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หลกัการและเหตผุล 
 เพื�อสง่เสรมิใหม้กีารทาํงานวจิยัเกี�ยวกบัตลาดทุนที�มคีุณภาพอยา่งกวา้งขวาง สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จงึไดจ้ดัสรรเงนิทุนเพื�อสนบัสนุนการทาํงานวจิยัดา้นตลาดทุนมาโดยต่อเนื�อง สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ ไดใ้หทุ้น
สนบัสนุนการทาํงานวจิยัโดยมโีครงการร่วมกบัสถาบนัการศกึษา ซึ�งไดร้บัความร่วมมอือย่างด ีมสีถาบนัการศกึษาสนใจเขา้ร่วม
โครงการเพิ�มมากขึ/นจาก 13 เป็น 15 สถาบนัการศกึษาในปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั อกีทั /งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดยีิ�งจาก
ผูท้รงคุณวฒุใินธุรกจิตลาดทุนที�เขา้มามสีว่นร่วมแลกเปลี�ยนความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ เพื�อให้
ผูว้จิยัและผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาที�เขา้ร่วมโครงการ ไดเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตั ิอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ�งในการสรา้ง
เครอืขา่ยที�ประสานและเชื�อมโยงสถาบนัการศกึษากบัภาคธุรกจิตลาดทุนไทย  

     เพื�อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิผลอย่างต่อเนื�อง สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ จะจดัใหม้โีครงการสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นตลาด
ทุนระดบับณัฑติศกึษา ประจาํปี 2556 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อ 

1. สง่เสรมิใหม้กีารจดัทาํงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัตลาดทุนและเสรมิสรา้งความเขา้ใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวจิยัที�
มปีระโยชน์สาํหรบัการพฒันาตลาดทุนไทยหรอืใชป้ระโยชน์เชงินโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัตลาดทนุ 

2. สรา้งนกัวจิยัที�มคีุณภาพ และสรา้งเครอืขา่ยระหว่างนกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒใินธุรกจิตลาดทนุ  

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจยัด้านตลาดทุนระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปี 2556 

1. สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทุนเพื�อการวจิยัดา้นตลาดทุนแก่สถาบนัการศกึษาฯ สถาบนัละ 100,000 
บาท  โดยมเีงื�อนไขใหส้ถาบนัการศกึษาฯ มหีน้าที�สง่มอบงานวจิยัดา้นตลาดทุนที�มคีุณภาพภายในกาํหนดเวลา 
จาํนวน 2 เรื�อง โดยผูว้จิยัหลกั (first author) ตอ้งเป็นนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา หรอืผูท้ี�สาํเรจ็การศกึษาในระดบั
บณัฑติศกึษาจากสถาบนัดงักล่าวมาแลว้ในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี  
สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ จะสง่มอบเงนิสนบัสนุนใหก้บัสถาบนัการศกึษาฯ แบ่งเป็น 2 งวด โดยงวดแรกเป็นเงนิ
จาํนวน 50,000 บาท เมื�อลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมโครงการฯ และงวดสดุทา้ยเป็นเงนิจาํนวน 50,000 บาท  
เมื�อไดร้บัมอบงานวจิยัดา้นตลาดทุนฉบบัสมบรูณ์ครบ 2 เรื�อง  
ทั /งนี/ หากไม่สามารถสง่มอบงานวจิยัตามกาํหนดเวลาได ้สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ สงวนสทิธิ Nที�จะเรยีกเงนิทุน
สนบัสนุนคนื 50,000 บาท ต่องานวจิยั 1 เรื�องที�ไม่สง่มอบ 
 

2. สถาบนัการศกึษาฯ มสีทิธทิี�จะบรหิารจดัการเงนิทุนวจิยัที�ไดร้บัสนบัสนุนไดต้ามที�เหน็สมควร  
 

3. สถาบนัการศกึษาฯ จะตอ้งดาํเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ครงการนี/ใหก้บันิสติ/นกัศกึษา ในสงักดัไดร้บัทราบเป็น      
วงกวา้ง อาทเิช่นประชาสมัพนัธบ์น website ของสถาบนัการศกึษาหรอืประกาศใหร้บัทราบโดยทั �วกนั ซึ�งสถาบนัวจิยัเพื�อ
ตลาดทุนฯ จะประชาสมัพนัธโ์ครงการนี/ ผ่านสื�อของสถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ ดว้ย 
 

