Summary
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการดําเนินงาน และภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วัตถุประสงคของงานวิจัย
• เพื่อสํารวจประสิทธิภาพการดําเนินงาน และภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการ
กํากับดูแลตลาดทุนไทย ความพยายามในการพัฒนาการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนจาก
มุมมองของหนวยงานภายใตการกํากับดูแลและบุคคลที่เกี่ยวของ และประเมินจุดแข็งและจุดดอย
รวมทั้งเรื่องที่ควรใหความสําคัญเพิ่มขึ้น เพื่อชวยใหสามารถกําหนดทิศทาง และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน โดยทําการสํารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพการดําเนินงานในดานตาง ๆ 7 ดาน
ไดแก
• ดานมีกระบวนการทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพแกหนวยงานภายใตการกํากับดูแล
• ดานการออกกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแล ไดมาตรฐานสากล/เขาใจธุรกิจ
• ดานการเปนผูรักษากฎหมายที่เขมงวด และเปนธรรม
• ดานการสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ
• ดานการใหบริการแกประชาชน
• เปนการเปนองคกรที่โปรงใส
• ดานประสิทธิภาพในการผลักดันและยกระดับ Corporate Governance ของบริษัท
จดทะเบียน
และสํารวจความเห็นในเรื่องภาพลักษณของสํานักงาน 5 ดาน ไดแก
• ดานตัวองคกร
• ดานขอมูลขาวสารที่เผยแพรใหประชาชน
• ดานพนักงาน
• ดานผูบริหาร
• ภาพลักษณโดยรวม
การดําเนินการวิจัย
• ดําเนินการจางหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยและไมมีสวนไดเสียให
เปนผูทําวิจัย
ผูทําวิจัย
• สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี รศ. ดร. พรทิพย พิมลสินธุ
เปนหัวหนาโครงการ

-2-

วิธีการวิจัย
• ระยะเวลาทําการวิจัยระหวางเดือนเมษายน - สิงหาคม 2548
• การวิจยั แบงออกเปน 2 สวน คือ
• การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานและบุคคลที่เกีย่ วของในตลาดทุน จํานวน 100 ตัวอยาง
• การวิจยั แบบสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม จํานวน 2400 ตัวอยาง ทั้งในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 2500 ตัวอยาง
• กลุมตัวอยาง 17 กลุม ไดแก บริษัทหลักทรัพย (บล./ธพ./บ.ประกัน/บง.) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน บริษทั จดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผูดูแลผลประโยชน
ผูรับฝากทรัพยสิน สํานักงานบัญชี ผูประเมินราคาทรัพยสิน ผูที่ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. (เชน IP/FG/
Sales) นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอยและผูถือหนวยลงทุน สํานักงานกฎหมาย สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา/หนวยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สื่อมวลชน นักศึกษาประชาชน
• การประเมินผลแบงเปน 5 ระดับ ตามระบบ Likert Scales ไดแก
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง/ดีมาก
เห็นดวย/ดี
ปานกลาง
ไมเห็นดวย/ไมดี
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง/ไมดเี ลย

ผลการวิจัยแบบสํารวจ
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการดําเนินงาน
• การดําเนินงานเพื่อบรรลุภารกิจองคกร สถานะปจจุบนั ดานที่ไดรับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด
ไดแก ดานประสิทธิภาพในการผลักดันและยกระดับ Corporate Governance ของบริษัทจดทะเบียน
(3.4782) รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ (3.4216)

-3ตารางที่ 1 ภาพรวมความพึงพอใจการดําเนินงานเพื่อบรรลุภารกิจองคกร
ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป

5

4
3.4147

3.2995
3.0369

3

3.4216

3.2952
2.8972

3.2596
2.9818

การเปนผูรักษา
การสงเสริมการ การใหบริการ
กฎหมายที่เขมงวด พัฒนาตลาดทุน แกประชาชน
และเปนธรรม
และสินคาตาง ๆ

