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 บทน า 
 
หลกัการและเหตุผล 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลกัการท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นสากลวา่ เป็นระบบท่ีท าใหอ้งคก์ร
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และท่ีส าคญัเป็นไปอยา่งโปร่งใส น่าเช่ือถือและ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จึงเป็นหลกัการท่ีหลายองคก์รไดใ้หค้วามส าคญัในการน ามาปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถ
บรรลุเป้าหมายและพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้
 
ส านกังานจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2535  เป็นหน่วยงานตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์) มีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันาตลาดทุน 
ของประเทศทั้งตลาดแรกและตลาดรอง  รวมถึงบุคลากรและสถาบนัในตลาดทุน ในเร่ือง  
(1) การออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชน  
(2) ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
(3) ตลาดหลกัทรัพยแ์ละศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
(4) การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการและ  
(5) การป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  
 
นอกจาก พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ แลว้ ส านกังานยงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย
ฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน  ไดแ้ก่ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. 2550 และพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 25401  
และในปี 2561 ส านกังานไดรั้บมอบหมายให้ก ากบัและควบคุมการออกเสนอขายโทเคนดิจิทลัและ 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  
ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาการด าเนินการท่ีผา่นมา ส านกังานไดใ้หค้วามส าคญักบัการน าหลกัธรรมาภิบาล 
มาปฏิบติัใหเ้กิดขึ้นกบับุคคลท่ีก ากบัดูแลและในองคก์รอย่างทัว่ถึง 
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สาระของธรรมาภิบาล 
องคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) นบัเป็นองคก์รระหวา่งประเทศท่ีเป็นตน้แบบของแนวคิดธรรมาภิบาล ไดอ้ธิบาย
เน้ือหาสาระของธรรมาภิบาล มีสาระส าคญัสรุปไดว้า่ ธรรมาภิบาลเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หนา้ท่ีและความร่วมมือระหวา่งกนัของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และยงัเป็นกรอบ
ของโครงสร้าง แนวทางปฏิบติัและการติดตามการประเมินผลการด าเนินการขององคก์ร เพื่อการบรรลุผล
ตามพนัธกิจ  ซ่ึงส านกังานไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางหน่ึงประกอบการพิจารณาก าหนด
กรอบการด าเนินการและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมาภิบาลของส านกังาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.  
การจดัท าแนวทางธรรมาภิบาลเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของส านกังาน ท่ีตอ้งการผลกัดนัใหมี้การ 
น าหลกัธรรมาภิบาลมาปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรมภายในองคก์ร เพื่อสนบัสนุนให้ 
การด าเนินงานของส านกังานสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจในการก ากบัดูแลและพฒันาตลาดทุนไทย
ไดอ้ยา่งถูกท านองคลองธรรม ตลอดจนเกิดคุณประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ และยงัช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่
ต่อมาตรฐานการก ากบัดูแลใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

การจัดท าแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. 
นอกจากศึกษาหลกัการและแนวทางปฏิบติัของ OECD แลว้ในการจดัท าแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.  
ส านกังานยงัไดป้ระมวลขอ้มูลจากหลกัการและแนวทางปฏิบติัของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่งประเทศของหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพย์
และกระทรวงการคลงั ประกอบดว้ย  โดยส านกังานไดก้ าหนดกรอบธรรมาภิบาลส าหรับคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานดงัน้ี   

(1)  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (accountability) 
(2)  ความส านึกในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพ (responsibility)  
(3)  ความเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกนั รวมถึงการ 
       ใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมอยา่งเป็นธรรม (equitable treatment and participation) 1 
(4)  การเปิดเผยขอ้มูลและการด าเนินการดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้(transparency)1 
(5)  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (internal control and internal audit)  
(6)  การเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (value creation) โดยการพฒันา

ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั1 
(7)  การวางกรอบเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ (code of conduct and code of ethics) 
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ทั้งน้ี แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ไดมี้การทบทวนหลกัการและแนวปฏิบติัใหเ้ป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการแกไ้ขปรับปรุงโดยเฉพาะในส่วนท่ีกฎหมายก าหนด
และเป็นหลกัการดา้นธรรมาภิบาล รวมทั้งเทียบเคียงกบัแนวปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลของหน่วยงานอ่ืน 
ในตลาดทุนไทย  บริษทัจดทะเบียน และหน่วยงานท่ีเป็นสากล เช่น หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน
ต่างประเทศ และองคก์รระหวา่งประเทศ เป็นตน้  เพื่อให้มาตรฐานธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. มีความเขม้งวด
และไม่ดอ้ยกวา่มาตรฐานธรรมาภิบาลท่ีก าหนดใชก้บัหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลและมีความเป็นสากล1   
 
ประโยชน์ของการจัดท าแนวทางธรรมาภิบาล 

(1)  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
ความรับผิดชอบไดส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 

(2)  เพื่อใหส้ านกังานสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละภารกิจท่ีไดว้างไวอ้ยา่งถูกท านองคลองธรรม 
โดยมีเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่าง ๆ ของส านกังานเป็นแนวทางเสนอขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะใหก้บัส านกังานเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้นอนัจะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัส านกังาน 

(3)  เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ต่อความโปร่งใส ความเป็นธรรมและความน่าเช่ือถือใหก้บั
ส านกังานในการบริหารจดัการและป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

(4)  เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชอ้ านาจภายในขอบเขตของกฎหมาย  
รวมถึงการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และส่วนรวม และท าใหเ้กิดระบบความรับผิดของผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการ และ 
คณะกรรมการต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากทุกกลุ่มเป็นล าดบัชั้น 

(5)  เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีเป็นท่ียอมรับและสร้างบรรทดัฐานท่ีดีใหก้บัผูอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
และสังคมส่วนรวม ตลอดจนเป็นการยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลตลาดทุนไทย 
ใหเ้ทียบเท่าสากล 
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เน้ือหาและขอบเขตของแนวทางฯ จะแบ่งเป็น 2 ระดบั  ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1   องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ 

1.1 องคป์ระกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Composition and Structure) ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ  การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ตลอดจนการจดัตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการย่อย และผูบ้ริหารสูงสุด (เลขาธิการ) ขององคก์ร 

1.2 นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies)  ไดแ้ก่ นโยบายเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 
นโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณ นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
นโยบายเก่ียวกบัการดูแลและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย2  และนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้น
การทุจริต3 

1.3 การปฏิบติังานของคณะกรรมการ (Board Practices) ไดแ้ก่ การก าหนดทิศทาง นโยบาย 
เป้าหมายและกลยทุธ์ของส านกังาน การก ากบัและติดตามการด าเนินงานของส านกังาน 
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการ เลขาธิการ และพนกังาน  และการประเมินผลคณะกรรมการ 

 
ส่วนท่ี 2   ธรรมาภิบาลในระดับส านักงาน  

2.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
2.2 การปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และปลอดจากการทุจริต 
2.3 การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
2.4 การรายงานและการเปิดเผยขอ้มูล 
2.5 มาตรฐานการปฏิบติังาน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
2.6 การบริหารความเส่ียง 
2.7 การจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขาธิการและพนกังาน 
2.8 แนวทางปฏิบติัของเลขาธิการและพนกังาน 
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สารบัญ 
                      หนา้ 
บทน า                         1  
 

ส่วนท่ี 1   องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ 
หมวดท่ี 1   องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Composition and                  8 

Structure) 
1.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
1.2  การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการก าหนด 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
1.3  การจดัตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการย่อย 
1.4  ผูบ้ริหารสูงสุด (เลขาธิการ) ขององคก์ร 

 

หมวดท่ี 2   นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies)                                                         11 
2.1  นโยบายเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 
2.2  นโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
2.3  นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.4  นโยบายเก่ียวกบัการดูแลและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 

หมวดท่ี 3   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Practices)                                            13 
3.1  การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ของส านกังาน 

3.1.1  การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ ์
3.1.2  ภาวะผูน้ า 
3.1.3  กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่และการพฒันาความรู้ 

3.2  การก ากบัและติดตามการด าเนินการของส านกังาน 
3.2.1  การด าเนินการประชุม 
3.2.2  หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญั 
3.2.3  การเขา้ถึงเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ 

3.3  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
3.4  การจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เลขาธิการ  

และพนกังาน 
3.5  การประเมินผลคณะกรรมการ 
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                      หนา้ 
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หมวดท่ี 1   การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย      21 
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หมวดท่ี 2   การปฏิบัติงานอย่างเป็นอสิระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้    22 
         และปลอดจากการทุจริต 

 

หมวดท่ี 3   การมีทรัพยากรท่ีเพยีงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย   24 
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4.5 การเปิดเผยขอ้มูลดา้นธรรมาภิบาลในรายงานประจ าปี 
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5.3  ผูส้อบบญัชี 

 
หมวดท่ี 6   การบริหารความเส่ียง       28 

6.1  การบริหารความเส่ียง 
     6.1.1  ความเส่ียงระดบัองคก์ร 
     6.1.2  ความเส่ียงระดบักระบวนการปฏิบติังาน 
     6.1.3  ความเส่ียงกรณีเกิดจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรือเหตุฉุกเฉิน 

6.2  การก ากบัดูแลและการควบคุมการบริหารความเส่ียง 
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และพนักงาน  

 
หมวดท่ี 8   แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน     30 

8.1  ความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม 
8.2  การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั 
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ภาคผนวก 
1.  จรรยาบรรณกรรมการ (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2553) และแนวทางการจดัการ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ และแบบรายงานเพื่อการจดัการความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ 

2.  ขั้นตอนการเสนอช่ือ การพิจารณาและการคดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงขอ้มูลประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ส่วนท่ี 1   องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ 
 

หมวดท่ี 1   องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Composition and Structure)   
ประกอบดว้ย 
1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

หลกัการ   
มีคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั 

พนัธกิจ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีส าคญัท่ีสุด กรรมการตอ้งเป็น 
ผูมี้ความซ่ือตรงคงมัน่ ยดึถือความถูกตอ้งเป็นหลกั (integrity)   

 

แนวทางปฏิบัติ  
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย  

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 25514  มีบทบญัญติัในเร่ืององคป์ระกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ  
โดยก าหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบดว้ยประธานกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน า 
ของรัฐมนตรี2 ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย ์ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย  
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในดา้นกฎหมาย  
ดา้นบญัชี และดา้นการเงิน ดา้นละหน่ึงคน และแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี  โดยผา่นการคดัเลือกตามขอ้ก าหนด 
ของกฎหมาย2  และใหเ้ลขาธิการซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.2, 5  โดยประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งเป็นผูไ้ม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
1.2  การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

หลกัการ   
มีกระบวนการสรรหา การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ท่ีเหมาะสม ชดัเจนและโปร่งใส โดยระดบัของค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมและจูงใจใหส้ามารถรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพ แต่ตอ้งหลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนเกินกวา่เหตุ ซ่ึงไม่ถูกตอ้งและจะเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี
ต่อฝ่ายจดัการและพนกังานดว้ย  

 

แนวทางปฏิบัติ   
ในเร่ืองวาระการด ารงต าแหน่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้ประธานกรรมการและ

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี2  โดยประธานกรรมการ2 และกรรมการท่ีพน้
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะอยูใ่นต าแหน่งติดต่อกนัเกิน 2 วาระไม่ได ้ 
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ดงันั้น การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิควรมีระบบท่ีโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้โดยใหด้ าเนินการดงัน้ี  

(1)  ใหก้ระบวนการคดัเลือก เสนอช่ือและแต่งตั้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด2  
(2)  โดยท่ีผูบ้ริหารสูงสุดไม่ควรเป็นกรรมการขององคก์รเม่ือพน้จากต าแหน่งทนัที 

เพื่อใหก้รรมการผูน้ั้น สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจขดัขวาง 
หรือพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาหรือความผิดพลาดท่ีตนไดเ้คยกระท าไวเ้ม่ือคร้ังท่ีด ารงต าแหน่ง ดงันั้น  
หากมีการเสนอช่ืออดีตผูบ้ริหารสูงสุดของส านกังาน (เลขาธิการ) ใหเ้ขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือใด ใหอ้ดีตผูบ้ริหารสูงสุดดงักล่าวพน้จากต าแหน่งแลว้ 
อยา่งนอ้ย 1 ปีก่อน จึงจะเป็นผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกได้ 2, 6    

(3)  เม่ือด าเนินการคดัเลือกและไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสร็จส้ิน ตามท่ี 
ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก เพื่อด าเนินการคดัเลือกในคร้ังนั้น คณะกรรมการคดัเลือกทั้งคณะ 
พน้จากต าแหน่ง2   

ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ไม่ควรมีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี ซ่ึงจะตอ้งด ารงการไม่มีลกัษณะดงักล่าวตลอดการด ารงต าแหน่งดว้ย7 

ก.  เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานและ 
ยงัปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน (หากเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจจดัการ 
ยอ่มมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 9(6) อยูแ่ลว้)2   

ข.  เป็นกรรมการ1 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือขององคก์รก ากบัดูแล
ตนเองอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลตลาดทุน 

ค.  มีลกัษณะตอ้งหา้มตามเกณฑท่ี์ส านกังานบงัคบัใชก้บักรรมการหรือผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือบริษทัหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี นิยามของค าวา่ กรรมการหรือผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4)  ส าหรับเร่ืองค่าตอบแทน ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการไดรั้บผลประโยชน์
ตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงกระทรวงการคลงั
ไดดู้แลใหไ้ม่สูงจนเกินกวา่เหตุอยูแ่ลว้  อยา่งไรก็ดี เพื่อใหก้ารด าเนินการในเร่ืองน้ีเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
คณะกรรมการจึงไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน เพื่อศึกษา ติดตามและ
พิจารณาความเหมาะสมของระดบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม และน าเสนอขอ้มูลต่อ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนน าเสนอรัฐมนตรีพิจารณาก าหนด1   
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1.3  การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการย่อย 
หลกัการ   
คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ  

เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนด  

 

แนวทางปฏิบัติ 
(1)  คณะกรรมการมีอ านาจแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ 

เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และเพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อย  คณะกรรมการ 
พึงคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และยงัตอ้งเป็นบุคคลท่ีซ่ือตรงคงมัน่ มีหลกัการและยดึถือความถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็นพื้นฐาน 

ใหค้ณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
ท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม  แต่ทั้งน้ี  คณะกรรมการยงัคงมีภาระความรับผิดชอบโดยรวมต่องานท่ีได้
มอบหมายใหแ้ก่คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะ  

(2)  ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอ่ยตามขอ้ (1) หากตอ้งมีตวัแทน
จากคณะกรรมการเขา้ร่วมดว้ย คณะกรรมการตอ้งพิจารณาจดัสรรการมอบหมายภารกิจ  ใหแ้ก่กรรมการ
ซ่ึงเป็นตวัแทนของคณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอ่ยแต่ละคณะ
อยา่งเหมาะสม โดยตอ้งค านึงถึงการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความหลากหลายของ 
องคค์วามรู้และประสบการณ์ คุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งและทกัษะในดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งมีความเป็นอิสระ 
และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รประกอบการพจิารณาแต่งตั้งดว้ย 

ทั้งน้ี การมีตวัแทนของคณะกรรมการดงักล่าว ใหค้  านึงถึงกรณีของประธานกรรมการ 
วา่ประธานกรรมการไม่ควรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอ่ยชุดต่าง ๆ ของ
องคก์ร เพื่อมิใหก้ารด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการ ในต าแหน่งดงักล่าว มีผลกระทบต่อความเป็น
อิสระในการปฏิบติังาน2   

(3)  กรรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอ่ย 
ชุดต่าง ๆ ไดไ้ม่เกินกวา่ 4 คณะ โดยใหน้บัรวมการเป็นกรรมการ ก.ล.ต. เป็น 1 คณะดว้ย2  เพื่อใหก้รรมการ
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4)  คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์8 โดยมีการก าหนดขั้นตอนการสรรหา/ การคดัเลือกบุคคลท่ีโปร่งใส  
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เป็นธรรมและตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั ความรู้
ความสามารถและธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสม 9,10  รวมทั้งก าหนดวิธีปฏิบติัในกรณีการคดัเลือกกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง ท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการตลาดหลกัทรัพยร์ายเดิม 
ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 2 ดว้ย1 

 
1.4  ผู้บริหารสูงสุด (เลขาธิการ) ขององค์กร 

หลกัการ  
คณะกรรมการก าหนดใหมี้กระบวนการสรรหา พิจารณาและแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุด 

(เลขาธิการ) ขององคก์ร  รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเลขาธิการประจ าปีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล1  

 

แนวทางปฏิบัติ 
(1)  เลขาธิการในฐานะผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร มีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคล่ือนและ

ผลกัดนัแนวนโยบาย ตลอดจนบริหารจดัการองคก์รใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งบรรลุผลตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด  ดงันั้น คณะกรรมการจึงใหค้วามส าคญักบัการสรรหา พิจารณาและคดัเลือกบุคคล เพื่อจดัท า 
ค าเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ  โดยการก าหนดแนวปฏิบติัในการสรรหา การพิจารณา 
และการคดัเลือกบุคคลเป็นเลขาธิการ เพื่อใหมี้ขั้นตอนการด าเนินการท่ีเป็นไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้รวมทั้งเพื่อใหส้ามารถคดัสรรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทั้งดา้นการบริหารจดัการ
และดา้นตลาดทุน ตลอดจนคุณสมบติัดา้นธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม1  

(2)  ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของเลขาธิการประจ าปี เพื่อประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งสร้างสรรค ์และเป็นกรอบในการวดัผลสัมฤทธิของการปฏิบติังาน
ตามเป้าหมาย (KPI) ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม1   

 
หมวดท่ี 2   นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies) 

ประกอบดว้ย 
2.1  นโยบายเกีย่วกบัธรรมาภิบาล  

หลกัการ   
ธรรมาภิบาลเป็นปัจจยัท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อองคก์ร เพราะจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถ

ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการซ่ึงเป็นผูว้างกรอบทิศทาง และนโยบาย
ของส านกังานจึงตอ้งก าหนดนโยบายในเร่ืองน้ีใหช้ดัเจน และผลกัดนัใหมี้การปฏิบติัตามดว้ย 
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2.2  นโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณ 
หลกัการ   
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเชิงจรรยาบรรณต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและประชาชนโดยรวม 

โดยการสนบัสนุนหลกัจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นอยา่งทัว่ถึงในองคก์ร 
 

2.3  นโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หลกัการ   
คณะกรรมการให้ความส าคญัและเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์

ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะใหมี้ความระมดัระวงัในเร่ืองของ
การด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 

2.4  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
หลกัการ   
คณะกรรมการก าหนดนโยบายเพื่อดูแลและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เช่น 

พนกังาน ชุมชนและสังคม อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม โดยค านึงถึงสิทธิท่ีพึงมีของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยกรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิ รวมทั้งสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแสและ
การเปิดเผยขอ้มูลใหรั้บทราบตามความจ าเป็นและเหมาะสม2   

 

แนวทางปฏิบตัิ 
(1) คณะกรรมการก าหนดนโยบายในดา้นธรรมาภิบาล ดา้นจรรยาบรรณ ดา้นความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ ดา้นการดูแลและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย2 และดา้นการต่อตา้นการทุจริต3 ส าหรับ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยใหจ้ดัท าเป็นคู่มือและก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ ส่ือสารอยา่งทัว่ถึง และสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัภายในส านกังาน 
ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งจริงจงั  รวมทั้งเผยแพร่แนวทางปฏิบติัดงักล่าวต่อสาธารณะผา่นช่องทางการส่ือสาร 
ท่ีเหมาะสมโดยทัว่ถึง 

(2) คณะกรรมการก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีติดตามดูแล และตรวจสอบ 
การปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของส านกังานใหส้อดคลอ้งตามแนวนโยบายท่ีวางไวข้า้งตน้  

(3)  คณะกรรมการก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน ประเมินผลการด าเนินการในดา้น 
ธรรมาภิบาล ดา้นจรรยาบรรณ ดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดา้นการดูแลและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน 
ไดเ้สีย2 และดา้นการต่อตา้นการทุจริต3 อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งจดัใหมี้การพิจารณาทบทวนแนวทาง 
ใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงเร่ืองดงักล่าวเป็นระยะ เพื่อใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
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(4)  คณะกรรมการเป็นผูดู้แลให้มัน่ใจวา่ วิธีปฏิบติัของคณะกรรมการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
สอดคลอ้งกบัการจดัการดา้นธรรมาภิบาล ดา้นจรรยาบรรณ ดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
ดา้นการดูแลและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย2 และดา้นการต่อตา้นการทุจริต3  โดยครอบคลุมการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการ (Board Practices) ในทุกดา้น ไดแ้ก่ การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์
ของส านกังาน การก ากบัและติดตามการด าเนินการของส านกังาน การควบคุม และการตรวจสอบภายใน  
การจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เลขาธิการ และพนกังาน และการประเมินผล
คณะกรรมการ  และหากมีวิธีปฏิบติัใดของคณะกรรมการยงัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางปฏิบติั
ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งการใหส้ านกังานด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
 
หมวดท่ี 3   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Practices)  

ประกอบดว้ย 
3.1  การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงาน 

หลกัการ   
คณะกรรมการให้ความส าคญัหรือใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย 

และกลยทุธ์ของส านกังาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของส านกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้รอบความโปร่งใส มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบท่ีดี 
 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1.1  การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย
และกลยทุธส์ านกังาน ควบคุมและประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีวางไวเ้ป็นระยะ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเขา้มีส่วนร่วมและแสดงบทบาทในการก าหนด
ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ของส านกังาน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ 
น าเสนอความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ส านกังานในการ
ด าเนินการตามแนวทางท่ีวางไวอ้ย่างสัมฤทธิผล   

 

3.1.2  ภาวะผู้น า 
   ก.  ประธานกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบในการเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ และ

เสริมสร้างใหค้ณะกรรมการเป็นองคก์รกลุ่มท่ีมีประสิทธิผล  และสามารถประสานงานอยา่งไดผ้ล 
เป็นคณะเดียวกนั 

   ข.  ประธานกรรมการใหค้วามมัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการอยา่งเท่าเทียมกนั  ถึงแมว้า่กรรมการแต่ละท่าน
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จะมาจากหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั และอาจมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในส านกังานท่ีแตกต่างกนั  
โดยมุ่งประสงคใ์หม้ติของคณะกรรมการเป็นผลของการปรึกษาหารือร่วมกนั อนัจะท าใหก้ารพิจารณา
ของคณะกรรมการเป็นการด าเนินการในรูปขององคก์รกลุ่มอยา่งแทจ้ริง 

   ค.  โดยทัว่ไป ผูบ้ริหารสูงสุดมีบทบาทสูงสุดในการด าเนินงานของส านกังาน และ
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงไดป้ฏิบติังานใกลชิ้ดและอยูใ่นฐานะท่ีเขา้ใจการด าเนินการของ
ส านกังานอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้น คณะกรรมการและฝ่ายจดัการจึงควรมีการประสานสัมพนัธ์ในการท างาน
อยา่งใกลชิ้ด   รวมทั้งมีการหารือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ี เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของส านกังานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตลาดทุนโดยรวม 

 

3.1.3  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่และการพฒันาความรู้ 
   ก.  กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ทุกคนควรไดรั้บทราบถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของตนและการด าเนินการ ระเบียบกฎเกณฑ ์และเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังาน เพื่อใหก้รรมการ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทของตนไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดงันั้น คณะกรรมการ 
จึงก าหนดใหส้ านกังานจดัเตรียมเอกสารขอ้มูล ระเบียบกฎเกณฑ ์และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นเสนอต่อ
กรรมการใหม่ทุกคน รวมถึงอาจพิจารณาตามสมควรในการจดัใหมี้การบรรยายสรุปเก่ียวกบัตลาดทุน2   
การหารือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น ตอบขอ้ซกัถามและประเด็นหารือในเร่ืองท่ีมีขอ้สงสัยอนัจะท าใหเ้กิด 
ความเขา้ใจท่ีดียิง่ขึ้นของกรรมการใหม่ท่ีมีต่อกรอบการปฏิบติังาน อ านาจหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 
ตลอดจนพนัธกิจของคณะกรรมการ และส านกังาน 

   ข.  สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหค้ณะกรรมการสามารถพฒันาความรู้ 
ท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามพฒันาการทางวิทยาการดา้นตลาดทุนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจอนัจะช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ใหก้วา้งขวางและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ โดยการน าเสนอขอ้มูลรายช่ือหลกัสูตรการพฒันาความรู้เก่ียวกบั
ตลาดทุน เช่น หลกัสูตรกรรมการ เป็นตน้ ใหค้ณะกรรมการทราบ และจะอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานใหใ้นกรณีท่ีมีกรรมการใหค้วามสนใจและแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมหลกัสูตรดงักล่าว
มาท่ีผูอ้  านวยการฝ่ายงานท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบังานเลขานุการคณะกรรมการ2 

 
3.2  การก ากบัและติดตามการด าเนินการของส านักงาน 

หลกัการ  
คณะกรรมการจดัใหมี้กระบวนการและแนวทางในการก ากบัและติดตามการด าเนินการ 

รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลของส านกังาน เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด และสามารถพิจารณา 
ขอ้ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดและปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลา โดยคณะกรรมการตอ้งยดึมัน่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยหลกัความระมดัระวงั (duty of care) ดว้ยทกัษะ (skill) และดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (duty of loyalty) 
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แนวทางปฏิบัติ 
3.2.1  การด าเนินการประชุม 

(1)  การก าหนดองค์ประชุม 
คณะกรรมการตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด

จึงจะเป็นองคป์ระชุมซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย 
(2)  กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 

กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  ใหแ้จง้การมีส่วน 
ไดเ้สีย2 และหา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น ยกเวน้เฉพาะกรณีเร่ืองท่ีพิจารณานั้น เป็นเร่ือง
ผลประโยชน์ของหน่วยงานหรือองคก์ร ซ่ึงมีทุนทั้งหมดเป็นของรัฐ ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ สนบัสนุนใหเ้กิดความโปร่งใส และความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  นอกจากน้ี  
หากกรรมการมีหรือคาดวา่จะมีส่วนไดเ้สียในกระบวนการตดัสินใจหรือการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืนใด 
กรรมการผูน้ั้นควรหลีกเล่ียงหรือยุติการมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือการปฏิบติันั้น และปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณกรรมการและแนวทางการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

(3)  การประชุมคณะกรรมการ 
(3.1)  คณะกรรมการควบคุมดูแลใหส้ านกังานด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั

ในเร่ืองการประชุมคณะกรรมการ โดยใหค้รอบคลุมถึงการก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ มีการประชุม
สม ่าเสมออยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง มีการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุมอยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นปริมาณ
และคุณภาพ โดยการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุมแต่ละคราว ให้เลขาธิการน าร่างระเบียบวาระการประชุม
ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นก่อน  และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จึงค่อยน ามาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมได ้ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)2   
มีการจดัส่งวาระการประชุมล่วงหนา้ เพื่อใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ 
รวมทั้งการจดัท ารายงานการประชุมท่ีมีเน้ือหาสาระครบถว้นและจดัเก็บดว้ยความรัดกุม 

(3.2)  หากกรรมการมีเร่ืองตอ้งการน าเสนอเขา้สู่วาระการประชุม
คณะกรรมการ ให้ด าเนินการดงัน้ี 2   

  ก.  กรณีเป็นเร่ืองปกติ  :  กรรมการท่ีตอ้งการน าเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระ 
การประชุม ใหมี้หนงัสือแจง้ช่ือวาระการประชุมถึงเลขาธิการและใหเ้ลขาธิการน าเสนอช่ือวาระ 
การประชุมดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการพิจารณาก่อนการประชุม โดยการน าเสนอเร่ืองดงักล่าว 
ใหด้ าเนินการตามกรอบเวลาและแนวปฏิบติัท่ีส านกังานก าหนดในเร่ืองการน าเสนอวาระเขา้สู่ท่ีประชุม
คณะกรรมการ2   
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ข.  กรณีเป็นเร่ืองเร่งด่วน  :  หากกรรมการมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งการน าเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ สามารถน าเสนอเป็นวาระจรได ้โดยกรรมการตอ้งแจง้ช่ือวาระดงักล่าวต่อเลขาธิการ
เพื่อให้เลขาธิการน าเสนอประธานกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนจะน าเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุมได ้โดยไม่ควรมี
การน าเสนอวาระในท่ีประชุมหรือยกขึ้นหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการไดท้นัที 2   

ทั้งน้ี เร่ืองท่ีจะน าเขา้สู่วาระการประชุมได ้ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือส านกังานเท่านั้น ส่วนเร่ืองอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่สามารถเสนอเป็น 
วาระเขา้ท่ีประชุมได้2   

(3.3)  คณะกรรมการควรใหค้วามส าคญักบัการประชุมและเขา้ร่วมการประชุม 
ทุกคร้ัง โดยมีการเตรียมความพร้อมเป็นอยา่งดีเพื่อให้ติดตาม และสามารถพิจารณาใหค้วามเห็นต่อเร่ืองท่ี
พิจารณาตามวาระการประชุมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  หากกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมในคร้ังใด  
ใหก้รรมการติดตามผลการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากน้ี การตดัสินใจของคณะกรรมการตอ้งเป็นไป 
เพื่อวตัถุประสงค ์และประโยชน์โดยรวมของสาธารณชน มีการพิจารณาดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุผลและเป็นธรรมภายในกรอบจรรยาบรรณท่ีดี โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และถูกครอบง าหรือแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ  และในการประชุมคณะกรรมการ  
มีการสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลรายละเอียด 
เพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจของ
คณะกรรมการ ขณะเดียวกนั เพื่อใหค้ณะกรรมการมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงของส านกังาน1 

(3.4)  ในการประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั 

หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานใหร้องประธานท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานหรือมี 
แต่ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง 
เป็นประธานในท่ีประชุม  การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้ 

เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงอีกเสียงหน่ึง 
เป็นเสียงช้ีขาด 

(3.5)  นอกจากการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในกรณีปกติและการประชุม 
เพื่อจดัท าแผนกลยทุธ์ขององคก์รประจ าปีแลว้  ใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (non-executive director)  
มีการประชุมกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั 
การบริหารจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และแจง้ให้เลขาธิการทราบถึงผลการประชุมดงักล่าวดว้ย  โดยให ้
ด าเนินการอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง2   
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3.2.2  หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญ 
(1)  ด้านนโยบาย 

ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีในการวางนโยบายเพื่อส่งเสริมและพฒันา ตลอดจน 
ก ากบัดูแลตลาดทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ การงบประมาณของ
องคก์รประจ าปี 1 และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพนกังาน 

(2)  ด้านการจัดการองค์กร 
(2.1)  คณะกรรมการควรจดัใหมี้มาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถติดตามดูแล 

ใหส้ านกังานปฏิบติัตามทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนก าหนดเคร่ืองมือช้ีวดัผลการด าเนินงาน หรือประเมินผลการด าเนินงาน (KPI)  
เพื่อสะทอ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน1   และเพื่อใหค้ณะกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คณะกรรมการควรก าหนดใหส้ านกังานมีหนา้ท่ีในการรายงาน
ความคืบหนา้ของการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีพบต่อคณะกรรมการ
อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้มาตรการอ่ืนสนบัสนุนการติดตามการด าเนินงานของส านกังาน 

(2.2)  คณะกรรมการควรจดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อสามารถ
ติดตามและคาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดกบัการปฏิบติังานในแต่ละดา้นของส านกังาน ก าหนด
นโยบายในการป้องกนัและการบริหารความเส่ียง โดยให้ส านกังานน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผล  รวมทั้ง
ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการบริหาร 
ความเส่ียง เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการทราบและพิจารณา 

(2.3)  คณะกรรมการจดัใหมี้การสอดส่องดูแลและจดัการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น การล่วงรู้ขอ้มูลในฐานะกรรมการ  
คณะกรรมการจึงตอ้งมีการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวอยา่งรอบคอบโดยละเอียด รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้กลไก
และแนวทางการจดัการท่ีเขม้งวด  โดยแนวทางหน่ึงไดแ้ก่การก าหนดใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณกรรมการและแนวทางการจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเคร่งครัด 

3.2.3  การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ 
(1)  เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี (fiduciary duty) ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดว้ยความรับผิดชอบและระมดัระวงัอยา่งเตม็ท่ี  ใหส้ านกังานจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการอยา่งเพียงพอทั้งในดา้นปริมาณ คุณภาพและเวลาท่ีจะศึกษา
พิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งรอบคอบ 

(2)  ขณะเดียวกนัเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของส านกังาน คณะกรรมการ
สามารถขอเอกสารขอ้มูล หรือค าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานไดจ้ากส านกังาน โดยมอบหมายให้
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ผูอ้  านวยการฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานเลขานุการคณะกรรมการเป็นผูป้ระสานงานในเร่ือง 
การขอขอ้มูล  ส าหรับประเภทของขอ้มูลท่ีกรรมการขอได ้ใหจ้ ากดัเฉพาะขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน (public information) แลว้ หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบังานท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรือประธานอนุกรรมการตามท่ีกรรมการรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหท้ าหนา้ท่ี 
ดงักล่าว  แต่หากขอ้มูลดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลท่ีสาม และยงัไมส้ิ่นสุด ก็ไม่ควร 
เปิดเผยใหท้ราบ   

นอกจากน้ี หากเป็นขอ้มูลท่ียงัไม่มีความชดัเจนวา่สามารถจดัอยูใ่น 
ประเภทใดหรือเป็นขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลขา้งตน้ ใหพ้ิจารณาการใหข้อ้มูลดงักล่าวเป็นรายกรณี 2   
และส านกังานตอ้งจดัใหมี้ระบบการบนัทึกการด าเนินการดงักล่าวไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง 
ตอ้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินการไวใ้หช้ดัเจน เพื่อประโยชน์ในการสืบคน้และอา้งอิงขอ้มูลดว้ย 

 

3.3  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
หลกัการ   
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเป็นส่วนส าคญัของการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการจึงสร้างความมัน่ใจวา่ส านกังานมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน รวมทั้งเพื่อรักษาทรัพยสิ์น และเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของ
การควบคุมภายในซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนธรรมาภิบาล 

แนวทางปฏิบัติ 
(1)  คณะกรรมการจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นคณะกรรมการอิสระ 

(independence) และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  
โดยในจ านวนน้ีตอ้งมีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งนอ้ย 2 คน2   

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  
ในการก ากบัดูแลกิจการ การสอบทานการบริหารงาน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ 
การบริหารความเส่ียง  รวมทั้งการจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มูล
ของส านกังานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ ตลอดจนประสานงานกบัส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินในเร่ืองการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดในกฎบตัรและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 

(3)  ในแต่ละปี คณะกรรมการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน ซ่ึงการสอบทานควรครอบคลุมถึงในทุกเร่ือง รวมถึงการควบคุมทางการเงิน 
การด าเนินงานและการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน การบริหารความเส่ียง และการใหค้วามส าคญัต่อ 
รายการผิดปกติทั้งหลาย และควรเปิดเผยในรายงานประจ าปีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
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3.4  การจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน 
หลกัการ 
การด าเนินการอยา่งจริงจงัเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยหรือมีหลกัฐานวา่ มีกรรมการ เลขาธิการ 

