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  บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
                     (Direct Off-shore Fund Investment)  

ชื่อหน่วยงาน    ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางสาวอนุธิดา  เตียวไพบูลย์    ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
        2. นางสาวมณฑา จรจรูญ   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
         3. นางสาวกุลรัตน์ พรหมศร  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 การบริหารเงินลงทุนทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยู่ภายใต้นโยบายการลงทุน ตามประกาศ
และข้อบังคับการลงทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน 
( Investment Committee -  IC)  เ พ่ือออกระเบียบข้อบังคับ นโยบายการลงทุน และมีศูนย์บริหารสินทรัพย์ 
(Asset Management Center - AMCMU) เพ่ือดูแลและบริหารจัดการการลงทุนในภาพรวมตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามนโยบายคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน (IC) มอบหมายให้ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถว่าจ้างผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (Custodian) เพ่ือท าหน้าที่ 
เป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินและน าส่งรายงานการลงทุนต่าง  ๆ นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ท าการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน เพ่ือวางแผนติดตามแผนผลการลงทุนก่อน
เสนอคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาและให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน (IC) ทราบและอนุมัติแผนการลงทุนในอนาคตและผลการด าเนินการของที่ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  การสร้างกระบวนการใหม่ภายใต้การบริหารเงินลงทุนเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินการ 
ออกแบบรูปแบบการท างานแบบครบวงจร (ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินการที่ระบบการบันทึกรายการบัญชี  
พร้อมรายงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น) เพ่ือความสอดคล้องกับลักษณะองค์กรและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(Stakeholders) โดยค านึงถึงสถานการณ์ลงทุน สภาพเศรษฐกิจ โอกาส และข้อจ ากัดการลงทุนในหลากหลายมิติ 
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ 
ท าให้เกิดการลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง (Direct Off-shore Fund Investment) โดยไม่ผ่านกองทุนรวมใน
ประเทศไทย เพ่ือท าให้มีโอกาสการลงทุนที่หลากหลายประเภทและมีจ านวนกองทุนให้เลือกมากขึ้น  รวมถึงมีการ
กระจายความเสี่ยงการลงทุนเพ่ือมากขึ้นจากเดิม และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการลดต้นทุนค่าธรรมเนียมให้ต่ าลง โดย
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้ 

 การออกแบบกระบวนการให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่มีในปัจจุบันและเหมาะสมกับองค์กรภายใต้นโยบายการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล และความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

 ก าหนดหลักการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจการลงทุน (Check and Balance)  
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 ก าหนดหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 การจัดกระบวนการความรู้ สร้างคู่มือ และการรายงานเพ่ือใช้สื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ 
สามารถสร้างความเข้าใจในการกระบวนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร อ่ืน ๆ ภายนอก เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของ  
ประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่  26 เมษายน 
พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย 
"โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และ เริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้ส าเร็จการศึกษา
และได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนาม 
จากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย" จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 
ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรง 
พัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์  และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นส่วนงานหรือคณะภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2564 

 

หมายเหตุ : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เป็นศูนย์ภารกิจพิเศษ จัดตั้งเป็นการภายในคณะ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ส านักงานคณบดี ภาควิชา สถาน รพ.ศิริราช
รพ.ศิริราช          

ปิยมหาราชการุณย์
ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก

ศูนย์วิจัยคลินิก

หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ/
ตรวจสอบภายใน

ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ*
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ปรัชญา สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก : ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

เป้าหมายองค์กร องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบดี 

วิสัยทัศน์ สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพ่ือสร้างสรรค์สุขภาวะ
แก่มวลมนุษยชาติ 

ฝ่ายการคลังเป็นหน่วยงานที่บริหารงาน
ด้านการคลัง ที่โปร่งใส ทันสมัยตรวจสอบ
ได ้และก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพ่ือผลิตบัณฑิต บุคลากร 
ด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการในอนาคต 

2. ให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะโดย
เน้นระดับตติยภูมิ เพ่ือเป็นต้นแบบของระบบบริการ
สุขภาพ 

3. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
ด้านสุขภาพและการศึกษา ด้วยการบูรณาการพันธกิจ 
เพ่ือด าเนินการให้มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย 
ได้มาตรฐานสากล น ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุด 
จากประชาชน รวมทั้งเป็นสถาบันหลักในการชี้น า
สังคมไทยและนานาชาติ ในด้านสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิต 

ฝ่ายการคลัง มีการจัดการด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การ
บริหารลูกหนี้ 
การวิเคราะห์ต้นทุน ที่ได้มาตรฐาน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริม
บุคลากร 
ให้ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก้าวล้ าทันสมัย 
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ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบดี หนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีเรื่องของการบริหารสภาพคล่องและเงินลงทุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสินค้าและบริการที่ส าคัญรวมถึงกลไกลในการส่งมอบให้กลุ่มลูกค้า ดังนี้ 

                             
         ภาพที่ 1 กลุ่มลูกค้าส าคัญ  

 

3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง ผลงานที่ส่งมอบ ความถี่ 
ระดับบริหาร 
 

