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SEC 2015
A YEAR IN REVIEW

ด้านการพัฒนา

ด้านการกำากับดูแล

ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำางาน

ปี 2558 เป็นปีแห่งการริเริ่มและวางรากฐานส�าหรับการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อการพัฒนาระบบ
นิเวศตลาดทุน โดย ก.ล.ต. เน้นการท�างานร่วมกัน ด้วยความเข้าใจ 
สภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งให ้
ตลาดทุนเติบโตอย่างย่ังยนืเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจชาติและประชาชน

การด�าเนินการในปีที่ผ่านมา ได้ให้ความส�าคัญกับการท�าให้ตลาดทุน 
เปิดกว้างเพือ่ตอบสนองความต้องการระดมทุนและลงทุนทีห่ลากหลาย  
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีความไว้วางใจและเช่ือมั่นในตลาดทุน 
จากผู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นรากฐานด้วยการด�าเนินการด้านพัฒนาและ
ก�ากับดูแลตลาดทุนที่ส�าคัญมากมาย อาทิ
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1.1 เปิดช่องทางให้กิจการขนาดเล็กและกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น 

(startup) ซึ่งมีจ�ำนวนไม่น้อยที่มีศักยภำพสูง และหลำยส่วน

เป็นกิจกำรเชิงยุทธศำสตร์ของประเทศ มีโอกาสเข้าถึงทุน 

ในรูปแบบและต้นทุนที่เหมำะสม โดยพัฒนำหลักเกณฑ ์

เพือ่รองรบักำรเสนอขำยหุน้ผ่ำนระบบหรอืเครอืข่ำยอเิลก็ทรอนกิส์  

(equity crowdfunding)

1.2 สร้ำงสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำย ท�ำให้ตลำดทุนไทย

น่ำสนใจในสำยตำผู้ลงทุนทั่วโลก เช่น  

 1.2.1 ผ่อนคลายเกณฑ์กองทุนรวมในประเทศให้ผลิต

สินค้าได้เทียบเท่ากับสากล แข่งขันได้ และเป็นทำงเลือกให ้

ผู้ลงทุน อำทิ แก้ไขเกณฑ์ให้กองทุนรวมเพื่อผู ้ลงทุนทั่วไป 

(retail fund) สำมำรถลงทุนในตรำสำรท่ีมีอันดับควำม 

น่ำเชื่อถือต�่ำกว่ำที่ลงทุนได้/ท่ีไม่ได้จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  

(non-investment grade/unrated) โดยไม่จ�ำกัดอัตรำส่วน แต่

ต้องกระจำยกำรลงทุนมำกขึ้น และเปิดให้กองทุนรวมส�ำหรับ 

2.1 ศึกษาจดุเปราะบางของโครงสร้างตลาดทีเ่อือ้ต่อการกระท�าผดิ 

ตั้งแต่กำรรับหลักทรัพย์จนถึงกำรบังคับใช้กฎหมำย และเสนอ

แนวทำงด�ำเนินกำรเพื่อป้องปรำมกำรกระท�ำผิดที่อำจจะเกิดขึ้น

ได้ในอนำคต ซึ่งได้หำรือกับผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ และน�ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. น�ำไปสู่กำรก�ำหนดแผนงำนในแผน

ยุทธศำสตร์ 3 ปี ต่อไป

2.2 ปรบัปรงุเกณฑ์การออกหุน้เพิม่ทนุให้แก่บคุคลในวงจ�ากดั 

(Private Placement หรือ PP) ของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือ

เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

และสร้ำงรำกฐำนเพื่อกำรเป็นองค์กรที่ยั่งยืน  อำทิ

3.1 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดสายงานให้เห็นงานต้ังแต่

ต้นจนจบ ครบวงจร เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ผู้เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น 

3.2 ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ ก.ล.ต. และ

ด�ำเนินโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนปลูกฝัง

ผู้ลงทุนท่ีไม่ใช่รำยย่อยสำมำรถลงทุนในสินค้ำได้เพ่ิมเติม 

 1.2.2 เปิดช่องทางและผลักดันให้มีสินค้าต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) เช่น (1) พัฒนำเกณฑ์เพ่ือรองรับตรำสำร

แสดงสิทธิกำรฝำกหลักทรัพย์ (depositary receipt: DR) ที่มี

หลักทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) มำจำก GMS ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

สภำพคล่องในตลำดหลักทรัพย์ของ GMS (2) ปรับปรุงเกณฑ์

เพื่ออนุญำตให้ retail fund สำมำรถลงทุนในกลุ่มประเทศ 

GMS ได้โดยไม่จ�ำกัดอัตรำส่วน ท�ำให้ปัจจุบันมีเกณฑ์พร้อม

รองรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศและ GMS ได้ทุกประเภท และ

มีกำรเปิดเผยควำมเสี่ยงในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ

ขำยหลกัทรพัย์ (แบบ filing) เพือ่ให้ผูล้งทนุได้รบัข้อมูลเกีย่วกบั 

ควำมเสีย่งส�ำคญัท่ีเพียงพอต่อกำรตดัสนิใจลงทุน (3) สร้ำงช่องทำง 

เสนอขำยสินค้ำของไทยและ GMS ต่อผู้ลงทุนในตลำดส�ำคัญ  

ผ่ำนกำรลงนำมใน Statement of Understanding (SOU) 

1.	 ด้านการพัฒนา

2.	ด้านการกำากับดูแล 3.	ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำางาน

ป้องกนักรณทีีมี่การใช้การเพิม่ทนุแบบ PP ไปในทางทีจ่ะท�าให้

เกดิความไม่เป็นธรรมหรอืสร้างความเสียหายแก่ผูถ้อืหุน้ โดย

ค�ำนึงถึงควำมสมดุลของควำมคุ้มค่ำในกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์

เทียบกับค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นของบริษัทจดทะเบียน และ 

ควำมจ�ำเป็นท่ีต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์ เพื่อรักษำ 

ควำมเป็นธรรมในตลำดทุน

2.3 ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการกับเรื่องร้องเรียนและ

กรณีการกระท�าผิด (case management) โดยปรับปรุง

แนวทำงและขั้นตอนกำรท�ำงำน ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

วัฒนธรรมในกำรท�ำงำนที่สอดรับกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ค่ำนิยมดังกล่ำวแก่บุคลำกรในทุกระดับ  เพื่อให้กำรท�ำงำน

เป็นไปด้วยกำร “เปิดใจ” รับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ด้วยควำม 

“ร่วมมือ” และบุคลำกรของ ก.ล.ต. มีควำม “รู้จริง” โดยมี

ควำม “ซ่ือตรง” เป็นพื้นฐำนส�ำคัญ อันจะน�ำไปสู่ผลงำนที่เป็น

ประโยชน์ต่อชำติและประชำชนอยำ่งแท้จริง อำทิ กฎเกณฑ์ที่มี

ประสิทธิภำพ บังคับใช้ได้จริง ไม่เป็นภำระอันเกินควร เป็นต้น

ร่วมกับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น เกำหลีใต้ 

เพื่อขำยหน่วยลงทุนข้ำมกันภำยใต้ Asia Region Funds 

Passport (ARFP)  และส่งเสริมให้สำมำรถขำยหน่วยลงทุน 

ในยุโรปได้ภำยใต้ Alternative Investment Fund Managers  

Directive  (AIFMD)  รวมทัง้เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับ 

ทวิภำคีกับประเทศต่ำง ๆ (4) ออกเกณฑ์รองรับกองทรัสต์ 

เพื่อกำรลงทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของไทยและ 

ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค (5) สนับสนุนกำรระดมทุน

ของกิจกำรต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศกลุ ่ม 

GMS  ได้แก่ กำรพัฒนำเกณฑ์รองรับบริษัทต่ำงประเทศที่มำ 

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ไทยเป็นแห่งแรก (primary  

listing) และเกณฑ์รองรับบริษัทต่ำงประเทศท่ีจดทะเบียน

ในตลำดหลักทรัพย ์อื่นอยู ่ แล ้ว และมำจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์ไทยเพิ่มเติม (secondary listing)

1.3 ปรับปรุงประกาศเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนให้ม ี

ความยืดหยุ ่นมากข้ึน สอดคล้องกับแนวทางสากลและ

พัฒนาการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ของผู้ประกอบกำรธรุกจิกองทนุรวมทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง 

อำทิ เกณฑ์ก�ำหนดประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ เกณฑ์

กำรลงทุน PVD และกำรให้กองทุนกระจำยกำรลงทุนมำกข้ึน 

1.4 วางรากฐานการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนให ้แก ่บ ริ ษัท 

จดทะเบียนและตัวกลำงด้วยกำรจัดท�ำดัชนีชี้วัดและเปิดเผย

ผลกำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันกำรมีส่วนร่วม

เกีย่วข้องกบัคอร์รปัชัน (Anti-corruption Progress Indicator)  

ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์

จดักำรกองทนุ ซึง่ผลกำรประเมินในปีนีพ้บว่ำมบีรษิทัจดทะเบยีน

จ�ำนวน 13 แห่ง ได้รับผลประเมินในระดับ 5 คือ สำมำรถ

ขยำยผลกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันกว้ำงไกล ไปถึงห่วงโซ่ธุรกิจ 

(supply chain)



BUILDING  EFFECTIVE
CAPITAL  MARKET   
ECOSYSTEM
ก.ล.ต. พัฒนาระบบนิเวศตลาดทุน โดยให้ความส�าคัญ
กับการเข้าใจธุรกิจ เข้าใจสภาพแวดล้อม และ
รับฟังมุมมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
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วรวิทย์		จำาปีรัตน์
ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

สารจากประธาน

 ปี 2558 ตลำดทุนไทยพบกับควำมท้ำทำยหลำยประกำร  

ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ อำทิ ภำพรวมของ

เศรษฐกิจโลกท่ีฟื ้นตัวข้ึนอย่ำงเปรำะบำง ผลกระทบจำก 

ควำมกังวลเร่ืองเศรษฐกิจจีน รำคำน�้ำมันท่ีลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรขึ้นดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ และภำวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัวในประเทศ รวมทั้งเหตุระเบิดในกรุงเทพมหำนคร  

ซึ่ งป ัจจัยเหล ่ำนี้ล ้วนแล ้วแต ่ส ่งผลให ้ เ กิดควำมผันผวน 

ต่อเศรษฐกิจและตลำดทุน 

 อย่ำงไรก็ดี ตลำดทุนไทยสำมำรถรับมือกับควำมผันผวน

จำกปัจจัยต่ำง ๆ มำได้ เนื่องจำกกำรมีรำกฐำนด้ำนตลำดทุน 

ที่แข็งแกร่ง และกำรด�ำรงบทบำทของ ก.ล.ต. ในกำรก�ำกับดูแล

ตลาดทุนไทยสามารถรบัมือกับความผันผวน 
จากปัจจัยต่าง	ๆ	มาได้	เน่ืองจากการมี
รากฐานด้านตลาดทุนท่ีแข็งแกร่ง

ภำพรวมของตลำดทนุให้มรีะบบทีม่ัน่คง มกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ทีด่ ียดึหลกัหลกัธรรมำภบิำล ผูป้ระกอบธรุกจิตลอดจนบคุลำกร 

ในตลำดทุนมีมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ และผู้ลงทุน

ได้รับควำมคุ ้มครองไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกกำรกระท�ำ 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มบีทบำทหน้ำทีก่�ำหนดทศิทำงและ

แนวคิดหลักขององค์กร และได้มีส่วนร่วมในกำรให้ควำมเห็น 

และข้อเสนอแนะต่อส�ำนกังำน ก.ล.ต. ในกำรจดัท�ำแผนประจ�ำปี  

รวมถึงแผนยุทธศำสตร์ระยะ 3 ปี (2559 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้น

ไปท่ีกำรจัดกำรปัญหำเชิงโครงสร้ำงเพ่ือสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ 

ในตลำดทุน กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันและตลำดทุนไทย 

เป็นที่น่ำสนใจและยอมรับในระดับนำนำชำติ กำรส่งเสริมให้ 

กจิกำรและประชำชนเข้ำถงึและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกตลำดทนุ  

รวมทั้งกำรพัฒนำ ก.ล.ต. เองให้แข็งแกร่งเป็นองค์กรที่สำมำรถ

บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

 ก.ล.ต. ให้ควำมส�ำคัญกับพัฒนำธรรมำภิบำลในองค์กร 

ก.ล.ต. อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ภำคส่วน

ต่ำง ๆ  ในตลำดทุน มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสู่กำรบูรณำกำร 

GRC (Integrated Governance, Risk and Compliance) รวมทัง้ 

ปรับปรุงกระบวนกำรเสนอรำยช่ือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน  

โดยมีกำรประเมินควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน อันจะท�ำให้ 

คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติโดยรวม  

เหมำะสมกับภำรกิจขององค์กร นอกจำกนี้ ได้ริเริ่มให้มีเกณฑ์ 

กำรประเมินผลงำนขององค์กรในมิติเชิงคุณภำพ เพื่อเป็น 

เครื่องมือจูงใจและผลักดันองค์กรให้มีกำรด�ำเนินงำนและ 

บริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดีของหน่วยงำน 

ภำครัฐ และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลด้วย

 ควำมส�ำเร็จส�ำคัญที่ควรต้องกล่ำวถึง คือ กำรรวมตลำด

สนิค้ำเกษตรล่วงหน้ำ (AFET) เข้ำกบับรษิทั ตลำดสญัญำซือ้ขำย 

ล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) (TFEX) อันเป็นผล 

มำจำกนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งได ้มีมติคณะรัฐมนตรีใน 

ช่วงปลำยปี 2557 ซึ่งในระยะถัดไปก็จะมีควำมมั่นคงมำกขึ้น  

เนื่องจำกจะต้องปรับมำตรฐำนในกำรประกอบธุรกิจสินค้ำ

เกษตรล่วงหน้ำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและหลักเกณฑ์

ที่ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพื่อเพิ่มควำม

มั่นใจในเร่ืองกำรคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ำ และควำมมั่นคง

ของระบบช�ำระรำคำและส่งมอบ ซ่ึงกำรควบรวมก็เป็นไปได้

ด้วยดี มีกำรเตรียมควำมพร้อมในทุกด้ำน รวมถึงบุคลำกรของ 

AFET และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำ

เกษตรล่วงหน้ำ (ก.ส.ล.) โดยพนักงำนของ AFET สำมำรถ

ย้ำยไปปฏิบัติงำนได้ที่ TFEX ในขณะท่ีพนักงำนของ ก.ส.ล.  

ก็สำมำรถย้ำยมำปฏิบัติงำนที่ ก.ล.ต. ซึ่ง ก.ล.ต. ยินดียิ่งในกำร 

ต้อนรับบคุลำกรของ ก.ส.ล. เข้ำมำท�ำงำนร่วมกนั เพรำะผูบ้รหิำร 

และพนักงำนของ ก.ส.ล. ถือเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์

โดยตรง  

 ส�ำหรับปี 2559 นั้น ก.ล.ต. ได้วิเครำะห์แนวโน้มและ 

เฝ้ำติดตำมปัจจัยและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ เพ่ือประเมิน 

ควำมเสี่ยงและผลกระทบอย่ำงรอบด้ำน และก�ำหนดทิศทำง 

กำรด�ำเนนิงำนทีม่ธีรรมำภบิำลเป็นรำกฐำน เพือ่ให้บรรลพัุนธกจิ 

ที่วำงไว้
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

สารจากเลขาธิการ

 กำรพฒันำตลำดทุนให้มคีวำมยัง่ยนื ต้องอำศยักำรมีควำมรู้ 
และควำมเข้ำใจ ในระบบนเิวศตลำดทนุ (ecosystem) เพือ่ให้เข้ำใจ 
ถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหำหรือจุดเปรำะบำง และแสวงหำ 
แนวทำงพัฒนำปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุด อันจะท�ำให้ตลำดทุนไทย
มีประสิทธิภำพ น่ำเชื่อถือ และทุกฝ่ำยสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ตลำดทุนได้อย่ำงแท้จริง 
 หลงัจำกทีผ่มเข้ำรบัต�ำแหน่ง จงึได้เน้นกำรวเิครำะห์ภำพรวม 
ของตลำดทุนว่ำ มีจุดอ่อนหรือช่องว่ำงใด ที่ท�ำให้ระบบนิเวศของ 
ตลำดทุนยังไม่สมบูรณ์ และน�ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไข และหำรือ 
ขอควำมเห็น จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งน�ำเสนอเพ่ือหำรือกับ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อย่ำงเป็นระบบ อันน�ำมำซ่ึงกำรด�ำเนนิงำน 
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรม อำทิ 
	 ประการแรก กลไกการก�ากับดูแลจะต้องมีความสมดุล 
โดยตลาดทุนต้องมีการใช้เครื่องมือด้านอื่น มาเสริมกับการออก
กฎเกณฑ์เท่าท่ีมีความจ�าเป็น ก.ล.ต. จึงได้ปรับวิธีกำรท�ำงำนใน
หลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล กำรให้ 

ควำมรู้ผู ้ลงทุน กำรพูดคุยส่ือสำรถึงเป้ำหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเป้ำประสงค์ของนโยบำยกำรก�ำกับดูแล 
และกำรได้แรงสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย
 นอกจำกนี้ เพื่อให้กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ปฏิบัติได้จริง  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ำย ก.ล.ต. ได้ปรับกระบวนการ
ออกกฎเกณฑใ์ห้การรบัฟังความคิดเห็น (public hearing) เป็น 
การฟังทีไ่ด้ยนิเสยีงผู้ทีเ่ก่ียวข้องอย่างแท้จริง โดยให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกที่มีแนวคิด และเข้ำใจถึงแนวทำงที่ ก.ล.ต. 
ก�ำลังจะมุ่งหน้ำไป มีกำรก�ำหนดระยะเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ให้เพียงพอและใช้เอกสำรท่ีอ่ำนเข้ำใจง่ำยมำกขึ้น
	 ประการท่ีสอง ตลาดทุนต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจำก 
กำรท่ีทุกภำคส่วนในตลำดทุนยึดถือและปฏิบัติตำมหลักบรรษัท
ภิบำลอย่ำงจริงจัง (CG in substance) ควบคู ่กับการให้
ความคุ้มครองผู้ลงทุนและการมีระบบบังคับใช้กฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง ก.ล.ต. ด�ำเนินกำรในหลำยด้ำน อำทิ ส่งเสริม 
ให้บรษิทัจดทะเบยีนและผู้ประกอบธรุกิจด�าเนนิธรุกจิด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมและมีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน การปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการเรื่องร้องเรียน 
และกรณีการกระท�าผิด (case management) ทั้งกระบวนกำร 
และกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งที่ผ่ำนมำพบว่ำมีกำรใช้กำรเพิ่มทุน 
ในลักษณะนี้ไปในทำงที่ไม่เป็นธรรม 
 ประการทีส่าม ตลาดทนุต้องมคีวามพร้อมรบัการแข่งขนัจาก
ต่างประเทศ รวมท้ังแนวโน้มการผ่อนคลายเรือ่งการเคลือ่นย้าย 
เงินทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยของธนำคำร 
แห่งประเทศไทยที่เริ่มเปิดให้ผู ้ลงทุนไทยไปลงทุนโดยตรงใน
ตลำดต่ำงประเทศได้ ก.ล.ต. จึงได้เร่งพัฒนำให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ไทยสำมำรถน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่กว้ำงมำกขึ้น มีกำร 
ผ่อนคลำยเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อำทิ กฎเกณฑ์ด้ำนกองทุนรวมให้ม ี
ควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น และสอดคล้องกับพัฒนำกำรของตลำด  
เพื่อให้ตลำดทุนไทยมีสินค้ำที่หลำกหลำยเทียบเท่ำกับสำกล และ
เพิ่มทำงเลือกให้แก่ผู้ลงทุน 
 นอกจำกนี ้เพือ่ให้ตลำดทุนไทยเป็นทีย่อมรบัในเวทตีลำดทนุ 
โลก ก.ล.ต. ได้ร่วมกับหน่วยงำนในภำคกำรเงินของไทย ได้แก่  
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ
ส่งเสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนัภยั รเิริม่กำรเตรยีมความพร้อม
ให้สามารถเข้ารับการประเมิน Financial Sector Assessment  
Program (FSAP) ซึง่ด�ำเนนิโครงกำรโดยธนำคำรโลกและกองทนุ 
กำรเงินระหว่ำงประเทศ ในช่วงครึง่หลงัของปี 2561 ถึงต้นปี 2562 ด้วย 
	 ประการที่สี่	ก.ล.ต. คอยติดตามสถานการณ์โลก เพื่อให้รู้
เท่าทัน มกีารเตรียมพร้อม และสร้างโอกาสจากแนวโน้มท่ีก�าลงั
จะเกิดขึ้น ซึ่งในปีท่ีผ่านมา พัฒนาการเรื่องการน�าเทคโนโลย ี
มาเป็นช่องทางให้บริการทางการเงิน (Financial Technology:  
“FinTech”) เป็นแนวโน้มส�ำคัญท่ีอำจพลกิโฉมบริกำร ทำงกำรเงิน 
และรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจได้ ก.ล.ต. จึงได้ศึกษำและ
ติดตำมพัฒนำกำรอย่ำงใกล้ชิด และปรับกฎเกณฑ์ไม่ให้เป็น
อุปสรรค โดยควำมส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมคือกำรออกหลักเกณฑ์
รองรับการเสนอขายหุ้นผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(equity crowdfunding) เพื่อส่งเสริมให้กิจกำรขนำดเล็กและ 
กจิกำรทีเ่พิง่เริม่ต้น สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงนิทุนระยะยำว ด้วยต้นทนุ 
ที่เหมำะสม แข่งขันได้ 

 ส�ำหรับกำรพัฒนำระบบนิเวศภำยใน ก.ล.ต. เอง ก.ล.ต. 
ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กร โดยจัดโครงสร้ำงสำยงำนให้เห็น
งำนตั้งแต่ต้นจนจบ ครบวงจร เพื่อให้กำรพัฒนำและก�ำกับดูแล
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่เก่ียวข้องได้ดียิ่งขึ้น และก�าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรใหม่ เพื่อให้บุคลำกรของ 
ก.ล.ต. มีทิศทำงในกำรท�ำงำนร่วมกันที่ชัดเจน และน�ำ ก.ล.ต. 
ไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และเติบโตอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง
กำรจัดโครงกำรเพื่อปลูกฝังค่ำนิยมองค์กรอย่ำงต่อเนื่องด้วย 
 นอกจำกนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงกระบวนการท�างาน (Tool  
คิด+) เพื่อให้มีกำรสอบทำนควำมครบถ้วนของกระบวนกำรคิด 
และกำรท�ำงำนในแต่ละเร่ืองก่อนกำรน�ำเสนอนโยบำยหรือ 
แนวทำงกำรก�ำกับและพัฒนำตลำดทุน เพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์  
เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียและประชำชน
 ส�ำหรับแผนงำนในระยะถัดไปนั้น ก.ล.ต. ได้วางแผน
ยทุธศาสตร์ 3 ปี (2559-2561) ทียั่งคงให้ความส�าคญักบัการพฒันา 
รากฐานและความสมดลุระบบนเิวศตลาดทนุรอบด้าน โดยเปิดรบั 
ควำมเห็น และข้อเสนอแนะจำกผู ้มีส ่วนได้เสีย และน�ำมำ 
พจิำรณำอย่ำงจรงิจงั เพือ่จดัท�ำแผนงำนทีเ่น้นการสร้างความน่าเชือ่ถอื  
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของตลาดและ 
ผู้ประกอบธุรกิจ กฎเกณฑ์ปฏิบัติได้จริง ผ่ำนกำรท�ำควำมเข้ำใจ 
และให้ควำมรู ้กับผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน พร้อมผสมผสำน 
กลไกอื่นนอกเหนือจำกกำรใช้กฎเกณฑ์ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ 
ให้ทุกภำคส่วนเดินไปด้วยกันให้บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งท�ำให้ 
ประชำชนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกตลำดทุนได้ ภำยใต้วิสัยทัศน์ 

“ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน 
ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน 

โดยเป็นองค์กรเชิงรุก ท่ีทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันท�างาน”

รพ	ีสุจริตกุล
เลขำธิกำร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ตลาดทุนต้องมี 
ความน่าเช่ือถือ	ซ่ึงเกิด 
จากการท่ีทุกภาคส่วน
ในตลาดทุนยึดถือ 
และปฏิบัติตาม 
หลักบรรษัทภิบาล
อย่างจริงจัง	

สารจากเลขาธิการ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

นโยบายและภาพรวมการดำาเนินงาน
ภาพรวมการด�าเนินงานปี 2558

 ปี 2558 เป็นปีที่ ก.ล.ต. ได้วำงรำกฐำนกำรพัฒนำระบบ

นเิวศ (ecosystem) โดยปรบัทศิทำงกำรด�ำเนนิกำรใหม่หลำยด้ำน 

พร้อมกนั เพ่ือกำรพฒันำและเติบโตอย่ำงยัง่ยนืของตลำดทุนไทย 

ค่านิยมองค์กร การปรับโครงสร้างและกระบวนการ
ท�างาน

 เพื่อให้บุคลำกรมีแนวทำงกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจนร่วมกัน  

เข ้ำใจควำมหมำยและควำมส�ำคัญของกำรด�ำรงอยู ่ และ

กำรด�ำเนินงำนของ ก.ล.ต. ในปี 2558 จึงได้มีกำรก�ำหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรแห่งการ “เปิดใจ รู้จริง  

ร่วมมือ ซ่ือตรง” ซึง่สะท้อนมำเป็นกำรท�ำงำนของ ก.ล.ต. เริม่จำก 

กำรปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดสายงานให้เห็นงานตั้งแต่ต้น

จนจบ (end-to-end) เพื่อให้บุคลำกรเข้ำใจในงำนอย่ำงรู้จริง 

ครบวงจร ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น 

ในกำรท�ำงำนของ ก.ล.ต. ก็ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อรับฟังผู้มีส่วน 

ได้เสียทุกฝ่ำย ให้รู้และเข้ำใจจริงในเหตุของปัญหำ ทั้งกำรปรับ

กระบวนกำรท�ำงำนและกำรปรับกระบวนกำรสื่อสำรที่เกี่ยวข้อง 

 ในกำรปรับกระบวนท�ำงำน ก.ล.ต. ปรับปรุงกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็น (public hearing) เพื่อให้กฎเกณฑ์และ 

กำรบังคบัใช้มีประสทิธภิำพ เป็นทีย่อมรับจำกผูท้ีเ่กีย่วข้อง ลดผล 

กระทบเชิงลบที่อำจคำดไม่ถึงได้ (unintended outcome) 

โดยวิเครำะห์เพื่อก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder  

analysis) ให้ชัดเจนมำกข้ึน เปิดรับฟังควำมคิดเห็นตั้งแต่เริ่มมี 

แนวคดิ ด้วยช่องทำงทีห่ลำกหลำยตรงกลุม่เป้ำหมำย ใช้ภำษำที่ 

เข้ำใจง่ำย ระบวุตัถปุระสงค์ชดัเจน และเมือ่ยกร่ำงกฎเกณฑ์แล้ว 

ก็มีขั้นตอนรับฟังควำมคิดเห็นอีกคร้ังหน่ึง รวมทั้งขยำยระยะ

เวลำกำรรับฟังให้นำนข้ึน เพื่อให้สำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ 

อย่ำงลึกซึ้งและครบถ้วน และหลังจำกที่ได้รับควำมเห็นแล้ว  

ก็จะรวบรวมผลเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ด้วย

 ส�ำหรับกำรปรับกระบวนกำรสื่อสำร ได้แก่ กำรที่ผู้บริหำร

และพนกังำนสือ่สำรกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี ในโอกำสต่ำง ๆ  เพือ่สร้ำง 

ควำมเข้ำใจร่วมกัน โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นอย่ำงเปิดใจ  

ตรงไปตรงมำ ซึ่งมีทั้งกำรประชุมหำรือที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และ

วำระท่ีจัดขึ้นเพ่ิมเติมในโอกำสต่ำง ๆ  จำกนั้นก็น�ำควำมคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่ได้รับ มำใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

กำรด�ำเนินงำนของ ก.ล.ต. ด้วย

การสร้างความมัน่คงและความเชือ่ม่ันในระบบ 

 ในกำรวำงแผนกำรท�ำงำนของ ก.ล.ต. ได้วเิครำะห์แนวโน้ม 

โลกและระบบนเิวศอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เข้ำใจสภำพกำรณ์และ 

วำงแผนกำรด�ำเนินงำนได้ถูกทิศทำง โดยแนวโน้มที่ส�าคัญ 

ส่วนหนึง่เป็นเรือ่งทีจ่ะกระทบกบัความมัน่คง และความเช่ือม่ัน 

ของระบบ ได้แก่ (1) ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย  

จากหลายปัจจัย เช่น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้การด�าเนนินโยบายการเงินต่างกนั 

ความเสีย่งทางภมูริฐัศาสตร์ (geopolitical risk) จากเหตกุารณ์

ไม่สงบในภูมิภาคต่าง ๆ (2) พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่

สร้างโอกาส แต่ก็อาจกระทบความม่ันคงของระบบ เช่น 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ (cyber crime) 

 จำกแนวโน้มดงักล่ำว ก.ล.ต. จงึด�ำเนนิกำรเพ่ือให้ตลำดทนุ 

มีเสถียรภำพ สำมำรถรับแรงกดดันจำกควำมผันผวนและมี

ควำมม่ันคงขึ้น โดย (1) ปรับปรุงเกณฑ์ด�ารงเงินกองทุนของ

บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อให้ 

มเีงนิเพยีงพอรองรบัควำมผนัผวน (2) พฒันาหลกัเกณฑ์รักษา

ความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของผูป้ระกอบ

ธุรกิจเพ่ือป้องกันอำชญำกรรมทำงไซเบอร์ และ (3) ทบทวน

แบบจ�าลองการตรวจสอบและระบุปัจจัยที่เหมาะสมสามารถ

รองรับความเสี่ยงต่อระบบ (systemic risk) และจัดท�าแบบ

ทดสอบภาวะวกิฤต (stress test) รวมทัง้ตดิตามดผูลทีเ่กดิขึน้ 

จริง ซึ่งไม่พบว่ำผู้ประกอบธุรกิจประสบปัญหำในประเด็นนี้

 ทั้งนี้ ในปี 2558 มีเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่ทดสอบควำมมั่นคง

ของระบบคือ เหตุระเบิดที่ส่ีแยกรำชประสงค์ กรุงเทพมหำนคร 

และกำรที่ตลำดหุ้นจีนตกอย่ำงรุนแรง โดยทั้งสองเหตุกำรณ์ 

เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน ในเดือนสิงหำคม ซึ่งน่ำจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและตลำดทุนไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนจิตวิทยำ 

แต่ด้วยกำรเตรียมพร้อมและควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน  

ตลาดทุนไทยจงึสามารถรองรบัความผนัผวนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ได้  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้

เป็นปกติ และภาวะตลาดโดยรวมก็มิได้รับผลกระทบมากนัก

การรูเ้ท่าทนั เตรยีมพร้อม และใช้โอกาสจากเทคโนโลยี 

 พฒันำกำรทีก้่ำวไกลของเทคโนโลยช่ีวยสร้ำงโอกำส การน�า 

เทคโนโลยีมาเป็นช่องทางให้บริการทางการเงิน (Financial 

Technology: “FinTech”) ท�าให้เกดิผูใ้ห้บริการรปูแบบใหม่ที่

ใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการคดิค้นผลติภณัฑ์ทางการเงนิและ

บรกิารทีส่ามารถตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าได้หลากหลาย และช่วยให้ 

กลุ่มลูกค้าที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน สามารถเข้าถึงได้

ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สะดวกรวดเร็ว 

 ก.ล.ต. ได้น�ำ FinTech มำช่วยลดช่องว่ำงของกำรเข้ำถงึทนุ  

โดยหลงัจำกทีไ่ด้ศกึษำและเตรยีมควำมพร้อมมำระยะหนึง่ ในปี  

2558 ก.ล.ต. กไ็ด้พฒันำหลักเกณฑ์เพือ่รองรับการเสนอขายหุน้ 

ผ่านระบบหรอืเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์ (equity crowdfunding) 

เพือ่ส่งเสรมิให้กจิกำรขนำดเลก็และกจิกำรทีเ่พ่ิงเริม่ต้น (startup) 

ซึ่งเดิมมีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนระยะยำว และมี

ต้นทุนเงินทุนที่สูง มีโอกำสและทำงเลือกในกำรเข้ำถึงทุนระยะ

ยำวด้วยต้นทุนที่เหมำะสม แข่งขันได้ ซึ่งมีผู้แสดงควำมสนใจ 

ที่จะประกอบธุรกิจเป็นตัวกลำงกำรระดมทุน (funding portal )  

อยู่พอสมควร และคำดว่ำจะเริ่มให้บริกำรได้ในปี 2560

 นอกจำกนี ้ก.ล.ต. ได้ท�ำกำรศกึษำแนวโน้มและเตรยีมกำร 

เพื่อสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก FinTech ที่อำจพลิกโฉม

ผลิตภัณฑ์และบริกำร ตลอดจนแนวทำงก�ำกับดูแลตลำดทุนได ้ 

เช่น ศึกษำและเตรียมพร้อมสนับสนุนธุรกิจรูปแบบใหม่ที ่

เกิดจำกกำรใช้ FinTech อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำให ้

บรกิำรแทนมนษุย์ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์จัดพอร์ต

การลงทนุให้โดยอตัโนมตั ิเร่ืองของ Blockchain Technology 

ซึ่งใช้หลักกำรเก็บข้อมูล (record keeping) และประมวลผล

แบบกระจำย ท�ำให้สำมำรถท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้อย่ำง

ปลอดภัยและต้นทุนต�่ำโดยไม่ต้องมีตัวกลำง ท่ีอำจเปลี่ยนโฉม

ธุรกิจตลำดหลักทรัพย์ กำรช�ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์

ได้ในอนำคต และเร่ืองของ Big Data Analytics ที่เป็นกำร

วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลปริมำณมำก ซึ่งอำจน�ำมำใช้

วิเครำะห์พฤติกรรมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ได้ เป็นต้น 

 ก.ล.ต. ยงัได้จัดงานเสวนา FinTech Forum เพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น (FinTech  

startup) และเปิดช่องทางให้ผูท้ีส่นใจประกอบธุรกจิได้เข้ามา

ปรึกษาหารือกับ ก.ล.ต. ได้ 

 นอกจำกกำรใช้ประโยชน์จำก FinTech แล้ว ในส่วนของ 

ผลกระทบ ก.ล.ต. ก็ได้ศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นโอกาส 

ทีธ่รุกจิตวักลางแบบเดมิ จะถกูแทนทีด้่วย FinTech ซึง่ผูป้ระกอบ 

ธุรกิจก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันหรือล�้ำสถำนกำรณ์ หรือ

อำชญำกรรมไซเบอร์ ที่ได้กล่ำวถึงแล้วในส่วนของควำมมั่นคง

ของระบบ หรือในส่วนของผู้ลงทุนเองก็ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ถึงประโยชน์และควำมเส่ียงของบริกำรใหม่ ๆ  ที่จะเกิดข้ึนอย่ำง

ถ่องแท้เสียก่อน ซึ่ง ก.ล.ต. ก็จะเตรียมกำรสร้ำงควำมพร้อม

แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การส่งเสริมการเชื่อมโยงของตลาดทุน 

 แนวโน้มของโลกทีส่�ำคัญอกีประกำรหนึง่คอื หลำยประเทศ 

ได้พยำยำมสร้ำงตลำดทุนของตนให้โดดเด่น มีกำรเชื่อมโยง  

สร้ำงกรอบควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงกฎระเบียบร่วม และอ�ำนวย 

ควำมสะดวกในกำรขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ

สมำชิก 

 ตลำดทุนไทยและผู ้ประกอบธุรกิจก็ควรจะต้องพัฒนำ 

ศักยภำพ หำจุดเด่นที่มีควำมน่ำสนใจในสำยตำผู้ลงทุนท่ัวโลก  

สร้ำงโอกำสและใช้ประโยชน์จำกสถำนะของกำรเป็นจดุเชือ่มโยง 

ประเทศในกลุม่อนุภมูภิำคแม่น�ำ้โขง (Greater Mekong Subregion  

(“GMS”) Connector) โดยเป็นแหล่งระดมทุนส�ำคัญส�ำหรับ  

GMS มีผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่มีคุณภำพดีจำก GMS และ 

เป็นตลำดท่ีผูล้งทุนทัว่โลกให้ควำมสนใจหำกต้องกำรลงทนุใน GMS 

 ก.ล.ต. จงึได้ด�ำเนนิกำรในหลำยด้ำน อำท ิกำรเปิดช่องทาง 

และผลกัดนัให้มผีลติภณัฑ์ทางการเงนิต่างประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่กลุม่ GMS ในตลำดทนุไทย เช่น พฒันำเกณฑ์เพือ่รองรบั

ตรำสำรแสดงสิทธิกำรฝำกหลักทรัพย์ (depositary receipt: 

DR) ที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) มำจำก GMS ซึ่งจะ 

ช่วยเพิ่มสภำพคล่องในตลำดหลักทรัพย์ของ GMS 

 ก.ล.ต. ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์เพ่ืออนุญาตให้กองทุน 

เพื่อผู้ลงทุนรายย่อย (retail fund) สามารถลงทุนในกลุ่ม

ประเทศ GMS ได้โดยไม่จ�ากัดอัตราส่วน และมีกำรเปิดเผย

ควำมเสี่ยงในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 

(แบบ filing) เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเก่ียวกับควำมเสี่ยง

ส�ำคัญที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน 

 รวมทัง้ออกเกณฑ์รองรบักองทรสัต์เพือ่การลงทนุในการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของไทยและประเทศในภมูภิาค และ 

สนับสนนุกำรระดมทนุของกจิกำรต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ประเทศกลุ่ม GMS ได้แก่ การพัฒนาเกณฑ์รองรับบริษัท 

ต่างประเทศ ที่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น 

แห่งแรก (primary listing) และเกณฑ์รองรบับรษิทัต่างประเทศ

ท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์อืน่อยูแ่ล้ว และมาจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเพิ่มเติม (secondary listing)

 นอกจำกนี้ ก.ล.ต. ยังได้ส่งเสริมกำรเสนอขำยกองทุนรวม 

ของไทย ต่อผู ้ลงทุนในตลำดส�ำคัญ ผ่ำนกำรลงนามใน  

Statement of Understanding (SOU) ร่วมกบั ออสเตรเลยี 

นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เพ่ือแสดงความจ�านง

เสนอขายหน่วยลงทุนข้ามกันภายใต้ APEC Asia Region 

Funds Passport (APEC ARFP) และผลักดันให้สามารถ 

ขายหน่วยลงทุนในยุโรปได้ภายใต้ Alternative Investment 

Fund Managers Directive (AIFMD) ด้วย

การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้วยการยกระดับ
มาตรฐานตลาดทุนไทยสู่สากล 

 ควำมโปร่งใสและควำมน่ำเชื่อถือ เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ

มำกท่ีจะท�ำให้ตลำดทุนไทยเป็นที่น่ำสนใจและเป็นตัวเลือก

กำรลงทุนและระดมทุนจำกนำนำประเทศ กำรที่มีหน่วยงำน

กลำงที่เป็นที่ยอมรับเข้ำมำช่วยประเมินว่ำตลำดทุนไทยท�ำได้

ตำมมำตรฐำนสำกล จะเพ่ิมควำมควำมเช่ือมั่นได้เป็นอย่ำงดี  

 ภำคกำรเงินของไทยจึงได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมใน 

การเข้ารบัการประเมนิ Financial Sector Assessment Program  

(FSAP) ซึ่งเป็นโครงกำรภำยใต้ควำมร่วมมือของธนำคำรโลก 

และกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ประมำณช่วงครึ่งหลังของ 

ปี 2561 ถึงต้นปี 2562 โดยในส่วนของตลำดทนุไทย ก.ล.ต. จะเข้ำ 

รับกำรประเมินการก�ากับดูแลตลาดทุนเทียบกับมาตรฐาน 

ของ International Organization of Securities Commissions  

(“IOSCO”) และการประเมินระบบช�าระราคาและส่งมอบ

หลักทรัพย์เทียบกับมาตรฐานท่ีก�าหนดร่วมกันโดย Bank for 

International Settlements และ IOSCO

 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข ่งขัน และ 
ความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบ

ธุรกิจ เป็นมำตรกำรหนึ่งที่จะช่วยให้ตลำดทุนไทยพัฒนำและ

เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบ

ธุรกิจกองทุนรวมท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำร

หลำยด้ำน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน

ของกองทนุ เพือ่สร้างระบบนเิวศทีเ่พิม่ขดีความสามารถในการ

แข่งขนัของผูป้ระกอบการธรุกจิกองทนุ โดยเพิม่ความยืดหยุน่

ให้กับการลงทุนของกองทุนรวม สอดคล้องกับแนวทางสากล 

และพัฒนาการของตลาด ลดข้อจ�ากัดในการท�าธุรกิจ ขณะที่

ผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม และมีทางเลือก 

ในการลงทนุมากข้ึน ตวัอย่ำงเช่น กำรเพิม่ควำมคล่องตวัด้วยกำร 

ก�าหนดประเภททรพัย์สนิทีก่องทนุสามารถลงทนุได้จะก�าหนด

เป็นหลกัการ โดยก�าหนดประเภทและคณุสมบตัขิองทรพัย์สนิ

ทีล่งทนุได้ จากเดมิทีก่�าหนดเป็นรายละเอียดของแต่ละประเภท

ทรัพย์สินที่ลงทุนได้ รวมถึงอนุญาตให้กองทุนเลือกลงทุนใน

ทรพัย์สนิได้หลากหลายในระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมมากขึน้  

เช่น ให้กองทุนรวมที่เสนอขำยให้แก่ผู ้ลงทุนทั่วไปสำมำรถ

ลงทุนในกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (infrastructure fund) ที่

ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอำจไม่ได้เสนอขำย

ให้กับผู้ลงทุนรำยย่อยก็ได้ โดยสำมำรถลงทุนได้ในอัตรำส่วน

ที่ก�ำหนด จำกเดิมที่สำมำรถลงทุนใน infrastructure fund 

เฉพำะที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอขำยให้กับ

ผู้ลงทุนรำยย่อยเท่ำนั้น เป็นต้น

 นอกจำกนี้ ยังผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนของกองทุน 

ส�ารองเลีย้งชพี ให้สามารถลงทนุในกองทนุอสงัหารมิทรพัย์หรอื  

infrastructure fund ในสดัส่วนทีเ่พิม่ข้ึนได้จำกร้อยละ 15 ของ

มลูค่ำทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) เป็นไม่เกนิร้อยละ 30 ของ NAV โดย 

ค�ำนวณรวมกับกำรลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือกอื่น ๆ  ด้วย เช่น 

สินค้ำโภคภณัฑ์ เป็นต้น รวมถงึอนุญาตให้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

