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คว้าชัยการแข่งขันระดับโลก
เวที CFA

Institute
Research Challenge 2012
การแข่งขัน CFA Institute Research
Challenge ซึ่งเป็นเวทีทดสอบความสามารถ
ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่า
และการเขี ย นรายงาน ของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญา ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันระดับโลก
ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนก้าว
เข้าสู่สายงานอาชีพผู้เชี่ยวชาญการลงทุน การ
แข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ
โลกในปี 2012 นีจ้ ดั ขึน้ ทีเ่ มืองนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเพิง่ แข่งขันจบลงไปหมาดๆ ใน
ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า
ทีมนักศึกษาไทยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าชัยชนะมา
ครองได้อย่างภาคภูมิใจ
สมาชิกสมาคมภายใต้ CFA Institute
85 แห่งจาก 130 สมาคมทัว่ โลกได้รว่ มกันจัด
โครงการ CFA Institute Research Challenge
ขึ้นเพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถและก�ำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพ
ในสายการเงินการลงทุน ทีส่ นใจเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก โดยจัดการแข่งขัน
ต่อเนื่องมาแล้ว 6 ครั้ง และประเทศไทย
ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้นับเป็น
ปีที่ 3 ซึ่ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ทีมนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถฝ่าฟันการ
ชิงชัยในระดับประเทศจนได้เป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยเข้ า ไปแข่ ง ขั น ในเวที นี้ และ
ในปีที่ผ่านมา ก็ยังสามารถก้าวขึ้นไปสร้าง
ชื่อเสียงได้ถึงระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
มาแล้ว
ในปีนี้ มีตัวแทนนักศึกษากว่า 3,000 คน
จาก 650 มหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วโลก ... นับ
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เป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ที่ ทีมนักศึกษา
โครงการปริ ญ ญาตรี บ ริ ห ารธุ ร กิ จ
หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย สามารถ
คว้าชัยชนะจากการแข่งขันในเวทีระดับโลก
ครั้งนี้มาได้
ทีมผูช้ นะเลิศประกอบด้วย ปณัสย์ หงส์
รพิพัฒน์,จักษ์กฤช บ�ำรุงตระกูล, สรวิศ
ปทุมราช, วิมลณัฐ ตั้งอนุรักษ์พงศา และ
กิตติเกียรติ ตันติวฒ
ุ กิ ติ ติ ซึง่ ผลงานทีท่ ำ� ให้
ได้รับรางวัลคือการวิเคราะห์หุ้นของบริษัท
ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) CPALL โดยมี
รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร รองผู้อำ� นวยการ
โครงการฯ และผศ.ดร.อัญชดา เจริญรุกข์
เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยมี ยิง่ ยง เจียรวุฒิ
จากทริสเรทติ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญท�ำหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษาประจ�ำทีม และสมาคม ซีเอฟเอ

ไทยแลนด์ ให้การสนับสนุนการเข้าแข่งขัน
ไม่เพียงแต่ความภาคภูมิใจที่พวกเขาทั้ง
5 คนได้ เ ป็ น ตั ว แทนสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ
ประเทศไทยในเวทีระดับโลกเท่านัน้ แต่รางวัล
แห่งความส�ำเร็จอีกส่วนหนึง่ คือ ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการไปแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมา
โอกาสในการไปทัศนศึกษายังสถานทีส่ ำ� คัญๆ
การได้พบปะกับเพือ่ นใหม่ซงึ่ เป็นตัวแทนจาก
แต่ละมหาวิทยาลัย โอกาสในการถ่ายภาพ
ขึน้ จอขนาดยักษ์หน้าตึกใจกลางสีแ่ ยก Times
Square ในช่วง Closing Bell Ceremony ของ
NASDAQ และการสัมภาษณ์รายการสดออก
ทาง Bloomberg ตลอดจนโอกาสในการท�ำงาน
ร่วมกับองค์กรชั้นน�ำในตลาดทุนไทยทันทีที่
ส�ำเร็จการศึกษา ทัง้ หมดนีเ้ ป็น “รางวัลพิเศษ”
ส�ำหรับผู้ชนะเท่านั้น!!
อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่ความส�ำเร็จครัง้
นี้ ต้องแลกมาด้วยการทุ่มเท ฝึกฝนจากสิ่งที่
ได้เรียนรูใ้ นห้องเรียนกับการปฏิบตั จิ ริง ท�ำให้
พวกเขาต้องมุมานะ ผ่านแรงกดดันต่างๆ และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการแข่งขันอันยาว
นานกว่า 7 เดือนเต็มนับตั้งแต่การชิงชัยใน

ระดับประเทศ สูร่ ะดับภูมภิ าค และระดับโลก
นิตยสาร Money&Wealth ฉบับนี้ ขอ
ร่ ว มยกย่ อ งและชื่น ชมในความส�ำ เร็จ ของ
นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยกลุ่มนี้ รวมถึง
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในช่วงเวลาส�ำคัญ
บรรยากาศและความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการแข่งขัน
และมุมมองข้อเสนอแนะดีๆ จากผู้เกี่ยวข้อง
ทัง้ คณาจารย์และผูบ้ ริหารจากสมาคม ซีเอฟ
เอ ไทยแลนด์ มาน�ำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง
ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจอยากจะก้าวเข้าสู่
อาชีพในสายงานด้านการวิเคราะห์การเงิน
การลงทุน ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการเตรียมตัว
ในอนาคต
ทัง้ นี้ ขอเกริน่ ถึงรายละเอียดของโครงการ
CFA Institute Research Challenge ในเบือ้ งต้น
ส�ำหรับผู้อ่านที่ยังไม่เคยทราบรายละเอียด
ของโครงการนี้มาก่อน เพื่อความเข้าใจไป
พร้อมกัน โดยการแข่งขันนี้ เป็นเวทีส�ำหรับ
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง จากระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ
ปริญญาโท เพื่อออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยบทวิเคราะห์ที่นักศึกษาท�ำนี้ จะมีความ
คล้ายคลึงกับบทวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์มือ

อาชีพท�ำอยู่โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า
และน�ำเสนอแก่คณะกรรมการในเวลา 10 นาที
และตอบค�ำถามอีก 10 นาที โดยตัวแทน
นักศึกษาจะต้องไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์มาก่อน และสมัครใน
นามสถาบันการศึกษาได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
ซึ่งในระดับประเทศมีตัวแทนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาชั้นน�ำ 7 แห่ง และจะมี
Industry Mentors หรือผูเ้ ชีย่ วชาญเข้ามาเป็น
โคชประจ�ำในแต่ละทีม ซึ่งเป็นรูปแบบการ
แข่งขันที่จัดท�ำเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก
ประเทศทั่วโลก
ทีมงานกองบรรณาธิการ Money&Wealth
มีโอกาสพบกับน้องๆ ทีมธรรมศาสตร์กลุ่มนี้
มาแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งประเดิมชัยชนะระดับ
ประเทศ และน�ำเสนอความส�ำเร็จขัน้ แรกของ
พวกเขาไปแล้วในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ น
มา จนกระทัง่ มีโอกาสได้พบกันอีกครัง้ ในวัน
ทีน่ อ้ งๆ เพิง่ สอบวิชาสุดท้ายของพวกเขาเสร็จ
สิน้ ในครัง้ นีก้ ารพูดคุยจึงเริม่ ต้นสัมภาษณ์ถงึ
บรรยากาศการไปแข่งขันในระดับภูมิภาคที่
ประเทศฮ่องกงต่อทันที
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ก้าวสู่เวทีชิงชัย
ระดับโลก

