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Research Challenge 2012

คว้าชัยการแข่งขันระดับโลก 

การแข่งขัน CFA Institute Research 

Challenge ซึ่งเป็นเวทีทดสอบความสามารถ

ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่า 

และการเขียนรายงาน ของนักศึกษาในระดับ

ปริญญา ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันระดับโลก

ส�าหรบัคนรุน่ใหม่เพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนก้าว

เข้าสู่สายงานอาชีพผู้เชี่ยวชาญการลงทุน การ

แข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ

โลกในปี 2012 นีจ้ดัขึน้ทีเ่มอืงนวิยอร์ก ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยเพิง่แข่งขนัจบลงไปหมาดๆ ใน

ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า

ทีมนักศึกษาไทยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าชัยชนะมา

ครองได้อย่างภาคภูมิใจ 

เป็นความภาคภมูใิจอย่างยิ่งที่ ทีมนกัศกึษา
โครงการปริญญาตรีบริหาร ธุร กิจ 
หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย สามารถ
คว้าชัยชนะจากการแข่งขันในเวทีระดับโลก
ครั้งนี้มาได้

ทมีผูช้นะเลศิประกอบด้วย ปณสัย์ หงส์
รพิพัฒน์,จักษ์กฤช บ�ารุงตระกูล, สรวิศ 
ปทุมราช, วิมลณัฐ ตั้งอนุรักษ์พงศา และ
กติตเิกยีรต ิตนัตวิฒุกิติต ิซึ่งผลงานที่ท�าให้
ได้รับรางวัลคือการวิเคราะห์หุ้นของบริษัท 
ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) CPALL โดยม ี
รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร รองผู้อ�านวยการ 
โครงการฯ และผศ.ดร.อัญชดา เจริญรุกข์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา โดยม ียิง่ยง เจยีรวฒุิ 
จากทริสเรทติ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่ให้
ค�าปรกึษาประจ�าทมี และสมาคม ซีเอฟเอ 

สมาชิกสมาคมภายใต้ CFA Institute 
85 แห่งจาก 130 สมาคมทั่วโลกได้ร่วมกนัจดั 
โครงการ CFA Institute Research Challenge 
ขึ้นเพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถและก�าลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพ
ในสายการเงนิการลงทนุ ที่สนใจเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก โดยจัดการแข่งขัน
ต่อเนื่องมาแล้ว 6 ครั้ง และประเทศไทย
ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้นับเป็น
ปีที่ 3 ซึ่ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ทมีนกัศกึษาจาก 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์สามารถฝ่าฟันการ 
ชิงชัยในระดับประเทศจนได้เป็นตัวแทนของ 
ประเทศไทยเข้าไปแข่งขันในเวทีนี้ และ 
ในปีที่ผ่านมา ก็ยังสามารถก้าวขึ้นไปสร้าง
ชื่อเสยีงได้ถงึระดบัภูมภิาคเอเชยี - แปซฟิิก
มาแล้ว 

ในปีนี้ มตีวัแทนนกัศกึษากว่า 3,000 คน 
จาก 650 มหาวทิยาลยัชั้นน�าทั่วโลก ... นบั
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อาชพีท�าอยู่โดยมคีวามยาวไม่เกนิ 10 หน้า 
และน�าเสนอแก่คณะกรรมการในเวลา 10 นาที 
และตอบค�าถามอีก 10 นาที โดยตัวแทน
นกัศกึษาจะต้องไม่เคยมปีระสบการณ์ในการ 
วิเคราะห์หลักทรัพย์มาก่อน และสมัครใน
นามสถาบนัการศกึษาได้ทมีละไม่เกนิ 5 คน 
ซึ่งในระดับประเทศมีตัวแทนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาชั้นน�า 7 แห่ง และจะม ี
Industry Mentors หรอืผูเ้ชี่ยวชาญเข้ามาเป็น 
โคชประจ�าในแต่ละทีม ซึ่งเป็นรูปแบบการ
แข่งขันที่จัดท�าเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก
ประเทศทั่วโลก 

ทมีงานกองบรรณาธกิาร Money&Wealth 
มโีอกาสพบกบัน้องๆ ทมีธรรมศาสตร์กลุ่มนี้
มาแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งประเดิมชัยชนะระดับ
ประเทศ และน�าเสนอความส�าเรจ็ขั้นแรกของ
พวกเขาไปแล้วในฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ์ที่ผ่าน
มา จนกระทั่งมโีอกาสได้พบกนัอกีครั้ง ในวนั
ที่น้องๆ เพิ่งสอบวชิาสดุท้ายของพวกเขาเสรจ็
สิ้น ในครั้งนี้การพดูคยุจงึเริ่มต้นสมัภาษณ์ถงึ
บรรยากาศการไปแข่งขันในระดับภูมิภาคที่
ประเทศฮ่องกงต่อทนัที

ระดบัประเทศ สูร่ะดบัภมูภิาค และระดบัโลก 
นติยสาร Money&Wealth ฉบบันี้ ขอ

ร่วมยกย่องและชื่นชมในความส�าเร็จของ
นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยกลุ่มนี้ รวมถึง
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในช่วงเวลาส�าคญั 
บรรยากาศและความรูท้ี่ได้รบัจากการแข่งขนั 
และมมุมองข้อเสนอแนะดีๆ  จากผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งคณาจารย์และผูบ้รหิารจากสมาคม ซเีอฟ
เอ ไทยแลนด์ มาน�าเสนอเพื่อเป็นแนวทาง
ส�าหรับคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจอยากจะก้าวเข้าสู่
อาชีพในสายงานด้านการวิเคราะห์การเงิน
การลงทนุ ใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัการเตรยีมตวั 
ในอนาคต

ทั้งนี้ ขอเกริ่นถงึรายละเอยีดของโครงการ 
CFA Institute Research Challenge ในเบื้องต้น 
ส�าหรับผู้อ่านที่ยังไม่เคยทราบรายละเอียด
ของโครงการนี้มาก่อน เพื่อความเข้าใจไป
พร้อมกนั โดยการแข่งขนันี้ เป็นเวทสี�าหรบั
นักศึกษาทั้งจากระดับปริญญาตรี หรือ
ปรญิญาโท เพื่อออกบทวเิคราะห์หลกัทรพัย์ 
โดยบทวิเคราะห์ที่นักศึกษาท�านี้ จะมีความ
คล้ายคลึงกับบทวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์มือ 

ไทยแลนด์ ให้การสนบัสนนุการเข้าแข่งขนั
ไม่เพียงแต่ความภาคภูมิใจที่พวกเขาทั้ง 

5 คนได้เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศไทยในเวทรีะดบัโลกเท่านั้น แต่รางวลั 
แห่งความส�าเรจ็อกีส่วนหนึ่งคอื ประสบการณ์ 
ที่ได้รับจากการไปแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมา 
โอกาสในการไปทศันศกึษายงัสถานที่ส�าคญัๆ 
การได้พบปะกบัเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นตวัแทนจาก 
แต่ละมหาวิทยาลัย โอกาสในการถ่ายภาพ
ขึ้นจอขนาดยกัษ์หน้าตกึใจกลางสี่แยก Times 
Square ในช่วง Closing Bell Ceremony ของ 
NASDAQ และการสมัภาษณ์รายการสดออก 
ทาง Bloomberg ตลอดจนโอกาสในการท�างาน 
ร่วมกับองค์กรชั้นน�าในตลาดทุนไทยทันทีที่ 
ส�าเรจ็การศกึษา ทั้งหมดนี้เป็น “รางวลัพเิศษ” 
ส�าหรบัผู้ชนะเท่านั้น!!

อย่างไรกต็าม เส้นทางสูค่วามส�าเรจ็ครั้ง
นี้ ต้องแลกมาด้วยการทุ่มเท ฝึกฝนจากสิ่งที่
ได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีนกบัการปฏบิตัจิรงิ ท�าให้
พวกเขาต้องมมุานะ ผ่านแรงกดดนัต่างๆ และ 
เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการแข่งขนัอนัยาว 
นานกว่า 7 เดือนเต็มนับตั้งแต่การชิงชัยใน

JUNE 2012
31



หนทางสู่เส้นชัย ....

