


 ประกาศเจตจ านงในการด าเนินพันธกิจของ ก.ล.ต. (2560) 

1.  วัตถุประสงค์ในการจัดท า 
คณะกรรมการก ากัหลลักรรัพ์แลละตลาดลลักรรัพ์แ (ก.ล.ต.) จัดร าประกาศเจตจ านงฉหัหนี้ขึ้น

เพ่ือประกาศเจตนา ความมุ่งมั่น ลละลนวรางในการร าลน้ารีก่ ากัหดูลลลละพัฒนาตลาดรุนใล้์ั่ง์ืน ลละสามารถ
ตอหสนองความต้องการของประชาชนลละผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุนรุกกลุ่มอ์่างเลมาะสม ร าใล้เกิดผลสัมฤรธิ์ 
ลละมีประสิรธิภาพในการปฏิหัติภารกิจของรัฐ ตามขอหเขตอ านาจภา์ใต้กฎลมา์ว่าด้ว์ลลักรรัพ์แลละ 
ตลาดลลักรรัพ์แ  กฎลมา์ว่าด้ว์สัญญาซื้อขา์ล่วงลน้า  กฎลมา์ว่าด้ว์รรัสตแเพ่ือธุรกรรมในตลาดรุน   
กฎลมา์ว่าด้ว์นิติหุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการลปลงสินรรัพ์แเป็นลลักรรัพ์แ ลละกฎลมา์ว่าด้ว์กองรุนส ารองเลี้์งชีพ   

ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่าการประกาศเจตจ านงนี้เป็นกลไกส าคัญส่วนลนึ่งรี่ช่ว์ใล้ผู้มสี่วนร่วมในตลาดรุน
รราหสิ่งรี่พึงคาดลวังไดจ้ากการปฏิหัติลน้ารี่ของ ก.ล.ต. ลละสามารถใช้ประโ์ชนแจากตลาดรุนด้ว์ความเชื่อมั่น  

 
2.  วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) 

ก.ล.ต. มีวิสั์รัศนแ พันธกิจ ลละวัตถุประสงคแลลักในการก ากัหดูลลลละพัฒนาตลาดรุนใล้มี
ประสิรธิภาพ โปร่งใส ลละน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

 
 

ตลาดรุนมีความส าคัญต่อระหหเศรษฐกิจลละสังคมของประเรศ  ก.ล.ต. ในฐานะลน่ว์งานก ากัห
ดูลลลละพัฒนาตลาดรุน จึงตั้งเป้าลมา์ในการด าเนินภารกิจ คือ มุ่งม่ันสร้างประโ์ชนแสุขใล้ประชาชน โด์ก ากัห
ดูลลตลาดรุนใล้ด าเนินการอ์่างโปร่งใส มีประสิรธิภาพ ลละเป็นธรรม ด้ว์การดูลลคุณภาพของผู้ประกอหธุรกิจ 
คุณภาพของสินค้าลละหริการ สร้างความลลากลลา์ของสินค้า เพิ่มความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริม
ศัก์ภาพในการลข่งขัน ลละดูลลความมั่นคงของระหหใล้รองรัหความผันผวนรี่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนสร้าง 
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ความเป็นธรรมในการซื้อขา์ลลักรรัพ์แ ลละร าใล้ผู้ลงรุนเข้าถึงข้อมูลได้อ์่างสะดวก  ซึ่งเมื่อด าเนินการได้อ์่าง
เลมาะสมจะช่ว์ใล้ผู้ลงรุนได้รัหความคุ้มครองลละสามารถตัดสินใจลงรุนได้อ์่างเชื่อมั่น รุกภาคส่วนสามารถ 
ใช้ประโ์ชนแจากตลาดรุนเพ่ือสร้างประโ์ชนแสุขได้อ์่างลร้จริง  อ์่างไรก็ดี หรหารลละอ านาจลน้ารี่ของ ก.ล.ต. 
มิได้ครอหคลุมถึงการประกันความเสี่์งจากผลขาดรุนจากการลงรุนลละการชดเช์เ์ี์ว์าความเสี์ลา์ใล้ลก่ 
ผู้ลงรุนรี่อาจเกิดข้ึนในรุกกรณี 

 
3.  ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่ (Forward-looking Challenges) 

ตลาดรุนเป็นส่วนลนึ่งของระหหเศรษฐกิจลละสังคมของประเรศซึ่งได้รัหผลกระรหจากการ
เปลี่์นลปลงของปัจจั์ต่าง ๆ รี่เกิดขึ้นรอหโลก การร าลน้ารี่ของ ก.ล.ต. ในฐานะลน่ว์งานภาครัฐรี่มีลน้ารี่ก ากัห
ดูลลลละพัฒนาตลาดรุนจึงมีความร้ารา์รี่ส าคัญ ดังนี้ 

3.1  พัฒนาการรี่ก้าวกระโดดของเรคโนโล์ี (Technology disruption) รี่มีผลต่อการ
เปลี่์นลปลงเชิงโครงสร้างของการร าธุรกรรม ตลอดจนพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุน ซึ่งปัจจั์ดังกล่าว 
เป็นรั้งโอกาสในการร าธุรกิจใลม่ ลละความเสี่์งลากไม่สามารถปรัหตัวได้  

3.2  ตลาดการเงินโลกรี่เชื่อมโ์งกันมากขึ้น ลละพัฒนาการของเรคโนโล์ีรี่ร าใล้เกิดการระดมรุน
ลละการลงรุนข้ามประเรศสะดวกข้ึน (Integration/connectivity) ร าใล้ตลาดรุนต้องเผชิญกัหการลข่งขันรี่รุนลรง
มากขึ้น 

3.3  การเปลี่์นลปลงโครงสร้างรางสังคม รั้งการเปลี่์นลปลงโครงสร้างอา์ุของประชากร  
ความเลลื่อมล้ ารางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตสังคมเมือง ลละความเสื่อมโรรมของรรัพ์ากร น ามาซ่ึงผลกระรหต่อรูปลหห
การประกอหธุรกิจลละการระดมรุนของภาคธุรกิจ ตลอดจนความต้องการการออมระ์ะ์าว เพ่ือสร้างความม่ังคั่ง
ลละ์ั่ง์ืน 

3.4  ความคาดลวังต่อการร าลน้ารี่ของลน่ว์งานก ากัหดูลลรี่เพ่ิมขึ้น ไม่เฉพาะการก ากัหดูลล 
ตามกฎเกณฑแ ลต่รวมถึงการสร้างสภาพลวดล้อมรี่เอ้ือใล้ผู้มีส่วนร่วมรุกภาคส่วนสามารถใช้ประโ์ชนแจากตลาดรุน
ได้อ์่างเชื่อมั่น ซึ่งห่อ์ครั้งลน่ว์งานก ากัหดูลลต้องจัดการกัหความคาดลวังรี่อาจมีความขัดล์้งกัน เช่น 

 เปิดโอกาสใล้ภาคธุรกิจด าเนินงานได้อ์่างอิสระ ลต่ก็ต้องมีระหหก ากัหดูลลรี่สามารถ
รักษาความเป็นระเหี์หเรี์หร้อ์ได้ 

 ตอหสนองความต้องการรี่ลลากลลา์ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุน ลต่ก็ต้องไม่ใล้มี 
กลุ่มใดกลุ่มลนึ่งมีอิรธิพลเลนือการตัดสินใจเพ่ือประโ์ชนแของส่วนรวม 

 สามารถด าเนินการได้อ์่างรวดเร็วลละจัดการกัหพฤติกรรมรี่ไม่เลมาะสมได้รุกรูปลหห 
ลต่มาตรการต้องรอหคอห ค านึงถึงผลกระรหรอหด้าน ลละอ์ู่ภา์ใต้ขอหอ านาจตามกฎลมา์ 
 
 
 



3 

 ประกาศเจตจ านงในการด าเนินพันธกิจของ ก.ล.ต. (2560) 

4.  ยุทธศาสตร์ส าคัญ (strategic priorities) 
ในการปฏิหัติลน้ารี่เพ่ือใล้ ก.ล.ต. หรรลุตามเจตนารมณแของกฎลมา์ วิสั์รัศนแ พันธกิจ ลละ

วัตถุประสงคแข้างต้น โด์สามารถรัหมือกัหความร้ารา์จากการเปลี่์นลปลงต่าง ๆ  ก.ล.ต. ได้ก าลนดริศราง 
เชิง์ุรธศาสตรแ (strategic themes) ใน 4 เรื่องส าคัญ ดังนี้ 

4.1  การส่งเสริมใล้ตลาดรุนไร์เป็นลลล่งระดมรุนรี่มีประสิรธิภาพ สอดคล้องกัหนโ์หา์ของ
รัฐหาลตามลผนพัฒนาประเรศ ลละน่าสนใจในระดัหภูมิภาค (Strengthening efficiency and attractiveness  
as a preferred capital market venue) 

4.2  การเสริมสร้างธรรมาภิหาลในการประกอหธุรกิจของผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุน  (Promoting 
governance and good standards as integral part of business) รั้งด้านผู้ออกลลักรรัพ์แ ลละผู้ประกอห
ธุรกิจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นลละผลตอหลรนอ์่าง์ั่ง์ืนของผู้ลงรุน ลละสังคมควหคู่กันไป 

4.3  พัฒนาเครื่องมือรี่เอ้ือใล้ผู้ลงรุนตัดสินใจลงรุนได้ตรงกัหความต้องการ ลละดูลลรักษาสิรธิ 
ของตนเองได ้(Empowering investors)  

4.4  การใช้เรคโนโล์ีขัหเคลื่อนนวัตกรรมรางการเงินเปิดโอกาสใล้รุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดรุน 
(Driving competitiveness and inclusiveness with technology)  

รั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ใล้ความส าคัญกัหการติดตามปัจจั์ต่างๆ รี่มีผลกระรหต่อความน่าเชื่อถือของ 
ตลาดรุน ลละเสถี์รภาพของระหหการเงินโด์รวม ลละจัดใล้มีระหหการหริลารจัดการความเสี่์งรีเ่ลมาะสม 
รวมรั้งประสานความร่วมมือกัหลน่ว์งานก ากัหดูลลภาคการเงิน ลละลน่ว์งานอื่น ๆ รี่เกี่์วข้อง  ลากมีปัจจั์
ส าคัญเปลี่์นลปลงไป ก็จะมีการปรัหเปลี่์น์ุรธศาสตรแส าคัญข้างต้นใล้เลมาะสมตามสภาพนั้น ๆ ต่อไป 

 
5.  การด าเนินการเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล 

โด์รี่ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงคแลลา์ด้าน ต้องตอหสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุน
ลลา์กลุ่ม ลละมีความร้ารา์ในการปฏิหัติลน้ารี่ลลา์เรื่อง ซ่ึงหางครั้งอาจมีความรัหซ้อน ลรือมีความขัดล์้ง  
ลรือลข่งขันกัน รวมรั้งต้องปฏิหัติตามกฎลมา์อ่ืนรี่เกี่์วข้องกัหการด าเนินงานของ ก.ล.ต.  ดังนั้น ก.ล.ต.  
จึงมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิหาลใล้เกิดขึ้นในกระหวนการร างาน ลละเสริมสร้างศัก์ภาพขององคแกรควหคู่กันไป  
บนหลักความสมเหตุสมผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
และหลักคุณธรรม ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน ดังนี้ 
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5.1  การปลูกฝังค่านิยมขององค์กร 

โด์รี่ปัจจั์ส าคัญในการขัหเคลื่อนภารกิจของ ก.ล.ต. คือ หุคลากร  ก.ล.ต. จึงเน้นการสร้าง
หุคลากรรี่มุ่งใล้เกิดผลสัมฤรธิ์ (outcome-based) ต่อประโ์ชนแของประชาชนลละผู้มีส่วนได้เสี์รุกกลุ่มตาม
วิสั์รัศนแขององคแกร  รวมรั้งปลูกฝังค่านิ์มองคแกร (values) ใล้เป็นลนวรางประพฤติปฏิหัติของกรรมการลละ
หุคลากรรุกระดัห ดังนี้ 

 เปิดใจ (Open)  การเปิดใจ เปิดมุมมอง เพ่ือรัหฟัง รัหรู้ถึงความต้องการ ข้อจ ากัด ลละ
โอกาสของรุกฝ่า์รี่เกี่์วข้อง ลละลาลนรางรี่จะร าใล้รุกฝ่า์ได้ประโ์ชนแร่วมกัน  

 รู้จริง (Insightful)  การมีความรู้ลละความเข้าใจในลลักการ เลตุผล สาเลตุรี่ลร้จริง  
ความเชื่อมโ์งระลว่างรุกฝ่า์รี่เกี่์วข้อง ลละปัจจั์รี่ส่งผลต่อตลาดรุน เพ่ือก าลนดลนวรางรี่เลมาะสมลละใช้ได้จริง  

 ร่วมมือ (Collaborative)  การสร้างเป้าลมา์ร่วมกัน ลละร่วมมือกัหรุกฝ่า์รี่เก่ี์วข้อง
เพ่ือส่งมอหรางออกร่ีดีรี่สุด 

 ซื่อตรง (Integrity)  รัหผิดชอหลน้ารี่ ์ืนล์ัดหนลลักการรี่ถูกต้อง ์ึดมั่นในลลัก 
ธรรมาภิหาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใล้รุกฝ่า์รี่เก่ี์วข้องลละสาธารณชน 

 

5.2  การสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการท างาน 
ก.ล.ต. ก าลนดใล้การน าเสนอนโ์หา์ ลละมาตรการต่าง ๆ ต้องผ่านกระหวนการ ดังนี้ 
(1) วิเคราะลแสภาพลวดล้อม (ecosystem) เพ่ือร าความเข้าใจถึง ปัญลา สาเลตุ  

ความสัมพันธแของปัจจั์ต่างๆ ในตลาดรุน ลละสภาพลวดล้อม ความเสี่์ง ความต้องการ รวมรั้งพฤติกรรม 
ของผู้รี่เกี่์วข้องกลุ่มต่าง ๆ ในตลาดรุนอ์่างลร้จริง  โด์ ก.ล.ต. จะใล้ความส าคัญกัหการสร้างความสัมพันธแ  
ลละกลไกสนัหสนุนการมีส่วนร่วมของผู้รี่เกี่์วข้อง (stakeholders’ engagement) เพ่ือรัหฟังความคิดเล็นลละ 
เป็นช่องรางในการสื่อสาร 
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(2) ก าลนดเป้าลมา์รี่ต้องการหรรลุ (intended outcome) รี่ชัดเจน  โด์มุ่งเน้นเป้าลมา์
รี่สร้างประโ์ชนแใล้ลก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุนอ์่างเลมาะสม ในระ์ะ์าว ภา์ใต้หรหารลละอ านาจลน้ารี่ของ 
ก.ล.ต. ลละการค านึงนโ์หา์ของภาครัฐ รวมรั้งปัจจั์รางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งลวดล้อมรี่เกี่์วข้อง 

(3) ออกลหหมาตรการรี่ใช้เพื่อใล้หรรลุผล  โด์ค านึงถึงประโ์ชนแลละผลกระรหต่อ 
ผู้รี่เกี่์วข้อง รวมรั้งความสามารถในการติดตามหังคัหใช้มาตรการดังกล่าว  โด์ ก.ล.ต. เชื่อว่ามาตรการรี่ดี 
ควรส่งเสริม 3 องคแประกอหลลัก เพ่ือน าไปสู่ผลอ์่าง์ั่ง์ืนลละไม่เกิดต้นรุนเกินสมควร ดังนี้  

 
ก.ล.ต. มีเจตนารมณแร่ีจะออกลหหมาตรการโด์ผสมผสานการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

(mix of interventions) ลละลสวงลาความร่วมมือ (collaborative) จากผู้รี่เกี่์วข้อง เพ่ือใล้กลไกการก ากัหดูลล
ตลาดรุนมุ่งไปสู่ผลลัพธแรี่ต้องการ (outcome-based) โด์สามารถตอหสนองผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุน ลละจัดการ
ความเสี่์งได้อ์่างมีประสิรธิภาพภา์ใต้รรัพ์ากรรี่มี 

รั้งนี้ ในส่วนของการหังคัหใช้กฎลมา์ ก.ล.ต. ตระลนักถึงความจ าเป็นในการด าเนินการ
ใล้มีประสิรธิภาพเพ่ือลงโรษผู้กระร าผิดลละจัดการกัหการกระร ารี่ผิดกฎลมา์ โด์ (1) ผู้กระร าผิดต้องไม่ได้รัห
ประโ์ชนแจากการกระร าผิดนั้น (disgorgement)  (2) ผู้กระร าผิดต้องถูกลงโรษ (discipline)  (3) หรลงโรษ 
ต้องร าใล้เกิดความ์ าเกรง ไม่กล้าร าผิดซ้ า (deterrent)  ลละ (4) เปิดเผ์ข้อมูลการกระร าผิดใล้สาธารณชน
รัหรราหเพ่ือสร้างความเข้าใจลละป้องปรามการกระร าร านองเดี์วกันอีกในอนาคต 

(4) หริลาร ติดตาม ลละประเมินผล รั้งในด้านการประเมินผลการด าเนินงานเรี์หกัห
เป้าลมา์ การหริลารความเสี่์งรี่เก่ี์วข้อง การควหคุมภา์ในใล้เป็นไปตามกฎลมา์ลละลนวปฏิหัติรี่เก่ี์วข้อง  
การหริลารงหประมาณลละความเพี์งพอรางด้านการเงิน รวมถึงการป้องกันความขัดล์้งรางผลประโ์ชนแรี่อาจ
เกิดข้ึนของ ก.ล.ต. ลละเจ้าลน้ารี่รี่เก่ี์วข้อง 
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(5) เปิดเผ์ลละสื่อสารกัหผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุนอ์่างมีประสิรธิภาพลละน่าเชื่อถือ   
โด์ ก.ล.ต. ตระลนักถึงความจ าเป็นในการเปิดเผ์ข้อมูลในระดัหร่ีเลมาะสมรี่สะร้อนถึงความโปร่งใสในการร างาน
ลละลลักการในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความเข้าใจใล้ลก่ประชาชนเกี่์วกัหการร าลน้ารี่ของ ก.ล.ต. 
ลละเป็นกลไกใล้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุนสามารถตรวจสอหการร าลน้ารี่ของ ก.ล.ต. ได้ ซึ่งเป็นลนวคิดเดี์วกัหการ
ก ากัหดูลลหริษัรจดระเหี์น 

 

5.3  การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร เพ่ือปฏิหัติลน้ารี่ใล้หรรลุผลอ์่างมีความ
รัหผิดชอห (accountability) ลละมีประสิรธิภาพอ์่างเต็มความสามารถ (competency) ก.ล.ต. จะด าเนินการ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ระดัหคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตระลนักถึงหรหารลน้ารี่ในฐานะผู้น าองคแกร ในการก าลนด
ริศรางลละกล์ุรธแขององคแกร รวมรั้งก ากัหดูลลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากัหตลาดรุน ลละส านักงาน  
ใล้หรรลุวิสั์รัศนแ พันธกิจ ลละวัตถุประสงคแร่ีตั้งไว้ 

 จัดใล้มีกระหวนการสรรลากรรมการผู้รรงคุณวุฒิรี่เลมาะสม เพื่อใล้ได้กรรมการรี่มี
ความรู้ความสามารถ มีจริ์ธรรม ลละน่าเชื่อถือ  

 สร้างสภาพลวดล้อมใล้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากัหตลาดรุน ลละ
ส านักงาน มีความเข้าใจร่วมกัน สามารถร างานใล้สอดประสานไปในริศรางเดี์วกัน  

 มีการประเมินผลงานคณะกรรมการ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอหการพัฒนาเพ่ิมเติม 
(constructive feedback) 

(2)  ระดัหส านักงาน 

 จัดโครงสร้างองคแกรใล้สามารถตอหสนองผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุนกลุ่มลลักได้อ์่าง
ครหวงจร 

 มีหุคลากรในจ านวนรี่เพี์งพอ ลละพัฒนาหุคลากรดังกล่าวใล้มีความรู้ความสามารถ
ลละมีลรงจูงใจรี่จะปฏิหัติลน้ารี่ใล้หรรลุเป้าลมา์รี่วางไว้  โด์ ก.ล.ต. ใล้ความส าคัญกัหการสรรลาลละพัฒนา
หุคลากรใล้มีรัศนคติเชิงหวกสอดคล้องกัหวิสั์รัศนแลละค่านิ์มขององคแกร มีความเป็นมืออาชีพ ลละมีประสหการณแ
รี่ลลากลลา์ 

 หริลารจัดการรรัพ์ากรอ์่างคุ้มค่า เพ่ือรักษาฐานะการเงินรี่มั่นคงเลมาะสมต่อการ
ปฏิหัติภารกิจ  โด์รี่มาของรา์ได้ส่วนใลญ่มาจากค่าธรรมเนี์มการพิจารณาค าขออนุญาตออกลละเสนอขา์
ลลักรรัพ์แต่อประชาชน ค่าธรรมเนี์มการออกใหอนุญาตประกอหธุรกิจลลักรรัพ์แประเภรต่าง ๆ เงินอุดลนุนรา์ปี
จากตลาดลลักรรัพ์แลล่งประเรศไร์ ลละอีกส่วนลนึ่งได้มาในรูปดอกผลจากรุนประเดิมในการจัดตั้ง ก.ล.ต.   
ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีการรหรวนโครงสร้างค่าธรรมเนี์มเป็นระ์ะ ๆ เพ่ือมิใล้เป็นการสร้างภาระลรือกระรห 
ต่อความสามารถในการลข่งขันของผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุนเกินสมควร  
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 มีระหหสารสนเรศ ลละการใช้ innovative technology รี่สนัหสนุนการปฏิหัติ
ลน้ารี่ได้อ์่างมีประสิรธิภาพลละมีความปลอดภั์  
 
6.  ความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่อง ก.ล.ต. (Accountability)   

ก.ล.ต. มีความรัหผิดชอหใน 2 ส่วน ดังนี ้
6.1  ความรับผิดชอบต่อรัฐ โด์มีรัฐมนตรีว่าการกระรรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีรักษาการตาม

กฎลมา์ว่าด้ว์ลลักรรัพ์แลละตลาดลลักรรัพ์แ ลละกฎลมา์อื่นภา์ใต้การดูลลของ ก.ล.ต. ในด้านรี่ส าคัญมีดังนี้  

 การจัดร าลผนการด าเนินงานของ ก.ล.ต. (ลผนสามปี) ใล้มีความสอดคล้องกัหลผนพัฒนา
เศรษฐกิจลละสังคมลล่งชาติ ลละลผนพัฒนาตลาดรุนไร์  

 การรา์งานผลการด าเนินงานลละงหการเงินประจ าปี  โด์รา์งานการเงินลละข้อมูล 
รางการเงินดังกล่าวต้องผ่านการสอหรานจากคณะกรรมการตรวจสอห 

 การน าส่งเงินส่วนรี่เลลือจากการส ารองไว้จากการปฏิหัติลน้ารี่ของ ก.ล.ต. ใล้เป็นรา์ได้
ของรัฐ ตามลลักเกณฑแร่ีได้รัหความเล็นชอหจากรัฐมนตรี 

 

6.2  ความรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล และประชาชน  เพ่ือใล้เกิดความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน ก.ล.ต. จึงได้ด าเนินการในเรื่องส าคัญ ดังนี้ 

 จัดใล้มีกระหวนการลารือผู้รี่เกี่์วข้อง การรัหฟังความคิดเล็นในวงกว้างกรณีเป็นเรื่องรี่
ส าคัญ ก่อนการออกกฎเกณฑแเพ่ือใช้หังคัห รวมรั้งเปิดเผ์ผลการรัหฟังความคิดเล็นดังกล่าว 

 เปิดโอกาสใล้ผู้รี่เกี่์วข้องใล้ข้อเสนอลนะ ลรือร้องเรี์นผ่านช่องราง help center 

 เปิดเผ์ลผน์ุรธศาสตรแของ ก.ล.ต. ลละรา์งานผลด าเนินการตามลผน์ุรธศาสตรแ 
ใล้ผู้รี่เกี่์วข้องลละประชาชนรราห  

 เปิดเผ์การด าเนินการในด้านการหังคัหใช้กฎลมา์ลละมาตรการลงโรษ เพ่ือใล้ผู้รี่
เกี่์วข้องรราหพฤติกรรมรี่ไม่เลมาะสม ลละปัจจั์รี่ ก.ล.ต. ใช้พิจารณาด าเนินการ 

 เปิดเผ์งหประมาณลละรา์งานผลการด าเนินงาน เพ่ือลสดงถึงความรัหผิดชอห 
รางการเงินของ ก.ล.ต. 

รั้งนี้ การเปิดเผ์ดังกล่าว ก.ล.ต. จะร าในลลา์รูปลหห เช่น จัดประชุมเพ่ือเปิดโอกาสใล้
ซักถาม เผ์ลพร่ในเว็หไซตแ รา์งานประจ าปี ลรือช่องรางอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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7.  ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก.ล.ต. ตระลนักดีว่าภารกิจรี่ ก.ล.ต. ต้องการหรรลุไม่อาจส าเร็จได้ด้ว์การใช้มาตรการของ ก.ล.ต. 

โด์ล าพัง ลละลม้ว่ามาตรการรี่เลือกใช้จะมุ่งไปรี่การสร้างประโ์ชนแโด์รวม ลตก็่อาจมีผลกระรหต่อผู้รี่เกี่์วข้อง 
ลต่ละกลุ่มลตกต่างกัน ประกอหกัหรา์ได้ของ ก.ล.ต. ส่วนใลญ่เป็นค่าธรรมเนี์มรี่เรี์กเก็หจากผู้รี่เกี่์วข้อง   
ดังนั้น ก.ล.ต. จึงใล้ความส าคัญกัหการสร้างความร่วมมือกัหผู้รี่เก่ี์วข้อง ได้ลก่ 

 ลน่ว์งานภาครัฐ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานคณะกรรมการนโ์หา์รัฐวิสาลกิจ 
ธนาคารลล่งประเรศไร์ ส านักงานคณะกรรมการก ากัหลละส่งเสริมการประกอหธุรกิจประกันภั์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 ลน่ว์งานหังคัหใช้กฎลมา์ เช่น ส านักงานอั์การสูงสุด กองหังคัหการปราหปรามการกระร า
ความผิดเกี่์วกัหอาชญากรรมรางเศรษฐกิจ กรมสอหสวนคดีพิเศษ ส านักงานป้องกันลละปราหปรามการฟอกเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันลละปราหปรามการรุจริตลล่งชาติ 

 ลน่ว์งานลรือสมาคมรี่เก่ี์วข้องในตลาดรุน ลละภาคเอกชนรี่เกี่์วข้อง เช่น ตลาดลลักรรัพ์แ
ลล่งประเรศไร์ สมาคมหริษัรจดระเหี์นไร์ สภาธุรกิจตลาดรุนไร์ สมาคมหริษัรลลักรรัพ์แไร์ สมาคมหริษัร
จัดการลงรุน สภาวิชาชีพหัญชีในพระหรมราชูปถัมภแ สมาคมส่งเสริมผู้ลงรุนไร์ สมาคมส่งเสริมสถาหันกรรมการ
หริษัรไร์ สมาคมธนาคารไร์ สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไร์ สมาคมนักวางลผนการเงินไร์ 

 ความร่วมมือระดัหภูมิภาคลละองคแกรระลว่างประเรศ เช่น ASEAN Capital Markets Forum 
(ACMF), Asian Development Bank (ADB), International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International 
Monetary Fund (IMF), World Bank รวมรั้งลน่ว์งานก ากัหดูลลในต่างประเรศ เพ่ือประโ์ชนแในการก าลนด
กฎเกณฑแร่ีสอดคล้องกัหมาตรฐานสากล การลลกเปลี่์นความร่วมมือในการหังคัหใช้กฎลมา์ ลละการใล้ความ
ช่ว์เลลือในการพัฒนาตลาดรุนของประเรศเพ่ือนห้าน 
 
8.  บทสรุป 

ก.ล.ต. มุ่งมั่นรี่จะปฏิหัติภารกิจตามร่ีก าลนดในกฎลมา์ลละร่ีได้รัหมอหลมา์อ์่างเต็มก าลังความสามารถ 
โด์ด าเนินการตามลลักธรรมาภิหาล ลละมีความรัหผิดชอหต่อผู้มีส่วนร่วมในตลาดรุน สังคม ลละสิ่งลวดล้อม  
เพ่ือพัฒนาตลาดรุนไร์รี่์ั่ง์ืน เป็นส่วนส าคัญในการเกื้อลนุนระหหเศรษฐกิจของประเรศใล้เข้มลข็ง อันจะน าไปสู่
การสร้างประโ์ชนแสุขใล้ประชาชนตามวิสั์รัศนแลละพันธกิจขององคแกร รวมรั้งสอดคล้องกัหริศรางลละวิสั์รัศนแ 
ในการพัฒนาประเรศไร์ใล้ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
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