จากเวทีระดับประเทศ
สู่การแข่งขันระดับภูมิภาค
ปณัสย์ หัวหน้าทีมธรรมศาสตร์ เริ่มต้น
เล่าถึงบรรยากาศการแข่งขันในรอบภูมิภาค
ว่า มีทมี เข้าแข่งขันทัง้ หมด 19 มหาวิทยาลัยใน
โซนเอเชีย-แปซิฟิก แล้วแบ่งสายการแข่งขัน
เพื่อคัดจนเหลือ 4 ทีมสุดท้าย ได้แก่ Yonsei
University จากเกาหลีใต้, National University
of Singapore (NUS) จากสิงคโปร์, University
of Sydney ของออสเตรเลีย และทีมธรรมศาสตร์
ตัวแทนจากประเทศไทย
เขายอมรับว่าในรอบตัดสินระดับภูมภิ าค
เป็นรอบทีม่ คี วามกดดันมาก เนือ่ งจากธรรมศาสตร์ต้องแข่งขันเป็นทีมแรก และหลังจาก
น�ำเสนอผลงานเสร็จสิน้ ก็มโี อกาสได้เห็นการ
น�ำเสนอของทีมอืน่ ๆ อย่างไรก็ดี การเตรียมตัว
ในรอบนี้ มีความเข้มข้นมากขึน้ แม้วา่ กรรมการ
ในรอบนี้ ส่วนใหญ่จะรูจ้ กั หุน้ CPALL แต่พวก
เขาก็เตรียมการน�ำเสนอเสมือนว่ากรรมการ
ทุกท่านไม่เคยรูจ้ กั บริษทั นีม้ าก่อน รวมทัง้ การ
เลือกบริษทั คูแ่ ข่งทีม่ าเปรียบเทียบกับ CPALL
ก็ต้องเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองของ
กรรมการที่เป็นผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนใน
หลายๆ ประเทศ
โดยที ม คู ่ แ ข่ ง ที่ น ่ า จั บ ตามองที่ สุ ด ใน
รอบนี้ คือทีมจาก NUS ซึ่งเลือกธุรกิจด้าน
ค้าปลีกเหมือนกัน และมีสไตล์การน�ำเสนอ
และจุดขายคล้ายๆ กัน แต่พวกเขาเชื่อว่า
จุดตัดสินของคณะกรรมการ น่าจะอยูใ่ นช่วง
ตอบค�ำถาม ซึ่งแม้ว่าข้อมูลที่นำ� มาใช้ในการ
วิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้ว แต่
การทีท่ มี ธรรมศาสตร์สามารถใส่ความคิดใน
เชิงวิเคราะห์ของพวกเขาเองเข้าไปและสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าหุ้นของ
CPALL ว่าสามารถเป็นไปได้จริงๆ ท�ำให้พวก
เขาได้รับชัยชนะในรอบนี้มาครอง พร้อมกับ
การเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ไปประชันฝีมือต่อในเวทีระดับโลก
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เมื่อถามต่อถึงการแข่งขันในรอบสุดท้าย
เพิง่ ผ่านไปหมาดๆ เมือ่ กลางเดือนเมษายนที่
ผ่านมา ความรูส้ กึ ตืน่ เต้นดีใจจากการแข่งขัน
นั้น ยังคงเต็มตื้นและแสดงออกมาทางรอย
ยิ้มของน้องๆ ทุกคน พร้อมทั้งร่วมกันเล่า
บรรยากาศการแข่งขันให้ฟังอย่างละเอียด
วิมลณัฐเล่าว่าการแข่งขันในรอบสุดท้าย
ทีจ่ ดั ขึน้ ทีน่ วิ ยอร์ก สหรัฐอเมริกานัน้ จะคัดเลือก
ให้เหลือเพียง 4 ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นตัวแทน
จากแต่ละภูมภิ าค คือ Rutgers University จาก
นิวเจอร์ซี มาเป็นตัวแทนของนิวยอร์กซึ่งเป็น
เจ้าภาพของการจัดงานปีน,ี้ Stockholm School
of Economics จากสวีเดนเป็นตัวแทนจาก
ภูมภิ าค EMEA, Illinois Institute of Technology
จากชิ ค าโก เป็ น ตั ว แทนของจากภู มิ ภ าค
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด และสุดท้ายคือทีม
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ข องไทย เป็ น
ตัวแทนจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
กิตติเกียรติกล่าวเสริมว่า การแข่งขัน
รอบนี้แม้ว่าจะมีกติกาการแข่งขันคล้ายกับ
ทุกรอบที่ผ่านมา จะแตกต่างเพียงแค่ไม่มี
คะแนนในส่วนของรายงานบทวิเคราะห์ แต่
การเตรียมตัวก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นอีก โดย
พวกเขาต้องปรับราคาใหม่และอัพเดทข้อมูล
เพิ่มเติมเข้าไปอีก ทั้งเรื่องภาษีนิติบุคคลที่
ลดลง และเรื่อง Stock Dividends ซึ่งมีผล
กระทบต่อราคาหุ้น จนต้องน�ำประเด็นเหล่า
นีม้ าร่วมประเมินด้วย รวมทัง้ ยังต้องเพิม่ เติม
รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำจากกรรมการใน
รอบภูมิภาคเข้าไปด้วย
“ธุรกิจ 7-ELEVEN ในสหรัฐอเมริกาทุกวัน
นี้ เป็นธุรกิจทีไ่ ม่ได้มอี ตั ราการเติบโตทีร่ งุ่ เรือง
มากนัก เมื่อเทียบกับในฝั่งเอเชีย หรือแม้แต่
เปรียบเทียบกับไทย ดังนัน้ หากจะท�ำให้คณะ
กรรมการในสหรัฐฯ เข้าใจและเห็นภาพ ควร
น�ำเสนอประเด็นเรื่องการเติบโตให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วย นอกจากนี้ ตัวเลขส�ำคัญ
อย่าง P/BV หรือ Price per Book Value เป็น
ตัวเลขที่คณะกรรมการให้ความสนใจ ควร
หยิบมาน�ำเสนอเพิม่ เติมด้วย คณะกรรมการ
ยังได้กล่าวชื่นชมทิ้งท้ายด้วยว่า ทีมของเรา
มีการตอบค�ำถามได้ดี และท�ำให้เชื่อได้ว่า
มีความเข้าใจและรู้จักบริษัทที่วิเคราะห์เป็น
อย่างดีจริงๆ” สรวิศบอก

ปณัสย์เล่าต่อว่า แม้ว่าพวกเขาจะศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่เลือกทั้ง
ในด้านปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคมาเป็น
อย่างดีทุกด้าน แต่การน�ำเสนอจะต้องเลือก
เฉพาะจุดที่ส�ำคัญออกมาเล่าเป็นเรื่องราว
อย่างง่าย เช่น มีจุดเด่น 3 ด้านอะไรบ้าง
เพื่อให้พอดีกับเวลาในการน�ำเสนอเพียง 10
นาที และข้อมูลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้หยิบเอามาพูดถึง
ก็คือต้องเตรียมเอาไว้ให้พร้อม เพราะหาก
กรรมการสอบถามก็ จ ะสามารถน�ำ ข้ อ มู ล
เหล่านั้นขึ้นมาตอบค�ำถามได้ทันที
จักษ์กฤชกล่าวต่อว่า สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้อย่าง
หนึ่งจากมุมมองของคณะกรรมการในรอบ
ตัดสินนี้ มีประเด็นหนึ่ง คือเรื่อง Corporate
Governance หรือธรรมาภิบาลของบริษัทจด
ทะเบียน เพราะในมุมมองของนักลงทุนต่าง
ชาติมักจะตั้งข้อสงสัยต่อมาตรฐานเรื่อง CG
ของบริษทั จดทะเบียนในประเทศก�ำลังพัฒนา
ซึ่งการเตรียมข้อมูล เรื่องจ� ำ นวนกรรมการ
อิสระ หรือมาตรฐานการบัญชีที่บริษัทใช้ว่า
เป็นไปตามมาตรฐานสากลไปน�ำเสนอด้วย
สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ในสายตา
ของนักลงทุนต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น
“สิง่ ทีพ่ วกเราคิดคือไม่วา่ คูแ่ ข่งจะเก่งกาจ
แค่ไหน ทีมของเราก็ต้องท�ำให้เต็มทีท่ สี่ ดุ คือ
เราคิดว่าเราแข่งกับตัวเอง และพยายามท�ำให้
ดีมากขึ้นในทุกๆ รอบการแข่งขัน ซึ่งหากเรา
ท�ำดีที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
เราก็จะยอมรับและไม่เสียใจกับมัน” ปณัสย์
กล่าวเสริม

หนทางสู่เส้นชัย ....
ส่งต่อความมุ่งมั่น
ถึงรุ่นต่อไป
1. เตรียมให้พร้อมกับการท�ำงานหนัก
รู้จักบริหารเวลา และอดทน
2. เปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ และพร้อม
ที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ เสมอ
3. ด้วยเวลาการแข่งขันอันยาวนาน
4.
5.

