กาหนดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน และการทดสอบความรู ส้ าหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครัง้ ที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ 12-13, 19-20, 26-27 กันยายน 2562 และ 9-11 ตุลาคม 2562
(อบรมจานวน 34.30 ชัว่ โมง และทดสอบจานวน 12 ชัว่ โมง)
ณ ห้องเพทาย ชัน้ 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (ซอยสุขุมวิท 18-20)
ว, ด, ป
พฤหัสบดีท่ี 12
กันยายน
2562
ศุกร์ท่ี 13
กันยายน

เวลา

วิชา

08.45 - การออกและเสนอขาย
10.15 น. หลักทรัพย์ - ตราสารทุน

เวลา

(FA 103/1) 10.30 - การออกและเสนอขาย
12.00 น. หลักทรัพย์ - ตราสารทุน (ต่อ)

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

2562
ศุกร์ท่ี 20
กันยายน
2562
พฤหัสบดีท่ี 26
กันยายน
2562
ศุกร์ท่ี 27
กันยายน

เวลา
(FA 103/1)

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

10.00 - การออกและเสนอขาย
12.00 น. หลักทรัพย์ - ตราสารหนี้

รุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล

วราพร ประภาศิริกลุ

วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

08.45 - ความรูด้ ้านกฏหมาย
10.15 น. ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูล้ งทุนและ
บริษทั ผู ้ออกหลักทรัพย์

13.15 - การเข้าถือหลักทรัพย์
14.15 น. เพือ่ ครอบงากิจการ

(FA 107) 15.30 - จรรยาบรรณและความรูด้ า้ น- (FA 100/1)
17.00 น. ต่าง ๆ ของทีป่ รึกษาทางการเงิน

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

(FA 106)

(FA 102)

พัชร เนตรสุวรรณ

13.15 - การเปิ ดเผยสารสนเทศ (ต่อ)
14.15 น.
วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

(FA 106) 14.30 - การเปิ ดเผยสารสนเทศ (ต่อ)
16.30 น.

13.15 - ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับ (FA 101) 14.30 - ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับ
16.30 น. ทีป่ รึกษาทางการเงิน (ต่อ)
โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ

(FA 106)

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

กลางวัน 14.15 น. ทีป่ รึกษาทางการเงิน (ต่อ)

โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ

2562
พุธที่ 9
ตุลาคม
2562
พฤหัสบดีท่ี 10
ตุลาคม
2562
ศุกร์ท่ี 11
ตุลาคม
2562

สมยศ สุธีรพรชัย

หมายเหตุ:

1. ในระหว่างการอบรม มีการพักรับประทานอาหารว่างประมาณ 15 นาที ช่วงเช้าประมาณ 10.15 น. หรือ 10.45 น. ช่วงบ่ายประมาณ 14.15 น. หรือขึ้นอยูก่ บั วิทยากรผูบ้ รรยาย
และพักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 - 13.15 น.
2. ในระหว่างการอบรม ขอความกรุณาปิ ดเครื่องมือสือ่ สารทุกชนิด และงดใช้คอมพิวเตอร์ เพือ่ จะได้ไม่เป็ นการรบกวนผูอ้ น่ื

สมยศ สุธีรพรชัย

(FA 105)

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

13.15 - การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(FA 102) 10.30- ความรูด้ า้ นกฏหมาย
12.00 น. ทีเ่ กีย่ วข้องกับผู ้ลงทุนและ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (ต่อ)

(FA 105) 14.30 - การเข้าถือหลักทรัพย์
16.30 น. เพือ่ ครอบงากิจการ (ต่อ)

อาหาร 15.15 น.

วราพร ประภาศิริกลุ

09.15 - การนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน (FA 104) 10.30 - การเปิ ดเผยสารสนเทศ
10.15 น. ในตลาดหลักทรัพย์
12.00 น.

