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 ด้านบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนไทย  ปรับตัวดีขึ้น 
เชน่เดียวกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและทศิทางตลาดหุน้ในภมูภิาค 
โดย ณ สิ้นปี 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปิดที ่1,391.93 
จดุ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.76 จากสิน้ป ี2554 ซึง่เปน็การปรบัเพิม่ขึน้สงูสดุ 
ในรอบ  16 ปี  ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดอยู่ที่   
11,964.47 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.01 จากสิ้นปี 2554  
การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของดัชนตีลาดหลกัทรพัยแ์ละมลูค่าหลกัทรัพยร์วม
ตามราคาตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ได้รับจากผู้ลงทุน 
ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงความแข็งแกร่งและน่าดึงดูดใจในการ
ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนไทย
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 ในปี 2558 ท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Commun i ty  :  AEC) จะเ ร่ิมต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนั้น  เป็น
การเปลี่ยนแปลงท่ีสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
ที่จะเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในภูมิภาค 
ซึ่งการก้าวไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้ ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับมือความผันผวนจากการเปิดเสรี รวมท้ังหาแนวทางในการ
เพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคให้ภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนัและสนบัสนุนใหไ้ทยเปน็แหล่งลงทนุทีไ่ดร้บัความสนใจ
จากผู้ลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาคยิ่งขึ้น 
 กระแสการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
และตลาดทุนในโลกปัจจุบัน ทําให้ภารกิจสําคัญของ ก.ล.ต. คือ 
การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ลงทุนในสินค้าและบริการของตลาด
ทุนไทย การดําเนินงานของ ก.ล.ต. จึงต้องครอบคลุมท้ังการดูแล
ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของตลาด การพัฒนากฎหมายหลกัทรัพย์
ให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากลและบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการลงทุน 
 ในปี 2555 ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมงานด้านพัฒนากฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง และเน้นความร่วมมือระยะยาวระหว่างหน่วยงาน 
โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
กรมสอบสวนคดพีเิศษและสาํนักงานอัยการสูงสุดเพือ่ปรบัปรงุวิธกีาร
ทํางานให้คล่องตัวขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดี  
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ใน
ชั้นก่อนฟ้องศาล เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนได้
อย่างเข้มแข็ง ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับองค์ประกอบความผิด
ในฐานความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมในการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน
สากล

  ในส่วนของการสรา้งความเชือ่มัน่ในตลาดทนุนัน้ ตลาดทนุไทย
ได้รับการประเมินผล CG Watch 2012 ซึ่งเป็นการประเมินการกํากับ
ดูแลกิจการของตลาดทุนในเอเชีย ที่จัดทําโดย Asian Corporate 
Governance Association และ CLSA Asia-Pacifi c Markets เป็นอันดับ 3 
จากการประเมินท้ังหมด 11 ประเทศ  ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
จดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง และการได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในตลาดทุนท่ีให้ความสําคัญและสร้างวัฒนธรรมของการมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ก.ล.ต. ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน
ใหม่ ๆ  ท่ีมคีุณภาพและตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน โดย
ในปี 2556 ก.ล.ต. จะย่ืนมือไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ทั้ง
ผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไปได้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพิ่ม
มากข้ึน พัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยิ่งข้ึน รวมทั้งต่อต้านคอร์รัปชัน 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน อนัจะสง่ผลตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศในระยะยาว  ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความยืดหยุ่น
ในการกํากับดูแลเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ และ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
 ในโอกาสที่ปี 2555 เป็นปีที่ ก.ล.ต. ดําเนินงานครบ 20 ปี 
ผมขอขอบคุณผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งในตลาดทนุทุกท่าน ตลอดจนผูบ้ริหาร
และพนักงาน ก.ล.ต. ที่ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พัฒนาตลาด
ทุนไทยให้ก้าวหน้า แข็งแกร่ง พร้อมแข่งขันในเวทีโลก ผมเชื่อมั่นว่า
ตลาดทุนไทยจะมีบทบาทท่ีสําคัญในการเป็นเสาหลักขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวสู่การเปิดประชาคมเสรี
อาเซียนได้อย่างภาคภูมิด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในปีนี้และในปีต่อ ๆ ไป
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 ก.ล.ต. ไดม้กีารปรบัโครงสร้างองคก์รเมือ่ตน้ป ี2555 เพือ่รองรบั
แผนพัฒนาตลาดทุน กระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนโลก และ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยได้รวมศูนย์งาน
ดา้นการตา่งประเทศเพือ่ผลกัดันใหต้ลาดทนุไทยมบีทบาทในภมูภิาค
อยา่งเดน่ชดัยิง่ขึน้ รวมศูนย์งานพจิารณาการออกตราสารทกุประเภท
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการระดมทุนควบคู่ไปกับการผลักดันการพัฒนา
ตราสารการเงินใหม่ ๆ แยกหน่วยงานด้านการพัฒนาออกจาก 
การวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสถาบัน 
การเงินตัวกลาง รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านการเงิน 
การลงทุนขึ้นมาโดยเฉพาะ
 การที่ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ย่อมทําให้มีข้อได้เปรียบในการเชื่อมโยงทางการค้าและ 
การลงทุน อีกทั้งการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง 
พื้นฐานที่สมบูรณ์ จะเพิ่มโอกาสให้ไทยสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นํา
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้ในอนาคต ก.ล.ต. จึงได้ให้ความสําคัญ 
กบัการกาํกบัดแูลในเชงิพฒันา โดยเรง่ผลกัดันใหเ้กดิการจดัต้ังกองทนุ
รวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infrastructure fund) เพือ่พรอ้มรองรับการเตบิโต
ของภูมิภาค  ตลอดจนเสริมสร้างและกระจายความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  รวมทั้งออกเกณฑ์การจัดตั้งและ 
การจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)  
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เพ่ือพัฒนาการระดมทุนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม
 นอกจากน้ี ก.ล.ต. ได้ผ่อนเกณฑ์สัดส่วนการถือหุ้นของธุรกิจ
โฮลด้ิงให้การจัดกลุ่มของธรุกจิมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ รวมทัง้อาํนวย
ความสะดวกให้บริษัทในประเทศไทยและบริษัทในต่างประเทศ
รวมตัวเปน็โฮลด้ิงและจดทะเบียนในตลาดทุนไทยได ้ซึง่จะเปดิโอกาส
ให้ธุรกิจในรูปโฮลดิ้งเติบโตและเป็นหนึ่งทางเลือกของผู้ลงทุนท่ี
ต้องการเป็นเจ้าของกิจการหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ และ 
ก.ล.ต. ไดอ้นญุาตให้ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ออกหลกัเกณฑ์
รับหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยพิจารณาจากมูลค่าหุ้นสามัญตาม
ราคาตลาดได้อีกเกณฑ์หน่ึง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความเป็นสากลและ
ทัดเทียมกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค
 ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ธุรกิจทุกขนาด ทุกพื้นที่ ให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง
หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก.ล.ต. จึงได้ยื่นมือไปยัง
ผู้ประกอบการท่ัวประเทศ โดยริเริ่มโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ
หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด และโครงการหุ้นกู้ SMEs รวมท้ัง
สง่เสริมกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ซึง่นอกจากจะเปิดโอกาส
ให้ธุรกิจสามารถใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางระดมทุนแล้ว ยังเพิ่ม
ผลติภณัฑท์างการเงินใหแ้กต่ลาดทนุดว้ย ทาํใหส้ามารถดงึดดูเมด็เงนิ
ลงทุนจากทั้งในและนอกภูมิภาค อันจะส่งผลให้ตลาดทุนไทยมี
ขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ในรอบปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ยงัได้ประสานความร่วมมือและสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งในและนอกภูมิภาค โดยได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต
อกีมากในอนาคต โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนรว่มกัน และ
ให้ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในการพัฒนาระบบการ
ทํางานของแต่ละตลาดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความ
ซ้ำซ้อนของขั้นตอนการระดมทุน และความเหลื่อมล้ำในการลงทุน
ของแตล่ะตลาด โดยไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงการยอมรบักฎเกณฑ์ซึง่กนัและ
กัน (mutual recognition agreement) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจในเรื่องการพิจารณารับจดทะเบียนหลักทรัพย์ใน
ตลาดแห่งที่สอง (second listing) กับสิงคโปร์และมาเลเซียแล้ว ส่งเสริม
ตลาดหลักทรัพย์ไทยให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบซื้อ

ขายใหพ้รอ้มเขา้สูโ่ครงการ ASEAN Linkage  โดยในป ี2555 มี 3 ประเทศ
ที่เชื่อมโยงระบบการซื้อขายแล้ว คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย 
นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานนอก
ภมูภิาค โดยได้ลงนามบันทกึความเขา้ใจกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลตลาด
การเงินและตลาดทุนของราชรัฐลักเซมเบิร์กและสาธารณรัฐเกาหลี 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันในการ
กํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศ 
 อน่ึง ก.ล.ต. ยังให้ความสําคัญกับการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนและ
ประชาชนทั่วไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานพัฒนาตลาดทุนด้านอื่น โดย
ได้สื่อสารเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ  
อาทิ พัฒนาและเปิดให้ใช้ mobile application “start-to-invest” ซ่ึงเป็น
โปรแกรมให้ความรู้เร่ืองการเงนิและการลงทุนผ่านโทรศัพท์มือถือซ่ึง
ทําให้ ก.ล.ต. ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards ประเภท
โครงการ ICT ทําดีเพ่ือสังคม ให้ความรู้ผ่านส่ือบันเทิงด้วยเนื้อหา
ที่เข้าใจง่าย ทําให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง เช่น การให้ความรู้
ด้านการเงินและการลงทุนผ่านส่ือภาพยนตร์โฆษณา เสวนาเรื่อง
การบรหิารเงนิโดยมนีกัแสดงท่ีมชีือ่เสยีงรว่มแลกเปล่ียนประสบการณ ์
ส่งเสริมการสร้างละครและภาพยนตร์ที่มีสาระและให้ความรู้เรื่อง
การวางแผนการเงินและการลงทุนเพ่ืออนาคต และจัดสัมมนาให้กับ
กลุม่ผูป้ระกอบการให้มคีวามรูแ้ละสามารถใชป้ระโยชนจ์ากตลาดทุน
ได้เต็มท่ี อาทิ จัดอบรมให้แก่ผู้ร่วมโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของ
จงัหวดั โครงการหุน้กู ้SMEs งานสัมมนา “M&A กลยทุธก์ารเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” และสัมมนา “Private Equity 
พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต” 
 กระแสการเปล่ียนแปลงที่ไม่หยุดน่ิงในโลกตลาดทุนน้ีเอง 
เป็นแรงผลักสําคัญให้ ก.ล.ต. ดําเนินการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วน 
เพื่อคว้าโอกาสที่เปิดกว้างและส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นประตูสู่
ตลาดทุนภูมิภาค ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกฝ่ายท่ีให้
ความร่วมมือที่ดีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ในนามของผู้บริหาร
และพนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ความมั่นใจว่าจะมุ่งมั่น “กํากับและพัฒนา
ตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ” ตามปณิธานท่ีส่งผ่านชาว ก.ล.ต. ทุกรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 20 ปี และหวังว่าในอนาคตข้างหน้า ทุกท่านจะยังคง
ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น พัฒนาตลาดทุนไทยของเราให้ก้าวหน้า 
เพือ่ทาํหน้าทีส่าํคญัในการเปน็เสาหลกัเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่ง
ยั่งยืนตลอดไป
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ประธานกรรมการ 
(ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2555)
สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับทุนเรียนดีจากมูลนิธิจอห์น เอฟ  
เคนเนดี้) เนติบัณฑิตไทย และปริญญาโท สาขากฎหมาย จาก  
Columbia University ประเทศสหรฐัอเมรกิา (เปน็นกัเรยีนทนุรฐับาลตาม
ความต้องการของสํานักงานอัยการสูงสุด และทุนของมูลนิธิ Starr 
ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับในวงการกฎหมายไทย ผ่านการดํารงตําแหน่งสําคัญๆ 
ในสํานักงานอัยการสูงสุด อาทิ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการ
สูงสุด อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา รองอัยการสูงสุด และดํารงตําแหน่ง
อยัการสงูสดุ ในระหวา่งป ี2550-2552 ปจัจบุนั นอกจากดาํรงตาํแหนง่
ที่ปรึกษาอัยการสูงสุดแล้ว ยังอุทิศเวลาให้แก่การพัฒนากฎหมาย
สําคัญๆ อย่างต่อเนื่องในฐานะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
พจิารณารา่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กรรมการ
พฒันากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา กรรมการกฤษฎกีา 

(คณะพเิศษ) สาํนกังานกรรมการกฤษฎกีาพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ... กรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ä���6&16'é"�,Ę�$=Ĕ�1<Ĕ%
ปลัดกระทรวงการคลัง 
กรรมการโดยตําแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี International Management จาก Boston  
University ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปรญิญาโท MBA (Finance) จาก Marshall 
University และปริญญาเอก Finance จาก University of Mississippi  
มีความรู้และประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินการคลัง และ
การพัฒนารัฐวิสาหกิจของประเทศ โดยก่อนดํารงตําแหน่งปลัด
กระทรวงการคลังเคยรับผิดชอบงานตําแหน่งสําคัญในกระทรวง 
การคลัง อาทิ อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง อาทิ 
ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรองประธาน
กรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รวมถึงงานในด้าน
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วิชาการโดยเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันพระปกเกล้า และสถาบัน
วิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง สังกัดกระทรวงการคลัง

3. �6�+5�'é +è%<��6&�
ปลัดกระทรวงพาณิชย ์
กรรมการโดยตําแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555)
สําเ ร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ  (บัญชี)  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท สาขาพัฒนาบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยดํารง
ตําแหน่งสําคัญ เช่น ผู้อํานวยการกองการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 1 
ผู้อํานวยการสํานักแผนงานระบบสารสนเทศ ผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์

4. �6&�'4.6' E�''5��Ę+'�<)
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรรมการโดยตําแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industr ial 
Engineering and Management จาก Asian Institute of Technology 
ประเทศไทย ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก 
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความรู้และมี
ประสบการณโ์ดยเปน็ผูบ้รหิารระดบัสงูของหนว่ยงานในตลาดเงนิและ
ตลาดทุนท้ังภาครัฐและเอกชน ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย เคยดํารงตําแหน่งเลขาธกิาร ก.ล.ต. 
และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ปัจจุบัน
นอกจากการปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ยังคงทํางาน
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและภาคการศึกษาในหลายองค์กร เช่น เป็น
กรรมการบริหารสภากาชาดไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยได้รับรางวัล “Central Bank Governor of 
the Year for Asia” ประจําปี 2554 จากวารสาร Emerging Markets ในเครือ 
Euromoney และรางวัล “นักการเงินแห่งปี 2555” จากวารสารการเงิน
ธนาคาร

5. �6&���")  �8ø%.%�<g
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
(ตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม 2554 วาระที่ 2)
สาํเร็จการศกึษาปรญิญาตร ี(เกียรตินยิมอันดับ 2) สาขาพาณชิยศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จาก University of Iowa 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย) และ

ได้รับปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น 
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี กระทรวงพาณิชย์ ประธาน
สาขาการสอบบัญชี คณะอนุกรรมการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
และประธานกรรมการบริษทั AMC International Consulting จาํกัด ปจัจุบนั
ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานภาครัฐและทํางานในวงการวิชาชีพบัญชี 
เช่น กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้บรรยายพิเศษ
วชิาการบัญชี และการบริหารธุรกิจ ในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. �6&�N6�5& �5�'"5��Ę
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 วาระที่ 2)
สําเ ร็จการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยม  จากคณะนิติศาสตร์         
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทเกียรตินิยม สาขากฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศจาก UCL, University of London และปริญญาเอก 
จาก King’s College, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร เป็น
ผูท้รงคณุวุฒดิา้นกฎหมาย โดยทาํงานดา้นกฎหมายมาเกอืบ 30 ป ีเคย
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ปัจจุบัน  ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และยังทํางานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
อาทิ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการตาํรวจว่าด้วยการอุทธรณ์ 
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมแห่งชาติ มีประสบการณ์สอนหนังสือ แต่งตํารา และเขียน
บทความเกี่ยวกับกฎหมายตลาดเงิน ตลาดทุน การธนาคาร และ
การประกันภัย นอกจากนี้ ยังทํางานสาธารณประโยชน์โดยเป็น
รองประธานมูลนิธิ Pearl S. Buck แห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิ
นติศิาสตร ์กรรมการกองทุนสญัญาธรรมศกัดิ ์และเป็นวทิยากรเผยแพร่
ความรู้กฎหมายและอ่ืนๆ เป็นประจําในรายการ “ตราชูคู่ชีวิต” 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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7. �6�A�g6 /)<&A'èg
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555)
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขานิติศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสําเร็จการอบรมหลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นท่ี 46 ก่อนหน้าน้ี
เคยดํารงตําแหน่งสําคัญๆ  ในกระทรวงการคลังมาโดยตลอด 
อาทิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
รองปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพสามิต ตามลําดับ 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

8. �6&.�8�&Ę )8ø%"�,Ę"5��<Ę 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554)
สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโท สาขากฎหมาย จาก Tulane University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยทุนรัฐบาลไทย) และปริญญาเอกด้าน 
Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร 
เคยดํารงตําแหนง่ระดับสูงในกระทรวงการคลัง เช่น รองปลดักระทรวง
การคลัง กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจและการคลัง ประธานกรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการ และประธานคณะกรรมการกํากับและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ก่อนท่ีจะเกษียณอายุในตําแหน่งปลัดกระทรวง
การคลงั  ปจัจบุนัให้ความสาํคญักบัดา้นวิชาการ เชน่ ประธานสถาบัน
วิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

9. �6&+è�'% 	<ĕ%E"C'�Ę 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555)
สําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโทและปรญิญาเอก สาขาประวตัศิาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จาก Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมรกิาและได้รบั
ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา  Human i t i es  จาก 
Schiller International University เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์สอนที่คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนโอนย้ายไปที่กระทรวง
การต่างประเทศ ผา่นการดํารงตําแหนง่สําคัญๆ ไดแ้ก ่เอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวงฯ รับผิดชอบกิจการยุโรป เอกอัครราชทูตประจํา
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ซามัว และตองกา รองปลัด
กระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจําประเทศอิตาลี และ
ไอร์แลนด์ ก่อนที่จะเกษียณอายุในตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํา
กรุงลอนดอน ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท 

โออิช ิกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บรษิทั คันทร่ี กรุ๊ป 
ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) ประธานบรษิทั บรษิทั สปอรต์ แอนด ์
รีครีเอช่ัน แมนเนจเม้นท์ จํากัด และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้า
อังกฤษ 

10. �6&.%�6& 	=+èè�'.<+''�
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555 วาระที่ 2)
สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และนิติศาสตร์บัณฑิต และสําเร็จ
หลกัสตูรอัยการจงัหวัด หลกัสตูรวิทยาการตลาดทุน มคีวามเช่ียวชาญ
ด้านกฎหมาย ในอดีตเคยดํารงตําแหน่งระดับอธิบดีอัยการฝ่าย
นโยบาย  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  รองอธิบดีอัยการฝ่าย
คณะกรรมการอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ รองอธิบดี
อัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
สาํนกังานคดทีรพัยส์นิทางปญัญาและการค้าระหวา่งประเทศ และรอง
อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
สาํนกังานอัยการสูงสดุ ปจัจบุนัดาํรงตําแหน่งอธิบดอียัการ สาํนกังาน
คณะกรรมการอัยการ

11. �6&+'") C.	�8&6�<'5�-Ę 
เลขาธิการ ก.ล.ต. 
กรรมการและเลขานุการ (ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ จาก Syracuse University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอก (PhD) สาขาการเงิน จาก 
The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง และเคยดํารงตําแหน่งสําคัญด้านการบริหารและ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ รองประธานสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ  คณะกรรมการแข่งขันการค้า 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  วุฒิสภา  คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชมุชนกรงุเทพมหานคร ผูอ้าํนวยการศนูยเ์พิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 
ผูอ้าํนวยการศูนย์บม่เพาะวิสาหกจิ สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
และเป็นอาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากน้ี เคยมีบทบาทในงานด้านนิติบัญญัติ 
เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
แหง่ประเทศไทย และกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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เลขาธิการ ก.ล.ต. 
ประธานกรรมการโดยตําแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิ จาก Syracuse University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอก (PhD) สาขาการเงิน จาก  
The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง และเคยดํารงตําแหน่งสําคัญด้านการบริหารและ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ รองประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ในคณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ  คณะกรรมการแข่งขันการค้า  
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  วุฒิสภา  คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชมุชน กรงุเทพมหานคร ผูอ้าํนวยการศนูยเ์พิม่ศักยภาพในการแขง่ขนั 

ผูอ้าํนวยการศนูย์บม่เพาะวสิาหกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
และอาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ เคยมีบทบาทในงานด้านนิติบัญญัติ 
เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ä���6&�6)9�5���&8ø�&��
รองเลขาธิการ ก.ล.ต.  
กรรมการโดยตําแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554)
สาํเรจ็การศกึษาพาณชิยศาสตรบณัฑิต สาขาการเงนิการธนาคาร จาก 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ (สาขาการเงนิ)  
จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้และ 
ประสบการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุน เคยทํางานที่ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยเปน็เวลา 11 ป ีโดยตําแหนง่สุดทา้ยคอื หวัหนา้ผูว้เิคราะห ์ 
ฝ่ายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ซึ่งในระหว่างนั้นได้มี 
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ส่วนร่วมอยู่ในคณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาเม่ือกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ใน
เดือนมีนาคม 2535 จึงได้ถูกยืมตัวจากธนาคารแห่งประเทศไทย
มาดาํรงตาํแหนง่รองผู้อาํนวยการฝ่ายจดทะเบยีนหลกัทรพัย ์ที ่ก.ล.ต. 
ผ่านการดํารงตําแหน่งสําคัญๆ ได้แก่ ผู้อํานวยการฝ่ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์  ผู้อํานวยการฝ่ายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน  และ
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปัจจุบันนอกจากดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ 
ก.ล.ต. แล้วยังดํารงตําแหน่งอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัท
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกด้วย สําหรับ
ตําแหน่งงานอ่ืนท่ีสําคัญในอดีต ได้แก่ กรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) กรรมการในคณะ
กรรมการการแข่งขันทางการค้า กรรมการและเลขานุการในคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
บริหารการลงทนุ กองทนุประกันสังคม และกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาบริหารการลงทุนสภากาชาดไทย

3. �6&.%�5& .5"�-Ę
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรรมการโดยตําแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554)
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเดียวกัน
จาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง เคยดํารงตําแหน่งสําคัญใน
หน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรมศุลกากร ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นอกจากนี้ เคยดํารงตําแหน่ง
อาจารยท์ีป่รึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ Ohio State University และได้รบัเชญิ
ให้เป็นอาจารยพ์เิศษระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหน้าท่ีอื่นด้วย ได้แก่ ประธาน
กรรมการชําระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) กรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด และกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท 
ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

