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โครงการสนับสนุนทุนวิจยัดา้นตลาดทุน ประจ าปี 2565/2566 

ส าหรบันิสิต/นักศึกษา ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

 

หลกัการและเหตผุล 

 เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารท างานวจิยัเกีย่วกบัตลาดทุนทีม่คีุณภาพอย่างกวา้งขวาง ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ฝ่ายวจิยัฯ) จงึไดจ้ดัสรรเงนิทุนเพื่อสนบัสนุนการท างานวจิยัดา้นตลาดทุนมาโดยต่อเนื่อง ฝ่ายวจิยัฯ ไดใ้หทุ้นสนบัสนุนการท างาน

วจิยัโดยมโีครงการร่วมกบัสถาบนัการศกึษา ซึง่ไดร้บัความร่วมมอือย่างด ีอกีทัง้ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดยีิง่จากผูท้รงคุณวุฒใิน

ธุรกจิตลาดทุนที่เขา้มามสี่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และให้ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัิต่างๆ เพื่อให้ผู้วจิยัและ

ผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ไดเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตัิ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการสรา้งเครอืขา่ยที่

ประสานและเชื่อมโยงสถาบนัการศกึษากบัภาคธุรกจิตลาดทุนไทย 

 ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  มคีวามประสงคท์ีจ่ะสนบัสนุนงานวจิยัดา้นตลาดทุนทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ

ในทางปฏบิตัิหรอืสามารถน าไปต่อยอดได้ โดยการผสานองค์ความรู้และแนวคดิใหม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาดทุนในหลายมติิ ซึ่ง

ตอ้งการองคค์วามรูท้ีจ่ะผสานในหลายสาขาวชิา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนและกระตุ้นใหค้ณาจารย์/นิสติ/นักศกึษา ที่มคีวามสนใจในธุรกจิตลาดทุน ให้มคีวามสนใจคน้ควา้

ศกึษา คดิวเิคราะห ์และสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัทีต่อบโจทยใ์หม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาตลาดทุนไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ตลาดทุน 

2. สง่เสรมินกัวจิยั ทีม่คีุณภาพ และมทีกัษะสือ่สารทีส่ามารถถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัผลงานใหก้บัผูป้ฏบิตัจิรงิในตลาดทนุ

สามารถน าองคค์วามรูไ้ปประยุกตใ์ชก้บัการท างานและช่วยใหต้ลาดทุนพฒันาในภาพรวมได้ 

3. สง่เสรมิ สนบัสนุน และกระตุน้ใหค้ณาจารย/์นิสติ/นกัศกึษา ทีม่คีวามสนใจในธุรกจิตลาดทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเชงิลกึ 

และฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (big data) เกีย่วกบัตลาดทุน  

 

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจยัด้านตลาดทุน ประจ าปี 2565/2566 ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

 

ฝ่ายวจิยัฯ จะใหทุ้นสนบัสนุนเพื่อการวจิยัดา้นตลาดทุนแก่สถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นตลาด

ทุน ประจ าปี 2565/2566 ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา (โครงการฯ) สถาบนัละ 10,000 บาท และเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัทีม่โีครง

ร่างงานวิจยั (draft of research proposal) ผ่านการคดัเลือกเข้ารอบที่ 1 (จ านวน 20 หวัข้อ) สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และ

ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (big data) เกีย่วกบัตลาดทุน ผ่าน capital market research platform ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทีอ่นุญาตใหเ้ฉพาะผูท้ าวจิยัในโครงการ สามารถเขา้มาใชข้อ้มลูไดผ้่านโครงขา่ยคอมพวิเตอร์  

 ฝ่ายวจิยัฯ เปิดรบัโครงร่างงานวจิยั ในหวัขอ้ทีอ่ยู่ในความสนใจและมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยไม่จ ากดัสาขาวชิา ภาควชิา หรอืคณะ ของผูว้จิยั เพื่อใหม้มีุมมองทีห่ลากหลายในการผลติงานวจิยัดา้นตลาดทุน  
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งานวิจยัท่ีน่าสนใจใน 3 ประเดน็หลกั   

