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และตลาดหลักทรัพย์

TOWARDS SUSTAINABILITY
ก้าวสู่ความยั่งยืน
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สารจากประธาน

  ในปีทีผ่่านมาสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็
มีผลต่อตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน กระแสการท�าธุรกิจที่ค�านึงถึง
ความยัง่ยนื บรรยากาศความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทีม่ผีลต่อ
การท�าธรุกจิ การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุและสภาวะผลตอบแทนต�า่
เป็นระยะเวลานาน อันท�าให้ประชาชนมุ่งหาการลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนท่ีมีความเส่ียงสูง รวมถึงนโยบายของภาครัฐ
ที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ
ขนาดกลางและเล็ก (SME) ท�าให้ตลาดทุนไทยและ ก.ล.ต. 
ต้องปรับตัวและการท�างานให้สอดคล้องและพร้อมรับมือ
กับสภาวะดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
 
  ตลาดทุนเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส�าคัญส�าหรับการลงทุน
ระยะยาวเพือ่รองรบัการเกษยีณ ซึง่เป็นโจทย์ส�าคญัของประเทศ 
ช่วยลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐในการจัดสวัสดิการ
ส�าหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง
ตลาดทุนหรอืมทีางเลอืกในการลงทนุทีจ่�ากัด และอาจไม่สามารถ
ตัดสินใจลงทุนได้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของตน
เพ่ือสร ้างความมั่นคงทางการเงิน นอกจากน้ี ตลาดทุน
ทวีความส�าคัญมากขึ้นในการเป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจ 
ก.ล.ต. มีความประสงค์ทีจ่ะเหน็ตลาดทนุเตบิโตด้วยความยัง่ยืน 
เป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึง
สนับสนุนกิจการและนวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ SME และ Startup 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งระดมทุนส�าหรับ

พฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ให้เอือ้ประโยชน์
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน
 
  ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องสนบัสนนุให้มกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง
ในตลาดทุนให้เป ็น fully digitalized capital market 
เป็นการด�าเนนิงานส�าคญั เพือ่น�าไปสู่บรกิารทีด่แีละสะดวกยิง่ข้ึน 
แต่ความท้าทายส�าคญั คอื การต้องท�าความเข้าใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
เช่น AI blockchain/smart contract ตลอดจนความสามารถ
ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้สามารถ
ใช้ประโยชน์และจัดการกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี
ได้อย่างเต็มที่
 
  ด้วยบริบทและสภาพแวดล้อมดังกล่าว ในปี 2562 
ก.ล.ต. จงึได้มุง่มัน่ด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ 4 ด้านส�าคญั 
คือ (1) การสร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะ
เป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ (2) การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการแข่งขัน โดยยกระดับกระบวนการและสมรรถนะ
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรบัระบบดจิทิลั เพ่ือส่งเสรมิให้กระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็น fully digitalized capital market 
น�าไปสูบ่รกิารทีดี่และสะดวกยิง่ขึน้ (3) การสนับสนุนให้มีบรกิาร
ด้านการให้ค�าแนะน�าและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ 
ซึ่งค�าแนะน�าที่เหมาะสมจะช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึง
บริการในการลงทุนไปสู่ประชาชนในวงกว้าง (democratized 
financial access) และ (4) การก�ากบัดแูลทีเ่ท่าทนักบัโลกอนาคต
และลดภาระให้กับภาคเอกชน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
เพ่ือยกระดับการก�ากับดูแลตลาดทุนให้เหมาะสมกับบริบท
ของตลาดทุนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 
  จากการด�าเนินการในปีทีผ่่านมา ประกอบกบัสภาพแวดล้อม
ที่เปล่ียนแปลงไปนับว่าเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งต่อการก�าหนด
นโยบายของหน่วยงานก�ากับดูแลและการน�านโยบายนั้น
สูก่ารปฏิบติัให้สมัฤทธิผ์ล กุญแจส�าคัญประการหนึง่ในการบรรลุ
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้จงึขึน้อยูก่บัแนวทางการด�าเนนิการ กระบวนการ
ขับเคลื่อนที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของทกุคนในองค์กร และทีส่�าคัญคือความร่วมมือกับผูม้ส่ีวนร่วม
ในตลาดทนุ ขอขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมทัง้ในระดบันโยบาย
และระดับการปฏิบัติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือ
และร่วมใจนี้จะส่งผลให้ตลาดทุนไทยแข็งแกร่ง สร้างประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบต่อไป

 วรวิทย์ จ�ำปีรัตน์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กญุแจสาํคญัประการหนึง่ในการบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้
จึงข้ึนอยู ่กับแนวทางการดําเนินการ กระบวนการ
ขบัเคลือ่นทีชั่ดเจนมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนความมุง่ม่ัน
ตัง้ใจของทกุคนในองค์กร และทีส่าํคญัคอืความร่วมมอื
กับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน”
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สารจากเลขาธิการ

  ในปี 2562 ก.ล.ต. ได้ด�าเนินงานเพื่อบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ปี 2562-2564 ที่วางไว้ โดยเมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเลขาธิการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมท�างาน
กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยได้สานต่อ
และต่อยอดงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. โดยค�านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสยีให้ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม เข้าถงึตลาดทนุ
ได้อย่างเท่าเทียม แข่งขันได้ และผลักดันให้ตลาดทุนไทย
พร้อมเป็นจุดเชื่อมโยงตลาดทุนของภูมิภาค โดยสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ของ ก.ล.ต ได้ดีกว่าความคาดหวงั 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยการด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญ
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ ก.ล.ต. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติามท่ีพระราชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2562 
ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ก�าหนดไว้ด้วย ดังนี้

   เป ิดโอกำสให้กิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
สำมำรถเข้ำถงึตลำดทนุได้ง่ำยและสะดวก โดยสร้างโอกาสให้ 
SME และ Startup ตลอดจนวสิาหกิจเพ่ือสงัคมสามารถระดมทนุ
ผ่านตลาดทนุตามความพร้อมและศกัยภาพ อกีทัง้รเิริม่โครงการ
คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อขยายการให้ความรู้
ด้านตลาดทุนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเตรียมจัดท�าแผนเชิงปฏิบัติการ
และร่วมกันขับเคลื่อน
 
  พัฒนำตลำดทุนให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยได้จัดท�า
โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เพือ่เชญิชวน
ทกุภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ ค�านึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 12 องค์กรในตลาดทุน 
พร้อมกันขบัเคลือ่นตลาดทนุไทยสูค่วามยัง่ยนื รวมทัง้ให้ความส�าคญั
กับปัจจัยด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเข้าไปมีบทบาทในเวที
สหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิและสทิธมินุษยชน และน�าหลักส�าคญั
มาเผยแพร่ให้กับบริษัทจดทะเบียน ส่งเสริมให้เกิดการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับความยั่งยืน อาทิ 
Green Bond Social Bond และ Sustainability Bond 
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้มีการผนวกความรับผิดชอบด้านความ
ยั่งยืนเข้ากับการด�าเนินธุรกิจได้ตามบริบทของแต่ละบริษัท 
(ESG in process) พร้อมน�าผลการปฏิบัติดังกล่าวมาเปิดเผย
ในรายงานประจ�าปี ซึง่จะเริม่มผีลส�าหรบัการรายงานในปี 2565 
เป็นต้นไป
 
  สนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้
ในกำรพัฒนำตลำดทุน โดยริเริ่มโครงการ Distributed 
Ledger Technology ( DLT) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ิมประสทิธภิาพของกระบวนการในตลาดทุน อ�านวยความสะดวก
ลดภาระภาคเอกชน และได้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจ
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ รวมทั้งได้น�าโครงการ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิทัลร่วมออกบูธในงาน Singapore 
FinTech Festival 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเผยแพร่
แผนงานไปสูเ่วทนีานาชาต ิอนัจะเป็นการเสรมิสร้างความเชือ่มัน่
ให้กบัตลาดทุนไทย ทัง้นี ้ในส่วนของ ก.ล.ต. กไ็ด้จดัท�ายทุธศาสตร์
ดิจิทัลองค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2562 อีกด้วย 

“สานต่อและต่อยอดงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
ก.ล.ต. โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม เข้าถึงตลาดทุนได้อย่างเท่าเทียม 
แข่งขันได้ และผลักดันให้ตลาดทุนไทยพร้อมเป็น
จุดเชื่อมโยงตลาดทุนของภูมิภาค”
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  ให้ควำมส�ำคญักบักำรคุ้มครองผูล้งทุน โดยร่วมผลกัดนั
มาตรการส�าคัญของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน 
ในเรื่องกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย ท�างานเชิงรุก
เพื่อชี้แจงกับผู ้ประเมินของธนาคารโลก สนับสนุนข้อมูล
ประเดน็กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในปัจจบุนัและการคุม้ครองผูถ้อืหุน้
รายย่อย และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท�าให้
ผลรายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business Report 2020) ในด้านดังกล่าวของประเทศไทย
ได้อนัดบัท่ี 3 (เดมิอนัดับที ่15) และส่งผลให้อนัดับของประเทศไทย
ขยับขึน้เป็นท่ี 21 ของโลก (เดมิอนัดบัที ่27) นอกจากนี ้ได้สนบัสนนุ
ให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการและค�าแนะน�าเพื่อป้องกันการถูกหลอก 
จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง 7 วัน และจัดต้ังศูนย์
แนะน�าช่วยเหลือผู้ลงทุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสนับสนุนการจัดเวที
สัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
กรณีการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง
ทางศาลให้ชดใช้ค่าเสียหายในตลาดทุนได้ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชัน SEC Check First และ SEC 
Bond Check ทีช่่วยให้ข้อมลูผูล้งทนุสามารถสบืค้นข้อมลูส�าคญั
ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
  เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศโดยต่อยอด
กำรเช่ือมโยงกับต่ำงประเทศและเพิ่มบทบำทในเวทีโลก 
ให้ความส�าคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ในการพฒันาตลาดทุนและผลกัดนัให้เกดิผลิตภณัฑ์ทีจ่ะเช่ือมโยง
ตลาดทุนไทยกับตลาดทุนอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ในกลุ ่ม CLMV ในปี 2562 ก.ล.ต. ท�าหน้าที่เป็นประธาน
ทีป่ระชุมหน่วยงานก�ากบัดูแลตลาดทนุอาเซยีน  ผลกัดนัการจดัท�า 
Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets 
และส่งมอบงานประธานนี้ให้กับประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ 
ก.ล.ต. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IOSCO* Asia-Pacific 
Regional Committee (APRC) และคณะกรรมการบริหาร 
IOSCO มมีตเิหน็ชอบให้ ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมใหญ่
ประจ�าปีของ IOSCO ในปี 2565 ตามที่ ก.ล.ต. เสนอ ซึ่งเป็น
โอกาสอันดีในการเพิ่มบทบาท ก.ล.ต. ในระดับนานาชาติ 
และเป็นปีที่ ก.ล.ต. ครบรอบ 30 ปีอีกด้วย
 

  ก�ำกบัดูแลทีเ่ท่ำทนัและได้มำตรฐำนสำกล โดยมแีนวคดิ
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
และอยูร่ะหว่างพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีอ่ยูใ่นการก�ากบั
ดูแลหลาย ๆ ประเด็น เพื่อให้สามารถรองรับระบบนิเวศ
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล

   ด้วยความมุง่มัน่ต้ังใจท�างานให้กบัตลาดทนุไทยอย่างจริงจงั 
ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและการคุ้มครองผู ้ลงทุน 
โดยน�าหลกั 4 ร มาใช้ในการท�างาน ได้แก่ รกุ รวดเร็ว รอบคอบ 
ร่วมมอื ซึง่สอดรบักบัค่านยิมองค์กร เปิดใจ รูจ้รงิ ร่วมมอื ซือ่ตรง 
ในระยะต่อไป ก.ล.ต. จะเร่งเดินหน้าการด�าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2563 – 2565 ทั้งในด้านการก�ากับและพัฒนา 
โดยการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์จะค�านงึถงึพลวตัทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล ภาวะสังคมผู ้สูงวัย 
และกระแสการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประกอบกบัสถานการณ์ปัจจบัุน
ในตลาดทุน ทิศทางนโยบายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้
ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 
โดยหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าความร่วมมอืและความมุง่มัน่ในการสานต่อ
การด�าเนินงานท่ีผ่านมา กอปรกับการท�างานอย่างบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วน จะสามารถผลักดันให้แผนงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย และน�าพาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

 รื่นวดี  สุวรรณมงคล
เลขาธิการ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์

*International Organization of Securities Commission
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สถิติสําคัญปี 2562
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3. มีข ้อมูลและเครื่องมือช ่วยผู ้ลงทุนในกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ
 3.1 โครงการ machine readable  ก.ล.ต. วางระบบ 
จัดการข้อมูลให้อยู ่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่าน
หรือตีความข้อมูลได้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เข้าถึงและน�าไปใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบในการให้ค�าแนะน�า
แก่ผู้ลงทุน
   o ด ้ านตราสารหนี้  -  จัดท� าข ้ อมูลพื้ นฐานของ  
    ตราสารหนี้แต ่ละรุ ่นและเป ิดให ้บริการข ้อมูล
    การเสนอขายตราสารหน้ีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 
    รวมท้ังจัดท�าข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
    ของภาคอุตสาหกรรมอื่นที่มิใช่ภาคการเงิน  
   o ด้านกองทุนรวม - เปิดให้ผู ้ประกอบธุรกิจเข้าถึง
    ข ้ อมูลและเพ่ิมความถี่ ในการเป ิด เผยข ้อมูล
    จากทกุ 6 เดอืน เป็นทกุ 1 เดอืน อาท ิข้อมลูหลกัทรัพย์  
    5 อันดับแรกที่แต่ละกองทุนลงทุน และข้อมูลพอร์ต
    การลงทุนแยกตามประเภทหลักทรัพย์ รวมถึง
    เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
    โดยแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ก.ล.ต.
 3.2 โ ค ร ง ก า ร จั ด ท� า บ ท วิ เ ค ร า ะ ห ์ ส� า ห รั บ ผู ้ ล ง ทุ น 
โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
หลักทรัพย์มากขึ้น ตั้งเป้าผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ
ใน 3 ปี (2562-2564) โดยในปี 2562 มบีรษิทัหลกัทรพัย์เข้าร่วม
โครงการ 13 ราย ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ฉบับเต็มแล้ว 
40 บทวิเคราะห์

 ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์
 การลงทุน ด�าเนินโครงการจัดท�าบทวิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน 
 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

  ในป ี  2562 ก.ล.ต. ได ้ด�าเนินภารกิจหลายด้าน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี (25 กรกฎาคม 2562) และ
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยมผีลการด�าเนนิงานท่ีส�าคญัตามแผนยทุธศาสตร์ 4 ด้าน ดงันี้

ก. ดูแลให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการคําแนะนําการวางแผน
ทางการเงินที่มีคุณภาพ 

1. ประชำชนได้รับค�ำแนะน�ำกำรลงทุนแบบครบวงจร
  ด�าเนินโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ร่วมกับพันธมิตร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
ในการให้บริการค�าแนะน�าการลงทุนที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงง่าย สอดคล้องกับความต้องการและครบวงจร ได้แก่ 
(1) การส�ารวจและท�าความเข้าใจลูกค้า (2) การก�าหนดโครงสร้าง
การลงทุน (3) การลงทุนตามแผนจดัสรรการลงทนุ (4) การตดิตาม
และปรับปรุงการลงทุน (5) การรายงานภาพรวมการลงทุน
ของลกูค้า เพือ่ให้ประชาชนมีความม่ันคงทางการเงนิในระยะยาว 
ซึง่มผีูล้งทุนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 108,358 คน จากเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ 30,000 ราย และร่วมกิจกรรมพบผู้ลงทุนในงาน 
Money Expo และ SET in the City เพื่อเผยแพร่โครงการ
ดังกล่าวให้ประชาชนรู้จักและใช้ประโยชน์

2. สมำชิกกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพมีควำมรู้และมีทำงเลือก
แผนกำรลงทุน
  ด� า เนิ น โ ค ร ง ก า ร  “ บ ริ ษั ท เ ก ษี ย ณ สุ ข ”  ร ณ ร ง ค ์
ให้นายจ้างท่ีมกีองทุนส�ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund : PVD) 
เห็นความส�าคัญของการให้ความรู้และทางเลือกการลงทุน
และน�าไปสู่การปฏิบัติจริงในการเตรียมความพร้อมให้ลูกจ้าง
มีเงินพอใช้ส�าหรับวัยเกษียณโดยการออมและลงทุนผ่าน PVD 
ซ่ึงพบว ่าร ้อยละ 35 ของบริษัทที่ เ ข ้ าร ่ วมมีทางเลือก
แผนการลงทนุจากเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ร้อยละ 20 และมบีริษทั
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 181 แห่ง โดยได้มอบรางวัลประกาศ
เกียรติคุณบริษัทเกษียณสุขเมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2562 
มีองค์กรนายจ้างท่ีมี PVD ได้รับรางวัล 77 ราย ซึ่งมีสมาชิก 
PVD รวมกันกว่า 1.43 แสนคน หรือคิดเป็นร ้อยละ 47 
ของสมาชิกทั้งหมดขององค์กรนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ

 ก.ล.ต. มอบรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ให้นายจ้าง 77 ราย 
 กระตุ้นสมาชิก PVD วางแผนการเงิน
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 3.3 จัดท�าแอปพลิเคชันบนมือถือ “SEC Bond Check” 
ให้ข้อมลูตราสารหนีอ้อกใหม่ โดยระยะท่ี 1 เม่ือเดือนกรกฎาคม 
2562 ให้บริการข้อมูลการระดมทุนด้วยตราสารหน้ีย้อนหลัง 
10 ปี มีรายละเอียดของผู ้ออกตราสารรายอุตสาหกรรม 
รายบริษัท และรายตราสาร โดยประสานงานกับสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยเพื่อน�าส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. โดยไม่เพิ่ม
ภาระให้กบัผูอ้อกตราสาร อาท ิอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในตราสารหนี้จนครบก�าหนดอายุ

4. ขจัดอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ผู ้ลงทุนได้รับ
บริกำรที่ดีขึ้น
 4.1 ปรบัปรงุระบบการให้ใบอนญุาต โดยขอแก้ไขกฎกระทรวง
ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิ่มใบอนุญาตตัวกลาง
ด้านตราสารทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบเดี่ยว) 
ซึ่งเม่ือปลายปี 2562 ก.ล.ต. ได้จัดท�าข้อมูลเพ่ิมเติมตามค�าขอ
ของส�านักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
 4.2 ออกประกาศอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถ
ส่งค�าสัง่ซือ้ขายตามแผนจดัสรรการลงทนุของลกูค้าท่ีได้ก�าหนด
ไว้ก่อนหน้า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยในการวางแผน
จัดสรรการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
โดยประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
และมีผู้ให้บริการดังกล่าวแล้ว 7 ราย
 4.3 ออกประกาศปรับปรุงทุนจดทะเบียนซึ่งช�าระแล้ว
ของบริษัทหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับขอบเขตและลักษณะ
ธรุกจิ โดยประกาศมผีลบงัคบัใช้แล้วตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม 
2562 และมีผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้กฎเกณฑ์ใหม่แล้ว 5 ราย

ข. สร้างโอกาสระดมทนุอย่างมคีณุภาพ เพือ่ให้ตลาดทุน
เติบโตอย่างยั่งยืน 

1. กำรระดมทุนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
   โครงการ One-Stop Service เป็นบรูณาการการท�างาน
ร่วมกนัของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่ให้เกดิการบรกิาร
ที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนกระบวนการที่ซ�้าซ้อน โดยสร้าง
แพลตฟอร์มให้บริการครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทที่สนใจให้เข ้าถึงแหล่งระดมทุน ครอบคลุมการให้
ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการระดมทุน กฎเกณฑ์ รวมทั้ง
งานด้านการพัฒนาคุณภาพ ครบทั้งกระบวนการ เปิดโครงการ
เมื่อเดือนกันยายน 2562

2. คณุภำพของบรษิทัจดทะเบยีนไทยและภมูภิำคสงูข้ึน
 2.1 สนบัสนนุและกระตุ้นให้บรษิทัจดทะเบยีนให้ความส�าคญั
และน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ไปใช้ 
ซึ่งจากผลการส�ารวจพบว่าร้อยละ 60.4 ของบริษัทจดทะเบียน
เปิดเผยว่ามีการน�า CG Code ไปใช้ทบทวนและน�าไปปรับใช้
ในองค์กร
 2.2  สมาชิกหน ่วยงานก�ากับดูแลตลาดทุนอาเซียน 
(ASEAN Capital Markets Forum : ACMF) จัดท�าแนวทาง
การพัฒนาตลาดทุนอาเซียนอย่างยั่งยืน (Roadmap for 
ASEAN Sustainable Capital Markets) แล้วเสร็จก่อน
ก�าหนด และทีป่ระชุมรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัอาเซยีน 
(ASEAN Finance Ministers’ Meeting : AFMM) รับรอง
แนวคิดการจัดท�าแนวทางนี้ และสนับสนุนการน�าแผนงาน
ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ สมาชิก ACMF ยังได้เห็นชอบร่วมกัน
ให ้มีการทบทวนและจัดท�าแนวทางด�าเนินงานภายใต ้ 
Roadmap ซึ่งการประชุม ACMF ระดับเลขาธิการเมื่อเดือน
ตุลาคม 2562 มีมติรับทราบความคืบหน้า และเห็นชอบ
โครงร่างทบทวนและจดัท�าแนวทางการด�าเนนิงาน โดยมกี�าหนด
ส่งรายงานการทบทวนและจดัท�าแนวทางการด�าเนนิงานภายใต้ 
roadmap ฉบับสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโครงการ One-Stop 
 Service

 ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหน่วยงานก�ากับดแูลตลาดทนุ
 อาเซียนระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 31
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

  การทจุรติคอร์รปัชนัเป็นปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา
ประเทศโดยดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชนั (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ทีป่ระกาศโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency 
International: TI)  โดยในปี 2561 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน 
อยู่ในอันดับที่ 99 ของโลก ลดลงจากปี 2560 ที่ได้ 37 คะแนน 
อยู ่ในอันดับที่ 96 ของโลก จึงจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วน รวมถึง
ตลาดทุนไทยที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  ก.ล.ต. มภีารกจิในการก�ากับดูแลและพฒันาตลาดทนุไทย
ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ จึงมีมาตรการและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการส ่ ง เสริมและกระตุ ้ นให ้ภาคธุรกิจในตลาดทุน
ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวคือ
   • ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบยีนและบริษทัทีอ่อกหลักทรพัย์
เปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู ้ลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นและคาดหวังให้
บริษัทมีการด�าเนินการอย่างจริงจัง ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
   •  สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรพัย์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้มี
องค ์ความรู ้ และน�าไปปรับใช ้ ในการพัฒนาระบบงาน 
กระบวนการท�างาน และบคุลากร ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
อนัจะสร้างความน่าเชือ่ถอืต่อผูล้งทนุและคูค้่า การท่ีบรษิทัเอกชน
จ�านวนมากประกาศนโยบายไม ่ร ่ วมทุจ ริตคอร ์ รัปชัน 
เป็นการแสดงพลังในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 
ทัง้นี ้ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมลูโครงการ CAC ดงักล่าวในเวบ็ไซต์ 
www.sec.or.th ซึ่งแบ่งการเข้าร่วมโครงการเป็น 2 ระดับ คือ 
กำรประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร CAC และกำรได้รับ
กำรรบัรองเป็นสมำชกิโครงกำร CAC อนัแสดงถงึการมอียูจ่รงิ
และการน�านโยบายไปปฏิบัติ โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
มีบรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการ CAC 
โดยเป็นการประกาศเจตนารมณ์ 456 บริษัท และได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิก 397 บริษัท โครงการนี้มีสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : 
IOD) ท�าหน้าที่เลขานุการ
   • สนับสนุนการร่วมมือร่วมใจของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนในการจัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” 
ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มี
ธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(ESG) ซึง่หลกัเกณฑ์หนึง่ทีใ่ช้ในการคดัเลอืกบรษิทัจดทะเบยีน
ที่จะลงทุน คือ บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง

เป็นสมาชิกโครงการ CAC  โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ�านวน 11 บริษัท ได้จัดตั้ง
กองทนุดงักล่าวแล้ว มลูค่ากองทุนรวมประมาณ 5,928 ล้านบาท
   • ขอความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ให้เปิดเผย
การเข้าร่วมโครงการ CAC ของบรษิทัจดทะเบยีนในบทวเิคราะห์
หลักทรัพย์ และผ่านผู้แนะน�าการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
   • ขอความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ให้เปิดเผยการเข้าร่วมโครงการ CAC ของบริษัทเองในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข ้อมูลส�าคัญของกองทุนรวมที่อยู ่ภายใต้
การจัดการของบริษัท
   • ให้เงินสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชนั (ประเทศไทย) ซึง่มกีจิกรรมเชิงรกุเกีย่วกบัการต่อต้าน
คอร์รัปชัน เช่น ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการ
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector 
Transparency Initiative) การรณรงค์โครงการ “ไม่ให้ ไม่รบั” 
ของขวัญปีใหม่ โครงการเยาวชนตื่นรู ้สู ้โกง และโครงการ
หมาเฝ้าบ้าน เป็นต้น
  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้สามารถด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นมาตรการ
ส�าคัญทีจ่ะผลกัดันยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้บรรลุวตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย โดย ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมใน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาคเอกชน คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
ธรรมาภบิาล คณะอนกุรรมการ ป.ป.ช. ด้านพฒันาและส่งเสรมิ
ธรรมาภิบาลภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และคณะกรรมการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) - คณะที ่4 คณะกรรมการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
 

3. ผู้ลงทุนสถำบันใช้หลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนเพิ่มขึ้น
  ผลักดันให ้เกิดการน�าหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : 
I Code) ไปใช้ ซึง่การปฏิบติัตาม I Code จะน�ามาซึง่ความน่าเช่ือถอื
ของผูล้งทนุสถาบนัทีร่บัจดัการเงนิลงทนุให้กบัลกูค้าในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
ให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  และการประกอบธุรกิจ
อย ่างรับผิดชอบของบริ ษัทและกิจการในตลาดทุนไทย 
โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุทัง้หมด 26 แห่ง ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ สมัครใจเข้าร่วมโครงการและมีนโยบาย I Code 
เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

4. CLMV สำมำรถระดมทุนผ่ำนตลำดทุนไทยได้
 4.1 ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานก�ากับ
ตลาดทนุกมัพชูา ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการพฒันาผลติภณัฑ์
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ในตลาดทุนร่วมกัน ทั้งในด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์
ข ้ามประเทศ (cross listing) การจดทะเบียนพร้อมกัน
ทั้งสองตลาด (dual listing) และการออกและเสนอขาย
ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary 
Receipt: DR) เพื่อผลักดันให้เกิดการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่เช่ือมโยงตลาดทุนไทยและกัมพูชาได้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

 4.2 คณะท�างานด้าน DR ไทย-ลาว แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และประสบการณ์ ในการผลักดันให้เกิดการออกและเสนอขาย 
DR ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน DR กับหน่วยงานก�ากับ
ตลาดทุนของเมียนมาเพือ่ยกระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
เมื่อเดือนกันยายน 2562

 ก.ล.ต. ลงนาม MOU กับ ก.ล.ต. กัมพูชา เพื่อร่วมผลักดัน
 การระดมทุนระหว่างประเทศ

 คณะท�างาน ไทย-ลาว หารือเพื่อยกระดับความร่วมมือ 
 ด้านการออกและเสนอขาย DR

 ก.ล.ต. ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้และ DR แก่
 หน่วยงานก�ากับดูแลด้านตลาดทุนเมียนมา

 4.3 ให้ความรู ้  และจัดดูงานให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างต่อเนือ่งในด้านทีส่�าคญั อาท ิTrain the Trainer Program 
การให้ความรู้ด้าน DR ศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีทางการเงิน 
Director Certificate Program การส่งเสริมธุรกิจ Startup 
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
 

 คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาและบริษัทหลักทรัพย์
 จากกัมพชูา ศึกษางาน DR

 ก.ล.ต. ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ด�าเนินโครงการ Train the Trainer ด้านการพัฒนาการก�ากับ 
 ดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ผู ้เกี่ยวข้องในตลาดทุนของสาธารณรัฐ
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ค. สร ้างศักยภาพการแข ่งขันของตลาดทุนไทย 
โดยยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้าง
พ้ืนฐานรองรับระบบดิจิทัล  

1. น�ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องในตลำดทุน
 1.1 ออกประกาศการเสนอขาย Initial Coin Offering (ICO) 
ต่อบุคคลในวงจ�ากัด โดยมผีลใช้บงัคบัเมือ่เดอืนมถุินายน 2562 
และมีการอนุมัติการเสนอขาย ICO ต่อบุคคลในวงจ�ากัด
 1.2 อนุมัติให้ ICO Portal 3 ราย ประกอบธุรกิจได้แก่  
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ�ากัด บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
และบริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 1.3 ศึกษาเพิ่มเติมในด ้านหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล 
และความเหมาะสมของหลักทรัพย ์ ท่ีจะซื้อขายในระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย์ (Electronic Trading 
Platform: ETP) เพื่อการแก้ไขกฎกระทรวงรองรับ 
     1.4 จัดตั้ งคณะท� างานพิจารณาป รับป รุงกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีข้อสรุป
ก่อนการพิจารณาเสนอแนวทางก�ากับรองรับการเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลที่มีทรัพย์สินอ้างอิง
2. ตลำดทุนมีควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์
  ภาพรวมมีการเข ้าตรวจสอบผู ้ประกอบธุรกิจกลุ ่ม
ที่มีความเสี่ยงระดับกลางขึ้นไปได้ร้อยละ 65 จากเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 50 โดยผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ระดบักลางร้อยละ 85 มกีารซ้อมรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอร์แล้ว
จากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 80 และได้ด�าเนนิการ ดงันี้
 2.1 จัดท�าคู่มือในเร่ือง (ก) การบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT governance) (ข) การบรหิารจดัการความเสีย่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management) และ (ค) 
การใช ้บริการระบบประมวลผลร ่วมกันผ ่านเครือข ่าย
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (cloud computing)
 2.2 จัดท�ากรอบการประเมินระดับความพร้อมรับมือ
ภยัคกุคามไซเบอร์ส�าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ (Cyber Resilience 
Assessment Framework : CRAF) โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ประเมินตนเองเป็นรายปี และจะส่งผลการประเมินภายใน
ไตรมาส 1 ปี 2563 เพื่อให้ ก.ล.ต. ประเมินภาพรวมตลาดทุน 
 2.3 เข้าตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และให้ค�าแนะน�า
เพ่ือปิดความเสีย่งแก่ผูป้ระกอบธรุกิจ โดยได้ด�าเนินการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัท
หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน รวม 10 แห่ง
 2.4 จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
ภาคตลาดทนุ (capital market cyber drill) เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
กระบวนการตอบสนองการตัดสินใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในตลาดทุน
มีกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562

 2.5 ร่วมจดัการซ้อมรบัมอืภยัคกุคามไซเบอร์ในภาคการเงนิ
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั และสมาคมธนาคารไทย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับสถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ธุรกิจประกัน และผู้ก�ากับดูแล ให้สามารถรับมือภัยคุกคาม
ไซเบอร์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบที่เชื่อมโยงกัน 
รวมทั้งน�าผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงแผนรับมือภัยไซเบอร์ 
และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2562

ง. การกํากับดูแลที่เท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระ
ให้กับภาคเอกชน  

1. มีระบบตรวจจับควำมเสี่ยง
 1.1 โครงการติดตามการด�าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 
(off-site monitoring)
   o ด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยได้จัดท�า
     dashboard ในด้าน CG และด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
     โดยระบบสามารถแจ้งเตือน ท�าให้ผูต้รวจสอบได้รบัข้อมลู
     และน�าไปใช้ในการติดตามการเปลีย่นแปลงได้ทนัท่วงที
   o ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา
     dashboard เพ่ือตรวจจบัความเสีย่งของบรษิทัหลักทรัพย์ 
     โดยพัฒนาแบบจ�าลองทางสถติิทีส่ามารถสะท้อนปัญหา 
     หรอืระบุสญัญาณความเปล่ียนแปลงหรอืความผดิปกตไิด้ 
 1.2 ระบบติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 
โดยปรับปรุงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเชิงระบบตลาดทุนของ
กลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้องและเท่าทันกับเทคโนโลยี
 1.3 ระบบติดตามความเส่ียงของตลาด โดยใช้คอมพิวเตอร์
ด�าเนินการแบบอัตโนมัติ  เช ่น ระบบติดตามความเสี่ยง
ตลาดตราสารหนี้ โดยใช้โปรแกรม Power BI แสดงมูลค่า

 กลุม่ความร่วมมือ Thai Capital Market CERT (TCM-CERT) 
 ประกอบด้วย ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ฯ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย 
 สมาคมบริษทัจดัการลงทนุ และผู้ประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ร่วม
 โครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน 
 ประจ�าปี 2562
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การตรวจสอบเฉพาะเรือ่ง (theme inspection) เพือ่ปิดช่องว่าง
ในเรื่องการออกและเสนอขายกองทุนรวม โดยค�านึงถึง
ความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งพบว ่าบริษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุน
ที่ เข ้าตรวจมีการปฏิบั ติตามแนวทางปฏิบั ติในการออก 
และเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการที่ ก.ล.ต. ก�าหนด 
และมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ 
ได้ตดิตามการด�าเนนิงาน (off-site monitoring) ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจบริ ษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุน 23 แห ่ง พบว ่า 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติและก�ากับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์
เช่นกัน
 3.3 การตรวจสอบ ณ สถานที่ท�าการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้าและจัดจ�าหน่าย
หลกัทรัพย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทนุ โดยพบว่าธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง 
บริษัทหลักทรัพย ์นายหน ้าซื้อขายหน ่วยลงทุน 3 แห ่ง 
และบรษัิทประกนั 3 แห่ง มคีวามเสีย่งน้อยลง และพบวฒันธรรม
ที่แสดงถึงการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นส�าคัญ นอกจากนี้ มีการตรวจการขายตราสารหนี้เพิ่มเติม
กับธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง นอกเหนือจากการขายกองทุนรวม

4. กำรบังคับใช้กฎหมำยมีกำรด�ำเนินกำรต่อเนื่อง
 4.1 กรณีที่ยกมาจากปีก่อน ท�าได้ตามก�าหนดร้อยละ 53 
โดยอีกร้อยละ 15 ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ไปพร้อมกับกรณีอื่นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดี
 4.2 กรณีที่รับเข้าใหม่ ตรวจสอบแล้วเสร็จร้อยละ 62 ทั้งนี้ 
จ�านวนกรณีที่ท�าเสร็จทั้งปีเกินกว่า 40 กรณี

5. กำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่รองรับควำมเสีย่งด้ำนตลำดทนุ 
  การมีคณะท�างานด้านการเตรียมความพร้อมรองรับ
ภาวะวิกฤต (crisis preparedness working group)                        
ซึง่ประกอบด้วย ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ท�าให้ได้แนวทางการประสานงานในภาวะวิกฤตระหว่างกัน 
ดังนี้ (1) กรณีมีความสัมพันธ์ (บริษัทแม่-บริษัทลูก) และ (2) 
มีธรุกรรมเช่ือมโยงกนั เช่น มีการลงทุน การท�าธรุกรรมระหว่างกนั 
หรือถือสินทรัพย์ตัวเดียวกันหรือคล้ายกัน รวมทั้งได้ข้อสรุป
กลไกป้องกนัการลกุลามความเสีย่งของแต่ละสายงานและปัญหา
ที่อาจเช่ือมโยงหรือกระทบกับสายงานที่อยู่ภายใต้หน่วยงาน
การก�ากับอ่ืน เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจลุกลาม และสามารถ
ก�าหนดกรอบการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตของระบบการเงิน 
โดยคณะท�างานมีการประชุม 3 ครั้งในปี 2562

 3. ตัวกลำงมีวัฒนธรรมค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุน
เป็นส�ำคัญ (putting investor first)
 3.1 จัดท�าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท (board governance and culture guideline) 
ของบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่และจัดงานสัมมนา
สื่อสารกับกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อท�าความเข้าใจ
กับกรรมการบริษัทโดยตรง ท้ังวิธีการบรรยายและประชุม
เชิงปฏิบัติการ มีกรรมการจากบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วม 84 คน 
 3.2 การตรวจสอบ ณ สถานทีท่�าการ (on-site inspection) 
ของผู ้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุน : 

คงค้างและการออกเสนอขายตราสารหนีจ้�าแนกตามปัจจยัต่าง ๆ 
ทัง้ประเภทตราสาร ประเภทการเสนอขาย อนัดบัความน่าเชือ่ถอื 
กลุ่มอุตสาหกรรม ตัวกลาง ช่วงเวลาที่จะครบก�าหนด สถานที่
เสนอขาย และสญัชาติของผูอ้อก นอกจากน้ี ยังใช้ตดิตามความเสีย่ง
ในมุมมองต ่าง ๆ เช ่น การเติบโตของตราสารหนี้ เสี่ยง 
ตราสารซับซ ้อน การกระจุกตัวของผู ้ออกในกลุ ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
และตราสารในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

2. ผลกำรประเมนิตำมโครงกำรประเมินภำคกำรเงิน (Financial 
Sector Assessment Program: FSAP) ตำมมำตรฐำน
ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลตลำดทุนโลก (International 
Organization of Securities Commission: IOSCO)  
ดีขึ้นจำกกำรประเมินครั้งก่อน
  ผลการประเมินของ ก.ล.ต. ตามมาตรฐานใหม่ มีความ
ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างมาก โดยได้รับคะแนนการด�าเนินการ
ได้อย่างครบถ้วน (Fully Implemented : FI) และการด�าเนนิการ
ได้เป็นส่วนใหญ่และปรับปรุงเลก็น้อย (Broadly Implemented : 
BI) รวม 35 ข้อ จาก 37 ข้อ เปรียบเทียบกับการประเมินเมื่อปี 
2551 ซึง่ ก.ล.ต. ได้คะแนน  FI และ BI รวม 18 ข้อ จาก 28 ข้อ

 ผลการประเมิน FSAP ครั้งที่ 2 ปี 2561 – 2562 ที่สะท้อนถึง
 ประสิทธิผลของภาคตลาดทุนด้านการก�ากับดูแลตลาดทุน
 และโครงสร้างพืน้ฐานของระบบช�าระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์
 เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
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การกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

  เป้าหมายหลักในการก�ากบัดแูลผูป้ระกอบธรุกจิหลักทรพัย์
เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีดี่และด�าเนินธุรกิจทีค่�านึงถงึประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ (putting investors first) มีระบบงาน
และการบริหารจัดการความเส่ียงที่ รัดกุม มีประสิทธิภาพ 
และมกีรรมการ ผูบ้รหิาร ทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ อันจะส่งผลให้ (1) ผู ้ลงทุนได้รับบริการที่ดี 
และมีคุณภาพ (2) ตลาดทุนมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส และ (3) ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบโดยรวม

• กำรด�ำเนินงำนในกำรก�ำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์  
  ในปี 2562 ระบบงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. 
ให้ความส�าคญั ได้แก่
  1. กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองกรรมกำรของบริษัท 
เพือ่ให้กรรมการของบริษทัตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบ
ในการก�ากบัดแูล และส่งเสริมให้บริษัทด�าเนินธรุกิจโดยค�านงึถงึ
ผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ
  2. ฐำนะกำรเงินและควำมม่ันคงของบรษัิทหลกัทรพัย์ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในระบบงำนเกีย่วกบักำรด�ำรงเงินกองทนุ
สภำพคล่องสุทธิ (net capital : NC) เพื่อให้ ม่ันใจว่า 
บริษัทหลักทรัพย์มีการด�าเนินงาน การควบคุม และการบริหาร
ความเสี่ยงที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการก�าหนด
มาตรการและมีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรม
ที่อาจกระทบต่อ NC
  3. กำรท�ำควำมรู้จักกับลูกค้ำและกำรตรวจสอบ
เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญ
ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถให้ค�าแนะน�าและบริการที่เหมาะสม 
ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่วยป้องกันการใช้
ตลาดทุนเป็นช่องทางในการกระท�าความผิด เช่น การใช้บัญชี 
nominee ในการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เป็นต้น
  4. กำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเหมำะสม โดยมีข้อมูลเพียงพอ
ต ่อกำรตัดสินใจลงทุน  ตรงตำมควำมต ้องกำรและ
ระดับควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำยอมรับได้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบ 
theme inspection เกี่ยวกับกระบวนการออกและเสนอขาย
ตราสารหน้ี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์มีระบบงานและ
การปฏิบัติงานที่มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพ
  5. กำรดูแลทรัพย ์สินของลูกค ้ำ  เพื่อให ้มั่นว ่า 
บรษิทัหลกัทรพัย์มมีาตรการในการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัทรพัย์สนิ
ของลูกค้าที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
  6. กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ
และด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากพบว่าบริษัทหลักทรัพย์เริ่มน�า
เทคโนโลยีมาใช้ให้บริการลูกค้ามากขึ้น เช่น การให้บริการ 
program trade เป็นต้น ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบ theme inspection 

ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ค�านึงถึงความเสี่ยง
ทีอ่าจมต่ีอลกูค้า บรษัิท และตลาดโดยรวม รวมถงึมกีารบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมที่รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
  7. กำรก�ำกับดแูลควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(IT risk)  ก.ล.ต. ได ้ตรวจสอบร ่วมกับทีมผู ้ เ ช่ียวชาญ 
(co-sourcing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพ่ือประเมินการก�ากับดูแล
และการบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัหลกัทรพัย์มมีาตรฐาน
ความปลอดภัยทางด้าน IT และมีการจัดการรับมือเหตุการณ์
ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
  จากการก�ากับดูแลท่ีผ่านมา พบว่าบริษัทส่วนใหญ่
ได้ให้ความส�าคัญในระบบงานข้างต้น และมีผลการประเมิน
ความเสี่ยงอยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีที่พบว่าบริษัท
มีระบบงานที่เข ้าข่ายผิดกฎหมายนั้น ก.ล.ต. ได้พิจารณา
ลงโทษแล้ว ส่วนกรณีบริษัทที่มีข้อบกพร่อง ก.ล.ต. ได้สั่งการ 
ก�าชับ และให้ค�าแนะน�าให้บริษัทด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ระบบงานให้รัดกุมและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

• กำรด�ำเนนิงำนในกำรก�ำกับดแูลบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทนุ
และผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม 
  ในปี 2562 ก.ล.ต. มุ ่งเน้นการรักษามาตรฐานของ
ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องค�านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
เป็นส�าคัญ และให้เกิดความเช่ือมั่นของผู้ลงทุน โดย ก.ล.ต. 
ได้ตรวจสอบเพ่ือประเมินระบบงานทั้ง on-site inspection 
และ off-site monitoring ในเรื่องที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  1. กำรออกและเสนอขำยกองทุนรวมที่ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของลกูค้ำเป็นส�ำคัญ (product governance)  
ก.ล.ต. ได้น�าส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Questionnaire : SAQ ) ในเรื่องการออกและเสนอขาย
กองทุนรวมตามหลักธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมิน
ตนเอง ซึง่พบว่าผูป้ระกอบธรุกจิให้ความส�าคญักบัความต้องการ
และประโยชน์ของผู ้ลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งการ
จัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสูง กระบวนการพัฒนาผลติภณัฑ์กองทนุรวม การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  กระบวนการในการคัดเลือกตัวกลาง 
การสื่อสารข้อมูลและความเสี่ยงของกองทุนรวมกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย รวมถึงการติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 
โดย ก.ล.ต. ได้สือ่สารผลการประเมนิดังกล่าวให้ผูป้ระกอบธรุกจิ
แล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี 2562
  2. กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคลที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ  
ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยเน้น
การสอบทานบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ค�านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของลูกค้าเป็นส�าคัญ การก�ากับดูแลด้านการออกและเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ การท�าหน้าที่ของผู้ดูแลการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และระบบงานส�าคัญ 
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อาทิ กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือกตราสารและการลงทุน 
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และมาตรฐานในการด�าเนินธรุกิจ ซ่ึงผลการตรวจสอบ
ในภาพรวมพบว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ของบรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทนุให้ความส�าคญักับเร่ืองดงักล่าว 
นอกจากน้ี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ประกาศใช้หลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) โดยมี
การเพิ่มระดับในการติดตามหลักทรัพย์ ท่ีลงทุน รวมทั้ง
ให้ความส�าคัญกับการไปใช้สิทธิในทุกหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
ลงทุน และหลายแห่งเริ่มน�าปัจจัยด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวิเคราะห์คัดเลือกและทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ 
  3. กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ ประเมินความเสี่ยง
และภัยคุกคามที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจที่อาจกระทบต่อ
ความเชื่อม่ัน ความมั่นคงปลอดภัยและความสามารถในการ
ให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งของผูป้ระกอบธรุกิจ ซ่ึงพบว่าบริษัทหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนส่วนใหญ่มีผลการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง
ในการด�าเนนิธุรกจิ (inherent risk) อยูใ่นระดับต�า่ และจากการ
เข้าตรวจสอบพบว่าบรษัิทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุตระหนกัใน
ความส�าคญัของการควบคมุความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญ
ในการก�ากับดูแลและติดตามความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก.ล.ต. 
จะมีการประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
อย่างต่อเนื่องต่อไป
  4. โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม (engagement 
program) ให้กบับคุลากรของผูป้ระกอบธุรกิจ มุง่เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมการให้บริการที่ค�านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกค้า
เป็นส�าคัญ โดยได้จัด CEO Forum ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในวนัที ่30 สงิหาคม 2562 ให้กับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
และได้จดั Risk Manager Forum ในวนัที ่25 พฤศจิกายน 2562 
เพื่อให้ความส�าคัญกับบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการความเสี่ยง 
ในการถ่วงดุลการท�าหน้าท่ีของผู้จัดการกองทุน ท�าให้บริหาร
และจดัการความเสีย่งในการลงทนุท่ีเกิดจากการประกอบธรุกจิ
ได้อย่างเหมาะสม

• กำรด�ำเนินงำนในกำรก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำ
ซื้อขำยหน่วยลงทุน และตรำสำรหนี้
  ในปี 2562 ก.ล.ต. มุง่ก�ากับดแูลเพือ่ให้ผูป้ระกอบธรุกิจ
มีระบบงานและบุคลากรที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการให้
บริการแก่ผู้ลงทุน ดังนี้
  1. การตรวจสอบธนาคาร บริษทัประกนัชวีติ และบรษัิท
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และออกตรวจเยี่ยมสาขา
ของธนาคารทีม่ยีอดขายสงูในต่างจงัหวดัเพือ่ประเมนิระบบงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งในด้านการขายกองทุนรวม ตราสารหนี้ 
และประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู ้ประกอบธุรกิจมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อม

ในการให ้บริการแก ่ผู ้ลงทุนโดยยึดหลัก fair  deal ing 
โดยให้ค�าแนะน�าการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายในการลงทนุ 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้  และข ้อจ�ากัดของผู ้ลงทุน 
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
  2. การประเมินความเสี่ยงด้าน IT โดยได้ตรวจสอบ
ร่วมกับทีมผู ้เช่ียวชาญ (co-sourcing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
เพ่ือประเมินการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูป้ระกอบธรุกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบธรุกจิ
รายทีเ่น้นการใช้เทคโนโลยมีมีาตรฐานความปลอดภยัทางด้าน IT 
และมีการจัดการรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
  3. การพัฒนาคุณภาพผู้แนะน�าการลงทุน โดยจัดท�า
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อผิดพลาดที่เคยเกิดข้ึนจาก
การให้บริการ เพื่อให้ผู ้แนะน�าการลงทุนได้เรียนรู ้ สามารถ
ให้บริการผู้ลงทุนด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง  
  4. นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ท�างานร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ก�ากับดแูลผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่ป็นธนาคาร และบรษัิทประกนัชวีติ 
อาทิ ท�าให้มาตรฐานในการก�ากับดูแลมีความเท่ากันตลอดจน
การแลกเปลีย่นข้อมลู เพ่ือให้การก�ากบัดแูลมปีระสทิธภิาพ เป็นต้น 

• กำรก�ำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน
  บุคลากรที่อยู่ในการก�ากับดูแลประกอบด้วยผู้บริหาร
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ผู้แนะน�าการลงทุน และบุคลากรอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งในปีผ่านมา ก.ล.ต. ได้พิจารณาลงโทษผู้บริหารกรณีละเลย
การตรวจสอบดแูลตามสมควร และในส่วนของผูแ้นะน�าการลงทนุ 
ลักษณะของความผิดที่พิจารณาลงโทษส่วนใหญ่มาจากการ
ไม่ปฏิบติัหน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี เช่น 
ให้ข้อมลูหรือค�าแนะน�าแก่ผูล้งทนุไม่ครบถ้วนถกูต้อง รบัมอบหมาย
จากลูกค้าในการซ้ือขายแทน หรอือาศัยโอกาสในการปฏบิตังิาน
ทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน เช่น หลอกให้ลูกค้า
โอนเงินแล้วไม่ได้ซื้อกองทุนให้ และหลอกขายหุ้นนอกตลาด
ให้ลูกค้า เป็นต้น ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการลงโทษตามระดับ
ความร้ายแรงของความผิด ในขณะเดียวกันได้ให้ความรู้แก่
บคุลากรทีป่ฏบิติัหน้าทีเ่พ่ือให้ปฏิบติังานได้ถกูต้องโดยค�านงึถึง
ประโยชน ์ของลูกค ้าเป ็นส�าคัญ และเตือนผู ้ลงทุนให ้มี
ความระมัดระวังและสามารถดูแลตนเองได้
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การดําเนินโครงการสําคัญ

1. โครงกำรเสรมิสร้ำงตลำดทนุธรรมำภบิำลเฉลมิพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
  ก.ล.ต. และ 12 องค์กรในตลาดทุนได้ร่วมกันจัดท�า
โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการ
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ฯ )  เพื่ อ ให ้ ห น ่ ว ย ง า น แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ในตลาดทุนร่วมกนัท�าความดีเพือ่แผ่นดินถวายพระบาทสมเดจ็
พ ร ะ ป ร เ ม น ท ร รา ม า ธิ บ ดี ศ รี สิ น ท ร ม หา ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นการขับเคล่ือนตลาดทุนไทย
สู่ความยั่งยืนตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกับ
เป ้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ และจะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน
เพื่อสนับสนุนองค ์กรที่ ได ้ประกาศเจตนารมณ์ไว ้แล ้ว 
ให้สามารถน�าไปปฏบิติัให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ก.ล.ต. 
ได้ริเริ่มโครงการ  “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” และเชิญชวนบริษัท
จดทะเบียนท่ีตั้งอยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ มาร่วมกันบริหาร
จัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะ
ที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือท�าประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือ
น้อยท่ีสุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนส�าคัญในการเป็น
ตัวอย่างที่ดีและการเริ่มต้นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

2. กำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึทนุของกจิกำรทกุระดบั
 โครงกำร “คำรำวำน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่ำงจังหวัด”
  ก.ล.ต. เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากตลาดทนุ โดยได้ลงพืน้ทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบั
การระดมทุนใน 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี และเชียงใหม่ 
จัดสัมมนาให้ความรู ้แก ่ผู ้ประกอบการเก่ียวกับช ่องทาง
การระดมทุนจากตลาดทุน การจัดท�าบัญชีที่เป็นมาตรฐานเพื่อ
เตรยีมตวัเข้าสูต่ลาดทุน ตลอดจนความรู้เก่ียวกับสนิทรัพย์ใหม่ ๆ
อย่างสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผู้ประกอบการสนใจกว่า 530 คน 
นอกจากนี้ได้จัดคลินิกให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการระดมทุน
ส�าหรบัผูป้ระกอบการซ่ึงมีบริษทัทีมี่ศกัยภาพและสนใจระดมทนุ
เข้ารับค�าปรึกษาในเชิงลึกจ�านวน 16 ราย

   การลงปฏบิตังิานในพืน้ทีท่�าให้ ก.ล.ต. ได้รบัทราบข้อมลู
ความต้องการ อุปสรรคและข้อจ�ากัด เกี่ยวกับการหาแหล่งทุน
ของธรุกจิในภมูภิาค ซึง่เป็นข้อมลูส�าคญัในการวเิคราะห์แนวทาง
ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงตลาดทุนต่อไป

 โครงกำรสนบัสนุนให้ SME และ Startup เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ 
 • จัดต้ังคณะท�างานเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและ 
  ขนาดย่อม วสิาหกจิเริม่ต้น กจิการเงนิร่วมลงทนุ นติิบุคคล
  ร่วมลงทุน สู่ตลาดทุนไทย (คณะท�างาน SME Startup 
  PE VC) ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  เพื่อร ่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน 
  ก�าหนดแนวทางสนบัสนนุและส่งเสรมิ SME และ Startup  
  ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน 
 • จัดสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลที่เก่ียวกับ 
  การระดมทุนในตลาดทุนแก่ผู้ประกอบการ SME และ  
  Startup ทั้งในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัด รวมไปถึง 
  การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัดสัมมนาเพื่อให้
  ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านตลาดทุน
 • เปิดช่องทางให้ SME สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ 
  บุคคลในวงแคบ และเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการ 
  ทัว่ไป โดยร่วมกบัตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในการจดัให้มีตลาดรอง 
  เพ่ือเป็นทีซ่ือ้ขายเปลีย่นมอืหุ้น SME รวมทัง้ศึกษาช่องทาง 
  อืน่ในการลงทุนใน SME และ Startup เช่น กองทุน SME 
  และ Startup เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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 กำรมีบทบำทในเวทีสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนและสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนร่วมขับเคลื่อน
กำรด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง ESG และสิทธิมนุษยชน ป้องกัน
ควำมเสี่ยงของธุรกิจ สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้ตลำดทุนไทย 
   ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ องค์การสหประชาชาติ 
กรุงเจนีวา และน�าเสนอการด�าเนินการขับเคลื่อนตามกรอบ
หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชน 
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights : 
UNGPs)  โดยได้น�าเสนอผลการด�าเนนิการของ ก.ล.ต. ในฐานะ
องค์กรของรัฐ สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนร่วมขับเคลื่อน
การด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง ESG และสิทธิมนุษยชน ป้องกัน
ความเสี่ยงของธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือให้ตลาดทุนไทย

3. โครงกำรน�ำ Distributed Ledger Technology (DLT) 
มำใช้ในโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล 
  เริม่แนวคดิในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลั
ของตลาดทุนโดยน�าเทคโนโลย ีDLT มาประยกุต์ใช้ในการสร้าง 
platform รองรับทุกกิจกรรมส�าหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท 
ตั้งแต่การออกเสนอขายหลักทรัพย์ การให้บริการแก่ผู้ลงทุน
การซือ้ขายหลกัทรพัย์ทัง้ในตลาดแรกและตลาดรอง การส่งมอบ
ช�าระราคา และการให้บรกิารเก่ียวกบัหลกัทรพัย์หลงัการซือ้ขาย
ซึ่งจะช่วยลดกระบวนการท่ีซ�้าซ้อน สร้างความสะดวกและ
ลดต้นทุนในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของ
ผู ้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนโดยรวม ส่งผลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานก�ากับดูแล 

  ในปี 2562  ก.ล.ต. ด�าเนินการทีส่�าคัญในเรือ่งดงักล่าว 
อาท ิจัดท�าโครงการต้นแบบ ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ดิจิทัล โดยในระยะแรกจะเริ่มที่ระบบส�าหรับตราสารหนี้และ
การเสนอปรับปรงุหลักเกณฑ์ Regulatory Sandbox เพือ่รองรบั
การพัฒนาและทดสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

4. กำรคุ้มครองผู้ลงทุน 
 ในกรณีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยุติการด�าเนินกิจการ 
ก.ล.ต. ได้จัดตั้งศูนย์แนะน�าช่วยเหลือผู้ลงทุนเฉพาะกิจเพื่อ
ป้องกันและยับยั้งการกระท�าความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ภายใต้ พ.ร.ก. สนิทรพัย์ดจิทิลั เป็นช่องทางร้องเรยีน 24 ชัว่โมง 
7 วัน ทั้งสายด่วน เว็บไซต์ อีเมล ในเดือนกันยายน 2562 
มผีูต้ดิต่อมายงัศนูย์ 453 ราย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 49 สอบถาม
เรือ่งการถอน/โอนทรพัย์สนิ และการย้ายศูนย์ซ้ือขาย ซึง่ ก.ล.ต.
ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชดิเพ่ือให้กระบวนการถอน คนื 
หรอืโอนย้ายสนิทรพัย์ดจิทัิล เป็นไปตามความประสงค์ของลกูค้า 
(ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 90 ลูกค้าได้รับการด�าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว) นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความรู้ผู้ลงทุนเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินลูกค้าเมื่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเลิกกิจการ 
ในรูปแบบ infographic เพื่อให้เข้าใจเนือ้หาได้ง่าย
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 ก.ล.ต. ได้ริเริ่มโครงการโมบายล์แอปพลิเคชัน “SEC 
Check First” เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนใช้เป็นเครื่องมือ
ในการค้นหารายชื่อผลิตภัณฑ์ บุคคล และนิติบุคคลผู้ประกอบ
ธุรกิจในตลาดทุนท่ีได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ด้วยตัวเอง
อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ท่ีไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งปรากฏในทะเบียน
รายช่ือ Investor Alert ตลอดจนผูใ้ช้แอปพลเิคชัน SEC Check 
First ยังสามารถสอบถามข้อมูลหรือชี้เบาะแสได้ทันที โดยเริ่ม         
ใช้งานเมือ่เดอืนสิงหาคม 2562 และเม่ือสิน้ปี 2562 มีผูด้าวน์โหลด
จ�านวน 102,481ราย

5. กำรประเมิน Doing Business
  ในรอบปีที่ผ่าน ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญกับการจัดอันดับ
ความยากง ่ ายในการประกอบธุ รกิจของธนาคารโลก 
ซึง่เป็นการประเมนิศักยภาพของภาครฐัในการอ�านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ และด้วยความมุ ่งมั่นในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการประกอบธรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน
การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย ก.ล.ต. ประสบผลส�าเร็จ
ในการจัดอนัดบัการประเมนิ Doing Business 2020 ในตวัช้ีวดัด้าน
การคุม้ครองผูล้งทนุเสยีงข้างน้อยเป็นอย่างสงูโดยได้รบัอันดบัที่ 
3 จาก 190 ประเทศทั่วโลก เป็นการปรับอันดับขึ้น 12 อันดับ 
อันเป็นผลจากการริเริ่มการประชุมทางไกลกับผู้ประเมินของ
ธนาคารโลกเพื่อชี้แจงการตอบแบบสอบถาม และเชื่อมั่นได้ว่า
ผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นจะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย อีกท้ังยังเป็นโอกาสที่ตลาดทุนไทยจะได้เรียนรู้ 
ปรับปรุงและก�าหนดแนวทางก�ากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

6. กำรลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื (Memorandum 
of Understanding: MOU) กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อ
กำรท�ำงำนอย่ำงบูรณำกำร
 ก.ล.ต. ร ่วมลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือกับ
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 9 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงดจิทิลั
เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม ส�านกังานพัฒนารฐับาลดจิทิลั (องค์การ
มหาชน) ส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส�านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ASEAN 
Chief Information Officer Association สมาคมความมัน่คง
ปลอดภยัระบบสารสนเทศ และสมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุ
ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการน�า
เทคโนโลยดีจิิทลัมาใช้ในการพัฒนาตลาดทุนไทยสูก่ารเปล่ียนผ่าน
ไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ

 ก.ล.ต. และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้
ให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในการก�ากับดูแลของ 
ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ
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สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของประชาคมโลกไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง
 ก.ล.ต. ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือสนับสนุนในการ
ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

 ก.ล.ต. ยกระดับความร่วมมือโดยการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงทวิภาคี 2 ฉบับ กับส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ และกบักรมสอบสวนคดพีเิศษ มุง่เพิม่ประสทิธภิาพ
การบังคับใช ้กฎหมายและการป้องปรามการกระท�าผิด
ในตลาดทุน

 ก.ล.ต. ร ่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดทุนกัมพูชา 
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่เ ช่ือมโยงตลาดทุนไทยและกัมพูชาได้ส�าเร็จ
เป็นรปูธรรม ซ่ึงจะปทูางไปสูค่วามร่วมมือด้านตลาดทุนระหว่างกัน
และส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นฐานของการระดมทุนของ
ภูมิภาค ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 
 ก .ล .ต .  และกรมส ่ ง เส ริมอุตสาหกรรม  กระทรวง
อตุสาหกรรม ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการสนบัสนนุ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม
ให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในตลาดทนุ ซึง่สอดคล้องภารกจิของ
ทัง้สองหน่วยงานในการส่งเสรมิ สนบัสนนุและพัฒนาอุตสาหกรรม 
SME ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
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  ก.ล.ต. จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563-2565 โดยค�านึงถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ความส�าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถท�าหน้าที่ตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (กรกฎาคม 2562) และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยค�านึงถึง
มติสิ�าคญั 8 ประการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 ด้าน

  เป้าหมาย 4 ด้าน
  A. ยั่งยืน:  Sustainable capital market
    ตลาดทนุเป็นกลไกส�าคญัในการสนบัสนนุให้กจิการผนวก ESG เข้ากบัการท�าธรุกจิและเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวตามมาตรฐาน 
และช่วยขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค�านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล
  B. เข้ำถึง: Financial inclusion, reduction of inequality
     ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้าของประเทศ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและ
แหล่งเงินทุน โดยที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ และ SME 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่องทางที่เหมาะสมและยั่งยืน
  C. แข่งได้และเชื่อมโยง: Competitiveness, connectivity and digital
     มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้ผู ้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้ เช่ือมโยงสู่สากล และมีการน�าดิจิทัล
เทคโนโลยีมายกระดับการประกอบธุรกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
ลดต้นทุน โดยที่มีการก�ากับดูแลที่รักษาความเชื่อมั่น เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
     D. เชื่อถือได้: Trust & Confidence
     ตลาดทุนมีความน่าเช่ือถือ ผู้ลงทุนเช่ือม่ันในการลงทุนในตลาดทุน โดยท่ี ก.ล.ต.สามารถป้องกัน ยับยั้ง ด�าเนินการ
กับการกระท�าผิดรูปแบบใหม่ ๆ ได้ และสามารถประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน 
ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563-2565 
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โดยในแต่ละเป้าหมายมียุทธศาสตร์ท่ีสอดรับ ดังนี้

 A. ยั่งยืน: Sustainable capital market

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน 
  
  แนวทางการพัฒนา
  ก.ล.ต. ให้ความส�าคญักับการสร้างระบบนิเวศ เพือ่ส่งเสรมิ
ให้ตลาดทุนยั่งยืนท้ังระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่
สังคม ผ่านการส่งเสริมผู ้ระดมทุนให้เห็นถึงประโยชน์และ

ความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG ต่อการท�าธุรกิจ ผู ้ลงทุน
ตระหนักถึงปัจจัยด้าน ESG ที่จะกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของกิจการและผลตอบแทนในการลงทุน ด้วยการมีมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูล ผู้ประเมินที่เช่ือถือได้ และมีแหล่งข้อมูลด้าน 
ESG ท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งมี blueprint 
เพื่อขับเคลื่อนโดยมีทิศทางและแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจน
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  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมให้ประชาชนอยู ่ดีมีสุข
ทางการเงินในระยะยาว มีการออมและการลงทุนระยะยาว
ที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ 
  
  แนวทางการพัฒนา
  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้ทางการเงิน 
กระตุ ้นการรับรู ้ให้เกิดพฤติกรรมการออมและการลงทุน
อย่างต่อเน่ืองในระยะยาวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้กรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด ผ่านช่องทางและใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
และสนับสนุนลงทุนระยะยาวในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PVD) 
โดยท�างานบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  แผนงาน/โครงการสําคัญปี 63-65
  2.1 ส่งเสริมกำรลงทุนผ่ำน PVD
   • ท�างานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการจูงใจให้
นายจ้างจัดตั้ง PVD และเพิ่มการเข้าสู่ระบบ PVD ของลูกจ้าง
   • ท�างานร่วมกบักระทรวงการคลังโดยแก้กฎหมาย
เพื่อให้ PVD สามารถเป็นกลไกการออมและการลงทุนแก่
ประชาชนอย่างเพยีงพอ มกีารลงทนุทีเ่หมาะสมรองรบัการกนิดี
อยู่ดีในวัยเกษียณ และรองรับกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ
  2.2 กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินเพื่อกำรออมระยะยำว 
และป้องกันกำรถูกหลอก โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายและส่ือสาร
ผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม และกระจายให้ครอบคลุมข้ึนท้ังใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

B. เข้าถึง: Financial inclusion, reduction of inequality

  แผนงาน/โครงการสําคัญปี 63-65
  1.1 ส ่งเสริมและมีมำตรกำรจูงใจให้ผู ้ระดมทุน
ผนวกควำมรบัผดิชอบด้ำน ESG เข้ำกบักำรด�ำเนินธรุกจิและ
กำรจัดกำรควำมเส่ียง ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ 
ต้นทุน มูลค่าสินทรัพย์ ผลการด�าเนินงาน และการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัท และน�าผลการปฏิบัติมาเปิดเผยผ่าน 
One Report
  1.2 พฒันำเครือ่งมือระดมทุนเพือ่ส่งเสรมิควำมย่ังยืน 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลของ ESG REIT/infrastructure fund 
ศึกษาและผลักดันให้เกิดช่องทางหรือเครื่องมือระดมทุน 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถระดมทุนได้
  1.3 สร้ำงผู ้ประเมิน ESG และร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดมำตรฐำนด้ำน ESG ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลที่เปิดเผยและลดภาระแก่ผู้ระดมทุน

  1.4 ส่งเสริมให้มีตลำดซื้อขำยหรือศูนย์รวมข้อมูล
อย่ำงครบวงจร เพื่อแสดงข้อมูลของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ESG ให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงได้
  1.5 ส่งเสริมผู ้ลงทุน ได้แก่ (1) บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุรวม (บลจ.) ลงทนุ/ ออกและเสนอขายกองทนุ ESG 
(2) บริษัทจดทะเบียน รวมทั้ง ก.ล.ต. ใช้ ESG เลือกผู้จัดการ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและ (3) ผู ้ลงทุนสถาบันเพิ่มระดับ
การติดตามบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนไว้ให้มีการด�าเนินธุรกิจ
โดยมี ESG และเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักธรรมาภิบาล
การลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)
  1.6 ร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและ
องค์กรระหว่ำงประเทศ เพ่ือจัดท�ำ roadmap/ แผนปฏิบัติ
กำรระดบัประเทศ ด้ำนควำมย่ังยืนในภำคกำรเงินและตลำดทนุ 
รวมถึงด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือขับเคลื่อน
และผลักดันให้น�าหลักการไปใช้จริง
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   2.3 ม ำ ต ร ก ำ ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ล ง ทุ น ร ะ ย ะ ย ำ ว
ผ่ำนช่องทำงอื่น ด้านข้อมูลช่วยในการตัดสินใจลงทุน เช่น 
การ simplified disclosure การน�าเทคโนโลยมีาช่วยในการเข้าถงึ
ของผู้ลงทุน ช่วยอ�านวยความสะดวกในเร่ืองการมีข้อมูลให้
ผู้ประกอบธรุกจิ (open API) จดัท�ากลุม่กองทนุทีเ่ป็นมาตรฐาน
เพือ่ให้สามารถน�าไปเปรียบเทยีบกันได้และมีความน่าเช่ือถอื เป็นต้น

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนบัสนุนการเข้าถงึแหล่งทนุส�าหรับ 
SME โดยมี เครื่ อง มือที่หลากหลายให ้  SME เลือกใช ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ 
  
  แนวทางการพัฒนา
  ก.ล.ต. สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยด�าเนินการ
ให้ตลาดทุนเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการพัฒนา SME จึงมี
แนวทางการพฒันาเครือ่งมอืระดมทนุ ให้ SME สามารถเลอืกใช้
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกับบริบทและตามความต้องการ

  แผนงาน/โครงการสําคัญปี 63-65
  3.1  ศึกษำปัญหำในกำรเข้ำถึงทุนของ SME เพื่อ
ประกอบการแก้ไขกฎเกณฑ์และประสานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางลดอุปสรรค
  3.2 ขจดักฎเกณฑ์ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรเข้ำถงึเคร่ืองมอื
   • ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงจ�ากัด 
เปิดช่องทางให้ SME สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
หุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ลงทุนได้โดยตรง รวมทั้งสามารถ
เสนอขายหุ้นให้แก่พนักงานเพ่ือจูงใจให้เข้าร่วมงานกับ SME
   • สนบัสนนุให้เกดิการสร้าง platform/exchange 
ส�าหรบัเป็นทีพ่บปะและซ้ือขายเปลีย่นมอืหลกัทรพัย์ของ SME
   • ศึกษาและผลักดันช่องทางหรือเครื่องมือในการ
ลงทนุในกจิการ SME ในรูปแบบอืน่เพือ่เพิม่โอกาสในการเข้าถงึ
แหล่งเงินทุนของ SME เช่น กองทุนหรือทรัสต์
  นอกจากนี ้มมีาตรการเสรมิอืน่ เช่น Fintech for SME
เป็น platform เพื่อเป็นศูนย์กลางท่ีให้ข้อมูลส�าหรับ SME
เลือกใช้นวัตกรรม ซึ่งรวมไปถึง Fintech เพื่อช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการประกอบธรุกจิ เช่น แอปพลเิคชนัด้านบญัช ีเป็นต้น

C. แข่งได้และเชื่อมโยง: Competitiveness, connectivity and digital
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการมีกฎระเบียบที่ได้มาตรฐาน อ�านวยความสะดวกให้กับ
ภาคธรุกจิ และการสร้างโอกาสจากความเชือ่มโยงกบัต่างประเทศ
  
