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1. บทนํา 

กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) 

มีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีไมเปนสวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงการคลังตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน และมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และ 

การกูเงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

เพ่ือลดตนทุนในการกูเงินของรัฐบาล และลดความเสี่ยงในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ   

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กปพ. เริ่มมีการบริหารจัดการการลงทุน โดยมีประมาณการ

สินทรัพยภายใตการบริหารที่ไดรับมอบจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจากการกูตามมาตรา 24/1

เฉลี่ยประมาณ 80,000-200,000 ลานบาทตอป กปพ. จึงตองเตรียมระบบการบริหารจัดการการลงทุนให

พรอมรองรับภารกิจการบริหารจัดการสินทรัพยดังกลาว สําหรับกรอบการลงทุนของ กปพ. กําหนดใหมีการลงทุน

ในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ทั้งในและตางประเทศ และมีการทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่ง

ตราสารหนี้ที ่ออกโดยกระทรวงการคลัง โดย กปพ. มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนรักษาความปลอดภัยของเงินตน 

(Preservation of Capital) และสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความม่ันคงสูงและความเสี่ยงตํ่าเปน

หลักสําคัญ  

 ในการวางระบบบุคลากรและทรัพยากรเพ่ือรองรับการดําเนินงาน กปพ. ประสบปญหาและ

อุปสรรคในการสรรหาบุคลากรดานการเงิน การลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ คณะกรรมการ

กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (คณะกรรมการกองทุนฯ) 

จึงมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2554 เห็นชอบใหกองทุนดําเนินการวาจางผูบริหาร

สินทรัพยภายนอก โดยให กปพ. ดําเนินการคัดเลือกและวาจางผูบริหารสินทรัพยภายนอกตั้งแต 1 รายข้ึนไป 

เพ่ือใหทําหนาท่ีเสมือนสายงานจัดการการลงทุน โดยขอบเขตหนาท่ีของผูบริหารสินทรัพยนั้น จะครอบคลุม

ตั้งแตชวงกอนการลงทุน (Pre-investment) ระหวางการลงทุนและหลังการลงทุน (Post-Investment) 

ขอบเขตหนาท่ีของผูบริหารสินทรัพยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. รวมกับกองทุนในการจัดทํากลยุทธและแผนการลงทุน 

2. บริหารจัดการเงินกองทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกองทุนกําหนด 

3. ประสานงานกับผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) ท่ีกองทุนแตงตั้งเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน

การเก็บรักษาหลักทรัพยของกองทุน 

4. ใหขอมูลและขอวิเคราะหเก่ียวกับภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน หรือขาวสารตางๆ ท่ีเปนประโยชน

สําหรับการตัดสินใจลงทุน และการบริหารเงินกองทุนแกกองทุน 

5. จัดหาขอมูลเสนอแนะตางๆ ท่ีจะสงผลดีตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเงินของกองทุน  

6. ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการวัดผลตอบแทนและการบริหารความเสี่ยง 

7. จัดทํารายงาน คูมือและเอกสารตางๆ ตามท่ีกําหนด 

8. จัดอบรมและถายทอดความรูใหกองทุนอยางสมํ่าเสมอ 
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เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายนอกของ กปพ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด กปพ. จึงไดจัดทําคูมือการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายนอกซ่ึงครอบคลุมข้ันตอน 

การคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยตั้งแตการเสนอเหตุผลความจําเปน การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน  

การจัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพยภายนอก การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิคและคาธรรมเนียม จนถึงการลงนาม

ในสัญญา โดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน 

เพื่อให กปพ. มีแนวทางการดําเนินงานที่มีความรัดกุม โปรงใส และเพื่อเปนประโยชนในการถายทอดความรู

ใหกับทุนหมุนเวียนและองคกรอ่ืนๆ ตอไปดวย 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 สบน. และ กปพ. มีแนวทางการดําเนินการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายนอกท่ีเปนระบบ

และโปรงใส และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.2 ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึนเม่ือครบวาระท่ีตองคัดเลือก

ผูบริหารสินทรัพยใหม 

2.3 บุคลากรสามารถถายทอดความรูเก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายใน

และภายนอกองคกรได 

 

3. กลุมเปาหมาย 

สําหรับเจาหนาท่ีสายงานจัดการการลงทุนท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการคัดเลือกผูบริหาร

สินทรัพย 

 

4. Work Flow กระบวนการการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายนอก 

       การดําเนินการคัดเลือกและวาจางผูบริหารสินทรัพยภายนอกของ กปพ. จะตองดําเนินการตาม

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย พ.ศ. 

2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบดังกลาว กําหนดวิธีการวาจาง ในขอ 12 ไว 3 วิธี ไดแก วิธีตกลง วิธี

คัดเลือก และวิธีพิเศษ โดยการวาจางโดยวิธีตกลงและวิธีพิเศษใชสําหรับการจางผูบริหารสินทรัพยราย

เดิมซึ่งกองทุนเคยเห็นความสามารถและผลงานแลวและเปนผูบริหารสินทรัพยที่เชื่อถือไดหรือการจางท่ี

ตองกระทําโดยเรงดวนตามลําดับ กระบวนการดําเนินการจึงกระชับเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

และทันตอความจําเปนในการจางผูบริหารสินทรัพยของกองทุน สําหรับวิธีการคัดเลือกนั้น เปนการดําเนินการใน