ส่งต่อความมุ่งมั่น

ถึงรุ่นต่อไป

1. เตรียมให้พร้อมกับการท�างานหนัก 
 รู้จักบริหารเวลา และอดทน

2. เปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ และพร้อม
 ที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ เสมอ

3. ด้วยเวลาการแข่งขันอันยาวนาน
 ควรเลือกกลุ่มท�างานที่เข้ากัน
 หันหน้ามาคุยกันได้ทุกเรื่อง 

4. สนุกกับสิ่งที่ท�า จะช่วยให้มีความสุข

5. ใช้แรงกดดันเป็นพลัง
 ให้มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

ปณสัย์เล่าต่อว่า แม้ว่าพวกเขาจะศกึษา
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่เลือกทั้ง
ในด้านปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคมาเป็น
อย่างดทีกุด้าน แต่การน�าเสนอจะต้องเลอืก
เฉพาะจุดที่ส�าคัญออกมาเล่าเป็นเรื่องราว
อย่างง่าย เช่น มีจุดเด่น 3 ด้านอะไรบ้าง 
เพื่อให้พอดีกับเวลาในการน�าเสนอเพียง 10 
นาท ีและข้อมลูอื่นๆ ที่ไม่ได้หยบิเอามาพูดถงึ 
ก็คือต้องเตรียมเอาไว้ให้พร้อม เพราะหาก
กรรมการสอบถามก็จะสามารถน�าข้อมูล
เหล่านั้นขึ้นมาตอบค�าถามได้ทนัท ี

จกัษ์กฤชกล่าวต่อว่า สิ่งที่ได้เรยีนรูอ้ย่าง
หนึ่งจากมุมมองของคณะกรรมการในรอบ
ตดัสนินี้ มปีระเดน็หนึ่ง คอืเรื่อง Corporate 
Governance หรือธรรมาภิบาลของบริษัทจด 
ทะเบยีน เพราะในมมุมองของนกัลงทนุต่าง
ชาตมิกัจะตั้งข้อสงสยัต่อมาตรฐานเรื่อง CG 
ของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศก�าลงัพฒันา 
ซึ่งการเตรียมข้อมูลเรื่องจ�านวนกรรมการ
อิสระ หรือมาตรฐานการบัญชีที่บริษัทใช้ว่า
เป็นไปตามมาตรฐานสากลไปน�าเสนอด้วย 
สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสายตา
ของนกัลงทนุต่างชาตไิด้มากยิ่งขึ้น 

“สิ่งที่พวกเราคดิคอืไม่ว่าคูแ่ข่งจะเก่งกาจ 
แค่ไหน ทมีของเรากต้็องท�าให้เตม็ที่ที่สดุ คอื
เราคดิว่าเราแข่งกบัตวัเอง และพยายามท�าให้
ดมีากขึ้นในทกุๆ รอบการแข่งขนั ซึ่งหากเรา
ท�าดีที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร 
เรากจ็ะยอมรบัและไม่เสยีใจกบัมนั” ปณสัย์
กล่าวเสรมิ

จากเวทีระดับประเทศ

สู่การแข่งขันระดับภูมิภาค

ปณสัย์ หวัหน้าทมีธรรมศาสตร์ เริ่มต้น
เล่าถึงบรรยากาศการแข่งขันในรอบภูมิภาค
ว่า มทีมีเข้าแข่งขนัทั้งหมด 19 มหาวทิยาลยัใน
โซนเอเชยี-แปซฟิิก แล้วแบ่งสายการแข่งขนั 
เพื่อคดัจนเหลอื 4 ทมีสดุท้าย ได้แก่ Yonsei 
University จากเกาหลใีต้, National University 
of Singapore (NUS) จากสงิคโปร์, University 
of Sydney ของออสเตรเลยี และทมีธรรมศาสตร์ 
ตวัแทนจากประเทศไทย 

เขายอมรบัว่าในรอบตดัสนิระดบัภมูภิาค 
เป็นรอบที่มคีวามกดดนัมาก เนื่องจากธรรม- 
ศาสตร์ต้องแข่งขนัเป็นทมีแรก และหลงัจาก
น�าเสนอผลงานเสรจ็สิ้น กม็โีอกาสได้เหน็การ 
น�าเสนอของทมีอื่นๆ อย่างไรกด็ ีการเตรยีมตวั 
ในรอบนี้ มคีวามเข้มข้นมากขึ้น แม้ว่ากรรมการ 
ในรอบนี้ ส่วนใหญ่จะรูจ้กัหุน้ CPALL แต่พวก
เขาก็เตรียมการน�าเสนอเสมือนว่ากรรมการ
ทกุท่านไม่เคยรูจ้กับรษิทันี้มาก่อน รวมทั้งการ 
เลอืกบรษิทัคูแ่ข่งที่มาเปรยีบเทยีบกบั CPALL 
ก็ต้องเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองของ
กรรมการที่เป็นผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนใน
หลายๆ ประเทศ 

โดยทีมคู ่แข ่งที่น ่าจับตามองที่สุดใน
รอบนี้ คือทีมจาก NUS ซึ่งเลือกธุรกิจด้าน
ค้าปลีกเหมือนกัน และมีสไตล์การน�าเสนอ
และจุดขายคล้ายๆ กัน แต่พวกเขาเชื่อว่า
จดุตดัสนิของคณะกรรมการ น่าจะอยูใ่นช่วง
ตอบค�าถาม ซึ่งแม้ว่าข้อมูลที่น�ามาใช้ในการ
วิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้ว แต่
การที่ทมีธรรมศาสตร์สามารถใส่ความคดิใน
เชิงวิเคราะห์ของพวกเขาเองเข้าไปและสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าหุ้นของ 
CPALL ว่าสามารถเป็นไปได้จรงิๆ ท�าให้พวก
เขาได้รบัชยัชนะในรอบนี้มาครอง พร้อมกบั
การเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ไปประชนัฝีมอืต่อในเวทรีะดบัโลก

ก้าวสู่เวทีชิงชัย

ระดับโลก

เมื่อถามต่อถงึการแข่งขนัในรอบสดุท้าย
เพิ่งผ่านไปหมาดๆ เมื่อกลางเดอืนเมษายนที่
ผ่านมา ความรูส้กึตื่นเต้นดใีจจากการแข่งขนั
นั้น ยังคงเต็มตื้นและแสดงออกมาทางรอย
ยิ้มของน้องๆ ทุกคน พร้อมทั้งร่วมกันเล่า
บรรยากาศการแข่งขนัให้ฟังอย่างละเอยีด 

วมิลณฐัเล่าว่าการแข่งขนัในรอบสดุท้าย 
ที่จดัขึ้นที่นวิยอร์ก สหรฐัอเมรกิานั้น จะคดัเลอืก 
ให้เหลือเพียง 4 ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นตัวแทน 
จากแต่ละภมูภิาค คอื Rutgers University จาก 
นวิเจอร์ซ ีมาเป็นตวัแทนของนวิยอร์กซึ่งเป็น 
เจ้าภาพของการจดังานปีนี้, Stockholm School 
of Economics จากสวีเดนเป็นตัวแทนจาก 
ภมูภิาค EMEA, Illinois Institute of Technology 
จากชิคาโก เป็นตัวแทนของจากภูมิภาค
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด และสุดท้ายคือทีม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทย เป็น
ตวัแทนจากภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก

กิตติเกียรติกล่าวเสริมว่า การแข่งขัน
รอบนี้แม้ว่าจะมีกติกาการแข่งขันคล้ายกับ
ทุกรอบที่ผ่านมา จะแตกต่างเพียงแค่ไม่มี
คะแนนในส่วนของรายงานบทวเิคราะห์ แต่
การเตรียมตัวก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นอีก โดย
พวกเขาต้องปรบัราคาใหม่และอพัเดทข้อมลู
เพิ่มเติมเข้าไปอีก ทั้งเรื่องภาษีนิติบุคคลที่
ลดลง และเรื่อง Stock Dividends ซึ่งมีผล 
กระทบต่อราคาหุ้น จนต้องน�าประเดน็เหล่า
นี้มาร่วมประเมนิด้วย รวมทั้งยงัต้องเพิ่มเตมิ
รายละเอียดตามค�าแนะน�าจากกรรมการใน
รอบภูมภิาคเข้าไปด้วย

“ธรุกจิ 7-ELEVEN ในสหรฐัอเมรกิาทกุวนั
นี้ เป็นธรุกจิที่ไม่ได้มอีตัราการเตบิโตที่รุง่เรอืง
มากนกั เมื่อเทยีบกบัในฝั่งเอเชยี หรอืแม้แต่
เปรยีบเทยีบกบัไทย ดงันั้น หากจะท�าให้คณะ
กรรมการในสหรฐัฯ เข้าใจและเหน็ภาพ ควร
น�าเสนอประเด็นเรื่องการเติบโตให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วย นอกจากนี้ ตัวเลขส�าคัญ
อย่าง P/BV หรอื Price per Book Value เป็น
ตัวเลขที่คณะกรรมการให้ความสนใจ ควร
หยบิมาน�าเสนอเพิ่มเตมิด้วย คณะกรรมการ
ยังได้กล่าวชื่นชมทิ้งท้ายด้วยว่า ทีมของเรา
มีการตอบค�าถามได้ดี และท�าให้เชื่อได้ว่า
มีความเข้าใจและรู้จักบริษัทที่วิเคราะห์เป็น
อย่างดจีรงิๆ” สรวศิบอก
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ปัจจัยสู่

