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การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน 
 

ทางกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ” หรือ “CMDF”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ข้ึน เพื่อ
รวบรวมคำถามและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแกผู่้สนใจเสนอขอรับทุน
ให้มีความเข้าใจในโครงการและการยื่นข้อเสนองานมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น บรรดารายละเอียดการยื่นข้อเสนอ
งาน เงื่อนไขและข้อกำหนดทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการทั้งหมด ให้ศึกษาและถือปฏิบัติตามรายละเอียดทีป่รากฏใน
เอกสาร “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) เรื่อง การใหทุ้นสนบัสนุนการจัดทำ
โครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนของกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 

 
คำถามท่ีพบบ่อย (FAQ) 
 
Q 1 : ถ้าโครงการท่ีนำเสนอเปน็ความร่วมมือของหลายๆ นิติบุคคล ต้องมีการจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้งนิติ
บุคคลขึ้นใหม่เพื่อนำเสนอโครงการหรือไม ่
 
A 1 : ไมม่ีข้อจำกัดที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 3.1 ข้อ 5.2 ข้อ 
5.2.1.4 (กลุ่มนิตบิุคคลผูร้่วมค้า หรอืกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน) และหากเป็นการนำเสนอโดยบุคคลธรรมดา 
ขอให้พิจารณาตามข้อ 5.2.1.1 (กรณีกลุ่มบุคคล) 
 
Q 2 : การเขียนโครงการต้องใช้แบบฟอร์มการขอทุนสนบัสนุนของกองทุนฯหรือไม่ และต้องเซ็นรับรอง
เห็นชอบโครงการจากหน่วยงานท่ีกำหนดด้วยหรือไม่ ดังเช่นการขอทุนตามปรกติ 
 
A 2 : เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการเห็นถึงแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงรปูแบบการนำเสนอ 
ดังนั้นจึงมีการกำหนดแค่การนำเสนอข้อมลูข้ันต่ำ Free Format  ตามที่ระบุในข้อ 5. และข้อ 6. ไม่ได้มี
แบบฟอร์มใบสมัครและไม่ตอ้งเซ็นรบัรองเห็นชอบโครงการจากหน่วยงานรับรอง แตผู่เ้สนอขอรบัทุนต้องยื่น
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูเ้สนอขอรับทุนพรอ้มกบัเอกสารการนำเสนอขอรบั
ทุนตามที่ผูเ้สนอขอรบัทุนจะจัดทำ 
 
Q 3 : ในโครงการท่ีนำเสนอมีหลายกิจกรรมย่อยได้หรือไม ่งบประมาณต้องแยกตามกิจกรรมหรือไม่ และ 
ถ้ากิจกรรมย่อยรวมกันเกินงบที่ 25,000,000 บาทได้หรือไม่ 
 
A 3 : รูปแบบโครงการสามารถจัดไดห้ลายรูปแบบตามแนวคิดสร้างสรรค์ และหากโครงการยอ่ยนั้นราคา
รวมกันเกินกว่า 25,000,000 บาทก็ได้ แต่จะต้องเป็นการเขียนโครงการทีส่ามารถแยกการดำเนินการเป็น 
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Phase โดย Phase แรกราคาไม่เกิน 25,000,000 บท  กรุณาศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ีเ่อกสารแนบท้าย
หมายเลข 1 ข้อ 6 วงเงินทุนสนับสนุน 
 
Q 4 : สามารถออกแบบโครงการที่มีการทำกิจกรรมที่สามารถดำเนินการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้หรือไม่ อย่างไร 
 
A 4 : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสริมสร้างความรู้ วินัยทางการออมโดยการลงทุนผ่านตลาดทุน ดังนั้น การ
ลงทุนจริงในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยกิจกรรมสามารถทำดำเนินการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตลาด
ทุนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ 
 
Q 5 : การส่งเอกสารเสนอโครงการให้นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่เอกสารส่งถึงกองทุนฯ 
 
A 5 : กรณีท่ีนำส่งด้วยตนเองที่กองทุนฯ จะยึดวันและเวลารับซองข้อเสนองานตามทีเ่จ้าหน้าที่กองทุนฯ ลง
นามรับซองเอกสาร 
 
กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ จะยึดวันและเวลารับซองข้อเสนองานตามที่เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ลงนามรับซองเอกสาร 
ประทับลงตราไปรษณียากร (กรุณาส่งเป็นเอกสารลงทะเบียนเพื่อให้มีการยืนยันการรับเอกสารที่ถูกต้อง)  
 
หากผู้เสนอขอรับทุนรายใดไม่ยื่นข้อเสนองานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับ
ซองข้อเสนองานของผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
Q 6 : รูปแบบการนำเสนอ สามารถทำสื่ออ่ืน ๆ ในการนำเสนอโครงการได้หรือไม่ เช่นการนำเสนอผ่านสื่อ 
Video เป็นต้น นอกเหนือจากเอกสารขั้นต่ำที่กำหนด 
 
A 6 : รูปแบบการนำเสนอโครงการสามารถจัดได้หลายรูปแบบตามแนวคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการเสนอ
โครงการเป็นรูปแบบ free format โดยมีการกำหนดการนำส่งเอกสารขั้นต่ำ ดังนั้นถ้าผู้เสนอขอรับทุน 
ต้องการนำเสนองานโดยรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ เพ่ือให้ข้อมูลกับกองทุนฯ ได้มากท่ีสุด ทั้งนี้ การนำส่ง
ข้อเสนองานไม่ว่ารูปแบบใดๆ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอในรูปแบบ Video กองทุนฯ จะถือว่าผู้เสนอขอรับทุนได้
ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบนั้นๆ แล้วเสมอ และในกระบวนการคัดเลือกเบี้อง
ต้นจะเป็นการคัดเลือกจากข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น จะไม่มีการสัมภาษณ์ หรือจัดให้มีการ
นำเสนอโครงการด้วยตนเองแต่อย่างได้ 
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Q 7 : หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดเ้มื่อไหร่ อย่างไร 
 
A 7 : สามารถส่งคำถามมาที่ grant@cmdf.or.th หรอื โทร 02-009-0000 ต่อ 9160-9163 ภายในวันที่ 3 
มีนาคม 2564 ก่อน 15.00 น. โดยทางกองทุนฯ จะรวบรวมคำถามและตอบกลับทุกคำทางผ่านทาง 
www.cmdf.or.th ภายใน 10 มีนาคม 2564 โปรดทราบว่ากองทุนฯ จะไม่ตอบคำถามทางโทรศัพทห์รือ 
email ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งแต่จะรวบรวมคำถามและตอบทั้งหมด เผยแพร่ผ่านทาง website 
(www.cmdf.or.th) เท่านั้น 
 
Q 8 : หากผูเ้สนอขอรับทุนมคีำถามเพิ่มเติมหลังวันท่ี 3 มีนาคม 2564 ต้องทำอย่างไร 
 
A 8 : เพื่อให้ผูเ้สนอขอรับทุนทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทยีม กองทุนฯ แนะนำใหผู้้เสนอขอรับทุนทุกท่าน
อ่านรายละเอียดของโครงการในเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) และหากมี
คำถามให้สอบถามกองทุนฯ ภายในวันและเวลาที่กำหนด  
 
ถ้ามีคำถามหลังวันที่ 3 มีนาคม 2564 กองทุนฯ อาจจะพจิารณาคำถามเหล่าน้ันผ่านทาง email เท่านั้นและ
ตอบผ่านช่องทาง FAQ โปรดทราบว่ากองทุนฯ จะไม่ตอบคำถามทางโทรศัพทห์รือ email ใหบุ้คคลใดบุคคล
หนึ่งแต่จะรวบรวมคำถามและตอบทัง้หมด เผยแพร่ผ่านทาง website (www.cmdf.or.th) เท่านั้น 
 
Q 9 : ถ้าต้องชี้แจงรายละเอียดการมสี่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ตามข้อกำหนด อยากทราบ
ว่ากองทุนฯ มีแบบแบบฟอร์มให้กรอกหรือไม่ 
 
A 9 : ทางกองทุนฯ “ไม่ม”ี แบบฟอร์มมาตรฐานให้สำหรบัใช้ในการช้ีแจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
กิจการของกองทุนฯ ตามข้อกำหนด ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องจัดเอกสารช้ีแจงรายละเอียดการมสี่วนได้เสีย
เกี่ยวกับกจิการของกองทุนฯ แนบรวมกบั เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หนงัสอืรบัรองคุณสมบัติของผู้เสนอ
ขอรับทุน 
 
Q 10 : ข้อ 8.4. การท่ีกองทุนฯ ต่อรอง ตกลงจำนวนเงินทุนสนับสนนุ หรือตกลงเรื่องอ่ืนใดภายหลังการ
พิจารณาข้อเสนองาน ไม่มผีลให้ผูเ้สนอขอรับทุนพ้นความผูกพันใด ๆ ท่ีตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนองาน
น้ัน หมายความว่าอยา่งไร 
 
A 10 : ในกรณีที่ทางกองทุนฯ พิจารณาให้ทุน อาจจะมกีารต่อรองราคาที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้ แต่ผู้เสนอขอรับ
ทุนยังมีความผกูพันที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนองาน 
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Q 11 : กรณีมสีื่อด้าน branding เช่น ภาพประกอบ mascot ท่ีสร้างไว้ก่อนแล้ว หากได้รบัทุน ลิขสิทธิ์
เหล่านี้ยังเป็นของผู้สร้าง หรือ ตกเป็นของกองทุนฯ 
 
A 11 : ในกรณีดังกล่าวที่มลีิขสิทธ์ิกอ่นการยื่นเสนอโครงการ ลิขสิทธ์ิดงักล่างยังเป็นของผูส้ร้างสรรค์ไม่ตกเป็น
ลิขสิทธ์ิของกองทุนฯ โดยให้ผูเ้สนอขอรบัทุนเขียนช้ีแจง้รายละเอียดในส่วนน้ี (ถ้ามี) เมือ่ยื่นข้อเสนอโครงการ
ด้วย 
 
Q 12 : หากเคยได้รับทุนกับทางกองทุนฯ และโครงการยังดำเนินการอยู่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้
หรือไม่ 
 
A 12 : ผู้ทีเ่คยได้รับทุนกับทางกองทุนฯ และโครงการยังดำเนินการอยู่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจาก
ไม่ได้ผิดคุณสมบัตขิองผูเ้สนอขอรัทุน ตามข้อ 3 คุณสมบัติของผูเ้สนอขอรบัทุน 
 
Q 13 : อยากทราบว่าผู้คัดเลือกเปน็ผู้มีความเชีย่วชาญมากขนาดไหน มีความแตกต่างในแต่ละรอบการ
คัดเลือก และสามารถเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการได้หรือไม่ 
 
A 13 : การพจิารณาและการคัดเลือกผูเ้สนอขอรับทุนจะเปน็การพิจารณาภายในกองทุนฯ โดยการพจิารณา
เบื้องต้นจะพจิารณาคุณสมบัติของผูเ้สนอขอรับทุนและข้อเสนอโครงการตามการพจิารณาตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ และจะมีการสัมภาษณ์ผูเ้สนอขอรับทุนเฉพาะที่ผ่านการคัดเลือกเบี้องต้นโดย
คณะกรรมการกองทุนฯ 
 
Q 14 : การเบิกเงินต้องเป็นการเบิกท้ังหมดครั้งเดียว หรือ ต้องมีการ deliver งานเป็น Phase ก่อนแล้ว
เบิกตามแต่ละ Phase 
 
A 14 : การเบิกจ่ายสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบตามแต่ข้อเสนอที่ผูเ้สนอขอรบัทุนยื่นเสนอในข้อเสนองาน 
โดยกองทุนฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว  
 
Q 15 : เนื่องจากจะเป็นการลงทุนจริง อยากทราบว่าจะม ีconflict of interest หรือไม่หากมีรายได้กลับ
เข้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางในทางหนึ่ง เชน่การเขา้ซื้อข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  เปน็ต้น 
 
A 15 : กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (“กองทุนฯ” หรอื “CMDF”) เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 218/2 
แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2562 แยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ดังนั้นจะไมม่ี conflict of interest ในกรณีที่โครงการมีการคาดหวังให้เกิดการลงทุนจรงิใน
ตลาดทุนซึง่อาจจะมผีลิตภัณฑ์ตลาดทุนหรือธุรกรรมทีเ่กี่ยวข้องที่สร้างรายได้กับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย    
 
