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สารจากประธาน

 ปี  2561 เป็นปีที่ ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติท่ีจะทำ�ให้ประเทศไทย “ม่ันคง ม่ังค่ัง
ยั่งยืน” โดย ก.ล.ต. ตั้งใจทำ�ง�นโดยยึดหลักคว�มซื่อตรง โปร่งใส 
เป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ก.ล.ต. มุ่งม่ัน
สร้�งประโยชน์สุขให้ประช�ชน ด้วยก�รพัฒน�ตล�ดทุนที่ยั่งยืน 
โดยเป็นองค์กรเชิงรุก ที่ทุกภ�คส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำ�ง�น”

 ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะให้ตล�ดทุนตอบโจทย์ของประเทศ 
ภ�ยใต้ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีท�ง
ก�รเงิน และสภ�พแวดล้อมที่ท้�ท�ยหล�ยด้�น อ�ทิ ก�รเข้�สู่
สังคมผู้สูงอ�ยุ คว�มเหลื่อมล้ำ� โครงสร้�งของประเทศที่ติดอยู่
ในกับดักร�ยได้ป�นกล�ง เป็นต้น ตลอดปีท่ีผ่�นม� ก.ล.ต. ร่วมกัน
ทำ�ง�นกับผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนอย่�งเต็มท่ี เพ่ือให้ (1)  ประช�ชน
มีคว�มมั่นคงท�งก�รเงินในระยะย�ว โดยสนับสนุนให้มีบริก�ร
ว�งแผนท�งก�รเงินที่ประช�ชนเข้�ถึงได้และมีคุณภ�พ (2) สร้�ง
โอก�สในก�รระดมทุนเพื่อก�รเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเพิ่ม
คว�มหล�กหล�ยของช่องท�งระดมทุนให้ตอบโจทย์ธุรกิจทุกขน�ด 
และพัฒน�ประสิทธิภ�พของช่องท�งระดมทุนเดิม รวมท้ังส่งเสริม
ก�รระดมทุนของประเทศเพื่อนบ้�นด้วย (3)  สร้�งศักยภ�พ
ก�รแข่งขันของตล�ดทุนไทย โดยก�รยกระดับสมรรถนะโครงสร้�ง
พื ้นฐ�นก�รประกอบธุรกิจแบบ digitization และสนับสนุน
นวัตกรรมดิจิทัล ก�รทำ�ให้มีข้อมูลในก�รตัดสินใจ ก�รส่งเสริม
คว�มม่ันคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ (4) รู้เท่�ทันคว�มเส่ียงและกำ�กับ
ดูแลได้อย่�งตรงจุด โดยเน้นในเรื่องก�รยกระดับม�ตรฐ�น
ก�รกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจ และ (5) ยกระดับ
ม�ตรฐ�นก�รออกม�ตรก�รกำ�กับดูแล โดยให้มีกฎเกณฑ์ท่ีจำ�เป็น
และใช้เครื่องมือในก�รกำ�กับดูแลที่หล�กหล�ย

 ก�รที่แผนง�นต่�ง ๆ ได้เดินหน้�โดยประสบคว�มสำ�เร็จ
เป็นรูปธรรมอย่�งม�กน้ัน ต้องอ�ศัยคว�มเข้�ใจในสภ�พแวดล้อม
ของตล�ดทุน บริบทท่ีเก่ียวข้อง ไปจนถึงคว�มเข้�ใจในปัญห�และ
คว�มต้องก�รของผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน ซึ่งในก�รทำ�ง�นของ 
ก.ล.ต. น้ัน นอกจ�กอยู่บนหลักแห่งคว�มซ่ือตรง โปร่งใส มีธรรม�ภิบ�ล
แล้ว ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดใจรับฟังข้อมูลและคว�มคิดเห็น
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิเคร�ะห์ระบบนิเวศ ปัจจัยต่�ง ๆ  เพ่ือให้รู้จริง
ในสิ่งที่จะทำ� และก�รเปิดให้ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนได้เข้�มี
ส่วนร่วมทั้งในเชิงนโยบ�ยและภ�คปฏิบัติ  รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญ

“การทำางานของ ก.ล.ต. นั้น นอกจากอยู่บนหลักแห่งความซื่อตรง
โปร่งใส มีธรรมาภิบาลแล้ว ยังให้ความสำาคัญกับการเปิดใจรับฟังข้อมูล

และความคิดเห็น ให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ระบบนิเวศ ปัจจัยต่าง ๆ 
เพื่อให้รู้จริง ในสิ่งที่จะทำา และการเปิดให้ผู้มีส่วนร่วม

ในตลาดทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ”
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กับก�รส่ือส�รกับผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน เพ่ือให้ข้อมูล สร้�งคว�ม
เข้�ใจ และส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือกันในก�รขับเคลื่อน 
ตล�ดทุนอีกด้วย

 ปัจจัยอีกประก�รหนึ่งที่สำ�คัญคือ ก�รพัฒน�คว�มพร้อม
ในเชิงโครงสร้�งของ ก.ล.ต. เอง ซ่ึงในปี  2561 ได้ดำ�เนินก�รในทุก
ระดับอย่�งต่อเน่ือง อ�ทิ ก�รปรับระบบข้อมูลและว�งแผนในเร่ือง
สถ�ปัตยกรรมองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล รวมท้ัง
พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องดังกล่�ว ตลอดจน   
องค์คว�มรู้อื่น ๆ สำ�หรับก�รกำ�กับดูแลและพัฒน�ตล�ดทุน

 สำ�หรับก�รเสริมสร้�งธรรม�ภิบ�ลองค์กรซ่ึงเป็นเร่ืองสำ�คัญ
ประก�รหน่ึงท่ีทำ�ให้ก�รดำ�เนินพันธกิจบรรลุผลอย่�งยั่งยืนนั้น  
ก.ล.ต. ได้ประเมินก�รมีธรรม�ภิบ�ลต�มแนวท�ง International
Framework: Good Governance in Public Sector จัดทำ�โดย
International Federation of Accountants และ The Chartered
Institute of Public Finance and Accountancy (IFAC/CIPFA)
ซ่ึงได้ว�งหลักธรรม�ภิบ�ลสำ�หรับหน่วยง�นท่ีมีพันธกิจเพ่ือประโยชน์
ส�ธ�รณะ ที่ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นทั้งวงจร เช่น มีเป้�หม�ย
ชัดเจน มีแผนที่คุ้มค่�และทำ�ให้บรรลุเป้�หม�ย องค์กรมีศักยภ�พ
ในก�รดำ�เนินก�ร มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน
ท่ีมีประสิทธิภ�พ เป็นต้น โดยอยู่บนพ้ืนฐ�นของคว�มซ่ือสัตย์ สุจริต
เป็นธรรม ก�รเปิดใจรับฟัง และก�รร่วมมือกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง ก.ล.ต.
ดำ�เนินก�รประเมินอย่�งต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พบว่�ดีขึ้นต�มลำ�ดับ 
รวมท้ังยังจัดให้มีก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 
ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยผู้ประเมินภ�ยนอกอีกด้วย

 ในเรื่องของทิศท�งก�รกำ�กับดูแลและพัฒน�ตล�ดทุนใน
อน�คตนั้น ก.ล.ต. ได้กำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์ปี 2562-2564
ที่มีคว�มต่อเนื่องกับแผนยุทธศ�สตรตล�ดทุนฉบับก่อนและ
ยังคงสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ โดยเน้นในเรื่องก�รทำ�ให้
ประช�ชนวงกว้�งเข้�ถึงบริก�รว�งแผนท�งก�รเงินและคำ�แนะนำ�
ก�รลงทุนที่มีคุณภ�พ ก�รสร้�งโอก�สในก�รระดมทุนด้วยก�ร
ยกระดับธรรม�ภิบ�ลของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือให้ตล�ดทุนเติบโต
อย่�งย่ังยืน ก�รยกระดับกระบวนก�รโครงสร้�งพ้ืนฐ�นให้ตล�ดทุน
รองรับระบบดิจิทัล ก�รปฏิรูปแนวท�งก�รกำ�กับดูแลให้รองรับ
โลกอน�คต ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และใช้เครื่องมือที่หล�กหล�ย

และก�รพัฒน�องค์กร ก.ล.ต. เองให้เป็นหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่
เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง

 ก�รดำ�เนินก�รไปข้�งหน้�นั้น เป็นเรื่องที่ท้�ท�ยที่จะทำ�ให้
สัมฤทธ์ิผลภ�ยใต้คว�มเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็วและหล�กหล�ย
แต่คว�มสำ�เร็จย่อมเกิดขึ้นได้จ�กคว�มวิริยะ บ�กบั่น ตั้งใจจริง 
ด้วยคว�มร่วมมือจ�กทุกฝ่�ย ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน
ท้ังภ�ครัฐและเอกชนทุกท่�น รวมท้ังบุคล�กรของ ก.ล.ต. ในทุกระดับ
สำ�หรับคว�มมุ่งมั่นร่วมกันทำ�ง�นด้วยคว�มเชื่อมั่น ทั้งที่ผ่�นม�
และในอน�คต

วรวิทย์  จำ�ปีรัตน์
ประธ�นกรรมก�ร

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
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สารจากเลขาธิการ

 ปีท่ีผ่�นม� ก�รท่ีพระร�ชกำ�หนดก�รประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภ�คม 2561 
นับเป็นพัฒน�ก�รท่ีสำ�คัญอย่�งย่ิงของตล�ดทุนไทย โดยกฎหม�ย
ดังกล่�วออกม�เพื่อกำ�กับดูแลก�รระดมทุนผ่�นก�รเสนอข�ย
โทเคนดิจิทัล รวมท้ังก�รประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่�ง ๆ ได้แก่
ศูนย์ซ้ือข�ย น�ยหน้� และผู้ค้�สินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือกำ�หนดม�ตรฐ�น
ข ัน้ต่ำ�และเพ่ือคุ้มครองผู้ลงทุนมิให้ถูกหลอกลวงจ�กผู้ไม่สุจริต ป้องกัน
ก�รฟอกเงินและก�รนำ�สินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ทำ�ธุรกรรมท่ีผิดกฎหม�ย
รวมทั้งสร้�งคว�มชัดเจนในก�รกำ�กับดูแล เพื่อให้ผู้ที่ต้องก�รใช้
เคร่ืองมือน้ีโดยสุจริตส�ม�รถทำ�ได้ ซ่ึงหลังจ�กท่ีกฎหม�ยมีผลบังคับ
ใช้แล้ว ก.ล.ต. ก็ได้มีก�รให้คว�มรู้แก่ประช�ชนเพ่ือให้เข้�ใจลักษณะ
และคว�มเส่ียงของสินทรัพย์ดิจิทัล และมีก�รออกม�เตือนประช�ชนให้
ระมัดระวังจ�กก�รถูกหลอกให้ลงทุนเป็นระยะ ๆ อีกด้วย

 ก�รยกระดับม�ตรฐ�นของตล�ดทุนไทยให้ทัดเทียมส�กล
และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับตล�ดทุนอื่น ๆ  เป็นภ�รกิจที่สำ�คัญ
อีกประก�รหน่ึง ในปี 2561 โดยตล�ดทุนไทยได้เตรียมคว�มพร้อม
เพื่อเข้�สู่ก�รประเมินภ�คก�รเงินของธน�ค�รโลก (Financial 
Assessment Program : FSAP) และกระบวนก�รประเมินจะ
เสร็จส้ินในช่วงต้นปี 2562 แม้ว่�ขณะน้ีจะยังไม่ทร�บผลก�รประเมิน
ว่�จะเป็นเช่นไร แต่ก�รเข้�รับก�รประเมินน้ีก็เป็นโอก�สท่ีตล�ดทุนไทย
ได้เรียนรู้แ ล ะ ป รับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์และก ำ�หนดแนวท�ง
กำ�กับดูแลให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลม�กยิ่งขึ้น

 ในด้�นก�รกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนน้ัน ได้จัดทำ�ข้อตกลง
คว�มเข้�ใจร่วมกันกับตล�ดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือแบ่งบทบ�ทหน้�ท่ีและกำ�หนด
คว�มค�ดหวังในก�รกำ�กับดูแลที่มีประสิทธิภ�พ และเสริมสร้�ง
ก�รทำ�ง�นร่วมกันให้บรรลุผล

 ในเร่ืองคว�มเส่ียงของระบบซ่ึงในปี  2560 ได้เกิดเหตุก�รณ์
ผิดนัดชำ�ระหนี้ของผู้ออกตร�ส�รหนี้บ�งร�ย ที ่อ�จส่งผลต่อ
คว�มเช่ือม่ันของตล�ดทุนโดยรวมน้ัน หลังจ�กท่ี ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง
กฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องแล้วพบว่�มีก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีในเชิง
โครงสร้�งโดยในปี 2561 สัดส่วนก�รระดมทุนด้วยตั๋วแลกเงิน 
(Bill of Exchange: BE) ลดลงอย่�งต่อเน่ืองบริษัทจำ�นวนม�ก
หันไปออกหุ้นกู้ซึ่งมีกลไกให้คว�มคุ้มครองผู้ลงทุนม�กกว่�ต๋ัวเงิน 
นอกจ�กนี้ บริษัทมีแนวโน้มที่จะออกหุ้นกู้ระยะย�วเพิ่มขึ้นด้วย 

“วางรากฐานตลาดทุนอย่างรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ของประเทศไทย
สร้างความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยี พัฒนาองค์กรและบุคลากรของ ก.ล.ต. ให้เข้มแข็ง”
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ซ่ึงช่วยลดคว�มเส่ียงให้กับตล�ดโดยรวมในเร่ืองอ�ยุของตร�ส�รหน้ี
กับระยะเวล�ของโครงก�รที่ใช้เงินที่มีคว�มสอดคล้องกันม�กขึ้น

 สำ�หรับพัฒน�ก�รด้�นก�รบังคับใช้กฎหม�ยน้ัน ต้ังแต่นำ�ม�ตรก�ร
ลงโทษท�งแพ่งม�ใช้ในปี 2560 พบว่�ประสิทธิภ�พก�รบังคับใช้
กฎหม�ยดีข้ึน ท้ังในเร่ืองของคว�มรวดเร็ว และก�รยับย้ังก�รกระทำ�
คว�มผิดรวมถึงก�รมีผลในเชิงป้องปร�มด้วย โดยปี 2561 ตัวเลข
ค่�ปรับอยู่ท่ี 315 ล้�นบ�ท จ�ก 7 คดี และในปี 2561 ได้เพ่ิมม�ตรก�ร
บังคับใช้กฎหม�ย ด้วยก�รลงน�มในบันทึกข้อตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือ
กับกรมบังคับคดี และสำ�นักง�นก�รบังคับคดี สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด
เพื่อประโยชน์ในก�รบังคับคดีกับผู้กระทำ�คว�มผิดในตล�ดทุน 
ป้องกันก�รยักย้�ยถ่�ยเททรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�ร
รวบรวมทรัพย์สินเพื่อชำ�ระค่�ปรับท�งแพ่งและอ�ญ�ด้วย

 ในด้�นของก�รดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ซ่ึงเป็นเร่ืองสำ�คัญ
และเป็นง�นท่ีใช้เวล�ส่วนใหญ่ของบุคล�กร ก.ล.ต. น้ัน มีผลสำ�เร็จ
ในหล�ยเรื่อง อ�ทิ 

 (1) ก�รสนับสนุนให้มีผู้ให้บริก�รว�งแผนท�งก�รเงินที่
ประช�ชนเข้�ถึงได้และมีคุณภ�พ ได้ดำ�เนินก�รแก้ไขกฎเกณฑ์ต่�ง ๆ
เพื่อขจัดอุปสรรคในก�รแข่งขันและรองรับเทคโนโลยีท�งก�รเงิน
ดำ�เนินโครงก�ร 5 ขั้นมั่นใจลงทุนเพื่อส่งเสริมบริก�รแนะนำ�
ก�รลงทุนแบบครบวงจร และดำ�เนินโครงก�รบริษัทเกษียณสุขท่ีส่งเสริม
ให้ลูกจ้�งมีท�งเลือกในก�รลงทุนที่เหม�ะสม รวมทั้งสนับสนุนให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมมีแผนลงทุนสมดุลต�มอ�ยุ 
(life-path) ซึ่งพบว่�ทุกโครงก�รได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี

 (2) ก�รสร้�งโอก�สในก�รระดมทุนเพื่อก�รเติบโตของ
เศรษฐกิจ นอกจ�กเร่ืองของก�รมีผลบังคับใช้ของพระร�ชกำ�หนด
สินทรัพย์ดิจิทัลแล้วได้ส่งเสริมก�รระดมทุนสำ�หรับกิจก�รขน�ดเล็ก
หรือเพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและกิจก�รเพื่อสังคมอย่�งต่อเนื่อง 
โดยในอน�คตอันใกล้น้ี ค�ดว่�จะได้เห็นก�รเร่ิมให้บริก�รของ ICO
พอร์ทัล และ equity crowdfunding พอร์ทัล รวมทั้งได้ยกร่�ง
หลักก�รเพื่อก�รกำ�กับดูแล debt crowdfunding และสนับสนุน
วิส�หกิจเพื่อสังคม โดยออกหลักเกณฑ์รองรับให้บริษัท ประช�รัฐ
รักส�มัคคี (วิส�หกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด รวมถึง ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประช�รัฐฯ ส�ม�รถข�ยหุ้นต่อบุคคลในวงกว้�งได้ 

 ในขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมก�รระดมทุนผ่�นช่องท�งเดิมควบคู่
ไปด้วย อ�ทิ ก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับก�ร ระดมทุนของโครงก�ร
โครงสร้�งพื้นฐ�นผ่�นตล�ดทุน โดยพบว่�ก�รระดมทุนเพิ่มจ�ก 
3,605 ล้�นบ�ท ในปี 2560 เป็น 97,936 ล้�นบ�ท ในปี 2561 
ก�รปรับปรุงก�รยื่นคำ�ขออนุญ�ตและแบบแสดงร�ยก�รข้อมูล
ก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์หล�ยประเภท เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก
ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ส�ม�รถส่งข้อมูลผ่�นระบบออนไลน์ ก�รลด
คว�มซ้ำ�ซ้อนของก�รส่งข้อมูลและร�ยง�นบ�งประเภท โดยให้
บริษัทจดทะเบียนส่งข้อมูลออนไลน์ท่ีตล�ดหลักทรัพย์ฯ แห่งเดียว
และก�รให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ เป็นจุดติดต่อที่เดียวสำ�หร ับ
บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

 (3) ก�รสร้�งศักยภ�พก�รแข่งขันของตล�ดทุนไทย โดย
ก�รยกระดับสมรรถนะโครงสร้�งพ้ืนฐ�นรองรับก�รประกอบธุรกิจ
แบบ digitization อ�ทิ ก�รผลักดันกฎระเบียบที่เอื้อต่อก�รใช้
เทคโนโลยีในก�รทำ�คว�มรู้จักลูกค้� (e-KYC) ที่เหม�ะสม ซึ่งมี
ผู้ประกอบก�รเร่ิมใช้ e-KYC แล้วหล�ยร�ยก�รสนับสนุนกฎหม�ย
เกี่ยวกับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล ก�รสร้�งองค์
คว�มรู้เร่ืองเทคโนโลยีท�งก�รเงินและส่งเสริมนวัตกรรมผ่�นเวที
เสวน� FinTech Forum และโครงก�ร FinTech Challenge เป็นต้น 
รวมท้ัง ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลท่ีมีคุณภ�พ และเป็นประโยชน์
ต่อก�รตัดสินใจ ด้วยก�รเปิดข้อมูล API ด้�นกองทุนรวมและ
ตร�ส�รหนี้ ซึ่งพบว่�มีผู้นำ�ข้อมูลไปใช้เป็นจำ�นวนม�กและมีก�ร
ต่อยอดใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

 ในส่วนของก�รกำ�กับดูแลที่ใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ก็มีพัฒน�ก�รหล�ยด้�น อ�ทิ ก�รจัดทำ�ระบบดักจับสัญญ�ณ
คว�มเสี ่ยง (off-site monitoring) สำ�หรับบริษัทหลักทรัพย์
ด้�นก�รให้คำ�แนะนำ�ท�งก�รเงินระบบ off-site monitoring 
สำ�หรับบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมก�รว�งโครงสร้�ง
พื้นฐ�นรองรับข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น ในด้�นคว�มมั่นคง
ปลอดภัยท�งไซเบอร์ได้ส่งเสริมให้คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร
กลุ่มตล�ดหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ของคว�มมั ่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์อย่�งจริงจัง รวมทั ้ง
แลกเปล่ียนข้อมูลด้�นก�รโจมตีท�งไซเบอร์และทดสอบก�รรับมือ
ภัยคุกค�มในภ�คก�รเงินด้วย
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 (4)  ก�รรู้เท่�ทันคว�มเส่ียงและกำ�กับดูแลได้อย่�งตรงจุด
อ�ทิ ก�รร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสร้�ง
คว�มยั่งยืนให้แก่กิจก�รในส�ระสำ�คัญ (CG in substance) 
โดยพบว่�บริษัทจดทะเบียนนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (CG Code)
ม�ทบทวนและร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท ประม�ณร้อยละ 
68 สนับสนุนให้ผู้ลงทุนสถ�บันลงน�มประก�ศรับหลักธรรม�ภิบ�ล
ก�รลงทุนสำ�หรับผู้ลงทุนสถ�บัน ( I Code) รวม 57  แห่ง  ได้แก่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมบริษัทประกัน กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ องค์กรของรัฐ สม�คม สถ�บันอื่น มูลค่�ทรัพย์สินภ�ยใต้
ก�รบริห�รจัดก�รรวมประม�ณ 9.5 ล้�นล้�นบ�ท ก�รจัดตั้ง
คณะทำ�ง�นด้�นกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนใน ก.ล.ต. เพื่อ
ดำ�เนินก�รด้�นก�รบังคับใช้กฎหม�ยกับกรณีของบริษัทจดทะเบียน
ในเร่ืองท่ีซับซ้อนและเก่ียวข้องกับหล�ยส่วนง�นให้มีประสิทธิภ�พ
ม�กยิ่งขึ้น ก�รที่หน่วยง�นกำ�กับดูแลส�มแห่ง คือ ก.ล.ต. ธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมมือกันต้ังคณะทำ�ง�นและประส�น
ก�รบังคับใช้กฎหม�ยด้�นก�รกำ�กับดูแล ก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�
อย่�งเป็นธรรม (market conduct) ก�รส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้�เป็นสำ�คัญ (putting investors
first) อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งพบว่� ผู้ประกอบธุรกิจได้ให้คว�มสำ�คัญ
และดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�วอย่�งจริงจัง

 (5) ก�รยกระดับม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�ร
จัดก�รองค์กร อ�ทิ ก�รจัดทำ�หลักก�รกำ�กับดูแลตล�ดทุน 
(SEC Principles of Good Regulation) เพื่อใช้เป็นแนวท�ง
ออกม�ตรก�รและกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภ�พและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต�มที่ค�ดหวัง ก�รผลักดันให้เกิดคว�มเข้มแข็งจริงจังในเรื่อง
ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนโดยก�รดำ�เนินก�รในเร่ือง
สำ�คัญจะต้องคำ�นึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอบด้�นเปิดให้เข้�ม�มี
ส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มเห็น ก�รริเริ่มนำ�หลักก�รของก�รคิด
เชิงออกแบบ (design thinking)  ที่ให้คว�มสำ�คัญกับมุมมองของ
ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน เพ่ือก�รระบุปัญห�ได้ชัดเจน รวมท้ังก�รสร้�ง
กระบวนก�รคิด (thinking process) ที่ใส่ใจกับก�รตั้งคำ�ถ�มที่
ถูกต้อง และห�เหตุผลเพ่ือให้เกิดก�รรู้จริงถึงปัญห�และคว�มต้องก�ร
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญและเป็น
ร�กฐ�นของธรรม�ภิบ�ลในกระบวนก�รทำ�ง�น อันนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนิน
นโยบ�ยและม�ตรก�รท่ีตอบโจทย์ตล�ดทุนได้อย่�งเหม�ะสม รวมท้ัง

ได้ทดลองนำ�กระบวนก�รวิเคร�ะห์ค�ดก�รณ์ผลกระทบของกฎเกณฑ์
(Regulatory Impact Assessment : RIA)  ม�ใช้ในก�รออกกฎเกณฑ์
ด้วย นอกจ�กน้ี ยังได้ว�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�นเพ่ือรองรับก�รปรับเปล่ียน
องค์กรไปสู่ดิจิทัล (digital transformation) โดยก�รออกแบบ
สถ�ปัตยกรรมองค์กร (enterprise architecture) ท่ีเป็นเคร่ืองมือ
สำ�คัญในก�รเช่ือมโยงกลยุทธ์กระบวนก�รทำ�ง�น และส�รสนเทศ
เข้�ด้วยกัน และก�รเตรียมดำ�เนินโครงก�รก�รบริห�รจัดก�รส�รสนเทศ
ขององค์กร (Enterprise Information Management) ที่เป็น
ระบบกล�งในก�รบรหิ�รจดัก�รกระบวนก�รทำ�ง�นและเชือ่มโยง
ระบบข้อมูล อันจะทำ�ให้ส�ม�รถนำ�เทคโนโลยีม�ขับเคลื ่อน
ต�มสถ�ปัตยกรรมองค์กรอย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

 ตลอดระยะเวล�เกือบสี่ปีที่ได้ทำ�หน้�ที่เลข�ธิก�ร ก.ล.ต. 
เป็นโอก�สในก�รว�งร�กฐ�นตล�ดทุนอย่�งรอบด้�น เพ่ือให้องค์กร
ก.ล.ต. พัฒน�ต่อไปอย่�งย่ังยืน มีคว�มพร้อมรองรับก�รเปล่ียนแปลง
ในด้�นต่�ง ๆ และใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยี พัฒน�องค์กรและ
บุคล�กรของ ก.ล.ต. ให้เข้มแข็งและมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจหลัก
ในก�รกำ�กับดูแล มีกระบวนก�รคิดและมีคว�มเท่�ทันอุตส�หกรรม 
ท่ีสำ�คัญคือ ก.ล.ต. จะต้องสร้�งแนวร่วมและพันธมิตรจ�กทุกภ�คส่วน
เพื่อร่วมกันผลักดันให้เป้�หม�ยในก�รพัฒน�ตล�ดทุนประสบ
คว�มสำ�เร็จได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยยึดหลักคว�มซ่ือสัตย์สุจริต
โปร่งใส เพื่อคว�มยั่งยืน และรักษ�ประโยชน์ที ่เหม�ะสมของ
ทุกภ�คส่วน 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. 
คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�ง ของ 
ก.ล.ต. ทุกท่�นที่ได้ร่วมกันทำ�ง�นอย่�งมุ่งมั่นตลอดม� 
  

รพี สุจริตกุล
เลข�ธิก�ร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
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 ปี  2561  ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ท่ีกำ�หนดไว้ โดยมีคว�มคืบหน้�และผลสำ�เร็จท่ีเป็นรูปธรรมในทุกด้�น 
สรุปภ�พรวมของผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละด้�นได้ดังนี้ 

 A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำาแนะนำาและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้
และมีคุณภาพ (wealth advice for all)

เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ

 ประช�ชนที่มีเงินเก็บเพื่อก�รลงทุน มีคว�มรู้ มีเครื่องมือ มีตัวช่วยและมีช่องท�งที่สะดวกในก�รเข้�ถึงตล�ดทุน
เพื่อรองรับคว�มต้องก�รใช้เงินระยะย�ว (long term financial well-being) โดยมีตัวกล�งที่ให้บริก�รคำ�แนะนำ�
ก�รลงทุนที่คำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริก�รเป็นสำ�คัญ

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• สนับสนุนให้มีผู้ให้บริก�รด้�นก�รให้
 คำ�แนะนำ�ก�รลงทุนท่ีประช�ชนเข้�ถึงได้
 และมีประสิทธิภ�พ (wealth advice)

• สร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและ
 สนับสนุนให้เกิดท�งเลือกและคำ�แนะนำ�
 สำ�หรับสม�ชิกกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ
 ที่ดีขึ้น (better choices)

ประเด็นท่ีให้คว�มสำ�คัญ

• เปิดพ้ืนท่ีให้เกิดบริก�รและมีก�รแข่งขัน
 เพ่ิมข้ึน

• ผลักดันให้มีข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่ผู้มี
 ส่วนร่วมในตล�ดทุนและสร้�งคว�ม
 โปร่งใส
• บริก�รก�รแนะนำ�ก�รลงทุนอย่�ง
 ครบวงจร

• ส่งเสริมให้มีท�งเลือกและคำ�แนะนำ�
 ในก�รลงทุนที่ดีขึ้น สำ�หรับสม�ชิก
 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

พัฒน�ก�ร / ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดข้ึน

• ผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีให้บริก�ร
 ในรูปแบบที่ตัดสินใจแทนลูกค้�และ
 ต้องขอใบอนุญ�ต ผู้ให้บริก�รกองทุน
 ส่วนบุคคลส�ม�รถให้บริก�รได้ ภ�ยใต้
 โครงก�ร “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”
• เสนอแก้ไขกฎกระทรวงรองรับก�ร
 ประกอบธุรกิจด้�นตร�ส�รทุนและ
 ก�รจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล เพ่ือรองรับ
 ผู้ให้บริก�รร�ยใหม่
• ขจัดอุปสรรคในก�รประกอบธุรกิจ 
 เช่น ก�รมีกรรมก�รตรวจสอบท่ีไม่เป็น
 ภ�ระเกินควร ก�รอนุญ�ตให้ outsource
 ง�นประกอบธุรกิจ
• ออกเกณฑ์รองรับก�รใช้  FinTech  
 ในก�รติดต่อและให้บริก�รลูกค้�
• พัฒน� SEC API  ด้�นข้อมูลกองทุนรวม 

• ดำ�เนินโครงก�ร  5 ข้ันม่ันใจลงทุน

• โครงก�รบริษัทเกษียณสุข
• น�ยจ้�งมี better choices
• บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม
 จัดให้มีกองที่มีนโยบ�ยก�รลงทุน
 แบบสมดุลต�มอ�ยุ (life path) 

ภาพรวมการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2561
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การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  สน ับสน ุนให้มีผู้ให้บริก�รด้�นก�รให้ค ำ�แนะนำ�
ก�รลงทุนที่ประช�ชนเข้�ถึงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
(wealth advice) 

  • ผ่อนผันระยะเวล�ให้ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันที่
   ต้องก�รให้บริก�รในรูปแบบที่ตัดสินใจแทนลูกค้�
   ซึ่งเข้�ข่�ยเป็นก�รประกอบธุรกิจจัดก�รกองทุน
   ส่วนบุคคล ให้ส�ม�รถให้บริก�รได้ภ�ยใต้โครงก�ร 
   “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”
  • เสนอกระทรวงก�รคลังแก้ไขกฎกระทรวงว่�ด้วย
   ก�รอนุญ�ตก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รองรับ
   ก�รประกอบธุรกิจตัวกล�งด้�นตร�ส�รทุน  และ
   ก�รจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมและ
   เปิดโอก�สให้ผู้ประกอบธุรกิจที ่มีคว�มประสงค์
   ที่จะเสนอบริก�รเฉพ�ะด้�นส�ม�รถประกอบธุรกิจ
   ได้ต�มคว�มถนัดและตรงต�มโมเดลธุรกิจของตน 
   เพื่อให้ประช�ชนมีตัวช่วยและท�งเลือกในก�รลงทุน
   ม�กขึ้น โดยมีโอก�สเลือกผู้ให้บริก�รที่มีคุณภ�พ
  • ขจัดอุปสรรคในก�รประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
   ส�ม�รถให้บริก�รได้ต�มคว�มถนัด โดยไม่เป็นภ�ระ
   จนเกินควร  และส่งเสริมให้เกิดก�รแข่งขันที่มุ่งสู่
   ก�รให้บริก�รที่คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้� 
   แต่ยังคงไว้ซึ่งม�ตรฐ�นก�รประกอบธุรกิจ  ได้แก่ 
   หลักเกณฑ์ค่�ธรรมเนียมก�รประกอบธุรกิจที่ไม่
   สูงเกินไป ก�รจัดให้มีกลไกหรือก�รดำ�เนินก�รอ่ืนใด
   เพื ่อทดแทนก�รปฏิบัติหน้�ที ่ของคณะกรรมก�ร
   ต รวจสอบที ่ไม่เป ็น ภ�ระเก ินคว�มจำ�เป็นต่อ
   ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคว�มเสี่ยงต่ำ� ก�ร outsource 
   ง�นก�รประกอบธุรกิจโดยส�ม�รถให้บุคคลอื่น
   ซึ่งมีคว�มพร้อมเป็นผู้รับดำ�เนินก�ร ก�รรับฝ�ก
   ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ
   รูปแบบก�รประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนไป  เพื่อลดภ�ระ
   ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีกลไกหรือมีระบบก�รดูแลทรัพย์สิน
   ของลูกค้�และป้องกันก�รนำ�ทรัพย์สินของลูกค้�ไปใช้
   ในท�งมิชอบ ท่ีมีประสิทธิภ�พเทียบเท่�กับก�รรับฝ�ก
   ทรัพย์สินของผู้รับฝ�กทรัพย์สิน
  • ออกห ลั กเกณ ฑ์เพื ่ออ ำ�นวย คว�มสะดวกให้
   ผู้ประกอบธุรกิจนำ� FinTech ม�ใช้ในก�รติดต่อ
   และให้บริก�รแก่ลูกค้� เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�ร
   ให้บริก�ร และเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

   ลดต้นทุนในระยะย�วแก่ผู้ ให้บริก�ร โดยยังคง
   ม�ตรฐ�นที่ดี และมีคุณภ�พโดยคำ�นึงถึงประโยชน์
   สูงสุดของลูกค้�เป็นสำ�คัญ (putting investors first)
  • ดำ�เนินโครงก�ร “5 ข้ันม่ันใจลงทุน” ท่ีจะเป็นตัวช่วย
   สำ�คัญให้ประช�ชนได้รับก�รดูแลก�รลงทุนที ่
   ครบวงจร ผ่�นบริก�รออกแบบก�รลงทุน 5 ข้ันตอน ต้ังแต่
   (1) ก�รสำ�รวจและทำ�คว�มเข้�ใจลูกค้� (2) ก�รกำ�หนด
   แผนจัดสรรก�รลงทุน (asset allocation) (3) ก�รแนะนำ�
   ก�รลงทุนแบบองค์รวม (4) ก�รติดต�มและปรับปรุง
   ก�รลงทุน และ (5) ก�รร�ยง�นภ�พรวมก�รลงทุน
   ของลูกค้� ซึ่งในอดีตก�รบริก�รที่ครบวงจรดังกล่�ว
   จำ�กัดอยู่เพียงกลุ่มผู้มีเงินลงทุนจำ�นวนสูง (high net
   worth) เท่�นั้น แต่ด้วยพัฒน�ก�รด้�น FinTech 
   ทำ�ให้บริก�รดังกล่�วมีต้นทุนท่ีต่ำ�ลง ส�ม�รถให้บริก�ร
   แ ก่ผู้ลงทุนในวงกว้ � งได้ อย่�งม ีประสิทธ ิภ�พ
   โดยปัจจุบันโครงก�รได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�ก
   ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุน รวมท้ังพันธมิตรจ�กท้ัง
   ภ�คร ัฐและเอกชน และมีผู ้ใ ห้บริก�ร ที ่ได้ รับ
   คว�มเห็นชอบจ�ก ก.ล.ต. แล้ว 26 ร�ย

  • พัฒน� SEC API ด้�นข้อมูลกองทุนรวม เพ่ือเอ้ืออำ�นวย
   ให้ภ�คธุรกิจใช้ข้อมูลในก�รช่วยผู้ลงทุนให้ทร�บ
   ร�ยละเอียดของลักษณะกองทุนรวม (fund factsheet)
   และผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน (fund portfolio
   และ NAV ร�ยวัน) ในก�รตัดสินใจลงทุนที่เหม�ะสม

 ก.ล.ต. ร่วมมือกับพันธมิตรภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจ
 ในตล�ดทุนเปิดตัวโครงก�ร “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” มิติใหม่ของบริก�ร
 ดูแลก�รลงทุนอย่�งครบวงจรเพื่อสร้�งอิสรภ�พท�งก�รเงิน สำ�หรับ
 ประช�ชน
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  สร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและสนับสนุน
ให้เกิดท�งเลือกและคำ�แนะนำ�สำ�หรับสม�ชิกกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพที่ดีขึ้น (better choices)

  ส่งเสริมให้น�ยจ้�งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รสนับสนุน
  และส่งเสริมให้สม�ชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (PVD)
  ได้ตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับก�รออมเงินผ่�น PVD 
  โดยเน้นก�รให้คว�มรู้แก่สม�ชิก PVD  เพื ่อเป็น
  ก�รเตรียมคว�มพร้อมท�งก�รเงินไว้ใช้จ่�ยให้เพียงพอ
  ในวัยเกษียณ ด้วยก�รออมและลงทุนอย่�งเหม�ะสม 
  ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของน�ยจ้�งที่ตระหนักว่�ตนเอง
  มีส่วนสำ�คัญท่ีจะช่วยให้ลูกจ้�งมีเงินเกษียณอย่�งเพียงพอ
  ก.ล.ต. และหน่วยง�นพันธมิตร ได้แก่ ตล�ดหลักทรัพย์ฯ
  สม�คมกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน
  และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนท่ีให้บริก�รจัดก�ร
  กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ จึงจัดโครงก�รบริษัทเกษียณสุข
  ที ่จะสร ้�งคว�มตระหนักและคว�มรู้ ให้กับลูกจ้�ง
  ภ�ยใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”
  หม�ยถึง ก�รส่งเสริมให้พนักง�นออมเงินต่อเดือนให้
  เต็มสิทธิร้อยละ 15 จัดให้มีแผนก�รลงทุนท่ีหล�กหล�ย
  และส่งเสริมให้พนักง�นลงทุนในแผนที ่เหม�ะกับ
  คว�มเสี่ยงและเป้�หม�ยเกษียณ และรู้เป้�หม�ยเงิน
  ท่ีต้องมีไว้ใช้ให้เพียงพอในวัยเกษียณผ่�นกิจกรรมหลัก
  ดังนี้

 ก.ล.ต. ร่วมกับ  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สม�คมบริษัท
 จัดก�รลงทุน และสม�คมกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ นำ�น�ยจ้�งกว่� 170 บริษัท
 แสดงพลังในโครงก�ร “บริษัทเกษียณสุข” ประก�ศเจตน�รมณ์ส่งเสริม
 ลูกจ้�งให้มีเงินออมหลังเกษียณอย�่งเพียงพอ

  • เดินส�ยพบผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท โดย
   เลข�ธิก�ร ก.ล.ต. เพื ่อสร้�งแนวร่วมหลัก (core 
   group) จำ�นวน 10 บริษัท โดยมุ่งเน้นบริษัทหรือ
   องค์กรภ�ครัฐขน�ดใหญ่ในหล�กหล�ยประเภท
   ธุรกิจที่สนใจเข้�ร่วมโครงก�ร และมีศักยภ�พที่จะ
   ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ PVD ของตนเอง
   ส�ม�รถเป็นผู้นำ�ที่เป็นตัวอย่�งแก่น�ยจ้�งร�ยอื่น
   ในด้�นคว�มมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกจ้�งให้มีเงินใช้
   หลังเกษียณอย่�งเพียงพอ
  • เชิญชวนบริษัท/องค์กรเข้�ร่วมโครงก�รฯ ผ่�นท�ง
   บร ิษ ัทหล ักทร ัพ ย์ จ ั ดก�รกองท ุนรวม แล ะ
   ส่ือประช�สัมพันธ์ต่�ง ๆ   โดยมีน�ยจ้�งสนใจสมัครเข้�ร่วม
   โครงก�รฯ รวม 180 ร�ย ประกอบด้วย รัฐวิส�หกิจ องค์กร
   ของรัฐและบริษัทเอกชน โดยมีจำ�นวนสม�ชิก PVD 
   ประม�ณ 3 แสนคน
  • จัดง�นแถลงข่�วและก�รประก�ศเจตน�รมณ์ เพ่ือให้
   ตัวแทนน�ยจ้�งได้แสดงคว�มมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้
   พนักง�นออมเงินไว้ใช ้ให้เพียงพอในวัยเกษียณ 
   และสื่อส�รไปยังประช�ชนในวงกว้�งว่�น�ยจ้�งเป็น
   หัวใจสำ�คัญที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนลูกจ้�งให้มี
   เงินใช้อย่�งเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้ PVD เป็น
   เครื่องมือ
  • จัดอบรมให้แก่บุคล�กรของบริษัท/องค์กรท่ีเข้�ร่วม
   โครงก�รฯ ในหลักสูตรกรรมก�รกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ
   (Fund Committee) และผู้ที่เป็นผู้นำ�ที่ส�ม�รถนำ�
   คว�มรู้ไปถ่�ยทอดต่อได้ (PVD Influencer) เพื่อ
   เป็นก�รสร้�งบุคล�กรให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับ
   ก�รออมผ่�น PVD และส�ม�รถเลือกแผนก�รลงทุน
   ท ี ่ เหม�ะกับตนเองได้ เพ ื ่อไปต่อยอดกิจกรรม
   ก�รส่งเสริมคว�มรู้ในหน่วยง�นของตนเอง
  • สร้�งคว�มตระหนักในวงกว้�งให้คนวัยทำ�ง�น
   เห็นคว�มสำ�คัญของก�รออมเพื่อเกษียณ โดยใช้สื่อ
   วงกว้�ง เช่น viral clip บทคว�ม เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์
   และสื่อสังคมออนไลน์ของ ก.ล.ต. ที่เน้นกระตุ้นและ
   สร้�งคว�มตระหนักและชี้ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของ
   ก�รออมเงินด้วย PVD ไว้ใช้ให้เพียงพอให้วัยเกษียณ
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 B. สร้างโอกาสในการระดมทุนสำาหรับทุกหน่วยเศรษฐกิจ (funding opportunity for growth)

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 • กิจก�รทั้ง startups  SMEs และวิส�หกิจเพื่อสังคมส�ม�รถใช้ตล�ดทุนเพื่อเข้�ถึงแหล่งทุน
 • ก�รระดมทุนผ่�นช่องท�งปัจจุบันมีคว�มสะดวกขึ้นหรือต้นทุนลดลงและได้สินค้�ที่มีคุณภ�พ
 • ตล�ดทุนไทยเป็น regional springboard 

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• สนับสนุนก�รระดมทุนของกิจก�ร
 ขน�ดเล็กและ startup (financing
 for no-track companies)

• พัฒน�ก�รระดมทุนผ่�นช่องท�งเดิม
 (traditional channel) ให้มีประสิทธิภ�พ
 ม�กขึ้น

ประเด็นท่ีให้คว�มสำ�คัญ

• ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท�งเลือกและ
 เพิ่มช่องท�งในก�รระดมทุน

• เพิ่มคว�มสะดวก ลดต้นทุนในก�ร
 ระดมทุน โดยยังคงคุณภ�พของ
 ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินท่ีจะเข้�สู่ตล�ด

พัฒน�ก�ร / ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดข้ึน

• พระร�ชกำ�หนดสินทร ัพย์ดิจ ิทัล 
 พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
• เกณฑ์เพ่ือรองรับก�รระดมทุนผ่�น ICO
• ICO Portal ได้รับคว�มเห็นชอบ 1 ร�ย
• Equity Crowdfunding (ECF) ได้รับ
 คว�มเห็นชอบ 2 ร�ย
• ก�รให้คว�มรู้เรื ่องสินทรัพย์ดิจิทัล
 และก�รเตือนผู้ลงทุนผ่�นช่องท�งที่
 หล�กหล�ย
• ว�งหลักก�รในก�รกำ�กับดูแล debt 
 crowdfunding และมีผู้สนใจเป็น  
 portal กว่� 10 ร�ย
• ออกหลักเกณฑ์รองรับก�รระดมทุน 
 ของวิส�หกิจเพื่อสังคม 

• ก�รระดมทุนผ่�นกองทุนรวมโครงสร้�ง
 พื้นฐ�นเพิ่มขึ้น
• ปรับปรุงก�รย่ืนเอกส�รเพ่ือขออนุญ�ต
 เสนอข�ยหลักทรัพ ย์ ให้เป ็นแบบ
 ไร้กระด�ษ (paperless)
• ลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของก�รส่งข้อมูลและ
 ร�ยง�นโดยให้ส่งท่ีตล�ดหลักทรัพย์ฯ
 ที่เดียว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกับ
 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ตล�ด
 หลักทรัพย์ฯ เป็น single contact point 
• ก�รระดมทุนด้วย BE ลดลงต่อเนื่อง
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ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• ส่งเสริมให้ตล�ดทุนไทยเป็น 
 springboard ต่อก�รพัฒน�ของ
 ประเทศเพื่อนบ้�น

ประเด็นท่ีให้คว�มสำ�คัญ

• ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริก�ร
 ข้�มพรมแดน

พัฒน�ก�ร / ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดข้ึน

• มีผลิตภัณฑ์ GMS เพิ่มขึ้น อ�ทิ DR
   ที ่ม ีหลักทรัพย์จ�กเวียดน�มเป็น
 หลักทรัพย์อ้�งอิง บ�ทบอนด์ที่ออก
 โดยบริษัทล�ว  2 แห่ง  
• เข้�ร่วมคณะทำ�ง�น ACMECS Fund
 เพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือและพัฒน�
 โครงสร้�งพื ้นฐ�นภ�ยในภูมิภ�ค 
 และผลักดันให้ภ�ครัฐและเอกชนใน 
 CLM ใช้ตล�ดทุนไทยในก�รระดมทุน
• ผู้ร่วมตล�ดทุน ได้แก่สถ�บันจัดอันดับ
 คว�มน่�เชื ่อถือ บริษัทหลักทรัพย์
 จ ัดก�รกองทุนรวม  คัสโตเดียน 
 สนใจทำ�ธุรกิจใน CLM  เพิ่มเติม
• สนับสนุนก�รพัฒน�ตล�ดทุนเพ่ือนบ้�น
 ให้รองรับธุรกรรมระหว่�งกัน ผ่�น
 โครงก�ร SEC Thailand Academy
 ก�รจัดอบรมสัมมน� และโครงก�ร
 แลกเปลี่ยนพนักง�น

การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  เกณฑ์รองรับ portal แบบใหม่ และผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล 

  • พระร�ชกำ�หนดก�รประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
   มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภ�คม 2561 ให้อำ�น�จ
   คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และสำ�นักง�น ก.ล.ต. กำ�กับ
   ดูแลก�รออกและเสนอข�ยสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ
   ประช�ชน ตลอดจนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้
   ผู้ต้องก�รเงินทุน โดยเฉพ�ะโครงก�รที่มีแผนธุรกิจ
   รูปแบบใหม่ และต้องก�รให้สิทธิผู้ลงทุนท่ีหล�กหล�ย
   กว่�หลักทรัพย์ มีท�งเลือกในก�รระดมทุน และ
   ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งถูกกฎหม�ย โดยประเทศไทย
   เป็นประเทศแรก ๆ  ในโลกที ่มีก�รออกกฎหม�ย
   ม�เพื่อสร้�งคว�มชัดเจนสำ�หรับก�รระดมทุนและ
   ก�รประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 Focus Group เร่ือง “พระร�ชกำ�หนดก�รประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
 พ.ศ. 2561” เพื ่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้ก ับ ผู้ประกอบธุรกิจ
 สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
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  • ออกเกณฑ์รองรับก�รออกและเสนอข�ยโทเคนดิจิทัล
   ต่อประช�ชน  และก�รให้คว�มเห็นชอบผู้ให้บริก�ร
   ระบบเสนอข�ยโทเคนดิจิทัล (ICO portal) มีผลใช้
   บังคับในเดือนกรกฎ�คม 2561 เพ่ือสร้�งคว�มชัดเจน
   ในกระบวนก�รขออนุญ�ตออกและเสนอข�ยโทเคนดิจิทัล
   แก่ประช�ชน และก�รย่ืนขอคว�มเห็นชอบเป็นผู้ให้บริก�ร
   ระบบเสนอข�ยโทเคนดิจิทัล ช่วยให้ภ�คธุรกิจมี
   คว�มมั่นใจในก�รใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องท�งใน
   ก�รระดมทุน ขณะท่ีผู้ลงทุนได้รับข้อมูลและก�รคุ้มครอง
   ต�มสมควร
  • ICO portal ได้รับคว�มเห็นชอบ 1 ร�ย ปัจจุบัน
   บริษัทอยู่ระหว่�งเตรียมคว�มพร้อมของระบบง�น ซ่ึง
   ก.ล.ต. จะเข้�ประเมินคว�มพร้อม ก่อนอนุญ�ตให้เร่ิม
   ธุรกิจได้ และยังมีผู้สนใจต้องก�รระดมทุนผ่�น ICO 
   ที่เข้�ม�ห�รือกว่� 30 ร�ย 
  • equity crowdfunding portal ได้รับคว�มเห็นชอบ 
   2 ร�ย และมีผู้สนใจต้องก�รระดมทุนผ่�น ECF 
   ที่เข้�ม�ห�รือกว่� 20 ร�ย
  • ยกร่�งหลักก�รในก�รกำ�กับดูแล debt crowdfunding 
   ส่วนผู้สนใจจะประกอบธุรกิจเป็น  portal  มีกว่� 10 ร�ย
  • ให้คว�มรู้เร่ืองสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจ
   และออกข่�วอย่�งฉับไวเพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ระมัด
   ระวัง ห�กถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเก่ียวกับก�รลงทุน
   ในโทเคนดิจิทัล  ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อผู้ลงทุน
   ในวงกว้�งได้ โดยดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องผ่�นสื่อ 
   และช่องท�งที่หล�กหล�ย
  • สนับสนุนวิส�หกิจเพื่อสังคม โดยออกหลักเกณฑ์
   รองรับให้บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี (วิส�หกิจเพื่อ
   สังคม) จำ�กัด (“บริษัทประช�รัฐฯ”) ซึ่งจัดตั้งต�ม
   นโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐของรัฐบ�ลและได้รับก�ร
   รับรองเป็นวิส�หกิจเพื่อสังคม  รวมถึงผู้ถือหุ้นของ
   บริษัทประช�รัฐฯ ส�ม�รถข�ยหุ้นต่อบุคคลในวงกว้�งได้ 

  พัฒน�ก�รระดมทุนผ่�นช่องท�งเดิม (traditional 
channel) ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

  • ก�รระดมทุนของโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นผ่�น
   ตล�ดทุนเพิ่มจ�ก 3,605 ล้�นบ�ทในปี 2560 เป็น 
   97,936 ล้�นบ�ท ในปี 2561 โดยเป็นก�รเพิ่มทุน
   ของกองทุนรวมโครงสร้�ง พื ้นฐ�นเพื ่ออน�คต
   ประเทศไทย (Thailand Future Fund : “TFFIF”) 
   และกองทุนรวมโครงสร้�งพ้ืนฐ�นโทรคมน�คมดิจิทัล

   รวมทั้งออกหลักเกณฑ์  เพื ่อรองรับก�รระดมทุน
   ของหน่วยง�นภ�ครัฐผ่�น TFFIF มูลค่�ก�รระดมทุน
   รวม 44,700 ล้�นบ�ท และปรับปรุงหลักเกณฑ์
   ให้ผู้ประกอบก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นทดแทนที ่ม ี
   โครงก�รขน�ดเล็กหล�ยโครงก�รส�ม�รถระดมทุน
   ผ่�นกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นได้ ซึ่งสอดคล้อง
   กับนโยบ�ยของภ�ครัฐที่สนับสนุนให้เพิ ่มสัดส่วน
   ของก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทนม�กขึ้น
  • ปรับปรุงก�รยื ่นคำ�ขออนุญ�ตและแบบแสดง
   ร�ยก�รข้อม ูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพ ย์ เพื ่อ
   อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ออกหลักทรัพย์ในก�รนำ�ส่ง
   คำ�ขออนุญ�ตออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ประเภท
   ตร�ส�รทุน ตร�ส�รหนี้ และ REIT รวมทั้งแบบ
   แสดงร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ดังกล่�ว
   ผ่�นระบบออนไลน์ เพื ่อลดภ�ระก�รส่งเอกส�ร
   ในรูปกระด�ษ
  • ลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของก�รส่งข้อมูลและร�ยง�น โดย
   กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งงบก�รเงินและร�ยง�น
   ต�มม�ตร� 56 ที ่ตล�ดหลักทรัพย์ฯ  แห่งเดียว
   ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นโด ยร ่วมห�รือกับ
   ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ในก�รพัฒน�ระบบง�นกล�งเพื่อ
   บันทึกข้อมูลต่�ง ๆ ร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภ�พ
   ก�รให้บริก�รแก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   โดยกำ�หนดแนวท�งก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งของท้ัง
   2 หน่วยง�นในรูปแบบศูนย์บริก�ร (service center)
   โดยให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ เป็นจุดติดต่อที ่เดียว 
   (single contact point)
  • แก้ไขกฎเกณฑ์ห้�มเสนอข�ย BE แก่ประช�ชน ท่ัวไป
   (PO) และแบบเฉพ�ะเจ�ะจงแก่ผู้ลงทุนร�ยใหญ่
   (PP-ผู้ลงทุนร�ยใหญ่) ทำ�ให้สัดส่วนก�รระดมทุน
   ด้วย BE ลดลงต่อเน่ืองจ�กร้อยละ 7.8 (เดือนธันว�คม
   2560) เป็นร้อยละ 5 (เดือนธันว�คม 2561) ของ
   ทั ้งระบบ โดยบ�งบริษัทหันไปออกหุ้นกู้ม�กขึ ้น 
   นอกจ�กนี้ บริษัทมีแนวโน้มที่จะออกหุ้นกู้ระยะย�ว
   เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดคว�มเสี่ยงให้กับตล�ดโดยรวม
   ในเ ร ื ่องระยะเวล�ที ่ต้องก�รใช้เงินกับอ�ยุของ
   ตร�ส�รหนี้ที่บริษัทออกไม่สอดคล้องกัน
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  ส่งเสริมให้ตล�ดทุนไทยเป็น springboard ต่อก�ร
พัฒน�ของประเทศเพื่อนบ้�น

  • บริษัทหลักทรัพย์ไทยออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
   ท่ีเกิดจ�กหลักทรัพย์อ้�งอิง (Depository Receipt 
   : DR) ท่ีมีหลักทรัพย์อ้�งอิง คือ Exchange Traded 
   Fund (ETF) ท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน Hochiminh
   Stock Exchange โดยมีผู้จองซื้อประม�ณ 600
   ล้�นบ�ท และเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
  • บริษัทจ�กประเทศล�ว 2 บริษัท ออก Baht bond 
   มูลค่�รวม 16,660 ล้�นบ�ท 
  • ในส่วนของก�รระดมทุนเพ่ือพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น
   ก.ล.ต ได้เข้�ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำ�ง�นของภ�ครัฐ
   เพ่ือให้คว�มเห็นเก่ียวกับก�รจัดต้ังกองทุนเพ่ือก�รพัฒน�
   โครงสร้�งพื้นฐ�นต�มยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือท�ง
   เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้�พระย�-แม่โขง (ACMECS
   infrastructure fund and trust)  เพื ่อให้เกิด
   คว�มร่วมมือและก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นภ�ยใน
   ภูมิภ�ค รวมท้ัง ร่วมมือกับประเทศ CLM ในระดับนโยบ�ย
   เพ่ือผลักดันให้ภ�ครัฐและเอกชนใน CLM ใช้ตล�ดทุน
   ไทยในก�รระดมทุนม�กขึ้น  
  • ส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีคว�มพร้อม
   และสนใจในก�รประกอบธุรกิจในต่�งประเทศ
   โดยเชิญผู้ท่ีสนใจม�ร่วมบรรย�ยและเสวน� ในโครงก�ร
   capacity building ของ ก.ล.ต. เพื่อสร้�งเครือข่�ย
   กับหน่วยง�นและผู้ก ำ�หนดนโยบ�ยในประเทศ 
   CLM ทั ้งนี ้ มีสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื ่อถือ  
   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมและผู้รับฝ�ก
   ทรัพย์สินสนใจทำ�ธุรกิจใน CLM เพิ่มเติม

  • ให้คว�มช่วยเหลือด้�น capacity building เพื่อ
   ยกระดับก�รพัฒน�ตล�ดทุนเพื่อนบ้�นให้รองรับ
   ธุรกรรมระหว่�งกันได้ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ SEC 
   Thailand Academy 2 ครั้ง โครงก�รแลกเปลี่ยน
   พนักง�น (secondment) จ�กหน่วยง�นกำ�กับดูแล
   ตล�ดทุนของประเทศกัมพูช� และ สปป. ล�ว ประเทศละ
   2 คน รวมท้ังก�รจัดอบรม/สัมมน�ท่ีประเทศเพ่ือนบ้�น
   เรื่องกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รกำ�กับดูแล
   กิจก�รท่ีดี กองทุนรวม ตร�ส�รหน้ี และก�รบังคับใช้
   กฎหม�ย โดยผลก�รประเมินจ�กผู้เข้�ร่วมอบรม/
   สัมมน� พบว่� มีผู้เข้�ร่วมมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเพ่ิมข้ึน
   และเห็นว่�เนื้อห�เป็นประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปปรับใช้
   ในก�รทำ�ง�น รวมทั้งมีคว�มพึงพอใจต่อหลักสูตร
   ในระดับดีม�ก

 C. สร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพ้ืนฐาน
รองรับการประกอบธุรกิจแบบ digitization (foundation for digitization) 

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 • ประช�ชนใช้บริก�รแบบดิจิทัลในทุกกระบวนก�รต้ังแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ� โดยไม่มีต้นทุนท่ีไม่จำ�เป็น สะดวก รวดเร็ว 
  และปลอดภัย
 • ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มีคุณภ�พ และเป็นประโยชน์ต่อก�รตัดสินใจ
 • ผู้ลงทุนกล้�ใช้บริก�รและเช่ือม่ันในตล�ดทุน และลดค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวกับก�รกำ�กับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจ ในขณะท่ี 
  ก.ล.ต. ส�ม�รถระบุคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นได้ดีขึ้น
 

 โครงก�ร SEC Thailand Academy เพ่ือต่อยอดคว�มรู้และประสบก�รณ์
 ในก�รกำ�กับและพัฒน�ตล�ดทุนให้แก่หน่วยง�นกำ �กับดูแลตล�ดทุน
 ของกัมพูช� ล�ว เมียนม� และเวียดน�ม
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ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• สร้�งระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม
 ดิจิทัล

• สร ้� ง ก � ร ไ ห ล เว ี ย น ข อ ง ข้ อม ู ล
 (information flow) ในตล�ดทุน  
 (open data / data in process)

• ก�รกำ�กับดูแลท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูล

• คว�มมั ่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ 
 (cyber security)

ประเด็นท่ีให้คว�มสำ�คัญ

• กฎเกณฑ์ที่เอื้ออำ�นวยไม่สร้�งภ�ระ
• มี digitalization ในทุกกระบวนก�ร
 ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�

• บริก�รด้�นข้อมูลส�รสนเทศ และ
 เครื ่องมือต่�ง ๆ เพื ่อประโยชน์ต่อ
 ก�รตัดสินใจลงทุน

• ก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รกำ�กับ
 ดูแลที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลม�กขึ้น

• ตล�ดทุนมีระบบที่มีคว�มน่�เชื่อถือ
 ในเรื่อง  cyber security

พัฒน�ก�ร / ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดข้ึน

• สนับสนุนและผลักดันให้มีกฎหม�ย
 รองรับก�รพิสูจน์และยืนยันตัวตนท�ง
 ดิจิทัล (digital ID) 
• ส่งเสริมให้เกิด National Digital ID 
 platform  โดยสนับสนุนก�รจัดตั้ง
 บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด
 เพื่อพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นรองรับ 
• ยกร่�งแนวปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
 ธุรกิจในตล�ดทุนนำ�เทคโนโลยีม�ใช้
 ในก�รทำ�คว�มรู้จักลูกค้�

• มีบริก�รด้�นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์
 ต่อยอดจ�ก open API และมีก�รใช้
 ประโยชน์จ�กอุตส�หกรรมในวงกว้�ง
• เปิดเ ผ ย ข้อมู ล ต ร�ส�รหนี ้แบ บ 
 machine readable ผ่�น open API

• ระบบ off-site monitoring  ท่ีคอยจับ
 คว�มเสี่ยง
• จัดทำ�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นข้อมูล
 สำ�หรับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
 และมี roadmap ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ
 และสื่อส�รในด้�นข้อมูล
• เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับใช้ระบบ  
 effortless reporting
• เตรียมก�รส่งข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูล 
 และปรับระบบง�นที ่เกี ่ยวข้องกับ
 ก�รส่งและรับข้อมูล

• คณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
 ของ ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึง
 คว�มสำ�คัญและให้คว�มสนใจอย่�ง
 จริงจังในเรื่อง cyber security
• ขับเคล่ือนให้เกิดก�รแลกเปล่ียนข้อมูล
 ท�งด้�นไซเบอร์
• ยกระดับคว�มพร้อมของบุคล�กร
• ยกระดับคว�มพร้อมรับมือภัยคุกค�ม
 ไซเบอร์ร่วมกับภ�คก�รเงิน
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การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  สร้�งระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัล

  • เข้�ร่วมในคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รพิสูจน์และ
   ยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล เพ่ือผลักดันให้มีกฎหม�ยรองรับ
   ก�รพิสูจน์และยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
   ได้เห็นชอบในหลักก�รก�รปรับปรุง พ.ร.บ. ว่�ด้วย
   ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

  • ส่งเสริมให้เกิด National Digital ID platform โดย
   สนับสนุนก�รจัดต้ังบริษัท เนช่ันแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด
   เพื่อพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นรองรับก�รพิสูจน์และ
   ยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล และสนับสนุนให้ก�รเปิดบัญชี
   เพื ่อขอใช้บริก�รในตล�ดทุนเป็นโครงก�รนำ�ร่อง 
   นอกจ�กนั้น ยังร่วมในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นในก�ร
   พิสูจน์และยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล 
  • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุนนำ�เทคโนโลยี
   ม�ใช้ในก�รทำ�คว�มรู้จักลูกค้� โดยได้ยกร่�งแนว
   ปฏิบัติในก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รทำ�คว�มรู้จัก
   ลูกค้� (e-KYC) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุน
   ทร�บถึงหลักก�รและตัวอย่�งก�รทำ� e-KYC ท่ีน่�เช่ือถือ
   โดยค�ดว่�จะเริ่มประก�ศใช้ไตรม�ส 1 ปี 2562 ซึ่ง
   ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจได้เริ่มใช้เทคโนโลยีช่วยใน
   ก�รทำ� KYC แล้ว และค�ดว่�จะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
   เนื่องจ�กระบบก�รพิสูจน์และยืนยันตัวตนจะเพิ่ม
   คว�มสะดวก รวดเร็ว น่�เชื่อถือ และช่วยให้ส�ม�รถ
   ขอข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือประกอบก�ร
   ทำ�คว�มรู้จักลูกค้�ได้
  • ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งองค์คว�มรู้ให้ภ�คธุรกิจ
   และส�ธ�รณชนในเรื่อง FinTech เพื่อสนับสนุนให้

   เกิดก�รสร้�งนวัตกรรมท�งก�รเงินที่เป็นประโยชน์  
   โดยจัดเวทีเสวน� FinTech Forum จำ�นวน 3 ครั้ง
   มีผู้ประกอบธุรกิจ นักวิช�ก�ร และเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ
   ที่เกี่ยวข้องกับ FinTech ร่วมเสวน� และจัดโครงก�ร 
   FinTech Challenge ซึ ่งเป็นโครงก�รประกวด
   แนวคิดและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตล�ดทุน โดย
   มีผู้เข้�ร่วมประกวด จำ�นวน 46 โครงก�ร ซึ่งเป็น
   โอก�สให้ ก.ล.ต. หน่วยง�นรัฐ และภ�คเอกชนเห็น
   ศักยภ�พและคว�มเป็นไปได้ของก�รนำ�เทคโนโลยี
   ม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�ง ๆ ในตล�ดก�รเงิน
   และตล�ดทุน เพ่ือนำ�ไปปรับใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย
   ภ�ยใต้ขอบเขตของตน และจะเป็นส่วนช่วยในก�รผลักดัน 
   นโยบ�ยของภ�ครัฐในเร่ืองคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
   ของภ�คธุรกิจไทย

  สร้�งก�รไหลเวียนของข้อมูล (information flow)
ในตล�ดทุน (open data / data in process)

 สัมมน� “กฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและยุโรป” เพื่อให้
 ผู้ประกอบธุรกิจเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญและส�ม�รถปฏิบัติต�มได้อย่�งถูกต้อง

 เวทีเสวน� FinTech Forum สร้�งองค์คว�มรู้ให้ภ�คธุรกิจและส�ธ�รณชน
 เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งนวัตกรรมท�งก�รเงินที่เป็นประโยชน์

 ก.ล.ต. และสม�คมฟินเทคจัดง�นประกวดแนวคิดและนวัตกรรม
 ท�งก�รเงิน “FinTech Challenge 2018: The Discovery” เพื่อสร้�ง
 ผู้ประกอบธุรกิจฟินเทคสต�ร์ทอพัหน้�ใหม่
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  • เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�รข้อมูลเพื่อเป็น
   โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นข้อมูลในภ�คก�รเงินและ
   ตล�ดทุน เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องก�รใช้ข้อมูล ส�ม�รถเข้�ถึง
   ข้อมูลได้สะดวกและอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์
   ส�ม�รถอ่�นและประมวลผลได้ทันที โดยคำ�นึงถึง
   ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ต่อยอดธุรกิจและก�รวิเคร�ะห์
   ตล�ดทุน และมีกระบวนก�รให้ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน
   ได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้ข้อมูลคว�มคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูล
   เพื่อตอบโจทย์ก�รนำ�ไปใช้ง�น
  • พัฒน� SEC API และ  open data แก่ส�ธ�รณชน
   และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รใช้
   ข้อมูลและสนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งสินค้�และบริก�ร
   ก�รในตล�ดทุน ลดต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจใน
   กระบวนก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ อ�ทิ ข้อมูลกองทุนรวม 
   ข้อม ูลกองทุนส ำ�รองเลี้ยงชีพ  ข้อม ูลก�รลงทุน
   ต่�งประเทศ ข้อมูลบุคล�กรในธุรกิจตล�ดทุนท่ีได้รับ
   คว�มเห็นชอบและปฏิบัติหน้�ที่ เป็นต้น

  • พบก�รนำ�ข้อมูลของ ก.ล.ต. ไปใช้ประโยชน์ในก�ร
   ต่อยอดธุรกิจและวิเคร�ะห์ตล�ดทุน จำ�แนกต�ม
   ประเภทผู้ใช้ง�น ได้ดังน้ี (1) องค์กรไม่แสวงห�ผลกำ�ไร 
   (2) ผู้ประกอบธุรกิจร�ยเดิม และ (3) ผู้เล่นใหม่ ได้แก่
   FinTech Startup เป็นต้น
  • สม�คมตล�ดตร�ส�รหน้ีไทย ในฐ�นะศูนย์กล�งข้อมูล
   ตร�ส�รหน้ี (bond information center) เปิดเผย
   ข้อมูลตร�ส�รหน้ีข้ึนทะเบียนผ่�น open API ครอบคลุม 
   ตร�ส�รประม�ณร้อยละ 98 ของยอดคงค้�งท้ังระบบ
   โดยจะพัฒน�ข้อมูลส่วนที่เหลือคือ ข้อมูลอัตร�ส่วน
   ท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญและเปิดเผยผ่�น open API ต่อไป

  ก�รกำ�กับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

  • พัฒน�ระบบ off-site monitoring บริษัทหลักทรัพย์
   และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม เพื่อก�ร
   ต ิดต�มและแ จ้ งเตือนห�กมีก�รเปลี ่ยนแปลง
   ในก�รดำ�เนินธุรกิจ หรือสัญญ�ณคว�มเส่ียง ต�มวิธีก�ร
   และกรอบก�รวิเคร�ะห์ท่ีพัฒน�ข้ึน โดยแสดงผลในแบบ
   analytical dashboard เพ่ือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
   ของเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง และยังส�ม�รถร�ยง�นต่อ
   ผู้บริห�รระดับสูงได้ตลอดเวล� ผ่�นอุปกรณ์สื่อส�ร
   อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ัง ทำ�ให้เข้�ใจธุรกิจจัดก�รกองทุน
   ในระดับอุตส�หกรรม ระดับบริษัท และระดับกองทุนด้วย
  • จัดทำ�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นข้อมูลสำ�หรับระบบนิเวศ
   ของสินทรัพย์ดิจิทัล และมี roadmap ในก�รทำ�คว�ม
   เข้�ใจ และส่ือส�รในด้�นข้อมูล กับผู้ประกอบธุรกิจและ
   หน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งเสริมนโยบ�ย
   ก�รกำ�กับดูแล ก�รตรวจสอบ และก�รพัฒน�ธุรกิจ
   สินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีเป้�หม�ยเพื่อให้ภ�คเอกชน
   ส�ม�รถลดภ�ระก�รจัดทำ�ร�ยง�น หรือนำ�ส่งข้อมูล
   เป็นร�ยกรณี รวมถึงส�ม�รถลดคว�มซ้ำ�ซ้อน
   ในก�รส่งข้อมูลให้หล�ยหน่วยง�น ในขณะท่ีหน่วยง�น
   ภ�ครัฐยังส�ม�รถมีข้อมูลท่ีใช้ในก�รกำ�กับดูแล และ 
   พัฒน�ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
  • ร่วมมือกับผู้ประกอบก�รและหน่วยง�นภ�ครัฐ 
   เพ่ือเช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูล ให้สอดคล้องกับ
   ภ�คธุรกิจ และภ�รกิจของหน่วยง�น ซ่ึงจะช่วยลดภ�ระ
   ก�รจัดทำ�และนำ�ส่งข้อมูล ตลอดจนลดคว�มซ้ำ�ซ้อน
   อันจะส่งผลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ
   ในก�รปฏิบัติง�น

  คว�มม่ันคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ (cyber security)
  ก.ล.ต. ให้คว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ในตล�ดทุน มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงด้�นเทคโนโลยี
  ส�รสนเทศ (IT security & cyber security) เพื่อ
  คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ และมีคว�มพร้อม
  รับมือจ�กภัยคุกค�มด้�นไซเบอร์ (cyber resilience) 
  เพื่อรักษ�คว�มน่�เชื่อถือต่อผู้ลงทุน โดยในปี 2561 
  มีก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ ดังนี้

  • เข้�ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (ตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
   บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน และ 
   ธน�ค�รพ�ณิชย์ ในฐ�นะบริษัทหลักทรัพย์น�ยหน้�
   ซ้ือข�ยหน่วยลงทุน) หล�ยแห่ง เพ่ือประเมินคว�มเส่ียง 

 อบรมแนะนำ�ก�รใช้ระบบให้บริก�รข้อมูลตล�ดทุนแบบอัตโนมัติ (SEC 
 API) ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้รู้จักและใช้ประโยชน์จ�ก 
 SEC API ซ่ึงในช่วงแรกครอบคลุมบริก�รข้อมูลด้�นกองทุนรวมและข้อมูล
 บุคคลที่ได้รับอนุญ�ตหรือได้รับคว�มเห็นชอบในตล�ดทุน
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  • ยกระดับคว�มพร้อมรับมือภัยคุกค�มไซเบอร์ร่วมกับ
   ภ�คก�รเงิน เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
   และหน่วยง�นกำ�กับดูแล ในก�รรับมือภัยคุกค�มไซเบอร์
   กรณีท่ีมีผลกระทบเช่ือมโยงระหว่�งภ�คธุรกิจก�รเงิน
   โดยได้ร่วมกันจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รภ�วะวิกฤติ
   ของภ�คก�รเงินรองรับกรณีเกิดเหตุท�งไซเบอร์
   ในระดับภ�คก�รเงิน และดำ�เนินก�รซ้อมแผนรับมือ
   ภัยคุกค�ม (financial sector cyber exercise) 
   ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มก�รเงินและ 
   ธน�ค�รกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตล�ดทุน กลุ่มบริษัท
   ประกันและห น่วยง�นที ่ เก ี ่ยว ข้อง ส่ ง ผ ล ให้
   ผู้ประกอบธุรกิจเกิดคว�มเข้�ใจกระบวนก�รดำ�เนินก�ร
   (protocol)  เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ถูกโจมตีและเข้�ใจ
   บทบ�ทขององค์กรต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องม�กขึ้น

   คว�มส�ม�รถในก�รรับมือภัยคุกค�ม และคว�มส�ม�รถ
   ในก�รให้บริก�รอย่�งต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ 
   ซ่ึงพบว่� ผู้ประกอบธุรกิจมีม�ตรก�รควบคุมคว�มเส่ียง
   ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศอยู่ในระดับท่ีน่�พอใจ โดย 
   คณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ
   ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลและติดต�มก�รจัดก�ร
   ให้เท่�ทันคว�มเสี่ยงด้�นไซเบอร์ มีก�รสั่งก�รและ
   ติดต�มแก้ไขคว�มเส่ียงด้�นไซเบอร์อย่�งเป็นประจำ�
   สม่ำ�เสมอและเมื่อเกิดเหตุก�รณ์หรือได้รับข้อสังเกต
   จ�กก�รตรวจสอบของหน่วยง�นอิสระ รวมท้ังจัดสรร
   งบประม�ณและบุคล�กรด้�นคว�มปลอดภัยท�ง
   ไซเบอร์อย่�งเหม�ะสม
  • ขับเคลื่อนให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลท�งด้�น
   ไซเบอร์ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ 
   และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง (สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรม
   ท�งอิเล็กทรอนิกส์ และกองบังคับก�รปร�บปร�ม
   ก�รกระทำ�คว�มผิดเก่ียวกับอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยี)
   และเพิ่มช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�ร เพื่อเสริมสร้�ง
   ให้เก ิดคว�มร่วมมือกันระหว่�งผู้ประกอบธุรกิจ
   ในภ�คตล�ดทุน ส่งผลให้ก�รแลกเปล่ียนข้อมูลข่�วส�ร
   เกี่ยวกับภัยคุกค�มไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก

  • ยกระดับคว�มพร้อมด้�นบุคล�กร โดยจัดโครงก�ร
   ส่ งเสริมศักยภ�พทั ้งด้�นคว�มมั ่นคงปลอดภัย
   ท�งไซเบอร์ และคว�มรู้ท�งไซเบอร์ (cyber literacy)
   ให้แก่บุคล�กรในตล�ดทุนทั้งระดับคณะกรรมก�ร
   ผู้บริห�รผู้เชี่ยวช�ญท�งเทคนิค และนักศึกษ�อย่�ง
   ต่อเนื ่อง ส่ งผลให้บุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจ
   ตล�ดทุนในทุกระดับช้ันเกิดคว�มต่ืนตัวและมีคว�มรู้
   คว�มเข้�ใจม�กขึ้น

 ก.ล.ต. ร่วมกับ บีเอสเอ จัดสัมมน�ก�รกำ�กับดูแลที่ดีด้�นเทคโนโลยี
 ส�รสนเทศ เกี่ยวกับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและคว�มรับผิดชอบต่อข้อมูล
 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตล�ดทุน

 โครงก�รส่งเสริมศักยภ�พทั้งด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์
 และคว�มรู้ท�งไซเบอร์ (cyber literacy) ให้แก่บุคล�กรในตล�ดทุน 
 เพ่ือให้บุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจตล�ดทุนในทุกระดับช้ันเกิดคว�มต่ืนตัว
 และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจม�กขึ้น

 สัมมน�ให้คว�มรู้เร่ืองบทบ�ทของคณะกรรมก�รในก�รกำ�กับดูแลภัยคุกค�ม
 ไซเบอร์แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุน เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในก�รจัดก�ร
 กับภัยคุกค�มไซเบอร์
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 D. รู้เท่าทันความเสี่ยงและกำากับดูแลได้อย่างตรงจุด (effective supervision)  

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 • บริษัทจดทะเบียนมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีเป้�หม�ยของก�รพัฒน�เพี่อคว�มยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ก�รนำ�ไป
  ปฏิบัติให้เกิดผล (ESG in practice) และสร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่กิจก�รในส�ระสำ�คัญ (substance) 
 • ผู้ลงทุนมีคว�มรู้ พร้อมใช้สิทธิปกป้องตนเอง กล้�ใช้บริก�รและเชื่อมั่นในตล�ดทุน ว่�มีคว�มโปร่งใส ตัวกล�ง
  มีจรรย�บรรณและให้บริก�รที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของลูกค้�

 
ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสร้�งคว�ม
 ยั่งยืนสร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่กิจก�ร
 ในส�ระสำ�คัญ (CG in substance)

• กำ�กับคุณภ�พบริษัทจดทะเบียนและ
 ตล�ดที่เป็นธรรม (fair market)

ประเด็นท่ีให้คว�มสำ�คัญ

• ใช้วินัยในตนเอง (self-discipline) 
 และแรงผลักดันจ�กตล�ด (market force)
 ยกระดับคุณภ�พของบริษัทจดทะเบียน
 ขณะเดียวกันก็มีก�รปรับปรุงกฎหม�ย
 หรือกฎเกณฑ์ (regulatory discipline)
 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภ�พ
 ในก�รดำ�เนินก�ร

• สร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�น
 กำ�กับดูแลและใช้เคร่ืองมือท่ีหล�กหล�ย
 ในก�รจัดก�รปัญห�ในระบบนิเวศ

พัฒน�ก�ร / ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดข้ึน

• จัดประชุม สัมมน� อบรม เพื่อสร้�ง
 คว�ม รู้คว�มเข้�ใจและร่วมก ัน
 ขับเคล่ือน CG Code  และ I Code แก่
 ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน
• ปรับปรุงเกณฑ์ก�รเปิดเผยข้อมูล
 รองรับให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
 ก�รนำ� CG Code  ไปปรับใช้
• ประส�นง�นและห�พันธมิตรทั้งใน
 และต่�งประเทศเพื่อเป็นพลังในก�ร
 ขับเคลื ่อนและแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
 เกี ่ยวก ับก�รสร้�งค ุณค่�ก ิจก�ร
 อย่�งยั่งยืน และยกระดับม�ตรฐ�น   
 ธรรม�ภิบ�ลไทยให้เทียบเท่�ส�กล
• ผู้ลงทุนสถ�บันลงน�มประก�ศรับ
 I Code เพิ่มขึ้น
• บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม 
 11 แห่งออกกองทุนรวมธรรม�ภิบ�ล
• สนับสนุนให้แก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนฯ
 เพ่ือรองรับ e-proxy, e-meeting และ
 e-voting

• ร่วมมือกับตล�ดหลักทรัพย์ฯ เพ่ิมเติม
 ช่องท�งและรูปแบบก�รอธิบ�ยกฎเกณฑ์
 ให้ผู้ปฏิบัติเข้�ใจได้ง่�ยขึ้น
• แก้ ไขกฎเกณฑ์สำ�คัญที ่เก ี ่ยวกับ
 บริษัทจดทะเบียนและจัดทำ�ในรูปแบบ
 คู่มือ 
• ยกร่�งกฎเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมม�ตรก�รกำ�กับ
 ดูแลก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบ
 ต่อร�ค�หลักทรัพย์
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ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจคำ�นึงถึง
 ประโยชน์สูงสุดของลูกค้�เป็นสำ�คัญ 
 (putting investors first) 

• จัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 (COI) ของตัวกล�ง

• โครงก�รประเมินภ�คก�รเงิน (Financial
 Sector Assessment Program – 
 FSAP)

ประเด็นท่ีให้คว�มสำ�คัญ

• สร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
 ส่งเสร ิมให้เก ิดวัฒนธรรม สร้�ง
 คว�มร่วมมือ และเครื ่องมือเพื ่อ
 ประโยชน์ของลูกค้�

• ด ำ � เน ิ น ม � ต ร ก � ร เพื ่อ จ ั ด ก � ร
 คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

• เตรียมคว�มพร้อมเข้�รับก�รประเมิน
 FSAP เพื ่อส ร้�งคว�มเชื ่อมั ่นใน
 ตล�ดทุน
 

พัฒน�ก�ร / ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดข้ึน

• จัดต้ังคณะทำ�ง�นด้�นกำ�กับดูแลบริษัท
 จดทะเบียน (special taskforce)
• ลงโทษผู้กระทำ�ผิดได้ม�กขึ้น
• ใช้ม�ตรก�รยึดอ�ยัด โดยสำ�นักง�น
 ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

• จัดทำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร
 บริษัทหลักทรัพย์ (board governance
 and culture guideline) โดยห�รือ
 และรับฟังคว�มคิดเห็นกับสม�คม
 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
• ติดต�มประเมินผู้ประกอบธุรกิจ LBDU
 แบบ off-site และตรวจสอบ on-site
 โดยได้นำ�ประเด็นที ่พบม�สื ่อส�ร
 และทำ� workshop กับผู้ประกอบธุรกิจ
 เ พื่ อ ปิด ช่องว่ � ง ที่ พ บ  แ ล ะ ผ ล
 ก�รตรวจสอบ on-site ธน�ค�รที่มี
 ยอดข�ยสูงพบว่� ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญ
 กับก�รจัดให้มีระบบง�นเพื่อส่งเสริม 
 fair dealing culture
• หน่วยง�นกำ�กับดูแล 3 แห่งคือ ก.ล.ต.
 ธน�ค�รแห่งประเทศไทย และสำ�นักง�น
 คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
 ก�รประกอบธุรกิจประกันภัยประส�นง�น
 กันในก�รบังคับใช้กฎหม�ยด้�นก�ร
 กำ�กับดูแลก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�อย่�ง
 เป็นธรรม (market conduct) เพ่ือให้มี
 คว�มสอดคล้อง ได้ม�ตรฐ�นเดียวกัน
 และไม่เกิดคว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รดำ�เนินก�ร

• ปรับปรุงประก�ศ COI ของธุรกิจ
 จัดก�รกองทุน และตัวกล�งท่ีเก่ียวข้อง
 กับตร�ส�รทุน
• เสริมสร้�งให้เกิดธรรม�ภิบ�ลของ 
 REIT (REIT governance)

• ปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ และกำ�หนด
 แนวท�งกำ�กับดูแลให้สอดคล้องกับ
 ม�ตรฐ�นส�กล โดยคำ�นึงถึงระบบ
 นิเวศของตล�ดทุนไทย
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การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่
กิจก�รในส�ระสำ�คัญ (CG in substance)

  • จัดประชุม สัมมน� อบรม เพ่ือสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
   ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรรมก�ร
   กรรมก�รผู้จัดก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของบริษัท 
   เลข�นุก�รบริษัท และที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน
  • ปรับปรุงประก�ศท่ีเก่ียวข้องกับก�รแก้ไขก�รเปิดเผย
   ข้อมูลในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลและร�ยง�นประจำ�ปี
   เก่ียวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียน
   หรือบริษัทที ่จะออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ต่อ
   ประช�ชนเป็นคร้ังแรก เปิดเผยก�รนำ�หลักก�รกำ�กับ
   ดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) 
   ไปปรับใช้

  • ประส�นง�นและห�พันธมิตร เช่น สม�คมส่งเสริม
   สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
   สม�คม ส่ งเสริม ผู้ ลงทุนไทยมูลนิธ ิม ั ่นพัฒน� 
   เพ่ือรวมพลังในก�รขับเคล่ือนก�รสร้�งคุณค่�กิจก�ร
   จ�กผลสำ�รวจพบว่�บริษัทจดทะเบียนจำ�นวนไม่น้อย
   นำ�หลัก CG Code ม�ทบทวนและร�ยง�นต่อ
   คณะกรรมก�รบริษัท
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม 11 แห่ง ออก
   จำ�หน่�ยกองทุนรวมธรรม�ภิบ�ลไทย (Thai CG Fund)
   โดยกำ�หนดเกณฑ์ก�รลงทุนร่วมกันว่�จะเลือกลงทุน
   เฉพ�ะหุ้นที่ผ่�นก�รประเมินด้�นธรรม�ภิบ�ลจ�ก 
   สถ�บันส่งเสริมกรรมก�รบริษัทไทย ท่ีมีคะแนนต้ังแต่

   4 ด�วขึ้นไป และต้องผ่�นก�รรับรองจ�กโครงก�ร
   แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC)
   ว่�มีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติท่ีได้ม�ตรฐ�นเพ่ือป้องกัน
   ก�รทุจริต ซึ่งก�รลงทุนรูปแบบนี้จัดเป็นก�รลงทุน
   แบบยั่งยืน (Sustainable Investment)ส่งเสริมให้
   มีก�รคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแล
   กิจก�ร (ESG) เป็นปัจจัยก�รลงทุน
  • ผู้ลงทุนสถ�บันลงน�มประก�ศรับหลักธรรม�ภิบ�ล
   ก�รลงทุนสำ�หรับผู้ลงทุนสถ�บัน (I Code) รวม 
   57 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม
   บริษัทประกัน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ  องค์กรของรัฐ
   สม�คม  สถ�บันอ่ืน มูลค่�ทรัพย์สินภ�ยใต้ก�รบริห�ร
   จัดก�ร รวมประม�ณ 9.5 ล้�นล้�นบ�ท
  • จัดประชุม สัมมน� เพ่ือสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้แก่
   ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ลงทุน
   สถ�บัน บริษัทจดทะเบียน องค์กรเอกชน สม�คม
   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ
   สม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
   ก�รปฏิบัติต�ม I Code และผลักดันให้บริษัทท่ีลงทุน
   ส�ม�รถสร้�งคุณค่�แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

 ก.ล.ต. ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สม�คมบริษัท
 จดทะเบียนไทย จัดง�นสัมมน� “ก�รเปิดเผยข้อมูลต�ม CG Code ใหม่”
 ให้แก่บริษัทจดทะเบียนเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแล
 กิจก�รที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ไปปรับใช้
 เพื่อสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

 ก.ล.ต. มูลนิธิม่ันพัฒน� Asian Corporate Governance Association
 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 จัดสัมมน�ก�รสร้�งคุณค่�ท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืนกับบทบ�ทของผู้ลงทุน
 สถ�บัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์
 ระหว่�งบริษัทจดทะเบียนและกลุ่มผู้ลงทุนสถ�บัน
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การดำาเนินการกรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

   คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัดฯ
   เพ่ือปรับปรุงกฎหม�ยในประเด็นดังกล่�ว ซ่ึงคณะทำ�ง�นฯ
   ได้พิจ�รณ�เสนอร่�งกฎหม�ยในส่วนท่ีจำ�เป็นเร่งด่วน
   และไม่กระทบโครงสร้�งของ พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนฯ
   อย่�งมีนัยสำ�คัญ รวมแล้ว 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 1) ก�รเพ่ิม
   ช่องท�งโฆษณ�ท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจ�กท�ง
   หนังสือพิมพ์ 2) เพ่ิมช่องท�งก�รส่งเอกส�รผ่�นระบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 3) เพ่ิมช่องท�งก�รประชุม
   กรรมก�รให้ส�ม�รถประชุมผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้
   (e-meeting ของก�รประชุมคณะกรรมก�ร) 4) เพิ่ม
   ช่องท�งก�รมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้�ประชุมผู้ถือหุ้น
   แทนโดยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) 5) ปรับปรุง
   วิธีก�รเรียกประชุมกรรมก�รในกรณีที ่บริษัทไม่มี
   ประธ�นกรรมก�ร หรือประธ�นกรรมก�รไม่ส�ม�รถ
   ปฏิบ ัต ิหน้�ที่ได้ และไม่มีก�รกำ�หนดวันประชุม
   คณะกรรมก�รไว้ล่วงหน้� โดยให้กรรมก�ร 2 คนท่ีร้องขอ
   ส�ม�รถเรียกประชุมกรรมก�รได้ หลักก�รดังกล่�ว
   ผ่�นคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว และปัจจุบัน
   ร่�งด ังกล่�วอ ยู ่ในระห ว่ �งก�รพ ิจ�รณ�ของ
   คณะกรรมก�รกฤษฎีก�

  กำ�กับคุณภ�พบริษัทจดทะเบียนและตล�ดท่ีเป็นธรรม
(fair market)

  • ร่วมมือกับตล�ดหลักทรัพย์ฯ เพ่ิมเติมช่องท�งและ
   รูปแบบก�รอธิบ�ยกฎเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติเข้�ใจได้ง่�ยข้ึน
   โดยจัดทำ�ในรูปแบบวิดีโอคลิป สำ�หรับหลักเกณฑ์
   ที่สำ�คัญ อ�ทิ ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์
   สำ�คัญ ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ก�รครอบงำ�กิจก�ร 
   ก�รจัดส่งแบบร�ยง�นต่�ง ๆ  และก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์
   แบบเฉพ�ะเจ�ะจง เป็นต้น

  • ประส�นง�นและห�พันธมิตรจ�กองค์กรส�กล
   ต่�งประเทศ เช่น OECD, Asian Corporate 
   Governance Association (ACGA), International
   Corporate Governance Network (ICGN) และ
   Securities Investors Association Singapore (SIAS)
   เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้�งประสบก�รณ์ คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ
   และแรงกระตุ้น และยกระดับม�ตรฐ�นธรรม�ภิบ�ล
   ให้เทียบเท่�ส�กล เช่น จัดง�นสัมมน� roundtable
   discussion ร่วมกับ ACGA และ roundtable 
   discussion ร่วมกับ SIAS จ�กสิงคโปร์ เพ่ือแลกเปล่ียน
   เรียนรู้พัฒน�ก�รด้�น CG ของบริษัทจดทะเบียน
   และผู้ลงทุนสถ�บัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
   ส่งเสริมคว�มรู้ให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนสถ�บัน
   และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องท้ังภ�ครัฐและเอกชน ได้แก่
   กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร กองทุนประกันสังคม
   สม�คมบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ในเรื ่อง
   ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมด้วยกัน (collective engagement)
  • สนับสนุนให้แก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนฯ เพื่อรองรับ
   e-proxy, e-meeting และ e-voting โดยเข้�ร่วมเป็น

ก�รดำ�เนินก�ร

ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันและร�ยก�รได้ม�และจำ�หน่�ยไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีขอมติผู้ถือหุ้น
ส่ังให้แก้ไขปรับปรุง
ออกข่�วเตือนผู้ลงทุน
ส่ังให้แก้ไขปรับปรุงและบริษัทยุติร�ยก�รหรือร�ยก�รถูกเล่ือนออกไป

มูลค่� (ล้�นบ�ท)

534,365
332,066

168
3,711

จำ�นวนบริษัท

41
18

1
2

2561

 สัมมน� Knowledge Sharing เรื่อง “ก�รจัดทำ�นโยบ�ยธรรม�ภิบ�ล
 ก�รลงทุน” เพ่ือสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับหน่วยง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
 ดูแลให้ส�ม�รถปฏิบัติต�มหลักหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุนสำ�หรับผู้ลงทุน
 สถ�บัน (I Code) ได้
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ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีไม่แสดงคว�มเห็น เนื่องจ�กถูกจำ�กัดขอบเขตโดยผู้บริห�ร

หน่วย : บริษัท
2561

1

การแจ้งบริษัทจดทะเบียนให้แก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข 

  • ยกร่�งเกณฑ์เก่ียวกับม�ตรก�รกำ�กับดูแลก�รเปิดเผย
   ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ให้มีม�ตรก�ร
   บังคับโดยตรงกับกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท
   จดทะเบียน 
  • จัดต้ังคณะทำ�ง�นด้�นกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียน 
   (special taskforce) ซ่ึงเป็นก�รจัดกระบวนก�รทำ�ง�น
   ภ�ยใน ก.ล.ต.  ในด้�นก�รบังคับใช้กฎหม�ยในเรื่อง
   ที ่ซับซ้อนและเกี ่ยว ข้องกับหล�ยส่วน ง�นให้มี
   ประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น เพื่อจัดก�รกรณีทุจริตและ
   ก�รฝ่�ฝืนหลักคว�มซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
   รอบคอบ (corporate fraud) ของกรรมก�รหรือผู้บริห�ร
   บริษัทจดทะเบียนให้เข้มงวดม�กขึ้น และดำ�เนินก�ร
   ต�มกฎหม�ยได้รวดเร็วม�กขึ้น
  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลง
   ก�รถือหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ของ
   กรรมก�ร ผู้บริห�ร  และให้ส่งร�ยง�นแบบออนไลน์

  • ลงโทษผู้กระทำ�ผิดได้ม�กขึ้น จ�กก�รใช้ม�ตรก�ร
   ท�งแพ่งท่ีช่วยให้ก�รบังคับใช้กฎหม�ยมีประสิทธิภ�พ
   รวมถึงส่งผลในเชิงยับย้ังและป้องปร�มก�รกระทำ�ผิดด้วย
    โดยในปี 2561 ได้ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยด้วยม�ตรก�ร
   ท�งแพ่งกรณีซ้ือข�ยหลักทรัพย์โดยอ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
   กรณีสร้�งร�ค�หลักทรัพย์ และกรณียินยอมให้ใช้หรือ
   ใช้บัญชีซ้ือข�ยหลักทรัพย์หรือบัญชีธน�ค�รในก�รกระทำ�
   อันไม่เป็นธรรมในก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ รวม 20 คดี
   ทั้งนี้ ผู้ถูกดำ�เนินก�รยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
   ลงโทษท�งแพ่ง 9 คดี รวมจำ�นวนเงินค่�ปรับ เงินชดใช้
   ผลประโยชน์ และชดใช้ค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจสอบรวม
   334 ล้�นบ�ท  ส่วนผู้ไม่ยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
   ดังกล่�ว 11 คดี อยู่ในกระบวนก�รฟ้องคดีต่อศ�ลแพ่ง
  • ใช้ม�ตรก�รยึด-อ�ยัดโดยสำ�นักง�นป้องกันและ
   ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน  (ปปง.) เข้�ม�ช่วยให้
   ผู้กระทำ�ผิดเกรงกลัว 

ประเภทก�รกระทำ�ผิด

 ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
  - แพร่ข่�ว
  - ก�รสร้�งร�ค�หลักทรัพย์
  - ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
 ก�รทุจริต/ก�รกระทำ�ผิดของผู้บริห�รบริษัทจดทะเบียน/
 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกส�ร
 ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
 ไม่ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์และไม่ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์/ อื่น ๆ

 รวม

จำ�นวนกรณีที่ตรวจสอบ

2
39
41
24

6
1

113

จำานวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิดในปี 2561  
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การดำาเนินการและการลงโทษทางบริหารในปี 2561

 มีจำ�นวนผู้ถูกดำ�เนินก�รทั้งหมด 21 ร�ย โดยเป็นผู้แนะนำ�ก�รลงทุน/นักวิเคร�ะห์ก�รลงทุน จำ�นวน 16 ร�ย  ผู้บริห�ร
บริษัทหลักทรัพย์/ผู้บริห�รบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน/บุคคลผู้มีอำ�น�จในก�รจัดก�ร/ผู้จัดก�รส�ข� จำ�นวน 1 ร�ย  
ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน จำ�นวน 2 ร�ย และผู้ควบคุมก�รปฏิบัติง�นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน จำ�นวน 2 ร�ย ซึ่งมีร�ยละเอียด
ก�รดำ�เนินก�รต�มพฤติกรรม ดังนี้

 พฤติกรรม

 
 1. ปฏิบัติง�นด้วยคว�มไม่ซื่อสัตย์สุจริต
  1.1 ทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง 
  1.2 ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อข�ยหลักทรัพย์
    เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
  1.3 เปิดบัญชีหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อและลงล�ยมือชื่อ
    ของบุคคลอ่ืน และใช้บัญชีหลักทรัพย์ดังกล่�วซ้ือข�ย
    หลักทรัพย์เพื่อตนเอง
      1.4 จัดทำ�บันทึกก�รรับคำ�ส่ังซ้ือข�ยหลักทรัพย์ไม่ตรง
    คว�มจริง
  1.5 เบียดบังหรือแสวงห�ประโยชน์ 
 2. ปฏิบัติไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น
  2.1 รับมอบหม�ยจ�กผู้ลงทุนในก�รตัดสินใจซื้อข�ย
    หลักทรัพย์แทน
  2.2 ลงล�ยมือชื่อในฐ�นะผู้แนะนำ�ก�รลงทุนในใบคำ�
    สั่งซื้อข�ยหน่วยลงทุนโดยไม่มีก�รปฏิบัติหน้�ที่
    แนะนำ�ก�รลงทุน 
  2.3 ซื้อข�ยโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

 มีพฤติกรรมที่เป็นก�รละเลยก�รตรวจสอบดูแลก�ร
 ปฏิบัติง�น

 

 บกพร่องในก�รปฏิบัติง�นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน

 บกพร่องในก�รปฏิบัติง�นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน

 รวมจำ�นวนพฤติกรรมที่ถูกลงโทษทั้งสิ้น

พัก

-
-

-

1

1

6

1

4

1

2

2

18

เปิดเผย
พฤติกรรมฯ

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

ประเภท

ผู้แนะนำ�ก�รลงทุน/
นักวิเคร�ะห์ก�รลงทุน

ผู้บริห�รบริษัทหลักทรัพย์/
ผู้บริห�รบริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุน/บุคคล
ผู้มีอำ�น�จในก�รจัดก�ร/
ผู้จัดก�รส�ข�

ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน

ผู้ควบคุมก�รปฏิบัติง�น
ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน

เพิกถอน

7
1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

9

ก�รดำ�เนินก�ร/โทษ

หม�ยเหตุ : 1. ผู้ถูกดำ�เนินก�ร 1 ร�ย อ�จกระทำ�คว�มผิดทั้งในฐ�นะเป็นผู้แนะนำ�ก�รลงทุนและผู้บริห�ร
  2. ผู้ถูกดำ�เนินก�รบ�งร�ยไม่ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีหล�ยข้อ จำ�นวนผู้ถูกดำ�เนินก�รจึงน้อยกว่�จำ�นวนพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์
      ก�รปฏิบัติหน้�ที่
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การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ในปี 2561 

ประเภทคว�มผิด

 
ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 - ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
 - ก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์
 - ผู้บริห�รของบริษัทน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ต้องรับโทษ
  กรณีบริษัทน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ปฏิบัติไม่เป็นไปต�มที่
  ประก�ศกำ�หนด

รวม
 
ก�รประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
 - ก�รประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
 - ผู้บริห�รของบริษัทจัดก�รลงทุนต้องรับโทษกรณีบริษัทจัดก�ร
  ลงทุน ปฏิบัติไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนด

รวม

ก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร*
 - ก�รร�ยง�นหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทุกร้อยละห้�
 - ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ

รวม

ก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์
 - บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ไม่จัดทำ�และนำ�ส่งหรือนำ�ส่งข้อมูลเก่ียวกับ
  ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มท่ีประก�ศกำ�หนด
 - ผู้บริห�รบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทไม่จัดทำ�
  และนำ�ส่งหรือนำ�ส่งข้อมูลเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�ร
  ดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนด
 - บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ไม่ร�ยง�นเหตุก�รณ์ท่ีต้องร�ยง�นต่อ   
  สำ�นักง�น
 - ผู้บริห�รบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทท่ีออก
  หลักทรัพย์ไม่ร�ยง�นเหตุก�รณ์ที่ต้องร�ยง�นต่อสำ�นักง�น
 - บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ออกเสนอข�ยหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับ
  อนุญ�ต
 - ผู้บริห�รบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทท่ีออก
  หลักทรัพย์ออกเสนอข�ยหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

ค่�ปรับ (บ�ท)

-
4,128,000.00

400,000.00

4,528,000.00

3,570,000.00
400,000.00

3,970,000.00

8,728,700.00
3,523,333.33

12,252,033.33

312,460.00

455,700.00

146,370.00

74,500.00

1,000,000.00

1,000,000.00

จำ�นวนผู้ถูก
เปรียบเทียบ (ร�ย)

-
5
1

6

2
2

4

11
3

14

5

5

2

2

2

2

จำ�นวนผู้ถูก
กล่�วโทษ (ร�ย)

12
-
-

12

-
-

-

1
-

1

5

4

-

-

1

1

เปรียบเทียบปรับกล่�วโทษ
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ประเภทคว�มผิด

 
 - ผู้บริห�รบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลง
  ก�รถือครองหลักทรัพย์ไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนด

รวม

ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
 - ก�รแพร่ข่�ว

รวม

ก�รกระทำ�คว�มผิดของผู้บริห�รของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์
 - ก�รทุจริต/ก�รลงข้อคว�มเท็จหรือยินยอมให้ลงข้อคว�มเท็จ 
  ในบัญชีของนิติบุคคล
 - ผู้สนับสนุนก�รกระทำ�คว�มผิดของผู้บริห�รในก�รทุจริต/ก�รลง   
  ข้อคว�มเท็จหรือยินยอมให้ลงข้อคว�มเท็จในบัญชีของนิติบุคคล
 - ก�รไม่ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบ คว�มระมัดระวัง และ
  คว�มซื่อสัตย์สุจริตต�มม�ตร� 89/7

รวม

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

ค่�ปรับ (บ�ท)

991,950.00

3,980,980.00

-

-

-

-

-

-

24,731,013.33

จำ�นวนผู้ถูก
เปรียบเทียบ (ร�ย)

4*

22

-

-

-

-

-

-

46

จำ�นวนผู้ถูก
กล่�วโทษ (ร�ย)

2

13

1

1

27

19

1

47

74

เปรียบเทียบปรับกล่�วโทษ

หม�ยเหตุ : * คว�มผิดเกี่ยวกับก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร มีบ�งร�ยกระทำ�คว�มผิดทั้งก�รร�ยง�นหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทุกร้อยละห้�และ
     ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ หรือผู้บริห�รบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนดด้วย

ค่�ปรับท�งปกครอง 
(บ�ท)

-
693,000.00

693,000.00

จำ�นวนผู้ถูกปรับ
ท�งปกครอง (ร�ย)

-
2

2

จำ�นวนผู้ถูก
กล่�วโทษ (ร�ย)

11
-

11

ปรับท�งปกครองกล่�วโทษ
ประเภทคว�มผิด

 
ก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
 - ก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
 - ก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� โดยไม่เป็นไปต�ม
  หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนกำ�หนด

รวม

การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ในปี  2561
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รวมจำ�นวนเงิน
ต�มม�ตรก�ร

ลงโทษท�งแพ่ง
(บ�ท) 

40,062,037.72

293,908,776.76

93,824.00

334,014,638.48

เงินชดใช้ค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รตรวจสอบ

ก�รกระทำ�คว�มผิด
(บ�ท) 

43,824.00

-

43,824.00

87,648.00

เงินชดใช้
ผลประโยชน์

(บ�ท)

16,455,809.00

-

-

16,455,809.00

ค่�ปรับ
ท�งแพ่ง 
(บ�ท)

23,562,404.72

293,908,776.76

50,000.00

317,471,181.48

จำ�นวนผู้ถูก
ดำ�เนิน

ม�ตรก�ร
ลงโทษท�ง
แพ่ง (ร�ย)

12

33

1

46

จำ�นวนคดี

6

3

-

9

ประเภทคว�มผิด

 
ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรม
 ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
 - ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดย
  อ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
 - ก�รสร้�งร�ค�หลักทรัพย์
 
 ยินยอมให้ใช้หรือใช้บัญชี
 ซ้ือข�ยหลักทรัพย์หรือบัญชี
 ธน�ค�รในก�รกระทำ�อันไม่
 เป็นธรรมในก�รซื้อข�ย
 หลักทรัพย์

รวม

การดำาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งในปี 2561

 มีจำ�นวนผู้ถูกดำ�เนินก�รทั้งหมด 135 ร�ย (20 คดี) โดยผู้ถูกดำ�เนินก�รยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง
ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำ�หนด จำ�นวน 46 ร�ย (9 คดี) และไม่ยินยอมปฏิบัติต�ม
ม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งที่ ค.ม.พ. กำ�หนด จำ�นวน 89 ร�ย (11 คดี)  โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 • กรณีผู้กระทำ�คว�มผิดยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งที่ ค.ม.พ. กำ�หนด

หม�ยเหตุ : 1. ก�รดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งในปี 2561 มีบ�งกรณีเป็นคว�มผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)  
   พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ (วันที่ 12 ธันว�คม 2559) ซึ่งเป็นไปต�มบทเฉพ�ะก�ลม�ตร� 47 แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว  ทั้งนี้ ก�รกำ�หนดม�ตรก�ร
   ลงโทษท�งแพ่งสำ�หรับกรณีคว�มผิดดังกล่�วต้องไม่เกินอัตร�โทษต�มกฎหม�ยที่ใช้ในขณะกระทำ�คว�มผิด  
  2. ก.ล.ต. มีคำ�สั่งห้�มผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ 
   หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 3/2560 เร่ือง ก�รกำ�หนดลักษณะข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท ลงวันท่ี 23 มกร�คม พ.ศ. 2560 
   จำ�นวน 7 ร�ย
  3. ผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งยินยอมถูกห้�มเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ต�มที่ ค.ม.พ. กำ�หนด 
   จำ�นวน 2 ร�ย 
  4. กรณีคว�มผิดฐ�นยินยอมให้ใช้หรือใช้บัญชีซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือบัญชีธน�ค�รในก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ที่ดำ�เนินก�รกับ
   ผู้กระทำ�คว�มผิด 1 ร�ย ซึ่งเป็นคดีเดียวกับกรณีคว�มผิดฐ�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยอ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
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ประเภทคว�มผิด

ก�รไม่ปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�รหรือผู้บริห�รต�ม
 ม�ตร� 89/7
ก�รแสดงข้อคว�มอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อคว�มจริงซึ่ง
 ควรบอกให้แจ้งในส�ระสำ�คัญ
ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
 - ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยอ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
 - ก�รสร้�งร�ค�หลักทรัพย์

รวม

จำ�นวนผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�ร
ลงโทษท�งแพ่ง (ร�ย)

1

3

12
  73*

89

จำ�นวนคดี

1

1

2
7

11

* ประกอบด้วยกรณีสร้�งร�ค�หลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ โดยมีผู้กระทำ�คว�มผิดรวม 23 ร�ย ซึ่งมีบ�งร�ยสร้�งร�ค�หล�ยหลักทรัพย์ จึงทำ�ให้ต้องแยกฟ้องเป็น 6 คดี 
   โดยมีผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งรวม 72 ร�ย  และกรณีสร้�งร�ค�หลักทรัพย์ 1 หลักทรัพย์ อีก 1 กรณี โดยมีผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง 1 ร�ย

  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ (putting investors first)

  • ห�รือและรับฟังคว�มคิดเห็นกับสม�คมบริษัท
   หลักทรัพย์ไทยและเห็นร่วมกันในก�รจัดทำ�แนวปฏิบัติ
   สำ�หรับกรรมก�รบริษัทหลักทรัพย์ (board governance
   and culture guideline) ซึ่งกรรมก�รบริษัทเป็น
   ผู้ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญและมีคว�มรับผิดชอบในก�รสร้�ง
   วัฒนธรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (good compliance
   cu l tu re)  ให้เกิดขึ ้นในบริษัท จึงควรมีแนวท�ง
   ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่ชัดเจน
  • จัดทำ�แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติ
   ในก�รออกและเสนอข�ยกองทุนรวม (SAQ) ให้
   บริษัทจัดก�รกองทุนรวมประเมินและส่งกลับม�ให้ ก.ล.ต. 
   ประเมินคว�มพร้อมก�รปฏิบัติง�นพบว่� บริษัทหลักทรัพย์
   จัดก�รกองทุนรวมร้อยละ 90 กำ�หนดและเปิดเผย
   นโยบ�ย product governance ต่อส�ธ�รณชน 
   ว�งระบบ และมอบหม�ยหน้�ท่ีผู้รับผิดชอบอย่�งชัดเจน
   และจ�กก�ร สุ่มสอบท�นก�รป ฏิบัต ิง�นพบว่� 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมหล�ยแห่งมีก�ร
   ปฏิบัติง�นที่ดี (best practice) 
  • ติดต�มประเมินผู้ประกอบธุรกิจแบบ off-site (ผ่�น 

   SAQ และร�ยง�นประจำ�อ่ืน ๆ) และนำ�ประเด็นท่ีพบ
   ม�สื ่อส�รและจัดสัมมน�แบบ workshop ใ ห้
   ผู้ประกอบธุรกิจได้ทดลองทำ�แบบฝึกหัดและจัดทำ�
   แผนง�นเพื่อปิดช่องว่�งที่พบ
  • ผลก�รตรวจสอบ on-site ธน�ค�รพบว่� ธน�ค�ร
   ให้คว�มสำ�คัญกับวัฒนธรรมองค์กรในก�รติดต่อ
   และให้บริก�รลูกค้�อย่�งเป็นธรรมและคำ�นึงถึง
   ประโยชน์ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ โดยมีก�รกำ�หนด
   นโยบ�ยและโครงสร้�งองค์กร ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ
   อย่�งชัดเจน รวมถึงจัดให้มีระบบง�นเพื่อรองรับ
   ก�รปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง
  • หน่วยง�นกำ�กับดูแล 3 แห่งคือ ก.ล.ต. ธน�ค�รแห่ง
   ประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
   และส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย ประส�นง�น
   กันในก�รบังคับใช้กฎหม�ยด้�นก�รกำ�กับดูแล
   ก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�อย่�งเป็นธรรม (market 
   conduct) เพื่อให้มีคว�มสอดคล้อง ได้ม�ตรฐ�น
   เดียวกัน และเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รกำ�กับดูแลไม่ให้เกิด
   คว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รดำ�เนินก�รโดยได้ต้ังคณะทำ�ง�น
   ร่วมกันซึ่งมีก�รประชุมและติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
   ก�รกำ�กับดูแลอย่�งต่อเนื่อง

• กรณีผู้กระทำ�คว�มผิดไม่ยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งที่ ค.ม.พ. กำ�หนด ซึ่ง ก.ล.ต. ต้องฟ้อง
คดีต่อศ�ลแพ่งต่อไป
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การตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์

