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โครงการสนับสนุนทุนวิจยัด้านตลาดทุนระดบับณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2560 

 
หลกัการและเหตผุล 
 เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารท างานวจิยัเกีย่วกบัตลาดทุนทีม่คีุณภาพอยา่งกวา้งขวาง สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย จงึไดจ้ดัสรรเงนิทุนเพื่อสนบัสนุนการท างานวจิยัดา้นตลาดทุนมาโดยต่อเนื่อง สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ไดใ้หทุ้น
สนบัสนุนการท างานวจิยัโดยมโีครงการร่วมกบัสถาบนัการศกึษา ซึง่ไดร้บัความร่วมมอือย่างด ีอกีทัง้ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดยีิง่
จากผูท้รงคุณวุฒใินธุรกจิตลาดทุนทีเ่ขา้มามสีว่นร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ 
เพื่อใหผู้ว้จิยัและผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ ไดเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตั ิอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการสรา้ง
เครอืขา่ยทีป่ระสานและเชื่อมโยงสถาบนัการศกึษากบัภาคธุรกจิตลาดทุนไทย  

     เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิผลอย่างต่อเนื่อง สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะจดัใหม้โีครงการสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นตลาด
ทุน ประจ าปี 2560 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. สง่เสรมิใหม้กีารจดัท างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนและเสรมิสรา้งความเขา้ใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวจิยั 
ทีม่ปีระโยชน์ส าหรบัการพฒันาตลาดทุนไทยหรอืมปีระโยชน์เชงินโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทนุ 

2. สรา้งนกัวจิยัทีม่คีุณภาพ และสรา้งเครอืขา่ยระหว่างนกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒใินธุรกจิตลาดทนุไทย  
3. ยกระดบังานวจิยัดา้นตลาดทุนใหม้คีุณภาพ และ ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในธุรกจิตลาดทุนไทย 

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจยัด้านตลาดทุน ประจ าปี 2560 

1. สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทุนเพื่อการวจิยัดา้นตลาดทุนแก่สถาบนัการศกึษา สถาบนัละ 50,000 
บาท เมื่อลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมโครงการ โดยมเีงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 
1.1 สถาบนัการศกึษามหีน้าทีส่ง่หวัขอ้และโครงร่างงานวจิยั (proposal) โดยมคีวามยาวไม่เกนิ 3 หน้ากระดาษ A4 

เพื่อเขา้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาสนบัสนุนทนุวจิยัดา้นตลาดทุนระดบับณัฑติศกึษา โดย
สามารถสง่ไดไ้ม่เกนิ 3 เรื่อง ภายในวนัที ่16 ตุลาคม 2560 

1.2 ผูว้จิยัหลกั (first author) ตอ้งเป็นนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา หรอืผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา
จากสถาบนัดงักล่าวมาแลว้ในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี  

1.3 โครงร่างงานวจิยัทีส่ถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการสง่มาทัง้หมด จะถูกพจิารณาคดัเลอืกโดยสถาบนัวจิยัเพื่อ
ตลาดทุนฯ และคณะกรรมการพจิารณาสนบัสนุนทุนวจิยัฯ เพื่อคดัสรรงานวจิยัทีเ่ป็นหวัขอ้ทีส่ าคญัและเป็นทีส่นใจ
และพจิารณาคดักรองใหเ้ขา้รอบที ่1 จ านวนไม่เกนิ 10 เรื่อง (ทัง้นี้ สถาบนัการศกึษาอาจมโีครงรา่งงานวจิยัผ่าน
เขา้รอบที ่1 มากกว่า 1 เรื่อง หรอือาจไมม่เีขา้รอบเลย ขึน้กบัการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาสนบัสนุน
ทุนวจิยัฯ ) 

1.4 ในการพจิารณาคดัเลอืกโครงร่างงานวจิยัเขา้รอบที ่1 อาจมกีารเรยีนเชญิผูว้จิยัและอาจารยท์ีป่รกึษา เขา้มา
น าเสนอโครงร่างงานวจิยัต่อคณะกรรมการพจิารณาสนบัสนุนวจิยัฯ เพิม่เตมิได ้ทัง้นี้ สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ  
จะประกาศรายชื่องานวจิยัทีผ่่านเขา้รอบที ่1 ในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2560 บน website SET (ผูว้จิยัทีเ่ขา้รอบที ่1 
เมื่อสง่มอบงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ จะไดร้บัทุนสนบัสนุนเพิม่เตมิ จ านวน 20,000 บาท)  

