โครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุน ประจาปี 2562
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 2562 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 และใช้ประโยชน์ได้จริงในธุรกิจตลาดทุนไทย
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุน ประจาปี 2562
1. สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจยั ด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษา สถาบันละ 30,000
บาท เมื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ กับสถาบันการศึกษา และส่งหัวข้อ
งานวิจยั โดยมีเงื่อนไขในการร่วมโครงการดังต่อไปนี้
1.1 สถาบันการศึกษาจะต้องดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กบั อาจารย์ และนิสติ /นักศึกษา ในสังกัด
ได้รบั ทราบเป็ นวงกว้าง อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาทราบโดยทัว่
กัน การจัดประกวดผลงานวิจยั ภายในสถาบันการศึกษา เป็ นต้น ทัง้ นี้สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะประชาสัมพันธ์
โครงการนี้ ผ่านสือ่ ของสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ด้วย
1.2 ผูว้ จิ ยั หลัก (first author) ต้องเป็ นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.3 สถาบันการศึกษาจะต้องส่งหัวข้องานวิจยั ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยสามารถส่งได้สถาบันละไม่เกิน 3
หัวข้อ ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นงานวิจยั ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนได้จริง และอยู่ในความสนใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ในธุรกิจตลาดทุน ดังตัวอย่างในเอกสารแนบ 1
1.4 ผูว้ จิ ยั จะต้องส่งโครงร่างงานวิจยั (proposal) (โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4) ภายในวันที่ 16 กันยายน
2562 และนาเสนอโครงร่างงานวิจยั ต่อคณะกรรมการฯ ในช่วงปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2562*
(*วันทีจ่ ะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
1.5 สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะประกาศรายชื่องานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกและสนับสนุนทุนในการทาวิจยั จานวนไม่
เกิน 10 เรื่อง ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562* ทัง้ นี้ สถาบันการศึกษาหนึ่งๆ อาจมีโครงร่างงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
มากกว่า 1 เรื่อง หรืออาจไม่ได้รบั การคัดเลือกเลยขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการฯ (*วันทีจ่ ะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง)
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1.6 งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจะได้รบั ทุนสนับสนุนการทางานวิจยั เรื่องละ 20,000 บาท เมื่อส่งมอบงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์
2. ในระหว่างการวิจยั สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มี “คลินิกงานวิจยั ด้านตลาดทุน” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562
และเดือนมกราคม 2563* เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผวู้ จิ ยั และคณาจารย์ ได้เข้ามานาเสนอความคืบหน้าของการวิจยั
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและรับฟั งข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ในธุรกิจตลาดทุนไทย จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานในตลาดทุนเพื่อให้ผวู้ จิ ยั นาแนวทางไปพัฒนากระบวนการวิจยั ให้เป็ นประโยชน์ต่อภาค
ธุรกิจมากยิง่ ขึน้ และเป็ นโอกาสในการสร้างเครือข่ายผูว้ จิ ยั ด้านตลาดทุนระหว่างผูว้ จิ ยั คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒใิ น
ตลาดทุน (*วันทีจ่ ะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
3. ผูว้ จิ ยั จะต้องนาส่งงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563* (รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ต้องมีความยาวไม่
เกิน 20 หน้ากระดาษ A4) ทัง้ นี้ งานวิจยั ฉบับสมบูรณ์จะต้องปรับ/ เพิม่ เติมตามแนวทางทีไ่ ด้รบั คาแนะนาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒใิ น "คลินิกงานวิจยั ด้านตลาดทุน” และผูว้ จิ ยั จะต้องนาเสนอผลงานวิจยั เพื่อชิงรางวัลงานวิจยั ดีเด่นด้าน
ตลาดทุน ปี 2562 ภายในเดือนมีนาคม 2563* หากไม่สามารถส่งงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์และนาเสนอผลงานวิจยั ได้ จะ
ถือว่าสละสิทธ์ (*วันทีจะแจ้
่ งให้ทราบในภายหลัง)
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ คี ุณภาพ สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ จะคัดเลือก
“ผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน” จากคุณภาพของรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนาเสนอของผูว้ จิ ยั
โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน จะประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
 ผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจตลาดทุน
 ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา โดยจะต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานวิจยั ทีส่ ถาบันการศึกษานัน้ ส่งเข้ารับการ
คัดเลือกเป็ นผลงานวิจยั ดีเด่น
กาหนดการเบือ้ งต้น (อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้)
ช่วงเวลา
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

การดาเนินการ
ชีแ้ จงสถาบันการศึกษา ถึงแนวทางและระยะเวลาดาเนินการ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ
สถาบันการศึกษาแจ้งความจานงเข้าร่วมโครงการ