 ในก�รกำ�กับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับบริก�รท่ีดีมีคุณภ�พทรัพย์สินของผู้ลงทุน
ท่ีบริษัทหลักทรัพย์ดูแลมีคว�มปลอดภัย รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์
มีระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียงและก�รจัดก�รท่ีดี มีฐ�นะท�ง
ก�รเงินม่ันคง ไม่ทำ�ให้เกิดปัญห�ต่อระบบก�รซ้ือข�ยโดยรวม
ประเด็นสำ�คัญที่ ก.ล.ต. ดำ�เนินก�รเพื่อให้ก�รกำ�กับดูแล
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ คือ ดำ�เนินก�รให้บริษัทหลักทรัพย์
(1) มีวัฒนธรรมของก�รมีธรรม�ภิบ�ลท่ีดี (good governance
culture) / ม�ตรฐ�นก�รประกอบธุรกิจท่ีคำ�นึงถึงผู้ลงทุนเป็น
สำ�คัญ (2) มีระบบง�นในก�รกำ�กับดูแลตนเองท่ีมีประสิทธิภ�พ
(3) ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงท่ีเก่ียวข้องท่ีรัดกุม และ (4)
มีระบบก�รปฏิบัติง�นท่ีรัดกุม มีประสิทธิภ�พ โดยเน้นต้ังแต่
คณะกรรมก�รบริษัทลงม�จนถึงผู้ปฏิบัติง�น

 ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�รกำ�กับดูแลท้ังในรูปแบบก�รติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นของผู้ประกอบธุรกิจ (off-site monitoring)
และก�รตรวจสอบ ณ สถ�นท่ีทำ�ก�รของผู้ประกอบธุรกิจ (on-site 
inspection) สำ�หรับก�รตรวจสอบแบบ on-site ประกอบด้วย 
 (1) ก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นต�มปกติ (routine 
inspection) ซึ่งเป็นก�รตรวจสอบในเรื่องระบบง�นหรือ
ก�รปฏิบัติง�นของบริษัทหลักทรัพย์โดยรวม 
 (2) ก�รตรวจสอบเฉพ�ะเรื่อง (theme inspection)
เป็นก�รตรวจสอบเฉพ�ะเร่ืองในประเด็นสำ�คัญ เพ่ือประเมิน
ระบบง�นอันอ�จมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภ�พรวมของ
ตล�ดทุน และ 
 (3) ก�รตรวจสอบเฉพ�ะกรณี (cause inspection) 
โดยเป็นก�รตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุก�รณ์ท่ีอ�จมีนัยสำ�คัญ
เกิดขึ้นในระหว่�งปี

 สำ�หรับก�รกำ�กับดูแลในปี 2561 ก.ล.ต. ให้คว�มสำ�คัญ
กับระบบง�นหลักของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้
 (1) ก�รทำ�คว�มรู้จักกับลูกค้�และก�รตรวจสอบเพ่ือ
ทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้� (know your customer/ 
customer due diligence : “KYC/CDD”) โดยก�รทำ�
KYC/CDD ถือเป็นกระบวนก�รสำ�คัญที่จะช่วยให้บริษัท
ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�และบริก�รที ่เหม�ะสม ตรงต�ม
คว�มต้องก�รของลูกค้� นอกจ�กน้ียังช่วยป้องกันก�รกระทำ�
ท่ีไม่เหม�ะสม เช่น ก�รใช้บัญชี nominee ในก�รกระทำ�
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์

 (2) ก�รให้คำ�แนะนำ�ในก�รเสนอข�ยสินค้�และบริก�ร
ที่ชัดเจน มีข้อมูลเพียงพอต่อก�รตัดสินใจลงทุน ตรงต�ม
คว�มต้องก�รและระดับคว�มเสี่ยงที่ลูกค้�ยอมรับได้
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรณีก�รเสนอข�ยตร�ส�รหนี้  ก.ล.ต. 
ได้ตรวจสอบ theme inspection เพื่อให้มั่นใจว่� บริษัท
หลักทรัพย์มีก�รปฏิบัติง�นท่ีรัดกุมและมีประสิทธิภ�พในระบบ
ง�นก�รเสนอข�ยตร�ส�รหนี้แก่ผู้ลงทุนรวมทั้งเป็นไปต�ม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหนี้ เช่น 
ก�รคัดเลือก (product screening) และกระบวนก�รข�ย 
(sales process) เป็นต้น
 (3) ก�รกำ�กับดูแลคว�มเส่ียงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
(“IT risk”) เนื ่องจ�กเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ท่ีสำ�คัญในก�รประกอบธุรกิจ และบริษัทหลักทรัพย์มีก�รนำ�
เทคโนโลยีม�ใช้เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รให้บริก�รผู้ลงทุน
ม�กขึ้น ก.ล.ต. จึงได้มีก�รตรวจสอบด้�น IT ร่วมกับทีม
ผู้เชี่ยวช�ญ (co-sourcing) เพื่อประเมินก�รบริห�รจัดก�ร
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและคว�มม่ันคงปลอดภัยส�รสนเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทหลักทรัพย์มีม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย
ท�งด้�น IT และมีก�รจัดก�รรับมือเหตุก�รณ์ภัยคุกค�ม
ท�งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พ
 (4) ก�รดูแลทรัพย์ส ินของลูกค้�  เพื ่อให้มั ่นว่� 
บริษัทหลักทรัพย์มีม�ตรก�รในก�รกำ�กับดูแลเกี ่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกค้�ที่รัดกุมและมีประสิทธิภ�พเพียงพอ
 สำ�หรับผลก�รตรวจสอบดังกล่�ว พบว่�บริษัทส่วนใหญ่
ได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องดังกล่�ว และมีผลก�รประเมิน
คว�มเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ กรณีบริษัทท่ีมีข้อบกพร่อง
ก.ล.ต. ได้ส่ังก�ร กำ�ชับ และให้คำ�แนะนำ�ให้บริษัทดำ�เนินก�ร
ปรับปรุงแก้ไขระบบง�นให้รัดกุมและเพิ่มคว�มระมัดระวัง
ให้ม�กขึ้น

การกำากับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 บุคล�กรที่อยู่ในก�รกำ�กับดูแลประกอบด้วยผู้บริห�ร 
ผู้แนะนำ�ก�รลงทุน (“ผู้แนะนำ�ฯ”) และบุคล�กรอ่ืน ๆ  ท่ี ก.ล.ต. 
ให้คว�มเห็นชอบ ซึ่ง ก.ล.ต. ยังคงให้คว�มสำ�คัญในก�ร
ส่งเสริมให้บริษัทมี good governance culture และมีระบบง�น
ในก�รกำ�กับดูแลตนเองที่มีประสิทธิภ�พ รวมถึงคำ�นึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำ�คัญ ในปี 2561 ก.ล.ต. พบว่�ผู้บริห�ร
ของบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�ร
ปฏิบัติง�นท่ีมีประสิทธิภ�พ และเป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด
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 สำ�หรับกรณีผู้แนะนำ�ฯ พบว่� ยังคงมีบ�งร�ยที่กระทำ�
คว�มผิดในลักษณะไม่ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบเย่ียง
ผู้ประกอบวิช�ชีพ หรืออ�ศัยโอก�สในก�รปฏิบัติง�นทุจริต
หรือแสวงห�ประโยชน์จ�กผู้ลงทุน เช่น หลอกลวงหรือชักชวน
ให้ซ้ือหุ้น IPO โดยท่ีมิได้ทำ�ร�ยก�รดังกล่�วให้  ตัดสินใจซ้ือข�ย
หลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้�โดยลูกค้�ไม่ได้ส่ัง และรับมอบหม�ย
จ�กลูกค้�ในก�รซ้ือข�ยแทน เป็นต้น ซ่ึง ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�ร
ต�มกฎหม�ยต�มระดับคว�มร้�ยแรงของคว�มผิดแล้ว
รวมท้ังให้คว�มรู้แก่บุคล�กรท่ีเก่ียวข้องและผู้ลงทุน เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้ลงทุนมีคว�มระมัดระวังและส�ม�รถดูแลตนเองได้

การกำากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม 

 ในปี 2561 ก.ล.ต. ยังคงกำ�กับดูแลโดยมุ่งเน้นก�รรักษ�
ม�ตรฐ�นที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนต้องดำ�เนินธุรกิจ
ในลักษณะที่เป็นก�รให้บริก�รที่คำ�นึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้�และป้องกัน
มิให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้ลงทุน รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญ
ในก�รยกระดับธรรม�ภิบ�ลและม�ตรฐ�นของผู้ประกอบธุรกิจ
จัดก�รลงทุน ท้ังในด้�นก�รออกเสนอข�ยผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
และก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำ�คัญ (putting investors first) รวมถึงส่งเสริมให้
ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT security & cyber security) เพ่ือ
คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ และมีคว�มพร้อมรับมือ
จ�กภัยคุกค�มด้�นไซเบอร์ cyber (cyber resilience) 
เพ่ือรักษ�คว�มน่�เช่ือถือต่อผู้ลงทุน โดย ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบ
ก�รดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน เพ่ือประเมิน
ระบบง�นอันอ�จมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภ�พรวมของ
ตล�ดทุน ทั้งในรูปแบบ on-site inspection และ off-site 
monitoring ในเรื่องที่สำ�คัญ ดังนี้

 1. ก�รประเมินตนเองเก่ียวกับก�รออกและเสนอข�ย
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (SAQ product governance)    
 ก.ล.ต. ได้นำ�ส่ง SAQ product governance ให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เพื่อประเมินคว�มพร้อม
คว�มเข้�ใจก�รปฏิบัติง�นดังกล่�ว ซ่ึงพบว่�บริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุนทุกแห่ง มีก�รกำ�หนดนโยบ�ย product 
governance  เปิดเผยนโยบ�ยดังกล่�วต่อส�ธ�รณชนผ่�น 
website ของบริษัทและว�งระบบง�นต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั ้งมอบหม�ยหน้�ท ี่ผู้ ร ับผ ิดชอบไว้อย่ �งชัดเจน
เป็นล�ยลักษณ์อักษร นอกจ�กนี้ ก.ล.ต. ได้สุ่มสอบท�น
ก�รปฏิบัติง�นดังกล่�วของบริษัทหลักทรัพย์จัดก�ร
กองทุน 7 แห่ง พบว่� มีก�รปฏิบัติง�นที่ดี ในหล�ยเรื่อง
เช่น คณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมพิจ�รณ�
อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มเสี่ยงสูง 
ก�รจัดให้มีระบบควบคุมก�รปฏิบัติง�นก�รข�ย (sale process)
ก�รทดสอบวัดผลคว�มรู้คว�มเข้�ใจในผลิตภัณฑ์ และ
ก�รติดต�มคุณภ�พหลังก�รข�ย  เป็นต้น  อย่�งไรก็ดี 
พบข้อสังเกตเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นที่ยังส�ม�รถพัฒน�
ปรับปรุงเพิ่มเติมได้อีก เช่น ก�รติดต�มคว�มเหม�ะสม
ของผลิตภัณฑ์ ท้ังน้ี ก.ล.ต. ได้ส่ือส�รผลก�รสุ่มสอบท�นให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนทร�บแล้ว เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�น
สอดคล้องต�มหลัก putting investors first ยิ่งขึ้น

 2. ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี ่ยง ด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศที่มีประสิทธิภ�พ  
 ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญ ประเมินคว�มเสี่ยง
และภัยคุกค�มท่ีกระทบต่อก�รประกอบธุรกิจท่ีอ�จกระทบต่อ
คว�มเชื่อมั่นต่อคว�มมั่นคงปลอดภัยและคว�มส�ม�รถ
ในก�รให้บริก�รอย่�งต่อเน่ืองของผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงพบว่�
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนส่วนใหญ่มีผลก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงสืบเนื่องในก�รดำ�เนินธุรกิจ (inherent risk) อยู่
ในระดับต่ำ� และจ�กก�รเข้�ตรวจสอบพบว่�บริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุนมีก�รควบคุมคว�มเสี ่ยงด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศในระดับหน่ึง ท้ังน้ี ก.ล.ต. จะมีก�รประเมินคว�มเส่ียง
ของผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องต่อไป

 3. ก�รบร ิห�รจ ัดก�รกองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคลท่ีคำ�นึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกค้�เป็นสำ�คัญ    
 ก.ล.ต. ได้ on-site และ off-site inspection 
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน จำ�นวน 15 แห่ง เพ่ือประเมิน
ระบบง�นอันอ�จมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภ�พรวมของ
ตล�ดทุนโดยเน้นก�รตรวจสอบในกระบวนก�รวิเคร�ะห์
คัดเลือกตร�ส�รและก�รลงทุน ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์และก�รปฏิบัติต�มหลักเกณ ฑ์และ
ม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินธุรกิจซ่ึงผลก�รตรวจสอบในภ�พรวม
พบบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนเพียง 1 ร�ย มีข้อบกพร่อง
ในระบบง�นหล�ยกรณี เช่น ระบบก�รวิเคร�ะห์คัดเลือก
และทบทวนคุณภ�พหลักทรัพย์ไม่มีคุณภ�พ บริห�รจัดก�ร
กองทุนส่วนบุคคลที่เข้�ข่�ยมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
โดยไม่ได้คำ�นึงถึงประโยชน์ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ ระบบกำ�กับดูแล
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ก�รปฏิบัติง�นและควบคุมภ�ยในท่ีไม่มีประสิทธิภ�พ เป็นต้น 
ซึ่ง ก.ล.ต จะพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มควรแก่กรณีต่อไป 
และได้ส่ังก�รให้บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน แก้ไขให้รัดกุม
และดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดอย่�ง
เคร่งครัดแล้ว นอกจ�กน้ี ได้ดำ�เนินก�ร off-site monitoring 
โฆษณ�และเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่�ผู้ประกอบธุรกิจ
ด้�นจัดก�รลงทุนมีคว�มระมัดระวังในก�รเผยแพร่ข้อมูล
เพ่ือประกอบก�รตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยในปีน้ีได้ตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน 24 แห่ง และผู้ประกอบธุรกิจ
น�ยหน้� ค้� และจัดจำ�หน่�ยหน่วยลงทุน (LBDU) จำ�นวน 
18 แห่ง พบว่�ข้อผิดพล�ดลดลงจ�กปีก่อนแสดงให้เห็นว่�
ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนได้ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนม�กย่ิงข้ึน

 ก.ล.ต. ยังมุ่งเน้นก�รสร้�งก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
(awareness) เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม putting investors first
โดยจัดทำ�โครงก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม (engagement
program) ให้กับบุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
เพิ่มม�กขึ้น โดยในปีนี้ ก.ล.ต. ได้เริ่มจัด workshop ให้กับ
ผู้จัดก�รกองทุน (fund manager) และเจ้�หน้�ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนรวม ซ ึ ่งม ีผู้เข้�ร่วม workshop 
รวมกว่� 100 คน และได้ร ับคว�มสนใจจ�กผู้เข้�ร่วม 
workshop ว่�เป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง และประสงค์ที่จะให้ 
ก.ล.ต. จัด workshop ในลักษณะนี ้อย่� งต่อเน ื ่อง 
ท้ังน้ี ก.ล.ต. ยังคงมุ่งม่ันในก�รสร้�งก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนอย่�งต่อเนื ่องโดยจะมี 
engagement program ให้กับผู้ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในธุรกิจ
จัดก�รลงทุนเพิ่มเติม เช่น ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ
ผู้บริห�รส�ยง�นบริห�รคว�มเส่ียง เป็นต้น เพ่ือช่วยกันเสริมสร้�ง
วัฒนธรรม putting investors first เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
และก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของธุรกิจจัดก�รลงทุนต่อไป

  จัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ (COI) ของตัวกล�ง

  • ปรับปรุงประก�ศเก่ียวกับก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�ง
   ผลประโยชน์ของธุรกิจจัดก�รกองทุน และ ปรับปรุง
   ประก�ศเก่ียวกับม�ตรก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�ง
   ผลประโยชน์ของตัวกล�งท่ีเก่ียวข้องในกระบวนก�ร
   ออกและเสนอข�ยตร�ส�รทุนและตร�ส�รหน้ี โดย
   ค�ดว่�จะออกประก�ศทั้งสองเรื่องในต้นปี 2562
  • เสริมสร้�งให้เกิดธรรม�ภิบ�ลของ REIT  (REIT
   governance) สืบเนื่องจ�กโครงก�ร Regulatory 

   Reform ท่ี ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�รในปี 2560 เพ่ือวิเคร�ะห์
   ถึงหลักเกณฑ์ปัจจุบันของ REIT เก่ียวกับคว�มขัดแย้ง
   ท�งผลประโยชน์ท่ีอ�จเกิดข้ึนในก�รจัดต้ังและบริห�ร
   จ ัดก�ร REIT ว ่�จะต้องมีก�รปรับปรุงหรือใช้
   ม�ตรก�รใดเพิ ่มเติมเพื ่อลดคว�ม ขั ดแ ย้ งท�ง
   ผลประโยชน์ท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ และในปี 2561 ก.ล.ต. ได้มีก�ร
   ดำ�เนินก�รต่อเน่ือง โดยใช้วิธีก�รวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์
   ผลกระทบของกฎเกณ ฑ์ (Regulatory Impact 
   Assessment: RIA) เพื ่อให้ได้แนวท�งในก�ร
   กำ�หนดม�ตรก�รเพ่ือเสริมสร้�ง REIT governance
   ด้วยเคร่ืองมือในก�รกำ�กับดูแลท่ีหล�กหล�ย ซ่ึงจะมี
   กระบวนก�รร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนในก�ร
   กำ�หนดม�ตรก�รที่เหม�ะสมต่อไป 

  โครงก�รประเมินภ�คก�รเงิน (Financial Sector 
Assessment Program – FSAP)

  • ประเมินตนเอง และปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ ตลอดจน
   กำ�หนดแนวท�งกำ�กับดูแลให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น
   ส�กล โดยคำ�นึงถึงระบบนิเวศของตล�ดทุนไทย โดยมี
   ประเด็นสำ�คัญท่ีได้ดำ�เนินก�ร อ�ทิ ด้�นก�รบังคับใช้
   กฎหม�ยให้รวมถึงก�รดำ�เนินก�รท�งแพ่ง ม�ตรฐ�น
   ก�รสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน และก�รกำ�กับ
   ดูแลตล�ดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พัฒน�กระบวนก�ร
   ในก�รติดต�มและจัดก�รคว�มเส่ียงในระบบ ทบทวน
   ขอบเขตในก�รกำ�กับดูแล และก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง
   ท�งผลประโยชน์ในตล�ดทุน เป็นต้น
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

 ก.ล.ต. สนับสนุนและส่งเสริมให้ภ�คธุรกิจในตล�ดทุน
เกิดก�รตระหนักรู้ เห็นคว�มสำ�คัญ และร่วมมือขับเคลื่อน
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในแต่ละองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับน�น�ประเทศ เพ่ือสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งย่ังยืน 
และเสริมสร้�งคว�มย่ังยืนให้แก่ตล�ดทุนไทย โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง
ในเร ื ่องก�รป้องกันก�รมีส ่วนเ กี ่ยวข้องกับคอร์ รัปชัน 
โดยกำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนโยบ�ยและ
ม�ตรก�รในก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์ร ัปชัน ในแบบ
แสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ร�ยง�นประจำ�ป ี
และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
รวมท้ังสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุนดำ�เนินก�ร
ในทำ�นองเดียวกับบริษัทจดทะเบียนด้วย

 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจ
ในตล�ดทุนมีนโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน
สอดคล้องกับแนวท�งส�กล ก.ล.ต. สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
และผู้ประกอบธุรกิจ เข้�ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC)) ซึ่งมีสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors (IOD)) ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร
โครงก�ร โดย ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลก�รเข้�ร่วมโครงก�ร
CAC ดังกล่�วในเว็บไซต์ www.cgthailand.org และ 
www.sec.or.th ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 • ประก�ศเจตน�รมณ์เข้�ร่วม CAC บริษัทต้องจัดให้
ประธ�นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดลงน�มในใบคำ�ประก�ศ
เจตน�รมณ์ต่อต้�นก�รทุจริต และยื่นต่อโครงก�ร CAC
 • ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิก CAC บริษัทต้องกรอก
ข้อมูลในแบบประเมินตนเองท่ีผ่�นก�รสอบท�นจ�กบุคคลท่ีส�ม
และยื่นต่อโครงก�ร CAC เพื่อพิจ�รณ�ให้ก�รรับรองก�รมี
อยู่จริงและก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติ

 โดยข้อมูลสรุป ณ วันที ่ 30  พฤศจิก�ยน 2561 มี
บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจเข้�ร่วมโครงก�ร 
CAC โดยเป็นก�รประก�ศเจตน�รมณ์ 369 บริษัท และได้รับ
ก�รรับรองเป็นสม�ชิก 259 บริษัท

 นอกจ�กน้ี ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินม�ตรก�รอ่ืนเพ่ือสนับสนุน
ก�รต่อต้�นคอร์รัปชันอย่�งต่อเนื่อง เช่น

 • สนับสนุนคว�มร่วมมือร่วมใจของบริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุนในก�รจัดต้ัง “กองทุนรวมธรรม�ภิบ�ลไทย” ท่ี
มีนโยบ�ยลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมี ESG
ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในก�รคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน
ท่ีจะลงทุน คือ บริษัทจดทะเบียนดังกล่�วต้องได้รับก�รรับรอง
เป็นสม�ชิกโครงก�ร CAC  โดย ณ วันที่ 28 ธันว�คม 2561 
มีบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน จำ�นวน 12 บริษัท ได้จัดต้ัง
กองทุนดังกล่�วแล้ว มูลค่�กองทุนรวมประม�ณ 5,799 ล้�นบ�ท
 • ขอคว�มร่วมมือกลุ่มผู้ลงทุนสถ�บัน โดยดำ�เนินก�รผ่�น
สม�คมของผู้ลงทุนดังกล่�ว เช่น สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน
สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอให้ติดต�มซักถ�มเกี่ยวกับ
นโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์รัปชันของบริษัท
จดทะเบียนในก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
 • ขอคว�มร่วมมือสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรม
อ�ส�พิทักษ์สิทธิในเรื่องแนวคำ�ถ�มเกี่ยวกับนโยบ�ยและ
ก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อใช้ประกอบก�รซักถ�มในก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
 • ขอคว�มร่วมมือจ�กบริษัทหลักทรัพย์ให้เปิดเผยข้อมูล
ก�รเข้�ร่วมโครงก�ร CAC ของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเคร�ะห์
หลักทรัพย์ และผ่�นผู้แนะนำ�ก�รลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
 • ขอคว�มร่วมมือจ�กบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน
ให้เปิดเผยก�รเข้�ร่วมโครงก�ร CAC ของบริษัทใน Fund 
Fact Sheet ของกองทุนรวมท่ีอยู่ภ�ยใต้ก�รจัดก�รของบริษัท

ก.ล.ต.  รวมใจ รวมพลัง ในง�นวันต่อต้�นคอร์รัปชันส�กล (ประเทศไทย) ภ�ยใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อก�รทุจริต” ร่วมกับตัวแทนองค์กร
ภ�ครัฐและภ�คเอกชน
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 E. ยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation
and regulator)   

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 องค์กรส�ม�รถนำ�ส่งคุณค่�ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่�ง ๆ ได้ตรงต�มวัตถุประสงค์ และพัฒน�อย่�งยั่งยืน
 

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• เพิ่มคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
 ในตล�ดทุน  

• ออกกฎเกณฑ์ตอบโจทย์และไม่เป็น 
 ภ�ระเกินจำ�เป็น

• เสริมสร้�งธรรม�ภิบ�ลองค์กร 

• เตรียมคว�มพร้อมองค์กรรองรับ
 digital transformation

• ดึงดูดและพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

ประเด็นท่ีให้คว�มสำ�คัญ

• ปรับเปล่ียนวิธีก�ร รูปแบบและช่องท�ง
 ก�รส่ือส�รกับผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน 

• ปฏิรูปกระบวนก�รออกกฎเกณฑ์

• มีคว�มซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้

• เพ่ิมประสิทธิภ�พกระบวนก�รทำ�ง�น
• เตรียมคว�มพร้อมข้อมูลรองรับก�ร
 ตัดสินใจและเปิดเผยให้ส�ม�รถนำ� 
 ไปใช้วิเคร�ะห์ต่อยอดได้
• ยกระดับก�รป้องกันภัยคุกค�มไซเบอร์

• พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มคล่องตัว
  ปรับเปล่ียนได้รวดเร็ว (agility) เท่�ทัน
 พัฒน�ก�รของตล�ดทุนและดิจิทัล
• รักษ�พนักง�นที่มีศักยภ�พ

พัฒน�ก�ร / ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดข้ึน

• เพ่ิมช่องท�งก�รส่ือส�รผ่�นส่ือสังคม
 ออนไลน์และปรับรูปแบบก�รสื่อส�ร
 ให้เข้�กับวิถีชีวิตและเข้�ใจง่�ยขึ้น

• จัดทำ� Principles of Good Regulation
• เร่ิมนำ�กระบวนก�รวิเคร�ะห์ค�ดก�รณ์
 ผลกระทบของกฎเกณฑ์ (Regulatory
 Impact Assessment : RIA) และ
 ก�รคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
 ม�ใช้ในก�รออกกฎเกณฑ์

• ประเมินธรรม�ภิบ�ล ก.ล.ต. ต�ม 
 Good Governance in Public Sector
 ของ IFAC/CIPFA
• ประเมินคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และ
 คณะกรรมก�รตรวจสอบโดยผู้ประเมิน
 ภ�ยนอกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

• ดำ�เนินโครงก�รสถ�ปัตยกรรมองค์กร
 (Enterprise Architecture)
• จัดทำ�คลังข้อมูล (data warehouse)
 ด้�นกองทุนรวมและตร�ส�รท�งก�รเงิน
• ยกระดับก�รป้องกันภัยคุกค�มไซเบอร์
 สู่ม�ตรฐ�น cyber resilience ระดับ 3

• ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�พนักง�นและ
 ก�รว�งแผนกำ�ลังคนเพื ่อเตรียม 
 คว�มพร้อม 
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การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

    เพิ่มคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน

  • ปรับเปลี่ยนวิธีก�รและช่องท�งก�รสื่อส�รกับผู้มี
   ส่วนร่วมในตล�ดทุน โดยช่องท�งสำ�คัญคือ ก�รส่ือส�ร
   ผ่�นเพจเฟซบุ๊คอย่�งเป็นท�งก�รของ ก.ล.ต. โดยมี
   จำ�นวนก�รเข้�ถึง (reach) เฟซบุ๊ค 1.5  ล้�นก�รเข้�ถึง
   ก�รมีส่วนร่วม (engagement) ประม�ณ 1.2 แสน
   ส่วนร่วม และมีผู้ติดต�ม 15,000  คน และปรับรูปแบบ
   ก�รนำ�เสนอให้เข้�กับวิถีชีวิตในปัจจุบันและเข้�ใจได้ง่�ย
   อ�ทิ ก�รทำ�อินโฟกร�ฟิคและคลิปวิดีโอ เพ่ือให้คว�มรู้
   หรือเตือนผู้ลงทุนให้ไม่ถูกหลอกลงทุน อธิบ�ย
   หลักเกณฑ์ต่�ง ๆ และสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
   ก�รดำ�เนินง�น โดยเผยแพร่ข้อมูลไปยังสื ่อสังคม
   ออนไลน์และสื่ออื่น ๆ

  ออกกฎเกณฑ์ตอบโจทย์และไม่เป็นภ�ระเกินจำ�เป็น

  • จัดทำ�หลักก�รกำ�กับดูแลตล�ดทุน (SEC Principles
   of Good Regulation) เพื่อใช้เป็นแนวท�งสำ�หรับ
   องค์กรในก�รออกม�ตรก�รและกฎเกณฑ์ที ่ม ี
   ประสิทธิภ�พและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�มที่ค�ดหวัง
  • เริ่มนำ�กระบวนก�รวิเคร�ะห์ค�ดก�รณ์ผลกระทบ
   ของกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Assessment
   : RIA) และก�รคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
   ม�ใช้ในก�รออกกฎเกณฑ์และม�ตรก�รต่�ง ๆ เพ่ือ
   ให้เกิดประสิทธิภ�พและผลสัมฤทธ์ิ โดยได้จ้�งท่ีปรึกษ�
   จ�กสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI) 
   ม�ช่วยวิเคร�ะห์ต�มแนวท�ง RIA  ใน 3 โครงก�รนำ�ร่อง
   ได้แก่ ได้แก่ (1) แนวท�งในก�รคุ้มครองผู้ลงทุน
   ในแต่ละประเภท (2) ก�รเสริมสร้�งให้เกิดธรรม�ภิบ�ล
   ของ  REIT (REIT governance) และ(3) พฤติกรรม
   ก�รใช้ข้อมูลก�รวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ของผู้ลงทุน
   ร�ยย่อย โดยบุคล�กรที ่ดำ�เนินโครงก�รนำ�ร่อง
   เข้�ใจในกระบวนก�ร RIA และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
   ในก�รนำ� RIA ไปใช้ในก�รออกม�ตรก�ร รวมทั้ง
   ตระหนักถึง (1) คว�มสำ�คัญของก�รระบุปัญห�
   ให้ถูกต้องชัดเจน (2) ก�รนำ�ข้อมูลม�ประกอบก�ร
   ตัดสินใจเพ่ือให้เลือกใช้เคร่ืองมือในก�รกำ�กับดูแลได้
   อย่�งเหม�ะสมและ (3) ตอบโจทย์ตรงจุดข้ึน ไม่เป็นภ�ระ
   ต่อภ�คธุรกิจเกินคว�มจำ�เป็น โดยจะดำ�เนินก�รอย่�ง
   ต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม

    เตร ียมคว�ม พ ร้อมองค์กรรองร ับ  d i g i t a l 
transformation

  • เร่ิมดำ�เนินโครงก�รสถ�ปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
   Architecture) ซ่ึงจะเห็นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น เช่ือมโยง
   กระบวนก�รทำ�ง�น ระบบง�น และข้อมูล รองรับทิศท�ง
   นโยบ�ยและก�รดำ�เนินง�น โดยใช้เทคโนโลย ี
   ส�รสนเทศเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภ�พ มีธรรม�ภิบ�ล
   ในก�รกำ�กับดูแลก�รลงทุนระบบเทคโนโลยีเพื่อลด
   คว�มซ้ำ�ซ้อนของระบบ และรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
   ได้อย่�งรวดเร็ว 
  • จัดทำ�คลังข้อมูล (data warehouse) ด้�นกองทุนรวม
   ตร�ส�รทุน และตร�ส�รหนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 
   ของชุดข้อมูลในง�นสำ�คัญ และจะดำ�เนินก�รจัดทำ�
   ชุดข้อมูลของตัวกล�ง และบริษัทจดทะเบียนในระยะถัดไป 
   นอกจ�กนี้ ได้ประส�นกับธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
   และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
   ก�รประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือจัดทำ�ระบบแลกเปล่ียน
   ข้อมูล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รในชุดข้อมูล
   เรื่องก�รกระทำ�คว�มผิดของผู้ได้รับอนุญ�ตบุคคล
   และนิติบุคคล 

     ดึงดูดและพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

  • โครงก�ร Regulatory School ระดับ 1 และ 2 เพื่อ
   ยกระดับองค์คว�มรู้ด้�นก�รกำ�กับดูแลให้แก่พนักง�น
  • โครงก�รหลักสูตร Finance for Non-Finance เพ่ือ
   พัฒน�นักกฎหม�ยในเรื่ององค์คว�มรู้ด้�นก�รเงิน
   และตล�ดทุน 
  • เร ิ ่มใช้ระบบบริห�รจัดก�รเร ียนรู้ (Learning 
   Management System: LMS) เพ่ือว�งแพลตฟอร์ม
   รองรับก�รเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 
  • โครงก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ด้วยหลักสูตร Facilitative
   Leadership แก่ผู้บริห�รระดับกล�ง เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
   บรรย�ก�ศก�รก�รเรียนรู้
  • โครงก�รพัฒน�จิตใจเพ่ือก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข
   Mindfulness for happy workplace 
  • โครงก�รบริห�รจัดก�รก�รทดแทนตำ�แหน่งง�นท่ีสำ�คัญ
   (succession management) เพ่ือเตรียมพร้อมบุคล�กร
   ในระดับผู้อำ�นวยก�รท่ีจะทดแทนกลุ่มผู้บริห�รระดับสูง
   (strategic job) 
  • กิจกรรมเสริมสร้�งคว�มผูกพันของพนักง�นท่ีดำ�เนินก�ร
   อย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ โครงก�รและกิจกรรมสร้�งสุข 
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   5 Happy ได้แก่ (1) Happy Heart (2) Happy Family
   (3) Happy Body (4) Happy Society และ (5) Happy
   Retirement เป็นต้น (อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้
   ในส่วนของก�รพัฒน�องค์กรสู่คว�มย่ังยืน) ซ่ึงผลก�ร
   ตอบรับจ�กพนักง�นในโครงก�รต่�ง ๆ อยู่ในระดับดี
   ถึงดีม�ก รวมท้ัง ระดับคว�มผูกพัน (engagement)
   ของพนักง�นสูงขึ้นเป็นปีที่ส�มต่อเนื่องกัน

  เสริมสร้�งธรรม�ภิบ�ลองค์กร

  • ประเมินธรรม�ภิบ�ล ต�มแนวท�งของ Good 
   Governance in Public Sector ของ International
   Federation of Accountants และ The Chartered
   Institute of Public Finance and Accountancy 
   (IFAC/CIPFA) ซึ ่งเป็นม�ตรฐ�นธรรม�ภิบ�ล
   องค์กรภ�ครัฐในด้�นต่�ง ๆ ท่ีเน้นในเร่ืองกระบวนก�ร
   ตัดสินใจในก�รกำ�กับดูแลและออกกฎเกณฑ์ที ่
   ครอบคลุมในประเด็นต่�ง ๆ อ�ทิ คว�มซ่ือตรง ก�รมี
   จริยธรรม ก�รเปิดใจ ก�รบริห�รคว�มเส่ียง ก�รควบคุม
   ภ�ยใน ก�รพัฒน�ศักยภ�พภ�ยในองค์กร เป็นต้น 
   โดยดำ�เนินก�รประเมินอย่�งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 พบว่�
   ดีข้ึนอย่�งต่อเน่ือง ส�ม�รถปฏิบัติได้ร้อยละ 92 สูงข้ึน
   จ�กปี 2560  ที่ปฏิบัติได้ร้อยละ 80
  • ก � ร ป ร ะ เ ม ินคณะกรรมก�รแบบองค์ค ณ ะ
   โดยผู้ประเมินภ�ยนอก คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. เห็นชอบ
   ให้มีผู้ประเมินภ�ยนอกเข้�ม�ประเมินก�รปฏิบัตหน้�ทิ่ี
   ของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รตรวจสอบ
   เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที ่ของ
   คณะกรรมก�ร นอกจ�กนี ้ คณะกรรมก�รกำ�กับ
   ตล�ดทุนยังได้นำ�แบบประเมินดังกล่�ว ม�ปรับปรุง
   ให้เหม�ะสมกับบทบ�ทหน้�ที่และใช้ในก�รประเมิน
   ตนเองของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนด้วย
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แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 
(2562 - 2564)

1. ความเป็นมา

 ภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนคว�มท้�ท�ยที่เข้�ม� ก.ล.ต. ได้ทบทวนแผนยุทธศ�สตร์ 
โดยได้รับฟังคว�มเห็นจ�กผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม 
(บลจ.) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่มีก�รมองไปในทิศท�งท่ีสอดคล้องกัน โดยพิจ�รณ�
เหตุผลและคว�มจำ�เป็นในก�รกำ�หนดทิศท�งยุทธศ�สตร์ เพื่อพัฒน�ตล�ดทุนไทยให้ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ตอบโจทย์สำ�คัญ
ของประเทศและมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในเวทีส�กล สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน โดยอำ�นวยคว�มสะดวกให้ส�ม�รถเข้�ถึงโอก�สท�งก�รเงิน
เป็นแหล่งระดมทุนสำ�หรับ SMEs นวัตกรรม และโครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมก�รเชื่อมโยงก�รเจริญ
เติบโตกับประเทศเพื่อนบ้�น และด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม ให้มีหลักประกันท�งสังคมผ่�น
ก�รลงทุนระยะย�วเพ่ือเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รพ่ึงพ�ตนเอง ตลอดจนด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐ เสริมสร้�งวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน
ได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

2. แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2562-2564

 ก.ล.ต. จึงเสนอทิศท�งยุทธศ�สตร์ ใน 5 ด้�น ได้แก่
 A. สนับสนุนผู้ให้บริก�รด้�นก�รให้คำ�แนะนำ�และว�งแผนท�งก�รเงินที่มีคุณภ�พและประช�ชนวงกว้�งเข้�ถึงได้ 
(democratized access to wealth advice) 
 B. สร้�งโอก�สในก�รระดมทุนอย่�งมีคุณภ�พ เพ่ือให้ตล�ดทุนเติบโตอย่�งย่ังยืน (funding opportunity for growth 
and sustainability) 
 C. สร้�งประสิทธิภ�พและศักยภ�พก�รแข่งขันของตล�ดทุนไทยโดยก�รยกระดับกระบวนก�รและสมรรถนะโครงสร้�ง 
พื้นฐ�นรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)
 D. ก�รกำ�กับดูแลที่เท่�ทันกับโลกอน�คตและลดภ�ระให้กับภ�คเอกชน (future of supervision) 
 E. ยกระดับม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รจัดก�รองค์กร (reform of regulation and regulator) ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินก�รต�มแผน A-D

 โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้
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 สภ�พปัจจุบัน ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง และคว�มท้�ท�ย 
 ก�รสะสมคว�มมั่งคั ่งเพื ่อให้มีร�ยได้เพียงพอรองรับ
ก�รเกษียณเป็นโจทย์สำ�คัญของประเทศที่จะทำ�ให้คนไทยมี
สถ�นะท�งก�รเงินที่ดีในระยะย�ว (long term financial 
well-being) และลดภ�ระด้�นงบประม�ณของภ�ครัฐในก�รจัด
สวัสดิก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ตล�ดทุนนับเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ในก�รลงทุนเพื่อสะสมคว�มมั่งคั่งระยะย�ว
 อย่�งไรก็ดี ประช�ชนส่วนใหญ่ยังเข้�ไม่ถึงตล�ดทุน หรืออยู่ใน
สภ�วะที่มีท�งเลือกในก�รลงทุนที่จำ�กัด และอ�จไม่ส�ม�รถ
ตัดสินใจลงทุนได้เหม�ะสมกับเป้�หม�ยท�งก�รเงินของตน 
(captive investor) ก�รลงทุนผ่�นกองทุนรวมส่วนใหญ่เป็น
กองทุนรวมท่ีคล้�ยเงินฝ�ก ส่วนก�รลงทุนโดยตรงผู้ลงทุนบุคคล
ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงตร�ส�รหน้ีท่ีมีคุณภ�พซ่ึงเหม�ะกับก�รสะสม
คว�มมั่งคั่งในระยะย�ว แต่กลับเป็นผู้ซื้อหลักของตร�ส�รหนี้
ที่อ�จมีคว�มเสี่ยงสูง โดยที่อ�จยังมีคว�มเข้�ใจที่ไม่ถูกต้องว่�
มีคว�มเส่ียงน้อยกว่�ตร�ส�รทุน ในส่วนของก�รออมเพ่ือรองรับ
ก�รเกษียณผ่�นกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ (PVD) ส่วนใหญ่กว่�ร้อยละ
80 ยังเป็นก�รลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีซ่ึงอ�จไม่ส�ม�รถ
ให้ผลตอบแทนท่ีเพียงพอสำ�หรับคว�มต้องก�รใช้เงินหลังเกษียณ
ส่วนหนึ่งเป็นผลม�จ�กก�รที่น�ยจ้�งยังไม่เห็นคว�มสำ�คัญ
ของก�รจัดให้มี PVD ที่เป็นท�งเลือกที่ดีให้กับลูกจ้�งม�กนัก

 A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำาแนะนำาและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและ
ประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice)

 ด้�นผู้ประกอบธุรกิจน้ัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์
(bank conglomerate) ซ่ึงยังคงเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน
ท่ีตนจัดจำ�หน่�ย  (product-push) ม�กกว่�ก�รข�ยหรือแนะนำ�สินค้�
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำ�คัญ (putting investors
first)  อย่�งไรก็ดี ก�รเข้�ม�ของเทคโนโลยีและคู่แข่งร�ยใหม่
ท่ีใช้เทคโนโลยีม�ให้บริก�รท�งก�รเงิน นำ�ม�ท้ังโอก�สในก�รเพ่ิม
ประสิทธิภ�พของผู้ประกอบธุรกิจ และคว�มท้�ท�ยท่ีเร่งให้เกิด
ก�รปรับตัวในก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับลูกค้� จ�กเดิมท่ีเน้นก�รให้
บริก�รทำ�ธุรกรรม (transaction based) เปล่ียนม�เน้นบริก�ร
ให้คำ�แนะนำ� (advisory based) ซ่ึงก�รปรับตัวดังกล่�วจะนำ�ม�สู่
โอก�สท่ีประช�ชนในวงกว้�งส�ม�รถเข้�ถึงคำ�แนะนำ�ท่ีตอบโจทย์
ในแต่ละบุคคล (personalized portfolio management) มี
โอก�สได้รับผลตอบแทนจ�กก�รใช้ประโยชน์ของข้อมูลและ
เทคโนโลยี และมีเคร่ืองมือช่วยเพ่ือส�ม�รถตัดสินใจได้ดีย่ิงข้ึน

 เหตุผลและคว�มจำ�เป็น
 ห�กปล่อยให้สภ�พแวดล้อมดังกล่�วดำ�เนินไป ประช�ชนใน
วงกว้�งอ�จไม่ส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์จ�กตล�ดทุน
เพื ่อสร้�งสถ�นะท�งก�รเงินที ่ด ีในระยะย�วได้ ขณะที ่
ผู้ประกอบธุรกิจอ�จไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีได้ ซ่ึงจะ
ทำ�ให้ตล�ดทุนไม่เป็นที่สนใจและไม่เติบโตในระยะย�ว
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 ทิศท�งท่ีจะดำ�เนินก�ร และผลท่ีค�ดหวัง  
 ก.ล.ต. เห็นคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องสนับสนุนให้มีบริก�รแนะนำ�
ก�รลงทุนท่ีมีคุณภ�พ (quality wealth advice services) สำ�หรับ
ประช�ชนในวงกว้�ง โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้มีร�ยได้ป�นกล�ง (middle 
income) จ�กเดิมท่ีมุ่งเน้นเฉพ�ะกลุ่มผู้มีฐ�นะหรือผู้ลงทุนร�ยใหญ่
(high net worth: HNW) ซ่ึงก�รได้รับคำ�แนะนำ�ท่ีเหม�ะสมจะช่วย
ขย�ยโอก�สในก�รเข้�ถึงบริก�รในก�รลงทุนไปสู่ประช�ชนในวงกว้�ง
(democratized financial access) ให้ส�ม�รถใช้ตล�ดทุนสร้�ง
สถ�นะท�งก�รเงินที่ดีในระยะย�ว

 บริก�รให้คำ�แนะนำ�ก�รลงทุน (wealth advice)
  ขจัดอุปสรรคของผู้ประสงค์เข้�ม�ประกอบธุรกิจ และออก
  หลักเกณฑ์เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ี
  ประสงค์นำ�เทคโนโลยีม�ใช้ เพื่อสนับสนุนให้มีก�รนำ�
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท�งก�รเงินเข้�ม�ช่วยเพิ่ม
  ประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�ร เช่น
  - ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค เช่น ค่�ใบอนุญ�ต
   ค่�ธรรมเนียม โดยยังคงไว้ซ่ึงม�ตรฐ�นท่ีดีและมีคุณภ�พ 
   โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำ�คัญ
  - ทบทวนระบบง�น และข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์
   (regulatory requirement) อื่น ๆ ให้เหม�ะสมกับ 
   ก�รเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรม
  ส่งเสริมให้เกิดก�รไหลของข้อมูล (information flow) 
  และเคร่ืองมือช่วยผู้ลงทุนในก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบ
  เช่น
  - ทำ�ให้ข้อมูลพร้อมใช้และเข้�ถึงได้ในระยะเวล�
   ท่ีเหม�ะสม (timely) ในรูปของ machine readable
   open API เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจส�ม�รถเข้�ถึง
   และนำ�ไปใช้ในก�รก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบ
  - มีเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่เหม�ะสม (fair benchmark) 
   เพื ่อใช้เปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นระหว่�ง
   บลจ.ได้ และผู้ลงทุนส�ม�รถเลือกผู้ประกอบธุรกิจ
   เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  
  - ช่วยสร้�งคว�มรู้ท�งก�รเงินแก่ประช�ชนเพื่อให้
   เห็นถึงประโยชน์ของก�รลงทุน ให้มีข้อมูลพื้นฐ�น
   ในก�รตัดสินใจลงทุน และมีภูมิคุ้มกันในก�รลงทุน 
  - ใช้ประโยชน์จ�กอินเทอร์เน็ตในก�รสร้�งแรงผลักดัน
   จ�กตล�ด (market force) และให้คว�มรู้ผู้ลงทุน 
   ผ่�น crowd wisdom

  เอ้ือให้เกิดก�รปรับเปล่ียน/ โอนย้�ยก�รลงทุนท่ีเป็นไป
  อย่�งสะดวก 
  - ขจัดอุปสรรคท�งกฎหม�ยรองรับ e-KYC, national ID

 กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ (PVD)
  มีก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของน�ยจ้�งให้ตระหนักถึง
  คว�มสำ�คัญในก�รทำ�ให้ลูกจ้�งมีเงินออมเพียงพอหลัง
  เกษียณ 
  - ส่งเสริมให้ลูกจ้�งเพ่ิมสัดส่วนเงินสมทบ (contribution) 
  - มีท�งเลือกแผนก�รลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตอบโจทย์
   เป้�หม�ยเกษียณอย่�งมีคุณภ�พให้ลูกจ้�งม�กขึ้น 
   และมีกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพประเภทนโยบ�ยสมดุล
   ต�มอ�ยุ (life path) 
  กำ�หนดให้ บลจ. ท่ีดูแล PVD ของบริษัท มีหน้�ท่ีในก�ร
  เสนอท�งเลือกและให้คำ�แนะนำ�แก่น�ยจ้�งและ
  คณะกรรมก�รกองทุน (fund committee : FC) 
  อย่�งเหม�ะสม 
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 B. สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ตลาดทุนเติบโตอย่างย่ังยืน (funding 
opportunity for growth and sustainability)

 สภ�พปัจจุบัน ปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลง และคว�มท้�ท�ย 
 บทบ�ทของตล�ดทุนทวีคว�มสำ�คัญม�กข้ึนในก�รเป็น
แหล่งระดมทุนของภ�คธุรกิจ โดยมีมูลค่� 22 ล้�นล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 180 ของ GDP (มูลค่�ตล�ดตร�ส�รทุน 18 
ล้�นล้�นบ�ท และมูลค่�ตร�ส�รหน้ี 4 ล้�นล้�นบ�ท ณ เดือน
กันย�ยน 2561) และเป็นก�รเพิ่มท�งเลือกในก�รสะสม
คว�มมั ่งคั ่งให้แก่ประช�ชนเพื ่อให้มีสถ�นะก�รเงินที่ดี
ซ่ึงจะมีผลต่อก�รเสริมสร้�งระบบก�รเงิน และเศรษฐกิจของ
ประเทศในภ�พรวม  

 อย่�งไรก็ดี ตล�ดทุนไทยยังมีปัญห�ในเชิงระบบนิเวศ
บ�งจุด เช่น คุณภ�พและธรรม�ภิบ�ลของบริษัทจดทะเบียน
(บจ.) ที่มีหล�ยระดับ จ�กก�รที่กิจก�รมีคว�มพร้อมและ                   
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีไม่เท่�กัน ประกอบกับ
ยังพบคว�มบกพร่องของผู้ปฏิบัติง�น ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน 
(financial advisor: FA) ที่ทำ�หน้�ที่เป็นด่�นแรกในก�ร
คัดกรองบริษัทที่เข้�ม�เสนอข�ยตร�ส�รทุน อีกทั้ง ก.ล.ต. 
ยังไม่มีเครื่องมือในก�รกำ�กับดูแล FA ที่หล�กหล�ย และ
ยังไม่ส�ม�รถพึ่งพ�กลไก market force ให้ FA ทำ�ง�นได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พได้ ขณะที่ยังมีผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
คว�มรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่สะดวกและไม่สนใจสิทธิที่
พึงได้ในฐ�นะผู้ถือหุ้น อยู่ในภ�วะท่ีไม่ส�ม�รถเรียกร้องสิทธิ

และคว�มเป็นธรรมได้ จึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดสมดุลในตล�ด
 
 เหตุผลและคว�มจำ�เป็น
 ห�กปล่อยให้สภ�พแวดล้อมดังกล่�วดำ�เนินไป ประช�ชน
ในวงกว้�งอ�จไม่เชื่อม่ันและไม่ใช้ประโยชน์จ�กตล�ดทุน
เพื่อสร้�งคว�มมั่งคั่ง นอกจ�กนี้ ตล�ดก�รเงินโลกเชื่อมโยง
กันม�กขึ้น ทำ�ให้ตล�ดทุนไทยต้องเผชิญกับก�รแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น ห�กตล�ดทุนไทยไม่ส�ม�รถเสนอบริก�รที่ตอบ
โจทย์คว�มต้องก�ร สร้�งคว�มโดดเด่นและคว�มน่�เช่ือถือ
เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนทั่วโลกได้ อ�จส่งผลให้ไม่ส�ม�รถเป็น
ส่วนช่วยตอบโจทย์ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภ�ค

 ทิศท�งที่จะดำ�เนินก�ร และผลที่ค�ดหวัง  
 ก.ล.ต. มีคว�มประสงค์ที่จะเห็นตล�ดทุนเติบโตด้วย
คว�มย่ังยืน เป็นแหล่งระดมทุนของภ�คธุรกิจท่ีมีธรรม�ภิบ�ล
ท่ีดี (corporate governance: CG) รวมถึงสนับสนุนกิจก�ร
และนวัตกรรมท่ีสร้�งมูลค่�เพิ่มแก่เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน เพ่ิมคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งระดมทุนสำ�หรับ
พัฒน�ระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้�นได้แก่ กัมพูช�
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สปป.ล�ว และเมียนม� (CLM) ช่วยยกระดับก�รเติบโตอย่�งมี
คุณภ�พของภูมิภ�ค เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อก�รเติบโตท�ง
เศรษฐกิจร่วมกัน ก.ล.ต. จึงกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�น
และแผนง�นสำ�คัญ ดังนี้

 ก�รยกระดับคุณภ�พของ บจ. ไทย
  จัดกลุ่ม บจ. เพื่อพัฒน� CG ต�มคว�มพร้อม เพื่อ
  ให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดก�รยกระดับม�ตรฐ�น CG
  และมีเคร่ืองมือเพ่ือรองรับ บจ. ท่ีมีระดับ CG ต่�งกัน
  เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลชัดเจนในก�รตัดสินใจ โดย
  - ผลักดันให้ บจ.นำ� CG Code ไปปรับใช้เพื่อสร้�ง
   คุณค่�แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน
  - กำ�หนดเป้�หม�ยก�รพัฒน�ร่วมกันระหว่�งหน่วยง�น
   ที ่เกี ่ยวข้องและทำ�แผนก�รพัฒน�อย่�งยั ่งยืน
   ซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ธุรกิจโดยคำ�นึงถึง
   คว�มรับผิดชอบใน 3 ด้�นหลัก คือ ด้�นส่ิงแวดล้อม
   ด้�นสังคม และด้�นบรรษัทภิบ�ล (environmental, 
   social and governance roadmap) ของตล�ดทุน
   ต�มคว�มพร้อมของ บจ. และให้มีหน่วยง�นที่
   รับผิดชอบเป็น CG center of excellence เพ่ือรวม
   ศูนย์ช่วยลดคว�มซ้ำ�ซ้อนก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น
   ที่แตกต่�งกัน
  - สร้�ง ASEAN sustainable metric/index ซ่ึงเป็น
   ส่วนหน่ึงของแผน ASEAN Capital Markets Forum 
   (ACMF) เพื่อเปิดโอก�สให้ บจ. ที่มีธรรม�ภิบ�ล
   ท่ีดี ไม่ว่�จะมีขน�ดเล็กหรือขน�ดใหญ่ส�ม�รถเป็น
   ส่วนหนึ่งใน index ของ ASEAN ทำ�ให้เป็นที่รู้จัก 
   และดึงดูดผู้ลงทุนท้ังในและต่�งประเทศ
  สร้�ง market force จ�กผู้ลงทุนโดย
  - ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถ�บันมีบทบ�ทในก�รติดต�ม
   และสร้�งแรงผลักดันให้ บจ.ปฏิบัติต�ม CG Code
  - สนับสนุนให้มีเคร่ืองมือ/อำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
   ใช้สิทธิสำ�หรับผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ลงทุนใช้สิทธิเพ่ิมข้ึน
   เช่น มีองค์กรจัดทำ�คำ�ถ�มเพ่ือให้ประเด็นข้อสังเกต
   แก่ผู้ถือหุ้นก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
   หรือก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น (extraordinary 
   general meeting: EGM) และมีท�งเลือกให้ผู้ลงทุน
   ใช้สิทธิผ่�น e-proxy/e-voting ได้สะดวก
  มี one stop service ด้�นก�รระดมทุน เพื่อให้ 
  ภ�คเอกชนได้รับคว�มสะดวกในก�รติดต่อ และลด
  คว�มซ้ำ�ซ้อน

  

  ยกระดับม�ตรฐ�นว ิช�ช ีพของ FA  โดยเพิ ่ม
  คว�มหล�กหล�ยและประสิทธิภ�พของเครื่องมือ
  ในก�รดำ�เนินก�รกับ FA โดยยกระดับก�รกำ�กับดูแล 
  ให้อยู่ในรูปแบบใบอนุญ�ต 

