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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

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

วตัถุประสงคห์ลกัของกองทุนครอบคลุมงำนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุนใน 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 
(1) ส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำองค์กรและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกบัตลำดทุน รวมถึงกำรพฒันำ              
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของตลำดทุน (2) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับตลำดทุนหรอืกำรก ำกับดูแลตลำดทุน (3) เสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ              
ตลำดทุน กำรลงทุน และกำรพฒันำตลำดทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน ประชำชน หน่วยงำน และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง และ                    
(4) ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรศึกษำ วจิยั อบรม และพฒันำองค์ควำมรู้หรอืงำนวชิำกำรที่เป็นประโยชน์              
ต่อตลำดทุน  

นอกจำกนี้ ตำมมำตรำ 218/20 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ไดก้ ำหนดให้มกีำรประเมนิผล
สัมฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนทุกหน่ึงปี โดยให้คณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์ฯ แต่งตัง้
คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน (“คณะกรรมกำรประเมนิผล”) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อท ำหน้ำที่ประเมนิผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกองทุน, 
รำยงำนขอ้จ ำกดัหรอือุปสรรคในกำรด ำเนินกจิกำรของกองทุน และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนพรอ้มทัง้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรกองทุน โดยให้คณะกรรมกำรประเมนิผลรำยงำนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทรำบภำยใน 120 วนันับแต่วนัสิ้นรอบกำรประเมนิ และให้กองทุน
เผยแพร่รำยงำนผลประเมนิดงักล่ำวต่อสำธำรณชน และเมื่อคณะกรรมกำรประเมนิผลได้ด ำเนินกำร
ดงักล่ำวเสรจ็สิน้แลว้ใหค้ณะกรรมกำรประเมนิผลพน้จำกหน้ำที่ 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเกีย่วกบักำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในกำรประชุมครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัที่ 21 
กรกฎำคม 2564 จงึได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลจ ำนวน 4 คน เพื่อท ำหน้ำที่ประเมนิผล
สมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุน ประจ ำปี 2564 ได้แก่ (1) นำงวรวรรณ ธำรำภูม ิ(2) นำยนรเชษฐ์           
แสงรจุ ิ(3) ดร. กุลภทัรำ สโิรดม และ (4) นำยพเิชษฐ สทิธอิ ำนวย 
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รำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนฉบับนี้  ได้จ ัดท ำขึ้น                
โดยคณะกรรมกำรประเมนิผล เพื่อรำยงำนผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย            
ในกำรด ำเนินงำนของกองทุน รวมถงึขอ้จ ำกดัและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกจิกำรของกองทุน ประจ ำปี 
2564 ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ทีม่ต่ีอคณะกรรมกำรกองทุน โดยกรอบกำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนประจ ำปี 2564 ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ดำ้นหลกั คอื ดำ้นที ่1 กำรประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ของโครงกำรที่ได้รบัทุนสนับสนุนเทยีบกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร และด้ำนที่ 2 
กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร  

ส ำหรบัผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมนิผลจำกกำร
ประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุนประจ ำปี 2564 มสีำระส ำคญัโดยสงัเขป ดงันี้ 
 

ด้านท่ี 1:  การประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการท่ีได้รบัทุนสนับสนุนเทียบกบัวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

 

  คณะกรรมกำรประเมนิผลได้มกีำรพจิำรณำกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงกำรที่ได้รบัทุน
สนับสนุนเทียบกับวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำรแล้ว และมคีวำมเห็นว่ำ กระบวนกำร             
ในกำรพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบโครงกำรหรอืกจิกรรมทีข่อรบักำรส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจำกกองทุน รวมทัง้
กำรจดัให้มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกิจกรรมที่ได้รบัทุนสนับสนุนจำก
กองทุน ถือว่ำมีควำมเหมำะสมแล้ว อย่ำงไรก็ดีคณะกรรมกำรประเมินผลได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม                     
ในบำงเรื่อง เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของกองทุนต่อไป เช่น ควรที่จะมกีำรบนัทกึสำเหตุของโครงกำรที่            
ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำคดัเลอืกโดยกองทุนไว้ให้ชดัเจน, ในกำรรำยงำนควำมคบืหน้ำของโครงกำรที่ยงัไม่มี
ควำมคืบหน้ำตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ โดยกำรใช้ Dashboard ควรที่จะปรบัวิธีกำรน ำเสนอเพื่อให้             
ไดร้บัทรำบขอ้มลูทีส่ ำคญัอย่ำงเพยีงพอ เป็นตน้ 
 

ด้านท่ี 2:  การบริหารจดัการองคก์ร 
 

 คณะกรรมกำรประเมินผลได้มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรบริหำรจดักำรองค์กร  โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย (1) ข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของกองทุน                       
(2) กำรบรหิำรจดักำรเงนิลงทุนและสินทรพัย์ (3) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน และ                
(4) กำรจดัโครงสรำ้งองคก์รและอตัรำก ำลงั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเหน็ว่ำ กำรด ำเนินกำร
ของกองทุนโดยรวมนัน้ สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ และเป็นไปตำมกรอบทีค่ณะกรรมกำรกองทุนไดก้ ำหนดไว ้โดยคณะกรรมกำรประเมนิผล
ไดม้ขีอ้เสนอแนะว่ำ หำกกำรจดักำรเกี่ยวกบักำรขอทุนสำมำรถที่จะด ำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์หรอื
เป็นวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ทัง้กระบวนกำร จะจดัเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนทีด่ ีเนื่องจำกจะมกีำร
รวมเอกสำรต่ำง ๆ ไว้ที่เดยีวอย่ำงเป็นระบบ และมคีวำมสะดวกต่อกำรใช้งำนทัง้ของผูข้อทุน ผู้รบัรอง
โครงกำร และกองทุนดว้ย ส ำหรบัในส่วนของกำรบรหิำรจดักำรองคก์ร กำรบรหิำรจดักำรเงนิลงทุนและ
สนิทรพัย ์กำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน และกำรจดัโครงสรำ้งองค์กรและอตัรำก ำลงันัน้ 
คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเหน็ว่ำ กองทุนไดม้กีำรด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งเหมำะสมแลว้ 
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ค าน า 
 

ตำมทีพ่ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562 ไดก้ ำหนดให้
มกีำรจดัตัง้กองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) (“กองทุน”) 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุนในเรื่องต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำองค์กรและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับตลำดทุน กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของตลำดทุน             
กำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกบัตลำดทุนหรอืกำรก ำกบัดูแลตลำดทุน เป็นต้น รวมถึง           
ท ำหน้ำทีใ่นกำรส่งเสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัตลำดทุน กำรลงทุน กำรสนับสนุนกำรศกึษำ วจิยั อบรม 
และพฒันำองค์ควำมรูห้รอืงำนวชิำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อตลำดทุน ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย และ
บูรณำกำรงำนด้ำนกำรพฒันำตลำดทุนใหเ้ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั ดว้ยกำรแยกบทบำทหน้ำทีใ่นด้ำน
กำรพฒันำตลำดทุนออกจำกกำรเป็นศูนยก์ลำงในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (Exchange Function) 
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหเ้กดิกำรด ำเนินงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน ได้จดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผล
สมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุน ประจ ำปี 2564 ฉบบันี้ เพื่อน ำเสนอขอ้มูลกำรประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกองทุน รวมถงึผลกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำง ๆ ของกองทุน ประจ ำปี 
2564 ตลอดจนข้อจ ำกดัหรอือุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกำรของกองทุน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว ้

