ประกาศกองทุน ส่งเสริ ม การพัฒ นาตลาดทุน (CMDF)
เรือ ง การยืน สม คั รรับ ทุน โครงการ/งานศึกษาวิ จ ยั เพือ พัฒ นาตลาดทุน
ประจํา ปี 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หล กั การและเหตุผล
CMDF จัด ตังขีนภายใต้ พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ'ง แก้ไ ขเพิ'ม เติม โดย
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที' 6) พ.ศ. 2562 มีนโยบายสนับสนุ นการให้ทุนที'เกี'ยวข้องกับ
การพัฒนาตลาดทุนไทยในด้านต่างๆ เป็ นประจําทุกปี เพือ' ให้เกิดการริเริม' โครงการและงานศึกษาวิจยั ต่าง ๆ ด้านตลาด
ทุน ทีช' ่วยเสริมสร้างและสนับสนุ นการเติบโตของภาคส่วนต่างๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้เป็ นไปอย่าง
สอดคล้องและสามารถแข่งขันกับการดําเนินธุรกิจของตลาดทุนในอนาคตอย่างยั 'งยืน
วัต ถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพืนฐานทีเ' กีย' วข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของตลาดทุน
2. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีเ' กีย' วข้องกับตลาดทุนหรือ การกํากับดูแลตลาดทุน
3. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย' วกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผลู้ งทุน ประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรทีเ' กีย' วข้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจยั อบรม และพัฒนาองค์ความรูห้ รืองานวิชาการ ทีเ' ป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน
ผลทีค าดว่า จะได้ร บั
1. โครงการ/งานศึกษาวิจยั /องค์ความรูท้ เ'ี ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนในวงกว้าง
2. โครงการทีส' นับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพืนฐานด้านตลาดทุน ทีเ' พิม' ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดทุน
3. ผูม้ สี ว่ นได้เสียในภาคตลาดทุนได้รบั ประโยชน์จากโครงการ/งานศึกษาวิจยั ในการเพิม' ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินธุรกิจ
4. บุคลากรด้านตลาดทุนได้รบั การพัฒนาศักยภาพเพือ' ปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสธุรกิจในอนาคต
5. ประชาชนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย' วกับตลาดทุน การออมและการลงทุนผ่านเครือ' งมือตลาดทุน
6. งานวิจยั ด้านตลาดทุนทีส' ามารถนํามาปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลลัพธ์ทเ'ี ป็ นประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม
หล กั เกณฑ์การพิ จารณาจัด สรรทุน
1.

คุณสมบัตขิ องข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั
1.1 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ CMDF

1

1.2 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ระยะที' 3 (2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที' 12 (2560 - 2564)
1.3 ผลงานโครงการหรือผลงานวิจยั มีประโยชน์ในวงกว้างต่อภาคตลาดทุน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ' กีย' วข้อง
1.4 ผลงานโครงการหรือผลงานวิจยั มีการนําเสนอแนวทางทีใ' ช้ได้ในทางปฏิบตั ไิ ด้จริง
1.5 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ต้องได้รบั การรับรองโครงการจากหน่วยงานทีม' สี ทิ ธิรบั รองโครงการที'
ขอรับทุน1
2. วงเงินทุนสนับสนุน
การสนับสนุนทุนแก่โครงการ/งานศึกษาวิจยั เพือ' การพัฒนาตลาดทุน จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นราย
โครงการ
การยืน ใบสม คั ร
ผูย้ น'ื ใบสมัครขอรับทุนจะต้องยื'นรายละเอียดเอกสารขอรับทุนครบถ้วนตามรายละเอียดทีป' รากฎในตามแบบฟอร์มการ
ขอรับทุนจาก CMDF (ดาว์โหลดได้ท 'ี www.cmdf.or.th) ซึง' ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี
ส่วนที' _: หน้าปกโครงการ
ส่วนที' a: ข้อมูลผูย้ น'ื เสนอโครงการ (ผูร้ บั ผิดชอบหลัก)
ส่วนที' b: บันทึกความคิดเห็นของผูร้ บั รองโครงการ
ส่วนที' c: รายละเอียดข้อเสนอโครงการ (ข้อเสนอการดําเนินงานโครงการและข้อเสนอด้านงบประมาณ)
ส่วนที' d:ข้อมูลประวัตสิ ว่ นบุคคลของคณะทํางานโครงการ
ช่อ งทางการยืน ใบสม คั ร
ผูย้ น'ื ใบสมัครสามารถนําส่งรายละเอียดเอกสารขอรับทุนได้ ตัง9 แต่ว นั ที 1 พฤศจิ กายน - 30 ธัน วาคม 2562 โดย
_. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการทีไ' ด้รบั รองโครงการจากหน่วยงานผูม้ สี ทิ ธิรบั รองโครงการแล้วมาที' email ของ
สํานักงาน (email: grant@cmdf.or.th)
a. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการทีไ' ด้รบั รองโครงการจากหน่วยงานผูม้ สี ทิ ธิรบั รองโครงการแล้วด้วยตนเอง มาที'
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
คุณ สมบัติ ข องผู้ข อรับ ทุน - หัว หน้ าโครงการ
1. เป็ นผูม้ คี วามชํานาญ/ประสบการณ์ดา้ นงานโครงการ/งานศึกษาวิจยั ด้านตลาดทุน
2. เป็ นผูท้ ค'ี วามชํานาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรือกระบวนการวิจยั ตามข้อเสนอโครงการ
1

หน่วยงาน/ผูม้ สี ทิ ธิรบั รองข้อเสนอโครงการ ได้แก่ ผูแ้ ทนทีไ' ด้รบั แต่งตังจากหน่วยงานของคณะกรรมการ CMDF ประกอบด้วย
กระทรวงการคลัง สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ง
เสิรมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและหน่วยงานทีเ' ป็ นสมาชิกของสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวติ ไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ดาวน์โหลดได้จาก www.cmdf.or.th)
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