 

 

  

    (ตวัอย่างหวัขอ้งานวจิยั ตามเอกสารแนบ 1) 

ทัง้นี้ ผูว้จิยัสามารถเสนอโครงร่างงานวจิยัทีอ่ยู่ในความสนใจอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนไทย หรอืช่วย

เพิม่ประสทิธภิาพต่อกจิกรรมต่างๆ ของผูม้สีว่นร่วมในตลาดทุนได ้

 

กลุ่มเป้าหมาย 

• สถาบนัการศกึษาในประเทศ 

• ผูว้จิยัหลกั (first author) ตอ้งเป็นนิสติ/นกัศกึษา ทีอ่ยู่ระหว่างการศกึษา หรอืผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษามาแลว้ในระยะเวลา

ไม่เกนิ 1 ปี ของสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ  

o ระดบัปรญิญาตร ี

o ระดบับณัฑติศกึษา 

 

รายละเอียดโครงการฯ 

 มรีายละเอยีดสรุปดงันี้  

1. สถาบนัการศึกษา ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ / เอกสารแนบโครงการฯ ภายใต้บนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสถาบนัการศกึษาไดน้ าส่งโครงร่างงานวจิยั โดยมี

เงื่อนไขในการร่วมโครงการฯ และใหทุ้นสนบัสนุน ดงันี้ 

1.1 สถาบนัการศกึษาจะตอ้งด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ครงการน้ีใหก้บัอาจารย ์และนิสติ/นกัศกึษา ในสงักดั

ไดร้บัทราบเป็นวงกวา้ง อาทิ ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆ ใหบุ้คลากรของสถาบนัการศกึษาทราบโดยทัว่

กนั หรอื การจดัประกวดผลงานวจิยัภายในสถาบนัการศกึษา เป็นตน้ ทัง้นี้ ฝ่ายวจิยัฯ จะประชาสมัพนัธโ์ครงการ

นี้ ผ่านสือ่ต่างๆ ดว้ย 

1.2 สถาบนัการศกึษาจะต้องน าส่งโครงร่างงานวิจยั (proposal) (โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4) 

ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2566 โดยสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งโครงรา่งงานวิจยัได ้ไม่เกิน 5 

หวัข้อ ทัง้นี้ ต้องเป็นงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนได้จริง และอยู่ในความสนใจของ

ผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกจิตลาดทุน (เอกสารแนบ 1)  

1.3 ฝ่ายวจิยัฯ จะประกาศรายชื่อหวัขอ้งานวจิยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รอบที ่1 จ านวน 20 หวัขอ้ โดยพจิารณาจาก

โครงร่างงานวจิยัและคลปิน าเสนองานวจิยั* (ตามเงื่อนไขของแต่ละรางวลั) 

1.4 ส าหรบัหวัขอ้งานวจิยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รอบที ่1 จ านวน 20 หวัขอ้ ผูว้จิยัจะต้องน าเสนอโครงร่างงานวจิยั

ต่อคณะกรรมการพิจารณาตดัสนิผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน (คณะกรรมการฯ) ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 

1. การพฒันาดา้นความยัง่ยืนในตลาดทุน 
2. การน าเทคโนโลยีมาพฒันากระบวนการ หรอืผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ในตลาดทุน 
3. การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสภาวะการลงทุนในอนาคต 
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2566* (*วนัทีจ่ะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั) โดยงานวจิยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รอบที ่1 จ านวน 20 หวัขอ้ และได้

เขา้มาน าเสนองานวจิยัต่อคณะกรรมการฯ จะไดร้บัทุนสนบัสนุนการท างานวจิยั หวัขอ้ละ 10,000 บาท  

1.5 ฝ่ายวิจัยฯ จะประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนทุนในการท าวิจัย  จ านวนไม่เกิน          