Q 16 : 1 หน่วยงานสามารถขอได้มากกว่า 1 โครงการหรอืไม่ 
 
A 16: ไม่ได้มีข้อห้ามให้ผูเ้สนอขอรบัทุนสามารถยื่นข้อเสนองานได้เพียง 1 ข้อเสนองาน 
 
Q 17 : วัตถุประสงค์ focus เฉพาะ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เท่านั้นใช่หรือไม ่
 
A 17: กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน โดยโครงการฯ นี้จะอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์หลักในข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน 
ให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง และถ้าผู้เสนอขอรับทุนสามารถนำเสนอข้อเสนอ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ข้ออื่นของกองทุนฯ กจ็ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 
ขอให้ผู้เสนอขอรับทุนศึกษารายละเอียด ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 เพื่อให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
 
Q 18 : การซื้อขายลงทุนจริงหมายความว่าอยา่งไร สามารถเป็นเพียง concept ท่ีสามารถนำไปต่อยอด
ให้เกิดการซื้อขายจริงได้ หรือต้องเกิดธุรกรรมจริง 
 
A 18 : เนือ่งจากโครงการฯ ต้องการหาแนวคิดริเริ่มทีส่ร้างสรรค์ หรือกจิกรรมรูปแบบใหม่ทีส่ามารถนำไปใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและการลงทุนในตลาดทุน 
นำไปสู่การสร้างวินัยทางการออมผ่านเครื่องมือในตลาดทุนและเกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการออมการ
ลงทุนผ่านตลาดทุนอย่างมีประสทิธิภาพ ดังนั้นความสำเรจ็ของโครงการฯ ควรคาดหวังให้เกิดการออมผ่าน
เครื่องมือในตลาดทุนจริง 
 
โครงการนี้ไม่ใช่โครงการให้แค่ความรูท้ี่คาดหวังว่าผูล้งทุนได้รับความรู้แล้วอาจจะทำให้ผูล้งทนุเริ่มลงทุนเอง
หรือเป็นโครงการงานวิชาการเพื่อแนะนำว่าควรจะทำอย่างไร 
 
Q 19: ในหัวข้อ Retirement Investment ได้เขยีนถึงกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการลงทุนของบุคคลท่ัวไป
ในช่วงก่อนและหลังเกษียณอายุ เนื่องจากใช้คำว่า “และ” ทางผู้เสนอสามารถเสนอแยกกลุ่มเป้าหมาย
เป็น 1. ก่อนเกษียณอายุ  หรือ 2. หลังเกษียณอายุ ได้หรอืไม่ 
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A 19: ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 รายละเอียดขอบเขตของงาน) ข้อ 2. 
หัวข้อของข้อเสนองานที่กำหนด ข้อ 2.2 Retirement Investment: กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการลงทุนของ
บุคคลทั่วไปในช่วงก่อนและหลังเกษียณอายุ ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนเพือ่การออมผ่านตลาดทุนหรอืผ่าน
วิธีการต่าง ๆ การนำเงินลงทุนมาใช้หลังการเกษียณอายุ และแนวทางการบรหิารความเสี่ยง เพื่อใหป้ระชาชน 
ผู้ลงทุนมกีารตื่นตัวในการออมและการวางแผนการเกษียณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน เช่น หุ้น ตราสารหนี้ 
ประกันชีวิต กองทุนรวม ฯลฯ 
 
เหตผุลหลกัของการกำหนดกลุม่เป้าหมายกว้างๆ ใหร้วม “ในช่วงก่อนและหลังเกษียณอายุ” ดังกล่าวเนื่องจาก
กองทุนฯ ต้องการหาแนวคิดริเริม่ทีส่ร้างสรรค์ หรือกจิกรรมรูปแบบใหม่ทีส่ามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
ให้เป็นการบรหิารความเสี่ยงของการเกษียณอายุในรปูแบบบูรณาการที่สมบรูณ์ตั้งแต่ก่อนถึงหลังเกษียณอายุ 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีอย่างจำกัดในปัจจุบัน 
 
