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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

 
SEC Capital Market Symposium 2021 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนกังำน”) มุ่งมัน่พฒันำ
ตลำดทุนใหย้ ัง่ยนื โดยเป็นองคก์รท่ีเปิดใหผู้มี้ส่วนร่วมในตลำดทุนไดเ้ขำ้มีส่วนร่วม ทั้งในเชิงนโยบำย 
และภำคปฏิบติั รวมทั้งให้ควำมส ำคญักบักำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ เอกชน  
และวิชำกำร โดยจดังำนสัมมนำวิชำกำรดำ้นตลำดทุนเป็นประจ ำทุกปีมำอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 และ
ไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกกลุ่มเป้ำหมำยและผูมี้ส่วนร่วมในตลำดทุน (stakeholders)  

เพื่อเป็นกำรสำนต่อและมุ่งหวงัให้เกิดกำรบริหำรจดักำรควำมรู้จำกกำรวิจยัและกำรขบัเคล่ือน 

กำรพฒันำผลงำนวิจยัไปสู่กำรน ำไปปฏิบติัจริงและใชป้ระกอบกำรก ำหนดนโยบำย ส ำนกังำนจึงเห็นควร

ใหมี้กำรจดัประชุมวิชำกำรตลำดทุนประจ ำปี 2564 เพื่อเปิดโอกำสใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ประสบกำรณ์

ระหว่ำงนกัศึกษำ อำจำรยแ์ละนกัวิชำกำร  นอกจำกน้ี ยงัเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง

สถำบนัอุดมศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงวิชำกำรร่วมกนั พร้อมทั้ง 

มุ่งสู่กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ผำ่นงำนวิจยัและสร้ำงนวตักรรมทำงกำรศึกษำเพื่อช่วยขบัเคล่ือนกำรพฒันำ

ตลำดทุนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจดัท ำและน ำเสนอผลงำนวิจยัดำ้นตลำดทุนระหวำ่งนกัวิจยั

ของส ำนกังำนกบันกัวิจยัจำกหน่วยงำนภำยนอก 

(2) เป็นช่องทำงเผยแพร่ผลงำนวิจยัดำ้นตลำดทุนต่อสำธำรณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์

และศกัยภำพของงำนวิจยัท่ีมีต่อกำรด ำเนินนโยบำยตลำดทุน และสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

ใหก้บัประชำชนทัว่ไป   

(3) เปิดโอกำสใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นระหวำ่งสถำบนักำรศึกษำ ภำคธุรกิจในตลำดทุน  

และส ำนกังำน เพื่อใหส้ำมำรถน ำผลงำนวิจยัมำใชด้ ำเนินนโนบำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(4) สร้ำงเครือข่ำยของนกัวิจยัจำกส ำนกังำน สถำบนักำรศึกษำ ภำคธุรกิจในตลำดทุน และ

หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เพื่อน ำไปสู่กำรร่วมมือกนัผลิตงำนวิจยัท่ีจะเป็นประโยชน์ 

ต่อตลำดทุน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

 (1) สถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ เช่น อำจำรย ์นกัวิจยั  นกัวิชำกำร นกัศึกษำระดบัปริญญำโท 

และปริญญำเอก  กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร  เป็นตน้ 

 (2) ภำคธุรกิจในตลำดทุน เช่น บริษทัจดทะเบียน  บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร

กองทุน  บริษทัประกนัวินำศภยั  บริษทัประกนัชีวิต  เป็นตน้ 

 (3) องคก์รหรือสมำคมในตลำดทุน เช่น ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำร

ก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั  สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมำคมส่งเสริมสถำบนั

กรรมกำรบริษทัไทย  สภำธุรกิจตลำดทุนไทย  สมำคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย  สมำคมบริษทัจดักำรลงทุน  

สมำคมกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ส ำนกังำนประกนัสังคม  เป็นตน้ 
  

4. วิธีการด าเนินงานเปิดรับ คัดเลือก และน าเสนอผลงาน 

(1) ส่งผลงำนวิจยัไดท่ี้ secworkingpaper@sec.or.th  
        รำยละเอียดเพิ่มเติมและตวัอยำ่งผลงำนวิจยัท่ีผำ่นมำ:   

                      https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/sec_wpf.aspx 

  (2) กำรเปิดรับผลงำนวิจยัจะมำจำกผลงำนวิจยัท่ีจดัท ำเสร็จสมบูรณ์แลว้ (published papers) 

และท่ีอยูร่ะหวำ่งจดัท ำ (working papers) จำกสถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ  

 (3) หัวขอ้งำนวิจยัท่ีเปิดรับจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำน  

โดยไม่จ ำกดัสำขำใดสำขำหน่ึง เพื่อเปิดโอกำสในกำรรับผลงำนวิจยัไดห้ลำกหลำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

เร่ืองดงัต่อไปน้ี (สำมำรถส่งหลำยหวัขอ้ได)้ อำทิ  

• กำรใช ้Digital Technology ในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินในตลำดทุน 

• ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรำคำหรือควำมเหมำะสมในกำรลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั  

• พฤติกรรมกำรลงทุนของผูล้งทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 

• ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรขยำยฐำนของผูล้งทุนในกองทุนรวม 

• ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสร้ำง Resiliency ของกองทุนรวม 

