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  บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องนำเสนอ  การพัฒนากระบวนการติดตามพอร์ตลงทุน วิเคราะห์และรายงานผลลงทุนเชิงลึก 

  

ชื่อหน่วยงาน    ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)  1. นายชวัลณัฐ       บุญภักด ี        ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
             2. นางสาวอนุธิดา   เตียวไพบูลย์  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
1. บทสรุปของผู้บริหาร 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศระดับสากล  
มียุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื ่อสนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล เป็นองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพสูง หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของฝ่ายการคลังที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้ านการเงิน คือการบริหาร 
สภาพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการว่าจ้างผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (Custodian) 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมและจัดทำรายงานข้อมูล 

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน/บัญชีลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะลงทุน ข้อมูลธุรกรรม ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ 
เมื่อได้ข้อมูลจาก Custodian ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีลงทุนจะมีหน้าที่ในการนำข้อมูลไปใช้ในการลงบันทึกบัญชีในระบบ 
SAP สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำเสนอ
ต่อลูกค้า (ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านเงินลงทุน) ทีป่ระกอบไปด้วยระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการภายในฝ่ายการคลัง 
พบว่าในอดีตมีข้อจำกัดในการรายงานข้อมูลเนื่องจากข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงข้อมูล รูปแบบ การตรวจสอบความ
ถูกต้อง ทรัพยากรที่มีอยู่ และองค์ความรู้ที่จำกัด 

  ด้วยการสำรวจความต้องการข้อมูลเงินลงทุน เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติในอดีต พิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ 
คณะผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยมีการนำ The 6-Point 
Structure มาปรับประยุกต์ใช้ ผลลัพธ์คือหน่วยงานสามารถพัฒนาเครื่องมือที่สามารถประมวลผล และมีการปรับปรุง
รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
เงินลงทุนในหน่วยงาน  

• สรุปจุดที่เป็นวิธีปฏิบัติซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม 
1) การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการเงินเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับประมวลผลข้อมูล โดยผลลัพธ์สามารถ

นำไปใช้ไดต้รงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ตอบสนองความต้องการข้อมูลของลูกค้า รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้  
 2) การใช้แนวคิด The 6-Point Structure มาปรับประยุกต์ใช้โดยมีการพิจารณาประเด็นปัญหาและอุปสรรค 

และกำหนดแนวทางในการการปรับปรุงพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้เห็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในภาพรวม 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นคณะหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ 
คือการเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ เป้าหมายคือเป็นองค์กร 
ที่เป็นเลิศ และมุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ คณะฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณบดี มีหน้าที่สำคัญคือการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเงินของ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการกำหนดพันธกิจคือการจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหาร
ลูกหนี้  การวิเคราะห์ต้นทุน ที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรให้ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก้าวล้ำทันสมัย โดยหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบคือบริหารสภาพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สรุปข้อมูลบริการและกลไกการส่งมอบบริการแก่ลูกค้าท่ีต้องการสารสนเทศข้อมูลเงินลงทุน ได้ดังตาราง 

ผลิตภัณฑ์/บริการหลักที่สำคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 
ข้อมูลเงินลงทุน  
 

• รวบรวมข้อมูล 
• จัดทำรายงาน/ Dashboard  
• นำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 

 ที่ผ่านมาฝ่ายการคลังและหน่วยงานในสังกัดได้ร ับรางวัลและประกาศนียบัตรจากทั้งภายในและภายนอก  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมากมายเช่น โครงการติดดาวภายในคณะ ส่งบทความเข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ
ของสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเสนอบทความรางวัล Thailand Quality Conference (2559-ปัจจุบนั) 
โดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) เป็นต้น 
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ” 
 ลูกค้าของกระบวนการ คือผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านเงินลงทุน ประกอบไปด้วยระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัตกิาร
ภายในฝ่ายการคลัง การได้มาซึ่งความต้องการของลูกค้านั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนใช้วิธีการจัดทำแบบสำรวจความ
ต้องการจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรภายในฝ่ายฯที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศเงินลงทุน จำนวน 25 ราย  

ผลการสำรวจความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเงินลงทุน สรุปได้ดังตาราง 

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน % 
จำเป็นต้องใช้ข้อมูล ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล 
จำนวน % จำนวน % 

ผู้บริหารฝ่ายการคลัง และหัวหน้าฝ่าย 8 32% 8 100% -      - 
หัวหน้างานและรองหัวหน้างาน 6 24% 2 33% 4 67% 
บุคลากรฝ่ายการคลัง 11 44% 5 45% 6  55% 

รวม 25 100% 15 60% 10 40% 

ผลสำรวจความต้องการข้อมูลเงินลงทุนพบว่า จากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 15 ราย ระบุตัวเลือกดังนี้ 
ความต้องการข้อมูลเงินลงทุน ร้อยละ 
ข้อมูลสภาพคล่องภายใต้การบริหารจัดการของทีมลงทุน 80% 
ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุน 80% 
มูลค่าและสัดส่วนเงินลงทุน แยกตามประเภท 80% 
ข้อมูลข่าวสารการลงทุน อ่ืนๆ เช่น สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน 67% 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎเกณฑ ์กรอบระเบียบการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 60% 
ข้อมูลธุรกรรมที่เก่ียวข้อง การโอน การซื้อขายหลักทรัพย์ และกระแสเงินสด 53% 

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 15 ราย 

ผลสำรวจการให้ความสำคัญข้อมูลเงินลงทุน พบว่าจากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 25 ราย ระบุตัวเลือกดังนี้ 
การให้ความสำคัญของข้อมูลเงินลงทุนในมุมของลูกค้า ร้อยละ 
ข้อมูลเงินลงทุนมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ มคีวามทันต่อเหตุการณ์ 84% 
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบสามารถเข้าใจง่าย มีการใช้แผนภาพ กราฟ หรือใช้ Infographic ประกอบ 72% 
ข้อมูลเงินลงทุนมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเภท ตามความสนใจ 56% 
การสื่อสารข้อมูลที่ต้องการจากผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน มีความชัดเจน 44% 

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 25 ราย 

 จากผลการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า จึงการกำหนดวิธีการประเมินผลการปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ ความถี่ในการส่งมอบ ได้ดังตาราง 
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ลูกค้า 
ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่สำคัญ 

วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

บุคลากรที่สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศ 
ด้านเงินลงทุนใน 
ฝ่ายการคลัง 

 

ได้รับรายงานข้อมูล 
สถานะลงทุน ผลตอบแทน 
สภาพคล่อง การวิเคราะห์ 
และข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ 
ที่มีความถูกต้อง มีที่มาชัดเจน 
เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย  
 

