แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.
(Code of Governance)

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558)

บทนา
หลักการและเหตุผล
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็ นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็ นสากลว่า เป็ นระบบที่ทาให้องค์กร
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และที่สาคัญเป็ นไปอย่างโปร่ งใส น่าเชื่อถือและ
เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย จึงเป็ นหลักการที่หลายองค์กรได้ให้ความสาคัญในการนามาปฏิบตั ิเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้ าหมายและพันธกิจที่กาหนดไว้
สานักงานจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เป็ นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอานาจหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศทั้งตลาดแรก
และตลาดรอง รวมถึงบุคลากรและสถาบันในตลาดทุน ในเรื่ อง
(1) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(2) ธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
(3) ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(4) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการและ
(5) การป้ องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
ซึ่ งนอกจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวแล้ว สานักงานยังมีอานาจหน้าที่ในการ
กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน ได้แก่ พระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 25401 และตลอดระยะเวลาการดาเนิ นการที่ผา่ นมา สานักงานได้ให้ความสาคัญ
กับการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่กากับดูแลและในองค์กรอย่างทัว่ ถึง
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สาระของธรรมาภิบาล
องค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) นับเป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็ นต้นแบบของแนวคิดธรรมาภิบาล ได้อธิบาย
เนื้อหาสาระของธรรมาภิบาล มีสาระสาคัญสรุ ปได้วา่ ธรรมภิบาลเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่าง
หน้าที่และความร่ วมมือระหว่างกันของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและผูม้ ีส่วนได้เสี ย และยังเป็ นกรอบ
ของโครงสร้าง แนวทางปฏิบตั ิและการติดตามการประเมินผลการดาเนินการขององค์กร เพื่อการบรรลุผล
ตามพันธกิจ ซึ่งสานักงานได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางหนึ่งประกอบการพิจารณากาหนด
กรอบการดาเนิ นการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของสานักงาน
วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.
การจัดทาแนวทางธรรมาภิบาลเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายของสานักงาน ที่ตอ้ งการผลักดันให้มีการ
นาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ิให้เกิดผลอย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรมภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้
การดาเนิ นงานของสานักงานสามารถบรรลุเป้ าหมายและภารกิจในการกากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย
ได้อย่างถูกทานองคลองธรรม ตลอดจนเกิดคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และยังช่วยเสริ มสร้างความเชื่อมัน่
ต่อมาตรฐานการกากับดูแลให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
การจัดทาแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.
นอกจากศึกษาหลักการและแนวทางปฏิบตั ิของ OECD แล้วในการจัดทาแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.
สานักงานยังได้ประมวลข้อมูลจากหลักการและแนวทางปฏิบตั ิของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) ซึ่งเป็ นองค์กรระหว่างประเทศของหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย โดยสานักงานได้กาหนดกรอบธรรมาภิบาลสาหรับคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานดังนี้
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ (accountability)
(2) ความสานึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิ ทธิภาพ (responsibility)
(3) ความเคารพในสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสุ จริ ตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการ
ให้โอกาสผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นธรรม (equitable treatment and participation) 1
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลและการดาเนินการด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้ (transparency)1
(5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (internal control and internal audit)
(6) การเพิ่มมูลค่าให้แก่ตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (value creation) โดยการพัฒนา
ปรับปรุ ง และเพิ่มความขีดสามารถในการแข่งขัน1
(7) การวางกรอบเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ (code of conduct and code of ethics)
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ทั้งนี้ แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ได้มีการทบทวนหลักการและแนวปฏิบตั ิให้เป็ นปัจจุบนั
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไขปรับปรุ ง (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551) โดยเฉพาะในส่ วนที่กฎหมายกาหนดและเป็ นหลักการด้านธรรมาภิบาล รวมทั้ง
เทียบเคียงกับแนวปฏิบตั ิดา้ นธรรมาภิบาลของหน่วยงานอื่นในตลาดทุนไทย บริ ษทั จดทะเบียน
และหน่วยงานที่เป็ นสากล เช่น หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
เป็ นต้น เพื่อให้มาตรฐานธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. มีความเข้มงวดและไม่ดอ้ ยกว่ามาตรฐานธรรมาภิบาล
ที่กาหนดใช้กบั หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลและมีความเป็ นสากล1
ประโยชน์ ของการจัดทาแนวทางธรรมาภิบาล
(1) เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
(2) เพื่อให้สานักงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และภารกิจที่ได้วางไว้อย่างถูกทานอง
คลองธรรม โดยมีเครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของสานักงานเป็ นแนวทาง
เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้กบั สานักงานเพื่อปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงานให้มี
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้นอันจะเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้กบั สานักงาน
(3) เพื่อเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อความโปร่ งใส ความเป็ นธรรมและความน่าเชื่อถือให้กบั
สานักงานในการบริ หารจัดการและป้ องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
(4) เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้อานาจภายในขอบเขตของกฎหมาย
รวมถึงการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และส่ วนรวม และทาให้เกิดระบบความรับผิดของผูบ้ ริ หารต่อคณะกรรมการ
และคณะกรรมการต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากทุกกลุ่มเป็ นลาดับชั้น
(5) เพื่อเป็ นแบบอย่างที่เป็ นที่ยอมรับและสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กบั ผูอ้ ยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
และสังคมส่ วนรวม ตลอดจนเป็ นการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลตลาดทุนไทย
ให้เทียบเท่าสากล
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เนื้อหาและขอบเขตของแนวทางฯ จะแบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 องค์ ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ
1.1 องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Composition and Structure) ได้แก่
องค์ประกอบของคณะกรรมการ การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และ
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ตลอดจนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการย่อย และผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (เลขาธิการ) ขององค์กร
1.2 นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies) ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย2 และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริ ต3
1.3 การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ (Board Practices) ได้แก่ การกาหนดทิศทาง นโยบาย
เป้ าหมายและกลยุทธ์ของสานักงาน การกากับและติดตามการดาเนิ นงานของสานักงาน
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน และการประเมินผลคณะกรรมการ
ส่ วนที่ 2 ธรรมาภิบาลในระดับสานักงาน
2.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
2.2 การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดจาก
การทุจริ ต
2.3 การมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
2.4 การรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล
2.5 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
2.6 การบริ หารความเสี่ ยง
2.7 การจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของเลขาธิการและพนักงาน
2.8 แนวทางปฏิบตั ิของเลขาธิการและพนักงาน
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สารบัญ
หน้า
1

บทนา
ส่ วนที่ 1 องค์ ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ
หมวดที่ 1 องค์ ประกอบและโครงสร้ างคณะกรรมการ (Board Composition and
Structure)
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1.2 การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่งและการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.3 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการย่อย
1.4 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (เลขาธิการ) ขององค์กร
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หมวดที่ 2 นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies)
2.1 นโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
2.2 นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
2.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.4 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.5 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
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หมวดที่ 3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Practices)
3.1 การกาหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสานักงาน
(1) การกาหนดทิศทาง นโยบาย เป้ าหมายและกลยุทธ์
(2) ภาวะผูน้ า
(3) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และการพัฒนาความรู ้
3.2 การกากับและติดตามการดาเนินการของสานักงาน
(1) การดาเนินการประชุม
(2) หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ
(3) การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
3.3 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3.4 การจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ เลขาธิ การ
และพนักงาน
3.5 การประเมินผลคณะกรรมการ
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หน้า
ส่ วนที่ 2 ธรรมาภิบาลในระดับสานักงาน
หมวดที่ 1 การปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมาย
1.1 การใช้อานาจหน้าที่และการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
1.2 ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานกากับดูแล
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติงานอย่างเป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
และปลอดจากการทุจริ ต
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หมวดที่ 4 การรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล
29
4.1 การจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูล สารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์
4.2 รายงานการดาเนินงาน
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4.5 การเปิ ดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจาปี
หมวดที่ 5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
5.1 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
5.2 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5.3 ผูส้ อบบัญชี
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6.1 การบริ หารความเสี่ ยง
- ความเสี่ ยงระดับองค์กร
- ความเสี่ ยงระดับกระบวนการปฏิบตั ิงาน
- ความเสี่ ยงกรณี เกิดจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรื อเหตุฉุกเฉิ น
6.2 การกากับดูแลและควบคุมการบริ หารความเสี่ ยง
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หมวดที่ 8 แนวทางปฏิบัติของผู้บริ หารและพนักงาน
8.1 ความซื่อสัตย์สุจริ ตและเที่ยงธรรม
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บทสรุ ป

ภาคผนวก
1. จรรยาบรรณกรรมการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553) และแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและแบบรายงานเพื่อการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ
2. ขั้นตอนการเสนอชื่ อ การพิจารณาและการคัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์และแบบแสดงข้อมูลประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
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ส่ วนที่ 1 องค์ ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ
หมวดที่ 1 องค์ ประกอบและโครงสร้ างคณะกรรมการ (Board Composition and Structure)
ประกอบด้วย
1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
หลักการ
มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ที่สาคัญที่สุด กรรมการต้องเป็ นผูม้ ีความซื่อตรงคงมัน่ ยึดถือความถูกต้องเป็ นหลัก (integrity)
แนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25514 มีบทบัญญัติในเรื่ ององค์ประกอบและโครงสร้าง
คณะกรรมการ โดยกาหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งโดยคาแนะนาของรัฐมนตรี 2 ข้าราชการประจา และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี
และด้านการเงินและแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี โดยผ่านการคัดเลือกตามข้อกาหนดของกฎหมาย2
และให้เลขาธิ การซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยคาแนะนาของรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.2, 5
โดยประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งเป็ นผูไ้ ม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด
1.2 การสรรหา การแต่ งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ ง และการกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ
หลักการ
มีกระบวนการสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่งและการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม ชัดเจนและโปร่ งใส โดยระดับของค่าตอบแทนควรมี
ความเหมาะสมและจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพ แต่ตอ้ งหลีกเลี่ยงการจ่าย
ค่าตอบแทนเกินกว่าเหตุ ซึ่ งไม่ถูกต้องและจะเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อฝ่ ายจัดการและพนักงานด้วย
แนวทางปฏิบัติ
ในเรื่ องวาระการดารงตาแหน่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี 2 โดยประธานกรรมการ2 และ
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กรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะอยูใ่ นตาแหน่งติดต่อ
กันเกิน 2 วาระไม่ได้
ดังนั้น การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิควรมีระบบที่โปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้กระบวนการคัดเลือก เสนอชื่อและแต่งตั้งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด2
(2) โดยที่ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดไม่ควรเป็ นกรรมการขององค์กรเมื่อพ้นจากตาแหน่งทันที
เพื่อให้กรรมการผูน้ ้ นั สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ และป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจขัดขวาง
หรื อพยายามที่จะแก้ไขปั ญหาหรื อความผิดพลาดที่ตนได้เคยกระทาไว้เมื่อครั้งที่ดารงตาแหน่ง
ดังนั้น หากมีการเสนอชื่ออดีตผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสานักงาน (เลขาธิการ) ให้เข้ารับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อใด ให้อดีตผูบ้ ริ หารสู งสุ ดดังกล่าวพ้นจาก
ตาแหน่งแล้วอย่างน้อย 1 ปี ก่อน จึงจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ 2, 6
(3) เมื่อดาเนินการคัดเลือกและได้มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสร็ จสิ้ น ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดาเนินการ
คัดเลือกในครั้งนั้น คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง2
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ไม่ควรมีลกั ษณะต้องห้ามดังนี้ ซึ่ งจะต้องดารงการไม่มีลกั ษณะดังกล่าวตลอดการดารงตาแหน่งด้วย7
ก. เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูป้ ระเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
และยังปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึงต้องอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน (หากเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ
จัดการย่อมมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 (6) อยูแ่ ล้ว)2
ข. เป็ นกรรมการ1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อขององค์กร
กากับดูแลตนเองอื่นที่ทาหน้าที่กากับดูแลตลาดทุน
ค. มีลกั ษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่สานักงานบังคับใช้กบั กรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
ทั้งนี้ นิยามของคาว่า กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ
สานักงานที่เกี่ยวข้อง
(4) สาหรับเรื่ องค่าตอบแทน ปั จจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดูแลให้ไม่สูงจนเกินกว่าเหตุอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดาเนินการ
ในเรื่ องนี้เป็ นไปอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและ
ค่าตอบแทน เพื่อศึกษา ติดตามและพิจารณาความเหมาะสมของระดับค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะอนุกรรมการชุ ดต่าง ๆ
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ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนนาเสนอ
รัฐมนตรี พิจารณากาหนด1
1.3 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการย่ อย
หลักการ
คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และเพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่กาหนด
แนวทางปฏิบัติ
(1) คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการย่อย
คณะต่าง ๆ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และเพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล เป็ นไปด้วย
ความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อ
คณะกรรมการย่อย คณะกรรมการพึงคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ที่เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และยังต้องเป็ นบุคคลที่ซื่อตรงคงมัน่
มีหลักการและยึดถือความถูกต้อง ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานให้คณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการย่อย
ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถดาเนินงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเหมาะสม แต่ท้ งั นี้
คณะกรรมการยังคงมีภาระความรับผิดชอบโดยรวมต่องานที่ได้มอบหมายให้แก่คณะอนุกรรมการ
หรื อคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะ
(2) ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการย่อยตามข้อ (1) ซึ่งต้องมี
ตัวแทนจากคณะกรรมการเข้าร่ วมด้วยนั้น คณะกรรมการต้องพิจารณาจัดสรรการมอบหมายภารกิจ
ให้แก่กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะอนุกรรมการหรื อ
คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะอย่างเหมาะสม โดยต้องคานึงถึงการป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความหลากหลายขององค์ความรู ้และประสบการณ์ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและ
ทักษะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีความเป็ นอิสระ และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งด้วย
ทั้งนี้ การมีตวั แทนของคณะกรรมการดังกล่าว ให้คานึงถึงกรณี ของ
ประธานกรรมการว่า ประธานกรรมการไม่ควรเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในคณะอนุกรรมการหรื อ
คณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อมิให้การดารงตาแหน่งของประธานกรรมการ
ในตาแหน่งดังกล่าว มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน2
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(3) กรรมการแต่ละคนสามารถดารงตาแหน่งในคณะอนุ กรรมการหรื อ
คณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ได้ไม่เกินกว่า 4 คณะ โดยให้นบั รวมการเป็ นกรรมการ ก.ล.ต.