ความส�าเร็จ

ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จะขาด
ไม่ได้ คอืปัจจยัที่สนบัสนนุพวกเขาจนกระทั่ง
สามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้มาได้ สรวิศ 
กล่าวว่า หนึ่งในกญุแจส�าคญัที่ช่วยให้ประสบ 
ความส�าเร็จได้ ต้องยกให้ตัวหุ้นเอง นั่นคือ 
CPALL ซึ่งสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์เป็น 
ผู้คดัเลอืกให้ โดยตวัหุ้นน�ามาให้นกัศกึษาใช้
แข่งขนั ควรมโีครงสร้างธรุกจิที่เข้าใจได้ง่าย 
เพราะเวลาในการน�าเสนอมีจ�ากัด หากเป็น
ธรุกจิที่มโีครงสร้างธรุกจิซบัซ้อนหรอืมบีรษิทั
ในเครอืมากๆ การประเมนิมลูค่าของบรษิทัก็
จะยิ่งยาก และกรรมการเองกอ็าจจะไม่เข้าใจ
ธรุกจิที่น�าเสนอ

กิตติเกียรติ กล่าวเสริมว่า หัวใจส�าคัญ
ในมมุมองของเขาคอื เรื่องการท�างานร่วมกนั
เป็นทมี เพราะตลอดเวลา 7 เดอืน พวกเขา
ต้องท�างานร่วมกันอยู่ที่มหาวิทยาลัย เรียก
ได้ว่าดึกดื่นแทบทุกวัน และวันหยุดเสาร์ - 
อาทิตย์ก็ยังต้องนัดหมายกันมาท�างาน มา
ฝึกซ้อมการน�าเสนอรายงานและการตอบ
ค�าถาม

“เพราะเราเป็นเพื่อนมาก่อน จงึสนทิกนั
อยู่แล้ว พอถงึเวลาที่ต้องท�างานร่วมกนั เรา
กไ็ม่เคยทะเลาะกนั อาจจะมกีารถกเถยีงกนั
บ้าง แต่นั่นก็คือรายละเอียดของงาน เรื่อง
สมมุติฐานหรือมุมมองในประเด็นต่างๆ ที่
ใช้วเิคราะห์ แต่ทั้งนี้กเ็พื่อที่จะหาข้อสรปุที่ดี
ที่สดุของกลุ่ม ดงันั้น การท�างานเป็นทมีกม็ี
ส่วนอย่างมากที่น�าไปสู่ความส�าเร็จครั้งนี้” 
วมิลณฐับอก

และสุดท้ายต้องยกความดีความชอบ
ให้กับโครงการ BBA ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ด้วย ปณัสย์ บอกว่าหลักสูตร
และการเรยีนการสอนมส่ีวนช่วยปพูื้นฐานให้
นกัศกึษามาตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งส�าเรจ็การ
ศกึษา ท�าให้พวกเขามคีวามพร้อมที่จะเข้าสู่
สายวชิาชพีได้เป็นอย่างด ีรวมทั้งสามารถน�า
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รบัการถ่ายทอดจาก
คณาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเขียน
บทวิเคราะห์ และการน�าเสนอผลงานต่างๆ 
มาปรบัใช้การท�างานจรงิๆ ได้ ซึ่งเป็นปัจจยั
สนับสนุนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของความ
ส�าเรจ็ในวนันี้ 

 

ปณัสย์ หงส์รพิพัฒน์
จบมัธยมฯ ปลายจาก
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
ระหว่างศึกษาที่ ม.ธ.
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
Vienna School of Economics
อาชีพในอนาคต
Investment Banker,
Stock Analyst, Fund Manager

สรวิศ ปทุมราช
จบมัธยมฯ ปลายจาก
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
(บดินทรฯ 3) 
ระหว่างศึกษาที่ ม.ธ.
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
Vienna School of Economics
อาชีพในอนาคต
Investment Banker
or Corporate Banker

จักษ์กฤช บ�ารุงตระกูล
จบมัธยมฯ ปลายจาก
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ระหว่างศึกษาที่ ม.ธ.
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
Universite Paris IX Dauphine
อาชีพในอนาคต
Institutional Dealer
or Financial Planner

วิมลณัฐ ตั้งอนุรักษ์พงศา
จบมัธยมฯ ปลายจาก
Garden International School
ระหว่างศึกษาที่ ม.ธ.
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
Rotterdam School of Management, 
Erasmus University, 
The Netherlands
อาชีพในอนาคต
Financial Consultant

กิตติเกียรติ ตันติวุฒิกิตติ
จบมัธยมฯ ปลายจาก
โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
ระหว่างศึกษาที่ ม.ธ.
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
University of California, Los Angeles
อาชีพในอนาคต
Investment Banker
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พร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปสูเ่ส้นทางสายวชิาชพี 
ตามที่แต่ละคนตั้งใจไว้ ทุกคนในกลุ่มได้รับ
โอกาสในการสัมภาษณ์งานในองค์กรระดับ
แนวหน้าของตลาดทนุไทย และบางคนมงีาน
รองรบัเป็นที่เรยีบร้อยแล้วในขณะนี้ 

ทว่าเส้นทางในการท�างานจริงนับจากนี้ 
จะยากหรอืง่าย หรอืแตกต่างจากประสบการณ์ 
และสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้เรยีนรู้มามากน้อย
เพียงไร บทบาทในสายอาชีพของพวกเขา
แต่ละคนต่อจากนี้จะกลายเป็นเวทีจริงที่จะ
พสิูจน์ฝีมอืของพวกเขา 

แต่อย่างน้อยที่สุด เชื่อว่านักศึกษากลุ่ม
เลก็ๆ กลุ่มนี้ จะเป็นหนึ่งกระบอกเสยีงที่ช่วย
สะท้อน “พลังคนรุ่นใหม่” ที่ก�าลังจะก้าว
เข้ามาสู่วงการตลาดทนุไทย และในอนาคต
พวกเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงส�าคัญที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตต่อไป
ในอนาคต 

เวลาให้ด ีในทกุๆ ด้าน และที่ส�าคญัต้องอดทน 
มากขึ้นด้วย

นอกจากสิ่งที่สมาชกิทกุคนในกลุม่กล่าว
มาแล้ว กติตเิกยีรต ิกล่าวเสรมิว่าจากการไป
ร่วมแข่งขนัในทกุรอบ สิ่งดอีกีประการหนึ่งคอื 
การได้พบปะกบัเพื่อนใหม่ๆ ก่อให้เกดิเครอืข่าย 
เพื่อนนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย และ
จากหลายๆ ประเทศ ซึ่งเชื่อว่าวันข้างหน้า
จะเป็นประโยชน์หากมีโอกาสได้ติดต่อหรือ
ร่วมงานกนัในอนาคต

“สิ่งที่พวกเราเรยีนรู้ร่วมกนัอย่างหนึ่งคอื 
เราทกุคนในทมี อาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สดุ และ 
คนที่เก่งที่สดุ เมื่อมารวมกนักอ็าจไม่สามารถ
สร้างทมีที่ดทีี่สดุได้ แต่การที่เรามารวมกนั ดงึ
จุดเด่นแต่ละด้านของแต่ละคนมาผสานเข้า
ด้วยกนั มนัจะก่อให้เกดิทมีที่ดทีี่สดุ” ปณสัย์ 
ในฐานะหวัหน้าทมี กล่าวทิ้งท้าย

จนถงึวนันี้ น้องๆ ทมีธรรมศาสตร์ทั้ง 5 
คน ได้ส�าเรจ็การศกึษาเป็นที่เรยีบร้อย และ 

ก.ล.ต. ร่วมยกย่องทีมธรรมศาสตร์ 

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.
ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดทุนไทย ได้แสดงบทบาทร่วมยกย่อง ความสามารถ
ของทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สามารถคว้าชัยชนะจากเวทีการ
แข่งขัน CFA Institute Research Challenge 
 ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญ
ส�าหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในภาคตลาดทุนซึ่งมีความสลับซับซ้อน มีพัฒนาการ
ที่รวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าใจถึงข้อมูลและการวิเคราะห์
ที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
 “ก.ล.ต. เล็งเห็นว่า การที่ตลาดทุนไทยจะก้าวขึ้นสู่ตลาดทุนระดับสากลได้ต้องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและจริยธรรม ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต.
ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนมาโดยตลอด”
 “ส�าหรับความส�าเร็จของนักศึกษาไทยครั้งนี้ ก.ล.ต. ขอชื่นชมในความสามารถ 
เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นข้อมูลส�าคัญที่ผู้ลงทุนต้องใช้ในการตัดสินใจ
ลงทุน และการท�าผลงานจนได้รางวัลชนะเลิศในระดับโลก ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับการมีข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน รวมทั้งขอยกย่องนักศึกษาทีมนี้ให้เป็นต้นแบบ
ส�าหรับบุคลากรที่มีคุณภาพในตลาดทุน และจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของ
ตลาดทุนไทยต่อไป”
 เลขาธิการ ก.ล.ต.ได้กล่าวขอบคุณสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ที่มีความมุ่งมั่น
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินให้เป็นมืออาชีพ ทั้งความรู้ด้านการเงิน
ความสามารถในการวิเคราะห์ การประเมินมูลค่าหุ้น และการปฏิบัติงานอย่างมี
จรรยาบรรณ “ผู้ที่ผ่านการทดสอบของ CFA จึงเป็นบุคลากรตลาดทุนที่มีคุณภาพ
โดย ก.ล.ต. ยอมรับให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ มีส่วนอย่างมากที่ท�าให้เกิดการ
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ ท�าให้บุคลากร
ในตลาดทุนไทยปฏิบัติงานได้ด้วยความสามารถทัดเทียมกับสากล รวมถึงการให้การ
สนับสนุนการแข่งขัน CFA Institute Research Challenge ระดับโลกครั้งนี้ด้วย” 

มากกว่า “รางวัล”

คือ “ประสบการณ์”

ตลอด 7 เดือนที่ท�างานร่วมกันมาของ
น้องๆ ทีมธรรมศาสตร์ น�าพาให้พวกเขาได้
เรยีนรู ้และเปิดมมุมองใหม่ๆ และไม่เพยีงแต่
รางวลัแห่งชยัชนะในเวทรีะดบัโลกเท่านั้น แต่
ประสบการณ์ในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่พวกเขาทั้ง 
5 คนจดจ�าไปตลอดกาล

จกัรกฤษเล่าว่าสิ่งที่พวกเขาได้รบัโดยตรง
คอืการฝึกทกัษะในการน�าเสนอ จากการเป็น 
คนที่ไม่ค่อยมคีวามถนดัในด้านนี้ โดยเฉพาะ
การน�าเสนอเป็นภาษาองักฤษ ต่อหน้าคณะ 
กรรมการ ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะสามารถ 
น�าไปต่อยอดและปรบัใช้ได้กบัการท�างานใน 
อนาคต

ปณัสย์กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้ 
ช่วยปูพื้นฐานในการท�างานในสายอาชีพ
นกัวเิคราะห์ ให้ได้เรยีนรู้ถงึการท�างานจรงิๆ 
และหากต้องการที่จะท�างานในสายนี้ต่อไปก็
ต้องพร้อมที่จะท�างานหนกั นอกจากนี้ ยงัได้
เรยีนรูถ้งึจรรยาบรรณในการท�างาน และเป็น
สิ่งที่อาจารย์และคณะกรรมการผูต้ดัสนิเองก็
ย�้าเตือนอยู่เสมอ ซึ่งหากคนรุ่นใหม่ที่จะเข้า
มาท�างานในสายนี้ได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
จรรยาบรรณของวชิาชพี ทกุคนเชื่อว่าจะช่วย
ป้องกันการเกิดวิกฤติทางการเงินที่มาจาก
ความไร้จรรยาบรรณของคนในวชิาชพีนี้ได้

ส่วนสรวศิ มองว่า การที่ได้เข้ามาสมัผสั
กบัตลาดทนุจรงิๆ เป็นประสบการณ์ที่เขาได้ 
รบัโดยตรงจากคนที่ไม่เคยลงทนุมาก่อน โดย
ได้เรียนรู้เทคนิคแบบเพื่อนสอนเพื่อนซึ่งเป็น
สิ่งที่ด ีช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องกฎระเบยีบต่างๆ 
และการประเมินมูลค่าของหุ้น และความรู้
ทั้งหมดที่รบัจากอาจารย์ที่ปรกึษาทั้ง 2 ท่าน 
และค�าแนะน�าดีๆ  จาก Industry Mentors ถอื
เป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถน�าไปปรับใช้ใน
การท�างานต่อไป

ส�าหรบัหญงิหนึ่งเดยีวในทมี อย่างวมิลณฐั 
เธอบอกว่าการบรหิารเวลาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งได้รับจากแข่งขัน
ในครั้งนี้ การท�างานเพื่อเตรยีมการแข่งขนัใน 
ฐานะตวัแทนของประเทศ ไปพร้อมๆ กบัการ 
เรยีนปกตใินช่วงปี 4 ถอืว่าเป็นช่วงเวลาที่หนกั
มาก เพราะเป็นช่วงที่นักศึกษาจะมีรายงาน
มากเป็นพิเศษ และยังต้องเตรียมตัวสอบ
พร้อมกบัทกุๆ คนในคณะ ดงันั้น เมื่อจ�าเป็น
ต้องท�างานดึกทุกวัน ท�าให้ต้องรู้จักจัดสรร
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ความส�าเร็จในปีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คณะ
พาณชิย์ฯ ท�าได้ แต่ก่อนหน้านี้ทมีนกัศกึษาก็ 
ได้รับความส�าเร็จในหลากหลายระดับ มาก 
มายหลายครั้ง (ดตูาราง) ซึ่งผูอ้ยูเ่บื้องหลงัคอื 
คณาจารย์ที่สอนวชิาต่างๆ และทมีคณาจารย์
ที่ได้ช่วย Coaching ให้ทมีนกัศกึษาได้รางวลั
ระดบัโลกมาแล้วในการแข่งขนัแผนธรุกจิโลก 
Global Moot Corp ปี 1999 และปี 2005 และ
ล่าสุดคือการแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่
ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษา
องักฤษได้รางวลั Global Champion CFA Insti-
tute Research Challenge ปี 2012 ที่ New York

รศ. ดร.กลุภทัรา สโิรดม คณบดคีณะ 
พาณิชยศาสตร ์และการบัญชี มหา 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์ที่
ปรกึษาทมีนกัศกึษาอกี 2 ท่านคอื รศ.ดร. 
พันทิศา ภาวบุตร รองผู ้อ�านวยการ 
โครงการฯ และ ผศ.ดร.อญัชดา เจรญิรกุข์ 
อาจารย ์ ท่ีปรึกษาได ้ให ้ เกียรติ เป ิดใจ
สมัภาษณ์เกี่ยวกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
การสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าแข่งขันในโครง 
การต่างๆ ที่มกีารจดัขึ้น เพื่อเป็นประสบการณ์ 

ในการเรียนและการเตรียมตัวออกไปเผชิญ
โลกแห่งการท�างานจรงิๆ ของนกัศกึษา

“คณะฯ มคีวามภมูใิจอย่างมากที่นกัศกึษา 
ได้รบัรางวลั แต่ที่ส�าคญัคอืเรามคีวามภูมใิจ 
ที่คนไทยท�าได้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่ 
นกัศกึษาของโครงการฯ ไปชนะมา มรีูปถ่าย 
ขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ในไทม์สแควร์ นี่เป็น 
ครั้งที่สองของคณะฯ โดยครั้งแรกเป็นนกัศกึษา 
ปรญิญาโท MIM ที่ชนะ Global Moot Corp  
ปี 1999 ซึ่งพวกเขาก็ไปสั่นกระดิ่งขึ้นไทม ์
สแควร์ ในครั้งนี้กท็�าแบบเดยีวกนั เป็นความ 
ภาคภูมิใจของคนไทย และคณาจารย์และ 
นกัศกึษาที่ได้ฝากประเทศไทยหรอืธรรมศาสตร์ 
ไว้ให้คนทั้งโลกได้รูจ้กั” รศ.ดร.กลุภทัราเล่าด้วย 
ความภาคภมูใิจในความส�าเรจ็ของนกัศกึษา 
ของคณะพาณชิย์ฯ

โดยทั่วไปคณะฯ ได้ให้การสนับสนุน
เรื่องการแข่งขนั ทั้งในด้านของการจดัเตรยีม
อาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อให้ค�าแนะน�า การสนบั 
สนนุเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง โดยมกีาร
ตั้งงบประมาณเพื่อสนบัสนนุกจิกรรมเหล่านี้

“การแข่งขันมีหลายประเภท ทั้งในและ 

ต่างประเทศ ซึ่งการแข่งขนัม ี2 ด้านคอืนกัศกึษา 
ได้สมัผสักบัของจรงิ และส่วนใหญ่จะมอีาจารย์ 
ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าและช่วยฝึกซ ้อม 
นักศึกษาก็ต้องทุ่มเทเวลามาฝึกฝนมาเรียน 
กบัอาจารย์ มกีารทุ่มเททั้งฝ่ายอาจารย์และ 
นกัศกึษา อกีด้านคอืพื้นฐานกม็าจากทั้งวชิา 
ที่ร�่าเรยีนมา ซึ่งคณะฯ มหีลกัสูตรที่เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้ บวกกับวิธีการเรียน
การสอนที่เน ้นให ้นักศึกษามีการแสดง 
ความเห็น และสามารถน�าเสนองานได้ด้วย
ตัวเองอย่างคล่องแคล่ว รวมทั้งการร่วมมือ
กนัท�างานในลกัษณะเป็นกลุม่ หรอืทมีเวร์ิก”

รศ.ดร.กุลภัทราเชื่อว่านักศึกษาที่เข้า
แข่งขนัได้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่อง 
ความรูท้ี่ได้รบัจากการแข่งขนั ความมั่นใจของ 
นกัศกึษาไทยที่ไปแข่งในเวทโีลกแล้วมคีวาม
สามารถที่จะเอาชนะได้เหมือนกัน “ความ 
มั่นใจนี้สามารถท�าให้นกัศกึษาท�าอะไรได้อกี 
มากมาย โดยเฉพาะในหน้าที่การงานที่พวกเขา 
จะได้เผชญิต่อไป ความรูท้ี่ทางคณะฯ ได้มอบ 
ให้นั้นถอืว่าเพยีงพอที่นกัศกึษาจะน�าไปใช้ใน 
การแข่งขนั แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าต้องชนะ 
ทกุครั้งไป อาจจะมคีนที่ตอบดกีว่าเราในสถาน- 
การณ์นั้น มอีะไรที่พเิศษกว่า ดงันั้นนกัศกึษา 

คณาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ

ทีม BBA ธรรมศาสตร์

 คว้าชัยชนะระดับโลก

ความส�าเร็จของทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคว้าชัยชนะการแข่งขัน 

CFA Institute Research Challenge ในระดับโลกในปี 2012 ถือเป็นจุดสูงสุด

อกีครัง้หนึง่ของทมีคณาจารย์คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นโคชและที่ปรึกษาให้กับทีมนักศึกษามาโดยตลอด
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ก็ต้องไม่ประมาท รุ่นพี่ที่เคยเข้าแข่งขันได้
กลบัมาช่วยให้ค�าแนะน�าน้องๆ อย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการที่จะมส่ีวนร่วมและการให้ นี่คอื 
จดุเด่นของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์”

ด้าน  รศ.ดร.พนัทศิา ให้มมุมองว่า “โครงการ 
แข่งขนัต่างๆ นั้นช่วยเปิดโอกาสให้นกัศกึษา
ได้มกีารฝึกฝนการท�างานกบัสถานการณ์จรงิ 
และหน่วยงานผูจ้ดักย็งัสามารถได้มองตวัคดั
เลอืกผู้ร่วมงานในเบื้องต้นได้

“การที่คณะฯ ได้ผลกัดนันกัศกึษาให้เข้า 
ร่วมแข่งขนัในโครงการต่างๆ เพื่อให้มปีระสบ-
การณ์มกีารเรยีนรู้ ซึ่งถอืเป็นการลงทนุอย่าง
หนึ่ง หากคณะฯ ไม่ได้ลงทนุแบบนี้มาแต่ต้น 
และหากวธิกีารเรยีนการสอนไม่ได้มาในแนว
ที่สร้างเดก็ให้มคีวามมั่นใจในตวัเอง มวีธิคีดิ
มคีวามสามารถในการตอบปัญหาได้ด้วยตวั
เอง หากคณะฯ ไม่ได้เดนิมาในแนวทางนี้ กค็ง
ไม่ได้ประสบความส�าเรจ็ถงึขนาดนี้ และเวลา 
ที่นกัศกึษาออกไปท�างาน หลายครั้งคณะฯ ได้
รบัความเหน็สะท้อนกลบัมาว่านกัศกึษาของ 
เราสามารถท�างานได้เลย ก็เป็นสิ่งที่คณะฯ
ภูมิใจในตัวนักศึกษาอย่างมาก” รศ.ดร. 
กลุภทัรา ให้มมุมอง

เคล็ดลับเตรียมความพร้อม

ทีมที่เข้าแข่งขัน

คณะพาณชิย์ฯ มขีั้นตอนในการที่นกัศกึษา 
จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อสมัครเข้าแข่งขัน 
จากนั้นจะมีการแข่งขันกัน มีการน�ากรณี
ตัวอย่างไปศึกษาแล้วน�ามาเสนอแข่งขันกัน 
โดยเสนอให้อาจารย์และรุน่พี่พจิารณาในช่วง
สดุสปัดาห์ ซึ่งนกัศกึษาทกุคนกม็สีทิธิ์เข้าฟัง

การน�าเสนอนี้
ส�าหรับการหาทีมเข้าแข่งขันในโครงการ 

CFA นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่ที่ไปแข่งขัน
ก่อนหน้าเป็นผูท้�าการคดัเลอืกรุน่น้องที่ฟอร์ม
ทีมขึ้นมา “ต้องบอกว่ารุ่นพี่มีใจให้กับการ
ท�างานตรงนี้มาก ซึ่งก็เป็นความภูมิใจของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที่ศษิย์เก่าได้ทุม่เท
ใจในการช่วยเหลอืงานต่างๆ โดยเฉพาะการ 
คัดเลือกและให้ค�าแนะน�าทีมน้องๆ ที่เข้า
แข่งขนั รุ่นพี่ได้สละเวลาให้มาก”

ส่วนอาจารย์ผู้ดูแลทีมนั้นก็ได้สละเวลา
ช่วงสดุสปัดาห์ แม้กระทั่งช่วงกลางคนืที่ต้อง
มาช่วยกันติวทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขันด้วย 
“ตอบอีเมลกันอย่างรวดเร็ว มีการทุ่มเทกัน
ทั้งอาจารย์ รุ่นพี่หรอืศษิย์เก่าและนกัศกึษา”

ด้านมุมมองของ รศ.ดร.พันทิศาซึ่งเป็น
โคชให้ทมีนกัศกึษาเข้าแข่งขนัโครงการ CFA 
Institute Research Challenge มา 3 ปีซ้อนให้ 
ความเหน็ว่า “สิ่งส�าคญัที่สดุคอืบคุลกิที่ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส งานส่วนหนึ่งของอาชพีนกัวเิคราะห์
คอืน�าไอเดยีไปเสนอให้ลูกค้า ดงันั้นจงึไม่ใช่
แค่เรื่องข้อมูลถูกต้องแม่นย�า มกีารวเิคราะห์
อย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ต้องท�าอะไรให้ลูกค้า
ประทบัใจและเชื่อในไอเดยีที่น�าเสนอ ความ
มั่นใจและรอยยิ้มจงึเป็นสิ่งส�าคญัอย่างมาก”

นอกจากนี้ ในเรื่องของการน�าเสนอ
รายงานซึ่งต้องใช้ทกัษะในเรื่องภาษาองักฤษ
ด้วยนั้น “ภาษาไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลย 
เพราะในการเรียนการสอนได้มีการเตรียม 
ความพร้อมด้านภาษาให้นักศึกษาก่อนเข้า 
เรียน และในกระบวนการเรียนการสอนเอง 
ด้วยความที่ชั้นเรยีนมขีนาดไม่ใหญ่นกั มเีพยีง 
30 คนโดยเฉลี่ย นกัศกึษาจงึมกีารพูดคยุโต้ 
ตอบฝีกฝนทกัษะด้านนี้อย่างช�่าชอง คณะฯ 

ถอืหลกัการว่านกัศกึษาอาจไม่มสี�าเนยีงเหมอืน 
เจ้าของภาษาแต่ขอให้สามารถสื่อสารได้อย่าง 
ชัดเจน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะได้ 
เรว็ขึ้น” คณาจารย์ทั้ง 3 ท่านช่วยกนัให้มมุมอง

ผศ.ดร.อญัชดาเสรมิว่า “เรื่องส�าเนยีงนั้น
คงยากที่จะพูดได้เหมือนเจ้าของภาษา แต่
เรื่องการเขียนนั้น เราสอนให้นักศึกษาไม่มี
ส�าเนยีงที่แตกต่างและมไีวยากรณ์ที่ถกูต้อง”

รศ.ดร.พนัทศิา กล่าวด้วยว่า “หลกัสตูรที่ 
ธรรมศาสตร์ตลอด 4 ปีนี่จะเน้นเรื่องการถาม 
ตอบ การวเิคราะห์ในห้องเรยีน เน้นเรื่องการ 
น�าเสนอ และมโีครงการตลอดภาคฤดรู้อนเพื่อ 
เตรยีมนกัศกึษาก่อนเรยีนเทอม 1 ซึ่งอนันี้ถอื 
เป็นลกัษณะพเิศษเพราะเป็นการเอาใจใส่เดก็ 
ตั้งแต่ก่อนเริ่มเรยีน มกีจิกรรมเสรมิทกัษะนอก 
ห้องเรยีน ม ีPower Point และ Presentation 
Workshop ม ีPublic Speaking คอืเราจะสอน
เลกเชอร์และอยู่ในห้องเรยีนอย่างเดยีว แล้ว 
จะมาคาดหวงัผลชนะเลศิอย่างที่เหน็นี้คงเป็น 
ไปไม่ได้ คดิว่ามนัเป็นกระบวนการทั้งสิ่งที่เป็น 
ทฤษฎ ีวชิาการ ประสานกบัคณาจารย์ที่มา 
จากภาคอตุสาหกรรมจรงิๆ บวกกบักจิกรรม
เสริม จึงท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ถึง
ขนาดนี้”

“เราสอนให้นกัศกึษามคีวามคดิเป็นของ 
ตัวเอง เราต้องการให้นักศึกษาคิดได้เอง 
นกัศกึษารุ่นใหม่ต้องดกีว่ารุ่นเก่า การศกึษา
ไม่ได้จบอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย เขาต้อง
ศกึษาเองต่อไปเรื่อยๆ” ผศ.ดร.อญัชดากล่าว 
เสรมิ

รศ.ดร.กุลภัทราเล่าด้วยว่าคนข้างนอก
หลายคนที่ได้ด ูนกัศกึษาธรรมศาสตร์แข่งนั้น 
“พวกเขามาบอกว่า นกัศกึษาธรรมศาสตร์ม ี
Passion สงูมาก นกัศกึษาเข้าใจเรื่องนั้นจรงิๆ 
เชื่อในสิ่งที่เขาคดิและสิ่งที่เขาน�าเสนอ มอีะไร 
บางอย่างที่อยู่ในตัวนักศึกษาที่เมื่อเห็นปุ๊ป
แล้วพบว่าสร้างความแตกต่างคือเขาตั้งใจ
และเชื่อในสิ่งที่พูดจริงๆ” นี่คงเป็นจุดแข็งที่ 
ระบบการเรียนการสอนของคณะฯ ได้ช่วย
พฒันานกัศกึษาขึ้นมาได้

ส�าหรับการแข่งขันในปีต่อไปนั้นถือว่ามี 
ความท้าทายเพิ่มมากขึ้นส�าหรบัการ Coaching 
ของทีมอาจารย์ แต่ ผศ.ดร.อัญชดา บอก
ว่า “ผู้เข้าแข่งขันปีหน้าก็จะต้องเรียนรู้จาก
ผู้ที่ชนะในปีนี้ ดังนั้นนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาจะต้องมีความพยายามและมุ่งมั่น
มากขึ้นกว่าปีนี้  โดยการมมีาตรฐานที่สูงขึ้น
ในการเตรยีมความพร้อม” 

Year Achievements

1999 World Champion, Global Moot Corp®, University of Texas, United States 
2004 The Winner, Asia Moot Corp®, University of Hawaii, United States 
2005 World Champion, Global Moot Corp®, University of Texas, United States 
 The Winner, Asia Moot Corp®, Thammasat University, Thailand 
 The Winner, New Venture Championship, University of Oregon,
 United States 
2006 The Winner, McGill Management International Case
 Competition 2006 (MMICC) McGill University, Canada
2007 Thammasat Asia Moot Corp®, Thammasat University, Thailand
 Global Social Venture Championship, Indian School of Business, India
 The Winner, of the Citi International Case Competition 2007, Hong Kong 
2008 The Winner, Lock, Stock & Trade 2008 (LST 2008), S.P. Jain Institute
 of Management & Research (SPJIMR), India 
2012 World Champion, CFA Institute Research Challenge , New York,
 United States
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พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์ ประธาน
สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ให้ข้อมูลว่า 
การจดัการแข่งขนั CFA Institute Research 
Challenge ในช่วงแรกนั้น สมาคม ซีเอฟเอ 
ไทยแลนด์ ยงัไม่ได้เข้าไปร่วมด้วย เนื่องจาก
ยงัไม่รู้ขั้นตอนการแข่งขนั ช่วงนั้นจงึเป็นการ
ศกึษารายละเอยีดของโครงการนี้ก่อน โดยใน
ครั้งแรกมีการจัดแข่งขนัเฉพาะมหาวิทยาลัย
ในนวิยอร์กเท่านั้น เมื่อก้าวขึ้นสูปี่ที่ 2 การจดั
แข่งขนัจงึพยายามท�าให้เป็นสากลมากขึ้น ซึ่ง
ในปีนั้น ฮ่องกงได้รบัชยัชนะ ต่อมาในปีที่ 3 มี
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขนัราว 40 ประเทศ
โดยในปีนั้น สงิคโปร์ได้รบัชยัชนะไป และหลงั
จากนั้นประเทศไทยจงึเข้าร่วมแข่งขนัด้วยใน
ปีที่ 4 ต่อเนื่องมาจนถงึปัจจบุนั

แรงสนับสนุนสู่ความส�าเร็จ

ในมุมมองสมาคม

ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

เขากล่าวต่อว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้ทีม
นักศึกษาไทยได้รับชัยชนะในครั้งนี้ มาจาก
หลายองค์ประกอบ ประการแรก คอืสถาบนั
การศกึษา ซึ่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มส่ีวน 
ร่วมด้วยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นสถาบนั
การศึกษาที่สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน 
กจิกรรมอย่างเตม็ที่ และมรีะบบรุ่นพี่แนะน�า
รุ่นน้อง ที่ช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบ-
การณ์ ความผดิพลาดต่างๆ ในครั้งที่ผ่านมา 
แนะน�าให้น้องในรุน่ต่อไปน�าไปปรบัปรงุและ 
เตรยีมความพร้อม ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมา มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ก็ได้รับชัยชนะในระดับประเทศ
มาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม เวทีนี้เปิดโอกาสส�าหรับ 
นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย และหากมีมหา 

เทคนิคพิชิตใจกรรมการ

• การน�าเสนอในเวลาจ�ากัด ต้อง
 เข้าใจง่าย จับประเด็นส�าคัญออกมา
 น�าเสนอใน 3 เรื่องหลักจะช่วยให้
 กรรมการเข้าใจและจดจ�าเรื่องราว
 ได้ง่าย 
• ตอบค�าถามให้ตรงประเด็น หาก
 เรื่องใดที่กรรมการถามแล้วไม่รู้ 
 ก็ตอบตามตรงว่าไม่รู้ ไม่จ�าเป็น
 ต้องตอบมั่วๆ ไป
• มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
 ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ท�าให้
 กรรมการรู้สึก Comfort กับทีม
 น�าเสนอแบบไม่ Aggressive หรือ
 Hard Sell จนเกินไป
• การท�างานเป็นทีมส�าคัญมาก ควร
 พยายามจัดสรรการน�าเสนอและ
 ร่วมกันตอบค�าถามอย่างเท่าเทียม
 กันทุกคน และหากสามารถน�าเสนอ
 แทนเพื่อนร่วมทีมหากจ�าเป็น

“ ชัยชนะของนักศึกษาไทย

 เป็นรางวัลให้

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์”

สมาคม ซเีอฟเอ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรสมาชิกของ CFA Institute และเป็นผูจ้ดัโครงการ 

แข่งขัน CFA Institute Research Challenge ในระดับประเทศ โดยจัดขึ้นปีนี้เป็น

ปีที่ 3 ซึ่งทีมนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถ

คว้าชยัชนะระดบัโลกมาครองได้ส�าเรจ็ สร้างชือ่เสยีงให้แก่สมาคมฯ และประเทศไทย เบือ้งหลงั

เส้นทางความส�าเร็จของทมีนกัศกึษาเป็นอย่างไร สมาคมฯ ได้ให้การสนบัสนนุอย่างไรบ้าง และ

ความท้าทายส�าหรับการแข่งขันในปีต่อไปคืออะไร 

วทิยาลยัแห่งใดแห่งหนึ่งได้รบัชยัชนะมากเกนิ 
ไป สถาบนัการศกึษาอื่น อาจจะไม่ต้องการ
ส่งทมีนกัศกึษาเข้าแข่งขนัอกีในครั้งหน้า ซึ่ง
จะกลายเป็นความเสี่ยงของผูจ้ดังาน แต่พสิติ 
ให้มมุมองว่า “ประเดน็นี้ควรเป็นแรงผลกัดนั 
ส�าหรับมหาวิทยาลัยเอง ที่ต้องเร่งพัฒนา
หลักสูตรและสนับสนุนนักศึกษาให้มากขึ้น 
เพราะประโยชน์ที่ได้รบัตามมาจากชยัชนะใน
เวทีระดับโลก คือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ผู้สอนด้วย”

“อีกประการหนึ่ง คือความทุ่มเทของ
นักศึกษาเอง ทุกคนตั้งใจ ไม่ใช่ท�าเพื่อการ
แข่งขัน แต่เป็นการท�าเพื่อความฝันในสาย
วิชาชีพของตนเองในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้
ต้องอาศยัทั้งความอดทนและการฝึกฝนอย่าง 
ต่อเนื่องยาวนาน และรางวัลตอบแทนคือ
ประตสููอ่าชพีที่ด ีจากเวทกีารแข่งขนัในระดบั
ประเทศ ซึ่งมักจะมีกรรมการที่เป็นผู้จัดการ
กองทุน หรือนักวิเคราะห์มืออาชีพ มาร่วม
สังเกตการณ์การแข่งขัน พร้อมทั้งจับตาดู
นกัศกึษาที่มแีววที่จะก้าวเข้าสูส่ายวชิาชพีได้ 
เพื่อชกัชวนเข้าไปร่วมงานในอนาคต” 
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หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

สนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในด้าน

Industry Mentor, Report Grader หรือ Panel Judge 

กรุณาติดต่อคุณปรีชาวุฒิ สัจจะศิริ

(Chair - CFA Institute Research Challenge in Thailand)

ที่อีเมล์ preechawut@gmail.com

www.researchchallengeinthailand.info



ประการที่ 3 คอืเรื่องตวัหุน้ เขาอธบิายต่อ 
ในฐานะที่เคยร่วมเป็นกรรมการในรอบระดบั 
ภูมิภาคมาหลายครั้ง ท�าให้เห็นว่าตัวหุ้นที่
เลือกมาน�าเสนอมีบทบาทส�าคัญอย่างมาก 
หากหุ้นที่เลือกมามีเรื่องราวหรือโครงสร้าง 
ธรุกจิซบัซ้อนจนเกนิไป อาจกลายเป็นอปุสรรค 
ที่ท�าให้นักศึกษาต้องเสียเวลาไปกับการน�า 
เสนอรายละเอยีดของธรุกจินั้น โดยที่กรรมการ 
กอ็าจจะยงัไม่เข้าใจว่าบรษิทันั้นท�าธรุกจิอะไร 
และโอกาสจะผ่านเข้ารอบกเ็ป็นไปได้กย็าก 

“ภายใน 3 นาทแีรก ผูเ้ข้าแข่งขนัควรแสดง 
ให้เหน็ว่าบรษิทันั้น ท�าธรุกจิอะไร มแีหล่งรายได้ 
หรอืก�าไรมาจากแหล่งใดบ้าง เพราะในโลกการ 
ลงทนุจรงิ ข้อมลูเหล่านี้ จะช่วยสรปุภาพของ
หุ้นตวันั้นเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรบันกัลงทนุ ใน
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่เราวิเคราะห์หรือ
ไม่ด้วย”

เขายกตวัอย่างอกีว่า หากเลอืกหุ้น PTT 
หรอื SCC ซึ่งมบีรษิทัในเครอืมากมาย การน�า
เสนอในเวลาเพยีง 10 นาทไีม่เพยีงพออย่าง
แน่นอน และส�าหรบัการท�า Valuation กจ็ะยิ่ง
ยากเกนิไปส�าหรบันกัศกึษา ดงันั้นการเลอืก 
หุน้ที่ถกูต้อง จะมส่ีวนช่วยให้การน�าเสนอของ 
ผู้เข้าแข่งขัน แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับสมาคม 
ซีเอฟเอในแต่ละประเทศจะเป็นผู้คัดเลือก 
บรษิทัหรอืตวัหุน้ให้กบันกัศกึษาผูเ้ข้าแข่งขนั 
ด้วย โดยในปีที่ผ่านมามหีลกัเกณฑ์ก�าหนดไว้ 
ว่าต้องม ีMarket Capitalization ระหว่าง 300 
ล้านเหรยีญสหรฐั และ 10,000 ล้านเหรยีญ
สหรฐั 

“ส�าหรับหุ ้น CPALL ที่ทีมนักศึกษา
ธรรมศาสตร์เข้าไปศกึษานี้ จะเหน็ว่าพวกเขา
สามารถวเิคราะห์ได้ละเอยีดและเข้าใจธรุกจิ
อย่างแท้จรงิ ยกตวัอย่างเช่น สมมตุฐิานที่ว่า 

บรษิทัตั้งเป้าเตบิโตในแต่ละสาขาให้ได้ 5-10% 
ในแต่ละปี โดยเข้าไปหาข้อมูลว่าจ�านวน
ประชากรทั้งประเทศ เปรยีบเทยีบกบัจ�านวน
สาขาทั้งหมดที่มใีนขณะนี้แล้ว พบว่าปรมิาณ
การบริโภคในประเทศยังต�่าอยู่ ดังนั้นต่อให้
ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น ก็ยังสามารถรักษา
ระดบัการเตบิโตต่อไปได้ นอกจากนี้ ยงัมกีาร
ท�าวิจัยภาคสนามและถ่ายภาพมาประกอบ 
ช่วยให้กรรมการเชื่อว่าได้ศึกษามาอย่าง
จริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่เก็บข้อมูลจากเอกสาร
เท่านั้น ซึ่งความทุม่เทเหล่านี้กส็นบัสนนุท�าให้ 
เขาประสบความส�าเรจ็ได้ในที่สดุ”

เวทีแข่งขันอันท้าทาย 

เครื่องหมายการันตีคุณภาพ

ภายหลังจบการแข่งขันและประกาศผล
ทมีชนะเลศิ มร. จอห์น โรเจอร์ส ประธานและ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของ CFA Institute 
(Mr. John D. Rogers, CFA - President & CEO, 
CFA Institute) กล่าวชื่นชมทมีนกัศกึษาจาก
ประเทศไทยด้วยความภาคภมูใิจ แม้ว่าเขาจะ
ไม่ได้เป็นกรรมการในการตัดสิน แต่เขาเป็น 
ผู้มอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศและได้เฝ้า
มองการแข่งขนัแต่ละรอบมาโดยตลอด 

เขาบอกว่า ทมีนกัศกึษาจากประเทศไทย 
ได้สร้างชื่อเสยีงไม่เฉพาะในภมูภิาคเอเชยี แต่
ยงัก้าวไปในระดบัโลกด้วย และแม้ว่าจะเป็น
เพยีงนกัศกึษาปรญิญาตร ีแต่ยงัสามารถน�า
เสนอบทวเิคราะห์ได้ดมีาก ที่ส�าคญัไปกว่านั้น 
เขายงักล่าวถงึความส�าเรจ็ของนกัศกึษาไทย 
ในครั้งนี้ ในที่ประชุม Strategic Leadership 
Retreat ของ CFA Institute ต้นเดอืนพฤษภาคม 
ที่ผ่านมา ว่าส�านกังาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย 
ให้ความส�าคัญกับรางวัลนี้ และร่วมเชิดชู
เกียรติให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันด้วย 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรบัในวงกว้างของเวทกีารแข่งขนันี้ 

พิสิตกล่าวต่อว่า ความส�าเร็จในครั้งนี้ 
เป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งในการการนัตคีณุภาพ 
ของนกัศกึษาที่ผ่านเวทนีี้ ด้วยมาตรฐานของ 
การแข่งขนัที่เป็นรูปแบบเดยีวกนัทั่วโลก ทกุ 
ผลงานต้องศึกษาด้วยตนเองโดยไม่คัดลอก 
ผลงานของใคร และต้องมข้ีอเทจ็จรงิมาสนบั 
สนนุการตั้งสมมตฐิานต่างๆ

ขณะเดียวกัน การแข่งขันเริ่มเป็นที่รู้จัก
และได้รบัการยอมรบัมากขึ้น การแข่งขนัของ 
ทมีนกัศกึษาแต่ละทมีนบัจากนี้ไป จะยิ่งเข้ม
ข้นมากยิ่งขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลอย่าง

สะดวกรวดเร็ว สามารถศึกษาวิดีโอการน�า
เสนอของทีมผู้ชนะในแต่ละรอบได้ผ่านทาง 
Youtube แต่ละทมีจงึสามารถน�าเทคนคิและ
วิธีการน�าเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะ
เพิ่มขึ้นในปีต่อไปได้

“นกัศกึษาที่ได้มโีอกาสเข้าร่วมการแข่งขนั 
ในเวทนีี้ แม้ว่าจะไม่ชนะ แต่สิ่งที่พวกเขาได้รบั 
จะเป็นประสบการณ์ที่ด ีและส�าหรบันายจ้าง 
ผมเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้ เป็นคนที่มี 
ความมุง่มั่น ทุม่เท และพร้อมที่จะเป็นบคุลากร 
ที่มคีณุภาพอย่างแน่นอน”

ความส�าเร็จ

ในมุมมองของผู้จัดงาน

เขาบอกว่า โครงการแข่งขนัครั้งนี้จดัขึ้น 
เพื่อตอบโจทย์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสมาคมฯ กับ
มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยง
สมาคม ซีเอฟเอในแต่ละประเทศให้เข้ามา 
มีส่วนช่วยพัฒนาการแข่งขัน แบ่งปันข้อมูล
และรูปแบบต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซึ่งกัน 
และกัน สนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมฯ
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม โดยดึงเอานัก 
วเิคราะห์ เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ นกัศกึษา
แต่ละทมี 

ข้อที่ส�าคญัคอื การเปิดโอกาสให้เยาวชน
ที่ก�าลงัจะก้าวเข้าสูก่ารท�างานในสายการเงนิ 
การลงทุน ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการ
ท�างานจริง รวมทั้งกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์
และมมีมุมองแบบนกัวเิคราะห์มอือาชพี ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้นักศึกษาจะไม่เจอในการเรียนใน 
มหาวิทยาลัย พิสิตในฐานะผู้จัดโครงการฯ 
ยังตั้งความหวังด้วยว่านักศึกษาที่เข้าร่วม
แข่งขันในโครงการฯ จะกลายเป็นพลังที่มี 
คณุภาพส�าหรบัวงการตลาดทนุไทยในอนาคต

