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ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 17 เมษายน 2562 

โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุน) 
หรือท่ีเรียกอีกชื่อว่า CMDF (Capital Market Development Fund)

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กร และโครงสร้าง 
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดทุน หรือการกำากับดูแล 
ตลาดทุน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตลาดทุน  
การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ ผู้ลงทุน 
ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม 
และพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิชาการท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อตลาดทุน



ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ

ในช่วงปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต

ของผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลก ภาคธุรกิจและหน่วยงานในตลาดทุนไทย

ต่างเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทาให้ต้องปรับรูปแบบการดาเนินงาน  

การพัฒนาองค์กร การบริหารความเสี่ยง เช่นเดียวกับกองทุนส่ง

เสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ที่ดาเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ  

พร้อมปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

มุ่งสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับ 

เศรษฐกิจ และสังคมไทย

ท่ามกลางความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

คณะกรรมการ CMDF ได้ยึดหลักการดาเนินงานในรูปแบบห่วงโซ่

นโยบาย (Policy Value Chain) เป็นสาคัญ โดย CMDF ได้ให้ทุนสนับสนุน 

โครงการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของตลาดทุนไทย 

ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ทั้งด้านประสิทธิภาพและศักยภาพการ

แข่งขันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน  

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ และสังคมไทย ตลอดจน 

การสร้างการมีส่วนร่วมต่อทุกภาคส่วนในตลาดทุน เพื่อความเสมอภาค  

และการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ตลาดทุนไทย นาไปสู่ 

การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนผ่านการผลักดันของ CMDF

ในปี 2564 CMDF ยังคงสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน พร้อมขยาย 

ความร่วมมือในการสนับสนุนทุน และพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่เน้นความสาคัญต่อประโยชน์เชิงรูปธรรมและผลกระทบเชิงบวก  

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว 

นอกจากนี้ CMDF ยังได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขับเคลื่อนการทางานของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market 

Research Institute: CMRI) เพื่อมุ่งสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
ท้ังด้านประสิทธิภาพและศักยภาพ 

การแข่งขันท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 
ท้ังเศรษฐกิจ และสังคมไทย

ตลาดทุนให้ครบทุกมิติ โดย CMRI จะมีบทบาทที่สาคัญในเรื่องการ

บริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ได้จริง และ

เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้าง 

เครือข่ายนักวิจัย และเป็นแพลตฟอร์มอานวยความสะดวกให้แก่ 

นักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยนั้นมีพลวัตเชิงนโยบาย และสามารถนาไปใช้

ในการปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ CMDF เชื่อว่าการสนับสนุนของ CMDF จะช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนทั้ง Ecosystem สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

องค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกากับ

ดูแลตลาดทุน 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน  

การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน  

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย 

อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตลาดทุน

ในนามของคณะกรรมการ CMDF ผมขอขอบคุณและขอเป็นกาลังใจ

ให้กับบุคลากรและคณะทางานทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนา

ตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยเติบโต 

ได้อย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน 

ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตต่อไป

สารจากประธานกรรมการ
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กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รายงานประจำาปี 2564



นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์
ผู้จัดการกองทุน และเลขานุการคณะ

ในปี 2564 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้ขยาย

แนวทางการให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งดาเนินงานพัฒนา

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เพื่อให้แผนงานดังกล่าวสามารถ

ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในปี 2564 CMDF ได้

มอบทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 855 ล้านบาท  

นอกจากการให้ทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ตามที่ผู้สมัครขอรับทุนแล้ว  

CMDF ได้ริเริ่มสนับสนุนโครงการตามแผนกลยุทธ์เพิ่มขึ้นเพื่อเติมเต็ม 

และเชื่อมโยงกับโครงการที่ได้ขอรับทุนในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้ 

ศึกษาแนวทางใหม่ ๆ  ถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันหน่วยงาน บุคลากร  

ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยให้มีส่วนร่วมที่สาคัญเพื่อการส่งเสริม 

การพัฒนาตลาดทุน โดยกระบวนการดาเนินงานของ CMDF จะคานึงถึง 

ความเกี่ยวเนื่องและประโยชน์ในการนาไปปฎิบัติจริง รวมถึงความ

คุ้มค่าของแต่ละโครงการเป็นสาคัญ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการ

ทั้งหมดของ CMDF สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันในการพัฒนา 

ตลาดทุนไทยโดยรวม

CMDF ได้ให้ทุนสนับสนุนตามแผนกลยุทธ์องค์กรที่ได้กาหนดเป้าหมาย 

ไว้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

โดยระยะแรกของการดาเนินงานเน้นการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรในตลาดทุนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจ 

หลักทรัพย์หรือธุรกิจจัดการลงทุน รวมถึงบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน  

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และขีดความสามารถของระบบตลาดทุน โดยมีทั้งโครงการนาร่อง

เพื่อทดลองการทางานของภาพตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพ และ 

โครงการที่ผลักดันให้เกิดสภาพคล่อง สาหรับการสนับสนุนทุนระยะกลาง 

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CMDF ยังได้ 

อนุมัติทุนสนับสนุนการให้ความรู้และการเตรียมพร้อมของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผ่าน LiVE Platform ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

CMDF จะค�านึงถึงความเก่ียวเน่ือง 
และประโยชน์ในการน�าไปปฎิบัติจริง รวมถึง
ความคุ้มค่าของแต่ละโครงการเป็นส�าคัญ 
เพื่อให้การสนับสนุนโครงการท้ังหมดของ 

CMDF สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
ในการพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวม

สาหรับการผลักดันโครงการเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนทั่วไปคาดว่าจะเริ่ม 

ดาเนินการได้ในปี 2565 อาทิ การจัดให้มีการจัดอันดับกองทุนรวม

ตราสารทุนโดย Mercer หรือโครงการด้านการพัฒนาความรู้ทางการเงิน 

และงานวิจัยต่าง ๆ  และเพื่อเตรียมพร้อมรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ

ของตลาดทุนไทยในระยะยาว CMDF ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยขับเคลื่อนสถาบันวิจัยตลาดทุน (Capital Markets Research  

Institute: CMRI) เพื่อผลักดันผลงานวิจัยที่สามารถนามาใช้ประโยชน์

ได้จริงในตลาดทุนไทยทุกมิติ 

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ CMDF เริ่มดาเนินงาน ได้ให้การสนับสนุนทุน 

แล้วทั้งสิ้น 56 โครงการ มูลค่ามากกว่า 1.2 พันล้านบาท โดยในปี 2564  

การดาเนินการให้ทุนสนับสนุนของ CMDF สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อ 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่กาลังจะเข้ามาในตลาดทุนกว่า 500 บริษัท  

ซึ่งครอบคลุมบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนมากกว่า 75 แห่ง  

บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 270 แห่ง และบริษัทที่กาลังจะเข้ามา 

ในตลาดทุนมากกว่า 220 แห่ง จากโครงการที่เริ่มดาเนินการไปแล้ว

บางส่วนคาดว่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วมากกว่า 10,000 ราย และ

เมื่อโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติดาเนินการเสร็จสิ้นคาดว่ามีผู้ได้รับ

ผลประโยชน์เพิ่มอีกมากกว่า 100,000 ราย

ในนามตัวแทนของคณะกรรมการกองทุน หวังว่า การดาเนินงาน

ของกองทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับ

เคลื่อนตลาดทุนไทย เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ทุกภาคส่วนคาดหวังไว้

ร่วมกัน โดยในปี 2565 CMDF ยังคงยึดมั่นเป้าหมายขององค์กร และ

มุ่งสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนในทุกมิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนัก

ลงทุนและประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจความมั่นคงของตลาดทุนไทย

สารจากผู้จัดการ
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รูปวงกลมซ้อน ออกแบบมาจากเหรียญกษาปณ์ท่ีมีการหมุนเคล่ือนไหว  
ไม่หยุดน่ิง ส่ือถึงโครงสร้างพื้นฐานและการแข่งขันของตลาดทุน 

กราฟแท่งเทียน วางซ้อนกันเป็นวงกลม เป็นรูปแบบตัว C ซึ่งเป็นอักษรย่อ 
น�าหน้าของ CMDF แสดงถึง ความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเป็นความรู้ต่อตลาดทุน

สีเหลืองเข้ม ใช้เพื่อเป็นตัวแทนของสีทอง สื่อถึงความรุ่งเรือง ความรู้  
ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิต ดูเป็นมิตร ใส่ใจ และมีพลังขับเคล่ือน 

สีด�า สื่อถึงสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพท่ีน่าเชื่อถือ มีความหนักแน่น  
รวมถึงยังส่ือถึงความทันสมัย และความสามารถในแข่งขันของตลาดทุน

ตราสัญลักษณ์ของ CMDF ออกแบบโดยสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง CMDF มี
ความหมาย มีอัตลักษณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย 
เข้าใจและจดจ�าง่าย 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รายงานประจำาปี 2564





คณะกรรมการ CMDF ประกอบด้วย 9 คนดังน้ี

คณะกรรมการ CMDF

กรรมการโดยต�าแหน่ง 6 คน

ผู้จัดการ CMDF เป็นเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ประธานโดยต�าแหน่ง)

ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ซึง่เลขาธิการมอบหมาย (รองประธานโดยต�าแหน่ง)

ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได้รับ 

การเสนอชื่อโดยนิติบุคคลหรือ คณะบุคคล 
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับตลาดทุน

* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี  

  และด�ารงต�าแหน่งติดต่อได้ไม่เกิน 2 วาระ
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นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองประธานกรรมการ

(รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. มอบหมาย)

นายสุรินทร์ ตนะศุภผล
กรรมการ

(ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ

ดร. วชิรา อารมย์ดี
กรรมการ

(ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย)

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวชุณหจิต สังข์ ใหม่
กรรมการ

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์
ผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกองทุน

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการ
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ประวัติคณะกรรมการกองทุน

การศึกษา
• Doctor of Business Administration, Harvard University,  

Massachusetts, USA

• Master in Business Administration, Harvard University,  

Massachusetts, USA

• Master of Engineering in Industrial Engineering and  

Management, Asian Institute of Technology

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  

1. The Role of the Chairman Program  

2. Director Certification Program  

3. Ethical Leadership Program  

4. Board Nomination and Compensation Program และ  

5. IT Governance and Cyber Resilience Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

(ปริญญาบัตร ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด

• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จากัด

• ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล

• ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

• ประธานกรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

• ประธานคณะกรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

• กรรมการ และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย

• ที่ปรึกษา สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน 
• เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

• กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

• ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

• ประธานคณะกรรมการกากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

• กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การศึกษา
• Master of Business Administration (major in Finance) Western 

Michigan University, USA

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• Facilitative Leadership สาหรับ Top 11 สถาบัน Thailand Coaching 

Academy

• Leadership Suerrusion Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20

นางสิริวิภา  สุพรรณธเนศ
รองประธานกรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

• ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างาน 
• ผู้ช่วยเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

• ผู้อานวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน 

และโครงสร้างพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

• ผู้อานวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน  

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สานักงานคณะกรรมการ

กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ผู้อานวยการฝ่ายกากับตลาด สานักงานคณะกรรมการ 

กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกากับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ 

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ผู้วิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การศึกษา
• Postgraduate Diploma in Information Management, University  

of Strathclyde ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  

1. Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 39/2021  

2. Director Certification Program รุ่นที่ 298  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 29

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 7

• หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ (นบส.) รุ่นที่ 45

นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่
กรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง

• กรรมการ และกรรมการกากับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด 

(มหาชน)

• กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างาน 
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนักบริหารระดับสูง  

กระทรวงการคลัง

• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง

• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

• ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

• กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

• กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย

• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

• ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด

• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

• กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จากัด

• กรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์ เอเชีย จากัด

12

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รายงานประจำาปี 2564



การศึกษา
• Ph.D. (Economics) The University of Georgia,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• M.A. (Economics) The University of Georgia,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• M.B.A. (MIS, Accounting) University of Bridgeport,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)  

สถาบัน CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. วชิรา  อารมย์ดี
กรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

• อนุกรรมการด้านการลงทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เงินกองทุนวิจัยและพัฒนาการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

เพื่อประโยชน์สาธารณะ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี่ยง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

• กรรมการที่ปรึกษาการบริหารการลงทุน สภากาชาดไทย
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การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Business Administration, New Hampshire 

College Comba ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  

รุ่นที่ 197/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) 

รุ่นที่ 82

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 27

นายสุรินทร์  ตนะศุภผล
กรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สานักงาน 

คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

• กรรมการตรวจสอบ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

• กรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ

• ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการเสริมสร้างศักยภาพ

ของกองทัพในคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

ประสบการณ์การท�างาน 
• ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สานักงานคณะกรรมการกากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส สานักเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการ

กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สานักงานคณะกรรมการกากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• ผู้อานวยการส่วนอาวุโส ส่วนสื่อสารสัมพันธ์ สานักงานคณะกรรมการ

กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• นักวิชาการประกันภัย 7 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
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การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

ประเทศไทย

• ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา University of San Francisco ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา University of Minnesota ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  

1. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

2. Director Certification Program  

3. Advance Audit Committee Program  

4. Risk Management Committee Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 10

นางโชติกา  สวนานนท์
กรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

• ประธานอนุกรรมการด้านการลงทุน อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนา

ตลาดทุน

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการ

สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จากัด

• กรรมการ บริษัท อาร์เอฟเอส จากัด

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การท�างาน 
• กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการชุดย่อย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

• ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund)

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน กองทุนประกันชีวิต 

(Life Insurance Fund)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

• กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ

กาหนดค่าตอบแทน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• กรรมการผู้อานวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอินเดียน่า  

(เมืองบลูมมิงตัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  

(เมืองซานตาครูซ) ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  

1. Director Certification Program  

2. Director Accreditation Program และ  

3. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) 

สถาบัน CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 4

นายไพบูลย์  นลินทรางกูร
กรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง และอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

• ประธานอนุกรรมการด้านงานวิจัย อนุกรรมการด้านการลงทุน และ

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนส่งเสริมการ

พัฒนาตลาดทุน

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และ

การคลัง วุฒิสภา

• ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง

• นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด 

(มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน 
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

• ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ
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การศึกษา
• Ph.D. (Computer Science), Stanford University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

• MSCS, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหาร
• Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012),  

CMMU-MIT

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร 1. สุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)  

2. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สานักงานคณะกรรมการ

กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• หลักสูตร Executive Education (Program for Senior Management 4), 

Fiscal Policy Research Institute (FPRI) Kellogg-Schulich-Maxwell

• หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย

• Economics & Investment Analysis, Faculty of Economics 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 28