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ กับสถาบันการศึกษา

9 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือน
ตุลาคม 2562*
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562*
ภายในเดือนมกราคม 2563*
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563*
ภายในเดือนมีนาคม 2563*

สถาบันการศึกษาส่งหัวข้องานวิจยั รายชื่อผูว้ จิ ยั และอาจารย์ทป่ี รึกษา**
ผูว้ จิ ยั ส่งโครงร่างงานวิจยั (proposal)
- ผูว้ จิ ยั หรือคณะผูว้ จิ ยั นาเสนอโครงร่างงานวิจยั ต่อคณะกรรมการฯ
- สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ประกาศรายชื่องานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจานวนไม่เกิน 10 เรื่อง
กิจกรรม “คลินิกงานวิจยั ด้านตลาดทุนครัง้ ที่ 1”
กิจกรรม “คลินิกงานวิจยั ด้านตลาดทุนครัง้ ที่ 2” (ถ้ามี)
ผูว้ จิ ยั นาส่งผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์**
นาเสนอผลงานวิจยั เพื่อชิงรางวัลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน

* วันทีจ่ ะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
** สถาบันวิจยั ฯ มอบเงินสนับสนุนตามเงือ่ นไข
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รางวัลผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิ ตศึกษา
ผูว้ จิ ยั จะต้องนาเสนอผลงานวิจยั ในงานสัมมนาทีส่ ถาบันวิจยั เพือ่ ตลาดทุนฯ จัดขึน้ ในเดือนมีนาคม 2563 ซึง่ จะมีการ
พิจารณาเพื่อตัดสินและประกาศผลงานวิจยั 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 ใดสมควรได้รบั รางวัลใดรางวัลหนึ่งข้างต้น สถาบันวิจยั เพื่อ
ตลาดทุนฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ มอบรางวัลดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั และสถาบันการศึกษายินยอมให้สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ เผยแพร่ผลงานวิจยั ในงานสัมมนาและเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนฯ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม สามารถติ ดต่อได้ที่
สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน้ 15 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02–009-9512, 9513, 9515, 9521
หรือ E-mail: CMRIscholarship@set.or.th

โครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุน ประจาปี 2562
สถาบันวิ จยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้ า 3

เอกสารแนบ 1
หัวข้องานวิ จยั ด้านตลาดทุนเพื่อการจัดทางานวิ จยั ต้องเป็ นงานวิ จยั ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตลาดทุนได้จริง และเป็ นผลงานที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ กี่ยวข้องในธุรกิ จตลาดทุน
ตัวอย่างหัวข้องานวิ จยั :
กลุ่มผูล้ งทุน
1. ทัศนคติของผูล้ งทุนบุคคลต่อการลงทุนในตลาดทุน และสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
2. ผลกระทบจากมาตรการทางภาษีต่อทัศนคติของผูล้ งทุนบุคคลต่อการลงทุนในกองทุนรวม
3. พฤติกรรมการบริหารพอร์ตการลงทุนของผูล้ งทุนบุคคล
4. เครื่องมือบริหารความเสีย่ งในการลงทุน
กลุ่มการพัฒนาตลาดทุน
1. ผลกระทบของ program trading ต่อสภาพคล่องและความผันผวนของตลาด
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการเพื่อเพิม่ สภาพคล่องและประสิทธิภาพในตลาดทุน เช่น
2.1 การเพิม่ สภาพคล่องของ ETF
2.2 การขายชอร์ต และการยืมหุน้
2.3 bid-ask spread ทีเ่ หมาะสม
2.4 ประสิทธิภาพของ cash balance
3. เครื่องมือวัดความผันผวนของตลาดทุนไทย
4. ความเชื่อมโยงของตลาดทุนในภูมภิ าค
5. การบริหารความเสีย่ งของธุรกิจตลาดทุน
กลุ่มบริษทั จดทะเบียน
1. แรงจูงใจในการส่งเสริมให้ธุรกิจมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการเติบโตอย่างยังยื
่ น
2. สภาพแวดล้อมโดยรวมทัง้ ระบบ (Ecosystem) เพื่อสนับสนุน green business
3. ตัวชีว้ ดั คุณภาพของบริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนใหม่
กลุ่มการพัฒนานวัตกรรม
1. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์กบั ตลาดทุน
2. นวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการลงทุน ธุรกิจตลาดทุน และบริษทั จดทะเบียน เช่น
2.1 นวัตกรรมสาหรับระบบ Payments
2.2 นวัตกรรมสาหรับกระบวนการ Market Provisioning
2.3 นวัตกรรมสาหรับ Investment Management
2.4 นวัตกรรมสาหรับ Risk Management

โครงการสนับสนุนทุนวิ จยั ด้านตลาดทุน ประจาปี 2562
สถาบันวิ จยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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