
(ราง) 

กําหนดการ  การประชุมทางวิชาการ “ศาสตราจารยสังเวียน  อินทรวิชัย ดานตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 14 ประจําป 2549 

วันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน 2549 

ณ หองคุณหญิงสุภัทรา  สิงหลกะ (หอง 202)  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร 

 

เวลา กิจกรรม (หอง 202) 

08:30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.30 น. พิธีเปด  โดยคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

9.30 – 10.15 น. การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Using the Combination of Cash Flow Components to Predict Financial Distress” 

ผูนําเสนอ  อาจารย ดร.ปยรัตน จันทเดช 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูวิจารณ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม  

               คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

10:15 - 10:45 น. พักกาแฟ-เชา 

 การนําเสนอผลงานวิจัย 

(หอง 202) 

เวลา การบรรยายพิเศษดาน Credit Risk Portfolio Models 

(หอง 301) 

การบรรยายพิเศษดาน Equity-Index Options 

(หอง 302) 

10:45 - 11:30 น. การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Predicting Financial Institution 

Failure with Financial and Ownership Variables using Logit 

and Neural Networks: Evidence from the East Asian Crisis” 

ผูนําเสนอ  อาจารย ดร.พิรุณา พลศิริ 

                  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ผูวิจารณ   ศาสตราจารย ดร.อัญญา  ขันธวิทย 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

11:30 - 12:15 น. การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Price Reactions to 

Management Earnings Forecasts: The Incremental Effect of 

Managements’ Prior Forecasting Reputation” 

ผูนําเสนอ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สุภัทรกุล 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูวิจารณ   ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล  

                 สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน 

                 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10:45 – 12:15 น. การบรรยายเรื่อง “Mathematical and Statistical Foundations for 

Credit Risk Modeling” 

ผูบรรยาย  ดร.พูมใจ  นาคสกุล 

                 สายนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย 

การบรรยายเรื่อง “กลยุทธการลงทุนเพื่อทํากําไรจาก Equity-Index 

Options” 

ผูบรรยาย  ดร.ศุภกร  สุนทรกิจ 

               บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

12:15 - 13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 



 -2- 

เวลา การนําเสนอผลงานวิจัย (หอง 202) เวลา การบรรยายพิเศษดาน Credit Risk Portfolio Models 

 (หอง 301) 

การบรรยายพิเศษดาน Equity-Index Options (หอง 302) 

13:15 – 14:00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สัญญาณเงินปนผลที่สมบูรณ” 

ผูนําเสนอ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวี  ลงกานี  

                  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูวิจารณ   รองศาสตราจารย ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ 

                 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

14:00 – 14:45 น. การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพรรณนาพฤติกรรมการ

เคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนสวนเกินของพันธบัตรรัฐบาลไทย  โดย

ใชแบบจําลอง STAR” 

ผูนําเสนอ  คุณอรุณศรี  แซฉั่ง 

            บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ (ประทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ผูวิจารณ    

 

13:15 - 14:45 น. การบรรยายเรื่อง “Gaussian Credit Risk Portfolio Models and the 

BIS Capital”  และ การแลกเปลี่ยนความเห็น เรื่อง “มุมมองหนึ่งของผู

ประยุกตใช Basel II” 

ผูบรรยาย  ศาสตราจารย ดร.อัญญา  ขันธวิทย 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

                  และ คณะผูเชี่ยวชาญดาน Basel II 

                  ธนาคารแหงประเทศไทย 

การบรรยายเรื่อง “พฤติกรรมราคาของ Equity-Index Options และ

การกําหนดราคาทางทฤษฎี” 

ผูบรรยาย   รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

14:45 – 15:00 น. พักกาแฟ-บาย 

15:00 – 15:45 น. การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การทดสอบทางสถิติของตัว

แบบจําลองเพื่อพรรณนาโครงสรางของอัตราดอกเบี้ยในตลาดตรา

สารหนี้ไทย” 

ผูนําเสนอ  อาจารยอนุชนาฎ  เจริญจิตกรรม 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูวิจารณ    ดร.สุธี โมกขะเวส 

                 ที่ปรึกษาดานความเสี่ยง ฝายลงทุน 

                 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

15:45 – 16.30 น. การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Endogenous Tick Sizes, Bid-Ask 

Spread, Depth, and Trading Volumes: The Evidence on the 

Stock Exchange of Thailand” 

ผูนําเสนอ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ  

              คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูวิจารณ    รองศาสตราจารย ดร.พันทิศา ภาวบุตร 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

15:00 - 16:30 น. การบรรยายเรื่อง “Risk-Based Loan Pricing and Capital 

Allocation” 

ผูบรรยาย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ 

                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

                  

การบรรยายเรื่อง “การวัดและบริหารความเสี่ยงจากการมีฐานะในกลุม 

Equity-Index Options” 

ผูบรรยาย  คุณณัฐชัย  บุณยะประภัศร 

                 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 


