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 อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากปัจจัยภายใน 
และภายนอกประเทศกลับมิได้ส่งผล 
ในเชิงลบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไทย 
ในปีที่ผ่านมามากนัก ดังจะเห็นได้จากดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึง
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในภาวะ
ปกติ และผู้ลงทุนยังคงความเชื่อมั่นที่จะ
ลงทุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 มาถึงวันนี้ สิ่งที่ทุกภาคส่วนของประเทศ
จะต้องให้ความสำาคัญคือการเตรียมพร้อม
รับความผันผวนที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
ก.ล.ต. ในฐานะผู้กำากับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุนได้เริ่มกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ 
ท่ีจะสามารถดูแลเสถียรภาพของตลาดทุน 
ของประเทศ กำาหนดบทบาทท่าทีในเวที
ภูมิภาคให้ชัดเจน เปิดช่องทางให้ภาคเอกชน 
ดำาเนินการเชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็น
แหล่งทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ 
ต้องเร่งส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน
ทดแทนและอาหาร  นอกจากนี้ ก.ล.ต. 
ยังจะให้ความสำาคัญในการคุ้มครองและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ในขณะที่
เปิดให้มีช่องทางเสนอสินค้าและบริการใน
ตลาดทุนที่เหมาะสมสำาหรับผู้ลงทุนแต่ละ
กลุ่มด้วย ซึ่งงานสำาคัญในด้านนี้ คือการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการออม 
การลงทุนแก่ประชาชน และขยายความรู้ 
เรื่องการบริหารเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ที่จะเผยแพร่ความรู้ออกไปและมีแหล่ง
ข้อมูลให้ผู้สนใจเข้าถึงได้โดยง่าย 

 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเป็น
ความเสี่ยงและความท้าทายที่บรรดา
ประเทศต่างๆ ในโลกได้เผชิญอย่าง 
ต่อเนื่องมาหลายปี และยังไม่มีแนวโน้ม
ที่ชัดเจนว่าจะคลี่คลายไปในทางใด ในปี 
ที่ผ่านมายังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำาให้ 
เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนในปริมาณ
มหาศาลและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกประเทศ 
เช่น กรณีการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ 
ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่นอกจากมีผลเฉพาะหน้า 
ต่อภาคการผลิต การจ้างงานของประเทศนั้น  
และส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าแล้ว  
ยังได้สร้างความเสียหายต่อโรงงานปฏิกรณ์
ปรมาณูจนเกิดผลกระทบในวงกว้าง  
ทำาลายความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัย
ของแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นความ
หวังในการลดการพึ่งพิงพลังงานจาก
น้ำามันและอาจเป็นแรงผลักให้โลกหัน
ไปพึ่งพาพลังงานทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้น 
เช่น จากพืชผลการเกษตร แนวโน้มเช่นนี้ 
เมื่อผนวกกับความแปรปรวนของสภาพ 
ภูมิอากาศโลก หากขาดการเตรียมพร้อม
และการบริหารจัดการท่ีเพียงพอ อาจนำา
ไปสู่วิกฤตด้านอาหารได้ด้วย
 ภายในประเทศเอง 63 จังหวัดประสบ
มหาอุทกภัยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนและการประกอบธุรกิจเป็น
วงกว้างอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นับเป็น
โจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้กลับฟื้นคืนมาโดยเร็ว และวางแผน
ป้องกันภัยดังกล่าวในระยะยาว  

รายงานประจำาปี 2554   3ก . ล . ต .



 จากการที่ประชากรไทยมีสัดส่วน
ประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น นอกจากการ
ออมและการบริหารเงินในวัยทำางานเพื่อ
รองรับการเกษียณอายุแล้ว การบริหาร
เงินในวัยหลังเกษียณก็เป็นสิ่งจำาเป็นด้วย
เพื่อให้เงินที่ได้ออมไว้เป็นเงินที่จะจ่ายเพื่อ
การเลี้ยงชีพไปได้ตลอดอายุ ในส่วนของ
ตลาดทุนจำาเป็นจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อรองรับการบริหารเงินใน
วัยหลังเกษียณด้วย ทั้งเพื่อผู้เกษียณ
อายุเองและเพื่อมิให้เกิดการไหลออกของ
เงินลงทุนระยะยาวจากตลาดทุน ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในช่วงลดการสะสมเงินออมเมื่อ
รับเงินก้อนออกจากโครงการต่างๆ ที่เน้น
การออมเพื่อการเกษียณ ในขณะที่ภาค
ทางการต้องตระเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อรองรับความ
ต้องการและความจำาเป็นของประชากร
สูงวัย
 ในส่วนของตราสารหน้ีน้ัน ตลาดซ้ือขาย
ตราสารหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำาให้
ตลาดทุนเดินหน้าอย่างสมดุล ปัจจุบัน
มีผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้มากขึ้น 
แต่ในส่วนของตลาดรองยังมีการซื้อขาย 
เปลี่ยนมือไม่มากนัก ทำาให้การกระจาย
ตราสารหนี้สู่ภาคประชาชนไม่กว้างขวาง
เท่าที่ควร ผู้ลงทุนส่วนหนึ่งไม่นิยมลงทุน
ในตราสารหนี้ด้วยเหตุที่ไม่มีสภาพคล่อง 
จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ี ก.ล.ต. และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ควรจะหยิบยกขึ้นมาดูแลอย่าง
จริงจัง
 โจทย์ทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ที่สำาคัญ
ประการหนึ่งคือ การแย่งตัวเจ้าหน้าที่การ
ตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งได้พบเห็น
เป็นข่าวทุกครั้งที่ธุรกิจมีการขยับขยาย
กิจการ การผูกติดเจ้าหน้าที่การตลาด
กับลูกค้าเป็นเหตุหลักซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อภาพลักษณ์และบริการของธุรกิจ 
หลักทรัพย์โดยรวม การพัฒนาเจ้าหน้าที่
โดยผู้ประกอบการเป็นเรื่องจำาเป็น  
แม้จะต้องใช้เวลา

 ในขณะที่เมื่อมองภาพใหญ่ ผลกระทบ 
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องที่คง 
หลีกเลี่ยงยาก แต่การที่จะร่วมมือกัน
เพื่อให้เหตุการณ์เหล่านี้บรรเทาความ
รุนแรงลงเป็นเรื่องที่สามารถทำาได้  
ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องดูแล 
สิ่งแวดล้อม การดำาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
จึงเป็นเรื่องที่จำาเป็น และไม่ยากเกินไป
หากจะเริ่มจากสิ่งรอบตัวและพฤติกรรม
ในชีวิตประจำาวันของแต่ละคน ซึ่งจะ
ให้ผลเป็นความยั่งยืน ด้วยหลักคิดนี้ 
ก.ล.ต. จึงเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำาเนิน
กิจกรรม CSR ตามหลักมาตรฐานสากล 
Global Reporting Initiative (GRI) 
และเปิดเผยการดำาเนินการด้านนี้ต่อ
สาธารณชน โดย ก.ล.ต. เองก็จะดำาเนินการ 
ไปพร้อมกัน 
 โดยในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ดำาเนินการ 
ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย นับตั้งแต่พนักงาน พันธมิตร 
ผู้ร่วมตลาด ไปจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม 
ในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม 
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในเรื่องเหล่านี้ 
ได้แก่ การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง 
เมื่อไม่ได้ใช้ การใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า 
การแบ่งโซนเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ การปิด
เคร่ืองปรับอากาศหลัง 18.00 น. การใช้งาน 
กระดาษทั้งสองหน้า การจัดถังขยะแยก 
ประเภทเพื่อความสะดวกในการกำาจัด  
และการจัดหารถตู้โดยสารให้พนักงาน
เดินทางมาทำางานด้วยกัน เป็นต้น 
และเตรียมพร้อมจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานสำาหรับ 
การจัดทำารายงาน CSR ตามหลัก GRI 
ในสิ้นปี 2555

 พร้อมกันนี้ จากการที่ ก.ล.ต. มี
แผนการจะย้ายที่ทำาการไปยังอาคาร 
ก.ล.ต. ที่ถนนวิภาวดีรังสิตในปี 2555  
ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงระบบโครงสร้างและการ
ตกแต่งอาคารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานให้พนักงานได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เช่น มีระบบฟอกอากาศที่ได้
มาตรฐาน จัดพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร 
แยกต่างหากจากพื้นที่ทำางาน ติดตั้งระบบ 
เครื่องกรองน้ำาดื่มสะอาด และเป็นอาคาร 
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เช่น 
ปรับปรุงระบบบำาบัดน้ำาทิ้งให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 
 สำาหรับปี 2555  ถือเป็นปีแห่งการ
ฟื้นฟูประเทศ การใช้จ่ายของภาครัฐรวมถึง 
การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือป้องกันปัญหาภัยธรรมชาติในระยะยาว 
จะทำาให้เกิดการหมุนเวียนรายได้และ
การใช้จ่ายในภาคประชาชน ซึ่งน่าจะนำา
ไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี  
ความผันผวนของการเงินโลกและการ
ใกล้เข้ามาของการรวมตัวประชาคม
อาเซียนจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้ทุก 
ภาคส่วน ต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว 
ให้ทัน ในขณะเดียวกันโจทย์ต่างๆ  
ท่ีกล่าวมายังคงเป็นความท้าทายของ 
ทั้งทางการผู้กำากับดูแลและผู้ประกอบการ
ที่จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งแน่นอนว่าหากทำาได้สำาเร็จ ย่อมนำามา 
ซึ่งศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาวของตลาดทุนไทย

(นางสาวนวพร  เรืองสกุล)
ประธานกรรมการ
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 ก.ล.ต. เห็นความสำาคัญของการ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ง
จำาเป็นจะต้องเตรียมพร้อมรับการแข่งขัน 
ที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคอาเซียนและ
การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน การดำาเนินงาน
ของ ก.ล.ต. จึงมุ่งเพิ่มความแข็งแกร่ง 
ทั้งตลาดทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
อาทิ การส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจ 
หลักทรัพย์ ซึ่งทำาให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจ 
อยู่เดิมมีการปรับตัว เช่น ควบรวมกิจการ
เพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งขึ้น เข้าถึง
ลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น ปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการหรือปรับรูปแบบการทำาธุรกิจ
เพื่อให้มีรายได้จากหลายแหล่ง ไม่ยึดติด
กับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
หุ้นสามัญ  
 ก.ล.ต. ได้พัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความ
เป็นสากลทัดเทียมนานาชาติ  โดยส่งเสริม
ให้เกิดเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินใหม่ๆ ได้แก่ gold futures และ  
oil futures ซึ่งเริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่  
20 มิถุนายน และ 17 ตุลาคม 2554 
ตามลำาดับ และ currency futures 
ที่จะมีตามมาเป็นลำาดับต่อไป รวมถึง 
ไ ด้ อนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ทตลาดอนุ พั น ธ์  
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขยาย
ระยะเวลาให้มีการซื้อขายในช่วง 
กลางคืน  จนทำาให้ขณะนี้ตลาดอนุพันธ์
ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้ว มี
ปริมาณซื้อขายโดยรวมสูงถึง 10 ล้าน
สัญญา เฉลี่ยวันละ 41,145 สัญญา 
เพิ่มขึ้น 120% จากปี 2553 ซึ่งจัดว่า
เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด
 

 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 ในขณะที่
ประเทศกำาลังเผชิญปัญหาอุทกภัยที่สร้าง
ความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่ประเทศ 
ก.ล.ต. ได้จัดทำาและประกาศใช้หลักเกณฑ์
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่  
15 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งกองทุนนี้จะ
เป็นเครื่องมือการระดมทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศและจะ
ช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐ
และลดหนี้สาธารณะ รวมถึงโครงการ
โครงสร้างเพื่อการป้องกันความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
และไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือ
เอกชน ซึ่งในที่สุดแล้วโครงการเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในขณะ
เดียวกันประชาชนจะได้มีส่วนร่วมลงทุน
ในโครงการดังกล่าว
 การเข้าไปเชื่อมโยงตลาดทุนกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นไปตาม 
ขั้นตอนภายใต้แผนปฏิบัติการเชื่อมโยง
ตลาดทุนอาเซียน (Implementation 
Plan to Promote Development of 
an Integrated Capital Market to 
Achieve the Objectives of the 
AEC Blueprint 2015) โดยส่งเสริมให้
มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ข้าม
พรมแดนในอาเซียน เริ่มจากประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์  ได้ประกาศใช้ 
ASEAN Disclosure Standards and 
Plus ในปี 2552 ซึ่งในระยะแรกยังมี 
หลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละประเทศ (Plus) 
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อยู่จำานวนหนึ่ง แต่ในปี 2554 ได้ลด Plus 
ลงได้เกือบหมดแล้ว และในปี 2555 จะ
เริ่มเปิดให้มีการเสนอขายตราสารหนี้และ 
CIS ข้ามชาติแก่ผู้ลงทุนสถาบัน รวมทั้ง 
จะมีการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ใน
ภูมิภาค (ASEAN exchanges linkage)  
เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เตรียมตัว
ไว้แล้วเป็นอย่างดี โดย ก.ล.ต. ให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยให้ความเห็นชอบ 
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำาเนินการใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ เชื่อมโยงระบบ
การซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ใน 
ภูมิภาคอาเซียน เชื่อมโยงระบบศูนย์
รับฝากกับศูนย์รับฝากอ่ืนเพื่ออำานวย
ความสะดวกในการส่งมอบหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้
ระบบการทำางานของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น เช่น การเผยแพร ่
ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนแบบ straight 
through ที่ทำาให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 
รับรู้ ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
รวดเร็วขึ้นและเอื้อต่อการเชื่อมโยงการ   
ซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคตด้วย 
 สิ่งที่ ก.ล.ต. จะเดินหน้าต่อไปคือ       
การทำาให้ตลาดทุนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กยังใช้แหล่ง 
เงินทุนจากตลาดทุนไม่มากเท่าที่ควร 
อาจเพราะยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาและ
ทำาความรู้จักกับตลาดทุนเพียงพอ  
ในแผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. ต่อไปจึงจะ 
เพิ่มบทบาทของ ก.ล.ต. ในการก้าวออก 
ไปหา (reach out) ภาคธุรกิจมากขึ้น 
โดยการจัดตั้ง “ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์
องค์กร” เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่ 
ผู้ประกอบการเนื่องจากตลาดทุนมีทางเลือก 
ในการระดมทุนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม 
กับธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกขนาดและ 
ไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคใด โดยเฉพาะธุรกิจ
เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เช่น กลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่มีโอกาสเติบโตสูง แต่มีข้อจำากัด
ในการขยายธุรกิจเน่ืองจากติดขัดเร่ืองการ

ระดมทุน ทั้งการระดมทุนผ่านการขอ 
สินเช่ือจากสถาบันการเงินและการระดม 
ทุนในตลาดทุน นอกจากน้ี หากส่ิงท่ีมีอยู่
ยังไม่สามารถสนองตอบผู้ประกอบการได้ 
ก.ล.ต. ก็พร้อมรับฟังความต้องการ ปัญหา
และอุปสรรค เพ่ือนำามาจัดรูปแบบการ
ระดมทุนท่ีเหมาะสมต่อไป 
 ในขณะเดียวกันการขยายฐานนักลงทุน
และสร้างนักลงทุนท่ีมีคุณภาพ เป็นงาน
สำาคัญท่ี ก.ล.ต. ให้ความสำาคัญ ก.ล.ต. 
มีแผนท่ีจะดำาเนินการในเชิงรุกในเร่ืองน้ี 
เช่นเดียวกัน โดยได้จัดต้ัง “ฝ่ายส่งเสริม
ความรู้ด้านการเงิน” เพ่ือดำาเนินงานใน
ด้านการให้ความรู้เร่ืองการออมและการ
ลงทุนแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ  
พร้อมไปกับการจัดกลุ่มผู้ลงทุนด้วยการ 
จัดให้มีระบบ Accredited Investor 
Regime โดยแยกผู้ลงทุนท่ีรับความเส่ียง
ได้มากและดูแลตนเองได้ออกจากนักลงทุน
รายย่อย เพ่ือให้นักลงทุนกลุ่มดังกล่าว
สามารถลงทุนในตราสารท่ีหลากหลาย
ได้เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันผู้ออกตราสาร
ก็สามารถออกตราสารท่ีมีความซับซ้อน 
มากข้ึนเพ่ือขายให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มน้ีได้ โดย
หลักเกณฑ์การกำากับดูแลจะยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับลักษณะของผู้ลงทุนเพ่ือไม่ให้ 
หลักเกณฑ์กลายเป็นภาระท่ีไม่จำาเป็น  
 สำาหรับการสร้างความเช่ือม่ันในด้านการ
กำากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย นอกเหนือ 
จากการลงโทษผู้กระทำาผิดอย่างจริงจัง
แล้ว ก.ล.ต. จะเสริมสร้างการทำาความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ท่ีใช้
ในการกำากับดูแล เน่ืองจากการกระทำาผิด 
ส่วนหน่ึงมีสาเหตุจากความเข้าใจไม่ถูกต้อง
ในกฎระเบียบ การท่ี ก.ล.ต. จะมีแนวทาง
ในการเข้าหาเพ่ือให้ความกระจ่างเก่ียวกับ
หลักการกำากับดูแล ส่ิงท่ีคาดหวังให้ปฏิบัติ 
เหตุและผลท่ีมา จะเป็นการป้องปรามท่ี
จะช่วยลดการกระทำาผิดอันเน่ืองจากการ
ขาดความเข้าใจได้ในระดับหน่ึง  
 ความสัมพันธ์กับประเทศข้างเคียงมี
ความสำาคัญเน่ืองด้วยประเทศไทยมีทำาเล 
ท่ีต้ังท่ีเปิดสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค  

อินโดจีนได้สะดวก และเป็นเส้นทางสำาคัญ
ที่เชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้
เข้าหากัน ก.ล.ต. จึงใช้จุดแข็งในด้าน
ทำาเลท่ีต้ังน้ีพัฒนาตลาดทุนไทยไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางการระดมทุนของภูมิภาค 
(regional hub) เพ่ือเป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดต่อไป ตลอดจนจะออกไปพบปะ
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์
ในการพัฒนาตลาดทุนระหว่างกัน ซ่ึงจะ
ช่วยให้ประเทศในภูมิภาคน้ีสามารถทำาธุรกิจ
ร่วมกันจนเกิดเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่  
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตลาดทุน  
ทั้งในอุตสาหกรรมและใน ก.ล.ต. เอง 
เป็นอีกหน่ึงปัจจัยหลักท่ีจะขับเคล่ือน 
ให้ตลาดทุนไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นหน่ึง
ในสายตาของนักลงทุนโลก ซ่ึงจะต้องมีการ
สร้างบุคลากรมืออาชีพข้ึนมา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในส่วนของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
และท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญ ซ่ึงจะช่วยพัฒนาและยกระดับ
ตลาดทุนไทยสู่สากลได้ 
 ความสำาเร็จทั้งมวลจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยทุกภาคส่วน ซึ่งนอกเหนือจากการ
ทำางานของ ก.ล.ต. ที่จะต้องมุ่งมั่นและ 
ปักธงให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ความร่วมมือ 
และกำาลังความคิดของทุกฝ่ายก็เป็น
ส่ิงสำาคัญที่จะผลักดันให้แผนงานของ 
ก.ล.ต. ไปสู่ความสำาเร็จ ผมหวังว่าใน
ภาวการณ์แข่งขันของตลาดทุนในภูมิภาค
นี้ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จะเกิดความ 
ร่วมมือและร่วมใจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพของตลาด
ทุนไทย  เพื่อให้เป็นเสาหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ

รายงานประจำาปี 2554   7ก . ล . ต .
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1. นางสาวนวพร เรืองสกุล
ประธานกรรมการ 
(ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2554)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์   
จาก University of California, Los Angeles ประเทศ
สหรัฐอเมริก� มีประสบก�รณ์ด้�นตล�ดเงินตล�ดทุน
ม�เป็นเวล�กว่� 40 ปี เคยทำ�ง�นท้ังด้�นก�รกำ�กับ
ธน�ค�รพ�ณิชย์ ก�รบริห�รธน�ค�รพ�ณิชย์ และ
ก�รบริห�รเงินลงทุน เคยเป็นกรรมก�ร ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประธ�นกรรมก�ร ธน�ค�รเกียรติ
น�คิน จำ�กัด (มห�ชน) ตำ�แหน่งสุดท้�ยด้�นบริห�ร
คือ เลข�ธิก�ร คณะกรรมก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร (กบข.) ปัจจุบันเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยมหิดล 
และมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการโดยตำาแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก ส�ข�ก�รเงิน จ�ก 
University of Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีคว�มรู้และประสบก�รณ์บริห�รง�นด้�นก�รเงินและ
ก�รคลังของประเทศ ก่อนได้รับโปรดเกล้�ฯ แต่งต้ัง
เป็นปลัดกระทรวงก�รคลัง เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ
ในหล�ยหน่วยง�นของกระทรวงก�รคลัง เช่น อธิบดี
กรมสรรพส�มิต ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ และอธิบดีกรมบัญชีกล�ง ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งในรัฐวิส�หกิจหล�ยแห่ง อ�ทิ ประธ�น
กรรมก�ร บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ประธ�น
กรรมก�ร ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ และกรรมก�ร
บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) นอกจ�กน้ียัง
ได้อุทิศเวล�ในด้�นวิช�ก�รโดยเป็นวิทย�กรพิเศษ 
ให้แก่วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร สถ�บันวิช�ก�ร
ป้องกันประเทศ และสถ�บันพระปกเกล้�

3. นายยรรยง พวงราช
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการโดยตำาแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท ส�ข�กฎหม�ย จ�ก 
New York University ประเทศสหรัฐอเมริก� เป็น 
ผู้เช่ียวช�ญด้�นกฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�และ 
ก�รค้�ระหว่�งประเทศ เคยผ่�นง�นบริห�รสำ�คัญหล�ย
ตำ�แหน่งก่อนได้รับโปรดเกล้�ฯ แต่งต้ังเป็นปลัดกระทรวง
พ�ณิชย์ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ (หัวหน้�กลุ่ม
ภ�รกิจด้�นก�รค้�ในประเทศ) อธิบดีกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�  
และอธิบดีกรมก�รค้�ภ�ยใน ปัจจุบันยังดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รกฤษฎีก� กรรมก�รในคณะกรรมก�รองค์ก�ร
คลังสินค้� และยังทำ�ง�นด้�นวิช�ก�รโดยรับเป็น 
ผู้บรรย�ยพิเศษวิช�กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�และ
ก�รค้�ระหว่�งประเทศ สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่ง
เนติบัณฑิตยสภ� 

4. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
โดยตำาแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก ส�ข�บริห�รธุรกิจ 
จ�ก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริก� เป็น
ผู้มีคว�มรู้และมีประสบก�รณ์โดยเป็นผู้บริห�รระดับสูง 
ของหน่วยง�นในตล�ดเงินและตล�ดทุน ทั้งภ�ค
รัฐและเอกชน ก่อนได้รับโปรดเกล้�ฯ แต่งต้ังเป็น 
ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
เลข�ธิก�ร ก.ล.ต. และกรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�ร
กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) ปัจจุบันนอกจ�กก�รปฏิบัติ
ง�นท่ีธน�ค�รแห่งประเทศไทยแล้ว ยังคงทำ�ง�นเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและภ�คก�รศึกษ�ในหล�ยองค์กร  
เช่น เป็นกรรมก�รบริห�รสภ�ก�ช�ดไทย และ
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิสภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
เคยได้รับร�งวัล Central Bank Governor of the 
Year for Asia ประจำ�ปี 2554 จ�กว�รส�ร Emerging 
Markets ในเครือ Euromoney

5. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 วาระที่ 2)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท MBA จ�ก University of Iowa  
ประเทศสหรัฐอเมริก� (โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบ�ลไทย)  
และได้รับปริญญ�เอก บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จ�ก
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นบัญชี  
เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง 
ในองค์กรภ�ครัฐและเอกชนหล�ยแห่ง เช่น ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมก�รในคณะกรรมก�ร
ควบคุมก�รประกอบวิช�ชีพสอบบัญชี กระทรวงพ�ณิชย์  
ประธ�นส�ข�ก�รสอบบัญชี คณะอนุกรรมก�รทดสอบ 
ผู้เข้�รับก�รทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต สภ�วิช�ชีพ
บัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์ น�ยกสม�คมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่งประเทศไทย และประธ�น
กรรมก�รบริษัท AMC International Consulting จำ�กัด 
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยง�นภ�ครัฐและทำ�ง�น
ในวงก�รวิช�ชีพบัญชี เช่น กรรมก�รและประธ�น
กรรมก�รตรวจสอบ ธน�ค�รแห่งประเทศไทย กรรมก�ร
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภ�มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ กรรมก�ร
ตรวจสอบและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นมห�วิทย�ลัย 
แม่ฟ้�หลวง และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี ผู้บรรย�ย 
พิเศษวิช�ก�รบัญชี และก�รบริห�รธุรกิจ ในมห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ และมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

6. นายกำาชัย จงจักรพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 วาระที่ 2)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีเกียรตินิยม จ�กคณะ
นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ปริญญ�โท
เกียรตินิยม ส�ข�กฎหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ 
จ�ก UCL, University of London และปริญญ�
เอก จาก King’s College, University of London 
ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย 
โดยทำ�ง�นด้�นกฎหม�ยม�เกือบ 30 ปี เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งคณบดีคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  
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รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รบุคคล รองอธิก�รบดีฝ่�ย
ก�รนักศึกษ� ปัจจุบันนอกจ�กเป็นอ�จ�รย์ประจำ�แล้ว  
ยังทำ�ง�นบริก�รท�งวิช�ก�รแก่สังคม อ�ทิ กรรมก�ร 
ปฏิรูปกฎหม�ย กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยและกำ�กับก�รบริห�รหน้ีส�ธ�รณะ  ท่ีปรึกษ�
คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ัง อนุกรรมก�รกฎหม�ยและ
ระเบียบ คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ทุจริตแห่งช�ติ มีประสบก�รณ์สอนหนังสือ แต่งตำ�ร� 
และเขียนบทคว�มเก่ียวกับกฎหม�ยตล�ดเงิน ตล�ดทุน 
ก�รธน�ค�ร และก�รประกันภัย นอกจ�กน้ียังทำ�ง�น
ส�ธ�รณประโยชน์โดยเป็นรองประธ�นมูลนิธิ Pearl 
S. Buck แห่งประเทศไทย กรรมก�รมูลนิธินิติศ�สตร์ 
กรรมก�รกองทุนสัญญ�ธรรมศักด์ิ และเป็นวิทย�กรเผยแพร่ 
คว�มรู้กฎหม�ยและอ่ืนๆ เป็นประจำ�ในร�ยก�ร “ตร�ชู
คู่ชีวิต” ท�งสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย 

7. นางพรรณี สถาวโรดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์  
จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ อบรมหลักสูตร Advanced 
Executive Program, Kellogg School of Management 
และวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่น 44 เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิด้�นก�รเงินก�รคลัง และมีบทบ�ทเป็นผู้บริห�ร
ระดับสูงในหน่วยง�นด้�นเศรษฐกิจของประเทศเป็นเวล�
ย�วน�น ก่อนหน้�น้ีเคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นบริห�รหน้ีส�ธ�รณะ และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
เศรษฐกิจก�รคลัง และยังดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยง�นอ่ืน 
เช่น กรรมก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย กรรมก�รใน
คณะกรรมก�รนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน กรรมก�รและ
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 
กรรมก�รและประธ�นคณะอนุกรรมก�รจัดก�รก�รลงทุน 
กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร กรรมก�รในคณะ
กรรมก�รนโยบ�ยหน้ีของประเทศ กรรมก�รบริห�รใน
คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
กรรมก�รและเลข�นุก�รในคณะกรรมก�รพัฒน�ตล�ด

ทุนไทย กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริษัท ปตท. จำ�กัด 
(มห�ชน) กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริษัท ปตท.  
อะโรเมติกส์และก�รกล่ัน จำ�กัด (มห�ชน) เป็นต้น 
ปัจจุบัน ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในมูลนิธิสถ�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษฐกิจ 
ก�รคลัง และคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ก�รบริห�ร
ก�รลงทุนสภ�ก�ช�ดไทย 

8. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์ 
จ�กสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ เนติบัณฑิตไทย  
และนิติศ�สตร์บัณฑิต และสำ�เร็จหลักสูตรอัยก�รจังหวัด  
หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน มีคว�มเช่ียวช�ญด้�นกฎหม�ย 
ในอดีตเคยดำ�รงตำ�แหน่งระดับอธิบดีอัยก�รฝ่�ยนโยบ�ย 
ยุทธศ�สตร์และงบประม�ณ รองอธิบดีอัยก�รฝ่�ย 
คณะกรรมก�รอัยก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอัยก�ร รองอธิบดี 
อัยก�รฝ่�ยคดีทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศ  
สำ�นักง�นคดีทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�ง
ประเทศ และรองอธิบดีอัยก�รฝ่�ยคดีอ�ญ�กรุงเทพใต้  
สำ�นักง�นคดีอ�ญ�กรุงเทพใต้ สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด 
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รอัยก�ร 

9. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอกด้�น Development 
Administration มีคว�มเช่ียวช�ญท้ังในด้�นกฎหม�ย
เศรษฐศ�สตร์ และก�รบริห�ร เคยดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูง 
ในกระทรวงก�รคลัง เช่น รองปลัดกระทรวงก�รคลัง  
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจและก�รคลัง 
กรรมก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย ประธ�นกรรมก�ร 
กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร และประธ�น 

คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย  
ก่อนท่ีจะเกษียณอ�ยุในตำ�แหน่งปลัดกระทรวงก�รคลัง 
ปัจจุบันให้คว�มสำ�คัญกับด้�นวิช�ก�ร เช่น ประธ�น
สถ�บันวิทย�ก�รเศรษฐกิจและก�รคลัง กรรมก�รสภ�
ผู้ทรงคุณวุฒิมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ สถ�บันบัณฑิต
พัฒนบริห�รศ�สตร์ และมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

10. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 
เลขาธิการ ก.ล.ต. กรรมการและเลขานุการ
โดยตำาแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)
เป็นผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รเงินท่ีมีบทบ�ทในด้�นเศรษฐกิจ
ของประเทศม�อย่�งต่อเน่ือง และเคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ
ด้�นก�รบริห�รและแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจของประเทศ 
อ�ทิ รองประธ�นสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งช�ติ ประธ�นคณะทำ�ง�นจัดทำ�คว�มเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเร่ืองแผนพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ และเร่ืองก�รเจรจ�ทำ�คว�มตกลง 
เขตก�รค้�เสรีไทย-สหรัฐอเมริก� กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ออกพันธบัตรรัฐบ�ล กระทรวงก�รคลัง  
เป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รระดับช�ติ 
หล�ยคณะ เช่น คณะกรรมก�รพัฒน�อุตส�หกรรมแห่งช�ติ 
คณะกรรมก�รแข่งขันก�รค้�  คณะกรรมก�รวิจัยและ
พัฒน� วุฒิสภ� คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ เป็นประธ�นคณะกรรมก�รสภ�
วิทย�ลัยชุมชนกรุงเทพมห�นคร เป็นผู้อำ�นวยก�รศูนย์
เพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขัน  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บ่มเพ�ะ
วิส�หกิจ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ และเป็น
อ�จ�รย์ส�ข�วิช�ก�รเงิน คณะบริห�รธุรกิจ สถ�บัน
บัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ นอกจ�กน้ี เคยมีบทบ�ท  
ในง�นด้�นนิติบัญญัติ เป็นกรรม�ธิก�รวิส�มัญ
พิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติธน�ค�รแห่งประเทศไทย
และกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ  
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�เอก PhD in Finance  
จ�ก The Wharton School, University of Pennsylvania  
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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1. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 
เลขาธิการ ก.ล.ต. ประธานกรรมการโดย
ตำาแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)
เป็นผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รเงินท่ีมีบทบ�ทในด้�นเศรษฐกิจ
ของประเทศม�อย่�งต่อเน่ือง และเคยดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญด้�นก�รบริห�รและแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจของ
ประเทศ อ�ทิ รองประธ�นสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งช�ติ ประธ�นคณะทำ�ง�นจัดทำ�คว�มเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเร่ืองแผนพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ และเรื่องก�รเจรจ�ทำ�คว�มตกลง 
เขตก�รค้�เสรีไทย-สหรัฐอเมริก� กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ออกพันธบัตรรัฐบ�ล  
กระทรวงก�รคลัง เป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมก�รระดับช�ติหล�ยคณะ เช่น คณะกรรมก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมแห่งช�ติ คณะกรรมก�รแข่งขันก�รค้� 
คณะกรรมก�รวิจัยและพัฒน� วุฒิสภ� คณะกรรมก�ร
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ เป็นประธ�น
คณะกรรมก�รสภ�วิทย�ลัยชุมชนกรุงเทพมห�นคร เป็น 
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขัน ผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ 
และเป็นอ�จ�รย์ส�ข�วิช�ก�รเงิน คณะบริห�รธุรกิจ 
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ นอกจ�กน้ี เคยมี
บทบ�ทในง�นด้�นนิติบัญญัติ เป็นกรรม�ธิก�รวิส�มัญ
พิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติธน�ค�รแห่งประเทศไทย
และกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ  
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�เอก PhD in Finance  
จ�ก The Wharton School, University of Pennsylvania  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
   

2. นายชาลี จันทนยิ่งยง 
รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กรรมการโดย
ตำาแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท MBA (Finance) 
จ�ก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริก�  
มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ท้ังด้�นตล�ดเงินและตล�ดทุน 
เคยทำ�ง�นท่ีธน�ค�รแห่งประเทศไทยเป็นเวล� 11 ปี  
ก่อนจะม�ดำ�รงตำ�แหน่งท่ี ก.ล.ต. ตำ�แหน่งง�นอ่ืนท่ีสำ�คัญ 
ในอดีต ได้แก่ กรรมก�รในคณะกรรมก�รควบคุมก�รประกอบ
วิช�ชีพสอบบัญชี (ก.บช.) กรรมก�รในคณะกรรมก�รก�ร
แข่งขันท�งก�รค้� กรรมก�รและเลข�นุก�รในคณะกรรมก�ร 
บรรษัทภิบ�ลแห่งช�ติ กรรมก�รในคณะกรรมก�รท่ีปรึกษ� 
บริห�รก�รลงทุน สภ�ก�ช�ดไทย อนุกรรมก�รใน
คณะอนุกรรมก�รบริห�รก�รลงทุน กองทุนประกันสังคม  

3. นายสมชัย สัจจพงษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กรรมการโดยตำาแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�เอก ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ 
จ�ก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริก� 
มีคว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญด้�นเศรษฐกิจก�รเงินก�รคลัง  
เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญในหน่วยง�นร�ชก�ร ได้แก่ ผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ อธิบดีกรมศุลก�กร  
ท่ีปรึกษ�ด้�นเศรษฐกิจก�รคลัง สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง  
นอกจ�กนี้ เคยดำ�รงตำ�แหน่งอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 
คณะเศรษฐศ�สตร์ Ohio State University และได้รับเชิญ 
ให้เป็นอ�จ�รย์พิเศษระดับปริญญ�โท คณะเศรษฐศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และ
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งหน้�ท่ี 
อ่ืนด้วย ได้แก่ ประธ�นกรรมก�รชำ�ระบัญชี บรรษัทบริห�ร
สินทรัพย์ไทย (บสท.) กรรมก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
กรรมก�รนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน กรรมก�รก�รไฟฟ้�นครหลวง 
กรรมก�รบริษัทวิทยุก�รบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด และ
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงบริษัท  
ไทยออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)  
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4. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท ส�ข�บัญชี จ�ก
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และส�ข�เศรษฐศ�สตร์ 
(เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ) จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  
มีคว�มเช่ียวช�ญด้�นบัญชี เศรษฐศ�สตร์ และก�รเงิน 
โดยเฉพ�ะด้�นตรวจสอบและวิเคร�ะห์สถ�บันก�รเงิน 
เร่ิมทำ�ง�นให้กับธน�ค�รแห่งประเทศไทยต้ังแต่ปี 2517  
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ส�ยกำ�กับสถ�บันก�รเงิน  
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ก่อนได้รับแต่งต้ังเป็นรองผู้ว่�ก�ร 
ด้�นบริห�ร ปัจจุบันได้รับแต่งต้ังให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ
อ่ืนด้วย ได้แก่ กรรมก�รในคณะกรรมก�รธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย กรรมก�รในคณะกรรมก�รนโยบ�ย
ก�รเงิน และประธ�นกรรมก�ร คณะกรรมก�รส�ย
ออกบัตรธน�ค�ร 

5. หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ 
จ�ก Fort Hays Kansas State University ประเทศ
สหรัฐอเมริก�  มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในแวดวงอุตส�หกรรม
ธุรกิจจัดก�รลงทุน โดยดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสม�คมบริษัท
จัดก�รลงทุนสองสมัยเม่ือคร้ังยังดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�รและประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รของบริษัท 
หลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ธนช�ต จำ�กัด นอกจ�กน้ี 
เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในหน่วยง�นเอกชนหล�ย
แห่ง อ�ทิ สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
บริษัท แฟมิล่ี โนฮ�ว จำ�กัด ศูนย์ซ้ือข�ยตร�ส�รหน้ี
ไทย สม�คมนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ บริษัทไทย เรตต้ิง 
แอนด์ อินฟอร์เมช่ัน จำ�กัด ในปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง

เป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�รให้แก่ 
หน่วยง�นภ�ครัฐ อ�ทิ กระทรวงก�รคลัง กองทุน
บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร และสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร  
ป้องกันและปร�มปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ และ
ทุ่มเทให้กับง�นของ ก.ล.ต. ด้�นก�รกำ�กับและ
พัฒน�ก�รประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน รวมถึงกองทุนรวม 
อสังห�ริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและ 
กองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ และ 
ธุรกิจน�ยหน้� ค้� และจัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ท่ีเป็น
หน่วยลงทุน

6. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท MS (ECON) จ�ก 
Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เป็นท่ียอมรับในอุตส�หกรรมธุรกิจตล�ดทุน มีประสบก�รณ์
ท่ีย�วน�นและหล�กหล�ยท้ังในด้�นบริษัทหลักทรัพย์  
ผู้ประกอบธุรกิจอนุพันธ์ และบริษัทจดทะเบียน เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอำ�นวยก�ร บริษัทหลักทรัพย์  
ทรีนีต้ี จำ�กัด น�ยกสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ รองประธ�น
กรรมก�ร ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธ�น
กรรมก�ร สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย และกรรมก�รบริห�ร 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมก�รในคณะกรรมก�ร
บริษัท ตล�ดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)   
ปัจจุบันทุ่มเทให้กับง�นของ ก.ล.ต. ด้�นก�รกำ�กับ 
และพัฒน�ผู้ให้บริก�รด้�นหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ย 
ล่วงหน้� และด้�นกลยุทธ์และก�รบริห�รคว�มเส่ียง

7. นางดัยนา บุนนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552)
สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ จ�ก 
University of Texas, Austin ประเทศสหรัฐอเมริก�  
เป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในอุตส�หกรรมธุรกิจจัดก�ร
ลงทุนและประกันภัย เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด และ
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำ�กัด  
รวมท้ังเป็นน�ยกสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน กรรมก�ร
และอนุกรรมก�รในหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนหล�ยแห่ง 
ม�โดยตลอด อ�ทิ กระทรวงก�รคลัง ก.ล.ต. 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สม�คมนักว�งแผน
ก�รเงินไทย สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  
และสม�คมประกันชีวิตไทย ปัจจุบันทุ่มเทให้กับง�น
ของ ก.ล.ต. ด้�นก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ 
และก�รบริห�รกิจก�รของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
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5. นางทิพยสุดา ถาวรามร   
 ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

6. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
 ผู้ช่วยเลขาธิการ 

7. นางปะราลี สุคนธมาน
 ผู้ช่วยเลขาธิการ

8. นายประกิด บุณยัษฐิติ
 ผู้ช่วยเลขาธิการ 

1. นายวรพล โสคติยานุรักษ์  

 เลขาธิการ

2. นายชาลี จันทนยิ่งยง
 รองเลขาธิการ

3. นายวสันต์ เทียนหอม        
 รองเลขาธิการ

4. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
 ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส   
	 (ลาออกเพื่อไปดำารงตำาแหน่ง	เลขาธิการคณะกรรมการ
	 กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	  
	 ตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2554)
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน
นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์

ฝ่ายคดี
นายแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ์

ฝ่ายกฎหมาย
นางสุพรรณ โปษยานนท์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายกำาพล ศรธนะรัตน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางณัฐญา นิยมานุสร

ฝ่ายงานเลขาธิการ
นายธวัชชัย พิทยโสภณ

จำานวนพนักงาน 424 คน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางดวงใจ ธนสถิตย์

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
นายขจรศักดิ์ อุทธาสิน

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
นางศรัณยา จินดาวณิค

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

ฝ่ายกำากับบัญชีตลาดทุน
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล

ฝ่ายกำากับธุรกิจนายหน้า
และค้าหลักทรัพย์

นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

ฝ่ายกำากับธุรกิจจัดการลงทุน
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจ
หลักทรัพย์

นายตระการ นพเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การต่างประเทศ

นางพราวพร เสนาณรงค์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ

ฝ่ายกำากับตลาด
นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
นายประเวช องอาจสิทธิกุล

สายงานกำากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
นางทิพยสุดา ถาวรามร

สายงานยุทธศาสตร์์ตลาดทุน

เลขาธิการ
นายวรพล โสคติยานุรักษ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

สายงานกฎหมายและตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางปะราลี สุคนธมาน

สายงานบริหารองค์กร

รองเลขาธิการ
นายชาลี จันทนยิ่งยง

รองเลขาธิการ
นายวสันต์ เทียนหอม

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายประกิด บุณยัษฐิติ

สายงานกำากับดูแล
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
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 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
กำาหนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทำาหน้าที่ดูแลนโยบาย
การกำากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนใน
ภาพรวม และคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน ทำาหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ 
รายละเอียดในการประกอบธุรกิจท่ี 
เกี่ยวเนื่องในตลาดทุน โดยรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
มีสำานักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบ
การกำากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ตลาดทุนตามกฎหมาย โดยมีเลขาธิการ 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

1.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีโครงสร้าง
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่เป็นสากล 
เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒ ิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำานวน 
ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน 
ซ่ึงต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บัญชี 
และการเงิน อย่างน้อยด้านละ 1 คน  
และกรรมการโดยตำาแหน่ง ได้แก่ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ
มีเลขาธิการ สำานักงาน ก.ล.ต. เป็น
กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
เลขาธิการ มีวาระคราวละ 4 ปี และ
เมื่อพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อ
กันเกิน 2 วาระมิได้                    

1.2 คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 คณะกรรมการกำากับตลาดทุนเป็น
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งเป็น
เลขาธิการ ก.ล.ต. กรรมการโดยตำาแหน่ง 
ได้แก่ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. และ 
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้ง ไม่เกิน 4 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ใน
การบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วาระการดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน คือคราวละ  
4 ปี และเมื่อพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำารงตำาแหน่ง
ติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้

 โดยที่คณะกรรมการเป็นรากฐาน
สำาคัญขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และคณะกรรมการกำากับตลาดทุนเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสม และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมทั้ง  
เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านธรรมภิบาล  พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ จึงกำาหนดให้กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการทั้ ง  
2 คณะ ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของ 
คณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ที่ไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
สมาชิกวุฒิสภา และไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียตามระเบียบและขั้นตอน
ที่กำาหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้
กำาหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ 
การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการกำากับตลาดทุน เพื่อที่ 
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำาเนินการ
พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ คณะกรรมการ
คัดเลือกทั้งคณะจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
ดำาเนินการคัดเลือก และได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้นแล้ว 
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การบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการจัดทำารายงานทางการเงิน ให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ มาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เป็นอิสระในการแสดงความเห็นหรือรายงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์และ
การบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีจากตัวแทนภายนอก 
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยคำานึงถึงหลักธรรมาภิบาล ความหลากหลาย
ขององค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ เพื่อส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานโดยรวมของ ก.ล.ต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

4.1 รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
 ในส่วนประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำาหนด สำาหรับคณะกรรมการกำากับตลาดทุนได้รับตามที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมาย สำาหรับค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำาหนดโดยให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวง
การคลังกำาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

ก.ล.ต.
คณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน

กรรมการตรวจสอบ

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

รายเดือน 50,000 40,000 50,000 40,000 50,000 40,000

เบ้ียประชุม/คร้ัง 25,000 20,000 25,000 20,000 - -

 สำาหรับกระบวนการพิจารณาสรรหา/ 
คัดเลือกบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการพิจารณา
สรรหา/คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเลขาธิการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการคัดเลือก
บุคคลดังกล่าวเมื่อปี 2553 และปี 2554  
ตามลำาดับ โดยเป็นการกำาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติในรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย
การเสนอชื่อ วิธีการลงคะแนนเสียง  
การกำาหนดคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล 
หรือคุณสมบัติเฉพาะ เป็นต้น  ท้ังน้ี เพ่ือให้ 
กระบวนการคัดเลือกผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญ
ต่อการกำากับดูแลและขับเคล่ือนองค์กร 
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล อันจะก่อประโยชน์สูงสุด
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

 เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำาหนดให้มี
จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน 
ในจำานวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน 
และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้าน 
บัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกลไกสำาคัญในการตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลการกำากับดูแล ก.ล.ต. โดยกำากับ
ดูแลและตรวจสอบการบริหารงานในด้าน
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
 สำาหรับผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. ปี 2554 ประกอบด้วยเลขาธิการ          
รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ รวม 9 ราย ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
รายเดือน ซึ่งรวมถึงเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นจำานวนเงินรวม 
ทั้งสิ้น 50.3 ล้านบาท

หน่วย:	บาท

16



รายชื่อ
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)
หมายเหตุ

 
(1) คณะกรรมการ ก.ล.ต.: ปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง 

 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการประชุม 
เป็นประจำาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  
โดยได้กำ าหนดตารางการประชุม 
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี สำาหรับระเบียบ 
วาระการประชุม เลขาธิการจะนำาร่าง
ระเบียบวาระการประชุมให้ประธาน
กรรมการพิจารณา และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบ จึงนำามาบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุม และนำาส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเพื่อให้ 
การตัดสินใจเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ 
คณะกรรมการสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมจากเลขานุการคณะกรรมการ 
รวมทั ้งเข้ารับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน  
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ทำาหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการ
ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 

จำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
โดยอาจมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย สำาหรับกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาให้แจ้ง
การมีส่วนได้เสียและห้ามเข้าร่วมพิจารณา
ในเรื่องน้ัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ การประชุมของ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนและคณะ
กรรมการตรวจสอบมีแนวปฏิบัติในทำานอง
เดียวกัน

1 ไม่เข้าร่วมการประชุม	1	ครั้ง	เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา

ประธานกรรมการ  นายวิจิตร สุพินิจ 5/6 ดำารงตำาแหน่งถึง 2 มิ.ย. 2554
 นางสาวนวพร เรืองสกุล  7/7  ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 14 ก.ค. 2554

กรรมการโดยตำาแหน่ง  ปลัดกระทรวงการคลัง
 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  12/13  -
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 นายยรรยง พวงราช  11/13 -
 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  13/13 -

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายการุณ กิตติสถาพร  2/2  ดำารงตำาแหน่งถึง 28 ก.พ. 2554
 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  10/11  ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 1 มี.ค. 2554
 นายนนทพล นิ่มสมบุญ  13/13  -
 นายกำาชัย จงจักรพันธ์  13/13  -
 นางพรรณี สถาวโรดม 13/13  -
 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ  13/13  -
 นายบัณฑิต นิจถาวร  2/2  ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 1 มี.ค. - 11 พ.ค. 2554

กรรมการและเลขานุการ  เลขาธิการ ก.ล.ต.
 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  8/8  ดำารงตำาแหน่งถึง 4 ส.ค. 2554
 รักษาการเลขาธิการ ก.ล.ต.
 นายชาลี จันทนยิ่งยง  1/21  ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 5 ส.ค. - 3 ต.ค. 2554
 เลขาธิการ ก.ล.ต.
 นายวรพล โสคติยานุรักษ์  3/3  ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 4 ต.ค. 2554
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(2) คณะกรรมการกำากับตลาดทุน: ปี 2554 มีประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

รายชื่อ
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)
หมายเหตุ

รายชื่อ
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)
หมายเหตุ

ประธานกรรมการ  เลขาธิการ ก.ล.ต. 
 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 7/7 ดำารงตำาแหน่งถึง 4 ส.ค. 2554
 รักษาการเลขาธิการ ก.ล.ต. 
 นายชาลี จันทนยิ่งยง 2/2 ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 5 ส.ค. - 3 ต.ค. 2554
 เลขาธิการ ก.ล.ต.
 นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 3/3 ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 4 ต.ค. 2554

กรรมการโดยตำาแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
  - นายชาลี จันทนยิ่งยง 10/10 ดำารงตำาแหน่งถึง 10 ส.ค. 2554 และ
   ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอีกครั้ง
   ตั้งแต่ 14 ต.ค. 2554  
  - นายวสันต์ เทียนหอม 2/2 ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ 11 ส.ค. - 13 ต.ค. 2554
 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
 การคลัง
  - นายนริศ ชัยสูตร 8/9 ดำารงตำาแหน่งถึง 30 ก.ย. 2554
  - นายสมชัย สัจจพงษ์ 2/3 ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 2554

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 12/12  -
 ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง 12/12  -
 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 12/12  -
 นางดัยนา บุนนาค 12/12  -

เลขานุการ ผู้อำานวยการฝ่ายงานเลขาธิการ
 นายธวัชชัย พิทยโสภณ 12/12  -

ประธานกรรมการ นางพรรณี สถาวโรดม 8/8  -

กรรมการ นายนนทพล นิ่มสมบุญ 8/8  -
 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 8/8 ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 2554
 นายบัณฑิต นิจถาวร 2/2 ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ 3 มี.ค. - 11 พ.ค. 2554

เลขานุการ ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบ
 กิจการภายใน 
 นายขจรศักดิ์ อุทธาสิน 8/8  -

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ: ปี 2554 มีประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
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6.1 นโยบายด้านธรรมาภิบาล
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความ 
เห็นชอบแนวทางธรรมาภิบาลของ 
ก.ล.ต. (Code of Governance) ซึ่ง
เป็นกรอบนโยบายด้านธรรมาภิบาลของ 
คณะกรรมการและสำานักงานที ่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและเทียบเคียงจาก 
หลักการธรรมาภิบาลสากลของ  
The Organisation for Economic 
Co-operation and Development 
(OECD) และหน่วยงานภาครัฐและ 
หน่วยงานอื่นๆ การกำาหนดกรอบนโยบาย
ด้านธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ดังกล่าว 
มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้คณะกรรมการ 
และสำานักงานถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างครบถ้วน และเป็นแบบอย่างที่ดี
ของหน่วยงานในตลาดทุนไทย นอกจากนี้  
เพื่อให้กรอบนโยบายด้านธรรมาภิบาล
ของ ก.ล.ต. มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
และทัดเทียมกับสากล รวมทั้งสมดุลกับ
สภาวการณ์ด้านตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่หยุดนิ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จึงกำาหนดให้มีการติดตามและทบทวน
กรอบนโยบายด้านธรรมาภิบาลดังกล่าว
เป็นประจำาทุกปี 

6.2  การดำาเนินการด้านธรรมาภิบาล
 ในปี 2554 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ได้ผลักดันธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็งเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นของกระบวนการปฏิบัติ
งานของ ก.ล.ต. ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในตลาดทุน ดังนี้

6.2.1 แนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลสำาหรับ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีนโยบายให้
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนซึ่งจัดขึ้น 
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2551 ถือปฏิบัติแนวทางธรรมาภิบาล 
ของ ก.ล.ต. จรรยาบรรณกรรมการและ
แนวทางการจัดการความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้มาตรฐาน 
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ มีความ
สอดคล้องกัน แต่โดยที่แนวปฏิบัติด้าน 
ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ ดังกล่าว 
ได้ยกร่างขึ้นเพื่อใช้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อนนำามาอนุโลมใช้กับคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนในเวลาต่อมา จึงอาจมี
แนวปฏิบัติบางเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนจึงเสนอให้
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของ 
ก.ล.ต. ที่จะกำาหนดใช้กับคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนให้ชัดเจนขึ้น ภายใต้หลักการ 
ว่ามีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ด้อย
ไปกว่าข้อกำาหนดด้านธรรมาภิบาล ซึ่ง 
ก.ล.ต. กำาหนดให้หน่วยงานภายใต้การ
กำากับดูแลถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำาเนิน
การปรับปรุง เพื่อให้แนวปฏิบัติด้าน 
ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน สามารถปฏิบัติได้อย่างเห็นผล
จริงจัง และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
สากลอย่างครบถ้วนต่อไป

6.2.2 แนวปฏิบัติเรื่องการเสนอชื่อ 
การพิจารณาและการคัดเลือกบุคคล
เป็นเลขาธิการ
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณา
และเห็นชอบแนวปฏิบัติเรื่องการเสนอชื่อ 
การพิจารณา และการคัดเลือกบุคคลเป็น
เลขาธิการ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม
จากข้อกำาหนดของกฎหมายและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนให้ 
ก.ล.ต. มีกระบวนการคัดสรรผู้ที่จะมาดำารง
ตำาแหน่งเป็นเลขาธิการในฐานะผู้บังคับ
บัญชาสูงสุด มีความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้เกี่ยวข้องว่า ผู้ที่จะได้รับการเสนอ 
ชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในด้านตลาดทุน รวมท้ัง 
มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณท่ีดี  
เพ่ือท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้จัดทำา
ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี ก่อนมีคำาแนะนำา
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 

6.2.3 การประเมินผลคณะกรรมการ  
 เพื่อกำากับและตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามบรรทัดฐาน
ที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นับตั้งแต่ปี 
2552 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ได้จัดการประเมินผลคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำากับตลาดทุน2 
และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ประจำาทุกปีโดยเป็นการประเมินผลแบบ
รายคณะ ซึ่งผลการประเมินในรอบปี 
ที่ผ่านมาของคณะกรรมการทุกคณะ ได้รับ 
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 

2	เริ่มการประเมินผลคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	(รายคณะ)	ประจำาปี	ตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นไป	
เนื่องจากคณะกรรมการกำากับตลาดทุนได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี	2552	และปฏิบัติหน้าที่ครบ	1	ปีเมื่อปี	2553

รายงานประจำาปี 2554   19ก . ล . ต .



รวมทั้งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแต่ละคณะอีกด้วย ในปี 
2554 คณะกรรมการกำากับตลาดทุนได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงถ้อยคำาบางประการ
ในแบบประเมินผลคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน ซึ่งต่อมาได้นำามาปรับปรุงแบบ
ประเมินผลของคณะกรรมการคณะอ่ืน 
เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นในทำานองเดียวกัน 
ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวช่วยสะท้อนผลการ
ประเมิน เพื่อนำาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการยิ่งขึ้น

6.2.4 การกำาหนดแนวทางการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือ    
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของกรรมการกำากับตลาดทุน ครอบครัว
และบุคคลอื่น  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความ 
เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและ 
การตรวจสอบการมีส่วนได้เสียและการใช้ 
ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
กำากับตลาดทุน ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 
16/5 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553  
เป็นต้นมา ระเบียบคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดังกล่าว กำาหนดให้คณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน 
ครอบครัวและบุคคลอื่นต่อประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน  
ปี 2554 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้

ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบการ
ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของกรรมการกำากับตลาดทุนตามระเบียบ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้างต้น ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างสม่ำาเสมอ

6.2.5 การตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนหรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารการเงิน
ของผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว
 ก.ล.ต. ได้กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือ
ตราสารการเงินของผู้บริหาร พนักงาน
และครอบครัว และการรายงานการ 
ถือครอง/มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว และ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารและ
พนักงานมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
กำาหนดอย่างครบถ้วน รวมถึงเป็นการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์
ส่วนตน และสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ดี จึงกำาหนดให้มีการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งผลการตรวจสอบ 
ที่ผ่านมา พบว่าผู้บริหารและพนักงานมี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดอย่าง
เคร่งครัด

6.2.6 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างเต็มที่ โดยปี 2554 
ก.ล.ต. ได้จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมที่หลากหลาย เพื่อสร้างแบบ
อย่างที่ดีในฐานะหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ในช่วงเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ 

ก.ล.ต. ได้มอบเรือท้องแบนขนาด 6 ที่นั่ง 
บรรทุกได้ 500 กิโลกรัม จำานวน 200 ลำา  
เครื่องนุ่งห่ม มอบให้แก่กำาลังพลผ่าน 
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เชิญชวน
พนักงานที่มีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัคร
บริจาคสิ่งของ และจัดทำาหนังสือ ก.ล.ต. 
รวมใจช่วยคนไทยสู้ภัยน้ำาท่วมเพื่อแจก
จ่ายแก่พนักงานและสาธารณชน เป็นต้น 
และเพื่อผลักดันความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน ก.ล.ต. ได้
จัดทำาแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์
เรื่องดังกล่าวกับบริษัทจดทะเบียน โดย
สนับสนุนให้ถือปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูล
รายงานผลการดำาเนินการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (CSR report) อย่าง
เต็มรูปแบบตามมาตรฐานสากล ซ่ึงนอกจาก
เป็นการสนับสนุนการดำาเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในตลาดทุนอย่าง 
ถูกต้องและย่ังยืนแล้ว การดำาเนินการ 
ดังกล่าวยังเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือ
ในตลาดทุนท่ีช่วยผลักดันการรณรงค์ 
ต่อต้านคอร์รัปช่ันได้อีกทางหน่ึงด้วย 
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การผลิต การจ้างงานภาคเอกชน และอัตราการว่างงานเดือนธันวาคม ปรับลดลง
สู่ระดับร้อยละ 8.5 แต่การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยใน
ประเทศเกี่ยวกับการพิจารณาแผนการลดการขาดดุลการคลัง และปัจจัยนอกประเทศ
จากสถานการณ์ในยุโรป หากสถานการณ์เลวร้ายลงจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
 ส่วนจีนดำาเนินมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ
และชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ โดยปรับเพ่ิม Reserve Requirement (RRR) 
ถึง 6 คร้ังในรอบปี ปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย (1Y lending rate) ถึง 3 คร้ัง รวมท้ัง
คุมเข้มการปล่อยกู้ภาคอสังหาริมทรัพย์ จนกระท่ังเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เร่ิม
เห็นภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงท้ังด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดการส่งออก
นำาเข้า  อย่างไรก็ดี คาดว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน และจะมีมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมทำาให้เศรษฐกิจชะลอความร้อนแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

 

 เศรษฐกิจโลกในปี 2554 ต้องเผชิญกับ
สภาวะแวดล้อมที่กดดันทั้งจากการพุ่งขึ้น
ของเงินเฟ้อจากราคาอาหารและพลังงาน
ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติทั่วโลกและปัญหาความรุนแรง 
ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง 
(MENA) ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์จากเหตุการณ์ 
สึนามิในญี่ปุ่นช่วงเดือนมีนาคม และปัญหา
หนี้ยุโรปที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2552 ตลอดจน 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ที่ยังเปราะบาง 
 แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกยังคงไม่ดีนัก ถึงแม้จะเห็นสัญญาณ
เชิงบวกของการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ท่ามกลางความเสี่ยงจากวิกฤตหนี้สาธารณะ
ในยุโรปและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
เครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ บ่งชี้การปรับตัว 
ที่ดีขึ้นทั้งการขยายตัวของกิจกรรมภาค

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี

 วิกฤตหน้ีสาธารณะยุโรปได้ขยายวงกว้าง
ออกไปยังภาคสถาบันการเงินในประเทศ
หลัก เช่น อิตาลี สเปน เป็นต้น การแก้
ปัญหาต้องใช้เวลาจนอาจส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศยูโรโซนต้องเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ล่าสุด Standard & 
Poor’s (S&P) เตือนว่าจะปรับลดระดับ
ความน่าเชื่อถือประเทศในยุโรปหากการ
แก้ปัญหาหนี้ไม่มีความคืบหน้า สัญญาณ
ความกลัวสะท้อนให้เห็นจากผลตอบแทน
พันธบัตรประเทศยุโรปทรงตัวในระดับสูง 
และหนี้ยุโรปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา
มองตลอดปี 2555
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ที่มา: Bloomberg

การคาดการณ์การขยายตัวของ GDP

ที่มา: Bloomberg

การขยายตัวของ GDP (%)

2011F 2012F

โลก  2.7  2.3

สหรัฐฯ  1.8  2.1

ยูโรโซน  1.6  -0.2

จีน  9.2  8.5

เอเชีย  7.5  7.1
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 เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2554 มีแรง
กดดันจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ปัญหาการ
ขาดแคลนชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
จากเหตุการณ์สึนามิญี่ปุ่น และในช่วง
สุดท้ายของปีเศรษฐกิจไทยยังได้รับผล 
กระทบจากภาวะอุทกภัยครั้งร้ายแรง 
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสัญญาณ 
ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก 
ทำาให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (gross domestic 
product: GDP) ของปี 2554 ลงเหลือ
ร้อยละ 1.5 – 2 การจะขับเคลื่อนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ต้องอาศัยการ 

การคาดการณ์การขยายตัวของ GDP

ที่มา: รวบรวมจากข่าว

 ภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงปี 2554 
ค่อนข้างผันผวน ได้รับผลกระทบจากทั้ง
ปัจจัยภายนอกและในประเทศ โดยเฉพาะ
สถานการณ์หนี้สาธารณะของประเทศยุโรป 
ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความ
รุนแรงใน MENA สึนามิญี่ปุ่น และ
เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในเอเชีย ขณะที่ปัจจัยใน
ประเทศ เช่น ปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง 
รวมถึงปัจจัยทางการเมือง ล้วนส่งผล
ต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปิดส้ินปีท่ีระดับ 1,025.32 จุด ลดลงเล็กน้อย 
ร้อยละ 0.7 จากปี 2553 มูลค่าซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันใกล้เคียงกับปี 2553 ที่ระดับ 
28,900 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิด้วยมูลค่า 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสิ้นปี
อยู่ที่ระดับ 8.4 ล้านล้านบาท

การเคลื่อนไหวของดัชนีและเงินลงทุนต่างชาติสุทธิสะสม

กระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุนจากนโยบายหลายด้านของรัฐบาลเป็นสำาคัญ ซึ่งจะช่วย
ชดเชยผลกระทบที่เกิดจากภาคส่งออกที่ต้องเผชิญกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้
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ที่มา: SETSmart

การขยายตัวของ 
GDP (%) 2555 

GDP (%)
2011F 2012F

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 2.6 1.8 4.8
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  3.5 - 4.0 1.5 4.5 - 5.5
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 2.7 1.7 - 2.0 5.0
ธนาคารโลก 3.6 2.4 4.0
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1.7 1.5 4.3

รายงานประจำาปี 2554   23ก . ล . ต .
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 มูลค่าการขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในทิศทางขาลง มูลค่าขายชอร์ตเฉลี่ย 
ต่อเดือนเท่ากับร้อยละ 1.8 ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ส่วนใหญ่เป็นการขายชอร์ตในหุ้นขนาดใหญ่
และเป็นหุ้นใน SET50 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าขายชอร์ตทั้งหมด 

 การออกและเสนอขายหุ้นทุนในปี 2554 มีมูลค่า 31,800 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ระดับ 40,700 
ล้านบาท สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงและปัญหาอุทกภัย ดังนี้
 - เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 5,000 ล้านบาท (ร้อยละ 16 ของมูลค่าการระดมทุนทั้งหมด) มีบริษัท 
  ที่ออกและเสนอขายหุ้น IPO จำานวน 10 บริษัท นำาโดยบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มูลค่า
  เสนอขาย 2,020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของมูลค่า IPO ทั้งหมด  
 - เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (PO) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 11,800 ล้านบาท ร้อยละ 37 ของมูลค่า 
  การระดมทุนทั้งหมด) โดยบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) มีมูลค่าเสนอขาย 8,120 ล้านบาท คิดเป็น
  ร้อยละ 69 ของมูลค่า PO ทั้งหมด
  - เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำากัด (PP) 14,900 ล้านบาท (ร้อยละ 47 ของมูลค่าการระดมทุนทั้งหมด) และ
  - เสนอขายหุ้นต่อกรรมการและพนักงาน (ESOP) 156 ล้านบาท (ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการระดมทุนทั้งหมด) 

ชอร์ตเซลหุ้นไทย

ที่มา: SETSmart
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 ในปี 2554 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญ
ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอย รัฐบาล
สหรัฐฯ ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
“Operation Twist” ในเดือนกันยายน
เพื่อเปลี่ยนการถือครองพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้นเป็นพันธบัตรระยะยาวในวงเงินที่
เท่ากัน คือ 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ดังนั้นธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงตรึง 
อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ไว้ใน
ระดับต่ำาสุดที่ร้อยละ 0 – 0.25 ขณะเดียวกัน 
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเติบโตได้ดี  
ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากราคาน้ำามันที่พุ่งทะยานสูงสุด
ในรอบ 2 ปีครึ่ง ส่งผลให้คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 6 ครั้ง  
ครั้งละ 25 bps โดยมาอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 3.5 ในเดือนสิงหาคม อย่างไร
ก็ตาม มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมี
นัยสำาคัญ คณะกรรมการนโยบายการ
เงินจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 
25 bps มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.25 ใน
เดือนพฤศจิกายน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เส้นอัตรา 
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัว 
ในทิศทางที่มีความลาดชันลดลงเมื่อเทียบ
กับช่วงปลายปี 2553 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทาง 
เดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 
ปานกลางและระยะยาวปรับตัวลดลง  
เนื่องจากมีเงินลงทุนต่างชาติ ไหลเข้ามา
ในตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่องและ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย ณ สิ้นปี 2554 
นักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบัตรรัฐบาล
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 421,000 ล้านบาท 

จากระดับ 280,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553  หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50  ขณะที่ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลง
ตลอดทั้งเส้นเมื่อเทียบกับช่วงกลางปีเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 
(30 ธ.ค. 2553, 30 มิ.ย. 2554 และ 30 ธ.ค. 2554)
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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การถือครองพันธบัตรรัฐบาลของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นปี 2554

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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ละ 42 ของมูลค่าที่ออกทั้งหมด สำาหรับหุ้นกู้/พันธบัตรสกุลเงินบาทที่ออกโดยนิติบุคคล 
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญจาก 12,000 ล้านในปี 2553 เป็น 42,000 ล้านบาท 
ผู้ออกรายสำาคัญ คือ ING, Export-Import Bank of Korea และ Hana Bank

 มูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ภาครัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ล้านล้านบาท  
จาก 10.5 ล้านล้านบาทในปี 2553 
โดยร้อยละ 94 (10.9 ล้านล้านบาท) 
เป็นพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ 
ระยะสั้นที่ออกเพื่อดูดซับสภาพคล่อง 
ส่วนเกินออกจากตลาดเงิน ขณะที่มูลค่า
การออกพันธบัตรรัฐบาลต่ำากว่าปีก่อน คือ
อยู่ที่ระดับ 396,000 ล้านบาท จาก 
512,000 ล้านบาท ในปี 2553 โดย
ตราสารประเภทใหม่ที่ออกเป็นครั้งแรก 
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา 
ดอกเบี้ย แปรผันตามการเปลี่ยนแปลง 
ของเงินเฟ้อ (inflation linked bond) 
ด้วยมูลค่า 40,000 ล้านบาท และพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 50 ปีด้วยมูลค่า 5,000 
ล้านบาท
 มูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านล้านบาท จาก 
969,000 ล้านบาทในปี 2553 จำาแนกเป็น 
ตราสารหนี้ระยะสั้น 975,000 ล้านบาทและ
ตราสารหนี้ระยะยาว 261,000 ล้านบาท  
การออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ออกโดยบริษัทในหมวด
ธนาคารและการเงิน (ร้อยละ 80 ของ
มูลค่าตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออก) ขณะที่
การออกตราสารหนี้ระยะยาวอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปีก่อน บริษัทที่ออกตราสาร
หนี้ระยะยาวส่วนใหญ่เป็นบริษัทในหมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธนาคาร
การเงิน (ร้อยละ 19 และ 18 ของมูลค่า
ตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกตามลำาดับ) 
 ผู้ออกรายสำาคัญ 6 อันดับแรก คือ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 
บริษัทบ้านปู จำากัด (มหาชน) บริษัทผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จำากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต  
จำากัด (มหาชน) และบริษัทการบินไทย 
จำากัด (มหาชน) รวมมูลค่าออกคิดเป็นร้อย

การเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศจำาแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 
ปี 2552 - 2554
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การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศจำาแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 
ปี 2552 - 2554

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: พันธบัตร ธปท. หมายความรวมถึง พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถานบันการเงิน
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 มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้เฉพาะธุรกรรม
แบบซื้อขายขาด (outright) เฉลี่ยต่อวัน
อยู่ที ่ระดับ 72,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 จากระดับ 68,000 ล้านบาท
เมื่อปี 2553 โดยเป็นการซื้อขายตราสาร
หนี้ระยะสั้นสูงถึงร้อยละ 87 ของมูลค่าซื้อ
ขายทั้งหมด ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการซื้อ
ขายมากที่สุด คือ พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 
90 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด  
 การซื้อขายส่วนใหญ่มาจากการซื้อขาย
ระหว่างผู้ค้ากับลูกค้า คือ เท่ากับร้อยละ 71 
ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด โดยกองทุนรวม 
เป็นลูกค้ากลุ่มสำาคัญ คิดเป็นร้อยละ 60 
ของมูลค่าซื้อขายของผู้ค้ากับลูกค้า ขณะที่ 
นักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซ้ือขาย 
ตราสารหนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีระดับร้อยละ 
15 จากระดับร้อยละ 11 ในปี 2553 และมี
ยอดซื้อสุทธิเท่ากับ 709,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อน (324,000 ล้านบาท) 
เนื่องจากมีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้ามา
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 8 เดือน
แรกของปี

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

มูลค่าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (ไม่รวม repo) 
จำาแนกตามกลุ่มผู้ลงทุน ปี 2554
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สถานะคงค้างและปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ปี 2554
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ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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	 คาดว่าในอีก	2	ทศวรรษ	ราวครึ่งหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(gross	
domestic	product:	GDP)	ของโลกจะ
มาจากประเทศกำาลังพัฒนาในเอเชียที่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด	โดยมี 
ประเทศจีนและอินเดียเป็นแรงขับเคลื่อน 
สำาคัญ	โดยมีปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์
ภายในประเทศและการค้าภายในภูมิภาค
ท่ีจะขยายตัวอย่างมากจากการเพ่ิมขึ้น
ของชนชั้นกลางในเอเชียที่มีกำาลังซื้อ
และความต้องการบริโภคสินค้า	บริการ
ตลอดจนเครื่องมือการออมการลงทุนที่
หลากหลาย	นอกจากนี้	ในภาวะที่โลก

กำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 แต่ประเทศ
กำาลังพัฒนาในเอเชียยังมีความได้เปรียบ
ในเรื่องจำานวนประชากรวัยทำางาน	โดย
คาดว่าในปี	2030	มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประชากรวัยทำางานของโลกจะอยู่ในกลุ่ม
ประเทศกำาลังพัฒนาในเอเชียอีกด้วย

นัยเชิงนโยบาย
	 ตลาดทุนในประเทศกำาลังพัฒนาใน
เอเชียมีโอกาสเติบโตสูงตามการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	การไหลเข้าของเงินทุนจาก
ต่างประเทศและอุปสงค์ภายในประเทศ	
สร้างโอกาสให้ตลาดทุนทำาหน้าที่ตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย	ผ่านสินค้า
และบริการต่างๆ	ได้แก่	การระดมทุน
เพื่อโครงการพื้นฐาน	 (infrastructure	
financing)	ช่องทางการลงทุนระหว่าง 
กลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาด้วยกันเอง	 
ตลอดจนตราสารที่อ้างอิงสกุลเงินหยวน	
เป็นต้น
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	 ปัญหาโลกร้อนและการขาดแคลน
ทรัพยากรจะทวีความรุนแรงขึ้น	 การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และ
ภาวะภัยธรรมชาติ	 จะส่งผลกระทบที่
กว้างไกลทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	ดังเช่นปัญหาอุทกภัยที่ 
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยในปี
ที่ผ่านมา	นอกจากนี้		การขาดแคลน
อาหารที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร	 
ทำาให้ราคาอาหารและสินค้าผันผวน 
อาจมากขึ้นในอนาคต	

นัยเชิงนโยบาย
	 ผลจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติ	ทำาให้ประเทศต้องหาเครื่องมือใน
การระดมทุนเพื่อลดภาระของรัฐบาลใน
การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพื่อป้องกัน
ภัยธรรมชาติและเพื่อฟื้นฟูความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น	 ในขณะเดียวกันปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงานทำาให้ประเทศเร่ง
พัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลด
ผลกระทบในอนาคต	ซึ่งจะเป็นการเปิด
โอกาสให้แก่กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 
และเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน	 ส่วนปัญหาความมั่นคง
ทางอาหาร	จะทำาให้เกิดการลงทุนข้าม
ประเทศ	(cross-border)	ในภาคการเกษตร
ระหว่างกลุ่มประเทศที่มีแหล่งเงินทุนและ
กลุ่มประเทศที่มีทรัพยากร	รวมทั้งการ
พัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง
จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์	(commodity)	
ที่ผันผวน	

	 ตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มเชื่อมโยง
กันมากขึ้น	ทั้งในลักษณะการรวมกลุ่ม

ระมัดระวังไม่ให้มีช่องว่างในการกำากับ
ดูแล	และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกำากับดูแลอีกด้วย

	 คาดการณ์ว่าในอีก	20	ปีข้างหน้า	
ประชากรผู้สูงอายุจะมากขึ้นต่อเนื่องส่ง
ผลให้สัดส่วนผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่ม
มากขึ้น	อาจนำาไปสู่ปัญหาสังคมและภาระ
ทางการคลังของรัฐบาล	ในขณะเดียวกัน	
ปริมาณเงินออมท่ัวโลกจะมีมากข้ึน	และจะ
ไหลไปแสวงหาแหล่งลงทุนต่างๆ	มากข้ึน	

นัยเชิงนโยบาย
	 ตลาดทุนควรมีบทบาทในการเป็น
แหล่งลงทุนที่สร้างผลตอบแทนระยะยาว 
ให้แก่คนที่อยู่ในวัยทำางานปัจจุบันเพื่อ
รองรับการเกษียณอายุในอนาคต	และ
สนับสนุนให้มีสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีเงินออม	เช่น	สินค้าที่
มีการคุ้มครองเงินต้น	(capital	protection)	
รวมทั้งกองทุนรวมที่มีทางเลือกมากขึ้น	
นอกจากนี้	ต้องผลักดันการสร้างความ
รู้ด้านการเงินพื้นฐานให้ประชาชน	เห็น
ความจำาเป็นของการออมและการลงทุน
และรู้จักช่องทางในการลงทุนที่เหมาะกับ
ความต้องการของตน

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน	 และในลักษณะการเชื่อมโยง
ของตลาดทุนทั้งภายในและข้ามภูมิภาค	
จากความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันที่
แสวงหาช่องทางการลงทุนที่เน้นความ
รวดเร็ว	 ประสิทธิภาพการซื้อขายสูง	
ต้นทุนต่ำา	 และการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทำาให้การเชื่อมโยงด้านการเงินการลงทุน
สะดวกขึ้น	รวมทั้งการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
การเคลื่อนย้ายเงินทุนและการลงทุนข้าม
ประเทศเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน	อย่างไร
ก็ตาม	ระดับการเชื่อมโยงที่มากขึ้นย่อม
นำามาซึ่งความเสี่ยงต่อระบบที่ทำาให้ปัญหา
ของตลาดหนึ่ง	ส่งผลกระทบต่ออีกตลาด
หนึ่งได้ง่ายและรวดเร็ว	ดังที่สะท้อนให้
เห็นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา

นัยเชิงนโยบาย 
	 ผู้กำากับดูแลจะต้องให้ความสำาคัญกับ
การส่งเสริมการแข่งขันและเอื้ออำานวย
ให้ภาคธุรกิจแข่งขันได้	ในขณะเดียวกัน
ต้องคำานึงถึงการดูแลระบบการเงินให้มี
ความน่าเชื่อถือ	 สามารถรองรับความ	
ผันผวนรุนแรงได้	การจัดการปัญหาเหล่านี้ 
ล้วนต้องมีแนวทางจัดการเพื่อรักษาความ
มั่นคงของระบบการเงินในระดับมหภาค	
(macro	prudential	policy)	รวมทั้ง
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	 ก.ล.ต.	พิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ของโลก	รวมทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ของตลาดทุนไทย	แล้วเห็นว่าแผนกลยุทธ์	
ก.ล.ต.	ในระยะต่อไปต้องเน้นการมีบทบาท
ในเวทีระหว่างประเทศในฐานะเป็นแหล่ง
ระดมทุนสำาหรับกิจการขนาดกลางและเล็ก
และโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ	 
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในประเทศกำาลังพัฒนา
ในเอเชีย	อีกท้ังให้ความสำาคัญกับการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของผู้เก่ียวข้องกับ
ตลาดทุนในประเทศ	 โดยกระตุ้นให้เกิด
การแข่งขันและส่งเสริมให้ธุรกิจมีความ
คล่องตัว	 เพ่ือสนับสนุนการสร้างสินค้า
และบริการใหม่ๆ	รองรับการแข่งขันท่ีจะ

เข้ามาจากต่างประเทศ	อีกท้ังสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการสามารถออกไปแข่งขัน
นอกประเทศได้	
	 ในขณะเดียวกัน	ก.ล.ต.	ได้ตระหนักถึง 
หลักสากลขององค์กร	ก.ล.ต.	นานาชาติ	
(International	Organization	of	Securities	
Commissions:	(IOSCO)	ได้แก่	วัตถุประสงค์ 
ของกฎเกณฑ์การกำากับดูแลในด้าน 
หลักทรัพย์ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน	การทำาให้ตลาดหลักทรัพย์มีความ
ยุติธรรม	มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และการ
ลดความเส่ียงของระบบ	รวมถึงหลักการ
ว่าด้วยองค์กรกำากับดูแลท่ีควรมีบทบาทใน
การให้ความรู้กับผู้ลงทุนมากข้ึน
	 ก.ล.ต.	จึงได้กำาหนดแผนกลยุทธ์	ก.ล.ต.	
ปี	2555	-	2557	และประเด็นยุทธศาสตร์	
ดังน้ี
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1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้  
  กฎหมายและคุ้มครองผู้ลงทุน

คุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
 - ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในตลาดทุน โดยมีมาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนบริษัทที่ดีและส่งเสริมให้
	 	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	 มีส่วนร่วมในการเป็นผู้กำาหนด 
	 	 หลักเกณฑ์ที่เป็นแนวปฏิบัติให้กับบริษัทสมาชิก
	 -	ดำาเนินการด้านการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
	 -	ปรับปรุงกฎหมาย/กฎเกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้

เตรียมระบบให้รองรับความผันผวนรุนแรงได้
	 -	ปรับปรุงกระบวนการติดตามความเสี่ยงแบบรวมศูนย์	และสร้างฐานข้อมูลองค์ประกอบย่อย 
	 	 ในตลาดทุน	(market	microstructure)	ที่สมบูรณ์
	 -	พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามฐานะ	 ความเสี่ยง	 และการดำาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 
	 	 แต่ละรายรวมถึงตลาดหลักทรัพย์

สร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทยมีบทบาทในภูมิภาคและบทบาทฟ้ืนฟูพัฒนาประเทศ
	 -	ปรับปรุงเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงการสร้างพื้นฐาน	(infrastructure	fund)	 
	 	 ให้ครอบคลุมประเภทโครงการและทรัพย์สินเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ	
	 -	ส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนกิจการไทยท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขัน	(competitive	advantage)
			หรือประเภทกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน	เช่น	ธุรกิจพลังงานทดแทน	ธุรกิจด้านสุขภาพ 
	 	 การท่องเที่ยว	อาหาร		
	 -	เปิดช่องทางระดมทุนสำาหรับกิจการเกิดใหม่	และกิจการขนาดกลาง/เล็ก
	 -	จัดให้มีศูนย์ให้คำาปรึกษาและส่งเสริมการระดมทุนเพื่อส่ือสารและสร้างความเข้าใจด้าน 
	 	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	แก่ภาคธุรกิจในการเข้าระดมทุน
	 -	แสวงหาโอกาสในการดึงกิจการที่มีศักยภาพในภูมิภาคมาระดมทุนและดำาเนินการปรับปรุง 
	 	 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค
	 -	สนับสนุนให้สถาบันตัวกลางมีศักยภาพในการขยายกิจการไปต่างประเทศ
	 -	สร้างพันธมิตรและความเชื่อมโยงกับตลาดอื่น
	 -	เสนอปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อให้เป็นกลางไม่ซ้ำาซ้อนและไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันกับ 
	 	 ต่างประเทศ	

เปิดให้มีการแข่งขันในตลาดทุนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้เก่ียวข้อง
	 -	เอื้ออำานวยให้ภาคธุรกิจแข่งขันได้	 ด้วยการออกกฎเกณฑ์รองรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
	 	 ทางการเงินและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงประเภทใหม่	เช่น	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ 
	 	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	(currency	futures),	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
	 	 (Real	Estate	Investment	Trust:	REIT)	และบริษัทจดทะเบียนที่มาจากต่างประเทศ	
	 -	ส่งเสริมการแข่งขันและเลิกปกป้องผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม	 เปิดเสรีในด้านใบอนุญาต 
	 	 ค่าธรรมเนียม	และการเสนอขายกองทุนรวมต่างประเทศ
	 -	ปรับปรุงกระบวนการออกกฎเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 ที่เกี่ยวข้องกับหลักการดำาเนินธุรกิจของ 
	 	 ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกัน	เข้าใจง่าย	และไม่เป็น 
	 	 ภาระโดยไม่จำาเป็น

ขยายฐานผู้ลงทุนและทำาให้ตลาดทุนมีบทบาทในการรองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ
	 -	สร้างกลไกเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการลงทุนและปกป้องตัวเองด้วยการพัฒนา 
	 	 ช่องทางที่เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น	 พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุนโดยให้ผู้ออกตราสาร 
	 	 จดัทำาเอกสารสรปุขอ้มลูสำาคญั	(fact	sheet)	ทีร่ะบลุกัษณะพเิศษและความเสีย่งของหลกัทรพัย ์
	 	 ด้วยถ้อยคำาที่กระชับเข้าใจง่าย
	 -	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื ้นฐานด้านการเงิน	 (financial	 literacy)	 ในวงกว้างและ 
	 	 ครอบคลุมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล	(personal	finance)	การออมและการลงทุน
  ในตลาดทุน
	 -	สร้างกลไกอำานวยความสะดวกการจัดการเงินเพื่อการเกษียณ	 โดยผลักดันให้มีการแก้ไข 
	 	 ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการออมในระบบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 และศึกษาแนวทางใน 
	 	 ต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณจากต่างประเทศ

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้  
 กฎหมายและคุ้มครองผู้ลงทุน

4 การส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความรู้และ
 ความเข้าใจทางการเงิน

3 การเสริมสร้างบทบาทของตลาดทุน
 ในภูมิภาค

2 การดูแลความม่ันคงของระบบการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการบทบาทสำาคัญ
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1. ก.ล.ต. ในฐานะสมาชิก International Forum of 
Independent Audit Regulator (IFIAR) ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม IFIAR Plenary Meeting คร้ังท่ี 10 เม่ือ
วันท่ี 26-28 กันยายน 2554 ท่ีกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
การประชุมกว่า 100 คน จาก 30 ประเทศสมาชิกท่ัวโลก  

2. ก.ล.ต. ในฐานะสมาชิก ASEAN Audit Regulators 
Group ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN 
Audit Regulators Group Meeting ครั้งที่ 3 เมื่อ 
วันที่ 29 กันยายน 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก  
8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 
พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ทั้งนี้ ASEAN 
Audit Regulators Group ได้ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือ 
ขององค์กรอิสระที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลการสอบบัญชี 
ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งมีความเห็นร่วมกันที่
จะจัดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำากับดูแลการ
สอบบัญชีของประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพงาน
สอบบัญชี  

 1.1 เตรียมพร้อมให้กิจการไทย
สามารถแข่งขันในเวทีโลกโดยยกระดับ
มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ ให้เทียบเท่า 
สากล ก.ล.ต. นำาประเทศไทยเข้ารับการ
ประเมินในโครงการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการกำากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance – Report on 
the Observance of Standards and 
Codes: CG-ROSCs) ของธนาคารโลก
เป็นครั้งที่สอง (เข้ารับการประเมินครั้ง
แรกในปี 2548)1 ทั้งนี้ คาดว่าผล
การประเมินจะเปิดเผย ภายในไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2555 ซึ่งการประเมินจะ
ทำาให้ ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อ
แนะนำาที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อไปสู่มาตรฐานสากลอย่าง
สมบูรณ์แบบต่อไป  

 1.2 ยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
บริษัทในตลาดทุนให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเพ่ิมความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่เปิดเผยใน
ตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 
ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้สอบ 
บัญชีของบริษัทในตลาดทุนต้องสังกัด
สำานักงานสอบบัญชีที่มีระบบการควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และได้ตรวจทานระบบงาน 
ของสำานักงานสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีระบบควบคุมคุณภาพงานตาม
สมควรแล้ว ทำาให้สหภาพยุโรปยอมรับ
มาตรฐานการกำากับดูแลผู้สอบบัญชีใน
ตลาดทุนไทยและอนุญาตให้ผู้สอบบัญชี
ของไทยสามารถตรวจสอบและรับรอง 
งบการเงินของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ 
ในยุโรปได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับ 
หน่วยงานกำากับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปเป็นการชั่วคราว  
โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่กลุ่มประเทศที่
กำาลังปรับระบบการกำากับดูแลผู้สอบบัญชี
ในตลาดทุน (transitional phase) เช่น
เดียวกับประเทศอื่นอีก 19 ประเทศ เช่น 
นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย 
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ ์
ดังกล่าวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 และ
จะตรวจทานระบบงานของสำานักงาน
สอบบัญชีให้ครบทุกบริษัทภายในสิ้นปี 
2555 (จนถึงสิ้นปี 2554 ตรวจทานแล้ว  
15 บริษัท จากทั้งหมด 27 บริษัท โดย 
ก.ล.ต. ได้สรุปผลการตรวจและเผยแพร่ 
ในรายงานสรุปกิจกรรมโครงการควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี)

1 ผลการประเมินครั้งก่อน ไม่มีข้อใดไม่ผ่านเกณฑ์
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Dispute Resolution and Enforcement 
Mechanism) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานด้านยุติธรรม และหน่วยงาน
กำากับดูแล ตลาดทุนของประเทศสมาชิก 
ACMF เพื่อจัดทำาแนวทางการระงับข้อ
พิพาทและการดำาเนินคดีระหว่างประเทศ
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน

 1.4 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ก.ล.ต. ร่วมลงนามความร่วม
มือ (Memorandum of Understanding: 
MOU) กับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ค.ล.ต.) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(Securities and Exchange Commission 
Office of The Lao, PDR) เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2554 เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนของทั้งสอง
ประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กันในการป้องปรามและดำาเนินการกับ
ผู้กระทำาผิด

 1.3 ส่งเสริมการแข่งขันและรองรับ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค จากการที่ ก.ล.ต. 
เป็นแกนนำาในคณะทำางานด้านกองทุนรวม
และด้านตราสารหนี้ของกลุ่ม ก.ล.ต. 
อาเซียน (ASEAN Capital Markets 
Forum: ACMF) ก.ล.ต. ได้ประสานงาน
กับกลุ่มสมาชิก ACMF เพื่ออำานวยความ
สะดวกในการเสนอขายตราสารระหว่าง
ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนรวมที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์กลางอาเซียน และได้
รับความเห็นชอบให้เสนอขายต่อผู้ลงทุน
รายย่อยในประเทศหนึ่ง สามารถเสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยในอีกประเทศได้
รวดเร็วขึ้น ในขณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่
ต้องการระดมทุนผ่านตราสารทุนและ
ตราสารหนี้หลายประเทศพร้อมกัน
สามารถกระทำาได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดย
เปิดเผยข้อมูลการเสนอขายตามเกณฑ์  
การเปิดเผยข้อมูลกลางอาเซียนได้ (ASEAN 
Disclosure Standards) นอกจากนี้ 
ก.ล.ต. ยังเป็นเลขานุการ คณะทำางาน
ด้านการระงับข้อพิพาทและการบังคับใช้
กฎหมายอาเซียน (Working Group on 

1. ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Capital 
Markets Forum Meeting ครั้งที่ 15 เมื่อเดือน
กันยายน ที่กรุงเทพฯ 

2. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. 
ร่วมลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: 
MOU) กับ Ms. Vathana Dalaloy เลขาธิการ สำานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)

3. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. และ 
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ 
ท่านพูเพ็ด คำาพูนวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน  
สปป. ลาว ในโอกาสที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างตลาดทุนไทยและลาว รวมทั้งได้พบปะ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านตลาดทุนกับสมาชิกสภา 
แห่งชาติ สปป. ลาว ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของสำานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว  
และตลาดหลักทรัพย์ลาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 
ณ นครเวียงจันทน์
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โครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด  
โดยเห็นชอบการปรับปรุงข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือ
รองรับหลักการดังกล่าว 

 1.7 ส่งเสริมการเพิ่มจำานวนบุคลากร
ในการวิเคราะห์และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจในตลาดทุนและ
สามารถให้บริการผู้ลงทุนได้อย่างทั่วถึง 
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้ติดต่อกับ
ผู้ลงทุนผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้
เฉพาะตราสารประเภทที่ตนต้องการเป็น
ผู้ขาย และเมื่อต้องการยกระดับให้ขาย
หลักทรัพย์อื่นด้วย ก็สามารถสอบเพิ่มเติม 
ในหลักสูตรความรู้ตราสารที่ต้องการขาย  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ 
ภาคธุรกิจ พร้อมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอน
และวิธีการการให้ความเห็นชอบและการ
ต่ออายุความเห็นชอบให้สะดวกยิ่งขึ้น

 1.5 เอื้ออำานวยให้กองทุนมีทางเลือก
ในการลงทุนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและนวัตกรรมในตลาดทุน ก.ล.ต. 
ปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนให้กองทุนรวม 
(ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน) กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล 
สามารถลงทุนในศุกูก รวมถึงเงินฝากใน
ธนาคารอิสลามได้ โดยกองทุนต้องศึกษา
ความเสี่ยงอย่างละเอียด และเปิดเผย
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างชัดเจน
 
 1.6 สร้างความคล่องตัวให้บริษัท 
จดทะเบียนสามารถเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจ
เป็นการทั่วไป (general mandate) ก.ล.ต. 
ปรับปรุงเกณฑ์การขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ล่วงหน้าและมอบอำานาจให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
แต่ละคราวตามความเหมาะสมในการ
เพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทสามารถบริหาร

4. ผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. นำาโดย นายประเวช 
องอาจสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส นางทิพยสุดา 
ถาวรามร ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส และนางพราวพร 
เสนาณรงค์ ผู้อำานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่าง
ประเทศ ให้การต้อนรับ นายเกรก แทนเซอร์ เลขาธิการ 
องค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ ในโอกาสที่มาเยือน ก.ล.ต. ไทย 
 
5. นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ให้การ
ต้อนรับ Ms. Eden Derma, Deputy Governor, 
Royal Monetary Authority of Bhutan และ 
คณะผู้บริหารภาคการเงิน จากประเทศภูฏาน ซึ่งเข้า 
ดูงานด้านหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย์และผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งการให้ความรู้ 
ด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 

6. นายประเวช องอาจสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 
ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ Mr. Anthony Muh ประธาน 
Hong Kong Securities Institute (HKSI) และคณะ
ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการกำากับดูแลและ
พัฒนาตลาดทุนไทย เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 2554
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 2.1 สร้างช่องทางใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(infrastructure fund) อันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาระการลงทุนของภาครัฐ 
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการดำาเนินงาน 
หรือลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งเสนอการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียม
แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความ 
เห็นชอบแล้ว และ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐานเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือ 
การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้อย่างสะดวก

 2.2 ส่งเสริมให้เกิดเครื่องมือในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงใหม่ๆ ก.ล.ต. 
อนุญาตให้บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (Thailand Futures 
Exchange Plc.: TFEX) ออกสัญญาซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้า (silver futures) 
ที่ชำาระราคาโดยอ้างอิงราคา London Silver Fixing และสัญญาซื้อขาย 
นำ้ามันดิบล่วงหน้า (oil futures) ที่ชำาระราคาโดยอ้างอิงราคา ICE Brent Index  
โดยเริ่มซื้อขายในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม 2554 ตามลำาดับ

1. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึง 
การใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ การยกระดับตลาดทุนให้
สามารถตอบสนองความต้องการระดมทุนของธุรกิจ 
ทุกขนาด รวมถึงการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนอย่างเป็น
ระบบ โดยกล่าวบรรยายให้กับผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจที่ 
ร่วมงานสัมมนา “โอกาสหลังวิกฤต” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2554 
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. 
กล่าวแสดงความยินดีและร่วมในพิธีเปิดการซื้อขาย 
silver futures และการเปิดให้บริการของตลาดอนุพันธ์ 
ในช่วงกลางคืน ถึงเวลา 22.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 
มิถุนายน 2554 ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จอีกก้าวหนึ่งใน
การพัฒนาตลาดอนุพันธ์ของไทย การมีสินค้า silver 
futures เป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้
ทั้งบริษัทหลักทรัพย์และผู้ค้าทองคำา รวมทั้งช่วยให้ 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สามารถบริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวขึ้น สำาหรับการ
เปิดให้บริการการซื้อขายในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นเวลา
ที่ตลาดต่างประเทศเปิดทำาการจะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น

3. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว
แสดงความยินดีและร่วมในพิธีเปิดการซื้อขาย oil futures 
ซึ่งเริ่มทำาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดย
นับเป็นสินค้าอนุพันธ์อีกประเภทหนึ่งที่ ก.ล.ต. และตลาด
อนุพันธ์ได้ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อเป็น
ทางเลือกใหม่ในการลงทุนและการกระจายความเสี่ยงของ 
ผู้ลงทุน ในขณะที่ผู้ประกอบการซึ่งใช้น้ำามันเป็นพลังงานหลัก  
เช่น ธุรกิจขนส่ง สามารถนำา oil futures ใช้เป็นเครื่องมือ 
บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำามัน
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 3.1 ยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบ
ธุรกิจในตลาดทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลของบริษัท 
ท่ีออกหลักทรัพย์เพื่อให้ประชาชนใช้ 
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ได้แก่ ก.ล.ต. 
ได้ยกระดับมาตรฐานการทำา due diligence 
ของผู้ประกอบวิชาชีพในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ให้รัดกุมขึ้น ผลักดัน 
ให้ชมรมวาณิชธนกิจจัดทำาแนวทางการ
เปิดเผยรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
การเงินอิสระ (independent financial 
advisor) และแนวทางการประเมินมูลค่า 
(valuation) อันเป็นการยกระดับการปฏิบัติ
งานของที่ปรึกษาทางการเงิน และผลักดัน
ให้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ทำามาตรฐาน
การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนโดยเน้น
ตราสารซับซ้อน

 3.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจจัด อันดับ 
ความน่าเชื่อถือ ให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตาม
แนวทางขององค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ 
(International Organization of 
Securities Commissions: IOSCO) 
เพื่อให้การประกอบธุรกิจนี้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ผู้ลงทุนที่นำาข้อมูลไปใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจลงทุน โดย ก.ล.ต. ได้กำาหนดให้
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องมีวิธีการ 
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ 
มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ สามารถดำาเนินงาน 

อย่างเป็นอิสระ มีระบบป้องกันความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  มีวิธีการจัดการ
ข้อมูลที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเหตุการณ์ 

 3.3 ดำาเนินการให้มีมาตรการในการให้
คำาแนะนำาที่เหมาะสม (suitability)  เพื่อ
ให้ผู้ขายสามารถให้คำาแนะนำาและเสนอ
ขายสินค้าที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน ขณะที่
ผู้ลงทุนสามารถซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตนอย่างแท้จริง โดย 
ก.ล.ต. ได้นำาแบบสอบถามประเมินความ
สามารถในการรับความเสี่ยง (suitability 
test) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาใช้โดย
ครอบคลุมการขายตราสารทางการเงิน
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ การขายหน่วย
ลงทุน รวมถึงกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่
เลือกนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่
มีความเสี่ยงสูง โดยผลักดันให้สมาคม
บริษัทจัดการลงทุน ออกมาตรฐานการ
ทำา suitability test ตามแนวทางเดียว
กับกองทุนรวม 

 3.4 ยกมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และศึกษาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนมีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจ
ลงทุนได้ตรงกับความต้องการของตน  
โดย ก.ล.ต. ได้กำาหนดให้ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ทุกประเภทที่เสนอขายให้
แก่ผู้ลงทุนในวงกว้าง ต้องจัดทำาสรุป
ข้อมูลสำาคัญ (fact sheet) ที่ระบุ 
ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของ 
หลักทรัพย์ด้วยถ้อยคำาที่กระชับ เข้าใจง่าย 
และให้ fact sheet เป็นส่วนหนึ่งของแบบ
แสดงรายการข้อมูล (แบบ filing) และ
หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์ 
ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ เปิดเผย 
ใน fact sheet ดังกล่าว โดยเริ่มบังคับ
ใช้กับตราสารซับซ้อนก่อน เช่น ใบสำาคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants) 
หุ้นกู้อนุพันธ์ (structured notes) และ
จะใช้กับหลักทรัพย์ทุกประเภทต่อไป

นายชาลี จันทนย่ิงยง รักษาการเลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าร่วมอภิปรายเร่ือง “การทุจริตคอร์รัปช่ันในภาครัฐและเอกชน”  
ในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 8 โดยเน้นย้ำาถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย และควรมีหน่วยงานทางวิชาการเข้ามาแก้ไขปัญหาการคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2554
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 3.5 สนับสนุนสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทยในการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ ก.ล.ต. สนับสนุนมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยจากผลการประเมินพบว่า
บริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาคะแนน
เฉลี่ยอยู่ท่ี 89 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนท่ีได้คะแนนเฉล่ีย 86 คะแนน และ
บริษัทท่ีได้รับคะแนนประเมินในระดับดี  
(70 คะแนน) ขึ้นไปมีจำานวนเกือบร้อยละ 
90 ของบริษัททั้งหมด ที่เข้ารับการ
ประเมินจำานวน 416 บริษัท

 3.6 สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยในการดำาเนินโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียนไทย ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ 
ก.ล.ต. ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2544 โดยในปีนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ 
การให้คะแนนให้เข้มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเร่ืองการดำาเนินธุรกิจด้วยความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทจดทะเบียน
ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  
โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77 ถือว่าอยู่ใน 

ระดับดี แม้ว่าจะลดลงจากร้อยละ 80  
ในปี 2553 ก็ตาม และหากไม่นำาหลักเกณฑ์ 
ใหม่มาพิจารณา พบว่าบริษัทได้คะแนน
เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 82 

 3.7 สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility: CSR) 
ซึ่งหลักการสำาคัญประการหนึ่งของ CSR 
คือ การมีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ริเริ่ม
ให้มีการจัดตั้งคณะทำางานขึ้นมาเพื่อจัดทำา 
และเผยแพร่ Guidelines for Social 
Responsibility (คู่มือการนำาหลัก CSR 
ไปสู่การปฏิบัติ) และ Guidelines for 
CSR Report (คู่มือการจัดทำารายงาน 
CSR) โดยคู่มือทั้งสองฉบับจะแล้วเสร็จ
ในช่วงต้นปี 2555 และจะเริ่มโครงการ
อบรมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงาน CSR 
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้สามารถ 
จัดทำารายงาน CSR ได้อย่างถูกต้องใน
ปี 2555 โดยแผนงานในอนาคต ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มี CSR Index  
เพื่อแยกแยะกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่
ดำาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย 
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 3.8 ติดตามดูแลการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
อย่างเพียงพอและทันเวลา โดยสุ่ม
ตรวจทานแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี 2553 (แบบ 56-1) จำานวน 
251 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 46 ของ
จำานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด และ
รวบรวมข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทาน
ไปจัดสัมมนากับบริษัทจดทะเบียน เพื่อ
อธิบายและให้ความรู้ความเข้าใจในการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อไป รวมทั้ง
รวบรวมประเด็นที่น่าสงสัยว่าอาจเข้าข่าย 
ทุจริตหรือถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อดำาเนิน
การต่อไป  

 3.9 ติดตามรายการที่เกี่ยวโยง และ
รายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน จำานวน 279 บริษัท 
(650 รายการ) มูลค่า 554,695 ล้านบาท 
พบรายการที ่มีประเด็น 2 บริษัท 
(2 รายการ) มูลค่ารวม 1,746 ล้านบาท 
ซึ่ง ก.ล.ต ได้ออกข่าวให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน
ของทั้งสองบริษัท รวมทั้งแนะนำาให้ศึกษา
ข้อมูลและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรักษา
ประโยชน์ของตนเอง 
 
 3.10  ตรวจสอบการกระทำาอันไม่เป็น
ธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวม 88 
เรื่อง โดยยกมาจากปีก่อน 72 เรื่อง และ
รับเพิ่มใหม่ในปี 2554 จำานวน 16 เรื่อง 
ในจำานวนทั้งหมดดำาเนินการแล้วเสร็จ 
37 เรื่อง 

 3.11  ลงโทษทางบริหารบุคลากรใน
ตลาดทุนและผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ โดย
ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทั้งหมด 66 ราย 
เป็นการลงโทษภาคภัณฑ์/ตำาหนิโดย 

เปิดเผย 24 ราย สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่  
32 ราย และเพิกถอนความเห็นชอบ  
10 ราย ลงโทษภาคทัณฑ์ที่ปรึกษา 
ทางการเงิน 2 บริษัทและผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน 2 ราย  
และลงโทษผู้สอบบัญชี 2 ราย โดย
เป็นการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย 
และเพิกถอน ความเห็นชอบ 1 ราย

 3.12  เสนอเรือ่งการกระทำาผดิทีส่ามารถ
เปรียบเทียบได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่ง 
เปรียบเทียบผู้กระทำาผิดทั้งสิ้น 81 ราย 
คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 172.85 ล้านบาท  
ซึ่ง ก.ล.ต. นำาส่งเงินค่าปรับต่อกระทรวง
การคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

 3.13  กล่าวโทษดำาเนินคดีความผิดตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฯ รวม 20 คดี มีจำานวน
ผู้ถูกกล่าวโทษทั้งหมด 45 ราย สำาหรับ
คดีที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษก่อนหน้าและใน
ปี 2554 นั้น มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา
ในชั้นศาล และศาลมีคำาพิพากษาลงโทษ
ในปี 2554 จำานวน 13 คดี (เป็นคดีที่ 
ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษในปี 2554 จำานวน 
5 คดี) และขยายเวลาการอายัดทรัพย์ 
1 เรื่อง 

 3.14  ส่งเรื่องการกระทำาผิดที่มีโทษ
ปรับทางปกครองตาม พ.ร.บ. สัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าฯ เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทาง
ปกครอง โดยมีการลงโทษทางปกครอง
ผู้กระทำาผิด จำานวน 6 ราย คิดเป็นเงิน
ค่าปรับรวม 1.28 ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2554   41ก . ล . ต .



 4.1 ยกระดับงานด้านการให้ความรู้ 
ผู้ลงทุนในภาพรวม ก.ล.ต. ได้จัดทำาแผนพัฒนา 
ความรู้และศักยภาพผู้ลงทุนปี 2554 – 2556  
ที่มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งผู้ที่ลงทุน
อยู่แล้ว และผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ลงทุนใน
อนาคต โดยกำาหนดสาระความรู้ รูปแบบ 
กิจกรรมและช่องทางให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

 4.2 สำารวจผู้ลงทุน ก.ล.ต. ได้ทำาการ
สำารวจผู้ลงทุนเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม 
ประเมินระดับความรู้และความพึงพอใจ
ต่อกลไกการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน
ของ ก.ล.ต. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แผนงานการให้ความรู้ผู้ลงทุน รวมทั้ง
ปรับแนวทางการกำากับดูแลให้เหมาะสม  
ในปี 2554 ก.ล.ต. ได้สำารวจพฤติกรรม 
ผู้ลงทุน เรื่อง “พฤติกรรมการลงทุน การ
เข้าถึงข้อมูล และคำาแนะนำาการลงทุน”  
ในระหว่างออกบูธนิทรรศการในงาน  
Money Expo 2011 เมื่อเดือนพฤษภาคม 
โดยมีผู้ลงทุนให้ความสนใจตอบแบบ 
สอบถามทั้งสิ้น 2,046 ราย ซึ่งผลการ

สำารวจพบว่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้ลงทุน
พอใจในข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานขาย 

 4.3 ให้ความรู้ ผ่านกิจกรรมและ 
ช่องทางการส่ือสารต่างๆ ได้แก่ (1) ปรับปรุง
เว็บไซต์ความรู้ผู้ลงทุนให้สามารถเข้าถึง
ได้สะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ และ 
น่าสนใจ เช่น เปลี่ยนชื่อเป็น www.
start-to-invest.com เพิ่มช่องทางเข้าถึง
ผ่าน www.ลงทุนดีดี.com โดยในปี 2554  
มีผู้คลิกเข้าชมเว็บไซต์ 94,000 ครั้ง   
(2) ละครสั้น 1 นาที ในรายการโทรทัศน์ 
คริส ดิลิเวอรี่ ออกอากาศตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 โดยมีผู้ชมรายการประมาณ 
1 ล้านคน  (3) โครงการ “เคล็ดลับเรื่อง

เงินกับคนดัง” ในรูปแบบสกู๊ปสัมภาษณ์
ประสบการณ์ลงทุนของบุคคลที่มีชื่อเสียง 
จัดพิมพ์ในนิตยสาร 6 ฉบับ เริ่มเผยแพร่ 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 มี 
ยอดพิมพ์รวม 2.3 ล้านฉบับต่อเดือน 
(4) บทความในหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน  
โดยในปี 2554 มีบทความลงพิมพ์  
33 เรื่อง (5) ออกบูธนิทรรศการในงาน 
Money Expo 2011 มีผู้เข้าเยี่ยมชม 
บูธประมาณ 4,000 ราย  และ (6) จัดทำา  
e-newsletter ได้แก่ วารสารภาษา
อังกฤษรายไตรมาสชื่อ Capital Thailand 
จำานวน 4 ฉบับ และ Investment 
Ideas จำานวน 10 ฉบับ 
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 ก.ล.ต. กำ�ลังก้�วสู่มิติใหม่ในก�ร
ทำ�ภ�รกิจที่เน้นก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในทุกมิติให้เด่นชัด 
ยิ่งขึ้นและดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบ ไม่
เพียงแต่ภ�รกิจด้�นก�รกำ�กับดูแลและ
พัฒน�ตล�ดทุนอย่�งเข้มแข็งจริงจัง  
ต่อไปนี้ผมและพนักง�น ก.ล.ต. ทุกคน
จะมุ่งมั่นในก�รรวมพลังกันขับเคล่ือน
องค์กร ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรที่ดี ดีต่อผู้มี 
ส่วนได้เสีย ดีต่อสังคม ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
และดีต่อประเทศช�ติ 
 ก�รจะเป็นองค์กรที่ดีได้ต�มอุดมก�รณ์
ที่ตั้งไว้ ก.ล.ต. จะยึดมั่นในคว�มรับ 
ผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 
โดยจะดำ�เนินง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 
ที่เน้นคว�มซื่อตรง โปร่งใส ปฏิบัติต่อทุก
ฝ่�ยอย่�งเสมอภ�ค ร่วมต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่�งจริงจัง รวมถึงก�รให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม ก�รมีส่วนช่วยเหลือ
สังคม ตลอดจนก�รให้คว�มสำ�คัญกับ
ทรัพย�กรบุคคลขององค์กรในก�รดูแล
คว�มเป็นอยู่ที่ดีของพนักง�นและลูกจ้�ง
ทุกระดับ ทั้งในด้�นสวัสดิก�ร และก�ร
พัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น 
 ก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของ ก.ล.ต. 
มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งสรรค์
และพัฒน�สังคมอย่�งยั่งยืนและเป็น
แบบอย่�งที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนและ

องค์กรอื่นในตล�ดทุน โดย ก.ล.ต. จะ
เผยแพร่ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วให้เป็นที่
รับรู้อย่�งกว้�งขว�งผ่�นร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินง�นต�มหลักม�ตรฐ�นส�กลของ 
Global Reporting Initiative (GRI) 
ซึ่งได้เริ่มจัดทำ�ต�มหลักก�รดังกล่�ว
ในเบื้องต้นตั้งแต่ปล�ยปี พ.ศ. 2554 
เป็นต้นม�  
 ภ�รกิจดังกล่�วจะสำ�เร็จได้ต้องอ�ศัยคว�ม
ร่วมมือจ�กผู้บริห�ร พนักง�น ตลอดจน 
ลูกจ้�งของ ก.ล.ต. ทุกคน โดยเริ่มจ�ก
ก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเป็น
องค์กรที่ดี ให้คว�มร่วมมือสนับสนุน 
และลงมือปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�ว
อย่�งจริงจัง จนกล�ยเป็นนิสัย และฝัง
ร�กลึกอยู่ในจิตสำ�นึกของทุกคน ท้�ย
ที่สุดแล้ว เมื่อสังคมมีก�รพัฒน�อย่�ง
สมดุล องค์กรของเร�ก็จะดำ�เนินง�น
ได้อย่�งร�บรื่น ส่งผลดีต่อก�รพัฒน�
ตล�ดทุนไทย และก�รเจริญเติบโตท�ง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่�งมี
คุณภ�พและเสถียรภ�พ ทั้งนี้ ก.ล.ต. 
จะออกคู่มือก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�ม 
รับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้�น 
เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติต่อไป
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 ก.ล.ต. รณรงค์ให้พนักง�นตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รประหยัดพลังง�น
และรักษ�สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ลดก�รใช้พลังง�นและลดก�ร
เกิดขยะและของเสียม�อย่�งต่อเนื่อง 
โครงก�รรณรงค์ดังกล่�วได้ก่อให้เกิด
ก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปฏิบัติ
จนกล�ยเป็นนิสัย ไม่ว่�จะเป็นก�รปิด
ไฟฟ้�และปิดสวิตช์หน้�จอคอมพิวเตอร์
ตอนพักกล�งวัน ก�รเปิดไฟเฉพ�ะจุด
ที่มีก�รใช้ง�น และก�รใช้ง�นกระด�ษ
ทั้งสองหน้� เป็นต้น
 ในระดับองค์กรเพื่อสนับสนุนพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักง�น ก.ล.ต. 
ได้ดำ�เนินก�รหล�ยอย่�ง เช่น นำ�ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ม�ใช้ในกระบวนก�รทำ�ง�น
เพื่อลดก�รใช้กระด�ษ เช่น ก�รล�ของ
พนักง�น ก�รร�ยง�นเงินเดือนและก�ร
ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของพนักง�น รวมทั้ง

จัดว�งถังขยะแยกประเภท เพื่อคว�ม
สะดวกในก�รคัดแยกและกำ�จัดขยะใน
ขั้นต่อไป ก�รรีไซเคิลกระด�ษเพื่อนำ�
ไปใช้ผลิตสินค้�และผลิตภัณฑ์ขึ้นต่อไป 
 พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.ได้จัดห�รถตู ้
โดยส�รโดยสนับสนุนให้พนักง�นที่อ�ศัย
อยู่ในละแวกเดียวกันเดินท�งม�ทำ�ง�น

ด้วยกัน ทบทวนก�รจัดซื้อรถยนต์ 
ส่วนกล�งให้เป็นรถยนต์ประหยัดพลังง�น
หรือส�ม�รถใช้พลังง�นท�งเลือกที่ไม่
ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริห�รเส้นท�ง 
เดินรถรับส่งพนักง�นและส่งเอกส�รให้
ประหยัดเวล�และเชื้อเพลิง

 ก.ล.ต. ใส่ใจในคว�มเป็นอยู่ของ
พนักง�นและลูกจ้�งทั้งในด้�นสวัสดิก�ร 
คว�มปลอดภัย และก�รเพิ่มพูนศักยภ�พ
และคว�มส�ม�รถของพนักง�น โดยใน
ปีที่ผ่�นม� ก.ล.ต. ได้เพิ่มสิทธิค่�รักษ� 
พย�บ�ล เช่น เพิ่มวงเงินค่�ห้องผู้ป่วย 
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ช่วยปฏิบัติก�รและ
พนักง�นขับรถ และเพิ่มร�ยก�รและวงเงิน
สำ�หรับค่�อวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำ�บัด
รักษ�โรค เป็นต้น และได้ลดเอกส�รที่
ต้องนำ�ม�แสดงเป็นหลักฐ�นในก�รเบิก
ค่�รักษ�พย�บ�ล ทำ�ให้พนักง�นได้รับ
คว�มสะดวกม�กขึ้น 

  นอกจ�กนี้ เพื่อเพิ่มคุณภ�พชีวิตให้
พนักง�นมีช่วงเวล�ได้ผ่อนคล�ยคว�ม
ตึงเครียดจ�กก�รทำ�ง�นและเพิ่มคว�มรัก 
ส�มัคคี  ก.ล.ต. ได้สนับสนุนงบประม�ณ
ให้พนักง�นรวมตัวกันทำ�กิจกรรมโดยจัด
ตั้งขึ้นเป็นชมรม เช่น ชมรมกีฬ� ชมรม

ธรรมะ ชมรมดนตรีและขับร้อง และ
ชมรมถ่�ยภ�พ เป็นต้น ในด้�นก�รให้
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น ก.ล.ต. ได้
จัดฝึกอบรมให้คว�มรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
และก�รดับเพลิงทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้แก่พนักง�นเข้�ใหม่ และจัดให้ซ้อม
อพยพหนีไฟเป็นประจำ�ทุกปี
 สำ�หรับก�รเพิ่มทักษะในก�รทำ�ง�นให้
เท่�ทันกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวล� ก.ล.ต. ได้เปิดโอก�สให้พนักง�นและ
ผู้บริห�รเข้�รับก�รฝึกอบรมและสัมมน�
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ จัดให้มี
เวทีสำ�หรับก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ด้�น
ตล�ดทุนและเศรษฐกิจอย่�งสม่ำ�เสมอ 
รวมทั้งมีก�รแลกเปล่ียนบุคล�กรกับ
องค์กรภ�ยนอกเพื่อขย�ยมุมมองของ
พนักง�นให้กว้�งขว�งขึ้น

พนักง�นฝึกซ้อมก�รดับเพลิงจ�กผู้เชี่ยวช�ญ 
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ผู้บริห�รและพนักง�นร่วมเดินรณรงค์ต่อต้�นคอร์รัปชัน  

 ในปีที่ผ่�นม� ก.ล.ต. มีกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ 
บริจ�คเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ�ก
เหตุก�รณ์แผ่นดินไหวและสึน�มิที่ประเทศ
ญี่ปุ่น จำ�นวน 203,000 บ�ท บริจ�ค
หนังสือและนิตยส�รให้แก่ห้องสมุดของ
ผู้มีปัญห�ท�งส�ยต� มอบของขวัญ 
วันเด็กให้แก่นักเรียนของโรงเรียน
ในชุมชนใกล้เคียง ก.ล.ต. ซึ่งได้แก่ 
โรงเรียนสวนลุมพินีและโรงเรียนปลูกจิต  

 ในปีที่ผ่�นม� ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินง�นเชิงรุก 
ม�กขึ้นโดยออกไปพบปะกับทุกภ�คส่วน 
ที่เกี่ยวข้องอย่�งเป็นมิตร เพื่อให้เกิด
ก�รสื่อส�รอย่�งเป็นกันเองและประส�น
คว�มร่วมมือระหว่�งกันได้อย่�งร�บรื่น 
ก่อนออกหลักเกณฑ์กำ�กับดูแล ก.ล.ต. 
จะเปิดรับคว�มฟังคว�มคิดเห็นจ�ก 
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ 
มั่นใจว่�หลักเกณฑ์ที่จะออกม�สมเหตุ 
สมผล และส�ม�รถนำ�ไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
พร้อมทั้ งจัดชี้ แจงและซักซ้อมให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจเข้�ใจถึงหลักเกณฑ์ก�ร
กำ�กับดูแลที่ออกใหม่ โดยในปีที่ผ่�นม� 
ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงและออกหลักเกณฑ์
หล�ยประก�รที่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจและส่งเสริมคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของภ�คเอกชน
 ก.ล.ต. มีนโยบ�ยสนับสนุนบริษัท 
จดทะเบียนให้ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�ม 
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) จึงได้ร่วมกับ
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะทำ�ง�น
เพื่อจัดทำ�และเผยแพร่คู่มือ 2 ฉบับ 
ได้แก่ (1) คู่มือก�รนำ�หลัก CSR ไปสู่ 
ก�รปฏิบัติ (Guidelines for Social 

Responsibility) และ (2) คู่มือก�ร
จัดทำ�ร�ยง�น CSR และ Guidelines 
for CSR Report ซึ่งจะแล้วเสร็จใน
ต้นปี 2555 และจะจัดอบรมผู้ที่มีหน้�ที่ 
รับผิดชอบง�น CSR ของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�ร�ยง�น CSR ได้
ในปี 2555 ซึ่งข้อดีหรือประโยชน์ของ
ก�รทำ� CSR Report นี้ จะทำ�ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนได้ทร�บ
แนวนโยบ�ยและก�รดำ�เนินกิจกรรม 
เพื่อสังคมของบริษัท นอกเหนือจ�กก�ร
ดำ�เนินธุรกิจหลัก โดย ก.ล.ต. เองก็จะ
ศึกษ�แนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นและมี
แผนจะดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับบริษัท 
จดทะเบียน

 นอกจ�กนี้ หลักก�รสำ�คัญประก�ร
หนึ่งของ CSR คือก�รไม่สนับสนุนหรือ 
ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหลักก�ร 
ในก�รดำ�เนินง�นของ ก.ล.ต. อยู่แล้ว 
ดังนั้นในเดือนกันย�ยน 2554 ก.ล.ต. 
จึงได้สมัครเป็นภ�คีเครือข่�ยต่อต้�น
คอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงจุดยืนในเรื่อง
ดังกล่�ว และผู้บริห�รและพนักง�นได้ร่วม
เดินรณรงค์ “รวมพลังต่อต้�นคอร์รัปชัน” 
กับภ�คีเครือข่�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน  
เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 25 กันย�ยน 2554 
เพ่ือสร้�งจิตสำ�นึกให้ตระหนักถึงคว�ม
สำ�คัญในก�รมีส่วนร่วมต่อต้�นคอร์รัปชัน

ร่วมบริจ�คโลหิตต�มโครงก�ร “อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจ�คโลหิตวันวิส�ขบูช�” ณ ศูนย์
บริก�รโลหิตแห่งช�ติ และร่วมบริจ�คโลหิตให้แก่สภ�ก�ช�ดไทยในวันครบรอบก�ร
จัดตั้ง ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ก.ล.ต. ถือปฏิบัติต่อเนื่องม�ทุกปี

ผู้บริห�รและพนักง�นมอบเงินบริจ�คผ่�นสภ�ก�ช�ดไทย
ให้ผู้ประสบภัยสึน�มิประเทศญี่ปุ่น

พนักง�นมอบของขวัญให้แก่นักเรียนของโรงเรียน 
บริเวณใกล้เคียง เนื่องในโอก�สวันเด็กแห่งช�ติ
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 จ�กเหตุก�รณ์อุทกภัยในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2554  ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึงคว�ม
เดือดร้อนของผู้ประกอบก�รและพนักง�น
ในแวดวงตล�ดทุน รวมทั้งพนักง�นและ
ลูกจ้�งของ ก.ล.ต. ที่ได้รับผลกระทบ 
จ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�ว จึงได้จัดตั้งศูนย์
ติดต�มและประเมินสถ�นก�รณ์และ 
ผลกระทบจ�กเหตุอุทกภัย เพื่อให้ส�ม�รถ
ตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่�ง
ทันท่วงที และได้ออกม�ตรก�รเพื่อป้องกัน 
และบรรเท�ผลกระทบที่เกิดขึ้นหล�ย
ม�ตรก�ร