การเปน
องคกร
ที่โปรงใส

3.2477
2.9249

2.9213

3.0105

3.4782
3.0723

2

1

0

การมีกระบวนการ การออก
ทํางานที่มี
กฎเกณฑ
ประสิทธิภาพ
เพื่อกํากับดูแล

ประสิทธิภาพในการ
ผลักดันและยกระดับ
CG ของบริษัทจดทะเบียน

ภาพลักษณของสํานักงาน
• ภาพลักษณของสํานักงาน สถานะปจจุบนั ดานที่ไดรับคะแนนความคิดเห็นสูงสุด ดานขอมูล
ขาวสารที่เผยแพรใหประชาชน (3.3665) ไดแก รองลงมา ไดแก ดานผูบริหาร (3.3298)
ตารางที่ 2 ภาพลักษณของสํานักงานโดยรวม

5
4

3.2718

3.3665

3.1948

3.3298

3.3621

ดานองคกร

ดานขอมูล
ขาวสารที่
เผยแพรให
ประชาชน

ดานพนักงาน

ดานผูบริหาร

ภาพลักษณ
โดยรวม

3
2
1
0
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รายละเอียดผลการวิจัย
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการดําเนินงาน
• ดานที่ 1 การมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
1.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 4 ประเด็น ไดแก
• การมีขั้นตอนการทํางานที่ชดั เจน โปรงใส และมีมาตรฐานเดียวกัน (เชน การอนุมัติ การ
อนุญาตตาง ๆ)
• พนักงาน ก.ล.ต. เขาใจธุรกิจ ทันตอสถานการณ และมีทกั ษะทีจ่ ําเปนในการปฏิบัติงาน
• การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการทํางาน
• การบริการ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ไมมีปญ
 หาในการติดตอ
1.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับดี 1 ดาน ไดแก การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การทํางาน ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก การมีขั้นตอนการทํางานที่ชดั เจน โปรงใส
และมีมาตรฐานเดียวกัน (เชน การอนุมัติ การอนุญาตตางๆ) พนักงาน ก.ล.ต. เขาใจ ธุรกิจ ทันตอ
สถานการณ และมีทักษะที่จาํ เปนในการปฏิบัติงาน และการบริการ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ไมมี
ปญหาในการติดตอ
1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ พบวาคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน
(3.4147) สูงกวา 2-3 ปที่ผานมา (3.0369)
1.4 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับการมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ไดแก ผูที่
ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. (3.6488) กลุมตัวอยางที่ใหคะแนนนอยที่สุด ไดแก สํานักงานบัญชี
(3.1645)
ตารางที่ 3 การมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
5
4

ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป
3.3801

3.099

3.3676

3.5945
3.012

3.1089

3

3.3163

2.9275

2
1
0

การมีขั้นตอนการ
ทํางานที่ชัดเจน
โปรงใส และมี
มาตรฐานเดียวกัน

พนักงาน ก.ล.ต.
เขาใจธุรกิจ ทันตอ
สถานการณ และมี
ทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน

การใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการ
ทํางาน

การบริการ รวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
ไมมีปญหาในการ
ติดตอ
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• ดานที่ 2 การออกกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแล
2.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแล 8 ประเด็น ไดแก
• กอนออกมาตรการ/กฎเกณฑ ก.ล.ต. มีกระบวนการที่เหมาะสมในการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และเปดกวางใหแสดงขอคิดเห็นเกีย่ วกับมาตรการ/กฎเกณฑ
• ก.ล.ต. มีการอธิบายเหตุผลที่ไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นที่ไดรับจากการสอบถาม
• ก.ล.ต. ออกมาตรการ/กฎเกณฑอยางเขาใจธุรกิจ คํานึงถึง cost & benefit ทันตอสถานการณ
• ก.ล.ต. ออกกฎเกณฑที่มีผลกระทบทางบวกตอตลาดทุน
• ก.ล.ต. มีการสรางความเขาใจกับผูถูกกํากับดูแลเกีย่ วกับการออกมาตรการ/ กฎเกณฑ
• ก.ล.ต. ไดมีการปรับปรุงมาตรการ/กฎเกณฑที่ลาสมัยหรือไมเหมาะสมกับสภาวการณ
• มาตรการ/กฎเกณฑ เขาใจงายไมมีปญหากับผูปฏิบัติในเรื่องการทําความเขาใจ
• ก.ล.ต. มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของผูที่เกี่ยวของและการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย/กฎเกณฑ
2.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับปานกลางทั้งหมด
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑเพือ่ กํากับดูแล พบวาคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน
(3.2995) สูงกวา 2-3 ปที่ผานมา (2.9213)
2.4 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับการออกกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแลสูงที่สุด ไดแก สํานักงาน
กฎหมาย (3.5625) กลุมตัวอยางที่ใหคะแนนนอยที่สุด ไดแก ผูรับฝากทรัพยสิน (2.9063)
ตารางที่ 4 การออกกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแล
5
4
3

ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป
3.2917
3.2514
2.9125
2.897

3.3686
3.3454
3.3248
3.268
3.227
2.9721
2.972
2.9064
2.9241

3.3191
2.9394
2.8472

2
1
0

มีกระบวนการ
ที่เหมาะสม
เปดกวางให
แสดงขอคิดเห็น

มีการอธิบาย
เหตุผลที่ไม
เห็นดวยกับ
ขอคิดเห็น

ออกมาตร
การ/กฎ
เกณฑอยาง
เขาใจธุรกิจ

ออกกฎ
เกณฑที่มี
ผลกระทบ
ทางบวก

มีการสราง
ความเขาใจ
กับผูถูก
กํากับดูแล

มีการ
มาตรการ/
ปรับปรุง กฎเกณฑ
มาตรการ/ เขาใจงาย
กฎเกณฑ
ที่ลาสมัย

มีการให
ความรู
เกี่ยวกับ
หนาที่ของผู
ที่เกี่ยวของ
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• ดานที่ 3 การเปนผูรักษากฎหมายที่เขมงวด และเปนธรรม
3.1 สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการเปนผูรักษากฎหมายที่เขมงวดและเปนธรรม 6 ประเด็น
ไดแก
• ก.ล.ต. ใชบังคับกฎหมายอยางเปนธรรมตอทุกฝาย
• ก.ล.ต. มีความเสมอภาคในการใชบังคับกฎหมาย ไมเลือกปฏิบัติ ไมละเวน
• ก.ล.ต. ใชบังคับกฎหมายและดําเนินการกับผูกระทําผิดอยางจริงจังและเปนรูปธรรม
(ไมเปนเสือกระดาษ)
• ก.ล.ต. มีการเปดโอกาสใหผูเขาขายกระทําผิดชี้แจงขอเท็จจริงกอนลงโทษ
• ก.ล.ต. มีกระบวนการจัดการขอรองเรียนที่โปรงใส มีมาตรฐาน และเปนธรรม
• ก.ล.ต. มีการใชกลไกทางสังคมในการปองปรามการทําผิดกฎหมาย
3.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับปานกลางทั้งหมด
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนผูรักษากฎหมายที่เขมงวดและเปนธรรมพบวาคะแนนเฉลี่ย
ในปจจุบนั (3.2477) สูงกวา 2-3 ปที่ผานมา (2.9249)
3.4 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับการเปนผูร ักษากฎหมายที่เขมงวดและเปนธรรมสูงที่สุด
ไดแก บริษัทหลักทรัพย (3.5576) กลุมตัวอยางที่ใหคะแนนนอยที่สุด ผูร ับฝากทรัพยสิน
(2.6632)
ตารางที่ 5 การเปนผูรักษากฎหมายที่เขมงวด และเปนธรรม
5
4
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ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป
3.2579
2.939