ควรเลือกกลุ่มท�ำงานที่เข้ากัน
หันหน้ามาคุยกันได้ทุกเรื่อง
สนุกกับสิ่งที่ท�ำ จะช่วยให้มีความสุข
ใช้แรงกดดันเป็นพลัง
ให้มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

ปัจจัยสู่
ความส�ำเร็จ
ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่จะขาด
ไม่ได้ คือปัจจัยทีส่ นับสนุนพวกเขาจนกระทัง่
สามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้มาได้ สรวิศ
กล่าวว่า หนึง่ ในกุญแจส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้ ต้องยกให้ตัวหุ้นเอง นั่นคือ
CPALL ซึ่งสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์เป็น
ผู้คดั เลือกให้ โดยตัวหุ้นน�ำมาให้นกั ศึกษาใช้
แข่งขัน ควรมีโครงสร้างธุรกิจที่เข้าใจได้ง่าย
เพราะเวลาในการน�ำเสนอมีจ�ำกัด หากเป็น
ธุรกิจทีม่ โี ครงสร้างธุรกิจซับซ้อนหรือมีบริษทั
ในเครือมากๆ การประเมินมูลค่าของบริษทั ก็
จะยิง่ ยาก และกรรมการเองก็อาจจะไม่เข้าใจ
ธุรกิจที่น�ำเสนอ
กิตติเกียรติ กล่าวเสริมว่า หัวใจส�ำคัญ
ในมุมมองของเขาคือ เรือ่ งการท�ำงานร่วมกัน
เป็นทีม เพราะตลอดเวลา 7 เดือน พวกเขา
ต้องท�ำงานร่วมกันอยู่ที่มหาวิทยาลัย เรียก
ได้ว่าดึกดื่นแทบทุกวัน และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ก็ยังต้องนัดหมายกันมาท�ำงาน มา
ฝึกซ้อมการน�ำเสนอรายงานและการตอบ
ค�ำถาม
“เพราะเราเป็นเพื่อนมาก่อน จึงสนิทกัน
อยู่แล้ว พอถึงเวลาที่ต้องท�ำงานร่วมกัน เรา
ก็ไม่เคยทะเลาะกัน อาจจะมีการถกเถียงกัน
บ้าง แต่นั่นก็คือรายละเอียดของงาน เรื่อง
สมมุติฐานหรือมุมมองในประเด็นต่างๆ ที่
ใช้วิเคราะห์ แต่ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาข้อสรุปที่ดี
ที่สุดของกลุ่ม ดังนั้น การท�ำงานเป็นทีมก็มี
ส่วนอย่างมากที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จครั้งนี้”
วิมลณัฐบอก
และสุดท้ายต้องยกความดีความชอบ
ให้ กั บ โครงการ BBA ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ด้วย ปณัสย์ บอกว่าหลักสูตร
และการเรียนการสอนมีสว่ นช่วยปูพนื้ ฐานให้
นักศึกษามาตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งส�ำเร็จการ
ศึกษา ท�ำให้พวกเขามีความพร้อมที่จะเข้าสู่
สายวิชาชีพได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ สามารถน�ำ
ประสบการณ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจาก
คณาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเขียน
บทวิเคราะห์ และการน�ำเสนอผลงานต่างๆ
มาปรับใช้การท�ำงานจริงๆ ได้ ซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของความ
ส�ำเร็จในวันนี้

ปณัสย์ หงส์รพิพัฒน์

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

จักษ์กฤช บ�ำรุงตระกูล

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

สรวิศ ปทุมราช

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

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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มากกว่า “รางวัล”
คือ “ประสบการณ์”
ตลอด 7 เดือนที่ท�ำงานร่วมกันมาของ
น้องๆ ทีมธรรมศาสตร์ น�ำพาให้พวกเขาได้
เรียนรู้ และเปิดมุมมองใหม่ๆ และไม่เพียงแต่
รางวัลแห่งชัยชนะในเวทีระดับโลกเท่านัน้ แต่
ประสบการณ์ในครัง้ นี้ จะเป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาทัง้
5 คนจดจ�ำไปตลอดกาล
จักรกฤษเล่าว่าสิง่ ทีพ่ วกเขาได้รบั โดยตรง
คือการฝึกทักษะในการน�ำเสนอ จากการเป็น
คนทีไ่ ม่คอ่ ยมีความถนัดในด้านนี้ โดยเฉพาะ
การน�ำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อหน้าคณะ
กรรมการ ซึง่ เชือ่ ว่าประสบการณ์นจี้ ะสามารถ
น�ำไปต่อยอดและปรับใช้ได้กบั การท�ำงานใน
อนาคต
ปณั ส ย์ ก ล่ า วต่ อ ว่ า การแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้
ช่ ว ยปู พื้ น ฐานในการท� ำ งานในสายอาชี พ
นักวิเคราะห์ ให้ได้เรียนรู้ถึงการท�ำงานจริงๆ
และหากต้องการทีจ่ ะท�ำงานในสายนีต้ อ่ ไปก็
ต้องพร้อมที่จะท�ำงานหนัก นอกจากนี้ ยังได้
เรียนรูถ้ งึ จรรยาบรรณในการท�ำงาน และเป็น
สิง่ ทีอ่ าจารย์และคณะกรรมการผูต้ ดั สินเองก็
ย�้ำเตือนอยู่เสมอ ซึ่งหากคนรุ่นใหม่ที่จะเข้า
มาท�ำงานในสายนี้ได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ทุกคนเชือ่ ว่าจะช่วย
ป้องกันการเกิดวิกฤติทางการเงินที่มาจาก
ความไร้จรรยาบรรณของคนในวิชาชีพนี้ได้
ส่วนสรวิศ มองว่า การที่ได้เข้ามาสัมผัส
กับตลาดทุนจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่เขาได้
รับโดยตรงจากคนทีไ่ ม่เคยลงทุนมาก่อน โดย
ได้เรียนรู้เทคนิคแบบเพื่อนสอนเพื่อนซึ่งเป็น
สิง่ ทีด่ ี ช่วยให้เขาเข้าใจเรือ่ งกฎระเบียบต่างๆ
และการประเมินมูลค่าของหุ้น และความรู้
ทั้งหมดที่รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน
และค�ำแนะน�ำดีๆ จาก Industry Mentors ถือ
เป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถน�ำไปปรับใช้ใน
การท�ำงานต่อไป
ส�ำหรับหญิงหนึง่ เดียวในทีม อย่างวิมลณัฐ
เธอบอกว่าการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งได้รับจากแข่งขัน
ในครัง้ นี้ การท�ำงานเพือ่ เตรียมการแข่งขันใน
ฐานะตัวแทนของประเทศ ไปพร้อมๆ กับการ
เรียนปกติในช่วงปี 4 ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีห่ นัก
มาก เพราะเป็นช่วงที่นักศึกษาจะมีรายงาน
มากเป็นพิเศษ และยังต้องเตรียมตัวสอบ
พร้อมกับทุกๆ คนในคณะ ดังนั้น เมื่อจ�ำเป็น
ต้องท�ำงานดึกทุกวัน ท�ำให้ต้องรู้จักจัดสรร
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เวลาให้ดี ในทุกๆ ด้าน และทีส่ ำ� คัญต้องอดทน
มากขึ้นด้วย
นอกจากสิง่ ทีส่ มาชิกทุกคนในกลุม่ กล่าว
มาแล้ว กิตติเกียรติ กล่าวเสริมว่าจากการไป
ร่วมแข่งขันในทุกรอบ สิง่ ดีอกี ประการหนึง่ คือ
การได้พบปะกับเพือ่ นใหม่ๆ ก่อให้เกิดเครือข่าย
เพื่อนนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย และ
จากหลายๆ ประเทศ ซึ่งเชื่อว่าวันข้างหน้า
จะเป็นประโยชน์หากมีโอกาสได้ติดต่อหรือ
ร่วมงานกันในอนาคต
“สิ่งที่พวกเราเรียนรู้ร่วมกันอย่างหนึ่งคือ
เราทุกคนในทีม อาจจะไม่ใช่คนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ และ
คนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ เมือ่ มารวมกันก็อาจไม่สามารถ
สร้างทีมทีด่ ที สี่ ดุ ได้ แต่การทีเ่ รามารวมกัน ดึง
จุดเด่นแต่ละด้านของแต่ละคนมาผสานเข้า
ด้วยกัน มันจะก่อให้เกิดทีมทีด่ ที สี่ ดุ ” ปณัสย์
ในฐานะหัวหน้าทีม กล่าวทิ้งท้าย
จนถึงวันนี้ น้องๆ ทีมธรรมศาสตร์ทั้ง 5
คน ได้สำ� เร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และ

