
การช้ีแจงข้อก าหนดและขอบเขตการให้ทุนสนับสนุนการ
จดัท าโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผา่นตลาดทนุ

ชนันต ชาญชยัณรงค 
ผู้จดัการ กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564

ข้อมูลท่ีปรากฏต่อไปน้ีจดัท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเสนอขอรบัทุนให้มีความเข้าใจในโครงการและการย่ืนข้อเสนองานมากขึ้นเท่านัน้ ดงันัน้ บรรดา
รายละเอียดการย่ืนข้อเสนองาน เง่ือนไขและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการทัง้หมด ให้ศึกษาและถือปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร “ข้อก าหนดและขอบเขต
ของงาน (Term of Reference) เร่ือง การให้ทุนสนับสนุนการจดัท าโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนของกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน” หรือตาม 
https://www.cmdf.or.th/userfiles/files/CMDF_เชิญผูส้นใจรบัข้อก าหนดเสนองานโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผา่นตลาดทนุ.pdf

https://www.cmdf.or.th/userfiles/files/CMDF_เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน.pdf


ขอความร่วมมือ
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สามารถเขียนถามค าถามผา่น Chat ได้ตลอดเวลา
กรณุาปิดเสียงตลอดเวลา
ยกเว้นถ้าท่านต้องการถาม
ค าถามในช่วง Q&A

กรณุากอปุ่ มยกมือ ถ้าท่าน
ต้องการถามค าถามในช่วง Q&A



เสริมสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกบัตลาดทุน 
การลงทุน และการพฒันา
ตลาดทุน ให้แก่ ผู้ลงทุน 
ประชาชน หน่วยงาน และ
องค กรท่ีเก่ียวข้อง

ส่งเสริมให้มีการพฒันา
องค กรและโครงสร้าง
พื้นฐาน ท่ีเก่ียวข้องกบั
ตลาดทุน รวมถึงการ
พฒันาขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของตลาด
ทุน

ส่งเสริมให้มีการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกบัตลาดทุน
หรือการก ากบัดแูลตลาด
ทุน

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจยั อบรม และ
พฒันาองค ความรู้ หรือ
งานวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน ต่อตลาดทุน

กองทนุส่งเสริมการพฒันาตลาดทนุ (กองทุนฯ หรือ CMDF)
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กองทนุส่งเสริมการพฒันาตลาดทนุ (CMDF) ได้จดัตัง้เป็นนิติบคุคลตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย 
และตลาดหลกัทรพัย  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562 โดยมีวตัถปุระสงค หลกัเพ่ือส่งเสริมการพฒันาตลาดทนุใน 4 ด้าน



Agenda
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ท่ีมาของโครงการ วตัถปุระสงค ของโครงการ หวัข้อท่ีก าหนด วงเงินสนับสนุน

คณุสมบติัของผู้เสนอขอรบัทุน และ เง่ือนไขในการรบัทุนสนับสนุน

ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน

การคดัเลือกผู้รบัทุนสนับสนุน

เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ

ก าหนดการ

FAQ

การให้ทนุสนับสนุน
การจดัท าโครงการ
ด้านการวางแผนทาง
การเงินผา่นตลาดทนุ



Agenda
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ท่ีมาของโครงการ วตัถปุระสงค ของโครงการ หวัข้อท่ีก าหนด วงเงินสนับสนุน

คณุสมบติัของผู้เสนอขอรบัทุน และ เง่ือนไขในการรบัทุนสนับสนุน

ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน

การคดัเลือกผู้รบัทุนสนับสนุน

เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ

ก าหนดการ

FAQ

การให้ทนุสนับสนุน
การจดัท าโครงการ
ด้านการวางแผนทาง
การเงินผา่นตลาดทนุ



ท่ีมาของการให้ทุนสนับสนุนการจดัท าโครงการด้านการวางแผน
ทางการเงินผา่นตลาดทนุ
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ปัญหาสงัคมผูส้งูอายขุองไทย ปัญหาทกัษะทางการเงิน
ของคนไทย

วิธีการและกิจกรรมการ
แก้ปัญหามีรปูแบบท่ีจ ากดั

ในปัจจบุนั



วตัถปุระสงค ของโครงการ
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1
แนวคิดใหม่