ดร. อนุชิต  อนุชิตานุกูล
กรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สานัก

ผู้บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด
• ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จากัด
• กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
• คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์/อนุกรรมการมาตรฐานและการกากับดูแล/
อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม

• อนุกรรมการกากับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของ
รัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านการจัดการความ
รู้และนวัตกรรม สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

• ที่ปรึกษา และกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่
การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล กรมสรรพากร

ประสบการณ์การท�างาน 
• กรรมการ และอนุกรรมการความเสี่ยง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  

จากัด (มหาชน)
• อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

กระทรวงการคลัง
• กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) กระทรวงการคลัง
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
• Director of Business Development and Technology, Freewill Solutions

17



การศึกษา
• Doctoral of Business Administration in Finance and Economics, 

Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Master of Business Administration, Finance Major, University  

of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรนักบริหาร
• Columbia Senior Executive Program, Columbia University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  

1. Director Certification Program  

2. Director Accreditation Program และ  

3. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 12

ดร. ภากร  ปีตธวัชชัย
กรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย  

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จากัด

• รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 

• รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด

• อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการ

กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประสบการณ์การท�างาน 
• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด

• รองประธานในคณะทางานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และ

กรรมการ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก

• รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและ

บริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน ธนาคารไทย

พาณิชย์ จากัด (มหาชน)

• กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน  

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
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การศึกษา
• ปริญญาโท (ด้านบริหารธุรกิจ) Seattle University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี (ด้านวิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นที่ 29

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายชนันต์  ชาญชัยณรงค์
ผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

• อนุกรรมการบริหารเงินลงทุน และอนุกรรมการด้านงานวิจัย  

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านตลาดทุน ในคณะกรรมการลงทุน กองทุน 

เพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�างาน 
• Senior Advisor, Global Markets Asia Pacific ธนาคารบีเอ็นพี  

พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

• Managing Director, Head of Global Markets Southeast Asia  

and India และ Head of Corporates Global Markets Asia Pacific  

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขาประเทศสิงคโปร์

• Managing Director, Head of Fixed Income and ALM Treasury  

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

• Head of Institutional Client Group Sales ธนาคารดอยซ์แบงก์  

สาขากรุงเทพฯ
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CMDF 
และผู้จัดการ CMDF

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CMDF
1. กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการ

ดาเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจาปีของ CMDF

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก CMDF รวมทั้งติดตามและประเมิน

ผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ CMDF ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์

4. ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจน

ออกระเบียบหรือข้อบังคับ CMDF ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการ การปฏิบัติงานและ

การมอบอานาจของผู้จัดการ CMDF 

(2) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง  

และเงินอื่นของพนักงาน และลูกจ้างของ CMDF รวมถึง

การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล 

(3) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี  

การงบประมาณ และทรัพย์สินของ CMDF

5. กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของ CMDF

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ตามที่คณะกรรมการ CMDF มอบหมาย ทั้งนี้ ให้ได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กาหนด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ได้กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และผู้จัดการ ดังน้ี

7. แต่งตั้งผู้จัดการ CMDF ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ CMDF กาหนด

อำานาจหน้าที่ของผู้จัดการ CMDF
ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ CMDF 

และรับผิดชอบการบริหารกิจการของ CMDF ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของ CMDF และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และนโยบายที่คณะกรรมการ CMDF กาหนด และสาหรับกิจการ

ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการ CMDF เป็นผู้แทนของ CMDF 

ทั้งนี้ ผู้จัดการ CMDF จะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงาน 

เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ 

CMDF กาหนด

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อย 
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ CMDF เป็นไป 

อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีกลไกสาคัญในการตรวจสอบ  

คณะกรรมการ CMDF จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ 

CMDF มอบหมาย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ CMDF จะได้รับประโยชน์

ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ซึ่งเป็น

ไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
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จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ 
และท่ีปรึกษา CMDF

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวม

ทั้งปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กร รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุ

จาเป็น

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง โดยกรรมการ 

อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ต้องลงนามในหนังสือรับรองความ

เป็นกลางทุกครั้งเมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือต่อวาระการดารง

ตาแหน่ง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกากับ

ดูแลกิจการที่ดี และในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ 

หรือที่ปรึกษา มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา บุคคลท่านนั้น 

ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น และงดการมีส่วนร่วมในการลง

มติออกเสียงทางใดทางหนึ่งในเรื่องนั้น ๆ

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็น

ไปอย่างโปร่งใสเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลประโยชน์

ข้างต้น รวมถึง

(1) ไม่นาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูล 

ที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพ หรือสิ้นสุด 

การปฏิบัติงานที่องค์กรไปแล้ว

(3) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือตาแหน่งหน้าที่

(4) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภาย

หลัง

(5) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียจากการทาสัญญาของ

องค์กร

(6) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อ 

ผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ

ครอบครัว

คณะกรรมการ CMDF มุ่งหวังให้กรรมการ อนุกรรมการ และท่ีปรึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในกรอบจริยธรรม 
และศีลธรรมอันดี และต้องดำารงตนหรือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของ CMDF ตลาดทุนโดยรวม และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีจรรยาบรรณ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ อนุกรรมการ และท่ีปรึกษา ดังน้ี

5. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคล 

ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

6. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อ

สาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่มีการกล่าวอ้าง

หรือแสดงตน เพื่อให้เข้าใจว่าตนได้กระทาการเป็นตัวแทนของ

คณะกรรมการและ CMDF

(1) กรณีกระทาในนามคณะกรรมการ ผู้ที่สามารถกระทาได้ 

คือ ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ

(2) กรณีกระทาในนาม CMDF ผู้ที่สามารถกระทาได้ คือ  

ผู้จัดการ CMDF หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

CMDF

7. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อ

สาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่เป็นไปใน

แนวทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรืออาจ

ทาให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและ

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในประการใด ๆ

8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ให้คามั่น

สัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริต

และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ไม่รับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจมีผลทาให้ภาพลักษณ์ 

และชื่อเสียงขององค์กรเสียหาย รวมถึงรักษาความเป็นกลาง

ทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการ

เมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใด

กลุ่มพลังหนึ่งในนามขององค์กร รวมถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ   

ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
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การประชุมคณะกรรมการ CMDF  
และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ CMDF ได้มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ 

จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมกรณีจาเป็น และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอวาระ 

การประชุมเพิ่มเติมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการ CMDF และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องมีกรรมการ CMDF และกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการ CMDF หรือกรรมการชุดย่อยท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่อง 

ที่พิจารณา จะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการลงมติออกเสียงในเรื่องนั้น

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CMDF และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการ 

CMDF
(9 คน) 

คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

(3 คน)

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
(4 คน)

คณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

(4 คน)

คณะอนุกรรมการ
ด้านงานวิจัย

(5 คน)

จ�านวนการประชุมทั้งปี 12 ครั้ง 6 ครั้ง  5 ครั้ง 5 ครั้ง 2 ครั้ง
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 11/11* - - - -
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ 10/12 - 5/5 - -
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ 11/12 6/6 4/5 - -

นางโชติกา สวนานนท์ 10/12 - 5/5 5/5 2/2
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 12/12 - 4/5 5/5 2/2
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย 12/12 - - - -
ดร. วชิรา อารมย์ดี 11/12 - - 5/5 -
นายสุรินทร์ ตนะศุภผล 12/12 6/6 - - -
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล 12/12 6/6 - - -

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี
ดร.  ชัยวัฒน ์ วิบูลย์สวัสดิ์ 1/1** - - - -

เลขานุการคณะกรรมการ
นายชนันต ์ ชาญชัยณรงค์ 12/12 - - 5/5 2/2

อนุกรรมการ
ดร. สุธี โมกขะเวส - - - - 2/2
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร - - - - 2/2

* เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564    ** ครบวาระเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สาหรับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ CMDF และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏตาม 

ตารางด้านล่างนี้

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะอนุกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

/ ด้านการลงทุน  / ด้านงานวิจัย

ประโยชน์ตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง* เบี้ยประชุมรายครั้ง*

อัตรา
ประธานกรรมการ : 45,000 บาท

กรรมการ : 30,000 บาท
ประธานกรรมการ : 24,000 บาท

กรรมการ : 16,000 บาท
ประธานอนุกรรมการ : 15,000 บาท

อนุกรรมการ : 10,000 บาท

* เหมาจ่ายเป็นรายครั้งและไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง โดยจะได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้จัดการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่เป็นอนุกรรมการของ CMDF
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เก่ียวกับ CMDF

โครงสร้าง
ในปี 2564 ได้มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร และอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน โดยมีอัตรากาลังทั้งสิ้น 8 อัตรา และได้มีการ  

Outsource งานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้สัญญาให้บริการระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ CMDF ได้แก่ งานด้านกลยุทธ์และ 

บริหารกองทุน, ด้านบริหารองค์กร (เช่น งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, จัดหา และบริหารอาคาร), ด้านบัญชีและการเงิน, ด้านกฎหมาย, 

ด้านกากับองค์กร และงานด้านเลขานุการ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพด้านล่างนี้

Audit Committee Investment Committee
Research Advisory

Panel

Board of Directors

PresidentResearch Committee

Strategy & Investment

Grant Review & Operations Monitoring

Outsource Functions Capital Market Research
Institute

Numeration Remuneration
Committee

Senior Executive Vice President
Head of Strategy & Investment

Executive Vice President
Head of Capital Market Research

Instutute
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ประธานกรรมการ

2. นายสุรินทร์ ตนะศุภผล กรรมการ

3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการ

หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

CMDF ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การรายงานทางการเงิน (Financial Report) 

(2) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

(3) ผู้สอบบัญชี (External Auditor) 

(4) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control 

และ Risk Management)

(5) การแจ้งเบาะแสการกระทาที่ทุจริต (Whistleblowing and 

Fraud)

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ CMDF มอบหมาย

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ อนุกรรมการ

3. นางโชติกา สวนานนท์ อนุกรรมการ

4. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร อนุกรรมการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ CMDF

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ CMDF มอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางโชติกา สวนานนท์ ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาววชิรา อารมย์ดี อนุกรรมการ

3. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร อนุกรรมการ

4. นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

1. พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการ CMDF 

พิจารณาอนุมัติ

(1) เป้าหมายการลงทุน

(2) เป้าหมายผลตอบแทน

(3) ระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนรวม

2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กาหนดสัดส่วนการลงทุนและดัชนีเทียบวัดการลงทุน

(2) ประเภทสินทรัพย์และธุรกรรมที่สามารถลงทุนได้

(3) กรอบการลงทุนแต่ละประเภทสินทรัพย์

(4) กรอบบริหารความเสี่ยงการลงทุน

3. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ 

CMDF มอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานอนุกรรมการ

2. นางโชติกา สวนานนท์ อนุกรรมการ

3. ดร. สุธี โมกขะเวส อนุกรรมการ

4. ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร อนุกรรมการ

5. นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ อนุกรรมการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย

1. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ กลั่นกรองงานด้านการศึกษาวิจัย

ตลาดทุน ที่จะสามารถเชื่อมโยงและผลิตงานวิจัยในแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

2. พิจารณาและอนุมัติการสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานวิชาการ 

และ/หรือโครงการที่เสนอตามขอบข่ายงานที่กาหนด

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ CMDF มอบหมาย
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เก่ียวกับผู้สอบบัญชีของ CMDF

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กาหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งและกาหนดประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของ CMDF  

ซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 3356) หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301) หรือ นายเกียรตินิยม คุณติสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 4800) ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ประจาปี 2564 พร้อมทั้งกาหนดประโยชน์

ตอบแทนเป็นเงินจานวน 260,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง ในกรณี 

ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จัดหาผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตอื่นของบริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีที่สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรองเพื่อปฏิบัติงานแทนได้
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รายงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการ CMDF ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ 

กองทุน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็น

อิสระจากการบริหารงานภายใน จานวน 3 คน โดยมี นางสาวชุณหจิต  

สังข์ใหม่ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุรินทร์ ตนะศุภ

ผล และ ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นผู้ที่จบการศึกษาและมีประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ของกองทุนมีวาระการดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 

2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น

อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุน โดยในปี 2564 คณะ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นการประชุม

ร่วมกับผู้สอบบัญชี 3 ครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบ 

ตลอดจนสอบทานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยมีการ

ประชุม 1 ครั้ง ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและรับ

ทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี สรุปสาระสาคัญของ

การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

•	 รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงาน

ทางการเงินทุกไตรมาส โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร และ

สอบทานรายงานทางการเงินประจาปี โดยพิจารณาร่วมกับผู้

บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล

ที่แสดงในรายงานทางการเงินของกองทุน การเปิดเผยข้อมูล

และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานทางการ

เงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

•	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

ตรวจสอบให้ความสาคัญกับกระบวนการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงของการดาเนินงานของกองทุน จึงได้กาหนด

ขอบเขตการตรวจสอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบภายในประจาปี 2564 ให้ครอบคลุมกิจกรรมที่

สาคัญของกองทุน โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการติดตามให้ผู้ที่ได้

รับทุนรายงานผลการดาเนินการของโครงการต่อกองทุน เพื่อ

ให้กองทุนสามารถติดตามและประเมินผลการให้ทุนได้อย่าง

เหมาะสม

•	 การแจ้งเบาะแส	และการกระทาที่ทุจริต คณะกรรมการตรวจ

สอบได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส

การกระทาที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกาหนดแนวทางในการ

สอบทานและพิจารณาดาเนินการต่อข้อร้องเรียน และการ

แจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่ผิดกฎหมาย จรรยา

บรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายใน

ที่บกพร่อง และการกระทาที่ทุจริต โดยในปี 2564 ไม่มีข้อร้อง

เรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าว 

•	 การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท

หน้าที่ในการให้คาแนะนา ในการแต่งตั้ง เลิกจ้าง และกาหนดค่า

ตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชี 

จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของกองทุน และบริษัทย่อย ประจาปี 2565 ด้วย 

ค่าตอบแทน 375,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ 

นาเสนอต่อคณะกรรมการของกองทุน และบริษัทย่อย เพื่อ

พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์  

วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

อย่างครบถ้วน และเห็นว่ากองทุนได้จัดทารายงานทางการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสาคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมต่อ

