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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2023 
(โครงการฯ) ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศกึษาได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการ
ลงทุนผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge (AISA) ด้วยเนื้อหา
ที่เข้มข้น พร้อม Guideline ส าหรับการเรียนรู้ อีกทั้งเติมเต็มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรม 
Exclusive Financial Career Camp ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน รวมถึงสัมผัสโลก
ธุรกิจและการท างานของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการตามสายงานที่สนใจ เพื่อเตรียมพร้อมและติดอาวุธความรู้สู่
ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงิน อีกทั้งถือเป็นการสร้างฐานผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะ
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนในอนาคต ทั้งฝั่ง Demand และ Supply ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพ
ด้านการเงินในตลาดทุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทุนสนับสนุนการอบรมและทดสอบหลักสตูร Certified Investment 
and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge เพื่อให้ได้คุณวุฒิ Accredited Investment and Securities 
Analyst (AISA) ซึ่งเป็นคุณวุฒิความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนท่ีมีมาตรฐานและได้รับการยอมรบัจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพด้านนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุนโดยโครงการทุนนี้ได้
ด าเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

ความเป็นมา

1. เพื่อเตรียมความพร้อมนิสติ นักศึกษาที่จะเข้าสู่วิชาชีพในตลาดทุน และ สร้างฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวิเคราะห์ทาง
การเงินและการลงทุนรุ่นใหม่ ที่มีองค์ความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดทุนไทยในอนาคตทั้งฝั่ง Demand
และ Supply

2. เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีคุณวุฒิ AISA (Accredited Investment and Securities 
Analyst) โดยผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเข้าสู่
วิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านการอบรมความรู้หลักสูตร AISA โดยมีทั้งการเรียนรู้เนื้อหา
และฝึกท าแบบฝึกหัดในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 9 วิชา

4. เติมเต็มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp ที่จะได้ร่วม
ฝีกปฏิบัติการเรียนรู้ทางการเงิน พร้อมสัมผัสโลกธุรกิจและการท างานของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการตามสายงาน
ที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
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กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา
การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจวิชาชีพในตลาดทุน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. นิสิต นักศึกษา ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
1.1 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
1.2 ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

2. มีความสนใจด้านการลงทุน และสนใจเข้าสู่วิชาชีพในสายการเงิน
3. สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. ได้พัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนผ่านหลากหลายหลักสูตร ให้น้อง ๆ ได้เตรียม
ความพร้อมทดสอบ AISA เพื่อสร้างโอกาสเข้าสู่การท างานในวิชาชีพด้านการเงิน

• หลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน AISA 
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบ AISA 
• หลักสูตรตะลุยโจทย์ AISA

2. ได้รับทุนสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ Foundation Knowledge 
เพื่อพิชิตคุณวุฒิ AISA ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางเข้าสู่วิชาชีพในตลาดทุน

3. มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Campเติมเต็มทักษะการท างานผ่าน Workshop รวมถึง
เยี่ยมชมกิจการ เพื่อสัมผัสโลกธุรกิจและการท างานของมืออาชีพตามสายงานที่สนใจ พร้อมกับได้แสดงศักยภาพใน
การแข่งขันเคสด้านการเงิน โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 Track ดังนี้

► Track 1 : Financial Professional @Financial Institution Camp
เน้นพัฒนาความรู้ และทักษะที่ส าคัญด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์การลงทุน และกลยุทธ์การ

บริหารจัดการลงทุนผ่าน Financial Workshop รวมถึงทักษะ Soft Skill ที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมตัวเข้า
ท างานในสถาบันการเงิน เพื่อสร้างผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงวาณิชธนากร ส าหรับสถาบัน
การเงิน
► Track 2 : Financial Professional @Listed Company Camp

เน้นให้ความรู้ ทักษะที่ส าคัญด้านการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน กลยุทธ์สร้างการ
เติบโตและเพิ่มมูลค่าให้บริษัท รวมถึงทักษะ Soft Skill ที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมตัวเข้าท างานในบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อสร้าง นักบริหารการเงินการลงทุน นักบัญชี นักลงทุนสัมพันธ์รุ่นใหม่ ส าหรับบริษัทจดทะเบียน

4. ได้รับการเชื่อมโยงสู่โอกาสการท างานในตลาดทุน ผ่านเครือข่าย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สมาคมวิชาชีพ อาทิ 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
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สิทธิประโยชน์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนส าหรับผู้ได้รับทุนตลอดโครงการ

