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ส่วนที่ 1 สิทธิประโยชน์ 
1.1 สิทธิประโยชน์ของนักวางแผนการเงนิ CFP  

 นกัวางแผนการเงิน CFP มีสถานภาพเป็นสมาชิกสามญัประเภทบคุคลธรรมดาของสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย ซึง่จะได้รับสทิธิประโยชน์ดงันี ้ 
 เสนอความคิดเหน็หรือให้ค าแนะน านโยบาย และการด าเนินงานของสมาคมฯ  
 เข้าร่วมประชมุ แสดงความคิดเหน็ซกัถามและเสนอญตัติในการประชมุใหญ่สมาชิก 
 มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุใหญ่สมาชิกและมีสทิธิได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึง่แสดงถงึคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน  
 ตอ่ท้ายช่ือ  
 สิทธิประโยชน์สว่นลดร้อยละ 15  ในสว่นของ 

- หนงัสือต าราของสมาคมฯ 
- คา่ธรรมเนียมการสอบหลกัสตูรนกัวางแผนการเงินของสมาคมฯ 
- คา่ธรรมเนียมการเข้าร่วมสมัมนาท่ีจดัโดยสมาคมฯ 

 
1.2 สิทธิประโยชน์ของที่ปรึกษาการเงนิ AFPT 

 ท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT มีสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทบุคคลธรรมดาของสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย ซึง่จะได้รับสทิธิประโยชน์ดงันี ้
 เสนอความคิดเหน็หรือให้ค าแนะน านโยบาย และการด าเนินงานของสมาคมฯ  
 เข้าร่วมประชมุ แสดงความคิดเหน็ซกัถามกรรมการเสนอญตัติในการประชมุใหญ่่สมาชิก 
 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT ซึง่แสดงถงึคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน 

ตอ่ท้ายช่ือ 
 สิทธิประโยชน์สว่นลดร้อยละ 15  ในสว่นของ 

- หนงัสือต าราของสมาคมฯ 
- คา่ธรรมเนียมการสอบหลกัสตูรนกัวางแผนการเงินของสมาคมฯ 
- คา่ธรรมเนียมการเข้าร่วมสมัมนาท่ีจดัโดยสมาคมฯ 
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ส่วนที่ 2 ภาระผูกพนั 

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าท่ีดงันี ้
 ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ ดรูายละเอียดในเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ ท่ี www.tfpa.or.th 
 ช าระค่าธรรมเนียมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมาชิกราย 2 ปี ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีครบ

ก าหนด และช าระเงินโดยเช็คสัง่จ่าย “สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย” หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารกสิกรไทย 
สาขาคลองเตย เลขท่ี 017-2-27111-3  พร้อมกบัส่งส าเนาใบโอนมายงัสมาคมฯ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานการ
ช าระเงิน  
- กรณีนกัวางแผนการเงิน CFP ช าระคา่ธรรมเนียม จ านวน 7,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม)  
- กรณีท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ช าระคา่ธรรมเนียม จ านวน 2,400 บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม)  

 ต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษกากรเงิน AFPT ทกุ 2 ปี ปฏิทิน 
ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีครบก าหนดอายุ และจะต้องมีชัว่โมงของการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuing Professional Development: CPD) จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมง ประกอบการต่อ
อายุคุณวุฒิวิชาชีพฯ ทัง้นี ้ส าหรับนักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ท่ีขึน้ทะเบียน
คณุวฒุิวิชาชีพครัง้แรก  ให้เร่ิมต้นนบัระยะเวลาส าหรับการย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ ตัง้แต่เดือนมกราคม
ของปีปฏิทินถดัไป 

 ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและหลกัปฏิบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามท่ีสมาคมฯ ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 ปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด 

http://www.tfpa.or.th/
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ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพ 

3.1 เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP 

 เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER และเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ CFP และเคร่ืองหมายบริการ CFP  (“เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP”) เป็นลิขสิทธ์ิของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial 
Planning Standards Board Ltd. - FPSB) ซึ่งมีหน้าท่ีควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนัก
วางแผนการเงิน CFP  เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการ
คุ้มครอง สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) ซึ่งเป็นสมาชิกและมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของ FPSB 
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ด าเนินการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน  CFP ใน
ประเทศไทย บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน  CFP และเกณฑ์การ
ต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ท่ีสมาคมฯ ก าหนด จะได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยทัง้ 3 แบบ ดงันี ้

 

   
CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 

บุคคลท่ีใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวฒุิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ดงักล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้ มีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีให้บริการวางแผนการเงินสว่นบคุคลในประเทศไทย ตามมาตรฐานของ FPSB ซึง่สมาคม
ฯ ได้น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานของสมาคมฯ และสภาวะการณ์ของประเทศไทย 
 

สมาคมฯ มีหน้าท่ีดูแลการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศ
ไทยให้มีความถกูต้องและได้รับความคุ้มครอง รวมทัง้ก าหนดให้บคุคลที่ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วต้องปฏิบตัิตาม
เกณฑ์คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ท่ีสมาคมฯ ก าหนด เพ่ือให้สาธารณชนได้รับประโยชน์และได้รับ
ความคุ้มครอง ทัง้นี ้ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายบริการ 
CFP จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศไทยเน่ืองจากเคร่ืองหมายดังกล่าว
แตกตา่งจากใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและคณุวฒุิการศกึษาอื่นๆ 

 
การใช้เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายรับรองในทางท่ีไม่ถกูต้อง อาจสง่ผลให้เคร่ืองหมายดงักล่าว

ไม่ได้รับความคุ้มครอง และหากมีกรณีดงักล่าวเกิดขึน้กบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวฒุิวิชาชีพ  CFP ไม่แตกต่างจากนัก
วางแผนการเงินทัว่ไป รวมทัง้ท าให้ผู้บริโภคขาดความเช่ือมัน่ในคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเป็น
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เคร่ืองหมายแห่งคณุภาพของการบริการวางแผนการเงินสว่นบคุคล ดงันัน้ สมาคมฯ จึงก าหนดให้ผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่าย ต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP อนึ่ง ตาม
ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน (Code of Ethics and 
Professional Responsibility) ของสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ 
CFP จะต้องใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP อยา่งถกูต้อง 

 
หากต้องการให้สมาคมฯ ตรวจสอบการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ โปรดติดต่อสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ info@tfpa.or.th 
 

1. กฎส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP 
1.1 ใช้เค ร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNERTM และ   ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในคูมื่อฉบบันี ้
1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุ

ฝ่ายของสมาคมฯ รับทราบว่า FPSB เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ช่ือ และผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมีต่อเคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP นอกประเทศสหรัฐอเมริกาแตเ่พียงผู้ เดียว 

1.3 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่โต้แย้งการมีผลบังคับใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP ตามข้อก าหนด 

1.4 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่ยอมรับ ใช้ หรือส่งเสริม เคร่ืองหมายใดๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความสบัสนกบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ของ FPSB   

1.5 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่โต้แย้ง FPSB ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ช่ือ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทัง้ค่า
แห่งความนิยม (Goodwill) ในและท่ีมีต่อเคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 
CFP นอกประเทศสหรัฐอเมริกาแตเ่พียงผู้ เดียว 

1.6 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายของสมาคมฯ จะไม่สนับสนุน ส่งเสริมหรือกระท าการใดๆ ท่ีอาจท าให้เป็นการรอนสิทธ์ิของ 
FPSB และท าให้ความนิยม (Goodwill) ในเคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 
CFP ลดลงหรือจะไม่ใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในทางท่ีจะ
ส่งผลให้ FPSB ไม่สามารถยืนยันสิทธ์ิความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายดังกล่าวภายนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

1.7 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP ต้องปฏิบตัิตามข้อผกูพนั
ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP   

mailto:info@tfpa.or.th
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1.8 ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ต้องแสดงให้เห็นอย่างชดัเจน
ว่า FPSB เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายดงักล่าว ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวฒุิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP เพ่ือสื่อว่า FPSB ให้การรับรองบุคคลหรือองค์กรใดๆ  (ถึงแม้ว่า จะมีบุคลากรใน
องค์กรได้รับอนญุาตจากสมาคมฯ ให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
ก็ตาม) 

1.9 ห้ามแก้ไขหรือดดัแปลงรูปแบบของเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใน
รูปแบบข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ หรือห้ามใช้เคร่ืองหมายดังกล่าวบนพืน้หลังท่ีมี
ลวดลาย เป็นลายน า้ หรือเป็นสว่นหนึง่ของพืน้หลงั 

1.10 ควรใช้ข้อความประกาศทางกฎหมาย ( legal notice) ท่ีก าหนดไว้ส าหรับประเทศไทย (ดู
รายละเอียดข้อ 10.0) หรือใช้ข้อความต่อไปนีใ้นเอกสารสิ่งพิมพ์ท่ีมีการใช้เคร่ืองหมายรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP “คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER และเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP ท่ีใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และอนญุาตให้
บคุคลท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีก าหนดมีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายดงักลา่ว เพ่ือเป็นการแสดงว่าเป็นบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินของคณะกรรมการมาตรฐานการ
วางแผนการเงิน” 

 
2. ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP  

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดการ
ใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมฯ ทุกครัง้เม่ือใช้เคร่ืองหมาย
ดงักลา่ว ซึง่ได้แก่ CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM และเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP ในการ
ติดต่อสื่อสารหรือในเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ การปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี  ้จะช่วยให้เคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้รับความคุ้มครอง  
 
2.1 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นค าคณุศพัท์  

โดยปกต ิไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นค านามได้ ต้องใช้เป็นค าคณุศพัท์เพ่ือ
ขยายค านามเท่านัน้ 
Correct Use: 
I am a CFP® professional. 
My CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner is named Simon Lim. 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
ผมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNERTMของผมช่ือ ไซมอน ลิม 
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Incorrect Use: 
I am a CFP. 
My planner is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ผมเป็น CFP 
นกัวางแผนของผมเป็น CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 

2.2 เน่ืองจากเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ใช้เจาะจงถงึบคุคลที่มี
คณุสมบตัิตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด ดงันัน้ 
จะต้องใช้เคร่ืองหมายดงักลา่ว เพ่ือขยายค านามท่ีอ้างถงึบคุคลที่ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP หลกัสตูรคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเคร่ืองหมายรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ ก าหนดให้ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วเพื่อขยาย
ค านาม ดงันี ้
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ “เคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
Correct Use: 
CFP® professional 
CFP® practitioner 
Certified Financial PlannerTM mark 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน Certified Financial PlannerTM 
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Incorrect Use: 
CFP firm 
CFP advertisement 
My CFP teacher was a good instructor.  
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
บริษัท CFP 
โฆษณา CFP 
อาจารย์ CFP ของผมเป็นอาจารย์ท่ีดี 

 
2.3 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ร่วมกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมาย

การค้า เฉพาะท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้ 
แต่ละประเทศใช้สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า (“®”, “CM”, “TM”) และข้อความประกาศ
ทางกฎหมาย (legal notice) ท่ีแตกต่างกัน ส าหรับประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดการใช้
สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า และข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ในข้อ 10.0  
 

3. ข้อก าหนดส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP  
 ใช้เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่เทา่นัน้ 
 ห้ามใช้เคร่ืองหมายมหพัภาค  (.) กบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ยกเว้น

ในกรณีจบประโยคภาษาองักฤษ เช่น I have received advice from Simon Lim, CFP®. 
 กรณีประเทศไทย ใช้ร่วมกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “®” เทา่นัน้ 
 ใช้ร่วมกบัค านามเฉพาะท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ  
“เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” (ดขู้อยกเว้นในข้อ 3.4)  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
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3.1 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ตวัใหญ่ โดยไมมี่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  
Correct Use: 

Simon Lim, CFP® 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
ไซมอ่น ลิม CFP® 
 

Incorrect Use: 

Simon Lim, cfp 

Greta Lange, C.F.P. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ไซมอ่น ลิม cfp 

เกรตา แลงก์ C.F.P. 
 

3.2 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ร่วมกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมาย
การค้า “®” แบบยกสงู (superscript) ในการใช้เป็นครัง้แรกในเอกสาร 
Correct Use: (As First Use in Printed Materials) 

Greta Lange is a CFP® professional. She practices financial planning as a CFP 

certificant. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง (กรณีใช้เป็นครัง้แรกในเอกสาร) 
เกรตา แลงก์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  CFP® เธอ
ให้บริการวางแผนการเงินในฐานะท่ีเป็นนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP 
 

Incorrect Use: (As First Use In Printed Materials) 

Simon Lim is a CFP professional specializing in estate planning. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง (กรณีใช้เป็นครัง้แรกในเอกสาร) 
ไซมอน ลมิ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP ซึง่มีความ
เช่ียวชาญด้านการวางแผนมรดก 
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3.3 ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นตวัย่อในวงเล็บเพ่ือแทนค า
วา่ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (ดรูายละเอียดข้อ 4.3) 
Correct Use: 
Greta Lange is a CFP® or CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
เกรตา แลงก์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® หรือ  
เกรตา แลงก์ เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ 
 

Incorrect Use: 

Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) professional. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ไซมอน ลมิ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER (CFP) 

 
3.4 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นค าคณุศพัท์เท่านัน้ ห้ามใช้เป็น

ค านามหรือค ากริยา ยกเว้นกรณีใช้ในช่องลงนาม หวักระดาษจดหมาย หรือนามบตัร 
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าก าหนดให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าเป็นค าคุณศพัท์เท่านัน้ โดยห้ามใช้
เป็นค านามหรือค ากริยา ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัไม่ให้เคร่ืองหมายกลายเป็นค านามทัว่ไป ยกเว้นในกรณี
ท่ีใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ต่อท้ายช่ือบุคคล เช่น ไซมอน ลิม 
CFP® เป็นต้น 
Correct Use: 
Simon Lim is a CFP® professional. 
Mary Murphy practices financial planning as a CFP® certificant. 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
แมร่ี เมอฟ่ี ให้บริการวางแผนการเงินในฐานะนกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® 
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Correct Use: (Following Practitioner’s Name) 
Greta Lange, CFP®  
Lange Financial Services 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง กรณีใชต่้อทา้ยชือ่บคุคล 
เกรตา แลงก์ CFP®  
ศนูย์บริการด้านการเงินแลงก์ 

 
Incorrect Use: 
Simon Lim is a CFP. 
He practices financial planning as a CFP. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ไซมอน ลิม เป็น CFP 
เขาให้บริการวางแผนการเงินในฐานะ CFP  
 

Incorrect Use: 
Simon Lim, cfp 
Lim Financial Services 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง กรณีใชต่้อทา้ยชือ่บคุคล 
ไซมอน ลิม cfp 

ศนูย์บริการด้านการเงินลิม 

 
3.5 ในกรณีภาษาองักฤษ ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เป็นค า

พหพูจน์ หรือค าแสดงความเป็นเจ้าของ  
Correct Use: 
Greta Lange and Simon Lim are CFP® professionals.  
The CFP® professionals’ seminar was sold out. 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
Greta Lange and Simon Lim are CFP® professionals. 
The CFP® professionals’ seminar was sold out. 
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Incorrect Use: 
Greta Lange and Simon Lim are CFPs. 
The CFPs’ seminar was sold out. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
Greta Lange and Simon Lim are CFPs. 
The CFPs’ seminar was sold out. 