 ก�รระดมทุนของกลุ ่มประเทศเพื ่อนบ้�น CLM 
(regional)
  สร้�ง success case จ�ก CLM ท่ีม�ระดมทุนผ่�น
  ตล�ดทุนไทย 
  - ผลักดันผ่�นก�รประชุมระดับรัฐต่อรัฐ เช่น กองทุน
   เพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นต�มยุทธศ�สตร์
   คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้�พระย�-แม่โขง 
   (ACMECS  infrastructure fund and trust)
  - ส่งเสริมให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ มีก�รจัดกลุ่ม บจ.
   โดยมี criteria ด้�นคุณภ�พ (quality tier) เพื่อ
   ส�ม�รถรองรับ บจ. จ�กกลุ่มประเทศ CLM ที่อ�จ
   ยังมีคุณสมบัติบ�งด้�นท่ีแตกต่�งจ�ก บจ. ไทย โดย 
   มีข้อมูลที่ทำ�ให้ผู้ลงทุนส�ม�รถแยกแยะได้ชัดเจน 
  - ส่งเสริมให้สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   (Thai Institue of Directors: IOD) เข้�ม�มี
   บทบ�ทช่วยเตรียมคว�มพร้อมกรรมก�รบริษัทด้�น
   CG internal control และก�รเปิดเผยข้อมูลใน 
   CLM สำ�หรับก�รเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ
   ในอน�คต
  - สร้�ง capacity building ให้ประเทศเพื่อนบ้�น
   อย่�งต่อเน่ือง ในด้�นก�รจัดต้ังกองทุนรวม กองทุนรวม
   โครงสร้�งพ้ืนฐ�น CG และก�รยกระดับต�มม�ตรฐ�น
   ส�กลรองรับโครงก�รประเมินภ�คก�รเงิน (Financial
   Sector Assessment Program : FSAP) เพื่อ
   เสริมส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ และสร้�งคว�มเข้�ใจ
   ระหว่�งกัน รวมท้ัง มีช่องท�งในก�รผลักดันคว�มร่วมมือ
   และคว�มเช่ือมโยงระหว่�งกัน 
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 C. สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการ
และสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)

 สภ�พปัจจุบัน ปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลง และคว�มท้�ท�ย 
 ด้�นก�รระดมทุน กระบวนก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ยังมีคว�มซับซ้อน หล�ยขั้นตอน ข�ดประสิทธิภ�พ เช่น
ผู้ระดมทุนมีก�รจ้�งผู้ให้บริก�รหล�ยขั้นตอน ไม่ว่�จะเป็น ผู้จัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ค้�หลักทรัพย ์
และผู้รับฝ�กหลักทรัพย์ ทำ�ให้ต้องเสียค่�ธรรมเนียมในก�รออกเสนอข�ยตร�ส�รทุนค่อนข้�งสูง และในตร�ส�รหนี ้
ยังมีระยะเวล�ของระบบชำ�ระร�ค� และส่งมอบหลักทรัพย์ที่น�น (15 วัน) ระบบน�ยทะเบียนของตร�ส�รหนี้ไม่รวม
ศูนย์ใช้ระบบ manual ทำ�ให้อ�จเกิดคว�มผิดพล�ดได้ง่�ยและใช้เวล�น�นในก�รรวบรวมข้อมูล (reconcile)
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 ก�รใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อออกหรือซื้อข�ย
หลักทรัพย์ โดยแปลงหลักทรัพย์ (securities) ให้อยู่รูป 
digital token (secruities token offering : STO) จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภ�พและลด pain point เดิมที่มีอยู่ เช่น
  ลดก�รใช้ตัวกล�งท่ีเทคโนโลยีส�ม�รถทำ�ง�นแทนได้ 
  (เช่น ผู้จัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ 
  ผู้ค้�หลักทรัพย์ และผู้รับฝ�กหลักทรัพย์) ซ่ึงจะช่วยลด
  ต้นทุนได้
  กระบวนก�ร automated record จะช่วยลดโอก�ส
  เกิดคว�มผิดพล�ดจ�กก�รใช้ระบบ manual
  ระบบส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลคว�มเป็นเจ้�ของ 
  (ownership) ได้เรียลไทม์ ช่วยลดระยะเวล�ของระบบ
  ชำ�ระร�ค�และส่งมอบหลักทรัพย์ซึ ่งจะช่วยลด
  คว�มเส่ียงต่อผู้ลงทุนในด้�นคว�มเส่ียงของคู่สัญญ�
  และคว�มเสี่ยงในก�รชำ�ระร�ค� (counterparty & 
  settlement risk)
  ระบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลบน blockchain ที ่
  ส�ม�รถกำ�หนดสิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูล จะช่วยให้ก�ร
  ยืนยันตัวตนทำ�ได้สะดวก รวดเร็ว ทำ�ให้ก�รลงทุน
  ทำ�ได้ง่�ยขึ้น
  ก�รกำ�กับดูแลตรวจสอบในเชิงรุกทำ�ได้อย่�งมี
  ประสิทธิภ�พม�กขึ้น เนื่องจ�กส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล
  ได้แบบเรียลไทม์

 ด้�นก�รลงทุน ปัจจุบันระบบนิเวศที่เอื้อให้ประช�ชน
เข้�ถึงก�รลงทุนในสินทรัพย์ต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะสินทรัพย์
ที ่ข�ดสภ�พคล่อง เช่น อสังห�ริมทรัพย์ ทองคำ� สินค้�
โภคภัณฑ์ เป็นต้น ยังมีข้อจำ�กัด เน่ืองจ�กต้องใช้เงินลงทุนสูง 
และค่�ธรรมเนียมในก�รให้บริก�รสูงด้วยเช่นกัน ส�เหตุ
หนึ่งอ�จม�จ�กกระบวนก�รที่รองรับก�รลงทุนในสินทรัพย์
ดังกล่�วยังมีประสิทธิภ�พไม่เพียงพอ  มีคว�มซับซ้อน 
หล�ยข้ันตอน และต้องผ่�นตัวกล�งหล�ยร�ย อีกท้ังกระบวนก�ร
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบ manual 

 ก�รใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อออกหรือซื้อข�ย
หลักทรัพย์ โดยแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปโทเคนดิจิทัล 
(asset-backed token) จะเปล่ียนแปลงกระบวนก�รทำ�ง�น
หรือก�รทำ�ธุรกรรมให้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ช่วยลดต้นทุนใน
ระยะย�วเช่นเดียวกับประโยชน์ของ STO นอกจ�กนั ้น 
asset-backed token ที่ส�ม�รถแบ่งหน่วยย่อยได้ จะช่วย
เปิดโอก�สให้ผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในก�รเป็นเจ้�ของร่วมกับ

ผู้อื่นแบบสัดส่วน จึงไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนจำ�นวนม�ก
(fractional ownership)

 เหตุผลและคว�มจำ�เป็น
 ห�กปล่อยให้ตล�ดทุนไทยยังมีข้อจำ�กัด  (เช่น ด้�น
กฎระเบียบ) จะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�ก blockchain
ได้ ในขณะท่ีตล�ดทุนท่ัวโลก รวมถึงใน ASEAN มีพัฒน�ก�ร
ที่ก้�วไกลกว่�ในก�รใช้ blockchain อ�จทำ�ให้เมื่อเปรียบ
เทียบแล้ว ตล�ดทุนไทยมีประสิทธิภ�พต่ำ�กว่�และข�ดคว�ม
หล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน อีกทั้งยังไม่ส�ม�รถ
เช่ือมโยงกับตล�ดทุนอ่ืน ทำ�ให้ตล�ดทุนไทยข�ดคว�มน่�สนใจ
ซ่ึงมีผลทำ�ให้ภ�คเศรษฐกิจจริงมีต้นทุนก�รระดมทุนท่ีตล�ดทุนไทย
สูงกว่�ที่อื่น และลดโอก�สที่ประช�ชนจะส�ม�รถเข้�ถึง
ก�รลงทุนในสินทรัพย์ท่ีหล�กหล�ย ในขณะเดียวกันจะทำ�ให้
มีก�รใช้ช่องท�งในก�รหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ (regulatory
arbitrage) ห�กไม่ส�ม�รถกำ�กับดูแลโทเคนที่มีคุณสมบัติ
เข้�ข่�ยเป็นหลักทรัพย์ต�มข้อกำ�หนดใน พรบ. หลักทรัพย์ฯ ได้ 

 ทิศท�งที่จะดำ�เนินก�ร และผลที่ค�ดหวัง  
 ก.ล.ต. เห็นคว�มจำ�เป็นที่จะต้องสนับสนุนให้มีก�รนำ�
เทคโนโลยีม�ใช้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ พัฒน�โครงสร้�ง
พื้นฐ�น กระบวนก�รที่เกี่ยวข้องในตล�ดทุนให้เป็น fully 
digitalized capital market นำ�ไปสู่บริก�รที่ดีและสะดวก
ย่ิงข้ึน รวมท้ังเพ่ิมศักยภ�พก�รแข่งขันของตล�ดทุนและภ�ค
เศรษฐกิจจริง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับก�รแปลง
สินทรัพย์ที่มีลักษณะเข้�ข่�ยเป็นหลักทรัพย์ เพื่อลดต้นทุน
เพ่ิมคว�มสะดวก และรักษ�ก�รคุ้มครองผู้ลงทุนในตล�ดหลัก 
(mainstream market) และจำ�แนกออกจ�กส่วนที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ที่เป็นตล�ดเฉพ�ะกลุ่ม (fringe market)

 แผนง�นสำ�คัญ
  ขจัดอุปสรรคด้�นกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อก�รนำ�
  เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT)
  ม�ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พกระบวนก�รออกและ
  เสนอข�ยหลักทรัพย์เดิม ได้แก่ ตร�ส�รทุน ตร�ส�รหน้ี
  และหน่วยลงทุน รวมถึงกระบวนก�รรองรับก�รทำ�
  ธุรกรรมประเภท asset-backed token โดย
  -  สร้�งก�รยอมรับและเห็นด้วย (buy-in) จ�ก
   คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร ฝ่�ยง�น หน่วยง�น
   ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง  เพ ื ่อให้พร้อมเป ิดร ับนว ัตกรรม
   โดยคำ�นึงถึง คว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม
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  - ขจัดอุปสรรคด้�นกฎระเบียบ และสร้�งเกณฑ์ 
   ก�รกำ�กับดูแลที่ชัดเจน
  สร้�งคว�มม่ันคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ (cyber security)
  - ยกระดับผู้ประกอบธุรกิจตัวกล�งในภ�คตล�ดทุน
   ให้มีระบบง�นด้�น cyber security ท่ีเหม�ะสมต�ม
   คว�มเสีย่ง สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล และส�ม�รถ
   รับมือภัยคุกค�มไซเบอร์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
   โดยร่วมมือกับ co-source เพื่อเข้�ตรวจสอบ /
   ประเมินคว�มเส่ียง / ให้คำ�แนะนำ�เพ่ือปิดคว�มเส่ียง
  

   แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุนต�มหลักเกณฑ์
   ด้�นระบบง�น cyber security ของ ก.ล.ต.
  - เพิ ่มคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและเตรียม
   คว�มพร้อมให้กับหน่วยง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล 
   ด้วยก�รทำ� capacity building โดยเฉพ�ะใน
   ระดับคณะกรรมก�รและก�รทดสอบรับมือภัยคุกค�ม
   ร่วมกับตล�ดทุนและหน่วยง�นกำ�กับดูแลอ่ืน ท้ังใน
   ระดับอุตส�หกรรมและระดับประเทศ

 สภ�พปัจจุบัน ปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลง และคว�มท้�ท�ย 
 พัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยีนำ�ม�ซึ่งโอก�สในก�รใช้
ประโยชน์ต่อยอดร่วมกับก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลทั้งใน
กระบวนก�รเก็บข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ ก�รใช้สมรรถนะ
ของเทคโนโลยีในก�รประมวลผลและสร้�งคุณค่�ให้กับ
ข้อมูล (data analytics) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจส�ม�รถเพิ่ม
ศักยภ�พก�รให้บริก�รเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่หล�กหล�ย
ดว้ยตน้ทนุทีล่ดลงและส�ม�รถขย�ยบรกิ�รใหแ้ก่ประช�ชน
ในวงกว้�งได้ ประกอบกับพฤติกรรมของคนที่รับรู้ข้อมูล
เปลี่ยนแปลงไปใช้ช่องท�งออนไลน์ในก�รรับรู้ข่�วส�รซึ่งมี

คว�มสะดวกรวดเร็วม�กขึ้น ทำ�ให้ก�รสร้�งแรงสนับสนุน
หรือผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของ
ตัวกล�งส�ม�รถเกิดข้ึนได้ นอกจ�กน้ี ยังช่วยให้ ก.ล.ต. เข้�ใจ 
สถ�นก�รณ์อย่�งถ่องแท้ รวมท้ังส�ม�รถค�ดก�รณ์แนวโน้ม
ก�รเปลี่ยนแปลง คว�มเสี่ยงได้อย่�งแม่นยำ�และทันก�รณ์ 
ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีและตรงจุดม�กข้ึน แต่คว�มท้�ท�ยสำ�คัญ
คือ ก�รต้องทำ�คว�มเข้�ใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เช่น AI, blockchain/
smart contract ตลอดจนคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รและ
ใช้ประโยชน์จ�กข้อมูล เพ่ือให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์และจัดก�ร
กับคว�มเส่ียงท่ีม�พร้อมกับเทคโนโลยีได้อย่�งเต็มท่ี

 D. การกำากับดูแลท่ีเท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้กับภาคเอกชน (future of supervision) 
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 ขณะเดียวกัน กฎกติก�กำ�กับดูแลท่ีเก่ียวข้องในปัจจุบัน
ถูกสร้�งจ�กหลักคิดก่อนที่เทคโนโลยีจะมีอิทธิพลสูง ทำ�ให้
กฎกติก�ยังไม่รองรับสภ�พแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไป อีกทั้ง 
ก�รปรับเปล่ียนกฎกติก�มีข้ันตอนท่ีซับซ้อน ใช้เวล�น�น ทำ�ให้
อ�จเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมของภ�คเอกชน นอกจ�กนี้ 
FinTech มีลักษณะ cross-border (ผู้เล่นต่�งประเทศส�ม�รถ
เข้�ม�ให้บริก�รคนไทยได้โดยสะดวกผ่�นโมบ�ยแอพพลิเคชัน) 
และ cross-industry (area ในก�รให้บริก�รของผู้เล่น
ในภ�คก�รเงินแต่ละร�ยอ�จอยู่ภ�ยใต้หล�ยหน่วยง�นกำ�กับ
ดูแล) จึงอ�จมีช่องว่�งหรือคว�มทับซ้อนในก�รกำ�กับดูแล

 เหตุผลและคว�มจำ�เป็น 
 ห�ก ก.ล.ต. ไม่เท่�ทันพัฒน�ก�รของเทคโนโลยีที ่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ได้รวดเร็ว  
อ�จทำ�ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้สูญเสียโอก�สในก�รดำ�เนิน
กิจก�รและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้
ในไทย  นอกจ�กนั้นยังอ�จไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�ก
เทคโนโลยีในก�รกำ�กับดูแลให้เท่�ทันกับก�รเปล่ียนแปลง 
และจัดก�รกับคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดกับผู้ลงทุน และระบบ
ก�รเงินได้อย่�งทันท่วงทีได้

 ทิศท�งที่จะดำ�เนินก�ร และผลที่ค�ดหวัง 
 ก.ล.ต. มุ่งหวังที ่จะก้�วไปสู่ก�รเป็นผู้กำ�กับดูแลที่
ปรับเปล่ียนได้อย่�งรวดเร็ว (adaptive regulator) ใช้วิธีก�ร
ที่ยืดหยุ่นแต่เน้นไปที่ผลสำ�เร็จ (outcome focus) โดยมี
แนวท�ง ดังนี้ 
  ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล (data driven) และใช้ประโยชน์
  จ�กเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รกำ�กับ
  ดูแล (SupTech) เช่น ก�รทำ� off-site monitoring โดย
  อ�ศัยข้อมูลในก�รวิเคร�ะห์ค�ดก�รณ์เพื่อตรวจจับ
  คว�มเปร�ะบ�งในระบบ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  นำ�เทคโนโลยีม�ใช้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภ�พและ
  ลดต้นทุนในก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ (RegTech)
  สร้�งกรอบเพื่อติดต�มและจัดก�รคว�มเสี่ยงที่
  เกี่ยวข้องกับ FinTech เช่น ก�รออกแบบและจัดทำ�
  ระบบส่งร�ยง�นแบบอัตโนมัติของผู้ประกอบธุรกิจ
  ท่ีเก่ียวข้องกับ digital asset เพ่ือให้มีข้อมูลเรียลไทม์
  ในก�รดักจับและป้องกันคว�มเสี่ยงได้ทันท่วงที
  ปฏิบัติต�มกรอบและแนวท�งในก�รติดต�ม
  คว�มเสี ่ยงตล�ดทุน (capital market risk 

  
  management framework) ซึ่งครอบคลุมทั้งใน
  ส่วนของหลักทรัพย์แบบเดิม (traditional securities) 
  ซึ่งมีแผนจะพัฒน�เพิ่มเติม เช่น ระบบ automated 
  risk monitoring ในส่วนตร�ส�รหน้ีและผู้ออกตร�ส�ร
  เพื ่อติดต�มประเด็น issuer concentration 
  ที ่อ�จมีนัยยะสำ�คัญต่อระบบ รวมถึงครอบคลุม
  ส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลและส่วนที่อยู่นอกเหนือขอบเขต
  ก�รกำ�กับดูแลเพ่ือให้เท่�ทัน ส�ม�รถเตรียมคว�มพร้อม
  และห�ม�ตรก�รดำ�เนินก�รได้อย่�งทันท่วงที เพ่ือรองรับ
  ก�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดทุนรวมถึงเสถียรภ�พ
  ของระบบก�รเงิน (systemic risk)
  เตรียมคว�มพร้อมก�รบริห�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจ
  (business continuity management : BCM) 
  ส่วนของตล�ดทุน โดยเช่ือมโยงท้ังภ�ยในและภ�ยนอก
  ก.ล.ต. เพื่อเตรียมรองรับก�รซักซ้อมแผนในระดับ 
  financial sector
  ดำ�เนินก�รปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform) 
  โดยทบทวนกฎเกณฑ์ท ี ่ม ีอย ู ่ให ้สอดคล้องก ับ
  สภ�วก�รณ์ปัจจุบันอย่�งต่อเนื่อง และมีเท่�ที่จำ�เป็น 
  เพ่ือลดภ�ระต้นทุนของทุกฝ่�ยท่ีเก่ียวข้อง (regulatory
  guillotine)
  ใช้เคร่ืองมือในก�รกำ�กับดูแลท่ีหล�กหล�ย (mixed
  use of tools) และใช้ประโยชน์จ�กแรงผลักดัน
  จ�กตล�ด (market force) เพื ่อผลักดันให้เกิด
  แนวปฏิบัติท่ีดี เช่น ส่ือส�รผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือผลักดัน
  ให้มี tone from the top ในเรื่องก�รยึดถือประโยชน์
  ของลูกค้�หรือผู้ลงทุนเป็นสำ�คัญ (putting investors 
  first) และเปิดเผยผลก�รดำ�เนินก�รของ ก.ล.ต. (เช่น
  ผลตรวจสอบ) ให้เจ้�ของทรัพย์สินและ influencer
  ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือเรียกร้องแนวปฏิบัติท่ีดีจ�กผู้ประกอบ
  ธุรกิจ 
  สร้�งกลไกป้องกันและรักษ�สิทธิและก�รบังคับใช้
  กฎหม�ย (enforcement) โดยเตรียมคว�มพร้อม
  ด้�นกฎเกณฑ์และบุคล�กรรองรับก�รบังคับใช้ม�ตรก�ร
  ท�งแพ่ง (civil penalty) และสนับสนุนก�รใช้ 
  ก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ในก�รเรียกร้อง
  ค่�เสียห�ยของผู้ลงทุนร�ยย่อย
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 E. ยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation 
and regulator)

 สภ�พปัจจุบัน ปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลง และคว�มท้�ท�ย 
 ปัจจุบัน disruptive technology เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญ
ต่อก�รเปล่ียนแปลงบริบทก�รประกอบธุรกิจของผู้ท่ีอยู่ภ�ยใต้
ก�รกำ�กับดูแลของ ก.ล.ต. โดยเทคโนโลยีมีก�รเปล่ียนแปลง
อย่�งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดคว�มไม่แน่นอนที่สูงขึ้น และอ�จ
เกิดคว�มเส่ียงรูปแบบใหม่ ๆ นอกจ�กน้ี เทคโนโลยียังเข้�ม�
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ลงทุนในมิติต่�ง ๆ  เช่น ช่องท�ง
ก�รรับข้อมูลข่�วส�ร และรูปแบบของข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจ
เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นได้จ�กก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social
media) อย่�งแพร่หล�ยและกว้�งขว�งม�กข้ึน คว�มท้�ท�ย
สำ�คัญของ ก.ล.ต. จึงเป็นก�รทำ�คว�มเข้�ใจผลกระทบท่ีเกิดจ�ก
ก�รใช้เทคโนโลยีต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ในก�รกำ�กับดูแล
เพื่อตอบสนองคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�ง ๆ
ที่สูงขึ้นได้อย่�งตรงจุดและไม่เป็นภ�ระเกินคว�มจำ�เป็น

 เหตุผลและคว�มจำ�เป็น
 ด้วยตระหนักดีว่�ก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจ�กเทคโนโลยี
จะกระทบต่อวัตถุประสงค์ก�รกำ�กับดูแลอย่�งหลีกเลี่ยง
ไม่ได้และห�ก ก.ล.ต. ยังคงกำ�กับดูแลด้วยวิธีแบบดั้งเดิม
ปรับตัวช้� และไม่ยืดหยุ่น นอกจ�กจะไม่ส�ม�รถตอบโจทย์
และจัดก�รคว�มเสี ่ยงให้ได้ผลลัพธ์ต�มคว�มค�ดหวัง
และทันท่วงทีแล้ว ยังอ�จสร้�งภ�ระและเป็นอุปสรรคต่อ

ก�รแข่งขันหรือก�รพัฒน�ของตล�ดทุน ซึ่งอ�จส่งผลให้
ประช�ชนและผู้มีส่วนได้เสียในตล�ดทุนสูญเสียคว�มเช่ือม่ัน
ต่อ ก.ล.ต. และตล�ดทุนไทยในที่สุด

 ทิศท�งที่จะดำ�เนินก�ร และผลที่ค�ดหวัง 
 ก.ล.ต. เห็นถึงคว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�ร�กฐ�นขององค์กร
เพ่ือให้ส�ม�รถกำ�กับดูแลในบริบทใหม่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
และย่ังยืน โดยให้คว�มสำ�คัญกับเร่ืองก�รเปล่ียนแปลงวิธีคิด 
วิธีก�รทำ�ง�น ก�รใช้เคร่ืองมือในก�รกำ�กับดูแลท่ีหล�กหล�ย
(mixed use of tools) เพื่อให้ส�ม�รถสร้�งสมดุลระหว่�ง
ก�รส่งเสริมนวัตกรรมและก�รจัดก�รคว�มเส่ียงได้อย่�งเหม�ะสม
รวมถึงก�รเตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร
ในด้�นต่�ง ๆ  ให้พร้อมรองรับทิศท�งองค์กร นอกจ�กน้ี ก.ล.ต.
มีแนวท�งในก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รดำ�เนินง�นและลดต้นทุนของท้ัง ก.ล.ต. และภ�คธุรกิจด้วย 
อย่�งไรก็ดี ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและคว�มค�ดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ทำ�ให้ก�รสื่อส�รและก�รสร้�งก�รมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders engagement) 
เป็นเร่ืองท่ีต้องให้คว�มสำ�คัญเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจ
พฤติกรรมและคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เส ียม�ก
เพียงพอในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รกำ�กับดูแลได้
อย่�งเหม�ะสม โดยมีแผนง�นสำ�คัญ ดังนี้
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 ก�รปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว (adaptive regulator)
  ขับเคล่ือนวัฒนธรรมเพ่ือสร้�ง adaptive mindset 
  ให้เกิดข้ึนในองค์กร โดยเร่ิมจ�กก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ
  ค่�นิยมองค์กรให้สะท้อนเรื่อง agility ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  และก�รเป็น adaptive regulator เพ่ือส่ือส�รให้เกิด
  คว�มเข้�ใจตรงกัน และขับเคลื่อนผ่�น tone from 
  the top และก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ
  นำ� Regulatory Impact Assessment (RIA) 
  และ design thinking ม�ใช้ในก�รออกม�ตรก�ร 
  โดยท่ีผ่�นม�ได้ดำ�เนินก�รผ่�น pilot projects 3 เร่ือง
  ได้แก่ (1) แนวท�งในก�รคุ้มครอง ผู้ลงทุนในแต่ละ
  ประเภท (2) ก�รเสริมสร้�งให้เกิด REIT governance
  และ (3) พฤติกรรมก�รใช้ข้อมูลก�รวิเคร�ะห์หลักทรัพย์
  ของผู้ลงทุนร�ยย่อย โดยจ้�งท่ีปรึกษ�จ�กสถ�บันวิจัย
  เพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI) เพื่อช่วยให้
  คำ�แนะนำ�ในก�รวิเคร�ะห์ ในปี 2562 ก.ล.ต. จะส่ือส�ร
  วิธีก�รวิเคร�ะห์ต�มกระบวนก�ร RIA และ design 
  thinking ภ�ยในองค์กร และให้เริ่มนำ�ม�ใช้ในก�ร
  ออกทุกม�ตรก�รสำ�คัญ

 โครงสร้�งพื้นฐ�นรองรับดิจิทัล
  พัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นเพ่ือเป็นพ้ืนฐ�นรองรับ digital
  transformation โดยจะดำ�เนินก�รต�ม initiatives 
  ที่ได้พัฒน�ร่วมกับที่ปรึกษ� (PwC) ในโครงก�ร 
  Enterprise Architecture (EA) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม 
  (1) strengthen business capabilities (2) update
  applications และ (3) IT infrastructures รวมทั้ง
  พัฒน� online services ให้เป็น paperless, machine
  readable และ open data เพื่อให้สะดวกและลด
  ภ�ระต่อผู้ใช้ง�นทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน
  เตรียมคว�มพร้อมข้อมูลเพ่ือรองรับก�รกำ�กับดูแล
  แบบใช้ข้อมูลเป็นกลไกขับเคล่ือน (data-driven) ท่ี
  ผ่�นม� ก.ล.ต. มี data warehouse ในส่วนกองทุนรวม
  และตร�ส�รหนี้แล้ว และในปี  2562 จะพัฒน�
  เพ่ิมเติมในส่วนของผู้ประกอบก�รธุรกิจตัวกล�ง และจัดทำ�
  ฐ�นข้อมูล digital asset ecosystem รวมท้ังวิเคร�ะห์
  ลักษณะง�นที่ส�ม�รถพัฒน�ให้ดีขึ้นได้ด้วย data 
  analytics เพื่อพัฒน�เครื่องมือรองรับ
  ยกระดับคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ โดยดำ�เนินก�ร

  จ้�งผู้เชี่ยวช�ญเพื่อประเมิน gap และให้คำ�แนะนำ�
  เพื่อจัดทำ�แผนยกระดับคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์
  ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นคว�มพร้อมรับมือภัยไซเบอร์
  (cyber resilience) ระดับ 3 รวมทั้งระบุชุดข้อมูล
  สำ�คัญของ ก.ล.ต. เพื่อว�งแผนรักษ�คว�มปลอดภัย
  ในแต่ละระดับคว�มสำ�คัญ

 ดึงดูดและสร้�งพนักง�นที่มีศักยภ�พ
  ก�รสรรห�พนักง�นใหม่ในเชิงรุกและพัฒน�ทักษะ
  พนักง�นอย่�งต่อเน่ือง เน่ืองจ�กคนรุ่นใหม่ต้องก�ร
  โอก�สและคว�มท้�ท�ยใหม่ ๆ ก.ล.ต. จึงต้องปรับ
  แนวท�งก�รสรรห�เพ่ือให้ส�ม�รถดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้
  เช่น ก�รปรับเน้ือห�คำ�พรรณน�ง�น (job description)
  เพื่อให้เข้�ใจง�นของ ก.ล.ต. ก�รปรับวิธีสรรห�และ
  ช่องท�งประช�สัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
  และตอบโจทย์กลุ่มเป้�หม�ยม�กย่ิงข้ึน รวมท้ังจัดทำ�
  แผนเร่งสร้�งคว�มส�ม�รถและศักยภ�พของพนักง�น
  รุ่นใหม่ (onboarding package) สำ�หรับพนักง�นใหม่
  โดยกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�โดยตรงเป็น mentor 
  พนักง�นใหม่แบบ 1:1 ในปีแรกของก�รทำ�ง�น และ
  กำ�หนดให้พนักง�นใหม่เรียนหลักสูตรภ�คบังคับ
  ผ่�นระบบ learning management system (LMS)
  จบภ�ยใน 3 เดือน นอกจ�กนี้ จะดำ�เนินก�รทบทวน
  อัตร�กำ�ลังให้ยืดหยุ่นและศึกษ�ก�รจัดอัตร�กำ�ลัง
  แบบโครงก�ร (project based) เพื่อให้มี agility 
  ส�ม�รถตอบสนองเป้�หม�ยและรองรับทิศท�งองค์กร
  ที่มีก�รปรับเปลี่ยนได้
  พัฒน�ทักษะพนักง�นอย่�งต่อเนื่องเพื่อรองรับ
  ทิศท�งองค์กรและรักษ�พนักง�นท่ีมีศักยภ�พเพ่ือ
  พัฒน�เป็น  successor  โดยได้ดำ�เนินโครงก�ร 
  Regulatory School อย่�งต่อเนื่องเพื่อถ่�ยทอด
  และปลูกฝังหลักก�รและแนวคิดของก�รเป็นผู้กำ�กับ
  ดูแล ซึ่งที่ผ่�นม�ได้จัดอบรม Regulatory  School
  ระดับ 1 และ 2 แล้ว และได้รับก�รตอบรับที่ดีม�ก
  จ�กพนักง�นที่เข้�ร่วมอบรม ในปี 2562 จะพัฒน�
  หลักสูตร Regulatory School ระดับ 3 ต่อไป 
  รวมท้ังจัดทำ�แผนพัฒน�พนักง�นด้�นดิจิทัลและ
  อบรมให้ได้ต�มแผน รวมถึงพัฒน�อินทร�เน็ตใหม่
  ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลและคว�มรู้ในก�รปฏิบัติง�น
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  ให้กับพนักง�น นอกจ�กนี้ จะพัฒน�ระบบบริห�ร
  ผลก�รปฏิบัติง�น (performance management
  system : PMS) ท่ีมีเป้�หม�ยชัดเจนม�กข้ึน สอดรับ
  ทิศท�งองค์กร วัดผลได้ในทุกระดับ และสร้�งให้เกิด
  วัฒนธรรมก�รส่ือส�รเชิงบวกเพ่ือก�รพัฒน� (positive
  feedback culture) ในส่วนของแผนก�รเตรียมบุคล�กร
  เพ่ือทดแทนตำ�แหน่งง�นสำ�คัญ (succession planning)
  มีข้อมูลเพื่อเตรียม successor รองรับตำ�แหน่ง
  เชิงยุทธศ�สตร์ (strategic position) ได้ครบ 100% 
  แล้ว และจะขย�ยก�รเตรียมกลุ่มบุคคลที่มีศักยภ�พ
  ท่ีส�ม�รถทดแทนตำ�แหน่งง�นท่ีสำ�คัญ (successor
  pool)
 
 ว�งร�กฐ�นขององค์กรที่เข้มแข็ง
  สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก 
  โดยที่ผ่�นม�ได้ดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รและ
  ช่องท�งก�รส่ือส�รกับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ต่�ง ๆ เช่น ก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์  ก�รจัดทำ�คลิป
  วิดีโอและ infographic เป็นต้น เพ่ือให้เข้�กับวิถีชีวิต
  ของผู้รับส�รและเข้�ใจได้ง่�ย ในปี 2562 ก.ล.ต. จะปรับ
  เว็บไซต์ให้สอดคล้องกับ user experience (UX) 
  ม�กข้ึน รวมท้ังสร้�งพันธมิตรกับผู้มีอิทธิพลท�งคว�มคิด
  (influencer) ในเรื่องต่�ง ๆ  เพื่อช่วยสื่อส�รประเด็น
  สำ�คัญ ในส่วนของก�รจัดก�รเร่ืองร้องเรียน จะจัดทำ�
  FAQ นำ�ระบบอัตโนมัติม�ใช้ และวิเคร�ะห์แนวโน้ม
  เพื่อส่งสัญญ�ณเตือน รวมทั้งศึกษ�เครื่องมือหรือ
  ช่องท�งใหม่ ๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือให้ก�รจัดก�รเร่ืองร้องเรียน
  มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น
  พัฒน�ธรรม�ภิบ�ลองค์กรและก�รบริห�รจัดก�ร
  คว�มเสี่ยง คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ได้เห็นชอบให้มี
  ผู้ประเมินภ�ยนอกม�ประเมินก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
  คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
  (แบบคณะ) โดยได้มีก�รร�ยง�นผลประเมินและ 
  Guide to Action ซึ่ง ก.ล.ต.จะนำ�ม�เป็นแนวท�ง
  ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�สำ�หรับคณะกรรมก�รต่อไป
  นอกจ�กนี้ ก.ล.ต. ได้เข้�ร่วมก�รประเมินคุณธรรม
  และคว�มโปร่งใสของหน่วยง�นภ�ครัฐ (ITA) ต�ม 
  โครงก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ
  ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ปปช.) ด้วย ในส่วน

  ของก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงองค์กร จะยกระดับ
  กรอบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง (risk management
  framework) ให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น COSO 
  ERM 2017 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงมี
  ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นและเป็นไปต�มแนวท�งส�กล
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 ก.ล.ต. มีพันธกิจหลักในก�รกำ�กับและพัฒน�ตล�ดทุน
ให้น่�เชื่อถือ มีประสิทธิภ�พ และสังคมทุกภ�คส่วนเข้�ถึง
ได้ต�มขอบเขตอำ�น�จภ�ยใต้กฎหม�ยท่ีกำ�หนด ซ่ึงก�รดำ�เนินก�ร
เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิต�มท่ีมุ่งหวัง ก.ล.ต. ตระหนักถึงก�รสร้�ง
ประโยชน์สุขให้ประช�ชนและผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน
ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�ธุรกรรมในตล�ดทุน
ทั้งด้�นก�รระดมทุน ก�รออมเงิน และก�รประกอบธุรกิจ 
โดยรักษ�คว�มเป็นระเบียบและคว�มเป็นธรรม และก�รพัฒน�
เศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เจริญก้�วหน้�  รองรับ
ก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง ๆ ได้อย่�งยั่งยืน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้
คว�มสำ�คัญอย่�งจริงจังในก�รเสริมสร้�งให้บุคล�กรทุกระดับ
มีทัศนคติ วิธีคิด และคว�มเช่ือ (mindset) ในเร่ืองธรรม�ภิบ�ล
ซึ่งเป็นหัวใจที่นำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนดังกล่�ว รวมทั้งจัดระบบ 
กระบวนก�รทำ�ง�น และเคร่ืองมือต่�ง ๆ  เพ่ือให้เกิดก�รปฏิบัติ
ได้จริง  โดยในปี 2561 มีก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ ดังนี้

1.  ระดับองค์กร

 1.1 พัฒน�ธรรม�ภิบ�ลในกระบวนก�รทำ�ง�น
 ก.ล.ต. ได้นำ� International Framework: Good 
Governance in the Public Sector ซึ่งจัดทำ�โดย IFAC 
(International Federation of Accountants) และ CIPFA
(The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy)
ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน� โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ง
จ�กก�รประเมินตนเองในปี 2561 พบว่� ภ�พรวมส�ม�รถ
พัฒน�ได้ต�มม�ตรฐ�นเป็นส่วนใหญ่ โดยพัฒน�ได้ดีในเร่ือง
ก�รบังคับใช้กฎหม�ยด้วยคว�มเป็นธรรม ก�รปฏิบัติตน
สอดคล้องกับค่�นิยมองค์กร (เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง) 
ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนร่วม
ในตล�ดทุน (stakeholders) ก�รพัฒน�ศักยภ�พภ�ยใน
องค์กร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคุมภ�ยใน

 1.2 ปฏิรูปกระบวนก�รออกกฎเกณฑ์ (Regulatory 
Reform)
  • คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ได้เห็นชอบ “หลักก�รกำ�กับ
ดูแลตล�ดทุน” (SEC Principles of Good Regulation)
เพ่ือใช้เป็นแนวท�งออกม�ตรก�ร/กฎเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภ�พ
และเกิดผลสัมฤทธ์ิต�มท่ีค�ดหวัง ประกอบด้วย 6 ข้อ ได้แก่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ แก้ปัญห�ได้ (Outcome Focused) เติบโต
อย่�งยั่งยืน (Sustainable Growth) ส่งเสริมก�รแข่งขัน
และนวัตกรรมท่ีรับผิดชอบ (Promote Responsible Innovation
and Competition)  เค�รพคว�มแตกต่�ง (Recognizing 

the Differences) สมเหตุสมผล (Proportionality) และ 
สื่อส�รชัดเจน นำ�ไปปฏิบัติได้ (Clear, Simple, Practical 
for Users)
  • เริ่มนำ�กระบวนก�รประเม ินผลกระทบจ�ก
ก�รออกกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Assessment (RIA)) 
และก�รคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ม�ใช้ในก�ร
ออกม�ตรก�รต่�ง ๆ โดยได้จ้�งที่ปรึกษ�จ�กสถ�บันวิจัย
เพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI) เพื่อช่วยให้คำ�แนะนำ�
ในก�รวิเคร�ะห์ต�มแนวท�ง RIA ในโครงก�รนำ�ร่อง (pilot
project) 3  โครงก�ร  ทำ�ให้ผู้รับผิดชอบได้ตระหนักถึง
คว�มสำ�คัญของก�รกำ�หนด (identify) ปัญห�ให้ถูกต้อง
ชัดเจนขึ้น ก�รห�ข้อมูล (evidence) ม�เป็นหลักฐ�นเพื่อ
ให้เลือกใช้ม�ตรก�ร (regulatory tools) ได้อย่�งเหม�ะสม
และตอบโจทย์ได้อย่�งตรงจุดข้ึน นอกจ�กน้ี ก.ล.ต. อยู่ระหว่�ง
จัดทำ�คู่มือ RIA เพ่ือให้เกิดก�รปฏิบัติในแนวท�งเดียวกันต่อไป

 1.3 ดำ�เนินนโยบ�ย “ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน”
อย่�งต่อเนื่อง  
  • ก.ล.ต. มีก�รปฏิบัติให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น
ก�รรับรองเป็นสม�ชิกของโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของ
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC)) ท ี ่ด ำ�เน ินก�รโดยสม�คมส่งเสร ิมสถ�บ ัน
กรรมก�รบริษัทไทย ซึ่งเป็นแนวท�งที่ ก.ล.ต. สนับสนุนให้
หน่วยง�นในก�รกำ�กับดูแล (เช่น บริษ ัทจดทะเบียน
บริษ ัทหลักทร ัพย์ บร ิษ ัทหลักทร ัพย์จ ัดก�รกองทุน 
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�) ให้คว�มสำ�คัญ
และดำ�เนินก�ร
  • ดำ�เนินนโยบ�ย “No Gift Policy” อย่�งต่อเนื่อง 
โดยขอคว�มร่วมมือทุกภ�คส่วนงดเว้นก�รให้ของขวัญแก่
ผู้บริห�รและพนักง�นของ ก.ล.ต. ในทุกเทศก�ล  นอกจ�กน้ี 
ในว�ระขึ้นปีใหม่ 2562 ก.ล.ต. ได้จัดโครงก�ร No Gift & 
Give : งดของขวัญ แบ่งปันคว�มสุข ด้วยก�รเปลี่ยนงบของ
ขวัญปีใหม่เป็นก�รบริจ�คแก่องค์กรก�รกุศล เพื่อแบ่งปัน
คว�มสุขแก่ผู้ท่ียังข�ดแคลนและส่งต่อคว�มสุขที่ได้รับจ�ก
ก�รแบ่งปันไปยังผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนด้วย

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
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2.  ระดับคณะกรรมการ

 2.1 ประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน 
   คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รกำ�กับ
ตล�ดทุนมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่เป็นประจำ�ทุกปี
ท้ังแบบร�ยคณะและร�ยบุคคล เพ่ือทบทวนก�รปฏิบัติหน้�ท่ี
และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล โดยในปี 2561
คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ได้เห็นชอบให้มีผู้ประเมินภ�ยนอก
ม�ประเมินก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ รวมทั้งให้คณะกรรมก�รกำ�กับ
ตล�ดทุนใช้แบบประเมินเดียวกันโดยปรับร�ยละเอียดให้
สอดคล้องกับบทบ�ทหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนด้วย

 2.2  ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของคณะกรรมก�ร
อย่�งต่อเนื่อง (On-going Board Development)
  คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รได้รับข้อมูลอย่�งเพียงพอเกี่ยวกับ
พัฒน�ใหม่ ๆ และก�รนำ�เทคโนโลยีต่�ง ๆ ม�ใช้ในตล�ดทุน
ในปีที่ผ่� น ม � จึงได้เช ิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้�นต่�ง ๆ ทั้ง
ผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยง�นกำ�กับดูแลท่ีมีบทบ�ทในตล�ดทุน
ทั้งในและต่�งประเทศ เพื่อม�ร่วมกันแลกเปลี่ยนคว�มรู้ 
ประสบก�รณ์และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบธุรกิจ
และแนวท�งก�รกำ�กับดูแล ซ่ึงช่วยให้คณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนเข้�ใจระบบนิเวศในตล�ดทุน
ที่กำ�ลังมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องได้ดียิ่งขึ้น

 2.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนก�รสรรห�
เลข�ธิก�ร เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีเหม�ะสม มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
และประสบก�รณ์ในตล�ดทุนอย่�งเพียงพอ

3.  ระดับสำานักงาน

  ก.ล.ต. อยู่ระหว่�งจัดทำ�โครงก�รออกแบบและปรับปรุง
กระบวนก�รทำ�ง�น ซึ่งนอกจ�กก�รออกแบบกระบวนก�ร
ทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พ ลดภ�ระผู้เก่ียวข้อง และตอบโจทย์
ก�รทำ�ง�นในยุคดิจิทัลแล้ว ในก�รออกแบบกระบวนก�รดังกล่�ว
ก.ล.ต. ได้เพิ่มให้มีก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รพิจ�รณ�หรือ
กำ�กับดูแลไว้ในกระบวนก�รทำ�ง�น ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้�หน้�ที่
พิจ�รณ�ง�นด้วยหลักก�รเดียวกัน ครบถ้วน และรอบด้�น
ซ่ึงเป็นก�รเสริมสร้�งธรรม�ภิบ�ลท่ีดี ก่อให้เกิดคว�มโปร่งใส
และเท่�เทียมกันทุกฝ่�ย
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 ก.ล.ต. ให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่องที่จะมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืนต�มหลักปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ตล�ดทุนไทยมุ่งสู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�
ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี
ค.ศ. 2030 ของสหประช�ช�ติ  โดย ก.ล.ต. ได้รับมอบหม�ย
จ�กรัฐบ�ลให้รับผิดชอบขับเคล่ือนใน “เป้�หม�ยท่ี 8 ส่งเสริม
ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” และ “เป้�หม�ย
ที่ 12 สร้�งรูปแบบก�รผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน” 

 ก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มยั่งยืนนี ้ มีทั ้งก�รผลักดัน
ให้เกิดคว�มยัง่ยืนแก่ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนทุกฝ่�ยและ
ก�รดำ�เนินก�รเพื่อคว�มยั่งยืนขององค์กร

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน

 ตั ้งแต่ปี 2556  เป็นต้นม�  ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้
บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลก�รดำ�เนินง�นท่ีสะท้อนถึง
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมในร�ยง�นคว�มย่ังยืน ในร�ยง�น
ประจำ�ปีหรือแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบก�รตัดสินใจของผู้ลงทุนที่มีแนวโน้มสนใจลงทุน
ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยคำ�นึงถึงก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน
ม�กข้ึน รวมท้ัง ก�รดำ�เนินก�รท่ีผ่�นม�ยังมุ่งเน้นก�รสนับสนุน
ให้บริษัทจดทะเบียนนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีไป
ปฏิบัติให้เกิดผลและสร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่กิจก�รใน
ส�ระสำ�คัญอย่�งแท้จริง โดยก�รเดินส�ยพบปะกรรมก�ร
และผู้บริห�รของบริษัท รวมท้ังจัดอบรมสัมมน�เพ่ือสร้�งคว�มรู้
คว�มเข้�ใจตลอดจนทำ�ให้เป็นประโยชน์อย่�งแท้จริงของก�รมี
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 นอกจ�กน้ี ยังได้ประส�นง�นและห�พันธมิตร เพ่ือรวม
พลังในก�รขับเคลื่อนก�รสร้�งคุณค่�กิจก�รอย่�งยั่งยืน 
อ�ทิ ก�รประส�นง�นกับสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย สม�คมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยและมูลนิธิมั่นพัฒน� ก�รส่งเสริมให้ผู้ลงทุน
สถ�บันเป็นพลังสำ�คัญในก�รผลักดันเรื่องธรรม�ภิบ�ล 
โดยก�รที่ผู้ลงทุนสถ�บัน อ�ทิ บริษัทหลักทรัพย์จัดก�ร
กองทุนรวม บริษัทประกัน กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ องค์กรของรัฐ 
สม�คม ฯลฯ ลงน�มประก�ศรับหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุน
สำ�หรับผู้ลงทุนสถ�บัน (I Code) ก�รที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุนรวม  11  แห่ง ออกจำ�หน่�ยกองทุนรวม
ธรรม�ภิบ�ลไทย (Thai CG Fund) โดยลงทุนเฉพ�ะหุ้น
ที่ผ่�นก�รประเมินด้�นธรรม�ภิบ�ลจ�กสถ�บันส่งเสริม
กรรมก�รบริษัทไทยต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด และต้องผ่�น

ก�รรับรองจ�กโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition: CAC) ว่�มีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติท่ีได้ม�ตรฐ�น 
เพื่อป้องกันก�รทุจริต เป็นต้น

 ในส่วนของกระบวนก�รทำ�ง�นท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนร่วม
ในตล�ดทุนนั้น ก.ล.ต. ได้ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นและ
ให้บริก�รในหล�ยเรื่อง เพื่อลดภ�ระของผู้ปฏิบัติและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ�ทิ ก�รปรับเปลี่ยนให้ยื่นแบบ
แสดงร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ เป็นแบบไร้กระด�ษ
(paperless): ก�รลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของก�รส่งข้อมูลหรือ
ร�ยง�น โดยกำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งงบก�รเงินและ
ร�ยง�นต�มม�ตร� 56 ท่ีตล�ดหลักทรัพย์ฯ แห่งเดียว ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ก�รรับชำ�ระเงินด้วยช่องท�งออนไลน์ของธน�ค�ร
และ QR Code ก�รให้ด�วน์โหลดเอกส�รสัมมน�โดยใช้ 
QR Code แทนก�รแจกเอกส�รที่เป็นกระด�ษ เป็นต้น

การดำาเนินการเพ่ือความย่ังยืนขององค์กร

 ในส่วนของก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร ก.ล.ต. 
ได้ประเมินค�ร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร และซ้ือค�ร์บอนเครดิต
เพื่อชดเชยก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย ์
ทำ�ให้ ก.ล.ต. ได้รับก�รรับรองจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�ร
ก๊�ซเรือนกระจก (องค์กรมห�ชน) ให้เป็นองค์กรปลอดค�ร์บอน 
(carbon neutral)  ประเภทอ�ค�รสำ�นักง�น แห่งแรกใน
ประเทศไทยเม่ือปี 2558 และยังคงดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 4 โดยในปี 2561 ก.ล.ต. ได้ซื้อค�ร์บอนเครดิตจ�ก
ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย จ�กโครงก�รลดก๊�ซ
เรือนกระจกภ�คสมัครใจต�มม�ตรฐ�นประเทศไทย (T-VER)
ของ Naresuan Hydropower Project จำ�นวน 2,308 ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�

 นอกจ�กน้ี ยังได้ดำ�เนินม�ตรก�รและจัดกิจกรรมเพ่ือลด
ขยะพล�สติก อ�ทิ ก�รเลิกใช้น้ำ�ด่ืมชนิดขวดพล�สติกในก�ร
จัดประชุมหรือสัมมน�ต่�ง ๆ  ก�รส่งเสริมให้พนักง�นใช้ถุงผ้�
แก้ว กระบอกน้ำ� กล่องข้�ว เมื่อไปจับจ่�ยสินค้�อุปโภคและ
บริโภค เป็นต้น

 สำ�หรับก�รใช้กระด�ษน้ัน ก.ล.ต. ส่งเสริมก�รลดปริม�ณ
ก�รใช้กระด�ษ อ�ทิ ก�รใช้กระด�ษหน้�ท่ีสอง รวมท้ังระบบ
ง�นภ�ยในต่�ง ๆ ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนก�รใช้
กระด�ษม�กข้ึน เช่น ก�รประเมินผลง�น ก�รอนุมัติเบิกจ่�ย
ต่�ง ๆ ผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำาเนินการด้านความยั่งยืน
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 ในด้�นก�รประหยัดพลังง�นและน้ำ�ประป�ก็ได้จัดกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รปิดไฟฟ้�และคอมพิวเตอร์
ในช่วงพักเที่ยง อีกทั้งยังมีโครงก�รติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้�ด้วยพลังง�นแสงอ�ทิตย์โดยจะนำ�ม�ใช้ทั่วไปในระบบ
ไฟฟ้�อ�ค�รซึ่งค�ดว่�จะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้
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ทิศทางและนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 
 ก.ล.ต. ให้คว�มสำ�คัญกับทรัพย�กรบุคคล ซ่ึงเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุต�มเป้�หม�ยและ
ต�มพันธกิจ

 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รและทรัพย�กรบุคคล 
ก.ล.ต. ได้มีก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมและปัจจัยท้ังภ�ยใน
และนอกองค์กร เพ่ือให้นโยบ�ยและแผนก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ
มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมและปัจจัยดังกล่�ว รวมถึง 
สอดรับกับทิศท�งของแผนยุทธศ�สตร์องค์กรและแผนพัฒน�
ประเทศต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 

 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล ก.ล.ต. ได้มีก�ร
ว�งระบบง�นและก�รจัดก�ร ทั้งนี้ เพื่อให้มีก�รตรวจสอบ
ถ่วงดุล รวมถึงเพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
และโปร่งใส

 สำ�หรับปี 2561 ท่ีผ่�นม�น้ัน นโยบ�ยในก�รบริห�รและ
พัฒน�ทรัพย�กรบุคคลมุ่งเน้นในประเด็นที่สำ�คัญ อ�ทิ
  ก�รว�งแผนกำ�ลังคนและก�รเตรียมอัตร�กำ�ลังทดแทน
  เพื่อรองรับตำ�แหน่งสำ�คัญ และก�รสรรห�บุคล�กร
  ที่มีคุณภ�พเข้�ม�ร่วมง�น
  ก�รพัฒน�บุคล�กร
  ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
  ที่เป็นธรรม 
  ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและส่งเสริมคว�มผูกพันของ
  บุคล�กรท่ีมีต่อองค์กร ก�รจัดสวัสดิก�รท่ีเป็นประโยชน์
  และครอบคลุมคว�มจำ�เป็นพื้นฐ�นของตัวบุคล�กร
  และรวมไปถึงครอบครัว 
  ก�รส่งเสริมจริยธรรมและรักษ�วินัยของบุคล�กร
  เป็นต้น 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 สรุปส�ระสำ�คัญของผลก�รบริห�รง�นในปี 2561 ได้
ดังนี้ 

  ก�รว�งแผนกำ�ลังคนและก�รเตรียมอัตร�กำ�ลัง
ทดแทนเพ่ือรองรับตำ�แหน่งสำ�คัญ และก�รสรรห�บุคล�กร
ที่มีคุณภ�พเข้�ม�ร่วมง�น

 ด้�นก�รว�งแผนกำ�ลังคน :  ก.ล.ต. ได้ว่�จ้�งที่ปรึกษ�
ภ�ยนอกตั้งแต่ป ี 2 5 6 0  ทำ�ให้ได้รับคำ�แนะนำ�ในเรื ่อง
ก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังรวมถึงให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับแนวคิด
ก�รว�งแผนกำ�ลังคนที่เหม�ะสมกับพันธกิจองค์กร และ
เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์เป็นไปอย่�งมี
ประสิทธิภ�พได้ในระยะย�ว

 ด้�นก�รเตรียมอัตร�กำ�ลังทดแทนเพ่ือรองรับตำ�แหน่ง
สำ�คัญ :  ก.ล.ต. เตรียมพร้อมบุคล�กรในระดับบริห�รเพื่อ
ก�รทดแทนกลุ่มผู้บริห�รระดับสูง โดยประเมินคว�มพร้อม
ของระดับผู้อำ�นวยก�ร และมีแผนพัฒน�ร�ยบุคคลสำ�หรับ
ทุกคน พัฒน�ผู้บริห�รด้วยระบบ Mentor-Mentee ทำ�ให้มี
ข้อมูลพร้อมในก�รว�งแผนสำ�หรับทุกตำ�แหน่งสำ�คัญ รวมท้ัง
ได้ประเมินและว�งแผนเตรียมคว�มพร้อมบุคล�กรม�
ทดแทนในกรณีที่บุคล�กรในระดับต่�ง ๆ ครบเกษียณอ�ยุ 
หรือจะพ้นจ�กง�นไปในอน�คตด้วย

 สำ�หรับก�รสรรห�บุคล�กรท่ีมีคุณภ�พเข้�ม�ร่วมง�นน้ัน
ในปี 2561 เป็นปีที่ ก.ล.ต. มีก�รขย�ยง�น เพื่อตอบโจทย์
ต�มแผนยุทธศ�สตร์ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงง�นด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลส�รสนเทศ และ
ก�รตรวจสอบระบบส�รสนเทศเพ่ือรองรับนวัตกรรมในธุรกิจ
ตล�ดทุน จึงต้องก�รรับบุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในเรื่อง
ดังกล่�ว รวมถึงบุคล�กรในด้�นอ่ืน ๆ เข้�ม�ร่วมง�น  ก.ล.ต. 
ได้ดำ�เนินก�รสรรห�ในเชิงรุก ปรับวิธีก�รเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ย
ด้วยก�รเพิ่มรูปแบบและช่องท�งก�รประช�สัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติต�มที่ ก.ล.ต. 
ต้องก�รและสนใจเข้�ร่วมง�นส�ม�รถที ่จะเข้�ถึงและ
ทำ�คว�มเข้�ใจง�นและสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นใน ก.ล.ต.
ได้ง่�ยย่ิงข้ึน อ�ทิ ก�รใช้คลิปวิดีโอเพ่ือชักชวนเข้�ม�ร่วมง�น
โดยส่ือส�รผ่�นส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ ลิงค์อิน
เป็นต้น ทำ�ให้อัตร�คว�มสำ�เร็จของก�รสรรห�บุคล�กรที่มี
คุณภ�พเข้�ร่วมง�นเพิ่มสูงขึ้น

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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 นอกจ�กนี้ ในก�รสร้�งบุคล�กรให้มีคว�มส�ม�รถ
ในส�ข�วิช�ท่ีต้องก�ร ก.ล.ต. ได้ให้ทุนก�รศึกษ�กับพนักง�น
และบุคคลภ�ยนอก เพื่อศึกษ�ต่อในสถ�นศึกษ�ชั้นนำ�ทั้ง
ในและต่�งประเทศ

