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1.บทสรุปของผู้บริหาร

Problems ProposalsObstacles Resources

Assessments Benefits

The 6-Point Structure

ในอดีตพบว่าการสื่อสารข้อมูลด้านเงินลงทุนในหน่วยงานมีข้อจ ากัดหลายด้าน ท าให้ข้อมูลที่สื่อสารไม่
ตรงกับความต้องการ จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารข้อมูลด้านเงินลงทุน ผ่านการส ารวจความต้องการ
ของลูกค้า เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติในอดีต พิจารณาข้อจ ากัด เสนอแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้จัดท ารายงานข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

สรุปจุดที่เป็นวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

1) การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการเงินเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือส าหรับประมวลผล
2) การใช้แนวคิด The 6-Point Structure มาปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา

ผลลัพธ์

1) ลดความผิดพลาดจากการน าเข้าข้อมูล
2) ผลลัพธ์สามารถน าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ ติดตามตามพอร์ตลงทุน รวมถึงปรับปรุง

สารสนเทศเงินลงทุนที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งเชิงคุณภาพและความพึงพอใจ



4

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ส านักงาน
คณบดี

ฝ่ายการคลัง
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ทราบความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าอย่างไร?

ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม

Finding What 
customer Need?

จะตอบสนองความต้องการ
เหล่านั้นและวัดผล อย่างไร

พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล/การรายงานผล
- ท า Template ประมวลผลข้อมลู
- น าข้อมูลไปประกอบการจัดท า 

รายงานในลักษณะ Dashboard

วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพของเครื่องมือทีใ่ช้
ความพึงพอใจ

What the results? How to achieve & evaluate?

ข้อมูลเงินลงทุนที่ต้องการ

สภาพคล่อง
สถานะเงินลงทุน

ผลตอบแทน

80%

คุณภาพที่ต้องการคืออะไร?

84%
ถกูตอ้ง  ตรวจสอบได ้ทนัต่อเหตกุารณ์

รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ใชก้ราฟ/แผนภาพ
74%

ใครคือลูกค้า?

ลูกค้า คือ ผู้ที่มีความต้องการ
สารสนเทศเงินลงทุนในฝ่ายฯ

ความต้องการข้อมูลเงินลงทุน ร้อยละ 
ข้อมูลสภาพคล่องภายใต้การบริหารจัดการของทีมลงทุน 80% 
ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุน 80% 
มูลค่าและสัดส่วนเงินลงทุน แยกตามประเภท 80% 
ข้อมูลข่าวสารการลงทุน อ่ืน  เช่น สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน 67% 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับก เกณ  ์กรอบระเบียบการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 60% 
ข้อมูลธุรกรรมที่เก่ียวข้อง การโอน การ ื้อขายหลักทรัพย์ และกระแสเงินสด 53% 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 15 ราย 
 

การให้ความส าคัญของข้อมูลเงินลงทุนในมุมของลูกค้า ร้อยละ 
ข้อมูลเงินลงทุนมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความทันต่อเหตุการณ์ 84% 
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบสามารถเข้าใจง่าย มีการใช้แผนภาพ กรา  หรือใช้ Infographic ประกอบ 72% 
ข้อมูลเงินลงทุนมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเภท ตามความสนใจ 56% 
การสื่อสารข้อมูลที่ต้องการจากผู้ป ิบัติงานด้านการลงทุน มีความชัดเจน 44% 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 25 ราย 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ทีมบัญชีลงทุน/งานบัญชี
บันทึกบัญชีและน าเข้าข้อมูลลงระบบ SAP

ทีมลงทุน/ งานการเงิน
- วิเคราะห์สภาวะตลาดและจัดหาสนิทรัพย์ลงทุน
- รายงานข้อมูลแก้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง / รายเดือน / รายไตรมาส
- น าเสนอข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานแกผู่้เกี่ยวข้อง

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ทีมลงทุน/ บัญชีลงทุน 

Selling agent

ส่งข้อมูลค าสั่งลงทุน

ด ำเนินธุรกรรมซ้ือ- ขำยน าส่งข้อมูล

ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน/์การวิเคราะห์ - Portfolio Analysis

ข้อมูลที่ได้รับ

สถานะผลตอบแทน ธุรกรรม

อาศัยหน่วยงานภายนอกในการค านวณ - Dependence 

การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขท าไดย้าก -Data Verification