 
3.6 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เพ่ือขยายเฉพาะค านามท่ีก าหนดไว้

เทา่นัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ” “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ” “คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูร
การวางแผนการเงิน” และ “เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination” 
“mark” “practitioner” และ “professional” 
Correct Use: 
Simon Lim is a CFP® practitioner. 
Greta Lange is a CFP® professional who got her CFP certification this year. 
 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
ภาษาไทย: ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ 
CFP® 
เกรตา แลงก์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® ท่ีได้รับ
การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในปีนี ้

 
ภาษาองักฤษ: Simon Lim is a CFP® practitioner. 
Greta Lange is a CFP® professional who got her CFP certification this year. 
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Incorrect Use: 
Simon Lim is a CFP financial advisor. 
Greta Lange got her CFP degree. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

ภาษาไทย: ไซมอน ลมิ เป็นท่ีปรึกษาด้านการเงิน CFP 

เกรตา แลงก์ ได้รับประกาศนียบตัิ CFP  
 

ภาษาองักฤษ: Simon Lim is a CFP financial advisor. 
  Greta Lange got her CFP degree. 
 

4. ข้อก าหนดส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNERTM  
 ใช้เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่เทา่นัน้ ทัง้ในกรณีท่ีใช้เป็นตวัอกัษรขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

เพ่ือให้เหน็ความแตกตา่งจากข้อความข้างเคียง 
 กรณีประเทศไทย ใช้ร่วมกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” เทา่นัน้ 
 ใช้ขยายเฉพาะค านามท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ  
“เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”   
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 

 
4.1 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็น

ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ตวัใหญ่ ทัง้ในกรณีท่ีใช้เป็นตวัอกัษรขนาดเลก็และขนาดใหญ่  
Correct Use:  
Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

ไซมอน ลิม เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 
ไซมอน ลิม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 

FINANCIAL PLANNER™ 
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Incorrect Use:  
Simon Lim is a certified financial planner professional. 
Simon Lim is a Certified Financial Planner professional. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 

ไซมอน ลิม เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ certified 
financial planner 
ไซมอน ลิม เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ Certified 
Financial Planner 
 

4.2 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
ร่วมกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” แบบยกสงู (superscript) ในการใช้เป็นครัง้แรก
ในเอกสาร 
Correct Use: 
Her clients like working with a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner. She has 
the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification. 
วิธีท่ีใช้ถกูต้อง 

ลกูค้าของเธอชอบท างานกับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ เธอมีใบ รับรองคุณ วุฒิ วิชาชีพนักวางแผนการเงิน 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 

Incorrect Use: 
Her clients like working with a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER practitioner. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ลกูค้าของเธอชอบท างานกับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
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4.3 เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็น
ค าในวงเลบ็เพ่ือแทนค าวา่ CFP (ดรูายละเอียดข้อ 3.3) 
Correct Use: 

Greta Lange is a CFP® or CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM practitioner. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 

เกรตา แลงก์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® หรือ  
เกรตา แลงก์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 
 
Incorrect Use: 

Simon Lim is a CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) professional. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ไซมอน ลิม เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP (CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER) 

 
4.4 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เป็น

ค าคณุศพัท์เทา่นัน้ ห้ามใช้เป็นค านามหรือค ากริยา  
Correct Use: 
Simon Lim is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
Simon Lim 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional 
Lim Financial Services 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
ไซมอน ลิม  เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 

ไซมอน ลิม 
ผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™  
ศนูย์บริการด้านการเงินลิม  
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Incorrect Use: 
Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM 
Lim Financial Services 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ไซมอน ลิม CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 

ศนูย์บริการด้านการเงินลิม  
 

4.5 ในกรณีภาษาอังกฤษ ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER เป็นค าพหพูจน์ หรือค าแสดงความเป็นเจ้าของ 
Correct Use: 
Simon Lim and Greta Lange are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professionals. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER professionals’ seminar was sold out. 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
Greta Lange and Simon Lim are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professionals. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professionals’ seminar was sold out. 
 

Incorrect Use: 
Simon and Greta are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERs’ seminar was sold out. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
Greta Lange and Simon Lim are CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS. 
The CERTIFIED FINANCIAL PLANNERs’ seminar was sold out. 

 
4.6 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER เพ่ือ

ขยายเฉพาะค านามท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้  
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“คณุวฒุิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ  “เคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”  
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
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Correct Use: 
Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM professional. 
He has the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification. 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
ไซมอน ลิม ผู้ ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER™ 
เขามีคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
 

Incorrect Use: 
Simon Lim, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER advisor. 
He completed the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER course. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ไซมอน ลิม ท่ีปรึกษา CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
เขาจบหลกัสตูร CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 

 
5. ข้อก าหนดส าหรับการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ     

 ใช้เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP ท่ีมีสว่นประกอบครบทัง้ 3 สว่น ได้แก่ 1) เปลวไฟ (flame) 2) ตวัอกัษร 
“CFP” และ 3) สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า  “TM” 

 ท าซ า้ (reproduce) เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP จากแบบงานต้นฉบบั (original artwork) เทา่นัน้ 
 ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือ ดดัแปลงเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP 
 
5.1 เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) เปลวไฟ 2) ตวัอกัษร “CFP” และ 3) 

สัญลักษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” ดังนัน้ ทุกครัง้ท่ีใช้เคร่ืองหมายดังกล่าว จะต้องมี
ส่วนประกอบดงักล่าวครบทัง้ 3 ส่วน เพ่ือให้สามารถมองเห็นเคร่ืองหมายดงักล่าวอย่างครบถ้วน
และสมบรูณ์ (visual integrity)   
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Correct Use: 
 

 
 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 

     
 
Incorrect Use: 

Any deviation from the three components above is a misuse and is unacceptable. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ CFP ให้
แตกตา่งไปจากตวัอยา่งวิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 

5.2 ท าซ า้ (reproduce) เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ CFP จากแบบงานต้นฉบับ (original artwork) ของ
สมาคมฯ เทา่นัน้ 
Correct Use: 
 

 
 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
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Incorrect Use: 

Do not use without the appropriate trademark symbol. 

Do not use without the flame. 

Do not use the flame alone. 

Do not separate the graphic elements. 

Do not add other elements. 

Do not re-proportion the elements. 

Do not reproduce the mark in unapproved colors. 

Do not reproduce the mark on complex backgrounds. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ใช้โดยไมมี่สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้าท่ีถกูต้อง  
ใช้โดยไมมี่สว่นประกอบ “เปลวไฟ” 
ใช้เฉพาะสว่นประกอบ “เปลวไฟ” เพียงสว่นเดียว 
แยกสว่นประกอบตา่งๆ ของเคร่ืองหมายดงักลา่ว 
เพิ่มสว่นประกอบสว่นอื่นๆ ในเคร่ืองหมายกลา่ว 
ปรับสดัสว่น (re-proportion) ของสว่นประกอบสว่นใดสว่นหนึง่ของเคร่ืองหมายดงักลา่ว 
ท าซ า้ (reproduce) เคร่ืองหมายดงักลา่วโดยไมใ่ช้สีตามท่ีก าหนด 
ท าซ า้ (reproduce) เคร่ืองหมายดงักลา่วบนพืน้หลงัท่ีซบัซ้อน   

 
5.3 ไม่วา่กรณีใดๆ ห้ามเปลี่ยนแปลง ดดัแปลง หรือใช้ภาพวาด (hand-drawn) เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ 

CFP  รวมทัง้ห้ามพิมพ์ ท าซ า้ หรือท าส าเนาอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองหมายดงักล่าวท่ีมีคณุภาพต ่า ซึ่ง
จะสง่ผลให้เคร่ืองหมายดงักลา่วมีรูปร่างผิดรูปหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
Correct Use: 
 

 
 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
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 Incorrect Use: 
Do not use poor quality reproduction art. 

Do not try to recreate the mark. 

Do not skew or distort the mark. 

Do not use the mark in outline form. 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
ใช้ส าเนาเคร่ืองหมายดงักลา่วที่มีคณุภาพต ่า 
พยายามสร้างเคร่ืองหมายดงักลา่วขึน้ใหม่ 
ท าให้เคร่ืองหมายดงักลา่วมีรูปร่างผิดรูปหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วเป็นภาพร่าง (outline form) 
 

5.4 ใช้เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ CFP ร่วมกับช่ือบุคคลท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP จากสมาคมฯ  
Correct Use: 

 

 
 

 
 

Simon Lim, CFP® 

วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
 

 
 

 

 

ไซมอน ลิม CFP® 
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Incorrect Use: 
 

 

 
 

Financial Services Corp. 
 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
 

 

 
 

บริษัทบริการด้านการเงนิ ลิม 

 
6. กฎส าหรับการท าซ า้ (reproduction) เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ    

สมาคมฯ ก าหนดให้สามารถท าซ า้เคร่ืองหมายสญัลักษณ์ CFP ท่ีมาจากแบบงานต้นฉบับเท่านัน้ โดย
เคร่ืองหมายดังกล่าวจะต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน เห็นได้ชัดเจน อยู่บนพืน้หลังท่ีก าหนด และใช้สีท่ี
สม ่าเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือควบคุมคุณภาพของเคร่ืองหมายสัญลักษณ์  CFP ข้อมูลต่อไปนีจ้ะเป็นประโยชน์
ส าหรับการท าซ า้เคร่ืองหมายดงักลา่วอยา่งถกูต้องเหมาะสม   
6.1 แบบงานต้นฉบบั 

หากต้องการท าซ า้ (reproduce)  เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน   
จะต้องใช้แบบงานต้นฉบับของสมาคมฯ เท่านัน้ ท่านสามารถติดต่อขอแบบงานต้นฉบับจาก
สมาคมฯ ได้ท่ี info@tfpa.or.th 

 

6.2 ชดัเจน  
เพ่ือให้สามารถอ่านเคร่ืองหมายดังกล่าวได้ชัดเจน เคร่ืองหมายดังกล่าวและสัญลักษณ์แสดง
เคร่ืองหมายการค้า ควรมีสดัสว่นของขนาด ดงันี ้ 
แบบที่ 1 

 

 

  
 

กรณีใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วที่มีความกว้างมากกวา่ 12 มิลลิเมตร 
 
 

mailto:info@tfpa.or.th
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แบบที่ 2 

 
 

 สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” มีขนาด 6 pt. 
 

กรณีใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วที่มีความกว้างระหวา่ง 7-12 มิลลิเมตร  
 
 

แบบที่ 3 

 
          สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” มีขนาด 5 pt. 
 

