
 

 
 

 
 

รายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของ 
กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (CMDF) 

ปี 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จดัท ำโดย 
คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

เมษำยน 2564 
 
  



 

2 
 

บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

กองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) 
(“กองทุน”) ได้จ ัดตัง้ขึ้นตำมมำตรำ 218/2 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์               
พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย์ฯ”) หมวด 6/1 ว่ำด้วยกองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 17 
เมษำยน 2562 เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลำงในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน รวมถงึกำรก ำหนดนโยบำยและ
บรูณำกำรงำนดำ้นกำรพฒันำตลำดทุนใหเ้ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั แยกบทบำทหน้ำทีใ่นดำ้นกำรพฒันำ
ตลำดทุนออกจำกกำรเป็นศูนยก์ลำงในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์จดทะเบยีน (Exchange Function) ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”)  

วตัถุประสงคห์ลกัของกองทุนครอบคลุมงำนส่งเสรมิและพฒันำตลำดทุนใน 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 
1) ส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำองค์กรและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวขอ้งกบัตลำดทุน รวมถึงกำรพฒันำขดี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของตลำดทุน 2) ส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวขอ้ง
กับตลำดทุนหรือกำรก ำกับดูแลตลำดทุน 3) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตลำดทุน                 
กำรลงทุน และกำรพัฒนำตลำดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชำชน หน่วยงำน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ                    
4) ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรศกึษำ วจิยั อบรม และพฒันำองค์ควำมรูห้รอืงำนวชิำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตลำดทุน  

นอกจำกนี้ ตำมมำตรำ 218/20 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ไดก้ ำหนดให้มกีำรประเมนิผล
สัมฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนทุกหน่ึงปี โดยให้คณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์ฯ แต่งตัง้
คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน (“คณะกรรมกำรประเมนิผล”) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อท ำหน้ำที่ประเมนิผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกองทุน, 
รำยงำนขอ้จ ำกดัหรอือุปสรรคในกำรด ำเนินกจิกำรของกองทุน และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนพรอ้มทัง้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรกองทุน โดยให้คณะกรรมกำรประเมนิผลรำยงำนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทรำบภำยใน 120 วนันับแต่วนัสิ้นรอบกำรประเมนิ และให้กองทุน
เผยแพร่รำยงำนผลประเมนิดงักล่ำวต่อสำธำรณชน และเมื่อคณะกรรมกำรประเมนิผลได้ด ำเนินกำร
ดงักล่ำวเสรจ็สิน้แลว้ใหค้ณะกรรมกำรประเมนิผลพน้จำกหน้ำที่ 
 เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเกี่ยวกบักำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในกำรประชุมครัง้ที่ 9/2563 
เมื่อวนัที่ 16 กนัยำยน 2563 จงึได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลจ ำนวน 3 คน เพื่อท ำหน้ำที่
ประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนตำมทีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้ไดแ้ก่ นำงวรวรรณ ธำรำภูม ิ
นำงภทัธรีำ ดลิกรุง่ธรีะภพ และนำยนรเชษฐ ์แสงรจุ ิ 

รำยงำนกำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนฉบบันี้  ได้จดัท ำขึ้นโดย
คณะกรรมกำรประเมนิผล เพื่อรำยงำนผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน รวมถงึขอ้จ ำกดัและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกจิกำรของกองทุน ประจ ำปี 2563 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ที่มต่ีอคณะกรรมกำรกองทุน เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ 
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โดยกรอบกำรประเมนิผลสมัฤทธิป์ระจ ำปี 2563 แบ่งออกเป็น 4 ดำ้นหลกั คอื ดำ้นที ่1 กำรปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมพนัธกจิใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกองทุนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ดำ้นที ่2 กำร
สร้ำงควำมตระหนักรบัรู้เกี่ยวกบัองค์กร (Awareness และ Accessibility) ด้ำนที่ 3 กำรบรหิำรจดักำร
องค์กร และด้ำนที่ 4 กำรจดักำรเรื่องควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่ำง
กองทุนและตลำดหลกัทรพัยฯ์  

ส ำหรบัผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมนิผลในกำร
ประเมนิผลสมัฤทธิป์ระจ ำปี 2563 มสีำระส ำคญัโดยสงัเขป ดงันี้ 
 
หวัข้อท่ี 1:  การปฏิบติัหน้าท่ีตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

กองทุนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  คณะกรรมกำรประเมนิผลได้มกีำรพจิำรณำกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมพนัธกิจให้เป็นไปตำม
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกองทุนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และมคีวำมเหน็ว่ำ โดยรวมแลว้กองทุนมี
กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยได้มกีำรก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนทีช่ดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทีค่รอบคลุมกระบวนกำรตัง้แต่กำรใหค้วำมเหน็ชอบโครงกำรที่
จะให้ทุนสนับสนุน ตลอดจนถึงกำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ได้รบัทุนสนับสนุน
ดงักล่ำว อย่ำงไรก็ด ีคณะกรรมกำรประเมนิผลได้มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในบำงเรื่อง เช่น ควรก ำหนด
แนวทำงในกำรลงมตขิองกรรมกำรกองทุนทีม่สี่วนไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิำรณำ เป็นตน้ 
 
หวัข้อท่ี 2: การสร้างความตระหนักรบัรู้เก่ียวกบัองคก์ร (Awareness และ Accessibility) 

 

คณะกรรมกำรประเมนิผลไดม้กีำรพจิำรณำกำรด ำเนินงำนของกองทุนเกี่ยวกบักำรสร้ำง
ควำมตระหนักรบัรูเ้กี่ยวกบัองคก์ร (Awareness และ Accessibility) และมคีวำมเหน็ว่ำ กองทุนไดม้กีำร
ด ำเนินกำรสรำ้งควำมตระหนกัรบัรูเ้กีย่วกบัองคก์รผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ หลำยช่องทำงเพิม่มำกขึน้แลว้  
 
หวัข้อท่ี 3:  การบริหารจดัการองคก์ร 

 

 คณะกรรมกำรประเมนิผลไดม้กีำรพจิำรณำเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรองคก์ร ภำยหลงัจำกได้
มผีูจ้ดักำรกองทุนเริม่เขำ้มำปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นทำงกำร และมคีวำมเหน็ว่ำ กองทุนมโีครงสรำ้งองคก์ร
ที่ค่อนข้ำงเหมำะสมกับพนัธกิจขององค์กร มจี ำนวนพนักงำนที่เพียงพอกับขอบเขตงำนขององค์กร 
เพรำะมกีำรมอบหมำย (Outsource) งำนหลำย ๆ เรือ่งใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ช่วยด ำเนินกำรแทน  
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หวัข้อท่ี 4:  การจดัการเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่าง
กองทุนและตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 คณะกรรมกำรประเมินผลได้มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรจัดกำรเรื่องควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงกองทุนและตลำดหลกัทรพัยฯ์ เนื่องจำกกำรทีก่องทุนมกีำรมอบหมำย (Outsource) 
งำนหลำย ๆ เรื่องให้แก่ตลำดหลักทรพัย์ฯ ช่วยด ำเนินกำรแทน รวมถึงกำรมอบหมำยงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของกองทุน ดว้ยเหตุดงักล่ำว คณะกรรมกำรประเมนิผลจงึมคีวำมเหน็ว่ำ 
เพื่อลดประเด็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีระหว่ำงกัน กองทุนอำจพิจำรณำที่จะว่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกให้เขำ้มำด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของกองทุนแทนกำร Outsource งำน
ดำ้นน้ีใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์  
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ค าน า 
 

ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2562                      
ไดก้ ำหนดใหม้กีำรจดัตัง้กองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) 
(“กองทุน”) เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุนในเรื่องต่ำง ๆ ในหลำยด้ำน เช่น              
กำรพฒันำองค์กรและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับตลำดทุน กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัของตลำดทุน กำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลำดทุนหรอืกำรก ำกบัดแูลตลำดทุน 
เป็นต้น รวมถงึกำรส่งเสรมิควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกบัตลำดทุน กำรลงทุน กำรสนับสนุนกำรศกึษำ วจิยั 
อบรม และพฒันำองคค์วำมรูห้รอืงำนวชิำกำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลำดทุน ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย 
และบูรณำกำรงำนด้ำนกำรพฒันำตลำดทุนใหเ้ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั โดยแยกบทบำทหน้ำที่ในด้ำน
กำรพฒันำตลำดทุนออกจำกกำรเป็นศูนยก์ลำงในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (Exchange Function) 
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหเ้กดิกำรด ำเนินงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุน (“คณะกรรมกำรประเมนิผล”) จงึจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
ประจ ำปี 2563 ฉบบันี้ โดยไดน้ ำเสนอขอ้มลูกำรประเมนิผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
กองทุน ขอ้จ ำกดัหรอือุปสรรคในกำรด ำเนินกจิกำรของกองทุน และผลกำรปฏบิตังิำนต่ำง ๆ ของกองทุน 
ประจ ำปี 2563  

 
 

 
คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

เมษำยน 2564 
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สารบญั 
 หน้ำ 
บทท่ี 1      บทน า 7 

1.1 กำรจดัตัง้กองทุนและคณะกรรมกำรกองทุน 
1.2 กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

 

 
 

บทท่ี 2      การปฏิบติัหน้าท่ีตามพนัธกิจให้เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของ
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  การจดัตัง้กองทุนและคณะกรรมการกองทุน 
 กองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) (“กองทุน”) 

