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โครงการ “นักลงทุนรุน่ ใหม่เพื่อสังคม”รุ่นที่ 24
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1. หลักการและเหตุผล
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความรู้และศักยภาพ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในระบบ
เศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศในอนาคตหลังสำาเรกจการศึกษา ทัใงในฐานะผูู้้ลงทุนที่นำาเงินออมมาลงทุนในหลักทรัพยหร หรป็อ
เป็นผูู้้ประกอบการที่ดำาเนินธุุรกิจของตนเอง หรป็อประกอบวิชาชีพในฐานะพนักงานของหน่วยงานหรป็อสถาบันที่มีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับระบบการเงินและตลาดทุนของประเทศ
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรป็อ “Institute of Intelligent Investors”(III) ได้ตระหนักดีวา่ การวางรากฐานให้กลุม่ นิสิต
นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจพป็ในฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสัมพันธุหรของตลาดทุนต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ กลไกการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนในตลาดทุน ตลอดจนให้มีทัศนคติที่ดี ต่อระบบตลาด
ทุนไทยและการลงทุนในหลักทรัพยหร เป็นบทบาทที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิง่ ที่ต้องดำาเนินการ ซึ่งจะเป็นประโยชนหรต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทัใงนีใ เพป็่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการก้าวสู่ การเป็นผูู้้มีสว่ นร่วมในระบบเศรษฐกิจและตลาดทุน
ไทย และมุ่งหวังให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มผูู้้ประกอบการ กลุม่ ผูู้้บริหารรุ่นใหม่หรป็อ กลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่เหล่านีใ คำานึงถึงการทำา
ประโยชนหรในด้านต่างๆตอบแทนคป็นสู่สงั คม เสริมสร้างความรับผู้ิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การถป็อหลักคุณธุรรม
และความซป็่อสัตยหรสุจริต ในการดำาเนินชีวิต และ การถป็อหลักธุรรมมาภิบาล ในการประกอบธุุรกิจ ดำารงตนเป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพและเป็นประโยชนหรต่อประเทศชาติ ประชาชนต่อไปในอนาคต เชป็่อมโยงสังคมไทยให้อยู่ได้อย่างมัน่ คง เป็นสุขและยั่งยป็น
2. วัตถุประสงค์
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรป็อ “Institute of Intelligent Investors”(III) ภายใต้การดำาเนินงาน เจ้าของและผูู้้ประสานงาน
ดำาเนินการจัดอบรม โดย บริษัท เจ เอกม ที พับลิชชิ่ง จำากัด โดยมีวัตถุประสงคหรในการดำาเนินการจัดอบรมโครงการ ันักลงทุนรุ่น
ใหม่เพป็่อสัง คม” (New Investors Program for Society : NIP-S) เพป็่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ข องเยาวชนไทยซึ่งเป็นนิ สิต
นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในชัในปทที่ 2, 3 และ 4 ในสถาบันอุดมศึกษาโดยคำานึงว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานับ
เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความรู้และศักยภาพ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศในอนาคตหลัง
สำาเรกจการศึกษา ทัใงในฐานะผูู้้ลงทุนที่นำาเงินออมมาลงทุนในหลักทรัพยหร หรป็อเป็นผูู้้ประกอบการที่ดำาเนินธุุรกิจของตนเอง หรป็อ
ประกอบวิชาชีพในฐานะพนักงานของหน่วยงานหรป็อสถาบันที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับระบบการเงินและตลาดทุนของประเทศ
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3. หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตรอบรมโครงการ “นักลงทุนรุน่ ใหม่เพื่อสังคม”
หลักสูตรการอบรม บรรยายโดยวิทยากรผูู้้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทางสังคม อาจารยหรในมหาวิทยาลัย ผูู้้บริหารระดับ
สูงขององคหรกร ผูู้้ประกอบการมป็ออาชีพ ที่มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ทังใ ในด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การบริหารจัดการ
เป็นต้น โดยกำาหนดกรอบหัวข้อการบรรยายในเบป็ใองต้นไว้ดังนีใ
1 การดำาเนินงานของตลาดหลักทรัพยหรแห่งประเทศไทย
 โครงสร้างตลาดทุนไทยและการกำากับดูแลตลาดทุน
 โครงสร้างและองคหรประกอบของตลาดหลักทรัพยหร
 วิสัยทัศนหรและบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการระดมทุนระยะยาวและพัฒนาตลาดทุน
 รูปแบบการซป็ใอขายหลักทรัพยหรในตลาดหลักทรัพยหร
 การตอบสนองโอกาสทางการทางการเงินของผูู้้ประกอบการ
 นวัตกรรมการลงทุนใหม่ต่างๆ
2 วิวัฒนาการของตลาดเงิน และตลาดทุนในยุคโลกาภิวตั นหร
 ความสัมพันธุหรของตลาดเงินและตลาดทุนต่อระบบเศรษฐกิจและการเงิน
 พัฒนาการของตลาดทุนโลก
 ปัจจัยที่มีผู้ลกระทบต่อตลาดทุนในยุคโลกาภิวัตนหร
 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
3 ขันใ ตอนสู่การเป็นนักลงทุน นักบริหาร ผูู้ป้ ระกอบการที่มีคุณธุรรมและคุณภาพ
 การวางแผู้นทางการเงินส่วนบุคคล
 การรู้จักการออมอย่างมีวินัย
 การอำานวยสินเชป็่อเพป็่อผูู้้การประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs )
 การประกันชีวิต
 การพัฒนาความรับผู้ิดชอบในระดับบุคคล สังคมและธุุรกิจ
 ธุรรมะกับการลงทุน และการดำารงชีวิต
 นวัตกรรมคิดต่างเพป็่อมุง่ สู่ความเป็นเจ้าสัวน้อยในยุค AEC
4 การวิเคราะหหรหลักทรัพยหรเพป็่อการลงทุน
 ทฤษฎีการวิเคราะหหรหลักทรัพยหร
 การวิเคราะหหรหลักทรัพยหรโดยใช้ปัจจัยพป็ในฐาน (Fundamental Analysis)
 การวิเคราะหหรหลักทรัพยหรทางเทคนิค (Technical Analysis)
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5 เทคนิคกลยุทธุหรการลงทุนในหลักทรัพยหร
 การอ่านงบการเงิน
 ลักษณะการลงทุนและการวางแผู้นการลงทุน
 ผู้ลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ
 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน
6 การจัดการกองทุนรวม และนวัตกรรมการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
 กองทุน LTF RMF
 กองทุนตราสารทุนและตราสารหนีใ
7 การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพป็อ่ เข้าทำางานในตลาดทุน การเป็นผูู้้ประกอบการอย่างมีประสิทธุิภาพ
 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูู้้จัดการกองทุน ,เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่วิเคราะหหรหลักทรัพยหร
 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูู้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs )
 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนมป็ออาชีพ
8 เยี่ยมชมการดำาเนินงานของบริษทั หลักทรัพยหร
9 ภาคปฏิบัติ : นำาเสนอผู้ลงานด้านการวิเคราะหหรหลักทรัพยหรหรป็อเสนอผู้ลงานด้านกิจการเพป็่อสังคม (SE)
10 กิจกรรมกีฬาสี : เพป็่อสร้างความสัมพันธุหรระหว่างผูู้เ้ ข้ารับการอบรม
11 กิจกรรม : Mind Map กำาหนดเปาาหมายทิศทางการดำาเนินชีวิต
12 กิจกรรม : NIP-S STAR เพป็อ่ คัดเลป็อกยุวทูต เพป็อ่ ดำาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธุหรโครงการ
13 กิจกรรม : CSR เพป็่อหาทุนทำากิจกรรมเพป็่อสังคม ลงพป็ในที่จริงในการทำากิจกรรม CSR
14 กิจกรรม : กลุม่ สัมพันธุหร เพป็อ่ การแลกเปลี่ยนพูดคุย ฯลฯ
หมายเหตุ ัสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่” สงวนสิทธุิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการบรรยายและกิจกรรมอป็่นๆตามความเหมาะสม

