
พฤหสับดทีี ่13 08.45 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1) 09.30 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1) 13.15 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1) 14.30 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1)

กนัยายน 09.30 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 12.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ (ต่อ) 14.15 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ (ต่อ) 16.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ (ต่อ)

2561 ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต.

ศุกรท์ี ่14 10.00 - การออกและเสนอขาย (FA 103/2) 13.15 - การเขา้ถอืหลกัทรพัย์ (FA 105) 14.30 - การเขา้ถอืหลกัทรพัย์ (FA 105)

กนัยายน 12.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารหน้ี รบัประทาน 14.15 น. เพือ่ครอบง  ากจิการ 16.30 น. เพือ่ครอบง  ากจิการ 

2561 ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต.

พฤหสับดทีี ่20 08.45 - แนวทางการท า Due Diligence (FA 100/2) 10.30 - แนวทางการท า Due Diligence (FA 100/2) 13.15 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 14.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101)

กนัยายน 10.15 น. ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ 12.00 น. ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ) 14.15 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ 16.30 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ)

2561 พชัร เนตรสวุรรณ ผูแ้ทน บ. วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพำรท์เนอรส์ จก. โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ

ศุกรท์ี ่21 08.45 - ความรูด้า้นกฏหมาย (FA 102) 10.30 - ความรูด้า้นกฏหมาย (FA 102) 13.15 - การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (FA 107) 15.30 - จรรยาบรรณและความรูด้า้น- (FA 100/1)

กนัยายน 10.15 น. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทนุและ 12.00 น. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทนุและ 15.15 น. 17.00 น. ต่าง ๆ ของทีป่รกึษาทางการเงนิ 

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(ต่อ) อาหาร

2561 สมยศ สธีุรพรชยั สมยศ สธีุรพรชยั ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต. พชัร เนตรสุวรรณ

พฤหสับดทีี ่27 08.45 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 10.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 13.15 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 14.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101)

กนัยายน 10.15 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ) 12.00 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ) 14.15 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ) 16.30 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ)

2661 วรำพร  ประภำศิริกลุ วรำพร  ประภำศิริกลุ รุง้นภำ เลศิสวุรรณกลุ รุง้นภำ เลศิสวุรรณกลุ

ศุกรท์ี ่28 09.15 - การน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีน (FA 104) 10.30- การเปิดเผยสารสนเทศ (FA 106) 13.15 - การเปิดเผยสารสนเทศ (ต่อ) (FA 106) 14.30 - การเปิดเผยสารสนเทศ (ต่อ) (FA 106)

กนัยายน 10.15 น. ในตลาดหลกัทรพัย ์ 12.00 น. กลางวนั 14.15 น. 16.30 น.

2561 ผูแ้ทนตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ผูแ้ทนตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ล.ต.

พธุที ่10 13.00 -

ตลุาคม 17.30 น.

2561

พฤหสับดทีี ่11 13.00 -

ตลุาคม 17.15 น.

2561

ศุกรท์ี ่12 13.00 -

ตลุาคม 17.00 น.

2561

หมำยเหต:ุ 1. ในระหวา่งการอบรม มกีารพกัรบัประทานอาหารวา่งประมาณ 15 นาท ีช่วงเชา้ประมาณ 10.15 น. หรอื 10.45 น. ช่วงบ่ายประมาณ 14.15 น. หรอืขึ้นอยูก่บัวทิยากรผูบ้รรยาย 

    และพกัรบัประทานอาหารกลางวนัเวลาประมาณ 12.00 - 13.15 น.

2. ในระหวา่งการอบรม ขอความกรุณาปิดเครื่องมอืสือ่สารทกุชนิด และงดใชค้อมพวิเตอร ์เพือ่จะไดไ้มเ่ป็นการรบกวนผูอ้ืน่

เวลำ

ทดสอบความรูว้ชิา FA 100/1, FA 101 และ 103/1

ตำรำงกำรอบรมหลกัสูตรที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ และกำรทดสอบควำมรูส้ ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนในสำยงำนที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ คร ัง้ที่ 2/2561

ระหว่ำงวนัที่ 13-14, 20-21, 27-28 กนัยำยน 2561 และ 10 - 12 ตลุำคม 2561

(อบรมจ ำนวน 34.30 ชัว่โมง และทดสอบจ ำนวน 12 ชัว่โมง)

อบรม ณ หอ้งเพทำย ชัน้ 14 โรงแรมวินเซอร ์สวีทส ์(ซอยสุขุมวิท 18-20)

ว, ด, ป เวลำ วิชำ เวลำ วิชำ

------------------------------------- ทดสอบความรูว้ชิา FA 100/2, FA 102, FA 103/2 และ FA 106

------------------------------------- ทดสอบความรูว้ชิา FA 104, FA 107 และ FA 105

(ฉบบัปรบัปรุง)

วิชำ เวลำ วิชำ

---------------------------------

-------------------------------------



 
ก ำหนดกำรทดสอบควำมรูส้ ำหรบัผูป้ฏบิตัิงำนในสำยงำนที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ คร ัง้ที่ 2/2561 

 
 
 

วนัที่ เวลำ ทดสอบวชิำ 
วนัพธุที ่10  
ตลุาคม 2561 

13.00 - 13.30 น. 
13.30 - 14.30 น. 

FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูด้า้นต่าง ๆ ของทีป่รกึษาทางการเงนิ 
FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ  

14.30 - 14.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45 - 17.30 น. FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 

วนัพฤหสับดทีี ่11 

ตลุาคม 2561 

13.00 - 13.30 น. 
13.30 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 

FA 100/2 แนวทางการท า Due Diligence ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ 
FA 102 ความรูท้างดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์– ตราสารหนี้ 

15.00 - 15.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.15 - 17.15 น. FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ 

วนัศุกรท์ี ่12 

ตลุาคม 2561 

13.00 - 13.45 น. 
13.45 - 14.15 น. 

FA 104 การน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
FA 107 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

14.15 - 14.30 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.30 - 17.00 น. FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากจิการ 

 
 
 

เวลำในกำรทดสอบและคะแนนเต็มในแต่ละวชิำ : 

วชิำ 
เวลำในกำรทดสอบ 

(นำท)ี 
คะแนน 

FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูด้า้นต่าง ๆ ของทีป่รกึษาทางการเงนิ  30  15 
FA 100/2 แนวทางการท า Due Diligence ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ  30  25 
FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ  60  20 
FA 102 ความรูท้างดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย  ์  30  15 
FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ  165  60 

FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้  60  25 
FA 104 การน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  45  15 
FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากจิการ  150  30 
FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ  120  45 
FA 107 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  30  10 

                       รวม  720  260 

 

สถำนที่ทดสอบ  : โรงแรมวินเซอร ์สวีทส ์(ถนนสขุุมวิท ซอย 18-20) หอ้งเพทำย ชัน้ 14 
 
หลกัฐำนที่ใชใ้นกำรทดสอบ  : บตัรประจ ำตวัประชำชน  
 