เป็ น 1 คณะด้วย2 เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
(4) คณะกรรมการให้ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 8 โดยมีการกาหนดขั้นตอนการสรรหา/ การคัดเลือกบุคคล
ที่โปร่ งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ว่า ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถและธรรมาภิบาลที่เหมาะสม 9, 10 รวมทั้งกาหนดวิธีปฏิบตั ิในกรณี
การคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในส่ วนที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ที่มีการเสนอชื่อกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์รายเดิมให้ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 2 ด้วย1
1.4 ผู้บริหารสู งสุ ด (เลขาธิการ) ขององค์ กร
หลักการ
คณะกรรมการกาหนดให้มีกระบวนการสรรหา พิจารณาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
(เลขาธิการ) ขององค์กร รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเลขาธิการประจาปี อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล1
แนวทางปฏิบัติ
(1) เลขาธิการในฐานะผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อน
และผลักดันแนวนโยบาย ตลอดจนบริ หารจัดการองค์กรให้สามารถดาเนิ นการได้อย่างบรรลุผล
ตามเป้ าหมายที่กาหนด ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้ความสาคัญกับการสรรหา พิจารณาและคัดเลือก
บุคคล เพื่อจัดทาคาเสนอแนะต่อรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็ นเลขาธิ การ โดยการกาหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการสรรหา การพิจารณา และการคัดเลือกบุคคลเป็ นเลขาธิการ เพื่อให้มีข้ นั ตอนการดาเนินการ
ที่เป็ นไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ รวมทั้งเพื่อให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถทั้งด้านการบริ หารจัดการและด้านตลาดทุน ตลอดจนคุณสมบัติดา้ นธรรมาภิบาล
ได้อย่างเหมาะสม1
(2) กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขาธิ การประจาปี
เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุ งคุณภาพการปฏิบตั ิงานอย่างสร้างสรรค์ และเป็ นกรอบในการวัด
ผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมาย (KPI) ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม1
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หมวดที่ 2 นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies)
ประกอบด้วย
2.1 นโยบายเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
หลักการ
ธรรมาภิบาลเป็ นปั จจัยที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อองค์กร เพราะจะช่วยให้องค์กร
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการซึ่ งเป็ นผูว้ างกรอบ
ทิศทาง และนโยบายของสานักงานจึงต้องกาหนดนโยบายในเรื่ องนี้ให้ชดั เจน และผลักดันให้มี
การปฏิบตั ิตามด้วย
2.2 นโยบายเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
หลักการ
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบเชิงจรรยาบรรณต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและประชาชน
โดยรวม โดยการสนับสนุนหลักจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นอย่างทัว่ ถึงในองค์กร
2.3 นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ
คณะกรรมการให้ความสาคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
เพื่อประโยชน์ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยเฉพาะให้มี
ความระมัดระวังในเรื่ องของการดาเนินการในเรื่ องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.4 นโยบายเกีย่ วกับการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
หลักการ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายเพื่อดูแลและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ
เช่น พนักงาน ชุมชนและสังคม อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงสิ ทธิ ที่พึงมีของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ โดยมีมาตรการชดเชยกรณี
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการแจ้งเบาะแสและการเปิ ดเผยข้อมูลให้รับทราบตามความจาเป็ นและเหมาะสม2
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2.5 นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริต
หลักการ
คณะกรรมการกาหนดนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์ รัปชัน เพื่อให้กรรมการ
เลขาธิ การ และพนักงานในทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความรับผิดชอบ ยึดมัน่ ในความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม โปร่ งใส ถือประโยชน์ของประชาชนและส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั และปลอดจาก
การคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ3
แนวทางปฏิบัติ
(1) คณะกรรมการกาหนดนโยบายในด้านธรรมาภิบาล ด้านจรรยาบรรณ ด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้านการดูแลและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย2 และด้านการต่อต้านการทุจริ ต3
สาหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้จดั ทาเป็ นคู่มือและ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ สื่ อสารอย่างทัว่ ถึง และสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิ
ภายในสานักงานในเรื่ องดังกล่าวอย่างจริ งจัง รวมทั้งเผยแพร่ แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวต่อสาธารณะ
ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสมโดยทัว่ ถึง
(2) คณะกรรมการกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ติดตามดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ของสานักงานให้สอดคล้องตามแนวนโยบายที่วางไว้ขา้ งต้น
(3) คณะกรรมการกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประเมินผลการดาเนินการ
ในด้านธรรมาภิบาล ด้านจรรยาบรรณ ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้านการดูแลและปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย2 และด้านการต่อต้านการทุจริ ต3 อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการพิจารณา
ทบทวนแนวทางให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งเรื่ องดังกล่าวเป็ นระยะ เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
(4) คณะกรรมการเป็ นผูด้ ูแลให้มนั่ ใจว่า วิธีปฏิบตั ิของคณะกรรมการที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
สอดคล้องกับการจัดการด้านธรรมาภิบาล ด้านจรรยาบรรณ ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้านการดูแลและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย2 และด้านการต่อต้านการทุจริ ต3 โดยครอบคลุม
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ (Board Practices) ในทุกด้าน ได้แก่ การกาหนดทิศทาง นโยบาย
เป้ าหมายและกลยุทธ์ของสานักงาน การกากับและติดตามการดาเนิ นการของสานักงาน การควบคุม
และการตรวจสอบภายใน การจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ เลขาธิการ
และพนักงาน และการประเมินผลคณะกรรมการ และหากมีวธิ ีปฏิบตั ิใดของคณะกรรมการ
ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งการ
ให้สานักงานดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่ งด่วน
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หมวดที่ 3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Practices)
ประกอบด้วย
3.1 การกาหนดทิศทาง นโยบาย เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ของสานักงาน
หลักการ
คณะกรรมการให้ความสาคัญหรื อให้ความเห็นชอบในการกาหนดทิศทาง นโยบาย
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสานักงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของสานักงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผลและบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้กรอบความโปร่ งใส มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
(1) การกาหนดทิศทาง นโยบาย เป้ าหมาย และกลยุทธ์
คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทาง นโยบาย
เป้าหมายและกลยุทธ์สานักงาน ควบคุมและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแนวทาง
ที่วางไว้เป็ นระยะ โดยคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเข้ามีส่วนร่ วมและแสดง
บทบาทในการกาหนดทิศทาง นโยบาย เป้ าหมายและกลยุทธ์ของสานักงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ นาเสนอความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและข้อเสนอแนะ
ที่เป็ นประโยชน์แก่สานักงานในการดาเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างสัมฤทธิ์ ผล
(2) ภาวะผู้นา
ก. ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ
และเสริ มสร้างให้คณะกรรมการเป็ นองค์กรกลุ่มที่มีประสิ ทธิผล และสามารถประสานงาน
อย่างได้ผลเป็ นคณะเดียวกัน
ข. ประธานกรรมการให้ความมัน่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในความ
รับผิดชอบ และร่ วมแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้วา่ กรรมการ
แต่ละท่านจะมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน และอาจมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในสานักงาน
ที่แตกต่างกัน โดยมุ่งประสงค์ให้มติของคณะกรรมการเป็ นผลของการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
อันจะทาให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็ นการดาเนิ นการในรู ปขององค์กรกลุ่มอย่างแท้จริ ง
ค. โดยทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมีบทบาทสู งสุ ดในการดาเนินงานของสานักงาน
และเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ซึ่งได้ปฏิบตั ิงานใกล้ชิดและอยูใ่ นฐานะที่เข้าใจการดาเนินการ
ของสานักงานอย่างแท้จริ ง ดังนั้น คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจึงควรมีการประสานสัมพันธ์
ในการทางานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการหารื อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ
อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ตลาดทุนโดยรวม
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(3) กรรมการทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งใหม่ และการพัฒนาความรู้
