
  

 

ประกาศกองทนุส่งเสริมการพฒันาตลาดทนุ (CMDF) 

เรือง การยืนสมคัรรบัทุนโครงการ/งานศึกษาวิจยัเพือพฒันาตลาดทุน 

ครงัที 2 ปี 2565 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัการและเหตผุล 

 กองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF) จดัตงัขนึภายใต้พระราชบัญญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์        

พ.ศ. 2535 ซงึแก้ไขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี6) พ.ศ. 2562 มนีโยบาย

สนับสนุนการให้ทุนทีเกียวข้องกับการพฒันาตลาดทุน เพือให้เกิดการริเริมโครงการและงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ           

ดา้นตลาดทุน ทจีะช่วยเสรมิสรา้งและสนับสนุนการเตบิโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem        

ใหเ้ป็นไปอยา่งสอดคลอ้งและสามารถแขง่ขนักบัการดาํเนินธุรกจิของตลาดทุนในอนาคตอยา่งยงัยนื  

 

วตัถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาองคก์รและโครงสรา้งพนืฐานทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทุน รวมถงึการพฒันาขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของตลาดทุน  

2. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทนุหรอืการกํากบัดแูลตลาดทุน  

3. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน ใหแ้ก่ผูล้งทุน ประชาชน 

หน่วยงาน และองคก์รทเีกยีวขอ้ง  

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันาองคค์วามรูห้รอืงานวชิาการ ทเีป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 

 

ผลทีคาดว่าจะได้รบั 

1. โครงการ/งานศกึษาวจิยั/องค์ความรู้ทเีป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน หรอืผู้มีส่วนไดเ้สยีในตลาดทุน 

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

2. โครงการ/งานศึกษาวิจัยทีสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพนืฐานด้านตลาดทุน เพือเพิมขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดทุน 

3. บุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทุนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพอืใหส้ามารถปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลยีนแปลงของ

กระแสธุรกจิและเทคโนโลยดีจิทิลัในภาคตลาดทุนทมีกีารเปลยีนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 

4. ผูล้งทุน ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รทเีกยีวขอ้งไดม้ีความรู้ความเขา้ใจเกยีวกบัตลาดทุน การออมและ       

การลงทนุผ่านเครอืงมอืตลาดทุนทหีลากหลาย 

5. โครงการ/งานศกึษาวจิยั/องคค์วามรูด้า้นตลาดทุนทสีามารถนํามาปฏบิตัใิหเ้กดิผลลพัธท์เีป็นประโยชน์อยา่งเป็น

รปูธรรมและมแีนวทางทสีามารถนํามาใชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาจดัสรรทุน 

1. คณุสมบตัขิองขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัจะตอ้งมคีณุสมบตัติามทรีะบุไวด้งัต่อไปนีครบถว้นทุกขอ้ 

1.1 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคต์ามทรีะบุไวใ้นประกาศฉบบันี 

1.2 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องมปีระโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

1.3  ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัสามารถนํามาปฏบิตัิใหเ้กดิผลลพัธ์ทเีป็นประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

และมกีารนําเสนอแนวทางทใีชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 

1.4 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานผูร้บัรองโครงการทคีณะกรรมการ 

CMDF กาํหนด (ผูร้บัรองโครงการ)1 

1.5 ขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลพัธ์ทีเป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อตลาดทนุ 

1.6 ขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิยัต้องมีผูร้บัผดิชอบหลกัทมีีคุณสมบตัติามทรีะบุไว้ในประกาศฉบบันี  

เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการดาํเนินโครงการ/งานศกึษาวจิยัจนแล้วเสรจ็ ตามขอ้เสนอทไีดต้กลงไวใ้น

แบบฟอรม์การขอรบัทนุ  

1.7 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตอ้งไม่มลีกัษณะทเีหมอืนหรอืคลา้ยกบัขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั

ท ีCMDF เคยอนุมตัใิหทุ้นไปแลว้  

1.8 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตอ้งไม่ใช่ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัทไีดร้บัอนุมตัใิหทุ้นจากแหล่งอนื 

ทงันี ไม่รวมถงึขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัทเีป็นสว่นขยายหรอืต่อยอดจากโครงการ/งานศกึษาวจิยั

เดมิ โดยในกรณีดงักล่าว ผูเ้สนอขอรบัทุนจะต้องระบุรายละเอยีดโครงการ/งานศกึษาวจิยัทีเคยได้รบั

อนุมตั ิใหท้นุจากแหลง่อนืในแบบฟอรม์การขอรบัทุนดว้ย 
 

ทังนี CMDF ขอสงวนสิทธิทีจะกําหนดคุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพิมเติมตาม                

ทเีหน็สมควรกาํหนด (ถา้ม)ี 
 

2. คณุสมบตัขิองผูร้บัผดิชอบหลกั  

2.1 เป็นผูม้คีวามชาํนาญ/ประสบการณ์ดา้นงานโครงการ/งานศกึษาวจิยัดา้นตลาดทนุ 

2.2 เป็นผูท้คีวามชาํนาญเฉพาะในดา้นเทคนิค หรอืกระบวนการวจิยัตามขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

2.3 ไม่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในโครงการ/งานศกึษาวจิยัทถีกูระงบัการใหทุ้น อนัเนืองจากการละทงิโครงการ/

งานศกึษาวจิยั หรอืเป็นผูท้เีคยผดิสญัญาในการรบัทุนจาก CMDF และแหล่งใหทุ้นอนื 
 

3. วงเงนิทุนสนับสนุน 

CMDF จะพจิารณาทนุสนับสนุนตามความเหมาะสมเป็นรายโครงการ/งานศกึษาวจิยัในรปูแบบต่าง ๆ   

                                                             
1 ได้แก่หน่วยงานดงัต่อไปน ีกระทรวงการคลงั สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกนัชวีติไทย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
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การยืนใบสมคัร 

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องยืนเอกสารขอร ับทุนให้ครบถ้วนตามรายละเอียดทีปรากฏในแบบฟอร์มการขอร ับทุน         

(ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การขอรบัทุนไดท้ ีwww.cmdf.or.th) ซงึประกอบดว้ย 5 สว่นดงันี 

สว่นท ี1: หน้าปกโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

สว่นท ี2: ขอ้มลูผูเ้สนอขอรบัทุน และผูร้บัผดิชอบหลกั 

สว่นท ี3: บนัทกึความคดิเหน็ของผูร้บัรองโครงการ  

ส่วนท ี4: รายละเอยีดขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั (ขอ้เสนอการดาํเนินงานโครงการ/งานศกึษาวจิยั และ

   ขอ้เสนอดา้นงบประมาณ) 

สว่นท ี5: ขอ้มลูคณะทาํงานโครงการ/งานศกึษาวจิยั 
 

ช่องทางการยืนใบสมคัร  

ผูเ้สนอขอรบัทุนจะตอ้งนําสง่เอกสารขอรบัทุน ในรูปแบบดงัต่อไปนีใหค้รบถว้น ใหแ้ก ่CMDF ภายในวนัที 1 เมษายน 2565

ถึงวนัที 30 มิถนุายน 2565 

1. สง่เอกสารตน้ฉบบั ในรปูแบบ Hard Copy ทไีดร้บัรองโครงการจากหน่วยงานผูม้สีทิธริบัรองโครงการแล้วท ี 

  กองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน  

  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

  ชนั 6 เลขท ี93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

2.  รูปแบบไฟล์เอกสารแบบฟอร์มการขอรับทุนทีมีรายละเอียดครบถ้วนทัง  5 ส่วน ท ังในรูปแบบ 

Acrobat, Microsoft Word และ File Presentation นําสง่มาทอีเีมลของ CMDF : grant@cmdf.or.th  
 

