
  

 

ประกาศกองทนุส่งเสริมการพฒันาตลาดทนุ (CMDF) 

เรื่อง การยื่นสมคัรรบัทนุโครงการ/งานศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาตลาดทุน 

ครัง้ท่ี 1 ปี 2564 

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

หลกัการและเหตุผล 

 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จดัตัง้ขึ้นภายใต้พระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์        

พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562 มนีโยบาย

สนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการและงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ           

ดา้นตลาดทุน ที่จะช่วยเสรมิสรา้งและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem        

ใหเ้ป็นไปอย่างสอดคลอ้งและสามารถแขง่ขนักบัการด าเนินธุรกจิของตลาดทุนในอนาคตอย่างยัง่ยนื  

 

วตัถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาองคก์รและโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุน รวมถึงการพฒันาขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของตลาดทุน  

2. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนหรอืการก ากบัดแูลตลาดทุน  

3. เสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน ให้แก่ผูล้งทุน ประชาชน 

หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันาองคค์วามรูห้รอืงานวชิาการ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. โครงการ/งานศกึษาวจิยั/องค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน หรือผูม้สี่วนไดเ้สยีในตลาดทุน 

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

2. โครงการ/งานศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดทุน 

3. บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสธุรกจิและเทคโนโลยดีจิทิลัในภาคตลาดทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

4. ผูล้งทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกีย่วข้องไดม้คีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัตลาดทุน การออมและ       

การลงทุนผา่นเครือ่งมอืตลาดทุนทีห่ลากหลาย 

5. โครงการ/งานศกึษาวจิยั/องคค์วามรูด้า้นตลาดทุนทีส่ามารถน ามาปฏบิตัใิหเ้กดิผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเป็น

รปูธรรมและมแีนวทางทีส่ามารถน ามาใชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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หลกัเกณฑ์การพิจารณาจดัสรรทนุ 

1. คณุสมบตัขิองขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัจะตอ้งมคีณุสมบตัติามทีร่ะบไุวด้งัต่อไปนี้ครบถ้วนทุกขอ้ 

1.1 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามทีร่ะบไุวใ้นประกาศฉบบันี้ 

1.2 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องมปีระโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีที่เกีย่วขอ้ง

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

1.3  ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัสามารถน ามาปฏบิตัิให้เกดิผลลพัธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

และมกีารน าเสนอแนวทางทีใ่ชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 

1.4 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานผูร้บัรองโครงการที่คณะกรรมการ 

CMDF ก าหนด (ผูร้บัรองโครงการ)1 

1.5 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิัยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อตลาดทุน 

1.6 ขอ้เสนอโครงการ/งานศึกษาวจิัยต้องมีผูร้บัผดิชอบหลักที่มคีุณสมบตัิตามที่ระบุไวใ้นประกาศฉบบันี้  

เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินโครงการ/งานศึกษาวจิยัจนแล้วเสรจ็ ตามขอ้เสนอที่ไดต้กลงไวใ้น

แบบฟอรม์การขอรบัทุน  

1.7 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั

ที ่CMDF เคยอนุมตัใิหทุ้นไปแลว้  

1.8 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตอ้งไมใ่ชข่อ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตัิให้ทุนจากแหล่งอื่น 

ทัง้นี้ ไมร่วมถงึขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัทีเ่ป็นสว่นขยายหรอืต่อยอดจากโครงการ/งานศกึษาวจิยั

เดมิ โดยในกรณีดงักล่าว ผูเ้สนอขอรบัทุนจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ/งานศกึษาวจิยัที่เคยไดร้บั

อนุมตั ิใหทุ้นจากแหล่งอื่นในแบบฟอรม์การขอรบัทุนดว้ย 
 

ทัง้นี้  CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดคุณสมบตัิของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตาม                

ทีเ่หน็สมควรก าหนด (ถา้ม)ี 
 

2. คณุสมบตัขิองผูร้บัผดิชอบหลกั  

2.1 เป็นผูม้คีวามช านาญ/ประสบการณ์ดา้นงานโครงการ/งานศกึษาวจิยัดา้นตลาดทุน 

2.2 เป็นผูท้ีค่วามช านาญเฉพาะในดา้นเทคนิค หรอืกระบวนการวจิยัตามขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

2.3 ไมเ่ป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในโครงการ/งานศกึษาวจิยัทีถู่กระงบัการให้ทุน อนัเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/

งานศกึษาวจิยั หรอืเป็นผูท้ีเ่คยผดิสญัญาในการรบัทุนจาก CMDF และแหล่งใหทุ้นอื่น 
 

3. วงเงนิทุนสนบัสนุน 

CMDF จะพจิารณาทุนสนบัสนุนตามความเหมาะสมเป็นรายโครงการ/งานศกึษาวจิยัในรปูแบบต่าง ๆ   
                                                             
1 ได้แก่หน่วยงานดังต่อไปน้ี กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกนัชวีติไทย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
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การยื่นใบสมคัร 

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องยื่นเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์มการขอรับทุน         

(ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การขอรบัทุนไดท้ี ่www.cmdf.or.th) ซึง่ประกอบดว้ย 5 สว่นดงันี้ 

สว่นที ่1: หน้าปกโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

สว่นที ่2: ขอ้มลูผูเ้สนอยื่นขอรบัทุน และผูร้บัผดิชอบหลกั 

สว่นที ่3: บนัทกึความคดิเหน็ของผูร้บัรองโครงการ  

สว่นที ่4: รายละเอยีดขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั (ขอ้เสนอการด าเนินงานโครงการ/งานศกึษาวจิยั และ

   ขอ้เสนอดา้นงบประมาณ) 

สว่นที ่5: ขอ้มลูประวตัสิว่นบคุคลของคณะท างานโครงการ/งานศกึษาวจิยั 
 

ช่องทางการยื่นใบสมคัร  

ผูเ้สนอขอรบัทุนจะตอ้งน าสง่เอกสารขอรบัทุน ในรูปแบบดงัต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ให้แก่ CMDF ภายในวนัท่ี 4 มกราคม 2564 

ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. สง่เอกสารตน้ฉบบั ในรปูแบบ Hard Copy ทีไ่ดร้บัรองโครงการจากหน่วยงานผูม้สีทิธริบัรองโครงการแลว้ที ่  

  กองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน  

  อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 6  

  เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
2.  รูปแบบไฟล์ เอกสารแบบฟอร์มการขอรับทุนที่มีร ายละเอียดครบถ้วนทั ้ง  5 ส่วน ทั ้ง ในรูปแบบ 

Acrobat, Microsoft Word และ File Presentation น าสง่มาทีอ่เีมลของ CMDF: grant@cmdf.or.th   
 3.  กรณีมคี าถามเพิม่เตมิ สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้ีอ่เีมลของ CMDF: grant@cmdf.or.th   
 
ขัน้ตอนการพิจารณาให้ทนุ 

1. ผูเ้สนอขอรบัทุนยื่นขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาการยื่นใบสมคัรตามที่ระบุ
ไวใ้นประกาศฉบบันี้   

2. คณะท างานกลัน่กรองโครงการ/งานศกึษาวิจยัของ CMDF ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ CMDF        
จะพิจารณากลัน่กรองและคดัเลือกขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัในข ัน้ต้น ทัง้นี้  ขอ้เสนอโครงการ/งาน
ศกึษาวจิยัของผูเ้สนอขอรบัทุนรายใดที่ผ่านการคดัเลือกในขัน้ต้น ผูเ้สนอขอรบัทุนรายนัน้จะต้องน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะท างานกลัน่กรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และ
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. คณะกรรมการ CMDF จะพิจารณาคดัเลือกผู้ได้รบัทุน และแจ้งผลการคดัเลือกต่อผู้ได้รบัทุน รวมถึงจะ
ประกาศผลการคดัเลอืกใหท้ราบเป็นการทัว่ไปภายใน 120 วนัจากวนัทีปิ่ดรบัสมคัร ทัง้นี้ ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ CMDF ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ  

 
CMDF ขอสงวนสทิธิที่จะไม่พิจารณาขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัของผูเ้สนอขอรบัทุนรายที่มคีุณสมบตัิ           

ไม่ถูกต้อง หรอืยื่นขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นประกาศฉบบันี้    

เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดเพยีงเลก็น้อย หรอืทีผ่ดิแผกไปจากหลกัเกณฑ์หรอืเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นประกาศฉบบันี้ในส่วนที่

มใิชส่าระส าคญั 

mailto:grant@cmdf.or.th
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หน้าท่ีของผูไ้ด้รบัทนุ 

ผูเ้สนอขอรบัทุนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ผูไ้ด้รบัทุนจัดท าสญัญารบัทุนกบั CMDF ตามแบบสญัญาที่ CMDF ก าหนด พร้อมเบิกจ่ายเงินตามงวด

ด าเนินการ และเริม่ด าเนินโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นสญัญา  

2. ผูไ้ดร้บัทุนจะต้องจดัให้มรีะบบการแยกบญัชเีงนิทุนที่ไดร้บัการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจาก CMDF ออกจาก

บญัชกีารด าเนินงานตามปกตทิัว่ไปของผูไ้ดร้บัทุน 

3. ผูไ้ดร้บัทุนเขา้รายงานความคบืหน้าของโครงการ/งานวจิยัตามรอบระยะเวลาทีต่กลงกนั 

 

ทัง้นี้ CMDF ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกีย่วกบัการยื่นสมคัรรบัทุนตามที่ระบุไวใ้นประกาศ 

ฉบบันี้ เชน่ ระยะเวลาการยื่นใบสมคัรรบัทุน ระยะเวลาการพิจารณาให้ทุน เป็นต้น หรอืยกเลิกประกาศการยื่นสมคัร        

รบัทุนฉบบันี้ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอขอรบัทุนทราบล่วงหน้า และไม่จ าเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ 

ทัง้สิ้น รวมทัง้ CMDF ไม่ต้องร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนอขอรบัทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดท า             

และยื่นขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวิจยัตามประกาศฉบบันี้ และผูเ้สนอขอรบัทุนรบัทราบและตกลงที่จะไม่เรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใด ๆ จาก CMDF ดว้ย 

 

ประกาศ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 

 

 