- การลงทุนทุกประเภทรวมถึงการลงทุน
กองทุนต่างประเทศโดยตรง ต้องเป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย ถูกต้อง
ตรงตามระ เบี ยบ  และ  ข้ อจ ากั ดด้ าน 
การลงทุน  
- การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง 
เป็นกระบวนการใหม่ท าให้เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการลงทุนของคณะฯ ต่อยอดความรู้
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
ของบุคลากรและองค์กร 
- การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง 
เพ่ิมโอกาสการลงทุน ผลตอบแทนระยะยาว 
และเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน 
- รายงานติดตามแผนและผลการลงทุน 
เพ่ือประเมินผลการลงทุนได้ 

- กระบวนการลงทุนกองทุนต่างประเทศ
โดยตรง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และ 
การลงทุน (IC) ประชุมครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 
-  ช่ อ งทางการสื่ อสารรวด เร็ ว เ พ่ือ 
ให้ผู้บริหารติดตามข้อมูล แนะน าและ 
ให้ความเห็นแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทันที 
- ประชุมติดตามแผนพัฒนางานลงทุน 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าแผนงานต่าง ๆ  
- รายงานแผนผลการลงทุนแยกตาม
ประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ 
 
 
 

- ตามก าหนด 
- ตามเหตุการณ์ 
- รายวัน/ 
รายสัปดาห์/ 
รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
ราย 6 เดือน/ 
รายปี 
 

ผู้บริหาร ระดับบริหาร 

กลุ่ม
งานลงทุน

ระดับปฏิบัติการ

ม.มหิดล /
สถาบัน
การเงิน

ระดับหน่วยงาน
ภายนอก
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กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง ผลงานที่ส่งมอบ ความถี่ 
- การติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โดยตรง โดยใช้การบันทึกเสียงสนทนากับ 
คู่ค้าหรือบริษัทหลักทรัพย์ ไม่มีปัญหา ข้อมูล
การซื้อขายถูกต้อง 
- รายงานข้อมูลเงินลงทุนครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือน าไปประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนได้ 
- กระบวนการตรวจสอบข้อมูลการลงทุน 
ก า รบั นทึ ก ร า ยกา รครบ ถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง 
ตามมาตรฐานการบัญชีในระบบและตรงกับ
ทะเบียนหลักทรัพย์ 
 
 

- การสรุปข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศโดยตรงก่อนด าเนินการ 
ซื้อขายกับคู่ค้าหรือบริษัทหลักทรัพย์ 
 
- รายงานข้อมูลการลงทุนประจ าวัน เช่น 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน
การลงทุน และการถือครองหลักทรัพย์ 
ติดตามผลตอบแทนการลงทุน 
- รายงานข้อจ ากัดการลงทุน เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนหรือไม่ 
-  ร ายงานผลการกระทบยอดการ
ตรวจสอบความถูกต้องยอดเงินและ
รายการทางบัญชี 

ระดับ
ปฏิบัติการ 
(กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องกัน) 

-  ได้ รับและเข้าถึ งข้อมูลที่ ถูกต้องตาม
นโยบาย/เกณฑ์การลงทุน เพ่ือใช้ในการ
ท างานระดับปฏิบัติการ  
- การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง 
มีกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ งานและ 
แนวทางแก้ ไขปัญหากรณี เ กิ ดปัญห า 
ในอนาคตเพ่ือให้กลุ่มท างานที่ เกี่ยวข้อง 
ได้เข้าใจและน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันท ี
- เครื่องมือในการจัดการข้อมูลการลงทุน 
เ พ่ือใช้ในการสรุปข้อมูล  วิ เคราะห์และ
รายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

- การสื่อสารภายในกลุ่มท างานด้าน 
การลงทุนและช่องทางการจัด เก็บ
ความรู้/ข้อมูล ระหว่างกลุ่มท างานของ
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล 
ผู้บริหาร ทีมที่ปรึกษา ทีมศูนย์บริหาร
สินทรัพย์  (AMCMU) สถาบันการเงิน 
ตัวแทน/ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการ
กองทุน 
- การประชุม และ จัดท าคู่มือ 
-  เ ค รื่ อ ง มื อ  Tableau แสด ง  Data 
Visualization ข้อมูลเงินลงทุน 

- ตามก าหนด 
- ตามเหตุการณ์ 
- รายวัน 
 

ระดับ
หน่วยงาน
ภายนอก
คณะฯ 

มหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์บริหารสินทรัพย์)  
- รายงานการลงทุนของคณะฯ ถูกต้อง และ
น าส่งทันตามก าหนด 
- รายงานข้อมูลการลงทุนอ่ืนๆ ส าหรับใช้ทั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลหรือส่วนงานที่บริหาร
เงินลงทุนเอง 
 

 
- รายงานแผนและผลการลงทุน 
- รายงานข้อมูลลงทุนอ่ืน เช่น ข้อมูลการ
ลงทุนต่างประเทศ เพ่ือผลักดันให้ส่วน
งานหรือคณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ร าช
พยาบาล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้องให้ลงทุนต่างประเทศโดยตรง 

 
- ตามก าหนด 
- ตามเหตุการณ์ 
- รายเดือน/ 
รายไตรมาส 
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กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง ผลงานที่ส่งมอบ ความถี่ 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน(Custodian) 
- ข้อมูลแจ้งการลงทุนถูกต้อง ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือ
ติดต่อซื้อขายกองทุนต่างประเทศโดยตรง 
- ข้อมูลแจ้งการลงทุนถูกต้อง ทันเวลา 
- การส่งค าสั่งซื้อขาย โดยการบันทึกเสียง
สนทนา และการติดต่อประสานงาน ไม่มี
ปัญหา รวดเร็ว ทันเวลา 