พนกังาน หรือบุคคลซ่ึงกระท าการในนาม ก.ล.ต. ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการรับสินบนหรือมีการปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยมิชอบจะเป็นการรักษาไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือขององคก์ร  คณะกรรมการจึงตอ้งจดัใหมี้ช่องทาง
การแจง้เบาะแสหรืออ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้รู้เหตุอนัควรสงสัยหรือมีหลกัฐานดงักล่าว สามารถให้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามนโยบาย whistle blowing  รวมทั้งมีการปกป้องดูแลผูท่ี้ใหข้อ้มูลดว้ยเจตนาสุจริต
มิใหไ้ดรั้บผลกระทบใด ๆ จากการใหข้อ้มูลดว้ย3  

 

แนวทางปฏิบัติ 
(1)  หากกรรมการมีเหตุอนัควรสงสัยหรือมีหลกัฐานวา่ มีกรรมการ เลขาธิการ พนกังาน 

หรือบุคคลซ่ึงกระท าการในนาม ก.ล.ต. ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการรับสินบน หรือมีการปฏิบติัหนา้ท่ี 
โดยมิชอบ จะตอ้งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทนัที  

(2)  คณะกรรมการตอ้งใหค้วามมัน่ใจกบัผูท่ี้ใหข้อ้มูลดว้ยเจตนาสุจริตวา่จะไม่มีการ
ลงโทษ กลัน่แกลง้ หรือไดรั้บผลกระทบใด ๆ  ทั้งน้ี หากผูท่ี้ใหข้อ้มูลเช่ือวา่ตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือ
หน่วงเหน่ียว  ใหร้ายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยทนัที  และหากยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
ใหร้ายงานต่อประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3)  กรณีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท่ี้มีเหตุอนัควรสงสัยหรือมีหลกัฐาน
ดงักล่าว  ใหร้ายงานต่อประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4)  จดัใหมี้กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ  
เลขาธิการ และพนกังาน ซ่ึงก าหนดเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได ้ รวมทั้งมีก าหนดเวลาในการด าเนินการท่ีชดัเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และไดรั้บผลกระทบทุกฝ่าย 

 
3.5  การประเมินผลคณะกรรมการ 

หลกัการ   
การประเมินผลคณะกรรมการเป็นส่วนหน่ึงของระบบการก ากบัและตรวจสอบการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 
รวมทั้งเป็นการส่ือสารให้คณะกรรมการตระหนกั และปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
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แนวทางปฏิบัติ 
(1) คณะกรรมการจดัใหมี้บรรทดัฐานการปฏิบติังานของตนอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละ 

เป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
โดยสม ่าเสมอ  โดยในการก าหนดบรรทดัฐานการปฏิบติังานดงักล่าว ใหค้  านึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปประกอบกนั เพื่อใหก้ารประเมินสามารถสะทอ้นผล 
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  

(2)  คณะกรรมการจดัการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  โดยนอกจาก 
การประเมินผลคณะกรรมการแบบรายคณะแลว้ ให้จดัใหมี้การประเมินผลกรรมการแบบรายบุคคลดว้ย1   
และน าผลการประเมินท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบับรรทดัฐานท่ีวางไว ้พร้อมกบัใหส้ านกังานจดัส่งรายงาน 
ผลการประเมินดงักล่าวต่อรัฐมนตรี  นอกจากน้ี ควรมีการทบทวนการประเมินผลคณะกรรมการ 
เป็นประจ าใหส้อดคลอ้งกบับรรทดัฐานการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม2   
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ส่วนท่ี 2   ธรรมาภิบาลในระดับส านักงาน 
 
หมวดท่ี 1   การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 

ประกอบดว้ย 
หลกัการ   
การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งชดัเจน และ 

ในกรณีท่ีมีการก ากบัดูแลร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานก ากบัดูแล (shared responsibilities) ไดมี้การระบุ
กรอบอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งชดัเจนและครบถว้น รวมทั้งจดัให้มีกลไกความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานก ากบัดูแล ความไม่เท่าเทียมกนัและลดช่องวา่งของการก ากบัดูแล (regulatory 
inequities or gaps) ในส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั1 

 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1  การใช้อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 

(1)  การปฏิบติัหนา้ท่ีของส านกังานตอ้งด าเนินการภายใตอ้ านาจกฎหมายท่ีมีบทบญัญติั
รองรับอยา่งชดัเจนและเคร่งครัด1  โดยใหส่้วนงานก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สอดคลอ้งตาม
ขั้นตอนและกรอบของกฎหมาย  เช่น มีบนัทึกการปฏิบติังานท่ีแสดงไดว้า่การปฏิบติังานในเร่ืองดงักล่าว
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และตรวจสอบได ้  

(2)  แสดงไดว้า่การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ไดด้ าเนินการอยา่งมีประสิทธิผลบนพื้นฐาน
ความเขา้ใจในอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง เป็นธรรมและดว้ยความรับผิดชอบ  เช่น มีบนัทึก 
การปฏิบติังานการตรวจสอบผูอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลท่ีแสดงไดว้า่ วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
มีการปฏิบติัตามกฎหมาย  และเป็นการด าเนินการภายใตอ้ านาจท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(3)  แสดงไดว้า่ในกรณีท่ีมีการมอบหมาย (outsource) การก ากบัดูแลใหห้น่วยงานก ากบั
ดูแลตนเอง (SRO)  หรือกรณีหน่วยงานภายใตก้ ากบัดูแล (regulated entity) มอบหมาย (delegate)  
งานบางประเภทใหบุ้คคลท่ีสามปฏิบติัแทน  ส านกังานตอ้งมีการก ากบัดูแลการ outsourcing หรือ 
การ delegation งานดงักล่าวอยา่งครบถว้นเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมาย เช่น มีบนัทึกการตรวจสอบ
อยา่งสม ่าเสมอและครบถว้นในทุก ๆ ดา้นท่ีมีความส าคญั หรือมีการเขา้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 
เม่ือจ าเป็นเร่งด่วน  

(4)  มีการจดัท าแนวทางการมอบอ านาจในการสั่งการในงานของส านกังานและการลงนาม
ในหนงัสือของส านกังานตามโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยมีการทบทวนและแกไ้ข
ปรับปรุงแนวทางการมอบอ านาจใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทุกคร้ังท่ีมี เพื่อใหก้ารด าเนินงานมี 
ความคล่องตวั รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารสามารถด าเนินการตามความรับผิดชอบภายใตอ้ านาจ 
ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
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1.2  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากบัดูแล 
(1)  ในกรณีท่ีการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานก ากบัดูแลมีความรับผิดชอบร่วมกนั (shared 

responsibilities) ให้ระบุกรอบอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานก ากบัดูแลแต่ละหน่วยงานไวใ้นกฎหมาย และ
ส านกังานตอ้งจดัใหมี้กลไกความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจดัท าบนัทึกความเขา้ใจ หรือบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานใหค้รบถว้นชดัเจน โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัท่ีเป็นอุปสรรค เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งทั้งฝ่ายผูก้  ากบัดูแลและ 
ผูอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล และเพื่อป้องกนัมิให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัหรือช่องวา่งในการก ากบัดูแล 
(regulatory inequities or gaps)1 ซ่ึงจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การด าเนินการได ้

(2)  ในการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแลต่างประเทศ เพื่อสนบัสนุนให้เกิด
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหวา่งหน่วยงานในการป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจขา้มชาติ ตอ้งพิจารณารวมถึงความเป็นไปไดใ้นการขจดัขอ้จ ากดัทางกฎหมายท่ีมี ซ่ึงอาจ 
ปิดกั้นความสามารถในการใหค้วามช่วยเหลือ และแลกเปล่ียนความร่วมมือระหวา่งกนัดว้ย  

 
หมวดท่ี 2   การปฏิบัติงานอย่างเป็นอสิระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต3 

ประกอบดว้ย 
หลกัการ   
การมีขั้นตอนการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได ้และปลอดจากการทุจริต รวมทั้งเป็นไปตามกรอบนโยบายดา้นธรรมาภิบาล1 
 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  ก าหนดใหส่้วนงานมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ดว้ยความเป็นอิสระ โปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และป้องกนัการทุจริต รวมทั้งเป็นไปตามกรอบ
นโยบายและการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล1 โดยเฉพาะการปฏิบติังานท่ีมีความส าคญัและมีลกัษณะ 
ของฐานความเส่ียงสูง โดยส านกังานตอ้งก ากบัดูแลใหส่้วนงานไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางไวใ้นทุกกรณี 
อยา่งเท่าเทียมกนั  

2.2  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตีความ (interpretation) ระเบียบกฎเกณฑห์รือ 
การด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีใด ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งจดัใหมี้ขั้นตอนการด าเนินการท่ีเป็นอิสระ 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ป้องกนัการทุจริต และเป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมทั้งมีการจดัท าบนัทึก
การด าเนินการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.3  จดัใหมี้เกณฑก์ารหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นในการออกระเบียบกฎเกณฑ ์
หรือการวางนโยบายในเร่ืองต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีความส าคญัและ
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มีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในวงกวา้ง โดยใหมี้การด าเนินการผา่นส่ือและช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว ภายในระยะเวลาและวิธีการด าเนินการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูท่ี้สนใจในการแสดงความคิดเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะ  นอกจากน้ี ในการวาง
นโยบายการก ากบัดูแล ส านกังานยงัค านึงถึงตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลประกอบดว้ย1  