กรณีท่ีใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วในเนือ้ความของเอกสาร จะต้องมีขนาดไม่เลก็กว่า 6 มิลลิเมตร หาก
เนือ้ความของเอกสารมีขนาดเล็กกว่าขนาดขัน้ต ่าของเคร่ืองหมายดังกล่าวท่ีก าหนดไว้ (6 
มิลลิเมตร) จะต้องใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินแบบตัวอักษร
ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่คือ CFP แทน 

 
6.3 เหน็ได้ชดัเจน  

ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ โดยรอบเคร่ืองหมายสัญลักษณ์  CFP อาจส่งผลให้สามารถเห็น
เคร่ืองหมายดงักล่าวได้ไม่ชดัเจน ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีพืน้ท่ีว่าง (clear zone) บริเวณ
รอบๆ เคร่ืองหมายดงักลา่วดงัปรากฎตามตวัอยา่งด้านลา่ง โดยพืน้ท่ีว่างดงักลา่วจะถกูก าหนดโดย
ขนาดความสูงของส่วนประกอบตัวอักษร “CFP” ยกเว้นในกรณีท่ีใช้เคร่ืองหมายดังกล่าวใน
เนือ้ความของเอกสาร  
 
Clear Zone 

 

    
Minimum 6mm 
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พืน้ท่ีวา่ง 

             
อยา่งน้อย 6 มิลลเิมตร 
 

ข้อมูลส ำคัญ สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “®” ดงัปรากฎในตวัอย่าง ใช้เพ่ือแสดงขนาด
สัดส่วนของพืน้ท่ีว่างเท่านัน้ ส าหรับประเทศไทย ใช้สัญลักษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า ” TM” 
ร่วมกบัเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP 

ท่ีมีขนาดไม่ต ่ากว่า 6 มิลลิเมตร หากใช้เคร่ืองหมายดงักล่าวท่ีมีขนาดเล็กกว่าท่ีก าหนด อาจท าให้
สามารถเห็นได้ไม่ชดัเจน ดงันัน้ หากไม่มัน่ใจว่าการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วท่ีมีขนาด 6 มิลลิเมตร จะ
มีคณุภาพหรือไม ่ควรใช้เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ 

 

6.4 พืน้หลงั 
ควรใช้เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP บนพืน้หลงัท่ีมีสีอ่อน ได้แก่ สีขาวและสีท่ีมีค่าความเข้มไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของสีด า ในกรณีท่ีต้องใช้เคร่ืองหมายดงักล่าวบนพืน้หลงัท่ีมีค่าความเข้มระหว่างร้อย
ละ 50-100 ของสดี า จะต้องใช้สีของเคร่ืองหมายดงักลา่วเป็นสีตรงกนัข้าม 

 

6.5 สี 
การใช้สีของเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP ท่ีถูกต้องจะท าให้ทราบได้ทันทีว่าบุคคลดังกล่าวได้รับ
การรับรองคุณวุฒวิชาชีพจากสมาคมฯ ค่าสี (PANTONE) ท่ีก าหนดส าหรับส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของเคร่ืองหมายดังกล่าว คือ ส่วนประกอบ “เปลวไฟ” ใช้สีฟ้า PANTONEE® 280 และ
สว่นประกอบ “ตวัอกัษร CFP” และสว่นประกอบ “TM” ใช้สีด า 

 
7. การใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ในเอกสารหรือวัสดุเผยแพร่ 

เม่ือต้องการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP®, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ และเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ CFP ของ FPSB ในเอกสารหรือวสัดเุผยแพร่ จะต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนด ดงันี ้
7.1 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางท่ีก าหนดในคูมื่อฉบบันี ้

ทัง้นี ้อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณีส าหรับการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วกบัผลิตภณัฑ์ของ FPSB  
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7.2 ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP เพียงล าพงัในเอกสารเผยแพร่ 
จะต้องใช้ร่วมกบัช่ือบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินจาก
สมาคมฯ ยกเว้น ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วในเอกสารเผยแพร่ของ FPSB และของสมาคมฯ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

7.3 ระบวุนัท่ีจดัท าเอกสารหรือวสัดเุผยแพร่ 
7.4 ห้ามจดัท าวสัดเุผยแพร่เพ่ือการค้า 
7.5 ท าซ า้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP โดยใช้แบบงานต้นฉบบัเทา่นัน้ 
7.6 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP บนเอกสารหรือวสัดเุผยแพร่อยา่ง

เหมาะสม และไมท่ าให้คณุคา่ของเคร่ืองหมายดงักลา่วลดลง  
 

8. การใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ในเนือ้ความเอกสาร 
8.1 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางท่ีก าหนดในคูมื่อฉบบันี ้ 
8.2   ใช้สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้าท่ีถกูต้องร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั

วางแผนการเงิน CFP เฉพาะการใช้เป็นครัง้แรกในเอกสาร 
Correct Use: 
Greta Lange recently attained the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM certification. She 
works with another CFP® professional in Nonthaburi. They consider the CFP certification 
to be financial planning’s gold standard. 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
เกรตา แลงก์ เพิ่งได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ เม่ือไมน่านมานี ้เธอท างานร่วมกบัผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® อีกคนหนึง่ท่ีจงัหวดันนทบรีุ ทัง้สองเหน็วา่คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแหง่มาตรฐานการวางแผนการเงินชัน้เลิศ 
 

8.3 ทกุครัง้ท่ีใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP จะต้องระบขุ้อความประกาศ
ทางกฎหมาย (legal notice) ท่ีถกูต้องส าหรับประเทศไทย (ดรูายละเอียดข้อ 10)  

8.4 ระบวุา่ FPSB เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
8.5 ห้ามแก้ไข หรือ ดดัแปลงเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
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9. การใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP ในส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
9.1 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ตามแนวทางท่ีก าหนดในคูมื่อฉบบันี ้ 
9.2 ใช้สญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้าท่ีถกูต้องร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั

วางแผนการเงิน CFP เฉพาะการใช้เป็นครัง้แรกในเนือ้ความเอกสารท่ีปรากฏในแตล่ะหน้าของ
เวบ็ไซต์ (ดขู้อ 10) 

9.3 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™ เพียงครัง้เดียวใน meta-text code ของแตล่ะหน้าของเวบ็ไซต์ของบคุคลท่ีได้รับการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินจากสมาคมฯ 
Correct Use: 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 
 
Incorrect Use: 
<META name “keywords” content = “CFP, CFP, CFP, CFP”> 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 
 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
<META name “keywords” content = “CFP, CFP, CFP, CFP”> 
<META name “keywords” content = “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”> 

 
9.4 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER ในกรณีใช้เพ่ือเป็นจดุเช่ือมโยง (hyperlink) กบัเวบ็ไซต์ของ FPSB  (www.fpsb.org) 
เทา่นัน้ 
Domain Names 
ช่ือเวบ็ไซต์ (Domain Name) 
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9.5 ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER  เป็นสว่นหนึง่ของช่ือเวบ็ไซต์ โดยเคร่ืองหมายดงักลา่วสามารถปรากฏอยูใ่นรูปแบบ
ของข้อความหรือภาพบนเวบ็ไซต์ตามข้อก าหนดของสมาคมฯ เทา่นัน้ 
Correct Use: 
www.simonlimfinancialplanning.com 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
www.simonlimfinancialplanning.com 
 
Incorrect Use: 
www.simonlimcfp.com 
slimcfp@hotmail.com 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
www.simonlimcfp.com 
slimcfp@hotmail.com 
 
E-mail  Addresses 
ท่ีอยูจ่ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail Address) 

 
9.6 ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ CERTIFIED FINANCIAL 

PLANNER  เป็นสว่นหนึง่ของช่ือท่ีอยูจ่ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ยกเว้นจะได้รับอนญุาตจาก FPSB  
Correct Use: 
slim@hotmail.com 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
slim@hotmail.com 
 
Incorrect Use: 
Simon_Lim@CFP4U.com 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
Simon_Lim@CFP4U.com 
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10. สัญลักษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้าและข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ส าหรับ
ประเทศไทย 
เพ่ือให้ FPSB สามารถอ้างสิทธ์ิความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 
CFP ในประเทศท่ีมีการใช้เคร่ืองหมายดังกล่าวได้  FPSB จึงก าหนดให้สมาคมฯ และผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP แจ้งให้ประชาชนรับทราบว่า FPSB เป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ท่ีใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ 
สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านใช้ข้อความประกาศทางกฎหมาย (legal notice) ดังท่ีปรากฏ
ต่อไปนี ้ในเอกสารประชาสัมพันธ์ ทัง้ในกรณีท่ีจัดพิมพ์เอกสารใหม่ หรือปรับปรุงเนือ้หาเอกสารและ
จดัพิมพ์เอกสารเพิ่มเติม   

Territory 
 ประเทศ 

 
CFP  WORD MARK 

 
 

LOGO 

Thailand 
ประเทศไทย     

 
®  TM  TM / ® 

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,  and  are trademarks owned outside the U.S. by Financial 
Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP 
Marks in Thailand, through agreement with FPSB. 
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงินเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM  และ   ท่ีใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมนกัวางแผนการเงิน
ไทยเป็นหน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตให้บริหารจดัการเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย
ตามข้อตกลงกบัคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน 

 
11. ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 

(1) เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิคืออะไร 
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ได้แก่ CFP, CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER    และรวมทัง้เคร่ืองหมายการบริการ CFP ซึ่ง FPSB (Financial Planning Standards 
Board Ltd. - FPSB) เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิเคร่ืองหมายดงักลา่วท่ีใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
(2) สัญลักษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า CM TM และ ® แตกต่างกันอย่างไร 

หน่วยงานต่างๆ มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายการค้าก่อนการย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายดงักล่าวกับ
ส านักงานสิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้าของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หลาย
ประเทศบังคับให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ก่อนขอย่ืนจดทะเบียน  FPSB ยอมรับ
กฎหมายท่ีคุ้มครองสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” และสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมาย
การค้า “®” คือสัญลักษณ์เคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับส านักงาน
เคร่ืองหมายการค้าแล้ว ทัง้นี  ้ในบางประเทศ สัญลักษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “CM” มี
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ความหมายเหมือนกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” และ “®” และเป็นเคร่ืองหมายท่ี
ใช้และจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายรับรอง 
 

(3) ท าไมต้องใช้สัญลักษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า “TM” หรือ “CM” ในขณะที่ผู้ประกอบ
วชิาชีพอ่ืนไม่ใช้ 
บุคคลในอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทนายความ และสมห์ุบญัชี อยู่ภายใต้การควบคมุของกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ หรือแต่ละภมูิภาค และเป็นผู้ ได้รับวฒุิปริญญาหรือประกาศนียบตัร พร้อมกบัใช้
ค าน าหน้าช่ือ  อาทิ นายแพทย์ (น.พ.) เป็นต้น ซึง่จะแตกต่างจากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
ท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP ท่ีจะได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP ของ FPSB   

 
(4) ท าไมถงึเรียกตัวเองว่า CFP ไม่ได้ 

ช่ือต าแหน่งหรือช่ือคุณวุฒิไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ทัง้นี ้เน่ืองจาก
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ไมใ่ช่ช่ือต าแหน่ง แตใ่ช้เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าบุคคลมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินท่ี FPSB ก าหนด 
ดังนัน้ จะต้องใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นค าคุณศัพท์ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า 

 
(5) เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP สามารถใช้ร่วมกับค านาม

ใดบ้าง 
FPSB อนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP กบัค านาม ดงันี ้ 
ภาษาไทย: “นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ”  
“คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน” “การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน” และ  “เคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน”   
ภาษาองักฤษ: “certificant” “certification”  “credential”  “designation” “exam/examination”  
“mark” “practitioner” และ “professional” 
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(6) ท าไม FPSB จงึต้องก าหนดให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ 
CFP อย่างถูกต้อง 
สมาชิกของ FPSB จะต้องก าหนดให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP อย่างถูกต้องเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่ควรใช้เคร่ืองหมาย
ดงักลา่วเช่นเดียวกบัเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป หากเคร่ืองหมายดงักลา่วไม่สามารถแสดง
ถงึความสามารถ จริยธรรม และมาตรฐานปฏิบตัิในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพตามท่ี FPSB ก าหนดไว้  
สาธารณชนอาจไม่รับความคุ้มครองดงัเช่นปัจจบุนันี ้และหากมีการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายอ่ืนๆ อาจท าให้สาธารณชนไม่ทราบถึง
ความแตกต่างระหว่างนกัวางแผนการเงินทัว่ไปและนกัวางแผนการเงินสว่นบคุคลที่ผ่านเกณฑ์การ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงินท่ีเข้มงวดของ FPSB  

 
(7) หากต้องการส่งเสริมการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP 

อย่างถูกต้อง แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองใช้เคร่ืองหมายดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะเผยแพร่
หรือจัดพมิพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ใดๆ มีใครสามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวให้ก่อน
ได้หรือไม่ 
 FPSB สนบัสนนุให้นกัวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP สง่เอกสารเผยแพร่ท่ี
มีการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ให้สมาคมฯ ตรวจสอบก่อนการ
จดัพิมพ์เอกสารดงักลา่ว ทัง้นี ้ควรน าสง่เอกสารลว่งหน้า เพ่ือให้สมาคมฯ มีเวลาในการตรวจ
เอกสารได้อยา่งเพียงพอ 
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3.2   เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒวิชิาชีพที่ปรึกษาการเงนิ AFPT 

 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ โดย
ไมมี่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ  AFPTTM 

วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ afpt 
นายสมชาย เก่งกาจ  A.F.P.T 

 
 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ร่วมกบัสญัลกัษณ์แสดงเคร่ืองหมายการค้า 

“TM” แบบยกสงู (superscript) ในการใช้เป็นครัง้แรกในเอกสาร 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผู้ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPTTM ท่ีปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณตามท่ี
นกัวางแผนการเงิน พงึปฏิบตัิ 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผู้ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPT ท่ีปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณตามท่ีนกั
วางแผนการเงิน พงึปฏิบตัิ 

 
 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT เป็นค าคณุศพัท์ (Adjective) เทา่นัน้ ห้ามใช้

เป็นค านามหรือกริยา ยกเว้นกรณีใช้ในช่องลงนาม หวักระดาษจดหมาย หรือนามบตัร 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผู้ได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ  AFPTTM 

นายสมชาย เก่งกาจ  AFPTTM 
กรรมการผู้จดัการ 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็น  AFPT 
นายสมชาย เก่งกาจ afpt 

 
 ในกรณีภาษาองักฤษ ห้ามใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT เป็นค าพหพูจน์ 

(Plural Word) หรือค าแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Word)  
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
Greta Lange and Simon Lim are AFPTTM professionals. 
The  AFPTTMprofessionals’ seminar was sold out. 
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วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
Greta Lange and Simon Lim are AFPTs. 
The AFPTs’ seminar was sold out. 

 
 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT เพ่ือขยายเฉพาะกบัค านามท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้ 

ภาษาไทย:   “คณุวฒุิวิชาชีพ” “ผู้ประกอบวิชาชีพ” 
ภาษาองักฤษ: “professional”, “practitioner”, “certificant”, “certification” หรือ “mark” 
วิธีใช้ท่ีถกูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ AFPTTM ได้รับการรับรองคณุวฒุวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT 
ในปีนี ้
Simon Lim is an AFPTTM practitioner. 
Greta Lange is a AFPTTM professional who got her AFPT certification this year. 
วิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้อง 
นายสมชาย เก่งกาจ เป็นท่ีปรึกษา AFPTTM 
Simon Lim is an AFPTTM financial advisor. 
Greta Lange got her AFPT degree. 