สามารถจัดตั้งเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (sector 

fund) ทีเ่น้นลงทนุในหลกัทรพัย์บางกลุม่อตุสาหกรรมได้ โดย

จะจ�ากดัอตัราส่วนการลงทนุรายสมาชกิ ทัง้นี ้เพือ่เป็นกำรเพิม่

ทำงเลือกกำรลงทุนให้แก่สมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย

 ส�ำหรับเกณฑ์ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสำกลและพัฒนำ 

กำรของตลำดมำกยิง่ขึน้ ได้แก่ การก�าหนดอัตราส่วนการลงทนุ

ให้มีการกระจายการลงทนุมากยิง่ขึน้ รวมถงึทบทวนอตัราส่วน

การลงทุนในทรพัย์สนิบางประเภท (product limit) ให้เหมาะสม 

กับสภาพตลาดและการลงทุนของกองทุนรวม เช่น ยกเลิก

อัตรำส่วน product limit ส�ำหรับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมทั่วไป

 นอกจำกน้ี ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนในสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) ให้เป็นไปตามแนวสากล อำทิ  

กำรค�ำนวณอตัรำส่วนเพือ่จ�ำกดักำรลงทนุใน derivatives รวมถงึ 

กำรก�ำหนดเกณฑ์กำรจัดประเภทกองทุนรวม ให้สะท้อน

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนมำกยิ่งข้ึน โดยให้พิจำรณำจำกฐำนะ 

กำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สิน (net exposure) แทนกำรพิจำรณำ

มูลค่ำกำรลงทุนในทรัพย์สิน และแก้ไขสัดส่วนกำรลงทุนใน

ทรัพย์สินต่ำง ๆ  ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับประเภทกองทุน

นั้น ที่หลำกหลำยในระดับควำมเสี่ยงที่เหมำะสมมำกข้ึน 

 กำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งในปี 2558 ได้แก ่

การรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) เข้ากับบริษัท  

ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ทีจ่ะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพและได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด  

(economies of scale) ส่วนผูล้งทนุก็จะได้รบัควำมสะดวกมำกข้ึน  

จำกกำรท�ำธุรกรรมได้ในตลำดเดียว และส�ำหรับภำพรวม 

ของระบบ ในระยะถัดไปก็จะมีควำมมั่นคงมำกข้ึน เน่ืองจำก 

จะต้องปรบัมำตรฐำนในกำรประกอบธุรกจิสนิค้ำเกษตรล่วงหน้ำ 

ให ้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและหลักเกณฑ์ที่ ใช ้กับ 

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจใน

เร่ืองกำรคุม้ครองทรัพย์สินของลูกค้ำ และควำมมัน่คงของระบบ 

ช�ำระรำคำและส่งมอบ

การพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

 บริษัทจดทะเบียนเป็นกลไกที่ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของชำติ ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน และกระจำยรำยได้ 

ก.ล.ต. สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนพัฒนำและเติบโตอย่ำง

ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติด้ำนบรรษัทภิบำล

อย่ำงจรงิจงั (CG in substance) ด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมและมีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  

ซึ่งสำมำรถเห็นผลในทำงปฏิบัติ และบริษัทจดทะเบียนสำมำรถ

เป็นต้นแบบให้ภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตำมต่อไป 

 ในปี 2558 มีพัฒนำกำรที่ส�ำคัญคือ ผลการประเมินการ 

ป้องกนัการมส่ีวนเก่ียวข้องกบัคอร์รปัชันส�าหรบับริษัทจดทะเบียน 

ไทย (Anti-corruption Progress Indicator) ของบรษัิทจดทะเบยีน  

ดีข้ึนต่อเน่ืองอย่างเห็นได้ชัดเจน (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน 

“กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในตลำดทุนไทย”) 

 นอกจำกนี้ ก.ล.ต. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่ำง
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ร่วมกันพัฒนา Integrated Governance Framework เพื่อ

ให้กิจการสามารถบูรณาการธรรมาภิบาลเข้ากับกระบวนการ

ธุรกิจ อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมท้ังได้ปรับปรุงหลักสูตรและจัด

อบรมให้ความรู้กรรมการบริษัทจดทะเบียนในเรื่องบทบาท

ความเป็นผูน้�า และประสทิธภิาพของคณะกรรมการ (leading 

role/ effective board) และร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และสภาวิชาชีพบัญชี ปรับปรุง

หลักสูตรอบรม เพ่ือยกระดับคุณภาพกรรมการอิสระด้วย

 ในส่วนของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียน  

ซึง่เป็นข้อมลูส�ำคญัประกอบกำรตดัสนิใจของผูล้งทนุ ก.ล.ต. ได้ 

ให้ควำมส�ำคญัในกำรสร้างระบบนเิวศ เพือ่ให้รายงานทางการเงนิ 

มีคุณภาพ โดยร ่วมกับสภำวิชำชีพบัญชีจัดท�ำหลักสูตร 

ส�ำหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

จดทะเบียน และ ก.ล.ต. ได้สื่อสำรกับผู้บริหำรของบริษัท 

จดทะเบียนในเวทีต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญของคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน 

 ส�ำหรบัพฒันำกำรของบริษทัจดทะเบยีนไทยในเวทนีำนำชำติ 

นั้น ในงำน ASEAN Corporate Governance Conference and  

Awards ทีจ่ดัขึน้ทีป่ระเทศฟิลปิปินส์ ซึง่มอบรำงวลัให้แก่บรษิทั 

จดทะเบยีนอำเซยีน 50 บรษิทัแรกทีไ่ด้คะแนน ASEAN CG Scorecard  

สงูสดุ บรษิทัจดทะเบยีนไทยมคีวามโดดเด่น โดยตดิอันดบัมาก 

ท่ีสุด 23 แห่ง และมี 2 บรษิทัอยู่ในกลุม่ 5 อนัดบัแรกของอาเซียน 

 ตลำดทนุไทยยงัได้รบัเกยีรตจิำกองค์กำรเพือ่ควำมร่วมมอื

ทำงเศรษฐกิจและพัฒนำ (The Organisation for Economic  

Co-operation and Development: OECD) ให้เป็นเจ้าภาพจัด

ประชมุ OECD - Asian Roundtable on Corporate Governance  

ประจ�าปี 2558 ซึ่งได้มีกำรหำรือแนวทำงและควำมร่วมมือใน

กำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในภูมิภำค 

ปัญหำและอปุสรรคทีท้่ำทำย กรณศีกึษำจำกประเทศต่ำง ๆ  แล้ว  

โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศกว่ำ 150 คน เข้ำร่วม 

กำรประชุม รวมท้ังน�ำเสนอ “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ฉบับปรับปรุงใหม่” ซึ่ง OECD ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในภำคธุรกิจและตลำดทุนโลก 

และเป็นหนึ่งในมำตรฐำนส�ำคัญที่ได้รับกำรอ้ำงอิงเป็นแนวทำง

พัฒนำและประเมินกำรบรรษัทภิบำลในประเทศต่ำง ๆ  ทั่วโลก

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย 

 ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำควำมยั่งยืนส�ำหรับ

บริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. ได้มีมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่

ปี 2557 สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม

รับผิดชอบต่อสังคมและมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้ง 

มนีโยบำยและให้ควำมส�ำคญักบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน 

อย่ำงจริงจัง อันจะน�ำไปสู่กำรเป็นต้นแบบหรือแรงบันดำลใจ 

(change agent) ให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตำมต่อไป

 ก.ล.ต. ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล

นโยบำย และมำตรกำรในกำรด�ำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน  

ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี  

และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 

ระดับ ความหมาย

1 - มีนโยบำย 

  (committed)  

2 - ประกำศเจตนำรมณ ์

  (declared)

3 - มีมำตรกำรป้องกัน 

  (established) 

4 - ได้รับกำรรับรอง

  (certified)

5 - ขยำยผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  (extended) 

กำรแสดงให้เห็นถึงค�ำมั่นจำกผู้บริหำรสูงสุด และขององค์กรโดยมติและนโยบำยของ 

คณะกรรมกำรในเร่ืองกำรด�ำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชัน

กำรแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นโดยกำรประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: CAC)

กำรแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบำยที่บริษัทก�ำหนดเพื่อด�ำเนินกำร เช่น ไม่จ่ำย

เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อต้ำนผู้เกี่ยวข้อง สื่อสำรและฝึกอบรมแก่พนักงำน

เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

 - 3A: บริษัทมีกำรประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร CAC หรือภำคี

 - 3B: บริษัทมีค�ำมั่นและนโยบำยของบริษัท แต่มิได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วม 

     โครงกำร CAC หรือภำคี

กำรแสดงให้เห็นถึงกำรน�ำไปปฏิบัติโดยมีกำรสอบทำนควำมครบถ้วนเพียงพอของ

กระบวนกำรทัง้หมดจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผูส้อบบัญชทีี ่ก.ล.ต. ให้ควำมเหน็ชอบ 

กำรได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

หรือได้ผ่ำนกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงเป็นอิสระจำกหน่วยงำนภำยนอก

กำรแสดงให้เห็นถึงนโยบำยที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทำงธุรกิจ ที่ปรึกษำ ตัวกลำง หรือตัวแทน

ธุรกิจ ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

69-1) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 รวมทั้งสนับสนุน

ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

มนีโยบำยและมำตรกำรในกำรด�ำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รปัชันด้วย 

 ในกำรนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจสำมำรถสืบค้นข้อมูล

ดังกล่ำว ก.ล.ต. ได้สนับสนุนโครงกำรของสถำบันไทยพัฒน์

ในกำรจัดท�ำตัวช้ีวัดควำมคืบหน้ำในเรื่องกำรป้องกันกำรมีส่วน

เก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicator) 

ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดับ และได้ใช้ปัจจยักำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วม 

ปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ เป็นส่วนหน่ึง 

ในกำรประเมินด้วย ดังนี้ 

1. บรษิทัจดทะเบยีนไทยรบัมอบรำงวลั ASEAN CG Scorecard สงูสดุ 
ในงำน ASEAN Corporate Governance Conference and Awards ซึง่ 
จดัข้ึนท่ีประเทศฟิลปิปินส์ โดยบริษทัจดทะเบยีนไทยตดิอันดบัมำกสุด  
23 แห่ง โดยมี 2 บริษัทอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับแรกของอำเซียน

2. ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงำนในตลำดทุน จัดประชุม 2015 OECD 
– Asian Roundtable on Corporate Governance โดยมีผู้บริหำร
ระดับสูง และผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท้ังในและ 
ต่ำงประเทศเข้ำร่วมกำรประชุม

1

2
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 สถำบันไทยพัฒน์มีกำรประเมินผลบริษัทจดทะเบียน 

ในปี 2557 และ 2558 และประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจใน

ปี 2558 ซึ่งผลกำรประเมินครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 

2558 ปรำกฏว่ำ บริษัทจดทะเบียนและผู ้ประกอบธุรกิจ

ส่วนใหญ่มีควำมคืบหน้ำในกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

คอร์รัปชันอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ ผลกำรประเมินบริษัท 

จดทะเบียน 583 บริษัท พบว่ำ บริษัทจดทะเบียน 542 บริษัท 

(ร้อยละ 92.97) มีผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 1 ขึ้นไป เม่ือเทียบ

กับปี 2557 ที่มีเพียง 344 บริษัท (ร้อยละ 60.70) เพ่ิมขึ้น 

ถึง 198 บริษัท (ร้อยละ 32.27) เและในจ�ำนวนนี้มี 13 บริษัท 

(ร้อยละ 2.23) ที่ได้คะแนนระดับ 5 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด 

ของตัวชี้วัดดังกล่ำว ส่วนผลกำรประเมินผู ้ประกอบธุรกิจ  

71 บริษัท (รวมผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนด้วย 8 

บริษัท) พบว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจ 66 บริษัท (ร้อยละ 92.97) 

มีผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 1 ข้ึนไป และในจ�ำนวนนี้มี 29 บริษัท 

(ร้อยละ 40.85) ที่ได้คะแนนระดับ 4 ทั้งนี้ ผลกำรประเมิน 

Anti-corruption Progress Indicator ได้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 

www.sec.or.th และ www.cgthailand.org 

 นอกจำกมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันในตลำดทุนไทยท่ี

ด�ำเนินกำรตำมข้ำงต้นแล้ว ก.ล.ต. ยังประสำนขอควำมร่วมมือ 

ไปยังผู้เกี่ยวข้องในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

 (1)	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรมแนวค�ำถำมท่ี 

ควรถำมเกี่ยวกับนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

ของบรษิทัจดทะเบยีนให้แก่อำสำพทิกัษ์สทิธ ิเพือ่ใช้ในกำรซกัถำม 

บริษัทจดทะเบียนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซ่ึงด�ำเนินกำร

อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2557

 (2)	กลุม่ผูล้งทนุสถาบัน	โดยด�าเนนิการผ่านสมาคมของ

กลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว	เช่น	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	และ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ขอให้ติดตำมและซักถำมเก่ียวกับ 

นโยบำยและกำรด�ำเนินกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันของบริษัท 

จดทะเบียนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่งด�ำเนินกำร

อย่ำงต่อเนื่องมำต้ังแต่ปี 2557

 (3)	บริษทัหลกัทรัพย์	และผูป้ระกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า ขอควำมร่วมมือให้ระบุ Anti-corruption Progress 

Indicator ของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเครำะห์หลักทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียนดังกล่ำว รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้แนะน�ำกำร

ลงทุนให้ข้อมูลนี้แก่ลูกค้ำเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจลงทุน

	 (4)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ขอควำมร่วมมือ

ให้ระบุ Anti-corruption Progress Indicator ของตนเองใน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�ำคัญ (fund fact sheet) และ

เอกสำรเผยแพร่ของกองทุนท่ีอยู่ภำยใต้กำรจัดกำร

	 (5)	มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	

(Anti-corruption Organization of Thailand: ACT) สนบัสนนุ 

เงินทุนในกำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิ โดยในชั้นนี้ มูลนิธ ิ

อยู่ระหว่ำงศึกษำข้อมูลเพื่อประกอบกำรจัดท�ำโครงกำรใหม่ 

ได้แก่ โครงกำร ACT Good โดยคำดว่ำจะจัดให้มีสัญลักษณ์

ที่แสดงถึงกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันเพื่อสร้ำงพลังและส่งไปถึง

ผู้บริโภคในวงกว้ำง ซึ่งบริษัทที่มีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดจะ

สำมำรถติดสัญลักษณ์ ACT Good ลงในผลิตภัณฑ์ที่บริษัท

เป็นเจ้ำของตรำสินค้ำดังกล่ำวได้

การสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ และพัฒนาให้ประชาชน
สามารถวางแผนทางการเงิน โดยใช้ประโยชน์จาก
ตลาดทุน 

 ตลำดทุนควรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีช่องทำงเข้ำถึง 

กำรลงทนุ ด้วยควำมรู้ควำมเข้ำใจและเห็นประโยชน์ของกำรลงทนุ 

ในตลำดทุน ตลอดจนมีเงินเพียงพอตำมเป้ำหมำยกำรด�ำรงชีวิต

 ก.ล.ต. ให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ผูล้งทนุ 

เพ่ือให้สามารถรักษาสิทธแิละปกป้องตนเองได้ โดยจัดท�าเน้ือหา

เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง (1) สิทธิในฐานะ 

ผูถ้อืหุน้ (2) สทิธิในฐานะผูถ้อืหุน้กู ้(3) สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วย

ลงทุน (4) สิทธิในฐานะผู้ใช้บริการตัวกลาง โดยอยู่ระหว่ำง 

เตรียมกำรเผยแพร่เนื้อหำ และกระตุ้นให้ผู ้ลงทุนรำยย่อย 

ใช้สิทธิและหน้ำที่ต่อไป 

 เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข ้ำสู ่ สังคมผู ้ สูงอำยุและให ้

ประชำชนมีเงินเพียงพอตำมเป้ำหมำยในกำรด�ำรงชีวิต ก.ล.ต.  

ได้ผลกัดันให้เกดิกำรแก้ไขพระรำชบญัญตักิองทุนส�ำรองเลีย้งชพี 

เพื่อปรับระบบนิเวศจำกกำรที่ลูกจ้ำงที่เป็นสมำชิกประสบ

ปัญหำเรือ่งกำร “ออมน้อย ออมสัน้ และออมไม่เป็น” ไปสูก่าร 

“ออมมาก ออมยาวต่อเน่ือง และออมเป็น” ตวัอย่ำงเช่น กำรเปิด 

ให้ลูกจ้ำงสำมำรถจ่ำยเงินสะสมได้ในอัตรำที่สูงกว่ำนำยจ้ำง

สมทบ ท�ำให้ออมได้มำกขึ้น ปรับให้สำมำรถโอนย้ำยเงินจำก

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เดิมไปยังกองทุนรวมเพื่อกำร

เลี้ยงชีพ (RMF) ได้ ซึ่งจะท�ำให้กำรลงทุนมีควำมต่อเนื่อง และ

กรณีที่ลูกจ้ำงไม่เลือกนโยบำยในกำรลงทุน ให้คณะกรรมกำร

สำมำรถน�ำเงินไปลงทุนในนโยบำยที่เหมำะสมกับลูกจ้ำง เช่น 

กำรลงทุนที่ปรับลดควำมเสี่ยงตำมอำยุของลูกจ้ำงโดยอัตโนมัติ 

(Life Path) เป็นต้น

 รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ทำงกำรเงิน เพื่อ 

ตอบโจทย์ชีวิตและรองรับกำรเกษยีณ ด้วยกำรสร้ำงความตระหนัก 

ในการจัดการและวางแผนทางการเงิน โดยด�าเนินโครงการ 

ความรู้ทางการเงินในที่ท�างาน (financial literacy in  

workplace) เพื่อให้คนวัยท�างานมีวินัย และรู้จักวางแผน

ทางการเงิน ซ่ึงได้จัดอบรมแล้ว 131 บริษัท นอกจากน้ี ยังได ้

ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ วางแนวทางการให้ความรูก้ารวางแผน 

การเงินและการลงทุนเพื่อเตรียมเกษียณ ซ่ึงเน้นกลุม่สมาชกิ 

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี โดยตลำดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มด�ำเนิน 

โครงกำรได้ในปี 2559

 ก.ล.ต. ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู ้แก่ประชำชน 

ในโอกำสต่ำง ๆ  ได้แก่ การออกบธูในงาน Money Expo 2015  

ภายใต้แนวคดิ “ก.ล.ต. สร้างสรรค์ชวีติท่ีงดงาม” โดยน�ำเสนอ 

ควำมรูแ้ละกจิกรรมเกีย่วกบักำรออมและกำรลงทนุอย่ำงครบครนั

แก่ประชำชนทั่วไป การออกบูธในงาน SET in the City 2015 

ภายใต้แนวคิด “SEC Open Space” เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ

เกี่ยวกับกำรวำงแผนชีวิต กำรวำงแผนทำงกำรเงิน ส่งเสริมให้

ประชำชนรู้จักกำรออมเงินเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้

1. ก.ล.ต. ร่วมออกบูธเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออมและกำรลงทุน 
ให้แก่ประชำชนทั่วไป ในงำน Money Expo 2015 ภำยใต้แนวคิด  
“ก.ล.ต. สร้ำงสรรค์ชีวิตที่งดงำม”

2. กจิกรรมในบธู ก.ล.ต. ทีง่ำน SET in the City 2015 ภำยใต้แนวคิด  
“SEC Open Space” เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจเกี่ยวกับกำรวำงแผน
ชีวิต กำรวำงแผนทำงกำรเงิน ส่งเสริมให้ประชำชนรู้จักกำรออมเงิน  
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้

1
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

การป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบการกระท�าผิด 
และการบังคบัใช้กฎหมาย

 เพื่อให้ตลำดทุนมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

โดยผู้เกี่ยวข้องในตลำดทุนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 

ให้บริกำรที่มีคุณภำพ ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ รวมทั้งกำรตรวจ

สอบกำรกระท�ำผิด กำรบังคับใช้กฎหมำยและด�ำเนินคดีเป็นไป 

อย่ำงรวดเร็วและลงโทษได้อย่ำงเหมำะสม ก.ล.ต. จึงได้

ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน และเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนติดตำมและตรวจสอบกำรกระท�ำผิด และบังคับใช้

กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด อำทิ

 การปรับปรุงกระบวนการท�างานและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง
 • ปรับปรุงเกณฑ์การออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน 

วงจ�ากดั (Private Placement หรอื PP) ของบรษิทัจดทะเบยีน

เพื่อป้องกันกรณีท่ีมีการใช้การเพิ่มทุนแบบ PP ไปในทางท่ีจะ

ท�าให้เกดิความไม่เป็นธรรมหรอืสร้างความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้  

โดยค�ำนึงถึงควำมสมดุลของควำมคุ้มค่ำในกำรปรับปรุงหลัก

เกณฑ์เทียบกับค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึนของบริษัทจดทะเบียน 

และควำมจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือรักษำ

ควำมเป็นธรรมในตลำดทุน

 • ปรบัปรงุเกณฑ์เกีย่วกบัคณุสมบตัขิองบรษิทันอกตลาด 

หลักทรัพย์ (non-listed company) ที่จะย่ืนค�าขออนุญาต 

เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในวงกว้าง (PO)  

โดยก�ำหนดคุณสมบัติ เพิ่มเติมว ่ำ ต ้องไม ่มีประวัติหรือ

พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอย่ำงร้ำยแรงตำมที่ก�ำหนดในช่วง

ระยะเวลำหนึ่งก่อนกำรยื่นค�ำขอ เช่น ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี

ย้อนหลัง ไม่เคยถูกปฏิเสธค�ำขอ PO เนื่องจำกมีเหตุอันควร

สงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอย่ำงร้ำยแรง เป็นต้น 

เพ่ือป้องปรำมไม่ให้บริษัทนอกตลำดหลักทรัพย์ที่มีประวัติ

หรือมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมอย่ำงร้ำยแรงเข้ำมำระดมทุนจำก

ประชำชนในวงกว้ำง 

 • ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการกับเรื่องร้องเรียน

และกรณีการกระท�าผิด (case management) โดยปรับปรุง

แนวทางและขั้นตอนการท�างาน ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ตลอดกระบวนกำร และอยู ่ระหว ่ำงเตรียมพัฒนำระบบ 

สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น

 • ศึกษากระบวนการท่ีเป็นจุดเปราะบางของโครงสร้าง

ตลาดที่เอื้อต่อการกระท�าผิดอย่างครบวงจร ตั้งแต่กำรรับ

หลักทรัพย์จนถึงกำรบังคับใช้กฎหมำย และเสนอแนวทำง

ด�ำเนินกำรเพื่อป้องปรำมกำรกระท�ำผิดที่อำจจะเกิดขึ้นได้ใน

อนำคต โดยได้หำรือกับผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ และน�ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. น�ำไปสู่กำรก�ำหนดแผนงำนรองรับ

ในแผนยุทธศำสตร์ 3 ปี ต่อไป

 •  ผลกัดนัการแก้ไขพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์ฯ เพือ่ให้

กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบั

ความคาดหมายตามมาตรฐาน IOSCO ย่ิงขึ้น โดยกำรเพิ่ม

มำตรกำรทำงแพ่งเพ่ือเป็นเครื่องมือเพ่ิมเติมจำกกระบวนกำร

อำญำ ซึ่งขณะนี้ร ่ำงกฎหมำยอยู ่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และ ก.ล.ต. ก�ำลังเตรียม

ควำมพร้อมรองรับให้สำมำรถด�ำเนินกำรทำงแพ่งได้ต่อไป

 • ผลกัดนัให้มกีารใช้เกณฑ์การระงบัข้อพพิาท (Dispute  

Rules) เป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดี (best practice/ 

guidance) ใน ASEAN ส�ำหรับกำรระงับข้อพิพำทข้ำมประเทศ

ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขำยข้ำมพรมแดน (cross border 

product) 

ติดตามและป้องปรามการกระท�าอันมิชอบ และตรวจ
สอบรายการต่าง ๆ 
 •  ตรวจสอบกรณีการกระท�าอันไม่เป็นธรรมในการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ ได้แก่ กำรสร้ำงรำคำหลักทรัพย์ กำรเผยแพร่

ข่ำว และกำรใช้ข้อมูลภำยใน รวม 70 กรณี กรณีการทุจริต/ 

กระท�าผดิของผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบียน/บริษทัทีอ่อกหลกัทรพัย์  

และการกระท�าผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร 14 กรณี กรณี

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดย

ไม่ได้รับอนุญาต 15 กรณี อื่น ๆ 3 กรณี รวม 102 กรณี

 •  ตรวจระบบควบคุมคุณภาพของส�านักงานสอบบัญชี 

โดยมุ่งเน้นให้ส�านักงานสอบบัญชีแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่อง

การปฏิบัติงานสอบบัญชี ด้วยกำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุ

ที่แท้จริงของข้อบกพร่องและจัดท�ำแผนกำรแก้ไขให้เหมำะสม 

กับสถำนกำรณ์ รวมถึงมีกำรติดตำมผลว่ำแผนงำนดังกล่ำว

สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุดหรือไม่ เพ่ือให้มั่นใจ 

ได้ว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี 

ในตลำดทุน มีคุณภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล เนื่องจำก 

กำรยกระดับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินเป็นปัจจัยส�ำคัญ 

ที่ท�ำให้ตลำดทุนไทยเป็นที่น่ำเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและ 

ระดับสำกล จำกผลกำรตรวจปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ส�านักงาน 

สอบบญัชทีี ่ก.ล.ต. ตรวจระบบส่วนใหญ่มกีารพฒันาไปในทาง 

ทีด่ข้ึีน แสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาปรบัปรุงอย่างจรงิจงั 

 • ตรวจสอบและสอบทานข้อมูล/รายการของบริษัท 

จดทะเบยีน เพือ่ช่วยป้องปรามการท�ารายการทีไ่ม่เป็นธรรมและ

อาจมกีารถ่ายเทผลประโยชน์ อกีทัง้ยงัเพ่ือช่วยพัฒนาคณุภาพ

ในการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัจดทะเบยีน ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

และเพียงพอ ดังนี้ (1) ตรวจสอบงบกำรเงิน อันน�ำมำซ่ึงกำรสั่ง

แก้ไขงบกำรเงินและแจ้งแก่สำธำรณชน 5 บริษัท (2) สอบทำน 

แบบ 56-1 (3) สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำ

ซึ่งสินทรัพย์ส�ำคัญ ที่ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 52 รำยกำร 

รวมมูลค่ำ 164,690 ล้ำนบำท และ ด�ำเนินกำรออกข่ำวเตือน

ผู้ลงทุน 6 รำยกำร รวมมูลค่ำ 33,940 ล้ำนบำท

 • ตรวจบริษัทหลักทรัพย์ ใน 3 ลักษณะ ดังน้ี

  (1) การตรวจสอบการด�าเนนิงานตามปกต ิ(routine 

inspection) โดยเน้นตรวจสอบระบบงานหรอืการปฏบิตังิานที ่

หากมข้ีอบกพร่องแล้ว อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูล้งทนุ 

และระบบงานโดยรวม เช่น กำรท�ำควำมรู ้จักลูกค้ำและ

ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know-Your-

Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD) กำรก�ำกับ

ดูแลผู้แนะน�ำกำรลงทุน กำรดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำ เป็นต้น 

โดยปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาบริษัทที่จะออกตรวจสอบ 

ได้แก่ ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง Risk Based 

Approach (RBA) ปริมำณเรื่องร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ จ�ำนวน

ลูกค้ำที่มีพฤติกรรมที่อำจเข้ำข่ำยส่งค�ำสั่งซื้อขำยไม่เหมำะสม  
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ระยะเวลำที่ ก.ล.ต. ไม่ได้เข้ำตรวจสอบบริษัท เป็นต้น  

ซึ่งผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีผล

ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และข้อบกพร่อง

ส่วนใหญ่เป็นกรณีเกี่ยวกับกำรท�ำ KYC/CDD 

  (2) การตรวจสอบเฉพาะเรือ่ง (theme inspection)  

ได้แก่ (1) การก�ากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

หลกัทรพัย์ เน่ืองจำกสภำวกำรณ์ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ในช่วงดงักล่ำว  

มีควำมผันผวน มีปริมำณกำรซื้อขำยมำกในหุ้นขนำดเล็ก และ

ในลักษณะกำรเก็งก�ำไร รวมท้ังผู้ลงทุนบำงรำยมีพฤติกรรม

กำรส่งค�ำสั่งที่อำจเข้ำข่ำยไม่เหมำะสม โดยได้เข้าตรวจสอบ

การก�ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจำก

กำรตรวจสอบพบว่ำ บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าตรวจสอบทุกแห่ง

มีการก�าหนดนโยบายการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด รวมท้ังจัดให้มีกำรคัดกรอง 

ติดตำม และตรวจสอบกำรส่งค�ำสั่งซื้อขำยของผู้ลงทุน โดยวิธี

ปฏิบัติของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ มีควำมเข้มงวดแตกต่ำงกัน

ตำมพฤติกรรมของลูกค้ำ และ (2) การซื้อขายด้วย program 

trading และการก�ากบัดแูล เพือ่พจิารณาว่า program trading  

อาจมีผลกระทบต่อสภาพการซือ้ขายหลกัทรพัย์และระบบโดยรวม  

หรือไม่ อย่างไร โดยจำกกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 

หลักทรัพย์ท่ีมีปริมำณกำรซื้อขำยผ่ำน program trading สูง  

พบว่า มีการก�ากับดูแลกรณีดังกล่าวตามสมควร เช่น ก�ำหนด 

วิธีกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์กำรส่งค�ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ของ

ตลำดหลักทรัพย์ทั้งในด้ำนระบบคัดกรองค�ำสั่งที่ไม่เหมำะสม

ก่อนส่งค�ำสั่งเข้ำสู่ระบบของตลำดหลักหลักทรัพย์ กำรสำมำรถ

แทรกแซงหรือสั่งให้โปรแกรมหยุดท�ำงำนในกรณีที่ค�ำสั่งซื้อขำย

อำจมีผลกระทบต่อตลำดโดยรวม เป็นต้น 

  (3) การตรวจสอบเฉพาะกรณ ี(cause inspection) 

ได้แก่ กรณีที่ปรำกฏข่ำวเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของนักธุรกิจ

รำยหนึ่ง โดยมีประเด็นเกี่ยวกับกำรโอนหุ้นจ�ำนวนมำกของ

นักธุรกิจดังกล่ำว ให้แก่บุคคลอื่น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่

เกีย่วข้อง 2 แห่ง ซึง่จากการตรวจสอบพบว่า บรษิทัหลกัทรัพย์ 

1 แห่ง มคีวามบกพร่องใน 3 ระบบงาน คือ ระบบการท�า KYC/

CDD ระบบการก�ากับดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และระบบการ

ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จงึได้ด�าเนนิการทางกฎหมายทัง้กบับรษิทัหลกัทรพัย์ ผูบ้รหิาร 

และผู้แนะน�าการลงทุนท่ีเกี่ยวข้อง 

 • ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนและธุรกิจ

ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็นกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนตำมปกติ 

(routine inspection) ซึ่งได้ประเมินจำกควำมเสี่ยงในกำร

ด�ำเนินงำนในทุกด้ำนของบริษัทตำมแนวทำง RBA ทั้งนี้ บริษัท

ที่ ก.ล.ต. เข้ำตรวจสอบในปี 2558 ได้ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ ์

ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่

การบังคับใช้กฎหมาย
 • กล่าวโทษกรณเีกีย่วกบัความผดิตามพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์ฯ 77 ราย ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

โดยไม่ได้รับอนุญำต 8 รำย กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมในกำร

ซื้อขำยหลักทรัพย์ 6 รำย กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำ 

กิจกำร 1 รำย กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (เช่น  

กำรไม่จดัท�ำหรือรำยงำนข้อมลูตำมก�ำหนด) 38 รำย กำรทจุรติ

หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

23 รำย อื่น ๆ 1 รำย กล่ำวโทษกรณีเกี่ยวกับควำมผิดตำม 

พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4 รำย

 • เปรียบเทยีบกรณเีก่ียวกับความผิดตามพระราชบญัญตัิ 

หลกัทรพัย์ฯ 89 ราย รวมจ�านวนเงนิค่าปรับ 91,441,038.06 บาท  

ได้แก่ กำรประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ 6 รำย รวม 2,454,600 บำท  

กำรประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน 8 รำย รวม 2,543,100 บำท 

กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมในกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ 23 รำย  

รวม 72,448,538.06 บำท กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำ

กิจกำร 4 รำย รวม 2,258,800 บำท กำรออกและเสนอขำย

หลักทรัพย์ (เช่น กำรไม่จัดท�ำหรือรำยงำนข้อมูลตำมก�ำหนด) 

48 รำย รวม 11,736,000 บำท 

 • ลงโทษทางบริหารจ�านวน 48 ราย โดยเป็นผู้แนะน�ำ

กำรลงทุน/นักวิเครำะห์กำรลงทุน 41 รำย ผู้บริหำรบริษัท 

หลักทรัพย์/บุคคลผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำร 4 รำย ที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน 1 รำย และผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน 2 รำย และแบ่งตำมกำรด�ำเนินกำร/โทษที่ได้รับ

ได้เป็น สั่งพัก 44 ราย และเพิกถอนใบอนุญาต 4 ราย 
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OUTLINING 
A  STRATEGY  
FOR  SUSTAINABLE  
GROWTH
ก.ล.ต. วางแผนยุทธศาสตร์การท�างานด้วยการวิเคราะห์
และปรับโฟกัสลงไปที่ต้นเหตุของเร่ือง และกลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถพัฒนาและแก้ ไขปัญหาได้ตรงจุด
เพ่ือพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างย่ังยืน
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แนวทางการด�าเนินงาน
ปี 2559 - 2561

 กำรด�ำเนินงำนของ ก.ล.ต. นั้น มีทั้ง 

เรือ่งต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่งหรอืเป็น 

โครงกำรระยะยำว ที่จะต้องสำนต่อ และ

บำงเรื่องก็อำจต้องปรับเปลี่ยนแนวทำง

กำรด�ำเนินกำร รวมทั้ งต ้องด�ำเนิน

มำตรกำรเพิ่มเติม ให้รองรับไว้ล่วงหน้ำ

หรือเท่ำทันสภำพแวดล้อมและควำม

ต้องกำรต่ำง ๆ ที่อำจเปลี่ยนแปลงไป 

• สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน 
ในระยะ 3 ปี 

 ในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนน้ัน 

ก.ล.ต. ได้วิเครำะห์และพบว่ำแนวโน้ม

เศรษฐกิจและตลำดทุนโลกระยะยำว

ยังคงเป็นไปตำมทิศทำงเดียวกับที่เคย 

วิเครำะห์ไว ้ส�ำหรับปี 2558 ได้แก่  

ควำมเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและตลำด 

กำรเงนิ ควำมผนัผวนของเงนิทนุเคลือ่นย้ำย  

ทิศทำงกฎเกณฑ์ใหม่ในลักษณะที่เป็น

กฎเกณฑ์ที่มีผลกับบุคคลนอกประเทศ 

(extraterritorial rules) ควำมส�ำคัญของ

ตลำดทุนในกำรเป็นช่องทำงระดมทุนแก่

ภำคเศรษฐกิจ กำรแสวงหำผลตอบแทน

ที่สูงข้ึน และพัฒนำกำรที่ก้ำวไกลของ

เทคโนโลยี  โดยทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง

ในระยะต่อไปที่จะส่งผลกระทบอย่ำงสูง

ต่อนโยบำยตลำดทุน ได้แก่

• ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและ

ตลาดการเงินโลก 

 กระแสโลกำภิวัตน์สนับสนุนให้เกิด

กำรระดมทุนและลงทุนข้ำมประเทศที่

สะดวกขึ้น ซึ่งเปิดโอกำสให้ตลำดทุนไทย

ได้ประโยชน์จำกกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ

ของกลุ่มประเทศใน Greater Mekong 

Subregion (“GMS”)

• การแข่งขันท่ีสูงขึ้นของตลาด 

 หลักทรัพย ์

 พบว่ำตลำดหลักทรัพย์ท่ัวโลกต่ำง

ก�ำหนดต�ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของ

ตนเองอย่ำงชัดเจนท่ีจะเป็นศูนย์กลำง

ทำงกำรเงิน (financial center) และ 

ก�ำหนดกลยุทธ ์เพื่อเสริมสร้ำงควำม 

สำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรควบรวม 

กัน กำรเชื่อมโยงตลำด หรือกำรร่วม

ลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ลดต้นทุน 

และปรับปรุงบริกำรท่ีตอบโจทย์ผู้ลงทุน

และผู้ระดมทุน

• แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 2559-2661
 ในกำรจดัท�ำแผนยุทธศำสตร์ 3 ปี นอกจำก ก.ล.ต. จะพจิำรณำแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลง 

ของโลก ยทุธศำสตร์ของประเทศ และปัญหำเชิงโครงสร้ำงของตลำดทนุไทยแล้ว ยงัเป็น 

ผลลัพธ์ที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์และปรับโฟกัสลงไปให้ตรงจุดที่เป็นปัญหำและกำร

ท�ำควำมเข้ำใจผูท่ี้มีส่วนได้เสียให้ถ่องแท้ โดยมุง่เน้นกำรท�ำให้ตลำดทนุมคีวำมน่ำเชือ่ถอื 

มปีระสิทธภิำพ ทกุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์จำกตลำดทนุได้ สอดคล้องกบั

พนัธกจิท่ีก�ำหนดไว้ กอปรกบักำรค�ำนงึถงึกำรใช้เครือ่งมอืในกำรก�ำกับดูแลทีเ่หมำะสม  

ส�ำหรับกำรด�ำเนินมำตรกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละเรื่อง โดยมิได้มุ่งเน้นแต่กำร 

ใช้กฎเกณฑ์ แต่มีกำรพิจำรณำน�ำ softer-side regulation มำใช้ด้วย เช่น กำรท�ำ 

ควำมเข้ำใจ สื่อสำร เพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย และโน้มนำ้วให้เห็นว่ำทุกภำคส่วน

จะเดินไปด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนร่วมกันได้อยำ่งไร

 แผนยุทธศำสตร์ ปี 2559 - 2561 ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 4 ดำ้น โดยสรุป

สำระส�ำคัญ ดังนี้

 จัดกำรปัญหำเชิงโครงสร้ำงเพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในตลำดทุน ประกอบด้วย 

3 กลยุทธ์ ซึ่งเน้นกำรแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำงของกลไกส�ำคัญในตลำดทุน ได้แก่  

กำรระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน กระบวนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และกำรเสนอขำย

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน

 กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

 ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั (Intended Outcome): บรษิทัจดทะเบยีนมคีณุภำพทีด่ขีึน้ 

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ 

 • ท�ำให้เกดิกำรปฏบิติัทำงบรรษทัภิบำลทีเ่กดิผลอย่ำงแท้จรงิ (CG in substance) 

โดยวำงรำกฐำนผ่ำนกำรก�ำหนดหลักปฏิบัติ เพื่อบูรณำกำร CG/ESG (Environment, 

Social and Governance) ให้อยู่ในกลไกกำรด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

รวมถึงเน้นกำรสื่อสำรไปยังบริษัทกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจและยอมรับ 

(buy in) จำกกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

• การน�าเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางให ้

 บริการทางการเงิน (financial 

 technology: “FinTech”) 

 เป็นแนวโน้มที่ เกิดขึ้นอย่ำงมำก

ในต่ำงประเทศและกระทบหรือพลิกโฉม  

(disrupt) กำรให้บริกำรทำงกำรเงินใน 

รปูแบบเดมิ ก่อให้เกดิกำรเปลีย่น landscape  

ของกำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิ มผีูใ้ห้บรกิำร 

รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย

ในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและ

บริกำรท่ีสำมำรถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำได้

หลำกหลำย และช่วยให้กลุ่มลูกค้ำที่ยัง

เข้ำไม่ถึงบริกำรทำงกำรเงินสำมำรถเข้ำ

ถึงได้ด้วยต้นทุนที่เหมำะสม 

• ตลาดทุนเป็นช่องทางระดมทุนแก่ 

 กจิการ SME หรอื strategic sector 

 เป็นควำมท้ำทำยของ ก.ล.ต. ทัว่โลก

ทีจ่ะต้องขยำยขอบเขตของบทบำทของตน 

เพื่อเปิดช่องทำงกำรระดมทุนใหม่ ๆ ให้

กิจกำรขนำดกลำงและเล็ก หรือกิจกำรที่

ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศให้สำมำรถ

ระดมทุนจำกตลำดทุนได้สะดวก รวดเร็ว 

และมีต้นทุนระดมทุนท่ีสอดคล้องกับ

ควำมเสี่ยงของกิจกำร โดยท่ียังคงมีกำร

ให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนในระดับที่

เหมำะสม

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

 จึ ง เกิ ดควำมต ้ อ งกำรออมเงิ น

เพื่อกำรเกษียณ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ประเทศไทยมแีนวโน้มรนุแรงกว่ำประเทศ

อื่น หำกไม่มีกำรเตรียมพร้อมรองรับ

จะก่อให้เกิดปัญหำสังคมและกระทบต่อ

นโยบำยกำรคลงัของประเทศในระยะยำว

• Blockchain Technology 

 ท�ำให้สำมำรถท�ำธุรกรรมทำงกำร

เงินได้อย่ำงปลอดภัย และต้นทุนต�่ำ 

โดยไม่ต้องมีตัวกลำง จึงอำจเปลี่ยนโฉม

ธรุกจิตลำดหลกัทรพัย์ กำรช�ำระรำคำและ 

ส่งมอบหลักทรัพย์ได้ในอนำคต

• การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความ

 รับผิดชอบต่อสังคม 

 กระแสโลกำภิวัตน์ ควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และกลไกกำร

ตลำด ก่อให้เกดิกำรเตบิโต กำรผลติและ  

กำรบริโภคที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำที่ย่ังยืน จึงเป็นแนวคิดเพ่ือ

ป้องกันมิให้ธุรกิจค�ำนึงแต่ผลตอบแทน

ทำงกำรเงินที่อำจท�ำให้ต้องเผชิญควำม

เสีย่งทำงเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมอยู่รอดของธุรกิจ

และตลำดทุนในระยะยำว

1
ยุทธศาสตร์ที่

จัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดทุน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 • เสริมสร้ำงควำมควำมรู ้ควำมรับผิดชอบให้ประธำน 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรเงิน (CFO) ผู้ท�ำบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภำยใน และกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะก�ำหนดเกณฑ์ก�ำกับ

ดูแลและให้ควำมรู้ เพื่อให้มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดท�ำงบ 

กำรเงินให้มีคุณภำพมำกขึ้น 

 • พัฒนำผู้สอบบัญชีโดยร่วมมือกับสภำวิชำชีพบัญชีใน

พระบรมรำชูปถัมภ์ ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับ 

กำรน�ำมำตรฐำนใหม่ ๆ ไปปฏิบัติแก่บริษัทไทย และปรับปรุง

ให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้เร็วขึ้น

 • ผลกัดนัให้ผูล้งทุนใช้ปัจจยัด้ำน CG/ESG ในกำรตดัสนิใจ 

ลงทุน และแก้ไขกฎหมำยเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ลงทุน 

 • ปรับปรุงกำรก�ำกับดูแลที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (FA) จำก

ระบบกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นระบบกำรให้ใบอนุญำต เพื่อให้

มีมำตรฐำนกำรท�ำงำนท่ีดีข้ึน และช่วยให้ ก.ล.ต. มีเครื่องมือ

ลงโทษที่หลำกหลำยและเหมำะสม 

 • ก�ำหนดให้ผูจ้�ำหน่ำยหลกัทรพัย์หลกั (lead underwriter) 