การดาเนินธุรกิจ และไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2565
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คณะกรรมการ CMDF ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน
ของ CMDF เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายการลงทุน วิธีการบริหาร
และเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน 
จานวน 4 คน โดยมี นางโชติกา สวนานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน ดร. วชิรา อารมย์ดี และ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
เป็นกรรมการ และนายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่
ซึ่งกาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ CMDF เรื่อง การแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและขอบเขตงานอื่นที่คณะกรรมการ 
มอบหมายไว้ ในปี 2564 คณะอนุกรรมการมีการประชุม 5 ครั้ง 
เพื่อร่วมพิจารณากาหนดโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนที่
สาคัญดังนี้

•	 ทบทวนกรอบการลงทุนและแผนการบริหารเงินลงทุน	(Strategic	 
Asset	Allocation)	ส่วน	Long	Term	Investment	Portfolio

 ในปี 2563 คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนได้มีการอนุมัติ
กรอบการลงทุนและแผนการการบริหารเงินลงทุน (Strategic 
Asset Allocation - SAA) สาหรับการลงทุนในส่วน Long Term 
Investment Portfolio เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการลงทุนโดย
มีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ  ทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้เป็นไปตาม
เป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 
2563 ต่อเนื่องจนถึงปี 2564 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะ
การลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ คณะอนุกรรมการจึงได้มอบหมายให้ 
CMDF พิจารณาทบทวนแผนการบริหารเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 
อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารเงินลงทุนยังมีความเหมาะสม 
สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุน ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 

•	 กาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของ	CMDF
 เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของ Long Term Investment Portfolio  

มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แผนการ 
การบริหารเงินลงทุน (SAA) จึงมีการกาหนดสัดส่วนการลงทุน
ในสินทรัพย์กลุ่มตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและ
ให้ความสาคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด 
ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนได้อนุมัติ
กรอบการบริหารความเสี่ยงเงินลงทุนและได้รับอนุมัติกรอบ
ความเสี่ยงในภาพรวมจากคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงการลงทุนโดยรวมของ 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยมีการกาหนด Risk Limit  
และกรอบความเสี่ยงที่สาคัญครอบคลุมทั้งในส่วนความเสี่ยง 
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงในการกระจุกตัว 
ของการลงทุน พร้อมทั้งกาหนดให้มีการติดตามสถานะการลงทุน 
และผลกาไร/ขาดทุนสะสมของ CMDF อย่างใกล้ชิด และให้มีการ 
รายงานต่อคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนอย่างสม่าเสมอ 
เพื่อให้ความเสี่ยงการลงทุนโดยรวมของ CMDF เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

•	 ดาเนินการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนในส่วน
การลงทุนต่างประเทศ	 สาหรับส่วน	 Long	 Term	 Investment	 
Portfolio	ในรูปแบบ	Outsourced	Chief	Investment	Officer	(OCIO)	

 เพื่อให้การดาเนินงานจัดการลงทุนสาหรับส่วน Long Term  
Investment Portfolio ของ CMDF เป็นไปตามแผนการบริหาร 
เงินลงทุน (SAA) ที่ได้กาหนดไว้ คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน
ได้เห็นชอบให้มีการดาเนินการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนเพื่อทา
หน้าที่บริหารเงินลงทุนในส่วนสินทรัพย์ต่างประเทศ (Global 
Asset Class) ในรูปแบบ Outsourced Chief Investment Officer 
(OCIO) โดยมุ่งเน้นหาผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 
ในด้านการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Securities/Manager Selection)  
และการปรับน้าหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์  
(Tactical Asset Allocation) เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
ที่สูงกว่าตัวเทียบวัด พร้อมทั้งสามารถให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนฯ อาทิ 
การทบทวน SAA การให้ข้อมูลมุมมองการลงทุนที่เป็นปัจจุบัน
และทันสถานการณ์ รวมถึงการปฎิบัติการลงทุนและการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตรงในต่างประเทศ 
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 และ
คาดว่าจะสามารถส่งมอบเงินลงทุนให้กับผู้จัดการกองทุนได้ใน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565

โดยสรุปการทางานของคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนในปี 2564 
เป็นการสานต่อแนวทางการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ในปี
ก่อนหน้า เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารเงิน
ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารเงินลงทุน และการ
จัดการลงทุนผ่านผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยคณะ
อนุกรรมการด้านการลงทุนยังยึดมั่นให้ความสาคัญกับการสร้างผล
ตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กันไป เพื่อให้การบริหารเงินของกอง
ทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รายงานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

(นางโชติกา สวนานนท์)
ประธานอนุกรรมการด้านการลงทุน

28 กุมภาพันธ์ 2565
27



ในปี 2564 CMDF ได้เป ิดรับสมัครทุนจ�ำนวนทั้งสิ้น  
4 คร้ัง  โดยมีผู้ ให้ควำมสนใจยื่นสมัครขอรับทุนรวมทั้งสิ้น  
40 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 27 โครงการ จาก  
20 หน่วยงาน และ 13 โครงการที่ริเริ่มโดย CMDF

BUILDING
CAPACITY 
FOR GIVING

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รายงานประจำาปี 2564





ผลการด�าเนินงานของกองทุน

จ�านวนโครงการที่อนุมัติให้ทุนสนับสนุน

จ�านวนโครงการที่ย่ืนขอรับทุน

ในปี 2564 CMDF ได้เปิดรับสมัครทุนจ�ำนวนท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้ให้ควำมสนใจย่ืนสมัครขอรับทุน 
รวมทั้งสิ้น 40 โครงกำร โดยแบ่งออกเป็น 27 โครงกำร จำก 20 หน่วยงำน และ 13 โครงกำรท่ีริเริ่มโดย CMDF

ในปี 2564 คณะกรรมกำร CMDF พิจำรณำอนุมัติทุนสนับสนุนจ�ำนวนท้ังส้ิน 36 โครงกำร และโครงกำร 
ท่ีได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติเข้ำลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) อีก 1 โครงกำร โดยสำมำรถแบ่งจ�ำนวนผู้ขอทุน 

แยกตำมวัตถุประสงค์ของ CMDF1 มีรำยละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ: มีบางโครงการท่ีได้รับการอนุมัติเม่ือปลายปี 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่าง การจัดทำาสัญญา ซ่ึงจะแล้วเสร็จในต้นปี 2565  
ดังน้ัน ตัวเลขข้างต้น จึงอาจจะไม่สะท้อนกับข้อมูลในงบการเงิน เน่ืองจากตัวเลขท่ีระบุในงบการเงิน  

จะแยกตามสัญญาเฉพาะโครงการท่ีได้จัดทำาสัญญาแล้วเสร็จเท่าน้ัน

หมายเหตุ:	 1	วัตถุประสงค์ของ	CMDF

	 		1.	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กร	และโครงสร้างพื้นฐานที่	เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	รวมถึง	การพัฒนาขีดความสามารถ	ในการแข่งขันของตลาดทุน

	 		2.	ส่งเสริมให้มีการพัฒนา	ศักยภาพของบุคลากร	ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	หรือการกากับดูแลตลาดทุน

	 		3.	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	ตลาดทุน	การลงทุนและการพัฒนา	ตลาดทุน	ให้แก่	ผู้ลงทุน	ประชาชน	หน่วยงาน	และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

	 		4.	ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย	อบรมและพัฒนาองค์ความรู้	หรืองานวิชาการที่เป็น	ประโยชน์ต่อตลาดทุน

ศักยภาพของบุคลากร 
ในตลาดทุน

12 โครงการ, 30%

โครงสร้างพ้ืนฐาน และ  
ขีดความสามารถแข่งขัน

โครงสร้างพ้ืนฐาน และ  
ขีดความสามารถแข่งขัน

12 โครงการ, 30%

10 โครงการ, 28%

วิจัย องค์ความรู้
ตลาดทุน

วิจัย องค์ความรู้
ตลาดทุน

เสริมสร้างความรู้ตลาดทุน 
ให้แก่ นักลงทุน ประชาชน

เสริมสร้างความรู้ตลาดทุน 
ให้แก่ นักลงทุน ประชาชน

8 โครงการ, 20 %

8 โครงการ, 20 %

8 โครงการ, 22%

7 โครงการ, 19%

ศักยภาพของบุคลากร 
ในตลาดทุน

11 โครงการ, 31%
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จ�านวนมูลค่าโครงการท่ีอนุมัติให้ทุนสนับสนุน

โครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
ขีดความสามารถแข่งขัน

วิจัย องค์ความรู้
ตลาดทุน

ศักยภาพของบุคลากร 
ในตลาดทุน

854,869,823 บาท

368,120,000 บาท

314,212,090 บาท

67,530,333 บาท

105,007,400 บาท

เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลปี 2564 กับปี 2563 คณะกรรมกำร CMDF ได้อนุมัติโครงกำร
ท้ังหมด 36 โครงกำรจำก 17 โครงกำร ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น 112% โดยกำรเพิ่ม

กำรให้ทุนสนับสนุนสำมำรถแบ่งได้เป็น กำรอนุมัติทุนสนับสนุนของโครงกำรท่ัวไปจ�ำนวน 23 โครงกำร 
ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 53% จำก 15 โครงกำรในปี 2563 ในส่วนกำรอนุมัติทุนสนับสนุนของโครงกำรที่ริเริ่ม

โดย CMDF จ�ำนวน 13 โครงกำร เพิ่มขึ้น 550% จำก 2 โครงกำรในปี 2563
 

ตลอดปี 2564 คณะกรรมกำร CMDF อนุมัติสนับสนุนทุนจ�ำนวนทั้งส้ิน 854,869,823 บำท 
ซึ่งเป็นกำรขยำยกำรให้ทุนเพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ถึง 230% และสำมำรถจ�ำแนกโครงกำร

ท่ีได้รับสนับสนุนทุนตำมวัตถุประสงค์ของ CMDF ได้ดังนี้

โดยต้ังแต่เปิดรับสมัครให้ทุนในปี 2563 จนถึงส้ินปี 2564 มีโครงกำรที่สมัครขอรับทุนแล้วรวม 80 โครงกำร 
ซึ่งคณะกรรมการ CMDF อนุมัติสนับสนุนทุนทั้งส้ิน 53 โครงการ มูลค่ารวม 1,215,904,798 บาท

เสริมสร้างความรู้ตลาดทุน 
ให้แก่ นักลงทุน ประชาชน

43%

37%

8%

12%
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โครงการท่ัวไปท่ีได้รับอนุมัติในปี 2564

โครงการฯ	มีแนวคิดหลักที่จะให้ตลาดทุนเป็นตลาดทุนโดยทุกคน	เป็นตลาดทุนสาหรับ

ทุกคน	และเป็นตลาดทุนของทุกคน	โครงการฯ	มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นสาคัญหลัก	ๆ 	เพื่อ

นาไปสู่ข้อเสนอการยกระดับประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดทุน	

การสร้างโอกาสด้วยตลาดทุน	 ตลอดจนการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	

Capital	 Market)	 เพื่อให้ตลาดทุนเป็นตลาดทุนของทุกคน	 (Capital	 Market	 OF	 All)		

อันจะมีนัยสาคัญมากสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย		นอกจากนี้

การพัฒนานโยบายตลาดทุนด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วม	เปิดเวทีให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ได้มาร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ไอเดียการพัฒนาร่วมกัน	(Co-Creation)	

ผ่านการจัดทาห้องปฏิบัติการนโยบาย	(Policy	 Lab)	นับเป็นสิ่งที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การ

พัฒนานโยบายตลาดทุนที่ตอบสนองความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต

โครงการฯ	 มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาศาสตร์ให้มี

ศักยภาพมากขึ้น	 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน		

รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เข้าระดมทุน	

ผ่านตลาดทุน	 โดยโครงการฯ	 จะจัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	

ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี	 และพัฒนาผู้ประกอบการ	 รวมถึงการจัดการความรู้	

กับเครือข่ายและผู้ประกอบการชีววิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการรับส่งข้อมูลและสร้างมาตรฐานของ	

ชุดข้อมูลที่ผู้ประกอบการในตลาดทุนใช้ร่วมกัน	 โดยมุ่งเน้นนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ	

แก้ปัญหาการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ข้อมูลในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ช่วยลด

การทางานแบบ	manual	ลดต้นทุนทางการเงินและเวลา	อีกทั้งเป็นการเพิ่มความโปร่งใส

ในการทางาน	 ยกระดับมาตรฐานการเก็บชุดข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด		

ซึ่งการพัฒนาจะครอบคลุมขั้นตอนการทางานตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า	 กล่าวคือ		

ตั้งแต่การออกและเสนอขายหลักทรัพย์	 (Securities	 Issuance)	 การให้บริการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์	(Marketplace)	การให้บริการผู้ลงทุน	(Investor	Service)	การให้

บริการชาระราคา	ส่งมอบหลักทรัพย์	(Clearing	&	Settlement)	และการให้บริการเกี่ยวกับ	

ทรัพย์สิน	 (Asset	 Service)	 จัดทามาตรฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมและกระบวนการ	

ส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

โดยโครงการได้จัดตั้งในรูปของนิติบุคคลภายใต้ชื่อบริษัท	ซีเอ็มดีเอฟ	 โครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัล	จากัด	โดยมี	CMDF	ถือหุ้น	ร้อยละ	99.99

โครงการตลาดทุน 
ของทุกคน

เสนอโดย 
มูลนิธิสถำบันอนำคตไทยศึกษำ

โครงการพัฒนาธุรกิจ 
ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ 
ตลาดทุนอย่างยั่งยืน 

เสนอโดย 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนชีววิทยำศำสตร์

โครงการระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ของตลาดทุนไทย 

เสนอโดย 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
และ สมำคมธนำคำรไทย
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โครงการวิจัยเพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เพื่อรองรับ	

Digital	Economy	โครงการวิจัยนี้จะศึกษาถึงทักษะด้าน	Digital	Literacy	ที่จาเป็นสาหรับ

บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์	เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์เตรียมความพร้อมในการ	Transform		

องค์กรและบุคลากรภายใน	1	–	3	ปี	โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรให้มีทักษะด้าน	Digital	

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

โครงการจัดทาหลักสูตร	e-learning	อบรมแก่บุคลากรใหม่ที่เข้าทางานในอุตสาหกรรม	

หลักทรัพย์และนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ธุรกิจหลักทรัพย์	 รวมไปถึงกฎระเบียบสาคัญต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์		

เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถทางานในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

โครงการขยายขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมผู้จบการศึกษาใหม่	

ให้มีศักยภาพในการทางานและพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน	 เนื่องจากบริษัท	

จัดการกองทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเล็งเห็นประโยชน์ของหลักสูตร

การให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน	จึงเป็นที่มาที่เปิดหลักสูตร