กรณีท่ัวไป จึงมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีละเอียดมากกวา ข้ันตอนการดําเนินการวิธีวาจางตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2554 

ปรากฏตามแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินการวิธีวาจางตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
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กรอบระยะเวลาการดําเนินการตามวิธีตางๆ  

 

ข้ันตอน ระยะเวลาโดย 

วิธีตกลง 

ระยะเวลาโดย 

วิธีคัดเลือก 

1. เสนอหลักการ เหตุผล ความจําเปนตอคณะกรรมการกองทุนฯ 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ  

 

 

 

4.5 เดือน 

 

 

 

7 เดือน 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย 

3. จัดทําขอบเขตของงานโดยละเอียด (TOR)   

4. จัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพยภายนอก และคัดเลือกรายท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม (Short List) และการกําหนดเกณฑการพิจารณา

ขอเสนอทางเทคนิค 

5. พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค 

6. พิจารณาขอเสนอราคา และเจรจาตอรอง 

7. พิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญากับ

ผูบริหารสินทรัพยท่ีไดรับการคัดเลือกและเจรจาสัญญา 

8. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

9. เสนอผูจัดการกองทุนลงนามในสัญญา 

รวมระยะเวลา   

 

5. ข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายนอก 

การดําเนินการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายนอกตามวิธีวาจางตามระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2554 สามารถสรุป           

ได 8 ข้ันตอนหลักดังนี้ 

4.1 การเสนอเหตุผล ความจําเปนตอคณะกรรมการกองทุน  

4.2 การจัดทําขอบเขตของงานโดยละเอียด (TOR)  และการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ผูบริหารสินทรัพย 

4.3 การจัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพยภายนอก และคัดเลือกรายท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

(Short List) และการกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค  

4.4 การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค  

4.5 การพิจารณาขอเสนอราคา และเจรจาตอรอง 

4.6 การพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญากับผูบริหารสินทรัพย             

ท่ีไดรับการคัดเลือกและเจรจาสัญญา 

4.7 การเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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4.8 การเสนอผูจัดการกองทุนลงนามในสัญญา 

 การดําเนินการตามวิธีคัดเลือก เปนการดําเนินการเพ่ือวาจางผูบริหารสินทรัพยภายนอกโดยท่ัวไป 

กลาวคือ ในกรณีที่ กปพ. จะดําเนินการวาจางผูบริหารสินทรัพยรายใหม ที่ไมเคยเห็นผลงาน กปพ. จึงตอง

ดําเนินการตามทั้ง 8 ขั้นตอนดังกลาวขางตน ซึ่งจะทําใหเกิดการแขงขันและมีความโปรงใสเพื่อให กปพ. 

สามารถคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยท่ีมีความสามารถและมีความพรอมสูงสุด สําหรับการดําเนินการตามวิธีตกลง

และวิธีพิเศษจะมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีกระชับกวาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอกองทุนสูงสุด โดยวิธีตกลงซ่ึงเปน

วิธีการวาจางในกรณีท่ีเปนผูบริหารสินทรัพยรายเดิมท่ีกองทุนเคยเห็นความสามารถหรือผลงานแลวและเปน

ผูบริหารสินทรัพยท่ีเชื่อถือได จึงสามารถลดข้ันตอนในการจัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพยภายนอก และคัดเลือก

รายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) ตามขอ 4.3 ได โดยกองทุนสามารถเสนอรายชื่อผูบริหารสินทรัพย 

รายเดิมตอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหกองทุนดําเนินการในขั้นตอนการพิจารณา

ขอเสนอทางเทคนิคตอไปซ่ึง คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจกําหนดรายละเอียดการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค

ใหกระชับกวาการดําเนินการตามวิธีคัดเลือกก็ได สําหรับการวาจางโดยวิธีพิเศษ เปนวิธีการจางในกรณีท่ีตอง

กระทําโดยเรงดวน หากดําเนินการวาจางตามวิธีตกลงหรือวิธีคัดเลือกจะทําใหเกิดการลาชา หรือเกิด

ความเสียหายตอกองทุน และเก่ียวของกับการลงทุนและการรักษาความลบัทางธุรกิจของกองทุน จึงสามารถลด

ข้ันตอนในข้ันตอนท่ี 4.3 การจัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพย และ 4.4 การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิคได                

โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกสามารถดําเนินการเจรจาราคากับผูบริหารสินทรัพยรายนั ้นๆ โดยตรง

รายละเอียดการดําเนินการตามข้ันตอนการคัดเลือก มีดังตอไปนี้ 
 

5.1 การเสนอเหตุผล ความจําเปน ตอคณะกรรมการกองทนุ  

กปพ. จะตองเสนอเหตุผล ความจําเปน ในการวาจางผูบริหารสินทรัพยภายนอก รวมถึงเสนอ

รายละเอียดประมาณการวงเงินและกรอบระยะเวลาท่ีจะมอบหมายใหผูบริหารสินทรัพยภายนอกบริหารดวย 

โดยจะตองมีการวิเคราะหความคุมคาของการจางผูบริหารสินทรัพยภายนอกเปรียบเทียบกับการจางพนักงาน

ประจําของกองทุน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน เปรียบเทียบตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร (Fixed 

and Variable Cost) ของแตละทางเลือก ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความพรอมของระบบงาน เทคโนโลยี 

โอกาสในการสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เปนตน  

สําหรับกรอบระยะเวลาในการวาจางผูบริหารสินทรัพย  กปพ. ไดกําหนดกรอบระยะเวลา

ตามสัญญาจางไวเปนเวลา 3 ป โดยกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารสินทรัพยอยาง

เปนระบบ เพ่ือให กปพ. สามารถประเมินความสามารถในการบริหารจัดการการลงทุนของผูบริหารสินทรัพย

ภายนอก และกระตุ นใหผู บริหารสินทรัพยมีความพยายามในการบริหารจัดการการลงทุนอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ในระยะตอไป กปพ. อาจพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาตามสัญญาจางให

มากกวา 3 ป ท้ังนี้ใหเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุนและเพ่ือให กปพ. มีการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง 
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5.2  การจัดทําขอบเขตของงานโดยละเอียด (TOR)  และการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ผูบริหารสินทรัพย  

 กปพ. ตองจัดทํา TOR เพ่ือเสนอตอผูจัดการกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โดยราง TOR 

ประกอบดวย 14 สวน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค 

2. ความเปนมา 

3. จํานวนผูบริหารสินทรัพยท่ีคาดวาจะวาจาง 

4. ขอบเขตโดยละเอียดของงานจาง 

5. สิ่งท่ีตองสงมอบ 

6. กรอบระยะเวลาและประมาณการวงเงินท่ีจะใหบริหาร 

7. คุณสมบัติของผูบริหารสินทรัพย 

8. การยื่นเสนอเปนผูบริหารสินทรัพย 

9. ข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย  

10. เกณฑการคัดเลือก 

11. การจัดสรรใหกับผูบริหารสินทรัพย 

12. การจายคาธรรมเนียม 

13. กําหนดการยื่นขอเสนอ 

14. สงวนสิทธ 

รายละเอียด TOR ปรากฏตามภาคผนวก ก 

ผูจัดการกองทุนจะตองแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยเพื่อดําเนินการวาจาง            

ในแตละครั้ง องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามระเบียบฯ  ประกอบดวย ผูอํานวยการสายงาน

นโยบายและแผนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการกองทุนเปนกรรมการฯ และเจาหนาท่ีในสายงานท่ีเก่ียวของ

จํานวนไมนอยกวา 4 คนเปนกรรมการ ในกรณีที่กองทุนไมมีการวาจางบุคลากรประจําในสายงานตางๆ               

หรือกรณีจําเปนอ่ืนๆ กองทุนสามารถแตงตั้งผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ โดยควรแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนของหนวยงานท่ีมีการดําเนินการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย

ภายนอกและ/หรือมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนตน                 

โดยคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1. ดําเนินการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยโดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน

บริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศวาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขในการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการลงทุนท่ีจะใหผูบริหาร

สินทรัพยใชดําเนินการวัดผลการลงทุน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสราง
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หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศวาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการลงทุน และ

การทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย หรือตามท่ีผูจัดการกองทุน

มอบหมาย 

 

5.3 การจัดหารายช่ือผูบริหารสินทรัพยภายนอก และคัดเลือกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

(Short List) และการกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค  

 การดําเนินการในข้ันตอนท่ี 5.3 ใชสําหรับการดําเนินการโดยวิธีการตกลงและวิธีการคัดเลือกเทานั้น 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

5.3.1 จัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพย และคัดเลือกรายท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (Shortlist) 

 สําหรับการวาจางโดยวิธีตกลงนั้น กปพ. สามารถเสนอรายชื่อผูบริหารสินทรัพยรายเดิมท่ีเคย

เห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูบริหารสินทรัพยท่ีมีความนาเชื่อถือแกคณะกรรมการกองทุนฯ  

เห็นชอบและสามารถดําเนินการตามขอ 5.3.2 ไดตามลําดับ สําหรับการวาจางโดยวิธีการคัดเลือกนั้น กปพ. 

จะตองทําจัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพยภายนอกและคัดเลือกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List)               

กอน โดยสามารถศึกษาและคนควาขอมูลรายชื่อผูบริหารสินทรัพยท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สาํนักงาน ก.ล.ต.)  เม่ือไดรายชื่อแลว สามารถสงหนังสือขอขอมูล 

(Request for Information)  สําหรับขอมูลท่ีควรกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสงมีดังนี้  

1. สําเนาหนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยใหเปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคล โดยมีผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2. เอกสารแนะนําบริษัท 

3. รายละเอียดประสบการณในการบริหารกองทุนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

แบงตามประเภท/นโยบายการลงทุน  

4. รายละเอียดมูลคาสินทรัพยภายใตจัดการ (AUM) และผลการดําเนินการยอนหลัง 3 ป  

5. รายละเอียดเก่ียวกับทีมงานท่ีเชี่ยวชาญในการลงทุนในตราสารหนี้และตลาดเงิน   

 

  จากนั้น กปพ. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยจัดกลุมตามองคประกอบของขอมูล และ

เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาพรอมรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องตนท่ีใชในการพิจารณาคัดเลือก

ผูบริหารสินทรัพยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) โดยระเบียบคณะกรรมการฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขในการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหเหลือรายชื่อท่ีผานการ 

Short List ไมเกินสองเทาของจํานวนผูบริหารสินทรัพยท่ีคาดวาจะวาจาง 

 สําหรับเกณฑการประเมินคุณสมบัติเบื ้องตนนั ้น สวนใหญเปนขอมูลเชิงปริมาณ 

(Quatitative) เพ่ือประเมินความพรอมและความเหมาะสมของผูบริหารสินทรัพยในการรองรับการบริหาร

จัดการการลงทุนของกองทุนซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือ เปนกองทุนขนาดใหญ (มีสินทรัพยภายใตการบริหารเฉลี่ย

ปละ 100,000 ลานบาท) เปนหนวยงานของรัฐและตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของกรมบัญชีกลาง 
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และมีนโยบายการลงทุนเพื่อคุมครองเงินตน รายละเอียดคุณสมบัติเบื้องตนที่ใชในการ Short List ท่ี

คณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยเห็นชอบปรากฏตามตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 แสดงหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีใชในการ Short List  

หลักเกณฑ รายละเอียด 

1. เปนผูไดรับอนญุาตจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. 

ตรวจสอบขอมูลจากประกาศรายชื่อบริษัทท่ีไดรับ

ใบอนุญาตการจัดการกองทุนสวนบุคคล(กองทุนสวน

บุคคล) (ประเภทบริษัทหลักทรัพย) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. มูลคาสินทรัพยภายใตการจัดการ 

(Asset Under Management : 

AUM)  

- AUM รวมทุกประเภทกองทุน  

- AUM กองทุนตลาดตราสารหนี้ 

- AUM กองทุนตลาดเงิน 

3. ผลการบริหารจัดการการลงทุน - ผลการบริหารจัดการการลงทุนตราสารหนี ้

- ผลการบริหารจัดการการลงทุนตลดเงิน 

4. ประสบการณบริหารกองทุนสวน

บุคคลของหนวยงานภาครัฐ 

พิจารณาจากขอมูลท่ีผูบริหารสินทรัพยแตละรายสงให  

5.3.2 การกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค  

การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาจากเอกสาร

ขอเสนอทางเทคนิคของผูบริหารสินทรัพย โดย กปพ. ควรจัดทําสรุปตามเกณฑการพิจารณาท่ีคณะกรรมการ

คัดเลือกกําหนดฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจกําหนดใหมีการสัมภาษณ หรือการ

ประเมินความพรอมของผูบริหารสินทรัพยภายนอก เชน การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (Site Visit) ดวยก็

ได โดยควรกําหนดน้ําหนักในการพิจารณาเอกสารขอเสนอทางเทคนิค และ การสัมภาษณและ/หรือ Site Visit 

ใหชัดเจน โดยในการดําเนินการวิธีคัดเลือกในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น คณะกรรมการคัดเลือกไดกําหนด

น้ําหนักการพิจารณาเอกสารขอเสนอทางเทคนิครอยละ 80 และกําหนดน้ําหนักสําหรับการสัมภาษณและ Site 

Visit รอยละ 20 โดยท่ีการกําหนดใหสัมภาษณนั้น ชวยใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทราบแนวคิดและความ

เขาใจในขอเสนอเก่ียวกับการลงทุนท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 รายละเอียดหลักเกณฑและน้ําหนักท่ีควรใชในการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิคและการ

สัมภาษณ ปรากฏตามตารางท่ี 5.2 และ 5.3  
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ตารางท่ี 5.2 แสดงรายละเอียดหลักเกณฑและน้ําหนักการพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค 

หลักเกณฑ น้ําหนัก รายละเอียด (น้ําหนักยอย) 

1. ผลการดําเนินงาน 20 1.1 อัตราผลตอบแทนกองทุนเทียบกับ Benchmark 5 

ปยอนหลัง (15) 

     1) กองทุนประเภทตราสารหนี้ (5) 

     2) กองทุนประเภทตลาดเงิน (5) 

     3) กองทุนท่ีมีนโยบายการ ลงทุนใกลเคียงกับ กปพ. (5) 

1.2 การเติบโตของ AUM ยอนหลัง (1 ป) (5) 

2. ประสบการณและทีมงาน 20 2.1 คุณภาพของ IC (5) 

2.2 คุณภาพทีมท่ีบริหารจัดการให กปพ. (15) 

3. แผนการลงทุนและระบบการบริหาร

จัดการกองทุน 

 

35 3.1 โครงสรางการตัดสินใจลงทุนและการบริหารความ

เสี่ยงจากการลงทุน (20) 

3.2 กลยุทธการลงทุนและความสมเหตุ สมผลของแผน

ลงทุน (10) 

3.3 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนของ กปพ. (5) 

4. การบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน  

20 4.1 การจัดการการบริหารความเสี่ยง (5) 

4.2 ระบบการตรวจสอบภายใน (5) 

4.3 การกํากับและตรวจสอบ (5) 

4.4 แผนรองรับภาวะวิกฤติ (5) 

5. การแลกเปล่ียนความรูและขอเสนอ

ท่ีเปนประโยชนตอ กปพ. 