10 หวัขอ้ ในช่วงเดอืนมนีาคม 2566* ทัง้นี้ สถาบนัการศกึษาแต่ละแห่ง อาจมโีครงร่างงานวจิยัทีไ่ดร้บัคดัเลอืก

มากกว่า 1 หวัขอ้ หรอือาจไม่ได้รบัการคดัเลอืก ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการฯ (*วนัที่จะแจง้ให้

ทราบในภายหลงั)  

2. ฝ่ายวิจยัฯ จะจดัให้ม ี“คลินิกงานวิจยัด้านตลาดทุน” ในช่วงต้นเดอืนเมษายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้วจิยัและ

คณาจารย์ ได้เขา้มาน าเสนอความคบืหน้าของการวจิยั แลกเปลี่ยนความคดิเหน็  ตลอดจนรบัฟังขอ้เสนอแนะและ

แนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ในธุรกจิตลาดทุนไทยจากผูท้รงคุณวุฒทิีม่ปีระสบการณ์การท างานในตลาดทุน เพื่อใหผู้ว้จิยัน า

แนวทางไปพฒันากระบวนการวจิยัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกจิมากยิง่ขึน้ และเป็นโอกาสในการสร้างเครอืข่าย

ผูว้จิยัดา้นตลาดทุนระหว่างผูว้จิยั คณาจารย ์และผูท้รงคุณวุฒใินตลาดทุน (*วนัทีจ่ะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั) 

3. ผูว้จิยัจะตอ้งน าสง่งานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ทีม่คีวามยาวไม่เกนิ 20 หน้ากระดาษ A4 ภายในเดอืนมถุินายน 2566 (วนัที่

จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั) ทัง้นี้ งานวจิยัฉบบัสมบรูณ์จะตอ้งปรบั/เพิม่เตมิ ตามค าแนะน าทีไ่ดร้บัจากผูท้รงคุณวุฒิ

ใน "คลนิิกงานวจิยัดา้นตลาดทุน” โดยผูว้จิยัจะไดร้บัทุนทุนสนบัสนุนการท างานวจิยัเรื่องละ 20,000 บาท เมื่อสง่มอบ

งานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ใหฝ่้ายวจิยัฯ ตามก าหนดการ 

4. ผู้วิจ ัยจะต้องน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน ประจ าปี 2565/2566 ภายในเดือน

กรกฎาคม 2566* ทัง้นี้ หากผูว้จิยัไม่สามารถส่งมอบงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอผลงานวจิยัได ้จะถอืว่าผูว้จิยั

สละสทิธิ ์

 
การพิจารณาผลงานวิจยัฯ 

 เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการผลติงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษาทีม่คีุณภาพ การพจิารณาคดัเลอืก “ผลงานวจิยั

ดเีด่นดา้นตลาดทุน” จะพจิารณาจากคุณภาพของรายงานฉบบัสมบรูณ์ และการน าเสนอของผูว้จิยั โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะ

กรรมการฯ ประกอบดว้ย 

• ผูท้รงคุณวุฒใินธุรกจิตลาดทุน 

• ผู้แทนจากสถาบนัการศึกษา โดยจะต้องไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบังานวิจยัที่สถาบนัการศกึษานัน้ส่งเข้ารบัการ

คดัเลอืกเป็นผลงานวจิยัดเีด่น 
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ก าหนดการเบือ้งต้น (อาจมีการเปล่ียนแปลงได้) 

 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 

พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2565 • ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ และชีแ้จงแนวทางและระยะเวลาด าเนินการ 

วนัที ่23 ธนัวาคม 2565 • สถาบนัการศกึษาแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการฯ  

ภายในกมุภาพนัธ ์2566 • สถาบนัทีม่ ีMOU ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้: ลงนามรบัทราบใน
เอกสารแนบทา้ย บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหว่างตลาดหลกัทรพัยฯ์ กบั
สถาบนัการศกึษา  

