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โครงการสนับสนุนทนุวิจยัด้านตลาดทนุ ประจ าปี 2564/2565 
ส าหรบันิสิต / นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

 
งานวิจยัท่ีตอบโจทย ์3 ประเดน็หลกั  
 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใหก้ารสนบัสนุนทุนเพื่อการวจิยัดา้นตลาดทุนแกน่ิสติ / นกัศกึษา ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
โดยใหค้วามสนใจในงานวิจยัท่ีตอบโจทย ์3 ประเดน็หลกั ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 ทัง้นี้ ผูว้จิยัสามารถเสนอหวัขอ้งานวจิยัทีอ่ยู่ในความสนใจ และเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนไทยหรอืเพิม่
ประสทิธภิาพต่อกจิกรรมต่างๆ ของผูม้สีว่นรว่มในตลาดทุนได ้ 
 
ประเดน็หลกั 1: บทบาทตลาดทุนไทย ในการพฒันาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจในยุค New Normal 

ความขดัแยง้ดา้นภมูริฐัศาสตร ์สงครามการคา้ และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 สง่ผลกระทบเชงิลบกบัเศรษฐกจิไทยทีม่ ีปัญหา
ในเชงิโครงสรา้ง อาทิ อายุขยัเฉลี่ยประชากรทีสู่งขึน้ เป็นต้น ขณะที่ประเทศยงัตดิอยู่กบักบัดกัรายไดป้านกลาง อีกทัง้ เศรษฐกจิไทยยงั
พึง่พงิรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและสง่ออก ในขณะทีค่วามกา้วหน้าดา้นนวตักรรมยงัไมม่คีวามโดดเด่นเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่ง ตลาดทุนไทยมี
หน้าทีเ่ป็นตวักลางในการระดมทุนและจดัสรรทรพัยากรให้มปีระสทิธิภาพ ควรตอ้งมกีารพฒันาหรอืปรบัตวัอย่างไรให้สอดคลอ้งกบับริบท
ใหมท่ีเ่ปลีย่นแปลง เพื่อเสรมิศกัยภาพท าใหต้ลาดทุนเขา้มบีทบาทชว่ยฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ นอกจากนี้ผูร้ะดมทุนตอ้งมกีารปรบัตวั
ให้เขา้กบัโลกในยุค New normal เพื่อเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงท าอย่างไรให้ตลาดทุนเป็นทางเลือกหลกัส าหรบันกั
ลงทุนทุกประเภทในการสรา้งผลตอบแทนไดอ้ย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ  

ตวัอย่างโจทย์งานวจิยั  
• COVID-19 กบัความเชือ่มโยงกนัระหวา่งภาคธุรกจิจรงิและตลาดทุนไทย 
• คณุลกัษณะหรอืกลยุทธ์ของบรษิทัจดทะเบยีนทีช่ว่ยจ ากดัความเสีย่ง หรอืเอื้อใหเ้กดิการปรบัตวัในใหร้อดพน้จาก

สถานการณ์ COVID-19 
• แนวทางการเพิม่ศกัยภาพในการระดมทุนเพื่อสง่เสรมินวตักรรมของธุรกจิ SMEs และ Start-up 
• ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุนต่างชาติ 
• ผลกระทบจากนโยบายภาครฐัทัง้ในและต่างประเทศที่ส าคญัตัง้แต่ชว่ง COVID-19 ต่อบรษิทัจดทะเบยีนไทย   
• การจดัการการลงทุนอย่างเหมาะสมในสภาวะทีต่ลาดทุนมคีวามผนัผวนจากปัจจยัในระดบัมหภาค  
• ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในตลาด spot และตลาดอนุพนัธ์ 

• ความเสีย่งในตลาดทุนจากพฤตกิรรมการใชธุ้รกรรมทีม่กีารกูย้มืมาลงทุน (margin account)   
• การพฒันาธุรกจิตลาดทุนไทย และประสทิธภิาพของเครือ่งมอืและมาตรการเพื่อใชค้วบคุมความผนัผวนในสถานการณ์วกิฤติ 

1. บทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 และเส้นทางการฟ้ืนฟขูองตลาดทนุไทย 
2. ผลกระทบต่อตลาดทนุจากเทคโนโลยีสมยัใหม่  
3. ประโยชน์และประเดน็ท่ีควรระวงัในการน าข้อมลูด้าน ESG มาใช้ในธรุกิจตลาดทนุ  



 

หน้า 2/4 
 

ประเดน็หลกั 2: ผลกระทบต่อตลาดทุนจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
 
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้ตลาดทุนเติบโตไปข้างหน้า  อย่างไรก็ดีอาจส่งผลกระทบกบั Market 
Efficiency สภาพคล่อง และสร้างความผนัผวนของตลาดได้ เพื่อที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุนไทยปรบัตัวให้ทันกบับริบทที่
เปลี่ยนแปลง อาทิ สนิทรพัย์ดจิิทลัที่ถูกสรา้งมาบนเทคโนโลยีบล็อคเชนก าลงัอยู่ในความสนใจของนักลงทุน  ผูร้ะดมทุน รวมถึงบรษิทั     
จดทะเบยีน แต่องคค์วามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการประเมนิมลูคา่ สถานการณ์และแนวโน้มการลงทุนในตลาดสนิทรพัย์ดจิทิลัในไทยยงัคงมีอยู่
จ ากดั ในส่วนของสถาบนัตวักลางในธุรกิจตลาดทุน ยังมีความท้าทายในการสร้าง Application จากเทคโนโลยีบลอคเชนรวมถึงการ
ประยุกต์ใช ้AI และ Machine Learning ต่างๆ มาเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารและวเิคราะห์ขอ้มลูทีเ่ป็น Big data  

 ตวัอย่างโจทย์งานวจิยั 
• การประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมของสนิทรพัย์ดจิิทลัทีถู่กสรา้งมาบนเทคโนโลยบีลอ็คเชน Smart contract, Non-fungibility 

token (NFT), Cryptocurrencies และ Decentralize finance 
• ทศันคตขิองผูล้งทุนบคุคลและผูล้งทุนสถาบนัต่อการลงทุนในตลาดทุน และสนิทรพัย์ดจิทิลั 
• ประโยชน์และขอ้ควรระวงัในการน าเทคโนโลย ีBlockchain มาใชก้บัธุรกจิในตลาดทุน  
• บทบาทของโทคโนโลยตี่อ market efficiency และผูม้สีว่นรว่มในตลาดทุนไทย 
• ผลกระทบของ social media ต่อพฤตกิรรมของนกัลงทุนรายย่อย 

• ผลกระทบของ program trading ต่อสภาพคล่องและความผนัผวนของตลาด 
• แนวทางการก ากบัดแูลธุรกจิตลาดทุนในยุค technology disruption 
• Alternative data and machine learning in finance 

 
ประเดน็หลกั 3: ประโยชน์และประเดน็ท่ีควรระวงัในการน าข้อมลูด้าน ESG มาใช้ในธรุกิจตลาดทนุ 

 
แนวโน้มการน าขอ้มลูดา้น ESG มาใชใ้นการพจิารณาการลงทุน ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในระดบัสากล และมบีรษิทั 

จดทะเบยีนไทยทีส่ามารถปฏบิตัติามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในดา้นนี้ไดเ้ป็นอย่างดจีนถูกรวมเขา้ไปในดชันีดา้น  ESG ในระดบัโลกเป็น
ล าดบัตน้ๆ ของภมูภิาค การจะสานต่อจุดแขง็ในดา้นนี้ ผูม้สีว่นรว่มในตลาดทุนจ าเป็นตอ้งเหน็ถงึประโยชน์การน าขอ้มลูดา้น ESG มาใชใ้น
การตดัสนิใจลงทุน โดยการศกึษาเกีย่วกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ถูกจดัอนัดบัเขา้อยู่ในดชันีที่มี  ESG rating อยู่ใน
เกณฑด์ ีหรอืมคีวามเชือ่มโยงระหวา่งการประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึ ESG ต่อการเตบิโตผลประกอบการบรษิทั และเศรษฐกจิของประเทศ
ในระยะยาว จะชว่ยสนบัสนุนใหบ้รษิทัจดทะเบยีนไทยเปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG 