 ระบบก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์เป็น
หัวใจสำ�คัญของก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
ในตล�ดทุน ห�กก�รซื้อข�ยหยุดชะงัก
จะส่งผลกระทบอย่�งใหญ่หลวงต่อคว�ม
เชื่อมั่นของนักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และอ�จส่งผลต่อเสถียรภ�พของตล�ด
ก�รเงินของประเทศในระยะย�ว  ก.ล.ต. 
จึงได้ประส�นง�นกับ ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่�งใกล้ชิด โดยตล�ด
หลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ 
บ�งแห่ง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รสำ�รอง
นอกเขตกรุงเทพฯ และ ก.ล.ต. ได้ร�ยง�น
ผลกระทบจ�กอุทุกภัยที่มีต่อภ�คตล�ดทุน
ต่อกระทรวงก�รคลังในช่วงเวล�ดังกล่�ว 
เป็นประจำ�ทุกวัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ก�ร
ซื้อข�ยหลักทรัพย์ยังคงส�ม�รถทำ�ได้ 
ต�มปกติ พร้อมกันน้ีได้ผ่อนคล�ยหลักเกณฑ์  
เพื่อบรรเท�ผลกระทบและลดภ�ระของ
ภ�คเอกชน ได้แก่
 - ให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดก�รกองทุน และตัวแทนซื้อข�ยสัญญ� 
ซื้อข�ยล่วงหน้� ส�ม�รถปิดส�ข�ที่ได้
ประสบปัญห�อุทุกภัยและไม่ส�ม�รถเปิด
ให้บริก�รได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�  

แต่ต้องจัดช่องท�งก�รให้บริก�รแก่ 
ผู้ลงทุนเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบ เช่น ให้ส่ง 
คำ�ส่ังผ่�นสำ�นักง�นใหญ่ 
 - ขย�ยเวล�ก�รต่ออ�ยุคว�มเห็น
ชอบบุคคลธรรมด� เช่น ผู้ติดต่อกับ 
ผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน 
ผู้จัดก�รกองทุน ที่อ�ยุคว�มเห็นชอบจะ
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 26 ตุล�คม 2554 
ถึง 31 มีน�คม 2555 ให้ส�ม�รถปฏิบัติ 
หน้�ที่ได้จนถึงวันที่ 31 มีน�คม 2555 
และส�ม�รถทยอยต่ออ�ยุให้แล้วเสร็จ
ภ�ยในวันที่ 31 มีน�คม 2555
 - อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รย่ืนขอ 
อนุญ�ตออกเสนอข�ยและก�รส่งร�ยง�น 
ให้บริษัท โดยส�ม�รถใช้ช่องท�ง 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือขอผ่อนผันห�กไม่
ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ ซ่ึง ก.ล.ต. จะ
พิจ�รณ�ด้วยคว�มผ่อนปรน ท้ังน้ี ก.ล.ต. 
ได้ขย�ยระยะเวล�ก�รส่งงบก�รเงินของ
บริษัทจดทะเบียนจำ�นวนท้ังส้ิน 120 บริษัท 
แบ่งเป็นขย�ยระยะเวล�ก�รส่งงบให้แก่ 
101 บริษัท เป็นภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน 
2554 และ จำ�นวน 19 บริษัท เป็น
ภ�ยในเดือนธันว�คม 2554 จ�กเดิม 15 
พฤศจิก�ยน 2554
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 คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. อนุมัติให้จัด
สวัสดิก�รและคว�มช่วยเหลือพนักง�น
และลูกจ้�งที่ประสบภัย และ ก.ล.ต. ได้
มีม�ตรก�รช่วยเหลือ อ�ทิ อนุญ�ตให้
พนักง�นหยุดง�นได้โดยไม่ถือเป็นวันล�  
จัดห�สถ�นที่เก็บรถยนต์ มอบเงินให้
เปล่�สำ�หรับซื้ออุปกรณ์ป้องกันน้ำ�ท่วม
และซ่อมแซมที่อยู่อ�ศัย  เสนอเงินกู้ยืม
ปลอดดอกเบี้ยผ่อนชำ�ระ 36 เดือน เพื่อ
ก�รซ่อมแซมบ้�นหรือจัดซื้อทรัพย์สินที่
เสียห�ยจ�กน้ำ�ท่วม และจัดที่พักอ�ศัย
ชั่วคร�วให้แก่พนักง�นและครอบครัว
 ก.ล.ต. จัดตั้ง HR Flood Center 
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลร�ยชื่อ
โรงแรม อพ�ร์ตเมนต์สำ�หรับพนักง�นที่
ต้องก�รที่อยู่อ�ศัยชั่วคร�ว และภ�ยหลัง 
น้ำ�ลดได้จัดทำ�โครงก�ร “Together We 
Clean” โดยจัดห�บริษัททำ�คว�มสะอ�ด
บ้�นของพนักง�นที่ได้รับคว�มเสียห�ย 
และระดมอ�ส�สมัครไปช่วยทำ�คว�ม
สะอ�ด พนักง�นส�ม�รถนำ�ค่�ใช้จ่�ย
ม�เบิกได้ภ�ยในวงเงินที่กำ�หนด รวมทั้ง
ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ก.ล.ต. ร่วมใจช่วย
คนไทยสู้ภัยหลังน้ำ�ท่วม” ซึ่งเป็นคู่มือใน
ก�รเตรียมก�รป้องกันและดูแลรักษ�ที่
อยู่อ�ศัยหลังน้ำ�ลด แจกจ่�ยให้พนักง�น
และบุคคลทั่วไป

 ก.ล.ต. ให้ก�รช่วยเหลือและตอบแทนสังคมในหล�ยกิจกรรมเนื่องจ�กภ�วะอุทกภัย 
ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งภ�คกล�งและกรุงเทพมห�นคร โดยผู้บริห�ร 
และพนักง�น ก.ล.ต. มีส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งก�รบริจ�คเงินผ่�น
สภ�ก�ช�ดไทยรวม 292,500 บ�ท และร่วมจัดทำ�ถุงยังชีพบริจ�คผ่�นมูลนิธิชัยพัฒน�  
จำ�นวน 200 ชุด มูลค่� 100,000 บ�ท และร่วมกับสม�คมบริษัทจดทะเบียนใน
ก�รบริจ�คสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย                   

ผู้บริห�รและพนักง�นร่วมบริจ�คสิ่งของให้แก่ประช�ชน ที่ได้รับผลกระทบจ�กน้ำ�ท่วมย่�นศรีสม�น

มอบเงินและสิ่งของ พนักง�นร่วมจัดทำ�ถุงยังชีพบริจ�คผ่�นมูลนิธิชัยพัฒน�
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 ก.ล.ต. ได้ร่วมกับสภ�ธุรกิจตล�ด
ทุนไทยมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยผ่�นโครงก�ร “ว�ยุภักษ์
รวมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม จ.ลพบุรี” ของ
กระทรวงก�รคลัง จำ�นวน 1,100,000 บ�ท  
อีกทั้งมอบเรือท้องแบน 6 ที่นั่ง จำ�นวน 
200 ลำ� และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย ผ่�นกองทัพบก กองทัพเรือ  
และกองทัพอ�ก�ศ
 นอกจ�กนี้ ก.ล.ต. ได้มีส่วนร่วมให้ 
แนวคิดในก�รจัดตั้งกองทุน “ตล�ดทุนร่วมใจ  
ช่วยภัยน้ำ�ท่วม” ร่วมกับหน่วยง�น 
ในตล�ดทุน ได้แก่ ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สม�คมบริษัทจด
ทะเบียนไทย สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน สม�คม
ตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย และสม�คมบริษัท 
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
วงเงินกองทุนประม�ณ 500 ล้�นบ�ท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเร่งฟื้นฟู
นิคมอุตส�หกรรม ให้กลับคืนม�โดยเร็ว 
และส่วนหนึ่งสำ�หรับก�รสร้�งขวัญและ 
กำ�ลังใจแก่ประช�ชนในประเทศ

ก.ล.ต. ร่วมกับสภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย

ก.ล.ต. มอบเรือท้องแบนผ่�นส�มเหล่�ทัพ

ง�นแถลงข่�วก�รจัดตั้งกองทุน “ตล�ดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม”
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ด้านสิ่งแวดล้อม 2552 2553 2554

ยอดก�รใช้น้ำ�มันของรถยนต์ส่วนกล�ง (ลิตร) 77,962.59 75,082.12 76,412.16

ยอดก�รใช้ไฟฟ้� (รวมค่�แอร์) (กิโลวัตต์) 574,230.20 553,684.70 569,640.10

ยอดก�รใช้กระด�ษ (ไม่รวมเอกส�รและสิ่งพิมพ์) (ตัน) 12 11 11.8

ด้านการพนักงาน

จำ�นวนพนักง�นและลูกจ้�ง (คน)

- แยกต�มประเภทก�รจ้�งง�น

  พนักง�น 422 424 424

  ลูกจ้�งประจำ� 13 13 16

อัตร�ก�รล�ออก (% เทียบกับจำ�นวนพนักง�นทั้งหมด)

- แยกต�มประเภทก�รจ้�งง�น

  พนักง�น 3.08 5.66 5.42

  ลูกจ้�งประจำ� 7.69 - 18.75

- แยกต�มเพศ

  ช�ย 2.92 9.70 9.09

  หญิง 3.69 3.96 5.19

  รวม 3.22 5.49 5.91

พนักงานใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

จำ�นวนพนักง�น (คน) 16 21 -

ระยะเวล�อบรม (ชั่วโมง) 24 24 -
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
นายขจรศักดิ์ อุทธาสิน

เลขาธิการ
น�ยวรพล โสคติย�นุรักษ์

รองเลขาธิการ
นายชาลี จันทนยิ่งยง

รองเลขาธิการ
น�ยวสันต์ เทียนหอม

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

ฝ่ายคดี
น�ยแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ์

ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน
น�งส�วสุภ� ธรรมธิติวัฒน์

ฝ่ายกำากับและพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพย์
นายเอนก อยู่ยืน

ฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

ฝ่ายใบอนุญาต
ธุรกิจหลักทรัพย์

นายตระการ นพเมือง

ฝ่ายกำากับบัญชีตลาดทุน
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
- ตราสารทุน

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
- ตราสารหนี้และตราสารอื่น
น�งส�วจอมขวัญ คงสกุล

ฝ่ายพัฒนาบริษัท
น�งพัฒนพร ไตรพิพัฒน์

ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล

ผู้ช่วยเลขาธิการ
น�ยประกิด บุณยัษฐิติ

สายงานระดมทุน

ผู้ช่วยเลขาธิการ
น�งวรัชญ� ศรีม�จันทร์

สายงานพัฒนาบริษัท
และบรรษัทภิบาล

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
นางทิพยสุดา ถาวรามร

สายงานนโยบายตลาดทุน

ผู้ช่วยเลขาธิการ
น�งปะร�ลี สุคนธม�น

สายงานบริหารองค์กร

ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์
นางจันทิมา เพียรเวช

ศูนย์คดีปกครอง

ผู้ช่วยเลขาธิการ
น�งดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

สายงานผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายงานเลขาธิการ
นายธวัชชัย พิทยโสภณ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
น�งสุพรรณ โปษย�นนท์

สายงานกฎหมายและคดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การต่างประเทศ

น�งพร�วพร เสน�ณรงค์

ฝ่ายวิจัยและบริหาร
ความเสี่ยงตลาดทุน
นายเอกพล แสวงศรี

ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ด้านการเงิน

น�งสุรีรัตน์ สุรเดชะ

ฝ่ายกำากับตลาด
นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
น�งสุพรรณ โปษย�นนท์

(รักษ�ก�ร)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางณัฐญา นิยมานุสร

(รักษ�ก�ร)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

น�ยกำ�พล ศรธนะรัตน์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
น�งดวงใจ ธนสถิตย์

ฝ่ายส่งเสริม
ความสัมพันธ์องค์กร
นางณัฐญา นิยมานุสร
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หน่วย: ล้านบาท

 ลักษณะการเสนอขาย 2552 2553 2554

 ตราสารทุน 1/ 17,964  40,734 31,835   

  เสนอขายในประเทศ 17,964  40,734  23,715    

	 	 	 ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 2/  8,755  13,887 4,954

     ประชาชนทั่วไป  1,944  17,462  3,655   

	 	 	 กรรมการและพนักงาน	 	2,741		 5,971		 156				

	 	 	 บุคคลในวงจำากัด  4,524  3,414  14,949    

	 	 เสนอขายต่างประเทศ	 0		 0		 8,120				

 ตราสารหนี้ 3/ 1,023,242  968,915  1,236,055    

  เสนอขายในประเทศ 1,014,428 968,547 1,225,656    

	 	 	 โดยนิติบุคคลไทย	 1,002,428	 956,547	 1,183,406				

	 	 	 	 ตราสารหนี้ระยะสั้น	 558,949	 689,398	 975,383				

     ประชาชนทั่วไป 227,609 287,458 201,974    

	 	 	 	 	 สถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่	 308,196	 354,171	 701,587				

     ประชาชนทั่วไป/สถาบัน 6,805 3,000 0     

	 	 	 	 	 บุคคลในวงจำากัด 16,339 44,770 71,822     

	 	 	 	 ตราสารหนี้ระยะยาว 443,480 267,148 208,023       

     ประชาชนทั่วไป 345,603 115,900 107,050

	 	 	 	 	 สถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่	 34,715	 88,976	 91,778			    

	 	 	 	 	 บุคคลในวงจำากัด 63,161 62,272 9,195      

	 	 	 โดยนิติบุคคลต่างประเทศ 12,000 12,000 42,250     

	 	 	 	 หุ้นกู้/พันธบัตร	 12,000	 12,000	 42,250						

     ประชาชนทั่วไป 0 0 10,000      

	 	 	 	 	 สถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่	 8,000	 12,000	 32,250						

	 	 	 	 	 บุคคลในวงจำากัด 4,000 0 0      

	 	 เสนอขายต่างประเทศ	 8,814	 369	 10,399						

 รวม    1,044,079 1,009,649 1,236,055

หมายเหตุ:	 1/	รวมมูลค่าขายของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
 2/	รวมการเสนอขายให้กรรมการและพนักงานที่เสนอขายพร้อมกับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

 3/	ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทไทยและนิติบุคคลต่างประเทศ
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หน่วย: ล้านบาท

 ประเภทตราสาร 2552 2553 2554p

 เสนอขายในประเทศ 9,944,177  10,527,708  11,601,092

	 	 พันธบัตรรัฐบาล	 501,841		 511,509		 396,083					

	 	 ตั๋วเงินคลัง	 885,850		 485,000		 125,691					

	 	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 37,531		 53,171		 175,713					

	 	 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ*	 99,620		 42,758		 40,890						

	 	 พันธบัตร	ธปท.	และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ	 8,419,335		 9,435,270		 10,862,715				

 เสนอขายต่างประเทศ 1,161  14,105  8,088    

	 	 พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงิน	 1,161		 0		 0					

	 	 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ*	 0		 14,105		 8,088

 รวม    9,945,338  10,541,812  11,609,180 

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

หมายเหตุ:	 *ไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำากัด

	 p	=	ข้อมูลเบื้องต้น

 2552 2553 2554

 ประเภท จำานวน	 ทรัพย์สินสุทธิ	 จำ�นวน	 ทรัพย์สินสุทธิ	 จำ�นวน	 ทรัพย์สินสุทธิ

  กองทุน (ล้านบาท) กองทุน (ล้านบาท) กองทุน (ล้านบาท)

	 ธุรกิจจัดก�รลงทุน	 	 2,408,840	 	 2,724,816	 	 2,850,915

	 กองทุนรวม*	 1,177	 1,675,884	 1,348	 1,871,638	 1,219	 1,916,200

	 กองทุนส่วนบุคคล	 1,264	 218,719	 1,561	 279,799	 1,778	 319,456

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 503 514,237 469 573,380 453 615,259

หมายเหตุ:	 *ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	(กอง	2)	กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	(กอง	3)

	 	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อสิทธิเรียกร้อง	(กอง	4)	และกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ
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  2552 2553 2554

 นโยบายการลงทุน 2/ จำานวน	 ทรัพย์สินสุทธิ	 จำ�นวน	 ทรัพย์สินสุทธิ	 จำ�นวน	 ทรัพย์สินสุทธิ

  กองทุน (ล้านบาท) กองทุน (ล้านบาท) กองทุน (ล้านบาท)

 กองทุนรวมทั่วไป 1,182  1,683,218  1,352  1,880,519  1,223 1,924,552  

  กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ 577  813,917  653  1,032,474  606 1,070,034 

	 	 ก.	ระดมทุนในประเทศ	 572		 806,584	 649	 	1,023,592	 602	 1,061,681	

	 	 	 1.	กองทุนเปิด	 543		 568,666		 617		 762,921		 565		 788,998	

	 	 	 	 (1)	 ตราสารทุน		 179		 155,217		 186		 218,159		 198		 237,814	

     ทั่วไป 86  37,186  86  44,102  88  39,910 

	 	 	 	 	 พิเศษ	 93		 118,031		 100		 174,057		 110		 197,905	

	 	 	 	 (2)	 ตราสารหนี้		 278		 352,761		 350		 480,436		 278		 495,718	

     ทั่วไป 98  173,277  140  247,447  61  120,726 

	 	 	 	 	 พิเศษ	 180		 179,485		 210		 232,989		 217		 374,992	

	 	 	 	 (3)	 ตราสารผสม		 86		 60,688		 81		 64,326		 89		 55,465	

     ทั่วไป 28  14,032  26  14,230  25  10,297 

	 	 	 	 	 พิเศษ	 58		 46,657		 55		 50,095		 64		 45,168	

	 	 	 2.	กองทุนปิด	 29		 237,917		 32		 260,671		 37		 272,683	

	 	 	 	 (1)	 ตราสารทุน		 1		 942		 0		 0		 0		 0	

     ทั่วไป 0  0  0  0  0  0 

	 	 	 	 	 พิเศษ	 1		 942		 0		 0		 0		 0	

	 	 	 	 (2)	 ตราสารหนี้		 0		 0		 0		 0		 0		 0	

     ทั่วไป 0  0  0  0  0  0 

	 	 	 	 	 พิเศษ	 0		 0		 0		 0		 0		 0	

	 	 	 	 (3)	 ตราสารผสม		 2		 158,107		 2		 171,137		 2		 170,419	

     ทั่วไป 1  148,455  1  162,439  1  166,038 

	 	 	 	 	 พิเศษ	 1		 9,652		 1		 8,698		 1		 4,381	

	 	 	 	 (4)	 อสังหาริมทรัพย์สำาหรับ 26 78,867  30  89,535  35  102,264

	 	 	 	 	 ผู้ลงทุนทั่วไป	(กอง	1)	

	 	 	 	 	 ระบุเฉพาะเจาะจง	 23		 75,373		 27		 86,117		 32		 98,912	

	 	 	 	 	 ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง	 3		 3,494		 3		 3,418		 3		 3,353

	 	 ข.	ระดมทุนต่�งประเทศ	 5		 7,333		 4		 8,882		 4		 8,352	

	 	 	 1.	กองทุนเปิด	 3		 559		 2		 657		 2		 573	

	 	 		 	 (1)	 ตราสารทุน	 2		 510		 2		 657		 2		 573	

	 	 	 	 (2)	 ตราสารหนี้		 1		 49		 0		 0		 0		 0	

	 	 		 	 (3)	 ตราสารผสม	 0		 0		 0		 0		 0		 0	

	 	 	 2.	กองทุนปิด	 2		 6,774		 2		 8,225		 2		 7,779	

	 	 		 	 (1)	 ตราสารทุน		 2		 6,774		 2		 8,225		 2		 7,779
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  2552 2553 2554

 นโยบายการลงทุน 2/ จำานวน	 ทรัพย์สินสุทธิ	 จำ�นวน	 ทรัพย์สินสุทธิ	 จำ�นวน	 ทรัพย์สินสุทธิ

  กองทุน (ล้านบาท) กองทุน (ล้านบาท) กองทุน (ล้านบาท)

 กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ 605  869,301  699  848,046  617  854,519 

	 	 ก.	ลงทุนในต่�งประเทศทั้งหมด 3/ 542  560,284  580  425,190  366  319,851 

	 	 	 1.	กองทุนเปิด	 532		 548,308		 578		 423,629		 365		 318,754	

	 	 	 	 (1)	 ตราสารทุน		 65		 26,306		 87		 30,943		 97		 32,971	

	 	 	 	 (2)	 ตราสารหนี้		 423		 489,168		 435		 360,804		 188		 224,194	

	 	 	 	 (3)	 ตราสารผสม		 44		 32,834		 56		 31,882		 80		 61,589	

	 	 	 2.	กองทุนปิด	 10		 11,976		 2		 1,561		 1		 1,098	

	 	 	 	 (1)	 ตราสารหนี้		 9		 11,574		 2		 1,561		 1		 1,098	

	 	 	 	 (2)	 ตราสารผสม	 1		 402		 0		 0		 0		 0	

  

  ข. ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 4/ 63  309,016  119  422,856  251  534,668 

	 	 	 1.	กองทุนเปิด	 61		 301,605		 118		 414,702		 250		 527,308	

	 	 	 	 (1)	 ตราสารทุน	 6		 2,149		 6		 3,638		 6		 3,810	

	 	 	 	 (2)	 ตราสารหนี้		 38		 296,663		 90		 403,780		 207		 510,924	

	 	 	 	 (3)	 ตราสารผสม		 17		 2,793		 22		 7,285		 37		 12,573	

	 	 	 2.	กองทุนปิด	 2		 7,411		 1		 8,154		 1		 7,360	

	 	 	 	 (1)	 ตราสารหนี้	 0		 0		 0		 0		 0		 0	

	 	 	 	 (2)	 ตราสารผสม	 2		 7,411		 1		 8,154		 1		 7,360	

 

 กองทุนรวมพิเศษ	 74		 159,687		 72		 154,434		 71		 156,953 

				 1.	 กองทุนปิด	 74		 159,687		 72		 154,434		 71		 156,953	

				 	 (1)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 20		 42,893		 19		 41,701		 18		 34,254

	 	 	 	 เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ

	 	 	 	 สถาบันการเงิน	(กอง	2)	

				 	 (2)	กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา	 10		 11,663		 10		 9,954		 10		 9,047

	 	 	 	 ในระบบสถาบันการเงิน	(กอง	3)	 	

				 	 (3)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 44		 105,131		 43		 102,779		 43		 113,652 

	 	 	 	 และสิทธิเรียกร้อง	(กอง	4)	 	

 รวม   1,256  1,842,905  1,424  2,034,953  1,294  2,081,505

หมายเหตุ:	 1/	ไม่รวมกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี	และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว          
 2/	จัดแบ่งประเภทกองทุนรวมตามประกาศสำานักงาน	ก.ล.ต.	ที่	สน.	22/2552	 

 3/	กองทุนรวมที่นำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชี	หรือ	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง	ตามที่ระบุไว้ในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

	 	 ของกองทุน
 4/	กองทุนรวมที่นำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชี	 หรือ	 ณ	 ขณะใดขณะหนึ่ง	 ตามที่ระบุไว้ในโครงการต่ำากว่าร้อยละ	 80	 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

	 	 ของกองทุน
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หน่วย: ล้านบาท

  2553 2554

 จำานวน	DW 59 362

  ณ	31	ธ.ค.	2553 ณ	31	ธ.ค.	2554 เปลี่ยนแปลง

	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(ล้านบาท)	 573,380	 615,259	 41,879	(7.30%)

	 จำานวนกองทุน	 469	 453	 -16	(-3.41%)

	 จำานวนนายจ้าง	 9,976	 11,249	 1,273	(12.76%)

	 จำานวนสมาชิก	 2,132,418	 2,316,771	 184,353	(8.65%)

  ณ	31	ธ.ค.	2553 ณ	31	ธ.ค.	2554 เปลี่ยนแปลง

 ร�ยละเอียดก�รลงทุน มูลค่� 
% NAV

 มูลค่� 
% NAV

 มูลค่� 
% NAV

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)

	 เงินฝากธนาคาร	บัตรเงินฝาก	 59,320.46		 10.35		 74,932.08		 12.18		 15,611.62	 26.32

	 พันธบัตร	ตั๋วเงินคลัง	ตราสารหนี้ที่	 273,146.10		 47.64		 212,632.56		 34.56		 -60,513.54	 -22.15

	 	 กระทรวงการคลังค้ำาประกัน

	 ตั๋วแลกเงิน	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 62,975.86		 10.98		 150,374.73		 24.44		 87,398.87	 138.78

	 หุ้นกู้	 	 	 80,840.64		 14.10		 83,992.02		 13.65		 3,151.38	 3.90

	 หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	และ	 76,793.13		 13.39		 69,945.27		 11.37		 -6,847.86	 -8.92

	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

	 หน่วยลงทุน	 20,135.98		 3.51		 23,845.12		 3.88		 3,709.14	 18.42

	 อื่นๆ	 	 	 3,972.20		 0.69		 3,285.02		 0.53		 -687.18	 -17.30

	 หนี้สิน		 	 (4,484.28	)	 (0.78	)	 (3,747.73	)	 (0.61	)	 736.55	 -16.43

 มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด	 573,380.39  100.00  615,259.07  100.00  41,878.68 7.30

รายงานประจำาปี 2554   57ก . ล . ต .



  2553 2554 เปลี่ยนแปลง

 จำานวน	master	fund	(กองทุน) 75 93 18	(24.00%)

 จำานวนนายจ้างที่มี	employee’s	choice	(ราย) 1,765 3,348 1,583	(89.69%)

 ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ 2553 2554

 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รครอบงำ�กิจก�ร

	 	 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ	(ล้านบาท)	 83,214	 55,662.56

	 	 มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง	(ล้านบาท)			 57,881    34,618.49  

	 	 จำานวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 15 18.00

 เพื่อออกจ�กก�รเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ

	 	 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ	(ล้านบาท)	 7,938	 4,816.16

	 	 มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง	(ล้านบาท)		 5,662	 3,588.32

	 	 จำานวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 6	 4.00

 รวม

	 	 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ	(ล้านบาท)	 91,151	 60,478.72

	 	 มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง	(ล้านบาท)		 63,543	 34,224.56

	 	 จำานวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 21	 22.00

การผ่อนผันเกี่ยวกับการทำาคำาเสนอซื้อ
หน่วย: กรณี

 ประเภทการผ่อนผัน 2553 2554

 ก�รผ่อนผันก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ 21 17

	 	 (1)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำานาจบริหาร 17 9

	 	 (2)	เป็นการฟื้นฟูกิจการ	 2	 3

	 	 (3)	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(white	wash)	 2	 1

	 	 (4)	จำาเป็นและสมควร 0 4

 ก�รผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีก�รในก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ 4 5
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ก�รดำ�เนินก�ร

 2553 2554

  จำ�นวนบริษัท	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 จำ�นวนบริษัท	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)

 สั่งให้แก้ไขปรับปรุง	 12	 77,542	 11	 17,614

	 ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน	 4	 5,315	 2	 1,746

	 สั่งให้แก้ไขปรับปรุงและบริษัทยุติรายการ	 1	 168	 -	 -

	 	 หรือรายการถูกเลื่อนออกไป

หน่วย: บริษัท

 ร�ยละเอียดก�รสอบท�นงบก�รเงิน 2553 2554

 บริษัทจดทะเบียนที่	ก.ล.ต.	สุ่มตรวจทาน	 128	 242

	 อัตราส่วนบริษัทที่ตรวจทาน/บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด	(SET+mai)	 24%	 44%

	 บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	(IPO)	 19	 18

	 สั่งให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ	(special	audit)	 3	 2

	 เสนอเรื่องเข้าคณะทำางานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล - 3

	 ก.ล.ต.	สั่งให้แก้ไข	 1	 9

หน่วย: บริษัท

 มาตราฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2553 2554 

	 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	 1	 2

	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 -	 3

	 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล	 1	 -

	 ผลประโยชน์พนักงาน	 -	 4

	 ประมาณการหนี้สิน	 -	 1

	 บันทึกสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 1	 1

	 ตัดสินทรัพย์และหนี้สินไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 -	 1
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หน่วย: บริษัท

 
ประเภทใบอนุญาต

 
ยื่นขอ	 อนุญ�ต

 อยู่ระหว่าง
	 	 	 	 ดำ�เนินก�ร

	 1.	 ก	–	ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท	 1	 1	 -
	 2.	 ข	–	นายหน้า	ค้า	และจัดจำาหน่ายตราสารหน้ี	+	ท่ีปรึกษาการลงทุน	+	ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 1 1 -
	 3.	 ค	–	จัดการกองทุนรวม	+	กองทุนส่วนบุคคล	+	ที่ปรึกษาการลงทุน	+	จัดการเงินร่วมลงทุน	+			 7	 5	 2
	 	 	 นายหน้า	ค้า	และจัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน
	 4.	 ง	–	นายหน้า	ค้า	และจัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน 4 8 -
	 5.	 ที่ปรึกษาการลงทุน	 3	 3	 -
	 6.	 ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 1	 1	 -
	 7.	 จัดการเงินร่วมลงทุน	 1	 1	 -
	 8.	 ส-1	–	ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท	 4	 4	 -
	 9.	 ส-2	–	ตัวแทนซื้อขายและค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้	+	ที่ปรึกษา	 -	 -	 -
											 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
	 10.	ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 9	 7	 2
	 11.	ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 6	 4	 2
	 12.	ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีจำากัดเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวกับโลหะมีค่า - - -
 รวม    37 35 6

หน่วย: จำานวน (ราย)

 ประเภท 2553 2554

 ธุรกิจหลักทรัพย์	 -	นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 41	 40
	 	 -	ค้าหลักทรัพย์	 39	 37
	 	 -	จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ 41 40
	 	 -	ที่ปรึกษาการลงทุน	 36	 47
	 	 -	ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 22	 27
	 	 -	นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์		 2	 2
	 	 -	ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 1	 1
 ธุรกิจจัดก�รลงทุน	 -	การจัดการกองทุนรวม	 23	 23
	 	 -	การจัดการกองทุนส่วนบุคคล			 32	 34
	 	 -	นายหน้า	ผู้ค้า	หรือผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน 26 31
	 	 -	การจัดการเงินร่วมลงทุน	 3	 2
	 ธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 -	ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 37	 39
	 	 -	ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำากัดเฉพาะ	 6 6
			 		สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า
	 	 -	ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 12	 14
	 	 -	ที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 1	 2
	 	 -	ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(จดทะเบียน*)	 1	 1
	 	 -	ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(จดทะเบียน*)	 36	 44
 อื่นๆ	 -	สำานักงานสาขาเต็มรูปแบบ	 364 413
	 	 -	สำานักงานสาขาออนไลน์	 7 6
	 	 -	ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ	PVD	(ขึ้นทะเบียน)	 13	 13
	 	 -	ผู้รับฝากทรัพย์สิน	(ขึ้นทะเบียน)	 14	 14
	 	 -	ผู้ดูแลผลประโยชน์	(ได้รับความเห็นชอบ)	 13	 13
	 	 -	บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม	(ได้รับความเห็นชอบ)	 3	 3

หมายเหตุ:	*ให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าสถาบัน
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ประเภทผู้ประกอบวิช�ชีพอิสระ

 ก�รให้คว�มเห็นชอบในปี	2554 
รวมจำ�นวนทั้งหมด

	 	 ยื่นครั้งแรก	 ต่ออ�ยุ

	 ที่ปรึกษาทางการเงิน	(บริษัท)	 2	 11	 74

	 ที่ปรึกษาทางการเงิน	(ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน)	 31	 -	 306

	 ผู้สอบบัญชี	(คน)	 16	 21	 144

 

หน่วย: คน

   2553  2554

  ประเภท ได้รับคว�ม	
ปฏิบัติหน้�ที่

	 ได้รับคว�ม	
ปฏิบัติหน้�ที่

  เปลี่ยนแปลง  
	 	 	 เห็นชอบ	 	 เห็นชอบ

 กรรมก�รหรือผู้จัดก�รของบริษัทหลักทรัพย์

	 	 ด้านหลักทรัพย์	 609	 609	 675	 675	 66	(10.84%)

	 	 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 420	 420	 446	 446	 26	(6.19%)

  รวม  1,029 1,029 1,121 1,121 92 (8.94%)

	 ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

	 	 ด้านหลักทรัพย์

	 	 	 ประเภท	ก	(นักวิเคราะห์)	 1,638	 445	 1,668	 473	 28	(6.29%)

	 	 	 ประเภท	ข	(ผู้ขาย)	 35,182	 24,334	 39,327	 26,014	 1,680	(6.90%)

  รวม  36,820 24,779 40,995 26,487 1,708 (6.89%)

	 	 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	 	 	 ประเภท	ก	(นักวิเคราะห์)	 224	 79	 237	 82	 3	(3.80%)

	 	 	 ประเภท	ข	(ผู้ขาย)	 5,968	 3,963	 6,903	 4,625	 662	(16.70%)

	 	 	 ประเภท	ข	(ผู้ขาย	Gold	Futures)	 47	 11	 47	 9	 -2	(-18.18%)

  รวม  6,239 4,053 7,187 4,716 663 (16.36%)

 ผู้จัดก�รกองทุน

	 	 	 ด้านหลักทรัพย์	 344	 208	 350	 223	 15	(7.21%)

	 	 	 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 121	 43	 127	 54	 11	(25.58%)

	 	 	 ด้านอสังหาริมทรัพย์	 57	 40	 64	 46	 6	(15.00%)

 รวม   522 291 541 323 32 (11.00%)

รายงานประจำาปี 2554   61ก . ล . ต .