• สถาบนัการศกึษาทีย่งัไม่ม ีMOU: ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่าง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กบัสถาบนัการศกึษา  

วนัที ่20 มกราคม 2566 • สถาบนัการศกึษา น าสง่โครงร่างงานวจิยั (proposal) รายชื่อผูว้จิยั และอาจารยท์ี่

ปรกึษา 

กุมภาพนัธ ์- มนีาคม 2566 • ประกาศรายชื่องานวจิยั 20 หวัขอ้ ทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้รอบที ่1** 

• ผูว้จิยัทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้รอบที ่1 น าเสนอโครงร่างงานวจิยัต่อคณะกรรมการฯ 

• ประกาศรายชื่องานวจิยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รอบที ่2**  จ านวนไม่เกนิ 10 หวัขอ้  

เดอืนเมษายน 2566* • กจิกรรม “คลนิิกงานวจิยัดา้นตลาดทุน” 

เดอืนมถุินายน 2566* • ผูว้จิยัสง่มอบผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์** 

เดอืนกรกฎาคม 2566* • น าเสนอผลงานวจิยัเพื่อชงิรางวลังานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน 

 

* วนัทีจ่ะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

** ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอบเงนิสนบัสนุนตามเงื่อนไข 

 

รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน ระดบัปริญญาตรี/บณัฑิตศึกษา 

 ผูว้จิยัจะตอ้งน าเสนอผลงานวจิยั ในงานสมัมนาทีฝ่่ายวจิยัฯ จดัขึน้ในเดอืนกรกฎาคม 2566 ซึง่จะมกีารพจิารณาเพื่อ

ตดัสนิและประกาศผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน ประจ าปี 2565/2566 โดยมเีงนิรางวลัดงันี้ 

รางวลั ผูวิ้จยั อาจารยท่ี์ปรกึษา 

รางวลังานวิจยั   

1. รางวลังานวจิยัดเีด่น จ านวน 1 รางวลั 120,000 บาท 60,000 บาท 

2. รางวลังานวจิยัด ีจ านวน 1 รางวลั 80,000 บาท 40,000 บาท 

3. รางวลัประกาศเกยีรตคิุณ จ านวน 3 รางวลั 40,000 บาท 20,000 บาท 

รางวลัพิเศษ 
  

รางวลันกัวจิยัรุ่นใหม่ จ านวน 1 รางวลั* 30,000 บาท 15,000 บาท 

รางวลังานวจิยัดา้นความยัง่ยนื จ านวน 1 รางวลั** 50,000 บาท 25,000 บาท 
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  * รางวลันกัวจิยัรุ่นใหม่ จ านวน 1 รางวลั  

o ผูว้จิยัหลกั (first author) ตอ้งเป็นนิสติ/นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีโดยตอ้งน าสง่ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ตามที่

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

o เกณฑก์ารตดัสนิรางวลั 

- ผลงานวจิยัทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้รอบลกึทีส่ดุและไดค้ะแนนสงูสดุ หรอื 

- ผลงานวจิยัทีผ่่านเขา้รอบที ่1 (รอบ 20 หวัขอ้) และน าเสนอต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

** รางวลังานวจิยัดา้นความยัง่ยนื จ านวน 1 รางวลั  

o ผูว้จิยัน าสง่หวัขอ้งานวจิยั โครงร่างงานวจิยั โดยระบุในแบบฟอรม์ว่า “ประสงคจ์ะเขา้ร่วมชงิรางวลังานวจิยัดา้นความ

ยัง่ยนื” พรอ้มน าสง่คลปิน าเสนอ 5 นาท ี 

o ผลงานวจิยัทีผ่่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการฯ เขา้รอบที ่2 (รอบ 10 ผลงานสดุทา้ย)  

o ผูว้จิยัตอ้งน าสง่ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด   
   

หมายเหตุ:  

•  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถพจิารณาเปลีย่นแปลงรางวลัผลงานวจิยัตามความเหมาะสม 