  ก�รพัฒน�บุคล�กร

  ก�รพัฒน�บุคล�กรของ ก.ล.ต. มีก�รว�งแผน
โดยประเมินถึงเป้�หม�ยและทิศท�งขององค์กร ก�รยกระดับ
คว�มส�ม�รถของบุคล�กรให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้ต�มคว�ม
ค�ดหวังของตำ�แหน่งง�น และก�รเสริมสร้�งองค์คว�มรู้
สำ�คัญของก�รทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้กำ�กับดูแลท่ีดีซ่ึงเน้นก�รแลกเปล่ียน
คว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กผู้บริห�รและพนักง�นรุ่นพี่ 
โดยประกอบไปด้วยหลักสูตรท่ีมีก�รพัฒน�ท้ังด้�นคว�มรู้
ศักยภ�พ คว�มสัมพันธ์ และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์
ในก�รทำ�ง�น ตัวอย่�งหลักสูตรได้แก่ หลักสูตร Regulatory
School ท่ี ก.ล.ต. ผลิตและจัดทำ�ข้ึนเองเป็นหลักสูตรต่อเน่ือง
เพ่ือให้องค์คว�มรู้หลักด้�นก�รกำ�กับดูแลแก่พนักง�นระดับต้น
และพนักง�นเข้�ใหม่ รวมทั้งพนักง�นระดับกล�ง หลักสูตร 
Finance for Non-Finance  เพ่ือให้นักกฎหม�ยได้พัฒน�
เพิ่มเติมองค์คว�มรู้ด้�นก�รเงินและตล�ดทุน หลักสูตร 
Facilitative Leadership ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในก�รพัฒน�
ผู้บริห�รระดับกล�ง ให้มองเห็นคุณค่�และศักยภ�พในตนเอง
และผู้อื ่น ทำ�หน้�ที่เป็นผู้กระตุ้นและสร้�งบรรย�ก�ศ
ก�รเรียนรู้ให้คนรอบตัว โครงก�รพัฒน�จิตใจเพ่ือก�รทำ�ง�น
อย่�งมีคว�มสุข Mindful Organization for Happiness 
of All หลักสูตรก�รจัดทำ� Infographic เพื่อให้พนักง�น
มีคว�มรู้ในก�รผลิตสื่อเพื่อก�รสื่อส�รกับผู้มีส่วนร่วมใน
ตล�ดทุน เป็นต้น นอกจ�กนี้ ก็ยังริเริ่มก�รใช้สื่อออนไลน์
เพ่ือก�รเรียนรู้โดยใช้ระบบบริห�รจัดก�รเรียนรู้ (Learning
Management System: LMS) เพื่อว�งแพลตฟอร์ม
รองรับวิช�พื้นฐ�นใน Regulatory School อีกด้วย

 ก.ล.ต. ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งท�งก้�วหน้�
ในส�ยอ�ชีพของบุคล�กร โดยสนับสนุนให้หัวหน้�ส่ือส�รกับ
สม�ชิกในทีมอย่�งสม่ำ�เสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้คว�มคิดเห็น
และข้อแนะนำ�ในเชิงพัฒน� และเมื่อใดที่มีตำ�แหน่งง�นว่�ง
จะมีก�รรับสมัครเพื่อให้โอก�สอย่�งเปิดกว้�งทั้งเพื่อให้
บุคล�กรได้แสดงคว�มจำ�นงเพื่อเข้�รับก�รคัดเลือก ทั้ง
เพื่อก�รเลื่อนตำ�แหน่ง รวมถึงเพื่อก�รโยกย้�ยเพื่อให้ได้
เรียนรู้ง�นด้�นอื่นเพื่อพัฒน�ศักยภ�พของตนได้ โดยผ่�น
กระบวนคัดเลือกท่ีกำ�หนด ซ่ึงในปีท่ีผ่�นม� มีพนักง�นได้รับ

ก�รพิจ�รณ�ให้เล่ือนตำ�แหน่งรวมถึงเล่ือนระดับท้ังส้ิน 97 ร�ย
คิดเป็นร้อยละ 14  และมีก�รโยกย้�ยสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ง�นทั้งสิ้น 25 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของพนักง�นทั้งหมด

 ไม่เพียงแต่ก�รส่งเสริมให้เรียนรู้ง�นด้�นต่�ง ๆ ภ�ยใน
องค์กรเท่�นั้น แต่ ก.ล.ต. ยังได้สนับสนุนก�รแลกเปลี่ยน
พนักง�นระหว่�งองค์กรท่ีเก่ียวข้องท้ังภ�ครัฐและเอกชนด้วย
โดยในปีท่ีผ่�นม�ได้มีบุคล�กร ไปเข้�ร่วมโครงก�ร Fellowship 
Program Global Financial Partnership Center 
(GLOPAC) ซึ่งเป็นโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งองค์กร
รับบุคล�กรในหน่วยง�นกำ�กับดูแลด้�นก�รเงินจ�กทั่วโลก
เข้�ร่วมดูง�นและฝึกปฏิบัติง�นที่ประเทศญี่ปุ่น ประม�ณ
2-3 เดือน เพ่ือพัฒน�คว�มรู้ด้�นตล�ดก�รเงินโลก เพ่ือนำ�ม�
ใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�แนวท�งก�รกำ�กับดูแลก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�น

  ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและส่งเสริมคว�มผูกพัน
ของบุคล�กรที่มีต่อองค์กร 

 ก.ล.ต. มีก�รจัดกิจกรรมเสริมสร้�งคว�มผูกพันและ
ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งก�รทำ�ง�น
และชีวิตส่วนตัวอย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ�กก�รสำ�รวจระดับ
คว�มผูกพัน (engagement) ของบุคล�กรที่มีต่อองค์กร 
พบว่�มีคะแนนสูงขึ้นเป็นปีที่ส�มต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นผล
จ�กก�รสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจและทำ�กิจกรรมร่วมกัน  
กิจกรรมที่จัดขึ้น อ�ทิ กิจกรรมสร้�งสุข 5 Happy ได้แก่
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 (2) Happy Family  
 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์คว�มผูกพันโดย
ขย�ยวงออกไปถึงระดับสม�ชิกในครอบครัวของพนักง�น 
ที่มีต่อ ก.ล.ต. เช่น กิจกรรมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

  (1) Happy Heart 
 เป็นกิจกรรมท่ีดูแลพนักง�นให้มี “คว�มสุขใจ” ผ่�นก�ร
เปิดโลกทัศน์ก�รเรียนรู้ท้ังด้�นศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือปลูกฝัง
คว�มรักและหวงแหนในคว�มเป็นไทย เรียนรู้“วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ”  เพื ่อสืบส�นพระร�ชปณิธ�นต�มแนวท�ง
พระร�ชดำ�ริในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร รวมถึงเรียนรู้ประวัติคว�มเป็นม�
ด้�นตล�ดเงิน ณ ศูนย์ก�รเรียนรู้ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
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 (3) Happy Body  
 เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักง�นใส่ใจดูแลสุขภ�พ และมีวินัยในก�รออกกำ�ลังก�ย เช่น ก�รจัดแข่งขันเดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภ�พ จัด workshop เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�สุขภ�พด้�นกลุ่มอ�ก�รที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำ�ง�นในออฟฟิศ
กิจกรรมแข่งขัน SEC Fit & Firm 90 Days Challenge โดยมีนักวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�และนักโภชน�ก�รเป็นที่ปรึกษ�
และให้คำ�แนะนำ�เทศก�ลอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ  ก�รนวดบรรเท�อ�ก�ร office syndrome โดยผู้พิก�รท�งส�ยต� เป็นต้น
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 (4) Happy Society 
 เป็นกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติก�รเป็น “ผู้ให้” และ “เป็นผู้ทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม” เพื่อสนับสนุนก�รทำ�คว�มดี
ช่วยยกระดับคว�มสุขของสังคมโดยรวมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สในสังคม เช่น กิจกรรมจิตอ�ส�ช่วยช�วน�ปลูกข้�ว
และเรียนรู้วิถีชีวิตช�วน�ที่ศูนย์ก�รเรียนรู้หนองส�หร่�ย จ. ก�ญจนบุรี  กิจกรรมจิตอ�ส� “ให้น้องด้วยใจ” ก�รบริจ�คเงิน
และสิ่งของให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน กิจกรรมจิตอ�ส� “ส่งเสียง ส่งยิ้ม Read for The 
Blind” เป็นต้น
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 (5) Happy Retirement  
 เป็นกิจกรรมเพื่อก�รดูแลบุคล�กรให้ “เกษียณอย่�ง
เกษมสุข” โดยมีก�รจัดกิจกรรมเสริมองค์คว�มรู้ด้�นเทคนิค
ก�รออม และจัดตล�ดนัดปันรัก ปันสุข เป็นช่องท�งให้พนักง�น
นำ�สินค้�ม�ซื้อข�ยแลกเปลี่ยนระหว่�งพนักง�น เพื่อเพิ่ม
ร�ยได้และก�รเก็บออม

  ก�รบรรจุและแต่งตั้งบุคล�กร

 ในก�รบรรจุและแต่งตั้งบุคล�กร ก.ล.ต. มีขั้นตอน
ก�รดำ�เนินก�รท่ีชัดเจน โดยมีคณะกรรมก�รด้�นบริห�รง�น
บุคคลร่วมกันพิจ�รณ�ในตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญ และมีก�ร
พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมด้�นคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ศักยภ�พ
และผลก�รปฏิบัติง�น ด้วยคว�มเท่�เทียมและเสมอภ�ค  

  ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ค่�ตอบแทน สวัสดิก�ร 
และคว�มปลอดภัย

 ใช้ระบบบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น (performance 
management system) ในก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น
ของบุคล�กร โดยให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัยเร่ืองคุณภ�พง�น
ก�รพัฒน� และปรับปรุงประสิทธิภ�พและกระบวนก�รทำ�ง�น
รวมถึงพฤติกรรมต�มค่�นิยมองค์กร

 ในด้�นสวัสดิก�รและคว�มปลอดภัย ก.ล.ต. มีนโยบ�ย
ที่จะสนับสนุนส่งเสริมก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดีของบุคล�กร
ทั้งในระหว่�งที่ปฏิบัติง�นและรวมไปถึงก�รมีหลักประกัน
และคว�มม่ันคงในชีวิตในระยะย�วภ�ยหลังเกษียณอ�ยุด้วย
โดยในปี 2561 ได้ปรับเพิ่มเงินสมทบของฝ่�ยน�ยจ้�งใน
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ นอกจ�กนี้ ก.ล.ต. ให้คว�มสำ�คัญ
ในเรื่องคุณภ�พชีวิตทั้งในด้�นสุขภ�พ คว�มปลอดภัย โดย
ก�รจัดตรวจสุขภ�พและฉีดวัคซีนประจำ�ปี ก�รจัดกิจกรรม
และแข่งกีฬ�เพ่ือสุขภ�พ ก�รฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ
และสนับสนุนให้มีก�รจัดกิจกรรมด้�นสันทน�ก�รต่�ง ๆ 
อย่�งต่อเนื ่อง อ�ทิ ชมรมว�ดภ�พสีน้ ำ� ชมรมถ่�ยภ�พ 
ชมรมศึกษ�และปฏิบัติธรรม เป็นต้น

  ก�รส่งเสริมจริยธรรมและรักษ�วินัยของบุคล�กร 

 ก.ล.ต. ส่งเสริมให้บุคล�กรตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ
จริยธรรมและก�รรักษ�วินัย ยึดม่ันในค่�นิยม “เปิดใจ รู้จริง
ร่วมมือ ซื่อตรง” ดำ�รงตนให้เป็นผู้ที่ได้รับคว�มเชื่อถือและ
ไว้ว�งใจอยู่เสมอโดยก�รปลูกฝังและรณรงค์ ส่งเสริมให้มี
ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง ตัวอย่�งเช่น ก�รประก�ศนโยบ�ย 
ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน ก�รกำ�หนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ก�รให้ ก�รรับ หรือเรียกรับทรัพย์สินจ�กบุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของ ก.ล.ต. ก�รงดรับของขวัญ
และเปล่ียนงบประม�ณสำ�หรับก�รซ้ือของขวัญเพ่ือแจกจ่�ย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นก�รบริจ�คให้องค์กรก�รกุศล (NO Gift 
& Give Policy) และเพื่อช่วยให้บุคล�กรมีคว�มตระหนัก 
เข้�ใจและมีก�รถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด  ก.ล.ต. กำ�หนดให้
บุคล�กรมีก�รลงน�มรับทร�บข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ
เป็นประจำ�ทุกปีเพื่อให้มีก�รทบทวนคว�มเข้�ใจในเรื่องนี้
อย่�งสม่ำ�เสมอ 
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สถิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    ข้อมูลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รดูแลพนักง�น

1. จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด (คน) (พนักง�นประจำ�) 
  • ช�ย  
  • หญิง
2.  สัดส่วนพนักง�นแยกต�มเพศ (ร้อยละ) 
  • ช�ย  
  • หญิง
3.  สัดส่วนพนักง�นแยกต�มประเภทสัญญ�จ้�ง (ร้อยละ) 
  • พนักง�นประจำ�  
  • ลูกจ้�งประจำ�
  • ลูกจ้�งชั่วคร�ว   
  • outsource
4. จำ�นวนพนักง�นแยกต�มระดับพนักง�น (คน) 
  • หมวดต่ำ�กว่�บริห�รง�น
  • หมวดบริห�รง�น
  • หมวดช่วยอำ�นวยก�ร
  • หมวดอำ�นวยก�ร
  • หมวดอำ�นวยก�รบริห�ร
5. สัดส่วนพนักง�นแยกต�มระดับพนักง�น (ร้อยละ)
  • หมวดต่ำ�กว่�บริห�รง�น
  • หมวดบริห�รง�น
  • หมวดช่วยอำ�นวยก�ร
  • หมวดอำ�นวยก�ร
  • หมวดอำ�นวยก�รบริห�ร
6. จำ�นวนพนักง�นใหม่ (คน) 
  • ช�ย  
  • หญิง
7. จำ�นวนพนักง�นใหม่แยกต�มช่วงอ�ยุ (คน)
  • น้อยกว่� 30 ปี 
  • 30-50 ปี 
  • ม�กกว่� 50 ปี

 

2561

634
206
428

32
68

89
7
-
4

59
394
138

31
11

9
62
22

5
2

56
24
32

42
14

-

 2560

601
191
410

32
68

90
7
-
3

61
369
132
29
10

10
61
22

5
2

50
28
22

41
9
-

 

2559

584
172
412

30
71

92
6
1
2

60
355
133
27
9

10
61
23

5
1

77
24
53

35
38

3
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    ข้อมูลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รดูแลพนักง�น

8. สัดส่วนพนักง�นใหม่ต่อพนักง�นทั้งหมด (ร้อยละ) 
9. จำ�นวนพนักง�นพ้นสภ�พ (คน) (ล�ออก+เกษียณ)
  • ช�ย
  • หญิง
10. จำ�นวนพนักง�นพ้นสภ�พแยกต�มช่วงอ�ยุ
  • น้อยกว่� 30 ปี
  • 30-50 ปี
  • ม�กกว่� 50 ปี
11. สัดส่วนพนักง�นพ้นสภ�พต่อพนักง�นทั้งหมด (turn over)
12. จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยในก�รฝึกอบรมของพนักง�นทั้งหมด
 (จำ�นวนวัน : ปี)
  • ช�ย
  • หญิง
13. จำ�นวนช่ัวโมงเฉล่ียในก�รฝึกอบรมแยกต�มระดับพนักง�น 
 (จำ�นวนวัน : ปี)
  • หมวดต่ำ�กว่�บริห�รง�น
  • หมวดบริห�รง�น
  • หมวดบริห�รจัดก�ร
  • หมวดอำ�นวยก�ร
  • หมวดอำ�นวยก�รบริห�ร

 

2561

9
26
10
16
26

6
15
5
4

32
33

17
7
4

17
20

 2560

8
37
11
26
37
10
14
13
6

76
85

1
11
15
48
86

 

2559

13
32
15
17
32
12
19

1
6

29
29

1
8
8

22
19
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ก.ล.ต.



69

การบริหารจัดการความเส่ียง 3 ระดับ
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 ในปี 2561 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงโครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเส่ียง (risk governance structure) เพ่ือให้ก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มเส่ียงมีประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน เห็นภ�พรวมและคว�มเช่ือมโยงก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงสำ�คัญของ ก.ล.ต.
ได้แก่ คว�มเสี่ยงตล�ดทุน (capital market risk) และคว�มเสี่ยงระดับองค์กร (enterprise risk)

 (1) คว�มเสี่ยงตล�ดทุน (capital market risk) : ปรับปรุงให้กระบวนก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้เป็นระเบียบ
แบบแผน (formalized process) ย่ิงข้ึน โดยกำ�หนดให้มีผู้รับผิดชอบคว�มเส่ียง (risk owner) ท่ีชัดเจนในแต่ละกลุ่มคว�มเส่ียง
และกำ�หนดให้ร�ยง�นคว�มคืบหน้�ต่อคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
 (2) คว�มเส่ียงระดับองค์กร (enterprise risk) : กำ�หนดเพ่ิมเติมให้มีคณะอนุกรรมก�รต�มกลไกสำ�คัญขององค์กร 
(enabler) เพ่ือนำ�คว�มเส่ียงท่ีเก่ียวข้องเข้�ห�รือห�กมีประเด็น 

 โดยสำ�นักง�น ก.ล.ต. นำ�เสนอผลก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง ท้ัง 2 ด้�น ต่อคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.

น�ยวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์
ประธ�นกรรมก�ร

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
ว�ระที่ 1 ตั้งแต่ 15 กันย�ยน 2558 - 
   28 เมษ�ยน 2559 
ว�ระที่ 2 ตั้งแต่ 29 เมษ�ยน 2559

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข� Management
และรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข� Public
Administration จ�ก The University of Manila 
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับปริญญ�รัฐประศ�สนศ�สตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รคลัง 
จ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญ อ�ทิ กรรมก�ร คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รศ�ล
ยุติธรรม ประธ�นกรรมก�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย 
ประธ�นกรรมก�ร สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นัก
งบประม�ณ กรรมก�ร ก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย กรรมก�ร ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย
และกรรมก�ร สภ�สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
กรรมก�รตรวจสอบร่�งกฎหม�ยและร่�งอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ด้�นองค์กรอิสระ
และรัฐวิส�หกิจ) อนุกรรม�ธิก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูป
ด้�นเศรษฐกิจ ก�รเงินก�รคลัง ประธ�นกรรมก�ร 
ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมก�ร มูลนิธิแพทย์
อ�ส�สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี (พอสว.)  

น�ยประสงค์ พูนธเนศ 
ปลัดกระทรวงก�รคลัง  
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง 

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
10 พฤษภ�คม 2561 
 

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�นิติศ�สตรบัณฑิต จ�กมห�วิทย�ลัย
สุโขทัยธรรม�ธิร�ช บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�ก�รบัญชีจ�ก
มห�วิทย�ลัยร�ชมงคล บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�
ก�รจัดก�รก�รบริห�รองค์กร จ�กมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต
และปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์
จ�กวิทย�ลัยก�รจัดก�รเพื่อก�รพัฒน� มห�วิทย�ลัย
ทักษิณ ก่อนดำ�รงตำ�แหน่งปลัดกระทรวงก�รคลัง
เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ อ�ทิ อธิบดี กรมสรรพ�กร 
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ
อธิบดี กรมศุลก�กร และผู้ตรวจร�ชก�ร กระทรวง
ก�รคลัง

น�ยบุญยฤทธิ์ กัลย�ณมิตร 
ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์  
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง  

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
1 ตุล�คม 2561 
 

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�บริห�รธุรกิจ
จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต
ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ จ�ก Western Michigan 
University ประเทศสหรัฐอเมริก� ก่อนดำ�รงตำ�แหน่ง
ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ อ�ทิ
อธิบดี กรมก�รค้�ภ�ยใน อธิบดี กรมเจรจ�ก�รค้�
ระหว่�งประเทศ เอกอัครร�ชทูตผู ้แทนถ�วรไทย 
ประจำ�องค์ก�รก�รค้�โลก ณ นครเจนีว� และผู้ตรวจ
ร�ชก�ร กระทรวงพ�ณิชย์
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น�ยวิรไท สันติประภพ 
ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย  
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง  

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
1 ตุล�คม 2558 
 

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�เศรษฐศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ปริญญ�โท
และปริญญ�เอก ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ จ�ก Harvard
University สหรัฐอเมริก� มีประสบก�รณ์ทำ�ง�น
ที่หล�กหล�ย ทั้งในภ�ควิช�ก�ร รัฐบ�ล และ องค์กร
ระหว่�งประเทศ  เคยดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้บริห�ร ระดับสูง
บมจ. ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์และตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษ� สถ�บันวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�
ประเทศไทย และกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนช้ันนำ�
ของประเทศหล�ยแห่ง

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
กรรมก�ร คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งช�ติ กรรมก�ร คณะกรรมก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน กรรมก�ร คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรรมก�ร
คณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ กรรมก�รและเหรัญญิก
มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ   
กรรมก�ร มูลนิธิแม่ฟ้�หลวงในพระบรมร�ชูปถัมภ ์
กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์

น�ยสร�วุธ เบญจกุล 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
11 พฤษภ�คม 2558
 

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จ�ก
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง เนติบัณฑิต จ�กสำ�นักอบรม
ศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ� ปริญญ�โทด้�น
กฎหม�ยธุรกิจ จ�ก University of Bristol สหร�ชอ�ณ�จักร
ปริญญ�โทด้�นกฎหม�ยระหว่�งประเทศ จ�ก American
University สหรัฐอเมริก� และปริญญ�โทด้�นกฎหม�ย
เปรียบเทียบจ�ก Howard University สหรัฐอเมริก�
เช่นกัน เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ อ�ทิ เลข�ธิก�ร 
สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ� 
ประธ�นกรรมก�รรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้พิพ�กษ�
หัวหน้�ศ�ลจังหวัดสกลนคร แผนกคดีเย�วชนและ
ครอบครัว  ผู ้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ลประจำ�สำ�นัก
ประธ�นศ�ลฎีก� และรองเลข�ธิก�รส่งเสริมง�น
ตุล�ก�ร

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
เลข�ธิก�ร สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม  กรรมก�ร กองทุน
บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร กรรมก�ร ข้�ร�ชก�รศ�ล
ยุติธรรม กรรมก�รในคณะกรรมก�ร บมจ.ท่�อ�ก�ศย�น
ไทย กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ด้�นก�รเงินก�รธน�ค�ร
ในคณะกรรมก�รคดีพิเศษ กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�มและสถ�บัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง 
ประธ�นกรรมก�รธุรกรรม สำ�นักง�นป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

น�ยหยกพร ตันติเศวตรัตน์ 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ  
  

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
ว�ระที่ 1 ตั้งแต่ 23 มกร�คม 2559 - 
   3 พฤศจิก�ยน 2559 
ว�ระที่ 2 ตั้งแต่ 4 พฤศจิก�ยน 2559 
 
คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�เศรษฐศ�สตรบัณฑิต จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย และเศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิตจ�ก
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ อ�ทิ
รองผู ้จัดก�รใหญ่ หัวหน้�กลุ ่มบริห�รคว�มเสี ่ยง
บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ กรรมก�ร บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  กรรมก�ร ธน�ค�รวีน�สย�ม (เวียดน�ม)
กรรมก�ร บริษัท ไทยเรตต้ิงแอนด์อินฟอร์เมช่ันเซอร์วิส
จำ�กัด  กรรมก�ร บริษัท ทริส เรตติ้ง จำ�กัด

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�ร บมจ.บ้�นปู
เพ�เวอร์ กรรมก�ร บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย กรรมก�ร
อิสระ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
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น�ยวิพุธ อ่องสกุล 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ  
  

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
24 กันย�ยน 2561 
 

 
คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิตและ
วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิต ส�ข�อุตส�หก�ร จ�ก Texas
Tech University ประเทศสหรัฐอเมริก� เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้ช่วยอธิก�รบดี ฝ่�ยประกันคุณภ�พ สถ�บัน
บัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ กรรมก�รสภ�วิช�ก�ร 
มห�วิทย�ลัยสุร�ษฎร์ธ�นี

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
คณบดี คณะบริห�รธุรกิจ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�ร
ศ�สตร์ คณะกรรมก�รติดต�ม ตรวจสอบและประเมินผล
ง�นมห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี 

น�ยรพี สุจริตกุล 
เลข�ธิก�ร ก.ล.ต. 
กรรมก�รและเลข�นุก�ร  

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
วันที่ 1 พฤษภ�คม 2558  
 

 
คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีด้�นกฎหม�ย (เกียรตินิยม)
จ�ก University of Essex และปริญญ�โทด้�นกฎหม�ย
ธุรกิจ จ�ก University of Bristol  สหร�ชอ�ณ�จักร 
เป็นผู้มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์ และมีคว�มเช่ียวช�ญด้�น
ตล�ดทุนและตล�ดเงินม�ย�วน�น โดยเคยดำ�รง
ตำ�แหน่งสำ�คัญในภ�คเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับตล�ดทุนหล�ยแห่ง อ�ทิ  กรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรรมก�รสภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย  
กรรมก�รสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน กรรมก�รสม�คม
ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  กรรมก�ร บมจ.
ธน�ค�รกสิกรไทย ประธ�นกรรมก�ร บมจ.หลักทรัพย์
กสิกรไทย ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บลจ. กสิกรไทย 
ท่ีปรึกษ�กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
กรรมก�รอิสระ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
กรรมก�ร คณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ 

คณะกรรมก�ร/คณะอนุกรรมก�ร

AC คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
 (Audit Committee)
GR คณะอนุกรรมก�รด้�นธรรม�ภิบ�ลและค่�ตอบแทน 
 (Good Governance and Remuneration
 Sub-committee)
LC คณะอนุกรรมก�รฝ่�ยกฎหม�ย (ด้�นท่ีปรึกษ�)
 (Legal Sub-committee (Consulting))
LL คณะอนุกรรมก�รฝ่�ยกฎหม�ย (ด้�นคดี) 
 (Legal Sub-committee (Litigation))
AP คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์
 (Appellate Sub-committee)

หม�ยเหตุ: 

น�งกัลย�นี ภ�คอัต
ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2561

น�งปร�ณี ภ�ษีผล 
ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2561

น�ยชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561
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คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

น�ยรพี สุจริตกุล
เลข�ธิก�ร ก.ล.ต.
ประธ�นกรรมก�รโดยตำ�แหน่ง

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
1 พฤษภ�คม 2558

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีด้�นกฎหม�ย (เกียรตินิยม)
จ�ก University of Essex และปริญญ�โทด้�นกฎหม�ย
ธุรกิจจ�ก University of Bristol  สหร�ชอ�ณ�จักร 
เป็นผู้มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์ และมีคว�มเชี่ยวช�ญ
ด้�นตล�ดทุนและตล�ดเงินม�ย�วน�น โดยเคยดำ�รง
ตำ�แหน่งสำ�คัญในภ�คเอกชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ
ตล�ดทุนหล�ยแห่ง อ�ทิ  กรรมก�ร ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  กรรมก�ร สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
กรรมก�ร สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน  กรรมก�ร สม�คม
ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  กรรมก�ร บมจ. 
ธน�ค�รกสิกรไทย ประธ�นกรรมก�ร บมจ.หลักทรัพย์
กสิกรไทย ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บลจ. กสิกรไทย 
ท่ีปรึกษ�กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
กรรมก�รอิสระ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
กรรมก�ร คณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ

น�งทิพยสุด� ถ�วร�มร
รองเลข�ธิก�ร ก.ล.ต.
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
1 มกร�คม 2559

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�คณิตศ�สตร์ 
จ�ก Harvard University และสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ      
ปริญญ�โท ส�ข� Business Administration จ�ก 
Wharton School, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริก� มีคว�มรู้ คว�มเช่ียวช�ญในด้�น
ตล�ดทุน โดยมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดตั้งสม�คม
ตล�ดตร�ส�รหน้ีไทย ก�รยกร่�งพระร�ชบัญญัติสัญญ�
ซ้ือข�ยล่วงหน้� ก�รจัดต้ังตล�ดอนุพันธ์ของประเทศไทย         
ก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เพื่อเชื ่อมโยงตล�ดทุน
ของอ�เซียน และก�รกำ�หนดนโยบ�ยเพื่อส่งเสริม
เทคโนโลยีก�รเงินในประเทศไทย 

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ตล�ดทุนไทย 
คณะกรรมก�รพัฒน�คว�มเชื่อมโยงด้�นตล�ดทุน
ของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภ�ค คณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�ศึกษ�และเสนอแนะแนวท�งแก้ไขกฎหม�ย
เพื่อพัฒน�และกำ�กับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีก�รเงิน 
(Financial Technology : FinTech)  และก�รทำ�
ธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีก�รเงิน คณะกรรมก�รบูรณ�ก�ร
ระบบบำ�เหน็จบำ�น�ญ คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบ
ชำ�ระเงินสำ�หรับตล�ดทุน

น�ยลวรณ แสงสนิท
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
1 ตุล�คม 2561

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�เศรษฐศ�สตรบัณฑิต จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย และปริญญ�โท ส�ข� Economic Policy
and Planning จ�ก Northeastern University
ประเทศสหรัฐอเมริก� เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ อ�ทิ
ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รคลัง ท่ีปรึกษ�ด้�นเศรษฐกิจ
ก�รเงิน ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักนโยบ�ยระบบก�รเงิน
และสถ�บันก�รเงิน ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักนโยบ�ยระบบ
ก�รคุ้มครองผลประโยชน์ท�งก�รเงิน 

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
โฆษกกระทรวงก�รคลัง กรรมก�รในคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
กรรมก�ร สถ�บันคุ้มครองเงินฝ�ก กรรมก�ร ก�รย�สูบ
แห่งประเทศไทย กรรมก�รและประธ�นกรรมก�ร
บริห�รคว�มเส่ียง บลจ. กรุงไทย กรรมก�รและประธ�น
กรรมก�รบริห�ร บริษัท วิทยุก�รบินแห่งประเทศไทย 
จำ�กัด
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น�งพรอนงค์ บุษร�ตระกูล
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
ว�ระที่ 1 ตั้งแต่ 8   เมษ�ยน    2557 - 
   24 กรกฎ�คม 2561 
ว�ระที่ 2 ตั้งแต่ 25 กรกฎ�คม 2561

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รจัดก�รเชิงปริม�ณ
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จ ุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ จ�ก University
of Dallas สหรัฐอเมริก� และปริญญ�เอกด้�นก�รเงิน
จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ
อ�ทิ  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�ร
ตล�ดสินค้�เกษตรล่วงหน้�แห่งประเทศไทย   

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
หัวหน้�ภ�ควิช�ก�รธน�ค�รและก�รเงิน และประธ�น
คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต
ส�ข�วิช�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร คณะพ�ณิชยศ�สตร์
และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และตำ�แหน่ง
สำ�คัญอ่ืน อ�ทิ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำ�ง�นกำ�หนดม�ตรฐ�น
คว�มรู้และโครงสร้�งหลักสูตรผู้แนะนำ�ก�รลงทุน 
คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ม�ตรฐ�นข้อสอบและก�รวัดผล
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมก�รสภ�สถ�บัน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถ�บันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� อนุกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมก�รบริห�รกองทุนพัฒน�ไฟฟ้� (ในฐ�นะ
ทุนหมุนเวียน) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�ร
พลังง�น และท่ีปรึกษ�ในคณะอนุกรรมก�รก�รลงทุน
กองทุนก�รออมแห่งช�ติ

น�งศรัณย� จินด�วณิค
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
18 มกร�คม 2559

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�บัญชีบัณฑิต จ�กมห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต จ�ก Eastern
Michigan University สหรัฐอเมริก� เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญ อ�ทิ ที่ปรึกษ� สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย  
ที่ปรึกษ� สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
กรรมก�รตรวจสอบ บมจ. ไทยว�โก้ และบริษัท เซ็น
คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จำ�กัด  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจดทะเบียน
หลักทรัพย์ และฝ่�ยกำ�กับบัญชีตล�ดทุน ก.ล.ต.   

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ประเภทตร�ส�รทุน
และก�รบริห�รกิจก�รของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำ�กิจก�ร อนุกรรมก�ร
ในคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ก�รกำ�กับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจตัวกล�งและตล�ด

น�ยเอกชัย จงวิศ�ล
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ  

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
18 มกร�คม 2559

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม) จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ
ปริญญ�โทจ�ก Indiana University  สหรัฐอเมริก� 
โดยเคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ อ�ทิ ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รและกรรมก�ร สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน  
กรรมก�รในคณะกรรมก�รตล�ดก�รเงินไทย ธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย  กรรมก�ร สม�คมตร�ส�รหนี้ไทย 
กรรมก�ร บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
กรรมก�ร บลจ. ทิสโก้ จำ�กัด กรรมก�ร บลจ. ไทยพ�ณิชย์
จำ�กัด กรรมก�ร บมจ. โฮมโปรดักส์  

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ก�รประกอบธุรกิจจัดก�รกองทุนรวม ประเภทกองทุน
รวมอสังห�ริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้�งพ้ืนฐ�น และ
กองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์  ประธ�น
คณะอนุกรรม ก�รพิจ�รณ�หลัก เกณฑ์เกี ่ยวกับ
ก�รจัดก�รกองทุน ประธ�นคณะกรรมก�รวินัยบุคล�กร
ในธุรกิจตล�ดทุน
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น�ยอ�ยุสม์ กฤษณ�มระ
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ  

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง 
25 กรกฎ�คม 2561

คว�มรู้และประสบก�รณ์
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมเคมี จ�ก
Lehigh University, Bethlehem ประเทศสหรัฐอเมริก�
และปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ จ�ก Pepperdine 
University, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริก�เช่นกัน
โดยเคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ อ�ทิ กรรมก�รบริห�ร
คว�มเส่ียงและเลข�นุก�ร ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่ รับผิดชอบ
ส�ยก�รบัญชีและก�รเงิน และผู้จัดก�รบริห�รคว�มเส่ียง
บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ กรรมก�ร บริษัท  บัวหลวง
เวนเจอร์ส จำ�กัด กรรมก�ร The Asian Bankers       
Association (ABA) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  
รองประธ�นกรรมก�ร บลจ.บัวหลวง ประธ�นชมรม
Basel และประธ�นชมรม IFRS สม�คมธน�ค�รไทย 
และประธ�นชมรม Thai Forex (ACI) 

บทบ�ทอื่นในปัจจุบัน
ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ก�รลงทุนและก�รให้คำ�แนะนำ�
ก�รลงทุน อนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ก�รประกอบธุรกิจจัดก�รกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม
อสังห�ริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น 
และกองทรัสต์เพื ่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ 
อนุกรรมก�ร ในคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ ประเภท
ตร�ส�รหนี้ ตร�ส�รอนุพันธ์ และตร�ส�รซับซ้อน 
ผู้เชี ่ยวช�ญภ�ยนอกเกี่ยวกับม�ตรฐ�นก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงของสถ�บันก�รเงินและบริษัทในกลุ่มฯ 
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
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ผู้บริหารระดับสูง

นายรพี สุจริตกุล 
เลขาธิการ

นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางปะราลี สุคนธมาน
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

นางณัฐญา นิยมานุสร
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายประกิด บุณยัษฐิติ
รองเลขาธิการ

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางทิพยสุดา ถาวรามร
รองเลขาธิการ
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1.  โครงสร้างคณะกรรมการ
  
 พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) กำ�หนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วย
คณะกรรมก�ร 2 คณะ ได้แก่ 
 • คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. มีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รกำ�หนด
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและพัฒน�ตล�ดทุนในภ�พรวม 
รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ เพื่อสนับสนุน
ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร 
 • คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน มีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รออก
กฎเกณฑ์ ประก�ศ และคำ�สั ่งในก�รออกและเสนอข�ย
หลักทรัพย์และก�รประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในตล�ดทุน
แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ เพ่ือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
ของคณะกรรมก�ร รวมทั้งร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อ
คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. 
 ท้ังน้ี สำ�นักง�น ก.ล.ต. ทำ�หน้�ท่ีดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย
ท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุน โดยมีเลข�ธิก�รเป็นผู้บริห�รสูงสุดขององค์กร

 1.1 คณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
   คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ต�มโครงสร้�งที่กำ�หนดใน
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย (1) ประธ�นกรรมก�ร แต่งต้ัง
โดยคณะรัฐมนตรี  (2) กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง 3 คน คือ 
ปลัดกระทรวงก�รคลัง ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ และผู้ว่�ก�ร
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย  (3) กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผ่�น
กระบวนก�รคัดเลือกของคณะกรรมก�รคัดเลือกและแต่งต้ัง
โดยรัฐมนตรี จำ�นวนไม่น้อยกว่� 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน 
โดยในจำ�นวนน้ีอย่�งน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย
ด้�นบัญชี และด้�นก�รเงิน ด้�นละ 1 คน  และ (4) เลข�ธิก�ร
สำ�นักง�น ก.ล.ต. เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร  ท้ังน้ี ประธ�น
กรรมก�ร กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ และเลข�ธิก�รสำ�นักง�น 
ก.ล.ต. มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 4 ปี และดำ�รง
ตำ�แหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 ว�ระ

 1.2 คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
   คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ต�มโครงสร้�งที่
กำ�หนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย (1) เลข�ธิก�ร
สำ�นักง�น ก.ล.ต. เป็นประธ�นกรรมก�ร  (2) รองเลข�ธิก�ร
สำ�นักง�น ก.ล.ต. ซ่ึงเลข�ธิก�รมอบหม�ย 1 คน  (3) ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง หรือรองผู้อำ�นวยก�รที่ได้รับ
มอบหม�ย 1 คน  และ (4) กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่�น
กระบวนก�รคัดเลือกของคณะกรรมก�รคัดเลือกและแต่งต้ัง

โดยรัฐมนตรี จำ�นวนไม่เกิน 4 คน โดยอย่�งน้อย 2 คน ต้องมี
ประสบก�รณ์ในก�รบริห�ร กิจก�รบริษัทที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์  ทั้งนี้ 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 4 ปี
และดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 ว�ระ

2.  กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

 เพ่ือสนับสนุนให้ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
โปร่งใส เป็นธรรม และมีกลไกสำ�คัญในก�รตรวจสอบและ
ถ่วงดุลคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. จึงแต่งตั ้งคณะกรรมก�ร
และคณะอนุกรรมก�ร ดังนี้
 
 2.1 คณะกรรมก�รตรวจสอบ
   ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลและตรวจสอบก�รบริห�รง�น
ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ให้เป็นไปต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
และกฎหม�ยฉบับอื่น ๆ ที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับตล�ดทุน 
รวมท้ังก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
และธรรม�ภิบ�ลของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ซ่ึงครอบคลุมจรรย�บรรณ
พนักง�น และนโยบ�ย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน  
ตลอดจนให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะอย่�งเป็นอิสระเก่ียวกับ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ก�รบริห�รคว�มเส่ียง และก�รควบคุม
ภ�ยใน เพื่อให้คว�มเชื่อมั่นว่�ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น 
ก.ล.ต. เป็นไปอย่�งเหม�ะสม มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
   คณะกรรมก�รตรวจสอบ ต�มโครงสร้�งท่ีกำ�หนดใน
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมก�รอย่�งน้อย 3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน ในจำ�นวนนี้ต้องเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. อย่�งน้อย 2 คน  ทั้งนี้ กรรมก�ร
ตรวจสอบที ่ได้รับก�รแต่งตั ้งควรเป็นผู้ที ่มีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ด้�นบัญชี ด้�นก�รเงิน ด้�นกฎหม�ย หรือ
ด้�นตล�ดทุน
   สำ�หรับว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร
ตรวจสอบมี 2 ลักษณะ คือ 
   (1) กรณีเป็นกรรมก�ร ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงกรรมก�ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นไปต�มว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ก.ล.ต.
   (2) กรณีเป็นบุคคลภ�ยนอก ซ่ึงมิได้เป็นกรรมก�ร
ก.ล.ต.  ให้มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 4 ปี และเม่ือพ้น
ตำ�แหน่งแล้ว อ�จได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งติดต่อกันเกิน 2 ว�ระมิได้ 



83

 2.2 คณะอนุกรรมก�รด้�นธรรม�ภิบ�ลและค่�ตอบแทน
   ทำ�หน้�ท่ีเสนอแนะนโยบ�ยและแนวท�งพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลขององค์กร รวมท้ังแนวท�งหรือหลักเกณฑ์ในก�รสรรห� 
ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน และก�รประเมินผลง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน คณะอนุกรรมก�ร 
และเลข�ธิก�ร  โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมก�รด้�นธรรม�ภิบ�ลและค่�ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมก�ร ก.ล.ต. 
ซึ่งรวมถึงกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวนไม่เกิน 4 คน มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 ปี

3.  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. มีก�รประชุมเป็นประจำ�อย่�งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ต�มต�ร�งก�รประชุมซึ่งกำ�หนดไว้ล่วงหน้�
ตลอดทั้งปี  โดยเลข�ธิก�รสำ�นักง�น ก.ล.ต. จะนำ�ร่�งระเบียบว�ระก�รประชุมเสนอให้ประธ�นกรรมก�รพิจ�รณ� และ
เมื่อได้รับคว�มเห็นชอบ จึงนำ�ม�บรรจุเป็นระเบียบว�ระก�รประชุม และนำ�ส่งให้คณะกรรมก�รล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วัน
ก่อนก�รประชุม เพื่อให้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอ ช่วยให้ก�รพิจ�รณ�เป็นไปอย่�งละเอียดรอบคอบ นอกจ�กนี้
คณะกรรมก�รส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมจ�กเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร รวมทั้งเข้�รับก�รอบรม สัมมน� และพัฒน�
คว�มรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตล�ดทุน 
 ประธ�นกรรมก�ร ก.ล.ต. ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในที่ประชุม กรณีที่ประธ�นกรรมก�รไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุม
ปลัดกระทรวงก�รคลังจะทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในที่ประชุมแทน 
 คณะกรรมก�รต้องม�ประชุมไม่น้อยกว่�กึ ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยอ�จมี
ฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องด้วย  ท้ังน้ี เพ่ือป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ กรรมก�รท่ีมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่พิจ�รณ� ต้องแจ้งก�รมีส่วนได้เสียและไม่เข้�ร่วมพิจ�รณ�ในเรื่องนั้น  
 แนวปฏิบัติที่กล่�วม�ข้�งต้นจะใช้สำ�หรับก�รประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน คณะกรรมก�รตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ ด้วย 
 สำ�หรับร�ยละเอียดก�รประชุมคณะกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�ร ในปี 2561 มีดังนี้
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ร�ยช่ือ

น�ยวรวิทย์  จำ�ปีรัตน์

ปลัดกระทรวงก�รคลัง
- น�ยสมชัย  สัจจพงษ์
 

- น�ยนรินทร์  กัลย�ณมิตร 
- น�ยประสงค์  พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์
- น�งนันทวัลย์  ศกุนตน�ค

- น�ยบุณยฤทธ์ิ  กัลย�ณมิตร

ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทย
- น�ยวิรไท  สันติประภพ

น�ยสร�วุธ  เบญจกุล
น�งกัลย�นี  ภ�คอัค
น�งปร�ณี  ภ�ษีผล
น�ยหยกพร  ตันติเศวตรัตน์
น�ยชนินท์  ว่องกุศลกิจ
น�ยวิพุธ  อ่องสกุล

เลข�ธิก�รสำ�นักง�น ก.ล.ต.
- น�ยรพี  สุจริตกุล

หม�ยเหตุ

ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันท่ี 30 เม.ย. 61
น�ยนรินทร์  กัลย�ณมิตร 
เข้�ประชุมแทนคร้ังท่ี 4 
เข้�ประชุมแทนคร้ังท่ี 5
ดำ�รงตำ�แหน่งต้ังแต่วันท่ี 10 พ.ค. 61

ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันท่ี 30 ก.ย. 61
- น�งกุลณี  อิศดิศัย 
   เข้�ร่วมประชุมแทน คร้ังท่ี 6
- น�ยวุฒิไกร  ลีวีระพันธ์ุ 
   เข้�ประชุมแทน คร้ังท่ี 9
ดำ�รงตำ�แหน่งต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 61

น�งฤชุกร  สิริโยธิน เข้�ร่วม
ประชุมแทน คร้ังท่ี 4 และคร้ังท่ี 9

*ดำ�รงตำ�แหน่งต้ังแต่วันท่ี 6 ธ.ค. 61
ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันท่ี 30 พ.ย. 61
ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันท่ี 30 พ.ย. 61

ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันท่ี 29 พ.ย. 61
*ดำ�รงตำ�แหน่งต้ังแต่วันท่ี 24 ก.ย.61
**ดำ�รงตำ�แหน่งต้ังแต่วันท่ี 6 ธ.ค. 61
***ดำ�รงตำ�แหน่งต้ังแต่วันท่ี 11 พ.ย. 61

คณะ
อนุกรรมก�ร

ด้�นธรรม�ภิบ�ล
และค่�ตอบแทน

-

-

-

-

-

-

4/6
-
-

5/6
6/6

1/1***

-

คณะ
อนุกรรมก�ร

พิจ�รณ�
อุทธรณ์

-

-

-

-

-

-

-
-
-

3/3
-
-

-

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

1/1*
11/11
11/11
12/12

-
1/1**

-

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ ก�รประชุมท้ังหมด (คร้ัง)
 3.1  คณะกรรมก�ร ก.ล.ต.

คณะกรรมก�ร
ก.ล.ต.

12/12

2/4

1/1
6/7

8/9

3/3

12/12

11/12
11/11
11/11
11/12
8/11
3/3*

12/12

ประธ�น
กรรมก�ร

กรรมก�ร
โดย
ตำ�แหน่ง

กรรมก�ร
ผู้ทรง
คุณวุฒิ

กรรมก�ร
และ
เลข�ธิก�ร
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ร�ยช่ือ

เลข�ธิก�รสำ�นักง�น ก.ล.ต.
- น�ยรพี  สุจริตกุล

รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�น ก.ล.ต.
- น�งทิพยสุด�  ถ�วร�มร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง
- น�ยสุวิชญ  โรจนว�นิช

- น�ยลวรณ  แสงสนิท

น�งพรอนงค์  บุษร�ตระกูล
น�งสุช�ด�  ภวน�นันท์
น�งศรัณย�  จินด�วณิค
น�ยเอกชัย  จงวิศ�ล
น�ยอ�ยุสม์  กฤษณ�มระ

หม�ยเหตุ

ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 30 ก.ย. 61
น�งพิล�สลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์ 
เข้�ร่วมประชุมแทนครั้งที่ 4 และครั้งที่ 7
ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61
น�ยอรรถพล  อรรถวรเดช
เข้�ประชุมแทนครั้งที่ 17

ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 24 ก.ค. 61

ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 61

 3.2  คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน

ก�รเข้�ร่วมประชุม/
ก�รประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง)

18/18

15/18

12/14

4/4

17/18
12/12
15/18
17/18
6/6

ประธ�น
กรรมก�ร

กรรมก�ร
โดยตำ�แหน่ง

กรรมก�ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  
 4.1 ร�ยละเอียดค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รและ คณะอนุกรรมก�ร 
   พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมก�ร
ท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ให้ได้รับค่�ตอบแทนต�มท่ีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังกำ�หนด ส่วนคณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุน และคณะอนุกรรมก�รท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ให้ได้รับค่�ตอบแทนต�มท่ีคณะกรรมก�ร
ก.ล.ต. กำ�หนด โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

หม�ยเหตุ 1/ ต�มหนังสือกระทรวงก�รคลัง ท่ี กค 1007/3874 เร่ือง ก�รปรับปรุงประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมก�รท่ี
  แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภ�พันธ์ 2560
 2/ ลักษณะต�มท่ีกำ�หนด คือ เป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิร�ยท่ีได้รับผลกระทบจ�กข้อจำ�กัดในก�รถูกห้�มไม่ให้ทำ�ง�นในบริษัทหรือองค์กร 
  ท่ีอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ ก.ล.ต. โดยกรรมก�รดังกล่�วต้องส�ม�รถปฏิบัติง�นเพ่ิมเติมได้ต�มเง่ือนไขท่ีกำ�หนด

 อัตร�ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
หน่วย: บ�ท

คณะอนุกรรมก�ร
พิจ�รณ�ร่�งประก�ศ/ 

คณะอนุกรรมก�ร
เฉพ�ะกิจอ่ืน ๆ

คณะอนุกรรมก�ร
ฝ่�ยกฎหม�ย / 

คณะอนุกรรมก�ร
ด้�นธรรม�ภิบ�ลและ

ค่�ตอบแทน / 
คณะอนุกรรมก�ร
พิจ�รณ�อุทธรณ์

อนุกรรมก�ร

-

4,000

-

อนุกรรมก�ร

-

12,000

-

กรรมก�ร

45,000

-

-

กรรมก�ร

40,000

20,000

140,000

กรรมก�ร

45,000

25,000

-

ประธ�น

-

5,000

-

ประธ�น

-

15,000

-

ประธ�น

56,250

-

-

ประธ�น

50,000

25,000

-

ประธ�น

56,250

31,250

-

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุน

คณะกรรมก�ร
ก.ล.ต.

ค่�ตอบแทน

ร�ยเดือน 1/

เบ้ียประชุม/ คร้ัง 1/

ประโยชน์ตอบแทน
ร�ยเดือนเพ่ิมเติม 
ท่ีจ่�ยให้แก่กรรมก�ร
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมก�รกำ�กับ
ตล�ดทุน เฉพ�ะ
ร�ยท่ีมีลักษณะต�ม
กำ�หนด 2/
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 ค่�ตอบแทนกรรมก�รในคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ปี 2561

หน่วย: บ�ท

รวม

1,050,000.00

230,000.00

496,935.48

555,000.00

210,000.00

790,000.00

1,050,741.94

1,265,000.00

1,337,000.00

1,595,000.00

783,500.00

270,241.94

840,000.00

คณะอนุกรรมก�ร
ต่�ง ๆ

  -

 -

 -

 -

 -

 -

198,000.00

 -

72,000.00

105,000.00

90,000.00

12,000.00

 -

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

37,741.94

495,000.00

495,000.00

675,000.00

 -

37,741.94

 -

ก.ล.ต.

1,050,000.00

230,000.00

496,935.48

555,000.00

210,000.00

790,000.00

815,000.00

770,000.00

770,000.00

815,000.00

693,500.00

220,500.00

840,000.00

ตำ�แหน่งใน
คณะกรรมก�ร

ก.ล.ต.

