
 
 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ 

“ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 - 17:00 น. 

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 

 

------------------------------------------------------------------------- 
 

การประชุมทางวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 27 
ประจำปี 2565 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพ่ือเสนอผลงานวิจัยและบรรยายวิชาการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมถึงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหมู่นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน  
เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน  และในการ
พัฒนาประเทศ การประชุมกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยหัวข้อหลักในปีนี้คือ “ร่วมถอดรหัสอนาคต 
Digital Assets: รุ่งโรจน์ หรือ ร่วงโรย?” 
 
ปาฐกถา 

การประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ในปี 2565 
นับเป็นครั ้งที ่ 27 นี ้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร ับเกียรติจาก  
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู ้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อเรื ่อง  
“Thai Digital Assets Exchange” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล 
ในประเทศไทย 
 
การเสนอผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในปี 2565 มีจำนวน 10 เรื่อง โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงเวลา 
จำนวน 2 ห้อง (ห้อง 205 และ 206) ดังนี้ 
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ช่วงที่ 1 มีการนำเสนองานวิจัย 4 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องแรก Inherited Corporate Control, Inequality and the COVID Crisis ได้พบว่าความ

แตกต่างของรายได้สูงมากขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งกลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้นมากคือกลุ่มทายาทของ
มหาเศรษฐี อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้นี้สามารถลดลงได้หากระบบสถาบันการเงินของประเทศมี
ความเข้มแข็ง 

เรื่องท่ีสอง Economic Policy Uncertainty (EPU) Timing Ability of Mutual Fund เป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อความสามารถในการจับจังหวะ
เวลาของผู้จัดการกองทุน 

เรื่องที่สาม Lie Flat after Winning the Rat Race: Housing Wealth and Trading Activity 
ศึกษาผลกระทบของระดับความม่ังคั่งของบุคคลผ่านราคาอสังหาริมทรัพย์ ต่อพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่จะสะท้อนถึงทัศนคติต่อความเสี่ยงของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จีน 

เรื่องที่สี่ Circuit Breakers During Crises: Is There Price Discovery and Stability without 
Trade on the Stock Exchange of Thailand? พบว่ามาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์
ช่วยชะลอการลดลงของราคาหลักทรัพย์ได้ แม้ว่าราคายังคงลดลงในวันรุ่งขึ้น 

ช่วงท่ี 2 มีการนำเสนอ การนำเสนองานวิจัย 4 เรื่อง 
เรื่องแรก Strategic Reinsurance and Explainable AI ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ทำประกันภัยต่อโดยใช้ Machine learning  
เรื่องท่ีสอง Monetary Policy and Risk-Taking: Evidence from Thai Corporate Bond 

Markets ศึกษาผลกระทบของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ในตลาดหุ้นกู้  
เรื่องที่สาม Corporate Resilience in Transportation Industry: Evidence from Pandemic 

Crash and Vaccine Discovery ศึกษาการตอบสนองของราคาหุ้นกลุ่มขนส่งในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่อการ
ระบาดของ COVID-19 และการค้นพบวัคซีนป้องกันโรค  

เรื่องท่ีสี่ Geopolitical Risk and Firm Value: Evidence from Emerging Markets ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางการเมืองระดับภูมิภาคต่อมูลค่าของกิจการในตลาดเกิดใหม ่

ช่วงท่ี 3 มีการนำเสนอ การนำเสนองานวิจัย 2 เรื่อง 
เรื่องแรก The Volume-Implied Volatility Relation in Financial Markets: A Behavioral 

Explanation ใช้ทฤษฎีการเงินพฤติกรรมในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและ Implied 
Volatility Index 

เรื่องท่ีสอง Another Look on Herd Behavior in Equity Markets: A Panel Approach 
ใช้ตัวแบบต่าง ๆ วัดพฤติกรรมลงทุนตามกัน พบว่าในช่วงวิกฤตพฤติกรรมลงทุนตามกันในตลาดกำลังพัฒนา
เพ่ิมสูงขึ้นกว่า และการต่อต้านพฤติกรรมลงทุนตามกันในตลาดพัฒนาแล้วลดลง 
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หัวข้อการบรรยายวิชาการ 
การประชุมทางวิชาการยังจัดให้มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้า

ทางการเงิน โดยแยกการบรรยายเป็นสามกลุ่ม จำนวน 3 ห้อง (ห้อง 201 207 และ 208) ดังนี้ 
การบรรยายกลุ่มแรก เป็นกลุ่มสาระด้าน “FinTech" การบรรยายในกลุ่มนี้ จะครอบคลุม

เรื่องบทบาทของการเงินที่มีต่อการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัล และการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของสินทรัพย์
ดิจิทัลในประเทศไทย 

การบรรยายกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มสาระด้าน “Current Issues in Investments” ซึ่งประกอบ 
ด้วย 3 เรื่อง ดังนี้  

เรื ่องแรก เป็นการบรรยายเรื่องทางเลือกในการลงทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อ  
เรื่องที่สอง บรรยายเรื่องการใช้ Factor investing ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย 
เรื่องสุดท้าย เป็นการบรรยายถึงบทบาทของข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพอากาศต่ออนาคตของเศรษฐกิจและการเงิน 

การบรรยายกลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มสาระด้าน “การบัญชีและการเงิน” เป็นการถ่ายทอดและ
แบ่งปันความรู้ทางบัญชีการเงินที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประกอบไปด้วยสามหัวข้อบรรยาย 
ได้แก่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุงในปี 2565 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบัญชีการเงิน และรายงานทางการ
เงินในสายตาของนักบัญชี 


