โครงการ Young Financial Star Competition 2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2019 ขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
และเตรียมพร้อมสูค่ วามเป็ นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดาเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็ นปี ท่ี 17 โดย
ในปี น้ี จะเป็ นการเฟ้ นหาทีส่ ดุ ของนักการเงินรุ่นใหม่ใน 5 รางวัล ดังนี้
รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผูเ้ ชี่ยวชาญการลงทุน
รางวัลสาหรับผูท้ ส่ี ามารถวางแผนการลงทุนได้ดที ส่ี ดุ โดยสามารถวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน
รวมทัง้ บริหารพอร์ตการลงทุนได้
รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผูเ้ ชี่ยวชาญการเงิ นธุรกิ จ
รางวัลสาหรับผูท้ ส่ี ามารถจัดทาแผนการบริหารการเงิน การวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ สูงสุดให้กจิ การ
รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผูเ้ ชี่ยวชาญการประกันชีวิต
รางวัลสาหรับผูท้ ส่ี ามารถวางแผนการประกันชีวติ ได้ดที ส่ี ุด โดยสามารถวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ให้
สอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายได้
รางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผูเ้ ชี่ยวชาญการวางแผนการเงิ น
รางวัลสาหรับผู้ทส่ี ามารถวางแผนการเงินได้ดที ส่ี ุด โดยสามารถวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้าได้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ต่างๆ ในชีวติ อาทิ วางแผนออม วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษา และวางแผนภาษี
รางวัล PTT Star Team
รางวัลสาหรับทีมยอดเยีย่ มในด้านการวางแผนงานเพื่อต่อยอดการดาเนินงาน ด้านการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น
ขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์การเป็ นองค์กรแห่งความภาคภูมใิ จของคนไทย (Pride of Thailand)
ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ เ ยาวชนรุ่ น ใหม่ มีเ วทีใ นการพัฒ นาขีด ความสามารถด้ า นการวางแผนการเงิน การลงทุ น
เพื่อเตรียมพร้อมสูก่ ารเป็ นนักการเงินรุ่นใหม่บนเส้นทางอาชีพในตลาดทุน
2. สร้าง Young Financial Star Networking กลุ่มคนรุ่นใหม่ทม่ี คี วามรูด้ า้ นการเงินการลงทุนที่ทนั สมัย มีวสิ ยั ทัศน์ และ
ความเป็ นผูน้ ากระแสแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนไปสูส่ งั คมในวงกว้าง
2. กลุ่มเป้ าหมาย
นิสติ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีปีท่ี 2 ขึน้ ปี ท่ี 3 ถึงระดับปริญญาโทในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัย
ทัวประเทศ
่
จานวน 5,500 คน
3. รายละเอียดการแข่งขัน
คุณสมบัติผสู้ มัคร
1. นิสติ นักศึกษา ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทีศ่ กึ ษาในระดับ
1.1 ปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 2 ขึน้ ปี 3 ขึน้ ไป
1.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปี การศึกษา 2561 และยังไม่ได้ทางาน
1.3 ปริญญาโท ทีก่ าลังศึกษาอยู่ และยังไม่ได้ทางาน
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2. อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2538 เป็ นต้นไป) และมีสญ
ั ชาติไทย
3. มีความสนใจด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวติ การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ และการปลูกฝั งแนวคิด
เรื่องการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
4. สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ต่ากว่า 80% ในแต่ละกิจกรรมทีก่ าหนด
หมายเหตุ : ผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน ต้องไม่เป็ นพนักงานประจาของสถาบันการเงิ นหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องทางการเงิ น นับตัง้ แต่วนั ที่ สมัครจนถึง
วันที่ ประกาศผลรอบคัดเลือก 300 คน (วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562) ไม่เคยผ่านเข้ารอบ 60 คนสุดท้ายของโครงการ YFS มาก่อน

4. ระยะเวลาการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
การรับสมัคร: วันจันทร์ท่ี 14 มกราคม – วันอาทิตย์ท่ี 17 มีนาคม 2562
การสอบคัดเลือก โครงการจะทาการสอบเพื่อคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จานวน 300 คน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ผูส้ มัครแข่งขัน YFS 2019 ทัง้ หมดที่รว่ มสอบคัดเลือก
ขัน้ ตอนที่ 1
1.1 ผูท้ ี่มีคะแนนลาดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละมหาวิ ทยาลัย แต่ละวิ ทยาเขต
- กรณีทม่ี ผี สู้ มัครและมาสอบจริงตัง้ แต่ 50 - 99 คน จะคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงสุด 1 คน
- กรณีทม่ี ผี สู้ มัครและมาสอบจริงตัง้ แต่ 100 คนขึน้ ไป จะคัดเลือกผูท้ ่มี คี ะแนนสูงสุด 2 คน

1.2 ผูท้ ี่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับจากผูส้ มัครทัง้ หมด
รวมผูผ้ า่ นเข้ารอบจากขัน้ ตอนที่ 1.1 และ 1.2 จานวน 200 คน