ประธ�น

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�รและ
เลข�นุก�ร

ชื่อ-น�มสกุล

น�ยวรวิทย์  จำ�ปีรัตน์

น�ยสมชัย  สัจจพงษ์

น�ยประสงค์  พูนธเนศ

น�งนันทวัลย์  ศกุนตน�ค

น�ยบุญยฤทธิ์  กัลย�ณมิตร

น�ยวิรไท  สันติประภพ

น�ยสร�วุธ  เบญจกุล

น�งกัลย�นี  ภ�คอัต

น�งปร�ณี  ภ�ษีผล

น�ยหยกพร  ตันติเศวตรัตน์

น�ยชนินท์  ว่องกุศลกิจ

น�ยวิพุธ  อ่องสกุล

น�ยรพี  สุจริตกุล

ค่�ตอบแทนในฐ�นะประธ�น/กรรมก�ร
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 ค่�ตอบแทนกรรมก�รในคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ปี 2561
หน่วย: บ�ท

รวม

1,025,000.00

760,000.00

560,000.00

160,000.00

2,523,000.00

1,493,354.84

2,483,000.00

2,513,500.00

826,365.59

ประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติม

  -

 -

 -

 -

1,680,000.00

948,387.10

1,680,000.00

1,680,000.00

513,333.33

คณะอนุกรรมก�ร
ต่�ง ๆ 

 -

 -

 -

 -

43,000.00

34,000.00

43,000.00

33,500.00

4,000.00

คณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุน

1,025,000.00

760,000.00

560,000.00

160,000.00

800,000.00

510,967.74

760,000.00

800,000.00

309,032.26

ตำ�แหน่งใน
คณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุน

ประธ�น

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

ชื่อ-น�มสกุล

น�ยรพี  สุจริตกุล

น�งทิพยสุด�  ถ�วร�มร

น�ยสุวิชญ  โรจนว�นิช

น�ยลวรณ  แสงสนิท

น�งพรอนงค์  บุษร�ตระกูล

น�งสุช�ด�  ภวน�นันท์

น�งศรัณย�  จินด�วณิค

น�ยเอกชัย  จงวิศ�ล

น�ยอ�ยุสม์  กฤษณ�มระ

ค่�ตอบแทนในฐ�นะประธ�น/กรรมก�ร/
ประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม 
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 4.2  ร�ยละเอียดค่�ตอบแทนของผู้บริห�ร 
    ในปี 2561 ผู้บริห�รระดับสูงของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ประกอบด้วย เลข�ธิก�ร รองเลข�ธิก�ร ผู้ช่วยเลข�ธิก�รอ�วุโส 
และผู้ช่วยเลข�ธิก�ร รวม 12 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งรวมถึงเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ค่�รถยนต์ประจำ�
ตำ�แหน่ง ค่�น้ำ�มัน และค่�รักษ�พย�บ�ล เป็นจำ�นวนเงินรวม 86,814,202.67 บ�ท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำ�นวน 
80,563,486.68 บ�ท โดยก�รเพิ่มขึ้นดังกล่�ว ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะในเดือนตุล�คม มีก�รเพิ่มผู้ช่วยเลข�ธิก�รอีก 1 อัตร� 
ซึ่งสะท้อนผลกระทบของก�รเพิ่มอัตร�ดังกล่�วเพียง 3 เดือน ทั้งนี้ อัตร�ก�รเพิ่มของค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูง
สอดคล้องกับอัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยของพนักง�นทั่วไป
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รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เร่ือง การควบคุมภายในในการจัดทำารายงานการเงิน

 คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น โดยได้จัดให้มีและดำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึงก�รควบคุมภ�ยใน
ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงินที่มีคว�มเหม�ะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผลต�มเกณฑ์ในกรอบก�รควบคุมภ�ยในซึ่ง
กำ�หนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations  of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้
คว�มเช่ือม่ันได้อย่�งมีเหตุผลว่� ร�ยง�นก�รเงินมีคว�มถูกต้องครบถ้วนและจัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
มีก�รดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเมื่อพบก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติก็ส�ม�รถจัดก�รได้อย่�งเหม�ะสม
 
 คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ได้มอบหม�ยคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบก�รสอบท�นคุณภ�พของร�ยง�นก�รเงินและประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในในก�รจัดทำ�ร�ยง�น
ก�รเงิน และร�ยง�นคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. โดยร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบในเรื่องนี้ได้แสดงไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปีด้วยแล้ว
 
 คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. มีคว�มเห็นว่� ก�รควบคุมภ�ยในในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงินของสำ�นักง�นโดยรวม
มีประสิทธิผลและส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือม่ันอย่�งมีเหตุผลว่� งบก�รเงินของสำ�นักง�นสำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2561
เชื่อถือได้

(วรวิทย์ จำ�ปีรัตน์)
ประธ�นกรรมก�ร

(รพี สุจริตกุล)
เลข�ธิก�ร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จหน้�ท่ีต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ในก�รกำ�กับดูแลและตรวจสอบก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ให้เป็นไปต�ม
พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และกฎหม�ยฉบับอื่น ๆ ที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับตล�ดทุน รวมทั้งก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และธรรม�ภิบ�ลของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมจรรย�บรรณพนักง�น และนโยบ�ย 
ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน ตลอดจนให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับกระบวนก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รท่ีดี ก�รบริห�รคว�มเส่ียง ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และก�รควบคุมภ�ยใน โดย
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส และร�ยง�นผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น
แบบร�ยคณะเป็นประจำ�ทุกปีต่อคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้คว�มเชื่อมั่นว่�ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.ล.ต. 
เป็นไปอย่�งเหม�ะสม มีคว�มโปร่งใส มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

 คณะกรรมก�รตรวจสอบแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ประกอบด้วยกรรมก�ร ก.ล.ต. ซ่ึงเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีคว�มเป็นอิสระ จำ�นวน 3 คน ดังนี้ 

 ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม 2561 ถึง 30 พฤศจิก�ยน 2561
 1. น�ยหยกพร ตันติเศวตรัตน์  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 2. น�งกัลย�นี ภ�คอัต  กรรมก�รตรวจสอบ 
 3. น�งปร�ณี ภ�ษีผล  กรรมก�รตรวจสอบ

 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันว�คม 2561
 1. น�ยหยกพร ตันติเศวตรัตน์  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  
 2. น�ยสร�วุธ เบญจกุล  กรรมก�รตรวจสอบ 
 3. น�ยวิพุธ อ่องสกุล  กรรมก�รตรวจสอบ
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ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  
 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ในก�รกำ�กับดูแล
และตรวจสอบก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�น ก.ล.ต. โดยในปี 2561 มีก�รประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อติดต�มก�รดำ�เนินก�ร
ให้เป็นไปต�มแผนง�นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รตรวจสอบ สรุปส�ระสำ�คัญของก�รปฏิบัติหน้�ที่ ดังนี้

1.  งานตรวจสอบการดำาเนินงานท่ีเป็น Non-IT Audit 

 1.1 ง�นตรวจสอบต�มฐ�นคว�มเสี่ยง 
   คณะกรรมก�รตรวจสอบ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง โดยกำ�หนดให้แผนง�นตรวจสอบ
ประจำ�ปีจัดทำ�ต�มฐ�นคว�มเสี่ยง และสอดคล้องกับแผนบริห�รคว�มเสี่ยงและแผนยุทธศ�สตร์ของสำ�นักง�น และได้
สอบท�นร�ยง�นผลก�รตรวจสอบของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ในเร่ืองเก่ียวกับ (1) ก�รกำ�กับดูแลผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
(2) กระบวนก�รตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ (3) กระบวนก�รพิจ�รณ�คว�มผิดเก่ียวกับก�รกระทำ�ไม่เป็นธรรมในก�รซ้ือข�ย
หลักทรัพย์ และ (4) ก�รกำ�กับดูแลก�รทำ�ร�ยก�รท่ีมีนัยสำ�คัญ ร�ยก�รเก่ียวโยงกัน และก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำ�
กิจก�ร เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นดังกล่�วมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ ปฏิบัติต�ม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด และสอดคล้องกับหลักธรรม�ภิบ�ลที่เป็นส�กล

   นอกจ�กเร่ืองข้�งต้นแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบยังได้สอบท�นก�รทบทวนก�รประเมินตนเองเก่ียวกับม�ตรก�ร
ต่อต้�นก�รคอร์รัปชันของ ก.ล.ต. ต�มโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริตแล้วสรุปได้ว่� 
สำ�นักง�นผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินต�มแนวท�งของโครงก�รดังกล่�ว 
  
 1.2 ง�นตรวจสอบต�มพันธกิจ 
   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นกระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงินและงบก�รเงินประจำ�ปีเพ่ือให้ม่ันใจว่�
กระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงินปี 2561 ของสำ�นักง�นมีก�รควบคุมภ�ยในต�มองค์ประกอบ 5 ด้�นของ  COSO 
อย่�งเพียงพอและเหม�ะสม และงบก�รเงินปี 2561 มีคว�มถูกต้องต�มควร เป็นไปต�มม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงิน 
และมีก�รเปิดเผยข้อมูลในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินอย่�งเพียงพอ 

 1.3 ง�นด้�นธรรม�ภิบ�ล 
   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นก�รควบคุมภ�ยในของสำ�นักง�นเพ่ือให้ม่ันใจว่�เป็นไปต�มระเบียบคณะกรรมก�ร
ตรวจเงินแผ่นดินว่�ด้วยก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยใน ที่กำ�หนดไว้อย่�งเพียงพอเหม�ะสมในส�ระสำ�คัญและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของก�รควบคุมภ�ยใน โดยมีก�รควบคุมภ�ยในท่ียังส�ม�รถปรับปรุงและพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง เพ่ือพัฒน�
องค์กรให้เป็น smart regulator รองรับและเท่�ทันทิศท�งใหม่ ๆ ท่ีมีผลต่อก�รดำ�เนินง�น ซ่ึงสำ�นักง�นได้จัดทำ�แผนก�ร
จัดก�รเพื่อปรับปรุงและพัฒน�เรื่องดังกล่�วแล้ว

   นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับทร�บร�ยง�น (1) ผลก�รจัดกิจกรรมด้�นธรรม�ภิบ�ล และมีข้อเสนอแนะ
ให้ส่วนง�นท่ีเก่ียวข้องจัดให้คว�มรู้และสร้�งคว�มตระหนักให้กับพนักง�นในก�รปฏิบัติให้ถูกต้องต�มจรรย�บรรณพนักง�น
และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ อย่�งต่อเน่ือง โดยอ�จจัดทำ� workshop เพ่ือเปิดโอก�สให้พนักง�นได้มีโอก�สอภิปร�ยหรือห�ข้อสรุป
เพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจให้ตรงกันและปฏิบัติได้ถูกต้อง (2) ผลก�รตรวจสอบก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รกำ�กับ
ตล�ดทุน และ (3) ผลก�รตรวจสอบก�รร�ยง�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของพนักง�น 
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2.  งานด้าน IT Audit
 
   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นง�นตรวจสอบและง�นให้คำ�ปรึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคงปลอดภัย
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลของสำ�นักง�น เพ่ือให้ม่ันใจว่�ในด้�นคว�มปลอดภัยด้�นไซเบอร์
สำ�นักง�นมีก�รบริห�รจัดก�รห้องเคร่ือง (data center) และศูนย์สำ�รอง (disaster recovery site) เป็นไปต�มข้อกำ�หนด
ของม�ตรฐ�น ISO/IEC 27001:2013 ในภ�พรวม และรับทร�บว่�สำ�นักง�นอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รเพื่อยกระดับ
cyber resilience ของสำ�นักง�นต�มม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัย (National Institute of Standards and Technology :
NIST) นอกจ�กนี้ ในก�รสอบท�นก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลของสำ�นักง�น มีข้อเสนอแนะว่�ควรเสริมสร้�งคว�มตระหนักรู้
ในเชิงรุกกับฝ่�ยง�นเจ้�ของข้อมูลเก่ียวกับก�รจัดทำ� procedure เพ่ือให้ม่ันใจว่�ข้อมูลท่ีอยู่ในระบบมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวล� และพร้อมนำ�ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์และต่อยอดข้อมูล

3.  งานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 
   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ติดต�มก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในว่�เป็นไปต�มแผนง�นที่ได้รับอนุมัติจ�ก
คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส รวมท้ังติดต�มคว�มคืบหน้�ของก�รดำ�เนินก�รของสำ�นักง�นในก�รปรับปรุง
ต�มข้อเสนอแนะของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน โดยในภ�พรวมฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในส�ม�รถปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มแผนง�น
ที่กำ�หนด และได้ติดต�มให้ส่วนง�นมีคว�มคืบหน้�ของก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปรับปรุงต�มข้อเสนอแนะ

4.  การรับทราบและให้ความเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ ของสำานักงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับทร�บและให้คว�มเห็นต่อผลก�รดำ�เนินง�นเรื่องอื่น ๆ ของสำ�นักง�น ได้แก่ 
สถ�นะและก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ก�รบริห�รเงินลงทุน ก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ และงบก�รเงินของ
สำ�นักง�น โดยมีข้อเสนอแนะท่ีสำ�คัญเก่ียวกับก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณว่�สำ�นักง�นควรมีกลไกก�รติดต�มก�รใช้จ่�ยเงิน
ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในโครงก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ที่เป็นเรื่องสำ�คัญ  ทั้งนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ยังได้รับทร�บภ�พรวมโครงสร้�งก�รบริห�รและก�รทำ�ง�นของส่วนง�นต่�ง ๆ ในสำ�นักง�น รวมท้ังปัญห�ในก�รปฏิบัติง�น
โดยได้ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�นของส่วนง�น

   นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร
และฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ในเร่ืองก�รตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปีของสำ�นักง�น รวมท้ังได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเส่ียง 2 คร้ัง เพ่ือรับทร�บสถ�นะและคว�มคืบหน้�ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงของสำ�นักง�น โดยมีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับคว�มเส่ียงในเร่ืองก�รทุจริตของฝ่�ยบริห�รของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีผ่�นม�ว่� สำ�นักง�น
ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รเคสท่ีต้องมีคว�มคืบหน้�ของก�รดำ�เนินก�รและส่ือส�รให้ส�ธ�รณะทร�บอย่�งสม่ำ�เสมอ

   โดยสรุป คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� สำ�นักง�น ก.ล.ต. มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ
เหม�ะสม โดยมีแนวปฏิบัติด้�นธรรม�ภิบ�ล มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง และมีก�รปฏิบัติง�นท่ีสอดคล้องกับกฎหม�ย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยได้ใช้นโยบ�ยบัญชี
ที่เหม�ะสม ตลอดจนมีคว�มระมัดระวังในก�รใช้ดุลยพินิจและจัดทำ�ประม�ณก�รที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีก�รเปิดเผย
ข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

(น�ยหยกพร  ตันติเศวตรัตน์)
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง

คว�มเห็น
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบก�รเงินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 งบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลง
ส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมถึงหม�ยเหตุสรุป
นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ 
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นน้ีแสดงฐ�นะก�รเงินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดินและม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี
คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้กล่�วไว้ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน
ในร�ยง�นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินมีคว�มเป็นอิสระจ�กหน่วยง�น ต�มม�ตรฐ�น
ก�รตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพท่ีกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ก�รตรวจสอบงบก�รเงิน และสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรย�บรรณเหล่�นี้ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่�
หลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ และเหม�ะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
ของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีแต่ไม่รวมถึงงบก�รเงิน
และร�ยง�นของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีน้ัน ซ่ึงผู้บริห�รจะจัดเตรียมร�ยง�นประจำ�ปีให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้
 คว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
 คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน คือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�
ว่�ข้อมูลอ่ืนมีคว�มขัดแย้งท่ีมีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอื่นมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่
 เม่ือสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปี ห�กสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่�มีก�รแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต้องส่ือส�รเร่ืองดังกล่�วกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแล

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงิน
 ผู้บริห�รมีหน้�ที ่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี ้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับก�รควบคุมภ�ยในท่ีผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงิน
ที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด
 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองต�มคว�มเหม�ะสม และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ือง
เว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิกหน่วยง�นหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของหน่วยง�น
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คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน
 ก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตุสมผลว่� งบก�รเงิน
โดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด
และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตุสมผล
คือคว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
และม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และถือว่�มีส�ระสำ�คัญเม่ือค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�ร�ยก�รท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้
งบก�รเงินเหล่�นี้
 ในก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดินและม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี
สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ 
ก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
 • ระบุและประเมินคว�มเส่ียงจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�ก
ก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อคว�มเส่ียงเหล่�น้ัน และได้หลักฐ�น
ก�รสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหม�ะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน คว�มเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด 
เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล 
ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน
 • ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเก่ียวข้องกับก�รตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีก�รตรวจสอบท่ีเหม�ะสม
กับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของหน่วยง�น
 • ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชี
และก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร
 • สรุปเก่ียวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองของผู้บริห�รและจ�กหลักฐ�น
ก�รสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้�สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่�วไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของ
สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้�ก�รเปิดเผยดังกล่�ว
ไม่เพียงพอ คว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ข้ึนอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน อย่�งไรก็ต�ม
เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้หน่วยง�นต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
 • ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเน้ือห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�ร
และเหตุก�รณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลในเร่ืองต่�งๆ ท่ีสำ�คัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�
ของก�รตรวจสอบต�มท่ีได้ว�งแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีพบจ�กก�รตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำ�คัญในระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในห�กสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 4 มีน�คม 2562

(น�งจิตร� เมฆ�พงศ์พันธุ์)
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบก�รเงินและบริห�รพัสดุที่ 5

(น�ยศตวรรษ บุญโกย)
นักวิช�ก�รตรวจเงินแผ่นดินชำ�น�ญก�รพิเศษ
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
 เงินลงทุนชั่วคร�ว
 ลูกหนี้และร�ยได้ค้�งรับ
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะย�ว
 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 

202,068,755.35 
 413,441,439.40 
 587,319,174.69 

 6,256,860.43 
 

1,209,086,229.87 

 5,623,966,089.56 
 1,000,150,359.21 

 94,776,783.37 
 87,581,937.32 

 
6,806,475,169.46 

 
8,015,561,399.33 

หม�ยเหตุ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.7
4.8
4.9

หน่วย: บ�ท
2560

 

202,101,048.84 
 284,229,738.20 
 645,706,215.48 

 5,164,498.12 
 

1,137,201,500.64 

 5,548,601,039.86 
 1,035,219,451.61 

 70,452,628.15 
 95,923,252.32 

 6,750,196,371.94 
 

7,887,397,872.58 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้�หนี้และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

        รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

        รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

ส่วนของทุน 
 ทุนประเดิม
 เงินสำ�รองพิเศษเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�ที่จอดรถ
 เงินสำ�รองทั่วไป
 ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

รวมส่วนของทุน 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 

 151,101,115.96 
 

151,101,115.96 

 503,464,915.23 
 18,322,650.12 

 521,787,565.35 

 672,888,681.31 

 
1,250,532,337.10 
 1,611,373,689.27 

 500,000,000.00 
 3,758,621,433.75 

 285,813,686.40 
(63,668,428.50)

 
7,342,672,718.02 

 
8,015,561,399.33 

หม�ยเหตุ

4.10

4.11

4.13.1
4.13.2
4.13.3

4.14

หน่วย: บ�ท
2560

 

 119,668,365.12 
 

119,668,365.12 

 461,716,946.48 
 15,740,835.29 

 477,457,781.77 

 597,126,146.89 

 
1,250,532,337.10 

 1,566,320,819.35 
 500,000,000.00 
 3,532,262,653.67 

 271,411,650.00 
 169,744,265.57 

7,290,271,725.69 
 

7,887,397,872.58 

 (น�ยรพี สุจริตกุล)
 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.

 (น�งสุรีรัตน์ สุรเดชะ)
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงินและบริห�รทั่วไป
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร�ยได้
 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม
 ร�ยได้เงินอุดหนุนจ�กตล�ดหลักทรัพย์
 ร�ยได้จ�กเงินลงทุน
 ร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กก�รบริห�รสภ�พคล่อง
 ร�ยได้อื่น

รวมร�ยได ้ 
 
ค่�ใช้จ่�ย 
 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นและลูกจ้�ง
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น
 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย
 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�ร 

รวมค่�ใช้จ่�ย 

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น 
 
ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน 
 ร�ยได้เพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
 ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน 

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ย 
ร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น 
 ร�ยก�รที่อ�จถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนภ�ยหลัง :
     ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย
 ร�ยก�รที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนภ�ยหลัง :
     ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

ร�ยได้สูง (ต่ำ�) กว่�ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จรวม 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 
 805,157,937.15 
 567,203,108.73 
 168,848,573.64 

 2,011,349.63 
 4,035,137.39 

 
1,547,256,106.54 

 941,032,736.56 
 238,204,715.52 
 90,962,738.76 
 25,857,139.79 

 
1,296,057,330.63 

 251,198,775.91 

 65,658,503.57 
 31,043,593.08 

 34,614,910.49 

 285,813,686.40 

(233,412,694.07)

 -         

(233,412,694.07)

 52,400,992.33 

หม�ยเหตุ
 
 

4.15.1
4.15.2
4.15.3

4.16
4.17

4.18

4.19

4.14

4.11

หน่วย: บ�ท
2560

 
 802,685,698.02 
 491,110,002.20 
 153,351,833.97 

 2,380,706.75 
 6,017,114.47 

 
1,455,545,355.41 

 876,967,392.68 
 230,947,946.69 

 96,514,557.42 
 24,756,678.54 

 
1,229,186,575.33 

 226,358,780.08 

 59,715,370.65 
 14,662,500.73 

 45,052,869.92 
 

271,411,650.00 

 95,167,042.09 

(41,733,527.00)

 53,433,515.09 
 

324,845,165.09 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
 ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ย
 ร�ยก�รปรับกระทบร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเป็นเงินสดรับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
  ร�ยได้ดอกเบี้ย
  ร�ยได้เงินปันผล
  กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน
  ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กเงินลงทุน
  ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยทรัพย์สิน
  ข�ดทุนจ�กทรัพย์สินตัดจำ�หน่�ย
  ค่�เสื่อมร�ค� และค่�ตัดจำ�หน่�ย
  ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ของพนักง�น

 ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลง
  ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น
สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
  ลูกหนี้และร�ยได้ค่�ธรรมเนียม และร�ยได้อื่น ๆ ค้�งรับ
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�นและลูกจ้�ง
  เงินฝ�กประจำ�ที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน (สวัสดิก�ร)
หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
  เจ้�หนี้และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย
  เงินมัดจำ�และเงินประกันสัญญ� (หนี้สิน)
  จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 
  285,813,686.40 

(106,301,967.10)
 (37,552,296.38)
 (90,485,254.46)

 525,440.73 
 1,065,600.54 

 32,573.65 
 90,962,738.76 
 43,383,192.00 

 
187,443,714.14 

(497,104.92)
(1,283,032.31)
 1,220,085.00 
 7,311,900.00 

2,826,416.73 
 2,581,814.83 

(1,635,223.25)
 

197,968,570.22 

หน่วย: บ�ท
2560

 
  271,411,650.00 

(106,102,062.28)
(37,380,194.01)
(82,824,596.31)
 13,239,647.98 

 -        
 1.00 

 96,514,557.42 
 41,840,322.00 

 196,699,325.80 

 56,109,888.60 
 595,652.67 
 242,062.10 

 15,125,330.00 

 8,448,642.75 
 542,619.00 

(1,080,338.29)

 276,683,182.63 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
  เงินสดรับสุทธิ (จ่�ยสุทธิ) จ�กพันธบัตรระยะสั้น
  เงินสดรับดอกเบี้ย
  เงินสดรับเงินปันผล
  เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุน
  เงินสดจ่�ยจ�กก�รซื้อเงินลงทุน
  เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน
  เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
  เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
  
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นงวด  

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นงวด  
  
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  
 ร�ยก�รที่ไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด 
  ซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ชำ�ระเงิน
  ซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำ�ระเงิน

  รวม

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 
(129,205,742.32)

 113,031,172.64 
 36,253,745.55 

 10,349,474,699.63 
(10,485,192,929.72)

 2,053,457.94 
(57,593,576.76)
(26,821,690.67)

(198,000,863.71)

(32,293.49)
 202,101,048.84 

 
202,068,755.35 

 62,730,831.06 
 17,045,209.12 

 
79,776,040.18 

หน่วย: บ�ท
2560

 
 134,873,484.90 
 120,627,776.48 

 37,166,874.12 
 7,003,146,124.99 
(7,443,634,336.39)

 -       
(74,591,957.39)
(4,940,467.59)

(227,352,500.88)

 49,330,681.75 
 152,770,367.09 

 
202,101,048.84 

 33,078,663.23 
 17,137,703.86 

 
50,216,367.09 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (สำ�นักง�น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม 2535 
ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพ่ือเป็นหน่วยง�นท่ีเป็นศูนย์รวม
ในก�รทำ�หน้�ท่ีก�รกำ�กับดูแลและพัฒน�ตล�ดทุนของประเทศ เพ่ือให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน 

 สำ�นักง�นมีอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติก�รเพื่อให้เป็นไปต�มมติของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
 2. กำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มและดำ�เนินก�รบังคับใช้กฎหม�ยกับบุคคลที่กระทำ�ผิดต�มพระร�ชบัญญัตินี้
 3. กำ�หนดค่�ธรรมเนียมเก่ียวกับก�รย่ืนแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ ก�รย่ืนแบบข้อมูลประจำ�ปี
  ก�รจดทะเบียนและก�รยื่นคำ�ขอต่�ง ๆ
 4. รับค่�ธรรมเนียม
 5. ปฏิบัติง�นอื่นต�มที่บทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัตินี้ หรือกฎหม�ยอื่น

 ต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 8 กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ท่ีว�งนโยบ�ยก�รส่งเสริมและพัฒน� ตลอดจนกำ�กับดูแลในเร่ืองหลักทรัพย์ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อข�ยหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
ก�รออกหรือเสนอข�ยหลักทรัพย์ต่อประช�ชน ก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร และก�รป้องกันก�รกระทำ�
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ อำ�น�จดังกล่�วให้รวมถึง 
 1. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดต�มพระร�ชบัญญัตินี้
 2. กำ�หนดค่�ธรรมเนียมสำ�หรับคำ�ขออนุญ�ต คำ�ขอรับใบอนุญ�ต ใบอนุญ�ต หรือก�รประกอบกิจก�รต�มท่ีได้รับใบอนุญ�ต
 3. ว�งระเบียบเกี่ยวกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�ร
 4. ออกระเบียบ คำ�ส่ัง และข้อบังคับเก่ียวกับก�รพนักง�น ระบบพนักง�นสัมพันธ์ ก�รบรรจุแต่งต้ัง ถอดถอน และวินัย
  พนักง�นและลูกจ้�งของสำ�นักง�น ก�รกำ�หนดเงินเดือน และเงินอ่ืน ๆ รวมตลอดถึงก�รสงเคร�ะห์และสวัสดิก�รต่�ง ๆ
 5. กำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รพิจ�รณ�ปัญห�ที่อ�จเกิดขึ ้นอันเนื ่องม�จ�กก�รใช้บังคับต�ม
  พระร�ชบัญญัตินี้
 6. ปฏิบัติก�รอื่นใดเพื่อให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของพระร�ชบัญญัตินี้
 
 สำ�นักง�นมีสถ�นประกอบก�รตั้งอยู่ที่ 333/3 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบก�รเงินของสำ�นักง�น 
   งบก�รเงินของสำ�นักง�นจัดทำ�ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543
ซ่ึงหม�ยคว�มรวมถึง ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีออกภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงก�รตีคว�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่ประก�ศใช้โดยสภ�วิช�ชีพบัญชี
   งบก�รเงินของสำ�นักง�นจัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตร�เป็นเงินบ�ท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น
   งบก�รเงินของสำ�นักง�นได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมในก�รวัดมูลค่�องค์ประกอบของงบก�รเงิน 
ยกเว้นที่กล่�วไว้เป็นก�รเฉพ�ะในนโยบ�ยก�รบัญชีข้ออื่น  
   สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น แสดงในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ เนื่องจ�กสำ�นักง�นเป็นองค์กรที่
ไม่ได้แสวงห�กำ�ไร
   ก�รประม�ณก�รท�งบัญชีท่ีสำ�คัญ ก�รประม�ณก�รท�งบัญชี ข้อสมมุติฐ�นและก�รใช้ดุลยพินิจได้มีก�รประเมิน
ทบทวนอย่�งต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐ�นของประสบก�รณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ  ซึ่งรวมถึงก�รค�ดก�รณ์ในอน�คต
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ท่ีเช่ือว่�มีเหตุผลในสถ�นก�รณ์ขณะน้ัน และก�รใช้ดุลยพินิจท่ีอ�จจะก่อให้เกิดคว�มเส่ียงอย่�งมีส�ระสำ�คัญและเป็นเหตุให้
ต้องมีก�รปรับปรุงมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำ�นวนที่มีส�ระสำ�คัญในรอบระยะเวล�บัญชีถัดไป
   งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษจัดทำ�ข้ึนจ�กงบก�รเงินท่ีเป็นภ�ษ�ไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือคว�มขัดแย้งกันหรือมีก�รตีคว�ม
ในสองภ�ษ�แตกต่�งกัน ให้ใช้งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นหลัก

 2.2 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี และก�รตีคว�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
   สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชี และก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินหล�ยฉบับได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว ซ่ึงมีผลบังคับใช้
สำ�หรับระยะเวล�บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2562 และ 2563 โดยสำ�นักง�นยังไม่ได้นำ�ม�ถือปฏิบัติ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

   มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2562 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง  ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
ฉบับที่ 2   (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินค้�คงเหลือ
ฉบับที่ 7   (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รท�งบัญชีและข้อผิดพล�ด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง  เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง  ภ�ษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญ�เช่�
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักง�น
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ลและก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคว�มช่วยเหลือ
     จ�กรัฐบ�ล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ต้นทุนก�รกู้ยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์เมื่อออกจ�กง�น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้�
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำ�ไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งก�ล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เกษตรกรรม
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ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินม�ใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญ�ประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รสำ�รวจและประเมินค่�แหล่งทรัพย�กรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ส่วนง�นดำ�เนินง�น
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบก�รเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รร่วมก�รง�น
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจก�รอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
ฉบับที่ 15  เรื่อง  ร�ยได้จ�กสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล - กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง         
     กับกิจกรรมดำ�เนินง�น
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่�
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ภ�ษีเงินได้ - ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รร้ือถอน ก�รบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
     คล้�ยคลึงกัน                                                     
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รร้ือถอน ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) 
     เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่�
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ต�มโครงก�รผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนข้ันต่ำ�และปฏิสัมพันธ์
     ของร�ยก�รเหล่�นี ้ สำ�หรับม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) 
     เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ต้นทุนก�รเปิดหน้�ดินในช่วงก�รผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินที่นำ�ส่งรัฐ
ฉบับที่ 22  เรื่อง  ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่�ยล่วงหน้�

    มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2563
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ม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
ฉบับท่ี 32  เรื่อง  ก�รแสดงร�ยก�รเครื่องมือท�งก�รเงิน

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฉบับท่ี 7   เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน
ฉบับท่ี 9  เรื่อง  เครื่องมือท�งก�รเงิน

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฉบับที่ 16  เรื่อง  ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยง�นต่�งประเทศ
ฉบับที่ 19  เรื่อง  ก�รชำ�ระหนี้สินท�งก�รเงินด้วยตร�ส�รทุน

 ผู้บริห�รของสำ�นักง�น ได้ประเมินและเห็นว่� ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชี และก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ
ต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ และบ�งฉบับไม่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินกิจก�รของสำ�นักง�น

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 3.1 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
  เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสด เช็ครอนำ�ฝ�ก เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีสภ�พคล่องสูง (ซ่ึงไม่มีข้อจำ�กัด
ในก�รใช้) หรือเงินลงทุนช่ัวคร�วท่ีมีสภ�พคล่องในก�รเปล่ียนมือ มีกำ�หนดระยะเวล�ถึงกำ�หนดภ�ยใน 3 เดือน หรือน้อยกว่�
นับจ�กวันท่ีได้ม� และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจำ�นวนท่ีทร�บได้ รวมท้ังมีคว�มเส่ียงท่ีไม่มีนัยสำ�คัญต่อก�รเปล่ียนแปลง
ในมูลค่� โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รลงทุน

 3.2 เงินลงทุน
  3.2.1 ก�รจัดประเภทเงินลงทุน
    เงินลงทุนในเงินฝ�กธน�ค�รและตร�ส�รหน้ี ท่ีถือไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนช่ัวคร�ว ส่วนเงินลงทุน
ที่ถือเกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะย�ว
    เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีถือเป็นเงินลงทุนระยะย�วจำ�นวน 2 กองทุน สำ�นักง�นได้จ้�งบุคคลภ�ยนอก
บริห�ร ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนที่ได้รับใบอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�น ในก�รบริห�รเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้น
บริห�รอย่�งอิสระโดยลงทุนในตร�ส�รหนี้ ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ด และก�รลงทุนท�งเลือกอื่น
  3.2.2 ก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน
    เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 
    เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตร�ส�รหน้ี ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ด จัดเป็นหลักทรัพย์
เผื่อข�ยแสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินด้วยมูลค่�ยุติธรรม มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รทุนที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด
คำ�นวณโดยอ้�งอิงจ�กร�ค�ซื้อข�ยครั้งล่�สุดในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือร�ค�ปิดของตล�ดหลักทรัพย์อื่น
ขณะปิดทำ�ก�ร ณ วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
    ผลต่�งจ�กก�รตีร�ค�เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือข�ยได้บันทึกเป็นผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน
เผื่อข�ยรับรู้ภ�ยใต้หัวข้อผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รตีร�ค�หลักทรัพย์เผื่อข�ย ในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น
    ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตัวเงินรับรู้กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
ภ�ยใต้ร�ยได้หัวข้อร�ยได้จ�กเงินลงทุน ในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ และผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ถือไว้เผื่อข�ยรับรู้ในส่วนของร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น
    ต้นทุนของเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนที่จำ�หน่�ย คำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก กำ�ไร
หรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนแสดงภ�ยใต้หัวข้อร�ยได้จ�กเงินลงทุน ในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ
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 3.3 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
  ที่ดินแสดงด้วยร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�
ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (ถ้�มี)
  ร�ค�ทุนรวมถึงต้นทุนท�งตรงท่ีเก่ียวข้องกับก�รได้ม�ของสินทรัพย์ ต้นทุนของก�รก่อสร้�ง สินทรัพย์ท่ีสำ�นักง�น
ก่อสร้�งเอง ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ แรงง�นท�งตรง และต้นทุนท�งตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดห�สินทรัพย์ 
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พที่พร้อมจะใช้ง�นได้ต�มคว�มประสงค์ สำ�หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
ซึ่งไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้โดยปร�ศจ�กลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่�ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
  ส่วนประกอบของร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รที่มีรูปแบบและอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่เท่�กัน
จะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่�งห�กจ�กกัน
  ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ คือ ผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รับจ�ก
ก�รจำ�หน่�ยกับมูลค่�ต�มบัญชีของท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ โดยรับรู้ยอดสุทธิเป็นร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ยในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ย
เบ็ดเสร็จ
  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภ�ยหลัง ต้นทุนในก�รเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่�ต�มบัญชีของ
ร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ถ้�มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ที่สำ�นักง�นจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คต
จ�กร�ยก�รน้ัน และส�ม�รถวัดมูลค่�ต้นทุนของร�ยก�รน้ันได้อย่�งน่�เช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจ�กบัญชี
ด้วยมูลค่�ต�มบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในก�รซ่อมบำ�รุงที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ย
เมื่อเกิดขึ้น
  ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีผลรวมจำ�นวนปี เกณฑ์อ�ยุ
ก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละร�ยก�ร ประม�ณก�รอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดังนี้

  สำ�นักง�นไม่คิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง
  วิธีก�รคิดค่�เส่ือมร�ค� อ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่�คงเหลือ ถูกทบทวนอย่�งน้อยทุกส้ินรอบปีบัญชี
และปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม

 3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในก�รพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของสำ�นักง�น ซึ่งจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คต
ม�กกว่�หนึ่งปี แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�สะสม (ถ้�มี) โดยร�ค�ทุนของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ี จะประกอบด้วยร�ค�ซ้ือและร�ยจ่�ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับก�รจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมท่ีจะใช้
ประโยชน์ได้ต�มคว�มประสงค์ ซึ่งค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ประเภทสินทรัพย์

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง
ค่�ปรับปรุงอ�ค�ร
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สำ�นักง�น
ย�นพ�หนะและอุปกรณ์

อ�ยุก�รใช้ประโยชน์

5 - 35 ปี
5 ปี

5 - 10 ปี
5 - 10 ปี

5 ปี
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 3.5 ก�รด้อยค่�
  สินทรัพย์ของสำ�นักง�นได้รับก�รทบทวนมูลค่�เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่�มีก�รด้อยค่�และในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้จะทำ�ก�ร
ประม�ณมูลค่�สินทรัพย์ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน
  ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�รับรู้เมื่อมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่�ต�มบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่�มูลค่�ที่จะได้รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�บันทึกในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีก�รกลับร�ยก�ร 
ก�รประเมินมูลค่�ของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของทุนและมีก�รด้อยค่�ในเวล�ต่อม�
ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของทุน 
  เม่ือมีก�รลดลงในมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินเผ่ือข�ยซ่ึงได้บันทึกในส่วนของทุนและมีคว�มชัดเจนว่�
สินทรัพย์ดังกล่�วมีก�รด้อยค่� ข�ดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของทุนจะถูกบันทึกในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องปรับกับ
สินทรัพย์ท�งก�รเงินดังกล่�ว ข�ดทุนท่ีบันทึกในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จเป็นผลต่�งระหว่�งร�ค�ทุนท่ีซ้ือกับมูลค่�ยุติธรรม
ในปัจจุบันของสินทรัพย์หักด้วยข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงินน้ัน ๆ  ซ่ึงเคยรับรู้แล้วในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ

 3.6 ผลประโยชน์ของพนักง�น
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น รับรู้มูลค่�ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระเป็นค่�ใช้จ่�ยในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ
เมื่อพนักง�นทำ�ง�นให้
  สำ�นักง�นจ่�ยเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี ้ยงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น และ
ผลประโยชน์ระยะย�วอื่นแก่พนักง�นต�มสิทธิและอ�ยุง�น ดังนี้
  (ก)  ผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น (โครงก�รสมทบเงิน)
    สำ�นักง�นได้จัดต้ังกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพซ่ึงมีช่ือว่� “กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว” ต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เม่ือวันท่ี 9 สิงห�คม 2536 โดยมีนโยบ�ยก�รลงทุน
มี 15 ท�งเลือก เพ่ือให้สม�ชิกได้มีท�งเลือกในก�รลงทุน สำ�นักง�นมีหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยเงินเข้�กองทุนโดยก�รหักจ�กเงินเดือน
ของพนักง�นส่วนหน่ึง (ในอัตร�ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของสม�ชิกแต่ละร�ย) และสำ�นักง�นร่วมสมทบ
อีกส่วนหน่ึง (ในอัตร�ร้อยละ 12 ของเงินเดือนของสม�ชิกแต่ละร�ย) และมอบหม�ยให้บริษัทจัดก�รกองทุนรวมเป็นผู้จัดก�ร
กองทุนเพ่ือบริห�รกองทุนดังกล่�ว เงินจ่�ยสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพของสำ�นักง�น บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบร�ยได้
ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เกิดขึ้น
  (ข)  ผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น (โครงก�รผลประโยชน์)
    ภ�ระผูกพันของสำ�นักง�นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�นภ�ยใต้โครงก�รผลประโยชน์
ที่กำ�หนดไว้และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นรับรู้ในงบก�รเงินโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit 
Credit Method) ซ่ึงทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย โดยผู้เช่ียวช�ญอิสระ ซ่ึงหลักก�ร
ประม�ณก�รดังกล่�วต้องใช้ข้อสมมติท่ีหล�กหล�ย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตร�คิดลด อัตร�ก�รข้ึนเงินเดือน อัตร�หมุนเวียน
ของพนักง�น อัตร�ก�รมรณะ และอัตร�เงินเฟ้อ 
    สำ�นักง�นรับรู้ภ�ระผูกพันท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีเป็นค่�ใช้จ่�ยในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ ผลกำ�ไรหรือข�ดทุน
จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย รับรู้ในส่วนของร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น  
    ต้นทุนบริก�รในอดีตจะถูกรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยทันทีในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวน

ประเภทสินทรัพย์

ลิขสิทธิ์
ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบ

อ�ยุก�รใช้ประโยชน์

10 ปี
5 ปี
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 3.7 ก�รรับรู้ร�ยได้
  สำ�นักง�นมีร�ยได้หลักและก�รรับรู้ร�ยได้หลักแตกต่�งกันไป ดังนี้
  3.7.1 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม แยกต�มจุดก�รรับรู้ร�ยได้ดังนี้
    - ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมยื่นคำ�ขอ สำ�นักง�นรับรู้ร�ยได้เมื่อสำ�นักง�นได้รับแบบคำ�ขอพร้อมทั้งชำ�ระเงิน
ค่�ธรรมเนียมยื่นคำ�ขอ
    - ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงร�ยก�ร สำ�นักง�นรับรู้ร�ยได้ขั้นต่ำ�เมื่อสำ�นักง�นได้รับแบบแสดง
ร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ และจะรับรู้ร�ยได้ส่วนที่เหลือเมื่อแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลดังกล่�ว มีผลบังคับใช้ 
สำ�หรับค่�ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงร�ยก�รที่ต้องชำ�ระต�มส่วนของผู้ถือหุ้นร�ยปีรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง
    - ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตประกอบก�ร และร�ยได้ค่�ธรรมเนียมก�รประกอบกิจก�รต�มที่ได้รับ
ใบอนุญ�ต สำ�นักง�นรับรู้เป็นร�ยได้แต่ละปี
    -  ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมอ่ืน สำ�นักง�นรับรู้ร�ยได้เม่ือสำ�นักง�นได้รับแบบพร้อมท้ังรับชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียม
  3.7.2 ร�ยได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำ�หนดให้
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จ่�ยเงินอุดหนุนให้แก่สำ�นักง�น เพ่ือเป็นก�รอุดหนุนต�มอัตร�ท่ีคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. กำ�หนด สำ�นักง�น
รับรู้เป็นร�ยได้แต่ละปี
  3.7.3 ร�ยได้จ�กเงินลงทุนและร�ยได้อื่นรับรู้ต�มเกณฑ์ต่อไปนี้
    -  ร�ยได้ดอกเบี้ยรับรู้ต�มเกณฑ์อัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริงต�มสัดส่วนของระยะเวล� 
    - ร�ยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
    - ร�ยได้ค่�เช่�สถ�นที่รับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�
    - ร�ยได้อื่นรับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�

 3.8 ก�รรับรู้ค่�ใช้จ่�ย 
  สำ�นักง�นรับรู้ค่�ใช้จ่�ยโดยใช้เกณฑ์คงค้�ง 

 3.9 ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน
  สำ�นักง�นมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเส่ียงโดยกำ�หนดสัดส่วนก�รลงทุน ณ ระดับคว�มเส่ียงท่ีค่� VaR      0.05 = 9%
(มีโอก�สน้อยกว่�ร้อยละ 5 ท่ีจะข�ดทุนเกินร้อยละ 9) และผลตอบแทนท่ีค�ดหวังไม่ต่ำ�กว่�อัตร�เงินเฟ้อ ท่ีคำ�นวณจ�ก 30%
ของอัตร�เงินเฟ้อ (price inflation) บวก 70% อัตร�เงินเฟ้อค่�จ้�ง (wage inflation) โดยมีระยะก�รลงทุน 5 ปี โดยมี
สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหน้ีไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 60 สินทรัพย์ท่ีลงทุนได้ ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
ท่ีเป็นเงินสกุลบ�ทและสกุลเงินต่�งประเทศ ตร�ส�รหน้ีและตร�ส�รทุนท้ังในประเทศและต่�งประเทศ และตร�ส�รอนุพันธ์
โดยสำ�นักง�นได้จ้�งบุคคลภ�ยนอกบริห�ร ซ่ึงเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน โดยในก�รบริห�รเงินกองทุนส่วนบุคคลน้ัน
บริห�รอย่�งอิสระภ�ยใต้กรอบนโยบ�ยก�รลงทุนของสำ�นักง�นที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
  3.9.1 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
    คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย คือ คว�มเสี่ยงที่มูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจ�ก
ก�รเปล่ียนแปลงของอัตร�ดอกเบ้ียในตล�ด โดยโอก�สท่ีร�ค�ตล�ดตร�ส�รหน้ีอ�จจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ืออัตร�ดอกเบ้ีย
ในท้องตล�ดมีก�รเปล่ียนแปลง โดยท่ัวไปเม่ืออัตร�ดอกเบ้ียในท้องตล�ดเพ่ิมสูงข้ึน ร�ค�ตร�ส�รหน้ีจะลดลง และห�กอัตร�
ดอกเบ้ียในท้องตล�ดลดลง ร�ค�ตร�ส�รหน้ีจะมีร�ค�เพ่ิมสูงข้ึน สำ�นักง�นได้กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รลงทุนอ�จใช้ interest
rates derivatives เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียงจ�กอัตร�ดอกเบ้ียและคว�มผันผวนของร�ค�ตร�ส�รหน้ี (duration) ไม่ให้มีค่�เป็นลบ
โดยผู้จัดก�รกองทุนส่วนบุคคลบริห�รจัดก�รและติดต�มสถ�นก�รณ์
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  3.9.2 คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk)
    คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต คือ คว�มเสี่ยงที่คู่สัญญ�ฝ่�ยหนึ่งจะไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันที่ระบุไว้
ในเคร่ืองมือท�งก�รเงินจนทำ�ให้คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงเกิดคว�มเสียห�ยท�งก�รเงิน นโยบ�ยก�รลงทุนของสำ�นักง�นกำ�หนด
อันดับเครดิตของตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนให้มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือสูงไม่ต่ำ�กว่� A- 
  3.9.3 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
    คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน คือ คว�มเสี่ยงที่มูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจ�กก�รเปล่ียนแปลงของอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�งประเทศ โดยสำ�นักง�นได้กำ�หนดข้อจำ�กัดก�รลงทุนโดยมีคว�มเส่ียง
จ�กอัตร�แลกเปล่ียน (FX exposure) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของเงินลงทุน
ท่ีวัดมูลค่�ยุติธรรมด้วยร�ค�ตล�ด (mark to market) แล้ว และลงทุนในตร�ส�รอนุพันธ์ (Derivatives) เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียง
จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน (hedging purpose) และ/หรือ เพื่อก�รบริห�รพอร์ตก�รลงทุนให้มีประสิทธิภ�พเท่�นั้น

 3.10 สัญญ�เช่�ระยะย�ว
   สัญญ�เช่�สินทรัพย์โดยท่ีคว�มเส่ียงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่�จะจัดเป็น
สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

อัตร�ดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี)

0.375-0.85
1.10-1.57

0-1.60
1.34-5.40

อัตร�ดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี)

0.375-0.85
1.25-1.65

0-0.90
1.49-5.40

อัตร�ดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ต�มอัตร�ตล�ด

201.87
                -

19.17
                -

อัตร�ดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ต�มอัตร�ตล�ด

199.96
                -

5.06
                -

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย

0.20
    -

   -
   -

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย

2.14
    -

   -
   -

รวม

202.07
413.44

19.17
4,094.29

รวม

202.10
284.23

5.06
4,534.73

ม�กกว่� 5 ปี

   -
   -

   -
1,280.91

ม�กกว่� 5 ปี

   -
   -

   -
156.91

1 - 5 ปี

-
   -

   -
2,236.96

1 - 5 ปี

-
   -

   -
3,187.02

ภ�ยใน 1 ปี

    -
413.44

    -
576.42

ภ�ยใน 1 ปี

    -
284.23

    -
1,190.80

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
เงินลงทุนชั่วคร�ว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและร�ยเทียบเท่�เงินสด
 - ตร�ส�รหนี้และเงินฝ�กประจำ�

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
เงินลงทุนชั่วคร�ว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและร�ยเทียบเท่�เงินสด
 - ตร�ส�รหนี้และเงินฝ�กประจำ�

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ร�ค�ต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

ร�ค�ต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560
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   ค่�ใช้จ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้ภ�ยใต้ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่� 
ค่�เช่�ท่ีอ�จเกิดข้ึนต้องนำ�ม�รวมคำ�นวณจำ�นวนเงินข้ันต่ำ�ท่ีต้องจ่�ยต�มระยะเวล�ท่ีคงเหลือของสัญญ�เช่�ต�มเกณฑ์ก�รปรับเพ่ิม
ค่�เช่�ที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�

 3.11 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
   สำ�นักง�นใช้วิธีร�ค�ตล�ดในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตล�ดที่มีสภ�พคล่องหรือไม่ส�ม�รถห�ร�ค�
เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มีสภ�พคล่องได้ สำ�นักง�นจะใช้วิธีร�ค�ทุนหรือวิธีร�ยได้ในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินดังกล่�วแทน

   ลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม
   ในก�รนำ�เทคนิคก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมข้�งต้นม�ใช้ สำ�นักง�นจะต้องพย�ย�มใช้ข้อมูลที่ส�ม�รถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค่�ยุติธรรมน้ันให้ม�กท่ีสุด ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)
เร่ือง ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม กำ�หนดลำ�ดับช้ันของมูลค่�ยุติธรรมออกเป็นส�มระดับต�มประเภทของข้อมูลท่ีนำ�ม�ใช้ในก�รวัด
มูลค่�ยุติธรรมดังนี้

   ระดับ 1  ใช้ข้อมูลร�ค�เสนอซื้อข�ยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันในตล�ดที่มีสภ�พคล่อง
   ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่ส�ม�รถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลท�งตรงหรือท�งอ้อม
   ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอน�คตที่สำ�นักง�นประม�ณขึ้น

 3.12 ก�รแปลงค่�เงินตร�ต่�งประเทศ
   ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศบันทึกเป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี กำ�ไรและข�ดทุน
ท่ีเกิดจ�กก�รรับหรือจ่�ยชำ�ระท่ีเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ และท่ีเกิดจ�กก�รแปลงค่�สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่�ว
จะรับรู้ภ�ยใต้ร�ยได้/ค่�ใช้จ่�ยหัวข้อร�ยได้อื่น/ค่�ใช้จ่�ยอื่นในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ 

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ประกอบด้วย

 เงินสด เช็ครอนำ�ฝ�ก เงินสดย่อย 
 เงินฝ�กธน�ค�ร 
 พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง

 รวม

2561

                     -
202.07

                     -

202.07

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

0.89
81.51

    119.70

202.10
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 4.2 เงินลงทุนชั่วคร�ว ประกอบด้วย

 เงินฝ�กธน�ค�รที่ครบกำ�หนดภ�ยใน 1 ปี
 พันธบัตรระยะสั้น

 รวม

 4.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�นระยะเวล�ไม่เกิน 1 ปี
 ภ�ษีซื้อรอใบกำ�กับภ�ษี
 วัสดุสำ�นักง�น

 รวม

 4.3 ลูกหนี้และร�ยได้ค้�งรับ ประกอบด้วย

 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์ค้�งรับ
 ค่�ธรรมเนียมก�รประกอบกิจก�รต�มที่ได้รับใบอนุญ�ต
 ร�ยได้เงินอุดหนุนจ�กตล�ดหลักทรัพย์
 ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้�งรับของกองทุนส่วนบุคคล
 ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�
 เงินยืมทดรอง
 ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด
 ลูกหนี้ - กรมสรรพ�กร
 ค่�ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลร�ยปี
 ร�ยได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย
 ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�
 ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์และอื่น ๆ

 รวม

2561

215.00
198.44

413.44

2561

2.37
3.76
0.12

6.25

2561

80.37
356.13
112.73
22.80
11.44
0.01

           0.13
0.06
1.03
0.60
1.50

   0.52

587.32

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

   215.00
   69.23

284.23

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

   2.56
2.38
0.22

5.16

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

   138.00
324.49
140.08

    25.51
10.83

2.19
2.27
0.06
 1.03
0.49
0.15

   0.61

645.71
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 4.5 เงินลงทุนระยะย�ว ประกอบด้วย

 บริห�รโดยกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินฝ�กกระแสร�ยวันและเงินฝ�กออมทรัพย์ 
 - เงินฝ�กประจำ�
 - เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน และก�รลงทุนท�งเลือกอื่น

 รวม

 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน และก�รลงทุนท�งเลือกอื่น ประกอบด้วย

 ก�รลงทุนท�งเลือกอื่น ได้แก่ กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ในประเทศ
และต่�งประเทศ

 ตร�ส�รหนี้ ประกอบด้วย

 หลักทรัพย์เผื่อข�ย
   พันธบัตร
   หุ้นกู้
   ตั๋วสัญญ�ใช้เงินและตร�ส�รหนี้อื่น

 รวม

 ตร�ส�รหนี้
 ตร�ส�รทุน
 ก�รลงทุนท�งเลือกอื่น

 รวม

2561

19.17
60.00

5,544.80

5,623.97

2561

2,063.07
1,971.23
       -      

4,034.30

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

   
5.06

215.00
5,328.54

5,548.60

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

   
2,505.66

   1,754.96
     59.11

4,319.73

หน่วย: ล้�นบ�ท

มูลค่�
ยุติธรรม

   
4,319.73

812.44
   196.37

5,328.54

มูลค่�
ยุติธรรม

   
4,034.30
1,413.43
    97.07

5,544.80

ร�ค�ทุน

   
4,281.09

722.08
   155.62

5,158.79

ร�ค�ทุน

   
4,011.61
1,506.72
    90.14

5,608.47

2561 2560
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 4.6 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน
   สำ�นักง�นมีสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมแยกแสดงต�มลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 ดังนี้

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย
   ตร�ส�รหนี้
   ตร�ส�รทุน
   ก�รลงทุนท�งเลือก

   ก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำ�หรับก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมระดับ 2

   ตร�ส�รหน้ีในประเทศ อ้�งอิงก�รคำ�นวณร�ค�ตล�ดของ Thai BMA (สม�คมตร�ส�รหน้ีไทย) และอัตร�ดอกเบ้ีย
ร�ค�ตล�ดอ้�งอิงจ�ก Bloomberg ต�มลำ�ดับ

 4.7 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

 ที่ดิน
 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�ร
 เครื่องตกแต่งสำ�นักง�น
 อุปกรณ์สำ�นักง�น
 ย�นพ�หนะและอุปกรณ์
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งทำ� 

 รวม

 ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561 จำ�นวน 78.61 ล้�นบ�ท

ระดับ 2

4,034.30
            -    

              -

ระดับ 1

          - 
1,413.43

97.07

หน่วย: ล้�นบ�ท
รวม

   
4,034.30
1,413.43

97.07

สุทธิ

162.15
698.30

0.01
12.51

123.26
3.13

      0.79

1,000.15

ยอด
ปล�ยงวด

      
  -

142.19
0.07

52.45
370.39

2.47
    -    

567.57

ยอด
ปล�ยงวด

162.15
840.49

0.08
64.96

493.65
5.60

   0.79

1,567.72

ลดลง

 -
 -
 -

(0.06)
(0.76)
 (4.86)

   -   

(5.68)    

ลดลง

 -
 -
 -

 (0.06)
(0.93)

  (7.84)
   -   

(8.83)   

เพิ่มขึ้น

 -
27.44

0.01
6.46

44.34
0.36
   -   

78.61    

เพิ่มขึ้น

  -
10.58
  -
0.52

35.59
  -
   -   

46.69

ยอด
ต้นงวด

 -
114.75

0.06
46.05

326.81
6.97

   -   

494.64    

ยอด
ต้นงวด

162.15
829.91

0.08
64.50

458.99
13.44

    0.79

1,529.86

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

ร�ค�ทุน

หน่วย: ล้�นบ�ท
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 4.7 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (ต่อ)

 ที่ดิน
 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�ร
 เครื่องตกแต่งสำ�นักง�น
 อุปกรณ์สำ�นักง�น
 ย�นพ�หนะและอุปกรณ์
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งทำ�
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระหว่�งติดตั้ง 

 รวม

 ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 จำ�นวน 85.30 ล้�นบ�ท

 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

 ลิขสิทธิ์
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบ
 ลิขสิทธิ์ระหว่�งพัฒน�
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบระหว่�งพัฒน� 

 รวม

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561 จำ�นวน 12.35 ล้�นบ�ท

สุทธิ

162.15
715.16

0.02
18.45

132.18
6.47
0.79
  -    

1,035.22

สุทธิ

71.55
17.20

1.12
  4.91   

  
94.78

ยอด
ปล�ยงวด

 -
114.75

0.06
46.05

326.81
6.97

    -
-    

494.64

ยอด
ปล�ยงวด

89.83
9.30
   -
   -

  
99.13

ยอด
ปล�ยงวด

162.15
829.91

0.08
64.50

458.99
13.44
0.79

     -  
   

1,529.86

ยอด
ปล�ยงวด

161.38
  26.50

  1.12
  4.91  

193.91

ลดลง

-
 -
 -
 -

(0.04)
 -

   -   
-

(0.04)

ลดลง

-
 -
 -
-

 -

ลดลง

 -
 -
 -
-

(0.04)
-

  (0.24)
   (1.79)

(2.07)   

ลดลง

-
 -

(0.30)
      -   

(0.30)   

เพิ่มขึ้น

 -
24.39

0.01
9.22

51.67
0.01

   -   
-

85.30    

เพิ่มขึ้น

11.48
0.87
  -
   -    

12.35

เพิ่มขึ้น

25.40
5.00
  -
1.52

36.92
3.50
0.79
   -   

73.13

เพิ่มขึ้น

14.36
16.78

1.12
  4.72    

36.98

ยอด
ต้นงวด

 -
90.36

0.05
36.83

275.18
6.96
   -

-   

409.38    

ยอด
ต้นงวด

78.35
8.43

   -
   -  

86.78  

ยอด
ต้นงวด

136.75
824.91

0.08
62.98

422.11
9.94
0.24
1.79

1,458.80

ยอด
ต้นงวด

147.02
  9.72
  0.30
  0.19  

157.23

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

ร�ค�ทุน

ร�ค�ทุน

หน่วย: ล้�นบ�ท

หน่วย: ล้�นบ�ท

   สำ�นักง�นมีมูลค่�ต�มบัญชีท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่�เส่ือมร�ค�เต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังคงใช้ง�นอยู่ ซ่ึงเป็น
มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เส่ือมร�ค�สะสมในปี 2561 จำ�นวน 253.94 ล้�นบ�ท และในปี 2560 จำ�นวน 134.76 ล้�นบ�ท 
ต�มลำ�ดับ
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 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

 ลิขสิทธิ์
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบ
 ลิขสิทธิ์ระหว่�งพัฒน�
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบระหว่�งพัฒน� 

 รวม

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 จำ�นวน 11.22 ล้�นบ�ท

สุทธิ

68.67
1.29
0.30
0.19

  
70.45

ยอด
ปล�ยงวด

78.35
8.43

   -
   -

  
86.78

ยอด
ปล�ยงวด

147.02
  9.72
  0.30

0.19
  

157.23

ลดลง

 -
 -
 -
-

 -

ลดลง

 -
 -

(5.33)
      -

     
(5.33)