  แนวทางการพัฒนา
  ในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทนุไทย 
ก.ล.ต.มุ่งเน้นการด�าเนนิงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การปรบัปรงุ
กฎหมาย เพื่อให้สามารถก�ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รองรับและเท่าทันตลาดทนุยคุดิจทัิล (2) ปรับกฎเกณฑ์ให้ชดัเจน 
ไม่ซ�้าซ้อน มีความทันสมัย อันจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่
ภาคธุรกิจ ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น และ (3) สนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงกับตลาดทุนอื่น ๆ และน�าไปสู่การยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก

  แผนงาน/โครงการสําคัญปี 63-65
  4.1 ศกึษำเพือ่วำงแนวทำงยกระดบักฎหมำยเพือ่เพิม่
ศักยภำพในกำรก�ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยของ ก.ล.ต. 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์และมีประสิทธิภาพ
  4.2 ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่
ภำคธุรกิจ โดยจัดท�า Regulatory Guillotine เพื่อลดขั้นตอน
กระบวนการ และ/หรือ จ�านวนเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกและลดต้นทนุทีไ่ม่จ�าเป็นให้แก่ภาคธุรกจิ
  4.3 ปรบัเกณฑ์ใบอนญุำตธรุกิจหลกัทรพัย์ให้สอดคล้อง
กับ landscape ที่เปล่ียนไป มีความเป็นสากล ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ รองรับดิจิทัลเทคโนโลยี 
สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ลงทุน
  4.4 สร้ำงโอกำสจำกกำรเชื่อมโยงกับต่ำงประเทศ
   • สร้ำงบทบำทในเวทีโลก จัดประชุมและสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจกับสมาชิก International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
และเป็นพันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การ
สหประชาชาติเพือ่ยกระดับธรุกิจในตลาดทนุไทยให้ไปสู ่SDGs
   • ยกระดับกำรเชื่อมโยงกับ major markets 
โดยผลักดันให้มีการทบทวนหรือริเริ่มความร่วมมือระหว่าง
ตลาดทุนไทยกบัศนูย์กลางทางการเงิน ตลอดจนตลาดหลกัอืน่ ๆ 
ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงของผลิตภัณฑ์
และบริการในตลาดทุนระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างมูลค่า
ตลาดทุนไทยให้มีการขยายตัวและผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็น
ที่รู้จักในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลกมากขึ้น
   • ผ ลั ก ดั น บ ท บ ำ ท ข อ ง ก ำ ร เ ป ็ น  C L M V 
Springboard ของตลำดทุนไทย โดยมุ่งสร้างความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลักดันให้เกิดการออกเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนร่วมกัน/ระหว่างกันได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ ด้าน cross-listing และ Depository 
Receipt (DR) เป็นต้น รวมทัง้ให้ความสนบัสนนุเพือ่พฒันาบคุลากร
ในตลาดทุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เติบโตร่วมกันทั้งภูมิภาค  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับ
และเพ่ิมประสทิธภิาพในตลาดทนุ ตลอดจนมรีะบบการก�ากับดูแล
ที่สร้างความน่าเชื่อถือ

  แนวทางการพัฒนา
  ก.ล.ต. มุง่เน้นให้เกดิการน�าดจิทิลัเทคโนโลยมีายกระดบั
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับกระบวนการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตั้งแต่ต ้นน�้าถึงปลายน�้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดต้นทุน และท�าให้ผู้ลงทุนและ
กิจการเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกและต้นทุนถูกลงด้วย รวมทั้ง
จัดให้มีแนวทางการปรับปรุงการก�ากับดูแลตลาดทุนภายใต้
บริบทที่เปลี่ยนไป เพ่ือรักษาความเชื่อมั่นของผู ้เกี่ยวข้อง 
โดยทบทวนการก�ากบัดแูลสนิทรพัย์ดจิทิลั และหลกัทรพัย์ในรูปแบบ
ดจิทิลัให้มปีระสทิธภิาพ เหมาะสม เท่าทนั ตลอดจนหาแนวทาง
การก�ากับดแูลผูป้ระกอบธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม รวมท้ัง
มแีนวทางการปฏบิตัแิละตรวจสอบให้ผูป้ระกอบธรุกจิในตลาดทนุ
ด�าเนินการตามแนวทางความปลอดภัยทางไซเบอร์

  แผนงาน/โครงการสําคัญปี 63-65
  5.1 พัฒนำ digital infrastructure ตลำดทุน 
ทัง้กระบวนการต้ังแต่ออกเสนอขาย ซ้ือขาย ช�าระราคาและส่งมอบ 
โดยจะเริ่มจัดท�า master blueprint ปรับปรุงเกณฑ์ประกาศ 
digital infrastructure sandbox และจัดหา operator 
ในระยะแรก แล้วพัฒนา platform เพ่ือรองรับตราสารหนี้เป็น
โครงการน�าร่อง และจะออกหลกัเกณฑ์และประกาศเพือ่รองรบั
กองทุนรวม/หุ้น SME เป็นล�าดับต่อไป
  5.2 น�ำเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึง
ตลำดทุน โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การท�าความรู้จักลูกค้า เพ่ิมบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และจัดท�าหลักเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้องกบัชดุข้อมูลและแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) 
ที่สามารถใช้ต ่อยอดแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าระหว่างกัน
ในอนาคต ช่วยให้ลูกค้าเปิดบัญชีได้โดยสะดวกรวดเร็ว
โดยไม่ต้องให้ข้อมูลซ�้า แล้วจึงต่อยอดพัฒนาระบบ sharing 
platform ต่อไป
  5.3 ทบทวนควำมเพียงพอและเหมำะสมของ พ.ร.ก. 
สินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
  5.4 ศกึษำกำรก�ำกับดแูลผูป้ระกอบธรุกิจทีใ่ช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสมเพื่อรักษำควำมเป็นธรรม เช่น AI/HFT
  5.5 ยกระดบั Cyber Resilience ด้ำน IT Audit และ 
ด้ำน cyber exercise เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
มีระบบงานด้าน IT และมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคาม
ด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
    นอกจากนี ้มีโครงการสนบัสนนุอ่ืน ๆ อาท ิการด�าเนนิการ
เพื่อให้ผู ้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยง รู ้ เท ่าทันและรู ้วิธี
ในการป้องกนัตนเองจากการถกูเอาเปรยีบ เช่น มแีผนการจดัท�า
สื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น
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D. เชื่อถือได้ Trust & Confidence

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ
บังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนไทย
  
  แนวทางการพัฒนา
  ก.ล.ต. มีแผนด�าเนินการป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า โดยเห็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยี
ในการให้ความรู ้ผู ้ลงทุน ตรวจจับความผิดปกติของบริษัท
จดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน การมีแนวทาง
ในการเลือกใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์และมีประสิทธิภาพทั้งในแง่การลงโทษที่สามารถ
ด�าเนินการได้อย่างรวดเรว็ และการป้องปรามการกระท�าความผดิ 
พร้อมท้ังมีกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ
กระท�าความผิด และช่วยให้เกิด market force เพื่อยับยั้ง
การกระท�าความผิด ก.ล.ต. จึงก�าหนดทิศทางการด�าเนินการ
แนวทาง “4จ: หาให้เจอ จับให้ได้ จบให้เร็ว เจ็บให้จ�า” 

  แผนงาน/โครงการสําคัญปี 63-65
  6.1 สร้ำงควำมตระหนักเรื่องกำรป้องกันตนเองจำก
กำรถกูหลอกของผูล้งทนุ ซึง่ถอืเป็นขัน้ตอนต้นน�ำ้ก่อนกำรเกดิ
ควำมเสียหำย ให้ความรู้ผ่านสื่อผสมผสานทั้งแบบดั้งเดิมและ
ดจิทิลั รวมทัง้สร้างเคร่ืองมือทีช่่วยให้ความรู้ ช่วยในการตัดสนิใจ 
รวมไปถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ
ในตลาดทุน เป็นต้น

  6.2 E-enforcement พัฒนาหรือปรับปรุง software 
เพื่ อรองรับการก�ากับดูแลการซื้ อขายสินทรัพย ์ ดิจิทัล 
ศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการจัดท�าระบบที่น�า
ข้อมลูทางการเงินและข้อมูลทีเ่กีย่วข้องมาวเิคราะห์เพือ่ตรวจจบั
ความผิดปกติเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
รวมทัง้ธรุกรรมทีม่ข้ีอสงัเกต (Corporate Surveillance System) 
และการน�าเคร่ืองมือหรือโปรแกรม ส�าหรับชี้พฤติกรรมและ
พิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐาน 
  6.3 กำรทบทวนกำรเลือกใช้มำตรกำรบังคับใช ้
กฎหมำยอำญำ/แพ่ง เพื่อให ้การบังคับใช ้กฎหมายเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
  6.4 กำรทบทวนกระบวนกำรด�ำเนินคดีก่อนฟ้อง 
ภำยใต้โครงกำรศึกษำวิจัยประสิทธิภำพและกระบวนกำร
บังคับใช้กฎหมำย (ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4)
  6.5 สนบัสนนุกระบวนกำรใช้สทิธดิ�ำเนนิคดแีบบกลุ่ม 
และจัดตั้งกองทุนเยียวยำควำมเสียหำยของผู ้ลงทุน
จำกกำรกระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยทีอ่ยู่ภำยใต้ควำมรับผดิชอบ
ของ ก.ล.ต.  
  นอกจากนี้  ยังมีโครงการสนับสนุนเพื่อให ้บรรลุ
เป้าประสงค์ ได้แก่ การด�าเนินการเชิงรุก เช่น การปรับปรุง 
offsite system อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถตรวจจับความเสี่ยง
ของระบบงานของตัวกลางได้ทนัท่วงท ีส่งผลให้เกดิการด�าเนนิการ
ที่เหมาะสมและรวดเร็ว และ cyber war team เพื่อยับยั้ง
การกระท�าผดิต้ังแต่ต้น รวมท้ังให้ความรูแ้ละข้อมลูแก่ผู้เกีย่วข้อง 
อาทิ ศาล อัยการ และผู้เชี่ยวชาญศาล
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แผนยุทธศาสตร์องค์กรเข้มแข็ง ปี 2563 – 2565

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ตดิตามประเมินความเส่ียงเชงิระบบ
ได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง 
และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง
  
  แนวทางการพัฒนา
  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญกับการติดตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงและความเส่ียงเชิงระบบของตลาดทุนในทุกมิติ 
ผ่านการจัดท�าข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เชิงระบบ และแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต 

  แผนงาน/โครงการสําคัญปี 63-65
  7.1 ติดตำมและวิเครำะห ์ควำมเส่ียงเชิงระบบ
ในตลำดทุน 
   • พัฒนาฐานข้อมูลให้มีข ้อมูลที่จ�าเป็นในการ
ติดตามและประเมินความเสี่ยงเชิงระบบและพัฒนาค่าชี้วัด
ความเส่ียงเชิงระบบด้านตลาดทุน และประเมินผลกระทบ

ทีอ่าจเกดิขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่แน่นอน
และมีความผันผวนสูง
   • ทดสอบภาวะวิกฤตโดยใช้ scenario ที่ก�าหนด
ส�าหรับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการลงทุน
   • จดัให้มรีะบบติดตามความเสีย่งตลาดตราสารหนี้
ที่ครอบคลุมทุกมิติและปรับปรุงข้อมูลที่ ก.ล.ต. ได้รับให้เป็น
ปัจจุบันและอัตโนมัติ เพ่ือสามารถน�ามาใช้น�าเสนอผู้บริหาร
และวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ที่ก�าหนดไว้
  7.2 จัดท�ำแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น 
โดยท�างานและบรูณาการ มกีารซกัซ้อมและทดสอบแผนร่วมกัน

ท่านสามารถดูแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ป ี 2563-2565 
ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th 
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  เพือ่ขบัเคลือ่นให้แผนยทุธศาสตร์ทัง้ 4 ด้าน บรรลเุป้าหมาย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองต่อทิศทางและ
แนวโน้มส�าคญัจากภายนอกทีก่่อให้เกดิทัง้โอกาสและความท้าทาย
ในการด�าเนินพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ก.ล.ต. จึงจัดท�า 
“แผนองค์กรเข้มแขง็” เพือ่พฒันาองค์กรให้สามารถด�าเนินพันธกจิ
ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
  ก.ล.ต. ก�าหนดหลักการส�าคัญในการพัฒนาองค์กร
ด้วยหลกั DECIDE ซึง่ได้แก่ Delegation - Empowerment -
Communication – Integration -  Development  - 
Engagement ซึง่น�ามาสูก่ารก�าหนดยทุธศาสตร์องค์กร 5 ด้าน 
ดังนี้
  (1) ด้ำนธรรมำภบิำลและวฒันธรรมองค์กร มุง่ส่งเสรมิ
ค่านิยมองค์กร 4 ด้าน “เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซ่ือตรง” ให้กับ
พนักงาน โดยเน้นการเปิดใจและบูรณาการความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี รวมทัง้ สนบัสนนุพนกังานให้มโีอกาสแสดงผลงาน 
และมอบหมายให้รับผิดชอบงานส�าคัญ นอกจากนี้ยังผลักดัน
ให้เกดิ ESG ในกระบวนการท�างาน และส่งเสริมการจดักิจกรรม 
CSR อย่างต่อเนื่อง 

  (2) ด้ำนศักยภำพบุคลำกร เน้นพัฒนาบุคลาการ
ให้มีทักษะส�าคัญอย่างเพียงพอ สนับสนุนการด�าเนินงานส�าคัญ 
อาทิ ทักษะด้านดิจิทัล และการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
ส�าหรับต�าแหน่งบริหาร เป็นต้น
  (3) ด้ำนประสิทธิภำพกำรท�ำงำน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท�างานและการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ลดภาระ และเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ด้วยการใช้
เทคโนโลยี รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารพัฒนางานวจิยัเพ่ือสนบัสนนุ
นโยบายส�าคัญ และเท่าทันความเสี่ยง
  (4) ด้ำนข้อมูลและโครงสร้ำงพื้นฐำน มุ ่งสู่การเป็น
องค์กรก�ากบัดแูลทีข่บัเคลือ่นด้วยข้อมลู (data-driven regulator) 
ใช้ข้อมูลเพือ่การตดัสนิใจด�าเนนิงานและบรหิารจัดการความเส่ียง 
โดยเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานและข้อมลูทีส่ามารถ
บูรณาการเชื่อมโยง และมีความปลอดภัย 
  (5) ด้ำนกำรสร้ำงมส่ีวนร่วมและตอบโจทย์ผู้เกีย่วข้อง 
มุ่งพัฒนาการด�าเนินงานที่ตอบโจทย์ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 
เน้นการสร้างการมส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้อง บรูณาการความร่วมมอื
กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งขยายช่องทางการให้บริการ
ให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกภาคส่วน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์
ประธำนกรรมกำร

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 - 
   28 เมษายน 2559 
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 29 เมษายน 2559

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา 
Management และรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขา Public Administration จาก The University 
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาการจัดการการคลัง จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ 
ผู ้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการ 
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประธาน
กรรมการ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ประธานกรรมการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ประธานกรรมการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย กรรมการ การกฬีาแห่งประเทศไทย 
และกรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิ
ทีเ่สนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่3 (ด้านองค์กรอสิระ
และรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.)  
และประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพำณิชย์  
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
1 ตุลาคม 2561

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จาก Western Michigan University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก่อนด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ อธิบดี 
กรมการค้าภายใน อธิบดี กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตผูแ้ทนถาวรไทย 
ประจ�าองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา และ
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงกำรคลัง  
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
10 พฤษภาคม 2561

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการการบริหารองค์กร และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ก่อน
ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงการคลังเคยด�ารง
ต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ อธิบดี กรมสรรพากร 
อธิบดี กรมศุลกากร ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้ตรวจ
ราชการ กระทรวงการคลัง
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นายวิรไท สันติประภพ
ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย  
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
1 ตุลาคม 2558

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเรจ็การศกึษาเศรษฐศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม
อนัดบั 1) จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท
และปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Harvard 
University ประเทศสหรฐัอเมริกา มปีระสบการณ์
ท�างานที่หลากหลายทั้งในภาควิชาการ รัฐบาล 
และองค์กรระหว่างประเทศ เคยด�ารงต�าแหน่ง
ผู ้บริหารระดับสูง บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา 
สถา บันวิ จั ย เพื่ อการ พัฒนาประ เทศไทย 
และกรรมการในบริษัทจดทะเบียนชั้นน�าของ
ประเทศหลายแห่ง

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิกรรมการ คณะกรรมการก�ากับ
และส ่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�าริ กรรมการ มลูนิธแิม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชปูถมัภ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
11 พฤษภาคม 2558

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเรจ็การศกึษานิติศาสตรบณัฑิต (เกยีรตินยิม) 
จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เนติบัณฑิต จาก
ส�านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ จาก University 
of Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร ปริญญาโท
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จาก American 
University และปริญญาโทด้านกฎหมาย
เปรียบเทียบจาก Howard University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั 
อาทิ เลขาธิการ ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา ประธานกรรมการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
สกลนคร แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ�าส�านักประธาน
ศาลฎกีา และรองเลขาธิการส่งเสรมิงานตุลาการ

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
เลขาธิการ ส�านักงานศาลยุติธรรม กรรมการ 
ข้าราชการศาลยุตธิรรม กรรมการในคณะกรรมการ 
บมจ.ท่าอากาศยานไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงนิการธนาคารในคณะกรรมการคดีพเิศษ 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุ ิสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธาน
กรรมการธุรกรรม ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ และกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
วาระที่ 1 ตั้งแต่  23 มกราคม 2559 - 
   3 พฤศจิกายน 2559 
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2559 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส� า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั อาทิ รองผูจ้ดัการใหญ่ 
หัวหน้ากลุ ่มบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณชิย์ กรรมการ บล.ไทยพาณชิย์ กรรมการ 
ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม) กรรมการ บริษัท 
ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จ�ากัด  
กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จ�ากัด

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
บมจ.บ้านปเูพาเวอร์ กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 
กรรมการอิสระ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
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นายวิพุธ อ่องสกุล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
24 กันยายน 2561

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหา
บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
อุตสาหการ จาก Texas Tech University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
คณบดี  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
8 พฤษภาคม 2562

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
และวรรณคดีภาษาอังกฤษ จาก Georgetown 
University ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จาก Tuffs University และ
ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University 
of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เคย
ด�ารงต�าแหน่งส�าคญั อาทิ กรรมการ อนกุรรมการ
ตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรรมการผู ้ จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บมจ.ธนาคาร ซไีอเอ็มบี 
ไทย และบมจ.ธนาคารทหารไทย กรรมการ ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมติิเวช 
ประธานกรรมการ บริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด กรรมการนโยบายการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ.
ไทยวา

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
11 พฤษภาคม 2562

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศกึษาปริญญาตรี คณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) ได้รับ
ประกาศนียบัตรชั้ นสู งทางการสอบบัญชี 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และส�าเร็จการศึกษา Executive 
Management Program จาก Ivey School 
of Business, University of Western 
Ontario ประเทศแคนาดา และ Leading 
Professional Services Firms จาก Harvard 
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ กรรมการ  IFRS 
Advisory Council, IFRS Foundation 
ประเทศสหราชอาณาจักร นายกสภาวิชาชีพ
บญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์ อนุกรรมาธกิารปฏริปู
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นด้าน
เศรษฐกิจสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบัญชี ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการทุ่มตลาด
และอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ .
ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล และกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส



41

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
11 พฤษภาคม 2562

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขา
บรหิารธุรกิจ จากมหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ-แมดสินั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ 
อาทิ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดี กรมการค้า
ภายใน อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และอธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการดูแล
กิจการ บมจ.แอสเสท เวิลด์ คอร์ป ประธาน
คณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขำธิกำร ก.ล.ต. 
กรรมกำรและเลขำนุกำร

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
1 พฤษภาคม 2562

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อนัดบั 1 เหรยีญทอง) จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
เนติบัณฑิตไทย จากส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จาก Harvard Law School, Cambridge, 
Massachusetts และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
จาก University of California at Berkeley 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั อาทิ 
อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้อ�านวยการ
ส�านักกฎหมาย ส�านักงานปลดักระทรวงยติุธรรม 
กรรมการอิสระ บมจ.ไออาร์พีซี 

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สนิทรพัย์ จ�ากัด กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย และประธานคณะอนุกรรมการด�าเนิน
การศกึษาและพฒันาระบบการบรหิารงานภาครฐั 
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คณะอนุกรรมการ
สามัญ (อ.ก.พ.) วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรอืน และกรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขำธิกำร ก.ล.ต. 
ประธำนกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
1 พฤษภาคม 2562

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อนัดบั 1 เหรยีญทอง) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตไทย จากส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จาก Harvard Law School, Cambridge, 
Massachusetts และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
จาก University of California at Berkeley 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ 
อาทิ อธบิดกีรมบงัคบัคด ีอธิบดกีรมคมุประพฤติ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้อ�านวยการ
ส�านักกฎหมาย ส�านักงานปลดักระทรวงยตุธิรรม 
และกรรมการอิสระ บมจ.ไออาร์พีซี

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สนิทรพัย์ จ�ากัด กรรมการ คณะกรรมการพฒันา
กฎหมายและประธานคณะอนกุรรมการด�าเนินการ
ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ 
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คณะอนกุรรมการ
สามัญ (อ.ก.พ.) วสิามญัเฉพาะกจิเกีย่วกบัการขบัเคลือ่น
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และกรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ

นายลวรณ แสงสนิท
ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
1 ตุลาคม 2561

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขา 
Economic Policy and Planning จาก 
Northeastern University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลงั ทีป่รกึษาด้านเศรษฐกจิการเงนิ 
ผู้อ�านวยการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและ
สถาบันการเงิน ผู ้อ�านวยการ ส�านักนโยบาย
ระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน 

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
โฆษกกระทรวงการคลัง กรรมการ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการ สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก 
กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย กรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. 
กรงุไทย กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองเลขำธิกำร ก.ล.ต.
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
12 มิถุนายน 2562

 

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
จาก Western Michigan University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อ�านวยการฝ่ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายจดทะเบยีนหลกัทรพัย์-ตราสารทุน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสรมิบรรษทัภบิาล ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายก�ากับตลาด ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายก�ากบัธุรกิจนายหน้าและค้าหลกัทรพัย์ ก.ล.ต.
และผู้วิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2557 – 
   24 กรกฎาคม 2561
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2561

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ
เชิงปริมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปริญญาโทบริหารธรุกิจ 
จาก University of Dallas ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และปริญญาเอกด้านการเงิน จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน และ
ประธานคณะกรรมการบริหารห ลักสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการก�ากบัดูแล
กิจการ คณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และต�าแหน่งส�าคญัอ่ืน 
อาท ิผูท้รงคณุวฒุคิณะท�างานก�าหนดมาตรฐาน
ความรู้และโครงสร้างหลกัสตูรผูแ้นะน�าการลงทุน 
คณะท�างานพิจารณามาตรฐานข้อสอบและ
การวัดผล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ ่น 
ส� านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทนุพฒันาไฟฟ้า (ในฐานะทนุหมนุเวยีน) 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
และที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการการลงทุน 
กองทุนการออมแห่งชาติ

นางศรัณยา จินดาวณิค
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
18 มกราคม 2559

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก 
Eastern Michigan University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ อาทิ ที่ปรึกษา สมาคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทย ทีป่รกึษา สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทยวาโก้ และบรษิทั เซน็ คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ 
จ�ากัด ผู้อ�านวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 
และฝ่ายก�ากับบัญชีตลาดทุน ก.ล.ต. 

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ประเภท
ตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัท
ทีอ่อกหลักทรพัย์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง�ากจิการ อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ากับดูแล          
ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด

นายเอกชัย จงวิศาล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
18 มกราคม 2559

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
(เกียรตินิยม) จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ปริญญาโท จาก Indiana University ประเทศ
สหรฐัอเมริกา โดยเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั อาทิ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการ
ตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย กรรมการ
บรษิทั ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั กรรมการ 
บลจ.ทิสโก้ จ�ากัด กรรมการ บลจ. ไทยพาณชิย์ จ�ากดั 
กรรมการ บมจ. โฮมโปรดักส์ 

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
ประเภทกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ กองทนุรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน  
ประธานคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน
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นายอายุสม์ กฤษณามระ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 
25 กรกฎาคม 2561

ควำมรู้และประสบกำรณ์
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 
จาก Lehigh University, Bethlehem และ
ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ จาก Pepperdine 
University, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั อาท ิกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและเลขานุการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
รบัผดิชอบสายการบัญชีและการเงนิ และผูจ้ดัการ
บรหิารความเสีย่ง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ กรรมการ 
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด กรรมการ The 
Asian Bankers Association (ABA) เมอืงไทเป 
ประเทศไต้หวัน รองประธานกรรมการ บลจ.
บวัหลวง ประธานชมรม Basel และประธานชมรม 
IFRS สมาคมธนาคารไทย และประธานชมรม 
Thai Forex (ACI) 

บทบำทอื่นในปัจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้
ค�าแนะน�าการลงทุน อนกุรรมการพจิารณาหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
ประเภทกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์  อนุกรรมการ ในคณะ
อนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ 
ตราสารอนพุนัธ์ และตราสารซบัซ้อน ผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกเกีย่วกบัมาตรฐานการบรหิารความเสีย่ง
ของสถาบนัการเงนิและบริษัทในกลุม่ธรุกจิการเงนิ
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะทีป่รกึษาด้านการสอบบัญช ีก.ล.ต.
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ที่มาและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

  พระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(พ.ร.บ. หลักทรัพย ์ฯ) ก�าหนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วย
คณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่
  • คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในภาพรวม 
รวมท้ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
  • คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน มีอ�านาจหน้าที่ในการ
ออกกฎเกณฑ์ ประกาศ และค�าสั่งในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุน  
แต่งต้ังคณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ เพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการ รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
  ท้ังน้ี ก.ล.ต. ท�าหน้าที่ด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
  1.1 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
    คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามโครงสร้างทีก่�าหนดใน พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ แต่งต้ังโดย
คณะรฐัมนตร ี(2) กรรมการโดยต�าแหน่ง 3 คน คอื ปลดักระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ์  และผู ้ว ่าการธนาคาร
แห ่งประเทศไทย (3) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งผ ่าน
กระบวนการคดัเลอืกของคณะกรรมการคดัเลอืกและแต่งตัง้โดย
รัฐมนตรี  จ� านวนไม ่น ้อยกว ่า  4  คน แต ่ ไม ่ เ กิน  6 คน 
โดยในจ�านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละ 1 คน  และ (4) เลขาธิการ 
ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการ 
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  และเลขาธิการ ก.ล.ต. มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี และด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน
ไม่เกิน 2 วาระ
  1.2 คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
    คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตามโครงสร้าง
ที่ก�าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย (1) เลขาธิการ 
ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ (2) รองเลขาธิการ ก.ล.ต. 
ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน (3) ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกจิการคลงั หรอืรองผูอ้�านวยการทีไ่ด้รบัมอบหมาย 1 คน  
และ (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี จ�านวน
ไม่เกิน 4 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องมีประสบการณ์ในการ
บรหิารกจิการบรษิทัทีมี่หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือบริษัทหลักทรัพย์  ทั้งน้ี กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี และด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน
ไม่เกิน 2 วาระ

2.  กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

  เพือ่สนบัสนนุให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โปร่งใส เป็นธรรม และมีกลไกส�าคัญในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ดังนี้
  2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
    ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน
ของ ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ฉบบัอ่ืน ๆ ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัตลาดทนุ รวมทัง้การปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง และธรรมาภิบาลของ 
ก.ล.ต. ซ่ึงครอบคลุมจรรยาบรรณพนักงาน และนโยบาย 
ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน  ตลอดจนให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน เพือ่ให้ความเชือ่ม่ัน
ว่าการด�าเนนิงานของ ก.ล.ต. เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล
    คณะกรรมการตรวจสอบ ตามโครงสร้างทีก่�าหนดใน 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน ในจ�านวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับการแต่งตั้งควรเป็นผู ้ที่มีความรู ้และประสบการณ์
ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย หรือด้านตลาดทุน
    ส�าหรบัวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
มี 2 ลักษณะ คือ
    (1) กรณีเป็นกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ ิจะเป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ก.ล.ต.
    (2) กรณีเป็นบุคคลภายนอก ซ่ึงมิได้เป็นกรรมการ 
ก.ล.ต. ให ้มีวาระการด�ารงต�าแหน ่งคราวละ 4 ป ี  และ
ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
  2.2 คณะอนกุรรมกำรด้ำนธรรมำภบิำลและค่ำตอบแทน
    ท�าหน้าท่ีเสนอแนะนโยบายและแนวทางพัฒนา
ธรรมาภิบาลขององค์กร รวมทั้งแนวทางหรือหลักเกณฑ์
ในการสรรหา การก�าหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
คณะอนุกรรมการ และเลขาธิการ โดยองค์ประกอบของ
คณะอนกุรรมการด้านธรรมาภบิาลและค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมการ ก.ล.ต. ซึง่รวมถงึกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวนไม่เกิน 
4 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี
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3. การประเมินผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
 
        คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
มกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประจ�าทกุปีทัง้แบบรายคณะ
และรายบคุคล เพือ่ทบทวนการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละน�าไปสูก่ารพัฒนา
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2562 ได้น�าข้อเสนอแนะของ
ผูป้ระเมนิภายนอกท่ีมาประเมินการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มาจัดท�าแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเริม่จากเรือ่งการจัดการข้อมลู 
การพัฒนาและการจัดการกรรมการ การจัดการความเสี่ยง 
และการบรหิารผลการด�าเนนิงานของเลขาธิการและการวางแผน
การสืบทอด

4.  ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
คณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง (On-going Board 
Development)
 
        คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ให้ความส�าคัญกับการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับ
พฒันาการใหม่ ๆ และการน�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใช้ในตลาดทนุ 
โดยในปีที่ผ ่านมา ก.ล.ต. ได้น�าระบบ e-meeting มาใช้
ในการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข ้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบมากขึน้ นอกจากน้ี ได้เชิญกรรมการเข้าร่วมงาน
ของส�านักงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น การร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเลขาธิการหน่วยงานก�ากับตลาดทุนอาเซียน
ในงาน ACMF Chairs’Meeting ครั้งที่ 31 ที่จังหวัดภูเก็ต  
การร ่วมงาน Singapore F inTech Fest iva l  2019
ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธที่ประเทศสิงคโปร์ การร่วมงาน
สัมมนาต่าง ๆ และ Knowledge Sharing ที่จัดโดย ก.ล.ต. 
เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล 
งาน SEC Capital Market Symposium 2019 เป็นต้น 
นอกจากน้ัน ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มาบรรยาย
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจในขณะนั้น เช่น เรื่อง พ.ร.บ. การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  เรื่อง Big Data 
เพื่อตลาดทุนไทย  เรื่อง DLT in Capital Market เป็นต้น 
เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ให้นโยบายและทิศทางการก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน
ได้อย่างดียิ่งข้ึน

5. การปรับปรุงกระบวนการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และคุณสมบัติของเลขาธิการ

   ในปี 2562 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู ้เสนอรายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิให้
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ จากเดมิท่ีก�าหนดให้
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธกิาร เป็นผูม้สิีทธิเสนอรายชือ่
ดังกล่าว นอกจากนี้ เพิ่มเติมคุณสมบัติของเลขาธิการให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นว่า ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญด้าน
ตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร

6. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารประชุมเป็นประจ�าอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ตามตารางการประชุม ซึ่งก�าหนดไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี โดยเลขาธิการจะน�าร่างระเบียบวาระการประชุม
เสนอให้ประธานกรรมการพิจารณา และเมือ่ได้รับความเหน็ชอบ 
จึงน�ามาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และน�าส่งให้
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม 
เพ่ือให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ช่วยให้การพิจารณา
เป็นไปอย่างละเอยีดรอบคอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการสามารถ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากเลขานุการคณะกรรมการ  
  ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ  
กรณท่ีีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ ปลัดกระทรวง
การคลังจะท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมแทน
  คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยอาจมี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องด้วย ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่ มีส ่วนได้เสีย
ในเรื่องที่พิจารณาต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียและไม่เข้าร่วม
พิจารณาในเรื่องนั้น  
  แนวปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้ส�าหรับการประชุม
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย
  ส�าหรับรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ในปี 2562 มีดังนี้
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  6.1 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.

  6.2  คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
โดยต�าแหน่ง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
และเลขาธิการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
โดยต�าแหน่ง

รำยชื่อ

นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์

ปลัดกระทรวงการคลัง
- นายประสงค์  พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- นายบณุยฤทธิ ์ กลัยาณมติร
ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
- นายวิรไท  สันติประภพ

นายสราวุธ  เบญจกุล
นายหยกพร  ตันตเิศวตรัตน์
นายวิพุธ  อ่องสกุล
นายสุภัค  ศิวะรักษ์
นายประสัณห์  เชื้อพานิช
นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค

เลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต.
-  นายรพี  สุจริตกุล
- นางสาวรืน่วดี  สุวรรณมงคล

                        รำยชื่อ

เลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต.
- นายรพี  สุจริตกุล
- นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล

รองเลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต.
- นางทิพยสุดา  ถาวรามร
- นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
- นายลวรณ  แสงสนิท

หมำยเหตุ

นายยุทธนา หยิมการุณ 
เข้าประชุมแทนครั้งที่ 3  
 

นายรณดล นุ่มนนท์ 
เข้าประชุมแทนครั้งที่ 4 
 

ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันที ่8 พ.ค. 62
ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันที ่11 พ.ค. 62
ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันที ่11 พ.ค. 62

หมดวาระวันที่ 30 เม.ย. 62
ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันที ่1 พ.ค. 62

หมำยเหตุ

นายอรรถพล  อรรถวรเดช
เข้าประชุมแทนครั้งที่ 6

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

-

-

-

-

6/6
12/12
12/12

-
6/6

-

-
-

คณะอนกุรรมกำร
พจิำรณำอทุธรณ์

-

-

-

-

-
4/7

-
2/7

-
3/7

-
-

คณะอนกุรรมกำร
ด้ำนธรรมำภบิำล
และค่ำตอบแทน

-

-

-

-

2/3
2/3
3/3

-
1/3
1/3

-
-

คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.