•  ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าไมม่งีานวจิยัใดสมควรไดร้บัรางวลัใดรางวลัหนึ่งขา้งตน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ขอสงวนสทิธิไ์ม่มอบรางวลัดงักล่าว 

•   ผลงานวจิยัเป็นลขิสทิธิข์องผูว้จิยั อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัและสถาบนัการศกึษายนิยอมใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์  เผยแพร่

ผลงานวจิยัในงานสมัมนาและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์  ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 

ข้อมูลส าหรบัการประสานงาน 

 ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ชัน้ 15 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์02-009-9524, 9513, 9521, 3655 

หรอื  e-mail: SETResearchScholarship@set.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:SETResearchScholarship@set.or.th
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เอกสารแนบ 1 

 

งานวิจยัท่ีน่าสนใจใน 3 ประเดน็หลกั  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหก้ารสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นตลาดทุน ประจ าปี 2565/2566 ส าหรบันิสติ/นกัศกึษา ระดบั

ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา โดย 3 ประเดน็งานวจิยัหลกัทีอ่ยูใ่นความสนใจ ไดแ้ก่  

 

 

 

 

 

 

ประเดน็หลกั 1: การพฒันาดา้นความยัง่ยืนในตลาดทุน 

ESG Investing เป็นการลงทุนทีผู่ล้งทุนทัว่โลกใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะในช่วงหลงัของการแพร่ระบาด COVID-19 มคี าถาม

เกดิขึน้ว่า “บรษิทัทีย่ดึหลกั ESG มาใชใ้นการประกอบธุรกจิจะมผีลการด าเนินงาน รวมถงึผลตอบแทนของหลกัทรพัยด์กีว่าในชว่งที่

เศรษฐกจิเผชญิความทา้ทายหรอืไม่”  

แม้ว่างานวจิยัทีมุ่่งตอบค าถามเกีย่วกบั Performance ของ ESG investing จะเริม่แพร่หลายแล้ว แต่งานวจิยัทีเ่กีย่วเนื่องกบั

ด้านการเงินอื่นๆ ผ่านมุมมองด้าน ESG ยงัมีค่อนข้างจ ากดั อีกทัง้การประชุม COP27 ในปี 2565 นี้ยงัช่วยเร่งให้ภาครฐัและ

หน่วยงานก ากบัดูแลใหค้วามสนใจเกีย่วกบั Climate Change และ Green Financing มากขึน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดกวา้งส าหรบั

งานวจิยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบั Environment Social และ Governance ซึง่มคีวามส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนั 

ตวัอย่างหวัขอ้งานวจิยั  

• ESG investment มผีลกระทบกบัมลูค่าของบรษิทัจดทะเบยีนและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศอย่างไร 

• ผลกระทบจากปัจจยัดา้น Environment/Social/Governance กบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน 

• ปัจจยัทีข่บัเคลื่อนผูบ้รหิารใหน้ าหลกั ESG practice มาบรรจุอยูใ่นกระบวนการท างานของบรษิทั 

• แนวทางในการพฒันาคุณภาพของขอ้มลู และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็น non-financial data 

• กฎระเบยีบและนยัยะเชงินโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง ESG investment และการประกอบธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีน 

• ความเชื่อมโยงระหว่าง circular economy/ BCG ESG และ sustainable development 

• ตวัชีว้ดัดา้น ESG ส าหรบั SMEs และ startups ควรเป็นอย่างไร 

• ความเชื่อมโยงดา้น ESG ในระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัอตุสาหกรรม และระดบับรษิทั 

• การใชต้ราสารอนุพนัธใ์นการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วกบั ESG และผลตอบแทนของกอง ESG fund 

• ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบั green financial products 

• การประยุกตใ์ช ้big data และ machine learning โดยเชื่อมโยงกบั ESG และตลาดทุน 

 

 