ท�ำ due diligence วิธีกำรท�ำงำนของ FA เพื่อให้เข้ำใจคุณภำพ

ของหลกัทรพัย์ และก�ำหนดให้ผูส้อบบญัชแีจ้งข้อมลูผลกำรสอบ

บัญชีให้แก่ FA เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรท�ำงำน

 • สนบัสนนุให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูหนงัสอืชีช้วนและข้อมลู

ตำมแบบรำยงำน 56-1 ให้ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกและ

อยู่ในรูปแบบที่ท�ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย 

 • ส่งเสริมให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนนโยบำยกำร

รับหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียน โดยอำจน�ำปัจจัยด้ำนคุณภำพ 

อัตรำกำรเติบโตของกิจกำร หรือรำคำตลำดของหลักทรัพย์มำ

ประกอบกำรพจิำรณำจัดหมวดหมูห่ลกัทรพัย์จดทะเบยีน (listing  

segmentation) 

 • ส่งเสรมิให้ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ยกระดบัด�ำเนนิกำรบงัคบัใช้ 

กฎเกณฑ์กับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สำมำรถด�ำรงคุณสมบัติได้

ตำมเกณฑ์ (delisting requirement) 

 • ทบทวนระบบกำรก�ำกับดูแลและแบ่งงำนกำรก�ำกับดูแล

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เพ่ือลดช่องว่ำง ลดควำม

ซ�้ำซ้อน และใช้เครื่องมือที่มีเพื่อประโยชน์สูงสุด 

 กลยทุธ์ที ่1.2 ปรบัปรงุระบบนเิวศทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ

ซื้อขายหลักทรัพย์

 ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั (Intended Outcome): ตลำดหลักทรพัย์ฯ 

และสมำคมบริษัทหลักทรัพย์มีกำรด�ำเนินกำรที่ได้มำตรฐำน

สำกลและค�ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ (public interest)

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • สื่อสำรกับสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือสร้ำงควำม

ชัดเจนในบทบำทหน้ำที่ของสมำคม ในกรณีที่สมำคมต้องกำร

ท�ำหน้ำที่ Self Regulatory Organization (SRO) จะได้มีกำร 

เตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ 

ยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักสำกล 

 • ประสำนกับตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ 

เพื่อร่วมมือกันก�ำหนดมำตรกำรป้องปรำมกำรกระท�ำอันไม่ 

เป็นธรรม (preventive measures) เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

 • ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิด โดยจะ

ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำน มีกำรก�ำหนดล�ำดับควำมส�ำคัญของคดี 

และพัฒนำระบบงำนรองรับ เพื่อให้กำรตรวจสอบและส่งเร่ือง

ด�ำเนินคดีมีควำมรวดเร็ว และลดงำนตรวจสอบคงค้ำงให้เหลือ

น้อยลง

 กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการน�า

เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended Outcome): ผลิตภัณฑ์

ทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ อยู่บนประโยชน์สูงสุด (best 

interest) ของผู้ลงทุน

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • ประสำนงำนกับธนำคำรแห่งประเทศไทย ดูแลกำรจัด

โครงสร้ำงผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินของ financial conglomerate  

เพื่อไม่ให้เกิด mis-pricing ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน

และน�ำมำเสนอขำยต่อประชำชน

 • ตดิตำมดแูลให้เกณฑ์ในเรือ่ง benchmark และ performance  

presentation เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

 • ปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลและยกระดับคุณภำพกำรให้

บรกิำรของบรษิทัทีไ่ด้รบัใบอนญุำตนำยหน้ำ ค้ำ และจดัจ�ำหน่ำย

ที่จ�ำกัดเฉพำะหน่วยลงทุน (LBDU: Limited broker, dealer 

and underwriter) คนขำยหลักทรัพย์ และปรับปรุงหลักเกณฑ์

และขั้นตอนกำรขำย (sales conduct/process) เพื่อให้ผู้ลงทุน

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

 ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ซึง่เน้นเสรมิสร้ำงประสทิธภิำพและ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สำมำรถ

แข่งขันได้ทั้งในและต่ำงประเทศ ดังนี้

 กลยทุธ์ที ่2.1 ปรบั landscape เพือ่สนบัสนนุการแข่งขนั

อย่างสร้างสรรค์ในธุรกิจตลาดทุน

 ผลลพัธ์ท่ีคาดหวัง (Intended Outcome): ตลำดทุนไทย

มีผู้เล่น (players) ที่สำมำรถเสนอผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ

บรกิำรทีต่อบสนองลกูค้ำ และสำมำรถแข่งขนัได้กบัต่ำงประเทศ

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • แก้ไขหลักเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์สำมำรถผลิต

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและให้บริกำรได้มำกขึ้น 

 •  สนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน พัฒนำ

กองทุนรวมรูปแบบใหม่ และลงทุนในทรัพย์สินประเภทใหม่ ๆ   

ได้เพิ่มเติม

 • สนบัสนนุให้มกีำรจดัท�ำบทวเิครำะห์ของหุน้ทีม่กีำรซือ้ขำย

เพิม่ขึน้ และเปิดทำงให้ผู้ทีต้่องกำรท�ำบทวเิครำะห์สำมำรถท�ำได้ 

 • ปรับ landscape เพือ่รองรบักำรแข่งขนัจำกผูเ้ล่นรปูแบบ

ใหม่ (new business model) โดยทบทวนโครงสร้ำงใบอนุญำต

และทนุจดทะเบียน และทบทวนเกณฑ์เพือ่เพิม่ธรุกจิประเภทใหม่

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ลงทุน 

 กลยทุธ์ที ่2.2 สร้าง international profile ให้ตลาดทนุไทย 

 ผลลพัธ์ท่ีคาดหวัง (Intended Outcome): ตลำดทุนไทย

เป็นแหล่งระดมทนุส�ำคญัส�ำหรบักจิกำรทีต้่องกำรเงนิทนุส�ำหรบั 

GMS และเป็นแหล่งลงทุนที่น่ำสนใจส�ำหรับผู้ลงทุนทั่วโลก 

ที่ต้องกำรลงทุนใน GMS

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ตลำดทุนไทยเป็นแหล่ง

ที่ผู้ลงทุนทั่วโลกสำมำรถลงทุนใน GMS-related products และ

ช่วยพัฒนำตลำดทุนใน GMS ให้เติบโตไปด้วยกัน 

 • ปรับปรงุเกณฑ์อย่ำงต่อเนือ่งให้ได้มำตรฐำนตำม IOSCO 

principles สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำน กฎเกณฑ์ ตำมข้อ

ตกลงควำมร่วมมอืต่ำง ๆ  กบัหน่วยงำนก�ำกบัดแูลในตลำดส�ำคญั 

เช่น APEC ARFP, AIFMD และกำรท�ำข้อตกลงแบบทวิภำคี 

(bilateral agreement) ต่ำง ๆ 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้กิจการเข้าถึงและสามารถใช้

ประโยชน์จากตลาดทุน

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended Outcome): ผู้ที่ต้องกำร

ระดมทุนเข้ำถึงตลำดทุนและมีต้นทุนระดมทุนที่แข่งขันได ้

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • ส่งเสริมช่องทำงระดมทนุ เช่น กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน  

และ project-finance bond 

 • ยกระดบัและสนบัสนุนให้ SMEs ใช้ประโยชน์จำกเครือ่งมอื 

2
ยุทธศาสตร์ที่

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ 
international profile ให้ตลาดทุนไทย

ส่งเสริมให้กิจการและประชาชนเข้าถึงและ
สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน 3
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ในตลำดทุน โดย (1) ส่งเสริมให้กิจกำรมีควำมเข้ำใจและมี 

กำรใช้ช่องทำงกำรระดมทุนที่มีอยู่ เช่น equity crowdfunding, 

private equity trust และเครือ่งมอือืน่ ๆ  ในตลำดทนุ (2) ศกึษำ

ควำมเป็นไปได้ของกำรเปิดให้มี debt crowdfunding และ (3) 

สนับสนุนให้มีเคร่ืองมือทำงเทคโนโลยี เพื่อช่วยในกำรบริหำร

จัดกำรของ SMEs

 กลยทุธ์ที ่3.2 สนบัสนนุการออมเพือ่รองรบัการเกษยีณ

 ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั (Intended Outcome): กองทนุส�ำรอง

เลีย้งชพีได้รบักำรบรหิำรจดักำรทีเ่หมำะสม เพือ่ให้สมำชกิมเีงนิ

รองรับกำรเกษียณ

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • ก�ำหนดเงินลงทุนขั้นต�่ำที่เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพหลัง

เกษยีณ และให้มีแผนกำรลงทนุทมีนีโยบำยกำรลงทนุแบบสมดุล

ตำมช่วงอำยุ (life path) เปิดให้สมำชิกเลือกลงทุน

 • อนญุำตให้บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุนเสนอแผนกำร

ลงทุนได้หลำกหลำยขึน้ส�ำหรบัเงนิลงทนุทีเ่กนิจำกเงนิลงทนุขัน้ต�ำ่ 

 • ให้ควำมรูค้ณะกรรมกำรกองทนุและสมำชกิ เพ่ือกระตุน้

ให้ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรจัดกำรเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยง

ชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กลยทุธ์ท่ี 3.3 ส่งเสรมิให้ผูเ้กีย่วข้องในตลาดทนุมคีวามพร้อม  

รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended Outcome): มีกำรน�ำ 

เทคโนโลยีทำงกำรเงิน (FinTech) มำให้บริกำรกับผู้ลงทุนและ

มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี 

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • จดั FinTech forum และมกีำรด�ำเนนิโครงกำร เพ่ือสร้ำง

องค์ควำมรู้และตั้งโจทย์ด้ำนตลำดทุนให้ FinTech startup คิด

รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ มำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน 

 • ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดจำก

กำรใช้ FinTech ในกำรให้บริกำร 

 • สนับสนุนให้ตลำดหลักทรัพย์และตัวกลำงหันมำให ้

ควำมสนใจและจดักำรป้องกนั cyber risk ได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับปรุงนโยบายบริหารจัดการองค์กร 

ด้วยการบรูณาการ Governance, Risk and Compliance เข้าไป

ในการด�าเนินงาน (“GRC”)

 ผลลพัธ์ทีค่าดหวัง (Intended Outcome): ก.ล.ต. บรหิำร

จัดกำรองค์กรได้มำตรฐำนสำกล

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • มีกระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ และน�ำไปสู่กำร

ปฏิบัติที่บรรลุเป้ำหมำย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

 • ก�ำหนดนโยบำยบริหำรจัดกำรองค์กรเป็นไปตำมหลัก

สำกล โดยให้รวมกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งไว้ในกระบวนกำร

ตัดสินใจ และติดตำมให้มีกำรน�ำนโยบำยไปใช้ในทุกระดับ

 กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนา

บุคลากร 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended Outcome): ก.ล.ต. มี

พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอและยั่งยืน 

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • บริหำรจัดกำรอัตรำก�ำลังของ ก.ล.ต. เพื่อให้สอดรับกับ

ปริมำณงำนและท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 • พัฒนำศักยภำพของพนักงำน และก�ำหนด succession 

plan รองรับกำรเกษียณอำยุของพนักงำน

 • พัฒนำภำวะผู้น�ำของผู้บริหำร ให้สำมำรถสอน (coach) 

งำน และเป็นผู้ขับเคลื่อนที่แท้จริง (real driver) ขององค์กรได้  

รวมถึงพัฒนำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่

สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร

 กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน

 ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั (Intended Outcome): ก.ล.ต. มกีำร

ท�ำงำนท่ีค�ำนึงถึงควำมเส่ียงและตอบสนองควำมต้องกำรของ 

stakeholders 

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • สร้ำงกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแลใน

ตลำดกำรเงินเพื่อท�ำแผนร่วมกัน

 • ลดภำระต่อผู้ประกอบธุรกิจโดยทบทวนกฎหมำยและ 

กฎเกณฑ์ เพือ่ให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อม ลดภำระท่ีไม่จ�ำเป็น  

และยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของตลำดทุนไทย

 • ยกระดับระบบติดตำมควำมเสี่ยงส�ำคัญและพัฒนำสู่ 

executive dashboard เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรและ

ควำมเสี่ยงที่อำจกระทบตลำดทุนไทยทันต่อสถำนกำรณ์ยิ่งขึ้น 

 • ปรับวิธีกำรท�ำงำนให้ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียมำกขึ้นและ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียได้อยำ่งแท้จริง

 กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและ

การรู้เท่าทันเทคโนโลยี (IT)

 ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั (Intended Outcome): ก.ล.ต. สำมำรถ

ใช้ประโยชน์จำกข้อมลูและเทคโนโลยี เพือ่ใช้ในกำรตดัสนิใจเชงิ

นโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 • จัดท�ำฐำนข้อมูลและมีระบบกำรจัดกำรข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยี (data analytics) เพื่อให้มี intelligent information  

รองรับกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย

 • ก�ำหนดแนวปฏิบัติ (guideline) เพื่อให้สำมำรถควบคุม 

และก�ำกับดูแล IT และ cyber security ภำยในส่วนงำนได้

 • มีแผนจัดเตรียมบุคลำกรที่มีทักษะด้ำน IT เพื่อรองรับ

งำนก�ำกบัดูแลผูป้ระกอบธรุกจิทีม่แีนวโน้มจะใช้ IT มำให้บรกิำร

แก่ลูกค้ำเพิ่มขึ้น

 • น�ำ IT มำพัฒนำระบบงำนต่ำง ๆ ของ ก.ล.ต. เพื่อให้

บริกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

 กลยุทธ์ที่ 4.5 บริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั (Intended outcome): ก.ล.ต. มฐีำนะ

กำรเงินที่มั่นคงและไม่สร้ำงภำระต่อภำคธุรกิจ

 มาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

 จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงมีแนวคิด

หลักที่ให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรบริหำรเงินทุนส�ำรอง เงินรำยรับ

ค่ำธรรมเนียมและรำยจ่ำย ซึ่งมีมำตรกำรส�ำคัญ ดังนี้

 • จัดท�ำ stress test เงินส�ำรอง เพื่อให้มั่นใจวำ่เพียงพอ 

รองรับควำมผันผวนและไม่มมีำกเกินควำมจ�ำเป็น (overcapitalized)

 • จัดท�ำโครงสร้ำงค่ำธรรมเนียมให้ค�ำนึงถึงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ และสอดคล้องกับกำรใช้ทรัพยำกร

ของ ก.ล.ต.

 • จดัท�ำงบประมำณรำยจ่ำยให้เชือ่มโยงกบัแผนยทุธศำสตร์

 ในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์เพื่อให้บรรลุพันธกิจ

ต่อไปนัน้ ต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน เพือ่กำรเตบิโต

อย่ำงยัง่ยนืของตลำดทนุไทย โดย ก.ล.ต. จะมุง่มัน่ท�ำหน้ำทีด้่วย 

กำรเปิดใจรับฟังตลอดจน ศึกษำและวิเครำะห์อย่ำงรอบด้ำน  

เพื่อให้รู้จริง ภำยใต้รำกฐำนของควำมซื่อตรง และยึดมั่นใน

ประโยชน์สุขของประชำชนเป็นที่ตั้ง

เสริมสร้างองค์กรให้สามารถบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างยั่งยืน4
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ADHERING  TO 
THE  PRINCIPLES 
THAT  WE  BELIEVE  IN

ก.ล.ต. ยึดมั่นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ด ี
ในการก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ความย่ังยืนขององค์กร ก.ล.ต. ความยั่งยืนของตลาดทุน 
อันจะน�ามาซึ่งความย่ังยืนแก่เศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
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ธรรมาภิบาลองค์กร
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

 ธรรมำภิบำลของหน่วยงำนภำครัฐ (good governance  

in public sector) เป็นต้นทำงของกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน 

กำรก�ำกบัดแูลตำมบทบำทหน้ำทีข่องหน่วยงำนรฐันัน้ ๆ  และเป็น 

รำกฐำนที่ส�ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  

และกำรสร้ำงประโยชน์สขุให้ประชำชน ก.ล.ต. ในฐำนะหน่วยงำน 

ภำครัฐที่มีบทบำทหน้ำที่ก�ำกับดูแลตลำดทุน จึงยึดมั่นในกำร 

ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในกำรขับเคล่ือนให้ภำรกิจก�ำกับ 

และพัฒนำตลำดทุนของประเทศ บรรลุเป้ำหมำยกำรมุ ่งสู ่

ควำมยั่งยืนใน 3 ระดับ ได้แก่ ความยั่งยืนขององค์กร ก.ล.ต.  

เพื่อท�ำหน้ำที่ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของตลาดทุน และ 

กำรท�ำให้ตลำดทนุเป็นกลไกสร้ำงความยัง่ยนืแก่เศรษฐกจิและ 

สังคมของประเทศ

 ก.ล.ต. มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงให้ 

เป็นองค์กรแห่งควำมย่ังยืนตำมแผนพัฒนำควำมย่ังยืนส�ำหรับ

บริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap) 

ซึ่งเริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2558 ก.ล.ต.  

ได้ปรบัปรุงแนวคดิครัง้ส�ำคญัเกีย่วกบัธรรมำภบิำลองค์กร กล่ำวคอื  

“ธรรมำภิบำล” มีบริบทกว้ำงกว่ำกำรสร้ำงองค์กรที่น่ำเช่ือถือ  

โดยหมำยถึง กลไกต่ำง ๆ  เพือ่ท�ำให้ม่ันใจว่ำ ก.ล.ต. มกีำรก�ำหนด 

เป้ำประสงค์ของกำรด�ำเนนิงำนทีช่ดัเจน เกดิผลต่อประโยชน์สขุ 

ของประชำชน และสำมำรถด�ำเนินกำรได้ส�ำเร็จ นอกจำกนี้  

มีกำรแปลงหลักธรรมำภิบำลเป็นหลักปฏิบัติที่มองหน่วยงำน 

ในลักษณะองค์รวม คือ แปลงค่ำนิยมเป็นกระบวนกำรและ

มำตรฐำนกำรท�ำงำน และเช่ือมโยงกำรตอบสนองประโยชน์

สุขของประชำชนตำมวิสัยทัศน์ กับกำรพัฒนำองค์กรภำยใน  

ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เริ่มใช้แนวทำงที่ปรับมำจำก International  

Framework: Good Governance in the Public Sector (2014)  

จัดท�ำโดย IFAC (International Federation of Accountants) 

และ CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance &  

Accountancy) เป็นหลัก โดยด�ำเนินกำรในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้

 • ประกาศวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) และ 

ค่านิยมองค์กร (Values) ชุดใหม่

  ก.ล.ต. ประกำศวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  

และค่ำนิยมองค์กร (Values) ชุดใหม่ เพ่ือให้กำรท�ำงำนของ  

ก.ล.ต. มีเป้ำหมำยและทิศทำงท่ีชัดเจน และเป็นเป้ำหมำย 

ร่วมกันของผู้บริหำรและพนักงำน กล่ำวคือ

  วสิยัทศัน์	 (Vision)	 ก.ล.ต.	 มุง่สร้างประโยชน์สขุให้ 

ประชาชนด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน	 โดยเป็นองค์กร 

เชิงรุก	ที่ทุกภาคส่วนเชื่อม่ัน	ร่วมกันท�างาน

  พันธกิจ	 (Mission)	 ก�ากับและพัฒนาตลาดทุนให้ 

น่าเชื่อถือ	มีประสิทธิภาพ	และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้

 	 ค่านยิมองค์กร	(Values)	เปิดใจ	รูจ้รงิ	ร่วมมอื	ซือ่ตรง

 • จดัให้มคีณะอนกุรรมการด้านธรรมาภบิาลและค่าตอบแทน 

  เพ่ือท�ำหน้ำท่ีขับเคล่ือนธรรมำภิบำลขององค์กร และ

พัฒนำ ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืน รวมทั้งสำมำรถ

เป็นต้นแบบ (role model) ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลำดทุน โดย 

คณะอนกุรรมกำรนีม้หีน้ำทีเ่สนอแนะนโยบำยและแนวทำงพฒันำ 

ธรรมำภิบำลขององค์กรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้ง 

เสนอแนะแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ กำรก�ำหนด

ค่ำตอบแทน และกำรประเมินผลงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน คณะอนกุรรมกำร และเลขำธกิำร  

ซึ่งในปี 2558 ก.ล.ต. ได้จัดท�ำแผนพัฒนำธรรมำภิบำล 

ขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรและพัฒนำ  

ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืน

 • ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน (Tool คดิ+) ท่ีสนับสนุน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 

  เพือ่ให้สำมำรถตอบโจทย์ผูมี้ส่วนได้เสยี (stakeholders)  

รวมทั้ งค�ำนึงถึงสังคมและสิ่ งแวดล ้อมทั้ งหลำย เพ่ือให  ้

มั่นใจว ่ำ เป ้ำหมำย ( intended outcome) มุ ่ งไปที ่

ผลลัพธ์ที่ไม ่ใช ่เพื่อ ก.ล.ต. เอง แต่เพื่อผู ้มีส ่วนได้เสีย  

(stakeholders) และประโยชน์สุขของประชำชน (public  

interest at all time) ตำมบทบำทหน้ำที่ของ ก.ล.ต. เช่น  

จัดท�ำตัวอย่ำงตัวชี้เป้ำ (checklist) เพื่อใช้สอบทำนควำม 

ครบถ้วนของกระบวนกำรคิดและกำรท�ำงำนในแต่ละเร่ือง  

จัดอบรมพนักงำนทุกส่วนงำนให้มีควำมเข้ำใจและเริ่มน�ำ  

checklist ไปใช้ในกำรเสนองำนจริง สนับสนุนให้ทุกส่วนงำน 

จัดท�ำ check l is t ที่ เหมำะสมกับลักษณะงำนของตน  

เป็นต้น

 • ปรบัปรงุกระบวนการเสนอรายชือ่กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 

  คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก�ำกับ 

ตลำดทุน จัดให้มีตำรำงควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน (skills  

matrix) และมีกำรประเมิน skills matrix ของกรรมกำร 

เป็นรำยบุคคล เพื่อให้กรรมกำร ก.ล.ต. และกรรมกำร 

ก�ำกบัตลำดทนุใช้ประกอบกำรพจิำรณำเสนอรำยชือ่ผูท้รงคุณวฒุ ิ

ต่อคณะกรรมกำรคัดเลือก อันจะท�ำให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ประกอบด้วยกรรมกำรที่มี

คณุสมบตัโิดยรวม (collective) เหมำะสมกบัภำรกจิขององค์กร

 • จดัให้มเีกณฑ์การประเมนิผลงานของเลขาธกิารในมติิ

เชงิคณุภาพ 

  เพื่อเป็นเครื่องมือจูงใจและผลักดันองค์กรให้มีกำร 

ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ด ี

ของหน่วยงำนภำครัฐ และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลที่ใช้

ส�ำหรับ public sector

 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

  ก.ล.ต. มีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรเป็นองค์กรปลอด 

คอร์รัปชันทั้งด้ำนกำรรับและกำรให้ รวมทั้งมีกำรด�ำเนินกำร 

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

ในลกัษณะเดียวกบัที ่ก.ล.ต. สนับสนุนให้หน่วยงำนในกำรก�ำกับ 

ดูแล (เช่น บริษัทจดทะเบยีน บรษิทัหลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรพัย์ 

จัดกำรกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ)  

ก.ล.ต.	มุ่งม่ันสร้างประโยชน์สขุให้ประชาชน	ด้วยการพฒันาตลาดทุนท่ีย่ังยืนโดยเป็นองค์กรเชิงรกุ	ทีทุ่กภาคส่วนเชือ่ม่ัน	ร่วมกนัทำางาน

รู�จร�ง
INSIGHTFUL

ร�วมมือ
COLLABORATIVE

เป�ดใจ
OPENNESS

ซื่อตรง
INTEGRITY

4. build capacity ขององค�กร ส�วนงาน และคน 
ให�มีความสามารถและแรงจ�งใจที่จะดำเนินงาน

ให�ได�ตามวัตถุประสงค� เป�าหมาย

5. บร�หารติดตาม ทั้งในด�าน performance
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน

งบประมาณ / การเง�น

6. เป�ดเผย และสื่อสารกับ stakeholders
อย�างมีประสิทธิภาพน�าเชื่อถือ

1. ว�เคราะห�สภาพแวดล�อม เพ�่อเข�าใจ 
ป�ญหา สาเหตุ กลไกการทำงาน 

ความเสี่ยง ความต�องการของ stakeholders

2. กำหนด intended outcome 
ที่ต�องการให�เกิดกับ stakeholders

เลือกเร�่องสำคัญกับ stakeholders
และบทบาทหน�าที่มาดำเนินการ

3. เลือกมาตรการที่ใช�เพ�่อให�บรรลุ
intended outcome โดยคำนึงถึง
ผลกระทบ / ความยั่งยืน

1. ว�เคร
าะห�สภาพแวดล�อม

2. กำหนด intended outcom
e

3. เล
ือก
มา
ตร
กา
ร

4. build capacity

 5. บร�หาร ติดตาม

6.
 เป
�ดเ
ผย

 แล
ะส
ื ่อส
าร
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 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญและ

ผลักดันให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมส�ำคัญของ

องค์กร โดยก�ำหนดให้มีกำร 

1. บริหารจดัการและตดิตามความเสีย่งเพือ่ให้สามารถด�าเนนิ

การตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (strategic risk) 

2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างานส�าคัญ 

 (operational risk)  

3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (compliance risk) 

4. บริหารจัดการองค์กรเพือ่ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื มคีวามพร้อม 

ในการขับเคลื่อนนโยบาย และสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี (stakeholders) ในตลาดทนุได้ 

 ในกำรวำงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของ

องค์กรให้เป็นระบบ  ก.ล.ต. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสู่

กำรบูรณำกำร GRC (Integrated Governance, Risk and 

Compliance) เพื่อให้บทบำทผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรควำม

เสี่ยงเป็นไปตำมหลักธรรมภิบำลที่ดี นโยบำยกำรบริหำรควำม

เส่ียงชัดเจนส่ือสำรได้อย่ำงท่ัวถึงทั้งองค์กร และสอดรับกับ

ระบบกำรควบคุม (compliance) เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง

กลมกลืนเข้ำกับกระบวนกำรท�ำงำนของทั้งองค์กรและสำมำรถ

น�ำไปปฏิบัติได้จริง

 อย่ำงไรก็ตำม ตลำดทุนไทยต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงที่สูง 

ขึ้นจำกสภำพแวดล้อมโลก ระดับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

และทิศทำงกำรด�ำเนินนโยบำยผ่อนคลำยทำงกำรเงินของ

หลำยประเทศทั่วโลกก็สร้ำงควำมผันผวนต่อตลำดทุนไทย

อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก.ล.ต. ในฐำนะหน่วยงำนก�ำกับดูแล  

ให้ควำมส�ำคัญกบักำรดูแลรกัษำเสถยีรภำพและควำมเสีย่งใหม่ ๆ  

(emerging risk) ของตลำดทุนไทย โดยได้มีกำรวิเครำะห์

และประเมินควำมเสี่ยงอยู่อย่ำงต่อเน่ืองในภำวะที่กระแสเงิน

ทุนเคลื่อนย้ำยไหลออกและควำมผันผวนในตลำดมีแนวโน้ม 

เพ่ิมข้ึน และริเริ่มให้มีกำรจัดท�ำตัวชี้วัดสถำนะควำมเสี่ยง 

ด้ำนต่ำง ๆ ในตลำดทุนไทย เพื่อเป็นกลไกช่วยติดตำม และ

ประเมินควำมเสี่ยงของภำวะตลำด พฤติกรรมผู้ลงทุนและ 

ผู้ที่อยู่ในตลำด ที่อำจสร้ำงควำมเปรำะบำงต่อตลำดทุน รวมถึง 

กำรก�ำกับดูแลสภำพคล่องและควำมมั่นคงของฐำนะกำรเงิน 

ของตัวกลำงและโครงสร ้ำงพื้นฐำนของตลำด (market  

infrastructure) ที่ส�ำคัญ และควำมเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่อำจลุกลำม

เป็นควำมเส่ียงเชิงระบบ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี 

เพื่อให้กำรมองควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงรอบด้ำน และ ก.ล.ต. 

สำมำรถเตรียมแผนรองรับที่เหมำะสมและทันกำรณ์หำกเกิด

เหตุกำรณ์ไม่ปกติ 

 นอกจำกกำรเตรียมกำรรองรับควำมผันผวนและควำม

เสี่ยงใหม่ ๆ  แล้วในสภำพแวดล้อมที่ตลำดทุนไทยมีควำมเสี่ยง

สูงจำกภัยคุกคำมที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ เช่น ภัยธรรมชำติ 

กำรก่อกำรร้ำย โรคระบำด และภัยคุกคำมทำงเทคโนโลยี 

(cyber attack) ก.ล.ต. ได้จัดท�ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง

ของ ก.ล.ต. ให้ครอบคลุมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ และฝึกซ้อม

อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรปฏิบัติงำนส�ำคัญของ ก.ล.ต. 

มีควำมต่อเนื่องรองรับวิกฤตต่ำงๆ ตลอดจนก�ำกับดูแลตัวกลำง

และ market infrastructure ส�ำคัญให้มีควำมต่อเน่ืองหรือ

กลับมำให้บริกำรแก่ประชำชนได้ในเวลำที่เหมำะสมและเป็น

ไปตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งจำกกำรด�ำเนินกำรที่จริงจังโดยได้

รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ท�ำให้เห็นผลที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น กรณีเกิดเหตุกำรณ์ระเบิดใน

กรุงเทพมหำนครเมื่อเดือนสิงหำคม 2558  ระบบในตลำดทุน

มีควำมพร้อม และสำมำรถด�ำเนินกำรต่อเน่ืองได้อย่ำงมั่นคง

การบริหารความเสี่ยง

ให้ควำมส�ำคญั และมมีำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั โดยในปี  

2557 ก.ล.ต. ประกำศนโยบำย “ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รปัชัน”  

และเริ่มประเมินกำรด�ำเนินกำรขององค์กรตำมแบบประเมิน 

ตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั โครงกำรแนวร่วม 

ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption:  

CAC) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai  

Institute of Directors: IOD) ต่อมำในปี 2558 ก.ล.ต. ได้ปรบัปรงุ 

กำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแนวทำง CAC ครบถ้วนทุกเรื่อง  

ซึง่รวมถงึกำรปรบัปรงุแนวทำงธรรมำภบิำลองค์กร จรรยำบรรณ 

พนักงำน และเอกสำรเกีย่วกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำง ให้สอดคล้องกบั 

นโยบำย “ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน” โดยผลกำรประเมิน 

ตนเองในครัง้นีไ้ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

และคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว

 นอกจำกน้ี ก.ล.ต. ได้ขยำยผลกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้สอดคล้อง 

กับแนวปฏิบัติทีด่ใีนระดบัสำกลในกำรส่งเสรมิให้พนกังำนมคีวำมรู ้

และผ่ำนกำรอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบักำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั  

ได้แก่ หลกัสตูร “กำรบริหำรควำมเสีย่งเรือ่งกำรทจุรติ (Fraud Risk 

Management)” จดัโดยสภำวิชำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถัมภ์  

โดยมีพนักงำนเข้ำร่วมและผ่ำนกำรอบรม 80 คน 

 และอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจของ ก.ล.ต. คือ กำรริเริ่ม

นโยบำย No Gift Policy โดยขอควำมร่วมมือจำกบุคคลและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรงดให้ของขวัญแก่ผู้บริหำรและ

พนักงำนของ ก.ล.ต. ในทุกวำระและเทศกำล ซึ่งได้รับควำม

ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเป็นอย่ำงดี ท�ำให้สำมำรถด�ำเนินกำร

ต่อเนื่องเป็นปีที่สำม

 • ด�าเนินนโยบายหรือมาตรการในเรื่องที่ส�าคัญอย่าง 

ต่อเนือ่ง เช่น

  > ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ในแบบทั้งคณะ  

(as a group) เป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำนของคณะกรรมกำร

  > ประเมนิสถำนะจรรยำบรรณของส�ำนกังำน ก.ล.ต. 

ทัง้ในระดบับคุคลและองค์กร โดยเทยีบเคยีงกบัมำตรฐำนสำกล 

รวมถึงด�ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปีในกำรตรวจสอบกำรรำยงำน

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคลำกร ก.ล.ต. และครอบครัว  

กำรจัดท�ำและเปิดเผยรำยงำนของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง

กำรควบคุมภำยในในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงิน กำรทบทวน

แนวปฏิบัติด้ำนธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำร กำรจัดกำร

ข้อร้องเรียนและเปิดช่องทำงรับแจ้งเบำะแสกำรปฏิบัติฝ่ำฝืน

จรรยำบรรณพนักงำน ก.ล.ต. เป็นต้น 

  > สนบัสนนุกำรมส่ีวนร่วมของผูท้ีเ่กีย่วข้องในตลำดทนุ  

ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนภำรกิจก�ำกับดูแลและ

พัฒนำตลำดทุนให้บรรลุเป้ำหมำยได้ดียิ่งขึ้น โดย ก.ล.ต. 

เปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลำดทุนมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบ 

และวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ซึ่งได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงด ี

มำโดยตลอด เช่น กำรจัดประชุมร่วมกับสมำคมท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือแลกเปลีย่นมมุมองและควำมคดิเหน็ต่อกำรพัฒนำตลำดทนุ  

กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในวงกว้ำงและ 

แบบเฉพำะเจำะจงด้วยช่องทำงและเครือ่งมอืสือ่สำรท่ีเหมำะสม  

กำรจัดอบรมหรือสัมมนำเพื่อให้ควำมรู้ต่ำง ๆ  กำรแต่งต้ังผู้ทรง 

คุณวุฒิหรือผู ้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (เช่น ด้ำนกฎหมำย  

ด้ำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน) และผู้แทนของหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง (เช่น สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมำคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมำคมบริษัทจัดกำร

ลงทุน สมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ สมำคมตลำดตรำสำร

หนี้ไทย สมำคมกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ สมำคมอสังหำริมทรัพย์

ไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชมรมคัสโตเดียน) เป็น

อนุกรรมกำรในกำรพิจำรณำก�ำหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์

ก�ำกับดูแล เป็นต้น



การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้มีกำรพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียง

ได้อย่ำงรอบด้ำน รอบคอบ และรัดกุม 

โดยได้เสนอต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

แต่งตั้งคณะผู้บริหำรระดับสูงของ ก.ล.ต. 

ทั้ งหมด เป ็นคณะกรรมกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง ซึ่งก็ได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำน 

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงปี 2558 สรุปได้ดังนี้ 

• ทบทวนกรอบและนโยบำยกำร

บริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเน่ือง

ในกำรด�ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับ

สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

• พิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีผล 

ต่อกำรบรรลุกลยุทธ์องค์กร ระบุ

ควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่เพื่อทบทวน

ทะเบยีนควำมเสีย่งองค์กร และจดัท�ำ 

แผนจัดกำรควำมเสี่ยง (mitigation 

plan) ส�ำหรบัควำมเสีย่งองค์กร ปี 2558 

• เ ช่ือมโยงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

องค์กรเข้ำกับกำรจัดท�ำแผลกลยุทธ์

องค์กรเพ่ือให้ครอบคลุมควำมเสี่ยง

ส�ำคัญได้อย่ำงครบถ้วนรวมท้ังมีแผน

งำนท่ีชัดเจนรองรับ

• ติ ด ต ำ ม ค ว ำ ม คื บ ห น ้ ำ ใ น ก ำ ร

บริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำอย่ำง

สม�่ำเสมอเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• ท�ำงำนใกล้ชิดกับคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมำกข้ึน โดยกำรประชุม

หำรือร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจ

สอบเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 

เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 

กำรตรวจสอบกจิกำรภำยในมทีศิทำง 

ทีส่อดรบักนั (เร่ิมก�ำหนดนโยบำยนี ้

ในเดือนสิงหำคม 2558) 

• จัดให้มีกำรฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำม 

แผนบริหำรควำมต่อเนื่องในกำร 

ด�ำเนนิงำน ในเหตกุำรณ์และผลกระทบ 

ส�ำคัญ และกำรด�ำเนนิงำนด้วยสถำนท่ี 

ปฏิบั ติงำนและระบบงำนส�ำรอง  

เพ่ือให้ม่ันใจว่ำสำมำรถปฏิบัติงำน

ได ้ตำมแผนท่ีก� ำหนด เ ม่ือเกิด

เหตุกำรณ์ไม่ปกติ

เนื่องจาก	ก.ล.ต.	ให้ความสำาคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงเป็น 
อย่างยิ่ง	จึงเห็นว่าผู้บริหารระดับสูง 
ทั้งหมดควรเข้ามาร่วมกันดูแล 
บริหารจัดการความเสี่ยง

38 39รายงานประจ�าปี 2558
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

การบริหารองค์กรและการดูแลบุคลากร

 ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน 

และเป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแลต้นแบบ ตลอดจนพัฒนำบุคลำกร 

ซึง่เป็นหัวใจหลกัของกำรขับเคลือ่นองค์กร ให้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ  

ศักยภำพ ที่จะปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และ 

แผนยทุธศำสตร์ทีก่�ำหนดไว้ ในปี 2558 ก.ล.ต. จงึได้ด�ำเนนิกำร 

เชิงบูรณำกำรในด้ำนกำรบริหำรองค์กร และกำรดูแลบุคลำกร

ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกำรขับเคลื่อนองค์กร เพื่อวำงรำกฐำน 

ไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ดังนี้

การปรับโครงสร้างองค์กร	กำาหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมใหม่
 กำรด�ำเนินกำรที่ส�ำ คัญประกำรแรกคือ กำรปรับ

โครงสร ้ำงองค์กร โดยจัดสำยงำนใหม่ให ้สอดคล้องกับ 

กำรท�ำงำนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดย 

สำยงำนจะเห็นและรับผิดชอบตัง้แต่ต้นจนจบ (end-to-end) ครบ

วงจร ซึ่งจะท�ำให้เข้ำใจกำรท�ำงำนและควำมต้องกำร ตลอดจน 

สนับสนุนกำรท�ำงำนของผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น

 นอกจำกนี้ ในปี 2558 ยังเป็นปีท่ี ก.ล.ต. เริ่มต้นก�ำหนด

วิสัยทัศน์ใหม่ ที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำทิศทำงของ ก.ล.ต. สอดคล้อง 

กับผู้มีส่วนได้เสีย และท�ำให้กำรด�ำเนินงำนมีเป้ำหมำยและ 

ทศิทำงทีช่ดัเจนมำกขึน้ สำมำรถตอบสนองกบัทิศทำงกำรพฒันำ 

ตลำดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยหลักคือ 

มุ่งมั่นที่จะสร้ำงประโยชน์สุขให้แก่ประชำชนในชำติ 

ก.ล.ต.	มุ่งสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน
ด้วยการพัฒนาตลาดทุนท่ีย่ังยืน	

โดยเป็นองค์กรเชิงรุก	ท่ีทุกภาคส่วนเชื่อมั่น	
ร่วมกันทำางาน

 และเพื่อเตรียมพร้อมด้ำนพนักงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำน

ได้ตำมวิสัยทัศน์ ก.ล.ต. ได้ก�ำหนดค่ำนิยมองค์กร เพื่อเป็น

แนวทำงประพฤติปฏิบัติของพนักงำน ดังน้ี 

เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง

พร้อมท่ีจะรับฟังมมุมอง ปัญหา 

และความต้องการของผู้มส่ีวน 

ได้เสยีในตลาดทนุ ให้เข้าใจ 

และสามารถสร้างประโยชน ์

ร่วมกัน

เข้าใจปัญหาต่าง ๆ  อย่างครบวงจร  

และสามารถเตรยีมแผนระยะยาว 

เพือ่รองรับแนวโน้มใหม่ ๆ  ทีจ่ะมา 

กระทบต่อการก�ากบัดูแลและ

พฒันาตลาดทนุ

พร้อมทีจ่ะร่วมคดิ และร่วมมอื 

เพือ่ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ในตลาดทุน และเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศ  

ปลูกฝังพนักงานให้ยึดมั่นใน

ความถูกต้องและเป็นธรรม  

ด้วยกระบวนการคดิ ตดัสนิใจ 

และลงมือท�า อย่างโปร่งใส

และปราศจากอคติ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ในกำรสนับสนุนให้พนักงำนยึดม่ันในค่ำนิยมดังกล่ำว 

ก.ล.ต. ด�ำเนินกำรผ่ำนกำรปลูกฝังวัฒนธรรมกำรท�ำงำนส�ำคัญ

ใน 4 เรื่อง ได้แก่ 

การพัฒนาและฝึกอบรม
 กำรพัฒนำพนักงำน มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้พนักงำน 

มศีกัยภำพ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู ้และกำรปรับตวั 

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนในหน้ำที่ปัจจุบัน และ

เตรียมควำมพร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 

ในอนำคต เพื่อให้ม่ันใจว่ำ พนักงำนสำมำรถท่ีจะปฏิบัติงำน 

ได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และกำรด�ำเนินงำนของ ก.ล.ต.  