4. งานวจิยัที�สถาบนัการศกึษาฯ นําสง่จะตอ้งถูกนําเสนอในการประชุมวชิาการประจาํปีของสถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ ซึ�งจะ
จดัขึ/นในช่วงประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์2557 

 
5. เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการแขง่ขนัระหว่างสถาบนัการศกึษาฯ ใหผ้ลติงานวจิยัดา้นตลาดทุนที�มคีุณภาพ สาํหรบัผลงานวจิยั

ระดบับณัฑติศกึษา จะมกีารคดัเลอืก “ผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน” โดยคณะกรรมการพจิารณาตดัสนิผลงานวจิยั
ดเีด่นดา้นตลาดทุน จะประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 
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- ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ผูท้รงคุณวฒุใินธุรกจิตลาดทุน  
- สถาบนัการศกึษาฯ สถาบนัละ 1 ท่าน โดยผูแ้ทนสถาบนัการศกึษาฯ เป็นคณะกรรมการจะตอ้งไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้ง

กบังานวจิยัที�สถาบนัการศกึษาฯ นั /นสง่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นผลงานวจิยัดเีด่น 
 

6. ในช่วงระยะเวลาที�อยู่ระหว่างการจดัทาํรายงานวจิยั สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ จะจดัใหม้ ี“คลินิกงานวิจยัด้านตลาด
ทุน” เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัและผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาฯ ไดเ้ขา้มาแลกเปลี�ยนความคดิเหน็และรบัฟงัขอ้ 
เสนอแนะตลอดจนแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ในธุรกจิตลาดทุนไทย จากผูท้รงคุณวฒุทิี�มปีระสบการณ์การทาํงานในตลาด
ทุนไทย เพื�อใหผู้ว้จิยัเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตัแิละเป็นโอกาสใหผู้ว้จิยัรูจ้กักบัผูท้รงคุณวฒุใินธุรกจิตลาดทุน ซึ�งจะ
เป็นประโยชน์สาํหรบัการเขา้สูต่ลาดแรงงานต่อไป  
 

7. หวัขอ้งานวจิยัดา้นตลาดทุนตอ้งเป็นงานวจิยัที�สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตลาดทุนโดยรวม และเป็น
ผลงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวชิาหรอืกลุ่มสาขาวชิาดงัต่อไปนี/ 
- การพฒันาบรษิทัจดทะเบยีนในดา้นต่างๆ และการวเิคราะหผ์ลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีน 
- การวางแผนและการบรหิารการเงนิสว่นบุคคล 
- บทบาทและประสทิธภิาพของสถาบนัตวักลางในตลาดทุน 
- การพฒันาผลติภณัฑแ์ละวธิกีารซื/อขายผลติภณัฑใ์นตลาดทุน 
- การบรหิารความเสี�ยงในตลาดทนุ 
- Market Microstructure 
- กฎเกณฑก์ารกาํกบัดแูลธุรกรรมในตลาดทุน  
หรอืหวัขอ้ที�สามารถตอบโจทยท์างธุรกจิตลาดทุน อาทเิช่น การกาํหนดกรอบราคาซื/อขายสงูสดุ(ceiling) ตํ�าสดุ(floor) 
สามารถลดความผนัผวนไดห้รอืไม่/ การกาํหนด Cash Balance มผีลอย่างไรในตลาดทุนไทย/ ทาํอย่างไรที�จะขยายนกั
ลงทุนไทยใหเ้พิ�มขึ/น เป็นตน้ 

 
8. กาํหนดการเบื/องตน้ 

ช่วงเวลา การดาํเนินการ 
20 - 29 มนีาคม 2556 ชี/แจงสถาบนัการศกึษา ถงึแนวทางและระยะเวลาดาํเนินการ รวมถงึการร่างบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) 
12 เมษายน 2556 สถาบนัการศกึษาแจง้ความจาํนงเขา้ร่วมโครงการฯ 
 8 พฤษภาคม 2556 พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งสถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ กบัสถาบนัการศกึษา*  
พฤษภาคม – มถุินายน 2556 สถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ และสถาบนัการศกึษาเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ  