12/12

11/12

8/12

12/12

12/12
 11/12
12/12
6/8
7/7
6/7

4/4
8/8

กำรเข้ำร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

6/6
8/8

5/6
8/8

11/14
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  6.2  คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน (ต่อ)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รำยชื่อ

นางพรอนงค์  บุษราตระกูล
นางศรัณยา  จินดาวณิค
นายเอกชัย  จงวิศาล
นายอายุสม์  กฤษณามระ

หมำยเหตุกำรเข้ำร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

13/14
13/14
14/14
14/14

7.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 
        7.1 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำร
    พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติเก่ียวกับประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ได้รับค่าตอบแทน
ตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังก�าหนด ส่วนคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ และคณะอนกุรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก�าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

   อัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ค่ำตอบแทน

รายเดือน1/

เบี้ยประชุม/ ครั้ง 1/

ประโยชน์ตอบแทน
รายเดือนเพิ่มเติม 
ที่จ่ายให้แก่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทนุ 
เฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามก�าหนด2/

ประธำน

 -

15,000

-

ประธำน

56,250

 -

-

ประธำน

50,000

25,000

-

ประธำน

56,250

31,250

-

กรรมกำร

45,000

 -

-

กรรมกำร

40,000

20,000

140,000

กรรมกำร

45,000

25,000

-

ประธำน

 -

5,000

-

อนกุรรมกำร

 -

12,000

-

อนกุรรมกำร

 -

4,000

-

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยกฎหมำย / 

คณะอนุกรรมกำร
ด้ำนธรรมำภิบำลและ

ค่ำตอบแทน / 
คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์

คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำร่ำงประกำศ /

คณะอนุกรรมกำร
เฉพำะกิจอื่น ๆ

หน่วย : บำท

หมายเหตุ 1/ ตามหนงัสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 1007/3874 เรือ่ง การปรบัปรงุประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนกุรรมการ
  ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 2/ ลักษณะตามที่ก�าหนด คือ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายที่ได้รับผลกระทบจากข้อจ�ากัดในการถูกห้ามไม่ให้ท�างานในบริษัทหรือ
  องค์กรที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. โดยกรรมการดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
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  7.2 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
    ในปี 2562 ผูบ้ริหารระดับสงูของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย 
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส และผู้ช่วย
เลขาธิการ รวม 12 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน อาทิ 
เงินเดือน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ค่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง 

ค ่ าน�้ ามัน  และค ่ ารักษาพยาบาล เป ็นจ� านวนเงินรวม 
96,886,428.69 บาท 
  7.3 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
         ค ่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีส�าหรับการสอบบัญชี
งบการเงินปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 800,000 บาท

   ค่ำตอบแทนกรรมกำรในคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ปี 2562

   ค่ำตอบแทนกรรมกำรในคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ปี 2562

ชื่อ-นำมสกุล

นายรพี  สุจริตกุล
นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล
นางทิพยสุดา  ถาวรามร
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
นายลวรณ  แสงสนิท
นางพรอนงค์  บุษราตระกูล
นางศรัณยา  จินดาวณิค
นายเอกชัย  จงวิศาล
นายอายุสม์  กฤษณามระ

ชื่อ-นำมสกุล

นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์
นายประสงค์  พูนธเนศ
นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร
นายวิรไท  สันติประภพ
นายสราวุธ  เบญจกุล
นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน์
นายวิพุธ  อ่องสกุล
นายสุภัค  ศิวะรักษ์
นายประสัณห์  เชื้อพานิช
นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค
นายรพี  สุจริตกุล
นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล

รวม

350,000.00
600,000.00
260,000.00
480,000.00
700,000.00

2,469,000.00
2,429,000.00
2,515,000.00
2,480,000.00

รวม

1,050,000.00
805,000.00
740,000.00
827,000.00

1,218,000.00
1,589,000.00
1,428,000.00

583,838.71
796,483.87
519,483.87

280,000.00
560,000.00

ค่ำตอบแทนในฐำนะประธำน/กรรมกำร/ประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิ

ค่ำตอบแทนในฐำนะประธำน/กรรมกำร

ประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติม

 -
-

 -
 -
 -

1,680,000.00
1,680,000.00
1,680,000.00
1,680,000.00

คณะอนุกรรมกำร
ต่ำง ๆ

 -
 15,000.00

 -
12,000.00

132,000.00
99,000.00
48,000.00
84,000.00
27,000.00
69,000.00

 -
-

คณะอนุกรรมกำร
ต่ำง ๆ

 -
-

 -
 -
 -

49,000.00
9,000.00

75,000.00
4,0000.00

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

 -
 -
 -
 -

246,000.00
675,000.00
540,000.00

-
 294,000.00

-
 -
-

คณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน

350,000.00
600,000.00
260,000.00
480,000.00
700,000.00
740,000.00
740,000.00
760,000.00
760,000.00

ก.ล.ต.

1,050,000.00
790,000.00
740,000.00
815,000.00
840,000.00
815,000.00
840,000.00

499,838.71
475,483.87
450,483.87

280,000.00
560,000.00

ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน

ประธาน
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมกำร 

ก.ล.ต.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานกุาร
กรรมการและเลขานกุาร

หน่วย : บำท

หน่วย : บำท
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การกํากับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร

  ก.ล.ต. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้ก�ากับดูแลที่สามารถ
รองรับกับการปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็ว และมีความเท ่าทัน
การเปลี่ยนแปลง โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนนุพนกังานให้สามารถท�างานอย่างคล่องตวั 
ปรับเปลี่ยนได้เร็ว และเน้นผลสัมฤทธิ์
  1.  สร้างทัศนคติเชิงบวกในการท�างานอย่างร่วมมือ 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดโครงการดังนี้
   • ให้ความรูแ้ละกระตุน้การใช้เทคโนโลย ีเช่น Microsoft 
Teams ให้เป็นเคร่ืองมอืสร้างวฒันธรรมการท�างานแบบ “ร่วมมอื”
   • จัดโครงการ “Voice for Better Working Life, 
Better SEC” กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นพนักงานทุกคน
เป็นคร้ังแรก โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับเป้าหมายการท�างาน สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายพร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อน�าไปปรับปรุงแนวทาง
การท�างานให้เหมาะสมกับบคุลากรแต่ละกลุม่อาย ุโดยเลขาธกิาร
เข้าร่วมกจิกรรมอย่างใกล้ชิด และมพีนักงานเข้าร่วมในโครงการ
ร้อยละ 80 ท�าให้ได้รบัฟังความคดิเหน็ของพนกังานอย่างทัว่ถึง
   • จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท�างานข้ามทีม และเพิ่ม
ทักษะการท�างานให้พนักงานเรียนรู้หลายทักษะ
   • จดัสมัมนาประจ�าปีในแนวคดิ “เราจะก้าวไปด้วยกนั” 
เพือ่สร้างวัฒนธรรมในการท�างาน “รุก รวดเรว็ รอบคอบ ร่วมมอื” 
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก ซึ่งนอกจากได้สร้าง
การรบัรูใ้นเชงิรกุแล้ว ยงัได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ให้ความเหน็
และท�ากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
  2.  ใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกกฎ (Regulatory 
Impact Assessment: RIA) / กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(design thinking) ในการออกทุกมาตรการส�าคัญ รวมทั้ง
จัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และให้พนักงานสามารถ
น�ากระบวนการคิดวิเคราะห์แนวใหม่ มาใช้ในการออกแบบ
มาตรการและการด�าเนินงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย  นอกจากนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
  3.  มรีะบบบรหิารผลการปฏบิติังานทีเ่อือ้ต่อการเป็นองค์กร
ที่ยืดหยุ ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง (agile organization) 
โดยต้ังเป้าหมายท่ีชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์และงานตาม
ภารกจิหลกั และเปิดให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถคดิและปรบัเปลีย่น
วิธีการในการขับเคลื่อนไปสู ่เป้าหมายแบบยืดหยุ ่น พร้อม
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิิทลั เตรียมความ
พร้อมข้อมูล เพื่อลดภาระและก�ากับดูแลได้ตอบโจทย์ผู้มีส่วน
ได้เสยีมากยิง่ข้ึน
  1.  ด�าเนินการตามโครงการขบัเคลือ่นสถาปัตยกรรมองค์กร 
Enterprise Architecture (EA) initiatives โดยมนี�ามาใช้แล้ว 
อาทิ
   • การบริหารจดัการโครงการ (project management) 
โดยน�ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการส�าคัญและโครงการ
ขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

   • การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change 
management) เพื่อให้การปรับเปลี่ยนองค์กรสู ่ยุคดิจิทัล
เป็นไปได้ตามเป้าหมาย และส่งเสริมให้บุคลากรมีความคุ้นเคย
และสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลในการด�าเนินงานได้ 
โดยได้ตั้งหน่วยงานเพื่อมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
   • knowledge management จดัท�าหลกัสตูรออนไลน์  
เพือ่ให้พนกังานสามารถเรยีนรู้ได้จากทกุทีท่กุเวลา โดยหลกัสตูร
ส่วนแรก มพีนกังานทีเ่กีย่วข้องเข้าเรยีนร้อยละ 100 ซึง่จะพฒันา
ต่อเนื่อง ควบคู่กับการหาหลักสูตรออนไลน์ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ให้พนักงานได้ศึกษาเพิ่มเติม
   • การจดัเตรยีมและบริหารจดัการข้อมลู ได้จดัท�าคลงั
ข้อมูล (data warehouse) แล้วเสร็จ มีความพร้อมของข้อมูล
เพื่อใช ้ในการตัดสินใจ ติดตามความเสี่ยง และเปิดเผย
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
  2.  ปรับเปลี่ยนการให้บริการและกระบวนการท�างานเป็น
ดจิทิลั และจดัท�าโครงการบริหารจดัการข้อมลูองค์กร (Enterprise 
Information Managements: EIM) โดยปรับเปลี่ยนการให้
บริการและเพิ่มช่องทางออนไลน์ และน�าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการท�างาน
  3.  ยกระดบัความพร้อมรบัมอืไซเบอร์ (cyber resilience) 
ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายในการรับมือ 
จัดท�าแผนงานในการด�าเนินการ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  4.  ยกระดับการก�ากับดูแลข ้อมูลส�าคัญและข ้อมูล
ส่วนบคุคล โดยจดัท�านโยบายการบรหิารจดัการข้อมลูแล้วเสรจ็ 
และอยู่ระหว่างจัดท�าแนวปฏิบัติ รวมถึงก�าหนดแผนรับมือ
การรั่วไหลของข้อมูลส�าคัญ เพื่อดูแลข้อมูลส�าคัญและข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 3 : สรรหาและพฒันาบคุลากรให้มศีกัยภาพรองรับ
ทิศทางองค์กร
  1.  จัดให้พนักงานใหม่มีผู ้บริหารระดับกลาง (ผู ้ช ่วย
ผู้อ�านวยการ) เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิด โดยผลการประเมินตนเอง
ของกลุม่ผูช่้วยผู้อ�านวยการถงึการได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา
อยู่ในระดับที่ดี
  2. สรรหาบุคลากรกลุ่มต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์ได้เพียงพอ
รองรับทิศทางส�าคัญโดย
   • จดังาน SEC Career Day ในรูปแบบ open house 
เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรและจูงใจกลุ่มเป้าหมายผู้สมัครงาน
ด้านดิจิทัล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 121 ราย และมีผู้สนใจ
สมัครงาน 41 ราย
   • จัดงานอย่างต่อเนื่อง เช่น Cyber Boot Camp, 
Career Opportunity Day และวางแผนจัดอีกอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2563 โดยจัดเป็นเชิงรุกเข้าถึงมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 
   • ปรับรูปแบบการจ้างงานบุคลากรกลุ ่มต�าแหน่ง
เชิงกลยทุธ์ด้านดจิทิลั ด้วยรปูแบบสญัญาจ้าง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะงาน
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  3. ยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาพนักงานให้ตระหนัก
และสามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้ประโยชน์ในการ
ด�าเนินงานได้ โดย
   • พัฒนา digital literacy ให้พนักงานเป็นประจ�า
ทกุเดอืน เช่น การสร้างความตระหนกัด้านความม่ันคงปลอดภยั
ด้านไซเบอร์/จดัอบรมหลกัสตูร Infographic for Presentation, 
Design Thinking, User Experience เป็นต้น โดยพนักงาน
ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นอย่างดี 
   • จัด เตรียมโครงการอบรมหลักสูตร  D ig i ta l 
Transformation for executives ณ ประเทศสิงคโปร์ 
(รุ่นแรกเมื่อเดือนมกราคม 2563)
   • จัดหาหลักสูตรพัฒนาด ้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในรปูแบบออนไลน์ เพือ่ให้พนกังานเลอืกเรียนได้ตามความสะดวก
และความสนใจ
   • จัดโครงการ SEC Hackathon ขึ้นเป็นคร้ังแรก 
เพื่อพัฒนาและกระตุ ้นให้พนักงานสามารถน�าองค์ความรู ้
มาสร้างนวัตกรรมในการท�างาน โดยมีพนักงานทุกระดับ
ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขนั 84 คน และเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
โดยต่อมามีโครงการที่ต่อยอดได้จริงหลายโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 : วางรากฐานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
  1.  พัฒนาคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
ภายนอก โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคร้ังที่ 
7/2562 เมือ่วันที ่4 กรกฎาคม 2562 ในหวัข้อ  (1) Engagement 
in strategy formulation and strategic guidance to SEC 
(2) Information management concerning type and 
quality of information brought up for consideration และ 
(3) Development of the Board to keep abreast of new 
challenges that could impact the capital market โดยมี
การด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ
   • ริเร่ิมน�าระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงแจ้งเรื่องส�าคัญผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ได้รับข่าวสารส�าคัญได้ทันเวลา
   • จดักจิกรรมสร้างความเข้าใจเชิงลกึให้กบัคณะกรรมการ 
   • สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง
หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ๆ เช่น การพบผู้แทนหน่วยงาน
ก�ากับดูแลตลาดทุนต่างประเทศในการประชุมหน่วยงาน
ก�ากับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets 
Forum : ACMF) ร่วมงานสัมมนาหรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การเข้าร่วมงาน Singapore FinTech Festival 
2019 ณ ประเทศสิงคโปร์
   • การจดัปฐมนเิทศน�าเสนอข้อมลูบทบาทหน้าท่ี ก.ล.ต. 
แผนยุทธศาสตร์ และข้อมูลท่ีส�าคัญของตลาดทุนแก่กรรมการ
ที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่
   • การน�าเสนอข้อคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีหรอือปุสรรค
ส�าคัญที่เกิดขึ้นจากการออกประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการ
  2. ปรบัปรงุเวบ็ไซต์ ก.ล.ต. ให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ผูใ้ช้งาน (User Experience : UX) โดยจ�านวนความถีท่ีแ่สดงว่า
ผู้เข้าชมมีการคลิกดูข้อมูลจนจบหน้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 64 
และผลส�ารวจความพึงพอใจได้คะแนน 3.65 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน โดยมีผู ้ตอบแบบส�ารวจ 1,197 คน (ข ้อมูล 
ณ 30 ตุลาคม 2562) นอกจากนี้ ร้อยละ 92 (2,582 ราย) 
ของผูต้อบการส�ารวจต่อเนือ่งท้ายเนือ้หาบนเวบ็ไซต์เหน็ว่าข้อมลู
มีประโยชน์
  3. มีช่องทางที่ผู้ลงทุนติดต่อได้สะดวก
   • เพิม่ช่อง live chat ส�าหรบัสอบถามข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์
   • ระบบฝากข้อเสนอแนะ สอบถาม ร้องเรียนนอกเวลา
ท�าการที่หมายเลขโทรศัพท์ 1207 (24 ชั่วโมง 7 วัน)
   • มแีผนส�ารองการท�างานในภาวะฉกุเฉนิของหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียนในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านอีเมล

 ก.ล.ต. จัดโครงการประกวด SEC Hackathon เพื่อส่งเสริม
 ให้พนกังานสร้างสรรค์กระบวนการท�างานใหม่ ๆ ภายในองค์กร

 ก.ล.ต. จัดงาน “ก.ล.ต. เปิดบ้านงานด้านดิจิทัล เพื่อให้ผู้สนใจ
 ร ่วมงานกับ ก.ล.ต. ได ้รู ้จักบทบาทและงานในสายงาน
 เทคโนโลยีดิจิทัล
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  4. การด�าเนินการตามนโยบาย “ก.ล.ต. องค์กรปลอด
คอร์รัปชัน” 
   • ปฏิบัติตามการรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Coalition Against 
Corruption : CAC) ซ่ึงก�าหนดให้มีการประเมินตนเอง
ตามแนวทางของโครงการเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 
(Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) และทบทวน
การประเมินทุก 3 ปี พบว่า ก.ล.ต. ผ่านเกณฑ์การประเมินโดย
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 71 ข้อ 
   • ด�าเนินนโยบาย  “No Gift Policy” อย่างต่อเนื่อง 
โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร
และพนักงานในทุกเทศกาลและในโอกาสใด ๆ
   • เข ้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการประเมินภาคบังคับที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้องเข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อให้ภาครัฐเกิดการปรับปรุง 
พัฒนาการท�างานให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561-
2580) โดยได้คะแนนเฉลี่ย 89.99 คะแนน ซึ่งเป็นองค์กร
ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ A แสดงให้เห็นว่าบคุลากรส่วนใหญ่มีความเชือ่มัน่
ในการด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใส มีมาตรฐาน และมุ่งให้เกิดประโยชน์
ต ่อสาธารณะ ประชาชนหรือผู ้รับบริการมีความเชื่อมั่น
ในการด�าเนนิงานโดยยดึหลักตามมาตรฐาน ขัน้ตอน และระยะเวลา
ที่ก�าหนด ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่น�าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยูเ่หนอืประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามกีารเรยีกรบั
สินบน รวมท้ัง มีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน
   • สมคัรเข้าร่วมประกวดโครงการรางวลัองค์กรโปร่งใส 
(NACC) ซึ่งเป็นโครงการภาคสมัครใจจัดขึ้นโดยส�านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นครั้งที่ 9 เม่ือเดือนกันยายน 2562 เพื่อแสดงจุดยืน
ในการด�าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาลที่ดี
   • ร่วมแสดงพลงัต่อต้านคอร์รปัชนั ในงาน “วนัต่อต้าน
คอร์รัปชัน 2562” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู ้โกง” 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละ
และร่วมมือเป็นพลัง “อาสาสู ้โกง” ตามบทบาทและบริบท
ของตนเอง 

   • เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปัชันสากล (ประเทศไทย) 
ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต” เพ่ือแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต 
และตระหนักถงึภยัร้ายแรงของปัญหาคอร์รปัชนั ซึง่ถอืเป็นปัญหา
ร้ายแรงที่ส่งผลเสียต่อประเทศ

   • ออกมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต คือ
     o มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     o มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
     o มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจ้าง
     o มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     o มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
      ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
     o มาตรการป้องกันการรับสินบน
     o มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.sec.or.th
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การบริหารจัดการบุคลากร

1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
บุคลากร

หลักการสําคัญ
  ก.ล.ต. มีหลักการส�าคัญในด้านการบริหารบุคคล ดังนี้
  1. หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นระบบ
คุณธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมในเรื่อง
การจ้างงาน การเลือ่นต�าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนการท�างาน 
รวมตลอดถงึการป้องกันการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมในทกุระดบั
  2. หลักความซ่ือสัตย์สุจริต ให้ความส�าคัญและยึดมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกระดับช้ันด้วยความซื่อสัตย์
สจุรติ เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาตเิป็นส�าคญั
  3. หลักความเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงาน 
ให้ความส�าคญัและยอมรับความแตกต่างทางความคดิ  ความเช่ือ  
และแนวทางการด�ารงชีวิตของพนักงาน โดยที่การพิจารณา
ก�าหนดกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
จะพิจารณาโดยค�านึงถึงความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ 
ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย ่างให้เกียรติและให้ความส�าคัญ
กบัความเคารพนบัถอืตนเองของพนักงานในฐานะปัจเจกบคุคล
เป็นส�าคัญด้วย
  4. การให้ความส�าคญักับคณุภาพชีวิต ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญ
กับคุณภาพชีวิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ให้ดยีิง่ขึน้ เนือ่งจากมคีวามตระหนกัว่า คณุภาพชีวติมส่ีวนส�าคญั
ต่อประสิทธิภาพของงานและเป็นแรงจูงใจในการท�างาน
ของพนักงาน  ซึ่งความหมายของคุณภาพชีวิตนั้น หมายรวมถึง                      
ความพึงพอใจในงาน ดุลยภาพในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว  
สภาวะความเครียดจากการท�างาน การมีความหลากหลาย
ในชิ้นงานเพื่อลดความจ�าเจ  
  5. การสร้างสภาพการท�างานที่ดี การจัดสภาพแวดล้อม
การท�างานท่ีมีความปลอดภัยสะดวกสบาย และเป็นสถานที่
ที่น่าภาคภูมิใจ ส�าหรับการท�างาน

2. การพัฒนาบุคลากร

  เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิารและบคุลากรของ ก.ล.ต. 
ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation) ก.ล.ต. 
ได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
  1. กำรพฒันำควำมเข้ำใจและทกัษะด้ำนดจิทัิล มเีป้าหมาย
เพื่อให ้พนักงานมีความรู ้และทักษะด้านดิจิ ทัลเพียงพอ
สอดคล้องกบัทิศทางและเป้าหมายขององค์กร พนกังานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับบริบทการท�างานที่เปล่ียนแปลง ส่ือสารและ
สร้างความร่วมมือกับผู ้อื่น และสามารถป้องกันความเสี่ยง
จากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีได้ โดยใช้การฝึกอบรม/พัฒนา 
การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน
    1.1 เน้นการอบรมให้เกิดความตระหนักถึง digital 
disruption โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานช้ันน�ามาให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจในการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทักษะการน�าเสนอแบบใหม่ เพื่อจะน�าไป
ปรับใช้กับงาน  
    1.2 สนบัสนนุการฝึกอบรมส�าหรบัพนักงานกลุม่ตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) งานด้านความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (cyber security) และงานทีเ่กีย่วข้อง
กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น FinTech, ICO, STO, Blockchain  
เป็นต้น งานด้าน data analytics ให้มีประกาศนียบัตรรับรอง
มาตรฐานในการท�างาน ได้แก่ CISA (Certified Information 
Systems Auditor) CISM (Certified Information Security 
Manager) และ CISSP (Certified Information Systems 
Security Professional)
  2. กำรเตรียมควำมพร้อมพนักงำนในกำรท�ำงำน 
มีเป้าหมายเพ่ือให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในความรู้พื้นฐาน
และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
    2.1 ด้านความรู้ตลาดทุน ได้พัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบออนไลน์ เพื่อปรับให้เข้าแนวทางการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 
    2.2 ด้านการปรับตัวให้เข ้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม “เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง”
และปลูกฝังแนวคิดการท�างานเพื่อส่วนรวม (public minded)  
  3. สนับสนุนกำรไปฝึกอบรม ดูงำนและแลกเปลี่ยน
พนักงำนระหว่ำงองค์กรในต่ำงประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ
เปิดมุมมองในการท�างานให้มีความเป็นสากล สนับสนุนให้
พนักงานไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นน�า ดังนี้
    3.1 ส่งพนักงานฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ 
เข้าร่วมโครงการ secondment ต�าแหน่ง advisor ประจ�า 
IOSCO General Secretariat เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ กรงุมาดรดิ 
ประเทศสเปน
    3.2 ส่งพนกังานฝ่ายก�ากบัการสอบบญัชี ไปปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ KPMG 
Management & Risk Consulting Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซยี
    3.3 ส่งพนักงานจากฝ่ายงานต่าง ๆ ไปพัฒนาเพื่อ
พัฒนาความรู ้ด้านตลาดทุนและสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ก�ากับดูแลในต่างประเทศ ได้แก่ IOSCO, US SEC, MAS, 
APEC, CFTC เป็นต้น
  4. กำรปรับปรุงวิธีกำรพัฒนำพนักงำน ในปี 2562 
ก.ล.ต. ปรับปรุงวิธีการพัฒนาพนักงานโดยมีการน�าเทคโนโลยี
มาใช้เพิม่ขึน้ ลดการเรยีนรู้ในห้องเรียน เปลีย่นเป็นการเรียนแบบ
ออนไลน์ ช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู ้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ในหลากหลายอุปกรณ์และหลากหลายประเภท เช่น โทรศัพท์
มอืถอื คอมพวิเตอร์พกพา เป็นต้น และเป็นการสร้างความคุน้เคย
กบัการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัให้แก่พนกังาน เพือ่เตรยีมความพร้อม
ส�าหรับการท�างานในยุคดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนให้พนักงาน
เรียนรู ้โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และให้ผู ้บังคับบัญชา
มบีทบาทในการพัฒนาพนกังานโดยตรงในลกัษณะการสอนงาน 
การมอบหมายงานให้ปฏิบัติจริง (on the job training) 
เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ทันกับความเปล่ียนแปลง 
และมีโอกาสทีจ่ะแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ซึง่กนัและกนั   
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โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด�าเนินการ
พัฒนาพนักงาน ดังนี้   
    4.1 จ�านวนช่ัวโมงที่พนักงานเรียนทางออนไลน์
ทั้งหมด 346.5 ชั่วโมง 
    4.2 จ�านวนชั่วโมงที่จัดให้มีการฝึกอบรมแยกตาม
ระดับพนักงาน
      (1) หมวดต�่ากว่าบริหารงาน 956 ชั่วโมง
      (2) หมวดบริหารงาน 7,208 ชั่วโมง
      (3) หมวดบริหารจัดการ 5,309 ชั่วโมง
      (4) หมวดอ�านวยการ 915 ชั่วโมง

3. การปลูกฝังค่านิยมองค์กร การเสริมสร้าง
ความผูกพัน และปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา
และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  ก.ล.ต. มกีารจัดกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ให้พนกังานมส่ีวนร่วม
ในการแสดงออกซึ่งค่านิยมองค์กร เสริมสร้างความผูกพัน
บคุลากร รวมท้ังปลกูฝังความรักชาติ ศาสนาและความจงรกัภกัดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.  กจิกรรมปลกูฝังและส่งเสรมิค่ำนยิมองค์กร โดยเน้นย�ำ้
ควำมสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ในกำรท�ำงำนเพื่อสร้ำง
ควำมเ ช่ือมั่นให ้แก ่ประชำชนท่ัวไป  จัดบรรยายเ ร่ือง
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2 ครั้ ง  โดยมี
นายวิรุฬ เพียรล�้าเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ ส�านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นวทิยากร เน้นย�า้ถงึความส�าคญั
ในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ประชาชน

  2. กจิกรรมส่งเสริมและปลกูฝังควำมรกัชำต ิศำสนำและ
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ในฐานะที่ ก.ล.ต. 
เป็นองค์กรภาครัฐ ก.ล.ต. จึงจัดกิจกรรมเพื่อด�ารงรักษาไว้
ซึ่งเอกราชและความม่ันคงของประเทศ สืบสานท�านุบ�ารุง
พระศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของชาติ และมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ดังนี้
    2.1 การบรรยายพิเศษและทศันศึกษาพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติพระนคร เพื่อเรียนรู ้ประวัติความเป็นมาของชาติ 
คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยตั้งแต่
ยคุอดตีจนถงึปัจจบุนั ผ่านทางศิลปวตัถโุบราณ งานประณตีศลิป์ 
สถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์และยุคสมัยต่าง ๆ และ
สื่อการเรียนรู้ที่ส�าคัญต่าง ๆ ท่ีทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนครและกรมศิลปากรได้เก็บรักษาและท�าเป็นสื่อเผยแพร่
ความรู้
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    2.2 ท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวาย
พระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร เ ม น ท ร รา ม า ธิ บ ดี ศ รี สิ น ท ร ม หา ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ 
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    2.3 ท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธี 
 ท�าบุญตักบาตร เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็
 พระปร เมนทรรามาธิบดีศรี สิ นทรมหาวชิ ราลงกรณ 
 พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว

 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและท�าบุญตักบาตร เนื่องในวัน
 เฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ 
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและท�าบุญตักบาตร เนื่องในวัน
 เฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ 
 พระบรมราชินี
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4. การดูแลและช่วยเหลือสังคม

  ก.ล.ต. มนีโยบายส่งเสริมให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการดแูล
และช่วยเหลือสังคม ไม่เพียงการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในโอกาสต่าง ๆ ก.ล.ต. ยงัสนบัสนนุภารกจิของหน่วยงานภาครฐั 
รวมไปถึงการช่วยเหลือโดยให้โอกาสผู ้ด ้อยโอกาสและ
กลุม่เปราะบางในสงัคม เพือ่ให้สามารถประกอบสมัมาชพี มรีายได้
เลี้ยงตนเอง อันเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนี้
  4.1 จ้างผู้พิการทางสายตามาให้บริการนวดเพ่ือบรรเทา
อาการ office syndrome แก่พนักงานสัปดาห์ละ 2 วัน 
โดยด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 
  4.2 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน “บ้านก่ึงวิถี SHE (Social 
Health Enterprise)” โดยการจัด “นวดดัดจัดสรีระ” ให้กับ
พนกังาน เพ่ือยดืเหยยีดคลายกล้ามเนือ้ข้อต่อตามหลกัวทิยาศาสตร์
การกฬีา “บ้านกึง่วถิ ีSHE” ก่อต้ังโดย นพ. พูลชยั จติอนันตวทิยา 
อายุรแพทย์โรคหัวใจ ด�าเนินการฝึกอาชีพ “นวดดัดจัดสรีระ” 
ให้แก่อดีตผู้ต้องขังหญิงเพื่อให้มีอาชีพและรายได้ 
  

  3. กิจกรรมส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส�าคัญในการออกก�าลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้จัดกิจกรรม Fit & Firm 
90 Days Challenge และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยมีกรรมการ ก.ล.ต. ผู้บริหาร 
และพนักงานร่วมงาน
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  4.3 สนับสนุนและให้พนักงานจัดกิจกรรมเล้ียงอาหาร
กลางวัน บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีภารกิจ
เลี้ยงดูเด็กหญิงที่มีความบกพร่องทางสมองและปัญญา 

  4.4 บริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย ในวาระและโอกาส
ส�าคัญต่าง ๆ เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องมาทุกปี 

5. ระบบการประเมินผลงานพนักงาน

  ก.ล.ต. ใช้ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (performance 
management system) ในการประเมินการปฏิบัติงานของ
บคุลากร โดยให้ความส�าคญักับปัจจยัเร่ืองคณุภาพงาน ความส�าเรจ็
ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
กระบวนการท�างาน การพัฒนาทีมงาน การให้ feedback/
coaching รวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร 

6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

  นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานค�านึงถึง
ความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ประกอบด้วย 

(1) เงินเดือนพื้นฐานที่จ่ายให้พนักงานตามระดับต�าแหน่ง 
รวมถึงประสบการณ์และความซับซ้อนของงาน และสภาวะ
ตลาดในประเทศ โดยยึดหลักความเป็นธรรมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร (2) ค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ท่ีจ่ายให้
ตามลักษณะงาน เช่น เงินค่าวิชาชีพ เงินรางวัลประจ�าปี และ 
(3) สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษา
พยาบาลตนเองและครอบครัว ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเดินทาง 
ค่าการสื่อสาร เป็นต้น

7. ข้อมูลพนักงาน

ข้อมลูพนักงำน

1. จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด (คน) 
 (พนักงำนประจ�ำ) 
 • ชาย
 • หญิง
2. สดัส่วนพนกังำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)
 • ชาย
 • หญิง
3. สัดส่วนพนักงำนแยกตำมประเภท 
 สัญญำจ้ำง (ร้อยละ) 
 • พนักงานประจ�า 
 • ลูกจ้างประจ�า 
 • ลูกจ้างชั่วคราว  
 • Outsource
4. จ�ำนวนพนักงำนแยกตำมระดับ
 พนักงำน (คน)
 • หมวดต�่ากว่าบริหารงาน
 • หมวดบริหารงาน
 • หมวดบริหารจัดการ
 • หมวดอ�านวยการ
 • หมวดอ�านวยการบริหาร
5. สัดส่วนพนักงำนแยกตำมระดับ  
 พนักงำน (ร้อยละ)
 • หมวดต�่ากว่าบริหารงาน
 • หมวดบริหารงาน
 • หมวดบริหารจัดการ
 • หมวดอ�านวยการ
 • หมวดอ�านวยการบริหาร
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การขับเคลื่อนองค์กรด้วยความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
 
  ตลาดทุนมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาครัฐและเอกชน
ช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ระบบการเงินในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกจิ ท้ังก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ 
และตลาดทุนยังเป็นช่องทางการออมการลงทุนของประชาชน
อีกด้วย

  เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าหากต้องการเติบโตและอยู่ได้
อย่างยัง่ยนื การด�าเนนิงานของตลาดทนุและผูม้ส่ีวนร่วมจะต้อง
ไม่ละเลยประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน กลยุทธ์ในการด�าเนินงานจึงต้อง
กว้างไกลออกไปเพื่อเป้าหมายตลาดทุนที่ต้องมี “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน”

   ก.ล.ต. มีหน้าท่ีส�าคัญในการก�ากับดูแลและส่งเสริม
ให้ผูม้ส่ีวนร่วมในตลาดทนุด�าเนนิงานโดยค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสยี 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ก.ล.ต. เองจงึมคีวามมุ่งมัน่ทัง้ด�าเนนิงาน
บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น เคารพสิทธิ ให้เกียรติ
และปฏิบัตต่ิอพนักงานและลกูจ้างด้วยความเป็นธรรมและค�านงึถงึ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมรับกับการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการท�างานให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเป็นต้นแบบ
ให้กับผู ้ประกอบธุรกิจ ท้ังนี้ ก.ล.ต. สนับสนุนและส่งเสริม
ให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างให้ปฏิบัติงาน
โดยค�านึงถงึผลประโยชน์ทีส่มดลุในทุกด้าน เพ่ืออนาคตทีย่ัง่ยนื
ขององค์กรและตลาดทุน

(1)  กำรพัฒนำองค์กร

  ก.ล.ต. มุ ่งพัฒนาองค์กรให้ปรับเปล่ียนได้รวดเร็ว
ตอบโจทย์ และเท่าทันการเปลีย่นแปลง โดยสร้างพืน้ฐานรองรบั
การเป็นผู้ก�ากับดูแลที่ปรับเปล่ียนได้อย่างรวดเร็ว และใช้วิธี
การที่ยืดหยุ่น และเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ จึงด�าเนินการดังนี้

  • ด้ำนกำรท�ำงำนที่คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้เร็ว 
และเน้นผลสัมฤทธิ ์โดย ก.ล.ต. ส่งเสริมหลกัการด�าเนนิงานแบบ 
“รกุ รวดเรว็ รอบคอบ ร่วมมอื” โดยจดักจิกรรมเพือ่ปลกูฝังค่านยิม
ในการท�างานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้กับพนักงาน และน�ากระบวนการ design thinking 
มาใช้ในการออกมาตรการส�าคัญอย่างต่อเน่ือง ท�าให้เข้าใจ
และออกแบบมาตรการได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้อง

  • ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล และกำรเตรียม
ควำมพร้อมข้อมูล เพ่ือลดภาระและก�ากับดูแลได้ตอบโจทย์
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมากยิง่ขึน้ ก.ล.ต. ได้ด�าเนนิโครงการปรับปรุง
กระบวนการท�างาน ปรบัปรงุระบบการให้บรกิาร จดัท�าระบบงาน
ส�าคญั และน�าข้อมลูมาใช้ในการก�ากบัดแูลและตดิตามความเสีย่ง 
ตลอดจนยกระดับการดูแลความปลอดภัยด้านดิจิทัลสู่ cyber 
resilience สร้างความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎหมายด้านดิจทิลั 
และปกป้องข้อมูลส�าคัญและข้อมูลส่วนบุคคล 

