
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การก ากับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง (คณะกรรมการ AC) 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การก ากับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์ 
และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   

01   
 

1. วัตถุประสงค์  
 ค าอธิบาย : (วัตถุประสงค์ของการน าเสนอ จัดท าองค์ความรู้นี้) 
 เช่น เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม กฎ/ระเบียบ/ค าสั่ง เป็นต้น 
 คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการก ากับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ 
หนึ่ง (กองทุนฯ) ผ่านคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ (คณะกรรมการก ากับฯ) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งใน
การก ากับดูแลให้กองทุนฯ ด าเนินการเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน การรักษาผลประโยชน์ของผู้หน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติ
ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งต่างๆ ที่กองทุนฯ พึงปฏิบัติ   

2. ขอบเขต  
 ค าอธิบาย : ข้อมูล เอกสารอ่ืนๆทีเก่ียวข้องสนับสนุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้  
 กระบวนการเริ่มตั้งแต่การก าหนดระเบียบวาระการประชุม การก าหนดวัน เวลา สถานที่ จนถึงการด าเนินการ
บริหารจัดการการประชุม และการปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการก ากับฯ 
 
 
  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การก ากับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

3. ผูร้ับผิดชอบ 
 ค าอธิบาย : ชื่อ และ นามสกุล ของผู้บันทึก/จัดท าองค์ความรู้ 
 3.1 ผู้รับผิดชอบ : นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผอ. สบล.  
       นายอโนชา คลังทวีคูณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สบล. 
 3.2 ผู้จัดท า :       นายดนวรรธน์ ลือสวัสดิ์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สบล. 
 

4. ผังกระบวนการท างาน   

สญัลกัษณ ์

 
 

     

ความหมาย เริ่มตน้/สิน้สุด การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ/อนมุัต ิ
เชื่อมต่อกระบวนการ

ความรูอ้ื่นๆ 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ทิศทางการไหล 

 

ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเร่ิมต้น 

2. การก ากับดูแลดา้นการลงทุน 
2.1 พิจารณาการลงทุน  
2.2 การบริหารจัดการหลักทรัพย ์ 
2.3 การใช้สิทธิของกระทรวงการคลัง 

3. การก ากับดูแลดา้นบริษัทจัดการ 
3.1 แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการตามความเหมาะสม  
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
3.3 ก าหนดค่าธรรมเนยีมการจัดการของบริษัทจัดการ 

4. การก ากับดูแลดา้นงบประมาณ 
4.1 ก าหนดงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ  
4.2 จดัท าบัญชีรายรับรายจ่ายและผลการด าเนินงานของกองทุนฯ   

5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ จุดสิ้นสดุ 

1. ก าหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ      



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การก ากับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงานตามองค์ความรู้
ของท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. ก าหนดกรอบนโยบายการลงทนุของกองทนุฯ      
 

รายไตรมาส 

เพื่อก าหนดกรอบการลงทุนในตราสาร
ประเภทต่างๆ สัดส่วนการลงทุน (Asset 
Allocation) ก าหนดอัตราผลตอบแทนท่ี

ต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงผ่านตรา

สารอนุพันธ์ทางการเงิน 

สบล. / คณะกรรมการ
ก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ 

2. 

การก ากบัดแูลด้านการลงทนุ 
2.1 พิจารณาการลงทนุ  
2.2 การบริหารจดัการหลกัทรัพย์  
2.3 การใช้สิทธิของกระทรวงการคลัง  

รายไตรมาส เพื่อพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสมตาม
สภาวะตลาด การ rebalancing 
portfolio และติดตามการลงทุน 

ตลอดจนการใช้สิทธิของกระทรวงการคลัง
ในฐานะผู้ถือหุ้น เช่น การใช้สิทธิเพิ่มทุน 

การรับเงินปันผล 

สบล. / คณะกรรมการ
ก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ 

3. 

การก ากบัดแูลด้านบรษิทัจดัการ 
3.1 แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงบรษิทัจัดการตาม
ความเหมาะสม  
3.2 ประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าที่ของบรษิทั
จัดการ  
3.3 ก าหนดค่าธรรมเนียมการจดัการของ
บรษิทัจดัการ  

 
3.1 รายปี 
 
3.2 รายไตรมาส 
 
3.3 รายไตรมาส 

เพื่อคัดเลือกบริษัทจัดการที่มีความ
เหมาะสมตามหนังสือชี้ชวน ประเมินผล

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ และช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แกบริษัทจัดการท้ัง
ค่าธรรมเนียมคงท่ีและค่าธรรมเนียม 

ผันแปร 

สบล. / คณะกรรมการ
ก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ 

4. 

การก ากบัดแูลด้านงบประมาณ 
4.1 ก าหนดงบประมาณและค่าใชจ้่ายที่
เกี่ยวข้องของกองทนุฯ  
4.2 จัดท าบญัชีรายรบัรายจ่ายและผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุฯ   

รายไตรมาส 
เพื่อบริหารจัดการด้านงบประมาณของ

กองทุนฯ โดยเริ่มต้นจากการก าหนดกรอบ
งบประมาณค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการจัดท า

และรายงานบัญชีรายรับรายจ่าย 

สบล. / คณะกรรมการ
ก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ 

5. 
ตดิตามประเมินผลการด าเนนิงานของกองทนุฯ 
 

รายไตรมาส เพื่อก าหนดแนวทางและกรอบการลงทุน
ของกองทุนฯ ให้มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

สบล. / คณะกรรมการ
ก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ 

       

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การก ากับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ค าอธิบาย : กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้
 6.1 หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 6.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  6.3 สัญญาจัดการกองทุนระหว่าง กระทรวงการคลัง และบริษัทจัดการ (KTAM และ MFC) 
  6.4 หนังสือ กลต. ที่ กลต.น.(ว) 4/2544 เรื่อง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการที่กองทุนรวมลงทุน 
 6.5 ค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1568-2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและก ากับดูแลส านักงานกองทุนรวม
วายุภักษ์ 
  6.6 ค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1567-2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานกองทุนรวม
วายุภักษ์ 
 6.7 ค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1132-2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ 
 6.8 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ 002-2557 เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติงานส านักงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ 
 6.9 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87-2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล) 
 6.10 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 59-2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 7) 
 6.11 มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546 (เรื่องการจัดตั้งกองทุนฯ) 
 6.12 มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 (เรื่องการแปรสภาพกองทุนฯ) 
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
ตู้ เก็บเอกสารของส านักงาน
กองทุนวายุภักษ์ ณ สบล. 

ผอ. สบล. 
 

2. 
ระเบียบวาระการประชุมของ

คณะกรรมการฯ 
ตู้ เก็บเอกสารของส านักงาน
กองทุนวายุภักษ์ ณ สบล. 

ผอ. สบล. 
 

 

8. การติดตามและประเมินผล 
 ค าอธิบาย : ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานขององค์ความรู้ 
 8.1 คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ก ากับการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้ 
 