ขนัตอนการพิจารณาให้ทุน 

1. ผูเ้สนอขอรบัทุนยนืขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการยนืใบสมคัรตามทรีะบุ

ไวใ้นประกาศฉบบันี   

2. คณะทํางานกลนักรองโครงการ/งานศึกษาวจิัยของ CMDF ทีไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการ CMDF        

จะพจิารณากลนักรองและคดัเลือกขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิัยในขนัต้น ทงันี ขอ้เสนอโครงการ/งาน

ศกึษาวจิยัของผู้เสนอขอรบัทุนรายใดทีผ่านการคดัเลอืกในขนัต้น ผูเ้สนอขอรบัทุนรายนันจะต้องนําเสนอ

ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะทํางานกลันกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และ

ผูเ้ชยีวชาญทเีกยีวขอ้ง 

3. คณะกรรมการ CMDF จะพจิารณาคดัเลือกผู้ได้รับทุน และแจ้งผลการคดัเลือกต่อผู้ได้รบัทุน รวมถึงจะ

ประกาศผลการคดัเลอืกใหท้ราบเป็นการทวัไปภายใน 120 วนัจากวนัทปิีดรบัสมคัร ทงันี ผลการพจิารณาของ

คณะกรรมการ CMDF ใหถ้อืเป็นทสีดุ  
 

CMDF ขอสงวนสทิธทิจีะไม่พจิารณาขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัของผู้เสนอขอรบัทุนรายทีมีคุณสมบัติ          

ไม่ถูกต้อง หรอืยนืขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงอืนไขทีระบุไวใ้นประกาศฉบบันี   

เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดเพยีงเล็กน้อย หรอืทผีดิแผกไปจากหลกัเกณฑห์รอืเงอืนไขทรีะบุไวใ้นประกาศฉบบันีในส่วนที

มใิช่สาระสาํคญั 
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หน้าทีของผูไ้ด้รบัทุน 

ผูเ้สนอขอรบัทุนทไีดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี 

1. ผู้ได้รบัทุนจัดทําสญัญารบัทุนกับ CMDF ตามแบบสญัญาท ีCMDF กําหนด พร้อมเบิกจ่ายเงนิตามงวด

ดาํเนินการ และเรมิดาํเนินโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามระยะเวลาทรีะบุไวใ้นสญัญา  

2. ผูไ้ดร้บัทุนจะต้องจดัใหม้รีะบบการแยกบญัชเีงนิทุนทไีดร้บัการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจาก CMDF ออกจาก

บญัชกีารดาํเนินงานตามปกตทิวัไปของผูไ้ดร้บัทุน 

3. ผูไ้ดร้บัทนุเขา้รายงานความคบืหน้าของโครงการ/งานวจิยัตามรอบระยะเวลาทตีกลงกนั 

 

ทงันี CMDF ขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงรายละเอยีดเกยีวกบัการยนืสมคัรรบัทุนตามทรีะบุไวใ้นประกาศ 

ฉบบันี เช่น ระยะเวลาการยนืใบสมคัรรบัทุน ระยะเวลาการพจิารณาใหทุ้น เป็นตน้ หรอืยกเลกิประกาศการยนืสมคัร        

รบัทุนฉบบันี ไดต้ามทเีหน็สมควร โดยไม่ต้องแจ้งใหผู้้เสนอขอรบัทุนทราบล่วงหน้า และไม่จําเป็นต้องชแีจงเหตุผลใด ๆ 

ทังสิน รวมทัง CMDF ไม่ต้องร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนอขอรับทุน ซึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทํา            

และยนืขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามประกาศฉบบันี และผูเ้สนอขอรบัทุนรบัทราบและตกลงทจีะไม่เรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใด ๆ จาก CMDF ดว้ย 

 

ประกาศ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565 

 

 

 

 

                      (นายชนนัต์ ชาญชยัณรงค)์        

           ผูจ้ดัการกองทนุ 