  • ด้ำนควำมเพียงพอของบุคลำกรรองรับทิศทำง
องค์กร ก.ล.ต. น�าแนวทางเชิงรุกมาใช้ในการสรรหาพนักงาน 
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานเป็นแบบสัญญาจ้าง
ในบางกรณ ีเพือ่รองรับพนกังานด้านดจิทิลัและสาขาทีข่าดแคลน 
อีกทั้งยังจัดให้มีการพัฒนาพนักงานต้ังแต่ระดับผู ้บริหาร 
ในหลกัสูตร Digital Transformation Leadership และพฒันา 
Digital Capability ในระดับพนักงาน ทั้งรูปแบบการเรียนรู้
ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแบบออนไลน์ เพ่ือสนับสนุน
ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

  • ด้ำนกำรยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน ก.ล.ต. 
ได้เปิดช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและขยายเวลา
การให้บริการส�าคัญ ตลอดจนส�ารวจความพึงพอใจ เพื่อน�า
ความคิดเห็นมาปรับปรุงการให้บริการเป็นระยะ ๆ 
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ควำมต้องกำร

• ลงทุนในตลาดทุนอย่างม่ันใจ มีทางเลอืก
 ในผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และตรงกับ
 ความต้องการ
• ได้รับความรู ้และค�าแนะน�าเก่ียวกับ
 การลงทุน และการจัดการทรัพย์สิน
 ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
• ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา
• มีช่องทางให้ร้องเรยีนเม่ือประสบปัญหา

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• ศึกษาและพัฒนาสินค ้าการลงทุน
 ทีใ่ห้ผลตอบแทนและความเสีย่งเหมาะสม
 กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
• ดูแลและปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ากับ
 ดูแลวิธีการท�างาน และการตรวจสอบ
 ให้เท่าทันสถานการณ์
• ให้ความรู ้การลงทุนผ่านสื่อต่าง ๆ 
 ที่ เข ้ากับวิถีชี วิตของผู ้ลงทุน ทั้งสื่อ
 ใน รู ป แบ บ เ ดิ ม แ ล ะ สื่ อ อ อ น ไ ล น ์ 
 ออกพบปะผู้ลงทุน รวมทั้งให้มี fact 
 sheet สรุปสาระส�าคัญของผลิตภัณฑ์ 
 เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน
• จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน “SEC Help 
 Center” เป็นช่องทางตดิต่อกบัผูล้งทุน 
 24 ชั่วโมง 7 วัน

นโยบำยและหลักกำร

• ตลาดทนุต้องตอบสนองความคาดหวงั
 ในการลงทุนของประชาชนได ้และ 
 ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
• ตลาดทุนและผู ้ร่วมตลาดต้องสร้าง
 ความเชื่อมั่นให้มีในตลาดทุน

(2)  กำรตอบสนองควำมต้องกำรและกำรจัดกำรผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้ลงทุน
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ควำมต้องกำร

• ระดมทุนด ้วยวิธีการและช ่องทาง
 ทีส่อดคล้องกบัความต้องการและบริบท
 ทางธุรกิจด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
• ได้รับความรู้และค�าแนะน�าในการระดมทนุ
• พิจารณาการออกเสนอขายหลักทรัพย์
 อย่างรวดเร็ว
• หลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นภาระเกินควร
• รูแ้ละเข้าใจความคาดหวงัของหน่วยงาน
 ก�ากับดูแล
• มส่ีวนร่วมให้ความเหน็หรือรบัรูก้ฎเกณฑ์
 ก่อนบังคับใช้

ควำมต้องกำร

• การแข่งขันที่เป็นธรรมและเสมอภาค
• ลดต้นทนุทีไ่ม่จ�าเป็นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
 ในการแข่งขัน
• หน่วยงานก�ากบัดแูลรูแ้ละเข้าใจทศิทาง
 ของธรุกจิทีป่รบัตวัตามสภาวะแวดล้อม
• รูแ้ละเข้าใจความคาดหวงัของหน่วยงาน
 ก�ากับดูแลและมีส่วนร่วมให้ความเห็น
 หรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• ก�าหนดขั้นตอน กระบวนการพิจารณา
 การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่กระชับ
 แต่ยังคงความรอบคอบ รัดกุม
• รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์
• ให้ค�าปรึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
 ตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง
• ทบทวนหลักเกณฑ์และปรับลดหน้าที่
 ที่เป็นภาระที่ไม่จ�าเป็น
• จัดประชุมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องอย่าง
 สม�่าเสมอเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น 

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• ศกึษาแนวโน้มของธรุกิจของต่างประเทศ 
 เพื่อร่วมกับสมาคมก�าหนดทิศทางของ
 ธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
• จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคม
 ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
 ความคิดเห็น
• ทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
 สถานการณ์และปรับลดหน้าที่ที่เป็น
 ภาระที่ไม่จ�าเป็น
• รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์
• ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจถึง
 เจตนารมณ์เพ่ือให้ปฏิบติัได้อย่างถกูต้อง
• จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ
 บริษัทอย่างสม�่าเสมอ
• สื่ อสารและ ซักซ ้อมความเข ้ า ใจ
 ในกระบวนการตรวจสอบ

นโยบำยและหลักกำร

• ส่งเสรมิให้ตลาดทนุเป็นแหล่งระดมทุน
 ทีเ่ปิดโอกาสแก่ธรุกิจทุกขนาดทกุประเภท
 และในทกุพืน้ที ่ขณะเดยีวกันต้องรักษา
 ความเชื่อมั่นของตลาด โดยต้องป้องกนั
 ไม่ให้บริษัทที่ไม่เหมาะสมเข้าระดมทุน
 จากประชาชน 
• บริษัทจดทะเบียนต้องมีการก�ากับดูแล
 กิจการที่ดีเพื่อประโยชน์แก่ผู ้ถือหุ ้น 
 โดยค�า นึงถึงผลกระทบต ่อสังคม
 สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
• บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ต้องเปิดเผยข้อมลู
 อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
 เพื่อให้ผู ้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้
 อย่างถูกต้อง

นโยบำยและหลักกำร

• ธรุกจิต้องมเีสถยีรภาพ มกีารด�าเนนิงาน
 และให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า โดยต้อง
 บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ
 อย่างครบถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดความ
 เสยีหายต่อผูล้งทุนและระบบของตลาด
 โดยรวม
• ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และ
 เป็นธรรม รวมทั้งต้องมีการร่วมมือกัน
 ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า
 และมีความยั่งยืน
• หลักเกณฑ์ควรก�าหนดอย่างยืดหยุ่น
 เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจ

2. ผู้ต้องกำรระดมทุน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / บริษัทจดทะเบียน

3. ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ
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ควำมต้องกำร

• ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ ์
 เพือ่ให้กระบวนการการขออนญุาตหรอื
 ขอความเห็นชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
• กฎเกณฑ์เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้ 
 และมีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติ
 ที่ชัดเจน
• มีส ่ วนร ่วมให ้ความเห็นหรือรับรู ้
 ก่อนหลักเกณฑ์ออกบังคับใช้

ควำมต้องกำร

• การปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ในสภาวะ
 แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
• การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ Self- 
 Regulatory Organization (SRO)
• ช่องทางการหารอื ตดิตามความคบืหน้า
 ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อแผนงาน
 และการด�าเนินงาน ความรวดเร็ว
 ในการพจิารณา และการให้ความเหน็ชอบ

ควำมต้องกำร

• การสนับสนุนในการท�าหน้าที่ เป ็น
 ผูแ้ทนสมาชกิในการประสานความเข้าใจ 
 สื่อความต้องการและความคิดเห็นกับ
 หน่วยงานก�ากับดูแล
• การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์
• ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจถึง
 เจตนารมณ์เพือ่ให้ปฏบิติัได้อย่างถกูต้อง
• ท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง
 เพื่อรับทราบปัญหาและให้ค�าปรึกษา
 เพื่อปรับปรุงได้โดยเร็ว
• จัดอบรมให้ความรู้อย่างสม�่าเสมอ

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• สนับสนุนและผลักดันความคิดริเร่ิม
 ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
• จัดประชุมร ่วมกันทุกไตรมาสเพื่อ
 แจ้งความคืบหน้าในงานท่ีส�าคัญ และ
 แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทนุ
• ให้ความส�าคัญต่อก�าหนดเวลาของ
 งานที่ท�าร่วมกัน
• ผู้บริหารระดับสูงหารือกันอย่างใกล้ชิด
 และสม�่าเสมอ

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• จัดการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส
• สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ได้แก่ 
 บุคลากร ข้อมูล และงบประมาณ (แล้ว
 แต่กรณี)
• เข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือกระชบัความสัมพนัธ์

นโยบำยและหลักกำร

• ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนเป็นผู้ที่มี
 บ ท บ า ท ส� า คั ญ ใน ก า ร ก ล่ั น ก ร อ ง
 ให้ค�าแนะน�า และช่วยในการน�าข้อมูล
 ที่ถูกต้องเปิดเผยต่อผู ้ลงทุน ดังนั้น 
 จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ และใช้ความรู้
 ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยต้อง
 ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย ่ า ง มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ 
 ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ
 ในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ

นโยบำยและหลักกำร

• ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบส่งมอบ
 หลักทรัพย์ ระบบช�าระราคาต้องมี
 ความมั่นคงและเชื่อถือได้
• การท�างานต้องมีเป้าหมายร่วมกันและ
 ประสานงาน หารือกันอย่างใกล้ชิด

นโยบำยและหลักกำร

• การท�างานมีเป้าหมายร่วมกันและ
 ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
• อ�านวยความสะดวกและเป็นที่รวมของ
 ความคิดเห็นของสมาชิก

4. ผูป้ระกอบวชิำชพีในตลำดทนุ (ผูส้อบบญัชี ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ผูป้ระเมนิมลูค่ำทรัพย์สนิ บรษิทัจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื)

6. ตลำดหลักทรัพย์ / ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ / ส�ำนักหักบัญชี

5. สมำคมท่ีเกีย่วข้อง

ควำมต้องกำร

• ได้รับการปฏิบัติด้วยความเข้าใจ
• รูถ้งึสาเหตท่ีุต้องสงสยัหรือถกูเรยีกสอบ

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• ติดต ่อด ้วยความสุภาพ เป ็นมิตร 
 ให้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องสงสัย

นโยบำยและหลักกำร

• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิ
 มนุษยชน

7. ผู้ต้องสงสัยว่ำกระท�ำผิด / ผู้มำสอบถ้อยค�ำ
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ควำมต้องกำร

ควำมต้องกำร

• ได้รับโอกาสในการรบังานอย่างเท่าเทยีม
• รายละเอียดและเงื่อนไขของงาน
 มีความชัดเจน เปิดเผยเป็นการทั่วไป
• เงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม
• ได้รับช�าระเงินตรงเวลา

ควำมต้องกำร

• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้าง
 คุณค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคม
 ของประเทศ
• การพัฒนาด้านความรู้และทักษะ
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
• ความมั่นคงและความก้าวหน้า
• ความปลอดภัยและการช ่วยเหลือ
 ในการท�างานที่มีความเสี่ยง
• ความสมดุลระหว่างการท�างานกับ
 ชีวิตส่วนตัว (work-life balance)

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• แจ้งสิทธิและผลตามกฎหมาย รวมทั้ง
 หากได้รับการปฏิบัติที่ ไม ่พึงพอใจ
 สามารถร้องเรียนได้
• อธิบายขัน้ตอนและวธิปีฏิบติัให้รูล่้วงหน้า

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ที่โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
• เปิดเผยรายละเอียดของงานจัดซื้อ
 จัดจ ้างท่ีมีขนาดใหญ่ทางเว็บไซต์ 
 เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ทั่วกัน
• พิจารณาบนข้อมูลความสมเหตุสมผล 
 และบนัทกึการพจิารณานัน้ไว้ให้ชดัเจน 
 และสามารถตรวจสอบได้
• มีขั้นตอนการตรวจรับงานและก�าหนด
 ระยะเวลาการช�าระเงินตามมาตรฐาน

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• การมอบหมายและให้โอกาสสร้างสรรค์
 งานที่มีคุณค่า
• ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของ
 พนักงาน (engagement survey)
• ส�ารวจอัตราค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
 ในธุรกิจ / หน่วยงานที่มีลักษณะงาน
 ใกล้เคียงกัน
• พัฒนาความรู้พนักงานตามกลุ่มงาน 
 และพัฒนาทักษะตามระดับงาน
 ที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่อง
 สถานการณ์รอบตัวอย่างสม�่าเสมอ
• ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการแบ่งปัน
 ความรู้ (knowledge sharing) และ
 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน
• จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย
 ให้รัดกุมและก�าหนดค่าเสี่ยงภัยให้แก่
 พนักงานเฉพาะกลุ่ม

นโยบำยและหลักกำร

• ใช ้กลไกการป ้องกันก ่อนเกิดการ
 กระท�าผิดโดยการให ้ความรู ้และ
 การเตือน

นโยบำยและหลักกำร

• การจัดซ้ือจัดจ้างต้องเป็นไปอย่าง
 โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
 ทีก่�าหนดไว้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิ
 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบำยและหลักกำร

• ใช้หลักความเสมอภาคและยุติธรรม
 โดยให้โอกาสและสิทธิเข้าสู่ระบบการ
 ท�างานอย่างเท่าเทียมกัน
• ใช้หลกัความสามารถ โดยความสามารถ
 เป็นปัจจัยส�าคัญในการสรรหา รักษา 
 และโอกาสก้าวหน้า และการพัฒนา
 ความสามารถเป็นหน้าทีห่ลกัของ ก.ล.ต. 
 ต่อพนักงาน
• ใช้หลกัผลงาน โดยผลงานเป็นเป้าหมาย
 ในการท�างาน จึงต ้องจัดให ้มีการ 
 ประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อ
 ให้ผลตอบแทน

7. ผู้ต้องสงสัยว่ำกระท�ำผิด / ผู้มำสอบถ้อยค�ำ (ต่อ)

8. ผู้รับงำน / ผู้รับจ้ำง

9. พนักงำน
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ควำมต้องกำร

• ข้อมลู ข่าวสาร รายละเอยีดทีม่คีวามถกูต้อง
 และชัดเจน เกี่ยวกับภารกิจของ ก.ล.ต. 
 และงานในการก�ากบัดูแลตลาดทนุไทย
 ที่เกี่ยวข้อง

ควำมต้องกำร

• การประสานความร่วมมือทั้งในการ
 แลกเปลีย่นข้อมลู และการท�างานร่วมกนั
 เพือ่ให้การก�ากบัดแูลและพัฒนาตลาดทนุ
 มีประสทิธภิาพ และตลาดทนุมบีทบาท
 ในระบบเศรษฐกิจ

ควำมต้องกำร

• ความม่ันใจต่อระบบก�ากับดูแลและ
 พัฒนาตลาดทุนที่ทัดเทียมได ้ กับ
 มาตรฐานสากล
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
 ก�ากับดแูลและพัฒนาตลาดทนุ รวมถงึ
 งานให้ความรู ้ ผู ้ลงทุนของ ก.ล.ต. 
 ประเทศต่าง ๆ

ควำมต้องกำร

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• จดัแถลงข่าว และงานพบปะสือ่มวลชน
 เป็นระยะ และจัดให้ความรูเ้พ่ิมเตมิกรณี
 มหีวัข้อข่าวทีต้่องท�าความเข้าใจหรอืให้
 ความรู้กับสื่อมวลชนเป็นกรณีพิเศษ

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• จัดประ ชุม  /  สัมมนาแลกเปลี่ ยน
 ความคดิเหน็ในเร่ืองทีม่กีารท�างานร่วมกัน
 ตามยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐ
• จัดอบรมความรู ้แก่หน่วยงานที่ต้อง
 ท�างานร่วมกัน เช่น ในกระบวนการ
 บังคับใช้กฎหมาย 

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว
 ของแนวทางและมาตรฐานระบบก�ากบั
 ดแูลและพัฒนาตลาดทุนทีเ่ป็นทีย่อมรับ
 ในระดับสากล วิเคราะห์ ประเมินและ
 พิจารณาปรับให้เข้ากับการน�ามาใช้ใน
 ตลาดทุนไทย
• ตอบแบบส�ารวจ (questionnaire) 
 ตามที่หน่วยงานอ่ืนสอบถามข้อมูล
 เกี่ยวกับการด�าเนินงานและพัฒนาการ
 ในด้านต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. รวมถึงร่วม
 ประชุมและสมัมนาตามวาระโอกาสต่าง ๆ

กระบวนกำรที่ใช้ตอบสนอง

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ชมรม
 กีฬาและสันทนาการ รวมทั้งเปิดพื้นที่
 ให้พนักงานท�ากิจกรรมร่วมกันในเวลา
 เลิกงาน

นโยบำยและหลักกำร

• ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความสุภาพ
 และเท่าเทียมเสมือนเพื่อนร่วมงาน

นโยบำยและหลักกำร

• ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเชิง
 บูรณาการ เนื่องจากความส�าเร็จของ
 การพัฒนาตลาดทุนต้องอาศัยการ
 ผนกึก�าลงัในการท�างานร่วมกนัระหว่าง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบำยและหลักกำร

• มาตรฐานการด�าเนนิงานในเรือ่งส�าคญั ๆ 
 จะต้องสอดคล้องกับสากล เพื่อเพ่ิม
 ขดีความสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื 
 และเพ่ือให้ตลาดทนุไทยเป็นแหล่งลงทนุ
 ที่น ่ าสนใจส�าหรับผู ้ลงทุนทั่ วโลก
 ในระยะยาว

นโยบำยและหลักกำร

12. สื่อมวลชน

10. หน่วยงำนทำงกำรอื่น (เช่น รัฐบำล กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ
 ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น)

11. หน่วยงำนต่ำงประเทศ (เช่น IOSCO ธนำคำรโลก ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลและ
 พัฒนำตลำดทุนของประเทศต่ำง ๆ หน่วยงำนท่ีก�ำกับดูแลและออกมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น มำตรฐำนทำงบัญชี เป็นต้น)

9. พนักงำน (ต่อ)
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  ในปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ยกระดับ
การก�ากับดูแลความเสี่ยงผ่านคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับ
ดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee: ROC) 
ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขาธิการ 
และผูเ้ชีย่วชาญด้านการบริหารความเส่ียง ท�าให้การก�ากบัดแูล
การบริหารจัดการความเสีย่งทัง้สองด้านเป็นไปอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ และม่ันใจได้ว ่า ก.ล.ต. ปฏิบัติตาม
นโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีได้รับอนุมัติ 
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูง 
น�านโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับ
อนุมัติไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์กรให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึงปรับปรุง
ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างสม�า่เสมอ

(3)  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  ก.ล.ต.บริหารจัดการความเสี่ยง 2 ด้านหลัก ได้แก่ 
ควำมเสี่ยงตลำดทุน (capital market risk) และควำมเสี่ยง

องค์กร (enterprise risk) อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบาย และกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของส�านักงาน และมีโครงสร้างการบริหาร
จัดการความเสี่ยง (risk governance structure) ดังนี้

1.  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร (enterprise risk)
  เพ่ือสร้างความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในปี 2562 ก.ล.ต. ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์กร (statement of direction) ขึ้น ดังนี้ 
“เพือ่ให้ส�านกังานด�าเนนิงานได้ตามพนัธกจิและวสิยัทศัน์องค์กร 
ในการก�ากบัดแูลตลาดทนุไทยให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และน่าเชื่อถือ ส�านักงานจะต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ท�างานเชงิรกุ ตอบโจทย์ได้อย่างรวดเรว็และตรงจดุ ไม่สร้างภาระ
เกินความจ�าเป็น เพื่อมุ ่งสู ่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 
ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น”
  เพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ดังกล่าวข ้างต้น ก.ล.ต. 
ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นรากฐาน
ในการขับเคลื่อนองค์กร 8 ด้าน ได้แก่
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2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตลำดทุน (capital market 
risk)
  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญกบัการติดตามและบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงตลาดทุน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยง
เชิงระบบที่อาจเกิดขึ้น ในการด�าเนินงานของ ก.ล.ต. จึงต้อง
รกัษาสมดลุระหว่างระดับความเสีย่งทีย่อมรับได้ และความคาดหวงั
ของผูม้ส่ีวนได้เสีย ทัง้นี ้การบรหิารความเสีย่งและความต่อเนือ่ง
ในการด�าเนนิงานเป็นส่วนหนึง่ในองค์กรทีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเสี่ยงในระดับสูงถึงสูงมาก
ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุนจะต้องได้รับการจัดการ
อย่างทันเวลาและต่อเนือ่ง และมีขัน้ตอนต่าง ๆ เช่น ระบคุวามเสีย่ง
อย่างครอบคลุมและทันเวลา ประเมินความเสี่ยงของโอกาส
ทีเ่หตกุารณ์นัน้จะเกดิขึน้ (likelihood) และผลกระทบ (impact) 
หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น โดยจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน
และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งมีการติดตาม
และรายงานความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ก.ล.ต. 
ได้เตรียมความพร้อมในการด�าเนินการตามแผนรองรับกรณี
วกิฤตตลาดทนุ และได้มกีารประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลไกในการท�างานร่วมกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมท้ังจัดท�า
แผนการด�าเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ก.ล.ต.ใช้กรอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO 
Enterprise Risk Management – Integrated framework 
(2004) และทบทวนความเส่ียงองค์กรเป็นประจ�าทุกปี 
หรือเมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
ทิศทางแนวโน้มต่าง ๆ แนวทางการก�ากับดูแลของหน่วยงาน
ก� า กั บ ดู แ ล ใ น ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ผ ล สั ม ภ า ษ ณ ์ ตั ว แ ท น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูบ้ริหารระดบัสงู รวมท้ังผลการประเมนิ
ความเสีย่งระดบัส่วนงาน (Control Self-Assessment: CSA) 
มาประกอบการพิจารณาเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงองค์กรได้
อย่างครอบคลุม รวมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงและก�าหนด
แผนจัดการความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง โดยจัดสรรทรัพยากร
ให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงและเร่งด่วนของความเสี่ยง 
  นอกจากน้ี ก.ล.ต. มีกระบวนการติดตามความคืบหน้า
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรายงาน
ต่อ RMC รายเดือน และ ROC รายไตรมาส รวมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมี
เหตุการณ์ส�าคัญ
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(4)  กำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม

• ด้ำนสิ่งแวดล้อม

  ก.ล.ต. มเีป้าหมายทีจ่ะลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม
ในหลายประเดน็ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างความยัง่ยนื
ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้
  1. กำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก: ขึน้ทะเบยีนการแสดง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(มหาชน) ขอรับรองเป็นองค์กรคาร์บอนต�่า ตั้งแต่ปี 2558 
มีการจัดท�ารายงานแสดงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนและ
เข้าร่วมกจิกรรมชดเชยคาร์บอน เพือ่ลดคาร์บอนและซือ้คาร์บอน
เครดิตเพื่อชดเชยให้เป ็นศูนย์ (carbon neutral) ทุกปี 
โดยในปี 2562 ก.ล.ต. ได้รับประกาศนียบัตรการเป็นองค์กร
คาร์บอนต�่าโดยการชดเชยให้เป็นศูนย์ ในงาน “ร้อยดวงใจ 
ร่วมใจ ลดโลกร้อน”
  2. กำรจัดกำรพลังงำน: ก.ล.ต. ลดขนาดเครื่องยนต์ 
ประเภทของเครื่องยนต์จากการใช้เชื้อเพลิงเป็นระบบไฮบริด
และลดจ�านวนรถยนต์ลง เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง ท�าให้มีการใช้
น�้ามันลดลงร้อยละ 36.1 เมื่อเทียบกับปี 2561

  ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าและน�้าประปาเพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 6.6  และร้อยละ 6.5 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับปี 2561 
ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เนื่องจากจ�านวน
พนักงานท่ีมากข้ึนร ้อยละ 14.0 ประกอบกับในปี 2562 
อาคารมกีารจัดงานประชุมสมัมนา ให้ความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ง
ตามแผนกลยุทธ์
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  3. กำรจัดกำรน�้ำ: ก.ล.ต. สมัครเข้าโครงการ ”อาคาร
ราชการต้นแบบด้านการจัดการน�้าเสีย” ซึ่งด�าเนินการโดย
กองตรวจมลพษิ กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการปล่อยน�้าเสีย
ลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยการตรวจสอบ
คุณภาพน�้าเสีย เก็บข้อมูลสถิติตามแบบที่ก�าหนด และเป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดูแล
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำเสียของอำคำร ก.ล.ต. ต�่ำกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด ดังน้ี

จุดเก็บ
ตัวอย่าง

ปลายท่อ

ค่ามาตรฐาน 

ค่าความ
เป็นกรด
ด่าง(pH)

6.5

5-9

ค่าบีโอดี
(BOD)

10.8

30

ค่าสาร
แขวนลอย
(SS)

16

40

ค่าซัลไฟด์
(Sulfide)

น้อยกว่า 1

1

ค่าสารที่
ละลายได้
(TDS)

305

500

ค่าน�้ามันและ
ไขมัน

น้อยกว่า 5

20

ค่าทีเคเอ็น
(TKN)

น้อยกว่า 4

35

  4. กำรจัดกำรขยะ ของเสีย และมลพิษ: 
   • จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ เช่น การส่ง
ไฟล์ข ้อมูลประกอบการสัมมนา การใช้กระดาษสองด้าน
และใช้กระดาษเท่าที่จ�าเป็น เป็นต้น ท�าให้ใช้กระดาษลดลง
ร้อยละ 15.2  เมื่อเทียบกับปี 2561

   • รณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้ถุงพลาสติก และยกเลิก
การใช้ถุงห้ิวพลาสติกส�าหรับร้านค้าภายในอาคารตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2562
   • ยกเลิกภาชนะที่เป็นพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง 
ได้แก่ ขวดน�้าพลาสติก และหลอดดูดน�้าพลาสติกตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2562 สามารถลดการใช้ขวดน�้าพลาสติกได้ประมาณ 
80,000 ขวด และลดการใช้หลอดพลาสติกได้กว่า 100,000 
หลอด
   • ผลิตถุงกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ใน ก.ล.ต. เช่น 
กระดาษที่ห่อกระดาษรีม ท�าให้มีถุงจากกระดาษดังกล่าว
ใช้แทนถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 1,000 ใบ
   • จัดซ้ือเครื่องก�าจัดขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ที่มี
ปริมาณความจุย่อยสลายได้ 75 กิโลกรัมต่อวัน เพื่อลดปริมาณ
ขยะประเภทสารอินทรีย์ท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหา
สิง่แวดล้อม ได้แก่ กลิน่เหมน็รบกวน เป็นแหล่งเพาะพนัธุพ์าหะ
ของโรคและยังเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศ 
   • ริเริ่ม “โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ภายใต้
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียน
ทีม่ทีีท่�าการหรอืโครงการอยูใ่นแนวถนนวภิาวดรีงัสติมาร่วมกนั
บรหิารจดัการขยะภายในองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ และลดขยะ
ทีไ่ม่สามารถหมนุเวยีนไปใช้หรอืท�าประโยชน์อย่างอ่ืนให้เหลอืน้อย
ที่สุด ซ่ึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีท่ีสามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่น 
นอกจากนี ้ก.ล.ต. น�าบรษิทัจดทะเบยีนท่ีต้ังบนถนนวภิาวดรีงัสติ 
จ�านวนกว่า 30 บริษัท เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
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  • ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดต้ังร้านกาแฟ 
Café Amazon for Chance ในรปูแบบเพ่ือสังคมกบับรษิทั ปตท.
น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทสานพลัง
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดย
จะน�าร้านกาแฟ Café Amazon for Chance เข้ามาเปิด
ในที่ท�าการของ ก.ล.ต. ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อ
ให้บรกิารแก่พนกังานและผู้มาติดต่อ ซึง่จะท�าให้เกดิการจ้างงาน
ผู้พิการทางการได้ยินและออทิสติกที่ได้รับการฝึกอาชีพเป็น
บารสิต้า และเป็นผูใ้ห้บรกิารในอตัราส่วนร้อยละ 60 ของพนกังาน
ในร้าน นอกจากนั้น ได้น�าขนมจากร้าน 60 plus bakery 
ในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก เป็นอาหารว่างในการประชุมและสัมมนา 
ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะภาคธุรกิจอาหาร เพ่ือให้เป็นแรงงาน
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฟันเฟืองหน่ึง
ในการขับเคลื่อนสังคม

• ด้ำนสังคม

  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานที่ค�านึงถึง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยในปี 2562 มีการด�าเนนิการ ดงันี้
  • ร ่วมบริจาคเงินสมทบเข ้ากองทุนเงินช ่วยเหลือ
ผูป้ระสบสาธารณภยัส�านักนายกรัฐมนตรี จ�านวน 200,000 บาท 
ผ่านรายการ “ร่วมใจ พีน้่องไทย ช่วยภัยน�า้ท่วม” ทีร่ฐับาลจดัขึน้ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ลงพื้นที่ร ่วมกับกองทัพอากาศ มอบสิ่งของและ
เครือ่งใช้จ�าเป็นเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกุภยัทีไ่ด้จากเงนิบรจิาค
ของผูบ้ริหารและพนักงานให้กบัศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านท่าเมอืง 
และร่วมท�ากิจกรรมเพื่อฟื ้นฟูพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วมจาก
พายุ “โพดุล” ณ ต�าบลท่าเมือง อ�าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี

  • ร่วมกับส�านักงานเขตจตุจักร และกองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (ฝ ่ายทหาร) 
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนา 
ท�าความสะอาด และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นรวงผึ้งและ
ต้นทองอุไร จ�านวน 203 ต้น พร้อมปรับภูมิทัศน์ ณ ริมบึง
ประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลรงัสรรค์ใต้ เขตจตุจกัร เพ่ือลดปรมิาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและท�าให้ทัศนียภาพดีขึ้น
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  • ประสานงานกับ SE Thailand เชิญชวนร้านค้า
วิสาหกิจเพื่อสังคม 15 ราย มาร่วมออกร้านที่ ก.ล.ต. ในงาน
“ 1 2 . 1 2  ข อ ง ข วั ญ ป ี ให ม ่ จ า ก ใจ สู ่ สั ง ค ม ”  เ มื่ อ เ ดื อ น
ธนัวาคม 2562 โดยมยีอดการซ้ือสินค้าจ�านวน 150,000 บาท 
และมีโครงการจะจัดต่อเนื่องในปี 2563

  • ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ต่อเดือนมกราคม 2563 
ด�าเนินโครงการ ”ปันของรักส่งน้องเรียน” รับบริจาคส่ิงของ
สภาพดี เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในร้านปันรักเปลี่ยนรายได้เป็น
ทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ 
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  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของส�านักงาน โดยได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงการควบคุมภายใน
ในการจัดท�ารายงานการเงินที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ในกรอบการควบคุมภายในซึ่งก�าหนด
โดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพ่ือให้ความเช่ือมั่น
ได้อย่างมีเหตุผลว่า รายงานการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการด�ารงรักษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเมื่อพบการด�าเนินการที่ผิดปกติก็สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ
เป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานคุณภาพของรายงานการเงินและประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดท�า
รายงานการเงิน และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองนี้
ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีด้วยแล้ว

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็นว่า การควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานการเงินของส�านักงานโดยรวม
มีประสทิธิผลและสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตผุลว่า งบการเงนิของส�านกังานส�าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เชือ่ถอืได้ 

(นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)    
เลขาธิการ

รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่อง การควบคุมภายในในการจัดทํารายงานการเงิน
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  คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของส�านักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายฉบับอื่นๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และธรรมาภิบาลของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมจรรยาบรรณพนักงาน และนโยบาย ก.ล.ต. 
องค์กรปลอดคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาสและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานแบบรายคณะเป็นประจ�า
ทุกปีต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีความเป็นอิสระ จ�านวน 3 คน ดังนี้ 

  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 14 มิถุนายน 2562  
  1. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ 
  3. นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการตรวจสอบ

  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
  1. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  2. นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการตรวจสอบ 
  3. นายประสัณห์  เชื้อพานิช กรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 
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ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการก�ากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงานของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อติดตามการด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.  การพิจารณาผลการตรวจสอบและการให้คําปรึกษา

 1.1  งำนตรวจสอบประเภท IT Audit
          คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ (1) กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค
ของส�านักงาน (2) การตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส�านักงานโดยบุคคลภายนอก 
และ (3) งานบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพื่อให้มั่นใจว่า               
ส�านักงานมีการวางแนวทางและด�าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการและมีการควบคุมที่เพียงพอในการจัดการความเส่ียง
อันเกิดจากช่องโหว่ทางเทคนิค และเพื่อทดสอบและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส�านักงาน

 1.2 งำนตรวจสอบประเภท Non-IT Audit
    คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก�าหนดให้แผนงานตรวจสอบประจ�าปี
จัดท�าตามฐานความเส่ียง และสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงและแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงาน และได้สอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับ (1) การสอบทานการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมรายปีของส�านักงาน 
และ (2) การสอบทานการด�าเนินการรับเรื่องร้องเรียนบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน 

 1.3 งำนตรวจสอบตำมพันธกิจของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน (1) การจัดท�ารายงานการเงินและงบการเงินประจ�าปีเพื่อให้ ม่ันใจว่า
กระบวนการจดัท�ารายงานการเงินปี 2562 ของส�านักงานมกีารควบคมุภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้านของ COSO อย่างเพยีงพอ
และเหมาะสม (2) งบการเงินปี 2562 มีความถูกต้องตามควร เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ (3) การควบคุมภายในของส�านักงานเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก�าหนดไว้
อย่างเพียงพอเหมาะสมในสาระส�าคัญและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยมีการควบคุมภายในที่ยังสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงาน (1) การด�าเนินการของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ของส�านักงาน ประจ�าปี 2562 และ (2) การประเมินจรรยาบรรณพนักงาน ประจ�าปี 2562

 1.4 งำนที่ปรึกษำเชิงรุกและป้องกัน (Proactive Approach Consulting) 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน (1) งานให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business 
Process Improvement : BPI) ภายใต้โครงการ Enterprise Architecture และ (2) งานที่ปรึกษาเพ่ือให้ค�าแนะน�าด้านการ
ควบคุมเชิงป้องกัน ส�าหรับโครงการ One stop service ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ก.ล.ต. กับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย                                
 
2.  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานทีไ่ด้รบัอนมัุติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาสรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการของส�านักงานในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในภาพรวมฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด และส่วนงาน             
มีความคืบหน้าของการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนางานตรวจสอบ โดยได้มีการ (1) ก�าหนดตัวชี้วัดปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ปรับปรุงใหม่
ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน (2) พิจารณาแนวทางการด�าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อให้
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การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัและมาตรฐานคณุภาพงานทีเ่ป็นสากล (มาตรฐาน QAR) 
และ (3) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลภายนอกที่จะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (external quality 
assurance) และรูปแบบการประเมิน รวมทั้งยังได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบ โดยติดตามรายงาน
การอบรมของผู้ตรวจสอบทุกไตรมาส

3. ก า ร รั บ ท ร า บ แ ล ะ ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ใ น เ รื่ อ ง อื่ น ๆ  ข อ ง สํ า นั ก ง า น ต า ม ที่ ไ ด ้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและให้ความเห็นต่อผลการด�าเนินงานเรื่องอื่น ๆ ของส�านักงาน ได้แก่ สถานะและ
การด�าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน รายงานทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุนของส�านักงาน โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ
เกีย่วกบัการปฏิบตัติาม พ.ร.บ. วนิยัการเงนิการคลงั พ.ศ. 2561 ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�ารายงานทางการเงินของส�านกังานว่า  
เนื่องจาก ก.ล.ต. จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงควรจัดท�ารายงานทางการเงินตามแบบมาตรฐานการบัญชี
ทีเ่ป็นสากลเช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับกิจการที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลต้องถือปฏิบัติด้วย 
   
