
ยืนยันความเป็นมืออาชีพ ที่นำความรู้ไปใช้ลงทุนหุ้นได้จริง

คณะเศรษฐศาสตร์ และ FPM CONSULTANT
เฉพาะผู้อบรมที่สอบผ่านประมวลความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

สนับสนุนใหเกงการลงทุน
แฟนเพจ : โรงเรียนสอนเลนหุน
www.facebook.com/FpmIntelligentInvestor

ชม.
63

โทร. 0-2920-5406-9, 081-4248587, 087-9004439, 087-9002275
ถึง 15 ส.ค. 58 ปิดรับเมื่อเต็ม ที่ www.fpmcertificate.comสมัครด่วน!!!

ประกาศนียบัตรนักลงทุนหุน้มืออาชีพ
Certificate of Intelligent Investor

หลักสูตรนักลงทุนหุ้นมืออาชีพ

• วิเคราะห์ตลาดสินค้า เพื่อคัดเลือกหุ้นที่ดี • วิเคราะห์การลงทุน และวงจรธุรกิจ

• ทำความเข้าใจงบการเงิน
• คาดการณ์งบการเงินจากโครงการลงทุน

• กรณีศึกษาการวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุนจากข่าวหนังสือพิมพ์

• วิเคราะห์งบการเงิน• ประเมินรายได้และกำไรสุทธิต่อหุ้น (E)

• ประเมินราคาหุ้น
• กรณีศึกษาการวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุน

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่พอเพียง

ที่ผูเ้รียนจะรูล้ึก รูจ้ริง

และลงทุนไดด้ว้ยตัวเองจริง

ผ่านประกาศนียบัตรที่ออกโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่น 10 กรุงเทพฯ เริ่ม 15 ส.ค. 58

รุ่น 13 หาดใหญ่ เริ่ม 22 ส.ค. 58
รุ่น 14 สุราษฎร์ธานี เริ่ม 29 ส.ค. 58

รุ่น 12 ขอนแก่น เริ่ม 23 ส.ค. 58
รุ่น 11 พิษณุโลก เริ่ม 16 ส.ค. 58

การอบรมท่ีไม่มีผู้ใดจัดมาก่อน ปรึกษาปัญหาการลงทุน

มอบ File Cash Flow สำเร็จรูป

นำไปใช้ได้กับโครงการลงทุนทุกประเภท
เพื่อการวิเคราะห์ / บริหารเงิน / ตัดสินใจลงทุน

/ ส่วนตัว การเงิน กฏหมาย บัญชี ภาษี คดีความ
แบบตัวต่อตัวตลอดหลักสูตร



ท่านจะได้อะไรเมื่อเรียน CII

• ท่านจะเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนเป็น ว่าหุ้นตัวใดเป็นหุ้นดีและน่าสนใจ

• ท่านจะรู้ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์หุ้นเพื่อตัดสินใจลงทุน

• ท่านจะวิเคราะห์หุ้นและประเมินราคาหุ้นได้ด้วยวิธีจินตนาการงบการเงินและการวิเคราะห์

ทางการเงิน

• ท่านจะรู้วิธีการเล่นหุ้นอย่างมืออาชีพ ท�าให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างคุ้มค่า

• ท่านจะเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนได้ด้วยตัวท่านเอง

• ท่านจะเล่นหุ้นเป็น / เล่นหุ้นมีก�าไร / และเล่นหุ้นอย่างมีความสุข

• ท่านจะวิเคราะห์โครงการลงทุนทุกประเภทได้ตามหลักวิชาการ

• ท่านจะท�า Cash Flow เพื่อการตัดสินใจลงทุนเป็น

• ท่านจะค�านวณหาดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุน (NPV, IRR และ BCR) เป็น

• ท่านจะรู้จ�านวนเงินทุนตั้งบริษัทจ�ากัด และจ�านวนเงินกู้ที่ต้องใช้เพื่อการท�าโครงการ 

โดยที่ท่านลงทุนไม่มาก แต่ได้อ�านาจบริหารจัดการ

• ท่านจะอ่านและเข้าใจการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมืออาชีพ

• ท่านจะรู้วิธีการปรับปรุงการบริหารจัดการกิจการ เพื่อให้งบการเงินออกมาดี

• ท่านจะรู้วิธีการประเมินราคาหุ้นของบริษัทด้วยวิธีการต่างๆ (ครบทุกทฤษฎี) เพื่อระดม

ทุนให้กับกิจการของตัวเอง

• ท่านจะรู้วิธีการระดมทุนด้วยการขายหุ้นแบบมีส่วนเกินมูลค่าได้ แบบเดียวกับบริษัท

มหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (บริษัทจ�ากัดสามารถขายหุ้นแบบมีส่วนเกิน

มูลค่าได้)



ใครบ้างที่ควรเรียน CII

 ผู้ที่สนใจจะลงทุนในตลาดหุ้น / นักลงทุนในตลาดหุ้น / ผู้ที่สนใจเปิดกิจการบริษัทเป็นของ

ตนเอง / เจ้าของกจิการบรษิทั / กรรมการบรษิทั / ผูบ้รหิารในองค์กรทีร่บัผิดชอบเรือ่งการลงทนุ /         

ทีป่รึกษา และ/หรอืผูท่ี้สนใจเป็นท่ีปรกึษา



กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(5)  การท�า Cash Flow เพื่อตัดสินใจลงทุนและวิเคราะห์

ราคาหุ้นแบบนักเศรษฐศาสตร์

วันเสาร์ 29/8/58

9.00 – 16.00 น.

(1)  ปฐมนิเทศ วันเสาร์ 15/8/58

13.00 – 16.00 น.

(2)  MIND MAP เพื่อการท�าธุรกิจและลงทุนในหุ้นให้

ประสบผลส�าเร็จ
วันพฤหัสบดี 20/8/58

18.00 – 21.00 น.

(3)  ทฤษฎีตลาดกับการวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุน

(4)  ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหุ้นและราคาหุ้น

วันอังคาร 1/9/58

18.00 – 21.00 น.

วันพฤหัสบดี 3/9/58

18.00 – 21.00 น.

(6)  การท�าธุรกิจ วงจรบัญชี จัดท�างบการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(7)  การลงทุนกับค่าเสื่อมราคา

(8)  การบันทึกบัญชีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการออกงบการ

เงิน

วันอังคาร 8/9/58

18.00 – 21.00 น.

วันพฤหัสบดี 10/9/58

18.00 – 21.00 น.

(9)  การท�า Cash Flow และวิเคราะห์ราคาหุ้นแบบนักการ

เงินและการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ
วันอาทิตย์ 13/9/58

9.00 – 16.00 น.

(10)  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน วันเสาร์ 19/9/58

9.00 – 16.00 น.

หลักสูตร/และกิจกรรม รุ่นที่ 10 กรุงเทพ



หมายเหตุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ

(14)  Work Shop วิเคราะห์หุ้นจากข่าว

กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(11)  การจัดการทางบริหารและกฎหมายที่ท�าให้หุ้นขึ้น / จิต

วิญญาณเจ้าของธุรกิจกับการตัดสินใจลงทุนหุ้น / 

กฎหมายที่นักลงทุนต้องรู้

วันอาทิตย์ 27/9/58

9.00 – 16.00 น.

(12)  Work Shop วิเคราะห์หุ้น วันเสาร์ 3/10/58

9.00 – 16.00 น.

(13)  Work shop วิเคราะห์หุ้นด้วยจิตวิญญาณเจ้า

ของธุรกิจ
วันอาทิตย์ 11/10/58

9.00 – 12.00 น.

วันอาทิตย์ 11/10/58

13.00 – 16.00 น.

(15)  Work shop การเปิดพอร์ตลงทุนหุ้น การวิเคราะห์

ทางเทคนิค และการซื้อขายหุ้นทาง Internet

(16)  สอบประมวลความรู้

วันเสาร์ 17/10/58

9.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ 31/10/58

9.00 – 12.00 น.



กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(5)  การท�า Cash Flow เพื่อตัดสินใจลงทุนและวิเคราะห์

ราคาหุ้นแบบนักเศรษฐศาสตร์

วันเสาร์ 22/8/58

9.00 – 16.00 น.

(1)  ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ 16/8/58

9.00 – 12.00 น.