   

เพิ่มขึ้น

10.81
0.41
  -
   -    

11.22

เพิ่มขึ้น

9.72
0.55
0.30

-
             

10.57

ยอด
ต้นงวด

67.54
8.02
   -
   -  

75.56  

ยอด
ต้นงวด

137.30
  9.17
  5.33
  0.19

151.99

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

ร�ค�ทุน

หน่วย: ล้�นบ�ท

 4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 เงินฝ�กประจำ�สำ�หรับสวัสดิก�รพนักง�น
 เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�น
 เงินมัดจำ�และเงินประกัน

 รวม

 4.10 เจ้�หนี้และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย ประกอบด้วย

 เจ้�หนี้ทั่วไป
 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย
 เจ้�หนี้เบ็ดเตล็ด
 เจ้�หนี้กรมสรรพ�กร
 อื่น ๆ

 รวม

2561

82.89
4.22

  0.47

87.58

2561

86.96
57.42

               -
6.67

    0.05

151.10

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

  90.20
5.25

  0.47

95.92

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

  57.16
38.90
17.56
5.96

   0.09

119.67

   เงินฝ�กประจำ�สำ�หรับสวัสดิก�รพนักง�น เป็นเงินฝ�กธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ซ่ึงฝ�กไว้เพ่ือค้ำ�ประกันก�รกู้ยืมเงิน
ของพนักง�นเพ่ือก�รเคหะ
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 4.11 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น ประกอบด้วย

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ปัจจุบันภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�นระหว่�งงวด
 มูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพัน ณ วันต้นปี
 จ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ของพนักง�นระหว่�งงวด
 ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน
 ต้นทุนดอกเบี้ย
 ต้นทุนบริก�รในอดีต เนื่องจ�กเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์
 ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

 ภ�ระผูกพัน ณ วันสิ้นปี

 จำ�นวนเงินที่รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ
 ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน
 ต้นทุนดอกเบี้ย
 ต้นทุนบริก�รในอดีตเนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

 รวม

 ข้อสมมติฐ�นในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ปี 2560 - 2561
 อัตร�คิดลด
 อัตร�เงินเฟ้อ
 อัตร�หมุนเวียนของพนักง�น
 อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน
 อัตร�เงินเฟ้อค่�รักษ�พย�บ�ล
 อ�ยุขัย    

 เกษียณอ�ยุ

2561

   
461.72
(1.64)
25.87
17.51

      -    
       -   

503.46

2561

   
25.87
17.51

-

43.38

3.8%
2.5%

0-12%
5-12%
5.0%

ต�ร�งมรณะไทย 2551 ปรับด้วยอัตร�ก�ร
เสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี

60 ปี

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

     
379.22
(1.08)

    24.88
16.08
0.88

  41.74
 

461.72

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

  
24.88
16.08
  0.88

41.84
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 อัตร�คิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)
 อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
 อัตร�เพิ่มขึ้นของค่�รักษ�พย�บ�ล (เปลี่ยนแปลง 1%)
 อัตร�ก�รหมุนเวียนของพนักง�น (เปลี่ยนแปลง 20%)
 อัตร�มรณะ (เปลี่ยนแปลง 1%)

 ระยะเวล�ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของภ�ระผูกผันต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นคือ 16.4 ปี

 4.12 สัญญ�เช่�ระยะย�ว มีส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระต�มระยะเวล�นับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ดังนี้

 สัญญ�เช่�รถยนต์ 
 สัญญ�เช่�อื่น ๆ

 รวม

 ผลประโยชน์ของพนักง�นที่ค�ดว่�จะจ่�ย
   ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 1
   ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 2 - ปีที่ 5
   ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 6 - ปีที่ 10

2561

4.50
26.77
38.07

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

  
3.65

24.34
36.24

หน่วย: ล้�นบ�ท

ลดลง
   

192.50
(0.50)

(128.47)
8.48

(87.91)

หน่วย: ล้�นบ�ท

ตั้งแต่ 1-5 ปี
   

3.56
0.65

4.21

ลดลง
   

203.86
(0.58)

(139.78)
10.16

(96.29)

ตั้งแต่ 1-5 ปี
   

5.54
0.20

5.74

เพิ่มขึ้น

   (127.69)
0.57

190.18
(8.16)
88.84

ไม่เกิน 1 ปี

   2.90
0.49

3.39

เพิ่มขึ้น

   (136.10)
0.66

207.02
(9.75)
97.05

ไม่เกิน 1 ปี

   2.71
0.45

3.16

2561

2561

2560

2560

   ก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหวของข้อสมมติฐ�นหลักในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่ใช้
ในก�รกำ�หนดมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ของพนักง�น 

   ก�รวิเคร�ะห์ก�รครบกำ�หนดของก�รจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ ท่ีคำ�นวณจ�กภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์
ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระในอน�คต
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 4.13 เงินสำ�รอง
   สำ�นักง�นได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังให้กันเงินสำ�รองต�มม�ตร� 26 แห่ง 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ต�มหนังสือท่ี กค 1007/21406 ลงวันท่ี 7 ธันว�คม 2554 และหนังสือท่ี กค 1007/19634 ลงวันท่ี 21
พฤศจิก�ยน 2556 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีก�รกันเงินสำ�รองแต่ละประเภทดังนี้
   1. เงินสำ�รองพิเศษเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน ให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับแรกก่อนก�รกันเงินสำ�รองประเภทอื่น ๆ
ในจำ�นวนเท่�กับจำ�นวนสุทธิของร�ยได้ท่ีจะนำ�เข้�กองทุนเพ่ือก�รพัฒน�ตล�ดทุน ได้แก่ ร�ยได้จ�กเงินลงทุนเพ่ือก�รพัฒน�
ตล�ดทุน ค่�ปรับท�งปกครองจ�ก พ.ร.บ.ซ้ือข�ยล่วงหน้� และ พ.ร.บ.ทรัสต์ หักด้วยค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับก�รพัฒน�ตล�ดทุน
เช่น ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่�นสื่อต่�ง ๆ เป็นต้น โดยในแต่ละปีให้กันเงินไว้ได้ไม่เกินจำ�นวน
ผลกำ�ไรของสำ�นักง�น 
   2. เงินสำ�รองที่มีวัตถุประสงค์เฉพ�ะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
     2.1 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�สถ�นที่ทำ�ก�รถ�วรให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับถัดจ�กเงินสำ�รองพิเศษเพ่ือก�รพัฒน�
ตล�ดทุน ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2555 ปรับเพิ่มเงินสำ�รอง
เพ่ือจัดห�สถ�นท่ีทำ�ก�รถ�วรจ�ก 850 ล้�นบ�ท เป็นเงิน 1,254.70 ล้�นบ�ท โดยได้กันเงินไว้จนครบจำ�นวนแล้วในปี 2557
     2.2 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�ที่จอดรถให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับถัดจ�กเงินสำ�รองเพื่อจัดห�สถ�นที่ทำ�ก�รถ�วร 
โดยให้กันเงินไว้จนกว่�จะครบจำ�นวน 500 ล้�นบ�ท และในปี 2558 ได้กันเงินไว้จนครบจำ�นวนแล้ว
   3. เงินสำ�รองท่ัวไป  ให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับสุดท้�ยจ�กกำ�ไรท่ีเหลือหลังจ�กกันเงินสำ�รองพิเศษเพ่ือก�รพัฒน�
ตล�ดทุน และเงินสำ�รองที่มีวัตถุประสงค์เฉพ�ะแล้ว โดยให้กันเงินไว้จนกว่�จะครบจำ�นวน 4,107 ล้�นบ�ท
     ทั้งนี้ ห�กกันเงินสำ�รองได้ครบต�มจำ�นวนที่ระบุแล้ว ร�ยได้ที่เหลือจะนำ�ส่งเป็นร�ยได้รัฐ ต�มม�ตร� 27 
แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ก�รกันเงินสำ�รองดังกล่�วมีผลในก�รกันเงิน
สำ�รองจ�กผลประกอบก�รของปี 2555 เป็นต้นไป โดยร�ยละเอียดของเงินสำ�รองประเภทต่�ง ๆ มีดังนี้

  4.13.1 เงินสำ�รองพิเศษเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน ดังนี้

      ยอดยกม�
      บวก จัดสรรเพิ่ม

      รวม

  4.13.2 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�ที่จอดรถ ดังนี้

      ยอดยกม�

      รวม

2561

   1,566.32
    45.05

1,611.37

2561

             500.00

           500.00

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

     1,516.13
    50.19

1,566.32

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        500.00

           500.00
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  4.13.3 เงินสำ�รองเทั่วไป ดังนี้

      ยอดยกม�
      บวก จัดสรรเพิ่ม
      หัก  ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�ร
        ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

      รวม

 4.14 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน ประกอบด้วย

    ยอดยกม�ต้นงวด
    บวก  กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รตีร�ค�เงินลงทุนใน
       หลักทรัพย์เผื่อข�ย
       ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

    ยอดคงเหลือปล�ยงวด

2561

             3,532.26
226.36

     
       -    

3,758.62

2561

           169.74

                (232.81)
                 (0.60)

(63.67)

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        3,156.23
          417.77

 
(41.74)

3,532.26

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        74.58

104.19
       (9.03)

               169.74

      เงินสำ�รองท่ัวไป จำ�นวน 3,758.62 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) ส่วนท่ีจัดสรรจ�กกำ�ไรจำ�นวน 2,503.92 ล้�นบ�ท
ทั้งนี้ สำ�นักง�นได้รับอนุมัติจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังให้กันเงินสำ�รองทั่วไปจ�กกำ�ไรจนกว่�จะครบจำ�นวน
4,107 ล้�นบ�ท (2) ส่วนที่โอนม�จ�กเงินสำ�รองเพื่อจัดห�สถ�นที่ทำ�ก�รถ�วร จำ�นวน 1,254.70 ล้�นบ�ท 

    องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน จำ�นวน (63.67) ล้�นบ�ท เป็นผลแตกต่�งที่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
มูลค่�ระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีและมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ต�มนโยบ�ยก�รบัญชีของสำ�นักง�น ข้อ 3.2
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 4.15 ร�ยได้ ประกอบด้วย

  4.15.1 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม ประกอบด้วย

      
      ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมร�ยปี
       จ�กก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
       จ�กบริษัทจดทะเบียน
       จ�กก�รประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
       จ�กก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทน�ยหน้� ค้� จัดจำ�หน่�ยที่
        จำ�กัดเฉพ�ะหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU)
       จ�กผู้ค้�และจัดจำ�หน่�ยตร�ส�รหนี้

      รวม
      ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมประเภทอื่น

      รวม

  4.15.2 ร�ยได้เงินอุดหนุนจ�กตล�ดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

      
      ร�ยได้เงินอุดหนุน
       เรียกเก็บต�มมูลค่�ซื้อข�ย
       เรียกเก็บในอัตร�คงที่

      รวม

2561

           
257.02
131.36
88.04

31.70
39.00

547.12
258.04

805.16

2561

           
565.20
    2.00

567.20

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        
215.33
122.98
68.28

 
40.35

 38.50

485.44
317.24

802.68

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        
489.11
    2.00

491.11
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  4.15.3 ร�ยได้จ�กเงินลงทุน ประกอบด้วย

      
      ร�ยได้จ�กก�รลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
       ร�ยได้ดอกเบี้ย
       ร�ยได้เงินปันผล
       กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน
       ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
  
      รวม
       ร�ยได้จ�กก�รลงทุนที่สำ�นักง�นบริห�ร

      รวม
      หัก  ร�ยได้จ�กเงินลงทุนเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน

      คงเหลือ

2561

           
100.08

37.55
90.48

               (0.53)

227.58
   6.23

233.81
             (64.96)

 
168.85

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        
99.89
37.38
82.82

 (13.24)

206.85
   6.21

213.06
 (59.71)

153.35

 4.16 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นและลูกจ้�ง ประกอบด้วย

    ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผู้บริห�ร
    ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นและลูกจ้�ง

    รวม

2561

           85.48
855.55

941.03

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        79.32
797.65

876.97
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 4.17 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น ประกอบด้วย

    ค่�จ้�งบริก�ร
    ค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�พนักง�น
    ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�
    ค่�ส�ธ�รณูปโภค
    ค่�เช่�
    ค่�จ้�งที่ปรึกษ�
    ค่�ใช้จ่�ยในก�รประช�สัมพันธ์
    ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับย�นพ�หนะ
    ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไปปฏิบัติง�น
    ค่�หนังสือและบริก�รข่�ว
    ค่�วัสดุสำ�นักง�น
    ค่�ภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน
    ค่�ติดต่อสื่อส�ร
    ค่�ใช้จ่�ยอื่น

    รวม

2561

           60.28
46.95
28.26
14.79
14.64
11.52

10.40
7.82
7.60
7.64
5.20
2.19
1.81

  19.10

238.20

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        70.50
38.07
23.29
13.86
12.36
9.66

15.89
8.04
5.73
7.62
5.77
2.28
2.37

  15.51

230.95

 4.18 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�ร ประกอบด้วย

    ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร
    ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�รที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

    รวม

2561

           2.71
23.15

25.86

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        2.50
 22.26

24.76
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 4.19 ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน ประกอบด้วย

    ร�ยได้เพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
      ร�ยได้จ�กเงินลงทุนเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
      ค่�ปรับท�งปกครอง

      รวม

    ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
      กิจกรรมก�รให้คว�มรู้กับผู้ลงทุนและอื่น ๆ
    
      รวม

    ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน

2561

           
64.96
  0.69

65.65

(31.04)

(31.04)

 34.61

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

        
59.71
    -  

59.71

(14.66)

(14.66)

 45.05

 4.20 หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น
   สำ�นักง�นและ/หรือคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและ/หรือคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์
ที่ถูกฟ้อง จำ�นวน 194.69 ล้�นบ�ท ดังนี้
   1. กรณีถูกกล่�วห�ว่�สั่งเพิกถอนก�รให้คว�มเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตล�ดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
จำ�นวนทุนทรัพย์ 159.89 ล้�นบ�ท ซึ่งคดีดังกล่�วศ�ลปกครองกล�งได้พิพ�กษ�ยกคำ�ขอในส่วนที่เรียกค่�เสียห�ยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลปกครองสูงสุด 
   2. กรณีถูกกล่�วห�ว่�ละเลยก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยไม่ดำ�เนินก�รต�มข้อร้องเรียนกรณีร�ค�ของใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนลดต่ำ�ลงม�ก จำ�นวนทุนทรัพย์ 0.48 ล้�นบ�ท ซ่ึงคดีดังกล่�วศ�ลปกครองกล�ง
ได้พิพ�กษ�ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลปกครองสูงสุด 
   3. กรณีถูกกล่�วห�ว่�ผิดสัญญ�จ้�งทำ�ของ เรียกค่�เสียห�ยจำ�นวนทุนทรัพย์ 34.32 ล้�นบ�ท และสำ�นักง�น
ดำ�เนินก�รยื่นคำ�ให้ก�รและฟ้องแย้งบริษัทจำ�นวนทุนทรัพย์ 15.67 ล้�นบ�ท พร้อมยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลแพ่งหม�ยเรียก
ธน�ค�รผู้ค้ำ�ประกัน ให้เข้�ม�เป็นจำ�เลยร่วมกับบริษัท ซึ่งคดีดังกล่�วศ�ลอุทธรณ์มีคำ�พิพ�กษ�ให้บริษัทชำ�ระค่�ปรับ
จำ�นวน 3 ล้�นบ�ท ให้แก่สำ�นักง�น (ห�กบริษัทไม่ชำ�ระให้ธน�ค�รผู้ค้ำ�ประกันเป็นผู้ชำ�ระ) โดยให้นำ�ค่�ปรับจำ�นวนดังกล่�ว
ม�หักกับเงินค่�ง�นที่บริษัทได้ทำ�แล้วเสร็จจำ�นวน 2.74 ล้�นบ�ท ห�กบริษัทและธน�ค�รผู้ค้ำ�ประกันชำ�ระครบถ้วนแล้ว
ให้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท โดยสำ�นักง�นไม่ต้องคืนเงินประกันผลง�นจำ�นวน 11.15 ล้�นบ�ท ปัจจุบันอยู่ระหว่�ง
ก�รพิจ�รณ�ของศ�ลฎีก�
   อย่�งไรก็ดี สำ�นักง�นและ/หรือคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและ/หรือคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติหน้�ที่
โดยพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงอย่�งรอบคอบ และกระทำ�ก�รใด ๆ ภ�ยในกรอบที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด และได้
ดำ�เนินก�รเป็นไปต�มกรอบก�รพิจ�รณ�ท่ีกำ�หนดข้ึนและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่�เทียมกัน มิได้มีก�รเลือกปฏิบัติ และมิได้
กระทำ�ก�รใดไม่ชอบด้วยกฎหม�ย รวมท้ังได้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มสัญญ�อย่�งเคร่งครัดและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รใช้สิทธิต�มสัญญ�
และต�มกฎหม�ยอย่�งรอบคอบ มิได้กระทำ�ก�รใดที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่คู่สัญญ� จึงเชื่อมั่นว่�คว�มน่�จะเป็น
ในก�รแพ้คดีและก�รชดใช้ค่�เสียห�ยท่ีอ�จเกิดข้ึนของคดีดังกล่�วอยู่ในระดับท่ีเป็นไปได้น้อย สำ�นักง�นจึงมิได้รับรู้ประม�ณก�ร
หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ
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 4.21 ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่
   ข้อมูลที่นำ�ม�เปรียบเทียบที่แสดงอยู่ในงบก�รเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 ได้จัดประเภท
ร�ยก�รใหม่บ�งร�ยก�รเพื่อให้ส�ม�รถเปรียบเทียบกับร�ยก�รในงบก�รเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561 
โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐ�นะก�รเงิน และงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จที่ได้ร�ยง�นไว้แล้ว

 4.22 ก�รอนุมัติงบก�รเงิน
   งบก�รเงินน้ีได้รับอนุมัติจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ผู้มีอำ�น�จ
ของสำ�นักง�น ให้ออกงบก�รเงินเมื่อวันที่ 4 มีน�คม 2562

งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
 กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน
   ลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุคคล
   เงินสดรับดอกเบี้ย
   เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุน
   เงินสดจ่�ยจ�กก�รซื้อเงินลงทุน
   เงินสดจ่�ยสุทธิในเงินลงทุน

จัดประเภท
ร�ยก�รใหม่

   
      

300.00
11.11

7,003.15
(7,443.63)

129.38         

ก่อนจัดประเภท
ร�ยก�รใหม่

   

(300.00)
109.52

            -
           -

(129.38)

หน่วย: ล้�นบ�ท
หลังจัดประเภท

ร�ยก�รใหม่

     
       

  -
120.63

7,003.15
(7,443.63)

          -
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ภาพรวมผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ในปี 2561 ก.ล.ต. มีร�ยได้ 1,547 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ย 1,296 ล้�นบ�ท ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น 
251 ล้�นบ�ท และเม่ือรวมกับร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเพ่ือก�รพัฒน�ตล�ดทุน 35 ล้�นบ�ท ทำ�ให้มีร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ย 
286 ล้�นบ�ท  อย่�งไรก็ดี  ผลข�ดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน 234 ล้�นบ�ท ทำ�ให้ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ย
เบ็ดเสร็จรวม 52 ล้�นบ�ท

1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 

 1.1 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น
   ร�ยได้ของ ก.ล.ต. ม�จ�กค่�ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจ�กผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เงินอุดหนุน
จ�กตล�ดหลักทรัพย์ฯ และร�ยได้จ�กก�รลงทุน โดยในปี 2561 ก.ล.ต. มีร�ยได้ก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น 92 ล้�นบ�ท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปี 2560 จ�กมูลค่�ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นฐ�นในก�รคำ�นวณเงินอุดหนุนจ�กตล�ดหลักทรัพย์
และค่�ธรรมเนียมจ�กก�รประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน (2561 : 2560 =  57,674 : 50,114 
ล้�นบ�ท/วัน) และจ�กสินทรัพย์ภ�ยใต้ก�รจัดก�รซึ่งเป็นฐ�นในก�รคำ�นวณค่�ธรรมเนียมจ�กก�รประกอบธุรกิจของ
บริษัทจัดก�รกองทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อน 1.4 แสนล้�นบ�ท และร�ยได้เงินลงทุนเพ่ิมข้ึนจ�กผลกำ�ไรจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์
ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีค่�ธรรมเนียมในก�รย่ืนแบบแสดงร�ยก�รหลักทรัพย์ลดลงจ�กมูลค่�เสนอข�ยหุ้นส�มัญท่ีลดลง 

สรุปข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้�นบ�ท

หน่วย: ล้�นบ�ท
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 1.2 ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น
   ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น 67 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560 ม�จ�กจำ�นวน
พนักง�นที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 มีพนักง�น 636 คน (31 ธ.ค. 60 = 601 คน) เพื่อรองรับง�นกำ�กับดูแล 
Initial Coin Offering (ICO) และ digital asset  รวมถึง ง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ในก�รสร้�ง service providers 
เพ่ือให้บริก�ร wealth advisory ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบังคับใช้กฎหม�ย (ก�รตรวจสอบก�รกระทำ�ผิดและดำ�เนินม�ตรก�ร
ท�งแพ่งกับผู้กระทำ�ผิด) ก�รพัฒน�ปรับปรุงประสิทธิภ�พง�นด้�นระบบก�รรับส่งข้อมูลร�ยง�นเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก
และลดต้นทุนของผู้ประกอบก�ร และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลเพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รของสำ�นักง�น เป็นต้น

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน  

 สินทรัพย์รวม 8,015 ล้�นบ�ท ร้อยละ 70 ของสินทรัพย์รวมเป็นเงินลงทุนระยะย�ว หน้ีสินรวม 673 ล้�นบ�ท ร้อยละ
75 ของหน้ีสินรวมเป็นภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น  และในส่วนของทุน 7,342 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อน 52 ล้�นบ�ท
จ�กร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จรวมของปี 2561 

หน่วย: ล้�นบ�ท

หน่วย: ล้�นบ�ท
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3. การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด 

 อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง ณ 31 ธันว�คม 2561 เท่�กับ 10 เท่� ซ่ึงอยู่ในระดับสูง และมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 จำ�นวน 202 ล้�นบ�ท โดยแหล่งท่ีม�ของกระแสเงินสดม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 198 ล้�นบ�ท
และมีก�รนำ�เงินไปใช้ในกิจกรรมลงทุน 198 ล้�นบ�ท โดยลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุคคลและพันธบัตรระยะสั้น รวมถึง 
ซื้ออุปกรณ์และซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�น        
 
 สรุปภ�พรวม ก.ล.ต. มีคว�มมั่นคงท�งก�รเงินเพียงพอที่จะรองรับก�รดำ�เนินก�รใน ด้�นต่�ง ๆ รวมทั้ง
ได้กันสำ�รองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรองรับก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องในระยะย�ว
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ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนในปี 2561 และแนวโน้ม
ปี 2562

เศรษฐกิจโลก

 ปี 2561 ท่ีผ่�นม�องค์กรก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) ค�ดก�รณ์ว่�เศรษฐกิจโลกมีก�รเติบโตในอัตร�ร้อยละ 3.7 1

ลดลงเล็กน้อยจ�กอัตร�ก�รเติบโตของปีก่อนที่ร้อยละ 3.8 เป็นก�รเติบโตที่ชะลอตัวลงในเกือบทุกกลุ่มประเทศ ทั้งกลุ่ม 
ประเทศพัฒน�แล้ว และกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน� มีส�เหตุหลักจ�กสงคร�มก�รค้�ระหว่�งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพ�ะ
สหรัฐฯ จีน และยุโรป ท่ีมีก�รใช้ม�ตรก�รท�งภ�ษีระหว่�งกัน ส่งผลกระทบในวงกว้�งไปยังประเทศคู่ค้�และประเทศในห่วงโซ่
อุปท�น อีกท้ังได้รับแรงกดดันจ�กเปล่ียนผ่�นนโยบ�ยก�รเงินเข้�สู่ภ�วะปกติ (normalization) ของประเทศขน�ดใหญ่ นำ�โดย
ก�รปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบ�ยของธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ (Fed) ท้ังหมด 4 คร้ังในปี 2561 ม�อยู่ช่วงระหว่�งร้อยละ 2.25-2.5
พร้อมกับประก�ศม�ตรก�รปรับลดงบดุลของธน�ค�รกล�ง รวมท้ังก�รยุติม�ตรก�รก�รเข้�ซ้ือพันธบัตรของธน�ค�รกล�งยุโรป
อย่�งไรก็ดี ปัจจัยท�งเศรษฐกิจภ�ยในยังคงเป็นแรงหนุนท่ีสำ�คัญในปี 2561 อ�ทิ ก�รเติบโตของตล�ดแรงง�น ก�รขย�ยตัวของ
ก�รใช้จ่�ยเพ่ือก�รบริโภคภ�ยในประเทศ รวมไปถึงร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์ท่ีขย�ยตัวข้ึนยังคงเป็นปัจจัยท่ีสำ�คัญในก�รต้�นท�นกับนัย
คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 ปี 2562 ค�ดว่�ก�รเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลงเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจ�กเศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญ
กับคว�มท้�ท�ยจ�กปัจจัยเส่ียงท่ีมีอยู่อย่�งต่อเน่ือง ได้แก่ ม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน แรงกดดันจ�ก
ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินที่กำ�ลังปรับเข้�สู่สภ�วะปกติ (normalization) รวมไปถึงปัญห�ท�งก�รเมืองในบ�งภูมิภ�ค 
กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) ค�ดก�รณ์ว่�ก�รเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 อยู่ที่อัตร�ร้อยละ 3.5 โดย
ในแต่ละประเทศได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยเส่ียงท่ีแตกต่�งกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตลดลงจ�กปัญห�ก�รกีดกันท�งก�รค้�
ท่ีเกิดข้ึนและแรงส่งท่ีมีจ�กม�ตรก�รปฏิรูปท�งภ�ษีเร่ิมลดลง แต่ยังได้รับแรงส่งจ�กตล�ดแรงง�นท่ีแข็งแกร่งและก�รขย�ยตัวของ
อุปสงค์ภ�ยในประเทศ เศรษฐกิจยุโรปขย�ยตัวลดลงจ�กก�รส่งออกที่ได้รับผลกระทบจ�กม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�กับ
ประเทศคู่ค้� และคว�มไม่แน่นอนของสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองโดยเฉพ�ะผลสรุปของเง่ือนไขก�รออกจ�กก�รเป็นสม�ชิก
สหภ�พยุโรปของสหร�ชอ�ณ�จักร ก�รเลือกต้ังประธ�นธน�ค�รกล�งยุโรป ปัญห�ภ�ยในของอิต�ลี ประกอบกับก�รลดลง
ของม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตร�ที่ลดลงต�มก�รส่งออกที่ได้รับผลกระทบจ�กม�ตรก�รกีดกัน
ท�งก�รค้�ของสหรัฐฯ และก�รปฏิรูปโครงสร้�งเศรษฐกิจภ�ยใน แต่ยังมีแรงส่งจ�กสัญญ�ณก�รผ่อนคล�ยนโยบ�ยเพ่ิมเติม
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจอ�เซียนยังมีก�รบริโภคภ�ยในประเทศและก�รลงทุนที่ขย�ยตัวได้ ทำ�ให้ได้รับผลกระทบ
จ�กปัจจัยภ�ยนอกในวงจำ�กัดและมีค�ดก�รณ์ก�รเติบโตที่ใกล้เคียงเดิม

เศรษฐกิจไทย

 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขย�ยตัวในอัตร�ร้อยละ 4.1 2  เร่งตัวข้ึนจ�กปีก่อนท่ีขย�ยตัวร้อยละ 4.0 เป็นก�รขย�ยตัวสูงสุด
ในรอบ 6 ปี โดยมีแรงส่งสำ�คัญจ�กก�รใช้จ่�ยภ�คเอกชนทั้งก�รบริโภคและก�รลงทุน ก�รเติบโตในภ�คก�รท่องเที่ยว
ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณภ�ครัฐในโครงก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นขย�ยใหญ่ท่ีมีคว�มคืบหน้�ในก�รก่อสร้�ง และม�ตรก�ร 
ช่วยเหลือผู้มีร�ยได้น้อยของภ�ครัฐท่ีสนับสนุนก�รใช้จ่�ยของประช�ชน ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยในภ�พรวมขย�ยตัวได้ดี แม้ว่�
ก�รส่งออกจะเติบโตได้ในอัตร�ท่ีลดลงต�มก�รขย�ยตัวลดลงของประเทศคู่ค้�หลักโดยเฉพ�ะประเทศท่ีไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปท�น

 ด้�นเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตร�เงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปีอยู่ท่ีร้อยละ1.1 เร่งตัวจ�กอัตร�เฟ้อของปีก่อน
ท่ีอัตร�ร้อยละ 0.7 โดยเพ่ิมต�มทิศท�งร�ค�น้ำ�มันดิบตล�ดโลกและก�รฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภ�ยในประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องต�มดุลก�รค้�ที่เกินดุล ขณะที่เงินทุนเคลื่อนย้�ยระหว่�งประเทศของไทยข�ดดุลสุทธิ 21.62 พันล้�น 
ดอลล�ร์สหรัฐฯ 3  จ�กก�รออกไปลงทุนโดยตรงและก�รลงทุนในสินทรัพย์ต่�งประเทศเพ่ิมข้ึน ด้�นเงินบ�ทแข็งค่�ข้ึนจ�ก

 1 ตัวเลขประม�ณก�รเบื้องต้น ปี 2561 (ที่ม�: IMF World Economic Outlook, update Jan 2019)
 2 ร�ยง�นภ�วะเศรษฐกิจไตรม�สที่ 4/2561 และแนวโน้มปี 2562 โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
 3 ตัวเลขประม�ณก�รเบื้องต้น ปี 2561 จ�กร�ยง�นเศรษฐกิจและก�รเงิน เดือนธันว�คม ปี 2561 โดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย
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ระดับร�ค�ปิดสิ้นปีก่อนหน้�ร้อยละ 5 ม�อยู่ที่ระดับ 32.31 บ�ทต่อดอลล�ร์สหรัฐฯ โดยธน�ค�รแห่งประเทศได้ทำ�ก�ร
ปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยจ�กอัตร�ร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.75 เพื่อรักษ�เสถียรภ�พของเศรษฐกิจในระยะย�ว

 สำ�หรับแนวโน้มปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติค�ดว่�เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้
ในกรอบค�ดก�รณ์ท่ีร้อยละ 3.5 – 4.5 จ�กปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจ�กก�รใช้จ่�ยของครัวเรือนท่ีขย�ยตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 
เอ้ือต่อก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ ประกอบกับก�รปรับตัวดีข้ึนของก�รลงทุน โดยเฉพ�ะจ�กก�รขย�ยตัวลงทุนของภ�คเอกชน
และคว�มคืบหน้�ของโครงก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�น ก�รเพ่ิมข้ึนของแรงขับเคล่ือนในภ�คก�รท่องเท่ียว ท้ังน้ี อัตร�เงินเฟ้อ
ค�ดว่�ยังส�ม�รถขย�ยตัวได้อย่�งช้� ๆ  ในกรอบร้อยละ 0.5 – 1.5 อย่�งไรก็ดียังต้องติดต�มคว�มชัดเจนท�งก�รเมือง 
ท่ีจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพ�ะคว�มเช่ือม่ันของนักลงทุนและผู้บริโภค รวมไปถึงก�รกำ�หนดนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ
ของรัฐบ�ลชุดใหม่ และผลกระทบในคว�มไม่แน่นอนจ�กปัจจัยภ�ยนอก 

ตลาดทุนไทย

ตล�ดตร�ส�รทุน
 • ดัชนีตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดตล�ด ณ สิ้นปี 2561 ที่ 1,563.88 จุด ลดลงร้อยละ 10.8 
  จ�กปีก่อน มูลค่�ก�รซ้ือข�ยเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 56,409 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กเฉล่ีย 47,755 ล้�นบ�ทต่อวันในปีก่อนหน้� 
  โดยมีปัจจัยเส่ียงจ�กปัจจัยภ�ยนอกเป็นหลัก โดยกลุ่มอุตส�หกรรมท่ีปรับตัวลดลงม�กท่ีสุดส�มอันดับแรกได้แก่ กลุ่ม
  ธุรกิจบริก�ร กลุ่มเกษตรกรรม และกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนมูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ด (market capitalization) 
  ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 15.98 ล้�นล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 9.2
 • ดัชนีตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) ปิดตล�ด ณ สิ้นปี 2561 ที่ 356.44 จุด ลดลงร้อยละ 34 จ�กปีก่อน
  มูลค่�ก�รซื้อข�ยของปี 2561 เฉลี่ย 1,265 ล้�นบ�ทต่อวัน ลดลงจ�กเฉลี่ย 2,358 ล้�นบ�ทต่อวันในปีก่อนหน้� 
  มูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ด ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 2.41 แสนล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 28.9
 • ณ ส้ินปี 2561 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผู้ลงทุนต่�งช�ติข�ยสุทธิ 284,459 ล้�นบ�ท บริษัทหลักทรัพย์
  ข�ยสุทธิ 15,271 ล้�นบ�ท ในขณะที่ผู้ลงทุนสถ�บันในประเทศซื้อสุทธิ 184,264 ล้�นบ�ท และผู้ลงทุนในประเทศ 
  ซื้อสุทธิ 118,465 ล้�นบ�ท 
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 • ภ�วะก�รข�ยชอร์ตในตล�ดหุ้นไทยปี 2561 มีค่�เฉล่ียของมูลค่�ก�รข�ยชอร์ตอยู่ท่ีระดับร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกับมูลค่�
  ก�รซ้ือข�ยกลุ่ม SET100 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจ�กดัชนีปรับตัวลดลง โดยสูงสุดในเดือน
  ธันว�คม มีอัตร�ก�รข�ยชอร์ตท่ีร้อยละ 4.0 ซ่ึงเป็นเดือนท่ีดัชนีมีก�รปรับตัวลดลงม�กและมีร�ค�ปิดต่ำ�สุดในรอบปี

  • ก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ในปี 2562 ค�ดว่�ดัชนีส�ม�รถขย�ยตัวต�มแรงส่งของเศษฐกิจท่ียังเติบโตต่อไปได้ แม้ว่�
   บ�งกลุ่มอุส�หกรรมยังได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยภ�ยนอก แต่ด้วยระดับร�ค�ท่ีปรับลงม�อยู่ในระดับต่ำ� โดยตัววัด
   ระดับร�ค�ต่อกำ�ไร (P/E) ณ ส้ินปีอยู่ท่ี 14.75 ซ่ึงต่ำ�กว่�ค่�เฉล่ียระยะย�ว ทำ�ให้ตล�ดหุ้นไทยยังน่�สนใจในก�รลงทุน   

ก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รทุน

  • ในปี 2561 บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีมูลค่�
   ก�รระดมทุนรวม 150,315 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี 2560 ร้อยละ 38.3 โดยก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รทุนในปี 2561 
   เป็นก�รออกเสนอข�ยหุ้นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนแก่ประช�ชนท่ัวไปคร้ังแรก (IPO) ใน SET จำ�นวน 8 บริษัท และ
   mai จำ�นวน 11 บริษัท รวมมูลค่� 25,189  ลดลงจ�กปี 2560 ท่ีมีมูลค่�ก�รเสนอข�ย 92,060 ล้�นบ�ท เป็นก�รลดลง
   ร้อยละ 72.6 เน่ืองจ�กปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนขน�ดใหญ่ออกข�ยตร�ส�รทุนเพ่ือก�รระดมทุนเป็นจำ�นวนม�ก
   นอกจ�กนี้ดัชนีของตล�ดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงในปี 2561 ทำ�ให้บริษัทชะลอคว�มสนใจในก�รระดมทุนผ่�น
   ตล�ดหลักทรัพย์ โดยบริษัทท่ีเสนอข�ยข�ย IPO สูงสุดคือ บริษัท โอสถสภ� จำ�กัด (มห�ชน) มูลค่� 12,669 ล้�นบ�ท
  • ก�รระดมทุนโดยก�รออกและก�รเสนอข�ยครั้งต่อไป มีมูลค่� 125,126 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 17.4 ส่วนใหญ่
   เป็นก�รจัดสรรหุ้นเดิมต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น (right offering)
  • ก�รเสนอข�ยกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ (REITs) แก่ประช�ชน
   คร้ังแรก มีจำ�นวน 3 กองทุน มูลค่�รวม 10,391 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กปี 2560 ท่ีมีมูลค่�รวม 10,281 อยู่ร้อยละ 1.1 
  • ก�รเสนอข�ยกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นแก่ประช�ชนครั้งแรกมี 1 กองทุน (กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อ 
   อน�คตประเทศไทย) มูลค่� 44,700 ล้�นบ�ท 
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ตล�ดสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�

  • ตล�ดสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� (Thailand Futures Exchange Plc.: TFEX) มีปริม�ณก�รซ้ือข�ยรวม 104.42 ล้�นสัญญ�
   หรือเฉล่ีย 426,213 สัญญ�ต่อวัน เพ่ิมข้ึนจ�กปี 2560 ท่ีมีปริม�ณก�รซ้ือข�ยเฉล่ีย 324,217 สัญญ�ต่อวัน ก�รเติบโตของ
   ธุรกรรมม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ย Single Stock Futures และ SET50 Index Futures
   เป็นหลัก โดยก�รซ้ือข�ย Single Stock Futures เพ่ิมข้ึนจ�ก 194,593 สัญญ�ต่อวันในปี 2560 เป็น 225,847 สัญญ�
   ต่อวัน ในปี 2561 ปริม�ณก�รซ้ือข�ย SET50 Index Futures เพ่ิมข้ึนจ�ก 107,873 สัญญ�ต่อวันในปี 2560 เป็น 
   173,649 สัญญ�ต่อวันในปี 2561 ส่วนก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ที่มีสินค้�อ้�งอิงบนอัตร�แลกเปลี่ยน
   ทองคำ� สินค้�เกษตร มีก�รเติบโตขึ้นเช่นกัน 
  • ด้�นสถ�นะคงค้�ง (open interest) ของตล�ด ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 2,440,223 สัญญ� ลดลงร้อยละ 13 
   สถ�นะคงค้�งของปี 2560 อยู่ที่  2,813,036 สัญญ� ผู้ลงทุนทั่วไปมีก�รซื้อข�ยเป็นสัดส่วนม�กที่สุด คิดเป็น
   ร้อยละ 50.68 ผู้ลงทุนสถ�บันร้อยละ 36.17 และผู้ลงทุนต่�งประเทศ ร้อยละ 13.15
  • แนวโน้มตล�ดสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�ในปี 2562 ค�ดว่�จะเติบโตได้ดีต่อเน่ือง เน่ืองจ�กมีผลิตภัณฑ์สินค้�ท่ีหล�กหล�ย
   และตรงกับคว�มต้องก�รเพ่ิมม�กข้ึน โดย TFEX มีแผนท่ีจะปรับปรุงก�รบริก�รให้รวดเร็วและมีประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน
   เช่น ก�รรับแลกสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ สำ�หรับผู้ท่ีซ้ือข�ย USD Futures ก�รเพ่ิมสินค้�อ้�งอิงสำ�หรับ Stock Futures
   ก�รส่งเสริมสภ�พคล่องบนกระด�นหลัก รวมไปถึงก�รขย�ยฐ�นผู้ลงทุนและเน้นก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
   ให้สอดล้องกับก�รใช้ชีวิตของผู้ลงทุนในปัจจุบันและส�ม�รถเข้�ถึงผู้ลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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ตล�ดตร�ส�รหนี้ 

  • ตล�ดตร�ส�รหน้ีไทยในปี 2561 ยังคงขย�ยตัวจ�กปีก่อน มูลค่�คงค้�งตร�ส�รหน้ี ณ ส้ินปี 2561 รวมทุกประเภท
   อยู่ที่ 12.79 ล้�นล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปี 2560 เป็นมูลค่�คงค้�งของตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ 
   9.16 ล้�นล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.74 และมูลค่�คงค้�งของตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนมีมูลค่� 3.54 ล้�นล้�นบ�ท 
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 
  • เงินลงทุนต่�งช�ติไหลเข้�ตล�ดตร�ส�รหน้ีไทยสุทธิ 1.3 แสนล้�นบ�ท  ยอดก�รถือครองตร�ส�รหน้ีไทยของต่�งช�ติ
   สุทธิ ณ ส้ินปี 2561 ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 9.86 แสนล้�นบ�ท ซ่ึงในเดือนพฤศจิก�ยนเป็นเดือนท่ีต่�งช�ติมีก�รถือครองตร�ส�รหน้ี
   สูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ท่ี 1 ล้�นล้�นบ�ท โดยมูลค่� ณ ส้ินปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.83 ของมูลค่�คงค้�งพันธบัตร
   รัฐบ�ลและธน�ค�รแห่งประเทศไทย โดยเป็นก�รถือครองพันธบัตรรัฐบ�ลม�กขึ้น
  • ก�รเคลื่อนไหวของเส้นอัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ�ลในปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งเส้น อัตร�ผลตอบแทน
   พันธบัตรรัฐบ�ลระยะส้ันเพ่ิมข้ึนจ�กอัตร�ดอกเบ้ียนโยบ�ย (Policy Rate) ท่ีปรับข้ึนจ�กร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.75
   เมื่อวันที่ 17 ธันว�คม 2561 โดยอัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ�ลระยะย�วเพิ่มขึ้นสะท้อนจ�กปัจจัยพื้นฐ�น
   ท�งเศรษฐกิจของไทยท่ีเติบโตข้ึนอย่�งแข็งแกร่งและปัจจัยก�รปรับข้ึนอัตร�ดอกเบ้ียของธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ (Fed)
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  • ก�รซื้อข�ยตร�ส�รหนี้เฉพ�ะธุรกรรมแบบซื้อข�ยข�ด (outright trading value) ในปี 2561 มีมูลค่�เฉลี่ยต่อวัน
   อยู่ที่ 7.88 หมื่นล้�นบ�ทต่อวัน ลดลงร้อยละ 13 จ�กปี 2560 ก�รซื้อข�ยส่วนใหญ่เป็นก�รซื้อข�ยระหว่�งผู้ค้�
   ตร�ส�รหน้ีและลูกค้� คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.2 ของมูลค่�ก�รซ้ือข�ยท้ังหมด โดยแบ่งออกเป็นลูกค้�กองทุนรวม
   ซึ่งมีสัดส่วนก�รซื้อข�ยสูงสุด รองลงม�คือ บริษัทต่�งประเทศ ผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทในประเทศ และบริษัทประกัน
   ต�มลำ�ดับ ส่วนสัดส่วนก�รซ้ือข�ยระหว่�งผู้ค้�ตร�ส�รหน้ีด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 19.8 ของมูลค่�ก�รซ้ือข�ยท้ังหมด
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ก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหน้ี

  • ภ�พรวมก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหน้ีในประเทศ รวมทุกประเภทในปี 2561 มีมูลค่� 11.40 ล้�นล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน
   ร้อยละ 2.08 เม่ือเทียบกับปี 2560 เป็นก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รภ�ครัฐมูลค่� 7.85 ล้�นล้�นบ�ท ก�รออกและ
   เสนอข�ยตร�ส�รหน้ีภ�คเอกชนมีมูลค่� 3.55 ล้�นล้�นบ�ท โดยก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหน้ีภ�ครัฐมีมูลค่�
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.53 จ�กก�รเพ่ิมข้ึนของก�รออกพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย ต๋ัวสัญญ�ใช้เงินและพันธบัตรรัฐบ�ล
   ขณะที่มูลค่�ก�รออกและเสนอข�ยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบ�ลรัฐวิส�หกิจลดลง 
  • ก�รออกตร�ส�รหน้ีภ�คเอกชนท่ีเสนอข�ยในประเทศโดยนิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่�งประเทศในปี 2561 เพ่ิมข้ึน
   ร้อยละ 1.1 จ�กปีก่อน เป็นก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รระยะย�วมูลค่� 8.74 แสนล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.81 
   เม่ือเทียบกับปีก่อน และก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหน้ีระยะส้ันมูลค่�รวม 2.68 ล้�นล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 0.34 
     ตร�ส�รหน้ีระยะย�วท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตล�ดหลักทรัพย์
     เอ็ม เอ ไอ (mai) มีมูลค่� 513,632 ล้�นบ�ท กลุ่มธุรกิจที่มีก�รออกและเสนอข�ยม�กที่สุดส�มอันดับแรก 
      (ไม่รวมกลุ่มธุรกิจธน�ค�ร พ�ณิชย์และเงินทุนหลักทรัพย์) ได้แก่ กลุ่มพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ กลุ่มอุตส�หกรรม
     อ�ห�รและเครื่องดื่ม  และกลุ่มวัสดุก่อสร้�ง 
     ตร�ส�รหนี้ระยะย�วที่ออกโดยบริษัทนอกตล�ดหลักทรัพย์ที่เป็นนิติบุคคลไทยมีมูลค่� 334,711 ล้�นบ�ท 
  • ก�รออกตร�ส�รหน้ีสกุลเงินบ�ทระยะย�วมีมูลค่� 25,660 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 24,854 ล้�นบ�ทในปี 2560   
  • ก.ล.ต. ได้มีก�รปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหน้ี ได้แก่ 1) ปรับปรุงกลไกคุ้มครอง
   ผู้ลงทุนให้มีคว�มเหม�ะสมม�กข้ึน โดยจำ�กัดไม่ให้ใช้ต๋ัวเงิน (B/E) ในก�รระดมทุนวงกว้�ง 2) ก�รแยกก�รกำ�กับดูแล
   ก�รเสนอข�ยต่อผู้ลงทุนร�ยใหญ่ ออกจ�กก�รเสนอข�ยต่อผู้ลงทุนสถ�บัน 3) ก�รเพ่ิมม�ตรฐ�นก�รทำ�หน้�ท่ีของ
   ตัวกล�ง 4) ก�รให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพ่ือคุ้มครองผู้ลงทุนร�ยใหญ่ม�กข้ึน โดยหลังจ�กก�รท่ี ก.ล.ต.ปรับปรุงกฎเกณฑ์
    พบว่�มีปริม�ณก�รออกต๋ัวเงินลดลงและก�รออกตร�ส�รหน้ีโดยรวมมีคุณภ�พม�กข้ึน 
  • ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหน้ีเพ่ือก�รอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Green bond) โดยเพ่ิมเติม
   ให้ผู้ออกตร�ส�รหนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ก�รใช้เงินที่ได้จ�กก�รระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับ
   ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระบวนก�รที่ใช้ประเมินและคัดเลือกโครงก�รลงทุน ก�รบริห�รจัดก�รเงินที่ได้ม�จ�ก
   ก�รระดมทุน และก�รร�ยง�นและช่องท�งก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นหลังก�รข�ย โดยหลักเกณฑ์ฉบับน้ี
   ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันว�คม 2561 
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ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์

 ในปี 2561 มีจำ�นวนผู้ประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 43 ร�ย ไม่เปลี่ยนแปลงจ�กปีก่อนหน้� โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์เป็นหลัก จำ�นวน 39 ร�ย และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น จำ�นวน 4 ร�ย

 ภ�พรวมพัฒน�ก�รอุตส�หกรรมธุรกิจน�ยหน้�ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ในปีท่ีผ่�นม� แนวโน้มอัตร�ค่�คอมมิชชันท่ีคำ�นวณ
โดยอ้�งอิงจ�กปริม�ณธุรกรรม (transaction-based) ยังคงลดลงอย่�งต่อเนื่อง บริษัทหลักทรัพย์หล�ยแห่งจึงขย�ย
ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งเน้นค่�ธรรมเนียมจ�กก�รให้บริก�ร  (fee-based)  เพื่อลดสัดส่วนก�รพึ่งพ�ร�ยได้ค่�น�ยหน้�
โดยเฉพ�ะธุรกิจด้�นก�รสร้�งคว�มมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน (wealth creation) เห็นได้จ�กก�รมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้�ร่วม
โครงก�ร 5 ขั้นมั่นใจลงทุน จำ�นวน 7 บริษัท ให้บริก�รออกแบบก�รลงทุนด้วยหน่วยลงทุนผ่�นช่องท�งของผู้แนะนำ�
ก�รลงทุนและบริก�รออนไลน์ โดยมีระบบ FundConnext ซ่ึงพัฒน�โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นโครงสร้�ง
พื้นฐ�นในก�รเชื่อมโยงบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รลงทุนให้สะดวกยิ่งขึ้น3 จ�กสถิติพบว่� ผู้ประกอบ
ธุรกิจน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์มีร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รซื้อข�ยหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้น 181 ล้�นบ�ท (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 YoY) สอดคล้องกับทิศท�งของธุรกิจจัดก�รกองทุนในภ�พรวม และค�ดว่�มีแนวโน้มจะเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

 1  ทั้งบริษัทสม�ชิกและบริษัทที่มิใช่สม�ชิกตล�ดหลักทรัพย์ฯ
 2  ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญ�ตก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ และหยุดประกอบธุรกิจ แต่ยังประกอบธุรกิจประเภทอื่น เช่น ผู้ค้� 
       หลักทรัพย์ ผู้จัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ และก�รเป็นที่ปรึกษ�ก�รลงทุน เป็นต้น
 3  มีบริษัทหลักทรัพย์ให้บริก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหน่วยลงทุน (distributor) จำ�นวน 10 บริษัท

 บริษัทหลักทรัพย์1
  - ที่ประกอบธุรกิจน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์เป็นหลัก
  - ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอ่ื่น2

 รวม

 2560

39
4

43

 2561

39
4

43
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 ในด้�นก�รให้บริก�รลงทุนในต่�งประเทศ (foreign investment aboard) ในปีที่ผ่�นม� ปริม�ณก�รขอวงเงิน
เพ่ือพ�ผู้ลงทุนไปลงทุนต่�งประเทศยังขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนถึง 401 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 YoY)
แสดงให้เห็นถึงโอก�สของบริษัทหลักทรัพย์ที่จะเติมเต็มคว�มต้องก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุน 
โดยมีปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมก�รให้บริก�รของบริษัทหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น คือ ก�รอนุญ�ตให้บริษัทหลักทรัพย์
ซื้อหรือข�ยหรือแลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศเพื่อก�รลงทุนในตร�ส�รและอนุพันธ์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญ�ต 
(Fx License) แล้วถึง 10 บริษัท

 นอกจ�กนี้ ก�รออกและเสนอข�ยหรือให้บริก�รผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มซับซ้อน (complex product) ซ่ึงมีโอก�สสร้�ง
ผลตอบแทนในระดับสูงและส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้ในภ�วะตล�ดผันผวนรุนแรงท้ังในท�งบวกและท�งลบ โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์
ประเภทใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants) ในปี 2561 มีผู้ให้บริก�รเพ่ิมข้ึน 2 ร�ย มีก�รออกและเสนอข�ย
เพิ่มขึ้นถึง 600 issues และมูลค่�ก�รซื้อข�ยเฉลี่ยต่อวันเติบโตร้อยละ 74 มีสัดส่วนก�รซื้อข�ยเมื่อเทียบกับก�รซื้อข�ย
หลักทรัพย์ทั้งตล�ดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.6 โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำ�กำ�ไรได้ในตล�ดข�ลง คือ Put DW ได้รับคว�มนิยมเพิ่มขึ้น
เป็นอย่�งม�ก จนมีสัดส่วนก�รซื้อข�ยเป็นร้อยละ 40 ของปริม�ณก�รซื้อข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งหมด
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 ในส่วนภ�พรวมโครงสร้�งส่วนแบ่งก�รตล�ดของธุรกิจน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ในปี 2561 ส่วนแบ่งก�รตล�ด
ของกลุ่ม 10 อันดับแรกอยู่ในระดับร้อยละ 50.3 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจ�กปีก่อนที่ร้อยละ  48.6 สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�น
และฐ�นะก�รเงินในภ�พรวมอุตส�หกรรมพบว่� ร�ยได้ค่�น�ยหน้�ซึ่งเป็นร�ยได้หลักของธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเพียง 
351 ล้�นบ�ท (เพ่ิมร้อยละ 1 YoY) ไม่สอดคล้องกับปริม�ณก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันท่ีมีมูลค่�เพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อนถึง
ร้อยละ 15 (อยู่ท่ีระดับ 57,664 ล้�นบ�ทต่อวัน) สะท้อนให้เห็นถึงอัตร�ค่�ธรรมเนียมในก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ (commission
fee) ที่ยังคงลดลงอย่�งต่อเนื่อง  ในด้�นกำ�ไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 731 ล้�นบ�ท (ลดลงร้อยละ 8.1 YoY) 
ในขณะที่อุตส�หกรรมโดยรวมมีมูลค่�สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 355,517 ล้�นบ�ท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 YoY) 

 ในด้�นก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนร�ยย่อย (retail investors) ยังคงเป็นกลุ่มผู้ลงทุนท่ีมีปริม�ณก�รซ้ือข�ยสูงสุด
เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ลงทุนร�ยอื่นแต่สัดส่วนมีแนวโน้มที่ลดลง โดยในปีที่ผ่�นม� สัดส่วนก�รซื้อข�ยของผู้ลงทุนร�ยย่อย
ปรับตัวลดลงม�อยู่ท่ีระดับร้อยละ 41 ของปริม�ณก�รซ้ือข�ยรวมท้ังหมด (จ�กระดับร้อยละ 48 ในปีก่อนหน้�) โดยสัดส่วน
ผู้ลงทุนต่�งช�ติเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 37 (จ�กระดับร้อยละ 30) และในปี 2561 ยอดรวมเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
(margin loans) ปรับตัวลดลงม�อยู่ที่ระดับ 56,994 ล้�นบ�ท (ลดลงร้อยละ 189 YoY) โดยมีมูลค่�ของหลักประกันรวม
อยู่ที่ 186,908 ล้�นบ�ท หรือประม�ณ 3.28 เท่�ของมูลค่�เงินกู้ยืมทั้งหมด โดยส�เหตุที่เงินกู้ยืมมีก�รลดลงส่วนหนึ่ง
เกิดจ�กดัชนีตล�ดหลักทรัพย์ (SET Index) ที่ปรับตัวลงจ�กปีก่อนหน้�โดยปิดที่ 1,564 จุด (ลดลงร้อยละ 11 YoY) จ�ก
ปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

0.0%

4.0%

8.0%
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ข้อมูลที่แสดงฐ�นะก�รเงินและร�ยได้ของผู้ประกอบธุรกิจน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ 4 5 

ฐ�นะก�รเงิน

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์
 เงินสด ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
 เงินลงทุนสุทธิ
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
 ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี

หนี้สิน
 เงินกู้ยืมและตร�ส�รหนี้ที่ออก
 เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ
 เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี

ส่วนของเจ้�ของ
 หุ้นส�มัญ
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สะสม

ร�ยได้
 ค่�น�ยหน้�
 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กบัญชีบริษัท
ค่�ใช้จ่�ย
 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น
กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จ

