
  

 

ประกาศกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (CMDF) 

เรื่อง การยื่นสมคัรรบัทุนโครงการ/งานศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาตลาดทุน 

ครัง้ท่ี 4 ปี 2565 

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

หลกัการและเหตุผล 

 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตัง้ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์        

พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562 มีนโยบาย

สนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการและงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ           

ด้านตลาดทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem        

ใหเ้ป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถแข่งขนักบัการด าเนินธุรกจิของตลาดทุนในอนาคตอย่างยัง่ยนื  

 

วตัถปุระสงค์ 

1. ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาองค์กรและโครงสรา้งพื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดทุน รวมถงึการพฒันาขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของตลาดทุน  

2. ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกับตลาดทุนหรอืการก ากบัดูแลตลาดทุน  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน 

หน่วยงาน และองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง  

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันาองค์ความรูห้รอืงานวชิาการ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. โครงการ/งานศึกษาวิจยั/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน 

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

2. โครงการ/งานศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน 

3. บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกับตลาดทุนได้รบัการพฒันาศกัยภาพเพื่อให้สามารถปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสธุรกจิและเทคโนโลยดีจิทิลัในภาคตลาดทุนทีม่กีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

4. ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การออมและ       

การลงทุนผ่านเครื่องมอืตลาดทุนทีห่ลากหลาย 

5. โครงการ/งานศกึษาวจิยั/องค์ความรูด้้านตลาดทุนทีส่ามารถน ามาปฏบิตัิใหเ้กิดผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรมและมแีนวทางทีส่ามารถน ามาใชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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หลกัเกณฑ์การพิจารณาจดัสรรทุน 

1. คุณสมบตัขิองขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิยั 

ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัจะต้องมคุีณสมบตัติามทีร่ะบุไว้ดงัต่อไปนี้ครบถ้วนทุกขอ้ 

1.1 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องมคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบบันี้ 

1.2 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัต้องมีประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

1.3  ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัสามารถน ามาปฏิบตัิใหเ้กิดผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

และมกีารน าเสนอแนวทางทีใ่ชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 

1.4 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัต้องได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานผู้รบัรองโครงการที่คณะกรรมการ 

CMDF ก าหนด (ผูร้บัรองโครงการ)1 

1.5 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลพัธ์ที่เป็ น

ประโยชน์โดยตรงต่อตลาดทุน 

1.6 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัต้องมีผู้ร ับผิดชอบหลกัที่มีคุณสมบตัิตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้  

เป็นผู้รบัผิดชอบหลกัในการด าเนินโครงการ/งานศึกษาวิจยัจนแล้วเสร็จ ตามข้อเสนอที่ได้ตกลงไว้ใน

แบบฟอร์มการขอรบัทุน  

1.7 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องไม่มลีกัษณะทีเ่หมอืนหรอืคล้ายกับขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวิจยั

ที ่CMDF เคยอนุมตัใิหทุ้นไปแล้ว  

1.8 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องไม่ใช่ขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหทุ้นจากแหล่งอื่น 

ทัง้นี้ ไม่รวมถงึขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิยัทีเ่ป็นส่วนขยายหรอืต่อยอดจากโครงการ/งานศกึษาวิจยั

เดิม โดยในกรณีดงักล่าว ผู้เสนอขอรบัทุนจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ/งานศึกษาวิจยัที่เคยได้รับ

อนุมตั ิใหทุ้นจากแหล่งอื่นในแบบฟอร์มการขอรบัทุนดว้ย 
 

ทัง้นี้  CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดคุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตาม                 

ทีเ่หน็สมควรก าหนด (ถ้าม)ี 
 

2. คุณสมบตัขิองผูร้บัผดิชอบหลกั  

2.1 เป็นผูม้คีวามช านาญ/ประสบการณ์ดา้นงานโครงการ/งานศึกษาวิจยัดา้นตลาดทุน 

2.2 เป็นผูท้ีค่วามช านาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรอืกระบวนการวจิยัตามขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิยั 

2.3 ไม่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในโครงการ/งานศึกษาวจิยัทีถู่กระงบัการใหทุ้น อนัเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/

งานศกึษาวจิยั หรอืเป็นผูท้ีเ่คยผดิสญัญาในการรบัทุนจาก CMDF และแหล่งใหทุ้นอื่น 
 

3. วงเงนิทุนสนับสนุน 

CMDF จะพจิารณาทุนสนับสนุนตามความเหมาะสมเป็นรายโครงการ/งานศึกษาวจิยัในรูปแบบต่าง ๆ   
 

1 ได้แก่หน่วยงานดังต่อไปน้ี กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกนัชวีติไทย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
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การยื่นใบสมคัร 

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องยื่นเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์มการขอรับทุน         

(ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มการขอรบัทุนไดท้ี ่www.cmdf.or.th) ซึ่งประกอบดว้ย 5 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1: หน้าปกโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

ส่วนที ่2: ขอ้มูลผูเ้สนอขอรบัทุน และผูร้บัผดิชอบหลกั 

ส่วนที ่3: บนัทกึความคดิเหน็ของผูร้บัรองโครงการ  

ส่วนที ่4: รายละเอยีดขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิยั (ขอ้เสนอการด าเนินงานโครงการ/งานศึกษาวจิยั และ

   ขอ้เสนอดา้นงบประมาณ) 

ส่วนที ่5: ขอ้มูลคณะท างานโครงการ/งานศึกษาวจิยั 
 

ช่องทางการยื่นใบสมคัร  

ผู้เสนอขอรบัทุนจะต้องน าส่งเอกสารขอรบัทุน ในรูปแบบดงัต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ให้แก่ CMDF ภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

1. ส่งเอกสารต้นฉบบั ในรูปแบบ Hard Copy ทีไ่ดร้บัรองโครงการจากหน่วยงานผูม้สีทิธริบัรองโครงการแล้วที ่  

  กองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน  

  อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

  ชัน้ 6 เลขที ่93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

2. รูปแบบไฟล์เอกสารแบบฟอร์มการขอรบัทุนที่มรีายละเอียดครบถ้วนทัง้ 5 ส่วน ทัง้ในรูปแบบ Acrobat, Microsoft 

Word และ File Presentation น าส่งมาทีอ่เีมลของ CMDF : grant@cmdf.or.th  
 

ขัน้ตอนการพิจารณาให้ทุน 

1. ผู้เสนอขอรบัทุนยื่นขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาการยื่นใบสมคัรตามทีร่ะบุ

ไวใ้นประกาศฉบบันี้   

2. คณะท างานกลัน่กรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF ที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ CMDF        

จะพิจารณากลัน่กรองและคดัเลือกข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัในขัน้ต้น ทัง้นี้ ข้อเสนอโครงการ/งาน

ศึกษาวิจยัของผู้เสนอขอรับทุนรายใดที่ผ่านการคัดเลือกในขัน้ต้น ผู้เสนอขอรบัทุนรายนัน้จะต้องน าเสน อ

ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะท างานกลัน่กรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และ

ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. คณะกรรมการ CMDF จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และแจ้งผลการคัดเลือกต่อผู้ได้รับทุน รวมถึงจะ

ประกาศผลการคดัเลอืกใหท้ราบเป็นการทัว่ไปภายใน 120 วนัจากวนัทีปิ่ดรบัสมคัร ทัง้นี้ ผลการพจิารณาของ

คณะกรรมการ CMDF ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  
 

CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัของผู้เสนอขอรับทุนรายที่มีคุณสมบัติ           

ไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้    

เว้นแต่เป็นขอ้ผิดพลาดเพียงเลก็น้อย หรือที่ผิดแผกไปจากหลกัเกณฑ์หรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบบันี้ในส่วนที่

มใิช่สาระส าคญั 

mailto:grant@cmdf.or.th
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หน้าท่ีของผู้ได้รบัทุน 

ผูเ้สนอขอรบัทุนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัทุนจะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้ได้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนกับ CMDF ตามแบบสัญญาที่ CMDF ก าหนด พร้อมเบิกจ่ายเงินตามงวด

ด าเนินการ และเริม่ด าเนินโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  

2. ผู้ได้รบัทุนจะต้องจดัให้มีระบบการแยกบญัชีเงินทุนที่ได้รบัการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก CMDF ออกจาก

บญัชกีารด าเนินงานตามปกตทิัว่ไปของผูไ้ดร้บัทุน 

3. ผูไ้ดร้บัทุนเขา้รายงานความคบืหน้าของโครงการ/งานวจิยัตามรอบระยะเวลาทีต่กลงกัน 

 

ทัง้นี้ CMDF ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นสมคัรรบัทุนตามที่ระบุไว้ในประกาศ 

ฉบบันี้ เช่น ระยะเวลาการยื่นใบสมคัรรบัทุน ระยะเวลาการพิจารณาให้ทุน เป็นต้น หรือยกเลิกประกาศการยื่นสมคัร        

รบัทุนฉบบันี้ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบล่วงหน้า และไม่จ าเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ 

ทัง้สิ้น รวมทัง้ CMDF ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนอขอรับทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดท า             

และยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัตามประกาศฉบบันี้ และผู้เสนอขอรบัทุนรบัทราบและตกลงที่จะไม่เรียกรอ้ง

ค่าเสยีหายใด ๆ จาก CMDF ดว้ย 

 

ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

 

 

 

 

                      (นายชนันต์ ชาญชยัณรงค์)        

           ผูจ้ดัการกองทุน 