วิธีการประเมิน  
จัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูลที่ 
ตรงตามความต้องการ ตรวจความถูกต้อง 
ของข้อมูล สำรวจความพึงพอใจ 
จากการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอ 
ผลลัพธ์  
ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการ และลูกค้ามีความพึงพอใจระดับดี 

- รายวัน 
- รายสัปดาห์ 
- รายเดือน 

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน/บัญชีลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่ใช้ในการเข้าถึง 2 รูปแบบ คือ 

• ผ่านบริการ K-Agent & Securities Services เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ในบริการธุรกิจหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

• การจัดส่งข้อมูลรายงานและเอกสารประกอบผ่านทางอีเมล์ สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า โดยผู้
ให้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนของธนาคาร (Fund Accounting)  

  เมื่อได้ข้อมูลจาก Custodian ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีลงทุนจะมีหน้าที่ในการนำข้อมูลไปใช้ในการลงบันทึกบัญชี
ในระบบ SAP สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับลูกค้าหรือบุคลากรที่ต้องการใช้สารสนเทศเงินลงทุนในฝ่ายการคลัง จะได้รับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน
ผ่านช่องทาง เช่น  

• การจัดทำรายงานข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุม (รายเดือน)  
• การสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนโดยตรง  
• การรายงานข้อมูลผ่านการแจ้งในกลุ่ม Social Media สำหรับประสานงานเช่น Line กลุ่ม 
• การดึงข้อมูลจากระบบ SAP  
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ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่มีการสื่อสารในองค์กร  

1. ข้อมูลสภาพคล่องภายใต้การบริหารจัดการของทีมลงทุน 
 สภาพคล่อง (Liquidity) ของกิจการสามารถพิจารณาได้จากการดูมูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ดี สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝากออมทรัพย์  ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนได้มีการ
จัดทำรายงานข้อมูลโดยรายงานมูลค่าเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลัก สรุปวิธีการปฏิบัติในอดีตได้ดังตาราง 

ข้อมูลสภาพคล่อง วิธีการปฏิบัติในอดีต 
ข้อมูล • ยอดรวมตัวเลขเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Custodian 
แหล่งที่มาและการอัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

• ข้อมูลในระบบ K-Agent Service  (อัพเดทข้อมูลรายวัน ณ สิ้นวัน) 
• ข้อมูลในระบบ SAP (อัพเดทข้อมูลวันที่ t+1 ทุกวัน) 

ผู้มีสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล • ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนและบัญชีลงทุน 
การสื่อสารข้อมูลไปยัง
ลูกค้าที่มีความต้องการ 

• การสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน 
• ข้อมูลจากระบบ SAP 

 
2. ข้อมูลสถานะเงินลงทุน 

  สถานะเงินลงทุน (Portfolio Outstanding) เป็นข้อมูลเงินลงทุนที ่แสดงรายละเอียดสินทรัพย์ลงทุนที่  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลถือครองทั ้งหมด ยกตัวอย่างเช่น กรณีอ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื ่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 ที่มีการ 
แยกประเภทสินทรัพย์ตามความเสี่ยง เช่น กลุ่มท่ีมีความม่ันคงสูง (ก.) เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ และกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง 
(ข.) เช่น หุ้นสามัญ กองทุนรวมตราสารทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น สรุปวิธีการปฏิบัติในอดีตได้ดังตาราง 

ข้อมูลสถานะเงินลงทุน วิธีการปฏิบัติในอดีต 
ข้อมูล • มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดจากรายงานของ Custodian 
แหล่งที่มาและการอัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

• ข้อมูลในระบบ K-Agent Service  (อัพเดทข้อมูลรายวัน ณ สิ้นวัน) 
• ข้อมูลที่ได้รับทางอีเมล์จากผู้ให้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนของ

ธนาคาร (จัดส่งข้อมูลรายสัปดาห์) 
ผู้มีสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล • ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนและบัญชีลงทุน 
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3. ข้อมูลธุรกรรมเงินลงทุน 
  ธุรกรรมเงินลงทุน (Transaction) เป็นข้อมูลที ่แสดงรายละเอียดการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ การซื ้อขาย
หลักทรัพย์การรับดอกเบี้ย เงินปันผล การโอนเงินและการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในอดีตการแสดงรายงาน
ข้อมูลธุรกรรมการลงทุนจะใช้ข้อมูลจาก Custodian ในเป็นหลักในการประกอบการรายงานข้อมูลแก่ลูกค้า สรุปได้ดังนี ้

ข้อมูลธุรกรรมเงินลงทุน วิธีการปฏิบัติในอดีต 
ข้อมูล • ข้อมูลธุรกรรมจากรายงานของ Custodian 
แหล่งที่มาและการอัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

• ข้อมูลในระบบ K-Agent Service  (อัพเดทข้อมูลรายวัน ) 

ผู้มีสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล • ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนและบัญชีลงทุน 
การสื่อสารข้อมูลไปยังลูกค้า
ที่มีความต้องการ 

• การสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน, ข้อมูลจากระบบ SAP 
• การจัดทำรายงานข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุม (รายเดือน) 

 
4. ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุน 

ในอดีตข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนของคณะได้จากให้ผู ้เก็บรักษาทรัพย์สินดำเนินการค ำนวณให้ 
โดยหลักการคือการคำนวณผลตอบแทนตามรหัสลูกค้า (Client ID) เป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น หากระบุรหัสลูกค้า 4900-
XXX1 (มีสินทรัพย์ลงทุน A และ B) และรหัสลูกค้า 4900-XXX2 (มีสินทรัพย์ลงทุน B และ C) ผลตอบแทนจาก 
Custodian จะแสดงข้อมูลตามรหัสลูกค้า หรือกรณีที่จัดกลุ่มตามข้อมูลของรหัสลูกค้าเท่านั้น (4900-XXX1 รวมกับ 
4900-XXX2 และจะต้องแจ้งให้ Custodian ดำเนินการ) สำหรับข้อมูลตามประเภทหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์รายตัว 
เช่น ผลตอบแทนของสินทรัพย์ลงทุน A B  หรือ C  จะไม่มีการจัดทำให้ สรุปวิธีปฏิบัติดังตาราง 

ข้อมูลผลตอบแทนลงทุน วิธีการปฏิบัติในอดีต 
ข้อมูล • ข้อมูลผลตอบแทนที่คำนวณโดย Custodian  

• ข้อมูลที่คำนวณโดยหน่วยงานภายนอก (ที่ปรึกษา) 
แหล่งที่มาและการอัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

• ข้อมูลที่ได้รับทางอีเมล์จากผู้ให้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนของ
ธนาคาร (จัดส่งข้อมูลรายเดือนทุกต้นเดือน ภายใน 5 วันทำการ) 

• ข้อมลูที่คำนวณโดยหน่วยงานภายนอกหรือที่ปรึกษา (ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ลงทุนจัดส่งข้อมูล และหน่วยงานภายนอกส่งผลลัพธ์ให้ ภายใน 2 สัปดาห์) 

