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CFA
Institute Research
Challenge in Thailand ปที่ 3
ทีมนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ควาชัยในการแขงขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand ซึ่งสมาคม ซีเอฟเอ
ไทยแลนด จัดขึ้นเปนปที่ 3 ตอเนื่องกัน จากนั้นพวกเขาตองเตรียมเขาแขงระดับภูมิภาค และหากชนะก็จะได
เขาแขงในระดับโลกตอไป ขณะที่ผูสอบผานหลักสูตร CFA ระดับ 3 ในปที่ผานมามีจํานวน 58 คน โดย
ผูสอบผานหลักสูตรและเปน CFA Chartered Holder มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป

ผูเขารับเกียรติบัตร CFA Chartered Holder
ถายภาพรวมกับผูทรงคุณวุฒิ (นั่งจากซาย
สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสําหรับผูที่สอบผานหลักสูตร CFA ระดับ 3
ไปขวา) Dr.Aaron Low, CFA กรรมการ ในป 2011 ซึง่ มีผสู มัครเขาสอบนับรอยคน โดยสอบผานรวม 58 คน โดยในงานไดรบ
ั เกียรติจาก ดร.วรพล
CFA Institute, ดร.วรพล โสคติยานุรักษ
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เลขาธิการ ก.ล.ต. และ คุณพิสติ จึงประดิษฐภัณฑ, CFA ประธานสมาคม ซีเอฟเอ CFA Institute เดินทางมารวมกลาวสุนทรพจนในงานดวย
ไทยแลนด
ดร.วรพลกลาวถึงผูที่สอบผานและไดรับเกียรติบัตร CFA วา “เปนบุคลากรที่ผานมาทดสอบความ

รูดานการเงินมาเปนอยางดี มีความเขาใจและความสามารถในการวิเคราะหตัวเลขตางๆ มีหนาที่
วิเคราะหและใหคําแนะนําแกผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินมูลคาหุน การทํา M&A
บุคลากรเหลานีต้ อ งมีการอัพเดทขอมูลความรูแ ละยึดถือจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านอยางเครงครัด”
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การผลิต CFA Chartered Holder ใชเวลาไมตํ่ากวา 750 ชั่วโมง
ซึง่ เปนกระบวนการทีก่ นิ เวลาและตองมีความมุง มัน่ ตัง้ ใจจริง “มีเพียง
1 ใน 8 เทานั้นที่สอบผาน ดังนั้น ผูที่ไดรับเกียรติบัตรนี้จึงควรมีความ
ภาคภูมิใจและรักษาความภูมิใจนี้ไวโดยการทํางานอยางมืออาชีพ”
Dr.Aaron Low บอกวา “หลักสูตร CFA เปนหลักสูตรทีถ่ กู ออกแบบ
และทดสอบจากบรรดามืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงินของโลก และ
มีการปรับเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรใหทันสมัยทุกป”
“มีผูใหความสนใจสมัครสอบ CFA เพิ่มมากขึ้นทุกป ตัวเลขการ
เติบโตโดยเฉพาะจํานวนผูสมัครที่เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ มา
จากทั้งภูมิภาคเอเชียและประเทศในกลุมละติติน
อเมริ ก า ซึ่ ง หลั ก สู ต ร CFA พร อ มที่ จ ะผลิ ต
บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนักวิเคราะหห
หุน ผูจัดการกองทุน หรือแมกระทั่งที่ปรึกษา
ทางการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ การเงิ น ใน
องครวม” Dr.Low กลาว
หลังจากพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ผานพน
ไปได มี ก ารประกาศผลการแข ง ขั น CFA
Institute Research Challenge in Thailand
โดย สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด จัดการ
แขงขันความรูความสามารถในงานวิจัย
ดานการลงทุนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตรีขึ้นไป เพื่อ
สนับสนุนแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในการทําบทวิเคราะหห ลักทรัพยข อง
คนรุนใหมที่ตองการกาวเขาสูวิชาชีพดานการเงินการลงทุน
ในปนี้มีทีมจากสถานศึกษารวม 7 มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน
และมี 4 ทีมเขารอบชิงชนะเลิศ โดยทีมทีช่ นะเลิศเปนทีมจากโครงการ
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ จะเขาแขงขันเพือ่
ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคในตนเดือนมีนาคมที่ฮองกง และหากชนะ
ก็จะไดไปแขงขันในระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนตอไป
ปณัสย หงสรพิพัฒน ผูประสานงานทีม BBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เลาวา ทีมไดผานการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยมา
แลวจากทีมที่เขาแขงขันกัน 3 ทีม ซึ่งทีมของเขามีขอไดเปรียบตรงที่
เรียนวิชาดานบริหารธุรกิจ ซึง่ มีเนือ้ หาดานไฟแนนซทเี่ กีย่ วของกับการ
แขงขันโดยตรง และการเรียนในหลักสูตรนานาชาติทาํ ใหมที กั ษะดาน
ภาษาอังกฤษที่ใชในการแขงขันไดดีกวา
“ในการแขงขันนั้นตองเขียนรายงานและนําเสนอ Presentation
เปนภาษาอังกฤษ ทางกลุมเปนเพื่อนกันอยูแลว เลยสมัครแขงขัน
กันทั้งทีม และในทีมก็มีคนที่ลงทุนในหุนอยูแลวดวย” ปณัสยเลา
สําหรับการแบงงานในทีมนั้น พวกเขามีการกระจายงานกัน โดย
แบงให 2 คนไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบริษัท อีก 2 คนดูเรื่อง
ภาพรวมอุตสาหกรรม และอีก 1 คนดูภาพรวมและเชื่อมโยงขอมูล
สวนบทบาทของ Industry Mentor คือ คุณยิ่งยง เจียรวุฒิ นั้น จะให
ความรูเ กีย่ วกับอุตสาหกรรมคาปลีกและแนะนําเรือ่ งการใช Valuation
ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งใหคําแนะนําการใชขอมูลในการ
วิเคราะหหุน
ในการนําเสนอขอมูลหรือทํา Presentation นั้น มีเวลาใหเสนอ
เพียง 10 นาที ซึ่งทีมไดใหสมาชิกทุกคนขึ้นพูดโดยแบงงานกันตาม
หัวขอ คือ พูดเกริ่นนํา ใหเหตุผลคําแนะนําซื้อหุน อธิบาย Valuation
และอธิบายเรื่องความเสี่ยง

ทีมชนะเลิศ เขารับรางวัล
พรอมอาจารยที่ปรึกษา
รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร
ขอแสดงความยินดี
กับทีมชนะเลิศ BBA ธรรมศาสตร
(จากซายไปขวา) กิตติเกียรติ ตันติวุฒิกิตติ,
วิมลณัฐ ตั้งอนุรักษพงศา,
ปณัสย หงสรพิพัฒน, สรวิศ ปทุมราช,
จักษกฤช บํารุงตระกูล

“อาจารยทปี่ รึกษา คือ รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร ซึง่ ไดใหคาํ แนะนํา
ที่ดีในหลายเรื่อง ตอนแรกเราคิดกันวาจะพูดแบบมืออาชีพธรรมดาๆ
แตอาจารยก็ใหขอสังเกตวาในบทบาทจริงที่นักวิเคราะหทํานั้น ตอง
คิดถึงการพูดในฐานะที่เปน Sell Side ดวย ควร Present ในลักษณะ
การพูดคุยแลกเปลี่ยน ไมใหดูแข็งทื่อจนเกินไป ซึ่งเปนขอแนะนําที่
มีประโยชนมาก” สรวิศ ปทุมราช ซึ่งใฝฝนอยากทํางานดานวาณิชธนกิจ หรือ Investment Banker และ Corporate Banker เลา
สําหรับการเตรียมตัวเพื่อไปแขงในระดับภูมิภาคนั้น วิมลณัฐ
ตัง้ อนุรกั ษพงศา บอกวา “ในระดับภูมภิ าคมีทมี เขาแขงขันรวม 19 ทีม
จาก 15 ประเทศ หุนที่นําเสนอก็เปนหุน CPALL ตัวเดิม แตตองปรับ
เพิ่มขอมูลเพราะนําเสนอใหกับกลุมคนฟงที่ตางออกไป”
ปณัสยเสริมวา “ตองมีวิธีนําเสนอหรือเลาเรื่องใหคนฟงกลุมนี้ที่
อาจจะไมรูจักหุน CPALL เลย ใหพวกเขาสนใจและอยากจะเขามา
ลงทุนใหคลอยตามไปกับ Story ของเรา”
การแขงขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand ถือเปน
ประสบการณที่สําคัญสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังจะประกอบอาชีพ
ดานการวิเคราะหการเงินการลงทุน เพราะไดมีโอกาสฝกฝนสิ่งที่ได
เรียนรูในหองเรียนกับการปฏิบัติจริง และการแขงขันทําใหพวกเขา
ตองมุมานะ ผานแรงกดดันตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่ตองเผชิญ
ในชีวิตการทํางานจริงๆ อยูแลว
ในอนาคต ทุกคนตั้งเปาวาจะไดมีโอกาสมาทํางานในวิชาชีพ
การเงินการลงทุน โดย กิตติเกียรติ ตันติวุฒิกิตติ หนึ่งในทีมอยาก
จะทํางาน IB ดวยเชนกัน สวน จักษกฤช บํารุงตระกูล อยากทํางาน
ดาน Institutional Dealer หรือ Financial Planner และ ปณัสย หงสรพิพัฒน อยากทําหลายดาน อาทิเชน Investment Banker, Stock
Analyst หรือ Fund Manager สวน วิมลณัฐ อยากเปนที่ปรึกษาการ
เงิน
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