26 กรกฎาคม 2545
เรียน ผูผ้ ่านการทดสอบความรูท้ ่ปี รึกษาทางการเงินปี 2543
ที่ จ.(ว) 12/2545 เรื่อง หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรูส้ าหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
ตามที่ท่านเป็ นผูท้ ่ผี ่านการทดสอบความรูท้ ่ปี รึกษาทางการเงินที่สานักงาน
เป็ นผูจ้ ดั สอบในปี 2543 ซึ่งทาให้ท่านสามารถทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานในสายงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน (“ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานฯ”) ตามข้อ 5 (6) แห่งประกาศที่ อจ. 4/2543
เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2543 (“ประกาศที่ อจ. 4/2543”) ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 นัน้
สานักงานขอเรียนว่า สถาบันฝึ กอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (“สถาบัน
ฝึ กอบรมฯ”) ได้จดั ให้มีหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรูส้ าหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษา
ทางการเงิน (“หลักสูตรทบทวนฯ” รายละเอียดของหลักสูตรทบทวนฯ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย)
โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึน้ สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2546 เพื่อให้ผทู้ ่เี คยผ่านการทดสอบความรูส้ าหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษา
ทางการเงิน เข้ารับการอบรมความรูเ้ พิ่มเติมทุก 2 ปี ดังนัน้ หากท่านประสงค์จะดารงคุณสมบัติ
การเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานฯ ได้อย่างต่อเนื่องภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ท่านสามารถ
เลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนฯ ดังกล่าวแทนการเข้าอบรมและทดสอบตามหลักสูตร
ที่ปรึกษาทางการเงินที่สถาบันฝึ กอบรมฯ เป็ นผูด้ าเนินการก็ได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าท่านจะเลือกเข้าอบรม
ในหลักสูตรทบทวนฯ หรือเข้าทดสอบตามหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ท่านสามารถเลือก
ระยะเวลาดาเนินการที่เห็นสมควรได้ถึงเดือนธันวาคม 2548

-2อนึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรทบทวนฯ ดังกล่าว
ได้จาก website ของชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ท่ี www.asco.or.th หรือ
โทร 0-2264-0909 ต่อ 121
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรศักดิ์ อุทธาสิน)
เลขาธิการแทน
สิ่งที่สง่ มาด้วย หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรูส้ าหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษา
ทางการเงิน
ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1434

หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สาหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานทีป่ รึกษาทางการเงิน

1) ผูท้ ่ไี ด้เข้าทดสอบที่ปรึกษาทางการเงินกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานได้แจ้งให้เป็ น
ผูท้ ่ผี ่านการทดสอบความรูท้ ่ปี รึกษาทางการเงินและสามารถทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ ผูท้ ่ผี ่านการทดสอบความรู ้
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบันฝึ กอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งได้รบั ประกาศนียบัตรจากสถาบันในปี 2544 และ 2545 จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและ
เพิ่มพูนความรูเ้ ป็ นจานวน 12 ชั่วโมง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และหลังจากนัน้ จะต้องเข้ารับ
การอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรูอ้ ีก ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี
2) สาหรับผูท้ ่ผี ่านการทดสอบความรูส้ าหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบัน
ฝึ กอบรมฯ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2546 เป็ นต้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้
อีกภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี นับแต่วนั ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบัน (โดยให้ถือวันที่ระบุใน
ประกาศนียบัตรฯ เป็ นเกณฑ์ในการนับ)
3) ในการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้ สถาบันฝึ กอบรมฯ จะกาหนดชั่วโมงการอบรมไว้รวม
12 ชั่วโมง ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี ซึ่งผูเ้ ข้าอบรมจะต้องเข้าฟั งบรรยายให้ครบ 80% ของเวลา
การอบรมแต่ละวิชา โดยไม่ตอ้ งทดสอบ วิชาที่กาหนดให้ตอ้ งอบรมจะมีการจัดกลุม่ ไว้ 3 กลุม่ วิชา
ดังนี ้
3.1) ระเบียบ กฎเกณฑ์ของการทาหน้าที่ท่ปี รึกษาทางการเงิน
3.2) ความรูเ้ พื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านวิชาชีพ
3.3) ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึน้ ใหม่
ทัง้ นี ้ สถาบันฝึ กอบรมฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกาหนดการจัดอบรมเป็ นคราว ๆ ไป
4) การอบรมทัง้ 3 วิชาดังกล่าว อาจนับรวมถึง
4.1) การเข้าอบรมหลักสูตรสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่สถาบันฝึ กอบรมฯ จัดขึน้ ตามปกติ ในวิชา FA 101-106 หากสถาบันฝึ กอบรมฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเนือ้ หาของการอบรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้าอบรม
คราวก่อนของผูต้ ่ออายุใบอนุญาตค่อนข้างมาก
4.2) การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึน้

-24.3) การอบรมใด ๆ ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ ชมรมวาณิชธนกิจจัดขึน้
และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ทัง้ นี ้ หากเป็ น
การอบรมโดยใช้เวลาครึง่ วัน สถาบันฝึ กอบรมฯ จะนับเป็ น 3 ชั่วโมง และหากเป็ น
การอบรมเต็มวัน จะนับให้เป็ น 6 ชั่วโมง
5) การอบรมอื่นๆ
5.1) สถาบันฝึ กอบรมจะพิจารณาให้สามารถนาชั่วโมงจากการเข้าอบรมในหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบัญชี, การเงิน, การประเมินมูลค่ากิจการ, การควบรวม
กิจการ และ Derivative เป็ นต้น ที่จดั โดยสถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุน นับรวมเป็ นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิม่ พูนความรูฯ้ ได้ดว้ ย
โดยผูเ้ ข้าอบรมต้องทาหนังสือแจ้งความจานงจากผูบ้ ริหารบริษัทมายังสถาบัน
ฝึ กอบรมฯ เพื่อขอให้พิจารณาว่าวิชาที่ตนสนใจเข้าอบรมนัน้ จะสามารถนับรวม
เป็ นชั่วโมงอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรูฯ้ ได้หรือไม่ และต้องได้รบั หนังสือ
อนุมตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมฯ ก่อนว่าสามารถนาชั่วโมงการอบรมดังกล่าวมา
นับรวมได้
5.2) ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อสถาบันฝึ กอบรมว่าได้เข้าอบรมในวิชา
ที่ขออนุมตั ิจริง
6) ผูท้ ่ไี ม่สามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรูฯ้ ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดเนื่องจาก
เหตุผลและความจาเป็ นที่สาคัญบางประการ สามารถขอผ่อนผันระยะเวลาการเข้าอบรมต่อไปอีก
ได้เป็ นระยะเวลา 6 เดือน โดยต้องทาหนังสือชีแ้ จงเพื่อขออนุมตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมฯ ล่วงหน้า

