SEC Capital Market Symposium 2020
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน”) มุ่งมัน่ พัฒนำ
ตลำดทุนให้ยงั่ ยืน โดยเป็ นองค์กรที่เปิ ดให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมในตลำดทุนได้เข้ำมีส่วนร่ วม ทั้งในเชิงนโยบำย
และภำคปฏิบตั ิ รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรส่ งเสริ มให้เกิดควำมร่ วมมือจำกทุกฝ่ ำยทั้งภำครัฐ เอกชน
และวิชำกำร โดยจัดงำนสัมมนำวิชำกำรด้ำนตลำดทุนเป็ นประจำทุกปี มำอย่ำงต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2557 และ
ได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีจำกกลุ่มเป้ำหมำยและผูม้ ีส่วนร่ วมในตลำดทุน (stakeholders)
เพื่อเป็ นกำรสำนต่อและมุ่งหวังให้เกิดกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู ้จำกกำรวิจยั และกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำผลงำนวิจยั ไปสู่กำรนำไปปฏิบตั ิจริ งและใช้ประกอบกำรกำหนดนโยบำย สำนักงำนจึงเห็นควร
ให้มีกำรจัดประชุมวิชำกำรตลำดทุนประจำปี 2563 เพื่อเปิ ดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ประสบกำรณ์
ระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์และนักวิชำกำร นอกจำกนี้ ยังเป็ นกำรสร้ำงควำมร่ วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรร่ วมกัน พร้อมทั้ง
มุ่งสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ผำ่ นงำนวิจยั และสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ตลำดทุนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
(1) เสริ มสร้ำงควำมร่ วมมือในกำรจัดทำและนำเสนอผลงำนวิจยั ด้ำนตลำดทุนระหว่ำงนักวิจยั
ของสำนักงำนกับนักวิจยั จำกหน่วยงำนภำยนอก
(2) เป็ นช่องทำงเผยแพร่ ผลงำนวิจยั ด้ำนตลำดทุนต่อสำธำรณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
และศักยภำพของงำนวิจยั ที่มีต่อกำรดำเนินนโยบำยตลำดทุน และสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
ให้กบั ประชำชนทัว่ ไป
(3) เปิ ดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ภำคธุรกิจในตลำดทุน
และสำนักงำน เพื่อให้สำมำรถนำผลงำนวิจยั มำใช้ดำเนินนโนบำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(4) สร้ำงเครื อข่ำยของนักวิจยั จำกสำนักงำน สถำบันกำรศึกษำ ภำคธุรกิจในตลำดทุน และ
หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อนำไปสู่กำรร่ วมมือกันผลิตงำนวิจยั ที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อตลำดทุน
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3. กลุ่มเป้ าหมาย
(1) สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เช่น อำจำรย์ นักวิจยั นักวิชำกำร นักศึกษำระดับปริ ญญำโท
และปริ ญญำเอก กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร เป็ นต้น
(2) ภำคธุรกิจในตลำดทุน เช่น บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน บริ ษทั ประกันวินำศภัย บริ ษทั ประกันชีวิต เป็ นต้น
(3) องค์กรหรื อสมำคมในตลำดทุน เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย สมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษทั ไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย สมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุน
สมำคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร สำนักงำนประกันสังคม เป็ นต้น
4. วิธีการดาเนินงานเปิ ดรับ คัดเลือก และนาเสนอผลงาน
(1) ส่งผลงำนวิจยั ได้ที่ secworkingpaper@sec.or.th
รำยละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่ำงผลงำนวิจยั ที่ผำ่ นมำ:
https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/sec_wpf.aspx
(2) กำรเปิ ดรับผลงำนวิจยั จะมำจำกผลงำนวิจยั ที่จดั ทำเสร็ จสมบูรณ์แล้ว (published papers)
และที่อยูร่ ะหว่ำงจัดทำ (working papers) จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
(3) หัวข้องำนวิจยั ที่เปิ ดรับจะต้องสอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
โดยไม่จำกัดสำขำใดสำขำหนึ่ง เพื่อเปิ ดโอกำสในกำรรับผลงำนวิจยั ได้หลำกหลำยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องดังต่อไปนี้ (สำมำรถส่งหลำยหัวข้อได้) อำทิ
•

ทิศทำงกำรพัฒนำตลำดทุนในอนำคต

•

กำรเข้ำถึงตลำดทุนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)

•

กำรยกระดับกำรให้ควำมคุม้ ครองผูล้ งทุน

•

กำรเสริ มสร้ำงควำมรู ้ทำงกำรเงิน

•

กำรลงทุนรองรับกำรเกษียณ

•

พฤติกรรมกำรลงทุนของผูล้ งทุน

•

กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริ มกำรทำธุรกรรมในตลำดทุน

•

กำรเสริ มสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของตลำดทุนไทย

•

กำรจัดกำรกับฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์ต่อตลำดทุน

•

กำรเชื่อมโยงตลำดทุนไทยกับตลำดทุนภูมิภำค

•

กำรพัฒนำตลำดทุนที่ยงั่ ยืน (Environmental, Social, and Governance)
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•