ผู้มีสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล • ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน 
การสื่อสารข้อมูลไปยัง
ลูกค้าที่มีความต้องการ 

• การสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน 
• การจัดทำรายงานข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุม (รายเดือน/รายไตรมาส) 
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5. ข้อมูลกฎเกณฑ์ กรอบระเบียบการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจะเป็นการอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี ่ยวข้องกับกฏระเบียบต่างๆที่เกี ่ยวข้อง 

สำหรับวิธีการปฏิบัติในอดีตจะเป็นการเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลโดยทีมลงทุนเป็นหลัก สรุปวิธีการปฏิบัติในอดีตได้ดัง
ตาราง 
 วิธีการปฏิบัติในอดีต 
ข้อมูล • ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
แหล่งที่มาและการอัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

• ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
• เอกสารรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 

การสื่อสารข้อมูลไปยัง
ลูกค้าที่มีความต้องการ 

• การสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน 
 

 
6. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

การรายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องสรุปวิธีการปฏิบัติในอดีตได้ดังตาราง 
 วิธีการปฏิบัติในอดีต 
ข้อมูลที่ใช้ • ข่าวสารด้านการลงทุน เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ 
แหล่งที่มาและการอัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

• ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ 
 

การสื่อสารข้อมูลไปยัง
ลูกค้าที่มีความต้องการ 

• การแจ้งในกลุ่ม Social Media สำหรับประสานงานเช่น Line กลุ่ม 

 
องค์ประกอบท่ีทำสำคัญของ The 6-Point Structure กับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
  จากที่ปัจจุบันส่วนงานได้มการบริหารจัดการการลงทุนตามแนวคิด Smart People Process & Policy โดย
คำนึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ Investment PDCA & CQI Risk Management & Compliance สำหรับโครงการนี้ได้มีการ
นำ The 6-Point Structure มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อช่วยการวางแผนการดำเนินงานโดยในกระบวนการระบุปัญหา 
(Problems) อุปสรรคที่มี (Obstacles) ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ (Resources) จากนั้นจึงเสนอวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา 
(Proposal) การเข้าถึงผลลัพธ์ (Assessment) ที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการดำเนินโครงการ (Benefits) ส่งผลทำให้
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ใน PDCA มีความชัดเจน แนวคิดการประยุกตม์ีดังนี ้
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การปรับใช้ The 6-Point Structure:  Point ที่ 1 และ 2  
  การระบุปัญหาและข้อจำกัด (Problems & Obstacle) 
  จากข้อมูลในอดีตจะพบว่าปัญหาที่ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนไม่สามารถส่งข้อมูลที่ตรงตามการความ
ต้องการและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการคือ “การอัพเดทข้อมูลสถานะลงทุนให้เป็นปัจจุบันและการตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล”เนื่องจากข้อมูลสถานะลงทุนในระบบ K-Agent Service เป็นข้อมูลที่มีความอัพเดท
เป็นปัจจุบัน แต่ไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ขณะที่ข้อมูลที่ได้รับทางอีเมล์จากผู้ให้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน
ของธนาคารแม้จะได้รับข้อมูลรายสัปดาห์ แต่เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดที่สุดและอยู่ใน Format ที่สามารถจัดการข้อมูล
ได้ง่ายเนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงรายละเอียดตามรหัสสินทรัพย์รายตัว (Security Code) มีหัวคอลัมน์ชัดเจน แต่การจะ
นำข้อมูลไปใช้ต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลด้วยวิธีการ เช่น Pivot Table อีกทั้งการตรวจสอบข้อมูลทำได้โดยกระทบยอด
กับข้อมูลใน SAP ภายหลังบันทึกรายการทางบัญชีเสร็จสิ้น จึงเกิดความล่าช้าและข้อมูลหลังตรวจสอบ ไม่เป็นปัจจุบัน 

  การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ลงทุนผ่านระบบ SAP จะเป็นการลงบันทึกบัญชีโดยใช้ราคาทุนและมีการปรับมูลค่า
ตามราคาตลาดทุกๆ สิ ้นเดือน ขณะที ่มูลค่าทรัพย์สินตามรายงานของ Custodian จะมีมูลค่าตามราคาตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และจะต้องมีการ Mark-to Market ทุกวัน การใช้ข้อมูลจาก SAP ของข้อมูลสินทรัพย์ลงทุนที่มี
มูลค่าเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ในระหว่างเดือนจะไม่ได้สะท้อนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การกระทบยอดจึงทำได้เพียงการ
เทียบราคาทุน หรือจำนวนหน่วยที่ซื้อเท่านั้น โดยไม่สามารถเทียบเคียงมูลค่าตลาดได้ แสดงตัวอย่างการกระทบยอด
ระหว่างสองระบบ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการกระทบยอดระหว่าง 2 ระบบ ( Custodian กับ SAP) 
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  เนื ่องจากการกระทบยอดกับข้อมูลทางบัญชีในระบบ SAP ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการ (เช่น 
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ สำหรับรายการที่มีการกระทบยอดปัจจุบัน ณ สิ้นเดือน) การรายงานข้อมูลสถานะลงทุนเพื่อให้
เป็นปัจจุบันจึงใช้จากรายงานของ Custodian โดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ (ยกเว้นข้อมูลบางส่วนที่มีการ
สรุปและกระทบยอดกับตัวเลขเทียบเคียง เช่นข้อมูลรายเดือน รายปี เป็นต้น) เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจาก Custodian มี
การนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารยืนยันและรับรองความถูกต้อง อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้รับอาจมีความผิดพลาดที่เกิด
จากกระบวนการ Human Error หรือความผิดปกติจากระบบ เช่น จัดกลุ่มผิดประเภท ข้อมูลไม่ครบถ้วน หากไม่มีการ
ตรวจสอบกับตัวเลขเทียบเคียง การหาความผิดปกติในข้อมูลทั้งหมดจะทำได้ยาก หากต้องการกระทบยอดเพื่อหาความ
ผิดปกติในชุดข้อมูลทั้งหมด มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งจำนวนคนและเวลา ตัวอย่างจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการ
ตรวจสอบคิดจากจำนวนแถวของข้อมูลคูณจำนวนคอลัมน์ หรือ Field ในตัวอย่างข้อมูลจากรายงานที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2564 ข้อมูลที่ต้องตรวจทานต่อวัน (คิดจาก 20 วันทำการ/เดือน) แสดงไดด้ังตาราง 

ปี 2564 แถว 
 

(1) 

แถวเฉลี่ย/วัน  
 

2 = (1)/ 20 วัน 

Field 
ทั้งหมด 

(3) 

ข้อมูลที่ต้อง
ตรวจสอบ 
(2) X (3) 

Field ที่จำเป็น 
 

(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 

ตัวอย่าง ข้อมูลจากรายงาน Transaction Report 
มิ.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 

  นอกจากความยุ ่งยากในการกระทบยอดสถานะเงินลงทุน ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ยาก เนื่องจากวิธีการตรวจสอบ ต้องใช้ตัวแปรในการคำนวณท้ังหมดที่ Custodian ใช้ในการคำนวณ ขณะที่
ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาเรียบร้อยแล้ว และอุปสรรรคท่ีทำให้การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล
ผลตอบแทนขาดความสมบูรณ์ คือ “ผลตอบแทนที่คำนวณโดย Custodian ไม่สามารถแยกกลุ่มหลักทรัพย์ที่จัด
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ประเภทหรือหลักทรัพย์รายตัว หรือจัดกลุ่มตามต้องการได้” โดยสรุปคือกรณีที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องการ
คำนวณ ต้องขอข้อมูลที่ Custodian ใช้ในการคำนวณเทียบกับข้อมูลที่มี มีวิธีการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือหากต้องการ
แยกประเภทหรือจัดกลุ่มตามที่สนใจ จะต้องนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอกหรือที่ปรึกษาดำเนินการ  

  จากปัญหาที่กล่าวมา พบว่าข้อจำกัดที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุนไม่สามารถส่งข้อมูลที่ตรง
ตามการความต้องการและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ 2 ด้าน คือ 1) ข้อจำกัดด้านวิธีการ เนื่องจากการเข้าถึง ได้รับ 
และรูปแบบของข้อมูลมีหลากหลาย ขณะที่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีวิธีการเดียวคือการกระทบยอดทาง
บัญชี และ 2) ข้อจำกัดด้านทรัพยากร เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอสำหรับการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม เป็นกระบวนการที่สิ้นเปลืองเวลา จึงไม่มปีระสิทธิภาพในระยะยาว   

การปรับใช้ The 6-Point Structure:  Point ที ่3 และ 4 
  การเข้าถึงผลลัพธ์ภายใต้ทรัพยากรทีมี่ (Assessment & Resources) 

เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณผลตอบแทนมีข้อจำกัด แต่เนื่องจากมีตัวเลขที่สามารถใช้
เทียบเคียงได้ (ผลลัพธ์จาก Custodian) จึงได้มีแนวคิดในการใช้ผลตอบแทนมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เนื่องจากที่มาของผลตอบแทน เกิดจากการใช้ข้อมูลสถานะลงทุนและธุรกรรม ดังนั้นผลลัพธ์จึงสามารถใช้ใน
การตรวจความถูกต้องของตัวแปรที่ใช้ได้ในการคำนวณ 

การศึกษาระเบียบวิธีในการคำนวณเพื่อหาอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Rate of Return) พบว่าสามารถ
คำนวณได้ 2 ลักษณะ คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนแบบ Time Weighted Rate of Return (TWRR)  และ Money 
Weighted Rate of Return (MWRR) หรือ Internal Rate of Return (IRR) อย่างไรก็ตาม การคำนวณผลตอบแทน
แบบ IRR มีข้อจำกัดหลายประการ การคำนวณผลตอบแทนแบบ TWRR จึงเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติ และเป็นวิธีการที่
ผู้รักษาทรัพย์สินใช้ในการคำนวณผลตอบแทน การจัดทำ Template จึงใช้วิธี TWRR มีสูตรการคำนวณดังนี้ 
 

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

Market Valuet−1

 

 
โดยที ่ 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 (จากข้อมูลสถานะเงินลงทุน) 
 𝐶𝐹𝑡   คือ  กระแสเงินสด ณ เวลา t  (จากข้อมูลธุรกรรมลงทุน) 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน สามารถคำนวณแบบช่วงได้ มีสูตรในการคำนวณ ดังสมการ 

Rate of Return𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = [(1 + Rate of Return1) × (1 + Rate of Return2) × … × (1 + Rate of Returni)] − 1 

 
โดยที ่ Rate of Return𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  คือ  อัตราผลตอบแทนแบบช่วง  

นอกจากข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนแล้ว การวิเคราะห์ผลตอบแทนสามารถทำได้หลายแนวทาง หนึ่งในวิธทีี่ใช้
ค ือการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Contribution Analysis) องค์ประกอบ
ผลตอบแทน (Return Contribution) เกิดจากการนำข้อมูลอัตราผลตอบแทนการลงทุนคูณด้วยน้ำหนักของสินทรัพย์
ลงทุน ผลรวมขององค์ประกอบผลตอบแทนฯ ที่คำนวณจะต้องใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนรวมของพอร์ตลงทุน 
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เนื่องจากผลตอบแทนรวม เกิดจากคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์ถัวเฉลี่ยด้วยน้ำหนักการลงทุน (Weight) 
และองค์ประกอบผลตอบแทนการลงทุนสามารถคำนวณแบบช่วงได้เช่นเดียวกับการคำนวณอัตราผลตอบแทนแบบช่วง  

ข้อสังเกตคือ การจัดทำข้อมูลผลตอบแทนด้วยการจัดทำ Template คำนวณด้วยหลักการที่ถูกต้องสามารถใช้
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลสถานะและธุรกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรที่เป็นการทำงานในลักษณะ 
Manual เช่น การกระทบยอดทุกรายการ กรณีท่ีคำนวณผลตอบแทนที่ลงรายละเอียดมากขึ้น เช่น เมื่อคำนวณระดับกลุ่ม
สินทรัพย์ หลักทรัพย์รายตัว กรณีเห็นข้อมูลผิดปกติในระดับกลุ่มหลักทรัพย์ สามารถทำการตรวจสอบเพื่อหาข้อมู ลที่
ผิดพลาดในระดับหลักทรัพย์รายตัวได้ ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบแสดงได้ดังภาพที่ 3-4  

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างการตรวจหาจุดผิดปกติด้วยการใช้ข้อมูลผลตอบแทนและองค์ประกอบ (กรณขี้อมูลปกติ) 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการตรวจจุดผิดปกติด้วยการใช้ข้อมูลผลตอบแทนและองค์ประกอบ (กรณมีีข้อมูลไม่ปกติ ในวันที่ 10) 

 

โดยจากตัวอย่างในภาพที่ 4 ข้อมูลในวันที่ 10 มีความผิดปกติ เนื่องจากผลรวมขององค์ประกอบแตกต่างจาก
ผลตอบแทนกรณีนี้ สามารถระบุได้ว่า กลุ่มที่มีความผิดปกติคือกลุ่มตราสารหนี้ ( Fixed Income) หากมีการคำนวณใน
รายละเอียดที่ลึกลงไปเช่น ข้อมูลองค์ประกอบรายตัว สามารถระบุได้ว่าข้อมูลของหลักทรัพย์ใดที่มีความผิดปกติ จากนั้น
จึงตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากอะไร หรือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณใดที่ผิดปกติ  (สำหรับโครงการนี้กำหนดให้ผล
คำนวณต่างจาก Custodian <0.01% ถือว่าไม่มีความผิดปกติของข้อมูล) 