2.4  จดัใหมี้ขั้นตอนการปฏิบติังานรวมถึงมาตรการในการก ากบัดูแลและการบงัคบัใชก้ฎหมาย1   
ท่ีสามารถป้องกนัการแทรกแซงจากการเมือง (political interference) หรือกลุ่มธุรกิจผลประโยชน์ 
(commercial or other sectoral interests) ท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการตดัสินใจของส านกังานมิใหต้กอยู่
ภายใตก้ารครอบง าของอิทธิพลใด ๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของสาธารณชน  โดยก าหนดให้ 
การพิจารณาตดัสินใจด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวตอ้งมีการกลัน่กรองเป็นล าดบัชั้น มีการบนัทึกผลการ 
พิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงตอ้งมีการบนัทึกความเห็นท่ีแตกต่างกนัไวอ้ยา่งครบถว้น  

2.5  การตดัสินใจด าเนินการของส านกังานท่ีตอ้งหารือ (consultation) หรือขอความเห็นชอบ
จากภาครัฐ (Government) ตอ้งไม่ก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเป็นงานประจ าหรืองานปกติ  
(day-to-day technical matters) โดยตอ้งเป็นการหารือหรือขอความเห็นชอบระดบันโยบายในภาพรวม 
ท่ีมีขั้นตอนท่ีชดัเจน โปร่งใสและตรวจสอบได ้

2.6  ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย (law enforcement) ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการทางบริหาร 
(administrative sanction) หรือการด าเนินการทางอาญา (criminal sanction) หรือมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งจดัใหมี้ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
และป้องกนัการทุจริต รวมทั้งจดัใหมี้ขั้นตอนรองรับ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการดงักล่าว สามารถขออุทธรณ์ (judicial review) ตามกฎหมาย หรือร้องขอใหมี้การพิจารณา
ทบทวนการสั่งการได ้

2.7  จดัใหมี้ช่องทางหรือกระบวนการเพื่อใหก้รรมการ เลขาธิการ พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
สามารถแจง้เบาะแสการด าเนินการของส านกังานท่ีเขา้ข่ายการกระท าทุจริตหรือการกระท าความผิดใด ๆ 
รวมทั้งจดัใหมี้มาตรการเพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม เช่น การไม่เปิดเผยขอ้มูล
หรือตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีอาจมีผลต่อการพิจารณาด าเนินการได ้ 

2.8  สนบัสนุนใหเ้ลขาธิการและพนกังานมีการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ มีกลไกคุม้ครองทางกฎหมาย (legal protection) อยา่งเพียงพอ รวมทั้งมีกลไกป้องกนั
การแทรกแซงความเป็นอิสระในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การแต่งตั้งหรือปลดออกผูบ้ริหารสูงสุด (เลขาธิการ) 
ของส านกังาน เป็นตน้1   
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หมวดท่ี 3   การมีทรัพยากรท่ีเพยีงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ประกอบดว้ย 
หลกัการ   
การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอทั้งดา้นบุคลากรและงบประมาณ เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตาม

บทบญัญติัของกฎหมาย  
 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1  เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอ้งจดั 

ใหมี้แหล่งรายได ้งบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอ เพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในกรณีปกติและ 
ภาวะฉุกเฉิน1  และในเร่ืองการใหผ้ลตอบแทนบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมี
ช่องทางท่ีเปิดใหส้ามารถตรวจสอบการใชท้รัพยากรของส านกังานไดว้า่มีการด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 

3.2  ส านกังานจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นการเงิน การลงทุน และตลาดทุน
ใหน้กัลงทุนและประชาชนทัว่ไป (financial literacy) เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ีของ
ส านกังานในฐานะหน่วยงานก ากบัดูแล และต่อตราสารการลงทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถประเมิน
ความเส่ียงในการลงทุน และป้องกนัการฉ้อฉลและทุจริต1   

 

หมวดท่ี 4   การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ประกอบดว้ย 
หลกัการ  
มีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศ รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินและ

ระเบียบกฎเกณฑท่ี์จ าเป็น เพื่อประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เท่าเทียมกนั  
ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว 
 

แนวทางปฏิบัติ 
4.1  การจัดท าและการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ 

(1)  มีการจดัท าขอ้มูล สารสนเทศและรายงานของส านกังาน เช่น แถลงข่าว รายงาน
ประจ าปี ขอ้มูลทางสถิติตวัเลข ฯลฯ  ดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้น โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กะทดัรัด  
มีสาระส าคญัท่ีเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ไม่ท าใหเ้กิดความสับสนหรือเขา้ใจผิดในขอ้เทจ็จริง 
และควรใหค้วามส าคญักบัเน้ือหามากกวา่รูปแบบของการน าเสนอ  

(2)  มีการเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑท่ี์มีสาระส าคญัอยา่ง
ครบถว้นทนัเวลาและเท่าเทียมกนั ผา่นช่องทางการส่ือสาร และวิธีการเผยแพร่ท่ีสะดวกและเอ้ืออ านวยต่อ
การเขา้ถึงของผูใ้ช ้เช่น การจดัใหมี้ website ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งจดัใหมี้ช่องทาง เช่น 
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call center หรือ email เพื่ออ านวยความสะดวกใหบุ้คคลภายนอกสามารถติดต่อส่ือสารกบัส านกังานได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  

(3)  ฝ่ายส่ือสารและบริการผูล้งทุน1 มีหนา้ท่ีดูแล และจดัการกระบวนการปฏิบติังาน                
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ขอ้มูล รายงาน สารสนเทศและระเบียบกฎเกณฑท่ี์จ าเป็น                 
และเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการด าเนินการดา้นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร1                      
และการประชาสัมพนัธ์ในกรณีท่ีส านกังานมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย การด าเนินการ ระเบียบกฎเกณฑ์ 
ท่ีกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 

4.2  รายงานการด าเนินงาน 
(1)  มีการจดัท ารายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเสนอ

รัฐมนตรีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คือหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัจากวนัส้ินปีบญัชี รวมทั้งมีการจดัท าแผน 
การด าเนินงานของส านกังาน และท าค าช้ีแจงเก่ียวกบัแผนงานท่ีส าคญัท่ีจะด าเนินการโดยจดัท าเป็น 
แผนสามปี เสนอรัฐมนตรีดว้ย2   

(2)  มีการจดัท ารายงานการด าเนินงานของส านกังานซ่ึงครอบคลุมถึงหวัขอ้หลกั ๆ ไดแ้ก่ 
นโยบายในการด าเนินการ การออกระเบียบกฎเกณฑก์ ากบัดูแล การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
การตรวจสอบและการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้  โดยจดัใหมี้การเผยแพร่รายงานการด าเนินงานดงักล่าว 
เช่น การเผยแพร่ข่าว/ การแถลงข่าว การเปิดเผยใน website รวมถึงการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

(3)  ส าหรับรายงานการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบหรือการอนุญาตหรือ 
ใหค้วามเห็นชอบการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ม่วา่ประเภทใด  ใหดู้แลและเปิดเผยไดต้ามเกณฑ ์
ท่ีก าหนด หรือเม่ือการด าเนินการเสร็จส้ินแลว้  ทั้งน้ี ในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ใหค้  านึงถึงสิทธิ 
ส่วนบุคคลประกอบดว้ย และตอ้งด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้  
ผา่นช่องทางและวิธีการเปิดเผยท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหร้วมถึงขอ้มูลลบัประเภทอ่ืน หรือขอ้มูลทางธุรกิจ 
ท่ีอยูใ่นความครอบครองของส านกังาน เพื่อป้องกนัการน าไปใชป้ระโยชน์หรือเปิดเผยต่อสาธารณชน
อยา่งไม่เหมาะสม1   

 

4.3  รายงานทางการเงิน 
(1)  การจดัท ารายงานทางการเงินใหค้รอบคลุมถึงแหล่งท่ีมาของรายได ้ค่าใชจ่้ายและ 

การใชเ้งินทุนและทรัพยากรของส านกังาน ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี โดยตอ้งมีการตรวจสอบ  
และรับรองความถูกตอ้งโดยผูต้รวจสอบภายนอกตามมาตรฐานการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ในรายงานประจ าปี  
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(2)  นอกจากผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของรายงานทางการเงินแลว้ 
ใหเ้ลขาธิการและผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบริหารทัว่ไป รับรองขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงานทางการเงิน 
และใหเ้ปิดเผยรายงานดงักล่าวในรายงานประจ าปี 

 

4.4  การเปิดเผยข้อมูลท่ีเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
(1)  มีการเปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ วาระการ

ด ารงต าแหน่ง วิธีการประเมินผล  จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม2   ค่าตอบแทน11 รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การเผยแพร่ข่าว/  
การแถลงข่าว เปิดเผยใน website และรายงานประจ าปี 