เพ่ือหาแนวคิดริเร่ิมท่ีสร้างสรรค  หรือกิจกรรมรปูแบบใหมท่ี่สามารถน าไปใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบติัท่ีมีความแตกต่างไปจากกิจกรรมท่ีมีในปัจจบุนัและสามารถน าไปต่อยอดได้อย่างท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอหรือการน าเสนอวิธีการส่ือสารใน
รปูแบบท่ีไมเ่หมือนเดิม เพ่ือพฒันาตลาดทุนไทยตามหวัข้อท่ีก าหนดไว้

2
รบัรู้เข้าใจ

เพ่ือสนับสนุนการสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัตลาดทุนและการลงทุนในตลาดทุน 
น าไปสู่การสร้างวินัยทางการออมผ่านเครื่องมือในตลาดทุนให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน และ
อ่ืนๆ

3
สร้างวินัย

เพ่ือปลกูจิตส านึกให้นักลงทุนและประชาชนเหน็ความส าคญัของตลาดทุนไทย และสามารถ
ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

4
ลงทนุจริง

เพ่ือใช้เป็นส่ือประชาสมัพนัธ ความรูเ้ก่ียวกบัตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน 
ผู้ประกอบการในตลาดทุน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดความเข้าใจและเกิดการ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการออมการลงทุนผ่านตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ



ผลลพัธ ท่ี
คาดหวงั

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ

หวัข้อของโครงการท่ีก าหนด – เลือก 1 ใน 2 หวัข้อ
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2.1. Embarking Investment Journey for the First Jobber

กิจกรรมเก่ียวข้องกบัการลงทนุส าหรบัคนเร่ิมท างาน (first jobber) โดยผา่นกลไกตลาดทนุ

ส าหรบัคนเร่ิมท างาน (first jobber)

กระตุ้นปลกูจิตส านึกให้เยาวชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมผา่นตลาดทนุ
เมื่อเร่ิมต้นชีวิตท างานหรือก่อนหน้าชีวิตท างาน และสามารถน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสร้างวินัยท่ีดีในการออมและการลงทนุเพื่อ
การเกษียณอายแุละวินัยทางการเงิน



ผลลพัธ ท่ี
คาดหวงั

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ

หวัข้อของโครงการท่ีก าหนด – เลือก 1 ใน 2 หวัข้อ
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2.2. Retirement Investment

กิจกรรมเก่ียวข้องกบัการลงทนุในช่วงก่อนและหลงัเกษียณอาย ุ

ส าหรบับคุคลทัว่ไปในช่วงก่อนและหลงัเกษียณอาย ุ

ความเข้าใจในเร่ืองการลงทนุเพ่ือการออมผา่นตลาดทนุหรือผา่นวิธีการต่าง ๆ การน าเงิน
ลงทนุมาใช้หลงัการเกษียณอาย ุและแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ประชาชน ผู้
ลงทนุมีการต่ืนตวัในการออมและการวางแผนการเกษียณโดยใช้ผลิตภณัฑ ตลาดทนุ เช่น 
หุ้น ตราสารหน้ี ประกนัชีวิต กองทนุรวม ฯลฯ



หวัข้อของโครงการท่ีก าหนด – เลือก 1 ใน 2 หวัข้อ
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“และในกรณีท่ีผูเ้สนอขอรบัทนุต้องการย่ืนเสนอโครงการท่ีเป็นการเช่ือมโยง
แนวคิดของทัง้ 2 หวัข้อ (2.1 และ 2.2) เข้าด้วยกนักส็ามารถท าได้เช่นกนั”

“กองทนุฯ สงวนสิทธ์ิในการไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานรายใด
รายหน่ึงท่ีย่ืนข้อเสนอ นอกเหนือจากหวัข้อท่ีก าหนดไว้ โดยกองทนุฯ ไม่
จ าเป็นต้องช้ีแจงเหตผุลใด ๆ ทัง้ส้ิน ถึงแม้ว่าข้อเสนอดงักล่าวอาจเก่ียวเน่ือง
กบัการวางแผนทางการเงินผา่นตลาดทุน”



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 รายละเอียดขอบเขตของงาน
6. วงเงินทนุสนับสนุน
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วงเงินงบประมาณไม่เกิน 25 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

≤ 25,000,000 บาท

วงเงินทนุสนับสนุน
▪ “โดยกองทนุฯ จะพิจารณาให้ทนุสนับสนุนภายใต้วงเงินงบประมาณ
ดงักล่าวแก่ผูเ้สนอขอรบัทนุตามความเหมาะสมกบัเน้ืองานการด าเนิน
โครงการท่ีผูเ้สนอขอรบัทนุเสนอ โดยงบประมาณดงักล่าวครอบคลมุ
จะค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามขอบเขตของโครงการท่ีผูเ้สนอขอรบัทนุเสนอ”

