
  

 

ประกาศกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (CMDF) 

เรือ่ง การยื่นสมคัรรบัทุนโครงการ/งานศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาตลาดทุน 

ครัง้ท่ี 3 ปี 2563 

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

หลกัการและเหตผุล 

 กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (CMDF) จดัตัง้ขึ้นภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์       

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

สนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการและงานศึกษาวิจัย ต่าง ๆ           

ดา้นตลาดทุน ทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งและสนับสนุนการเตบิโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem        

ใหเ้ป็นไปอย่างสอดคลอ้งและสามารถแขง่ขนักบัการด าเนินธุรกจิของตลาดทุนในอนาคตอย่างยัง่ยนื  

 

วตัถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาองคก์รและโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุน รวมถงึการพฒันาขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของตลาดทุน  

2. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนหรอืการก ากบัดแูลตลาดทนุ  

3. เสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน 

หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันาองคค์วามรูห้รอืงานวชิาการ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 

 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั 

1. โครงการ/งานศกึษาวจิยั/องคค์วามรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีในตลาดทุน 

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

2. โครงการ/งานศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดทุน 

3. บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของ

กระแสธุรกจิและเทคโนโลยดีจิทิลัในภาคตลาดทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

4. ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้งได้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตลาดทุน การออมและ       

การลงทุนผ่านเครื่องมอืตลาดทุนทีห่ลากหลาย 

5. โครงการ/งานศกึษาวจิยั/องคค์วามรูด้า้นตลาดทุนทีส่ามารถน ามาปฏบิตัใิหเ้กดิผลลพัธท์ีเ่ป็นประโยชน์อย่างเป็น

รปูธรรมและมแีนวทางทีส่ามารถน ามาใชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณาจดัสรรทุน 

1. คุณสมบตัขิองขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ครบถว้นทุกขอ้ 

1.1 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบบันี้ 

1.2 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องมปีระโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน หรอืผูม้สี่วนได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง

(Stakeholders) ในวงกวา้ง 

1.3  ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัสามารถน ามาปฏบิตัใิห้เกดิผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

และมกีารน าเสนอแนวทางทีใ่ชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 

1.4 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานผูร้บัรองโครงการที่คณะกรรมการ 

CMDF ก าหนด (ผูร้บัรองโครงการ)1 

1.5 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยัต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลพัธ์ที่เป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อตลาดทุน 

1.6 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องมีผู้รบัผดิชอบหลกัที่มคีุณสมบตัิตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบบันี้  

เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการด าเนินโครงการ/งานศกึษาวจิยัจนแล้วเสรจ็ ตามขอ้เสนอที่ได้ตกลงไว้ใน

แบบฟอรม์การขอรบัทุน  

1.7 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั

ที ่CMDF เคยอนุมตัใิหทุ้นไปแลว้  

1.8 ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัต้องไม่ใช่ขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหทุ้นจากแหล่งอื่น 

ทัง้นี้ ไม่รวมถงึขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัทีเ่ป็นสว่นขยายหรอืต่อยอดจากโครงการ/งานศกึษาวจิยั

เดมิ โดยในกรณีดงักล่าว ผู้เสนอขอรบัทุนจะต้องระบุรายละเอยีดโครงการ/งานศกึษาวจิยัที่เคยได้รบั

อนุมตั ิใหทุ้นจากแหล่งอื่นในแบบฟอรม์การขอรบัทุนดว้ย 
 

ทัง้นี้ CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดคุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตาม                

ทีเ่หน็สมควรก าหนด (ถา้ม)ี 
 

2. คุณสมบตัขิองผูร้บัผดิชอบหลกั  

2.1 เป็นผูม้คีวามช านาญ/ประสบการณ์ดา้นงานโครงการ/งานศกึษาวจิยัดา้นตลาดทุน 

2.2 เป็นผูท้ีค่วามช านาญเฉพาะในดา้นเทคนิค หรอืกระบวนการวจิยัตามขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยั 

2.3 ไม่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในโครงการ/งานศกึษาวจิยัทีถู่กระงบัการใหทุ้น อนัเนื่องจากการละทิง้โครงการ/

งานศกึษาวจิยั หรอืเป็นผูท้ีเ่คยผดิสญัญาในการรบัทุนจาก CMDF และแหล่งใหทุ้นอื่น 
 

3. วงเงนิทุนสนบัสนุน 

CMDF จะพจิารณาทุนสนบัสนุนตามความเหมาะสมเป็นรายโครงการ/งานศกึษาวจิยัในรปูแบบต่าง ๆ   
                                                           