 สำหรับข้อมูลที่สามารถนำมาปรับใช้สำหรับการคำนวณ พิจารณารูปแบบข้อมูลที่เหมาะสมจากรายงานที่ได้รับ
จาก Custodian ทั้งหมด ได้ผลลัพธ์คือ 2 รายงาน คือ 1) รายงาน Portfolio by Class เป็นรายงานที่แสดงรายละเอยีด
สถานะสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบไปด้วยข้อมูล เช่น ชื่อรหัสสินทรัพย์
ลงทุน (Security Code) กลุ่มประเภทของตราสาร (Security Class) ประเภทตราสาร (Security Type) ผู้ออกตราสาร 
( Issuer) จำนวนหน่วย (Unit) และม ูลค ่าตามราคาตลาด (Total Market Amount) เป ็นต ้น และ 2) รายงาน 
Transaction Report เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหมด เช่น ธุรกรรมซื้อขาย
สินทรัพย์ลงทุน และธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาเหตุที่ใช้ข้อมูลจากรายงานที่ระบุ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับอยู่ในลักษณะที
เป็นตาราง มีหัวคอลัมน์หรือฟิลด์ (Field) ที่สามารถทำการ Mapping ข้อมูลเพื่อการคำนวณได้โดยง่าย และมีข้อมูลที่
ครบถ้วนในการคำนวณข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่คณะฯ ถือครองทั้งหมด 
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การปรับใช้ The 6-Point Structure:  Point ที ่5 และ 6  
การเสนอวิธีการเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน (Proposal & Aim for Benefits) 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงสรุปแนวคิดและวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี ่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่
กระบวนการออกแบบ Template เพ่ือประมวลผลข้อมูล มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการเพ่ือให้เห็นขั้นตอนที่
ต้องดำเนินการเพ่ิมเติม ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบสามารถแสดงได้ดังตาราง 

 ข้อมูลจากรายงานของผู้
เก็บรักษาทรัพย์สิน 

การประมวลผลข้อมูลโดยมุ่งเน้น 
การคำนวณผลตอบแทนและองค์ประกอบ 

ข้อมูลที่ใช้ รายงานผลตอบแทน ข้อมูลสถานะเงินลงทุนรายวัน และข้อมูลธุรกรรม รายวัน 
การคำนวณ ไม่ต้องดำเนินการเอง ต้องดำเนินการเอง 
การแสดงข้อมูล
ผลตอบแทน 

- รายสัปดาห์  
- รายเดือน 
- รายไตรมาส 
- รายปี 
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

สามารถแสดงได้ทุกช่วงเวลา (ในช่วงข้อมูลที่ใช้ในการ
คำนวณ ยกตัวอย่างเช่น หากข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ มี
จำนวนทั้งสิ้น 6 เดือน ผลตอบแทนที่คำนวณสามารถ
คำนวณได้ตั้งแต่ ผลตอนแทนย้อนหลัง 1 วัน จนถึง
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น) 

รูปแบบผลตอบแทน - รายกลุ่มหลักทรัพย์ที่แบ่ง
ตามบัญชีกองทุน 

สามารถคำนวณผลตอบแทนของหลักทรัพย์รายตัวหรือจัด
ประเภทกลุ่มสินทรัพย์ตามที่ต้องการได้ 

ขั้นตอน ไม่ต้องมีการเตรียมข้อมูล การคำนวณผลตอบแทนของหลักทรัพย์รายตัว/รายกลุ่ม
สินทรัพย์ลงทุน ต้องมีการจัดกลุ่มสถานะของสินทรัพย์
และกระแสเงินสดที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทน  

การตรวจสอบความ
ถูกต้องของการคำนวณ 

ไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง  

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณได้ เช่น 
การเปรียบเทียบผลตอบแทนที่คำนวณโดย Custodian  
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลสถานะและธุรกรรมโดย
ไม่ต้องผ่านกระบวนการกระทบยอดกับข้อมูลทางบัญชี  

การวิเคราะห์ข้อมูล/
ประกอบการตัดสินใจ 

สามารถวิเคราะห์ใน
ภาพรวม  

สามารถวิเคราะห์ในเชิงลึก แยกสินทรัพย์ลงทุนแต่ละ
ประเภท ความเคลื่อนไหวผลตอบแทนตามสถานการณ์ 

การต่อยอด มีข้อจำกัด สามารถดำเนินการได้  
ข้อมูลด้านสภาพคล่อง ไม่ได้ ได้ (แยกประเภทข้อมูลสถานะตามสภาพคล่อง) 
ข้อมูลสถานะลงทุน ได้ (รายเดือน) ได้ (รายวัน) 
ข้อมูลธุรกรรม ได้ (ระดับพอร์ตเท่านั้น) ได้ (ทุกระดับ) 
ระยะเวลาที่ใช้ รอข้อมูลที่คำนวณประมาณ 
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รอบการคำนวณ รายเดือน  สามารถคำนวณได้ตลอดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ 
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จากนั้นจึงวางแผนและเสนอแนวคิด โดยประกอบกับนำ The 6-Point Structure มาสรุปแนวคิดเพื่อให้เห็น
ลำดับแนวคิดในการพัฒนากระบวนการในทุกขั้นตอน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการสรุป The 6-Point Structure มาปรับใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลังปฏิบัติจริง สามารถนำผลลัพธ์การคำนวณไปใช้ในการประกอบการจัดทำ Dashboard และการจัดทำ
รายงานข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการสื่อสารข้อมูลเงินลงทุนที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ทั้งนี้ มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอเพ่ือลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
หลังการปรับปรุงวิธีการ สามารถเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ และวิธีการปฏิบัติในอดีตได้ดังภาพที่ 6                      

 

  
ภาพที่ 6 สรุปวิธีการปฏิบัติที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่าง Template เพ่ือประมวลผลข้อมูล (คำนวณผลตอบแทนและองค์ประกอบฯ) 

 การส่งมอบสินค้าและบริการ จากพัฒนารายงานข้อมูลโดยจัดทำ Dashboard ที่มีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง มี
ผลการวิเคราะห์ โดยแสดงในรูปแบบกราฟ แผนภูมิต่างๆ และมีการระบุแหล่งที่มาชัดเจน ดังภาพที่ 8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้ารายงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ Dashboard และช่องทางการนำสง่ข้อมูล 

ข้อมูลราคาปิดก่อนหน้า Last% change(1D)

สภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลก ดัชนีตลาดไทย ดชันีตลาดไทย