 
 ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ตอ่ท้ายช่ือในนามบตัร มีรูปแบบดงัตวัอยา่ง

ตอ่ไปนี ้  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ นามสกลุ AFPTTM  

ต าแหน่ง    

 

ช่ือ นามสกลุ AFPTTM 
ต าแหน่ง 

 

Name Surname, AFPTTM  

Position    

 

Name Surname, AFPTTM 
Position 



__________________________________________________________________________________________________ 
คูมื่อนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT      หน้า 31 

ส่วนที่ 4 เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพนักวางแผนการเงนิ CFP และที่ปรึกษาการเงนิ AFPT  

 สมาคมฯ ให้สิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งได้แก่ CFP®, 

CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM,   และ   และเคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่ีปรึกษา
การเงิน AFPT แก่ผู้ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาคมฯ 
ก าหนดภายหลงัจากท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ 
 
 ระยะเวลาคณุวฒุิวิชาชีพเร่ิมมีผลตัง้แตว่นัท่ีนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ได้รับ
การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ ทัง้นี ้นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ
ทกุ 2 ปีปฏิทิน เพ่ือสทิธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ทัง้นี ้ส าหรับนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ท่ี
ขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพครัง้แรก  ให้เร่ิมต้นนบัระยะเวลาส าหรับการย่ืนตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ ตัง้แต่เดือน
มกราคมของปีปฏิทินถดัไป 
 
 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีจ านวนชัว่โมงของการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ
อยา่งตอ่เน่ือง (Continuing Professional Development – CPD) ตามท่ีสมาคมฯ ก าหนดเพ่ือประกอบการตอ่อายุ
คณุวฒุิวิชาชีพ 

 
 ก าหนดการต่ออายุคุณวุฒวิชิาชีพ  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องส่งแบบฟอร์มการต่ออายแุละเปิดเผยข้อมลู
คณุวฒุิวิชาชีพ แบบฟอร์มรายงานชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง พร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามท่ี
สมาคมฯ ก าหนด ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีครบก าหนดตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

 
 ระยะเวลาผ่อนผันการยื่นต่ออายุคุณวุฒวิชิาชีพ  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ท่ีไม่ได้ย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด สามารถย่ืนขอตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพได้ภายในสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัมา 

 
 การเปิดเผยข้อมูลประวัตคิวามผิดและ/หรือการด าเนินการความผิดทางวนัิย  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ต้องลงนามรับรองค าแถลงการณ์ในแบบฟอร์มการ
ต่ออายแุละเปิดเผยข้อมลูคณุวฒุิวิชาชีพ เพื่อเปิดเผยประวตัิความผิดและ/หรือการด าเนินการความผิดทางวินยัท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเวลาก่อนการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

 
  
 



__________________________________________________________________________________________________ 
คูมื่อนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT      หน้า 32 

 สถานภาพคุณวุฒวิชิาชีพภายหลังครบก าหนดต่ออายุคุณวุฒวิชิาชีพ 
 หากนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ไม่ส่งแบบฟอร์มการต่ออายแุละเปิดเผยข้อมลู
คุณวุฒิวิชาชีพ แบบฟอร์มรายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และช าระค่าธรรมเนียมให้
สมาคมฯ ภายในก าหนดระยะเวลาผ่อนผนั ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัมา จะถือว่าคณุวฒุิวิชาชีพหมดอายลุง 
โดยนักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT จะไม่มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนัก
วางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT พร้อมกันนี ้สมาคมฯ จะ
เผยแพร่รายช่ือนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ท่ีอยู่ระหว่างการย่ืนขอต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ
ผ่านเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ 

 
 เอกสารประกอบการต่ออายุคุณวุฒวิชิาชีพ  

 แบบฟอร์มการต่ออายแุละเปิดเผยข้อมลูนกัวางแผนการเงิน CFP หรือท่ีปรึกษาการเงิน AFPT 
 แบบฟอร์มรายงานจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
 นามบตัร กระดาษหวัจดหมาย และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาท่ีมีการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิ

วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ส าหรับ
การตรวจสอบการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีถกูต้อง 

 
 หนังสือแจ้งเตือนการต่ออายุคุณวุฒวิชิาชีพ  

 แจ้งเตือน  2 เดือนก่อนวนัครบก าหนดย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ (1 พฤศจิกายน) สมาคมฯ ส่งหนงัสือ
แจ้งเตือนให้นกัวางแผนการเงิน CFP และ/หรือท่ีปรึกษาการเงิน AFPT  ย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ และ
ด าเนินการสะสมจ านวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้ครบ 30 ชั่วโมงตามเกณฑ์ท่ีสมาคมฯ 
ก าหนดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีครบก าหนดตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

 แจ้งเตือน 1 เดือนหลงัวนัครบก าหนดย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ (31 มกราคม) สมาคมฯ ส่งหนงัสือถึง
นกัวางแผนการเงิน CFP และ/หรือท่ีปรึกษาการเงิน AFPT  ท่ียงัไม่ได้ต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ แจ้งเตือน
ให้ย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ ภายในระยะเวลาผ่อนผนั (สิน้เดือนก.พ.) มิฉะนัน้จะถือว่าคณุวฒุิวิชาชีพ
หมดอาย ุและไม่มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเคร่ืองหมาย
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT  

 แจ้งเตือนหลงัครบระยะเวลาผ่อนผนัย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ (1 มีนาคม) สมาคมฯ ส่งหนงัสือถึงนกั
วางแผนการเงิน CFP และ/หรือปรึกษาการเงิน AFPT  ท่ียงัไม่ได้ด าเนินการต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ แจ้ง
ว่าคณุวฒิุวิชาชีพหมดอาย ุและไม่มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 
หรือเคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT  พร้อมทัง้ให้ส่งนามบัตร กระดาษหัว
จดหมาย และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาฉบบัปรับปรุงให้สมาคมฯ เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าไม่ได้ใช้
เคร่ืองหมายดงักล่าวแล้ว หากนักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ต้องการต่ออายุ
คุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การย่ืนต่ออายุภายหลงัครบก าหนดย่ืนต่ออายุคุณวุฒิ
วิชาชีพ (Reinstatement) 
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 การยื่นต่ออายุภายหลังครบก าหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒวิชิาชีพ (Reinstatement)  
 กรณีย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ ภายใน  4 ปีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ นกัวางแผน

การเงิน CFP หรือท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT จะต้อง 
- มีจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง (CPD) ให้ครบตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด 

พร้อมสง่แบบฟอร์มรายงานจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
- สง่แบบฟอร์มการต่ออายแุละเปิดเผยข้อมลูนกัวางแผนการเงิน CFP หรือท่ีปรึกษาการเงิน AFPT  
- ช าระคา่ธรรมเนียมตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด 

 กรณีย่ืนต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ เกินกวา่ 4 ปีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ นกัวางแผน
การเงิน CFP หรือท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT จะต้อง 
- สอบผ่านข้อสอบการวางแผนการเงิน ฉบบัท่ี 1-4  
- มีประสบการณ์การท างานตามเกณฑ์ท่ีสมาคมก าหนด 
- ย่ืนแบบฟอร์มใบสมคัรและเปิดเผยข้อมลูการขอรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

(แบบฟอร์ม CER 01) หรือแบบฟอร์มใบสมคัรและเปิดเผยข้อมลูการขอรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ี
ปรึกษาการเงิน AFPT (แบบฟอร์ม CER 02) 

- ช าระคา่ธรรมเนียมตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด 
 
 การเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าท่ีแจ้งข้อมลูประวตัิสว่นบคุคลและข้อมลูติดต่อ
ท่ีเป็นปัจจบุนั ดงันัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักลา่ว ต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 
 การปรับปรุงและ/หรือการเปล่ียนแปลงเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒวิิชาชีพ  

 สมาคมฯ อาจปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เหมาะสมตาม
สภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ นักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT จึงควร
ติดตามข้อมลูประกาศต่างๆ ที่เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ รวมถึงจดหมายแจ้งข้อมลูที่เก่ียวข้องจากสมาคม
ฯ อยา่งสม ่าเสมอ  
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ส่วนที่ 5 เกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuing Professional 
Development - CPD) 

  นักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าท่ีต้องพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ทันต่อพัฒนาการทางวิชาชีพการวางแผนการเงิน และกฎระเบียบท่ีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือประกอบการตอ่อายคุณุวฒิุวิชาชีพและสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผน
การเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT โดยจะต้องมีจ านวนชัว่โมง CPD ไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี  และจะต้องมีจ านวนชั่วโมง CPD ท่ีมาจากกิจกรรม ”การอบรมหรือสมัมนา” อย่าง
น้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนชัว่โมง CPD ท่ีก าหนด และเป็นการอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลกัปฏิบัติการวางแผนการเงิน ท่ีจัดโดย
สมาคมฯ อย่างน้อย 2 ชัว่โมง ทัง้นี ้จ านวนชัว่โมง CPD ท่ีเกิน 30 ชัว่โมงตอ่รอบ 2 ปีของการต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ 
ไมส่ามารถยกยอดไปใช้นบัชัว่โมง CPD ในรอบการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพถดัไปได้  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือรักษา และเพิ่มพนูความรู้และทกัษะความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 เพ่ือให้ทนัตอ่พฒันาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการเงิน 
 เพ่ือรับทราบพฒันาการใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ประโยชน์ของลกูค้า ท าให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 

ข้อก าหนดการพัฒนาคุณวุฒวิชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 
 การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และช่วยส่งเสริมและพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพของนกัวางแผน
การเงิน 
 
 จ านวนชัว่โมงของการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองจะต้องมาจากกิจกรรมท่ีครอบคลมุองค์ความรู้
ด้านใดด้านหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 ด้านพืน้ฐานการวางแผนการเงิน 
 ด้านการวางแผนการลงทนุ 
 ด้านการวางแผนการประกนัภยั 
 ด้านการวางแผนภาษีและมรดก 
 ด้านการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ 
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กจิกรรมที่สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒวิชิาชีพอย่างต่อเน่ือง  

ประเภทกจิกรรม เงื่อนไข 
หลักฐานยืนยัน 

การเข้าร่วมกจิกรรม 
เข้าอบรมหรือสมัมนาท่ีจดัโดย
สถาบนัหรือองค์กรท่ี สมาคมฯ 
เหน็ชอบ 

ต้องมีชัว่โมงการอบรมหรือสมันาอยา่งน้อยกึง่หนึ่ง
ของจ านวนชัว่โมง CPD ท่ีก าหนด และเป็นการ
อบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองจรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน และ/หรือหลกัปฏิบตัิการวางแผน
การเงิน อย่างน้อย 2 ชัว่โมง นบัตามจ านวนชัว่โมง
จริง โดยต้องมีระยะเวลาการอบรมหรือสมัมนา 
อยา่งน้อย 1 ชัว่โมง  

ใบรับรองพร้อมระบรุะยะเวลาการอบรม/
สมัมนาจากผู้จดั หรือใบเสร็จรับเงิน กรณี
ของตา่งประเทศ ใช้ใบเสร็จรับเงินและ 
Brochure  

สอบผ่านคณุวฒุิวิชาชีพหรือ
ใบอนญุาตปฏิบตัิงาน 

นบัได้เฉพาะในปีท่ีสอบผ่านเทา่นัน้ 
 CFA ระดบัละ 15 ช.ม. 
 CISA ชดุวิชาละ 3 ช.ม. หรือระดบัละ 15 ช.ม.

ถ้าสอบผา่นทัง้ระดบัในครัง้เดียวกนั 
 ใบอนญุาตติดต่อผู้ลงทนุด้านหลกัทรัพย์ 3 ช.ม. 
 ใบอนญุาตติดต่อผู้ลงทนุในสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า 3 ช.ม. 
 ใบอนญุาตตวัแทน/นายหน้าประกนัชีวิต 3 ช.ม. 