5 5.1 ขอเสนอ (5) 

รวม 100  

 

ตารางท่ี 5.3 แสดงรายละเอียดหลักเกณฑและน้ําหนักการสัมภาษณ 

หลักเกณฑการสัมภาษณ 

1. ความเช่ียวชาญของผูจัดการกองทุนและทีมงานท่ีไดรับมอบหมายใหบริหารสินทรัพยของ กปพ. โดย

พิจารณาจาก 

    - การนําเสนอโครงสรางองคกร ผลงานในอดีต 

    - การนําเสนอแผนการลงทุนสําหรับ กปพ. กระบวนการตัดสินใจ กลยทุธการลงทุน 

    - การนําเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยง 

    - ความรูความเขาใจในนโยบายการลงทุนและลักษณะของ กปพ. เปนตน 

2. การตอบคําถาม โดยพิจารณาจากความชัดเจน ตรงประเด็น และความสมเหตุสมผล เปนตน 
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 เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกแลว สามารถ

ดําเนินการออกหนังสือเชิญชวนใหผูท่ีมีรายชื่อตาม Short List สงขอเสนอทางเทคนิค โดยแบงเปนซองขอเสนอ

ทางเทคนิคและซองขอเสนอดานคาธรรมเนียม รายละเอียดดังนี้ 

ซองท่ี 1: ขอเสนอทางเทคนิค บรรจุเอกสารทางดานเทคนิค ซ่ึงประกอบดวย 

1) บทสรุปขอเสนอผลงาน (Executive Summary) ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ (A4)  

2) รายละเอียด เกี ่ย วกับบร ิษ ัท  (Company Profile) ได แก  ประว ัต ิความ เป นมา 

ขอบขายของธุรกิจท่ีดําเนินการในปจจุบัน เงินทุนจดทะเบียน โครงสรางผูถือหุน รายนามกรรมการบริษัท 

โครงสรางขององคกร ระบบงานและกระบวนการตัดสินใจลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการลงทุน 

และ Compliance Unit ความรวมมือตางๆ กับสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ ผลการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือตางๆ ขนาดของทรัพยสินภายใตการบริหาร (Asset Under Management: AUM) อัตราการ

เจริญเติบโตของทรัพยสินแยกเปนประเภทกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

กองทุนท่ีลงทุนในตลาดเงิน และตลาดตราสารหนี้ และการพัฒนาองคกรท่ีสําคัญ ลงนามรับรองขอมูลโดย

กรรมการผูจัดการหรือผูท่ีมีอํานาจ 

3) ผลการดําเนินงานยอนหลัง (Past Performance) ประกอบดวย  

 - การเติบโตของขนาดทรัพยสินภายใตการบริหารจัดการ  

 - อัตราผลตอบแทนของกองทุนประเภทตราสารหนี้ จํานวน 6 กองทุน 5 ปยอนหลัง 

โดยจําแนกเปนกองทุนประเภทตราสารหนี้ท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุด จํานวน 3 กอง และกองทุนประเภท

ตราสารหนี้ท่ีมีมูลคา AUM สูงสุด จํานวน 3 กอง 

 - อัตราผลตอบแทนของกองทุนประเภทตลาดเงิน จํานวน 6 กองทุน 5 ปยอนหลังโดย

จําแนกเปนกองทุนประเภทตลาดเงินท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุดจํานวน 3 กอง และกองทุนประเภทตลาด

เงินท่ีมีมูลคา AUM สูงสุด จํานวน 3 กอง  

 - ผลตอบแทนของกองทุนสวนบุคคล ท่ี มีนโยบายการลงทุนใกล เคียงกับ  กปพ.  

จํานวน 3 กองทุน 5 ปยอนหลัง โดยเลือกกองท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุด  

 4) รายละเอียดเก่ียวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา คุณสมบัติพิเศษ (เชน ทดสอบ 

ผานหลักสูตร CISA CFA CFP FRM เปนตน) ประสบการณ ทํางานและประสบการณบริหารเงินกองทุน  

(โดยระบุจํานวนป ท่ีทํางานในธุรกิจจัดการกองทุนและจํานวนป ท่ีทํางานกับบริษัท) ของผูบริหารของ 

บริษัท คณะกรรมการดานการลงทุน (Investment Committee) และทีมงานที่จะไดรับมอบหมายให

บริหารเงินลงทุนของ กปพ.  

5) นําเสนอกระบวนการลงทุนและแผนการลงทุน (Model Portfolio) ในกรอบระยะเวลา

ดําเนินการและประมาณการวงเงินท่ีจะใหบริหาร โดยใหรายละเอียด ดังนี้ 

 - อธิบายโครงสรางและกระบวนการตัดสินใจลงทุนพรอมท้ังสรุปรายละเอียดในรูปแบบผัง

งาน (Flow Chart) 

 - จัดทําแบบจําลองการลงทุน (Asset Allocation Model) ระบุสัดสวนการลงทุน 

แยกตามกลุมหลักทรัพย Duration ภายใตสถานการณและสภาพแวดลอมการลงทุนท่ีเหมาะสม พรอมท้ัง
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ประมาณการอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนตามแผนการลงทุนท่ีเสนอ รวมท้ังเสนอมุมมอง

และแนวคิดหากไดรับมอบหมายใหบริหารทรัพยสินของกองทุนภายใตระยะเวลาการลงทุนและประมาณการ

วงเงินตามท่ีกําหนด ผูจัดการกองทุนจะมีการวางแผนการลงทุนอยางไร เพราะเหตุใด (ใหตั้งสมมติฐานการ

ลงทุนได)  

- เสนอแนวทางการหาอัตราผลตอบแทนสวนเพิ ่มจากการลงทุน ภายใตนโยบาย 

และกรอบการลงทุนท่ี กปพ. กําหนด 

- เสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน  

- เสนอแผนรองรับหากเกิดภาวะวิกฤติ หากเกิดกรณีวิกฤติเศรษฐกิจหรือสถานการณทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน 

6) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกร ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

- ระบบจัดการเรื่องบริหารความเสี่ยง 

- ระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ระบบการกํากับและการตรวจสอบ (Compliance) 