  อนึ่ง เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีด�าริให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับงานของส�านักงาน เพื่อน�าเสนอข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติของฝ่ายงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ

  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการและ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรือ่งการตรวจสอบงบการเงนิประจ�าปี 2562 ของส�านกังาน รวมทัง้ได้ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 3 ครั้ง เพื่อรับทราบสถานะและความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงของส�านักงาน 

  โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ส�านักงาน ก.ล.ต. มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โดยมี
แนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความ
ระมดัระวงัในการใช้ดลุยพนิิจและจดัท�าประมาณการทีส่มเหตุสมผล รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

(นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

ควำมเห็น
  ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงนิของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของทนุ 
และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั
  ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
  ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจาก
หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบั
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบัญชีทีอ่ยูใ่นรายงานประจ�าปีน้ัน ซึง่ผูบ้รหิารจะจดัเตรยีมรายงานประจ�าปีให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
  ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
  ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
  เมือ่ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน
  ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
   ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
   ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของหน่วยงาน

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
   การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
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และมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคัญทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
   ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
  • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
  • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
  • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
  • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ด้รับจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
  • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
  ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายศตวรรษ  บุญโกย)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

(นางสาวสิริพร ชูดวง)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562       

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินลงทุนชั่วคราว
 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะยาว
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ 

2562

 353,473,168.18 
 363,943,982.50 
 527,410,697.30 

 6,991,436.18 
 

1,251,819,284.16 

 6,285,980,981.02 
 942,608,784.74 
 117,357,966.55 
 89,308,529.06

 
 7,435,256,261.37

 
 8,687,075,545.53 

หมำยเหตุ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.7
4.8
4.9

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 

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562       

หนี้สินและส่วนของทุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

ส่วนของทุน 
 ทุนประเดิม
 เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
 เงินส�ารองเพื่อจัดหาที่จอดรถ
 เงินส�ารองทั่วไป
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

รวมส่วนของทุน 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 

2562

  214,107,635.96 

 214,107,635.96 

 937,659,667.38 
 17,431,168.64 

 955,090,836.02 

 1,169,198,471.98 

 1,250,532,337.10 
 1,645,988,599.76 

 500,000,000.00 
 3,618,863,197.66 

 290,871,662.14 
 211,621,276.89 

 7,517,877,073.55 

 8,687,075,545.53 

หมำยเหตุ

4.10

4.11

4.12.1
4.12.2
4.12.3

4.13

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 

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (นางสาวเนาวรัตน์  จันทวานิช)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

     (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล)
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562       

รำยได้ 
 รายได้ค่าธรรมเนียม
 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์
 รายได้จากเงินลงทุน
 รายได้ดอกเบี้ยจากการบริหารสภาพคล่อง
 รายได้อื่น

รวมรำยได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง
 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน 
 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน 
 รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน 

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย 
รำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จอื่น
 รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนภำยหลัง :
  ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย
 รำยกำรที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนภำยหลัง :
  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รำยได้ต�่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 
 
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จรวม 

2562

 1,006,262,346.59 
 521,154,301.82 

 200,833,202.05 
 1,264,654.78 
 8,130,095.54 

 
1,737,644,600.78 

 1,088,320,410.30 
 268,093,118.47 

 89,171,209.14 
 25,419,139.78 

 
1,471,003,877.69 

 266,640,723.09 

 73,534,468.09 
 49,303,529.04 

 
24,230,939.05 

 
290,871,662.14 

 275,289,705.39 

(390,957,012.00)

(115,667,306.61)

 175,204,355.53 

หมำยเหตุ

4.14.1
4.14.2
4.14.3

4.15
4.16

4.17

4.18

4.13

4.11

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 

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
 งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
 รำยกำรปรบักระทบรำยได้สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยเป็นเงนิสดรบั (จ่ำย) จำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน 
  รายได้ดอกเบี้ย
  รายได้เงินปันผล
  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุน
  (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน
  ขาดทุนจากทรัพย์สินตัดจ�าหน่าย
  ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย
  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
  ลูกหนี้และรายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ค้างรับ
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง
  เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน (สวัสดิการ)
หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
  เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญา (หนี้สิน)
  จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

2562

 290,871,662.14  

(111,249,207.34)
 (52,557,706.39)

 (120,070,127.88)
 9,056,558.28 

(744,432.21)
         -

 89,171,209.14
 45,740,648.00 

 
150,218,603.74 

(23,776,691.88)
(1,109,620.75)
 1,050,903.26 

(2,402,450.00)

130,075,892.08 
(831,625.48)

(2,502,907.85)

 250,722,103.12 

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 : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
 งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน  
  เงินสดรับสุทธิ (จ่ายสุทธิ) จากพันธบัตรระยะสั้น
  เงินสดรับดอกเบี้ย
  เงินสดรับเงินปันผล
  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
  เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด  
  
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  
 รายการที่ไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด 
  ซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ช�าระเงิน
  ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ช�าระเงิน

  รวม

2562

  49,497,456.90 
 120,291,075.61 
 52,618,476.27 

 16,025,424,415.42 
(16,284,426,687.08)

 744,935.21 
(21,442,948.10)
(42,024,414.52)

(99,317,690.29)

 151,404,412.83 
 202,068,755.35 

 353,473,168.18 

 5,238,913.07 
 4,773,642.99 

 
10,012,556.06 

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 : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป

  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์รวม
ในการท�าหน้าท่ีการก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ เพ่ือให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  2. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระท�าผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
  3. ก�าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบข้อมูลประจ�าปี 
   การจดทะเบียนและการยื่นค�าขอต่าง ๆ
  4. รับค่าธรรมเนียม
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่น

  ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ก�าหนดให้มคีณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซ่ึงมอี�านาจหน้าที่
วางนโยบายการส่งเสริมและพฒันา ตลอดจนก�ากับดูแลในเร่ืองหลกัทรพัย์ ธรุกจิหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง องค์กรทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธรุกิจหลักทรพัย์ การออกหรอืเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน การเข้าถอืหลักทรัพย์
เพื่อครอบง�ากิจการ และการป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงอ�านาจดังกล่าวให้รวมถึง 
  1. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
  2. ก�าหนดค่าธรรมเนียมส�าหรับค�าขออนุญาต ค�าขอรบัใบอนญุาต ใบอนญุาต หรอืการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รับใบอนญุาต
  3. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
  4. ออกระเบียบ ค�าสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน และ
   วนิยัพนกังานและลกูจ้างของส�านกังาน การก�าหนดเงนิเดอืน และเงินอืน่ ๆ รวมตลอดถงึการสงเคราะห์และสวสัดกิารต่าง ๆ
  5. ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการใช้บังคับตาม พ.ร.บ. 
   หลักทรัพย์ฯ
  6. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

  ส�านักงานมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

  2.1 งบกำรเงินของส�ำนักงำน 
    งบการเงินของส�านักงานจัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ซึ่งหมายความรวมถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
    งบการเงินของส�านักงานจัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลที่ใช้ในการด�าเนินงานของส�านักงาน
    งบการเงินของส�านักงานได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
ที่กล่าวไว้เป็นการเฉพาะในนโยบายการบัญชีข้ออื่น  
    ส�าหรับผลการด�าเนินงานของส�านักงาน แสดงในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เนื่องจากส�านักงานเป็นองค์กรที่ไม่ได้
แสวงหาก�าไร
    การประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ การประมาณการทางบัญชี ข้อสมมุติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมิน
ทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่า
มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น และการใช้ดุลยพินิจที่อาจจะก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็นเหตุให้ต้องมีการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจ�านวนที่มีสาระส�าคัญในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
    งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท�าขึน้จากงบการเงนิทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณทีีม่เีนือ้ความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวาม
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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  2.2  มำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตคีวำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ 
    สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรับปรงุมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานบญัชี 
และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบัได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยส�านักงานยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับท่ี 20  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การบญัชสี�าหรับเงนิอดุหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล
ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2562 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 32    เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 33  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
ฉบับที่ 9   เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
ฉบับที่ 16   เรื่อง สัญญาเช่า

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับท่ี 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
      ด�าเนินงาน
ฉบับที่ 25  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินท่ีมีลักษณะ
      คล้ายคลึงกัน                                                     
ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับท่ี 7  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การปรับปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2562) เร่ืองการรายงาน
      ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า
ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 14  (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของ
      รายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์
      ของพนักงาน 
ฉบับที่ 16  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 19   เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินน�าส่งรัฐ
ฉบับที่ 22  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
ฉบับที่ 23  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีผลกระทบต่องบการเงินของส�านักงานในเรื่อง การจัดประเภท
และวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน การค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ เมือ่มผีลบงัคับใช้ในรอบระยะเวลาทีก่ล่าวถงึ ส�านกังานจงึได้มกีารเตรยีมความพร้อม
ในการน�ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติ รวมทั้งด�าเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีก�าหนด ซึ่งส�านักงานอยู่ในระหว่างด�าเนินการตามแผนงานเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
รายงานทางการเงินดังกล่าวให้ทันตามรอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

  3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสด เชค็รอน�าฝาก เงนิฝากธนาคารทีม่สีภาพคล่องสูง (ซึง่ไม่มข้ีอจ�ากดั
ในการใช้) หรือเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ มีก�าหนดระยะเวลาถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่า
นับจากวันที่ได้มา และพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ�านวนที่ทราบได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่า โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

  3.2 เงินลงทุน
    3.2.1 การจัดประเภทเงินลงทุน
     เงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารและตราสารหนี ้ทีถ่อืไม่เกนิ 1 ปี จดัเป็นประเภทเงินลงทนุช่ัวคราว ส่วนเงนิลงทนุ
ที่ถือเกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะยาว 
     เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว จ�านวน 2 กองทุน ส�านักงานได้จ้างบุคคลภายนอก
บริหาร ซ่ึงเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน ในการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้น
บริหารอย่างอิสระโดยลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด และการลงทุนทางเลือกอื่น
    3.2.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน
     เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 
     เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด จัดเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีอยู ่ในความต้องการของตลาด
ค�านวณโดยอ้างองิจากราคาซือ้ขายคร้ังล่าสดุในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืราคาปิดของตลาดหลกัทรพัย์อืน่ขณะปิดท�าการ 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
     ผลต่างจากการตีราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ภายใต้หัวข้อผลก�าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขาย ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น
     ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นตัวเงินรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้
รายได้หัวข้อรายได้จากเงนิลงทนุ ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็ และผลต่างจากการแปลงค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 
เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เผื่อขายรับรู้ในส่วนของรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น
     ต้นทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่จ�าหน่าย ค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไร
หรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนแสดงภายใต้หัวข้อรายได้จากเงินลงทุน ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  3.3 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
    ทีด่นิแสดงด้วยราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การด้อยค่าของท่ีดนิ 
อาคารและอุปกรณ์ (ถ้ามี)
    ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง สินทรัพย์ที่ส�านักงาน
ก่อสร้างเอง ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่สามารถ
ท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
    ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่รีปูแบบและอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัจะบันทกึ
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน
    ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ ท่ีได้รับจาก
การจ�าหน่ายกบัมลูค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรบัรูย้อดสทุธเิป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในงบรายได้ ค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็
    ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ส�านักงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชี
ด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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    ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งค�านวณโดยวิธีผลรวมจ�านวนปี เกณฑ์อายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสนิทรพัย์แต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แสดงได้
ดังนี้

    ส�านักงานไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
    วิธกีารคิดค่าเสือ่มราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมลูค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างน้อยทกุสิน้รอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

  3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส�านักงาน ซึ่งจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตมากกว่าหน่ึงปี แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยราคาทุน
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ จะประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะ
ใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ ซ่ึงค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

  3.5 กำรด้อยค่ำ
    สินทรัพย์ของส�านักงานได้รับการทบทวนมูลค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่าและในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
    ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ 
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของทุนและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา 
ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของทุน 
    เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของทุนและความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของทุนจะถูกบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องปรับกับ
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนที่บันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรม
ในปัจจุบันของสนิทรพัย์หกัด้วยขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ ๆ ซ่ึงเคยรบัรูแ้ล้วในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ประเภทสินทรัพย์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�านักงาน
ยานพาหนะและอุปกรณ์

ประเภทสินทรัพย์

ลิขสิทธิ์
รายจ่ายพัฒนาระบบ

อำยุกำรใช้ประโยชน์

5 - 35  ปี 
5  ปี

5 - 10  ปี
5 - 10  ปี

5  ปี

อำยุกำรใช้ประโยชน์

10  ปี 
5  ปี
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  3.6 ผลประโยชน์ของพนักงำน
    ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเป็นค่าใช้จ่ายในรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื่อ
พนักงานท�างานให้
    ส�านักงานจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน ดังนี้
    (ก) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)
     ส�านักงานได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งมีชื่อว่า “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 โดยมีนโยบายการลงทุน
มี 8 ทางเลือก เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการลงทุน ส�านักงานมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยการหักจากเงินเดือน
ของพนักงานส่วนหน่ึง (ในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย) และส�านักงานร่วมสมทบ
อกีส่วนหน่ึง (ในอตัราร้อยละ 12 ของเงนิเดือนของสมาชกิแต่ละราย) และมอบหมายให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมเป็นผูจั้ดการกองทนุ
เพือ่บรหิารกองทุนดงักล่าว เงนิจ่ายสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีของส�านกังาน บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็ 
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
    (ข) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์)
     ภาระผูกพันของส�านักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ 
ที่ก�าหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนรับรู้ในงบการเงินโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราหมุนเวียนของพนักงาน 
อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ 
     ส�านักงานรับรู้ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ ผลก�าไรหรือขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู้ในส่วนของรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น  
     ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจ�านวน

  3.7 กำรรับรู้รำยได้
    ส�านักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป ดังนี้
    3.7.1 รายได้ค่าธรรมเนียม แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้
      - รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นค�าขอ ส�านักงานรับรู ้รายได้เมื่อส�านักงานได้รับแบบค�าขอพร้อมทั้งช�าระเงิน
ค่าธรรมเนียมยื่นค�าขอ
      - รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการ ส�านักงานรับรู้รายได้ขั้นต�่าเมื่อส�านักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ และจะรบัรูร้ายได้ส่วนทีเ่หลอืเมือ่แบบแสดงรายการข้อมลูดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ ส�าหรบัค่าธรรมเนยีม
ยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องช�าระตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายปีรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
      - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ และรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต ส�านักงานรับรู้เป็นรายได้แต่ละปี
      - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ส�านักงานรับรู้รายได้เมื่อส�านักงานได้รับแบบพร้อมทั้งรับช�าระเงินค่าธรรมเนียม
    3.7.2 รายได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก�าหนดให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ส�านักงาน เพื่อเป็นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด ส�านักงานรับรู้
เป็นรายได้แต่ละปี
    3.7.3 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
      - รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตามสัดส่วนของระยะเวลา 
      - รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
      - รายได้ค่าเช่าสถานที่ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลา 
      - รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลา
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อัตรำดอกเบี้ยคงที่

  3.8 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
    ส�านักงานรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

  3.9 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
    ส�านักงานมีนโยบายในการบริหารความเสีย่งโดยก�าหนดสดัส่วนการลงทนุ ณ ระดับความเสีย่งทีค่่า VaR     0.05 = 9% 
(มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่จะขาดทุนเกินร้อยละ 9) และผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ต�่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ ที่ค�านวณจาก 30% 
ของอัตราเงินเฟ้อ (price inflation) บวก 70% อัตราเงินเฟ้อค่าจ้าง (wage inflation) โดยมีระยะการลงทุน 5 ปี โดยมีสัดส่วน
การลงทนุในตราสารหนีไ้ม่ต�า่กว่าร้อยละ 60 สนิทรพัย์ทีล่งทนุได้ ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ทีเ่ป็นเงนิสกลุบาท
และสกุลเงินต่างประเทศ ตราสารหน้ีและตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ โดยส�านักงานได้จ้าง
บุคคลภายนอกบรหิาร ซึง่เป็นบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ โดยในการบริหารเงินกองทนุส่วนบคุคลนัน้บรหิารอย่างอิสระภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของส�านักงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
    3.9.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
      ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด โดยโอกาสทีร่าคาตลาดตราสารหนีอ้าจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมืือ่อัตราดอกเบีย้ในท้องตลาด
มกีารเปล่ียนแปลง โดยทัว่ไปเม่ืออตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเพ่ิมสงูขึน้ ราคาตราสารหนีจ้ะลดลง และหากอัตราดอกเบีย้ในท้องตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส�านักงานได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการลงทุนอาจใช้ interest rates derivatives เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความผันผวนของราคาตราสารหนี้ (duration) ไม่ให้มีค่าเป็นลบ โดยผู้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์

0-1.70
1.10-1.73

0-0.75
0-5.35

0.375-0.85
1-10-1.57

0-1.60
1.34-5.40

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

353.42
              -

18.74
                -

201.87
                 -

19.17
                -

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำตลำด

353.47
363.94

18.74
4,133.15

202.07
413.44

19.17
4,094.29

รวม

รวม

0.05
-

-
-

0.20
-

-
-

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย

-
-

-
1,941.22

-
-

-
1,280.91

มำกกว่ำ  5  ปี

มำกกว่ำ  5  ปี

-
-

-
1,233.48

 -
 -

 -
2,236.96

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

  
 

    -
363.94

    -
958.45

  
    

   -
413.44

    -
576.42

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 - ตราสารหนี้

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 - ตราสารหนี้และเงินฝากประจ�า

ภำยใน 1 ปี

ภำยใน 1 ปี

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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    3.9.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
       ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงที่คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่องมือทางการเงินจนท�าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน นโยบายการลงทุนของส�านักงานก�าหนด
อันดับเครดิตของตราสารหน้ีภาคเอกชนให้มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ต�่ากว่า A-
    3.9.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
       ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยส�านักงานได้ก�าหนดข้อจ�ากัดการลงทุนโดยมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX exposure) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value : NAV)  ของเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่า
ยุติธรรมด้วยราคาตลาด (mark to market) แล้ว และลงทุนในตราสารอนุพันธุ์ (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (hedging purpose) และ/หรือ เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น

  3.10 สัญญำเช่ำระยะยำว
     สญัญาเช่าสินทรัพย์โดยทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสญัญา
เช่าด�าเนินงาน
     ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้ภายใต้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่า
ทีอ่าจเกดิขึน้ต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามระยะเวลาทีค่งเหลอืของสญัญาเช่าตามเกณฑ์การปรบัเพ่ิมค่าเช่า
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

  3.11 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
     ส�านักงานใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ ส�านักงานจะใช้วธีิราคาทนุหรอืวธิรีายได้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิดงักล่าวแทน
     ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
     ในการน�าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ ส�านักงานจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 
2561) เรื่อง มูลค่ายุติธรรม ก�าหนดล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรมดังนี้
     ระดับ 1   ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
     ระดับ 2   ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
     ระดับ 3   ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่ส�านักงานประมาณขึ้น

  3.12 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
     รายการท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศบนัทกึเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ก�าไรและขาดทุน ที่เกิดจากการรับ
หรอืจ่ายช�าระท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตัวเงินดงักล่าวจะรับรูภ้ายใต้รายได้/
ค่าใช้จ่ายหัวข้อรายได้อื่น/ค่าใช้จ่ายอื่นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

  เงินฝากธนาคาร 
  พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง

  รวม

2562

203.85
149.62      

353.47

2561

202.07
         -         

202.07

หน่วย : ล้านบาท
  4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
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  4.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคารที่ครบก�าหนดภายใน 1 ปี
พันธบัตรระยะสั้น

รวม

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ภาษีซื้อรอใบก�ากับภาษี
วัสดุส�านักงาน

รวม

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับของกองทุนส่วนบุคคล
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายปี
รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าธนาคารอาคารสงเคราะห์และอื่น ๆ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า
ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร
ภาษีซื้อ
เงินยืมทดรอง

รวม

2562

215.00
148.94

363.94

2562

2.00
4.99

             -  

6.99

2562

0.64
355.97
123.97
19.26
20.19

4.48
0.56
0.62
1.50

           0.10
              -

0.05
   0.07

527.41

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
1.03
0.60
0.52
1.50

         0.13
0.06

             -
   0.01

587.32

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

  4.2 เงินลงทุนชั่วครำว ประกอบด้วย

  4.3 ลูกหนี้และรำยได้ค้ำงรับ ประกอบด้วย
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หลักทรัพย์เผื่อขาย
 พันธบัตร
 หุ้นกู้

รวม

บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
- เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ 
- เงินฝากประจ�า
- เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น

รวม

ตราสารหนี้
ตราสารทุน
การลงทุนทางเลือกอื่น

รวม

2562

1,958.96
2,174.19

4,133.15

2562

18.74
-

6,267.24

6,285.98

มูลค่ำ
ยุติธรรม

4,133.15
1,981.91
  152.18

6,267.24

มูลค่ำ
ยุติธรรม

4,034.30
1,413.43
    97.07

5,544.80

รำคำทุน

3,975.44
1,928.08
  152.10

6,055.62

2561

  
2,063.07
1,971.23

4,034.30

2561

  
19.17

60.00
5,544.80

5,623.97

รำคำทุน

  
4,011.61
1,506.72
    90.14

5,608.47

25612562

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

  4.5 เงินลงทุนระยะยำว ประกอบด้วย

    เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น ประกอบด้วย

    การลงทุนทางเลือกอื่น ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศ
และต่างประเทศ

    ตรำสำรหนี้ ประกอบด้วย
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุน
 การลงทุนทางเลือก

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ส�านักงาน
ยานพาหนะและอุปกรณ์
ค่าปรับปรุงอาคารระหว่างท�า 

รวม

ระดับ 1

             -  
1,981.91

152.18

ระดับ 2
 

4,133.15
             -
              -

รวม

 
4,133.15
1,981.91

152.18

  4.6 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
    ส�านักงานมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

    ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 71.49 ล้านบาท

    การประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
     ตราสารหน้ีในประเทศและต่างประเทศ อ้างอิงการค�านวณราคาตลาดของ Thai BMA (สมาคมตราสารหนี้ไทย)      
และอัตราดอกเบี้ยราคาตลาดอ้างอิงจาก Bloomberg ตามล�าดับ

  4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

162.15
670.75

    -
9.35

96.49
2.77

    1.10

942.61

ลดลง

-
-
-
-

(7.92)
-
-

(7.92)    

เพิ่มขึ้น

-
27.55
0.01
3.64

39.93
0.36

-

71.49

ยอด
ต้นงวด

-
142.19

0.07
52.45

370.39
2.47

-

567.57

ยอด
ปลำยงวด

162.15
840.49

0.08
65.44

498.89
5.60

     1.10

1,573.75

ลดลง

-
-
-
-

(7.92)
-
-

(7.92)

เพิ่มขึ้น

-
-
-

0.48
13.16

-
  0.31

13.95

ยอด
ต้นงวด

162.15
840.49

0.08
64.96

493.65
5.60

     0.79

1,567.72

ยอด
ปลำยงวด

-
169.74

0.08
56.09

402.40
2.83

-

631.14

รำคำทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม สุทธิ
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ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
อุปกรณ์ส�านักงาน
ยานพาหนะและอุปกรณ์
ค่าปรับปรุงอาคารระหว่างท�า 

รวม

ลิขสิทธิ์
รายจ่ายพัฒนาระบบ
ลิขสิทธิ์ระหว่างพัฒนา
รายจ่ายพัฒนาระบบระหว่าง
พัฒนา 

รวม

    ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 78.61 ล้านบาท

    ส�านักงานมีมูลค่าตามบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในปี 2562 จ�านวน 275.86 ล้านบาท และในปี 2561 จ�านวน 253.94 ล้านบาท ตามล�าดับ

    ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 17.68 ล้านบาท

  4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย (ต่อ)

  4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

162.15
698.30

0.01
12.51

123.26
3.13

     0.79

1,000.15

82.15
25.61

3.81
   5.79     

117.36

ลดลง

-
-
-

(0.06)
(0.76)
(4.86)

-

(5.68)    

ลดลง

-
-
-
-

-

เพิ่มขึ้น

-
27.44

0.01
6.46

44.34
0.36

-

78.61

เพิ่มขึ้น

12.50
5.18

-
-

17.68

ยอด
ต้นงวด

-
114.75

0.06
46.05

326.81
6.97

-

494.64

ยอด
ต้นงวด

89.83
9.30

-
-

99.13

ยอด
ปลำยงวด

162.15
840.49

0.08
64.96

493.65
5.60

    0.79

1,567.72

ยอด
ปลำยงวด

184.48
  40.09

  3.81
   5.79  

234.17

ลดลง

-
-
-

(0.06)
(0.93)
(7.84)

-

(8.83)

ลดลง

-
-

(2.40)
(10.80) 

(13.20)

เพิ่มขึ้น

-
10.58

-
0.52

35.59
-
-   

46.69

เพิ่มขึ้น

23.10
13.59
5.09

11.68

             
53.46

ยอด
ต้นงวด

162.15
829.91

0.08
64.50

458.99
13.44

    0.79

1,529.86

ยอด
ต้นงวด

161.38
  26.50

  1.12
   4.91  

193.91

ยอด
ปลำยงวด

-
142.19

0.07
52.45

370.39
2.47

-

567.57

ยอด
ปลำยงวด

102.33
14.48

-
-

116.81

รำคำทุน

รำคำทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

สุทธิ

สุทธิ
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ลิขสิทธิ์
รายจ่ายพัฒนาระบบ
ลิขสิทธิ์ระหว่างพัฒนา
รายจ่ายพัฒนาระบบระหว่าง
พัฒนา 

รวม

  4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย (ต่อ)
หน่วย : ล้ำนบำท

71.55
17.20

1.12
  4.91    

94.78

ลดลง

-
-
-
-

-

เพิ่มขึ้น

11.48
0.87

-
-

12.35

ยอด
ต้นงวด

78.35
8.43

-
-

86.78

ยอด
ปลำยงวด

161.38
  26.50

  1.12
   4.91  

193.91

ลดลง

-
-

(0.30)
-

(0.30)

เพิ่มขึ้น

14.36
16.78

1.12
  4.72

             
36.98

ยอด
ต้นงวด

147.02
  9.72
  0.30
   0.19  

157.23

ยอด
ปลำยงวด

89.83
9.30

-
-

99.13

รำคำทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม สุทธิ

    ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 12.35 ล้านบาท

    เงินฝากประจ�าส�าหรับสวัสดิการพนักงาน เป็นเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งฝากไว้เพื่อค�้าประกันการกู้ยืมเงิน
ของพนักงานเพื่อการเคหะ

  4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

      4.10 เจ้ำหนี้และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ประกอบด้วย

เงินฝากประจ�าส�าหรับสวัสดิการพนักงาน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินมัดจ�าและเงินประกัน

รวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้างค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ทั่วไป
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่นๆ

รวม

2562

85.29
3.55

  0.47

89.31

2562

99.63
80.87
20.77
12.79

   0.05

214.11

2561

82.89
4.22

  0.47

87.58

2561

3.11
54.31
86.96

6.67
   0.05

151.10

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท
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      4.11 ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน ประกอบด้วย

กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำปัจจุบันภำระผกูพันผลประโยชน์ของพนกังำนระหว่ำงงวด
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันต้นปี
จ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นปี

จ�ำนวนเงินที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

รวม

ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล
อายุขัย    

เกษียณอายุ

2562

503.46
(2.50)
26.74
19.00

 390.96

937.66

2562

26.74
19.00

            -

45.74

2562

2.2%
2.5%

0-12%
5-12%

4.5%
ตารางมรณะไทย 
2560 ปรับด้วย

อัตราการเสียชีวิต
ร้อยละ 3 ต่อปี

60 ปี

2561

461.72
(1.64)
25.87
17.51

              -

503.46

2561

25.87
17.51

            -

43.38

2561

3.8%
2.5%

0-12%
5-12%
5.0%

ตารางมรณะไทย 
2551 ปรับด้วย

อัตราการเสียชีวิต
ร้อยละ 3 ต่อปี

60 ปี

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท
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  กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้ในกำร
ก�ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน 

  กำรวิเครำะห์กำรครบก�ำหนดของกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ ที่ค�ำนวณจำกภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์
ที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระในอนำคต

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลง 20%)
อัตราการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต (เปลี่ยนแปลง 1%)

ลดลง

203.86
(0.58)

(139.78)
10.16

(96.29)

ลดลง

374.78
(0.67)

(240.02)
13.68

(173.65)

เพิ่มขึ้น

(136.10)
0.66

207.02
(9.75)
97.05

เพิ่มขึ้น

(250.54)
0.78

347.34
(13.04)
166.70

หน่วย : ล้ำนบำท

25612562

    ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกผันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานคือ 42.7 ปี

ผลประโยชน์ของพนักงำนที่คำดว่ำจะจ่ำย
 ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระปีที่ 1
 ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระปีที่ 2 – ปีที่ 5
 ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระปีที่ 6 – ปีที่ 10

2562

2.47
17.05
46.80

2561

4.50
26.77
38.07

หน่วย : ล้ำนบำท

      4.12 เงินส�ำรอง
    ส�านกังานได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังให้กันเงินส�ารองตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 
ตามหนังสือ ท่ี กค 1007/21406 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และหนังสือ ที่ กค 1007/19634 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกันเงินส�ารองแต่ละประเภทดังนี้
    1. เงินส�ำรองพิเศษเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน ให้กันเงินไว้เป็นล�าดับแรกก่อนการกันเงินส�ารองประเภทอื่น ๆ 
ในจ�านวนเท่ากับจ�านวนสุทธิของรายได้ที่จะน�าเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน ได้แก่ รายได้จากเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนา
ตลาดทุน ค่าปรับทางการปกครองจากพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หักด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยในแต่ละปีให้กันเงินไว้ได้ไม่เกินจ�านวนผลก�าไรของส�านักงาน
    2. เงินส�ำรองที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
     2.1 เงินส�ารองเพือ่จดัหาสถานทีท่�าการถาวรให้กนัเงนิไว้เป็นล�าดับถดัจากเงนิส�ารองพิเศษเพ่ือการพัฒนาตลาดทนุ 
ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ ก.ล.ต. คร้ังที ่7/2555 เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2555 ปรบัเพ่ิมเงนิส�ารองเพ่ือจดัหาสถานทีท่�าการถาวร
จาก 850 ล้านบาท เป็นเงิน 1,254.70 ล้านบาท โดยได้กันเงินไว้จนครบจ�านวนแล้วในปี 2557
     2.2 เงินส�ารองเพื่อจัดหาที่จอดรถให้กันเงินไว้เป็นล�าดับถัดจากเงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานที่ท�าการถาวร 
โดยให้กันเงินไว้จนกว่าจะครบจ�านวน 500 ล้านบาท และในปี 2558 ได้กันเงินไว้จนครบจ�านวนแล้ว
    3. เงนิส�ำรองท่ัวไป ให้กันเงินไว้เป็นล�าดับสดุท้ายจากก�าไรทีเ่หลอืหลงัจากกนัเงนิส�ารองพิเศษเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน 
และเงินส�ารองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว โดยให้กันเงินไว้จนกว่าจะครบ จ�านวน 4,107 ล้านบาท
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  4.12.2  เงินส�ำรองเพื่อจัดหำที่จอดรถ ดังนี้

  4.12.3  เงินส�ำรองทั่วไป ดังนี้

      เงนิส�ารองทัว่ไป จ�านวน 3,618.86 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ส่วนทีจั่ดสรรจากก�าไร จ�านวน 2,364.16 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ส�านกังานได้รบัอนมุตัจิากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัให้กนัเงนิส�ารองทัว่ไปจากก�าไรจนกว่าจะครบจ�านวน 4,107 ล้านบาท 
(2) ส่วนที่โอนมาจากเงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานที่ท�าการถาวร จ�านวน 1,254.70 ล้านบาท 

     ทั้งน้ี หากกันเงินส�ารองได้ครบตามจ�านวนที่ระบุแล้ว รายได้ท่ีเหลือจะน�าส่งเป็นรายได้รัฐ ตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์การกนัเงินส�ารองดงักล่าวมผีลในการกนัเงนิส�ารอง
จากผลประกอบการของปี 2555 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของเงินส�ารองประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

  4.12.1  เงินส�ำรองพิเศษเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน  ดังนี้

ยอดยกมา
บวก จัดสรรเพิ่ม

รวม

ยอดยกมา

รวม

ยอดยกมา
บวก จัดสรรเพิ่ม
หัก  ขาดทุนจากการประมาณการ
  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รวม

2562

1,611.37
   34.61

1,645.98

2562

500.00

500.00

2562

3,758.62
251.20

 
(390.96)

3,618.86

2561

1,566.32
   45.05

1,611.37

2561

500.00

500.00

2561

3,532.26
226.36

             
-

3,758.62

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท
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      4.13 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน ประกอบด้วย

    องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน จ�านวน 211.62 ล้านบาท เป็นผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ตามนโยบายการบัญชีของส�านักงาน ข้อ 3.2

      4.14 รำยได้ ประกอบด้วย
    4.14.1 รำยได้ค่ำธรรมเนียม ประกอบด้วย 

ยอดยกมาต้นงวด
บวก ก�าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือปลำยงวด

รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี
 จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 จากบริษัทจดทะเบียน
 จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
 จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า จัดจ�าหน่าย
  ที่จ�ากัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU)
 จากผู้ค้าและจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้

รวม
 รายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
 จากการยื่นแบบแสดงรายการ
 จากประเภทอื่น ๆ

รวม

รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียม

2562

               (63.67)
290.56

              (15.27)
           

211.62

2562

              249.33
133.64
85.23

36.11
39.00

543.31

240.23
  222.72

  
462.95

1,006.26

2561

               169.74
(232.81)

              (0.60)

(63.67)

2561

              257.02
131.36
88.04

31.70
  39.00

547.12

83.94
174.10

 
258.04

805.16

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท
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    4.14.2 รำยได้เงินอุดหนุนจำกตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 

      4.15 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและลูกจ้ำง ประกอบด้วย

    4.14.3 รำยได้จำกเงินลงทุน ประกอบด้วย 

รายได้เงินอุดหนุน
 เรียกเก็บตามมูลค่าซื้อขาย
 เรียกเก็บในอัตราคงที่

รวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง

รวม

รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 รายได้ดอกเบี้ย
 รายได้เงินปันผล
 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม
 รายได้จากการลงทุนที่ส�านักงานบริหาร

รวม
หัก  รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

คงเหลือ

2562

              519.15
   2.00

521.15

2562

95.53
  992.79

1,088.32

2562

             102.50
52.56

120.07
               (9.06)

266.07
   8.25

274.32
             (73.49)

200.83

2561

              565.20
   2.00

567.20

2561

85.48
855.55

941.03

2561

              100.08
37.55
90.48

               (0.53)

227.58
   6.23

233.81
             (64.96)

 
168.85

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท
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      4.16 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ประกอบด้วย