มีควำมต่อเนื่อง โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำในปี 2558 ดังนี้

  การสร้างการรบัรู้ในวสิยัทัศน์และปลูกฝังค่านยิมองค์กร 

 เพ่ือสร้ำงกำรรับรู ้วิสัยทัศน์และค่ำนิยมทั่วทั้งองค์กร 

ก.ล.ต. จึงได้ด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้

 โครงการ The Voice of Change

 เป็นเวทีส�ำหรับผู้บริหำรที่มำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์

กำรน�ำค่ำนิยมองค์กรไปใช้ในกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรปลูกฝัง

และสนับสนุนให้บุคลำกรในสำยงำนของตนรับรู ้และปฏิบัติ

หน้ำที่โดยสะท้อนค่ำนิยมตลอดจนผลตอบรับท่ีได้จำกพนักงำน 

 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกโครงกำรนี้ ท�ำให้มองเห็นว่ำ  

ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจอย่ำงมำกที่จะขับเคล่ือนค่ำนิยมองค์กร

ไปสู ่สำยงำนของตน และยังท�ำให ้ผู ้บริหำรสำมำรถน�ำ

ประสบกำรณ์ของผู้บริหำรท่ำนอื่น มำประยุกต์ใช้ในสำยงำน

ของตนเอง เพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกระบวนกำรคิด  

และกระบวนกำรท�ำงำน ที่สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร

 โครงการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

 จัดตั้งกลุ่ม Change Agent เพ่ือให้พนักงำนได้เรียนรู้และ 

ท�ำกจิกรรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรในเชงิบวกร่วมกนั โดยกลุม่ Change  

Agent ได้ร่วมกนัคดิโครงกำรย่อย ๆ  หลำยโครงกำร ท่ีท�ำให้เกดิกำร 

น�ำค่ำนิยมองค์กรมำปรับเข้ำสู่กระบวนกำรคิด วิธีท�ำงำน และ 

กำรอยูร่่วมกนั อนัจะขยำยผลไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงในวงกว้ำงต่อไป  

ซึ่งโครงกำรนี้ ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำยท่ำน

ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในตลำดทุนมำยำวนำน มำช่วยให้

ควำมรู้ ข้อคิด และแรงบันดำลใจแก่บุคลำกรของ ก.ล.ต. ด้วย

  หลักสูตร “SEC Culture”

 พนักงำนท่ีเข้ำปฏิบัติงำนใหม่ทุกคนต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม

หลักสูตร “SEC Culture” เพ่ือเรียนรู้แบบอย่ำง วิธีคิด และ

กำรท�ำงำนเพ่ือส่วนรวม โดยพนักงำนจะได้มีโอกำสไปสัมผัส

กำรท�ำงำนของบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ท�ำงำนเพือ่ผู้อื่น ที่ยึด 

แนวคิดด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิต

และกำรท�ำงำน 

 หลักสูตรนี้ยังจัดให้พนักงำนได้เรียนรู ้วิสัยทัศน์และ 

ค่ำนิยมองค์กรผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีพนักงำนสำมำรถเรียนรู ้

ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีเนื้อหำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจพื้นฐำน

ด้ำนตลำดทุน ที่ออกแบบเฉพำะเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 

ในกำรท�ำงำน โดยมีกำรฝึกอบรมและบรรยำยจำกวิทยำกรที่มี 

ประสบกำรณ์ด้ำนตลำดทุนท้ังจำกภำยใน ก.ล.ต. และองค์กร

ภำคธุรกิจ รวมท้ังกำรศึกษำดูงำนภำคธุรกิจ เพื่อให้เข้ำใจ

ลักษณะกำรท�ำงำนจริงของผู้มีส่วนได้เสียในตลำดทุน

  ภาวะผู้น�าและทักษะด้านการบรหิาร 

 น�ำแนวคดิเรือ่งทกัษะ “Life Coaching” มำสร้ำงและพฒันำ 

ภำวะผู้น�ำส�ำหรับกลุ่มผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบำท

ส�ำคัญท่ีจะสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงในองค์กร เพ่ือให้ผู้บริหำรได้

เรียนรู้และเข้ำใจตนเอง เกิดกระบวนกำรเปล่ียนแปลงภำยใน

ตนเอง และพร้อมท่ีจะให้กำรสนบัสนนุและดงึศกัยภำพของผูอ้ืน่  

โดยในอนำคต ก.ล.ต. มีแผนท่ีจะพัฒนำทักษะกำรโค้ชให้แก ่

ผู้บริหำรทุกระดับ เพ่ือสร้ำงผู้บริหำรทุกคนให้สำมำรถท�ำหน้ำที่

เป็นโค้ช ท่ีจะสอนงำนและเป็นท่ีปรึกษำในกำรท�ำงำนให้แก่

พนักงำน เพ่ือดึงศักยภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนทั้งองค์กร 

1

1.	 มีบรรยากาศการทำางานท่ีสนับสนุนและ 
	 สร้างแรงบันดาลใจในการทำางานให้แก่พนักงาน
2.	 มีการสื่อสารสองทาง	ท่ีผู้บริหารและพนักงาน
	 จะสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็น
	 ต่อกันได้ตลอดเวลา
3.	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
	 อย่างต่อเน่ือง
4.	 พนักงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน	และผูกพัน 
	 กันแบบพี่น้อง

  การขยายมุมมองและยกระดับการท�างานของพนักงาน

  สู่สากล มีโครงกำรส�ำคัญๆ ได้แก่

 - โครงกำรอบรมโดยร่วมมอืของ ก.ล.ต. กบัสถำบนั IMD  

World Competitive Center (IMD) ซึง่เป็นสถำบนัด้ำนกำรบรหิำร

และพัฒนำภำวะผู้น�ำระดับโลก จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ภำยใต้ชื่อโครงกำร “Capital Market Leader Program:  

Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market”  

ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูงของ ก.ล.ต. และผู้บริหำรจำกองค์กร 

ที่ เกี่ยวข ้องกับกำรพัฒนำตลำดทุน เพื่อติดตำมสภำวะ 

แนวโน้มของตลำดทุนในระดับภูมิภำคและระดับโลก รวมทั้ง

นวัตกรรมด้ำนสินค้ำและแนวทำงกำรก�ำกับดูแล เพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมตลำดทุนไทยให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับโลก 

และเป็นโอกำสที่ผู้บริหำรในแวดวงตลำดทุนจะได้แลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมืออันดีต่อไป

 - สนบัสนนุให้พนกังำนไปฝึกปฏบิตังิำนจริง (secondment)  

ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยในต่ำงประเทศ ได้ส่งพนักงำนไป

ปฏิบัติงำนในโครงกำร Visiting Fellow Program (VFP) ที ่

จดัโดย Asia Financial Partnership (AFPAC) ซึง่เป็นหน่วยงำน 

ภำยใต้ Japan Financial Services Authority (JFSA)  

เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรส่งเสริมธุรกรรมกองทุนรวม 

และตรำสำรหนี้ งำนด้ำนตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมำย และ

ด้ำนกำรก�ำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีโอกำสเรียน

รู้ระบบและแนวทำงก�ำกับดูแลด้ำนตลำดกำรเงินของประเทศ

ญ่ีปุ่น และส่งพนักงำนในสำยงำนด้ำนกำรออกกฎเกณฑ์ ไป

เรียนรู้งำนที่ ก.ล.ต. ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (US SEC) 

โดยได้มีโอกำสไปปฏิบัติงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนกำรตรวจสอบ (enforcement) 

 - ร่วมกบั Asian Development Bank (ADB) เป็นเจ้ำภำพ 

จดังำนสมัมนำ APEC FRTI Regional Seminar (The Asia-Pacific  

Economic Cooperation Financial Regulators Training Initiative)  

ในหวัข้อ Cross Border Offering and Investment เพือ่กำรพฒันำ

ควำมรู้ด้ำนตลำดทุนและควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ก�ำกับดูแลใน 

ภูมิภำคเอเซียแปซิฟิก โดยมีพนักงำนร่วมเป็นวิทยำกร ในปี 

2558 มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำก ก.ล.ต. และองค์กรก�ำกับดูแล

ตลำดทุนในภูมิภำค จ�ำนวน 45 คน จำก 11 ประเทศ 

 - สนับสนุนพนักงำนที่มีศักยภำพสูงไปศึกษำต่อระดับ 

ปริญญำโท ณ มหำวิทยำลัยชั้นน�ำในต่ำงประเทศ ทั้งสหรัฐ 

อเมรกิำ และสหรำชอำณำจกัร รวมทัง้สนบัสนุนพนกังำนทีข่อลำ 

ศึกษำต่อในต่ำงประเทศด้วย

 นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดบรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำน 

อย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยเน้นควำมรูท้ีเ่กีย่วกบั ทศิทำงแนวโน้มเศรษฐกจิ 

และตลำดทุนของโลก แนวทำงกำรก�ำกับดูแลตำมมำตรฐำน

สำกล  Disruptive Technology และ ผลกระทบของ FinTech 

ที่มีผลต่อกำรก�ำกับดูแลและพัฒนำตลำดทุน

  การส่งเสรมิวัฒนธรรมการเรยีนรูใ้นองค์กรอย่างต่อเนือ่ง 

 จดัให้มเีวทเีพือ่แลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ระหว่ำง 

พนกังำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ ซึง่เป็นกำรส่งต่อควำมรูร้ะหว่ำงบคุลำกร 

ของ ก.ล.ต. สร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรท�ำงำนของ ก.ล.ต. และ

2

3

1. ผูบ้รหิำรระดับสงูส่งเสรมิวฒันธรรมกำรสือ่สำรแบบสองทำง ผ่ำนเวที 
กำรสนทนำทีเ่ป็นกนัเองกบัพนกังำน

2. โครงกำรสร้ำงผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลง “Change Agent” ให้พนกังำนได้
ระดมควำมคดิผลกัดนัโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือรวมพลงัและพฒันำองค์กร 
ในเชงิบวกร่วมกัน

4

1

2
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ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและวัฒนธรรมกำรท�ำงำน

แบบพ่ีน้อง ที่ท�ำให้เกิดควำมผูกพันระหว่ำงพนักงำนกับองค์กร 

 นอกจำกโครงกำรพัฒนำฝึกอบรมตำมแนวทำงดังกล่ำว 

ก.ล.ต. ยังเปิดให้พนักงำนได้มีโอกำสสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน

ตำมควำมสนใจ เพื่อขยำยมุมมองกำรท�ำงำนให้กว้ำงขึ้นด้วย  

ค่าตอบแทน	ความก้าวหน้า	สวสัดกิารและความปลอดภยั	 
และความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
 ก.ล.ต. ก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังำน ด้วยกำร 

ส�ำรวจและติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำค่ำตอบแทนของ 

องค์กรต่ำง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน อย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือน�ำมำ 

จัดท�ำโครงสร้ำงเงินเดือนที่แข่งขันได้ อันจะช่วยรักษำและจูงใจ 

ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำร่วมงำนกับ ก.ล.ต. ในกำรประเมิน

ผลกำรปฏิบัติงำน ก.ล.ต. ใช้ระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 

(Performance Management System) ในกำรบริหำรผลงำน 

และใช้ระบบบรหิำรค่ำตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลกำรปฏบิตังิำน 

ของพนักงำน (Performance Based Pay) โดยมีกำรสื่อสำร 

แบบสองทำงระหว่ำงผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิ เพือ่ควำมเป็นธรรม 

และกำรพัฒนำตนเองต่อไป และส�ำหรับควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ี

กำรงำน ก.ล.ต. สนับสนุนให้พนักงำนมีโอกำสเติบโตตำม

ควำมสำมำรถ (competency) ทั้งสำยงำนด้ำนบริหำร และ

สำยงำนผู้เชี่ยวชำญ 

 ด้ำนสวัสดิกำรและควำมปลอดภัย ก.ล.ต. ดูแลจัด

สวสัดกิำรให้เหมำะสม เพือ่สร้ำงหลกัประกนัและควำมมัน่คงใน

ชีวิตแก่พนักงำน ให้ควำมส�ำคัญกับสุขภำพและควำมปลอดภัย

ของพนักงำน เช่น กำรฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคระบำดที่

ส�ำคัญ ๆ แก่พนักงำนและครอบครัว จัดให้มีกำรฝึกอบรม

กำรปฐมพยำบำลและช่วยชีวิต ให้แก่ตัวแทนพนักงำนตำมชั้น

ท�ำงำนต่ำง ๆ กรณีมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และจะขยำยกำรฝึก 

อบรมไปยงัพนักงำนทกุคนในอนำคต รวมทัง้ได้วำงแผนเพือ่จดัซือ้ 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ แบบพกพำ (AED) และ

ฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนพนักงำนด้วย 

 ส�ำหรับควำมสมดุลระหว่ำงงำนและชีวิตส่วนตัว ก.ล.ต. 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงดุลยภำพชีวิตในกำรท�ำงำนของ

พนักงำน เช่น กำรก�ำหนดเวลำกำรท�ำงำนและสิทธิกำรลำที่

ยืดหยุ่น กำรจัดพ้ืนท่ีเพ่ือให้พนักงำนได้ออกก�ำลังกำย กำรจัด 

ให้มีชมรมกีฬำและสันทนำกำรต่ำง ๆ รวม 12 ชมรม  

ซึ่งนอกจำกจะช่วยส่งเสริมสุขภำพ สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี

ระหว่ำงพนักงำน บำงชมรมยังได้มีกำรขยำยกำรจัดกิจกรรม

ร่วมกับองค์กรภำยนอก เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์และ

ควำมร่วมมือในกำรท�ำงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกำรจัด

กจิกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสขุให้แก่พนกังำนตำมวำระและเทศกำล

ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง 

 นอกจำกนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ก.ล.ต. ยังสนับสนุน

ให้พนักงำนท่ีเป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ได้คร้ังหนึ่ง 

ตลอดอำยุกำรท�ำงำน เป็นระยะเวลำไม่ต�่ำกว่ำ 1 เดือน  

แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลำ ณ สถำนปฏิบัติธรรม  

ท่ีได้รับกำรรับรองจำกส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  

เพื่อประโยชน์ต่อกำรพฒันำและสรำ้งขวญัก�ำลงัใจในกำรท�ำงำน

ของพนักงำนสตรีด้วย

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการดูแลพนักงาน 2558 2557 2556

1. จ�านวนพนักงานทั้งหมด (คน)  (พนักงานประจ�า)  539 518 504

• ชำย 164 151 145

• หญิง 375 367 359

2. สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)   
• ชำย 30 30 30

• หญิง 70 70 70

3. สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)    
• พนักงำนประจ�ำ  91 91 92

• ลูกจ้ำงประจ�ำ  6 5 3

• ลูกจ้ำงช่ัวครำว   1 2 2

• Outsource 2 2 2

4. จ�านวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน (คน)   
• หมวดต�่ำกว่ำบริหำรงำน 60 60 60

• หมวดบริหำรงำน 317 302 318

• หมวดช่วยอ�ำนวยกำร 127 127 98

• หมวดอ�ำนวยกำร 26 20 20

• หมวดอ�ำนวยกำรบริหำร 9 9 8

5. สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน (ร้อยละ)   
• หมวดต�่ำกว่ำบริหำรงำน 11 12 12

• หมวดบริหำรงำน 59 58 63

• หมวดช่วยอ�ำนวยกำร 23 25 20

• หมวดอ�ำนวยกำร 5 4 4

• หมวดอ�ำนวยกำรบริหำร 2 2 2

6. จ�านวนพนักงานใหม่ (คน) 45 48 79

• ชำย 20 14 32

• หญิง 25 34 47

7. จ�านวนพนักงานใหม่แยกตามช่วงอายุ (คน) 
• น้อยกว่ำ 30 ปี 32 28 61

• 30-50 ปี 13 19 18

• มำกกว่ำ 50 ปี - - -

ผูบ้ริหารเปิดใจและแลกเปลีย่นเรียนรู้กนัในโครงการ “The Voice of Change” 
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ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการดูแลพนักงาน 2558 2557 2556

8. สัดส่วนพนักงานใหม่ต่อพนักงานทั้งหมด (ร้อยละ)  9 9 16

9. จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ (คน)  (ลาออก+เกษียณ) 28 34 26

• ชำย 7 8 11

• หญิง 21 26 15

10. จ�านวนพนักงานพ้นสภาพแยกตามช่วงอายุ 28 34 26

• น้อยกว่ำ 30 ปี 14 22 12

• 30-50 ปี 11 11 11

• มำกกว่ำ 50 ปี 5 1 3

11. สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพต่อพนักงานทั้งหมด (turn over) 5 7 5

12. จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานท้ังหมด 
(จ�านวนวัน: ปี)   
• ชำย 25 12 6

• หญิง 25 12 6

13. จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมแยกตามระดับพนักงาน 
(จ�านวนวัน: ปี)   
• หมวดต�่ำกว่ำบริหำรงำน 1 4 5

• หมวดบริหำรงำน 5 6 5

• หมวดช่วยอ�ำนวยกำร 3 6 8

• หมวดอ�ำนวยกำร 22 22 17

• หมวดอ�ำนวยกำรบริหำร 19 23 2

14. สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย แยกตามระดับพนักงาน   
• หมวดต�่ำกว่ำบริหำรงำน 5.50: 1 5.55: 1 6.12: 1

• หมวดบริหำรงำน 2.40: 1 2.50: 1 2.40: 1

• หมวดช่วยอ�ำนวยกำร 2.21: 1 2.34: 1 2.45: 1

• หมวดอ�ำนวยกำร 2.91: 1 2.30: 1 2.38: 1

• หมวดอ�ำนวยกำรบริหำร 0.94: 1 0.94: 1 1.19: 1

การด�าเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน ก.ล.ต. ได้ให้ควำมส�ำคัญ 

ต่อกำรดูแลสงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมำ ทัง้กำรผลกัดันให้เกดิ 

ควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญและด�ำเนินกำรในวงกว้ำงในฐำนะ

หน่วยงำนก�ำกับดูแล และกำรด�ำเนินกำรของ ก.ล.ต. เอง  

โดยตัวอย่ำงกิจกรรมที่ส�ำคัญในปี 2558 มีดังนี้

การให้โอกาสและแบ่งปันแก่สังคม 
  ก.ล.ต. สร้ำงโอกำสให้แก่สังคมด้วยกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้พิกำร โดยปัจจุบัน

ได้รับผู้พิกำรเข้ำปฏิบัติงำนโดยได้รับมอบหมำยงำนที่เหมำะสม 

จ�ำนวน 5 คน 

  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำได้มีโอกำสเรียนรู้กำรท�ำงำน

จริง และยงัเป็นช่องทำงให้นกัศกึษำได้เข้ำมำเรียนรู้เร่ืองตลำดทนุ 

ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกำรสรำ้งบุคลำกรสู่ภำค

ตลำดทุนในอนำคต ก.ล.ต. เปิดรับนิสิต/นักศึกษำฝึกงำนจำก

สถำบันกำรศึกษำทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัด เป็นประจ�ำทุกปี

  ในส่วนของกำรแบ่งปันแก่สังคมนั้น ก.ล.ต. ตลอดจน 

ผู้บริหำร และพนักงำน ได้ร่วมกันบริจำคเงินและสิ่งของแก่

หน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น มอบเงินบริจำคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผ่นดินไหวที่เนปำล และบริจำคโลหิต เนื่องในวันครบรอบ 

กำรจัดตั้ง ก.ล.ต. แก่สภำกำชำดไทย 

มาตรการประหยัดพลังงาน
  จำกปัญหำที่ทุกประเทศเผชิญร่วมกัน ทั้งสิ่งแวดล้อม

เส่ือมโทรม ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ภำวะโลกร้อน รวมถึงกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีและกำรพัฒนำใน

เร่ืองต่ำง ๆ  ก.ล.ต. จึงได้จัดท�าแผนพัฒนาความย่ังยืนส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน เมื่อปลายปี 2556 โดยมุ่งหวังให้บริษัท 

จดทะเบยีน ตลอดจนผูม้ส่ีวนร่วมในตลำดทนุ เตรยีมควำมพร้อม 

ของตนเองให้สำมำรถด�ำรงอยู่และสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยดังกล่ำว ซึง่บรษัิทจดทะเบยีนจะเปิดเผย 

ข้อมูลการด�าเนินงานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในรายงานความยัง่ยนื รายงานประจ�าปี หรอืแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปีของบริษัท 

  ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร

ประกอบธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนมำกขึ้น จึงเกิดควำม

ต้องกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดจากการด�าเนินงานของธุรกิจ และมาตรการลด

ก๊าซเรือนกระจก ตำมแนวทำงหรือมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้อง

กับควำมรับผิดชอบต่อสังคม แม้ว่ำปัจจุบันประเทศไทยไม่มี

พันธะผูกพันในกำรต้องลดก๊ำซเรือนกระจก โดยให้เป็นเรื่อง

สมัครใจของแต่ละองค์กร แต่ในอนำคต ข้อตกลงนำนำชำติ

ในเร่ืองนี้อำจเข้มข้นขึ้น ดังน้ัน ก.ล.ต. จึงสนับสนุนให้บริษัท

จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว ซึ่งจะส่งเสริมภำพลักษณ ์

ที่ดีของบริษัท เป็นผลดีต่อภำพรวมกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

ของประเทศ และเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนของ

ผู้ลงทุนทั่วโลกท่ีมีเป้ำหมำยลงทุนในธุรกิจที่ปล่อยคำร์บอนต�่ำ 

(low carbon) 

  ก.ล.ต. ในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐที่ต้องมีควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่หน่วยงำนภำยใต้ 

กำรก�ำกับดูแล จึงได้ประสำนขอค�ำแนะน�ำจำกองค์กำรบริหำร 

จัดกำรก ๊ำซเรือนกระจก (องค ์กำรมหำชน) (อบก.)  

ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักที่ดูแลเรื่องกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย โดย ก.ล.ต. ซึ่งมีกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่

อยู่ในอำคำร ได้เร่ิมต้นด้วยกำรประเมินกำรใช้พลังงำนภำยใน

อำคำรที่เป็นแหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจกหลักขององค์กร  

มกีำรประเมนิคำร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร (Carbon Footprint  

for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: 

CCF) เพื่อให้ทรำบว่ำ ในกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  ของ ก.ล.ต. 

ก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงคิดเป็นปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน 
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รางวัลที่ได้รับ

 พล.อ. สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบประกำศนียบัตรกำรเป็นองค์กรปลอดคำร์บอน  

จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) (อบก.) สบืเน่ืองจำก 

กำรที่ ก.ล.ต. เข้ำร่วมกิจกรรมลดภำวะโลกร้อนให้กับประเทศไทย โดยกำรจัดท�ำ 

คำร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร (Corporate Carbon Footprint (CCF): กำรค�ำนวณ 

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกทีป่ล่อยจำกกำรท�ำกจิกรรมต่ำง ๆ  ขององค์กร) และชดเชย 

ก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมำจนเป็นศูนย์ ส่งผลให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กร 

ปลอดคำร์บอน (carbon neutral) โดย ก.ล.ต. เป็นหน่วยงำนแรกของ

ประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียน carbon neutral ประเภทอำคำรส�ำนักงำน

 รำงวลั SAM Excellence Award ส�ำหรบัควำมเป็นเลศิด้ำนกำรบรหิำรจดักำร 

สินทรัพย์ซอฟต์แวร์ และประกำศนียบัตรรับรอง Verafirm ส�ำหรับกำรเป็นองค์กร 

ที่มีกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล ISO 19770 - 1  

จำกกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (Business Software Alliance: BSA)  โดย ก.ล.ต.  

เป็นองค์กรภำครัฐแห่งแรกของอำเซียนท่ีได้รับรำงวัลและประกำศนียบัตรดังกล่ำว  

สะท้อนกำรให้ควำมส�ำคัญกับควำมมั่นคงปลอดภัย กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรมีธรรมำภิบำลที่ดีในกำรใช้ซอฟต์แวร์ถูกต้อง 

ตำมลิขสิทธ์ิ และกำรเคำรพทรัพย์สินทำงปัญญำ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ ก.ล.ต. สำมำรถ

ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลตลำดทุนไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน

 รำงวัลบูธนิทรรศกำรดีเด่นด้ำนกำรให้บริกำร และค�ำปรึกษำแก่ผู้ลงทุนและ

ผู้ถือหุ้น จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นรำงวัลที่มอบให้แก่บูธที่

ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจำกผู้เข้ำร่วมชมงำนมหกรรมกำรลงทุนครบวงจรแห่งปี  

SET in the City กรุงเทพมหำนคร 2015 ซ่ึงบูธ ก.ล.ต. ได้น�ำเสนอภำยใต ้

แนวคดิ “SEC Open Space” โดยจดัเป็นพืน้ท่ีเปิดกว้ำง น�ำเสนอเนือ้หำและกจิกรรม 

ที่จุดประกำยสร้ำงแรงบันดำลใจเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้หยุดคิดเพ่ือวำงแผนชีวิต  

วำงแผนกำรเงินของตนเอง และไปสู่กำรเป็นผู้ลงทุนคุณภำพ ซ่ึงกำรออกบูธ 

ดังกล่ำวยังเป็นช่องทำงสื่อสำรแบบ two-way communication กับผู้เย่ียมชมบูธ  

ให้ได้สัมผัสตัวตนของ ก.ล.ต. ผ่ำนกำรพูดคุย สอบถำม แสดงควำมคิดเห็น 

อย่ำงเปิดใจแก่บุคลำกรของ ก.ล.ต. ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษำและให้ค�ำแนะน�ำด้วย 

ประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรปลอดคาร์บอน	
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
(องค์การมหาชน)	(อบก.)

รางวัล	SAM	Excellence	Award	สำาหรับ 
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์
ซอฟต์แวร์	และประกาศนียบัตรรับรอง	Verafirm

รางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นด้านการให้บริการ	และ
คำาปรึกษาแก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

ไดออกไซด์เท่ำใด ท�ำให้ ก.ล.ต. ผ่ำนกำรประเมินและข้ึนทะเบียนคำร์บอน

ฟุตพริ้นท์องค์กรกับ อบก. เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 

  จำกนั้น ก.ล.ต. ได้ตัดสินใจชดเชยการปล่อยคาร์บอนท้ังจ�านวน โดย

เลือกซื้อคำร์บอนเครดิตจำกโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพและไฟฟ้ำจำกระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงำนผลิตน�้ำมันปำล์ม อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร จ�ำนวน 

2,400 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ ท�ำให้ ก.ล.ต. เป็นออฟฟิศแห่งแรกของ

ประเทศไทยที่เป็น “คาร์บอนนิวทรัล” ประเภทอำคำรส�ำนักงำน โดยได้รับ

กำรรับรองเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2558

  ผลดท่ีีเกดิตำมมำจำกกำรประเมนิคำร์บอนฟตุพรนิท์องค์กร คอื เป็นกำร 

จดุประกำยให้พนกังำน ก.ล.ต. สนใจและร่วมมอืประหยดัพลงังำน โดย ก.ล.ต.  

รณรงค์ให้ควำมรู้แก่พนักงำน และสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรประหยัดพลังงำน 

ให้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยกำรจัดท�ำและเผยแพร่วำรสำรอิเล็กทรอนิกส ์

รำยสปัดำห์ Greener SEC-Ciety เพือ่ให้ควำมรูเ้ร่ืองกำรใช้พลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ  

นบัเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ทีีจ่ะขยำยผลไปในกำรวำงแผนเรือ่งกำรประหยดัพลงังำน 

ของ ก.ล.ต. ต่อไป ซึง่กจ็ะน�ำไปสูก่ำรลดกำรปล่อยคำร์บอนให้เหลอืน้อยลงและ 

ลดกำรซื้อคำร์บอนเครดิตลงในอนำคต

  ภำพรวมของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ และน�้ำประปำในปี 2558 สูงขึ้น 

เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจำกมีกำรเปิดพื้นที่ใช้งำนเพ่ิมเติม ท้ังในส่วนของ

ร้ำนค้ำ และร้ำนกำแฟที่ชั้น 1 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่มำติดต่อกับ ก.ล.ต. และบุคลำกรของ ก.ล.ต. เอง รวมท้ังเปิดใช้งำนพ้ืนท่ี

ส�ำนกังำนท่ีชัน้ 19 เพือ่รองรบัปรมิำณบคุลำกรทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขยำยงำนและ 

กำรที่บุคลำกรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตร

ล่วงหน้ำ ย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ที่ ก.ล.ต. ทั้งนี้ พื้นท่ีเปิดเพ่ิมขึ้นมีขนำดรวม

ประมำณ 1,000 ตำรำงเมตร คดิเป็นร้อยละ 3.33 ของพืน้ทีส่�ำนกังำนทัง้หมด 

ภาพรวมในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการด�าเนินงาน

พนกังานร่วมบรจิาคโลหติให้แก่สภากาชาดไทย  
เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้ง ก.ล.ต.

ก.ล.ต. มอบเงนิบริจาคช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย
แผ่นดนิไหวทีเ่นปาลแก่สภากาชาดไทย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ 
กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรบรหิำรงำนของส�ำนกังำน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยฉบับอื่น ๆ  ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับตลำดทุน รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
และธรรมำภิบำลของส�ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมจรรยำบรรณพนักงำน และนโยบำย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน ตลอดจน 
ให้ควำมเหน็และข้อเสนอแนะอย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบั กระบวนกำรก�ำกับดแูลกจิกำรท่ีด ีกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรควบคมุภำยใน  
เพื่อให้ควำมเช่ือมั่นว่ำกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
 ทัง้นี ้ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกอบด้วยกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่ป็นกรรมกำรผูท้รง 
คุณวุฒิ มีควำมเป็นอิสระจ�ำนวน 3 คน คือ นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ และ 
นำงสำวโสภำวดี เลิศมนัสชัย กรรมกำรตรวจสอบ
 ปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมตำมวำระที่ก�ำหนดรวม 12 คร้ัง มีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไป 
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน ชัดเจน และมีกำรประชุมเฉพำะ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (“Risk Management Committee: RMC”) 1 ครั้ง เพ่ือให ้
กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบภำยในมีทิศทำงกำรท�ำงำนที่สอดรับกัน และมีกำรประชุมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก 1 ครั้ง 
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปอย่ำงอิสระ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นประจ�ำทุกไตรมำส และรำยงำนผล 
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแบบรำยคณะเป็นประจ�ำทุกปี

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่พือ่สนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบ 
กำรบริหำรงำนของส�ำนักงำน ก.ล.ต. โดยมีสำระส�ำคัญของกำรปฏิบัติหน้ำที่ในปี 2558 ดังนี้

1.  งานด้านการสอบทานรายงานการเงิน 
 สอบทำนรำยงำนกำรเงินและประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงิน เพื่อให้ควำมเชื่อมั่น
ว่ำส�ำนักงำน ก.ล.ต. ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งกำรควบคุมภำยในในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินที่มีควำมเหมำะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิผล รวมทั้งงบกำรเงินมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

2.  งานด้านการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย
 สอบทำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมหลักกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) โดยในปี 2558 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยในในกำรสอบทำนประสิทธิผล ควำมเพียงพอ เหมำะสม
ของกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย และควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันของ
กำรปฏิบัติงำนในเร่ืองต่ำง ๆ ดังนี้ (1) กระบวนกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำ ค้ำ หรือจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็น 
หน่วยลงทุน (limited brokerage, dealing, underwriting: LBDU) (2) กำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ  

รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่อง การควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานการเงิน

  คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน โดยได้จัดให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งกำรควบคุมภำยใน 

ในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผลตำมเกณฑ์ในกรอบกำรควบคุมภำยในซึ่งก�ำหนด 

โดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพือ่ให้ควำมเชือ่มัน่ได้อย่ำงมเีหตผุลว่ำ  

รำยงำนกำรเงินมีควำมถูกต้องครบถ้วนและจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ

สำมำรถค้นพบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติท่ีเป็นสำระส�ำคัญได้ทันต่อเวลำ 

  คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้มอบหมำยคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบกำรสอบทำน 

คุณภำพของรำยงำนกำรเงินและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงิน และรำยงำนควำมเห็นต่อ 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีด้วยแล้ว

  คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีควำมเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินของส�ำนักงำนโดยรวมมีประสิทธิผล

และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำ งบกำรเงินของส�ำนักงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 เช่ือถือได้

(นำยรพี สุจริตกุล)

 เลขำธิกำร

(นำยวรวิทย์ จ�ำปีรัตน์)

ประธำนกรรมกำร
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2553 (3) กระบวนกำรอนุญำตออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุนต่อประชำชน (4) กำรตรวจประเมิน
กำรรักษำควำมปลอดภัยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลภำยนอก (5) กำรบริหำรสัญญำหลักตำมโครงกำรปรับปรุงและ
ตกแต่งที่ท�ำกำรส�ำนักงำน (6) กำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ (7) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่มีต่อบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล 

3.  งานด้านบริหารความเสี่ยง
 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยเสนอแนะให้ก�ำหนดควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญเป็นส่วนหนึ่งของกำรก�ำหนด corporate 
plan ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และก�ำหนด KPI ของผู้บริหำรให้เชื่อมโยงกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร เพ่ือให้กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงมีประสิทธิผล รวมทั้งก�ำหนดให้แผนงำนตรวจสอบภำยในประจ�ำปีจัดท�ำตำมฐำนควำมเสี่ยง โดยอ้ำงอิงและพิจำรณำ
ก�ำหนดแผนงำนตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผนยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. นอกจำกนี้  
คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมกีำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นประจ�ำทกุปี เพือ่หำรอืและให้ควำมเหน็เกีย่วกบั 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส�ำนักงำน ก.ล.ต.

4. งานด้านธรรมาภิบาล
 สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกับธรรมำภิบำลของส�ำนักงำน ก.ล.ต. โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมกับ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงธรรมำภิบำลของ ก.ล.ต. ท้ังในระดับคณะกรรมกำรและ
ระดับส�ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน และเห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของเลขำธิกำร 
รวมทั้งเห็นควรให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดใหม่ที่ท�ำหน้ำที่พัฒนำธรรมำภิบำลของ ก.ล.ต. และรับหน้ำที่เดิมของ 
คณะอนกุรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนด้วย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยงำนกำรด�ำเนนิกำรด้ำนธรรมำภบิำล 
ของฝ่ำยตรวจสอบภำยในในเร่ือง (1) กำรประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันของ ก.ล.ต. ตำมโครงกำร  
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (2) กำรตรวจสอบรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
(3) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินฯ (4) กำรทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ (5) กำรประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2558 แบบรำยคณะ  
ซึ่งผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

5.  งานด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 ให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบประจ�ำปี ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนตรวจสอบประจ�ำปี  
โดยติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนรำยไตรมำสและในรอบปี และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำคุณภำพและเพิ่มคุณคำ่งำนตรวจสอบภำยใน 
ตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของ The Institute of Internal Auditors และหน่วยงำนอ้ำงอิง
อื่น รวมทั้งเห็นชอบกำรพัฒนำตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ

 โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของส�านกังาน ก.ล.ต. โดยส่วนใหญ่มคีวามเพยีงพอ 
และเหมาะสม ส�าหรับการควบคุมภายในบางส่วนที่ต้องปรับปรุง ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
ปฏบิติัตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั มนีโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานธรรมาภบิาลท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
และมงีบการเงนิทีจ่ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยได้ใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ตลอดจนมคีวามระมดัระวงั
ในการใช้ดุลยพนิจิและจัดท�าประมาณการทีส่มเหตสุมผล มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

 

 (นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วน 
ของทุนและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
  ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของ
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนด
ให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได ้
ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 
 กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเก่ียวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลใน
งบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึง กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงิน โดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร  
เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ 
กำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึง กำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู ้บริหำรใช้และ 
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม
 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น
 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

(นางสรัญญา โทนอ่อน)
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

(นางสาวเขมณัฏฐ์ จิตราวิริยะกุล)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 3

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หน่วย: บาท

     หมายเหตุ	 2558	 2557	 1	ม.ค.	2557

       (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของทุน   
หนี้สินหมุนเวียน     
 เจ้าหนี้ท่ัวไป  18,758,174.05  55,891,580.47  112,677,576.93 
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 29,901,090.66 26,970,804.51  33,323,442.89

 เจ้าหนี้-กรมสรรพากร  7,532,347.30  5,286,100.10  -

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  2,770,059.37  1,351,734.94  4,210,570.45

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  58,961,671.38  89,500,220.02  150,211,590.27

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 5.8 344,909,853.04  276,143,735.54  182,246,884.18 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  19,346,650.65  21,530,389.29  20,560,033.58

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  364,256,503.69 297,674,124.83  202,806,917.76 

รวมหนี้สิน   423,218,175.07  387,174,344.85  353,018,508.03

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

	 เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 5.9.1  1,510,104,631.81  1,447,823,111.27   1,392,630,654.27

	 เงินส�ารองเพื่อจัดหาท่ีจอดรถ 5.9.3 500,000,000.00   271,214,796.79  -

	 เงินส�ารองท่ัวไป 5.9.4  2,878,568,118.12  2,765,562,994.26  2,636,073,505.89 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   283,687,139.00  404,071,847.61  482,291,115.16

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน 5.10 49,393,129.10   73,945,806.14  17,769,823.99

รวมส่วนของทุน  6,472,285,355.13  6,213,150,893.17  5,779,297,436.41 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  6,895,503,530.20   6,600,325,238.02  6,132,315,944.44

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

(นายรพี	สุจริตกุล)
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต

(นางสุรีรัตน์	สุรเดชะ)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารท่ัวไป

 หน่วย: บาท

     หมายเหตุ	 2558	 2557	 1	ม.ค.	2557

       (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์	     
สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	 	
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 132,507,169.19   225,747,200.25  106,819,548.07

	 เงินลงทุนระยะส้ัน 5.2, 5.3  5,106,559,037.64   4,673,487,817.76 4,322,813,549.73

	 รายได้ค้างรับ 5.4  458,784,929.44   476,433,206.15  425,761,854.79 

 ลูกหนี้-กรมสรรพากร   -          -          2,627,595.35

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	 5.5  12,350,620.36   9,724,690.62  12,754,966.25 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   5,710,201,756.63   5,385,392,914.78  4,870,777,514.19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	  
	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง	   8,204,022.10   8,433,560.00  12,974,814.07

	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 5.6  1,112,790,339.76   1,165,406,191.46  1,206,748,899.56

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 5.7  63,834,774.37   40,835,819.02  32,811,513.86

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	   472,637.34   256,752.76  9,003,202.76 
	 		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	   1,185,301,773.57   1,214,932,323.24  1,261,538,430.25

รวมสินทรัพย์  6,895,503,530.20   6,600,325,238.02  6,132,315,944.44

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
งบแสดงฐานะการเงิน	    
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558
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     หน่วย: บาท

     หมายเหตุ 2558 2557

       (ปรับปรุงใหม่)

รายได้      
	 รายได้ค่าธรรมเนียม	 5.11.1  835,824,026.31   744,693,351.58 

	 รายได้จากการให้บริการข้อมูล	  132,135.32   191,985.00 

	 รายได้ดอกเบี้ยจากการบริหารสภาพคล่อง	  5,054,030.56   5,956,092.47 

	 รายได้จากเงินลงทุน 5.11.2 78,337,123.74   142,039,393.66

	 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์	 5.11.3 455,700,283.19   470,482,618.45 

 รายได้อื่น  2,771,245.99  5,829,679.09

รวมรายได้    1,377,818,845.11    1,369,193,120.25  

ค่าใช้จ่าย     
	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง	 	  711,437,410.97   670,394,865.71 

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	   289,414,446.87   267,658,055.02 

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 5.12 99,309,722.40   89,349,872.45 

รวมค่าใช้จ่าย  1,100,161,580.24   1,027,402,793.18 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน   277,657,264.87   341,790,327.07  

รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 5.13   

 รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	  34,775,319.40   79,299,772.02 

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 	28,745,445.27   17,018,251.48 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   6,029,874.13   62,281,520.54  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  283,687,139.00  404,071,847.61 

รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น    
 รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนภายหลัง:  
	 		ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	  (24,552,677.04)  56,175,982.15 

 รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนภายหลัง:
	 		ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย												  -    (26,394,373.00)

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับงวด  (24,552,677.04)  29,781,609.15 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม  259,134,461.96   433,853,456.76 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
  

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ     
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 
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56 57รายงานประจ�าปี 2558
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

        หน่วย: บาท

      2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
	 	เงินสดรับจากกองทุนส่วนบุคคล	 	  -     69,189,440.47 
	 	ลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุคคล	  (439,494,984.46) (462,113,577.55)

	 	เงินสดรับจากการถอนเงินฝากประจ�า	 	  30,000,000.00   94,000,000.00 

	 	เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในพันธบัตรระยะส้ัน	  (34,867,998.20)  -       

  ดอกเบ้ียรับ  121,209,694.04   122,148,539.16 

	 	เงินปันผลรับ	  26,772,549.32   21,865,913.13 

	 	เงินสดรับสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	  (34,714,942.26)  81,092,692.43 

	 	รับ	(จ่าย)	เงินมัดจ�าและเงินประกัน	  (2,183,738.64)  970,355.71 

	 	เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	   100,000.00   -       
	 	เงินสดจ่ายเพื่อซื้อท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	  (28,207,116.57) (27,013,372.72)

	 	เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	  (32,050,310.45) (13,657,600.00)

	 	จ่ายช�าระหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	  (5,207,748.80) (9,664,304.00)

	 	จ่ายช�าระหนี้จากการซื้อท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	  (44,531,006.26) (67,543,295.06)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	  (443,175,602.28) (190,725,208.43)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	  (93,240,031.06) 118,927,652.18  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด	   225,747,200.25   106,819,548.07 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันส้ินงวด   132,507,169.19   225,747,200.25 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด    

  รายการท่ีไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด	 	 	 	
	 		 ซื้อหลักทรัพย์ท่ียังมิได้ช�าระเงินสด	 	 7,769,190.26   5,207,748.80 

	 		 ซื้อท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 4,676,913.31  14,287,593.19 

	 		 ท่ียังมิได้ช�าระเงินสด	  

 รวม     12,446,103.57   19,495,341.99 

     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์   
งบกระแสเงินสด	  
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558

        หน่วย: บาท

      2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน    
	 	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 	 283,687,139.00  404,071,847.61 

	 	รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
	 				 จากกิจกรรมด�าเนินงาน    
   รายได้ดอกเบี้ย  (121,044,911.60) (120,616,276.16)

	 		 รายได้เงินปันผล	 	  (26,772,549.32) (21,865,913.13)

	 		 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 	  34,714,942.26  (81,092,692.43)

	 		 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	  (99,999.00)  -        
	 		 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	   434,603.64   -        
	 		 ค่าเส่ือมราคา	และค่าตัดจ�าหน่าย	 	 93,966,048.05   88,276,968.85 

	 		 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	 	  70,262,066.00   67,959,529.00 

	 	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง		 	 	
	 		 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 	  335,147,339.03   336,733,463.74 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง    
	 		 เงินฝากประจ�าระยะส้ัน	(สวัสดิการ)	  (5,491,724.00)  9,633,600.00 

	 		 รายได้ค่าธรรมเนียม	และรายได้อ่ืน	ๆ	ค้างรับ	  17,483,494.27  (52,203,614.36)

	 		 เงินยืมทดรอง	  (1,205,269.61) (130,856.51)

   ลูกหนี้-กรมสรรพากร   -          7,295,543.68 

	 		 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	  (1,342,764.33)  3,161,132.14 

	 		 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	และลูกจ้าง	 	  229,537.90   4,541,254.07 
	 		 เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญา	(ลูกหนี้)	  (215,884.58)  8,746,450.00 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	 	
   เจ้าหนี้ท่ัวไป   309,829.06   926,260.61 

	 		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	  2,930,286.15  (6,352,638.38)

	 		 รายได้รับล่วงหน้า	  (50,000.00)  121,775.00 

   เจ้าหนี้-กรมสรรพากร   2,246,247.20   618,151.77 

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน   1,340,428.63  (2,920,610.51)

	 		 เงินประกันจากลูกจ้างทดลองงาน	 	  50,000.00  (60,000.00)

	 		 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	  (1,495,948.50) (457,050.64)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	  349,935,571.22  309,652,860.61 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	    
 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์   
งบกระแสเงินสด		 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558



58 59รายงานประจ�าปี 2558
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

        วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

	 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2558)	 	 1	มกราคม	2559

	 มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง		การน�าเสนองบการเงิน	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	2		(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง		สินค้าคงเหลือ	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง		งบกระแสเงินสด	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	8	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 นโยบายการบัญช	ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	 1	มกราคม	2559	

	 	 	 	 	 	 และข้อผิดพลาด	

	 ฉบับที่	10		(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	11	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สัญญาก่อสร้าง		 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	17	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สัญญาเช่า	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 รายได้	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล	 1	มกราคม	2559

	 	 	 	 	 	 เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	 1	มกราคม	2559

	 	 	 	 	 	 เงินตราต่างประเทศ

	 ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ต้นทุนการกู้ยืม		 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล	หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ		 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และการร่วมค้า		 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง		 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ก�าไรต่อหุ้น	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบการเงินระหว่างกาล	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น		 	 1	มกราคม	2559

	 	 	 	 	 	 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	

	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 1	มกราคม	2559

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558

1.	 ข้อมูลท่ัวไป

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน)	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 16	 พฤษภาคม	 2535	 

