รางวัล สุด ยอดนวัต กรรมตลาดทุน ไทย ปี 2561
Capital Market Innovation Awards 2018
ที่ม าและวัต ถุป ระสงค์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) จัดการประกวด
“รางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 (Capital Market Innovation Awards 2018)” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการใช้นวัตกรรมในการสร้างคุณประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ตลอดจนเป็ นการยกย่องเชิดชูนกั พัฒนาและผูป้ ระกอบการที่
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

รายละเอีย ดการส่งผลงานเข้า ประกวด
1. ผลงานนวัตกรรมทีส่ ง่ เข้าประกวดจะต้องสร้างคุณประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย
2. ผลงานทีเ่ ข้าร่วมประกวดเป็ นผลงานทีเ่ ปิ ดใช้งานจริง (Live) มาแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2561
หรือจะเปิ ดใช้งานจริง (Go Live) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. ประเภทผูส้ ง่ ผลงานเข้าประกวด มี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิตบิ ุคคล

มูล ค่าเงิ น รางวัล รวม 800,000 บาท
1. รางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล
250,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1 รางวัล
150,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
200,000 บาท
4. รางวัลชมเชย
6 รางวัลๆละ 25,000 บาท
150,000 บาท
5. รางวัล Popular Vote
1 รางวัล
50,000 บาท
หมายเหตุ :
1) 20 ผลงาน ทีผ่ า่ นรอบกลันกรอง
่
จะได้รบั ใบประกาศนียบัตร
2) 10 ผลงาน ทีผ่ า่ นรอบตัดสิน จะได้รบั เงินรางวัลตามข้างต้นพร้อมด้วยโล่รางวัล
3) รางวัลประเภท “เงินสด” เป็ นจํานวนทีย่ งั ไม่ได้หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย ซึง่ ผูท้ ไี ่ ด้รบั รางวัลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตราร้อยละ 5
ของเงินรางวัลดังกล่าว และผูไ้ ด้รบั เงินรางวัลจะต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมตามทีผ่ จู้ ดั โครงการฯ ร้องขอเพือ่ ใช้เป็นหลักฐานประกอบ
การชําระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยด้วย
4) ผูจ้ ดั โครงการฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของรางวัลโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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กํา หนดการ
วัน ที่
24 เมษายน –
30 มิถุนายน
17 กรกฎาคม
31 กรกฎาคม
8-9 สิงหาคม

รายละเอีย ด
เปิ ดรับสมัคร

Coaching การนําเสนอผลงาน (Optional))
ประกาศรายชื่อผลงานทีผ่ า่ นเข้ารอบกลันกรอง
่
(จํานวน 20 ผลงาน)
แข่งขันรอบกลันกรอง
่
(นําเสนอผลงาน 10 นาที และ ถามตอบ 20 นาที)
15 สิงหาคม
ประกาศรายชื่อผลงานทีผ่ า่ นเข้ารอบตัดสิน (จํานวน 10 ผลงาน)
(ทีมทีผ่ า่ นเข้ารอบตัดสินจะต้องทํา Clip VDO อธิบายผลงาน
ความยาวไม่เกิน 2 นาที เพือ่ ใช้ในกิจกรรม Popular Vote
โดยนําส่ง Clip VDO ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561)
19 กันยายน – กิจกรรมโหวต Popular Vote
9 ตุลาคม
(จาก 10 ผลงานทีผ่ า่ นเข้ารอบตัดสิน)
9 ตุลาคม
แข่งขันรอบตัดสิน ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน
และผล Popular Vote
(นําเสนอผลงาน 10 นาที และ ถามตอบ 20 นาที)
หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ / ช่อ งทางส่งโครงการ
สมัครประกวดและส่งผลงานคลิกทีน่ ่ี
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th/CapitalMarketInnovationAwards
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th/CapitalMarketInnovationAwards

www.set.or.th/CapitalMarketInnovationAwards
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขัน้ ตอนการสม คั รเข้าร่ว มประกวดผลงานนวัต กรรม
1. ผูส้ มัครเข้าเว็บไซต์ www.set.or.th/CapitalMarketInnovationAwards เพือ่ สมัครและส่งรายละเอียดผลงานเข้าประกวด
จากนัน้ ผูส้ มัครจะได้รบั หมายเลขอ้างอิงสําหรับใช้ในการสมัคร และนําส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลงาน ตลอดจนแก้ไข
เพิม่ เติมรายละเอียดผลงาน และ เอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการฯ
2. ดาวน์โหลด (Download) เอกสารนําเสนอผลงาน (จํานวน 3 ไฟล์) ดังต่อไปนี้ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
2.1 ไฟล์นําเสนอผลงาน คลิกทีน่ ่ี
2.2 ไฟล์ Executive Summary คลิกทีน่ ่ี
2.3 ไฟล์เอกสารยืนยันการเข้าร่วมประกวด คลิกทีน่ ่ี
3. ส่งเอกสารตามข้อ 2.1 - 2.3 ทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เป็ นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 10 MB)
ทัง้ นี้ ภายหลังจากผูส้ มัครส่งผลงานแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพิม่ เติมได้
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เกณฑ์ที่ใ ช้ใ นการตัด สิ น ผลงานนวัต กรรม (รวม 1,000 คะแนน)
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. Processing
1.1 แนวคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Initiative Idea)
1.2 ความพยายาม / ความยุง่ ยาก / ความซับซ้อน ในการนําความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์มาสูก่ ารปฏิบตั ิ และมีการเรียนรูป้ รับปรุงการทํางาน
อย่างต่อเนื่องจนนําไปสูค่ วามสําเร็จ (Implementation Effort)
2. Benefit & Impact
2.1 ระดับของความใหม่ (ระดับบริษทั / ประเทศ / โลก)
(Degree of Innovation)
2.2 มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและสังคม
(Economic & Social Value Added)
2.3 ผลตอบแทนการลงทุนเทียบกับค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ไปในการทํานวัตกรรม
(Innovation ROI) หรือมีความมันคงในทางธุ
่
รกิจ
2.4 ความพึงพอใจของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders’ satisfaction)

200 คะแนน
300 คะแนน

100 คะแนน
150 คะแนน
100 คะแนน

150 คะแนน

คณะกรรมการพิ จ ารณารางวัล
คณะกรรมการตัด สิ น รอบชิ งชนะเลิ ศ จํา นวน 11 ท่า น
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1 ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ ์
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการตัดสินผลงาน
1.2 ดร.ภากร ปี ตธวัชชัย
กรรมการและผูจ้ ดั การ
1.3 คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ และ ประธานกรรมการกลันกรองรางวั
่
ล
2. องค์กรสนับสนุน
2.1 คุณรพี สุจริตกุล
2.2 คุณภัทธีรา ดิลกรุง่ ธีระภพ
2.3 คุณสมิทธ์ พนมยงค์
2.4 คุณอรนุช อภิศกั ดิ ์ศิรกิ ุล

เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
นายกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO)
นายกสมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC)
นายกสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)

3. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
3.1 คุณเฉลิมพล ตูจ้ นิ ดา
ผูอ้ าํ นวยการซอฟต์แวร์พาร์ค
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3.2 รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
3.3 คุณพูลสวัสดิ ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการศูนย์นวัตกรรม กลุม่ ธุรกิจ ซีพี ออลล์
3.4 คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
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คณะกรรมการกล นกรองผลงาน
ั่
(11 ท่า น)
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1 คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการกลันกรองผลงาน
่
1.2 คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 คุณยุภาวรรณ ศิรชิ ยั นฤมิตร
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั กิ าร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. องค์กรสนับสนุ น
2.1 คุณพราวพร เสนาณรงค์
2.2 ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่
2.3 คุณอาชวิณ อัศวโภคิน
2.4 คุณเพ็ญศรี สุธรี ศานต์
3. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
3.1 ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
3.2 ดร.สุธี โมกขะเวส
3.3 คุณณัฐวุฒ ิ อมรวิวฒ
ั น์
3.4 ดร.สุทธาภา อมรวิวฒ
ั น์

ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
ผูแ้ ทน สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO)
ผูแ้ ทน สมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ผูอ้ าํ นวยการ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)

รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั ทีทพู ี จํากัด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เอสซีบี อบาคัส จํากัด