- เสนอแผนรองรับหากเกิดภาวะวิกฤติขององคกร 

7) ขอมูลการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยอนหลัง 3 ป   

8) ขอเสนอแนะตางๆ และขอเสนอแนะอื่นที่จะเปนประโยชน เชน การบริหารจัดการการ

ลงทุน กรอบการลงทุน การวัดผลการดําเนินงานของกองทุน และการแลกเปลี่ยนความรูกับ กปพ. เปนตน 

9) เอกสารประกอบท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- หนังสือรับรองของสํานักงานจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท รับรองการจดทะเบียน  

เปนนิติบุคคล และชื่อกรรมการซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลได ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

วัตถุประสงคทางการคา ซ่ึงนายทะเบียนออกใหไมเกิน 3 เดือนกอนวันเสนอขอเปนผูบริหารสินทรัพย 

- สําเนาหนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยใหเปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคล โดยมีผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ในกรณีผูมีอํานาจของนิติบุคคลรายใด จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน จะตอง

มีหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนนั้นดวย (Power of Attorney: POA) 

ซองท่ี 2: ขอเสนอดานราคา บรรจุขอเสนออัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการ โดยใหเสนอเปนรอยละ

ของมูลคาทรัพยสินภายใตการบริหาร (AUM) ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) โดยบรรจุไวในซองขอเสนอทางดาน

เทคนิค 
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5.4 การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค  

กปพ. จัดสงขอเสนอทางเทคนิคใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณา และจัดทําแบบฟอรม

การใหคะแนน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปรายละเอียดขอเสนอเทคนิคของผูสมัครแตละรายตามเกณฑ

การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิคเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกฯ  สําหรับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจกําหนดใหมีการสัมภาษณและการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินความพรอมของผูบริหาร

สินทรัพยแตละราย โดยควรจะกําหนดใหผูท่ีเขาสัมภาษณเปนเจาหนาท่ีหรือทีมงานหลักท่ีจะรับผิดชอบงาน

ของกองทุนหากไดรับวาจาง นอกจากนี้ การกําหนดใหมีการ Site Visit จะชวยให กปพ. สามารถประเมินความ

พรอมของผูบริหารสินทรัพยในการรองรับการบริหารจัดการการลงทุนอยางตอเนื่องรวมถึงการกํากับดูแล

ภายในองคกรของผูบริหารสินทรัพยแตละราย เชน การจัดใหมี Chinese Wall หรือการแบงสวนงานหองคา

ออกจากสวนงานอ่ืนๆ อยางชัดเจน และการมีระบบสํารอง หรือ Back-up เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางตอเนื่องในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมปกติ เปนตน  

 กปพ. รวบรวมคะแนนขอเสนอทางเทคนิค การสัมภาษณ และการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมิน

ความพรอมและจัดลําดับคะแนนเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาเห็นชอบ 

 

5.5 พิจารณาขอเสนอราคา และเจรจาตอรอง 

  คณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย จะทําการคัดเลือกโดยมีข้ันตอน ดังนี้  

1) พิจารณาจัดหารายชื่อผูบริหารสินทรัพย แลวพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูบริหาร

สินทรัพยท่ีตรงกับการบริหารเงินและสินทรัพยของ กปพ. มากท่ีสุดโดยเหลืออยางมากไมเกินสองเทาของ

จํานวนผูบริหารสินทรัพยท่ีคาดวาจะวาจาง 

2) พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก โดยใหผูบริหารสินทรัพยยื่นซอง

ขอเสนอเปนสองซอง คือ ซองขอเสนอดานเทคนิค และซองขอเสนอดานราคา โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจาก

ขอเสนอดานเทคนิคกอน 

3) ออกหนังสือเชิญชวนผูบริหารสินทรัพยตามรายชื่อท่ีคัดเลือกไวตาม 10.1 ใหยื่นขอเสนอเขา

รับงานตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยกําหนดใน 10.2 

4) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและสัมภาษณผูบริหารสินทรัพยทุกรายและจัดอันดับของ 

ผูท่ีผานเกณฑท่ีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยกําหนด 

5) เปดซองราคาของผูท่ีผานเกณฑท่ีกําหนดตามลําดับตามจํานวนผูบริหารสินทรัพยท่ีคาดวา

จะวาจาง แลวเจรจาตอรองราคากับผูบริหารสินทรัพยแตละราย โดยใชหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการคัดเลือก

ผูบริหารสินทรัพยกําหนดเปนกรอบในการเจรจา หากเจรจากับรายใดไมไดผลใหยกเลิกการเจรจากับผูบริหาร

สินทรัพยรายนั้น แลวอาจพิจารณาเปดซองราคาของผูบริหารสินทรัพยรายท่ียื่นขอเสนอดานเทคนิคดีท่ีสุดราย

ถัดไปตามลําดับเพ่ือเจรจาราคา หรือขออนุมัติวาจางผูบริหารสินทรัพยเฉพาะรายท่ีเจรจาได  

6) เม่ือเจรจาไดผูบริหารสินทรัพยท่ีเหมาะสมแลว ใหพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ท่ีจะกําหนดใน

สัญญา 
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7) เม่ือตัดสินใหทําสัญญากับผูบริหารสินทรัพยซ่ึงไดรับการคัดเลือกแลวใหสงคืนซองขอเสนอ

