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สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(“ก.ล.ต.”) ได้จัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี 2555 
เพ่ือแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการคิด และการดําเนินงาน
ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับและพัฒนา
ตลาดทุนไทย และมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความรู้ ความ
รับผิดชอบ และธรรมาภิบาล เพ่ือดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนและตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนผลักดันให้ผู้มีส่วนร่วมใน
ตลาดทุนประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibil ity: CSR) ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อไปยังคู่ค้าและ
ผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ต่อไปด้วย
เนือ้หาของรายงานฉบับนีค้รอบคลุมการดําเนินงานในปี 2555 

โดยได้รวบรวมมาจากข้อมูลและการปฏิบัติที่ได้ทําอยู่ก่อนแล้ว ท้ังที่
เป็นแผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. แผนงานของส่วนงานต่าง ๆ การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลจากการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ภายใน รวมถึงการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน 
(stakeholders) บางกลุ่ม และเพ่ือแสดงถึงการให้ความสําคัญกับผู้มี
ส่วนร่วมในตลาดทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรายงานฉบับนี้จึงได้

จําแนกประเภทของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบุวิธีตอบสนองความต้องการไว้ด้วย นอกจากน้ัน ยังกล่าวถึงการ
พัฒนาตัวองค์กรและบุคลากรของ ก.ล.ต. ให้พร้อมกับการรับผิดชอบ
หน้าท่ีตามภารกิจ ตลอดจนแสดงข้อมูลการดําเนินงานภายในตาม
แนวทาง CSR ที่เกี่ยวข้อง
เนือ่งจากเป็นการจดัทาํรายงานความย่ังยนืเป็นคร้ังแรก ก.ล.ต. 

ตระหนักถึงข้อจํากัดและความพร้อมของการแสดงข้อมูลในรายงาน
ซึ่งยังอยู่ในขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ได้นําแนวทาง
การจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของ Global Reporting Initiatives Guideline 
(GRI) – G3.1 มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เน้ือหาของรายงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล โดยเนื้อหาและความ
ถูกต้องของข้อมูลผ่านการทบทวนจากผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต.  
และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดทํารายงานความยั่งยืนในปี
ต่อ ๆ ไปให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ก.ล.ต. จะเตรียมแผนงานสําหรับการ
ตรวจรับรองคุณภาพและประเมินความสมบูรณ์ของรายงานโดย
หน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดการตรวจทานความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลสําหรับผู้อ่านรายงาน และแสดงถึงความโปร่งใสในการ
จัดทํารายงาน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ รวมถึง
ติดต่อขอรับรายงานในรูปแบบเอกสาร และ ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล ก.ล.ต.
  เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต 
  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
   โทรศัพท์: 0-2263-6009  
  โทรสาร: 0-2263-6269
  e-mail: cg@sec.or.th

สามารถดาวน์โหลด
    รายงานฉบับนี ้ได้
    จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. 
    www.sec.or.th
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ก.ล.ต. เป็นองคก์รของรฐัทีจั่ดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีผลใช้  
บงัคบัตัง้แตว่นัที ่16 พฤษภาคม 2535 เพ่ือทำหน้าทีก่ำกบัและพฒันา  
ตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และ  
นา่เช่ือถอื การกำกบัและพฒันาดงักลา่วครอบคลมุถงึเรือ่งหลกัทรพัย ์  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจ  
ท่ีเกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือ  
เสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชน การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงำ  
กิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการ  
ซื้อขายหลักทรัพย์   
ในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. มีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น  

ผู้กำหนดนโยบาย ออกประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และติดตามดูแลการ  
ดำเนินงานของสำนักงาน ซ่ึงต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการ  

กำกับดูแล และเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. ตาม  
กฎหมายฉบับอื่น ๆ โดย ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระในการทำงานและ  
มีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
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หลังจากการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในปี 2551 ปัจจุบัน   
ก.ล.ต. มีโครงสร้างการกำกับดูแล ดังนี้ 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่กำหนดนโยบายและ  
ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงส่วนมากเป็น  
เรื่องสำคัญและมีผลกระทบวงกว้าง และมีหน้าที่ติดตามดูแลการ  
ดำเนนิงานของสำนักงาน ประธานกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตัง้โดยคณะ-  
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย   
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ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ   
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือก  
จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยในจำนวนน้ีอย่างน้อย  
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การบัญชี และการเงินด้านละ   
1 คน และมีเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่ออกประกาศ   
กฎเกณฑ์ ในเรื่องที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่วนมากเป็นเร่ืองหลักเกณฑ์  
การประกอบธุรกิจของกิจการที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล และหลักเกณฑ์  
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการปฏิบัติของบริษัท  
ที่ออกหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต้องรายงานผล  
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. การแยกคณะกรรมการ  
ที่ออกกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกมาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือให้  
มั่นใจว่า คณะกรรมการจะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความ  
เหมาะสมของประกาศและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะนำออกใช้บังคับ   
โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ใน  
ตลาดทุน และมีเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธาน 

 สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่  
ในการปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมติ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน  
และลูกจา้ง และรบัผดิชอบในการดำเนนิกจิการทัง้ปวงของสำนกังาน 
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นอกจากอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้ว ก.ล.ต. ยัง  

ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายดังต่อไปน้ีด้วย 
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ได้รับ  

มอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน) 
 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  
 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์  

เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 
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โดยท่ีตลาดทุนมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
ในขณะท่ีต้องดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่  
กำกับดูแลตลาดทุนจึงต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้โดย  
อิสระ มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลให้เหมาะสม   
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทรัพยากรทางการเงิน  
อย่างเพยีงพอ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จึงสะท้อนวัตถุประสงค์ข้างต้นไว้   
โดยให้ ก.ล.ต. มีความคล่องตัวในการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ด้าน   
คือ 

 การออกกฎเกณฑ์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้เปิดช่องให้ ก.ล.ต.   
ไม่ว่าโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ  
สำนักงาน ออกประกาศเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของบุคคล  
ต่าง ๆ ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสม 

 การบริหารบุคลากร คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจออก  
ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงาน  
สัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของ  
สำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการ  
สงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ โดยไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ  
ของข้าราชการพลเรือน 

 การบริหารจัดการทางการเงิน ก.ล.ต. ไม่ได้รับการอุดหนุน  
ด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยที่มาของรายได้ส่วนหนึ่งมาจาก  
คา่ธรรมเนยีมการพจิารณาคำขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  
ต่อประชาชน ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เงินอุดหนุนรายปีจากตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และอีกส่วนหนึ่งได้มาในรูป  
ดอกผลจากทุนประเดิมในการจัดต้ัง ก.ล.ต. 
ด้วยตระหนักถึงเจตนารมณ์ บทบาทและอำนาจหน้าที่ท่ีได้รับ  

มอบหมาย และการได้รับความไว้วางใจข้างต้น ก.ล.ต. จึงยึดมั่นใน  
เรื่องความซ่ือตรง (integrity) รักษาความเป็นธรรม และความ  
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกระดับ  
มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการดำเนินงาน เพ่ือดำรงไว้ซึ่ง  
ความน่าเชื่อถือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดทุนไทยสืบ  
ต่อไป 
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ตลาดทุนมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ  
ประเทศ โดยไม่เพียงเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาครัฐและเอกชน   
ช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ระบบการเงิน  เป็นกลไกในการ  
ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้   
และเป็นช่องทางการออมการลงทุนของประชาชนอีกด้วย และเมื่อ  
กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีอิทธิพล การปรับตัวและพัฒนาในทุกด้าน  
ของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากลจึงมีความ  
จำเป็น   
ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า หากต้องการเติบโตและอยู่ได้อย่าง  

ยั่งยืน การดำเนินงานของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ละเลย  
ประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย    
ไม่ใช่เพื่อผลกำไรทางธุรกิจหรือประโยชน์เฉพาะแก่บุคคลบางกลุ่ม  
อีกต่อไป ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินงานจึงต้องกว้างไกลออกไป  
รวมถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกท่ีเราอยู่ด้วย น่ันคือเป้าหมายของ  
ตลาดทุนที่ต้องมี  “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development:   
SD)  
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ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ    
ก.ล.ต. มีมิติการทำงานที่ต้องตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนถึง   
3 มิติ ได้แก่  

 มิติที่  1  ความย่ังยืนขององค์กร ก.ล.ต.  
 มิติที่  2  ความย่ังยืนของตลาดทุนไทย และ 
 มิติที่  3  การทำให้ตลาดทุนเป็นเคร่ืองมือที่สร้างความ  

ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ  
ก.ล.ต. ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ครอบคลุมท้ัง   

3 มิตินี้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล โดยวิเคราะห์ความท้าทาย  
และความเส่ียงต่าง ๆ ท้ังในระดับองค์กร สังคม ประเทศ และระดับ  
โลก เพื่อกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งความท้าทายและความเสี่ยง  
ดังกล่าวล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้มี  
ส่วนร่วมในตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ทั้งสิ้น ดังนั้น  
แผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. จึงได้คำนึงถึงเป้าหมายด้าน CSR อยู่ในตัว 
และสามารถกล่าวไดว้า่ เปา้หมายการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการ  
กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมาย  
ด้าน CSR ซ่ึงมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ ความยั่งยืนใน 3 มิติข้างต้น  
สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในตลาดทุนท่ีผ่านมานั้น   

ก.ล.ต. ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของ  
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง   
โดยในปี 2549 ได้วางรากฐานเริ่มจากการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน    
และอีก 2 ปีต่อมา ได้จัดทำและเผยแพร่เอกสาร “เข็มทิศธุรกิจ  
เพื่อสังคม” เพ่ือเป็นหลักการและแนวทางเบื้องต้นสำหรับบริษัท  
จดทะเบียนในการดำเนินงานด้าน CSR  ก่อนท่ีในปี 2555 ก.ล.ต. ไดเ้ขา้  
เป็นคณะทำงานร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social   
Responsibility Institution: CSRI) จัดทำคู่มือ CSR จำนวน 2 เล่ม ได้แก่   
แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน และแนวทางความ  
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ  
ทำ CSR และการจัดทำรายงานตามหลักการของ Global Reporting   
Initiatives (GRI) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้แจกจ่ายให้แก่  
บริษัทจดทะเบียนและสาธารณชนที่สนใจ   
ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเน้นย้ำที่การทำ CSR in process ซ่ึง  

คือการทำ CSR ท่ีอยู่ในกระบวนการของธุรกิจ เช่น CSR ในการใช้  
และซื้อวัตถุดิบท่ีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม CSR ในกระบวนการผลิต  
ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ หรือ CSR ในการจ้างงาน  
ที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมาย CSR จึงต้องเป็น  
เป้าหมายเดยีวกันกับกลยทุธข์องธรุกจิ ซึง่เม่ือดำเนนิการได้ครบถว้น  
จะเห็นผลเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง  
อีกมาตรการสำคัญท่ีทำให้ปี 2555 เป็นปีท่ีน่าจดจำย่ิงสำหรับ  

พัฒนาการด้าน CSR ในตลาดทุนไทย คือ การประกาศแนวคิดของ   
ก.ล.ต. ท่ีจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล โดยจะให้บริษัท  
จดทะเบียนและบริษัทที่ขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผย  
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR ในเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อ  
สาธารณะ ได้แก่ รายงานประจำปี  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี   
(แบบ 56-1) ในเว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลการ  
เสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) แล้วแต่กรณี  
การแสดงข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ทบทวน  

กิจกรรมท่ีทำในปีท่ีผ่านมาว่ามาถูกทาง เป็น CSR in process และ  
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ อีกทั้งข้อมูลนี้กำลังเป็นท่ีสนใจของผู้ลงทุน   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งให้  
น้ำหนักในข้อมูลนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนไม่น้อยกว่าปัจจัย  
อื่น  ดังนั้น การประกาศเจตนารมณ์ของ ก.ล.ต. ในปลายปี 2555   
จึงถือเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็น CSR ให้  
บริษัทจดทะเบียนได้เตรียมตัวและออกเดินไปพร้อมกัน 
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ภายใต้ภารกิจในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” ก.ล.ต. ได้  
กำหนดเป้าหมายให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน  
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืน เป็นเครื่องมือกระจาย  
ความมั่งคั่งและเตรียมความพร้อมของประเทศท่ีจะเข้าสู่สังคม  
ผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และ  
การเชื่อมโยงของภาคธุรกิจและภาคตลาดทุนให้เกื้อหนุนกันอย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติภารกิจ ก.ล.ต. ได้ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้าน   

ดังต่อไปนี้ 
1. การรักษาความน่าเชื่อถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแล  

คุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ด้านคุณภาพของธุรกิจ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการ  
ซื้อขายหลักทรัพย์  

2. การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับ  
ความผันผวนรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และสามารถจัดการปัญหาได้  
อย่างราบรื่นหากเกิดสถานการณ์เลวร้าย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใน  
วงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม 

3. การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทยในด้าน  
ความหลากหลายของสินค้าและบริการ และเพิ่มความคล่องตัวและ  
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ความยืดหยุ่นของระบบการกำกับดูแลรองรับการออกและเสนอขาย  
หลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่  
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้ง  
ดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการ  
เติบโตของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย 

4. การทำให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความสำคัญกับการ  
ยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้งผู้ประกอบการและ  
ประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้าง  
ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อม  
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน  
อย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2556-2558   

โดยคำนึงถึงแนวโน้มของโลกในอนาคต สภาพและปัญหาในปัจจุบัน  
ของตลาดทุนไทย รวมท้ังความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน   
โดยสรุปทิศทางการขับเคลื่อนเชงิกลยุทธ์ (strategic thrusts) ได้ ดังนี้  

 การยื่นมือ (reaching out) ไปยังกิจการและผู้ลงทุน  
 การสร้างความตระหนักในเร่ืองบรรษัทภิบาลและความ  

รับผิดชอบต่อสังคม  
 การสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน  
 การสร้างสินค้าและบริการท่ีตอบความต้องการของสังคม  
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Proactive

Promotion

Premiership

Preventive mt Promtive

 การสร้างความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันในการ  
เปิดเสรีทางการค้าต่าง ๆ  

 การสร้างความโดดเด่น (visibility) ให้ตลาดทุน  
การทำหน้าที่ทั้งด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาให้ประสบ  

ความสำเร็จควบคู่กันได้นั้น เป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากวัตุประสงค์  
อาจสวนทางกัน หรือความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน  
แต่ละกลุ่มอาจขัดแย้งกัน เช่น กลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน  
อาจกลายเป็นต้นทุนและข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาดทุนของ  
ผู้ประกอบการ เป็นต้น ประกอบกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมของ  
ตลาดทุนมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก.ล.ต. จึงต้อง  
ออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลและพัฒนาอย่าง  
เหมาะสม พอประมาณ สมเหตุสมผล และถูกเวลา เพื่อสร้าง  
ดุลยภาพ ความเป็นธรรม และความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในทุกมิติของ  
ตลาดทนุ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น พนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับ  

สูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ได้รับการปลูกฝังค่านิยมให้  
ประพฤติปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ด้วย  
ความซื่อตรง โปร่งใส เข้าใจธุรกิจ โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ   
แม่นในหลัก ยืดหยุ่นในวิธีการ - รุกรอบคอบ คิดรอบด้าน - รับฟัง  
และเข้าใจธุรกิจ และยึดหลักความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการมุ่งเน้น  
ปฏิบัติงานตามแนวทาง 4P ได้แก่ 

 Proactive - คิดและทำในเชิงรุก 
 Preventive - เน้นการป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย  
 Promotion - สร้างความต่ืนตัว กระตือรือร้นในทุกภาคส่วน 
 Premiership - ยกระดับตลาดทุน ภาคธุรกิจและผู้ลงทุนไปสู่  

ความเป็นเลิศ  

ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน   
ก.ล.ต. จึงมุ่งดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีของ  
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดกรอบแนวทางธรรมาภิบาล  
ของ ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน   
ซึ่งแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการและ  

แนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่เป็นสากล โดยมีการปรับปรุงล่าสุด  
เมื่อปี 2555 และได้แสดงไว้ท่ีเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. รวมถึงแสดงส่วนที่  
ปรับปรุงในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปีด้วย  
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นข้อ  

กำหนดและแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานและอดีตพนักงาน เพื่อใช้  
เป็นแนวทางในการนำไปประพฤติปฏิบัติต่อองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้อง   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเรือ่งการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
ท่ีอาจเกิดขึ้น ได้แก่ การใช้อำนาจหน้าท่ีหาประโยชน์ การละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่ การรับทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ  
ดำเนินงาน การซื้อหลักทรัพย์ การทำงานหรือดำรงตำแหน่ง  
ในองค์กรอ่ืน การประกอบอาชีพของคู่สมรสและญาติสนิท รวม  
ไปถึงการป้องกันข้อครหาอื่น เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อพึงปฏิบัติต่อ  
ประชาชนและสังคมได้กำหนดให้พนักงานพึงปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป  
และผู้มาติดต่องานด้วยความเที่ยงธรรม สุภาพ เรียบร้อย รวมท้ัง  
ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมในโอกาสอันควร ทั้งนี้ จรรยาบรรณ  
พนักงานได้นำแสดงไว้ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เช่นเดียวกัน   
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ในการปฏิบัติภารกิจ ก.ล.ต. ได้สร้างกลไกการกำกับดูแลและ  
พัฒนาโดยคำนึงถึงความเส่ียงเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงความเส่ียงท่ีอาจ  
เกิดขึ้นม ี 2 ระดับ ได้แก ่ความเส่ียงที่มีผลต่อเป้าหมายของตลาดทุน  
ในการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเส่ียงที่มีผล  
ต่อเป้าหมายขององค์กรในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนอย่าง  
มีประสิทธิภาพ โดยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องที่สำคัญมีดังนี้  

 
(1)  ความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายของตลาดทุน 

 ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic risk) ที่มีผลกระทบสูง   
ได้แก่ การไม่สามารถชำระภาระผูกพันของกิจการหนึ่งที่มีผลต่อ  
กิจการอื่นที่มีธุรกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงในระบบเดียวกัน จึงมี  
ผลให้เกิดความเสียหายหรือต้องระงับการทำธุรกิจในวงกว้าง เช่น   
การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์  
ภายในเวลาที่กำหนดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียง  
แห่งเดียว อาจทำให้การซื้อขายของทั้งตลาดหยุดชะงักได้หากไม่มี  
กลไกรองรับ ซึ่งนอกจากนำมาซึ่งความเสียหายแล้วยังก่อให้เกิด  

ความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนอีกด้วย มาตรการป้องกันและกลไก  
รองรับจึงเป็นสิ่งท่ีจำเป็นมาก 

 ความเส่ียงทางเศรษฐกิจ ส่วนสำคัญเป็นผลกระทบ  
จากสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลง  
นโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศที่มีผลให้เงินไหลเข้าอย่าง  
รุนแรง ซึ่งกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกระทบต่อ  
ตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ  
ประเทศไม่เข้มแข็งเพียงพอ ตลาดทุนไทยอ่อนไหวและผันผวนต่อ  
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย จึงต้องมีวิธีคาดการณ์ที่แม่นยำและมาตรการ  
ท่ีพร้อมรองรับทันกาล 

 ความเส่ียงทางสังคม อันเนื่องมาจากความรู้ความเข้าใจ  
เก่ียวกับการลงทุน ตลาดทุน และการเข้าถึงตลาดทุนยังอยู่ในวง  
จำกัด จึงต้องมีมาตรการท่ีเข้าถึงเพื่อพัฒนาอีกมาก  

 ความเสี่ยงทางการเมืองและนโยบายภาครัฐ ปัญหาทาง  
การเมืองทำให้ขาดเสถียรภาพในทิศทางการบริหารบ้านเมือง และ  
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี   
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การให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมตลาดทุนโดยนโยบายของรัฐบาล  
จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้จัก มีความเข้าใจ และ  
ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเต็มที่มากขึ้น 
ทั้งนี้ ในการจัดการความเส่ียงข้างต้น ก.ล.ต. ได้เลือกใช้กลไก  

และเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้สามารถป้องกันและบรรเทาผล  
กระทบที่มีต่อตลาดทุน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การ  
ออกแบบกลไกกำกบัดูแลตลาดทุนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน” หน้า 13)  

 
(2) ความเส่ียงที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กร 

 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์และนโยบาย (Strategic/Policy 
risk) โดยมีความเส่ียงที่นโยบายอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือขัดต่อ  
พันธกิจหลักบางด้าน สร้างความเสียหายแก่องค์กร และอาจส่งผล  
ถึงตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่าง  
ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น นโยบายไม่สอดรับกับสภาพแวดล้อม นโยบาย  
ท่ีไม่จัดเรียงลำดับความสำคัญ ไม่ประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ เป็นต้น 

  ความเส่ียงตอ่การดำเนนิงานภายในองคก์ร (Operational 

risk) เช่น กระบวนการทำงานและทักษะของพนักงาน  
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) ได้แก่ ความ  

อยู่รอดทางเศรษฐกิจขององค์กร การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง  
จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น  

 ความเสีย่งดา้นอืน่ เชน่ ความเสีย่งตอ่ชือ่เสยีง (Reputation   
risk) ความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย (Legal risk) รวมถึง  
ความเสีย่งทีม่ผีลต่อเป้าหมายตลาดทนุท่ีกลา่วแลว้ถอืเป็นความเส่ียง  
ที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กรด้วย 
จากการเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ในปี 2556 ก.ล.ต.   

