
 

 

รายละเอยีดและเงื่อนไข “การสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ” 
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Publication Bonus Scheme” 

 

เกณฑ์และแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงื่อนไขการสนบัสนุน 
Conditions 

1) ระยะเวลาโครงการ 
Project duration 

 5 ป ีตั้งแต่ 2 มกราคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2570 
5 years, from 2 January 2023 to 30 December 
2027 

2) ขอบเขตงานวจิยัดา้นตลาดทนุ 
Scope of research on capital 
markets 

 ศึกษาตลาดทุนทั่วโลกโดยมีตลาดทุนไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา 
Study global capital markets with Thai capital 
markets as part of the study 

3) คุณสมบตันิักวจิยัและองคก์รตน้
สงักดั 
Qualifications of researchers 
and affiliated organizations 

 นักวิจัย: ไม่จำกัดสัญชาติ 
Researcher: All nationality 

 องค์กรต้นสงักัด: ผู้ขอรบัการสนับสนุนต้องสังกัด
มหาวิทยาลัยหรือองคก์รลักษณะใกล้เคียงในประเทศ
ไทยอย่างน้อย 1 คน 
Organization: The applicant must be affiliated 
with a university or similar organization in 
Thailand at least 1 person  

 ผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นบคุลากรสังกัด
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือองค์กรลักษณะ
ใกลเ้คียงในประเทศไทย โดยชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
จะต้องได้รับการอ้างอิงในบทความวิจัยท่ีได้รับตีพิมพ์
ในวารสารตามท่ีกำหนดไว้ (หมายเหตุ ถ้าชื่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นหน่วยงานใน
ลักษณะอื่น หรอืไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย กองทุน 
CMDF ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุน) 
The applicant must be personnel affiliated with 
a university, research institute or similar 
organization in Thailand. The name of the 
organization must be referenced in the 



 2

เกณฑ์และแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงื่อนไขการสนบัสนุน 
Conditions 

research article published in the journal as 
specified. (Note: In case the name of the 
organization is out of the list or does not have 
an address in Thailand, the CMDF reserves the 
right to consider the grant) 

4) รายชื่อวารสารชั้นนำใน
ตา่งประเทศ 
Eligible International Journals 

First Tier 

 Journal of Finance 

 Review of Financial Studies 

 Journal of Financial Economics 

 Econometrica 

 Journal of Political Economy 

 American Economic Review 

 Quarterly Journal of Economics 

 Review of Economic Studies 
Second Tier 

 Review of Finance 

 Journal of Financial and Quantitative 
Analysis 

 Journal of Financial Intermediation 

 Journal of Corporate Finance  

 Journal of Monetary Economics 

 Journal of Business and Economic Statistics 

5) เงินทนุสนบัสนนุผลงานตพีิมพ์ 

Financial Support 
 First Tier: 500,000 บาท (THB) ต่อบทความวิจัย 

(Per Article) 

 Second Tier: 300,000 บาท (THB) ต่อบทความวิจัย 
(Per Article) 

6) แนวทางการใหทุ้นสนบัสนนุผลงาน
ตพีมิพ ์
Financial Support Guidelines 

 นักวิจัย 1 คน มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนได้ไม่เกนิ 1 คร้ัง 
ต่อปี) 
(1 researcher can request no more than 1 time 
per year) 

7) แนวทางการสมัครทุน 
Application Guidelines 

 เปิดรบัสมัครตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม 
ของทุกป ีโดยบทความวิจัยตีพิมพ์ไม่เกิน 6 เดือน
นับตั้งแต่วันท่ียื่นขอรบัการพิจารณา 
Applications are accepted from January 2nd to 
December 30th of every year, with research 
articles published no more than 6 months prior 
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เกณฑ์และแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงื่อนไขการสนบัสนุน 
Conditions 

to the date of submission of the application for 
consideration. 

8) เอกสารการขอรับทนุ 
Application Documents 

 ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก  
Application can be downloaded from 
www.cmri.or.th  

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 
A copy of the identification card or passport  

 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
A copy of the front page of the bank passbook 

 หนงัสือยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด  
Documentation of employment 

9) การประกาศผลและการจา่ยเงนิ 
Result announcement and 
payment 

 ประกาศผลรายป ีโดยจะประกาศผลภายในไตรมาสที่ 1 
ของปีถัดไปและจ่ายค่าสนับสนุนทุนภายใน 30 วัน
หลังจากการประกาศผล 
Annual results will be announced within the first 
quarter of the following year and the grant is 
paid within 30 days of the announcement of 
results. 

10) การเผยแพร่บทคดัยอ่ 
Abstract Publishing 

 ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนเผยแพรบ่ทคัดย่อของ
บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์บนเว็บไซต์  
Grantees publish abstracts of the research 
article on the website: 
www.cmri.or.th 

11) การยืน่ใบสมัคร 
Application Submitting 

 ส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบในทั้ง 2 รูปแบบ 
Submit the application form and supporting 
documents in two formats: 
1. รูปแบบไฟล์ ส่งทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์  

Soft file sent via email to: 
research_grant@cmdf.or.th 

2. รูปแบบเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์  
Hard copy sent to: 
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
Capital Market Development Fund 
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng 
Dindaeng, Bangkok 10400 

 


