
พฤหสับดทีี่ 11 08.45 - ความรูท้างดา้นการบญัชีสาํหรบั (FA 101) 10.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชีสาํหรบั (FA 101) 13.15 - การนาํหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีน (FA 104)
พฤศจกิายน 10.15 น. ที่ปรึกษาทางการเงนิ 12.00 น. ที่ปรึกษาทางการเงนิ (ต่อ) 14.15 น. ในตลาดหลกัทรพัย ์
2564 พณิผกา อคัรนุพงศ์ พณิผกา อคัรนุพงศ์
ศุกรท์ี่ 12 08.45 - ความรูด้า้นกฏหมาย (FA 102) 10.30- ความรูด้า้นกฏหมาย (FA 102) 13.15 - การเปิดเผยสารสนเทศ (FA 106) 14.30 - การเปิดเผยสารสนเทศ (ต่อ) (FA 106) 16.30- การเปิดเผยสารสนเทศ (ต่อ) (FA 106)
พฤศจกิายน 10.15 น. ที่เกี่ยวขอ้งกบัผูล้งทุนและ 12.00 น. ที่เกี่ยวขอ้งกบัผูล้งทุนและ 14.15 น. 16.30 น. 18.00 น.
2564 บริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ บริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(ต่อ)

สมยศ สธุรีพรชยั สมยศ สธุรีพรชยั อจัจนาวดี ธนบตัร / อมรรตัน ์ไตรทศาวทิย ์ อจัจนาวดี ธนบตัร / อมรรตัน ์ไตรทศาวทิย ์ พงษศ์กัดิ หริญัศร ี/ จารุณี อมรสมานลกัษณ์ 
พฤหสับดทีี่ 18 10.00- การออกและเสนอขาย (FA 103/2) 13.15 - การกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี (FA 107) 15.30 - จรรยาบรรณและความรูด้า้น- (FA 100/1)
พฤศจกิายน 12.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้ 15.15 น. 17.00 น. ต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงนิ 
2564 อษิยา พงษส์ามารถ / นิภาพร ธรรมพฒันพ์งศ์ พกั จนัทรเ์จา้ ช่วยดํารงค ์ พชัร เนตรสวุรรณ
ศุกรท์ี่ 19 08.45 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1) 10.30 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1) กลางวนั 13.15 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1) 14.30 - การออกและเสนอขาย (FA 103/1)
พฤศจกิายน 10.15 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทุน 12.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทุน (ต่อ) 14.15 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทุน (ต่อ) 16.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทุน (ต่อ)
2564 วรีุณา ตนัโชตกิลุ / ลลีนาตย ์ศาศวตัศิษฏ์ วรีุณา ตนัโชตกิลุ / ลลีนาตย ์ศาศวตัศิษฏ์ วรีุณา ตนัโชตกิลุ / ลลีนาตย ์ศาศวตัศิษฏ์ วรินกาญจน์ วชิรเดชเสถยีร / สทิธิวฒัน์ อมรศรีสกลุ 
พฤหสับดทีี่ 25 08.45 - ความรูท้างดา้นการบญัชีสาํหรบั (FA 101) 10.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชีสาํหรบั (FA 101) 13.15 - การเขา้ถอืหลกัทรพัย์ (FA 105) 14.30 - การเขา้ถอืหลกัทรพัย์ (FA 105)
พฤศจกิายน 10.15 น. ที่ปรึกษาทางการเงนิ (ต่อ) 12.00 น. ที่ปรึกษาทางการเงนิ (ต่อ) 14.15 น. เพือ่ครอบงาํกิจการ 16.30 น. เพือ่ครอบงาํกิจการ (ต่อ)
2564 กติตพินัธ ์เกยีรตสิมภพ กติตพินัธ ์เกยีรตสิมภพ พรรณี เรืองแววมณี / กติติชยั สถติยม์ ัน่วิวฒัน์ พรรณี เรอืงแววมณี / กติตชิยั สถติยม์นัววิฒัน ์
ศุกรท์ี่ 26 08.45 - ความรูท้างดา้นการบญัชีสาํหรบั (FA 101) 10.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชีสาํหรบั (FA 101) 13.15 - แนวทางการทาํ Due Diligence (FA 100/2) 15.00 - แนวทางการทาํ Due Diligence (FA 100/2)
พฤศจกิายน 10.15 น. ที่ปรึกษาทางการเงนิ  (ต่อ) 12.00 น. ที่ปรึกษาทางการเงนิ (ต่อ) 14.45 น. สาํหรบัที่ปรึกษาทางการเงนิ 16.30 น. สาํหรบัที่ปรึกษาทางการเงนิ (ต่อ)
2564 วราพร ประภาศิรกิลุ วราพร ประภาศิรกิลุ พสิติ จงึประดิษฐภณัฑ ์ ตรนีุช ชื่นชมลดา
องัคารที่ 7 13.00 -
ธนัวาคม 17.40 น.
2564
จนัทรท์ี่ 13 13.00 -
ธนัวาคม 17.40 น.
2564
ศุกรท์ี่ 17 13.00 -
ธนัวาคม 17.10 น.
2564