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	 เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและพัฒนา

ตลาดทุนของประเทศ	 โดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ

ต่าง	ๆ	ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

	 •	 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

	 •	 ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

	 •	 ตลาดหลักทรัพย์	ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	และองค์กรท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

	 •	 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

	 •	 การป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์

	 ส�านักงานมีสถานประกอบการตั้งอยู่ท่ี	333/3	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1	งบการเงินของส�านักงาน	
	 	 งบการเงินของส�านักงานได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	

ซึ่งหมายความรวมถึง	 มาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 รวมถึงการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยบันทึกตามเกณฑ์คงค้างและใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบ

ของงบการเงิน	 ยกเว้นท่ีกล่าวไว้เป็นการเฉพาะในนโยบายการบัญชีข้ออ่ืน	 นอกจากนี้ส�านักงานใช้นโยบายการบัญชี	 และวิธ ี

การค�านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2557

 2.2	มาตรฐานการบัญชีใหม่	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 การตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินใหม่	และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงใหม่ท่ีประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช	้
	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	มีผลบังคับใช้ส�าหรับระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2559	

และส�านักงานยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้	มีดังต่อไปนี้
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       	 วันท่ีมีผลบังคับใช้	

	 ฉบับที่	5	 (ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 เรื่องสิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน		 1	มกราคม	2559

	 	 	 	 	 	 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

	 ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญช	ีฉบับที	่29		 1	มกราคม	2559

	 	 	 	 	 	 (ปรับปรุง	2558)	เรื่องการรายงานทางการเงินใน

	 	 	 	 	 	 สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

	 ฉบับที่	10		(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 งบการเงินระหว่างกาล	และการด้อยค่า	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	12		(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนด	 1	มกราคม	2559

	 	 	 	 	 	 เงินทุนขั้นต�า่และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้	ส�าหรับ

	 	 	 	 	 	 มาตรฐานการบัญช	ีฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน		

	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย	์		 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	17	 (ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	18		(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน		 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 เงินที่น�าส่งรัฐ	 	 1	มกราคม	2559

	 ผูบ้รหิารของส�านกังาน	ได้ประเมนิและเหน็ว่า	มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และการตคีวามมาตรฐาน 

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

3.	 นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

 3.1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสด	เช็ครอน�าฝาก	เงินฝากธนาคารท่ีมีสภาพคล่องสูง	(ซึ่งไม่มีข้อจ�ากัด

ในการใช้)	หรือเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องในการเปล่ียนมือ	มีก�าหนดระยะเวลาถึงก�าหนดภายใน	3	เดือน	หรือน้อยกว่า

นับจากวันท่ีได้มา	และพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ�านวนท่ีทราบได้	รวมทั้งมีความเส่ียงท่ีไม่มีนัยส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่า	โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

 3.2	เงินลงทุน
	 	 3.2.1	 การจัดประเภทเงินลงทุน

	 	 	 	 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้	 ที่ถือไม่เกิน	 1	 ปี	 จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะส้ัน	 ส่วนเงิน

ลงทุนท่ีถือเกิน	1	ปี	จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะยาว

        วันท่ีมีผลบังคับใช้	

	 ฉบับที	่40	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่41			 เรื่อง	 เกษตรกรรม	 	 1	มกราคม	2559

         

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 	 	 วันที่มีผลบังคับใช้	

	 ฉบับที	่2	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่3	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การรวมธุรกิจ	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่4	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สัญญาประกันภัย	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่5	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก	 1	มกราคม	2559	

	 ฉบับที	่6	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่		 1	มกราคม	2559	

	 ฉบับที	่8	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ส่วนงานด�าเนินงาน	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่10	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบการเงินรวม	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่11	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การร่วมการงาน	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่12	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่13	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การวัดมูลค่ายุติธรรม	 	 1	มกราคม	2559

         

 การตีความมาตรฐานการบัญชี	 	 	 	 วันที่มีผลบังคับใช้ 

	 ฉบับที	่10	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	–	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง	 1	มกราคม	2559 

	 	 	 	 	 	 อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ฉบับที	่15	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	–	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า		 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่25	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ		 1	มกราคม	2559

	 	 	 	 	 	 หรือผู้ถือหุ้น

	 ฉบับที	่27	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่29	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่31	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 รายได้	-	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที	่32	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์	 	 1	มกราคม	2559

        

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 วันที่มีผลบังคับใช้	

	 ฉบับที	่1		 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะ					1	มกราคม	2559

					 	 	 	 	 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 ฉบับที	่4	 (ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 1	มกราคม	2559
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 ประเภทสินทรัพย์	 อายุการใช้ประโยชน์

	 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง	 5	-	35	 ปี

	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 5	-	10	 ปี

	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 5	-		10	 ปี

	 ยานพาหนะและอุปกรณ์	 	 	6	 ปี	

	 	 ส�านักงานไม่คิดค่าเส่ือมราคาส�าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

	 	 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา	อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	และมูลค่าคงเหลือ	ถูกทบทวนอย่างน้อยทุกส้ินรอบปีบัญชี	

และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 3.4	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่	ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส�านักงาน	ซึ่งจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า

หนึ่งปี	แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนนี้	 จะประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์	ซึ่งค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรง	เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

	 ประเภทสินทรัพย์	 	อายุการใช้ประโยชน์

	 ลิขสิทธ์ิ	 	 10	 ปี

	 รายจ่ายพัฒนาระบบ	 	 	5	 ปี

 3.5	การด้อยค่า
	 	 สินทรัพย์ของส�านักงานจะได้รับการทบทวนมูลค่าเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ามีการด้อยค่าและในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท�าการประมาณ

มูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารบัรูเ้มือ่มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์หรอืมลูค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกดิเงนิสดสูงกว่า 

มูลค่าท่ีจะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ	การประเมินมูลค่า 

ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับท่ีเคยรับรู ้ในส่วนของทุนและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา	 ในกรณีนี้รับรู ้ใน 

ส่วนของทุน	

	 	 เมือ่มกีารลดลงในมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทางการเงนิเผือ่ขายซ่ึงได้บนัทึกในส่วนของทุนและมคีวามชัดเจนว่าสินทรพัย์ 

ดังกล่าวมีการด้อยค่า	ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของทุนจะถูกบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	โดยไม่ต้องปรับกับสินทรัพย ์

ทางการเงินดงักล่าว	ขาดทุนที่บันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ 

สินทรัพย์หักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น	ๆ	ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

	 	 	 	 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีถือเป็นเงินลงทุนระยะส้ันจ�านวน	2	กองทุน	ส�านักงานได้จ้างบุคคลภายนอก

บริหาร	 ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท่ีได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน	 ในการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้นบริหาร

อย่างอิสระโดยลงทุนในตราสารหนี้	ตราสารทุนในความต้องการของตลาด	และการลงทุนทางเลือกอ่ืน	

	 	 3.2.2	 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

	 	 	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	

	 	 	 	 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตราสารหนี้	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาด	 และการลงทุน 

ทางเลือกอ่ืน	จัดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีอยู่ใน

ความต้องการของตลาดค�านวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดท�าการ	ณ	วันท่ี 

ในงบแสดงฐานะการเงิน	

	 	 	 	 ราคาตามบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงิน

ลงทุนเผื่อขายภายใต้รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

	 	 	 	 ต้นทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนท่ีจ�าหน่าย	ค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก	ก�าไรหรือ

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนแสดงอยู่ในรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

	 3.3	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 		 ท่ีดินแสดงด้วยราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของท่ีดิน

อาคารและอุปกรณ์	(ถ้ามี)

	 	 ราคาทุนรวมถงึต้นทุนทางตรงท่ีเกีย่วข้องกบัการได้มาของสินทรพัย์	ต้นทนุของการก่อสร้าง	สนิทรพัย์ท่ีส�านกังานก่อสร้างเอง	 

ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ	แรงงานทางตรง	และต้นทุนทางตรงอ่ืน	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์	เพ่ือให้สินทรัพย์นั้น

อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์	ส�าหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์	ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดย

ปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น	ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

	 	 ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึก 

แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน

	 	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 คือ	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ	ที่ได้รับจากการ

จ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

	 	 ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง	ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ

ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีส�านักงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น	

และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ	ชิ้นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี	

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

	 	 ค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง	ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งค�านวณโดยวิธีผลรวมจ�านวนปี	เกณฑ์อายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 	 	 •	 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	ส�านักงานรับรู้รายได้เมื่อส�านักงานได้รับแบบพร้อมท้ังรับช�าระเงินค่าธรรมเนียม

	 	 3.7.2	 รายได้เงนิอุดหนนุเรยีกเกบ็จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตาม	พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ	ก�าหนดให้ตลาดหลักทรพัย์ฯ	 

จ่ายเงนิอุดหนนุให้แก่ส�านกังาน	เพือ่เป็นการอุดหนนุตามอัตราท่ีคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนด	ส�านกังานจะรบัรูร้ายได้เงนิอดุหนนุ 

ตามเกณฑ์คงค้าง

	 	 3.7.3	 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

	 	 	 •	 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงตามสัดส่วนของระยะเวลา	

	 	 	 •	 รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

	 	 	 •	 รายได้อ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.8	การรับรู้ค่าใช้จ่าย	
	 	 	ส�านักงานรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

	 3.9	การจัดการความเส่ียงด้านการเงิน
	 	 ส�านักงานมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดยก�าหนดสัดส่วนการลงทุน	ณ	ระดับความเส่ียงท่ีค่า	VaRα0.05  =	3%	

(มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ	5	ที่จะขาดทุนเกินร้อยละ	3)	และผลตอบแทนท่ีคาดหวังไม่ต�่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ	สัดส่วนการลงทุนดังนี้	

เงินลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต�่า	ประกอบด้วย	เงินฝาก	และตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	ที่ไม่มีความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	60	และลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง	ประกอบด้วย	เงินฝาก	ตราสารหนี้	ตราสารทุน	กองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพย์	 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	 กองทุนรวม	 commodity	 และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	ไม่เกินร้อยละ	40	

	 3.10	สัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 	 ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูภ้ายใต้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยวิธเีส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า	ค่าเช่าท่ีอาจเกดิขึน้ 

ต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่าตามเกณฑ์การปรับเพิ่มค่าเช่าท่ีก�าหนด

ไว้ในสัญญา

 3.6	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ส�านักงานจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	 และผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน	ดังนี้

	 	 (ก)	 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(โครงการสมทบเงิน)

	 	 	 	 ส�านักงานได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพซึ่งมีช่ือว่า	 “กองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	พ.ศ.	2530	เมื่อวันท่ี	9	สิงหาคม	2536	โดยมีนโยบายการลงทุน	 

3	ทางเลือก	เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการลงทุน	ส�านักงานมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยการหักจากเงินเดือนของ 

พนักงานส่วนหนึ่ง	 (ในอัตราร้อยละ	 3	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 10	 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย)	 และส�านักงานร่วมสมทบ 

อีกส่วนหนึ่ง	(ในอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย)	และมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้จัดการ 

กองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว	 เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพของส�านักงาน	 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได ้

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น

	 	 (ข)	 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(โครงการผลประโยชน์)

	 	 	 	 ภาระผกูพนัของส�านกังานเกีย่วกบัผลประโยชน์ของพนกังานหลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ 

และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นรับรู้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้เป็นรายปีโดยผู้เช่ียวชาญอิสระตามหลัก 

คณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 	 	 หนี้สินของส�านักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานและหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 ณ	 วันท่ี	 

1	มกราคม	2554	เป็นจ�านวน	187.45	ล้านบาท	ส�านักงานเลือกรับรู้หนี้สินดังกล่าวท้ังจ�านวนเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่าย 

เบ็ดเสรจ็โดยวิธเีส้นตรงภายในระยะเวลา	5	ปี	นบัจากวันท่ีน�ามาตรฐานการบัญชี	ฉบบัท่ี	19	มาถอืปฏบัิต	ิและรบัรูภ้าระผกูพนัท่ีเกดิขึน้ 

ในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

	 	 	 	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 รับรู้ภายใต้รายได้และค่าใช้จ่าย

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

	 3.7	การรับรู้รายได้
	 	 ส�านักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป	ดังนี้

	 	 3.7.1	 รายได้ค่าธรรมเนียม	แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้

	 	 	 •	 รายได้ค่าธรรมเนยีมยืน่ค�าขอ	ส�านกังานรบัรูร้ายได้เมือ่ส�านกังานได้รบัแบบค�าขอพร้อมท้ังช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมยืน่ค�าขอ 

	 	 	 •		รายได้ค่าธรรมเนยีมยืน่แบบแสดงรายการ	ส�านกังานรบัรูร้ายได้เมือ่ส�านกังานได้รบัช�าระเงนิร้อยละสามสิบของจ�านวนเงนิ 

ขัน้ต�า่ท่ีก�าหนดไว้	ในวนัท่ีส�านกังานได้รบัแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรพัย์และจะรบัรูร้ายได้ส่วนท่ีเหลือเมือ่แบบแสดง 

รายการดังกล่าวมผีลบังคับใช้	ส�าหรบัค่าธรรมเนยีมยืน่แบบแสดงรายการท่ีต้องช�าระตามส่วนของผูถ้อืหุน้รายปีรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

	 	 	 •	 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ	และรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต	

ส�านักงานรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.	 การแก้ไขข้อผิดพลาดและผลกระทบจากการปรับปรุงบัญชี

	 ส�านักงานได้แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับรู ้การตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขายจากการบันทึกบัญชีในปี	 2554	 ซึ่งมี 

ผลกระทบท�าให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี	2554	สงูไป	จ�านวน	83.14	ล้านบาท	และองค์ประกอบอ่ืนของทุน	(ก�าไรจากการตรีาคา 

หลักทรัพย์เผื่อขาย)	ต�่าไป	83.14	ล้านบาท	ซึ่งผลกระทบดังกล่าว	มีผลท�าให้การกันเงินส�ารองท่ัวไป	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	 

และ	2557	สูงไป	และส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุนสูงไป	นอกจากนี้รายการปรับปรุงดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายได้จาก

เงินลงทุนและรายได้อ่ืนส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2557	ส�านักงานจึงปรับปรุงงบการเงินดังกล่าวย้อนหลัง	ดังนี้

   หน่วย: ล้านบาท

      ตามท่ีได้	 ปรับปรุง	 ตามท่ีได้
      รายงานไว้เดิม  ปรับปรุงใหม่

   หน่วย: ล้านบาท

      ตามท่ีได้	 ปรับปรุง	 ตามท่ีได้
      รายงานไว้เดิม  ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน    
ปรับปรุงยอดยกมา	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2557    
ส่วนของทุน    
			เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 1,422.56	 (29.93)	 1,392.63
			เงินส�ารองท่ัวไป	 	 2,689.28	 				(53.21)	 		2,636.07
			องค์ประกอบอ่ืนของทุน	 	 (65.37)	 83.14	 17.77

	 5.1		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย
      หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

	 เงินสด	เช็ครอน�าฝาก	เงินสดย่อย		 	  0.42 0.62

	 เงินฝากธนาคาร	 	 	 41.36 80.74

	 พันธบัตร	และตั๋วเงินคลัง	 	 	 90.73 144.39

 รวม     132.51 225.75

5.		ข้อมูลเพิ่มเติม

	 3.11	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 	 ส�านกังานใช้วิธรีาคาตลาดในการวัดมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์และหนีสิ้นซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข้อง 

ก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย 

ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้	ส�านักงานจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

	 	 ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

	 	 ในการน�าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้	 ส�านักงานจะต้องพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	13	เรื่อง	มูลค่ายุติธรรม	

ก�าหนดล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมดังนี้

	 	 ระดับ	1		ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

	 	 ระดับ	2		ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 	 ระดับ	3		ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีส�านักงานประมาณขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2557    
ส่วนของทุน    
			เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 1,476.25	 (28.43)	 1,447.82
			เงินส�ารองท่ัวไป	 	 2,820.27	 				(54.71)	 		2,765.56
			องค์ประกอบอ่ืนของทุน	 	 (9.19)	 83.14	 73.95
งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2557    
รายได้    
			รายได้จากเงินลงทุน	 	 144.18	 (2.14)	 142.04
			รายได้อ่ืน	 	 5.88	 (0.05)	 5.83
รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน    
			รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 77.11	 2.19	 79.30
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	 				 	ตราสารหน้ี ประกอบด้วย
  หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

หลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	
	 		 พันธบัตร	 	  1,762.85 1,859.25

   หุ้นกู้      1,764.30   1,521.23

	 		 ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารหนี้อ่ืน	 			 		 46.29          111.83

รวม       3,573.44 3,492.31

	 5.3		การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  ส�านกังานมสิีนทรพัย์ทางการเงนิท่ีวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมแยกแสดงตามล�าดับช้ันของมลูค่ายตุธิรรม	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	 
ดังนี้

   หน่วย: ล้านบาท

      ระดับ 1 ระดับ 2 รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	
	 ตราสารทุน	  742.09 (0.35) 741.74

	 ตราสารหนี้	 	 						 - 3,573.44 3,573.44

	 การลงทุนทางเลือก	  147.55             - 147.55

	 การประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ	2	ได้แก่	

	 1.	ตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	อ้างอิงการค�านวณราคาตลาดของ	ThaiBMA	(สมาคมตราสารหนี้ของไทย)	และ

อัตราดอกเบี้ยราคาตลาดอ้างอิงโดย	Bloomberg	

	 2.	ตราสารอนุพันธ์	Derivative	(Swap	and	Forward	Contracts)	ใช้ราคาที่ธนาคารคู่สัญญาค�านวณ	โดยสามารถสังเกต

ราคาอ้างอิงได้จาก	Bloomberg		(Swap	Rate,	Interest	Rate,	Exchange	Rate,	etc.)	ในระหว่างงวด	ไม่มีการโอนรายการ

ระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

	 5.2		เงินลงทุนระยะส้ัน	ประกอบด้วย      
           หน่วย: ล้านบาท
       
บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล	 	 	
	 -	 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		
	 -	 เงินฝากประจ�า	 	
	 -	 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ	 	
	 -	 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน	และการลงทุนทางเลือกอ่ืน	
	 -	 ดอกเบี้ย	และเงินปันผลค้างรับ	 					
      
บริหารโดยส�านักงาน	 	 	
	 -	 เงินฝากธนาคารท่ีครบก�าหนดภายใน	1	ปี	 			 	
	 -	 พันธบัตรระยะส้ัน	 	
       

รวม       

	 เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ซ่ึงเป็นเงินฝากท่ีครบก�าหนดภายใน	 1	 ปี	 เป็นเงินท่ีส�านักงานฝากไว้เพื่อค�้าประกัน 

การกู้ยืมเงินของพนักงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการเคหะ	 จ�านวนเงินท่ีฝากไว้	 ในปี	 2558	 เท่ากับ	

114.46	ล้านบาท	และในปี	2557	เท่ากับ	108.97	ล้านบาท

	 	 		เงินลงทุนในตราสารหน้ี	ตราสารทุน	และการลงทุนทางเลือกอื่น
     หน่วย: ล้านบาท

      2558    2557

    	 ราคาทุน	 	มูลค่ายุติธรรม	 ราคาทุน	 มูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนี้	 	 3,506.20 3,573.44 3,440.85 3,492.31

ตราสารทุน	  771.73 741.74 574.19 583.15

การลงทุนทางเลือกอื่น	 		 135.41 147.55    104.48    113.20

     4,413.34 4,462.73 4,119.52 4,188.66

ดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้ 27.42 27.42 27.00 27.00

เงินปันผลค้างรับของตราสารทุน 1.16 1.16 0.22 0.22

	 การลงทุนทางเลือกอ่ืนได้แก่	การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	กองทุนรวม	commodity	 

และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2558

3.48

235.00

10.77

4,462.73

    30.25

4,742.23

   329.46

34.87

364.33

5,106.56

2557

3.10

100.00

0.54

4,188.66

    27.22

4,319.52

   353.97

    -

353.97

4,673.49
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	 5.6		ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	ประกอบด้วย
   หน่วย: ล้านบาท

      ยอดคงเหลือ	 	 	 ยอดคงเหลือ
	 		 	 	 ณ	31	ธ.ค.	57	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง		 ณ	31	ธ.ค.	58

ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	(ราคาทุน)	 	 	 	
ที่ดิน    136.75      -   - 136.75

อาคาร	 	  819.24      5.42 - 824.66

ส่ิงปลูกสร้าง	 0.72      -   (0.47) 0.25

ค่าปรับปรุงอาคาร 0.06      0.02 - 0.08

เครื่องตกแต่งส�านักงาน 59.48 2.81 (0.17) 62.12

อุปกรณ์ส�านักงาน	 393.10 24.48 (3.27) 414.31

ยานพาหนะและอุปกรณ์	 		 23.14 -   -    23.14

รวม     1,432.49 32.73  (3.91) 1,461.31

หัก	ค่าเส่ือมราคาสะสม
	 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง	 			(42.61)    (23.85) 0.04    (66.42)

	 ค่าปรับปรุงอาคาร	 		 (0.02)    (0.01) -    (0.03)

	 เครื่องตกแต่งส�านักงาน	 		 (19.37)    (8.55) 0.17    (27.75)

	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 		 (187.53)    (51.65) 3.26    (235.92)

	 ยานพาหนะและอุปกรณ์	 					(17.55)   (0.85)        -      (18.40)

รวม       (267.08)  (84.91)     3.47     (348.52)

ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์ 1,165.41 (52.18) (0.44) 1,112.79

ค่าเส่ือมราคา 80.19   84.91

	 ส�านักงานได้จดทะเบียนรับมอบการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคาร	เมื่อวันท่ี	9	กันยายน	2553	จ�านวน	690	ล้านบาท	

อาคารดังกล่าวได้น�ามาปรับปรุงและตกแต่งเพื่อใช้เป็นท่ีท�าการแห่งใหม่ของส�านักงาน	 โดยส�านักงานเริ่มใช้อาคารดังกล่าว 

ในวันท่ี	2	กรกฎาคม	2556	

	 	 ส�านักงานมีมูลค่าตามบัญชีท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเส่ือมราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซ่ึงเป็นมูลค่า

ตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมในปี	2558	จ�านวน	8.25	ล้านบาท	และในปี	2557	จ�านวน	15.04	ล้านบาท

	 5.4		รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท

              2558 2557

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า	 	 	 1.30 1.66

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าธนาคารอาคารสงเคราะห์	 	 	 0.88 0.97

รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 	 0.20 0.35

รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์	 	  101.78 138.32

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต	 	  353.63 333.57

ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายปี	 	  0.93 1.50

อ่ืน	ๆ	 					 	   0.06 0.06

รวม       458.78 476.43

	 5.5		สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท

              2558 2557

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 	 	 7.07 5.36

ภาษีซื้อรอใบก�ากับ	 	  2.70 3.12

เงินยืมทดรอง	 	  2.21 1.01

วัสดุส�านักงาน	 	  0.23 0.19

ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด	 	  0.14 0.04

รวม       12.35  9.72
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       2558 2557

จ�านวนเงินท่ีรับรู้ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จส�าหรับปีส้ินสุด		 	 	
	 วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ดังนี้   
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลง	 	  37.49 37.49

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	  19.33 18.30

ต้นทุนดอกเบี้ย	 		 	 	13.44   12.17

รวม       70.26 67.96

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
อัตราคิดลด		 	  4.3% 4.3%

อัตราเงินเฟ้อ	 	  3.0% 3.0%

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 	  5-12% 5-12%

อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล	 	  6.0% 6.0%

 หน่วย: ล้านบาท

                	อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล

       ร้อยละ 5 ร้อยละ 7

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	 	 	 36.40 36.40

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด	 				  (36.40) (36.40)

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	 				 		 -	 -				

ส่วนประกอบของต้นทุนและภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
	 ค่ารักษาพยาบาลระหว่างงวด	 	 	
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลง	 	  36.40 36.40

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	  13.76 25.61

ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 			 9.97 17.58

รวม       60.13 79.59

หัก	จ่ายผลประโยชน์	 			 	  (1.49) (1.49)

คงเหลือภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล    58.64 78.10

ผลกระทบจากอัตราต้นทุนค่ารักษาพยาบาลลดลงหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 1	ต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลปี	2558

หน่วย: ล้านบาท

	 5.8		ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	ประกอบด้วย 
   หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	 	  37.49 74.98

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด	 	  (37.49) (37.49)

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	 				  -    37.49

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน   
 ระหว่างงวด   
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันต้นปี	 	  276.14 182.25

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลง	 	  37.49 37.49

หัก	จ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด	 				 	 	 (1.49)      (0.46)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	  19.33 18.30

ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 	 	  13.44   12.17

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 				  -  26.39

ภาระผูกพัน	ณ	วันส้ินปี		 	  344.91 276.14

	 5.7		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย
   หน่วย: ล้านบาท

    	 ยอดคงเหลือ	 	 	 ยอดคงเหลือ
	 		 	 	 ณ	31	ธ.ค.	57		 เพิ่มขึ้น	 ลดลง		 ณ	31	ธ.ค.	58

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	 	
ลิขสิทธ์ิ		  86.33 9.95      - 96.28

รายจ่ายพัฒนาระบบ	   7.53 1.64      -   9.17

ลิขสิทธ์ิระหว่างพัฒนา	  2.18  20.27      -  22.45

รายจ่ายพัฒนาระบบระหว่างพัฒนา - 0.19 - 0.19

รวม       96.04 32.05 - 128.09

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
	 ลิขสิทธิ์				 (47.93)     (8.72)     -    (56.65)

	 รายจ่ายพัฒนาระบบ	 			(7.27)     (0.33)   -    (7.60)

รวม       (55.20)     (9.05)  -    (64.25)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 40.84 23.00 - 63.84

ค่าตัดจ�าหน่าย 8.08   9.05
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	 	 5.9.2		เงินส�ารองเพ่ือจัดหาสถานท่ีท�าการถาวร		ดังนี้
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

ยอดยกมา               -            -

บวก  จัดสรรเพิ่ม            - 157.39 

       - 157.39 

หัก		โอนเข้าส�ารองท่ัวไป	 	  -    (157.39)

รวม       -  -

	 	 5.9.4		เงินส�ารองท่ัวไป	 ดังนี้  
 หน่วย: ล้านบาท

       2558  2557

        (ปรับปรุงใหม่) 

ยอดยกมา    2,765.56 2,636.07

บวก 	รับโอนจากเงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานท่ีท�าการถาวร	 											  -   157.38 
	 รับโอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	ปี	2557	 				  113.01  -

       2,878.57 2,793.45

หัก		ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		 	  -   (26.39)

	 	รายการปรับปรุงผลตอบแทนจากเงินลงทุน	 			  -    (1.50)

รวม       2,878.57 2,765.56

	 	 5.9.3		เงินส�ารองเพ่ือจัดหาที่จอดรถ		ดังนี้
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

ยอดยกมา               271.21  -

บวก  จัดสรรเพิ่ม     228.79 271.21

รวม       500.00 271.21

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	ส�านักงานได้จัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินส�ารองเพื่อจัดหาท่ีจอดรถครบแล้ว	แต่ยังไม่

ได้ด�าเนินการ

	 5.9		เงินส�ารอง

	 ส�านักงานได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กันเงินส�ารองตามมาตรา	26	แห่ง	พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	

ตามหนังสือท่ี	กค	1007/21406	ลงวันท่ี	7	ธันวาคม	2554	และหนังสือท่ี	กค	1007/19634	ลงวันท่ี	21	พฤศจิกายน	2556	

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกันเงินส�ารองแต่ละประเภทดังนี้

	 1.	เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	ให้กันเงินไว้เป็นล�าดับแรกก่อนการกันเงินส�ารองประเภทอื่น	ๆ 	ในจ�านวนเท่ากับ

จ�านวนสุทธิของรายได้ท่ีจะน�าเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 ได้แก่	 รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 ค่าปรับ

ทางการปกครองจาก	พ.ร.บ.ซื้อขายล่วงหน้า	และ	พ.ร.บ.ทรัสต์	หักด้วย	ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาตลาดทุน	เช่น	การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องผ่านส่ือต่าง	ๆ 	เป็นต้น	โดยในแต่ละปีให้กันเงินไว้ได้ไม่เกินจ�านวนผลก�าไรของส�านักงาน	

(รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย)	

 2.	เงินส�ารองท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ	ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่

	 		 2.1	 เงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานท่ีท�าการถาวรให้กันเงินไว้เป็นล�าดับถัดจากเงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

ตาม	มติท่ีประชุมคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ครั้งท่ี	7/2555	เมื่อวันท่ี	5	กรกฎาคม	2555	ปรับเพ่ิมเงินส�ารองเพื่อจัดหา	 	

สถานท่ีท�าการถาวรจาก	850	ล้านบาท	เป็นเงิน	1,254.70	ล้านบาท	โดยได้กันเงินไว้จนครบจ�านวนแล้วในปี	2557

	 		 2.2	 เงินส�ารองเพื่อจัดหาท่ีจอดรถให้กันเงินไว้เป็นล�าดับถัดจากเงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานท่ีท�าการถาวร	โดยให้กันเงินไว้

จนกว่าจะครบจ�านวน	500	ล้านบาท	และในปี	2558	ได้กันเงินไว้จนครบจ�านวนแล้ว

 3.	เงินส�ารองท่ัวไป	 ให้กันเงินไว้เป็นล�าดับสุดท้ายจากก�าไร	 (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย)	 ท่ีเหลือหลังจากกันเงินส�ารองพิเศษ

เพื่อการพัฒนาตลาดทุนและเงินส�ารองท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว	โดยให้กันเงินไว้จนกว่าจะครบจ�านวน	4,107	ล้านบาท

	 		 ท้ังนี	้หากกนัเงนิส�ารองได้ครบตามจ�านวนท่ีระบุแล้ว	รายได้ท่ีเหลือจะน�าส่งเป็นรายได้รฐั	ตามมาตรา	27	แห่งพระราชบญัญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และหลักเกณฑ์การกันเงินส�ารองดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่การกันเงินส�ารองจาก 

ผลประกอบการของปี	2555	เป็นต้นไป	โดยรายละเอียดของเงินส�ารองประเภทต่าง	ๆ	มีดังนี้

  5.9.1		เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน		ดังนี้
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

        (ปรับปรุงใหม่)

ยอดยกมา    1,447.82 1,392.63

บวก  จัดสรรเพิ่ม   62.28 53.69

	 	รายการปรับปรุงผลตอบแทนจากเงินลงทุน	 	 			    -    1.50

รวม       1,510.10 1,447.82 
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	 	 5.11.2		รายได้จากเงินลงทุน ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557 
        (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	 	 	
 รายได้ดอกเบี้ย   115.51 112.90

	 รายได้เงินปันผล	 	  26.77 21.86

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 	 	   (34.70)   76.50

รวม       107.58 211.26

รายได้จากส�านักงานลงทุน	 	 	    5.54    7.72

รวม       113.12 218.98

หัก	รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน1    (34.78)  (76.94)

คงเหลือ      78.34 142.04

	 1	รายการดังกล่าวยงัไม่ได้รวมก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ	ในปี	2557	จ�านวน	1.68	ล้านบาท

	 	 5.11.3		รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์	ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

รายได้เงินอุดหนุน	 	 	
	 เรียกเก็บตามมูลค่าซื้อขาย	 	  430.62 445.58

	 เรียกเก็บตามมูลค่าส่วนของเจ้าของบริษัทจดทะเบียน	 	 	 23.08 22.90

	 เรียกเก็บในอัตราคงท่ี	 	 	 		  2.00     2.00

รวม       455.70 470.48

	 5.10	องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน	ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557 
        (ปรับปรุงใหม่)

ยอดยกมาต้นงวด	 	  73.95        17.77

บวก		ก�าไรจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	  - 56.18

หัก	ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	  (24.55) -

ยอดคงเหลือปลายงวด               49.40  73.95

	 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของทุน	 จ�านวน	 49.40	 ล้านบาท	 เป็นผลแตกต่างท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าระหว่าง

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	ตามนโยบายการบัญชีของส�านักงาน	ข้อ	3.2

	 5.11	รายได้	ประกอบด้วย

	 	 5.11.1		รายได้ค่าธรรมเนียม	ประกอบด้วย 
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557

รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี	 	 	
	 จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 	  262.94 251.06

	 จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	 	  142.83 115.79

	 จากบริษัทจดทะเบียน	 	  88.02 80.01

	 จากการประกอบธุรกิจ	LBDU	 	  5.78 12.97

	 อ่ืน	ๆ	 			 	  38.00 38.50

รวม       537.57 498.33

รายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอ่ืน	 	  298.25 246.36

รวม       835.82 744.69

	 เงินส�ารองท่ัวไป	จ�านวน	2,878.57	ล้านบาท	ประกอบด้วยส่วนที่จัดสรรจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	จ�านวน	 1,623.87	

ล้านบาท	 (ส�านักงานได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กันเงินส�ารองท่ัวไปจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจนครบ

จ�านวน	4,107	ล้านบาท)	ส่วนที่เหลือเป็นส่วนท่ีเคยกันไว้ส�าหรับจัดหาท่ีท�าการถาวรแต่มีการใช้จ่ายท้ังจ�านวนแล้ว	จึงได้โอนมา

ไว้ท่ีส�ารองท่ัวไป	จ�านวน	1,254.70	ล้านบาท
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 5.14		ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

	 ส�านักงานและ/หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ถูกฟ้องและเป็นคดี	มีทุนทรัพย์ท่ีถูกฟ้อง	

จ�านวน	210.37	ล้านบาท	ดังนี้

	 1.	 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เนื่องจากไม่รับช่ือเข้าระบบข้อมูลรายช่ือผู้บริหารของบริษัท 

ท่ีออกหลักทรัพย์	 1	 คดี	 จ�านวนทุนทรัพย์	 50	 ล้านบาท	 โดยส�านักงานเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามท่ีกฎหมายก�าหนด

ตามประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองสูงสุด	

	 2.	 กรณีถูกกล่าวหาว่าส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	จ�านวนทุนทรัพย	์ 

159.89	 ล้านบาท	 ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้พิพากษายกค�าขอในส่วนท่ีเรียกค่าเสียหายแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	

	 3.	 กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ด�าเนินการตามข้อร้องเรียนกรณีราคาของใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนลดต�่าลงมาก	จ�านวนทุนทรัพย์	0.48	ล้านบาท	ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง	

	 อย่างไรก็ดี	ส�านักงานและ/หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยพิจารณา

ข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและกระท�าการใด	 ๆ	 ภายในกรอบท่ีกฎหมายก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 และได้ด�าเนินการเป็นไปตาม

กรอบการพิจารณาท่ีก�าหนดขึ้นและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน	 มิได้มีการเลือกปฏิบัติ	 และมิได้กระท�าการใดไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย	จงึเช่ือมัน่ว่าความน่าจะเป็นในการแพ้คดีและการชดใช้ค่าเสียหายท่ีอาจเกดิขึน้ของคดีดังกล่าวอยูใ่นระดับท่ีเป็นไปได้น้อย	 

ส�านักงานจึงมิได้รับรู้ประมาณการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

 5.15		การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผู้มีอ�านาจของส�านักงาน	

ให้ออกงบการเงินเมื่อวันท่ี	25	กุมภาพันธ์	2559

	 5.12		ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท

       2558  2557

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 	 	
ค่าตอบแทนกรรมการ	 	 	
	 ผลประโยชน์คณะกรรมการ/อนุกรรมการ	 	 	 20.27 18.96

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 	 	
	 เงินเดือน	และผลประโยชน์ตอบแทนระยะส้ันอ่ืน	ๆ	 	  76.28 67.68

	 ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว	 	 	   2.76  2.71

รวม       99.31 89.35

	 5.13		รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	ประกอบด้วย
 หน่วย: ล้านบาท

       2558 2557 
        (ปรับปรุงใหม่)

รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 	
	 รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	  34.78 78.62 
	 ค่าปรับทางการปกครอง	 	 	 	  -  0.68

รวม       34.78 79.30

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 	
	 กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ลงทุนและอ่ืน	ๆ	 	 	 (28.75) (17.02)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   6.03 62.28
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	 	ในปี	2558	ก.ล.ต.	มรีายได้รวม	1,412.6	ล้านบาท	ค่าใช้จ่าย 

รวม	1,128.9	ล้านบาท	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	283.7	ล้านบาท	 

ลดลงจากปีก่อน	120.4	ล้านบาท	หรือร้อยละ	29.8

	 	รายได้ของ	 ก.ล.ต.	 มาจากหลายแหล่ง	 อาทิ	 รายได้

ค ่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู ้ประกอบธุรกิจและบริษัท 

จดทะเบียน	เงนิอุดหนนุจากตลาดหลักทรพัย์ฯ	และรายได้จากการ 

ลงทุน	โดยภาพรวมรายได้ในปี	2558	ค่อนข้างใกล้เคียงกับปี	

2557	 คือเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ	0.63	แต่อย่างไรก็ดี

โครงสร้างรายได้ในปี	2558	แตกต่างจากปี	2557	อาทิ	รายได ้

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	เพิ่มขึ้นจาก

การท่ีมีผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่	ผลตอบแทนเงินลงทุนท่ีลดลง	 

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท่ี	ก.ล.ต.	จ้างบริหาร 

เงนิลงทุน	มกีารขายหุน้เพือ่ปรบัพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม	และ 

เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ	ลดลงตามสภาวะตลาด	

	 	ในส่วนของค่าใช้จ่าย	ส่วนใหญ่ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายทางด้าน

พนกังาน	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน	นอกจากนี	้มค่ีาใช้จ่าย 

ในการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการจัดการเงินเป็น 

อนาคตปึ้กท่ีให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนตามส่ือต่าง	 ๆ	 

โดยจากการส�ารวจพบว่า	โครงการนี้เข้าถึงประชาชนในระดับ 

ท่ีน่าพอใจ	 และโครงการเพื่อส่งเสริมบรรษัทภิบาลในตลาด

ทุนไทย	 อาทิ	 โครงการ	 ASEAN	 CG	 Scorecard	 ซึ่งเป็น

โครงการการประเมินบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนตาม

มาตรฐานอาเซียน	 ที่ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	ผลประเมินของไทยน่าพึงพอใจอย่างมาก	 

ไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดติดต่อกัน	3	ปีและมีบริษัทจดทะเบียน	

23	 แห่งท่ีติดอันดับบริษัทท่ีได้คะแนนสูงสุด	 50	 อันดับแรก	

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	OECD	-	Asian	Roundtable	on	

Corporate	Governance	ประจ�าปี	2558	โดยร่วมกับตลาด

หลักทรัพย์ฯ	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 

ซึ่งเป็นเวทีท่ีตลาดทุนไทยได้แสดงศักยภาพและพัฒนาการด้าน 

บรรษัทภิบาลท่ีโดดเด่น	 และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปี	 (AGM	 Checklist)	 

ท่ีด�าเนินโครงการโดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย	 ซึ่งเป็น 

โครงการท่ีท�าให้บรษัิทจดทะเบียนให้ความส�าคัญและพฒันาการ 

จัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัต ิ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

	 	ในภาพรวม	ค่าใช้จ่ายในปี	2558	เพิม่ขึน้จากปี	2557	ประมาณ 

ร้อยละ	7	โดยส่วนใหญ่เกดิจากค่าใช้จ่ายด้านการพนกังานท่ีเพิม่ขึน้

	 	ในส่วนของสินทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจ	 ก.ล.ต.	 มี

ท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 รวมมูลค่า	 1,112.8	 ล้านบาท

และอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดหาท่ีจอดรถเพื่อรองรับการ

บริการผู้ท่ีมาติดต่อและบุคลากรของ	ก.ล.ต.	โดยได้กันส�ารอง 

เพื่อจัดหาท่ีจอดรถไว้	500	ล้านบาท	และส�าหรับภาระผูกพัน 

นอกงบประมาณ	 (Contingent	 Liabilities)	 ปัจจุบันไม่มี

รายการภาระผูกพันดังกล่าว

	 	นอกจากนี้	 ในปี	 2558	 มีการแก้ไขรายการตีราคา 

เงินลงทุน	 ในส่วนของหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงรายการไม่ถูก

ต้องในปี	2554	ท่ีรบัรูก้�าไรจากการตรีาคาไว้ต�า่ไป	83.14	ล้านบาท	 

ซึ่งมีผลกระทบกับงบการเงิน	 จึงปรับปรุงให้ถูกต้องและแสดง

รายการไว้ในงบการเงิน	 2557	 ที่ปรับปรุงใหม่	 ส�าหรับปี	 

2559	ก.ล.ต.	ได้จดัท�างบประมาณรายได้ไว้ท่ี	1,148.0	ล้านบาท	 

และงบประมาณรายจ่ายท่ี	 1,205.6	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นการ 

จัดท�างบประมาณตามโครงสร้างค่าธรรมเนียมเดียวกันกับท่ีใช ้

ในปี	2558	โดยในส่วนของค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์	 จะมีการทบทวนอีกครั้งในปี	 2559	 เนื่องจาก 

ครบก�าหนด	3	ปี	ตามท่ีได้เคยตกลงกับภาคธุรกิจไว้	

	 	สรุปภาพรวม	ก.ล.ต.	มีความมั่นคงเพียงพอทางการเงิน

ท่ีจะรองรับการด�าเนินการในด้านต่าง	 ๆ	 รวมทั้งได้กันส�ารอง

ไว้ส่วนหนึ่ง	 เพื่อรองรับการด�าเนินการให้เป็นไปได้ต่อเนื่อง

ในระยะยาว

สรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนในปี	2558	
และแนวโน้มปี	2559

เศรษฐกิจโลก

	 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี	 2558	 ขยายตัวในอัตราท่ี

ชะลอลงจากปีก่อน	โดยประเทศเศรษฐกิจหลัก	ได้แก่	สหรัฐฯ	

ยโุรป	และญีปุ่่น	มทิีศทางฟ้ืนตวัขึน้	แต่การฟ้ืนตวัท่ียงัเปราะบาง 

และมีระดับท่ีไม่เท่ากัน	 น�ามาซ่ึงทิศทางการด�าเนินนโยบาย

การเงินท่ีแตกต่างกัน	 โดยการฟื้นตัวของสหรัฐฯ	 ที่แข็งแกร่ง	

ท�าให้ในเดือนธันวาคม	ธนาคารกลางสหรัฐฯ	(Fed)	ตัดสินใจ 

ประกาศขึน้ดอกเบีย้นโยบายครัง้แรกในรอบ	7	ปี	ด้านเศรษฐกจิ 

กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในปี	2558	เติบโตช้าลงจากปัญหา

การตกต�่าของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจจีน	โดยผลกระทบจากความกังวลเรื่องจีน	การลดลง 

อย่างต่อเนื่องของราคาน�้ามัน	และสัญญาณวงจรดอกเบ้ียขาขึ้น 

ของสหรัฐฯ	ส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงิน	และการไหลออก 

ของกระแสเงินทุนเคล่ือนย้ายจากประเทศเกิดใหม่มากเป็น 

ประวัติการณ์

	 ในวันท่ี	29	สงิหาคม	2558	ซึง่ภายหลังถกูเรยีกขานว่าเป็น	

“Black	Monday”	เกิดเหตุการณ์ตลาดหุ้นจีนตกรุนแรง	และ

น�าไปสู่การเทขายหุ้นอย่างหนักท่ัวโลก	สาเหตุเนื่องจากความ

กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัวลง	ในขณะท่ีตัวตลาดหุ้น 

มีการปรับตัวขึ้นสูงจากแรงเก็งก�าไร	 ท�าให้ทางการจีนเข้า

แทรกแซงโดยใช้มาตรการต่าง	ๆ 	เพื่อยับยั้งการตกของหุ้น	เช่น	

มาตรการห้ามขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ	่และมาตรการจ�ากัด

