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รายละเอียดโครงการทุนอบรมและทดสอบ
“AISA Scholarship for Financial Professional in Capital Market”
ความเป็ นมา
เนื่องด้วย ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน มีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี และการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค COVID-19 ทาให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของบริษทั ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะที่พร้อมรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ เนื่องจากบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพจะ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ และยกระดับขีดสามารถในการแข่งขันให้กบั บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั สามารถเติบโตได้
อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นต่อไปในโลกยุค Next Normal
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ในฐานะผู้ดูแลคุณวุฒิหลักสูตร Certified
Investment and Securities Analyst (CISA) ซึง่ เป็ นคุณวุฒคิ วามรูด้ า้ นการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนทัง้ ในเชิงกว้างและ
เชิงลึก ที่มคี วามสาคัญในการสร้างและพัฒนานักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนให้มศี กั ยภาพ และได้รบั การยอมรับจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน และ
ผู้จดั การกองทุน ซึ่งปั จจุบนั ได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มอี งค์ ความรู้กา้ วทันต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดทุน โดยหลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่น้ีจะสามารถเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มมี าตรฐานความรูท้ ส่ี อดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ และตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุน หรือ
ผู้ป ฎิบ ัติห น้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ ง ทัง้ ในบริษัท จดทะเบีย น และสถาบัน การเงิน อาทิ Corporate Financial Analyst, Investor
Relation, Credit Analyst, Investment Banker, Investment Manager เป็ นต้น ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จดั โครงการ
“AISA Scholarship for Financial Professional in Capital Market” ขึน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
ความรู้บุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ของบริษัทจดทะเบียน และสถาบันการเงิน ให้มคี วามรู้และทักษะ
ก้า วทัน กับ พัฒ นาการของตลาดทุ น ผ่ า นการอบรมและทดสอบหลัก สูต ร CISA ระดับ Foundation (หลัก สูต ร AISA)
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็ นผู้สนับสนุ นงบประมาณในการดาเนิน โครงการ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจานวนจากัด
ใช้วิธีจ ัด สรรสิทธิแ์ บบ First Come First Serve โดยคาดหวังว่ า บุค ลากรที่เ ข้าร่ ว มโครงการ จะสามารถน าความรู้และ
หลักการในการวิเคราะห์การเงินและการลงทุนทีไ่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อยกระดับศักยภาพในด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนแก่บุคลากรตลาดทุน ให้สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มบี ุคลากรต้นแบบทัง้ ในบริษทั จดทะเบียน และสถาบันการเงิน ให้ได้รบั คุณวุฒ ิ Accredited
Investment and Securities Analyst (AISA) ผ่านโครงการทุนอบรมและทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ
Foundation
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คุณสมบัติที่เหมาะสมของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
• เป็ นบุคลากรในสังกัด
o บริษทั จดทะเบียน หรือบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างการพิจารณาคาขอเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai หรือ
o บุคลากรสังกัดสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ / บริษทั หลักทรัพย์ / บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน /
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน / บริษทั หลักทรัพย์ทป่ี รึกษาการลงทุน / สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ / บริษทั ประกันทีเ่ ป็ นสมาชิกของสมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคมประกันวินาศภัย)
• เป็ นบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเงิน การลงทุน หรือบุคลากรด้านอื่นๆ ทีส่ นใจ (ไม่จากัดอายุ / ตาแหน่ง)