(2)  มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายช่ือผู้บริหารระดับสูง ประวติั ประสบการณ์ 
ค่าตอบแทน11 และความรู้ความสามารถ2  และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ ผา่นช่องทาง 
ท่ีเหมาะสม เช่น การเผยแพร่ข่าว/การแถลงข่าว เปิดเผยใน website และในรายงานประจ าปี  

 

4.5  การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจ าปี 
(1)  มีการจดัท าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีถึงถอ้ยแถลงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ท่ีครอบคลุมถึงการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ การควบคุมภายในและ 
การบริหารความเส่ียงของส านกังาน 

(2) มีการจดัท ารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ในการจดัท ารายงานการเงิน 
และเปิดเผยในรายงานประจ าปี  โดยรายงานดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการและเลขาธิการลงนามร่วมกนั 
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ไดส้มเหตุสมผล (reasonable assurance) วา่ รายงานการเงินของส านกังานโดยรวม 
มีความถูกตอ้งในสาระส าคญั2   

(3)  ขอ้มูลดา้นธรรมาภิบาลอ่ืน ๆ ขององคก์ร มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี ซ่ึงเผยแพร่
ทาง website ของส านกังานดว้ย ไดแ้ก่  

ก.  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามหลกัสากล และในกรณีท่ีมิไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวในเร่ืองใด ให้ระบุเร่ืองท่ีไม่ปฏิบติันั้น 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ2   

ข.  นโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของส านกังานไปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เช่น การก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์และมาตรการลงโทษหากพบวา่ มีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้2   

ค.  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมและผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว2   
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ง.  ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการตรวจสอบแต่ละ 
คนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้2   

 
หมวดท่ี 5   มาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

ประกอบดว้ย 
หลกัการ  
ก าหนดใหมี้มาตรฐานการปฏิบติังาน กระบวนการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ความน่าเช่ือถือของการปฏิบติังาน อนัจะเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมัน่วา่
ส านกังานจะสามารถบรรลุพนัธกิจขององคก์ร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

แนวทางปฏิบัติ 
5.1  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(1)  ใหส่้วนงานมีขั้นตอนการปฏิบติังาน (workflow) และจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 
(manual) ในการปฏิบติังานท่ีเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพ มาตรฐาน 
และไดรั้บความเช่ือถือ  ขณะเดียวกนัใหค้  านึงถึงความยดืหยุน่คล่องตวั มิให้เกิดความล่าชา้หรือเกิดตน้ทุน
การก ากบัดูแลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยตอ้งมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีวางไว ้
ใหส้อดคลอ้งและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ 

(2)  สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดรั้บการอบรมความรู้ในหลกัสูตรท่ีจ าเป็น                 
และเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอโดยเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนั 
ขณะเดียวกนัใหติ้ดตามความกา้วหนา้และพฒันาการทางวิทยาการสมยัใหม่ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในการปฏิบติังานไดเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและตลาดทุน 
และมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่ในระดบัสากล 

 

      5.2  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(1)  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีในการติดตามดูแลและตรวจสอบกระบวนการ

ปฏิบติังานในกิจกรรมหลกั และกิจกรรมท่ีมีลกัษณะฐานความเส่ียงสูง รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล
และจดัท าขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่า การด าเนินงาน
เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีวางไว ้และเพื่อความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการ
ปฏิบติังาน ใหผู้อ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถประสานงานและรายงานการปฏิบติังาน 
(functional reporting) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และรายงานดา้นการบริหาร (administrative 
reporting) ของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของส านกังาน 
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(2)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในรายละเอียดของฝ่ายตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

       5.3  ผู้สอบบัญชี 
  (1)  ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีของส านกังาน โดยมีบทบาทหนา้ท่ี 

ท่ีส าคญัคือ การแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของส านกังานอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และเท่ียงธรรม 
เพื่อใหส้ามารถเช่ือมัน่ไดว้า่รายงานทางการเงินของส านกังานไม่มีรายการใดท่ีผิดปกติ และการจดัท า
รายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับในสากล  

  (2)  ผูส้อบบญัชีมีสิทธิท่ีจะสอบทานรายงานหรือรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกควบคู่กบั 
งบการเงินท่ีตนไดต้รวจสอบแลว้ และมีสิทธิท่ีจะรายงานความผิดปกติใด ๆ ในรายงานซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งบการเงินท่ีตนไดต้รวจสอบแลว้  
 
หมวดท่ี 6   การบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ย 
หลกัการ   
มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นของส านกังาน โดยค านึงถึงโอกาส ปัจจยัความเส่ียง

ในแต่ละดา้นตามหลกัการอย่างครบถว้น รวมทั้งมีการดูแลติดตาม และควบคุมการบริหารความเส่ียงแต่ละ
ประเภทอยา่งเหมาะสม 

 
แนวทางปฏิบัติ 
6.1  การบริหารความเส่ียง 

6.1.1  ความเส่ียงระดับองค์กร 
(1)  คณะกรรมการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุม 

ทั้งองคก์ร2   
(2)  ผูบ้ริหารระดบัสูงของส านกังานใหค้วามส าคญัและมีการบริหารความเส่ียง 

ในระดบัองคก์รตามนโยบายท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และสายงานบริหารความเส่ียง2  เพื่อร่วมกนัพิจารณาจดัล าดบัชั้นของความเส่ียงแต่ละประเภทท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องส านกังาน  โดยในการจดัท าแผนกลยทุธ์ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ตอ้งน าปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการพิจารณาก าหนดกลยทุธ์และกรอบ 
การด าเนินการ เพื่อควบคุม จ ากดั หรือหลีกเล่ียงผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวดว้ยความรอบคอบ
ระมดัระวงั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่ส านกังานบรรลุต่อวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  ทั้งน้ี ให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงการจดัล าดบัชั้นความเส่ียงขา้งตน้อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
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6.1.2  ความเส่ียงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
ผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัส่วนงานประเมินความเส่ียงในทุกดา้น 

ท่ีอาจกระทบต่อการไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการปฏิบติังานของส านกังาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
ใหค้  านึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบดา้นช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของส านกังาน ในฐานะองคก์รก ากบัดูแล 
เป็นส าคญั มีการก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนตามหลกัการท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งมีการติดตามผลเป็นรายไตรมาส เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงบรรลุผลและเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง 

6.1.3  ความเส่ียงกรณีเกดิจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรือเหตุฉุกเฉิน 
จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงจากเหตุการณ์ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์วินาศภยัหรือ

ภาวะฉุกเฉินใด ๆ  ท่ีส่งผลกระทบใหผู้บ้ริหารและพนกังานไม่สามารถเขา้ปฏิบติังานในสถานท่ีท างาน
หรือสามารถมาปฏิบติังานได ้โดยใหทุ้กส่วนงานก าหนดแนวทางด าเนินการและจดัเตรียมแผนฉุกเฉิน 
เพื่อลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินดงักล่าว ทั้งน้ี แผนฉุกเฉินจะตอ้งครอบคลุมถึงการกอบกูร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย และใหมี้การทบทวนและซกัซอ้มการด าเนินการตามแผนฯ อยา่งสม ่าเสมอ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

 

6.2   การก ากบัดูแลและการควบคุมการบริหารความเส่ียง 
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ควบคุมกระบวนการบริหารความเส่ียงของส านกังาน 

โดยเฉพาะในการปฏิบติังาน ท่ีเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัและลกัษณะฐานความเส่ียงสูง โดยให ้
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีในการเขา้ตรวจสอบกระบวนการในการบริหารความเส่ียงตามแผนงาน  
รวมถึงเขา้ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรือเหตฉุุกเฉิน และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสม ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางปฏิบติัท่ีดี  

 

หมวดท่ี 7   การจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเลขาธิการและพนักงาน 
ประกอบดว้ย 

หลกัการ   
จดัใหมี้ระบบการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขาธิการและพนกังาน  

โดยไดค้  านึงถึงการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  มีกระบวนการและขั้นตอน 
การด าเนินการท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสหรืออ านวย 
ความสะดวกใหผู้ท่ี้รู้เหตุอนัควรสงสัยหรือมีหลกัฐานวา่ กรรมการ เลขาธิการ พนกังาน หรือบุคคล 
ซ่ึงกระท าการในนาม ก.ล.ต. ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการรับสินบนหรือมีการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ  
สามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามนโยบาย whistle blowing  รวมทั้งมีการปกป้องดูแลผูท่ี้ใหข้อ้มูล 
ดว้ยเจตนาสุจริตมิใหไ้ดรั้บผลกระทบใด ๆ จากการใหข้อ้มูลดว้ย3 



 

30 

แนวทางปฏิบัติ 
(1)  หากเลขาธิการ หรือพนกังานมีเหตุอนัควรสงสัยหรือมีหลกัฐานว่า มีกรรมการ เลขาธิการ 

พนกังาน หรือบุคคลซ่ึงกระท าการในนาม ก.ล.ต. ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการรับสินบนหรือคอร์รัปชนั 
หรือมีการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ  จะตอ้งรายงานใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที หรือรายงานผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสตามท่ีก าหนดในจรรยาบรรณ
พนกังาน 

