
  

 
 
 
 26  กรกฎาคม  2545 
 
เรียน  ผูผ้่านการทดสอบความรูท้ี่ปรกึษาทางการเงินปี 2543 
 

ที่ จ.(ว) 12/2545  เรื่อง  หลกัสตูรทบทวนและเพิ่มพนูความรูส้  าหรบั 
ผูป้ฏิบติังานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงิน 

 
 ตามที่ท่านเป็นผูท้ี่ผ่านการทดสอบความรูท้ี่ปรกึษาทางการเงินที่ส  านกังาน 
เป็นผูจ้ดัสอบในปี 2543 ซึ่งท าใหท้่านสามารถท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุการปฏิบติังานในสายงาน 
ที่ปรกึษาทางการเงิน (“ผูค้วบคมุการปฏิบติังานฯ”) ตามขอ้ 5 (6) แห่งประกาศที่ อจ. 4/2543  
เรื่อง การใหค้วามเห็นชอบที่ปรกึษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน ลงวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์ 
2543 (“ประกาศที่ อจ. 4/2543”) ไดจ้นถึงวนัที่ 31 ธันวาคม  2548 นัน้ 
 
 ส านกังานขอเรียนว่า สถาบนัฝึกอบรม สมาคมบรษิัทหลกัทรพัย ์(“สถาบนั 
ฝึกอบรมฯ”) ไดจ้ดัใหม้ีหลกัสตูรทบทวนและเพิ่มพนูความรูส้  าหรบัผูป้ฏิบติังานในสายงานที่ปรกึษา 
ทางการเงิน (“หลกัสตูรทบทวนฯ” รายละเอียดของหลกัสตูรทบทวนฯ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย) 
โดยหลกัสตูรดงักล่าวจดัขึน้ส  าหรบัผูป้ฏิบติังานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงินตัง้แต่วนัที่  
1 มกราคม 2546 เพื่อใหผู้ท้ี่เคยผ่านการทดสอบความรูส้  าหรบัผูป้ฏิบติังานในสายงานที่ปรกึษา 
ทางการเงิน เขา้รบัการอบรมความรูเ้พิ่มเติมทุก 2 ปี  ดงันัน้ หากท่านประสงคจ์ะด ารงคณุสมบติั
การเป็นผูค้วบคมุการปฏิบติังานฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องภายหลงัวนัที่ 31 ธันวาคม 2548 ท่านสามารถ 
เลือกเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรทบทวนฯ ดงักลา่วแทนการเขา้อบรมและทดสอบตามหลกัสตูร 
ที่ปรกึษาทางการเงินที่สถาบนัฝึกอบรมฯ เป็นผูด้  าเนินการก็ได ้ ทัง้นี ้ไม่ว่าท่านจะเลือกเขา้อบรม 
ในหลกัสตูรทบทวนฯ หรือเขา้ทดสอบตามหลกัสตูรที่ปรกึษาทางการเงิน ท่านสามารถเลือก
ระยะเวลาด าเนินการที่เห็นสมควรไดถ้ึงเดือนธันวาคม 2548 
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 อนึ่ง ท่านสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัสตูรทบทวนฯ ดงักลา่ว 
ไดจ้าก website ของชมรมวาณิชธนกิจ  สมาคมบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ www.asco.or.th หรือ  
โทร 0-2264-0909 ต่อ 121  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายขจรศกัดิ ์ อทุธาสิน) 
 เลขาธิการแทน 
 
สิ่งที่สง่มาดว้ย หลกัสตูรทบทวนและเพิ่มพนูความรูส้  าหรบัผูป้ฏิบติังานในสายงานที่ปรกึษา 
 ทางการเงิน 
  
ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย ์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1434 

http://www.asco.or.th/


  

 

หลักสูตรทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานทีป่รึกษาทางการเงิน 

 
 
1) ผูท้ี่ไดเ้ขา้ทดสอบที่ปรกึษาทางการเงินกบัส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านกังานไดแ้จง้ใหเ้ป็น

ผูท้ี่ผ่านการทดสอบความรูท้ี่ปรกึษาทางการเงินและสามารถท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 
ในสายงานที่ปรกึษาทางการเงินไดจ้นถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2548 และ ผูท้ี่ผ่านการทดสอบความรู้
ส  าหรบัผูป้ฏิบตัิงานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงินกบัสถาบนัฝึกอบรม สมาคมบรษิัทหลกัทรพัย ์ 
ซึ่งไดร้บัประกาศนียบตัรจากสถาบนัในปี 2544 และ 2545 จะตอ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อทบทวนและ
เพิ่มพนูความรูเ้ป็นจ านวน 12 ชั่วโมง ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548  และหลงัจากนัน้ จะตอ้งเขา้รบั
การอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพนูความรูอ้ีก ภายในช่วงระยะเวลาทกุ ๆ 2 ปี 