	 	 ประเภทธุรกิจ	 จำ�นวน	(บริษัท)	 ผลก�รตรวจสอบและก�รดำ�เนินง�น

	 ก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นต�มปกติ
	 -	 บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า	ค้า	 21 บริษัทส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง	ประเด็นที่พบส่วนใหญ่
			 และจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์	 	 เกี่ยวกับ

-	การจัดทำา	KYC/CDD		และการทบทวนวงเงินลูกค้าไม่รัดกุม	และการ 
	 จัดเก็บบันทึกการให้คำาแนะนำาและการรับคำาส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์กับ 
	 ลูกค้าไม่ครบถ้วน
-	ก.ล.ต.	ได้สั่งให้บริษัทแก้ไข	และดำาเนินการตามกฎหมายกรณีที่เป็นการ 
	 ฝ่าฝืนกฎหมาย

	 -	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 6	 ก.ล.ต.	แจ้งข้อสังเกตกรณีท่ีตรวจพบระบบงานไม่รัดกุมและบริษัทได้ปรับปรุง
	 	 	 	 	 	 แก้ไขแล้ว	และดำาเนินการตามกฎหมายกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
	 -	 บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า	ค้า	 5	 -	ประเด็นที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเพียงพอในการให้คำาแนะนำาของ 
	 	 และจัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	 	 	 ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน	และความครบถ้วนในการลงรายการและการจัดเก็บ 
	 	 	 	 	 	 	 เอกสารการรับคำาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนกับลูกค้า
	 	 	 	 	 	 -	ก.ล.ต.	แจ้งข้อสังเกตกรณีที่ตรวจพบให้บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
	 -	 ผู้ดูแลผลประโยชน์	 3	 ก.ล.ต.	แจง้ขอ้สงัเกตกรณทีีต่รวจพบระบบงานไมร่ดักมุและบรษิทัไดป้รบัปรงุ 
	 	 	 	 	 	 แก้ไขแล้ว	และดำาเนินการตามกฎหมายกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
 ก�รตรวจสอบติดต�มผล
	 -	 บริษัทหลักทรัพย์กรณีมีธุรกรรมการซื้อขาย	 11	 บริษัทส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สมาคม 
	 	 เพื่อบัญชีบริษัท	 	 บริษัทหลักทรัพย์ไทยกำาหนด	รวมทั้งมีการจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง 
	 	 	 	 	 	 ทางผลประโยชน์	และมีมาตรการ	Chinese	wall	ที่ชัดเจน
 ก�รตรวจสอบเพิ่มเติมระหว่�งปี
	 -	 การตรวจสอบกรณีพิเศษ	(theme	 3	 บริษัทมีระบบงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
	 	 inspection)	เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์	 	 ขายชอร์ตและการทำาธุรกรรม	 SBL	 รวมทั้งมีมาตรการ	Chinese	wall
	 	 โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง	 	 ที่ชัดเจนและไม่พบการกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบลูกค้า
	 	 (การขายชอร์ต)	และระบบงานการยืมและ
	 	 ให้ยืมหลักทรัพย์	(SBL)	ทั้งของลูกค้าและ
	 	 prop	trade
	 -	 การตรวจสอบความพร้อมของบริษัทที่ได้รับ	 6	 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
	 	 ใบอนุญาตการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
	 	 ซื้อขายล่วงหน้าที่จำากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
	 	 ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าในการประกอบ
	 	 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่
	 	 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ก�รตรวจสอบคว�มพร้อมในก�รประกอบ
	 ธุรกิจของบริษัทที่เพิ่งได้รับใบอนุญ�ต
	 -	 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประเภท	 2	 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
			 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
	 -	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนประเภท	 3	 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
			 การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
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 รายการ 2553 2554

	 ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน

	 	 -	การกระทำาอันไม่เป็นธรรม	(สร้างราคา	แพร่ข่าว	ใช้ข้อมูลภายใน)	 48  25

	 	 -	การประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต		 44		 40

	 	 -	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การตลาด		 21		 36

 รวม  113  101

	 จำ�นวนเรื่องที่ยุติหรือส่งต่อไปยังหน่วยง�นอื่น	 91  87

	 	 ประเภทก�รกระทำ�ผิด จำานวนกรณีที่ตรวจสอบ

 การสร้างราคาหลักทรัพย์/แพร่ข่าว	 40
	 การใช้ข้อมูลภายใน	 21
	 การทุจริต/กระทำาผิดของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 15
	 	 และการกระทำาผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร
	 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต	 12

 รวม   88

หน่วย: จำานวน (กรณี)

 กลุ่มธุรกิจ 2553 2554

	 ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		 2		 -

รายงานประจำาปี 2554   63ก . ล . ต .



การลงโทษทางบริหารและอื่นๆ

 
ประเภทผู้ได้รับ

   2554

 
ความเห็นชอบ

	 การกระทำาความผิด	 	 ภาคทัณฑ์/ตำาหนิ 
สั่งพัก	 เพิกถอน

	 	 	 	 โดยเปิดเผย

	 ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน		 ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   1. ทุจริต ฉ้อโกง - - 4
	 	 	 2.	แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน	 -	 -	 1
	 	 	 3.	นำาทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ - 1 -
	 	 	 4.	ไม่ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
	 	 	 	 -	 ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน		 3	 5	 -
	 	 	 	 -	 ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน	 -	 1	 -
	 	 	 	 -	 ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่	 -	 6	 -					
			 	 	 	 ตนเองหรือบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชี
	 	 	 	 -	 ไม่มีที่มาของคำาสั่งซื้อขายที่ครบถ้วน 19 14 -
	 	 	 	 -	 ส่งคำาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เหมาะสม 1 - -
	 	 	 	 -	 อื่นๆ	 1	 1	 -
    ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
	 	 	 1.	มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่	 -	 2	 1
			 	 	 หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
	 	 	 2.	ถูกกล่าวโทษ/ถูกเปรียบเทียบปรับโดย	ก.ล.ต.	ในความผิดตาม	 -	 2	 4
	 	 	 	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   รวม	 	 24	 32	 10

 ผู้บริหารบริษัท 1. ทุจริต ฉ้อโกง - - 1*

 หลักทรัพย์	 2.	ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน	 -	 1*	 -

	 	 	 3.	ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ตนเอง	 -	 1*	 -

	 	 	 	 หรือบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชี

	 	 	 4.	ถูกกล่าวโทษ/ถูกเปรียบเทียบปรับโดย	ก.ล.ต.	ในความผิดตาม	 -	 -	 1*

	 	 	 	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   รวม	 	 -	 2	 2

 ผู้ควบคุม	 บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่	 2	 -	 -

	 การปฏิบัติงาน

 ที่ปรึกษาทางการเงิน

 ผู้สอบบัญชี	 บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่	 -	 1	 1

   รวมทั้งหมด	 26	 35	 13

หมายเหตุ:	*ก.ล.ต.	สั่งพักบุคคลเดียวกันทั้งการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้บริหารในช่วงเวลาเดียวกัน
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  กล่าวโทษ  เปรียบเทียบ

	 ประเภทคว�มผิด	 จำ�นวนผู้ถูก	 จำ�นวนผู้ถูก  ค่�ปรับ

  กล่าวโทษ (ราย) เปรียบเทียบ (ราย)  (บาท)

 ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
  -	การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 -	 15	 5,293,692.50
	 	 -	การค้าหลักทรัพย์	 -	 2	 304,200.00
 รวม  - 17 5,597,892.50
	 ก�รประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
  -	กองทุนรวม	 -	 5	 1,006,850.00
	 	 -	ผู้บริหารกองทุนรวม	 -	 1	 100,400.00
	 	 -	ผู้ดูแลผลประโยชน์	 -	 1	 210,000.00
 รวม  - 7 1,317,250.00
	 ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
  -	การสร้างราคาหลักทรัพย์	 8	 18	 90,232,843.21
	 	 -	การใช้ข้อมูลภายใน	 4	 5	 11,401,666.41
	 	 -	การแพร่ข่าว	 -	 1	 500,000.00
 รวม  12 24 102,134,509.62
	 ก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์
  -	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่จัดทำาและนำาส่งหรือนำาส่งข้อมูล	 13	 23	 3,761,422.50
	 	 	 เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามที่
	 	 	 ประกาศกำาหนด
	 	 -	ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทไม่จัดทำา	 13	 8	 764,220.00
	 	 	 และนำาส่งหรือนำาส่งข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
	 	 	 ดำาเนินงานไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำาหนด
  -	ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์รายงานการเปลี่ยนแปลง	 -	 1	 988,181.25
	 	 	 การถือครองหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำาหนด
	 	 -	การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน	 -	 1	 500,000.00
 รวม  26 33 6,013,823.75
 ก�รทำ�ผิดหน้�ที่โดยทุจริต*
	 	 -	การทุจริตของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์		 1		 -		 -
 รวม   1  -  -
 อื่นๆ      
	 	 -	ขัดคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่*	 3  -  -
 รวม   3  -  -
	 รวมจำ�นวนทั้งสิ้น	 42  81  115,063,475.87

หมายเหตุ:	*ความผิดลักษณะนี้เป็นความผิดอาญาที่ไม่สามารถเปรียบเทียบความผิดโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้

รายงานประจำาปี 2554   65ก . ล . ต .



 ประเภทคว�มผิด	 จำ�นวนผู้ถูกกล่�วโทษ	(ร�ย)

 การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต*		 3

 รวม  3

หมายเหตุ:	*ความผิดข้อหานี้เป็นความผิดอาญาที่ไม่สามารถเปรียบเทียบความผิดโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้

	 ลักษณะคว�มผิดที่กล่�วโทษ คำ�พิพ�กษ�

1.	 ผู้ต้องหาในฐานะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทำาการปลอมหรือยินยอมให้มีการ 
	 ปลอมรายงานการประชุมเพื่อลวงธนาคารให้หลงเชื่อว่าคณะกรรมการบริษัท 
	 มีมติให้ค้ำาประกันเงินกู้ยืมของบริษัทท่ีเก่ียวข้องจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
	 แก่ประโยชนใ์นลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของบริษทั	เป็นการฝา่ฝนืมาตรา	312(1) 
	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	(กล่าวโทษเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	และ	 
	 28	ธันวาคม	2542)

2.	 ผู้ต้องหาในฐานะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
	 ในบริษัทจดทะเบียนน้ันบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จเก่ียวกับผลการดำาเนินงาน 
	 ของบริษัท	ขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลภายใน	และจัดทำาบัญชีของ 
	 บริษัทไม่ถูกต้อง	เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	59	มาตรา	238	มาตรา	241	มาตรา	300 
	 และมาตรา	 312	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	 (กล่าวโทษเมื่อวันที่	 24	 
	 กุมภาพันธ์	2546)	

3.	 บริษัทและบุคคลธรรมดา	 1	 ราย	 ร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 
	 นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	90	แห่ง 
	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	(กล่าวโทษเมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2546)

4.	 ผู้ต้องหาไม่ได้รายงานการได้มาหรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
	 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	246	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	(กล่าวโทษเมื่อ 
	 วันที่	16	กรกฎาคม	2550)

5.	 ผู้ต้องหากระทำาการเป็นผู้สนับสนุนการซื้อขายหุ้นในลักษณะอำาพรางและ 
	 ต่อเนื่อง	 อันเป็นผลให้การซื้อขายหุ้นนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาดเพื่อ 
	 ชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำาการซื้อขายหุ้นดังกล่าว	 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 
	 243(1)	 (2)	 และมาตรา	 244	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	 ประกอบ 
	 มาตรา	86	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	(กล่าวโทษเมื่อวันที่	10	มกราคม	 
	 2551)

6.	 ผู้ต้องหาซื้อขายหุ้นในลักษณะต่อเนื่องกันอันเป็นผลทำาให้การซ้ือขายหุ้น 
	 ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด	และกระทำาไปเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำา 
	 การซื้อขายหุ้นดังกล่าว	 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	243(2)	แห่งพระราชบัญญัติ 
	 หลักทรัพย์ฯ	(กล่าวโทษเมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2551)	

7.	 บริษัทและบุคคลธรรมดา	2	ราย	ร่วมกันประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขาย		 
	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต	 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 16	 แห่ง 
	 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ	(กล่าวโทษเม่ือวันท่ี	8	ตุลาคม	2551)

วันที่	 28	 มิถุนายน	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษจำาคุกจำาเลย	4	ปี	12	เดือน	โดยไม่รอลงอาญาและ
ปรับเป็นเงิน	1,178,250,000	บาท

วันที่	 22	 มีนาคม	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา 
ลงโทษจำาเลยทุกกระทงความผิด	 โดยจำาคุกรวม	 8	 ปี 
18	เดือน	โดยไม่รอลงอาญาและปรับเป็นเงิน	1,880,000	บาท

วันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับบริษัทเป็นเงิน	173,000	บาท	และลงโทษจำาคุก
จำาเลยที่เป็นบุคคลธรรมดา	1	ปี

วันที่	 28	 เมษายน	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับจำาเลยเป็นเงิน	175,400	บาท

วันที่	 14	 มีนาคม	 2554	 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษปรับ
จำาเลยเป็นเงิน	600,000	บาท

วันที่	 9	 มิถุนายน	 2554	 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำาคุก
จำาเลย	9	เดือน	และปรับเป็นเงิน	900,000	บาท	โทษจำาคุก 
ให้รอการลงโทษ

วันที่	 2	 สิงหาคม	 2554	 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษปรับ
บริษัทเป็นเงิน	20,000	บาท	และลงโทษจำาคุกจำาเลยที่เป็น
บุคคลธรรมดารายละ	 6	 เดือน	 และปรับเป็นเงินรายละ	
20,000	บาท	โทษจำาคุกให้รอการลงโทษ
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8.	 ผู้ต้องหาขัดคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่	เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	303	แห่งพระราช 
	 บัญญัติหลักทรัพย์ฯ	(กล่าวโทษเมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2553)
    

9.	 บริษัทจดทะเบียนมิได้จัดทำาและนำาส่งงบการเงินไตรมาสที่	2	ประจำาปี	2553 
	 ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำาหนด	เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	199	ประกอบมาตรา 
	 56(4)	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	 โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ 
	 ดำาเนินงานของบริษัทจำานวน	1	ราย	ต้องรับโทษสำาหรับความผิดของบริษัท 
	 ดังกล่าวด้วยตามมาตรา	 300	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	 (กล่าวโทษ 
	 เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2554)

10.	 บริษัทจดทะเบียนมิได้จัดทำาและนำาส่งงบการเงินไตรมาสที่	 1	 ไตรมาสที่	 2 
	 และไตรมาสที่	3	ประจำาปี	2553	ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำาหนด	เป็นการ 
	 ฝ่าฝืนมาตรา	199	ประกอบมาตรา	56(1)	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 
	 โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทจำานวน	 1	 ราย	 ต้อง 
	 รับโทษสำาหรับความผิดของบริษัทดังกล่าวด้วยตามมาตรา	300	แห่งพระราช 
	 บัญญัติหลักทรัพย์ฯ	(กล่าวโทษเมื่อวันที่	7	มีนาคม	2554)

11.	 บริษัทจดทะเบียนมิได้จัดทำาและนำาส่งงบการเงินประจำางวดการบัญชี	สำาหรับ 
	 รอบระยะเวลา	 6	 เดือนแรกของปีบัญชี	 2553	 ให้เป็นไปตามที่ประกาศ 
	 กำาหนด	 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 199	 ประกอบมาตรา	 56(2)	 แห่งพระราช 
	 บัญญัติหลักทรัพย์ฯ	 โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัท 
	 จำานวน	2	ราย	ต้องรับโทษสำาหรับความผิดของบริษัทดังกล่าวด้วยตามมาตรา 
	 300	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	(กล่าวโทษเม่ือวันท่ี	14	มิถุนายน	2554)

12.	 บริษัทจดทะเบียนมิได้จัดทำาและนำาส่งงบการเงินไตรมาสที่	3	ประจำาปี	2553 
	 ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำาหนด	เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	199	ประกอบมาตรา 
	 56(1)	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	 (กล่าวโทษเมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 
	 2554)	

13.	 บริษัทจดทะเบียนมิได้จัดทำาและนำาส่งงบการเงินไตรมาสที่	3	ประจำาปี	2553 
	 งบการเงินประจำางวดการบัญชี	 ประจำาปี	 2553	 แบบแสดงรายการข้อมูล 
	 ประจำาปี	2553	 (แบบ	56-1)	รายงานประจำาปี	2553	 (แบบ	56-2)	และ 
	 งบการเงินไตรมาสที่	 1	 ประจำาปี	 2554	 ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำาหนด 
	 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	56	และมาตรา	199	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 
	 (กล่าวโทษเมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2554)

วันที่	 14	 มีนาคม	 2554	 ศาลแขวงปทุมวันมีคำาพิพากษา 
ลงโทษจำาคุกจำาเลย	1	เดือน	และปรับเป็นเงิน	2,500	บาท 
โทษจำาคุกให้รอการลงโทษ

วันที่	 19	 กันยายน	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับจำาเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ	 69,850	 บาท
และปรับรายวันอีกวันละ	 300	 บาท	 ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่	 20	 มิถุนายน	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับจำาเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ	14,500	บาท

วันที่	 28	 กันยายน	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับจำาเลยทั้งสามรายเป็นเงินรายละ	140,700	บาท 
และปรับรายวันอีกวันละ	 150	 บาท	 ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่	 26	 ธันวาคม	 2554	 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับจำาเลยเป็นเงิน	 35,600	 บาท	 และปรับรายวัน
อีกวันละ	200	บาท	นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำาระเสร็จ 
ทั้งนี้จำาเลยได้ชำาระค่าปรับแล้วในวันเดียวกันกับที่ศาลมี 
คำาพิพากษา	รวมเป็นเงินค่าปรับที่จำาเลยชำาระทั้งสิ้น	45,600 
บาท

วันที่	15	พฤศจิกายน	2554	ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับจำาเลยเป็นเงิน	207,000	บาท	และปรับรายวัน
อีกวันละ	100	บาท	ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

รายงานประจำาปี 2554   67ก . ล . ต .



  2552 2553 2554

 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1/	 734.54		 1,032.76		 1,025.32	

	 มูลค่าซื้อขายทั้งหมด	(ล้านบาท)	 4,338,479		 6,937,890		 7,040,458							

	 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	(ล้านบาท)	 17,854		 28,669		 28,854					

	 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย	(ร้อยละ) 2/	 91.90		 83.24		 83.74						

	 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	(ล้านบาท) 1/ 5,873,101  8,334,684  8,407,696      

	 จำานวนบริษัทจดทะเบียน 1/ 475  474  472      

	 จำานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/ 588  623  755      

	 ราคาปิดต่อกำาไรต่อหุ้น	(เท่า) 1/	 25.56		 15.35		 12.07						

	 ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี	(เท่า) 1/	 1.56		 2.04		 1.87						

	 อัตราเงินปันผลตอบแทน	(ร้อยละ) 1/	 3.65		 2.92		 3.72

ที่มา:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

หมายเหตุ:	 1/	ณ	สิ้นเวลา

 2/	อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย	=

  2552 2553 2554

 มูลค่�ซ้ือข�ยสุทธิ 1/   

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 -2,303		 -15,200		 -29,149				

	 	 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	 1,388		 -449		 1,307						

	 	 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ	 -37,316		 -66,075		 32,962						

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 38,231		 81,724		 -5,119				

 มูลค่�ซ้ือข�ยรวม 2/ 8,676,959  13,875,780  14,080,916    

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 589,972		 1,066,754		 1,261,418					

	 	 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	 1,143,269		 1,690,149		 1,893,515					

	 	 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ	 5,225,771		 8,535,304		 7,654,055						

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 1,717,947		 2,583,573		 3,271,929					

	 สัดส่วนมูลค่�ซ้ือข�ยรวม	(ร้อยละ) 3/ 100.00  100.00  100.00    

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 6.80		 7.7		 9.0			

	 	 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	 13.18		 12.2		 13.4			

	 	 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ	 60.23		 61.5		 54.4				

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 19.80		 18.6		 23.2

ที่มา:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:	 1/	มูลค่าซื้อขายสุทธิ	=	มูลค่าซื้อ	-	มูลค่าขาย

 2/	มูลค่าซื้อขายรวม	=	มูลค่าซื้อ	+	มูลค่าขาย

 3/	สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม	=		

  

มูลค่าซื้อ	+	มูลค่าขาย

มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด

มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
x 100

x 100
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  2552 2553 2554

 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ 1/	 215.30		 272.79		 264.23				

	 มูลค่าซื้อขายทั้งหมด	(ล้านบาท)	 90,500		 96,058		 151,023					

	 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	(ล้านบาท)	 372		 397		 619						

	 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย	(ร้อยละ) 2/	 295.35		 174.24		 195.35							

	 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	(ล้านบาท) 1/ 39,131  55,128  77,310    

	 จำานวนบริษัทจดทะเบียน 1/ 60  66  73     

	 จำานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/ 75  84  93     

	 ราคาปิดต่อกำาไรต่อหุ้น	(เท่า) 1/	 22.74		 18.39		 16.36						

	 ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี	(เท่า) 1/	 1.66		 2.08		 2.46					

	 อัตราเงินปันผลตอบแทน	(ร้อยละ) 1/	 4.32		 3.11		 2.97

ทีี่มา:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ	 1/	ณ	สิ้นเวลา

 2/	อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย	=	 

  2552 2553 2554

	 มูลค่�ซื้อข�ยสุทธิ 1/   

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 -169		 -281		 -146				

	 	 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	 98		 30		 2				

	 	 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ	 289		 560		 315					

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 -218		 -309		 -171					

 มูลค่�ซื้อข�ยรวม 2/ 181,000  192,115  302,046      

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 358		 428		 352						

	 	 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	 1,668		 1,241		 3,086					

	 	 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ	 175,163		 185,725		 294,177					

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 3,810		 4,722		 4,431						

 สัดส่วนมูลค่�ซื้อข�ยรวม	(ร้อยละ) 3/ 100.00  100.00  100.00      

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 0.2		 0.2		 0.1					

	 	 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	 0.9		 0.6		 1.0						

	 	 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ	 96.8		 96.7		 97.4						

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 2.1		 2.5		 1.5

ที่มา:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:	 1/	มูลค่าซื้อขายสุทธิ	=	มูลค่าซื้อ	-	มูลค่าขาย

 2/	มูลค่าซื้อขายรวม	=	มูลค่าซื้อ	+	มูลค่าขาย	

 3/	สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม	=

x 100
มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย

x 100
มูลค่าซื้อ	+	มูลค่าขาย

มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด
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หน่วย: ล้านบาท

  2552 2553 2554p

 Government	Bond	Total	Return	Index 1/	 190.04		 200.98		 	212.28	

	 Average	Government	Bond	Yield	(ร้อยละ) 1/	 4.03		 3.66		 	3.41	

	 Investment	Grade	Corp.	Bond	Total	Return	Index 1/	 161.14		 169.62		 	176.37	

	 Average	Investment	Grade	Corp.	Bond	Yield	(ร้อยละ) 1/	 4.28		 3.80		 	3.94	

	 มูลค่าซื้อขาย	(ล้านบาท)	 104,478,080	 154,874,462		 	204,314,590	

	 	 ตราสารหนี้ภาครัฐ	 104,295,045	 154,683,567		 	204,095,791	

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/ 178,520 181,572   201,187 

	 	 พันธบัตรต่างประเทศ	 4,516	 9,323		 	17,611	

	 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	(ล้านบาท) 3/ 429,951 639,977   837,355 

	 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย	(ร้อยละ) 3/4/	 1,948.62	 2,453.59		 	2,873	

	 	 ตราสารหนี้ภาครัฐ	 2,436.12	 3,033.77		 	3,549	

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/	 17.32	 15.70		 	15.67	

	 	 พันธบัตรต่างประเทศ	 9.04	 16.37		 	22.84	

	 มูลค่าหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนคงค้าง	(ล้านบาท) 1/ 5,868,671  6,755,643   7,111,951 

	 	 ตราสารหนี้ภาครัฐ	 4,689,071		 5,508,377		 	5,751,311	

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/ 1,123,638  1,189,305   1,283,547 

	 	 พันธบัตรต่างประเทศ	 55,962		 57,962		 	77,094	

	 จำานวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน 1/ 1,435  1,511   1,695 

	 	 ตราสารหนี้ภาครัฐ	 686		 669	 	591	

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/ 725  817  1,074 

	 	 พันธบัตรต่างประเทศ	 24		 25		 	30	

	 สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย	(ร้อยละ)	 100.00		 100.00		 	100.00	

	 	 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้	 21.44		 25.60		 28.81	

	 	 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า	 78.56		 74.40		 71.19	

	 	 	 สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้	 4.85		 6.58		 2.67	

	 	 	 กองทุนรวม	 51.54		 40.74		 42.68	

	 	 	 บริษัทประกัน	 1.95		 2.35		 1.61	

	 	 	 บริษัทในประเทศ	 10.73		 11.33		 8.08	

	 	 	 บริษัทต่างประเทศ	 4.64		 7.94		 10.78	

	 	 	 รายย่อย	 0.48		 0.47		 0.59

	 	 	 อื่นๆ	 	 4.35		 4.98		 4.78

ที่มา:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ:	 1/	ณ	สิ้นเวลา	

 2/	รวมตั๋วเงิน

 3/	รวมการซื้อขายพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้น

 4/	อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย	=

	 p	=	ข้อมูลเบื้องต้น

มูลค่าซื้อขาย
มูลค่าหลักทรัพย์คงค้างเฉลี่ย

x 100
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หน่วย: ล้านบาท

  2552 2553 2554

 SET50	Index	Futures	 	 	  

	 	 สถานะคงค้าง*	 18,961		 25,553		 	22,421	

	 	 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน		 10,381		 10,212		 	17,690	

	 SET50	Index	Options	 	 	  

	 	 สถานะคงค้าง*	 302		 797		 	955	

	 	 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน		 393		 443		 	443	

	 Single	Stock	Futures		 	 	  

	 	 สถานะคงค้าง*	 3,337		 35,356		 	9,514	

	 	 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน		 600		 4,006		 	6,468	

	 Metal	Futures	 	 	  

	 	 สถานะคงค้าง*	 5,681		 16,249		 	23,551	

	 	 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน		 1,397		 4,014		 	16,479	

	 Interest	Rate	Futures		 	 	  

	 	 สถานะคงค้าง*	 -	 0		 2	

	 	 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน		 -	 1		 	2	

	 Brent	Crude	Oil	Futures		 	 	  

	 	 สถานะคงค้าง*	 -	 -	 9	

	 	 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน		 -	 -	 	64

ที่มา:	บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน) 

หมายเหตุ:	 *ณ	สิ้นเวลา		

หน่วย: ล้านบาท

  2552 2553 2554

	 จำ�นวนสัญญ�ซื้อข�ยรวม 1/ 6,150,636  9,038,872   20,054,232 

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 1,746,976		 2,955,662		 	6,729,081	

	 	 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ	 3,711,079		 5,171,434		 	12,037,790

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 692,581		 911,776		 	1,287,361	

	 สัดส่วนจำ�นวนสัญญ�ซื้อข�ยรวม	(ร้อยละ) 2/ 100.00  100.00   100.00 

	 	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 28.40		 32.70		 	33.55

	 	 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ	 60.34		 57.21		 	60.03	

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 11.26		 10.09		 	6.42

ที่มา:	บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

หมายเหตุ:	 1/	จำานวนสัญญาซื้อขายรวม	=	จำานวนสัญญาซื้อ	+	จำานวนสัญญาขาย

 2/	สัดส่วนจำานวนสัญญาซื้อขายรวม	=	
จำานวนสัญญาซื้อ	+	จำานวนสัญญาขาย

จำานวนสัญญาซื้อขายทั้งตลาด
x 100
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	 คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ได้พิจารณางบการเงินของสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	(สำานักงาน)	ที่ปรากฏในรายงานประจำาปีแล้ว 
มีความเห็นว่า	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำาเสมอ	ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ได้สนับสนุนด้านธรรมาภิบาลของสำานักงาน	เพื่อให้การดำาเนินงานของสำานักงานมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	
และน่าเชื่อถือ	 โดยคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานคุณภาพของ
รายงานการเงิน	 และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้แสดงไว้
ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของสำานักงานโดยรวมสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ว่างบการเงินของสำานักงานถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญแล้ว

(น�งส�วนวพร	เรืองสกุล)
ประธานกรรมการ

(น�ยวรพล	โสคติย�นุรักษ์)
เลขาธิการ
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1 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
2 นายบัณฑิต นิจถาวร ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2554

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	โดยประกอบด้วยกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่มิได้เป็นผู้บริหาร	ซึ่งมีความ
เป็นอิสระ	และมีจำานวนรวม	4	คน	คือ	นางพรรณี	สถาวโรดม	ประธาน	นายนนทพล	นิ่มสมบุญ	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ1 
และนายบัณฑิต	นิจถาวร2	เป็นกรรมการ	และผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในเป็นเลขานุการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอำานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535ฯ	และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการกำากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ	ก.ล.ต.	ในด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 
การบริหารความเสี่ยง	และธรรมาภิบาล	รวมทั้งการจัดทำารายงานทางการเงิน	เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	
โปร่งใส	เป็นธรรม	สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นสากล	

	 ในปี	2554		คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	8	ครั้ง	โดยมีองค์ประชุมครบทุกครั้ง	และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	
ในจำานวนนี้มี	1	ครั้งที่ร่วมประชุมกับเลขาธิการ	และ	1	ครั้งกับผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นการเฉพาะ	และคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีการรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	รวมทั้งได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีแบบรายคณะ 
โดยผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี	

	 สำาหรับปี	2554	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	โดยสรุป	ดังน้ี

	 พิจารณางานด้านธรรมาภิบาลขององค์กรตามกรอบของ	 The	 Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	
Development	(“OECD”)	โดยพิจารณากำาหนดแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	จรรยาบรรณ
กรรมการและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ	แนวปฏิบัติเรื่องการเสนอชื่อ	การพิจารณา	และ
การคัดเลือกบุคคลเป็นเลขาธิการ	ทบทวนวิธีการลงคะแนนเสียงคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์	และพิจารณา
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในของสมาคมวิชาชีพการ 
ตรวจสอบภายใน	 (The	 Institute	 of	 Internal	 Auditors:	 IIA)	 และหน่วยงานอ้างอิงอื่น	 ตลอดจนพิจารณาผลประเมิน
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ	 (แบบรายคณะ)	ประจำาปี	2554	ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	รวมถึงพิจารณาแนวทาง 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ของกรรมการกำากับตลาดทุน	 ครอบครัวและบุคคลอื่น	 และรายงานผลการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร 
การเงินของผู้บริหารพนักงานและครอบครัว	

  
	 กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ขององค์กร	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า	มีการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และ
การบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม	ตามหลักการการควบคุมภายในสากลของ	The	Committee	of	Sponsoring	
Organizations	of	the	Treadway	Commission	(“COSO”)	รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับ	โดยการพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำานักงานซ่ึงประกอบด้วย 
รายงานการประเมินและตรวจสอบกระบวนการจัดทำากฎ	 (rule	 making	 process)	 รายงานการตรวจสอบกระบวนการ
พิจารณาความผิด	และรายงานการตรวจสอบกระบวนการกำากับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

รายงานประจำาปี 2554   73ก . ล . ต .



ต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำานักงานว่า	มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำาหนด	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน 
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล	รวมทั้งพิจารณารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน	(“คตง.”)	ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544	ด้วย			

   
	 สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินประจำาปี	2553	เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำาระบบมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยมาใช้	ซึ่งอ้างอิงตาม	International	Financial	Reporting	Standards	(“IFRS”)	และประเมินประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทางการเงิน	ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปี	2553	ของสำานักงาน
โดยมุ่งเน้นรายการจัดหาเพื่ออาคารที่ทำาการแห่งใหม่	 ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการในเรื่องแนวทางการบันทึก
บัญชีของเงินสำารองเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามข้อกฎหมายและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	รวมถึงเรื่องงบประมาณปรับปรุงตกแต่งอาคารที่ทำาการแห่งใหม่	รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	
(สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน:	 สตง.)	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำานักงานตามกฎหมาย	 เพื่อพิจารณารายงานและข้อสังเกต
จากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน	 และการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 ก่อนการรับรองรายงาน
ทางการเงินประจำาปีและรายงานผลต่อรัฐมนตรี

	 สอบทานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่างานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ของ	 ก.ล.ต.	 โดยรวม	 โดยพิจารณาผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความเป็นอิสระและสายการบังคับบัญชาของฝ่าย
ตรวจสอบกิจการภายใน	 อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำาปีซึ่งจัดทำาขึ้นตามผลการประเมินกิจกรรมตามฐาน 
ความเสี่ยงจากแบบจำาลองที่เป็นมาตรฐาน	ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส	และผลการ
ดำาเนินงานในรอบปี	รวมทั้งกำาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลเป็นประจำาทุกปี	

	 โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	ก.ล.ต.	มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม	และ
ไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญ	มีการดำาเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	รวมทั้งมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน 
ธรรมาภิบาลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	และรายงานทางการเงินได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	
โดยได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผล 
ในการจัดทำา	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ

(น�งพรรณี	สถ�วโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	(ปรับปรุงใหม่) 

งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน		และงบกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ของแต่ละปีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งผู้บริหารของสำานักงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อ 
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	ส่วนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	ซึ่งกำาหนดให้สำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า	งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงิน	การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สำานักงานใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน 
ที่เป็นสาระสำาคัญ	 ซึ่งผู้บริหารของสำานักงานเป็นผู้จัดทำาขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ 
ที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม 
ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ผลการ 
ดำาเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนและกระแสเงินสด	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตดังนี้
1.	ในงวดนี้สำานักงานได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง	และมีผลบังคับใช้สำาหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2554	เป็นต้นไป	เพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน	สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2553	ที่นำามาเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงิน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2554	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.3

2.	สำานักงานได้โอนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเป็นเงินสำารองเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	และรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของสำานักงาน	ทำาให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ	13	ข้อ	17	และข้อ	19

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office	of	the	Auditor	General	
วันที่	21	กุมภาพันธ์	2555

(น�งส�วธรรมลักษณ์	เลิศภัทรพงศ์)
ผู้อำานวยการสำานัก

(น�งกลิ่นผก�		มังกรแก้ว)
ผู้อำานวยการกลุ่ม
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 หมายเหตุ 2554 2553

      ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 		 	

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3	 68,468,278.20		 44,283,533.53	

	 	 เงินลงทุนระยะสั้น	 4	7	 	3,888,728,910.35		 3,417,012,185.04	

	 	 เงินยืมทดรอง	 	 207,692.83		 1,015,453.84	

	 	 รายได้ค้างรับ	 5	 306,261,643.50		 164,035,218.49	

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 2,405,883.12			 4,373,954.87	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 4,266,072,408.00		 	3,630,720,345.77

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง	 	 13,468,101.07		 	8,343,595.07	

	 	 เงินลงทุนระยะยาว	 6	7	 	-			 300,000,000.00	

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 8	 	744,070,481.79		 725,853,732.74	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 9	 38,721,594.09		 45,310,058.79	

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 8,288,810.24		 8,288,810.24	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	804,548,987.19		 	1,087,796,196.84

รวมสินทรัพย์  5,070,621,395.19  4,718,516,542.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

   

 
หน่วย : บาทหน่วย: บาท
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(น�งณัฐญ�	นิยม�นุสร)
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

(น�ยวรพล	โสคติย�นุรักษ์)
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

 หมายเหตุ 2554 2553

      ปรับปรุงใหม่

หนี้สินและเงินกองทุน

หนี้สินหมุนเวียน	 	 		 	

	 	 เจ้าหนี้ทั่วไป	 	 94,348,755.90		 7,665,810.63	

	 	 รายได้รับล่วงหน้า	 10	 	1,272,046.70		 150,000.00	

	 	 เจ้าหนี้-กรมสรรพากร	 	 3,799,564.19		 	3,808,490.91	

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 14,570,802.29		 	16,944,283.83	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 113,991,169.08		 28,568,585.37

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 		 	

	 	 ประมาณการหนี้สิน	 11	 10,501,655.50			 10,501,655.50	

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	 12	 59,320,190.00		 -	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 2,157,638.90		 	1,574,410.90	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 71,979,484.40		 	12,076,066.40

รวมหนี้สิน		 	 185,970,653.48		 40,644,651.77

เงินกองทุน		 	 	

	 	 ทุนประเดิม	 	 1,250,532,337.10			 1,250,532,337.10	

	 	 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	 	 1,090,700.00		 1,090,700.00	

	 	 เงินสำารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 13	 1,236,034,624.45		 	1,160,400,120.00	

	 	 เงินสำารองทั่วไป	 14	 1,996,238,993.38		 	1,887,328,626.10	

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 	 	429,460,977.08		 	184,544,871.73	

	 	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน	 15	 (28,706,890.30	)	 	193,975,235.91	

รวมเงินกองทุน	 	 4,884,650,741.71		 	4,677,871,890.84

รวมหนี้สินและเงินกองทุน	 	 5,070,621,395.19		 4,718,516,542.61

  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 
หน่วย : บาทหน่วย: บาท
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 หมายเหตุ 2554 2553

      ปรับปรุงใหม่

ร�ยได้	

	 	 รายได้ค่าธรรมเนียม	 16.1	 531,711,690.18			 441,532,194.02	

	 	 รายได้จากการให้บริการข้อมูล	 	 622,521.03		 	742,379.10	

	 	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	 	 481,298.41			 233,953.82	

	 	 รายได้จากเงินลงทุน	 16.2	 223,148,420.35		 	178,784,946.63	

	 	 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 16.3	 300,850,727.76			 177,159,167.50	

	 	 รายได้อื่น	 		 8,286,560.58			 3,785,751.69	

รวมร�ยได้		 	 1,065,101,218.31			 802,238,392.76

ค่�ใช้จ่�ย

	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง	 	 519,850,638.85		 	454,253,180.36	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 	 164,644,680.29			 170,013,385.57	

	 	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 18	 72,376,033.21			 69,061,459.55	

รวมค่�ใช้จ่�ย	 	 756,871,352.35			 693,328,025.48

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น   308,229,865.96   108,910,367.28

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน	 17    

	 	 รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 	125,950,588.01			 80,138,495.66	

	 	 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 	 	4,719,476.89			 4,503,991.21	

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน	 	 121,231,111.12		 75,634,504.45

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ย	 	 429,460,977.08		 	184,544,871.73	

ร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น     

	 	 ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 (222,682,126.21	)	 100,491,536.60	

ร�ยได้สูง(ต่ำ�)กว่�ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับงวด  (222,682,126.21 )  100,491,536.60

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จรวม	 	 206,778,850.87		 285,036,408.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาทหน่วย: บาท
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	 	 	 	 	 	 	 	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน

  
ทุนประเดิม

	 ส่วนเกินทุนจ�ก	 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�	 เงินสำ�รองพิเศษเพื่อ 
เงินสำ�รองทั่วไป

	 ร�ยได้สูงกว่�	 ผลกำ�ไร	(ข�ดทุน)	 รวมองค์ประกอบอื่น	
รวม

 

	 	 	 ก�รบริจ�ค	 สถ�นที่ทำ�ก�รถ�วร	 ก�รพัฒน�ตล�ดทุน	 	 ค่�ใช้จ่�ย	 จ�ก�รวัดมูลค่�	 ของส่วนของ

	 	 	 	 	 	 	 	 เงินลงทุนเผื่อข�ย	 เงินกองทุน	

ยอดคงเหลือ	ณ	1	มกร�คม	2553	 1,250,532,337.10	 1,090,700.00		 520,456,846.69		 -	 1,332,200,753.15		 111,276,844.27		 93,483,699.31		 3,483,699.31		 3,309,041,180.52

	 (ต�มที่ร�ยง�นในงวดก่อน)

โอนกองทุนพัฒนาตลาดทุนเข้าเงินสำารองพิเศษ	 -		 -	 -		 	1,083,794,301.99	 -	 	-	 	-		 -		 1,083,794,301.99	

	 เพื่อการพัฒนาตลาดทุน

โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสำารองทั่วไป	 -		 -	 -		 -	 	34,671,026.26	 (34,671,026.26	)	 	-		 	-			 -	

โอนเงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการถาวร	 -		 -	 (520,456,846.69	)	 -	 520,456,846.69		 	-	 	-	 	-	 -

	 เข้าเงินสำารองทั่วไป	(เพื่อจัดซื้อที่ทำาการแห่งใหม่)

โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสำารองพิเศษ	 -	 -	 -		 76,605,818.01	 -	 (76,605,818.01)		 -		 	-		 -

	 เพื่อการพัฒนาตลาดทุน	

ร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ	 	 	 		 	 	 		

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 - - -  - - 184,544,871.73   -  -   184,544,871.73 

รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น	 -	 -	 -		 -	 -	 	-	 100,491,536.60			 100,491,536.60		 100,491,536.60

ร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ - - -  - -  184,544,871.73  100,491,536.60  100,491,536.60  285,036,408.33

ยอดคงเหลือ	ณ	31	ธันว�คม	2553	ปรับปรุงใหม่	 1,250,532,337.10		 1,090,700.00		 -		 1,160,400,120.00		 1,887,328,626.10		 184,544,871.73		 193,975,235.91		 193,975,235.91		 4,677,871,890.84

โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสำารองทั่วไป	 -	 -	 -		 -	 108,910,367.28		 (108,910,367.28	)	 -			 -			 -	

โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสำารองพิเศษ	 -	 -	 -		 75,634,504.45	 	-	 (75,634,504.45	)	 -		 -		 -

	 เพื่อการพัฒนาตลาดทุน		 	 	

รายได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 -	 -	 -		 -	 -	 429,460,977.08		 -		 -		 429,460,977.08

รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น	 -	 -	 -		 -	 -	 	-	 	(222,682,126.21	)	 	(222,682,126.21	)	 	(222,682,126.21	)

ร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ - - -  -  108,910,367.28   429,460,977.08   (28,706,890.30 ) (28,706,890.30 ) 206,778,850.87

ยอดคงเหลือ	ณ	31	ธันว�คม	2554 1,250,532,337.10  1,090,700.00  -  1,236,034,624.45   1,996,238,993.38   429,460,977.08  (28,706,890.30 ) (28,706,890.30 ) 4,884,650,741.71

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: บาท
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หน่วย: บาท

 2554 2553

      ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 	429,460,977.08		 184,544,871.73		

	 ร�ยก�รปรับกระทบร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเป็นเงินสดรับ(จ่�ย)จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น      

  ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำาหน่าย	 28,960,518.42		 27,570,904.93

รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ทำาการถาวร	 -		 8,811,250.00

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	 	(4,849,975.73	)	 (997,020.96	)

รายได้ดอกเบี้ย	 (111,367,885.11	)	 	(96,604,671.60	)

รายได้เงินปันผล	 	(19,116,827.72	)	 (24,650,614.01	)

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน	 	(216,653,820.53	)	 (136,905,256.68	)

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 59,320,190.00		 -

	 รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 165,753,176.41  (38,230,536.59 )

	 	 และหนี้สินดำาเนินงาน  

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

  เงินยืมทดรอง		 807,761.01		 (418,326.76	)

รายได้ค้างรับ	 	(142,050,131.76	)	 (7,865,382.12	)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	1,968,071.75		 (2,005,012.01	)

เงินให้กู้ยืมพนักงาน	 	(5,124,506.00	)	 182,497.00

เงินมัดจำาเงินประกันสัญญา(ลูกหนี้)	 														-		 (3,118,800.00	)

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้ทั่วไป	 	474,069.45		 5,770,626.63

รายได้รับล่วงหน้า	 	1,122,046.70		 (100,000.00	)

เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 	(8,926.72	)	 (705,957.81	)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	(2,373,481.54	)	 4,367,754.04

	 	 เงินมัดจำาเงินประกันสัญญา(เจ้าหนี้)	 	583,228.00		 (194,562.55	)

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินง�น 21,151,307.30  (42,317,700.17 )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 2554 2553

      ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

	 	 สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	 	(39,568,633.77	)	 	(697,873,012.15	)

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 	(1,020,240.00	)	 (4,395,900.00	)

	 	 รับเงินจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	 	4,850,046.73		 	1,016,664.20		

	 	 เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	 	(394,398,851.52	)	 493,967,025.56

	 	 เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	 	86,208,875.82		 (3,998,581.32	)

	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	111,191,591.86		 96,048,834.37

	 	 เงินปันผลรับ	 	19,116,827.72		 24,650,614.01

	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน	 	216,653,820.53		 136,905,256.68	

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมลงทุน	 3,033,437.37		 46,320,901.35	

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 24,184,744.67		 4,003,201.18		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด	 44,283,533.53		 40,280,332.35	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ณ	วันสิ้นงวด	 68,468,278.20		 44,283,533.53	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาทหน่วย: บาท
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	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (สำานักงาน)	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 16	 พฤษภาคม	 2535	 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	 เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุนของประเทศ	โดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ	 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
	 -	 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
	 -	 ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
	 -	 ตลาดหลักทรัพย์	ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	และองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
	 -	 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ
	 -	 การป้องกันการกระทำาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
	 สำานักงานมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่	 ชั้น	 10	 13-16	 อาคารจีพีเอฟวิทยุ	 93/1	 ถนนวิทยุ	 แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330

	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินของสำานักงานมีดังต่อไปนี้

	 2.1	 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน
	 	 งบการเงินของสำานักงานได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ 
การบัญชี	พ.ศ.	2543	ซึ่งได้แก่	มาตรฐานการบัญชีที่ได้จัดทำาและเผยแพร่โดยสภาวิชาชีพบัญชี	โดยบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
และใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน	ยกเว้นที่กล่าวไว้เป็นการเฉพาะในนโยบายการบัญชีข้ออื่น	

	 2.2	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่	ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่	ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ 
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
	 	 มีผลบังคับใช้สำาหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2554

มาตรฐานการบัญชี
	 ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	การนำาเสนองบการเงิน
	 ฉบับที่	2	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
	 ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	งบกระแสเงินสด
	 ฉบับที่	8		 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 ฉบับที่	10	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 ฉบับที่	11	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง
	 ฉบับที่	16	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 ฉบับที่	17	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	สัญญาเช่า
	 ฉบับที่	18	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	รายได้
	 ฉบับที่	19	 	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
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	 ฉบับที่	23	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
	 ฉบับที่	24	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ฉบับที่	26	 	 เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
	 ฉบับที่	27	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ฉบับที่	28	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 ฉบับที่	29	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 ฉบับที่	31	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
	 ฉบับที่	33	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	กำาไรต่อหุ้น
	 ฉบับที่	34	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
	 ฉบับที่	36	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 ฉบับที่	37	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	 	
	 ฉบับที่	38	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ฉบับที่	40	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 ฉบับที่	2	 	 เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 ฉบับที่	3	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	การรวมธุรกิจ
	 ฉบับที่	5	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
	 ฉบับที่	6	 	 เรื่อง	การสำารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 ฉบับที่	15	 	 เรื่อง	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
	 ฉบับที่	31	 	 เรื่อง	รายได้ -รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

	 	 มีผลบังคับใช้สำาหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	และสำานักงานยังไม่ได้นำามาถือปฏิบัติ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้	มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
	 ฉบับที่	12	 	 เรื่อง	ภาษีเงินได้
	 ฉบับที่	20	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 
	 	 	 	 จากรัฐบาล
	 ฉบับที่	21	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 ฉบับที่	10	 	 เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 
	 	 	 	 ดำาเนินงาน
	 ฉบับที่	21	 	 เรื่อง	ภาษีเงินได้ -การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
	 ฉบับท่ี	25	 	 เร่ือง	ภาษีเงินได้ -การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
  
	 ผู้บริหารของสำานักงานได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มี 
ผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีปัจจุบัน	 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ	 2.3 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	จะมีผลกระทบต่อการนำาเสนองบการเงินและการปรับปรุงทันที 
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 2.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
	 	 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้สำาหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2554	
สำานักงานมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	ดังนี้
  •	 การนำาเสนองบการเงิน
  •	 การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
  •	 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 รายละเอียดนโยบายการบัญชีใหม่ที่ถือปฏิบัติโดยสำานักงานและผลกระทบต่องบการเงิน	ได้กล่าวรวมในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ	2.3.1	ถึง	2.3.3	ซึ่งผลกระทบต่องบการเงิน	2554	สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

  2.3.1	การนำาเสนองบการเงิน
   สำานักงานถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	“การนำาเสนองบการเงิน”	ภายใต้ 
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่	 งบการเงิน	 ประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะการเงิน	 งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	 งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน	งบกระแสเงินสด	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 	 	 สำานักงานแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน	และ
แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนของเงินกองทุนในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	โดยในงวดบัญชีก่อนการเปลี่ยนแปลง
รายการทั้งหมดดังกล่าวได้ถูกแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน

	 	 2.3.2	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 	 สำานักงานถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และ
ได้นำามาใช้ในการบันทึกต้นทุนและค่าเสื่อมราคาของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 	 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 16	 (ปรับปรุง	 2552)	 และส่วนที่มี 
ผลกระทบกับสำานักงาน	คือ	
	 	 	 (1)	 ค่าเสื่อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำาคัญ	ส่วนมูลค่า 
คงเหลือของสินทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้นหากมีอายุและมีสภาพที่ 
คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์
	 	 	 (2)	 สำานักงานสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กำาหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
	 	 	 สำานักงานได้ทำาการทบทวนอายุการใช้งานของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	การประมาณการมูลค่าคงเหลือ	และวิธี
การคิดค่าเสื่อมราคา	ทั้งนี้	เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของสินทรัพย์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น	และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ปรับปรุงฉบับที่	16	โดยสำานักงานได้	
	 	 	 (1)	 เปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ซึ่งจากเดิมใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบ 
เส้นตรง	มาเป็นคิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีผลรวมจำานวนปี	
	 	 	 (2)	 เปลี่ยนอายุการใช้งานของยานพาหนะจากเดิมอายุการใช้งาน	5	ปี	มาเป็นอายุการใช้งาน	6	ปี
	 	 	 โดยภายหลังจากการทบทวน	สำานักงานได้เปลี่ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้งาน	รวมทั้งวิธีการ 
คิดค่าเสื่อมราคาดังกล่าวโดยวิธีเปลี่ยนทันที	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบที่ไม่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินโดยรวม	
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งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายลดลง	เป็นผลมาจากการถือปฏิบัติตาม		 2.3.3	(ข)		 (59.32)

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
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	 	 2.3.3	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 สำานักงานถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	ภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่
	 	 	 (ก)	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(โครงการสมทบเงิน)
	 	 	 	 สำานักงานได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพซึ่งมีชื่อว่า	“กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	และ	“กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	สำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.(2)	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	ขึ้นเมื่อวันที่	9	สิงหาคม	
2536	และ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2546	ตามลำาดับ	ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยการหักจากเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนหนึ่ง	(ในอัตราร้อยละ	3	แต่ไม่เกินร้อยละ	10	ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย)	และสำานักงานร่วมสมทบอีกส่วนหนึ่ง	 
(ในอัตราร้อยละ10	 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละรายที่สำานักงานได้จ่ายให้เป็นเงินเดือน)	 โดยมอบหมายให้สถาบันการเงิน
เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว	 และได้จดทะเบียนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	แล้ว
	 	 	 	 เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพของสำานักงาน	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
	 	 	 (ข)	 ผลประโยชน์ระยะยาว	(โครงการผลประโยชน์)
	 	 	 	 ภาระผูกพันของสำานักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ 
กำาหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นรับรู้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นรายปีโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	โดยในงวดบัญชีก่อนภาระผูกพันดังกล่าวถูกรับรู้เมื่อมีการจ่ายชำาระ
	 	 	 	 หนี้สินของสำานักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานและหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	ณ	วันที่	
1	มกราคม	2554	เป็นจำานวน	187.45	ล้านบาท	สำานักงานเลือกรับรู้หนี้สินดังกล่าวทั้งจำานวนเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง
ภายในระยะเวลา	5	ปี	นับจากวันที่นำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	มาถือปฏิบัติ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อรายได้
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2554	จำานวน	37.49	ล้านบาท	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	12

 2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสด	เช็ครอนำาฝาก	เงินฝากธนาคาร	ซึ่งจะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยราคาทุน
  

	 2.5	 รายได้ค้างรับ
  แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
 

 2.6 เงินลงทุน
	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน	สำานักงานบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	105
	 	 2.6.1	 เงินลงทุนระยะสั้นที่เป็นการลงทุนโดยกองทุนส่วนบุคคล	ซึ่งบริหารโดยอิสระในตราสารหนี้และตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดจัดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 
ที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำานวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดทำาการ	
ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นผลกำาไร(ขาดทุน) 
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงภายใต้รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
	 	 2.6.2		เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย
	 	 2.6.3	 ในการจำาหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น 
จะบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
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 2.7	 ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์
	 	 ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม	ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธี
เส้นตรง	ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งคำานวณโดยวิธีผลรวมจำานวนปี	เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการ 
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
	 	 ค่าปรับปรุงอาคารเช่า		 5	ปี
	 	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง		 5	ปี
	 	 เครื่องใช้สำานักงาน		 5	ปี
	 	 ยานพาหนะและอุปกรณ์		 6	ปี
	 	 ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	คือ	ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
	 	 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม	การต่ออายุ	หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น	ซึ่งทำาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำาคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	 ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
 
 2.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปที่อยู่ภายในการควบคุมดูแลของสำานักงาน	และจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี 
แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	 (โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้	 จะประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์)	ซึ่งค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยวิธีเส้นตรง
เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
	 	 ค่าลิขสิทธิ์			 10	ปี
	 	 รายจ่ายพัฒนาระบบ		 5	ปี
  
 2.9	 ก�รรับรู้ร�ยได้
	 	 สำานักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป	ดังนี้
	 	 2.9.1	รายได้ค่าธรรมเนียม	แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้
	 	 	 -	 รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นคำาขอ	สำานักงานรับรู้รายได้เมื่อสำานักงานได้รับแบบคำาขอพร้อมทั้งชำาระเงินค่าธรรมเนียม 
ยื่นคำาขอ
	 	 	 -	 รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการ	สำานักงานรับรู้รายได้เมื่อวันที่สำานักงานได้รับชำาระเงินร้อยละสามสิบ 
ของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ในวันที่สำานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	และจะรับรู้รายได้
ส่วนที่เหลือเมื่อแบบแสดงรายการดังกล่าวมีผลบังคับใช้	 สำาหรับค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องชำาระตามส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นรายปีรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 	 	 -	 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ	และรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
สำานักงานรับรู้รายได้ตามระยะเวลาตามเกณฑ์ที่สำานักงานกำาหนด	
	 	 	 -	 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	สำานักงานรับรู้รายได้เมื่อสำานักงานได้รับแบบพร้อมทั้งรับชำาระเงินค่าธรรมเนียม
	 	 2.9.2	 รายได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์ฯ	กำาหนดให้ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำานักงาน	เพื่อเป็นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	กำาหนด	สำานักงานจะรับรู้ 
รายได้เงินอุดหนุนตามเกณฑ์คงค้าง
	 	 2.9.3	 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
	 	 	 -	 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำาระ  
	 	 	 -	 รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
	 	 	 -	 รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิ
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	 2.10	เครื่องมือท�งก�รเงิน
	 	 สำานักงานมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยกำาหนดสัดส่วนการลงทุน	ณ	ระดับความเสี่ยงที่ค่า	VaRα0.05

	=	3%	
(มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ	5	ที่จะขาดทุนเกินร้อยละ	3)	และผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ต่ำากว่าอัตราเงินเฟ้อ	สัดส่วนการลงทุน
ดังนี้	 เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำา	 ประกอบด้วย	 เงินฝาก	 และตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศที่ไม่มีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	60	และลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง	ประกอบด้วย	เงินฝาก	ตราสารหนี้	ตราสารทุน	
commodity	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานไทย	ไม่เกินร้อยละ	40

 
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

เงินสด	เช็ครอนำาฝาก	เงินสดย่อย		 0.72	 0.44

เงินฝากธนาคาร		 67.75	 43.84

รวม  68.47 44.28

4.	เงินลงทุนระยะสั้น	ประกอบด้วย
	 4.1	 เงินลงทุนระยะสั้น		

หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

	 	 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		 34.75	 28.30

	 	 เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดภายใน	1	ปี	 145.00	 51.06

	 	 หลักทรัพย์รอโอน	 -	 2.02

	 	 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน	 2,967.53	 2,938.52

	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 21.60	 17.91

บริหารโดยสำานักงาน

	 	 เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดภายใน	1	ปี	 220.51	 126.03

	 	 ตั๋วเงินคลัง	 -	 9.96

	 	 พันธบัตรที่ครบกำาหนดภายใน	1	ปี	 499.33	 243.21

รวม  3,888.72 3,417.01

 4.2	 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน
  4.2.1	 หลักทรัพย์เผื่อขาย