พร้อมแล้วทีจ่ ะก้าวต่อไปสูเ่ ส้นทางสายวิชาชีพ
ตามที่แต่ละคนตั้งใจไว้ ทุกคนในกลุ่มได้รับ
โอกาสในการสัมภาษณ์งานในองค์กรระดับ
แนวหน้าของตลาดทุนไทย และบางคนมีงาน
รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้
ทว่าเส้นทางในการท�ำงานจริงนับจากนี้
จะยากหรือง่าย หรือแตกต่างจากประสบการณ์
และสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้เรียนรู้มามากน้อย
เพียงไร บทบาทในสายอาชีพของพวกเขา
แต่ละคนต่อจากนี้จะกลายเป็นเวทีจริงที่จะ
พิสูจน์ฝีมือของพวกเขา
แต่อย่างน้อยที่สุด เชื่อว่านักศึกษากลุ่ม
เล็กๆ กลุ่มนี้ จะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วย
สะท้อน “พลังคนรุ่นใหม่” ที่ก�ำลังจะก้าว
เข้ามาสู่วงการตลาดทุนไทย และในอนาคต
พวกเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงส�ำคัญที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตต่อไป
ในอนาคต

ก.ล.ต. ร่วมยกย่องทีมธรรมศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.
ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลตลาดทุนไทย ได้แสดงบทบาทร่วมยกย่อง ความสามารถ
ของทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สามารถคว้าชัยชนะจากเวทีการ
แข่งขัน CFA Institute Research Challenge
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “บุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ส�ำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในภาคตลาดทุนซึ่งมีความสลับซับซ้อน มีพัฒนาการ
ที่รวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าใจถึงข้อมูลและการวิเคราะห์
ที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
“ก.ล.ต. เล็งเห็นว่า การที่ตลาดทุนไทยจะก้าวขึ้นสู่ตลาดทุนระดับสากลได้ต้องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและจริยธรรม ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต.
ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนมาโดยตลอด”
“ส�ำหรับความส�ำเร็จของนักศึกษาไทยครั้งนี้ ก.ล.ต. ขอชื่นชมในความสามารถ
เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นข้อมูลส�ำคัญที่ผู้ลงทุนต้องใช้ในการตัดสินใจ
ลงทุน และการท�ำผลงานจนได้รางวัลชนะเลิศในระดับโลก ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับการมีข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน รวมทั้งขอยกย่องนักศึกษาทีมนี้ให้เป็นต้นแบบ
ส�ำหรับบุคลากรที่มีคุณภาพในตลาดทุน 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�ำให้เกิดการ
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ ท�ำให้บุคลากร
ในตลาดทุนไทยปฏิบัติงานได้ด้วยความสามารถทัดเทียมกับสากล รวมถึงการให้การ
สนับสนุนการแข่งขัน CFA Institute Research Challenge ระดับโลกครั้งนี้ด้วย”

คณาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จ
ทีม BBA ธรรมศาสตร์

คว้าชัยชนะระดับโลก

ความส�ำเร็จของทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคว้าชัยชนะการแข่งขัน
CFA Institute Research Challenge ในระดับโลกในปี 2012 ถือเป็นจุดสูงสุด
อีกครัง้ หนึง่ ของทีมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นโคชและที่ปรึกษาให้กับทีมนักศึกษามาโดยตลอด
ความส�ำเร็จในปีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คณะ
พาณิชย์ฯ ท�ำได้ แต่กอ่ นหน้านีท้ มี นักศึกษาก็
ได้รับความส�ำเร็จในหลากหลายระดับ มาก
มายหลายครัง้ (ดูตาราง) ซึง่ ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังคือ
คณาจารย์ทสี่ อนวิชาต่างๆ และทีมคณาจารย์
ที่ได้ช่วย Coaching ให้ทีมนักศึกษาได้รางวัล
ระดับโลกมาแล้วในการแข่งขันแผนธุรกิจโลก
Global Moot Corp ปี 1999 และปี 2005 และ
ล่าสุดคือการแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่
ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษา
อังกฤษได้รางวัล Global Champion CFA Institute Research Challenge ปี 2012 ที่ New York
รศ. ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์ที่
ปรึกษาทีมนักศึกษาอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร.
พั น ทิ ศ า ภาวบุ ต ร รองผู ้ อ� ำ นวยการ
โครงการฯ และ ผศ.ดร.อัญชดา เจริญรุกข์
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ปิ ด ใจ
สัมภาษณ์เกีย่ วกับหลักสูตรการเรียนการสอน
การสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าแข่งขันในโครง
การต่างๆ ทีม่ กี ารจัดขึน้ เพือ่ เป็นประสบการณ์
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ในการเรียนและการเตรียมตัวออกไปเผชิญ
โลกแห่งการท�ำงานจริงๆ ของนักศึกษา
“คณะฯ มีความภูมใิ จอย่างมากทีน่ กั ศึกษา
ได้รับรางวัล แต่ที่ส�ำคัญคือเรามีความภูมิใจ
ที่คนไทยท�ำได้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่
นักศึกษาของโครงการฯ ไปชนะมา มีรูปถ่าย
ขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ในไทม์สแควร์ นี่เป็น
ครัง้ ทีส่ องของคณะฯ โดยครัง้ แรกเป็นนักศึกษา
ปริญญาโท MIM ที่ชนะ Global Moot Corp
ปี 1999 ซึ่งพวกเขาก็ไปสั่นกระดิ่งขึ้นไทม์
สแควร์ ในครัง้ นีก้ ท็ ำ� แบบเดียวกัน เป็นความ
ภาคภูมิใจของคนไทย และคณาจารย์และ
นักศึกษาทีไ่ ด้ฝากประเทศไทยหรือธรรมศาสตร์
ไว้ให้คนทัง้ โลกได้รจู้ กั ” รศ.ดร.กุลภัทราเล่าด้วย
ความภาคภูมใิ จในความส�ำเร็จของนักศึกษา
ของคณะพาณิชย์ฯ
โดยทั่ ว ไปคณะฯ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
เรือ่ งการแข่งขัน ทัง้ ในด้านของการจัดเตรียม
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ การสนับ
สนุนเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง โดยมีการ
ตัง้ งบประมาณเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้
“การแข่งขันมีหลายประเภท ทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึง่ การแข่งขันมี 2 ด้านคือนักศึกษา
ได้สมั ผัสกับของจริง และส่วนใหญ่จะมีอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาให้ ค� ำ แนะน� ำ และช่ ว ยฝึ ก ซ้ อ ม
นักศึกษาก็ต้องทุ่มเทเวลามาฝึกฝนมาเรียน
กับอาจารย์ มีการทุ่มเททั้งฝ่ายอาจารย์และ
นักศึกษา อีกด้านคือพืน้ ฐานก็มาจากทัง้ วิชา
ที่ร�่ำเรียนมา ซึ่งคณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้ บวกกับวิธีการเรียน
การสอนที่ เ น้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารแสดง
ความเห็น และสามารถน�ำเสนองานได้ด้วย
ตัวเองอย่างคล่องแคล่ว รวมทั้งการร่วมมือ
กันท�ำงานในลักษณะเป็นกลุม่ หรือทีมเวิรก์ ”
รศ.ดร.กุ ล ภั ท ราเชื่ อ ว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า
แข่งขันได้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทัง้ ในเรือ่ ง
ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการแข่งขัน ความมัน่ ใจของ
นักศึกษาไทยที่ไปแข่งในเวทีโลกแล้วมีความ
สามารถที่จะเอาชนะได้เหมือนกัน “ความ
มัน่ ใจนีส้ ามารถท�ำให้นกั ศึกษาท�ำอะไรได้อกี
มากมาย โดยเฉพาะในหน้าทีก่ ารงานทีพ่ วกเขา
จะได้เผชิญต่อไป ความรูท้ ที่ างคณะฯ ได้มอบ
ให้นนั้ ถือว่าเพียงพอทีน่ กั ศึกษาจะน�ำไปใช้ใน
การแข่งขัน แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าต้องชนะ
ทุกครัง้ ไป อาจจะมีคนทีต่ อบดีกว่าเราในสถานการณ์นนั้ มีอะไรทีพ่ เิ ศษกว่า ดังนัน้ นักศึกษา