• มีความมุง่ มันและตั
่
ง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน
• สามารถเข้าร่วมอบรมและทดสอบตามกาหนดการของโครงการได้
รูปแบบโครงการ
ภายใต้โครงการทุนอบรมนี้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ดา้ นการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านการอบรม
หลัก สู ต รความรู้ พ้ื น ฐาน CISA ใหม่ ระดับ Foundation (AISA) ในรู ป แบบ e-Learning และอบรมหลัก สู ต รเตรีย ม
ความพร้อมการทดสอบ AISA กับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบ Live Training รวมทัง้ สามารถศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยตนเองจากตารา AISA (e-Book) นอกจากนี้ยงั ได้รบั สิทธิในการทดสอบหลั
กสูตร AISA จานวน 2 ครัง้ สาหรับผูท้ ่ผี ่าน
์
การอบรมตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
โครงสร้างหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Foundation
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สิ ทธิ พิเศษที่ผสู้ มัครจะได้รบั
ทุนอบรม (รวมมูลค่า 35,000 บาท)
• ทุนอบรมหลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐาน AISA ผ่านรูปแบบ e-Learning 9 วิชา 85 ชัวโมง
่
(ได้รบั สิทธิถึ์ ง มิ.ย. 2566)
• ทุนอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบ AISA ผ่านรูปแบบ Live Training (ระบบ Cisco Webex) 9 วิชา
36 ชัวโมง
่
ทุนสอบ (รวมมูลค่า 14,000 บาท)
• ผู้ท่ผี ่านเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ จะได้รบั ทุนสอบหลักสูตร AISA จานวน 2 ครัง้ โดยสามารถเลือกใช้สทิ ธิสอบได้
จนถึง
์
มิ.ย. 2566
– ผูท้ ผ่ี ่านการอบรมหลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐาน AISA ผ่านรูปแบบ e-Learning อย่างน้อย 6 ใน 9 วิชา หรือ
– ผู้ท่ผี ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบ AISA ผ่านรูปแบบ Live Training อย่างน้อย
6 ใน 9 วิชา หรือ
– ผูท้ ส่ี อบผ่าน Mock Exam โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่า 70% ของคะแนนรวม
สิ ทธิ พิเศษเพิ่ มเติ ม (รวมมูลค่า 5,000 บาท)
• ผูท้ ผ่ี ่านการอบรมหลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐาน AISA ผ่านรูปแบบ e-Learning ครบ 2 วิชา ภายใน ธ.ค. 2565 จะได้รบั
AISA e-book ครบชุด (จานวน 9 วิชา)
• ผูท้ ผ่ี ่านการอบรมหลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐาน AISA ผ่านรูปแบบ e-Learning ครบ 9 วิชา ภายใน ธ.ค. 2565 จะได้รบั
Certificate of Completion
• ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์การอบรม หรือผูท้ ส่ี อบผ่าน Mock Exam ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด และยืนยันสิทธิในการเข้
าทดสอบ
์
300 ท่านแรก จะได้รบั หนังสือ AISA ครบชุด (จานวน 9 วิชา)
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ภาพรวมการดาเนิ นโครงการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กหรือเปลีย่ นแปลงรายละเอียด หรือกาหนดการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมกับ
์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
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การรับสมัคร
รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการจานวนจากัด โดยใช้วธิ จี ดั สรรสิทธิแบบ
์ First Come, First Serve
บุคลากรทีส่ นใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรง ได้ท่ี www.set.or.th/aisascholarship
เปิ ดรับสมัคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 9.00 น.) ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565
วันประกาศรายชื่อผูร้ บั ทุน
วันที่ 1 เมษายน 2565
ผูบ้ ริหารโครงการฯ
ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ด้านการสมัคร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธนาคารพาณิชย์
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
บริษทั ประกัน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์ทป่ี รึกษาการลงทุน
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
คาขอเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai

ด้านเนื้อหาหลักสูตร คุณเพียงพิสทุ ธิ ์ สายสุนทรวัฒนา

คุณสุมาลี บาเพ็ญ

Tel: 02-009-9837
e-mail: sumaleeb@set.or.th

คุณจิระนันท์ อนันต์ศริ ขิ จร

Tel: 02-009-9840
e-mail: jiranan@set.or.th

คุณจุฑาพัชร์ วณิชกิจ

Tel: 02-009-9836
e-mail: jutapat@set.or.th

Tel: 02-009-9895

e-mail: piangpisuts@set.or.th
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