หมายเหต:ุ 1. ในระหวา่งการอบรม มกีารพกัประมาณ 15 นาท ีช่วงเชา้ประมาณ 10.15 น. ช่วงบา่ยประมาณ 14.15 น. หรอืขึ้นอยู่กบัวทิยากรผูบ้รรยาย และพกักลางวนัเวลาประมาณ 12.00 - 13.15 น.
2. ชมรมฯ จะแจง้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในการเขา้รบัการทดสอบใหท้ราบในภายหลงั

ว, ด, ป วชิา วชิาเวลา เวลา เวลา

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

วชิา

สรุนิทร ์มณีวจิติร ์/ วนัวสิาข ์พนัธุด์า

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

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

วชิา เวลา

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

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

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

เวลา วชิา

ตารางอบรมหลกัสูตรที่ปรกึษาทางการเงนิและทดสอบความรูส้าํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงนิ
ระหว่างวนัที่ 11-12, 18-19, 25-26 พฤศจกิายน และ 7, 13, 17 ธนัวาคม 2564 (อบรมจาํนวน 34.30 ชัว่โมง และทดสอบจาํนวน 12 ชัว่โมง)

อบรมผ่านระบบออนไลน ์/ ทดสอบ ณ หอ้ง Ballroom 1 ชัน้ 5 โรงแรม S31 Sukhumvit

------------------------------------- ทดสอบความรูว้ชิา FA 100/1, FA101 และ FA 103/1

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

กาํหนดการทดสอบความรูส้าํหรบัผูป้ฏบิตังิานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงนิ 
ในวนัที่ 7, 13 และ 17 ธนัวาคม 2564 

 
วนัที่ เวลา ทดสอบวชิา 

วนัองัคารที ่7 
ธนัวาคม 2564 

13.00 - 15.45 น. FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 
15.45 - 16.00 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง
16.00 - 16.30 น. 
16.40 - 17.40 น. 

FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูด้า้นต่าง ๆ ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 
FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสีาํหรบัทีป่รึกษาทางการเงนิ  

วนัจนัทรท์ี ่13  
ธนัวาคม 2564 

13.00 - 15.00 น. 
15.10 - 15.40 น. 

FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ
FA 100/2 แนวทางการทาํ Due Diligence สาํหรบัทีป่รึกษาทางการเงนิ 

15.40 - 16.00 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง
16.00 - 16.30 น. 
16.40 - 17.40 น. 

FA 102 ความรูท้างดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย์
FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ – ตราสารหนี้ 

วนัศุกรท์ี ่17 
ธนัวาคม 2564 
 

13.00 - 15.30 น. FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกิจการ
15.30 – 15.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง
15.45 – 16.30 น. 
16.40 – 17.10 น. 

FA 104 การนาํหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
FA 107 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี

เวลาในการทดสอบและคะแนนเต็มในแต่ละวชิา : 

วิชา 
เวลาในการทดสอบ 

(นาที) คะแนน 
FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูด้า้นต่าง ๆ ของทีป่รกึษาทางการเงนิ 30  15 
FA 100/2 แนวทางการทาํ Due Diligence สาํหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ 30  25 
FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสีาํหรบัทีป่รึกษาทางการเงนิ 60  20 
FA 102 ความรูท้างดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 30  15 
FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 165  60
FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้ 60  25 
FA 104 การนาํหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 45  15 
FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกิจการ 150  30 
FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ 120  45 
FA 107 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี 30  10
                       รวม 720  260

สถานที่ทดสอบ  : หอ้ง Ballroom ชัน้ 5 โรงแรม S31 Sukhumvit 

หลกัฐานที่ใชใ้นการทดสอบ  : บตัรประจาํตวัประชาชน  

หมายเหต ุ:  1. ผูเ้ขา้ทดสอบสามารถเปิดเอกสารประกอบการบรรยายประกอบการทาํขอ้สอบ (Open-book exam) โดยอนุญาต 
  ใหน้าํเอกสารประกอบการอบรม หรือ Computer Notebook เขา้หอ้งสอบได ้แต่ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ญัญาอนิเตอรเ์น็ต
  (อปุกรณอ์ืน่ ๆ เช่น โทรศพัทม์อืถอื, iPad, Tablet ไมอ่นุญาตใหน้าํเขา้หอ้งสอบ) 
 2. ก่อนการเขา้ทดสอบ ผูเ้ขา้ทดสอบตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
  1)  นาํส่งหลกัฐานการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 มายงัชมรมวาณิชธนกจิ ทาง email : fatraining@asco.or.th

 ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด โดยตอ้งเป็นหลกัฐานทีท่่านไดร้บัวคัซนีฯ แลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 เขม็ และ 
  2)  นาํส่งผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ดว้ยวธิ ี Antigen Test Kit (ATK) หรอื Polymerase Chain Reaction  

 (RT-PCR) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 72 ช ัว่โมงก่อนเขา้รบัการทดสอบ โดยผลการตรวจตอ้งไม่พบเชื้อ  

 

 

 