เงื่อ นไขเข้าประกวดผลงานนวัต กรรม
1. ผูจ้ ดั โครงการประกวด “รางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 (Capital Market Innovation Awards 2018)” (“โครงการฯ”)
สงวนสิทธิ ์ในการแก้ไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงเอกสาร หรือเงือ่ นไขของโครงการฯ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมในการดําเนินโครงการฯ
ตลอดจนสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง เลื่อน หรือยกเลิกโครงการฯ นี้ได้ไม่วา่ กรณีใดๆ รวมถึงไม่พจิ ารณาผลงานของผูส้ มัครรายใด
รายหนึ่งได้ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั โครงการฯ เห็นว่าผลงานนัน้ ไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไข หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของ
โครงการฯ
2. ไม่วา่ ในกรณีใดๆ รวมถึงกรณีตามข้อ 1 ผูจ้ ดั โครงการฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ของผูส้ มัคร รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการสมัครและ
ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ
3. การตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ให้ถอื ว่าเป็ นเด็ดขาดและถึงทีส่ ดุ คณะกรรมการโครงการฯ ไม่จาํ เป็ นต้องชีแ้ จงหรือแสดง
เหตุผลในการพิจารณาให้แก่ผสู้ มัครไม่วา่ รายใดทราบแต่อย่างใด ผูส้ มัครยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินของคณะกรรมการ
โครงการฯ โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง และจะอุทธรณ์หรือเรียกร้องใดๆ มิได้
4. ผูส้ มัครให้การรับรองว่า ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดในโครงการฯ นี้ เป็ นผลงานทีไ่ ด้จดั ทําโดยความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ มัครเอง ภายใต้
เงือ่ นไขทีโ่ ครงการฯ กําหนด และไม่ได้คดั ลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลง ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วน จากผลงาน
ของผูอ้ ่นื ทัง้ นี้ หากปรากฏในระหว่างการดําเนินโครงการฯ หรือภายหลังจากทีโ่ ครงการฯ สิน้ สุดแล้ว ว่าคํารับรองใดๆ ทีใ่ ห้ไว้ใน
โครงการฯ หรือผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดในโครงการฯ เป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็ น
ผลงานทีม่ าจากการคัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลง ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วน จากผลงานของผูอ้ ่นื หรือขัดต่อ
ข้อกําหนดของโครงการฯ อันรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะข้อกําหนดในประเด็นกรรมสิทธิ ์และสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผลงานทีส่ ง่
เข้าประกวด ผูจ้ ดั โครงการฯ สงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาตัดสิทธิไม่พจิ ารณาผลงานดังกล่าว หรืออาจพิจารณาเพิกถอนรางวัลได้ทนั ที
และไม่วา่ ในกรณีใดๆ ผูส้ มัครยินยอมให้ผจู้ ดั โครงการฯ พิจารณาเรียกค่าเสียหายจากผูส้ มัครได้ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
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5. ในระหว่างการดดําเนินโครงการรฯ ผูส้ มัครตกลลงจะให้และชีแ้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติมเกี
ม ย่ วกับผลงาาน ตามทีผ่ จู้ ดั โครงการฯ
โ
ร้องขอ
โดดยผูส้ มัครยินยยอมให้ผจู้ ดั โครรงการฯ หรือบุคคลอื
ค ่นทีไ่ ด้รบบมอบหมายจาก
ั
กผูจ้ ดั โครงการรฯ ติดต่อผูส้ มัคครเพือ่ วัตถุประะสงค์ดงั กล่าวได้
ตามรายละเอียดดทีผ่ สู้ มัครแจ้งไว้
ไ แก่โครงการฯ
6. ข้อมูลรายละเอียยดเกีย่ วกับผลงาน ความลับทางการค้
ท
า ข้อ มูลด้านเทคนิค ข้อสัญญาทางการค้า ทีผ่ สู้ มมัครได้เปิ ดเผยเพือ่ ประโยชน์ของ
ข
การดําเนินโครงงการฯ นี้ จะถูกเก็
ก บเป็ นความลับ ทัง้ นี้ ผูส้ มัคั รรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจจถูกเปิ ดเผยแกก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
และ/หรือผูท้ เ่ี กีย่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อประะโยชน์ในการดําํ เนินโครงการรฯ นี้
7. ตลอดระยะเวลา
ต
าการดําเนินโครงการฯ และภภายหลังจากสิน้นสุดโครงการฯ นี้ ผูส้ มัครอนุญาตและยิ
ญ
นยออมให้ผจู้ ดั โครงกการฯ
(ไไม่วา่ องค์กรใดองค์หนึ่งหรือทัง้ หมด) และบุคคลภายนอกผู
ค
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตตจากผูจ้ ดั โครงกการฯ มีสทิ ธิในนการประชาสัมพั
ม นธ์ หรือเผยแพร่
ผลงานและข้อมูลรายละเอียดทีทีเ่ กีย่ วข้องกับผลงานของผู
ผ
ส้ มมัคร แก่ประชาาชนทัวไปผ่
่ านชช่องทางใดๆ ทีผ่ จู้ ดั โครงการฯ หรือ
บุคคลภายนอกผผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตตจากผูจ้ ดั โครงการฯ เห็นสมคควร เพือ่ เป็ นวิทยาทานหรื
ท
อเพ
พื่อประโยชน์ตต่่ อสาธารณชนหหรือเพือ่
ประชาสั
ป
มพันธ์โโครงการฯ ได้
8. ผูส้ มัครตกลงแลละยอมรับว่า การกระทํ
ก
าใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบโครงการฯ ทีได้
ไ่ กระทําโดยผูผูส้ มัคร หรือสมมาชิกในทีมของงผูส้ มัคร ไม่วา่
บุคคลใดบุคคลหหนึ่งหรือร่วมกันั ตลอดจนการรกระทําใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ต้หมายเลขอ้างอิง ทีไ่ ด้รบั จากกโครงการฯ เป็ น
การกระทําของผูผูส้ มัคร
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