โครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุนระดับบัณฑิ ตศึกษา ประจําปี 2556
หลักการและเหตุผล
เพือส่งเสริมให้มกี ารทํางานวิจยั เกีย วกับตลาดทุนทีม คี ุณภาพอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจยั เพือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงได้จดั สรรเงินทุนเพือสนับสนุนการทํางานวิจยั ด้านตลาดทุนมาโดยต่อเนือง สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ ได้ให้ทุน
สนับสนุนการทํางานวิจยั โดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึง ได้รบั ความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาสนใจเข้าร่วม
โครงการเพิม มากขึน/ จาก 13 เป็น 15 สถาบันการศึกษาในปี 2554 และ 2555 ตามลําดับ อีกทัง/ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดียงิ จาก
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุนทีเ ข้ามามีสว่ นร่วมแลกเปลีย นความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ เพือให้
ผูว้ จิ ยั และผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาทีเ ข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจข้อเท็จจริงในทางปฏิบตั ิ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง ในการสร้าง
เครือข่ายทีป ระสานและเชือมโยงสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย
เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนือง สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ จะจัดให้มโี ครงการสนับสนุนทุนวิจยั ด้านตลาด
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
1. ส่งเสริมให้มกี ารจัดทํางานวิจยั ทีเ กีย วข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจยั ที
มีประโยชน์สาํ หรับการพัฒนาตลาดทุนไทยหรือใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานทีเ กีย วข้องกับตลาดทุน
2. สร้างนักวิจยั ทีม คี ุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุน
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุนระดับบัณฑิ ตศึกษา ประจําปี 2556
1. สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ จะให้การสนับสนุนทุนเพือการวิจยั ด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษาฯ สถาบันละ 100,000
บาท โดยมีเงือนไขให้สถาบันการศึกษาฯ มีหน้าทีส ง่ มอบงานวิจยั ด้านตลาดทุนทีม คี ุณภาพภายในกําหนดเวลา
จํานวน 2 เรือง โดยผูว้ จิ ยั หลัก (first author) ต้องเป็ นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูท้ สี าํ เร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ จะส่งมอบเงินสนับสนุนให้กบั สถาบันการศึกษาฯ แบ่งเป็ น 2 งวด โดยงวดแรกเป็ นเงิน
จํานวน 50,000 บาท เมือลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ และงวดสุดท้ายเป็ นเงินจํานวน 50,000 บาท
เมือได้รบั มอบงานวิจยั ด้านตลาดทุนฉบับสมบูรณ์ครบ 2 เรือง
ทัง/ นี/ หากไม่สามารถส่งมอบงานวิจยั ตามกําหนดเวลาได้ สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ สงวนสิทธิทีN จ ะเรียกเงินทุน
สนับสนุนคืน 50,000 บาท ต่องานวิจยั 1 เรืองทีไ ม่สง่ มอบ
2. สถาบันการศึกษาฯ มีสทิ ธิทจี ะบริหารจัดการเงินทุนวิจยั ทีไ ด้รบั สนับสนุนได้ตามทีเ ห็นสมควร
3. สถาบันการศึกษาฯ จะต้องดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนี/ให้กบั นิสติ /นักศึกษา ในสังกัดได้รบั ทราบเป็ น
วงกว้าง อาทิเช่นประชาสัมพันธ์บน website ของสถาบันการศึกษาหรือประกาศให้รบั ทราบโดยทัวกั
 น ซึง สถาบันวิจยั เพือ
ตลาดทุนฯ จะประชาสัมพันธ์โครงการนี/ ผ่านสือ ของสถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ ด้วย
4. งานวิจยั ทีส ถาบันการศึกษาฯ นําส่งจะต้องถูกนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปีของสถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ ซึง จะ
จัดขึน/ ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557
5. เพือกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาฯ ให้ผลิตงานวิจยั ด้านตลาดทุนทีม คี ุณภาพ สําหรับผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา จะมีการคัดเลือก “ผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน” โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานวิจยั
ดีเด่นด้านตลาดทุน จะประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
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-

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุน
สถาบันการศึกษาฯ สถาบันละ 1 ท่าน โดยผูแ้ ทนสถาบันการศึกษาฯ เป็ นคณะกรรมการจะต้องไม่มสี ว่ นเกีย วข้อง
กับงานวิจยั ทีส ถาบันการศึกษาฯ นัน/ ส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็ นผลงานวิจยั ดีเด่น

