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�  •  รายงานประจำปี 2551 

 วกิฤตกิารเงนิของโลกในป ี2551 ตา่งจากวกิฤตกิารเงนิ  
ที่ประเทศไทยเผชิญเมื่อป ี2540 เนื่องจากในครั้งนี้เกิดจาก  
ปัจจัยภายนอกและลุกลามมายังประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ได้ โดยมีต้นเหตุจากปัญหาของสถาบันการเงินใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให้เห็นภาพการเชื่อมโยงของระบบ
เศรษฐกจิและตลาดทนุทัว่โลกในปจัจบุนัได้เป็นอย่างดี ที่เมื่อ
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ประเทศนั้นเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จะส่งผล
กระทบต่อประเทศอื่นอย่างรุนแรง และทําให้ผู้ลงทุนจาก  
ต่างประเทศมีการดึงเงินลงทุนกลับประเทศของตนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้การลงทุนในตลาดทุนในป ี2551 มีความ 
ผนัผวนอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งครึง่ปหีลงั จากการที่
นกัลงทนุตา่งชาตถิอนเงนิลงทนุในตลาดหุน้ดว้ยยอดขายสทุธ ิ
162,000 ล้านบาท ทําให้สัดส่วนการลงทุนของต่างชาต ิ  
ลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 14 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด 
จากที่เคยมีถึงร้อยละ 30 ซึ่งนั่นเป็นเพียงผลกระทบต้นๆ   
ที่ตลาดทุนของไทยได้รับ 

 ผลกระทบของวิกฤติการเงินโลกในครั้งนี้ ไม่ ได ้ 
เกิดขึ้นเฉพาะภาคการเงินเท่านั้นแต่ได้ส่งผลกระทบต่อ  
ภาคเศรษฐกิจจริง โดยจากการเปรียบเทียบตัวเลขในช่วง
ไตรมาสสี่ของปี 2551 และปี 2550 แสดงให้เห็นการหดตัว
ของการส่งออกร้อยละ 9.4 จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง  
ร้อยละ 19.4 กําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลง  
ร้อยละ 8.1 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงร้อยละ 2.6 
และการบริโภคขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 ตัวเลขเหล่านี้  
บ่งบอกชัดเจนถึงสภาพวิกฤติเศรษฐกิจที่เราเผชิญอยู่ 

 ในสถานการณ์เช่นนี ้ การกู้ยืมในตลาดต่างประเทศ
ทําได้ยาก ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ 
ตลาดทนุจงึยิง่ตอ้งเขา้มามบีทบาทในการเปน็แหลง่เงนิทนุทีม่ ี
ต้นทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อเอื้อให้ภาคธุรกิจสามารถ  
ดําเนินต่อไปได้ ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านนี้ ก.ล.ต.  
จงึตอ้งหนักลบัมาดหูลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งวา่มสีว่นใดทาํใหเ้กดิ
อปุสรรคแกภ่าคเอกชนทีต่อ้งเรง่แก้ไขพรอ้มไปกบัการคดิคน้ 
พัฒนารูปแบบการระดมทุนใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจด้วย   

(นายวิจิตร สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

 ทางดา้นผู้ใหบ้รกิารในตลาดทนุ ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบธรุกจิ 
หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย
มีเพียงแห่งเดียวคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถงึเวลาทีต่อ้งปรบัตวัขนานใหญ ่อนัเปน็ผลจากการเชือ่มโยง
ตลาดทุนโลกที่ทําใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งไรพ้รมแดน ซึง่ใน
เรื่องนี ้ ก.ล.ต. ได้จัดความสําคัญไว้ ในลําดับแรกๆ  
เพราะเป็นการดําเนินการที่มีความสําคัญ มีขั้นตอนมาก  
และต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีเวลาพอสมควรในการ  
ปรับตัว ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้สร้างความเข้าใจในกลุ่ม  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและทาํใหม้ผีลคบืหนา้ในระดบัทีน่า่พอใจ  

 วิกฤติการณ์ทางการเงินโลกครั้งนี้ ให้บทเรียนแก่
ตลาดทุนทั่วโลกรวมทั้งตลาดทุนไทยไว้หลายประการ ซึ่งคง
เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผลจากการปล่อยให้มีการออกและ
ซื้อขายตราสารที่มีความซับซ้อนเกินความเข้าใจของบุคคล
ทั่วไป แต่นั่นมิใช่ว่าตราสารที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านั้น        
ไมส่มควรจะมอียูต่อ่ไป หากแตห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทกุแหง่
จะตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะบรหิารจดัการเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากตราสาร
เหล่านั้นอย่างถูกที่และถูกวิธี เพราะการคิดค้นนวัตกรรม 
ในตลาดทุนไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ซึ่ง ก.ล.ต. เองก็เข้าใจ 
ในสิ่งที่เป็นอยู่นี้ และได้บรรจุไว้ ในแผนการดําเนินงาน   
ในอนาคตแล้ว 

 ด้วยภารกิจมากมายและอุปสรรคที่ยังต้องเผชิญอยู่
ขา้งหนา้ จงึเปน็ทัง้ความทา้ทายและบทพสิจูนค์วามสามารถ 
ที่ต้องการความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้
ตลาดทุนของเราเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ ผมขอขอบคุณในความพยายาม
และการอุทิศทุ่มเทของผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร และ 
พนักงาน ก.ล.ต. ทุกคน 

สารจากประธาน



ก.ล.ต.  •  �

 ปี 2551 นับเป็นปีแห่งการทดสอบความแข็งแกร่ง
ของตลาดทุนไทย โดยเฉพาะจากผลกระทบจากวิกฤติ
สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ดัชนีตลาดหุ้นในทุกภูมิภาค  
มีความผันผวนและลดลงอย่างมากจากการเคลื่อนย้าย
เงินลงทุนออกจากตลาดหุ้นของนักลงทุนต่างชาติและ
กองทุนบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารสภาพคล่อง  

 ดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปดิ ณ สิน้ป ี
2551 ที ่449.96 จดุ ลดลงรอ้ยละ 47.56 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับ ณ สิ้นป ี2550 ที ่858.10 จุด ซึ่งเป็นการลดลงใน  
ระดบัที่ไมแ่ตกตา่งจากตลาดอืน่ในภมูภิาค ในสถานการณ ์ 
ดงักลา่ว ก.ล.ต. ไดต้ดิตามเหตกุารณอ์ยา่งใกลช้ดิ จบัตา  
การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขดัชนีที่สําคัญของตลาดเงิน
และตลาดทุนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ ประสานงาน
กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน และให้บริษัทหลักทรัพย์
รายงานฐานะเงินกองทุนทุกสิ้นวัน รวมทั้งติดตามสภาพ  
การซ้ือขายกองทุนรวมทุกวัน โดยภายในสํานักงาน  
ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห ์ 
และสรุปรายงานสถานการณ ์ รวมทั้งการคาดการณ ์ 
แบบวันต่อวัน   

 จากการติดตามสถานการณ์ตลาดทุนไทยในช่วง
ดังกล่าวพบว่า กองทุนรวมที่ ไปลงทุนในตราสาร  
ของตา่งประเทศทีม่ปีญัหา ทัง้โดยตรงและผา่นกองทนุรวม  
ต่างประเทศมีสัดส่วนที่น้อยมาก ประกอบกับผู้ลงทุน  
มคีวามเขา้ใจในสถานการณจ์งึทาํใหก้ารไถถ่อนหนว่ยลงทนุ
อยู่ในภาวะปกติ สําหรับบริษัทหลักทรัพย์โดยรวมยังคงมี
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ยกเว้นกรณีเดียวคือบริษัท  
หลักทรัพย์เพื่ อธุรกิจหลักทรัพย์ จํ ากัด ที่มีปัญหา  
ฐานะการเงินจากการขาดทุนในบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท 
เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงอย่างมาก 
โดยในกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้สั่งการให้หยุดขยายธุรกิจและ
ให้ดําเนินการแก้ไขฐานะการเงินโดยเร็ว 

สารจากเลขาธิการ

 ในดา้นการสง่เสรมิใหเ้กดิสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย
หลักทรัพย์และการดําเนินการให้ตลาดทุนเป็นแหล่ง  
เงินทุนของภาคเอกชน ซึ่ง ก.ล.ต. เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้อง
ออกมาตรการเร่งด่วนมาช่วยกระตุ้น เนื่องจากในช่วง
วิกฤติการเงินที่ทําให้เกิดภาวะเงินตึงตัวเช่นนี้ภาคเอกชน  
ที่ต้องการเงินทุนเพื่อดําเนินธุรกิจอาจประสบปัญหา  
ในการหาแหล่งเงินทุน และในส่วนของผู้ลงทุนก็อาจ  
ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ก.ล.ต. จงึไดเ้รง่ปรบัปรงุ  
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยร์ปูแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถระดมทุนไดง้า่ย เรว็ และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงแก้ ไขหลักเกณฑ์เพื่อขจัด
อุปสรรคการซื้อหุ้นคืนของบริษั ทจดทะเบียน และ  
ทีส่าํคญั ก.ล.ต. ไดผ้ลกัดนัทีจ่ะใหม้กีารจดัตัง้กองทนุรวม  
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนใน  
การพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  
ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว  
ยงัเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอีกด้วย 

 ด้านมาตรฐานการกํากับดูแลและการสร้าง  
ความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย ปี 2551 เป็นปีที่
กฎหมายหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขมีผลใช้บังคับ ซึ่งประเด็น  
ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมมากที่สุดคือ การยกระดับ
ธรรมาภิบาลในตลาดทุน โดยกฎหมายกําหนดเพิ่มหน้าที่
และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
จดทะเบียนให้ชัดเจนขึ้นในฐานะที่ เป็นผู้ ใกล้ชิดและ  
เป็นผู้ตัดสินใจในการดําเนินการเรื่องต่างๆ ของบริษัท 
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการฟ้องร้องแทนบริษัทเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของตน และการเพิ่มบทบาทของ 
ก.ล.ต. ในการดูแลและติดตามการทํารายการระหว่าง
บริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้น  
การถ่ายเททรพัยส์นิออกจากบรษิัท รวมถงึการมมีาตรการ
ให้เปิดเผยผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบยีนในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิจการเพื่อเป็น
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนด้วย 
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 เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของไทย 
ก.ล.ต. ไดด้าํเนนิการแกก้ฎหมายหลกัทรพัย ์เพือ่สนบัสนนุ
การแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดทุนไทย  
มคีวามพรอ้มรองรบัการแขง่ขนัและเชือ่มโยงกบัตลาดทนุ
ต่างประเทศได ้ ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมการรองรับ  
การเปดิเสรีใบอนญุาตธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนยีม
การซื้อขายหลักทรัพย์ ในปี 2555 ด้วยการสนับสนุน  
ให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันยกระดับการทําธุรกิจเป็น  
แบบครบวงจร ผอ่นปรนเกณฑเ์กีย่วกบัการแตง่ตัง้ผู้บริหาร  
ไขว้กันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ภาคเอกชน  
มีความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมทั้งได้
ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่ออนุญาตให ้ 
ผูล้งทนุไทยซึง่รวมถงึบรษิัทหลกัทรพัย ์สามารถไปลงทนุใน
ตา่งประเทศไดม้ากขึน้ เพือ่การเรยีนรูแ้ละเพิม่ทางเลอืกใน
การลงทุนและบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบ
สินค้าใหม่ในตลาดทุน เช่น single stock futures ที่เปิด
ซือ้ขายแลว้เมือ่ปลายป ี2551 และ gold futures ซึง่มแีผน
จะเปิดขายในป ี2552 รวมทัง้ปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารยมื
และให้ยืมหลักทรัพย ์ และการขายชอร์ต เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการทําธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์และช่วยให้
บรหิารความเสีย่งไดม้ากขึน้ 

 ในด้านต่างประเทศ นอกจากบทบาทในกลุ่ม
สมาชกิ IOSCO แลว้ ก.ล.ต. ในฐานะประธานกลุม่ ก.ล.ต. 
อาเซยีน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ไดเ้รง่
กระบวนการจดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Implementation Plan) 
สําหรับรองรับการรวมตลาดทุนอาเซียนภายใต้ ASEAN 
Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) 
เพือ่นาํเสนอตอ่ทีป่ระชมุรฐัมนตรคีลงัอาเซยีน ซึง่เปน็การ
ดาํเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักรอบความรว่มมอืของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รับการยกระดับ
จาก IOSCO ขึ้นเป็นภาคีในข้อตกลงในระดับพหุภาคี  
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย (IOSCO Multilateral Memorandum 
of Understanding) ซึ่งนับเป็นการยอมรับในเวทีโลก  

และเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบ
ระหว่างประเทศ   

 สําหรับก้าวต่อไปโดยมีโจทย์ใหญ่ที่ทุกองค์กร  
จะต้องรับมือและฟันฝ่าไปให้ ได้คือปัญหาเศรษฐกิจ  
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและการแข่งขันทีร่นุแรงขึน้นัน้ ก.ล.ต. ยงัคง     
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนในทุกด้าน โดยจะเน้นหนัก    
ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการเสนอสินค้าและสินทรัพย์
ประเภทใหม่ๆ เข้ามาในตลาดทุน และจะพิจารณาแยก  
กลุ่มผู้ลงทุนที่มีฐานะด ี(high net worth) ออกจาก  
ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยเร่งการเติบโต  
ทั้งในระดับความลึกและความกว้างของตลาดทุน รวมทั้ง
ช่วยเพิ่มโอกาสในการระดมทุนของโครงการหรือธุรกิจ  
ที่มีความเสี่ยงสูง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อ  
ความอยูร่อดของธรุกจิไทย พรอ้มกบัการปรบัปรงุกฎเกณฑ ์ 
ที่เป็นอุปสรรค เพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ
มากขึน้ รวมทัง้ชว่ยลดตน้ทนุของผูป้ระกอบการ ซึง่จะสง่ผล
ให้ต้นทุนในการทําธุรกรรมของผู้ลงทุนลดลงตามไปด้วย 
ทั้งนี้ทั้งนั้นความร่วมมือร่วมใจและกําลังสติปัญญา    
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
เป็นปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันความสําเร็จให้เกิดขึ้น  
ในอนาคตต่อไป 

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 
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จํานวนพนักงานทั้งสิ้น 427 คน 

โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
จํานวนพนักงาน 36 คน 

ฝ่ายกํากับบัญชีตลาดทุน
จํานวนพนักงาน 23 คน 

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
จํานวนพนักงาน 18 คน 

ฝ่ายกํากับตลาด
จํานวนพนักงาน 10 คน 

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจ
หลักทรัพย์

จํานวนพนักงาน 32 คน 

ฝ่ายกํากับธุรกิจนายหน้า
และค้าหลักทรัพย์

จํานวนพนักงาน 33 คน 

ฝ่ายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน
จํานวนพนักงาน 43 คน 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การต่างประเทศ

จํานวนพนักงาน 10 คน 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
จํานวนพนักงาน 14 คน  

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

จํานวนพนักงาน 36 คน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จํานวนพนักงาน 13 คน 

เลขาธิการ 
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 

รองเลขาธิการ 
นายประสงค์ วินัยแพทย์ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

สายงานกํากับดูแลการออก 
และเสนอขายหลักทรัพย์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 

นายชาลี จันทนยิ่งยง 

สายงานกํากับดูแล 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล 

สายงานกฎหมาย 
และตรวจสอบ 

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 

นายวสันต์ เทียนหอม 

สายงานกลยุทธ์องค์กร 
 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 

นางทิพยสุดา ถาวรามร 

ฝ่ายงานเลขาธิการ 
จํานวนพนักงาน 28 คน 

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน 
จํานวนพนักงาน 12 คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน
จํานวนพนักงาน 37 คน 

ฝ่ายคดี
จํานวนพนักงาน 12 คน 

ฝ่ายกฎหมาย
จํานวนพนักงาน 25 คน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
จํานวนพนักงาน 40 คน 



คณะกรรมการ ก.ล.ต.

แตงตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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นายวิจิตร  สุพินิจ
ประธานกรรมการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตรจาก
The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร และปริญญาโท
จาก Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหนงประธานกรรมการ
และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

นางธาริษา  วัฒนเกส
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  กรรมการโดยตำแหนง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุน และปริญญาเอก สาขาเดียวกัน
จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นายศุภรัตน  ควัฒนกุล
ปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการโดยตำแหนง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร จาก London School
of Economics and Political Science, University of London และปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร จาก Queen Mary College, University of London
ประเทศสหราชอาณาจักร ในอดีตเคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และอธิบดีกรมสรรพากร

นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ
ปลัดกระทรวงพาณิชย  กรรมการโดยตำแหนง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาเอก สาขาเดียวกัน
จาก University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
ในอดีตเคยดำรงตำแหนงอธิบดีกรมการคาภายใน

นายสมพล  เกียรติไพบูลย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
จาก Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
กอนหนานี้เคยดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงพาณิชย ในระหวางป 2538-2543 
ปจจบันดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหารศูนยศิลปาชีพระหวางประเทศ
และประธานกรรมการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)



นายกำชัย  จงจักรพันธ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขานิติศาสตร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสาขารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ
จาก University College, University of London และปริญญาเอกสาขาเดียวกัน
จาก King’s College, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร
กอนหนานี้เคยดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นายนนทพล  นิ่มสมบุญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาพาณิชยศาสตร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร MBA จาก University of Iowa ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กอนหนานี้เคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
และนายกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ปจจบัน
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัท AMC International Consulting จำกัด
และกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารแหงประเทศไทย

นางพรรณี  สถาวโรดม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) และปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กอนหนานี้เคยดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

พล.ต.ต. พรภัทร  สุยะนันทน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการปกครอง และปริญญาโท
สาขาบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผูกำกับการ และหลักสูตรบริหารตำรวจช้ันสูง
กอนหนาน้ีเคยดำรงตำแหนงรองผูบัญชาการตำรวจตรวจคนเขาเมือง
รองผูบัญชาการตำรวจนครบาล และรองจเรตำรวจ

นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร จากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสำเร็จหลักสูตรอัยการจังหวัด
ปจจบันดำรงตำแหนงอธิบดีอัยการฝายนโยบาย ยุทธศาสตร และ
งบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล 
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  กรรมการและเลขานุการโดยตำแหนง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร จาก London School of
Economics and Political Science, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร
และประกาศนียบัตรสอบบัญชีชั้นสูง The Fellow of Chartered Accountants
จากสถาบันการสอบบัญชีของประเทศสหราชอาณาจักร เคยดำรงตำแหนง
รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

ก.ล.ต. • 7



2

คณะผูบริหาร

1. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
 เลขาธิการ

2. นายประสงค วินัยแพทย
 รองเลขาธิการ

3. นายวสันต เทียนหอม
 ผูชวยเลขาธิการอาวุโส

4. นายชาลี จันทนย่ิงยง
 ผูชวยเลขาธิการอาวุโส

5. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
 ผูชวยเลขาธิการอาวุโส

6. นางทิพยสุดา ถาวรามร
 ผูชวยเลขาธิการ

 7. นางสุพรรณ โปษยานนท
  ผูอำนวยการฝายกฎหมาย

 8. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
  ผูอำนวยการฝายกำกับตลาด

 9. นายประกิด บุณยัษฐิติ
  ผูอำนวยการฝายกำกับธุรกิจ
  จัดการลงทุน

 10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย
  ผูอำนวยการฝายกำกับธุรกิจ
  นายหนาและคาหลักทรัพย

 11. นางปะราลี สุคนธมาน
  ผูอำนวยการฝายกำกับ
  บัญชีตลาดทุน

8 • รายงานประจำป

12. นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน
 ผูอำนวยการฝายคดี

8

9

10

5

3

4

6

7

11

12

1



20

15

17

20. นายตระการ นพเมือง
  ผูอำนวยการฝายใบอนุญาต
  ธุรกิจหลักทรัพย

18. นายกำพล ศรธนะรัตน
 ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการส่ือสาร

19. นายแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ
 ผูอำนวยการฝายบริหารท่ัวไป

21. นางพราวพร เสนาณรงค
 ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร
 และการตางประเทศ

22. นางสุรีรัตน สุรเดชะ
 ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา

23. นางณัฐญา นิยมานุสร
 ผูอำนวยการฝายสงเสริม
 บรรษัทภิบาล

ก.ล.ต. • 9

13. นางจารุพรรณ อินทรรุง
 ผูอำนวยการฝายงานเลขาธิการ

14. นางศรัณยา จินดาวณิค
 ผูอำนวยการฝายจดทะเบียน
 หลักทรัพย

15. นายขจรศักดิ์ อุทธาสิน
 ผูอำนวยการฝายตรวจสอบ
 กิจการภายใน

16. นางวรัชญา ศรีมาจันทร
 ผูอำนวยการฝายตรวจสอบ
 ตลาดทุน

17. นางดวงใจ ธนสถิตย
 ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

13

19

22

14

16

18

21

23
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นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า 

และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ 

ที่ปรึกษาการลงทุนใน 

หลักทรัพย์/การยืมและให้ยืม

หลักทรัพย์/นายหน้าระหว่าง 

ผู้ค้าหลักทรัพย์/การให้สินเช่ือ 

เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์/

การจัดการกองทุนรวม/

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล/ 

นายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่าย

หน่วยลงทุน/การจัดการ 

เงินร่วมลงทุน/ตัวแทนซ้ือขาย 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ 

ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า/ที่ปรึกษาการลงทุน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นิติบุคคลที่ได้รับการจด 

ทะเบียน (ให้บริการเฉพาะ 

ลูกค้าสถาบัน)/ข้ึนทะเบียน/

ได้รับความเห็นชอบ

ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ 

ผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/

ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/

ผู้ดูแลผลประโยชน์/

ผู้รับฝากทรัพย์สิน/

บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม

• ฝ่ายใบอนุญาต 

 ธุรกิจหลักทรัพย์

• ฝ่ายกำกับธุรกิจ 

 นายหน้าและ

 ค้าหลักทรัพย์ 

• ฝ่ายกำกับธุรกิจ 

 จัดการลงทุน

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
• กำหนดหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตและ 

 ความเห็นชอบ โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  

 ความพร้อมและความสามารถในการ 

 ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติและลักษณะ 

 ต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหาร

• กำหนดหลักเกณฑ์และกำกับดูแล

 การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติงาน และ 

 การควบคุมภายในให้เป็นไปตาม 

 หลักเกณฑ์

• กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการ 

 กองทุนรวมประเภทต่างๆ รวมทั้งอนุมัติ 

 โครงการจัดการกองทุนรวม

• ให้ใบอนุญาต/ให้ความเห็นชอบ/ 

 จดทะเบียนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

• ดูแลการจัดทำรายงานและการเปิดเผย 

 ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับฐานะการเงิน 

 และการดำรงเงินกองทุนตามที่กฎหมาย 

 กำหนด

• ตรวจสอบตามรอบระยะเวลาและตรวจสอบ 

 เม่ือสงสัยว่ามีการกระทำผิด ดำเนินการ

 เก่ียวกับข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง และ

 ดำเนินการทางบริหารกับผู้กระทำผิด

302 บริษัท

72 บริษัท

32 คน

33 คน

43 คน

หน้าที่ของ ก.ล.ต.  
ในการกำกับดูแลตลาดทุน   

การกำกับดูแล
ผู้ที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล

ประเภท จำนวน

สายงานหลัก

ที่รับผิดชอบ
จำนวนพนักงาน
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บุคคลธรรมดาที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ

• กรรมการหรือผู้จัดการ

 ของบริษัทหลักทรัพย์ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  

 กองทุนรวมและผู้ประกอบ 

 ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

• ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เช่น  

 นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ 

 การตลาด เป็นต้น

• ผู้จัดการกองทุน

35,738 คน

374 บริษัท

35,738 คน
108 คนรวม

ฝ่ายกำกับตลาดการประกอบการเป็นตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์และสำนักหักบัญช ี

ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

• ให้ความเห็นชอบการกำหนดหรือแก้ไข 

 ระเบียบหรือข้อบังคับ

• ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และติดตาม 

 ฐานะทางการเงิน  

• ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน 

 เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

• การพิจารณาอนุญาต 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี 

และนายทะเบียนหลักทรัพย์

• ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและให้ความ 

 เห็นชอบข้อบังคับ 

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตาม 

 ความเพียงพอของเงินกองทุน

• ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย 

• ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

• ตลาดตราสารหนี้

• บริษัท ตลาดอนุพันธ์  

 (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

 (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท สำนักหักบัญชี  

 (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัทหลักทรัพย์และ

 สถาบันการเงินอื่นที่ได้รับ

 ใบอนุญาตเป็นนายทะเบียน 

 หลักทรัพย์

10 คน

10 คน

การกำกับดูแล
ผู้ที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล

ประเภท จำนวน

สายงานหลัก

ที่รับผิดชอบ
จำนวนพนักงาน

รวม

21 บริษัท

21 บริษัท
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• ฝ่ายจดทะเบียน

 หลักทรัพย์

• ฝ่ายกำกับ

 บัญชีตลาดทุน

• ฝ่ายส่งเสริม

 บรรษัทภิบาล

• ฝ่ายตรวจสอบ

 ตลาดทุน

• ฝ่ายคดี

• บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

 และบริษัทจดทะเบียน 

• ผู้บริหารของบริษัท

 จดทะเบียน

• ที่ปรึกษาทางการเงิน  

• ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

   - บริษัทประเมิน 

   - ผู้ประเมินหลัก   

• สถาบันจัดอันดับ 

 ความน่าเชื่อถือ

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

• ผู้สอบบัญชี

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
• กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขาย  

 หลักทรัพย์ และการส่งเสริมการกำกับ

 ดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุน

• อนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

• ดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามท่ีกำหนด

• ติดตามการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือ

 ไม่เป็นธรรม 

• ดูแลและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของ

 บริษัทต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

• ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

 กับการกระทำผิดของผู้บริหาร และ

 ดำเนินการทางบริหารกับผู้กระทำผิด

ผู้ทำหน้าที่ในกระบวนการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ และการทำ
คำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ 
• กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ 

 โดยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะ 

 ต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหาร

• กำหนดหลักเกณฑ์และกำกับดูแลการ

 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

• สอบทานเอกสารหรือรายงานที่จัดทำโดย

 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประเมิน

 มูลค่าทรัพย์สิน และผู้สอบบัญชี 

• ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

 และดำเนินการทางบริหารกับผู้กระทำผิด

รวม

การตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับ 
การกระทำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้า 
• ติดตาม ป้องปราม และตรวจสอบ 

 การกระทำผิดที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน 

 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ.   

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ 

533 บริษัท

7,545 คน

162 บริษัท

294 คน

695 บริษัท

7,839 คน

36 คน

23 คน

18 คน

77 คน

37 คน

12 คน

การกำกับดูแล
ผู้ที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล

ประเภท จำนวน

สายงานหลัก

ที่รับผิดชอบ
จำนวนพนักงาน



ก.ล.ต.  •  13

• สมาคมบริษัทหลักทรัพย ์

• สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

• สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

• สมาคมผู้ประเมินค่า 

 ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

• สมาคมนักประเมินราคา 

 อิสระไทย 

• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• สมาคมนักวิเคราะห ์

 หลักทรัพย์  

• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย

• ฝ่ายกำกับตลาด

• ฝ่ายกำกับธุรกิจ 

 นายหน้าและค้า 

 หลักทรัพย์ 

• ฝ่ายกำกับธุรกิจ 

 จัดการลงทุน  

• ฝ่ายจดทะเบียน 

 หลักทรัพย์ 

• ฝ่ายส่งเสริม 

 บรรษัทภิบาล 

• ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ 

 และต่างประเทศ เพื่อนำข้อเท็จจริง 

 ที่ได้จากการตรวจสอบไปดำเนินคดี

 กับผู้กระทำผิด

• ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิด

         รวม 

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
• ให้ใบอนุญาต รับจดทะเบียนสมาคม 

 และข้อบังคับของสมาคม (เฉพาะ 

 สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์  

 ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)

• ประสานงานความร่วมมือในด้านต่างๆ   

 ในฐานะที่สมาคมเป็นตัวกลางในการ 

 เชื่อมโยงและกำกับดูแลสมาชิก ได้แก่   

 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

 กฎเกณฑ์และมาตรการที่ออกใหม่   

 การแลกเปล่ียนความเห็นเพ่ือการปรับปรุง 

 แก้ไขกฎเกณฑ์ เป็นต้น

9 แห่ง

9 แห่ง

49 คน 

10 คน

10 คน

การกำกับดูแล
ผู้ที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล

ประเภท จำนวน

สายงานหลัก

ที่รับผิดชอบ
จำนวนพนักงาน

รวม
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วิกฤติการเงินโลก
 ป 2551 เปนปที่ตลาดการเงินทั่วโลกตกอยูใน
ภาวะปนปวนเปนอยางยิ่งเมื่อวิกฤติสินเชื ่อซับไพรมใน
สหรัฐอเมริกาไดลุกลามและสรางความเสียหายใหแกผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับตลาดการเงินอยางกวางขวางดวยมูลคา
มหาศาล วิกฤติการณคร้ังน้ีจดเร่ิมตนเปนเพียงปญหาเล็กๆ 
กอตัวขึ้นตั้งแตป 2549 เมื่อฟองสบูราคาบานในสหรัฐฯ
เริ่มแตกและเกิดกรณีลูกหนี้ซับไพรมผิดนัดชำระหนี้  

 ปญหาสินเช ื ่อซ ับไพรมไดขยายผลกลายเปน
ปญหาซับซอนเมื่อกรณีผิดนัดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็วในป 2550 ในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นไมได
เกิดกับธนาคารที่ปลอยกูโดยตรง เนื่องจากธนาคารไดขาย
ลูกหนี้ซับไพรมออกไปใหนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) และ
ลูกหนี้ซับไพรมไดถูกแปลงเปนหลักทรัพยประเภทตางๆ
เชน mortgage-backed securities (MBS) cash

collateralized debt obligation (cash CDO)

สิ่งที ่ซับซอนเพิ ่มมากขึ้นก็คือ MBS และ cash CDO 

เหลานี้ไดกลายเปนหลักทรัพยอางอิง (reference entity)
สำหรับการสรางหลักทรัพยชุดใหมท่ีเรียกวา synthetic CDO

สงผลใหตลาด CDO (รวม cash และ synthetic) ขยายตัว
อยางกวางขวาง ความเสียหายที่เกิดข้ึนจึงพองโตมากกวา
มูลคาซับไพรมที่เปนหนี้เสีย โดยความเสียหายตกอยูกับ
นักลงทุนท่ีถือครองหลักทรัพย MBS และ CDO ในวงกวาง
และสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมรับประกันหนี้ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงบริษัทประกันท่ีขาย credit default swap (CDS)

 ผูลงทุนรายใหญในหลักทรัพยประเภท CDO คือ 
กองทุนบริหารความเสี่ยง หรือ hedge fund (ประมาณ
รอยละ 50 ของมูลคา CDO คงคาง) เริ่มขาดทุนอยางหนัก
สรางความวิตกกังวลใหแกผูถือหนวยลงทุนของ hedge
fund จนเกิดภาวะไถถอนหนวยลงทุนอยางรุนแรงและ
เปนผลใหเกิดภาวะขาดสภาพคลอง ผู จัดการกองทุน
หลายกอง เชน Bear Sterns และ BNP ตองประกาศ
หยุดการให ไถ ถอนในบางกองท ุนเป นการช ั ่วคราว 
ในเดือนกรกฎาคม 2550 ตลาดการเงินเริ่มปนปวนรุนแรง
และเปนภาพที่เห็นตอเนื่องมาถึงป 2551

วิกฤติการเงินโลกและตลาดทุนไทย

 เริ่มตนป 2551 สถาบันการเงินช้ันนำตาง ๆ  เชน
Citigroup, Merrill Lynch และ UBS ตางประกาศ
ผลการดำเนินงานขาดทุนมหาศาลจากเงินลงทุนและ
ธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเช่ือซับไพรม ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา
คือสถาบันการเงินและกองทุนตางๆ เทขายหุนในตลาด
หลักทรัพยทั่วโลกอยางรุนแรงเพื่อดึงเงินทุนกลับประเทศ
ในขณะที่ตลาดเงินตึงตัวเปนอยางมาก สถาบันการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ ่งบริษัทหลักทรัพยซ ึ ่งเปนกลุ มที ่ไม
สามารถเขาถึงแหลงสภาพคลองของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ไดอยางรวดเร็วเหมือนสถาบันท่ีมีการรับฝากเงิน ตางเผชิญ
วิกฤติสภาพคลอง กอใหเกิดเหตุการณบริษัทหลักทรัพย
รายใหญลมสลาย ดั่งกรณี Bear Sterns ตองยอมให 
JP Morgan เขาซื้อกิจการ (วันที่ 17 มีนาคม 2551) 

ตามมาดวย Lehman Brothers ตองขอพิทักษทรัพยจาก
ศาลลมละลาย (วันที่ 15 กันยายน 2551)

 การลมละลายของ Lehman Brothers เปนการ
จดชนวนวิกฤติความเชื่อมั่นและขยายผลกลายเปนวิกฤติ
การเงินโลกในชั่วพริบตา สถาบันการเงินชั้นนำของโลก
มากมายตองด้ินรนหาแหลงเงินทุน ภาพท่ีเกิดข้ึนคือ ในยุโรป
ธนาคารหลายแหงถูกซ้ือกิจการ เชน Bradford and Bingley 
(ซื้อโดยรัฐบาลอังกฤษ) Glitnir (ซื้อโดยรัฐบาลไอซแลนด) 
HBOS (ซื ้อโดยธนาคาร Lloyds) เปนตน ในสหรัฐฯ 
Merrill Lynch ถูกซื้อกิจการโดย Bank of America

Goldman Sachs และ Morgan Stanley ตองปรับสถานะ
เปน bank holding company ในขณะที่ AIG ตองขอกู
ฉุกเฉินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ 8.5 หมื่นลานดอลลาร
สหรัฐฯ ภายใตเงื ่อนไขใหรัฐบาลถือหุ นรอยละ 79.9
ผานการถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหลักทรพัย

 ในขณะที่สถาบันการเงินช้ันนำทั่วโลกตางตกอยูใน
ภาวะสั ่นคลอน ตลาดการเงินป นปวนเปนอยางมาก
ตลาดหุนทั่วโลกตกหนัก รัฐบาลหลายประเทศไดประกาศ
หามการขายชอรตที่ยังไมไดทำการยืมหลักทรัพย (naked
short selling) เปนการช่ัวคราว อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ ovenight Libor พุงสูงขึ ้นจากระดับ
รอยละ 1 ในภาวะปกติสูรอยละ 4-4.5  และ TED spread

(สวนตางระหวาง 3M Libor และ 3M US T-bill)
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พุ่งสูงขึ้นจากระดับร้อยละ 2 สู่ร้อยละ 6-7 ในสหรัฐฯ 
กองทุนรวมถูกไถ่ถอนอย่างรุนแรง ตลาด commercial 
paper ตกอยู่ในภาวะหยุดชะงัก รัฐบาลต้องใช้มาตรการ
ค้ำประกันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน 
ตลาดเงิน (money market fund) ค้ำประกันตราสารหน้ี 
ท่ีออกโดยธนาคารและขยายวงเงินค้ำประกันเงินฝาก

 ราคาหลักทรัพย์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งของประชาชน 
กระทบต่อกันเป็นลูกโซ่สู่การบริโภค การผลิต การลงทุน 
และการจ้างงาน เป็นต้น ภาพเศรษฐกิจที ่ชะลอตัว 
เก ิดข ึ ้นอย่างรวดเร ็วในช่วงปลายปี 2551 ภาวะ 
เศรษฐกิจถดถอยที่กำลังก่อตัวขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญ 
ที่กระทบต่อตลาดการเงินในปี 2552 อย่างไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงได้  

ภาวะตลาดทุนไทยปี 2551

ภาวะตลาดตราสารทุน
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) เปิดตลาด 
ปี 2551 ด้วยการปรับตัวลดลงรุนแรงจากผลกระทบวิกฤต ิ
ซับไพร์มของสหรัฐฯ โดยนักลงทุนต่างประเทศปรับลดพอร์ต 
การลงทุนทั ้งภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ดี ดัชนีตลาด 
หลักทรัพย์ฯ สามารถฟื้นตัวได้ในเดือนกุมภาพันธ์และ 
ปรับตัวสูงข้ึนอย่างรวดเร็วสู่จุดสูงสุดของปีในเดือนพฤษภาคม 
ท่ีระดับ 884.19 จุด (แผนภาพท่ี 1) โดยมีปัจจัยหนุนในช่วง
เวลาดังกล่าว ดังนี้

 1. มาตรการช ่วยเหล ือสภาพคล่องในตลาด 
การเงินสหรัฐฯ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
อย่างมาก ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ 
น่าจะไม่ลุกลาม

 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยยกเลิกมาตรการ 
ดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้นร้อยละ 30 (มีผลวันที ่
3 มีนาคม 2551) ส่งผลให้มีเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้า 
ค่อนข้างมากในเดือนกุมภาพันธ์ 

 3. การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง (วันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2551) ได้สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 
มากขึ้น 
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สรุปข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2551
 • SET Index ปิดสิ้นปี 2551 ลดลง 47.56% จากสิ้นปี 2550

 • มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 15.6 พันล้านบาท (17.1 พันล้านบาทในปี 2550)
 • ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนต่อวัน 2.1% (1.23% ในปี 2550)
 • ใช้ circuit breaker 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 และ 17 ตุลาคม 2551 

แผนภาพที่ 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมูลค่าซื้อขาย (2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2551)

 ต้ังแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับลดลงรุนแรงต่อเน่ืองและแตะระดับต่ำสุดท่ี 384.15 จุด
ในวันที่ 29 ตุลาคม ก่อนที่จะปิดสิ้นปี 2551 ที่ระดับ 449.96 จุด ลดลงร้อยละ 47.56 จากระดับการปิดของปีก่อน 
โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของดัชนี ดังนี้

 1. วิกฤติการเงินโลก วิกฤติซับไพร์มสหรัฐฯ ได้ลุกลามกลายเป็นวิกฤติการเงินโลกตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551 
หลัง Lehman Brothers ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลาย สถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐฯ และยุโรป เช่น 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, AIG, Bradford & Bingley (BB&B), Dexia และ Fortis Group 
ต่างประสบภาวะขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี ่ยวเนื่องกับซับไพร์ม มีเงินกองทุนติดลบ เผชิญกับภาวะ 
ขาดสภาพคล่องรุนแรงและอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลาย วิกฤติท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้นักลงทุนขาดความม่ันใจและลดการถือครอง
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนสถาบันต้องเร่งระบายทรัพย์สินในตลาดต่างๆ เพื่อนำเงินมาชดเชยความ 
เสียหายและเสริมสร้างสภาพคล่อง ทั้งหมดนี้นำมาสู่การเทขายหุ้นอย่างหนักทั่วโลก สำหรับภูมิภาคเอเชีย นักลงทุน 
เทขายหุ้นสุทธิรวม 70,719 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (แผนภาพที่ 2) 

แผนภาพที่ 2: การซื้อขายหุ้นสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดภูมิภาคเอเชีย (1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2551)

 • ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 116.2 พันล้านบาท
 • ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 46.1 พันล้านบาท
 • ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 162.3 พันล้านบาท
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ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา: Bloomberg
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 2. ราคาน้ำมันปรับลดลงรุนแรง ปี 2551 เป็นปีที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนเป็นอย่างมาก โดยในช่วง 
มกราคม - กรกฎาคม ราคาน้ำมัน WTI (spot) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2551 ที่ 145.29 ดอลลาร์/บาร์เรล (+51% จากต้นปี) ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศต่างๆ พุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนเป็น 
ปัญหาที่น่ากลัวไปทั่วโลก อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันกลับลดลงรุนแรงต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดที่ 31.41 ดอลลาร์/บาร์เรล 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 (แผนภาพที่ 3) อันเป็นผลจากการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะลดลงเนื่องจาก 
ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย การดิ่งลงแรงของราคาน้ำมันดิบตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้เกิด 
การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นหมวดอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักมากในตลาดหลักทรัพย์ฯ (คิดเป็น 
ร้อยละ 33 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) และมีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวม

แผนภาพที่ 3: ดัชนีราคาน้ำมัน Spot WTI (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551)

 

 3. การปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนปี 2551-2552 ปัญหาวิกฤติสถาบันการเงินได้กระทบต่อ 
เศรษฐกิจทั่วโลก สำหรับประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน 
เศรษฐกิจการคลังได้ปรับลดอัตราเติบโตของเศรษฐกิจปี 2551 หลายครั้งจากระดับร้อยละ 6 สู่ระดับร้อยละ 3 
เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายราย รวมถึงสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปรับลดคาดการณ์ผลการดำเนินงานของ 
บริษัทจดทะเบียน โดยคาดว่า EPS growth ในปี 2551 จะลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่ร้อยละ 20-22 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.5-18 
และคาดว่าในปี 2552 จะอยู่ที่ระดับติดลบร้อยละ 2-10 

 4. ปัจจัยการเมืองในประเทศ ปัญหาการเมืองในประเทศนับเป็นปัจจัยลบที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เหตุการณ์ชุมนุม 
ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ยืดเยื้อตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยน 
รัฐบาลถึง 3 ครั้งในหนึ่งปี ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยลบต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

 ในการแก้ไขผลกระทบของวิกฤติการเงินโลกที่มีต่อประเทศไทย รัฐบาลร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออก 
มาตรการทางด้านตลาดทุน ได้แก่ (1) อนุมัติขยายวงเงินลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จากเดิมไม่เกิน 300,000 บาท เป็นไม่เกิน 500,000 บาท 
และต่อมาขยายเป็นไม่เกิน 700,000 บาท สำหรับการลงทุนในช่วง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551 (2) สนับสนุนให ้
บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืน และ (3) เปิดโอกาสให้ผู้ออมที่จะเกษียณสามารถคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไป 
โดยยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร)

ที่มา: Bloomberg
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 จากภาวะตลาดที่ปรับลดลงรุนแรง ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู ่ยุคถดถอย บริษัทเอกชนต่างชะลอแผน 
ระดมทุน การออกและเสนอขายหุ้นทุนในปี 2551 จึงมีมูลค่าเพียง 29,431 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับปี 
2550 การระดมทุนประกอบด้วยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 15,732 ล้านบาท (ร้อยละ 53) 
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (PO) 6,952 ล้านบาท (ร้อยละ 24) การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) 
4,317 ล้านบาท (ร้อยละ 15) และการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการและพนักงาน (ESOP) 2,430 ล้านบาท (ร้อยละ 8)

 บริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2551 มี 11 บริษัท โดย 3 ลำดับแรก ได้แก่ บมจ. เอสโซ่ 7,733 
ล้านบาท บมจ. ประปาไทย 2,940 ล้านบาท และ บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 2,240 ล้านบาท รวมมูลค่า IPO
ของท้ังสามบริษัทคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่า IPO ท้ังหมด สำหรับบริษัทท่ีมีมูลค่าการออกและเสนอขายหุ้น PO สูงสุด คือ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ มูลค่า 2,503 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการออกหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภาวะตลาดตราสารหนี้
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
 ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2551 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยค่อนข้างผันผวนแต่อยู่ในทิศทางท่ีปรับตัวสูงข้ึน
(แผนภาพที่ 4 และ 5) โดยได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยราคาน้ำมัน 
ที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี 2550 เป็นต้นมา ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ย 
นโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.25 เพื่อป้องกันมิให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ  แข็งค่าเร็วเกินไป  ทั้งนี้ ค่าเงิน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเงินสกุลอื่นๆ อยู่ในทิศทางที่ปรับค่าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2550 เป็นต้นมา 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 2 ครั้งจากร้อยละ 4.25 ในปลายปี 2550 
มาอยู่ที่ร้อยละ 2 ในครึ่งแรกของปี 2551 เพื่อผ่อนคลายผลกระทบจากวิกฤติสินเชื่อซับไพร์ม นับเป็นปัจจัยเร่งให้ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเร็วขึ้น 
   
    

 ช่วงเดือนกรกฎาคมภาวะเงินเฟ้อยังเป็นปัจจัยลบท่ีสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยอัตราเงินเฟ้อได้พุ่งสูงข้ึนสู่ระดับ
ร้อยละ 9.2 ขณะท่ีค่าเงินบาทเร่ิมอ่อนค่า คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 25 basis points (bps)
และปรับขึ้นอีกครั้ง 25 bps ในเดือนสิงหาคม  ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา อัตราเงินเฟ้อลดลง เนื่องจากราคาน้ำมัน 
ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แรงกดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดน้อยลง เมื่อวิกฤต ิ

แผนภาพที่ 4: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 

28 ธ.ค. 2550 – 30 ธ.ค. 2551

แผนภาพที่ 5: เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

28 ธ.ค. 2550, 30 มิ.ย. 2551 และ 30 ธ.ค. 2551

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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ซับไพร์มได้ทวีความรุนแรงหลังกรณี Lehman Brothers ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลาย (วันที่ 15 กันยายน 
2551)  ธนาคารกลางทั่วโลกต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ย  สหรัฐฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 2 ครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง 
โดยปรับลดลง 100 bps ในเดือนพฤศจิกายน และปรับลดลงอีก 75-100 bps ในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ Fed Funds Rate 
มาอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0-0.25  

 สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 100 bps ในเดือนธันวาคม  
ซ่ึงอยู่เหนือความคาดหมายของตลาด  ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเดือนธันวาคมปรับลดลงท้ังเส้น 
จากเดือนก่อนหน้า และมีความลาดชันน้อยลง ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 10 ปี และ 
ระยะสั้น  2  ปี ลดลงจาก  117  bps ณ สิ้นเดือนมิถุนายนเป็น  71  bps ณ สิ้นเดือนธันวาคม  ตลาดคาดการณ์ว่าอัตรา 
ดอกเบี้ยในตลาดยังอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลง

 การออกและเสนอขายตราสารหนี้
 สำหรับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีในประเทศขยายตัวอย่างต่อเน่ือง มูลค่าตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในปี 2551
เท่ากับ 11.33 ล้านล้านบาท (แผนภาพที่ 6) จำแนกเป็นตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 89 และตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ร้อยละ 11 โดยตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรระยะสั้นที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมูลค่า
9.24 ล้านล้านบาท ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือดูดซับสภาพคล่องในตลาดเงินในขณะท่ีมูลค่าเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลเท่ากับ
228,000 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปี 2550

 การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 1.29 ล้านล้านบาท โดยร้อยละ 78 ของมูลค่ารวมเป็นตราสารหนี ้
ระยะสั้น สำหรับตราสารหนี้ระยะยาว ออกโดยธุรกิจธนาคารถึงร้อยละ 34 รองลงมาคือ บริษัทในหมวดวัสดุก่อสร้าง 
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 14 ส่วนหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศมีมูลค่า
เพียง 16,500 ล้านบาท  
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

แผนภาพที่ 6: การเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศ จำแนกตามประเภท ปี 2547 - 2551
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 ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
 มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ปี 2551 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 191,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 162 จากปี 2550 
ที่ระดับ 73,300 ล้านบาท มูลค่าซื้อขายประมาณร้อยละ 63 มาจากธุรกรรมซื้อขายแบบกู้ยืม (financing) ในตลาดซื้อคืน 
และร้อยละ 37 มาจากธุรกรรมประเภทซื้อขายขาด (outright) ข้อที่น่าสังเกตคือตลาดซื้อคืนเติบโตแบบก้าวกระโดด 
โดยส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมซื้อคืนระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับ primary dealer ในตลาด bilateral repo  
เน่ืองจากสภาพคล่องในตลาดอยู่ในระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงดูดสภาพคล่องออกจากระบบโดยใช้ตลาดซ้ือคืน
เป็นช่องทางหนึ่งในการบริหารสภาพคล่องของระบบการเงิน ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด คือ พันธบัตร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 71 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายรอง 
ลงมา คือ พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 27 รวมมูลค่าซื้อขายพันธบัตรภาครัฐเท่ากับร้อยละ 98 
ของมูลค่าซื้อขายทั้งตลาด

 การซื้อขายของกลุ่มผู้ลงทุนในตลาด (เฉพาะธุรกรรมประเภทซื้อขายขาด) แบ่งเป็นการซื้อขายระหว่างผู้ค้า 
ร้อยละ 37  และระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าร้อยละ 63  โดยกองทุนรวมเป็นลูกค้ารายสำคัญ (แผนภาพที่ 7)  โดยการซื้อขาย 
ตราสารหนี้ส่วนใหญ่เป็นของนักลงทุนในประเทศร้อยละ 98 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด 

     

แผนภาพที่ 7: มูลค่าซื้อขายในตลาดตราสารหนี*้ จำแนกตามกลุ่มผู้ลงทุน ปี 2551 

ภาวะตลาดอนุพันธ์
 บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ได้เปิดซื้อขาย single stock futures ในวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2551 เป็นสินค้าลำดับที่ 3 ต่อจาก SET50 index futures และ SET50 index options สำหรับ 
single stock futures ในช่วงแรกมีหุ้นอ้างอิง 3 หุ้น คือ หุ้นของ บมจ. ปตท. จำกัด (PTT) บมจ. ปตท. สำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (PTTEP) และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (ADVANC)

 ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2551 มีปริมาณสัญญาที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์วันละประมาณ 6,900 สัญญา 
แต่ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ปริมาณสัญญาที่ซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากถึงวันละประมาณ 12,000 สัญญา 
(แผนภาพที่ 8) ปริมาณสัญญาซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเป็นผลจากการที่นักลงทุนเข้ามาบริหารความเสี่ยงผ่าน 
การซื้อขายตราสารอนุพันธ์หลังจากความเสี่ยงในภาวะตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถานะคงค้างของสัญญา 
เพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 21,000 สัญญาในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2551 มาอยู่ที่ประมาณ 34,000 สัญญา 
ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (แผนภาพที่ 8) อย่างไรก็ดี สถานะคงค้าง ณ สิ้นปี 2551 ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 
23,000 สัญญา เนื่องจากสถานะของสัญญาซื้อขายเดือนธันวาคมหมดอายุ

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หมายเหตุ: *มูลค่าซื้อขายขาด
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 กลุ่มผู้ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ที่มีบทบาทสำคัญคือ นักลงทุนทั่วไป โดยมีสัดส่วนการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 57 
ของจำนวนสัญญาซ้ือขายท้ังหมด รองลงมาคือ นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซ้ือขายคิดเป็นร้อยละ 26 สำหรับ 
นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายไตรมาสพบว่าในไตรมาสที่ 4 
สัดส่วนน้ีได้ลดลงมาก อยู่ท่ีร้อยละ 12 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศลดการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ในทิศทางเดียวกับ 
การปรับลดพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้น 

 ตราสารอนุพันธ์มีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมสินค้าใหม่ในตลาด โดยตลาดอนุพันธ์จะ 
เริ่มเปิดการซื้อขาย gold futures ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และคาดว่าจะเพิ่ม single stock futures ให้ครอบคลุม 
หุ้นหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ภาวะผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนให้ตลาดตราสารอนุพันธ์ 
ขยายตัว โดยใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

 ด้วยผลกระทบที่รุนแรงของวิกฤติสถาบันการเงินต่างประเทศที่แผ่ขยายไปทั่วโลกรวมถึงตลาดทุนของไทย ก.ล.ต. 
ได้ดำเนินการเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

สถานะคงคาง ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน

แผนภาพที่ 8: ปริมาณการซื้อขายและสถานะคงค้างในตลาดอนุพันธ์ 

ที่มา: บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)

การดำเนินการของ ก.ล.ต. ในการรับมือกับวิกฤติการเงินโลก

 1. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่าง 
ใกล้ชิด

 ก.ล.ต. ประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์และ 
ติดตามสถานการณ์ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย ์
ทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งติดตามข้อมูลความ 
เคลื่อนไหวในตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศตลอดเวลา ที ่สำคัญได้แก่ CDS spread 
ของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย สภาพคล่อง 
และอัตราดอกเบี้ย LIBOR, US Treasury Yield Curve 
และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่สำคัญๆ โดย ก.ล.ต. ได้ 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อรายงานสถานการณ์ 
ว ิ เคราะห์ คาดการณ์ และประเม ินผลกระทบแบบ 
รายวันด้วย เพื ่อให้สามารถกำหนดมาตรการรับมือได้ 
ทันเวลาหากเกิดปัญหา

 2. ติดตามสถานการณ์ของตลาดทุนใน 
ประเทศ

 ก.ล.ต. ติดตามตรวจสอบปริมาณการซื ้อขาย 
การเปลี ่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปริมาณ 
การขายชอร์ต การเรียกหลักประกันเพิ่ม การบังคับขาย 
ทั้งบัญชีมาร์จิ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดูแลให ้
บริษัทหลักทรัพย์ทำความเข้าใจแก่ลูกค้าถึงสภาวการณ์ 
เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก รวมทั้งประชุมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประเมินข้อมูลผลกระทบ 
อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้แจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนติดตาม 
ข้อมูลข่าวสารและตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความ 
รอบคอบและระมัดระวัง
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 • ธุรกิจหลักทรัพย์ 

 ก.ล.ต. ได้ติดตามฐานะการเงิน การดำรงเงินกองทุน 
สภาพคล่องสุทธิ และการประกอบธุรกิจของบริษ ัท 
หลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยให้บริษัทหลักทรัพย์รายงาน 
ฐานะต่อ ก.ล.ต. ทุกวัน พร้อมทั ้งจัดทำการทดสอบ 
เงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤติ (stress test) เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทหลักทรัพย์มีเงินกองทุนท่ีเพียงพอสำหรับการประกอบ 
ธุรกิจ ซึ่งผลจากการดำเนินการพบว่าฐานะการเงินของ 
บริษัทหลักทรัพย์โดยรวมมีความมั่นคง มีเงินกองทุนสูงกว่า 
เกณฑ์ข้ันต่ำมาก ยกเว้นกรณีเดียวคือ บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) ซึ่งประสบปัญหาฐานะ 
ทางการเงินและมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการประกอบ 
ธุรกิจ ซึ ่ง ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ได้สั่งการให้ TSFC เพิ่มเงินกองทุนโดยเร็ว รวมทั้งมีการ 
สั่งการเรื่องอื่นๆ เพื่อคุ้มครองนักลงทุนที่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ 
หลักทรัพย์จาก TSFC และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ของ 
TSFC ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกองทุนรวม

 ในด้านการทำธุรกรรมขายชอร์ตมีปริมาณน้อยมาก 
และไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากหลักเกณฑ์การขายชอร์ต 
มีความเข้มงวด เช่น อนุญาตเฉพาะหลักทรัพย์ใน SET50 
และต้องทำการยืมหุ้นมาก่อนขายชอร์ต (covered short) 
รวมท้ังราคาท่ีเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาซ้ือขายคร้ังสุดท้าย 
(zero plus) เป็นต้น 

 • ธุรกิจจัดการกองทุน

 ก.ล.ต. ได้ต ิดตามการลงทุนของกองทุนรวม 
ในสถาบันการเงินต่างประเทศที ่มีปัญหาฐานะการเงิน  
ยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน สภาวะการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
การดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งนี้เพื่อประเมิน 
ผลกระทบที่มีต่อกองทุนรวม จัดทำแผนรองรับกรณีเกิด 
เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งสื่อสารข้อมูลต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้ 
เพื่อให ้ผ ู ้ลงท ุนม ีข ้อม ูลประกอบการตัดส ินใจลงทุน 
อย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ 
บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมให้ถี่ 
มากขึ้นกว่าเดิม จากเดิมทุก 6 เดือนเป็นทุกเดือน โดยให ้
เปิดเผยข้อมูลการลงทุนที ่มีนัยสำคัญ (5 อันดับแรก) 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางสื่อสารอื่น 
โดยเริ่มตั้งแต่ข้อมูลการลงทุน ณ เดือนตุลาคม 2551 
เป็นต้นไป

  ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการลงทุนส่วนใหญ ่
ในพันธบัตรและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 
(ประมาณร้อยละ 45.8) ทำให้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก 
ประกอบกับ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
ฉบับแก้ไข ปี 2550 อนุญาตให้สมาชิกที่เกษียณสามารถ 
ขอคงเงินทั ้งหมดไว้ในกองทุนได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
(ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปกำหนดไว้ 1 ปี และรัฐวิสาหกิจ 3 ปี) 
ดังนั้นในสภาวะที่มูลค่าเงินกองทุนลดลง สมาชิกกองทุน 
สำรองเลี ้ยงชีพที ่สิ ้นสมาชิกภาพ (ทั ้งการย้ายงานและ 
การเกษียณ) สามารถขอคงเงินทั ้งหมดไว้ในกองทุน 
ต่อไปได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน และสำหรับสมาชิกที่เกษียณ 
แล ้วสามารถขอร ับเง ินเป ็นงวดจากกองท ุนได ้ด ้วย 
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ประสานงานกับกรมสรรพากร 
เพื่อขอสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีให้แก่ผู้เกษียณที ่
ขอคงเงินหรือขอรับเงินเป็นงวดจากเงินที่ได้รับจากกองทุน 
รวมทั้งยกเว้นภาษีให้แก่ผู ้ที ่ยังไม่เกษียณและขอคงเงิน 
ไว้กับกองทุนจนเข้าเกณฑ์เกษียณ

 3. กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในหุ้นมากขึ้น 
จากการที่ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก 

 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อหุ้นคืนของภาค 
เอกชนให้มีความรวดเร็วข้ึน อันจะช่วยลดความผันผวนของ 
ราคาหุ ้นและกระตุ ้นการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ก.ล.ต. ได้ผ่อนคลายเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย ์
เป็นการชั ่วคราวโดยยกเลิกจำนวนหุ ้นขั ้นต่ำที ่ต้องทำ 
คำเสนอซื ้อสำหรับกรณีการทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย ์
แบบซื ้อบางส่วน (partial tender offer) จากเดิมที ่ 
กำหนดให้ต ้องทำคำเสนอซื ้ออย ่างน ้อยร ้อยละ 10 
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และผ่อนคลายเกณฑ์ให้ 
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25, 50 หรือ 75 ของ 
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (trigger point) เนื่องจาก 
กิจการมีการซื้อหุ้นคืน สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ในจำนวน 
เท่ากับจำนวนที ่สามารถซื ้อได้โดยที ่ยังไม่ถึง trigger 
point ก่อนที่บริษัทจะมีการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ 
ผ่อนคลายข้างต้นนั้น ก.ล.ต. ได้ระมัดระวังให้ผู ้ถือหุ้น 
รายย่อยยังคงได้รับการคุ้มครอง พร้อมทั้งได้เห็นชอบ 
การแก้ไขเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปรับวิธีการ 
ขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้สามารถทำเป็นหนังสือขอมติแทนการ 
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ และลดระยะเวลาที่บริษัทจะต้อง 
เปิดเผยข้อมูลโครงการก่อนซื ้อหุ ้นคืนจากเดิม 14 วัน 
เป็น 3 วัน
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 4. สนับสนุนให้กลไกในตลาดทุนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 
และการขายชอร์ตหลักทรัพย์มากขึ ้น อันจะช่วยเพิ ่มความยืดหยุ ่นในการบริหาร 
ความเสี ่ยง เพิ ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ และทำให ้
ตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพมากขึ้น ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 
SBL และการขายชอร์ต โดยในส่วนของ SBL อนุญาตให้สามารถทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ 
ที่อยู่ภายใต้การจัดการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้และเพิ่มเติมประเภท
ทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน สำหรับการขายชอร์ต ได้ผ่อนปรนให้ลูกค้าสามารถทำ 
ผ่านบัญชีเงินสดได้ จากเดิมที่กำหนดให้ทำผ่านบัญชีมาร์จิ้นเท่านั้น 

 5. ส่งเสริมการระดมทุน 

 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

 การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นมาตรการระยะยาวที่จะผลักดันให้ 
กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการระดมเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง 
พื ้นฐานของประเทศ ซึ ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ ่งของการกระตุ ้นเศรษฐกิจแล้ว 
ยังเป็นการเพิ่มสินค้าและทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอีกด้วย ทั้งนี้ ก.ล.ต. 
ได้จัดรับฟังความคิดเห็นในด้านคุ้มครองผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ต่อไป ก.ล.ต. จะ 
ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื ่อจัดตั ้ง 
คณะทำงานพิจารณาเรื่องนี้ในด้านอื่น โดยจะมีผู้แทนจาก ก.ล.ต. สคร. สำนักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมสรรพากร และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้กองทุนรวมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่าง 
แท้จริงต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุน

 • ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

 ก.ล.ต. สนับสนุนให้ภาคธุรกิจระดมทุนเสริมสภาพคล่องผ่านตลาดทุน 
ด้วยมาตรการ “ง่ายขึ ้น เร็วขึ ้น ถูกลง” สำหรับการเสนอขายทั ้งตราสารหนี ้ 
และตราสารทุน เช่น การเสนอขายหุ ้นกู ้แก่ผู ้ลงทุนสถาบันและผู ้ลงทุนรายใหญ่ 
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอ 
ขายหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สามารถทำได้คล่องตัวมากขึ้นและ 
มีค่าใช้จ่ายน้อยลง



พันธกิจหลัก ก.ล.ต.

ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของตลาด คุ้มครองผู้ลงทุน 



ส่งเสริมการแข่งขัน
เอื้ออำนวยให้เกิด 

นวัตกรรมในตลาดทุน 
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ก.ล.ต. มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก ่

1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด  
2. คุ้มครองผู้ลงทุน  
3. เอื้ออำนวยให้เกิดนวัตกรรมในตลาดทุน  
4. ส่งเสริมการแข่งขัน  
 พันธกิจ 1 และ 2 เป็นหน้าที่พื้นฐานที่ต้องสร้างให้แข็งแกร่งก่อนและ  
ผลการดำเนินงานในพันธกิจดังกล่าวคืบหน้าพอสมควร สำหรับแผนงาน
ในชว่งป ี2552-2554 จะเพิม่บทบาทเพือ่บรรลพุนัธกจิที ่3 และ 4 มากขึน้ ดงันี ้

การเอื้ออำนวยให้เกิดนวัตกรรมในตลาดทุน 

 ก.ล.ต. มีแผนที่จะส่งเสริมให้เกิดการเสนอสินค้าและนำสินทรัพย์  
ประเภทใหม่ๆ เข้ามาในตลาดทุนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มีระดับ  
การรบัความเสีย่งทีแ่ตกตา่งกนั ทั้งนี้ในการพัฒนานวัตกรรมนั้นจะมีการ
พิจารณาแยกกลุ่มผูล้งทนุทีม่ฐีานะด ี(high net worth) ออกจากผูล้งทนุ
ทัว่ไป เพราะผู้ลงทุนกลุ่มนี้ซึ่งมียอดสินทรัพย์เป็นสัดส่วนสูงมคีวามพรอ้ม  
ทีจ่ะดแูลตนเองในการประเมนิความเสีย่งมากกวา่ และรับความเสี่ยงแบบ
ใหม่ๆ ได้มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อย ก.ล.ต. จึงเห็นว่าการแยกประเภท  
ผู้ลงทุน high net worth ออกมาจากผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะช่วยเร่งการ
เติบโต ทั้งในระดับความลึกและความกว้างของตลาด และชว่ยเพิม่โอกาส
ในการระดมทนุของโครงการหรอืธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งสงู 

การส่งเสริมการแข่งขัน  

 ดำเนินการใน 3 ด้าน คือ  

 1. ด้านผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
 ตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย 
โดย ก.ล.ต. ได้เสนอให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงเพือ่เปดิเสร ี 
ใบอนญุาตหลกัทรพัยเ์ปน็การทัว่ไปแลว้ โดยจะมผีลตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม  
2555 และใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศเปดิเสรคีา่ธรรมเนยีมการซือ้ขาย 
หลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในปี 
2553 และเปิดเสรีทั้งหมดในปี 2555  

 2. ด้านตลาดทุน 
 ในการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในตลาดทุนโลก ก.ล.ต. มีแผน  
ที่จะดำเนินการเปิดเสรีต่อไปด้วยการแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ยกเลิกการผูกขาดในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และการชำระราคาและ  
ส่งมอบ รวมทัง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยเ์ปดิ trading access ใหแ้กผู่อ้ืน่ที่ไม่ใช่
สมาชกิเดมิและสนับสนุนการเชื่อมโยงกับตลาดอื่น 

แผนกลยุทธ์ปี 2552-2554

คณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมผู้บริหารร่วมประชุมหารือ
เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ปี 2552-2554 
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 3. การปรับบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. 
 เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถแข่งขันได้ ก.ล.ต. จะปฏิรูปการกำกับดูแลทั้งกระบวนการทำงาน
และการออกกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากขึ้น โดยจะเปิดให้ภาคเอกชน
และผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตนเองมากขึ้น และปรับปรุงกฎเกณฑ์
โดยเน้นการอธิบายเป้าหมายและหลักการในการออกหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและเพิ่มความยืดหยุ่น
ในรายละเอยีดและวธิปีฏบิตัใิหม้ากขึน้ เพือ่ไม่ใหเ้ปน็อปุสรรคในการประกอบธรุกจิและเอือ้อำนวย
ใหเ้กดินวตักรรม อกีทัง้จะลดบทบาทที ่ ก.ล.ต. เปน็ผู้ใชด้ลุยพนิจิตดัสนิใจเกีย่วกบัความเหมาะสม
ของหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน โดยจะเปลี่ยนเป็นให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุน
เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่ผู้ลงทุน  
ในการใช้สิทธิของตน รวมถึงการเสนอปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สิทธิผู้ลงทุนเป็นสากล ตลอดจน
ให้ความรู้ผู้ลงทุนให้มีความเข้าใจและตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้สิทธิมากขึ้น 
 

New Regulatory Discipline ตามแผนกลยุทธ์ปี 2552 - 2554 

องค์ประกอบที่จำเป็น • Educated investors 
 • Adequate enforcement powers & legal infrastructure 
 • Ethical intermediaries & market professionals 
 • Good corporate governance 

Rules and Regulations 

Industry 
Regulation 

Investor 
Power 

Rules and Regulations 

Industry 
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Rules and 
Regulations 

Industry 
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เป้าหมายเบื้องต้น ปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 
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 ผลการดำเนินงานปี 2551    

	 จากเป้าหมายของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเตรียม  
ความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนโลก และการทำหน้าที่ของตลาดทุนในการเป็นกลไกสำคัญ  
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2551 ก.ล.ต. มีผลสำเร็จของการดำเนินงาน 3 ด้าน ดังนี้  
	

1.	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน	
	 1.1 เตรียมการเพื่อแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (demutualization) 
 1.2 อำนวยความสะดวกในการระดมทุนของภาคธุรกิจ 
 1.3 ส่งเสริมการทำธุรกิจและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ 
 1.4 ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำธุรกิจ 
 1.5 พัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง 
 1.6 สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทุน 
	

2.		ยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
	 2.1 ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 2.2 ติดตามดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน 
 2.3 พัฒนามาตรฐานการบัญชีไทยและคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นมาตรฐานสากล 
 2.4 กำกับดูแลผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุน 
 2.5 มาตรการป้องปรามการสร้างราคาหลักทรัพย์ 
 2.6 งานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 
 2.7 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
	
3.	 ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินในตลาดทุน
	 3.1 เพิ่มสินค้าอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง 
 3.2 อนุญาตการจัดตั้งกองทุนเปิด MTrack Energy ETF 
 3.3 งานพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน 
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1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน	

	 1.1	เตรียมการเพื่อแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(demutualization)

	 ก.ล.ต. ผลกัดนัการแปรสภาพตลาดหลกัทรพัยฯ์ จากองคก์รทีม่บีรษิัทหลกัทรพัย์
สมาชิกมีบทบาทสูงในการควบคุมให้กลายเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นควบคุม 
ทั้งนี ้ การแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำใหม้ีหุ้นตลาดหลักทรัพย์มาแลกเปลี่ยนกับ
สมาชิกเดิมเพื่อให้ยินยอมที่จะขยายสิทธิการเข้าถึงการซื้อขายในตลาดโดยตรงให้แก ่ 
ผูร้ว่มตลาดรายอืน่ รวมถงึบรษิัทหลกัทรพัย์ในตา่งประเทศ อนัจะเปน็การเพิม่ปรมิาณธรุกจิ
สภาพคล่อง และศักยภาพการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย ์ นอกจากนี ้ การแปรสภาพ  
จะทำให้เกิดผู้มีเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน อันจะช่วยสร้างแรงผลักดัน  
ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและให้เกิดการตัดสินใจเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแรงจูงใจในการสร้างความเติบโตให้แก่ตลาด  
ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย 

 การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะทำงานเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที ่ก.ล.ต. จดัตัง้ขึน้ มนีายกฤษฎา อทุยานนิ ทีป่รกึษา 
ด้านเศรษฐกิจการเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ส.ศ.ค.) เป็นประธาน ที่ได ้ 
นำเสนอต่อ ก.ล.ต. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษัท  
Boston Consulting Group ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เห็นว่าการแปรสภาพ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นเข้าจดทะเบียน เป็นจุดเริ่มต้นที่
จำเป็นและควรผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว   

	 ในการดำเนินการรองรับการแปรสภาพดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
เหน็ชอบหลักการให้แก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

	 (1) ให้จัดตั้งคณะกรรมการแปรสภาพ	ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและ  
ภาคเอกชน ทำหน้าที่เสนอโครงการการแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัทมหาชน
จำกัด (บริษัทตลาดหลักทรัพย์ไทย) ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณาโครงการและมีข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอ  
ความเห็นชอบต่อไป 

 (2) ให้จัดตั้ งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capita l Market 
Development Fund - CMDF) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และ
ตลาดทนุในระยะยาว 

	 (3) กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  
  • กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวให้ถือหุ้นตลาดหลักทรัพย์รวมกันได้ไมเ่กนิรอ้ยละ 49 
เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่อนผัน   
  • กรณีบุคคลใดถือหุ้นตลาดหลักทรัพย์เกินร้อยละ 5 ห้ามตลาดหลักทรัพย ์
จ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือยอมให้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับจำนวนหุ้น
ในส่วนที่เกินนั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่อนผัน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



30  •  รายงานประจำปี 2551 

ก.ล.ต. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎเกณฑก์ารออกและ 
เสนอขายหลกัทรพัยต์ามนโยบาย “งา่ย รวดเรว็ 
ถูกลง” แก่ภาคธุรกิจ 

	 (4) แก้ไขบทบัญญัติที่ทำให้เกิดการผูกขาดในตลาดทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม  
ให้เกิดการแข่งขันดังนี ้
  • ยกเลิกการห้ามมิให้ผู้อื่นประกอบการเป็นตลาดหลักทรัพย์ 
  • ยกเลิกการห้ามมิให้สมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาด  
หลักทรัพย ์
  • ยกเลกิขอ้กำหนดที่ใหก้ารซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
ต้องกระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกเท่านั้น 
  • เปิดให้นำบทบัญญัติรองรับความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับ  
การฝาก การโอน และการจำนำในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ไปใช้กับศูนย์  
รับฝากหลักทรัพย์อื่นด้วย  

 (5) ให ้ก.ล.ต. เปน็ผู้ให้ใบอนญุาตการประกอบการเปน็ตลาดหลกัทรพัย ์กำกบั
ดูแลการดำเนินงานและจัดการเป็นพิเศษกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนด  
หลักเกณฑ์ในการที่ตลาดหลักทรัพย์จะนำหลักทรัพย์ของตนเองเข้าจดทะเบียนซื้อขาย 
ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจสอบต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นตลาดหลักทรัพย์ 
	 	

 1.2	อำนวยความสะดวกในการระดมทุนของภาคธุรกิจ

	 ด้วยนโยบายที่มุ่งเกื้อหนุนภาคธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน      
ได้ง่าย รวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ภาคธุรกิจอาจมีปัญหา 
ขาดสภาพคลอ่งและอาจกูย้มืจากสถาบนัการเงนิไดย้ากขึน้ ก.ล.ต. จงึไดป้รบัปรงุกฎเกณฑ ์
เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อส่งเสริมการระดมทุน ดังน้ี 

	 •	ด้านตราสารทุน

	 ผ่อนปรนให้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ
การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน ทำได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
โดยไมต่อ้งยืน่ขออนญุาตและยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 
filing) ซึ่งช่วยทำให้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รวดเร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย  
ในส่วนค่าธรรมเนียมทั้งการอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ได้มีการแก้ไข
หลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพือ่ลดภาระที่ไมจ่ำเปน็ตอ่ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

	 •	ด้านตราสารหนี้

	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน  
รายใหญ่ ให้ยื่นแบบ filing พร้อมผลการจัดอันดับความนา่เชือ่ถอื ลว่งหนา้ 1 วนัทำการ
ก่อนการเสนอขาย โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต ซึ่งทำให้การเสนอขายสะดวกขึ้นและใช้
เวลาน้อยลง สำหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทั้งหุ้นกู้ระยะสั้นและ
ระยะยาวได้ปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภายหลัง  
การเสนอขายให้เหมือนกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันในทุกอายุ
หุ้นกู้ ในขณะเดียวกันได้ปรับวิธีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (shelf 
filing) ให้มีความคล่องตัว โดยลดระยะเวลาการยื่นแบบ filing ลงจาก 30 วันสำหรับ
การเสนอขายครั้งแรกเป็น 14 วัน และการเสนอขายครั้งต่อไป ลดลงจาก 3 วันทำการ
เหลือเพียง 1 วันทำการ นอกจากนี้ ยังได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing 
ตราสารหนี้ระยะยาวทุกประเภท และตราสารหนี้ระยะสั้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
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																																											ประเภทใบอนุญาต
	

	 1.	ประเภท	ก	-	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท	
	 2.	ประเภท	 ข	-	 ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้า	 ค้า	 และจัดจำหน่ายตราสารหนี้	 ที่ปรึกษาการลงทุน	 และ		
	 	 ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์                     	
	 3.	ประเภท	ค	-	ประกอบธุรกิจประเภทจัดการกองทุนรวม	จัดการกองทุนส่วนบุคคล	จัดการเงินร่วมลงทุน		
	 	 นายหน้า	ค้า	และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน	และที่ปรึกษาการลงทุน	

	 4.	ประเภท	ง	-	ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้า	ค้า	และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน	
	 5.	ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	
	 6.	ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	
	 7.	ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน	
	 8.	ประเภท	ส-1	ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท		
	 9.	ประเภท	ส-2	ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทน/ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัด	
	 	 เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้	และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
	10.	ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
	11.	ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
	12.	ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญา	 	
	 	 ซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ	

 1.3	ส่งเสริมการทำธุรกิจและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

	 •	 เปิดเสรีใบอนุญาตหลักทรัพย์		

	 ก.ล.ต. ดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2555  
อย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในปี 2551 กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 
กำหนดให้ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์รายใหม่เป็นแบบไม่จำกัดจำนวนและกำหนด  
รูปแบบใบอนุญาตระบบใหม่ในลักษณะใบอนุญาตเดียว (single license) ซึ่งทำให้  
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำธุรกิจหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท โดยผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มาก่อนสามารถขอรับใบอนุญาตประเภทใบอนุญาตเดียวได้
ในปี 2555 พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ใบอนุญาตมีรูปแบบ single license เช่นเดียวกันกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ในระหว่างนี้ ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ในปัจจุบันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบใบอนุญาตเดียว ซึ่งมีค่าธรรมเนียม  
ไม่มาก เพื่อให้สามารถทำธุรกิจหลักทรัพย์ได้ครบวงจร 

 โครงสร้างใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 
และประกาศว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2551 
เป็นดังนี ้
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บัญชี	cash	balance	-	วางหลักประกัน	 	 		
100%	ก่อนการซื้อขาย	 	

บัญชี	cash	balance	-	วางหลักประกัน		
50%	ก่อนการซื้อขาย	
บัญชีอื่น	-	วางหลักประกัน	<	50%		 	 	
ก่อนการซื้อขาย	 	 	 				

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	

			อัตราค่าธรรมเนียม	

ส่งคำสั่งทางอินเทอร์เน็ต	ส่งคำสั่งผ่าน	
เจ้าหน้าที่การตลาด	

	 	 จำนวนเงินที่ซื้อขายต่อวัน	 อัตราที่เรียกเก็บ	

	 ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 

 ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.22 

 ส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 

 ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท  ตามที่ตกลงกับลูกค้า 

 •	เปิดเสรีค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์	  

 เพ่ือให้ต้นทุนในการทำธุรกรรมอยู่ในระดับสมเหตุสมผลและเป็นไปตามกลไกตลาด 

ก.ล.ต. จึงได้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม 

การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้กำหนดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมี 

เวลาปรับตัว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เริ่มคิด 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได (sliding scale) ตามมูลค่าการซื้อขาย 

และให้ต่อรองได้เสรีกรณีมูลค่าซื้อขายมากกว่า 20 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2555 เป็นต้นไป ให้ต่อรองค่าธรรมเนียมได้อย่างเสรี 

 นอกจากนี้ ก่อนที่จะเปิดเสรีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม  

การซื้อขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ได้เห็นชอบให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงหลักเกณฑ์

การกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนทั่วไปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์และระบบโดยรวม รวมทั้งจูงใจให้มีการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ตมากขึ้น โดยลูกค้าบัญชี cash ba lance  

จะถูกคิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 60 ของอัตราปกติ และถ้าเป็นบัญชีอื่นจะถูกคิด  

ค่าธรรมเนียมอัตราขั้นต่ำร้อยละ 80 ของอัตราปกติ 

60%	ของ	0.25	%	=	0.15%	

80%	ของ	0.25%	=	0.20%	

0.25%	
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www.aimc.co.th เวบ็ไซตส์มาคมบรษิัทจดัการ 
ลงทุน แหล่งข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับกองทุนรวม 

 •เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ			
	 ในปี 2551 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดภาระ  

ในการประกอบธุรกิจในเรื่องต่อไปนี้ 

	 	 ดา้นธรุกจินายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้

	 	 (1) ผ่อนคลายให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องจัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้าสถาบัน เช่น บริษัทประกัน ธนาคารพาณิชย ์

กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ กองทนุรวม กองทนุสำรองเลีย้งชพี เปน็ตน้ เนือ่งจาก

ผู้ลงทุนสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์  

เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถดูแลและรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้ โดยมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 

  (2) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเปิดสาขาและเวลาทำการ โดยอนุญาตให้บริษัท

หลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถแต่งตั้งผู้จัดการสาขา     

1 คน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบมากกว่า 1 สาขาได ้ และให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มี  

ความพรอ้มในดา้นฐานะการเงนิและระบบงาน สามารถมสีาขาในตา่งประเทศได ้รวมทัง้ 

อนุญาตให้บริษัทสามารถขยายเวลาเปิดให้บริการลูกค้านอกช่วงเวลาทำการปกติได้  

หากบริษัทมีความพร้อมในการติดตามดูแลการทำธุรกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว 

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการขยายฐานผู้ลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัท  

หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า 

และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ก.ล.ต. ได้อนุญาตเป็นการทั่วไปให้เปิดบูธเพื่อให้บริการ

นอกสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและนอกเวลาทำการได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

14 กรกฎาคม 2551 

	 	 ด้านธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

	 	 (1) ยกเลิกการกำหนดขนาดขั้นต่ำของกองทุน 50 ลา้นบาท โดยใหเ้ปน็เรือ่ง

ของธุรกิจในการจะกำหนดขนาดของกองทุนที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กองทนุ อยา่งไรกด็ ี ไดก้ำหนดเกณฑเ์พิม่เตมิวา่การเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการในช่วง  

ที่ขนาดของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการต้องเรียกเก็บ  

ตามร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อให้การเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดการมีความเหมาะสมและยุติธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิลดต่ำลง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ไม่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

  (2) อนุญาตให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กู้ยืมเงินได้ เพื่อเป็นทางเลือก  

ในการจัดหาเงินทุนนอกเหนือจากการเพิ่มทุนสำหรับลงทุนเพิ่มเติม หรือปรับปรุงสภาพ

อสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมต่อการจัดหาประโยชน์ โดยให้กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 

กองทุนรวม รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าการทำ  

ธุรกรรมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ



34  •  รายงานประจำปี 2551 

บริษัทจัดการเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการ  

ต้องจัดให้มีหนังสือรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า ธุรกรรมนั้นเป็นธรรมเนียมทาง  

การค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็น  

พิเศษ (at arm’s length transaction) นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ  

ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีที่เป็นธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ใหย้ดืหยุน่ยิง่ขึน้ 

  (3) อนญุาตใหบ้รษิัทจดัการสามารถยืน่ขออนมุตัจิดัตัง้และจดัการกองทนุรวม

ในลักษณะแบบกลุ่มคำขอ (shelf registration) สำหรับกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุ

โครงการไม่เกิน 1 ปี โดยบริษัทจัดการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ

กลุ่มคำขอโครงการต้นแบบ พร้อมยื่นเอกสารเหมือนการขออนุมัติกองทุนปกติ เพื่อให้ 

ก.ล.ต. พิจารณาโครงการจัดการกองทุนรวมลักษณะกลุ่มคำขอ โดยจะแจ้งผล  

การพิจารณาเบื้องต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องยื่นรายละเอียดของกองลูก

ภายใน 1 ป ีนบัจากวนัทีแ่จง้ผลการพจิารณาเบือ้งตน้ ซึง่ ก.ล.ต. จะอนมุตักิองลกูเปน็  

รายกองทุนและให้ถือว่าวันที่บริษัทจัดการยื่นเอกสารที่แสดงรายละเอียดครบถ้วน  

เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้ระบุหรือที่ระบุเป็นทางเลือกหรือระบุเป็นช่วงของแต่ละกองทุน

เป็นวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นจาก ก.ล.ต. 

  ด้านธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

  (1) กำหนดหลักเกณฑ์รองรับการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 ตามที่มีการเพิ่มเติม 5 เรื่อง ได้แก่ การให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพ  

เพราะออกจากงานสามารถคงเงินไว้ในกองทุน การให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะ  

การเกษียณอายสุามารถรบัเงนิเปน็งวด การจดัตัง้กองทนุหลายนโยบาย (master fund) 

การรับโอนเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และวิธีการกระจายรายได้และ  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างและกองทุนหลายนโยบาย ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

27 มกราคม 2551 นั้น ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ เพื่อรองรับ  

การแก้ไข พ.ร.บ. ที่กล่าวข้างต้น     

  พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับกรมสรรพากรเพื่อขอให้ออกประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่สมาชิกที่ขอคงเงินและรับเงินเป็นงวด

เพื่อรองรับ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวด้วย  

  (2) ปรับปรุงแนวทางในการกำหนดข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเรื่อง

ตา่งๆ เชน่ การคงเงนิ การรบัเงนิงวด การจดัตัง้กองทนุทีม่หีลายนโยบาย ซึง่แนวทางใน

การกำหนดข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัท

จัดการและกรรมการกองทุนสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนใหม่หรือแก้ไขข้อบังคับ

กองทุน และเพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถพิจารณาข้อบังคับกองทุนได้รวดเร็วขึ้นด้วย 

  (3) นำระบบ ECM (Enterprise Content Management) มาใช้ในการ  

รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพควบคู่กับระบบ POP (Provident 

Fund Online Procedure) ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บเอกสารไว้ที่ศูนย์กลางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน      

ซึ่งทำให้สามารถให้บริการได้แม้ว่าไม่สามารถเข้าทำงานในสำนักงานได้ รวมทั้ง  

ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลข้อบังคับกองทุนได้รวดเร็วขึ้นด้วย 
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  (4) ให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจัดอบรมความรู้ 

พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปอธิบายให้สมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าใจและแก้ไขข้อบังคับกองทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่าง  

ถูกต้อง รวมทั้งร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ เช่น 

การจัดตั้งกองทุนที่มีหลายนโยบาย การจดทะเบียนข้อบังคับกองทุนให้สอดคล้องกับ 

พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่แก้ไข เป็นต้น นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับสมาคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 

ในการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุน (FC 

Fundamental Course) เพื่อให้รองรับกฎหมายที่แก้ไข และเพิ่มหลักสูตรความรู้ขั้นสูง 

(FC Advance Course) เพื่อให้กรรมการกองทุนมีความรู้ด้านการลงทุนและการกำหนด

นโยบายการลงทุนที่เหมาะสม โดยหลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย กฎหมาย

และกฎเกณฑ์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หน้าที่กรรมการกองทุนตามกฎหมายและตาม

หลักธรรมาภิบาลที่ดี การอ่านรายงานและงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น ส่วนหลักสูตรความรู้ขั้นสูง 

ประกอบดว้ย การบริหารจัดการลงทุน (investment and portfolio management) 

การวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุ (benchmark) และการจดัตัง้กองทนุหลายนโยบาย 

เปน็ตน้   

 • เพิ่มความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างธุรกิจ
 ก.ล.ต. ได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์ 

สามารถจัดโครงสร้างการบริหารได้อย่างเหมาะสมและด้วยระดับต้นทุนที่เอื้อต่อ  

การประกอบธรุกจิ ดังนี ้

  - เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์มีการจัดโครงสร้างการดำเนินการในรูป

กลุ่มธุรกิจ (financial conglomerate) ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบ

ธุรกิจและสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวโน้มการกำกับดูแลสถาบัน  

การเงินแบบรวมกลุ่ม (consolidated supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ก.ล.ต. จึงอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถแต่งตั้งผู้บริหารไขว้ในบริษัทหลักทรัพย์  

อื่นได้ โดยให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสามารถดำรง

ตำแหนง่ในบรษิัทหลกัทรพัย์ไดม้ากกวา่ 1 แหง่ได ้(cross director) โดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ 

ดังกล่าวต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

มีการแบ่งแยกหน้าที่รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ และผู้บริหารในตำแหน่งที่มีเกณฑ์กำหนดให้

ต้องทำงานเต็มเวลาจะสามารถทำงานเต็มเวลาได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  

  - ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าเพื่อไปชำระหนี้  

ในบัญชีมาร์จิ้นที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น (refinance) เพื่อย้ายมาเป็นลูกหนี้มาร์จิ้นของตน 

โดยถือเป็นการประกอบกิจการอื่น ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีระบบการจัดการ  

ความเสี่ยงที่เพียงพอ โดย ก.ล.ต. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถ

นำลูกหนี้ที่เกิดจากการ refinance หนี้ในบัญชีมาร์จิ้นที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นมานับรวม

เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง (Net Capital: NC) ของบริษัทได้   
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  - ในกรณีมีการควบรวมบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเดิมการโอนย้ายบัญชีซื้อขาย   

หลักทรัพย์ของลูกค้ามีความยุ่งยากที่จะต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร   

จากลกูคา้กอ่น ก.ล.ต. จงึได้ใหส้มาคมบรษิัทหลกัทรพัยก์ำหนดแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท

หลักทรัพย์ทุกแห่งให้ใช้ข้อความมาตรฐานในสัญญาเมื่อลูกค้ารายใหม่เปิดบัญชีว่า  

หากมีการควบรวมกิจการในอนาคต ลูกค้าตกลงยินยอมโอนไปเป็นลูกค้าของบริษัท

หลักทรัพย์ใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จะมีหนังสือบอกกล่าว

ไปยงัลกูคา้กอ่น แตท่ัง้นีห้ากลกูคา้ไมป่ระสงคจ์ะโอนเปน็ลกูคา้ของบรษิัทหลกัทรพัย์ใหม่

ก็สามารถปิดบัญชีเพื่อโอนย้ายไปบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ และสำหรับลูกค้ารายเดิมจะ

กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ติดตามให้ลูกค้าทุกรายลงนามในสัญญามาตรฐานข้างต้นให้

ครบถว้นภายในระยะเวลา 1 ป ี โดย ก.ล.ต. จะมหีนงัสอืเวยีนแจง้บรษิัทหลกัทรพัยท์กุแหง่  

ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สมาคมกำหนดต่อไป 

 1.4ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

	 ก.ล.ต. ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการอนุญาตให้ผู้ลงทุนไทย

สามารถลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้นโดยลำดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับ

บริษัทหลักทรัพย์และผู้ลงทุน โดยในปี 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติขยาย

วงเงินการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 12,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมแล้วเป็นวงเงินทั้งสิ้น 30,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และอนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง

ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ได้ ซึ่งเดิมอนุญาตเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน  

 โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนใน  

ต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคล และกำหนดวงเงินลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุน

ส่วนบุคคลสำหรับนักลงทุน 2 ประเภท ดังนี้ (1) นิติบุคคลที่มีทรัพย์สินตั้งแต ่1,000  

ล้านบาท สามารถลงทุนในต่างประเทศในจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ  

(2) นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา นอกเหนือจาก (1) สามารถลงทุนในต่างประเทศ  

ในจำนวนไมเ่กนิ 5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  

 นอกจากนี้ ในการจัดทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการ  

ต้องกำหนดนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง และ

เปิดเผยความเสี่ยงเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศเพิ่มเติมด้วย 

เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการทำผิด 

พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำระบบการขอวงเงิน

ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Allotment: FIA) ที่เป็นการอำนวยความ

สะดวกในการขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคล โดยให้บริษัทจัดการ

สามารถขอวงเงินได้ในลักษณะ real time 

ระบบควบคุมวงเงินลงทุนในต่างประเทศแบบ  
real time 
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	 1.5	พัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง

 ก.ล.ต. ให้การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ร่วมกับ  

หน่วยงานทางการและภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 

เพื่อให้ตลาดตราสารหนี้เติบโตและมีสภาพคล่องมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้

ดำเนินการ ดังนี ้

	 •	เห็นชอบให้ผ่อนปรนค่าธรรมเนียมต่างๆ		

 ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับและร่างประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในการยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตราสารหนี้ (listing fee) และ  

การขยายระยะเวลาการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงที่เรียกเก็บสมาชิกจากมูลค่าการซื้อขาย

ตราสารหนี้ (trading fee) ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้และลดต้นทุนของผู้ลงทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ (Bond 

Electronic Exchange: BEX)  

	 •	ติดตามความคืบหน้าการทำหน้าท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย		
(ThaiBMA)

 ThaiBMA ในฐานะเปน็ศนูยก์ลางขอ้มลูในตลาดตราสารหนีม้หีนา้ทีก่ำกบัการซือ้ขาย 

และกำหนดราคาตราสารหนี้ให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรม มีแผนงานที่จะปรับปรุงการจัดทำ  

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (government bond yield curve) โดยจะ  

คัดกรองข้อมูลราคา quote ที่ ได้รับจาก primary dealer และนำราคาซื้อขาย  

ที่เกิดขึ้นจริง (executed price) มาประกอบการจัดทำ yield curve เพื่อให้ได้ yield  

ที่จะใช้คำนวณราคาสำหรับ mark to market ที่สะท้อนภาวะตลาดในช่วงที่เกิดความ

ผันผวนสูงด้วย  

 นอกจากนี้ ThaiBMA ได้กำหนดแนวทางการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ  

ตราสารหนี้ของผู้ออกที่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ (cross default) และตราสารหนี้  

ที่ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ (non-transferable Bond) ให้สะท้อนความเสี่ยงได้

อย่างเหมาะสม และสำหรับการทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายของสมาชิก (market 

surveillance) ในปีที่ผ่านมา ThaiBMA ได้เข้าตรวจสอบสมาชิกจำนวน 8 ราย โดย  

ในจำนวนนี้มี 2 ราย ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กล่าวคือ รายงานข้อมูล  

การซื้ อขายตราสารหนี้ ล่ าช้ า ซึ่ ง Tha iBMA ได้ เสนอผลการตรวจสอบต่อ  

คณะอนุกรรมการวินัยและได้มีคำสั่งลงโทษสมาชิกรายดังกล่าวแล้ว  

	 1.6	สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทุน

	 •	จัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนในอาเซียน

	 เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต.  

ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน ก.ล.ต. อาเซียน (ASEAN Capital Markets 

Forum: ACMF) โดยปัจจุบัน ACMF อยู่ระหว่างดำเนินการสำคัญในระดับภูมิภาค  

	

ตลาดตราสารหนี้ 



38  •  รายงานประจำปี 2551 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาตลาดทุนสู ่ 

การรวมตลาด (Implementation Plan) เพื่อให้บรรลุ  

เป้าหมายตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อ า เ ซี ย น ภ า ย ใ น ปี 2 5 5 8 ( AS EAN E c o n om i c 

Community Blueprint 2015) ตามข้อตกลงในระดับ

ผู้ น ำอา เซี ยน ซึ่ ง ก .ล .ต . ได้ ผลั กดั นการจั ดทำ 

Implementation Plan เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

รัฐมนตรีคลังอาเซียน 

 การยกร่าง Implementation Plan เริ่มต้นตั้งแต่

การที่ ACMF ได้เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัของอาเซยีนในป ี2551 วา่จะมกีารจดัทำ 

แผนพัฒนาตลาดทุนในอาเซียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง

ตลาดทุนเข้าหากันภายในปี 2558 โดยในการจัดทำ  

แผนดังกล่าว ACMF ได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค

จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 

Bank) และได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนที่เป็น  

ที่ยอมรบัในระดบัสากลในอาเซยีนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มผา่น

การจดัตัง้ Group of Experts ซึง่ประกอบดว้ย (1) Mr. Jose 

Isidro N. (Lito) Camacho จากประเทศสิงคโปร์  

รองประธานภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกที่ Credit Suisse 

(เคยดำรงตำแหน่ง Secretary of Finance ของประเทศ

ฟลิปิปนิส)์ (2) นายบรรยง พงษพ์านชิ ประธานกรรมการ  

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (3) Dato’ Dr. R. 

Thillainathan กรรมการตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 

(Bursa Malaysia Berhad) (4) Mr. Piyush Gupta 

กรรมการผูจ้ดัการภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต-้แปซฟิกิ  

ที ่Citibank, N.A. (เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย) 

ทั้งนี ้ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอาเซียน โดย  

ที่ประชุมได้ขอให้ ACMF นำเสนอ Implementation 

Plan ในการประชุมในปี 2552  

 นอกจากการรเิริม่ในการยกรา่ง Implementation  

Plan ดังกล่าวแล้ว ในปี 2551 ACMF ยังได้บรรลุ  

ผลสำเร็จในการจัดทำ ASEAN and Plus Standards ซึ่ง

เป็นเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อน (plain 

นายประสงค์ วินัยแพทย์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ  
ผู้แทนจาก ก.ล.ต. ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
กัมพูชา ในโอกาสที่ ก.ล.ต. ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดประชุม 
ACMF Working Group Meeting 

ก.ล.ต. เขา้รว่มประชมุ Asian Capital Markets Forum ครัง้ที ่8 
ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
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vanilla products) โดย ASEAN and Plus Standards ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ส่วนคือ 

เกณฑ์กลาง (ASEAN Standards) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทุกประเทศในอาเซียนจะใช้ร่วมกัน 

และเกณฑ์เพิ่มเติม (Plus Standards) ซึ่งเป็นเกณฑ์ปลีกย่อยของบางประเทศที่มีอยู่  

อันเนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ และความจำเปน็ในดา้นกฎหมายของประเทศนัน้ๆ   

 การมี ASEAN and Plus Standards ดังกล่าวจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่

ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศในอาเซียนมากกว่าหนึ่งแห่งพร้อมกันให้ได้

รับความสะดวกในการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลหนังสือชี้ชวน โดยปฏิบัติ

ตาม ASEAN Standards ที่มีเกณฑ์เดียวสำหรับทุกประเทศในอาเซียน ควบคู่กับปฏิบัติ

ตามเกณฑ์เพิ่มเติมใน Plus Standards ของประเทศที่ตนประสงค์จะไปเสนอขาย  

หลกัทรพัยเ์ทา่นัน้ (ถา้ม)ี ซึง่จะเปน็การชว่ยลดตน้ทนุในการเสนอขายหลกัทรพัย์ไดอ้กีดว้ย  

 ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีส่วนสำคัญในการจัดทำ ASEAN and Plus Standards ในฐานะ

ประธานคณะทำงานในการจัดทำ ASEAN and Plus Standards สำหรับการเสนอขาย

หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ และได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับ ASEAN and Plus 

Standards ไวท้ีเ่วบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th และสำนกังานเลขาธกิารอาเซยีน 

(ASEAN Secretariat) ที่ www.aseansec.org/acmf/introduction.htm 

 และเพื่อให้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารทุนและ

ตราสารหนี้ของไทยสอดคล้องกับ ASEAN and Plus Standards ก.ล.ต. จะดำเนินการ

แก้ไขแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ออกโดย

นิติบุคคลต่างประเทศต่อไป  

	 •	เพิ่มความน่าสนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์

	 ก.ล.ต. ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ TFEX ในการตอบคำถามต่อ US Commodity 

Futures Trading Commission (CFTC) เพื่อขออนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐฯ สามารถ  

ซื้อขาย index futures contracts ใน TFEX ได้ และ CFTC ได้ให้ความเห็นชอบ SET50 

index futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ลงทุนในสหรัฐฯ สามารถซื้อขายได้  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551      

เลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะประธาน ACMF 
เข้ าร่ วมการประชุม Informa l ASEAN 
Finance Ministers’ Meeting ณ กรุงดูไบ  
ในเดอืนตลุาคม 2551 
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ก.ล.ต. สนับสนุนเงิน 1.5 ล้านบาทแก่สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เพื่อใช้ในโครงการประเมินการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 

ก.ล.ต. เดินสายให้ความรู้ภายใต้ “โครงการประสานความร่วมมือ 
กับบริษัทจดทะเบียน” 

	 2.1	ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็น
กลไกในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน โดยในปี 2551 ก.ล.ต. 
ดำเนินการดังนี ้

 •	สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั	พ.ร.บ.	หลกัทรพัยฯ์	
ฉบบัแกไ้ข	และเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี

 พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที ่31 สิงหาคม 2551 เป็นการแก้ไขกฎหมาย  
หลักทรัพย์โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนหลายมาตรา 
ก.ล.ต. จงึรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
สมาคมบริษัทหลักทรัพย ์ และชมรมเลขานุการบริษัทไทย ภายใต ้
“โครงการประสานความร่วมมือกับบริษัทจดทะเบียน” จัดสัมมนา  
เกีย่วกบับทบญัญตัใินกฎหมายหลกัทรพัยท์ีแ่ก้ไขหลายครัง้ และไดจ้ดั
ทำคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์เผยแพร่บนเว็บไซต ์
ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พบปะเพื่อให้ความรู้เป็นรายบริษัท และออกหนังสือเวียนเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัต ิ อาท ิ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ
บรษิัท และการขอมตคิณะกรรมการเกีย่วกบัการทำรายการระหวา่งกนั
ทีเ่ขา้ขา่ยธรุกจิปกต ิ 

 สำหรับการออกหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่แก้ไข 
เนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัทต้องปรับตัวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
ที่แก้ ไข ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีนโยบายที่จะออกประกาศเฉพาะ  
หลักเกณฑ์ที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน โดยในปี 2551 ก.ล.ต. ได้ออก
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนหนึ่ง เช่น หลักเกณฑ์เรื่องการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์เรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์  
ดังกล่าวยังคงใช้หลักการเดิมที่บริษัทเคยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อมิให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้จัดอบรม
สัมมนาให้กับบริษัทจดทะเบียนเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าว
ก่อนที่จะนำหลักเกณฑ์ออกใช้บังคับด้วย 

 •	 ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจต่างๆ ของ  

2.	ยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของ
ตลาดทุน
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ก.ล.ต. สนับสนุนเงิน 1.5 ล้านบาทแก่สมาคมส่งเสริม  
ผู้ลงทุนไทย เพื่อใช้ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ของบริษัทจดทะเบียนต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 

คณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  
โดยรวมเป็นสำคัญ โดยข้อกำหนดที่ปรับปรุงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กรรมการอิสระที่ต้องมีจำนวนที่มากพอ และกำหนดลักษณะของ  
ส่วนได้เสียรวมทั้งความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง  

 •	ยกระดับมาตรฐานการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน

 ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงคุณภาพการ  
จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดประเมินและวัดผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ  
ในป ี2551 ทัง้สามหนว่ยงานไดร้ว่มกนัปรบัปรงุแบบประเมนิหรอื AGM 
Checklist ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และได้ปรับปรุงคู่มือ AGM 
Checklist พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และจัดสัมมนาเพื่อสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้น    

 ผลการประเมินในปี 2551 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่
ก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจน โดยพบว่าบริษัทจดทะเบียนได้ผลประเมิน  
ในระดับ “ดี” ขึ้นไป จำนวน 380 ราย คิดเป็นร้อยละ 78 ของจำนวน
ทั้งหมด 486 ราย สำหรับปีต่อไป ก.ล.ต. จะมอบหมายให้สมาคม  
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้พร้อมกับ
สนบัสนนุเงนิ 1.5 ลา้นบาท ในขณะที่ ก.ล.ต. จะมุ่งเน้นงานสนับสนุน
และกระตุ้นผู้ลงทุนให้มีความรู้เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเองได้ 
รายละเอียดการประเมินคุณภาพ AGM เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(www.thaiinvestors.com) 

	 •	 สนับสนุนการใช้	self	discipline	 และ	market	
discipline		

 ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ
วิชาชีพในตลาดทุนให้มีการกำกับดูแลกันเอง รวมทั้งให้ผู้ลงทุน  
เป็นผู้ เรียกร้องบริการที่ เหมาะสมจากผู้ ให้บริการ หรือ self 
discipline และ market discipline ตามลำดับ สำหรับบริษัท  
หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีระบบ fast track 
scheme ในการอนุญาตให้เปิดสาขาหรือออกสินค้าใหม่สำหรับ  
ผูป้ระกอบการทีม่ีประวตัดิีในการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์(compliance) 
และจรรยาบรรณด ีและ ก.ล.ต. ได้เริ่มเปิดเผยชื่อบริษัทต้นสังกัด  
ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับการกระทำ  
ความผดิทีเ่กดิขึน้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2551 นอกจากนี ้ ไดผ้ลกัดนั
ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย  
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	 2.2	ติดตามดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและ
บรษิัทจดทะเบยีนเปน็หนา้ทีข่องบรษิัทดงักลา่วทีจ่ะตอ้งดำเนนิการอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
และทันเวลา โดยไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด ก.ล.ต. ได้ติดตามการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัท  
จดทะเบียนทุกบริษัทอย่างใกล้ชิด ดังนี้  

 •	การดำเนินการเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน	

 (1) ก.ล.ต. มีเป้าหมายตรวจทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง     
ให้ครบภายในรอบระยะเวลา 3 ป ี โดยสุ่มตรวจทานด้วย risk-based approach  
ให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีความเสี่ยงที่อาจจัดทำงบการเงินไม่ถูกต้องและมีผลกระทบ  
ในวงกวา้งเป็นลำดับแรก เช่น บริษัทที่มีอัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดกอ่น และบรษิัททีม่หีลกัทรพัยเ์ปน็ทีน่ยิมในกลุม่นกัลงทนุระยะสัน้ 
จำนวนมาก ประกอบกับตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่มีข้อร้องเรียนหรือมีผู้ให้
เบาะแส ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นในหน้ารายงานประเภทมีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น 
หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 นอกจากนี ้ ก.ล.ต. ได้ตรวจทานงบการเงินเฉพาะประเด็นที่กำหนดสำหรับ  
งบการเงนิบางอตุสาหกรรมตามขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะชว่งเวลา (theme inspection) 
อกีดว้ย เชน่ ชว่งเกดิวกิฤตสิถาบนัการเงนิในตา่งประเทศ ก.ล.ต. ตรวจทานงบการเงนิของ
บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อดูถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช ี 
ในการบนัทกึรายการลงทนุใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีีถ่กูตอ้ง เปน็ตน้ 

 ในป ี2551 ก.ล.ต. ไดต้รวจทานงบการเงนิทัง้หมด 207 บรษิัท (คดิเปน็รอ้ยละ 39 
ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด) ทั้งนี้ พบว่างบการเงินของ 15 บริษั ท  
มีข้อบกพร่อง ซึ่งได้แจ้งให้บริษัทแก้ไขและเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นในงวดถัดไป และ
มีการสั่งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน 4 บริษัท เนื่องจากมีการบันทึกบัญชี  
หรือจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่เข้าเงื่อนไขที่ประกาศ
กำหนด ได้แก่ การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ การรับรู้รายได้ และการถูกจำกัดขอบเขต
การสอบทานโดยผู้บริหาร 

 (2) ก.ล.ต. ซักซ้อมความเข้าใจกับบริษัทจดทะเบียนเรื่องแนวทางในการจัดทำ
งบการเงนิรวม เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในการพจิารณาถงึบรษิัทยอ่ย ซึง่ตอ้งคำนงึถงึ 
การมีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวด้วยแม้ว่าถือหุ้นไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม  

 (3)  ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยยอดรวมรายการ
ซื้อและขายหลักทรัพย์ในระหว่างงวดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้ลงทุน
ได้รับทราบว่าบริษัทอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยนอกเหนือจาก
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจปกติ อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณา
ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์  
เป็นธุรกิจปกติ เช่น สถาบันการเงิน เป็นต้น 

 •การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัท

 ก.ล.ต. รับโอนงานการกำกับดูแลเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ  
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.  
หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไข ซึ่งในส่วนนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่31 สิงหาคม 2551 ในช่วงแรกนี้  
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การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูลไม่ชัดเจน

เพือ่ใหภ้าคเอกชนมเีวลาเตรยีมตวักบั พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ทีแ่ก้ไข ก.ล.ต. จงึออกประกาศ       
หลกัเกณฑก์ารทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและหลกัเกณฑก์ารทำรายการไดม้าหรอืจำหนา่ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่เดิม 

 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการติดตามข่าวเกี่ยวกับการ  
ทำรายการที่เกี่ยวโยงและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท
จดทะเบยีน รวมถงึตรวจทานเอกสารและขอ้มลูของบรษิัทในเรือ่งดงักลา่ว เพือ่ปอ้งปราม 
ไม่ให้มีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัท อันเป็น  
การเอาเปรียบบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยในปี 2551 ก.ล.ต. พบรายการที่มี  
ความไม่ชัดเจน ดังนี้ 

	 2.3	พัฒนามาตรฐานการบัญชีไทยและคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็น	
มาตรฐานสากล

 ปัจจุบันหลายประเทศได้ประกาศแผนการนำมาตรฐานบัญชีสากล หรือ  
International Financial Reporting Standards (IFRS) มาใช้ในการจดัทำงบการเงนิของ
บรษิัทในตลาดทุน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพของงบการเงินที่เปิดเผยแล้ว ยังช่วย
ทำให้นักลงทุนสามารถนำงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทุนของประเทศ
ต่างๆ มาเปรียบเทียบกันได้ เป็นผลให้สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามา
ลงทุนในตลาดทุนของประเทศของตน   

 ก.ล.ต. ได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยในปี 2551 หลังจาก  
ได้รับทราบจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยว่าบริษัทสมาชิกเห็นความสำคัญต่อการนำ 
IFRS มาใช้ ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมฯ จึงได้จัดประชุม IFRS Roundtable รวม 2 ครั้ง  
ในการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการมาตรฐานบัญชี 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ชมรมวาณิชธนกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี 
ซึ่งได้นำเสนอข้อสรุปเบื้องต้นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ (กกบ.) 
และสภาวชิาชพีบญัชีในเดอืนกมุภาพนัธ ์2551 โดยทีป่ระชมุเหน็วา่ประเทศไทยควรจะตอ้ง
กำหนดแผนการนำ IFRS มาใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างจริงจัง 
เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของธนาคารโลกที่ได้ประเมินประเทศไทยในช่วงปี 2550 
ภายใตโ้ครงการ Report on the Observance of Standards and Codes (Accounting 
& Auditing ROSC) ที่ใหค้วามเหน็วา่นอกจาก IFRS แลว้ ยงัควรนำมาตรฐานการสอบบญัชี
และจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชมีาใชด้ว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบักจิการทีม่คีวามรบัผดิชอบ
ตอ่สาธารณชนทกุประเภท เชน่ บรษิัทจดทะเบยีน สถาบนัการเงิน และบริษัทขนาดใหญ่ที่
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีสาระสำคัญ เป็นต้น   



 สั่งให้ปรับปรุงข้อมูล	 20	 50,024	 23	 17,880	

	 สั่งให้ปรับปรุงข้อมูลและ	 2	 467	 2	 312	
	 บริษัทยกเลิกรายการในที่สุด

การดำเนินการ	
	จำนวนบริษัท	 มูลค่า	(ลบ.)	 จำนวนบริษัท	 มูลค่า	(ลบ.)			

 2550

	 รวม	 22	 50,491	 25	 18,192	

2551
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	 2.4	กำกับดูแลผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุน
	 •	การตรวจสอบระบบงานและการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการ

 เพื่อให้การนำ IFRS มาใช้กับประเทศไทยสามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของ
ประเทศ ก.ล.ต. ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีสากลมาอย่างต่อเนื่องผ่าน IFRS Monitoring 
Panel ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยในปี 2551 ก.ล.ต. ได้มีหนังสือรวม 7 ฉบับ ถึง International Accounting 
Standard Board (IASB) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขมาตรฐานการบัญชีสากลและการตีความมาตรฐานบัญชี
สากลในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (2) Real Estate Sales  
(3) Insurance Contracts (4) IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement - Exposures 
Qualifying for Hedge Accounting (5) Proposed Improvements to International Financial Reporting 
Standards (6) Distributions of Non-cash Assets to Owners และ (7) Joint Arrangements ทั้งนี้ เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2551 ก.ล.ต. ได้ยกเลิก IFRS Monitoring Panel โดยได้มอบหมายให้สภาวิชาชีพบัญชีซึ่งแจ้งมาว่ามี  
ความพร้อมให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป  

 นอกจากนี ้ก.ล.ต. อยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการกำกบัดแูลคณุภาพงานสอบบญัช ีเนือ่งจากประเทศไทยควรมรีะบบ  
การกำกับดูแลและตรวจสอบการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีโดยหน่วยงานที่อิสระจากผู้ประกอบวิชาชีพ โดยจะเน้น
การกำกับดูแลทั้งในระดับสำนักงานสอบบัญชี และระดับผู้สอบบัญชี ซึ่งการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการสอบ
บัญชีดังกล่าวควรครอบคลุมถึงกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนทุกประเภท และจากการศึกษาระบบของ  
ต่างประเทศ พบว่าปัจจุบันหลายประเทศได้จัดให้มหีนว่ยงานอสิระดงักลา่วแลว้ รวมทัง้พบวา่หลายประเทศเริม่ผอ่นปรน
ความเข้มงวดในการรับขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์จากประเทศอื่น หากประเทศนั้นๆ  
มีหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่กล่าวข้างต้น ก.ล.ต. จึงได้นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อ กกบ.  
ในเดอืนมนีาคม 2551 เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณากำหนดแนวทางสำหรบัประเทศไทยในระยะยาวตอ่ไป โดยในระหวา่งนี ้
ก.ล.ต. จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแนวทางดังกล่าวมาใช้กับบริษัทจดทะเบียน  



จำนวน	
(บริษัท)	

	 บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า	ค้า	และจัดจำหน่าย	 15	 -	 บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	
	 หลักทรัพย์	 	 -	 ประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบยันการปฏิบัติ	
	 	 	 	 หน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้า	(front	office)
	 	 	 	 และหน่วยงานปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์	(back	office)	ในการซื้อขาย	
	 	 	 	 หลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน	โดย	ก.ล.ต.	ได้สั่งการให้บริษัทแก้ไขหรือ	
	 	 	 	 ปรับปรุงระบบงานท่ีบกพร่องแล้ว
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ประเภทการจัดการ	 3	 -	 บริษัทมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ	 	
	 กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล	 	 -	 กรณีที่ตรวจพบว่าระบบงานไม่เหมาะสม	บริษัทได้ดำเนินการ
	 	 	 	 ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อสังเกตของ	ก.ล.ต.	แล้ว
	 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและนายทะเบียน	 3	 -	 บริษัทมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
	 หน่วยลงทุน	 	 -	 กรณีท่ีตรวจพบว่าระบบงานไม่เหมาะสม	บริษัทได้ดำเนินการ
	 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม	 3
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ประเภทจัดการกองทุน	 8	 -	 บริษัทส่วนใหญ่มีระบบงานเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการของ
	 ส่วนบุคคลในส่วนงานด้านการปฏิบัติงานกองทุนสำรอง	 	 	 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
	 เลี้ยงชีพ	 	 -	 กรณีที่ตรวจพบว่าระบบงานไม่เหมาะสม	บริษัทได้ดำเนินการแก้ไข
	 	 	 	 ตามข้อสังเกตของ	ก.ล.ต.	แล้ว
	 บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า	ค้า	และจัดจำหน่าย	 8	 -	 บริษัทส่วนใหญ่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
	 หน่วยลงทุน	 	 -	 กรณีที่ตรวจพบว่าระบบงานไม่เหมาะสม	บริษัทได้ดำเนินการแก้ไข
	 	 	 	 ตามข้อสังเกตของ	ก.ล.ต.	แล้ว
	 บริษัทท่ีย่ืนขอประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดจำหน่าย	 2	 -	 ทั้ง	14	บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต
	 หลักทรัพย์	และธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	
	 บริษัทที่ยื่นขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา	 12
	 ซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทธุรกิจ ผลการตรวจสอบและการดำเนินงาน

ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อสังเกตของ	ก.ล.ต.	แล้ว
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 •	 ยกระดับมาตรฐานการทำหน้าที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

 การทำหน้ าที่ ของผู้ ดู แลผลประโยชน์ของ  
กองทุนรวมถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญ โดยมีภารกิจ 
2 ส่วน ได้แก่ (1) สอบทานการทำงานของบริษัท
จัดการลงทุน และ (2) ดูแลรักษาประโยชน์ ให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในปี 2551 ก.ล.ต. ได้กระตุ้นให้  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแสดงบทบาทในการ
รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้มากขึ้น เช่น  
สอบทานการกำหนดราคายุติธรรมของหลักทรัพย์ 
ตรวจสอบการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็น  
ไปตามที่โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายกำหนด  
ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการทำธุรกรรมที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และติดตามสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นต้น รวมทั้งได้ประชุม
หารือร่วมกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเพื่อ  
รั บทราบปัญหาในการปฏิ บั ติ ง าน และ เตรี ยม  
ความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจาก ก.ล.ต. ในการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ในปี 2551 
ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็น  
ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมจำนวน 6 แหง่ และใน
ปี 2552 จะตรวจสอบตอ่เนือ่งใหค้รบทกุธนาคารพาณชิย์
ที่ไดข้ึน้ทะเบยีนเปน็ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

 •	 เพิ่มจำนวนบุคลากรในตลาดทุนให้	
เพียงพอกับปริมาณธุรกิจ	
 ก .ล .ต . ได้ ผ่ อนคลายหลั ก เกณฑ์ ก ารให ้ 
ความเหน็ชอบบคุลากรในตลาดทนุเพือ่ไม่ใหเ้ปน็อปุสรรค
ในการประกอบธุรกิจในบางสาขาที่มีความต้องการ  
บคุลากรเพิม่ขึน้ ดงันี ้
  (1)	 ผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้จัดการ
กองทุน	 จากเดิมที่จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน
ด้านการลงทุนอย่างน้อย 3 ปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ก่อนวันยื่นคำขอ เป็น 2 ปีในช่วงระยะเวลา 5 ป ี
  (2)	 ปรับปรุ งคุณสมบัติของผู้ จั ดการ	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้ยืดหยุ่นและครอบคลุม
ประสบการณก์ารทำงานทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิติั
หน้าที่มากยิ่งขึ้น  
  (3)	 ปรับปรุ งหลัก เกณฑ์การให้ความ	
เห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน	 โดยยกระดบัผูต้ดิตอ่กบั  
ผูล้งทนุ ประเภท ข ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ
กองทนุ เปน็ผูต้ดิตอ่กบัผูล้งทนุประเภท ก โดยอตัโนมตั ิ
และผ่อนปรนให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ที่ ใช้

คุณสมบัติผู้บริหาร หากพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร  
ให้สามารถกลับมาเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข 
ตามเดิมก่อนได้ตำแหน่งผู้บริหาร 

 นอกจากนี้ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์
สามารถนำหลักสูตรอบรมหรือสัมมนาที่บริษัทจัดขึ้น 

ใช้ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับ  
ผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ได้ โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้
รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยสามารถส่งหลักสูตร
ให้ ก.ล.ต. พิจารณาได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง  
ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 •	 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการ	

ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ

  (1)	 ระบบการชำระราคาและการส่งมอบ	
หลักทรัพย์		
  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการชำระราคาและ  
การส่งมอบหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง 
ก.ล.ต. มีการดำเนินการดังนี้ 
   - รับทราบการดำเนินการของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ในการลดความเสี่ยงของระบบการชำระ
ราคาตามข้อเสนอแนะของ FSAP ที่กำหนดให้เพิ่ม
อั ต ร าหลั กประกั นส ำหรั บ การลงทุ นแบบ ne t 
settlement โดยตัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2551 ทีผ่า่นมา
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้พิม่อตัราหลกัประกนัสำหรบับญัชี
เงนิสด (cash account) จากรอ้ยละ 10 เปน็รอ้ยละ 15   
   - ให้ความเห็นชอบในหลักการที่บริษัท  
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำกดั จะโอนงาน
ชำระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย์ไปรวมไวท้ีบ่รษิัทสำนกั  
หกับญัช ี(ประเทศไทย) จำกดั ซึง่จะดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2552 นอกจากนี้ ก.ล.ต.  
ได้ชะลอการบังคับใช้ same day buy-in ออกไปก่อน 
เนื่องจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้นำระบบ  
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) มาใช้และพบว่า  
ชว่ยลดการผดินดัสง่มอบหลกัทรพัย์ไดม้าก พรอ้มทัง้จะ
ปรับปรุงไม่ ให้มียอดติดลบในบัญชีฝากหลักทรัพย ์
นอกจากนี ้ จากข้อมูลยอดการผิดนัดที่ผ่านมาพบว่า  
ส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนการยืนยันคำสั่ง  
ซือ้ขายของลกูคา้ (late confirmation) ไมใ่ชไ่มม่หีุน้สง่มอบ 

   - ประสานงานกับ IOSCO ให้ส่ ง  

ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักหักบัญชีในต่างประเทศมาให้  
คำแนะนำและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นให้กับบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนกันยายน 2551  
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ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การประเมิน
การปฏิบัติงานภายใต้โครงการประเมินทางด้านการเงิน 
(Financial Sector Assessment Program: FSAP) 
โ ด ย อิ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล C P S S / I O S CO 
Recommendations for Central Counterparty ต่อไป 
   - กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีระบบการ
บริหารความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (business 
cont inu i ty management) เนื่ องจากปัจจุบัน  
มีเหตุการณ์หลายรูปแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของผู้ ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์และ  
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การก่อ
วินาศกรรม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด 
เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจไม่มีระบบป้องกันและ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้เกิด  
ผลกระทบต่อระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
ก.ล.ต. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องมีระบบ
บริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยต้องมีการกำหนดนโยบายแผนรองรับ (business 
continuity plan) ตลอดจนต้องทดสอบแผนและ
ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ     
   - ให้ความเห็นชอบ TFEX และบริษัท
สำนักหักบัญชีฯ ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ  
หลักประกันสำหรับลูกค้ารายย่อย จากวิธีการวาง  
หลักประกันขั้นต่ำ (fixed formula) เป็นการคำนวณ
โดยดูจากมูลค่าความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการมีฐานะ
อนุพันธ์ทั้งหมดของลูกค้า (portfolio approach) โดย
หลักการคำนวณนี้เป็นหลักการที่ใช้กับผู้ลงทุนสถาบัน  
ในปจัจบุนั ซึง่มาตรการดงักลา่วทำใหล้กูคา้รายยอ่ยไดร้บั
ประโยชน์จากการมีฐานะถือครองในตราสารอนุพันธ์ที่
แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมูลค่าหลักประกันที่ต้อง
วางจะสะท้อนถึงฐานะความเสี่ยงของลูกค้าได้ชัดเจน  
ยิ่งขึ้น นอกจากนี ้ การคำนวณค่าหลักประกันแบบ 
portfolio จะรองรับการมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นของ 

TFEX ในอนาคต  

 •	 ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
ตลาดอนุพันธ์ฯ	(TFEX)		
  เพื่อให้มั่นใจว่า TFEX มีการดำเนินงานที่ม ี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี 
2551 ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของ TFEX 

หลังจากที่ ได้ตรวจความพร้อมของระบบก่อนเริ่มให้

บริการเมื่อเดือนเมษายน 2549 มาแล้วครั้งหนึง่   

 การตรวจสอบครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้นำมาตรฐาน
การกำกบัดแูลตลาดทนุของ IOSCO (IOSCO Objectives 
and Principles of Securities Regulation) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อสมาชิก การออกกฎเกณฑ์
และการบังคับใช้ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และในส่วนการเป็นตลาดรองการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลว่งหนา้ ซึง่ครอบคลมุถงึระบบการซือ้ขาย การเปดิเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุน การติดตามตรวจสอบการซื้อขายและ
พฤติกรรมการซื้อขายเพื่อป้องกันการกระทำอันไม่  
เป็นธรรม การกำกับดูแลสมาชิก การออกสินค้าใหม่ 
และมาตรการปอ้งกนัความเสีย่งจากการมฐีานะขนาดใหญ ่
และระบบการซื้อขายหยุดชะงัก ซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่า TFEX มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน

กฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

 •	วิธีการระงับข้อพิพาทในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น	

 ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้ม ี 
ขอ้ตกลงกบัลกูคา้เปน็ลายลกัษณ์อกัษรทีจ่ะใหม้กีารระงบั
ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดย
อนุญาโตตุลาการของ ก.ล.ต. เมื่อลูกค้าร้องขอ โดย 
ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ 5 ฉบับ ว่าด้วย (1) จำนวน  
ทุนทรัพย์สำหรับข้อพิพาทตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้
ระงบัขอ้พพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ (2) หลักเกณฑ์การ
จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) หลักเกณฑ์   
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้
รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(4) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าสำหรับผู้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทน  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า และ (5) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้จำนวน  
ทุนทรัพย์ที่ลูกค้าแต่ละรายเรียกร้องค่าเสียหายต้อง  

ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
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ก.ล.ต. จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์เป็น
ประจำทุกไตรมาส เพื่อเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจแก่บริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับ  
หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลของ 
ก.ล .ต . เช่น สาระสำคัญของ พ.ร .บ .  
หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไข และการให้ใบอนุญาต
ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์แบบ s i ng le 
license รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ในกรณีศึกษา 

ก.ล.ต. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจค้าทองคำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ค้าทองคำที่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทำธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำ
เป็นสินค้าอ้างอิง มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
กำหนด 

	 2.5	มาตรการป้องปรามการสร้างราคาหลักทรัพย์
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดและการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับ

ทีเ่หมาะสมเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กต่ลาดทนุ ซึง่ ก.ล.ต. ใหค้วามสำคญัอยา่งมาก 

ทีต่อ้งดำรงความเชือ่มัน่นี้ไว ้ในป ี2551 ก.ล.ต. ไดร้เิริม่มาตรการตา่งๆ ในการปอ้งปราม
การสร้างราคาหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 •	 ลดความร้อนแรงของหุ้นที่ราคาและสภาพการซื้อขายผิดปกติ	
โดยไม่มีปัจจัยหรือเหตุผลอันสมควร	  

  (1) ให้ตลาดหลักทรัพย์รายงานภาวะการซื้อขายหุ้นของลูกค้าที่มีการซื้อขาย
กระจกุตวัในหุน้ใดหุน้หนึง่ตอ่คณะกรรมการบรษิัทรวมทัง้เสนอแผนการบรหิารความเสีย่ง
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมปริมาณมากในหุ้นดังกล่าว ได้แก่ ความเสี่ยง
ดา้นความสามารถในการชำระราคาของลกูคา้ และความเสีย่งตอ่ชือ่เสยีงของบรษิัท เปน็ตน้ 

   (2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ออกบทวิเคราะห์ในหุ้นที่มีการซื้อขายมากแต่ไม่มี
ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทสนับสนุน เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจหรือออกเอกสาร
เผยแพร่ที่แสดงถึงจุดยืนของบริษัทหลักทรัพย์ที่เตือนให้ลูกค้าระมัดระวังในการเข้าไป

ซื้อขายหุ้นนั้น    

  (3) บริษัทหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบการทำงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอย่าง      
เข้มงวด รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการปั่นหุ้น 
รวมทั้งต้องจัดให้มีระบบคัดกรองหรือป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือ   
คำสัง่ซือ้ขายที่ไมส่มเหตสุมผลเขา้สูร่ะบบซือ้ขาย เชน่ การสง่คำสัง่ซือ้ทีม่รีาคาผดิไปจาก

สภาพปกติของตลาด เป็นต้น  

  (4) ก.ล.ต. ติดตามให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการให้บริษัทชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับข่าวลือต่อสาธารณะโดยรวดเร็ว เพื่อให้ข่าวดังกล่าวมีความชัดเจนและทุกฝ่าย  
มีข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกันในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

 •	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเผยแพร่รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีอัตราการ	
ซื้อขายหมุนเวียนต่อสัปดาห์สูง	

 ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่มี
อัตราการซื้อขายหมุนเวียนต่อสัปดาห์สูง (turnover list) ซึ่ง ก.ล.ต. เผยแพร่รายชื่อ
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายสัปดาห์มาตั้งแต่ปี 2547 และในปี 2551 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จากเดิมที่เผยแพร่เฉพาะหุ้นสามัญ  

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   

 ในป ี2551 ก.ล.ต. เหน็ชอบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีก่ำหนดใหห้ลกัทรพัย ์
ทีม่อีตัราการซือ้ขายหมนุเวยีนสงูทีเ่ขา้ขา่ยรายชือ่หลกัทรพัยต์ามเกณฑ ์turnover list ของ 
ก.ล.ต. และมีลักษณะเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท
หลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์นั้น 
(บัญชี cash balance) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 รอบการประกาศรายชื่อหรือจนกว่า
หลักทรัพย์นั้นจะพ้นจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แทนการใช้

มาตรการห้ามซื้อขายแบบ net settlement และ margin trading
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จำนวนกรณีที่ตรวจสอบประเภทการกระทำผิด	

 การสร้างราคาหลักทรัพย์	 42
	 การใช้ข้อมูลภายใน	 14
	 การทุจริต/กระทำผิดของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	และการกระทำผิด	 13
	 เกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร
	 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต	 14
	 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 3

	 2.6	การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย	

	 • การตรวจสอบการกระทำอันไม่เป็นธรรม

ในการซื้อขายหลักทรัพย์

	 จากเรื่องที่แจ้งโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือองค์กร
ภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศ	เรือ่งรอ้งเรยีน	รวมทัง้เรือ่งที	่
ตรวจพบจากระบบการเฝ้าระวังสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ในระหว่างปี	2551	ก.ล.ต.	 ได้ดำเนิน
การตรวจสอบ	86	กรณี	สรุปได้ดังนี้	

	 ในจำนวนเรือ่งทีต่รวจสอบทัง้หมดไดย้ตุกิารตรวจสอบแลว้	34	กรณ	ีโดยมกีารสง่เรือ่งกลา่วโทษตอ่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ	3	กรณ	ีกล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลย	ี5	กรณ	ี เสนอเรื่องให	้
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบพจิารณาแลว้	1	กรณ	ีและเตรยีมเสนอใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบพจิารณาอกี	6	กรณ	ี
	 สำหรับกรณีทุจริตในบริษัท	 เอส.อี.ซี.	 ออโต้เซลส์	 แอนด์	 เซอร์วิส	 จำกัด	(มหาชน)	(SECC)	ที่ผู้บริหารบริษัท	
ได้ยักยอกทรัพย์สินออกจากบริษัทมูลค่าประมาณ	1,400	ล้านบาท	ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากแก่บริษัท	ผู้ลงทุน	
และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง	ก.ล.ต.	 จึงได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและได้กล่าวโทษอดีตผู้บริหารของบริษัทและพวกรวม	
4	ราย	ภายในระยะเวลาเพียง	18	 วันนับแต่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์	 และยังพบการกระทำผิดในหลายลักษณะต่าง
กรรมต่างวาระ	ก.ล.ต.	จึงต้องดำเนินการตรวจสอบการกระทำผิดในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป	
	 นอกจากนี้	 ก.ล.ต.	มีงานตามคดีหรือช่วยงานการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นด้วย	 เช่น	ช่วยพนักงานสอบสวน	
ในการสอบทานเอกสารหลักฐานและคำแปลที่ใช้ประกอบสำนวนการสอบสวน	และติดตามหน่วยงานต่างประเทศให้
รับรองเอกสารและหลักฐานในคดี	เป็นต้น		

86รวม
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ก.ล .ต .	 เป็ น เจ้ าภาพจั ดการประชุมร่ วมกับ	
12	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	กำหนดเป้าหมาย
การทำงานบูรณาการในการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากการถูกฉ้อโกงที่แฝงตัวมาในรูปแบบ
การชักชวนให้ลงทุน	

 •	ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	

 เนื่องจากรูปแบบการกระทำผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์มีวิวัฒนาการที	่
ซบัซอ้นขึน้	 ก.ล.ต.	 จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิธีการตรวจสอบและการ
ดำเนินการเพื่อให้สามารถป้องปรามการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในตลาดทุนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิม่ความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน	
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและตา่งประเทศ	ใหเ้กดิการบรูณาการความสามารถและ
อำนาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานทกุแหง่	ดงันี้
  หน่วยงานในประเทศ

	 	 (1)	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 กำหนดหน้าที่ระหว่างกันอย่าง
ชัดเจนเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อให้การตรวจสอบบรรลุ
ผลภายในระยะเวลาที่กระชับขึ้น	
  (2)	ก.ล.ต.	และกรมสอบสวนคดพีเิศษ	มคีวามรว่มมอืและประสานงาน	
ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่	 รวมถึงความสามารถใช้อำนาจในการสืบสวน
สอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีมากกว่าอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ	
ก.ล.ต.	โดยในป	ี2551ก.ล.ต.	ไดข้อความรว่มมอืใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษสบืสวน
สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิ	3	กรณ	ี
	 	 (3)	ก.ล.ต.	จัดประชุมร่วมกับ	12	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เพื่อ
กำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
การถกูฉอ้โกงทีแ่ฝงตวัมาในรปูแบบการชกัชวนใหล้งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้	
ที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบ	ทองคำ	และดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ	 เมื่อเดือน
มถินุายน	2551	ซึง่ภายหลงัการประชุมดังกล่าว	มีผลให้สามารถหยุดการกระทำ
ของผูก้ระทำผดิไดห้ลายรายและมกีารสง่ตอ่ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดำเนนิการ	
ทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดดังกล่าว	พร้อมไปกับการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้มีความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน	
	 	 หน่วยงานที่ร่วมประชุมได้แก่	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ	
การสื่อสาร	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กรมสรรพากร	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี	 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ	
กระทรวงการคลัง	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	
และสมาคมธนาคารไทย	 	
  (4)	ก.ล.ต.	ใหค้วามรว่มมอืกบัคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม	
การทุจริตแห่งชาติในการส่งพนักงานเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง	
เพือ่ตรวจสอบและตดิตามการถอืครองหลกัทรพัย	์การซือ้ขายและโอนหลกัทรพัย์
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 หนวยงานตางประเทศ 
 เพื่อใหการกำกับดูแลและการบังคับใชกฎหมาย

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก.ล.ต. ใหความสำคัญกับการ

แลกเปล่ียนขอมูลและความรวมมือระหวางกันกับ

องคกรกำกับดูแลดานหลักทรัพยในตางประเทศ โดยใน

ป 2551 ก.ล.ต. ใหความชวยเหลือและสนับสนุนดาน

ขอมูลการตรวจสอบการกระทำผิด ซึ่งรวมถึงการ 

ตรวจสอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดย

มิไดรับอนุญาต (boiler room / cold call ing) 

ตอหนวยงานกำกับดูแลตางประเทศรวม 20 กรณี  

นอกจากน้ี ก.ล.ต. ได ใหขอมูลการตรวจสอบตอ 

ผูรองเรียนตางประเทศในเร่ืองการประกอบธุรกิจ 

หลักทรัพยโดยมิไดรับอนุญาตอีก 2 กรณี สำหรับการ 

ขอขอมูลจากตางประเทศ ในป 2551 ก.ล.ต. ไดขอ 

ขอมูลไปยังหนวยงานในตางประเทศเพ่ือใชประกอบ

การตรวจสอบจากองคกรกำกับดูแลตางประเทศ 

3 องคกร เพ่ือการตรวจสอบการกระทำผิดจำนวน 

4 กรณี ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

 • การดำเนินคดีอาญา   
 การดำเนินการเปรียบเทียบความผิด 
 ในป 2551 ก.ล.ต. ไดสงเรื่องการกระทำผิดที่

สามารถเปรียบเทียบไดเขาสูกระบวนการพิจารณา

เปรียบเทียบความผิดของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง โดยมี

จำนวนผูกระทำผิดทั้งส้ิน 38 ราย 67 ขอหา เปนเงิน 

คาปรับทั้งสิ้น 8,134,800 บาท โดยคาปรับท่ีไดจาก 

การเปรียบเทียบความผิดท้ังหมดไดนำสงตอกระทรวง

การคลังเปนรายไดแผนดิน  

 การกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 
 การกระทำผิดท่ีมีผลกระทบในวงกวางหรือ 

ไมสามารถเปรียบเทียบความผิดได หรือผูกระทำผิด 

ไมยินยอมเขารับการเปรียบเทียบความผิด ก.ล.ต. 

จะดำเนินการกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน กรมสอบสวน 

คดีพิ เศษ หรือพนักงานสอบสวน กองบังคับการ 

ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

เพื่อดำเนินการตอไป ซึ่งในป 2551 ก.ล.ต. ไดกลาวโทษ

ผูกระทำผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และ พ.ร.บ. 

สญัญาซือ้ขายลวงหนาฯ รวม 9 คดี จำนวนผูถกูกลาวโทษ 

ท้ังหมด 46 ราย  
 

 ครึ่งหนึ่งของคดีที่ ก.ล.ต. กลาวโทษในป 2551 

เปนคดีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยไมไดรบั

ใบอนุญาตตามกฎหมาย โดยมีพฤติกรรมในลักษณะ 

การชักชวนประชาชนท่ัวไปใหเขามาลงทุนในสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาที่สวนใหญมักอางอิงราคาทองคำหรือ

ราคาน้ำมันดิบ โดยกลุมบุคคลดังกลาวหลอกลวงให 

ผูลงทุนหลงเช่ือวามีการลงทุนเขาซื้อขายสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาในตลาดตางประเทศ ทั้งที่ไมเคยมีการนำเงิน 

ที่ไดรบัจากผูลงทนุไปลงทนุในสัญญาดังกลาวแตอยางใด  

 

 สำหรับผลจากการดำเนินการกลาวโทษของ 
ก .ล .ต . ตอพนักงานสอบสวนในปกอนๆ เ ม่ือถึง 

การพิจารณาในช้ันศาลแลว ศาลไดมีคำพิพากษาใน 

ป 2551 จำนวน 6 คดี (ดูรายละเอียดขอมูลการดำเนิน

คดีอาญาและผลการดำเนินคดีเพิ่มเติมที่ภาคผนวก 

หนา 79-81)  
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ขั้นตอนการตรวจสอบและการพิจารณาดำเนินคดีอาญา

ข้อร้องเรียน	 ข่าว	 ระบบการติดตามและ	
ตรวจสอบของ	ก.ล.ต.	

ข้อมูลที่เปิดเผย	
ต่อประชาชนทั่วไป	

ก.ล.ต.	พิจารณาในเบื้องต้น	

ยุติ	

การดำเนินการตรวจสอบ	
และ/หรือหาหลักฐานเพิ่มเติม	

พิจารณาว่าเข้าข่ายฝ่าฝืน	
พ.ร.บ.	หลักทรัพย์ฯ	หรือไม่	

ดำเนินการตามกฎหมาย	

ดำเนินการทางบริหาร	 ดำเนินคดีอาญา	

ความผิดหรือบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน	

คณะกรรมการเปรียบเทียบ	 กล่าวโทษ	

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือองค์กรภายนอก	
(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)	

ไม่มีมูล	มีมูล	

ไม่ฝ่าฝืน	

ฝ่าฝืน	

เปรียบเทียบปรับได้	
เปรียบเทียบปรับไม่ได้/ไม่ยินยอม	

รับการเปรียบเทียบปรับ	มีผลกระทบในวงกว้าง

ไม่ยินยอมรับการเปรียบเทียบปรับ	

ความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตของผู้บริหาร	การปั่นหุ้น	
การใช้ข้อมูลภายใน	การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	 ความผิดอื่นๆ	


กองบงัคบัการปราบปรามอาชญากรรม	

ทางเศรษฐกจิและเทคโนโลย	ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

สำนักงานอัยการสูงสุด	

ศาล	

ยินยอมรับการเปรียบเทียบ	

คดียุติ	
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	 2.7	เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 •	ความร่วมมือภายใต้กรอบ	IOSCO	

 ปี 2551 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จ โดย ก.ล.ต. ได้รับการอนุมัติจาก IOSCO 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ให้เข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum 
of Understanding Concerning Consultation and Co-operation and the 
Exchange of In format ion (MMoU) ซึ่ ง เป็นข้อตกลงในระดับพหุภาคี  
วา่ดว้ยการแลกเปลีย่นขอ้มลูและความรว่มมอืดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพือ่เสรมิสรา้ง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทำธุรกรรม  
ผิดกฎหมายในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ส่งผลให้ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน  
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทั่วโลก 49 ราย และเป็นหนึ่งใน 10 ราย
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เป็นภาคีใน IOSCO MMoU ดังกล่าว 
   
 ผลสำเร็จดังกล่าวพร้อมทั้งความสำเร็จในการดำเนินการในระดับสากล  
ในเรื่องอื่นๆ อาทิ การเข้าร่วมในโครงการประเมินเสถียรภาพในภาคการเงิน 
(Financial Sector Assessment Program: FSAP) ของธนาคารโลก (World Bank) 
และกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึง่เสรจ็สิน้
ในปี 2550 ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการกำกับ  
ตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   
  
 สำหรับบทบาทในกลุ่ม ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Asia-Pacific 
Regional Committee (APRC) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่ง
ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกให้เป็นประธาน IOSCO APRC สองสมัยติดต่อกัน  
ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2551 ตลอดระยะเวลาของ  
การดำรงตำแหน่งประธาน APRC ก.ล.ต. ได้ร่วมผลักดันความร่วมมือสมาชิกและ  
การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลด้านตลาดทุนให้เป็นสากลตามมาตรฐานของ 
IOSCO รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
ด้านตลาดทุนอันสืบเนื่องจากปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเงินในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย 
  
 นอกจากนี้ จากการที่ IOSCO APRC ได้มีการจัดตั้ง Working Group on 
Mutual Recognition on Collective Investment Scheme (WG - MR on CIS) ขึ้น
ในเดือนเมษายน 2548 โดยมอบหมายให้ WG ดำเนินการผลักดันให้เกิดการซื้อขาย 
หน่วยลงทุนข้ามแดนในภูมิภาค ซึ่ง ก.ล.ต. ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ใน  
ฐานะสมาชิก WG และร่วมจัดทำ Expedited Entry Framework (EEF) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม APRC เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยประเทศสมาชิก APRC ที่
พร้อมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน framework สามารถลงนาม  
เข้าร่วมเป็น signatory ของ EEF ได้ตามความสมัครใจ ประเทศที่ลงนามแล้วจะ
สามารถเสนอขายหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุสถาบนัของประเทศอืน่ๆ ทีเ่ปน็ signatory ได ้ 
โดยจะเริ่มต้นกับกองทุนที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนก่อน 

 ด้านบทบาทในกลุ่มประเทศที่มีตลาดทุนเกิดใหม่ หรือ Emerging Markets 
Committee (EMC) ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมใน IOSCO EMC โดย  
บทเรียนจากวิกฤติสถาบันการเงินในต่างประเทศในปี 2551 สะท้อนให้เห็นถึง  
ความจำเป็นของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในระดับ emerging markets ที่ต้องให้

เลขาธิการ ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ  
Dr. Bill C.P. Kwok ประธาน Asian 
Securities Analysts Federation (ขวา) 
และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงาน 
ก.ล.ต. 
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ความชว่ยเหลอืและสรา้งความรว่มมอืระหวา่งกนัเพือ่รบัมอืกบัผลกระทบจากวกิฤตกิารณ ์ 
ดังกล่าว ซึ่งนอกจาก ก.ล.ต. จะร่วมงานในฐานะสมาชิกแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมใน  
งานศึกษาของคณะทำงานด้านการกำกับดูแลธุรกิจกองทุนรวม และคณะทำงาน  
ด้านการกำกับดูแลตลาดรองของ EMC อีกด้วย 

 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะทำงาน 
Implementation Task Force (ITF) ของ IOSCO มาโดยตลอด โดย ITF เป็นหนึ่งใน
คณะทำงานที่สำคัญของ IOSCO ที่รับผิดชอบในด้านการส่งเสริมและติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนของ IOSCO ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ในปี 2551 ITF ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงและทบทวน
มาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนของ IOSCO (IOSCO Objectives and Principles 
of Securities Regulation) ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานที่รับผิดชอบ  
ในหมวดตลาดรองและระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Sub-group on 
Secondary Market, Clearing and Settlement) ที่เน้นในเรื่องความโปร่งใสและ
ความเป็นธรรมในตลาดโดย ITF มีกำหนดสรุปผลการทำงานในปี 2554 

	 •	ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	
 จากการที่ ก.ล.ต. เป็นสมาชิกขององค์กรสากลที่ดูแลการจัดการกองทุน 
pension fund ซึ่งได้แก่ Organisation for Economic Co-operation and   
Development (OECD) และ International Organisation of Pension Supervisors 
(IOPS) ก.ล.ต. จึงได้ประสานงานด้านการสำรวจข้อมูลและศึกษาวิจัยข้อมูล เพื่อให้  
องค์กรดังกล่าวนำไปกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ
กองทุนการสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนออมเพื่อการเกษียณ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ
แห่งชาติ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อมูลหลักเกณฑ์  
การกำกับดูแลของประเทศไทย ดังนี้ 

  (1) OECD Secretariat Support Feedback Questionnaire 

  (2) Pension Fund Governance - Follow-up Questions 

  (3) Questionnaire on “Supervisory Oversight of Pension Fund   

   Governance” Paper 

  (4) OECD Pensions Statistics Electronic Data Questionnaire 

  (5) Comment on OECD/IOPS “Guidelines for the Licensing of   

   Pension Entities” 

  (6) Updated Country Profile: the Complementary and Private  

   Pension Database 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ

อาวุโส ก.ล.ต. ต้อนรับ นาย Fu-Chen Ju 

ประธานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศ

ไต้หวัน และคณะผู้บริหารที่เดินทางมาดูงาน

เกี่ยวกับภาพรวมตลาดทุนไทย และบทบาท

หน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลตลาดทุน 
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3.	ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินในตลาดทุน


 เพื่อให้ตลาดทุนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนและการระดมทุนรูปแบบ

ต่างๆ ก.ล.ต. จึงได้ศึกษาธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นและ

สนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมคิดค้นนวัตกรรมด้านตลาดทุน โดยในปี 2551 ก.ล.ต. 

ดำเนินการในด้านการเพิ่มสินค้าใหม่ ดังนี้  



	 3.1	เพิ่มสินค้าอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง

 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2551 ก.ล.ต. ได้ใหค้วามเหน็ชอบให ้TFEX เปดิซือ้ขาย 

ฟิวเจอร์สหุ้นรายตัว (single stock futures) ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส   

ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ ถือเป็นสินค้าตัวที่ 3 ของ TFEX ซึ่งเปิดให้มีการซื้อขายเมื่อวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2551 โดยอ้างอิงกับหุ้นสามัญ 3 ตัว คือ PTT PTTEP และ ADVANC 

โดย ณ สิน้ป ี2551 มปีรมิาณการซือ้ขายรวม 3,838 สญัญา คดิเปน็มลูคา่ 383.97 ลา้นบาท 

 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้ TFEX เปิดซื้อขายฟิวเจอร์สทองคำ 

(gold futures) ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงทองคำ โดยกำหนด

ขนาดของสัญญา 2 ขนาด คือ ขนาดของสัญญาเท่ากับทองคำหนัก 10 บาท (ให้

ความเหน็ชอบเมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2551) และทองคำหนกั 50 บาท (ใหค้วามเหน็ชอบ 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)  

 และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ค้าทองเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขาย gold futures  

ใน TFEX รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกรรมนี้ ในตลาดทุน ก.ล.ต. จึงได้ออก

ประกาศว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็น

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ

ทองคำ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 โดยเป็นการเปิดช่องทาง  

การเข้าร่วมทำธุรกิจของผู้ค้าทองในหลายรูปแบบ เช่น เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา  

ซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ gold futures (limited derivatives broker)  

เป็นตัวแทนสนับสนุน (selling agent) หรือเป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (introducing 

broker) รวมทั้งได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในธุรกิจนี้  

ในส่วนของความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับ  

การซื้อขายทองคำ 2 ปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี และทดสอบผ่านหลักสูตรเฉพาะของ 

gold futures สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

ที่จำกัดเฉพาะ gold futures ได้  

 

	 3.2	อนุญาตการจัดตั้งกองทุนเปิด	MTrack	Energy	ETF	

 ก.ล.ต. อนญุาตใหจ้ดัตัง้กองทนุเปดิ MTrack Energy ETF (ENGY) ซึง่เปน็กองทนุรวม 

อีที เอฟของหุ้นทุนกองที่ 2 ซึ่ งอ้ างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภค โดยในช่วงแรกจะลงทุนในหลักทรัพย ์10 หลักทรัพย์ คือ PTT PTTEP 

BANPU TOP IRPC PTTAR RATCH GLOW EGCO และ ESSO เริ่มซื้อขาย  

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดย ณ สิ้นปี 2551 กองทุนเปิด 

ENGY มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 210.34 ล้านบาท คิดเป็น 2.84 บาท/หน่วย 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
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	 3.3	งานพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน
 ในการศึกษานวัตกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มสินค้าและทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน  

ก.ล.ต. ได้จัดตั้ง “คณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

การลงทุน” ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัทจัดการ  

ผู้ลงทุนสถาบัน ธนาคารต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนักวิชาการ  

เพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมในการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินที่มีความหลากหลายและ  

ซับซ้อน รวมทั้งกำหนดแนวทางการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องเหมาะสมกับ  

ความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องผูล้งทนุแตล่ะประเภท โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็ไดภ้ายในป ี2552 

 พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. กำลังดำเนินนโยบายสนับสนุนให้เกิดสินค้าใหม่และสินทรัพย์  

ประเภทใหม่ๆ และแยกกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth) ออกจากผู้ลงทุน

ทั่วไปเพื่อให้สามารถผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเสนอขายให้มีความยืดหยุ่น สะดวก และ  

ทันท่วงทีโดยไม่เสียเจตนารมณ์ของการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยสินค้าใหม่และสินทรัพย์

ประเภทใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ Islamic bond, covered bond,  

การใช้ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment  

Trust: REIT), กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในทองคำ (Gold ETF), สินค้าที่อ้างอิงกับ

สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) และการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(infrastructure fund)   

 สำหรับกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ก.ล.ต. จะเริ่มต้นจากการ

อนุญาตให้จัดตั้ง Institutional Investor & High Net Worth Trust Fund โดยใช้

กลไกทรัสต์เป็นเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2552 

 

เว็บไซต์ www.kitco.com แหล่งข้อมูลราคา
ทองคำ (spot) ในตลาดต่างประเทศ 
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ถ้อยแถลงเรื่องธรรมาภิบาล
ความรับผิดชอบต่อสังคม

และการบริหารงานภายในองค์กร

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารบรษิัท
ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 
โดยมแีนวทางการปฏบิตัหินา้ทีก่ำหนดไว้ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ และ
มบีทคุม้ครองกรรมการและผูบ้รหิารทีป่ฏบิตัหินา้ทีโ่ดยสจุรติ
ตามทีก่ฎหมายกำหนด ในขณะเดยีวกนั ไดก้ำหนดมาตรการ
ลงโทษทีเ่ขม้งวดยิง่ขึน้สำหรบัผูท้ีฝ่า่ฝนื นอกจากนี ้ไดก้ำหนด
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพิม่เตมิขึน้ทัง้ในดา้นการไดร้บั
ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ การมีสิทธิเสนอเรื่องเป็นวาระ  
การประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตลอดจน  
การเยียวยาความเสียหาย นอกจากนี ้ ยังมีบทคุ้มครองผู้ให้
เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อ ก.ล.ต. มิให้ถูก
บรษิัทนายจา้งกลัน่แกลง้เนือ่งจากการใหเ้บาะแสดงักลา่ว 

1. โครงสร้าง ก.ล.ต.: คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อเดือนมีนาคม 2551  
ได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล ดังนี ้

 1.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่
กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจ
หนา้ทีท่ีก่ำหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และ พ.ร.บ. สญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ย 
 • ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดย  
คำแนะนำของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
 • กรรมการโดยตำแหนง่ ประกอบดว้ย ปลดักระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ์ และผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 • กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การคลงัแตง่ตัง้โดยตอ้งผา่นการคดัเลอืกของคณะกรรมการ
คัดเลือกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งจำนวน
ไมน่อ้ยกวา่ 4 คนแต่ไมเ่กนิ 6 คน โดยตอ้งเปน็ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ด้านกฎหมาย การบัญชี และการเงิน ด้านละ 1 คน  
 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เปน็กรรมการและเลขานกุาร 

 ก.ล.ต. ใหค้วามสำคญัอยา่งยิง่กบัเรือ่งธรรมาภบิาล 
ทั้งการส่งเสริมธรรมาภิบาลของหน่วยงานภายใต้การกำกับ
ดูแล ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน  
และการสร้างธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. เพื่อสนับสนุนให ้ 
การดำเนินงานของ ก.ล.ต. บรรลุเป้าหมายและภารกิจใน
การกำกบัดแูลและพฒันาตลาดทนุไทย โดยในป ี2551 ไดม้ี
การแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล  
ทัง้ในระดบัองคก์ร ก.ล.ต. และในกลุม่บรษิัททีร่ะดมทนุโดย
เสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุรายยอ่ย โดยมสีาระสำคญั ดงันี ้

 ในส่วนที่เกี่ยวกับ ก.ล.ต. ได้มีการปรับโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นประธานกรรมการ แทนการ  
กำหนดใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัเปน็ประธานโดย
ตำแหนง่ การกำหนดใหม้คีณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ เพือ่
ทำหน้าที่ ในการออกกฎระเบียบที่ เป็นรายละเอียด  
ในการปฏิบัติ อันจะเป็นการลดภารกิจดังกล่าวของ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งควรจะมุ่งเน้นภารกิจในด้าน  
การกำหนดนโยบายในภาพรวมเปน็หลกั และยงักำหนดใหม้ี
คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายใน
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งมีข้อกำหนด  
ให้กรรมการกำกับตลาดทุนรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดดว้ย  

 นอกจากบทบัญญัติตามกฎหมายแล้ว ก.ล.ต.  
ไดก้ำหนดเพิม่เตมิใหม้แีนวทางธรรมาภบิาลของ ก.ล.ต. เชน่ 
การกำหนดใหก้รรมการ ก.ล.ต. และกรรมการกำกบัตลาดทนุ 
รายงานส่วนได้เสียตามที่กำหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติที่เป็นสากล และมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
ของหนว่ยงานกำกบัดแูลตลาดทนุตา่งประเทศ โดยครอบคลมุ
หลกัการทีส่ำคญัอยา่งครบถว้นเพยีงพอ 

 ข้อกำหนดที่ เกี่ ยวกับบริษั ทที่ เสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนและบริษั ทจดทะเบียน ได้ปรับปรุงโดยให ้ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถกำหนดลักษณะต้องห้าม
สำหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการที่จะได้รับ
ความไว้วางใจในการบริหารบริษัทมหาชน และได้กำหนด

ธรรมาภิบาล
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 นอกจากนี ้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะ  
ตอ้งหา้มของประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ วาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอีำนาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ปฏบิตักิารอยา่งใด
อยา่งหนึง่ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได ้โดยการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ
ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีความ
หลากหลายขององค์ความรู้และประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และจำนวนคณะ  
ที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่ง เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 สำหรบัการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ กำหนดให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา แจ้งการมีส่วนได้เสียและห้ามมิให้เข้าร่วม
พิจารณาในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่กำหนดแนวทางการพิจารณา  
การมสีว่นไดเ้สยี 

 1.2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ ์ 

ในระดับที่เป็นรายละเอียดในการปฏิบัต ิ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจในด้านการออก  
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะได้มุ่งเน้นภารกิจการวางนโยบายส่งเสริม  
และพฒันาตลาดทนุเปน็สำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการกำกบัตลาดทนุประกอบดว้ย  
 • เลขาธกิาร สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปน็ประธานกรรมการ   
 • รองเลขาธกิาร สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่เลขาธกิารมอบหมาย 1 คน   
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผู้อำนวยการที่ ได้รับ  
มอบหมาย 1 คน 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก  
ซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัแตง่ตัง้อกีไมเ่กนิ 4 คน ทัง้นี ้ผูท้รงคณุวฒุอิยา่งนอ้ย   
2 คนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ในตลาดหลกัทรพัย ์หรอืบรษิัทหลกัทรพัย ์และ  
 • พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้ง 1 คน  
เปน็เลขานกุาร  

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที ่ พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ กำหนด โดยมวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 4 ป ีและเมือ่พน้จากตำแหนง่
แลว้อาจไดร้บัการแตง่ตัง้อกีได ้แตจ่ะแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนัเกนิ 2 วาระมไิด ้
และกรรมการกำกบัตลาดทนุตอ้งจดัทำรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา  
ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

พระร าชบัญญั ติ หลั กทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ ม 125 ตอนที่ 42ก เมื่ อ วั นที่  
4 มีนาคม 2551 และมีผลใช้บังคับ  
ในวนัที ่5 มีนาคม 2551 โดยกฎหมาย
ดังกล่าวได้เพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน
และปรับโครงสรา้ง ก.ล.ต. ใหส้ามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 
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และรายงานการประชุมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรวมไปถึง  
การติ ดตามการปฏิ บั ติ ต ามมติ หรื อคำสั่ ง ก ารของ  
คณะกรรมการเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการ และใน  
ป ี2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารประชมุจำนวน 13 ครัง้ 
(สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ตามตารางหนา้ 59)       

4. นโยบายและการดำเนนิการดา้นธรรมาภบิาล 

 4.1 นโยบายด้านธรรมาภิบาล คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการมีธรรมาภิบาล 
ในองค์กร โดยได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้จัดทำแนวทางธรรมาภิบาล
ของ ก.ล.ต. ที่มีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมทั้งในระดับ
กรรมการและระดบัพนกังาน เพือ่เปน็กรอบของการดำเนนิการ
ด้านธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
นโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงาน  

 4.2 การดำเนินการด้านธรรมาภิบาล ก.ล.ต. 
ดำเนินการตามกรอบแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนการมี
ธรรมาภบิาลขององคก์รอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง ครอบคลมุ 
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ (1) การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
สามารถติดตาม คาดการณ ์ และตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การควบคุมภายใน 
ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความถ่วงดุลและทำให้การ  
กำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (3) จรรยาบรรณ
และแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ของกรรมการ เพือ่ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในและการจดัการ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
โดยกำหนดใหก้รรมการตอ้งรายงานสว่นไดเ้สยีหรอืประโยชน ์
ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
(4) การจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  
พนักงาน โดยจัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและ
กระบวนการติดตามที่มีประสิทธิภาพเพื่ อให้ผู้ ได้ รับ  
ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานได้รับความ  
เป็นธรรม (5) สื่อสารกับประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
ในตลาดทุนให้ ได้รับทราบข่าวสาร ความเป็นไป และ  
การดำเนินการของ ก.ล.ต. อย่างชัดเจนและทั่ วถึง  
ผ่านโครงการต่างๆ และมีช่องทางในการสื่อสารกับ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี ้ การดำเนินการที่สำคัญ
สำหรับปี 2551 มีดังนี้ 

 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจแต่งตั้ง  
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมายได ้ และโดยที ่ 
ในป ี2551 ยงัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทนุแทน โดยประชมุครัง้แรกในเดอืนมนีาคม 2551 

 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีส่นบัสนนุ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้
ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน และ  
ในจำนวนนีต้อ้งเปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างอิสระ และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 1 คนเปน็เลขานกุาร 

 1.4 สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอีำนาจ
และหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มอบหมาย และกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนตาม  
กฎเกณฑท์ีก่ำหนด รวมทัง้รบัผดิชอบการดำเนนิงานประจำวนั 
ในเรือ่งเกีย่วกบัการพจิารณาอนมุตัคิำขอตา่งๆ และพจิารณา
การกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ 
พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ฯ ซึง่อยูภ่ายใตข้อบเขตอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงาน โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา
สงูสดุ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

 พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
กำกบัตลาดทนุ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ไดร้บัประโยชน์
ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด 
ส่วนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนั้นให้ ได้รับตามที ่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

3.การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ ง เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ ง  
ต่อธรรมาภิบาลองค์กรโดยรวม คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จึงเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการจัดทำวาระการประชุม  
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รายชื่อ 

การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

ประชุม 
นัดปกติ 

ประชุม 
นัดพิเศษ **** 

ประธานกรรมการ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง * 

 นายฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์  -   -   ดำรงตำแหน่งถึง 5 ก.พ. 2551 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง * 

 นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  - - ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.พ. 2551 ถึง 6 ก.ค. 2551  

 นายวิจิตร  สุพินิจ 6/6 1/1 ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 29 เม.ย. 2551 และเริ่มปฏิบัติหน้าที ่

    ตั้งแต่ 7 ก.ค. 2551 ** 

ปลัดกระทรวงการคลัง *** 

 นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล 11/12  0/1 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 9/12 0/1 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

 นางธาริษา  วัฒนเกส 12/12 1/1 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง 3/6 - ดำรงตำแหน่งถึง 1 ก.ค. 2551 

 นายชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ 6/6 - ดำรงตำแหน่งถึง 6 ก.ค. 2551 

 นายวสันต์  เทียนหอม 6/6 - ดำรงตำแหน่งถึง 6 ก.ค. 2551 

 นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ 12/12 1/1 

 นายนนทพล นิ่มสมบุญ 11/12 1/1 

 นายกำชัย  จงจักรพันธ์ 12/12 0/1 

 นางพรรณี  สถาวโรดม 6/6 1/1 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 7 ก.ค. 2551 ** 

 พล.ต.ต. พรภัทร์  สุยะนันทน์ 6/6 1/1 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 7 ก.ค. 2551 ** 

 นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ 6/6 1/1 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 7 ก.ค. 2551 ** 

เลขาธิการ ก.ล.ต.  

 นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล 12/12  0/1 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายเหตุ:   
* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ก.ล.ต. (ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งยังไม่มีการแก้ไข) ไม่ได้เข้าร่วมในการ
ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของ ก.ล.ต. เป็นไปโดยอิสระ 
** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 
*** นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 38 (5) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร  
ราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 ออกคำสัง่กระทรวงการคลงัที ่294/2550 
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 มอบหมายให้ นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2550 ในเดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา และต่อมาปลัดกระทรวง
การคลังได้ออกคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1011/2551 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 294/2550 และมอบหมายให้
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนปลัดกระทรวงการคลังตั้งแต่ประชุมครั้งที่ 
8/2551 ในเดือนกรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา  
****  การประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระการพิจารณา  
เสนอแนะชื่อบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการประชุมนัดพิเศษนอกเหนือจาก  
วันประชุมประจำเดือนตามปกติ กรรมการ ก.ล.ต. บางท่านที่ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล มิได้
เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสีย        
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โดยการวางแผนการบรหิารความเสีย่งจะครอบคลมุถงึ  
การกำหนดปจัจยัเสีย่งทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั การประเมนิ
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการมี
ระบบรายงานขอ้มลูความเสีย่งใหผู้บ้รหิารทราบขอ้มลู
อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ ์ เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ได ้ ส่วนระยะที ่2 เป็นการติดตามผล  
หลงัจากนำวธิกีารบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตัจิรงิ 

 นอกจากนี ้ ก.ล.ต. ยังได้พิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน เพราะหากภาคธุรกิจ  
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางการเงินอาจส่ง  
ผลกระทบตอ่การดำเนนิงานของ ก.ล.ต. ดว้ย ดงันัน้  
จึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการเพื่อให้เกิดสมดุล
ทั้งในด้านรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหาร  
เงนิทนุสำรอง ทัง้นี ้เพือ่ให ้ก.ล.ต. มคีวามมัน่คงทาง  
การเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว 

  4.2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทาง 
การเงิน และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าของพนักงานและครอบครัว เพื่อป้องกัน  
การใชข้อ้มลูภายในทีอ่าจมกีารนำไปใชเ้พือ่การลงทนุ
ในทางที่ไมเ่หมาะสม ทีเ่ปน็การเอาเปรยีบผูล้งทนุอืน่ 
หรอืทีอ่าจมลีกัษณะเปน็การขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อป้องกันการลงทุนใน
ลักษณะเก็งกำไร ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ห้าม
พนักงานซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน  
ที่กำหนด หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขาย  
ลว่งหนา้ และให้พนักงานมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย
หลกัทรพัยอ์ื่น ทัง้ของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งั
ไม่บรรลุนิติภาวะตามวิธีการที่กำหนด และห้ามมิให ้ 
พนักงานนำข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้
เพื่อเอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารทางการเงิน หรือเข้าหรือออกจากการเป็น  
คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าของตนหรือ
ครอบครัว และหากพบว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้กำหนดว่าพนักงานที่มีเจตนา
ฝ่าฝืน ให้ถือว่ากระทำผิดวินัยพนักงาน 

  4.2.1 การบริหารความเสี่ยง สืบเนื่องจากวิกฤติ
ทางการเงินของโลกซึ่งทวีความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด นับตั้งแต่  
เดือนกรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา ประกอบกับการเชื่อมโยง  
ของภาคการเงินโลกในปัจจุบัน ทำให้ตลาดทุนไทยมีความเสี่ยง  
ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยง  
ไม่ ได้ โดยอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุน หรือแม้แต่  
ความตื่นตระหนกของผู้เกี่ยวข้องก็อาจทำให้การดำเนินธุรกิจ  
หยุดชะงักได้ ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อม
เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง
ของตลาดทุนไทย ก.ล.ต. จงึไดด้ำเนนิการในดา้นตา่งๆ เพือ่รองรบั
ความเสีย่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 

 (1) ความเสีย่งตอ่ตลาดทนุ  ทีผ่า่นมาแมว้กิฤติทางการเงนิ
จะไม่ส่งผลกระทบทางตรงต่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ  
ในไทยมากนัก แต่ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยอย่างมาก  
เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ลุกลามของผลกระทบ ผู้บริหารระดับสูงจึงถือเป็นนโยบายสำคัญ  
ทีท่กุสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมหีนา้ทีต่ดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ
และรายงานข้อมูลผู้บริหารระดับสูงโดยเร็ว โดยมีการติดตาม
สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวม ปริมาณการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
ปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ์มูลค่าการขายหุ้นที่ต้องยืมมา
เพื่อการส่งมอบ และสถานะการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง  
ของบรษิัทหลกัทรพัย ์ซึง่ทีผ่า่นมาสถานะโดยรวมยงัมคีวามมัน่คง 

 พรอ้มกนันี ้ก.ล.ต. กำหนดใหบ้รษิัทหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง  
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (business continuity 
plan: BCP) หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ ที่อาจกระทบต่อระบบ
ปฏบิตังิานทีส่ำคญั โดยมผีลใชบ้งัคบัแลว้ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2551  
และ ก.ล.ต. มแีผนทีจ่ะจดัสมัมนาเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ให้กับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของ  
การจัดให้มี BCP ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ และจัดทดสอบระบบ
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบตา่งๆ สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิเมือ่เกดิเหตกุารณ ์ 

 (2) ความเสีย่งตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นการกำกบัดแูล  
ก.ล.ต. อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 
(enterprise risk management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผน
กลยุทธ์ของสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย นำพาองค์กรไปสู ่ 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญเปน็ผู้ให้
คำแนะนำ การจดัทำแผนแบง่ออกเปน็ 2 ระยะ ในระยะแรกเปน็การ
วางแผนและกำหนดวธิกีารในการบรหิารความเสีย่ง ซึง่จะครอบคลมุ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและความเสี่ยงที ่ 
เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการด้วย  
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  4.2.3 การประเมนิผลคณะกรรมการ ก.ล.ต. แนวทางธรรมาภบิาล
ของ ก.ล.ต. กำหนดให้มีระบบการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ  
คณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี ้ เพื่อวัดประสิทธิภาพ  
และประสทิธผิลของการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเปน็การสือ่สาร
ให้คณะกรรมการได้ตระหนักและมีจิตสำนึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
โดยกำหนดแนวทางในการประเมินผลซึ่งรวมถึงรูปแบบ วิธีการ การรวบรวม  
และการสรปุผล  

  4.2.4 การสื่อสารกับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน 
ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนและ  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบขา่วสาร ความรู ้ความเปน็ไปในตลาดทนุ และการดำเนนิการ 
ของ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ ์ รวมทั้งสามารถแสดง  
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น  
โดยดำเนนิการผา่นกจิกรรมและชอ่งทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย ดงันี ้

 (1) การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลตลาดทุนแก่ประชาชนในวงกว้าง

 ช่องทางการเผยแพร่ กำหนดเวลาเผยแพร่ 

บทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  
 • คอลัมน์ “ร่วมคิด-ชวนคุย” นำเสนอ ลงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ทุกวันจันทร์ 
  ความรู้เชิงวิชาการ   
 • คอลมัน ์“หนา้ตา่ง ก.ล.ต.” นำเสนอ ลงหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ประจำวันอังคาร 
  ข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ 
 • คอลัมน์ “สรรหามาเล่า” และ ลงหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทุกวันพฤหัสบดี 
  “ถามมา...ตอบไว…ThaiPVD”  
  นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกองทุน 
  สำรองเลี้ยงชีพ 
 • คอลมัน ์“SEC Movement” นำเสนอ ลงนิตยสารรายเดือน Smart Fund  
  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม  
วารสารภาษาอังกฤษ 
 • วารสาร “Capital Thailand”  เผยแพร่รายไตรมาสในรูปแบบจดหมาย 
  นำเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ  อิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletter) ฉบับพิมพ์ 
  ที่เกิดขึ้นในตลาดทุนไทย ตลอดจน และทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. 
  ความคืบหน้าในการดำเนินงาน 
  ของ ก.ล.ต. 
รายการโทรทัศน์  
 • รายการ “Inside ก.ล.ต.” นำเสนอ ออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศันก์องทพับก 
  สาระนา่รูเ้กีย่วกบัตลาดทนุ การลงทนุ ช่อง 5  (ททบ. 5) และสถานีโทรทัศน์  
  ตลอดจนตีแผ่กลโกงต่างๆ Money Channel (เคเบิ้ลทีวี True Visions  
   80) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ  
   สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ เวลา 15.30 - 16.00 น. 

ตารางเวลาเผยแพรค่วามรูผ้า่นทางหนงัสอืพมิพ ์นติยสาร วารสาร และรายการโทรทศัน ์

  นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้ที่ทำเป็นประจำแล้ว ในปี 2551 ก.ล.ต. จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ  
การลงทนุและความเปน็ไปในตลาดทนุเพือ่เปน็คูม่อืแกป่ระชาชนเพิม่เตมิอกี อาท ิ• เรือ่งนา่รูข้อง “ผูถ้อืหุน้” • สวสัด.ี..กองทนุรวม 
• เทคนิคดูแลตนเองง่ายๆ เมื่อลงทุนใน “กองทุนรวม” • รู้ทันกลโกงการลงทุน • เอาชนะเงินเฟ้อได้ไม่ยาก... หากฉลาด
ลงทุน • ทำอย่างไรจึงมีเงินใช้หลังเกษียณ  

วารสาร Capital Thailand 

รายการ Inside ก.ล.ต. 

เอกสารเผยแพร ่
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ก.ล.ต. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “Smart Investors”  
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
สิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขั้นตอน  
การซือ้ขายหลกัทรพัย ์และกลไกความคุม้ครองการลงทนุ เพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้กับผู้ลงทุนก่อนเริ่มเข้ามาลงทุนในตลาดทุน และเสริม
ศักยภาพผู้ที่ลงทุนอยู่แล้ว 

สัมมนาให้ความรู้เรื่อง “สิทธิผู้ลงทุน ประกาศิตพิชิต
การลงทุน” 

สัมมนาให้ความรู้ เ รื่ อง “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส  
ต้องฉลาดลงทุน” 

ในดา้นการจดัสมัมนาและอบรมความรู้ใหแ้กผู่ล้งทนุ ก.ล.ต. จดั
สมัมนาในหวัขอ้ “สทิธผิูล้งทนุ ประกาศติพชิติการลงทนุ” เพือ่กระตุน้ให้
ผู้ลงทุนเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง 
และหวัขอ้ “พลกิวกิฤตเปน็โอกาส ตอ้งฉลาดลงทนุ” เพือ่ใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการลงทุน รวมถึงนำเสนอ
ชอ่งทางการลงทนุทีเ่ปน็ทางเลอืกในชว่งภาวะเศรษฐกจิผนัผวน นอกจากนี้
ยงัไดจ้ดับรรยายความรูต้ลาดทนุแกน่กัศกึษาและหนว่ยงานตา่งๆ โดยใน
ป ี2551 มีสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจำนวน  
7 สถาบนั รวมผูเ้ขา้อบรมและเยีย่มชม ก.ล.ต. จำนวนทัง้สิน้ 429 ราย 

 สำหรับการจัดกิจกรรมความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นั้น  
ก.ล.ต. ได้จัดกิจกรรม “ทัวร์สวัสดีกองทุนรวม โดย ก.ล.ต.” นำเสนอ
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้ประชาชนได้รู้จักและ  
มีความเข้าใจที่ถูกต้องในงาน “มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 8” หรือ 
“Money Expo 2008” จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2551 และร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมการลงทุน
ครบวงจร” หรือ SET in the City ครั้งที่ 5 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยในครั้งนี้ นำเสนอความรู้เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของการเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็น  
การสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิกองทุนพัฒนา
ระบบตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
จัดตั้งโครงการ “ใหเ้งนิทำงานผา่นกองทนุรวม” ตัง้แตป่ ี2546 ตอ่เนือ่ง
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  
การลงทนุในกองทนุรวมอนัจะชว่ยใหเ้กดิการขยายฐานผูล้งทนุในประเทศ 
โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและบุคลากรในการสนับสนุน
ข้อมูลความรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการและสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ รายการ Smart Money ทาง Money Channel กิจกรรมออกบูธ 
สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และบทความ เป็นต้น 
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 (2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (SEC Help Center) เป็นช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ให้บริการธุรกิจ
หลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนการกระทำอันไม่เป็นธรรมใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ศูนย์บริการดังกล่าวยังทำหน้าที่ให้
บริการข้อมูลทั่วไปและตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของผู้ลงทุนและประชาชน โดยในปี 2551 ได้ให้บริการข้อมูลทั่วไปและ
คำปรึกษาจำนวน 2,341 เรื่อง และรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 367 เรื่อง 
เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ
บริษัทจดทะเบียน การทุจริตของผู้บริหารและกรรมการบริษัท และ  
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  

 ทัง้นี ้สามารถตดิตอ่ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนไดท้ี ่โทรศพัท ์0-2263-
6000 โทรสาร 0-2256-7755 อีเมล์: info@sec.or.th หรือให้ข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th รวมทั้งสามารถส่งเรื่อง  
หรอืเขา้พบเจา้หนา้ที่ไดท้ี ่ชัน้ 15 อาคารจพีเีอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 (3) เว็บไซต ์ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์ 
www.sec.or.th ให้ทันต่อเหตุการณ์ภาวะแวดล้อมในปัจจุบันอย่าง
สม่ำเสมอ ในปี 2551 ได้มีการจัดทำหน้า investor alert บนเว็บไซต์ 
www.sec.or.th โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลโกงในการลงทุน และ
ข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงคำเตือนและข้อแนะนำ เพื่อให้ผู้ลงทุนรู้เท่าทัน 
มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ 
เนือ่งจากป ี2551 เปน็ปทีี ่พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ฉบบัแก้ไข มผีลใชบ้งัคบั 
ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมสาระสำคัญเผยแพร่ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ด้วย  

ให้การต้อนรับนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. 
ในงาน “Money Expo 2008” 

ให้การต้อนรับนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. ใน
งาน “SET in the City” 

กิจกรรม “ทัวร์สวัสดีกองทุนรวม โดย ก.ล.ต.”  
พาผู้ลงทุนทัวร์เส้นทางการลงทุน วางแผนเพิ่มค่า  
เงินออมผ่านช่องทางการลงทุนหลากหลายรูปแบบใน
งาน Money Expo 2008 

เว็บไซต์ www.sec.or.th 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2551 ก.ล.ต. ได้ดำเนินภารกิจ  
ส่งเสริมความสำคัญของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ระดับตลาดทุน คณะทำงานส่งเสริมความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัท
จดทะเบียน (คณะทำงาน CSR) ซึ่ง ก.ล.ต. 
แต่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ร่วมกับสถาบันธุรกิจ  
เพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
จัดสัมมนาเรื่อง “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม:  
จากหลักการสู่เเนวปฏิบัติ CSR” เมื่อเดือน
มิถุนายน 2551 เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการ
และแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม  
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ 
คณะทำงาน CSR มีแผนงานที่จะจัดทำแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
สังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มี
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ให ้
ผู้ลงทุนมีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้าน 
CSR ของบรษิัทจดทะเบยีนประกอบการตดัสนิใจ
ลงทุน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ร่วมประชุม
คณะทำงานกลุม่ตา่งๆ ทีจ่ดัตัง้โดยหนว่ยงานอืน่ 
เพื่อประสานงานและติดตามการดำเนินการ  
ให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกับคณะทำงาน  
CSR ด้วย  

 สำหรั บ เ ว็ บ ไ ซต์ กองทุ นสำรอง เลี้ ย ง ชี พ หรื อ

www.thaipvd.com นั้น นอกจากการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งบทความให้ความรู้ ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติ สรุปความคืบหน้าในเรื่องที่

สำคัญ คำถามคำตอบน่ารู้ รวมทั้งรายงานการเติบโต

ของกองทนุสำรองเลีย้งชพีรายไตรมาสแลว้ ในป ี2551 ก.ล.ต. 

ได้เผยแพร่โปรแกรม “มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ในรูปแบบของการเรียนรู้  

ด้วยตนเอง e-learning บนเว็บไซต์ www.thaipvd.com 

โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ หลักการการกำหนด 

benchmark และแบบทดสอบ (Benchmark Quiz Room) 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับความรู้พื้นฐานและระดับสูง 

เพื่อให้กรรมการและสมาชิกกองทุนมีความรู้และสามารถ  

นำไปกำหนดมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ 

โครงการบริจาคโลหิตประจำปี 

เว็บไซต์ www.thaipvd.com 
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มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี 
 

ก.ล.ต. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้าและ  
เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการ CSR เก็บขยะชายทะเล 

 สำหรั บ ในระดั บองค์ กรนั้ น ก .ล .ต .  
ได้จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วย
พัฒนาจิตใจและความสามารถของพนักงาน และ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ที่มิได้มุ่งเน้นเฉพาะประโยชน์ที่พนักงานและ
องค์กรจะได้รับ แต่คำนึงถึงการสร้างประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 
สำหรับแนวทางดำเนินการในปี 2551 ก.ล.ต.  
ได้ปลูกฝังแนวคิดการสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยเริ่มต้นจากตนเองและภายในสำนักงาน
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพนักงาน 
และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พนักงานสามารถปฏิบัติ  
ได้ง่าย  

 กจิกรรมทีจ่ดัในป ี2551 เนน้ “การอนรุกัษ ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากเห็นว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสังคม
กำลังรณรงค์ ให้จัดการปัญหาดังกล่าวอย่าง
จริงจัง ซึ่งกิจกรรมที่จัดภายในองค์กร ได้แก่ 
รณรงค์ ให้ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์  
เมื่อไม่ได้ใช้งาน แยกขยะและนำกระดาษใช้แล้ว  
ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ทำ
ตำราอักษรเบรลล์ รณรงค์ให้ประหยัดการใช้น้ำ 
ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์เมื่อขึ้นลงชั้นเดียว 
เป็นต้น ส่วนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ได้แก่ 
การเก็บขยะชายหาด รวมถึงการร่วมบริจาคเงิน 
เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิต่างๆ 
การมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในชุมชน  
ใกล้เคียง การบริจาคโลหิตในวันครบรอบการ  
ก่อตั้ง ก.ล.ต. เป็นต้น  
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ก.ล.ต. เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ

พัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการ

ดูแลขวัญกำลังใจของพนักงานและการสร้างคุณภาพชีวิต  

ที่ดี โดยใช้หลักความสามารถที่พนักงานพึงมีในการพัฒนา  

พนักงานตามแผนพัฒนาความสามารถ (competency 

development roadmap) เพื่อให้พนักงานมีความรู้  

ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น 

นอกจากนี้ ได้เน้นการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของ  

พนักงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการทำหน้าที่  

เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมและการเป็นผู้กำกับดูแล  

 รวมทัง้ยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานเหน็ความสำคญัของการ
แบง่ปนัและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่

การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรอย่างเป็น

ระบบ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในอนาคต 

 สำหรับแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะ 3 ปีข้างหน้านั้น 

จะเน้นให้ความสำคัญให้พนักงานเข้าใจเป้าหมาย และ

ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยได้กำหนดให้มีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภายใน 3 ด้านหลัก คือ 

(1) ด้านทรัพยากรบุคคล (2) ด้านระบบงานองค์กร และ 

(3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การบริหารงานภายในองค์กร

การบริหารงานด้านการเงิน
 ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ก.ล.ต. ได้กำหนด
งบประมาณรายได้และรายจ่ายให้สอดคล้องและรองรับ  
กับแผนกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ ก.ล.ต. 
จะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 

 ในปี 2551 ก.ล.ต. มีรายได้รวม 744.3 ล้านบาท 
โดยรายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียม 445.8 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมดเพิ่มจากปีก่อนหน้านี้ 
4.4 ล้านบาท ด้านรายจ่าย ก.ล.ต. มีรายจ่าย 595.2 ล้าน
บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 102.9 ล้านบาท แต่หาก
เปรียบเทียบกับรายจ่ายปี 2550 รายจ่ายปี 2551 สูงกว่า
เป็นจำนวนเงิน 29.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น  
ร้อยละ 1.6 

ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนจาก SET ดอกผลเงินลงทุน รายได้อื่น 

2550

2551

441.4 445.8

159.3
170.9 188.6 123.2

4.4 4.4

ที่มาของรายได้เปรียบเทียบปี 2550 - 2551

นายประกิด บุณยัษฐิติ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจ
จัดการลงทุน ก.ล.ต. บรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบจาก 
Hamburger Crisis และมาตรการรองรับ”  

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ จาก บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์และโครงสร้าง
พลังงานของไทย“ 
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 สำหรับบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ

องคก์รระหวา่งประเทศนัน้ ในป ี2551 ก.ล.ต. ไดเ้ปน็เจา้ภาพ 

จัดการสัมมนา APEC Financial Regulators Training 

Initiative Regional Seminar ในหัวข้อ “Investigation 

and Enforcement” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 

2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

กฎเกณฑ์การกำกับดูแลและการตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์

ที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้มีส่วนร่วมใน

การวางแผนและกำหนดแนวทางการฝึกอบรมพนักงานด้าน

การกำกับดูแลตลาดทุนให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) สำหรับ

การฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในปี 2552  

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ก.ล.ต. ได้พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้การเปน็ e-agency ที่ใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน  

ตลาดทุนและเพื่อให้สามารถให้บริการและตอบสนองความ

ต้องการของผู้ที่ติดต่อกับ ก.ล.ต. ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยในป ี2551 ได้พัฒนาระบบ online  

หลายระบบ เชน่ ระบบการพจิารณาออกใบอนญุาตเปน็แบบ 

single license ระบบการขอความเหน็ชอบผูต้ดิตอ่กบัผูล้งทนุ  

ผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ปรับปรุง

ระบบรับส่งแบบรายงานต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน  

บริษัทหลักทรัพย ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้ง  

ยงัไดพ้ฒันาระบบเพือ่ยกระดบัมาตรฐานและความนา่เชือ่ถอื

ของตลาดทนุ ไดแ้ก ่ระบบที่ใช้ในการคดัเลอืกงบการเงนิทีม่ี

การเปลี่ยนแปลงรายการทางบัญช ี เพื่อใช้ในการติดตาม  

ความเสี่ยงที่อาจมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีได้อย่าง

รวดเร็วขึ้น ระบบเพือ่ประเมนิการจดัประชมุสามญัประจำปี

ของบรษิัทจดทะเบยีน ปรบัปรงุระบบ turnover list โดยให้

ครอบคลุมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรัพย ์ 

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พัฒนาระบบตรวจสอบความ 
ผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย ์ ระบบทะเบียนงานต่างๆ  
ที่ใช้ในการกล่าวโทษดำเนินคดีและการเปรียบเทียบปรับ 
ระบบควบคุมวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบ  
การจัดสรรวงเงินและแจ้งผลการอนุมัติวงเงิน พร้อมออก  
ใบรบัรองและตรวจสอบยอดคงคา้ง เปน็ตน้    

ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จำกดั (มหาชน) บรรยายในหวัขอ้ “ทศิทาง  
เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการณ์การเงินสหรัฐอเมริกา”  

การสัมมนา APEC Financial Regulators Training 
I n i t i a t i v e R e g i o n a l S em i n a r ใ น หั ว ข้ อ 
“Investigation and Enforcement” 

ดร. เศรษฐพฒุ ิสทุธวิาทนฤพฒุ ิกรรมการผูจ้ดัการกลุม่ 
วิจัยเศรษฐกิจ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 
บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน
ครึ่งแรกของปี 2551“ 
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กิจกรรมเปิดตัวโครงการ ECM 

 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 โดยดำเนินการ  
ด้านต่างๆ ดังนี้  

 (1) จัดตั้งศูนย์สำรองระบบงานและข้อมูลที่สำคัญ จัดทำแผนฉุกเฉิน และ  
การซ้อมการดำเนินการตามแผนอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้จัดเตรียมโครงสร้าง  
พื้นฐานรองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ web services และมีระบบ 
push mail เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับแจ้งข่าวได้จากทุกสถานที่และตลอดเวลา  

 (2) ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังการบุกรุกตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และ
สามารถรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเพื่อจัดการป้องกันกรณีที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหาย และได้ติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (forensic)  
เพื่อใช้ในการแกะร่องรอยการกระทำผิดเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี  
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 (3) พัฒนาระบบตามโครงการ Enterprise Content Management (ECM) 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีขั้นตอน
การทำงานอย่างอัตโนมัติ ลดการสูญหายของเอกสาร สามารถติดตามสถานะงาน
และเอกสารได้ตลอดเวลา   

พ.ต.ท. ดรัณ จาดเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายและการกระทำความผิด
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ บรรยายสาระสำคัญ
ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิด  
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง  
ต า ม กฎหม ายแล ะปลอดภั ย จ า ก
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และคดี
ตัวอย่างเกี่ยวกับภัยอินเทอร์เน็ตใน
สังคมไทย 
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ภาคผนวก

• ข้อมูลสถิติที่สำคัญ 

•  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เรื่องการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงิน 

• รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

• รายนามคณะอนุกรรมการ 

• รายนามอนุญาโตตุลาการ 
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หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
  1/ รวมมูลค่าขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
 2/ รวมการเสนอขายให้กรรมการและพนักงานที่เสนอขายพร้อมกับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
 3/ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทไทยและนิติบุคคลต่างประเทศ 
 

หน่วย: ล้านบาท 

	 ลักษณะการเสนอขาย	 2549		 2550		 2551*

มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์	จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ตราสารทุน1/ 	 117,278		 84,192		 29,431		

 เสนอขายในประเทศ 94,451  84,192  29,431  

  ประชาชนทั่วไปครั้งแรก2/ 17,847  11,066  15,732  

  ประชาชนทั่วไป 16,111  29,591  6,952  

  กรรมการและพนักงาน 4,083  5,055  2,430  

  บุคคลในวงจำกัด 56,410  38,479  4,317  

 เสนอขายต่างประเทศ 22,827  0  0  

ตราสารหนี้ 3/ 	 1,350,272		 1,447,441		 1,291,082		

 เสนอขายในประเทศ 1,289,895  1,421,174  1,286,276  

  โดยนิติบุคคลไทย 1,283,395  1,411,400  1,269,758  

   ตราสารหนี้ระยะสั้น 1,126,109  1,209,449  1,005,119  

    ประชาชนทั่วไป 132  112,238  320,045  

    สถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ 2,500  65,747  197,608  

    ประชาชนทั่วไป/สถาบัน 1,007,602  888,836  483,530  

    บุคคลในวงจำกัด 115,874  142,629  3,936  

   ตราสารหนี้ระยะยาว 157,286  201,951  264,639  

    ประชาชนทั่วไป 79,781  111,894  194,582  

    สถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ 61,040  81,150  47,660  

    บุคคลในวงจำกัด 16,465  8,906  22,397  

  โดยนิติบุคคลต่างประเทศ 6,500  9,774  16,518  

   หุ้นกู้/พันธบัตร 6,500  9,774  16,518  

    ประชาชนทั่วไป 6,500  0  0  

    สถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ 0  9,774  16,518  

 เสนอขายต่างประเทศ 60,377  26,268  4,806 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
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หน่วย: ล้านบาท 

เสนอขายในประเทศ 2,182,066		 5,129,684		 10,039,601		

 พันธบัตรรัฐบาล 210,539  330,216  228,132  

 ตั๋วเงินคลัง 875,200  543,000  421,000  

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 25,000  71,085  25,950  

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ1/ 69,725  63,834  122,085  

 พันธบัตร ธปท. และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ 1,001,602  4,121,549  9,242,434  

เสนอขายต่างประเทศ 77,794		 4,630		 38,165		

 พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงิน 73,240  4,630  33,453  

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ1/ 4,553  0  4,712 

	 รวม	 2,259,860		 5,134,314		 10,077,767	

      จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ	 จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ

	 	 	 	 	 	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	

	 	 2549	 2550	 2551	

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
 1/ ไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด  

หมายเหตุ: * ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิ (กอง 3)  
  กองทนุรวม อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่สทิธเิรยีกรอ้ง (กอง 4) และกองทนุรวมทีม่ทีนุมาจากตา่งประเทศ  

  กองทุนรวม* 716 1,040,697 821 1,426,401 1,020 1,353,433 

  กองทุนส่วนบุคคล 1,235 147,53 1,199 175,839 1,187 169,418 

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 525 390,928  513 441,710 511 465,297 

มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐบาล	จำแนกตามประเภทตราสาร

ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน     

ประเภทตราสาร 2549	 2550 2551*

ประเภท
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จำนวนกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม1/	จำแนกตามนโยบายการลงทุน	

 จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	

กองทุนรวมทั่วไป		 726			 1,050,375		 830		 1,436,615		 1,027		 1,358,470		

	 กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ	 677		 924,423		 629		 892,280		 659		 844,623		

	 	 ก.	ระดมทุนในประเทศ	 667		 914,745		 620		 882,066		 652		 839,587  

    1. กองทุนเปิด 606  698,125  572  647,966  616  627,863  

     (1) ตราสารทุน3/ 147  78,845  171  122,481  174  96,285  

      ทั่วไป 84  38,951  86  47,468  85  26,982  

      พิเศษ 63  39,893  85  75,013  89  69,302  

     (2) ตราสารหนี้4/ 348  521,326  317  448,604  354  473,287  

      ทั่วไป 137  289,559  107  189,626  136  238,952  

      พิเศษ 211  231,767  210  258,977  218  234,335  

     (3) ตราสารผสม5/ 111  97,954  84  76,882  88  58,291  

      ทั่วไป 36  22,742  29  19,390  31  11,075  

      พิเศษ 75  75,212  55  57,491  57  47,216  

    2. กองทุนปิด 61  216,620  48  234,100  36  211,724  

     (1) ตราสารทุน3/ 3  1,021  3  1,318  1  899  

      ทั่วไป 0  0  1  305  0  0  

      พิเศษ 3  1,021  2  1,013  1  899  

     (2) ตราสารหนี้4/ 38  17,810  23  16,365  10  3,567  

      ทั่วไป 0  0  0  0  0  0  

      พิเศษ 38  17,810  23  16,365  10  3,567  

     (3) ตราสารผสม5/ 7  151,530  6  159,697  3  139,854  

      ทั่วไป 2  142,866  2  147,689  1  134,521  

      พิเศษ 5  8,664  4  12,007  2  5,334  

     (4) อสังหาริมทรัพย์ 13  46,259  16  56,720  22  67,404 

      สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป                     

      (กอง 1)   

            ระบุเฉพาะเจาะจง 11  43,917  14  54,289  19  63,891  

          ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง 2  2,342  2  2,431  3  3,513  

  ข.	ระดมทุนต่างประเทศ	 10		 9,678		 9		 10,214		 7 5,036		

    1. กองทุนเปิด 5  911  7  1,750  5  454  

     (1) ตราสารทุน 3  426  5  1,255  4  402  

     (2) ตราสารหนี้  1  59  1  56  1  53  

     (3) ตราสารผสม 1  426  1  439  0  0  

    2. กองทุนปิด 5  8,767  2  8,464  2  4,582  

     (1) ตราสารทุน  5  8,767  2  8,464  2  4,582  

นโยบายการลงทุน2/ 

2549 2550	 2551	
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จำนวนกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม1/	จำแนกตามนโยบายการลงทุน	(ต่อ)	

 จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ	ิ จำนวน	 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	 (กองทุน)	 (ล้านบาท)	

หมายเหตุ: 
1/ 

ไม่รวมกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว 
 

2/ 
จัดแบ่งประเภทกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2547 

 
3/ 

รวมกองทุนตราสารทุน และหน่วยลงทุน 
 4/ 

รวมกองทุนตราสารหนี้ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตลาดเงิน และหน่วยลงทุน 
 5/ 

รวมกองทุนตราสารผสม ตราสารผสมแบบยืดหยุ่น และหน่วยลงทุน 
 6/ 

กองทนุรวมทีน่ำเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศเฉลีย่ในรอบปบีญัช ีหรอื ณ ขณะใดขณะหนึง่ ตามทีร่ะบไุว้ในโครงการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 7/ 

กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 8/ 

รวมกองทุนรวมตราสารทุน หน่วยลงทุน และ feeder fund 
 

9/ 
รวมกองทุนตราสารหนี้ ตราสารหนี้ระยะสั้น และ feeder fund 

 
10/ 

รวมกองทุนตราสารผสม ตราสารผสมแบบยืดหยุ่น หน่วยลงทุน และ feeder fund 

	 กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ	 49		 125,952		 201		 544,335		 368		 513,847		

  ก.	 ลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมด6/	 N/A	 N/A	 152		 309,513		 282		 294,911  

    1. กองทุนเปิด N/A N/A 134  296,570  257  273,979  

     (1) ตราสารทุน8/ N/A N/A 41  31,715  51  15,442  

     (2) ตราสารหนี้ 9/ N/A N/A 78  241,974  150  189,049  

     (3) ตราสารผสม10/ N/A N/A 15  22,880  56  69,489  

    2. กองทุนปิด N/A N/A 18  12,943  25  20,931  

     (1) ตราสารหนี้9/ N/A N/A 16  12,133  22  20,384  

     (2) ตราสารผสม N/A N/A 2  810  3  547  

  ข.	 ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น7/	 N/A	 N/A	 49		 234,822		 86		 218,936  

    1. กองทุนเปิด N/A N/A 45  232,696  84  211,761  

     (1) ตราสารทุน N/A N/A 6  726  7  1,010  

     (2) ตราสารหนี้4/ N/A N/A 32  225,722  56  203,625  

     (3) ตราสารผสม5/ N/A N/A 7  6,249  21  7,126  

    2. กองทุนปิด N/A N/A 4  2,126  2  7,175  

     (1) ตราสารหนี้ N/A N/A 3  1,900  0  0  

     (2) ตราสารผสม N/A N/A 1  227  2  7,175  

กองทุนรวมพิเศษ	 81		 172,119		 78		 174,866		 77		 166,194		

 กองทุนปิด  81  172,119  78  174,866  77  166,194  

  1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 23  47,613  21  47,451  21  43,967 

    เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ 

    สถาบันการเงิน (กอง 2)   

    2. กองทุนรวมเพื่อแก้ไข 10  16,446  10  14,949  10  12,535 

    ปัญหาในระบบสถาบัน  

    การเงิน (กอง 3)   

    3. กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ 48  108,059  47  112,465  46  109,692 

    และสทิธเิรยีกรอ้ง (กอง 4)   

	 	 	 								รวม	 807	 1,222,494	 908	 1,611,481	 1,104	 1,524,663

2549	 2550	 2551	

นโยบายการลงทุน2/ 
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สถานะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 441,710 465,297 +23,587 (5.34%) 

 จำนวนกองทุน 513 511 -2 (-0.39%) 

 จำนวนนายจ้าง 8,187 9,101 +914 (11.17%) 

 จำนวนสมาชิก 1,915,066 2,053,613 +138,547 (7.24%) 

  ณ31ธ.ค.2550 ณ31ธ.ค.2551

 เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก 41,484.49  9.39  59,091.60  12.70   

 พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้  183,384.85  41.52  198,033.73  42.56 

 ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน  

 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 57,528.48  13.02  58,869.17  12.65   

 หุ้นกู้ 94,153.03  21.32  101,807.70  21.88 

 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ  50,514.33 11.44 34,621.51 7.44 

 และใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 หน่วยลงทุน 12,205.67 2.76 12,219.06 2.63 

 อื่นๆ 2,438.92 0.55 654.15 0.14 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด 441,709.76 100.00 465,296.91 100.00

  มูลค่า สัดส่วน(ร้อยละ) มูลค่า สัดส่วน(ร้อยละ)

 ณ31ธ.ค.2550 ณ31ธ.ค.2551 เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการลงทุน
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 บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 475 476

 บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 48 49

 รวมบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 523 525

 จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ก.ล.ต. 182 207

 อัตราส่วนบริษัทที่ตรวจสอบ/บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 35% 39%

 จำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 12

 เสนอเรื่องเข้าคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล* 8 1

 สั่งให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 1 1

 ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข* 3 4

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

หน่วย: กรณี 

				การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ 18	 17	 13

  (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหาร

  (2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ

  (3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash)

  (4) มีเหตุจำเป็นและสมควร

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงำกิจการ

     มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)

       มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท) 

       จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 

 เพ่ือออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

     มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)

    มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท) 

    จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 

 รวม

    มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)

   มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท) 

  จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 

315,524

86,561

15

31,222

28,308

9

9,886

4,537

5

7,527

6,079

6

323,051

92,640

21

10,273

2,314

8

6,873

1,007

6

41,495

30,622

17

16,759

5,544

11

                ประเภทผ่อนผัน	 2549 2550

 

2551

  

จำนวนงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่สุ่มตรวจทาน
  หน่วย: บริษัท

หมายเหตุ: *ก่อนสั่งการให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน บางกรณี ก.ล.ต. ยกขึ้นหารือในคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล

การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทำคำเสนอซื้อ

7

3

2

6

5

8

2

5

2

1

7

2

3

1

0

การผ่อนผันเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

การทำคำเสนอซื้อ 2549 2550	 2551	

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2550 2551
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  หนวย: บริษัท
การส่ังการใหแกไขงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในป 2551 แยกตามประเด็นท่ีสั่งแกไข

  หนวย: บริษัท

 การรับรูรายได 1 1

 งบการเงินรวมและการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย 1 -

 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 1  -

 การดอยคาของสินทรัพย - 2

 ผูสอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน 1 1

 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 1 1

 มาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของ 2550 2551

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา

1. ก - ธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท

2. ข - นายหนา คา และจัดจำหนายตราสารหนี้ + 

  ที่ปรึกษาการลงทุน + ยืมและใหยืมหลักทรัพย 

3. ค - จัดการกองทุนรวม + จัดการกองทุนสวนบุคคล + 

  ที่ปรึกษาการลงทุน + จัดการเงินรวมลงทุน + 

  นายหนา คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน

4. ง - นายหนา คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน

5. ที่ปรึกษาการลงทุน

6. ยืมและใหยืมหลักทรัพย                          

7. จัดการเงินรวมลงทุน

8. ตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

9. ผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

10. ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่จำกัดเฉพาะ

 สัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวกับทองคำ 

11. ผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

ใบอนุญาตประเภท ยื่นขอ อนุญาต อยูในกระบวนการพิจารณา

8

1

2

1

3

3

-

12

4

4

2

4

-

1

-

2

1

-

12

4

-

2

4

1

1

1

1

2

-

-

-

4

-

 รวม 22 8 14 
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ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วย: บริษัท

	 ประเภท	 2550	 2551

ธุรกิจหลักทรัพย ์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 41 41

 ค้าหลักทรัพย์ 39 39

 จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 40 41

 ที่ปรึกษาการลงทุน 32 34

 ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 13 14

 นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์  2 2

 ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 1 1

ธุรกิจจัดการลงทุน การจัดการกองทุนรวม 23 23

 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 32 33  

 นายหน้า ผู้ค้า หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน1/ 22 21

 การจัดการเงินร่วมลงทุน 3 3 

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2/ 27 37

 ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 12 12

 ที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 1

 ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (จดทะเบียน3/) 1 1

 ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (จดทะเบียน3/) 26 30 

อื่นๆ สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ 372 348 

 สำนักงานสาขาออนไลน์  17 49

 ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PVD (ขึ้นทะเบียน) 12 13

 ผู้รับฝากทรัพย์สิน (ได้รับความเห็นชอบ) 13 14

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ขึ้นทะเบียน) 11 12

 บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม (ได้รับความเห็นชอบ) 2 2

ประเภทผู้ประกอบ

วิชาชีพอิสระ

การให้ความเห็นชอบ
จำนวนผู้ได้รับความเห็นชอบ

การติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

ยื่นครั้งแรก ต่ออายุ ตัดคะแนน กำชับ

ที่ปรึกษาทางการงิน	(บริษัท) 4 7 78 4 -

ผู้สอบบัญชี	(คน) 12 15 114 - 8

การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและการติดตามดูแลการปฏิบัติงานในปี	2551

หมายเหตุ:    
1/
 ขอคืนใบอนุญาต 1 ราย เนื่องจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก 

 
2/
 ในปี 2551 มีผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 12 ราย และขอคืนใบอนุญาตจำนวน 2 ราย

 
3/
 ให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าสถาบัน
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การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   เปลี่ยนแปลงได้รับความ

เห็นชอบ
ปฏิบัติหน้าที่

2550	

  หน่วย: คน

กรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์	 538	 538	 532	 532 -6	(-1.12%)

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน     

	 ด้านหลักทรัพย์     

 ประเภท ก (นักวิเคราะห์) 1,163 425 1,446 433  +8 (1.88%)

 ประเภท ข (ผู้ขาย) 26,329 19,587 28,254 20,160 +573 (2.93%)

                รวม 27,492	 20,012	 29,700	 20,593 +581	(2.90%)

	 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     

 ประเภท ก (นักวิเคราะห์) 130 32   175   59     +27 (84.58%)

 ประเภท ข (ผู้ขาย) 4,117 2,443 4,893  3,323 +880 (36.02%)

                รวม 4,247	 2,475	 5,068	 3,382	 +907	(36.65%)

ผู้จัดการกองทุน     

 ด้านหลักทรัพย์ N/A 190 355 200 +10 (5.21%)

 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 61 11 83 28 +17 (154.55%)

ประเภทผู้ได้รับ

ความเห็นชอบ
การกระทำความผิด

ปี	2551

	 ภาคทัณฑ์	 สั่งพัก	 เพิกถอน

การดำเนินการลงโทษทางบริหาร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

 1. ทุจริต ฉ้อโกง       5

 2. ไม่ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ   

  - รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี  1

   หรือผู้รับมอบอำนาจ   

  - ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 4 2

  - ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขาย  1

   หลักทรัพย์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชี   

  - ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยง 1

   การซื้อขายเกินวงเงินของผู้ลงทุนรายอื่น  

  - ให้คำแนะนำไม่เหมาะสม/ขาดหลักวิชา 1    

 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม      

 1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงโทษเนื่องจากส่งคำสั่งซื้อขาย 8 1 

    ไม่เหมาะสม 

 2. ถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดเกี่ยวกับ   1

  การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

2551	

ได้รับความ

เห็นชอบ
ปฏิบัติหน้าที่

ประเภท
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ประเภทผูไดรับ
ความเห็นชอบ

การกระทำความผิด ป 2551

 ภาคทัณฑ สั่งพัก เพิกถอน

การดำเนินการลงโทษทางบริหาร (ตอ)

 3. มีเหตุอันควรเช่ือวามีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเปนการ   1

  ประพฤติผิดตอหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานหรือใหบริการ

  ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูใชบริการ

  ทางการเงินอื่น   

 4. มีลักษณะตองหามมีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมี    1

  พฤติกรรมที่สอไปในทางไมสุจริตหรือฉอฉลตอผูอื่น   

    14 5 8
ผูบริหารบริษัท บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี - - 1

หลักทรัพย    - - 1

การเปรียบเทียบความผิด

รายการ เปรียบเทียบปรับ

จำนวนขอหา จำนวนราย จำนวนเงิน (บาท)

สรุปการดำเนินคดีอาญา

เร่ืองคาง 24 14 -

เร่ืองเขาในป 2551 62 46 -

เรื่องยุติ 67 38 8,134,800.00 

เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ ณ สิ้นป 2551 26 22 -

การกลาวโทษ
รายการ  จำนวนคดี จำนวนผูถูกกลาวโทษ

เร่ืองกลาวโทษและยังไมยุติกอนป 2551 38  121

เร่ืองกลาวโทษในป 2551   9  46

เรื่องยุติในป 2551    6 * 11

เรื่องอยูระหวางดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน/อัยการ/ศาล 41  156

หมายเหตุ:  * ศาลพิพากษาลงโทษ 4 คดี / อัยการสั่งไมฟอง 2 คดี

รวม

รวม
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การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	พ.ศ.	2546

หมายเหตุ: * ความผิดข้อหานี้เป็นความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบความผิดโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้

ประเภทความผิด	 กล่าวโทษ	 จำนวน	

ผู้กระทำผิด	
จำนวนข้อหา	 ค่าปรับ	(บาท)	

เปรียบเทียบ	

การประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต 4* - - -

4	 -	 -	 -

ลักษณะความผิดที่ส่งกล่าวโทษ คำพิพากษา

ผลการดำเนินคดี

รวม

การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่  ศาลแขวงปทุมวัน คดีหมายเลขแดงที่ 1929/2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  

(ฝ่าฝืนมาตรา 303 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) 2551 พิพากษาลงโทษจำเลย ให้จำคุก 2 เดือน ปรับเป็นเงิน 10,000 บาท 

โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว

ศาลแขวงปทุมวัน คดีหมายเลขแดงที่ 2336/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  

2551 พิพากษาลงโทษจำเลย ให้จำคุก 3 เดือน ปรับเป็นเงิน 30,000 บาท 

โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษ  2 ปี คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว

กรณีบริษัท เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน) นำส่ง ศาลอาญา คดีหมายเลขแดงที่ อ 3413/2551 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551

งบการเงิน ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2550 พิพากษาให้ปรับจำเลย เป็นเงิน 537,000 บาท คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว

และงบการเงินประจำงวดการบัญชี ประจำปี 2550

ต่อสำนักงานล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ประกาศ 

กำหนด (ฝ่าฝืนมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) 

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ 2118/2547 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

ในนาม THE BRINTON GROUP (ฝ่าฝืนมาตรา 90 พิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง 7 ราย เฉพาะในข้อหามาตรา 90 แห่ง 

แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) แต่พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในส่วนที่ให้ลงโทษ

จำเลยตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ โดยพิพากษายืน 

ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี แต่ไม่รอการลงโทษ และปรับคนละ 200,000 บาท    

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

การสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท กฤษดามหานคร  ศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ 4268/2549 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 

จำกัด (มหาชน) (KMC) (ฝ่าฝืนมาตรา 42 ฉ แห่ง  แก้การลงโทษจำเลยที่ 1 จากเดิมที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 

พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 1 ปี 12 เดือน และปรับ 700,000 บาท เป็นจำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 

และมาตรา 243 และมาตรา 244 แห่ง พ.ร.บ.  466,666 บาท สำหรับความผิดของจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม 

หลักทรัพย์ฯ) คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุก 1 ปี 12 เดือน และปรับอีก

700,000 บาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลอาญา คดีหมายเลขแดงที่ 4209/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551

ในนาม SWISS CASH  (ฝ่าฝืนมาตรา 90 แห่ง  พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ปรับเป็นเงิน 100,000 บาท

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว

{หนึ�ง}

บรษัิท {สอง}

บรษัิท {สาม}
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สรุปการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

ประเภทความผิด	 กล่าวโทษ	

เปรียบเทียบ	

จำนวน	

ผู้กระทำผิด	
จำนวนข้อหา	 ค่าปรับ	(บาท)	

รวม

รวม

รวม

รวม

 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

  - การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์     12 2,379,700.00 

  - การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า   3 319,100.00 

  - ฐานะการเงิน   1 45,900.00 

      12 16 2,744,700.00 

	 การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

  - กองทุนรวม 

  - กองทุนส่วนบุคคล   25 2,886,300.00  

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     

      9 25 2,886,300.00 

 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์	

  - การสร้างราคาหลักทรัพย์ 2    

     2    

 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ   4 1,338,000.00 

      4 4 1,338,000.00 

 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

  - บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  10 19 850,375.00 

    ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไม่เป็นไป 

   ตามที่ประกาศกำหนด 

  - ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการ  1 1 33,400.00 

   หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้บริษัทเปิดเผย 

   ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ 

   ดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 

  - ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์รายงาน  2 2 282,025.00 

   การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

   ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด  

 การทำผิดหน้าที่โดยทุจริต

  - ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งมีพฤติกรรม 1    

   ทุจริตในการบริหารจัดการบริษัทและทำบัญชีเท็จ   

     รวม 1 13 22 1,165,800.00 

	 อื่นๆ

  - การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 2  

     รวมจำนวนทั้งสิ้น	 5	 38	 67	 8,134,800.00
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สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: 

1/
 มูลค่าซื้อขายสุทธิ = มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย 

 
2/ 

มูลค่าซื้อขายรวม = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย 

                3/ 
สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม = 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: 

1/ 
ณ สิ้นเวลา  

 
2/ 

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย = 
มูลค่าซื้อขาย 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย 
x 100

   

มูลค่าซื้อขายสุทธิ1/ 

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ -11,674  2,163  46,100  

  ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ -71,772  -57,181  116,246  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 83,446  55,018  -162,346  

 มูลค่าซื้อขายรวม2/ 7,912,524		 8,377,553		 7,839,749

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 919,958  1,215,548  1,343,029  

  ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,312,199  4,401,433  4,181,138  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 2,680,367  2,760,572  2,315,582  

 สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม	(ร้อยละ)3/	 100.00		 100.00		 100.00		

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 11.63  14.51  17.13  

  ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 54.50  52.54  53.33  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 33.87  32.95  29.54  

 2549		 2550		 2551	

 2549		 2550		 2551	

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน	

 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1/ 679.84  858.10  449.96 

 มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 3,956,262  4,188,777  3,919,874  

 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 16,281  17,097  15,870  

 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ)2/ 77.70  71.51  76.83  

 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)1/ 5,078,705  6,636,069  3,568,223  

 จำนวนบริษัทจดทะเบียน1/ 476  475  476  

 จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน1/ 584  581  580  

 ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)1/ 9.44  17.03  7.01  

 ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า)1/ 1.69  2.02  0.98  

 อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)1/ 4.24  3.31  6.57  

x 100
มูลค่าซื้อ+มูลค่าขาย 

มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด 
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สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน	

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: 

1/ 
มูลค่าซื้อขายสุทธิ = มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย 

 2/ 
มูลค่าซื้อขายรวม = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย 

 3/ 
สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม = 

 2549		 2550		 2551

 2549		 2550		 2551

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ:  

1/ 
ณ สิ้นเวลา    

            
2/ 

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย = 
มูลค่าซื้อขาย 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย 
x 100

มูลค่าซื้อ+มูลค่าขาย 

มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด 
x 100

 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ1/ 193.43  272.37  162.93  

 มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 27,414  83,043  61,356  

 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 113  339  248  

 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ)2/ 151.78  276.45  203.09  

 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)1/ 21,810  38,269  22,153  

 จำนวนบริษัทจดทะเบียน1/ 42  48  49  

 จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน1/ 44  54  59  

 ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)1/ 12.08  19.30  7.50  

 ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า)1/ 1.83  2.39  1.11  

 อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)1/ 3.91  3.22  7.29 

	 มูลค่าซื้อขายสุทธิ1/ 

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ -22  2  110  

  ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ -310  -713  -99  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 332  711  -11  

 มูลค่าซื้อขายรวม2/ 54,827		 166,086		 122,711	

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 509  1,306  1,087  

  ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 52,870  159,481  117,783  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 1,448  5,300  3,841  

 สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม	(ร้อยละ)3/ 100.00		 100.00		 100.00  

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 0.93  0.79  0.89  

  ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 96.43  96.02  95.98  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 2.64  3.19 3.13 
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สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้ไทย	

 Government Bond Total Return Index1/ 155.10  166.93  198.34  

 Average Government Bond Yield (ร้อยละ)1/ 5.33  4.82  2.61  

 Investment Grade Corp. Bond Total Return Index1/ 133.49  143.30  154.82  

 Average Investment Grade Corp. Bond Yield (ร้อยละ)1/ 5.91  5.09  4.09  

 มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท) 6,955,197  17,957,184  47,348,094 

  ตราสารหนี้ภาครัฐ 6,843,402  17,813,400  47,223,958 

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน3/ 110,192  136,424  119,378 

  พันธบัตรต่างประเทศ 1,602  7,360  4,758 

 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)  28,622  73,295  191,693 

 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ)2/ 196.64  415.19  991.22 

  ตราสารหนี้ภาครัฐ 239.57  519.26  1,235 

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน3/ 16.47  15.62  13.02 

  พันธบัตรต่างประเทศ 13.87  35.07  13.63 

 มูลค่าหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนคงค้าง (ล้านบาท)1/ 3,951,315  4,698,880  4,854,625  

  ตราสารหนี้ภาครัฐ 3,084,887  3,776,157  3,873,327  

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน3/ 850,327  896,849  937,336  

  พันธบัตรต่างประเทศ 16,100  25,874  43,962  

 จำนวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน1/ 1,517  1,489  1,595  

  ตราสารหนี้ภาครัฐ 504  529  588  

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน3/ 1,008  950  989  

  พันธบัตรต่างประเทศ 5  10  18  

 สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย (ร้อยละ) 100.00  100.00  100.00  

  ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ 30.45  39.34  36.88 

  ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า 69.55  60.66  63.12 

   สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ 8.77  7.69  4.26 

   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ 5.36  2.28  2.90 

   ข้าราชการ4/  

   กองทุนรวม 28.89  31.33  36.62 

   บริษัทประกัน 1.87  1.01  1.69 

    บริษัทในประเทศ 8.25  13.21  14.01 

   บริษัทต่างประเทศ 12.68 1.33 1.30 

   อื่นๆ 3.74 3.81 2.35 

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
หมายเหตุ:  

1/ 
ณ สิ้นเวลา 

 2/ 
อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย =  

     3/ 
รวมตั๋วเงินตั้งแต่ปี 2549 

 
4/ 

ตั้งแต่ปี 2549 ไม่รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่รวมกองทุนประกันสังคม 

มูลค่าซื้อขาย 

มูลค่าหลักทรัพย์ค้างเฉลี่ย 

    2549		 2550		 2551		
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หน่วย: สัญญา 

ที่มา: บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 
หมายเหตุ:  

1/ 
จำนวนสัญญาซื้อขายรวม = จำนวนสัญญาซื้อ + จำนวนสัญญาขาย 

                2/ 
สัดส่วนจำนวนสัญญาซื้อขายรวม = 

จำนวนสัญญาซื้อ + จำนวนสัญญาขาย 

จำนวนสัญญาซื้อขายทั้งตลาด 
x 100

หน่วย: สัญญา 

	 จำนวนสัญญาซื้อขายรวม1/	 435,338		 2,473,768		 4,297,240  

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 123,255  626,618  1,133,686  

  ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 218,869  1,360,058  2,430,872  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 93,214  487,092  732,682  

	 สัดส่วนจำนวนสัญญาซื้อขายรวม	(ร้อยละ)2/	 100.00		 100.00		 100.00	

  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 28.31  25.33  26.38  

   ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 50.28  54.98  56.57  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ 21.41  19.69  17.05  

	 SET50	Index	Futures	

  สถานะคงค้าง* 7,601  13,609  22,096  

  ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  1,204  5,013  8,498  

	 SET50	Index	Options	

  สถานะคงค้าง* - 181  473  

  ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  - 206  185  

	 Single	Stock	Futures		

  สถานะคงค้าง* - - 178  

  ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  - - 154 

    2549		 2550		 2551		

    2549		 2550		 2551		

ที่มา: บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 
หมายเหตุ:

  * ณ สิ้นเวลา 

สถิติสำคัญตลาดอนุพันธ์	

จำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์	จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน	
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. เพือ่ใหป้ฏบิตัิ
หนา้ทีส่นบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำกบัดแูลการปฏบิตังิาน
ของ ก.ล.ต. ใหเ้ปน็ไปอยา่งโปรง่ใส นา่เชือ่ถอื และสอดคลอ้งกบัหลกัการธรรมาภบิาลตาม
มาตรฐานสากล  
  
1.	 องค์ประกอบและการประชุม
 ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 3 ท่าน ใน
จำนวนนี ้2 ทา่นเปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมวีาระการดำรง
ตำแหนง่ตามวาระการดำรงตำแหนง่กรรมการ ก.ล.ต. โดยมผีูอ้ำนวยการฝา่ยตรวจสอบ
กิจการภายในเป็นเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดการประชุมไว้อย่างน้อยจำนวน 4 ครั้งต่อปี และมี
อำนาจในการเรยีกประชมุเพิม่เตมิหากจำเปน็ โดยนอกจากผูอ้ำนวยการฝา่ยตรวจสอบกจิการ
ภายในซึ่งต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแล้ว ในวาระที่เกี่ยวข้อง 
อาจมีฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย  

 โดยในป ี2551 มกีารประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ โดยการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ
แตล่ะทา่น สรุปได้ดังนี้  

2.	 กรอบอำนาจหน้าที่
  คณะกรรมการตรวจสอบมอีำนาจและหนา้ทีต่ามทีก่ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้       
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของ ก.ล.ต. เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดก้ำหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัทำรายงาน
เปน็ลายลกัษณอ์กัษรแสดงถงึความรบัผดิชอบและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอตอ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหเ้สนอเปน็สว่นหนึง่ของรายงานประจำปดีว้ย        
 

การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)รายชื่อ

	 ประธานกรรมการ
 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 5/5 ดำรงตำแหน่งถึง 30 ก.ค. 2551  
 นางธาริษา วัฒนเกส 4/4 ในฐานะประธานกรรมการโดยดำรง  
   ตำแหนง่ตั้งแต่ 13 ส.ค. 2551 
  4/6 ในฐานะกรรมการ ก่อนที่จะดำรง  
   ตำแหน่งประธานกรรมการ 

	กรรมการ
 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 10/10  

 พล.ต.ต.พรภัทร์ สุยะนันทน์ 5/5   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 13 ส.ค. 2551 

รายชื่อและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.	 งานหลักในปี	2551
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขต 
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในป ี2551 ดำเนนิการในเรือ่งสำคญั ดังนี้ 
 
	 3.1	ด้านธรรมาภิบาลของ	ก.ล.ต.
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติตามกรอบแนวทางธรรมาภิบาลในองค์กรทั้งใน
ระดับกรรมการและระดับสำนักงานอย่างจริงจังและ   
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้ปรับปรุงแนวทางธรรมาภิบาล และ
แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
กรรมการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และการปรบัใช้
แนวทางดังกล่าวกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ได้สอบทานและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ในเรื่องรูปแบบ วิธีการ แบบประเมินผล รวมถึง
แนวปฏิบัติในการรวบรวมและการสรุปผลการประเมิน
กรรมการ ตดิตามการดำเนนิการปรบัปรงุการงบประมาณ
ของสำนักงานให้เป็นแบบมุ่งเน้นผลงานที่สมบูรณ ์  
การประเมินกระบวนการติดตามการรายงานการมีไว้
และการซือ้ขาย ไดม้า หรอืการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน  
การบริหารโครงการ การจัดทำถ้อยแถลงธรรมาภิบาล
และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ การประเมิน  
การควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงินเพื่อ  
เปดิเผยในรายงานประจำป ีรวมทัง้ตดิตามความคบืหนา้
การดำเนินการด้านกลยุทธ์ของสำนักงาน  
 
	 3.2	ด้านการปฏิบัติงานของ	ก.ล.ต.
 สอบทานรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในสำหรับปี 2551 ในด้านต่างๆ ได้แก่   
การตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายของฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนและฝ่ายคดี และ
การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งด้านการรักษาความปลอดภัย
บุคคล และข้อมูลข่าวสารลับของ ก.ล.ต. 
 

	 3.3	ด้านการเงินและรายงานทางการเงิน
 สอบทานรายการด้านการเงินและรายงานทาง  
การเงินของ ก.ล.ต. ในปี 2551 ได้แก่ การสอบทาน
กระบวนการจัดทำรายงานการเงิน และกระบวนการ
จัดหาของ ก.ล.ต. รวมทั้งสอบทานคุณภาพของรายงาน
การเงิน และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตาม  
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ใช้นโยบายบัญชี  
ทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสมำ่เสมอ มกีารใชด้ลุยพนิจิ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลใน  
การจดัทำ รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูสำคญัอยา่งเพยีงพอ  
   
4.	 การตรวจสอบภายใน
 ฝา่ยตรวจสอบกจิการภายในปฏบิตังิานเพือ่สนบัสนนุ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุ
ภารกิจหลักด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ โดยมีสถานะที่สนับสนุนให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและด้วยความเที่ยงธรรม 
เนือ่งจากคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการแต่งตั้ง 
โยกย้าย ถอดถอนผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายใน รวมทั้งร่วมกับเลขาธิการ ก.ล.ต. ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนและความดีความชอบของ  
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน 

 ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานตรวจสอบที่ เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้เป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล และได้นำ
เสนอแนวทางและแผนงานในการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน เพือ่สรา้งความมัน่ใจตอ่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ ก.ล.ต. ว่างานตรวจสอบภายในมีการ
ปฏิบัติงานตามกรอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 
ช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของ ก.ล.ต. 
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 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (สำนักงาน) ที่ปรากฏ  
ในรายงานประจำปีแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้ใช้นโยบาย  
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผล 
ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สนับสนุนด้านธรรมาภิบาลของสำนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน           
มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และนา่เชือ่ถอื โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูด้แูลรบัผดิชอบ
การสอบทานคณุภาพของรายงานการเงนิ และประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของสำนักงานโดยรวมสามารถสร้างความเชื่อมั่น  
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของสำนักงานถูกต้องตามควรในสาระสำคัญแล้ว 

รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่องการควบคุมภายใน

ในการจัดทำรายงานการเงิน

(นายวิจิตร	สุพินิจ)	
ประธานกรรมการ 

(นายธีระชัย	ภูวนาถนรานุบาล)	
เลขาธิการ 
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เสนอ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบรายได้ค่าใช้จ่าย  
และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้บริหารของสำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ 
ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูล  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่  
เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สำนักงานใช้และ  
ประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ปน็สาระสำคญั ซึง่ผูบ้รหิารของสำนกังานเปน็ผูจ้ดัทำขึน้ ตลอดจนการประเมนิ 
ถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำเสนอในงบการเงนิโดยรวม สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิเชือ่วา่การตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 
2550 รายได้ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี

	 (นางสาวอัญชลี		พวงเขียว)	
 ผู้อำนวยการสำนักงาน 

	
	
	

	 (นางกลิ่นผกา		สุเสงี่ยม)	
 ผู้อำนวยการกลุ่ม 

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	2550

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
Office of the Auditor General 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 



90  •  รายงานประจำปี 2551 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 สินทรัพย์     

 สินทรัพย์หมุนเวียน     

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 50,900,446.92 46,922,713.96

     เงินลงทุนระยะสั้น 4  7 3,422,848,888.11 3,079,100,983.82

     เงินยืมทดรอง  494,952.66 776,990.22

     รายได้ค้างรับ 5 160,324,622.44 185,857,950.33

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,373,032.93 2,095,974.61

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,636,941,943.06 3,314,754,612.94

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  8,583,909.00 10,930,615.85

     เงินลงทุนระยะยาว 6  7 300,000,000.00 618,700,601.60

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 60,598,779.76 66,026,494.45

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 33,112,385.92 35,244,000.96

     สินทรัพย์อื่น  19,296,803.47 7,187,115.24

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  421,591,878.15 738,088,828.10

 รวมสินทรัพย์  4,058,533,821.21 4,052,843,441.04

 หมายเหตุ   2551 2550

หน่วย: บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบดุล                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน่วย: บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

       (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)                                     (นายแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ์)
  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.                                 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

 หนี้สินและเงินกองทุน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ทั่วไป   8,054,198.84 23,900,769.88

  รายได้รับล่วงหน้า    10 6,300,000.00 7,725,000.00

  เจ้าหนี้-กรมสรรพากร     3,310,071.90 4,529,399.26

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น    8,949,010.33 11,068,545.42

   รวมหนี้สินหมุนเวียน   26,613,281.07 47,223,714.56

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  ประมาณการหนี้สิน  11 10,501,655.50 10,501,655.50

  หนี้สินอื่น   1,998,086.82 1,881,840.58

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   12,499,742.32 12,383,496.08

 รวมหนี้สิน   39,113,023.39 59,607,210.64

 กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  12 1,083,794,301.99 1,003,759,285.34

 เงินกองทุน

  ทุนประเดิม   1,250,532,337.10   1,250,532,337.10

  ส่วนเกินทุนจากการบริจาค   1,090,700.00 1,090,700.00

  เงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวร    13 508,704,520.77 383,704,056.92

  เงินสำรองทั่วไป  14 1,198,389,503.15 1,073,389,503.15

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย   145,563,575.92 250,000,463.85

  รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น    15 (168,654,141.11) 30,759,884.04

 รวมเงินกองทุน   2,935,626,495.83   2,989,476,945.06

 รวมหนี้สินและเงินกองทุน     4,058,533,821.21 4,052,843,441.04

 หมายเหตุ   2551 2550
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน่วย: บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หมายเหตุ   2551 2550

 รายได้

  รายได้ค่าธรรมเนียม  445,796,300.03 441,439,675.98

  รายได้จากการให้บริการข้อมูล  375,864.68 424,275.23

  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  369,409.85 371,014.66

  รายได้จากเงินลงทุน                           16 122,786,527.24 188,197,987.48

  รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์  170,872,796.80 159,347,031.05

  แห่งประเทศไทย     

  รายได้อื่น   4,068,224.22 3,987,185.81

 รวมรายได้  744,269,122.82 793,767,170.21

 ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง  459,041,585.76 416,600,072.41

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  132,857,950.84 122,294,108.30

  ผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต.  6,806,010.30 4,872,525.65

  และอนุกรรมการ  

 รวมค่าใช้จ่าย  598,705,546.90 543,766,706.36

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  145,563,575.92 250,000,463.85
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน่วย: บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  145,563,575.92  250,000,463.85 

 รายการปรับกระทบรายได้สูง(ต่ำ)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดำเนินงาน     

  ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี  31,146,597.45   27,063,716.63 

  (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  (129,033.16) 6,221.28 

  ปรับปรุงพันธบัตรเข้าเป็นดอกเบี้ยรับ                               -      1,335,521.39 

  รายได้ค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  25,533,327.89  (39,022,376.53)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (1,522,820.48) 679,333.42 

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)  (420,753.88) (348,688.57)

  รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (1,425,000.00) 1,375,000.00 

 กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 198,745,893.74  241,089,191.47

 และหนี้สินดำเนินงาน   

 สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง     

  เงินยืมทดรอง  282,037.56   (268,165.85)

  ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด  99,032.12   (104,055.48)

  ลูกหนี้-พนักงาน  (13,211.65) 170,885.61 

  เงินให้กู้ยืมพนักงาน  2,346,706.85  (126,498.00)

  ขัดข้องลูกหนี้  (2,179.19)  8,070.03 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน                                            -   1,571,210.96 

  ภาษีซื้อรอใบกำกับ  60,054.28  320,860.13 

  เงินมัดจำเงินประกันสัญญา(ลูกหนี้)  13,500.00  1,566,500.00 

 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)     

  เจ้าหนี้ทั่วไป  (15,846,571.04) (21,274,047.23)

  เจ้าหนี้-พนักงาน  (69,473.26) 319,313.49 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (970,827.35) 1,472,964.12 

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  (248,500.01) 354,413.13 

  ใบสำคัญหักล้างเงินยืม  (527,241.35) 389,046.39 

  เงินมัดจำเงินประกันสัญญา(เจ้าหนี้)  116,246.24   1,230,434.02 

เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน  183,985,466.94  226,720,122.79 

   2551 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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  2551 2550

หน่วย: บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

  เงินฝากประจำ(สวัสดิการ)(เพิ่มขึ้น)ลดลง  795,170.00  (1,465,088.34)

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น  (1,463,358,604.38) (149,714,504.22)

  เงินฝากประจำลดลง  105,832,000.00  64,968,000.00 

  บัตรเงินฝากลดลง  20,000,000.00  190,000,000.00 

  พันธบัตร(เพิ่มขึ้น)ลดลง  1,112,270,106.54  (396,021,483.11)

  ค่าปรับปรุงอาคารเช่าเพิ่มขึ้น  (67,000.00) (1,498,800.00)

  เครื่องตกแต่งและติดตั้งเพิ่มขึ้น  (182,815.00)  (427,457.59)

  เครื่องใช้สำนักงานเพิ่มขึ้น  (19,328,874.56)   (18,601,451.82)

  ยานพาหนะเพิ่มขึ้น                                                    -  (3,206,000.00)

  ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น  (1,771,745.00) (1,869,490.00)

  รายจ่ายในการพัฒนาระบบเพิ่มขึ้น  (1,124,000.00) (1,233,327.16)

  สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น  (13,226,188.23) (2,822,005.00)

  รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  119,200.00                -    

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (260,042,750.63) (321,891,607.24)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

  กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเพิ่มขึ้น  80,035,016.65  107,514,082.08 

 เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน  80,035,016.65  107,514,082.08 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ  3,977,732.96  12,342,597.63 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม  46,922,713.96  34,580,116.33 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม  50,900,446.92   46,922,713.96   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1.	 ข้อมูลทั่วไป
  สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สำนกังาน) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) เพือ่ทำหนา้ทีก่ำกบัดแูล  
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
  - การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 
  - ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
  - ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
  - การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 
  - การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
  สำนักงานมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที ่ ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุ 93/1 ถนนวิทย ุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
2.		นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของสำนักงานมีดังต่อไปนี้ 
	 	 2.1	 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
   งบการเงนิของสำนกังานไดจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
การบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่ไดแ้ก ่มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดจ้ดัทำและเผยแพรโ่ดยสภาวชิาชพีบญัช ีโดยบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
และใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่องคป์ระกอบของงบการเงนิยกเวน้ทีก่ลา่วไวเ้ปน็การเฉพาะในนโยบายการบญัช ี 
ข้ออื่น  
  2.2	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	
   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินจะถูกเปิดเผยไว้ใน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินภายใต้เรื่องที่เกี่ยวข้อง 
  2.3	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
   เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร หมายถงึ เงนิสด เงนิฝากธนาคาร และเชค็รบัรอนำฝาก ซึง่จะแสดงในงบดุล
ด้วยราคาทุน 
	 	 2.4	 รายได้ค้างรับ	แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  2.5	 เงินลงทุน
   เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน สำนักงานบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 
   2.5.1 เงินลงทุนระยะสั้นที่เป็นการลงทุนโดยกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยอิสระในตราสารหนี้และ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดจัดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยขณะปิดทำการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึก
เป็นกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นและแสดงภายใต้เงินกองทุนในงบดุล 
   2.5.2 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
   2.5.3 ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้น จะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	2550
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  2.6	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวธิ ี 
เสน้ตรง เพือ่ลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ตล่ะชนดิ ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
   ค่าปรับปรุงอาคารเช่า  5 ปี 
   เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
   เครื่องใช้สำนักงาน  5 ปี 
   ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 ปี 
   กำไรหรอืขาดทนุจากการจำหนา่ยทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์กำหนดขึน้จากราคาตามบัญชี ซึ่งรวมอยู่ในบัญชี
รายได้อื่นหรือบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น 
   รายจา่ยเกีย่วกบัการตอ่เตมิ การตอ่อาย ุหรอืการปรบัปรงุสนิทรพัยใ์หด้ขีึน้ ซึง่ทำใหร้าคาเปลีย่นแทนในปจัจบุนั
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
  2.7	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ้า่ย
ในการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน และจะได้รับประโยชน์  
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มี  
ตัวตนนี ้ จะประกอบดว้ยราคาซือ้และรายจา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัเตรยีมสนิทรพัยใ์หพ้รอ้มที่จะใช้ประโยชน์  
ได้ตามประสงค์) ซึ่งค่าใช้จ่ายตัดจ่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุ  
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
   ค่าลิขสิทธิ์           10 ปี 
   รายจ่ายพัฒนาระบบ  5 ปี 
  2.8	 ผลประโยชน์พนักงาน
   สำนกังานไดจ้ดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีซึง่มชีือ่วา่ “กองทนุสำรองเลีย้งชพีสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว“ และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(2) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว“ ขึ้นเมื่อวันที่ 
9 สิงหาคม 2536 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ตามลำดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเข้ากองทุน  
โดยการหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนของสมาชิก
แต่ละราย) และสำนักงานร่วมสมทบอีกส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละรายที่สำนักงาน
ได้จ่ายให้เป็นเงินเดือน) โดยมอบหมายให้สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว และได้  
จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว 
   เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสำนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
  2.9	 การรับรู้รายได้
   สำนักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป ดังนี้ 
   2.9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้ 
    - รายไดค้า่ธรรมเนยีมยืน่คำขอ สำนกังานรบัรูร้ายไดเ้มือ่สำนกังานไดร้บัแบบคำขอพร้อมทั้งชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 
    - รายไดค้า่ธรรมเนยีมยืน่แบบแสดงรายการ สำนกังานรบัรูร้ายไดเ้มือ่วนัทีส่ำนกังานไดร้บัชำระเงนิ
ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย  
หลักทรัพย์และจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือเมื่อแบบแสดงรายการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ สำหรับค่าธรรมเนียมยื่นแบบ
แสดงรายการที่ต้องชำระตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายปีรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ       
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    - รายไดค้า่ธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบการ และรายไดค้า่ธรรมเนยีมการประกอบกจิการตามทีไ่ดร้บั  
ใบอนุญาต สำนักงานรับรู้รายได้ตามระยะเวลาตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ยกเว้นรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ประกอบการจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์ประเภทการจัดจำหน่าย  
หลักทรัพย ์ ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และประเภทการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน ถือเป็นรายได้ของกองทุน
พัฒนาตลาดทุน 
    - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น สำนักงานรับรู้รายได้เมื่อสำนักงานได้รับแบบพร้อมทั้งรับชำระเงิน  
ค่าธรรมเนียม 
   2.9.2 รายได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน เพื่อเป็นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด สำนักงานจะรับรู้รายได้เงินอุดหนุนตามเกณฑ์คงค้าง 
   2.9.3 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    - รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำระ  
    - รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
    - รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิ 
  2.10	เครื่องมือทางการเงิน
   สำนกังานมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งโดยกำหนดสดัสว่นการลงทนุ ณ ระดบัความเสีย่งทีค่า่ VaR 

0.05 
= 3%   

(มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่จะขาดทุนเกินร้อยละ 3) และผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากับร้อยละ 5 สัดส่วนการลงทุน
ดังนี้ เงินลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 40 เงินลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 43 และ  
เงินลงทุนในตราสารทุนร้อยละ 17 บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 

3.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

4.	เงินลงทุนระยะสั้น	ประกอบด้วย
	 	 4.1	เงินลงทุนระยะสั้น													

 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

เงินสดและเงินสดย่อย 0.10 0.13

เงินฝากธนาคาร (รวมเช็ครอนำฝาก)  50.80 46.79

รวม	 	50.90 46.92

	 2551	 	2550

เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ 17.20 9.77

 (บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล)   

เงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี 259.36 274.99

พันธบัตรที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี 277.80 1,101.37

บัตรเงินฝากที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี                             -  20.00

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน      2,844.46 1,658.01

 (เกิดจากการบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล)   

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ 24.02 14.96 

 (เกิดจากการบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล)      

รวม	 3,422.84	 	3,079.10

	 2551	 	2550
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4.2	 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
 4.2.1 หลักทรัพย์เผื่อขาย

5.	รายได้ค้างรับ	ประกอบด้วย

6.	เงินลงทุนระยะยาว	ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

	 2551	 2550

	 2551	 2550

2551  2550

ตราสารหนี้    2,211.01 2,299.41 973.27 969.77

ตราสารทุน    801.69    545.05    653.98 688.24

 3,012.70	 2,844.46 1,627.25	 1,658.01

ดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้ 22.14  14.25

 4.2.2 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำหนด  277.80           1,101.37   

ราคาทุน	 ราคาตลาด	ราคาทุน	 ราคาตลาด	

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และประจำ     0.01 1.01

รายได้ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ                            -  1.91

รายได้ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล 6.06 6.06

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.30 1.96

รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.97 20.21

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต 150.80 154.61

ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายปี 0.12 0.09

อื่นๆ    0.06    0.01

รวม	 160.32 185.86

เงินฝากธนาคาร                                                  -  30.00  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                              -  288.70

 พันธบัตรรัฐบาล 300.00 300.00

รวม	 300.00	 618.70
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ยอดคงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	50

ยอดคงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	51
	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง

7.	ตราสารหนี้	ประกอบด้วย

8.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	ประกอบด้วย

 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

 หลักทรัพย์เผื่อขาย 2,299.41 - 2,299.41 969.77

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด   

      : พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - - - 99.99 

          พ.ศ. 2543 

      : พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 - 300.00 300.00 300.00

      : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    277.80 - 277.80 1,290.07

	 	รวม	 2,577.21	 300.00 2,877.21 2,659.83

2551

			ครบกำหนดภายใน									
		1	ปี	 							2	-	5	ปี	 	

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(ราคาทุน)

 ค่าปรับปรุงอาคาร  32.91 0.07 - 32.98

 เครื่องตกแต่งสำนักงาน 23.18 0.18 (0.10) 23.26

 เครื่องใช้สำนักงาน 144.87 19.34 (7.89) 156.32 

 ยานพาหนะและอุปกรณ์   42.56 -   - 42.56

 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  243.52 19.59 (7.99) 255.12

 หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม      

  ค่าปรับปรุงอาคาร (30.60) (0.64)   - (31.24) 

  เครื่องตกแต่งสำนักงาน (22.17) (0.39) 0.10 (22.46)

  เครื่องใช้สำนักงาน (94.05) (17.97) 7.88 (104.14)

  ยานพาหนะและอุปกรณ์  (30.67) (6.01) - (36.68)

	 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	 (177.49)	 (25.01)	 7.98	 (194.52)

	 รวมที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	 		66.03		 		(5.42)	 (0.01)	 60.60 

  ค่าเสื่อมราคา 21.78   25.01

รวม 2550
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	 2551	 2550

9.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย

10.	รายได้รับล่วงหน้า	ประกอบด้วย

 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

 มูลค่าประมาณการหนี้สิน 10.50 10.50

11.	ประมาณการหนี้สิน	ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท 

	 2551	 2550

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6.00       7.00

 ประเภทการค้าหรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 

 อันเป็นตราสารแห่งหนี้

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ   - 0.50

 หลักทรัพย์       

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดการเงินร่วมลงทุน     0.05 - 

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการเป็น 0.15 0.10

 นายทะเบียนหลักทรัพย์

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ - 0.03

 ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน   

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง 0.05 0.05

 กับธุรกิจจัดการลงทุน

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง 0.05 0.05

 กับธุรกิจหลักทรัพย์

รวม	 6.30 7.73

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าลิขสิทธิ์   52.84 1.77 - 54.61  

 ค่าพัฒนาระบบ 15.48 2.23 - 17.71

    รวม  68.32 4.00 - 72.32

   หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม

  ค่าลิขสิทธิ์ (18.68) (5.17) - (23.85)

  ค่าพัฒนาระบบ (14.40) (0.96) - (15.36)

  รวมค่าตัดจำหน่าย     (33.08) (6.13) - (39.21)

			 รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ		 35.24	 (2.13)	 		- 33.11

ยอดคงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	50
	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง

ยอดคงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	51
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12.	กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	ประกอบด้วย

13.	เงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวร	ประกอบด้วย

   สำนักงานได้แสดงประมาณการหนี้สินซึ่งเป็นค่าปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อให้คงสภาพเดิมตามสัญญาชั้น 10, 
13-16 รวมเป็นเงิน 10.50 ล้านบาท ไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการปรับปรุงอาคารโดยใช้เกณฑ์การประมาณ  
ค่าปรับปรุงอาคารจากการที่บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด ได้ประเมินให้ โดยในปี 2544 บริษัทฯ ได้ทำการประเมิน  
ค่าปรับปรุงอาคารชั้น 10, 14-16 จำนวน 8.40 ล้านบาท และปี 2545 ได้ทำการประเมินค่าปรับปรุงอาคารชั้น 13 
จำนวน 2.10 ล้านบาท  

  ตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิสำรองของสำนกังานซึง่เปน็หลกัเกณฑต์ามมตคิณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชมุ  
ครั้งที่ 9/2539 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 

14.	เงินสำรองทั่วไป	ประกอบด้วย

  ตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิสำรองของสำนกังานซึง่เปน็หลกัเกณฑต์ามมตคิณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชมุ
ครั้งที่ 9/2539 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 

15.	รายการกำไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น	ประกอบด้วย

 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

 หน่วย: ล้านบาท 

	 	 																																2551	 	 					2550	 2551	 2550

 ยอดยกมา 1,003.76 896.25

 บวก รายรับจากรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 83.03     108.51

  ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยรับ        

 รวม	 	 1,086.79	 1,004.76

 หัก รายจ่ายค่าสนับสนุนโครงการและอื่นๆ  (3.00)      (1.00)

	 รวม	 	 1,083.79	 	1,003.76

 ยอดยกมา 383.70 383.70
 จัดสรรเพิ่ม 125.00 -    

	 รวม	 	 508.70	 383.70

 ยอดยกมา 1,073.39    954.58
 จัดสรรเพิ่ม    125.00    118.81
	 รวม	 	 1,198.39	 1,073.39

 ยอดยกมาต้นงวด  30.76 (37.33) 
 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด  (199.41) 68.09

	 ยอดคงเหลือปลายงวด	 	(168.65)	 30.76
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	 	 																																2551	 	 					2550	 2551	 2550

17.	ภาระผูกพันและความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น

  สำนักงานและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์จำนวน 4 คดี ดังนี้ 

  กรณถีกูกลา่วหาวา่ละเลยการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการกำกบัดแูลใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย)์ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 1 คดี จำนวนทุนทรัพย์ 1,033.82 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัย์
เปน็ผูอ้อกใชก้บัสมาชกิ จงึไมใ่ชเ่รือ่งทีอ่ยูใ่นกรอบอำนาจของสำนกังานทีจ่ะดำเนนิการใดๆ ซึง่คดดีงักลา่วศาลปกครองกลาง 
ได้ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

  กรณถีกูกลา่วหาวา่กระทำการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายโดยไมร่บัชือ่เขา้ระบบขอ้มลูรายชือ่ผูบ้รหิาร 1 คด ีจำนวน  
ทุนทรัพย ์ 50.00 ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานเห็นว่า ผู้ฟ้องมีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

  กรณีถูกกล่าวหาว่าไม่ผ่อนผันอายุของกองทุนรวม 2 คดี จำนวนทุนทรัพย์ 1,235.00 ล้านบาท ซึ่งเป็น 
บทบังคับทั่วไป แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีดุลยพินิจไม่ผ่อนผันให้เนื่องจากกองทุนดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ผ่อนผัน  
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

  อย่างไรก็ดี สำนักงานและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยพจิารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ
และกระทำการใดๆ ภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบการพจิารณา  
ทีก่ำหนดขึน้และใชบ้งัคบักบัทกุคนโดยเทา่เทยีมกนั มไิดม้กีารเลอืกปฏบิตั ิ จงึเชือ่มัน่วา่ความนา่จะเปน็ในการแพ้คดีและ  
การชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของคดีดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้ 

  รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน จำนวน 168.65 ล้านบาท  
เป็นผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุน 
ส่วนบุคคล (ตามนโยบายการบัญชีของสำนักงาน ข้อ 2.5) 

16.	รายได้จากเงินลงทุน	ประกอบด้วย

 หน่วย: ล้านบาท 

 รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

  รายได้ดอกเบี้ย  100.91 46.64

    รายได้เงินปันผล 24.50 16.43

    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน    7.32  97.88

    รวม	 132.73	 160.95

    รายได้จากสำนักงานลงทุน   33.09   95.76

  รวม	 165.82 256.71

    หัก ผลประโยชน์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  (43.04)  (68.51)

       รวมทั้งสิ้น	 122.78	 188.20
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1.	คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุนและดำเนินการอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

  ประกอบด้วย
   1. นายประสงค์ วินัยแพทย์   ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
   3. ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  อนุกรรมการ
   4. ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์  (ชมรมวาณิชธนกิจ) อนุกรรมการ
   5. ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ
   6. นางภัทรพร มิลินทสูต อนุกรรมการ
   7. ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล  อนุกรรมการและเลขานุการ

   สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

2.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทอนุพันธ	์
ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุน

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุนอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ตราสารทุน และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

	 	 ประกอบด้วย
   1. นายประสงค์ วินัยแพทย์  ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
   3. ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมการ
   4. ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ชมรมวาณิชธนกิจ) อนุกรรมการ
   5. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  อนุกรรมการ
   6. ผู้แทนสมาคมธนาคารนานาชาติ  อนุกรรมการ
   7. ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล อนุกรรมการและเลขานุการ

   สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

รายนามคณะอนุกรรมการ
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3.	คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลตราสารหนี้	

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตราสารหนี้ และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุนมอบหมาย

	 	 ประกอบด้วย
   1. นายประสงค์ วินัยแพทย์   ประธานอนุกรรมการ
   2. กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อนุกรรมการ
   3. ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
   4. นายภากร ปีตธวัชชัย อนุกรรมการ
   5. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  อนุกรรมการ
   6. ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
   7. ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาลหรือผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด  อนุกรรมการและเลขานุการ

   สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

4.	คณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากล่ันกรองการปรับปรุงแก้ไขประกาศเก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ รวมท้ังข้อกำหนดอ่ืน
 ที่เกี่ยวข้อง

  ประกอบด้วย
   1. นายประสงค์  วินัยแพทย์  ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
   3. หม่อมหลวงชโยทิต  กฤดากร อนุกรรมการ
   4. นายสมจินต์  ศรไพศาล อนุกรรมการ
   5. นางภัทรพร  มิลินทสูต อนุกรรมการ
   6. นายชาญชัย  ศุภศจี อนุกรรมการ
   7. ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล อนุกรรมการและเลขานุการ

   ส่ัง ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2553

5.	 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
	
	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณาส่ังการเก่ียวกับการขอผ่อนผันหน้าท่ีในการทำคำเสนอซ้ือ การกำหนดราคาเสนอซ้ือ การลดราคาเสนอ ซ้ือ 
ตามคำเสนอซ้ือ เพ่ือเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 
ต่อกิจการ การหยุดนับระยะเวลารับซื้อเป็นการชั่วคราว รวมทั้งการเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
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  ประกอบด้วย
	 	 บุคคลกลุ่มที่	1		เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอนุกรรมการ
   1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
   2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
   3. นายวสันต์ เทียนหอม

	 	 บุคคลกลุ่มที่	2		(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน)	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอนุกรรมการ
   1. นายชวลิต จินดาวณิค
   2. หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง
   3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
   4. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
   5. รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถิรพัฒน์

	 		บุคคลกลุ่มที่	3		(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอนุกรรมการ
   1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา
   2. นายชรินทร์ สัจจญาณ
   3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
   4. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
   5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

	 	 บุคคลกลุ่มที่	4		เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ
   1. ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
   2. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

   ส่ัง ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2549 มีวาระอยู่ในตำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2550 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551
              
6.	คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และดำเนินการอื่นใดตามที่ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

	 	 ประกอบด้วย
   1. นายวสันต์ เทียนหอม ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
   3. ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ อนุกรรมการ
   4. ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ
   5. ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อนุกรรมการ
   6. ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
   7. ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ อนุกรรมการและเลขานุการ
          ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ 
    หรือผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด

   สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
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7.	คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ 
จัดการกองทุน ซ่ึงหมายรวมถึงกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล รวมท้ังประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง แต่ไม่รวมถึงหลักเกณฑ์ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับผู้ขายหน่วยลงทุนและตัวแทนกองทุนส่วนบุคคล และดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
มอบหมาย

  ประกอบด้วย 
   1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
   3. ผู้แทนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม อนุกรรมการ
   4. ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   อนุกรรมการ
         (หรือผู้แทนสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีที่เป็นการประชุมที่เกี่ยวกับ
      กองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)   
   5. หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง อนุกรรมการ
   6. นางพรอนงค์ บุษราตระกูล อนุกรรมการ
   7. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน อนุกรรมการและเลขานุการ

   สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

8.	คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์ และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย
 
	 	 ประกอบด้วย	
   1. นางพรรณี สถาวโรดม           ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
   3. ผู้แทนผู้ดูแลผลประโยชน์ อนุกรรมการ
   4. ผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย                        อนุกรรมการ
   5. ผู้แทนโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 อนุกรรมการ 
   6. ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย                        อนุกรรมการ
   7. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน อนุกรรมการและเลขานุการ

   สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

9.	คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย
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   ประกอบด้วย	
   1. นายวสันต์ เทียนหอม ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
   3. ผู้แทนบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
   4. ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ อนุกรรมการ
   5. ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ
   6. ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อนุกรรมการ
   7. ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
   8. ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ อนุกรรมการและเลขานุการ
       ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
       หรือผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด

   สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

10.		คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย	

  อำนาจหน้าที่
   พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องเกี่ยวกับ 
การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น รวมทั้งพิจารณาประเด็นปัญหาด้านกฎหมายหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช ้
กฎหมายและการดำเนินคดี
  
  ประกอบด้วย	
   1. นายกำชัย จงจักรพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
   2. คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
   3. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ
   4. พลตำรวจโท วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
   5. นายสุทธิพงศ์ นิธิชวาล อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีล้มละลาย อนุกรรมการ
   6. นายประสงค์ วินัยแพทย์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุกรรมการ
   7. นายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

   ส่ัง ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 21 มกราคม 2552 จนถึงวันท่ี 20 มกราคม 2554

11.		คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

	 	 อำนาจหน้าที่
   พิจารณาสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในเรื่องที่มีผู้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน 
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย 

	 	 ประกอบด้วย	
   1. นายกำชัย จงจักรพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
   2. นายนนทพล นิ่มสมบุญ อนุกรรมการ
   3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล อนุกรรมการ
   4. ผู้อำนวยการฝ่ายคดี เลขานุการ

   ส่ัง ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มีวาระอยู่ในตำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 21 ตุลาคม 2551 จนถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2553
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	 อำนาจหน้าที่

  พิจารณาระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนท่ีเป็นลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจดังกล่าว ท่ีได้รับความเสียหายจากการท่ีผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติให้เป็น 
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
สำรองเลี้ยงชีพ
 
	 ประกอบด้วย
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
   2. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
   3. รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
   4. นายทินวัฒน์ พุกกะมาน
   5. ดร. ธวัช อานันโทไทย
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
   7. นายบุรินทร์ กันตะบุตร
   8. ดร. พัชร สุระจรัส
   9. ศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย ชัยปาณี
   10. นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ
  11. ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
  12. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
  13.  ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์
  14.  ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
  15.  รองศาสตราจารย์ ดร. ไว จามรมาน
  16.  ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
  17.  รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
  18.  นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร
  19.  นายอธึก อัศวานันท์
  20.  รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ จันทรโอภากร

รายนามอนุญาโตตุลาการ



ทานสามารถดูรายงานประจำปไดที่
www.sec.or.th

ก.ล.ต. ยินดีรับฟงขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
โปรดแจงที่ www.sec.or.th
หรือติดตอฝายงานเลขาธิการ
โทรศัพท: 0-2263-6000
โทรสาร: 0-2256-7755
E-mail: info@sec.or.th



ชั้น 10 และ 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท: 0-2263-6499, 0-2695-9999
โทรสาร: 0-2256-7711
E-mail: info@sec.or.th 
Website: www.sec.or.th

รายงานประจำป 2551
คณ

ะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย  •  สำนกงานคณ
ะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย




