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หลกัการและเหตผุล 
 เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารท างานวจิยัเกีย่วกบัตลาดทุนทีม่คีุณภาพอยา่งกวา้งขวาง สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ไดจ้ดัสรรเงนิทุนเพื่อสนบัสนุนการท างานวจิยัดา้นตลาดทุนมาโดยต่อเนื่อง สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ไดใ้หทุ้น
สนบัสนุนการท างานวจิยัโดยมโีครงการร่วมกบัสถาบนัการศกึษา ซึง่ไดร้บัความร่วมมอือย่างด ีมสีถาบนัการศกึษาสนใจเขา้รว่ม
โครงการอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดยีิง่จากผูท้รงคุณวฒุใินธุรกจิตลาดทุนทีเ่ขา้มามสีว่นร่วมแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ เพื่อใหผู้ว้จิยัและผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ ไดเ้ขา้ใจ
ขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตั ิอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการสรา้งเครอืขา่ยทีป่ระสานและเชื่อมโยงสถาบนัการศกึษากบัภาคธุรกจิตลาดทุน
ไทย  

     เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิผลอย่างต่อเนื่อง สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะจดัใหม้โีครงการสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นตลาด
ทุนระดบับณัฑติศกึษา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. สง่เสรมิใหม้กีารจดัท างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนและเสรมิสรา้งความเขา้ใจในตลาดทุนโดยรวม และสง่เสรมิใหม้กีาร
จดัท างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและมปีระโยชน์ส าหรบัการพฒันาตลาดทุนไทย 

2. สรา้งนกัวจิยัทีม่คีุณภาพ และสรา้งเครอืขา่ยระหว่างนกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒใินธุรกจิตลาดทนุ  

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจยัด้านตลาดทุนระดบับณัฑิตศึกษา  
1. สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทุนเพื่อการวจิยัดา้นตลาดทุนแก่สถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

สถาบนัละ 100,000 บาท  โดยมเีงื่อนไขใหส้ถาบนัการศกึษามหีน้าทีส่ง่มอบงานวจิยัดา้นตลาดทุนทีม่คีุณภาพภายใน
ก าหนดเวลา จ านวน 2 เรื่อง โดยผูว้จิยัหลกั (first author) ตอ้งเป็นนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา หรอืผูท้ีส่ าเรจ็
การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาจากสถาบนัดงักล่าวมาแลว้ในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี นบัจากวนัทีส่ง่ผลงานวจิยั 
สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะสง่มอบเงนิสนบัสนุนใหก้บัสถาบนัการศกึษา แบง่เป็น 2 งวด โดยงวดแรกเป็นเงนิจ านวน 
50,000 บาท เมื่อสง่หวัขอ้งานวจิยัจ านวน 2 หวัขอ้เขา้รว่มโครงการ และงวดสดุทา้ยเป็นเงนิจ านวน 50,000 บาท เมื่อ
ไดร้บัมอบงานวจิยัดา้นตลาดทุนฉบบัสมบรูณ์ครบ 2 เรื่อง  
ทัง้นี้ หากไม่สามารถสง่มอบงานวจิยัตามก าหนดเวลาได ้สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเงนิทุน
สนบัสนุนคนื 50,000 บาท ต่องานวจิยั 1 เรื่องทีไ่ม่สง่มอบ 
 

2. สถาบนัการศกึษามสีทิธทิีจ่ะบรหิารจดัการเงนิทุนวจิยัทีไ่ดร้บัสนบัสนุนไดต้ามทีเ่หน็สมควร  
 

3. สถาบนัการศกึษาจะตอ้งด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ครงการนี้ใหก้บันิสติ/นกัศกึษา ในสงักดัไดร้บัทราบเป็น      
วงกวา้ง อาทเิช่นประชาสมัพนัธบ์น website ของสถาบนัการศกึษาหรอืประกาศใหร้บัทราบโดยทัว่กนั ซึง่สถาบนัวจิยัเพื่อ
ตลาดทุนฯ จะประชาสมัพนัธโ์ครงการน้ี ผ่านสือ่ของสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ดว้ย 
 

4. งานวจิยัทีส่ถาบนัการศกึษาน าสง่จะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อพจิารณาตดัสนิรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุนของ
สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ  

 
 

5. เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการแขง่ขนัระหว่างสถาบนัการศกึษาใหผ้ลติงานวจิยัดา้นตลาดทุนทีม่คีุณภาพ ส าหรบัผลงานวจิยัระดบั
บณัฑติศกึษา จะมกีารคดัเลอืก “ผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน” โดยคณะกรรมการพจิารณาตดัสนิผลงานวจิยัดเีด่น
ดา้นตลาดทุน จะประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 
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- ผูท้รงคุณวฒุใินธุรกจิตลาดทุนไทย อย่างน้อย 10 ท่าน 
- สถาบนัการศกึษา สถาบนัละ 1 ท่าน โดยผูแ้ทนสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นคณะกรรมการฯ จะตอ้งไม่มสีว่นเกีย่วขอ้ง

กบังานวจิยัทีส่ถาบนัการศกึษานัน้สง่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นผลงานวจิยัดเีด่น 
 