ถ้าผู้เสนอขอรบัทุนต้องการจะเสนอโครงการเฉพาะบางส่วนของหัวข้อของข้อเสนองานที่กำหนดกส็ามารถทำ
ได้ แต่การเสนองานที่ไม่ตรงครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาโครงการ 
 
Q 20 : นิยามของคำว่า “กิจกรรมท่ีมีในปัจจุบัน” ว่าเราจะกำหนดความเป็นปัจจบุันถึงช่วงไหนครับ จะ
เป็นช่วงมีนาคม 64 ถึงช่วงต้นพฤษภาคม 64 ได้หรือไม่ เนื่องจากการเตรียมข้อเสนอใชเ้วลา และการ
ทบทวนแนวทางท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถทำไดถ้ึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564  
 
A 20 : เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีความเข้าใจที่ตรงกันกับคำว่ากจิกรรมที่มีในปจัจบุัน ขอให้ใช้วันที่ประกาศข้อกำหนด
และขอบเขตของงาน กล่าวคือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการทำการวิเคราะห ์
 
Q 21 : นอกจากน้ีแล้ว หลังจากช่วง “ปัจจุบัน” ท่ีเรากำหนดนี้ ถ้าหากมีกิจกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการเงิน การส่งเสริมให้เกิดวินัย และการสนับสนนุให้เกิดการลงทุนจริงใน
กลุ่มเปา้หมายท่ีหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ได้นำมาใช้จรงิในประเทศไทย และกิจกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ 
ดังกล่าวมีส่วนท่ีซำ้กับสิ่งท่ีเรานำเสนอในข้อเสนอโครงการของเรา ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ก็จะไม่มีผล
ต่อการพิจารณาข้อเสนอโครงการใช่หรือไม ่
 
A 21 : ในกรณีที่มกีิจกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ เกี่ยวกบัการให้ความรู้ทางการเงิน การส่งเสริมให้เกิดวินัย และ
การสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนจริงในกลุ่มเป้าหมายทีห่น่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ได้นำมาใช้จริงในประเทศไทย 
ในช่วงเวลาต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ยื่นข้อเสนองาน กิจกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ 
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ดังกล่าวมสี่วนที่ซ้ำกบัสิง่ทีผู่้เสนอขอทุนนำเสนอในข้อเสนอโครงการ ณ วันย่ืนข้อเสนองาน ขอให้ผูเ้สนอขอทุน 
ดูรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

▪ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ข้อ 3.4 รูปแบบของโครงการและแผนงานต้องไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิของงาน
ผู้อื่น  

▪ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ข้อ 8.7. ผู้เสนอขอรบัทุนใหก้ารรบัรองว่าการยื่นข้อเสนองาน รวมถึง
บรรดาเอกสารใดๆ ที่นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำโดยความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้สนอ
ขอรับทุนเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน
จากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธ์ิในการเพิกถอนผู้เสนอขอรับทุนออก
จากการพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่างการพิจารณาข้อเสนองาน หรือภายหลังการ
พิจารณาข้อเสนองานสิ้นสุดว่า เอกสารทีผู่้เสนอขอรับทุนได้นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ 
และผูเ้สนอขอรบัทุนยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณาเรียกค่าเสยีหายได้ 

 
Q 22 : Scope การจบักลุ่มเป้าหมายอยา่งไร เฉพาะในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ หรือท้ังประเทศ 
 
A 22 : เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการเห็นถึงแนวคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนหัวข้อที่กำหนด ซึ่งรวมถึง
การกำหนดขอบเขตของงาน กลุม่เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ ดังนั้นผู้เสนอ
ขอรับทุนตอ้งกำหนดถึงกลุ่มเป้าหมายเองว่าต้องการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใดและต้องสามารถอธิบายถึง
เหตผุลในการเลือกกลุม่เป้าหมายดังกล่าว   
 
Q 23 : งบประมาณต่อกลุ่มเปา้หมาย : ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เสนอขอรับทุนมองกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 
กลุ่ม คือ 1.first jobber 2.กลุ่มก่อนเกษียณ 3.กลุ่มหลังเกษียณ และอยากทำแคมเปญกบัทั้ง 3 
กลุ่มเปา้หมายนี้ จึงอยากทราบว่าการบริหารงบประมาณจะต้องเป็นอย่างไร 
 แบบท่ี 1 งบประมาณ 25 ลา้นบาท ต้องครอบคลุมทุกกลุม่เป้าหมาย   
 แบบท่ี 2 งบประมาณ 25 ลา้นบาท ต่อ 1 กลุ่มเป้าหมาย (รวม 3 กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 75 
ล้านบาท) 
 