ขัน้ ตอนที่ 2

ผูท้ ี่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกของแต่ละภาคจานวน 5 ภาค
(โดยเรียงลาดับคะแนนตามภาคของผูท้ ย่ี งั ไม่ได้รบั คัดเลือกจาก 1.1 และ 1.2
แบ่งเป็ น 1. กรุงเทพมหานคร 2. ภาคกลางและปริมณฑล
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ภาคเหนือ 5. ภาคใต้)
รวมผูผ้ า่ นเข้ารอบจากขัน้ ตอนที่ 2 จานวน 100 คน
รวมผูผ้ า่ นเข้ารอบคัดเลือกทัง้ หมด 300 คน

กาหนดการสอบคัดเลือก: วันอาทิ ตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ศูนย์ทดสอบทัวประเทศจ
่
านวน 15 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยพะเยา
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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5. ขัน้ ตอนการแข่งขัน
โดยมีระยะเวลาโครงการ เดือนมกราคม – พฤศจิ กายน 2562
รับสมัครพร้อมกันทัวประเทศ
่
จันทร์ 14 ม.ค. – อาทิตย์ 17 มี.ค. 62
ผูส้ มัครจะต้องระบุรางวัลทีส่ นใจเข้าร่วมแข่งขันมากทีส่ ดุ 1 รางวัล
(สาย Investment, สาย Corporate Finance, สาย Insurance Planning, สาย Financial Planning)
สอบคัดเลือก อาทิตย์ 31 มี.ค. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ 300 คน อังคาร 30 เม.ย. 62
กิ จกรรม YFS Camp (300 คน)

- พิธเี ปิ ด พร้อมอบรมความรู้ YFS
- การสอบ IC Plain และสอบคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ

อังคาร 11 – เสาร์ 15 มิ.ย. 62
อาทิตย์ 16 มิ.ย. 62

ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบรองชนะเลิ ศ อังคาร 18 มิ.ย. 62
(สาย Investment 15 คน, สาย Corporate Finance 15 คน, สาย Insurance Planning 15 คน
และสาย Financial Planning15 คน)
กิ จกรรม
SET Investment Star
(15 คน)

- อบรมความรู้
- จัดทาแผน

- อบรมบุคลิกภาพ
- ทักษะการนาเสนอ

- อบรมความรู้
- นาเสนอผลงาน

กิ จกรรม
SET Corporate
Finance Star (15 คน)

กิ จกรรม
Muang Thai Life
Assurance Star (15 คน)

กิ จกรรม
K-Expert Star
(15 คน)

อังคาร 18 – ศุกร์ 21 มิ.ย. 62
ศุกร์ 21 มิ.ย. – พุธ 10 ก.ค. 62

กิ จกรรม Soft Skill Development (60 คน)
พฤหัสบดีท่ี 11 ก.ค. 62
ศุกร์ท่ี 2 ส.ค. 62
อบรมแผน
กิ จกรรม PTT Star Team (60 คน)
ศุกร์ 12 – จันทร์ 14 ก.ค. 62
จันทร์ 15 ก.ค. 62

การแข่งขันรอบรองชนะเลิ ศ เสาร์ 3 ส.ค. 62
รางวัล SET Investment Star, SET Corporate Finance Star, Muang Thai Life Assurance Star และ K-Expert Star
นาเสนอแผน เพือ่ คัดเหลือสายละ 3 คน เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป
การแข่งขันรอบชิ งชนะเลิ ศ อาทิตย์ 4 ส.ค. 62
รางวัล SET Investment Star, SET Corporate Finance Star, Muang Thai Life Assurance Star และ K-Expert Star

หมายเหตุ : ผู้จดั การแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง กิ จกรรมได้ตามความจาเป็ น และความเหมาะสม
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6. รายละเอียดรางวัล
ผูช้ นะการแข่งขันในแต่ละสายจะได้รบั รางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบ
โล่เกียรติยศและเกียรติบตั ร ดังต่อไปนี้
อันดับที่
SET
SET
Investment Corporate
Star
Finance Star

รางวัล (บาท)

Muang Thai
Life
Assurance
Star

K-Exert
Star

ทุนการศึกษา
(เงิ นสด)

ทุนดูงาน
ตปท.

ทุนอบรม
และทดสอบ
CISA, CFP

ทุนสอบ
IC Plain

1

1

1

1

30,000

60,000

12,000

1,500

2

2

2

2

20,000

60,000

12,000

1,500

3

3

3

3

10,000

60,000

12,000

1,500

4 – 15

4 – 15

4 – 15

4 – 15

5,000

-

ชนะเลิ ศ PTT Star Team

30,000

60,000/คน

-

รองชนะเลิ ศ อันดับที่ 1 PTT Star Team

20,000

-

-

รองชนะเลิ ศ อันดับที่ 2 PTT Star Team

10,000

-

-

1,500

หมายเหตุ :
1. ผูจ้ ดั การแข่งขันขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกรางวัลส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจาเป็ น และความเหมาะสม
2. กรณีผแู้ ข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถงึ 80% ถือเป็ นการสละสิทธิทุกรางวัล
3. กรณีผแู้ ข่งขันนาเสนอแผนไม่ครบตามกาหนด ถือเป็ นการสละสิทธิทุกรางวัล
4. กรณีผทู้ ่ไี ด้รบั ทุนรอบ 60 คนสุดท้ายท่านใดไม่ประสงค์ใช้ทุนดูงานต่างประเทศ หรือทุนทดสอบใบอนุญาต CISA, CFP, IC Plain
โครงการจะถือว่าเป็ นการสละสิทธิ ์
5. ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลชนะเลิศของทุกรางวัล จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น YFS Ambassador ในการเผยแพร่ความรูด้ า้ นการเงินการลงทุน การ
ประกันชีวติ การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ และการปลูกฝั งแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กร
ผูส้ นับสนุนการแข่งขัน YFS 2019
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เนื้ อหาการทดสอบรอบคัดเลือก YFS 2019
โครงสร้างข้อสอบคัดเลือก

คะแนน

ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับตลาดทุนและการลงทุนใน
สิ นทรัพย์การเงิ น
ความรูเ้ กี่ยวกับตลาดทุน
- ระบบการเงินและตลาดการเงิน ตลาดทุน
- กระบวนการซือ้ ขายหลักทรัพย์

25%

ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับการลงทุน
- ผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุน

5%

ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับสิ นทรัพย์การเงิ น
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- กองทุนรวม
- ตราสารอนุพนั ธ์

15%

ความรูเ้ กี่ยวกับข่าวสารเพื่อการลงทุน
ข่าวสารเกี่ยวกับ เศรษฐกิ จ สังคมและการเมือง
ข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และ
การลงทุน

10%
10%

ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาเพือ่ ความยังยื
่ น
ขององค์กร
ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาเพือ่ ความยังยื
่ น
ขององค์กร

5%

ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับการวิ เคราะห์การลงทุน
การวิ เคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
- การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์บริษทั

20%
10%

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการประเมิ นมูลค่า
หลักทรัพย์

5%

การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

5%

5%

รายละเอียด
เอกสารอ้างอิ งหลัก
หนังสือ ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการเงินและการลงทุน
(หลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป)
่ (บทที่ 1 – 3)
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือ ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทัวไป
่
(หลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป)
่ (บทที่ 1 – 11)
หนังสือ ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทีม่ ี
ความซับซ้อน (สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า) (บทที่ 1 และ 2)
(หลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน)
เอกสารแนะนาเพิ่มเติ ม
หนังสือ กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษกิจไทย
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5%

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจต่างๆ

เอกสารอ้างอิ งหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยังยื
่ นขององค์กร
ผูเ้ ขียน ศูนย์พฒ
ั นาความรับผิดชอบต่อสังคม
ไขความหมาย การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ผูเ้ ขียน ศูนย์พฒ
ั นาความรับผิดชอบต่อสังคม
เอกสารอ้างอิ งหลัก
หนังสือ ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการเงินและการลงทุน
(หลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป)
่ (บทที่ 4 – 6)
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือ การลงทุนพืน้ ฐานและการประยุกต์ (บทที่ 6 และ 7)
ผูเ้ ขียน พรอนงค์ บุษราตระกูล
เอกสารแนะนาเพิ่มเติ ม
หนังสือ เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (FD1)
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือ ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน (FD2)
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5

โครงสร้างข้อสอบคัดเลือก

คะแนน

ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับการเงิ นธุรกิ จ

20%

เป้ าหมายขององค์กรธุรกิ จ

2%

ต้นทุนของเงิ นทุน
- แนวคิดเรื่องต้นทุนของเงินทุน
- ต้นทุนถัวเฉลีย่ ของเงินทุน

6%

งบประมาณลงทุน
- แนวคิดและความสาคัญของงบประมาณลงทุน
- เกณฑ์ในการประเมินโครงการลงทุน

6%

เครือ่ งมือทางการเงิ นเพื่อการเติ บโตของบริษทั
จดทะเบียน

6%

ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับการวางแผนการเงิ นส่วนบุคคล

20%

ความรูเ้ บือ้ งต้นของการวางแผนการเงิ นส่วนบุคคล

10%
2%
2%
2%
2%
2%

การวางแผนการบริโภค
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนภาษี
การวางแผนการเกษียณ
การวางแผนการลงทุน
รวมทัง้ สิ้ น

รายละเอียด
เอกสารอ้างอิ งหลัก
หนังสือ การเงินธุรกิจ CISA ระดับ1 (บทที่ 1 – 3)
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทความเครื่องมือทางการเงิน
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/th/products/financial/financial_ins
truments.html

เอกสารอ้างอิ งหลัก
หนังสือการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ผูเ้ ขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

100%
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