ก. กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกคนควรได้รับทราบถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนและการดาเนินการ ระเบียบกฎเกณฑ์ และเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล ดังนั้น คณะกรรมการจึงกาหนดให้สานักงานจัดเตรี ยมเอกสารข้อมูล ระเบียบ
กฎเกณฑ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจาเป็ นเสนอต่อกรรมการใหม่ทุกคน รวมถึงอาจพิจารณา
ตามสมควรในการจัดให้มีการบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับตลาดทุน2 การหารื อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ตอบข้อซักถามและประเด็นหารื อในเรื่ องที่มีขอ้ สงสัยอันจะทาให้เกิดความเข้าใจที่ดียงิ่ ขึ้น
ของกรรมการใหม่ที่มีต่อกรอบการปฏิบตั ิงาน อานาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตลอดจนพันธกิจ
ของคณะกรรมการ และสานักงาน
ข. สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้คณะกรรมการสามารถพัฒนาความรู ้
ที่เกี่ยวข้องและติดตามพัฒนาการทางวิทยาการด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเสริ มสร้างความรู ้
ความเข้าใจอันจะช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบของ
คณะกรรมการให้กว้างขวางและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยการนาเสนอข้อมูลรายชื่อหลักสู ตร
การพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับตลาดทุน เช่น หลักสู ตรกรรมการ เป็ นต้น ให้คณะกรรมการทราบ
และจะอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้ในกรณี ที่มีกรรมการให้ความสนใจและ
แจ้งความประสงค์เข้าร่ วมหลักสู ตรดังกล่าวมาที่ผอู ้ านวยการฝ่ ายงานเลขาธิการและสื่ อสารองค์กร2
3.2 การกากับและติดตามการดาเนินการของสานักงาน
หลักการ
คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการกากับและติดตามการดาเนินการ
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของสานักงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด และสามารถ
พิจารณาข้อปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดและปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั เวลา โดยคณะกรรมการต้องยึดมัน่
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยหลักความระมัดระวัง (duty of care) ด้วยทักษะ (skill) และด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต (duty of loyalty)
แนวทางปฏิบัติ
3.2.1 การดาเนินการประชุ ม
(1) การกาหนดองค์ ประชุ ม
คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุมซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมาย
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(2) กรรมการผู้มีส่วนได้ เสี ย
กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วน
ได้เสี ย2 และห้ามมิให้เข้าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนั้น ยกเว้นเฉพาะกรณี เรื่ องที่พิจารณานั้น เป็ นเรื่ อง
ผลประโยชน์ของหน่วยงานหรื อองค์การ ซึ่ งมีทุนทั้งหมดเป็ นของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ สนับสนุนให้เกิดความโปร่ งใส และความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ นอกจากนี้
หากกรรมการมีหรื อคาดว่าจะมีส่วนได้เสี ยในกระบวนการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิในเรื่ องอื่นใด
กรรมการผูน้ ้ นั ควรหลีกเลี่ยงหรื อยุติการมีส่วนร่ วมในกระบวนการหรื อการปฏิบตั ิน้ นั และปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณกรรมการและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
(3) การประชุ มคณะกรรมการ
(3.1) คณะกรรมการควบคุมดูแลให้สานักงานดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบตั ิในเรื่ องการประชุมคณะกรรมการ โดยให้ครอบคลุมถึงการกาหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้า มีการประชุมสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง มีการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพ โดยการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุ มแต่ละคราว
ให้เลขาธิ การนาร่ างระเบียบวาระการประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณาให้ความเห็นก่อน
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงค่อยนามาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมได้ ซึ่ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)2 มีการจัดส่ งวาระการประชุม
ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการจัดทา
รายงานการประชุมที่มีเนื้ อหาสาระครบถ้วนและจัดเก็บด้วยความรัดกุม
(3.2) หากกรรมการมีเรื่ องต้องการนาเสนอเข้าสู่ วาระการประชุม
คณะกรรมการ ให้ดาเนินการดังนี้ 2
ก. กรณี เป็ นเรื่ องปกติ : กรรมการที่ตอ้ งการนาเสนอเรื่ องเข้าสู่
วาระการประชุม ให้มีหนังสื อแจ้งชื่อวาระการประชุมถึงเลขาธิการ และให้เลขาธิการนาเสนอชื่อ
วาระการประชุมดังกล่าวให้ประธานกรรมการพิจารณาก่อนการประชุม โดยการนาเสนอเรื่ อง
ดังกล่าวให้ดาเนินการตามกรอบเวลาและแนวปฏิบตั ิที่สานักงานกาหนดในเรื่ องการนาเสนอวาระ
เข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการ2
ข. กรณี เป็ นเรื่ องเร่ งด่วน : หากกรรมการมีเรื่ องเร่ งด่วนที่
ต้องการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถนาเสนอเป็ นวาระจรได้ โดยกรรมการต้องแจ้งชื่อ
วาระดังกล่าวต่อเลขาธิ การ เพื่อให้เลขาธิ การนาเสนอประธานกรรมการพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนจะนาเรื่ องเข้าสู่ ที่ประชุมได้ โดยไม่ควรมีการนาเสนอวาระในที่ประชุมหรื อยกขึ้นหารื อ
ในที่ประชุมคณะกรรมการได้ทนั ที 2
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ทั้งนี้ เรื่ องที่จะนาเข้าสู่ วาระการประชุมได้ ต้องเป็ นเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการหรื อสานักงานเท่านั้น ส่ วนเรื่ องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถเสนอเป็ นวาระเข้าที่ประชุม2
(3.3) คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับการประชุมและเข้าร่ วม
การประชุมทุกครั้ง โดยมีการเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่างดีเพื่อให้ติดตาม และสามารถพิจารณา
ให้ความเห็นต่อเรื่ องที่พิจารณาตามวาระการประชุมได้อย่างต่อเนื่ อง หากกรรมการไม่สามารถ
เข้าร่ วมการประชุมในครั้งใด ให้กรรมการติดตามผลการประชุมอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
การตัดสิ นใจของคณะกรรมการต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ และประโยชน์โดยรวมของ
สาธารณชน มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต มีเหตุผลและเป็ นธรรม
ภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และถูกครอบงาหรื อ
แทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ และในการประชุมคณะกรรมการ มีการสนับสนุนให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของสานักงาน1
(3.4) ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรื อ
มีแต่ไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงอีกเสี ยงหนึ่ง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(3.5) นอกจากการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการในกรณี ปกติและการประชุม
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กรประจาปี แล้ว ให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร (non-executive director)
มีการประชุมกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ และประธานกรรมการแจ้งเลขาธิ การทราบถึงผลการประชุม
ดังกล่าวด้วย โดยให้ดาเนินการอย่างน้อยปี ละครั้ง2
3.2.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ าคัญ
(1) ด้ านนโยบาย
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการวางนโยบายเพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒนา ตลอดจนกากับดูแลตลาดทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ การงบประมาณขององค์กรประจาปี 1 และเรื่ องที่เกี่ยวกับการพนักงาน
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(2) ด้ านการจัดการองค์ กร
(2.1) คณะกรรมการควรจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ดูแลให้สานักงานปฏิบตั ิตามทิศทาง นโยบาย เป้ าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล ตลอดจนกาหนดเครื่ องมือชี้วดั ผลการดาเนินงาน หรื อประเมินผลการดาเนินงาน
(KPI) เพื่อสะท้อนประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงาน1 และเพื่อให้คณะกรรมการ
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการควรกาหนดให้สานักงาน
มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดาเนินการตามมติคณะกรรมการ ปัญหาหรื ออุปสรรค
ต่าง ๆ ที่พบต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการอื่นสนับสนุน
การติดตามการดาเนินงานของสานักงาน
(2.2) คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อสามารถ
ติดตามและคาดการณ์ถึงความเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิดกับการปฏิบตั ิงานในแต่ละด้านของสานักงาน
กาหนดนโยบายในการป้ องกันและการบริ หารความเสี่ ยง โดยให้สานักงานนาไปปฏิบตั ิให้เกิดผล
รวมทั้งกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา
(2.3) คณะกรรมการจัดให้มีการสอดส่ องดูแลและจัดการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น การล่วงรู ้ขอ้ มูลในฐานะ
กรรมการ คณะกรรมการจึงต้องมีการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าวอย่างรอบคอบโดยละเอียด รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีกลไกและแนวทางการจัดการที่เข้มงวด โดยแนวทางหนึ่งได้แก่การกาหนดให้
คณะกรรมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณกรรมการและแนวทางการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของกรรมการ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
3.2.3 การเข้ าถึงเอกสารและข้ อมูลต่ าง ๆ
(1) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ (fiduciary duty) ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังอย่างเต็มที่ ให้สานักงานจัดทาและ
นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการอย่างเพียงพอทั้งในด้านปริ มาณ คุณภาพและเวลาที่จะ
ศึกษาพิจารณาและตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องรอบคอบ
