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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
 

กองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน (Capital Market Development Fund - CMDF) (“กองทุน”) ได้

จดัตงัขนึตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซงึแก้ไข

โดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี6) พ.ศ. 2562 หมวด 6/1 ว่าด้วยกองทุน

ส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน ซงึมผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี17 เมษายน 2562 เพอืใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการ

ส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพฒันาตลาดทุนให้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั แยกบทบาทหน้าทใีนด้านการพฒันาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนยก์ลางใน

การซอืขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (Exchange Function) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรพัยฯ์”)  

วตัถุประสงคห์ลกัของกองทุนครอบคลุมงานส่งเสรมิและพฒันาตลาดทุนใน 4 ด้าน กล่าวคอื 1) 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพืนฐานทีเกียวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนา           

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน 2) ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทเีกยีวขอ้ง

กบัตลาดทุนหรอืการกํากบัดูแลตลาดทุน 3) เสรมิสรา้งองคค์วามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัตลาดทุนการลงทุน 

และการพฒันาตลาดทุนให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรทเีกียวข้อง และ 4) ส่งเสรมิ

การศกึษาวจิยัและอบรม และพฒันาองคค์วามรูห้รอืงานวชิาการทเีป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน  

รายงานการประเมนิผลสมัฤทธใินการดําเนินงานของกองทุนฉบบันี จดัทาํขนึเพอืรายงานผลการ

ประเมนิผลสมัฤทธติามวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินงานของกองทุน รวมทงัขอ้จํากดัและ

อุปสรรคต่าง ๆ ในการดําเนินกิจการของกองทุน ประจําปี 2562 ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทมีต่ีอ

คณะกรรมการกองทุน เพอืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายไดก้ําหนดไว ้โดยเนือหาการประเมนิผลสมัฤทธแิบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้นหลกั คอื ดา้นท ี1 การจดัตงัและจดัเตรยีมองค์กรตามทกีฎหมายกําหนด ดา้นท ี2 การ

ปฏบิตัิหน้าทตีามพนัธกจิ และด้านท ี3 การสรา้งความตระหนักรบัรูเ้กยีวกบัองค์กร ซงึผลการประเมนิ

สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานของกองทุนต่อไป ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี  
 

ด้านที 1 การจดัตงัและจดัเตรียมองคก์รตามทีกฎหมายกาํหนด 

สําหรบัปี 2562 ทีทําการประเมินผลนี ถือเป็นปีแรกของการจดัตังกองทุน คณะกรรมการ

ประเมนิผลการดําเนินงานของกองทุน (“คณะกรรมการประเมินผล”) ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่า 

กองทุนได้ดําเนินการจดัตงัและจดัเตรยีมองค์กรเพอืให้สามารถดําเนินการได้ตามพนัธกิจของกองทุน

ครบถ้วนตามทกีฎหมายได้กําหนดไว้ และเป็นไปตามวตัถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมายของ

กองทุนแล้ว โดยกองทุนได้รบัโอนเงนิจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นจํานวนเงนิ 5,700 ล้านบาท ตามที

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกองทุนได้ร่วมกนักําหนดประเภทและลกัษณะของ

เงนิหรอืทรพัยส์นิทจีะโอนครบถ้วน เพอืเป็นทุนประเดมิของกองทุน 

ในส่วนของการดําเนินงานของกองทุนนนั กองทุนไดก้ําหนดโครงสรา้งองคก์รและอตัรากําลงัใน

เบอืงต้น โดยมกีารแต่งตงัผู้จดัการกองทุน ผู้สอบบญัชขีองกองทุน ตลอดจนมกีารตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามทกีฎหมายกําหนด อกีทงัมกีารจดัทําระบบบญัชทีเีหมาะสมกบักจิการของกองทุน และมี
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การจดัทํางบการเงนิเพอืนําส่งผู้สอบบญัชภีายในระยะเวลา 90 วนันับแต่วนัสนิปีบญัช ีซงึมกีารตรวจสอบ

และแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต นอกจากนัน คณะกรรมการประเมนิผลยงัเหน็ว่า กองทุน

ไดม้กีารแต่งตงัคณะอนุกรรมการดา้นการลงทุน และแนวทางการบรหิาร จดัการเงนิลงทุนและการกําหนด

นโยบายการลงทุนในเบอืงตน้ ตลอดจนการจดัทําประกาศต่าง ๆ เป็นทเีรยีบรอ้ยแล้ว และทสีําคญักองทุน

ยงัไดจ้ดัใหม้จีรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และทปีรกึษา โดยคํานึงถงึหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ี

เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ อนุกรรมการ และทีปรึกษา ซึงในประเด็นนี 

คณะกรรมการประเมนิผลเหน็ว่า การดําเนินการดงักล่าวเป็นสงิทดี ีนอกเหนือจากทกีฎหมายไดก้ําหนดไว้ 

ซงึจะส่งผลในทางบวกต่อการวางกรอบแนวทางการดําเนินงานทดีแีละมปีระสทิธภิาพสําหรบักองทุนต่อไป 

 คณะกรรมการประเมนิผลได้ให้ขอ้เสนอแนะเกยีวกบัการกําหนดโครงสร้างองค์กร อตัรากําลงั และ

นโยบายการลงทุนในเบืองต้น ซงึควรทจีะพิจารณาให้มคีวามเหมาะสมเพือให้สามารถรองรับการ

ดาํเนินงานตามพนัธกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อยา่งไรกด็ ีเมอืตน้ปี 2563 กองทุนไดม้กีารปรบัโครงสรา้ง 

อัตรากําลงั และนโยบายการลงทุนทเีหมาะสม ภายหลงัจากทไีด้มกีารแต่งตังผู้จดัการกองทุน เพอื

รบัผดิชอบการบรหิารกจิการของกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ด้านที 2 การปฏิบติัหน้าทีตามพนัธกิจ  

 ในการปฏบิตัหิน้าทตีามพนัธกิจนัน คณะกรรมการประเมนิผลมคีวามเห็นว่า กองทุนได้มกีาร

เปิดรบัโครงการทขีอรบัทุนสนับสนุนจากกองทุนซงึเป็นพนัธกจิหลกัของกองทุน โดยไดม้กีารดําเนินการ

ทสีําคญั ๆ เช่น การกําหนดรายละเอยีดผูม้สีทิธขิอรบัเงนิสนับสนุนจากกองทุน คุณสมบตัโิครงการทจีะ

ขอรบัเงนิสนับสนุน ขนัตอนการเปิดรบัสมคัร รายละเอยีดแบบฟอรม์การเสนอโครงการ และมกีารชแีจง

กระบวนการรบัรองโครงการแก่หน่วยงานทรีบัรองโครงการเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดก้ําหนดคุณสมบตัิ

ผู้มสีทิธยินืข้อเสนอโครงการเพอืขอรบัเงนิสนับสนุนจากกองทุน โดยอาจจะเป็นหน่วยงานด้านตลาดทุน

ตามทคีณะกรรมการกองทุนกําหนดหรอืกรรมการกองทุน หรอืหน่วยงานภายนอกทไีดร้บัการรบัรอง (verify) 

ขอ้เสนอโครงการจากหน่วยงานดา้นตลาดทุน โดยหน่วยงานดา้นตลาดทุนทสีามารถใหก้ารรบัรองหน่วยงาน

ภายนอก ม ี3 หน่วยงาน คอื 1) เป็นหน่วยงานทเีป็นองคป์ระกอบของคณะกรรมการกองทุน 2) สภาธุรกจิ

ตลาดทุนไทย (FETCO) และสมาคมทเีป็นสมาชกิ FETCO และ 3) สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกนั

วินาศภยัไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย ทงันี กองทุนได้เรมิดําเนินการเปิดรบัสมัครโครงการที

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน และแผนพฒันาตลาดทุนไทย ระยะท ี3 (2560 - 2564) แผน

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (2561 - 2580) และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี12 (2560 - 

2564) โดยมกีําหนดระยะเวลายนืสมคัรตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัท ี31 มนีาคม 2563  

ในส่วนทกีรรมการกองทุนเป็นผู้มสีิทธเิสนอโครงการได้นัน คณะกรรมการประเมนิผลเห็นว่า 

การกําหนดให้กรรมการกองทุนเป็นผู้มสีิทธเิสนอโครงการด้วยอาจจะมปีระเด็นเรอืงการมสี่วนได้เสยี 

เนืองจากกรรมการกองทุนควรทจีะมคีวามเป็นอสิระ โดยไม่ควรมส่ีวนเกยีวขอ้งในการรบัรองโครงการ

หรอืนําเสนอโครงการเพอืขอรบัทุนสนบัสนุนจากกองทุน 
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 คณะกรรมการประเมนิผลยงัมคีวามเหน็เพมิเตมิในส่วนของโครงการทจีะขอรบัทุนสนับสนุนว่า 

ควรทจีะมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกองทุนและแผนพฒันาตลาดทุนไทยก็เพยีงพอแล้ว โดยไม่

จําเป็นทจีะต้องเชอืมโยงกบัแผนพฒันาตลาดทุนของภาครฐัดว้ยแต่อย่างใด และสําหรบัการยนืขอรบัทุน

สนับสนุนจากกองทุนนัน ควรทจีะเปิดให้ยนืขอรบัทุนได้อย่างต่อเนืองแทนทจีะจํากดัเพยีง 2 รอบต่อปี 

เนืองจากหน้าทหีลกัสําคญัของกองทุนคอืการพจิารณาใหก้ารสนับสนุนแก่โครงการทจีะเป็นประโยชน์ต่อ

ตลาดทุน จงึควรทจีะเปิดโอกาสใหย้นืขอรบัการสนับสนุนอยา่งต่อเนืองแทนทจีะจาํกดัเป็นรอบ ๆ 
 

ด้านที 3 การสร้างความตระหนักรบัรู้เกียวกบัองคก์ร 

ทผี่านมากองทุนไดม้กีารดาํเนินการสรา้งความตระหนักรบัรู ้(Awareness) เกยีวกบัองคก์ร โดย

เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกยีวกบักองทุนในหลายช่องทาง นับตงัแต่เดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา 

จนถึงปัจจุบัน อาทิ รายละเอียดการจัดตงักองทุน การแต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิการคดัเลือก

ผู้จดัการกองทุน หลกัเกณฑ์การรบัทุนสนับสนุนจากกองทุน แบบฟอร์มการเสนอโครงการ การจดั

ประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ (logo) การดาํเนินการจดัทําเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการของกองทุน เป็นต้น 

โดยทางกองทุนไดก้ําหนดช่องทางการประชาสมัพนัธ ์และการเขา้ถงึ (Accessibility) ขอ้มลูของกองทุน

ผ่านทางสอืโซเชยีลมเีดยีรปูแบบต่าง ๆ  

คณะกรรมการประเมนิผลมคีวามเห็นว่า แม้จะได้มกีารเผยแพร่ข้อมูลเกยีวกบักองทุนตังแต่

พฤษภาคม 2562 การสรา้งการตระหนักรบัรูแ้ละการเผยแพร่ขอ้มลูของกองทุนยงัไม่เป็นไปในวงกว้าง

เท่าทคีวร และการทกีองทุนได้มคีวามพยายามในการเผยแพร่ขอ้มูลกองทุนผ่านในสอืประชาสมัพนัธ์

ผ่านช่องทางต่าง ๆ นนั แมจ้ะถอืว่าเป็นเรอืงทดีทีไีดม้กีารกระจายการใชส้อืใหห้ลากหลาย แต่ยงัคงพบว่า 

สาธารณชนทวัไป ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูเกยีวกบักองทุนไดเ้ท่าทคีวร คณะกรรมการประเมนิผลจงึ

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัการสรา้งความตระหนักรบัรูข้องกองทุนว่า ควรปรบัปรุงวธิกีารในการ

สอืสารประชาสมัพนัธเ์พอืสรา้งการรบัรูข้อ้มูลเกยีวกบักองทุนให้มต่ีอสาธารณชนทวัไปอย่างกวา้งขวาง 

นอกจากนี การเผยแพร่ขอ้มูลเกยีวกบักองทุนในสอืประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ นนั ควรทจีะจดั

ให้มีการวัดผลการรับรู้ทีชัดเจนด้วย เพือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสือสารกับ

สาธารณชนทวัไปของกองทุนต่อไป 
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คาํนํา 

 

ตามทพีระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี6) พ.ศ. 2562 ไดก้ําหนดใหม้กีาร

จัดตังกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund - CMDF) (“กองทุน”) 

เพอืใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุนในเรอืงต่าง ๆ ในหลายดา้น เช่น การพฒันาองคก์ร

และโครงสรา้งพนืฐานทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทุน การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน 

การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทุนหรอืการกํากบัดูแลตลาดทุน เป็นต้น รวมถงึการ

ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัตลาดทุน การลงทุน การสนับสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันาองค์

ความรูห้รอืงานวชิาการทเีป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ตลอดจนการกําหนดนโยบาย และบูรณาการงาน

ดา้นการพฒันาตลาดทุนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยแยกบทบาทหน้าทใีนดา้นการพฒันาตลาดทุน

ออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซือขายหลักทรพัย์จดทะเบียน (Exchange Function) ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เพอืใหเ้กดิการดําเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

เพอืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกําหนดไว ้คณะกรรมการประเมนิผลการดําเนินงานของกองทุนจงึ

จดัทํารายงานผลการประเมนิผลสมัฤทธใินการดําเนินงานของกองทุน ประจําปี 2562 โดยไดนํ้าเสนอ

ขอ้มูลการประเมนิผลสมัฤทธติามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน ข้อจํากดัหรอือุปสรรคในการ

ดําเนินกิจการของกองทุน และผลการปฏบิตัิงานต่าง ๆ ของกองทุน ซงึรายงานฉบบันีจะครอบคลุม

เนือหาในด้านการประเมนิผลสมัฤทธใินการจดัตงัและจดัเตรยีมองค์กร การปฏบิตัหิน้าทตีามพนัธกิจ 

และการสรา้งความตระหนักรบัรูเ้กยีวกบัองคก์ร  

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิผลการดําเนินงานของกองทุน 

เมษายน 2563 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 การจดัตงักองทุนและคณะกรรมการกองทุน 

กองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน (Capital Market Development Fund - CMDF) (“กองทุน”) ได้

จดัตงัขนึเป็นนิตบุิคคลตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ซงึแก้ไขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี6) พ.ศ. 2562 หมวด 6/1 

ว่าดว้ยกองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน ทมีผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี17 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป โดย

มุ่งหมายทจีะใหก้องทุนเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายและ

บรูณาการงานดา้นการพฒันาตลาดทุนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และแยกบทบาทหน้าทใีนดา้นการพฒันา

ตลาดทุนออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซอืขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีน (Exchange Function) ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ซงึจะทําใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีวามคล่องตวั

และมเีป้าหมายทศิทางในการดําเนินงานด้านศูนยก์ลางในการซอืขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนมากขนึ  

ในปี 2562 ได้มีการดําเนินการจัดตังกองทุนตามทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี6) พ.ศ. 2562 กําหนด ซงึกองทุนมสีถานะเป็นนิตบิุคคล และมกีารดําเนินงานแบบ

เอกชน เพอืให้การดําเนินงานของกองทุนมคีวามคล่องตวั และความรวดเรว็ในการดําเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกองทุน นอกจากนัน กฎหมายยงักําหนดใหม้คีณะกรรมการกองทุนขนึ 

โดยคณะกรรมการกองทุนมหีน้าทคีวบคุมและดําเนินกิจการของกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

กองทุน โดยหน้าทขีองคณะกรรมการกองทุนยงัรวมไปถึงการกําหนดนโยบายการบริหารงานและ       

ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน แผนการเงนิ และงบประมาณประจําปีของกองทุน การพจิารณา 

ใหค้วามเหน็ชอบโครงการหรอืกจิกรรมทขีอรบัการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนจากกองทุน รวมทงัตดิตามและ

ประเมนิผลการดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรมดงักล่าว 

คณะกรรมการกองทุนประกอบดว้ยประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นประธานกรรมการ มี

รองเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้แทน

กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกันภยั และผู้จดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒทิคีณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่งตงัจากรายชอืทเีสนอโดยนิตบุิคคล หรอืคณะบุคคล

ทมีคีวามเกียวข้องกับตลาดทุน จํานวน 3 คน รวมทงัสินจํานวน 9 คน และมีผู้จดัการกองทุนเป็น

เลขานุการทจีะเขา้มาทําหน้าทพีจิารณากลนักรองการให้ทุนสนับสนุน ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

รวมถงึการดําเนินงานของกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เพอืสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่องคก์รต่าง ๆ ใน

ตลาดทุน ผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนในทีสุด ทงันี ในระหว่างทยีงัไม่มกีารแต่งตงัผู้จดัการกองทุน 

กฎหมายกําหนดใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปฏบิตัหิน้าทผีูจ้ดัการกองทุนไปพลางก่อน  
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สําหรบัการประชุมคณะกรรมการกองทุนครงัแรกได้จดัให้มขีนึเมอืวนัท ี31 พฤษภาคม 2562 

โดยคณะกรรมการกองทุนได้มกีารประชุมเพือกําหนดนโยบายและแนวทางในการขบัเคลือนการ

ดําเนินงานของกองทุนเพอืทจีะสามารถบรรลุเป้าหมายตามพนัธกจิและวตัถุประสงคข์องกองทุนตามที

ไดว้างไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 
ภาพ คณะกรรมการกองทุน (รายงานประจาํปีกองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน, 2562, 7) 

 

 

1.2 การแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 

ตามมาตรา 218/20 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ข

เพมิเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัท ี6) พ.ศ. 2562 กําหนดให้มกีาร

ประเมนิผลสมัฤทธใินการดําเนินงานของกองทุนทุกหนึงปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

แต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผลจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน เพอืทาํหน้าทดีงัต่อไปนี 

1) ประเมนิผลสมัฤทธติามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกองทุน  
2) รายงานขอ้จาํกดัหรอือุปสรรคในการดําเนินกจิการของกองทุน 
3) รายงานผลการปฏบิตังิานพรอ้มทงัขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน 
ทงันี ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลรายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ

ภายใน 120 วนันับแต่วนัสนิรอบการประเมนิ และให้กองทุนเผยแพร่รายงานผลประเมนิดงักล่าวต่อ

สาธารณชน และเมอืคณะกรรมการประเมนิผลได้ดําเนินการดงักล่าวเสรจ็สนิแล้ว ให้คณะกรรมการ

ประเมนิผลพน้จากหน้าท ี
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 เพอืให้เป็นไปตามทกีฎหมายกําหนดเกยีวกบัการประเมนิผลสมัฤทธใินการดําเนินงานของ

กองทุนดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการประชุมครงัท ี11/2562 เมอืวนัท ี16 

ตุลาคม 2562 จงึไดม้มีตแิต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผลจาํนวน 3 คน เพอืทาํหน้าทปีระเมนิผลสมัฤทธิ

ในการดําเนินงานตามทกีฎหมายไดก้ําหนดไว ้ไดแ้ก่ นางวรวรรณ ธาราภูม ินางภทัธรีา ดลิกรุ่งธรีะภพ 

และนายนรเชษฐ ์แสงรุจ ิโดยคณะกรรมการประเมนิผลได้มกีารประชุมรวมทงัสนิ 3 ครงั ในการประชุม

เมอืวนัท ี17 ธนัวาคม 2562, วนัท ี7 กุมภาพนัธ ์2563 และวนัท ี10 มนีาคม 2563  

 ทงันี จากการประชุมของคณะกรรมการประเมนิผลดงักล่าวขา้งต้น มคีวามเหน็ว่า เนืองจากปี 

2562 เป็นปีแรกทมีกีารจดัตงักองทุนขนึตามทพีระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด  

และแมว้่ากองทุนจะมวีตัถุประสงคห์ลกัในการดําเนินงานเพอืส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน โดยกองทุนมี

นโยบายสนับสนุนการให้ทุนทเีกียวข้องกบัการพฒันาตลาดทุน เพอืให้เกดิการรเิรมิโครงการและงาน

ศกึษาวจิยัต่าง ๆ ดา้นตลาดทุน ทจีะช่วยเสรมิสรา้งและสนับสนุนการเตบิโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ 

Capital Market Ecosystem ใหเ้ป็นไปอยา่งสอดคลอ้งและสามารถแข่งขนักบัการดําเนินธรุกจิของตลาด

ทุนไทยในอนาคตอย่างยงัยนื อย่างไรก็ด ีเนืองจากในระยะแรกของการจดัตงักองทุนนันมคีวามสําคญั

เป็นอย่างยงิ คณะกรรมการประเมนิผลจงึเน้นให้ความสําคญักับการจดัตงัและจดัเตรยีมองค์กรตามที

กฎหมายกําหนดไว้เป็นหลัก รวมถึงการสร้างความตระหนักรบัรู้เกียวกับองค์กร (Awareness และ 

Accessibility) สําหรบัการยืนสมคัรรบัทุนโครงการ/งานวิจยัเพือพัฒนาตลาดทุนนัน เนืองจากเพิง

ประกาศรบัสมคัรในเดอืนธนัวาคม 2562 และณ สนิปี 2562 ทผี่านมายงัไม่มบีุคคลหรอืหน่วยงานใด   

ยนืขอรบัทุนมายงักองทุน ในการประเมนิผลสมัฤทธสิ่วนนีของปี 2562 คณะกรรมการประเมนิผลจงึให้

ความสาํคญักบักรอบและแนวทางการกําหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดรบัโครงการทจีะขอรบัทุนสนบัสนุนจาก

กองทุนตามทคีณะกรรมการกองทุนไดก้ําหนดไว ้ 

ดงันัน เพอืใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทตีามทกีฎหมายไดก้ําหนดไว ้คณะกรรมการประเมนิผลจึงได้

มกีารกําหนดกรอบการประเม ินผลสมัฤทธิในการดําเนินงานของกองทุนในปี 2562 ไว้ 3 ด้าน 

ดงัต่อไปนี 

  1) การจดัตงัและจดัเตรยีมองคก์รตามทมีกีฎหมายกําหนดไว ้ 
  2) การปฏบิตัหิน้าทตีามพนัธกจิ (เปิดรบัโครงการทขีอรบัทุนสนับสนุนจากกองทุน) 
  3) การสรา้งความตระหนักรบัรูเ้กยีวกบัองคก์ร (Awareness และ Accessibility) 
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บทที 2 

การจดัตงัและจดัเตรียมองคก์รตามทีกฎหมายกาํหนด 

 

2.1 การจดัตงัและจดัเตรียมองคก์รตามพนัธกิจและวตัถปุระสงคข์องกองทุน 

 เพอืใหก้ารดําเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามทกีฎหมายกําหนด ซงึมพีนัธกจิ

หลกั 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การส่งเสรมิให้มกีารพฒันาองค์กรและโครงสร้างพนืฐานทเีกียวข้องกบั

ตลาดทุน รวมถึงพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน 2) การส่งเสรมิให้มกีารพัฒนา

ศกัยภาพของบุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทนุหรอืการกํากบัดูแลตลาดทุน 3) การเสรมิสรา้งความรูค้วาม

เข้าใจเกยีวกบัตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และ

องค์กรทเีกยีวข้อง และ 4) การส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา วจิยั อบรม และพฒันาองค์ความรู้ หรอื 

งานวิชาการทเีป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน กองทุนจึงได้กําหนดเป้าหมายการขบัเคลือนการพัฒนา    

ตลาดทุนไทยให้เกดิความยงัยนื โดยในการปฏบิตัติามหน้าทขีองคณะกรรมการกองทุนได้ยดึหลกัการ

พัฒนาตามกรอบความยังยืนโดยคํานึงถึงสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG 

(Environmental, Social and Governance) เพือให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนทีส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และสร้างความแข็งแกร่งแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงและยงัยืนภายใต้ Capital Market 

Ecosystem  

ในการเรมิดําเนินงานของกองทุนในปี 2562 ซงึเป็นปีแรกทกีองทุนเรมิดําเนินการตามพนัธกจิ 

ในการพฒันาตลาดทุนไทยในด้านต่าง ๆ โดยกองทุนได้รบัโอนเงนิจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นจํานวน

เงนิ 5,700 ล้านบาท ตามทคีณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ และคณะกรรมการกองทุนได้ร่วมกัน

กําหนดประเภทและลกัษณะของเงนิหรอืทรพัยส์นิทจีะโอน โดยกองทุนได้รบัโอนเงนิจํานวนดงักล่าว

ครบถ้วนแล้วเมอืวนัท ี4 กรกฎาคม 2562 เพอืเป็นทุนประเดมิของกองทุน โดยกองทุนไดด้ําเนินการใน

หลายประการ กล่าวคอื 

1) มกีารกําหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลงัในเบอืงต้น (มตคิณะกรรมการกองทุน ครงัท ี

1/2562 เมอืวนัท ี31 พฤษภาคม 2562)  

2) มกีารแต่งตงัผูจ้ดัการกองทุน (มตคิณะกรรมการกองทุน ครงัท ี6/2562 เมอืวนัท ี25 ตุลาคม 

2562) และแต่งตังผู้สอบบญัชีของกองทุน (มติคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครงัที 

12/2562 เมอืวนัท ี20 พฤศจกิายน 2562)  

3) มกีารแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบเพอืทําหน้าทตีรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการกองทุนตามทกีฎหมายกําหนด และ  

4) มกีารจดัทําระบบบญัชทีเีหมาะสมกบักจิการของกองทุน และจดัทาํงบการเงนิส่งผูส้อบบญัชี

ภายในระยะเวลา 90 วนั นับแต่วนัสนิปีบญัช ีโดยมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดย

ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ซงึปัจจุบนัได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ

กองทุนแลว้ เมอืวนัท ี26 กุมภาพนัธ ์2563  
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พรอ้มกนันี กองทุนยงัไดม้กีารแต่งตงัคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน และจดัทําแนวทางการ

บรหิารจดัการเงนิลงทุนในเบอืงต้น และแนวทางการกําหนดนโยบายการลงทุน (มติคณะกรรมการ

กองทุน ครงัท ี5/2562 เมอืวนัท ี27 กนัยายน 2562) ตลอดจนได้มกีารดําเนินการเพอืให้กองทุนได้รบั

โอนทรพัยส์นิจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคดัเลอืกบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเป็นผูจ้ดัการกองทุนเป็น

ทเีรยีบรอ้ย โดยผู้จดัการกองทุนได้เรมิปฏบิตัิหน้าทตีงัแต่เดอืนมกราคม 2563 เป็นต้นมา และยงัได้มี

การจัดทําประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกียวกับการดําเนินงานของกองทุน เช่น การกําหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (มตคิณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครงัท ี7/2562 เมอืวนัท ี19 มถุินายน 2562)  

นอกจากนี กองทุนยงัได้จดัให้มกีารจดัทําจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และทปีรกึษา 

โดยคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ 

อนุกรรมการ และทปีรกึษา โดยมุ่งหวงัใหก้ารปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการ อนุกรรมการ และทปีรกึษาอยู่

ในกรอบจรยิธรรม และศีลธรรมอันดี รวมถึงต้องดํารงตนหรอืปฏิบัติหน้าทดี้วยความซอืสัตย์สุจริต 

ระมดัระวงั และรอบคอบเพอืประโยชน์สูงสุดของกองทุน ตลาดทุนโดยรวม และผูท้เีกยีวขอ้งทุกฝ่าย โดย

กรรมการ อนุกรรมการ และทปีรกึษาจะตอ้ง 

1. ปฏิบตัิหน้าทใีห้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความซอืสตัย์สุจรติ รวมทงัปฏบิตัิตามหลกัการ

กํากบัดแูลกจิการทดี ี

2. ปฏบิตัิหน้าทอีย่างเต็มความสามารถเพอืให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงการเข้า

ประชุมทุกครงั ยกเวน้กรณทีมีเีหตุจาํเป็น 

3. ปฏบิตัิหน้าทดี้วยความเป็นอสิระและเป็นกลาง โดยกรรมการ อนุกรรมการ และทปีรกึษา 

ต้องลงนามในหนังสอืรบัรองความเป็นกลางทุกครงั เมอืได้รบัการแต่งตงั เพอืรบัรองว่าจะ

ปฏิบัติหน้าทีภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และในการประชุม หากกรรมการ 

อนุกรรมการ หรอืทปีรกึษา มสี่วนได้เสยีในเรอืงทจีะพจิารณา บุคคลท่านนันต้องงดการมี

ส่วนร่วมในการลงมตอิอกเสยีงทางใดทางหนึงในเรอืงนนั ๆ  

4. ปฏบิตัหิน้าทโีดยหลกีเลยีงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององคก์ร

เพอืให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเต็มท ีและมปีระสิทธิภาพ ทงันี ผลประโยชน์

ขา้งต้น รวมถงึ  

ก. ไม่นําข้อมูลทไีด้รบัจากการปฏิบตัิหน้าทเีพอืแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอื

ผูอ้นืโดยมชิอบ 

ข. ไม่ใช้ความลบัขององค์กรในทางทีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลทีเป็นความลับของ

องคก์ร แมพ้น้สภาพหรอืสนิสุดสภาพการปฏบิตังิานทอีงคก์รไปแลว้ 

ค. ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ทปีรกึษา หรอืจาก

ตําแหน่งหน้าท ี

ง. ไมส่รา้งขอ้ผกูมดัทอีาจขดัแยง้กบัหน้าทขีองตนในภายหลงั 

จ. ไมม่ผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีจากการทาํสญัญาขององคก์ร 
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ฉ. ไม่รบัสงิของหรอืประโยชน์อืนใดอันเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ขององค์กรเพอื

ประโยชน์ส่วนตนและครอบครวั 

5. รกัษาข้อมูลทเีป็นความลบัขององค์กรไม่ให้รวัไหลไปยงับุคคลทไีม่เกียวข้อง ซึงอาจจะ

ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่องค์กรหรอืผู้มสี่วนได้เสยี ยกเว้นกรณีทเีป็นไปตามทกีฎหมาย

กําหนด 

6. การใหข้อ้มลู แสดงความคดิเหน็ หรอืพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถงึต่อบุคคลภายนอก 

จะต้องไม่มกีารกล่าวอ้างหรอืแสดงตน เพือให้เข้าว่าตนได้กระทําการเป็นตัวแทนของ

คณะกรรมการและกองทุน  

ก. กรณกีระทาํในนามคณะกรรมการ ผูท้สีามารถกระทําได ้คอื ประธานกรรมการ หรอื

กรรมการทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ข. กรณีกระทําในนามกองทุน ผู้ทสีามารถกระทําไดค้อื ผู้จดัการกองทุน หรอืผู้ทไีดร้บั

มอบหมายจากผูจ้ดัการกองทุน 

7. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรอืพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคล 

ภายนอกจะตอ้งไมเ่ป็นไปในแนวทางทอีาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อองคก์ร หรอือาจทําให้

องคก์รขาดความน่าเชอืถอื รวมถงึจะตอ้งไม่พาดพงิและไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อบุคคลทสีาม

ไมว่่าประการใด ๆ 

8. ปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัยสุ์จรติ โปรง่ใส ไมใ่หค้ํามนัสญัญา หรอืมสี่วนเกยีวขอ้งกบัการ

ติดสินบน หรือการทุจริตและคอร์ร ัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ไม่ร ับ หรือไม่ให้

ผลประโยชน์อนืใดกบัผู้ทเีกยีวขอ้งทอีาจมคีวามเสยีงต่อการเกดิทุจรติคอรร์ปัชนั หรอือาจมี

ผลทําให้ภาพลักษณ์และชอืเสียงขององค์กรเสียหาย รวมถึงรกัษาความเป็นกลางทาง 

การเมอืง โดยไม่ให้การช่วยเหลอื หรอืสนับสนุนทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงใดพรรค

การเมอืงหนงึ หรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหนึงในนามขององคก์ร รวมถงึไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรมใด ๆ 

ทอีาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าองคก์รมสี่วนเกยีวขอ้ง  

 

2.2 การประเมินผลสมัฤทธิของคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 

 กรอบการประเมิน 

  คณะกรรมการประเมนิผลได้พจิารณากรอบการประเมนิผลในการจดัตงัและจดัเตรยีม

องค์กรตามทีกฎหมายกําหนดว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามทกีฎหมาย

ครบถ้วนหรอืไม่ เนืองจากปี 2562 เป็นปีแรกทมีกีารจดัตงักองทุนตามทพีระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด คณะกรรมการประเมนิผลจงึให้ความสําคญักบัการจดัตงัและจดัเตรยีมองค์กร

เป็นอนัดบัแรก โดยได้พจิารณาว่ากองทุนมกีารดําเนินการจดัตงัและจดัเตรยีมองค์กร เพอืให้สามารถ

ดาํเนินการไดต้ามพนัธกจิของกองทุนครบถว้นเป็นไปตามทกีฎหมายไดก้ําหนดไวแ้ลว้ ดงันี 

1) การดาํเนินการเพอืใหค้ณะกรรมการกองทุนมอีงคป์ระกอบครบตามทกีฎหมายกําหนด 

2) การรบัโอนเงนิ 5,700 ล้านบาท 
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3) การกําหนดโครงสรา้งองคก์รและอตัรากําลงัในเบอืงตน้   

4) การแต่งตงัผูจ้ดัการกองทุน 

5) การแต่งตงัผูส้อบบญัช ี

6) การจดัใหม้รีะบบบญัชอีย่างเหมาะสม และจดัทาํงบการเงนิส่งผูส้อบบญัชภีายใน 90 

วนันบัแต่วนัสนิปีบญัช ีโดยมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

7) การจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเพอืทาํหน้าทตีรวจสอบและรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุนตามทกีฎหมายกําหนด 

8) การบรหิารจดัการเงนิลงทุนในเบอืงต้น 

9) การกําหนดประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

10) การจดัทําประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ประกาศแต่งตังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

   นอกเหนือจากการดําเนินการตามกฎหมายขา้งต้นแลว้ คณะกรรมการประเมนิผลยงัไดร้บัทราบ 

ขอ้มลูเกยีวกบัการจดัทําจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และทปีรกึษา 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารทีกองทุนได้นําเสนอ

ประกอบดว้ยสรุปขอ้มลูการดาํเนินงานของกองทุน ประกาศของกองทุน รวมทงัมตคิณะกรรมการกองทุน

ทเีกยีวขอ้ง หลงัจากนัน คณะกรรมการประเมนิผลไดท้ําการสมัภาษณ์ผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในฐานะ

กรรมการผูป้ฏบิตัหิน้าทผีู้จดัการกองทุนเมอืปี 2562 และผูจ้ดัการกองทุนซงึเพงิเขา้รบัตําแหน่งเมอืต้นปี 

2563 เพอืทจีะได้สอบถามขอ้มูลและแนวทางในการดําเนินการในแต่ละหวัขอ้ททีําการประเมนิ รวมถงึ

วธิกีารทจีะปรบัปรุงการดําเนินการในอนาคต  

โดยคณะกรรมการประเมนิผลมคีวามเหน็ว่า การดําเนินการจดัตงัและจดัเตรยีมองค์กรนัน

เป็นไปอย่างครบถ้วนตามทกีฎหมายกําหนดไว้ รวมทงัยงัเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

กองทุนเป็นทเีรยีบรอ้ยสมบูรณ์แลว้ โดยไดม้กีารรบัโอนเงนิจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 5,700 ล้านบาท 

สําหรบัเป็นทุนประเดิม ได้มีการแต่งตังคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน และจดัทําแนวทางการบริหาร 

จดัการเงนิลงทุนในเบอืงต้น และแนวทางการกําหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจนได้ทําการคดัเลอืก

บุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเป็นผูจ้ดัการกองทุนเป็นทเีรยีบรอ้ยแล้ว โดยผู้จดัการกองทุนไดเ้รมิปฏบิตัิ

หน้าทตีงัแต่เดอืนมกราคม 2563 เป็นต้นมา และกองทุนยงัไดม้กีารจดัทําประกาศและหลกัเกณฑต่์าง ๆ 

เกยีวกบัการดําเนินงานของกองทุน เช่น การแต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ย การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทน

ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ครบถว้นแลว้  

 สําหรบัการจดัทําจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และทปีรกึษาของกองทุน โดย

คํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีนัน คณะกรรมการประเมินผลได้ชืนชมทีได้มีการจัดทํา

จรรยาบรรณกรรมการดงักล่าว ซงึคณะกรรมการกองทุนไดม้กีารคํานึงถงึหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ี



 14

นอกเหนือจากทกีฎหมายกําหนดไวด้ว้ย ย่อมเป็นเรอืงทจีะส่งผลในทางบวกในการวางกรอบแนวทางใน

การดาํเนินงานทดีแีละมปีระสทิธภิาพสําหรบักองทุนต่อไปในอนาคต  

 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล 

  คณะกรรมการประเมนิผลไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกยีวกบัการกําหนดโครงสรา้งองคก์ร อตัรากําลงั 

และนโยบายการลงทุนในเบอืงต้นว่า ควรทจีะมกีารพจิารณาให้มคีวามเหมาะสมเพอืใหส้ามารถรองรบั

การดาํเนินงานตามพนัธกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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บทที 3 การปฏิบติัหน้าทีตามพนัธกิจ 

 

3.1 การเปิดรบัโครงการทีจะขอรบัทุนสนับสนุนจากกองทุน 

ในการดําเนินงานของกองทุนในปี 2562 คณะกรรมการกองทุนในการประชุมครงัที 5/2562   

เมอืวนัท ี27 กนัยายน 2562 ไดพ้จิารณาเหน็ชอบใหม้กีารเปิดรบัโครงการเพอืใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจของ

กองทุน โดยเปิดโอกาสใหผู้ท้สีนใจร่วมพฒันาและเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุนไทย 

สามารถสมคัรขอรบัทุนโครงการ หรอืงานศกึษาวจิยั เพอืพฒันาตลาดทุนตามพนัธกจิของกองทุนเป็น

ครงัแรก โดยโครงการหรอืงานศกึษาวจิยั ครอบคลุมทงัด้านการพฒันาองค์กร โครงสรา้งพนืฐาน การ

พฒันาบุคลากร การกํากบัดูแลตลาดทุน การสรา้งความรูค้วามเข้าใจเกยีวกบัตลาดทุน การลงทุน และ

การพฒันาตลาดทุน รวมถงึการศกึษาวจิยั อบรม และพฒันาองคค์วามรู ้หรอืงานวชิาการทเีป็นประโยชน์

ต่อตลาดทุน  

กองทุนไดก้ําหนดกรอบการพจิารณาอนุมตัโิครงการ คุณสมบตัผิูม้สีทิธยินืขอ้เสนอโครงการเพอื

ขอรบัเงนิสนับสนุนจากกองทุน คุณสมบตัิโครงการทจีะขอรบัเงนิสนับสนุน ขนัตอนการเปิดรบัสมคัร 

ตลอดจนแบบฟอรม์การเสนอโครงการและการชแีจงกระบวนการรบัรองโครงการแก่หน่วยงานภายนอก

ทรีบัรองโครงการ กล่าวคือ กองทุนได้กําหนดคุณสมบัตผิู้มีสทิธิยนืข้อเสนอโครงการเพอืขอรบัเงนิ

สนับสนุนจากกองทุน โดยอาจจะเป็นกรรมการกองทุน หรอืเป็นหน่วยงานภายนอกทไีดร้บัการรบัรอง (verify) 

หรอืรบัรองขอ้เสนอโครงการจากหน่วยงานดา้นตลาดทุน โดยหน่วยงานด้านตลาดทุนทสีามารถใหก้ารรบัรอง

หน่วยงานภายนอก ม ี3 หน่วยงาน คือ 1) เป็นหน่วยงานทเีป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน 

(ได้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร           

แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาด

หลกัทรพัยฯ์) 2) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสมาคมทเีป็นสมาชกิ FETCO หรอื 3) สมาคม

ธนาคารไทย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย และสมาคมประกนัชวีติไทย   

นอกจากนี กองทุนยงัได้กําหนดคุณสมบตัิของโครงการทจีะขอรบัทุนสนับสนุน โดยจะต้องมี

ลกัษณะตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข 5 ประการ ดงัต่อไปนี   

1. โครงการตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของกองทนุ 

2. โครงการต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาตลาดทุนไทย ระยะท ี3 (2560 - 2564) หรอื

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) หรอืแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท ี12 (2560 - 2564) 

3. ผลงานโครงการหรอืผลงานวจิยัทเีสนอขอรบัทุนมปีระโยชน์ในวงกว้างต่อภาคตลาดทุน 

หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง  

4. ผลงานโครงการหรอืผลงานวจิยัมกีารนําเสนอแนวทางทใีชไ้ดใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ และ 

5. ขอ้เสนอโครงการหรอืงานศกึษาวจิยัต้องได้รบัการรบัรองโครงการจากหน่วยงานทมีสีิทธิ

รบัรองโครงการทขีอรบัทุน 
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ในการเรมิดําเนินงานนัน คณะกรรมการกองทุนไดก้ําหนดขนัตอนการเปิดรบัโครงการทขีอรบั

ทุนสนับสนุน โดยประกาศรบัสมคัรโครงการผ่านเวบ็ไซต์ของกองทุน ซงึมกีําหนดระยะเวลายนืสมคัร

ตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน 2562 ถึงวนัท ี30 ธนัวาคม 2562 อย่างไรก็ด ีต่อมากองทุนได้มกีารขยาย

ระยะเวลาการเปิดรบัโครงการออกไปอกี 3 เดอืน โดยจะสนิสุดการรบัสมคัรในวนัท ี31 มนีาคม 2563 

เพอืเปิดโอกาสใหผู้ท้สีนใจเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึงของการพฒันาตลาดทุนสามารถขอรบัทุนสนับสนุนจาก

กองทุนไดเ้พมิมากขนึ โดยผูท้ปีระสงคจ์ะขอรบัทุนจะตอ้งยนืขอ้เสนอภายในระยะเวลาดงักล่าว  

ภายหลงัสนิสุดระยะเวลาการรบัสมคัร กองทุนจะมกีารพจิารณากลนักรองเบอืงต้น และแจง้ผล

การกลนักรองไปยงัผูข้อรบัทุนเพอืใหผู้ข้อรบัทุนทผี่านการพจิารณากลนักรองเตรยีมนําเสนอโครงการต่อ

คณะกรรมการกองทุนต่อไป โดยคณะกรรมการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืก และประกาศผลการคดัเลอืก

โครงการทมีคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทกีําหนด ซงึผูข้อรบัทุนของโครงการทผี่านการ

พจิารณาจะต้องเข้าทําสญัญากบักองทุนและเบกิจ่ายเงนิเพอืเรมิดําเนินโครงการ และต้องรายงานผล

ความคบืหน้าในการดําเนินการแก่คณะกรรมการกองทุนในระหว่างทมีกีารทําสญัญารบัทุนสนับสนุนจาก

กองทุน  

ทงันี การดําเนินการในปีต่อ ๆ ไป ทางกองทุนไดม้กีารพจิารณาถงึความต่อเนืองในการเปิดรบั

โครงการ และการวางกรอบระยะเวลาทเีหมาะสม โดยกําหนดระยะเวลาการเปิดรบัสมคัรขอรบัทุนจาก

กองทุน 4 ครงัต่อปี ซงึกองทุนจะมกีารประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่สาธารณชนทวัไปไดท้ราบผ่านเวบ็ไซต์ของ

กองทุน และมกีําหนดระยะเวลาในการพจิารณากลนักรองโครงการก่อนนําเสนอคณะกรรมการกองทุน

ต่อไป (โปรดดภูาพขนัตอนการเปิดรบัโครงการทขีอรบัทุนสนับสนุน) 

 

ภาพ ขนัตอนการเปิดรบัโครงการทขีอรบัทุนสนบัสนุน 
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3.2 หน่วยงานรบัรองโครงการทีขอรบัทุนสนับสนุน 

ในการพจิารณาโครงการทยีนืขอรบัทุนสนับสนุนจากกองทุนนัน กองทุนได้กําหนดให้มกีาร

พจิารณากลนักรองความเหมาะสมของโครงการทสีะท้อนถึงผลประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนไทย

อย่างแท้จรงิ โดยคณะกรรมการกองทุนได้กําหนดหลกัเกณฑใ์ห้โครงการทจีะยนืขอรบัทุนจากกองทุน

ต้องผ่านการพจิารณารบัรองจากหน่วยงานทมีคีวามเชยีวชาญและประสบการณ์ในภาคธุรกจิตลาดทุนไทย

ก่อนทจีะมกีารยนืเสนอขอรบัทุนกบักองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้หีน่วยงานทมีี

สทิธริบัรองโครงการทงัสนิ 15 หน่วยงาน ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามตารางขา้งล่าง ทงันี กองทุนไดจ้ดั

ใหม้กีารประชุมชแีจงกระบวนการรบัรองโครงการแก่ผูแ้ทนจากหน่วยงานทงั 15 แห่งดว้ยแลว้  

 

 หน่วยงาน ผูแ้ทนทีมีสิทธิรบัรอง

โครงการ 

ตาํแหน่ง 

1. กระทรวงการคลงั นายวุฒพิงศ ์จติตงัสกุล 
รองผู้อํ านวยการสํานักงาน

เศรษฐกจิการคลงั 

2. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด

หลกัทรพัย ์

นางสาวรืนวดี สุวรรณมงคล

หรอื นายศกัรนิทร ์ร่วมรงัษ ี

 

เลขาธกิาร หรอืรองเลขาธกิาร 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย นางสาววชริา อารมยด์ ี
ผูช่้วยผูว้่าการ  

สายตลาดการเงนิ 

4. 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย 
ดร.ศรพล ตุลยะเสถยีร 

รองผูจ้ดัการ  

สายงานวางแผน 

กลยทุธอ์งคก์ร 

5. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

นางมยรุนิทร ์สุทธริตันพนัธ ์
ผูช่้วยเลขาธกิาร 

สายกลยุทธอ์งคก์ร 

6. สภาธุรกจิตลาดทุนไทย นายไพบูลย ์นลนิทรางกูร ประธานกรรมการ 

7. สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย นางอรนุช อภศิกัดศิริกิุล นายกสมาคม 

8. สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน นางสาวดวงกมล พศิาล เลขาธกิารสมาคม 

9. สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย นายเก่งกลา้ รกัเผ่าพนัธุ ์ นายกสมาคม 
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 หน่วยงาน ผูแ้ทนทีมีสิทธิรบัรอง

โครงการ 

ตาํแหน่ง 

10. สมาคมตลาดตราสารหนีไทย นายธาดา พฤฒธิาดา กรรมการผูจ้ดัการ 

11. สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย นายพเิชษฐ สทิธอํิานวย นายกสมาคม 

12. สมาคมนักวเิคราะหก์ารลงทุน นายไพบูลย ์นลนิทรางกูร นายกสมาคม 

13. สมาคมประกนัชวีติไทย นายสุขวฒัน์ ประเสรฐิยงิ 
ประธานคณะอ นุกรรมการ

ลงทุน 

14. สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย นายอานนท ์วงัวสุ นายกสมาคม 

15. สมาคมธนาคารไทย นายกอบศกัด ิดวงด ี เลขาธกิารสมาคม 

 

 3.3 รายละเอียดแบบฟอรม์การเสนอโครงการ 

 ในการยนืขอรบัทุนต่อกองทุนนัน กองทุนได้กําหนดแบบฟอร์มการเสนอโครงการเพอืสมคัรขอรบั

ทุนจากกองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน โดยผู้ขอรบัทุนจากกองทุนจะต้องให้รายละเอยีดต่าง ๆ เพอื

ประกอบการพจิารณาการให้ทุนของคณะกรรมการกองทุน ประกอบดว้ยรายละเอยีดสําคญั 15 รายการ 

กล่าวคอื  

1. บทคดัย่อสาํหรบัผูบ้รหิาร (Executive Summary) 

2. ความสาํคญัและทมีาของโครงการ  

3. วตัถุประสงคข์องโครงการทมีคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงคด์้านการพฒันาตลาดทุนของ

กองทุน  

4. โครงการสบืเนือง/งานวจิยัอนืทมีคีวามคลา้ยคลงึ (Review Literature)  

5. แผนการดาํเนินงานเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ  

6. วิธีหรือขันตอนการดําเนินงานโครงการหรือการวิจัย ซึงมีรายละเอียดครอบคลุมถึง

รายละเอยีดเกยีวกบัสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยั) พนืททีศีกึษา วธิกีารวางแผนการ

ดาํเนินงาน/วธิกีารดําเนินการวจิยั แนวทางการเก็บขอ้มลู เป็นต้น  

7. ผลผลติ (output) ผลลพัธ ์(outcome) ตวัชวีดัความสาํเรจ็โครงการ และผลกระทบ (Impact) 

ต่อตลาดทุน 

8. ผลงานในอดตีหรอืประสบการณ์ของหวัหน้าโครงการและทมีงานทเีกยีวขอ้ง 
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9. ทมีาของขอ้เสนอโครงการจากแง่มุมดา้นต่าง ๆ เช่น จากผูใ้ช้ประโยชน์โดยตรง จากความ

สนใจของนักวจิยัเอง หรอืจากโครงการความรบัมอืกบัภาครฐัหรอืหน่วยงานดา้นการพฒันา 

เป็นตน้ 

10. รายละเอยีดงบประมาณโครงการแยกตามช่วงของการดาํเนินงาน 

11. งบประมาณลงทุนตงัตน้ หรอืมกีารร่วมใชทุ้นกบัผูใ้หทุ้นอนื (หากม)ี 

12. ผูม้สี่วนไดเ้สยีของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ หรอืผลกระทบทคีาดว่าจะเกดิขนึ 

13. ผู้ทคีาดว่าจะได้ประโยชน์จากการจดัทําโครงการนี เช่น หน่วยงานภาครฐั เอกชน หรอื

ประชาชน 

14. แผนการผลกัดนัโครงการหรอืงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ 

15. จํานวนโครงการทกีําลงัดําเนินการหรอือยู่ในความรบัผิดชอบของผู้ยนืสมคัรขอรบัทุนใน

ปัจจบุนั เพอืประเมนิความเป็นไปไดข้องความสําเรจ็โครงการ 

 

ทงันี กองทุนไดป้ระกาศรายละเอยีดการยนืสมคัรรบัทุนโครงการหรอืงานศกึษาวจิยัเพอืพฒันา

ตลาดทุน ประจําปี 2562 แบบฟอร์มการสมคัรรบัทุน และรายชอืผู้แทนจากหน่วยงานทมีสีทิธริบัรอง

โครงการทีขอรบัทุนไว้ทเีว็บไซต์ https://www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement/ ดงัมรีายละเอียดปรากฏ

ตามภาพ ประกาศรบัสมคัรทนุและรายละเอยีดการยนืสมคัรรบัทุนโครงการ  

 

 
ภาพ ประกาศรบัสมคัรทุนและรายละเอยีดการยนืสมคัรรบัทุนโครงการ 
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3.4 การประเมินผลสมัฤทธิของคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 

 กรอบการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิผลไดพ้จิารณากรอบการประเมนิผลในการปฏบิตัหิน้าทตีามพนัธกจิ  

แล้วเหน็ว่า เนืองจากกองทุนเพงิเรมิจดัตงัเป็นปีแรกและกําลงัอยู่ระหว่างการเปิดรบัโครงการทจีะขอรบั

ทุนสนับสนุนจากกองทุน ดงันนั กรอบการประเมนิผลสมัฤทธใินส่วนของการปฏบิตัหิน้าทตีามพนัธกิจนัน 

คณะกรรมการประเมนิผลจงึเน้นใหค้วามสําคญักบัการกําหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดรบัโครงการทขีอรบัทุน

สนับสนุนจากกองทุน โดยหวัข้อในการประเมินประกอบด้วย ผู้มสีิทธิขอเงินสนับสนุน, คุณสมบัติ

โครงการ, ขนัตอนการเปิดรบัโครงการ, แบบฟอรม์การเสนอโครงการ และการชแีจงกระบวนการรบัรอง

โครงการแก่หน่วยงานทรีบัรองโครงการ  
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารทีกองทุนได้นําเสนอ

ประกอบดว้ยสรุปขอ้มลูการดาํเนินงานของกองทุน ประกาศของกองทุน รวมทงัมตคิณะกรรมการกองทุน

ทเีกยีวขอ้ง หลงัจากนัน คณะกรรมการประเมนิผลไดท้ําการสมัภาษณ์กรรมการผูป้ฏบิตัหิน้าทผีู้จดัการ

กองทุนเมอืปี 2562 และผูจ้ดัการกองทุนซงึเขา้รบัตําแหน่งเมอืเดอืนมกราคม 2563 เพอืทจีะไดส้อบถาม

ข้อมูลและแนวทางในการดําเนินการในแต่ละหวัข้อททีําการประเมนิ รวมถึงวิธกีารทจีะปรบัปรุงการ

ดําเนินการในอนาคต โดยเมอืพจิารณาจากข้อมูลทกีองทุนได้นําเสนอแล้ว คณะกรรมการประเมนิผล    

มคีวามเหน็ ดงันี 

  1) มแีนวทางทกีําหนดใหผู้้ขอรบัทุนต้องผ่านการรบัรองจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้งก่อน 

อย่างชัดเจน ซึงได้แก่ 1) หน่วยงานภายนอกทีได้ร ับการ verify หรือรับรองข้อเสนอโครงการจาก

หน่วยงานดา้นตลาดทุน 2) หน่วยงานทใีห้การรบัรองหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยหน่วยงานทเีป็น

องคป์ระกอบของคณะกรรมการกองทุน FETCO และสมาคมทเีป็นสมาชกิ FETCO, สมาคมธนาคารไทย, 

สมาคมประกันวินาศภยัไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย และ 3) กรรมการกองทุน ทงันี เพอืให้มี

กระบวนการทจีะกลนักรองโครงการในเบอืงต้นก่อนทจีะเสนอต่อกองทุน 
        2) มีการกําหนดการเปิดรับโครงการทีมีแผนงานหรือเป้าหมายทีสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคข์องกองทุนและแผนพฒันาตลาดทุนไทย ระยะท ี3 (2560-2564) แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 

ปี (2561-2580) และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี12 (2560-2564) 
         3) มกีารกําหนดระยะเวลาเปิดรบัโครงการทเีหมาะสม โดยไดม้กีารขยายระยะเวลาการ

เปิดรบัโครงการออกไปอกี 3 เดอืน จากเดมิผู้ทสีนใจขอรบัทุนสนับสนุนจากกองทุนสามารถยนืสมคัรได้

ภายในวนัท ี30 ธนัวาคม 2562 แต่ต่อมาก็ไดม้กีารขยายระยะเวลาการสมคัรไปจนถงึวนัท ี31 มนีาคม 

2563 ตามทคีณะกรรมการประเมนิผลไดเ้คยใหข้อ้เสนอแนะเบอืงต้นไว ้
          4) ไดม้กีารกําหนดแบบฟอรม์สําหรบัการเสนอโครงการทชีดัเจน 
          5) ไดจ้ดัใหม้กีารชแีจงกระบวนการรบัรองโครงการแก่หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง เพอืสรา้งความ

เขา้ใจทถีูกตอ้งตรงกนัก่อนทจีะใหก้ารรบัรองโครงการ 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการประเมนิผลไดม้ขีอ้เสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัการปฏบิตัหิน้าทตีามพนัธกจิ 

ของกองทุน ดงันี 

1) การกําหนดใหก้รรมการกองทุนเป็นผูม้สีทิธเิสนอโครงการดว้ยอาจจะมปีระเดน็เรอืง 

การมสี่วนไดเ้สยี เนืองจากกรรมการกองทุนควรทจีะมคีวามเป็นอสิระ โดยไม่ควรมส่ีวนเกยีวขอ้งในการ

รบัรองโครงการหรอืนําเสนอโครงการเพอืขอรบัทุนสนับสนุนจากกองทุน 

2) โครงการทจีะขอรบัทุนสนับสนุนนนั ควรทจีะมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง 

กองทุนและแผนพฒันาตลาดทุนไทยกเ็พยีงพอแลว้ โดยไมจ่าํเป็นทจีะตอ้งเชอืมโยงกบัแผนพฒันาตลาดทุน

ของภาครฐัดว้ยแต่อยา่งใด 

3) กองทุนควรเปิดใหม้กีารยนืขอรบัทุนสนับสนุนจากกองทุนไดอ้ย่างต่อเนืองแทนทจีะ 

จํากัดเพียง 2 รอบต่อปี เนืองจากหน้าทีหลกัสําคญัของกองทุนคือการพิจารณาให้การสนับสนุนแก่

โครงการทจีะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน จงึควรทจีะเปิดโอกาสใหย้นืขอรบัการสนับสนุนไดอ้ยา่งต่อเนือง

แทนทจีะจาํกดัเป็นรอบ ๆ 
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บทที 4 การสร้างความตระหนักรบัรู้เกียวกบัองคก์ร 

 

4.1 การสร้างความตระหนักรบัรู ้ 

กองทุนได้มกีารดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกยีวกบักองทุน ในหลายช่องทางนับตงัแต่

เดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนั อาท ิรายละเอยีดการจดัตงักองทุน การแต่งตงักรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒ ิการคดัเลอืกผูจ้ดัการกองทุน หลกัเกณฑก์ารรบัทุนสนบัสนุนจากกองทุน แบบฟอรม์ต่าง ๆ 

ทเีกียวข้อง เป็นต้น ตลอดจนได้มกีารจดัประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ (Logo) และจดัทําเว็บไซต์

อย่างเป็นทางการของกองทุน เพอืประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความตระหนักรบัรูเ้กยีวกบักองทุนให้เป็นไป

อยา่งทวัถงึ 

โดยในส่วนของการจดัประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ของกองทุนเพอืสรา้งความตระหนักรบัรู ้

(Awareness) เกียวกบักองทุนนัน กองทุนได้ดําเนินการคดัเลอืกผลงานจํานวนกว่า 200 ผลงานจาก

นักเรยีน นิสตินักศกึษา และผู้ออกแบบทวัประเทศไดใ้ห้ความสนใจร่วมส่งผลงานเขา้ประกวดทสีะท้อน

วตัถุประสงคข์องการจดัตงักองทุน มคีวามหมาย อตัลกัษณ์ทแีตกต่างจากตราสญัลกัษณ์ขององคก์รอนื ๆ 

มคีวามน่าเชอืถือ มีเอกลกัษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ทนัสมยั เข้าใจและเป็นทีจดจําได้ง่ายตาม

หลกัการออกแบบ และเหมาะสมในการนําไปใชง้าน เพอืเป็นการสรา้งความตระหนกัรบัรูเ้กยีวกบัองคก์ร 

โดยตราสญัลกัษณ์ทไีดร้บัเลอืกเป็นตราสญัลกัษณ์รูปวงกลมซ้อน ออกแบบจากเหรยีญกษาปณ์ทมีกีาร

หมุนเคลอืนไหว ไม่หยุดนิง สอืถงึโครงสรา้งพนืฐานและการแข่งขนัของตลาดทุน มกีราฟแท่งเทยีนวาง

ซ้อนกนัเป็นวงกลม เป็นรูปตวั C สะท้อนอกัษรย่อนําหน้าของกองทุน CDMF สอืความหมายหมายถงึ

ความร่วมมอืของหลายภาคส่วน เพอืส่งเสรมิและสนับสนุนพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทเีป็นความรูต่้อ

ตลาดทุน สสีญัลกัษณ์ ประกอบด้วยสเีหลอืงเข้ม สอืความเป็นตวัแทนของสีทอง แสดงความรุ่งเรอืง 

ความรู ้ใหค้วามรูส้กึถงึความมชีวีติ ดูเป็นมติร ใส่ใจ และมพีลงัขบัเคลอืน และสดีํา สะท้อนความเป็นมอื

อาชพีทน่ีาเชอืถอื มคีวามหนักแน่นและทนัสมยั และมคีวามสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน  

 

 
ภาพ ตราสญัลกัษณ์กองทุนเพอืสรา้งความตระหนกัรบัรู ้
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สาํหรบัในการสรา้งความตระหนกัรบัรูข้องกองทุนนนั กองทุนไดด้าํเนินการเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ 

เกยีวกบักองทุนและการดาํเนินการของกองทุนในหลายช่องทาง นับตงัแต่มกีารจดัตงักองทุน การแต่งตงั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกผู้จดัการกองทุน หลักเกณฑ์การรบัทุนสนับสนุนจากกองทุน 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ทเีกียวข้อง การจดัประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ (Logo) รวมถึงมกีารจดัทํา

เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของกองทุน  

 

4.2 การสือสารประชาสมัพนัธ์และการเข้าถึงข้อมลูกองทุน 

 กองทุนได้กําหนดช่องทางการประชาสมัพนัธ์ และการเขา้ถงึ (Accessibility) ขอ้มลูของกองทุน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบผสมผสาน ทงัในรูปการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ทางการและการใช้สอืโซเชียล

มเีดยี กล่าวคอื มกีารใหร้ายละเอยีดขอ้มลูและจดัทําเวบ็ไซตท์างการของกองทุน (www.cmdf.or.th) และ

ประชาสมัพนัธ์รายละเอยีดของกองทุนผ่านเวบ็ไซตท์างการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (www.set.or.th) และ

ใชป้ระโยชน์จากการใช้สอื และโซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบข่าวสนัผ่านสอืมวลชน 

(อาท ิรายการนาทลีงทุนทางช่อง 9 MCOT, เวบ็ไซตข์องประชาชาต ิข่าวสด และมตชิน) การใชอ้กัษรวงิ

ผ่านสอืโทรทศัน์, การเผยแพร่ในนิตยสาร A Day Magazine และ A Day Bulletin, ช่องทางเฟสบุ๊คแฟน

เพจ ทวตีเตอร์ ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ, การประชาสมัพันธ์ผ่านเครอืข่ายมหาวิทยาลยัของ Thailand 

Securities Institute (TSI) เป็นตน้ ซงึเป็นการประชาสมัพนัธท์มีกีารใชช่้องทางและสอืทหีลากหลาย  

 

 4.3 การประเมินผลสมัฤทธิของคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 

 กรอบการประเมิน   

คณะกรรมการประเมนิผลไดพ้จิารณากรอบการประเมนิผลในการสรา้งความตระหนักรบัรู ้

เกียวกบัองค์กร (Awareness และ Accessibility) โดยได้มกีารพจิารณาจากข้อมูลทเีผยแพร่เกียวกับ

กองทุนและการดําเนินการของกองทุนในการประชาสมัพนัธผ์่านสอืต่าง ๆ หลายช่องทางนับตงัแต่มกีาร

จดัตงักองทุน การแต่งตงักรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิการคดัเลอืกผู้จดัการกองทุน หลกัเกณฑ์การรบัทุน

สนับสนุนจากกองทุน แบบฟอรม์ต่าง ๆ ทเีกยีวข้อง ตลอดจนการจดัประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

(Logo) และจดัทาํเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของกองทุน  

 ความเหน็ของคณะกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการประเมนิผลไดพ้จิารณาจากขอ้มลูและเอกสารทกีองทุนไดนํ้าเสนอ ซงึประกอบดว้ย 

สรุปขอ้มลูการดําเนินงานของกองทุน ประกาศของกองทุน รวมทงัมตคิณะกรรมการกองทุนทเีกยีวขอ้ง 

หลงัจากนนั คณะกรรมการประเมนิผลไดท้ําการสมัภาษณ์กรรมการผูป้ฏบิตัหิน้าทผีู้จดัการกองทุนเมอืปี 

2562 และผูจ้ดัการกองทุนซงึเขา้รบัตําแหน่งเมอืปี 2563 เพอืทจีะได้สอบถามขอ้มูลและแนวทางในการ

ดาํเนินการในแต่ละหวัขอ้ททีาํการประเมนิ โดยคณะกรรมการประเมนิผลมคีวามเหน็ ดงันี 
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1) การตระหนกัรบัรู ้(Awareness) 
แมจ้ะไดม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูเกยีวกบักองทุนตงัแต่พฤษภาคม 2562 เป็นตน้มา อาท ิ

การจดัตงักองทุน การแต่งตงักรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิการคดัเลอืกผูจ้ดัการกองทุน หลกัเกณฑก์ารรบัทุน 

แบบฟอรม์ต่าง ๆ การประกวด Logo แต่อยา่งไรกด็ ีเหน็ว่าการสรา้งความตระหนกัรบัรูแ้ละการเผยแพร่

ขอ้มลูของกองทุนยงัไมเ่ป็นไปในวงกวา้งเท่าทคีวร  

2) การเขา้ถงึ (Accessibility) 

การทกีองทุนไดม้คีวามพยายามในการเผยแพร่ขอ้มลูเกยีวกบักองทุนผ่านทาง  

www.cmdf.or.th, www.set.or.th และ social media รวมทงัสอืประชาสมัพนัธ์ช่องทางต่าง ๆ แม้จะถือว่า

เป็นเรอืงทดีทีไีด้มกีารกระจายการใช้สอืให้หลากหลาย แต่ยงัคงพบว่าสาธารณชนทวัไปยงัไม่สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูเกยีวกบักองทุนไดเ้ท่าทคีวร 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล 

 คณะกรรมการประเมนิผลได้ให้ขอ้เสนอแนะเพมิเติมเกียวกบัการสร้างความตระหนัก

รบัรู้ของกองทุนว่า ควรปรบัปรุงวธิกีารในการสอืสารประชาสมัพนัธ์เพอืสร้างการรบัรู้ข้อมูลเกยีวกับ

กองทุนให้มีต่อสาธารณชนทัวไปอย่างกว้างขวาง อีกทังควรทีจะปรับปรุงแนวทางในการทําให้

สาธารณชนทวัไป สามารถทจีะเข้าถงึขอ้มูลเกยีวกบักองทุนไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขนึ นอกจากนี การ

เผยแพร่ข้อมูลเกยีวกบักองทุนในสอืประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ นัน ควรทจีะจดัให้มกีารวดัผล

การรบัรูท้ชีดัเจนดว้ย เพอืประโยชน์ในการพฒันาปรบัปรุงแนวทางการสอืสารกบัสาธารณชนทวัไปของ

กองทุนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