“ในฐานะผู้จัดงาน ชัยชนะของตัวแทน
นกัศกึษาไทย กเ็ป็นเสมอืนรางวลัตอบแทนให้ 
กบัสมาคมฯ ด้วย CFA Charterholder ทั้งโลก 
มนีบัแสนคน ในขณะที่สมาคม ซเีอฟเอ ไทย 
แลนด์ มีสมาชิกเพียง 280 คนเท่านั้น แต่ 
สามารถช่วยผลักดันตัวแทนทีมประเทศไทย 
ให้ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกได้ ซึ่ง 
ประเทศไทยในสายตาชาวโลก อาจจะเป็น 
เพยีงประเทศเลก็ๆ ที่ก�าลงัพฒันา และไม่ได้
มภีาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ แต่ยงัสามารถ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทัดเทียม
นานาประเทศได้ นับเป็นความภูมิใจอย่าง
ยิ่ง” พสิติกล่าวทิ้งท้าย 

พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์

ประธานสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
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CFA Institute ได้จดัท�าหลกัสตูรผูเ้ชี่ยวชาญ 
การเงนิการลงทนุชั้นสงู ที่เรยีกว่า CFA Program 
โดยจัดให้มีการอบรมความรู ้และจัดพิมพ์ 
เอกสารเพื่อเตรยีมตวัสอบ รวมทั้งด�าเนนิการ 
จดัสอบในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผูท้ี่สอบผ่าน 
หลกัสูตรนี้ใน 3 ระดบัจะได้รบัอนญุาตให้ใช้ 
ตวัอกัษร CFA ต่อท้ายชื่อ เพื่อแสดงคณุวฒุิ 
ความรู้ความช�านาญทางการเงินการลงทุน
ตามมาตรฐานของ CFA Institute และผู้ที่
สอบผ่านจะถูกเรยีกว่า CFA Charterholder

นอกจากการด�าเนินการต่างๆ เพื่อการ
สอบ CFA Charter แล้ว CFA Institute ซึ่งมี 
CFA Societies หรือ องค์กรสมาชิกสมาคม
กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังได้
ร่วมกันจัดโครงการแข่งขัน CFA Institute 
Research Challenge เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศกึษา 
ผู้สนใจวิชาชีพการเงินการลงทุน ได้เข้ามา
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในวิชาชีพนี้ผ่าน
การแข่งขันการน�าเสนอบทวิเคราะห์หุ้น ซึ่ง
การแข่งขันโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในปีนี้นับ
เป็นปีที่ 6 แล้ว

ในโอกาสครบรอบ 50 ปีหรอืกึ่งศตวรรษ
ของหลกัสูตรการเงนิการลงทนุ CFA Charter 
จงึได้มกีารจดัพมิพ์หนงัสอื The Gold Standard : 
A Fifty-Year History of the CFA Charter ขึ้น 
(ก่อนหน้านั้นในช่วงปี 1987 ซึ่งเป็นวาระครบ
รอบ 25 ปีของหลกัสตูรฯได้มกีารพมิพ์หนงัสอื
ชื่อ The Institute of Chartered Financial 
Analysts : A Twenty-Five Year History) โดย
เป็นการรวบรวมประวตัศิาสตร์ในแง่มมุต่างๆ
เกี่ยวกบัการด�าเนนิการของหลกัสูตรนี้ ตั้งแต่
การเตรยีมการจดัท�าหลกัสตูร การอบรม การ
สอบ และประสบการณ์ของผู้สมคัรสอบ ซึ่ง

CFA Charter

หลักสูตรการเงินการลงทุน

ที่เป็น“มาตรฐานทองค�า”
หลกัสตูร CFA Charter ถอืก�าเนดิมาราว 50 ปีในวงการอตุสาหกรรมการเงนิบนโลก 

ใบนี้ จากการสอบ CFA ครั้งแรกที่เริ่มขึ้นในปี 1963 ด้วยจ�านวนผู้สมัครสอบ 284 คน 

มาในปี 2011 มผีูส้มคัรสอบเพ่ิมข้ึนเป็น 200,000 คนจาก 145 ประเทศทัว่โลก การเตบิโต

เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า CFA Charter เป็นหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางการเงินการลงทุนที่

ประสบความส�าเร็จมากทีส่ดุหลกัสตูรหนึง่ของโลก จนได้ชือ่ว่าเป็น “มาตรฐานทองค�า – The 

Gold Standard” 

ตัวเลขของผู้สนใจเข้าสมัครสอบในหลักสูตร
นี้ที่เพิ่มมากขึ้นและได้รับการยอมรับจาก
วงการการเงนิทั่วโลกเป็นเครื่องบ่งบอกความ
ส�าเรจ็ของหลกัสูตรได้เป็นอย่างดี

ค�าว่ามาตรฐานทองค�าที่น�ามาใช้เป็นค�า 
ยกย่องหลักสูตรนี้ถือว่าไม่เกินเลยกว่าความ
เป็นจรงิ ผูเ้ขยีนชื่อ นางแนนซ ีเรแกนได้สะท้อน 
ในค�าน�าว่า CFA Institute เป็นครอบครวัขนาด 
ใหญ่ระดับนานาชาติ มีครอบครัวสมาชิก
หลากหลายรุ่นกระจายกันอยู่ในทั่วโลก มี
พนกังานหลายร้อยคน มผีูส้อบผ่านหลกัสตูร
และผู้สมัครสอบอีกหลายแสนคน และยัง
มีอาสาสมัครอีกจ�านวนมากที่ร่วมมือกัน
ท�างานหนกัเพื่อท�าให้หลกัสูตร CFA Charter 
เป็นหลักสูตรการเงินระดับมาตรฐานทองค�า
ดงัที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั

หนงัสอืเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน อธบิาย
ให้เหน็พฒันาการเกี่ยวกบัการจดัท�าหลกัสตูร
และการสอบ มีข้อเขียนที่น่าสนใจและเป็น
เรื่องประหลาดๆ ปนขบขันหลายเรื่องคือ
ประสบการณ์ของผู้เข้าสอบซึ่งตีพิมพ์อยู่ใน
ล้อมกรอบสั้นๆ ที่กระจายอยู่ในทุกบทของ
หนงัสอื แม้กระทั่งในบทน�า ที่เขยีนโดย มร. 
แดเนยีล เอส.เมเดอร์, CFA (Daniel S. Meader, 
CFA) ซึ่งเป็นกรรมการ CFA Institute กไ็ด้เล่า 
ประสบการณ์ของผู ้สมัครสอบชาว
บังกลาเทศคนหนึ่งที่ต้องนั่ง 
ในรถพยาบาล ให้พา 
ฝ่าฝูงชนที่ก�าลัง 

ประท้วงและมีเหตุการณ์เผารถบัสด้วย เขา 
และเพื่อนจ�านวนหนึ่งสามารถเดินทางมา 
สอบ CFA Charter ได้ด้วยวธินีี้ ขณะที่ผูส้มคัร 
สอบอกีจ�านวนหนึ่งขอคนืเงนิค่าสมคัรเพราะ
ไม่สามารถหาวิธีเดินทางมายังสถานที่จัด
สอบได้

ประสบการณ์ท�านองนี้มีเขียนไว้อีกมาก
ในหนงัสอื สะท้อนให้เหน็ความพยายามและ 
ความมุง่มั่นของผูส้มคัรสอบ แม้กระทั่งผูส้มคัร 
ที่ไปท�างานโดยอาศัยอยู่ในเต็นท์ท่ามกลาง
เผ่ามาไซในประเทศเคนยากต็าม คนเหล่านี้
ประสบความส�าเรจ็เพราะมคีวามมุง่มั่นตั้งใจ
สูงในการท�างาน 

มร.เมเดอร์บอกว่าแม้ภาพรวมอตุสาหกรรม 
การเงินจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหลักสูตรและ
โครงสร้างการสอบก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ไม่
เปลี่ยนคอืการอทุศิตวัทุม่เทท�างานของอาสา
สมัครจ�านวนมากด้วยความตั้งใจอย่างสูงที่
จะรกัษามาตรฐานทองค�าของหลกัสูตร CFA 

นอกจากความตั้งใจมุ ่งมั่นของเหล่า
สมาชกิ CFA ในการที่จะรกัษามาตรฐานของ 
หลกัสตูรไว้แล้ว บรรดาผูส้มคัรสอบทั้งหลาย 
ก็เป็นผู ้ที่มุ ่งมั่นท�างานอย่างหนักเพื่อที่จะ 
สอบหลกัสูตรให้ผ่านได้ทั้ง 3 ระดบั จนอาจ 
กล่าวได้ว่าสมาชกิของ CFA Institute นั้นเป็น 
ผู้ที่มีความเพียรพยายาม ฝึกฝนอย่างหนัก  
ผ่านการทดสอบตวัเอง ดงัที่ได้สะท้อนออกมา 
ในหนงัสอืครบรอบ 50 ปีเล่มนี้ 

“The Gold Standard is alive and well at CFA Institute.”

- Daniel S.Meader, CFA (June 2011)
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