SET  1,583.13        -0.46% -100 #

SET PF& REIT 168.51           -0.09% -100 SET PF& REIT

ดัชนีตลาดต่างประเทศ ดชันีตลาดตา่งประเทศ

S&P 500  4,164.66        -0.67% -100 S&P 500 

Nasdaq  13,633.50       -1.88% -100

STOXX 600  433.65           -1.43% -100 Nasdaq 

FTSE 100  6,923.17        -0.67% -100 STOXX 600 

Nikkei 225  28,812.63       -0.83% -100

สรุปปริมาณการซือ้ขายตลาดตราสารทุนไทย (3 พ.ค. 64) MSCI EM 1,334.99        -0.29% -100 FTSE 100 

ค่าเงนิ Nikkei 225 

USD/THB  31.19            0.07% 100

สินค้าโภคภัณฑ์

ทองค า  1,779.06        0.78% 100

น า้มันดิบ WTI  65.69            1.86% 100 ค่าเงิน

น า้มันดิบ BRENT 68.88            1.48% 100 USD/THB 

มุมมองค่าเงนิ / ทองค า สรุปธุรกรรมซือ้ขายหลักทรัพย ์ประจ าวันที ่XXXXXX ทองค า 

น า้มันดบิ WTI 

การจัดสรรสินทรัพยล์งทุน

         ข้อมูล ณ วันที ่XXXXXXXX ข้อมูล ณ วันที ่XXXXXXX

ผลตอบแทนจากการลงทุน

วันที ่XXXXXX

        รฐัมนตรกีารคลังสหรฐัไดใ้หค้วามเห็นวา่อตัราดอกเบีย้อาจจะตอ้งปรบัตวัสูงขึน้

เพ่ือไมใ่หเ้ศรษฐกิจสหรฐัรอ้นแรงเกินไป ซึง่ผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั

ในชว่งทีผ่่านมา ทัง้นีใ้นภายหลัง ไดชี้แ้จง้วา่ตนไมไ่ดมี้เจตนาทีจ่ะคาดการณใ์นเรือ่ง

อตัราดอกเบีย้ และไมค่ิดวา่อตัราดอกเบีย้จะปรบัเพ่ิมขึน้ในเรว็ๆนี ้รวมทัง้ย  า้วา่ธนาคาร

กลางสหรฐั (Fed) มีอิสระในการด าเนินนโยบายดว้ยตนเอง ทัง้นีไ้ดส้รา้งความกงัวลต่อ

ตลาด และท าใหเ้กิดแรงเทขายอยา่งหนกัในกลุ่มหุน้เทคโนโลย ีโดยเม่ือคืนนีด้ชันีตลาด

หุน้ Nasdaq ติดลบไปกวา่ -261.62จดุ หรอื -1.88% ในขณะทีด่ชันี Dow Jones 

สหรฐัค่อนขา้งทรงตวั ในขณะที ่10y US yield ล่วงลงต า่กวา่ระดบั 1.60%

สรุปภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ผลตอบแทนพันธบตัรไทย อาย ุ2 ปี และ10 ปี อยูท่ีป่ระมาณ 0.534% และ 1.820% 

     USDTHB  ออ่นค่าลง  ทัง้นีค้าดวา่เงินบาทวนันีจ้ะเคลื่อนไหวในกรอบจ ากดัที ่

31.10-31.30 เพ่ือรอผลการประชมุ กนง. วนันี ้

    ราคาทองค า  ปรบัตวัลดลงทีร่ะดบั 1,777 เหรยีญต่อออนซ ์หรอื -13 เหรยีญ 

หลังจากขึน้ไปทดสอบทีร่ะดบั 1,800 เหรยีญ คาดวา่ในชว่งนีร้าคาทองค าจะเคลื่อนไหว

ในชว่ง 1,760-1,800 เหรยีญ

 - ไมมี่รายการซือ้ขาย

ทีม่า :  SETTRADE, ThaiBMA, ONEAM, KBANK

    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total

                            Scenario analysis*                         

                     

                          Base case)

                        

Current

Non-Current

                         XXXXXXX

                    (Investment Daily Report) 

Event Timeline

                               COVID 19 

                                US-CHINA TENSION

        Oil Price TENSION

        US Election

  ่ว :        

นักลงทุน ซือ้ ขาย สุทธิ

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า

สถาบนัในประเทศ 5,579.52 6.53 5,549.74 6.49 29.78          

บญัชีบริษัทหลกัทรพัย์ 7,413.34 8.67 7,384.73 8.64 28.61          

นกัลงทนุตา่งประเทศ 28,542.95 33.39 29,823.23 34.89 (1,280.28)   

นกัลงทนุทั่วไปในประเทศ 43,944.29 51.41 42,722.41 49.98 1,221.88     

ข้อมูลราคาปิดก่อนหน้า Last% change(1D)

สภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลก ดัชนีตลาดไทย ดชันีตลาดไทย

SET  1,583.13        -0.46% -100 #

SET PF& REIT 168.51           -0.09% -100 SET PF& REIT

ดัชนีตลาดต่างประเทศ ดชันีตลาดตา่งประเทศ

S&P 500  4,164.66        -0.67% -100 S&P 500 

Nasdaq  13,633.50       -1.88% -100

STOXX 600  433.65           -1.43% -100 Nasdaq 

FTSE 100  6,923.17        -0.67% -100 STOXX 600 

Nikkei 225  28,812.63       -0.83% -100

สรุปปริมาณการซือ้ขายตลาดตราสารทุนไทย (3 พ.ค. 64) MSCI EM 1,334.99        -0.29% -100 FTSE 100 

ค่าเงนิ Nikkei 225 

USD/THB  31.19            0.07% 100

สินค้าโภคภัณฑ์

ทองค า  1,779.06        0.78% 100

น า้มันดิบ WTI  65.69            1.86% 100 ค่าเงิน

น า้มันดิบ BRENT 68.88            1.48% 100 USD/THB 

มุมมองค่าเงนิ / ทองค า สรุปธุรกรรมซือ้ขายหลักทรัพย ์ประจ าวันที ่XXXXXX ทองค า 

น า้มันดบิ WTI 

การจัดสรรสินทรัพยล์งทุน

         ข้อมูล ณ วันที ่XXXXXXXX ข้อมูล ณ วันที ่XXXXXXX

ผลตอบแทนจากการลงทุน

วันที ่XXXXXX

        รฐัมนตรกีารคลังสหรฐัไดใ้หค้วามเห็นวา่อตัราดอกเบีย้อาจจะตอ้งปรบัตวัสูงขึน้

เพ่ือไมใ่หเ้ศรษฐกิจสหรฐัรอ้นแรงเกินไป ซึง่ผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั

ในชว่งทีผ่่านมา ทัง้นีใ้นภายหลัง ไดชี้แ้จง้วา่ตนไมไ่ดมี้เจตนาทีจ่ะคาดการณใ์นเรือ่ง