 
 

 
คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
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สารบญั 
 หน้ำ 
บทท่ี 1      บทน า 6 

1.1 กำรจดัตัง้กองทุนและคณะกรรมกำรกองทุน 
1.2 กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

 

 
 

บทท่ี 2       กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน ประจ าปี 2564 
 
บทท่ี 3       การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน ประจ าปี 2564 
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3.1 กำรประเมนิผลเกีย่วกบัโครงกำรทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนเทยีบกบัวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร 

3.2 กำรประเมนิผลเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรองคก์ร 

 

 
บทท่ี 4      บทสรปุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของ

กองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 



 

6 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

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

ได้จ ัดตัง้ขึ้นเป็นนิติบุคคลตำมมำตรำ 218/2 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์                  
พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) หมวด 6/1 ว่ำดว้ยกองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน ทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่
17 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป โดยมุง่หมำยทีจ่ะใหก้องทุนเป็นศูนยก์ลำงในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน 
รวมถงึกำรก ำหนดนโยบำยและบูรณำกำรงำนดำ้นกำรพฒันำตลำดทุนใหเ้ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั ดว้ยกำร
แยกบทบำทหน้ำที่ในด้ำนกำรพัฒนำตลำดทุนออกจำกกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์                  
จดทะเบยีน (Exchange Function) ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ซึง่จะท ำให้
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ มคีวำมคล่องตวัและมเีป้ำหมำยทศิทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนยก์ลำงในกำรซื้อขำย
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนมำกขึ้น นอกจำกนัน้ กฎหมำยยงัก ำหนดให้มคีณะกรรมกำรกองทุน ซึ่งมหีน้ำที่
ควบคุมและด ำเนินกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรกองทุนยงัรวมไปถงึกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำนและให้ควำมเห็นชอบแผนกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรเงนิ และงบประมำณประจ ำปีของกองทุน รวมถึงกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ
โครงกำรหรอืกจิกรรมทีข่อรบักำรส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนจำกกองทุน ตลอดจนตดิตำมและประเมนิผลกำร
ด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกรรมดงักล่ำว 

 ตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วยประธำนกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เป็นประธำนกรรมกำร มรีองเลขำธกิำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ซึ่งเลขำธกิำรมอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร มผีู้แทน
กระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนธนำคำรแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำร
ประกอบธุรกิจประกันภยั และผู้จดักำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒทิีค่ณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ แต่งตัง้จำกรำยชื่อทีเ่สนอโดยนิตบิุคคล หรอืคณะบุคคล
ที่มคีวำมเกี่ยวข้องกับตลำดทุน จ ำนวน 3 คน รวมทัง้สิ้นจ ำนวน 9 คน และมผีู้จดักำรกองทุนเป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุน 

 ส ำหรบัรำยชื่อคณะกรรมกำรกองทุนชุดปัจจุบนั และผูจ้ดักำรกองทุน มดีงันี้ 
• ดร. ประสำร ไตรรตัน์วรกุล ประธำนกรรมกำร  
• นำงสริวิภิำ  สุพรรณธเนศ รองประธำนกรรมกำร  
• นำยภำกร ปีตธวชัชยั กรรมกำร 
• นำงสำวชุณหจติ สงัขใ์หม ่ กรรมกำร  
• ดร. วชริำ   อำรมยด์ ี กรรมกำร  
• นำยสุรนิทร ์  ตนะศุภผล กรรมกำร  
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• นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ  
• นำยไพบลูย ์   นลนิทรำงกูร กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ 
• ดร. อนุชติ  อนุชติำนุกูล กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ
• นำยชนนัต ์ ชำญชยัณรงค ์ ผูจ้ดักำรกองทุน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุน 
 

1.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน (“คณะกรรมการประเมินผล”) 
เนื่องด้วยมำตรำ 218/20 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ ก ำหนดให้มกีำรประเมนิผลสัมฤทธิ ์           

ในกำรด ำเนินงำนของกองทุนทุกหนึ่งปี โดยใหค้ณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ประเมนิผลจ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 3 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน เพื่อท ำหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(1)  ประเมนิผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกองทุน  
(2)  รำยงำนขอ้จ ำกดัหรอือุปสรรคในกำรด ำเนินกจิกำรของกองทุน 
(3)  รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรกองทุน 
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในกำรประชุมครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎำคม 

2564 จงึไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลจ ำนวน 4 คน เพื่อท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน ประจ ำปี 2564 ได้แก่ (1) นำงวรวรรณ ธำรำภูมิ (2) นำยนรเชษฐ์ แสงรุจิ        
(3) ดร. กุลภทัรำ สโิรดม และ (4) นำยพเิชษฐ สทิธอิ ำนวย 

ทัง้นี้  กฎหมำยยังก ำหนดให้คณะกรรมกำรประเมินผลรำยงำนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรำบภำยใน 120 วนันับแต่วนัสิ้นรอบกำรประเมนิ และให้กองทุน
เผยแพร่รำยงำนผลประเมนิดงักล่ำวต่อสำธำรณชน และเมื่อคณะกรรมกำรประเมนิผลได้ด ำเนินกำร
ดงักล่ำวเสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมกำรประเมนิผลพน้จำกหน้ำที ่
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บทท่ี 2 
กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทนุ ประจ าปี 2564 

 
  ภำยหลังจำกที่ ได้มีกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรประเมินผลโดยคณะกรรมกำร                        
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ คณะกรรมกำรประเมนิผลไดม้กีำรประชุมรว่มกบัผูจ้ดักำรกองทุน 
เพื่อซกัถำมเกี่ยวกบักระบวนกำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ และพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบับทบำท หน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบของกองทุนตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้รวมถงึไดพ้จิำรณำพฒันำกำรในกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนนับตัง้แต่จดัตัง้ปี 2562 คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเห็นว่ำ เนื่องจำกกองทุนได้เริม่
ด ำเนินงำนมำตัง้แต่ปี 2562 และได้มกีำรประกำศรบัสมคัรทุนในปีแรกของกำรด ำเนินงำน เมื่อเดอืน
ธนัวำคม 2562 โดย ณ สิน้ปี 2562 ยงัไม่มบีุคคลหรอืหน่วยงำนใดยื่นขอรบัทุนมำยงักองทุน ต่อมำในปี 
2563 ซึง่เป็นปีแรกทีก่องทุนไดเ้ริม่ใหทุ้นสนับสนุน และยงัเป็นปีแรกทีก่องทุนรเิริม่กำรสื่อสำรเชงิรุกกบั   
ผูป้ระกอบธุรกจิในภำคตลำดทุนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง หลงัจำกทีม่ผีู้จดักำรกองทุนอย่ำงเป็นทำงกำร โดยในปี 
2564 ถือเป็นปีที่กองทุนได้มุ่งเน้นกำรให้ควำมส ำคญัในกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตลำดทุน อกีทัง้ยงัไดเ้พิม่รอบกำรขอรบัทุนเป็นปีละ 4 ครัง้ จำกเดมิทีก่ ำหนดปีละ 2 ครัง้ 
  เพื่อประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนว่ำเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ทีก่ฎหมำยก ำหนด 
และสอดคล้องกบัทศิทำงกำรด ำเนินงำนของกองทุนหรอืไม่ คณะกรรมกำรประเมนิผลจงึได้พจิำรณำ
ก ำหนดกรอบกำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำนของกองทุน ประจ ำปี 2564 เป็น 2 ด้ำนหลกั 
ดงัต่อไปนี้ 

1. กำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงกำรที่ได้รบัทุนสนับสนุนเทยีบกบัวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร 

2. กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร 
2.1 ขอ้จ ำกดัและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2.2 กำรบรหิำรจดักำรเงนิลงทุนและสนิทรพัย ์
2.3 กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกองทุน 
2.4  กำรจดัโครงสรำ้งองคก์รและอตัรำก ำลงั 
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บทท่ี 3 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทนุ ประจ าปี 2564 

 
                 เมื่อคณะกรรมกำรประเมินผลได้มกีำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลสัมฤทธิใ์นกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน ประจ ำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
โครงกำรที่ได้ร ับทุนสนับสนุนเทียบกับวัตถุประสงค์และเ ป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร  และ                        
(2) กำรประเมนิเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรองค์กรแล้ว ฝ่ำยจดักำรของกองทุนได้ด ำเนินกำรจดัเตรยีม
ขอ้มลูเพื่อชีแ้จงและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมนิผล ตำมกรอบกำรประเมนิทีไ่ดก้ ำหนดไวด้งักล่ำว  
   หลังจำกนัน้ คณะกรรมกำรประเมินผลได้ท ำกำรประเมินผลสัมผลสัมฤทธิใ์นกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน โดยกำรพจิำรณำขอ้มลู เอกสำร และรำยงำนต่ำง ๆ ทีก่องทุนไดน้ ำเสนอ รวมถงึ
กำรประชุมรว่มกบัผูจ้ดักำรกองทุน โดยมผีลกำรประเมนิในแต่ละดำ้นเป็นดงันี้ 
 

3.1    การประเมินผลเก่ียวกบัโครงการท่ีได้รบัทุนสนับสนุนเทียบกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายของแต่ละโครงการ 

 
กรอบการประเมินเก่ียวกบัโครงการท่ีได้รบัทุนสนับสนุนเทียบกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแต่ละโครงการ 

 
   เนื่องจำกในปี 2564 มผีูส้มคัรทีย่ ื่นขอรบัทุนสนับสนุนจำกกองทุนเป็นจ ำนวนมำกถงึ 40 
โครงกำร โดยมโีครงกำรที่ได้รบัอนุมตัิทุนสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรกองทุน จ ำนวน 36 โครงกำร 
ดงันัน้ คณะกรรมกำรประเมนิผลจงึใหค้วำมส ำคญัในเรือ่งกำรประเมนิโครงกำรทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนเทยีบ
กบัวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร รวมถงึหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรพจิำรณำ          
ให้กำรสนับสนุนโครงกำร ควำมสอดคล้องของโครงกำรตำมเกณฑก์ำรพจิำรณำ และกำรตดิตำมและ
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรหรอืกจิกรรมดงักล่ำว  
 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนตามกรอบการประเมินเก่ียวกบัโครงการท่ีได้รบัทุน
สนับสนุนจากกองทุน 

 

ภำพรวมของกำรให้ทุนสนับสนุนที่ได้ด ำเนินกำรในปี 2564 ยงัคงเป็นไปตำมกรอบ
วตัถุประสงค์ 4 ขอ้ของกองทุน1 โดยกำรใหทุ้นของกองทุนในปี 2564 มุ่งทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิ Efficient & 

                                                 
1 วตัถุประสงคข์องกองทนุ  
1. ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำองคก์ร และโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลำดทนุ รวมถงึกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของตลำดทนุ 
2. ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลำดทนุ หรอืกำรก ำกบัดูแลตลำดทนุ 
3. เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัตลำดทนุ กำรลงทนุ และกำรพฒันำตลำดทนุ ใหแ้ก่ ผูล้งทนุ ประชำชน หน่วยงำน และองคก์รทีเ่กีย่วข้อง 
4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรศกึษำวจิยั อบรม และพฒันำองคค์วำมรู ้หรอืงำนวชิำกำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลำดทนุ 
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Resilience Market ภำยใต้องค์ประกอบ 3 ส่วนคอื (1) Data (2) Basic Infrastructure และ (3) Utility 
ซึง่สำมำรถแสดงไดด้งัแผนภำพดำ้นล่ำงนี้ 

 

 
 

โดยในปี 2563 และปี 2564 กองทุนได้ให้ทุนสนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีควำม
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทัง้ 3 ส่วน โดยสำมำรถแสดงไดด้งัแผนภำพดำ้นล่ำงนี้ 

 

 
 

 ส ำหรบักำรเปิดรบัสมคัรทุน ในปี 2564 กองทุนได้มกีำรเปิดรบัสมคัรทุนสนับสนุนจำก
กองทุน จ ำนวนทัง้สิ้น 4 ครัง้ โดยมีผู้ให้ควำมสนใจยื่นสมัครขอรับทุนรวมทัง้สิ้น  40 โครงกำร                       
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ซึ่งคณะกรรมกำรกองทุนได้พิจำรณำอนุมตัิทุนสนับสนุนจ ำนวนทัง้สิ้น 36 โครงกำร2 (แบ่งเป็น 23 
โครงกำร ที่เสนอมำจำก 18 หน่วยงำน และอีก 13 โครงกำรที่ร ิเริ่มและน ำเสนอโดยกองทุนเอง)             
และมีโครงกำรที่ได้ร ับกำรพิจำรณำอนุมัติในลักษณะที่เป็นกำรเข้ำลงนำมควำมร่วมมือ (MOU)                  
อกี 1 โครงกำร โดยสำมำรถแบ่งจ ำนวนผูข้อทุนตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน ไดด้งัแผนภำพดำ้นล่ำงนี้ 

 

               จ ำนวนโครงกำรทีย่ ืน่ขอทนุ     จ ำนวนโครงกำรทีอ่นุมตัใิหทุ้นสนบัสนุน 

    
 

หมำยเหตุ:  เนื่องจำกมบีำงโครงกำรทีไ่ดร้บักำรอนุมตัเิมือ่ปลำยปี 2564 และปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำสญัญำ ซึ่งคำดว่ำจะแลว้เสรจ็
ในต้นปี 2565 ดงันัน้ จ ำนวนทีแ่สดงขำ้งต้นจงึอำจจะยงัไม่สะทอ้นกบัขอ้มลูในงบกำรเงนิ เนื่องจำกในงบกำรเงนิ จะบนัทกึ
เฉพำะโครงกำรทีไ่ดจ้ดัท ำสญัญำแลว้เสรจ็เท่ำนัน้ 

 

 โดยจ ำนวนเงินสนับสนุนของโครงกำรที่ได้ร ับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน                       
ในปี 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 854,869,823 บำท และสำมำรถจ ำแนกโครงกำรทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุนทุนตำม
วตัถุประสงคข์องกองทุนไดด้งันี้ 

 

 
 

ทัง้นี้ ตัง้แต่เปิดรบัสมคัรให้ทุนในปี 2563 จนถึงสิ้นปี 2564 มจี ำนวนโครงกำรที่สมคัร
ขอรบัทุนรวม 80 โครงกำร ซึ่งคณะกรรมกำรกองทุนได้พจิำรณำและอนุมตัิให้ทุนสนับสนุนทัง้สิ้น 53 
โครงกำร มมีลูค่ำรวมกนั 1,215,904,798 บำท 

                                                 
2  ในจ ำนวน 36 โครงกำรทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใินปี 2564 ม ี2 โครงกำรทีย่ื่นขอรบักำรสนบัสนุนเขำ้มำเมื่อปี 2563 



 