(2)  เลขาธิการและผูบ้ริหารทุกคนตอ้งใหค้วามมัน่ใจกบัผูท่ี้ใหข้อ้มูลดว้ยเจตนาสุจริตว่า  
จะไม่มีการลดต าแหน่ง ลงโทษ กลัน่แกลง้ หรือไดรั้บผลกระทบใด ๆ  ทั้งน้ี หากผูท่ี้ใหข้อ้มูลเช่ือวา่ตนเอง
ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหน่ียว  ใหร้ายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรง หรือผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทนัที  และหากยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ใหร้ายงานผา่น
ช่องทางการแจง้เบาะแสตามท่ีก าหนดในจรรยาบรรณพนกังาน 

(3)  จดัใหมี้กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เลขาธิการ  
และพนกังาน ซ่ึงก าหนดเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ 
ตรวจสอบได ้ รวมทั้งมีก าหนดเวลาในการด าเนินการท่ีชดัเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
และไดรั้บผลกระทบทุกฝ่าย 

 
หมวดที่ 8   แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน 

ประกอบดว้ย 
หลกัการ  
ก าหนดแนวทางปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามหลกั

จรรยาบรรณ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
เก็บรักษาความลบัของขอ้มูล ตลอดจนมีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และป้องกนัการทุจริต3 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานเพื่อใหส้ านกังานบรรลุพนัธกิจขององคก์ร 
 

แนวทางปฏิบัติ  
8.1  ความซ่ือสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม 

ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ไม่มีอคติ และ
หลีกเล่ียงหรือใหเ้อกสิทธิหรือความอนุเคราะห์แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่เป็นธรรม ยดึมัน่ในระบบคุณธรรม 
และไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบ รวมถึงหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ 
ท่ีอาจท าใหเ้กิดขอ้ครหาในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม โดยผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
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8.2  การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง 
ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

(professional due care and diligence) และดว้ยความรอบคอบ มีความเขา้ใจในงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ
เป็นอยา่งดี และปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตของกฎหมายบนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้

 
8.3  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบั 
ต าแหน่งและลกัษณะงาน (job description) ท่ีก าหนดไว ้โดยเร่ิมพิจารณาตั้งแต่การคดัเลือกพนกังาน  
ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาในเร่ืองประวติัการศึกษา ประสบการณ์ ทกัษะและความช านาญใหเ้หมาะสมกบั
ต าแหน่งและลกัษณะงานในความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
เสริมสร้างความกา้วหนา้ในดา้นความรู้ทางวิทยาการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงการจดัการและจดัเก็บขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีส าคญัของส านกังาน ใหเ้ป็นระบบ
และเป็นปัจจุบนั เพื่อสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในการเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพดว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาองคก์รสู่ความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื2   

 
8.4  การปฏิบัติต่อข้อมูลลบั 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ค าสั่ง และพิธีปฏิบติังานรักษาความลบั
ของส านกังานท่ีก าหนดไว ้ตลอดจนช่วยสอดส่องดูแลระมดัระวงัมิใหเ้อกสารหรือขอ้มูลอนัเป็นความลบั
ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายโดยรวมแก่ส านกังาน รวมทั้ง
ระมดัระวงัไม่ให้เอกสารหรือขอ้มูลของส านกังานท่ีไม่พึงเปิดเผยออกไปสู่บุคคลภายนอกดว้ยวิธีการใด ๆ 
ก็ตาม  โดยในเร่ืองน้ีใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

 
8.5  การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งรายงาน หลีกเล่ียงและป้องกนัมิใหมี้การกระท าใด ๆ  
ท่ีอาจเขา้ข่ายหรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยให้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังาน 
อยา่งเคร่งครัด 
 

8.6  การป้องกนัการทุจริต3 
ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้น 

การทุจริตอยา่งเคร่งครัด   
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บทสรุป 
 
ธรรมาภิบาลเป็นหลกัการและแนวคิดท่ีสะทอ้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการ
องคก์รยคุใหม่ ซ่ึงเม่ือมีการน ามาปฏิบติัจนเกิดผลแลว้ย่อมจะก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์แก่องคก์รและ 
ผูมี้ส่วนร่วมไดห้ลายประการ โดยสถานะท่ีส านกังานเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน ซ่ึงไดรั้บ 
ความคาดหวงัจากสาธารณชนถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองความน่าเช่ือถือ ความมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ ส านกังานจึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตาม 
หลกัธรรมาภิบาล ดว้ยการจดัท าแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั  
ซ่ึงนบัเป็นความพยายามหน่ึงในการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว  
 
อยา่งไรก็ดี โดยท่ีส านกังานมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีลกัษณะและโครงสร้างเฉพาะตาม
กฎหมาย เน้ือหาสาระของแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ซ่ึงไดศึ้กษา พฒันาและอา้งอิงจากหลกัการ
และแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นสากล จึงไดรั้บการปรับปรุงให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานภาพส านกังาน  
ซ่ึงอาจมีขอ้แตกต่างจากแนวทางปฏิบติัขององคก์รมหาชนอ่ืน  นอกจากน้ี โดยท่ีสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจและตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเน้ือหาของแนวทาง
ธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ใหส้อดรับกบัความเปล่ียนแปลงและใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื่อใหก้ารถือ
ปฏิบติัเป็นไปอยา่งสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ท่ีวางไว ้
 

________________________ 
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เชิงอรรถ 
 

1   แกไ้ขตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 6/2555 วนัท่ี 7 มิถุนายน 2555) 
2   แกไ้ขตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553) 
3   แกไ้ขตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 11/2557 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 
4   พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม 2551 
5   ตดัขอ้ความ “โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งหรือเป็นสมาชิก หรือเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง รวมทั้ง” ออก  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 ท่ีมีการแกไ้ข  
ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553) 

6   ตดัขอ้ความ “ก่อนน าเสนอใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าว 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง โดยมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งท่ีชดัเจน” ออก  เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัมาตรา 31/7  แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 เก่ียวกบัการเสนอ 

ช่ือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553) 
7   ตดัลกัษณะตอ้งหา้ม “เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารขององคก์รภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยตรงของ

ส านกังาน เช่น บริษทัหลกัทรัพย ์เป็นตน้  แต่ไม่รวมถึงกรรมการผูไ้ม่มีอ านาจลงนามผกูพนั” ออก  
เน่ืองจากมีบทบญัญติัในมาตรา 9(6) แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  
รองรับแลว้ ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553) 

8   มาตรา 159 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
9   แกไ้ขตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 7/2553 วนัท่ี 22 มิถุนายน 2553)  
10  ขั้นตอนการเสนอช่ือ การพิจารณาและการคดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงขอ้มูลประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพย ์
11  แกไ้ขตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คร้ังท่ี 2/2555 วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2555) 
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รายช่ือเอกสารอ้างองิ 
1.  ฉบบัปี 2550 

(1)  การก ากบัดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
(2)  คู่มือส าหรับกรรมการสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2544 
(3)  รายงานการก ากบัดูแลกิจการ Corporate Governance ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2544 
(4)  Annual Report 2004-2005 of Australian and Securities Investment Commission, Australia 
(5)  Annual Report 2004-2005 of Monetary Authority of Singapore  
(6)  Annual Report 2004-2005 of Securities and Futures Commission, Hong Kong 
(7)  Annual Report 2004-2005 of Financial Services Authority, United Kingdom  
(8)  Changes in the Provisions in the new Combined Code on Corporate Governance, London  

Stock Exchange 2003 
(9)  IOSCO Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles  

of Securities Regulations 2003  
(10) OECD Principles of Corporate Governance 2004 
(11) OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises 2005 
(12) Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations, Australian 

Stock Exchange 2003 
(13) Report of the Committee and Code of Corporate Governance, Singapore 2001 
 

2.  ฉบบัปรับปรุงปี 2553 
(1)  แนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีของ กบข. (พิมพค์ร้ังท่ี 3) 

(2)  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2549 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(3)  Corporate Governance in New Zealand Principles and Guidelines, Securities Commission  

New Zealand 
(4)  Governance of the Authority Board Resolution of 22 May 2008, Financial Service Authority, UK  

(5)  Malaysian Code on Corporate Governance (Revised 2007), Securities Commission, Malaysia 
(6)  Revised Corporate Governance Principles and Recommendations, ASX Corporate Governance  

Council, 2007 
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3.  ฉบบัปรับปรุงปี 2555 
(1)  หลกัการและแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

กระทรวงการคลงั พ.ศ. 2552  
(2)  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการกลุ่มตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2551 

(3)  Code of Governance, 2005, MAS-SGX Singapore 
(4)  Corporate Governance Principles and Recommendations, June 2010 (Revised Version)  

ASX Australia 

(5)  IOSCO Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles  
of Securities Regulations ปี 2011   

(6)  Governance of the Authority Board Resolution of 22 May 2008, Financial Service Authority,  
UK , 22 July 2010   

(7)  The UK Corporate Governance Code June 2010, UK Financial Reporting Council 
 
4.  ฉบบัปรับปรุงปี 2558 
       -  นโยบาย ก.ล.ต. องคก์รปลอดคอร์รัปชนั 
 

 


