
Frequently asked questions (FAQ): Publication Bonus 
1. ขอบเขตงานวิจัย “ศึกษาตลาดทุนทั่วโลกโดยมีตลาดทุนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา” ครอบคลุม

อะไรบ้าง? ถ้าศึกษาเฉพาะตลาดทุนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งได้หรือไม่?  
For the research scope “Study global capital market with Thai capital market as part of the 
study”, what does it cover? Can I study only one country's capital market? 
ตอบ : เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน โดยมีการศึกษาข้อมูลของตลาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา หากศึกษาเฉพาะตลาดทุนเพียงประเทศเดียวต้องเป็นการศึกษาตลาดทุนไทย ทั้งนี้ การ
พิจารณาผลงานวิจัยว่าอยู่ในขอบเขตที่จะได้รับทุนสนับสนุนหรือไม่ ให้การพิจารณาของกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุนฯ) ถือเป็นที่สุด 
Answer: A study must be related to the capital market and has Thai market data as part of 
the study.  If studying only one country's capital market, it must be a study of the Thai 
capital market.  The consideration of the Capital Market Development Fund (the Fund) on 
this issue is final. 
 

2. ผลงานวิจัยที ่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สามารถยื่นขอรับทุนได้หรือไม่ ? นักศึกษา หรือผู ้จบ
การศึกษาใหม่ ยังไม่ได้ทำงาน สามารถสมัครขอรับทุนได้หรือไม่? 
Is the publication as part of the thesis applicable to a publication bonus?  Can a student or 
a new graduate, not yet working, apply for a reward? 
ตอบ : ได้  
Answer: Yes. 
 

3. มีเกณฑ์ในการกำหนดวารสารในต่างประเทศที่มีสิทธิ์อย่างไร? จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่? 
What are the criteria for determining eligible international journals?  Will there be any 
changes? 
ตอบ : กองทุนฯ พิจารณากำหนดวารสารในต่างประเทศที่มีสิทธิ์ จากสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์
เป็นหลัก และอาจมีสาขาอื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาของกองทุนฯ ถือเป็นที่สุด หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อวารสาร กองทุนฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า  
Answer: The Fund considers eligible international journals mainly from finance, economics, 
and related fields.  The consideration of the Fund on the list is final.  If there is any change 
in the list, the fund will announce prior to the start of the application period each year. 



 
4. ถ้า 1 ผลงานวิจัย มีชื่อนักวิจัยมากกว่า 1 คน สามารถยื่นขอทุนได้ครั้งเดียวใช่หรือไม่? 

If one research paper has more than one author, the application for a scholarship must be 
only once.  Is it right? 
ตอบ : ใช่ โดยรางวัลที่ให้เป็นรางวัลต่อผลงานวิจัย หากมีนักวิจัยในประเทศไทยร่วมกันทำมากกว่า 1 
คน ให้นักวิจัยตกลงในการแบ่งรางวัลร่วมกัน 
Answer: Yes. This is a reward per article.  If researchers in Thailand are co-authors of the 
same article, they should agree on sharing the reward. 
 

5. บทความตีพิมพ์ไม่เกิน 6 เดือน นับตั ้งแต่วันที่ยื ่นขอรับการพิจารณา ขอคำอธิบายเรื ่องกำหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน 
Please clarify “…articles published no later than 6 months from the date of submission of 
the application for consideration.” 
ตอบ : ณ วันที่ยื่นใบสมัครขอทุน ผลงานต้องตีพิมพ์มาแล้วไม่นานเกินกว่า 6 เดือน ในกรณีที่ผลงานยัง
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องมีเอกสารยืนยันจากวารสารที่มีสิทธิ์ว่าผลงานของท่านจะได้รับการตีพิมพ์
อย่างแน่นอน โดยระบุเดือนและปีที่จะได้รับการตีพิมพ์อย่างชัดเจน 
Answer: An article must be published no later than 6 months prior to the date of application 
submission.  In case the work has not been published yet, a confirmation document from 
an eligible journal is required. It should state that the article will be certainly published by 
specifying the month and year of publication. 
 

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใช้ได้ทุกธนาคารหรือไม่ 
Copy of the front page of the passbook, can it be any bank? 
ตอบ : ได้ทุกธนาคาร 
Answer: Yes. 

  



7. หนังสือยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีข้อความว่าอย่างไร 
What should be the message of the documentation of employment? 
ตอบ : ยืนยันว่าท่านเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาของหน่วยงานดังกล่าวจริง ระบุตำแหน่ง และหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
Answer: Confirm that you are actually the personnel/student of that organization, specify 
the position and the affiliate. 
 

8. มีกำหนดการประกาศผลที่ชัดเจนในแต่ละปีหรือไม่ 
Is there a clear schedule for the announcement of results each year? 
ตอบ : ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีถัดไป เช่น ยื่นขอทุนปี 2566 จะประกาศผลภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 
2567 
Answer: Within the first quarter of the following year.  For example, applying for a 
publication bonus in 2023 will be announced within the first quarter of 2024. 
 

9. บทคัดย่อที่จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ CMRI ต้องการเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
Should an abstract be published on the CMRI website in Thai or English? 
ตอบ : ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ หากมีทั้ง 2 ภาษาได้ ยิ่งดี 
Answer: Thai or English is fine.  It will be great if you can provide both languages. 
 

10. จำเป็นต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทั้ง Soft Files และ Hard Copies หรือสามารถเลือกส่งอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได ้
Is it necessary to submit the application form and supporting documents in both soft files 
and hard copies? 
ตอบ : จำเป็นต้องส่งทั้ง Soft Files และ Hard Copies 
Answer: Yes. It is necessary to submit both soft files and hard copies. 
 