▪ “ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอรบัทนุมีความประสงค ท่ีจะขอรบัทนุสนับสนุน
ส าหรบัโครงการท่ีมีวงเงินมากกว่า 25,000,000.- บาท (ย่ีสิบห้าล้านบาท
ถ้วน) ให้ผูเ้สนอขอรบัทนุแยกส่วนโครงการท่ีอาจจะเป็นโครงการ
ต่อเน่ือง โดยทางกองทนุฯ อาจจะรบัไว้พิจารณาตามความเหมาะสม”



วงเงินทนุสนับสนุนของโครงการ vs จ านวนผูไ้ด้รบัทุน
ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
7.4. กองทนุฯ จะพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอขอรบัทนุตามหลกัเกณฑ ท่ีกองทนุฯ เหน็สมควร โดยการพิจารณา และการ

ตดัสินคดัเลือกผูร้บัทนุของกองทนุฯ ถือเป็นเดด็ขาดและท่ีสดุ และกองทนุฯ อาจจะคดัเลือกผูร้บัทนุเพ่ือด าเนิน
โครงการฯ มากกว่าหน่ึงราย และไม่มีข้อผกูพนัว่ากองทนุฯ จะต้องคดัเลือกผูเ้สนอขอรบัทนุท่ีเสนอจ านวนเงินทนุ
สนับสนุนต า่ท่ีสดุเสมอไป ทัง้น้ี ผูเ้สนอขอรบัทนุจะต้องยอมรบัหลกัเกณฑ และผลการตดัสินการคดัเลือกของ
กองทนุฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผูเ้สนอขอรบัทนุจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทัง้ส้ิน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 รายละเอียดขอบเขตของงาน
7.2.2 กองทนุฯ สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกและให้ทนุสนับสนุนการด าเนินโครงการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ

หลายอย่างตามท่ีผูเ้สนอขอรบัทนุเสนอ รวมทัง้อาจเลือกให้ทนุสนับสนุนแก่ผูเ้สนอขอรบัทนุเพียงรายเดียวหรือ
หลายราย หรือไม่ให้ทนุสนับสนุนแก่ผูเ้สนอขอรบัทนุรายใดเลยกไ็ด้ ทัง้น้ี ตามท่ีกองทนุฯ เหน็สมควร
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ตวัอย่างท่ี 1

วงเงินทนุสนับสนุนของโครงการ vs จ านวนผูไ้ด้รบัทุน

สนับสนุน 1 ราย
รายท่ี 1 = 20 ล้านบาท

รวม 20 ล้านบาท

20 ล้านบาท

25 ล้านบาท

ตวัอย่าง 
มีผูย้ื่นเสนอโครงการ 5 ราย

15 ล้านบาท

25 ล้านบาท + 
30 ล้านบาท

5 ล้านบาท

1.

2.

3.

4.

5.

ตวัอย่างท่ี 2

สนับสนุน 2 ราย
รายท่ี 1 = 20 ล้านบาท
รายท่ี 2 = 25 ล้านบาท

รวม 45 ล้านบาท

ตวัอย่างท่ี 3

สนับสนุน 3 ราย
รายท่ี 1 = 20 ล้านบาท
รายท่ี 2 = 25 ล้านบาท
รายท่ี 5 = 5 ล้านบาท

รวม 50 ล้านบาท
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ท่ีมาของโครงการ วตัถปุระสงค ของโครงการ หวัข้อท่ีก าหนด วงเงินสนับสนุน

คณุสมบติัของผู้เสนอขอรบัทุน และ เง่ือนไขในการรบัทุนสนับสนุน

ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน

การคดัเลือกผู้รบัทุนสนับสนุน

เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ

ก าหนดการ

FAQ

การให้ทนุสนับสนุน
การจดัท าโครงการ
ด้านการวางแผนทาง
การเงินผา่นตลาดทนุ



ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน: 3. คณุสมบติัของผูเ้สนอขอรบัทนุ

15

ต้องเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีความสามารถตามกฎหมาย เช่น บคุคลทัว่ไป กลุ่มบคุคล 
นิติบคุคล สมาคม มหาวิทยาลยั องค กร คณะท างานจากหลายภาคส่วน และอ่ืน ๆ

ต้องไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสิทธ์ิ หรือความคุ้มกนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้
เสนอขอรบัทนุรายนัน้ได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่านัน้แล้ว

ต้องเป็นผูมี้ความช านาญ/ประสบการณ ตามขอบเขตของงาน

ต้องเป็นผูมี้ความช านาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรือกระบวนการวิจยัตามขอบเขตของงาน

ไม่เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในโครงการ/งานศึกษาวิจยัท่ีถกูระงบัการให้ทนุ อนัเน่ืองจากการละท้ิง
โครงการ/งานศึกษาวิจยั หรือเป็นผูท่ี้เคยผิดสญัญาในการรบัทนุจากกองทนุฯ และแหล่งให้ทนุอ่ืน



9. ข้อควรทราบในการเข้าท าสญัญา 
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ผลงานท่ีเกิดขึน้จากการโครงการฯ เป็นกรรมสิทธ์ิ และทรพัย สินทางปัญญาของกองทนุฯ 
แต่เพียงผูเ้ดียว โดยผูร้บัทนุตกลงไม่น าข้อมลูและงานดงักล่าวไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค อ่ืน
ใดนอกเหนือจากการปฏิบติังานตามสญัญา ตลอดจนจะไม่น าข้อมลูและงานตามสญัญาน้ี
ไปให้บคุคลอ่ืนท าซ า้ ดดัแปลง เผยแพร่ หรือกระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการละเมิด
ทรพัย สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของกองทนุฯ หรือบคุคลอ่ืนใด ไม่ว่าในระหว่าง
ระยะเวลาในการปฏิบติังานตามสญัญาน้ีและภายหลงัจากท่ีสญัญาน้ีส้ินสดุลงแล้วหรือไม่
กต็าม เว้นแต่จะได้รบัความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ อกัษรจากกองทนุฯ

ผูเ้สนอขอรบัทนุท่ีได้รบัการคดัเลือกเป็นผูร้บัทนุและได้รบัอนุมติัจากกองทนุฯ ให้เข้าท า
สญัญา จะต้องมาท าสญัญาตามแบบท่ีกองทนุฯ ก าหนด ภายในระยะเวลาท่ีกองทนุฯ 
เหน็สมควร 

9.2 ทรพัย สินทาง
ปัญญา 

9.1 การท าสญัญา 

*กรณุาอ่านข้อ 8 การสงวนสิทธ์ิ
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ท่ีมาของโครงการ วตัถปุระสงค ของโครงการ หวัข้อท่ีก าหนด วงเงินสนับสนุน

คณุสมบติัของผู้เสนอขอรบัทุน และ เง่ือนไขในการรบัทุนสนับสนุน

ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน

การคดัเลือกผู้รบัทุนสนับสนุน

เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ

ก าหนดการ

FAQ

การให้ทนุสนับสนุน
การจดัท าโครงการ
ด้านการวางแผนทาง
การเงินผา่นตลาดทนุ



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: 3. ขอบเขตของงาน 
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3. ขอบเขตของงาน 

เพ่ือให้โครงการฯ บรรลถุึงเป้าหมายในการแสวงหาความคิดสร้างสรรค เพ่ือส่งเสริมให้มีการพฒันานวตักรรมหรือ
น าเทคโนโลยีมาประยกุต ใช้ ดงันัน้ ขอบเขตของโครงการฯ จะเป็นลกัษณะท่ีเปิดกว้างทางความคิดและรบัแนวทาง
ใหมอ่ย่างเสรีตามยคุโลกาภิวตัน ในโลกยคุใหม่ กองทนุฯ จึงก าหนดกรอบข้อเสนองานและคณุลกัษณะขอบเขตงาน
อย่างน้อยไว้ดงัน้ี 

1. แนวคิดหลกัและกลยทุธ 
2. แผนการด าเนินงานและงบประมาณ
3. การบริหารงาน
4. โครงการและแผนงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของงานผูอ่ื้น



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: 3. ขอบเขตของงาน 
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แนวคิดหลกัและกลยทุธ 

แนวคิดหลกัและกลยทุธ 

โครงการท่ีมีแนวคิด
สร้างสรรค โดยก าหนดเอง
▪ ต้องการท าอะไร
▪อธิบายรายละเอียด ท า
เพ่ือใคร & ท าไม
▪อธิบายรายละเอียดถึง
ความแตกต่างกบัส่ิงท่ีมี
ในปัจจบุนั

▪ ผูเ้สนอขอรบัทุนตอ้งเสนอโครงการกจิกรรมทีม่แีนวคดิสรา้งสรรค์
▪ ก าหนดความชดัเจนของจุดประสงคข์องขอ้เสนอ แผนงานและกลยทุธข์องกจิกรรม รวมถงึขัน้ตอนการ