1. e-Learning หลักสูตร AISA จ านวน 9 วิชา
2. e-Learning หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบ AISA จ านวน 9 วิชา
3. e-book หลักสูตร AISA ครบชุด จ านวน 9 วิชา
4. สนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation 

Knowledge (AISA) จ านวน 2 ครั้ง
5. สนับสนุนค่าท่ีพัก และค่าเดินทางส าหรับผู้ที่ได้รับทุนสอบหลักสูตร AISA ที่เข้าร่วมการทดสอบตามท่ีโครงการฯ ก าหนด 

และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp ดังนี้
• สนับสนุนค่าที่พักส าหรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าทดสอบตามรอบที่ก าหนด และมีการเข้าพักในโรงแรม หรือที่พักอาศัย

ในลักษณะเดียวกันแบบค้างคืน เบิกตามหลักฐานที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 1,000 บาท
• สนับสนุนค่าเดินทาง (สามารถเลือกเบิกได้เพียงรูปแบบเดียว)

(1) รูปแบบอัตราเหมาจ่าย 400 บาท ต่อคน
(2) รูปแบบการเดินทางโดยรถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน ส าหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถเบิก

ค่าเดินทางตามหลักฐานที่จ่ายจริง ไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด แต่ไม่เกินคนละ 2,000 บาท

โครงสรา้งเนือ้หาหลักสูตร CISA ระดับ Foundation (AISA) 

ศึกษาข้อมลูเพิม่เตมิ : คลิกทีน่ี่
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ภาพรวมโครงการและขั้นตอนที่เก่ียวข้อง

เรียนรู้เนื้อหาหลักสูตร
► e-Learning

• หลักสูตรความรู้พื้นฐาน AISA 9 วิชา
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ AISA 
(ฝึกท าแบบฝึกหัด)

► e-book AISA ครบชุด 9 วิชา

แจ้งความประสงค์รับทุนสอบ AISA / เลือก Camp

เชื่อมโยงสู่โอกาสการท างานในตลาดทนุ 

ทดสอบ AISA คร้ังที่ 2

ทดสอบ AISA ครั้งที่ 1

ตะลุยโจทย์ (Live Training)
การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้า Camp 60 คะแนน

ผลสอบเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่
ใช้ในการคัดเลือกเข้า Camp 180 คะแนน

เงื่อนไขการรับทุนสอบ AISA
ต้องผ่านการอบรม e-Learning หลักสูตรความรู้พื้นฐาน AISA 
และผ่านการท าแบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้รวม 9 วิชา 
ภายใน  21 เม.ย. 66

ประกาศรายชื่อรับทุนสอบ AISA

กิจกรรมแนะน าวิชาชีพผ่าน FB Live

Open House (พ.ย. 65)
New Breed Capital Market 
Financial Professionals 2023

กิจกรรมแนะแนวการเรียนรู้เพื่อพิชิตการสอบ AISA
• ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 65)
• ครั้งที่ 2 (ม.ค. 66)
• ครั้งที่ 3 (ก.พ. 66)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เข้า Camp
Track 2 : 50 คนTrack 1 : 50 คน

Financial Professional
@Listed Company Camp

Financial Professional 
@Financial Institution Camp

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม Camp
ผู้ท่ีมีคะแนนสูงสุด 50 คนแรกของแต่ละ Track

(เมื่อครบเงื่อนไข - 21 เม.ย. 66)

(24 เม.ย. 66)

(เม.ย., พ.ค. 66)

(พ.ค. 66)

(ส.ค. 66)

(15-18 มิ.ย. 66)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 28 ก.พ. 66
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ผู้บริหารโครงการ : 
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :
ด้านเนื้อหาหลักสูตร :
คุณปรีชา กิจโมกข์ (พี่เป็ด) e-mail : preechaki@set.or.th เบอร์โทร : 02-009-9845
คุณเพียงพิสุทธิ์ สายสุนทรวัฒนา (พี่มิลค์) e-mail : piangpisuts@set.or.th เบอร์โทร : 02-009-9895

ประสานงานโครงการ :
คุณจรรยาณฏัฐ์ พบประเสริฐ (พี่ผึ้ง) e-mail : janyanat@set.or.th เบอร์โทร : 02-009-9839
คุณสุมาลี บ าเพ็ญ (พี่อ้อม) e-mail : sumaleeb@set.or.th เบอร์โทร : 02-009-9837
คุณณัฏฐพงศ์ พิลาแดง (พี่หลง) e-mail : nuttapongp@set.or.th เบอร์โทร : 02-009-9831