ส าเนาใบรับรองการสอบผ่านจากหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหรือส าเนาใบอนญุาต
ปฏิบตัิงาน 

ศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป นบัตามจ านวนชัว่โมงที่ศกึษาจริง โดยพิจารณา
เป็นรายวิชา 

Transcript หรือใบรับรองการศกึษา 

เป็นวิทยากร ผู้บรรยายให้กบั
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
สถาบนั องค์กร 

นบัได้ 2 เทา่ของจ านวนชัว่โมงบรรยายจริง โดย
การบรรยายซ า้หวัข้อเดิมในครัง้ตอ่ไปไมส่ามารถ
นบัเป็นชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพได้ และนบั
ได้ไมเ่กินกึง่หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการพฒันา
คณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง (CPD) ตามท่ีก าหนด 

ใบรับรองจ านวนชัว่โมงการบรรยายหรือ
หนงัสือเชิญจากผู้จดั  

เป็นกรรมการ อนกุรรมการ หรือ 
คณะท างานของสถาบนั หรือองค์กร
ท่ีสมาคมฯ เหน็ชอบ หรือองค์กร
ธุรกิจ ท่ีประกอบด้วย ธนาคาร
พาณิชย์ หลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ หรือประกนัชีวิต  

นบัได้ 6 ชัว่โมง/คณะ/ปี โดยต้องเป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรือ คณะท างานไมน้่อยกวา่ 3 เดือน 
และนบัได้ไมเ่กินกึง่หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการ
พฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง (CPD) ตามท่ี
ก าหนด  

Self declare ประกอบกบัหลกัฐาน เช่น 
ใบรับรองจากสถาบนั สมาคม หรือ องค์กร 
หรือบนัทกึรายงานการประชมุ  
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ประเภทกจิกรรม เงื่อนไข 
หลักฐานยืนยัน 

การเข้าร่วมกจิกรรม 
เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ์ หรือ
นิตยสาร 

นบัได้ 1 ชัว่โมง ตอ่ 1,000 ตวัอกัษร และนบัได้ไม่
เกินกึง่หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิ
วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง (CPD) ตามท่ีก าหนด 

ส าเนาบทความหรือหนงัสือท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ ช่ือนิตยสารหรือหนงัสือและวนัเดือน
ปีท่ีพิมพ์ 
 เขียนหนงัสือ งานวิจยั หรือบทความ

ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
นบัได้ 15 ชัว่โมง/หนึ่งผลงาน และนบัได้ไมเ่กินกึง่
หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ
อยา่งตอ่เน่ือง (CPD) ตามท่ีก าหนด 

พฒันาหรือตรวจทานข้อสอบ
หลกัสตูรวางแผนการเงิน 

นบัได้ตามจ านวนชัว่โมงจริง ตามเง่ือนไขดงันี ้
 การพฒันาข้อสอบนบัได้ 30 นาที/ ข้อ 
 การตรวจทานข้อสอบนบัได้ 15 นาที/ ข้อ 

หนงัสือรับรองจากสมาคมฯ 

เป็นกองบรรณาธิการ ซึง่ท าหน้าท่ีใน
การวางหรือก าหนดโครงสร้างเนือ้หา 
และตรวจทานเนือ้หา วารสารสมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย 

นบัได้ 5 ชัว่โมง ตอ่รอบการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ  
 

หนงัสือรับรองจากสมาคมฯ 

เป็นคณะที่ปรึกษา ซึง่ท าหน้าท่ีให้
ความเหน็และตรวจทานวารสารของ
สมาคมฯ 
พฒันาข้อสอบกรณีศกึษาแผนการ
เงิน 

นบัได้ 6 ชัว่โมง/ชดุข้อสอบแผนการเงิน และนบัได้
ไมเ่กินกึง่หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิ
วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีก าหนด 

หนงัสือรับรองจากสมาคมฯ 

ตรวจทานข้อสอบกรณีศกึษา
แผนการเงิน 

นบัได้  3 ชัว่โมง/ชดุข้อสอบแผนการเงิน และนบัได้
ไมเ่กินกึง่หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิ
วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีก าหนด 

หนงัสือรับรองจากสมาคมฯ 

เป็นกรรมการสอบแผนการเงิน นบัได้ 6 ชัว่โมง/ครัง้การสอบ และนบัได้ไมเ่กินกึง่
หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ
อยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีก าหนด 

หนงัสือรับรองจากสมาคมฯ 

เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนในนามของ
สมาคมฯ นอกเหนือจากท่ีก าหนด 

นบัได้ตามจ านวนชัว่โมงจริง และนบัได้ไมเ่กินกึง่
หนึง่ของจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ
อยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีก าหนด  

หนงัสือรับรองจากสมาคมฯ 

อ่ืนๆ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดโดย
สมาคมฯ 
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 รายช่ือหน่วยงานผู้จัดกจิกรรมการพัฒนาคุณวุฒวิชิาชีพอย่างต่อเน่ืองที่สมาคมฯ เหน็ชอบ 
 กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนบัเป็นจ านวนชัว่โมงของการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองได้ จะต้องเป็น
กิจกรรมของ หรือจดัโดยสถาบนัหรือองค์กรท่ีสมาคมฯ เหน็ชอบ ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 สมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ (SAA) 
 สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 
 สมาคมธนาคารไทย 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 สมาคมประกนัชีวิตไทย 
 สมาคมนายหน้าประกนัภยั 
 สมาคมตวัแทนประกนัชีวิต 
 สถาบนัประกนัภยัไทย 
 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
 กองทนุส ารองเลีย้งชีพไทย 
 ส านกังานประกนัสงัคม 
 สถาบนัอดุมศกึษาที่ส านกังาน ก.พ.ให้การรับรอง 
 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
 องค์กร/สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีสมาคมฯ เห็นชอบ 

หมายเหตุ   ในกรณีที่เป็นการจดักิจกรรมการพฒันาคณุวุฒิวิชาชีพเป็นการภายใน (in-house) โดย
องค์กรธุรกิจ ที่ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ หรือ
บริษัทประกนัชีวิต จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทางสมาคมฯ เป็นรายกรณี 

 
 การรายงานจ านวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒวิชิาชีพอย่างต่อเน่ืองและหลักฐานยืนยัน 

 นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์การพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง โดยกรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มรายงานจ านวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง (แบบฟอร์ม EDU 02) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ และย่ืนแบบฟอร์ม EDU 02 
พร้อมแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมลูคุณวฒุิวิชาชีพ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ีครบก าหนดต่อ
อาย ุ 
 
 ทัง้นี ้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ท่ีจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมและบนัทกึข้อมลูการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มีจ านวนชัว่โมง CPD ครบ
ตามท่ีสมาคมฯ ก าหนดภายในก าหนดเวลาของการรายงานการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
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 นักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาทางการเงิน AFPT จะต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองไว้อย่างน้อย 3 ปีภายหลงัจากการรายงานข้อมลูดงักล่าว เน่ืองจากสมาคมฯ 
อาจสุ่มตรวจหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองตามท่ีระบุใน
แบบฟอร์ม EDU 02  

 
 การไม่ปฏิบัตติามเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 เป็นหน้าท่ีของนักวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาทางการเงิน AFPT ท่ีจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การ
พฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเคร่งครัด 
  
 การรายงานข้อมลูการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองท่ีไมมี่หลกัฐานยืนยนั ไม่ถกูต้อง หรือเป็นเทจ็ ถือ
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินของสมาคม
ฯ และอาจถกูด าเนินการทางวินยั 
 นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาทางการเงิน AFPT ท่ีไม่ปฏิบตัิตามเกณฑ์การพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ืองภายในก าหนดเวลาของการรายงานข้อมลูการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองถือว่าไม่ได้ตอ่อายุ
คณุวฒุิวิชาชีพตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด 

 
 การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒวิชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 สมาคมฯ จะท าการสุม่ตรวจแบบฟอร์มรายงานการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือยืนยนัว่าในการ
ย่ืนขอต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพ นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ได้ปฏิบตัิตามเกณฑ์การพฒันา
คณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองท่ีสมาคมฯ ก าหนด โดยสมาคมฯ จะด าเนินการดงันี ้

1. แจ้งให้นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ทราบว่าสมาคมฯ จะด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมลูการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองและอาจขอให้สง่หลกัฐานยืนยนั 

2. ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมในแบบฟอร์มรายงานการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และพิจารณา
อนมุตัิแบบฟอร์มดงักลา่ว 

 
 หากสมาคมฯ พิจารณาเหน็วา่กิจกรรมใด ไมส่ามารถนบัเป็นชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง
ได้ สมาคมฯ จะแจ้งให้นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้
ด าเนินการสะสมชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัขาดให้ครบภายใน 90 วนันบั
จากวนัแจ้งเตือน พร้อมทัง้ส่งแบบฟอร์มการรายงานข้อมลูการพัฒนาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพิ่มเติมและ
หลกัฐานยืนยนั ทัง้นี ้ในช่วงระยะดงักล่าว สมาคมฯ ถือว่านกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT 
ยงัคงด ารงสถานะนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT และมีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒิุ
วิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT ตามปกต ิ 
 



__________________________________________________________________________________________________ 
คูมื่อนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT      หน้า 39 

 หากนกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน  AFPT ไม่แก้ไขกิจกรรมและจ านวนชัว่โมงการพฒันา
คณุวฒุิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนด สมาคมฯ จะสง่หนงัสือแจ้งวา่คณุวฒุิวิชาชีพหมดอาย ุ
และไม่มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ
ท่ีปรึกษาการเงิน AFPT พร้อมกันนี ้สมาคมฯ จะเผยแพร่รายช่ือของบุคคลดงักล่าวในรายช่ือนกัวางแผนการเงิน 
CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ท่ีอยู่ระหว่างการย่ืนขอต่ออายคุณุวฒุิวิชาชีพทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ หากนกั
วางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT ต้องการต่ออายคุุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์
การย่ืนขอตอ่อายภุายหลงัครบก าหนดย่ืนตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ (Reinstatement) 

 
 การปรับปรุงและ/หรือการเปล่ียนแปลงเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒวิชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 สมาคมฯ อาจปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพฒันาคุณวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองให้เหมาะสม
ตามสภาวการณ์ปัจจบุนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ นกัวางแผนการเงิน CFP และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT จึงควร 
ติดตามข้อมลูประกาศตา่งๆ ท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมถึงจดหมายแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากสมาคมฯ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
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ส่วนที่ 6 ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงนิ
และหลักปฏบัิตขิองผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงนิ 

 

ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงนิ (Code of Ethics 
and Professional Responsibility) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® และที่ปรึกษาการเงินท่ีได้รับการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPTTM (รวมเรียกวา่ “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) และผู้สมคัรสอบหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน CFP มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน (“จรรยาบรรณ”) ซึง่กลา่วถงึมาตรฐานหลกัปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน 
 
 ในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่ว ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตกลงที่จะให้บริการวางแผน
การเงินโดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั และปฏิบตัิตามมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
อยา่งเคร่งครัด รวมทัง้ตกลงที่จะรักษาและสง่เสริมผลประโยชน์ของวิชาชีพวางแผนการเงินเพ่ือประโยชน์ของสงัคม
โดยรวม 
 
 ในการประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่
ลกูค้าและตกลงที่จะปฏิบตัิตามมาตรฐานจรรยาบรรณในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ซึง่ถือเป็นสว่น
หนึง่ของความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 
 จรรยาบรรณแต่ละข้อเป็นข้อความท่ีกลา่วถงึมาตรฐานจรรยาบรรณโดยทัว่ไปที่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินพงึปฏิบตัิในการประกอบวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดค าอธิบายส าหรับจรรยาบรรณแตล่ะข้อเพิ่มเติม ซึง่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนอยา่งเหมาะสมและได้รับการ
ยอมรับ 
 
 จรรยาบรรณดงักลา่วชีใ้ห้เหน็วา่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผู้ ท่ีตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองท่ีมีตอ่สาธารณชน ลกูค้า เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และนายจ้าง รวมทัง้ใช้เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ี
และการด าเนินกิจกรรมร่วมกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการวางแผนการเงิน สมาคมฯ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่ว โดยได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน (Rule of Conduct for CFP®/AFPTTM Professionals) เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในรายละเอียดเพิ่มเติม 
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จรรยาบรรณ 1: ค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ (Client First) 
ใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 
การให้ความส าคญัตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญัแสดงให้เหน็ถงึความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ และไมถื่อเอาประโยชน์
สว่นตวัมากกวา่ผลประโยชน์ของลกูค้า 
 
จรรยาบรรณ 2: การยดึม่ันในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม (Integrity) 
ประกอบวิชาชีพดว้ยความหนกัแน่นและมัน่คงในส่ิงทีถู่กตอ้งและชอบธรรม 
การยดึมัน่ในสิ่งท่ีถกูต้องและชอบธรรมจ าเป็นต้องอาศยัความซ่ือสตัย์สจุริตและความตรงไปตรงมา เน่ืองจากผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผู้ ท่ีได้รับความเช่ือมัน่และความไว้วางใจจากลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินจงึต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความยดึมัน่ในสิ่งท่ีถกูต้องและชอบธรรม ยกเว้นในสถานการณ์ท่ีมีความคิดเหน็ท่ี
แตกตา่งกนัซึง่ถกูต้องตามกฎหมาย แต่ต้องไมไ่ด้เกิดขึน้เพราะการตัง้ใจหลอกลวงหรือการให้ความส าคญักบั
ผลประโยชน์สว่นตวั ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยดึมัน่ในสิง่ท่ีถกูต้องและชอบธรรมทัง้
โดยหลกัการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเจตนา  
 
จรรยาบรรณ 3: ความเป็นกลาง (Objective) 
ประกอบวิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง 
ความเป็นกลางจ าเป็นต้องอาศยัความเท่ียงธรรม ความไม่ล าอียง ไมว่า่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะ
ให้บริการแก่ลกูค้าในรูปแบบหรือสถานการณ์ใดก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย
ความเป็นกลางเพ่ือให้บริการอย่างถกูต้องและชอบธรรม จดัการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตดัสินใจ
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณ 4: ความเป็นธรรม (Fairness)  
ปฏิบติัหนา้ทีอ่ย่างเป็นธรรมและมีเหตมีุผลกบัลูกคา้ นายจ้าง และผูเ้กีย่วข้อง เปิดเผยและจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในการใหบ้ริการ 
ความเป็นธรรม หมายถงึ การให้บริการแก่ลกูค้าตามแบบอยา่งท่ีลกูค้าสมควรได้รับ หรือตามท่ีลกูค้าคาดหวงัจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน การมีความซ่ือสตัย์สจุริต และการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึ
การให้บริการโดยปราศจากความรู้สกึสว่นตวั ไม่มีอคติ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์อยา่งเทา่เทียมกนั การปฏิบตัิต่อ
ผู้ อ่ืนเช่นเดียวกนักบัท่ีต้องการให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิต่อตนเอง 
 
จรรยาบรรณ 5: ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ปฏิบติัตนอย่างเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นมืออาชีพ หมายถงึ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิต่อลกูค้า เพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และผู้ ท่ีอยูใ่นวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบ
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วิชาชีพวางแผนการเงินอยา่งเหมาะสม ประพฤติตนอยา่งเป็นมืออาชีพ รวมทัง้ต้องให้ความร่วมมือกบัเพ่ือนร่วม
วิชาชีพในการสร้างและรักษาไว้ซึง่ภาพลกัษณ์ตอ่สาธารณชนและบทบาทในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
 
