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ปป 2557-2558 Time-varying Industrial Portfolio Betas under Regime-switching Model: Evidence from the Stock Exchange of Thailand ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนกองทสนพลฒนาอาจารยย และภาคววชาบลญชช คณะบรวหารธสร กวจ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558
The Effect of Financial and Non-Financial Variables to Firm Performance: Comparison Between Indonesia and Thailand ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2558-2559 Relative and Incremental Information Content of Financial Measurements: Evidence from the Stock Exchange of Thailand ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนกองทสนพลฒนาอาจารยย คณะบรวหารธสร กวจ
ปป 2558-2559

ความสลมพลนธยของคสณภาพกตาไรกลบผลตอบแทนของหลลก ทรลพ ยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2558-2559 ผลกระทบของบรวษท
ล ทชม
ช โช ครงสรขางการถชอหสน
ข แบบครอบครลวตนอการกตากลบดมแลกวจการทชด
ช ใ
ช นกลสม
น ตลาดหลลก ทรลพ ยยแหนงประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2559-2560 Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากงบอสด หนสนพลฒนาอาจารยย งบ
ประมาณเงวนรายไดขภาคววชาบลญชช
ปป 2559-2560
บรวหารธสร กวจ
ปป 2560
ปป 2562-2564

Tests of the Ohlson Model in Thailand: A Fractional Cointegration Approach ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนพลฒนาอาจารยย คณะ
ความเชชอ
ช มโยงของตลาดหลลก ทรลพ ยยใ นกลสม
น ประเทศอาเซชยน5 ประเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ผลกระทบของความไมนแนนนอนทางการเมชองตนอตลาดหลลก ทรลพ ยยแหนงประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
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