ้
ทางอีเมล 5 วันก่อนการอบรม

ร ับสม ัครตงแต่
ั้
ว ันที่ 19 ก.ย. 65 เป็นต้นไป
ิ เว็บไซต์สมาคมฯ
ผ่านระบบสมาชก

www.tfpa.or.th

Scan QR Code
หรือคลิก TFPA Member Login

กำหนดกำรอบรม
หลักสู ตรจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ประจาปี 2565
การอบรมออนไลน์จดั โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม
13.30 - 15.00 น. การบรรยาย “การเป็ นนายหน้าค้า หรื อจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และที่ปรึ กษาการลงทุน”
โดย คุณอธิวฒั น์ คณิ ตพันธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกากับธุรกิจตัวกลาง และ
คุณทิพยวรรณ ขวัญข้าว เจ้าหน้าที่บริ หารอาวุโส ฝ่ ายกากับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นาเสนอประเด็นซักถาม “แนวปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การวางแผนการเงิน”
โดย คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์ นักวางแผนการเงิน CFP®
15.00 - 16.30 น. การบรรยาย “Update จรรยาบรรณ แนวทางการปฎิบตั ิงาน และการให้คาแนะนา
แก่ผขู ้ อรับคาปรึ กษาที่เปราะบาง ปี 2565”
โดย คุณนิเวศ พันธุ์ขะวงศ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
16.30 - 16.45 น. Post test

นับเป็ นชัว่ โมงการพัฒนาคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพต่อเนือ
่ ง (CPD) ด ้านการอบรมจรรยาบรรณฯ 3 ชัว่ โมง
สาหรับนักวางแผนการเงิน CFP หรือทีป
่ รึกษาการเงิน AFPT
นักวางแผนการเงิน CFP หรือทีป
่ รึกษาการเงิน AFPT สามารถเข ้าอบรมได ้เพียง 1 ครัง้ เท่านัน
้
โดยเปิ ดอบรมระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
ผู ้อบรมทีล
่ งทะเบียนเรียนรุน
่ ที่ 1 (รอบบรรยายสด) สามารถใช ้นับเป็ นชัว่ โมงสาหรับการยืน
่ ต่อ
ใบอนุญาตผู ้แนะนาการลงทุนและนักวิเคราะห์ การลงทุนด ้านกฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง จานวน 3 ชัว่ โมง
ภายใน 5 วันก่อนการอบรม สมาคมฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการบรรยาย และคูม
่ อ
ื การเข ้าร่วม
อบรมผ่านระบบออนไลน์ให ้ท่านทางอีเมล์ทแ
ี่ จ ้งไว ้ในระบบสมาชิก

Website:
www.tfpa.or.th

Contact:
02-009-9393
ต่อ 3731

Email:
Tfpa@tfpa.or.th