1.5 สถาบนัการศกึษาจะตอ้งด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ครงการนี้ใหก้บันิสติ/นกัศกึษา ในสงักดัไดร้บัทราบ
เป็นวงกวา้ง อาทเิช่น ประชาสมัพนัธบ์น website ของสถาบนัการศกึษาหรอืประกาศใหร้บัทราบโดยทัว่กนั ซึง่
สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะประชาสมัพนัธโ์ครงการน้ี ผ่านสือ่ของสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ดว้ย 
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2. โครงร่างงานวจิยัทีผ่่านเขา้รอบที ่1 จะตอ้งน าสง่งานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ภายใน 28 กุมภาพนัธ ์2561 (รายงานวจิยัฉบบั

สมบรูณ์ ตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ 20 หน้ากระดาษ A4) ทัง้นี้ งานวจิยัฉบบัสมบรูณ์จะตอ้งปรบั/ เพิม่เตมิตามทีไ่ดร้บั
ค าแนะน าจากผูท้รงคุณวฒุใิน "คลนิิกงานวจิยัดา้นตลาดทุน” เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาสนบัสนุนทุนวจิยัฯ 
พจิารณาและคดัเลอืกผลงานวจิยัเขา้รอบที ่2 จ านวน 5 เรื่อง โดยผูว้จิยัทัง้ 5 เรื่องทีเ่ขา้รอบที ่2 จะไดร้บัเชญิเขา้ร่วม
น าเสนอผลงานวจิยัเพื่อชงิรางวลังานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน ปี 2560 ภายในเดอืนมนีาคม 2561 ทีอ่าคารตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก (หากไม่สามารถมาน าเสนอผลงานวจิยัได ้จะถอืวา่สละสทิธ)์ 
 

3. เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการแขง่ขนัระหว่างสถาบนัการศกึษา ใหผ้ลติงานวจิยัดา้นตลาดทุนทีม่คีุณภาพ ส าหรบัผลงานวจิยั
ระดบับณัฑติศกึษา จะมกีารคดัเลอืก “ผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน” 
 โดยคณะกรรมการพจิารณาตดัสนิผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทนุ จะประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 

 ผูท้รงคุณวฒุใินธุรกจิตลาดทุนไทย 
 ผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษา โดยจะตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบังานวจิยัทีส่ถาบนัการศกึษานัน้สง่เขา้รบัการ

คดัเลอืกเป็นผลงานวจิยัดเีด่น 
 

4. ในช่วงระยะเวลาทีอ่ยู่ระหว่างการจดัท าผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ จะจดัใหม้ ี“คลินิก
งานวิจยัด้านตลาดทุน” เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัและผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาฯ ไดเ้ขา้มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และรบัฟังขอ้เสนอแนะตลอดจนแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ในธุรกจิตลาดทุนไทย จากผูท้รงคุณวฒุทิีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานในตลาดทุนไทย เพื่อใหผู้ว้จิยัเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตัแิละเป็นโอกาสใหผู้ว้จิยัรูจ้กักบัผูท้รงคุณวฒุใินธุรกจิ
ตลาดทุน ซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการเขา้สูต่ลาดแรงงาน และเพื่อการเชื่อมต่อองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์จากภาค
การศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกจิตลาดทุนไทย  

 
5.  หวัขอ้งานวจิยัดา้นตลาดทุนตอ้งเป็นงานวจิยัทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตลาดทุนโดยรวม และเป็น
 ผลงานทีอ่ยู่ในความสนใจของผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกจิตลาดทุน โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1 

 
ก าหนดการเบือ้งต้น (อาจมีการเปล่ียนแปลงได้) 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
ตุลาคม 2560 ชีแ้จงสถาบนัการศกึษา ถงึแนวทางและระยะเวลาด าเนินการ รวมถงึการร่างบนัทกึขอ้ตกลง 

(MOU) 
16 ตุลาคม 2560 สถาบนัการศกึษาแจง้ความจ านงเขา้ร่วมโครงการ และสง่หวัขอ้พรอ้มโครงร่างงานวจิยั 

20 ตุลาคม – 15 พฤศจกิายน 2560  ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ กบัสถาบนัการศกึษา 
สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ และสถาบนัการศกึษาเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

15 พฤศจกิายน 2560 สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ประกาศหวัขอ้โครงร่างงานวจิยั ทีผ่า่นเขา้รอบที ่1 จ านวน 10 เรื่อง 

ธนัวาคม 2560 จดัใหม้ ี“คลนิิกงานวจิยัดา้นตลาดทุน” 

กุมภาพนัธ ์2561  น าสง่ผลงานวจิยั ฉบบัสมบรูณ์* 

มนีาคม 2561 สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ประกาศ ผลงานวจิยั ทีผ่่านเขา้รอบที ่2  

