
(ฉบบัปรบัปรุง - พ.ย. 62) 

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและวดัผลการทดสอบความรูส้ าหรบัผูป้ฏบิตัิงาน 

ในสายงานที่ปรกึษาทางการเงนิ และหลกัเกณฑก์ารสอบซ่อม 

 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย ไดพ้จิารณาก าหนดคุณสมบตัิผูเ้ขา้รบัการทดสอบความรู ้

ส  าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในสายงานทีป่รึกษาทางการเงนิ หลกัเกณฑใ์นการวดัผลการทดสอบและหลกัเกณฑใ์นการสอบซ่อม 

โดยพจิารณาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งหลกัสูตรการอบรมทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยการอบรมในหวัขอ้

ต่าง ๆ ทีใ่หค้วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและจ าเป็นต่อการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ โดยเกณฑก์ารวดัผลจะพจิารณาจาก

คะแนนทีผู่เ้ขา้ทดสอบท าได ้ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

คณุสมบตัผูิเ้ขา้รบัการทดสอบ  

ผูป้ระสงคจ์ะเขา้รบัการทดสอบตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

1. เป็นผูม้ปีระสบการณใ์นการท างาน (ไมจ่  ากดัสายงาน) ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี และ 

2. ตอ้งเขา้รบัการอบรมหลกัสูตรทีป่รกึษาทางการเงนิใหค้รบถว้นทกุวชิาตามทีก่  าหนดไวใ้นหลกัสูตร เวน้แต่เป็นบุคลากร

 ของบริษทัสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจซึ่งสามารถเลอืกที่จะเขา้อบรมท ัง้หลกัสูตร หรือเขา้รบัการอบรมบางวิชา หรือ 

 ไมเ่ขา้รบัการอบรมก็ได ้

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและวดัผลการทดสอบ 

1.  คะแนนการทดสอบความรู ้รวม 260 คะแนน 

 ลกัษณะขอ้สอบเป็นการตอบค าถามแบบอตันยั (บรรยาย) ทุกวชิา ซึง่ผูเ้ขา้ทดสอบสามารถเปิดหนงัสอืประกอบได  ้

(Open-book exam) ก าหนดเวลาในการท าขอ้สอบเป็นเวลา 12 ช ัว่โมง ซึง่ขอ้สอบแบง่เป็น 2 หมวด ดงันี้ 

 1) หมวดวชิาความรูห้ลกั  คะแนนเต็ม 160 คะแนน ไดแ้ก่ 

  - วชิา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 

  - วชิา FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้ 

  - วชิา FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากจิการ 

  - วชิา FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ 

 2)  หมวดวชิาความรูท้ ัว่ไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดแ้ก่ 

  - วชิา FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูด้า้นต่าง ๆ ของทีป่รกึษาทางการเงนิ 

  - วชิา FA 100/2 แนวทางการท า Due Diligence ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ 

  - วชิา FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ 

  - วชิา FA 102 ความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

  - วชิา FA 104 การน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

  - วชิา FA 107 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

2. เวลาในการทดสอบและคะแนนเต็มในแต่ละวิชา  ก าหนดไวด้งันี้ 

 

วิชา 
ช.ม. 

อบรม 

เวลาในการ

ทดสอบความรู ้

(นาที) 

 

คะแนน 

 

FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูต่้าง ๆ ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 1.30 30 15 

FA 100/2 แนวทางการท า Due Diligence ส าหรบัทีป่รกึษา

ทางการเงนิ 

3 30 25 
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วิชา 
ช.ม. 

อบรม 

เวลาในการ 

ทดสอบความรู ้

(นาที) 

คะแนน 

FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ 9 60 20 

FA 102 ความรูท้างดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและ 

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

3 30 15 

FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 5.30 165 60 

FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้ 2 60 25 

FA 104 การน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 1 45 15 

FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากจิการ 3 150 30 

FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ 4.30 120 45 

FA 107 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 2 30 10 

 รวม 34.30 720 260 

 การทดสอบจะแบ่งเป็นการทดสอบในภาคบ่ายเป็นเวลา 3 วนั ๆ ละ 4 ช ัว่โมง 15 นาท,ี 4 ช ัว่โมง และ  

3 ช ัว่โมง 45 นาทตีามล  าดบั ดงันี้ 

วนัทดสอบ วิชา 

วนัแรก - FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูต่้าง ๆ ของทีป่รกึษาทางการเงนิ   

- FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบัทีป่รึกษาทางการเงนิ 

- FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ   

วนัทีส่อง - FA 100/2 แนวทางการท า Due Diligence ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ   

- FA 102 ความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

- FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้   

- FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ   

วนัทีส่าม - FA 104 การน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์   

- FA 107 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

- FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากิจการ   

 ท ัง้นี้  ผูส้อนแต่ละวิชาจะเป็นผูใ้หค้ะแนนและแจง้แก่ชมรมวาณิชธนกิจ เพื่อประมวลผลการทดสอบ  

ซึง่หลกัเกณฑก์ารผ่านการทดสอบ มดีงันี้  

 1. ไดค้ะแนนรวมตัง้แต่รอ้ยละ 60 หรือ 156 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 260 คะแนนของการสอบ 

ทกุวชิา และ 

 2. ไดค้ะแนนรวมตัง้แต่รอ้ยละ 50 หรอื 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนนของหมวดวชิาความรู ้

หลกั ซึง่ประกอบดว้ย 4 วชิา คือ วชิา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทุน  FA 103/2  การออก

และเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้    FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากิจการ  และ FA 106 การเปิดเผย

สารสนเทศ 

หลกัเกณฑก์ารสอบซ่อม 

 1.  จ านวนครัง้ของการสอบซ่อม 

  ผูส้อบไม่ผ่านในครัง้แรกสามารถสอบซ่อมไดไ้ม่เกิน 3 ครัง้ติดต่อกนั โดยจะตอ้งสอบซ่อมในการจดั

ทดสอบครัง้ถดัไปนบัแต่ที่ทราบผลการทดสอบ ตวัอย่างเช่น ผูท้ี่ไม่ผ่านการทดสอบครัง้ที่ 1/2563 จะตอ้งสอบซ่อม 
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ในการทดสอบครัง้ที ่2/2563 และหากสอบซ่อมไม่ผ่าน ผูส้อบซ่อมมโีอกาสสอบไดอ้กีสองครัง้คือ ในการทดสอบครัง้ที ่

1/2564 และ ครัง้ที ่2/2564 ท ัง้นี้  ผูท้ีต่อ้งสอบซ่อมหลายวิชาสามารถขอทยอยสอบซ่อมได ้แต่จะตอ้งสอบซ่อมใหผ้่าน 

ทกุวชิาภายในระยะเวลาทีก่  าหนดดงักลา่ว 

 2. วิธีการสอบซ่อม 

  ผูท้ี่สอบไม่ผ่านตามเกณฑก์ารทดสอบ  ชมรมวาณิชธนกิจจะแจง้ใหท้ราบว่าวชิาใดบา้งที่ไดค้ะแนน 

ต า่กว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็มในวชิานัน้ ๆ (เช่น วชิา FA 100 คะแนนเต็ม 15 คะแนน หากท าไดต้ า่กว่า 9 คะแนน

จะถอืวา่สอบไมผ่่าน) โดยผูท้ีส่อบไมผ่่านสามารถเลอืกวธิีการสอบซอ่มได ้ดงันี้ 

 2.1) หมวดวิชาความรูห้ลกั ผูส้อบซ่อมสามารถเลอืกสอบซ่อมเป็นรายวชิาที่ไม่ผ่าน หรือจะสอบซ่อม  

ท ัง้หมวด (4 วชิา) ก็ได ้โดยเกณฑใ์นการผ่านการสอบซอ่ม เป็นดงันี้ 

  -  สอบซอ่มรายวชิา  เกณฑใ์นการสอบผ่าน คือ ไดร้อ้ยละ 60 ของคะแนนแต่ละวชิา หรอื 

  -  สอบซอ่มท ัง้ 4 วชิา เกณฑใ์นการสอบผ่าน คือ ไดร้อ้ยละ 50 ของคะแนนหมวดวชิาความรูห้ลกั 

 2.2) หมวดวิชาความรูท้ ัว่ไป ผูส้อบซ่อมตอ้งสอบซ่อมเฉพาะวิชานั้น ๆ โดยเกณฑ์ในการผ่ าน 

การสอบซอ่ม คือ ไดร้อ้ยละ 60 ของคะแนนแต่ละวชิา 

 

 

 

 

 

********************************** 