จะจัดตั้ง “ศูนย์บริหารความเส่ียงองค์กร” เพื่อทำหน้าที่จัดทำ  
กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงขององค์กร   
ประเมินความเส่ียง กำหนดระดับความเส่ียง ติดตาม รายงาน และ  
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกระตุ้นให้พนักงาน  
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนงาน ด้วยการพัฒนา  
องค์ความรู้ท่ีจำเป็น และเผยแพร่ให้รู้เท่าทันโอกาสและปัจจัยเสี่ยง  
ท่ีกระทบต่อตลาดทุนและมีผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. 
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ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน คือ หัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนา  
ตลาดทุนไทย และประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน  
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ ก.ล.ต. ใช้ประกอบการกำหนดแผนกลยุทธ์   
เพื่อการกำกับดูแลและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความ
ต้องการ และการตอบสนองความต้องการ ภายใต้หลักดุลยภาพ  
และการมองเป้าหมายแบบองค์รวมเป็นสำคัญ  
การดำเนินงานของ ก.ล.ต. มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนมี  

ส่วนร่วมในเรื่องที่มีความสำคัญด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย   
ทั้งที่มีลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ให้ผู้มีส่วนร่วม  
ในตลาดทุนส่งผู้แทนมาเป็นอนุกรรมการในการพิจารณากำหนด  
หรือแก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแล จัดประชุมร่วมกับสมาคม  
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุน  
ดา้นตา่ง ๆ รับฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งในวงกวา้งผ่านทางสือ่  
ต่าง ๆ จัดสัมมนาให้ความรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้อธิบายนโยบายและแนวปฏิบัติในการสร้างความเช่ือมโยง การวิเคราะห์แจกแจงความต้องการ และการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนไว้ในภาคผนวก (หน้า 50-54) 
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ภายใต้ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเดินหน้าพัฒนาองค์กรและ  
กำกับดูแลตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน  ก.ล.ต. จึงได้จัดทำรายงาน  
ฉบับน้ีข้ึนโดยวางแนวทางให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน   
ระหว่างกระบวนการคิด อันส่งผลไปถึงการดำเนินงานในการพัฒนา  
ตลาดทุนไทย และการตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนร่วมใน  
ตลาดทุนทุกภาคส่วน ด้วยการใช้กระบวนการ stakeholder inclu-  
siveness และ materiality มาเป็นแกนสำคัญในการวางโครงสร้างของ  
รายงาน เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะแสดงใน  
รายงานฉบับนี้ 4 ด้าน ได้แก่   

1. การออกแบบกลไกกำกับดูแลตลาดทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
2.  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างทั่วถึง 

3.  การนำความรู้เข้าถึงประชาชน 
4. การปฏิบัติขององค์กรในฐานะพลเมืองที่ดี เพื่อส่งมอบคุณค่า  

และประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
เนื้อหาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสำคัญข้างต้น ได้  

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ จำแนก และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย  
คำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  
ความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาอย่างครบถ้วน  
และชัดเจนเพียงพอ สามารถนำไปสู่การกำหนดเป็นประเด็นที่มีการ  
ลำดับและเรียบเรียงอย่างเหมาะสมตามมุมมองของผู้มีส่วนร่วมใน  
ตลาดทุนตลอดจนมุมมองของ ก.ล.ต. 
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“การกำกับดูแล” เป็นภารกิจหลักท่ี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้ให้  
อำนาจหน้าที่แก่ ก.ล.ต. ในการออกกฎเกณฑ์ ติดตามดูแลการปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมาย  
เมื่อมีการฝ่าฝืน การกำกับดูแลโดยภาครัฐมีความจำเป็น เพื่อสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนของประเทศ ขณะเดียวกัน การใช้  
อำนาจเพื่อบังคับให้เกิดการปฏิบัติดังกล่าว มีผลเป็นการจำกัด  
สิทธิเสรีภาพบางประการของผู้ที่ถูกกำกับดูแล ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้  
ความสำคัญกับการใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง เท่าที่จำเป็น   
เพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยความสมเหตุสมผล   
เพ่ือมิให้กระทบสิทธิต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเกินสมควร 

“ตลาดทุน” เป็น “ตลาด” ที่ไม่ได้มีสถานที่หรือตัวตนใดเป็นการ  
เฉพาะ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน คือ ผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ   
ทั้งผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการ  
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ  
การทำธุรกรรมในตลาดทุน  

ดังนั้น “การกำกับดูแลตลาดทุน” จึงเป็นการกำกับดูแลให้ผู้มี  
ส่วนร่วมในตลาดทุนมีการปฏิบัติท่ีดี เพื่อให้ธุรกรรมเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ พร้อมที่จะ  
รองรับการระดมทุน การลงทุน การซ้ือขายตราสารการเงิน เพื่อ  
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป 

“กลไกการกำกับดูแลตลาดทุน” โดยท่ีเครื่องมือในการกำกับ  
ดูแลมีให้เลือกหลายรูปแบบ ท้ังการออกกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล   
การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการส่งเสริม-สนับสนุนอื่น แต่ละ  
เคร่ืองมือมีข้อดีข้อเสีย และให้ผลต่างกัน ทั้งยังสามารถเลือกใช้ได้  
หลายระดับ และการทำให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในตลาดทุนสามารถเกิด  
ได้ท้ังจากวินัยของผู้ปฏิบัติเอง (self discipline) การผลักดันหรือวินัย  
ของผู้มีส่วนร่วมในตลาด (market discipline) นอกเหนือจากการกำกับ  
ดูแลจากหน่วยงานตามกฎหมาย (regulatory discipline) กลไกการ  
กำกับดูแลตลาดทุนจึงเป็นการผสมผสานการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ใน  
การกำกับดูแลในระดับที่เหมาะสมผ่านผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน 
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ผู้ช่วยเลขาธิการ 
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�ĕ1��'5��6'�7�5��=B)D/ĕ1&=Ĕ��/)5� Principles-based   
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�6'.'ĕ6�+8�5&D���A1� (self discipline) B���6'  
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(regulatory discipline)  ����A���Ę�9I�7/��E+ĕ)Ĕ+�/�ĕ6   
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เพือ่ตอบสนองการขับเคลือ่นใหเ้กดิกลไกการกำกบัดแูลทีย่ัง่ยนืและ  
ตลาดทนุทีย่ัง่ยนื โดยปรบัการกำกบัดแูลให้อยูบ่นหลกั Principles-based 
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มากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดวินัยในตนเองของผู้ปฏิบัติ  ก.ล.ต. จึง
ออกแบบผสมผสานการใช้เครื่องมือหลัก 4 ประเภท ดังนี้  
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 1.  �6'11���A���Ę  (Preventive regulations) 

  เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ที ่ก.ล.ต. จะนำออกใช้ ตอบวัตถุ-  
ประสงค์ในการกำกับดูแล มีความจำเป็นและคุ้มค่าเมื่อคำนึงถึง  
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม เทียบกับผล-  
กระทบตอ่ผูป้ฏบิตั ิก.ล.ต. เคารพสิทธิของผู้มสีว่นรว่มในตลาดทุนโดย 

   ประเมินแล้วว่าเรื่องที่จะหยิบยกขึ้นดำเนินการ เป็นเรื่อง  
สำคัญ หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือ  
หรือประสิทธิภาพของตลาดทุน  

   ศึกษาและเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางท่ีเป็น  
มาตรฐานสากล รวมท้ังข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่าง ๆ ในการ  
กำกับดูแล 

   จัดประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง   
ซึ่งในปี 2555 มีการจัดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ทั้งสิ้น 22 ครั้ง   
โดยหากเป็นหลักเกณฑ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบมากอาจมีการจัด  
สัมมนาในวงกว้างประกอบด้วย นอกจากน้ัน ยังมีขั้นตอนการ  
พิจารณาของคณะอนุกรรมการ ซึ่งอนุกรรมการส่วนใหญ่มาจากภาค  
ธุรกิจ จึงมีความเข้าใจในทางปฏิบัติสามารถสะท้อนความคิดเห็น  
แทนผู้ประกอบการอื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวทำให้  
มั่นใจได้ว่า กฎเกณฑ์ที่จะนำออกใช้นั้นสมเหตุสมผล คำนึงถึงความ  
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างรอบด้าน   
โดยเคารพสิทธิของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนอย่างเพียงพอแล้ว  

   ตรวจร่างประกาศเพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์ที่จะออกมา  
นั้นมีกฎหมายรองรับให้อำนาจอย่างถูกต้อง บังคับใช้ได้ เนื้อหาของ  
ร่างกฎเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์อื่นในทำนอง  
เดียวกัน รวมทั้งมีความชัดเจน สามารถส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติ  
ตามได้ 

   ซักซ้อมความ เข้ า ใจ เกี่ ยวกับหลัก เกณฑ์ ใหม่หรื อ  
หลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันและปฏิบัติได้อย่าง  
ถูกต้อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเป็นรายบริษัท เพ่ือให้  
ผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถาม  

  ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ เดิมให้มี  
ประสิทธิภาพขึ้น แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ  
ปรับให้เป็น Principles-based มากขึ้น โดยมีประกาศที่สำคัญ เช่น ใน  
ด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับ  
การระดมทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น   

(holding company) ให้คล่องตัว และมีกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีดี   
เป็นต้น ส่วนในด้านผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศใน  
เร่ืองการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ  
ธุรกิจ หลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่าง  
ประเทศ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการควบคุมการ  
ปฏิบัติงานในการจัดจำหน่าย เป็นต้น  
นอกจากนั้น จะทยอยออกประกาศในปี 2556 เรื่อง การให้  

ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี  
วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน การจอง การจัดจำหน่าย   
และการจัดสรรหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ และหลักเกณฑ์ในการให้  
คำแนะนำการลงทุนและการใหบ้รกิารเกีย่วกับการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

2.  �6'�8��6%�=B) (Monitoring) 

 �ĕ6��'8-5��9I11�/)5��'5"&Ę 
  เพื่อเป็นการป้องกันผู้ลงทุนจากการกระทำไม่เป็นธรรม   

และให้มั่นใจว่า ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำคัญที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับ  
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้บริษัทที่ประสงค์  
จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน   
แต่ขณะเดียวกัน ต้องม่ันใจว่าเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาน้ัน  
ไม่เป็นอุปสรรค หรือตน้ทุนเกินสมควรแก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

  กำหนดและติดตามดูแลให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผย  
ขอ้มลูการดำเนนิงาน เช่น งบการเงนิ โครงสร้างการบรหิาร ความเสีย่ง  
ทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ลงทุน สาธารณชน   
สื่อมวลชน และ ก.ล.ต. สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัท  
ท่ีออกหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลช่วยขับเคล่ือนให้กลไก  
วินัยของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทำงาน และยังกระตุ้นให้บริษัทที่ออก  
หลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับเรื่องท่ีต้องเปิดเผย ช่วยเสริมสร้างกลไก  
วินัยในตนเองของผู้ปฏิบัติควบคู่กันไป  

  ติดตามดูแลการทำรายการสำคัญและข้อร้องเรียน เพื่อ  
ปอ้งปรามการกระทำไมเ่ป็นธรรม และปกป้องรกัษาสทิธขิองผู้ลงทุน  

  สง่เสริมการกำกบัดแูลกิจการทีด่ ีและความรับผดิชอบทาง  
สังคมของบริษัทจดทะเบียนด้วยมาตรการท่ีหลากหลาย โดย  
ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) สมาคมบริษัท-
จดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น 
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 เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจและเช่ือถือใน
กลไกการทำงานของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซ้ือขายสัญญา  
ซือ้ขายลว่งหน้าทีต่อ้งมกีารใหบ้รกิารและการดำเนินงานทีไ่ดม้าตรฐาน   
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก  
ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty   
of Care) ก.ล.ต. จึงไดพ้ฒันากรอบในการกำกับดูแลบรษิทัหลกัทรพัย ์ 
และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ความสำคัญกับ  
เรื่องของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ (Risk-Based   
Approach: RBA) โดยประเมินความเส่ียงหลัก ๆ (risk factors) ดังนี้ 

  ความเสี่ยงด้านความเพียงพอและความม่ันคงของฐานะ  
ทางการเงินของบริษัท (prudential risk) 

  ความเสี่ยงด้านระบบการปฏิบัติงานซึ่งต้องรัดกุมเพียงพอ
และได้มาตรฐาน (operational / management risk) 

  ความเส่ียงด้านการให้บริการและการปฏิบัติต่อลูกค้า   
(customer relationship risk) 

 กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก.ล.ต. จะพิจารณา  
ความเสีย่งด้านการจัดการลงทุน (portfolio management risk) เพิ่มเติม  
ว่ามีระบบจัดการลงทุนอย่างรัดกุมและมีระบบบริหารความเสี่ยง  
ของการจัดการลงทุนในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
เพียงพอ 

 หากประเมินตามแนว RBA แล้ว บริษัทหลักทรัพย์และ
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีมาตรฐานการดำเนินงาน  
ที่ดี หรือมีความเสี่ยงต่ำ ก.ล.ต. จะใช้แนวทางติดตามดูแลตามปกติ 
แต่หากเป็นบริษัทที่ยังมีระบบงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปฏิบัติตาม  
กฎเกณฑ์หรือจรรยาบรรณท่ีดีในการดำเนินธุรกิจ ก.ล.ต. จะใช้  
แนวทางติดตามดูแลอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนมีความ  
เสี่ยงเพิ่มมากข้ึน โดย 

  ให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงระบบงานท่ีบกพร่องโดยเร็ว และ
ให้ส่งรายงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการเข้าตรวจสอบถี่ขึ้น  

  จำกัดการดำเนินธุรกิจในระหว่างท่ีบริษัทยังไม่ได้แก้ไข
ปรบัปรงุระบบงานตามข้อสังเกตของ ก.ล.ต.  

 ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยผลการกำกับดูแลตามแนว RBA ที่
เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการเลือกใช้บริการของ
บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
และแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงานของ ก.ล.ต.  