ดังกล่าวให้แก่บุคลากรที่เป็นพนักงานประจาเข้ารับการอบรม	 ซึ่งเป็นความต้องการที่	

แท้จริง	(Real	Demand)	ของบุคลากรในอุตสาหกรรม	โดยโครงการฯ	ขยายเฉพาะในส่วน		

Comprehensive	 Asset	 Management	 Course	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์	การประกอบธุรกิจ	กฎระเบียบ	หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างเป็นมาตรฐาน	 และผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	 คือพนักงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องโดยตรง

โครงการ Upskill & Reskill  
ด้าน Digital ให้บุคลากร 

เสนอโดย 
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์

โครงการอบรมผู้ ได้รับทุน 
จ้างงานจาก CMDF  
สำาหรับบริษัทหลักทรัพย์ 
และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

เสนอโดย 
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์

โครงการขยายหลักสูตร 
อบรมความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมจัดการลงทุน  
(Comprehensive Asset  
Management Course)  
ให้ครอบคลุมบุคลากรของ
อุตสาหกรรม

เสนอโดย 
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน

โครงการให้ทุนสนับสนุนในการเตรียมตัวและสอบ	CFA	Level	I	จานวน	50	ทุน	โดยจะจัด	

การสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนจากผู้สมัครเข้าสอบจานวน	500	ราย	โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

เพิ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ	เพื่อยกระดับคุณภาพของตลาดทุนไทย	

โครงการทุนการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมการสอบ 
วัดระดับ CFA Level I 

เสนอโดย 
สมำคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์
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โครงการให้ทุนสนับสนุนในการเตรียมตัวและสอบ	CFA	Level	II	50	ทุน	และผู้สมัคร	CFA	

Level	III	30	ทุน	โดยผู้ที่ได้รับทุนต้องสอบภายใน	1	ปีหลังจากที่ได้ทุน	และหากผู้ได้รับทุน

ไม่ได้ไปสอบโดยไม่มีเหตุอันควร	ต้องคืนเงินค่าสมัครสอบ	โดยทุนที่ได้รับจะสามารถเบิก	

ค่าสมัครสอบจานวนครึ่งหนึ่งและหากสอบผ่าน	สามารถเบิกค่าสมัครสอบที่เหลือได้เพื่อ

กระตุ้นให้ผู้รับทุนตั้งใจสอบผ่าน

โครงการฯ	 มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจัดการกองทุนมีกรอบและแนวทางที่เป็นมาตรฐาน

สากลในเรื่องการวิเคราะห์	ESG	รวมทั้ง	กระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเล็งเห็นความสาคัญ

ในการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง	 ESG	 ใน	 One	 Report	 โดยจัดจ้างที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านระดับสากล	 จัดทากรอบและแนวทางมาตรฐานสากลในการวิเคราะห์	 ESG		

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	 และจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้	 หลักเกณฑ์		

และวิธีการ	 (Methodology)	 เกี่ยวกับการประเมินคะแนน	 ESG	 (ESG	 Rating)	 ของ	

หลักทรัพย์ตามหมวดอุตสาหกรรม	 ให้กับผู้จัดการกองทุนให้สามารถนาไปพัฒนา	

และปรับใช้กับกระบวนการลงทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์	 หรือพัฒนาต่อยอดเป็น	

ความเชี่ยวชาญอย่างยั่งยืน

โครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดทาบทแปลภาษาไทยของมาตรฐาน	 CFA	 Institute		

เรื่อง	Global	Investment	Performance	Standards	(GIPS)	2020	และ	ESG	Disclosure		

Standards	 for	 Investment	 Products	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของ	

ตลาดทุนไทย	และจัดทาบทแปลภาษาไทยของมาตรฐานต่าง	ๆ 	ของ	CFA	Institute	ให้เกิด	

การใช้งานในวงกว้าง	 และเพื่อให้องค์กรไทยมีแหล่งอ้างอิงฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์และ	

ถูกต้องตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ	 เมื่อมาตรฐานต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ถูกนาไปประยุกต์ใช้	

ในองค์กรต่าง	ๆ 	ของตลาดทุนไทย	จะเป็นการยกระดับคุณภาพของตลาดทุนไทยโดยรวม

โครงการฯ	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	

และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนการลงทุน	 ตลอดจนใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ภาคเอกชนนาไปพัฒนาดัชนีของตนเองต่อไป	 สาหรับลักษณะของ

การดาเนินโครงการจะเป็นการพัฒนาชุดคาสั่งเพื่อสร้างฐานข้อมูล	 Factor	 Data	 Library	

ของตลาดหุ้นในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ที่ตลาดมีสภาพคล่อง

สูงสุด	รวมทั้งสิ้น	6	ประเทศ	โดยจะเริ่มที่ประเทศไทย	หลังจากนั้นจะเป็นสิงคโปร์	มาเลเซีย	

อินโดนีเซีย	เวียดนาม	และฟิลิปปินส์	ตามลาดับ

โครงการทุนการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมการสอบ 
วัดระดับ CFA Level II  
และ CFA Level III 

เสนอโดย 
สมำคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา
ด้าน ESG เพื่อพัฒนา  
Thailand ESG Investment 
Framework และเสริมสร้าง 
ความรู้บุคลากรของอุตสาหกรรม
จัดการลงทุนในการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน

เสนอโดย 
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน

โครงการจัดทำา 
บทแปลภาษาไทย 
ของมาตราฐานต่าง ๆ  
ของ CFA Institute

เสนอโดย 
สมำคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์

โครงการห้องสมุด 
ข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อน 
ผลตอบแทนหุ้น  
(Factor Data Library) 

เสนอโดย 
รศ. ดร. คณิสร์ แสงโชติ  
และ ผศ. ดร. เบน เจริญวงษ์ 
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โครงการฯ	 จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทของเลขานุการบริษัท	

จานวน	 200	 ราย	 และเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ในการสนับสนุน	

การทางานของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน	อันจะนาไปสู่การพัฒนา

และการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย	รวมถึงจะช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โครงการฯ	 จัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มจานวนนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ	 จานวน		

200	 ราย	 ซึ่งนักลงทุนสัมพันธ์ควรที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารข้อมูลของ	

บริษัทจดทะเบียนไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยเฉพาะนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนให้ได้รับข้อมูล

ข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุน		

อันจะส่งผลต่อการสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดทุนไทย

โครงการฯ	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีไทยได้ปฏิบัติงานตาม	

มาตรฐานวิชาชีพบัญชีของไทยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	และทาให้การบริหารจัดการ	

ในสานักงานสอบบัญชีไทยมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น	 มีการบริหารความเสี่ยง	

ที่เหมาะสม	อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่ง	

ในระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทย	 โดยจะมีการจัดทาคู่มือที่มีรายละเอียด

ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี	ในรูปแบบ	e-book	

ที่จะมีการรวบรวมหลักการของมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชีและแนวทาง

การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	 รวมถึงมีการจัดอบรมสัมมนาการใช้คู่มือมาตรฐานการ

บริหารคุณภาพงานสอบบัญชีไทย	เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับการบังคับใช้มาตรฐานการบริหารคุณภาพที่จะเกิดขึ้นในปี	2565

โครงการพัฒนา 
วิชาชีพเลขานุการบริษัท 

เสนอโดย 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

โครงการพัฒนา
นักลงทุนสัมพันธ์ 
Investor Relation 

เสนอโดย 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

โครงการจัดทำาคู่มือ 
มาตรฐานการบริหาร 
คุณภาพงานสอบบัญชีไทย  
(คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
งานสอบบัญชี)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การบริหารคุณภาพงาน 
สอบบัญชีสากล 

เสนอโดย 
สภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

โครงการฯ	 จัดทาขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ของการบริหารจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์		

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสร้างช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ลงทุน	 นักวิเคราะห์	

และบริษัทจดทะเบียน	รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารขององค์กรด้านธุรกิจ	

และด้านนักลงทุนสัมพันธ์	สาหรับผู้บริหารระดับสูง	(C-Suite)	ของบริษัทจดทะเบียนใน	

mai	เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจต่อการลงทุนของผู้ลงทุน

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพตลาดทุน mai  
โดยการสร้างระบบ  
Ecosystem เพื่อการลงทุน 
และการบริหารจัดการ 
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

เสนอโดย 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทอนทีน	(Tontine)	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก	

ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินสาหรับผู้เกษียณอายุที่มีในต่างประเทศ	 เทียบกับ	

ผลิตภัณฑ์	 Life	 Annuity	 ที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทย	 โดยจะเป็นการศึกษาถึง	

ทอนทีนในรูปแบบต่าง	ๆ 	ถึงข้อดี	ข้อเสีย	รวมถึงพัฒนาเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นโปรแกรม

เพื่อใช้คานวณการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทอนทีน	เพื่อประชาชนหรือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทอนทีน	 และมีการเลือกมากขึ้นเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่ในตลาดไทย

โครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก	(SME	Platform)	ที่ช่วยสร้าง

รากฐานองค์ความรู้ที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ	 SMEs	 /	 Startups		

รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป	 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ	 SME	 และ	 Startups	 ให้มีศักยภาพ		

และมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน	 โดยโครงการฯ	 จะมีการให้ความรู้ผ่านการอบรม

ความรู้พื้นฐาน	 และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ	 พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาทางธุรกิจ	

รวมไปถึงพัฒนาเครื่องมือ	และให้เงินทุนสนับสนุน	เพื่อช่วยบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม	

SME	และ	Startups	ในการเข้าระดมทุนผ่านตลาดทุน

โครงการนี้	เป็นโครงการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการลงทุน	ทัศนะคติ	การยอมรับความเสี่ยง	

และการตอบสนองต่อความเสี่ยงของกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายแต่ละช่วงวัย	ที่มีต่อการลงทุน	

ในสินทรัพย์ดิจิทัล	 และนาข้อมูลที่ศึกษามาทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ	 โดยผลการศึกษา	

จะนามาใช้เป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเสริมสร้างความรู้การ

ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้	 รวมถึงอาจให้เป็นแนวทางในการกากับดูแลและกาหนด

นโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

โครงการทอนทีน 
เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการความเสี่ยง 
ของการลงทุนในวัยเกษียณ

เสนอโดย 
ดร. นรำพงศ์  ศรีวิศำล,  
รศ. ดร. สันติ ถิรพัฒน์,  
รศ. ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์, 
ดร. บุษยำศจี พ่วงเงิน  
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยนวัตกรรม
เพื่อสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

โครงการพัฒนา 
ผู้ประกอบการรายเล็ก  
(SME / Startup)  
ปี 2564 – 2565 

เสนอโดย 
บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จ�ำกัด

โครงการทักษะทาง 
การเงิน พฤติกรรม 
การลงทุนและการรับรู้ 
ความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์
ทางการเงิน 
ของประชากรแต่ละช่วงวัย 

เสนอโดย 
ดร. นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์  
ภำควิชำเศรษฐศำสตร์  
คณะเศรษฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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โครงการวิจัยศึกษาเชิงระบบของตลาดทุน	โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของ	Asset	Classes	

และ	Sources	of	Risk	ในการศึกษาความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ	ผ่านเครื่องมือในการ

วิเคราะห์ขั้นสูง	 เช่น	Copula	model,	 Vector	Autoregressive	Model,	Geometric	Deep	

Learning	 ซึ่งจะลดข้อจากัดในการวิเคราะห์การเชื่อมโยงในตลาดทุนในแบบที่ใช้เป็น

มาตรฐานในปัจจุบัน

โครงการวิจัยศึกษาแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้เห็นพัฒนาการของการจัดทารายงานและการ

เปิดเผยข้อมูลเรื่องความยั่งยืนในรายงาน	56-1	One	Report	ทาความเข้าใจถึงวิธีการเก็บ

ข้อมูลการจัดทารายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดย

จะเน้นให้บริษัทเห็นความสาคัญของการจัดทารายงานที่ต้องมีประเด็นความยั่งยืนที่มีนัย

สาคัญ	(Materiality	Metrics)	เพื่อให้บริษัทสามารถนาไปปรับใช้เพื่อให้จักทารายงานในเรื่อง

ความยั่งยืนได้ตรงประเด็นมากขึ้น	นักลงทุนสามารถมีข้อมูลในเรื่องความยั่งยืนในแง่มุมที่

เป็นประโยชน์มากขึ้น

โครงการ Comprehensive 
Analysis of Thai Capital  
Market Linkages: Copula, 
Causal Inference, and  
Geometric Deep Learning 
Approaches 

เสนอโดย 
ดร. พูมใจ นำคสกุล

โครงการสำารวจการจัดทำา 
รายงานความยั่งยืนและการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการกำาหนดประเด็นความยั่งยืน
ที่มีนัยสำาคัญของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทย 

เสนอโดย 
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (ทีดีอำร์ ไอ)

โครงการฯ	 มีจุดประสงค์ในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยให้	 “ฉุกคิด”	 และตระหนักถึง	

ความสาคัญของการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน	 เน้นการผลิตสื่อที่ครอบคลุมมุมมองด้าน	ESG	

สาหรับทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน	 กล่าวคือ	 ในด้านของฝั่งอุปสงค์นั้น	 จะเน้นให้ความรู้

แก่	Activist	Investors	เนื่องจากนักลงทุนกลุ่มนี้จะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดัน

ให้บริษัทจดทะเบียนนาปัจจัยด้าน	ESG	มาประกอบการตัดสินใจและบริหารความเสี่ยงใน

การดาเนินกิจการในอนาคตได้	ส่วนในฝั่งของอุปทานนั้น	จะเน้นให้ความรู้และสร้างความ

ตระหนักถึงความสาคัญของเรื่อง	ESG	แก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนเป็นหลัก	โดยจะนาเสนอ

ข้อมูลสื่อสารผ่านช่องทางของ	ThaiPublica	เป็นหลัก

โครงการส่งเสริม 
การลงทุนยั่งยืน :  
สร้างสังคมฉุกคิด  
ด้วย “ESG” 

เสนอโดย 
ส�ำนักข่ำวออนไลน์ไทยพับลิก้ำ 
(ThaiPublica)
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โครงการมุ่งพัฒนาทักษะของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถสื่อสารข้อมูล	 ระหว่างบริษัท	

กับนักลงทุนในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น	 จากการสอนเทคนิคของ	

ทีมลงทุนแมน	นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่	Official	Social	Media	ของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียน

ที่มีข้อมูลครบทุกด้านให้ได้สื่อสารกับกลุ่มนักลงทุน	 และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนใช้งาน	

ของแอปพลิเคชั่น	Blockdit	ให้ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนได้เข้าถึงนักลงทุน

กลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางการเข้าถึงที่เป็น	Digital	มากขึ้น