4. ระยะเวลาอบรม
5. สถานที่อบรม

12 วัน: ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558
ห้องยูงทอง ๑ สมาคมธุรรมศาสตรหรในพระบรมราชูปถัมภหร ถนนพระราม ๔

6. การเปิดรับสมัคร
สถาบันเปิดรับสมัคร อบรมผู้่านระบบ ONLINE ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 30 เมษายน 2558
ทาง www.makemoneyclub.com “โครงการ นักลงทุนรุ่นใหม่เพป็่อสังคม” NIP-S 24
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7. การประกาศผล และ การรายงานตัว
 สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จะประกาศผู้ลการคัดเลป็อกวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จำานวน 300 คน
ผู้่าน www.makemoneyclub.com คำาตัดสินของสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ถป็อเป็นที่สุด
 การรายงานตัว ผูู้ไ้ ด้รับการคัดเลป็อกรายงานตัวยป็นยันการเข้าอบรมภายในวันที่ 22 พฤษภาคม
2558 หากผูู้้ผู้า่ นการคัดเลป็อกไม่แจ้งรายงานตัวยป็นยันภายในเวลาที่กำาหนด สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จะเรียกผูู้้
ติดสำารองลำาดับถัดไปทดแทน
8. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรม
1 เป็นนิสิต นักศึกษา ชัในปทที่ 2 , 3 และ 4 ระดับปริญญาตรี ไม่จำากัดคณะและสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปท
2 ในห้วงเวลาอบรม ไม่ติดภาระการฝึกงานหรป็อกำาลังเข้าอบรมในหลักสูตรอป็่นๆอยู่
3 เป็นผูู้้ที่มีความตัใงใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรคหร มีความเป็นผูู้้นำาและสามารถทำางานเป็นทีมได้
4 สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่ำาเสมอตลอดหลักสูตร
9. จำานวนผู้เข้ารับการอบรมและค่าใช้้จา่ ย
 ผูู้ผู้้ ่านการคัดเลป็อกจำานวน 300 คน เข้ารับการอบรม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้้จ่ายในการเข้าอบรม
 ผูู้ผู้้ ่านการคัดเลป็อกรับผู้ิดชอบค่าใช้จ่ายอป็่นๆเช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าร่วมกิจกรรมของกลุม่ และ
กิจกรรมของรุ่น รวมทัใงค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง เป็นต้น
10.การรับรองผลการอบรม
นิสิตนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำาเสมอและมีเวลาเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
อบรมตลอดหลักสูตรและหรป็อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธุหรอย่างต่อเนป็่อง จะได้รับประกาศนียบัตร เพป็่อรับรองการอบรมจาก
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ กรณีผูู้้ทขี่ าดการอบรมต้องมีใบลากิจหรป็อใบลาป่วย ส่งให้แก่สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
11.เจ้าของและผู้ประสานงานดำาเนินการจัดอบรม
สถาบันนักลงทุนรุน่ ใหม่ หรือ Institute of Intelligent Investors (III)
ภายใต้การดำาเนินงานโดย
บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิช้ช้ิ่ง จำากัด
เลขที่ 55/121-122 อาคารสีลม พารหรควิว ชัใน 3 เลขที่ 1 ซอยศาลาแดง 2 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.02-632-0870 มป็อถป็อ 092-272-9662
Email:nipsprogram@makemoneyclub.com
www.makemoneyclub.com
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