ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
....................................................
โดยที่เ ห็น เปนการสมควรใหนํา เงิ นรายไดของมหาวิท ยาลัยมหิดลไปจั ดหาประโยชน
เพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดและเกิดผลดีแกมหาวิทยาลัย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑)(๙) และมาตรา ๒๔ (๔) (๑๕) แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม ครั้งที่
๔๒๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการจัดหาประโยชนจาก
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓. ให ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว า ด ว ยการลงทุ น จากเงิ น รายได ข อง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔. ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“สว นงาน” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บัณ ฑิตวิท ยาลัย
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“ผูจัดการกองทุนภายนอก” หมายถึง บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
จัดการกองทุน

๒

“ผูเก็บรักษาทรัพยสิน” หมายถึง บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน หรือผูดูแลผลประโยชน
“เงินรายไดมหาวิทยาลัย” หมายถึง เงินรายไดมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ.๒๕๕๐ และ หมายรวมถึ ง เงิ น รายได ส ว นงานตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
“การจั ด หาประโยชน ” หมายถึ ง การนํ า เงิ น รายได ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ไปดําเนินการซื้อ หรือ ถือครองซึ่งเงินฝากตราสารทางการเงิน หลักทรัพย เงินฝากธนาคาร ตราสาร
ทางการเงินและหลักทรัพย ตามที่คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหกองทุน
รวมถือครองไดเพื่อใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๕. ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายไดโดยมีหนาที่ดังนี้
(๑) วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําหนดกลยุทธ
และแผนการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดเสนอตอคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายได
(๒) วิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงานของหุน หุนกู รายบริษัท รายตราสาร
(๓) ติดตามการดําเนินงานของผูจัดการกองทุนภายนอก
(๔) พัฒนาระบบงานและบุคลากรดานการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดอยาง
ตอเนื่อง
(๕) เผยแพรความรูและขอมูลดานการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดใหสวน
งานตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสวนงาน
(๖) ดํ า เนิ น การจั ด หาประโยชน จ ากเงิ น รายได ภ ายใต ก รอบและนโยบายที่
คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดกําหนด
(๗) ศึกษาและพัฒนาการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดและควบคุมความเสี่ยง
ใหมีประสิทธิภาพ
(๘) ศึ ก ษานวั ต กรรมทางการเงิน ใหมๆ เพื่อ นํา เสนอตอ คณะกรรมการจั ด หา
ประโยชนจากเงินรายได
(๙) หนาที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงิน
รายไดมอบหมาย

๓

ขอ ๖. ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดหา
ประโยชนจากเงินรายไดคณะหนึ่งประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน
(๒) ผูแทนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งคณบดีเปนผูเสนอชื่อโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) ผูแทนคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งคณบดีเปนผูเสนอชื่อ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ การเงิน จํานวนไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
ใหหัวหนาหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายได เปนเลขานุการ
ขอ ๗. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระคราวละสอง ป โดยอาจไดรับการแตงตั้งเขามา
ใหมได ในครั้งแรกของการแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายได ใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนครึ่งหนึ่งอยูในวาระสาม ป
ขอ ๘. กรรมการผูแทนคณะ ใหมีวาระตามวาระคณบดี
ขอ ๙. นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามข อ ๗ และ ข อ ๘ กรรมการอาจพ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง
ขอ ๑๐. ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๖ พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการแตงตั้งกรรมการที่วางลงและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยู
ในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๑๑. การประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายได ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดใหประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง
ขอ ๑๒. ในการประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายได ถากรรมการ
ผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมในเรื่องนั้น

๔

ขอ ๑๓. คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางกรอบนโยบายหลักเกณฑและขอจํากัดการจัดหาประโยชนจากเงิน
รายไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่จําเปนในการจัดหาประโยชนจากเงิ น
รายได
(๓) พิจารณาแผนการการจัดหาประโยชน ที่หนวยจัดหาประโยชนจากเงิน
รายได หรือ สวนงานเสนอ
(๔) กําหนดการจัดสัดสวนของทรัพยสินแตละ ประเภท (Asset Allocation)
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกนายหนาคาหลักทรัพย ผูคาตราสาร
ผูจัดการกองทุนภายนอก ผูเก็บรักษาทรัพยสิน
(๖)

