
พธุที ่25 08.45 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 10.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 13.15 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 14.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101)

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

2565 พณิผกา อคัรนุพงศ์ พณิผกา อคัรนุพงศ์ กิตติพนัธ ์เกียรติสมภพ กิตติพนัธ ์เกียรติสมภพ 

พฤหสับดทีี ่26 10.00 - การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (FA 107) 13.15 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101) 14.30 - ความรูท้างดา้นการบญัชสี  าหรบั (FA 101)

พฤษภาคม 12.00 น. 14.15 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ  (ต่อ) 16.30 น. ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ)

2565 จนัทรเ์จา้ ช่วยด ารงค ์ วราพร ประภาศิริกลุ วราพร ประภาศิริกลุ 

พธุที ่1 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)

มถินุายน 10.15 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 12.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ (ต่อ) 14.15 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ (ต่อ) 16.00 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ (ต่อ)

2565 เอษา ตามสกลุ / วีรวิชช ์หาญพทิกัษพ์งศ์ เอษา ตามสกลุ / วีรวิชช ์หาญพทิกัษพ์งศ์ เอษา ตามสกลุ / วีรวิชช ์หาญพทิกัษพ์งศ์ ธีรนุช ตนัธนะสฤษด์ิ / คณปตัย ์เที่ยงธรรม

พฤหสับดทีี ่2 08.30 - ความรูด้า้นกฏหมาย (FA 102) 10.30- ความรูด้า้นกฏหมาย (FA 102) 13.15 - การออกและเสนอขาย (FA 103/2) 15.30 - จรรยาบรรณและความรูด้า้น- (FA 100/1)

มถินุายน 10.15 น. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทนุและ 12.00 น. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทนุและ 15.15 น. หลกัทรพัย ์- ตราสารหน้ี 17.00 น. ต่าง ๆ ของทีป่รกึษาทางการเงนิ 

2565 บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(ต่อ)

สมยศ สุธีรพรชยั สมยศ สุธีรพรชยั เครอืออน ตนัตยาภรณ์ / นิภาพร ธรรมพฒัน์พงศ์ พชัร เนตรสุวรรณ

พธุที ่8 09.15 - การน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีน (FA 104) 10.30 - การเปิดเผยสารสนเทศ (FA 106) 13.15 - การเปิดเผยสารสนเทศ (ต่อ) (FA 106) 14.30 - การเปิดเผยสารสนเทศ (ต่อ) (FA 106)

มถินุายน 10.15 น. ในตลาดหลกัทรพัย ์ 12.00 น. 14.15 น. 16.30 น.

2565 พงษศ์กัด์ิ หริญัศรี / จารุณี อมรสมานลกัษณ์ ศรณัย ์เกียรติเมธา / ปภาณิน สมประสงค ์ ศรณัย ์เกียรติเมธา / ปภาณิน สมประสงค ์

พฤหสับดทีี ่9 08.45 - แนวทางการท า Due Diligence (FA 100/2) 10.30 - แนวทางการท า Due Diligence (FA 100/2) 13.15 - การเขา้ถอืหลกัทรพัย์ (FA 105) 14.30 - การเขา้ถอืหลกัทรพัย์ (FA 105)

มถินุายน 10.15 น. ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ 12.00 น. ส าหรบัทีป่รกึษาทางการเงนิ (ต่อ) 14.15 น. เพือ่ครอบง  ากจิการ 16.30 น. เพือ่ครอบง  ากจิการ (ต่อ)

2565 พสิิต จึงประดิษฐภณัฑ ์ วีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ พรรณี เรืองแววมณี/กติติชยั สถติยม์ ัน่วิวฒัน/์ณัฐธร คงทน พรรณี เรืองแววมณี/กติติชยั สถติยม์ ัน่วิวฒัน/์ณัฐธร คงทน

พฤหสับดทีี ่16 13.00 -

มถินุายน 17.35 น.

2565

จนัทรท์ี ่20 13.00 -

มถินุายน 17.40 น.

2565

พฤหสับดทีี ่23 13.00 -

มถินุายน 17.05 น.

2565

หมายเหต:ุ 1. ในระหวา่งการอบรม มกีารพกัประมาณ 15 นาท ีช่วงเชา้ประมาณ 10.15 น. ช่วงบ่ายประมาณ 14.15 น. หรอืขึ้นอยูก่บัวทิยากรผูบ้รรยาย และพกักลางวนัเวลาประมาณ 12.00 - 13.15 น.

2. ชมรมฯ จะแจง้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในการเขา้รบัการทดสอบใหท้ราบในภายหลงั

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

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

วิชา

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

วิชา

สุรินทร ์มณีวิจิตร ์/ วนัวิสาข ์พนัธุด์า

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

อบรม :  25-26 พฤษภาคม, 1-2 และ 8-9 มิถนุายน 2565 / ทดสอบ : 16, 20, 23 มิถนุายน 2565 (อบรมจ านวน 35 ชัว่โมง และทดสอบจ านวน 12 ชัว่โมง 15 นาท)ี

ตารางการอบรมหลกัสูตรที่ปรึกษาทางการเงนิ และการทดสอบความรูส้ าหรบัผูป้ฏบิตังิานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงนิ คร ัง้ที่ 1/2565

(อบรมผ่านระบบออนไลน์ / ทดสอบ ณ หอ้ง Victor 3-4, Victor Club, FYI Center อาคาร 1 ชัน้ 2 )

เวลาว, ด, ป วิชา วิชาเวลา เวลา เวลา



 
 
 
 

กาํหนดการทดสอบความรูส้าํหรบัผูป้ฏบิตังิานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงนิ คร ัง้ที่ 1/2565 
ในวนัที่ 16, 20 และ 23 มิถนุายน 2565 

 
วนัที่ เวลา ทดสอบวชิา 

วนัพฤหสับด ี16 
มถินุายน 2565 

13.00 - 15.45 น. FA 103/1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารทนุ 
15.45 - 16.00 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง
16.00 - 16.30 น. 
16.35 - 17.35 น. 

FA 100/1 จรรยาบรรณและความรูด้า้นต่าง ๆ ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 
FA 101 ความรูท้างดา้นการบญัชสีาํหรบัทีป่รึกษาทางการเงนิ  

วนัจนัทรท์ี ่20  
มถินุายน 2565 

13.00 - 15.00 น. 
15.05 - 15.50 น. 

FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ
FA 100/2 แนวทางการทาํ Due Diligence สาํหรบัทีป่รึกษาทางการเงนิ 

15.50 - 16.05 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง
16.05 - 16.35 น. 
16.40 - 17.40 น. 

FA 102 ความรูท้างดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุและบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย์
FA 103/2 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์- ตราสารหนี้ 

วนัพฤหสับดทีี ่23 
มถินุายน 2565 

13.00 - 15.30 น. FA 105 การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกิจการ
15.30 - 15.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง
15.45 - 16.30 น. 
16.35 - 17.05 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 45  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  : Victor 3-4, Victor Club, FYI Center อาคาร 1 ชัน้ 2 

หลกัฐานที่ใชใ้นการทดสอบ  : บตัรประจาํตวัประชาชน  

หมายเหต ุ:  1. ผูเ้ขา้ทดสอบสามารถเปิดเอกสารประกอบการบรรยายประกอบการทาํขอ้สอบ (Open-book exam) โดยอนุญาต 
  ใหน้าํเอกสารประกอบการอบรม หรือ Computer Notebook เขา้หอ้งสอบได ้(อปุกรณอ์ื่น ๆ เช่น โทรศพัทม์อืถอื,  
  iPad, Tablet ไมอ่นุญาตใหน้าํเขา้หอ้งสอบ) 
 2. ชมรมฯ จะแจง้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในการเขา้รบัการทดสอบใหท้ราบในภายหลงั 

 

 

 