(2)  MIND MAP เพื่อการท�าธุรกิจและลงทุนในหุ้นให้

ประสบผลส�าเร็จ
วันอาทิตย์ 16/8/58

13.00 – 16.00 น.

(3)  ทฤษฎีตลาดกับการวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุน

(4)  ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหุ้นและราคาหุ้น

วันพฤหัสบดี 27/8/58

18.00 – 21.00 น.

วันอังคาร 1/9/58

18.00 – 21.00 น.

(6)  การท�าธุรกิจ วงจรบัญชี จัดท�างบการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(7)  การลงทุนกับค่าเสื่อมราคา

(8)  การบันทึกบัญชีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการออกงบการ

เงิน

วันเสาร์ 5/9/58

9.00 – 16.00 น.

(9)  การท�า Cash Flow และวิเคราะห์ราคาหุ้นแบบนักการ

เงินและการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ
วันอาทิตย์ 6/9/58

9.00 – 16.00 น.

(10)  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน วันเสาร์ 12/9/58

9.00 – 16.00 น.

หลักสูตร/และกิจกรรม รุ่นที่ 11 พิษณุโลก



(14)  Work Shop วิเคราะห์หุ้นจากข่าว

กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(11)  การจัดการทางบริหารและกฎหมายที่ท�าให้หุ้นขึ้น / จิต

วิญญาณเจ้าของธุรกิจกับการตัดสินใจลงทุนหุ้น / 

กฎหมายที่นักลงทุนต้องรู้

วันอาทิตย์ 13/9/58

9.00 – 16.00 น.

(12)  Work Shop วิเคราะห์หุ้น วันอาทิตย์ 20/9/58

9.00 – 16.00 น.

(13)  Work shop วิเคราะห์หุ้นด้วยจิตวิญญาณเจ้า

ของธุรกิจ
วันเสาร์ 26/9/58

9.00 – 12.00 น.

วันเสาร์ 26/9/58

13.00 – 16.00 น.

(15)  Work shop การเปิดพอร์ตลงทุนหุ้น การวิเคราะห์

ทางเทคนิค และการซื้อขายหุ้นทาง Internet

(16)  สอบประมวลความรู้

วันอาทิตย์ 27/9/58

9.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ 3/10/58

9.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ



กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(5)  การท�า Cash Flow เพื่อตัดสินใจลงทุนและวิเคราะห์

ราคาหุ้นแบบนักเศรษฐศาสตร์

วันอาทิตย์ 30/8/58

9.00 – 16.00 น.

(1)  ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ 23/8/58

9.00 – 12.00 น.

(2)  MIND MAP เพื่อการท�าธุรกิจและลงทุนในหุ้นให้

ประสบผลส�าเร็จ
วันอาทิตย์ 23/8/58

13.00 - 16.00 น.

(3)  ทฤษฎีตลาดกับการวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุน

(4)  ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหุ้นและราคาหุ้น

วันอาทิตย์ 6/9/58

9.00 – 12.00 น.

วันอาทิตย์ 6/9/58

13.00 – 16.00 น.

(6)  การท�าธุรกิจ วงจรบัญชี จัดท�างบการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(7)  การลงทุนกับค่าเสื่อมราคา

(8)  การบันทึกบัญชีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการออกงบการ

เงิน

วันอาทิตย์ 13/9/58

9.00 – 16.00 น.

(9)  การท�า Cash Flow และวิเคราะห์ราคาหุ้นแบบนักการ

เงินและการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ
วันอาทิตย์ 20/9/58

9.00 – 16.00 น.

(10)  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน วันอาทิตย์ 27/9/58

9.00 – 16.00 น.

หลักสูตร/และกิจกรรม รุ่นที่ 12 ขอนแก่น



(14)  Work Shop วิเคราะห์หุ้นจากข่าว

กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(11)  การจัดการทางบริหารและกฎหมายที่ท�าให้หุ้นขึ้น / จิต

วิญญาณเจ้าของธุรกิจกับการตัดสินใจลงทุนหุ้น / 

กฎหมายที่นักลงทุนต้องรู้

วันเสาร์ 3/10/58

9.00 – 16.00 น.

(12)  Work Shop วิเคราะห์หุ้น วันอาทิตย์ 4/10/58

9.00 – 16.00 น.