ได้จ ัดตัง้ขึ้นเป็นนิติบุคคลตำมมำตรำ 218/2 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์                  
พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2562 
หมวด 6/1 ว่ำด้วยกองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน ที่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 17 เมษำยน 2562             
เป็นตน้ไป โดยมุง่หมำยทีจ่ะใหก้องทุนเป็นศูนยก์ลำงในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน รวมถงึกำรก ำหนด
นโยบำยและบูรณำกำรงำนด้ำนกำรพฒันำตลำดทุนให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั และแยกบทบำทหน้ำที่             
ในด้ำนกำรพฒันำตลำดทุนออกจำกกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์จดทะเบยีน (Exchange 
Function) ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์ฯ”) ซึ่งจะท ำให้ตลำดหลกัทรพัย์ฯ              
มคีวำมคล่องตวัและมเีป้ำหมำยทศิทำงในกำรด ำเนินงำนดำ้นศูนยก์ลำงในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
มำกขึน้ นอกจำกนัน้ กฎหมำยยงัก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรกองทุน ซึง่มหีน้ำทีค่วบคุมและด ำเนินกจิกำร
ของกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกองทุนยงัรวมไปถึงกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำนและใหค้วำมเหน็ชอบแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรเงนิ และงบประมำณ
ประจ ำปีของกองทุน กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรหรอืกิจกรรมที่ขอรบักำรส่งเสรมิหรือ
สนบัสนุนจำกกองทุน รวมทัง้ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกรรมดงักล่ำว 

 คณะกรรมกำรกองทุนประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ เป็นประธำนกรรมกำร 
มรีองเลขำธกิำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”)            
ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร มผีู้แทนกระทรวงกำรคลงั ผู้แทนธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั และผูจ้ดักำร
ตลำดหลักทรพัย์ฯ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัย์ฯ แต่งตัง้จำกรำยชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคล หรอืคณะบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้องกบัตลำดทุน 
จ ำนวน 3 คน รวมทัง้สิน้จ ำนวน 9 คน และมผีูจ้ดักำรกองทุนเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุน 

 

1.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  (“คณะกรรมการ
ประเมินผล”) 

 ตำมมำตรำ 218/20 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535               
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2562 ก ำหนดใหม้ี
กำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนทุกหน่ึงปี โดยใหค้ณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
แต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลจ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 3 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน เพื่อท ำหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

1)  ประเมนิผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกองทุน  
2)  รำยงำนขอ้จ ำกดัหรอือุปสรรคในกำรด ำเนินกจิกำรของกองทุน 
3)  รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรกองทุน 
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ทัง้นี้  กฎหมำยยังก ำหนดให้คณะกรรมกำรประเมินผลรำยงำนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรำบภำยใน 120 วนันับแต่วนัสิ้นรอบกำรประเมนิ และให้กองทุน
เผยแพร่รำยงำนผลประเมนิดงักล่ำวต่อสำธำรณชน และเมื่อคณะกรรมกำรประเมนิผลได้ด ำเนินกำร
ดงักล่ำวเสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมกำรประเมนิผลพน้จำกหน้ำที ่

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเกีย่วกบักำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในกำรประชุมครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวนัที่ 16 
กันยำยน 2563 จึงได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมินผลจ ำนวน 3 คน เพื่อท ำหน้ำที่ประเมิน    
ผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ ได้แก่ นำงวรวรรณ ธำรำภูม ินำงภทัธีรำ              
ดลิกรุ่งธรีะภพ และนำยนรเชษฐ ์แสงรุจ ิโดยคณะกรรมกำรประเมนิผลไดม้กีำรประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ 
ในกำรประชุมเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2563, วนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2564 และวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564  
  จำกกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประเมนิผล ซึง่ไดม้กีำรพจิำรณำขอ้มลู เอกสำร และ
รำยงำนต่ำง ๆ ที่กองทุนได้น ำเสนอ รวมถึงกำรประชุมร่วมกบัฝ่ำยจดักำรของกองทุน เพื่อสอบถำม           
ในประเดน็ต่ำง ๆ เพิม่เตมิแลว้ คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเหน็ว่ำ เนื่องจำกปี 2562 เป็นปีแรกทีม่ ี
กำรยื่นสมคัรรบัทุนโครงกำร/งำนวจิยัเพื่อพฒันำตลำดทุน และได้ประกำศรบัสมคัรในเดอืนธนัวำคม 
2562 โดย ณ สิน้ปี 2562 ยงัไมม่บีุคคลหรอืหน่วยงำนใดยืน่ขอรบัทุนมำยงักองทุน จงึไดม้กีำรขยำยเวลำ
รบัสมคัรขอรบัทุนออกไปจนถงึวนัที่ 31 มนีำคม 2563 ดงันัน้ ในปี 2563 จงึถอืเป็นปีแรกที่กองทุนเริม่         
ทีจ่ะมกีำรใหทุ้นสนบัสนุน อกีทัง้ยงัเป็นปีแรกทีก่องทุนมุง่เน้นกำรสื่อสำรเชงิรกุกบัผูป้ระกอบธุรกจิในภำค
ตลำดทุนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อรบัฟังแนวคดิในกำรพฒันำตลำดทุนจำกทุกฝ่ำย รวมถงึกำรเขำ้ไปอธบิำย
พนัธกิจของกองทุนในกำรพฒันำตลำดทุนต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพื่อรบัฟังกระแสควำมต้องกำรของ
อุตสำหกรรมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจำกนี้ กองทุนยงัไดเ้พิม่รอบกำรขอรบัทุนเป็นปีละ 4 ครัง้ จำกเดมิที่
ก ำหนดปีละ 2 ครัง้ เพื่อใหผู้ส้นใจทีม่คีวำมพรอ้มสำมำรถทีจ่ะยืน่ขอ้เสนอขอรบัทุนไดอ้ยำ่งต่อเนื่องตลอด
ทัง้ปี (คอืทุกไตรมำส) โดยในปี 2563 มผีูส้มคัรทีย่ ืน่ขอรบัทุนทัง้สิน้จำก 18 หน่วยงำน รวม 38 โครงกำร 
และกองทุนไดร้เิริม่ใหทุ้นสนับสนุนอกี 2 โครงกำร ซึง่มโีครงกำรทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุนจำกกองทุน จ ำนวน 
17 โครงกำร  
  ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัขอบเขตหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ คณะกรรมกำร
ประเมนิผลจงึได้ก ำหนดกรอบกำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนประจ ำปี 2563 
ไว ้4 ดำ้นหลกัดงัต่อไปนี้ 
 1)  กำรปฏบิตัิหน้ำที่ตำมพนัธกิจให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกองทุน 

ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 2)  กำรสรำ้งควำมตระหนกัรบัรูเ้กีย่วกบัองคก์ร (Awareness และ Accessibility) 
 3)  กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร 
 4)  กำรจดักำรเรื่องควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่ำง

กองทุนและตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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บทท่ี 2 
การปฏิบติัหน้าท่ีตามพนัธกิจให้เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของกองทนุ 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน 
 

   คณะกรรมกำรประเมนิผลได้ก ำหนดกรอบกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน           
ในเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกองทุน ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ซึ่งส ำหรบัปี 2563 จะท ำกำรประเมินผลโดยเน้นให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำร
พจิำรณำใหก้ำรสนับสนุนโครงกำร กำรใหค้วำมเหน็ชอบโครงกำรหรอืกจิกรรมทีข่อรบักำรส่งเสรมิหรอื
สนับสนุนจำกกองทุน รวมทัง้กำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรหรอืกิจกรรม
ดงักล่ำว ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำนและกำรให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำน 
แผนกำรเงนิ และงบประมำณประจ ำปีของกองทุน กำรออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของกองทุน และกำร
ควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนทัว่ไปโดยคณะกรรมกำรกองทุน 
 
 

การด าเนินการของฝ่ายจดัการของกองทุน 
 

2.1  กระบวนการในการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ 
 กองทุนมกีระบวนกำรในกำรพจิำรณำใหก้ำรสนับสนุนโครงกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอืกำร
ปฏบิตังิำนของกองทุน และได้มขี ัน้ตอนกำรประเมนิโครงกำรโดยคณะท ำงำนกลัน่กรองโครงกำรและ
ผู้จ ัดกำรกองทุน ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกองทุนได้ก ำหนดไว้ ก่อนที่จะน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อพจิำรณำใหก้ำรสนับสนุนโครงกำร โดยมรีำยละเอยีดของกระบวนกำรในกำร
พจิำรณำใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำร ดงันี้ 
 

 
 

หมำยเหตุ:  * มกีำรตรวจสอบขัน้ตอนในกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ในเรื่องกระบวนกำรรบัสมคัรและกลัน่กรอง            
ผูร้บัทนุ, กำรพจิำรณำอนุมตัโิครงกำร, กำรท ำสญัญำ กำรเบกิจำ่ยเงนิ และกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมสญัญำและ Personal Data Privacy 
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 ทัง้นี้  แนวทำงกำรประเมินของคณะท ำงำนกลัน่กรองโครงกำรและผู้จดักำรกองทุนมี
หลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำ 5 หวัขอ้หลกั ดงันี้ 

1) ควำมสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องกองทุน (Relevance) 
2) ตอบโจทยด์ำ้นควำมยัง่ยนื (Sustainability) 
3) ประสทิธภิำพของโครงกำร (Efficiency) 
4) ประสทิธผิลของโครงกำร (Effectiveness) 
5) ผลกระทบในเชงิบวกทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ต่อตลำดทุน (Impact) 
โดยในกำรประเมนิโครงกำรทีข่อรบัทุนสนับสนุนจำกกองทุน จะมกีำรก ำหนดแนวทำงกำร

ให้คะแนนโครงกำรเพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ขัน้ต้นในกำรประเมนิโครงกำร ก่อนที่จะเสนอโครงกำรต่ำง ๆ ต่อ
คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อพจิำรณำต่อไป  

 
2.2  การน าเสนอข้อมูลโครงการท่ีย่ืนขอรบัการสนับสนุนและโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุน 

รวมถึงจ านวนเงินท่ีได้รบัการสนับสนุนไปแล้ว 
ในปี 2563 ได้มกีำรเปิดรบัสมคัรกำรขอรบักำรสนับสนุนจำกกองทุน จ ำนวนทัง้สิ้น 3 ครัง้ 