อตัราดอกเบีย้ และไมค่ิดวา่อตัราดอกเบีย้จะปรบัเพ่ิมขึน้ในเรว็ๆนี ้รวมทัง้ย  า้วา่ธนาคาร

กลางสหรฐั (Fed) มีอิสระในการด าเนินนโยบายดว้ยตนเอง ทัง้นีไ้ดส้รา้งความกงัวลต่อ

ตลาด และท าใหเ้กิดแรงเทขายอยา่งหนกัในกลุ่มหุน้เทคโนโลย ีโดยเม่ือคืนนีด้ชันีตลาด

หุน้ Nasdaq ติดลบไปกวา่ -261.62จดุ หรอื -1.88% ในขณะทีด่ชันี Dow Jones 

สหรฐัค่อนขา้งทรงตวั ในขณะที ่10y US yield ล่วงลงต า่กวา่ระดบั 1.60%

สรุปภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ผลตอบแทนพันธบตัรไทย อาย ุ2 ปี และ10 ปี อยูท่ีป่ระมาณ 0.534% และ 1.820% 

     USDTHB  ออ่นค่าลง  ทัง้นีค้าดวา่เงินบาทวนันีจ้ะเคลื่อนไหวในกรอบจ ากดัที ่

31.10-31.30 เพ่ือรอผลการประชมุ กนง. วนันี ้

    ราคาทองค า  ปรบัตวัลดลงทีร่ะดบั 1,777 เหรยีญต่อออนซ ์หรอื -13 เหรยีญ 

หลังจากขึน้ไปทดสอบทีร่ะดบั 1,800 เหรยีญ คาดวา่ในชว่งนีร้าคาทองค าจะเคลื่อนไหว

ในชว่ง 1,760-1,800 เหรยีญ

 - ไมมี่รายการซือ้ขาย

ทีม่า :  SETTRADE, ThaiBMA, ONEAM, KBANK

    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total

                            Scenario analysis*                         

                     

                          Base case)

                        

Current

Non-Current

                         XXXXXXX

                    (Investment Daily Report) 

Event Timeline

                               COVID 19 

                                US-CHINA TENSION

        Oil Price TENSION

        US Election

  ่ว :        

นักลงทุน ซือ้ ขาย สุทธิ

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า

สถาบนัในประเทศ 5,579.52 6.53 5,549.74 6.49 29.78          

บญัชีบริษัทหลกัทรพัย์ 7,413.34 8.67 7,384.73 8.64 28.61          

นกัลงทนุตา่งประเทศ 28,542.95 33.39 29,823.23 34.89 (1,280.28)   

นกัลงทนุทั่วไปในประเทศ 43,944.29 51.41 42,722.41 49.98 1,221.88     

 ถ  ก  ณ ต  ดเง   แ ะต  ด   

วนัที ่25 มถินุายน 2564 17.59 น.

* หมายเหต ุวันที ่7 ธ.ค. 63 เป็นวันหยดุ ชดเชยวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันชาต ิและวันพอ่แหง่ชาติ

ด  ช ตี  ด   แ ะขอ้    ีเ่ก ี ่ ขอ้ง SET Top 10 Quote

ช  ่   ่ส   ส  ซ  ้  ส                  ่  %      ่  ว       ู    ว   25/06/64 17:58:23

  ช         ส     ไ        ช  ่   ู  ่ (  .)       ่ส       ่     

SET 50 954.78      - - 959.99      (1.36)         -0.14% 17:09:00 1 BANPU 187.71 16 +0.50(+3.23%)

SET 1,582.67   - - 1,592.02   (3.05)         -0.19% 16:52:00 2 RATCH 23.89 45 -0.25(-0.55%)

  ช        ่   ะ  ศ 3 CPF 42.27 27 0.00(0.00%)

Dow Jones 34,196.82 - - 33,933.91 322.58       0.95% 4:29:46 4 PTTGC 28.97 59 -0.25(-0.42%)

S&P 500 4,266.49   - - 4,256.97   24.65        0.58% 2:59:57 5 RCL 34.57 48 -0.50(-1.03%)

Nasdaq 14,369.70 - - 14,357.30 98.00        0.69% 4:15:00 6 STGT 13.42 41 +0.75(+1.85%)

STOXX 600 456.98      - - 457.48      (0.06)         -0.01% 17:58:44 7 PTT 41.17 40 -0.25(-0.63%)

FTSE  00 7,118.35   - - 7,125.19   8.38          0.12% 17:58:51 8 KBANK 18.36 120 +0.50(+0.42%)

Nikkei 225 29,066.18 - - 29,137.30 190.95       0.66% 12:59:59 9 TTA 26.66 16 +0.20(+1.25%)

10 OR 13.94 31 +0.25(+0.83%)

  ่    

USD/THB 31.82        31.81 31.82 31.89        (0.08)         -0.24% 17:58:44

GBP/THB 44.22        44.206 44.233 44.39        (0.18)         -0.40% 17:59:04 Thai Gov. Yield Curve

EUR/THB 38.01        37.997 38.012 38.05        (0.04)         -0.11% 17:58:53

CNY/THB 4.93         4.9257 4.9287 4.93         0.00          0.04% 17:58:04

    ส     โภ ภ  ฑ 

       1,783.25   - - 1,774.95   6.55          0.37% 17:59:04

  ้        WTI 73.14        - - 73.25        (0.16)         -0.22% 17:58:23

  ้            75.43        - - 75.62        (0.13)         -0.17% 17:59:08

  ช  ว   ว      ว 

S&P 500 VIX 16.01        - - 16.04        0.04          0.25% 17:58:49

   ่ : Investing.com

 ถ  ก  ณ ต  ด  โ ป

 

   ่  CIMBT  (22/06/21)
   ่ : Thaibma.co.th

Thai Gov. Yield Movement

   ่  www.infoquest.co.th (07/05/21)

จ     โ              ่ : Thaibma.co.th

   ่ : Settrade.com

           ่      ่ ่            ไ          ซ  ้ส      พ   ส  ่     ึ ้  ะ     ส     พ      ภ     ่ พ  ธ         จ         ว ่ 

Fed จะ     ไ ่          ่      โ           ใ   ็วๆ  ้    ้  ้  ช   Dow Jones ส   ฐ           ว    ่           ่ะ    

33,876.97 จ    พ  ่ ึ ้ 586.89 จ        +1.76% ซึ ่         ว พ  ่ ึ ้    ่ว    ้ไ              ่         ว       ใ ว  ศ      ่

  ่    จ             ้ไ  สะ    ว ่          ว      ว ส ู จ        ่                  ่    ่    ถ ึ           โ    จ   Fed

 ใ      

 ถ  ก  ณ ต  ด  โ ป

   ่  www.infoquest.co.th (09/06+D45:L59/21)

