โครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุนระดับบัณฑิ ตศึกษา ประจาปี 2560
หลักการและเหตุผล
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารทางานวิจยั เกีย่ วกับตลาดทุนทีม่ คี ุณภาพอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงได้จดั สรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทางานวิจยั ด้านตลาดทุนมาโดยต่อเนื่อง สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ได้ให้ทุน
สนับสนุนการทางานวิจยั โดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึง่ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดี อีกทัง้ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดียงิ่
จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ
เพื่อให้ผวู้ จิ ยั และผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจข้อเท็จจริงในทางปฏิบตั ิ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการสร้าง
เครือข่ายทีป่ ระสานและเชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มโี ครงการสนับสนุนทุนวิจยั ด้านตลาด
ทุน ประจาปี 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมให้มกี ารจัดทางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจยั
ทีม่ ปี ระโยชน์สาหรับการพัฒนาตลาดทุนไทยหรือมีประโยชน์เชิงนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุน
2. สร้างนักวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุนไทย
3. ยกระดับงานวิจยั ด้านตลาดทุนให้มคี ุณภาพ และ ใช้ประโยชน์ได้จริงในธุรกิจตลาดทุนไทย
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุน ประจาปี 2560
1. สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจยั ด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษา สถาบันละ 50,000
บาท เมื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 สถาบันการศึกษามีหน้าทีส่ ง่ หัวข้อและโครงร่างงานวิจยั (proposal) โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจยั ด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา โดย
สามารถส่งได้ไม่เกิน 3 เรื่อง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
1.2 ผูว้ จิ ยั หลัก (first author) ต้องเป็ นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.3 โครงร่างงานวิจยั ทีส่ ถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งมาทัง้ หมด จะถูกพิจารณาคัดเลือกโดยสถาบันวิจยั เพื่อ
ตลาดทุนฯ และคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจยั ฯ เพื่อคัดสรรงานวิจยั ทีเ่ ป็ นหัวข้อทีส่ าคัญและเป็ นทีส่ นใจ
และพิจารณาคัดกรองให้เข้ารอบที่ 1 จานวนไม่เกิน 10 เรื่อง (ทัง้ นี้ สถาบันการศึกษาอาจมีโครงร่างงานวิจยั ผ่าน
เข้ารอบที่ 1 มากกว่า 1 เรื่อง หรืออาจไม่มเี ข้ารอบเลย ขึน้ กับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุน
ทุนวิจยั ฯ )
1.4 ในการพิจารณาคัดเลือกโครงร่างงานวิจยั เข้ารอบที่ 1 อาจมีการเรียนเชิญผูว้ จิ ยั และอาจารย์ทป่ี รึกษา เข้ามา
นาเสนอโครงร่างงานวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนวิจยั ฯ เพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้ สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ
จะประกาศรายชื่องานวิจยั ทีผ่ ่านเข้ารอบที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บน website SET (ผูว้ จิ ยั ทีเ่ ข้ารอบที่ 1
เมื่อส่งมอบงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จะได้รบั ทุนสนับสนุนเพิม่ เติม จานวน 20,000 บาท)
1.5 สถาบันการศึกษาจะต้องดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กบั นิสติ /นักศึกษา ในสังกัดได้รบั ทราบ
เป็ นวงกว้าง อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์บน website ของสถาบันการศึกษาหรือประกาศให้รบั ทราบโดยทัวกั
่ น ซึง่
สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ผ่านสือ่ ของสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ด้วย
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2. โครงร่างงานวิจยั ทีผ่ ่านเข้ารอบที่ 1 จะต้องนาส่งงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4) ทัง้ นี้ งานวิจยั ฉบับสมบูรณ์จะต้องปรับ/ เพิม่ เติมตามทีไ่ ด้รบั
คาแนะนาจากผูท้ รงคุณวุฒใิ น "คลินิกงานวิจยั ด้านตลาดทุน” เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจยั ฯ
พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจยั เข้ารอบที่ 2 จานวน 5 เรื่อง โดยผูว้ จิ ยั ทัง้ 5 เรื่องทีเ่ ข้ารอบที่ 2 จะได้รบั เชิญเข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจยั เพื่อชิงรางวัลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ปี 2560 ภายในเดือนมีนาคม 2561 ทีอ่ าคารตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (หากไม่สามารถมานาเสนอผลงานวิจยั ได้ จะถือว่าสละสิทธ์)
3. เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษา ให้ผลิตงานวิจยั ด้านตลาดทุนทีม่ คี ุณภาพ สาหรับผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา จะมีการคัดเลือก “ผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน”
โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน จะประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
 ผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุนไทย
 ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา โดยจะต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานวิจยั ทีส่ ถาบันการศึกษานัน้ ส่งเข้ารับการ
คัดเลือกเป็ นผลงานวิจยั ดีเด่น
4. ในช่วงระยะเวลาทีอ่ ยู่ระหว่างการจัดทาผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มี “คลิ นิก
งานวิ จยั ด้านตลาดทุน” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผวู้ จิ ยั และผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาฯ ได้เข้ามาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และรับฟั งข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ในธุรกิจตลาดทุนไทย จากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ปี ระสบการณ์การ
ทางานในตลาดทุนไทย เพื่อให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจข้อเท็จจริงในทางปฏิบตั แิ ละเป็ นโอกาสให้ผวู้ จิ ยั รูจ้ กั กับผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจ
ตลาดทุน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สาหรับการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน และเพื่อการเชื่อมต่อองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์จากภาค
การศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้องในธุรกิจตลาดทุนไทย
5. หัวข้องานวิจยั ด้านตลาดทุนต้องเป็ นงานวิจยั ทีส่ ามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม และเป็ น
ผลงานทีอ่ ยู่ในความสนใจของผูเ้ กีย่ วข้องในธุรกิจตลาดทุน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
กาหนดการเบือ้ งต้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
ช่วงเวลา
การดาเนินการ
ตุลาคม 2560
ชีแ้ จงสถาบันการศึกษา ถึงแนวทางและระยะเวลาดาเนินการ รวมถึงการร่างบันทึกข้อตกลง
(MOU)
16 ตุลาคม 2560
สถาบันการศึกษาแจ้งความจานงเข้าร่วมโครงการ และส่งหัวข้อพร้อมโครงร่างงานวิจยั
20 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560 ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ กับสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ และสถาบันการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
15 พฤศจิกายน 2560
สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ประกาศหัวข้อโครงร่างงานวิจยั ทีผ่ า่ นเข้ารอบที่ 1 จานวน 10 เรื่อง
ธันวาคม 2560

จัดให้มี “คลินิกงานวิจยั ด้านตลาดทุน”

กุมภาพันธ์ 2561

นาส่งผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์*

มีนาคม 2561

สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ประกาศ ผลงานวิจยั ทีผ่ ่านเข้ารอบที่ 2

มีนาคม 2561

นาเสนอผลงานวิจยั ทีผ่ ่านเข้ารอบ 2 เพื่อชิงรางวัลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน

* สถาบันวิจยั ฯ มอบเงินสนับสนุนตามเงือ่ นไข
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รางวัลผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิ ตศึกษา
ผูว้ จิ ยั จะต้องนาเสนอผลงานวิจยั ในงานสัมมนาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึน้ ในเดือนมีนาคม 2561 ซึง่ จะมีการพิจารณา
เพื่อตัดสินและประกาศผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน โดยมีเงินรางวัลดังนี้
รางวัล
รางวัลผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน
1. รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น จานวน 1 รางวัล
2. รางวัลผลงานวิจยั ดี จานวน 1 รางวัล
3. รางวัลประกาศเกียรติคุณ จานวน 3 รางวัล

ผูว้ ิ จยั

อาจารย์ที่ปรึกษา

120,000 บาท
80,000 บาท
40,000 บาท

60,000 บาท
40,000 บาท
20,000 บาท

ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มงี านวิจยั ชิน้ ใดสมควรได้รบั รางวัลใดรางวัลหนึ่งข้างต้น สถาบันวิจยั เพื่อ
ตลาดทุนฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ มอบรางวัลดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั และสถาบันการศึกษายินยอมให้สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ พิจารณาเผยแพร่ผลงานวิจยั ในงานสัมมนาและ
เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม สามารถติ ดต่อได้ที่
คุณบุษบา คงปั ญญากุล หรือ คุณนันท์นภัส แย้มเกษสุคนธ์
ฝ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน้ 15 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9512, 02 009 9514
หรือ E-mail: Researchdepartment@set.or.th
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หัวข้องานวิ จยั ด้านตลาดทุนเพื่อการจัดทางานวิ จยั ต้องเป็ นงานวิ จยั ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตลาดทุนโดยรวม และเป็ นผลงานที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ กี่ยวข้องในธุรกิ จตลาดทุน
1.
2.

Investment Advisor / Strategy
การวางแผนและการบริหารการเงิ นส่วนบุคคล และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรูท้ าง
การเงิ น (Financial Literacy)
3.
Financial Technology อาทิ
Payments
Market Provisioning
Investment Management
Risk Management
การเกิดและพัฒนาการของ Financial Technology ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนไทยอย่างไร
4.
Market Microstructure and application อาทิ
ผลกระทบของ bid ask spread ต่อช่วงราคาหุน้ ทีห่ ลากหลาย (various stock price size)
ผลกระทบของ program trading ต่อราคาหลักทรัพย์และความผันผวนของตลาด
พฤติกรรมการซือ้ ขาย ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
ประสิทธิภาพของ cash balance ในการลดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
5.
การพัฒนาบริษทั จดทะเบียนในด้านต่างๆ อาทิ
การควบรวมกิจการของบริษทั จดทะเบียน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ก่อนและหลังเข้าจดทะเบียน)
การเปรียบเทียบข้อดีของการทีบ่ ริษทั จดทะเบียนไทยได้เข้าอยู่ในองค์ประกอบการคานวณ ของ Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI)
ศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรวมทัง้ ระบบ ในการจัดการให้มกี ลไกทีเ่ หมาะสมกับลักษณะความเสีย่ งของบริษทั
SME เพื่อสนับสนุนให้ SME มีชอ่ งทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนตามนโยบายภาครัฐ เช่น ประเภทผูล้ งทุน
เกณฑ์การรับหลักทรัพย์ และเกณฑ์การซือ้ ขาย
Corporate Governance
6.
การพัฒนาสถาบันตัวกลางในตลาดทุน อาทิ
การขยายฐานผูล้ งทุนในตลาดทุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิม่ สภาพคล่องสาหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
การบริหารความเสีย่ ง
7.
การเชื่อมโยงของตลาดทุนระหว่างประเทศ อาทิ
Macro Financial Linkage
International Capital Flows
Stock Market Integration
8.
การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์กบั ธุรกิ จตลาดทุน
9.
นวัตกรรมทางการเงิ น เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
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