ตรีนุช ชื่นชมลดา

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

(FA 101)

(FA 103/1)

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

พัชร เนตรสุวรรณ

(FA 101)

วิชา

13.15 - แนวทางการทา Due Diligence (FA 100/2) 15.00 - แนวทางการทา Due Diligence (FA 100/2)
16.30 น. สาหรับทีป่ รึกษาทางการเงิน (ต่อ)
รับประทาน 14.45 น. สาหรับทีป่ รึกษาทางการเงิน

รุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล

08.45 - ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับ (FA 101) 10.30 - ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับ
10.15 น. ทีป่ รึกษาทางการเงิน (ต่อ)
12.00 น. ทีป่ รึกษาทางการเงิน (ต่อ)

เวลา

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

(FA 103/2)

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

08.45 - ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับ (FA 101) 10.30 - ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับ
10.15 น. ทีป่ รึกษาทางการเงิน
12.00 น. ทีป่ รึกษาทางการเงิน (ต่อ)

วิชา

13.15 - การออกและเสนอขาย
(FA 103/1) 14.30 - การออกและเสนอขาย
14.15 น. หลักทรัพย์ - ตราสารทุน (ต่อ)
16.00 น. หลักทรัพย์ - ตราสารทุน (ต่อ)

วิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต.

2562
พฤหัสบดีท่ี 19
กันยายน

วิชา

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

13.00 17.30 น.

ทดสอบความรูว้ ชิ า FA 100/1, FA 101 และ 103/1

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

13.00 17.15 น.

ทดสอบความรูว้ ชิ า FA 100/2, FA 102, FA 103/2 และ FA 106

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

13.00 17.00 น.

ทดสอบความรูว้ ชิ า FA 104, FA 107 และ FA 105

(FA 101)

กำหนดกำรทดสอบควำมรูส้ ำหรับผูป้ ฏิบตั ิงำนในสำยงำนที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ครัง้ ที่ 2/2562
เวลำ

วันที่
วันพุธที่ 9
ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีท่ี 10
ตุลาคม 2562

วันศุกร์ท่ี 11
ตุลาคม 2562

ทดสอบวิชำ

13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 17.30 น.
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.15 น.
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.15 น.
14.15 - 14.30 น.
14.30 - 17.00 น.

FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูด้ า้ นต่าง ๆ ของทีป่ รึกษาทางการเงิน
FA 101 ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับทีป่ รึกษาทางการเงิน
พักรับประทานอาหารว่าง
FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
FA 100/2 แนวทางการทา Due Diligence สาหรับทีป่ รึกษาทางการเงิน
FA 102 ความรูท้ างด้านกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับผูล้ งทุนและบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้
พักรับประทานอาหารว่าง
FA 106 การเปิ ดเผยสารสนเทศ
FA 104 การนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
FA 107 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
พักรับประทานอาหารว่าง
FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ

เวลำในกำรทดสอบและคะแนนเต็มในแต่ละวิชำ :
FA 100/1
FA 100/2
FA 101
FA 102
FA 103/1
FA 103/2
FA 104
FA 105
FA 106
FA 107

วิชำ
จรรยาบรรณและความรูด้ า้ นต่าง ๆ ของทีป่ รึกษาทางการเงิน
แนวทางการทา Due Diligence สาหรับทีป่ รึกษาทางการเงิน
ความรูท้ างด้านการบัญชีสาหรับทีป่ รึกษาทางการเงิน
ความรูท้ างด้านกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับผูล้ งทุนและบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้
การนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ
การเปิ ดเผยสารสนเทศ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวม

สถำนที่ทดสอบ

เวลำในกำรทดสอบ
(นำที)
30
30
60
30
165
60
45
150
120
30
720

คะแนน
15
25
20
15
60
25
15
30
45
10
260

: ห้องเพทำย ชัน้ 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (ถนนสุขุมวิท ซอย 18-20)

หลักฐำนที่ใช้ในกำรทดสอบ : บัตรประจำตัวประชำชน