• กำรเช่ือมโยงตลำดทุนไทยกบัตลำดทุนต่ำงประเทศท่ีมีผลต่อตลำดหรือผูล้งทุนไทย 

• ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ESG Investment ของผูล้งทุนหรือกองทุนรวม 

• ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั SDG, ESG Risk หรือ ESG Disclosure ของบริษทัจดทะเบียน  

• กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกบัดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมำยในตลำดทุน 

 

 
 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/sec_wpf.aspx
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5. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย  

(1) เปิดกวำ้งแก่ผูท่ี้สนใจทั้งอำจำรย ์นกัวิชำกำร นิสิต นกัศึกษำ และบุคคลทัว่ไป 
(2) ผูส่้งผลงำนวิจยัในงำนสัมมนำวิชำกำรน้ีจะตอ้งเป็นเจำ้ของผลงำน และตอ้งมิใช่กำรท ำซ ้ำ 

ดดัแปลง คดัลอกส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระท ำกำรอนัใดซ่ึงเป็นกำรละเมิดงำนอนัมีลิขสิทธ์ิ
ของผูอ่ื้น  

(3) ผลงำนวิจยัท่ีส่งมำในงำนสัมมนำวิชำกำรน้ีสำมำรถส่งไดท้ั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 

6. รูปแบบของผลงานวิจัยท่ีส่งเข้างานสัมมนาวิชาการ 

 เพื่อเป็นกำรเปิดกวำ้งแก่ทุก ๆ ท่ำน ส ำนกังำนไม่ไดเ้ขม้งวดรูปแบบผลงำนวิจยั ขึ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของผูส่้งผลงำนวิจยั  

  
7. ก าหนดการ   

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
เมษำยน 2564 เปิดรับกำรส่งผลงำนวิจยั 
15 กนัยำยน 2564 วนัสุดทำ้ยส ำหรับกำรส่งผลงำนวิจยั 
15 ตุลำคม 2564 แจง้ผลงำนท่ีไดรั้บคดัเลือกเพื่อขึ้นน ำเสนอ ผำ่นทำงอีเมล 

ของผูส่้งผลงำนวิจยั 
10 พฤศจิกำยน 2564 น ำเสนอผลงำนวิจยัในงำนสัมมนำวิชำกำรประจ ำปี 

 

8.รางวัล 

เจำ้ของผลงำนวิจยัท่ีไดรั้บคดัเลือกจะไดรั้บรำงวลัเป็นเงินสด รำงวลัละ 50,000 บำท 
ทั้งหมด 3 รำงวลั พร้อมทั้งโล่รำงวลัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 

9. เกณฑ์ในการพจิารณาผลงานวิจัย และการขึน้น าเสนอผลงานวิจัย 

ส ำหรับเกณฑก์ำรคดัเลือกผลงำนวิจยั กำรคดัเลือกงำนวิจยั คณะกรรมกำรคดัเลือกผลงำนวิจยั
จะพิจำรณำจำกเน้ือหำของผลงำนวิจยัท่ีมีผลต่อนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลและน ำมำใชป้ระโยชน์ 
ในกำรส่งเสริมในตลำดทุน และขอบข่ายของงำนวิจยัซ่ึงจะเปิดรับผลงำนท่ีมีผลต่อนโยบำยในกำรก ำกบั
และเสริมสร้ำงพฒันำกำรในตลำดทุนตำมหัวขอ้ท่ีก ำหนด โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือก
ผลงำนวิจยัส ำหรับกำรขึ้นน ำเสนอผลงำนในวนัสัมมนำตำมควำมเหมำะสม 
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 เจ้ำของผลงำนวิจัยท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญเป็นวิทยำกรในสัมมนำประจ ำปี SEC 
Capital Market Symposium 2021 โดยมีเวลำในกำรน ำเสนอ ท่ำนละ 40 นำที โดย 25 นำทีแรกเป็น
กำรน ำเสนอผลงำน และมีคณะผูว้ิจำรณ์ผลงำน ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 นำที และ 5 นำทีท่ีเหลือ
จะเปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมงำนได้สอบถำมพร้อมทั้งแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นไดเ้ช่นเดียวกนั (อำจมี
กำรเปล่ียนแปลงในภำยหลงั) 

 

หมำยเหตุ: ค ำตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสุด 

 

10. ลขิสิทธิ์และการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เพื่อเป็นกำรน ำผลงำนวิจยัไปใชป้ระโยชน์ต่อในวงกวำ้ง ผลงำนวิจยัทั้งท่ีไดรั้บคดัเลือก 

และไม่ไดรั้บคดัเลือกในงำนสัมมนำน้ี เจำ้ของผลงำนวิจยัสำมำรถน ำไปเผยแพร่และตีพิมพไ์ด ้ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งขออนุญำตและจะไม่ติดลิขสิทธ์ิใด ๆ ทั้งส้ินจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 

11. วัน เวลา และสถานท่ีจัดงาน 

 วนั: พุธ ท่ี 10 พฤศจิกำยน 2564  

 สถำนท่ีจดังำน: เซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  ณ ห้อง 

World Ballroom 

 

12. รายละเอยีดเพิม่เติม สามารถติดต่อได้ท่ี  

คุณอรัณย ์พร้ิงเพริศ และ คุณวชัรพฐั มำแสง 
โทรศพัท ์0-2033-4695 และ 0-2263-6298       

 หรือ  E-mail: secworkingpaper@sec.or.th  