(2) ขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการสามารถขอเอกสารข้อมูล หรื อคาปรึ กษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานได้จาก
สานักงาน โดยมอบหมายให้ผอู ้ านวยการฝ่ ายงานเลขาธิการและสื่ อสารองค์กร เป็ นผูป้ ระสานงาน
ในเรื่ องการขอข้อมูล สาหรับประเภทของข้อมูลที่กรรมการขอได้ ให้จากัดเฉพาะข้อมูลที่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธรณชน (public information) แล้ว หรื อข้อมูลที่เกี่ยวกับงานที่อยูใ่ นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ หรื อประธานอนุกรรมการตามที่กรรมการรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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ให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว แต่หากข้อมูลดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบุคคลที่สาม และยังไม่สิ้นสุ ด
ก็ไม่ควรเปิ ดเผยให้ทราบ
นอกจากนี้ หากเป็ นข้อมูลที่ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าสามารถจัดอยูใ่ น
ประเภทใดหรื อเป็ นข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลข้างต้น ให้พิจารณาการให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นรายกรณี 2
และสานักงานต้องจัดให้มีระบบการบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้ง
ต้องกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการไว้ให้ชดั เจน เพื่อประโยชน์ในการสื บค้นและอ้างอิงข้อมูลด้วย
3.3 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
หลักการ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นส่ วนสาคัญของการจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการจึงสร้างความมัน่ ใจว่าสานักงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งเพื่อรักษาทรัพย์สิน และเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในซึ่ งเป็ นปั จจัยสนับสนุนธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
(1) คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นคณะกรรมการอิสระ
(independence) และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
โดยในจานวนนี้ ตอ้ งมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน2
(2) คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ในการกากับดูแลกิจการ การสอบทานการบริ หารงาน การควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและ
การบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผย
ข้อมูลของสานักงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและน่าเชื่อถือ ตลอดจนประสานงานกับสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินในเรื่ องการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการโดยให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดในกฎบัตรและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
(3) ในแต่ละปี คณะกรรมการสอบทานความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ซึ่งการสอบทานควรครอบคลุมถึงในทุกเรื่ อง รวมถึงการควบคุม
ทางการเงิน การดาเนินงานและการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารความเสี่ ยง และการให้
ความสาคัญต่อรายการผิดปกติท้ งั หลาย และควรเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ถึงประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
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3.4 การจัดการข้ อร้ องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน
หลักการ
การดาเนิ นการอย่างจริ งจังเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อมีหลักฐานว่า มีกรรมการ
เลขาธิการ พนักงาน หรื อบุคคลซึ่งกระทาการในนาม ก.ล.ต. ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการรับสิ นบน
หรื อมีการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ จะเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึ งความน่าเชื่อถือขององค์กร คณะกรรมการ
จึงต้องจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื ออานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่รู้เหตุอนั ควรสงสัยหรื อมี
หลักฐานดังกล่าว สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างเต็มที่ตามนโยบาย whistle blowing รวมทั้งมีการ
ปกป้องดูแลผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลด้วยเจตนาสุ จริ ตมิให้ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการให้ขอ้ มูลด้วย 3
แนวทางปฏิบัติ
(1) หากกรรมการมีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อมีหลักฐานว่า มีกรรมการ เลขาธิ การ
พนักงาน หรื อบุคคลซึ่งกระทาการในนาม ก.ล.ต. ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการรับสิ นบน หรื อมีการ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ จะต้องรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที
(2) คณะกรรมการต้องให้ความมัน่ ใจกับผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลด้วยเจตนาสุ จริ ตว่า จะไม่มี
การลงโทษ กลัน่ แกล้ง หรื อได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งนี้ หากผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่
คุกคาม หรื อหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยทันที และหากยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ ี่มีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อมี
หลักฐานดังกล่าว ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) จัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
เลขาธิ การ และพนักงาน ซึ่ งกาหนดเป็ นขั้นตอนที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีความโปร่ งใส
เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกาหนดเวลาในการดาเนินการที่ชดั เจนเพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบทุกฝ่ าย
3.5 การประเมินผลคณะกรรมการ
หลักการ
การประเมินผลคณะกรรมการเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการกากับและตรวจสอบ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยวัดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งเป็ นการสื่ อสารให้คณะกรรมการตระหนัก และปลูกฝังจิตสานึกที่ดี
ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
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แนวทางปฏิบัติ
(1) คณะกรรมการจัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานของตนอย่างมีหลักเกณฑ์
และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการโดยสม่าเสมอ โดยในการกาหนดบรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ให้คานึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกัน เพื่อให้
การประเมินสามารถสะท้อนผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง
(2) คณะกรรมการจัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละครั้ง
โดยนอกจากการประเมินผลคณะกรรมการแบบรายคณะแล้ว ให้จดั ให้มีการประเมินผลกรรมการ
แบบรายบุคคลด้วย1 และนาผลการประเมินที่ได้เปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานที่วางไว้ พร้อมกับ
ให้สานักงานจัดส่ งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อรัฐมนตรี นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนการ
ประเมินผลคณะกรรมการเป็ นประจาให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม2
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ส่ วนที่ 2 ธรรมาภิบาลในระดับสานักงาน
หมวดที่ 1 การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ประกอบด้วย
หลักการ
การปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กฎหมายกาหนดอย่างชัดเจน
และในกรณี ที่มีการกากับดูแลร่ วมกันระหว่างหน่วยงานกากับดูแล (shared responsibilities)
ได้มีการระบุกรอบอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลอย่างชัดเจนและครบถ้วน
รวมทั้งจัดให้มีกลไกความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานกากับดูแล ความไม่เท่าเทียมกันและลดช่องว่าง
ของการกากับดูแล (regulatory inequities or gaps) ในส่ วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน1
แนวทางปฏิบัติ
1.1 การใช้ อานาจหน้ าที่และการปฏิบัติหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
(1) การปฏิบตั ิหน้าที่ของสานักงานต้องดาเนินการภายใต้อานาจกฎหมายที่มี
บทบัญญัติรองรับอย่างชัดเจนและเคร่ งครัด1 โดยให้ส่วนงานกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ที่ชดั เจน สอดคล้องตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมาย เช่น มีบนั ทึกการปฏิบตั ิงานที่แสดงได้วา่
การปฏิบตั ิงานในเรื่ องดังกล่าวเป็ นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบได้
(2) แสดงได้วา่ การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ได้ดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ผล
บนพื้นฐานความเข้าใจในอานาจหน้าที่ที่มีอย่างชัดเจน ถูกต้อง เป็ นธรรมและด้วยความรับผิดชอบ
เช่น มีบนั ทึกการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบผูอ้ ยูภ่ ายใต้การกากับดูแลที่แสดงได้วา่ วัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเป็ นการดาเนินการภายใต้อานาจที่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างแท้จริ ง
(3) แสดงได้วา่ ในกรณี ที่มีการมอบหมาย (outsource) การกากับดูแลให้หน่วยงาน
กากับดูแลตนเอง (SRO) หรื อกรณี หน่วยงานภายใต้กากับดูแล (regulated entity) มอบหมาย
(delegate) งานบางประเภทให้บุคคลที่สามปฏิบตั ิแทน สานักงานต้องมีการกากับดูแลการ
outsourcing หรื อการ delegation งานดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอและเป็ นไปตามกฎหมาย เช่น
มีบนั ทึกการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและครบถ้วนในทุก ๆ ด้านที่มีความสาคัญ หรื อมีการ
เข้าตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษเมื่อจาเป็ นเร่ งด่วน
(4) มีการจัดทาแนวทางการมอบอานาจในการสั่งการในงานของสานักงานและ
การลงนามในหนังสื อของสานักงานตามโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจนและเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนและแก้ไขปรับปรุ งแนวทางการมอบอานาจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มี