Line กลุ่ม ภายในหน่วยงาน 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างหน้ารายงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกสารประกอบการประชุมภายในฝ่ายฯ 
 
 เมื่อจัดส่งข้อมูล (สินค้า) ไปยังลูกค้าท่ีมีความต้องการข้อมูลเงินลงทุนผ่านแต่ละช่องทางแล้ว จากนั้นจึง
ดำเนินการประเมินผลลัพธ์การปรับปรุงฯ ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้



 

 

การพัฒนากระบวนการติดตามพอร์ตลงทุน วิเคราะห์ และรายงานผลลงทุนเชิงลึก                                                          18 

 

 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผลการประเมินด้วยตัวช้ีวัดด้านคุณภาพ 

ตัววัด/ตัวชี้วัดสำคัญ 

มิติ เป้าหมาย 
 

(Target) 

ผลลัพธ์การดำเนินการ 

ก่อนเริ่ม 
โครงการ 

  

หลังดำเนินการโครงการ 

ด้าน
คุณภาพ 

ความพึง
พอใจ 

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 

การจัดทำเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

ความถูกต้อง 

1. ผลคำนวณต่างจาก
Custodian <0.01% 

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

ความครบถ้วน 

1. สามารถอภิปรายผลการ
ลงทุนได้หลายระดับ  

มี   ทุกระดับ N/A 
ระดับ
พอร์ต 

ระดับ
พอร์ต 

ระดับพอร์ตและ
กลุ่มสินทรัพย์ 

ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ 

กา
รส

ื่อส
าร

ข้อ
มูล

ต่อ
ลูก

ค้า
 การจัดทำรายงาน 

1. รายงานลงทุนรายวัน  มี  มี 100% N/A - 40% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. รายงานข่าวสาร
ประจำวัน 

มี  มี 100% N/A % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. รายงานประจำเดือน 
(ข้อมูลครบทุกด้าน) 

มี  มี 100% N/A % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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• ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้สารสนเทศเงินลงทุนในด้านการจัดทำรายงาน 
 การวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ อาศัยมาตรวัดแบบลิเคิร ์ท 5 ระดับ (5 Point Likert Scale) 
การวิเคราะห์ผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ สามารถระบุเกณฑ์การวัดความพึงจากน้อยที่สุดไปยังมากที่สุด โดย
เรียงลำดับการให้คะแนนจาก 1-5 ตามลำดับ  

โดยที่การแปลผลจะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามของ โดยที่ ค่าเฉลี่ย   4.21 - 5.00  คือ พึง
พอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  คือพึงพอใจ มาก ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 คือ พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย  1.81 – 
2.60 พึงพอใจน้อย และค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 คือพึงพอใจน้อยที่สุด ผลลัพธ์แสดงผลลัพธ์ความพึงพอใจจากการปรับปรุง
และพัฒนารายงานในระดับ มาก สามารถแสดงได้ดังตาราง 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ยคะแนน การแปลผลความพึงพอใจ 
การจัดทำข้อมูลและนำเสนอผ่านช่องทาง Applicationสำหรับสื่อสารภายใน              ผู้ตอบแบบสำรวจ 15 คน 

• รูปแบบ  3.5 มาก 

• เนื้อหาการนำเสนอ 3.6 มาก 

• ความทันต่อเหตุการณ ์ 3.7 มาก 

• คะแนนโดยรวม 3.6 มาก 
การจัดทำรายงานและการนำเสนอในที่ประชุมฝ่ายฯ                                            ผู้ตอบแบบสำรวจ 19 คน 

• รูปแบบ 3.6 มาก 

• เนื้อหาการนำเสนอ 3.7 มาก 

• ความทันต่อเหตุการณ ์ 3.7 มาก 

• การตอบข้อซักถามโดยผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน 3.9 มาก 

• คะแนนโดยรวม 3.6 มาก 
การสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน                                                         ผู้ตอบแบบสำรวจ 25 คน 

• การสื่อสารมีความกระชับ ชัดเจน ตรงกับความต้องการ 3.6 มาก 

• ช่องทางสะดวก และง่ายต่อการติดต่อ ประสานงาน 3.7 มาก 

• คะแนนโดยรวม 3.6 มาก 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ 

• ลดความผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูล 
• ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการประกอบการรายงานผลและจัดทำรายงานที่ตอบความคาดหวังของลูกค้า 

7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน 
• การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง  
• การมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการร่วมกันระหว่างคณะผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในระดับปฏิบัติการ : ผู้ปฏิบัติงาน 

• ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการคำนวณผลตอบแทน  
 แนวทางแก้ไข ศึกษาวิธีการที่ถูกต้องก่อนในขั้นต้น 

• การใช้ข้อมูลในการประมวลผล การคำนวณ มีความท้าทายเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการลงทุน จะต้องมีทักษะ
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และการใช้สูตรทางการคำนวณ เช่น VLookup Hlookup Index Match 
และการคำนวณด้วย Array Formula รวมถึงการจัดการข้อมูลก่อนนำไปใช้ประมวลผล เช่น การ Query ข้อมูล 
การแปลงรูปแบบ Format ข้อมูลให้เหมาะสม  
 แนวทางแก้ไข ศึกษา ค้นหา ฝึกฝนวิธีการใช้งานใช้งานในเบื้องต้น 

• ในการพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลเงินลงทุน แหล่งที่มา และข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้
รวมถึงตัวแปรในชุดข้อมูลเหล่านั้นซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง จึงต้องอาศัยความชำนาญ 
ประสบการณ์ และการสอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น Custodian   
 แนวทางแก้ไข ปรึกษาสอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น Custodian   
 และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

• กระบวนการทำงานยังต้องอาศัยวิธีการที่เป็น Manual จึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานได้ 
 แนวทางแก้ไข ทบทวน ปรับปรุง Template ที่ใช้ทั้งในการประมวลผลข้อมูลและจัดทำ Dashboard
 เพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 

9. ความท้าทายต่อไป 
• การลดกระบวนการและขั้นตอนที่เป็น Manual เพื่อลดความผิดพลาดการนำศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ลงทุนส่วนเพิ่ม รวมถึงการเสริมโครงสร้างด้านเงินลงทุนให้สมบูรณ์  
• มาพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเงินลงทุน ได้แก่ เครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 

(Risk Management) รวมถึงออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ Compliance ของส่วนงานที่มีหน้าที่บริหาร
เงินลงทุน เป็นต้น  

• ต่อยอดและปรับปรุงกระบวนการนำเสนอข้อมูลไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากบุคลากรฝ่ายการคลัง เช่น 
ลูกค้าท่ีมคีวามต้องการที่เป็นหน่วยงานในคณะ หน่วยงานนอกคณะ เป็นต้น 

 
10. เอกสารอ้างอิง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื ่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ 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 