6. ในช่วงระยะเวลาทีอ่ยู่ระหว่างการจดัท างานวจิยั สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะจดัใหม้ ี“คลินิกงานวิจยัด้านตลาดทุน” 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัและผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษา ไดเ้ขา้มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็และรบัฟังขอ้เสนอแนะ
ตลอดจนแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ในธุรกจิตลาดทุนไทย จากผูท้รงคุณวุฒทิีม่ปีระสบการณ์การท างานในตลาดทุนไทย 
เพื่อใหผู้ว้จิยัเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตัแิละเป็นโอกาสใหผู้ว้จิยัรูจ้กักบัผูท้รงคุณวุฒใินธุรกจิตลาดทุน ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัการเขา้สูต่ลาดแรงงานต่อไป  
 

7. หวัขอ้งานวจิยัดา้นตลาดทุนตอ้งเป็นงานวจิยัทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตลาดทุนโดยรวม และเป็น
ผลงานทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 
7.1   ความเชื่อมโยงของตลาดทนุระหว่างประเทศ  
  -    Macro Financial Linkage 
  -   International Capital Flows 
  -   Stock Market Integration 
7.2   Market Microstructure  
  -   โครงสรา้งของตลาดและการออกแบบตลาด 
  -   ขอ้มลูขา่วสารในการซือ้-ขายหรอืความโปร่งใสของตลาด  
7.3   การพฒันาสถาบนัตวักลางในตลาดทุน 
  -   การขยายฐานผูล้งทุนในตลาดทุน 
  -    การพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละการเพิม่สภาพคล่องส าหรบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน 
  -    การบรหิารความเสีย่ง 
7.4   การพฒันาบรษิทัจดทะเบยีนในดา้นต่างๆ  

- การควบรวมกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 
- Corporate Governance 

 7.5   การวางแผนและการบรหิารการเงนิสว่นบุคคล 
 
 

8. ก าหนดการเบือ้งตน้ 
ช่วงเวลา การด าเนินการ 

สงิหาคม 2558 เรยีนเชญิสถาบนัการศกึษาเขา้รว่มโครงการฯ  

กนัยายน 2558 สถาบนัการศกึษาแจง้ความจ านงเขา้ร่วมโครงการฯ 

ตุลาคม 2558 สถาบนัการศกึษาแจง้หวัขอ้งานวจิยัพรอ้มโครงร่างงานวจิยัจ านวน 2 หวัขอ้ใหส้ถาบนัวจิยัเพื่อ
ตลาดทุนฯ 

พฤศจกิายน 2558 สถาบนัการศกึษาพจิารณาและลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) 

กุมภาพนัธ ์– มนีาคม 2559 จดัใหม้ ี“คลนิิกงานวจิยัดา้นตลาดทุน”  

เมษายน 2559 สถาบนัการศกึษาแจง้ยนืยนัหวัขอ้งานวจิยัทีจ่ะน าสง่ใหส้ถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 

พฤษภาคม 2559 สถาบนัการศกึษาน าสง่ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ จ านวน 2 เรื่อง* เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ 
คดัเลอืกผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุนระดบับณัฑติศกึษา 
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สงิหาคม 2559 ประกาศผลรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน 

* สถาบนัวจิยัฯ มอบเงนิสนบัสนุนตามเงือ่นไข 
 

9. รางวลัผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุนระดบับณัฑติศกึษา 
ผูว้จิยัจะตอ้งน าเสนอผลงานวจิยั ในงานสมัมนาทีท่างสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จดัขึน้ ซึง่จะมกีารพจิารณาเพื่อตดัสนิ
และประกาศผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน โดยมเีงนิรางวลัดงันี้ 
 

รางวลั ผูวิ้จยั อาจารยท่ี์ปรกึษา 
1. รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น จ านวน 1 รางวลั 70,000 บาท 50,000 บาท 
2. รางวลัผลงานวจิยัด ี จ านวน 1 รางวลั 50,000 บาท 30,000 บาท 
3..รางวลัประกาศเกยีรตคิุณ  จ านวน 2 รางวลั 30,000 บาท 20,000 บาท 
4. รางวลัขวญัใจผูป้ระกอบการในธุรกจิตลาดทุนไทย จ านวน 1 รางวลั                        50,000 บาท                            30,000 บาท 

 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าไม่มงีานวจิยัชิน้ใดสมควรไดร้บัรางวลัใดรางวลัหนึ่งขา้งตน้ สถาบนัวจิยั
เพื่อตลาดทุนฯ ขอสงวนสทิธิไ์มม่อบรางวลัดงักล่าว 

 
10.   ผูว้จิยัและสถาบนัการศกึษายนิยอมใหส้ถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ พจิารณาเผยแพร่ผลงานวจิยัในงานสมัมนาและ  

  เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ี 
 คุณบุษบา คงปัญญากุล หรอื คณุนนัทน์ภสั แยม้เกษสคุนธ ์

ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ชัน้ 15 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์02 009 9512, 02 009 9514   

หรอื  Email: Researchdepartment@set.or.th  
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