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เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัว รวมทั้งเพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารสามารถดาเนิ นการ
ตามความรับผิดชอบภายใต้อานาจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้อง
1.2 ความร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงานกากับดูแล
(1) ในกรณี ที่การปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานกากับดูแลมีความรับผิดชอบร่ วมกัน
(shared responsibilities) ให้ระบุกรอบอานาจหน้าที่ของหน่วยงานกากับดูแลแต่ละหน่วยงาน
ไว้ในกฎหมาย และสานักงานต้องจัดให้มีกลไกความร่ วมมือในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ หรื อบันทึกข้อตกลงเพื่อกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน
ให้ครบถ้วนชัดเจน โดยไม่มีขอ้ จากัดที่เป็ นอุปสรรค เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องทั้งฝ่ ายผูก้ ากับดูแลและผูอ้ ยูภ่ ายใต้การกากับดูแล และเพื่อป้ องกันมิให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันหรื อช่องว่างในการกากับดูแล (regulatory inequities or gap)1 ซึ่ งจะส่ งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินการได้
(2) ในการให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแลต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความร่ วมมือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานในการป้ องกัน และปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ ต้องพิจารณารวมถึงความเป็ นไปได้ในการขจัดข้อจากัดทาง
กฎหมายที่มี ซึ่ งอาจปิ ดกั้นความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความร่ วมมือ
ระหว่างกันด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติงานอย่างเป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต3
ประกอบด้วย
หลักการ
การมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรม
ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริ ต รวมทั้งเป็ นไปตามกรอบนโยบายด้านธรรมาภิบาล1
แนวทางปฏิบัติ
2.1 กาหนดให้ส่วนงานมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ด้วยความเป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และป้ องกันการทุจริ ต รวมทั้งเป็ นไปตาม
กรอบนโยบายและการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล1 โดยเฉพาะการปฏิบตั ิงานที่มีความสาคัญและ
มีลกั ษณะของฐานความเสี่ ยงสู ง โดยสานักงานต้องกากับดูแลให้ส่วนงานได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ที่วางไว้ในทุกกรณี อย่างเท่าเทียมกัน
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2.2 ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความ (interpretation) ระเบียบกฎเกณฑ์
หรื อการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ใด ๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ต้องจัดให้มีข้ นั ตอนการดาเนินการ
ที่เป็ นอิสระ โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ป้ องกันการทุจริ ต และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
มีการจัดทาบันทึกการดาเนินการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.3 จัดให้มีเกณฑ์การหารื อหรื อการรับฟังความคิดเห็นในการออกระเบียบกฎเกณฑ์
หรื อการวางนโยบายในเรื่ องต่าง ๆ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณี ที่มี
ความสาคัญและมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวงกว้าง โดยให้มีการดาเนิ นการผ่านสื่ อและ
ช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ ว ภายในระยะเวลาและวิธีการ
ดาเนินการที่เอื้ออานวยต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อผูท้ ี่สนใจในการแสดงความคิดเห็น
หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ นอกจากนี้ ในการวางนโยบายการกากับดูแล สานักงานยังคานึงถึงต้นทุน
ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลประกอบด้วย1
2.4 จัดให้มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานรวมถึงมาตรการในการกากับดูแลและการบังคับใช้
กฎหมาย1 ที่สามารถป้ องกันการแทรกแซงจากการเมือง (political interference) หรื อกลุ่มธุ รกิจ
ผลประโยชน์ (commercial or other sectoral interests) ที่มีผลต่อความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ
ของสานักงานมิให้ตกอยูภ่ ายใต้การครอบงาของอิทธิ พลใด ๆ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของสาธารณชน โดยกาหนดให้การพิจารณาตัดสิ นใจดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวต้องมีการ
กลัน่ กรองเป็ นลาดับชั้น มีการบันทึกผลการพิจารณาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งต้องมีการบันทึก
ความเห็นที่แตกต่างกันไว้อย่างครบถ้วน
2.5 การตัดสิ นใจดาเนินการของสานักงานที่ตอ้ งหารื อ (consultation) หรื อขอ
ความเห็นชอบจากภาครัฐ (Government) ต้องไม่กาหนดเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
งานประจาหรื องานปกติ (day-to-day technical matters) โดยต้องเป็ นการหารื อหรื อขอ
ความเห็นชอบระดับนโยบายในภาพรวมที่มีข้ นั ตอนที่ชดั เจน โปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.6 ในการบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินการทางบริ หาร
(administrative sanction) หรื อการดาเนินการทางอาญา (criminal sanction) ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ต้องจัดให้มีข้ นั ตอนการดาเนินการที่โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และป้ องกัน
การทุจริ ต รวมทั้งจัดให้มีข้ นั ตอนรองรับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผไู ้ ด้รับผลกระทบจากการดาเนินการ
ดังกล่าว สามารถขออุทธรณ์ (judicial review) ตามกฎหมาย หรื อร้องขอให้มีการพิจารณาทบทวน
การสัง่ การได้
2.7 จัดให้มีช่องทางหรื อกระบวนการเพื่อให้กรรมการ เลขาธิการ พนักงาน หรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถแจ้งเบาะแสการดาเนินการของสานักงานที่เข้าข่ายการกระทาทุจริ ตหรื อ
การกระทาความผิดใด ๆ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสอย่างเป็ นธรรมและ
24

เหมาะสม เช่น การไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแสกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่อาจมีผล
ต่อการพิจารณาดาเนิ นการได้
2.8 สนับสนุนให้เลขาธิการและพนักงานมีการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้อย่างเป็ นอิสระ มีกลไกคุม้ ครองทางกฎหมาย (legal protection) อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีกลไก
ป้ องกันการแทรกแซงความเป็ นอิสระในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การแต่งตั้งหรื อปลดออกผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ด (เลขาธิการ) ของสานักงาน เป็ นต้น1

หมวดที่ 3 การมีทรัพยากรทีเ่ พียงพอต่ อการปฏิบัติหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
ประกอบด้วย
หลักการ
การมีทรัพยากรที่เพียงพอทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
จะต้องจัดให้มีแหล่งรายได้ งบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ทั้งในกรณี ปกติและภาวะฉุ กเฉิ น1 และในเรื่ องการให้ผลตอบแทนบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู ้
ความสามารถ ตลอดจนมีช่องทางที่เปิ ดให้สามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของสานักงานได้วา่
มีการดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส
3.2 สานักงานจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ดา้ นการเงิน การลงทุน
และตลาดทุนให้นกั ลงทุนและประชาชนทัว่ ไป (financial literacy) เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ
ต่อบทบาทหน้าที่ของสานักงานในฐานะหน่วยงานกากับดูแล และต่อตราสารการลงทุนประเภท
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ ยงในการลงทุน และป้ องกันการฉ้อฉลและทุจริ ต1

หมวดที่ 4 การรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ประกอบด้วย
หลักการ
มีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล สารสนเทศ รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินและ
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่จาเป็ น เพื่อประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส เท่าเทียมกัน
ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ ว
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แนวทางปฏิบัติ
4.1 การจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูล สารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์
(1) มีการจัดทาข้อมูล สารสนเทศและรายงานของสานักงาน เช่น แถลงข่าว
รายงานประจาปี ข้อมูลทางสถิติตวั เลข ฯลฯ ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
กะทัดรัด มีสาระสาคัญที่เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ ไม่ทาให้เกิดความสับสนหรื อเข้าใจผิด
ในข้อเท็จจริ ง และควรให้ความสาคัญกับเนื้อหามากกว่ารู ปแบบของการนาเสนอ
(2) มีการเปิ ดเผยข้อมูล สารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีสาระสาคัญ
อย่างครบถ้วนทันเวลาและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่ อสาร และวิธีการเผยแพร่ ที่สะดวกและ
เอื้ออานวยต่อการเข้าถึงของผูใ้ ช้ เช่น การจัดให้มี website ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
จัดให้มีช่องทางเช่น call center หรื อ email เพื่ออานวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับสานักงานได้โดยสะดวกรวดเร็ ว
(3) ฝ่ ายงานเลขาธิการและสื่ อสารองค์กร1 มีหน้าที่ดูแล และจัดการกระบวนการ
การปฏิบตั ิงานด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข้อมูล รายงาน สารสนเทศและระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่จาเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงการดาเนินการด้านการเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร1 และการประชาสัมพันธ์ในกรณี ที่สานักงานมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การดาเนิ นการ ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4.2 รายงานการดาเนินงาน
(1) มีการจัดทารายงานประจาปี ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เสนอรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กาหนด คือหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับจากวันสิ้ นปี บัญชี รวมทั้งมีการ
จัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงาน และทาคาชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สาคัญที่จะดาเนินการ
โดยจัดทาเป็ นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรี ดว้ ย2
(2) มีการจัดทารายงานการดาเนินงานของสานักงานซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อหลัก ๆ
ได้แก่ นโยบายในการดาเนิ นการ การออกระเบียบกฎเกณฑ์กากับดูแล การอนุ ญาตให้ประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย เป็ นต้น โดยจัดให้มีการเผยแพร่ รายงาน
การดาเนิ นงานดังกล่าว เช่น การเผยแพร่ ข่าว/ การแถลงข่าว การเปิ ดเผยใน website รวมถึงการ
เปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(3) สาหรับรายงานการดาเนิ นงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบหรื อการอนุญาต
หรื อให้ความเห็นชอบการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ไม่วา่ ประเภทใด ให้ดูแลและเปิ ดเผยได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หรื อเมื่อการดาเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว ทั้งนี้ ในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้คานึงถึง
สิ ทธิ ส่วนบุคคลประกอบด้วย และต้องดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการแล้ว ผ่านช่องทางการและวิธีการเปิ ดเผยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลลับ
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ประเภทอื่น หรื อข้อมูลทางธุ รกิจที่อยูใ่ นความครอบครองของสานักงาน เพื่อป้ องกันการนาไปใช้
ประโยชน์หรื อเปิ ดเผยต่อสาธารณชนอย่างไม่เหมาะสม1
4.3 รายงานทางการเงิน
(1) การจัดทารายงานทางการเงินให้ครอบคลุมถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย
และการใช้เงินทุนและทรัพยากรของสานักงาน ที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยต้องมีการ
ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องโดยผูต้ รวจสอบภายนอกตามมาตรฐานการตรวจสอบและ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในรายงานประจาปี
(2) นอกจากผูส้ อบบัญชีที่ตอ้ งรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงินแล้ว ให้เลขาธิการและผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบริ หารทัว่ ไป รับรองข้อมูลที่ปรากฏ
ในรายงานทางการเงิน และให้เปิ ดเผยรายงานดังกล่าวในรายงานประจาปี
4.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
(1) มีการเปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ
วาระการดารงตาแหน่ง วิธีการประเมินผล จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม2
ค่าตอบแทน11 รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ผ่านช่องทาง
ที่เหมาะสม เช่น การเผยแพร่ ข่าว/ การแถลงข่าว เปิ ดเผยใน website และรายงานประจาปี
(2) มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้บริ หารระดับสู ง ประวัติ ประสบการณ์
ค่าตอบแทน11 และความรู ้ความสามารถ2 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู งใหม่
ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การเผยแพร่ ข่าว/การแถลงข่าว เปิ ดเผยใน website และในรายงาน
ประจาปี
4.5 การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลในรายงานประจาปี
(1) มีการจัดทาและเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ถึงถ้อยแถลงการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ การควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสี่ ยงของสานักงาน
(2) มีการจัดทารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ในการจัดทารายงาน
การเงิน และเปิ ดเผยในรายงานประจาปี โดยรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและเลขาธิ การ
ลงนามร่ วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ได้สมเหตุสมผล (reasonable assurance) ว่า รายงานการเงิน
ของสานักงานโดยรวมมีความถูกต้องในสาระสาคัญ2
(3) ข้อมูลด้านธรรมาภิบาลอื่น ๆ ขององค์กร มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
ซึ่ งเผยแพร่ ทาง website ของสานักงานด้วย ได้แก่
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ก. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักสากล และในกรณี ที่มิได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวในเรื่ องใด ให้ระบุ
เรื่ องที่ไม่ปฏิบตั ิน้ นั พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ2
ข. นโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของสานักงาน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่น การกาหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงาน
การซื้ อขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากพบว่า มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตน เป็ นต้น2
ค. นโยบายการเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว2
ง. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละคน
เข้าร่ วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น2

หมวดที่ 5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย
หลักการ
กาหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน กระบวนการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของการปฏิบตั ิงาน อันจะเป็ นการเสริ มสร้างความ
เชื่อมัน่ ว่าสานักงานจะสามารถบรรลุพนั ธกิจขององค์กร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(1) ให้ส่วนงานมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน (workflow) และจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
(manual) ในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นกิจกรรมหลักที่มีความสาคัญเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ
มาตรฐาน และได้รับความเชื่ อถือ ขณะเดียวกันให้คานึงถึงความยืดหยุน่ คล่องตัว มิให้เกิดความ
ล่าช้าหรื อเกิดต้นทุนการกากับดูแลที่ไม่สอดคล้องกับการดาเนินธุ รกิจ โดยต้องมีการทบทวน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่วางไว้ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
(2) สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้รับการอบรมความรู ้ในหลักสู ตรที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอโดยเปิ ดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
ขณะเดียวกันให้ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
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ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และตลาดทุน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยูใ่ นระดับสากล
5.2 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(1) ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามดูแลและตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมที่มีลกั ษณะฐานความเสี่ ยงสู ง รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ ว่า การดาเนิ นงานเป็ นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่วางไว้ และเพื่อ
ความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบตั ิงาน ให้ผอู ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน สามารถ
ประสานงานและรายงานการปฏิบตั ิงาน (functional reporting) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
และรายงานด้านการบริ หาร (administrative reporting) ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งของสานักงาน
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบในรายละเอียดของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตรที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.3 ผู้สอบบัญชี
(1) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของสานักงาน โดยมีบทบาท
หน้าที่ที่สาคัญคือ การแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของสานักงานอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเที่ยงธรรม เพื่อให้สามารถเชื่อมัน่ ได้วา่ รายงานทางการเงินของสานักงานไม่มีรายการใด
ที่ผดิ ปกติ และการจัดทารายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับในสากล
(2) ผูส้ อบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงานหรื อรายงานทางการเงิ นอื่นที่ออก
ควบคู่กบั งบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิ ที่จะรายงานความผิดปกติใด ๆ ในรายงาน
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

หมวดที่ 6 การบริหารความเสี่ ยง
ประกอบด้วย
หลักการ
มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นของสานักงาน โดยคานึงถึงโอกาส
ปั จจัยความเสี่ ยงในแต่ละด้านตามหลักการอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการดูแลติดตาม และควบคุม
การบริ หารความเสี่ ยงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
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แนวทางปฏิบัติ
6.1 การบริหารความเสี่ ยง
6.1.1 ความเสี่ ยงระดับองค์ กร
(1) คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร2
(2) ผูบ้ ริ หารระดับสู งของสานักงานให้ความสาคัญและมีการบริ หาร
ความเสี่ ยงในระดับองค์กรตามนโยบายที่วางไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และสายงานบริ หารความเสี่ ยง2 เพื่อร่ วมกันพิจารณาจัดลาดับชั้นของความเสี่ ยง
แต่ละประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของสานักงาน โดยในการจัดทา
แผนกลยุทธ์ ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องนาปั จจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมาประกอบ
การพิจารณากาหนดกลยุทธ์และกรอบการดาเนินการ เพื่อควบคุม จากัด หรื อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากความเสี่ ยงดังกล่าวด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ว่าสานักงานบรรลุ
ต่อวัตถุประสงค์ที่กาหนด ทั้งนี้ ให้มีการดาเนินการปรับปรุ งการจัดลาดับชั้นความเสี่ ยงข้างต้น
อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
6.1.2 ความเสี่ ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน
ผูบ้ ริ หารระดับสู งร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับส่ วนงานประเมินความเสี่ ยง