A 23 :  จากเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 รายละเอียดขอบเขตของงาน ข้อ 6. วงเงินทุนสนบัสนุน กองทุนฯ 
กำหนดวงเงินทุนสนับสนุนสำหรบัการดำเนินโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน ภายในวงเงิน
งบประมาณไมเ่กิน 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และได้อธิบายเพิ่มเตมิถึง
จำนวนเงินต่อข้อเสนองานในคำถามข้อ 3 เบื้องต้น (Q3)   
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ดังนั้นวงเงินทุนสนบัสนุนหรอืงบประมาณต่อซองข้อเสนองานจะอยู่ภายในภายในวงเงินงบประมาณไมเ่กิน 
25,000,000.- บาท หมายความว่าถ้าผู้เสนอขอรบัทุนต้องการนำเสนอข้อเสนองานที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายรวมในหนึ่งข้อเสนองาน ข้อเสนองานดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณไมเ่กิน 
25,000,000.- บาท และในกรณีที่ผูเ้สนอขอรบัทุนมีความประสงค์ที่จะขอรบัทุนสนับสนุนสำหรบัโครงการที่มี
วงเงินมากกว่า 25,000,000.- บาท ต่อ 1 ข้อเสนองาน ใหผู้้เสนอขอรบัทุนแยกส่วนโครงการที่อาจจะเป็น
โครงการต่อเนือ่ง โดยทางกองทุนฯ อาจจะรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
จากคำถามข้อที่ 16 (Q16) ข้างต้น ไม่ได้มีข้อห้ามใหผู้้เสนอขอรับทุนสามารถยื่นข้อเสนองานได้เพียง 1 
ข้อเสนองาน หมายความว่าผู้เสนอขอรับทุนอาจจะมกีารส่งข้อเสนองานมากกว่า 1 ข้อเสนองานได้ แต่ข้อเสนอ
งานดังกล่าวจะต้องเสนอแยกกันอย่างชัดเจนและนำส่งเอกสารตามข้อกำหนดทุกอย่าง 
 
สรปุคือ จากตัวอย่างที่ได้ถามในคำถามข้างต้น  
แบบที่ 1 ในกรณีที่ยื่นข้อเสนอเดียว 
แบบที่ 2 สามารถทำได้ในกรณีที่ยื่นมากกว่า 1 ซองข้อเสนอ โดยเป็นการยื่นข้อเสนอที่แยกกันอย่างชัดเจน (แต่
ขอให้ศึกษารายละเอียดของหัวข้อที่กำหนดด้วย โดยดูได้จากคำถามคำตอบข้อที่ Q19) 
 
Q 24 : ขอทราบรายละเอียดโครงการหรือตัวอย่างผลงานท่ีผ่านมาได้หรือไม่ เผื่อทางทีมอาจจะนำข้อมลู
หรือ communication message มาพัฒนาให้ต่อเนื่องจากเดิมได ้
 
A 24 : เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการเห็นถึงแนวคิดสร้างสรรค์บนหัวข้อทีก่ำหนด ดังนั้นกองทุนฯ 
ไม่มีโครงการหรือตัวอย่างผลงานทีผ่่านมาเป็นตัวอย่างให้กบัผู้เสนอขอรบัทุน 
 
Q 25 : โครงการดังกลา่ว เป็นการให้เงินทุนแก่บุคคล หรอื สถาบัน ท่ีมีแผนการตลาดผา่นเกณฑ์ คำถาม 
คือ แผนการตลาดเหลา่นั้น จะมผีลใด ๆ กับ บลจ. ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมหรือไม่ และแผนการ
ตลาดนั้น ๆ ทาง บลจ. สามารถนำมาใชป้ระโยชน์ มีการแบ่งปันข้อมูล หรือ นำข้อมูล หรือ ผลจากการ
ดำเนินงานมาใช้ใด ๆ เพ่ือส่งเสริมตลาดทุนได้บ้าง 
 
A 25: เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการเห็นถึงแนวคิดสร้างสรรค์บนหัวข้อทีก่ำหนด เพือ่หาแนวทาง
ที่มีประสทิธิภาพเพื่อพฒันาตลาดทุน โดยกองทุนฯ มีความประสงค์ทีจ่ะนำข้อมลูทีม่ีประโยชน์ในการพัฒนา
ตลาดทุนมาแบง่ปันกับทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องในตลาดทุน 
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Q 26 : ในนาม บลจ. สามารถเขา้ไปมสี่วนร่วมใด ๆ ในการพัฒนาโครงการนี้ได้บา้งหรือไม่ 
 
A 26: บลจ. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อ 3 คุณสมบัติของผู้
เสนอขอรับทุน 
 
Q 27 : ผู้ประเมินผลงานของผู้ได้รับทุน คือ บลจ. ท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ แล้วมีเกณฑ์วัดจาก
อะไร อาทิเช่น มีการให้ บลจ. ตรวจสอบว่า จำนวนผู้ท่ีทำการลงทุนจากกลุ่มเปา้หมาย ของผู้ท่ีได้รับทุน 
เป็นต้น 
 
A 27: กองทุนฯ จะเป็นผู้ประเมินผลงานของผู้ได้รบัทุน  
 
Q28: ขอให้ช่วยชี้แจงกรณีตัวอยา่ง ท่ีอยู่ใน presentation หน้างบประมาณต่อโครงการ อีกคร้ัง และ
ขอให้ช่วย circulate ตัว presentation ด้วย 
 
A 28: จากเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 รายละเอียดขอบเขตของงาน ข้อ 6. วงเงินทุนสนบัสนุน กองทุนฯ 
กำหนดวงเงินทุนสนับสนุนสำหรบัการดำเนินโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน ภายในวงเงิน
งบประมาณไมเ่กิน 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
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โดยได้ยกตัวอย่างว่ามีผู้เข้ายื่นซองโครงการ จำนวน 5 ราย โดย 
รายที่ จำนวนวงเงินโครงการ (ล้านบาท) 
1. สีฟ้า 20 
2. สีเทา 25 
3. สีดำ 15 
4. สีเขียว 25 และ 30 ในส่วนโครงการต่อเนื่อง 
5. สีส้ม 5 

 
ตัวอย่างที่ 1:  มีผู้เสนอขอรับทุนได้รับเลือกได้ทุนเพียง 1 ราย คือ รายที่ 1.สีฟ้า วงเงิน 20 ล้านบาท 
ตัวอย่างที่ 2:  มีผู้เสนอขอรับทุนได้รับเลือกได้ทุน 2 ราย คือ รายที่ 1.สีฟ้า วงเงิน 20 ล้านบาท และรายที่ 2.สี

เทา วงเงิน 25 ล้านบาท ทำให้จำนวนเงินทั้งหมดที่กองทุนฯ จัดสรรทุนให้เท่ากับ 45 ล้านบาท 
ตัวอย่างที่ 3:  มีผู้เสนอขอรับทุนได้รับเลือกได้ทุน 3 ราย คือ รายที่ 1.สีฟ้า วงเงิน 20 ล้านบาท รายที่ 2.สีเทา 

วงเงิน 25 ล้านบาท และรายที่ 5.สีส้ม วงเงิน 5 ล้านบาท ทำให้จำนวนเงินทั้งหมดที่กองทุนฯ 
จัดสรรทุนให้เท่ากับ 50 ล้านบาท 

 
ในตวัอย่างดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่า กองทุนฯ อาจจะพิจารณาจัดสรรทุนให้มากกว่า 1 ราย และไม่ได้กำหนด
วงเงินรวมไว้ แต่มีการกำหนดวงเงินมากที่สุดต่อข้อเสนองาน 
 
Q 29: ขอคำนิยามของผลิตภัณฑ์ตลาดทุน  
 
A 29: ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตลาดทุนสำหรับโครงการนี้ได้แกห่ลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน 
ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนต่างๆ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตราสารอนุพันธ์ เหรียญดิจิทัล โดยไม่รวมเงินฝาก
ธนาคาร  