กำรกำกับดูแลและประสิ ทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยในตลำดทุน

•

วิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินและกำรฟื้ นฟูควำมเชื่อมัน่

5. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย
(1) เปิ ดกว้ำงแก่ผทู ้ ี่สนใจทั้งอำจำรย์ นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ และบุคคลทัว่ ไป
(2) ผูส้ ่งผลงำนวิจยั ในงำนสัมมนำวิชำกำรนี้ จะต้องเป็ นเจ้ำของผลงำน และต้องมิใช่กำรทำซ้ ำ
ดัดแปลง คัดลอกส่ วนหนึ่งส่ วนใดหรื อทั้งหมด หรื อกระทำกำรอันใดซึ่งเป็ นกำรละเมิดงำนอันมีลิขสิ ทธิ์
ของผูอ้ ื่น
(3) ผลงำนวิจยั ที่ส่งมำในงำนสัมมนำวิชำกำรนี้สำมำรถส่ งได้ท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
6. รู ปแบบของผลงานวิจัยที่ส่งเข้ างานสั มมนาวิชาการ
เพื่อเป็ นกำรเปิ ดกว้ำงแก่ทุก ๆ ท่ำน สำนักงำนไม่ได้เข้มงวดรู ปแบบผลงำนวิจยั ขึ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของผูส้ ่งผลงำนวิจยั
7. กาหนดการ (อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง)
ช่ วงเวลา
มิถุนำยน 2563
30 กันยำยน 2563
31 ตุลำคม 2563
24 พฤศจิกำยน 2563

การดาเนินการ
เปิ ดรับกำรส่ งผลงำนวิจยั
วันสุดท้ำยสำหรับกำรส่งผลงำนวิจยั
แจ้งผลงำนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขึ้นนำเสนอ ผ่ำนทำงอีเมล
ของผูส้ ่งผลงำนวิจยั
นำเสนอผลงำนวิจยั ในงำนสัมมนำวิชำกำรประจำปี

8.รางวัล
เจ้ำของผลงำนวิจยั ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญเป็ นวิทยำกรในสัมมนำวิชำกำรประจำปี
และจะได้รับรำงวัลเป็ นเงินสด รำงวัลละ 15,000 บำท ทั้งหมด 3 รำงวัล พร้อมทั้งโล่รำงวัลจำก
สำนักงำน ก.ล.ต.
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9. เกณฑ์ ในการพิจารณาผลงานวิจัย และการขึน้ นาเสนอผลงานวิจัย
สำหรับเกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนวิจยั กำรคัดเลือกงำนวิจยั คณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนวิจยั
จะพิจำรณำจำกเนื้อหำของผลงำนวิจยั ที่มีผลต่อนโยบำยในกำรกำกับดูแลและนำมำใช้ประโยชน์
ในกำรส่งเสริ มในตลำดทุน และขอบข่ายของงำนวิจยั ซึ่งจะเปิ ดรับผลงำนที่มีผลต่อนโยบำยในกำรกำกับ
และเสริ มสร้ำงพัฒนำกำรในตลำดทุนตำมหัวข้อที่กำหนด โดยคณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดเลือก
ผลงำนวิจยั สำหรับกำรขึ้นนำเสนอผลงำนในวันสัมมนำตำมควำมเหมำะสม
เจ้ำของผลงำนวิจยั ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญเป็ นวิทยำกรในสัมมนำประจำปี SEC Capital
Market Symposium 2020 โดยมีเวลำในกำรนำเสนอ ท่ำนละ 40 นำที โดย 25 นำทีแรกเป็ นกำรนำเสนอ
ผลงำน และมีคณะผูว้ ิจำรณ์ผลงำน ร่ วมแสดงควำมคิดเห็น 10 นำที และ 5 นำทีที่เหลือจะเปิ ดโอกำสให้
ผูเ้ ข้ำร่ วมงำนได้สอบถำมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้เช่นเดียวกัน
หมำยเหตุ: คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สุด
10. ลิขสิ ทธิ์และการขออนุญาตเผยแพร่ ผลงานวิจัย
เพื่อเป็ นกำรนำผลงำนวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อในวงกว้ำง ผลงำนวิจยั ทั้งที่ได้รับคัดเลือก
และไม่ได้รับคัดเลือกในงำนสัมมนำนี้ เจ้ำของผลงำนวิจยั สำมำรถนำไปเผยแพร่ และตีพิมพ์ได้
โดยไม่จำเป็ นต้องขออนุญำตและจะไม่ติดลิขสิ ทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้ นจำกสำนักงำน
11. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
วัน: อังคำรที่ 24 พฤศจิกำยน 2563
สถำนที่จดั งำน: เซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ณ ห้อง
World Ballroom
12. รายละเอียดเพิม่ เติม สามารถติดต่อได้ที่
คุณอรัณย์ พริ้ งเพริ ศ และ คุณวัชรพัฐ มำแสง
โทรศัพท์ 0-2033-4695, 0-2263-6298
หรื อ E-mail: secworkingpaper@sec.or.th
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