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1. หลักการและเหตุผล
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความรู้และศักยภาพ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสาคัญในระบบ
เศรษฐกิ จ และตลาดทุ น ของประเทศในอนาคตหลั งส าเร็ จ การศึ ก ษา ทั้ งในฐานะผู้ ล งทุ น ที่ น าเงิ น ออมมาลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจของตนเอง หรือประกอบวิช าชีพในฐานะพนักงานของหน่วยงานหรือ
สถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการเงินและตลาดทุนของประเทศ
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือ “Institute of Intelligent Investors”(III) มีจุดมุงหมายที่จะเป็น “สถาบันทาง
วิชาการ ที่ทาหน้าที่องค์กรทางด้านสังคม สร้างสังคมอุดมปัญญา” ได้ตระหนักดีว่าการวางรากฐานให้ กลุ่มนิสิต
นัก ศึ กษาได้ มี ความรู้ ความเข้ าใจพื้น ฐานที่ ถูก ต้ องเกี่ย วกับ บทบาทหน้ าที่ แ ละความสัม พั นธ์ ข องตลาดทุน ต่ อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ กลไกการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนในตลาดทุน ตลอดจนให้มีทัศนคติ
ที่ดี ต่อระบบตลาดทุนไทยและการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นบทบาทที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่ การเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย และมุ่งหวังให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม
นักลงทุนรุ่นใหม่เหล่านี้ คานึงถึงการทาประโยชน์ในด้านต่างๆตอบแทนคืนสู่สังคม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การถือหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การดาเนินชีวิต และ การถือหลักธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจ ดารงตนเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ประชาชนต่อไปในอนาคต เชื่อมโยงสังคมไทยให้อยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นสุขและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือ “Institute of Intelligent Investors” (III) ได้ดาเนินการจัดหลักสูตรอบรม
โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (New Investors Program for Society : NIP-S) ขึ้นเพื่อ “ปลูกฝัง
ความคิด เพื่อพัฒนาชีวิต ให้ก้าวหน้าสู่ผู้นาด้านการลงทุน” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน ด้านเศรษฐกิจและมุมมองด้านสังคม ในการเป็นนักลงทุนที่มี
คุณภาพและคุณธรรม
2. เพือ่ ให้แง่คิดมุมมองด้านต่างๆในการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม
3. เพื่อมุ่งสร้างเครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ ในการทาประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
5. เพื่อเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
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3.

หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตรอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม”