12 
 

ส ำหรบัสรุปขอ้มูลโดยสงัเขปของโครงกำรที่ได้รบักำรสนับสนุนจำกกองทุนในปี 25643           
โดยแบ่งตำมวตัถุประสงค์ของกองทุน รวม 36 โครงกำร และโครงกำรที่เป็นกำรลงนำมควำมร่วมมอื 
(MOU) 1 โครงกำร มดีงันี้  

 

วตัถปุระสงค ์ ช่ือโครงการ 
วตัถปุระสงคท่ี์ 1: 
โครงสร้างพืน้ฐานและ           
ขีดความสามารถแข่งขนั 
จ ำนวน 10 โครงกำร 
 
 

 

(1) โครงกำรพฒันำธรุกจิชวีวทิยำศำสตรเ์พื่อเขำ้สูต่ลำดทุนอยำ่งยัง่ยนื 
(2) โครงกำรระบบโครงสรำ้งดจิทิลัพืน้ฐำนตลำดทุนไทย 
(3) โครงกำรวำ่จำ้งทีป่รกึษำดำ้น ESG เพื่อพฒันำ Thailand ESG Investment Framework 

และ ESG/Sustainable Investing 
(4) โครงกำรจดัท ำคูม่อืมำตรฐำนกำรบรหิำรคณุภำพงำนสอบบญัชไีทย 
(5) โครงกำรพฒันำศกัยภำพตลำดทุน mai โดยกำรสรำ้งระบบ ecosystem เพื่อกำรลงทุน

และกำรบรหิำรจดักำรดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ ์
(6) โครงกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักหักบัญชีไทยตำมโครงกำร Financial Sector 

Assessment Program (FSAP)  
(7) โครงกำรประเมนิควำมสำมำรถของกองทุนรวมตรำสำรทุนไทย (Fund Rating Report) 
(8) โครงกำรสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้บริกำร Outsource ส ำหรบังำน Investor 

Relations 
(9) โครงกำรผลกัดนักำรพฒันำใหเ้กดิกำรแขง่ขนัส ำหรบั Fund Manager 
(10) โครงกำรพฒันำศกัยภำพด้ำน Digital Content เพื่อยกระดบังำนนักลงทุนสมัพนัธ ์โดย 

ลงทุนแมน และ Blockdit 
วตัถปุระสงคท่ี์ 2: 
ศกัยภาพบคุลากรใน 
ตลาดทุน  
จ ำนวน 11 โครงกำร 

(1) โครงกำร Upskill & Reskill ดำ้น Digital ใหบุ้คลำกร 
(2) โครงกำรอบรมผูไ้ดร้บัทุนจำ้งงำนจำกกองทุน ส ำหรบับรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทั               

ผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
(3) โครงกำรขยำยหลกัสตูรอบรมควำมรูเ้กีย่วกบัอุตสำหกรรมจดักำรลงทุนใหค้รอบคลุม

บุคลำกรในอุตสำหกรรม  
(4) โครงกำรใหทุ้นเพื่อสอบ CFA Level I 
(5) โครงกำรใหทุ้นเพื่อสอบ CFA Level  II และ CFA Level III 
(6) โครงกำรสนบัสนุนกำรสอบ CFA NIDA 
(7) โครงกำรพฒันำวชิำชพีเลขำนุกำรบรษิทั 
(8) โครงกำรพฒันำ Investor Relations 
(9) โครงกำรทุน CFA for Mahidol University 
(10) กำรใหทุ้นสนบัสนุนกำรจำ้งงำนผูจ้บกำรศึกษำใหม่แก่ผูป้ระกอบกำรในตลำดทุน 
(11) โครงกำรสนบัสนุนอบรมหลกัสตูร CQF 

วตัถปุระสงคท่ี์ 3:  
เสริมสร้างความรู้ตลาดทุน 
จ ำนวน 7 โครงกำร 

(1) โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรรำยเลก็ (SME / Startup) ปี 2564 – 2565 
(2) โครงกำรดำ้นกำรวำงแผนทำงกำรเงนิผำ่นตลำดทุน Office Investor League 
(3) โครงกำรดำ้นกำรวำงแผนทำงกำรเงนิผำ่นตลำดทุน เกมส ์Online "Make A Move“ 
(4) โครงกำรดำ้นกำรวำงแผนทำงกำรเงนิผำ่นตลำดทุน Automatic Saving for Retirement 
(5) โครงกำรสง่เสรมิกำรลงทุนยัง่ยนื : สรำ้งสงัคมฉุกคดิ ดว้ย “ESG” 
(6) โครงกำรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรเข้ำถึงวิธีกำรออมและกำรลงทุน ในกองทุน

ขำ้รำชกำร ครอบครวัขำ้รำชกำร  
(7) โครงกำรสนบัสนุนกำรประชำสมัพนัธก์องทุน High Yield Bond 

                                                 
3 สำมำรถศกึษำรำยละเอยีดของโครงกำรเพิม่เตมิไดจ้ำกรำยงำนประจ ำปี 2564 ของกองทนุ 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/14/Financial-Sector-Assessment-Program
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/14/Financial-Sector-Assessment-Program
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วตัถปุระสงค ์ ช่ือโครงการ 
วตัถปุระสงคท่ี์ 4:  
วิจยั องคค์วามรู้ตลาดทุน 
จ ำนวน 8 โครงกำร 
 

(1) โครงกำรตลำดทุนของทุกคน 
(2) โครงกำรจดัท ำมำตรฐำนต่ำง ๆ ของ CFA Institute ฉบบัแปลเป็นภำษำไทย 
(3) โครงกำรหอ้งสมดุขอ้มลูปัจจยัขบัเคลื่อนผลตอบแทนตลำดหุน้ 
(4) โครงกำรทกัษะทำงกำรเงนิ พฤติกรรมกำรลงทุน และกำรรบัรู้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิของประชำกรแต่ละช่วงวยั 
(5) โครงกำรทอนทนีเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรจดักำรควำมเสีย่งของกำรลงทุนในวยัเกษยีณ 
(6) โครงกำร Comprehensive Analysis of Thai Capital Market Linkages 
(7) โครงกำรส ำรวจกำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนื และกำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี 
(8) โครงกำรศกึษำวจิยัควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและประสทิธภิำพของธรุกจิในตลำดทุนไทย 

MOU โครงสรำ้งพืน้ฐำนของบุคลำกรในตลำดทุน 

 
ทัง้นี้ ในปี 2564 มโีครงกำรที่ครบก ำหนดกำรด ำเนินโครงกำรตำมสญัญำ และได้มกีำร

ปิดโครงกำรแลว้ จ ำนวนทัง้สิน้ 6 โครงกำร โดยสำมำรถสรปุไดด้งันี้ 
 

(1) โครงการส่งเสริมศกัยภาพและความเข็มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานา
ประเทศ – การจดัท าและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีให้เป็นไป
ตามสากล 
รายละเอียดและเป้าหมายของโครงการโดยสงัเขป ผลการด าเนินโครงการ 

มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท ำและเผยแพร่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิและมำตรฐำนกำรสอบบญัชีให้เป็นไปตำมสำกล โดยเมื่อ
ด ำเนินโครงกำรแล้วเสรจ็สภำวชิำชีพบญัชไีดป้ระกำศใช้มำตรฐำน
กำรสอบบัญชีและมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพจ ำนวน 5 ฉบบั 
ได้แ ก่  TSA 540 (ปรับปรุ ง ) , TSA 220 (ปรับปรุ ง ) , TSA 315 
(ปรบัปรุง), TSQM 1 และ TSQM 2 และประกำศใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินจ ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ TFRS 1, TFRS 4, 
TFRS 7 และ TFRS 9 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภำวิชำชีพ
บญัชคีรบถว้นแลว้ 