โครงการมุ่งเน้นให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อย	และกองกาลังพลทหารบก		

พลทหารได้มีความรู้	 ความเข้าใจในการออมเกี่ยวกับการลงทุนในส่วนที่อยู่กับกองทุน

บาเหน็จบานาญข้าราชการ	 (กบข.)	และส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นเพิ่มเติม	พร้อมทั้ง

ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการวางแผนการออมผ่าน	กบข.	และกองทุน

ที่ได้ประโยชน์ด้านภาษี	เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มในการเลือกการออม	รวมถึงจะมีการทาวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะนาผลวิจัยที่ได้ไปใช้จัดเตรียมข้อมูล	

ในการให้ความรู้ทางการเงินต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้าน Digital Content  
เพื่อยกระดับงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ 

เสนอโดย 
ลงทุนแมน และ Blockdit

โครงการการสร้าง 
ความเข้าใจและการเข้าถึง 
วิธีการออมและการลงทุน 
ในกองทุนข้าราชการ  
ครอบครัวข้าราชการ  
และพลทหาร

เสนอโดย 
พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์  
ดร. ชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล  
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
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โครงการท่ีริเริ่มโดย CMDF 
ท่ีได้รับอนุมัติในปี 2564

โครงการให้ทุนสนับสนุนจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ	CFA	เตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษาสาหรับการสอบ	CFA	Level	I	และค่าสอบ	CFA,	FRM,	CFP	สาหรับนักศึกษา	

ของมหาวิทยาลัย	 โดยคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มจานวนและคุณภาพของนักศึกษาของ	

คณะบริหารธุรกิจ	ให้มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการสอบ	CFA,	FRM,	CFP	ได้ดียิ่งขึ้น

โครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านการลงทุนและการเงินที่มีความรู้และคุณวุฒิเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ตามหลักสูตร	

Chartered	Financial	Analyst	(CFA)	และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ

วิทยากรที่ให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทางาน

ในตลาดทุน	โดยโครงการนี้สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ	CFA		

Level	I	ให้แก่นักศึกษา	และสนับสนุนทุนสาหรับนักศึกษาในการสอบ	CFA	ทุกระดับ	รวมถึง	

สนับสนุนทุนแก่อาจารย์	 และ/หรือ	 วิทยากร	 ในการเข้ารับการอบรมและสอบหลักสูตร

คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน

โครงการฯ	สนับสนุนให้บริษัท	สานักหักบัญชี	(ประเทศไทย)	จากัด	(TCH)	ที่ทาหน้าที่

เป็นศูนย์กลางการชาระราคาสาหรับตราสารทุนและตราสารหนี้	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

เข้ารับคาแนะนาและคาปรึกษาจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ		

(International	Bank	for	Reconstruction	and	Development	“BIRD”)	ในการทาการประเมิน

การดาเนินการของสานักหักบัญชี	 รวมถึงจัดทารายงานผลวิเคราะห์	 (Gap	 analysis)		

เพื่อให้สานักงานหักบัญชีมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินตามโครงการประเมิน	

ภาคการเงิน	(Financial	Sector	Assessment	Program	“FSAP”)	ในอนาคต

โครงการสนับสนุน 
การสอบ CFA, FRM,  
CFP และอบรมเตรียม 
ความพร้อมสำาหรับ 
การสอบ CFA Level I 

ด�ำเนินกำรโดย 
คณะบริหำรธุรกิจ  
สถำบันบัณฑิตพัฒน 
บริหำรศำสตร์

โครงการ CFA Level I 
Mentoring for current
MU Students

ด�ำเนินกำรโดย 
มหำวิทยำลัยมหิดล

โครงการประเมินมาตรฐาน
สำานักหักบัญชีไทยตาม
โครงการ FSAP 

ด�ำเนินกำรโดย 
International Bank  
for Reconstruction  
and Development
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โครงการฯ	 สนับสนุนให้ทุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	 เพื่อแปลหลักเกณฑ์	 กฎหมาย	

และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน	 รวมถึงการสอบ	

เพื่อให้สามารถได้รับคุณวุฒิของการเป็นผู้จัดการกองทุนในประเทศไทย	 ให้เป็น	

ภาษาอังกฤษ	และให้งานสายอาชีพนี้มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อการแข่งขันของสายงานอาชีพผู้จัดการกองทุน	(Fund	Manager)	ให้แก่ตลาดทุนไทย	

รวมถึงการยกระดับให้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับภูมิภาค	 ตามแผน

พัฒนาตลาดทุนไทย

โครงการฯ	 ต่อเนื่องจากโครงการสนับสนุนความต่อเนื่องด้านบุคลากรในอุตสาหกรรม

ตลาดทุน	ปี	 2563	 –	 2564	 เป็นระยะเวลาอีก	 12	 เดือน	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของ

การจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ให้มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และอุตสาหกรรม	

การจัดการลงทุน

โครงการฯ	 นี้ได้รับความร่วมมือผลักดันจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 สนับสนุนให้ทุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในจัดทาข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์กองทุนรวมตราสารหนี้	เช่น	กองทุนรวมประเภท	High	Yield	Bond	เพื่อ

เป็นการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่พึ่งเข้าสู่ตลาดให้กับนักลงทุนเข้าใจ	 โดยเป็นการทา

ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูล	อธิบายถึงข้อดี	ข้อเสีย	โดยเฉพาะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์	

ความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงหรือการมีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยวิเคราะห์และ

ติดตามความเสี่ยงด้าน	 credit	 ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์

ทางการเงินนั้น	ๆ

โครงการฯ	 เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนภายใต้โครงการด้าน	

การวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2564		

ถึงวันที่	1	มิถุนายน	2564	โครงการฯ	มีแนวคิดในการจัดแข่งขันจาลองการลงทุนระหว่าง

พนักงานบริษัท	กลุ่มคนเริ่มทางาน	(First	Jobber)	โดยมีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงชิงรางวัลเงินสด

จานวนหนึ่ง	 ซึ่งคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนเริ่มทางานมีความสนใจ		

และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมผ่านการลงทุนในกองทุนรวมเป็นหลัก		

ซึ่งอาจเริ่มจากการเน้นการสร้างเป้าหมายที่ต้องการในระยะสั้นที่ชัดเจนให้เกิดวินัย

ทางการเงินเริ่มแรก	 และจะสามารถนาไปปรับใช้เพื่อเป้าหมายระยะยาวสู่การออม	

ในการเกษียณอายุต่อไป

โครงการผลักดัน 
การพัฒนาให้เกิด 
การแข่งขันสำาหรับ  
Fund Manager  

ด�ำเนินกำรโดย 
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน

โครงการสนับสนุน 
ความต่อเนื่องโครงการ 
ด้านบุคลากรใน 
อุตสาหกรรมตลาดทุน 

ด�ำเนินกำรโดย 
บริษัทสมำชิกของ  
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์  
และ สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน

โครงการสนับสนุน 
การประชาสัมพันธ์ 
กองทุนที่มีการลงทุน 
ใน High Yield 

ด�ำเนินกำรโดย 
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน

โครงการด้านการ 
วางแผนทางการเงิน 
ผ่านตลาดทุน  
Office Investor League 

ด�ำเนินกำรโดย 
บริษัท ชูใจ กะ กัลยำณมิตร จ�ำกัด
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โครงการฯ	 เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนภายใต้โครงการด้านการ

วางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	16	กุมภาพันธ์	2564	ถึงวันที่	

1	มิถุนายน	2564	โครงการฯ	พัฒนาเกมส์ออนไลน์ในการให้ความรู้ทางการเงินผ่านการ

เล่มเกมส์ไปสู่กลุ่มคนเริ่มทางาน	(First	Jobber)	รวมถึงกลุ่มนักเรียน	นักศึกษา	ซึ่งผู้เล่น

ต้องตัดสินใจการวางแผนทางการเงิน	การเลือกการลงทุน	เพื่อบริหารสมดุลชีวิตระหว่าง

สามปัจจัยคือ	ความสุขใจ	(Utility)	ความมั่นคง	(Security)	และการเติบโต	(Growth)	

เป็นการนาเอาความรู้ทางการเงินและการลงทุนมาเชื่อมโยงกับภารกิจในเกม	เพื่อให้ผู้เล่น	

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	โดยคาดหวังว่า	ผู้เล่นเกมนี้จะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐาน		

วิธีการตัดสินใจวางแผนทางการเงินของตนเอง	รับรู้จุดอ่อนและการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม	

กับการบรรลุเป้าหมายต่าง	 ๆ	 และยังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากเกมส์ไปใช้

ในชีวิตจริงได้	 ซึ่งจะนาไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทางการเงินและการรู้วิธีรับมือกับความเสี่ยง

รูปแบบต่าง	ๆ	ได้ในอนาคต	

โครงการฯ	 เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนภายใต้โครงการด้านการ

วางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุนที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2564	 ถึง	

วันที่	 1	 มิถุนายน	 2564	 โครงการฯ	 มีเป้าหมายจัดทาเครื่องมือบริหารการออมและ

ติดตามผล	เพื่อส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้มีความรู้ความเข้าใจ	และเห็นถึงความสาคัญ	

ในการวางแผนการออมผ่านตลาดทุนเพื่อการเกษียณอายุ	 โดยจะอยู่ในรูปแบบของ	

การออมผ่านการดาเนินกิจกรรมที่มี	 Incentives	 จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม	 ซึ่ง	

ผู้ประกอบการนั้นอาจต้องการดาเนินการเพื่อสังคม	 หรือการส่งเสริมการขาย	 หรือเพื่อ	

ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการปรับพฤติกรรมการออมในรูปแบบใหม่

โครงการฯ	 เป็นโครงการภายใต้	ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน	 (Term	 of	 Reference)		

เรื่อง	 การจัดทาโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย		

ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2564	 ถึงวันที่	 18	 สิงหาคม	 2564	 โครงการฯ	

จัดทารายงานเพื่อประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย	 โดยเป็นการ

ประเมินทั้งด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 และเชิงปริมาณ	 รวมถึงผลการดาเนินการของ

ผู้จัดการกองทุนในการที่จะแสวงหาอัตราผลตอบแทนส่วนเกินเมื่อเทียบกับตัวเทียบวัด

แก่นักลงทุน	ซึ่งแตกต่างจากรายงานที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แสดงผลถึงการดาเนินงานในอดีต	

เป็นหลัก	 โครงการนี้จะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีรายงานประเมินผลการดาเนินการของ	

กองทุนรวมตราสารทุนไทย	 ที่มีข้อมูลครบถ้วนในการประเมินไปข้างหน้า	 นอกเหนือ	

จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนรวม	 เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถมีข้อมูลที่ใช้	

ในการตัดสินใจเลือกกองทุนรวมได้ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการส่งเสริมให้กองทุนรวม

ตราสารทุนไทยเป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนในต่างประเทศ	ซึ่งเป็นผลประโยชน์อีกด้านที่บริษัท

จัดการกองทุนไทยได้รับจากโครงการนี้

โครงการด้านการวางแผน 
ทางการเงินผ่านตลาดทุน  
เกมส์ Online เพื่อส่งเสริม 
ความเข้าใจด้านการเงิน  
"Make A Move"

ด�ำเนินกำรโดย 
บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จ�ำกัด

โครงการด้านการวางแผน 
ทางการเงินผ่านตลาดทุน  
Automatic Saving for  
Retirement 

ด�ำเนินกำรโดย 
มูลนิธิสถำบันวิจัย
เศรษฐกิจกำรคลัง

โครงการการประเมิน 
ความสามารถของ 
กองทุนรวมตราสารทุนไทย  
(Fund Rating Report) 

ด�ำเนินกำรโดย 
บริษัท เมอร์เซอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
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โครงการฯ	 เป็นหนึ่งในโครงการนาร่องทดสอบแนวทางการพัฒนาตลาดทุนที่เน้นความ

สาคัญต่อประโยชน์เชิงรูปธรรมและผลกระทบเชิงบวก	 เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียน

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านการ	Outsource	สาหรับบริษัทจดทะเบียน

ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก	ลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน	และเพิ่มความสามารถให้	

กับบุคลากรด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีความชานาญมากขึ้น	 รวมถึงเป็นการลดต้นทุน	

ของระบบโดยรวมจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้	 คือ

บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกลางที่ต้องการสื่อสารข้อมูลบริษัทให้กับนักลงทุนโดย	PRYCE	

จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ	เพื่อสนับสนุนให้บริษัทที่

เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการงานด้านนักลงทุน

สัมพันธ์	การให้ข้อมูลของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านการดาเนินงาน

ของบริษัทที่ปรึกษา

โครงการฯ	 เป็นหนึ่งในโครงการนาร่องทดสอบแนวทางการพัฒนาพัฒนาความรู้และ	

เครือข่ายของบุคลากรในตลาดทุนไทยในด้าน	 Quantitative	 Finance	 โครงการฯ	 จัดทา	

การอบรมและสอบคณิตศาสตร์สาหรับผู้สมัคร	40	คน	เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน	CQF	จานวน	

20	 ทุน	 หลักสูตร	 CQF	 เป็นหลักสูตรระดับสากลเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาโท	

ด้าน	Financial	Engineering	ออกแบบมาเพื่อเตรียมทักษะทางด้าน	Quantitative	Finance	

เน้นให้สามารถนาไปปฏิบัติและใช้งานได้จริง	นอกเหนือจากความรู้ที่จะได้รับจากหลักสูตร

แล้ว	ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ	CQF	Alumni	Community	ซึ่งจะเป็นที่	

ที่ผู้จบหลักสูตรทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานเพื่อเป็นกรณีศึกษา	

ซึ่งกันและกัน	 โดยจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรไทยกับบุคลากรทั่วโลก	

และเป็นการเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับตลาดทุนโลกอีกด้วย

โครงการฯ	เป็นโครงการภายใต้	ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน	(Term	of	Reference)	เรื่อง	

โครงการการจัดทาการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจ

ในตลาดทุนไทย	(Thailand’s	Capital	Market	Business	:	Competitiveness	&	Efficiency)	

ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	3	ธันวาคม	2564	ถึงวันที่	15	ธันวาคม	2564	โครงการฯ	มุ่งหวัง

การศึกษาวิจัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุน	

การประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น	 และสามารถปรับตัวได้	 รวมถึง	 หน่วยงานกากับดูแลที่	

เกี่ยวข้องสามารถวางกรอบนโยบายในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

เป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในอนาคตดีขึ้น	 มีความโดดเด่น	

ในระดับภูมิภาค	และในระดับสากล

โครงการสนับสนุนให้ 
บริษัทจดทะเบียนใช้บริการ  
Outsource สำาหรับงาน  
Investor Relations 

ด�ำเนินกำรโดย 
บริษัท ไพรซ์ อินเวสเตอร์  
รีเลชั่นส์ จ�ำกัด (“PRYCE”)

โครงการการอบรม 
และสอบคณิตศาสตร์ 
เพื่อชิงทุนการศึกษา 
หลักสูตร Certificate  
in Quantitative  
Finance (“CQF”) 

ด�ำเนินกำรโดย 
กองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน

โครงการการจัดทำา 
การศึกษาวิจัยความสามารถ 
ในการแข่งขันและประสิทธิภาพ 
ของธุรกิจในตลาดทุนไทย  
(Thailand’s Capital Market 
Business : Competitiveness  
& Efficiency) 

ด�ำเนินกำรโดย 
บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพำนี 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
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CMDF	 ได้ตกลงทาข้อตกลงความร่วมมือ	 (MoU)	 กับ	 สานักงานคณะกรรมการกากับ	

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อยืนยันสนับสนุนโครงการฯ	 ในหลักการ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการติดตามและมาตรฐานในการกากับดูแลบุคลากรที่อยู่	

ในอุตสาหกรรมทางการเงินและตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยพัฒนาระบบ	

เชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน

ตลาดทุนได้มีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการทางานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง

เป็นศูนย์กลางข้อมูลของบุคลากรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โครงสร้างพื้นฐาน 
ของบุคลากรในตลาดทุน

ด�ำเนินกำรโดย 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

รายละเอียดโดยสรุป 
โครงการมีการตกลงความร่วมมือ (MoU) 
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โครงการท่ีครบก�าหนด
การด�าเนินโครงการตามสัญญา

ท้ังน้ี ในปี 2564 มีโครงการท่ีครบกำาหนดการดำาเนินโครงการตามสัญญา จำานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ 
ซ่ึงประโยชน์และผลสรุปท่ีได้รับจากดำาเนินโครงการ สามารถสรุปดังน้ี

โครงการจัดทาและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี

ให้เป็นไปตามสากล	 การจัดทารายงานทางการเงินตาม	 IFRS	 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตาม	ISA	และ	ISQC1	สภาวิชาชีพบัญชีได้กาหนดให้มาตรฐาน

วิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีมีวันที่มีผลบังคับใช้ภายหลังจากมาตรฐานสากลไม่เกิน	 1	 ปี	

ซึ่งในปี	2563	และปี	2564	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชีและ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพจานวน	5	ฉบับ	 ได้แก่	 TSA	540	 (ปรับปรุง),	 TSA	220	

(ปรับปรุง),	TSA	315	(ปรับปรุง),	TSQM	1	และ	TSQM	2	และประกาศใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินจานวน	4	ฉบับ	ได้แก่	TFRS	1,	TFRS	4,	TFRS	7	และ	TFRS	9	ซึ่ง

ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีครบถ้วนแล้ว

โครงการฯ	มีการใช้เงินสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินสนับสนุน	41.88%	จากการที่สภาวิชาชีพ

สามารถต่อรองค่าธรรมเนียมการใช้ลิขสิทธิ์การแปลจากหน่วยงานต่างประเทศและจานวน

เนื้อหาการแปลในบางฉบับมีจานวนน้อยกว่างบประมาณที่กาหนดไว้

โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
และความเข้มแข็งของระบบ
ทางการเงินของตลาดทุนไทย 
ให้ทัดเทียมนานาประเทศ –  
การจัดทำาและเผยแพร่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี 
ให้เป็นไปตามสากล

รับทุนด�ำเนินกำรโดย 
สภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบรายงานทางการเงินของ	

ตลาดทุนไทยในการพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสานักงานสอบบัญชีนอก	

ตลาดทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมากขึ้นให้มีความพร้อม

เพียงพอที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้	 เพื่อรองรับการเติบโต

จานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และเพื่อให้ทัดเทียมนานาประเทศ		

โดยโครงการฯ	 มีการจัดทาการเข้าสอบทานสานักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนที่เข้าร่วม	

โครงการ	2	แห่ง	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019		

ทาให้การดาเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าที่คาดทาให้มีเพียงสานักงานสอบบัญชี

นอกตลาดทุนเพียงแห่งเดียวที่ร่วมโครงการครบตามแผนงานดาเนินการ	 จากการ

ดาเนินโครงการพบว่าการขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์โดยตรง

ในตลาดทุน	 ทาให้สานักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนยังไม่มีความพร้อมในการเข้า

ขอจดทะเบียน	 ดังนั้น	 ปัจจัยสาคัญหลักที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ	

การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ	กล่าวคือ	

(1)	การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้	ความสามารถ	และมีประสบการณ์ในทุกด้าน	

ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	และได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน	ก.ล.ต.	เพิ่มมากขึ้น

(2)	การเพิ่มจานวนบุคลากรในสานักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน	

การควบคุมคุณภาพของสานักงาน	และ	

(3)	ผู้บริหารและผู้นาของสานักงานต้องใช้เวลาและงบประมาณอย่างจริงจังในการพัฒนา

ทั้งระบบการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติงานสอบบัญชี

โครงการฯ	มีการใช้เงินสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินสนับสนุน	60.75%	เนื่องจากการถอนตัว

ของสานักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
และความเข้มแข็งของระบบ
ทางการเงินของตลาดทุนไทย 
ให้ทัดเทียมนานาประเทศ –  
การพัฒนาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและสำานักงานสอบบัญชี
นอกตลาดทุน 

รับทุนด�ำเนินกำรโดย 
สภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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โครงการอบรมพัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีผู้ติดตามผลคุณภาพงานสอบบัญชี	

(“EQCR	and	Monitoring”)	โครงการนี้เป็น	Certificated	Program	และเน้นการทา	Workshop	

และการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของการเป็น	EQCR	&	Monitoring	เนื่องจาก	สถานการณ์	

COVID-19	เป็นเหตุให้การจัดอบรมต้องเปลี่ยนรูปแบบจากการอบรมสัมมนาในห้องสัมมนา	

เป็นรูปแบบออนไลน์	 ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมน้อยลงน้อยกว่าที่โครงการฯ		

คาดประมาณและประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างการอบรมและระหว่างการจัดทดสอบ	

ลดลงเมื่อเทียบกับการจัด	Workshop	 จริง	 ทั้งนี้	มีผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีและ

ผู้ติดตามคุณภาพงานสอบบัญชีสอบผ่านหลักสูตรจานวน	34	ท่าน	จากจานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ	40	ท่าน	โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ	และ

พร้อมที่จะแนะนาให้คนรู้จักเข้าร่วมโครงการต่อไป

โครงการฯ	 มีการใช้เงินสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินสนับสนุน	 61.64%	 เนื่องจากการปรับ	

รูปแบบการดาเนินการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์

โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
และความเข้มแข็งของระบบ
ทางการเงินของตลาดทุนไทย 
ให้ทัดเทียมนานาประเทศ –  
การอบรมพัฒนาผู้สอบทาน
คุณภาพงานสอบบัญชี 
ผู้ติดตามผลคุณภาพ 
งานสอบบัญชี

รับทุนด�ำเนินกำรโดย 
สภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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โครงการวิจัยระบบวิเคราะห์คาสั่งซื้อขายและสมุดคาสั่งสาหรับการตัดสินใจซื้อขายที่	

จุดดีที่สุดในปัจจุบันเป็นโครงการวิจัยเพื่อหาระบบส่งคาสั่งซื้อขายที่ดีที่สุดให้การซื้อขาย	

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ดีในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อราคา		

โดยโครงการนี้จะทาการวิจัยและพัฒนาขั้นตอนวิธีการส่งคาสั่งซื้อปริมาณการซื้อขาย	

(Volume	 Flow)	 สมุดคาสั่งซื้อขาย	 (Order	 Book)	 และสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด	

โดยระบบจะประเมินผลกระทบของการส่งคาสั่งซื้อขายต่อตลาดในแต่ละช่วงเวลาและ

เลือกกลยุทธ์ในการส่งคาสั่งซื้อขายให้เหมาะสมกับช่วงนั้น	โดยบทสรุปผลงานวิจัยมีดังนี้

•	 จากการทดลองอัลกอริทึมในหนังสือและเอกสารวิชาการจานวนมากพบว่าไม่สามารถนามาใช้	

ได้ในจริงกับการซื้อขายจริงในตลาดหุ้นไทยแม้ว่าจะมีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์	

มาแล้ว2	เนื่องจากสมมุติฐานหลายอย่างในเอกสารวิชาการเหล่านั้นไม่สมจริงกับสภาพ

และลักษณะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 การทางานของระบบใช้วิธีการการเรียนรู้ของเครื่องจักร	(Machine	Learning)	ที่ใช้

การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด	 (optimization)	 พยากรณ์แนวโน้มราคาในอนาคต	

ในกรอบเวลาที่กาหนด	 อัลกอริทึมที่ใช้ในการจัดการกับคาสั่งซื้อและคาสั่งขาย	

จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ	 การวางแผนคาสั่งซื้อหรือขาย	 และการปรับคาสั่ง

ซื้อหรือขายโดยพิจารณาจากคาทานายการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาในอนาคต	 ซึ่ง

ในที่นี้คือในอีก	5	นาทีข้างหน้า	Optimal	Execution	ของงานวิจัยนี้	เป็นการตัดสินใจ	

based	on	“Price	Direction”	

•	 ในการทดลองจะเปรียบเทียบระหว่าง	Order	Imbalance,	Support	Vector	Machine	

(SVM)	และ	Bayesian	Optimization	ซึ่งจากผลการทดลอง	SVM	ลดผลต่างระหว่าง	

VWAP	ของวิธีการที่สนใจกับ	VWAP	ของตลาดได้ดีที่สุด	

•	 จากการเปรียบเทียบการทางานของซอฟต์แวร์จะได้ว่าการทางานทาได้ใกล้เคียงกับค่า	

VWAP	ของการซื้อขายใน	 1	 วัน	 โดยในหุ้นที่มี	Market	 Capitalization	 ขนาดใหญ่

และขนาดกลาง	ระบบจะทางานได้ดีและให้ผลใกล้เคียงกับค่า	VWAP	มาก	ในขณะที่	

หุ้นที่	Market	 Capitalization	 ขนาดเล็กระบบจะมีประสิทธิภาพตกลงมาเล็กน้อย	

เมื่อเทียบกับค่า	VWAP	ทั้งนี้	เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กบางตัวมีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย	มี	

market	impact	ค่อนข้างสูง	และบางตัวได้รับอิทธิพลจาก	Market	Maker	ค่อนข้างมาก

โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์คาสั่งซื้อขาย	 และสมุดคาสั่งสาหรับการตัดสินใจ

ซื้อขายที่จุดดีที่สุดในรูปแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 พร้อมทั้งอัพโหลด	 Source	 Code	

และคู่มือการใช้งานบน	Github	โดยนักลงทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์สามารถนาซอฟต์แวร์	

ไปเชื่อมต่อกับการรับข้อมูล	 Real-Time	 เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขายในการซื้อขาย	

นอกจากนี้	โครงการได้เผยแพร่เอกสารสาหรับการตีพิมพ์เชิงวิชาการ

โครงการฯ	ดาเนินการภายใต้งบประมาณที่ขอทุนสนับสนุน	

โครงการวิจัยระบบ 
วิเคราะห์คำาสั่งซื้อขาย 
และสมุดคำาสั่งสำาหรับ 
การตัดสินใจซื้อขาย 
ที่จุดดีที่สุด

รับทุนด�ำเนินกำรโดย 
ศ. ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ 
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2	การวิเคราะห์	volume	ที่มากผิดปกติที่มีผลต่อราคา,	Dynamic	Programming	ในการกาหนด	Volume	&	Optimal-	

Trade-Execution-Algorithm-Market-Impact-Model,	 Dynamic	 solution	 based	 on	 Linear-quadratic	 stochastic	

control,	Almgren-Chriss	Framework	(AC),	และ	Mean	Field	Game	(MFG)
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โครงการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม	 ESG	 ในสภาพการณ์ที่

ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง	 มุ่งเน้นศึกษากลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์	

ในกลุ่มหุ้น	 ESG	 หรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม	 SETTHSI	 Index	 ในสภาวะที่ตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง	 รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง	

หลักทรัพย์ในกลุ่ม	 SETTHSI	 กับคุณภาพของตลาด	 (Market	 Quality)	 นอกจากนี้	

ยังศึกษาถึงความไม่สมมาตรของมูลค่า	 (Asymmetric	 Information)	 ของการลงทุนใน

กลุ่ม	 SETTHSI	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุน	

โดยเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่ม	 ESG	 ให้แก่ผู้ลงทุน	 ประชาชน	 หน่วยงาน	 และองค์กร	

ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในกลุ่ม	ESG-THSI	

จากผลการวิจัยพบว่าความผันผวนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม	 ESG	 ต่ากว่า	 Non	 ESG		

ทั้งในช่วงก่อนและหลังการเกิด	 COVID-19	 ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้น	 กลุ่มธุรกิจ

การเงิน	 และ	 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์	 นอกจากนั้นเมื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การลงทุนระหว่างกลุ่มหลักทรัพย์	 ESG	 และ	 Non	 ESG	 พบว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม	

ธุรกิจการเงิน	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	และกลุ่มเทคโนโลยี	หลักทรัพย์ในกลุ่ม	ESG	

จะให้ประสิทธิภาพการลงทุนที่สูงกว่ากลุ่ม	 Non	 ESG	 ทั้งก่อนและหลังการเกิดวิกฤติ		

COVID-19	โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	สินค้าอุตสาหกรรม		

และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลักทรัพย์ในกลุ่ม	Non	ESG	จะให้ประสิทธิภาพการลงทุน	

ที่สูงกว่า	และนอกจากนั้นหากนักลงทุนปรับการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม	ESG	เป็นการลงทุน	

ทุก	 6	 เดือน	 นักลงทุนจะได้รับประสิทธิภาพการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย	 และกลุ่ม	 ESG		

ส่วนใหญ่จะให้ประสิทธิภาพการลงทุนที่สูงกว่ากลุ่ม	Non	ESG	ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร	และ	กลุ่มอสังหาริมทรัพย์	และกลุ่ม	ESG	และการลงทุนในกลุ่ม	ESG		

ให้ประสิทธิภาพการลทุนที่สูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ตลาด	 (SET)	 ทุกกรณี	 นอกจากนั้น	

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม	ESG	สามารถเพิ่มคุณภาพในการลงทุน

ให้กับนักลงทุนทีมวิจัยทาการวิเคราะห์	Market	 Quality	 พบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์

กลุ่ม	ESG	 ให้	Market	 Quality	 ที่สูงกว่า	 การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม	Non	 ESG	 โดย	

นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม	ESG	จะมีต้นทุนที่ถูกว่า	ดังเห็นได้จากที่ค่า	Realized		

Spread,	 Price	 Impact	 และ	 VPIN	 มีค่าต่ากว่าของหลักทรัพย์กลุ่ม	 Non	 ESG	 ซึ่ง	

ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามที่ตั้งสมติฐานไว้ด้วยเช่นกัน

โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	 Automation	 ซึ่งประกอบด้วย	

Source	Code	สาหรับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	Automation	และคู่มือการใช้	Source		

Code	สาหรับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	Automation	จากงานวิจัยนี้นักวิจัยสามารถ	

ต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้ทั้งทางด้านการวิจัยเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนแบบกลุ่มหลักทรัพย์		

หรือการทดสอบการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อข้อมูล	 (Information)	 ที่เข้ามา	

กระทบต่อราคา	 และสามารถให้ประโยชน์แก่นักลงทุนในเชิงการกาหนดกลยุทธ์การ

ลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม	ESG	โดยกาหนดเป็นแบบกลุ่มหลักทรัพย์	(Portfolio)	อาจเน้น	

การลงทุนตามช่วงระยะเวลาแทนการซื้อแล้วถือยาว	 นอกจากนี้องค์กรผู้ดูแลตลาดทุน

สามารถนาองค์ความรู้ทางด้าน	 VPIN	 มาปรับใช้กับการเฝ้าระวังความผิดปกติ	 (Early	

Warning	System)	ในด้านปริมาณ	และราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์	

โครงการฯ	ดาเนินการภายใต้งบประมาณที่ขอทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยกลยุทธ์ 
การลงทุนของหลักทรัพย์ 
ในกลุ่ม ESG ในสภาพการณ์ 
ที่ตลาดหลักทรัพย์มีความ 
ผันผวนสูง

รับทุนด�ำเนินกำรโดย 
ดร. พงษ์พิสุทธิ พื้นแสน  
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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โครงการวิจัยเพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เพื่อรองรับ	

Digital	Economy	โครงการวิจัยนี้จะศึกษาถึงทักษะด้าน	Digital	Literacy	ที่จาเป็นสาหรับ	

บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์	เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์เตรียมความพร้อมในการ	Transform		

องค์กรและบุคลากรภายใน	1	–	3	ปี	โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรให้มีทักษะด้าน	Digital	

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

โครงการฯ	ได้มีการดาเนินการที่สาคัญได้แก่

•	 การทบทวนวรรณกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	และปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ	

ในด้านดิจิทัล	ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทาวิจัย

•	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-Depth	 Interview)	 กับผู้บริหารระดับสูง	 ระดมความคิด

แบบกลุ่ม	(Focus	Group)	กับผู้บริหารสายงาน	8	สายงานจาก	14	บริษัทหลักทรัพย์	

เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะด้านดิจิทัลที่จาเป็นและสะท้อนต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต	

•	 การสุ่มตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติงานจานวน	592	คนจาก	14	บริษัทหลักทรัพย์	

•	 การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ	(Gap	Analysis)

•	 การการสรุปรายชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาที่ควรมีการจัดอบรม	

เพื่อปิด	Skill	Gap	ที่เกิดขึ้นสาหรับแต่ละสายงานในบริษัทหลักทรัพย์

ผลงานวิจัยได้แสดงถึง	 Gap	 Analysis	 ของทักษะที่จาเป็น	 และทักษะตามสายงานของ	

บุคคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์นี้	 เพื่อจะช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น	

ในการพัฒนาทักษะที่จาเป็นด้าน	Digital	ให้กับบุคลากรในบริษัท	โดย	Digital	Literacy	นั้น	

จะประกอบไปด้วย	4	องค์ประกอบที่สาคัญ	อันได้แก่	1)	Digital	Skills	2)	Data	And	

Cyber	 Security	 3)	 Soft	 Skills	 และ	 4)	 Business	 Knowledge	 โดยผลลัพธ์งานวิจัย		

จะสามารถนาไปพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาสาหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ของบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ที่จะเป็นข้อมูลตั้งต้นที่สาคัญในการพัฒนาเนื้อหา

หลักสูตรและการดาเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ในลาดับถัดไป

โครงการฯ	ดาเนินการภายใต้งบประมาณที่ขอทุนสนับสนุน	

โครงการ Upskill  
& Reskill ด้าน Digital  
ให้บุคลากร 

รับทุนด�ำเนินกำรโดย 
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์
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งบการเงินของกองทุน 
ปี 2564

52

58 59

63-8161-62

60

53-55 56-57
รายงาน 

ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุุประกอบ 
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงของ

เงินกองทุน

คำาอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงาน

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
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รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)  

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของกองทุนส่งเสริมการพัฒนา

ตลาดทุน (CMDF) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ CMDF 

รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี 

โดยงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทาขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี

ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา  

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน  

และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

งบการเงิน 

คณะกรรมการ CMDF ได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการ

บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการ CMDF ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน 

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบ

การบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

แสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว

งบการเงินรวมของ CMDF และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ 

ของ CMDF ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ 

ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ในการตรวจสอบนั้น CMDF  

ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว

คณะกรรมการ CMDF มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน

โดยรวมของ CMDF มีความเพียงพอและเหมาะสม  และสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของ CMDF และ

บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ CMDF สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ 

(นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์)
ผู้จัดการและเลขานุการ
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน

ภาพรวม
ผลการดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า กลุ่มกิจการ) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่           
31 ธันวาคม 2564

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่   
31 ธันวาคม 2563

เพิ่ม (ลด)

จ�านวน ร้อยละ

รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 583 362 221 61

รายได้จากเงินลงทุน 206 131 75 57

เงินสนับสนุนโครงการ (186) (20) 166 830

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (65) (35) 30 86

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 538 438 100 23
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1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
กองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท (ร้อยละ 23) 

เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายได้เงินนาส่งประจาปีจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คานวณในอัตรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสารอง จากงบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจาปี 2564  

สาหรับรายได้จากเงินลงทุนจานวน 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท (ร้อยละ 57) ตามอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการทยอย 

ปรับพอร์ตการลงทุนตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ทั้งนี้กองทุนมีการให้เงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการกองทุนและทาสัญญาแล้วทั้งหมด รวมเป็นวงเงินสนับสนุน 1,216 ล้านบาท และได้มีการเบิกจ่ายสะสมแล้วจานวน  

269 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 65 ล้านบาท ที่สาคัญจาก ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าบริการจัดการ ค่าตอบแทนแก่

กรรมการ อนุกรรมการและที่ปรึกษา และงานบริหารทั่วไป

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุน ของกลุ่มกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เพิ่ม (ลด)

จ�านวน ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 6,749 6,158 591 10

หน้ีสินรวม 55 3 52 1,733

เงินกองทุน 6,694 6,155 539 9

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจานวน 6,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 591 ล้านบาท หรือร้อยละ 10  

เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายการที่สาคัญคือ เงินลงทุน (สินทรัพย์ทางการเงิน) รวมจานวน 

6,111 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกองทุนรวมในประเทศ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 

91 ของสินทรัพย์รวม 

แนวทางการบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุน แบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ คือ 

1. เงินลงทุนเพื่อสภาพคล่องให้แก่กองทุน ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น และเงินฝาก

2. เงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว โดยมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินฝาก  

ตราสารทุนภายในประเทศ และตราสารทุนโลก

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีหนี้สินรวมจานวน 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ เงินสนับสนุนโครงการ 

ค้างจ่าย และรายจ่ายค้างจ่ายสาหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล

2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีเงินกองทุนรวมจานวน 6,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 539 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเทียบ

กับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสาหรับปี 2564
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3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 879 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 76 ล้านบาท  

ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้ 

• เงินสดสุทธิใด้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 147 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 222 ล้านบาท ที่สาคัญจาก การซื้อเงินลงทุนเพิ่มสุทธิจานวน 225 ล้านบาท ขณะที่ 

รับเงินจากดอกเบี้ยรับจานวน 27 ล้านบาท  และการจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สาหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล 24 ล้านบาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกองทุนส่งเสริมการพัฒนา

ตลาดทุน และกิจการย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2564 และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนรวมและเฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ 

แสดงฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและ

กิจการย่อย และของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี 

สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

ตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล

ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น

ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น

มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับ

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดง 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร

เรื่องดังกล่าวกับฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อ

ดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีใน
การกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร

รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและกองทุน 

ในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน 

ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการ 

ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการ

หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการ

ในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เสนอคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
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โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ 

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้ 

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 

ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงิน

เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า

ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน 

ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น 

และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก

การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น

ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และกองทุน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ

การดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ 

บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 

อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและกองทุน

ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล 

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง 

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม

กิจการและกองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ 

และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 

ตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 

ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล  

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ 

แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่

สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ 

และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล

ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท) 

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  878,728  841,554  955,198 

    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 9  3,222,560  3,222,560  3,396,738 

    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 10  583,426  583,426  361,993 

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,648  -    1,551 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,686,362  4,647,540  4,715,480 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 11  2,010,402  2,010,402  1,441,819 

    เงินลงทุนในกิจการย่อย 12  -    62,500  -   

    อุปกรณ์ 13  355  355  228 

    สินทรัพย์สิทธิการใช้ 14  1,313  1,313  -   

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  50,683  53  54 

    เงินมัดจ�า  360  360  360 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,063,113  2,074,983  1,442,461 

รวมสินทรัพย์  6,749,475  6,722,523  6,157,941 

หนี้สินและเงินกองทุน

หนี้สินหมุนเวียน

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  53,678  26,482  2,072 

    ส่วนของหนี้สินสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 14  706  706  -   

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  827  661  620 

        รวมหนี้สินหมุนเวียน  55,211  27,849  2,692 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

    หนี้สินตามสัญญาเช่า  690  690  -   

        รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14  690  690  -   

        รวมหนี้สิน  55,901  28,539  2,692 

เงินกองทุน

เงินกองทุนทั่วไป  6,693,574  6,693,984  6,155,249 

        รวมเงินกองทุน  6,693,574  6,693,984  6,155,249 

รวมหนี้สินและเงินกองทุน  6,749,475  6,722,523  6,157,941 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท) 

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

รายได้

    รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ 16  582,978  582,978  361,641 

    รายได้จากเงินลงทุน 17  206,037  205,986  131,565 

        รวมรายได้  789,015  788,964  493,206 

ค่าใช้จ่าย

    เงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 18  186,275  186,275  20,292 

    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน  39,907  39,907  13,860 

    ค่าธรรมเนียมและบริการ  13,963  13,963  13,643 

    ค่าตอบแทนกรรมการ  4,341  4,341  3,892 

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  6,107  5,646  3,517 

        รวมค่าใช้จ่าย  250,593  250,132  55,204 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี  538,422  538,832  438,002 

ต้นทุนทางการเงิน  97  97  -   

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี  538,325  538,735  438,002 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -   

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  538,325  538,735  438,002 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงของเงินกองทุน

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม

เงินกองทุนทั่วไป รวมเงินกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  6,155,249  6,155,249 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  538,325  538,325 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  6,693,574  6,693,574 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกองทุนทั่วไป รวมเงินกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  5,717,247  5,717,247 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  438,002  438,002 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  6,155,249  6,155,249 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  6,155,249  6,155,249 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  538,735  538,735 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  6,693,984  6,693,984 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : พันบาท) 

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี  538,325  538,735  438,002 

รายการปรับปรุง

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  784  784  33 

    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  97  97  -   

    รายได้ดอกเบี้ย  (27,201)  (27,150)  (37,955)

    รายได้เงินปันผล  (10,253)  (10,253)  (1,653)

    ก�าไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  -    -    (153)

    ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  (168,583)  (168,583)  (91,804)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  333,169  333,630  306,470 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  (211,182)  (211,182)  (361,680)

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (97)  1,551  (680)

    เงินมัดจ�า  -    -    (360)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  24,523  24,410  1,856 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  206  41  579 

        เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  146,619  148,450  (53,815)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : พันบาท) 

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน  27,202  27,151  41,611 

    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น  -    -    (1)

    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น  174,178  174,178  2,317,718 

    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  (400,000)  (400,000)  (1,350,000)

    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย  -    (62,500)  -   

    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์  (210)  (210)  (260)

    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (23,553)  (7)  (55)

        เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (222,383)  (261,388)  1,009,013 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาเช่า  (706)  (706)  -   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (706)  (706)  -   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (76,470)  (113,644)  955,198 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี  955,198  955,198  -   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี 8  878,728  841,554  955,198 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  27,084  -   -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน”) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 (วันที่มีผลบังคับ) 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 218/2 โดยมีข้อกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กับกองทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจานวนหรือมูลค่า 5,700 ล้านบาท (ปี 2562) ให้แก่กองทุน โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

และคณะกรรมการกองทุนร่วมกันกาหนดจานวนมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอน

2. นาส่งเงินให้แก่กองทุนภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และ 

เงินสารอง ทั้งนี้ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการคานวณเงินนาส่ง

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของตลาดทุน

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกากับดูแลตลาดทุน

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

กองทุนมีสถานที่ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เลขที่ 93 ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กองทุนมีกิจการย่อย คือ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จากัด โดยกองทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

บริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ทางดิจิทัลสาหรับตลาดทุนและตลาดเงิน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน กองทุนและกิจการย่อยรวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”

กองทุนมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่

หรือผลการดาเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดาเนินงาน โดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิด

ขึ้นอย่างสม่าเสมอ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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2. เกณฑ์การจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

งบการเงินของกลุ่มกิจการได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง

หมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3 เรื่อง 

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่

สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ 

และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาคัญ

ต่องบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินนี้ได้รวมงบการเงินของกองทุนและกิจการย่อย ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญระหว่าง 

กลุ่มกิจการได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

งบการเงินสาหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกิจการย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ตรวจสอบแล้ว

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับรอบบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคานิยาม 

ของธุรกิจ การปรับปรุงคานิยามของความมีสาระสาคัญ และข้อกาหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อยกเว้นชั่วคราวสาหรับ

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจาปีสาหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 

ซึ่ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน  

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว สืบเนื่อง 

มาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 โดยได้เพิ่มข้อผ่อนปรนสาหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญา

ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมทั้งข้อยกเว้นสาหรับการถือ

ปฏิบัติตามข้อกาหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7
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ผู้บริหารของกลุ่มกิจการจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ  

เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท (แต่ไม่รวมเงินฝากสถาบัน

การเงินประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กาหนด) เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงและมีวัตถุประสงค์ในการถือไว้

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชาระภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

3.2 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อกลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของสัญญา

ของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับการซื้อ การออกตราสารสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 

ตามความเหมาะสม เมื่อรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหรือ 

หนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน รับรู้ทันทีในรายได้หรือค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กับการจัดประเภท

รายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

• สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสด 

ตามสัญญา และ

• ข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก 

ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้

ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

• สินทรัพย์ทางการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้สาเร็จทั้งรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อ 

ขายสินทรัพย์ทางการเงินและ

• ข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก 

ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มกิจการใช้วิธีทั่วไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณา

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
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ทั้งนี้ ในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีความเสี่ยงด้าน 

เครดิตต่าและไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่วันที่ได้มา กลุ่มกิจการจะไม่มีการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน 

หมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์

ให้กิจการอื่น หากกลุ่มกิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของและยังคงมีการควบคุม

สินทรัพย์ที่โอน กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินที่อาจต้องจ่าย หากกลุ่มกิจการยังคง

ไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน กลุ่มกิจการยังคงรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน

และรับรู้การกู้ยืมที่มีหลักประกันสาหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับรับรู้ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ณ วันที่ตัดรายการของเงินลงทุน

ในตราสารทุนที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกาไรหรือ

ขาดทุนสะสมที่สะสมไว้ก่อนหน้าในสารองการวัดมูลค่าเงินลงทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปรายได้หรือค่าใช้จ่ายแต่จะ

โอนไปเงินกองทุนทั่วไป

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

การตัดรายการของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เฉพาะเมื่อภาระผูกพันของกลุ่มกิจการได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือ

สิ้นสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในรายได้

หรือค่าใช้จ่าย

3.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทุนบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

3.4 อุปกรณ์

อุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อ

ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ กลุ่ม

กิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 

ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน 10 ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   5 ปี
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กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน

มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่าย

สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มกิจการซื้อมาและมีอายุการใช้งานจากัด ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักค่า 

ตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจาหน่ายและบันทึกในรายได้หรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)  

โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลา 

ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายใน 7 - 10 ปี

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารจะมีการทบทวน 

ค่าตัดจาหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่

เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

3.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาทุกปี สินทรัพย์อื่น 

ที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน  

ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วย

ที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วในงวดก่อน จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับ

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

3.7 ประมาณการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระหนี้สินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิด 

ภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ตามภาระหนี้สินดังกล่าว และ

จานวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ผลกระทบดังกล่าวมีสาระสาคัญ ประมาณ

การกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนหักภาษีเงินได้ 

เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่อาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

3.8 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มกิจการรับรู้

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น 

(อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่า รายการที่มีมูลค่าเล็กน้อย สัญญาเช่าเหล่านี้  

กลุ่มกิจการรับรู้การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็น

ระบบอื่นที่ดีกว่าซึ่งเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันนั้น โดยคิดลด

ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มกิจการใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
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การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

• การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ

• การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

• จานวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

• ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น

• การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธี

ดอกเบี้ยที่แท้จริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชาระการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระ

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

• มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สาคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่าย

ชาระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

• มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตรา หรือการเปลี่ยนแปลงจานวนเงิน

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลด

การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดเดิม (เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าเป็นผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีดังกล่าวใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง)

• มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บันทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก ในกรณีนี้หนี้สิน

ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กับอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า

ที่ปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล

กลุ่มกิจการไม่มีรายการปรับใด ๆ ดังกล่าวแสดงระหว่างปี

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่มแรกกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าใด ๆ  ที่

จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผล หักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ  และต้นทุนทางตรงเริ่ม

แรกใด ๆ  การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื่อมราคาตลอดช่วงเวลาที่สั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิ

การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่ากลุ่มกิจการ 

จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ การคิด

ค่าเสื่อมราคาเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้อยค่า 

หรือไม่และบันทึกสาหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ที่ระบุได้ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่อง “อุปกรณ์”

ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ การจ่ายชาระ 

ที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับงวดที่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขการจ่ายชาระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอื่น”  

ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย
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3.9 การรับรู้รายได้

รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานวณจากงบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการคานวณ

จานวนเงินนาส่งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสารอง

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคานึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณา

จากจานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ

3.10 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสาหรับปีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

3.11 เงินกองทุน 

เงินกองทุน ประกอบด้วย เงินกองทุนทั่วไปซึ่งเป็นจานวนสะสมของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมของแต่ละปี เพื่อใช้ 

ในกิจกรรมของกองทุน โดยไม่มีข้อจากัด

3.12 การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า

การวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล

กลุ่มกิจการได้มีการสอบทานข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสาคัญและรายการปรับปรุงมูลค่าอย่างสม่าเสมอ ในกรณี 

ที่นาข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กลุ่มกิจการจะประเมินหลักฐานที่ได้รับจากบุคคลที่สามเพื่อให้ได้ 

ข้อสรุปว่ามูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 รวมถึงการจัดลาดับชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว

เมื่อทาการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มกิจการจะใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้เป็นอันดับแรก โดยมูลค่า

ยุติธรรมถูกกาหนดลาดับชั้นตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรมดังนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ

กิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

4. การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการใช้นโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการ 

ในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจานวนสินทรัพย์ หนี้สินและ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่าย

ของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

5. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
5.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนและ

กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงโดยการกาหนดอายุคงเหลือของตราสารหนี้ที่ลงทุน และปรับ

กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
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5.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญจากสภาพคล่อง เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการดารงเงินสดอย่างเพียงพอต่อการ

ดาเนินงาน รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายการลงทุนโดยแยกการบริหารเงินลงทุนส่วนที่เตรียมไว้สาหรับการดาเนินงานออกจาก

การลงทุนระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากธนาคาร

5.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยงจากฐานะ

การเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินที่ 

น่าเชื่อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการกองทุน

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดังนี้

กรอบการลงทุนสาหรับเงินสภาพคล่องเพื่อการดาเนินการ

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน

หลักทรัพย์รัฐบาล หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ 
หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ 
กระทรวงการคลังค้าประกัน

ไม่จากัดจานวน โดยมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี

เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ไม่จากัดจานวน

เงินฝากประจา บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

แต่ละสถาบันการเงิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน 
ในส่วนสภาพคล่องเพื่อการดาเนินการ 

ทั้งนี้ ในส่วนของเงินฝาก จะต้องฝากกับธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ A- ขึ้นไป

กรอบการลงทุนสาหรับเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน

การลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน

หลักทรัพย์รัฐบาล หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ 
หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ 
กระทรวงการคลังค้าประกัน

ไม่จากัดจานวน

เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน 
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ไม่จากัดจานวน

เงินฝากประจา บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

แต่ละสถาบันการเงิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน 
ในตราสารแห่งหนี้

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุนรวม
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การลงทุนในตราสารทุนในประเทศ

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุนรวม

การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 30 ของขนาดกองทุนรวม

6. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั้น เพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนโครงการ

เพื่อการพัฒนาตลาดทุนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด สร้างผลตอบแทน และดารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

7. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่

บุคคลหรือกิจการนั้นมีอานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ รวมถึงกิจการ

ที่ดาเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมและบุคคลที่

เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสาคัญรวมทั้งกรรมการ

และพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ความสัมพันธ์ที่กองทุนมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในกองทุน หรือเป็นกิจการที่ 

กองทุนควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกองทุนมีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด ไทย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ประเภทรายการ หลักเกณฑ์

รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 182/1 มีข้อกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ 
นาส่งเงินให้แก่กองทุนภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย  
ภาษี และเงินสารอง ทั้งนี้ให้ใช้งบการเงินของตลาดหลักทรัพย์ 
ในการคานวณเงินนาส่ง

เงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ มีกรรมการร่วมกัน 582,978 582,978 361,641

เงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนา 
ตลาดทุน กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 14,515 14,515 -

ค่าธรรมเนียมและบริการ มีกรรมการร่วมกัน 13,963 13,963 13,643

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกัน 2,490 2,490 -

ยอดคงเหลือของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

รายได้ค้างรับ มีกรรมการร่วมกัน 582,978 582,978 361,641

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีกรรมการร่วมกัน                                                         1,496 1,496 1,137

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,969 3,969 -

5,465 5,465 1,137

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

เงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 878,728 841,554 955,198

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.63 ต่อปี (2563 : ร้อยละ  

0.13 - 0.70 ต่อปี)
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9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 3,222,560 3,222,560 3,396,737

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน - - 1

3,222,560 3,222,560 3,396,738

10. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

รายได้ค้างรับ 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 7) 582,978 582,978 361,641

ดอกเบี้ยค้างรับ 311 311 312

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 137 137 40

583,426 583,426 361,993

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 2,010,402 2,010,402 1,441,819

รวม 2,010,402 2,010,402 1,441,819

12. เงินลงทุนในกิจการย่อย
เงินลงทุนในกิจการย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: ไม่มี)

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
ร้อยละ

ทุนที่เรียกชาระ

พันบาท

วิธีราคาทุน

พันบาท

บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จากัด 99.99 62,500 62,500
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13. อุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์

สานักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

รวม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 18 210 228

ซื้อสินทรัพย์ - 210  210

ค่าเสื่อมราคา (1) (82) (83)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 17 338 355

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน 19 451 470

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) (113) (115)

ราคาตามบัญชี 17 338 355

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์

สานักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

รวม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - -

ซื้อสินทรัพย์ 19 241 260

ค่าเสื่อมราคา (1) (31) (32)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 18 210 228

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน 19 241 260

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (1) (31) (32)

ราคาตามบัญชี 18 210 228
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(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์

สานักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

รวม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 18 210 228

ซื้อสินทรัพย์ - 210  210

ค่าเสื่อมราคา (1) (82) (83)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 17 338 355

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน 19 451 470

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) (113) (115)

ราคาตามบัญชี 17 338 355

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
งบแสดงฐานะการเงินมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2564

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2564

ราคาทุน

ยานพาหนะ - 2,005 - 2,005

รวมราคาทุน - 2,005 - 2,005

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยานพาหนะ - (692) - (692)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - (692) - (692)

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ - 1,313

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 692
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หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 -

เพิ่มขึ้น 2,005

ดอกเบี้ยจ่าย 97

จ่ายชาระคืน (706)

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,396

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,471

หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี (75)

1,396

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (706)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 690

การวิเคราะห์การครบกาหนดแบบไม่คิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 706

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 765

รวม 1,471
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15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 54 - 54

ซื้อสินทรัพย์ 7 50,630 50,637

ค่าตัดจาหน่าย (8) - (8)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 53 50,630 50,683

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน 62 50,630 50,692

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (9) - (9)

ราคาตามบัญชี 53 50,630 50,683

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - -

ซื้อสินทรัพย์ 55 55

ค่าเสื่อมราคา (1) (1)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 54 54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน 55 55

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (1) (1)

ราคาตามบัญชี 54 54
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(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 54 54

ซื้อสินทรัพย์ 7 7

ค่าเสื่อมราคา (8) (8)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 53 53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน 62 62

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (9) (9)

ราคาตามบัญชี 53 53

16. รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 40 และมาตรา 182/1 กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์

ดาเนินการ ดังนี้

1) โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจานวนหรือมูลค่า 5,700 ล้านบาท ให้แก่กองทุน โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และ 

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“CMDF”) ร่วมกันกาหนดจานวนหรือมูลค่า ประเภทและลักษณะของเงิน 

หรือทรัพย์สินที่จะโอน

2) นาส่งเงินให้แก่กองทุนภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี 

และเงินสารอง ทั้งนี้ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการคานวณเงินนาส่ง

รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

เงินสนับสนุนรายปีจากตลาดหลักทรัพย์ (ดูหมายเหตุข้อ 7) 582,978 582,978 361,641

582,978 582,978 361,641

17. รายได้จากเงินลงทุน
รายได้จากเงินลงทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

รายได้ดอกเบี้ย 27,201 27,150 37,955

รายได้เงินปันผล 10,253 10,253 1,653

กาไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน - - 153

กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 168,583 168,583 91,804

รวม 206,037 205,986 131,565
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18. เงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 
เงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน เป็นการให้เงินสนับสนุนแก่โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และ 

ได้ทาสัญญาแล้วในระหว่างปี 2564 และ 2563 จานวน 24 สัญญา และ 10 สัญญา* ตามลาดับ 

รายละเอียดจานวนเงินสนับสนุนโครงการที่ได้รับการอนุมัติและทาสัญญาแล้ว แยกตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

ใน 4 ด้าน ดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

วัตถุประสงค์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน  
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 304,617 127,686

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน 
หรือการกากับดูแลตลาดทุน 203,363 116,228

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน  
ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 306,382 963

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 45,241 12,932

รวม 859,603 257,809

* เฉพาะสัญญาที่ลงนามในระหว่างปี รวมถึงโครงการทุนสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู้ประกอบการตลาดทุน ซึ่งบางสัญญามีมากกว่าหนึ่งโครงการ

กองทุนได้มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว** และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

วัตถุประสงค์
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
กับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของตลาดทุน 79,492 79,492 9,024

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
ตลาดทุนหรือการกากับดูแลตลาดทุน 75,357 75,357 9,631

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และ 
การพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 6,360 6,360 151

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์
ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 25,066 25,066 1,486

รวม 186,275 186,275 20,292

** ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จากัด จานวน 62.50 ล้านบาท
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19. ภาระผูกพัน
19.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาบริการที่ยกเลิกไม่ได้

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาให้บริการที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

ภายใน 1 ปี 960 960 2,626

เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - - 2,532

รวม 960 960 5,158

19.2 ภาระผูกพันสาหรับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

ภาระผูกพันสาหรับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2564 2563

ภายใน 1 ปี 706,910 706,910 204,463

เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 136,945 136,945 33,054

รวม 843,855 843,855 237,517

20. มูลค่ายุติธรรม
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น 

ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จาเป็นต้องบ่งชี้ถึงจานวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ 

ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น  

กลุ่มกิจการใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม ระดับชั้น
มูลค่า

ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม2564 2564

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน - 1 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 2,010,402 1,441,819 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลาครบกาหนดสั้น และ 

มีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าที่เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื่องมือทางการเงิน 

ดังกล่าวประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญกับมูลค่า 

ตามบัญชี

21. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการกองทุนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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