ในทุกด้านที่อาจกระทบต่อการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบตั ิงานของสานักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คานึงถึงความเสี่ ยงที่มีผลกระทบด้านชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ของสานักงาน
ในฐานะองค์กรกากับดูแลเป็ นสาคัญ มีการกาหนดแผนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบและ
มีข้ นั ตอนตามหลักการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลเป็ นรายไตรมาส เพื่อให้การกากับดูแล
การบริ หารความเสี่ ยงบรรลุผลและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
6.1.3 ความเสี่ ยงกรณีเกิดจากเหตุการณ์ ไม่ ปกติหรื อเหตุฉุกเฉิน
จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ เหตุการณ์วนิ าศภัย
หรื อภาวะฉุกเฉินใด ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบตั ิงาน
ในสถานที่ทางานหรื อสามารถมาปฏิบตั ิงานได้ โดยให้ทุกส่ วนงานกาหนดแนวทางดาเนินการและ
จัดเตรี ยมแผนฉุ กเฉิ นเพื่อลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิ นดังกล่าว ทั้งนี้ แผนฉุ กเฉิ นจะต้องครอบคลุม
ถึงการกอบกูร้ ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย และให้มีการทบทวนและซักซ้อมการดาเนินการตาม
แผนฯ อย่างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6.2 การกากับดูแลและการควบคุมการบริหารความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีหน้าที่กากับดูแล ควบคุมกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
ของสานักงาน โดยเฉพาะในการปฏิบตั ิงาน ที่เป็ นกิจกรรมหลักที่มีความสาคัญและลักษณะฐาน
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ความเสี่ ยงสู ง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบกระบวนการในการบริ หาร
ความเสี่ ยงตามแผนงาน รวมถึงเข้าตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรื อเหตุ
ฉุกเฉิน และมีการสอบทานความเหมาะสม ประเมินความเพียงพอ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางปฏิบตั ิที่ดี

หมวดที่ 7 การจัดการข้ อร้ องเรียนทีม่ ีต่อการปฏิบัติหน้ าทีข่ องเลขาธิการและพนักงาน
ประกอบด้วย
หลักการ
จัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของเลขาธิการและ
พนักงาน โดยได้คานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนการและ
ขั้นตอนการดาเนิ นการที่โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อ
อานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่รู้เหตุอนั ควรสงสัยหรื อมีหลักฐานว่า กรรมการ เลขาธิการ พนักงาน หรื อ
บุคคลซึ่ งกระทาการในนาม ก.ล.ต. ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการรับสิ นบนหรื อมีการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยมิชอบ สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างเต็มที่ตามนโยบาย whistle blowing รวมทั้งมีการปกป้ องดูแล
ผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลด้วยเจตนาสุ จริ ตมิให้ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการให้ขอ้ มูลด้วย 3
แนวทางปฏิบัติ
(1) หากเลขาธิ การ หรื อพนักงานมีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อมีหลักฐานว่า มีกรรมการ
เลขาธิ การ พนักงาน หรื อบุคคลซึ่ งกระทาการในนาม ก.ล.ต. ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการรับสิ นบน
หรื อคอร์รัปชัน หรื อมีการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ จะต้องรายงานให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที หรื อรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่
กาหนดในจรรยาบรรณพนักงาน
(2) เลขาธิการและผูบ้ ริ หารทุกคนต้องให้ความมัน่ ใจกับผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลด้วยเจตนาสุ จริ ตว่า
จะไม่มีการลดตาแหน่ง ลงโทษ กลัน่ แกล้ง หรื อได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งนี้ หากผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลเชื่ อว่า
ตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กาหนดในจรรยาบรรณพนักงาน
(3) จัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
เลขาธิ การและพนักงาน ซึ่ งกาหนดเป็ นขั้นตอนที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม
และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกาหนดเวลาในการดาเนินการที่ชดั เจนเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบทุกฝ่ าย
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หมวดที่ 8 แนวทางปฏิบัติของผู้บริ หารและพนักงาน
ประกอบด้วย
หลักการ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารและพนักงานเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม
หลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม มีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง
มีผบู ้ ริ หารและพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล มีการเก็บรักษาความลับของข้อมูล ตลอดจนมีการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และป้ องกันการทุจริ ต3 ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานเพื่อให้สานักงานบรรลุ
พันธกิจขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
8.1 ความซื่ อสั ตย์ สุจริตและเทีย่ งธรรม
ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม ไม่มีอคติ
และหลีกเลี่ยงหรื อให้เอกสิ ทธิหรื อความอนุเคราะห์แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่เป็ นธรรม ยึดมัน่ ในระบบ
คุณธรรม และไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดีความชอบหรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ รวมถึง
หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดข้อครหาในเรื่ องความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเที่ยงธรรม
โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่ งครัด
8.2 การปฏิบัติหน้ าทีด่ ้ วยความระมัดระวัง
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
(professional due care and diligence) และด้วยความรอบคอบ มีความเข้าใจในงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบเป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตของกฎหมายบนพื้นฐานของความโปร่ งใส
เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
8.3 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถที่จาเป็ นและเหมาะสม
กับตาแหน่งและลักษณะงาน (job description) ที่กาหนดไว้ โดยเริ่ มพิจารณาตั้งแต่การคัดเลือก
พนักงาน ซึ่งต้องมีการพิจารณาในเรื่ องประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะและความชานาญ
ให้เหมาะสมกับตาแหน่งและลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้อง
ให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างความก้าวหน้าในด้านความรู ้ทางวิทยาการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงการจัดการและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู ้
ที่สาคัญของสานักงาน ให้เป็ นระบบและเป็ นปัจจุบนั เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
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ในการเสริ มสร้างการพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนา
องค์กรสู่ ความก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน2
8.4 การปฏิบัติต่อข้ อมูลลับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ คาสั่ง และพิธีปฏิบตั ิงานรักษา
ความลับของสานักงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนช่วยสอดส่ องดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรื อข้อมูล
อันเป็ นความลับรั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายโดยรวม
แก่สานักงาน รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรื อข้อมูลของสานักงานที่ไม่พึงเปิ ดเผยออกไปสู่
บุคคลภายนอกด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยในเรื่ องนี้ให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงาน
อย่างเคร่ งครัด
8.5 การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องรายงาน หลีกเลี่ยงและป้ องกันมิให้มีการกระทาใด ๆ
ที่อาจเข้าข่ายหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงาน
อย่างเคร่ งครัด
8.6 การป้ องกันการทุจริต3
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด

บทสรุ ป
ธรรมาภิบาลเป็ นหลักการและแนวคิดที่สะท้อนถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการบริ หาร
จัดการองค์กรยุคใหม่ ซึ่ งเมื่อมีการนามาปฏิบตั ิจนเกิดผลแล้วย่อมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์
แก่องค์กรและผูม้ ีส่วนร่ วมได้หลายประการ โดยสถานะที่สานักงานเป็ นหน่วยงานกากับดูแล
ตลาดทุน ซึ่ งได้รับความคาดหวังจากสาธารณชนถึงการเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องความน่าเชื่อถือ
ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ สานักงานจึงได้ให้
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการจัดทาแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ซึ่ งนับเป็ นความพยายามหนึ่งในการบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
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อย่างไรก็ดี โดยที่สานักงานมีสถานภาพเป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีลกั ษณะและโครงสร้างเฉพาะ
ตามกฎหมาย เนื้ อหาสาระของแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ซึ่งได้ศึกษา พัฒนาและอ้างอิง
จากหลักการและแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นสากล จึงได้รับการปรับปรุ งให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานภาพสานักงาน ซึ่ งอาจมีขอ้ แตกต่างจากแนวทางปฏิบตั ิขององค์กรมหาชนอื่น นอกจากนี้
โดยที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง จึงจาเป็ นต้อง
มีการปรับปรุ งเนื้ อหาของแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
และให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ เพื่อให้การถือปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างสัมฤทธิ ผลตามเจตนารมณ์ที่วางไว้
________________________
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