 2560

392,092
66,879

139,323
130,680

32,141

291,976
70,293

186,886
16,210

100,116
47,316
40,018

 2560

43,370
27,129
7,085

32,640
17,582
8,995

หน่วย : ล้�นบ�ท

 2561

355,517
68,535

128,889
104,057

32,452

253,822
47,960
177,115
13,251

101,694
49,609
41,803

หน่วย : ล้�นบ�ท

 2561

44,786
27,481
7,939

33,947
16,806

8,264

 4  ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบก�รเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited)
 5  ใช้ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ที่ยังคงประกอบธุรกิจน�ยหน้�อยู่ในปี 2561 ซึ่งมีทั้งสิ้น 39 ร�ย
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เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

เงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ

 บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งส�ม�รถดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิได้สูงกว่�เกณฑ์ขั้นต่ำ�อยู่ม�ก โดย ณ สิ้นปี 2561 
ระดับเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital) เฉล่ียต่อร�ยของอุตส�หกรรมเพ่ิมสูงข้ึนม�อยู่ท่ี  2,154 ล้�นบ�ท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 YoY) ในขณะที่ระดับอัตร�ส่วนเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิต่อหนี้ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องว�งเป็น
ประกัน (Net Capital Ratio) เฉลี่ยต่อร�ยเพิ่มม�อยู่ที่ร้อยละ 86

เกณฑ์ขั้นต่ำ� : Net Liquid Capital 15 - 25 ล้�นบ�ท และ Net Capital Ratio ร้อยละ 7

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
 มูลค่�เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ล้�นบ�ท)
 มูลค่�หลักประกัน (ล้�นบ�ท)
 ดัชนี SET (จุด)

เงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ
(Net Liquid Capital: ล้�นบ�ท) เฉลี่ยต่อร�ย

อัตร�ส่วนเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
และทรัพย์สินที่ต้องว�งเป็นประกัน (Net Capital Ratio: %) เฉลี่ยต่อร�ย

 2560

69,969
255,220

1,754

 2560

2,138

57

 2561

56,994
186,908

1,564

 2561

2,154

86
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ธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�

 ในปี 2561 ท่ีผ่�นม� ผู้ประกอบธุรกิจ ณ ส้ินปี มีจำ�นวนรวมท้ังส้ิน 42 ร�ย โดยผู้ท่ีประกอบธุรกิจเฉพ�ะตัวแทนสัญญ�
ซื้อข�ยล่วงหน้� 5 ร�ย ไม่เปลี่ยนแปลง

 ภ�พรวมพัฒน�ก�รในปีที่ผ่�นม� สภ�พก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� ในปี 2561 มีปริม�ณก�รซื้อข�ยสัญญ�
ซ้ือข�ยล่วงหน้�เฉล่ียต่อวันเพ่ิมข้ึนสู่ระดับ 426,212 สัญญ�ต่อวัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32 YoY) โดยในจำ�นวนน้ันเป็นก�รเพ่ิมข้ึน
ของปริม�ณก�รซื้อข�ยสัญญ� Single Stock Futures ซึ่งมีปริม�ณก�รซื้อข�ยเฉลี่ย 225,847 สัญญ�ต่อวัน (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 YoY) และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ซึ่งอ้�งอิงกับทองคำ�มีปริม�ณก�รซื้อข�ยเฉลี่ย 17,781 สัญญ�ต่อวัน
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 YoY) ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ปริม�ณก�รซ้ือข�ยสัญญ� Single Stock Futures เพ่ิมสูงคือ ก�รให้บริก�ร
ซื้อข�ยแบบร�ยใหญ่ (Block Trade) ในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจเข้�เป็นคู่สัญญ�โดยตรงกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับคว�มนิยม
ค่อนข้�งม�กในช่วงที่ผ่�นม� โดยหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้�งอิงส่วนใหญ่มีสภ�พคล่องดีและไม่พบก�รกระจุกตัว 

 ในส่วนของโครงสร้�งส่วนแบ่งก�รตล�ดธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�และผลก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะผู้ประกอบธุรกิจ
ตัวแทนสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�จำ�นวน 5 ร�ยพบว่� ส่วนแบ่งก�รตล�ดโดยรวมของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�
ซื้อข�ยล่วงหน้�ลดลงเล็กน้อยม�อยู่ที่ร้อยละ 6.57 จ�กปีก่อนที่ร้อยละ 6.59  อย่�งไรก็ดี พบว่�ร�ยได้รวมของผู้ประกอบ
ธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ปรับตัวลดลง 135 ล้�นบ�ท (ลดลงร้อยละ 41 YoY) ส่งผลให้ในปี 2561 
ผลข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เท่�กับ 104 ล้�นบ�ท จ�กเดิมในปีก่อน
ที่มีผลข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม 77 ล้�นบ�ท

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญ�ตตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
 - ที่ประกอบธุรกิจน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ด้วย
 - ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ย
  ล่วงหน้�เท่�นั้น
 - ที่ขอหยุดประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อข�ย
  สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ชั่วคร�ว
รวม

 2560

35
5

2

42

 2561

35
5

2

42
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ข้อมูลที่แสดงฐ�นะก�รเงินและร�ยได้ของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 6 7    

ฐ�นะก�รเงิน

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์
 เงินสด ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
 ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี

หนี้สิน
 เงินกู้ยืมและตร�ส�รหนี้ที่ออก
 เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ

ส่วนของเจ้�ของ
 หุ้นส�มัญ
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สะสม

ร�ยได้
 ค่�น�ยหน้�
 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กบัญชีบริษัท
ค่�ใช้จ่�ย
 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น
กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จ

 2560

2,420
770
670

1,696
700
867

724
965

(240)

 2560

331
107
296
379
161

(77)

หน่วย : ล้�นบ�ท

 2561

1,746
726
447

1,023
250
729

722
1,104
(381)

หน่วย : ล้�นบ�ท

 2561

344
98

201
299
141

(104)

 6  ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบก�รเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited)
 7  เป็นข้อมูลเฉพ�ะผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�อย่�งเดียวที่ยังประกอบธุรกิจอยู่ในปี 2561 ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 ร�ย
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เงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ

 ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�จำ�นวน 5 ร�ย ส�ม�รถดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ
ได้สูงกว่�เกณฑ์ขั้นต่ำ�อยู่ม�ก โดย ณ สิ้นปี 2561 ระดับเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital) เฉลี่ยต่อร�ย
ของผู้ประกอบธุรกิจอยู่ที่ 140 ล้�นบ�ท (ลดลงร้อยละ 33 YoY) ในขณะที่อัตร�ส่วน เงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิต่อ
หนี้ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องว�งเป็นประกัน (Net Capital Ratio) เฉลี่ยต่อร�ยอยู่ที่ร้อยละ 295

เงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital : ล้�นบ�ท) เฉลี่ยต่อร�ย
อัตร�ส่วนเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
และทรัพย์สินที่ต้องว�งเป็นประกัน (Net Capital Ratio : %) เฉลี่ยต่อร�ย

เกณฑ์ขั้นต่ำ� : Net Liquid Capital 15 - 25 ล้�นบ�ท และ Net Capital Ratio ร้อยละ 7

 2560

208
387

หน่วย : ล้�นบ�ท

 2561

140
295
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ภาพรวมธุรกิจจัดการกองทุนรวม

ผู้ประกอบธุรกิจ
  
 ในปี 2561 ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รกองทุนรวม มีจำ�นวน
22 ร�ย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนท่ีมีก�รเปล่ียนแปลง
โครงสร้�งบริษัทที่สำ�คัญ คือ บลจ. ทห�รไทย ที่บริษัท 
พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรช่ัน เอเชีย เข้�ถือหุ้นร้อยละ 65 นอกจ�กน้ี 
ยังมี บลจ. อเบอร์ดีน ที่มีก�รเปลี่ยนชื่อเป็น บลจ. อเบอร์ดีน 
สแตนด�ร์ด (ประเทศไทย) บลจ. โซล�ริส เปล่ียนช่ือเป็น บลจ.
อินโนเทค และ บลจ.แคปปิตอล ลิ้งค์ เปลี่ยนชื่อเป็น บลจ. 
เรนเนสซ�นซ์ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2561 บลจ. เรนเนสซ�นซ์ ไม่มี
กองทุนรวมภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร

 สำ�หรับส่วนแบ่งก�รตล�ดส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัท
จัดก�รในเครือของธน�ค�รพ�ณิชย์รวมจำ�นวน 12 ร�ย ซ่ึงมี
ส่วนแบ่งตล�ดสูงถึงร้อยละ 93 (ภ�พท่ี 1) และช่องท�งหลักของ
ก�รข�ยหน่วยลงทุนยังคงผ่�นท�งส�ข�ของธน�ค�รพ�ณิชย์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ขณะที่ก�รข�ยหน่วยลงทุนผ่�น
ช่องท�งบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจ�กร้อยละ 16 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 27 
ในปี 2561 (ภ�พที่ 2)  ทั้งนี้ ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2561 
บริษัทจัดก�รกองทุนรวมมีร�ยได้ 21,121 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
จ�กงวดเดียวกันของปีก่อน 3,396 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น
อัตร�ก�รเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น 
1,235 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 27 
(ภ�พที่ 3)

ธ.ค. 2561

เปลี่ยนแปลง(ลบ.)%

  (35,942)
 45,222 

 420,266 
 (6,685)

 (53,381)
 1,168 

 (10,234)
 (29,213)

(370,375)
 (2,346)

 4,929 
 4,908 
 5,659 

 (2,531)
 (8,752)
 (11,731)

 (874)
 619 
 425 

 (343)
 (38)

 (840)
 (207)

 
1,013,234 
 862,669 
 393,268 
 724,465 
 433,828 
 360,757 
 201,907 
 169,764 
 449,232 

 67,115 
 59,415 
 51,785 
 46,897 
 47,336 
 51,857 
 36,387 

 6,783 
 2,187 
 1,577 
 1,479 

 93 
 868 
 207 

 977,292 
 907,892 
 813,533 
 717,780 
 380,447 
 361,926 
 191,673 
 140,551 
 78,858 
 64,769 
 64,344 
 56,693 
 52,555 
 44,805 
 43,105 
 24,657 

 5,910 
 2,805 
 2,002 
 1,136 

 55 
 28 

-4%
5%

107%
-1%

-12%
0.3%

-5%
-17%
-82%

-3%
8%
9%

12%
-5%

-17%
-32%
-13%
28%
27%

-23%
-41%
-97%

-100%

 20%
17%
8%

14%
9%
7%
4%
3%
9%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0.1%
0.04%
0.03%
0.03%

0.002%
0.02%

0.004%

 19%
18%
16%
14%
7%
7%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0.5%
0.1%
0.1%

0.04%
0.02%

0.001%
0.001%

ธ.ค.  2561

NAV (ลบ.) ส่วนแบ่ง

ธ.ค. 2560

NAV (ลบ.) ส่วนแบ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน
 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม  บัวหลวง จำ�กัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ทห�รไทย จำ�กัด
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ธนช�ต จำ�กัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำ�กัด
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน)
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ภัทร จำ�กัด
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด
 13. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน วรรณ จำ�กัด
 14. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ทิสโก้ จำ�กัด
 15. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน อเบอร์ดีน สแตนด�ร์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
 16. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน แอสเซท พลัส จำ�กัด
 17. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
 18. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน บ�งกอกแคปปิตอล จำ�กัด
 19. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม  ฟิลลิป จำ�กัด
 20. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ท�ลิส จำ�กัด
 21. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน สย�มไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
 22. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน อินโนเทค จำ�กัด
 23. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เรนเนสซ�นซ์ จำ�กัด

บริษัทจัดก�ร

ภ�พท่ี 1: ต�ร�งแสดงส่วนแบ่งตล�ด 
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ธ.ค. 2561

เปลี่ยนแปลง(ลบ.)%

   548 
 20,937 

 
2,909 

 123 
 407 
 195 
 445 

 4,974 
 269 

 57 
 (18)
 118 

 (321)
 203 

 10
 

 (19,442)

  
29,448 
 6,493 

 
21,125 

 16,212 
 8,264 
 5,986 
 5,715 

 4,404 
 3,671 
 3,618 
 3,216 
 3,516 
 1,551 

 623
  

5,096,954 

  29,995 
 27,430 

 
24,034 
 16,335 

 8,671 
 6,181 
 6,160 
 4,974 
 4,673 
 3,728 
 3,600 
 3,334 
 3,195 
 1,754 

 633
  

5,077,512 

2%
322%

14%
1%
5%
3%
8%

6%
2%

-0.5%
4%

-9%
13%
2%

-0.4%

 0.6%
0.1%

0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%

0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

0.03%
0.01%

100%

 0.6%
0.5%

0.5%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

0.03%
0.01%

100%

ธ.ค. 2561

NAV (ลบ.) ส่วนแบ่ง

ธ.ค. 2560

NAV (ลบ.) ส่วนแบ่ง

ผู้จัดก�รกองทรัสต์เพ่ือก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ 
 1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด
 2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 
  (ประเทศไทย) จำ�กัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
 4. บริษัท อ�ร์ เอ็ม ไอ จำ�กัด
 5. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
 6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
 7. บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำ�กัด
 8. บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
 9. บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
 10. บริษัท ดุสิตธ�นี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จำ�กัด
 11. บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
 12. บริษัท ช�ญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด
 13. บริษัท สตร�ทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จำ�กัด
 14. บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
 15. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด

 รวม

บริษัทจัดก�ร

ภ�พท่ี 2 : สัดส่วนช่องท�งก�รข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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ภ�พท่ี 3 : ต�ร�งแสดงร�ยได้และกำ�ไรสุทธิของบริษัทจัดก�รกองทุนรวม

ภ�พท่ี 4 : ต�ร�งแสดงมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ จำ�แนกต�มนโยบ�ยและก�รลงทุนในและต่�งประเทศ

มิ.ย. 2560ธ.ค. 2560มิ.ย. 2561

 17,725 
 17,394 

 4,518 

 38,648 
 38,322 
 9,670 

 21,121 
 20,980 

 5,753  

 ร�ยได้
  ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและค่�บริก�ร
 กำ�ไรสุทธิ

กองทุนรวม 1
  
 ธุรกิจจัดก�รกองทุนรวม ในปี 2561 มีอัตร�ก�รเติบโต
ลดลงจ�กปีก่อนเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2561 
อุตส�หกรรมมีขน�ด 5.1 ล้�นล้�นบ�ท ลดลงเล็กน้อยจ�ก
ปีก่อนประม�ณ 2 หมื่นล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 0.4 โดย
กองทุนรวมหุ้นมีจำ�นวนกองเพ่ิมข้ึนม�กท่ีสุดเป็นจำ�นวน 63 กอง

  
และมีมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 4.3 หมื่นล้�นบ�ท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ขณะที่กองทุนรวมทรัพย์สินท�งเลือกมี
จำ�นวนกองทุนลดลงม�กท่ีสุดท่ี 14 กอง แต่มีมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิเพ่ิมข้ึน 1.9 หม่ืนล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (ภ�พท่ี 4)

เปลี่ยนแปลง

NAV (ลบ.)  % NAV

    42,841 
 (211,052)
 (19,726)

 (183,836)
 61,423 

 (68,913)
 2,356 

 (29,365)
 31,721 
 18,636 

 1,139 
 1,169 
 (30)

 34,855 
 4,000 

 30,855 
 99,420

 
(11,806) 

  
 1,021,345  
2,503,862 

 230,333 
 1,491,605 

 653,032 
 128,892 
 383,841 
 69,864 

 313,978 
 113,157 

 134,624 
 132,839 

 1,785 
 163,569 

 18,871 
 144,698 
 346,486 

4,666,883

  
  978,504 
 2,714,913 
 250,058 

 1,675,441 
 591,609 
 197,805 
 381,486 
 99,229 

 282,257 
 94,520 

 133,485 
 131,670 

 1,815 
 128,713 

 14,871 
 113,843 

 247,066 
 

4,678,689 

   598 
 480 

 37 
 96 

 288 
 59 

 249 
 80 

 169 
 84 
 38 
 36 

 2 
 21
 5 

 16 
 7

1,477 

4%
-8%
-8%

-11%
10%

-35%
1%

-30%
11%

20%
1%
1%

-2%
27%
27%
27%
40%

-0.3%

  535 
 482 

 39 
 100 
 301 

 42 
 224 

 87 
 137 
 98 
 39 
 37 

 2 
 19 
 4 

 15 
 7 

1,404

จำ�นวนกอง

  ธ.ค. 2561  ธ.ค. 2560

NAV (ลบ.)

  ธ.ค. 2561     ธ.ค. 2560

กองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต์
    กองทุนรวมตร�ส�รทุน
    กองทุนรวมตร�ส�รหนี้
         Money Market Fund
         Daily Fixed
         Term Fund
        อื่น ๆ
 กองทุนรวมผสม
        กองทุนรวมผสมระหว่�งตร�ส�รทุนและตร�ส�รหนี้
        กองทุนรวมผสมระหว่�งตร�ส�รทุน ตร�ส�รหน้ี และทรัพย์สินอ่ืน ๆ
    กองทุนรวมทรัพย์สินท�งเลือก
    กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ สำ�หรับผู้ลงทุนทั่วไป (กอง 1)
        ประเภทระบุเฉพ�ะเจ�ะจง
        ประเภทไม่ระบุเฉพ�ะเจ�ะจง
    ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์
        บริห�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน
        บริห�รโดยผู้จัดก�รกองรีทส์อื่น
     กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นที่เสนอข�ยต่อผู้ลงทุนทั่วไป

รวมกองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต์

จำ�แนกต�มนโยบ�ย

1 ประกอบด้วยกองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์
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เปลี่ยนแปลง

NAV (ลบ.)  % NAV

   (57,899)
 46,093 

 4 
 (328)

 -   
 333 

 (7,606)
 (35)

 
(7,636)

 
(19,442)

  
  1,094,712 
 3,572,171 

 
48,870 
 17,269 

 -   
 31,601 

 361,645 
 115 

 
410,630 

 
5,077,512 

  
   1,152,611 
 3,526,078 

 
48,866 
 17,597 

 -   
 31,268 

 369,250 
 149 

 
418,265 

 
5,096,954 

    699 
 776 

 
17 
 6 

 -   
 11 
 1 
 2 
 

20 
 

1,497

-5%
1%

0.01%
-2%

 -   
1%

-2%
-23%

-2%

-0.4%

   628 
 776 

 
18 
 6 

 -   
 12 

 1 
 2 
 

21 
 

1,425 

จำ�นวนกอง

  ธ.ค. 2561  ธ.ค. 2560

NAV (ลบ.)

  ธ.ค. 2561     ธ.ค. 2560

                            จำ�แนกต�มก�รลงทุนในต่�งประเทศ
เน้นลงทุนในต่�งประเทศ
เน้นลงทุนในประเทศ

กองทุนรวมพิเศษ
 กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ สำ�หรับผู้ลงทุนสถ�บัน
  กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญห�ในระบบสถ�บัน
   ก�รเงิน (กอง 2)
  กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญห�ในระบบสถ�บันก�รเงิน (กอง 3)
  กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)
 กองทุนรวมว�ยุภักษ์
 กองทุนรวมสำ�หรับผู้ลงทุนต่�งประเทศ (Country Fund)

รวมกองทุนรวมพิเศษ

รวมทั้งระบบ

จำ�แนกต�มนโยบ�ย
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ภ�พท่ี 5 : สัดส่วนก�รเสนอข�ยกองทุนรวมประเภทต่�ง ๆ

 ในส่วนของกองทุนรวมท่ีจัดต้ังใหม่ในปี 2561 มีจำ�นวน
428 กองทุน มูลค่�เสนอข�ย (IPO size) 8.7 แสนล้�นบ�ท
ลดลงจ�กปี 2560 ที่มีก�รเสนอข�ยจำ�นวน 516 กองทุน 
มูลค่�รวม 1.2 ล้�นล้�นบ�ท Term fund ยังคงมีสัดส่วน
ก�รเสนอข�ยสูงสุดที่ร้อยละ 91 หรือคิดเป็นมูลค่�เสนอข�ย
7.9 แสนล้�นบ�ท2  (ภ�พท่ี 5) และร้อยละ 97 เป็น Term fund
ท่ีเสนอข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย (retail term fund) (ภ�พท่ี 6) 

 อย่�งไรก็ดี ในปี 2561 บริษัทจัดก�รมีก�รออกกองทุนรวม
ท่ีหล�กหล�ยม�กข้ึน เช่น กองทุนรวม ตร�ส�รทุนในประเทศ
ที่ใช้ระบบปัญญ�ประดิษฐ์ (artificial intelligence : AI)

ในก�รวิเคร�ะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์ และจัดพอร์ตก�รลงทุน
กองทุนรวมท่ีมีกลยุทธ์ก�รลงทุนท่ีมุ่งเน้นก�รสร้�งผลตอบแทน
ท่ีเป็นบวกได้ในทุกสภ�วะตล�ด (absolute return strategy
fund) กองทุนรวมมีประกัน (guaranteed fund) กองทุนรวม
ที่มุ่งรักษ�เงินต้น (capital protection fund) กองทุนรวม
เพื่อคว�มยั่งยืน (ESG fund) กองทุนรวมสำ�หรับวัยเกษียณ
(post retirement fund) กองทุนรวมที่เสนอข�ยผู้ลงทุน
ร�ยใหญ่พิเศษ (ultra-high net worth investor fund : UI 
fund) รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ประเภท
ท่ีเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขน�ดกล�งและบริษัทขน�ดเล็ก
ที่มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (mid-small CG ETF) เป็นต้น

2 Term Fund ส่วนใหญ่มีอ�ยุ 6 เดือน – 1 ปี ดังนั้น จึงมีก�รขอจัดตั้งใหม่อย่�งต่อเนื่อง



153

ภ�พท่ี 6 : สัดส่วนก�รเสนอข�ยกองทุนรวมประเภท Term fund จำ�แนกต�มประเภทผู้ลงทุน AI และ Retail

 โครงสร้�งกองทุนรวม3 ในปี 2561 ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
กองทุนรวมตร�ส�รหน้ีกว่�ร้อยละ 54 ประกอบด้วยกองทุนรวม
ตล�ดเงิน (MMF) ร้อยละ 5 กองทุนรวมตร�ส�รหน้ีท่ีผู้ลงทุน
ส�ม�รถข�ยคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำ�ก�ร (Daily FI) ร้อยละ
32 กอง Term Fund ร้อยละ 14 และกองทุนรวมตร�ส�รหน้ี
อื่น ๆ ร้อยละ 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุน
ในหน่วยลงทุนตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ ขณะที่กองทุนรวม
ตร�ส�รทุนมีสัดส่วนร้อยละ 22 กองทุนรวมผสมร้อยละ 8 
และกองทุนรวมทรัพย์สินท�งเลือก4 ร้อยละ 13 ต�มลำ�ดับ 
(ภ�พที่ 7)

 เม่ือพิจ�รณ�จ�กปริม�ณเงินไหลเข้�ออก พบว่� กองทุนรวม
ตร�ส�รทุนในประเทศ มีเงินไหลเข้�สุทธิ 1.1 แสนล้�นบ�ท 
ต�มด้วยกองทุนรวมผสมในประเทศ มีเงินไหลเข้�สุทธิ 5.9 
หม่ืนล้�นบ�ท และ Term fund ต่�งประเทศ มีเงินไหลเข้�สุทธิ 
3 .6  ห ม่ืนล้�นบ�ท  ขณะท่ีกอง Da i ly  F I  ในประเทศ 
และกองหน่วยลงทุนตร�ส�รหน้ีต่�งประเทศ มีเงินไหลออกสุทธิ
สูงสุดท่ี 1.5 แสนล้�นบ�ท และ 6.4 หม่ืนล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 
(ภ�พที่ 8)

3 โครงสร้�งกองทุนรวมไม่พิจ�รณ�กองทุนรวมพิเศษ
4 ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น (Infrastructure Fund) ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์  
   (REITs) กองทุนรวมทองคำ� น้ำ�มัน และกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในทรัพย์สินดังกล่�ว
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ภ�พท่ี 7 : สัดส่วนกองทุนรวม จำ�แนกร�ยประเภทกอง

ภ�พท่ี 8 : ปริม�ณเงินไหลเข้� – ออกสุทธิของกองประเภทต่�ง ๆ ในปี 2561
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ภ�พท่ี 9 : สัดส่วนประเภทกอง Term Fund จำ�แนกต�มประเภทผู้ลงทุนและประเภทกองต่�งประเทศ

 ต�มท่ีกอง Term fund มีก�รเปล่ียนแปลงท�งโครงสร้�ง
(structural shift) ตั้งแต่ช่วงปี 2560 ถึงปี 2561 จ�กกรณี
ก�รผิดนัดชำ�ระหนี้ของผู้ออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ในประเทศ
ในช่วงต้นปี 2560 ส่งผลให้ Term fund ประเภทท่ีเสนอข�ย
ผู้ลงทุนท่ีมิใช่ร�ยย่อยและผู้ลงทุนท่ีมีเงินลงทุนสูง (AI term

 ในปี 2561 Term fund มีมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิเพ่ิมข้ึนจ�ก
5.9 แสนล้�นบ�ทในปี 2560 เป็น 6.5 แสนล้�นบ�ทในปี
2561 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 โดยเน้นก�รลงทุนในต่�งประเทศ
ซึ่งมีมูลค่�ก�รลงทุนรวม 5.7 แสนล้�นบ�ท โดยยังคงมีก�ร
ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนเป็นหลัก แต่มีสัดส่วนท่ีลดลง
จ�กร้อยละ 63 ณ สิ้นปี 2560 เป็นร้อยละ 54 ณ สิ้นปี 2561 
ขณะที่มีสัดส่วนก�รลงทุนกระจุกตัวเพิ่มขึ้น ในประเทศ
ก�ร์ต�จ�กร้อยละ 13 ณ สิ้นปี 2561 เป็นร้อยละ 25 ณ สิ้นปี

2561 ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่มีสัดส่วนก�รลงทุนรองลงม� 
ได้แก่ สหรัฐอ�หรับเอมิเรสต์ ร้อยละ 16 อินโดนีเซีย ร้อยละ
2 และฮ่องกง ร้อยละ 2 ต�มลำ�ดับ (ภ�พที่ 10) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นก�รลงทุนในเงินฝ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่ของ
ประเทศต่�ง ๆ ที่มีฐ�นะก�รเงินที่มั่นคง โดยก�รลงทุนใน
ต่�งประเทศทั้งหมดได้รับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�
แลกเปลี่ยนเต็มจำ�นวน

fund) มีสัดส่วนมูลค่�ก�รลงทุนสุทธิลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ
จ�กร้อยละ 40 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 4 ในปี 2561 และ 
Term fund ต่�งประเทศท่ีเสนอข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย (Retail-
FIF Term fund) มีสัดส่วนมูลค่�ก�รลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ก
ร้อยละ 49 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2561 (ภ�พที่ 9)
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ภ�พท่ี 10 : สัดส่วนก�รลงทุนในต่�งประเทศของกอง Term fund จำ�แนกต�มประเทศ

ภ�พท่ี 11 : สัดส่วนก�รลงทุนของกอง Term fund จำ�แนกต�ม credit rating

 ส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหน้ีเส่ียงสูงซ่ึงได้รับก�รจัดอันดับ
เครดิตต่ำ�กว่�ระดับที่ลงทุนได้ (Non-investment Grade) 
และตร�ส�รหนี้ที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิต (Unrated) 
มีขน�ดลดลงจ�ก 7.0 หมื่นล้�นบ�ท หรือร้อยละ 9 ของ

ก�รลงทุนท้ังหมด ณ ส้ินปี 2559 เหลือ 1.8 พันล้�นบ�ท หรือร้อยละ
0.3 ของก�รลงทุนใน Term fund ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2561
(ภ�พที่ 11)
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 ด้�นก�รดำ�เนินก�รเชิงนโยบ�ยของ ก.ล.ต. ในช่วงปี 2561
เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงในภ�พรวมของ
ก�รลงทุนของตนเอง และรับทร�บคว�มเสี่ยงของกองทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงก�รเปิดเผยคว�มเส่ียง
ของกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รกระจุกตัวก�รลงทุนในผู้ออก
ตร�ส�รกลุ่มอุตส�หกรรม และประเทศ รวมถึงก�รกระจุกตัว
ในตร�ส�รเส่ียง (high yield bond)  

 อย่�งไรก็ดี ในส่วนของภ�คธุรกิจ เพ่ือเป็นก�รลดอุปสรรค
ก�รดำ�เนินธุรกิจ เพิ่มคว�มโปร่งใสและก�รแข่งขันของ
ภ�คอุตส�หกรรม ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่�ง ๆ เช่น 
หลักเกณฑ์ระบบง�นเพ่ือรองรับ FinTech หลักเกณฑ์ก�รลงทุน
ของกองทุนรวม หลักเกณฑ์ก�รป้องกันและจัดก�รคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ รวมถึงก�รกำ�หนดให้มีก�รวัด ผ ล
ก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ
กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพท่ีต้องใช้ดัชนีผลตอบแทนรวม เป็นต้น
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ข้อมูลสติถิสำาคัญ

ท่�นส�ม�รถดูข้อมูลสติถิสำ�คัญต่�ง ๆ ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

WWW.SEC.OR.TH
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รายนามคณะอนุกรรมการ

 1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
  ตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) พิจ�รณ�กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
   (ก) ก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ประเภทตร�ส�รทุน
   (ข) ก�รออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับก�รบริห�รกิจก�รของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต�มหมวด 3/1 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ 
     และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
     พ.ศ. 2551
   (ค) ก�รออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีต�ม (ก) หรือ (ข)
  (2) ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนมอบหม�ย

  ประกอบด้วย
  (1)  น�งศรัณย� จินด�วณิค ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  ผู้แทนตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมก�ร
  (3)  ผู้แทนสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมก�ร
  (4)  ผู้แทนชมรมว�ณิชธนกิจ อนุกรรมก�ร
    สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  (5)  น�งกอบบุญ ศรีชัย อนุกรรมก�ร
  (6)  น�ยครรชิต บุนะจินด� อนุกรรมก�ร
  (7)  น�ยบัณฑิต อนันตมงคล อนุกรรมก�ร
  (8)  น�ยสุชีล น�รูล� อนุกรรมก�ร
  (9)  น�ยอนุวัฒน์ ร่วมสุข อนุกรรมก�ร
  (10) ผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบ  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
    เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลตร�ส�รทุนและตร�ส�ร                  
                     ที่คล้�ยทุน ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
                     และตร�ส�รกึ่งทุน หรือผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�น
                     ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รบริห�รกิจก�รของ
                     บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันว�คม 2561 มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันว�คม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันว�คม 2563
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 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
  ตราสารหน้ี ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) พิจ�รณ�กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ประเภท
   ตร�ส�รหนี้ ตร�ส�รศุกูก ตร�ส�รอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝงและตร�ส�รที่ซับซ้อน รวมทั้งหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใด
   ที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่�ว
  (2) ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนมอบหม�ย

  ประกอบด้วย
  (1)  น�งพรอนงค์ บุษร�ตระกูล  ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  ผู้แทนสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย   อนุกรรมก�ร
  (3)   ผู้แทนชมรมว�ณิชธนกิจ  อนุกรรมก�ร
    สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
  (4)  ผู้แทนสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย   อนุกรรมก�ร 
  (5)   น�ยอ�ยุสม์ กฤษณ�มระ  อนุกรรมก�ร  
  (6)   ผู้ทรงคุณวุฒิต�มบัญชีร�ยชื่อที่แนบท้�ยคำ�สั่ง  อนุกรรมก�ร
  (7)  ผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบ  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
    เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลหลักทรัพย์ประเภท   
    ตร�ส�รหนี้ ตร�ส�รศุกูก ตร�ส�รอนุพันธ์
    หรือที่มีอนุพันธ์แฝง และตร�ส�รที่ซับซ้อน

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันว�คม 2561  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันว�คม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันว�คม 2563

  บัญชีร�ยชื่อแนบท้�ยคำ�สั่ง
  (1)  น�งส�วศศิวิมล ปร�รถน�ดี
  (2)  น�ยกฤชกร นนทะน�คร
  (3)  น�ยพรเทพ ปันย�รชุน
  (4)  น�ยวินเซนต์ มิลตัน
  (5)  น�ยสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง
  (6)  น�ยสุธีร์ โล้วโสภณกุล
  (7)  น�ยอ�ส� อินทรวิชัย
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 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม
  ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์
  เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) พิจ�รณ�กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
   (ก) ก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดตั้งและจัดก�รกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทุนรวม 
     โครงสร้�งพื้นฐ�น
   (ข) ก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์รวมถึงโครงสร้�งพื้นฐ�น
   (ค) ก�รออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีต�ม (ก) หรือ (ข)
  (2) ดำ�เนินก�รอื่นใดที่เกี่ยวข้องต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนมอบหม�ย

  ประกอบด้วย
  (1)   น�ยเอกชัย จงวิศ�ล  ประธ�นอนุกรรมก�ร 
  (2)   ผู้แทนตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมก�ร
  (3)   ผู้แทนชมรมว�ณิชธนกิจ  อนุกรรมก�ร
          สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  (4)   ผู้แทนสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน  อนุกรรมก�ร
  (5)   น�ยอ�ยุสม์ กฤษณ�มระ  อนุกรรมก�ร
  (6)   น�งดวงพร ว�สน�สมปอง  อนุกรรมก�ร
  (7)   น�งส�วพิรินี พริ้งศุลกะ  อนุกรรมก�ร
  (8)   น�ยบัณฑิต อนันตมงคล  อนุกรรมก�ร
  (9)   น�ยยิ่งยง นิลเสน�  อนุกรรมก�ร
  (10) น�ยวร�ห์ สุจริตกุล  อนุกรรมก�ร
  (11) น�ยวีรพันธ์ พูลเกษ  อนุกรรมก�ร
  (12) ผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ               อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
             ก�รกำ�กับดูแลกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์
             กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น กองทรัสต์เพื่อ
             ก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ รวมทั้งตร�ส�รท�งก�รเงิน
             เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ โครงสร้�งพื้นฐ�น
             และกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์        
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 4.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการกองทุน

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) พิจ�รณ�กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
   (ก) ก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดตั้งและจัดก�รกองทุนรวมที่มิใช่กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทุนรวม 
     โครงสร้�งพื้นฐ�น
   (ข) ก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดตั้งและจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ก�รจัดก�ร
     เงินร่วมลงทุน และก�รจัดก�รเงินทุนสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
   (ค) ก�รพัฒน�เกี่ยวกับก�รออกผลิตภัณฑ์ก�รลงทุนของกองทุน
   (ง) ก�รออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีต�ม (ก) (ข) หรือ (ค)
  (2) ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนมอบหม�ย

  ประกอบด้วย
  (1)   น�ยเอกชัย จงวิศ�ล  ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)   ผู้แทนสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน  อนุกรรมก�ร   
  (3)   ผู้แทนชมรมคัสโตเดียน ซึ่งคัดเลือกจ�ก  อนุกรรมก�ร
           ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
  (4)   น�งพรอนงค์ บุษร�ตระกูล  อนุกรรมก�ร
  (5)   น�งโชติก� สวน�นนท์  อนุกรรมก�ร
  (6)   น�ยณรงศักดิ์ ปลอดมีชัย  อนุกรรมก�ร
  (7)   น�ยบัณฑิต อนันตมงคล  อนุกรรมก�ร
  (8)   น�ยพีร์ ยงวณิชย์  อนุกรรมก�ร
  (9)   น�ยสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง  อนุกรรมก�ร
  (10) ผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบ  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
             เกี่ยวกับก�รจัดตั้งกองทุนรวมและก�รกำ�กับดูแล        
             ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทก�รจัดก�ร
             กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
       

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันว�คม 2561 มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันว�คม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันว�คม 2563



163

 5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง
  และตลาด

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) พิจ�รณ�กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องก�รออกหลักเกณฑ์และเรื่องต่�ง ๆ ที่เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลผู้ให้บริก�ร 
   ธุรกิจด้�นหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� ตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดตร�ส�รหน้ี ศูนย์ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ือข�ย
   สัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� สำ�นักหักบัญชี ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ และผู้ให้บริก�รท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนองค์กรท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
   ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� และก�รส่งเสริมธุรกิจ SME รวมท้ังหลักเกณฑ์และเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ือง
   และเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่�ว
  (2) ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนมอบหม�ย

  ประกอบด้วย
  (1)  น�งพรอนงค์ บุษร�ตระกูล   ประธ�นอนุกรรมก�ร                      
  (2)  ผู้แทนจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   อนุกรรมก�ร
           และบริษัทในเครือ
  (3)   ผู้แทนสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย    อนุกรรมก�ร
  (4)   ผู้แทนสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน    อนุกรรมก�ร
  (5)   น�งศรัณย� จินด�วณิค        อนุกรรมก�ร
  (6)   น�งโชติก� สวน�นนท์   อนุกรรมก�ร
  (7)   น�งส�วสุวภ� เจริญยิ่ง   อนุกรรมก�ร
  (8)   น�ยภูมิ ภูมิรัตน   อนุกรรมก�ร
  (9)   ผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบ               อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
    เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลก�รให้ใบอนุญ�ตและ   
                      ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญ�
                      ซื้อข�ยล่วงหน้� หรือผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่                                                                                                                        
                       รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลตล�ดหลักทรัพย์
                       ศูนย์ซื้อข�ยหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ย
                       ล่วงหน้� สำ�นักหักบัญชี ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์
                       หรือผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบ
                       เกี่ยวกับก�รส่งเสริมธุรกิจ SME แล้วแต่กรณี
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 6. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำากิจการ

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) พิจ�รณ�กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร รวมทั้ง
   หลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่�ว
  (2) ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนมอบหม�ย

  ประกอบด้วย
  (1)   น�งศรัณย� จินด�วณิค  ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)   ผู้แทนตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมก�ร
  (3)   ผู้แทนสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน  อนุกรรมก�ร
  (4)   ผู้แทนชมรมว�ณิชธนกิจ  อนุกรรมก�ร
          สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  (5)   น�ยเก่งกล้� รักเผ่�พันธุ์  อนุกรรมก�ร
  (6)   น�งภัทรพร มิลินทสูต  อนุกรรมก�ร
  (7)   น�ยสุภฤกษ์ อวยชัย  อนุกรรมก�ร
  (8)  ผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบ  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
    เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลก�รเข้�ถือหลักทรัพย์
    เพื่อครอบงำ�กิจก�ร
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 7. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำากับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์
  การลงทุนและการให้คำาแนะนำาการลงทุน

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) พิจ�รณ�กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
   (ก) ก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รติดต่อและก�รให้บริก�รเกี่ยวกับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ก�รลงทุนและก�รให้คำ�แนะนำ� 
     ก�รลงทุน
   (ข) ก�รออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลผู้ให้บริก�รด้�นก�รข�ยผลิตภัณฑ์ก�รลงทุนและก�รให้คำ�แนะนำ�
     ก�รลงทุน
   (ค) ก�รออกหลักเกณฑ์และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีต�ม (ก) หรือ (ข)
  (2)  ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนมอบหม�ย

  ประกอบด้วย
  (1)  น�ยอ�ยุสม์ กฤษณ�มระ ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  ผู้แทนสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  อนุกรรมก�ร
  (3)  ผู้แทนสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน อนุกรรมก�ร
  (4)  ผู้แทนสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมก�ร
  (5)  ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ตล�ดทุน อนุกรรมก�ร
                 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)
  (6)  ผู้แทนสม�คมธน�ค�รไทย  อนุกรรมก�ร
           เฉพ�ะกรณีที่เป็นก�รพิจ�รณ�เรื่องที่เกี่ยวข้อง
           กับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวมและตร�ส�รหนี้
  (7)  น�งส�วสุวภ� เจริญยิ่ง อนุกรรมก�ร
  (8)  น�งส�วสฤณี อ�ชว�นันทกุล อนุกรรมก�ร
  (9)  น�ยเจษฎ� สุขทิศ อนุกรรมก�ร
  (10) ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
             ก�รกำ�กับและพัฒน�ธุรกิจตัวกล�ง หรือ
             ผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
             ธุรกิจจัดก�รลงทุน แล้วแต่กรณี

        

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันว�คม 2561  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันว�คม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันว�คม 2563
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 8. คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำากิจการ

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1)  พิจ�รณ�ส่ังก�รเก่ียวกับก�รขอผ่อนผันหน้�ท่ีในก�รทำ�คำ�เสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจก�ร ส่ังก�รเก่ียวกับหลักเกณฑ์
   ก�รทำ�คำ�เสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจก�ร หรือส่ังก�รอ่ืนใดต�มประก�ศเก่ียวกับก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำ� 
   กิจก�รที่กำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รวินิจฉัยก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร
  (2) พิจ�รณ�สั่งก�รเกี่ยวกับก�รกระทำ�ก�รหรืองดเว้นกระทำ�ก�รใดในประก�รที่น่�จะมีผลกระทบต่อก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ
   หลักทรัพย์ของกิจก�รต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประก�ศที่ออกต�มคว�มในม�ตร� 250/1
  (3) เสนอคว�มเห็นหรือให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและสำ�นักง�นในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�ก�รร่วม
   กับบุคคลอื่นต�มม�ตร� 246 หรือม�ตร� 247 และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร
  (4) ขอให้บุคคลใด ๆ ม�ให้ข้อเท็จจริง คำ�อธิบ�ย คำ�แนะนำ� และคว�มเห็น หรือส่งเอกส�รเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ต�ม
   คว�มจำ�เป็น
   ในกรณีท่ีมีก�รย่ืนคำ�ขอผ่อนผันหรือยกเว้นก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดท่ีอยู่ภ�ยใต้อำ�น�จพิจ�รณ�ของคณะอนุกรรมก�รวินิจฉัย
  ก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำ�กิจก�รต�มวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ให้คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ให้แล้วเสร็จภ�ยในเก้�สิบวัน
  นับแต่วันที่สำ�นักง�นได้รับคำ�ขอและเอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้องครบถ้วนต�มคู่มือประช�ชนแล้ว

  ประกอบด้วย
   อนุกรรมก�รจำ�นวน 5 คน ซึ่งเลข�ธิก�รเลือกจ�กร�ยชื่ออนุกรรมก�รที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนให้คว�มเห็นชอบ
  เพ่ือทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเป็นร�ยกรณี ท้ังน้ี ในก�รเลือกน้ันให้คำ�นึงถึงคว�มรู้ คว�มเช่ียวช�ญ และประสบก�รณ์
  ของอนุกรรมก�รที่ประกอบกันเป็นองค์คณะให้เหม�ะสมกับเรื่องที่จะพิจ�รณ� และให้ก�รเลือกเป็นดังนี้
  (1)  หนึ่งคนจ�กร�ยชื่ออนุกรรมก�รในกลุ่มที่ 1   เป็นประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  ส�มคนจ�กร�ยชื่ออนุกรรมก�รในกลุ่มที่ 2   เป็นอนุกรรมก�ร
    และ/หรือกลุ่มที่ 3
  (3)  หนึ่งคนจ�กร�ยชื่ออนุกรรมก�รในกลุ่มที่ 4   เป็นอนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

  บุคคลกลุ่มที่ 1 เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งประธ�นอนุกรรมก�ร
  1)  คุณหญิงชฎ�  วัฒนศิริธรรม
  2)  ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ  ดร. คุณหญิงสุช�ด�  กีระนันทน์
  3)  น�งภัทรีย� เบญจพลชัย

  บุคคลกลุ่มที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รเงิน) เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งอนุกรรมก�ร
  1)  น�ยชวลิต  จินด�วณิค  
  2)  น�ยไพบูลย์  นลินทร�งกูร  
  3)  น�ยวร�ห์  สุจริตกุล
  4)  ศ�สตร�จ�รย์ ดร. พรชัย  ชุนหจินด�
  5)  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. กำ�พล  ปัญญ�โกเมศ
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  บุคคลกลุ่มที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย) เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งอนุกรรมก�ร
  1)  น�งกุลกนิษฐ  คำ�ศิริวัชร� 
  2)  น�ยชรินทร์  สัจจญ�ณ 
  3)  น�งพรภินันท์  อัศววัฒน�พร 
  4)  น�งส�วม�นิด�  ซินเมอร์แมน

  บุคคลกลุ่มที่ 4 เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งอนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
  1)  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบง�นเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร
  2)  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยง�นที่รับผิดชอบง�นเกี่ยวกับก�รพัฒน�กฎเกณฑ์ในก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รเข้�ถือหลักทรัพย์
    เพื่อครอบงำ�กิจก�ร

        

  ประก�ศ ณ วันที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2560  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 18 กุมภ�พันธ์ 2562
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 9. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านท่ีปรึกษา)

  อำ�น�จหน้�ที่
   พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นแก่คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. หรือสำ�นักง�นในเร่ืองต่�ง ๆ ต�มท่ีคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. มอบหม�ย
  หรือต�มที่สำ�นักง�นขอห�รือ ดังนี้
  (1) ปัญห�ข้อกฎหม�ยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ กฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�และกฎหม�ยอ่ืน
  (2) ก�รตรวจพิจ�รณ�ร่�งประก�ศคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ตลอดจนก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร่�งประก�ศดังกล่�ว
  (3) ก�รให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะในภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยเป็นก�รเฉพ�ะ

  ประกอบด้วย
  (1)  น�ยสร�วุธ เบญจกุล  ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  น�ยดิสทัต โหตระกิตย์  อนุกรรมก�ร
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย
  (3)  น�ยพฤทธิพงศ์ ศรีม�จันทร์  อนุกรรมก�ร
    ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
  (4)  น�งสุด� วิศรุตพิชญ์  อนุกรรมก�ร
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย
  (5)  ผู้ช่วยเลข�ธิก�รส�ยกฎหม�ย  อนุกรรมก�ร
    สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
    หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
  ให้ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ยเป็นเลข�นุก�รของคณะอนุกรรมก�รฝ่�ยกฎหม�ย (ด้�นที่ปรึกษ�)

  สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2560  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2560  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2562

  หม�ยเหตุ : น�ยดิสทัต โหตระกิตย์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นอนุกรรมก�รในฐ�นะเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ถึงวันท่ี 30 กันย�ยน 2561 และดำ�รงตำ�แหน่ง
         เป็นอนุกรรมก�รในฐ�นะผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561
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 10. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี)

  อำ�น�จหน้�ที่
   พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นแก่คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. หรือสำ�นักง�นในเร่ืองท่ีมีนัยสำ�คัญต�มท่ีคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. มอบหม�ย
  หรือต�มที่สำ�นักง�นขอห�รือ ดังนี้
  (1) ก�รดำ�เนินคดีแก่ผู้กระทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ กฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�ซ้ือข�ย
   ล่วงหน้� และกฎหม�ยอ่ืน ตลอดจนก�รเรียกค่�เสียห�ยหรือผลประโยชน์ในคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอ�ญ� รวมท้ังให้ 
   คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รตรวจสอบพย�นหลักฐ�น คว�มเพียงพอของพย�นหลักฐ�น เงื่อนไของค์ประกอบคว�มผิด และ
   วิธีก�รที่จะดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยกับผู้กระทำ�คว�มผิดดังกล่�ว
  (2) ก�รยึดหรืออ�ยัดทรัพย์สินของบุคคลที่ปร�กฏหลักฐ�นว่�กระทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ด
   หลักทรัพย์ และกฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
  (3) ก�รขอคำ�สั่งศ�ลห้�มบุคคลต�ม (2) ออกนอกร�ชอ�ณ�จักร และก�รสั่งห้�มออกนอกร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รชั่วคร�ว
   ก่อนศ�ลสั่ง

  ประกอบด้วย
  (1)  น�ยสร�วุธ เบญจกุล   ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  อนุกรรมก�ร
    หรือรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
    ที่ได้รับมอบหม�ย
  (3)  อธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นคดีพิเศษ  อนุกรรมก�ร
    หรือรองอธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นคดีพิเศษ
    ที่ได้รับมอบหม�ย
  (4)  พลตำ�รวจเอก สุเทพ เดชรักษ�  อนุกรรมก�ร
  (5)  น�ยชัยยศ ปัญจบุตรชัย  อนุกรรมก�ร
    อัยก�รผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ
    สำ�นักง�นอัยก�รพิเศษฝ่�ยสถ�บันกฎหม�ยอ�ญ�
    สำ�นักง�นวิช�ก�ร
  (6)  น�ยพฤทธิพงศ์ ศรีม�จันทร์   อนุกรรมก�ร 
    ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
  (7)  ผู้ช่วยเลข�ธิก�รส�ยบังคับใช้กฎหม�ย  อนุกรรมก�ร
    สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
    หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
  ให้สำ�นักง�นแต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นเป็นเลข�นุก�ร 1 คน และเป็นผู้ช่วยเลข�นุก�รไม่เกิน 2 คน        

  สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2560  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2560  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2562
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 11.  คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหม�ย และเสนอคว�มเห็นในเรื่องที่มีผู้อุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครองต่อคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. 
  (2) ดำ�เนินก�รในเรื่องอื่นใดต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. 

  ประกอบด้วย
  (1)  น�ยหยกพร  ตันติเศวตรัตน์ ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  น�งส�วจงจิตต์ หลีกภัย อนุกรรมก�ร
  (3)  น�ยส�ทร โตโพธิ์ไทย อนุกรรมก�ร
  ให้ผู้อำ�นวยก�รส่วนง�นที่รับผิดชอบก�รดำ�เนินก�รกระบวนก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์เป็นเลข�นุก�รของคณะอนุกรรมก�ร
  พิจ�รณ�อุทธรณ์

  สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2561  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2561 จนถึงวันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2563
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 12. คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน

  อำ�น�จหน้�ที่
  (1) เสนอแนะนโยบ�ยและแนวท�งพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลขององค์กรให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล
  (2) เสนอแนะแนวท�งหรือหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมก�ร
   กำ�กับตล�ดทุน
  (3) เสนอแนะแนวท�งหรือหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�เลข�ธิก�ร
  (4) เสนอแนะหลักเกณฑ์ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและรูปแบบค่�ตอบแทนของกรรมก�ร ก.ล.ต. กรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
   ตลอดจนอนุกรรมก�รที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
  (5) เสนอแนะหลักเกณฑ์ก�รประเมินผลง�นของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน รวมท้ังก�รเสนอ
   แผนพัฒน�ภ�ยหลังก�รประเมินผลง�น (ถ้�มี)
  (6) เสนอแนะหลักเกณฑ์ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและรูปแบบค่�ตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในก�รประเมินผลง�นของ 
   เลข�ธิก�ร
  (7) ดำ�เนินก�รอื่นใดที่เกี่ยวข้องต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. 
 

  ประกอบด้วย
  (1)  น�ยชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธ�นอนุกรรมก�ร
  (2)  น�ยสร�วุธ เบญจกุล อนุกรรมก�ร
  (3)  น�ยหยกพร ตันติเศวตรัตน์ อนุกรรมก�ร
   (4)  น�ยวิพุธ อ่องสกุล อนุกรรมก�ร
  ให้ผู้ช่วยเลข�ธิก�รที่ดูแลส�ยง�นที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลขององค์กรเป็นเลข�นุก�รของ
  คณะอนุกรรมก�รด้�นธรรม�ภิบ�ลและค่�ตอบแทน เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

  (1)  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยง�นที่ปฏิบัติง�นด้�นเลข�นุก�รและธุรก�รของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. กรณีที่เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่
    ต�มข้อ (2) ข้อ (3) และข้อ (4)
  (2)  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยง�นที่มีหน้�ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย�กรบุคคล กรณีที่เป็นก�รเสนอแนะหลักกณฑ์ในก�ร
    กำ�หนดค่�ตอบแทนและรูปแบบค่�ตอบแทน รวมถึงก�รประเมินผลง�นของเลข�ธิก�ร (กรณีที่ได้รับมอบหม�ย)
  (3)  ผู้ช่วยเลข�ธิก�รท่ีดูแลส�ยง�นหรือผู้อำ�นวยก�รของฝ่�ยง�นท่ีมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ัน ๆ กรณีท่ีคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. 
    มอบหม�ยให้คณะอนุกรรมก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มข้อ (7)

  สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2561  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 จนถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2563

  หม�ยเหตุ : น�ยชนินท์ ว่องกุศลกิจ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธ�นอนุกรรมก�รถึงวันที่ 29 พฤศจิก�ยน 2561
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  อำ�น�จหน้�ที่
   พิจ�รณ�ระงับข้อพิพ�ทระหว่�งผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้�กับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
  หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่�ว ที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รที่ผู้ประกอบก�รไม่ปฏิบัติต�มสัญญ�หรือไม่ปฏิบัติให้เป็น
  ไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ กฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�และกฎหม�ยว่�ด้วย 
  กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ  

  ประกอบด้วย
  1)  น�ยกัมปน�ท โลหเจริญวนิช
  2)  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. กุลภัทร� สิโรดม
  3)  รองศ�สตร�จ�รย์เกศินี วิฑูรช�ติ
  4)  น�งจันทิม�  เพียรเวช
  5)  น�ยญ�ณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์
  6)  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒน�
  7)  น�ยทินวัฒน์ พุกกะม�น
  8)  ดร. ธวัช อ�นันโทไทย
  9)  รองศ�สตร�จ�รย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  10)  น�ยประทีป  ยงวณิชย์
  11)  ดร. พัชร สุระจรัส
  12)  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. พัชร�วลัย ชัยป�ณี
  13)  น�ยพัลลภ พิสิษฐ์สังฆก�ร
  14)  ศ�สตร�จ�รย์พิชัยศักดิ์ หรย�งกูร
  15)  น�งภัทธีร� ดิลกรุ่งธีระภพ
  16)  ศ�สตร�จ�รย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
  17)  น�งวรวรรณ  ธ�ร�ภูมิ
  18)  รองศ�สตร�จ�รย์ไว จ�มรม�น
  19)  ดร. สมจินต์ ศรไพศ�ล
  20) รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. สมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์
  21)  น�ยสุภ�พ วงศ์เกียรติขจร
  22)  ศ�สตร�จ�รย์ ดร. อนันต์ จันทรโอภ�กร

  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2562

  หม�ยเหตุ : ศ�สตร�จ�รย์พิชัยศักดิ์ หรย�งกูร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2561

รายนามอนุญาโตตุลาการ
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ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน
ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุก

ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำางาน
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 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

 ก.ล.ต. ได้จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี 2561 เพื่อแสดงถึงนโยบ�ย กลยุทธ์ และก�รดำ�เนินง�น
 ในฐ�นะหน่วยง�นของรัฐที่มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลและพัฒน�ตล�ดทุนไทย โดยมุ่งมั่น
 ที่จะปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรู้ คว�มรับผิดชอบ และธรรม�ภิบ�ล เพื่อให้ตล�ดทุนไทย
 เป็นกลไกสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนและตอบสนองคว�มต้องก�รท�งเศรษฐกิจได้อย่�งยั่งยืน



175

 
 รายละเอียดการติดต่อ

 - ส�ม�รถด�วน์โหลดร�ยง�นฉบับนี้ได้จ�กเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th
 - สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อห�ในร�ยง�นฉบับนี้ได้ที่
  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  333/3 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร 10900
  โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
  โทรส�ร 0 2033 9660
  e-mail: info@sec.or.th
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