 ตวัอย่างโจทย์งานวจิยั 
• ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ทีถู่กจดัอนัดบัเขา้อยู่ในดชันีทีม่ ีESG rating อยู่ในเกณฑด์ ี
• ผลกระทบกบัราคาหุน้จากขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบั ESG 
• แนวทางการสนับสนุนการเปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG ของบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
• ปัจจยัทีช่ว่ยสง่เสรมิใหม้กีารน าขอ้มลูดา้น ESG มาใชใ้นการตดัสนิใจลงทุน 
• ความเชือ่มโยงระหวา่งการประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึ ESG ต่อการเตบิโตผลประกอบการบรษิทัในระยะยาว 

• ปัจจยัสง่เสรมิการระดมทุนในหลกัทรพัย์ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยแกปั้ญหา Climate change หรอืสอดคลอ้งกบั 
Sustainability Development Goal (SDG) 

• ปัจจยัดา้น Corporate Governance ทีช่่วยเพิม่ shareholder value 
 

ทัง้น้ี ผูวิ้จยัสามารถเสนอหวัข้องานวิจยัท่ีอยู่ในความสนใจ และเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทนุไทย หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพต่อกิจกรรมต่างๆ ของผูม้ีส่วนร่วมในตลาดทุนได้  
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รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทนุ ระดบัปริญญาตรี / บณัฑิตศึกษา 

 ผูว้จิยัจะตอ้งน าเสนอผลงานวจิยั ในงานสมัมนาทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัขึน้ในเดอืนมนีาคม 2565 ซึง่จะมกีารพจิารณาเพื่อตดัสนิ
และประกาศผลงานวจิยัดเีดน่ดา้นตลาดทุน โดยมเีงนิรางวลัดงันี้ 

รางวลั ผูวิ้จยั อาจารยท่ี์ปรึกษา 
รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทนุ  
1. รางวลัผลงานวจิยัดีเด่น จ านวน 1 รางวลั 120,000 บาท 60,000 บาท 
2. รางวลัผลงานวจิยัด ีจ านวน 1 รางวลั 80,000 บาท 40,000 บาท 
3. รางวลัประกาศเกียรตคิุณ จ านวน 3 รางวลั 40,000 บาท 20,000 บาท 

 หมายเหตุ: รางวลัผลงานวจิยั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถพจิารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  
หมายเหตุ:  

•  ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ไมม่งีานวจิยัใดสมควรไดร้บัรางวลัใดรางวลัหนึ่งขา้งตน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ขอสงวน
สทิธิไ์มม่อบรางวลัดงักล่าว 

•  ผลงานวจิยัเป็นลขิสทิธิข์องผูว้จิยั อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัและสถาบนัการศกึษายนิยอมใหต้ลาดหลกัทรพัย์ฯ  เผยแพรผ่ลงานวจิยัใน
งานสมัมนาและเผยแพรต่่อสาธารณะผา่นชอ่งทางต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

        
ฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 

     
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สนบัสนุนงานวจิยัดา้นตลาดทุน โดยไดจ้ดัเตรยีมฐานขอ้มลูต่างๆ เพื่องานวจิยัอย่างต่อเนื่อง จาก
ขอ้มูลที่มกีารเปิดเผยเป็นการทัว่ไป และพฒันาศูนย์ขอ้มูลทางดา้นการเงนิและเศรษฐกจิของประเทศจ าแนกตามอุตสาหกรรมต่างๆ ให้
สะดวกในการท าวจิยั 

 ทัง้นี้ นิสติ / นักศกึษา ที่เขา้ร่วมโครงการฯ สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูล และแพลตฟอร์มเพื่องานวิจยั (capital market research 
platform) เพื่อบรหิารจดัการฐานขอ้มลูและเพื่อผลติงานวจิยั ในชว่งระยะเวลาหนึ่งปี (สิน้สดุตาม MOU) โดยประสานงานกบัฝ่ายวจิยั ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ เพื่อขอใชข้อ้มลู ตามเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด ซึง่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายกรณี 
 