 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้
แก่หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) ของบริษัท  
หลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเน้นการ  
แบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับระบบการดำเนินงานที่ดีและจุดอ่อน  
ท่ีมักตรวจพบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทได้เรียนรู้และนำไป  
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ   
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และช่วยส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเอง ตลอดจนดำเนินมาตรการ  
สำคัญอีกประการ คือ การสนับสนุนให้เกิดการดูแลกันเองระหว่าง  
ผู้ประกอบธุรกิจ โดย ก.ล.ต. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้  
ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง   
(Self - Regulatory Organization: SRO) ขณะน้ี อยู่ระหว่างการหารือ  
ในเรื่องอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม 

 
 �ĕ6�1�	Ę�'B)4�6'�;J1�6&D��)6�/)5��'5"&Ę 
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเส่ียงแก่ผู้ที่ มีส่วน

เก่ียวข้องในตลาดทุน ศูนย์กลางการซื้อขายและศูนย์กลางระบบงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การชำระราคาและส่งมอบ การจดทะเบียน
หลักทรัพย์ การติดตามตรวจสอบการซื้อขาย การกำกับดูแลสมาชิก 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล ต้องทำหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ก.ล.ต. จึงได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ในด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
สมาชิก การเปิดเผยข้อมูล และระบบการซื้อขาย โดยได้นำหลักการ
ของ IOSCO (International Organization of Securities Commissions - 
องค์กรระหว่างประเทศของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและ  
พัฒนาตลาดทุน) มาใช้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและความ  
คาดหวังที่มีต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง  

ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสำนักหักบัญชีในด้านระบบการบริหาร  
ความเสี่ยง การจัดการทรัพย์สินที่ได้รับจากสมาชิก และการกำกับ  
ดูแลบริษัทสมาชิก  
ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นท่ีต้องรักษาความมั่นคงของระบบ  

การเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือเสถียรภาพของระบบการซ้ือขาย  
และการชำระหนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนสามารถสั่งให้  
สำนักหกับญัชสีัง่ใหส้มาชกิเพ่ิมหลกัประกัน เปลีย่นแปลงระดบัสงูสดุ
ของการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหนา้ได้ 

 

3.  �6'�5�	5�D�ĕ��/%6& (Enforcement) 

 แม้การกระทำผิดกฎหมายจะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งเมื่อเทียบกับ
การดำเนินงานและธุรกรรมปกติในตลาดทุน แต่ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากการกระทำผิดเพียงไม่กี่ครั้งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ  
ความเชื่อม่ันของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญ  
กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำผิด ภายใต้แนวคิดที่ว่า   
  1)  ผู้กระทำผิดต้องไม่ได้รับประโยชน์จากการทำผิดนั้น 
(disgorgement)  

 2)  ผู้กระทำผิดต้องถูกลงโทษ (discipline) และ  
 3) บทลงโทษต้องทำให้เกิดความหวาดกลัวและยำเกรง  

การสนันสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้ระบบ e-Tax Invoice   
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพ่ือเตรียมพร้อมรับ 
กฎหมายใหม่ในงานสัมมนา  Foreign Account Tax Compliance  
Act (FATCA) 
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ไมก่ลา้ทำผิดซำ้ (deterrent)   
 นอกจากนั้น ได้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดให้สาธารณชน  

รับทราบผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. ด้วย  
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. มี

เครื่องมือใช้งาน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่  
  การดำเนินการเชิงบริหาร ใช้สำหรับกรณีที่ ก.ล.ต. พบว่า 

ผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกระทำผิด ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง   
ไมป่ฏบัิตติามเกณฑ ์หรอืขาดคณุสมบตั ิก.ล.ต. จะพจิารณาสัง่การใหมี้  
การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ตักเตือน ส่ังพักการให้ความเห็นชอบ  
โดยมีกำหนดระยะเวลา หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบแล้วแต่  
กรณี และถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษไม่เห็นด้วย สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้   
โดยการดำเนินการเชิงบริหารจะช่วยให้การกำกับดูแลผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
เป็นไปอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยยกระดับการ  
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ปฏิบัติงานหรือประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มี  
ความรับผดิชอบและปฏบิตังิานโดยรกัษาไวซ้ึง่มาตรฐานจรรยาบรรณ  
ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

  การดำเนนิคดอีาญา แบง่การดำเนินการไดเ้ป็น 2 กรณี คอื  
  1) กรณีเป็นความผิดในมาตราท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับ

ได ้ และเป็นความผิดที่ไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้าง ก.ล.ต. จะ  
เสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดโดย  

คณะกรรมการเปรียบเทยีบทีร่ฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลังแตง่ต้ัง   
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคาร  
แห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อพิจารณา  
กำหนดค่าปรับท่ีผู้กระทำผิดต้องชำระให้แก่กระทรวงการคลัง 

 2)  กรณีเป็นความผิดท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ หรือ  
ผู้กระทำผิดไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบความผิด หรือเป็น  
ความผิดที่มีผลกระทบในวงกว้าง ก.ล.ต. จะดำเนินการกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการ  
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปอศ.) แล้วแต่ลักษณะความผิด เพื่อ  
ดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน โดยหากพนักงาน  
สอบสวนเห็นว่ามีการกระทำที่เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ก็จะ  
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาส่ังฟ้องคดีต่อศาลอาญาต่อไป 

 ในการบังคับใช้กฎหมายตามเคร่ืองมือทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น   
ก.ล.ต. ดำเนินการตามกระบวนการ due process บนพ้ืนฐานของ  
กฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏ โดยคำนึงถึงสิทธิของบุคคล  
ที่ถูกกล่าวหาในการท่ีจะมีโอกาสได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานต่อ   
ก.ล.ต. รวมถึงการกำหนดวิธีพิจารณาไว้อย่างรอบคอบรัดกุม โดยมี  
องค์คณะพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหากเป็นการ  
ดำเนินการเพื่อสั่งการทางบริหาร จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน  
ภายนอกร่วมเป็นองค์คณะด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาตัดสินใจ  
ไดค้ำนึงถงึมาตรฐานการปฏิบัติทีด่ขีองภาคธรุกจิทีเ่ก่ียวขอ้งดว้ยแลว้  

 นอกจากนั้น ก.ล.ต. ยังได้กำหนดกลไกการตรวจสอบและ  
ถ่วงดุลภายในองค์กรไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  
และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ทำหน้าท่ีทบทวนและให้ความเห็น  
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และ  
สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  

 ในด้านของการประสานความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับ  
หน่วยงานในและต่างประเทศนั้น มีการดำเนินการในหลายระดับ  
ตัง้แตช่ัน้การรวบรวมพยานหลักฐาน จนถงึชัน้ภายหลงัการกลา่วโทษ  
ดำเนินคดี นอกจากนี้ นับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ความผิด  
ในเรื่องการสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหลักทรัพย์โดย  
อาศัยข้อมูลภายใน ได้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงจะเป็นอีก  
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การจัดสัมมนาเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน 
ไทยแก่กลุ่มผู้พิพากษา 



 

หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคล  
ที่กระทำผิดในเร่ืองดังกล่าวด้วย  

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และสอดรับกับแนวทางสากลของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน   
ก.ล.ต. ได้เสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้  
มีเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติม คือ มาตรการลงโทษ  
ทางแพ่ง (Civil Sanction) โดยขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่าง  
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง  

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการ  
ภายหลังมีการกระทำผิด ซึ่งความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น   
แม้ ก.ล.ต. จะมีเครื่องมือและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่มีความ  
พร้อมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจาก  
ความเสียหายที่มีต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย ก.ล.ต. จึงให้  
น้ำหนักความสำคัญกับการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายมากกว่า   
ด้วยการเน้นการดำเนินงานด้านการออกกฎเกณฑ์และติดตาม  
ดูแลเพื่อป้องกันและลดการกระทำผิดที่จะกระทบและทำลายความ  
เชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยให้น้อยท่ีสุด 
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 นอกเหนือจากเครื่องมือที่กล่าวมา ก.ล.ต. ได้นำมาตรการอื่น  

มาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้งานกำกับดูแลตลาดทุนบรรลุ  
เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เช่น การให้ความรู้ การจัดทำคู่มือและแนว  
ปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง การให้เงินสนับสนุนและการให้รางวัล   
เป็นต้น โดยตัวอย่างของการดำเนินการในลักษณะน้ีที่สำคัญ ได้แก่   

  ส่งเสริมด้านการใช้สิทธิผู้ลงทุนให้เข้มแข็งขึ้น โดยให้  
ความรูเ้ก่ียวกบัสทิธขิองผูล้งทนุผา่นการดำเนนิกจิกรรมและสือ่ตา่ง ๆ 
แก้ไขกฎหมายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิหรือมีส่วนในการฟ้องร้องมากขึ้น 
พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดกฎหมายร่วมฟ้องหรือ Class Action ที่จะเปน็
เคร่ืองมือที่ผู้ลงทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  สนับสนุนให้ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งจัดว่าเป็นผู้ลงทุนที่มี
อิทธิพลต่อบริษัทจดทะเบียน เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง 
และผลการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เพ่ือให้
บริ ษัทจดทะเบียนรู้ว่า ผู้ลงทุนสถาบันสนับสนุนเรื่องใดและ  
ไม่สนับสนุนเร่ืองใด นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้ข้อมูล  
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงได้ด้วย 

  สนบัสนนุการดำเนนิโครงการของ IOD โดยผู้บรหิารระดบัสงู  
ของ ก.ล.ต. ร่วมเป็นกรรมการใน IOD เพ่ือประสานนโยบายและ  
สนับสนุนการดำเนินงาน และงบประมาณบางส่วนสำหรับโครงการ  
ของ IOD ในการยกระดับคุณภาพของกรรมการและบริษัท  
จดทะเบียนไทยให้ทัดเทียมกับสากล เช่น การจัดโครงการประกาศ
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เกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” (Board of the Year Awards) การ
สำรวจการกำกับดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบียน (Corporate Governance   
Report of Thai Listed Companies: CGR) และการจัดอบรมกรรมการ 
เป็นต้น  

  ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การดำเนินงานของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมกับสากล เพื่อรองรับ  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ตลาดทุนไทยสามารถ  
แข่งขันได้ และเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจทั้งสำหรับผู้ลงทุนไทยและ  
ผูล้งทุนตา่งชาต ิซึง่ ก.ล.ต. ไดด้ำเนินงานดา้นตา่งประเทศหลากหลาย  
รูปแบบ เช่น  

  - สนับสนุน ACMF (The ASEAN Capital Markets Forum) ซ่ึง  
เกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ใน  
ภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จัดทำโครงการ ASEAN   
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพ่ือยกระดับ  
มาตรฐานและการปฏิบัติทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  
จดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน  

  - สนบัสนนุใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ จัดทำ ASEAN Trading Link   
เชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ใน  
อาเซียน เพ่ือให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศได้สะดวก  
ย่ิงขึ้น  
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หลังจากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้วยการใช้เครื่องมือ  
และกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สามารถสรุปความคืบหน้า  
ของการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้   

 ด้านการกำกับดูแลกิจการหรือ CG ของบริษัทจดทะเบียน   
ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD   
ได้ร่วมกันรณรงค์และให้แนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนในการ
ปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ โดยในเร่ืองนี้ ทางการไม่ได้ออก  
กฎระเบียบมาบังคับใช้มากนัก แต่บริษัทจดทะเบียนหันมาให้ความ  
สำคัญและปรับปรุงจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลการ  
ประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทย ท้ังการประเมินโดย   
IOD และหน่วยงานต่างประเทศพบว่า CG ของบริษัทจดทะเบียนมี  
การพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เช่น  

 - ผลการประเมิน CGR โดย IOD ท่ีประเมินบริษัทจดทะเบียน  
ทุกแห่ง พบว่า จำนวนบริษัทที่ได้ 5 ดาว มีจำนวนเพ่ิมขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง จาก 47 บริษัทในปี 2554 เป็น 59 บริษัทในปี 2555 และ
หากพิจารณาจำนวนบริษัทท่ีได้ 3 ดาวขึ้นไป มีจำนวน 480 บริษัท  
ในปี 2554 และเพ่ิมเป็น 513 บริษัทในปี 2555 ซึ่งสะท้อนว่าบริษัท  
ขนาดกลางก็มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นเช่นกัน  

 - ผลการประเมิน CG Watch 2012 Corporate Governance in   
Asia จัดโดย ACGA ร่วมกับ CLSA Asia-Pacific Markets ซึ่งเป็นการ  
ประเมิน CG ในตลาดทุน พบว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 3 เป็นรอง  
เพียงสิงคโปร์และฮ่องกง ขยับขึ้นจากลำดับที่ 8 ในปี 2550 (ได้ 47   
คะแนน) และลำดับท่ี 4 ในปี 2553 (ได้ 55 คะแนน) ตามลำดับ 

 ดา้นคณุภาพและมาตรฐานของตลาดทนุ จากผลการประเมนิ  
ระบบการกำกับดูแลตลาดทุนไทยตามโครงการ Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) โดยองค์กรการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก ซ่ึงเป็นการ
ประเมินท้ังด้านการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และระบบการชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการประเมิน  
สรปุวา่ ก.ล.ต. มีระบบการทำงานโดยรวมท่ีไดม้าตรฐาน มคีวามมัน่คง 
มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ  
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ตลอดเวลาท่ีผ่านมา การเติบโตของธุรกิจกระจุกตัวอยู่แต่ใน  
เฉพาะเมืองใหญ่ของประเทศ ทำให้การจัดสรรทรัพยากรทุกด้าน  
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่กระจายอย่างท่ัวถึง เกิดความ  
ไมเ่ทา่เทยีมในสงัคม เช่นเดยีวกับตลาดทนุทีม่บีคุคลเพยีงบางกลุ่มท่ีม ี 
ความรูค้วามเข้าใจสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน ์จงึเปน็ท่ีนา่เสยีดาย  
ท่ีประเทศขาดโอกาสท่ีจะใช้ตลาดทุนในการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน   
ก.ล.ต. ได้มองเห็นประเด็นดังกล่าวจึงได้กำหนดเป็นทิศทางหน่ึงใน  
การดำเนินงานและเป็นแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2556 – 2558  
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ในด้านของผู้ประกอบการซ่ึงมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนถึง  
ขนาดย่อม ต่างมีความต้องการทุนในการขยายธุรกิจหรือเสริม  
สภาพคล่อง ท่ีผ่านมาในอดีตมีเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น  
ท่ีระดมทนุจากประชาชนและนำหุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยฯ์   
และไม่นานน้ีจึงเกิดตลาดเอ็มเอไอที่บริษัทขนาดกลางสามารถนำ  
หุ้นเข้าจดทะเบียนได้ แต่ถึงกระน้ัน จำนวนบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวน  
บริษัททั่วประเทศ  
จากการวิเคราะห์มุมมองต่อตลาดทุนของผู้ประกอบการ โดย  

เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งถือว่าเป็น  
กระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจชาติ พบว่า บางบริษัทไม่รู้จัก  
ช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุน บางบริษัทมีทัศนคติว่าทำได้  
เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่าน้ัน และบางบริษัทมีความต้องการที่จะ  
ระดมทุนผ่านตลาดทุนแต่ไม่เคยศึกษาอย่างจริงจัง ได้แต่ฟังการ  
บอกเล่า ทำให้มีความคิดว่าขั้นตอนการออกเสนอขายหลักทรัพย์  
และหน้าที่หลังจากนั้นเป็นส่ิงที่ปฏิบัติได้ยาก   
ก.ล.ต. จึงได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ไปยัง  

กิจการทั่วประเทศ โดยเร่ิมต้นที่ “โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของ  
จังหวัด” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนให้แก่  
ผู้ประกอบการเพื่อให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องและตระหนักถึง
ประโยชน์ของการระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนท่ี
สมเหตุสมผลแล้ว สิ่งที่บริษัทจะได้รับคือการปรับปรุงระบบงาน
ภายในและระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน ป้องกันความเสียหายจากการ  
รั่วไหลของทรัพย์สิน และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน  

โครงการดังกล่าวดำเนินการในสองด้านหลัก ได้แก่ (1) สัมมนา  
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และ (2) จัดให้ผู้ประกอบการพบปะ  
ผู้สอบบัญชี (ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.) และท่ีปรึกษา  
ทางการเงิน ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยในการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้าง
และระบบบัญชี รวมถึงจัดทำและเปิดเผยข้อมูล  
สรปุผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 1 ปี 2555 มี  

บริษัทให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 104 บริษัท จาก 34   
จังหวัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อ   
ก.ล.ต. ในเวลาต่อมา และจากความสำเร็จนี้ ก.ล.ต.จึงมีความต้ังใจ  
ที่จะจัดรุ่นต่อไปในปี 2556 พร้อมท้ังจะเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่าง  
กันเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเชื่อมสัมพันธ์อันดี  
ระหว่าง ก.ล.ต. บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ  
ผู้สอบบัญชี  
นอกจากหุ้นแล้ว หุ้นกู้เป็นอีกตราสารหนึ่งที่ผู้ประกอบการ  

สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนได้โดยไม่เสียความเป็น  
เจ้าของ ก.ล.ต. จึงจัด “โครงการหุ้นกู้ SMEs” เพื่อสร้างการรับรู้ถึง  
ประโยชน์ของเคร่ืองมือนี้และให้คำแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อออก  
เสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจจัด  
อันดับความน่าเชื่อถือในการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทที่ เข้าร่วม  
โครงการ   
นอกจากนี้ ก.ล.ต. นึกถึงธุรกิจใหม่ที่ไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจ   

แต่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะเติบโต ซึ่งโดยทั่วไปต้อง  
ใช้เวลาในการบ่มเพาะนาน ดังนั้น ทุนที่เหมาะสมกับกิจการลักษณะ  
นี้คือ กิจการเงินร่วมลงทุน (venture capital) โดย ก.ล.ต. ได้เสนอแก้ไข  
กฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจร่วมลงทุน รวมถึงจัด  
สัมมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต” ซึ่ง  
นอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือนี้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ยังได้  
นำเสนอรายชื่อ venture capital ทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อให้มีการ  
เจรจาการลงทุนกันต่อไป 
การดำเนินโครงการท่ีกล่าวมา นอกจากเห็นผลเป็นความสำเร็จ  

ในการระดมทุนของบริษัทที่นำไปสู่การขยายธุรกิจ สร้างความ  
เติบโตแก่บริษัทแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อผู้ที่  
เกี่ยวข้อง ท้ังคู่ค้า พนักงาน และชุมชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้  
เกิดนวัตกรรมในการผลิตจากทุนเหล่านี้ด้วย และที่สำคัญไม่น้อย  
กว่าประโยชน์อ่ืนใด คือการได้ยกระดับธุรกิจให้เข้าสู่มาตรฐานและ  
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โปร่งใส ไม่ว่าด้วยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบบัญชี  
และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐาน หรือการได้รับการ  
จัดอันดับความน่าเชื่อถือในกรณีที่ออกหุ้นกู้ ซึ่งเมื่อมีบริษัทที่มี  
คุณภาพมาตรฐานจำนวนมาก ประเทศก็จะได้รับความเช่ือถือในการ  
ร่วมธุรกิจและการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
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ในด้านประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ  
การเงินและการลงทุนในระดับที่แตกต่างกัน ทำให้มีโอกาสใช้  
ประโยชน์จากตลาดทุนไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์  
จากตลาดทุนอย่างเต็มที่ ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญและพยายามสร้าง  
เครื่องมือเพ่ือให้สามารถเข้าถึงตลาดทุนและเติมความรู้ด้านการเงิน  
แก่ประชาชน โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1.  ให้มีตราสารหลากหลาย ตรงตามเปา้หมายการลงทุน  
  ก.ล.ต. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์คิดค้นตราสาร  

การลงทุนให้มีความหลากหลาย และออกหลักเกณฑ์ให้ขายให้แก่  
ประชาชนแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม เช่น มีกองทุนรวมที่มี  
ลักษณะคล้ายเงินฝากและกองทุนรวมพันธบัตรและตราสารหนี้ที่มี  
กำหนดระยะเวลา ซ่ึงจดัเปน็ตราสารความเส่ียงตำ่ สำหรบัผูม้เีงินออม  
ท่ีมองหาช่องทางลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน  