4. /%Ĕ1%/)+� �6B�ĕ+ �<gA)9J&� 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552)
สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาเดียวกัน จาก Fort Hays Kansas 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับใน
แวดวงตลาดทุนไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพัฒนาโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจจัดการลงทุน ในช่วงป ี2539-2540 ที่ไทยเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

ตลาดทนุไทย ไดเ้ข้ารับตําแหนง่เป็นนายกสมาคมบริษทัจัดการลงทุน
ถึงสองสมัยติดต่อกัน เพ่ือกอบกู้ความเชื่อม่ันของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกองทนุรวม นอกจากนี ้ยงัเคยดาํรงตาํแหนง่กรรมการในหนว่ยงาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิ คณะกรรมการประเมิน
ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ คณะกรรมการจัดการลงทุนกองทุนรวม
วายุภักษ์ หน่ึง ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัท ไทย เรตติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมช่ัน จํากัด บริษัท
แฟมมลิี ่โนฮาว จํากดั บรษิทัในเครือตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบัน งานที่ได้รับ
มอบหมายในหน้าท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ได้แก่ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการจัดการกองทุน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลัก เกณฑ์ เกี่ ยว กับการประกอบธุ รกิจจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประธานคณะทํางานพิจารณา
หลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็น
องค์กรกํากับดูแลตนเอง นอกจากนี้ ยังดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผูท้รงคณุวุฒิในกองทุนบําเหนจ็บํานาญข้าราชการ คณะอนกุรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม
การทุจริตแห่งชาต ิและคณะกรรมการธรรมาภิบาล หอการค้าไทย

5. �6&�5%��6� C)/A'èg+�8�
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555 วาระที่ 2)
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาเดียวกัน จาก Kansas State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมธุรกิจ
ตลาดทุน มีประสบการณ์ที่ยาวนานและหลากหลายทั้งในด้านบริษัท
หลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจอนุพันธ์ และบริษัทจดทะเบียน เคยดํารง
ตําแหน่งกรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด นายก
สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ
กรรมการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ปัจจุบันทุ่มเทให้กับงานของ ก.ล.ต. โดยดํารงตําแหน่งประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการกํากับดูแล ผู้ให้
บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า อนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการดา้นกลยุทธแ์ละการบรหิารความเสีย่ง ประธานคณะ
ทํางานศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างของการชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ ประธานคณะทํางานศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสินค้าและ
บริการรูปแบบใหม่ และคณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับ
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์กรกํากับดูแลตนเอง
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(ตั้งแต่วันที ่19 พฤศจิกายน 2552)
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก 
University of Texas, Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ียอมรับ
และมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการลงทุนและประกันภัย 
เคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกสิกรไทย จํากัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด รวมทั้งเป็นนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
กรรมการและอนุกรรมการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
มาโดยตลอด อาทิ กระทรวงการคลัง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย และสมาคมประกนัชีวติไทย ปจัจุบนั ทุม่เทให้กบั
งานของ ก.ล.ต. โดยดํารงตําแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
ประเภทตราสารหน้ีและศุกูก ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลกัเกณฑเ์กีย่วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ประเภทตราสาร
อนุพันธ์หรือท่ีมีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน ประธานคณะ
กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และคณะทํางานพิจารณา
หลักเกณฑ์การยอมรับ สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็น
องค์กรกํากับดูแลตนเอง นอกจากนี้ ยังทํางานด้านการพัฒนา
อตุสาหกรรมประกันภยัและวงการศกึษา โดยดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการพิจารณากาํหนดแนวทางกาํกบัการลงทนุ
ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัภัย กรรมการพจิารณารา่งประกาศ 
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
และที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7. �6&�'4�9� &�+�8�&Ę
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555)
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA (Marketing) 
จาก Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย ์เคยดํารง
ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
กรรมการผู้อํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
และที่ปรึกษากรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ปัจจุบัน 
ทุ่มเทให้กับงานของ  ก .ล .ต .  โดยดํารงตําแหน่งประธานคณะ
อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ และคณะทํางาน
พิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมที่ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นองค์กรกํากับดูแลตนเอง
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	�4�''%�6'�'+.1�A)�6�8�6'
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 

'1�A)�6�8�6'
นายวสันต์ เทียนหอม

!ď6&"5��6��A���Ę
นางจันทิมา เพียรเวช

!ď6&��/%6&B)4"5��6
นายธวัชชัย พิทยโสภณ

!ď6&�'+.1��8�6'$6&D�
นางอุษณา ชะนะมา

!ď6&&<��,6.�'ĘB)4+6�B �
นางพราวพร เสนาณรงค์

!ď6&��4A�9&�/)5��'5"&Ę�
�'6.6'�<�

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

!ď6&"5��6�'è-5�
นายเอนก อยู่ยืน

!ď6&D�1�<g6�
�<'�8/)5��'5"&Ę
นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ

!ď6&�'+.1��)6��<�
นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์

!ď6&�6�A)�6�8�6'
นายธวัชชัย พิทยโสภณ

(รักษาการ) 

!ď6&+è5&
นายเอกพล แสวงศรี

!ď6&��4A�9&�/)5��'5"&Ę�
�'6.6'/�9JB)4�'6.6'1;I�
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

!ď6&.Ĕ�A.'è%	+6%'=ĕ
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นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์

!ď6&�7�5�B)4"5��6
�<'�8/)5��'5"&Ę

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

!ď6&	�9
นายแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ์

!ď6&.Ĕ�A.'è%	+6%.5%"5��Ę
1�	Ę�'

นางณัฐญา นิยมานุสร

!ď6&�7�5��)6�
นางสุวรรณา เชื ้อบุญชัย

!ď6&�7�5��5g�9�)6��<�
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล

,=�&Ę.Ĕ�A.'è%�''-5�$8�6)
นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์

(รักษาการ)

!ď6&�'+.1�
�<'�8/)5��'5"&Ę

นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์
,=�&Ę	�9��	'1�
นายศิวะกร กรรณสูต

!ď6&�'5"&6�'�<		)
นางดวงใจ ธนสถิตย์

,=�&Ę�'è/6'	+6%A.9I&�1�	Ę�'
นางศิษฏศรี นาคะศิริ Total staff: 424

!ď6&�'è/6'�5I+E�
นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์

,=�&Ę	+6%.5%"5��Ę
'4/+Ĕ6��'4A�,

นายปริย เตชะมวลไววิทย์

!ď6&A�	C�C)&9.6'.�A�,
B)4�6'.;I1.6'

นายกำพล ศรธนะรัตน์

,=�&Ę.Ĕ�A.'è%�6''4�%�<�
นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล

'1�A)�6�8�6'
นายชาลี จันทนยิ่งยง

 =ĕ�Ĕ+&A)�6�8�6'16+<C.
นางทิพยสุดา ถาวรามร 

 =ĕ�Ĕ+&A)�6�8�6'
นายประกิด บุณยัษฐิติ

 =ĕ�Ĕ+&A)�6�8�6'
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

 =ĕ�Ĕ+&A)�6�8�6'
นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

 =ĕ�Ĕ+&A)�6�8�6'
นางสุพรรณ โปษยานนท์

 =ĕ�Ĕ+&A)�6�8�6'
นางปะราลี สุคนธมาน

หมายถึงเฉพาะการบริหารงานภายในส่วนงานและธุรการ
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กํากับดูแลตลาดทุนไทย
เพิ่มความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ด้วยความน่าเชื่อถือ
โปร่งใส และเป็นธรรม
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 ก.ล.ต. เปน็หน่วยงานของรฐัท่ีทาํหน้าท่ีสง่เสริม พฒันา และกาํกับ
ดูแลตลาดทุน  ดังน้ัน การดําเนินงานของ ก.ล.ต. จึงต้องมีความน่า
เชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้  การปฏิบัติตาม
แนวทางธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหน่ึงในภารกิจท่ีสําคัญท่ี ก.ล.ต. 
มุ่งม่ันมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่เร่ิมกําหนดใช้ในปี 2550 และได้มีการ
ทบทวนแนวทางดังกล่าวมาอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ให้มีความสอดคล้อง
และเทียบเคียงได้กับหลักธรรมาภิบาลสากล ในขณะเดียวกันก็ยึดมั่น
ในการคาํนงึถงึสิง่แวดล้อมและสังคมควบคูไ่ปดว้ย (Environment, Social 
and Governance: ESG)  การมุ่งมั่นพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรส่งผล
ให้ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้รับรางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบ จากการเป็น

�''%6$8�6)1�	Ę�'

1. C	'�.'ĕ6� �.).�.

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551  กําหนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างชัดเจน โดยประกอบด้วย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหน้าท่ีวางนโยบายการกํากับดูแลและ
พฒันาตลาดทุนในภาพรวม  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทาํหนา้ที่
ออกระเบียบ กฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นต่อระบบ

หน่วยงานตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับการมีธรรมาภิบาลในการ
ดาํเนนิงานทกุด้าน มกีารจัดทําแนวทางธรรมาภบิาลขององคก์รทีเ่ป็น
ลายลักษณ์อักษรและเทียบเคียงกับหลักสากล ให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ทั้งนี้ การดําเนินงานของ ก.ล.ต. มีการกําหนดกรอบการดําเนิน
งานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมท้ังสอบทานกระบวนการจัดทํา
รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ได้รายงานทางการ
เงินที่น่าเชื่อถือ โดยมีสํานักงาน ก.ล.ต. ทําหน้าที่ดําเนินงานตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมทัง้กํากับดูแลผู้ทีเ่ก่ียวข้องใน
ตลาดทุนตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด และมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กร 
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุด
อื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะ
อนุกรรมการด้านการบรหิารความเส่ียง และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีตัวแทนจาก
ภายนอก คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาจากความหลากหลายของ
องค์ความรู ้ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ  โดยยงัคงคํานงึถงึหลัก
ธรรมาภิบาลด้วย

 1.1 	�4�''%�6' �.).�.
  โครงสร้างคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มี
ความเป็นสากลและอิสระ ประกอบด้วยประธานกรรมการซ่ึงแต่งตั้ง
โดยคณะรฐัมนตรี กรรมการผู้ทรงคณุวุฒซิึง่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคัดเลอืกและแตง่ต้ังโดยรัฐมนตรีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
4 คนแตไ่มเ่กนิ 6 คน โดยตอ้งเปน็ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย ดา้นบญัช ี
และด้านการเงินอย่างน้อยด้านละ 1 คน  นอกจากนี้ มีกรรมการโดย
ตําแหน่ง 3 คน คือ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมีเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ 
ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้

 1.2 	�4�''%�6'�N6�5��)6��<�
  คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกอบด้วย เลขาธิการ 
ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง 2 คน คือ รอง
เลขาธิการ ก.ล.ต. และผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่รัฐมนตรแีต่งต้ังโดยผา่นกระบวนการคัดเลอืก
ของคณะกรรมการคัดเลือกไม่เกนิ 4 คน ซึง่ตอ้งมีประสบการณใ์นการ
บริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือบริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อย 2 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 4  ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อ
กันเกิน 2 วาระมิได้

 1.3 	�4�''%�6'�'+.1�
  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 
5 คน โดยต้องเปน็กรรมการผู้ทรงคณุวุฒใินคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่ง
นอ้ย 2 คน  นอกจากนี ้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบยงักําหนด
ให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจหรือ
มปีระสบการณด์า้นบัญชหีรอืการเงนิอกีดว้ย ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ
มีวาระการดํารงตําแหน่งใน 2 ลักษณะ คือ (1) กรณีเป็นกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหเ้ปน็ไปตามวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ก.ล.ต. (2) กรณี
เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี

 1.4 	�41�<�''%�6'�ĕ6��6'�'8/6'	+6%A.9I&�
  คณะอนุกรรมการด้านการบรหิารความเส่ียง (เปล่ียนช่ือจาก
คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง) ประกอบ
ด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 คน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จํานวน  
1 คน ทําหน้าท่ีพิจารณากรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ทุกด้านของ ก.ล.ต. และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี

 1.5 	�41�<�''%�6'"86'�6	Ĕ6�1�B��
  ในปี 2555 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 2 ป ี เพ่ือทาํหนา้ทีศ่กึษาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนและ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีให้แก่คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ  แล้วรายงาน
พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังพิจารณา
ประเมินผลการดําเนินงานของเลขาธิการ ก.ล.ต. ตามแผนการดําเนิน
งานและตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงานของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตัวชีว้ดัผล
การปฏบิตังิานของเลขาธกิาร พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป   

2. �6'	+�	<%$6&D�B)4�6'��8�5�8�6%��/%6&
 เพ่ือให้การดําเนินงานของ ก.ล.ต. บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็น
กลไกสําคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุล  โดยมีฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายในเป็นฝ่ายงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกด้าน ท้ังด้านการจัดทํารายงานทางการเงิน การจัดซ้ือทรัพย์สิน 
การปฏิบัติตามข้อกําหนด  กฎหมาย  และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
โดยในด้านงบการเงิน นอกจากการสอบทานการจัดทํารายงาน
ทางการเงินแล้ว ได้มีการประเมินการควบคุมภายในในการจัดทํา
รายงานการเงนิด้วย และในดา้นการปฏิบตังิานไดม้กีารนาํการประเมนิ
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) มาใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้วย



	'�'1� 20 �Č 17

3. 	Ĕ6�1�B���''%�6'B)4 =ĕ�'8/6'
 3.1 '6&)4A19&�	Ĕ6�1�B���1�	�4�''%�6'B)4	�41�<�''%�6'
 รายละเอียดค่าตอบแทนสําหรับปี 2555 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ประธาน 50,000 25,000

 กรรมการ 40,000 20,000

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
 ประธาน 50,000 25,000

 กรรมการ 40,000 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธาน 50,000 -

 กรรมการ 40,000 -

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง
 ประธาน - 5,000

 กรรมการ - 4,000

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธาน - 5,000

 กรรมการ - 4,000

 3.2 '6&)4A19&�	Ĕ6�1�B���1� =ĕ�'8/6'
  ผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. ซ่ึงประกอบด้วย เลขาธิการ 
รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ รวม 9 คน ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนซึ่งรวมถึงเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอ่ืน ๆ รวม
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 52,059,743 บาท

4. �6'A�ĕ6'Ĕ+%�'4�<%�1�	�4�''%�6'
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดก้าํหนดการประชมุล่วงหนา้ และกาํหนด
ไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยเลขาธกิารจะนําร่างระเบยีบวาระการ
ประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณา และเมือ่ได้รบัความเห็นชอบจงึ
นํามาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และนําส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม  เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาให้ความเห็นได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม  

 ในการดําเนินการประชุม ประธานกรรมการ ก.ล.ต. จะทําหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  และอาจมี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุมในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  นอกจากน้ี เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
เรื่องท่ีพิจารณาแจ้งการมีส่วนได้เสียต่อที่ประชุมและห้ามเข้าร่วม
พิจารณาในเร่ืองน้ัน  ท้ังนี้ การประชุมของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีแนวปฏิบัติ
ในทํานองเดียวกัน 
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'6&)4A19&��6'�'4�<%	�4�''%�6' �9 2555 �1�B�Ĕ)4	�4 %9�5��9J
(1)  	�4�''%�6' �.).�. มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

 รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/               
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นางสาวนวพร เรืองสกุล
นายชัยเกษม นิติสิริ

3/4
8/8

ดํารงตําแหน่งถึง 28 เม.ย. 55
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่29 เม.ย. 55

กรรมการโดยตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง
นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายยรรยง พวงราช
นางวัชร ีวิมุกตายน
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

10/12

8/9
3/3

12/12

ดํารงตําแหน่งถึง 30 ก.ย. 55
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่1 ต.ค. 55

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายกําชัย จงจักรพันธ์
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นางพรรณ ีสถาวโรดม
นางเบญจา หลุยเจริญ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

12/12
11/12
10/12
10/12

9/10
10/12

2/2

ดํารงตําแหน่งถึง 7 ต.ค. 55 
และได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งอีกครั้ง ตั้งแต่ 8 ต.ค. 55 
ดํารงตําแหน่งถึง 7 ต.ค. 55
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่18 ม.ค. -
7 ต.ค. 55 และได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งอีกครั้ง ตั้งแต ่
8 ต.ค. 55 
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่8 ต.ค. 55

กรรมการและเลขานุการ เลขาธิการ ก.ล.ต.
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 12/12
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(2) 	�4�''%�6'�N6�5��)6��<� มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

 รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/               
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) หมายเหตุ

ประธานกรรมการ เลขาธิการ ก.ล.ต.
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 12/12

กรรมการโดยตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
นายชาล ีจันทนยิ่งยง
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายสมชัย สัจจพงษ์

12/12

9/12

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
นางดัยนา บุนนาค
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
นายประทีป ยงวณิชย์

11/12
12/12
12/12

1/1
11/11

ดํารงตําแหน่งถึง 17 ม.ค. 55
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่18 ม.ค.55

เลขานุการ ผู้อํานวยการฝ่ายงานเลขาธิการ
นายธวัชชัย พิทยโสภณ 10/12

(3)  	�4�''%�6'�'+.1� มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
 (ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุม 1 คร้ัง เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เนื่องจากการประชุมดังกล่าว กรรมการตรวจสอบไม่ครบองค์คณะ
ตามที่กฎหมายกําหนด)

 รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/               
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นางพรรณ ีสถาวโรดม
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

9/9
1/1

ดํารงตําแหน่งถึง 7 ต.ค. 55
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่1 พ.ย. 55

กรรมการ นายนนทพล นิ่มสมบุญ 10/10

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

9/9

1/1

ดํารงตําแหน่งถึง 7 ต.ค. 55 และ
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง         
อีกครั้ง ตั้งแต ่1 พ.ย. 55
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่1 พ.ย. 55

เลขานุการ ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
นายขจรศักดิ์ อุทธาสิน
นางอุษณา ชะนะมา

 6/6
4/4

ดํารงตําแหน่งถึง 30 มิ.ย. 55
ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่1 ก.ค. 55
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(4) 	�41�<�''%�6'�ĕ6��6'�'8/6'	+6%A.9I&� มีการประชุม 1 ครั้ง

 รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/               
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ 1/1 ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่21 พ.ค. - 
30 พ.ย. 55 และได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งอีกครั้ง ตั้งแต่ 
1 ธ.ค. 55

กรรมการ นางเบญจา หลุยเจริญ 1/1 ดํารงตําแหน่งตั้งแต ่21 พ.ค. - 
30 พ.ย. 55 และได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งอีกครั้ง ตั้งแต่ 
1 ธ.ค. 55

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 1/1 ดํารงตําแหน่งถึง 30 พ.ย. 55 
และได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
อีกครั้ง ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 55

เลขานุการ หัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน

1/1

(5) 	�41�<�''%�6'"86'�6	Ĕ6�1�B�� 
 (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที ่18 มิ.ย. 2555) มีการประชุม 2 ครั้ง

 รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ 2/2

กรรมการ นางเบญจา หลุยเจริญ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

1/2
1/2

เลขานุการ ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางดวงใจ ธนสถิตย์

2/2

5. �C&�6&B)4�6'�N6A�8��6'�ĕ6��''%6$8�6)B)4
	+6%'5� 8��1��Ĕ1.5�	%B)4.8I�B+�)ĕ1%
 5.1 �C&�6&�ĕ6��''%6$8�6) 
  คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และสาํนักงาน มกีารดาํเนนิ
งานและปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. (code of 
governance)  อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด  เพื่อมุ่งหวังให้ ก.ล.ต. เป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน  
โดยแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. เป็นกรอบแนวปฏิบัติที่อ้างอิง
และเทียบเคียงจากหลักการธรรมาภิบาลสากลของ The Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD)  International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หน่วยงานกํากับดูแล
ของตา่งประเทศ และหนว่ยงานภาครัฐของไทย ทัง้นี ้ก.ล.ต. ได้กาํหนด

แนวทางธรรมาภิบาลท่ีครอบคลมุถึงความรบัผิดชอบตอ่ผลการปฏบิตัิ
หน้าท่ี  ความสํานึกในหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  การปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกัน  การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม การเปิดเผยข้อมูลและ
การดําเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในตามหลักการและมาตรฐานสากล และ
การเพิ่มมูลค่าให้แก่ตลาดทุน 
  นอกจากนี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กาํหนดใหม้กีารทบทวน
กรอบแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลเป็นประจําทุกปี เพื่อให้ทัดเทียม
สากล  เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านตลาดทุน
ที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมท้ังใส่ใจในเร่ืองสังคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยเสมอ
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  เพ่ือให้แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. เปน็ไปตามแนวทาง
สากลมากขึ้นในปี 2555 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  เห็นชอบให้ปรับปรุง
ถ้อยคําในแนวทางธรรมาภิบาลระดับสํานักงานให้มีความสอดคล้อง
กับ IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ในระดับกรรมการ ดังนี้ 
  1. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของ
เลขาธิการ ก.ล.ต. ให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของเลขาธิการ 
ก.ล.ต. โดยคณะอนกุรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีแตง่ตัง้ในปี 2555 
โดยประเมนิผลตามแผนการดาํเนินงานและตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน
ของสํานักงานและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการท่ี
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. เหน็ชอบ และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป โดยให้ประเมินผลเมื่อครบรอบ
การทํางานทุกปี
  2. กาํหนดให้มกีารประเมินผลคณะกรรมการแบบรายบุคคล
เพ่ือเป็นการปฏิบตัติามหลักธรรมาภบิาลและแนวปฏบิตัทิีด่ ีซึง่สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก็ให้การสนับสนุน
ในเรื่องน้ี รวมท้ังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ได้ถือปฏิบัติด้วยแล้ว 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นชอบให้มีการประเมินผลคณะกรรมการ
แบบเป็นรายบุคคลด้วย นอกจากการประเมินผลคณะกรรมการ
แบบรายคณะที่ปฏิบัติเป็นประจําทุกปี 
  3. เพิ่มขั้นตอนในการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 กรณีการเสนอช่ือ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายเดิมให้ดํารงตําแหน่ง เป็นวาระที่ 2 
ใหเ้พิม่เตมิข้ันตอนการนาํเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในระหวา่งการดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เชน่ มกีารถกูร้องเรยีนในเรือ่งใด
หรือไม่ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง จํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปี เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกด้วย
  นอกจากนี้  ก.ล.ต. ยังคงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์
หรือตราสารการเงินของผู้บริหาร  พนักงาน  และครอบครัว 
การตรวจสอบการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของกรรมการและครอบครัว  การทบทวนแนวปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  รวมท้ัง
การทบทวนจรรยาบรรณพนักงานเป็นประจําอีกด้วย

 5.3 	+6%'5� 8��1��Ĕ1.5�	%B)4.8I�B+�)ĕ1%
  การดาํเนินงานท่ีมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และ
ผูม้สีว่นไดเ้สียของ ก.ล.ต. เปน็หน่ึงในพนัธกิจท่ีสาํคัญท่ีตอ้งดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลในทางรูปธรรม  และสามารถพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2555 ก.ล.ต. ได้มีการจัดกิจกรรมในหลายเรื่อง
เพื่อสนับสนุนพันธกิจนี้ เช่น การพัฒนา mobile application “start-to-
invest” ซึง่เปน็โปรแกรมใหค้วามรู้ดา้นการเงินการลงทนุแกป่ระชาชน
ผา่นทางโทรศพัทม์อืถอื เพือ่ชว่ยกระตุน้ให้ประชาชนเหน็ความสําคญั
ของการวางแผนทางการเงินเพือ่สรา้งความม่ันคงใหแ้กช่วีติในอนาคต 
ซึ่งได้รับรางวัล “ICT ทําดีเพื่อสังคม” จากงาน “Thailand ICT Excellence 
Awards 2011-2012” จัดโดยสมาคมการจดัการธรุกิจแหง่ประเทศไทย 
(Thailand Management Association: TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  การพัฒนาระบบงานให้บริการและระบบงานภายใน 
ตามโครงการ SMART SEC Administrative Offi ce ซ่ึงเป็นการปรับปรุง
กระบวนการทํางานของ  ก .ล .ต .  โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพ  ลดปริมาณการใช้กระดาษ  และลดข้ันตอน
การทํางานเพือ่ชว่ยรักษาส่ิงแวดลอ้ม สง่ผลใหใ้นป ี2555 ก.ล.ต. ได้รบั
รางวัล “FutureGov Awards 2012” สาขา Green Government ระดับ
เอเชียแปซิฟิก ของนิตยสาร FutureGov Asia Pacifi c และรางวัล 
“Core Process Improvement” จากงาน “Thailand ICT Excellence Awards 
2011-2012”
  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นการสนับสนุน
และเป็นตัวอยา่งทีด่ใีห้บริษทัจดทะเบยีนมกีารจดัทํารายงานดังกลา่ว
กันอย่างจริงจัง
  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ร่วมดําเนิน “โครงการคืนโรงเรียน
ให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” โดย “กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ 
ช่วยภัยน้ำท่วม” ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆ ใน
ตลาดทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดเอ็ม เอ ไอ และสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 75 แห่ง
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วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก
เจาะลึกเศรษฐกิจไทย
ประมวลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวรอบด้าน
เพื่อความมั่นใจของผู้ลงทุน



	'�'1� 20 �Č 23

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดการณ์ปี 2555 และ 2556
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 เศรษฐกิจไทยปี 2555 ในส่วนภาคการผลิตของไทยเผชิญปัญหา
ในช่วงไตรมาสแรกที่ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้เต็มท่ีเน่ืองจาก
ภาวะน้ำท่วมในช่วงปลายปีก่อน อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมจากภาวะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันส่งผลเสียต่อการส่งออกไปยัง
ตลาดสําคัญๆ แม้ภาคการส่งออกและภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศได้
แย่ลงแต่เศรษฐกิจไทยสามารถโตได้ราวร้อยละ 6.4 โดยมีแรงผลักดัน
จากการบริโภคในประเทศด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ 
ของรัฐบาล เช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การลดภาษีนิติบุคคล และ
นโยบายคืนภาษีรถคันแรก นอกจากน้ี การใช้จ่ายและการลงทุน
ของภาครัฐท่ีแม้จะมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย แต่ก็ช่วยหนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้บ้าง
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  ในปี 2555 ท่ัวโลกไดป้ระสบกบัปญัหาการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ
โดยมีปัจจัยสําคัญมาจากปัญหาหนี้ของกลุ่มประเทศยูโร ซึ่งทําให้
หลายประเทศดาํเนนิมาตรการรัดเขม็ขดัอนักระทบต่อการใช้จา่ยของ
ภาครัฐและรายได้ของประชาชน อีกทั้งเศรษฐกิจที่หดตัวของกลุ่ม
ประเทศยูโร สง่ผลให้ประเทศเหล่านัน้ลดการนําเขา้ เปน็เหตใุหห้ลาย
ประเทศในเอเชียที่พึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลักเผชิญกับ
ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไปดว้ย ปญัหาหนีข้องกลุม่ประเทศยโูรในชว่ง
ปลายปีได้คลี่คลายลงบ้างหลังจากมีการอัดฉีดสภาพคล่องของ
ธนาคารกลางยโุรป และการเขา้ชว่ยเหลือทางการเงินแกก่รซีเพือ่ทีจ่ะ
ให้รัฐบาลกรีซสามารถมีเงินใช้จ่ายได้ แม้ต้องตัดลดงบประมาณ
เพ่ือลดภาระหนี้ในระยะยาวตามข้อเรียกร้องของประเทศสมาชิก
ในกลุ่มประเทศยูโรก็ตาม  
  เศรษฐกจิสหรัฐฯ ในปทีีผ่า่นมาเผชิญความไม่แน่นอนจากปัญหา
หน้าผาทางการคลงัหรอื fi scal cliff จากการทีม่าตรการลดภาษีชัว่คราว
ที่เกิดข้ึนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจสมัยประธานาธิบดีบุชจะหมดอายุลง 
อีกทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องตัดลดงบประมาณรายจ่ายลงอย่างมาก 
อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวลงอย่างรุนแรงหากไม่มีการ
ต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอีก  อย่างไรก็ดี
ปัญหาดั งกล่ าวได้คลี่ คลายลงในช่วงปลายปี  หลั งทั้ งสอง
พรรคการเมืองเร่ิมเห็นตรงกันในการตัดลดงบประมาณขาดดุล 
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนได้บ้าง
 ในส่วนของเศรษฐกจิเอเชยีทีพ่ึง่พงิการสง่ออกไดช้ะลอตัวลง โดย
เฉพาะจีนท่ีคาดว่าเศรษฐกิจจะโตต่ำกว่าระดับร้อยละ 8 อีกท้ังจีน
ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาราคาบ้านที่พุ่งขึ้นสูง ในส่วนของญี่ปุ่นก็ได้
เผชิญแรงกดดันอย่างมากต่อภาวะเงินฝืด แม้ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้
อดัฉีดสภาพคลอ่งหลายครัง้พร้อมกับแทรกแซงเพือ่ให้เงินเยนอ่อนค่า
เพ่ือช่วยผู้ส่งออก นอกจากน้ี ช่วงปลายปีหลังการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีพรรค
แอลดีพี  (The Liberal Democratic Party of Japan : LDP ) ได้คะแนนเสียง
ข้างมาก ทางพรรคได้ประกาศชัดเจนว่าจะดําเนินนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินเพ่ิมเติม เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่า
อันเป็นผลดีต่อผู้ส่งออก 
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อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและการคาดการณ์ปี 2556
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 ภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงป ี2555 ปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางตลาด
หุ้นในภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศหลังมหาอุทกภัยในปีก่อน และการใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ สะท้อนในตัวเลขผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนที่ออกมาดี ท่ามกลางความถดถอยของเศรษฐกิจยุโรป
ที่ส่งผลกดดันตลาดเป็นระยะ โดยการใช้นโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายในต่างประเทศมีผลต่อการไหลเข้าของเงินทุนในภูมิภาค 
นอกจากน้ี การท่ีหุ้นไทยถูกนําเข้าไปคํานวณในดัชนี MSCI เพิ่มขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ลงทุนต่างชาติเพ่ิมน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทย 
ขณะที่ความคืบหน้าการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาการคลัง
ในสหรัฐฯ มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นช่วงปลายปี 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิด ณ สิ้นปี 2555 ที่ระดับ 
1,391.93 จุด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 จากปี 2554 สูงสุดในภูมิภาค โดย
ผู้ลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธิด้วยมูลค่า 76,388 ล้านบาท ขณะ
ที่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีการขายสุทธิ มูลค่า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์เฉลีย่ต่อวันอยู่ทีร่ะดับ 31,084 ลา้นบาท 
ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ระดับ 11.8 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 41 เทียบกับ 8.4 ล้านล้านบาทในปี 2554 จาก
อานิสงส์การปรับตัวขึ้นของดัชนีและการระดมทุนในตลาดที่มากขึ้น 

 ความเส่ียงของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ยังคงมีอยู่ แม้อาจไม่
รุนแรงเท่าปี 2555 แต่ก็ยังคงเป็นประเด็นท่ีต้องเฝ้าติดตามกันต่อไป 
ความเสี่ยงในปี 2556 ได้แก่ ภาคการส่งออกท่ีอาจได้รับแรงกระทบ
อย่างต่อเน่ืองจากภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าท่ีสําคัญ โดย
เฉพาะความกังวลจากการเจรจาในการเพิ่มเพดานหนี้และการตัดลด
งบประมาณของสหรัฐฯ และภาคการผลติภายในประเทศทีอ่าจชะลอ
ตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ได้หมดลง อันอาจกระทบ
ต่อการบริโภคและการผลิตได้ แม้ว่ารัฐบาลได้มีมาตรการเพิ่มค่าแรง
ขั้นต่ําเป็น 300 บาททั่วประเทศอันจะส่งเสริมการบริโภคภาคเอกชน
ก็ตาม

อัตราการเติบโตการส่งออกของไทยไปประเทศคู่ค้าสําคัญ 
ของปี 2555
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การเปลี่ยนแปลงของดัชนี (%YTD)

ไทย 35.8

ฟิลิปปินส์ 32.2

มาเลเซีย 10.3

สิงคโปร์ 19.7

อินโดนีเซีย 13.3

MSCIexJPN 19.6

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที ่28 ธ.ค. 2555

การเคลื่อนไหวของดัชนีและเงินทุนต่างชาติสุทธิสะสม ปี 2555

ที่มา : SETSMART 

ที่มา : SETSMART
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 • มลูคา่การขายชอร์ตในตลาดหุน้ไทยในปี 2555 อยู่ทีร่อ้ยละ 1.8 
เท่ากับปีก่อน  โดยมูลค่าการขายชอร์ตสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 3.3 
ในเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นช่วงท่ีตลาดมีความกังวลกับการเลือกต้ัง
ในประเทศกรีซ

 • ภาพรวมมูลค่าการขายชอร์ตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หุ้นกลุ่ม
ธนาคารขนาดใหญ่มีมูลค่าการขายชอร์ตเพิ่มข้ึนสวนทางกับกลุ่ม
พลังงานที่มีมูลค่าการขายชอร์ตลดลง                                                     
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 ภาวะตลาดทีเ่อ้ืออํานวยตอ่การระดมทนุในช่วงเศรษฐกิจดี ทาํให้
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารทุนในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าประมาณ 3 เท่าตัว หรือคิดเป็นมูลค่ารวมท่ี 170,571 
ล้านบาท นําโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 650 ล้านหุ้น
ของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม มูลค่า 92,300 ล้านบาท 
ซึง่สูงสุดเป็นประวตักิารณ์ สาํหรับรายละเอียดการออกและเสนอขาย
ตราสารทุนแบ่งตามประเภทการเสนอขายในปี 2555 เป็นดังนี้
 - เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (PO) ในประเทศ รวมมูลค่า 
104,641 ล้านบาท (ร้อยละ 61 ของมูลค่าการระดมทุนทั้งหมด)
 - เสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) จํานวน 
20 บริษัท รวมมูลค่า 15,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 216 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 นําโดย บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มูลค่า 5,598 
ล้านบาท
 - เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด (PP) มูลค่า 48,064 
ล้านบาท และ
 - เสนอขายหุ้นต่อกรรมการและพนักงาน (ESOP) มูลค่า 2,196 
ล้านบาท
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 ในปี 2555 เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยูโรที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้
เศรษฐกจิในกลุ่มประเทศยโูรอยู่ในภาวะถดถอย และสง่ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกในวงกว้าง ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน
เพ่ิมเติมโดยธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลดี
ต่อความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโลกบ้างในระยะสั้น และมีส่วน
ช่วยให้สถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นบ้าง 
 โดยในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศมาตรการเข้า
ซือ้พนัธบตัรรฐับาลของประเทศสมาชิก (Outright Monetary Transactions 
: OMTs) ในตลาดรองโดยไม่จํากัดจํานวน เมื่อเดือนสิงหาคม เพื่อช่วย
ลดตน้ทนุการระดมทุนในตลาดการเงินและทําใหก้ารสง่ผา่นนโยบาย
ทางการเงินกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมท้ังสนับสนุนการปรับลด
การขาดดุลการคลังของประเทศสมาชิก โดยการดําเนินมาตรการ
จะเร่ิมเมือ่ประเทศสมาชิกขอรับความชว่ยเหลือทางการเงนิผา่นกลไก
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของยุโรป (European Stability Mechanism) 
 สาํหรับรัฐบาลกลางสหรฐัฯ ได้ประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ด้านการเงินเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 หรือที่เรียกกันว่า Quantitative Easing 
(QE3) เม่ือเดือนกันยายน เน่ืองจากตลาดแรงงานยังอ่อนแอมากและ
ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เอ้ือให้อัตราการว่างงาน

ปรับตัวดีขึ้น และดําเนินมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาค
อสงัหาริมทรัพย ์ดว้ยการเขา้ซือ้หลกัทรัพยท์ีม่สีญัญาจํานองค้ำประกัน 
(mortgage-backed securities) ในวงเงิน 4 หม่ืนล้านดอลลาร์ต่อเดือน 
โดยจะดําเนินการไปจนกว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มีแนวโน้มท่ี
ดีขึ้น และประกาศขยายเวลาการคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีร้อยละ 
0-0.25 ต่อปี ไปจนถึงอย่างน้อยกลางปี 2558 
 สาํหรบักรณขีองไทย ตัง้แต่ชว่งต้นป ี2555  คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.0 
พรอ้มกับสง่สญัญาณว่ามคีวามพรอ้มท่ีจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายเพือ่สนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ โดยในเดอืนตลุาคม 
กนง. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 2.75 โดยให้เหตุผลว่าความเส่ียงด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ 
ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอและมีความเสี่ยงสูง นโยบายการเงิน
ควรผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเส่ียงจากเศรษฐกิจโลกและ
รักษาแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศที่อาจอ่อนแอลงได้ในระยะต่อไป 
 สาํหรับผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลของปี 2555 โดยรวมปรับตวั
สูงขึ้น ยกเว้นพันธบัตรระยะสั้น โดยในครึ่งปีแรกเป็นการปรับตัวตาม
ปัจจัยด้านอุปทานของพันธบัตร ตามท่ีตลาดคาดการณ์ว่าจะมี
พนัธบัตรรฐับาลออกใหม่เพ่ิมขึน้เพือ่นาํไปใช้ในโครงการตามนโยบาย
ของรฐับาลเป็นหลกั อยา่งไรก็ด ีผลตอบแทนระยะส้ันไดป้รับลดลงใน
ช่วงไตรมาส 4 สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ 
กนง. ในเดือนตุลาคม 
 สําหรับการถือครองพันธบัตรรัฐบาลโดยผู้ลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น
มาอยู่ที่ระดับ 710,000 ล้านบาท จากระดับ 421,000 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับปีก่อน

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลไทย (30 ธ.ค. 2554, 29 ม.ิย. 
2555 และ 28 ธ.ค. 2555)

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (เสนอซื้อ)

อายุคงเหลือ (ปี)
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การถือครองพันธบัตรรัฐบาลของผู้ลงทุนต่างชาต ิณ สิ้นป ี2555 

ที่มา :  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
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 มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารหน้ี ลดลงเปน็ 11.9 ล้านลา้น
บาท จาก 12.0 ลา้นลา้นบาท ในป ี2554 โดยร้อยละ 61   (7.3 ลา้นลา้น
บาท) เป็นพันธบัตรท่ีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงส่วนหนึ่ง
เป็นตราสารหน้ีระยะส้ันท่ีออกเพ่ือดูดซับสภาพคล่องสว่นเกินออกจาก
ตลาดเงิน ขณะท่ีมูลค่าการออกพันธบัตรรัฐบาลสูงกว่าปีก่อน คือ
อยู่ที่ระดับ 0.6 ล้านล้านบาท จาก 0.4 ล้านล้านบาท ในป ี2554 
 โดยตราสารประเภทใหม่ท่ีรัฐบาลออกเป็นคร้ังแรก ได้แก่ 
พนัธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชาํระคนืเงินตน้ (amortized bond) มลูคา่ 
30,000 ล้านบาท โดยขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันในเดือน
ธันวาคม
 มูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4 ล้านล้าน
บาท จาก 1.2 ล้านล้านบาทในปี 2554 จําแนกเป็นตราสารหน้ีระยะส้ัน 
3.2 ล้านล้านบาท และตราสารหน้ีระยะยาว 0.2 ล้านล้านบาท
การออกตราสารหนีร้ะยะสัน้เพ่ิมข้ึนจากปทีีผ่า่นมา สว่นใหญอ่อกโดย
บริษัทในหมวดธนาคาร (ร้อยละ 65 ของมูลค่าตราสารหน้ีระยะสั้น
ที่ออก) 

 ขณะที่การออกตราสารหนี้ระยะยาวอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับปีก่อน บริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะยาวส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ในหมวดธนาคาร และหมวดพลังงาน (ร้อยละ 34 และ 18 ของมูลค่า
ตราสารหนีร้ะยะยาวทีอ่อก ตามลําดบั) ผูอ้อกรายสําคญั 5 อนัดบัแรก 
คือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  บมจ. ปตท.  บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  และบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  รวมมูลค่า
ออกคิดเป็นร้อยละ 72 ของท้ังหมด  ท้ังน้ี ธนาคารพาณิชย์มีการ
ออกตราสารหนี้มากขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
 สําหรับหุ้นกู้ /พันธบัตรสกุลเงินบาทท่ีออกโดยนิติบุคคล
ต่างประเทศมีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญจาก 42,000 ล้านบาท
ในปี 2554 เป็น 17,300 ล้านบาท ในป ี 2555 โดยมีผู้ออก 2 รายคือ 
Hana Bank และ Industrial Bank of Korea
 

การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ 
จําแนกตามประเภทหลักทรพัย์ ปี 2553 -2555p

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ 
จําแนกตามประเภทหลักทรัพย์ ปี 2553 - 2555p

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

�6'�;J1�6&�'6.6'/�9J

 มลูคา่ซือ้ขายตราสารหนีเ้ฉพาะธรุกรรมแบบซือ้ขายขาด (outright) 
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 81,708 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 จาก
ระดับ 72,000 ล้านบาท เมื่อปี 2554 โดยเป็นการซื้อขายตราสารหนี้
ระยะสั้นสูงถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าซ้ือขายทั้งหมด ตราสารหน้ีที่มี
มูลค่าการซื้อขายมากท่ีสุด คือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 81 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด 
 การซือ้ขายสว่นใหญม่าจากการซือ้ขายระหวา่งผูค้า้กับลูกค้า คอื 
เท่ากับร้อยละ 71 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด โดยกองทุนรวม
เป็นลูกค้ากลุ่มสําคัญ คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าซ้ือขายของผู้ค้า
กับลูกค้า ขณะท่ีผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายตราสารหน้ี
อยู่ที่ระดับร้อยละ 15 เท่ากับในปี 2554 และมียอดซ้ือสุทธิเท่ากับ
2.5 ล้านล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนกว่า 3.5 เท่าตัวจากปีก่อน (709,000 
ล้านบาท) เน่ืองจากมีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง

มูลค่าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (ไม่รวม repo) จําแนกตามกลุ่ม
ผู้ลงทุน ปี 2555

$6+4�)6�1�<"5��Ę

 ตลาดอนุพันธ์เปิดซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใหม่
ประกอบด้วย (1) USD futures ในวันที่ 5 มิถุนายน และ (2) sector 
index futures ในวันที่ 29 ตุลาคม โดยอ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจของ
ตลาดหลักทรัพย์ 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่ หมวดธนาคาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  พลังงาน  อาหารและเคร่ืองด่ืม  
และพาณิชย์ ส่งผลให้ตลาดอนุพันธ์มีสินค้าท่ีหลากหลายรองรับ
กบัความตอ้งการของผูล้งทนุท่ีใช้ตราสารเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมอืบรหิาร
ความเสี่ยง
 นอกจากนี้  ตลาดอนุพันธ์ได้ทําการพัฒนาสินค้าเดิม 2 ประเภท
ได้แก่ (1) SET50 index futures โดยเพิ่มสัญญาอายุ 1 และ 2 เดือน จาก
เดิมท่ีมีสัญญารายไตรมาส ทําให้รวมแล้วมีทั้งส้ิน 6 อายุสัญญา 
(1, 2, 3 เดือนและอีก 3 ไตรมาส) และ (2) SET50 index options โดย
เพิ่มสัญญาอายุ 1 และ 2 เดือน และตัดสัญญาเดือนไกลออกไป 2 อาย ุ
ทําให้รวมแล้วมีทั้งสิ้น 4 อายุสัญญา (1, 2, 3 เดือนและอีก 1 ไตรมาส) 
รวมถึงปรบัเพิม่ช่วงห่างของราคาใช้สทิธิ (strike price) ของ index options 
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เป็นช่วงละ 25 จุดและมีความต่าง 5 ระดับราคา จากเดิมที่มีช่วงห่าง
ช่วงละ 10 จุดและมี 11 ระดับราคา ซ่ึงการพัฒนาสินค้าเดิมทั้ง 2 
ประ เภท เพื่ อตอบสนองต่ อความต้องการผู้ ล ง ทุนมากขึ้ น 
รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินค้า
 ปริมาณสัญญาที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ปี 2555 เฉลี่ยวันละ 
43,823 สัญญา เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 6.5 ปริมาณ
ซือ้ขายสว่นใหญเ่ปน็การซือ้ขายใน SET50 index futures และ gold futures 
คดิเปน็รอ้ยละ 38 และ 34 ของปริมาณสญัญาซ้ือขายทัง้หมด โดยปัจจยั
สําคัญที่มีผลต่อการซื้อขายประกอบด้วย ความกังวลต่อปัญหาหนี้
ในยุโรป กระแสเงินทุนไหลเข้าของผู้ลงทุนต่างประเทศ การประกาศ
มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (QE3) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
รวมถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหน้าผาการคลัง (fi scal cliff) 
ของสหรัฐฯ สถานะคงค้าง ณ ส้ินปี  2555  อยู่ท่ี 238,981 สัญญาเพ่ิมข้ึน
จากสิ้นปี 2554 ถึงร้อยละ 323 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากใน single stock futures

สถานะคงค้าง และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปี 2555

 กลุ่มผู้ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก
ปีที่ผ่านมา โดยผู้ลงทุนท่ัวไปยังคงมีสัดส่วนการซ้ือขายสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 53 ของจํานวนสัญญาซื้อขายทั้งหมด รองลงมาคือผู้ลงทุน
สถาบันในประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 39 และผู้ลงทุนกลุ่มนี้
มีสดัส่วนการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนทุกปี ขณะท่ีผูล้งทุนต่างประเทศมีสดัส่วน
การซ้ือขายคิดเป็นร้อยละ 8 ท้ังน้ี จํานวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ของ
ผู้ลงทุนได้เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ือง ณ ส้ินปี 2555 มีจํานวนบัญชีทั้งสิ้น 
80,893 บัญชีหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29