1. การพฒันาดา้นความยัง่ยืนในตลาดทุน 
2. การน าเทคโนโลยีมาพฒันากระบวนการ หรอืผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ในตลาดทุน 
3. การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสภาวะการลงทุนในอนาคต 
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ประเดน็หลกั 2: การน าเทคโนโลยีมาพฒันากระบวนการ หรอืผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ในตลาดทนุ 

Digitalization สรา้งโอกาสมากมายใหก้บัระบบเศรษฐกจิ และตลาดทุนใหเ้กดิการเตบิโต อกีทัง้ยงัมขีอ้มูลจ านวนมากถูกสรา้ง

ขึน้ในแต่ละกระบวนการ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มูลทีถู่กน ามาวเิคราะหแ์ลว้ และขอ้มูลทีย่งัไม่มใีครน ามาใช้ อย่างไรกด็กีารม ีAI และ 

machine learning ที่ถูกพฒันาให้มปีระสทิธภิาพจะช่วยใหผู้้วจิยัสามารถท าความเขา้ใจขอ้มูลมหาศาลเหล่านี้  และอาจท าให้เกดิ

ทฤษฎหีรอืวธิสีรา้งแบบจ าลองแบบใหม่ๆ ทีม่คีวามแม่นย ามากขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  ไปสรา้งสนิทรพัยป์ระเภท

ใหม่ๆ ทีเ่รยีกรวมๆ กนัว่า digital asset ซึง่มคีวามแตกต่างในรายละเอยีดค่อนขา้งหลากหลาย ซึง่เปิดโอกาสใหน้กัวจิยัท าการศกึษา

ทัง้ในดา้น theoretical และ empirical อกีเป็นจ านวนมาก 

ตวัอย่างหวัขอ้งานวจิยั  

• Natural Language Processing (NLP), semantics และ sentiment analysis เพื่อสรา้งตวัชีว้ดัดา้นต่างๆ 

• การน า big data และ advanced machine learning มาใชใ้นการท าความเขา้ใจเชงิลกึในเชงิเศรษฐศาสตร์

พฤตกิรรมของนกัลงทุนประเภทต่งๆ 

• การใชฐ้านขอ้มลู (structured or unstructured data sources) และวธิกีารวเิคราะหใ์หม่ๆ ทีใ่ชป้ระมาณการ

อนาคตในภาคเศรษฐกจิมหภาค, asset price forecasting models, portfolio construction and analysis 

• การศกึษาการท างานของ algorithmic/high frequency trading 

• งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั cyber risks and cybersecurity 

• แนวโน้มการพฒันาดา้น digital payment and trading systems ในตลาดทุน 

• การน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชก้บั financial fraud detection 

• ประโยชน์และขอ้ควรระวงัในการน า Blockchain และ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใชใ้นธุรกจิ

ตลาดทุนไทย 

• การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัตลาดทุนจากขอ้มลู market microstructure  

 

ประเดน็หลกั 3: การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสภาวะการลงทนุในอนาคต 

 เศรษฐกจิโลกอยู่ในช่วงฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยแต่ละประเทศมอีตัราการฟ้ืนตวัทีแ่ตกต่างกนั ในขณะที่

ระดบัเงนิเฟ้อคาดว่าจะสูงต่อเนื่องไปอกีสกัระยะ ท าให้นโยบายการเงนิการคลงัที่แต่ละประเทศน ามาใช้ไม่สอดคล้องกนั ส่งผล

กระทบต่อเงนิทุนไหลเขา้/ออก เกดิความผนัผวนทัง้ในอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึในตลาดเงนิตลาดทุนทัว่โลก ดงันัน้การคาดการณ์

แนวโน้มการลงทุนในช่วงทีค่วามไม่แน่นอนสงูจงึเป็นเรื่องทีท่า้ทาย อย่างไรกต็ามตลาดทุนไทยไดร้บัความสนใจจากผูล้งทุนต่างชาติ