มนีาคม 2561  น าเสนอผลงานวจิยัทีผ่่านเขา้รอบ 2 เพื่อชงิรางวลังานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน 

* สถาบนัวจิยัฯ มอบเงนิสนบัสนุนตามเงือ่นไข 
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 รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน ระดบับณัฑิตศึกษา 

ผูว้จิยัจะตอ้งน าเสนอผลงานวจิยั ในงานสมัมนาทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัขึน้ ในเดอืนมนีาคม 2561 ซึง่จะมกีารพจิารณา
เพื่อตดัสนิและประกาศผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน โดยมเีงนิรางวลัดงันี้ 
 

รางวลั ผูวิ้จยั อาจารยท่ี์ปรกึษา 
รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน   
1. รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น จ านวน 1 รางวลั 120,000 บาท 60,000 บาท 
2. รางวลัผลงานวจิยัด ีจ านวน 1 รางวลั 80,000 บาท 40,000 บาท 
3. รางวลัประกาศเกยีรตคิุณ จ านวน 3 รางวลั 40,000 บาท 20,000 บาท 

 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าไมม่งีานวจิยัชิน้ใดสมควรไดร้บัรางวลัใดรางวลัหนึ่งขา้งตน้ สถาบนัวจิยัเพื่อ
ตลาดทุนฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่มอบรางวลัดงักล่าว 

 
  ผูว้จิยัและสถาบนัการศกึษายนิยอมใหส้ถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ พจิารณาเผยแพร่ผลงานวจิยัในงานสมัมนาและ  

 เผยแพร่ผ่านทาง Website  ของสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนฯ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ี 
 คุณบุษบา คงปัญญากุล หรอื คณุนนัทน์ภสั แยม้เกษสคุนธ ์

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

หรอื  E-mail: Researchdepartment@set.or.th 
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โครงการสนับสนุนทุนวิจยัด้านตลาดทุนระดบับณัฑิตศึกษาประจ าปี 2560                                                                                   หน้า 4 
สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
หวัข้องานวิจยัด้านตลาดทุนเพื่อการจดัท างานวิจยัต้องเป็นงานวิจยัท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันา

ตลาดทุนโดยรวม และเป็นผลงานท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้ก่ียวขอ้งในธรุกิจตลาดทุน  
 
1.  Investment Advisor / Strategy 
2. การวางแผนและการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการสรา้งความตระหนักเก่ียวกบัความรูท้าง 

  การเงิน  (Financial Literacy) 
3. Financial Technology อาท ิ
 Payments  
 Market Provisioning 
 Investment Management  
 Risk Management 
 การเกดิและพฒันาการของ Financial Technology สง่ผลกระทบต่อธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละตลาดทุนไทยอย่างไร 
4. Market Microstructure and application อาท ิ
 ผลกระทบของ bid ask spread ต่อช่วงราคาหุน้ทีห่ลากหลาย  (various stock price size) 
 ผลกระทบของ program trading ต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละความผนัผวนของตลาด 
 พฤตกิรรมการซือ้ขาย ของนกัลงทุนประเภทต่างๆ  
 ประสทิธภิาพของ cash balance ในการลดความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์
5. การพฒันาบริษทัจดทะเบียนในด้านต่างๆ อาท ิ 
 การควบรวมกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 
 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(ก่อนและหลงัเขา้จดทะเบยีน) 
 การเปรยีบเทยีบขอ้ดขีองการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไทยไดเ้ขา้อยู่ในองคป์ระกอบการค านวณ ของ Dow Jones 

  Sustainability Indices (DJSI)  
 ศกึษาสภาพแวดลอ้มโดยรวมทัง้ระบบ ในการจดัการใหม้กีลไกทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะความเสีย่งของบรษิทั 

  SME เพื่อสนบัสนุนให ้SME มชีอ่งทางการระดมทุนผ่านตลาดทนุตามนโยบายภาครฐั เช่น ประเภทผูล้งทุน 
  เกณฑก์ารรบัหลกัทรพัย ์และเกณฑก์ารซือ้ขาย 

 Corporate Governance 
6. การพฒันาสถาบนัตวักลางในตลาดทุน อาท ิ
 การขยายฐานผูล้งทุนในตลาดทนุ 
 การพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละการเพิม่สภาพคล่องส าหรบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน 
 การบรหิารความเสีย่ง 
7. การเช่ือมโยงของตลาดทุนระหว่างประเทศ อาท ิ
 Macro Financial Linkage 
 International Capital Flows 
 Stock Market Integration 
8. การจดัการกบัข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์กบัธรุกิจตลาดทุน 
9. นวตักรรมทางการเงิน เพื่อการพฒันาในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดทุน 
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