 
- ส่งเอกสารแจ้งการลงทุนเพ่ือจัดท า
ทะเบียนการเก็บรักษาทรัพย์สิน เพ่ือ 
ให้ ส่ ง มอบหลั กทรั พย์ ถู กต้ อ ง แล ะ 
ตามก าหนดเวลา  
- ส่งข้อมูลเพ่ือใช้จัดท ารายงานข้อมูล
การลงทุนต่ า งประ เทศโดยตรงส่ ง 
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 
ได้ทันเวลาตามเกณฑ์ 
 
 
- ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เพ่ือใช้ส าหรับ
ซื้อขายหลักทรัพย์ 
- ช่องทางติดต่อสื่อสารหลากหลาย
เพ่ือให้คล่องตัวในการท างาน 

 
- ตามเหตุการณ์ 
- รายวัน/ 
รายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
- ตามเหตุการณ์ 
- รายวัน/ 
รายเดือน 
 

 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

 กระบวนการบริหารเงินลงทุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พิจารณาสภาพคล่องและเงินลงทุน 
ระยะยาว โดยท าการพิจารณาภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายลงทุนในการประกอบการจัดท าแผนลงทุน 
การจัดสรรเงินลงทุน น าเสนอให้กับผู้บริหารหรือคณะกรรมการต่างๆที่เก่ียวข้องในการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน     
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบการจัดท าแผนลงทุน 

 แผนลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ฝ่ายการคลังลงทุนตามการจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 
(Asset Class) แบ่งเป็นกลุ่มตราสารหนี้ (Bond-like) และกลุ่มตราสารทุน (Equity-like) โดยในกลุ่มตราสารทุนลงทุนทั้ง
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศลงทุนผ่านกองทุนรวมในประเทศไทย 
ที่น าเงินไปลงทุนต่างประเทศ (Feeder Fund และ Fund of Funds) หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 
เท่านั้น ส่วนการเพ่ิมรายชื่อกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนได้  ท าได้เฉพาะกองทุนรวมภายใต้ บลจ.ไทย 
ดังนั้นการรอข้อมูลหรือสื่อสารจากผู้บริหารกองทุนหลักในต่างประเทศ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์รวบรวมและเสนอ
คณะกรรมการฯ ใช้เวลานานขึ้น 

 
ภาพที่ 2 การลงทุนกองทุนต่างประเทศผ่านตัวกลางในประเทศไทย  
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การลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ (Global EQ) ตามแผนลงทุนมีการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนโดยตั้งแตป่ี 2558 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ณ 31 พ.ค. 2564 สัดส่วนการลงทุนจาก 1% เป็น 9.2% ดังตาราง 

 
หมายเหตุ : เริม่ลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศโดยตรงครั้งแรกในเดอืนสิงหาคม 2563 

ตารางแสดงผลตอบแทนต่อปีของการลงทุนกองทุนรวมต่างประทศ (Global EQ) ยกเว้นในปี 2564 แสดง
ผลตอบแทนสะสม 8 เดือน  

 
 หมายเหตุ : เริม่ลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศโดยตรงครั้งแรกในเดอืนสิงหาคม 2563 
    ข้อมูลผลตอบแทนเริม่แสดงแยกรายกลุม่หลักทรัพย์ในปี 2561 

ทั้งนี้การลงทุนกองทุนรวมต่างประทศ (FIF) ที่ผ่านมาลงทุนผ่านตัวกลางในประเทศไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสูงและมีตัวเลือกน้อย ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการลงทุนต่างประเทศโดย 
ผ่านกองทุนรวมในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 1.20%-2.29% ต่อปี ตามตาราง ดังนี้ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-59 30-ก.ย.-60 30-ก.ย.-61 30-ก.ย.-62 30-ก.ย.-63 31-พ.ค.-64

FIXED DEPOSIT 69.8% 59.5% 62.2% 48.9% 43.5% 34.7% 37.9%
GOV-BOND 3.2% 5.5% 4.2% 4.6% 9.5% 22.8% 20.5%
SOE-BOND 1.5% 2.5% 2.0% 1.6% 1.8% 1.1% 1.0%

CORP-BOND 9.5% 13.1% 14.5% 20.1% 19.6% 18.0% 13.5%

FI-Fund 4.8% 3.8% 3.0% 6.3% 2.5% 0.0% 0.0%

STN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%

Bank Deposit 0.2% 0.1% 0.1% 1.4% 0.1% 2.0% 3.8%

Account Receivable 0.0% 1.4% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.1%

Pending Buy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Account Payable 0.0% -0.6% 0.0% -0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

Bond-like 89% 85% 86% 83% 78% 79% 77%

TH-EQ (Common Stock) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

PVF-EQ 4.7% 4.2% 3.9% 3.4% 2.8% 2.3% 2.7%

TH-EQ 1.0% 0.9% 0.9% 2.3% 2.7% 2.2% 2.6%

TH-INFRA 1.4% 4.7% 3.6% 3.9% 8.1% 6.2% 5.1%

TH-REITS 2.8% 4.2% 3.6% 3.6% 4.0% 2.8% 2.2%

Global-EQ 1.0% 0.9% 1.9% 3.8% 4.5% 6.9% 9.2%

Global-REITS 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Gold 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.7% 0.6%