เน่ืองจากม ีstory การเตบิโตดใีนระยะ 1-2 ปีขา้งหน้าจากภาคการสง่ออก และท่องเทีย่ว แต่ในระยะยาวเศรษฐกจิไทยยงัจ าเป็นต้อง

หา growth engine ใหม่ๆ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต   

ตวัอย่างหวัขอ้งานวจิยั  

• การเปลีย่นแปลงของเงนิเฟ้อในช่วง Post-COVID  

• ผลกระทบระยะยาวทีเ่กดิขึน้จากปัญหา supply shocks กบัตลาดทุน 

• สาเหตุและผลกระทบจากการเกดิปรากฎการณ์ sectoral reallocation  

• การเปรยีบเทยีบกลยทุธใ์นการใชน้โยบายการเงนิและการคลงักบัผลกระทบต่อตลาดทุนในระดบัสากล 
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• มุมมองของบรษิทัจดทะเบยีนจากเงนิเฟ้อและตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้  

• การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนและวฎัจกัรตลาดหุน้ของ advanced economy และ developing economy  

• ความขดัแยง้ดา้น geopolitics และผลดา้นการคา้และการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนระหว่างประเทศ 

• สภาวะตลาดหุน้หลงัจากแผนกระตุน้ขนาดใหญ่จากนโยบายการคลงั และการเร่งตวัของหนี้สาธารณะ 

• แบบจ าลองส าหรบัคาดการณ์ปัญหาขาดสภาพคล่อง และมคีวามเสีย่งดา้นเครดติในระดบัประเทศ/ บรษิทั  

• megatrend กบัการปรบัตวัของบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

• กลยุทธก์ารลงทุนดว้ย factor investing ในแต่ละสภาวะตลาด และ investment strategy แบบอืน่ๆ  

 

 

ทัง้น้ี ผูวิ้จยัสามารถเสนอโครงรา่งงานวิจยัท่ีอยู่ในความสนใจอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนไทย 

หรอืช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพต่อกิจกรรมต่างๆ ของผูมี้ส่วนรว่มในตลาดทุนได้ 
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ฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั 
     
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนงานวจิยัด้านตลาดทุน โดยได้จดัเตรยีมฐานข้อมูลต่างๆ เพื่องานวจิยัอย่าง
ต่อเนื่อง จากข้อมูลที่มกีารเปิดเผยเป็นการทัว่ไป และพฒันาศูนย์ขอ้มูลทางด้านการเงนิและเศรษฐกจิของประเทศจ าแนกตาม
อุตสาหกรรมต่างๆ ใหส้ะดวกในการท าวจิยั 

 ทัง้นี้ นิสติ/นักศกึษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ สามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลู และแพลตฟอรม์เพื่องานวจิยั (capital market research 
platform) เพื่อบรหิารจดัการฐานขอ้มลูและเพื่อผลติงานวจิยั ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี (สิน้สุดตามเอกสารแนบโครงการสนับสนุนทุน
วิจัย ) โดยประสานงานกับฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอใช้ข้อมูล ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด ซึ่ง                  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายกรณี 
 
 รายละเอยีดฐานขอ้มลูต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรพัย ์(Market Data) 

ขอ้มลูสารส าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนและหลกัทรพัย ์มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงทุน เป็นตน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/setsmart/overview 

หมายเหตุ: สามารถขอเขา้ใชง้าน SETSMART Enterprise บน Platform  

 ฐานข้อมูลบรรษทัภิบาล (CG Database) 

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน คุณสมบตักิรรมการ การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชุดตามทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยในรายงาน 56-1 รายงานประจ าปี รายงานการประชมุ    
ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนรายงานทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/cg-database/overview 

 ฐานข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ (Economic Exposure Universe) 

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ตลอดจนรายไดจ้ากต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่
สะทอ้นศกัยภาพในการเตบิโตในต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/economic-exposure-
universe/overview 
 

 ฐานข้อมูลการคดัเลือกหุ้นปันผล (Dividend Universe) 