หน่วย: ล้านบาท

    2554 2553

	 	 	 	 ร�ค�ทุน	 ร�ค�ตล�ด	 ร�ค�ทุน	 ร�ค�ตล�ด

ตราสารหนี้	 2,325.26	 2,337.36	 2,322.39	 2,344.32

ตราสารทุน	 593.03				 630.17	 422.15	 594.20

 2,918.29 2,967.53 2,744.54 2,938.52

ดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้	 17.03	 	 17.11

เงินปันผลค้างรับของตราสารทุน	 2.19	 	 0.12

  4.2.2	 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 499.33	 253.17
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หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำา	 1.09	 0.01

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำาธนาคารอาคารสงเคราะห์	 0.92	 0.59

รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล	 -	 6.06

รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 6.28	 1.41

รายได้ดอกเบี้ยตั๋วเงินคลัง		 -	 0.01

รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์	 58.16	 -

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต	 239.45	 155.01

ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายปี	 0.32	 0.35

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 -	 0.50

อื่นๆ	 	 0.04	 0.09

รวม  306.26 164.03

 
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

	 	 พันธบัตรรัฐบาล	 	-					 300.00

รวม  -  300.00

 รายการเงินลงทุนระยะยาว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	ไม่มียอดคงเหลือตามบัญชี	เนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะ
ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่	2	กันยายน	2555	ซึ่งระยะเวลาครบกำาหนดภายใน	1	ปี	จึงเปลี่ยนประเภทจากเงินลงทุนระยะยาว 
เป็นเงินลงทุนระยะสั้น

 
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

หลักทรัพย์เผื่อขาย	 2,337.36	 2,344.32

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

	 :	ตั๋วเงินคลัง	 -	 9.96

	 :	พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	พ.ศ.	2545	 300.00	 300.00

	 :	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 199.33	 243.21

รวม  2,836.69 2,897.49
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หน่วย: ล้านบาท

    ยอดคงเหลือ		
เพิ่มขึ้น	 ลดลง

	 ยอดคงเหลือ

	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.	53   ณ	31	ธ.ค.	54

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(ราคาทุน)

ที่ดิน	 	 136.75		 -		 -		 136.75

ค่าปรับปรุงอาคาร	 32.98		 -		 -		 32.98

เครื่องตกแต่งสำานักงาน	 23.68		 0.01		 (0.02	)	 23.67

เครื่องใช้สำานักงาน	 160.67		 10.23		 (18.10	)	 152.80

ยานพาหนะและอุปกรณ์	 41.28		 10.72		 (15.68	)	 36.32

อาคารระหว่างปรับปรุง	 553.25		 18.61		 -		 571.86

รวม		 	 948.61		 39.57				 	(33.80	)	 954.38

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 ค่าปรับปรุงอาคาร	 (32.38	)	 (0.34	)	 -					 (32.72	)

	 เครื่องตกแต่งสำานักงาน	 (23.05	)	 (0.24	)	 0.01		 (23.28	)

	 เครื่องใช้สำานักงาน	 (129.68	)	 (18.18	)	 18.11		 (129.75	)

	 ยานพาหนะและอุปกรณ์	 (37.65	)	 (2.59	)	 15.68		 (24.56	)

รวม		 	 (222.76	)	 (21.35	)	 33.80		 (210.31	)

ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 725.85		 18.22		 -					 744.07

ค่าเสื่อมราคา	 20.87		 		 		 21.35

	 สำานักงานได้จดทะเบียนรับมอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร	เมื่อวันที่	9	กันยายน	2553	จำานวน	690.00	ล้านบาท 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2554	 และ	 2553	 อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับปรุงและตกแต่งเพื่อใช้เป็นที่ทำาการแห่งใหม่ของ
สำานักงานจึงยังไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา

 
หน่วย: ล้านบาท

    ยอดคงเหลือ		
เพิ่มขึ้น	 ลดลง

	 ยอดคงเหลือ

	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.	53   ณ	31	ธ.ค.	54

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าลิขสิทธิ์	 62.70		 0.63		 -	 63.33

รายจ่ายพัฒนาระบบ	 7.01		 0.39		 -					 7.40

รวม		 	 69.71		 1.02		 -					 70.73

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

	 ค่าลิขสิทธิ์	 (21.38	)	 (6.20	)	 	-					 (27.58	)

	 รายจ่ายพัฒนาระบบ	 (3.02	)	 (1.41	)	 -		 (4.43	)

รวม		 	 (24.40	)	 				(7.61	)	 -					 (32.01	)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 45.31		 (6.59	)	 -					 38.72

ค่าตัดจำาหน่าย	 6.70		 		 	 7.61
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หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

รายได้ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร		 0.17	 -

ค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตรายปี	 1.05	 -

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจัดการลงทุน	 -	 0.05

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์	 0.05	 0.10

รวม  1.27 0.15

11.	ประมาณการหนี้สิน	ประกอบด้วย
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

มูลค่�ประม�ณก�รหนี้สิน	 10.50	 10.50

 สำานักงานได้แสดงประมาณการหนี้สินซึ่งเป็นค่าปรับปรุงอาคารเช่าชั้น	10	13 -16	ซึ่งสำานักงานเช่าจากกองทุนบำาเหน็จ 
บำานาญข้าราชการ	เพื่อให้อาคารเช่าดังกล่าวคงสภาพเดิมก่อนส่งมอบตามสัญญา	รวมเป็นเงิน	10.50	ล้านบาท	ไว้ในบัญชี 
ประมาณการหนี้สิน	โดยใช้เกณฑ์การประมาณค่าปรับปรุงอาคารจากการที่บริษัทดีทแฮล์ม	จำากัด	ได้ประเมินให้	โดยในปี	2544	
บริษัทฯ	ได้ทำาการประเมินค่าปรับปรุงอาคารชั้น	10	14-16	จำานวน	8.40	ล้านบาท	และปี	2545	ได้ทำาการประเมินค่าปรับปรุง
อาคารชั้น	13	จำานวน	2.10	ล้านบาท

  
 สำานักงานถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 19	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	
มกราคม	2554	ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.3.3	โดยสำานักงานได้เลือกบันทึกภาระ
ผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงทั้งหมด	ณ	วันที่	1	มกราคม	2554	เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา	5	ปี

 ตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2554	ก�รเคลื่อนไหวระหว่�งงวดของภ�ระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	ณ	วันที่	1	มกราคม	 187.45		 -				

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด		 (37.49	)		 -	

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		 149.96		 -	

ค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นและลูกจ้�ง

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง		 37.49		 -				

ต้นทุนบริการปัจจุบัน		 14.23		 -				

ต้นทุนดอกเบี้ย		 7.86		 -	

รวม		 	 59.58		 -

หัก	จ่ายผลประโยชน์		 (0.26	)		 -	

คงเหลือ		 59.32		 -

หนี้สินต�มงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	 59.32			 -	

หนี้สินต�มงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 59.32		 -	
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หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

ข้อสมมติฐ�นในก�รประม�ณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

	 	 อัตราคิดลด		 4.2	%

	 	 อัตราเงินเฟ้อ		 3.0	%

	 	 อัตราการขึ้นเงินเดือน		 3-12	%

	 	 อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล		 7.0	%

 ผลกระทบจ�กอัตร�ต้นทุนค่�รักษ�พย�บ�ลลดลงหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1	 ต่อภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์
ค่�รักษ�พย�บ�ลปี	2554

หน่วย : ล้านบาท

	 อัตร�เงินเฟ้อค่�รักษ�พย�บ�ล

 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	ณ	วันที่	1	มกราคม	 131.72		 253.60

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด	 (26.34	)	 (50.72	)

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 105.38		 202.88

ส่วนประกอบของต้นทุนและภ�ระผูกพันโครงก�รผลประโยชน์ค่�รักษ�พย�บ�ล

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง	 26.34		 50.72

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 9.70		 19.70

ต้นทุนดอกเบี้ย	 5.53		 10.65

รวม	 	 	 41.57		 81.07

หัก	 จ่ายผลประโยชน์	 (0.26	)	 (0.26	)

คงเหลือภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ค่�รักษ�พย�บ�ล	 41.31		 80.81

หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

ยอดยกมา		 1,160.40		 1,083.79	

บวก	 จัดสรรเพิ่ม		 75.63		 76.61

รวม    1,236.03  1,160.40

 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	และให้คงไว้ซึ่งเจตนารมณ์เดิม 
ของคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่ต้องการให้มีการกันเงินไว้สำาหรับใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	อันถือเป็นประโยชน์ส่วนรวม
และเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของสำานักงาน	 เมื่อวันที่	 7	 ธันวาคม	 2554	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความ 
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ในการประชุมครั้งที่	5/2554	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2554	และครั้งที่	8/2554	
เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2554	ให้สำานักงาน	
	 (1)	 รับรู้รายได้ที่นำาเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเดิม	และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนในงบรายได้ค่าใช้จ่าย 
เบ็ดเสร็จของสำานักงาน	และ
	 (2)	 ให้สำานักงานจัดตั้ง	“เงินสำารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน”	โดยให้มีสถานะเป็นเงินสำารองตามมาตรา	26	แห่ง	
พ.ร.บ.	หลักทรัพย์ฯ	มาตั้งแต่ปี	2539	รวมทั้งกำาหนดให้มีการกันเงินสำารองดังกล่าวเป็นลำาดับก่อนการกันสำารองประเภทอื่นๆ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว	ในจำานวนเท่ากับจำานวนสุทธิของรายได้ที่จะนำาเข้ากองทุนเพื่อการ
พัฒนาตลาดทุนเดิมหักด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนในแต่ละปี	ไม่ว่าสำานักงานจะมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
ก็ตาม	ทั้งนี้	สำาหรับงบการเงินประจำาปี	2554	เป็นต้นไปให้กันได้ไม่เกินจำานวนผลกำาไรของสำานักงาน	(รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย)
	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดทุนมารวมในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม 
2554	และ	2553	ทำาให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	จำานวน	121.23	ล้านบาท	และ	75.63	ล้านบาท	ตามลำาดับ

รายงานประจำาปี 2554   91ก . ล . ต .



 
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

ยอดยกมา		 1,887.33		 1,332.20

บวก	 จัดสรรเพิ่ม		 108.91		 34.67

	 	 โอนจากเงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการถาวร		 -			 520.46

รวม    1,996.24  1,887.33

	 ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสำารองของสำานักงาน	ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามมติคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ในการประชุม	ครั้งที่	
9/2539	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2539	และในการประชุมครั้งที่	11/2553	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2553	และในการประชุมครั้งที่	 
14/2553	 เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 2553	 อนุมัติให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำานักงานสุรวงศ์	 ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย	และอนุมัติวงเงินในการซื้อที่ดินและอาคารที่ทำาการแห่งใหม่ของสำานักงานรวมถึงการจัดจ้างผู้ออกแบบ	ผู้ประมาณการ 
งบประมาณ	 ผู้บริหารและควบคุมงาน	 โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารโดยมีวงเงินรวม	 1,080.00	 ล้านบาท	 และตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	8

 
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

ยอดยกมาต้นงวด		 193.97		 93.48

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด		 (222.68	)	 100.49

ยอดคงเหลือปล�ยงวด	 (28.71	)	 193.97

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน	จำานวน	28.71	ล้านบาท	 เป็นผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	ตามนโยบายการบัญชีของสำานักงาน	ข้อ	2.6

  
 16.1	รายได้ค่าธรรมเนียม	ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี

	 	 จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์		 177.84		 121.23

	 	 จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน		 91.71		 65.33

	 	 จากบริษัทจดทะเบียน		 64.76		 62.14

	 	 จากการประกอบธุรกิจ	LBDU		 12.00		 0.24

	 	 อื่นๆ			 48.11		 42.71

รวม		 	 394.42		 291.65

รายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น		 137.29		 149.88

รวม  531.71  441.53

	 เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจของสำานักงานสอดคล้องกับภาระในการกำากับดูแลที่ผันแปรตามปริมาณ
รายการที่เกิดขึ้น	 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับประเทศอื่น	 ในปี	 2554	 สำานักงานจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมจากเดิมที่เรียกเก็บในอัตราคงที่โดยใช้รายได้ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นฐานในการคำานวณ	ไปเป็นการเรียกเก็บตาม
อัตราขั้นบันได	โดยใช้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของธุรกิจหลักทรัพย์และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการสำาหรับ
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ธุรกิจจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	 เป็นฐานในการคำานวณ	 นอกจากนี้	 ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	การค้าหลักทรัพย์	หรือการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
(LBDU)	จากเดิม	10,000	บาท	ไปเป็น	500,000	บาทต่อปี

	 16.2	รายได้จากเงินลงทุน	ประกอบด้วย
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

	 	 รายได้ดอกเบี้ย		 81.01		 73.61

	 	 รายได้เงินปันผล		 19.12		 24.65

	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน		 216.65		 136.90

รวม			 	 316.78		 235.16

รายได้จากสำานักงานลงทุน		 30.35		 23.00

รวม			 	 347.13		 258.16

หัก	รายได้จากการลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน		 (123.99	)		 (79.38	)

คงเหลือ		 223.14		 178.78

 16.3	รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์	ประกอบด้วย
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

รายได้เงินอุดหนุน

	 	 เรียกเก็บตามมูลค่าซื้อขาย		 287.69		 177.16

	 	 เรียกเก็บตามมูลค่าส่วนของเจ้าของของบริษัทจดทะเบียน		 11.16			 -					

	 	 เรียกเก็บในอัตราคงที่		 2.00			 -

รวม   300.85  177.16

 	 ในปี	2554	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	ได้ขอเปลี่ยนฐานที่ใช้การคำานวณจากเดิมที่ใช้มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
ของปีก่อน	ไปเป็นมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของปีปัจจุบัน	และสำานักงานได้เรียกเก็บเงินอุดหนุนเพิ่มจากการกำากับดูแลบริษัทที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนการจัดตั้งสำานักงานและไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน	ซึ่งที่ผ่านมาสำานักงาน 
กำากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทดังกล่าวเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นมาโดยตลอด	แต่ยังไม่เคยเรียกเก็บเงินอุดหนุนผ่าน 
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสำาหรับต้นทุนในการกำากับดูแลในส่วนนี้	นอกจากนี้ยังได้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากบริษัทตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย) 
จำากัด	(มหาชน)	(Thailand	Futures	Exchange	Plc:	TFEX)	ที่เดิมไม่ได้มีการเรียกเก็บเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มดำาเนินการ

 
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย

	 	 รายได้จากเงินลงทุนสำาหรับการพัฒนาตลาดทุน		 123.99		 79.38

	 	 ค่าปรับทางการปกครอง		 1.96		 0.76

รวม   125.95  80.14

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

	 	 กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ลงทุนและอื่นๆ		 4.72		 4.51

รวม   4.72  4.51

รายงานประจำาปี 2554   93ก . ล . ต .



 
หน่วย: ล้านบาท

 2554 2553

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 ผลประโยชน์คณะกรรมการ/อนุกรรมการ		 19.58		 16.76

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 เงินเดือน	และผลประโยชน์ตอบแทนระยะสั้นอื่นๆ		 50.38		 52.30

	 	 ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว		 2.41		 -

รวม  72.37  69.06

 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญ	ประกอบด้วย	รายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ที่สำาคัญ	ซึ่งหมายถึง	บุคคลที่มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน	สั่งการ	และควบคุมกิจกรรมต่างๆ	ของ 
สำานักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 
	 รายการบางรายการในงบการเงิน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	ที่นำามาเปรียบเทียบ	ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงิน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

 ก�รแสดงร�ยก�รเดิม ก�รแสดงร�ยก�รใหม่

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	 1,236.03			 -

เงินกองทุน		

	 	 เงินสำารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน		 -		 1,160.40

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		 108.91		 184.54

งบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ

ค่�ใช้จ่�ย

	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง		 506.56		 454.26

	 	 ผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และอนุกรรมการ		 16.76			 -

	 	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		 -				 69.06

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน

	 	 รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน		 -			 80.14

	 	 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน		 -		 4.51

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน		 -		 75.63

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช่จ่าย		 108.91		 184.54

ร�ยก�รปรับกระทบร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเป็นเงินสดรับ(จ่�ย)จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

	 	 รายได้ดอกเบี้ย		 (67.83	)		 (96.60	)

	 	 รายได้เงินปันผล		 (16.93	)		 (24.65	)

	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน		 (94.03	)		 (136.91	)
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หน่วย: ล้านบาท

 ก�รแสดงร�ยก�รเดิม ก�รแสดงร�ยก�รใหม่

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

	 	 เจ้าหนี้ทั่วไป		 1.77		 5.77

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

	 	 เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	 -			 (4.00	)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

	 	 กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)		 (3.74	)		 -

 
	 สำานักงานและ/หรือคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์จำานวน	4	คดี	ดังนี้
	 กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการกำากับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลาดหลักทรัพย์)	ดำาเนินการ 
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	1	คดี	จำานวนทุนทรัพย์	1,033.82	ล้านบาท	เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ออกใช้กับ
สมาชิก	 จึงไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกรอบอำานาจของสำานักงานที่จะดำาเนินการใดๆ	 ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว	
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
	 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่รับชื่อเข้าระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร	1	คดี	จำานวนทุนทรัพย์	
50.00	ล้านบาท	เนื่องจากสำานักงานเห็นว่า	ผู้ฟ้องมีลักษณะต้องห้ามที่กำาหนดตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ปัจจุบันคดี
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง	
	 กรณีถูกกล่าวหาว่าการตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ในงบการเงินและการพิจารณาต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 
ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายและล่าช้าเกินสมควร	1	คดี	จำานวนทุนทรัพย์	14.00	ล้านบาท	ปัจจุบันคดีดังกล่าว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
	 กรณีถูกกล่าวหาว่าสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำานวนทุนทรัพย์	
159.89	ล้านบาท	ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
	 อย่างไรก็ดี	 สำานักงานและ/หรือคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและ 
กระทำาการใดๆ	ภายในกรอบที่กฎหมายกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	และได้ดำาเนินการเป็นไปตามกรอบการพิจารณาที่กำาหนดขึ้น
และใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน	มิได้มีการเลือกปฏิบัติ	จึงเชื่อมั่นว่าความน่าจะเป็นในการแพ้คดีและการชดใช้ค่าเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นของคดีดังกล่าวอยู่ในระดับที่เป็นไปได้น้อย

รายงานประจำาปี 2554   95ก . ล . ต .



 
อำานาจหน้าที่  
	 (1)	 พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกประกาศเกี่ยวกับการกำากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
	 	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ตลาดหลักทรัพย์	ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	องค์กรที ่
	 	 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์	สำานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง	แต่ไม่รวมถึงร่าง
	 	 ประกาศที่อยู่ภายใต้อำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอื่นที่มีคำาสั่งแต่งตั้งไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องนั้น
	 (2)	 ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย
	 (1)	 นายกัมปนาท	โลหเจริญวนิช	 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)		ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อนุกรรมการ
	 (3)		ผู้แทนบริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	 อนุกรรมการ
	 (4)		ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์	 อนุกรรมการ
	 (5)		ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 อนุกรรมการ
	 (6)		ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	 อนุกรรมการ
	 (7)	 นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์	หรือ	 อนุกรรมการ
	 	 นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภพ	หรือ
	 	 ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 	
	 (8)	 ผู้อำานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 	 เรื่องที่จะออกประกาศ

สั่ง	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นประการอื่น

   
อำานาจหน้าที่
	 (1)	 พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง		
	 	 (ก)	การออกประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน	
	 	 (ข)	การออกประกาศเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ตามหมวด	3/1	แห่งพระราชบัญญัติ
	 	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535					
	 	 (ค)	การออกประกาศอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกประกาศตาม	(ก)	หรือ	(ข)
	 (2)	 ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย
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ประกอบด้วย
	 (1)	 นางดัยนา	บุนนาค	 ประธานอนุกรรมการ
		 (2)		ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อนุกรรมการ
	 (3)		ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์	(ชมรมวาณิชธนกิจ)	 อนุกรรมการ	 	 							
		 (4)		ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 อนุกรรมการ
		 (5)		ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 อนุกรรมการ
	 (6)		นางภัทรพร	มิลินทสูต	 อนุกรรมการ
	 (7)		ผู้อำานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 	 เรื่องที่จะออกประกาศ

สั่ง	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554		มีวาระอยู่ในตำาแหน่งจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นประการอื่น

อำานาจหน้าที่
	 (1)		พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
	 	 ตราสารหนี้	และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกประกาศดังกล่าว
	 (2)		ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย
	 (1)		นางดัยนา	บุนนาค	 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)		ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อนุกรรมการ
	 (3)		ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 อนุกรรมการ
	 (4)		ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 อนุกรรมการ
	 (5)		ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	 อนุกรรมการ
	 (6)		นายสันติ	กีระนันทน์	 อนุกรรมการ
	 (7)		นางสาวอาดา	อิงคะวณิช	 อนุกรรมการ
	 (8)		นายวิจักษณ์	ศิริแสร์	 อนุกรรมการ
	 (9)		นายวรภัทร	โตธนะเกษม	 อนุกรรมการ
	 (10)	ผู้อำานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 	 เรื่องที่จะออกประกาศ	

สั่ง	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นประการอื่น

รายงานประจำาปี 2554   97ก . ล . ต .



 
อำ�น�จหน้�ที่
	 (1)	 พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
	 	 ตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง	และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกประกาศดังกล่าว
	 (2)		ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย
	 (1)		นางดัยนา	บุนนาค	 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)		ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อนุกรรมการ
	 (3)		นายอาสา	อินทรวิชัย	 อนุกรรมการ
	 (4)		นายปริทรรศน์	เหลืองอุทัย	 อนุกรรมการ
	 (5)		นายไพบูลย์	นลินทรางกูร	 อนุกรรมการ
	 (6)		นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภพ	 อนุกรรมการ
	 (7)		นายวิจักษณ์	ศิริแสร์	 อนุกรรมการ
	 (8)		นางสาวอร่ามศรี	ชูวงษ์	 อนุกรรมการ
	 (9)		ผู้อำานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
						 เรื่องที่จะออกประกาศ

สั่ง	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นประการอื่น

  
อำ�น�จหน้�ที่
	 (1)		พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองการออกประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทศุกูก 
	 	 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกประกาศดังกล่าว
	 (2)		ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย
	 (1)		นางดัยนา	บุนนาค	 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)	 ผู้แทนสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 อนุกรรมการ
	 (3)		ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์	 อนุกรรมการ
	 (4)		นายธีรศักดิ์	สุวรรณยศ	 อนุกรรมการ
	 (5)		นายกนต์ธีร์	ประเสริฐวงศ์	 อนุกรรมการ
	 (6)		นายสาคเรศ	คำาวะลี	 อนุกรรมการ
	 (7)		นายประกอบ	เพียรเจริญ	 อนุกรรมการ
	 (8)		ผู้อำานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 	 เรื่องที่จะออกประกาศ

สั่ง	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นประการอื่น
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อำ�น�จหน้�ที่  
	 (1)	 พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
	 	 (ก)		 การออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่มิใช่กองทุนรวม
	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
	 	 (ข)		 การออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคล	 ซึ่งรวมถึง
	 	 	 	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	การจัดการเงินร่วมลงทุน	และการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
	 	 (ค)		 การออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังต่อไปนี้
	 	 	 	 1.	 บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	ซึ่งรวมถึง	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 
	 	 	 	 	 ประเภทการจัดการกองทุนรวม	การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	การจัดการเงินร่วมลงทุน	และผู้ประกอบธุรกิจ 
	 	 	 	 	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
	 	 	 	 2.	 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 การค้าหลักทรัพย์	 และ 
	 	 	 	 	 การจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน		
	 (2)	 การดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย
		 (1)		หม่อมหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)		ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน		 อนุกรรมการ
	 (3)		ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจาก	 อนุกรรมการ
							ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม	 	
	 (4)		ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 อนุกรรมการ
	 (5)		ผู้แทนบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		 อนุกรรมการ
	 	 การค้าหลักทรัพย์	และการจัดจำาหน่าย
	 	 หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	เฉพาะกรณีที่
	 	 เป็นการพิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง
	 (6)	 ผู้แทนสมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ		 อนุกรรมการ
	 	 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง
	 (7)	 นางพรอนงค์	บุษราตระกูล	 อนุกรรมการ
	 (8)	 ผู้อำานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล		 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 	 เรื่องที่จะออกประกาศ

สั่ง	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นประการอื่น

รายงานประจำาปี 2554   99ก . ล . ต .



 
  
 
อำานาจหน้าที่  
	 (1)	พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
	 	 (ก)	การออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
	 	 (ข)	การออกประกาศเกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
	 	 (ค)	การออกประกาศอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกประกาศตาม	(ก)	หรือ	(ข)
	 (2)	การดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย
	 (1)		 หม่อมหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง		 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)		 ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	 อนุกรรมการ
	 (3)		 ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจาก	 อนุกรรมการ
								 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม	 	
	 (4)		 ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 อนุกรรมการ
	 (5)		 ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์	 อนุกรรมการ
				 	 หรือผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	 	 	 ในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับ
	 	 	 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
	 (6)		 ผู้แทนโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 อนุกรรมการ
	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 (7)		 ผู้แทนชมรมวาณิชธนกิจ	 อนุกรรมการ
	 (8)		 นายไพรัช	มณฑาพันธุ์	 อนุกรรมการ
	 (9)		 นายไซมอน	แลนดี้	 อนุกรรมการ
	 (10)		ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับธุรกิจจัดการลงทุน	 อนุกรรมการและเลขานุการ

สั่ง	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นประการอื่น

อำานาจหน้าที่
	 พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำากิจการและ 
ดำาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย
	 (1)		นายกัมปนาท	โลหเจริญวนิช		 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)		ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อนุกรรมการ
	 (3)		นายภูมิใจ	ขำาภโต	 อนุกรรมการ
	 (4)		 นายสมจินต์	ศรไพศาล	 อนุกรรมการ
	 (5)		 นางภัทรพร	มิลินทสูต	 อนุกรรมการ
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	 (6)		 นางวีระนุช	กมลยะบุตร	 อนุกรรมการ
	 (7)		 ผู้อำานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
		 	 	 เรื่องที่จะออกประกาศ

สั่ง	ณ	วันที่	28	มีนาคม	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	28	มีนาคม	2554	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555

 
อำานาจหน้าที่
	 พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำาคำาเสนอซื้อ	 การกำาหนดราคาเสนอซื้อ	 การลดราคาเสนอซื้อตาม
คำาเสนอซื้อ	 เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อ
กิจการ	 การหยุดนับระยะเวลารับซื้อเป็นการชั่วคราว	 รวมทั้งการเสนอความเห็นหรือให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	
และสำานักงาน	ก.ล.ต.	ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ

ประกอบด้วย
	 บุคคลกลุ่มที่	1	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งประธานอนุกรรมการ
	 (1)		คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม
	 (2)		นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ
	 (3)		ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์
	 บุคคลกลุ่มที่	2	(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน)	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งอนุกรรมการ
	 (1)		นายชวลิต	จินดาวณิค	 	
	 (2)		นายไพบูลย์	นลินทรางกูร			 	
	 (3)		นายวราห์	สุจริตกุล	
	 (4)		นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	
	 (5)		นายอภิชัย	บุญธีรวร
	 บุคคลกลุ่มที่	3	(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งอนุกรรมการ
	 (1)		นางกุลกนิษฐ	คำาศิริวัชรา 
	 (2)		นายชรินทร์	สัจจญาณ	
	 (3)		นายประดิษฐ์	สหชัยยันต์	
	 (4)		นางพรภินันท์	อัศววัฒนาพร
	 (5)		นางสาวมานิดา	ซินเมอร์แมน
	 บุคคลกลุ่มที่	4	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ
	 (1)		ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
	 (2)		ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

ประกาศ	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2554		มีวาระอยู่ในตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2554	จนถึงวันที่	31	มกราคม	2556

รายงานประจำาปี 2554   101ก . ล . ต .



อำ�น�จหน้�ที่
	 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรือสำานักงาน	ก.ล.ต.	ในเร่ืองเก่ียวกับการดำาเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 และกฎหมายอ่ืน	 รวมท้ัง
พิจารณาประเด็นปัญหาด้านกฎหมายหรือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการดำาเนินคดี

ประกอบด้วย
	 1.		นายกำาชัย	จงจักรพันธ์		 ประธานอนุกรรมการ
	 2.		นายอัชพร	จารุจินดา	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 อนุกรรมการ
	 3.		นายธาริต	เพ็งดิษฐ์	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 อนุกรรมการ
	 4.		พลตำารวจเอก	วัชรพล	ประสารราชกิจ	 อนุกรรมการ
						 รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
	 5.	 นายวินัย	ดำารงค์มงคลกุล*	อธิบดีอัยการ	ฝ่ายคดีพิเศษ	 อนุกรรมการ
	 6.		นายชาญชัย	บุญฤทธิ์ไชยศรี*	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 อนุกรรมการ
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 7.	 นายวสันต์	เทียนหอม	รองเลขาธิการ	ก.ล.ต.	 อนุกรรมการ
		 8.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	รองผู้อำานวยการ		 อนุกรรมการ
					 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส่ัง	ณ	วันท่ี	13	พฤษภาคม	2554		มีวาระอยู่ในตำาแหน่งต้ังแต่วันท่ี	13	พฤษภาคม	2554	จนถึงวันท่ี	12	พฤษภาคม	2556
หมายเหตุ: *ดำารงตำาแหน่งอนุกรรมการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554  

อำ�น�จหน้�ที่
	 พิจารณาสรุปข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	 และเสนอความเห็นในเรื่องที่มีผู้อุทธรณ์คำาสั่งทางปกครองของสำานักงานต่อ 
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มอบหมาย	

ประกอบด้วย 
	 (1)	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ	 ประธานอนุกรรมการ
	 (2)		นายนนทพล	นิ่มสมบุญ	 อนุกรรมการ
	 (3)		นายชัยพัฒน์	สหัสกุล	 อนุกรรมการ
	 (4)		ผู้อำานวยการฝ่ายคดี เลขานุการ

สั่ง	ณ	วันที่	31	พฤษภาคม	2554	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	12	พฤษภาคม	2554	จนถึงวันที่	11	พฤษภาคม	2556
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อำ�น�จหน้�ที่
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