หมายเหตุ :  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนการยกเลิกการด าเนินโครงการนี้ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม

mailto:preechaki@set.or.th
mailto:piangpisuts@set.or.th
mailto:janyanat@set.or.th
mailto:sumaleeb@set.or.th
mailto:nuttapongp@set.or.th
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ภาพรวมโครงการโดยละเอียด
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 66 ผ่าน www.set.or.th/newbreed2023

ขั้นตอนที่ 1 :
สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ผ่านการอบรม e-Learning และท าแบบทดสอบวัดความรู้ผ่านครบ 9 วิชา 
แจ้งยืนยันรับทุนสอบ AISA และเลือกรูปแบบ Camp ภายใน 21 เม.ย. 66 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสอบ AISA จ านวน 200 ทุน วันที่ 24 เม.ย. 66 
ที่ www.set.or.th/newbreed2023

เรียนเนื้อหา 9 วิชา ของหลักสูตร AISA
► AISA_1_23 : จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
► AISA_2_23 : หลักการลงทุน
► AISA_3_23 : การวิเคราะห์งบการเงิน
► AISA_4_23 : พื้นฐานการเงินธุรกิจ
► AISA_5_23 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน
► AISA_6_23 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหน้ี
► AISA_7_23 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
► AISA_8_23 : การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม
► AISA_9_23 : การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน

วันนี้
-

28 ก.พ. 66
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ภาคผนวก

ขั้นตอนที่ 3 : 
เข้าร่วมทดสอบหลักสูตร AISA (ครั้งที่ 1)

ทดสอบรูปแบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สอบ 4 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์สอบ ม. หอการค้าไทย จ.กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่ จ เชียงใหม่
3. ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. ศูนย์สอบ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ขั้นตอนที่ 2 :
ตะลุยโจทย์ AISA

เรียนรู้รูปแบบ Live Training ผ่านระบบ WebEx
การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้า Camp = 60 คะแนน

เม.ย., พ.ค. 66

พ.ค. 66

ผลสอบเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้า Camp = 180 คะแนน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รบั
» User เข้าเรียน AISA e-Learning &

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทดสอบ AISA

» e-books 9 วิชา

โครงการจะตรวจสอบข้อมูล และส่งยืนยันเข้าร่วม
โครงการภายใน 7 วัน (นับจากวันสมัคร)

สามารถเรียนรู้ e-Learning และ e-book ได้ถึง ธ.ค. 66

http://www.set.or.th/newbreed2023
http://www.set.or.th/newbreed2023
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ขั้นตอนที่ 5 :
เข้าทดสอบหลักสูตร AISA (ครั้งที่ 2)
ทดสอบรูปแบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สอบ 4 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์สอบ ม. หอการค้าไทย จ.กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่ จ เชียงใหม่
3. ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. ศูนย์สอบ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ขั้นตอนที่ 4 :
เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp

ส.ค. 66

15-18
มิ.ย. 66

| New Breed Capital Market Financial Professionals 2023

Track 1
Financial Professional @Financial Institution Camp

Track 2 
Financial Professional @Listed Company Camp

เยี่ยมชมกิจการสถาบันการเงิน / บริษัทจดทะเบียน และพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงแบบ Exclusive

แสดงศักยภาพในการแข่งขัน กรณีศึกษาด้านการเงิน กับกิจกรรม Workshop ระดมความคิด

ฝึกปฏิบัติการจัดท าประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) และการประเมินมูลค่ากิจการ

เสริมทักษะ Presentation & Pitching Skill

เรียนรู้บทบาทและพัฒนาการของตลาดทุน

• เข้าใจเทคนิคในการวิเคราะห์การลงทุนใน Investment 
Products
• ออกแบบกลยุทธ์ในการสร้างพอร์ตการลงทุนและการบริหาร
จัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
• สัมผัสกับชีวิตการท างานจริงของนักการเงินมืออาชีพ อาทิ 
ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน วาณิชธนากร

• เรียนรู้หลักการส าคัญของการบริหารการเงินองค์กร 
เป้าหมายการบริหารบริษัทจดทะเบยีน
• วิเคราะห์ข้อมูลและงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
• เข้าใจกลยุทธ์การเติบโตแบบ Organic & Inorganic 
รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยจัดหาเงินทุนและสนับสนุนการเติบโต

( ต้องยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม Camp 30 พ.ค. 66 -3 มิ.ย. 66)
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