ก็ต้องไม่ประมาท รุ่นพี่ที่เคยเข้าแข่งขันได้
กลับมาช่วยให้คำ� แนะน�ำน้องๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ความต้องการทีจ่ ะมีสว่ นร่วมและการให้ นีค่ อื
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ด้าน รศ.ดร.พันทิศา ให้มมุ มองว่า “โครงการ
แข่งขันต่างๆ นั้นช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้มกี ารฝึกฝนการท�ำงานกับสถานการณ์จริง
และหน่วยงานผูจ้ ดั ก็ยงั สามารถได้มองตัวคัด
เลือกผู้ร่วมงานในเบื้องต้นได้
“การทีค่ ณะฯ ได้ผลักดันนักศึกษาให้เข้า
ร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ เพือ่ ให้มปี ระสบการณ์มีการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการลงทุนอย่าง
หนึ่ง หากคณะฯ ไม่ได้ลงทุนแบบนี้มาแต่ต้น
และหากวิธกี ารเรียนการสอนไม่ได้มาในแนว
ที่สร้างเด็กให้มีความมั่นใจในตัวเอง มีวิธีคิด
มีความสามารถในการตอบปัญหาได้ดว้ ยตัว
เอง หากคณะฯ ไม่ได้เดินมาในแนวทางนี้ ก็คง
ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จถึงขนาดนี้ และเวลา
ทีน่ กั ศึกษาออกไปท�ำงาน หลายครัง้ คณะฯ ได้
รับความเห็นสะท้อนกลับมาว่านักศึกษาของ
เราสามารถท�ำงานได้เลย ก็เป็นสิ่งที่คณะฯ
ภู มิ ใ จในตั ว นั ก ศึ ก ษาอย่ า งมาก” รศ.ดร.
กุลภัทรา ให้มุมมอง

เคล็ดลับเตรียมความพร้อม
ทีมที่เข้าแข่งขัน
คณะพาณิชย์ฯ มีขนั้ ตอนในการทีน่ กั ศึกษา
จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อสมัครเข้าแข่งขัน
จากนั้นจะมีการแข่งขันกัน มีการน�ำกรณี
ตัวอย่างไปศึกษาแล้วน�ำมาเสนอแข่งขันกัน
โดยเสนอให้อาจารย์และรุน่ พีพ่ จิ ารณาในช่วง
สุดสัปดาห์ ซึง่ นักศึกษาทุกคนก็มสี ทิ ธิเ์ ข้าฟัง

Year Achievements
1999
2004
2005
2006
2007
2008
2012

การน�ำเสนอนี้
ส�ำหรับการหาทีมเข้าแข่งขันในโครงการ
CFA นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่ที่ไปแข่งขัน
ก่อนหน้าเป็นผูท้ ำ� การคัดเลือกรุน่ น้องทีฟ่ อร์ม
ทีมขึ้นมา “ต้องบอกว่ารุ่นพี่มีใจให้กับการ
ท�ำงานตรงนี้มาก ซึ่งก็เป็นความภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีศ่ ษิ ย์เก่าได้ทมุ่ เท
ใจในการช่วยเหลืองานต่างๆ โดยเฉพาะการ
คัดเลือกและให้ค�ำแนะน�ำทีมน้องๆ ที่เข้า
แข่งขัน รุ่นพี่ได้สละเวลาให้มาก”
ส่วนอาจารย์ผู้ดูแลทีมนั้นก็ได้สละเวลา
ช่วงสุดสัปดาห์ แม้กระทัง่ ช่วงกลางคืนทีต่ ้อง
มาช่วยกันติวทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขันด้วย
“ตอบอีเมลกันอย่างรวดเร็ว มีการทุ่มเทกัน
ทั้งอาจารย์ รุ่นพี่หรือศิษย์เก่าและนักศึกษา”
ด้านมุมมองของ รศ.ดร.พันทิศาซึ่งเป็น
โคชให้ทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันโครงการ CFA
Institute Research Challenge มา 3 ปีซ้อนให้
ความเห็นว่า “สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือบุคลิกทีย่ มิ้ แย้ม
แจ่มใส งานส่วนหนึ่งของอาชีพนักวิเคราะห์
คือน�ำไอเดียไปเสนอให้ลูกค้า ดังนั้นจึงไม่ใช่
แค่เรื่องข้อมูลถูกต้องแม่นย�ำ มีการวิเคราะห์
อย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ต้องท�ำอะไรให้ลูกค้า
ประทับใจและเชื่อในไอเดียที่นำ� เสนอ ความ
มัน่ ใจและรอยยิม้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างมาก”
นอกจากนี้ ในเรื่ อ งของการน� ำ เสนอ
รายงานซึง่ ต้องใช้ทกั ษะในเรือ่ งภาษาอังกฤษ
ด้วยนั้น “ภาษาไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลย
เพราะในการเรียนการสอนได้มีการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาให้นักศึกษาก่อนเข้า
เรียน และในกระบวนการเรียนการสอนเอง
ด้วยความทีช่ นั้ เรียนมีขนาดไม่ใหญ่นกั มีเพียง
30 คนโดยเฉลี่ย นักศึกษาจึงมีการพูดคุยโต้
ตอบฝีกฝนทักษะด้านนี้อย่างช�่ำชอง คณะฯ

World Champion, Global Moot Corp®, University of Texas, United States
The Winner, Asia Moot Corp®, University of Hawaii, United States
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
The Winner, McGill Management International Case
Competition 2006 (MMICC) McGill University, Canada
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
The Winner, Lock, Stock & Trade 2008 (LST 2008), S.P. Jain Institute
of Management & Research (SPJIMR), India
World Champion, CFA Institute Research Challenge , New York,
United States

ถือหลักการว่านักศึกษาอาจไม่มสี ำ� เนียงเหมือน
เจ้าของภาษาแต่ขอให้สามารถสือ่ สารได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะได้
เร็วขึน้ ” คณาจารย์ทงั้ 3 ท่านช่วยกันให้มมุ มอง
ผศ.ดร.อัญชดาเสริมว่า “เรือ่ งส�ำเนียงนัน้
คงยากที่จะพูดได้เหมือนเจ้าของภาษา แต่
เรื่องการเขียนนั้น เราสอนให้นักศึกษาไม่มี
ส�ำเนียงทีแ่ ตกต่างและมีไวยากรณ์ทถี่ กู ต้อง”
รศ.ดร.พันทิศา กล่าวด้วยว่า “หลักสูตรที่
ธรรมศาสตร์ตลอด 4 ปีนจี่ ะเน้นเรือ่ งการถาม
ตอบ การวิเคราะห์ในห้องเรียน เน้นเรื่องการ
น�ำเสนอ และมีโครงการตลอดภาคฤดูรอ้ นเพือ่
เตรียมนักศึกษาก่อนเรียนเทอม 1 ซึง่ อันนีถ้ อื
เป็นลักษณะพิเศษเพราะเป็นการเอาใจใส่เด็ก
ตัง้ แต่กอ่ นเริม่ เรียน มีกจิ กรรมเสริมทักษะนอก
ห้องเรียน มี Power Point และ Presentation
Workshop มี Public Speaking คือเราจะสอน
เลกเชอร์และอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว แล้ว
จะมาคาดหวังผลชนะเลิศอย่างทีเ่ ห็นนีค้ งเป็น
ไปไม่ได้ คิดว่ามันเป็นกระบวนการทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็น
ทฤษฎี วิชาการ ประสานกับคณาจารย์ที่มา
จากภาคอุตสาหกรรมจริงๆ บวกกับกิจกรรม
เสริ ม จึ ง ท� ำ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ได้ ถึ ง
ขนาดนี้”
“เราสอนให้นกั ศึกษามีความคิดเป็นของ
ตัว เอง เราต้ องการให้นัก ศึกษาคิด ได้เ อง
นักศึกษารุ่นใหม่ต้องดีกว่ารุ่นเก่า การศึกษา
ไม่ได้จบอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย เขาต้อง
ศึกษาเองต่อไปเรือ่ ยๆ” ผศ.ดร.อัญชดากล่าว
เสริม
รศ.ดร.กุลภัทราเล่าด้วยว่าคนข้างนอก
หลายคนทีไ่ ด้ดู นักศึกษาธรรมศาสตร์แข่งนัน้
“พวกเขามาบอกว่า นักศึกษาธรรมศาสตร์มี
Passion สูงมาก นักศึกษาเข้าใจเรือ่ งนัน้ จริงๆ
เชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ขาคิดและสิง่ ทีเ่ ขาน�ำเสนอ มีอะไร
บางอย่างที่อยู่ในตัวนักศึกษาที่เมื่อเห็นปุ๊ป
แล้วพบว่าสร้างความแตกต่างคือเขาตั้งใจ
และเชื่อในสิ่งที่พูดจริงๆ” นี่คงเป็นจุดแข็งที่
ระบบการเรียนการสอนของคณะฯ ได้ช่วย
พัฒนานักศึกษาขึ้นมาได้
ส�ำหรับการแข่งขันในปีต่อไปนั้นถือว่ามี
ความท้าทายเพิม่ มากขึน้ ส�ำหรับการ Coaching
ของทีมอาจารย์ แต่ ผศ.ดร.อัญชดา บอก
ว่า “ผู้เข้าแข่งขันปีหน้าก็จะต้องเรียนรู้จาก
ผู้ที่ชนะในปีนี้ ดังนั้นนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาจะต้องมีความพยายามและมุ่งมั่น
มากขึ้นกว่าปีนี้ โดยการมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
ในการเตรียมความพร้อม”
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“ชัยชนะของนักศึกษาไทย
เป็นรางวัลให้