จรรยาบรรณ 6: ความรู้ความสามารถ (Competence)  
มีความรู้และทกัษะในการประกอบวิชาชีพ 
ความรู้ความสามารถไมไ่ด้หมายความเฉพาะแคร่ะดบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถที่เพียงพอตอ่การให้บริการ
แก่ลกูค้าเทา่นัน้ แตย่งัหมายรวมถงึการมีสติปัญญาในการรับรู้ข้อจ ากดัของตนเอง และการยอมรับค าปรึกษาหรือ
การแนะน าลกูค้าให้บคุคลอ่ืนตามความเหมาะสม และการหมัน่เพิ่มพนูความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  
 
จรรยาบรรณ 7: การรักษาความลับ (Confidentiality)  
ไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้  
การรักษาความลบั หมายถึง การเก็บรักษาและปกปอ้งข้อมลูของลกูค้า โดยสามารถเปิดเผยข้อมลูให้แก่บคุคลที่
ได้รับความยินยอมจากลกูค้าเท่านัน้ การสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจจ าเป็นต้องอาศยัการรักษาความลบั
ข้อมลูของลกูค้าโดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าอยา่งไมเ่หมาะสม 
 
จรรยาบรรณ 8: ความใส่ใจระมัดระวัง (Diligence) 
ปฏิบติัหนา้ทีด่ว้ยความใส่ใจระมดัระวงั 
ความใสใ่จระมดัระวงั หมายถงึ การให้บริการอยา่งรวดเร็วและละเอียดรอบคอบ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการวางแผน
และการควบคมุดแูลการให้บริการอยา่งเหมาะสมด้วย 
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หลักปฏิบัตขิองผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงนิ (Rules of Conduct for CFP/AFPT Professionals) 
 หลกัปฏิบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน (“หลกัปฏิบตัิ”) ก าหนดขอบเขตและรูปแบบการปฏิบตัิท่ี
เป็นมาตรฐานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP และที่ปรึกษา
การเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPT (รวมเรียกวา่ “ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) อยา่งไรก็ตาม 
“หลกัปฏิบตัิ” ไม่มีเจตนาก าหนดความรับผิดท่ีเป็นข้อผกูพนัตามกฎหมายตอ่ 
บคุลลใดๆ แตใ่ช้เพ่ือเป็นกลไกส าหรับการบงัคบัใช้ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน และหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงิน ซึง่บคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรอง
คณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT (“ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม “หลกัปฏิบตัิ” ดงักลา่ว  

 
 หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินไมป่ฏิบตัิตาม “หลกัปฏิบตัิ” ดงักลา่วจะต้องได้รับโทษทางวินยั
ตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด  อนึง่ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีไมป่ฏิบตัิตามเกณฑ์การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ
และการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพท่ีสมาคมฯ ก าหนด ถือวา่ฝ่าฝืน “หลกัปฏิบตัิ” ดงักลา่วและจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP หรือเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน 
AFPT  

1. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมส่ื่อสารไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมกบัลกูค้าหรือผู้ ท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องถงึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกบัขอบเขตความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ตนหรือการให้บริการของตนอย่างไมถ่กูต้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมท่ าให้ลกูค้าหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการให้บริการการวางแผนการเงิน 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการวางแผนการเงินทัง้หมด
เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ลกูค้าหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเกิดความเข้าใจผิด 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมป่ฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีเป็นการทจุริต ฉ้อโกง หลอกลวง หรือ
บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือเจตนาให้ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อลกูค้า หรือผู้ มี
สว่นเก่ียวข้อง 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องหารือกบัลกูค้าถงึรายการทรัพย์สินของลกูค้า (ถ้ามี) ท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะเป็นผู้ เก็บรักษา มีอ านาจตดัสินใจลงทนุ หรือมีอ านาจ
ควบคมุดแูล 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องบนัทกึและปรับปรุงข้อมลูรายการกองทนุหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ทัง้หมดของลกูค้าท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผู้ เก็บรักษาหรือมีอ านาจในการใช้ดลุยพินิจ
แทน 
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7. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแบง่แยกทรัพย์สินของลกูค้าออกจากทรัพย์สินของตน นายจ้าง 
หรือของลกูค้ารายอ่ืนๆ ยกเว้นในกรณีท่ีกฎหมายอนญุาต หรือได้รับความเหน็ชอบและถกูระบไุว้ใน
ข้อตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ต้องจดัท าบญัชีทรัพย์สินของลกูค้าแต่ละ
รายด้วย  

8. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้บริการโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
9. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างยตุิธรรม และให้บริการเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพด้วยความเป็นกลางและยดึมัน่ในสิง่ท่ีถกูต้องและชอบธรรม 
10. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมใ่ห้อคติสว่นบคุคลหรือผลประโยชน์สว่นตวัมีผลตอ่บริการท่ี

มอบให้แก่ลกูค้า 
11. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้ค าแนะน า และ/หรือจดัท าแผนการเงินท่ีเหมาะสมกบัลกูค้า 
12. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้ค าแนะน าเฉพาะด้านท่ีตนมีความรู้ความสามารถ หากเป็น

ด้านท่ีตนไมมี่ความช านาญ จะต้องปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและ/หรือแนะน า
ลกูค้าให้ติดต่อกบับคุคลดงักลา่วแทน 

13. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องหมัน่เพิ่มพนูความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

14. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องมีความรอบรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านการวางแผนการเงิน และ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ความสามารถในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
อยา่งตอ่เน่ือง 

15. ในการให้บริการวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเร่ือง ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนีต้อ่ลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ก) รายละเอียดท่ีถกูต้องและชดัเจนเข้าใจง่ายของสญัญาคา่ตอบแทนซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพ

วางแผนการเงินจะได้รับ ได้แก่ ข้อมลูค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลกูค้า รูปแบบและแหลง่ท่ีมาของ
คา่ตอบแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือบริษัทนายจ้าง และข้อก าหนดท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือบริษัทนายจ้างจะสามารถได้รับคา่ตอบแทนจาก
แหลง่อ่ืนๆ ได้ พร้อมระบแุหลง่ท่ีมาของคา่ตอบแทน รวมทัง้วิธีการคิดค่าตอบแทนดงักลา่ว 

ข) รายละเอียดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งลกูค้ากบัผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน บริษัทนายจ้าง หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลอ่ืน ได้แก่ ข้อมลูความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว ทางสญัญา หรือทางธุรกิจ หรือข้อมลูที่เก่ียวข้องอื่นๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน หรือบริษัทนายจ้างท่ีอาจมีผลตอ่ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งมีนยัส าคญั 

ค) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน หรือบริษัทนายจ้างท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจ
ของลกูค้าอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การขอรับบริการวางแผนการเงิน 

ง) ข้อมลูท่ีลกูค้าต้องการทราบเพ่ือใช้ก าหนดขอบเขตและลกัษณะความสมัพนัธ์ ได้แก่ ข้อมลู
ขอบเขตความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน เป็นต้น 
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จ) ข้อมลูติดตอ่ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และบริษัทนายจ้าง 
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกบัข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยทนัที  

16. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมกู่้ ยืมเงินจากลกูค้า ยกเว้นในกรณีดงันี ้
ก) ลกูค้าเป็นบคุคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
ข) ลกูค้ามีสถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีให้บริการกู้ ยืมเงิน และการกู้ ยืมดงักลา่วไม่มีสว่นเก่ียวข้อง

กบัการให้บริการวางแผนการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
17. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมใ่ห้ลกูค้ากู้ ยืมเงิน ยกเว้นในกรณีดงันี ้

ก) ลกูค้าเป็นบคุคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
ข) ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเป็นลกูจ้างของหน่วยงานธุรกิจท่ีให้บริการกู้ ยืมเงิน และเงินท่ี

ให้กู้ ยืมดงักลา่วต้องเป็นเงินของหน่วยงานธุรกิจ โดยต้องไมเ่ป็นเงินของผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน 

18. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องรักษาข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าไว้เป็นความลบั ยกเว้นในกรณีท่ี
ต้องปฏิบตัิตามกระบวนการทางกฎหมาย และข้อก าหนดตามระเบียบข้อบงัคบั หรือตามหน้าท่ีท่ีตน
มีตอ่บริษัทนายจ้างหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือแก้ตา่งข้อกลา่วหาการกระท าความผิด หรือต้องกระท า
การใดๆ แทนลกูค้า 

19. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปกปอ้งรักษาข้อมลูสว่นตวัและทรัพย์สินของลกูค้าท่ีผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินเป็นผู้ดแูลให้ปลอดภยัด้วยความรอบคอบระมดัระวงั ทัง้นี ้หมายรวมถงึข้อมลู
ท่ีเก็บไว้ทัง้ในรูปเอกสารและข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

20. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้บริการแก่ลกูค้าโดยใช้วิจารณญาณในตดัสินใจอยา่ง
รอบคอบและสมเหตสุมผล 

21. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตามระเบียบข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกบัการให้บริการวางแผนการเงิน 

22. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินซึง่เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะลกูจ้างหรือตวัแทน ต้องให้บริการ
อยา่งเป็นมืออาชีพเพ่ือให้บริษัทนายจ้างบรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎหมาย และปฏิบตัิตามประมวล
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินของสมาคมฯ 

23. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในข้อตกลงท่ีท ากบัสมาคมฯ ได้แก่ การ
ใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ
ท่ีปรึกษาการเงิน AFPT อยา่งถกูต้อง รวมทัง้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบั
การรับรองคณุวฒุิวิชาชีพของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด  

24. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งๆ ของสมาคมฯ เช่น  เกณฑ์การ
พฒันาคณุวฒิุวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือด ารงสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒิุวิชาชีพนกั
วางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPT 



__________________________________________________________________________________________________ 
คูมื่อนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT      หน้า 46 

25. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งข้อมลูการกระท าที่เก่ียวข้องกบัความผิดอาญา หรือการถกู
สัง่พกั หรือถกูเพิกถอนคณุวฒุิวิชาชีพให้สมาคมฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 10 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งข้อมลูดงักลา่ว 

26. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นตวั ได้แก่ ท่ีอยูอี่เมล์ หมายเลข
โทรศพัท์ และที่อยูไ่ปรษณีย์ให้สมาคมฯ ทราบ ภายในระยะเวลาที่สมาคมฯ ก าหนด 

27. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าใดๆ ท่ีจะสง่ผลเสียตอ่การยดึ
มัน่ในสิง่ท่ีถกูต้องและชอบธรรมหรือความเหมาะสมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ตอ่
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพท่ี
ปรึกษาการเงิน AFPT หรือตอ่คณุวฒุิวิชาชีพวางแผนการเงิน 

28. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งรอบคอบและทนัเวลา 
29. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องศกึษาและประเมินประเภทของสินค้าและบริการท่ีจะแนะน า

ให้แก่ลกูค้าอยา่งรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกบัขอบเขตของข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินกบั
ลกูค้า ทัง้นี ้อาจอ้างอิงกบัผลการศกึษาและผลประเมินท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นท่ียอมรับและ
เช่ือถือได้ 

30. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องควบคมุดแูลหรือให้ค าแนะน าผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินมอบหมายความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งรอบคอบ
และระมดัระวงั 

31. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องสง่คืนทรัพย์สินของลกูค้าตามท่ีถกูร้องขอในทนัทีท่ีท าได้หรือ
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า 

32. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องเหน็ชอบร่วมกนัถงึบริการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินจะน าเสนอ 

33. ในการบริการวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเร่ือง ก่อนท่ีจะจดัท า
ข้อตกลงกบัลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องจดัท าข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ
หารือกบัลกูค้าในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
ก) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และลกูค้าตามข้อตกลง 

ได้แก่ การก าหนดเปา้หมายและความต้องการของลกูค้าตามล าดบัก่อนหลงั การรวบรวมข้อมลู
ของลกูค้าและการให้ข้อมลูอย่างเพียงพอ การวิเคราะห์และประเมินการด าเนินกิจกรรมทาง
การเงินในปัจจบุนัของลกูค้า การจดัท าและน าเสนอค าแนะน าการวางแผนการเงินท่ีได้ตกลงไว้
กบัลกูค้า และการติดตามแผนการเงิน 

ข) คา่ตอบแทนท่ีคู่สญัญาหรือองค์กรของคูส่ญัญาในข้อตกลงจะได้รับหรือสามารถได้รับตาม
ข้อก าหนดในข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงิน และปัจจยัหรือข้อก าหนดการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมจากลกูค้า รวมทัง้ประโยชน์ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะได้รับจาก
ข้อก าหนดดงักลา่ว 
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ค) ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการแนะน าสนิค้าท่ีมีกรรมสทิธ์ิ 
ง) ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการใช้บริการจากหน่วยงานหรือผู้

ประกอบวิชาชีพอ่ืนเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามข้อตกลง 
จ) ขัน้ตอนการยกเลกิข้อตกลง 
ฉ) ขัน้ตอนการยตุิข้อร้องเรียนหรือการฟอ้งร้องของลกูค้า 

34. ในการบริการวางแผนการเงินแบบบรูณาการ หรือการวางแผนการเงินเฉพาะเร่ือง ผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน หรือบริษัทนายจ้างต้องจดัท าข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (“ข้อตกลง”) ท่ีระบรุายละเอียดดงันี ้
ก) บทบาทของแตล่ะฝ่ายตามข้อตกลง 
ข) วนัท่ีจดัท าข้อตกลงและอายขุองข้อตกลง 
ค) วิธีและเง่ือนไขในการยกเลกิข้อตกลง 
ง) ขอบเขตการให้บริการตามข้อตกลง 

35. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพยายามท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้าเข้าใจค าแนะน าการวางแผน
การเงินเพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูอยา่งเพียงพอในการตดัสินใจ 

36. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องรับทราบและปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินท่ี
สอดคล้องกบัขอบเขตของข้อตกลงการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า 

37. ในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องรับทราบและปฏิบตัิ
ตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
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ส่วนที่ 7 หลักปฏิบัตกิารวางแผนการเงนิ 

 หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินเป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีได้รับการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพ CFP® และที่ปรึกษาการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพ AFPTTM (รวมเรียกวา่ “ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”) เพ่ือใช้ในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ซึง่จะช่วยท าให้สาธารณชน
ทราบถงึบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าตามข้อผกูพนัการให้บริการ
วางแผนการเงิน ซึง่ไมเ่พียงแตจ่ะช่วยลดความสบัสนหรือความเข้าใจผิดท่ีอาจเกิดขึน้ แตย่งัท าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินสามารถให้บริการแก่ลกูค้าแตล่ะรายได้อยา่งมีมาตรฐาน  

 
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) น าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินมาใช้เพ่ือ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินในการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า 
 ก าหนดบรรทดัฐานการปฏิบตัิงานในวิชาชีพวางแผนการเงิน เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน

สามารถให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้าแต่ละรายได้อยา่งมีมาตรฐาน  
 อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบที่ชดัเจนของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าตามข้อผกูพนัการ

ให้บริการวางแผนการเงิน และ 
 สร้างเสริมคณุค่าของกระบวนการวางแผนการเงิน 

 
ข้อมูลหลักปฏิบัตกิารวางแผนการเงนิ 
 หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินแตล่ะข้อเป็นข้อความท่ีกลา่วถงึองค์ประกอบของกระบวนการการวางแผน
การเงิน โดยมีค าอธิบายรายละเอียดวตัถปุระสงค์ของหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินแตล่ะข้อ ซึง่มีแนวทางในการ
ตีความและการน าหลกัปฏิบตัิดงักลา่วไปใช้ (ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์) ทัง้นี ้ค าอธิบาย
ดงักลา่ว ไมไ่ด้มีเจตนาก าหนดมาตรฐานทางวิชาชีพหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกลา่วไว้ใน
หลกัปฏิบตัิดงักลา่ว 
 
 นอกจากนี ้หลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินยงัไม่ได้มีเจตนาก าหนดรูปแบบการให้บริการหรือขัน้ตอนในการ
วางแผนการเงินเป็นขัน้ๆ เน่ืองจากกระบวนการการวางแผนการเงินเป็นกระบวนการแบบบรูณาการ จงึอาจ
จ าเป็นต้องน าหลกัปฏิบตัิบางข้อมาปฏิบตัิร่วมกนัและ/หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินกบัลกูค้าในสถานการณ์ปัจจบุนั 

 
การปฏิบัตติามน าหลักปฏบิัตกิารวางแผนการเงนิ 
 ในการก าหนดกลยทุธ์และให้ค าแนะน าแก่ลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินควรวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินของลกูค้าอยา่งรอบคอบ และน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินไปใช้ให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ของลกูค้าแต่ละราย โดยผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินสามารถน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงิน
อยา่งน้อย 1 ด้าน ไปใช้ทัง้กบัการวางแผนการเงินแบบบรูณาการและการวางแผนการเงินท่ีจ ากดัเฉพาะเร่ืองใด
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เร่ืองหนึง่ (เช่น การวางแผนการลงทนุ การวางแผนการประกนัภยั การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ และการวางแผน
ภาษีและมรดก) 
 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินสามารถน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินข้อ 1 ซึง่กลา่วถงึการสร้าง
ความสมัพนัธ์และการก าหนดขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า ไปใช้กบัการให้บริการ
การวางแผนการเงินทัง้ท่ีเป็นการวางแผนการเงินแบบบรูณาการและการวางแผนการเงินที่จ ากดัเฉพาะเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่หรือหลายเร่ือง เพ่ือก าหนดความคาดหวงัท่ีชดัเจนและเป็นไปได้ของลกูค้าและผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน และน าหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงินข้อ 2-6 ไปใช้ให้สอดคล้องกบัข้อผกูพนัการให้บริการวางแผน
การเงินระหวา่งนกัวางแผนการเงินและลกูค้า 
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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 และความรู้ความสามารถ

ของผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงนิ  
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบถงึกระบวนการการวางแผนการเงิน 

บริการท่ีจะน าเสนอ และความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน 

 
การตีความและค าอธิบาย 

ก่อนท่ีจะจดัท าข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินกบัลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องอธิบายให้ลกูค้าเข้าใจกระบวนการการวางแผนการเงิน และขอบเขตของข้อผกูพนัการ
ให้บริการวางแผนการเงิน รวมทัง้ต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงิน ซึง่ได้แก่ การวางแผนการเงินจะช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการได้อยา่งไร 
รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการในการให้บริการวางแผนการเงิน และข้อมลูของผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน เช่น ใบอนญุาต ประสบการณ์การท างาน และความเช่ียวชาญ นอกจากนี ้ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินยงัต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบถงึบริการท่ีจะน าเสนอ และคา่ธรรมเนียม
ท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ  

 
1.2  ประเมนิว่าผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงนิจะสามารถช่วยให้ลูกค้า บรรลุเป้าหมายและ

ความต้องการได้หรือไม่  
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องร่วมกนัพิจารณาวา่บริการท่ีผู้ประกอบ

วิชาชีพวางแผนการเงินจะน าเสนอและความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
จะสามารถท าให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการได้หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องพิจารณาวา่ตนเองมีทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการอยา่งเพียงพอตาม
ความต้องการของลกูค้าหรือไม่ รวมทัง้ต้องพิจารณาวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าเกิดขึน้หรือไม ่และเปิดเผยข้อมลูความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ 

 
การตีความและค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาวา่ตนเอง หรือพนกังานของตนมี
ความสามารถ ทกัษะและความรู้อยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถท าให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความ
ต้องการได้หรือไม ่รวมทัง้ต้องพิจารณาวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ความสามารถในปฏิบตัิหน้าท่ีในการให้บริการแก่ลกูค้าหรือไม ่และมีสถานการณ์ ความสมัพนัธ์ 
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หรือข้อเทจ็จริงใดๆ ท่ีอาจสง่ผลให้ผลประโยชน์สว่นตวัของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของลกูค้า หรือท าให้ผลประโยชน์สว่นตวัของลกูค้ารายหนึง่ขดักบั
ผลประโยชน์ของลกูค้าอีกรายหนึง่หรือไม ่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ
วา่จะเก็บข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั 

 
1.3 ก าหนดขอบเขตของข้อผูกพันการให้บริการวางแผนการเงนิ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องให้ความเหน็ชอบร่วมกนัถงึบริการท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะน าเสนอ ก่อนเร่ิมให้บริการวางแผนการเงินแก่ลกูค้า ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินต้องจดัท าขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  ระบรุรายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและ
ลกูค้า (รวมถึงบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) เง่ือนไขข้อผกูพนั คา่ตอบแทนที่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินจะได้รับ และสถานการณ์ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ระหวา่งผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้า ทัง้นี ้จะต้องจดัท าเอกสารขอบเขตของข้อผกูพนัการ
ให้บริการวางแผนการเงินอยา่งเป็นทางการและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ลงนามโดยทัง้สองฝ่าย 
รวมทัง้ระบขุัน้ตอนการบอกเลิกข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน  

  
การตีความและค าอธิบาย 

การก าหนดขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินร่วมกนัจะช่วยให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าก าหนดเปา้หมายท่ีสามารถเป็นไปได้จริง ทัง้นี ้ขอบเขตของข้อ
ผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าร่วมกนัก าหนด
ขึน้ อาจครอบคลมุการวางแผนการเงินเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ือง (เช่น  การวางแผน
การลงทนุ การวางแผนการประกนัภยั การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก) 

 
การจดัท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการยืนยนัวา่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและ

ลกูค้ามีความเข้าใจตรงกนัและเหน็ชอบร่วมกนัตอ่เง่ือนไขในข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน 
ทัง้นี ้ในการก าหนดเง่ือนไขในข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องระบรุายละเอียดท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
 บริการท่ีน าเสนอ 
 คา่ตอบแทนท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะได้รับตามข้อผกูพนัการให้บริการ

วางแผนการเงิน เช่น คา่ธรรมเนียมท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ 
 สถานการณ์ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั เช่น กรณีการได้รับค่าตอบแทน

จากบคุคลอื่น และข้อตกลงการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
 บคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ได้แก่ รายละเอียด

ความสมัพนัธ์ในทางกฎหมายและกบัหน่วยงานต่างๆ 
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 การรักษาความลบัของลกูค้า 
 อายขุองข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของลกูค้าใน

การเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและทนัเวลา 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน 
 การบอกเลิกข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน 
 กระบวนการจดัการข้อเรียกร้อง และข้อร้องเรียนของลกูค้าตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน

การเงิน 
 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจก าหนดข้อมลูดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมในเอกสารข้อผกูพนั
การให้บริการวางแผนการเงิน  

 ความต้องการในการใช้บริการจากของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นในระหวา่งการให้บริการ 
 รายละเอียดคณุสมบตัิ ใบอนญุาต และประสบการณ์ของบคุคลที่จะท างานร่วมกบัลกูค้า 
 ข้อจ ากดัการใช้ข้อมลูของลกูค้า  
 ข้อมลูท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีควรแจ้งให้ลกูค้าทราบ 

 
ทัง้นี ้อาจเกิดสถานการณ์ท่ีท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินไมส่ามารถให้บริการแก่

ลกูค้า หรือลกูค้าตดัสินใจบอกเลิกการขอรับบริการ หรือขอโอนย้ายการขอรับบริการกบัผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่น ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องบอกเลกิการให้บริการกบัลกูค้า หรืออ านวยความ
สะดวกในการโอนย้ายการบริการอยา่งเป็นมืออาชีพ 

 
2. การรวบรวมข้อมูลของลูกค้า 

2.1  ก าหนดเป้าหมายและความต้องการส่วนตัวและด้านการเงนิของลูกค้า และจัดล าดับตาม
ความส าคัญ 

ก่อนท่ีจะจดัท าแผนการเงินและ/หรือด าเนินการตามแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินและลกูค้าต้องร่วมกนัก าหนดเปา้หมายและความต้องการสว่นตวัและด้านการเงินของ
ลกูค้าและจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายและความต้องการดงักลา่วให้สอดคล้องกบัขอบเขต
ของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน 

 
การตีความและค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเข้าใจสถานการณ์ในปัจจบุนั รวมทัง้เปา้หมายและ
ความต้องการทางการเงินของลกูค้าตามล าดบัความส าคญัอย่างชดัเจน เปา้หมายทางการเงินของ
ลกูค้าชีใ้ห้เหน็ถึงความคาดหวงัของลกูค้า รวมทัง้ช่วยก าหนดแนวทางในการจดัท าข้อผกูพนัการ
ให้บริการวางแผนการเงิน      ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องช่วยลกูค้าก าหนดและ
จดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายและความต้องการของลกูค้าทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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รวมทัง้อธิบายให้ลกูค้าเข้าใจถงึความเป็นไปได้วา่อาจมีเปา้หมายและความต้องการของลกูค้าท่ีไม่
สามารถเป็นไปได้จริง 

 
2.2 เกบ็รวบรวมข้อมูลเชงิปริมาณและเอกสารที่เก่ียวข้องกับลูกค้า 

ก่อนท่ีจะจดัท าแผนการเงินและ/หรือด าเนินการตามแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative Information) และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั
ลกูค้าอยา่งเพียงพอซึง่สอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน 

 
การตีความและค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูท่ีได้รับจากลกูค้าและแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ 
เพ่ือจดัท าแผนการเงินท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้า และต้องสื่อสารกบัลกูค้าให้ชดัเจนถึงความส าคญัของ
การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั ในการนี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องเก็บรักษาและปกปอ้งเอกสารของลกูค้าไว้เป็นความลบั ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูและเอกสารของลกูค้าท่ีเก่ียวข้องอยา่งเพียงพอ หากผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินไมส่ามารถเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าและสนบัสนนุ
แผนการเงินได้  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะต้องหารือเร่ืองดงักลา่วกบัลกูค้า พร้อมทัง้
อธิบายให้ลกูค้าเข้าใจวา่ข้อจ ากดัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการตามข้อผกูพนัการ
ให้บริการวางแผนการเงินและแผนการเงิน รวมทัง้ยงัอาจท าให้ต้องแก้ไขเอกสารข้อผกูพนัการ
ให้บริการวางแผนการเงิน หรือยกเลิกข้อผกูพนัดงักลา่วได้ 

 
2.3 เกบ็รวบรวมข้อมูลเชงิคุณภาพเก่ียวกับลูกค้า 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Information) ท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าอยา่งเพียงพอท่ีสอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการ
วางแผนการเงินเพ่ือใช้ในการจดัท าแผนการเงิน 

 
การตีความและค าอธิบาย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าเพ่ือช่วยให้
เข้าใจคา่นิยม ทศันคติ ความคาดหวงั และประสบการณ์ด้านการเงินของลกูค้า โดยการตัง้ค าถาม
กบัลกูค้า และใช้ทกัษะความสามารถในการรับฟังอยา่งเหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินต้องพิจารณาวา่ลกูค้ามีความเช่ียวชาญและความรู้ด้านการเงินมากน้อยแคไ่หน ซึง่ถือเป็น
ความเหน็สว่นบคุคลของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน ทัง้นี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
อาจมีข้อจ ากดัในการตีความเร่ืองดงักลา่วอนัเน่ืองมาจากข้อมลูที่ลกูค้าเปิดเผย 
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3. การวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ทางการเงนิของลูกค้า 
3.1 วเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงนิของลูกค้า 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องวิเคราะห์ข้อมลูของลกูค้าท่ีสอดคล้องกบัขอบเขตของ
ข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินเพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของลกูค้า  

