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TQM-Best Practices 

Direct Off-Shore Fund Investment

วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม กระบวนการในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ผู้เขียนโครงการ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ท่าน สังกัด ฝ่ายการคลัง 
1. นางสาวอนุธิดา  เตียวไพบูลย์ 
2. นางสาวมณฑา จรจรูญ
3. นางสาวกุลรัตน์ พรหมศร
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน
10. เอกสารอ้างอิง
11. ประเมินตนเอง

หัวข้อน าเสนอ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

ต้นทุนค่าธรรมเนียมสูง 

โอกาสการลงทุนน้อยกว่า

มีกองทุนผ่านตัวกลางให้เลือกน้อย
กระจายความเสี่ยงการลงทุนต่ า

เพิ่มทางเลือกใหม่การลงทุนต่างประเทศโดยตรง

ลดต้นทุนค่าธรรมเนียมจากการลงทุนผ่านตัวกลาง

พัฒนาศักยภาพการลงทุน

Best Practices
• ออกแบบกระบวนการสอดคล้องกับเครื่องมือ

ปัจจุบันให้เหมาะสมกับองค์กรภายใต้นโยบาย
ลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• Check and Balance
• ก าหนดหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี การจัดท า

รายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
• การจัดกระบวนการความรู้ สร้างคู่มือ และการ

รายงานเพื่อใช้สื่อสารทีมภายในภายนอก
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

พันธกิจ : มีการจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารลูกหน้ี  การวิเคราะห์ต้นทุน ที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรให้ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีก่้าวล้ าทันสมัย
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานท่ีบริหารงานด้านการคลัง ที่โปร่งใส ทันสมัยตรวจสอบได้ และก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ปรัชญา สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก: 
ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์ : 
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

เป้าหมายองค์กร : องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ

ฝ่ายการคลัง

การบริหารสภาพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด



กลุ่มลูกค้า
ที่ส าคัญ ผู้บริหาร ระดับบริหาร 

กลุ่มงานลงทุนระดับปฏิบัติการ

ม.มหิดล/
สถาบันการเงิน

ระดับหน่วยงาน
ภายนอก
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
การลงทุนกองทุนต่างประเทศ ผ่านตัวกลาง ในประเทศไทย 

Global EQ 

การเพ่ิมรายชื่อกองทุนรวมต่างประเทศท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทุนได้ ท าได้เฉพาะกองทุนรวมภายใต้ บลจ.ไทย 
ดังนั้นการรอข้อมูลหรือสื่อสารจากผู้บริหารกองทุนหลักในต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์รวบรวมและเสนอคณะกรรมการฯ ใช้เวลานานขึ้น

แผนลงทุนปีงบประมาณ 2564
การลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ 

(Global Equity) = 10% ของมูลค่าเงินลงทุนรวม
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

เพิ่มการลงทุนกองทุนต่างประเทศ ไม่ผ่านตัวกลาง 
หรือ กองทุนรวมในประเทศไทย (บลจ.)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ทีมลงทุน 

• เสนอกองทุนใหม่

• ตรวจสอบเบ้ืองต้นตรงเกณฑ์

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 

• Due Diligence

• เสนอรายชื่อกองทุน

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ

• พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

• ความเห็นและค าแนะน า

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล

เดิม

ใหม่

กองทุนรวมต่างประเทศภายใต้ บลจ.ไทย (Feeder Fund และ Fund of Funds) 

กองทุนรวมต่างประเทศ และลงทุนได้ทั้งกองแม่โดยตรง (Master fund) 
หรือ กองทุนรวมต่างประเทศภายใต้ บลจ.ไทย (Feeder Fund และ Fund of Funds) 

ระยะเวลา 3 เดือน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
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6 ขั้นตอนการลงทุนต่างประเทศโดยตรง 

ด าเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศตรงร่วมกับทีป่รึกษา

เสนอผู้บริหารลงทุนตามแผนลงทุน 
เสนอกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกับที่ปรึกษา

ผูม้ีอ านาจอนุมัติส่งค าสั่งซื้อขาย

ส่งเอกสารรายการค าสั่งลงทุนให้ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian)

บัญชตีรวจสอบค าสั่งลงทุนและบันทึกรายการ
ผูเ้ก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian)

จัดท ารายงานส่งธนาคารแห่งประเทศไทย

1

2

3

4

5

6

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านคุณภาพ

ตัดชี้วัดหรือเป้าหมายส าคัญ

ผลลัพธ์

ก่อนเริ่มโครงการ หลังด าเนินการ

1. ได้รับอนุมัติให้ลงทุนต่างประเทศ
โดยตรงจากคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง
N/A