ไว้กับธนาคาร ทำให้ผู้มีเงินออมค่อย ๆ เรียนรู้และมีประสบการณ ์ 
ในการลงทุนในตลาดทุนเป็นลำดับ ขณะเดียวกัน มีการกำหนดให้มี  
ผู้ลงทุนประเภท high networth  ที่สามารถลงทุนในตราสารท่ีมี  
ความเส่ียงสูงได้ โดยได้รับการปกป้องด้วยกฎระเบียบท่ีน้อยกว่า   
ทำให้มีความคล่องตัวในการจัดการการลงทุน และตอบสนองบริษัท  
ที่ต้องระดมทุนด้วยตราสารท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 นอกจากคำนึงถึงผู้ลงทุนตามความรู้และประสบการณ์การ
ลงทุนแล้ว ก.ล.ต. ยังนำปัจจัยเรื่องความต้องการทางการเงิน 
(financial need) ตามอายุมาพิจารณาด้วย ซึ่งพบว่าปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ
และผู้ท่ีใกล้เกษียณอายุเป็นจำนวนมากต้องการเครื่องมือการลงทุน
ท่ีสามารถให้ผลตอบแทนเพียงพอและต่อเนื่องสำหรับการยังชีพ  
ภายหลังจากที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน ก.ล.ต. จึงได้พยายาม  
ผลักดันให้เกิดกองทุนรวมสำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณ โดยขณะนี้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหลายแห่งอยู่ในระหว่างการ  
พิจารณาถึงความเป็นไปได้  

 ความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประการหนึ่ง คือ ไม่สามารถเข้าถึงทางเลือกการลงทุนหรือไม่มี  
ข้อมูลเพียงพอท่ีจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจาก  
การผูกขาดการขายกองทุนรวมและตราสารบางประเภท ท่ีมักแต่งตั้ง  
ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้แทนในการซื้อขาย และธนาคารมักจะรับ  
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ซื้อขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกโดยบริษัทในเครือ ทำให้  
ผู้ลงทุนที่ใช้ช่องทางซื้อขายผ่านธนาคารที่ตนสะดวกไม่เคยพิจารณา  
ถึงทางเลือกที่อาจจะดีกว่า ขาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลเปรียบเทียบ  
เพื่อตัดสินใจเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะสม ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะ  
ให้มี “Fund SuperMart” ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์รวมซื้อขายกองทุนรวม  
หลากประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหลายแห่ง   
มีข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียง นอกจากผู้ลงทุนจะ  
มีโอกาสพบทางเลือกที่หลากหลายแล้ว ยังจะได้รับคำแนะนำการ  
ลงทุนที่เป็นกลางด้วย โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาที่จะให้มี  
ใบอนุญาตประเภทน้ีขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจ   
ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากการมีทางเลือกและข้อมูลที่มากข้ึน 

2. สง่เสริมใหป้ระชาชนรูถ้งึประโยชนข์องการวางแผนการเงนิ  
ส่วนบุคคล  

 โดยรู้จักจัดการความมั่งคั่ง (wealth management) ของตัวเอง   
ซึ่งความมั่งคั่งไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่ร่ำรวยเท่าน้ัน ผู้มีรายได้มากกว่า  
รายจ่ายจัดเป็นผู้มีความม่ังคั่งเช่นกัน  โดย ก.ล.ต. คาดหวังท่ีจะเห็น  
ผู้มีความม่ังค่ังหรือมีเงินออมสามารถบริหารจัดการการลงทุนให้  
เกิดผลประโยชน์ที่จะทำให้เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายของ  
ชีวิตเป็นจริง  ในปีต่อจากนี้ไป ก.ล.ต. จะเน้นให้ความรู้แก่ประชาชน  
ในเรื่องการจัดการความม่ังคั่ง โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรร  

ทรัพย์สินการลงทุน (asset allocation) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและ  
ความเสี่ยงท่ีสมดุลและสามารถไปสู่เป้าหมายได้ พร้อมกับการดูแล  
ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีบริการให้คำแนะนำในเรื่องนี้แก่ลูกค้า  
อย่างท่ัวถึง   

3.  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน  
  การเข้าถึงตลาดทุนอย่างทั่วถึงจะเกิดขึ้นได้ต่อเม่ือประชาชน

มีความเข้าใจในระบบและกลไกของตลาดทุน และให้ความเช่ือมั่น
และไว้วางใจ โดย ก .ล .ต . มีภารกิจโดยตรงในการกำกับดูแล  
ผู้ให้บริการในตลาดทุน พิจารณาอนุญาตการออกและเสนอขาย  
หลักทรัพย์ ดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ปฏิบัติฝ่าฝืน  
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการเรื่องร้องเรียนเมื่อผู้ลงทุนได้รับ
ความเสียหายหรือเดือดร้อน ซึ่งล้วนเป็นภารกิจเพื่อปกป้องผู้ลงทุน 
โดยมีการสื่อสารการดำเนินงานและผลงานให้ผู้ลงทุนทราบอย่าง
สม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้ผู้ลงทุนรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ซึ่งมีหน้าท่ีศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ
ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือก่อนใช้สิทธิในโอกาสต่าง ๆ และใช้สิทธิ  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ ผู้ลงทุนที่ใช้สิทธิ  
และทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นวินัยของผู้มีส่วนร่วมใน  
ตลาดท่ีผลักดันให้ธุรกิจในตลาดทุนดำเนินงานด้วยความโปร่งใส   
และนำความเชื่อม่ันมาสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน  
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การสัมมนาเร่ืองกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อเป็น 
ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนและลงทุน 

การหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทที่ 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าระดมทุนในตลาดทุน  
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จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดทุนไทย  
ต้องปรับตัวเพ่ือรักษาอันดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก   
โดยหน่ึงในกลยุทธ์ที่ ก.ล.ต. เคยกำหนดไว้ คือ การขยายฐานผู้ลงทุน  
ด้วยการเพ่ิมจำนวนผู้ลงทุนรายใหม่ในตลาดทุน แต่จากการประเมิน  
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การขยายฐานผู้ลงทุนยังไม่ค่อย  
ประสบความสำเร็จ สาเหตุหน่ึงมาจากการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มี  
ความรู้ทางการเงิน (financial literacy) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานก่อนท่ีจะ  
เริ่มลงทุน  
ขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปัจจัยที่เป็นหัวใจในการ  

พัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาคุณภาพคน ซ่ึงทักษะสำคัญหนึ่งที่จะ  
เสริมสร้างคุณภาพของคนไทย คือ ทักษะด้านการเงิน (money   
management skill) แต่จากผลการสำรวจกลับพบว่า คนไทยที่มีทักษะ  
ด้านนี้ มีไม่ถึงครึ่งหน่ึงของคนวัยทำงาน การจัดการเงินเพ่ือความ  
มั่นคงในอนาคตเป็นเร่ืองที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญ    
ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาขาดความรับผิดชอบทางการเงิน  ขาดวินัย  
การออม  ใช้จ่ายเกินตัว  ก่อภาระหนี้สินเกินความสามารถในการ  
ชำระคืน  เกิดความเหลื่อมล้ำด้านฐานะการเงิน อันนำไปสู่ปัญหา  
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศในที่สุด 

ความรู้ทางการเงินยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากการ  
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร ซ่ึงในอีก 20  ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะ  
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (aged society) โดยคนไทยทุก 4 คน จะมี   
1 คนที่เป็นผู้สูงอายุ คำถามที่ตามมา คือ ผู้สูงวัยเหล่าน้ีจะมีแหล่ง  
รายได้เพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร  
เพื่อลดปัญหาของการที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ  

ในอนาคต จึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบ  
ในเรื่องการเงินของตนให้มากขึ้น จำเป็นต้องมีความรู้ท่ีทำให้  
สามารถวางแผนและตัดสินใจทางการเงินได้อย่างเหมาะสม  นั่นคือ   
ต้องหาเงินได้ เก็บก่อนใช้ ใช้เงินเป็น จัดการภาระหน้ีสิน และรู้จัก  
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต เลือกสินค้าและบริการทางการเงิน  
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนปกป้องสทิธปิระโยชนข์องตนเองได ้ผลทีต่ามมา  
คือการเป็นทรัพยากรที่เป็นพลังของประเทศ ช่วยกันขับเคลื่อน  
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก    
ก.ล.ต. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ “เปล่ียนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วย  
ความรู้ทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน  
เพิ่มมากข้ึน 
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ท่ีผ่านมา งานให้ความรู้ของ ก.ล.ต. เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยัง  
ผู้ลงทุน (existing investor) โดยหัวข้อท่ีสื่อสารไปสู่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่  
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับตราสารการลงทุน เตือนเรื่องความเสี่ยง   
ชี้ให้ระมัดระวังกลโกงต่าง ๆ และกระตุ้นให้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น   
ซึ่งเป็นพันธกิจด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นหลัก ต่อมา ก.ล.ต.   
เห็นว่า การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างย่ังยืนต้องมีฐาน  
ผู้ลงทุนที่แข็งแกร่ง การรอให้คนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนแล้วค่อยให้  
ความรู้นั้นไม่ทันการณ์ จำเป็นต้องขยายขอบเขตการดำเนินงาน  
ลงมาในระดับพ้ืนฐานมากข้ึน กลุ่มเปา้หมายจงึขยับมาเปน็ประชาชน  
ทั่วไปที่ยังไม่มีการลงทุนในตลาดทุน  
ก.ล.ต. ได้บรรจุเรื่อง “การส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความรู้และความ  

เข้าใจทางการเงิน” ไว้ในแผนกลยุทธ์ ปี 2555-2557 เพื่อเป็น  
แนวทางในการขบัเคล่ือนภารกจิขยายฐานผูล้งทนุและทำใหต้ลาดทุน  
มีบทบาทในการรองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ  
ความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา คือ การ  

จดัต้ังฝา่ยสง่เสรมิความรูด้า้นการเงนิรบัผดิชอบงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ   
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนในวงกว้าง   
โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังคนท่ีมีศักยภาพในการลงทุน (potential   
investor) ดังนั้น เนื้อหาสาระที่ ก.ล.ต. สื่อสารไปสู่สาธารณะจึง  
ครอบคลุมไปถึงเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงการ  
ออมและการลงทุนในตลาดทุน โดยงานให้ความรู้มี 3 ระดับ ได้แก่ 

1. การให้ความรู้ทางการเงิน (financial l iteracy) เพื่อให้  
ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน รู้จักหารายได้   
ใช้เงินเป็น มีเงินออม และจดัสรรเงินออมมาลงทุน  

2. การให้ความรู้การลงทุน (investment knowledge) เป็นการให้  
ความรู้แก่ผู้เริ่มลงทุน เพื่อให้รู้จักสินค้าการลงทุนประเภทต่าง ๆ รู้จัก  
วิธีเลือกลงทุนในส่ิงที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในการรับ  
ความเสี่ยง รวมถึงรู้จักใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม   
และรู้จักปกป้องตนเองจากการถูกหลอก 

3. การให้ความรู้ในสินค้าการลงทุนที่ซับซ้อน (advanced   
investment knowledge) สำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้การลงทุนดีแล้ว   
เพ่ือให้มีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น  
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ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการเข้ามามี  
บทบาทของสื่อออนไลน์ท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุน และผู้มีศักยภาพใน  
การลงทุนได้เป็นอย่างดี ก.ล.ต. จึงได้ริเริ่มใช้ช่องทางออนไลน์  
ภายใต้ชื่อ “Start-To-Invest” เป็นสื่อในการกระจายความรู้ ได้แก่   
เว็บไซต์ (www.start-to-invest.com), e-mail, facebook, twitter และ   
e-newsletter เพื่อความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการจดจำและเข้าถึง  
ข้อมูลการลงทุนได้อย่างง่ายดาย รวมถึง Mobile Application ที่ใช้  
กับแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการ  
วางแผนการเงิน และให้ข้อมูลสินค้าการลงทุนทั้งตราสารทุน   
ตราสารหนี้ และกองทุนรวม ถือเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี  
การส่ือสารสมัยใหม่มาใช้ในการให้ความรู้การลงทุนของ ก.ล.ต.  
สำหรับสื่อพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้  

ในวงกว้าง โดย ก.ล.ต. ใช้เป็นช่องทางสื่อสารความรู้ไปยังกลุ่ม  
เป้าหมาย ได้แก่ 

โครงการ “เคล็ดลับเรื่องเงนิกับคนดัง”        
 เป็นการสัมภาษณ์คนดังในแวดวงบันเทิงและวงการต่าง ๆ ถึง  

เคล็ดลับในการจัดการเงินและการลงทุน แล้วนำบทสัมภาษณ์ไป  
ตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำท่ีเข้าถึงผู้อ่านท่ัวประเทศ เช่น นิตยสาร  
ทีวีพูล และขวัญเรือน เป็นต้น โดยเรื่องราวของคนดังที่ ก.ล.ต.   
เผยแพร่ออกไปช่วยทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเร่ืองการเงินการลงทุนไม่ใช่  
เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด สามารถจุดประกายให้คนทั่วไปเกิดความ  
สนใจเรื่องการจัดการเงินของตนเองได้ 

รายการคริส ดีลิเวอรี่          
 เป็นการร่วมมือกับรายการคริส ดีลิเวอรี่ รายการสอนภาษา

อังกฤษซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 5 ทุกวันศุกร์ ผลิตสกู๊ปส้ัน
ตอนละ 1 นาที เนื้อหาสอดแทรกความรู้ด้านการเงินการลงทุน   
แบบง่าย ๆ ด้วยรูปแบบละครสั้นแนวสนุกสนาน โดยมีจำนวนผู้ชม  
ตอนละประมาณ 1 ล้านคน  

การทำงานร่วมกับสื่อมวลชน          
 เพ่ือให้การทำงานให้ความรู้ทางการเงินมีประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ก.ล.ต. จึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น   
เช่น สื่อมวลชน เน่ืองจากงานให้ความรู้ที่ต้องสื่อสารกับมวลชนเป็น  
งานท่ีใช ้ “ศิลป์” มากกวา่ “ศาสตร”์ ซึง่ในต่างประเทศการดำเนนิการ  
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เร่ืองนี้ เน้นให้คนเกิดความรู้สึก (emotion) มากกว่าจะเน้นการให้  
ความรู้ (knowledge) เพียงอย่างเดียว เช่น การประหยัดอดออม  
เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถเปล่ียน  
พฤติกรรมได้ แต่ถ้าทำให้คน “รู้สึก” ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และ  
ต้องทำทันที อาจจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
ก.ล.ต. มองถึงกลไกทีจ่ะเชือ่มโยงจดุน้ีกบัมวลชน จงึประสานงาน  

กับสื่อมวลชนในการสอดแทรกเน้ือหาความรู้ด้านการเงินการ  
ลงทุนไปกับรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ได้แก่ ละคร “หลวงตา  
มหาชน” ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันเสาร์ โดยผู้ผลิต  
รายการไดน้ำโครงความรู้ดา้นการเงนิที ่ก.ล.ต. จดัส่งใหไ้ปสอดแทรก  
ไว้ในบทละคร  

การผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา “เก็บก่อนใช้   
แบ่งไปลงทุน รวยได้ทุกคน”    

 การสื่อสารเรื่องราวของการออมและลงทุนผ่านภาพยนตร์  
โฆษณาชุด “เก็บก่อนใช้ แบ่งไปลงทุน รวยได้ทุกคน” ซึ่งออกอากาศ  
ผ่านรายการโทรทัศน์ทางช่อง 5 ช่อง 9 และเคเบิลทีวีของสถานี  
เวิร์คพอยท์ทีวี ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 โดย ก.ล.ต. ได้  
คัดเลือกคุณสุดารัตน์ บุตรพรม (ตุ๊กกี้) นักแสดงและพิธีกรหญิงชื่อดัง  
เป็นผู้แสดงนำในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เน่ืองจากประสบการณ์  
ชีวิตของคุณตุ๊กกี้ เคยมีปัญหาหนี้สินบัตรเครดิตและต้องบริหาร

จัดการแก้หนี้ จนมีเงินเก็บออมได้ในปัจจุบัน พร้อมกับสอดแทรก
เรื่องราวของการแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ด้วยการลงทุนแบบสม่ำเสมอทุกเดือนในโฆษณานี้ 

การสัมมนา “เคล็ดลับเร่ืองเงินกับ ก.ล.ต. ตอน ตุ๊กกี้   
การเงินแบบปลวกปลวก”    

 อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุน และถือเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ของ ก.ล.ต. คือ การจัดสัมมนาก่ึงทอล์กโชว์ให้
ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล โดยได้เชิญคุณตุ๊กกี้ 
ซึ่งเป็นผู้แสดงนำในภาพยนตร์โฆษณาของ ก.ล.ต. มาพูดให้แง่คิด
เรื่องการจัดการเงินที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อให้ตัวอย่างการ  
แก้ปัญหาและบริหารจัดการหนี้ของคุณตุ๊กก้ีเป็นแรงบันดาลใจให้แก่  
ผู้ท่ีตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน โดยการสัมมนาน้ี ก.ล.ต. ได้เตรียม  
ผลิตเป็น DVD เผยแพร่ให้สถาบันการศึกษาและกลุ่มคนทำงาน  
รวมทั้งสถานประกอบการท่ีสนใจนำไปเผยแพร่ต่อไป 

การจุดประกายให้เห็นความสำคัญของการวางแผน  
การเงินผ่านภาพยนตร์   

 ก.ล.ต. ได้สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ยอดมนุษย์  
เงินเดือน” ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ีสะท้อนแนวคิดการทำงานและการใช้  
ชีวิตของคนในวัยทำงาน โดยนำเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลไปสอดแทรกให้ความรู้ผ่านการเล่าเรื่องของภาพยนตร์   

ร่วมกับรายการคริส ดีลิเวอรี่ จัดทำสกู๊ปสั้น 1 นาทีสอดแทรก 
ความรู้ด้านการเงินการลงทุน 

งานสัมมนา “เคล็ดลับเรื่องเงินกับ ก.ล.ต. ตอน ตุ๊กกี้ การเงิน 
แบบปลวกปลวก”   
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เนื่องจากเล็งเห็นว่า กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์เร่ืองนี้ ส่วนใหญ่เป็นนิสิต  
นักศึกษา และกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการให้  
ความรู้ทางการเงินของ ก.ล.ต. ท้ังน้ี เมื่อภาพยนตร์มีการผลิต  
เป็น DVD แล้ว ก.ล.ต. จะนำมาใช้เป็นส่ือประกอบการเดินสาย  
ให้ความรู้แก่กลุ่มคนวัยทำงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ   
ตามแผนให้ความรู้ทางการเงินที่จะดำเนินการต่อไป  
สำหรับนโยบายในการทำงานให้ความรู้ของ ก.ล.ต. นอกจาก  

การผลิตสื่อประกอบการให้ความรู้ ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญกับ  
การนำความรู้ไปต่อยอดหรือขยายผล โดยเปิดกว้างให้องค์กรหรือ  
หน่วยงานที่สนใจนำสื่อความรู้ทางการเงินการลงทุนของ ก.ล.ต. ไป  
เผยแพร่ เพื่อช่วยให้ความรู้ทางการเงินกระจายในวงกว้างขึ้น และ  
เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 	+6%'Ĕ+%%;1A";I1 “A�)9I&��'4A�,E�&D/ĕ'<Ĕ�A';1� 
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ก.ล.ต. ตระหนักว่า งานให้ความรู้ทางการเงินต้องใช้ทรัพยากร  
ทั้งงบประมาณและบุคลากรเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานเพียง  
ลำพังคงไม่อาจประสบความสำเร็จ นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน  
อีกจำนวนมากที่มีภารกิจในการให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชน  
ทั่วไป ก.ล.ต. จึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ   

เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนงานให้ความรู้ทางการเงิน โดย  
จุดเร่ิมต้นของความร่วมมือในเร่ืองนี้อย่างเป็นรูปธรรมมาจากเวที  
สัมมนาเรื่อง “เปล่ียนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน”   
ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผล  
การศึกษาจากงานวิจัยและข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานให้  
ความรู้ทางการเงินสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน ในงานเดียวกัน มีการ  
เปิดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง รวมท้ัง  
รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนกว่า 30 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้  
ความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชน เพ่ือช่วยกันผลักดันให้  
เกิดการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการ  
จัดการการเงินของคนไทย ภายหลังการสัมมนา ก.ล.ต. ได้นำ  
ข้อเสนอจากงานน้ีมาประมวลจัดทำเป็นแผนงานในการร่วมมือกัน  
พัฒนางานให้ความรู้ทางการเงินร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งจะ
ขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป  
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สำหรับการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ก.ล.ต. ทำอย่าง  
ต่อเนื่องผ่านบทความในคอลัมน์ “ก.ล.ต. คู่คิดนักลงทุน” ตีพิมพ์ใน  
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 4 ของเดือน และ  
คอลัมน์ “หน้าต่าง ก.ล.ต.” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทุกวัน  

การสอดแทรกเนื้อหาการจัดการการเงินส่วนบุคคลผ่าน 
ภาพยนตร์ 

ความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรจากงานสัมมนา  
“เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน”  
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อังคารเว้นอังคาร รวมถึงการออกบูธนิทรรศการเพ่ือให้ข้อมูลและ  
ตอบข้อสงสัยของผู้ลงทุนในงาน Money Expo และ SET in the City  
นอกจากน้ัน ก.ล.ต. มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพ  

ผู้ลงทุนไทย โดยกระตุ้นและชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในส่ิงที่เหมาะกับตัวเอง   
ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาด รวมถึงหลีกเลี่ยงความผิดหวัง  
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้  
ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ลงทุนที่มี  

การลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ และกองทุนรวม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ  
นำผลวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุน  
ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูล เร่ือง   
คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวน และ fact sheet   
โดยสอบถามผู้ลงทุนที่มาเย่ียมชมบูธ ก.ล.ต. ในงาน Money Expo   
2012  ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555  

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. คลังเยี่ยมชมบูธ  ก.ล.ต. ท่ีจัดขึ้น 
ภายใต้แนวคิด “20 ปีแห่งความมุ่งมั่นเพื่อตลาดทุนไทย”  
ในงาน Money Expo 2012  

ผู้ลงทุนแวะเวียนมาท่ีบูธให้ความรู้ของ ก.ล.ต. เพื่อสอบถาม 
ข้อมูลการลงทุน   
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ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,527 ราย ส่วนใหญ่  
 จบการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี    
 อายุระหว่าง 25-49 ปี   
 รายได้ไม่เกิน 50,000 บาท / เดือน  
 อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามระบุเหตุผลที่ไม่อ่านหนังสือชี้ชวนเพราะ ข้อมูลมีมากเกิน ไม่มีประโยชน์ ไม่มีเวลา ใช้ภาษายากเกิน และ  
ไม่รู้ว่าควรอ่านตรงไหน ตามลำดับ นอกจากนั้น ผู้ที่เลือกอื่น ๆ ระบุเหตุผลเพิ่มเติมว่า เพราะไม่ได้รับรายงานประจำปี ตัวอักษรที่ใช้ใน  
เอกสารมีขนาดเล็กเกินไป และรูปแบบ CD ไม่สะดวกในการอ่าน  

 ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ปรับปรุงเน้ือหาเป็นหลัก โดยเห็นว่า ควรมีเนื้อหาท่ีสั้นและกระชับ ไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย   
ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค และตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ขึ้น 
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นอกจากงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนซ่ึงถือเป็นภารกิจ  
หลักขององค์กรแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่ ก.ล.ต. ภาคภูมิใจและยินดีที่  
จะทำ คือ การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ โดยพลเมืองดี  
ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ทั้งในเร่ืองที่ต้องทำและ  
เรื่องที่ควรทำ เช่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามกฎหมาย   
สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรม  
ที่ดีงาม มีน้ำใจ ให้การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ขาดแคลน   
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ การเป็น  
พลเมืองที่ดี นอกจากทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้าง  
ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกัน  
อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ประเทศชาติมีการพัฒนาได้  
อย่างยั่งยืนและมั่นคงอีกด้วย 
สำหรับการดำเนินงานสำคัญในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองท่ีดี  

ของ ก.ล.ต. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
การดูแลพนักงาน 
การดูแลชุมชนและสังคม 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 
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การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่บั่นทอนการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน และเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็น  
อย่างยิ่ง โดยมูลค่าทรัพย์สินที่ธุรกิจได้จ่ายเพื่อการคอร์รัปชัน ไม่ว่า  
จะดูเหมือนเล็กน้อยอย่างการจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก ไปจนถึง  
การจ่ายเป็นมูลค่าสูงเพ่ือให้ได้เปรียบทางการค้าโดยมิชอบ ล้วนเป็น  
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะนอกจากกระทบกับตัวธุรกิจเองในแง่ต้นทุน  
ท่ีเพิ่มขึ้นแล้ว ยังกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เน่ืองจากธุรกิจจะ  
รวมต้นทุนดังกล่าวเข้าไปในราคาสินค้าหรือบริการ ทำให้ผู้บริโภค  
ต้องจ่ายแพงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ธุรกิจไม่มีการแข่งขันกันพัฒนา   
ทำให้ไม่มีความก้าวหน้าหรือนวัตกรรม และผู้บริโภคขาดทางเลือก  
ที่ดีกว่า ทั้งนี้ เมื่อมองในภาพรวมระดับประเทศ การคอร์รัปชัน  
สะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ  
ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ   
ก.ล.ต. ตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหานี้ และ  

ด้วยภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้ขับเคลื่อน  

เศรษฐกิจชาติ การทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นหน่ึงในอุปสรรคที่ขัดขวาง  
การดำเนินงานให้ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ก.ล.ต. จึงให้ความ  
สำคญักบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ดว้ยการประกาศเจตนารมณ์  
ในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ และมุ่งหวังใหต้ลาดทนุ  
ไทยและสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยมองว่าการทุจริต  
คอร์รัปชันไม่เพียงเป็นการกระทำท่ีผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังผิด  
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม และเป็นพฤติกรรม  
ท่ีไม่อาจยอมรับได้ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ดำเนินการในเรื่องนี้ 2 ระดับ คือ 
ระดับองค์กร และในภาพใหญ่ของตลาดทุนไทย  
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จุดเริ่มต้นที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน คือ   
การเร่ิมจากทัศนคติและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร ท้ัง   
“ไม่ให้” “ไม่รับ” และไม่สนับสนุนให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีพฤติกรรมในการ   
“ให้” และ “รับ” ซึ่ง ก.ล.ต. เช่ือมั่นในแนวคิดดังกล่าว จึงดำเนินการ  
ในเรื่องนี้อย่างเข้มข้น โดยบุคลากรของ ก.ล.ต. ต้ังแต่ผู้บริหาร  
ระดับสูง ลงมาจนถึงพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงพนักงานใหม่  
ท่ีเขา้ปฏิบัติงานลว้นถกูปลกูฝงัคา่นยิมและจติสำนกึในเร่ืองการปฏิบติั  
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อุทิศเวลาและต้ังใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อ  
ประโยชน์แก่งานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือประโยชน์ของ  
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน  
เรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดแนวทาง  
ปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหาร   
พนักงาน และลูกจ้างของ ก.ล.ต. ไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณ  
พนักงาน ซึ่งบุคลากรของ ก.ล.ต. ทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและ  
ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานและแนวทางธรรมาภิบาลของ 
ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอ ปีละหนึ่งครั้ง  
สำหรับพนักงานใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานกับ ก.ล.ต. จะได้รับการ  

อบรมต้ังแต่ก่อนเริ่มงาน เก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ  
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ การไม่ใช้อำนาจหน้าที่  
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น การไม่เรียกทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อืน่ใดจากบคุคลหรอืนติบิคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดำเนินงาน  
ขององค์กร และการไม่รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าท่ีพึงให้กัน  
ตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินของ  
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พนักงานองค์การของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543   
โดยประกาศดังกล่าวใช้บังคับกับพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคล  
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐ และรวมไปถึงผู้ที่พ้นจากงานไปแล้ว  
ไม่ถึง 2 ปีด้วย  
อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากงานของ ก.ล.ต. ส่วนหนึง่ คอื การพจิารณา  

อนุญาตการออกเสนอขายหลักทรัพย์ การออกใบอนุญาตผู้ประกอบ  
ธรุกิจหลกัทรพัย ์การใหค้วามเหน็ชอบผู้ประกอบวิชาชพีและบุคลากร  
ในตลาดทุน รวมถึงการลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องนั้น 
เป็นงานที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้อยู่ในการกำกับดูแล จึงอาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ปฏิบัติงานในการเรียกหรือ
รับผลประโยชน์ได้ รวมถึงงานในส่วนน้ียังต้องการความเช่ือมั่นจาก
ผูอ้ยู่ในการกำกบัดูแลวา่จะไดร้บัการปฏบิตัจิาก ก.ล.ต. อย่างเทา่เทียม 
เป็นธรรม เสมอภาคทุกราย โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยมาตรฐาน  
ทีต่า่งกนั ดงันัน้ ก.ล.ต. จึงไดก้ำหนดวธิปีฏบิตังิาน กระบวนการควบคุม  
การทำงาน รวมถึงกระบวนการอนุมัติและลงโทษผู้กระทำผิดอย่าง
รัดกุม โดยไม่ให้เรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การตัดสินใจดำเนินการของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่อยู่ในรูปของการทำงานร่วมกันเป็นองค์คณะ 
และมลีำดับการควบคมุงานตามสายงานบงัคบับญัชา โดยมเีลขาธกิาร  

ควบคุมการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้าย 
นอกจากนั้น ยังมีการทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและ  

ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นระยะต่อเนื่องทุกปี โดยฝ่าย  
ตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าท่ีตรวจสอบการทำงานของฝ่ายงาน
ที่อาจมีความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการประเมินผล  
และจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อ  
สร้างความเชื่อ ม่ันว่าการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไว้ และเพ่ือความเป็นอิสระและ  
เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายในสามารถประสานงานและรายงานการปฏิบัติงาน (functional   
reporting) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. โดยตรง และ  
รายงานด้านการบริหาร (administrative reporting) ต่อผู้บริหารระดับ  
สูงขององค์กร 
ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในเรื่องท่ี  

อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันในเบื้องต้น เช่น   
การจัดซื้อจัดจ้าง การสนับสนุนเงินบริจาค การรับพนักงานใหม่เข้า  
ทำงาน เป็นต้น โดยเทียบกับแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับสากล ได้แก่   
แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่จัดทำ  
โดย IOD ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับของ Transparency   
International พบว่า แนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของ   

ผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
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ก.ล.ต. มีความชัดเจนและโปร่งใสเพียงพอ  
สำหรับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานกับ ก.ล.ต. นอกจาก  

จะมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตามลักษณะและตำแหน่งงานไว้อย่าง  
ชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคนเก่งที่เป็นคนดี   
เป็นผู้มีอุดมการณ์และยึดมั่นในค่านิยมเดียวกัน คือ มีความมุ่งมั่น  
ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ   
และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสมกับการ  
เป็นบุคลากรและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีหน้าที่และภารกิจ  
ที่สำคัญด้วย  
ก.ล.ต. มุ่งหวังว่า การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

ที่เริ่มจากการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร พร้อมค่านิยมและ  
จิตสำนึกที่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง  
เต็มความสามารถ ไม่เพียงจะส่งผลดีต่อภารกิจการพัฒนาตลาดทุน  
ไทยในแง่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยัง  
จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่นในการบริหารและดำเนินงาน   
โดยคำนึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมและจริยธรรม  
ข้ันพื้นฐานท่ีพึงยึดถือและปฏิบัติเช่นกัน  
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นอกเหนือจากการเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการบริหารจัดการระบบ  
ปฏิบัติงานภายในให้เป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน  
ทุกรูปแบบแล้ว อีกหน่ึงมาตรการที่ ก.ล.ต. ดำเนินการควบคู่กันไป   
คือ การผลักดันให้ตลาดทุนไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับการ  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

 �6' )5��5� Ĕ6��'8-5���4A�9&� 

สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำนโยบายต่อต้านการ  
ทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็น  
ข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนของผู้ลงทุน โดย ก.ล.ต. อยู่  
ระหว่างศึกษาแนวทางและจัดหามาตรการท่ีเหมาะสมในการกระตุ้น   
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่บริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยนโยบาย  
และการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

 สร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติใน  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบริษัจดทะเบียน ด้วยการ  
ผลิตและเผยแพร่คู่มือในเรื่องดังกล่าว โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการ  
เตรียมทำคู่มือ 

แผนงานในอนาคตในอีก 3-5 ปีข้างหน้า คือ การเตรียม
ออกประกาศให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลนโยบายและการ
ดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรายงานประจำปี 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ซึ่งการเปิดเผย
ข้อมูลไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้
บริษัทจดทะเบียนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินการให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย  
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แม้ว่าหลายฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างมากในการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ดูเหมือนว่ายังห่างไกลจาก  
เปา้หมายความสำเรจ็และยังคงต้องใช้ความพยายามตอ่ไป สาเหตหุนึง่  
ที่ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ยาก เพราะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน และแพร่ขยายใน  
วงกวา้งมากข้ึน ซึง่เปน็ปญัหาระดบัชาติทีต้่องไดร้บัความรว่มมอืจาก  
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการแก้ไขร่วมกัน   
ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงาน  
อื่นเพื่อขับเคลื่อนให้งานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรุดหน้าต่อไป   
จึงได้ประสานกับหลายหน่วยงานในการทำงานร่วมกัน อาทิ 

ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการในคณะกรรมการกล่ันกรอง  
ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ  
ราชการ ตามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 146/2555 ลงวันที่ 25   
มิถุนายน 2555  

 เข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบัน 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” และ
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา รวมถึงแต่งต้ัง  
ผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน   
(ประเทศไทย)  

 แต่งต้ังผู้บริหารเป็นผู้แทนในคณะกรรมการความร่วมมือ  
ป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) ตามคำส่ัง  
กระทรวงการคลังที่ 631/2555 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ที่มี  
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการ และ  
แต่งตั้งผู้แทนเป็นคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต   
(Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) ท่ีมีอธิบดีกรมบัญชีกลาง  
เป็นประธาน  

แต่งตั้งผู้บริหารเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค  
เอกชน ที่มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ  
ทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธาน 

 สนับสนุนการดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition Against Corruption: CAC) 
ของ IOD ซึ่งได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน เพ่ือให้บริษัทสามารถประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน 
และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของบริษัท  
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บุคลากรของ ก.ล.ต. ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญท่ีสุดในการ  
ขับเคลื่อนงานขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจในการ  
กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. ให้ความใส่ใจในการดูแล  
พนักงานทั้งทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ  
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ผู้ช่วยเลขาธิการ 

อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้าน   
technical knowledge ด้าน soft skills และด้านขวัญกำลังใจรวมถึง  
คุณภาพชีวิต  
ก.ล.ต. มีนโยบายท่ีจะกำหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้วยการ

ประเมินค่างาน สำรวจและติดตามความเคล่ือนไหวของอัตรา  
ค่าตอบแทนขององค์กรต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำ  
มาเปรียบเทียบและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนท่ีแข่งขันได้และจูงใจ   
นอกจากนี้ ในปี 2555 ได้มีนโยบายจ่ายเงินค่าตอบแทนตามสาขา  
วิชาชีพในสาขาท่ีหายากและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เช่น   
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย   
เป็นต้น เพื่อรักษาและจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน  
กับ ก.ล.ต. รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันการศึกษาผ่าน  
ชอ่งทางตา่ง ๆ เช่น รับเชญิไปบรรยายพิเศษ เปิดใหส้ถาบนัการศึกษา  
เข้าเยี่ยมชมดูงาน ออกบูธนิทรรศการแนะนำองค์กรตามท่ีสถาบัน  
การศึกษาจัด และเปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน   
เป็นต้น เพื่อให้โอกาสนิสิต นักศึกษาเรียนรู้กลไกในตลาดทุน   
พร้อมกับรู้จัก ก.ล.ต. และเชิญชวนให้เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ต่อไป 
ในส่วนของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิ  

การลาและวันหยุดพักผ่อนประจำปีแล้ว ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญใน  
เรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงานรวมไปถึงครอบครัว  
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ก.ล.ต. ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน   
โดยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็น  
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้   
ก.ล.ต. ต้องการให้พนักงานดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขทั้งกายและใจ   
ไม่เสี่ยงภัย มีความม่ันใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีการ  
เตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสมและสม่ำเสมอ   
รวมถึงไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียทรัพย์สินหรือเวลา  
ที่มีค่าไป จึงได้ดำเนินการในเชิงป้องกันและรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่อง  

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมด้าน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 

ของพนักงานด้วย โดยให้สวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน  
และครอบครัวของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งเร่ืองความเจ็บป่วย   
ทันตกรรม สูติกรรม ตรวจสุขภาพประจำปีและการสร้างภูมิคุ้มกัน  
โรค ให้สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายหรือ  
ซื้อสิ่งของจำเป็นรวมถึงเงินกู้อาคารสงเคราะห์ดอกเบ้ียต่ำ กรณี  
เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้และต้องลาออกจากงานจะได้รับ  
ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์พิเศษ และหากพนักงานหรือ  
ครอบครัวพนักงานเสียชีวิต ก.ล.ต. จะให้ความช่วยเหลือเป็น  
เงินช่วยพิเศษด้วยเช่นกัน 
ส่วนลูกจ้างมี 3 ประเภท ประเภทแรก คือ ลูกจ้างประจำท่ีปฏิบัติ  

งานต่อเนื่อง จะได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโดยมีการกำหนด  
วงเงิน มีการข้ึนเงินเดือนประจำปี และเงินรางวัลประจำปี การจ่าย  
เงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เงินตอบแทนพิเศษ  
เมื่อพ้นจากงาน 
ประเภทท่ี 2 คือ ลูกจ้างชั่วคราว มีการทำประกันสุขภาพ การ  