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์”
สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรสมาชิกของ CFA Institute และเป็นผูจ้ ดั โครงการ
แข่งขัน CFA Institute Research Challenge ในระดับประเทศ โดยจัดขึ้นปีนี้เป็น
ปีที่ 3 ซึ่งทีมนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถ
คว้าชัยชนะระดับโลกมาครองได้สำ� เร็จ สร้างชือ่ เสียงให้แก่สมาคมฯ และประเทศไทย เบือ้ งหลัง
เส้นทางความส�ำเร็จของทีมนักศึกษาเป็นอย่างไร สมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างไรบ้าง และ
ความท้าทายส�ำหรับการแข่งขันในปีต่อไปคืออะไร

พิ สิ ต จึ ง ประดิ ษ ฐภั ณ ฑ์ ประธาน
สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ให้ข้อมูลว่า
การจัดการแข่งขัน CFA Institute Research
Challenge ในช่วงแรกนั้น สมาคม ซีเอฟเอ
ไทยแลนด์ ยังไม่ได้เข้าไปร่วมด้วย เนื่องจาก
ยังไม่รู้ขั้นตอนการแข่งขัน ช่วงนั้นจึงเป็นการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการนีก้ อ่ น โดยใน
ครั้งแรกมีการจัดแข่งขันเฉพาะมหาวิทยาลัย
ในนิวยอร์กเท่านัน้ เมือ่ ก้าวขึน้ สูป่ ที ี่ 2 การจัด
แข่งขันจึงพยายามท�ำให้เป็นสากลมากขึน้ ซึง่
ในปีนนั้ ฮ่องกงได้รบั ชัยชนะ ต่อมาในปีที่ 3 มี
ประเทศทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันราว 40 ประเทศ
โดยในปีนนั้ สิงคโปร์ได้รบั ชัยชนะไป และหลัง
จากนัน้ ประเทศไทยจึงเข้าร่วมแข่งขันด้วยใน
ปีที่ 4 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
สนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในด้าน
Industry Mentor, Report Grader หรือ Panel Judge
กรุณาติดต่อคุณปรีชาวุฒิ สัจจะศิริ
(Chair - CFA Institute Research Challenge in Thailand)
ที่อีเมล์ preechawut@gmail.com
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แรงสนับสนุนสู่ความส�ำเร็จ
ในมุมมองสมาคม
ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
เขากล่าวต่อว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้ทีม
นักศึกษาไทยได้รับชัยชนะในครั้งนี้ มาจาก
หลายองค์ประกอบ ประการแรก คือสถาบัน
การศึกษา ซึง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มสี ว่ น
ร่วมด้วยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นสถาบัน
การศึกษาที่สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเต็มที่ และมีระบบรุ่นพี่แนะน�ำ
รุ่นน้อง ที่ช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ ความผิดพลาดต่างๆ ในครั้งที่ผ่านมา
แนะน�ำให้น้องในรุ่นต่อไปน�ำไปปรับปรุงและ
เตรียมความพร้อม ซึง่ 3 ปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ก็ได้รับชัยชนะในระดับประเทศ
มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม เวทีนี้เปิดโอกาสส�ำหรับ
นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย และหากมีมหา

วิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึง่ ได้รบั ชัยชนะมากเกิน
ไป สถาบันการศึกษาอื่น อาจจะไม่ต้องการ
ส่งทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันอีกในครั้งหน้า ซึ่ง
จะกลายเป็นความเสีย่ งของผูจ้ ดั งาน แต่พสิ ติ
ให้มมุ มองว่า “ประเด็นนีค้ วรเป็นแรงผลักดัน
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยเอง ที่ต้องเร่งพัฒนา
หลักสูตรและสนับสนุนนักศึกษาให้มากขึ้น
เพราะประโยชน์ทไี่ ด้รบั ตามมาจากชัยชนะใน
เวทีระดับโลก คือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ผู้สอนด้วย”
“อีก ประการหนึ่ง คือ ความทุ่ ม เทของ
นักศึกษาเอง ทุกคนตั้งใจ ไม่ใช่ท�ำเพื่อการ
แข่งขัน แต่เป็นการท�ำเพื่อความฝันในสาย
วิชาชีพของตนเองในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้
ต้องอาศัยทัง้ ความอดทนและการฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน และรางวัลตอบแทนคือ
ประตูสอู่ าชีพทีด่ ี จากเวทีการแข่งขันในระดับ
ประเทศ ซึ่งมักจะมีกรรมการที่เป็นผู้จัดการ
กองทุน หรือนักวิเคราะห์มืออาชีพ มาร่วม
สังเกตการณ์การแข่งขัน พร้อมทั้งจับตาดู
นักศึกษาทีม่ แี ววทีจ่ ะก้าวเข้าสูส่ ายวิชาชีพได้
เพื่อชักชวนเข้าไปร่วมงานในอนาคต”

เทคนิคพิชิตใจกรรมการ
•
•
•
•

การน�ำเสนอในเวลาจ�ำกัด ต้อง
เข้าใจง่าย จับประเด็นส�ำคัญออกมา
น�ำเสนอใน 3 เรื่องหลักจะช่วยให้
กรรมการเข้าใจและจดจ�ำเรื่องราว
ได้ง่าย
ตอบค�ำถามให้ตรงประเด็น หาก
เรื่องใดที่กรรมการถามแล้วไม่รู้
ก็ตอบตามตรงว่าไม่รู้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องตอบมั่วๆ ไป
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ท�ำให้
กรรมการรู้สึก Comfort กับทีม
น�ำเสนอแบบไม่ Aggressive หรือ
Hard Sell จนเกินไป
การท�ำงานเป็นทีมส�ำคัญมาก ควร
พยายามจัดสรรการน�ำเสนอและ
ร่วมกันตอบค�ำถามอย่างเท่าเทียม
กันทุกคน และหากสามารถน�ำเสนอ
แทนเพื่อนร่วมทีมหากจ�ำเป็น

พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์
ประธานสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