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และ
การลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้ลงทุน

ต่างประเทศโดยตรงได้ 
(ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันที่ 19 ธ.ค. 2562)

2. เกิดกระบวนการลงทุนได้จริง N/A ลงทุนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563ได้ผลตามเป้าหมาย

Approved Invested
Cost 

reduction 
& Return

การผลักดันข้อมูลและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อท าให้ไดร้ับอนุมัติการลงทุนได้ 
ครั้งแรกที่ส่วนงานหรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เข้าไปมีส่วนรวมและบทบาทในครั้งนี้ 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

ด้านปริมาณ

ตัดชี้วัดหรือเป้าหมายส าคัญ

ผลลัพธ์

ก่อนเริ่มโครงการ หลังด าเนินการ

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

ค่าธรรมเนียมการลงทุน
ต่างประเทศโดยผ่านกองทุน

รวมในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 
1.20%-2.29% ต่อปี

ลดต้นทุนค่าธรรมเนียมรวม
ประมาณ 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

ได้ผลตามเป้าหมาย

Approved Invested
Cost 

reduction 
& Return

หมายเหตุ : ผลลัพธ์หลังด าเนินการวัดต้ังแต่เร่ิมลงทุนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 จนถึง พฤษภาคม 2564 
โดยค านวณจากผลตอบแทน 3 กองทุน เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)
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1m 3m 6m ytd 1y 3y

แสดงเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนจริง 

กองทุนหลัก (Master fund)

กองทุนภายใต้ บลจ.ไทย (Feeder fund)

หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนจริง ณ 27/7/2021

กองทุนหลักมีขนาด
ของสินทรัพย์สูงกว่า
ม า ก  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
กองทุนเดียวกันภายใต้ 
บลจ.ไทย ดังนั้น การ
ล ง ทุ น ก อ ง ทุ น ห ลั ก
โดยตรง ท าให้มีสภาพ
คล่องและการเข้าออก
เงินดีกว่า



การผลักดัน
นโยบายการลงทุน 

กระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนก่อนเสนอวาระให้กับคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้
และการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล (IC) จึงต้องท าความเข้าใจเหตุผล ข้อดี และความสอดคล้องกับ

นโยบายการลงทุนปัจจุบันร่วมกับศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขาดความรู้เรื่องขั้นตอนการลงทุนต่างประเทศโดยตรง ค าศัพท์เฉพาะ บรรทัดฐานตลาด
การเงินต่างประเทศ วิธีการบันทึกบัญชีธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ 

ความร่วมมือและประสานงานของหน่วยงานกลาง
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากัด

ศึกษาท าความเข้าใจวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพิ่มขีดความสามารถในการท างานด้านลงทุนต่างประเทศโดยตรง
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8. ความท้าทายต่อไป 

 การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) 
 ขยายทางเลือกการลงทุนต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม 
 พัฒนาทีมงานให้เข้าใจสภาวะตลาดการเงินโลก 

 ศึกษาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆมาใช้ในการบริหารเงินลงทุน

เสนอทางเลือกการลงทุน
อื่นหรือผลักดันนโยบายการ
ลงทุนใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรให้กับผู้บริหารได้
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กระบวนการบริหารเงินลงทุน 
(People > Process > Policy) 

ล้วนมอีงค์ประกอบครบถ้วน
ท าให้การสร้างกระบวนการใหม่

มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ยืดหยุ่นได้ทันสถานการณ์ 

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
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10. เอกสารอ้างอิง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
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11. ประเมินตนเอง

เกณฑ์การให้รางวัล Best Practice
การวางแผน/ออกแบบวิธีปฏิบัติ

(Approach)
การน าไปปฏิบัติ
(Deployment)

การเรียนรู้ต่อยอดผ่านการประเมินประสิทธิผล
(Learning & Integration)

90 95 100

สารสนเทศและความรู้ในกระบวนการน้ีรับการน าไป
บูรณาการเข้ากับกระบวนการอื่นๆอย่างเป็นระบบ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุงไปด้วย เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างโดดเด่นอนัเป็นผลจากการบูรณา
การร่วมกับกระบวนการอื่น

60 70 80

มีการวางแผนการท างานเพ่ือยกระดับคุณภาพของผล
การท างานให้สูงขึ้น และ สามารถคาดคะเนระดับ
คุณภาพท่ีจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างแม่นย า

น าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุม มีการตรวจสอบประสิทธิผลและเป็นไปตามที่คาดหวังไว้
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ถาม - ตอบ