ตรวจพบจุดที่ผิดปกติไดย้าก

-Data Verification

ต้องมีการ Reconcile 
กับตัวเลขเทียบเคียง
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

Problems
Obstacles

Assessment
Resources

Proposal
ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ
จัดท ารายงานที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนตาม
ความต้องการของลูกค้า

อะไรคือปัญหา
การตรวจความผิดปกติ
ท าได้ด้วยกระบวนการ 
Reconcile เพียงวิธีเดียว

อุปสรรคคืออะไร

Return Contribution 
แทนการตรวจด้วย 
Reconciles ได้
รวมถึงการได้ข้อมูลอื่น 
ประกอบการจัดท า
รายงาน

เข้าถึงผลลัพธ์ที่
ต้องการอย่างไร

ข้อมูลของ Custodian 
ต้องมีการขอรายละเอียด
เพิ่ม รวมถึงศึกษาวิธีการ
ป ิบัติที่ถูกต้อง

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างไร เสนอแนวทาง และปรับ

กระบวนการอื่น เพื่อ
รองรับ

เสนอแนวทาง/
วิธีการปรับปรุง

Benefit

การวิเคราะห์ ติดตาม 
และรายงานผลมี
ประสิทธิผลมากขึ้น

บรรลุเป้าหมายที่
เกิดประโยชน์ตัวอย่างปรับใช้แนวคิด  The 6-Point Structure



Input

• Portfolio’s Outstanding
• Transaction

Process& Calculation

• Formulas
• Mapping Data 

Result

• Return 
• Return Contribution
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ทีมบัญชีลงทุน/งานบัญชี
บันทึกบัญชีและน าเข้าข้อมูลลงระบบ SAP

ทีมลงทุน/งานการเงิน 
- วิเคราะห์สภาวะตลาดและจัดหาสนิทรัพย์ลงทุน
- รายงานข้อมูลแก้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง / รายเดือน / รายไตรมาส
- -น าเสนอข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ทีมลงทุน/ บัญชีลงทุน 

Selling agent

ส่งข้อมูลค าสั่งลงทุน

ด ำเนินธุรกรรมซ้ือ- ขำยน าส่งข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับ
สถานะ

ผลตอบแทน
ธุรกรรม

+Portfolio Analysis & Reporting

แยกรายละเอียดเพื่อจัดท าข้อมูลอื่นๆ เช่น สภาพคล่อง ฯลฯ

การน าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์/การวิเคราะห์

ตัวอย่างหาจุดผิดปกติในข้อมูลตั้งต้น โดยไม่ตอ้งReconcile 
+Data Verification

ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข

+Data Verification
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ตัววัด/ตัวชี้วัดส าคัญ

เป้าหมาย
(Target)

ผลลัพธ์การด าเนินการ
ก่อนเริ่ม
โครงการ

หลังด าเนินการโครงการ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7

มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63

คุณ
ภา

พข
อง

เค
รื่อ

งม
ือ ความถูกต้อง

1. ผลค านวณต่างจาก
Custodian <0.01%

≤ 0.01% N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ความครบถ้วน

การอภิปรายผลลงทุน ทุกระดับ N/A ระดับพอร์ต ระดับพอร์ต
ระดับพอร์ต
และกลุ่ม

ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ

กา
รส

ื่อส
าร

ข้อ
มูล

ต่อ
ลูก

ค้า

ความถี่การจัดส่งท ารายงาน
1. รายงานลงทุนรายวัน 100% N/A - 40% 100% 100% 100% 100% 100%
2. รายงานข่าวสารประจ าวัน 100% N/A 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. รายงานประจ าเดือน 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

หัวข้อ ค่าเฉลี่ยคะแนน การแปลผลความพึงพอใจ
การจัดท าข้อมูลและน าเสนอผา่นช่องทาง Application ส าหรับสื่อสารภายใน              ผู้ตอบแบบส ารวจ 15 คน
• รูปแบบ 3.5 มาก
• เนื้อหาการน าเสนอ 3.6 มาก
• ความทันต่อเหตุการณ์ 3.7 มาก
• คะแนนโดยรวม 3.6 มาก
การจัดท ารายงานและการน าเสนอในที่ประชุมฝ่ายฯ                                            ผู้ตอบแบบส ารวจ 19 คน
• รูปแบบ 3.6 มาก
• เนื้อหาการน าเสนอ 3.7 มาก
• ความทันต่อเหตุการณ์ 3.7 มาก
• การตอบข้อ ักถามโดยผู้ป ิบัติงานด้านการลงทุน 3.9 มาก
• คะแนนโดยรวม 3.6 มาก
การสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน                                                         ผู้ตอบแบบส ารวจ 25 คน
• การสื่อสารมีความกระชับ ชัดเจน ตรงกับความต้องการ 3.6 มาก
• ช่องทางสะดวก และง่ายต่อการติดต่อ ประสานงาน 3.7 มาก
• คะแนนโดยรวม 3.6 มาก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ

• ลดความผิดพลาดจากการ
น าเข้าข้อมูล

• ผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไปใช้
ในการประกอบการรายงาน
ผลและจัดท ารายงานที่ตอบ
ความคาดหวังของลูกค้า
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ขาดความรู้ความเข้าใจ
วิธีค านวณผลตอบแทน

ขาดทักษะการใช้โปรแกรม MS Excel การใช้สูตร
ค านวณ และการใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผล

ขาดความเข้าใจกระบวนการท างาน โครงสร้างแหล่งที่มา 
และข้อจ ากัด ตัวแปรในชุดข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ศึกษาวิธีการที่ถูกต้อง

จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

ปรึกษา Custodian 
ทบทวนปรับปรุง Template
เพื่อลดข้อผิดพลาด
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8. ความท้าทายต่อไป 

Compliance + 
Risk MonitoringTableau

การส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Business Intelligence & Data Analytic Tools

Data Gateway
In ProgressDone In Progress

การลดขั้นตอนการส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน.    

จัดท ารายงานข้อมูลอื่นๆพัฒนาการรายงานผลข้อมูล ปรับให้
เป็นกระบวนการที่ Automated.    
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

Learning & Initiate

Apply
Evaluate 

น าเทคนิคต่างๆมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง Improveการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

และคิดริเริ่มกระบวนการ

มีการวัดผล ประเมินร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ

พัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง
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10. เอกสารอ้างอิง

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณ ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
• GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS (GIPS®) HANDBOOK 3RD EDITION 2012
• InteractiveBrokers’s Performance Attribution White Paper
• JSA Handbook new version 2008



ระดับรางวัล
การวางแผน/ออกแบบวิธีปฏิบัติ

(Approach)
การน าไปปฏิบัติ

(Deployment)
การเรียนรู้ต่อยอดผ่านการประเมินประสิทธิผล

(Learning & Integration)

Best 
Practice

90 85 100
สารสนเทศและความรู้ในกระบวนการนี้รับการน าไป
บูรณาการเข้ากับกระบวนการอื่น อย่างเป็นระบบ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุงไปด้วย เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างโดดเด่นอันเป็นผลจากการบูรณาการ
ร่วมกับกระบวนการอ่ืน

75 70 80
มีการวางแผนการท างานเพ่ือยกระดับคุณภาพของผล
การท างานให้สูงขึ้น และ สามารถคาดคะเนระดับ
คุณภาพที่จะเกิดข้ึนได้ค่อนข้างแม่นย า

น าไปป ิบัติอย่างครอบคลุม มีการตรวจสอบประสิทธิผลและเป็นไปตามที่คาดหวังไว้

เกณฑ์การให้รางวัล Best Practice & Progressive Learners
การก าหนดคะแนนระดับคุณภาพของกระบวนการ (ได้ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สนองตอบความต้องการของลูกคา้ได้ดีเพียงใด)
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Q & A
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ข้อมูลประกอบการน าเสนอ
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การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ลงทุนผ่านระบบ SAP 
จะเป็นการลงบันทึกบัญชีโดยใช้ราคาทุนและมีการปรับมูลค่าตามราคาตลาดทุก  สิ้นเดือน 

มูลค่าทรัพย์สินตามรายงานของ Custodian
จะมีมูลค่าตามราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และจะต้องมีการ Mark-to Market ทุก
วัน การใช้ข้อมูลจาก SAP ของข้อมูลสินทรัพย์ลงทุนที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด 
ในระหว่างเดือนจะไม่ได้สะท้อนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การกระทบยอดจึงท าได้เพียงการ
เทียบราคาทุน หรือจ านวนหน่วยที่ ื้อเท่านั้น โดยไม่สามารถเทียบเคียงมูลค่าตลาดได้ 
แสดงตัวอย่างการกระทบยอดระหว่างสองระบบ ดังภาพ