ประการที่ 3 คือเรือ่ งตัวหุน้ เขาอธิบายต่อ
ในฐานะทีเ่ คยร่วมเป็นกรรมการในรอบระดับ
ภูมิภาคมาหลายครั้ง ท�ำให้เห็นว่าตัวหุ้นที่
เลือกมาน�ำเสนอมีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก
หากหุ้นที่เลือกมามีเรื่องราวหรือโครงสร้าง
ธุรกิจซับซ้อนจนเกินไป อาจกลายเป็นอุปสรรค
ที่ท�ำให้นักศึกษาต้องเสียเวลาไปกับการน�ำ
เสนอรายละเอียดของธุรกิจนัน้ โดยทีก่ รรมการ
ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าบริษทั นัน้ ท�ำธุรกิจอะไร
และโอกาสจะผ่านเข้ารอบก็เป็นไปได้ก็ยาก
“ภายใน 3 นาทีแรก ผูเ้ ข้าแข่งขันควรแสดง
ให้เห็นว่าบริษทั นัน้ ท�ำธุรกิจอะไร มีแหล่งรายได้
หรือก�ำไรมาจากแหล่งใดบ้าง เพราะในโลกการ
ลงทุนจริง ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยสรุปภาพของ
หุ้นตัวนั้นเพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน ใน
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่เราวิเคราะห์หรือ
ไม่ด้วย”
เขายกตัวอย่างอีกว่า หากเลือกหุ้น PTT
หรือ SCC ซึง่ มีบริษทั ในเครือมากมาย การน�ำ
เสนอในเวลาเพียง 10 นาทีไม่เพียงพออย่าง
แน่นอน และส�ำหรับการท�ำ Valuation ก็จะยิง่
ยากเกินไปส�ำหรับนักศึกษา ดังนั้นการเลือก
หุน้ ทีถ่ กู ต้อง จะมีสว่ นช่วยให้การน�ำเสนอของ
ผู้เข้าแข่งขัน แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับสมาคม
ซีเอฟเอในแต่ละประเทศจะเป็นผู้คัดเลือก
บริษทั หรือตัวหุ้นให้กบั นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
ด้วย โดยในปีทผี่ า่ นมามีหลักเกณฑ์กำ� หนดไว้
ว่าต้องมี Market Capitalization ระหว่าง 300
ล้านเหรียญสหรัฐ และ 10,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
“ส� ำ หรั บ หุ ้ น CPALL ที่ ที ม นั ก ศึ ก ษา
ธรรมศาสตร์เข้าไปศึกษานี้ จะเห็นว่าพวกเขา
สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดและเข้าใจธุรกิจ
อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น สมมุตฐิ านทีว่ ่า
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บริษทั ตัง้ เป้าเติบโตในแต่ละสาขาให้ได้ 5-10%
ในแต่ละปี โดยเข้าไปหาข้อมูลว่าจ�ำนวน
ประชากรทัง้ ประเทศ เปรียบเทียบกับจ�ำนวน
สาขาทัง้ หมดทีม่ ใี นขณะนีแ้ ล้ว พบว่าปริมาณ
การบริโภคในประเทศยังต�่ำอยู่ ดังนั้นต่อให้
ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น ก็ยังสามารถรักษา
ระดับการเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีการ
ท�ำวิจัยภาคสนามและถ่ายภาพมาประกอบ
ช่ ว ยให้ ก รรมการเชื่ อ ว่ า ได้ ศึ ก ษามาอย่ า ง
จริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่เก็บข้อมูลจากเอกสาร
เท่านัน้ ซึง่ ความทุม่ เทเหล่านีก้ ส็ นับสนุนท�ำให้
เขาประสบความส�ำเร็จได้ในที่สุด”

เวทีแข่งขันอันท้าทาย
เครื่องหมายการันตีคุณภาพ
ภายหลังจบการแข่งขันและประกาศผล
ทีมชนะเลิศ มร. จอห์น โรเจอร์ส ประธานและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CFA Institute
(Mr. John D. Rogers, CFA - President & CEO,
CFA Institute) กล่าวชื่นชมทีมนักศึกษาจาก
ประเทศไทยด้วยความภาคภูมใิ จ แม้วา่ เขาจะ
ไม่ได้เป็นกรรมการในการตัดสิน แต่เขาเป็น
ผู้มอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศและได้เฝ้า
มองการแข่งขันแต่ละรอบมาโดยตลอด
เขาบอกว่า ทีมนักศึกษาจากประเทศไทย
ได้สร้างชือ่ เสียงไม่เฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย แต่
ยังก้าวไปในระดับโลกด้วย และแม้ว่าจะเป็น
เพียงนักศึกษาปริญญาตรี แต่ยังสามารถน�ำ
เสนอบทวิเคราะห์ได้ดมี าก ทีส่ ำ� คัญไปกว่านัน้
เขายังกล่าวถึงความส�ำเร็จของนักศึกษาไทย
ในครั้งนี้ ในที่ประชุม Strategic Leadership
Retreat ของ CFA Institute ต้นเดือนพฤษภาคม
ทีผ่ า่ นมา ว่าส�ำนักงาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย
ให้ความส�ำคัญกับรางวัลนี้ และร่วมเชิดชู
เกียรติให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันด้วย
ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ
ยอมรับในวงกว้างของเวทีการแข่งขันนี้
พิสิตกล่าวต่อว่า ความส�ำเร็จในครั้งนี้
เป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ในการการันตีคณ
ุ ภาพ
ของนักศึกษาทีผ่ า่ นเวทีนี้ ด้วยมาตรฐานของ
การแข่งขันที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วโลก ทุก
ผลงานต้องศึกษาด้วยตนเองโดยไม่คัดลอก
ผลงานของใคร และต้องมีขอ้ เท็จจริงมาสนับ
สนุนการตั้งสมมติฐานต่างๆ
ขณะเดียวกัน การแข่งขันเริ่มเป็นที่รู้จัก
และได้รบั การยอมรับมากขึน้ การแข่งขันของ
ทีมนักศึกษาแต่ละทีมนับจากนี้ไป จะยิ่งเข้ม
ข้นมากยิ่งขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลอย่าง

สะดวกรวดเร็ว สามารถศึกษาวิดีโอการน�ำ
เสนอของทีมผู้ชนะในแต่ละรอบได้ผ่านทาง
Youtube แต่ละทีมจึงสามารถน�ำเทคนิคและ
วิธีการน�ำเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะ
เพิ่มขึ้นในปีต่อไปได้
“นักศึกษาทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
ในเวทีนี้ แม้วา่ จะไม่ชนะ แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขาได้รบั
จะเป็นประสบการณ์ทดี่ ี และส�ำหรับนายจ้าง
ผมเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้ เป็นคนที่มี
ความมุง่ มัน่ ทุม่ เท และพร้อมทีจ่ ะเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน”

ความส�ำเร็จ
ในมุมมองของผู้จัดงาน
เขาบอกว่า โครงการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น
เพือ่ ตอบโจทย์ในหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นการ
สร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสมาคมฯ กับ
มหาวิ ท ยาลั ย ขณะเดี ย วกั น ยั ง เชื่ อ มโยง
สมาคม ซีเอฟเอในแต่ละประเทศให้เข้ามา
มีส่วนช่วยพัฒนาการแข่งขัน แบ่งปันข้อมูล
และรูปแบบต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซึ่งกัน
และกัน สนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมฯ
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม โดยดึงเอานัก
วิเคราะห์ เข้ามาเป็นพีเ่ ลีย้ งให้นอ้ งๆ นักศึกษา
แต่ละทีม
ข้อทีส่ ำ� คัญคือ การเปิดโอกาสให้เยาวชน
ทีก่ ำ� ลังจะก้าวเข้าสูก่ ารท�ำงานในสายการเงิน
การลงทุน ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการ
ท�ำงานจริง รวมทั้งกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์
และมีมุมมองแบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้นักศึกษาจะไม่เจอในการเรียนใน
มหาวิทยาลัย พิสิตในฐานะผู้จัดโครงการฯ
ยังตั้งความหวังด้วยว่านักศึกษาที่เข้าร่วม
แข่งขันในโครงการฯ จะกลายเป็นพลังที่มี
คุณภาพส�ำหรับวงการตลาดทุนไทยในอนาคต
“ในฐานะผู้จัดงาน ชัยชนะของตัวแทน
นักศึกษาไทย ก็เป็นเสมือนรางวัลตอบแทนให้
กับสมาคมฯ ด้วย CFA Charterholder ทั้งโลก
มีนับแสนคน ในขณะที่สมาคม ซีเอฟเอ ไทย
แลนด์ มีสมาชิกเพียง 280 คนเท่านั้น แต่
สามารถช่วยผลักดันตัวแทนทีมประเทศไทย
ให้ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกได้ ซึ่ง
ประเทศไทยในสายตาชาวโลก อาจจะเป็น
เพียงประเทศเล็กๆ ที่กำ� ลังพัฒนา และไม่ได้
มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ยังสามารถ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทัดเทียม
นานาประเทศได้ นับเป็นความภูมิใจอย่าง
ยิ่ง” พิสิตกล่าวทิ้งท้าย