17 มถุินายน 2556 สถาบนัการศกึษาฯ จดัสง่หวัขอ้งานวจิยัและร่างขอ้เสนองานวจิยั (proposal) เบื/องตน้ใหส้ถาบนัวจิยั
เพื�อตลาดทุนฯ 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2556 จดัใหม้ ี“คลนิิกงานวจิยัดา้นตลาดทุน” จาํนวน 2 ครั /ง 
1 พฤศจกิายน 2556 สถาบนัการศกึษาแจง้ยนืยนัหวัขอ้งานวจิยัที�จะนําสง่ใหส้ถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ     

30 พฤศจกิายน 2556 สถาบนัการศกึษานําสง่ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ จาํนวน 2 เรื�อง* เพื�อใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณา
คดัเลอืกผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน ระดบับณัฑติศกึษา 

กุมภาพนัธ ์2557 ผูว้จิยันําเสนอผลงานวจิยั ในงานสมัมนาเพื�อการพฒันาตลาดทนุไทยประจาํปี 2557 
คณะกรรมการฯ พจิารณาคดัเลอืกงานวจิยัที�ไดร้บัรางวลังานวจิยัดเีด่น ระดบับณัฑติศกึษา 
ประกาศผูไ้ดร้บัรางวลั ในงานสมัมนาเพื�อการพฒันาตลาดทุนไทยประจาํปี 2557 

* สถาบนัวจิยัฯ มอบเงนิสนบัสนุนตามเงอืนไข 
 



 

โครงการสนับสนุนทุนวิจยัด้านตลาดทุนระดบับญัฑิตศึกษาประจาํปี 2556                                                                                   หน้า 3 
สถาบนัวิจยัเพื(อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
9. รางวลัผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน ระดบับณัฑติศกึษา 

ผูว้จิยัจะตอ้งนําเสนอผลงานวจิยั ในงานสมัมนาเพื�อการพฒันาตลาดทุนไทยประจาํปี 2556 ที�จะจดัใหม้ขี ึ/นในเดอืน
กุมภาพนัธ ์2557 ซึ�งจะมกีารพจิารณาเพื�อตดัสนิและประกาศผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน โดยมเีงนิรางวลัดงันี/ 
 

รางวลั ผูวิ้จยั อาจารยที์(ปรกึษา 
รางวลังานวิจยัระดบัปริญญาเอก 
1. รางวลังานวจิยัดเีด่น 40,000 บาท 30,000 บาท 
รางวลังานวิจยัระดบัปริญญาโท 
1. รางวลังานวจิยัดเีด่น 40,000 บาท 30,000 บาท 
2. รางวลังานวจิยัด ี 25,000 บาท 15,000 บาท 
3..รางวลัชมเชย  15,000 บาท 10,000 บาท 
รางวลัขวญัใจผูป้ระกอบการในธรุกิจตลาดทุนไทย                       25,000 บาท                           15,000 บาท 

 
ในกรณีที�คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าไมม่งีานวจิยัชิ/นใดสมควรไดร้บัรางวลัใดรางวลัหนึ�งขา้งตน้ สถาบนัวจิยัเพื�อ
ตลาดทุนฯ ขอสงวนสทิธิ Nไม่มอบรางวลัดงักล่าว 

 
10. ผูว้จิยัและสถาบนัการศกึษายนิยอมใหส้ถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ พจิารณาเผยแพร่ผลงานวจิยัในงานสมัมนาและ

เผยแพร่ผ่านทาง website  ของสถาบนัวจิยัเพื�อตลาดทุนฯ ไดต้ามที�เหน็สมควร 
 

รายละเอียดเพิ(มเติม สามารถติดต่อได้ที( 
 คุณบุษบา คงปญัญากุล หรอื คณุนนัทน์ภสั แยม้เกษสคุนธ ์

ฝา่ยวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ชั /น 15 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขที� 62 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์02-229-2120, 02-229-2119  โทรสาร 02-654-5602  

หรอื  email: Researchdepartment@set.or.th  