โครงกำรส ำเรจ็ตำมก ำหนด และสำมำรถแปลงำนและ
สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมที่ คำดหวัง  โดยใช้
งบประมำณที่ต ่ ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ร้อยละ 41.88 
เน่ืองจำกกำรต่อรองลดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ลิขสิทธิ ์
กำรแปลและมจี ำนวนหน้ำทีน้่อยกวำ่ทีค่ำดกำรณ์ไว ้ 

  

(2) โครงการส่งเสริมศกัยภาพและความเข็มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานา
ประเทศ – การพฒันาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตและส านักงานสอบบญัชีนอกตลาดทุน 
รายละเอียดและเป้าหมายของโครงการโดยสงัเขป ผลการด าเนินโครงการ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำให้มีผู้สอบบัญชีในตลำดทุนมำกขึ้น  
เพื่อให้มคีวำมพร้อมเพยีงพอที่จะเข้ำไปปฏิบตัิงำนในฐำนะผู้สอบ
บญัชใีนตลำดทุนได้ เพื่อรองรบัจ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนที่เพิม่ขึ้น 
โดยกำรเข้ำสอบทำนส ำนักงำนสอบบัญชีที่เข้ำร่วมโครงกำร              
แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหก้ำร
ด ำเนินโครงกำรมีควำมล่ำช้ำกว่ำที่คำด และมีเพียงส ำนักงำน        
สอบบัญชีนอกตลำดทุนเพียงแห่งเดียวที่ร่วมโครงกำรจนครบ
ก ำหนดตำมแผนงำนด ำเนินกำร  
 

ปิดโครงกำรและผูด้ ำเนินโครงกำรไดส้ง่รำยงำนผลของ
โครงกำรตำมก ำหนด โดยใช้งบประมำณต ่ ำกว่ำที่
ก ำหนดไว้ร้อยละ 60.75 เน่ืองจำกกำรถอนตัวของ
ส ำนักงำนสอบบัญชีที่เข้ำร่วมโครงกำร และพบว่ำ
ปัจจยัที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนจ ำนวน
บุคลำกร คอืกำรเร่งพฒันำระบบกำรควบคุมคุณภำพ 
และกำรเพิ่มจ ำนวนผู้สอบบญัชีได้รบัควำมเห็นชอบ
จำก ส ำนกังำน ก.ล.ต.  
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(3) โครงการส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทย ให้ทัดเทียมนานา
ประเทศ – การอบรมพฒันาผู้สอบทานคณุภาพงานสอบบญัชีผู้ติดตามผลคณุภาพงานสอบบญัชี 
รายละเอียดและเป้าหมายของโครงการโดยสงัเขป ผลการด าเนินโครงการ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำผู้สอบทำนคุณภำพงำนสอบบัญชี
ผูต้ดิตำมผลคณุภำพงำนสอบบญัช ี(“EQCR and Monitoring”) โดย
กำรจดัอบรมและท ำ Workshop แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 เป็นเหตุใหก้ำรจดัอบรมต้องเปลีย่นรูปแบบ
จำกกำรอบรมสมัมนำในห้องสมัมนำเป็นรูปแบบออนไลน์แทน 
ส่งผลให้กำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำอบรมน้อยลงกว่ำที่โครงกำร                 
ประมำณกำรไว ้ 

โครงกำรส ำเรจ็ตำมก ำหนด โดยมผีูส้อบทำนคุณภำพ
งำนสอบบญัชแีละผูต้ดิตำมคุณภำพงำนสอบบญัชีสอบ
ผ่ำนหลักสูตรจ ำนวน 34 คน จำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 40 คน และใช้งบประมำณต ่ำกว่ำที่
ก ำหนดไวร้อ้ยละ 61.64 เน่ืองจำกกำรปรบัรปูแบบกำร
ด ำเนินกำรอบรมเป็นรปูแบบออนไลน์ 

 
 

(4)    โครงการวิจยัระบบวิเคราะหค์ าสัง่ซ้ือขายและสมดุค าสัง่ส าหรบัการตดัสินใจซ้ือขายท่ีจดุดีท่ีสดุ 
รายละเอียดและเป้าหมายของโครงการโดยสงัเขป ผลการด าเนินโครงการ 

มวีตัถุประสงคเ์พื่อวจิยัระบบส่งค ำสัง่ซื้อขำยที่ดทีี่สุดให้กำรซื้อขำย
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นเครื่องมอืที่ดใีนกำรวเิครำะห์     
ตวัแปรที่มผีลต่อรำคำ โดยโครงกำรวจิยัน้ีได้พฒันำระบบวเิครำะห์
ค ำสัง่ซื้อขำย และสมุดค ำสัง่ส ำหรบักำรตดัสนิใจซื้อขำยที่จุดดทีี่สุด
ในรปูแบบซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์พรอ้มทัง้อพัโหลด Source Code 
และคู่มอืกำรใช้งำนบน Github โดยนักลงทุนหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์
สำมำรถน ำซอฟต์แวร์ไปเชื่อมต่อกับกำรรับข้อมูล  Real-Time                
เพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจซือ้ขำยในกำรซือ้ขำย นอกจำกน้ี โครงกำรยงั
ไดเ้ผยแพรเ่อกสำรส ำหรบักำรตพีมิพเ์ชงิวชิำกำรดว้ย 

โครงกำรส ำเรจ็ตำมก ำหนด และใช้งบประมำณตำมที่
ก ำหนดไว ้รวมถงึมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะสำมำรถพฒันำ
ต่อยอดในเชิงพำณิชย์ต่อไป และน ำมำใช้ประโยชน์     
ไดจ้รงิกบับรษิทัหลกัทรพัย ์

 
 

(5)  โครงการวิจยักลยทุธก์ารลงทุนของหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม ESG ในสภาพการณ์ท่ีตลาดหลกัทรพัยม์ีความผนัผวนสงู 
รายละเอียดและเป้าหมายของโครงการโดยสงัเขป ผลการด าเนินโครงการ 

มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำกลยุทธ์ในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ในกลุ่ม
หุน้ ESG หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในกลุ่ม SETTHSI Index ในสภำวะที่
ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์มีควำมผันผวนสูง  รวมถึงกำรศึกษำ
เปรยีบเทยีบควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม SETTHSI กบั
คุณภำพของตลำด (Market Quality) โดยโครงกำรวจิยัน้ีได้พฒันำ
ระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบ Automation ซึ่งประกอบด้วย 
Source Code ส ำหรบัโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลแบบ Automation 
และคู่มือกำรใช้ Source Code ส ำหรบัโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูล
แบบ Automation  

โครงกำรส ำเรจ็ตำมก ำหนด และใช้งบประมำณตำมที่
ก ำหนดไว้ รวมถึงมีควำมเป็นไปได้ที่ จะสำมำรถ         
ต่อยอดงำนวิจ ัยในอนำคตได้ทัง้ทำงด้ำนกำรวิจ ัย
เชิงกลยุทธ์ ในกำรลงทุนแบบกลุ่ มหลักทรัพย์   
(Portfolio) หรือกำรทดสอบกำรตอบสนองของรำคำ
หลกัทรพัย์ต่อข้อมูล (Information) ที่กระทบต่อรำคำ 
และสำมำรถให้ประโยชน์แก่นักลงทุนในเชิงกำร
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน นอกจำกน้ีองค์กรผู้ดูแล
ตลำดทุนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้มำปรบัใช้กบักำรเผ้ำ
ระวงัควำมผดิปกตใินกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ด ้
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(6) โครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital ให้บคุลากร 
รายละเอียดและเป้าหมายของโครงการโดยสงัเขป ผลการด าเนินโครงการ 

มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรบัอุตสำหกรรม
หลกัทรพัย์เพื่อรองรบั Digital Economy เพื่อให้บรษิทัหลกัทรพัย์
เตรยีมควำมพร้อมในกำร Transform องค์กรและบุคลำกรภำยใน            
1 – 3 ปี โดยเฉพำะกำรเตรียมบุคลำกรให้มีทกัษะด้ำน Digital ที่
เ กี่ ย วข้อ งกับอุ ตสำหกรรมหลักทรัพย์ เพื่ อกำรท ำ งำนที่ มี
ประสทิธภิำพมำกขึน้  

โครงกำรส ำเรจ็ตำมก ำหนด และใช้งบประมำณตำมที่
ก ำหนดไว้ โดยผลงำนวจิยัได้แสดงถึง Gap Analysis 
ของทักษะที่ จ ำ เ ป็นส ำหรับบุ คคลำกรในธุ รกิ จ
หลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 1) Digital Skills 2) Data and Cyber 
Security 3) Soft Skills และ 4) Business Knowledge 
นอกจำกน้ี ผลงำนวิจ ัยยังสำมำรถน ำไปพัฒนำ
โครงสร้ำงหลกัสูตรรำยวิชำส ำหรบักำรพฒันำทกัษะ
ดำ้นดจิทิลัของบุคลำกรในบรษิทัหลกัทรพัยต์่อไป  

 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ 

 

คณะกรรมกำรประเมินผลได้พิจำรณำจำกข้อมูลและเอกสำรที่กองทุนได้น ำเสนอ
ประกอบด้วยสรุปขอ้มูลกำรด ำเนินงำนของกองทุน รวมถงึได้มกีำรประชุมร่วมกบัผู้จดักำรของกองทุน
แลว้ และมคีวำมเหน็ว่ำ กระบวนกำรในกำรพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบโครงกำรหรอืกจิกรรมทีข่อรบักำร
ส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจำกกองทุน รวมทัง้กำรจดัให้มกีระบวนกำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนิน
โครงกำรหรือกิจกรรมที่ได้ร ับทุนสนับสนุนจำกกองทุนถือว่ำมีควำมเหมำะสมแล้ว  พร้อมกันนี้
คณะกรรมกำรประเมนิผลไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1. ควรมกีำรบนัทึกสำเหตุของโครงกำรที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำคดัเลือกโดยกองทุน           
ไว้ให้ชดัเจน ทัง้ในขัน้ตอนที่พิจำรณำโครงกำรเบื้องต้นโดยฝ่ำยจดักำร และกำรพิจำรณำโครงกำร          
โดยคณะกรรมกำรกองทุน เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงในทำงลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกรณีผู้ที่ถูกปฏเิสธกำร           
ใหทุ้นสนับสนุน ซึง่ในประเดน็นี้ ฝ่ำยจดักำรของกองทุนไดม้กีำรบนัทกึสำเหตุของกำรปฏเิสธกำรให้ทุน
สนับสนุนโครงกำรที่ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจนในเอกสำรภำยในและ
รำยงำนกำรประชุม รวมทัง้ในกรณีโครงกำรที่ผู้ยื่นขอรบัทุนสมคัรใจที่จะขอถอนโครงกำรเอง ก็ได้
ก ำหนดใหต้อ้งมกีำรยืน่หนงัสอืขอถอนโครงกำรดงักล่ำวมำยงักองทุนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

2. กำรศึกษำโครงกำร Bloomberg Lab ที่ย ังอยู่ ในขัน้ตอนของกำรพิจำรณำ                     
แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร ทำงกองทุนอำจพจิำรณำทำงเลอืกที่จะใช้โปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือจำก
โปรแกรมของ Bloomberg ควบคู่กนัไปด้วย เพื่อให้เขำ้ถึงผู้ใช้งำนจ ำนวนมำกและประเภทผู้ใช้งำนที่
หลำกหลำยมำกขึ้น เพรำะในปัจจุบนัมผีู้ใช้งำนหลำยรำยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมของ Bloomberg ในกำร
ท ำงำน ซึง่ในประเดน็นี้ ฝ่ำยจดักำรของกองทุนได้ชีแ้จงว่ำ โปรแกรมของ Bloomberg ถอืเป็นโปรแกรม
ที่ผู้ใช้งำนนิยมใช้กนัอย่ำงกว้ำงขวำง แต่อย่ำงไรก็ดี จะน ำข้อเสนอแนะดงักล่ำวไปพจิำรณำแนวทำง
ด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมต่อไป4  
 

                                                 
4  จำกกำรชีแ้จงเพิม่เตมิภำยหลงัโดยผูจ้ดักำรกองทุน ปัจจุบนักองทุนได้ตดัสนิใจยุตกิำรศกึษำโครงกำรนี้ เนื่องจำก Bloomberg ได้มกีำรท ำควำมตกลง
รว่มมอืกบัหน่วยงำนอื่น เพื่อพฒันำโครงกำรลกัษณะดงักล่ำวแลว้ 
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3. กำรรำยงำนควำมคบืหน้ำของโครงกำรที่มปัีญหำหรอืยงัไม่มคีวำมคบืหน้ำ โดยกำร
ใช ้Dashboard ทีเ่ป็นแผนภำพวงกลม ควรทีจ่ะปรบัใหส้ำมำรถแสดงถงึจ ำนวนเงนิที่โครงกำรนัน้ได้รบั
อนุมัติ และจ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำยไปแล้วด้วย เพื่อให้ได้ร ับทรำบข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอใน 
Dashboard เดยีวกนั ซึง่ฝ่ำยจดักำรของกองทุนรบัทีจ่ะไปพจิำรณำแนวทำงด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมต่อไป 

 
3.2    การประเมินผลเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร 

 
กรอบการประเมินผลเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร 

 

เพื่อให้กองทุนสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ รวมถงึมกีำร
ปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนในส่วนที่เป็นข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  คณะกรรมกำร
ประเมินผลได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรจดักำรองค์กร โดยให้ควำมส ำคญั         
ใน 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) ขอ้จ ำกดัและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของกองทุน (2) กำรบรหิำร จดักำรเงนิ
ลงทุนและสนิทรพัย ์(3) กำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน และ (4) กำรจดัโครงสรำ้งองค์กร
และอตัรำก ำลงั   

 
ข้อมลูของกองทุนตามกรอบการประเมินเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร 

 

(1) ข้อจ ากดัและอปุสรรคในการด าเนินงานของกองทุน 
กองทุนไดม้กีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักระบวนกำรและขัน้ตอนกำรท ำงำนภำยใน โดยได้ 

มกีำรปรบัปรงุและจดัท ำคู่มอืกำรด ำเนินงำนในเรือ่งส ำคญัต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรปฏบิตังิำนจรงิ
อยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงไรกด็ ีในปี 2564 กำรปฏบิตังิำนในบำงเรื่องยงัคงมขีอ้จ ำกดัและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน เช่น  

• กำรก ำหนดให้เป็นผู้จ ัดกำรกองทุนเป็นเพียงผู้เดียวที่ มีอ ำนำจในกำรอนุมัติ          
เบกิจำ่ยเงนิส ำหรบักำรสนับสนุนโครงกำร ท ำใหเ้กดิควำมไมค่ล่องตวั กองทุนจงึไดม้กีำรปรบัปรุงอ ำนำจ
ด ำเนินกำรใหเ้หมำะสม 

• กำรที่ไม่สำมำรถเริ่มงำนตรวจสอบโครงกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 จงึต้องปรบัเป็นกำรสุ่มตรวจโดยกำรขอเอกสำรเพิม่เตมิ     
เพื่อท ำกำรตรวจสอบจำกผูร้บัทุน 

• กำรบรหิำรงำนเอกสำรในกำรขอทุนและกำรจดัเก็บเอกสำร ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นระบบ
กำรยืน่เอกสำรแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่ำนทำงเวบ็ไซตข์องกองทุนแทน 

 
 
 



 

17 
 

(2) การบริหารจดัการเงินลงทุนและสินทรพัย ์
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรบรหิำร   

จดักำรเงนิลงทุนและสนิทรพัย ์ก่อนทีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนเพื่ออนุมตักิรอบกำรลงทุน อกีทัง้
ยงัไดม้กีำรเสนอปรบัปรุงกรอบกำรลงทุนใหส้อดคลอ้งตำมควำมเปลี่ยนแปลงของตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกองทุนจะสำมำรถบรหิำรเงนิลงทุนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยในปัจจุบนัไดก้ ำหนดใหม้ี
กำรแบ่งเงินลงทุนของกองทุน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนที่สร้ำงผลตอบแทน ( Investment 
Portfolio) และ (2) ส่วนส ำหรบัสภำพคล่อง (Liquidity Portfolio) รวมถงึได้มกีำรอนุมตัิกำรจดัสรรกำร
ลงทุนเชงิกลยุทธ ์(Strategic Asset Allocation: SAA) เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีค่ำดหวงัภำยใต้ขอ้จ ำกดั
กำรลงทุนอีกด้วย โดยได้มกีำรก ำหนด Risk Limit และกรอบควำมเสี่ยงที่ส ำคญัครอบคลุมทัง้ในส่วน
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ และควำมเสี่ยงในกำรกระจุกตวัของกำรลงทุน พรอ้มทัง้
ก ำหนดใหม้กีำรตดิตำมสถำนะกำรลงทุนและผลก ำไร/ขำดทุนสะสมของกองทุนอย่ำงใกลช้ดิ และใหม้กีำร
รำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรดำ้นกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อทีจ่ะดแูลใหค้วำมเสีย่งกำรลงทุนโดยรวม
ของกองทุนยงัคงอยูภ่ำยใตก้รอบทีก่ ำหนด 
  นอกจำกนี้ ยงัมกีำรคดัเลือกผู้จดักำรกองทุนเพื่อบรหิำรเงนิลงทุนในส่วนกำรลงทุน
ต่ำงประเทศ ส ำหรบัส่วน Long Term Investment Portfolio ในรปูแบบ Outsourced Chief Investment 
Officer (OCIO) โดยคดัเลอืกจำกผูจ้ดักำรกองทุนที่มคีวำมเชี่ยวชำญทัง้ในดำ้นกำรคดัเลอืกหลกัทรพัย ์
(Securities/Manager Selection) และกำรปรบัน ้ำหนักกำรลงทุนในแต่ละประเภทสินทรพัย์ (Tactical 
Asset Allocation) เพื่อสร้ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่มำกกว่ำตัวเทียบวัด พร้อมทัง้จะต้องสำมำรถ                
ใหค้ ำแนะน ำทีเ่ป็นประโยชน์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนของกองทุนดว้ย  
  

(3) การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุน 
   คณะกรรมกำรกองทุน และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุน 
ส ำหรับในปี 2564 คณะกรรมกำรกองทุนยังได้มีกำรแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนวิจัย  และ                
คณะทีป่รกึษำ CMRI ขึน้ดว้ย เพื่อท ำหน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำและค ำปรกึษำทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสรมิ
และสนับสนุนงำนวิจยั รวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้หรืองำนวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ               
ตลำดทุน ทัง้นี้ ในปี 2564 คณะกรรมกำรกองทุน และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวมถงึคณะทีป่รกึษำ 
CMRI ไดม้กีำรประชุมซึง่สรปุไดด้งันี้ 
 

คณะกรรมการ จ านวนครัง้การประชุมในปี 2564  
1. คณะกรรมกำรกองทุน 12 ครัง้ 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 6 ครัง้ 
3. คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 5 ครัง้ 
4. คณะอนุกรรมกำรดำ้นกำรลงทุน 5 ครัง้ 
5. คณะอนุกรรมกำรดำ้นงำนวจิยั 2 ครัง้ 
6. คณะทีป่รกึษำ CMRI 1 ครัง้ 
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   โดยกรรมกำรกองทุน และอนุกรรมกำรทุกท่ำน เข้ำร่วมประชุมเกินกว่ำร้อยละ 75           
ซึ่งสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี และไม่มกีรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมกำรกองทุน
ท่ำนใดที่ขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนเกิน 3 ครัง้ติดต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ซึ่งเป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 218/12 (5) แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
กองทุน ยงัได้ก ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรเรื่องกำรมสี่วนได้เสียของกรรมกำรในกำรพิจำรณำ             
ในแต่ละวำระ ด้วยกำรให้กรรมกำรชี้แจงเรื่องที่ตนอำจมสี่วนได้เสยี เพื่อให้ที่ประชุมพจิำรณำถงึเนื้อหำ
ของกำรมสี่วนได้เสียว่ำมำกหรอืน้อยเพียงใด และควรที่จะให้กรรมกำรที่มสี่วนได้เสียรำยนัน้อยู่ ร่วม
พจิำรณำในทีป่ระชุมหรอืไม ่
 

  (4) การจดัโครงสร้างองคก์รและอตัราก าลงั 
ในปี 2564 ได้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร และอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำร

ด ำเนินงำน โดยมีอัตรำก ำลังทัง้สิ้น  8 อัตรำ และได้มีกำรมอบหมำยงำน (Outsource) ให้แก่              
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยใตส้ญัญำใหบ้รกิำรระหว่ำงตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกองทุน ไดแ้ก่ งำนดำ้นกลยทุธ์
และบรหิำรกองทุน, ดำ้นบรหิำรองคก์ร (เช่น งำนดำ้นบรหิำรทรพัยำกรบุคคล, จดัหำ และบรหิำรอำคำร), 
ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ, ดำ้นกฎหมำย, ดำ้นก ำกบัองคก์ร และงำนดำ้นเลขำนุกำร ดงัมรีำยละเอยีดปรำกฏ
ตำมแผนภำพดำ้นล่ำงน้ี 

 
 

 
 
 

การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมกำรประเมินผลได้พิจำรณำจำกข้อมูลและเอกสำรที่กองทุนได้น ำเสนอ               
ซึ่งรวมถึงคู่มอืกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ที่กองทุนได้จดัท ำขึ้น พร้อมทัง้ได้มกีำรประชุมร่วมกับ             
ผู้จดักำรกองทุน เพื่อรบัฟังค ำชี้แจงและแลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น โดยคณะกรรมกำรประเมนิผลได้มี
ควำมเหน็ส ำหรบัแต่ละหวัขอ้ ดงันี้ 

 



 

19 
 

(1) ข้อจ ากดัและอปุสรรคในการด าเนินงานของกองทุน  
คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของกองทุนโดยรวมนัน้ 

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และเป็นไปตำมกรอบที่
คณะกรรมกำรกองทุนได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงดี และเป็นไปตำมควำมคำดหวงั ทัง้นี้ คณะกรรมกำร
ประเมนิผลได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมว่ำ กำรจดักำรเกี่ยวกบักำรขอทุนโดยกำรด ำเนินกำรผ่ำนระบบ
ออนไลน์หรือเป็นวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ทัง้กระบวนกำรจะเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ดี 
เนื่องจำกจะมกีำรรวมเอกสำรต่ำง ๆ ไวท้ีเ่ดยีวอย่ำงเป็นระบบ และมคีวำมสะดวกต่อกำรใช้งำนทัง้ของ          
ผู้ขอทุน ผู้รบัรองโครงกำร และกองทุนด้วย โดยในเรื่องนี้ ฝ่ำยจดักำรของกองทุนคำดว่ำ ระบบกำร           
ขอทุนออนไลน์ดงักล่ำวจะสำมำรถด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ และเริม่ใชง้ำนไดป้ระมำณกลำงปี 2565 

 
(2) การบริหารจดัการเงินลงทุนและสินทรพัย ์ 
 คณะกรรมกำรประเมินผลมีควำมเห็นว่ำ กำรบริหำรจดักำรเรื่องเงินลงทุนและ

สนิทรพัยข์องกองทุน ที่ได้มกีำรก ำหนดแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน เพื่อประโยชน์ในกำรหำผลตอบแทน
จำกกำรลงทุน และกำรบรหิำรจดักำรสภำพคล่อง ได้แก่ (1) ส่วนที่สร้ำงผลตอบแทน (Investment 
Portfolio) และ (2) ส่วนส ำหรบัสภำพคล่อง (Liquidity Portfolio) ของกองทุนถอืว่ำมคีวำมเหมำะสมแลว้ 

 
(3) การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุน 
 คณะกรรมกำรประ เมินผลมีควำมเห็นว่ ำ  คณะกรรมกำรกองทุน  และ

คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ไดม้กีำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงครบถ้วนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และเป็นไปตำม
หลกัเกณฑต่์ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 
(4) การจดัโครงสร้างองคก์รและอตัราก าลงั 

 คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเหน็ว่ำ กำรจดัโครงสรำ้งองคก์ร รวมถงึแผนงำน
เรือ่งอตัรำก ำลงัของกองทุน มคีวำมเหมำะสมกบัขนำดและพนัธกจิขององคก์รแลว้ 
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บทท่ี 4 
บทสรปุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทนุ 

 
 

จำกผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินผลในกำรประเมิน   
ผลสัมฤทธิก์ำรด ำเนินงำนของกองทุน ประจ ำปี 2564 ใน 2 ด้ำนหลัก คือ ด้ำนที่ 1 กำรประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องโครงกำรทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุนเทยีบกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร และ
ดำ้นที ่2 กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร ดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ก่อนหน้ำนี้ สำมำรถทีจ่ะสรปุสำระส ำคญัได ้ดงันี้ 
 

ด้านท่ี 1:  การประเมินผลเก่ียวกบัโครงการท่ีได้รบัทุนสนับสนุนเทียบกบัวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายของแต่ละโครงการ 

 

  เนื่องดว้ยวตัถุประสงคข์องกองทุนคอืกำรส่งเสรมิและพฒันำตลำดทุนใน 4 ดำ้นหลกั ไดแ้ก่  
  (1)  ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำองคก์รและโครงสรำ้งพื้นฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลำดทุน รวมถงึ

กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของตลำดทุน  
  (2)  ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลำดทุนหรอืกำรก ำกบั

ดแูลตลำดทุน  
  (3)  เสรมิสรำ้งองคค์วำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัตลำดทุน กำรลงทุน และกำรพฒันำตลำดทุน

ใหแ้ก่ผูล้งทุน ประชำชน หน่วยงำน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง และ                     
  (4)  ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรศึกษำ วจิยั อบรม และพฒันำองค์ควำมรู้หรอืงำนวชิำกำร           

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตลำดทุน 
  ซึ่งกำรด ำเนินงำนหลักของกองทุนในปี 2564 เป็นกำรเปิดรับโครงกำรที่ขอรับทุน

สนับสนุนจำกกองทุน และกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำของกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่ไดร้บัทุนไปแลว้ 
ว่ำ มคีวำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร ดงันัน้ คณะกรรมกำรประเมนิผลจงึไดม้กีำรพจิำรณำถงึกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน ในด้ำนของกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงกำรที่ได้รบัทุนสนับสนุนเทยีบกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร ซึง่คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเหน็ว่ำ กระบวนกำร
ในกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรหรอืกิจกรรมที่ขอรบักำรส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจำกกองทุน 
รวมทัง้กำรจดัให้มกีระบวนกำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกิจกรรมที่ได้รบัทุน
สนับสนุนจำก กองทุนถอืว่ำมคีวำมเหมำะสมแลว้ อย่ำงไรกด็คีณะกรรมกำรประเมนิผลไดม้ขีอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิในบำงเรื่อง เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของกองทุนต่อไป เช่น ควรที่จะมกีำรบนัทกึสำเหตุของ
โครงกำรที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำคดัเลือกโดยกองทุนไว้ให้ชดัเจน  ในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรทีย่งัไม่มคีวำมคบืหน้ำตำมเป้ำหมำยทีไ่ดก้ ำหนดไวโ้ดยกำรใช ้Dashboard ควรทีจ่ะปรบัวธิกีำร
น ำเสนอเพื่อใหไ้ดร้บัทรำบขอ้มลูทีส่ ำคญัอยำ่งเพยีงพอ เป็นตน้ 
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ด้านท่ี 2:  การประเมินผลเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร 
 

 ภำยหลงัจำกกองทุนไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2562 แลว้ จำกนัน้ในช่วงระหว่ำงปี 2563 – 2564 
กองทุนได้มีกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เป็นเรื่องกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้               
กำรด ำเนินงำนของกองทุนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม และส ำหรบัปี 2564 คณะกรรมกำรประเมินผล           
ได้ก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำเรื่องกำรบรหิำรจดักำรองค์กรของกองทุน โดยแบ่งออกเป็น 4 หวัข้อ 
ประกอบด้วย (1) ขอ้จ ำกดัและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของกองทุน (2) กำรบรหิำรจดักำรเงนิลงทุน
และสนิทรพัย์ (3) กำรปฏบิตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน และ (4) กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรและ
อัตรำก ำลงั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรประเมินผลมคีวำมเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของกองทุนโดยรวมนัน้ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และเป็นไปตำม
กรอบที่คณะกรรมกำรกองทุนได้ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรประเมนิผลได้มขีอ้เสนอแนะว่ำ 
หำกกำรจดักำรเกี่ยวกับกำรขอทุนสำมำรถที่จะด ำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์หรอืเป็นวิธีกำรทำง
อเิลก็ทรอนิกส์ได้ทัง้กระบวนกำร จะจดัเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ดี เนื่องจำกจะมกีำรรวมเอกสำร 
ต่ำง ๆ ไวท้ีเ่ดยีวอย่ำงเป็นระบบ และมคีวำมสะดวกต่อกำรใชง้ำนทัง้ของผูข้อทุน ผูร้บัรองโครงกำร และ
กองทุนด้วย ส ำหรบัในส่วนของกำรบรหิำรจดักำรองค์กร กำรบรหิำรจดักำรเงนิลงทุนและสนิทรพัย์    
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน และกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลัง นั ้น 
คณะกรรมกำรประเมนิผลมคีวำมเหน็ว่ำ กองทุนไดม้กีำรด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งเหมำะสมแลว้ 

 
________________________________ 

 