และมผีูท้ีใ่หค้วำมสนใจยื่นขอรบัทุนทัง้สิ้น 38 โครงกำร จำก 18 หน่วยงำน และมอีกี 2 โครงกำรทีร่เิริม่
โดยกองทุน โดยมโีครงกำรที่ได้รบักำรพิจำรณำอนุมตัิทุนสนับสนุน จ ำนวนทัง้สิ้น 17 โครงกำร (15 
โครงกำร จำก 9 หน่วยงำน และ 2 โครงกำรที่รเิริม่โดยกองทุน) และมโีครงกำรที่ได้รบักำรพจิำรณำ
อนุมตัเิขำ้ลงนำมควำมร่วมมอื (MOU) อกี 1 โครงกำร นอกจำกนี้ มโีครงกำรที่ถูกปฏเิสธ 5 โครงกำร            
มโีครงกำรทีข่อถอนกำรยื่นขอรบักำรสนับสนุน 6 โครงกำร และยงัมโีครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำอีก    
11 โครงกำร1 ทัง้นี้ สำมำรถแบ่งจ ำนวนผูข้อทุนตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน2 ไดด้งัแผนภำพดำ้นล่ำงนี้ 
 

 

                                                 
1 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
2 วตัถุประสงคข์องกองทนุ  
1. ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำองคก์ร และโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลำดทนุ รวมถงึกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของตลำดทนุ 
2. ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลำดทนุ หรอืกำรก ำกบัดูแลตลำดทนุ 
3. เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัตลำดทนุ กำรลงทนุ และกำรพฒันำตลำดทนุ ใหแ้ก่ ผูล้งทนุ ประชำชน หน่วยงำน และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรศกึษำวจิยั อบรม และพฒันำองคค์วำมรู ้หรอืงำนวชิำกำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลำดทนุ 
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โดยจ ำนวนเงินสนับสนุนของโครงกำรที่ได้ร ับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน                       
ในปี 2563 มจี ำนวนทัง้สิ้น 360,130,475 บำท3 และสำมำรถจ ำแนกโครงกำรที่ได้รบักำรสนับสนุนทุน
ตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน ดงันี้ 
 

 
 

ส ำหรบัสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปของโครงกำรทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุนจำกกองทุนมดีงันี้  
 

1) โครงการอบรมส าหรบัคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (เสนอโดยสมาคม
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 

 โครงกำรอบรมส ำหรับคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์ให้
คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลีย้งชพี (Fund Committee) มคีวำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นกำรเงนิและกำรลงทุน
ทีเ่หมำะสมในกำรคดัเลอืก ตรวจสอบ ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ผนกำรลงทุน และออกแบบโครงสรำ้งกองทุน
ให้เหมำะสมกบัสมำชกิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี โดยหลกัสูตรกำรอบรมแบ่งเป็น 1) กำรศกึษำ Coursework 
ดำ้น Risk and Return และ Equity and Fixed Income Valuation 2) กำรท ำ Workshop ดำ้น Asset Allocation, 
Portfolio Performance Evaluation และ Sustainable Investment: ESG Criteria in Portfolio Allocation และ 3) 
กจิกรรมทศันศกึษำดงูำนกบักองทุนส ำรองเลีย้งชพีทีไ่ดร้บัรำงวลัจำกกำรประกวดกำรจดักำรกองทุนดเีด่น 

 

2) โครงการอบรมส าหรบัสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (เสนอโดยสมาคมกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ) 

 โครงกำรอบรมส ำหรบัสมำชกิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีมวีตัถุประสงค์ในกำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรเงนิและกำรลงทุนที่จ ำเป็นส ำหรบักำรวำงแผนกำรออมเพื่อกำรเกษียณอำยุส ำหรบัสมำชิก
กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เพื่อให้สมำชกิตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหลกัทรพัย์ และเข้ำใจ
ทฤษฎพีืน้ฐำนส ำหรบักำรจดัสรรแผนลงทุนทีเ่หมำะสมตำมควำมเสีย่งและอำย ุโดยกำรอบรมจะเป็นกำร
จดัท ำ workshop เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมได้มสี่วนร่วมในกำรคดิวเิครำะห์ และร่วมกิจกรรม ทัง้นี้ กำรจดัท ำ 
workshop จะเป็นกำรมุ่งเน้นให้ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของกำรออมเพื่อกำรเกษียณอำยุ 

                                                 
3 มลูค่ำของโครงกำรทีท่ ำสญัญำแลว้กบัมลูค่ำของโครงกำรทีไ่ดร้บักำรอนุมตั ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ไมเ่ทำ่กนั เนื่องจำกบำงโครงกำรเพิง่ไดร้บักำร 
  อนุมตัใินไตรมำสที ่4/2563 และยงัอยู่ระหว่ำงกำรเขำ้ท ำสญัญำ  
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แนวทำงในกำรประเมนินโยบำยกำรลงทุนทีเ่หมำะสมเพื่อกำรเกษียณ และวธิกีำรในกำรค ำนวณมูลค่ำ
เงนิกอ้น ณ วนัเกษยีณว่ำควรมรีะดบัใดจงึจะเหมำะสม 
 
 

 

3) โครงการจดัท าส่ือวีดิทศัน์และต าราเก่ียวกบักฎเกณฑ์มาตรฐานความรู้ส าหรบั
การจดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (เสนอโดยสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 

 โครงกำรจดัท ำสื่อวดิทิศัน์จ ำนวน 4 คลปิ ได้มกีำรแสดงตวัอย่ำงกำรจดักำรที่ดขีอง
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพที่ได้รบัรำงวลั PVD Award จำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 4 แห่ง โดยมเีนื้อหำ
ครอบคลุมโครงกำรต่ำง ๆ ซึง่กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีได้จดัให้แก่สมำชกิเพื่อส่งเสรมิกำรออม กำรเลอืก
แผนกำรลงทุนที่ถูกต้อง ตลอดจนรำยละเอียดแนวทำงกำรคดัเลอืกบรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน 
นอกจำกนี้ สื่อวดีทิศัน์ดงักล่ำวจะมกีำรเผยแพรเ่ป็นวงกวำ้งต่อสมำชกิของสมำคมกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 
และผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ของสมำคมกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีต่อไป เพื่อสรำ้งควำมตระหนักรบัรู ้และยกระดบั
กำรบรหิำรงำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ รวมทัง้จะมกีำรจดัท ำต ำรำที่เกี่ยวกับ “กฎเกณฑ์มำตรฐำน             
กำรจดักำร และควำมรู้ทำงกำรเงนิที่จ ำเป็นส ำหรบักำรบรหิำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีอย่ำงมอือำชพี ” 
เพื่อใหใ้ชเ้ป็นมำตรฐำน แนวปฏบิตั ิและควำมรูท้ำงวชิำกำรด้ำนกำรลงทุนเฉพำะส ำหรบักองทุนส ำรอง
เลีย้งชพีเพื่อกำรเกษยีณอำยุ เพื่อเผยแพร่องคค์วำมรูต่้ำง ๆ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
ซึ่งต ำรำดงักล่ำวจะเป็นควำมรู้อ้ำงอิงที่คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพสำมำรถน ำมำใช้เพื่อ
ประกอบกำรตดัสนิใจในประเดน็ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรกองทุนส ำรองเลีย้งชพีไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
4) โครงการส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแขง็ของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้

ทดัเทียมนานาประเทศ – การจดัท าและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการสอบบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (เสนอโดยสภาวิชาชีพบญัชี)  

 โครงกำรจดัท ำและเผยแพร่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและมำตรฐำนกำรสอบ
บญัชใีหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิตำม IFRS ทีผ่่ำนกำรตรวจสอบ                
โดยผูส้อบบญัชทีีป่ฏบิตังิำนตำมมำตรฐำน ISA และ ISQC1  

 
5) โครงการส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแขง็ของระบบทางการเงินของตลาด

ทุนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ – การพฒันาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตและ      
ส านักงานสอบบญัชีนอกตลาดทุน (เสนอโดยสภาวิชาชีพบญัชี) 
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งของระบบรำยงำนทำงกำรเงินของ       

ตลำดทุนไทยในกำรพฒันำผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและส ำนกังำนสอบบญัชนีอกตลำดทุน โดยโครงกำรนี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำใหม้ผีูส้อบบญัชใีนตลำดทุนมำกขึน้และให้มคีวำมพรอ้มที่จะสำมำรถปฏบิตังิำน
ในฐำนะผูส้อบบญัชใีนตลำดทุนได ้รวมทัง้เพื่อใหส้ำมำรถรองรบักำรเตบิโตของจ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่พิม่มำกขึน้อยำ่งต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อใหท้ดัเทยีมนำนำประเทศ  
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6) โครงการส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแขง็ของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทย
ให้ทดัเทียมนานาประเทศ – การอบรมพฒันาผูส้อบทานการควบคมุคณุภาพงานสอบ
บญัชีและผูติ้ดตามคณุภาพของส านักงานสอบบญัชี (เสนอโดยสภาวิชาชีพบญัชี)  
โครงกำรอบรมพัฒนำผู้สอบทำนกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีและผู้ติดตำม

คุณภำพของส ำนกังำนสอบบญัช ี(“EQCR and Monitoring”) โดยบทบำทของ 2 หน้ำทีน่ี้เป็นบทบำททีม่ ี
ควำมส ำคญัในกำรช่วยท ำใหก้ระบวนกำรตรวจสอบบญัชมีคีุณภำพมำกขึน้ เป็นกำรเพิม่ควำมน่ำเชื่อถอื
ในงบกำรเงนิต่อผู้ใช้งบกำรเงนิ โดยเฉพำะผู้ลงทุน อีกทัง้เป็นกำรเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัข้อก ำหนด 
หลกัเกณฑ ์กฎเกณฑใ์หม ่ๆ ทีอ่ำจจะมผีลบงัคบัใชใ้นอนำคต ซึง่อำจจะท ำใหก้ำรหำบุคลำกรทีเ่หมำะจะมำ
ท ำหน้ำที ่EQCR และ Monitoring มคีวำมยำกมำกขึน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีต่้องมกีำรพฒันำและสรำ้งบุคลำกร
รุ่นใหม่ ๆ ขึน้มำท ำหน้ำที่ EQCR และ Monitoring ให้กบัส ำนักงำนสอบบญัช ีซึ่งไม่เฉพำะเพยีงส ำนักงำน 
สอบบญัชตีลำดทุนในปัจจุบนั แต่ยงัรวมถงึส ำนักงำนสอบบญัชทีีจ่ะก้ำวเขำ้มำสู่ตลำดทุนในอนำคตดว้ย 
โดยโครงกำรนี้จะเน้นกำรจดัท ำ workshop และกำรแสดงควำมคดิเหน็ในมุมมองของกำรเป็น EQCR & Monitoring 
และเมือ่ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมผ่ำนกำรอบรมในโครงกำรน้ีแลว้จะไดร้บัใบรบัรอง (Certificated Program)  

 
7) โครงการจดัท าบทวิเคราะห์หลกัทรพัยฯ์ – โครงการปี 2562 (เสนอโดยสมาคม

นักวิเคราะหก์ารลงทุน) 
 โครงกำรจดัท ำบทวเิครำะห์หลกัทรพัยฯ์ เป็นโครงกำรที่มคีวำมส ำคญัในกำรพฒันำ

ตลำดทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลำดทุนในหลำยภำคส่วน (Stakeholders) เนื่องจำกจ ำนวน             
บทวิเครำะห์พื้นฐำนที่มีกำรเผยแพร่ที่จ ัดท ำอยู่ในปัจจุบันมีจ ำนวนเพียงร้อยละ 36 ของจ ำนวน
หลกัทรพัยท์ัง้หมด นอกจำกนี้ ประมำณรอ้ยละ 60 เป็นบทวเิครำะหห์ลกัทรพัยข์นำดกลำงถงึหลกัทรพัย์
ขนำดใหญ่ ซึง่มรีำคำหุน้สำมญัตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) มำกกว่ำ 5,000 ลำ้นบำทขึน้ไป 
ด้วยจ ำนวนบทวเิครำะห์ที่มอียู่จ ำกดัและกระจุกตวัเช่นนี้ จงึมผีลให้ผู้ลงทุนบุคคลทัว่ไปอำจไม่มขี้อมูล
พืน้ฐำนส ำคญัทีเ่พยีงพอทีจ่ะใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจในกำรลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีม่คีวำมน่ำสนใจ 
และมศีกัยภำพในกำรเตบิโต ดงันัน้ โครงกำรจดัท ำบทวเิครำะหห์ลกัทรพัยฯ์ นี้จงึจะมกีำรจดัท ำบทวเิครำะห ์
จ ำนวน 40 ฉบบั เป็นเวลำ 3 ปี โดยเริม่ตน้ในปี 2562 และสิน้สุดในปี 2564 ส ำหรบัปี 2562 ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ไดท้ ำกำรสนับสนุนทัง้ในรูปของตวัเงนิ และกำรสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อใหส้ำมำรถ
เริม่โครงกำรดงักล่ำวได ้  

 
8) โครงการจดัท าบทวิเคราะห์หลกัทรพัยฯ์ – โครงการปี 2563 (เสนอโดยสมาคม

นักวิเคราะหก์ารลงทุน) 
จำกควำมส ำเร็จของโครงกำรจดัท ำบทวิเครำะห์หลกัทรพัย์ฯ  ซึ่งท ำในปีที่ผ่ำนมำ 

(โครงกำรปี 2562) ทีส่ำมำรถเพิม่จ ำนวนบทวเิครำะหปั์จจยัพืน้ฐำนของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยเป็น
กำรสนับสนุนกำรให้ควำมรูผู้้ลงทุน และเพิม่โอกำสกำรเขำ้ถงึขอ้มูลที่ส ำคญัเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน อีกทัง้ยังเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักวิเครำะห์
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หลกัทรพัยผ์่ำนกำรจดัท ำบทวเิครำะห์ปัจจยัพื้นฐำนนัน้ กองทุนจงึมนีโยบำยในกำรสนับสนุนกำรจดัท ำ
โครงกำรดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยโครงกำรจดัท ำบทวิเครำะห์หลกัทรพัย์ที่จะท ำในปีนี้ (โครงกำร                
ปี 2563) จะท ำให้จ ำนวนบทวเิครำะห์หลกัทรพัย์ฯ เพิม่ขึ้นอีก 60 ฉบบัต่อปี โดยโครงกำรดงักล่ำวจะมี
ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่ปี 2563 และสิน้สุดในปี 2565 (เป็นโครงกำรระยะเวลำ 3 ปี) 
 

9) โครงการวิจยัระบบวิเคราะหค์ าสัง่ซ้ือขายและสมุดค าสัง่ส าหรบัการตดัสินใจซ้ือ
ขายท่ีจดุดีท่ีสุด (เสนอโดย ผศ. ดร. ยอดเย่ียม ทิพยส์ุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

 โครงกำรวจิยัระบบวเิครำะหค์ ำสัง่ซือ้ขำยและสมุดค ำสัง่ส ำหรบักำรตดัสนิใจซื้อขำยที่
จุดดีที่สุด เป็นโครงกำรวิจัยเพื่อหำระบบส่งค ำสัง่ซื้อขำยที่ดีที่สุดให้กำรซื้อขำยเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและเป็นเครื่องมอืที่ดใีนกำรวเิครำะหต์วัแปรที่มผีลต่อรำคำ โดยโครงกำรนี้จะท ำกำรวจิยั
และพฒันำขัน้ตอนวธิกีำรส่งค ำสัง่ซื้อปรมิำณกำรซื้อขำย (Volume Flow) สมุดค ำสัง่ซื้อขำย (Order Book) 
และสร้ำงกลยุทธ์กำรซื้อขำยที่ดทีี่สุด ซึ่งระบบจะประเมนิผลกระทบของกำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยต่อตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในแต่ละช่วงเวลำและเลอืกกลยทุธใ์นกำรส่งค ำสัง่ซือ้ขำยใหเ้หมำะสมกบัช่วงนัน้  

 
10) โครงการวิจัยฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความพร้อมด้านการ

เกษียณอายแุห่งชาติ (เสนอโดย รศ. ดร. พรอนงค ์บษุราตระกลู ศนูยบ์ริการวิชาการ
และฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 โครงกำรวจิยัฐำนขอ้มูลส ำหรบักำรพฒันำดชันีชี้วดัควำมพรอ้มด้ำนกำรเกษียณอำยุ
แห่งชำตมิวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำพฒันำและจดัท ำดชันีควำมพรอ้มเพื่อกำรเกษยีณอำยสุ ำหรบัประเทศไทย
ที่ครอบคลุมควำมพร้อมทัง้มิติด้ำนกำรเงิน และมิติด้ำนคุณภำพชีวิต โดยจะมีกำรสร้ำงดัชนีชี้ว ัด 
National Retirement Readiness Index ซึ่งจดัท ำโดยกำรเก็บข้อมูลของประชำกรที่ประกอบอำชีพ            
ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มรำชกำร 2) กลุ่มพนักงำนเอกชน รัฐวิสำหกิจ และองค์กรอิสระ และ                            
3) กลุ่มแรงงำนนอกระบบประกนัสงัคม (กลุ่มผูร้บับตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั) ซึง่โครงกำรนี้จะสำมำรถใชเ้ป็น
เครื่องมอืหนึ่งในกำรประเมนิสถำนะและกระตุ้นให้แต่ละบุคคลมกีำรออมและกำรลงทุนที่ย ัง่ยนื และ
สำมำรถน ำมำใชว้เิครำะห ์เพื่อหำผลสมัฤทธิใ์นกำรวำงกรอบหรอืแนวนโยบำยสำธำรณะ เพื่อเสนอแนะ
และส่งเสรมิใหม้กีำรออมเพื่อควำมเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของประชำกรไทยเมือ่สงูวยัหรอืเขำ้ใกลว้ยัเกษยีณ  

 
11) โครงการการพฒันาผู้ประกอบการรายเลก็ (SME / Startups) (เสนอโดยบริษัท 

ไลฟ์ฟินคอรป์ จ ากดั) 
 โครงกำรกำรพฒันำผู้ประกอบกำรรำยเล็ก (SME / Startups) เป็นโครงกำรพฒันำ

ศักยภำพ SME และ Startups เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรระดมทุน และสร้ำงกำรเติบโตอย่ำง
แขง็แกรง่ในอนำคต ซึง่จะสอดรบักบัแผนพฒันำตลำดทุนไทยทีใ่หค้วำมส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ของประเทศผ่ำนกำรพฒันำผูป้ระกอบกำร SME โดยในระยะแรก โครงกำรจะมุ่งเน้นทีก่ำรเสรมิรำกฐำน



 

15 
 

องคค์วำมรู ้และทกัษะในกำรประกอบธุรกจิที่แขง็แกร่งแก่ผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรพฒันำหลกัสูตรออนไลน์ 
(Education Platform) ส่วนระยะต่อมำจะเป็นกำรสรำ้งควำมพรอ้มเพื่อรองรบักำรเขำ้สู่ตลำดทุนอยำ่งมคีุณภำพ 
(Scaling Up Platform) และใหทุ้นสนับสนุนกำรใชง้ำน Enterprise System ส ำหรบั SME/ Startups ทีม่ี
ควำมพรอ้มเพื่อจะสำมำรถระดมทุนผ่ำนตลำดทุนไดใ้นอนำคต  

 
12) โครงการวิจยักลยุทธ์การลงทุนของหลกัทรพัย์ในกลุ่ม ESG ในสภาพการณ์ท่ี

ตลาดหลักทรพัย์ฯ มีความผนัผวนสูง (เสนอโดย ดร. พงษ์พิสุทธิ พื้นแสน                
คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

 โครงกำรวิจยักลยุทธ์กำรลงทุนของหลกัทรพัย์ในกลุ่ม ESG (Environment, Social 
and Governance) ในสภำพกำรณ์ทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯ มคีวำมผนัผวนสูง เป็นกำรมุ่งเน้นศกึษำกลยุทธ์
ในกำรซื้อขำยหลักทรพัย์ในกลุ่ม ESG หรอืหลกัทรพัย์ที่อยู่ในกลุ่ม SETTHSI Index ซึ่งเป็นดัชนีที่
สะท้อนกำรเคลื่อนไหวรำคำของกลุ่มหลกัทรพัยข์องบรษิทัที่มกีำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื ในสภำวะที่
กำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มคีวำมผนัผวนสูง รวมถงึกำรศกึษำเปรยีบเทยีบควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
หลกัทรพัย์ในกลุ่ม SETTHSI กับคุณภำพของตลำด (Market Quality) นอกจำกนี้  ยงัศึกษำถึงควำม    
ไมส่มมำตรของมลูค่ำ (Asymmetric Information) ของกำรลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่ม SETTHSI เพื่อเสรมิสรำ้ง                  
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนในตลำดทุน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หลกัทรพัยใ์นกลุ่ม ESG ใหแ้ก่ 
ผูล้งทุน ประชำชน หน่วยงำน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม ESG-THSI  

 
13) โครงการหลกัสูตรอบรมผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีศกัยภาพในการท างานและ

พฒันาตลาดทุนไทยอย่างยัง่ยืน (เสนอโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน) 
 โครงกำรหลกัสูตรอบรมผู้จบกำรศึกษำใหม่ให้มศีกัยภำพในกำรท ำงำนและพัฒนำ

ตลำดทุนไทยอย่ำงยัง่ยนืเป็นโครงกำรกำรอบรม online เพื่อพฒันำศกัยภำพบุคลำกรส ำหรบักลุ่มผูจ้บ
กำรศกึษำใหม่ทีเ่ขำ้มำร่วมงำนในอุตสำหกรรมในหลกัสตูร Comprehensive Asset Management Core 
Course เพื่อใหค้วำมรูพ้ืน้ฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิจดักำรลงทุนอย่ำงครบถว้น และหลกัสตูร Investment 
Risk Management Course เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดกำรลงทุนที่มี
ควำมส ำคญัมำกขึน้ในสถำนกำรณ์ทีต่ลำดทุนไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

 
14) โครงการฝึกซ้อมแผนรบัมือภยัคกุคามทางไซเบอรข์องภาคตลาดทุน (เสนอโดย

สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย) 
โครงกำรฝึกซ้อมแผนรบัมอืภยัคุกคำมทำงไซเบอร์ของภำคตลำดทุนเป็นโครงกำร             

ที่จ ัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์อย่ำงต่อเนื่ องทัว่ทัง้อุตสำหกรรมตลำดทุน                  
ซึ่งแผนงำนดงักล่ำวมรีะยะเวลำ 3 ปี (ปี 2564 – ปี 2566) เพื่อให้หน่วยงำนในตลำดทุนได้มโีอกำส              
เขำ้ร่วมทดสอบสถำนกำรณ์ถูกโจมตทีำงไซเบอร์ (Cyber Drill) โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยกจิกรรมที่ท ำ
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กำรฝึกซ้อมจะเป็นลกัษณะกำรฝึกซ้อมกบัสถำนกำรณ์เสมอืนจรงิ และจะมกีำรขยำยขอบเขตเพิม่ขึน้           
ในแต่ละปี ซึง่กจิกรรมดงักล่ำวจะช่วยยกระดบัควำมเขม้แขง็ดำ้นกำรป้องกนัภยักำรคุกคำมทำงไซเบอร์
ของผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตลำดทุนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต. อกีทัง้ยงัเป็นกำร
สรำ้งควำมเชื่อมัน่ของตลำดทุนไทยในระดบันำนำชำตดิว้ย  

 
 

15) โครงการให้ทุนสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู้ประกอบการ                
ในตลาดทุน (เสนอโดยกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน) 

 โครงกำรใหทุ้นสนับสนุนกำรจำ้งงำนผู้จบกำรศกึษำใหม่แก่ผู้ประกอบกำรในตลำดทุน
จ ำนวน 555 คน โดยมจีุดมุ่งหมำยหลกัของโครงกำรนี้เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงของระบบตลำดทุนให้มี
บุคลำกรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ผูป้ระกอบกำรทีอ่ยู่ใน
ตลำดทุนอำจไม่มแีผนในกำรรบัผู้ที่จบกำรศึกษำใหม่ที่ยงัไม่มปีระสบกำรณ์เข้ำท ำงำน อย่ำงไรก็ดี              
ในอนำคตเมื่อสถำนกำรณ์กลบัสู่ปกติแลว้ กอ็ำจเกดิกำรขำดแคลนบุคลำกรในตลำดทุน ซึง่จะส่งผลใหม้ี
ต้นทุนทำงธุรกจิเพิม่ขึน้อย่ำงเช่นทีเ่คยเกดิขึน้แลว้ในอดตีเมื่อเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ดว้ยเหตุนี้ กองทุนจงึ
เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรสนับสนุนใหเ้กดิกำรจำ้งงำนของผู้ที่จบกำรศกึษำใหม่ในบรษิทัหลกัทรพัย ์
และบริษัทจดักำรกองทุนต่ำง ๆ เพื่อร่วมกันสร้ำงบุคลำกรส ำหรบัตลำดทุน โดยกองทุนจะให้เงิน
สนบัสนุนแก่บรษิทัหลกัทรพัย ์และบรษิทัจดักำรกองทุน เพื่อไปด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว  

 
16) โครงการอบรมเพ่ือยกระดบัผู้แนะน าการลงทุน ( IC) (เสนอโดยสมาคมบริษัท

หลกัทรพัยไ์ทย) 
 โครงกำรอบรมเพื่อยกระดบัผู้แนะน ำกำรลงทุน ( IC) ต้องกำรที่จะเพิ่มบุคลำกรที่มี

ใบอนุญำตผู้วำงแผนกำรลงทุน (Investment Planner หรอื IP) ให้เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของภำค
ประชำชนหรอืผู้ลงทุน เนื่องจำกในปัจจุบนัประชำชนที่ต้องกำรค ำแนะน ำในเรื่องกำรลงทุน มคีวำม
ต้องกำรค ำแนะน ำที่ครอบคลุมหลำกหลำยผลติภณัฑ์มำกขึ้น และประชำชนหรอืผู้ลงทุนแต่ละคนมี
เป้ำหมำยและข้อจ ำกัดในกำรวำงแผนกำรเงนิและกำรลงทุนที่แตกต่ำงกัน โดยโครงกำรนี้จะจดัท ำ
หลกัสูตรอบรมเพื่อเตรยีมควำมพร้อมในกำรสอบ และจะให้เงนิสนับสนุนเมื่อสอบผ่ำนแล้ว โดยจะ
ครอบคลุมตัง้แต่บุคลำกรที่ม ีLicense IC Plain ให้ได้รบักำรเสรมิควำมรูค้วำมสำมำรถไปจนถงึกำรได้ 
License IC Complex, License IP จนถึงระดับคุณวุฒินักวำงแผนกำรเงิน หรือ Certified Financial 
Planner (CFP) ตำมล ำดับ โดยคำดว่ำจะมีบุคลำกรในธุรกิจหลกัทรพัย์และนักศึกษำมหำวิทยำลยั            
เขำ้รว่มโครงกำรเป็นจ ำนวนถงึ 4,000 คน 
 

17) โครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลกัสูตรความยัง่ยืนระดบัสากลเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรในตลาดทุน (เสนอโดยกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน) 

 โครงกำรใหทุ้นสนับสนุนกำรเรยีนหลกัสตูรควำมยัง่ยนืระดบัสำกลเพื่อพฒันำศกัยภำพ
ของบุคลำกรในตลำดทุนมวีตัถุประสงค์เพื่อขยำยขอบเขตของกำรพฒันำมำตรฐำนคุณวุฒแิละควำมรู้            
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ในด้ำน Environmental, Social and Governance (ESG) ที่ได้รบักำรยอมรบัในระดบัสำกล เนื่องจำก
องค์ควำมรูด้้ำนกำรพฒันำในเรื่องดงักล่ำวในตลำดทุนไทยยงัมจี ำกดั โดยโครงกำรจะให้กำรสนับสนุน
กำรศึกษำหลักสูตรระดับสำกลที่ครอบคลุมเนื้ อหำ  4 ด้ำน ได้แก่ (1) Corporate Sustainability                   
(2) Corporate Sustainability Disclosure (3) ESG Risk และ (4) Sustainable Investment เพื่อใหบุ้คลำกร
ในหลำยภำคอุตสำหกรรมสำมำรถเรยีนรู้จำกหลกัสูตรต่ำง ๆ ที่เผยแพร่จำกสถำบนัที่ได้รบัมำตรฐำน  
ในต่ำงประเทศ และเพื่อใหม้กีลุ่มบุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมช ำนำญในเรื่องของควำมยัง่ยนื (Sustainable 
Development Professional Pool) โดยกลุ่มบุคลำกรเหล่ำนี้จะสำมำรถน ำองคค์วำมรูท้ี่ไดร้บั มำปรบัใช้เพื่อ
พฒันำสนับสนุนกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนในตลำดทุนไทย ซึ่งโครงกำรนี้จะให้ทุน
สนับสนุนเป็นระยะเวลำประมำณ 3 ปี และคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถสร้ำง Sustainable Development 
Professional Pool ไดป้ระมำณ 300 - 500 คน จำกองคก์รหรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น บรษิทัหลกัทรพัย์ 
บรษิทัจดักำรกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยน์ำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทุน มหำวทิยำลยั หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในตลำดทุน 

 
 ในส่วนของขอ้มลูโครงกำรทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหเ้ขำ้ลงนำมควำมร่วมมอื (MOU) กบักองทุน 

ม ี1 โครงกำร ไดแ้ก่ 
 โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัของตลาดทุนไทย (เสนอโดยส านักงานก.ล.ต.) 

 โครงกำรระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนดจิทิลัของตลำดทุนไทยเป็นแนวทำงกำรยกระดบั
ประสทิธภิำพตลำดทุนดว้ยกำรออกแบบโครงสรำ้งและกลไกใหม่ทัง้หมดและพฒันำเป็นระบบโครงสรำ้ง
พื้นฐำนดจิทิลั (Digital Infrastructure) เพื่อพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของตลำดทุน ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวยทุธศำสตรข์องกองทุน และแผนพฒันำตลำดทุนไทย ฉบบัที ่3 ตลอดจนแผนยทุธศำสตร ์ก.ล.ต. 
ทีต่อ้งกำรใหก้ำรเขำ้ถงึตลำดทุนเป็นไปอยำ่งสะดวก โปรง่ใส และสำมำรถตรวจสอบได ้ซึง่จะช่วยส่งเสรมิ
ควำมเขม้แขง็ให้กบัภำคเศรษฐกจิและเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศโดยรวม โดยในขัน้แรก 
จะมุง่เน้นพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทิลัส ำหรบัหุน้กูภ้ำคเอกชน โดยส ำนกังำน ก.ล.ต. จะพจิำรณำ
เสนอผูพ้ฒันำและบรหิำรจดักำรเพื่อพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทิลัของตลำดทุนทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
เพื่อขอรบัทุนจำกกองทุน รวมถึงกำรพจิำรณำให้ใบอนุญำตที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำร ตลอดจนกำร
ส่งเสรมิและผลกัดนักำรปรบัปรงุและพฒันำกฎหมำยหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

2.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมท่ีขอรบัการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน  
คณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรติดตำมกำรให้ทุนสนับสนุนจ ำนวน 17 โครงกำรอย่ำง

สม ่ำเสมอ และไดร้บัทรำบรำยงำนในเรือ่งต่ำง ๆ จำกฝ่ำยจดักำรของกองทุน ดงันี้  
• ได้มกีำรตดิตำมโครงกำรที่ได้รบัเงนิสนับสนุนเป็นเดอืน และรำยไตรมำส เพื่อดูควำม

คบืหน้ำของงำนในโครงกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำน และวตัถุประสงคข์องโครงกำรนัน้ ๆ   
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• ได้มีกำรรำยงำนเป็นรำยไตรมำส และรำยงำนประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรกองทุน          
โดยประกอบดว้ย รำยละเอยีดควำมคบืหน้ำของโครงกำร สิง่ทีโ่ครงกำรไดจ้ดัท ำ ตวัชีว้ดั ปัญหำ อุปสรรค 
และขอ้มลูอื่นเพิม่เตมิ  

อย่ำงไรก็ด ีในกรณีที่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่และมคีวำมซบัซ้อน คณะกรรมกำรกองทุน 
อำจจะมกีำรตัง้หน่วยงำนอื่นหรอืทีป่รกึษำเขำ้รว่มหรอืด ำเนินกำรกำรตดิตำมโครงกำรได ้
 

2.4 การก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน 
แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของกองทุน 
คณะกรรมกำรกองทุน ได้พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรด ำเนินงำนของกองทุนซึ่งเป็นไปตำม

วตัถุประสงคท์ีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึไดพ้จิำรณำอนุมตังิบประมำณของกองทุน โดยสำมำรถสรปุได ้ดงันี้ 
 

การด าเนินการ การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
1.  พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 ของกองทุน ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่24 เมษำยน 2563 
2.  พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรด ำเนินงำนของกองทุน ประจ ำปี 2564 ครัง้ที ่9/2563 เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิำยน 2563 

 
2.5 การควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบียบ

หรือข้อบงัคบัของกองทุน 
คณะกรรมกำรกองทุน ไดม้กีำรพจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวกบักำรด ำเนินงำนและบรหิำรงำน

ทัว่ไปของกองทุน รวมถงึกำรออกระเบยีบและค ำสัง่ทีเ่กี่ยวกบัเรือ่งดงักล่ำว ดงันี้ 
 

การด าเนินการ การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
1.  กำรพจิำรณำเรือ่งสถำนทีท่ ำกำรของกองทุน  

 
ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่31 มกรำคม 2563 

2.   กำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร            
ทีข่อรบัทุนสนบัสนุนจำกกองทุน 

3.  กำรก ำหนดรำยชื่อผูม้อี ำนำจและเงือ่นไขในกำรสัง่จ่ำยเงนิ 
4.  กำรแต่งตัง้อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำร

ลงทุนของกองทุน 
5.  กำรพจิำรณำอ ำนำจด ำเนินกำรดำ้นกำรบรหิำรเงนิลงทุน ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่24 เมษำยน 2563 
6.  กำรจดักำรเงนิกองทุนเพื่อบรหิำรสภำพคล่องของกองทุน  

ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่28 สงิหำคม 2563 7.  กำรพจิำรณำอนุมตัจิรรยำบรรณพนกังำน 
8.  กำรพจิำรณำอนุมตักิำรปรบัปรุงอ ำนำจด ำเนินกำรภำยใน 
9.  กำรพจิำรณำอนุมตัริะเบยีบกำรจดัหำและกำรพสัดุ 
 
 
 

 



 

19 
 

การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมกำรประเมินผลได้พิจำรณำจำกข้อมูลและเอกสำรที่กองทุนได้น ำเสนอ
ประกอบด้วยสรุปข้อมูลกำรด ำเนินงำนของกองทุน ประกำศของกองทุน มติคณะกรรมกำรกองทุนที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึกำรประชุมร่วมกบัฝ่ำยจดักำรของกองทุนแลว้ และมคีวำมเหน็ว่ำ โดยรวมแลว้กองทุนมี
กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ และได้มกีำรก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนทีช่ดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทีค่รอบคลุมกระบวนกำรตัง้แต่กำรใหค้วำมเหน็ชอบโครงกำรที่
จะใหทุ้นสนับสนุน ไปจนถงึกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำรทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุนดงักล่ำว 
นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรประเมินผล ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องกำรลงมติ โดยมี
ขอ้เสนอแนะว่ำ ควรทีจ่ะก ำหนดใหช้ดัเจนว่ำกรรมกำรกองทุนทีม่สี่วนไดเ้สยีจะต้องออกจำกหอ้งประชุม
หรอืออกจำกสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในกำรลงมตเิรื่องที่ตนมสี่วนได้เสยี เพื่อให้กำรออกเสยีงของกรรมกำร
กองทุนทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีเป็นไปอยำ่งอสิระ 
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บทท่ี 3  
การสร้างความตระหนักรบัรู้เก่ียวกบัองคก์ร 

 
กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน 

 

คณะกรรมกำรประเมนิผลไดพ้จิำรณำกรอบกำรประเมนิผลในกำรสรำ้งควำมตระหนักรบัรู ้
(Awareness) และกำรเข้ำถงึ (Accessibility) ขอ้มูลเกี่ยวกบัองค์กรของกองทุน โดยได้มกีำรพจิำรณำ
จำกขอ้มลูทีเ่ผยแพร่เกีย่วกบักองทุนและกำรด ำเนินกำรของกองทุนทีม่กีำรประชำสมัพนัธผ์่ำนสื่อต่ำง ๆ 
หลำยช่องทำง รวมถงึจ ำนวนผู้เขำ้ถงึสื่อประชำสมัพนัธต่์ำง ๆ ของกองทุน ช่วยให้สำมำรถประเมนิถงึ
ควำมตระหนกัรบัรูแ้ละกำรเขำ้ถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัองคก์รของกองทุนโดยสำธำรณชนทัว่ไปได ้
 

การด าเนินการของฝ่ายจดัการของกองทุน 
 

3.1    การตระหนักรบัรู้ (Awareness) 
ในปี 2563 กองทุนได้มกีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรบัรู้เกี่ยวกับ

องคก์รใหม้ต่ีอสำธำรณชนทัว่ไปอยู่อย่ำงสม ่ำเสมออกีทัง้ยงัไดป้รบัปรุงแนวทำงในกำรท ำใหส้ำธำรณชน
ทัว่ไป สำมำรถที่จะเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนได้อย่ำงกว้ำงขวำงขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรผ่ำน            
เวบ็ไซตข์องกองทุน หรอืกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อโซเชยีลต่ำง ๆ เช่น Facebook โดยมตีวัอยำ่ง ดงันี้ 

 

    
 

3.2    การเข้าถึง (Accessibility) 
  กองทุนได้ก ำหนดช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ และกำรเขำ้ถงึ (Accessibility) ขอ้มูลของ

กองทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย โดยผู้สนใจเสนอโครงกำร รวมถึงสำธำรณชนทัว่ไป
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูของกองทุน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ไดห้ลำกหลำยช่องทำง ตวัอยำ่งเช่น 

 1)  เวบ็ไซตข์องกองทนุ: www.cmdf.or.th 
 2)  Facebook: www.facebook.com/กองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน 
 3)  E-mail: grant@cmdf.or.th 

mailto:grant@cmdf.or.th
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 นอกจำกนี้ ผูจ้ดักำรกองทุนยงัไดม้กีำรเขำ้พบกบัองคก์รต่ำง ๆ  เช่น บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ธนำคำร สมำคม เป็นต้น เพื่ออธบิำยขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน และยงัมกีำรส่งหนงัสอื
เชญิชวนมหำวทิยำลยัต่ำง ๆ ในประเทศ ใหเ้ขำ้รว่มส่งโครงกำรเพื่อรบัทุนสนบัสนุนจำกกองทุนอกีดว้ย 
 

การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมกำรประเมนิผลไดม้กีำรสอบถำมเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรในกำรสรำ้งควำมตระหนัก
รบัรู ้(Awareness) และกำรเขำ้ถงึ (Accessibility) ขอัมลูของกองทุน ซึง่สำธำรณชนทัว่ไปสำมำรถที่จะเข้ำถงึ
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง รวมถงึกำรไปพบหรอืประชุมร่วมกบั Stakeholders ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งในประเดน็นี้ 
ฝ่ำยจดักำรของกองทุนไดท้ ำกำรรวบรวมขอ้มลูกำรเขำ้ถงึสื่อต่ำง ๆ ของกองทุน ในปี 2563 และสำมำรถสรุป
เป็นขอ้มลูทำงสถติไิด ้ดงันี้ 
   1. ไดม้กีำรด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรโฆษณำประชำสมัพนัธก์ำรด ำเนินงำนของกองทุนให้
สำธำรณชนทัว่ไปไดร้บัทรำบขอ้มลูของกองทุน และสำมำรถเขำ้ถงึไดม้ำกยิง่ขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำร
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องกองทุนหรอืสื่อโซเชยีลมเีดยีต่ำง ๆ 
   2. ไดจ้ดัใหม้ชี่องทำงทีผู่ส้นใจเสนอโครงกำร รวมถงึสำธำรณชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถงึได้
หลำกหลำยช่องทำง ดงันี้   
  -  เวบ็ไซตข์องกองทุน (www.cmdf.or.th) มจี ำนวนผูเ้ขำ้ชม 17,537 รำย และจ ำนวน
กำรเขำ้ชม 36,279 ครัง้ 
  -  Facebook (www.facebook.com/กองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน) มจี ำนวน                 
ผูเ้ขำ้ชม 4,002 ครัง้  

3.  มกีำรจดัท ำ Press Release ทัง้สิน้ 7 ข่ำว, ข่ำวสัน้ทัง้สิ้น 4 ข่ำว โดยมกีำรเผยแพร่
ผ่ำนสื่อสิง่พมิพ ์16 ครัง้, สื่อออนไลน์ 61 ครัง้ และสื่อโทรทศัน์ 3 ครัง้ 

4.  มกีำรเขำ้พบองคก์รต่ำง ๆ ของผูจ้ดักำรกองทุนเพื่ออธบิำยเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ใน
กำรจดัตัง้และกำรด ำเนินงำนของกองทุน รวมทัง้สิน้ 117 องคก์ร (ไม่นับรวมกำรประชุมร่วมกบัองคก์รที่
ก ำกบัดแูลต่ำง ๆ เช่น กระทรวงกำรคลงั, ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส ำนกังำน ก.ล.ต.)   

5. มกีำรจดัส่งหนงัสอืเชญิไปยงัมหำวทิยำลยัต่ำง ๆ ทัว่ประเทศรวม 107 แห่ง เพื่อเชญิชวน
ใหเ้ขำ้รว่มกำรขอรบัทุนสนบัสนุนจำกกองทุน 

 
หลงัจำกทีค่ณะกรรมกำรประเมนิผลไดพ้จิำรณำจำกขอ้มลูและเอกสำรทีก่องทุนน ำเสนอ 

คณะกรรมกำรประเมนิผลจงึมคีวำมเหน็ว่ำ กองทุนไดม้กีำรด ำเนินกำรสรำ้งควำมตระหนักรบัรูเ้กี่ยวกบั
องคก์รผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ หลำยช่องทำงเพิม่มำกขึน้แลว้ 

 
 
 
 

http://www.cmdf.or.th/
http://www.facebook.com/กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
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บทท่ี 4 

การบริหารจดัการองคก์ร 
 

กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน 
 

คณะกรรมกำรประเมนิผลได้ก ำหนดกรอบกำรประเมนิผลเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำร
องค์กร โดยเน้นในเรื่องกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรท ำงำนภำยในองค์กร กำรบรหิำรงำนบุคคลและ
โครงสรำ้งองคก์ร กำรจดักำรดำ้นกำรเงนิและกำรลงทุน เพื่อใหก้องทุนมกีรอบและกระบวนท ำงำนทีช่ดัเจน 
สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ  

 
การด าเนินการของฝ่ายจดัการของกองทุน 

 

4.1 กระบวนการ/ ขัน้ตอนการท างานภายใน 
กองทุนไดม้กีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักระบวนกำรและขัน้ตอนกำรท ำงำนภำยใน โดยได้ 

มกีำรปรบัปรุงและจดัท ำคู่มอืกำรด ำเนินงำนในเรื่องส ำคญัต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรปรบัปรุงคู่มอืกำรปฏบิตังิำน
ของกองทุน และแบบฟอร์มกำรขอรับทุนสนับสนุนจำกกองทุน กำรจัดท ำ Compliance Manual              
กำรจดัท ำคู่มอืในกำรปฏบิตังิำนกำรประเมนิและตดิตำมกำรให้ทุน กำรจดัท ำระเบยีบพนักงำนต่ำง ๆ 
และกำรจดัท ำคู่มอืในกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรลงทุน 

 

4.2 การบริหารงานบคุคลและโครงสร้างองคก์ร 
ภำยหลงัจำกมผีู้จดักำรกองทุนเข้ำปฏบิตัิหน้ำที่เมื่อปี 2563 แล้ว จงึได้มกีำรก ำหนด

โครงสรำ้งองค์กร และอตัรำก ำลงัให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำน โดยสำมำรถสรรหำพนักงำนประจ ำ         
ได้แล้ว 4 อัตรำ (ปี 2563 มอีัตรำก ำลงั 6 อัตรำ) และมกีำร Outsource งำนด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ภำยใต้สญัญำใหบ้รกิำรระหว่ำงตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกองทุน อำท ิงำนด้ำนกลยุทธแ์ละ
บรหิำรกองทุน, ด้ำนบรหิำรองค์กร (เช่น งำนด้ำนทรพัยำกรบุคคล, จดัหำ, บรหิำรอำคำร), ด้ำนบญัชี
และกำรเงนิ, ดำ้นกฎหมำยและก ำกบัองคก์ร เป็นตน้ ดงัรำยละเอยีดปรำกฏตำมแผนภำพในหน้ำถดัไป 
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หมำยเหตุ *เป็นงำนที ่outsource ใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยใตส้ญัญำใหบ้รกิำรระหว่ำงตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกองทนุ 
** อตัรำก ำลงัของสถำบนัวจิยัตลำดทนุนัน้ ไดร้บักำรอนุมตัเิป็นแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2564 โดยจะด ำเนินกำรจด้จำ้งพนกังำนในปี 2564 ต่อไป 
*** พนกังำนยมืตวัจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ในปี 2564 
**** คณะกรรมกำรกองทนุไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเมื่อตน้ปี 2564 

 
 

4.3 การจดัการการเงิน และการลงทุน 
   กองทุนได้มกีำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกบักำรจดักำรกำรเงนิ และกำรลงทุน ได้แก่     
กำรจดัท ำคู่มอืในกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรลงทุน กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรด้ำนเงนิลงทุน กำรจดัท ำ
นโยบำยกำรลงทุน โดยคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุน รวมถึงได้มีกำรเสนอกรอบกำรลงทุนต่อ
คณะอนุกรรมกำรดำ้นกำรลงทุน เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ ก่อนทีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุน 
เพื่ออนุมตัิกรอบกำรลงทุนดงักล่ำว อีกทัง้ยงัได้มกีำรเสนอปรบัปรุงกรอบกำรลงทุนให้สอดคล้องตำม
ควำมเปลีย่นแปลงของตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกองทุน จะสำมำรถบรหิำรเงนิลงทุนไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพ  
 

การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมกำรประเมินผลได้พิจำรณำจำกข้อมูลและเอกสำรที่กองทุนได้น ำเสนอ               
ซึ่งรวมถึงคู่มอืกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ที่กองทุนได้จดัท ำขึ้น อีกทัง้ยงัได้มกีำรประชุมร่วมกบั             
ฝ่ำยจดักำรของกองทุนด้วย โดยคณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเหน็ว่ำ กองทุนมโีครงสรำ้งองค์กรที่
ค่อนขำ้งเหมำะสมกบัพนัธกจิขององคก์ร มจี ำนวนพนักงำนทีเ่พยีงพอกบัขอบเขตงำนขององคก์ร เพรำะ
ไดม้กีำรมอบหมำย (Outsource) งำนหลำย ๆ เรือ่งใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ช่วยด ำเนินกำรแทน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินลงทุน 

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน**** 
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บทท่ี 5 

การจดัการเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) 
ระหว่างกองทนุและตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน 

 

เนื่องจำกกองทุนไดม้กีำรมอบหมำย (Outsource) งำนบำงส่วนใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ด ำเนินกำรแทน ภำยใต้สัญญำให้บริกำรระหว่ำงตลำดหลักทรัพย์ฯ  และกองทุน คณะกรรมกำร
ประเมินผลจึงได้พิจำรณำก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในเรื่องกำรจัดกำรเรื่องควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่ำงกองทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยเน้นใหค้วำมส ำคญั
กบักำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ชดัเจนเพื่อไม่ให้เกดิประเดน็ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ระหว่ำงกองทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ จำกกำรที่กองทุนอำจมีกำร Outsource งำนให้แก่ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ทีจ่ะท ำใหเ้กดิประเดน็ COI ได ้
 
การด าเนินการของฝ่ายจดัการของกองทุน 

 
  ที่ผ่ำนมำกองทุนได้มกีำรมอบหมำย (Outsource) งำนในส่วนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกลยุทธ์
และบรหิำรกองทุน, ดำ้นบรหิำรองคก์ร (งำนทรพัยำกรบุคคล, งำนจดัหำ, งำนบรหิำรอำคำร), ดำ้นบญัชี
และกำรเงนิ ด้ำนกฎหมำยและก ำกบัองค์กร เป็นต้น ให้แก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยใต้สญัญำให้บรกิำร
ระหว่ำงตลำดหลกัทรพัย์ฯ และกองทุน ซึ่งรวมถงึงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของ
กองทุนด้วย โดยกองทุนได้มแีนวทำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบังำนในส่วนต่ำง ๆ ที่มกีำร Outsource 
ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อไมใ่หเ้กดิประเดน็ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงันี้  
 

5.1 งานกฎหมาย 
กองทุนได้มกีำรขอควำมเหน็ในประเดน็ด้ำนกฎหมำยจำกที่ปรกึษำประจ ำด้ำนกฎหมำย

ของกองทุน ก่อนที่จะด ำเนินกำรในเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกำรเข้ำท ำนิติกรรมหรือสัญญำกับตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

 

5.2 งานการเงินและการลงทุน 
กองทุนได้มกีำร Outsource งำนด้ำนกำรลงทุนให้แก่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตำมที่ผู้จดักำร

กองทุน เป็นผู้พจิำรณำอนุมตัิภำยใต้กรอบกำรลงทุนที่ได้มกีำรก ำหนดโดยคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำร
ลงทุนของกองทุน จะท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน วธิกีำรบรหิำรและเรือ่งใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรลงทุน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุน เพื่อใหค้วำมเหน็ชอบกรอบกำรลงทุนดงักล่ำว 
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5.3 งานตรวจสอบภายใน 
กองทุนได้มกีำร Outsource งำนตรวจสอบภำยในให้แก่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งได้มกีำร

ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในภำยใตก้รอบทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ของ
กองทุน ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบของกองทุน ไมม่รีำยใดทีด่ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์  

 

5.4     งานจดัหา 
กองทุนไดม้กีำร Outsource งำนดำ้นจดัหำใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เฉพำะในส่วนที่เป็น

งำนดำ้นธุรกำร (Administration) ซึง่ไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำง ๆ ตำมระเบยีบและอ ำนำจอนุมตัขิอง
กองทุน 

 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ 

 

คณะกรรมกำรประเมนิผลไดพ้จิำรณำจำกขอ้มลูและเอกสำรทีก่องทุนไดน้ ำเสนอ รวมทัง้
ได้มกีำรร่วมประชุมกบัฝ่ำยจดักำรของกองทุนแล้ว และมคีวำมเหน็ว่ำ กำรที่กองทุนมกีำร Outsource 
งำนดำ้นต่ำง ๆ ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อำจท ำใหเ้กดิประเดน็ COI ได ้โดยเฉพำะในเรือ่งกำรตรวจสอบ
ภำยใน จงึไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบักำรจดักำรเรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest: COI) ระหว่ำงกองทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพำะในประเด็นที่กองทุนได้มีกำร 
Outsource งำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ในเรื่องนี้กองทุน
อำจทีจ่ะพจิำรณำว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกใหด้ ำเนินกำรงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในของกองทุน แทนกำร 
Outsource งำนดำ้นน้ีใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ กไ็ด ้

จำกข้อเสนอแนะดังกล่ำวของคณะกรรมกำรประเมินผล ฝ่ำยจัดกำรของกองทุน         
จะไปด ำเนินกำรศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิถงึประเดน็ที่อำจจะเกดิ COI จำกกำร Outsource งำนด้ำน
กำรตรวจสอบภำยในให้แก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแนวทำงในกำร
ท ำงำนในอนำคตเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรกองทุนเพื่อพจิำรณำต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

บทท่ี 6 
บทสรปุของการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทนุ 

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทนุ 
 

จำกผลกำรประเมนิและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมนิผลในกำรประเมนิผล
สัมฤทธิป์ระจ ำปี 2563 ใน 4 ด้ำนหลัก คือ ด้ำนที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจให้เป็นไปตำม
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกองทุนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ด้ำนที่ 2 กำรสร้ำงควำมตระหนักรบัรู้
เกี่ยวกบัองค์กร (Awareness และ Accessibility) ด้ำนที่ 3 กำรบรหิำรจดักำรองค์กร และด้ำนที่ 4 กำร
จดักำรเรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่ำงกองทุนและตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ก่อนหน้ำนี้ จงึน ำมำจดัท ำเป็นบทสรปุได ้ดงันี้ 
 

หวัข้อท่ี 1:  การปฏิบติัหน้าท่ีตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
กองทุนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

  เนื่องด้วยวตัถุประสงค์ของกองทุนคือกำรส่งเสรมิและพฒันำตลำดทุนใน 4 ด้ำนหลกั
ตำมทีไ่ดก้ล่ำวขำ้งต้น ซึง่กำรด ำเนินงำนหลกัของกองทุนในปี 2563 คอืกำรเปิดรบัโครงกำรที่ขอรบัทุน
สนบัสนุนจำกกองทุน ทีถ่อืเป็นกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพนัธกจิของกองทุน โดยกำรด ำเนินกำรทีส่ ำคญัของ
กองทุน ที่เกี่ยวข้องกบักำรพจิำรณำให้ทุนสนับสนุนแก่โครงกำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลำดทุน 
ไดแ้ก่ กำรก ำหนดกระบวนกำรในกำรพจิำรณำใหก้ำรสนับสนุนโครงกำร กำรก ำหนดแนวทำงในกำรให้
ควำมเหน็ชอบโครงกำรหรอืกจิกรรมที่ขอรบักำรส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจำกกองทุน รวมถงึกำรตดิตำม
และประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกรรมดงักล่ำว  

  ในกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรประเมินผลได้มีกำรพิจำรณำถึงกำรติดตำมและ
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์กำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำน
และให้ควำมเหน็ชอบแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรเงนิ และงบประมำณประจ ำปีของกองทุน และกำร
ควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนทัว่ไป ตลอดจนกำรออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของกองทุน 
ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกองทุนดงัที่กล่ำวมำนัน้ คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเห็นว่ำ 
โดยรวมแล้ว กองทุนมกีำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ และได้มกีำร
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรที่ครอบคลุมกระบวนกำรตัง้แต่กำรให้
ควำมเหน็ชอบโครงกำรที่จะให้ทุนสนับสนุน ไปจนถงึกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำรที่
ไดร้บัทุนสนับสนุนดงักล่ำว นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรประเมนิผลมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่ำ ในส่วนของ
กำรลงมติก็ควรที่จะมกีำรก ำหนดให้ชดัเจนว่ำ กรรมกำรกองทุนที่มสี่วนได้เสียจะต้องออกจำกห้อง
ประชุมหรอืออกจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกำรลงมติเรื่องที่ตนมสี่วนได้เสีย เพื่อให้กำรออกเสยีงของ
กรรมกำรกองทุนทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีเป็นไปอย่ำงอสิระ 
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หวัข้อท่ี 2: การสร้างความตระหนักรบัรู้เก่ียวกบัองคก์ร (Awareness และ Accessibility) 
 

 คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเห็นว่ำ ที่ผ่ำนมำกองทุนได้มกีำรด ำเนินกำรสร้ำงควำม
ควำมตระหนักรบัรูเ้กี่ยวกบัองคก์ร (Awareness และ Accessibility) โดยเผยแพร่ขอ้มลูต่ำง ๆ เกี่ยวกบั
กองทุนในหลำยช่องทำง อกีทัง้ยงัไดป้รบัปรุงแนวทำงในกำรท ำใหส้ำธำรณชนทัว่ไป สำมำรถทีจ่ะเขำ้ถงึ
ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำงขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรผ่ำนเวบ็ไซต์ของกองทุน หรอืกำร
สื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ (Social Media) ต่ำง ๆ เช่น Facebook เป็นต้น รวมถึงได้มกีำรไปพบหรือ
ประชุมรว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholders) เพื่อสรำ้งกำรตระหนกัรบัรูถ้งึกองทุนดว้ย 
 

หวัข้อท่ี 3:  การบริหารจดัการองคก์ร 
 

 ภำยหลงัจำกกองทุนได้จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2562 แล้ว ในต้นปี 2563 จงึได้มผีู้จดักำรกองทุน
เริม่เขำ้มำปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นทำงกำร ดงันัน้ ปี 2563 นี้ จงึเป็นปีทีก่องทุนได้มกีำรก ำหนดแนวทำงต่ำง ๆ    
เกี่ยวกบักำรบรหิำรองคก์รทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ทัง้ในเรื่องของกำรก ำหนดกระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรท ำงำนภำยใน 
กำรบรหิำรงำนบุคคลและโครงสร้ำงองค์กร และกำรจดักำรกำรเงนิ และกำรลงทุน ซึ่งคณะกรรมกำร
ประเมนิผลไดพ้จิำรณำกำรบรหิำรจดักำรองคก์รของกองทุนแลว้ และมคีวำมเหน็ว่ำ กองทุนมโีครงสรำ้งองคก์ร
ที่ค่อนข้ำงเหมำะสมกับพนัธกิจขององค์กร มจี ำนวนพนักงำนที่เพียงพอกับขอบเขตงำนขององค์กร 
เพรำะมกีำรมอบหมำย (Outsource) งำนหลำย ๆ เรือ่งใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ช่วยด ำเนินกำรแทน  
 

หวัข้อท่ี 4:  การจดัการเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่าง
กองทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 เนื่องจำกกำรทีก่องทุนมกีำรมอบหมำย (Outsource) งำนหลำย ๆ  เรื่องใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ช่วยด ำเนินกำรแทน เช่น งำนทีเ่กี่ยวกบัด้ำนบรหิำรองคก์ร (งำนทรพัยำกรบุคคล, งำนจดัหำ, งำนบรหิำร
อำคำร), ด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ ด้ำนกฎหมำยและก ำกบัองค์กร เป็นต้น จงึอำจท ำให้เกดิประเด็นเรื่อง
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ได ้โดยเฉพำะในเรือ่งกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ซึง่กองทุนกไ็ดม้กีำร
มอบหมำยงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในของกองทุนดว้ย ดงันัน้ คณะกรรมกำรประเมนิผลจงึมคีวำมเหน็ว่ำ 
เพื่อลดประเด็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีระหว่ำงกัน กองทุนอำจที่จะพิจำรณำว่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกใหเ้ขำ้มำด ำเนินกำรงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในของกองทุนแทนกำร Outsource งำนด้ำนนี้
ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์  

 
 

____________________________ 