การใช้เงินกู้เพื่อเข้าซื้อหลักทรัพย์	(margin	loan)	เป็นต้น	ทั้งนี	้

ช่วงครึ่งหลังของปี	2558	เศรษฐกิจโลกและตลาดยังถูกกดดัน

จากการลดลงของราคาน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่อเนื่อง	 

โดยภาพความเส่ียงของเศรษฐกิจและของตลาดท่ีเพิ่มขึ้น	ท�าให้

ผู ้ลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เส่ียง	 และหันไปถือครอง

สินทรัพย์ปลอดภัย	 เช่น	 พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ	 ญี่ปุ่น	

และเยอรมัน	ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตร	(yield)	ระยะยาว 

ของประเทศดังกล่าวยังอยู ่ในระดับต�่า	 แม้ว่า	 Fed	 จะส่ง

สัญญาณเริ่มวงจรดอกเบ้ียขาขึ้นด้วยการประกาศขึ้นดอกเบ้ีย

นโยบายร้อยละ	0.25	ในเดือนธันวาคม

	 จากการคาดการณ์ขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ	

(IMF)	 เศรษฐกิจโลกในปี	 2559	มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ	 

3.6	 ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ	 3.1	 โดยได้รับแรงส่งจาก 

เศรษฐกจิสหรฐัฯและยโุรปเป็นหลัก	อย่างไรกต็าม	ยงัมคีวามเส่ียง	 

(downside	 risk)	 สูง	 ที่อาจท�าให้การเติบโตของเศรษฐกิจ

ต�่ากว่าคาดได้	 เน่ืองจากการปรับโครงสร้างและแนวโน้ม 

เศรษฐกิจจีนท่ีอาจขยายตัวน้อยกว่าท่ีตลาดคาด	ความผันผวน

ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก	 จังหวะการปรับขึ้น

ดอกเบ้ียของ	Fed	และความเสีย่งทางภมูริฐัศาสตร์	(geopolitical	 

risk)	 ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้ม

ชะลอตัวลง	 โดยผลกระทบจากความเส่ียงของเศรษฐกิจและ

ตลาดทุนโลก	 ถูกส่งผ่านช่องทางการค้าการลงทุน	 อัตรา

ดอกเบ้ีย	 อัตราแลกเปล่ียนและราคาสินทรัพย์	 โดยการที ่

ผู้ลงทุนต้องการหลีกเล่ียงความเส่ียง	(risk	averse)	ในภาวะ

ตลาดความผันผวน	อาจน�าไปสู่การขายสินทรัพย์เส่ียงและแรง

กดดันกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่อง
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ก.พ. มี.ค.ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มท่ีเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวได้ต�่า

กว่าคาด โดยความเส่ียงส�าคัญจากภายนอก ได้แก่ การชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical  

r isk) ซึ่งจะกระทบโดยตรงกับภาคการส่งออกและการ 

ท่องเท่ียวของไทย ส่วนปัญหาภัยแล้ง หากรุนแรงและยืดเยื้อ  

จะกระทบการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนี้  

ยังมีความเส่ียงท่ีการลงทุนภาครัฐอาจมีความล่าช้ากว่าท่ีคาด  

และสถานการณ์การเมอืงท่ีอาจตงึเครยีดขึน้ในช่วงการพจิารณา

ร่างรัฐธรรมนูญและคดีความทางการเมือง 

ตลาดทุนไทย

ตลาดตราสารทุน
 ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของไทยในปี 2558 โดย

ภาพรวมปรับตัวลดลง จากแรงกดดันภาวะเศรษฐกิจการเงิน 

การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์และเงินลงทุนต่างชาติสะสมปี 2558

ต่างประเทศท่ีผันผวนโดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 

ท่ีน�ามาซึ่งการปรับฐานแรงของตลาดหุ้น และการขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายของ Fed ท�าให้มีกระแสเงินทุนเคล่ือนย้ายไหลออก

จากตลาดหุ้นต่อเนื่อง ขณะท่ีการตกต�่าของราคาโภคภัณฑ์

และเศรษฐกิจไทยท่ียังฟื้นตัวไม่เต็มท่ี ส่งผลต่อก�าไรบริษัท

จดทะเบียนและราคาหุ้นใหญ่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ 

กลุ่มพลังงาน และธนาคารพาณิชย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET index) ปิดตลาด ณ ส้ินปี 2558  

ท่ี 1,288.02 จุด ลดลงร้อยละ 14.0 จากปีก่อนหน้า ด้วยมูลค่า 

การซือ้ขายเฉล่ีย 41,141.4 ล้านบาทต่อวัน และมลูค่าหลักทรพัย์ 

ตามราคาตลาด (market capitalization) ณ ส้ินปี 2558 

อยู่ท่ี 12,282,754.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.4 จากส้ินปี

ก่อน ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai index) ปิด

ตลาด ณ ส้ินปีท่ี 522.62 จุด ลดลงร้อยละ 25.4 มูลค่าการ

ซื้อขายเฉล่ีย 3,160.9 ล้านบาทต่อวัน มูลค่าหลักทรัพย์ตาม

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2558 
และคาดการณ์ปี 2559

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำามันดิบ (Brent) 
ปี 2553-2558 และคาดการณ์ปี 2559-2561

เศรษฐกิจไทย

 เศรษฐกจิไทยปี 2558 เตบิโตในอัตราร้อยละ 2.8 เร่งขึน้จากปีก่อนหน้า 

ท่ีขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 โดยแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจมาจาก

การฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศท่ีได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจภาครัฐและราคาน�้ามันท่ีอยู ่ในระดับต�่า การลงทุนภาครัฐท่ี 

ขยายตัวสูง รวมถึงภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตดี ขณะท่ีการส่งออกของไทย

ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่างจีนและอาเซียน 

และราคาสินค้าส่งออกท่ีลดลง ท�าให้มูลค่าการส่งออกไม่ขยายตัว

 ด้านเสถยีรภาพเศรษฐกจิไทยอยูใ่นเกณฑ์ดี อัตราเงนิเฟ้ออยูใ่นระดับต�า่  

และมีการเกินดุลบัญชีเงินสะพัดสูง ในแง่ของเงินทุนเคล่ือนย้ายระหว่าง

ประเทศของไทยมีการไหลออกสุทธิต่อเนื่องเป็นมูลค่า 18,788 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ1 เป็นการไหลออกจากการขายสุทธิหลักทรัพย์ของไทยท้ังตราสารทุน

และตราสารหนี้ของผู้ลงทุนต่างชาติ การเติบโตของการลงทุนในหลักทรัพย์

และเงินฝากในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) และการออกไป

ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทย โดยการไหลออกของเงินทุน

และการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ท�าให้ค่าเงินบาท ณ ส้ินปี 2558 

อ่อนค่าลงร้อยละ 9.5 เทียบกับส้ินปีก่อนหน้า มาอยู่ท่ีระดับ 36.03 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ไทยมีระดับหนี้ต่างประเทศไม่สูงมาก และ

ฐานะเงินส�ารองระหว่างประเทศมั่นคง

 ส�าหรับแนวโน้มในปี 2559 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ใน

อัตราร้อยละ 3.3 ในกรอบคาดการณ์ร้อยละ 2.8-3.8 เทียบกับปีก่อนหน้า 

จากแรงสนับสนุนของการใช้จ่ายภาครัฐ ผ่านการเร่งเบิกจ่ายและการลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ อาทิ โครงการด้านคมนาคมและโครงการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้า รวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ   

ท่ีจะช่วยการฟื ้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคในประเทศ  

ด้านภาวะเงนิเฟ้อในปี 2559 มทิีศทางปรบัเพิม่ขึน้มาอยูใ่นช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9  

ซึ่งยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลาย  

1 ตัวเลขประมาณการเบ้ืองต้น ปี 2558 (ท่ีมา: รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนธันวาคม ปี 2558 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§ GDP (%, yoy)

·ÕèÁÒ: World Economic Outlook, IMF (Á.¤. 59) áÅÐ 
ÊÈª. (Á.¤. 59)
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ในปี 2558 มจี�านวน 4 บรษัิท มลูค่ารวมท้ังส้ิน 9,710.6 ล้านบาท  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) 1 กอง  

มูลค่า 1,720.0 ล้านบาท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

2 กองทุน มูลค่ารวม 75,855.0 ล้านบาท

 ส�าหรับการระดมทุนในตลาดรองโดยการออกและเสนอ

ขายครั้งต่อไปมีมูลค่า 132,204 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.8 

จากปีก่อน โดยในปี 2558 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงเกณฑ์ควบคุม 

การเพิ่มทุนส�าหรับบริษัทจดทะเบียนเสนอขายต่อบุคคล 

ในวงจ�ากัด (PP) ในกรณีการเสนอขายท่ีต�่ากว่าราคาตลาด 

หรือก�าหนดราคาเสนอขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันผู้ถือหุ้นเดิม 

ถกูเอาเปรยีบและป้องกนัการใช้เงนิผดิวัตถปุระสงค์ โดยบรษัิท 

ต้องยืน่ขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. ก่อน นอกจากนี ้ตลาดหลักทรพัย์

ยังได้ก�าหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (silent period) เป็น

ระยะเวลา 1 ปี ส�าหรับการเสนอขายในลักษณะดังกล่าวด้วย

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย     
(ณ 27 ธ.ค. 2557, 30 มิ.ย. 2558, 30 ธ.ค. 2558)

ตลาดตราสารหนี้
 ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2558 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 

จากปีก่อน โดยมูลค่าคงค้างตราสารหนี้รวมทุกประเภทอยู่ท่ี  

10.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปี 2557 

เป็นมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ภาครัฐ 7.5 ล้านล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีก่อน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 2.4 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาวะ

ตลาดตราสารหนี้ไทยใน 2558 มีเงินต่างชาติไหลออกสุทธิ  

จากแนวโนม้การปรับขึ้นดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ

การขายสินทรพัย์ของตลาดเกดิใหม่ในช่วงตลาดผนัผวนสูง โดย

สัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ไทยของต่างชาติปรับลดลงจาก 

683,215 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 มาอยู่ท่ี 571,019 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของมูลค่าคงค้างท้ังหมด ส�าหรับเส้นอัตรา 

ผลตอบแทน (yield curve) พันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2558  
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การขายชอร์ตเซลในตลาดหุ้นไทยปี 2558

ราคาตลาด ณ ส้ินปี 2558 อยู่ท่ี 323,478.4 ล้านบาท ลด

ลงร้อยละ 15.6 ท้ังนี้ โดยรวมตลอดท้ังปี 2558 เงินลงทุน

ต่างชาติสุทธิเป็นยอดขายสุทธิ 154,345.5 ล้านบาทในตลาด 

SET และ 1,285.2 ล้านบาทในตลาด mai 

 สืบเนื่องจากภาวะความร้อนแรงในตลาดหุ้นช่วงครึ่งหลัง 

ของปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

ได้มีการปรับปรุงมาตรการก�ากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย ์

กรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการก�ากับดูแล โดยก�าหนดเกณฑ์ในการ

พิจารณาใช้บัญชี cash balance ในการซื้อขาย การวางหลัก

ประกัน การช�าระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ (net settlement) 

และการระงับการซ้ือขายช่ัวคราว โดยหลังจากท่ีมาตรการมีผล

บังคับใช้ในวันท่ี 5 มกราคม 2558 อัตราการซ้ือขายหมุนเวียน

หลักทรัพย์ (turnover ratio) ซึ่งสะท้อนภาวะความร้อนแรงของ

ตลาด มีแนวโน้มลดลงตามล�าดับ ท้ังนี้ แนวโน้มตลาดท่ีเป็น

ขาลงท�าให้ภาวะการขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทยตลอดปี 2558 

อยู่ท่ีร้อยละ 2.8 ของมูลค่าซื้อขายหุ้นในกลุ่ม SET100 สูงกว่า

ค่าเฉล่ียในปีท่ีผ่านมาท่ีร้อยละ 2.3 โดยอัตราการขายชอร์ต 

สูงท่ีสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 

การออกและเสนอขายตราสารทุน
 ในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีมูลค่า 

การระดมทุนรวม 170,975 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 23.8 เป็นการระดมทุนในตลาดแรกจากการออก

เสนอขายหุ ้นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนแก่ประชาชนท่ัวไป 

ครั้งแรก (IPO) ใน SET จ�านวน 20 บริษัท และ mai จ�านวน 

12 บริษัท รวมมูลค่า 38,771.0 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่าน

มาร้อยละ 32.7 เนื่องจากค่าเฉล่ียของ IPO รายบริษัทมีขนาด

เล็กลง โดยบริษัทท่ีเสนอขาย IPO สูงสุด คือ บริษัท โกลบอล  

เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) มลูค่า 10,035.1 ล้านบาท 

ด้านการเสนอขายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าอสังหารมิทรพัย์ (REITs) แก่ประชาชนครัง้แรก 
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การเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ 
จำาแนกตามประเภทหลักทรัพย์

การเสนอขายตราสารระยะยาวภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 590,430 ล้านบาท  

ทรงตัวเมื่อเทียบกับป ีก ่อน โดยบริ ษัทนอกตลาดหลักทรัพย ์ ท่ี เป ็น 

นิติบุคคลไทยมีการออกตราสารระยะยาวเป็นมูลค่า 146,828 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อนหน้า 

 ในส่วนของการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทระยะยาวมีมูลค่า 25,000 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 11,590 ล้านบาทในปี 2557 ท้ังนี้ ภายใต้

โครงการประสานกฎเกณฑ์การออกตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาค

อาเซียน+3 (จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี) หรือ ASEAN+3 Multi-Currency Bond 

Issuance Framework (AMBIF) ก.ล.ต. ผลักดันให้มีการออกเสนอขาย 

ตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย (บาทบอนด์) เพื่อเป็นการ 

สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนของประเทศ CLMV ซ่ึงแนวโน้ม 

มีความต้องการเงินทุนมากขึ้น 

 แนวโน้มภาคธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพิ่ม

มากขึ้นในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนของการระดมทุนอยู่ในระดับต�า่  

สะท้อนจากจ�านวนผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมีจ�านวนมากขึ้น โดย 

ผู้ออกตราสารระยะยาวท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในปี  

2558 มีจ�านวน 134 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เป็นผู้ออกรายใหม่ 38 

บริษัท ขณะท่ีจ�านวนผู้ออกตราสารระยะส้ันมี 180 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ  

35 และเป็นผู ้ออกรายใหม่ 62 บริษัท ท้ังนี้ ก.ล.ต. และสมาคม 

ตราสารหนี้ไทยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาระดมทุนในตลาดตราสารหนี ้

มากขึ้น โดยจัดให้มีโครงการหุ้นกู้น้องใหม่ ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจ 

แก่ธุรกิจ ปรับปรุงขั้นตอนการออกและเสนอขาย และยังให้สิทธิพิเศษ 

อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่ายื่นค�าขอและลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 ส�าหรับแนวโน้มตราสารหนี้ปี 2559 คาดว่าการระดมทุนในตลาด

ตราสารหนี้ของภาคเอกชนจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2558 ท่ีผ่านมา 

เนื่องจากหลายธุรกิจได้เร่งออกตราสารหนี้ไปมากแล้วในช่วงท้ายปี ประกอบ

กับปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดท่ีมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาด 

ต่างประเทศ ซึ่งจะกระทบผลตอบแทนพันธบัตร (yield) และท�าให้ผู้ออก

ตราสารมีต้นทุนในการออกท่ีสูงขึ้น

การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ 
จำาแนกตามประเภทหลักทรัพย์
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สัดส่วนการซื้อขายตราสารหนี้เฉพาะธุรกรรม
แบบซื้อขายขาด (outright trading value) ปี 2558

มีการปรับตัวลดลงตลอด โดยผลของการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงจาก 

ร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 1.5 ท�าให้อัตราผลตอบแทน (yield) ของตราสารหนี้ 

ระยะส้ันลดลงร้อยละ 0.54 ขณะท่ี yield ของตราสารหนี้ระยะยาวลดลง

ในช่วงร้อยละ 0.18-0.36

 การซ้ือขายตราสารหนี้เฉพาะธุรกรรมแบบซื้อขายขาด (outright  

trading value) ในปี 2558 มีมูลค่าเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 80,879.98 ล้านบาท

ต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2557 จากปริมาณการซื้อขายท่ีเพิ่มขึ้นใน

ตราสารทุกประเภทตามภาวะตลาดในช่วงท่ีอัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง 

การซ้ือขายส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า รวม

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของมูลค่าการซื้อขายท้ังหมด โดยแบ่งออกเป็น 

กลุ่มกองทุนรวม ซึ่งมีสัดส่วนการซ้ือขายสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา 

คือผู้ลงทุนอ่ืน ๆ บริษัทต่างประเทศ บริษัทในประเทศ และบริษัทประกัน 

ตามล�าดับ ส่วนการซื้อขายระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้คิดเป็นร้อยละ 26 ของ

มูลค่าการซื้อขายท้ังหมด

การออกและเสนอขายตราสารหนี้

 ภาพรวมการออกเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศรวมทุกประเภท 

ในปี 2558 มีมูลค่ารวม 9.8 ล้านล้านบาท ลดลง 7,498 พันล้านบาท หรือ

ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2557 จ�าแนกเป็นการออกเสนอขายตราสาร

ภาครัฐมูลค่า 7.1 ล้านล้านบาท และตราสารภาคเอกชน 2.7 ล้านล้านบาท 

โดยในส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากการเพิ่มขึ้น 

ของการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงิน 

คงคลัง ขณะท่ีมูลค่าการออกเสนอขายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจชะลอตัวลง 

 การออกตราสารหน้ีของภาคเอกชนเสนอขายในประเทศโดยนิติบุคคล

ไทยและนิติบุคคลต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 23 จากปีก่อน โดยเป็นการออก 

เสนอขายตราสารหนี้ระยะส้ันมูลค่ารวม 2.1 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 

28 จากการลดลงของการออกตราสารของนิติบุคคลต่างประเทศ (รวมสาขา

ธนาคารต่างประเทศ) หลังการควบรวมกิจการของธนาคารกรุงศรีอยุธยากับ 

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (BTMU) สาขากรุงเทพฯ ขณะท่ี 

ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
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การผ่อนคลายเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับ

ตารางเวลาก�าหนดการหมดอายุของสัญญา Oil Futures ให้

สอดคล้องกับสัญญาน�้ามันดิบเบรนท์ท่ีเป็นสินค้าอ้างอิง 

 นอกจากนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 ธันวาคม 2558  

ท่ีก�าหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีก�าหนดการเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแผ่นยาง 

รมควันช้ัน 3 เป็นสินค้าเกษตรล่วงหน้าสินค้าแรก ในวันท่ี  

15 กุมภาพันธ์ 2559 

 ส�าหรับแนวโน้มตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2559 

คาดว่าจะเติบโตมากขึ้นจากฐานผู ้ลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นหลังการ 

ควบรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (The Agricultural  

Futures Exchange of Thailand: AFET) เข้ามา ในขณะเดียวกนั  

TFEX อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูงขึ้นจากการเริ่มขยาย 

ธุรกิจตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจากต่างประเทศเพื่อดึงดูด 

ผูล้งทุนในภมูภิาคเอเชีย เช่น การเปิด ICE (Intercontinental  

Exchange) Futures Exchange ในประเทศสิงคโปร์ของ 

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 

สัดส่วนสัญญาการซื้อขายในตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าปี 2558

SET 50 Index
Options
0.63%

Single Stock
Futures

40.60%

50 Baht Gold
Futures
0.27%

10 Baht Gold
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2.74%

·ÕèÁÒ: SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)
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ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ในปี 2558 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Thailand 

Futures Exchange Plc.: TFEX) มีปริมาณการซ้ือขายรวม 

48.54 ล้านสัญญา หรือเฉล่ีย 199,749 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น

จากปี 2557 ท่ีมีปริมาณการซื้อขายเฉล่ีย 169,505 สัญญา

ต่อวัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการซ้ือขาย SET50 Index 

Futures เป็นหลัก รองลงมาคือ SET50 Index Options  

ด้านธุรกรรม Single Stock Futures มีการซื้อขายเฉล่ียต่อ

วัน 81,103 สัญญาต่อวัน ใกล้เคียงกับปีก่อน ในทางตรงข้าม 

การซ้ือขายสัญญาล่วงหน้าโลหะมีค่า (precious metal) และ

กลุ่มพลังงาน (energy) มีแนวโน้มลดลงตามภาวะตลาดโลก 

ท้ังนี้ สถานะคงค้าง (open interest) ของตลาด ณ ส้ินปี 

2558 อยู่ท่ีระดับ 941,492 สัญญา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จาก

ปี 2557 โดยผู้ลงทุนท่ัวไปมีการซ้ือขายมากท่ีสุดในสัดส่วน

ร้อยละ 53.6 ผู้ลงทุนสถาบันร้อยละ 34.8 และผู้ลงทุน 

ต่างประเทศร้อยละ 11.6 

 ช่วงต้นปี 2558 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าได้มีการ

เสริมสภาพคล่องการซื้อขาย SET50 Index Options โดย

เพิ่มจ�านวนผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) และร่วมกับ 

Settrade จัดให้มีโปรแกรมซื้อขายท่ีช่วยเลือก options ส�าหรับ

ผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Options Wizard) ในส่วนของสินค้า 

Futures ได้มีการเพิ่ม 10 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Single Stock 

Futures จากปัจจุบันท่ีมี 60 หุ้น รวมเป็น 70 หุ้น ขยาย

สถานะการถือครอง position limit ของ USD Futures จาก

เดิม 5,000 สัญญา มาเป็น 10,000 สัญญา เพือ่รองรบัแนวทาง

ปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันและสถานะคงค้างปี 2558



4 ข้อมูลท้ังหมดเป็นข้อมูลงบการเงินท่ียังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited)
5 บริษัทหลักทรัพย์ท้ังหมดมี 42 แห่ง โดยใช้ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ท่ียังคงประกอบธุรกิจอยู่มีท้ังส้ิน 38 ราย ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวม
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจเฉพาะท่ีปรึกษาการลงทุน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจหลักทรัพย์

 ณ ส้ินปี 2558 อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ มีผู้ประกอบธุรกิจรวมท้ังส้ิน 42 ราย โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบ 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 37 ราย และบริษัทหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้ประกอบธุรกิจนายหน้าอีก 5 รายโดยมีผู้ประกอบ 

ธุรกิจรายใหม่ 2 ราย

           2557 2558

บริษัทหลักทรัพย์1  
 - ท่ีประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์2   35 37

 - ท่ีไม่ได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์3   5 5

รวม         40 42

การตลาดของกลุ่ม 10 อันดับแรกอยู่ในระดับร้อยละ 50.01  

ซึง่ใกล้เคียงกบัระดับร้อยละ 52.96 ในปี 2557 นอกจากนี ้ในปี 

ท่ีผ่านมาตลาดหุน้ไทยได้รบัแรงกดดันจากปัจจยัต่าง ๆ  ท้ังภายใน 

และภายนอกประเทศ ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ  

ความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัว แนวโน้มการปรับ 

เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงราคา 

น�า้มนัดิบท่ีปรบัตวัลดลงและมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ 

ดัชนมีคีวามผนัผวนและมลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ีระดับ  

41,141 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซ่ึงเป็นรายได้หลักของ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 2,470 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ระดับ 

ก�าไรเบ็ดเสร็จปรับตัวลดลงร้อยละ 26 มาอยู่ที่ 8,112 ล้านบาท  

และก�าไรสะสมรวมลดลงเล็กน้อย 1,166 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3  

โดยท้ังอตุสาหกรรมมมีลูค่าสินทรพัย์รวมท้ังส้ิน 282,686 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนที่ระดับ 290,033 ล้านบาท

 ในด้านการซือ้ขายหลักทรพัย์ ผูเ้ล่นรายใหญ่ในตลาดยงัคง 

เป็นผูล้งทุนรายย่อย โดยสัดส่วนการซ้ือขายของผูล้งทุนรายย่อย

ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 62 ในปี 2557 มาอยูท่ี่ร้อยละ 59 ของ 

ปรมิาณการซือ้ขายรวมท้ังหมดในปี 2558 โดยผูล้งทุนในกลุ่มนี ้

นิยมซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ท�าให้สัดส่วนการซื้อขายผ่าน 

อินเทอร์เน็ตเทียบกับปริมาณการซ้ือขายรวมของปี 2557  

และ 2558 อยู่ที่ร้อยละ 37.2 และร้อยละ 37.9 ตามล�าดับ  

ในขณะท่ียอดรวมเงนิกูย้มืเพือ่ซือ้หลักทรพัย์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2558 มกีารปรบัตวัขึน้สูงสุดมากกว่า 60,000 ล้านบาท ก่อนท่ีส้ินปี  

2558 จะมาอยู่ท่ีระดับ 54,492 ล้านบาท ซ่ึงใกล้เคียงกับปี 

2557 ที่ 54,355 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มูลค่าของหลักประกัน

ปรับตัวลดลงตามทิศทางของดัชนี มาอยู่ที่ 178,075 ล้านบาท 

หรือประมาณ 3.3 เท่าของมูลค่าเงินกู้ยืมทั้งหมด

หน่วย: ล้านบาท

           2557 2558

สินทรัพย์            290,033       282,686 

 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝาก          120,289       108,000 

 เงินลงทุนสุทธิ           38,705         42,431 
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า          96,608         96,527 

 ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี            18,564         19,965  
หนี้สิน           201,581       192,654 

 เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ท่ีออก        34,660         32,701 

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ         143,875       139,161 
 เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี            10,105         9,762 
ส่วนของเจ้าของ            88,452 90,032

 หุ้นสามัญ       40,988         45,159 

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม           35,973         34,808 

ฐานะการเงิน 4 5

 ภาพรวมพฒันาการในปีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมธรุกจิหลักทรพัย์ 

เริม่มรีปูแบบการประกอบธุรกจิท่ีหลากหลายมากขึน้ จากเดิมท่ี 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เน้นการให้บริการแบบครบวงจร (full 

service brokerage) และขยายฐานผู้ลงทุนผ่านการเพ่ิมสาขา 

และผู้แนะน�าการลงทุน เป็นการเน้นประกอบธุรกิจในรูปแบบ 

ท่ีตนถนัด และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการให้ 

บริการ รวมท้ังการขยายฐานผู้ลงทุนและรักษาความสัมพันธ์ 

กับลูกค้า โดยเฉพาะผู้เล่นรายใหม่ท่ีเน้นการประกอบธุรกิจ 

เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก  

ลดการพึง่พงิการใช้บคุลากรโดยเฉพาะผูแ้นะน�าการลงทุน รวมท้ัง 

มกีาร outsource งานด้านปฏบัิตกิารหลักทรพัย์ให้ผูป้ระกอบธุรกจิ

รายอ่ืนด�าเนินการแทน ส�าหรับทิศทางในอนาคตข้างหน้า  

คาดว่าการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ด้านการเงนิ (FinTech) จะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้ธุรกจิหลักทรพัย์ 

มรีปูแบบการประกอบธรุกจิท่ีหลากหลายมากขึน้ สามารถตอบสนอง 

ความต้องการท่ีแตกต่างของผู้ลงทุน รวมท้ังช่วยให้ประชาชน 

1 บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และใบอนุญาตประเภท ก
2 ท้ังบริษัทสมาชิกและบริษัทท่ีมิใช่สมาชิกตลาดหลักทรัพย์
3 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืน 4 ราย และหยุดประกอบธุรกิจ 1 ราย

ทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการในตลาดทุนได้สะดวกและกว้างขวาง 

มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

 ในส่วนภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าซื้อขาย 

หลักทรพัย์พบว่า ธรุกจิมแีนวโน้มแข่งขนัมากขึน้ โดยเฉพาะด้าน 

ราคาค่านายหน้า จากการท่ีผูเ้ล่นรายใหม่เน้นการประกอบธรุกจิ 

แบบออนไลน์ ท�าให้ต้นทุนการให้บรกิารโดยรวมต�า่ลง จงึสามารถ 

ก�าหนดราคาค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรพัย์ท่ีต�า่กว่าผูเ้ล่นรายอ่ืน 

ได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้เล่นท่ีไม่ได้แข่งขันด้านราคาเริ่มชูจุดแข็ง 

การให้บริการอ่ืน เช่น การมีบทวิเคราะห์ท่ีมีคุณภาพหรือ 

ครอบคลุมหลักทรัพย์ท่ีมากกว่า การจัดสรรหุ้นใหม่ท่ีเสนอขาย 

ให้กับประชาชนในครั้งแรก (IPO) การให้บริการเงินให้กู้ยืม 

เพื่อซ้ือหลักทรัพย์ (margin account) การวางแผนทาง 

การเงนิ และการให้ค�าแนะน�าการลงทุนให้แก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะ 

เจาะจง เป็นต้น จากความได้เปรียบด้านบริการท่ีหลากหลาย 

ของผู ้เล่นรายเดิม ท�าให้โครงสร้างส่วนแบ่งการตลาดยัง 

ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนัก โดยในปี 2558 ส่วนแบ่ง 



92 93รายงานประจ�าปี 2558
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

 ภาพรวมพัฒนาการในปีท่ีผ่านมา สภาพการซื้อขายสัญญา

ซือ้ขายล่วงหน้า ในปี 2558 ตลาดเตบิโตขึน้ประมาณร้อยละ 35 

โดยจ�านวนสัญญาซื้อขายเฉล่ียต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 147,025 

สัญญาต่อวันในปี 2557 สู่ระดับ 199,749 สัญญาต่อวัน

ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสัญญา SET50 

Index Futures ถึง 51,351 สัญญาต่อวัน ในขณะท่ีปริมาณ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงกับทองค�าลดลง 278 สัญญา

ต่อวัน โดยส่วนท่ีลดลงเป็นสัญญา Gold Futures ซึ่งอ้างอิง

กับทองค�าน�้าหนัก 50 บาท เป็นผลต่อเนื่องจากภาวะราคา

ทองค�าในตลาดโลกท่ีลดลง ตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ โดยแม้จะมีเหตุการณ์ความ

ไม่สงบ  ในหลายพืน้ท่ีท่ัวโลกแต่ยงัไม่สามารถพยงุราคาทองค�าได้ 

 นอกจากนี้ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 

30 ธันวาคม 2557 ได้มีนโยบายท่ีจะรวมตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และ ตลาดสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (TFEX) เข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ด้านการประหยัด

จากขนาด (economies of scale) และเพื่อให้เกิดความสะดวก

แก่ผู้ลงทุน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในเชิงแข่งขันของตลาด

ซื้อขายล่วงหน้า (competitive advantage) โดยให้หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องไปด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด 

กล่าวคือ ให้โอนงานและบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และ AFET 

มายัง ก.ล.ต. และ TFEX ตามล�าดับ และให้การรวมตลาด

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดผลกระทบต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องน้อย

ท่ีสุด (smooth transition) 

 ดังนัน้ เพือ่รองรบัการก�ากบัดูแลธุรกจิสินค้าเกษตรล่วงหน้า  

ในปี 2558 ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการออกและแก้ไขประกาศ

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง การก�าหนดให้สินค้าเกษตร

เป็นสินค้าอ้างอิงตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ศ. 2546 และการเพิ่มเติมประเภทใบอนุญาตเพื่อรองรับ

ผู้ประกอบธุรกิจจาก ก.ส.ล. ท่ีต้องการประกอบธุรกิจสินค้า

เกษตรล่วงหน้าเป็นการเฉพาะ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี  

16 ธันวาคม 2558 ซ่ึงต่อมา ก.ล.ต. ได้มีการให้ใบอนุญาตแก ่

ผูป้ระกอบธรุกจิภายใต้การก�ากบัดูแลของ ก.ส.ล. จ�านวน 2 ราย  

เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ

ให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX ได้ ในวันท่ี 

15 กุมภาพันธ์ 2559 

 ท้ังนี้ ณ ส้ินปี 2558 มีผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับใบอนุญาต

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท้ังส้ิน 46 ราย โดยเป็น

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย 34 ราย และบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจเฉพาะตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  

9 ราย ในจ�านวนนี้ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า 1 ราย

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย: ล้านบาท

           2557 2558

รายได้                   44,100  41,746 

 ค่านายหน้า                 30,441 27,971 

 ก�าไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท                  6,408  5,662 

ค่าใช้จ่าย                   30,645  30,686 
 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน                 25,268  24,954

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ                 10,989  8,112

เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์
                       

         2557 2558

มูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ล้านบาท)   54,355 54,492

มูลค่าหลักประกัน (ล้านบาท)  `  195,854 178,075

ดัชนี SET (จุด)     1,497 1,288

          2557 2558

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital: ล้านบาท)   74,323 75,145

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินท่ัวไป   94 105

 และทรัพย์สินท่ีต้องวางเป็นประกัน (Net Capital Ratio: %)   

เกณฑ์ขั้นต�่า: Net Liquid Capital 25 ล้านบาท และ Net Capital Ratio ร้อยละ 7

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

 บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งสามารถด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าอยู่มาก โดย ณ ส้ินปี 2558 ระดับ

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรวมท้ังอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 74,323 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 มาอยู่ท่ี 75,145 ล้านบาท  

ในขณะที่ระดับอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกันปรับตัวก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94  

เมื่อปี 2557 มาอยู่ท่ีร้อยละ 105 ณ ส้ินปี 2558
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เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

 ตวัแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าทุกแห่งสามารถด�ารงเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่อยูม่าก โดยระดับเงนิ 

กองทุนสภาพคล่องสุทธิรวม ในปี 2558 อยู่ท่ี 1,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 ท่ีระดับ 699 ล้านบาท ในขณะท่ีอัตราส่วนเงิน 

กองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้ท่ัวไปและทรัพย์สินท่ีต้องวางเป็นประกันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 176 เมื่อปี 2557 มาอยู่ท่ีร้อยละ 

239 ณ ส้ินปี 2558

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท

          2557 2558

รายได้                     267 247 

 ค่านายหน้า                 111  117 

 ก�าไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท              92     57 

ค่าใช้จ่าย                    353  334 

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน                   273  242 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ     (88)  (87)

         2557 2558

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital: ล้านบาท)   699 1,388

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินท่ัวไป
 และทรัพย์สินท่ีต้องวางเป็นประกัน (Net Capital Ratio: %)   176 239

เกณฑ์ขั้นต�่า: Net Liquid Capital 15 ล้านบาท และ Net Capital Ratio ร้อยละ 7

          2557 2558

ผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ท่ีประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย   33 34

 - ท่ีไม่ได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์   7 9

 - ท่ีไม่ได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์   3 3

   และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า6  
รวม         43 46

6 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืน 2 รายและหยุดประกอบธุรกิจ 1 ราย
7 ข้อมูลท้ังหมดเป็นข้อมูลงบการเงินท่ียังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited)
8 เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท้ัง 7 แห่งท่ีให้บริการลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2558 
และไม่ได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 ในส่วนของผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทน

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ 7 แห่ง ท่ีไม่

ได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วย ซ่ึงผู้ประกอบ

ธุรกิจกลุ่มนี้เคยเน้นให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี

อ้างอิงกบัทองค�าเป็นหลัก  แต่ในปัจจบัุน มกีารให้บรกิารซือ้ขาย 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนเพิ่มมากขึ้น 

ท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดรวมของตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้าท้ัง 7 แห่ง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.77 ในปี 2557  

มาอยู ่ท่ีระดับร้อยละ 11.68 อย่างไรก็ดี รายได้รวมของ

ธุรกิจตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลับปรับตัวลดลง  

20 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 247 ล้านบาท พร้อมกับการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายในระดับเดียวกัน ส่งผลให้ในปี 2558 มีผลขาดทุน

รวมท้ังส้ิน 87 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 ท่ีมีผลขาดทุน

รวม 88 ล้านบาท

ฐานะการเงิน 7 8 

หน่วย: ล้านบาท

          2557 2558

สินทรัพย์                        2,055  2,848

 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝาก                    1,031  1,044 

 ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี                        707           693 

หนี้สิน                        1,121   1,929 

 เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ท่ีออก                   33          718 

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ             1,045          840

ส่วนของเจ้าของ                           934         919 

 หุ้นสามัญ     1,195 1,270 

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม     (261) (351) 



จ�าแนกตาม
นโยบาย จ�านวนกอง

2558 2558
NAV 

(ล้านบาท)

2557 2557

% NAVNAV (ล้านบาท)

เปล่ียนแปลง
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ภาพรวมธุรกิจจัดการกองทุนรวม

 จ�าแนกตามการลงทุนในต่างประเทศ       
เน้นลงทุนในต่างประเทศ 551 519 859,493   828,528  30,965 4%

เน้นลงทุนในประเทศ 840 965 2,923,513 2,563,899 359,614 14%

กองทุนรวมพิเศษ       
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 27 53 86,541 116,970 (30,429) (26%)

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหา 7 14 18,015  26,432 (8,417) (32%)

   ในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) 
  กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ - 6 - 5,477 (5,477) (100%)

   สถาบันการเงิน (กอง 3) 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 20 33 68,525  85,061 (16,536) (19%)

  สิทธิเรียกร้อง (กอง 4) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 1 233,207  316,811 (83,604) (26%)

กองทุนรวมส�าหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund) 2 2 502  628 (127) (20%)

รวมกองทุนรวมพิเศษ 30 56 320,249 434,409 (114,160) (26%)

รวมท้ังระบบ  1,421 1,540 4,103,255 3,826,836 276,419 7% 

จ�าแนกตาม
นโยบาย

กองทุนรวมท่ัวไปและกองทรัสต์       
 กองทุนรวมตราสารทุน 470 388 717,067 603,077 113,989 19%

 กองทุนรวมตราสารหนี้ 490 711 2,211,920 2,060,707 151,212 7%

  Money Market Fund 40 41  267,303   258,946  8,357 3%

  Daily Fixed 80 80 1,139,921   777,697  362,224 47%

  Term Fund 370 590 804,697   1,024,065  (219,368) (21%)

 กองทุนรวมผสม 254 223 231,332  209,196 22,136 11%

  กองทุนรวมผสมแบบก�าหนดสัดส่วน 47 46 29,706  31,480 (1,773) (6%)

   การลงทุนในตราสารแห่งทุน 
  กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�าหนดสัดส่วน 195 165 180,670  163,564 17,107 10% 

   การลงทุนในตราสารแห่งทุน 
  กองทุนรวมผสมแบบไม่ลงทุนในตราสารแห่งทุน 12 12 20,955  14,152 6,803 48%

 กองทุนรวมอ่ืน ๆ 112 103 75,142  69,448 5,693 8%

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  52 52 282,414 279,036 3,378 1%

   ส�าหรับผู้ลงทุนท่ัวไป (กอง 1)  

  ประเภทระบุเฉพาะเจาะจง 50 50 280,412  276,976 3,435 1%

  ประเภทไม่ระบุเฉพาะเจาะจง (กอง1) 2 2 2,002  2,060 (57) (3%)

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 8 4 43,600    27,601 16,000 58%

  บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 1 9,700  4,990 4,710 94%

  บริหารโดยผู้จัดการกองรีทส์อื่น 5 3 33,900  22,610 11,290 50%

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสนอขาย 5 3 221,532  143,362 78,171 55%

    ต่อผู้ลงทุนท่ัวไป

รวมกองทุนรวมท่ัวไปและกองทรัสต์ 1,391 1,484 3,783,006 3,392,427 390,579 12%

จ�านวนกอง

2558 2558
NAV 

(ล้านบาท)

2557 2557

% NAVNAV (ล้านบาท)

เปล่ียนแปลง

1 ไม่รวม บลจ. ฟินันซ่า ซึ่งคืนใบอนุญาตเมื่อ 30 ธ.ค. 58
2 ไม่รวมกองทุนรวมพิเศษและกองทรัสต์

  ณ ส้ินปี 2558 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.1 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 3 แสนล้านบาท 

หรือเติบโตกว่าร้อยละ 7  โดยมีผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมจ�านวน 201 ราย ซึ่งเป็นบริษัทจัดการในเครือของธนาคาร

พาณชิย์จ�านวน 12 ราย และยงัคงครองสัดส่วนทางการตลาดกว่าร้อยละ 942 เนือ่งจากช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีสามารถ 

กระจายผ่านสาขาของธนาคารท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมาก 
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  แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ในประเทศท่ีลดลงในปี 2558 ส่งผล 

ให้ผู ้ลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทท่ีให้อัตราผล

ตอบแทนท่ีสูงขึน้ ซึง่เหน็ได้จากกระแสเงนิ (cash flows) ไหลออก 

จากกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทท่ีเปิดเสนอขายครั้งเดียว 

และถือจนครบอายุหรือรับซื้อ คืนอัตโนมัติ เมื่อครบอายุ  

(term fund) ท่ัวไป2 เข้าไปยังกองทุนรวมตราสารหนี้ท่ีเปิดรับ

ซื้อคืนเป็นรายวัน (daily fixed)3 ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนท่ีดี

กว่า ท�าให้กองทุนรวม daily fixed มมีลูค่าทรพัย์สินสุทธิเพิม่ขึน้ 

จาก 7.8 แสนล้านบาท เป็น 1.1 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

กว่าร้อยละ 47 ขณะท่ีกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีการลงทุน

ในต่างประเทศโดยเฉพาะกองทุนท่ีเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศ

ยุโรป ญี่ปุ่น และหมวดอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล

รักษาสุขภาพ (healthcare sector) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทน

ดีกว่ากองทุนรวมตราสารทุนท่ีเน้นลงทุนในประเทศ มีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1.5 แสนล้านบาทเป็น 2.3 แสนล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 51 ท้ังนี้ การเติบโตของกองทุน

ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิเพิ่มสูงขึ้น

  ในส่วนของกองทุนรวมท่ีจัดตั้งใหม่ในปี 2558 มีจ�านวน 

644 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.2 ล้านล้านบาท ลดลงจาก

2 ไม่รวมกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท term fund ท่ีเสนอขายแก่ผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย (accredited investor)
3 ไม่รวมกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund)

ปี 2557 ซึ่งมีจ�านวน 875 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.8 

ล้านล้านบาท โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท term fund 

ท่ีเสนอขายแก่ผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย (accredited investor)

มีสัดส่วนการเสนอขายสูงสุดท่ีร้อยละ 71 หรือคิดเป็นมูลค่า 

เสนอขาย 8.8 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกองทุนท่ีลงทุน 

ในตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

มีสัดส่วนการเสนอขายร้อยละ 6 หรือคิดเป็นมูลค่า 7.8 หมื่น

ล้านบาท โดยมีการเสนอขายจ�านวน 2 กองทุน คือ กองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน และ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าเสนอขาย 9.8 พัน

ล้านบาท โดยมีการเสนอขายจ�านวน 4 กองทุน คือ ทรัสต์

เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช โฮเทล  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช ่า 

ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท และ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล  

ตามล�าดับ 

บริษัทจัดการ NAV 
(ล้านบาท)

NAV 
(ล้านบาท)

2558
เปล่ียนแปลง 
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่ง
2557

%
NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน       
 1 บลจ. กสิกรไทย  922,071 22% 873,020 23% 49,051 6% 
 2 บลจ. ไทยพาณิชย์  800,924 20% 792,628 21% 8,296 1%

 3 บลจ. บัวหลวง 536,044 13% 434,217 11% 101,827 23% 
 4 บลจ. กรุงไทย   411,063 10% 660,105 17% (249,042) (38%)

 5 บลจ. เอ็มเอฟซี  310,044 8% 77,023 2% 233,020 303%

 6 บลจ. กรุงศรี  263,287 6% 219,029 6% 44,258 20%

 7 บลจ. ทหารไทย  216,023 5% 194,623 5% 21,400 11%

 8 บลจ. ธนชาต  140,928 3% 136,443 4% 4,485 3% 

 9 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) 137,900 3% 128,461 3% 9,439 7%

 10 บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 53,321 1.3% 27,028 0.7% 26,292 97%

 11 บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  49,996 1.2% 41,090 1.1% 8,906 22%

 12 บลจ. วรรณ  48,953 1.2% 47,151 1.2% 1,802 4%

 13 บลจ. อเบอร์ดีน  43,626 1.1% 43,734 1.1% (108) (0.2%)

 14 บลจ. ภัทร 35,373 0.9% 32,439 0.8% 2,933 9%

15  บลจ. ทิสโก้ 33,434 0.8% 29,645 0.8% 3,790 13%

 16 บลจ. แอสเซท พลัส  30,264 0.7% 22,300 0.6% 7,964 36%

 17 บลจ.  โซลาริส  25,869 0.6% 15,459 0.4% 10,410 67%

18  บลจ.  แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 6,699 0.2% 6,789 0.2% (90) (1%)

19  บลจ.  ฟิลลิป 2,722 0.07% 1,421 0.04% 1,301 92%

 20 บลจ.  เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 815 0.02% 758 0.02% 57 8%

21  บลจ. ฟินันซ่า -    - 20,862 0.5% (20,862) (100%)

 ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์       

 1 บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ�ากัด 16,059 0.4% 16,063 0.4% (4) (0.02%)

 2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  8,582 0.2% 3,115 0.1% 5,468 176%

  แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
 3 บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 5,601 0.1% 3,433 0.1% 2,168 63%

 4 บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 3,657 0.1%  -    - 3,657 100%

 รวม   4,103,255 100% 3,826,836 100% 276,419 7%

  ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทจัดการกองทุนรวม

มีก�าไรสุทธิรวม 3,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 716 ล้านบาทจาก 

งวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 25  

หน่วย: ล้านบาท

      มิถุนายน 2558 ธันวาคม 2557 มิถุนายน 2557 

รายได้    14,842 23,349 10,884

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  13,019 21,250 9,921

ก�าไรสุทธิ   3,523 6,026 2,823

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม  3,540 5,758 2,824

โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ ท�าให้รายได้จากค่าธรรมเนียม

และบรกิารเพิม่ขึน้ร้อยละ 31 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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 ส�าเรจ็การศึกษา รฐัศาสตรบัณฑติ (การคลัง) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จาก Western Michigan University สหรัฐ 

อเมริกา ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยด�ารง 

ต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธบิดีกรมการค้า 

ต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 

อัครราชทูตท่ีปรึกษา ส�านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์  

ผู้อ�านวยการกอง กองการค้าพหุภาคี กรมเศรษฐกิจพาณิชย์

 ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 ส�าเรจ็การศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑติ (เกยีรตนิยิมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Harvard  

University สหรัฐอเมริกา ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคาร 

แห่งประเทศไทย เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในหน่วยงานด้านตลาดเงินและ 

ตลาดทุน อาทิ รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยทุธ์องค์กร ตลาดหลักทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย และกรรมการในบริษัทจดทะเบียนช้ันน�าของประเทศหลายแห่ง

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการ

บรหิาร หอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ กรรมการและเหรญัญกิ มลูนธิิ

ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ และกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการโดยต�าแหน่ง
(ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

นายวิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรรมการโดยต�าแหน่ง
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ส�าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา Management และ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Public Administration จาก  

The University of Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รบัปรญิญารฐัประศาสนศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการการคลัง จากมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัอดุรธาน ีเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ  

ประธานกรรมการ ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการ 

ข้าราชการศาลยตุธิรรม กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิต 

พฒันบรหิารศาสตร์ และกรรมการ มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี (พอสว.)