 
2) ส าหรบัผูท้ี่ผ่านการทดสอบความรูส้  าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงินกบัสถาบนั 

ฝึกอบรมฯ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2546 เป็นตน้ไป จะตอ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพนูความรู ้
อีกภายในช่วงระยะเวลาทกุ ๆ 2 ปี นบัแต่วนัที่ผ่านการทดสอบจากสถาบนั (โดยใหถื้อวนัที่ระบใุน
ประกาศนียบตัรฯ เป็นเกณฑใ์นการนบั) 

 
3) ในการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพนูความรู ้สถาบนัฝึกอบรมฯ จะก าหนดชั่วโมงการอบรมไวร้วม  

12 ชั่วโมง ภายในช่วงระยะเวลาทกุ ๆ 2 ปี  ซึ่งผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเขา้ฟังบรรยายใหค้รบ 80% ของเวลา
การอบรมแต่ละวิชา โดยไม่ตอ้งทดสอบ   วิชาที่ก าหนดใหต้อ้งอบรมจะมีการจดักลุม่ไว ้3 กลุม่วิชา  
ดงันี ้

3.1)  ระเบียบ กฎเกณฑข์องการท าหนา้ที่ที่ปรกึษาทางการเงิน 
3.2)  ความรูเ้พื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพดา้นวิชาชีพ 
3.3)  ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกรรมที่เกิดขึน้ใหม่ 

ทัง้นี ้สถาบนัฝึกอบรมฯ จะประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงก าหนดการจดัอบรมเป็นคราว ๆ ไป 
 

4) การอบรมทัง้ 3 วิชาดงักลา่ว อาจนบัรวมถึง  
4.1)  การเขา้อบรมหลกัสตูรส าหรบัผูป้ฏิบตัิงานในสายงานที่ปรกึษาทางการเงิน 

 ที่สถาบนัฝึกอบรมฯ จดัขึน้ตามปกติ  ในวิชา FA 101-106 หากสถาบนัฝึกอบรมฯ 
 พิจารณาแลว้เห็นว่าเนือ้หาของการอบรมไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากการเขา้อบรม 
 คราวก่อนของผูต้่ออายใุบอนุญาตค่อนขา้งมาก 

4.2)  การอบรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของที่ปรกึษาทางการเงินที่ส  านกังาน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัขึน้ 
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4.3)  การอบรมใด ๆ ที่สมาคมบรษิัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ ชมรมวาณิชธนกิจจดัขึน้   
 และมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรกึษาทางการเงิน   ทัง้นี ้หากเป็น 
 การอบรมโดยใชเ้วลาครึง่วนั สถาบนัฝึกอบรมฯ จะนบัเป็น 3 ชั่วโมง และหากเป็น 
 การอบรมเต็มวนั จะนบัใหเ้ป็น 6 ชั่วโมง 

5) การอบรมอื่นๆ 
5.1) สถาบนัฝึกอบรมจะพิจารณาใหส้ามารถน าชั่วโมงจากการเขา้อบรมในหลกัสตูรอื่น

ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การบญัชี,  การเงิน,  การประเมินมลูค่ากิจการ,  การควบรวม 
กิจการ และ Derivative เป็นตน้ ที่จดัโดยสถาบนัการศกึษา หรือสถาบนัที่เก่ียวขอ้ง
กบัตลาดทนุ นบัรวมเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิม่พนูความรูฯ้ ไดด้ว้ย 
โดยผูเ้ขา้อบรมตอ้งท าหนงัสือแจง้ความจ านงจากผูบ้รหิารบรษิัทมายงัสถาบนั 
ฝึกอบรมฯ เพื่อขอใหพ้ิจารณาว่าวิชาที่ตนสนใจเขา้อบรมนัน้จะสามารถนบัรวม
เป็นชั่วโมงอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพนูความรูฯ้ ไดห้รือไม่   และตอ้งไดร้บัหนงัสือ
อนมุตัิจากสถาบนัฝึกอบรมฯ กอ่นว่าสามารถน าชั่วโมงการอบรมดงักลา่วมา 
นบัรวมได ้

5.2) ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งมีหลกัฐานมาแสดงต่อสถาบนัฝึกอบรมว่าไดเ้ขา้อบรมในวิชา 
ที่ขออนมุตัิจรงิ 

6) ผูท้ี่ไม่สามารถเขา้อบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพนูความรูฯ้ ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจาก 
เหตผุลและความจ าเป็นที่ส  าคญับางประการ สามารถขอผ่อนผนัระยะเวลาการเขา้อบรมต่อไปอีก 
ไดเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยตอ้งท าหนงัสือชีแ้จงเพื่อขออนมุตัิจากสถาบนัฝึกอบรมฯ ลว่งหนา้ 

 