พิจารณาคัดเลือกผูจัดการกองทุนภายนอก และผูเก็บรักษาทรัพยสิน

(๗) พิจารณากําหนดรายชื่อบริษัทที่พึงมีไวเพื่อเปนทรัพยสินทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน (Approved listed) และทบทวนเปนระยะๆ
(๘) กํ า กั บ ทบทวน และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยจั ด หา
ประโยชนจากเงินรายไดและผูจัดการกองทุนภายนอก
(๙) พิ จ ารณานวัต กรรมกรรมทางการเงิ น ใหมๆ พร อมทั้ง ทบทวนกรอบ
นโยบายหลักเกณฑและขอจํากัดการบริหารเงินพรอมแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย
(๑๐) กําหนดวงเงินการถือครองทรัพยสินหรือตราสารในบริษัทและสถาบัน
การเงิน
(๑๑) พิ จ ารณาตัว วั ด เทีย บ (Bench

Mark) ที่เ หมาะสมเพื่อเสนอต อสภา

มหาวิทยาลัย
(๑๒) คณะกรรมการจั ด หาประโยชน จ ากเงิ น รายได อ าจแต ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ
คณะอนุกรรมการ เพื่อชวยพิจารณาหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการจัดหา
ประโยชนจากเงินรายไดมอบหมายก็ได
(๑๓) หนาที่อื่นๆตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๕

ขอ ๑๔. การจั ด หาประโยชน จ ากเงิ น รายได อ าจบริ ห ารโดยส ว นงาน หน ว ยจั ด หา
ประโยชน จ ากเงิ น รายได หรื อ ผูจั ด การกองทุ น ภายนอกตามหลั ก เกณฑ วิ ธีก าร และกรอบที่
คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดกําหนด
สวนงานอาจนําเงินหรือสินทรัพยที่เปนเงินรายได ใหหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายได
เปนผูดําเนินการบริหารใหได ภายใตวงเงินที่คณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ
ขอ ๑๕. ใหหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายได ดําเนินการจัดหาประโยชนจากเงิน
รายไดโดยการจัดตั้งกองทุนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดกําหนด
ขอ ๑๖. ใหสวนงานที่ตองการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดของตนเองเสนอแผนการ
จัด หาประโยชน โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํา คณะให ค ณะกรรมการจัด หา
ประโยชนจากเงินรายไดพิจารณาอยางนอยปละสี่ครั้ง ตามที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงิน
รายไดกําหนด
ขอ ๑๗. ใหมหาวิทยาลัยวาจางผูเก็บรักษาทรัพยสินตามที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน
จากเงินรายไดคัดเลือก โดยใหมีหนาที่ดังนี้
(๑) รับหรือสงมอบทรัพยสิน และชําระราคาตามที่มหาวิทยาลัยสั่งการ
(๒) จัดทําทะเบียนและบัญชีทรัพยสิน
(๓) จัดทําบัญชีใหกับกองทุน
(๔) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับสินทรัพยที่ถือ
ครอง และกองทุนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) กํากับดูแลใหการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามหลักเกณฑ กรอบ และแผนการการจัดหาประโยชนที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงิน
รายไดเห็นชอบ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๘. ใหสวนงานที่บริหารเงินรายไดและหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายไดจัดทํา
บัญชีทรัพยสินที่ไดจากการจัดหาประโยชนจากเงินรายได ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดกําหนด

๖

ขอ ๑๙. ใหสวนงานที่บริหารเงินรายไดและหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายไดรายงาน
สถานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหอธิการบดีและคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงิน
รายไดทราบ เปนประจําทุกเดือน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกหกเดือน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ ที่ ส ง ผลกระทบ หรื อ อาจส ง ผลกระทบอย า งมี ส าระสํ า คั ญ ต อ
ทรัพยสินที่ถือครองของมหาวิทยาลัย ใหรายงานตอประธานคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงิน
รายไดและอธิการบดี โดยทันที
ขอ ๒๐. ใหคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดกําหนดอัตราคาบริหารจัดการ
ซึ่งหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายไดเก็บจากกองทุนที่หนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายไดเปน
ผูบริหารไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไมเกินรอยละศูนยจุดสาม (๐.๓) ของมูลคาเงินทั้งหมดที่
หนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายไดดําเนินการ
ขอ ๒๑. การดําเนินการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินการไป
แลว ตามระเบียบมหาวิ ทยาลัย มหิดล วาดวยการลงทุนจากเงินรายได ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๒ ใหถือเปนการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดตามขอบังคับนี้โดยอนุโลม
ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดหาประโยชนจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ใหนําประกาศหลักเกณฑการลงทุนที่ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การลงทุน จากเงิน รายไดข องมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชโดยอนุโลมเทา ที่ไ มขัด แยงกั บ
ขอบังคับนี้
ขอ ๒๒. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการใหปฏิบัติ ตามที่เห็นสมควรและถือเปน
ที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยนายแพทยวจิ ารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