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 

ร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (ด้านองค์กรอิสระและ

รัฐวิสาหกิจ) อนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน 

การคลัง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ�าจังหวัดมหาสารคาม

 ส�าเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปรญิญาโทและปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Ohio State  

University สหรัฐอเมริกา ก่อนด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง 

เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในกระทรวงการคลัง อาทิ อธิบดีกรมศุลกากร  

ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลัง ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการ 

นโยบายรฐัวิสาหกจิ ฯลฯ นอกจากนี ้ในส่วนของงานวิชาการ ยงัเคยเป็นอาจารย์ 

พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Ohio State 

University

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย 

จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการ 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

นายวรวิทย์ จำาปีรัตน์
ประธานกรรมการ
(ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558)

นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการโดยต�าแหน่ง
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556)

 ส�าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) และบัญชีมหาบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน

บัญชีมาเป็นเวลายาวนาน เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในกระทรวงพาณิชย์ อาทิ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ท่ีปรึกษาการพาณิชย์ รองอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรองอธิบดีกรมการประกันภัย และหน่วยงานอ่ืน 

อาทิ ท่ีปรึกษา สมาคมประกันวินาศภัย และท่ีปรึกษา คณะกรรมการสภา

วิชาชีพบัญชี

 ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ประธานอนกุรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ 

วิชาชีพบัญชี กรรมการ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

กระทรวงพาณิชย์ กรรมการ กองทุนประกันชีวิต อนุกรรมการตรวจสอบ 

และประเมินผลศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ กรรมการอิสระและกรรมการ 

ตรวจสอบ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาตรี 

นิติศาสตร์ และปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดทุน โดยเคยด�ารงต�าแหน่ง 

ส�าคัญ อาทิ ประธานท่ีปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประธานศูนย์

ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) 

และเลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ นอกจากนี ้

เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ  

บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท นกแอร์ จ�ากัด  

(มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท รอยัลพอร์ซเลน จ�ากัด (มหาชน)

 ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ กรรมการ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปภัมภ์ ท่ีปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุน 

การออมแห่งชาต ิกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง กรรมการ การประปาส่วนภมูภิาค  

กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลด้ิง จ�ากัด  

(มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด  

(มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อีโค เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จ�ากัด 

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

นางกัลยานี ภาคอัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

 ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง เนติบัณฑิต จากส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร 

ปรญิญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จาก American University สหรฐัอเมรกิา  

และปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ จาก Howard University สหรัฐ 

อเมรกิาเช่นกนั ได้รบัปรญิญานติศิาสตรมหาบณัฑติกติตมิศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เป็นผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย  

เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร 

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ�าส�านัก

ประธานศาลฎีกา รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ

 ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ รองเลขาธกิาร ส�านกังานศาลยตุธิรรม 

เลขาธกิาร ส�านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑติยสภา กรรมการ กองทุน 

บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ กรรมการ ข้าราชการศาลยตุธิรรม ประธานกรรมการ 

รถไฟแห่งประเทศไทย ในส่วนของงานทางด้านวิชาการ ด�ารงต�าแหน่ง อาทิ  

อาจารย์ผูบ้รรยายพเิศษ คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง และส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

 ส�าเรจ็การศึกษาบัญชีบณัฑติ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พฒันบรหิาร

ศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท (By  

Research) และปริญญาเอก สาขา Finance จาก RMIT University 

ออสเตรเลีย โดยปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ประธานคณะกรรมการ

บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยสาขาการเงินและการบัญชี ผู ้ทรงคุณวุฒิ

ทางวิชาการในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอก�าหนดต�าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ท้ังมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัท เอส พี ซี พรีเชียส เมททอล จ�ากัด 
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 ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาตรแีละโทด้านกฎหมาย จาก University of Essex 

และ University of Bristol สหราชอาณาจักร ตามล�าดับ เป็นผู้มีความรู้  

มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญด้านตลาดทุนและตลาดเงินมายาวนาน 

โดยเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในภาคเอกชน อาทิ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการ 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ผู้อ�านวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ 

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคญัอื่น อาท ิกรรมการ คณะกรรมการนโยบาย

และก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

กรรมการ คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

กรรมการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และกรรมการ  

คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ ก.ล.ต. กรรมการและเลขานุการ 
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 )

 ส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศ จาก Michigan State University สหรัฐอเมริกาและได้รับ 

ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขามานุษยวิทยา จาก Schiller  

International University เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ เอกอัครราชทูตประจ�า

กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบกิจการยุโรป เอกอัครราชทูตประจ�า 

ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

เอกอัครราชทูตประจ�าสาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ก่อนท่ี 

จะเกษียณอายุราชการในต�าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราช

อาณาจักร

 ปัจจุบันเป็นประธาน บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอช่ัน แมนเนจเม้นท์ 

จ�ากัด ประธานคณะกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

(มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ

อิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และ 

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ หอการค้าอังกฤษประจ�าประเทศไทย

 ส�าเรจ็การศึกษานติศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เนตบัิณฑติไทย  

จากสถาบนัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑิตยสภา และรฐัประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความเช่ียวชาญด้าน

กฎหมาย เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ อธิบดีอัยการ ส�านักงานนโยบาย 

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ อธิบดีอัยการ ส�านักงานคณะกรรมการอัยการ 

และอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

 ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท  

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555)

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555 วาระที่ 2)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก University of New  

Haven สหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในกระทรวงการคลัง อาทิ  

ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานอ่ืน  

อาทิ กรรมการ ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด  

กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการ บรษัิท บรหิารสินทรพัย์  

กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคัญอ่ืน อาทิ กรรมการในคณะกรรมการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

 ส�าเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

จาก Texas A&M University สหรัฐอเมริกา มีความรู้ ประสบการณ์ 

และความเช่ียวชาญในด้านตลาดทุน โดยร่วมอยู ่ในคณะท�างานยกร่าง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่สมัยท�างานอยู่ท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั้นในปี 2535 เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผล

บังคับใช้ จึงได้ถูกยืมตัวจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาด�ารงต�าแหน่งรอง 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ท่ี ก.ล.ต. ผ่านการด�ารงต�าแหน่ง

ส�าคัญ ๆ ได้แก่ ผู้อ�านวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่าย

ก�ากับธุรกิจจัดการลงทุน และผู้ช่วยเลขาธิการ ส�าหรับต�าแหน่งงานอ่ืน 

ท่ีส�าคัญในอดีต อาทิ กรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบ

วิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทาง 

การค้า กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 

และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม 

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคัญอ่ืน อาทิ กรรมการในคณะกรรมการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

อุทธรณ์ร้องทุกข์ คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ 

กรรมการในคณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน

นายชาลี จันทนยิ่งยง
รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

 ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาตรแีละโทด้านกฎหมาย จาก University of Essex  

และ University of Bristol สหราชอาณาจักร ตามล�าดับ เป็นผู้มีความรู้  

มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญด้านตลาดทุนและตลาดเงินมายาวนาน  

โดยเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในภาคเอกชน อาทิ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรรมการ บรษัิท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)  

กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการ สมาคม 

นักวางแผนการเงินไทย ผู ้อ�านวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ประธาน 

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ 

บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด ท่ีปรึกษากรรมการ 

ผูจ้ดัการ บรษัิท เมอืงไทยประกนัชีวิต จ�ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระ บรษัิท  

บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งส�าคญัอื่น อาท ิกรรมการ คณะกรรมการนโยบาย

และก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

กรรมการ คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

กรรมการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และกรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ ก.ล.ต. ประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
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นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557)

นางสุชาดา ภวนานันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557)

 ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิการธนาคาร คณะพาณชิยศาสตร์ 

และการบัญชี จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปรญิญาโท การจดัการภาครฐั 

และภาคเอกชน คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การท�างานในแวดวงตลาดเงินและตลาดทุน 

โดยเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ประธานกรรมการ กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต กรรมการผู้จัดการ  

สายการตลาดและธุรกิจเงินฝาก บริษัทเงินทุนธนชาต 

 นอกจากนี้ยังด�ารงต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนด้วย

 ส�าเรจ็การศึกษาปรญิาตร ีสาขาการจดัการเชิงปรมิาณ คณะพาณชิยศาสตร์ 

และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

(Management of Information System) จาก University of Dallas 

สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

กองทุนการออมแห่งชาติ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ากัด และกรรมการ 

อิสระ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ากัด (มหาชน) 

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาการธนาคารและ 

การเงนิ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต�าแหน่ง 

ส�าคัญอ่ืน อาทิ อนกุรรมการมาตรฐานการศึกษา สมาคมวางแผนการเงนิไทย  

คณะท�างานพิจารณามาตรฐานข้อสอบและการวัดผล ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

นายประทีป ยงวณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555)

 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จาก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาด จาก  

Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้ความ 

เชีย่วชาญด้านตลาดทนุทีย่าวนาน เคยด�ารงต�าแหนง่ส�าคญั อาท ิรองประธาน 

กรรมการและกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท  

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กรรมการผู้อ�านวยการ  

บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการ 

บรหิาร สมาคมบรษัิทหลักทรพัย์ไทย ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณชิย์  

จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทคอน จ�ากัด (มหาชน)

 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาเดียวกัน จาก Kansas State University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ท่ียาวนานและหลากหลายท้ังในด้าน 

บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจอนุพันธ์ และบริษัทจดทะเบียน เคยด�ารง 

ต�าแหน่ง ส�าคัญ อาทิ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ รองประธานกรรมการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุน

ไทย กรรมการ บรษัิท ตลาดอนพัุนธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) กรรมการ 

อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555 วาระที่ 2)
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ผู้บริหารระดับสูง

02 | นายชาลี จันทนยิ่งยง
  รองเลขาธิการ

05 | นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
  ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

08 | นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
  ผู้ช่วยเลขาธิการ

03 | นายวสันต์ เทียนหอม
  รองเลขาธิการ

06 |  นายประกิด บุณยัษฐิติ
  ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

09 | นายศักรินทร์ ร่วมรังษี
  ผู้ช่วยเลขาธิการ

01 | นายรพี สุจริตกุล 
  เลขาธิการ

04 | นางทิพยสุดา ถาวรามร
  รองเลขาธิการ

07 | นางปะราลี สุคนธมาน
  ผู้ช่วยเลขาธิการ

10 | นางณัฐญา นิยมานุสร 
  ผู้ช่วยเลขาธิการ
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โครงสร้าง ก.ล.ต.

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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ธรรมาภิบาลของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมจรรยาบรรณ 

พนกังาน และนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รปัชัน ตลอดจน 

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 

เพื่อให้ความเช่ือมั่นว่าการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.ล.ต. 

เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตาม พ.ร.บ.  

หลักทรัพย์ฯ ก�าหนดให้มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน  

5 คน โดยในจ�านวนนี้ต ้องเป ็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 2 คน และกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีได้รับการแต่งตั้งควรประกอบด้วย กรรมการท่ีมีความรู้และ 

ประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงนิ ด้านกฎหมาย หรอืด้านตลาดทุน 

  ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

มี 2 ลักษณะ คือ 

  (1) กรณีเป็นกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒ ิจะเป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ก.ล.ต.

  (2) กรณีเป็นบุคคลภายนอก ซ่ึงมิได้เป็นกรรมการ 

ก.ล.ต. ให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี และ 

เมื่อพ้นต�าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ 

  2.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

   ท�าหน้าท่ีศึกษาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนและ 

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีให้แก่คณะกรรมการ  

และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ และ

รายงานพรอ้มเสนอขอ้คดิเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ 

พจิารณาประเมนิผลการด�าเนนิงานของเลขาธิการส�านกังาน ก.ล.ต.  

ตามแผนการด�าเนินงานและตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานของ 

ส�านักงาน ก.ล.ต. และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 

โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบด้วย กรรมการ ก.ล.ต. 3 คน มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ 2 ปี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นควร

ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้โอน

หน้าทีไ่ปยังคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน

  2.3 คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน

 ท�าหน้าท่ีเสนอแนะนโยบายและแนวทางพฒันาธรรมาภบิาล 

ขององค์กร รวมท้ังแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหา  

การก�าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิผลงาน คณะกรรมการ  

ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน คณะอนุกรรมการ  

และเลขาธิการ โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ 

ด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 

ก.ล.ต. 3 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

3. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการประชุมเป ็นประจ�า 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามตารางการประชุมซ่ึงก�าหนด

ไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยเลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต. จะน�า 

ร่างระเบยีบวาระการประชุมเสนอให้ประธานกรรมการพจิารณา  

และเมื่อได้รับความเห็นชอบ จึงน�ามาบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุม และน�าส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ช่วยให้การพิจารณาเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการ

คณะกรรมการ รวมท้ังเข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนา

ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดทุน 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

  พระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535  

(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ก�าหนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ 

  • คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนด

นโยบายการก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในภาพรวม รวมท้ัง

แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการ 

  • คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน มีอ�านาจหน้าท่ี 

ในการออกกฎเกณฑ์ ประกาศ และค�าส่ังในการออกและเสนอขาย 

หลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในตลาดทุน  

แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการ รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ท้ังนี้ ส�านักงาน ก.ล.ต. ท�าหน้าท่ีด�าเนินงานตามนโยบาย 

ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุน โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

  1.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต.

   คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามโครงสร้างท่ีก�าหนดใน 

พ.ร.บ. หลักทรพัย์ฯ ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ แต่งตัง้ 

โดยคณะรัฐมนตรี 2) กรรมการโดยต�าแหน่ง 3 คน คือ 

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่าน

กระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้ง

โดยรัฐมนตรี จ�านวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน  

โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒด้ิานกฎหมาย บัญชี และการเงนิ อย่างน้อย 

ด้านละ 1 คน และ 4) เลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต. ท�าหน้าท่ี 

เป็นกรรมการและเลขานกุาร ท้ังนี ้ประธานกรรมการ กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต. มีวาระการ 

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี และด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน 

ไม่เกิน 2 วาระ

  1.2 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

   คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตามโครงสร้าง 

ท่ีก�าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 1) เลขาธิการ

ส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ 2) รองเลขาธิการ

ส�านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงเลขาธกิารมอบหมาย 1 คน 3) ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือรองผู ้อ�านวยการท่ีได้รับ 

มอบหมาย 1 คน และ 4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิซ่ึงผ่านกระบวน 

การคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตัง้โดยรฐัมนตรี  

จ�านวนไม่เกิน 4 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องมีประสบการณ์

ในการบริหารกิจการบริ ษัท ท่ีมีห ลักทรัพย ์จดทะเ บียน 

ในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ท้ังนี้ กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี และ 

ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

2. กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

  เพือ่สนบัสนนุให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โปร่งใส เป็นธรรม และมีกลไกส�าคัญในการตรวจสอบและ 

ถ่วงดุล คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ ดังนี้

  2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

   ท�าหน้าท่ีก�ากบัดูแลและตรวจสอบการบรหิารงานของ

ส�านักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ

กฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมท้ัง

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และ
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คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนกุรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
ด้านธรรมาภิบาล
และค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายช่ือ หมายเหตุ

นายก�าชัย  จงจักรพันธ์

นายประสงค์  พูนธเนศ

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย
นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ 
นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ
นายสราวุธ  เบญจกุล

นางกัลยานี  ภาคอัต

นางปราณี  ภาษีผล

เลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต.
- นายวรพล  โสคติยานุรักษ์

- นายรพี  สุจริตกุล

5/5

3/5

11/11

11/11 

9/11

5/6

5/6

6/6

4/4

7/7

-

-

11/12

12/12

12/12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

-

-

-

-

-

-

6/6

-

-

6/6

-

-

-

-

ด�ารงต�าแหน่งถึง
วันท่ี 10 พ.ค. 58
ด�ารงต�าแหน่งถึง
วันท่ี 10 พ.ค. 58

ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี 11 พ.ค. 58
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี 11 พ.ค. 58
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี 11 พ.ค. 58

ด�ารงต�าแหน่งถึง
วันท่ี 15 เม.ย. 58
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี 1 พ.ค. 58

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

  ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  

กรณท่ีีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ปลัดกระทรวง 

การคลังจะท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

  คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน 

กรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยอาจมีฝ่ายจัดการ 

เข้าร่วมประชุมในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องด้วย ท้ังนี ้เพือ่ป้องกนัความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา 

ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียและไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น 

  แนวปฏิบัติท่ีกล่าวมาข้างต้นจะใช้ส�าหรับการประชุม 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย 

  ส�าหรับรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการและ 

คณะอนุกรรมการ ในปี 2558 มีดังนี้

(1)  คณะกรรมการ ก.ล.ต.

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายช่ือ
คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หมายเหตุ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนกุรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
ด้านธรรมาภิบาล
และค่าตอบแทน

นายอัชพร  จารุจินดา

นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์

ปลัดกระทรวงการคลัง
- นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์

- นายสมชัย  สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล

- นายวิรไท  สันติประภพ

6/8

3/3

6/8

2/3

8/11

8/8

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

3/3

ด�ารงต�าแหน่งถึง
วันท่ี 25 ส.ค. 58
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี 15 ก.ย. 58

ด�ารงต�าแหน่งถึง
วันท่ี 30 ก.ย. 58
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี 1 ต.ค. 58

ด�ารงต�าแหน่งถึง
วันท่ี 30 ก.ย. 58
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี 1 ต.ค. 58

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยต�าแหน่ง
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  4.1 รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

   พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ 

ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด ส่วนคณะกรรมการก�ากับ 

ตลาดทุน และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.

คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
ด้านธรรมาภิบาลและ
ค่าตอบแทน/ คณะ

อนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์/ คณะ

อนุกรรมการพิจารณา
ร่างประกาศ/

คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจอ่ืน ๆ

หน่วย: บาท

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ประธาน ประธาน ประธาน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนกุรรมการ อนกุรรมการ

รายเดือน

เบ้ียประชุม/ ครั้ง

ประโยชน์ตอบแทน
รายเดือนเพิ่มเติม 
ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน เฉพาะรายท่ีมี
ลักษณะตามก�าหนด*

50,000

25,000

-

50,000

25,000

-

50,000

-

-

-

10,000

-

-

5,000

-

40,000

20,000

-

40,000

20,000

100,000*

40,000

-

-

-

8,000

-

-

4,000

-

หมายเหตุ * ลักษณะตามท่ีก�าหนด คือ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายท่ีได้รับผลกระทบจากข้อจ�ากัดในการถูกห้ามไม่ให้ท�างานในบริษัทหรือ 
   องค์กรที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ ก.ล.ต.  โดยกรรมการดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต.
- นายวรพล  โสคติยานุรักษ์

- นายชาลี  จันทนยิ่งยง
(รักษาการเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานกรรมการก�ากับตลาดทุน)
- นายรพี  สุจริตกุล

รองเลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต.
- นายชาลี  จันทนยิ่งยง

ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
- นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช
นายประทีป  ยงวณิชย์
นางพรอนงค์  บุษราตระกูล
นางสุชาดา  ภวนานันท์

- ด�ารงต�าแหน่งถึง
 วันท่ี 15 เม.ย. 58
-  เป็นการประชุมในช่วงท่ี  
 กระบวนการแต่งตั้งเลขาธิการ
 คนใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ
- ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่
 วันท่ี 1 พ.ค. 58 

5/5

1/1

7/8

13/13

13/14

14/14

14/14

13/14

14/14

รายช่ือ หมายเหตุการเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด 

(ครั้ง)
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน่วย: บาท

ช่ือ-นามสกุล
ต�าแหน่งใน

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.

ก.ล.ต. คณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ

รวม

ค่าตอบแทนในฐานะประธาน/กรรมการ

นายอัชพร  จารุจินดา ประธาน 540,322.58 - - 540,322.58

นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์ ประธาน 251,666.67 - - 251,666.67

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 480,000.00 - 10,000.00 490,000.00

นายสมชัย  สัจจพงษ์ กรรมการ 160,000.00 - - 160,000.00

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร กรรมการ 640,000.00 - - 640,000.00

นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ 520,000.00 - 15,000.00 535,000.00

นายวิรไท  สันติประภพ กรรมการ 180,000.00 - 15,000.00 195,000.00

นายก�าชัย  จงจักรพันธ์ กรรมการ 272,903.23 - 20,000.00 292,903.23

นายประสงค์  พูนธเนศ กรรมการ 232,903.23 - 4,000.00 236,903.23

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการ 700,000.00 480,000.00 24,000.00 1,204,000.00

นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ กรรมการ 700,000.00 480,000.00 8,000.00 1,188,000.00

นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการ 660,000.00 600,000.00 33,000.00 1,293,000.00

นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการ 407,096.77 - 64,000.00 471,096.77

นางกัลยานี  ภาคอัต กรรมการ 407,096.77 - - 407,096.77

นางปราณี  ภาษีผล กรรมการ 427,096.77 - - 427,096.77

นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ กรรมการและ 220,000.00 - - 220,000.00

 เลขานุการ

นายรพี  สุจริตกุล กรรมการและ 460,000.00 - - 460,000.00

 เลขานุการ

นายชาลี  จันทนยิ่งยง กรรมการและ 20,000.00 - - 20,000.00

 เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

หน่วย: บาท

ช่ือ-นามสกุล
ต�าแหน่งใน

คณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทุน

คณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทุน

ประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติม

รวม

ค่าตอบแทนในฐานะประธาน/กรรมการ/ประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ ประธาน 300,000.00 - - 300,000.00

นายรพี  สุจริตกุล ประธาน 575,000.00 - - 575,000.00

นายชาลี  จันทนยิ่งยง กรรมการ 770,000.00 - - 770,000.00

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ กรรมการ 740,000.00 56,000.00 - 796,000.00

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช กรรมการ 760,000.00 30,000.00 1,200,000.00 1,990,000.00

นายประทีป  ยงวณิชย์ กรรมการ 760,000.00 29,000.00 1,200,000.00 1,989,000.00

นางพรอนงค์  บุษราตระกูล กรรมการ 740,000.00 13,000.00 1,200,000.00 1,953,000.00

นางสุชาดา  ภวนานันท์ กรรมการ 760,000.00 10,000.00 1,200,000.00 1,970,000.00

  4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

   ผู้บริหารระดับสูงของส�านักงาน ก.ล.ต. ในปี 2558 ประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 

และผู้ช่วยเลขาธิการ รวม 10 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ค่ารถยนต์ประจ�า

ต�าแหน่ง และค่าน�้ามัน เป็นจ�านวนเงินรวม 75,648,344.66 บาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จ�านวน 67,083,392.74 บาท  

การเพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในปี 2557 มีการเพิ่มรองเลขาธิการอีก 1 อัตรา ซ่ึงตัวเลขในปี 2557 ท่ีน�ามาใช ้

เปรียบเทียบนั้น สะท้อนผลกระทบของการเพิ่มอัตราดังกล่าวเพียง 2 เดือน ในขณะท่ีตัวเลขของปี 2558 สะท้อนผลกระทบเต็มปี   

   นอกจากนี ้การเพิม่ขึน้ของผลประโยชน์ตอบแทนในปี 2558 บางส่วนยงัเกดิจากการเปล่ียนแปลงรปูแบบการให้ผลประโยชน์ 

ตอบแทนค่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูงด้วย หากไม่นับรวมสองปัจจัยดังกล่าว อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทน

ของผู้บริหารระดับสูง สอดคล้องกับอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉล่ียของพนักงานท่ัวไป
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ภาคผนวก

ข้อมูลสถิติสำาคัญ*

มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน 
                                                 หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย  2556 2557 2558p

ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก   39,870 57,636 38,771

ขายครั้งต่อไป 1/  166,010 166,880 132,204

รวม     205,880 224,516 170,975

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าการเสนอขายตราสารหน้ี จำาแนกตามลักษณะการเสนอขาย 

 หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย  2556 2557 2558p

เสนอขายในประเทศ  5,441,826 3,496,768 2,680,611 

 โดยนิติบุคคลไทย  2,502,923 2,642,205 2,648,355 

  ตราสารหนี้ระยะส้ัน  2,062,083 2,063,398 2,089,465 

   ประชาชนทั่วไป  126,786 57,187 21,035 

   สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่  1,352,104 1,372,558 1,370,686 

   บุคคลในวงจ�ากัด   583,194      633,653  697,743

 ตราสารหนี้ระยะยาว       440,840  578,807  558,890

   ประชาชนทั่วไป  153,351  159,393 127,755 

   สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่  263,415    369,411 356,844 

   บุคคลในวงจ�ากัด  24,075 50,003 74,291 

มูลค่าการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
                                   หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย   2557 2558

ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก    27,226 9,711

ประชาชนท่ัวไป   - 5,752

รวม       27,226 15,463

*ข้อมูลสถิติรายปีเป็นข้อมูลท่ีปรับปรุงล่าสุด ณ ขณะจัดท�ารายงานฉบับนี้    
p = ข้อมูลเบ้ืองต้น
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มูลค่าการเสนอขายตราสารหน้ี จำาแนกตามลักษณะการเสนอขาย (ต่อ) 
        หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย  2556 2557 2558p

 โดยนิติบุคคลต่างประเทศ   2,938,903    854,563  32,256 

   ตราสารหน้ีระยะส้ัน    2,913,553     842,973 716 

    ประชาชนทั่วไป  - - -

    สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่  2,913,553      842,973  716 

    บุคคลในวงจ�ากัด  - - -

   ตราสารหน้ีระยะยาว        25,350        11,590  31,540

    ประชาชนทั่วไป  - - -

    สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่         23,350       11,590 31,540

    บุคคลในวงจ�ากัด           2,000  - -

เสนอขายต่างประเทศ     150,420   147,422 44,161

รวม     5,592,246 3,644,190  2,724,772

p = ข้อมูลเบ้ืองต้น 

มูลค่าการเสนอขายตราสารหน้ีภาครัฐบาล จำาแนกตามประเภทตราสาร  

                           หน่วย: ล้านบาท

ประเภทตราสาร  2556 2557 2558p

เสนอขายในประเทศ  6,981,731 6,311,984 7,120,643

 พันธบัตรรัฐบาล  517,866 534,995 615,918

 ตั๋วเงินคลัง  389,907 833,657 996,402

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน  - 133,810 69,014

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/  223,606 132,070 122,004

 พันธบัตร ธปท.  และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ  5,850,352 4,677,452 5,317,305

เสนอขายต่างประเทศ  - - -

รวม      6,981,731 6,311,984 7,120,643

ท่ีมา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย  
หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมหุ้นกู้ท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทจ�ากัด  

ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน 

กองทุนรวม    1,315 2,571,762 1,428 3,259,868 1,329 3,469,168

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  107 371,113 105 396,006 79 368,954 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  - - 4 27,601 8 43,660

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  3 129,779 3 143,362 5 221,532 

กองทุนส่วนบุคคล  2,668 437,519 3,100 488,107 3,602 630,084 

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  426 748,123 418 837,075 412 883,493 

1. กองทุนรวมท่ีลงทุนในประเทศ  506 899,424 491 987,108 485 1,051,298

    ก. ระดมทุนในประเทศ  504 898,676 489 986,480 485 1,050,796         

   (1) ตราสารทุน   212 376,184 205 476,312 224 472,283   
   (2) ตราสารหนี้   198 436,469 171 412,266 142 487,703 

   (3) ผสม   86 74,576 102 85,783 111 80,035 
   (4) อ่ืน ๆ  8 11,446 8 12,119 8 10,775

    ข. ระดมทุนต่างประเทศ  2 748 2 628 2 502 
   (1) ตราสารทุน  2 748 2 628 2 502

2. กองทุนรวมท่ีลงทุนต่างประเทศ  809 1,672,337 937 2,272,760 842 2,417,870

    ก. ลงทุนในต่างประเทศท้ังหมด 2/  437 632,047 519 828,528 551 859,493

    (1) ตราสารทุน   93 36,269 159 104,433 224 221,682 

    (2) ตราสารหนี้   224 527,097 225 587,359 174 483,824 

    (3) ผสม   36 18,886 55 57,076 65 105,740

    (4) อื่น ๆ  84 49,796 80 49,660 88 48,247 

ประเภท 

นโยบายการลงทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

2556

2556

2557

2557

2558

2558

จำานวนกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม1/ จำาแนกตามนโยบายการลงทุน
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จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

จ�านวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

2556

2556

2557

2557

2558

2558

    ข. ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 3/  372 1,040,290 418 1,444,232 291 1,558,378 

    (1) ตราสารทุน  19 16,653 21 22,332 22 23,102 

    (2) ตราสารหน้ี   274 730,730 315 1,061,083 174 1,240,393 

    (3) ผสม   62 286,200 67 353,148 79 278,764 

    (4) อื่น ๆ  17 6,707 15 7,669 16 16,119 

 รวม     1,315 2,571,762 1,428 3,259,868 1,329 3,469,168

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว
    2/ กองทุนรวมท่ีน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
    3/ กองทุนรวมท่ีน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
     ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน

จำานวนกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม1/ จำาแนกตามนโยบายการลงทุน (ต่อ)

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับผู้ลงทุนท่ัวไป 47 232,913 52 279,036 52 282,414 

   ก. ระบุเฉพาะเจาะจง  45 230,870 59 276,976 50 280,412 

   ข. ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง  2 2,043 2 2,060 2 2,002

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไข  15 28,507 14 26,432 7 18,015

 ปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)   
3. กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาใน  7 7,115 6 5,477 - -

 ระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) 
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ  38 102,578 33 85,061 20 68,525 

 สิทธิเรียกร้อง (กอง 4)   
รวม      107 371,113 105 396,006 79 368,954 

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

จำานวนกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์1/ จำาแนกตามนโยบายการลงทุน  

มูลค่าการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW)
 หน่วย: รุ่น                                              

      2556 2557 2558

การออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  723 1,373 1,598

หมายเหตุ: เฉพาะรุ่นท่ีออกครั้งแรก (new issue)

สถานะของกองทุนสำารองเล้ียงชีพ 

  	 		 	 	 	 31	ธ.ค.	2557	 31	ธ.ค.	2558			เปล่ียนแปลง(%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)  837,075 883,493 5.55

จ�านวนกองทุน  418 412 (1.43) 

จ�านวนนายจ้าง  14,505 15,496 6.83 

จ�านวนสมาชิก   2,676,545 2,780,189 3.87 

 

เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก  235,838 28.17 205,727 23.29 (30,111) (12.77)

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้  186,049 22.23 203,321 23.01 17,272 9.28 

 ท่ีกระทรวงการคลังค�้าประกัน      
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน  5,050 0.60 10,476 1.19 5,426 107.46 

หุ้นกู้     213,613 25.52 255,635 28.93 42,022 19.67 

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ   129,420 15.46 132,460 14.99 3,040 2.35

 และใบส�าคัญแสดงสิทธิ     
หน่วยลงทุน   64,340 7.69 77,385 8.76 13,045 20.27

อ่ืน ๆ    7,203 0.86 5,196 0.59 (2,007) (27.86)

หนี้สิน    (4,438) (0.53) (6,707) (0.76) 2,269 51.13 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมด	  837,075 100.00 883,493 100.00 46,418 5.55 

   

รายละเอียดการลงทุน มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

%	ทรัพย์สิน
สุทธิ

%	ทรัพย์สิน
สุทธิ

%	ทรัพย์สิน
สุทธิ

2557 2558 เปล่ียนแปลง

การลงทุนของกองทุนสำารองเล้ียงชีพ
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ภาพรวม employee’s choice ของกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

       2557 2558 เปล่ียนแปลง(%)

จ�านวน master fund (กองทุน)  159 162 1.89 

จ�านวนนายจ้างท่ีมี employee’s choice (ราย)  5,314 6,151 15.75

การทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ 

การท�าค�าเสนอซ้ือ  2556 2557 2558

เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบง�ากิจการ 
 มูลค่าหุ้นท่ีเสนอซื้อ (ล้านบาท)  308,922 320,779 49,847

 มูลค่าหุ้นท่ีเกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)   230,863 5,846 42,507

 จ�านวนบริษัทท่ีถูกเสนอซื้อ  9 10 8

เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 มูลค่าหุ้นท่ีเสนอซื้อ (ล้านบาท)  466 5,238 4,153

 มูลค่าหุ้นท่ีเกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)   62 4,392 3,401

 จ�านวนบริษัทท่ีถูกเสนอซื้อ  2 3 1

รวม
 มูลค่าหุ้นท่ีเสนอซื้อ (ล้านบาท)  308,388 326,016  54,000

 มูลค่าหุ้นท่ีเกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)   230,925 10,238 45,908

 จ�านวนบริษัทท่ีถูกเสนอซื้อ  11 13 9

การผ่อนผันเก่ียวกับการทำาคำาเสนอซื้อ 

หน่วย: กรณี

ประเภทการผ่อนผัน  2556 2557 2558

การผ่อนผันการท�าค�าเสนอซื้อ  14 9 14

 (1) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอ�านาจบริหาร  8 4 9

 (2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ  2 1 2

 (3) ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (white wash)  3 4 2 

 (4) จ�าเป็นและสมควร  1 - -

 (5) ขอท�าค�าเสนอซื้อบางส่วน  - - 1

การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการท�าค�าเสนอซ้ือ              -   1 1 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและ  30 408,501 59 284,392 45 164,690

 จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีขอมติผู้ถือหุ้น  

ส่ังให้แก้ไขปรับปรุง  10 22,924 12 26,359 19 94,533

ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน  3 3,420 5 3,919 6 33,940

ส่ังให้แก้ไขปรับปรุงและบริษัทยุติรายการหรือ - - 2 2,822 2 23,940

 รายการถูกเล่ือนออกไป 

การด�าเนินการ จ�านวน
บริษัท

จ�านวน
บริษัท

จ�านวน
บริษัท

มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

2556 2557 2558

การดำาเนินการกรณีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน 

การส่ังการให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน แยกตามประเด็นท่ีส่ังแก้ไข 

 หน่วย: บริษัท

มาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง  2556 2557 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ถูกจ�ากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร 1 3 3

รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  - - 1

 การบัญชีท่ีก�าหนดและเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ประมาณการหนี้สิน  - 1 -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  - - 1

 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนด)



128 129รายงานประจ�าปี 2558
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจทรัสต์ในปี 2558 

     หน่วย: บริษัท

ประเภทใบอนุญาต    อนุญาต

1. แบบ ก – ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท    3

2. แบบ ข – นายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้ + ท่ีปรึกษาการลงทุน + ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 1

3. แบบ ค – จัดการกองทุนรวม + กองทุนส่วนบุคคล + ท่ีปรึกษาการลงทุน   3

  + จัดการเงินร่วมลงทุน + นายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน    
4. แบบ ง –  นายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน     2

5. แบบ ส-1 – ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท    4

6. แบบ ส-2 – การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอันเป็นตราสารแห่งหนี้ +    1

 การเป็นผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอันเป็นตราสารแห่งหนี้ + การเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7.  ท่ีปรึกษาการลงทุน    1

8.  ท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า    4

9.  ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     2

10.  นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์    2

11.  ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร     1

รวม        24

การอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทรัสต์ในปี 2558 (Activate)

บริษัท			 	 	 	 					จ�านวน

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์    3

การค้าหลักทรัพย์    3

การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์    2

การค้าตราสารหนี้    1

กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Principal และ Agent)    -

กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal)    2

การจัดการกองทุนรวม     1

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)     3

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ)     1

การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน     2

การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน    3

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า    2

การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     1

การเป็นผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (รวมจดทะเบียน)    2

การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์    2

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าเกษตร     1

ทรัสตีผู้ออกศุกูก    1

การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน    3

การเป็นทรัสตีของทรัสต์ท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน   3

หมายเหตุ : ไม่นับรวมบริษัทท่ีคืนใบอนุญาตเดิมและเปล่ียนใบอนุญาตใหม่ โดยท่ีประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
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จำานวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทรัสต์ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 	 	  2556 2557 2558

ธุรกิจหลักทรัพย์ - การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์  35 36 38 

     -  การค้าหลักทรัพย์  33 33 35 

     -  การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์  37 37 38 
     -  การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  36 38 40 
     -  กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  26 28 30 

     - การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์  2 2 4 
     - การให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์  1 1 1 
     -  ส�านักงานสาขาเต็มรูปแบบ   499 514 536 

     -  ส�านักงานสาขาออนไลน์   10 12 13

ธุรกิจจัดการลงทุน - การจัดการกองทุนรวม   23 23 24

     -  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) 33 33 33 
     -  การจดัการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ) 18 18 17 
     -  การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน  28 33 34* 
     -  การจัดการเงินร่วมลงทุน   2 2 2

     - ส�านักงานสาขาเต็มรูปแบบ   2 4 8

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -  การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 39 40 41 

     -  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  14 15 17 
     -  การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 1 1 1 

     -  การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1 1 1 

      (ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน)
     - การเป็นผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   43 43 43 
      (ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน)
     - การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขาย  - - 1 

      ล่วงหน้าสินค้าเกษตร 

ธุรกิจทรัสต์		 - การเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน 1 5 10

      ในอสังหาริมทรัพย์     
     - การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทุน  3 6 6

      ในอสังหาริมทรัพย์     
     - ทรัสตีผู้ออกศุกูก  - - 1

     - การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน - - 3

     - การเป็นทรัสตีของทรัสต์ท่ีมีนโยบายการลงทุน - - 3 

      ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

*บ. วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ�ากัด ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง เมื่อ 31 ธ.ค. 58

จำานวนบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท 

ประเภทบริษัท	 	 	 	 2556 2557 2558

บริษัทหลักทรัพย์    39 40 42 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  24 24 24 

บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน  6 9 11 

บริษัทนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน   - 2 3 

รวม        69 75 80 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 	 	  2556 2557 2558

ธุรกิจอื่น ๆ  -  ผู้ดูแลผลประโยชน์    13 13 13 
     - ผู้รับฝากทรัพย์สิน   14 14 14 

     - ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 13 13 13

     - ตัวแทนการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล  11 11 11 

     - ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญา  1 1 1
      ซื้อขายล่วงหน้า
     -  บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม   4 4 4 
     -  สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ    2 2 2 

     -  นายทะเบียนหลักทรัพย์   16 16 16

หมายเหตุ: ไม่นับรวมบริษัทท่ีอยู่ระหว่างหยุดประกอบธุรกิจช่ัวคราว 

การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน (บริษัท)   2 20 72

ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน)  51 12 359

ผู้สอบบัญชี (คน)    21 11 175

รวมจ�านวนผูไ้ด้รบั
ความเหน็ชอบท้ังหมด	

ณ	31	ธ.ค.	2558ยื่นครั้งแรก ต่ออายุ
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

จ�านวนผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ
ในปี	2558



หมายเหตุ: * กรรมการของธุรกิจหลักทรัพย์สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัทหลักทรัพย์มากกว่า 1 แห่งได้ (cross director)
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

จำานวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

 (ต�าแหน่ง)

ประเภท		 	 	 	 	 	 				ปฏิบัติหน้าท่ี
          2557 2558

กรรมการและผู้จัดการ*     1,316 1,354

นักวิเคราะห์การลงทุน     716 719 

ผู้แนะน�าการลงทุน     39,204 46,143 

ผู้วางแผนการลงทุน     3,230 3,088

ผู้จัดการกองทุน     479 449

การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

	 (ต�าแหน่ง)

ประเภท 	 	 	 	 	 	 		ได้รับความเห็นชอบ
          2557 2558

กรรมการและผู้จัดการ     1,303 1,361 

นักวิเคราะห์การลงทุน     1,234 1,246

ผู้แนะน�าการลงทุน     44,434 54,973 

ผู้วางแผนการลงทุน     3,356 3,277

ผู้จัดการกองทุน     646 683

การตรวจสอบระบบงานของตัวกลาง

ประเภทธุรกิจ	 จ�านวน	 ผลการตรวจสอบและการด�าเนินการ
	 บริษัท

การตรวจสอบการด�าเนินงานตามปกติ	

(routine inspection)

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทนายหน้า ค้า 

และจัดจ�าหน่าย หน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัท

ประกันท่ีประกอบธุรกิจส�ารองเล้ียงชีพ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ส่วนใหญ่มกีารจดัการความเส่ียงอยูใ่นระดับยอมรบัได้ ในกรณบีรษัิทใด 

มีการกระท�าท่ีบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

ก.ล.ต. ได้ส่ังการ/ก�าชับให้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับด�าเนินการตาม

กฎหมายตามระดับความร้ายแรงของความบกพร่อง โดยประเด็น

ข้อบกพร่องหลัก ๆ ท่ีพบมีดังต่อไปนี้

- การท�าความรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

 เกีย่วกบัลูกค้า (know you customer/ customer due diligence)

- การก�ากับดูแลการให้ค�าแนะน�าการลงทุน

ส่วนใหญ่มีการจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับยอมรับได้ ในกรณี 

บริษัทใดมีการกระท�าที่บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมาย 

ก�าหนด ก.ล.ต. ได้ส่ังการ/ก�าชับให้ปรับปรุงแก้ไข โดยประเด็น 

ข้อบกพร่องหลัก ๆ ท่ีพบมีดังต่อไปนี้

- การพิจารณาคัดเลือกโบรกเกอร์

- การท�าความรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

 เกีย่วกบัลูกค้า (know you customer/ customer due diligence)

- การก�ากับดูแลผู้รับมอบหมาย (outsource) 

- มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุนส�ารอง 

 เล้ียงชีพ

การจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับยอมรับได้ ไม่มีประเด็นข้อสังเกต 

ส�าคัญ

7

8

6
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ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน 

รายการ      2556 2557 2558

ประเภทเรื่องท่ีร้องเรียน

1. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  30  41 18 

 (สร้างราคา แพร่ข่าว ใช้ข้อมูลภายใน) 

2. การประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต  70 34 58

 2.1 การประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  58 25 45

   โดยไม่ได้รับอนุญาต    

 2.2 การประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุนโดยไม่รับอนุญาต  12 9 13

3. การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้แนะน�าการลงทุน (เจ้าหน้าท่ีการตลาด)  18 25 15

4. เรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ      331 294 502

รวมเรื่องร้องเรียนท้ังหมด    449 394 593

จำานวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิดในปี 2558 

ประเภทการกระท�าผิด	 	 	 	 	 จ�านวนกรณีท่ีตรวจสอบ

การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 - แพร่ข่าว      9

 - การสร้างราคาหลักทรัพย์     36

 - การใช้ข้อมูลภายใน      25

การทุจริต/การกระท�าผิดของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/    14 

 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ และการกระท�าผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร    

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาต   15 

ไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และไม่ท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์/ อ่ืน ๆ   3

รวม         102

การดำาเนินการและการลงโทษทางบริหารในปี 2558  

  มีจ�านวนผู้ถูกด�าเนินการท้ังหมด 48 ราย โดยเป็นผู้แนะน�าการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน จ�านวน 41 ราย ผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์/บุคคลผู้มีอ�านาจในการจัดการ จ�านวน 4 ราย ท่ีปรึกษาทางการเงิน จ�านวน 1 ราย และผู้ควบคุมการปฏิบัติ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน จ�านวน 2 ราย ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินการตามพฤติกรรมดังนี้

ประเภท พฤติกรรม เปิดเผยพฤติกรรมฯ

การด�าเนินการ/โทษ

พัก เพิกถอน

ผู้แนะน�าการลงทุน/	 ไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี 

นักวิเคราะห์การลงทุน 1. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต

         1.1 ทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง  - - 1

          1.2 ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย์ - - 3

       เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

      1.3 น�าทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์ - - 1

          1.4 แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน - 4 -

      1.5 ลงนามในใบค�าส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี - 1 -

       ผู้แนะน�าการลงทุน     

      1.6 อ�าพรางการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  - 4 -

     2. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

          2.1  ให้ค�าแนะน�าไม่เป็นกลางและไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุน - 4 -

          2.2 ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  - 1 -

          2.3 รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจแทน - 21 -

          2.4 ซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนไม่ได้ส่ัง - 2 -

          2.5 ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้แนะน�าการลงทุน - 1 -

           2.6 รับค�าส่ังจากบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าของบัญชี - 6 -

         2.7 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท�า KYC/CDD - 1 -

          2.8 ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน  - 1 -

          2.9 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท - 1 -

     3. ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักเกณฑ์

          3.1 ไม่บันทึกการให้ค�าแนะน�าและการรับค�าส่ังซื้อขาย 1 6 -
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     4. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก�าหนด

          4.1 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน - 1 -

     5. มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท�าอันไม่เป็นธรรม

        5.1 ส่งค�าส่ังไม่เหมาะสม  - 4 -

ผู้บริหารบริษัท	 การขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้าม

หลักทรัพย์/		 1. มีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ี   - 1 -

บุคคลผู้มีอ�านาจ	 2. มีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน - 3 -

ในการจัดการ    

ท่ีปรึกษาทางการเงิน บกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี  - 1 -

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		1. บกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี  - 1 -

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 2. จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริงในสาระส�าคัญ - - 1

ผู้สอบบัญชี  บกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี   ไม่มีกรณีลงโทษ

ผู้จัดการกองทุนรวม ประพฤติผิดต่อหน้าท่ี   ไม่มีกรณีลงโทษ

รวม        1 64 6

ประเภท พฤติกรรม เปิดเผยพฤติกรรมฯ

การด�าเนินการ/โทษ

พัก เพิกถอน

หมายเหตุ: 1. ผู้ถูกด�าเนินการ 1 ราย กระท�าผิดท้ังในฐานะเป็นผู้แนะน�าการลงทุนและผู้บริหาร
      2. ผู้ถูกด�าเนินการบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าท่ีหลายข้อ จ�านวนผู้ถูกด�าเนินการจึงน้อยกว่า
           จ�านวนพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าท่ี

การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ประเภทความผิด
 กล่าวโทษ เปรียบเทียบปรับ

จ�านวนผูถ้กู
กล่าวโทษ (ราย)

จ�านวนผูถ้กู
เปรยีบเทียบ (ราย)

ค่าปรับ	(บาท)

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์		 	

- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - 6 2,454,600

- การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต 8 - -

รวม       8 6 2,454,600

การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	 	 	

- กองทุนรวม    - 5 1,220,300

- กองทุนส่วนบุคคล / ท่ีปรึกษาการลงทุน / ผู้จัดการเงินทุนสัญญา - 1 650,600

  ซื้อขายล่วงหน้า   

- ผู้ดูแลผลประโยชน์    - 1 91,800

- ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน - 1 580,400

รวม       - 8 2,543,100

การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์   

- การสร้างราคาหลักทรัพย์   4 12 22,173,483.95

- การแพร่ข่าว    - 1 1,500,000

- การใช้ข้อมูลภายใน    2 10 48,775,054.11

รวม       6 23 72,448,538.06

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ 1 4 2,258,800

รวม       1 4 2,258,800

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์	  

- บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ไม่จัดท�าและน�าส่งหรือน�าส่งข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ 18 24 6,046,200

 การเงินและผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีประกาศก�าหนด

- ผู้บริหารบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทไม่จัดท�าและ 20 23 5,464,800

 น�าส่งหรือน�าส่งข้อมูลเกี่ยวกับฐานการเงินและผลการด�าเนินงานไม่

 เป็นไปตามท่ีประกาศก�าหนด  

- ผู้บริหารบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง - 1 225,000

 หลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามท่ีประกาศก�าหนด 

รวม       38 48 11,736,000



138 139รายงานประจ�าปี 2558
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ประเภทความผิด
เปรียบเทียบปรับ

ค่าปรับ	(บาท)

การกระท�าผิดของผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์

- การทุจริต 21 - -

- การไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 2 - -

รวม  23 - -

อ่ืน	ๆ	

- การให้ถ้อยค�าอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 1 - -

รวม  1 - -

รวมจ�านวนท้ังส้ิน 77 89 91,441,038.06

การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ประเภทความผิด	 จ�านวนผู้ถูกกล่าวโทษ	(ราย)

การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 3

เจ้าหน้าท่ีบริษัทหลักทรัพย์ทุจริต (front – running) 1

รวม  4

 กล่าวโทษ

จ�านวนผูถ้กู
กล่าวโทษ (ราย)

จ�านวนผูถ้กู
เปรยีบเทียบ (ราย)

คดีท่ีศาลมีคำาพิพากษาในปี 2558 รวม 25 คดี

1. คดีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทุจริต  จำานวน 3 คดี

ลักษณะความผิดท่ีกล่าวโทษ	 		มาตรา	 ค�าพิพากษา

1.1 {ก} จ �าเลยที ่1 และ {ข}จ �าเลยที ่2 
ในฐานะอดีตผูบริหารและพนักงาน 

บริษัทหลักทรัพย {หนึง่} จ �ากดั (มหาชน) 
แสวงหาประโยชนทีไ่มควรได (กลาวโทษ

เมือ่ 28 ธันวาคม 2542)

1.2 {ค} ในฐานะอดีตผูบริหารบรษิัท {สอง} 

จ �ากัด (มหาชน) ตกแตงบัญชเีพือ่ลวง
บุคคลอืน่ ปกปดรายงานการซือ้ขาย

หลักทรัพย และใชขอมูลภายในซือ้ขาย

หลักทรัพยของบริษทั(กลาวโทษเมือ่ 

24 กุมภาพันธ 2546)

1.3 นายราชศักด์ิ สุเสวี ในฐานะอดีต

ผู้บริหารบริษัท พาวเวอร์พี จ�ากัด (มหาชน)  

ทุจริตและยินยอมให้มีการกระท�าผิด

เกี่ยวกับบัญชีและเอกสารของบริษัท 

(กล่าวโทษเมื่อ 7 ธันวาคม 2553)

315 ประกอบมาตรา 311 

แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

300 ประกอบมาตรา 56 

59 238 241 246 274 

275 296 298 และ 

312 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรพัย์ฯ

307 308 311 ประกอบ

มาตรา 313  และ 

312(2)(3) แห่ง พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์ฯ

เมือ่วันท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2558 ศาลฎกีามคี�าพพิากษา 

ยืนตามค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงโทษจ�าคุกจ�าเลย 

ท่ี 2 โดยไม่รอการลงโทษ ฐานเป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุ 

จ�าเลยท่ี 1 กรณีบริหารงานโดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริต 

และไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ กระท�าการ 

แสวงหาผลประโยชน์ท่ีไม่ควรได้โดยมิชอบ ก่อน 

หน้านี้ ศาลฎีกาส่ังจ�าหน่ายคดีจ�าเลยท่ี 1 ออกจาก

สารบบความ เนื่องจากถึงแก่กรรม (คดีถึงท่ีสุด)

เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2558 ศาลฎีกาพิพากษา

ยืนตามศาลอุทธรณ์ท่ีลงโทษจ�าคุกจ�าเลย 8 ปี 

18 เดือน และปรับเป็นเงิน 1,850,000 บาท 

จ�าเลยไม่มาศาล ออกหมายจับ (คดีถึงท่ีสุด)

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษจ�าเลยฐานเบียดบังทรัพย์ของบริษัทเป็นของ

ตนโดยทุจริต จ�าคุก 8 ปี และฐานยินยอมให้ลง

ข้อความเท็จและไม่ลงข้อความส�าคัญในงบการเงิน

และเอกสารของบริษัท และบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูก

ต้อง จ�าคุก 8 ปี เนื่องจากมีเหตุบรรเทาโทษ จึงลด

โทษจ�าคุกเหลือกรณีละ 5 ปี 4 เดือน รวมลงโทษ 

จ�าคุก 10 ปี 8 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ  

(อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์)



3. คดีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำานวน 1 คดี
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2. คดีการสร้างราคาหลักทรัพย์ จำานวน 1 คดี

ลักษณะความผิดท่ีกล่าวโทษ	 		มาตรา	 ค�าพิพากษา

{ฆ} จ �าเลยที ่1และ {ง} จ �าเลยที ่2 รวมกับ 
ผูอืน่สรางราคาหลักทรพัยของบริษัท

กฤษดามหานคร จ �ากัด (มหาชน) 
(กลาวโทษเมือ่ 22 เมษายน 2536)

42ฉ(1) (2)  แห่ง พ.ร.บ. 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

243(1) และ (2) 

แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2558 ศาลฎีกามีค�าพิพากษา

ว่าการกระท�าของจ�าเลยท้ังสองเป็นตัวการร่วม 

ลงโทษจ�าคุกจ�าเลยท่ี 1 เป็นเวลา 1 ปี ปรับเป็น

เงิน 333,333.33 บาท และจ�าคุกจ�าเลยท่ี 2 เป็น

เวลา 1 ปี 6 เดือน และปรับเป็นเงิน 5 แสนบาท 

โดยไม่รอการลงโทษ (คดีถึงท่ีสุด)

ลักษณะความผิดท่ีกล่าวโทษ	 		มาตรา	 ค�าพิพากษา

บริษัท มาสเตอร์ บิซิเนส จ�ากัด นายวิทยา 

แผนรุ่งรัตน์ และนายพินิจ รัตนจารุรักษ์ 

ได้ชักชวนให้บุคคลท่ัวไปลงทุนในสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงราคาทองค�า 

อันเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (กล่าวโทษ

เมื่อ 10 สิงหาคม 2554)

16  แห่ง พ.ร.บ. สัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าฯ

เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ศาลอาญามี 

ค�าพิพากษาลงโทษจ�าคุก นายพินิจ รัตนจารุรักษ์  3 

เดือน และปรบัเป็นเงนิ 207,500 บาท โดยโทษจ�าคุก 

ให้รอการลงโทษไว้  2 ปี (คดีถึงท่ีสุด) เนื่องจาก

ได้ผู้ต้องหามาด�าเนินคดีรายเดียว

4. คดีบริษัทจดทะเบียนส่งงบการเงินหรือรายงานทางการเงินและผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตาม
ประกาศกำาหนด จำานวน 20 คดี (คดีถึงท่ีสุดทุกคดี)

ลักษณะความผิดท่ีกล่าวโทษ	 		มาตรา	 ค�าพิพากษา

4.1 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจ�าปี 2556  

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว 

กับบริษัท (กล่าวโทษ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

4.2 งบการเงินไตรมาสท่ี 4 ประจ�าปี 2556  

งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

2556 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการ

ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย 

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 12 พฤษภาคม 2557)

4.3 งบการเงินไตรมาสท่ี 4 ประจ�าปี 2556  

งบการเงนิประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี 2556  

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษ

เช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 12 พฤษภาคม 2557)

4.4 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าป ี 

2556 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2556  

(แบบ 56-1) และผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย  

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 4 มิถุนายน 2557)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56

และมาตรา 199

ประกอบมาตรา 56

แห่ง พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ฯ

-  ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา

300 แห่ง พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ฯ

เมือ่วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ศาลอุทธรณ์พพิากษา 

ลงโทษปรบัจ�าเลยท้ังสอง เป็นเงนิรายละ 108,400 บาท  

และปรับรายวันอีก วันละ 200 บาท ตลอดเวลา 

ท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษปรับผู ้บริหารเป็นเงิน 573,000 บาท 

(ไม่สามารถน�าผูแ้ทนนติบิคุคลมาด�าเนนิคดีได้ภายใน 

เวลาท่ีก�าหนด)

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษปรับจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงินรายละ 

239,750 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท 

ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 8 มกราคม 2558 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 209,250 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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4.5 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี 

2556 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  

2556 (แบบ 56-1) และผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบ 

ในการด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย 

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 16 มิถุนายน 2557)

4.6 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2556 

(แบบ 56-1) และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบใน

การด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน

1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าว

โทษ 16 มิถุนายน 2557)

4.7 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2556  

(แบบ 56-1) และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ

ในการด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย 

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 14 กรกฎาคม 2557)

4.8 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

2556 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2556  

(แบบ 56-1) และผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย  

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 29 กรกฎาคม 2557)

4.9 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจ�าปี 2556  

งบการเงนิประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี 2556  

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2556  

(แบบ 56-1) (กล่าวโทษ 29 กรกฎาคม 2557)

4.10 รายงานประจ�าปี 2556 

(แบบ 56-2) และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบใน

การด�าเนินงานของบรษัิทจ�านวน 1 ราย 

ต้องรบัโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 8 สิงหาคม 2557)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56  

 และมาตรา 199 ประกอบ 

 มาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ.

 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา  

 300 แห่ง พ.ร.บ. 

 หลักทรัพย์ฯ

วันท่ี 26 มถินุายน 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 233,750 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 29 มกราคม 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 182,000 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 194,500 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 20 มกราคม 2558 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษปรับจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงินรายละ 

118,500 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 150 บาท 

ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 17 มีนาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 100,600 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 200 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 29 เมษายน 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 121,000 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ลักษณะความผิดท่ีกล่าวโทษ	 		มาตรา	 ค�าพิพากษา

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิ 181,000 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิ 181,000 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 5 มนีาคม 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษปรบั

จ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงินรายละ 2,198,000 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลา

ท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 29 เมษายน 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงินรายละ 117,250 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษปรับจ�าเลยท่ี 1 เป็นเงิน 130,250 บาท ปรับ

รายวันอีกวันละ 250 บาท และปรับจ�าเลยท่ี 2  

เป็นเงิน 30,000 ปรับรายวันอีกวันละ 250 บาท 

ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษ 

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 316,000 บาท

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56  

 และมาตรา 199 ประกอบ 

 มาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. 

 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา  

 300 แห่ง พ.ร.บ. 

 หลักทรัพย์ฯ

4.11 รายงานประจ�าปี 2556 (แบบ 56-2) 

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบรษัิทจ�านวน 1 ราย ต้องรบัโทษเช่นเดียว

กับบริษัท (กล่าวโทษ 25 สิงหาคม 2557)

4.12 รายงานประจ�าปี 2556 (แบบ 56-2) 

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบรษัิทจ�านวน 1 ราย ต้องรบัโทษเช่นเดียว

กับบริษัท (กล่าวโทษ 25 สิงหาคม 2557)

4.13 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�า

ปี 2556 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

2556 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 

2556 (แบบ 56-2) และผู้บริหารท่ี 

รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท

จ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ

บริษัท (กล่าวโทษ 5 กันยายน 2557)

4.14 งบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจ�าปี 2557 

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบริษัทจ�านวน 1 ราย 

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 15 กันยายน 2557)

4.15 รายงานประจ�าปี 2556 (แบบ 56-2) 

และงบการเงินไตรมาสท่ี 1 และท่ี 2 ประจ�า

ปี 2557 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการ

ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย 

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 3 ตุลาคม 2557)

4.16 รายงานประจ�าปี 2556 (แบบ 56-2) 

และผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของ 

บริษัทจ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว 

กับบริษัท (กล่าวโทษ 15 ตุลาคม 2557)
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วันท่ี 30 มถินุายน 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษ 

ปรับผู้บริหารเป็นเงิน 290,000 บาท (ไม่สามารถ

น�าผู ้แทนนิติบุคคลมาด�าเนินคดีได้ภายในเวลาท่ี

ก�าหนด)

วันท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 ศาลอาญาพพิากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองรายเป็นเงนิรายละ 298,500 บาท  

และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ

ปรับจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงินรายละ 404,000 

บาท และปรับรายวันอีกวันละ 1,000 บาท ตลอด

เวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ

ปรบัจ�าเลยท้ังสองราย เป็นเงนิรายละ 30,000 บาท 

และปรับรายวันอีกวันละ 250 บาท ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.17 งบการเงินไตรมาสท่ี 1 ประจ�าปี 2557 

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษ

เช่นเดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 29 ตุลาคม 2557) 

4.18 งบการเงินไตรมาสท่ี 1 ท่ี 2 ประจ�าปี 

2557 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนิน

งานของบริษัทจ�านวน 1 ราย 

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท

(กล่าวโทษ 29 ตุลาคม 2557)

4.19 รายงานหกเดือนแรกของปี 2558 และ

ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ

บริษัทจ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ

บริษัท (กล่าวโทษ 25 กุมภาพันธ์ 2558)

4.20 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจ�าปี 2557 

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่น

เดียวกับบริษัท 

(กล่าวโทษ 31 มีนาคม 2557) 

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56  

 และมาตรา 199 ประกอบ 

 มาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ.

 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา  

 300 แห่ง พ.ร.บ. 

 หลักทรัพย์ฯ

สถิติสำาคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

         2556  2557 2558

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1/  1,298.71 1,497.67 1,288.02

มูลค่าซื้อขายท้ังหมด (ล้านบาท)  11,777,210 10,193,179 9,997,371

มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน (ล้านบาท)  48,070 41,605 41,141

อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย (ร้อยละ) 2/  100.97 80.41 76.49

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1/  11,496,765 13,856,283 12,282,754

จ�านวนบริษัทจดทะเบียน 1/    489 502 517

จ�านวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/  1,099 1,592 1,665

ราคาปิดต่อก�าไรต่อหุ้น (เท่า) 1/  14.60 17.81 22.57

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า) 1/  2.02 2.13 1.74

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 1/  3.24 2.94 3.36

ท่ีมา:  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ ณ ส้ินเวลา    
   2/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย = มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉล่ีย
x 100( )
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มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำาแนกตามประเภทผู้ลงทุน 
     
        2556  2557 2558

มูลค่าซื้อขายสุทธิ	1/   

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    108,163 71,424 79,054

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์    -1,723 3,581 -6,417

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    87,471 -38,421 81,708

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ    -193,911 -36,584 -154,345

มูลค่าซื้อขายรวม	2/    23,554,420 20,386,358 19,994,742

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    2,099,097 1,944,010 2,010,083

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์    3,091,690 1,925,982 1,977,564

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    13,021,186 12,049,002 11,263,801

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ    5,342,447 4,467,364 4,743,294

สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม	(ร้อยละ)	3/  100.00 100.00 100.00

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    8.9 9.5 10.1

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์    13.1 9.5 9.9

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    55.3 59.1 56.3

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ    22.7 21.9 23.7

มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย

มูลค่าซื้อและขายท้ังตลาด
x 100( )

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธิ  = มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย
         2/ มูลค่าซื้อขายรวม  = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย
     3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม  =

สถิติสำาคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

        2556  2557 2558

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 1/  356.80 700.05 522.62

มูลค่าซื้อขายท้ังหมด (ล้านบาท)  553,459 946,112 768,097

มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน (ล้านบาท)  2,259 3,862 3,161

อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย (ร้อยละ) 2/  356.63 337.63 217.42

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1/  177,365 383,075 323,478

จ�านวนบริษัทจดทะเบียน 1/    95 111 122

จ�านวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/  127 150 167

ราคาปิดต่อก�าไรต่อหุ้น (เท่า) 1/  28.32 69.63 52.94

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า) 1/  2.69 5.64 3.29

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 1/  1.46 0.87 1.00

ท่ีมา:  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ ณ ส้ินเวลา    
   2/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย = มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉล่ีย
x 100( )
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มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำาแนกตามประเภทผู้ลงทุน 

         2556  2557 2558

มูลค่าซื้อขายสุทธิ	1/   

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    -561 -1,814 3,078

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์    -20 20 20

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    1,372 906 -1,813

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ    -791 888 -1,285

มูลค่าซื้อขายรวม	2/    1,106,917 1,892,224 1,536,195

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    5,106 7,169 11,377

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์    18,416 7,359 3,976

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    1,065,160 1,834,252 1,484,879

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ    18,235 43,444 35,963

สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม	(ร้อยละ)	3/  100.00 100.00 100.00

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    0.5 0.4 0.7

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์    1.7 0.4 0.3

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    96.2 96.9 96.7

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ    1.6 2.3 2.3

มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย

มูลค่าซื้อและขายท้ังตลาด
x 100( )

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธิ  = มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย
         2/ มูลค่าซื้อขายรวม  = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย
     3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม  =

สถิติสำาคัญตลาดตราสารหนี้ไทย    

        2556 2557 2558p

Government Bond Total Return Index 1/  223.90 244.94 257.43

Average Government Bond Yield (ร้อยละ) 1/  3.92 3.18 2.88

Investment Grade Corp. Bond Total Return Index 1/  191.59 204.39 214.37

Average Investment Grade Corp. Bond Yield (ร้อยละ) 1/  4.19 3.38 2.86

มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท) 2/    20,896,779 18,867,218 19,653,835

    ตราสารหนี้ภาครัฐ    20,362,200 18,238,424 18,826,665

    ตราสารหนี้ภาคเอกชน     498,255 592,560 807,686

    พันธบัตรต่างประเทศ    36,324 36,234 19,484

มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน (ล้านบาท) 2/  85,293 77,009 80,880

อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย (ร้อยละ) 3/  237.84 206.43 203.58

    ตราสารหนี้ภาครัฐ    294.73 260.91 259.55

    ตราสารหนี้ภาคเอกชน     28.16 28.97 34.94

    พันธบัตรต่างประเทศ    33.76 34.86 21.67

มูลค่าหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนคงค้าง (ล้านบาท) 1/  8,991,819 9,287,288 10,023,042

    ตราสารหนี้ภาครัฐ    6,991,899 6,988,684 7,518,399

    ตราสารหนี้ภาคเอกชน     1,883,446 2,207,230 2,416,169

    พันธบัตรต่างประเทศ    116,474 91,374 88,474

จ�านวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน 1/  2,358 2,879 3,029

     ตราสารหนี้ภาครัฐ    647 622 582

     ตราสารหนี้ภาคเอกชน    1,667 2,218 2,409

     พันธบัตรต่างประเทศ    44 39 38

สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย (ร้อยละ)   100.00 100.00 100.00

  ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้    32.22 28.80 26.07

  ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า  67.78 71.19 73.93

   สถาบันการเงินท่ีไม่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้  1.49 2.58 2.64

   กองทุนรวม    36.15 43.68 47.81

   บริษัทประกัน    2.82 3.29 2.78

   บริษัทในประเทศ    6.90 4.67 4.74

   บริษัทต่างประเทศ    11.99 9.46 7.28

   รายย่อย    0.17 0.21 0.33

   อ่ืน ๆ    8.27 7.32 8.35

ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
หมายเหตุ: 1/ ณ สิ้นเวลา            
     2/ เฉพาะ outright trading value        
   3/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย  =   
           
p = ข้อมูลเบ้ืองต้น 

มูลค่าขาย

มูลค่าหลักทรัพย์คงค้างเฉล่ีย
x 100( )
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สถิติสำาคัญตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า    
   หน่วย: สัญญา

         2556 2557 2558

SET50	Index	Futures   

 สถานะคงค้าง*    37,496 177,704 288,560

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    23,217 58,790 110,142

SET50	Index	Options   

 สถานะคงค้าง*    1,640 3,543 5,624

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    267 444 1,264

Single	Stock	Futures    

 สถานะคงค้าง*    282,282 704,176 615,012

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    34,350 80,100 81,103

Metal	Futures   

 สถานะคงค้าง*    13,485 19,819 18,328

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    9,014 6,293 6,015

Interest	Rate	Futures	   

 สถานะคงค้าง*    - - - 

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    - - -

Brent	Crude	Oil	Futures    

 สถานะคงค้าง*    253 449 384

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    189 133 107

USD	Futures	   

 สถานะคงค้าง*    5,622 12,496   13,584

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    976 1,265 1,118

Sector	Index	Futures	   

 สถานะคงค้าง *    - - - 

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน    - - - 

ท่ีมา: บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
หมายเหตุ: * ณ ส้ินเวลา    

จำานวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำาแนกตามประเภทผู้ลงทุน 
                                                                  

หน่วย: สัญญา

         2556 2557 2558

จ�านวนสัญญาซ้ือขายรวม	1/    33,328,252 72,042,300 97,077,798

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    11,972,926 25,916,251 33,797,596

ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    18,672,749 39,769,129 52,045,981

ผู้ลงทุนต่างประเทศ    2,682,577 6,356,920 11,234,221

สัดส่วนจ�านวนสัญญาซื้อขายรวม	(ร้อยละ)	2/  100.00 100.00 100.00

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ    35.94 35.98 34.82

ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ    56.02 55.20 53.61

ผู้ลงทุนต่างประเทศ    8.04 8.82 11.57

ท่ีมา: บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
หมายเหตุ: 1/ จ�านวนสัญญาซ้ือขายรวม   = จ�านวนสัญญาซื้อ + จ�านวนสัญญาขาย
   2/ สัดส่วนจ�านวนสัญญาซ้ือขายรวม  =  จ�านวนสัญญาซ้ือ + จ�านวนสัญญาขาย

จ�านวนสัญญาซ้ือขายท้ังตลาด
x 100( )
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รายนามคณะอนุกรรมการ

1.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ากับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 อ�านาจหน้าท่ี  

 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ากับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และ 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า องค์กรท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

หลักทรัพย์ ส�านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับ 

การออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 (2) ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย

 (1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานอนุกรรมการ

 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 (3) ผู้แทนบริษัท ตลาดอนุพันธ์      อนุกรรมการ 

  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ

 (5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

 (6) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ

 (7) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน อนุกรรมการ

  เฉพาะกรณีท่ีเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

 (8) นายอายุสม์ กฤษณามระ อนุกรรมการ

  เฉพาะกรณีท่ีเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์

  ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับ

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

    การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้า

   หลักทรัพย์ และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์

  ท่ีเป็นหน่วยลงทุน       

 (9) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ อนุกรรมการและเลขานุการ

   เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

  หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559  

2.	 คณะอนกุรรมการพจิารณาหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ประเภทตราสารทุน	และการบรหิารกจิการ 
	 ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย	์	
 

 อ�านาจหน้าท่ี

 (1) พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

  (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน 

  (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1   

          แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

  (ค) การออกหลักเกณฑ์อ่ืนใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข) 

 (2) ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

 

 ประกอบด้วย

 (1) นายประทีป  ยงวณิชย์  ประธานอนุกรรมการ

 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ

 (3)  ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  อนุกรรมการ

  (ชมรมวาณิชธนกิจ)

 (4)  ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  อนุกรรมการ 

 (5)  ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการ 

 (6) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน อนุกรรมการ

 (7) นางภัทรพร  มิลินทสูต  อนุกรรมการ

 (8) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี อนุกรรมการ

 (9)  นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์ อนุกรรมการ

 (10) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ อนุกรรมการและเลขานุการ

   การก�ากับดูแลตราสารทุนและตราสาร  

  ท่ีคล้ายทุน ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

  และตราสารกึ่งทุนหรือผู้อ�านวยการ

  ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารกิจการ

  ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559



154 155รายงานประจ�าปี 2558
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุกูก

 อ�านาจหน้าท่ี

 (1) พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 

ตราสารหนี้และศุกูก รวมท้ังหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 (2) ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย

 (1) นายประทีป ยงวณิชย์ (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557) ประธานอนุกรรมการ

     นางพรอนงค์ บุษราตระกูล (ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557)  

 (2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมการ

 (3)  ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อนุกรรมการ

 (4)  ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

 (5) นายอาสา อินทรวิชัย  อนุกรรมการ

 (6) นางสาวอาดา อิงคะวณิช อนุกรรมการ

 (7)  นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ อนุกรรมการ

 (8) นายสาคเรศ ค�าวะลี อนุกรรมการ

 (9) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ อนุกรรมการและเลขานุการ

       เกี่ยวกับการก�ากับดูแลหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุกูก    

 ท้ังนี้ ล�าดับท่ี (7) – (8) เฉพาะกรณีท่ีเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศุกูก

 

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี แต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559

4.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือท่ีม ี
	 อนุพันธ์แฝง	หรือตราสารท่ีซับซ้อน

 อ�านาจหน้าท่ี

 (1) พจิารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเหน็ในเรือ่งการออกหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ประเภทตราสาร 

อนุพันธ์หรือท่ีมีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารท่ีซับซ้อน รวมท้ังหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ 

ดังกล่าว

 (2) ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

 

 ประกอบด้วย

 (1)  นายประทีป ยงวณิชย์ (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557) ประธานอนุกรรมการ

    นางพรอนงค์ บุษราตระกูล (ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557)               

 (2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมการ

 (3) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ

       (ชมรมวาณิชธนกิจ)

 (5) ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อนุกรรมการ

        เฉพาะกรณีท่ีเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์

        เกี่ยวกับตราสารหนี้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงหรือท่ีมี

       เงื่อนไขซับซ้อน

 (6) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

     เฉพาะกรณีท่ีเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์

       เกี่ยวกับตราสารท่ีอาจมีการจดทะเบียน

        ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   (7) นายอาสา อินทรวิชัย อนุกรรมการ

 (8) นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์ อนุกรรมการ

  (9) นายยิ่งยง นิลเสนา อนุกรรมการ

 (10) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ

      ตราสารอนุพันธ์ ตราสารท่ีมีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารท่ีซับซ้อน

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559

5.		คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน
 

 อ�านาจหน้าท่ี  

 (1) พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

  (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมท่ีมิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

     และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน   

  (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  

   การจัดการเงินร่วมลงทุน และการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  (ค) การออกหลักเกณฑ์อ่ืนใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข)

 (2) ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

 

 ประกอบด้วย

 (1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช  ประธานอนุกรรมการ

  (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557)  

  นางสุชาดา ภวนานันท์ (ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557)                       

 (2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ

 (3) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 (4)  ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจาก  อนุกรรมการ

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

 (5) ผู้แทนสมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ อนุกรรมการ

  เฉพาะกรณีท่ีเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

 (6)  นางพรอนงค์  บุษราตระกูล  อนุกรรมการ

 (7) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ  อนุกรรมการและเลขานุการ

  เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการก�ากับดูแลการประกอบ

   ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559

6.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม	 	
	 อสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 อ�านาจหน้าท่ี  

 (1) พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

  (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม    

        อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  (ค) การออกหลักเกณฑ์อ่ืนใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข)                           

 (2) ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

 

 ประกอบด้วย

 (1) นายประทีป ยงวณิชย์ (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557) ประธานอนุกรรมการ

        นางพรอนงค์ บุษราตระกูล (ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557)   

 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 (3)  ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ

       (ชมรมวาณิชธนกิจ)

 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ

 (5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

 (6) ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อนุกรรมการ

 (7) ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจาก อนุกรรมการ

       ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

 (8) ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย อนุกรรมการ

        รัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรณีท่ีเป็นการพิจารณา

        หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน

 (9) นายไพรัช มณฑาพันธุ์ อนุกรรมการ

 (10) นายไทรมั่น ลัญฉน์ดี อนุกรรมการ

 (11) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ

      ตราสารทางการเงิน เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ

  โครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559

7.			คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการ

 อ�านาจหน้าท่ี

 (1) พจิารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเหน็ในเรือ่งหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการเข้าถอืหลักทรพัย์เพือ่ครอบง�ากจิการ รวมท้ังหลักเกณฑ์ 

อ่ืนใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 (2) ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย

 (1)  นายประทีป ยงวณิชย์  ประธานอนุกรรมการ

 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ

 (3)  ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ

       (ชมรมวาณิชธนกิจ)

 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  อนุกรรมการ

 (5) นางภัทรพร มิลินทสูต  อนุกรรมการ

 (6) นายสุภฤกษ์ อวยชัย  อนุกรรมการ

 (7) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ  อนุกรรมการและเลขานุการ

        การก�ากับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559

8.		คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ	

 อ�านาจหน้าท่ี

 (1) พจิารณาส่ังการเกีย่วกบัการขอผ่อนผนัหน้าท่ีในการท�าค�าเสนอซือ้หลักทรพัย์ท้ังหมดของกจิการ ส่ังการเกีย่วกบัหลักเกณฑ์ 

การท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ หรือส่ังการอ่ืนใดตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

ท่ีก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

 (2) พจิารณาส่ังการเกีย่วกบัการกระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการใดในประการท่ีน่าจะมผีลกระทบต่อการท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรพัย์ 

ของกิจการตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 250/1
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 (3) เสนอความเห็นหรือให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและส�านักงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการกระท�าการ 

ร่วมกับบุคคลอ่ืนตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

 (4) ขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง ค�าอธิบาย ค�าแนะน�า และความเห็น หรือส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ตามความจ�าเป็น

 ประกอบด้วย 

 อนุกรรมการจ�านวน 5 คน ซึ่งเลขาธิการเลือกจากรายช่ืออนุกรรมการท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบ 

เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นรายกรณี ท้ังนี้ ในการเลือกนั้นให้ค�านึงถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์

ของอนุกรรมการท่ีประกอบกันเป็นองค์คณะให้เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะพิจารณา และให้การเลือกเป็นดังนี้

 (1) หนึ่งคนจากรายช่ือเป็นอนุกรรมการในกลุ่มท่ี 1  เป็นประธานอนุกรรมการ

 (2) สามคนจากรายช่ืออนุกรรมการในกลุ่มท่ี 2  เป็นอนุกรรมการ

  และ/หรือกลุ่มท่ี 3

 (3) หนึ่งคนจากรายช่ืออนุกรรมการในกลุ่มท่ี 4  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

 บุคคลกลุ่มท่ี	1 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งประธานอนุกรรมการ

 1) คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม

 2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์

 3) นางภัทรียา  เบญจพลชัย

 บุคคลกลุ่มท่ี	2 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งอนุกรรมการ

 1)  นายชวลิต  จินดาวณิค  

 2)  นายไพบูลย์  นลินทรางกูร  

 3)  นายวราห์  สุจริตกุล

 4)  ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย  ชุนหจินดา

 5)  รองศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล  ปัญญาโกเมศ

 บุคคลกลุ่มท่ี	3 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งอนุกรรมการ

 1)  นางกุลกนิษฐ  ค�าศิริวัชรา 

 2)  นายชรินทร์  สัจจญาณ 

 3)  นางพรภินันท์  อัศววัฒนาพร 

 4)  นางสาวมานิดา  ซินเมอร์แมน

 บุคคลกลุ่มท่ี	4 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ

 1) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแลเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการ

 2)  ผู้อ�านวยการฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนากฎเกณฑ์

ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560

9.		คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย	(ด้านท่ีปรึกษา)

 อ�านาจหน้าท่ี

 พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานในเรื่องต่าง ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายหรือ 

ตามท่ีส�านักงานขอหารือ ดังนี้

 (1) ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และกฎหมายอ่ืน

 (2) การตรวจพจิารณาร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบั ร่างประกาศดังกล่าว

 (3) การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ

 ประกอบด้วย

 (1) นายสราวุธ เบญจกุล ประธานอนุกรรมการ

 (2) นายดิสทัต โหตระกิตย์ อนุกรรมการ

      เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (3) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อนุกรรมการ

    ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

 (4) นายสาทร โตโพธิ์ไทย อนุกรรมการ

   ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 (5) ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย อนุกรรมการ

       ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ให้ส�านักงานแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานเป็นเลขานุการ 1 คน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน

ส่ัง ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

10.	คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย	(ด้านคดี)

 อ�านาจหน้าท่ี

 พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงาน ในเรื่องท่ีมีนัยส�าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

มอบหมายหรือตามท่ีส�านักงานขอหารือ ดังนี้

 (1) การด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้า และกฎหมายอ่ืน ตลอดจนการเรียกค่าเสียหายหรือผลประโยชน์ในคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา รวมท้ังให้ค�าแนะน�า

เกี่ยวกับการตรวจสอบพยานหลักฐาน ความเพียงพอของพยานหลักฐาน เงื่อนไของค์ประกอบความผิด และวิธีการท่ีจะด�าเนิน

การตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิดดังกล่าว

 (2) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลท่ีปรากฏหลักฐานว่ากระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 (3) การขอค�าส่ังศาลห้ามบุคคลตาม (2) ออกนอกราชอาณาจักร และการส่ังห้ามออกนอกราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว

ก่อนศาลส่ัง
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 ประกอบด้วย

 (1) นายสราวุธ เบญจกุล  ประธานอนุกรรมการ

 (2) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ

  หรือรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย

 (3) อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีพิเศษ อนุกรรมการ

  หรือรองอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย

 (4) พลต�ารวจเอก สุเทพ เดชรักษา อนุกรรมการ

  ท่ีปรึกษา (สบ 10) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 (5) นายชัยยศ ปัญจบุตรชัย อนุกรรมการ

  อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา

 (6) นายสาทร โตโพธิ์ไทย อนุกรรมการ

  ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 (7) ผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมาย อนุกรรมการ

  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ให้ส�านักงานแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานเป็นเลขานุการ 1 คน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน

ส่ัง ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2558  มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2558  จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

11.		คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 อ�านาจหน้าท่ี

 (1) สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในเรื่องท่ีมีผู้อุทธรณ์ค�าส่ังทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (2) ด�าเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ประกอบด้วย 

 (1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ

 (2) นายนนทพล น่ิมสมบุญ อนุกรรมการ

 (3) นายวิเชฐ ตันติวานิช อนุกรรมการ

 ให้ผู้อ�านวยการศูนย์คดีปกครองเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

ส่ัง ณ วันท่ี 23 เมษายน 2558  มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2559

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

 อ�านาจหน้าท่ี

 พิจารณาระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนท่ีเป็นลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือท่ี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดงักล่าว ที่ได้รับความเสียหายจากการทีผู่้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสญัญาหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 

 ประกอบด้วย

 1) รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม

 2) รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

 4) นายทินวัฒน์ พุกกะมาน

 5) ดร.ธวัช อานันโทไทย

 6) รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เช้ือบุญชัย

 7) ดร.พัชร สุระจรัส

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี

 9) นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ

 10) ศาสตราจารย์พิชัยศักด์ิ หรยางกูร

 11) นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

 12) ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

 13) รองศาสตราจารย์ไว จามรมาน

 14) ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

 15) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

 16) นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร

 17) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560

รายนามอนุญาโตตุลาการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558



ด้วยความตั้งใจท่ีจะให้รายงานเล่มนี้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ก.ล.ต. จึงไม่ใช้เทคนิคการพิมพ์พิเศษ และใช้กระดาษ

รีไซเคิลท่ีได้รับการรับรองว่ามีท่ีมาจากป่าไม้ท่ีมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและไม่ได้มาจากการตัดไม้ท�าลายป่า