ด าเนินงานทีส่ามารถจดัท าไดจ้รงิ 
▪ ก าหนดรปูแบบและเนื้อหาในการด าเนินการทีง่า่ยต่อการรบัรูแ้ละเขา้ใจส าหรบัประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป

ภายใตห้วัขอ้ทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ สอดคลอ้งกบักลุม่เป้าหมาย ซึง่อาจจะ
เป็นกลุม่เดยีว หรอืหลายกลุม่กไ็ด ้

▪ ผูเ้สนอขอรบัทุนตอ้งก าหนดกลุม่เป้าหมายของโครงการอยา่งชดัเจน และความสามารถในการด าเนินกจิกรรม
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งความคุม้คา่ รวมถงึผลประโยชน์และผลกระทบของการจดัท าโครงการต่อภาพรวม
การพฒันาตลาดทุน

▪ ผูเ้สนอขอรบัทุนควรจะทบทวนถงึกจิกรรมหรอืกระบวนการทีม่ใีนปัจจุบนั การน าเสนอขอ้มลูและ
แนวความคดิต่าง ๆ ทีจ่ะอธบิายวา่เหตุใดขอ้เสนอของผูเ้สนอขอรบัทุนสามารถแกปั้ญหา ต่อยอด หรอื 
disrupt กจิกรรมหรอืกระบวนการทีม่ใีนปัจจุบนั ขอ้เสนอของผูเ้สนอขอรบัทุนสามารถเปลีย่นพฤตกิรรม 
กระตุน้พฒันาการในกระบวนการเสาะแสวงหาความรู ้มกีารฝึกฝน และไดร้บัประสบการณ์โดยตรงจากการ
กจิกรรมของผูเ้สนอขอรบัทุน รวมทัง้จากการลงมอืปฏบิตั ิและมุง่พฒันาแนวความคดิและวธิกีารเสาะแสวงหา
ความรูเ้องต่อไป เป็นตน้
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แผนการด าเนินงานและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานและ
งบประมาณ

▪อธิบายรายละเอียด ท า
อย่างไร ใช้เงินเท่าไหร่
จะประชาสมัพนัธ 
อย่างไร
▪ก าหนดตวัช้ีวดัเอง

▪ แผนการด าเนินงานและงบประมาณอย่างละเอียด 
▪ แนวทางการประชาสมัพนัธ  
▪ การบริหารความเส่ียง 
▪ การก าหนดตวัช้ีวดั 
▪ ค านึงถึงผลประโยชน และผลกระทบของการจดัท าโครงการต่อภาพรวมการพฒันา

ตลาดทนุจากประสิทธิภาพการจดักิจกรรมภายใต้โครงการ
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การบริหารงานการบริหารงาน

▪ ต้องรบัผิดชอบทัง้หมด
▪รายงานตามตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนด

▪ ผูเ้สนอขอรบัทนุต้องเป็นผูริ้เร่ิม ควบคมุ และรบัผิดชอบการด าเนินงานทัง้หมดของ
โครงการท่ีน าเสนอภายใต้งบประมาณ กรอบเวลา และตวัช้ีวดั ท่ีเสนอ รวมถึงการ
รายงานและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

รปูแบบของโครงการและ
แผนงาน

▪ ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของ
งานผูอ่ื้น

รปูแบบของโครงการและแผนงาน

▪ รปูแบบของโครงการและแผนงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของงานผูอ่ื้น



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: 4. ระยะเวลาโครงการ
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ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาโครงการ

▪ก าหนดระยะเวลาเอง 
ตามความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าของ
โครงการ

▪ ผูเ้สนอขอรบัทนุจะเป็นผูเ้สนอระยะเวลาในการด าเนินงานภายใต้โครงการ 
เน่ืองจากกิจกรรมของโครงการท่ีต้องการน าเสนอของผูเ้สนอขอรบัทนุมีความ
แตกต่างกนั ทัง้น้ีโครงการจะเร่ิมด าเนินการหลงัจากมีการลงนามสญัญาให้ทนุ
สนับสนุนตามแบบท่ีกองทนุฯ ก าหนด



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1: 5. ข้อมลูท่ีผูเ้สนอขอรบัทุนต้องน าเสนอ 
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ข้อมลูท่ีผูเ้สนอขอรบัทนุต้องน าเสนอ 

ข้อมลูท่ีผูเ้สนอขอรบัทนุ
ต้องน าเสนอ 

▪ประวติั ฐานะทาง
การเงิน และผลงานท่ี
ผา่นมา

▪ ประวติัความเป็นมาของผูเ้สนอขอรบัทุน ทุนจดทะเบียนส าหรบัผู้เสนอขอรบัทุนท่ีเป็นนิติ
บคุคล (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสยัทศัน ของผูเ้สนอขอรบัทุน ปรชัญาการท าธรุกิจ โครงสร้าง
องค กรส าหรบัผูเ้สนอขอรบัทุนท่ีเป็นนิติบคุคล รวมทัง้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงบริษทัหรือ
โครงสร้างองค กรท่ีส าคญัส าหรบัผูเ้สนอขอรบัทุนท่ีเป็นนิติบคุคล และผลงานท่ีส าคญั (ถ้ามี)

▪ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรบัผูเ้สนอขอรบัทุนท่ีเป็นนิติบคุคล (ถ้ามี)
▪ ข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้ขอบเขตงานใน ข้อ 3
▪ การด าเนินงานหรือบริการอ่ืนๆ ของผูเ้สนอขอรบัทุนท่ีจะเป็นประโยชน กบักองทุนฯ หรือ

การพฒันาตลาดทุน (ถ้ามี)
▪ ประวติัและผลงานท่ีผา่นมาของผูเ้สนอขอรบัทุน 
▪ รายช่ือและคณุสมบติัของคณะท างาน รวมทัง้ประวติัและผลงานของผูเ้สนอขอรบัทุน ท่ี

ผา่นมา
▪ รายละเอียดการจดับคุลากรเพ่ือปฏิบติังานให้บรรลวุตัถปุระสงค ตามท่ีก าหนดไว้



Agenda

24

ท่ีมาของโครงการ วตัถปุระสงค ของโครงการ หวัข้อท่ีก าหนด วงเงินสนับสนุน

คณุสมบติัของผู้เสนอขอรบัทุน และ เง่ือนไขในการรบัทุนสนับสนุน

ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน

การคดัเลือกผู้รบัทุนสนับสนุน

เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ

ก าหนดการ

FAQ

การให้ทนุสนับสนุน
การจดัท าโครงการ
ด้านการวางแผนทาง
การเงินผา่นตลาดทนุ
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1. การคดัเลือกเบือ้งต้น 

ล าดบั หวัข้อให้คะแนน คะแนน
1 แนวคิดหลกัและกลยทุธ 

▪ ความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละความสามารถในการด าเนินกจิกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
▪ ความชดัเจนของแผนการและกลยทุธข์องกจิกรรม รวมถงึขัน้ตอนการด าเนินงานทีส่ามารถจดัท าได้จรงิ
▪ ความคุม้คา่เทยีบกบังบประมาณทีน่ าเสนอ

40

2 ประสิทธิภาพของงานประชาสมัพนัธ  
▪ การประชาสมัพนัธเ์พือ่โปรโมทกจิกรรมใหเ้ป็นทีร่บัรู ้ทัง้ก่อนและหลงักจิกรรมหลกั
▪ การเชญิชวนกลุม่เป้าหมายเขา้รว่มกจิกรรมสือ่สนบัสนุนอื่น ๆ

20

3 ประสิทธิภาพการจดักิจกรรม 
▪ รปูแบบการจดังานเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเชญิกลุม่เป้าหมายเขา้รว่มงาน
▪ ความสามารถในการสรา้งความจดจ าและสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
▪ ประสบการณ์โดยตรงจากการจดักจิกรรมของผูเ้สนอขอรบัทุน รวมทัง้จากการลงมอืปฏบิตั ิและมุ่งพฒันา

แนวความคดิและวธิกีารเสาะแสวงหาความรูเ้องต่อไป

30

4 ประวติัและผลงานท่ีผา่นมาของผูย่ื้นข้อเสนองาน
▪ รายชื่อและคุณสมบตัขิองคณะท างาน รวมทัง้ประวตัแิละผลงานของผูย้ ืน่ขอ้เสนองานทีผ่า่นมา
▪ รายละเอยีดการจดับุคลากรเพือ่ปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว้

10

คะแนนรวม 100

▪ คดัเลือกผ่านการพิจารณา 
โดย
1.ตรวจสอบคณุสมบติั
ของผู้เสนอขอรบัทุน

2. พิจารณาข้อเสนอ
โครงการจากเอกสารท่ี
ได้รบัจากผู้เสนอขอรบั
ทุนตามหลกัเกณฑ  
(ตารางด้านขวามือ)