Equity-like 11% 15% 14% 17% 22% 21% 23%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Group

2561 2562 2563 2564

30-ก.ย.-61 30-ก.ย.-62 30-ก.ย.-63 31-พ.ค.-64

Global-EQ 12.2% -3.1% 18.1% 20.1%

Group
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รายชื่อกองทุน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุน่ 
SCB JAPAN EQUITY FUND (SCBNKY225) 

0.50% 1.1200% 1.6200% 

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยเูอส 
SCB US EQUITY FUND (SCBS&P500FUND) 

0.50% 1.1200% 1.6200% 

3. กองทุนทหารไทย US500 Equity Index 1.10% 1.2345% 2.3345% 

4. กองทุนทหารไทย Emerging Markets Equity Index 0.10% 1.1041% 1.2041% 

5. กองทุนเปิด ทิสโก้โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เกต็ 
TISCO Global Emerging Markets Fund 

1.00% 1.2930% 2.2930% 

 ดังนั้นการลดค่าธรรมเนียมท าให้เพ่ิมผลตอบแทนได้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารเงินลงทุน 
จึงได้ริเริ่มผลักดันให้ท าการลงทุนต่างประเทศได้โดยตรงที่ไม่ต้องผ่านกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ่งจะท าให้มี
ค่าธรรมเนียมที่ต่ าลงและทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น และเพ่ิมโอกาสกระจายการลงทุนได้
กว้างกว่าเดิมที่จ ากัดเฉพาะกองทุนรวมในประเทศไทยเท่านั้น 
 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

 
ภาพที ่3 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

ศึกษาตัวเลือกการลงทุนต่างประเทศโดยตรงและหารือร่วมกับที่ปรึกษา

หารือร่วมกับศูนย์บริหารสินทรัพย์ (AMCMU) เพ่ือเสนอขออนุมัติ 

ได้รับอนุมัติให้ลงทุนต่างประเทศโดยตรง คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ (IC)

หารือร่วมกับ Custodian (การรายงาน ธปท. / ค่าธรรมเนียม)

ออกแบบขั้นตอนท างานให้สอดคล้องกับกระบวนการลงทุนปัจจบุัน                  
(ค าสั่งซื้อขาย การช าระราคา การบันทึกบัญชี รายงานต่างๆ) 
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การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง (Direct Off-shore Fund Investment) โดยไม่ต้องผ่านกองทุนรวมใน
ประเทศไทยนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จึงได้เริ่มวางแผนงานเพ่ือให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้และการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ส่วนงานสามารถลงทุนต่างประเทศโดยตรงได้ โดยการออกแบบ
กระบวนการต้องให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่มีในปัจจุบันและเหมาะสมกับองค์กรภายใต้นโยบายการลงทุนของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การเพ่ิมรายชื่อกองทุนรวมต่างประเทศโดยตรงที่สามารถลงทุนได้ (Approved list) ต้องเสนอคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล (Investment Committee) เพ่ืออนุมัติรายชื่อกองทุน  

 
จากเดิมรายชื่อกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมในประเทศไทยที่น าเงินไปลงทุนต่างประเทศ 

(Feeder Fund และ Fund of Funds) หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เท่านั้น แตห่ลังจากได้รับอนุมัติ
ให้ลงทุนต่างประเทศโดยตรง ท าให้มีรายชื่อกองทุนรวมต่างประเทศโดยตรงที่สามารถลงทุนได้ (Approved list) มากขึ้น
และสามารถลงทุนได้ทั้งกองทุนรวมหลัก (Master fund) หรือ กองทุนรวมต่างประเทศภายใต้ บลจ.ไทย (Feeder Fund 
และ Fund of Funds) ภายใตช้ื่อกองเดียวกัน และใช้ระยะเวลาการเสนอไม่เกิน 3 เดือน ตามรอบประชุมคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล (Investment Committee) 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมลงทุน 

• เสนอกองทุนใหม่

• ตรวจสอบเบ้ืองต้นตรงเกณ ์

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 

• Due Diligence

• เสนอรายชื่อกองทุน

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ

• พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

• ความเห็นและค าแนะน า

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล
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ภาพที ่4 แสดงเปรียบเทียบกระบวนการลงทุนกองทุนต่างประเทศที่ผ่าน/ไม่ผ่านตัวกลางในประเทศไทย 

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการซื้อขายและกรณีไม่ผ่านตัวกลางภายในประเทศท าให้ค่าความธรรมเนียม
ลดลง ผลประโยชน์ที่ได้รับมากขึ้นทันที แต่ทั้งนี้กระบวนการใหม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน 
การผลักดันกระบวนการใหม่ให้เกิดข้ึนและด าเนินการลงทุนได้จริง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษาตัวเลือกการลงทุนต่างประเทศโดยตรงและหารือร่วมกับที่ปรึกษา 

ศึกษาทางเลือกการลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศโดยหารือร่วมกับที่ปรึกษาการลงทุนภายนอก  
เพ่ือพิจารณาตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมกับพอร์ตเงินลงทุนของคณะฯ ทั้งในด้านของการกระจาย
ความเสี่ยงออกจากการลงทุนเดิมเพ่ือลดความเสี่ยงในภาพรวมของพอร์ต โอกาสการเพ่ิมผลตอบแทน การบริหารจัดการ
อัตราแลกเปลี่ยน และความสะดวกในกระบวนการด าเนินงานเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านั้น  