CFA Charter
หลักสูตรการเงินการลงทุน
ที่เป็น“มาตรฐานทองค�ำ”
หลักสูตร CFA Charter ถือก�ำเนิดมาราว 50 ปีในวงการอุตสาหกรรมการเงินบนโลก
ใบนี้ จากการสอบ CFA ครั้งแรกที่เริ่มขึ้นในปี 1963 ด้วยจ�ำนวนผู้สมัครสอบ 284 คน
มาในปี 2011 มีผสู้ มัครสอบเพิม่ ขึน้ เป็น 200,000 คนจาก 145 ประเทศทัว่ โลก การเติบโต
เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า CFA Charter เป็นหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางการเงินการลงทุนที่
ประสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ หลักสูตรหนึง่ ของโลก จนได้ชอื่ ว่าเป็น “มาตรฐานทองค�ำ – The
Gold Standard”
CFA Institute ได้จดั ท�ำหลักสูตรผูเ้ ชีย่ วชาญ
การเงินการลงทุนชัน้ สูง ทีเ่ รียกว่า CFA Program
โดยจัดให้มีการอบรมความรู้และจัดพิมพ์
เอกสารเพือ่ เตรียมตัวสอบ รวมทัง้ ด�ำเนินการ
จัดสอบในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ผูท้ สี่ อบผ่าน
หลักสูตรนี้ใน 3 ระดับจะได้รับอนุญาตให้ใช้
ตัวอักษร CFA ต่อท้ายชื่อ เพื่อแสดงคุณวุฒิ
ความรู้ความช�ำนาญทางการเงินการลงทุน
ตามมาตรฐานของ CFA Institute และผู้ที่
สอบผ่านจะถูกเรียกว่า CFA Charterholder
นอกจากการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อการ
สอบ CFA Charter แล้ว CFA Institute ซึ่งมี
CFA Societies หรือ องค์กรสมาชิกสมาคม
กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังได้
ร่วมกันจัดโครงการแข่งขัน CFA Institute
Research Challenge เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ผู้สนใจวิชาชีพการเงินการลงทุน ได้เข้ามา
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในวิชาชีพนี้ผ่าน
การแข่งขันการน�ำเสนอบทวิเคราะห์หุ้น ซึ่ง
การแข่งขันโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในปีนี้นับ
เป็นปีที่ 6 แล้ว
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีหรือกึ่งศตวรรษ
ของหลักสูตรการเงินการลงทุน CFA Charter
จึงได้มกี ารจัดพิมพ์หนังสือ The Gold Standard :
A Fifty-Year History of the CFA Charter ขึ้น
(ก่อนหน้านั้นในช่วงปี 1987 ซึ่งเป็นวาระครบ
รอบ 25 ปีของหลักสูตรฯได้มกี ารพิมพ์หนังสือ
ชื่อ The Institute of Chartered Financial
Analysts : A Twenty-Five Year History) โดย
เป็นการรวบรวมประวัตศิ าสตร์ในแง่มมุ ต่างๆ
เกีย่ วกับการด�ำเนินการของหลักสูตรนี้ ตัง้ แต่
การเตรียมการจัดท�ำหลักสูตร การอบรม การ
สอบ และประสบการณ์ของผู้สมัครสอบ ซึ่ง

ตัวเลขของผู้สนใจเข้าสมัครสอบในหลักสูตร
นี้ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และได้ รั บ การยอมรั บ จาก
วงการการเงินทัว่ โลกเป็นเครือ่ งบ่งบอกความ
ส�ำเร็จของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี
ค�ำว่ามาตรฐานทองค�ำที่น�ำมาใช้เป็นค�ำ
ยกย่องหลักสูตรนี้ถือว่าไม่เกินเลยกว่าความ
เป็นจริง ผูเ้ ขียนชือ่ นางแนนซี เรแกนได้สะท้อน
ในค�ำน�ำว่า CFA Institute เป็นครอบครัวขนาด
ใหญ่ระดับนานาชาติ มีครอบครัวสมาชิก
หลากหลายรุ่นกระจายกันอยู่ในทั่วโลก มี
พนักงานหลายร้อยคน มีผสู้ อบผ่านหลักสูตร
และผู้สมัครสอบอีกหลายแสนคน และยัง
มี อ าสาสมั ค รอี ก จ� ำ นวนมากที่ ร ่ ว มมื อ กั น
ท�ำงานหนักเพื่อท�ำให้หลักสูตร CFA Charter
เป็นหลักสูตรการเงินระดับมาตรฐานทองค�ำ
ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หนังสือเล่มนีแ้ บ่งออกเป็น 3 ส่วน อธิบาย
ให้เห็นพัฒนาการเกีย่ วกับการจัดท�ำหลักสูตร
และการสอบ มีข้อเขียนที่น่าสนใจและเป็น
เรื่อ งประหลาดๆ ปนขบขัน หลายเรื่อ งคือ
ประสบการณ์ของผู้เข้าสอบซึ่งตีพิมพ์อยู่ใน
ล้อมกรอบสั้นๆ ที่กระจายอยู่ในทุกบทของ
หนังสือ แม้กระทั่งในบทน�ำ ที่เขียนโดย มร.
แดเนียล เอส.เมเดอร์, CFA (Daniel S. Meader,
CFA) ซึ่งเป็นกรรมการ CFA Institute ก็ได้เล่า
ประสบการณ์ ข องผู ้ ส มั ค รสอบชาว
บั ง กลาเทศคนหนึ่ ง ที่ ต ้ อ งนั่ ง
ในรถพยาบาล ให้ พ า
ฝ่ า ฝู ง ชนที่ก�ำ ลัง

“The Gold Standard is alive and well at CFA Institute.”
- Daniel S.Meader, CFA (June 2011)
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ประท้วงและมีเหตุการณ์เผารถบัสด้วย เขา
และเพื่อนจ�ำนวนหนึ่งสามารถเดินทางมา
สอบ CFA Charter ได้ดว้ ยวิธนี ี้ ขณะทีผ่ สู้ มัคร
สอบอีกจ�ำนวนหนึง่ ขอคืนเงินค่าสมัครเพราะ
ไม่สามารถหาวิธีเดินทางมายังสถานที่จัด
สอบได้
ประสบการณ์ท�ำนองนี้มีเขียนไว้อีกมาก
ในหนังสือ สะท้อนให้เห็นความพยายามและ
ความมุง่ มัน่ ของผูส้ มัครสอบ แม้กระทัง่ ผูส้ มัคร
ที่ไปท�ำงานโดยอาศัยอยู่ในเต็นท์ท่ามกลาง
เผ่ามาไซในประเทศเคนยาก็ตาม คนเหล่านี้
ประสบความส�ำเร็จเพราะมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
สูงในการท�ำงาน
มร.เมเดอร์บอกว่าแม้ภาพรวมอุตสาหกรรม
การเงินจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหลักสูตรและ
โครงสร้างการสอบก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ไม่
เปลีย่ นคือการอุทศิ ตัวทุม่ เทท�ำงานของอาสา
สมัครจ�ำนวนมากด้วยความตั้งใจอย่างสูงที่
จะรักษามาตรฐานทองค�ำของหลักสูตร CFA
นอกจากความตั้ ง ใจมุ ่ ง มั่ น ของเหล่ า
สมาชิก CFA ในการทีจ่ ะรักษามาตรฐานของ
หลักสูตรไว้แล้ว บรรดาผู้สมัครสอบทัง้ หลาย
ก็เป็นผู้ที่มุ่งมั่นท�ำงานอย่างหนักเพื่อที่จะ
สอบหลักสูตรให้ผ่านได้ทั้ง 3 ระดับ จนอาจ
กล่าวได้ว่าสมาชิกของ CFA Institute นัน้ เป็น
ผู้ที่มีความเพียรพยายาม ฝึกฝนอย่างหนัก
ผ่านการทดสอบตัวเอง ดังทีไ่ ด้สะท้อนออกมา
ในหนังสือครบรอบ 50 ปีเล่มนี้