หลักสูตรการอบรม บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทางสังคม อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร ผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การบริหาร
จัดการ เป็นต้น โดยกาหนดกรอบหัวข้อการบรรยายในเบื้องต้นไว้ดังนี้
1. การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 โครงสร้างตลาดทุนไทยและการกากับดูแลตลาดทุน
 วิสัยทัศน์และบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการระดมทุนระยะยาวและพัฒนาตลาดทุน
 รูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และนวัตกรรมการลงทุนใหม่ต่างๆ
2. วิวัฒนาการของตลาดเงิน และตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน์
 ความสัมพันธ์ของตลาดเงินและตลาดทุนต่อระบบเศรษฐกิจและการเงิน
 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560
 พัฒนาการของตลาดทุนโลก
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดทุนในยุคโลกาภิวัตน์
 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
3. ขั้นตอนสู่การเป็นนักลงทุน นักบริหาร ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมและคุณภาพ
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
 การรู้จักการออมอย่างมีวินัย
 ขั้นตอนสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพยุคใหม่
 การวางแผนการประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันสาหรับอนาคต
 การพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคมและธุรกิจ
 ธรรมะกับการลงทุน และการดารงชีวิต
 นวัตกรรมคิดต่างเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเจ้าสัวน้อยในยุค AEC
 การใช้ Social Media ในการทาการตลาด Online
4. การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการใช้รายงานทางการเงินเพื่อการลงทุน
 การทาความเข้าใจต่อรายงานทางการเงิน
 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
5. เทคนิคกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์
 ลักษณะการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ
 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน
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6. การจัดการกองทุนรวม และนวัตกรรมการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
 กองทุน LTF RMF
 กองทุนตราสารทุนและตราสารหนี้
7. การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเข้าทางานในตลาดทุน หรือ การเป็นผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของธุรกิจ
 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้จัดการกองทุน ,เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์
 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs )
 ความเข้าใจในเรื่องการประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
8. เยี่ยมชมการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
9. ภาคปฏิบัติ : นาเสนอผลงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือเสนอผลงานด้านการวิเคราะห์การประกอบกิจการเพื่อ
สังคม (Social Enterprise)
10. กิจกรรมทาดีเพื่อพ่อ : ลงพื้นที่ เพื่อร่วมกันบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
11. กิจกรรมสร้างสรรค์สัมพันธ์ : Mind Map / การคัดเลือกยุวทูตของโครงการ / การแลกเปลี่ยนพูดคุย ฯลฯ
หมายเหตุ “สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่” โดย บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จากัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการ
บรรยายและกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. ระยะเวลาอบรม 10 วัน : ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2560
(หยุดวันที่ 25, 30 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560)
5. สถานที่อบรม : อยู่ระหว่างการติดต่อขอใช้สถานที่
6. การเปิดรับสมัคร การประกาศผล การรายงานตัว (โดยประมาน)
 การเปิดรับสมัคร สมัครอบรมผ่านระบบ ONLINE ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2559
ทาง www.makemoneyclub.com “โครงการ นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” NIP-S รุ่นที่ 27
 การประกาศผล การคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2559 จานวน 300 คน
ผ่าน www.makemoneyclub.com คาตัดสินของสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ถือเป็นที่สุด
 การรายงานตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันผ่านระบบ 0nline ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2559
 การส่งเอกสารต่างๆเพื่อรายงานตัวยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2559
 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่แจ้งรายงานตัวยืนยันภายในเวลาที่กาหนด สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จะเรียกผู้ติด
สารองลาดับถัดไปทดแทน
อนึ่งหลักสูตร ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสมัคร ประกาศผล และรายงานตัว
ตามความเหมาะสมและตามช่วงเวลาในการปิดภาคเรียน
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7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
2. ในช่วงเวลาอบรม ไม่ติดภาระการฝึกงานหรือกาลังเข้าอบรมในหลักสูตรอื่นๆอยู่
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นาและสามารถทางานเป็นทีมได้
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่าเสมอตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 75 %
8. จานวนผู้เข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่าย
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน 300 คน คัดจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
 ผู้ผ่านการคัดเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มของรุ่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง เป็นต้น
9. การรับรองผลการอบรม
นิสิตนักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอ และมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของ
ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร และหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับประกาศนียบัตร
เพื่อรับรองการอบรมจากสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ และผู้ที่ขาดการอบรมต้องมีใบลากิจหรือลา
10. เจ้าของและผู้ประสานงานดาเนินการจัดอบรม
คุณจิรพร ภูธนกิจ กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จากัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55/121-122 อาคารสีลมพาร์ควิว ชั้น 3 เลขที่ 1 ซอยศาลาแดง 2
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรสานักงาน : 02-632-0870
Email: nipsprogram@makemoneyclub.com
Website: www.makemoneyclub.com
ผู้ประสานงานหลัก : ด้านการอบรมและการรับสมัคร
คุณมนตรี ฐิรโฆไท
ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
คุณจิรพร ภูธนกิจ
กรรมการผู้จดั การ
คุณภัสสราภรณ์ ฐิรโฆไท (มายด์)
ผู้จัดการฝ่ายอบรม
คุณกมลทิพย์ สุวรรณ (เฟรช)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
คุณศรสวรรค์ แตงหวาน (บี)
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
คุณวนิดา สายบัว (แจ๋ม)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

มือถือ :
มือถือ :
มือถือ :
มือถือ :
มือถือ :
มือถือ :

081-630-3808
080-951-5149
081-446-5149
061-546-4490
083-079-6025
094-860-6133
หน้ า 4