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการคดัเลอืกหุน้ปันผล เพื่อเป็นทางเลอืกในการลงทุนระยะยาวใหแ้ก่นกัลงทนุ ในสภาวะดอกเบีย้เงนิ
ฝากอยู่ในระดบัต ่า โดยพจิารณาจากความสามารถในการท าก าไร การอยู่รอดของกจิการ การจ่ายเงนิปันผล ระดบั
คะแนนบรรษทัภบิาล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/dividend-universe/overview 
 
 

https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/setsmart/overview
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/cg-database/overview
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/economic-exposure-universe/overview
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/economic-exposure-universe/overview
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/dividend-universe/overview
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 ทัง้นี้ ผูว้จิยัสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก clip video ไดท้ี:่ https://youtu.be/LcOobpK6lDI 

 หมายเหตุ:  
• ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันาฐานขอ้มลู เกีย่วกบัจ านวนบญัชแีละจ านวนนกัลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ านวนพนกังานของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ค่าสอบบญัชทีีบ่รษิทัจดทะเบยีนไทยจ่ายให้
บรษิทัสอบบญัช ีซึง่หากด าเนินการเสรจ็สิน้ จะน าเสนอใน https://www.set.or.th/th/education-
research/research/database/main 

• ผูว้จิยัสามารถสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัฐานขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่SETResearchScholarship@set.or.th 
 
 
 
 
 

  ฐานข้อมูลการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ระดบั Market Microstructure (ราย Order และราย Deal) 

ฐานขอ้มลูการซือ้ขายระดบัองคป์ระกอบย่อย ทีช่่วยใหศ้กึษาพฤตกิรรมนกัลงทุนจากการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และ
ศกึษาถงึผลกระทบของปัจจยัต่างๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบต่อพฤตกิรรมนกัลงทุน เป็นตน้ 
 
หมายเหตุ: ผูม้สีทิธิใ์ชฐ้านขอ้มลู Market Microstructure ตอ้งเป็นบุคลากรทีอ่ยู่ในสถาบนัการศกึษาทีไ่ดล้งนามในบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอืโครงการ Market Microstructure Research ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/market-
microstructure/overview 

 

หมายเหตุ: สามารถขอเขา้ใชง้าน SETSMART Enterprise บน Platform  

 Financial & Economic Data Bureau 

เวบไซตร์วมขอ้มลูเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ จ าแนกตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขอ้มลูในการวเิคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐานของแต่ละอุตสาหกรรม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.fe-data.or.th/ 

 

 

หมายเหตุ: สามารถขอเขา้ใชง้าน SETSMART Enterprise บน Platform  

 ฐานข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ (Economic Exposure Universe) 

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ตลอดจนรายไดจ้ากต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่
สะทอ้นศกัยภาพในการเตบิโตในต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.set.or.th/th/setresearch/database/eco_exposure_universe.html 
 

 ห้องสมุดขอ้มูลปัจจยัขบัเคลือ่นผลตอบแทนหุ้น (Factor Library) 

ฐานขอ้มลู “ปัจจยั” (factors) ทีส่ง่ผลต่อผลตอบแทนของหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทย โดยถูกน ามาใช้
ในการค านวณแบบจ าลองก าหนดราคาสนิทรพัย ์(asset pricing model) ซึง่มคีวามส าคญัในการท าวจิยัดา้นตลาดทุน 
อกีทัง้ผูป้ระกอบธุรกจิยงัสามารถสรา้งผลติภณัฑอ์า้งองิจากขอ้มลู factor model นี้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/factor-library/overview 
 
 

https://youtu.be/LcOobpK6lDI
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/main
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/main
mailto:SETResearchScholarship@set.or.th
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/market-microstructure/overview
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/market-microstructure/overview
https://www.fe-data.or.th/
https://www.set.or.th/th/setresearch/database/eco_exposure_universe.html
https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/factor-library/overview