      4.17 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ประกอบด้วย

ค่าจ้างบริการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ค่าหนังสือและบริการข่าว
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
ค่าวัสดุส�านักงาน
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค่าติดต่อสื่อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม

2562

83.62
33.43
28.77
19.30
15.53
14.49
13.11
11.75
8.57
6.98
5.59
2.26
1.56

 23.13

268.09

2562

2.62
22.80

25.42

2561

60.28
46.95
28.26
14.64
14.79
10.40
11.52
7.60
7.64
7.82
5.20
2.19
1.81

 19.10

238.20

2561

2.71
23.15

25.86

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท
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      4.18 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน ประกอบด้วย

      4.19 สัญญำเช่ำระยะยำว มีส ่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตำมระยะเวลำนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดังนี้

      4.20  หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
     ส�านกังานและ/หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุและ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืคณะกรรมการพิจารณาโทษ
ทางปกครอง ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง จ�านวน 328.38 ล้านบาท ดังนี้
    1. กรณีถูกกล่าวหาว่าส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ�านวน
ทนุทรพัย์ 159.89 ล้านบาท ซึง่คดดัีงกล่าวศาลปกครองกลางได้พิพากษายกค�าขอในส่วนทีเ่รยีกค่าเสยีหายแล้ว ปัจจบุนัอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
    2. กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ด�าเนินการตามข้อร้องเรียนกรณีราคาของใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนลดต�่าลงมาก จ�านวนทุนทรัพย์ 0.48 ล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลาง
ได้พิพากษายกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
    3. กรณถูีกกล่าวหาว่าผดิสญัญาจ้างท�าของ เรยีกค่าเสยีหาย จ�านวนทนุทรพัย์ 34.32 ล้านบาท และส�านกังานด�าเนนิการ
ยื่นค�าให้การและฟ้องแย้งบริษัท จ�านวนทุนทรัพย์ 15.67 ล้านบาท พร้อมยื่นค�าร้องขอให้ศาลแพ่งหมายเรียกธนาคารผู้ค�้าประกัน 
ให้เข้ามาเป็นจ�าเลยร่วมกับบริษัท ซ่ึงคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษาให้บริษัทช�าระค่าปรับจ�านวน 3 ล้านบาท ให้แก่
ส�านักงาน (หากบริษัทไม่ช�าระให้ธนาคารผู้ค�้าประกันเป็นผู้ช�าระ) โดยให้น�าค่าปรับจ�านวนดังกล่าวมาหักกับเงินค่างานที่บริษัท
ได้ท�าแล้วเสร็จ จ�านวน 2.74 ล้านบาท หากบริษัทและธนาคารผู้ค�้าประกันช�าระครบถ้วนแล้วให้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท 
โดยส�านักงานไม่ต้องคืนเงินประกันผลงาน จ�านวน 11.15 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน
 รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
 ค่าปรับทางการปกครอง

 รวม

หัก  ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
  กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ลงทุนและอื่น ๆ

 รวม

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน

2562

73.49
 0.04

73.53

(49.30)

(49.30)

24.23

2561

64.96
 0.69

65.65

(31.04)
                 

(31.04)

34.61

หน่วย : ล้ำนบำท

สัญญาเช่ารถยนต์ 
สัญญาเช่าอื่น ๆ

รวม

ตั้งแต่ 1-5 ปี

5.54
0.20

5.74

ตั้งแต่ 1-5 ปี

9.63
           -

9.63

ไม่เกิน 1 ปี

2.71
0.45

3.16

ไม่เกิน 1 ปี

4.26
0.20

4.46

หน่วย : ล้ำนบำท

25612562
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    4. กรณีถูกกล่าวหาว่าส�านักงานปฏิเสธไม่จ่ายเงินสินบนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู ้ฟ้องคดีและพวก
ซึ่งร้องเรียนให้มีการสอบสวนและลงโทษผู้กระท�าความผิดกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ และผู้กระท�าความผิดได้ยินยอมปฏิบัติตาม
มาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยช�าระค่าปรับทางแพ่งแล้ว จ�านวนทุนทรัพย์ 36.23 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
    5. กรณถีกูกล่าวหาว่าละเลยไม่ด�าเนินการตามข้อร้องเรยีน กรณรีาคาของใบส�าคญัแสดงสทิธเิปลีย่นแปลงจนท�าให้เกดิ
ความเสียหาย จ�านวนทุนทรัพย์ 0.15 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
    6. กรณีถูกกล่าวหาว่าส�านักงานมีค�าสั่งแจ้งการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ�านวนทุนทรัพย์ 50.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
    7. กรณีถกูกล่าวหาว่าค�าสัง่ลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
จ�านวนทุนทรัพย์ 0.31 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
    8. กรณถีกูกล่าวหาว่าค�าสัง่ของส�านกังานทีพ่กัการให้ความเหน็ชอบเป็นบคุลากรในธรุกจิตลาดทนุไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
กรณีประธานคณะกรรมการลงทุนบกพร่องต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนจัดท�าการวิเคราะห์และทบทวน
คุณภาพตราสารที่กองทุนลงทุนให้เรียบร้อยครบถ้วน จ�านวนทุนทรัพย์ 47.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
    อย่างไรกด็ ีส�านกังานและ/หรอืคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืคณะกรรมการ
พิจารณาโทษทางปกครอง ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และกระท�าการใด ๆ ภายในกรอบที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ด�าเนินการเป็นไปตามกรอบการพิจารณาที่ก�าหนดขึ้นและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
มิได้มีการเลือกปฏิบัติ และมิได้กระท�าการใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและพิจารณา
ด�าเนินการใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมายอย่างรอบคอบ มิได้กระท�าการใดที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญา 
จึงเช่ือมั่นว่าความน่าจะเป็นในการแพ้คดีและการชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของคดีดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเป็นไปได้น้อย 
ส�านักงานจึงมิได้รับรู้ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  4.21 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
     งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้มีอ�านาจ
ของส�านักงาน ให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563
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ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  ในปี 2562 ก.ล.ต. มรีายได้ 1,738 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 1,471 ล้านบาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน 267 ล้านบาท 
และเมื่อรวมกับรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 24 ล้านบาท ท�าให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 291 ล้านบาท  
อย่างไรก็ดี  เกิดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  391 ล้านบาท แต่มีผลก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 275 ล้านบาท ท�าให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 175 ล้านบาท

1. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 1.1  รำยได้
   รายได้ของ ก.ล.ต. มาจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และธุรกิจสินทรัพย์
ดจิทัิล เงนิอดุหนุนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และรายได้จากการลงทุน โดยในปี 2562 ก.ล.ต. มรีายได้เพิม่ขึน้ 16 ล้านบาท หรือคดิเป็น
ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2561 จากค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการหลักทรัพย์จากมูลค่าการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
หุ้นสามัญรายใหญ่ ใบส�าคัญแสดงสิทธิและตราสารหนี้  รวมถึงที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบกับ
รายได้เงนิลงทนุเพิม่ข้ึนจากผลก�าไรจากการขายหลักทรพัย์ ในขณะทีม่ลูค่าซือ้ขายหลกัทรพัย์ซึง่เป็นฐานในการค�านวณเงนิอดุหนนุ
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 เท่ากับ 53,192 ล้านบาท/วัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 57,674 ล้านบาท/วัน 

สรุปข้อมูลสําคัญทางการเงิน 
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 1.2 ค่ำใช้จ่ำย
   ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
และลูกจ้างที่เพิ่มขึ้น  

2.  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน  

  สนิทรพัย์รวม 8,687 ล้านบาท ร้อยละ 73 ของสนิทรัพย์รวมเป็นเงนิลงทนุระยะยาว หนีส้นิรวม 1,169 ล้านบาท ร้อยละ 80 
ของหน้ีสินรวมเป็นภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุซึ่งประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
และในส่วนของทุน 7,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 175 ล้านบาท จากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมของปี 2562 

3. การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด  

  อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับสูง และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 353 ล้านบาท โดยแหล่งท่ีมาของกระแสเงินสดมาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 251 ล้านบาท  
และมีการน�าเงินไปใช้ในกิจกรรมลงทุน 99 ล้านบาท โดยลงทุนเพ่ิมในกองทุนส่วนบุคคลและซ้ืออุปกรณ์และซอฟท์แวร์เพ่ือใช้
ในการด�าเนินงาน         

  สรปุภำพรวม ก.ล.ต. มคีวำมมัน่คงทำงกำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะรองรับกำรด�ำเนนิกำรในด้ำนต่ำง ๆ รวมทัง้ได้กันส�ำรองไว้
ส่วนหนึง่ เพือ่รองรบักำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่งในระยะยำว
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ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนปี 2562

เศรษฐกิจโลก

  ปี 2562 ท่ีผ่านมาองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 2.91 
ลดลงจากอตัราการเติบโตของปีก่อนทีร้่อยละ 3.6 เป็นการเติบโตทีช่ะลอตัวลงในเกอืบทกุกลุม่ประเทศ ทัง้กลุม่ประเทศพฒันาแล้ว 
และกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา (ภาพที่ 1) โดยมีสาเหตุหลักจากการกีดกันทางการค้าผ่านการใช้มาตรการทางภาษีระหว่าง
กลุม่ประเทศเศรษฐกจิหลกัโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จนี และยโุรป ส่งผลกระทบในวงกว้างไปยงัประเทศคู่ค้าและประเทศในห่วงโซ่
อปุทาน อกีท้ังเริม่เห็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างทางสงัคมและเศรษฐกจิ เช่น สังคมผู้สงูอาย ุแนวโน้มผลติภาพ
ที่ลดลงโดยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเป็นผลจากการชะลอตัวทางด้านภาคการผลิตซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการค้าทั่วโลกที่ลดลง 
อย่างไรก็ดี การด�าเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีทิศทางผ่อนคลายมากข้ึนโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Federal Reserve Bank: Fed) และธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) ซ่ึงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอย่างต่อเนื่องและด�าเนินมาตรการเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อีกทั้งกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนและการจ้างงาน รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 1 : การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโต 1

เศรษฐกิจไทย

  เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวอัตราร้อยละ 2.4 2 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ซึ่งมีปัจจัยส�าคัญมาจาก
ความล่าช้าในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภยัแล้ง รวมถงึการส่งออกทีล่ดลง
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอันเนื่องมาจากอุปสงค์ในประเทศคู่ค้าที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว  ความไม่แน่นอนในทิศทางมาตรการกีดกัน
ทางการค้า และการแข็งค่าของเงินบาท แต่อย่างไรก็ดี ด้านการบริโภคภาคเอกชนและด้านการบริการยังขยายตัวในเกณฑ์ดี
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น
  ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ขยายตัวแบบชะลอลงจากเงินเฟ้อปี 2561 
ที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 จากราคาอาหารที่มีความผันผวน และราคาน�้ามันที่ชะลอตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ 
การจ้างงานปรับดีขึ้นทั้งในภาคก่อสร้างของภาคเอกชน ภาคการค้าซ่ึงได้รับผลดีบางส่วนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเน่ืองตามดุลการค้าที่ เกินดุล ขณะท่ีดุลบัญชีเงินทุนของไทยขาดดุลสุทธิ 12.6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 3 ต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า  จากการออกไปลงทุนโดยตรงและการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
ด้านเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากระดับราคาปิดส้ินปีก่อนหน้าร้อยละ 6.65 มาอยู่ที่ระดับ 30.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ท�าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากอัตราร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ

ปัจจัยหลักที่กระทบในปี 2562 : การกีดกันทางการค้าผ่านการใช้มาตรการทางภาษีระหว่างกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก การเปล่ียนแปลง
     เชิงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ

1 ตัวเลขประมาณการเบื้องต้น ปี 2562 (ที่มา: IMF World Economic Outlook, update Jan 2020)
2 รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2562 และแนวโน้มปี 2563 โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3 ตัวเลขประมาณการเบื้องต้น ปี 2562 จากรายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนธันวาคม ปี 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตลาดทุนไทย

ตลำดตรำสำรทุน
  • ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดตลาด ณ สิน้ปี 2562 ที ่1,580 จดุ เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.02 จากปีก่อน 
   (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร

ตารางที่ 1 : ข้อมูลสถิติดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) ปี 2562

ตารางที่ 2 : ข้อมูลสถิติดัชนีตลาด mai ปี 2562

 ระดับดัชนี

 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 

 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
 (market capitalization)

 ระดับดัชนี

 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 

 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
 (market capitalization)

สิ้นปี 2562

 
1,580 จุด

52,467 ล้านบาท

16.75 ล้านล้านบาท

สิ้นปี 2562

 
309.64 จุด

724 ล้านบาท

2.15 แสนล้านบาท

ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลง
เทียบกับปี 2561 

+1.02

-6.99

+4.8

ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลง
เทียบกับปี 2561 

-13.13

-42.7

-10.6
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  • ณ สิ้นปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 44,791 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์
   ซื้อสุทธิ 14,913 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 51,340 ล้านบาท และนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ 
   21,462 ล้านบาท

   ภาพที่ 2 : การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) และเงินลงทุนต่างชาติสะสมปี 2562

  • การซ้ือขายหลักทรัพย์ในปี 2562 ได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มน�้าหนักหุ้นไทยในดัชนี MSCI 4  ส่งผลให้มีแรงซ้ือสุทธิ
   จากนักลงทนุต่างชาตใินช่วงครึง่ปีแรก แต่อย่างไรกด็ ีบางกลุม่อุตสาหกรรมยงัได้รบัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกประเทศ
   และปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศจึงเกิดแรงกดดันระดับดัชนีในช่วงครึ่งปีหลัง โดยตัววัดระดับราคาต่อก�าไร (P/E) 
   ณ สิ้นปีอยู่ที่ 19.4 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ท�าให้ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนลดน้อยลง 
  • ภาวะการขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทยปี 2562 มีค่าเฉลี่ยของมูลค่าการขายชอร์ตอยู่ที่ระดับร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับ
   มูลค่าการซื้อขายหุ้นกลุ่ม SET100 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสูงสุดในเดือนสิงหาคมซึ่งมีอัตรา
   การขายชอร์ตที่ร้อยละ 8.2 ต่อมูลค่าการซื้อขายหุ้นกลุ่ม SET100 ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทยมีการผ่อนคลายเกณฑ์ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถขายชอร์ตในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
   หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 5 โดย ณ เดือนธันวาคม 2562 การขายชอร์ตใน NVDR เป็นมูลค่า 1.49 แสนล้านบาท 
   คิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าการขายชอร์ตทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเร็วจากสัดส่วนการขายชอร์ตใน 
   NVDR เดือนเมษายน 2562 ที่ร้อยละ 18.8 ของมูลค่าการขายชอร์ตทั้งหมด

   ภาพที่ 3 : การขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทยปี 2562

ที่มา:  SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

ที่มา:  SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

4 การปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกหุ้นในดัชนี MSCI (พฤษภาคม  2562) มีการเปลี่ยนแปลงการประเมินหุ้นที่สามารถลงทุนได้จากหลักเกณฑ์ foreign limits มาเป็น 
 NVDR ท�าให้หุ้นไทยมีสัดส่วนในดัชนีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.43 เป็นร้อยละ 2.90
5 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิ่มหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ต กส.(ว) 3/2562
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กำรออกและเสนอขำยตรำสำรทุน 
  • ในปี 2562 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด เอม็ เอ ไอ (mai) มมีลูค่าการระดมทนุ
   รวม 355,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 136.2 โดยการออกและเสนอขายตราสารทุนในปี 2562 
   เป็นการออกเสนอขายหุน้ใหม่ของบรษิทัจดทะเบยีนแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ใน SET จ�านวน 13 บรษิทั และ mai
   จ�านวน 17 บริษทั รวมมูลค่า 73,694 ล้านบาท  เพิม่ขึน้จากปี 2561 ทีม่มีลูค่าการเสนอขาย 25,189 ล้านบาท เป็นการเพิม่ขึน้
   ร้อยละ 192.6  เนื่องจากปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ออกขายตราสารทุนเพื่อการระดมทุนเป็นจ�านวนมาก 
   นอกจากนี้ ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2562 ท�าให้บริษัทให้ความสนใจในการระดมทุน
   ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัททีเ่สนอขาย IPO สงูสดุคือ บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ�ากดั (มหาชน) มลูค่า 41,742 ล้านบาท
  • การระดมทุนโดยการออกและการเสนอขายครั้งต ่อไป มีมูลค ่า 281,394 ล ้านบาท เพิ่มขึ้นร ้อยละ 124.9 
   ส่วนใหญ่เป็นการจัดสรรหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (right offering)
  • การเสนอขายกองทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย์ (REITs) แก่ประชาชนครัง้แรก 
   มีจ�านวน 3 กองทุน มูลค่ารวม 11,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่ารวม 10,391 อยู่ร้อยละ 15.4 
  • การเสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนครั้งแรกมี 1 กองทุน (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออนาคต
   ประเทศไทย) มูลค่า 5,150 ล้านบาท

ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
  • ตลาดสัญญาซ้ือขายล ่วงหน ้า (Thailand Futures Exchange Plc.:  TFEX) มีปริมาณการซื้อขายรวม 
   104.52 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 428,368 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 
   426,213 สัญญาต่อวัน (ภาพที่ 4) ธุรกรรมส่วนใหญ่มาจากการซ้ือขายสัญญาซื้อขาย Single Stock Futures 
   และ SET50 Index Futures เป็นหลัก ขณะที่ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงกับทองค�ามีปริมาณเพิ่มขึ้น
   ค่อนข้างมากจาก Gold online (ภาพที่ 5)
  • ด้านสถานะคงค้าง (open interest) ของตลาด ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 3,330,230 สัญญา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 
   สถานะคงค้างของปี 2561 อยู่ท่ี  2,440,223 สัญญา นักลงทุนท่ัวไปมีการซื้อขายเป็นสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
   48.95 นักลงทุนสถาบันร้อยละ 33.24 และนักลงทุนต่างประเทศ ร้อยละ 17.81

   ภาพที่ 4 : ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันและสถานะคงค้างปี 2562 

ที่มา:  SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)
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   ภาพที่ 5 : การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแยกตามสินค้าอ้างอิง  (หน่วย:สัญญา /ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62)

ตลำดตรำสำรหนี้ 
  • ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2562 ยังคงขยายตัวจากปีก่อน มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ ณ สิ้นปี 2562 รวมทุกประเภทอยู่ที่ 
   13.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.73 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ภาคเอกชน 
   (ตารางที่ 3) 

   ตารางที่ 3 : มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย

ที่มา:  SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

ที่มา:  สมาคมตลาดตราสารหนี้และส�านักงาน ก.ล.ต.

 ตราสารหนี้ภาครัฐ

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

 อื่น ๆ  

 รวม

ปี 2562
(หน่วย : ล้ำนล้ำนบำท)

 
9.56

3.86

0.095

13.52

ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลง
เทียบกับปี 2561 

+4.47

+9.13

+0.34

+5.73
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  • เงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหน้ีไทยสุทธิ 1.3 แสนล้านบาท  มูลค่าการถือครองตราสารหนี้ไทยของต่างชาติ
   สุทธิ ณ สิ้นปี 2562 ลดลงเหลือ 9.17 แสนล้านบาท โดยมูลค่า ณ สิ้นปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.55 ของมูลค่าคงค้าง
   ในตราสารหนี้ภาครัฐ
  • การเคลือ่นไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในปี 2562 ปรบัตวัลดลงท้ังเส้น โดยมีการปรบัลดอตัราดอกเบ้ีย
   นโยบาย (Policy Rate) จ�านวน 2 คร้ัง จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2562 และจากร้อยละ 1.50 
   เป็นร้อยละ 1.25 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  นอกจากนี้ เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีความชันน้อยลง
   สะท้อนความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2562

   ภาพที่ 6 : เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

  • การซื้อขายตราสารหนี้เฉพาะธุรกรรมแบบซื้อขายขาด (outright trading value) ในปี 2562 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 
   8.76 หมื่นล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2561 การซื้อขายส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายระหว่างผู้ค้าตราสารหน้ี
   และลูกค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.16 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นลูกค้ากองทุนรวม ซึ่งมีสัดส่วน
   การซ้ือขายสูงสุด รองลงมาคือ นักลงทุนอื่น ๆ บริษัทต่างประเทศ บริษัทในประเทศ และบริษัทประกัน ตามล�าดับ 
   ส่วนสัดส่วนการซื้อขายระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 21.84 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด

  ภาพที่ 7 : สัดส่วนการซื้อขายตราสารหนี้เฉพาะธุรกรรมแบบซื้อขายขาด (outright trading value) ปี 2562

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้
  • ภาพรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศ รวมทุกประเภทในปี 2562 มีมูลค่า 11.05 ล้านล้านบาท ลดลง
   ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นการออกและเสนอขายตราสารภาครัฐมูลค่า 8.92 ล้านล้านบาท การออก
   และเสนอขายตราสารหน้ีภาคเอกชนมีมูลค่า 2.13 ล้านล้านบาท โดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐมีมูลค่า
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.63 จากการเพิ่มขึ้นของการออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่มูลค่า
   การออกและเสนอขายตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจลดลง
  • การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศโดยนิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศในปี 2562 ลดลง
   ร้อยละ 40 จากปีก่อน เป็นการออกและเสนอขายตราสารระยะยาวมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24 
   เมื่อเทียบกับปีก่อน และการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่ารวม 1.04 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 
   o ตราสารหนีร้ะยะยาวทีอ่อกโดยบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด เอม็ เอ ไอ (mai) 
    มีมูลค่า 755,611 ล้านบาท กลุ ่มธุรกิจที่มีการออกและเสนอขายมากที่สุดสามอันดับแรก (ไม่รวมกลุ่มธุรกิจ
    ธนาคารพาณิชย์และเงินทุนหลักทรัพย์) ได้แก่ กลุ ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 
    และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
   o ตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นนิติบุคคลไทยมีมูลค่า 319,553 ล้านบาท
  • การออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทระยะยาวมีมูลค่า 12,059 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 25,600 ล้านบาทในปี 2561
  • ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม 
   (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ
   แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายให้ผู ้ออกตราสารหน้ี มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง
   31 พฤษภาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการระดมทุนที่ค�านึงถึงความยั่งยืน ทั้งทางด้านการอนุรักษ์
   สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม โดย ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายและเกณฑ์
   การเปิดเผยข้อมูลของ Green Bond มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  31 ธันวาคม 2561 และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
   ของ Social Bond และ  Sustainability Bond มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยในปี 2562 
   การออกและเสนอขายตราสารข้างต้นมีมูลค่า 30,040 ล้านบาท 
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  ในด้านการให้บริการลงทุนในต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมาปริมาณการขอวงเงินเพื่อพาผู้ลงทุนไปลงทุนต่างประเทศยังขยาย
ตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยเพิม่ขึน้ถงึ 876 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 58 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน แสดงให้เหน็ถงึโอกาสของบริษทั
หลักทรัพย์ที่จะเติมเต็มความต้องการการกระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุน โดยมีปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการให้บริการ
ของบริษัทหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาต (Fx  license) แล้ว 11 บริษัท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 1 บริษัท
จากปี 2561

ภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2562

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

  ในปี 2562 มีผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่จ�านวน 2 ราย ส่งผลให้มีจ�านวนผู้ประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 45 ราย โดยแบ่งเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลักจ�านวน 41 ราย และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น จ�านวน 4 ราย 

  ภาพรวมพัฒนาการอุตสาหกรรมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2562 แนวโน้มอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ค�านวณแบบ 
transaction-based ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งจึงขยายการด�าเนินธุรกิจที่มุ ่งเน้น fee-based 
เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพารายได้ค่านายหน้า โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น 820 ล้านบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 59 เม่ือเทียบกับปีก่อน ซ่ึงเกิดจากในปี 2562 มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO)
คดิเป็นมลูค่าเพิม่ขึน้จากปีก่อน 68,075 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 155 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงหลงัเดอืนกนัยายน
ที่มีการเสนอขาย IPO ของหุ้นขนาดใหญ่และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งปี และอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจคือการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม
ที่ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจจัดการกองทุน
ในภาพรวม และคาดว่ามีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1 ทั้งบริษัทสมาชิกและบริษัทที่มิใช่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และหยุดประกอบธุรกิจ แต่ยังประกอบธุรกิจประเภทอื่น เช่น ผู้ค้าหลักทรัพย์ 
 ผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น

  บริษัทหลักทรัพย์1  
   - ทีป่ระกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นหลกั
   - ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น2 

  รวม

2561

 
39

4

43

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562
 

41
4

45

หน่วย : บริษัท
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  นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน ซ่ึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับสูง
และสามารถท�าก�าไรได้ในภาวะตลาดผนัผวนรุนแรงทัง้ในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ประเภทใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ 
ในปี 2562 มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น 1 ราย (รวมเป็น 15 ราย) มีการออกและเสนอขายเพ่ิมขึ้นถึง 1,054 issue และมูลค่าการซื้อขาย
เฉล่ียต่อวันเติบโตถึงร้อยละ 52 ส่งผลให้สัดส่วนการซื้อขายเมื่อเทียบกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.6 
จากเดิมร้อยละ 7.1

   ในส่วนภาพรวมโครงสร้างส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2562 ส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่ม 
10 อนัดบัแรกอยูใ่นระดบัร้อยละ 55.3 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีร้่อยละ 50.3 ซึง่เกดิจากส่วนแบ่งการตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้ของผูป้ระกอบธรุกิจ
รายใหญ่ที่ให้บริการผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นหลัก ส�าหรับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในภาพรวมอุตสาหกรรมพบว่า 
รายได้ค่านายหน้าซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 4,320 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันมีมูลค่าลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.8 (อยู ่ที่ระดับ 53,192 ล้านบาทต่อวัน) 
สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่เน้นผู้ลงทุนรายย่อย 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา รายได้จากกลุ่มผู้ลงทุนในกลุ่มนี้ลดลง 3,335 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน

  ในด้านก�าไรเบด็เสรจ็รวมของธุรกิจหลกัทรพัย์ลดลง 2,777 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.1 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ในส่วนของ
อุตสาหกรรมโดยรวมมีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 349,851 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน
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  ในด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ สัดส่วนของผู้ลงทุนรายย่อยมีแนวโน้มที่ลดลง โดยในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 34 ของปริมาณ
การซื้อขายรวมทั้งหมดจากร้อยละ 41 ในปี 2561 โดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 41 จากระดับร้อยละ 36
ในปี 2561 และยอดรวมเงินกู้ยมืเพือ่ซ้ือหลักทรัพย์ (margin loans) ปรบัตัวเพ่ิมขึน้มาอยูท่ี ่60,470 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.1 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีมูลค่าของหลักประกันรวมอยู่ที่ 211, 960 ล้านบาท หรือประมาณ 3.50 เท่าของมูลค่าเงินกู้ยืมทั้งหมด 
โดยสาเหตุท่ีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายเน้นขยายธุรกิจมาด้านน้ี รวมทั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าโดยปิดที่ 1,580 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ข้อมูลที่แสดงฐำนะกำรเงินและรำยได้ของผู้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 3 4 

ฐำนะกำรเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์
  เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินลงทุนสุทธิ
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี

หนี้สิน
  เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออก
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
  เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี

ส่วนของเจ้ำของ
  หุ้นสามัญ
  ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

รายได้
  ค่านายหน้า
  ก�าไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท

ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

2561

 355,367
68,543

128,875
103,844
32,420

253,792
47,960

176,874
13,251

101,575
49,610
41,677

2561

44,841
27,565

7,939

34,216
17,723

8,137

2562
 

349,851
68,262

135,691
96,902
27,027

247,692
54,752

165,908
11,335

102,159
53,561
39,968

2562
 

43,198
23,245
9,090

34,420
17,208

5,360

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

3 ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
4 ใช้ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ท่ียังคงประกอบธุรกิจนายหน้าอยู่ในปี 2561 และ 2562 ซ่ึงมีท้ังส้ิน 39 และ 41 ราย ตามล�าดับ
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เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

เกณฑ์ขัน้ต�า่ : net liquid capital 15 - 25 ล้านบาท และ net capital ratio ร้อยละ 7

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
  มูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ล้านบาท)
  มูลค่าหลักประกัน (ล้านบาท)
  ดัชนี SET (จุด)

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเฉลี่ยต่อราย
(net liquid capital: ล้านบาท)

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป 
และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกันเฉลี่ยต่อราย (net capital ratio: %)

2561

56,994
186,908

1,564

2561

2,150

84.3

2562

 
60,470

211,960
1,580

2562
 

2,045

78

หน่วย : ล้ำนบำท

เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธ ิ

  บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งสามารถด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าอยู่มาก โดย ณ สิ้นปี 2562 
ระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (net liquid capital) เฉลี่ยต่อรายของอุตสาหกรรมลดลงมาอยู่ที่  2,045 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 4.9 เม่ือเทยีบกบัปีก่อน ในขณะทีร่ะดบัอตัราส่วนเงนิกองทนุสภาพคล่องสทุธต่ิอหนีส้นิทัว่ไปและทรพัย์สนิทีต้่องวางเป็นประกัน 
(net capital ratio) เฉลี่ยต่อรายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 78 หรือลดลงร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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  ภาพรวมพัฒนาการในปี 2562 สภาพการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีปริมาณเฉลี่ยต่อวันอยู่ใกล้เคียงในระดับเดิมที่ 
428,369 สัญญาต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยปริมาณการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ
ทองค�าเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ ซ่ึงมีปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ย 30,883 สัญญาต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยเฉพาะสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภททีม่ทีองค�าทีมี่ความบรสิทุธิร้์อยละ 99.5 เป็นหลกัทรพัย์อ้างอิง มปีรมิาณการซ้ือขายเฉลีย่ 
16,289 สัญญาต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 600 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากปัจจัยบวก คือ ราคาทองในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข้ึน
ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก 

  ในส่วนของโครงสร้างส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผลการด�าเนินงานเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ
ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ�านวน 4 ราย พบว่า ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ท่ีร้อยละ 6.88 จากปีก่อน
ทีร้่อยละ 6.57  ในขณะทีร่ายได้รวมปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ 115 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 59 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ซ่ึงมาจากการลงทุน
ในบัญชีเพื่อบริษัทที่ปรับตัวสูงขึ้น 139 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 231 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ในปี 2562 ผลก�าไรเบ็ดเสร็จ
รวมเท่ากับ 52 ล้านบาท จากเดิมในปีก่อนที่มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 105 ล้านบาท

ข้อมูลที่แสดงฐำนะกำรเงินและรำยได้ของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 5 6   

ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์
  เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
  ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี

หนี้สิน
  เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออก
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

ส่วนของเจ้ำของ
  หุ้นสามัญ
  ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

2561

 1,750
727
448

1,023
250
730

722
1,104
(383)

2562
 

1,885
673
583

1,023
130

1,018

694
935

(240)

หน่วย : ล้ำนบำท

5 ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
6 เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเดียวที่ยังประกอบธุรกิจอยู่ในปี 2562 ซ่ึงมีทั้งส้ิน 4 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย
  - ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น
  - ที่ขอหยุดประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว
รวม

2561

35
5
2

42

2562

 
37
4
2

43

(2) ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   ณ ธันวาคม ปี 2562  ผู้ประกอบธุรกิจมีจ�านวน 43 ราย โดยผู้ที่ประกอบธุรกิจเฉพาะตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลดลงเหลือ 4 ราย จากการที่เลิกประกอบธุรกิจ 1 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

หน่วย : บริษัท
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เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธ ิ

  ผู ้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ�านวน 4 ราย สามารถด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าอยู่มาก โดย ณ ส้ินปี 2562 ระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (net liquid capital) เฉล่ียต่อราย
ของผูป้ระกอบธรุกจิอยูท่ี ่160 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 16.8 เมือ่เทียบกบัปีก่อน ในขณะทีอ่ตัราส่วนเงนิกองทนุสภาพคล่องสุทธิ
ต่อหนี้ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (net capital ratio) เฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ร้อยละ 351

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเฉลี่ยต่อราย (net liquid capital : ล้านบาท)

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกันเฉลี่ยต่อราย (net capital ratio : %)

2561

137

285

2562

 160

351

เกณฑ์ขั้นต�่า : net liquid capital 15 ล้านบาท และ net capital ratio ร้อยละ 7

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
  ค่านายหน้า
  ก�าไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท

ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

2561

195
144
42

301
142

(105)

2562
 

310
130
181

253
125

52

หน่วย : ล้ำนบำท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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จ�ำแนกตำมนโยบำย

กองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต์
 กองทุนรวมตราสารทุน
 กองทุนรวมตราสารหนี้
  Money Market Fund
  Daily Fixed
  Term Fund
  อื่น ๆ
 กองทุนรวมผสม
  กองทุนรวมผสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหน้ี
  กองทุนรวมผสมระหว่างตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินอื่นๆ
 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับผู้ลงทุนทั่วไป (กอง 1)
  ประเภทระบุเฉพาะเจาะจง
  ประเภทไม่ระบุเฉพาะเจาะจง
 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  บริหารโดยผู้จัดการกองรีทส์อื่น
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

รวมกองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต์

จ�ำแนกตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

เน้นลงทุนในต่างประเทศ
เน้นลงทุนในประเทศ

กองทุนรวมพิเศษ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน
  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์เพือ่แก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิ (กอง 2)
  กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)
 กองทุนรวมวายุภักษ์
 กองทุนรวมส�าหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)
รวมกองทุนรวมพิเศษ

รวมทั้งระบบ

จ�ำนวนกอง
ธ.ค. 2562

 
664 
 534 

 36 
 132 
 313 
 53 

 230 
 61 

 169 
 108 

 38 
 36 

 2 
 24 

6
 18 
 8 

 
1,606 

756
 850

 15 
4
 -   

11
 1 
 1 

 17 

 1,623 

ธ.ค. 2562

1,065,778 
 2,601,140 

 219,183 
 1,652,640 

 629,402 
 99,915 

 427,390 
 57,792 

 369,599 
 218,963 
 130,763 
 129,139 

 1,625 
 191,132 
 27,700 

 163,432 
 372,786 

 
5,007,953

1,044,622 
3,963,331

 27,128 
 5,488 

 -   
 21,641 

 356,546 
 54 

 383,728 

5,391,681 

NAV (ลบ.)