3.1774
2.8944

3.1599
2.8271

3.348
3.0286

3.2607
2.9561

3.282
2.9039

2
1
0
ใชบังคับ
กฎหมาย
อยางเปน
ธรรม
ตอทุกฝาย

มีความเสมอภาค
ในการใชบังคับ
กฎหมายไมเลือก
ปฏิบัติ ไมละเวน

ใชบังคับ
กฎหมายและ
ดําเนินการ
กับผูกระทําผิด
อยางจริงจังและ
เปนรูปธรรม

มีการเปด
โอกาสให
ผูเขาขาย
กระทําผิด
ชี้แจงขอเท็จจริง
กอนลงโทษ

มีกระบวนการ
จัดการขอ
รองเรียนที่
โปรงใส มี
มาตรฐาน และ
เปนธรรม

มีการใช
กลไกทาง
สังคมในการ
ปองปราม
การทําผิด
กฎหมาย
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• ดานที่ 4 การสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ
4.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ 4 ประเด็น
• ก.ล.ต. มีการศึกษา พัฒนาตลาดทุนรวมถึงสินคาใหม ๆ อยูตลอดเวลา
• ก.ล.ต. รับฟงขอเสนอแนะจากผูปฏิบัติในการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ
• ก.ล.ต. มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาตลาดทุน
• แผนการพัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. เปนไปในทิศทางทีถ่ ูกตองและเหมาะสม
4.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับดี 2 ดาน ไดแก ก.ล.ต. มีการศึกษา พัฒนาตลาดทุนรวมถึง
สินคาใหม ๆ อยูตลอดเวลา ก.ล.ต. รับฟงขอเสนอแนะจากผูปฏิบัติในการพัฒนาตลาดทุนและ
สินคาตาง ๆ ปานกลาง 2 ดาน ไดแก ก.ล.ต. มีแผนงานทีช่ ัดเจนในการพัฒนาตลาดทุน แผนการ
พัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. เปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม
4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ พบวาคะแนนเฉลี่ยใน
ปจจุบัน (3.4216) สูงกวา 2-3 ปที่ผานมา (3.0105)
4.4 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับการสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ สูงที่สุด
ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา (3.8150) กลุมตัวอยางที่ใหคะแนนนอยที่สุด
ไดแก ผูรับฝากทรัพยสิน (2.9375)
ตารางที่ 6 การสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสินคาตาง ๆ
ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป

5
4

3.4894

3.4129
3.0425

3.4024
2.9926

3.3817
2.9828

3.024

3
2
1
0

มีการศึกษา
พัฒนาตลาดทุน
รวมถึงสินคาใหม ๆ
อยูตลอดเวลา

รับฟงขอเสนอ
แนะจากผูปฏิบัติ
ในการพัฒนา
ตลาดทุนและ
สินคาตาง ๆ

ก.ล.ต. มีแผนงาน
ที่ชัดเจนในการ
พัฒนาตลาดทุน

แผนการพัฒนา
ตลาดทุนของ
ก.ล.ต. เปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง
และเหมาะสม