(13)  Work shop วิเคราะห์หุ้นด้วยจิตวิญญาณเจ้า

ของธุรกิจ
วันเสาร์ 17/10/58

9.00 – 12.00 น.

วันเสาร์ 17/10/58

13.00 – 16.00 น.

(15)  Work shop การเปิดพอร์ตลงทุนหุ้น การวิเคราะห์

ทางเทคนิค และการซื้อขายหุ้นทาง Internet

(16)  สอบประมวลความรู้

วันอาทิตย์ 18/10/58

9.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ 31/10/58

9.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ



กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(5)  การท�า Cash Flow เพื่อตัดสินใจลงทุนและวิเคราะห์

ราคาหุ้นแบบนักเศรษฐศาสตร์

วันเสาร์ 5/9/58

9.00 – 16.00 น.

(1)  ปฐมนิเทศ วันเสาร์ 22/8/58

9.00 – 12.00 น.

(2)  MIND MAP เพื่อการท�าธุรกิจและลงทุนในหุ้นให้

ประสบผลส�าเร็จ
วันพฤหัสบดี 27/8/58

18.00 – 21.00 น.

(3)  ทฤษฎีตลาดกับการวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุน

(4)  ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหุ้นและราคาหุ้น

วันเสาร์ 12/9/58

9.00 – 12.00 น.

วันเสาร์ 12/9/58

13.00 – 16.00 น.

(6)  การท�าธุรกิจ วงจรบัญชี จัดท�างบการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(7)  การลงทุนกับค่าเสื่อมราคา

(8)  การบันทึกบัญชีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการออกงบการ

เงิน

วันอาทิตย์ 20/9/58

9.00 – 16.00 น.

(9)  การท�า Cash Flow และวิเคราะห์ราคาหุ้นแบบนักการ

เงินและการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ
วันเสาร์ 26/9/58

9.00 – 16.00 น.

(10)  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน วันอาทิตย์ 27/9/58

9.00 – 16.00 น.

หลักสูตร/และกิจกรรม รุ่นที่ 13 หาดใหญ่



(14)  Work Shop วิเคราะห์หุ้นจากข่าว

กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(11)  การจัดการทางบริหารและกฎหมายที่ท�าให้หุ้นขึ้น / จิต

วิญญาณเจ้าของธุรกิจกับการตัดสินใจลงทุนหุ้น / 

กฎหมายที่นักลงทุนต้องรู้

วันอาทิตย์ 4/10/58

9.00 – 16.00 น.

(12)  Work Shop วิเคราะห์หุ้น วันอาทิตย์ 11/10/58

9.00 – 16.00 น.

(13)  Work shop วิเคราะห์หุ้นด้วยจิตวิญญาณเจ้า

ของธุรกิจ
วันอาทิตย์ 18/10/58

9.00 – 12.00 น.

วันอาทิตย์ 18/10/58

13.00 – 16.00 น.

(15)  Work shop การเปิดพอร์ตลงทุนหุ้น การวิเคราะห์

ทางเทคนิค และการซื้อขายหุ้นทาง Internet

(16)  สอบประมวลความรู้

วันอาทิตย์ 1/11/58

9.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ 14/11/58

9.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ



กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(5)  การท�า Cash Flow เพื่อตัดสินใจลงทุนและวิเคราะห์

ราคาหุ้นแบบนักเศรษฐศาสตร์

วันอาทิตย์ 6/9/58

9.00 – 16.00 น.

(1)  ปฐมนิเทศ วันเสาร์ 29/8/58

9.00 – 12.00 น.

(2)  MIND MAP เพื่อการท�าธุรกิจและลงทุนในหุ้นให้

ประสบผลส�าเร็จ
วันเสาร์ 29/8/58

13.00 – 16.00 น.

(3)  ทฤษฎีตลาดกับการวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุน

(4)  ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหุ้นและราคาหุ้น

วันอังคาร 8/9/58

18.00 – 21.00 น.

วันพฤหัสบดี 10/9/58

18.00 – 21.00 น.

(6)  การท�าธุรกิจ วงจรบัญชี จัดท�างบการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(7)  การลงทุนกับค่าเสื่อมราคา

(8)  การบันทึกบัญชีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการออกงบการ

เงิน

วันเสาร์ 19/9/58

9.00 – 16.00 น.

(9)  การท�า Cash Flow และวิเคราะห์ราคาหุ้นแบบนักการ

เงินและการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ
วันเสาร์ 26/9/58

9.00 – 16.00 น.

(10)  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน วันเสาร์ 3/10/58

9.00 – 16.00 น.

หลักสูตร/และกิจกรรม รุ่นที่ 14 สุราษฎร์ธานี



(14)  Work Shop วิเคราะห์หุ้นจากข่าว

กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง

(11)  การจัดการทางบริหารและกฎหมายที่ท�าให้หุ้นขึ้น / จิต

วิญญาณเจ้าของธุรกิจกับการตัดสินใจลงทุนหุ้น / 

กฎหมายที่นักลงทุนต้องรู้

วันเสาร์ 10/10/58

9.00 – 16.00 น.

(12)  Work Shop วิเคราะห์หุ้น วันอาทิตย์ 18/10/58

9.00 – 16.00 น.

(13)  Work shop วิเคราะห์หุ้นด้วยจิตวิญญาณเจ้า

ของธุรกิจ
วันอาทิตย์ 1/11/58

9.00 – 12.00 น.

วันอาทิตย์ 1/11/58

13.00 – 16.00 น.

(15)  Work shop การเปิดพอร์ตลงทุนหุ้น การวิเคราะห์

ทางเทคนิค และการซื้อขายหุ้นทาง Internet

(16)  สอบประมวลความรู้

วันอาทิตย์ 8/11/58

9.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ 14/11/58

9.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ



การสอบประมวลความรู้

1) ผู้เข้าอบรมที่สะสมจ�านวนชั่วโมงเข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด มีสิทธิเข้ารับการ

ทดสอบประมวลความรู้

2) ก�าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ CII-KU ทั้ง 5 รุ่น (10-14) ตามวันและเวลาที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างต้นของ

แต่ละรุ่น

3) ผู้ผ่านการสอบ โดยได้เกณฑ์ตามท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�าหนด จะได้รับประกาศนียบัตร 

ออกโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อยืนยันความเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะนักลงทุนที่ชาญฉลาด

การลงทะเบียนสอบซ่อม

 กรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสอบผ่านประมวลความรู้ให้ด�าเนินการดังนี้

1) ใช้สิทธิสอบซ่อม โดยผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมในการจัดสอบรุ่นต่อมา ซึ่งโครงการจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรม

ที่สอบไม่ผ่านทุกรายรับทราบ

2) ผู้เข้าอบรมสามารถใช้สิทธิสอบซ่อมได้เพียง 1 ครั้ง โดยระยะเวลาสอบซ่อมให้อยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับ

จากวันที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรก หรือตามระยะเวลาที่โครงการจะประกาศในอนาคต

3) ผู้เข้าอบรมที่ใช้สิทธิสอบซ่อมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามที่โครงการก�าหนด

ค่าสมัคร

1) จ�านวน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

2) ค่าสมัครรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม ตลอดหลักสูตรอบรม

สิทธิพิเศษ

  ผู้เข้าอบรมสามารถขอค�าปรึกษาทางธุรกิจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ได้แก่

 1) การวิเคราะห์โครงการ / การบริหารการเงิน / การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น

 2) การขอสินเชื่อกับธนาคาร

 3) การปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

 4) คดีความที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

 5) ปัญหาทางบัญชี

 6) ปัญหาทางภาษีอากร

 7) ปัญหาการบริหารจัดการตามข้อกฎหมาย

 โดยผู้เข้าอบรมต้อง E-mail ค�าถามมาท่ี sumrej@fpmconsultant.com หรือ FAX. ค�าถามมาที่

โทรสาร0-2920-5406-9 ต่อ 102 ซึ่งโครงการจะตอบกลับให้กับท่านอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 กรณีที่ต้องจัดประชุมกับท่าน จะด�าเนินการจัดประชุมที่ห้องประชุมของ FPM CONSULTANT ซึ่งจะได้แจ้ง

นัด หมายกับท่านต่อไป

 สิทธิในการได้รับค�าปรึกษาจะครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันปฐมนิเทศโครงการวันแรก



คณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุใินคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาของ FPM CONSULTANT

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถ ีPh.D. (Development Studies) The University of Pittsburgh / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาค
วิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / อดีตประธานคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สาขาทีเ่ชีย่วชาญ: เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ เศรษฐศาสตร์การพฒันาและวางแผน 
การวิเคราะห์โครงการ / ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณ์: ต�าราเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาและวางแผนและเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการวางแผนระดับท้องถิ่น

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร Ph.D. (Political Economy) The University of Texas at Dallas / อาจารย์ประจ�าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง / ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณ์: ผลงานต�าราเศรษฐศาสตร์การจัดการ II:                
มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เพ่ือการจัดการธุรกิจ ผลงานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย: บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ 
และคอนโดมิเนียม อดีตประธานคณะกรรมการด�าเนินการโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม Ph.D. Economics University of Surrey, UK / อาจารย์ประจ�าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์ประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง / ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณ์ : หัวหน้า
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านโทรคมนาคม (ประจ�าปี 2557) ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่สอง ขององค์การเภสัชกรรม…ฯลฯ

ผศ.ดร.บุญธรรม.รจิตภิญโญเลิศ Ph.D. (Economics) ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ / สาขาท่ีเชีย่วชาญ : การลงทุนเศรษฐศาสตร์มหภาค 
บริหารความเสี่ยง การเงินระหว่างประเทศ / ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณ์ : ท�างานวิจัย ให้ค�าปรึกษาการลงทุน และ
น�าเสนอผลงานด้านเศรษฐกจิ การเงนิ และ บรหิารความเสีย่ง ทัง้ในประเทศ อาท ิธนาคารแห่งประเทศไทยและการปิโตรเลยีม
แห่งประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางเยอรมัน เจ้าของผลงานหนังสือยอดนิยม
อันดับหนึ่งด้านการลงทุนของห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ�าเดือนมิถุนายน 2557

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร Ph.D. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale / อาจารย์ประจ�าภาค
วิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, 
เศรษฐศาสตร์การเงิน / ผลงานทางวิชาการด้านการประเมินผลโครงการ ประสบการณ์: ประธานหมวดวิชา เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ

คณุชาย กติตคิณุาภรณ์ M.S.(Economics) Ksetsart University / ผูก่้อตัง้และกรรมการผู้จดัการ FPM CONSULTANT 
/ สาขาทีเ่ช่ียวชาญ: เศรษฐศาสตร์การเงนิ  / อาจารย์พเิศษโครงการ MBA มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
และวิทยาเขตตรัง, โครงการ NEC มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, โครงการที่ปรึกษาแผน
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ผลงานต�าราทางการเงินกว่า 200 รายการ ใน SE-ED / นักลงทุนในตลาดหุ้น / ฯลฯ

คณุมติรทอง ชลูติะวงศ์ ปรญิญาโท (MBA) มหาวทิยาลัยสยาม สาขาการเงิน / กรรมการผู้จดัการ MSG CONSULTANT 
/ สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเงิน, บัญชี, ภาษีอากร, การตรวจสอบภายใน, การวางระบบงาน, การสอบบัญชี / ผลงานทาง
วิชาการ / ประสบการณ์: วิทยากรบรรยายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธ.ออมสิน, บจ.บ้านบัญชีภาษีอากร, 
บจ.สหการประมูล, คณะกรรมการบริหารหลักสูตร The Financial Analyst / ผลงานเขียนต�าราหนังสือในนิตยสาร ลุย
ธุรกิจ, คุยเฟื่องเรื่องภาษี และอื่นๆ

คุณสมเกียรติ คีลาวัฒน ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (Master of Business & Administration), บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 1987 / สาขาทีเ่ชีย่วชาญ : การเงนิและการลงทนุ / ผลงานทางวชิาการ / ประสบการณ์ 
: สถาบันวิจัยภัทร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยภัทร / กรรมการบริหาร มูลนิธิ โลจิสติกส์ 
ประเทศไทย (Charter Institutr of Logistice (Thailand)) / อาจารย์ประจ�าวิชา ทางการเงิน Derivatives and Risk 
Management โครงการ Young MBA มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คณุดษุติ จงสทุธนามณี ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (MBA) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ / ประธานกรรมการ บรษิทั ทรพัย์สนิ
สิริ จ�ากัด, กรรมการการเงิน / เลขานุการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) สาขาที่เชี่ยวชาญ: ด้านบริหารการ
เงินและการลงทุนโครงการส�าหรับองค์กร ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทจดทะเบียน และด้านการลงทุนหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณ์: ผลงานต�าราทางการเงิน ลงทุนแล้วคุ้ม! สร้าง
แผนธุรกิจและวิเคราะห์ด้วยตนเอง, กรณีศึกษาก�าหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน และอื่นๆ

คุณธนัท วงษ์ชูแก้ว ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) สาขาการเงิน / อดีตผู้อ�านวยการ
ฝ่ายพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (Voce President) บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) / ผลงานทาง
วิชาการ/ ประสบการณ์ : Single License Tutor / Happy Investor: ก�าไรอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นการลงทุน / CQIn-
tegra หุ้นเด่นท�าก�าไร / คลีนิคด้านการลงทุน Money Expo 2005

พร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ / วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ

ทีมวิทยากร



ชือ่...........................................................................................อายุ..............ปี ต�าแหน่ง.........................................................
ขอบเขตทีรั่บผดิชอบ..............................................................สถานทีท่�างาน........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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โทร.......................................................... แฟกซ์........…........…........................... E-mail...............................................
สมัครเข้าโครงการด้วยคุณสมบัติ (ให้ใส่เครื่องหมาย     ลงในช่อง     ที่เลือก)
  เจ้าของธุรกิจ     กรรมการบริษัท     มีประสบการณ์การท�างานไม่ต�่ากว่า 1 ปี
  จบปริญญาตรี สาขา..........................................................................................
  จบปริญญาโท  สาขา..........................................................................................
  ผู้ถือหุ้น บริษัท/หจก..........................................................................................

ค่าสมัคร 29,000 บาท

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย 

ใบเสร็จรับเงินออกในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
วิธีการช�าระเงิน
 โอนเข้าบัญชี “โครงการประกาศนียบัตรอบรมทางธุรกิจ”
 ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน เลขที่ 694-2-08971-4
 บัตรเครดิต
 หมายเลขบัตรเครดิต
 หมายเลข 3 ตัวด้านหลังบัตรเครดิต                 บัตรหมดอายุ เดือน............ปี ค.ศ. .............................
ออกใบเสร็จในนาม...........................................................................................................................................................  
     หมายเลขบัตรประจ�าตัวผู้เสียภาษาีอากร     หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน ..........................................................
ใบเสร็จรับเงินมอบให้ในวันปฐมนิเทศ : กรุงเทพฯ ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิษณุโลก ณ โรงแรม ท็อปแลนด์, ขอนแก่น ณ โรงแรม เจริญธานี, หาดใหญ ่ณ โรงแรม หรรษา เจบี, สุราษฎร์ธานี ณ 
โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า
หมายเหตุ :  
1) กรณีผูส้มคัรมข้ีอสงสยั และต้องการข้อมลูเพ่ิมเตมิตดิต่อศนูย์ประสานงานโครงการบรษิทั เอฟ พ ีเอม็ เซอร์ทฟิิเคต จ�ากัด 
   300/50 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือ โทร. 0-2920-5406-9 
   (คุณสุรีย์) หรือ e-mail: sumrej@fpmconsultant.com
2) ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเวบไซต์ http://www.fpmcertificate.com ได้
3) กรณีสมัครโดยทางแฟกซ์ให้แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-2920-5406-9 ต่อ 102 และโทรยืนยันการสมัครที่คุณกฤษณา
   โทร.0-2920-5406-9
    ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
          (                                    )
      วันที่......................................................

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน

สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด

ใบสมัครเข้าอบรมโครงการ รุ่นที่ 10 - 14
CII-KASETSART UNIVERSITY

CII-KU รุ่นที่ 10 (กรุงเทพฯ) CII-KU รุ่นที่ 11 (พิษณุโลก) CII-KU รุ่นที่ 12 (ขอนแก่น)

CII-KU รุ่นที่ 13 (หาดใหญ่) CII-KU รุ่นที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)