เมื่อมีกลุ่มกองทุนรวมต่างประเทศที่สนใจแล้ว ได้น ามาเปรียบเทียบกับกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ 
ของ บลจ. ในประเทศไทย ที่มีลักษณะการลงทุนคล้ายคลึงกัน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนและ
ต้นทุนค่าธรรมเนียมรวมถึงประเด็นด้านการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งน าไปสู่การสรุปรายชื่อกองทุนรวม
ต่างประเทศท่ีเหมาะสมในการลงทุนโดยตรง 

ในอีกด้านหนึ่ง ท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของกองทุนรวมต่างประเทศที่สนใจกับข้อก าหนดด้านการ
ลงทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่บังคับใช้ในขณะนั้น) เพ่ือจัดท าข้อเสนอว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อก าหนด 
ด้านการลงทุนอย่างไร จึงจะไม่เป็นการเสียโอกาสทางการลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่ที่มีความน่าสนใจ มีความคล่องตัวใน
การด าเนินงาน และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อก าหนดด้านการลงทุน  
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2. หารือร่วมกับศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอขออนุมัติ 

น าผลการศึกษาตัวเลือกการลงทุนต่างประเทศโดยตรงไปหารือร่วมกับศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือรับฟังความเห็นและพิจารณาความสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านการลงทุนที่บังคับใช้อยู่ ในส่วนที่ข้อบังคับยังไม่รองรับ
การลงทุนต่างประเทศโดยตรง พร้อมหารือร่วมกับศูนย์ฯแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือท าวาระเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก 
เงินรายได้และการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ส่วนงานสามารถลงทุนต่างประเทศโดยตรงได้ 

3. หารือร่วมกับผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย (การรายงาน ธปท.) 

การลงทุนต่างประเทศโดยตรงต้องจัดท ารายงานสถานการณ์ลงทุนในต่างประเทศหรือรายงานชุดข้อมูลการ
ลงทุนเพ่ือน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดส่งรายงานทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยรายงาน
นั้นมหาวิทยาลัยมหิดลว่าจ้างให้ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดท า มีค่าธรรมเนียมการจัดท ารายงานชุด
ข้อมูลการลงทุน เพ่ือน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เท่ากับ 0.0321% ต่อปี ต่อมูลค่าตลาดของทรัพย์สินสกุลเงิน
ต่างประเทศของแต่ละวันเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม 

4. วางแนวทางและออกแบบข้ันตอนการลงทุนต่างประเทศ  

ด าเนินการร่วมกับคูค่้าและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ดังนี้ 

คู่ค้า (บริษัทหลักทรัพย์) ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย 
กระบวนการส่งค าสั่งซื้อขาย (ทางโทรศัพท์) วันที่ T ค าสั่งซื้อขาย เพ่ือบันทึกการช าระราคาหลักทรัพย์ 
การยืนยันการซื้อขาย (ทางอีเมล์) วันที่ T+1 ตรวจสอบและบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 ณ วันที่ T ผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการส่งค าสั่งซื้อขายทางโทรศัพท์กับบริษัทหลักทรัพย์ หลังจากนั้นวันที่ T+1 
บริษัทหลักทรัพย์ส่งรายการยืนยันการซื้อขายทางอีเมล์ ทีมลงทุนตรวจสอบและด าเนินการส่งค าสั่งลงทุนให้ผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย (Custodian) เพ่ือบันทึกรายการซื้อขายและบันทึกการช าระราคาหลักทรัพย์ ในทุกสิ้นเดือน
มีการตรวจสอบจ านวนหน่วยลงทุนตามกระบวนการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์โดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 

5. หารือร่วมกับทีมบัญชีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบันทึกบัญชีเงินลงทุนต่างประเทศโดยตรง 

โดยมีขั้นตอนการบันทึกบัญชีลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง ดังรูป 
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ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการบันทึกบัญชีลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง 

การบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีไทย โดยบันทึก ณ วันที่เกิดรายการ
และวันสิ้นเดือน การลงทุนต่างประเทศโดยตรงมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการบันทึกรายการ แต่รายงานข้อมูล 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกัน 
ดังนั้นทีมบัญชีเงินลงทุนได้มีการกระทบยอดจ านวนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ทุกรายการ รวมถึงกระทบยอดและ
รายงานบัญชีเงินฝากหลักประกันสกุลเงินต่างประเทศเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกวันท าการ โดยส่งข้อมูลถึงผู้บริหาร
ผ่านช่องทางอีเมล์และไลน์กรุ๊ป  

6. การด าเนินการลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง 

สรุป 6 ขั้นตอนการลงทุนต่างประเทศโดยตรง  
1. ด าเนินการคัดเลือกกองทนุต่างประเทศตรงร่วมกับที่ปรึกษา 
2. เสนอผู้บริหารลงทุนตามแผนลงทุน เสนอกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกับที่ปรึกษา 
3. ผู้มีอ านาจอนุมัติส่งค าสั่งซื้อขาย 
4. ส่งเอกสารรายการค าสั่งลงทุนให้ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย (Custodian) 
5. บัญชีตรวจสอบค าสั่งลงทุนและบันทึกรายการ 
6. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย (Custodian) จัดท ารายงานส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ภาพที ่6 แสดงขั้นตอนการลงทุนต่างประเทศโดยตรง 

 

 
ภาพที ่7 แสดงรายละเอียดการด าเนินการงาน 
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 การเตรียมกระบวนการก่อนการลงทุนจริงใช้ความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้กระบวนการเกิดการลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงมีการลงทุน
ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 11 เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ Covid-19 
จึงด าเนินงานค่อนข้องระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป เนื่องด้วยความผันผวนของตลาดการเงินในช่วงนั้น  

7. ติดตามผล รายงานผลการด าเนินงาน และข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง  

การติดตามข้อมูลการลงทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการติดตามกระบวนการลงทุนหรือเครื่องมือการลงทุนใหม่รวมถึง
นวัตกรรมการลงทุนต่างๆ ท าให้การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรงต้องมีการเข้าระบบการติดตามข้อมูลการลงทุนของ
คณะฯ ซึ่งมีหลากหลายช่องทางให้ติดตามและรายงานตามรอบการประชุมต่างๆ รายละเอียด ตามตาราง ดังนี้ 

ความถี่ ช่องทางน าเสนอ กลุ่มท างานด้านการลงทุน 
รายวัน ไลน์กลุ่มหรืออีเมล์ 

 
 
 

- รายงานการลงทุนรายวัน (Investment Daily Report) 
- สรุปการซื้อขายลงทุนและยืนยันรายการค าสั่งลงทุน
ทั้งหมดกับผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (CUSTODIAN) ณ สิ้นวัน 
- รายงานตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินออมทรัพย์ 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในระบบ SAP กับระบบผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สิน (CUSTODIAN) 

ระบบ Tableau - รายงานข้อมูลสถานะลงทุน (Portfolio Status) 
- รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน 

รายเดือน ประชุมฝ่ายการคลัง 
อีเมล์ 

- รายงานสรุปข้อมูลเงินลงทุน  
- รายงานข้อจ ากัดการลงทุน 

รายไตรมาส ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาการลงทุนในตลาดเงิน
และตลาดทุน 
ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ 

- รายงานสรุปสถานะเงินลงทุน 
- รายงานผลและแผนลงทุน 

ราย 6 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ 

- รายงานสรุปสถานะเงินลงทุน 
- รายงานผลและแผนลงทุน 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

 การวัดและวิเคราะห์รวมถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือด้านคุณภาพและปริมาณ 

ด้านคุณภาพ 

ตัดชี้วัดหรือเป้าหมายส าคัญ 
ผลลัพธ์ 

ก่อนเริ่ม
โครงการ 

หลังด าเนินการ 

1.  ได้ รับอนุมัติ ให้ลงทุนต่ างประเทศ
โดยตรงจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

N/A คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และ 
การลงทุน  มหาวิทยาลั ยมหิดล  อนุมัติ ให้ ลงทุน
ต่างประเทศโดยตรงได้ (ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 19 ธ.ค. 2562) 

2. เกิดกระบวนการลงทุนได้จริง  N/A ลงทุนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 

 ประโยชน์ที่ได้รับหลังด าเนินการในมิติด้านคุณภาพในการท าให้ได้เป้าหมายส าคัญนั้นเริ่มตั้งแต่ฝ่ายการคลังได้ศึกษา
การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรงในเชิงลึก จากเดิมการลงทุนจะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านมุมมองที่ตัวกลางใน
ประเทศไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ออกกองทุนรวมต่างประทศ (FIF) เท่านั้น การผลักดันข้อมูล
และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้กับศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือท าให้ได้รับอนุมัติการลงทุนได้ นับว่า
เป็นครั้งแรกท่ีส่วนงานหรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เข้าไปมีส่วนรวมและบทบาทในครั้งนี้  

 การเกิดกระบวนการลงทุนได้จริง ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ด้านกระบวนซื้อขาย การรายงานชุดข้อมูลการลงทุนเพ่ือน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนต่างประเทศหรือความแตกต่างในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศ ไปจนถึงการรายงานติดตามการลงทุน
ต่อเนื่อง และท่ีส าคัญได้เปิดโอกาสในการลงทุนประเภทใหม่ๆ ที่เดิมไม่สามารถลงทุนได้หรือจ ากดัการลงทุน นับได้ว่าเป็น
โอกาสและกระจายการลงทุนรวมถึงท าให้ได้เข้าถึงความรู้สถานการณ์การลงทุนต่างประเทศใหม่และหลากหลายมากขึ้น 
เป็นการพัฒนาศักยภาพในการลงทุนขององค์กร 
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ด้านปริมาณ 

ตัดชี้วัดหรือเป้าหมายส าคัญ 
ผลลัพธ์ 

ก่อนเริ่มโครงการ หลังด าเนินการ* 

1. ลดต้นทุนค่าธรรมเนียมรวมเมื่อ
เทียบกับกองทุนรวมต่างประเทศ (FIF) 
ไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน อย่างน้อย
มากกว่า 1% ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมการลงทุน
ต่างประเทศโดยผ่านกองทุนรวม

ในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 
1.20%-2.29% ต่อปี 

ลดต้นทุนค่าธรรมเนียมรวมประมาณ 
2.29% ต่อปี 

2. สามารถลงทุนในกองทุนใหม่  ๆ 
ได้อย่างน้อย 1 กองทุน 

N/A ลงทุน 3 กอง แบ่งเป็น ETF 2 กอง 
และ กองทุนรวม 1 กอง 

3.  เ พ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนใน 
การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง 

N/A ประมาณ 2% ตั้งแต่เริ่มลงทุน 

หมายเหตุ : ผลลัพธ์หลังด าเนินการวัดตั้งแต่เริ่มลงทุนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 จนถึง พฤษภาคม 2564 โดย
ค านวณจากผลตอบแทน 3 กองทุน เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 

 ประโยชน์ที่ได้รับหลังด าเนินการในมิติด้านปริมาณ โดยสรุปเพ่ิมทางเลือกการลงทุนท าให้มีจ านวนกองทุนรวม
ต่างประเทศหลากหลายประเภทมากขึ้น ภายใต้นโยบายการลงทุนและข้อจ ากัดการลงทุนมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมโอกาส
กระจายการลงทุนกว้างกว่าเดิมท่ีจ ากัดเฉพาะกองทุนรวมในประเทศไทยเท่านั้น และสร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนในการ
ลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรงในมุมมองระยะยาวตามแผนลงทุนที่ได้มาจากการพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทน
จากเส้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) โดยการลงทุนกองทุนต่างประเทศเป็นการช่วยกระจาย
ความเสี่ยงลงได้และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว 
 นอกจากนี้ประโยชน์ในแง่ขนาดสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก (Master fund) มีขนาดกองใหญ่หรือสูงกว่ากองทุน
รวมต่างประเทศภายใต้ บลจ.ไทย (Feeder Fund และ Fund of Funds) ภายใต้ชื่อกองเดียวกัน ดังนั้น การลงทุน
กองทุนหลักโดยตรง ท าให้มีสภาพคล่องและการเข้าออกเงินดีกว่า 
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7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะฯ เป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญเล็งเห็นโอกาสการลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง 

ท าให้สามารถผลักดันและวางแผนแนวทางการลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล เช่น สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานภายนอกที่ให้ไปศึกษาดูงาน ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดการลงทุนกองทุน

ต่างประเทศโดยตรง  

ทั้งนี้ในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้และท าความเข้าใจแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากความรู้ 

ความเข้าใจในการลงทุนต่างประเทศต้องใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะการเงินการลงทุนขั้นสูง  แต่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการลงทุนต่างประเทศโดยตรงให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได ้

 
ภาพที ่8 แสดงกระบวนการบริหารเงินลงทุนทั้งหมด 
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จากภาพที่ 8 กระบวนการบริหารเงินลงทุนทั้งหมดนั้นล้วนมีองค์ประกอบครบถ้วนท าให้การสร้างกระบวนการ

ใหม่มีวิธีปฏิบัติที่ดี สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นได้ทันสถานการณ์  นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและยั่งยืนในการ

บรรลุเป้าหมาย โดยปัจจัยหลักท่ีท าให้กระบวนการบริหารเงินลงทุนบรรลุประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 3 องค์ประกอบ

ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ 

• คน People : การบริหารจัดการคนตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มท างาน การพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าความผูกพัน

องค์กรที่มุ่งเป้าหมายงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการออกแบบขบวนการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นทีมบรรลุ

เป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จัดท าคู่มือสอนงาน 

การจัดการความรู้ รวบรวม สะสม แบ่งปัน แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ทั้งในกลุ่มท างานภายในคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ที่ ได้จากผู้บริหาร  ที่ปรึกษา 

ทีมศูนย์บริหารสินทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล (AMCMU) สถาบันการเงิน ตัวแทน/ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ผู้จัดการกองทุน  

• ขบวนการ Process : การออกแบบและจัดการขบวนการที่น าเอา Voice of Customers ปัญหาของ

กระบวนการเดิม Pain Point มาร่วมออกแบบที่ค านึงถึง Compliance & Risk Management ก าหนด

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ แม่นย าเคร่งครัดตามนโยบาย แต่มีความคล่องตัวในการปรับตัวตามกรอบและ

สถานการณ์เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติ 

• นโยบาย Policy : การด าเนินการตามกรอบนโยบายที่ทุกคณะฯ ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดลต้องยึดมั่นตาม

ผู้บริหารให้นโยบายอันส าคัญเรื่องความถูกต้อง  ความเชื่อถือได้พร้อมให้ตรวจสอบของระบบ 

ข้อมูลสารสนเทศ ยอดเงิน และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ด าเนินการตามขบวนการที่ออกแบบ 

เพ่ิมความเชื่อมั่นในขบวนการตรวจทานความถูกต้อง การตรวจสอบ การกระทบยอดทั้งระบบภายใน 

และระบบรายงาน รวมถึงการยืนยันยอดเงินจากผู้ดูแลทะเบียนหลักทรัพย์ภายนอก Custodian นอกจากนี้

ยังวางนโยบายเสริมการจัดการความรู้เพ่ือให้บุคลากร ทีมผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องได้มีข่าวสารความรู้ที่เท่าทัน

พร้อมรับกับการบริหารงานและการปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  ท าให้เกิดความต่อเนื่องในการ

ด าเนินการไปสู่ความส าเร็จที่ไม่ข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มงานใดเพียงกลุ่มเดียว 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

การผลักดันนโยบายการลงทุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นความท้าทายสูง 

เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ก่อนเสนอวาระให้กับคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และ 

การลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงต้องท าความเข้าใจเหตุผล ข้อดี และความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนปัจจุบัน

ร่วมกับศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศโดยตรง และข้อจ ากัดด้านศัพท์

ภาษาอังกฤษทางการเงิน จึงด าเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญการลงทุนเฉพาะทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้ความ

เข้าใจและตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยได้โดยตรง และศึกษาองค์กรการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการเงินต่าง ๆ ประกันสังคม 

และธนาคารแห่งประเทศไทย  

   การขาดความรู้ความเข้าใจด้านบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินใหม่ ๆ 

และหลักทรัพย์ต่างประเทศ แนวทางแก้ไขจึงได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างงานบัญชีและทีมลงทุนพร้อมผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ปรึกษาจากผู้สอบบัญชี และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทย       

สรุป ปัญหาและสาเหตุส าคัญรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขพร้อมการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้  

ปัญหา/สาเหตุส าคัญ สรุปการพัฒนาปรับปรุง 

- ขาดความร่วมมือและประสานงานของหน่วยงานกลาง 
คือ ทีมลงทุน ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เนื่องจากยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน 
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ 
การลงทุนต่างประเทศตรง เช่น ประเภทหลักทรัพย์ 
ช่องทางการลงทุน กฎเกณฑ์การลงทุนต่างประเทศ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

-  จั ดประชุมกับทีมลงทุน  ศูนย์บริหารสินทรัพย์  
มหาวิทยาลัยมหิดล หลายครั้ง เพ่ือท าความเข้าใจ 
ความพร้อมของทีมลงทุนของคณะฯ และข้อดีการลงทุน
ต่างประเทศตรงจนเกิดความร่วมมือในการผลักดันให้
ส่วนงานที่บริหารเงินเอง สามารถลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศตรงได้  ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 
ในระบบและตรงกับทะเบียนหลักทรัพย์ 
- จัดประชุม/อบรมท าความเข้าใจการลงทุนต่างประเทศ
ตรงโดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
-  เ ข้ า ร่ ว ม กั บ ที ม ง า น ศู น ย์ บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย์  
มห า วิ ท ย าลั ย มหิ ด ล  ศึ กษ าดู ง าน ธน าคา รแห่ ง 
ประ เทศ ไทย  ภาย ใต้ หั ว ข้ อ  อั ต ร าแลก เปลี่ ย น 
พร้อมซักถามและข้อสงสัยระเบียบข้อบังคับการลงทุน
ต่างประเทศตรง  
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ปัญหา/สาเหตุส าคัญ สรุปการพัฒนาปรับปรุง 

- การบันทึกบัญชีรายการหลักทรัพย์ต่างประเทศใช้เวลา 
5 วันท าการ (เป้าหมาย 3 วันท าการ) เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจและไม่มีประสบการณ์ตรง 
- การยืนยันค าสั่งรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ล่าช้า ท าให้ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ธนาคารกสิกรไทยบันทึก
รายการล่าช้า 

-  งานบัญชีด าเนินการปรึกษาผู้สอบบัญชี  เ พ่ือให้ 
การบันทึกบัญชีรายการหลักทรัพย์ต่างประเทศถูกต้อง
ตามมาตรฐานบัญชีไทย 
- ทีมลงทุนและงานบัญชีจัดประชุมท าความเข้าใจ
ขั้นตอนการบันทึกรายการหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
ท าให้เกิดองค์ความรู้และเข้าใจหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
-  ท าความเข้า ใจกระบวนการซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และการติดตามหลังซื้อขาย โดยจัดประชุม
ทีมงานก่อนการซื้อขายจริง  

- ปัญหาการสื่อสารและประสานงานกับผู้มีอ านาจอนุมัติ
ค าสั่ ง  เนื่ องจากเป็นการส่ งค าสั่ งทางโทรศัพท์กั บ 
บริษัทหลักทรัพย์ 

-  ประชุมย่อยกับผู้ รับค าสั่ งทางโทรศัพท์  (บริษัท
หลักทรัพย์) โดยก่อนส่งค าสั่งให้มีการจัดท ารายละเอียด
หลักทรัพย์ทุกครั้ง และทีมลงทุนสรุปข้อมูลให้ผู้บริหาร 
พร้อมก าหนดช่วงเวลาติดต่อให้ชัดเจน 
 

     

9. ความท้าทายต่อไป 

 การลงทุนต่างประเทศโดยตรงนั้น ปัจจุบันไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

เนื่องจากภาพรวมของพอร์ตการลงทุนรวมตามแผนลงทุนในกลุ่มนี้กองทุนรวมต่างประเทศในไทย (FIF) ที่ลงทุนปัจจุบัน

เป็นส่วนใหญ่มีนโยบายการลงทุนป้องกันความเสี่ยงอยู่แล้ว ดังนั้นในอนาคตการมีมุมมองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

จึงเป็นนโยบายส าคัญและต้องใช้ความรู้เชิงลึกรวมถึงมุมมองต่อสภาวะตลาดการเงินทั่วโลก การศึกษาท าความเข้าใจและ

หาแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ จึงเป็นความท้าทายต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจสภาวะตลาดการเงินการลงทุนระดับโลก  

พร้อมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สามารถเสนอทางเลือกการลงทุนอ่ืนหรือผลักดันนโยบายการลงทุนใหม่ที่จะ 

เป็นประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้กับผู้บริหารได ้

 
10. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)  

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 