-8-

• ดานที่ 5 การใหบริการแกประชาชน
5.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการแกประชาชน 5 ประเด็น
• ก.ล.ต. มีการสื่อสาร / ชองทางที่ใหบริการขอมูลแกผูลงทุนและประชาชนอยางเหมาะสม
• ก.ล.ต. มีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ อยางรวดเร็ว ทันเวลา และเพียงพอตอความตองการ
ของผูลงทุนและประชาชนทั่วไป
• ก.ล.ต. มีการใหความรู ขอคิด ขอเตือนใจ กับผูลงทุนเพือ่ ใหสามารถคุมครองตนเองได
และรูเทาทันผูท ี่จะเขามาเอาเปรียบ
• ก.ล.ต. เปนที่พึ่ง/มีการคุมครองผูลงทุนรายยอยอยางเปนรูปธรรม
• พนักงาน ก.ล.ต. ที่ใหบริการแกผูลงทุน/ประชาชน มีความสุภาพ มีจิตสํานึกในการให
บริการและมีประสิทธิภาพ
5.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับดี 1 ดาน ไดแก ก.ล.ต. มีการสื่อสาร / ชองทางที่ใหบริการ
ขอมูลแกผูลงทุนและประชาชนอยางเหมาะสม สวนดานอื่น ๆ ไดรับคะแนนความคิดเห็น
ระดับปานกลางทั้งหมด
5.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการแกประชาชนพบวาคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน (3.2952) สูงกวา
2-3 ปที่ผานมา (2.8972)
5.4 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับการใหบริการแกประชาชนสูงที่สุด ไดแก บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน (3.5643) กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนนอยที่สุด ผูรับฝากทรัพยสิน (2.7715)
ตารางที่ 7 การใหบริการแกประชาชน
ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป

5
4
3

3.412
2.9351

3.3334
2.8818

3.2773
2.8792

3.1615
2.8482

3.2917
2.9417

2
1
0

มีการสื่อสาร /
ชองทางที่ให
บริการขอมูล
แกผูลงทุนและ
ประชาชน
อยางเหมาะสม

มีการเปดเผยขอมูล
ตาง ๆ อยางรวดเร็ว
ทันเวลา /เพียงพอ
ตอความตองการ
ของผูลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป

มีการใหความรู
ขอคิด ขอเตือนใจ
กับผูลงทุนเพื่อให
สามารถคุมครอง
ตนเองไดและรู
เทาทันผูที่จะเขา
มาเอาเปรียบ

เปนที่พึ่ง/มีการ
คุมครองผูลงทุน
รายยอยอยางเปน
รูปธรรม

พนักงาน ก.ล.ต.
ที่ใหบริการแก
ผูลงทุน/ประชาชน
มีความสุภาพ มีจิต
สํานึกในการให
บริการและมี
ประสิทธิภาพ
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• ดานที่ 6 การเปนองคกรที่โปรงใส
6.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนองคกรที่โปรงใส 2 ประเด็น
• ก.ล.ต. มีบุคลากรที่ซื่อตรง โปรงใส ไมมีคอรรัปชั่น
• ก.ล.ต. เปนองคกรที่พรอมจะแสดงเหตุผลและเปดใหตรวจสอบได
6.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับปานกลางทั้งหมด
6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนองคกรที่โปรงใสพบวาคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน (3.2596)
สูงกวา 2-3 ปที่ผานมา (2.9818)
6.4 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับการเปนองคกรที่โปรงใสสูงที่สุด ไดแก สํานักงาน
กฎหมาย (3.6000) กลุมตัวอยางที่ใหคะแนนนอยที่สุด ไดแก ผูรับฝากทรัพยสิน (2.6875)
ตารางที่ 8 การเปนองคกรที่โปรงใส
ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป

5
4

3.2094

2.9572

3.3098

3.0064

3
2
1
0

ก.ล.ต. มีบุคลากร
ที่ซื่อตรง โปรงใส
ไมมีคอรรัปชั่น

เปนองคกรที่พรอมจะ
แสดงเหตุผลและเปด
ใหตรวจสอบได

• ดานที่ 7 ประสิทธิภาพในการผลักดันและยกระดับ Corporate Governance ของบริษัทจดทะเบียน
7.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสิทธิภาพในการผลักดันและยกระดับ Corporate
Governance ของบริษัทจดทะเบียน 4 ประเด็น
• ก.ล.ต. ไดมีการกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุน CG อยางเปนรูปธรรม
• ก.ล.ต. สงเสริมและสนับสนุน CG ไปในทิศทางที่ถูกตองและเพียงพอ
• จากความพยายามของ ก.ล.ต. ในการสงเสริม CG ตลอด 4 ปที่ผานมา ทานเห็นวา
ก.ล.ต. มีสวนชวยบริษัทจดทะเบียนยกระดับ CG มากขึ้น
• ความพยายามของ ก.ล.ต. ในการสงเสริม CG ชวยทําใหระดับภาพรวมของตลาดทุน
ไทยในสายตาของผูลงทุนดีขึ้น
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7.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับดีทั้งหมด
7.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลักดันและยกระดับ Corporate Governance
ของบริษัทจดทะเบียนพบวาคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน (3.4782) สูงกวา 2-3 ปที่ผานมา
(3.0723)
7.4 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการผลักดันและยกระดับ Corporate
Governance ของบริษัทจดทะเบียนสูงที่สุด ไดแก บริษัทหลักทรัพย (3.8566) กลุมตัวอยางที่ให
คะแนนนอยทีส่ ุด ไดแก สํานักงานบัญชี (2.9276)
ตารางที่ 9 ประสิทธิภาพในการผลักดันและยกระดับ Corporate Governance ของบริษัท
จดทะเบียน

5
4

ปจจุบัน
ชวง 2-3 ป

3.4556
3.1258

3.4455
3.0332

มีการกําหนด
มาตรการสงเสริม/
สนับสนุน CG
อยางเปนรูปธรรม

สงเสริมและ
สนับสนุน CG
ไปในทิศทางที่
ถูกตองและ
เพียงพอ

3

3.4853

3.0295

3.5264

3.1008

2
1
0
ก.ล.ต. มีสวนชวย
บริษัทจดทะเบียน
ยกระดับ CG
มากขึ้น

การสงเสริม CG
ชวยทําใหระดับ
ภาพรวมของ
ตลาดทุนไทย
ในสายตาของ
ผูลงทุนดีขึ้น
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ภาพลักษณของสํานักงาน
• ดานที่ 1 องคกร
1.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกร 7 ประเด็น
• ความนาเชื่อถือ
• ความเปนกลาง
• อิสระจากการเมือง
• เปนผูนําทางวิชาการ
• ดําเนินงานอยางโปรงใส เที่ยงตรง ยุติธรรม
• ทํางานใกลชิดสอดคลองกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหรือผูกาํ กับดูแลอื่น
• มีบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Governance)
1.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับดี 2 ดาน ไดแก ความนาเชื่อถือ เปนผูนําทางวิชาการ
สวนดานอืน่ ๆ ไดรับคะแนนความคิดเห็นระดับปานกลางทั้งหมด
1.3 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับองคกรสูงที่สุด ไดแก บริษัทหลักทรัพย (3.5804) กลุมตัวอยาง
ที่ใหคะแนนนอยที่สุด ไดแก สํานักงานบัญชี (2.9398)
ตารางที่ 10 ดานตัวองคกร

5
4

3.5299

3.2815

3.0153

3.3789

3.2272

3.2411

3.2287

3
2
1
0
นาเชื่อถือ

เปนกลาง

อิสระจาก
การเมือง

เปนผูนํา
ทาง
วิชาการ

ดําเนินงาน
อยางโปรงใส
เที่ยงตรง
ยุติธรรม

ทํางานใกลชิด มีบรรษัทภิบาล
สอดคลองกับ ทีด่ ี
หนวยงานที่
เกี่ยวของหรือผู
กํากับดูแลอื่น
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• ดานที่ 2 ขอมูลขาวสารที่เผยแพรใหประชาชน
2.1 สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับขอมูลขาวสารที่เผยแพร 4 ประเด็น
• ขอมูลมีความนาเชื่อถือ
• ขอมูลมีความสมบูรณ ถูกตองครบถวน
• ขอมูลมีความชัดเจน/เขาใจงาย ใชงานงาย
• ขอมูลมีความเปนปจจุบัน
2.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับดี 1 ดาน ไดแก ขอมูลมีความนาเชือ่ ถือ สวนดานอื่น ๆ
ไดรับคะแนนความคิดเห็นระดับปานกลางทั้งหมด
2.3 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับขอมูลขาวสารที่เผยแพรใหประชาชนสูงที่สุด ไดแก สํานักงาน
กฎหมาย (3.7500) กลุมตัวอยางที่ใหคะแนนนอยที่สุด ไดแก ที่ปรึกษาทางการเงิน (2.9864)
ตารางที่ 11 ดานขอมูลขาวสารที่เผยแพรใหประชาชน
5
4

3.5066

3.3969

3.2292

ขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ

ขอมูลมีความ
สมบูรณ
ถูกตอง
ครบถวน

ขอมูลมีความ
ชัดเจน/เขาใจ
งาย ใชงานงาย

3.3335

3
2
1
0

ขอมูลมีความ
เปนปจจุบัน

• ดานที่ 3 พนักงาน
3.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงาน 6 ประเด็น
• พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริต ไมมีคอรรัปชั่น
• พนักงานมีความรอบรู ทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
• พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ
• พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการ
• พนักงานมีความเที่ยงตรง ยุตธิ รรม
• พนักงานมีความยืดหยุนและเขาใจธุรกิจ
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3.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับปานกลางทั้งหมด
3.3 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับพนักงานสูงที่สุด ไดแก สํานักงานกฎหมาย (3.5167)
กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนนอยที่สุด ผูรับฝากทรัพยสิน (2.8854)
ตารางที่ 12 ดานพนักงาน
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• ดานที่ 4 ผูบริหาร
4.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผูบริหาร 6 ประเด็น
• ผูบริหารมีความรู ความสามารถอยางแทจริง
• ผูบริหารมีการตัดสินและดําเนินนโยบายตาง ๆ เปนไปอยางอิสระ
• ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล
• ผูบริหารมีความซื่อสัตย สุจริต
• ผูบริหารมีความเที่ยงตรง ยุตธิ รรม
• ผูบริหารมีความเขาใจธุรกิจ และพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น
4.2 ความคิดเห็นในปจจุบันอยูในระดับดี 1 ดาน ไดแก ผูบริหารมีความรู ความสามารถอยาง
แทจริง สวนดานอื่น ๆ ไดรบั คะแนนความคิดเห็นระดับปานกลางทั้งหมด
4.3 กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนเกีย่ วกับผูบริหารสูงที่สุด ไดแก สํานักงานกฎหมาย (3.7667)
กลุมตัวอยางทีใ่ หคะแนนนอยที่สุด ไดแก ผูรับฝากทรัพยสิน (2.8750)

- 14 ตารางที่ 13 ดานผูบริหาร
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• ดานที่ 5 ภาพลักษณโดยรวม ไดรับคะแนนเฉลี่ย ระดับปานกลาง (3.3621) กลุมตัวอยางที่ใหคะแนน
ภาพลักษณโดยรวมสูงสุด ไดแก สํานักงานกฎหมาย (3.6000) นอยที่สดุ ไดแก ผูรับฝากทรัพยสิน
(3.0625)
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากคําถามปลายเปด
• พบวาสวนใหญเสนอแนะใหปรับปรุงในประเด็นการรับฟงความคิดเห็นในการออกกฎเกณฑ
ภาษาทีใ่ ชในการออกเกณฑควรเขาใจงาย บุคลากรควรมีความเขาใจธุรกิจ และควรเปนอิสระ
จากการเมือง
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
• ผลการวิจัยที่ไดรับสอดคลองกับผลการวิจยั เชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเห็นวาภาพในปจจุบันดีขึ้นกวา
2-3 ปที่ผานมา โดยไดรับขอสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นความเปนไปไดในทางปฏิบัติของกฎเกณฑที่
ออก ความยุตธิ รรมในการพิจารณา ความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูล ประสิทธิภาพในการตอบ
คําถามที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและความเขาใจธุรกิจ เปนตน

