ประกาศกองทุนส่งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
เรื่อง การยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิ จยั เพื่อพัฒนาตลาดทุน
ครังที
้ ่ 3 ปี 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
กองทุ น ส่ง เสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตัง้ ขึ้นภายใต้พ ระราชบัญญัติห ลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีนโยบาย
สนับ สนุ น การให้ทุ น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาตลาดทุ น เพื่อ ให้ เ กิด การริเ ริ่ม โครงการและงานศึก ษาวิจ ัย ต่ า ง ๆ
ด้านตลาดทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุ นการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem
ให้เป็ นไปอย่างสอดคล้องและสามารถแข่งขันกับการดาเนินธุรกิจของตลาดทุนในอนาคตอย่างยั ่งยืน
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของตลาดทุน
2. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนหรือการกากับดูแลตลาดทุน
3. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผลู้ งทุน ประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจยั อบรม และพัฒนาองค์ความรูห้ รืองานวิชาการ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. โครงการ/งานศึกษาวิจยั /องค์ความรูท้ ี่เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผูม้ สี ่ว นได้เ สียในตลาดทุ น
(Stakeholders) ในวงกว้าง
2. โครงการ/งานศึกษาวิจ ัย ที่ ส นั บสนุ น การพัฒ นาองค์ ก รและโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นตลาดทุ น เพื่ อ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
3. บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนได้รบั การพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสธุรกิจและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในภาคตลาดทุนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
4. ผูล้ งทุน ประชาชน หน่ วยงาน และองค์กรที่เกีย่ วข้องได้ม คี วามรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับตลาดทุ น การออมและ
การลงทุนผ่านเครือ่ งมือตลาดทุนทีห่ ลากหลาย
5. โครงการ/งานศึกษาวิจยั /องค์ความรูด้ า้ นตลาดทุนทีส่ ามารถนามาปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลลัพธ์ทเี่ ป็ นประโยชน์ อย่างเป็ น
รูปธรรมและมีแนวทางทีส่ ามารถนามาใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้จริง
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หลักเกณฑ์การพิ จารณาจัดสรรทุน
1. คุณสมบัตขิ องข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั
ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั จะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ
1.1 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศฉบับนี้
1.2 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ต้องมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผูม้ สี ่วนได้เสียที่เกีย่ วข้อง
(Stakeholders) ในวงกว้าง
1.3 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั สามารถนามาปฏิบตั ิให้เกิดผลลัพธ์ ที่เป็ นประโยชน์ อย่างเป็ นรูปธรรม
และมีการนาเสนอแนวทางทีใ่ ช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้จริง
1.4 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ต้องได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานผูร้ บั รองโครงการที่คณะกรรมการ
1
CMDF กาหนด (ผูร้ บั รองโครงการ)
1.5 ข้อ เสนอโครงการ/งานศึกษาวิจ ัย ต้องมีรายละเอียดครบถ้ว นสมบูรณ์ มีเป้ าหมายและผลลัพ ธ์ที่เ ป็ น
ประโยชน์โดยตรงต่อตลาดทุน
1.6 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจ ัยต้องมีผรู้ บั ผิดชอบหลักที่มคี ุณสมบัติต ามที่ระบุไ ว้ในประกาศฉบับนี้
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินโครงการ/งานศึกษาวิจยั จนแล้วเสร็จ ตามข้อเสนอที่ไ ด้ตกลงไว้ใ น
แบบฟอร์มการขอรับทุน
1.7 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั
ที่ CMDF เคยอนุมตั ใิ ห้ทุนไปแล้ว
1.8 ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ต้องไม่ใช่ขอ้ เสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิให้ทุนจากแหล่งอื่น
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ทีเ่ ป็ นส่วนขยายหรือต่อยอดจากโครงการ/งานศึกษาวิจยั
เดิม โดยในกรณีดงั กล่าว ผูเ้ สนอขอรับทุ นจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ/งานศึกษาวิจยั ที่เคยได้ร บั
อนุมตั ิ ให้ทุนจากแหล่งอื่นในแบบฟอร์มการขอรับทุนด้วย
ทัง้ นี้ CMDF ขอสงวนสิท ธิที่ จ ะก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องข้อ เสนอโครงการ/งานศึกษาวิจ ัย เพิ่ ม เติ ม ตาม
ทีเ่ ห็นสมควรกาหนด (ถ้ามี)
2. คุณสมบัตขิ องผูร้ บั ผิดชอบหลัก
2.1 เป็ นผูม้ คี วามชานาญ/ประสบการณ์ ดา้ นงานโครงการ/งานศึกษาวิจยั ด้านตลาดทุน
2.2 เป็ นผูท้ คี่ วามชานาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรือกระบวนการวิจยั ตามข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั
2.3 ไม่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในโครงการ/งานศึกษาวิจยั ทีถ่ ูกระงับการให้ทุน อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/
งานศึกษาวิจยั หรือเป็ นผูท้ เี่ คยผิดสัญญาในการรับทุนจาก CMDF และแหล่งให้ทุนอื่น
3. วงเงินทุนสนับสนุน
CMDF จะพิจารณาทุนสนับสนุนตามความเหมาะสมเป็ นรายโครงการ/งานศึกษาวิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ
1

ได้แก่หน่ วยงานดังต่อไปนี้ กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวติ ไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การยื่นใบสมัคร
ผู้เ สนอขอรับทุ น จะต้ อ งยื่น เอกสารขอรับ ทุ น ให้ ครบถ้ ว นตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏในแบบฟอร์ ม การขอรับ ทุ น
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ www.cmdf.or.th) ซึง่ ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1: หน้าปกโครงการ/งานศึกษาวิจยั
ส่วนที่ 2: ข้อมูลผูเ้ สนอขอรับทุน และผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ส่วนที่ 3: บันทึกความคิดเห็นของผูร้ บั รองโครงการ
ส่วนที่ 4: รายละเอียดข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั (ข้อเสนอการดาเนินงานโครงการ/งานศึกษาวิจยั และ
ข้อเสนอด้านงบประมาณ)
ส่วนที่ 5: ข้อมูลคณะทางานโครงการ/งานศึกษาวิจยั
ช่องทางการยื่นใบสมัคร
ผูเ้ สนอขอรับทุนจะต้องนาส่งเอกสารขอรับทุน ในรูปแบบดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ให้แก่ CMDF ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
1. ส่งเอกสารต้นฉบับ ในรูปแบบ Hard Copy ทีไ่ ด้รบั รองโครงการจากหน่วยงานผูม้ สี ทิ ธิรบั รองโครงการแล้วที่
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน้ 6 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
2. รู ป แบบไฟล์ เ อกสารแบบฟอร์ ม การขอรับ ทุ น ที่ ม ี ร ายละเอี ย ดครบถ้ ว นทั ้ง 5 ส่ ว น ทั ้ง ในรู ป แบบ
Acrobat, Microsoft Word และ File Presentation นาส่งมาทีอ่ เี มลของ CMDF : grant@cmdf.or.th
ขันตอนการพิ
้
จารณาให้ทนุ
1. ผูเ้ สนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาการยื่นใบสมัครตามที่ระบุ
ไว้ในประกาศฉบับนี้
2. คณะทางานกลั ่นกรองโครงการ/งานศึกษาวิจยั ของ CMDF ที่ไ ด้ร บั การแต่ งตัง้ จากคณะกรรมการ CMDF
จะพิจารณากลั ่นกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ในขัน้ ต้น ทัง้ นี้ ข้อเสนอโครงการ/งาน
ศึกษาวิจยั ของผูเ้ สนอขอรับทุ นรายใดที่ผ่านการคัดเลือกในขัน้ ต้น ผูเ้ สนอขอรับทุ นรายนัน้ จะต้อ งนาเสนอ
ข้อ เสนอโครงการ/งานศึก ษาวิจ ัย ต่ อ คณะท างานกลั ่นกรองโครงการ/งานศึก ษาวิจ ัย ของ CMDF และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้อง
3. คณะกรรมการ CMDF จะพิจ ารณาคัดเลือ กผู้ไ ด้ร บั ทุ น และแจ้ง ผลการคัดเลือ กต่ อ ผู้ไ ด้ร บั ทุ น รวมถึง จะ
ประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบเป็ นการทั ่วไปภายใน 120 วันจากวันทีป่ ิ ดรับสมัคร ทัง้ นี้ ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ CMDF ให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจ ารณาข้อ เสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ของผูเ้ สนอขอรับทุนรายที่มคี ุณสมบัติ
ไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ไม่เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ ดิ แผกไปจากหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญ
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หน้ าที่ของผูไ้ ด้รบั ทุน
ผูเ้ สนอขอรับทุนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผูไ้ ด้รบั ทุ นจัดทาสัญญารับทุ น กับ CMDF ตามแบบสัญญาที่ CMDF กาหนด พร้อ มเบิกจ่ ายเงินตามงวด
ดาเนินการ และเริม่ ดาเนินโครงการ/งานศึกษาวิจยั ตามระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
2. ผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้องจัดให้มรี ะบบการแยกบัญชีเงินทุนที่ได้รบั การส่งเสริมหรือสนับสนุ นจาก CMDF ออกจาก
บัญชีการดาเนินงานตามปกติท ั ่วไปของผูไ้ ด้รบั ทุน
3. ผูไ้ ด้รบั ทุนเข้ารายงานความคืบหน้าของโครงการ/งานวิจยั ตามรอบระยะเวลาทีต่ กลงกัน
ทัง้ นี้ CMDF ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกีย่ วกับการยื่นสมัครรับทุนตามที่ระบุไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ เช่น ระยะเวลาการยื่นใบสมัครรับทุน ระยะเวลาการพิจารณาให้ทุน เป็ นต้น หรือยกเลิกประกาศการยื่นสมัคร
รับทุ นฉบับนี้ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอขอรับทุ นทราบล่ วงหน้ า และไม่จาเป็ นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ
ทัง้ สิ้น รวมทัง้ CMDF ไม่ต้อ งรับผิดชอบค่า ใช้จ่ ายใด ๆ ของผู้เ สนอขอรับ ทุ น ซึ่ ง รวมถึง ค่าใช้จ่ ายในการจัดท า
และยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจยั ตามประกาศฉบับนี้ และผูเ้ สนอขอรับทุนรับทราบและตกลงที่จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จาก CMDF ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์)
ผูจ้ ดั การกองทุน