6. ในช่วงระยะเวลาทีอ ยู่ระหว่างการจัดทํารายงานวิจยั สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ จะจัดให้ม ี “คลิ นิกงานวิ จยั ด้านตลาด
ทุน” เพือเปิ ดโอกาสให้ผวู้ จิ ยั และผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาฯ ได้เข้ามาแลกเปลีย นความคิดเห็นและรับฟงั ข้อ
เสนอแนะตลอดจนแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ในธุรกิจตลาดทุนไทย จากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี ปี ระสบการณ์การทํางานในตลาด
ทุนไทย เพือให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจข้อเท็จจริงในทางปฏิบตั แิ ละเป็ นโอกาสให้ผวู้ จิ ยั รูจ้ กั กับผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุน ซึง จะ
เป็ นประโยชน์สาํ หรับการเข้าสูต่ ลาดแรงงานต่อไป
7. หัวข้องานวิจยั ด้านตลาดทุนต้องเป็ นงานวิจยั ทีส ามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม และเป็ น
ผลงานทีเ กีย วข้องกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี/
- การพัฒนาบริษทั จดทะเบียนในด้านต่างๆ และการวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียน
- การวางแผนและการบริหารการเงินส่วนบุคคล
- บทบาทและประสิทธิภาพของสถาบันตัวกลางในตลาดทุน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธกี ารซือ/ ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
- การบริหารความเสีย งในตลาดทุน
- Market Microstructure
- กฎเกณฑ์การกํากับดูแลธุรกรรมในตลาดทุน
หรือหัวข้อทีส ามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจตลาดทุน อาทิเช่น การกําหนดกรอบราคาซือ/ ขายสูงสุด(ceiling) ตําสุด(floor)
สามารถลดความผันผวนได้หรือไม่/ การกําหนด Cash Balance มีผลอย่างไรในตลาดทุนไทย/ ทําอย่างไรทีจ ะขยายนัก
ลงทุนไทยให้เพิม ขึน/ เป็ นต้น
8. กําหนดการเบือ/ งต้น
ช่วงเวลา
20 - 29 มีนาคม 2556
12 เมษายน 2556
8 พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม – มิถุนายน 2556
17 มิถุนายน 2556
กรกฎาคม – ตุลาคม 2556
1 พฤศจิกายน 2556
30 พฤศจิกายน 2556
กุมภาพันธ์ 2557

การดําเนินการ
ชีแ/ จงสถาบันการศึกษา ถึงแนวทางและระยะเวลาดําเนินการ รวมถึงการร่างบันทึกข้อตกลง (MOU)
สถาบันการศึกษาแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการฯ
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ กับสถาบันการศึกษา*
สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ และสถาบันการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
สถาบันการศึกษาฯ จัดส่งหัวข้องานวิจยั และร่างข้อเสนองานวิจยั (proposal) เบือ/ งต้นให้สถาบันวิจยั
เพือตลาดทุนฯ
จัดให้ม ี “คลินิกงานวิจยั ด้านตลาดทุน” จํานวน 2 ครัง/
สถาบันการศึกษาแจ้งยืนยันหัวข้องานวิจยั ทีจ ะนําส่งให้สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ
สถาบันการศึกษานําส่งผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 2 เรือง* เพือให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือกผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา
ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลงานวิจยั ในงานสัมมนาเพือการพัฒนาตลาดทุนไทยประจําปี 2557
คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกงานวิจยั ทีไ ด้รบั รางวัลงานวิจยั ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศผูไ้ ด้รบั รางวัล ในงานสัมมนาเพือการพัฒนาตลาดทุนไทยประจําปี 2557

* สถาบันวิจยั ฯ มอบเงินสนับสนุนตามเงือนไข
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9. รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา
ผูว้ จิ ยั จะต้องนําเสนอผลงานวิจยั ในงานสัมมนาเพือการพัฒนาตลาดทุนไทยประจําปี 2556 ทีจ ะจัดให้มขี น/ึ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ซึง จะมีการพิจารณาเพือตัดสินและประกาศผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน โดยมีเงินรางวัลดังนี/
รางวัล
รางวัลงานวิจยั ระดับปริญญาเอก
1. รางวัลงานวิจยั ดีเด่น
รางวัลงานวิจยั ระดับปริญญาโท
1. รางวัลงานวิจยั ดีเด่น
2. รางวัลงานวิจยั ดี
3..รางวัลชมเชย
รางวัลขวัญใจผูป้ ระกอบการในธุรกิ จตลาดทุนไทย

ผูว้ ิ จยั

อาจารย์ที(ปรึกษา

40,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท
25,000 บาท
15,000 บาท
25,000 บาท

30,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท

ในกรณีทคี ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มงี านวิจยั ชิน/ ใดสมควรได้รบั รางวัลใดรางวัลหนึงข้างต้น สถาบันวิจยั เพือ
ตลาดทุนฯ ขอสงวนสิทธิไม่
N มอบรางวัลดังกล่าว
10. ผูว้ จิ ยั และสถาบันการศึกษายินยอมให้สถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ พิจารณาเผยแพร่ผลงานวิจยั ในงานสัมมนาและ
เผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันวิจยั เพือตลาดทุนฯ ได้ตามทีเ ห็นสมควร
รายละเอียดเพิ( มเติ ม สามารถติ ดต่อได้ที(
ั
คุณบุษบา คงปญญากุ
ล หรือ คุณนันท์นภัส แย้มเกษสุคนธ์
ฝา่ ยวิจยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน/ 15 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2120, 02-229-2119 โทรสาร 02-654-5602
หรือ email: Researchdepartment@set.or.th
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