1 ไดแ้ก่หน่วยงานดงัต่อไปนี้ กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก 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: ขอ้มลูผูเ้สนอขอรบัทุน และผูร้บัผดิชอบหลกั 

สว่นที ่3: บนัทกึความคดิเหน็ของผูร้บัรองโครงการ  

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

   ขอ้เสนอดา้นงบประมาณ) 

สว่นที ่5: ขอ้มลูคณะท างานโครงการ/งานศกึษาวจิยั 
 

ช่องทางการยื่นใบสมคัร  

ผูเ้สนอขอรบัทุนจะตอ้งน าสง่เอกสารขอรบัทุน ในรูปแบบดงัต่อไปนี้ใหค้รบถ้วน ใหแ้ก่ CMDF ภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563         

1. สง่เอกสารตน้ฉบบั ในรปูแบบ Hard Copy ทีไ่ดร้บัรองโครงการจากหน่วยงานผูม้สีทิธริบัรองโครงการแลว้ที ่ 

  กองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน  

  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

  เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

2.  รูปแบบไฟล์เอกสารแบบฟอร์มการขอรับทุนที่มีรายละเอียดครบถ้วนทัง้  5 ส่วน ทัง้ ในรูปแบบ 

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

ขัน้ตอนการพิจารณาให้ทุน 

1. ผูเ้สนอขอรบัทุนยื่นขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการยื่นใบสมคัรตามทีร่ะบุ

ไวใ้นประกาศฉบบันี้   

2. คณะท างานกลัน่กรองโครงการ/งานศกึษาวจิยัของ CMDF ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ CMDF        

จะพจิารณากลัน่กรองและคดัเลอืกขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัในขัน้ต้น ทัง้นี้ ขอ้เสนอโครงการ/งาน

ศกึษาวจิยัของผู้เสนอขอรบัทุนรายใดที่ผ่านการคดัเลอืกในขัน้ต้น ผู้เสนอขอรบัทุนรายนัน้จะต้องน าเสนอ

ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะท างานกลัน่กรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และ

ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. คณะกรรมการ CMDF จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รบัทุน และแจ้งผลการคัดเลือกต่อผู้ได้รับทุน รวมถึงจะ

ประกาศผลการคดัเลอืกใหท้ราบเป็นการทัว่ไปภายใน 120 วนัจากวนัทีปิ่ดรบัสมคัร ทัง้นี้ ผลการพจิารณาของ

คณะกรรมการ CMDF ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ  
 

CMDF ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่พจิารณาขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัของผู้เสนอขอรบัทุนรายที่มคีุณสมบตัิ           

ไม่ถูกต้อง หรอืยื่นขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวจิยัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นประกาศฉบบันี้    

เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดเพยีงเลก็น้อย หรอืทีผ่ดิแผกไปจากหลกัเกณฑห์รอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบบันี้ในส่วนที่

มใิช่สาระส าคญั 

mailto:grant@cmdf.or.th
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หน้าท่ีของผูไ้ด้รบัทุน 

ผูเ้สนอขอรบัทุนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้ได้รบัทุนจดัท าสญัญารบัทุนกบั CMDF ตามแบบสญัญาที่ CMDF ก าหนด พร้อมเบิกจ่ายเงินตามงวด

ด าเนินการ และเริม่ด าเนินโครงการ/งานศกึษาวจิยัตามระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  

2. ผูไ้ด้รบัทุนจะต้องจดัใหม้รีะบบการแยกบญัชเีงนิทุนทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจาก CMDF ออกจาก

บญัชกีารด าเนินงานตามปกตทิัว่ไปของผูไ้ดร้บัทุน 

3. ผูไ้ดร้บัทุนเขา้รายงานความคบืหน้าของโครงการ/งานวจิยัตามรอบระยะเวลาทีต่กลงกนั 

 

ทัง้นี้ CMDF ขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดเกีย่วกบัการยื่นสมคัรรบัทุนตามที่ระบุไว้ในประกาศ 

ฉบบันี้ เช่น ระยะเวลาการยื่นใบสมคัรรบัทุน ระยะเวลาการพจิารณาใหทุ้น เป็นต้น หรอืยกเลกิประกาศการยื่นสมคัร        

รบัทุนฉบบันี้ ได้ตามที่เหน็สมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอขอรบัทุนทราบล่วงหน้า และไม่จ าเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ 

ทัง้สิ้น รวมทัง้ CMDF ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนอขอรับทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดท า             

และยื่นขอ้เสนอโครงการ/งานศกึษาวิจยัตามประกาศฉบบันี้ และผู้เสนอขอรบัทุนรบัทราบและตกลงทีจ่ะไม่เรยีกร้อง

ค่าเสยีหายใด ๆ จาก CMDF ดว้ย 

 

ประกาศ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 