 รายละเอยีดฐานขอ้มลูต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ฐานข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรพัย ์(Market Data) 

ขอ้มลูสารส าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนและหลกัทรพัย์ มลูคา่การซื้อขายหลกัทรพัย์ ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงทุน เป็นตน้ 

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

หมายเหตุ: สามารถขอเขา้ใชง้าน SETSMART Enterprise บน Platform  

 ฐานข้อมลูบรรษทัภิบาล (CG Database) 

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน คุณสมบตัิกรรมการ การเขา้รว่มประชมุของกรรมการ และ
คา่ตอบแทนกรรมการแต่ละชดุตามทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยในรายงาน 56-1 รายงานประจ าปี รายงานการประชมุ    
ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนรายงานทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

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

https://www.set.or.th/th/setresearch/database/setsmart.html
https://www.set.or.th/th/setresearch/database/cg_database.html
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 ทัง้นี้ ผูว้จิยัสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก clip video ไดท้ี่: https://youtu.be/LcOobpK6lDI 

 หมายเหตุ:  
• ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อยู่ระหวา่งการด าเนินการพฒันาฐานขอ้มลู เกีย่วกบัจ านวนบญัชแีละจ านวนนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย จ านวนพนกังานของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ค่าสอบบญัชทีีบ่รษิทัจดทะเบยีนไทยจ่ายใหบ้รษิทัสอบบญัช ี
ซึง่หากด าเนินการเสรจ็สิน้ จะน าเสนอใน https://www.set.or.th/th/setresearch/database/overview.html 

• ผูว้จิยัสามารถสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัฐานขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่SETResearchScholarship@set.or.th 
 
 
 
 
 

 ฐานข้อมลูการลงทนุในต่างประเทศ (Economic Exposure Universe) 

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ตลอดจนรายไดจ้ากต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่
สะทอ้นศกัยภาพในการเตบิโตในต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีน 

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

 ฐานข้อมลูการคดัเลือกหุ้นปันผล (Dividend Universe) 

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

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

  ฐานข้อมลูการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ระดบั Market Microstructure (ราย Order และราย Deal) 

ฐานขอ้มลูการซื้อขายระดบัองค์ประกอบย่อย ทีช่ว่ยให้ศกึษาพฤตกิรรมนกัลงทุนจากการสง่ค าส ัง่ซื้อขายหลกัทรพัย์ และ
ศกึษาถงึผลกระทบของปัจจยัต่างๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบต่อพฤตกิรรมนกัลงทุน เป็นตน้ 
 
หมายเหตุ: ผูม้สีทิธิใ์ชฐ้านขอ้มลู Market Microstructure ตอ้งเป็นบคุลากรทีอ่ยู่ในสถาบนัการศกึษาทีไ่ดล้งนามในบนัทกึ
ขอ้ตกลงความรว่มมอืโครงการ Market Microstructure Research รว่มกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

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

 

หมายเหตุ: สามารถขอเขา้ใชง้าน SETSMART Enterprise บน Platform  

 Financial & Economic Data Bureau 

เวบไซต์รวมขอ้มลูเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ จ าแนกตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขอ้มลูในการวเิคราะห์
ปัจจยัพื้นฐานของแต่ละอตุสาหกรรม  

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

 

 

หมายเหตุ: สามารถขอเขา้ใชง้าน SETSMART Enterprise บน Platform  

https://youtu.be/LcOobpK6lDI
https://www.set.or.th/th/setresearch/database/overview.html
mailto:SETResearchScholarship@set.or.th
https://www.set.or.th/th/setresearch/database/eco_exposure_universe.html
https://www.set.or.th/th/setresearch/database/dividend_universe.html
https://www.set.or.th/th/setresearch/database/mkt_microstructure.html
https://www.fe-data.or.th/