 
การตีความและค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมลูของลกูค้า พร้อมทัง้
ร่วมหารือกบัลกูค้าถงึข้อมลูท่ียงัไมค่รบถ้วน และ/หรือข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องส าหรับการให้ค าแนะน า 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาเปา้หมายท่ีลกูค้า
ก าหนดและได้ตกลงร่วมกนัรวมถงึสมมตุิฐานสว่นตวัอื่นๆ ท่ีมีความสมเหตสุมผล ได้แก่ อายุ
เกษียณ จ านวนปีท่ีคาดวา่จะมีชีวิตอยู ่(life expectancy) ความต้องการรายได้ ปัจจยัความเสี่ยง 
ระยะเวลาการลงทนุ และความต้องการเฉพาะ รวมทัง้สมมตุิฐานทางเศรษฐศาสตร์ เช่น อตัราเงิน
เฟอ้ อตัราภาษี และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 
3.2 ประเมนิเป้าหมายและความต้องการทางการเงนิของลูกค้าตามล าดับความส าคัญ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องประเมินจดุแข็งและจดุออ่นของสถานการณ์ทาง
การเงินในปัจจบุนัของลกูค้า และน ามาเปรียบเทียบกบัเปา้หมายและความต้องการของลกูค้า
ตามล าดบัความส าคญั 

 
การตีความและค าอธิบาย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาโอกาสและข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์
ทางการเงินและกิจกรรมการทางการเงิน (course of action) ในปัจจบุนัของลกูค้า พร้อมทัง้
พิจารณาถงึความเป็นไปได้ท่ีลกูค้าจะสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้หากลกูค้ายงัคงด าเนิน
กิจกรรมทางการเงินตามแบบที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนัหรือหากลกูค้าเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจกรรม
ทางการเงินดงักลา่ว  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินควรร่วมหารือกบัลกูค้าเพ่ือระบเุร่ืองอ่ืนๆ ที่
ควรค านงึถงึซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของลกูค้าในการบรรลเุปา้หมายของการ
วางแผนการเงิน โดยผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจจ าเป็นต้องแก้ไขขอบเขตของข้อผกูพนั
การให้บริการวางแผนการเงินและ/หรือขอข้อมลูเพิ่มเติมจากลกูค้า 
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4. การจัดท าและน าเสนอแผนการเงนิ 
4.1 ก าหนดและประเมนิความเหมาะสมของกลยุทธ์ในการวางแผนการเงนิ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องพิจารณาทางเลือกของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการเงินในปัจจบุนัของลกูค้าซึง่จะสามารถท าให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมาย
และความต้องการตามล าดบัความส าคญัได้จริง 

 
การตีความและค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องก าหนดทางเลือกของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ี
จะช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการตามท่ีได้ตกลงร่วมกบัลกูค้า  โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงินต้องประเมินความสามารถของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินในแตล่ะด้าน
วา่จะสามารถช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญัได้หรือไม ่โดย
การหารือกบัลกูค้าถงึความส าคญั ล าดบัความส าคญั และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของเปา้หมายและ
ความต้องการของลกูค้า การพิจารณาสมมตุิฐานตา่งๆ และ/หรือการวิเคราะห์หรือการขอ
ค าปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ซึง่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินทราบวา่ จ าเป็น
ท่ีจะต้องใช้กลยทุธ์ในการวางแผนการเงินเพียงด้านเดียวหรือมากกวา่ หรือไมจ่ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมทางการเงินใดๆ (course of action) ในปัจจบุนัของลกูค้า ในการ
พิจารณาทางเลือกของกลยทุธ์ในการวางแผนการเงิน  ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้อง
ตระหนกัถึงข้อจ ากดัและคณุสมบตัิของตนในด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ รวมทัง้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการท่ีจะช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการตามล าดบั
ความส าคญั ทัง้นี ้อาจมีกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินมากกวา่หนึง่ด้านท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมาย
และความต้องการของลกูค้าตามล าดบัความส าคญั และเป็นไปได้ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินจะเลือกใช้กลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ีแตกตา่งจากกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพอ่ืนหรือท่ีปรึกษารายอ่ืนเลือกใช้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินแตล่ะราย  

 
4.2 จัดท าแผนการเงนิ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องจดัท าแผนการเงินตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือช่วยให้
ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญัซึง่ได้ร่วมตกลงไว้กบัลกูค้า 

 
การตีความและค าอธิบาย 

หลงัจากท่ีได้ก าหนดและประเมินกลยทุธ์ในการวางแผนการเงินท่ีหลากหลาย รวมทัง้การ
ด าเนินกิจกรรมทางการเงิน (course of action) ในปัจจบุนัของลกูค้าแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินต้องจดัท าแผนการเงินท่ีจะสามารถช่วยให้ลกูค้าบรรลเุปา้หมายและความต้องการ
ตามล าดบัความส าคญั ทัง้นี ้แผนการเงินอาจประกอบด้วยแผนปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้องเฉพาะเร่ืองใด
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เร่ืองหนึง่หรือมากกวา่ซึง่จ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกนั หรืออาจแนะน าให้ลกูค้าด าเนินกิจกรรมทาง
การเงินในตามแบบท่ีเป็นอยูปั่จจบุนัตอ่ไป หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินแนะน าให้ลกูค้า
ปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมทางการเงินในปัจจบุนั ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจให้
ค าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจงหรือค าแนะน าในภาพรวมก็ได้ ในบางกรณี ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินอาจจ าเป็นต้องแนะน าให้ลกูค้าแก้ไขเปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญั 
แผนการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจแตกต่างไปจากแผนการเงินของผู้ประกอบ
วิชาชีพหรือท่ีปรึกษาอื่น แตอ่ยา่งไรก็ตาม แผนการเงินนัน้จะต้องสามารถท าให้ลกูค้าบรรลุ
เปา้หมายและความต้องการตามล าดบัความส าคญัได้จริง ทัง้นี ้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินต้องจดัท าแผนการเงินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัลกูค้า 

 
4.3 น าเสนอแผนการเงนิให้กับลูกค้า 

ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องน าเสนอแผนการเงิน พร้อมทัง้เหตผุลสนบัสนนุอยา่ง
ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือช่วยให้ลกูค้ามีข้อมลูประกอบการตดัสินใจ 

 
การตีความและค าอธิบาย 

ในการน าเสนอแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องช่วยอธิบายให้ลกูค้าเข้าใจ
สถานการณ์ในปัจจบุนัของลกูค้า ปัจจยัและสมมตุิฐาน ต่างๆท่ีมีนยัต่อแผนการเงิน รวมทัง้
ผลกระทบของแผนการเงินท่ีอาจมีตอ่ความสามารถในการบรรลเุปา้หมายและความต้องการของ
ลกูค้า  ในการน าเสนอแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องหลีกเลี่ยงท่ีจะเสนอ
ความเหน็สว่นตวัเป็นเสมือนข้อเทจ็จริง ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบวา่
อาจต้องมีการแก้ไขแผนการเงิน หากสถานการณ์สว่นตวั  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
สถานการณ์อ่ืนๆ ของลกูค้าเปลี่ยนแปลงไป หากมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีไมเ่คยเปิดเผยให้
ลกูค้าทราบมาก่อน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยให้ลกูค้าทราบถงึความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ดงักลา่ว และอธิบายให้ลกูค้าทราบถงึผลกระทบท่ีจะมีตอ่แผนการเงิน ทัง้นี ้ใน
ขัน้ตอนของการน าเสนอแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะสามารถประเมินได้วา่
แผนการเงินดงักลา่วจะท าให้ลกูค้าสามารถบรรลเุปา้หมายได้หรือไม ่ลกูค้าเตม็ใจท่ีจะปฏิบตัิตาม
แผนการเงินหรือไม ่รวมทัง้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนการเงินหรือไม่ 
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5. ด าเนินการตามแผนการเงนิ 
5.1 ตกลงร่วมกันถงึบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวชิาชีพวางแผนการเงนิและ

ลูกค้าในการด าเนินการตามแผนการเงนิ 
ในการด าเนินการตามแผนการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องตกลง

ร่วมกนัถงึบทบาทและความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่าย ซึง่ต้องสอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนั
การให้บริการวางแผนการเงิน ความยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามแผนการเงิน และความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินท่ีจะด าเนินการตามแผนการเงิน 

 
  การตีความและค าอธิบาย 

 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องได้รับความเหน็ชอบจากลกูค้าในการยินยอมท่ีจะ
ปฏิบตัิตามแผนการเงิน รวมทัง้ต้องสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องให้กบัลกูค้าทราบ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผน
การเงินสามารถแก้ไขขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินจากท่ีเคยตกลงร่วมกบัลกูค้า
ไว้ โดยจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากลกูค้าก่อน ทัง้นี ้บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
วิชาชีพวางแผนการเงิน ได้แก่ ก าหนดการด าเนินการท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามแผนการเงิน 
ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้า แนะน าลกูค้า
ให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ประสานงานกบัผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่นตามท่ีได้รับอนญุาตจากลกูค้า รวมทัง้คดัเลือกและจดัหาผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการตา่งๆ 
ให้ลกูค้า 

 
 หากมีข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ข้อมลูแหลง่ท่ีมาของคา่ตอบแทน หรือข้อมลู
ความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญักบัผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ซึง่ยงัไมเ่คยได้มีการเปิดเผยให้ลกูค้าทราบมาก่อน 
ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะต้องเปิดเผยเร่ืองดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินแนะน าลกูค้าให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องอธิบาย
เหตผุลของการกระท าดงักลา่ว รวมทัง้คณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ได้รับการแนะน าให้ลกูค้า
ทราบ หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินได้รับมอบหมายจากลกูค้าให้รับผิดชอบเฉพาะขัน้ตอน
ของการด าเนินการตามแผนการเงินเทา่นัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องระบรุายละเอียด
ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนในขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ซึ่ง
อาจรวมถงึขอบเขตท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินสามารถน าข้อมลู บทวิเคราะห์ หรือค าแนะน า
ของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาใช้ในการด าเนินการตามแผนการเงิน 
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5.2 คัดเลือกและน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับการด าเนินการตามแผนการเงนิ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องคดัเลือกผลติภณัฑ์และบริการท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัแผนการเงินท่ีลกูค้าให้ความเหน็ชอบ 

 
การตีความและค าอธิบาย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องคดัเลือกผลติภณัฑ์และบริการท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ทางการเงินของลกูค้า รวมทัง้ต้องสอดคล้องกบัเปา้หมายและความต้องการของลกูค้า
ตามล าดบัความส าคญั ทัง้นี ้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการคดัเลือกผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของลกูค้า โดยต้องพิจารณาข้อมลู
ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
คดัเลือกอาจแตกต่างไปจากผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพอื่นคดัเลือก เน่ืองจากอาจมี
ผลติภณัฑ์และบริการมากกวา่หนึง่ประเภทท่ีมีความเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า ผู้
ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องเปิดเผยข้อมลูให้ลกูค้าทราบตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องที่ได้
ก าหนดไว้ 

 
6. ทบทวนสถานการณ์ของลูกค้า 

6.1 ร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าที่และข้อก าหนดในการทบทวนสถานการณ์ของลูกค้า 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องร่วมกนัก าหนดและตกลงเง่ือนไขในการ
ทบทวนและประเมินสถานการณ์ของลกูค้า 

 
การตีความและค าอธิบาย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องสื่อสารให้ลกูค้าทราบวา่การวางแผนการเงินเป็น
กระบวนการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนการเงินให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์สว่นตวั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการณ์ตา่งๆ ของลกูค้าท่ี
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้องเหน็ชอบและรับทราบ
ร่วมกนัถงึบทบาทความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่มีการติดตามสถานการณ์ของ
ลกูค้าอยา่งเพียงพอ หากผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินได้รับมอบหมายจากลกูค้าให้รับผิดชอบ
เฉพาะขัน้ตอนการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้าเทา่นัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินจะต้อง
ระบแุละสื่อสารให้ลกูค้าทราบถงึรายละเอียดและขอบเขตของการด าเนินการทบทวนสถานการณ์
ของลกูค้าท่ีสอดคล้องกบัขอบเขตของข้อผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงิน ทัง้นี ้ในการทบทวน
สถานการณ์ของลกูค้าอาจสง่ผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินต้องแก้ไขขอบเขตของข้อ
ผกูพนัการให้บริการวางแผนการเงินในปัจจบุนั โดยลกูค้าจะต้องลงนามรับทราบข้อมลูดงักลา่ว 
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6.2 ทบทวนและประเมนิสถานการณ์ของลูกค้า 
 ในการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้า ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและลกูค้าต้อง
ร่วมกนัทบทวนสถานการณ์ของลกูค้า เพ่ือประเมินความคืบหน้าของการบรรลวุตัถปุระสงค์ตาม
แผนการเงิน  และพิจารณาวา่แผนการเงินยงัคงเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัของลกูค้า
หรือไม ่รวมทัง้จ าเป็นต้องมีการแก้ไขแผนการเงินหรือไม่ 

 
การตีความและค าอธิบาย 
 กระบวนการทบทวนสถานการณ์ของลกูค้า ได้แก่ การยืนยนัวา่ได้มีการด าเนินการตาม
แผนการเงินท่ีลกูค้าและผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเห็นชอบร่วมกนั การประเมินความ
คืบหน้าของการบรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนการเงิน ณ ช่วงเวลาปัจจบุนั การประเมินความ
เหมาะสมของสมมตุิฐานเดิมและสมมตุิฐานใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ การพิจารณาสถานการณ์และ
เปา้หมายของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึง่สง่ผลให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนการเงิน 
รวมทัง้การเหน็ชอบร่วมกนัในการปรับปรุงแผนการเงินดงักลา่ว  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีสถานการณ์และ
ความต้องการของลกูค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินอาจจ าเป็นต้อง
กลบัไปเร่ิมต้นท่ีขัน้ตอนแรกของกระบวนการวางแผนการเงินใหม่อีกครัง้ 

 

  
 