ดานราคาใหแกผูบริหารสินทรัพยรายอ่ืนท่ีไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 

  เม่ือดําเนินการไดผลประการใด ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยรายงานตอ 

ผูจัดการกองทุนฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาใหความเห็นชอบในการวาจางผูบริหารสินทรัพย 

รายนั้นตอไปและเมื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ใหความเห็นชอบแลว กปพ. จะลงนามในสัญญาวาจาง

ผูบริหารสินทรัพยกับผูท่ีไดรับการคัดเลือกตอไป  

 สําหรับการเจรจาราคา กปพ. ควรสํารวจอัตราคาธรรมเนียมท่ีหนวยงานอ่ืนๆ มีการวาจาง

ผูบริหารสินทรัพยภายนอกท่ีมีการกําหนดกรอบการลงทุนคลายคลึงกันหรือมีสินทรัพยภายใตการบริหาร

ใกลเคียงกัน โดยใหยึดอัตราคาธรรมเนียมท่ีไดรับต่ําสุดเปนหลักในการเจรจาเพ่ือตกลงเปนอัตราเดียวสําหรับ

ผูบริหารสินทรัพยทุกราย การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราเดียวสําหรับผูบริหารสินทรัพยทุกราย

มีความเหมาะสมในกรณีท่ี กปพ. วาจางใหผูบริหารสินทรัพยทุกรายบริหารจัดการลงทุนภายใตแบบกรอบ

และนโยบายการลงทุนเดียวกัน หากมีการแบงการลงทุนเปนกองทุนยอยโดยแบงใหผูบริหารสินทรัพยแตละราย

มีกรอบนโยบายในการบริหารตางกันไป อาจเจรจาคาธรรมเนียมตางกันได ท้ังนี้ ใหพิจารณาตามลําดับความยากงาย 

การใชความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตามกรอบนโยบายท่ี กปพ. กําหนด 

 

5.6 พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่จะกําหนดในสัญญากับผูบริหารสินทรัพย              

ที่ไดรับการคัดเลือกและเจรจาสัญญา 

กปพ. ไดศึกษา คนควารูปแบบสัญญามาตรฐานที่ใชในการจางผูบริหารสินทรัพยโดย

หารือกับ กบข. และ สปส. และจัดทํารางสัญญาจางผูบริหารสินทรัพยโดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุน

เปนสูงสุด  และเทียบเคียงจากตัวอยางรางสัญญาของสํานักงานประกันสังคมและสัญญามาตรฐานประเภทการ

จัดการกองทุนสวนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศของบริษัทหลักทรัพยจัดการการ

ลงทุน โดยสัญญาจางตองครอบคลุมขอกําหนดตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ วาดวย 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม องคประกอบ

สัญญาจางผูบริหารสินทรัพย เปนดังนี ้

1. ขอความท่ัวไป  

2. เงินของกองทุนท่ีมอบหมายใหบริหารจัดการ  

3. กําหนดระยะเวลาในการบริหารจัดการกองทุนยอย  

4. หลักเกณฑการบริหารและจัดการกองทุนยอย 

5. สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบและคํารับรองของผูบริหารสินทรัพย  

6. สิทธิของกองทุน  

7. การสงมอบเงินกองทันยอยใหผูบริหารสินทรัพย  

8. ความรับผิดของผูบริหารสินทรัพย  

9. คาธรรมเนียมและคาใชจายในการบริหารและจัดการกองทุนยอย  
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10. การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ(NAV) ของกองทุนยอย 

11. ขอปฏิบัติในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการกระทําอันไมเปนธรรม  

12. การตรวจสอบ  

13. การสิ้นสุดของสัญญา 

14. ผลของการสิ้นสุดสัญญา 

15. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 

16. คําบอกกลาว 

17. เหตุสุดวิสัย 

18. เง่ือนไขอ่ืนๆ  

และเอกสารแนบทายสัญญา ดังนี้ 

1. คํานิยาม 

2. ประมาณการวงเงินและระยะเวลาบริหารจัดการ  

3. นโยบายและกรอบการลงทุน 

4. รายละเอียดการจัดทํารายงานและเปดเผยขอมูล 

5. แบบหนังสือยืนยันการรับเงินของกองทุน 

6. อัตราและเง่ือนไขในการจายคาธรรมเนียมการบริหารและจัดการกองทุนยอย  

รายละเอียดสัญญาจางผูบริหารสินทรัพย ปรากฏตามภาคผนวก ข 

 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นชอบรางสัญญา ให กปพ. ดําเนินการเจรจารายละเอียดสัญญา

กับผูบริหารสินทรัพยทุกราย และเสนอรางสัญญาท่ีผูบริหารสินทรัพยยินยอมและเห็นชอบตอผูจัดการกองทุนเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ 

 

5.7 เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอผลการคัดเลือกและรายชื่อตอคณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณาเห็นชอบ 
  

5.8 เสนอผูจัดการกองทุนลงนามในสัญญา 

กปพ. ผูจัดการกองทุนลงนามในสัญญา โดยทําสัญญา 2 ฉบับตอการจางผูบริหารสินทรัพย           

1 ราย โดยให กปพ. จัดเก็บ 1 ฉบับ และผูบริหารสินทรัพยจัดเก็บ 1 ฉบับ โดยควรเก็บในตูเซฟหรือสถานท่ีท่ีใช

เก็บรักษาเอกสารสําคัญของ กปพ.  
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6. ระบบติดตามประเมินผล 