▪ กองทุนฯ จะแจ้งผู้เสนอ
ขอรบัทุนท่ีผ่านการ
คดัเลือกเบือ้งต้นท่ีมี
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80
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2. การคดัเลือกโดยคณะกรรมการกองทนุฯ 

การคดัเลือกโดย
คณะกรรมการกองทนุฯ 
▪ ต้อง Present โดยตนเอง
ต่อคณะกรรมการ
กองทนุฯ 

▪ ผูเ้สนอขอรบัทุนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้น จะได้รบัการติดต่อจากกองทุนฯ 
เพ่ือให้มาน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป 

▪ กองทุนฯ สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกและให้ทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการอย่าง
ใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างตามท่ีผูเ้สนอขอรบัทุนเสนอ รวมทัง้อาจเลือกให้ทุนสนับสนุน
แก่ผูเ้สนอขอรบัทุนเพียงรายเดียวหรือหลายราย หรือไม่ให้ทุนสนับสนุนแก่ผูเ้สนอขอรบัทุน
รายใดเลยกไ็ด้ ทัง้น้ี ตามท่ีกองทุนฯ เหน็สมควร

▪ เมื่อกองทุนฯ คดัเลือกผูเ้สนอขอรบัทุนรายใดให้เป็นผูร้บัทุนแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผูเ้สนอ
ขอรบัทุนรายนัน้ทราบเป็นลายลกัษณ อกัษร 
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5.1 รายละเอียดทัว่ไป

▪กรณุาศึกษาท าความ
เข้าใจ หน้าท่ีของผูส้มคัร 
รปูแบบของโครงการฯ 
ข้อก าหนดและขอบเขต
ของงาน รวมถึงเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
▪Conflict of Interest

5.1.1. ผูเ้สนอขอรบัทนุมหีน้าทีเ่ขา้รว่มประชมุเพือ่รบัฟังค าชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและขอบเขตของงาน และขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม
ก าหนดการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดและขอบเขตของงานฉบบันี้ 

5.1.2. หากผูเ้สนอขอรบัทนุรายใดไมเ่ขา้รว่มประชมุชีแ้จงรายละเอยีดดงักล่าวตามวนัและเวลาทีก่ าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้สนอขอรับทนุรายนัน้ไดท้ราบ
รายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัขอ้ก าหนดและขอบเขตของงานฉบบันี้โดยครบถว้นทกุประการแลว้ 

5.1.3. กอ่นการยืน่ขอ้เสนองาน ผูเ้สนอขอรบัทนุจะตอ้งศกึษาท าความเขา้ใจรปูแบบของโครงการฯ ขอ้ก าหนดและขอบเขตของงานฉบบันี้ รวมถงึ
เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูเ้สนอขอรบัทนุจะยกขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้อา้งขึน้โดยอาศยัเหตุทีม่ไิดต้รวจหรอืท าความเขา้ใจในเอกสารฉบบัใด
ฉบบัหนึ่งในจ านวนเหล่านัน้ หรอืโดยอา้งความส าคญัผดิในขอ้ความหรอืในรายละเอยีดของเอกสารฉบบัใดฉบบัหนึ่งดงักล่าวมไิด ้

5.1.4. ไมว่่าจะเป็นกรณีใดๆ กต็าม ผูเ้สนอขอรบัทนุจะเปลีย่นแปลงขอ้ความใดๆ ในเอกสารขอ้เสนองาน หรอืถอนการเสนองานทีไ่ดย้ื่นต่อกองทนุ
ฯ ไวแ้ลว้ไมไ่ด ้เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุฯ 

5.1.5. หากญาตสินิท  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  (กรณีผูเ้สนอขอรบัทนุเป็นบุคคลธรรมดา) หรอืหากกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อี านาจ
ควบคมุ  (ถา้ม)ี ในกจิการของผูเ้สนอขอรบัทนุ (กรณีผูเ้สนอขอรบัทนุเป็นนิตบิุคคล) มสีว่นไดเ้สยีเกีย่วกบักจิการของกองทนุฯ ดว้ยการ
5.1.5.1. เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทนุฯ 
5.1.5.2. เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของกองทนุฯ
5.1.5.3. เป็นญาตสินิท ของบุคคลตาม 5.1.5.1 หรอื 5.1.5.2 หรอื 
5.1.5.4. เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ของบุคคลตาม 5.1.5.1 หรอื 5.1.5.2
ผูเ้สนอขอรบัทนุจะตอ้งด าเนินการชีแ้จงรายละเอยีดใหก้องทนุฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ตรวจสอบรายชือ่ของคณะกรรมการกองทนุฯ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของกองทนุฯ ไดจ้าก https://www.cmdf.or.th/cmdf/board-of-
directors/)
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5.2. หลกัฐานด้านคณุสมบติั 
ให้ผูเ้สนอขอรบัทนุย่ืนเอกสารแสดงคณุสมบติัของผูเ้สนอขอรบัทนุ พร้อมทัง้เอกสารและ
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี ส าหรบัเอกสารท่ีหน่วยงานของรฐัเป็นผูอ้อกหรือรบัรองให้ จะต้องมี
อายกุารรบัรองไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับถึงวนัท่ีประกาศข้อก าหนดและขอบเขตของงานฉบบัน้ี 



สรปุเอกสาร (อย่างต า่) ท่ีต้องน าส่งกองทุนฯ ในการสมคัรเข้ารว่มโครงการ

30

หลกัฐานด้านคณุสมบติั (5.2)

หลกัฐานข้อเสนอโครงการ (5.3)

❑ หนังสือรบัรองคณุสมบติัของผู้เสนอขอรบัทุน (เอกสารแนบท้าย
หมายเลข 2)

❑ หลกัฐานการมีสภาพบคุคลตามกฎหมาย 
4 ชุด เป็นต้นฉบบั 1 ชุด และ
ส าเนา 3 ชุด และให้แยกซอง
เอกสารต้นฉบบัและส าเนา
เอกสารแยกออกจากกนั

และ
ไฟล ข้อมูล (Soft File) โดย
บนัทึกใน USB Flash Drive 1 
ชุด โดยให้แนบมาพร้อมกบั
เอกสารข้อเสนอท่ีเป็น
ต้นฉบบั

❑ เอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ข้อมูลท่ีผู้เสนอขอรบัทุนต้อง
น าเสนอ (รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) ส่งมาท่ี

กองทนุส่งเสริมการ
พฒันาตลาดทนุ 

ภายใน 1 มิถนุายน 
2564 ภายในเวลา 

15.00 น.

หลกัฐานด้านจ านวนเงินทุนสนับสนุน (5.4)

❑ ผู้เสนอขอรบัทุนต้องเสนอจ านวนเงินทุนสนับสนุนให้ครอบคลมุ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน

❑ ผู้เสนอขอรบัทุนต้องยืนจ านวนเงินทุนสนับสนุนท่ีเสนอต่อ กอง
ทุนฯ เป็นเวลา 90 วนั



เอกสารและรปูแบบการน าเสนอ
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▪ เน่ืองจากโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีต้องการเหน็ถึงแนวคิดสร้างสรรค  ซ่ึงรวมถึงรปูแบบ
การน าเสนอ ดงันัน้จึงมีการก าหนดแค่การน าเสนอข้อมลูขัน้ต า่

▪ Free Format ไม่ได้มีแบบฟอร มใบสมคัรและไม่ต้องเซน็รบัรองเหน็ชอบโครงการ
▪ สามารถน าเสนอโครงการในรปูแบบในกไ็ด้ 

etc

= เอกสารต้นฉบบั และ เอกสารส าเนา

=             +
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1 มีนาคม 2564
14.00 – 15.30 น. 
3 มีนาคม 2564
ภายใน 15.00 น.

ภายใน 
10 มีนาคม 2564
1 มิถนุายน 2564
ภายใน 15.00 น.

6 กรกฎาคม 2564

Tentative
30 กรกฎาคม 2564
ภายใน สิงหาคม

2564

ช้ีแจงข้อก าหนด ผา่นทางการประชมุออนไลน  

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมทาง E – mail : grant@cmdf.or.th

ตอบข้อสอบถามทัง้หมดใน FAQ ผา่นทาง Website : 
www.cmdf.or.th

ผูเ้สนองานยื่นซองข้อเสนองาน

ประกาศผลการคดัเลือกเบือ้งต้น

ผูเ้สนอขอรบัทนุท่ีผา่นการคดัเลือกเบือ้งต้นน าเสนอข้อมลู
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการกองทนุฯ

ประกาศผลการคดัเลือกผูไ้ด้รบัทนุ

01

02

03

04

05

07

06

ก ำหนดกำรขำ้งตน้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ี กองทุนฯ จะแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

mailto:grant@cmdf.or.th
http://www.cmdf.or.th/
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