จ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต จัดตรวจสุขภาพ  
ประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงมีโอกาสเข้าร่วม  
กิจกรรมสังสรรค์พนักงานหรือกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ที่ ก.ล.ต.   
จัดขึ้นตามความเหมาะสม 
ประเภทที่ 3 คือ ลูกจ้างกลุ่มผู้พิการ ซึ่ง ก.ล.ต. ต้องการส่งเสริม  

ให้ผู้พิการได้รับโอกาสในการทำงานท่ีสามารถจะเลี้ยงตนเองได้ โดย  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเรียกเข้าปฏิบัติงานจำนวน 3 ราย ซ่ึงลูกจ้าง  
ประเภทดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ 
สำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ก.ล.ต. มีการเตรียมความ  

พร้อมต้ังแต่ขณะท่ียังปฏิบัติงานอยู่ โดยการให้ความรู้เรื่องการสะสม  
เงินให้พอใช้หลังเกษียณ แนวทางการบริหารเงินหลังเกษียณ การส่ง  
พนักงานไปเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ ซึ่งจัดโดย  
กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงจัด  
สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลหากพนักงานเจ็บป่วยหลังเกษียณ   
เพือ่ใหพ้นกังานมีคณุภาพชวีติท่ีดทีดัเทียมกบัขณะท่ียงัปฏบัิติงานอยู่ 
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ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร และการใช้  
ชีวิตประจำวันของพนักงานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การซ้อม  
ปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การ  
ซ้อมอพยพหนีไฟ การให้ความรู้เพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้องกรณีเกิด  
แผ่นดินไหวในอาคารสูง การแจ้งเตือนเส้นทางจราจรเพื่อหลีกเลี่ยง  
จุดที่มีปริมาณรถยนต์หนาแน่น และแจ้งข่าวกรณีมีสถานการณ์การ  
ชุมนุมที่อาจกระทบต่อการเดินทาง การรณรงค์ให้พนักงานใช้  
สะพานลอยคนข้ามและข้ามถนนตรงทางม้าลายบริเวณด้านหน้า  
สำนักงาน เพื่อความปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้เพื่อรับมือกับโรค  
ระบาดต่าง ๆ  
ในปี 2555 มีข้อมูลและสถิติสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการใน  

เรื่องนี้ ดังนี้ 
วันที่ 10 พฤษภาคม เกิดเหตุการณ์มีกลิ่นจากสารเคมี   

(Bromine & Chorine) ที่ใช้ในระบบควบคุมน้ำหล่อเย็นของเครื่อง  
ทำน้ำเย็นในอาคารท่ีตั้งของสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านมาตามช่อง  
ระบายอากาศในเวลาทำการ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย  
ของพนักงาน ผู้บริหารได้ตัดสินใจให้พนักงานออกจากที่ทำการ  
สำนกังานทันทีก่อนเวลาเลิกงานปกติ  

  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุซึ่งเป็นผู้บริหารอาคาร  
ที่ตั้งของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ชี้แจงในภายหลังว่า กลิ่นดังกล่าว  
ไม่เป็นอันตรายเน่ืองจากสารเคมีได้เจือจางกับน้ำแล้ว โดยสาเหตุ  
มาจากการเปิดท่อระบายน้ำฝนบนดาดฟ้าอาคารเพ่ือซ่อมบำรุง  
และจะแก้ไขโดยต่อไปจะดำเนินการในวันหยุดทำการ 

ไม่มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการ  
ทำงานจนถึงแก่ชีวิต  

พนักงาน 1 รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุขณะ  
โดยสารจักรยานยนต์รับจ้างระหว่างเดินทางมาทำงาน ปัจจุบัน   
ได้กลับมาทำงานตามปกติแล้ว 
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ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาพนักงานเป็น  
อย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง  
และต่อเนื่อง จะเพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความก้าวหน้า สร้าง  
ความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ก.ล.ต. จึงนำหลักการและ  

เครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้บริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ  
กำหนดภารกิจหลัก (mission) วิสัยทัศน์ (vision) และค่านิยม (value)   
ของ ก.ล.ต. เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายและความเข้าใจ  
ร่วมกัน มีการกำหนดแผนงานล่วงหน้าและประกาศต่อสาธารณชน   
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานของ ก.ล.ต.   
และสามารถติดตามการทำงานได้ รวมถึงกำหนดเป้าหมายการ  
ดำเนินงานของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ  
องค์กร และบริหารติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของตนและขององค์กร ท้ังนี้   
หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญ ก.ล.ต. จะแจ้ง  
เป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
สำหรับการพัฒนาพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความ  

สามารถในการทำงาน และนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนา  
ศักยภาพพนักงานกำหนดตามระดับพนักงานและทักษะความ  
สามารถ (competency) ท่ีสอดคล้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง  
มีการสับเปลี่ยนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ เป็นการเตรียมพร้อม  
ในการทำงานในตำแหน่งอื่น ๆ ในอนาคต  
พนักงานในกลุ่มสนับสนุนงานบริหารจะได้รับการส่งเสริมทักษะ  

การคิด การสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน พนักงานใน  
กลุ่มบริหารงานจะเน้นการพัฒนาด้านกระบวนการทางความคิดให้  
สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ส่วนพนักงานระดับช่วย  
อำนวยการข้ึนไป จะสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร  
จัดการงานและบุคลากร รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ 
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พนักงานทุกระดับต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้   
ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง   
โดยพนักงานแต่ละคนจะมีแผนการพัฒนา (training roadmap) ให้มี  
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าท่ีของตนและ  
ค่านิยมขององค์กร ซึ่งการพัฒนาตามแผนพัฒนาดังกล่าว จะเริ่ม  
ตั้งแต่วันที่เข้ามาเป็นพนักงานของ ก.ล.ต. จนกระท่ังถึงวันเกษียณ  
อายุ หรือออกจากองค์กร  
ก.ล.ต. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความ  

สามารถในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายของ ก.ล.ต. โดย  
กำหนดกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ หลักสูตรทักษะ  
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พนักงานใหม่ต้องเข้าอบรมหลักสูตร SEC culture เพ่ือเป็นการ  
ปฐมนิเทศและทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ปรับทัศนคติและ  
ทำความเข้าใจพฤติกรรมในการทำงานท่ีองค์กรคาดหวัง  
พนกังานระดับบรหิารต้องเข้าอบรมหลกัสูตร People Management 
พนักงานระดับอำนวยการต้องเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความ  

เป็นผู้นำ รวมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้นำเพื่อการสร้างเครือข่ายความ  
สัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร   
EDP (Executive Development Program)  

นอกจากนั้น ก.ล.ต. ได้ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตร  
เสาหลักของแผ่นดิน: ผู้นำระดับสูงตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท   
หลักสูตร TCLA Executive Development หลักสูตรของสถาบันวิทยา-  
การตลาดทุน และหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า   
เป็นต้น 
ในป ี 2555 ก.ล.ต. ไดจ้ดัรปูแบบการพฒันาบคุลากรทีห่ลากหลาย 

เช่น classroom training การดูงานองค์กรท่ีมีชื่อเสียงด้านการ  
พัฒนาที่ยั่งยืน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (on the job training)   
การหมุนเวียนงาน (rotation) รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาต่อท้ังใน  
และต่างประเทศ สำหรับการอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก   
คือ การฝึกอบรมภายในประเทศ และการฝึกอบรมในต่างประเทศ  

 �6'!č�1�'%$6&D��'4A�,  

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงานแก่พนักงาน ก.ล.ต. ได้จัด  
บรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ  
แต่ละส่วนงาน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมา  
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น  

แนวทางพัฒนาการจัดจำหน่ายกองทุนรวมของไทย 
ความต้องการบริการจากตลาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อม  
ตลาดตราสารหนี้ในภาพรวม บทบาทต่างชาติ ปัญหา bond   

futures ไม่ active และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 6 เดือนข้างหน้าและ  

นัยเชิงนโยบายต่อตลาดทุน 
ASEAN และความพร้อมสถาบันการเงินไทย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการสำหรับผู้บริหารและ  

พนักงาน และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบตามแนวทาง GRI   
สำหรับการเพิ่มศักยภาพการทำงานและการบริหารงาน ก.ล.ต.   

ได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น  
หลักสูตร “สร้างสรรค์ทีมงาน สร้างสรรค์องค์กร”  
หลักสูตร Portfolio Management  
หลักสูตร Power of Perception  
หลักสูตร Systematic Thinking  
หลักสูตร Effective Communications and Human Relations  
หลกัสูตรการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรตาม Attributes  

พื้นฐาน (basic proficiency) หลักสูตรทักษะทั่วไป (soft skills) หลักสูตร  
ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน (technical skills) และหลักสูตรด้านการ  
บริหารและการเป็นผู้นำ (managerial / leadership skills) โดยการจัดฝึก  
อบรมมีทั้งหลักสูตรที่จัดข้ึนภายในองค์กร และหลักสูตรท่ีส่ง  
พนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันภายนอก ซึ่งมุ่งเน้นทั้ง  
การให้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และการฝึก  
อบรมด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้  
พนักงานเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการทำงานในปัจจุบัน รวมถึง  
รองรับความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต 
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หลักสูตรการพัฒนาพนักงานโดยใช้ DISC และ TST  
หลักสูตร Situational Leadership  
หลักสูตร Leadership: Great Leaders, Great Team, Great Result  
นอกจากน้ัน ยังเป็นการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะท่ัวไป  

และทักษะพื้นฐาน เช่น กิจกรรมการสร้างบุคลิกภาพบุคลากรเพื่อ  
สื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์องค์กร การอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้  
ภาษาอังกฤษในการทำงานและการแปลภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดหา  
ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศมาช่วยให้คำแนะนำในการใช้งานภาษา  
อังกฤษและฝึกอบรมภาษาอังกฤษด้านตลาดทุน เพื่อเตรียมความ  
พร้อมของพนักงานในการท่ีประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคม  
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

 �6'!č�1�'%D��Ĕ6��'4A�,  

ก.ล.ต. ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมในต่างประเทศ โดย  
พิจารณาคัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพเหมาะสมและมีโอกาสท่ีจะ  
นำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ ในปี 2555 ได้ส่งพนักงาน  
เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น  

หลักสูตร Tokyo Seminar on Securities Market Regulation  
หลักสูตร ASIC Summer School  
หลักสูตร Korea Capital Market Seminar  

หลักสูตร Regional Leadership Program for Securities Regulators   
จัดโดย MAS ร่วมกับ Toronto Centre  

หลักสูตร IOSCO Seminar Training Program  
หลักสูตร Emerging Markets Program จัดโดย SIDC  
หลักสูตร CMB & USSEC Seminar Program  
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ก.ล.ต. มีโครงการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความ  
สามารถ โดยให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานใน  
สถานการณ์จริงกับองค์กรภายนอก ระยะเวลาต้ังแต่ 2 เดือน ถึง 1 ปี   
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ระบบงานและวิธี  
การทำงานขององค์กรที่มีขอบเขตงานเก่ียวข้องกับงานของ ก.ล.ต.   
และเป็นองค์กรที่มีระบบงานท่ีดีและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง  
ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการทำงานให้แก่พนักงานยิ่งขึ้น  
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานและการวางแผนด้าน  

ทรพัยากรบคุคล ก.ล.ต. ได้จดัโครงการพฒันาพนกังานทีม่ศีกัยภาพสงู 
และจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับ  
ตำแหน่งงานสำคัญในองค์กร เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
ของ ก.ล.ต. และเปน็การวางแผนความก้าวหนา้ใหแ้กพ่นกังานอกีดว้ย  

การอบรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็น 
ระบบสำหรับพนักงานในกลุ่มบริหารงาน 

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการงานและ 
บุคลากรสำหรับพนักงานในระดับช่วยอำนวยการข้ึนไป  
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ก.ล.ต. ได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance   
Management) ซ่ึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารงานที่ถ่ายทอด  
เช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ระดับสำนักงานลงสู่ระดับส่วนงานและระดับ  
บุคคล เพ่ือให้พนักงานมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และ  
เปน็การสนับสนนุใหพ้นักงานมผีลงานท่ีดแีละบรรลตุามวตัถปุระสงค ์ 
ขององค์กร ตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงานน้ี พนักงานและ
หัวหน้าจะได้มีโอกาสพูดคุยและกำหนดถึงความคาดหวังท่ีมี  
ต่อกันให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งความคาดหวังใน  
ส่วนของผลงานตาม key result area และพฤติกรรมในการทำงานตาม   
core competency และค่านิยมขององค์กร และเพื่อให้ม่ันใจว่า  
พนักงานมีผลงานและมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องตาม  
เป้าหมาย ก.ล.ต. จึงจัดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการประเมินผล  
การปฏิบัติงานปีละครั้ง  
จากระบบนี้ทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่า การประเมินผลของ  

พนักงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ โดยผลการประเมินจะ  
นำมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้  
เหมาะสม และยังใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทน การ  
โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง และการให้คำปรึกษา เป็นต้น นอกจากนั้น   
ก.ล.ต. ได้จัดให้มีการประเมิน competency แยกออกจากการประเมิน  

ผลการปฏบิตังิาน โดยจะประเมินปีละครัง้เชน่กนั สำหรับวัตถุประสงค์
ของการประเมนิ competency จะเนน้เพือ่นำไปพฒันาพนกังานเทา่นัน้ 
ก.ล.ต. ต้องการให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น  

การติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา พนักงานทุกคน  
ต้องได้รับการบอกเล่าถึงจุดแข็ง ข้อควรปรับปรุง และคำแนะนำ  
ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน และพนักงานทุกคน  
มีโอกาสที่จะซักถามและขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำในเร่ืองท่ี  
เก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงานของตน ท้ังกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
และผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป  

 
�6'A);I1��7B/�Ĕ� 
พนักงานทุกคนจะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อน  

ระดับในตำแหน่ง ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการกำหนด  
คุณสมบัติไว้ชัดเจน และให้โอกาสได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียม  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
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ก.ล.ต. ตระหนักว่า การปฏิบัติงานในการกำกับดูแลและพัฒนา  
ตลาดทุนต้องใช้ความถูกต้องแม่นยำในหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย   

ผู้บริหารกับการอบรมหลักสูตร Situational Leadership การอบรมหลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการสำหรับ 
ผู้บริหารและพนักงาน 
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การวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ ซึ่งอาจเป็น  
สาเหตุให้เกิดความเครียดและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ รวมถึงพนักงาน  
แต่ละคนมีภาระหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ  
นอกเหนือจากการทำงาน ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการบริหาร  
จัดการเวลาเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้  
ชีวิตส่วนตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานมีความสุข มีสุขภาพ  
ที่ดีทั้งกายและใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อครอบครัวและต่องานได้  
ไม่ขาดตกบกพร่อง และเป็นสมาชิกของสังคมและพลเมืองของ  
ประเทศที่มีคุณภาพ โดยแนวคิดในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นตั้งแต่การ  
กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ flexi-hour ที่  
คำนึงถึงความยืดหยุ่นและความจำเป็นในการใช้ชีวิตของพนักงาน  
ที่แตกตา่งกัน 
นอกจากน้ัน ก.ล.ต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งชมรม

ต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานได้ใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจนอกเวลางาน  
ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน  
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และระหว่าง  
พนักงานกับองค์กร  
สำหรับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ก.ล.ต. มีชมรม  

กีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับตามความถนัดและความสนใจของ  
พนักงานที่หลากหลาย ได้แก่ กอล์ฟ โบว์ลิ่ง ฟุตบอล แบดมินตัน   

ว่ายน้ำ โยคะ ปิงปอง แอโรบิค รวมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพักผ่อน  
และความบันเทิง เช่น การจัดอบรมหลักสูตร “มาเรียนภาษาจีนจาก  
เพลงกันเถอะ” และการจัดประกวดคาราโอเกะ โดยชมรมศิลปะการ  
ดนตรี การเรียนวาดภาพสีน้ำ การจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้จิตใจและ  
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน เช่น กิจกรรมทำบุญ   
นั่งสมาธิ ฟังธรรมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ท่ีจัดโดยชมรมพุทธ-  
ศาสนาและการปฏบิตัธิรรม รวมถงึกจิกรรมตามเทศกาลและประเพณี 
เช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น  
เนื่องจากในปี 2555 เป็นปีต่อเนื่องหลังเหตุการณ์มหาวิกฤติ  

อุทกภัยของคนไทย มีพนักงานส่วนหนึ่งของ ก.ล.ต. ท่ีได้รับผล
กระทบดังกล่าว นอกจากการอนุมัติเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษสำหรับ
พนักงานท่ีบ้านถูกน้ำท่วมแล้ว ก.ล.ต. ยังจัดกิจกรรมจิตอาสาให้  
พนักงานได้ร่วมกันช่วยเหลือในการทำความสะอาดบ้านเพื่อน  
พนักงานท่ีประสบภัย และได้สนับสนุนเงินในการทำความสะอาด  
บ้านพนักงานที่น้ำท่วม จำนวน 53 ราย เป็นเงิน 265,500 บาท  
ไม่เพียงพนักงานที่มีส่วนสำคัญกับ ก.ล.ต. ครอบครัวของ  

พนักงานก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ก.ล.ต. จึงเน้นการจัดกิจกรรม  
ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานได้เข้ามีส่วนร่วมด้วย เพื่อ  
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และ   
ก.ล.ต. โดยจัดงานสัมมนาประจำปี “20 ปีมีหนเดียว” เนื่องในโอกาส  

กิจกรรมเรียนวาดภาพสีน้ำ การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ จัดโดยชมรมศิลปะการดนตรี 



มอบเงินให้กรมทางหลวงต่อเติมหลังคาสะพานลอยคนข้าม 
และสร้างที่พักรอรถโดยสารประจำทาง  
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ครบรอบ 20 ปี การจัดตั้ง ก.ล.ต. โดยมีพนักงานและครอบครัว  
พนักงานเข้าร่วมประมาณ 550 คน นอกจากน้ัน ยังมีการจัดแข่งขัน  
กีฬาสีภายในสำนักงานเพ่ือสร้างความสามัคคี โดยให้พนักงานและ  
สมาชิกในครอบครัวสามารถลงแข่งขันในทีมเดียวกันได้ รวมถึง  
การจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะพนักงาน ก.ล.ต. และครอบครัวในการ  
ชมภาพยนตร์อะนิเมช่ันของคนไทยเรื่อง “ยักษ์” และภาพยนตร์  
เรื่อง “ยอดมนุษย์เงินเดือน” ที่ ก.ล.ต. ร่วมสนับสนุนเพื่อจุดประกาย  
ให้คนไทยรู้จักการวางแผนการเงิน 
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ชุมชนและสังคมเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนา  
ตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของการพัฒนาตลาดทุนคง  
ไม่อาจเกิดข้ึนได้ หากชุมชนและสังคมล่มสลาย ประกอบกับกระแส  
การพัฒนาในแวดวงธุรกิจและการลงทุนทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย  
และในระดับโลกเริ่มเรียกร้องให้มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความ  
รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนเร่ือย ๆ ก.ล.ต. เล็งเห็นความสำคัญของ  
เรื่องนี้ จึงให้น้ำหนักกับการดูแลชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่าด้านอื่น   
โดยในระดับตลาดทุนซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนจำนวนมาก  
ถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะ  
ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสำหรับพนักงานและครอบครัว 

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น   
เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน CSR ได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล   
ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ ก.ล.ต. คาดหวังที่จะเห็นบริษัทจดทะเบียน  
ไทยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวอย่าง  
ครบถ้วน  
ในส่วนของ ก.ล.ต. ได้ดูแลชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองท่ีดี   

ด้วยการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน หรือ  
บริจาคแก่ผู้ท่ีต้องการ โดยดำเนินการต่อเน่ืองมาโดยตลอด เช่น   
สนับสนุนให้บุคลากรของ ก.ล.ต. มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วย  
การบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยเป็นประจำ มอบของขวัญและ  
ทุนการศึกษาให้โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงกับท่ีตั้ง ก.ล.ต.   
ในบริเวณแขวงลุมพินี เชิญชวนพนักงานบริจาคสิ่งของและเงิน  
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสฟังธรรมและ  
ปฏิบัติธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต.   
โดยพิจารณารับพนักงานและนักศึกษาฝึกงานท่ีมีประสบการณ์  
ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
สำหรับการดูแลชุมชนและสังคมในปี 2555 ก.ล.ต. ได้ดำเนินการ  

ดังนี้  
มอบเงินแก่กรมทางหลวงเพื่อต่อเติมหลังคาสะพานลอย  

คนข้าม และก่อสร้างท่ีพักรอรถโดยสารประจำทาง สำหรับอำนวย  
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ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณอาคารท่ีทำการ  
สำนักงานแห่งใหม่ของ ก.ล.ต. ย่านถนนวิภาวดีรังสิต  

บริจาคเงินร่วมโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนา  
แหล่งน้ำลำคลอง - 35 ปี มติชน ร่วมฟื้นฟูประเทศไทย” ของ  
หนังสือพิมพ์มติชน 

บริจาคเงินให้กับสำนักข่าวเนชั่น เพื่อสมทบทุนโครงการ  
ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

บริจาคเงินให้มูลนธิิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของกรมสอบสวนคดี  

พิเศษ (DSI)  
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิค  

แห่งประเทศไทย 
สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “Finance Research   

Workshop” ประจำปี 2555 แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดประชุมอภิปรายผลงานวิจัย  
ด้านบัญชีและการเงิน แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา-  
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สนบัสนนุงานแสดงวสัิยทศันท์างเศรษฐกจิครัง้ประวตัศิาสตร์ฯ 
สนับสนุนการจัดงาน VIP Exclusive Dinner Talk 2012 
สนับสนุนการจัดสัมมนา Explore Golden Opportunities   

มอบผ้าพันคอเพ่ือนำไปแจกจ่ายเด็กนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดเลย 

สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการของสถาบันการศึกษา 

in Myanmar 
สนับสนุนการจัดงานวันประกาศผลการตัดสินการประกวด  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 
มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนปลูกจิต และ  

โรงเรียนสวนลุมพินี  
จัดกิจกรรมทำบุญร่วมกับพนักงานในวันครบรอบ 20 ปี  

สำนักงาน และมอบเงินเพ่ือซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล  
ทหารผ่านศึก  

ฟื้นฟูโรงเรียนท่ีประสบภัยภายใต้โครงการ “คืนโรงเรียนให้  
ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานใน  
ตลาดทุน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมะขาม โรงเรียน  
สามัคคิยาราม และโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยปรับปรุงอาคารที่ได้รับ  
ความเสียหายจากน้ำท่วม เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบรองเท้าแก่  
นักเรียนที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดกิจกรรมพานักเรียนชมภาพยนตร์  
อะนิเมชั่นของไทย เรื่อง “ยักษ์” เพื่อเปิดจินตนาการและเสริมสร้าง  
ความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทย  

ร่วมกันถักผ้าพันคอในโครงการ “น้องอุ่นกาย พี่อุ่นใจ” เพื่อ  
นำไปแจกจ่ายเด็กนักเรียนที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และที่  
บ้านกกเหี่ยน จังหวัดเลย 



.7�5��6�	�4�''%�6'�7�5�/)5��'5"&ĘB)4�)6�/)5��'5"&Ę 47

�6'�=B).8I�B+�)ĕ1%   

ก.ล.ต. สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานอย่างมี   
CSR ตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อการดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งครอบคลุม  
เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยแล้ว นอกจากนั้น ก.ล.ต. มีส่วน  
ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือน  
กระจก โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน  
กระจกด้วยกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism:   
CDM) ทั้งนี้ ได้ออกหลักเกณฑ์ให้จัดตั้งกองทุนคาร์บอนในประเทศ  
ไทยโดยใช้รูปแบบกองทุนรวมได้  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16   
กันยายน 2555  โดยกองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุน หรือ  
ตราสารหนี้ของกิจการที่ดำเนินโครงการ CDM  และซ้ือขายปริมาณ  
การลดก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reduction: CER) ท่ีเกิดจาก  
โครงการ CDM ได้  อันเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน  
และตลาดคาร์บอนเครดิตได้ง่ายขึ้น  และมีศักยภาพในการดำเนิน  
โครงการ CDM  ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศได้ในอนาคต ตามที่  
ประเทศไทยได้ลงนามสัตยาบันในเร่ืองน้ีไว้เมื่อปี 2545 

ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม รวมท้ังจัดกิจกรรมพานักเรียนชมภาพยนตร์อะนิเมช่ันของไทย  
เรื่อง “ยักษ์” 

สำหรับบทบาทการดูแลสิ่งแวดล้อมในฐานะพลเมืองที่ดีของ  
สังคม ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการหลายประการเพ่ือลดการใช้  
ทรัพยากรท่ีไม่จำเป็น เช่น จัดเส้นทางเดินรถในการติดต่องานของ  
สำนักงานไว้ในเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพ่ือประหยัดน้ำมัน   
ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและปิดเคร่ืองปรับ-  
อากาศหลังเวลาทำการ รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษทั้งสองหน้า   
ช่วยกันแยกขยะ และประหยัดการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า  
แผนการในอนาคตในเรื่องนี้ ก.ล.ต. จะย้ายที่ทำการจากอาคาร  

เดิมซ่ึงเป็นการเช่าพื้นที่ ไปอยู่อาคารสำนักงานท่ี ก.ล.ต. เป็นเจ้าของ  
และบริหารเองในปี 2556  ซ่ึง ก.ล.ต. มีแผนศึกษาข้อมูลและเตรียม  
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้  โดยจะดูในเรื่องของการ  
ประหยัดพลังงานของตัวอาคาร การใช้น้ำประปาและไฟฟ้า การ  
จัดการขยะและของเสียต่าง ๆ  รวมท้ังศึกษาข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดย  
รอบบริเวณที่ ต้ังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อวางแผนบริหาร  
จัดการท้ังในเรื่องการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากร  
อย่างเหมาะสม 
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 ก.ล.ต. ได้รับรางวัล “องค์กรสีขาวต้นแบบ”   
ในงาน “ก้าวสู่ AEC อย่างย่ังยืนด้วยกลยุทธ์น่านน้ำ  
สีขาว (White Ocean Strategy)” จากการเป็นองค์กร  
ตัวอย่างที่ให้ความสำคัญกับการมีธรรมาภิบาลใน  
การดำเนินงานทุกด้าน มีการจัดทำแนวทางธรรมา-  
ภิบาลขององค์กร (Code of Governance) ซึ่งเป็น  
กรอบนโยบายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและเทียบ  
เคียงหลักสากล ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของ   
ก.ล.ต. เป็นไปด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และ  
ตรวจสอบได้ เป็นต้นแบบที่ดีของหน่วยงานใน  
ตลาดทุน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญกับ  
การดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมถึงแสดงจุดยืน  
อย่างชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเป็น  
สมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)   
และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจด้วย  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมต่อต้านคอร์รัป-  
ชันอีกด้วย 

 ก.ล.ต. ได้รางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นด้าน  
การนำเสนอข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน  
หรือผู้ถือหุ้น จากการออกบูธในงาน SET in the City   
2012 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 22-25 พฤศจิกายน   
2555 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้การลงทุนได้ทุกที่ทุก  
เวลา” เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนให้เข้าถึง  
ประชาชนในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  
ด้านการลงทุนที่หลากหลาย เช่น เกมตอบคำถาม  
และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การทำแบบ  
สอบถามบน Galaxy Tab และแนะนำวิธีใช้ mobile   
application “Start-To-Invest” ช่วยวางแผนการเงิน   
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและเป็น  
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่มาเย่ียมชมบูธ ก.ล.ต. เป็น  
อย่างยิ่ง 
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รางวัล “องค์กรสีขาวต้นแบบ” 

รางวัล “บูธนิทรรศการดีเด่น” ด้านการนำเสนอ 
ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น 
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 ก.ล.ต. ไดจ้ดัทำโครงการ SMART SEC Adminis-  
trative Office ซึ่งเป็นโครงการใช้เทคโนโลยีในการ  
ติดต่อสื่อสารแทนการใช้กระดาษ นอกจากเป็น  
การลดภาระในการจัดทำและจัดส่งรายงานและ  
เอกสารของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้ว ยัง  
ทำให้กระบวนการทำงานกระชับและรวดเร็วขึ้น   
ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลได้ทันที จึง  
เป็นการรักษาสิ่ งแวดล้อมด้วยการลดการใช้  
กระดาษและลดการเดินทางท่ีต้องใช้พลังงานและ  
ก่อให้เกิดมลภาวะ จนได้รับรางวัล “Core Process   
Improvement” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง  
ประเทศไทย  
ในงานเดียวกันน้ี ก.ล.ต. ได้รับรางวัล “ICT ทำดี  

เพื่อสังคม” จากการพัฒนา mobile application “Start-  
To-Invest” ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้ ข้อมูล และ  
คำนวณการลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนมีความสะดวกใน  
การตัดสินใจลงทุน เช่น รายชื่อกองทุนรวมท่ีมีผล  
การดำเนินงานอันดับต้น ๆ การคำนวณเงินที่ต้อง  
มีไว้ใช้หลังเกษียณ และการคำนวณปีในการขาย LTF   
โดยไม่ผิดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
นอกจากนี้ ผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ  

บริหารจัดการงานเอกสารแบบครบวงจร ทำให้เกิด  
การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานภายใน   
และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ทำให้นิตยสาร   
FutureGov Asia Pacific มอบรางวัล “FutureGov 
Awards 2012” สาขา Green Government แก่ ก.ล.ต.   
ด้วย 

รางวัล “Core Process Improvement” และ 
รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” 

รางวัล “FutureGov Awards 2012”  
สาขา Green Government 
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ความต้องการ นโยบายและหลักการ กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง 

ผู้ลงทุน 

ผู้ต้องการระดมทุน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / บริษัทจดทะเบียน 

 ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยการ  
ลงทุนอย่างมั่นใจ มีทางเลือกในสินค้าที่  
หลากหลาย ตรงกับความต้องการและ  
เป้าหมาย 

 ไดร้บัความรูแ้ละคำแนะนำเก่ียวกบั  
การลงทุน และการจัดการทรัพย์สินให้  
เกิดมูลค่าเพิ่ม 

 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน   
ทันเวลา 

 เข้าใจในสินค้าการลงทุนเพื่อให้มี  
ทางเลือกมากข้ึน และตัดสินใจได้อย่าง  
ถูกต้อง 

 มีช่องทางให้ร้องเรียนเมื่อประสบ  
ปัญหา 

 ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยการ  
ระดมทนุทีม่ชีอ่งทางใหเ้ลือกหลากหลาย 

 ได้รับความรู้และคำแนะนำในการ  
ระดมทุน 

 พิจารณาการออกเสนอขายหลัก-  
ทรัพย์อย่างรวดเร็ว 

 หลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นภาระเกินควร 
 รู้และเข้าใจความคาดหวังของ  

หน่วยงานกำกับดูแล 
 มีส่วนร่วมหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อน  

บังคับใช้ 

ศึกษาและพัฒนาสินค้าการลงทุนที่ให้ผล-  
ตอบแทนและความเสี่ยงเหมาะสมกับผู้ลงทุน  
แต่ละกลุ่ม  

จดัทำแบบสอบถามสำรวจความคดิเห็นผูล้งทนุ  
ในเร่ืองการศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน และ  
ช่องทางการรับข้อมูลการลงทุน 

ดูแลและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลวิธ ี 
การทำงาน และการตรวจสอบให้เทา่ทนัสถานการณ์ 

ให้ความรู้การลงทุนผ่านสื่อและออกพบปะ  
ผู้ลงทุนในงานนิทรรศการ รวมท้ังให้มี fact sheet  
สรุปสาระสำคัญของสินค้า เพ่ือประโยชน์ในการ
ตัดสินใจลงทุน 
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน “Help Center” เป็น  

ช่องทางติดต่อกับผู้ลงทุน 

ตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน” เพื่อเผยแพร่  
ความรู้เรื่องการระดมทุนแก่ผู้ประกอบการในทุก  
ภูมิภาค และให้คำแนะนำในการระดมทุน 
จัดทำ “โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของ  

จังหวัด”  “โครงการหุ้นกู้ SMEs”  และจัดสัมมนา   
“Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเตบิโต” 
กำหนดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการ  

ออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่กระชับแต่ยังคงความ  
รอบคอบ รัดกุม 

รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องก่อนออก  
หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ 

ให้คำปรึกษาเ พ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม  
กฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง 

ทบทวนหลักเกณฑ์และปรับลดหน้าที่ที่เป็น  
ภาระท่ีไม่จำเป็น 

 ตลาดทุนต้องตอบสนองความ  
ต้องการในการลงทุนของประชาชนได้   
และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

 ตลาดทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องต้อง  
สรา้งความเชือ่มัน่ใหเ้กดิข้ึนในตลาดทนุ 

 ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   
โดยทำให้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน  
ท่ีให้ความเท่าเทียมแก่ธุรกิจทุกขนาด   
ทุกประเภท และที่อยู่ในทุกภูมิภาค   
รวมถึงบริษัทต้องมีศักยภาพในการ  
เติบโต  ขณะเดียวกัน ต้องป้องกันไม่ให้  
บริษัทที่ไม่เหมาะสมเข้าระดมทุนจาก  
ประชาชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ  
เสียหายแก่ผู้ลงทุน ทำลายความเชื่อม่ัน  
ต่อตลาดทุน 

 บริษัทจดทะเบียนต้องมีการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดีเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่  
ผูถ้อืหุน้ โดยคำนงึถึงผลกระทบต่อสังคม   
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผย  
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ความต้องการ นโยบายและหลักการ กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง 

ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

 รู้ทิศทางในการปรับตัวทางธุรกิจ  
เพื่อให้แข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 ลดต้นทุน ท่ี ไม่จำ เ ป็นเพื่ อ เพิ่ ม  
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

 การแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรมและเสมอภาค 
 รู้และเข้าใจความคาดหวังของ  

หน่วยงานกำกับดูแล 
 มีส่วนร่วมหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อน  

บังคับใช ้

ศึกษาแนวโน้มของธุรกิจของต่างประเทศ เพื่อ  
ร่วมกับสมาคมกำหนดทิศทางของธุรกิจหลักทรัพย์  
ไทย 

จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมที่เก่ียวข้อง    
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งออก  
ข่าวผลการประชุมเพ่ือให้บริษัทได้รับรู้สาระสำคัญ  
ของการประชุมโดยท่ัวถึงกัน 

ทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถาน-  
การณแ์ละปรับลดหน้าที่ท่ีเป็นภาระที่ไม่จำเป็น 
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออก  

หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์ ใหม่ เ พ่ือให้ เข้ า ใจ ถึง  

เจตนารมณ์เพ่ือให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท  

อย่างสม่ำเสมอ 
ซกัซอ้มความเขา้ใจในกระบวนการตรวจสอบ 

 ธุรกิจต้องมีเสถียรภาพ มีการ  
ดำเนินงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า   
โดยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่  
สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิด  
ความเสียหายท่ีจะกระทบไปถึงผู้ลงทุน  
และตลาดโดยรวม 

 ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างสร้างสรรค ์ 
และเป็นธรรม รวมทั้งต้องมีการร่วมมือ  
กันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า  
และมีความย่ังยืน 

 หลัก เกณฑ์ควรกำหนดอย่ า ง  
ยืดหยุ่นเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ  
แข่งขัน 

จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้ง  
ออกข่าวผลการประชุมเพ่ือให้บริษัทได้รับรู้สาระ  
สำคัญของการประชุมโดยท่ัวถึงกัน 

ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ  
ทนัเวลาเพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถตดัสนิใจ  
ได้ถูกต้อง 

ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) 

 ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม  
หลักเกณฑ์ เพื่อให้กระบวนการการขอ  
อนุญาตหรือขอความเห็นชอบเป็นไป  
อย่างรวดเร็ว 

 กฎเกณฑเ์ขา้ใจงา่ย สามารถปฏิบตั ิ 
ได ้และมีคูม่อืหรอืแนวทางในการปฏิบตั ิ 
ที่ชัดเจน 

 

รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออก  
หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ 

ซักซ้อมหลักเกณฑ์ ใหม่ เ พ่ือให้ เข้ า ใจ ถึง  
เจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพ่ือ  
รับทราบปัญหาและให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงได้  
โดยเร็ว 
จัดอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

  ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนเป็น  
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรอง   
ให้คำแนะนำ และช่วยในการนำข้อมูล  
ท่ีถูกต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน ดังนั้น   
จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ และใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเตม็ที ่โดยตอ้งปฏิบติั  
งานอย่างมีจรรยาบรรณ ได้มาตรฐาน  
และมีความรับผดิชอบในระดับผูป้ระกอบ  
วิชาชีพ 
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สมาคมที่เก่ียวข้อง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  / ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ /  สำนักหักบัญชี 

ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิด / ผู้มาสอบถ้อยคำ 

 การสนับสนุนในการทำหน้าที่เป็น  
องค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self - Regu-  
latory Organization:  SRO) ในการดูแล  
สมาชิกซ่ึงจะคล่องตัวกว่า 

 การสนับสนุนในกิจกรรม SRO  

 การปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ใน  
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าท่ี  
SRO  

 ช่องทางการหารือ ติดตามความ  
คืบหน้าประเด็นที่มีความสำคัญต่อ  
แผนงานและการดำเนินงาน และความ  
รวดเร็วในการพจิารณา / ใหค้วามเหน็ชอบ  
ในเร่ืองต่าง ๆ 

 ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมิตร  
 รูถึ้งสาเหตทุีต่อ้งสงสยัหรอืถกูเรยีก  

สอบ 

สนับสนุนให้ทำหน้าที่ SRO โดยอยู่ระหว่าง  
การหารือในเร่ืองอำนาจหน้าท่ีที่เหมาะสม 
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ 
จัดการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส 
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ได้แก่ บุคลากร   

ข้อมูล และงบประมาณ (แล้วแต่กรณ)ี  

สนับสนุนและผลักดันความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่  
เป็นประโยชน์ 

จัดประชุมร่วมกันทุกไตรมาสเพื่อแจ้งความ  
คืบหน้าในงานที่สำคัญ และแลกเปล่ียนข้อมูลและ  
ความคดิเหน็ท่ีเปน็ประโยชนต่์อการพฒันาตลาดทุน 

ให้ความสำคัญต่อกำหนดเวลาของงานที่ทำ  
ร่วมกัน 

ผู้บริหารระดับสูงหารือกันอย่างใกล้ชิดและ  
สม่ำเสมอ 
จดักจิกรรมกระชบัความสัมพนัธร์ะหวา่งกัน 

ติดต่อด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  
ให้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องสงสัย 
แจ้งสิทธิและผลตามกฎหมาย รวมท้ังหากได้  

รับการปฏิบัติที่ไม่พึงพอใจสามารถร้องเรียนได้ 
อธิบายข้ันตอนและวิธีปฏิบัติให้รู้ล่วงหน้า 

 เน้นบทบาทในการอำนวยความ  
สะดวกและใหค้วามช่วยเหลอื (facilitator) 
มากกว่าการเป็นผู้กำกับดูแล (regulator)  

 ระบบซ้ือขายหลักทรัพย ์  ระบบ  
ส่งมอบหลักทรัพย์  ระบบชำระราคา   
ต้องมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ 

 การทำงานต้องมีเป้าหมายร่วมกัน  
และประสานงาน หารือกันอย่างใกล้ชิด 

 ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลัก  
สิทธิมนุษยชน  

 ใช้กลไกการป้องกันก่อน เกิด  
การกระทำผิดโดยการให้ความรู้และ  
การเตือน 
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ผู้รับงาน / ผู้รับจ้าง 

 ได้รับโอกาสในการรับงานอย่าง  
เท่าเทียม 

 รายละเอียดและเงื่อนไขของงานมี  
ความชัดเจน เปิดเผยเป็นการทั่วไป 

 เงื่อนไขการจ้างท่ีเป็นธรรม 
 ได้รับชำระเงินตรงเวลา 

มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส   
มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตัดสินใจตามระดับ  
วงเงิน 
เปิดเผยรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีมี  

ขนาดใหญ่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ท่ัวกัน 
พิจารณาบนข้อมูลความสมเหตุสมผล และ  

บันทึกการพิจารณานั้นไว้ให้ชัดเจน และสามารถ  
ตรวจสอบได้  
มีขั้นตอนการตรวจรับงานและกำหนดระยะ  

เวลาการชำระเงินตามมาตรฐาน 

  การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่าง  
โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ  
ทีก่ำหนดไว ้ซึง่สอดคล้องกับแนวปฏบิตัิ  
ของหน่วยงานทางการอ่ืน 

พนักงาน 

  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ  
สร้างคุณค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคม  
ของประเทศ 

  การพฒันาดา้นความรูแ้ละทกัษะ 
  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 ความมั่นคงและความก้าวหน้า 
 ความปลอดภัยและการช่วยเหลือ  

ในการทำงานที่มีความเส่ียง 
 ความสมดุลระหว่างการทำงานกับ  

ชีวิตส่วนตัว (work life balance) 

การมอบหมายและให้โอกาสสร้างสรรค์งานท่ี  
มีคุณค่า 

สำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน   
(Engagement Survey) 
สำรวจอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการใน  

ธุรกิจ / หน่วยงาน ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 
พัฒนาความรู้พนักงานตามกลุ่มงาน และ  

พัฒนาทักษะตามระดับงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังให้  
ความรู้ในเรื่องสถานการณ์รอบตัวอย่างสม่ำเสมอ 

ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในการแบ่งปันความรู้   
(knowledge sharing) และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้รัดกุม   
และกำหนดค่าเส่ียงภัยให้แก่พนักงานเฉพาะกลุ่ม 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ชมรมกีฬา  

และสันทนาการ รวมท้ังเปิดพ้ืนที่ให้พนักงานทำ  
กิจกรรมร่วมกันในเวลาเลิกงาน 

  ใช้หลักความเสมอภาคและยุตธิรรม   
โดยให้โอกาสและสิทธิเข้าสู่ระบบการ  
ทำงานอย่างเท่าเทียมกัน 

 ใช้หลักความสามารถ โดยความ  
สามารถเป็นตัวกำหนดสำคัญในการ  
สรรหา รักษา และโอกาสก้าวหน้า และ  
การพัฒนาความสามารถเป็นหน้าที่  
หลักของ ก.ล.ต. ต่อพนักงาน 

 ใช้หลักผลงาน โดยผลงานเป็น  
เป้าหมายในการทำงาน จึงต้องจัดให้มี  
การประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นธรรม  
เพื่อให้ผลตอบแทน 
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หน่วยงานทางการอื่น (เช่น รัฐบาล  กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น) 

หน่วยงานต่างประเทศ (เช่น  IOSCO  ธนาคารโลก  ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย  หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและ 
พัฒนาตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลและออกมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานทางบัญชี เป็นต้น) 

สื่อมวลชน 

  การประสานความร่วมมือท้ังใน  
เชิงของการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ  
ทำงานร่วมกันเพื่อให้การกำกับดูแล  
และพัฒนาตลาดทุนมีประสิทธิภาพ 

  ความมั่นใจต่อระบบกำกับดูแล  
และพัฒนาตลาดทุนที่ทัดเทียมได้กับ  
มาตรฐานสากล  

  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน  
การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน รวม  
ถึงงานให้ความรู้ผู้ลงทุนของ ก.ล.ต.   
ประเทศต่าง ๆ  

  ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดที่มี  
ความถกูตอ้งและชดัเจน เกีย่วกบัภารกจิ
ของ ก.ล.ต. และงานในการกำกับดูแล  
ตลาดทุนไทยที่เกี่ยวข้อง  

จัดประชุม / สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ในเร่ืองที่ต้องทำงานร่วมกัน เช่น การกำกับดูแล  
ผู้ขายตราสาร มาตรการทางภาษี การให้ความรู้  
ทางการเงิน การดำเนินมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน   
เป็นต้น   

จัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานที่มีส่วนใน  
การบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง  
ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ศกึษาและตดิตามความเคลือ่นไหวของแนวทาง  
และมาตรฐานระบบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  วิเคราะห์ ประเมิน 
และพิจารณาปรับให้เข้ากับการนำมาใช้ในตลาดทุน
ไทย  
ตอบแบบสำรวจ (questionnaire) ตามท่ีหนว่ยงาน  

อื่นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและ  
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. รวมถึงร่วม  
ประชุมและสัมมนาตามวาระโอกาสต่าง ๆ  

จัดแถลงข่าว และงานพบปะส่ือมวลชนเป็น  
ระยะ และจัดให้ความรู้เพ่ิมเติมกรณีมีหัวข้อข่าวท่ี  
ต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับส่ือมวลชนเป็น  
กรณีพิเศษ  

  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเชิง  
บูรณาการ เนื่องจากความสำเร็จของ  
การพัฒนาตลาดทุนต้องอาศัยการผนึก  
กำลังในการทำงานร่วมกันระหว่าง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

  มาตรฐานการดำเนินงานในเรื่อง  
สำคัญ ๆ จะต้องสอดคล้องกับสากล    
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในภูมิภาคอาเซียน  
ด้วยกัน เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้  
ตลาดทุนไทยเป็นแหลง่ลงทุนทีน่า่สนใจ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วโลกในระยะยาว  

  ปฏิบัติต่อส่ือมวลชนด้วยความ  
สุภาพและเท่าเทยีมเสมอืนเพือ่นรว่มงาน 
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15 %

72

349

57

.5�.Ĕ+�"�5��6�B�Ĕ��6%A�;J1�6�8 7�+�"�5��6��9I"ĕ�.$6"     

100 % 9 
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44 % 56 %
4  5  

3

3

3

.5�.Ĕ+�"�5��6��9I"ĕ�.$6"B�Ĕ��6%A",

7�+��5I+C%��6'!č�1�'%A�)9I&.7/'5�"�5��6�D�B�Ĕ)4'4�5�* 

.5�.Ĕ+�"�5��6��9I"ĕ�.$6"B�Ĕ��6%�Ĕ+�16&< 

33.33 %

33.33 %

33.33 %

2
2.5
8.5
7.5
5
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70 % 30 %

% "�5��6��9IE�ĕ'5��6'�'4A%8� )�6�B)4���+�
�6'"5��6.6&16�9"

.5�.Ĕ+�"�5��6�'4�5��'è/6'B�Ĕ��6%�Ĕ+�16&< 

.5�.Ĕ+�A�)9I&	Ĕ6ĕ6�"�5��6��6& : "�5��6�/g8� 

.5�.Ĕ+�"�5��6�'4�5��'è/6'*   

100 % 30 % 70 %
34  79  

1 : 1.39

1 : 1.05

1 : 0.95

1 : 0.94

1 : 0.72
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598,489,706.10

16,083,300.86

2,123,544.88
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.7�5��6�	�4�''%�6'�7�5�/)5��'5"&ĘB)4�)6�/)5��'5"&Ę 59



 

'6&�6��6'"5��61&Ĕ6�&5I�&;� �Č 2555 60

GRI Content Index 

1
1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13

4

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

Strategy & Analysis
Statement from the Secretary-General
Description of key impacts, risks, and opportunities
Organizational Profile
Name of the organization
Primary brands, products, and/or services
Operational structure of the organization
Location of organization’s headquarters
Countries of operation 
Nature of ownership and legal form
Markets served 
Scale of the reporting organization
Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership
Awards received in the reporting period
Report Parameters
Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided
Date of most recent previous report (if any)
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
Contact point for questions regarding the report or its contents
Process for defining report content
Boundary of the report.
Specific limitations on the scope or boundary of the report
Basis for reporting on entities that can significantly affect comparability 
Data measurement techniques and the bases of calculations
Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports
Significant changes in the reporting scope, boundary, or measurement methods applied 
GRI content index
Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report
Governance, Commitments, and Engagement

Governance structure of the organization
Indicate whether the Chair of the highest governance body is also and executive officer 
Independence of the highest governance body
Mechanisms for employees to provide recommendations or direction to the highest 
governance body
Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior 
managers, and executives, and the organization’s performance 
Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are 
avoided
Process for determining the qualifications and expertise of the highest governance 
body 

G3.1 
Indicator 

AR 
(page number) 

SR 
(page number) Description 

 
  - 4-5
  - 8-9

  cover cover, 1  
  - 2-3 
  13 -
  - 1
  2-5 1
  15-16 2-3
  23-29 2-3
  84-85 55
  13 28
  15 48-49

  - 1
  - None  
  - 1   
  -  1 
  - 11
  - 1
  - 1
  - 1
  - 11
  - None
  - None
  - 60-64
  - 1

  15-16 2-3
  16 -
  16 2-3
  17 53
  
  21, 80 -
  
  17 -
  
  16 -
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4.8

4.9 

4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
EC
EC1
EC2

EC3
EC4
EC5

EC6
EC7

EC8

EC9
EN
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN6

EN7
EN8
EN9

EN10

Statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant  to 
sustainability performance
Procedures of the highest governance body for overseeing the identification and  
management of sustainability performance
Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly 
with respect to sustainability performance
Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed 
Participation in/support for external initiatives
Memberships in associations and/or national/ international advocacy organizations 
List of stakeholder groups engaged by the organization
Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage
Approaches to stakeholder engagement
Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement
Economic Performance 
Direct economic value generated and distributed
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities 
due to climate change
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
Significant financial assistance received from government
Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at 
significant locations of operation
Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers 
Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local 
community 
Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily 
for public benefit 
Understanding and describing significant indirect economic impacts
Environmental Performance 
Materials used by weight or volume
Percentage of materials used that are recycled input materials
Direct energy consumption by primary energy source
Indirect energy consumption by primary source
Energy saved due to conservation and efficiency improvements
Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved
Total water withdrawal by source
Water sources significantly affected by withdrawal of water
Percentage and total volume of water recycled and reused

G3.1 
Indicator 

AR 
(page number) 

SR 
(page number) 

Description 

  - 6, 7
  
  16 -
 
  21 -
  
  81 8-9
  20 20, 30-31, 37-38
  39, 48, 52 18
  - 10, 50-54
  - 10
  - 50-54
  - 50-54
  
  84-86 59
  - 47
  
  - 38-39
  - None
 NR - The SEC’s entry level wage is 
 higher than local minimum wage.
  - None
 NR – The SEC staff must be Thai.
  
  23-29, 55-63 23- 27 

  2-5, 31-35 18-21
 
  - 59
  - None
  - 59
  - None
  - None
 NR – As a regulator, we provide
 services in relation to the securities 
 and futures markets in Thailand only.
  - 47
 NA – As the SEC operates in leased 
 office premises, both the water supply   
 and discharge are solely controlled by 
 the building management which 
 considered the provision of water 
 withdrawal and discharge data or 
 sub-meter for individual occupant not 
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EN11

EN12

EN13
EN14
EN15

EN16
EN17
EN18
EN19
EN20

EN21
EN22
EN23

EN24

EN25

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

Location and size of land in or adjacent to protected areas and areas of high 
biodiversity value 
Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected 
areas and areas of high biodiversity value
Habitats protected or restored
Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity
IUCN Red list species and national conservation list species with habitats in areas 
affected by operations, by level of extinction risk
Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight
Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight
Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved
Emissions of ozone-depleting substances by weight
NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight

Total water discharge by quality and destination
Total weight of waste by type and disposal method
Total number and volume of significant spills

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous 

Identify, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related 
habitats significantly affected by discharges of water and runoff

Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of 
impact mitigation
Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by 
category
Significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations
Significant environmental impacts of transporting products 

Total environmental protection expenditures and investments by type

G3.1 
Indicator 

Description 

 feasible. We will be able to gather the  
 relevant data when we operate in our 
 own property, which is scheduled 
 for completion in 2013.  
  - None

 NR – As a regulator, our operations 
 are located in developed commercial   
 areas with no significant impact on 
 biodiversity and species with 
 extinction risk.  

  - None
  - None
  42 47
  - None
 NR – As a regulator, our operations 
 generates no significant emissions of
 NOx, Sox and other air pollutants.  
 NR – See EN8-10

 NR – As a regulator, our operations 
 are office-based and do not constitiute  
 any risks of significant spills of
 hazardous substances.
 NR – As a regulator, our operations 
 are office-based and do not generate 
 any significant amounts of 
 hazardous waste.
 NR – As a regulator, our operations 
 are office-based and the impact of 
 our water discharges and runoff is 
 not  significant. 
  - 45, 47

 NR – As a regulator, our operations are  
 not related to packaging materials.  
  - None

 NR – As a regulator, our operations  
 are not related to transporting
 products.  
  - 59
  
  

AR 
(page number) 

SR 
(page number) 
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AR 
(page number) 

SR 
(page number) 

Social
LA1
LA2
LA3

LA4
LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

LA10
LA11

LA12

LA13

LA14
LA15

Social
HR1

HR2

HR3

HR4
HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

Labor Practices
Total workforce by employment type, employment contract, and region
Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 
part-time employees, by major operations
Percentage of employees covered by collective bargaining agreements
Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is 
specified in collective agreements
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health 
and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety 
programs
Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of 
work-related fatalities by region
Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist 
workforce members, their families, or community members regarding serious diseases
Health and safety topics covered in formal agreements with  trade unions

Average hours of training per year per employee by employee category
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 
employability of employees and assist them in managing career endings
Percentage of employees receiving regular performance and career development 
reviews
Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to 
gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity
Ratio of basic salary of men to women by employee category
Return to work and retention rates after parental leave

Human Rights
Percentage and total number of significant investment agreements that include human 
rights clauses or that have undergone human rights screening
Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on 
human rights and actions taken
Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained
Total number of incidents of discrimination and actions taken
Operations identified in which the right to exercises freedom of association and collective 
bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights
Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and
measures taken to contribute to the elimination of child labor
Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory 
labor, and measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor
Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or procedures 
concerning aspects of human rights that are relevant to operations
Incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken

G3.1 
Indicator 

Description 

  - 55
  - 57
  - 38-39
 
  - None
  - 40
 
  - None
 

  - 40
 
  - 38-39

 NR – The SEC does not have any 
 formal agreements with trade unions.  
  - 57
  - 40
 
  - 58
 
  - 55-56, 58
 
  - 58
  - 59
 

  - None
 
  - None  

  - None
 
  - None
  - None

 NR – The SEC does not employ any 
 persons under the age of 18.
 NR – All employment with the SEC 
 is voluntary. 
  -  35, Code of 
   Conduct p.6
 NR – As a regulator, our operations are
 located in developed commercial areas with  
 no significant impact on indigenous people.
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HR10

HR11

Social
SO1

SO2
SO3

SO4
SO5
SO6

SO7

SO8

Social
PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

Percentage and total number of operations that have been subject to human rights 
reviews and/or impact  assessments

Number of grievances related to human rights field, addressed and resolved through 
formal grievance mechanisms  
Society
Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and 
manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and 
exiting
Percentage and total number of business units analyzed for risk related to corruption
Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and 
procedures
Actions taken in response to incidents of corruption
Public policy positions and participation in public policy development and lobbying
Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and 
related institutions by country
Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly 
practices and their outcomes
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for 
noncompliance with  laws and regulations
Product Responsibility
Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are 
assessed for improvement, and percentage of significant products and services 
categories subject to such procedures
Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health 
and safety impacts of products and services during their life cycle
Type of product and service information required by procedures, and percentage of 
significant products and services subject to such information
Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product 
and service information and labeling
Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring 
customer satisfaction
Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing 
communications, including advertising, promotion and sponsorship
Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning 
marketing communications
Complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations 
concerning the provision and use of products and services

 None in 2012. The SEC will carry out  
 reviews or assessments if considered 
 necessary or as required by laws. 
  - None
 
 
  - 45-47
 

  - 36
  - 36-37
 
  - None
  - 19-20, 37-38, 45, 47
  - None
 
  - None

  - None

 NR – As a regulator, our operations 
 do not present any significant  
 health and safety impacts.  
  
  
  - 2-3

  - None

  - 31-33

  15-16, 20-21 15-21

  - None

  - None

  - None

G3.1 
Indicator 

Description AR 
(page number) 

SR 
(page number) 

AR : Annual Report
SR : Sustainability Report
NA : Not available – data for the disclosure is not available
NR : Not reported – reporting on the disclosure is not material or not applicable