กปพ. ตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการคัดเลือกผูบริหารสินทรัพย โดยจัดใหมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารสินทรัพย โดยมีคณะทํางานท่ีปรึกษาการลงทุนท่ีผูจัดการกองทุนแตงตั้ง

ทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร

สินทรัพย องคประกอบของคณะทํางานท่ีปรึกษาการลงทุน ควรจะประกอบดวยผูอํานวยการสายงานนโยบาย

และแผน และเจาหนาท่ีในสายงานท่ีเก่ียวของจํานวนไมนอยกวา 3 คนเปนกรรมการ ในกรณีท่ีกองทุนยังไมมี

บุคลากรประจํา อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนและเศรษฐกิจ 

เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนตน 

สําหรับเกณฑการประเมินผล ตองครอบคลุมการประเมินผลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดังนี้ 

• ดานผลตอบแทนจากการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผูบริหาร

สินทรพัย และเปรียบเทียบกับตัวเทียบวัดท่ีกองทุนกําหนด 

• ดาน Compliance โดยพิจารณาจากการละเมินกรอบนโยบายการลงทุน (Investment 

Breach) และ การละเมิดทางเทคนิค (Technical Breach) 

• ดานค ุณภาพการให บริการ (Services) โดยพิจารณาจากความรวดเร ็ว ในการ

ประสานงาน ตอบคําถาม ใหขอมูล และการความตรงตอเวลาในการจัดสงรายงานตามท่ีกําหนด เปนตน 

 

กําหนดระยะเวลาการประเมิน  

 กปพ. ตองจัดใหมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอทั้งระหวางการลงทุนและหลังการลงทุน 

โดยการกําหนดชวงระยะเวลาการประเมินผลจะตองคํานึงถึง 

• ชวงระยะเวลาการลงทุน เนื่องจาก กปพ. มีการลงทุนระยะสั้น (ไม เกิน 1 ป )            

การกําหนดชวงการประเมินจึงตองกําหนดใหมีความถ่ีท่ีเหมาะสม และสามารถวัดผลการลงทุนไดอยางเปน

รูปธรรม เชน จัดใหมีการประเมินผลทุก 2 เดือน และหลังจากเสร็จสิ้นการลงทุน เปนตน   

• แผนการจัดสรรเงิน เนื่องจากผลการประเมินจะนาํไปใชในการพิจารณาจัดสรรวงเงินใน

แตละรอบ จึงตองจัดให มีการประเมินกอนท่ี กปพ. จะไดรับมอบเงินจาก กปพ. โดยจะตองแจงผล            

การประเมินและจัดสรรเงินใหผูบริหารสินทรัพยภายนอกทราบอยางนอย 2 สัปดาหกอนการสงมอบเงินเพ่ือให

ผูบริหารสินทรัพยสามารถวางแผนการลงทุนได 

แนวทางการพิจารณาผลการประเมิน 

 ผลการประเมินโดยนําไปใชประกอบการพิจารณาประกอบจัดสรรวงเงิน เพ่ือใหเกิดการ

แขงขันระหวางผูบริหารสินทรัพยใหทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับแนวทางการพิจารณาผลการ

ประเมินประกอบการจัดสรรวงเงิน ใหอยูในดุลยพินิจคณะทํางานท่ีปรึกษาการลงทุน โดยตองพิจารณาควบคู

กับสภาวะเศรษฐกิจการเงิน การลงทุน และแผนกลยุทธการลงทุนของผูบริหารสินทรัพยแตละรายดวย อยางไร
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ก็ตามอาจกําหนดแนวทางการจัดสรรวงเงินไวเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาของคณะทํางานท่ีปรึกษาการ

ลงทุน (ตารางท่ี 6.1) 

 

ตารางท่ี 6.1 แนวทางการจัดสรรวงเงินใหผูบริหารสินทรัพย 

ปรับลด 10% ปรับลด 20% ไมจัดสรร เลิกสัญญา

 ผลตอบแทนจากการลงทุน

   • เทียบกับ Benchmark

   • เปรียบเทียบระหวางผูบริหารสินทรัพย ผลตอบแทนต่ําสุด 

3   รอบการประเมิน

 เมื่อผลตอบแทน ต่ํากวา

รายอื่นอยางมีนัยสําคัญ  

  หรือไมปรับปรุง

 Compliance

    • Investment Breach

    • Technical Breach ครั้งที่ 1

การบริหารความเสี่ยง

   • ลงทุนไมเปนไปตามกรอบ

       การบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1

 การบริการ

   •คุณภาพประสานงาน, ความตรงตอเวลา

       ในการสงรายงานหรือใหขอมูล
1-2 ครั้ง 5-6  ครั้ง

ครั้งที่ 2-3

3-4 ครั้ง มากกวา 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1ผลตอบแทนต่ํากวา Benchmark 

อยางมีนัยสําคัญ

มากกวา 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2-3 มากกวา 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ผลตอบแทนต่ําที่สุดทราบ  ผลตอบแทนต่ําสุด 2 รอบการประเมิน 

 (พิจารณาควบคูกับแผนกลยุทธการ

ลงทุนที่นําเสนอ สําหรับวงเงินจัดสรรครั้ง

เกณฑการประเมิน
บทลงโทษ

ตักเตือน/ชี้แจง

ผลตอบแทนต่ํากวา Benchmark อยางมีนัยสําคัญ  และไมสามารถปรับปรุงได

 คานัยสําคัญ = 3 bps

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