19

ปี 2564 แถว

(1)

แถวเฉลี่ย/วัน 

2 = (1)/ 20 วัน

Field 
ทั้งหมด

(3)

ข้อมูลที่ต้อง
ตรวจสอบ
(2) X (3)

Field ที่จ าเป็น

(4)

ข้อมูลที่ต้อง
ตรวจสอบ
(2) X (4)

ตัวอย่าง ข้อมูลจากรายงาน Port By Class
มิ.ย. 15,041 501 51 25,570 11 5,515
ก.ค. 13,747 458 51 23,370 11 5,041
ส.ค. 13,924 464 51 23,671 11 5,105
ก.ย. 13,826 461 51 23,504 11 5,070
ต.ค. 12,963 432 51 22,037 11 4,753
พ.ย. 13,827 461 51 23,506 11 5,070
ธ.ค. 12,744 425 51 21,665 11 4,673
เฉลี่ย 13,725 457 51 23,332 11 5,032

กรณีต้องมีการตรวจข้อมูลหรือกระทบยอดรายการ (สถานะลงทุน)
ยกตัวอย่างด้วยการน าจ านวนแถวของข้อมูลคูณจ านวนคอลัมน์ หรือ Field (คิดจาก 20 วันท าการ/เดือน)
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ปี 2564 แถว

(1)

แถวเฉลี่ย/วัน 

2 = (1)/ 20 วัน

Field 
ทั้งหมด

(3)

ข้อมูลที่ต้อง
ตรวจสอบ
(2) X (3)

Field ที่จ าเป็น

(4)

ข้อมูลที่ต้อง
ตรวจสอบ
(2) X (4)

ตัวอย่าง ข้อมูลจากรายงาน Transaction Report
ม.ิย. 512 26 37 947 6 154
ก.ค. 528 26 37 977 6 158
ส.ค. 643 32 37 1,190 6 193
ก.ย. 698 35 37 1,291 6 209
ต.ค. 500 25 37 925 6 150
พ.ย. 601 30 37 1,112 6 180
ธ.ค. 568 28 37 1,051 6 170
เฉลี่ย 579 29 37 1,070 6 174

กรณีต้องมีการตรวจข้อมูลหรือกระทบยอดรายการ (ธุรกรรมลงทุน)
ยกตัวอย่างด้วยการน าจ านวนแถวของข้อมูลคูณจ านวนคอลัมน์ หรือ Field (คิดจาก 20 วันท าการ/เดือน)
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ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Return Contribution

กรณีข้อมูลปกติ กรณีข้อมูลมีความผิดปกติ
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Rate of Returnt =
Market Valuet −Market Valuet−1 − 𝐶𝐹𝑡

Market Valuet−1

โดยที่ Rate of Returnt คือ อัตราผลตอบแทน ณ เวลา t
Market Valuet คือ มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ เวลา t (จากข้อมูลสถานะเงินลงทุน)
Market Valuet−1 คือ มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ เวลา t-1 (จากข้อมูลสถานะเงินลงทนุ)
𝐶𝐹𝑡 คือ กระแสเงินสด ณ เวลา t (จากข้อมูลธุรกรรมลงทุน)

สูตรค านวณท่ีเกี่ยวข้อง ผลตอบแทนการลงทุน
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สูตรค านวณท่ีเกี่ยวข้อง ผลตอบแทนการลงทุน (แบบช่วง)

Rate of Return𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 1 + Rate of Return1 ×⋯× 1 + Rate of Returni − 1

โดยที่ Rate of Return𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 คือ อัตราผลตอบแทนแบบช่วง 
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Return Contributiont = Rate of Returnt * Weight to total Portfoliot−1

โดยที่ Return Contributiont คือ องค์ประกอบผลตอบแทน ณ เวลา t
Rate of Returnt คือ อัตราผลตอบแทน ณ เวลา t
Weight to total Portfoliot−1 คือ น้ าหนักการลงทุนของสินทรัพย์ลงทุนเทยีบพอร์ตรวม ของวันก่อนหน้า

สูตรค านวณท่ีเกี่ยวข้อง องค์ประกอบผลตอบแทนการลงทุน