44,433 
 97,278 

 (11,150)
 161,035 

 (23,630)
 (28,977)

 43,549 
 (12,072)

 55,621 
 105,806 

 (3,861)
 (3,700)

 (160)
 27,563 
 8,829 

 18,734 
 26,301 

 
341,070

  (50,090)
 391,160

 (21,742)
 (11,781)

 -   
 (9,961)
 (5,099)

 (61)
 (26,902)

 
314,168 

NAV (ลบ.)
ธ.ค. 2561

598 
 480 

 37 
 96 

 288 
 59 

 249 
 80 

 169 
 84 
 38 
 36 

 2 
 21 
 5 

 16 
 7 

 1,477

  699 
 778 

 17 
 6 
 -   

 11 
 1 
 2 

 20 
 

1,497 

ธ.ค. 2561

 
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 

   
1,094,712 
 3,572,171 

 48,870 
 17,269 

 -   
 31,601 

 361,645 
 115 

 410,630 
 

5,077,512 

% NAV

4%
4%

-5%
11%
-4%

-22%
11%

-17%
18%
94%
-3%
-3%
-9%
17%
47%
13%
8%

7.3%

  -5%
11%

-44.49%
-68%

 -   
-32%

-1%
-53%

-7%

6.2%

เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1 : ตารางแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จ�าแนกตามนโยบายและการลงทุนในและต่างประเทศ

(3) ธุรกิจจัดการกองทุนรวม

   ธุรกจิจัดการกองทุนรวม ในปี 2562 มีขนาด 5.4 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 3.1 แสนล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.2 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีท่ีมาของการเติบโตจากกองทุนรวมตราสารหน้ีประเภท Daily Fixed Income กองทุนรวมผสมระหว่าง
ตราสารทนุ ตราสารหนี ้และทรพัย์สินอืน่ ๆ และกองทนุรวมทรพัย์สนิทางเลอืก ซึง่มขีนาดเพิม่ขึน้ 1.6 แสนล้านบาท 5.6 หมืน่ล้านบาท
และ 1.0 แสนล้านบาท ตามล�าดับ (ภาพที่ 1)
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   ในปี 2562 ผูป้ระกอบธรุกิจจดัการกองทนุรวมมจี�านวน 24 แห่ง เป็นบรษิทัจดัการในเครือของธนาคารพาณชิย์รวมจ�านวน 
12 แห่ง ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 91 นอกจากนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจัดต้ังใหม่ 1 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วี จ�ากัด 
   ช่องทางหลักของการขายหน่วยลงทุนเป็นการขายผ่านทางสาขาธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66  ซึ่งลดลง
จากร้อยละ 69 ในปีก่อน ส่วนช่องทางขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนลดลงจากร้อยละ 13 เหลือร้อยละ 12 ขณะที่
การขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 19  (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 2 : สัดส่วนช่องทางการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

   กองทุนรวมทีจั่ดตัง้ใหม่ในปี 2562 มีจ�านวน 569 กองทุน มลูค่าการเสนอขายครัง้แรก 1.16 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
ที่มีการเสนอขายจ�านวน 428 กองทุน มูลค่า IPO 0.87 ล้านล้านบาท โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Term Fund มีสัดส่วน
การเสนอขายสงูสุดทีร้่อยละ 87 หรอืคดิเป็นมลูค่า IPO 1.01 ล้านล้านบาท7 (ภาพที ่3) และร้อยละ 96 เป็นกองทนุรวมตราสารหนี้ 
Term Fund ที่เสนอขายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail Term Fund) (ภาพที่ 4)

   อย่างไรกด็ ีในปี 2562 บริษทัจดัการมกีารออกกองทนุรวมทีห่ลากหลายมากขึน้ เช่น กองทนุรวมทีใ่ช้เครือ่งมอืทางการเงนิ
ทีซ่บัซ้อนซึง่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิม่จากผลตอบแทนปกติของการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป (Complex Return Fund)  
กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่เน้นความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG fund)  
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovative Healthcare Fund) 
กองทุนรวมที่น�าเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการลงทุน (Artificial Intelligence Fund) และกองทุนรวม
หน่วยลงทุนตราสารหนีต่้างประเทศประเภท Term Fund (Indirect Term Fund) ซึง่กองทนุดงักล่าวข้างต้นเน้นขายผูล้งทนุทัว่ไป 
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศประเภทกิจการเงินร่วมลงทุน (Fund of Private Equity Fund) กองทุนรวม
หน่วยลงทุนต่างประเทศท่ีเน้นลงทุนในลูกหนี้การค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Finance Fund) และกองทุนรวมที่ลงทุน
ในหน่วยลงทุนต่างประเทศประเภท hedge fund ซึ่งกองทุนเหล่านี้เน้นขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ภาพที่ 5)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

7 Term Fund ส่วนใหญ่มีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี ดังนั้น จึงมีการขอจัดตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 3 : สัดส่วนการเสนอขายกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ

ภาพที่ 4 : สัดส่วนการเสนอขายกองทุนรวมประเภท Term Fund จ�าแนกตามประเภทผู้ลงทุน AI และ Retails

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

ภาพที่ 5 : มูลค่าการเสนอขายกองทุนรวมตามแนวโน้มประเภทกองเกิดใหม่

   ในส่วนของรายได้และก�าไร พบว่าในรอบครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวมมรีายได้ 19,612 ล้านบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,509 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7 และมีก�าไรสุทธิลดลง 50 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1  (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 : ตารางแสดงรายได้และก�าไรสุทธิของบริษัทจัดการกองทุนรวม

รำยได้   
      รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   
ก�ำไรสุทธิ   

06/2562

 19,612 
 19,432 
 5,703 

12/2561

 41,003 
 40,675 
 11,316 

06/2561

  21,121 
 20,980 

 5,753 

หน่วย : ล้ำนบำท
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(4) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 

   ในปี 2562 มผีูป้ระกอบธรุกจินายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) รายใหม่
จ�านวน 1 ราย และหยุดประกอบธรุกจิ 1 ราย ส่งผลให้มีจ�านวนผูป้ระกอบธรุกจิ LBDU รวมทัง้สิน้ 37 ราย 

   โดยผู้ประกอบธุรกิจ LBDU ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หน่วยลงทุน (บลน.) โดยธนาคารพาณิชย์ยังเป็นกลุ่มที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด รองลงมาคือบริษัทประกันชีวิต และบลน. 
ซึ่งแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดจะยังคงน้อยมากเม่ือเทียบกับธนาคาร แต่มูลค่าการขายของบริษัทประกันชีวิตและ บลน. มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงปี 2560 -2562 โดยยอดขายหน่วยลงทุนของบริษัทประกันชีวิตรวมถึงหน่วยลงทุนที่อยู ่ในผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) ด้วย         

   ในส่วนของช่องทางการขาย ส่วนใหญ่ยังขายผ่านผู้แนะน�าการลงทุนที่สาขาของธนาคารเป็นหลัก ในขณะที่การขายออนไลน์
มีแนวโน้มสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาจังหวัดที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ที่มียอดขายสูงสุด 

ตารางที่ 1 จ�านวนผู้ประกอบธุรกิจ LBDU 

ภาพที่ 1 สัดส่วนช่องทางการขายในปี 2560-2562

บริษัทนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน
 - ธนาคาร 
 - บริษัทประกันชีวิต
 - บริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
รวม

2561

 
16
13                  
8

37

2562

  
16
14
7

37

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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   บุคลากรที่ให้บริการ (ผู ้แนะน�าการลงทุนและผู ้วางแผนการลงทุน) มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 59,384 ราย ในปี 2561 
เป็น 61,732 รายในปี 2562

   ส�าหรับกลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้าบุคคลรายย่อย ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ และลูกค้านิติบุคคล 
โดยลูกค้าบุคคลรายย่อยมีจ�านวนบัญชีประมาณร้อยละ 87 รองลงมาเป็นลูกค้าบุคคลรายใหญ่ร้อยละ 12 และลูกค้านิติบุคคล
ร้อยละ 1 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิพบว่า ลูกค้าบุคคลรายใหญ่มาเป็นอันดับ 1 ประมาณร้อยละ 58 
ลูกค้าบุคคลรายย่อยร้อยละ 35 และตามมาด้วยลูกค้านิติบุคคลร้อยละ 7

ภาพที่ 2 จ�านวนบัญชีและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า

ตารางที่ 3 จ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 และปี 2562

ตารางที่ 2 จังหวัดที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกในปี 2562

Note : *นิยามลูกค้าบุคคลรายใหญ่เป็นไปตามข้อก�าหนดของผู้ประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์
บริษัทประกันชีวิต
บลน.

รวม

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

ชลบุรี
นนทบุรี

เชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี

สมุทรปราการ
ชลบุรี

สมุทรสาคร

H1/2562H2/2562

จังหวัดที่มียอดขำยสูงสุด 5 อันดับแรกจังหวัดที่มียอดขำยสูงสุด 5 อันดับแรก

2561

42,455
16,706

223

59,384

2562

44,283
16,934

515

61,732

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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(5) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

   โดยที่พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 
ก�าหนดให้ผูท้ีป่ระสงค์จะประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจทัิลต้องได้รบัใบอนญุาตจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัโดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ก่อนวันที่พระราชก�าหนดมีผลใช้บังคับ รวมถึงบริษัท
ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรายใหม่มายื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว ในปี 2562 ได้เกิดบริษัทกลุ่มแรกที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปีนี้จึงถือเป็นปีแรกที่ ก.ล.ต. เริ่มก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจ�านวน 7 บริษัท 

   มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีได้รับใบอนุญาต มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 
5.34 หมื่นล้านบาท (เฉลี่ย 146 ล้านบาทต่อวัน) 

จ�ำนวนบริษัทที่ได้รับใบอนุญำต
 - ประกอบธุรกิจแล้ว
 - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเร่ิมประกอบธุรกิจ

ประเภทใบอนุญำต
 - ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 - ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล
 - นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล
 - นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
รวม

สินทรัพย์
 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน
 สินทรัพย์ดิจิทัล
 สินทรัพย์อื่น ๆ
หนี้สิน
ส่วนของเจ้ำของ

2562

2562

7
5
28

4
1
1
1
7

262
143
33
86
55

206

8 ประกอบด้วย ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท
9 ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลที่แสดงฐำนะกำรเงินและรำยได้ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล9

ฐำนะกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รำยได้
 ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
 ก�าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 รายได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำย
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

อัตราส่วน equity ต่อเงินกองทุนสภาพคล่องขั้นต�่าเฉลี่ยต่อราย

2562

ข้อมูล 
ณ  31 ธนัวำคม 2562

319
263

18
38

284
160

69
55
35

2.09 เท่า

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินกองทุนสภำพคล่อง

   ส�าหรับปี 2562 เงินกองทุนสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้น (equity) 
ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่าครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนขั้นต�่าของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยในปี 2562 ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายสามารถ
ด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องได้ตามที่หลักเกณฑ์ก�าหนด

เกณฑ์ข้ันต�่า: ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต�่ากว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนขั้นต�่าของแต่ละประเภทธุรกิจตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก�าหนด

หน่วย : ล้ำนบำท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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(6) การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

   คราวด์ฟันดงิ (crowdfunding) เป็นทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะเข้าถงึแหล่งเงินทนุส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงเป็นการระดมทุนจากประชาชนหมู่มากผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง
ที่เรียกว่า ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (funding portal) โดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู้ลงทุนแต่ละราย
จะลงทุนในจ�านวนเงินที่ไม่มาก แต่จะอาศัยพลังของจ�านวนผู้ลงทุนที่มากพอจนสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงิน
ของธรุกิจได้ โดยบรษัิทจะออกหุน้หรือหุน้กู้ให้แก่ผูล้งทนุเป็นส่ิงตอบแทน ทัง้นี ้การระดมทนุผ่านคราวด์ฟันดงิในรปูแบบหลกัทรพัย์ 
ถอืเป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชนรปูแบบหนึง่ ซ่ึงอยูภ่ายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
   ในปี 2562 มีผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง รายใหม่จ�านวน 1 ราย คือ บริษัท เพียร์พาวเวอร์ 
แพลตฟอร์ม จ�ากัด ท�าให้มีผู ้ได้รับความเห็นชอบรวม 3 ราย โดยแบ่งเป็นผู ้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่จ�ากัดขอบเขต
เฉพาะหุ้นคราวด์ฟันดงิ (equity crowdfunding) จ�านวน 2 ราย  และผูใ้ห้บรกิารระบบคราวด์ฟันดงิทีไ่ม่จ�ากดัขอบเขต จ�านวน 1 ราย 

   ในปี 2562 10 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนออกหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ให้รองรับการเสนอขายหุ ้นกู ้คราวด์ฟันดิงได้ 
เพือ่เพิม่ช่องทางการเข้าถงึแหล่งเงินทนุ SME หรือ startup และเพิม่ทางเลอืกในการลงทนุให้กบัผูล้งทนุ จากเดมิทีอ่นญุาตเฉพาะ
การเสนอขายหุ ้น ซึ่งใช้บังคับมาต้ังแต่ปี 2558 โดยในกรณีที่มีการให้บริการด้านการเสนอขายหุ ้นกู ้คราวด์ฟันดิง (debt 
crowdfunding) ผู ้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงจะต้องมีระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง 
(creditworthiness) ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง รวมทั้งเปิดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย เพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ผู้ลงทุนในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

   ส�าหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงในปี 2562 มีบริษัทที่ระดมทุนส�าเร็จด้วยการเสนอขายหุ้น
คราวด์ฟันดิง จ�านวน 1 ราย โดยสามารถระดมทุนได้ 18.6 ล้านบาท

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟังดิง
 - จ�ากัดขอบเขตเฉพาะหุ้นคราวด์ฟันดิง
 - ไม่จ�ากัดขอบเขต
รวม

2561

 
2
0
2

2562

  
2
1
3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 

10 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน 2562 
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 1. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา)

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
    พจิารณาและให้ความเหน็แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย
  หรือตามท่ีส�านักงานขอหารือ ดังนี้
  (1) ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
    และกฎหมายอื่น
  (2) การตรวจพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าว
  (3) การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ

  ประกอบด้วย
  (1) นายสราวุธ เบญจกุล ประธานอนุกรรมการ
  (2) นายมานิตย์ สุธาพร อนุกรรมการ
         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
  (3) นางสุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการ
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
  (4) นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ อนุกรรมการ
    ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย                
  (5) ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย อนุกรรมการ
    ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ให้ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและพัฒนาเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา)

  สัง่ ณ วันท่ี 21 ตลุาคม 2562  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562  จนถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี)

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
    พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานในเร่ืองที่มีนัยส�าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  มอบหมายหรอืตามท่ีส�านกังานขอหารอื ดงันี้
  (1) การด�าเนินคดแีก่ผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขาย
    ล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายอื่น ตลอดจนการเรียกค่าเสียหายหรือ
    ผลประโยชน์ในคดีแพ่งทีเ่ก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการตรวจสอบพยานหลกัฐาน ความเพยีงพอ
    ของพยานหลกัฐาน เงือ่นไของค์ประกอบความผดิ และวธิกีารทีจ่ะด�าเนนิการตามกฎหมายกบัผูก้ระท�าความผิดดังกล่าว
  (2) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ปรากฏหลักฐานว่ากระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
    ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
  (3 การขอค�าส่ังศาลห้ามบุคคลออกนอกราชอาณาจกัร และการสัง่ห้ามออกนอกราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราวก่อนศาลส่ัง

  ประกอบด้วย
  (1) นายสราวุธ เบญจกุล  ประธานอนุกรรมการ
  (2) นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อนุกรรมการ
    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
  (3) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ
    หรือรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
    ที่ได้รับมอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมการ 
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  (4) อธิบดีอัยการ ส�านักงานเศรษฐกิจและทรัพยากร อนุกรรมการ
    หรือรองอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีเศรษฐกิจ
    และทรัพยากร ที่ได้รับมอบหมาย
  (5) อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีแพ่ง หรือรองอธิบดีอัยการ อนุกรรมการ
    ส�านักงานคดีแพ่ง ที่ได้รับมอบหมาย 
  (6) พลต�ารวจเอก สุเทพ เดชรักษา อนุกรรมการ
  (7) ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระท�า อนุกรรมการ
    ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือ
    รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระท�า
    ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
    ที่ได้รับมอบหมาย
  (8) นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ อนุกรรมการ
    ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย       
  (9) รองเลขาธิการที่ดูแลสายบังคับใช้กฎหมาย อนุกรรมการ
    และสายกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการ
    ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ให้ส�านักงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเป็นเลขานุการ 1 คน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน

  สัง่ ณ วันท่ี  21 ตลุาคม 2562  มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562 จนถงึวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2564

 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในเรื่องที่มีผู้อุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  (2) ด�าเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ประกอบด้วย 
  (1) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานอนุกรรมการ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (2) นายสุภัค ศิวะรักษ์ อนุกรรมการ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (3) นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย อนุกรรมการ
  (4) นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล อนุกรรมการ

  ให้ผู้อ�านวยการส่วนงานที่รับผิดชอบการด�าเนินการกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
  พิจารณาอุทธรณ์

  สัง่ ณ วันท่ี 13 มถินุายน 2562  ม ีมวีาระการด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัที ่15 มถินุายน 2562 จนถงึวนัที ่3 พฤศจกิายน 2563
  *นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค ด�ารงต�าแหน่งแทนนายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ซึง่หมดวาระเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2562
  *นายธรรมนิตย์ สมุนัตกลุ ด�ารงต�าแหน่งแทนนายสาทร โตโพธิไ์ทย ซ่ึงลาออกเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562

 4. คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  (2) เสนอแนะแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการ 
    ก�ากับตลาดทุน
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  (3) เสนอแนะแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเลขาธิการ
  (4) เสนอแนะหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการก�ากับตลาดทุน 
    รวมทั้งอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
  (5) เสนอแนะหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้งการเสนอ
    แผนพัฒนาภายหลังการประเมินผลงาน (ถ้ามี)
  (6) เสนอแนะหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของ
    เลขาธิการ
  (7) ด�าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ประกอบด้วย 
  (1) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานอนุกรรมการ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (2) นายวิพุธ อ่องสกุล อนุกรรมการ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (3) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อนุกรรมการ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ให้ผู ้ช่วยเลขาธิการที่ดูแลสายงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรเป็นเลขานุการ
  ของคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้
  (1) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ 
    ตามข้อ (2) (3) และข้อ (4)
  (2) ผูอ้�านวยการฝ่ายงานทีม่หีน้าท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัเรือ่งทรพัยากรบคุคลในกรณท่ีีเป็นการเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการก�าหนด 
    ค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน รวมถึงการประเมินผลงานของเลขาธิการตามข้อ (6)
  (3) ผูช่้วยเลขาธกิารทีดู่แลสายงานหรือผูอ้�านวยการของฝ่ายงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในเรือ่งนัน้ ๆ กรณทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.  
    มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ (7)

  สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562  มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
  *นายประสัณห์ เชื้อพานิช ด�ารงต�าแหน่งแทนนายสราวุธ เบญจกุล ซึง่หมดวาระเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2562
  *นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ด�ารงต�าแหน่งแทนนายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ซึง่หมดวาระเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2562

 5. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
    พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือส�านักงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  (1) การก�าหนดและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของตลาดทุนและการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการเตรียม 
    ความพร้อมเพื่อรองรับและใช้ประโยชน์จากร่างกฎหมาย
  (2) การกลัน่กรองและให้ความเหน็เก่ียวกับร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือร่างประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ  
    ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลตลาดทุน
  (3) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ

  ประกอบด้วย 
  (1)  นางเมธินี  เทพมณี ประธานอนุกรรมการ
  (2)  นายบัญชา  มนูญกุลชัย อนุกรรมการ
  (3)  นางภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ อนุกรรมการ
  (4)  นางสาวยุภาวรรณ  ศิริชัยนฤมิตร อนุกรรมการ
  (5)  นายกิตติ  สุทธิอรรถศิลป์ อนุกรรมการ
  (6)  นายเจษฎา  สุขทิศ  อนุกรรมการ
  (7)  นายภูมิ  ภูมิรัตน อนุกรรมการ
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  (8)  นางสาวมาลี วงศาโรจน์ อนุกรรมการ
  (9)  นายฆนัท ครุธกูล อนุกรรมการ
  (10) นายศักดิ์ เสกขุนทด อนุกรรมการ
  (11)  ผู้ช่วยเลขาธิการสายนโยบายตลาดทุน อนุกรรมการและเลขานุการ
           ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
           และตลาดหลักทรัพย์
  (12)  ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล อนุกรรมการและเลขานุการ
           และประสิทธิภาพองค์กร
           ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
           และตลาดหลักทรัพย์

  ให้ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงินเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัล
  ของตลาดทุน

  หมายเหตุ : การปรบัปรงุองค์ประกอบของอนกุรรมการฯ ให้เหมาะสมและครอบคลมุผูท้ีม่ปีระสบการณ์ด้านดจิทัิลทัง้ภาครฐั
  และภาคเอกชน ตามค�าสั่ง ก. 6/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน

  นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
  นางเมธินี เทพมณี ด�ารงต�าแหน่งประธานอนุกรรมการแทน นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  นางสาวมาลี วงศาโรจน์ ด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  นายฆนัท ครุธกูล ด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  นายศักดิ์ เสกขุนทด ด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

  ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร ด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 
  12 กรกฎาคม 2562

 6. คณะกรรมการตรวจสอบ

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
  (2) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของส�านักงาน
  (3) ประสานงานกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน
  (4) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  (5) ก�ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  ประกอบด้วย 
  (1) นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  (2) นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ   
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  (3) นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

  สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562  มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
  *นายประสัณห์ เชื้อพานิช ด�ารงต�าแหน่งแทนนายสราวุธ เบญจกุล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
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 7. คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) การพิจารณาลงโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์
    เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในระดับจ�ากัดการประกอบการ ปรับทางปกครอง ต�าหนิโดยเปิดเผยต่อ
    สาธารณชน และภาคทัณฑ์
  (2) การด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาโทษทางปกครอง

  ประกอบด้วย 
  (1) ศาสตราจารย์ ดร.ก�าชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการ
  (2) นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการ
  (3) นายยิ่งยง นิลเสนา กรรมการ

  ให้ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

  สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2563

 8.  คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    (stakeholders) ทั้งหมดในตลาดทุน เช่น ผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ 
    เพื่อยกระดับขีดตวามสามารถในการแข่งขัน
  (2) ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในเรื่องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยเพื่อใช้ประกอบการยกร่าง
    แผนพัฒนาตลาดทุน
  (3) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1)  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานอนุกรรมการ
  (2)  นายสุภัค ศิวะรักษ์ อนุกรรมการ
  (3)  นายสุวิชญ โรจนวานิช อนุกรรมการ
  (4)  นางภัทรียา เบญจพลชัย อนุกรรมการ
  (5)  นายเจษฎา พรหมจาต อนุกรรมการ
  (6)  นายพสุ เดชะรินทร์ อนุกรรมการ
  (7)  นางปะราลี สุคนธมาน อนุกรรมการ
  (8)  นางวิภา แซ่โง้ว อนุกรรมการ
  (9)  ผู้แทน ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
  (10) ผู้แทน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อนุกรรมการ
  (11)  นางสาวจอมขวัญ คงสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ

  สัง่ ณ วนัที ่13 มถินุายน 2562 มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วนัที ่13 มถินุายน 2562 จนถงึวนัที ่12 มถินุายน 2564
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 9.  คณะอนุกรรมการด้านการกํากับดูแลความเสี่ยง

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) ก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกด้านของส�านักงานอย่างบูรณาการ โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    ทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อยกระดับให้ส�านักงานด�าเนินพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และทบทวนความเพียงพอ
    เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ
  (3) ติดตามและก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของส�านักงานทุกด้าน เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการด�าเนินการตามนโยบาย 
    กรอบและแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเสนอให้มีการรายงานต่อคณะกรรรมการ ก.ล.ต.  
    กรณีมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญ/เร่งด่วน
  (4) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานอนุกรรมการ
    กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  (2) นายสุภัค ศิวะรักษ์ อนุกรรมการ
    กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  (3) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อนุกรรมการ
    เลขาธิการ
  (4) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อนุกรรมการ
          ผู้ทรงคุณวุฒิ
  (5) นายโภไคย ศรีรัตโนภาส อนุกรรมการ
    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ให้ผู้อ�านวยการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงตลาดทุนและความเสี่ยงองค์กรเป็นเลขานุการของ
  คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลความเสี่ยง

  สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2565

 10. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
   ตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
    (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
    (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1 การบริหารกิจการของ  
      บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
      พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
    (ค) การออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)
  (2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1)  นางศรัณยา จินดาวณิค อนุกรรมการ
  (2)   ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
  (3)  ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมการ
  (4)  ผู้แทนชมรมวาณิชธนกิจ อนุกรรมการ
           สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
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  (5)  นางกอบบุญ ศรีชัย อนุกรรมการ
  (6)  นายครรชิต บุนะจินดา อนุกรรมการ
  (7)  นายบัณฑิต อนันตมงคล อนุกรรมการ
  (8)  นายสุชีล นารูลา อนุกรรมการ
  (9)  นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข อนุกรรมการ
  (10) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ อนุกรรมการและเลขานุการ
     เกี่ยวกับการก�ากับดูแลตราสารทุนและตราสาร                  
     ที่คล้ายทุน ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
     และตราสารกึ่งทุน หรือผู้อ�านวยการของฝ่ายงาน
     ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ
     บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

 11.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
   ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
    ตราสารหนี้ ตราสารศุกูก ตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝงและตราสารท่ีซับซ้อน รวมทั้งหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใด
    ที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่าว
  (2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล ประธานอนุกรรมการ
  (2) ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  อนุกรรมการ
  (3) ผู้แทนชมรมวาณิชธนกิจ อนุกรรมการ
         สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
  (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  อนุกรรมการ 
  (5) นายอายุสม์ กฤษณามระ อนุกรรมการ  
  (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อ อนุกรรมการ
         ที่แนบท้ายค�าสั่ง
  (7) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ อนุกรรมการและเลขานุการ
    เกี่ยวกับการก�ากับดูแลหลักทรัพย์ประเภท   
    ตราสารหนี้ ตราสารศุกูก ตราสารอนุพันธ์
    หรือที่มีอนุพันธ์แฝง และตราสารที่ซับซ้อน

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

  บัญชีรำยชื่อแนบท้ำยค�ำสั่ง
  (1) นางสาวศศิวิมล ปรารถนาดี
  (2) นายกฤชกร นนทะนาคร
  (3) นายพรเทพ ปันยารชุน
  (4) นายวินเซนต์ มิลตัน
  (5) นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง
  (6) นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล
  (7) นายอาสา อินทรวิชัย
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 12.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภท
    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
    ในอสังหาริมทรัพย์

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
    (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม 
      โครงสร้างพื้นฐาน
    (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
    (ค) การออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)
  (2) ด�าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1)  นายเอกชัย จงวิศาล ประธานอนุกรรมการ 
  (2)  ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
  (3)  ผู้แทนชมรมวาณิชธนกิจ อนุกรรมการ
     สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  (4)   ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
  (5)  นายอายุสม์ กฤษณามระ อนุกรรมการ
  (6)  นางดวงพร วาสนาสมปอง อนุกรรมการ
  (7)  นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ อนุกรรมการ
  (8)  นายบัณฑิต อนันตมงคล อนุกรรมการ
  (9)  นายยิ่งยง นิลเสนา อนุกรรมการ
  (10) นายวราห์ สุจริตกุล อนุกรรมการ
  (11)  นายวีรพันธ์ พูลเกษ อนุกรรมการ
  (12) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ อนุกรรมการและเลขานุการ
             การก�ากับดูแลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
             กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการ
             ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งตราสารทางการเงิน
             เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน
             และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563       
  

 13.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
    (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
      โครงสร้างพื้นฐาน
    (ข) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การจัดการ
      เงินร่วมลงทุน และการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    (ค) การพัฒนาเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุน
    (ง) การออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
  (2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย
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  ประกอบด้วย 
  (1)  นายเอกชัย จงวิศาล ประธานอนุกรรมการ
  (2)  ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ     
  (3)  ผู้แทนชมรมคัสโตเดียน ซึ่งคัดเลือกจาก อนุกรรมการ
         ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
  (4)   นางพรอนงค์ บุษราตระกูล อนุกรรมการ
  (5)   นางโชติกา สวนานนท์ อนุกรรมการ
  (6)   นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย อนุกรรมการ
  (7)   นายบัณฑิต อนันตมงคล อนุกรรมการ
  (8)   นายพีร์ ยงวณิชย์ อนุกรรมการ
  (9)   นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง อนุกรรมการ
  (10) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ อนุกรรมการและเลขานุการ
     เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการก�ากับดูแล        
     การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
     กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

 14.  คณะอนกุรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกีย่วกับการกาํกับดแูลผู้ประกอบธุรกจิตวักลางและตลาด

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) พจิารณากลัน่กรองและเสนอข้อคดิเหน็ในเรือ่งการออกหลกัเกณฑ์และเรือ่งต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลผูใ้ห้บรกิารธุรกจิ 
    ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย
    สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ส�านักหกับญัชี ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และผู้ให้บรกิารทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนองค์กร ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบั 
    ธรุกจิหลกัทรพัย์ ธรุกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และการส่งเสริมธุรกิจ SME รวมทัง้หลกัเกณฑ์และเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่ง 
    และเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่าว
  (2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล ประธานอนุกรรมการ                      
  (2) ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
    และบริษัทในเครือ
  (3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  อนุกรรมการ
  (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  อนุกรรมการ
  (5) นางศรัณยา จินดาวณิค  อนุกรรมการ
  (6) นางโชติกา สวนานนท์ อนุกรรมการ
  (7 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง อนุกรรมการ
  (8) นายภูมิ ภูมิรัตน  อนุกรรมการ
  (9) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  อนุกรรมการและเลขานุการ
    เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการให้ใบอนุญาตและ   
               การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญา
               ซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่                                                                                                                        
    รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์
    ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
    ล่วงหน้า ส�านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
    หรือผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
    เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจ SME แล้วแต่กรณี

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
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 15.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการ รวมทั้ง 
    หลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่าว
  (2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1) นางศรัณยา จินดาวณิค ประธานอนุกรรมการ
  (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
  (3) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
  (4) ผู้แทนชมรมวาณิชธนกิจ อนุกรรมการ
         สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  (5) นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ อนุกรรมการ
  (6) นางภัทรพร มิลินทสูต อนุกรรมการ
  (7) นายสุภฤกษ์ อวยชัย อนุกรรมการ
  (8) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ อนุกรรมการและเลขานุการ
         เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์
         เพื่อครอบง�ากิจการ

  สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

 16.  คณะอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการกาํกบัและพฒันาการขายผลติภณัฑ์การลงทุน
     และการให้คําแนะนําการลงทุน

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
    (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและการให้บริการเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้ค�าแนะน�า 
      การลงทุน
    (ข) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก�ากับดูแลผูใ้ห้บรกิารด้านการขายผลติภณัฑ์การลงทนุและการให้ค�าแนะน�าการลงทนุ
    (ค) การออกหลักเกณฑ์และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)
  (2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

  ประกอบด้วย 
  (1)  นายอายุสม์ กฤษณามระ ประธานอนุกรรมการ
  (2)  ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  อนุกรรมการ
  (3)  ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
  (4)  ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการ
  (5)  ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน อนุกรรมการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)
  (6)  ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  อนุกรรมการ
     เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
     กับการขายผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวมและตราสารหนี้
  (7)  นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง อนุกรรมการ
  (8)  นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล อนุกรรมการ
  (9)  นายเจษฎา สุขทิศ อนุกรรมการ
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  (10) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  อนุกรรมการและเลขานุการ
             การก�ากับและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง หรือ
             ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
     ธุรกิจจัดการลงทุน แล้วแต่กรณี

  สัง่ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2561  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม 2561 จนถงึวนัที ่17 ธนัวาคม 2563

 17.  คณะอนกุรรมการวนิจิฉยัการเข้าถอืหลกัทรพัย์เพือ่ครอบงํากจิการ 

  อ�ำนำจหน้ำท่ี
  (1)  พจิารณาสัง่การเก่ียวกับการขอผ่อนผนัหน้าท่ีในการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการ สัง่การเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ 
    การท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือสั่งการอ่ืนใดตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ 
    ครอบง�ากิจการที่ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ
  (2) พิจารณาสั่งการเก่ียวกับการกระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการใดในประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อการท�าค�าเสนอซื้อ
    หลักทรัพย์ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 250/1
  (3) เสนอความเหน็หรอืให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและส�านกังานในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการกระท�าการร่วมกับ 
    บุคคลอื่นตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ
  (4) ขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง ค�าอธิบาย ค�าแนะน�า และความเห็น หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
    ตามความจ�าเป็น

    ในกรณีที่มีการยื่นค�าขอผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่อยู่ภายใต้อ�านาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
  วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส�านักงานได้รับค�าขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชนแล้ว

  ประกอบด้วย
    อนุกรรมการจ�านวน 5 คน ซึ่งเลขาธิการเลือกจากรายชื่ออนุกรรมการที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบ  
  เพือ่ท�าหน้าท่ีพจิารณาเรือ่งหน่ึงเรือ่งใดเป็นรายกรณ ีทัง้นี ้ในการเลอืกนัน้ให้ค�านงึถงึความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ 
  ของอนุกรรมการที่ประกอบกันเป็นองค์คณะให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะพิจารณา และให้การเลือกเป็นดังนี้ 
    (1) หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 1  เป็นประธานอนุกรรมการ
    (2) สามคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 2  เป็นอนุกรรมการ
      และ/หรือกลุ่มที่ 3
    (3) หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 4  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

  บุคคลกลุ่มที่ 1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งประธานอนุกรรมการ
       1) คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม
       2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์
       3) นางภัทรียา เบญจพลชัย

  บุคคลกลุ่มที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอนุกรรมการ
       1) นายชวลิต  จินดาวณิค  
       2) นายไพบูลย์  นลินทรางกูร  
       3) นายวราห์  สุจริตกุล
       4) ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย  ชุนหจินดา
       5) รองศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล  ปัญญาโกเมศ
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  บุคคลกลุ่มที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอนุกรรมการ
       1) นางกุลกนิษฐ  ค�าศิริวัชรา 
       2) นายชรินทร์  สัจจญาณ 
       3) นางพรภินันท์  อัศววัฒนาพร 
       4) นางสาวมานิดา  ซินเมอร์แมน

  บุคคลกลุ่มที่ 4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ
       1) ผูอ้�านวยการฝ่ายงานทีรั่บผดิชอบงานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลเรือ่งการเข้าถอืหลกัทรพัย์เพือ่ครอบง�ากิจการ
       2) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนากฎเกณฑ์ในการก�ากับดูแลเรื่องการเข้าถือ   
        หลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

  ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันท่ี 
  18 กุมภาพันธ์ 2564

 รายนามอนญุาโตตุลาการ

  อ�ำนำจหน้ำที่
            พิจารณาระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  หรอืทีเ่กีย่วเนือ่งกับธุรกิจดังกล่าว ท่ีได้รับความเสียหายจากการท่ีผูป้ระกอบการไม่ปฏบิตัติามสัญญาหรอืไม่ปฏบัิติให้เป็นไป
  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยกองทุน
  ส�ารองเลี้ยงชีพ 

  ประกอบด้วย
  1)   นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
  2)  รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
  3)  รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
  4)  นางจันทิมา  เพียรเวช
  5)  นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์
  6)  รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
  7)  นายทินวัฒน์ พุกกะมาน
  8)  ดร. ธวัช อานันโทไทย
  9)  รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  10)  นายประทีป  ยงวณิชย์
  11)  ดร. พัชร สุระจรัส
  12)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย ชัยปาณี
  13)  นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ
  14)  ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
  15)  นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
  16)  ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
  17)  นางวรวรรณ  ธาราภูมิ
  18)  รองศาสตราจารย์ไว จามรมาน
  19)  ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
  20)  รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
  21)  นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร
  22)  ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ จันทรโอภากร

  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  หมายเหตุ : ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์  หรยางกูร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
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