ที่มา : บมจ. ตลาดอนุพันธ ์(ประเทศไทย)
หมายเหตุ : บมจ. ตลาดอนุพันธ ์(ประเทศไทย) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที ่1 ม.ค. 2556
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ศึกษาแนวโน้มของโลก
กําหนดทิศทาง  วางกลยุทธ์
เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทย
สู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ
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1. B�+C�ĕ%�1�C)�B)4�5&�Ĕ1�)6��<�

 (1) �5g/6A.�9&'$6"�6��6'A�8�D��)6�C)�
 จากวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกที่ผ่านมา ท้ังปัญหาสินเชื่อด้อย
คุณภาพ (subprime) ในสหรัฐอเมริกา และปัญหาหน้ีสาธารณะของ
ประเทศในแถบยุโรป แมว้า่ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะหามาตรการต่าง ๆ  
ออกมาแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น ประกอบกับ
ระดบัการเชือ่มโยงทีม่ากข้ึนยอ่มนํามาซึง่ความเสีย่งตอ่ระบบท่ีทาํให้
ปญัหาของตลาดหนึง่ส่งผลกระทบตอ่อีกตลาดหนึง่ได้งา่ยและรวดเรว็ 
ในการดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดทุน ผู้กํากับดูแลจึงต้องคํานึง
ถึงการดูแลระบบการเงินให้มีความน่าเช่ือถือ และสามารถรองรับ
ความผันผวนรุนแรงได้ 

 (2) �6'A�8�C��1��'4A�,�N6)5�"5��6D�A1A�9&
 ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
โดยมีปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์ภายในประเทศและการค้าภายใน
ภูมิภาคที่จะขยายตัวอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางท่ีมี
กําลังซ้ือและความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น 
รวมถึงการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ควบคู่ไปกับการ
ขยายตัวอยา่งรวดเรว็ของตลาดหุน้และตลาดตราสารหนี ้สร้างโอกาส
ให้ตลาดทุนทําหน้าท่ีตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ท้ังการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการแสวงหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนผ่านสินค้าและบริการต่าง ๆ

B ��)&<��Ę �.).�. 
�9 2556 - 2558

�.).�. E�ĕ�8��6%B�+C�ĕ%�6'A�)9I&�B�)��1�C)� '+%�5J�/6';1�8,�6��C&�6&'Ĕ+%�5�	�4�''%�6' 
�.).�. B)4	�4�''%�6'�N6�5��)6��<� D��6'�N6/��B ��)&<��Ę�9 2556-2558 A";I1A"8I%,5�&$6"
D/ĕ�)6��<�E�&.6%6'�'5�%;1�5��'4B.�6'A�)9I&�B�)��6�A,'-��8C)�E�ĕ1&Ĕ6�%9�'4.8��8$6" 
A�H�A.6/)5� D��6'�5�A	);I1�A,'-��8B)4	+6%%5I�	5I��1��'4�6��D��'4A�, B ��)&<��Ę �.).�. 
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 (3) 	+6%A�;I1%C&��1�'4��A,'-��8B)4�6'A�8�C)�
 ระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น ท้ังในลักษณะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกัน และในลักษณะการเชื่อมโยงของตลาดทุนทั้งภายใน
และข้ามภูมิภาคจากความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันท่ีแสวงหา
ช่องทางการลงทุนท่ีเน้นความรวดเร็ว ประสิทธิภาพการซื้อขายสูง 
ตน้ทุนต่ำ และการพฒันาเทคโนโลยีทีท่าํใหก้ารเช่ือมโยงด้านการเงนิ
การลงทุนสะดวกขึ้น รวมท้ังการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเคลื่อนย้าย
เงนิทนุและการลงทุนขา้มประเทศเพ่ือสนบัสนนุการแข่งขนั ผูก้าํหนด
นโยบายจึงต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการแข่งขันและเอ้ือ
อํานวยให้ภาคธุรกิจแข่งขันได้ และสามารถฉกฉวยโอกาสท่ีเปิดกว้าง
ขึ้นในเวทีโลก

 (4) �5g/6.8I�B+�)ĕ1%B)4�'5"&6�' 
 ปัญหาโลกร้อนและการขาดแคลนทรัพยากร จะทวีความรุนแรง
ขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และภาวะภัยธรรมชาติ 
จะส่งผลกระทบท่ีกว้างไกลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ี การขาดแคลนอาหารที่ เป็นผลิตผลทางการเกษตร 
อาจทําให้ราคาอาหารและสินค้าผันผวนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดความต้องการสินค้าในตลาดทุนเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
การบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
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 (5) �5g/6.5�	% =ĕ.=�16&<
 ประชากรผู้สูงอายุจะมากขึ้นต่อเน่ือง ส่งผลให้สัดส่วนผู้สูงอายุ
ต่อวัยแรงงานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจนําไปสู่ปัญหาสังคมและภาระ
ทางการคลังของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน ปริมาณเงินออมท่ัวโลกจะมี
มากข้ึน และจะไหลไปแสวงหาแหลง่ลงทุนต่าง ๆ  มากขึน้ ตลาดทนุจึง
ควรมบีทบาทในการเป็นแหลง่ลงทนุทีส่รา้งผลตอบแทนระยะยาวให้
แกค่นท่ีอยูใ่นวัยทาํงานปจัจบุนัเพ่ือรองรบัการเกษียณอายใุนอนาคต 
และสนับสนุนให้มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีเงินออม 
พร้อมกันนี้ ควรมีการผลักดันการสร้างความรู้ด้านการเงินพื้นฐานให้
ประชาชนเห็นความจําเป็นของการออมและการลงทุนและรู้จัก
ช่องทางในการลงทุนที่เหมาะกับความต้องการของตน

 (6) �5g/6	+6%A/);I1%)JN6 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีความเหล่ือมล้ําในโลกสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
ความเหล่ือมล้ําระหว่างประเทศ หรือความเหล่ือมล้ําของประชากร
ในประเทศด้วยกัน ดังนั้น ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษ
หน้าท่ีเป็นท่ีกล่าวถึงกันมากในขณะน้ี จึงให้ความสําคัญกับการดึง
ภาคสว่นตา่ง ๆ  และประชาชนทกุระดบั เขา้มามสีว่นรว่มในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (inclusive growth) เพ่ือให้ประโยชน์กระจายทั่วถึงขึ้น
ลดความเหลือ่มล้าํตลอดจนส่งเสรมิการพฒันาในระยะยาว เนือ่งจาก
ชว่ยเพิม่อปุสงคภ์ายในประเทศและสนับสนุนให้ผูม้ศีกัยภาพสามารถ
เติบโตได ้ทศิทางพฒันานีส้ะท้อนใหเ้ห็นถึงความสําคัญของการเขา้ถึง
บริการทางการเงิน (fi nancial inclusion) ของกิจการที่ต้องการระดมทุน
และประชาชน โดยต้องพัฒนาให้ตลาดทุนเป็นช่องทางให้กิจการที่มี
ศกัยภาพในทกุระดับ สามารถเขา้ถงึแหลง่ระดมทนุ และเปดิโอกาสให้
ประชาชนในวงกว้างสามารถลงทุนในกิจการ ท่ีมีแนวโน้ม
การเติบโตสูง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนต่าง ๆ
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 ตลาดทุนไทยยังมีบทบาทน้อยในระบบเศรษฐกิจ เห็นได้จาก
จํานวนบริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุนยังมีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาค ในขณะที่ผลสํารวจของ World Economic Forum 
ยังช้ีให้เห็นว่าความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงด้อยกว่า     
หลายประเทศในเอเชยี เชน่ ฮอ่งกง สงิคโปร ์มาเลเซีย และอนิโดนีเซยี 
ส่วนในด้านประชาชน ยังพบว่าตลาดทุนยังไม่สามารถเข้าถึงผู้มีเงิน
ออมอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีเพียงร้อยละ 7 ของจํานวนประชากรวัย
ผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีบัญชีหลักทรัพย์
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 กองทุนรวมของไทยยังขาดความหลากหลาย โดยส่วนแบ่งใน
ตลาดเกือบท้ังหมดยังเป็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ที่อยู่ในเครือของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกกองทุนรวมท่ีมีลักษณะ
ทดแทนเงินฝากเป็นส่วนใหญ่ และจําหน่ายผ่านช่องทางของธนาคาร
พาณิชย์เป็นหลัก ในด้านบริษัทหลักทรัพย์ยังมีเพียงไม่กี่รายท่ีออก
สินค้าใหม่ ๆ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ยังใช้เวลานาน
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 ศักยภาพในการแข่งขันโดยรวมของไทยยังสามารถพัฒนาต่อไป
ได้อีกเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน เห็นได้จากในปี 2555 
มีบริษัทจดทะเบียนใหม ่18 ราย มูลค่า IPO จํานวน 504 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในขณะท่ีมาเลเซียและสิงคโปร์ มีบริษัทจดทะเบียนใหม่
17 ราย และ 22 ราย ตามลําดับ โดยมีมูลค่า IPO ประมาณ 7,300 และ 
3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับในด้านความพร้อมของธุรกิจ
หลกัทรพัยน์ัน้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมีกลุม่ธรุกจิ
การเงินท่ีรุกเข้าไปลงทุนในภูมิภาคอย่างคึกคัก ในขณะท่ีมีธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยน้อยรายท่ีรุกออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วง
ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ยังเน้นตลาดในประเทศและกองทุนรวมยังคง
เน้นลงทุนในประเทศเป็นหลัก 
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 การพัฒนาตลาดทุนไทยได้สะท้อนแนวโน้มของโลกในอนาคต 
และมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นกลไกสําคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืน เป็นเครื่องมือกระจายความมั่งคั่งและ
เตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงของภาค
ธุรกิจ และภาคตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากสภาพในปัจจบุนัของตลาดทนุไทย การพฒันาจงึตอ้งมุง่ไปสู่
การทําให้ตลาดทุนไทยมีบทบาทมากขึ้นในการตอบสนองความ
ต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง อันได้แก่ การเป็นแหล่งทุน
คณุภาพสาํหรับกจิการทีม่ศีกัยภาพทัง้ในประเทศและในระดบัภมูภิาค 
โดยมีต้นทุนในการระดมทุนและการทําธุรกรรมท่ีแข่งขันได้ รวมทั้ง
การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่มีความหลากหลายตอบ
สนองความต้องการของสังคมและรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี
ชอ่งทางการเขา้ถงึทีส่ะดวก เขา้ใจงา่ย ซึง่ทัง้หมดนีต้อ้งอยูบ่นพืน้ฐาน
ของความโปร่งใสและเป็นธรรม
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 จากเป้าหมายและบทบาทการพัฒนาตลาดทุนดังกล่าว สรุป
ทิศทางการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ ์(strategic thrusts) ของตลาดทุนไทย
ได้ดังนี ้

 

 

 การยื่นมือ (reaching out)ไปยังกิจการและผู้ลงทุน
 
 การสร้างความตระหนักในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
 และความรับผิดชอบต่อสังคม

 การสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน

 การสร้างสินค้าและบริการที่ตอบความต้องการของสังคม 

 การสร้างความพร้อมในการฉกฉวยโอกาสในเวทีต่างประเทศ 

 การสร้างความโดดเด่น (visibility) ให้ตลาดทุน

 โดยต้องเตรียมปัจจัยสนับสนุนให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้าน
กฎหมายและภาษีที่เป็นธรรม โปร่งใส แข่งขันได้ ด้านนโยบายการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่ไม่เป็นอุปสรรค ด้านผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความสามารถในการแข่งขัน ด้านหน่วยงาน
กํากับดูแลและภาครัฐที่รอบคอบและคิดเชิงรุก ตลอดจนด้านผู้ลงทุน
ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปกป้องสิทธิตนเองได้

4. B ��)&<��Ę�1� �.).�. 
 
 ก.ล.ต. พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ยุทธศาสตร์
ของประเทศ สภาพปจัจบุนัของตลาดทนุไทย รวมทัง้เป้าหมายในการ
พัฒนาตลาดทุนไทย แล้วเห็นว่าแผนกลยุทธ์ ก.ล.ต. ในระยะต่อไป
ต้องเน้นการเปิดกว้างและเอื้ออํานวยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขัน และย่ืนมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ให้สังคมสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานใน
การคุ้มครองผูล้งทุน โดยมกีลยุทธ ์4 ดา้น ซึง่ในแตล่ะด้านจะประกอบ
ด้วยโครงการสําคัญ ดังนี้

“โครงการสนับสนุนให้เกิดบริการการให้คําแนะนําการจัดสรร
การลงทุนสาํหรบัประชาชนทัว่ไป” (Wealth Management for the Mass)
 แม้ว่าในปัจจุบันมีจํานวนผู้ลงทุนในตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น แต่ยัง
ขาดคําแนะนําการลงทุนท่ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (risk profi le) 
จึงส่งผลให้ผู้ลงทุนไทยส่วนใหญ่ยังลงทุนในผลิตภัณฑ์คล้ายเงินฝาก 
ขาดการกระจายความเส่ียงในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น จึง
มีความเส่ียงท่ีผลตอบแทนท่ีได้รับอาจไม่เพียงพอในระยะยาว หรือ
เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่า นอกจากน้ี การที่
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้มีความจําเป็นในการเตรียม
ความพร้อมให้กบัประชาชนในการออมและการลงทุนเพือ่ให้มรีายได้
เพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ 
  การดําเนินการเกี่ยวกับ “Wealth Management for the Mass” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดสรรเงินลงทุนไปลงในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ (asset allocation) 
และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ลงทุน และตอบโจทย์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้มี
ทรัพย์สินเก็บสะสมเพียงพอกับการใช้จ่ายในระยะยาว นอกจากนี้ 
การดําเนินการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากธนาคารพาณิชย์
ซึ่งมีช่องทางการขายที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริม
การให้ความรู้ด้าน asset allocation แก่ประชาชนในวงกว้างและ
เพิ่มช่องทางใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน พร้อมกับให้ความ
สาํคญักบัการสง่เสรมิใหต้วักลางอืน่นอกเครือธนาคารมีโอกาสแข่งขนั
ได้มากขึ้นในอนาคต โดยลักษณะการดําเนินโครงการมีดังนี้
 - ส่งเสริมให้ตัวกลางทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้าน asset allocation 
และสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า ตลอดจน
เปิดให้มีใบอนุญาตประเภทใหม่เพ่ือให้มีตัวกลางที่ให้บริการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการลงทุน (investment supermarket) เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการเปรียบเทียบและเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนอย่างทั่วถึง
 - ทบทวนหลักสูตรในการฝึกอบรมผู้ติดต่อผู้ลงทุนให้มีเร่ือง 
asset allocation พื้นฐาน เพ่ือให้สามารถให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมแก่
ผู้ลงทุนในเรื่องนี้ได้ 
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 - ใหค้วามรูเ้รือ่งการเงินการลงทุนแก่ประชาชนในวงกว้าง โดยมี
คณะทํางานผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม และดําเนินการเชิงรุก เช่น 
สาํรวจความรู้ของประชาชน ปรับปรงุโปรแกรมสําหรบัอุปกรณ์มอืถือ 
(mobile app) รองรับเรื่อง asset allocation และใช้สื่อที่เน้นเป้าหมายคน
รุ่นใหม่ เป็นต้น
 -  สง่เสรมิใหเ้กิดแผนทางเลอืกการลงทนุสมดลุตามอายุ (life stage 
retirement plan) เพ่ือเป็นทางเลือกกลางที่สมเหตุสมผล สําหรับ
ประชาชนที่อาจจะยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะตัดสินใจลงทุนเองได้ 

“การจัดให้มีช่องทางส่งเสริมการระดมทุนของ SMEs และกิจการ
กลุ่มเป้าหมาย”
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium-sized 
enterprises : SMEs) เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา และจําเป็นต้องใช้
เงินทุนในการพัฒนากิจการให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับ
การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภูมภิาค แตใ่นปัจจุบนั
กลับพบว่า SMEs ยังต้องเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อดําเนินธุรกิจ และทวีความรุนแรงข้ึนในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
ซึ่งภาคธนาคารเข้มงวดในการให้สินเช่ือมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว 
ประเทศต่าง ๆ จึงหันมาส่งเสริมการใช้เครื่องมือในตลาดทุนให้เป็น
อีกช่องทางหนึ่งท่ีช่วยเติมเต็มนอกเหนือจากระบบธนาคาร อย่างไร
ก็ตาม จากการสํารวจกลับพบว่า SMEs ไทย ยังขาดความรู้ในเร่ือง
ช่องทางการระดมทุน จึงเกิดแนวคิดการพัฒนา ช่องทางส่งเสริม
การระดมทุนของ  SMEs และกิจการกลุ่มเป้าหมายข้ึน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและพัฒนา
สมรรถนะของ SMEs ท่ีมีศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะระดมทุนและ
มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้เงินทุนและผู้ลงทุนต่าง ๆ 
เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวได้ โดยจัดให้มีกิจกรรม
เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างกิจการ SMEs ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ
ผู้ลงทุน เพ่ือให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช่องทางการระดมทุน 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
เข้าถึงแหล่งทุน สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่อาจเป็นที่สนใจ
ของผู้ลงทุน  โดยรูปแบบของกิจกรรมควรครอบคลุมท้ังเวที
พบปะสนทนา การสัมมนา การอบรม การจัดทําเว็บไซต์ และ
การสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก

“แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 ปจัจบุนั แนวคดิเร่ืองการเปน็บรษิทัทีด่ไีดม้พีฒันาการเพิม่เตมิ โดย
นอกจากเร่ืองการกํากับดูแลกิจการแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงเรื่อง
สิง่แวดลอ้ม ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัดว้ย 
อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังกําหนดหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ไว้หลากหลายและขาดการรวมศูนย์ 
จึงส่งผลให้เป็นภาระต่อผู้ปฏิบัติ และอาจตกหล่นในประเด็นที่
สําคัญได้ การจัดทํา “แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จึงเป็น
แผนแม่บทสําหรับพัฒนากิจการในตลาดทุนให้มีคุณภาพ ท้ังในด้าน
สิง่แวดลอ้ม สงัคม การกาํกบัดูแลกิจการ รวมทัง้การต่อต้านคอร์รปัชนั 
โดยกาํหนดมาตรฐาน และเสนอมาตรการท่ีช่วยพัฒนากจิการ พัฒนา
ผู้ลงทุน และสร้างกลไกให้เกิดวินัยที่เกิดจากภาคธุรกิจ (self discipline) 
และวินยัตลาด (market discipline) เพ่ือเสริมการใชก้ฎเกณฑใ์นการกาํกับ
ดูแล (regulatory discipline) รวมท้ังสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการ
กํากับดูแลกิจการให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเก้ือหนุนการเติบโตท่ี
ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

“เกณฑ์กลางเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารใหม่”
 เน่ืองจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ยังขาดการพัฒนาด้าน
นวัตกรรม ทําให้สินค้าในตลาดทุนไทยในปัจจุบันยังไม่หลากหลาย 
ซึ่งส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ์ในการขออนุญาตท่ีขาด
ความยืดหยุ่น (rigid positive list) และใช้เวลานานในการพิจารณาเพื่อ
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ให้มารองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท การจัดทํา “เกณฑ์
กลางเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายตราสารใหม่” จงึมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดสนิคา้และนวตักรรมทางการเงินทีห่ลากหลาย โดย
ไม่ต้องรอการออกประกาศเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจในตลาดทุน
สามารถพัฒนาได้รวดเร็วและมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
ทัง้นี ้มแีนวทางในการดําเนินการ คอื การจดัทาํเกณฑ์กลางรองรับการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ีย่งัไม่มปีระกาศรองรับเป็นการเฉพาะ 
โดยอาจมีหลายเกณฑ์ตามประเภทระดับความเสี่ยงหรือระดับความ
ซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท ซ่ึงอาจแบ่งความ
เสี่ยงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ตราสารที่มีความเสี่ยงระดับปกติ ตราสารที่มี
ความเสี่ยงสูง เน่ืองจากโครงสร้างที่ซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจ
สําหรับผู้ลงทุน และตราสารท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งต้องกําหนด
มาตรการกํากับดูแลที่พิเศษกว่าตราสารประเภทอื่น โดยตราสารสอง
ประเภทแรก ก.ล.ต. จะกําหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ตราสารกลุ่มนี้ออก
เสนอขายได้เร็วขึ้น โดยยังสามารถกําหนดเกณฑ์เฉพาะ เพ่ิมเติม
ภายหลังได้ ในขณะท่ีตราสารประเภทท่ีสามซ่ึงมีความเส่ียงระดับ
สูงมาก ก.ล.ต. จะพิจารณาออกเกณฑ์เป็นการเฉพาะเม่ือพร้อม 
ทั้งน้ี การออกและเสนอขายตราสารทุกกลุ่มต้องผ่าน ก.ล.ต. 
และมีเกณฑ์การกํากับดูแลด้านการขายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
อย่างเหมาะสม เช่น การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ของลูกค้า (suitability test) และการเปิดเผยข้อมูล 

 

       
 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม emerging Asia ซ่ึง
ครอบคลุมไปถึงประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) กําลังเป็นท่ีจับตาของท่ัวโลก ประเทศยักษ์ใหญ่
หลายประเทศได้วางนโยบายและเร่ิมดําเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือ
เข้าไปมีบทบาทใน GMS อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของตน ประเทศไทยในฐานะหนึ่ง
ในสมาชกิในกลุม่ GMS นบัว่ามีความไดเ้ปรยีบคอ่นขา้งมากเมือ่เทยีบ
กับประเทศอ่ืน จากทําเลท่ีตั้งท่ีอยู่ในศูนย์กลางของ GMS และมี
ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มนี้มากกว่าประเทศอื่น
ในอาเซียน  ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ

ภาคเศรษฐกิจจรงิและภาคการเงินท่ีพร้อมมากกว่าประเทศอืน่ใน GMS 
จึงควรนําประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกับ GMS เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ยทุธศาสตรใ์นการพฒันาตลาดทุนอยา่งเปน็รปูธรรมมากขึน้ เพ่ือช่วย
สนับสนุนไม่ให้ไทยเสียโอกาสในตลาดทุนโลก และมีบทบาทในการ
เป็นจุดเชื่อมในการลงทุนระหว่างประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม GMS กับประเทศอื่น ๆ ในโลกอย่างแท้จริง

“การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาสมรรถนะร่วมกันกับกลุ่ม
ประเทศอนภุมูภิาคลุ่มแมน่้าํโขง เพือ่เตบิโตไปด้วยกนัอยา่งยัง่ยืน” 
(Networking and Continued Capacity Building for GMS)
 เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศใน GMS ผ่านการให้
ความช่วยเหลือในด้าน การยกระดับสมรรถนะ (capacity building) 
ตลอดจนการจัดทําความร่วมมือ MOU และเวทีหารือและแลกเปลี่ยน
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“การระดมทุนเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure 
Financing) และการขยายโอกาสของกองทนุรวมไทยจากการเติบโต
ของ GMS”
  ประเทศในกลุ่ม GMS มีความต้องการเงินลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานจํานวนมาก เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว 
ตลาดทนุไทยจงึควรพฒันาเครือ่งมือระดมทนุเพ่ือลงทนุในโครงสรา้ง
พื้นฐานใน GMS เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานใน GMS ซ่ึงจะมี
การกําหนดกฎเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยในหลักการ
เดียวกับการเสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เช่น 
การกําหนดให้กองทุนฯ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์ (greenfi eld 
project) เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ต้องเสนอขาย
หน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เป็นต้น
 นอกจากกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว ในด้านของกองทุน
รวม ควรใช้ประโยชน์จากการเติบโตของ GMS เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
เชน่กนั โดย ก.ล.ต. จะเปดิโอกาสใหก้องทนุรวมไทยสามารถลงทนุใน 
GMS ได้ โดยอาจจํากัดสัดส่วนการลงทุนก่อนในข้ันแรก และต้องมี
กลไกคุ้มครองผู้ลงทุน เช่น การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และการ
กําหนดให้ประเทศที่จะไปลงทุนจะต้องม ีMOU กับ ก.ล.ต.ในด้านการ
แบ่งปันข้อมูลและการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
เป็นต้น
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ส่งเสริม  พัฒนา
เพิ่มศักยภาพตลาดทุนไทย
ให้เติบโตก้าวไกลสู่สากล
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1.1 ยกระดับคุณภาพของกิจการในตลาดทุน และให้ความสําคัญ
กบัการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ีเพ่ือสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
ให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุนทั่วโลก 
 - ได้รับประเมิน CG Watch ซึ่งเป็นการดําเนินการของ Asian 
Corporate Governance Association รว่มกบั CLSA Asia - Pacifi c อยู่ในอนัดับ 
3 จากเดิมอันดับ 4 รองจากสงิคโปร์และฮอ่งกง และได้รบัการประเมิน
ตามโครงการ CG - ROSC (Corporate Governance - Reports on the 
Observance of Standards and Codes) โดยธนาคารโลก เป็นครั้งที่ 2 ซึ่ง
คาดว่าจะประกาศผลในไตรมาส 1 ของปี 2556
 - ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมการกํากับดูแล
กิจการ ได้แก ่สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 

2555 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตามโครงการจัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
(CG Report)  สนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (AGM) ของบริษัท
จดทะเบียน  และเป็นหนึ่งในคณะทํางานสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
(CSRI) จัดทําคู่มือความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จํานวน 2 เล่ม 
ได้แก่ แนวทางการจัดทํารายงานแห่งความยั่งยืน และแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

1.2 คุ้มครองผู้ลงทุนไปพร้อมกับอํานวยความสะดวกให้ธุรกิจใน
การออกตราสาร โดยปรบัปรงุหลกัเกณฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัความเสีย่ง
ของตราสาร ดังนี้
 - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกํากับดูแลต๋ัวเงินที่สถาบันการเงิน
เป็นผู้ออกรับรองหรืออาวัลเป็นหลักทรัพย์  ในกรณีที่ขายต่อ
ประชาชนในวงกวา้ง โดยหา้มมีอนพุนัธแ์ฝง ตอ้งมมีลูคา่หนา้ต๋ัวตัง้แต ่
10 ล้านบาทข้ึนไป รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์ที่ลดความเส่ียงของผู้ถือท่ี
อาจถูกไล่เบ้ียโดยผู้ซื้อต๋ัวเงินทอดต่อไป และต้องกระทําผ่านตัวกลาง
ที่มีใบอนุญาตด้วย
 - ออกหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์และหุ้นกู้ที่ผู้ถือ
มีภาระผูกพัน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุน
รายใหญ ่เพ่ือทดแทนต๋ัวเงินท่ีมอีนุพนัธ์แฝง เกณฑ์นีจ้ะกําหนดขัน้ตอน
การออกและเสนอขายให้มีความคล่องตัว และต้องเสนอขาย
ผ่านตัวกลางที่มีใบอนุญาต โดยต้องมีการแจกสรุปข้อมูลสําคัญของ
ตราสาร (fact sheet) ต่อผู้ลงทุน

ก.ล.ต. นําองค์กรในตลาดทุนแถลงความสําเร็จในการยกระดับ CG ในการประเมิน 
CG Watch 2012 ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 3 ในเอเชีย
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 - สุ่มตรวจทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนจํานวน 293 
บริษัท จากทั้งหมด 558 บริษัท โดยสั่งให้แก้ไขงบการเงิน 7 บริษัท
 - ติดตามดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้
ผู้ลงทุนมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
และทันเวลา โดยสุ่มตรวจทานแบบแสดงข้อมูลประจําปี 2554 
(แบบ 56-1) จํานวน 136 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25 ของบริษัท
จดทะเบยีนท้ังหมด และได้สัง่ให้แก้ไขปรับปรับปรุงจํานวน 37 บรษิทั  
 - ติดตามการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการได้มาและ
จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 225 บริษัท จํานวน 
441 รายการ และได้ออกข่าวเตือนผู้ลงทุนจํานวน 2 บริษัท มูลค่า 
812 ล้านบาท
 - ตรวจสอบการกระทําอันไมเ่ป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรพัย์
รวม 82 เรื่อง 
 - ลงโทษทางบริหารผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนท้ังหมด 40 ราย โดย
เป็นการเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 11 ราย สั่งพักการปฏิบัติ
หน้าที่ 25 ราย และเพิกถอนความเห็นชอบ 4 ราย
 - ดําเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ กล่าวโทษ 
70 ราย และเปรียบเทยีบปรบั 56 ราย ค่าปรบัจาํนวน 106,181,013.16 
บาท และกล่าวโทษผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จํานวน 12 ราย  
และมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีที่ ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษจํานวน 
20 คดี  

1.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจหลักทรัพย์ กําหนด
ให้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (suitability test) สําหรับการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ประเภท
หุ้นและตราสารหน้ีเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับคําแนะนําหรือ
การเสนอสนิคา้การลงทุนทีเ่หมาะสมกบัความต้องการและความเส่ียง
ที่ผู้ลงทุนยอมรับได ้

1.4 เพิม่กลไกคุ้มครองผูล้งทนุรายย่อยทีล่งทนุในตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า โดยให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) เพื่อให้ความ
คุม้ครองผูล้งทุนรายยอ่ยไทยทีซ่ือ้ขายสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าในบรษิทั
ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) ผ่านสมาชิก
กองทุน ในกรณีที่ไม่ได้รับคืนทรัพย์สินของตนตามที่ผู้ลงทุนมีสิทธิ
ต่อสมาชิก 

1.5 ดําเนินการเรื่องร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมายบนหลักการ
รักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
 - ดําเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้งส้ิน 449 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ได้รับ
รอ้งเรียนมากทีส่ดุคือการประกอบธรุกิจโดยไมไ่ด้รบัใบอนญุาตจํานวน 
68 เร่ือง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 จากปีก่อนหน้า  ก.ล.ต. จึงได้ดําเนิน
การเชิงรุกผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเตือนให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูล 
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้
 - ตรวจระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสํานักงาน
สอบบัญชีครบ 26 แห่ง เป็นการตรวจปี 2554 จํานวน 15 แห่ง และ
ในปี 2555 จํานวน 11 แห่ง ผลการตรวจพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ตอ้งได้
รับการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ให้การต้อนรับนายดาเนียล เอ็ม เกรย์ 
ที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสด้านโครงสร้างตลาด ฝ่ายกํากับตลาด และนายโทมัส เมสเตอร์ 
ผูต้รวจสอบพิเศษอาวโุส สาํนกักาํกบัดแูลและตรวจสอบ ก.ล.ต. สหรฐัฯ เนือ่งในโอกาส
ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับหลักเกณฑ์และการกํากับดูแล
การใช้ชุดคําสั่งคอมพิวเตอร์สําหรับส่งคําสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติให้พนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเร่ืองการพิจารณารับ
จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งท่ีสอง ภายใต้กระบวนการท่ีรวดเร็วข้ึน 
กับหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียและสิงคโปร์
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2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงต่อระบบตลาดทุน 
(systemic risk) ให้สอดคลอ้งกบัสากล โดยมกีารพัฒนาสัญญาณเตอืน
ความเสี่ยงล่วงหน้า (early warning indicator)  เพื่อติดตามและแจ้งเตือน
ความเสี่ยงล่วงหน้า ประกอบกับประสานงานหลักที่เก่ียวข้องในการ
กําหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมและทันการณ์ 

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามฐานะ ความเส่ียง และการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตามแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยง (risk based approach) โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มท่ีมี
ความเสี่ยงสูง จากผลการตรวจพบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีการจัดการ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง โดย ก.ล.ต.ได้สั่งให้บริษัทแก้ไขตาม
ข้อสังเกต รวมท้ังจัดให้มีการตรวจสอบติดตามการแก้ไขของบริษัท 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปรับปรุงระบบงานแล้ว

2.3 เตรียมความพร้อมในการกํา กับดูแลการใช้ชุดคํา ส่ัง
คอมพิวเตอร์สําหรับส่งคําส่ังซ้ือขายโดยอัตโนมัติ (Regulation and 
Supervision of Programmatic Trading) ใหพ้นกังาน ก.ล.ต. และเจา้หน้าที่
ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งและ
หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการ
กํากับดูแลการสั่งคําสั่งซื้อขายท่ีมีความถ่ีสูง (High Frequency Trading: 
HFT) รวมทั้งมาตรการจํากัดผลกระทบของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรม ความเชื่อมั่น และรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของตลาด ตามข้อเสนอแนะขององค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ 
(IOSCO)
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3.1 สร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทยมีบทบาทในภูมิภาค
 - รองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค สร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทย
เป็นแหล่งระดมทนุของกจิการตา่งประเทศ  และโอกาสของธุรกิจหลกั
ทรัพย์ไทยในการนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปขายแก่ผู้ลงทุนต่างชาติ 
ตลอดจนเพ่ิมทางเลือกให้ผู้ลงทุนไทยจากการมีสินค้าและบริการที่
หลากหลายขึ้น                      
  1) ดําเนินการให้บรรลุผลตามแผนการเชื่อมโยงตลาดทุน
อาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี 2558  โดย ก.ล.ต. ซึ่งเป็นสมาชิกของ ASEAN Capital Markets 
Forum (ACMF) ได้มีการเข้าร่วมในกรอบข้อตกลงสําคัญ ดังนี้ 
  • การเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศใน
อาเซียนต่อผูล้งทนุทัง้ในกลุม่ทีไ่มใ่ชร่ายย่อย (accredited investor)  และ
กลุ่มผู้ลงทุนทั่วไป (general public) ได้ โดยในการเสนอขายต่อผู้ลงทุน
ทั่วไปนั้น ACMF จะกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกองทุนรวมที่จะ
อนุญาตให้มีการเสนอขายข้ามกันได้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว และ
บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ทีจ่ะจดัต้ังกองทุนรวมดังกลา่วได้ โดย
ถือเป็นมาตรฐานกลางของอาเซียน  ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนใน
กระบวนการขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมแบบข้ามประเทศได้ โดย
คาดว่า ก.ล.ต. และหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนของมาเลเซีย และ
สิงคโปร์ จะสามารถลงนามในข้อตกลงน้ีภายในไตรมาสแรกของปี 
2556 นี้  ทั้งนี้ การเข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่ตลาดทนุไทยทัง้ในด้านการชว่ยเพิม่โอกาสให้กบับรษิทัหลกัทรพัย์

ก.ล.ต. ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมธุรกรรมด้านตลาดทุนกับ Financial Service Commission (FSC) และ Financial Supervisory Service (FSS) สาธารณรัฐเกาหลี และ
Commission de Surveillance du Secteur Financier แห่งราชรัฐลักเซมเบอร์ก
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จดัการกองทนุไทย สามารถนาํหน่วยลงทนุจากกองทนุไทยไปขายให้
แก่ผูล้งทุนในประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ  และพร้อมกันน้ียงัเป็นการเพิม่ทาง
เลือกให้ผู้ลงทุนไทยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนจาก
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้   
  • การสร้างกลไกท่ีเอือ้ตอ่การระดมทุนของผูป้ระกอบการใน
อาเซียนที่ต้องการระดมทุน โดยลดขั้นตอนในการอนุญาตการออก
และเสนอขายหลกัทรัพยข์า้มประเทศในอาเซียน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และลดกระบวนการซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ โดยถือเป็นการใช้
ประโยชน์จากความสําเร็จในการจัดทํา ASEAN Disclosure Standards ซ่ึง
เป็นเกณฑ์กลางของอาเซียนท่ีใช้สําหรับการเปิดเผยข้อมูลประกอบ
การขออนญุาตออกและเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนีแ้บบ
ง่ายและตราสารทุน โดยคาดว่า ACMF จะสามารถบรรลุข้อตกลงใน
เร่ืองนี้ได้ภายในปี 2556  ท้ังน้ี เม่ือประกอบกับการความสําเร็จของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้บรรลุข้อตกลงผ่านการลงนาม
บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยเรือ่งการพจิารณารบัจดทะเบยีนหลกัทรพัย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สอง ภายใต้กระบวนการท่ีรวดเร็วขึ้น 
(Memorandum of Understanding on Expedited Review Framework for 
Secondary L is t ings)   กับหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียและสิงคโปร์แล้ว ถือว่าเป็นการเพิ่ม
ประสิทธภิาพให้กบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการระดมทุนและจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนให้มีมากยิ่งขึ้น
  2)  จดัทํา MOU เพ่ือส่งเสรมิความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ  เพ่ือ
ปูทางไปสู่โอกาสในการส่งเสริมธุรกรรมด้านตลาดทุนระหว่างกัน 
ได้แก่  MOU กับ Financial Service Commission (FSC) และ Financial 
Supervisory Service (FSS) สาธารณรัฐเกาหลีเม่ือเดือนมิถุนายน 2555 
และ MOU กับ Commission de Surveillance du Secteur Financier 
แห่งราชรัฐลักเซมเบอร์ก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555

 - สง่เสริมตลาดหลักทรัพยไ์ทยใหเ้ปน็ทีส่นใจของผูล้งทุนทัง้ใน
และนอกอาเซียน ภายใต้โครงการ ASEAN Linkage  โดยในปี 2555 มี 
3 ประเทศท่ีเชือ่มโยงระบบการซ้ือขายแลว้ คอื สงิคโปร์ มาเลเซยี และ
ไทย และเพ่ือเป็นการรองรบัการเชือ่มโยงระบบชาํระราคาและสง่มอบ
หลักทรัพย์ในอนาคต ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตให้ขยายขอบเขตการให้บริการ
ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ให้เป็น
ผูฝ้ากหรือเปดิบัญชีเก็บรักษาหลักทรพัย์ในตา่งประเทศ รวมทัง้ดําเนนิ
การอื่นใดในฐานะตัวแทนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศแทน
ผู้ลงทุนด้วย
 - สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนเพื่อให้
เติบโตไปด้วยกันในระยะยาว อาทิ การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับบุคลากรจากประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว 
รวมท้ังการพบปะของผู้บรหิารระดบัสงูระหว่าง ก.ล.ต. และหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนของลาว กัมพูชา และ
เมียนมาร์ 
 - สร้างการยอมรับระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีของไทยใน
ระดับสากล ทําให้ผู้ลงทุนท่ัวโลกมีความเช่ือถือในระบบการรายงาน
ทางการเงินของตลาดทุนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที ่ก.ล.ต. มีความเป็น
อสิระจากผูป้ระกอบวชิาชีพ และระบบการกาํกบัดแูลผูส้อบบญัชีของ
ประเทศไทยสอดคลอ้งกบัแนวทางสากล ทาํใหป้ระเทศไทยไดร้ว่มเป็น
สมาชิก IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) ซ่ึงเป็น
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญช ี 
 - ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน 
(สตง.) ในการส่งเสริมให้การสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มคีณุภาพและเปน็ไปตามมาตรฐาน

ก.ล.ต. แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรจากประเทศกัมพูชา
และสปป.ลาว

ผูบ้รหิาร ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ เดินทางไปพบหน่วยงานภาครฐัของเมยีนมาร์
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การสอบบัญชี โดยการดําเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลก  นอกจากนี้ ทั้ง ก.ล.ต. และ สตง. จะทํางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชดิ เพ่ือยกระดบัการสอบบัญชีบริษทัจดทะเบยีนใหเ้ข้มงวดยิง่ขึน้
ทั้งระบบ  
 - แสวงหาโอกาสดงึกจิการท่ีมศีกัยภาพในต่างประเทศมาระดม
ทุน โดยปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ กรณีผู้ขอ
อนญุาตเปน็ holding company ให้ยดืหยุ่นและสอดคล้องกับตา่งประเทศ 
เพ่ือให ้holding company ทีม่ธีรุกิจในไทย รวมท้ังบรษิทัต่างชาตสิามารถ
เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนไทยได้สะดวกขึ้น
 - สร้างความโดดเดน่ของตลาดทุนไทยใหส้ามารถดึงดูดผู้ลงทุน
ทั่วโลก และสามารถแข่งขันกับตลาดทุนอื่นในการดึงกิจการขนาด
ใหญ่ที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตมาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดย ก.ล.ต. อนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกหลักเกณฑ์รับหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนโดยพิจารณาจากมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด 
(market capitalization) ซึง่เป็นเกณฑก์ารรับหุ้นสามัญท่ีเพ่ิมโอกาสระดม
ทุนให้บริษัทที่มี market capitalization ต้ังแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความ
ทัดเทียมกับตลาดหุ้นอ่ืนในภูมิภาค นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังผลักดันให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนและแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
จดทะเบียน เพื่อรองรับกิจการที่ไทยมีความได้เปรียบ หรือประเภท
กิจการท่ีรัฐต้องการสนับสนุน ทั้งน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุง
เกณฑ์รับหลักทรัพย์สําหรับธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(renewable energy)  สําหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว

3.2 เปิดให้มีช่องทางการระดมทุนใหม่และอํานวยความสะดวก
ให้กิจการที่ต้องการเงินทุนเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกขึ้น
 - ลดภาระของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกในการลงทุนและมีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศมากขึ้น  โดยสร้างกลไกการระดม
ทนุผา่นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (infrastructure fund) และผลักดนั
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งครอบคลุมโครงการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานประเภทตา่ง ๆ  อาทิ ระบบขนสง่ทางราง ไฟฟ้า ทาง
พิเศษ ท่าเรือน้ำลึก เป็นต้น
 - สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่กิจการเกิดใหม่และ
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยดําเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่
  1) โครงการหุ้นใหม ่ความภมูใิจของจังหวดั เปน็โครงการท่ีจดั
ขึน้เพ่ือสร้างความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการระดมทนุผ่านตลาดทนุให้
กับกิจการท่ีอยู่ในต่างจังหวัด ผ่านหลักสูตรอบรม สัมมนา และหาก
กิจการพร้อมที่จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นได้ภายในปี 2556 จะได้รับ
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมคาํขออนญุาตจาก ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยมีกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการ 104 แห่ง จาก 34 จังหวัด และ
ในปี 2555 มี 3 บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และอีก 5 บริษัท อยู่ระหว่างย่ืน
ขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 
  2) โครงการหุ้นกู้ SMEs เป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพื่อให้ความรู้
เกีย่วกับการระดมทนุโดยการออกตราสารหนีใ้หก้บักจิการขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยกิจการท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับส่วนลด
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ ตามเง่ือนไข
ที่กําหนด

3.3 เปิดให้มีการแข่งขันในตลาดทุนและพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้เกี่ยวข้อง
 - ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนสามารถแข่งขันได้
เพ่ือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยเปิดเสรีคา่นายหนา้ซ้ือขาย
หลักทรพัยแ์ละเปิดเสรใีบอนญุาตธุรกิจหลกัทรพัย ์ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 
2555
 - เอ้ืออํานวยให้ภาคธุรกิจแข่งขันได้ โดยออกเกณฑ์รองรับการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง
ประเภทใหม่ที่สําคัญ ได้แก่ สนับสนุนให้ผู้ต้องการระดมทุนมีโอกาส
และทางเลือกในการออกตราสารหลากหลายมากข้ึน และผู้ลงทุนที่
รบัความเสีย่งไดม้ทีางเลอืกการลงทนุมากขึน้ โดยไดร้บัความคุม้ครองก.ล.ต. และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

ในการยกระดับการสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ี เ ป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้มข้นและเป็นสากล
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ในระดับท่ีเหมาะสม ด้วยการกําหนดประเภท ผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
(accredited investor: AI) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 
รวมทั้งอนุญาตให้มีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ (unrated bond) และกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนท่ี
มิใช่รายย่อย (non-retail fund) 
  1) อนุญาตให้ TFEX แก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการซ้ือขาย 
currency futures และเห็นชอบ contract specifi cation ของ Baht/USD futures 
ซึ่งเริ่มซื้อขายในเดือนเมษายน 2555 
  2) อนุญาตให้ TFEX แก้ไขข้อบังคับและวิธีปฏิบัติเพ่ือรองรับ
การซื้อขาย sector futures และเห็นชอบ contract specifi cation ของ 
sector futures โดยเร่ิมซื้อขายในเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งครอบคลุม 
5  หมวดธุร กิจ  ได้แ ก่  ธนาคาร  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พลังงาน พาณิชย์ และอาหารและเครื่องดื่ม
  3) ออกประกาศรองรบัทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ์
(Real Estate Investment Trust: REIT) ในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็น
เครื่องมือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน  เช่น การกําหนดประเภท
ทรัพย์สินที่ลงทุนได้ในลักษณะ negative list แทน positive list การเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตาม
กลไกตลาดมากขึ้น เป็นต้น
  4) ออกประกาศรองรับกองทุนรวมคาร์บอน (carbon fund) เม่ือ
เดือนกันยายน 2555 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับบริษทัท่ีดาํเนินโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการเข้าถึงแหล่งทุนและตลาด
คาร์บอนเครดิต รวมท้ังให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  เช่น การให้คาํปรึกษา
และการร่วมบริหารกิจการที่ทําโครงการดังกล่าว 
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4.1 มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้าง โดย
จัดต้ังฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงินข้ึนมารับผิดชอบโดยเฉพาะ 
เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและดําเนนิกจิกรรมเข้าถงึกลุม่เปา้หมายในวง
กว้างได้อย่างมีประสิทธิผล

4.2 ดําเนินการเชิงรุกในการให้ความรู้ผ่านช่องทางและส่ือที่
สอดรับกับวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารท่ีเปล่ียนไปของ
คนรุ่นใหม่ และสื่อที่อยู่ในความนิยมของประชาชนในวงกว้าง
 - พัฒนา mobile application “start-to-invest”  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
ชว่ยวางแผนการเงนิการลงทนุท่ีทนัสมัย ใชง้านง่าย ทัง้ในระบบปฏบิตัิ
การ iOS และ Android โดยมีการเปิดตัวเมื่อ 16 พฤษภาคม 2555 
จนถงึปจัจบุนัมผีูใ้ชบ้รกิารท้ังสิน้กว่า 54,000 ราย และ ยงัไดร้บัรางวลั 
Thailand ICT Excellence Awards ประเภทโครงการ ICT ทําดีเพื่อสังคม
อีกด้วย
 - ให้ความรู้ผ่านสื่อบันเทิงเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใน
วงกวา้งเหน็ความจาํเปน็และยอมรับว่าการบริหารจดัการเงินและการ
ลงทนุเปน็เรือ่งทีอ่ยู่ในชีวติประจําวนัและไมย่ากเกนิกวา่ทีจ่ะทาํความ
เข้าใจ โดยร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสื่อบันเทิงจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการเงิน และใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สื่อเนื้อหา เช่น คุณตุ๊กกี้ 
(สุดารัตน์ บุตรพรม) แสดงภาพยนตร์โฆษณา (commercial spot) 
ความยาว 15 วนิาท ีเพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนเหน็ความจาํเป็นของการ
บริหารเงนิและการลงทุน โดยออกอากาศในโทรทัศน์ทัง้ช่อง 5 และ 9 
และเคเบิลทีวี รวมท้ังเสวนา (talk show) "เคล็ดลับเรื่องเงินกับ ก.ล.ต. 
ตอน ตุ๊กกี ้การเงินแบบปลวก..ปลวก" นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัด

ก.ล.ต. รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards ประเภทโครงการ ICT ทําดีเพื่อสังคม ก.ล.ต. ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสื่อบันเทิงจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน
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ทําภาพยนตร์เร่ือง "ยอดมนุษย์เงินเดือน"  และละครสั้น 1 นาทีใน
รายการโทรทัศน์ คริส ดิลิเวอร่ี โดยมีผู้ชมรายการครั้งละประมาณ 
1 ล้านคน เป็นต้น
 - ให้ความรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สิง่พิมพ์ และนทิรรศการต่างๆ  
ได้แก่
  • เว็บไซต์ www.start-to-invest.com ซ่ึงมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ ใน
ปี 2555 จํานวนกว่า 280,000 ราย
  • การให้ความรู้ผา่นโซเชยีลเนต็เวิรก์ ทัง้ facebook และ twitter 
ซึ่งมีจํานวนสมาชิกกว่า 4,300 ราย
  • โครงการ “เคล็ดลับเร่ืองเงินกับคนดัง” ในรูปแบบสกู๊ป
สัมภาษณ์ประสบการณ์ลงทุนของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง จัดพิมพ์ใน
นติยสารขวัญเรือนและทีวพีลู ตัง้แต่เดอืนมิถนุายน 2555 ท่ีมยีอดพิมพ์
รวม 690,000 ฉบับต่อเดือน
  • บทความในหนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ และโพสตท์เูดย์ โดย
ในปี 2555 มีบทความลงพิมพ์ 35 เรื่อง
  • ออกบูธนิทรรศการในงาน Money Expo 2012 และ SET in the 
City 2012 มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธรวมประมาณ 7,500 ราย
  • จัดทํา e-newsletter รายเดือนในชื่อ start-to-invest จํานวน 
12 ฉบับ
  • จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อ
แนะนําการวางแผนการเงินการลงทุนประชาชนทั่วไป

4.3 ส่งเสริมให้เกิดการออมแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือมีเงินไว้ใช้
จ่ายในยามเกษียณอาย ุ โดยเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพฯ เช่น ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราท่ีสงูกว่านายจ้างจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุน ให้โอนเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

หลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ  ให้ลูกจ้าง
ที่มีอายุไม่น้อยกว่า  55 ปี สามารถขอรับเงินออกจากกองทุน
เป็นงวดได้ เป็นต้น
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5.1 จัดกิจกรรมและงานสัมมนาวิชาการทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ ได้แก่ 
 - งานสัมมนาครบรอบ 20 ปี “Asia: The Dynamic Finance and 
Capital Market Frontier”: จัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอก
ประเทศได้รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
 - งานสัมมนา Thailand Investment Conference  โดยร่วมกบัสมาคม 
ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ และ CFA Institute, New York, USA ในเดือนตุลาคม 
2555 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกมาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อโอกาสและความท้าทายของ
ประเทศไทยจากผลการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 - งานประชุมหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก หรือ IOSCO-APRC (International Organization of Securities 
Commissions – Asia-Pacifi c Regional Committee) ซึ่งจัดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นเวทีในการหารือและแลกเปล่ียนความคิด
เห็นเก่ียวกับการยกระดบัมาตรฐานตลาดทุนและความรว่มมือในการ
กํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค โดยรวมถึงการจัดสัมมนา
โดยเชิญผู้แทนจากสมาชิก IOSCO APRC และผูเ้ช่ียวชาญจากภาคเอกชน

นายกิตติรัตน ์ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต.
ในงาน Money Expo 2012

บรรยากาศบูธ ก.ล.ต. ในงาน SET in the City 2012
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ทัง้ไทยและต่างประเทศมาแลกเปล่ียนความคดิเห็นเกีย่วกับโอกาสและ
ความทา้ทายของธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการระดมทนุผา่น
ตลาดทนุ และโอกาสของธรุกจิจดัการลงทนุในการขยายธุรกจิภายใต้
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เป็น
ประธานในการประชุม IOSCO-APRC Enforcement Director’s Meeting 
ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ในกลุ่มสมาชิกเก่ียวกับการตรวจสอบการ
กระทําผิดด้านหลักทรัพย์อีกด้วย

5.2 จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องในตลาดทุน ได้แก่
 - โครงการหุน้ใหม ่ความภมูใิจของจงัหวัด: จดัอบรมใหก้บัผูเ้ขา้
ร่วมโครงการทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้า
ร่วม 84 คน จาก 77 บริษัท) เมื่อเดือนตุลาคม 2555 สัมมนาเรื่อง “FA 
Auditor ที่ชอบท่ีใช่ เลือกอย่างไร” (ผู้เข้าร่วม 59 คน จาก 47 บริษัท) 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 และสัมมนาเร่ือง “การเตรียมความพร้อม
ด้านระบบบัญชี และการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน” 
(ผู้เข้าร่วม 80 คนจาก 40 บริษัท) เมื่อเดือนธันวาคม 2555

 - โครงการหุน้กู ้SMEs: จดัสมัมนาเมือ่เดอืนตลุาคม 2555 เพือ่ให้
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการออกหุ้นกู้แก่ผู้สนใจที่สมัครเข้าโครงการ 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 200 ราย
 - งานสัมมนา “M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของ
บริษัทจดทะเบียน” : จัดเม่ือเดือนมิถุนายน 2555 เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบรวมกิจการในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดทุนไทย
 - งานสัมมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต”: 
จัดเม่ือเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องในตลาดทุนได้รู้จัก
ประโยชน์ของ private equity และใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนขยาย
กิจการ

5.3 จัดทําหนังสือ “Growth and Prosperity of Thailand” ในวาระครบ
รอบ 20 ปี โดยเน้ือหาแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของตลาดทุนไทย
ในการช่วยส่งเสริมธุรกิจไทยให้เติบใหญ่ สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล และเปน็การประชาสมัพันธ์ให้นกัธุรกิจหรอืผู้ลงทนุต่างประเทศ
เห็นศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทย และประโยชน์ของการใช้
ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการลงทุนในภูมิภาค

หนังสือ “Growth and Prosperity of Thailand” ในวาระครบรอบ 20 ปี ก.ล.ต.แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการหุ้นกู้ SMEs” เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ให้มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการออกหุ้นกู้และตั๋วเงิน
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"(-$6	%

ก.ล.ต. รว่มออกบูธในงาน Money Expo เพือ่สง่เสริมความรู้ดา้นการเงิน
การลงทุน และแนะนํา mobile app “start-to-invest” ของ ก.ล.ต.

%8�<�6&�

งานเสวนา “M&A” กลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัท
จดทะเบียน” เพื่อให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในเรื่องการควบรวม
กิจการ

A%-6&� 

โครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” เป็นโครงการที่ ก.ล.ต. 
ได้ริเริ่มขึ้นโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวง
มหาดไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชี
ที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการท่ัวประเทศได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในประโยชน์ของตลาดทุนที่จะเป็นช่องทางในการระดม
ทุนของกิจการ

$6"�8�''%	'�'1� 20 �Č
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�<)6	% 

ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Society Thailand จัดประชุมนานาชาติ Thailand 
Investment Conference ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของ
ประเทศไทยจากการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
เพ่ือแบ่งปันประสบการณแ์ละมุมมองเกีย่วกับพัฒนาการของประเทศ
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

�'��6	% 

งานสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปี ก.ล.ต. "International Symposium on 
Asia: the Dynamic Capital Market Frontier" ซึง่ได้เชญิผูบ้รหิารระดับสงูและ
ผู้กําหนดนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพ่ือเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ให้แข็งแกร่ง พร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

"(,8�6&�

งาน IOSCO - APRC Seminar ช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจไทยทราบถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนโลก และแนวโน้มการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการข้ามประเทศ

.8�/6	% 

งานสัมมนา Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต แนะนํา 
private equity ให้เป็นที่รู้จัก และสนับสนุนให้ private equity ลงทุนใน
กิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต
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2535
%9�6	%
กระทรวงการคลังให้ใบอนุญาต 
บลจ. ใหม ่7 บริษทั จากเดมิท่ีมเีพียง 
1 บริษัท
"(-$6	% 
•  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 มี
ผลใช้บังคับ
•  ก่อต้ัง ก.ล.ต. โดยมีนายเอกกมล 
คีรีวัฒน์  เป็นเลขาธิการ  ก .ล .ต .
คนแรก
%8�<�6&�
ก.ล.ต. กําหนดให้การเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนต้องมี
ที่ปรึกษาทางการเงิน
�<)6	% 
ก .ล .ต .  เ ข้า เ ป็นสมาชิกสามัญ 
I n t e rna t i ona l  O rgan i za t i on  o f
Securities Commissions (IOSCO)

2536
�'��6	%  
• เริ่ม มีสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือแห่งแรก คือ บริษัท ไทย
เรทต้ิงแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส 
จํากัด ปัจจุบันคือ บริษัท ทริสเรทติ้ง 
จํากัด 
• ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพื่อรองรับการ
จัดต้ังกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืน
ห น่ วยลง ทุนห รือกอง ทุน เ ปิ ด 
(open - end fund)

2537
%�'6	%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ  เ พ่ิมข้ึน
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ ระดับ 
1,753.73 จุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม
%9�6	%  
ก.ล.ต. ว่าจ้าง Powers Research Inc. 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จดัต้ังศูนย์ซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ใน
ประเทศไทย
.8�/6	% 
เร่ิมมีนโยบายให้แยกธุรกิจเงินทุน
และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน 
"(,8�6&�  
ชมรม ผู้ค้ าตราสารห น้ี  ( B o n d 
Dea l e r s ’  C l ub :  BDC)  เ ร่ิม เ ปิด
ดําเนินการภายใต้สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์

2538
�5�&6&�  
• ก .ล .ต .  ออกเกณฑ์การดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net 
Capital Rule: NCR) เพ่ือใช้กับบริษัท
หลักทรัพย์ 
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ  จัดต้ังเงิน
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
ระบบการชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย ์(clearing fund)
"(,8�6&� 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ 
(Bangkok Stock Dealing Center : BSDC) 
เปิดดําเนินการ
�5�+6	% 
นายปกรณ์  มาลากุล  ณ  อยุธยา
เข้ า ดํ า ร ง ตํ า แห น่ ง เ ลขา ธิกา ร
ก.ล.ต. คนที่ 2

2539
�'��6	%   
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
�<)6	%  
บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ เ พ่ื อ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์  (Thai land Secur i t ies 
Finance Corporation : TSFC) เร่ิมเปิด
ดาํเนนิการ เพ่ือเปน็แหล่งใหกู้ย้มืเงนิ
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หลังจาก
ทีม่กีารแยกบรษิทัเงินทนุหลักทรัพย์
ออกจากบริษัทหลักทรพัย์

 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ก.ล.ต. ได้มุ่งม่ันยกระดับตลาดทุนไทยให้ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งระดมทุนท่ีน่าสนใจและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากจะมุ่งเน้น
ในเรื่องของการกํากับดูแลให้ตลาดทุนมีความโปร่งใส ผ่านการบังคับใช้กฎหมายและดําเนินการกับผู้กระทําความผิดอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพแล้ว 
บทบาทท่ีสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ การพัฒนาตลาดทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง ก.ล.ต. ดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ตลาดทุนไทย ในการทําหน้าที่เป็นแหล่งทุนสําคัญที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติและภูมิภาคอย่างยั่งยืน



2540
A
A%-6&�  
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
(กอง 1)
"(-$6	% 
ก.ล.ต. เสนอร่างกฎหมายว่าด้วย
อนุพนัธ์ตอ่กระทรวงการคลัง (ตอ่มา
ใช้ชื่อว่า พ.ร.บ. สัญญาซ้ือขายล่วง
หน้า)
%8�<�6&� 
พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2540 (securitization) มีผลใช้บังคับ 
�'��6	%  
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กา รยื ม และ ให้ ยื มห ลั กท รัพย์  
(securities borrowing and lending) และ
การขายหลักทรัพย์โดยท่ีบริษัท
หลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้น
อยู่ในครอบครอง (short selling)

2541
%�'6	% 
• บริษัทหลักทรัพย์เริ่มใช้ระบบ 
c red i t  ba lance ในการกู้ยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพย์แทนระบบ P/N 
Margin
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดให้
บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทต้อง
จัด ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
(audit committee) ภายในสิ้นป ี2542
%9�6	%  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง 
พ.ร.บ. อนุพันธ์ฯ 
A%-6&�  
ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้แยกตัวออก
จากสมาคมบรษิทัหลักทรัพย์เร่ิมเปิด
ดําเนินการในนาม “ศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย” (Thai Bond Dealing 
Center: Thai BDC) 
"(-$6	% 
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบัน
การเงิน (กอง 2) และกองทุนรวม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบัน
การเงิน (กอง 3)
�5�&6&�
ดั ช นี ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยลดลงต่ำสุดในรอบ 
10 ปี ที่ระดับ 207.31 จุด เมื่อวันที่ 
4 กันยายน

2542 

A%-6&�  
ก.ล.ต. เริม่เผยแพร่บทศกึษาเก่ียวกบั
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (corporate 
governance) แก่บริษัทจดทะเบียน
"(-$6	% 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ 
(BSDC) เลิกให้บริการ
%8�<�6&� 
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for 
Alternative Investment : mai) ซึ่งเป็น
ตลาดรองของบริษทัขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  เริ่ม เปิดดําเนินการ 
(ปัจจุบัน เปลี่ ยน ช่ือ เ ป็นตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอไอ)
"(,8�6&� 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ
ซึ่งได้ยกเว้นธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้ อขาย
ล่ ว ง ห น้ า อ อ ก จ า ก บั ญ ชี  3 
ท้าย พ.ร.บ. ดังกล่าว
�5�+6	% 
• นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เข้า
ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. 
คนที่ 3
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) เริ่มเปิดดําเนินการ 

2543
%9�6	%  
กระทรวงการคลังโอนการกํากับ
ดูแลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมาเป็น 
ก.ล.ต.
%8�<�6&�  
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพื่อรองรับใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative 
Warrant : DW) 
�'��6	% 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นด้วย
กับนโยบายท่ีจะปรับโครงสร้าง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัท
เอกชน (corporatization) 
�5�&6&�
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-
Voting Depository Receipt : NVDR)
�<)6	%  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เริ่ ม เปิดให้
สมาชิกคิดค่าธรรมเนียมการเป็น
นายหน้าแบบต่อรองได้โดยเสรีโดย
ไม่บังคับขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
"(,8�6&� 
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)
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2544
�<%$6"5��Ę 
บริษัท ฟิทช์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) 
จํากัด ได้รับความเห็นชอบให้เป็น
สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
แห่งที่สองของไทย
%9�6	%  
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการเสนอ
นโยบายการลงทุนของกองทุน 
สํารองเล้ียงชีพให้สมาชิกเลือกได้
มากกว่า 1 นโยบาย (employee’s 
choice)
A%-6&�  
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดต้ังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund : RMF) 
%8�<�6&� 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เปิดให้มีการ
ซื้อขาย NVDR 
.8�/6	% 
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติ
วงเงินลงทุนในต่างประเทศจํานวน 
200 ลา้นดอลลาร์สหรฐั โดยใหจ้ดัตัง้
อยู่ในรูปของกองทุนรวมท่ีลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะ
�5�&6&� 
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดตั้งกองทุนรวมตลาดเงิน (money 
market fund)
�5�+6	% 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรกลับไป
ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 0.25 
 

2545
%�'6	%  
• ก.ล.ต. จัดให้มีกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
เพ่ือเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย 
• ก . ล . ต .  อนุ ญ า ต ใ ห้ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
5 บริษัท จัดต้ังกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศ (Foreign Investment 
Fund : FIF)
�<%$6"5��Ę  
รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นปีแห่งการ
รณรงค์การมีบรรษัทภิบาลหรือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และแต่งต้ัง
คณะกร รมก า รบ ร ร ษัทภิ บ าล
แหง่ชาติ เพ่ือเปน็กลไกสาํคญัในการ
ขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
%9�6	%  
ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี15 ขอ้ทีก่าํหนด
โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเริม่ต้ังแต่
รายงานประจําปี 2545 เป็นต้นไป 
"(-$6	% 
IOD เ ร่ิมเผยแพร่ผลการประเมิน
ระดับการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน 
�5�&6&� 
ก.ล.ต. ร่วมกับ TRIS ดําเนินโครงการ
จัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance 
Rating) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
บรษิทัจดทะเบยีนท่ีมกีารกํากบัดแูล
กิจการที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างท่ี
ดีให้แก่ผู้อื่น
�<)6	%
เ ร่ิ ม มี ก า ร จั ด ต้ั ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย์

2546 

"(-$6	% 
ก .ล .ต .  ออกเกณฑ์เพื่ อรองรับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้อนพุนัธ ์
(structured notes) 
%8�<�6&� 
เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.thaipvd.
com เพ่ือเป็นส่ือในการให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
�'��6	% 
•  ประกาศใช้ พ.ร.บ. สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับ
ใช้ในป ี2547
•  ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
เป็นการทั่วไปให้กองทุนรวมและ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพลงทุนใน
ตราสารหนีต้า่งประเทศได ้ในวงเงิน
ไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
�<)6	%
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
"(,8�6&� 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการ
ซื้อขายผ่านตราสารหน้ี  (Bond 
Electronic Exchange: BEX) 
�5�+6	% 
นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล  
เข้ารับตําแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. 
คนที่ 4 

2547 
%�'6	% 
• ก.ล.ต. เร่ิมเผยแพร่รายชื่อหุ้นที่มี
อัตราการ ซ้ือขายหมุนเ วียนสูง 
(turnover list) บนเว็บไซต์ ทกุสัปดาห์ 
เพื่อช่วยเตือนผู้ลงทุนและบริษัท
หลักทรัพย์ ให้ ระ วังความเ ส่ียง
จากการซื้อขายหุ้น
• ตลาดทุนไทยเข้าสู่การประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน
บรรษัทภบิาล  (Corporate Governance 
- Report on the Observance of 
Standards and Codes : CG ROSCs) 
A%-6&�  
ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และสมาคมบริษทัจดัการลงทุน เปิด
ให้บริการเว็บไซต์ www.thaimutual
fund.com เ พ่ือเป็นสื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนรวม 
%8�<�6&�  
•  ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพือ่รองรบัการ
จดัต้ังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 
Term Equity Fund: LTF) 
• กระทรวงการคลังและ ก.ล.ต. 
ออกหลักเกณฑ์รองรับการขอใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทนายหน้า  ค้า  และการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน (l imited 
BDU license) 
• ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
ก.ล.ต. ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Capital Markets Forum :ACMF) ซึ่งจัด
เป็นครั้งแรก
�<)6	%    
• มีการจัด ต้ังกรมสอบสวนคดี
พิเศษ และกําหนดให้ความผิดตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็นคดีพิเศษ
• ก.ล.ต. จัดทํา “คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน” เพ่ือช่วยให้
กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของตนได้ดีขึ้น
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2548
มกราคม  
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ 
จัดต้ังกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและ
ฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก 
สึนามิ 
มิถุนายน 
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ได้รับ
เลือกให้เป็นประธาน ก.ล.ต. กลุ่ม
สมาชิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค  
( IOSCO As i a-Pac i fic  Reg i ona l  
Committee : IOSCO APRC)
พฤศจิกายน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มให้บริการ
ระบบซื้ อขายตราสารหนี้ แบบ  
ตอ่รอง ระหวา่งผูล้งทนุ สถาบนัแทน 
ThaiBDC ในขณะที่ ThaiBDC แปลง
สภาพเป็นสมาคมตราสารหนี้ไทย 
(Thai Bond Market Association : Thai 
BMA)

2549
เมษายน   
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) เปิดทำาการซื้อขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ โดยม ีSET 50 
index futures เป็นสินค้าตัวแรก
พฤศจิกายน 
• คณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีมติ  
เห็นชอบในหลักการที่จะเปิดเสรี 
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ในเวลา 
5 ปี  โดยจะให้ใบอนุญาตธุรกิจ 
หลักทรัพย์รายใหม่แบบไม่จำากัด
จำานวนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
เป็นต้นไป
• คณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีมติ  
เห็นชอบให้คงค่าธรรมเนียมการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ข้ันต�ไว้อีกระยะ
หนึ่ง  แต่กำาหนดเวลาชัดเจนให้
ยกเลิกใน 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ก า ร เ ปิ ด เ ส รี ใ บ อ นุ ญ า ต ธุ ร กิ จ 
หลักทรัพย์

2550
มกราคม  
• พ.ร.บ. ทรสัต์เพือ่ธรุกรรมในตลาด
ทุน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ
• ประเทศไทยเข้าสู่การประเมิน
ภาคการเงินตามโครงการ Financial 
Sector Assessment Program (FSAP)  
ซ่ึงรวมถึงการกำากับตลาดทุนของ 
ก.ล.ต.
กุมภาพันธ� 
• ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด
ใ ห้ ก อ ง ทุ น ที่ ต้ อ ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น 
หลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติม 
จากวงเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ต้องขออนุมัติจาก ก.ล.ต. 
มีนาคม  
ก.ล.ต. เริ่มบังคับใช้หลักเกณฑ์ 
ที่ ร อ ง รั บ ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น 
และปราบปรามการฟอกเงินแก่  
การก่อการร้าย โดยให้ บล. และ 
บลจ. ตอ้งมรีะบบการรู้จกัลกูคา้และ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ( K n o w - Y o u r - 
Customer) 
กันยายน   
กองทุนรวมอิควิตี้ อีทีเอฟ กองแรก 
T h a i D E X  S E T 5 0  E T F  ( T D E X )  
เริ่มซื้อขาย
ตุลาคม   
เริ่มซื้อขาย SET50 index options  
สินค้าตัวที่สองของตลาดอนุพันธ์ 

2551
กุมภาพันธ� 
• กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  เริ่มเปิด
ใหบ้ริษัทท่ีไดรั้บใบอนญุาตสามารถ
ทำาธรุกจิหลกัทรพัยไ์ดค้รบวงจรตาม
ประเภทของตน เช่น ใบอนุญาต
สำาหรับธรุกจิหลกัทรัพยทุ์กประเภท 
ใบอนุญาตสำาหรับธุรกิจเกี่ยวกับ 
การจดัการลงทนุ ใบอนญุาตสำาหรบั
ธุรกิจเกี่ยวกับตราสารหนี้ เป็นต้น
มีนาคม  
• พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 มผีลใชบั้งคบั ซึง่ประเดน็
ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมากที่สุดคือการ
ยกระดับกำากับดูแลกิจการท่ีดีใน
ตลาดทุน
• น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ
กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย  
เพื่อทำาหน้า ท่ี จัดทำาแผนพัฒนา 
ตลาดทุนไทย
พฤษภาคม  
ก.ล.ต. ได้รับการอนุมัติจาก IOSCO 
ให้ข้ึนเป็นภาคีในข้อตกลงระดับ
พหุภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น 
การบังคับใช้กฎหมาย ( IOSCO  
M u l t i l a t e r a l  M e m o r a n d u m  o f  
Understanding)  ซึ่งทำาให้ ก.ล.ต. ได้
รับการสนับสนุนหลักฐานเพื่อใช้
คลี่คลายคดีสำาคัญระดับประเทศใน
เวลาต่อมา 
พฤศจิกายน  
ตลาดอนุพันธ์เร่ิมซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น  
(stock futures) 

2552
มกราคม 
ก.ล.ต. อนุญาตให้ผู้ค้าทองคำาเป็น
ตัวแทนในธุรกิจสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าทองคำา เพื่อให้ผู้ค้าทองคำา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าใน
ตลาดทุนที่อ้างอิงทองคำา 
กุมภาพันธ� 
ตลาดอนุพันธ์เร่ิมซื้อขายสัญญา 
ซือ้ขายทองคำาลว่งหนา้ (gold futures)
มิถุนายน 
ก.ล.ต. ประกาศใชเ้กณฑก์ารเปดิเผย
ขอ้มลูในการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ASEAN and 
Plus Standards) สำาหรับการเสนอขาย
หลกัทรพัยข์า้มประเทศระหวา่งไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์
พฤศจิกายน 
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ 
แผนพัฒนาตลาดทุนไทยตามท่ี 
คณะกรรมการพฒันาตลาดทนุเสนอ  
ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 8 ด้าน 
โ ด ย ม า ต ร ก า ร ท่ี สำ า คั ญ  ไ ด้ แ ก่   
การแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์
ธันวาคม  
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับให้บริษัท
ต่างประเทศ (foreign issuer) สามารถ
เ ส น อ ข า ย หุ้ น ใ ห้ แ ก่ ผู้ ล ง ทุ น ใ น
ประเทศไทยและจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 
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2553
%�'6	%  
ตลาดหลั กทรัพ ย์ฯ  เ ร่ิ ม คิด ค่ า
ธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์
แบบขั้นบันได
A%-6&�  
ก .ล .ต .  เปิดให้บริการ เ ว็บไซต์  
www.start-to-invest.com 
"(-$6	% 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง
กฎหมายรองรับการปฏิรูปตลาด
หลักทรพัย์ฯ (demutualization) โดยได้
นําส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจร่าง (ต่อมาในเดือน
เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติ
ถอนร่างดังกล่าว)
�'��6	% 
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวม
ทองคําท้ังท่ีลงทุนในทองคําแท่ง
หรือจัดตั้งในรูปแบบของ gold ETF 
�5�&6&� 
ก .ล .ต .  เ ข้ า เ ป็ นสมา ชิ ก  T h e 
International Forum of Independent 
Audit Regulators (IFIAR)  ซึง่เปน็องค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่
จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณเ์ก่ียวกับการกาํกบัดแูล
ผู้สอบบัญชี  และส่งเสริมความ
รว่มมือระหวา่งหนว่ยงานกาํกบัดแูล
�<)6	%  
ตลาดอนุพันธ์เ ร่ิมซ้ือขายสัญญา
ซื้ อ ข า ยล่ ว ง หน้ า ที่ อ้ า ง อิ ง กั บ
พันธบัตรรัฐบาล (bond futures) 
"(,8�6&� 
ตลาดอนุพันธ์เ ร่ิมซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ท่ีอ้างอิง อัตรา
ดอกเบี้ย (interest rate futures)

2554
%�'6	% 
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(infrastructure fund) และศุกูก (sukuk)
%8�<�6&� 
ตลาดอนุพันธ์ขยายเวลาซ้ือขายให้
ครอบคลุมในช่วงกลางคืนและเริ่ม
ซื้อขายสัญญาซื้อขายโลหะเงิน
ล่วงหน้า (silver futures)
�'��6	% 
ก .ล .ต .  กํ าหนดให้ ผู้ ล งทุน ให้
ความสําคัญกับการรู้จักตัวเองก่อน
ตดัสินใจลงทนุ ดว้ยการทาํแบบสอบ 
ถามประเมนิความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (suitability test)  
�<)6	%   
• นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เข้า
ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. 
คนที่ 5
• ตลาดอนุพันธ์เร่ิมซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายน ้ำมันดิบล่วงหน้า  ( o i l 
futures) 
"(,8�6&�
• คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นการ
จัด เก็บภาษีและค่ าธรรมเนียม
ที่ เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนให้
ภาครัฐและเอกชนได้มีช่องทาง
ระดมทุนระยะยาวเพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2555
%�'6	% 
•  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  ซึ่งเริ่ม
เปิดเสรีให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่
สามารถขอใบอนุญาตได้ไม่จํากัด
จํานวนมีผลใช้บังคับ
•  ก .ล .ต .  สนับสนุนให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพิ่มเกณฑ์ market 
cap i t a l i z a t i on  t es t  ในการรับ
หลักทรัพย์ โดยอนุญาตให้บริษัท
ที่ จะ เข้ าจดทะเ บียนจะต้องมี
มาร์เกตแคป 5,000 ล้านบาท แต่
อาจยงัไมม่ผีลประกอบการในชว่ง
ต้นสามารถเข้ามาระดมทุนได้
A%-6&� 
ก .ล .ต .  ริเริ่ม “โครงการหุ้นใหม่
ความภูมิใจของจังหวัด” และต่อมา
ในเดือนสิงหาคม ได้ริเร่ิม “โครงการ
หุ้ นกู้  S M E s ”  เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม ให้
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตลาดทุนและการระดมทุน
รูปแบบต่าง ๆ 
"(-$6	% 
ก.ล.ต. ดําเนินงานครบรอบ 20 ปี
%8�<�6&� 
•  ตลาดอนุพันธ์เร่ิมซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือ ดอลลาร์ล่วง
หน้า (USD futures) และต่อมาใน
เดือนตุลาคม ตลาดอนุพันธ์เริ่มซื้อ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งองิ
กับดัชนีหมวดธุรกิจ (sector futures) 
 •  ก.ล.ต. แก้ไขหลักเกณฑก์ารเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่ประชาชนของ
บรษิทัมหาชนจํากดัทีป่ระกอบธุรกจิ
หลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(holding company) โดยให้ holding 
company ต้องถือหุ้นในบริษัทย่อยที่
เป็นธุรกิจหลัก ในสัดส่วนมากกว่า
รอ้ยละ 50 ของหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีง
ทั้ งหมดของบริษัทย่อย  จากท่ี
หลักเกณฑ์เดิมต้องถือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

.8�/6	% 
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพ่ือรองรับการ
จัดตั้งกองทุนรวมคาร์บอน (carbon 
fund) 
�<)6	%  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมโยงระบบ
ซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์อื่น
ทั้ งในและนอกอาเซียนภายใต้
โครงการ ASEAN linkage ซึง่มีประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการ 6 ประเทศ คือ 
สิงคโปร์  มาเลเซีย  อินโดนี เซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดย
ในปี 2555 สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ไทย ได้เชื่อมโยงระบบการซ้ือขาย
แล้ว 
"(,8�6&� 
• ก .ล .ต .  เปิดมิติใหม่ในการให้
ความรู้แก่ผู้ลงทุนโดยการให้ความรู้
และเลือกช่องทางการสื่อสารที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน
วงกว้างได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 
การพัฒนา  mob i l e  app l i ca t i on 
“start-to-invest”  นอกจากน้ี ก.ล.ต. 
ยังดําเนินการให้ความรู้ด้านการเงิน
ด้วยวิธีการสอดแทรกเน้ือหาไว้
ในส่ือบันเทิง ภาพยนตร์ โฆษณา 
หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  โซเชียล
เน็ตเวิร์กและบูธนิทรรศการต่าง ๆ 
ด้วย  
• ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เพื่อรองรับ
การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
�5�+6	%
 ก.ล.ต. สนับสนุนบริษัทจดทะเบียน
ใ ช้ ร ะ บ บ ใ บ กํ า กั บ ภ า ษี
อิ เล็กทรอนิกส์  (e-Tax Invoice) 
เพื่ อลดต้นทุนการดํ า เนินงาน 
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และ
เต รียมพ ร้อมรองรับการ เข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หมายเหตุ  :  การออกเกณฑ์อ้างอิงจากวันที่มีผลใช้บังคับ
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%=)	Ĕ6�6'A.�1�6&/)5��'5"&Ę N6B���6%)5�-�4�6'A.�1�6&
     หน่วย : ล้านบาท

  ลักษณะการเสนอขาย 2553 2554 2555p 

ตราสารทุน1/  57,327  41,544  170,571 

 เสนอขายในประเทศ 57,327  33,424  170,571 

  ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 2/ 19,569  4,957  15,670 
  ประชาชนทั่วไป 23,743  12,258  104,641 

  กรรมการและพนักงาน 6,021  626  2,196 
  บุคคลในวงจํากัด 7,994  15,583  48,064 

 เสนอขายต่างประเทศ 0  8,120  0 

ตราสารหนี้ 3/  982,681   1,232,499  3,423,437 

 เสนอขายในประเทศ 974,747  1,217,430  3,388,686 

  โดยนิติบุคคลไทย 968,123  1,214,910  3,381,524 
   ตราสารหนี้ระยะสั้น 692,484  991,497  3,117,803 

    ประชาชนทัว่ไป 20,372  20,434  36,492 

    สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ ่ 166,873  167,549  1,901,783 

    ประชาชนทั่วไป / สถาบัน 442,526  790,876  740,253 

    บุคคลในวงจํากัด 62,714  12,637  439,275 

   ตราสารหนี้ระยะยาว 275,639  223,413  263,721 

    ประชาชนทัว่ไป 85,256  61,425  135,196 

    สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ ่ 175,406  148,378  108,503 

    บุคคลในวงจํากัด 14,977  13,610  20,021 

  โดยนิติบุคคลต่างประเทศ 6,623  2,521  7,162 

   หุ้นกู้ / พันธบัตร 6,623  2,521  7,162 

    ประชาชนทัว่ไป 288  138  785 
    สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ ่ 6,336  2,383  149 

    บุคคลในวงจํากัด - - 6,228 

 เสนอขายต่างประเทศ 7,935  15,069  34,752 

รวม 1,040,008  1,274,043  3,586,416 

หมายเหตุ  : 1/ รวมมูลค่าขายของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
 2/ รวมการเสนอขายให้กรรมการและพนักงานที่เสนอขายพร้อมกับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
 3/ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทไทยและนิติบุคคลต่างประเทศ
 * ข้อมูลสถิติสําคัญเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด ณ ขณะจัดทํารายงานฉบับนี้
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     หน่วย : ล้านบาท

  ประเภทตราสาร 2553  2554  2555p

เสนอขายในประเทศ 10,527,708  11,601,092  8,564,318

 พันธบัตรรัฐบาล 511,509  396,083  610,157 

 ตั๋วเงินคลัง 485,000  125,691  142,135 

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 53,171  175,713  275,147 

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/ 42,758  40,890  210,374 

 พันธบัตร ธปท.  และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ 9,435,270  10,862,715  7,326,504 

เสนอขายต่างประเทศ 14,105  8,088  0 

 พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงิน 0  0  0 

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/ 14,105  8,088  0 

รวม     10,541,812  11,609,180  8,564,318 

ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ  : 1/ ไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจํากัด 
                  p = ข้อมูลเบื้องต้น

$6"'+%�<'�85��6')��<�

ประเภท
2553 2554 2555

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ 
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ 
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธ ิ
(ล้านบาท)

ธุรกิจจัดการลงทุน  2,724,816  2,852,875  3,487,346

 กองทุนรวม*   1,348 1,871,638 1,220 1,918,160 1,309 2,464,710

 กองทุนส่วนบุคคล 1,561 279,799 1,778 319,456 2,083 326,492

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 469 573,380 453 615,259 441 696,144

หมายเหตุ  :  * ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)  กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)  
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)   และกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ
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นโยบายการลงทุน 2/

2553 2554 2555

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ 
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ 
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธ ิ
(ล้านบาท)

   
กองทุนรวมทั่วไป 1,352  1,880,519  1,224  1,926,512  1,313  2,477,313

 กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ 653  1,032,474  606  1,067,892  530 1,203,311

  ก. ระดมทุนในประเทศ 649  1,023,592  602  1,059,540  526 1,190,709

   1. กองทุนเปิด 617  762,921  565  786,856  483 856,488

    (1) ตราสารทุน  186  218,159  199  237,910  190 314,429

     ทั่วไป 86  44,102  88  39,910  75 54,651 
     พิเศษ 100  174,057  111  198,000  115 259,778 

    (2) ตราสารหนี้  350  480,436  277  493,578  214 472,276

     ทั่วไป 140  247,447  61  120,727  64 127,102 

     พิเศษ 210  232,989  216  372,851  150 345,174 

    (3) ตราสารผสม  81  64,326  89  55,368  79 69,783 

     ทั่วไป 26  14,230  25  10,297  16 6,134 

     พิเศษ 55  50,095  64  45,071  63 63,649 
   2. กองทุนปิด 32  260,671  37  272,683  43 334,221 

    (1) ตราสารทุน  0  0  0  0  0 0 
     ทั่วไป 0  0  0  0  0 0 
     พิเศษ 0  0  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  171,137  2  170,419  2 181,385 

     ทั่วไป 1  162,439  1  166,038  0 0 
     พิเศษ 1  8,698  1  4,381  2 181,385 

    (4) อสังหาริมทรัพย์สําหรับ 30  89,535  35  102,264 41 152,836 

     ผู้ลงทุนทั่วไป (กอง 1) 5/       
     ระบุเฉพาะเจาะจง 27  86,117  32  98,912  38 149,647

     ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง 3  3,418  3  3,353 3 3,188 

  ข. ระดมทุนต่างประเทศ 4  8,882  4  8,352  4 12,602 

   1. กองทุนเปิด 2  657  2  573  2 807 

    (1) ตราสารทุน 2  657  2  573  2 807 

    (2) ตราสารหนี้  0  0  0  0  0 0 
    (3) ตราสารผสม 0  0  0  0  0 0 
   2. กองทุนปิด 2  8,225  2  7,779  2 11,795

    (1) ตราสารทุน  2  8,225  2  7,779  2 11,795
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นโยบายการลงทุน 2/
2553 2554 2555

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ 
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ 
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธ ิ
(ล้านบาท)

   
 กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ 699  848,046  618  858,620  783 1,274,001 

  ก. ลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด 3/ 580  425,190  366  320,465  421 605,275

   1. กองทุนเปิด 578  423,629  365  319,367  421 605,275 

    (1) ตราสารทุน  87  30,943  94  28,619  78 23,411

    (2) ตราสารหนี้  435  360,804  189  224,853  210  471,595

    (3) ตราสารผสม  56  31,882  82  65,896  133 110,269

   2. กองทุนปิด 2  1,561  1  1,098  0 0 

    (1) ตราสารหนี้  2  1,561  1  1,098  0 0 
    (2) ตราสารผสม 0  0  0  0  0 0 
  ข. ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 4/ 119  422,856  252  538,155  362 668,726 
   1. กองทุนเปิด 118  414,702  251  530,796  361  660,843 
    (1) ตราสารทุน 6  3,638  6  3,810  20 16,003

    (2) ตราสารหนี้  90  403,780  209  516,925  274 614,251 
    (3) ตราสารผสม  22  7,285  36  10,060  67 30,588 
   2. กองทุนปิด 1  8,154  1  7,360  1 7,884

    (1) ตราสารหนี้ 0  0  0  0  0 0 
    (2) ตราสารผสม 1  8,154  1  7,360  1 7,884 
 กองทุนรวมพิเศษ 72  154,434  71  161,157  65 180,876 
    1. กองทุนปิด  72  154,434  71  161,157  65 180,876 
    (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 19  41,701  18  38,459 17 42,459

      เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ
      สถาบันการเงิน (กอง 2)       
    (2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา 10  9,954  10  9,047 9 8,974

      ในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)        
    (3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 43  102,779  43  113,652 39 129,442

     และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)       

รวม      1,424  2,034,953  1,295  2,087,669  1,378 2,658,188  

หมายเหตุ  : 1/  ไม่รวมกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชําระบัญช ีและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างดา้ว    
    2/  จัดแบ่งประเภทกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2552  เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุน
     ส่วนบุคคล
    3/ กองทุนรวมที่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
    4/ กองทุนรวมที่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ต่ำกว่าร้อยละ 80 
     ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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     หน่วย : รุ่น

  2554 2555

จํานวน DW  362 633

.�6�4�1��1��<�.N6'1�A)9J&��9" 

  ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 เปลี่ยนแปลง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 615,259 696,144 80,885 (13.15%)

จํานวนกองทุน                  453 441 -12 (-2.65%)

จํานวนนายจ้าง              11,249 12,323 1,273 (9.55%)

จํานวนสมาชิก           2,316,771 2,441,923 125,152 (5.40%)                                                

�6')��<��1��1��<�.N6'1�A)9J&��9" 

รายละเอียดการลงทุน
 ณ 31 ธ.ค. 2554  ณ 31 ธ.ค. 2555  เปลี่ยนแปลง

มูลค่า 
(ล้านบาท) % NAV มูลค่า 

(ล้านบาท) % NAV มูลค่า 
(ล้านบาท) % NAV

เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก 74,932.08 12.18 141,687.43 20.35 66,755.35 89.09

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี ้ 212,632.56 34.56 244,027.81 35.05 31,395.25 14.77

 ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 150,374.73 24.44 51,052.66 7.33 (99,322.07) (66.05)

หุ้นกู้ 83,992.02 13.65 123,764.80 17.78 39,772.78 47.35

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธ ิและใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 69,945.27 11.37 99,498.58 14.29 29,553.31 42.25

หน่วยลงทุน 23,845.12 3.88 35,645.82 5.12 11,800.70 49.49

อื่นๆ 3,285.02 0.53 4,172.55 0.60 887.53 27.02

หนี้สิน (3,747.73) (0.61) (3,705.38) (0.53) (42.35) (1.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด 615,259.07 100.00 696,144.28 100.00 80,885.21 13.15

'6&�6��'4N6�Č 2555   .N6�5��6�	�4�''%�6'�N6�5�/)5��'5"& ĘB)4�)6�/)5��'5"& Ę58
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  2554 2555 เปลี่ยนแปลง (%)

จํานวน master fund (กองทุน) 93 112 20.4

จํานวนนายจ้างที่มี employee’s choice (ราย) 3,348 4,156 24.1

�6'�N6	N6A.�1�;J1/)5��'5"&ĘA"÷I1	'1��N6�8�6'

 การทําคําเสนอซื้อ 2554 2555

เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงํากิจการ   
 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)  55,662.56  39,127.88 
 มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)  31,030.17 13,949.57

 จํานวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ  18 10 
เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)  4,816.16 9,990.22

  มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)  3,588.32 9,491.89

 จํานวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ  4 5

รวม
     มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)  60,478.72 49,118.10

     มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)  34,618.49 23,441.46

     จํานวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ  22 15

�6' Ĕ1� 5�A�9I&+�5��6'�N6	N6A.�1�;J1
      หน่วย : กรณี

 ประเภทการผ่อนผัน 2554 2555

การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อ  16 20

 (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจบริหาร 9  10

 (2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ  1 1

 (3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash) 2 5

 (4) จําเป็นและสมควร  4 2

 (5) ขอทําคําเสนอซื้อบางส่วน    - 2

การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทําคําเสนอซื้อ 5 2
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การดําเนินการ
2554 2555

จํานวนบริษัท มูลค่า (ล้านบาท) จํานวนบริษัท มูลค่า (ล้านบาท)

สั่งให้แก้ไขปรับปรุง 11 17,614 8 9,929 

ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน 2 1,746 2 816 

สั่งให้แก้ไขปรับปรุงและบริษัทยุติรายการหรือรายการถูกเลื่อนออกไป - - 3 1,051

N6�+����6'A�è��1��'è-5���4A�9&��9I.<Ĕ%�'+�6�
      หน่วย : บริษัท

 รายละเอียดการสอบทานงบการเงิน 2554 2555

บริษัทจดทะเบียนที่ ก.ล.ต. สุ่มตรวจทาน 242 293

อัตราส่วนบริษัทที่ตรวจทาน / บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด (SET+mai) 44% 53%

บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) 18 26

สั่งให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) 2 -

เสนอเรื่องเข้าคณะทํางานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีและบรรษัทภบิาล 3 -

ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข  9 7

�6'.5I��6'D/ĕB�ĕE����6'A�è��1��'è-5���4A�9&� B&��6%�'4A�H��9I.5I�B�ĕE�
                                                                                                                หน่วย : บริษัท

 มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2554 2555

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  2 1

การด้อยค่าของสินทรัพย์  3 1

รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ถูกจํากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร - 6

งบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 1

ผลประโยชน์พนักงาน  4 -

ประมาณการหนี้สิน  1 -

บันทึกสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 1 -

ตัดสินทรัพย์และหนี้สินไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 1 1
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 หน่วย : บริษัท

 ใบอนุญาตประเภท ยื่นขอ อนุญาต อยู่ระหว่างดําเนินการ

1. ก – ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท - - -

2.  ข – นายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายตราสารหนี ้+ ที่ปรึกษาการลงทุน +  - - -

  ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์                          
3. ค – จัดการกองทุนรวม + กองทุนส่วนบุคคล + ที่ปรึกษาการลงทุน +  2 4 2

             จัดการเงินร่วมลงทุน + นายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
4.   ง – นายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน - - -

5.   ที่ปรึกษาการลงทุน 1 1 -

6.  ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  - - - 

7.   จัดการเงินร่วมลงทุน - - -

8.  ส-1 – ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท 5 5 -

9. ส-2 – ตัวแทนซื้อขาย และค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ - - -

   ตราสารแห่งหนี ้+ ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
10. ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 5 -

11. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 4 -

12. ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จํากัดเฉพาะสัญญาซือ้ขาย - - -

 ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

รวม    13 19 2
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                                                                                                                                                       หน่วย : ราย

 ประเภท 2554 2555

ธุรกิจหลักทรัพย์ - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์ 40 40

  - ค้าหลักทรัพย ์ 37 37

  - จัดจําหน่ายหลักทรัพย ์ 40 40

  - ที่ปรึกษาการลงทุน 47 48

  - ยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์ 27 27

  - นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย ์ 2 2

  - ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์ 1 1

ธุรกิจจัดการลงทุน - การจัดการกองทุนรวม 23 23

  - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  34 34

  - นายหน้า ผู้ค้า หรือผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน 31 31

  - การจัดการเงินร่วมลงทุน 2 2

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 39 44

  - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จํากัดเฉพาะ  6 6

     สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า 
  - ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 14 14

  - ที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 2

  - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (จดทะเบียน*) 1 1

  - ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (จดทะเบียน*) 44 44

อื่น ๆ - สํานักงานสาขาเต็มรูปแบบ  413 508

  - สํานักงานสาขาออนไลน์  6 6

  - ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PVD (ขึ้นทะเบียน) 13 13

  - ผู้รับฝากทรัพย์สิน (ขึ้นทะเบียน) 14 14

  - ผู้ดูแลผลประโยชน ์(ได้รับความเห็นชอบ) 13 13

  - บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม (ได้รับความเห็นชอบ) 3 4

หมายเหตุ  :  *ให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าสถาบัน
 

�6'D/ĕ	+6%A/H��1� =ĕ�'4�1�+è�6�9"18.'4D��Č 2555

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
การให้ความเห็นชอบในป ี2555 

รวมจํานวนทั้งหมด
ยื่นครั้งแรก ต่ออายุ

ที่ปรึกษาทางการเงิน  (บริษัท) 4 10 75

ที่ปรึกษาทางการเงิน  (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) 37 - 343

ผู้สอบบัญชี (คน)  9 34 144
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หน่วย : คน

ประเภท
2554 2555

เปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบ ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความ

เห็นชอบ ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์
      ด้านหลักทรัพย์ 675 675 698 698 23 (3.41%)

      ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 446 446 484 484 38 (8.52%)

 รวม 1,121 1,121 1,182 1,182 61 (5.44%)

นักวิเคราะห์ / ผู้แนะนําการผู้ลงทุน*     
      ด้านตลาดทุน     
      ประเภท ก (นักวิเคราะห)์ - - 127 22 -

      ประเภท ข (ผู้แนะนํา) - - 5,713 599 -

 รวม - - 5,840 621 -

      ด้านหลักทรัพย์     
      ประเภท ก (นักวิเคราะห)์ 1,668 473 1,039 484 11 (2.32%)

      ประเภท ข (ผู้แนะนํา) 39,327 26,014 27,903 26,946 932 (3.58%)

      รวม 40,995 26,487 28,942 27,946 1,459 (5.51%)

      ด้านกองทุน     
      ประเภท ข (ผู้แนะนํา) - - 288 154 -

 รวม - - 288 154 -

 ด้านตราสารหนี้     
      ประเภท ข (ผู้แนะนํา) - - 28 33 -

 รวม - - 28 33 -

 ด้านตราสารทุน     
      ประเภท ข (ผู้แนะนํา) - - 27 18 -

 รวม - - 27 18 -

      ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     
      ประเภท ก (นักวิเคราะห)์ 237 82 24 76 -6 (-7.3%)

      ประเภท ข (ผู้ขาย) 6,903 4,625 347 4,431 -194 (-4.19%)

      ประเภท ข (ผู้ขาย gold futures) * 47 9 - - -9 (100%)

 รวม 7,187 4,716 371 4,507 -209(-4.43%)

ผู้จัดการกองทุน     
      ด้านหลักทรัพย์ 350 223 362 259 36 (16.14%)

      ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 127 54 141 76 22 (40.74%)

      ด้านอสังหาริมทรัพย์ 64 46 47 38 -8 (-17.39%)

 รวม 541 323 550 373 50(15.48%)

หมายเหตุ  :  *มีการเปลี่ยนประเภทผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นนักวิเคราะห์ / ผู้แนะนําการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2555 

	'�'1� 20 �Č 63



�6'�'+.1�'4���6��1��5+�)6�

 ประเภทธุรกิจ จํานวน (บริษัท) ผลการตรวจสอบและการดําเนินงาน

 19  บริษัทส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ประเด็นที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
  -  การจัดเก็บบันทึกการใหค้าํแนะนาํและการรบัคําส่ังซ้ือขายหลกัทรัพย์
   กับลูกค้าไม่ครบถ้วน 
  -  ระบบการควบคุมการซื้อขายของพนักงานไม่รัดกุม 
  -  การตรวจสอบของหน่วยงาน compliance ไม่ครบถ้วนและรัดกุม 
  ซึ่ง ก.ล.ต. ได้สั่งให้บริษัทแก้ไข และดําเนินการตามกฎหมาย
  กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

 12  บริษัทส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได ้
  ประเด็นที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
  - การรับคําสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าไม่รัดกุม  
  - ระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้กองทุนเป็นช่องทาง
   ในการฟอกเงินไม่รัดกุมบางเรื่อง  
  -  ระบบการควบคุมและตรวจสอบการจัดการกองทุนรวม
   อสังหาริมทรัพย์ไม่รัดกุมบางเรื่อง  
  -  ระบบควบคุมก่อนการลงทุนไม่รัดกุมบางเรื่อง
  - การตรวจสอบของหน่วยงาน compliance ไม่ครบถ้วนและรัดกุม 
  ซึ่ง ก.ล.ต. ได้สั่งให้บริษัทแก้ไข และดําเนินการตามกฎหมาย
  กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

 1 บริษัทได้ปรับปรุงระบบงานตามที่เสนอต่อ ก.ล.ต. แล้ว

 1 บริษัทได้ปรับปรุงระบบงานตามที่เสนอต่อ ก.ล.ต. แล้ว

 1 บริษัทได้ปรับปรุงระบบงานตามที่เสนอต่อ ก.ล.ต. แล้ว
 1 บริษัทได้ปรับปรุงระบบงานตามที่เสนอต่อ ก.ล.ต. เป็นส่วนใหญ่แล้ว
  และมีบางเรื่องที่บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง ก.ล.ต. 
  แจ้งให้บริษัทเร่งแก้ไขแล้ว

การตรวจสอบการดําเนินงานตามปกติ
 - บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า 
  ค้า และจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
  และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

การตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุงระบบงาน
ตามที่ ก.ล.ต. สั่งการ
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

การตรวจสอบเพิ่มเติมระหว่างปี 
 - บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า 
  ค้า และจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
  และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 -  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 -  ผู้ดูแลผลประโยชน์
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 ประเภทธุรกิจ จํานวน (บริษัท) ผลการตรวจสอบและการดําเนินงาน

 
 5  บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

 1 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

 1 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

 1 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

 2 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
 2 บริษัทมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

        

การตรวจสอบความพร้อม
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 - บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นตัวแทน
  ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 - บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
  ประเภทธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  ประเภทการจัดการกองทุนรวม
  และกองทุนส่วนบุคคล  
 - บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า
  ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  
 - บริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน
 - บริษัทหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย ์
  และค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

�ĕ1%=)�6''5�A'ëI1�'ĕ1�A'é&�

 รายการ 2554 2555

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน
 1. การกระทําอันไม่เป็นธรรม (สร้างราคา แพร่ข่าว ใช้ข้อมูลภายใน)  25  35

 2. การประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต  52  68    
  - การประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  37  50

  - การประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต  15 18

 3. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนําการลงทุน  38  28

 4. เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ   293  318

รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  408  449

จํานวนเรื่องที่ยุติหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น  394  403
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การสร้างราคาหลักทรัพย์ / แพร่ข่าว   26

การใช้ข้อมูลภายใน   21     

การทุจริต / การกระทําผิดของผู้บริหารบริษัท  18

 จดทะเบียน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 และการกระทําผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญา  17

 ซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

รวม    82

	N6�9J�6��1�1�<g6C��<)6�6'
หน่วย : กรณี

 กลุ่มธุรกิจ 2554 2555

หลักทรัพย์  - -

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1     3*

หมายเหตุ  *คําชี้ขาด 2 กรณ ี และจําหน่ายคดี 1 กรณี

N6�+��'�9�'+.1�B&��6%�'4A$�	+6% 8�

ประเภทการกระทําผิด จํานวนกรณีที่ตรวจสอบ
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ประเภทผู้ได้รับ
ความเห็นชอบ พฤติกรรม

ระดับโทษ

ตําหนิ พัก เพิกถอน

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติหน้าที ่   
   1. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต   
         1.1 ทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง - - 1

         1.2 เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน - - 1

         1.3 ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน - - 1

   2. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
          2.1 ตัดสินใจแทนผู้ลงทุน 1 2 -

          2.2 รับมอบหมายในการตัดสินใจแทนผู้ลงทุนมอบหมาย 2 6 -

         2.3 รับคําสั่งจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของบัญช ี - - - 
         2.4 ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน - 1 -

          2.5 ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ลงทุน - - - 
        2.6 ให้คําแนะนําเกี่ยวกับหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน - - - 
        2.7 อื่น ๆ  - - -

   3.  ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักเกณฑ ์   
          3.1 ไม่มีที่มาคําสั่ง / ไม่บันทึกเทป 8 16 -

  ขาดคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์   
   1. ขาดคุณสมบัติที่กําหนด - - 1

   2. มีลักษณะต้องห้าม - - -

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย ์ ทุจริต ฉ้อโกง - - -

  ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน - - -

  ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน - - -

  ถูกกล่าวโทษ / ถูกเปรียบเทียบปรับโดยสํานักงานในความผิด - - -

   ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที ่ - - -

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ผู้สอบบัญช ี บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที ่ - 1 -

ผู้จัดการกองทุนรวม ประพฤติผิดต่อหน้าที่ - - 2

รวม    11 26 6
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ประเภทความผิด
กล่าวโทษ ค่าปรับ (บาท)

จํานวนผู้ถูก
กล่าวโทษ (ราย)

จํานวนผู้ถูก
เปรียบเทียบ (ราย) ค่าปรับ (บาท)

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์   
 - การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์ - 12 3,493,630

 - การค้าหลักทรัพย์ - - -

 - ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ 1 - -

 รวม 1 12 3,493,630

การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน   
 - กองทุนรวม - 3 884,800

 - ผู้บริหารกองทุนรวม - 2 741,375

 - ผู้ดูแลผลประโยชน์ - 1 60,000

 รวม - 6 1,686,175

การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย ์   
 -  การสร้างราคาหลักทรัพย์ 21 6  87,582,630.66

 -  การใช้ข้อมูลภายใน - 1  500,000

 -  การแพร่ข่าว - - -

 รวม 21 7 88,082,630.66

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์   
 -  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่จัดทําและนําส่งหรือนําส่งข้อมูล 18 20 8,375,267.50

   เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไม่เป็นไป
   ตามที่ประกาศกําหนด
 -  ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทไม่จัดทํา 17 10 4,195,560

   และนําส่งหรือนําส่งข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
   และผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่ประกาศกําหนด 
 -  ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์รายงานการเปลี่ยนแปลง - 1 347,750

    การถือครองหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกําหนด 
 - การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน - - -

 รวม 35 31 12,918,577.50

การกระทําผิดหน้าที่โดยทุจริต   
 -  การทุจริตของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ 4 - -

 รวม 4 - -

อื่น ๆ    
 -  ขัดคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที ่ 3 - -

 -  ผู้บริหารกระทําผิดหน้าที ่(มาตรา 89) 6 - -

 รวม   9 - -

รวมจํานวนทั้งสิ้น 70 56 106,181,013.16

'6&�6��'4N6�Č 2555   .N6�5��6�	�4�''%�6'�N6�5�/)5��'5"& ĘB)4�)6�/)5��'5"& Ę68



การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 12

รวม  12
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1.  คดีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทุจริต ตกแต่งบัญช ีจํานวน  2 คดี

 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา
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 ประเภทความผิด จํานวนผู้ถูกกล่าวโทษ (ราย)

1. ผู้ต้องหาในฐานะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 2 ราย จัดทําบัญชี
 ไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการให้เชา่ถงัแกส๊ และกระทาํผดิหนา้ทีโ่ดยทุจรติ
 ด้วยการเบียดบังเอาทรัพย์สินของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์
 อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นอันเป็น
 การเสียหายแก่บริษัท ดังนี้
  ความผิดที่ 1  ได้ร่วมกันเปลี่ยนวิธีการทําสัญญาให้โรงบรรจุแก๊ส
  ที่เป็นบริษัทในเครือญาติหรืออยู่ในความควบคุมของท้ังสอง
  เช่าถังแก๊สเพ่ือตกแต่งบัญชีอันเป็นเท็จ เพ่ือลวงบุคคลใด ๆ 
  โดยดําเนินการให้บันทึกรายได้ลงในบัญชีแยกประเภทเป็นเท็จ
  แล้วนํารายได้นั้นจัดทําและส่งงบการเงินรายไตรมาสท่ี 2 และ
  3 กับงบการเงินประจําป ี2547 ทําให้งบการเงินประจําป ี2547 
  ของบริษัทแสดงรายไ ด้ เพิ่ มสู งขึ้ นผิดปกติ  โดยมีกํ า ไร
  178,440,072 บาท  ซึง่สว่นใหญม่าจากคา่เช่าถงัแก๊ส และผู้ตอ้งหา 
  7 ราย กระทําการเป็นผู้สนับสนุนการกระทําผิดดังกล่าว   
  ความผิดที่ 2  ผู้ต้องหา 1 ราย ในขณะเป็นกรรมการผู้จัดการ 
  เบียดบังทรัพย์สินของบริษัท  ด้วยการเสนอต่อท่ีประชุม
  คณะกรรมการบรษิทัเพ่ืออนุมตัใิหกู้ย้มืเงินแก่นติบิคุคล 2 ราย และ
  ลงนามในสญัญาให้กูเ้งินในฐานะเปน็ผู้แทนบริษทั และตอ่มาเป็น
  ผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คเพ่ือจ่ายเงินตามสัญญาให้กู้ยืม โดยเงิน
  บางส่วนเข้าบัญชีตนเอง    
  ความผดิที ่3  ได้รว่มกนัจดัทาํเอกสารและบญัชไีมถ่กูตอ้ง เกีย่วกบั
  การทําสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่นิติบุคคลอ่ืน และผู้ต้องหา 1 ราย 
  กระทําการเป็นผู้สนับสนุนการกระทําผิดดังกล่าว  (กล่าวโทษ 
  30 มิถุนายน 2548)

- 3 1 2  แ ห่งพระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์ฯ และมาตรา 83 
 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 และมาตรา 315 แห่งพระราช 
 บญัญัตหิลกัทรัพย์ฯ และมาตรา 
 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 

- 307 มาตรา 308 และมาตรา 
 3 1 1  แ ห่งพระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์ฯ

- 3 1 2  แ ห่งพระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์ฯ และมาตรา 83 
 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 และมาตรา 315 แห่งพระราช 
 บญัญัตหิลกัทรัพย์ฯ และมาตรา 
 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ศาล
อุทธรณ์ได้มีคําพิพากษากลับคํา
พิพากษาของศาลชั้นต้นเม่ือวันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2549 ท่ีให้ยกฟ้อง
จําเลย โดยศาลอุทธรณ์พิพากษา
ลงโทษในความผิดที ่ 1 และที่ 3 ให้
จําคุกจําเลยซึ่งเป็นตัวการรายละ 
12 ปี  และพิพากษาลงโทษจําเลย 
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการกระทําผิด
รายละ 5 ปี โดยไม่รอการลงโทษ 
ส่วนความผิดท่ี  2 ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาล
ชัน้ตน้ทีย่กฟ้อง (คดอียูร่ะหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา)
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2.  คดีสร้างราคาหลักทรัพย์ จํานวน  1 คดี

 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

3.  คดีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์  จํานวน 1 คดี

 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

2. ผูต้อ้งหาในฐานะผูบ้รหิารบริษทัจดทะเบยีน 4 ราย ทําการปลอมหรือ
 ยินยอมให้มีการปลอมรายงานการประชุมเพื่อลวงธนาคารให้หลง
 เช่ือว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทที่
 เก่ียวขอ้งจนเปน็เหตุใหเ้กดิความเสยีหายแกป่ระโยชนใ์นลกัษณะท่ี
 เป็นทรัพย์สินของบริษัท (กล่าวโทษ 13 ตุลาคม 2543)

ผูต้อ้งหากระทําการซือ้ขายหุน้ในลกัษณะอาํพรางและต่อเน่ือง 
อันเป็นผลทําให้การซ้ือขายหุ้นน้ันผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทําการซื้อขายหุ้นดังกล่าว 
และผู้ต้องหา 2 ราย กระทําการเป็นผู้สนับสนุนการซื้อขายใน
ลักษณะสร้างราคาดังกล่าว  (กล่าวโทษ 28 ธันวาคม 2553)

ผูต้อ้งหากระทําการเปน็ผูส้นบัสนุนการซ้ือขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มลู
ภายใน  (กล่าวโทษ 29 มีนาคม 2554)

307  311 312  แห่งพระราช บัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ และมาตรา 83 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา

243(1) ประกอบมาตรา  244 
และมาตรา 243(2) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ และมาตรา 
86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

2 4 1  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ
หลักทรัพย์ฯ และมาตรา 86 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา

วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลอาญา
มีคําพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย 
3 ราย ๆ ละ 20 ปี ส่วนจําเลยอีก 
1 ราย จําคุก 2 ปี 6 เดือน โดยไม่
รอการลงโทษ (คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ)์

วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ศาลอาญา
พพิากษาลงโทษจําคุกจําเลยซ่ึงเป็น
ตวัการ 2 ป ีโดยไมร่อการลงโทษ และ
ยกฟ้องจําเลยซึ่งเป็นผู้สนับสนุน
(ยงัไมค่รบกาํหนดขยายระยะเวลา
อุทธรณ์)

วันที่ 24 เมษายน 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยเป็นเงิน 1,259,323.11 บาท
(คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์)
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4.  คดีบริษัทจดทะเบียนส่งงบการเงินหรือรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามประกาศกําหนด  
 จํานวน 15 คดี  (คดีถึงที่สุดทุกคด)ี

 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

1. งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2553 แบบแสดงรายการ
 ขอ้มลูประจาํป ี2553 (แบบ 56-1) และรายงานทางการเงินสาํหรบั
 รอบระยะเวลาหกเดอืนแรกของป ี2554  และผู้บริหารทีร่บัผิดชอบ
 ในการดาํเนินงานของบรษิทัจํานวน 1 ราย ตอ้งรบัโทษเชน่เดยีวกับ
 บริษัท  (กล่าวโทษ 22 กันยายน 2554)

2. งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2553 และแบบแสดง
 รายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) และผู้บริหารท่ีรบัผิดชอบ
 ในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 2 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว
 กับบริษัท  (กล่าวโทษ 26 กันยายน 2554)

3. งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2553 แบบแสดงรายการ
 ข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1) และงบการเงินไตรมาสที่ 1 
 ประจําปี 2554 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
 บริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 
 29 กันยายน 2554)

4.  งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2553 และแบบแสดง
 รายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1)  และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ
 ในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว
 กบับรษิทั  (กลา่วโทษ 30 กนัยายน 2554 และ30 พฤศจกิายน 2555)

5. งบการเงินไตรมาสที ่3 และท่ี 4 ประจําปี 2553 งบการเงินประจํางวด
 การบัญชีประจําปี 2553 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
 (แบบ 56-1) รายงานประจําป ี2553 (แบบ 56-2)  และงบการเงิน
 ไตรมาสที่ 1 ประจําปี 2554 และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ
 ดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
 บริษัท  (กล่าวโทษ 10 ตุลาคม 2554)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ
 มาตรา 199 ประกอบมาตรา 
 5 6  แห่ ง พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ
 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300 แห่ง
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

วนัที ่15 พฤษภาคม 2555 ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
124,500 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 100 บาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 29 มีนาคม 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสามรายเป็นเงินรายละ 
413,000 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 500 บาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 30 มีนาคม 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสามรายเป็นเงินรายละ 
170,700 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 100 บาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555  ศาล
อาญากรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษ
ปรับจําเลยท้ังสองรายเป็นเงิน
รายละ 234,300 บาท และปรับรายวัน
อีกวันละ 100 บาท  ตลอดเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ศาล
อาญากรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษ
ปรับจําเลยท้ังสองรายเป็นเงิน
รายละ 207,000 บาท และปรับรายวัน
อีกวันละ 100 บาท  ตลอดเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

	'�'1� 20 �Č 71



 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

6. งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี  2553 และแบบ
 แสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1) (กล่าวโทษ 
 10 ตุลาคม 2554)

7. รายงานประจําปี 2553  (แบบ 56-2)  และงบการเงินไตรมาสที่ 
 1 ประจําปี 2554  และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของ
 บริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 
 30 พฤศจิกายน 2554)

8. รายงานประจําปี 2553  (แบบ 56-2)  และงบการเงินไตรมาสที่ 
 1 ประจําปี 2554  และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของ
 บริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 
 30 พฤศจิกายน 2554)

9. งบการเงินไตรมาสที ่2 ประจําปี 2554 และผู้บริหารทีร่บัผิดชอบใน
 การดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว
 กับบริษัท (กล่าวโทษ 9 กุมภาพันธ์ 2555)

10. งบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจําปี 2554 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ
 ในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว
 กับบริษัท  (กล่าวโทษ 5 มีนาคม 2555) 

11.  รายงานหกเดือนแรกของปี 2554 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ
  ในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน  1 ราย  ต้องรับโทษ
  เช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 8 มีนาคม 2555)

-  บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ
 มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 
 5 6  แห่ ง พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ
 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300 แห่ง
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 27 มีนาคม 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทปรับ
จํา เลยเ ป็น เ งิน  9 0 , 0 0 0  บาท 
และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท 
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 25 เมษายน 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
81,500 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 100 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
79,800 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 100 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 18 กันยายน 2555 ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
46,100 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 100 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
228,500 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 500 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 27 สิงหาคม 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
68,850 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 150 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

12. งบการเงินไตรมาสที ่3 ประจําป ี2554  และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
 ในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว
 กับบริษัท (กล่าวโทษ 21 มีนาคม 2555)

13. งบการเงินไตรมาสที ่2 ประจําปี 2554 และผู้บริหารทีร่บัผิดชอบใน
 การดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว
 กับบริษัท (กล่าวโทษ 24 เมษายน 2555)

14. งบการเงินไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ประจําปี 2554 และผู้บริหารที่
 รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษ
 เช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 31 พฤษภาคม 2555)

15. งบการเงินไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ประจําปี 2554 และผู้บริหารท่ี
 รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษ
 เช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 31 พฤษภาคม 2555)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ
 มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 
 5 6  แห่ ง พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ
 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300 แห่ง
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
204,500 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 500 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 18 กันยายน 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
46,100 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 1,000 บาท  ตลอดเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  ศาล
อาญากรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษ
ปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงินราย
ละ 79,900 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 200 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วันที่ 18 กันยายน 2555  ศาลอาญา
กรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษปรับ
จําเลยทั้งสองรายเป็นเงินรายละ 
80,900 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 100 บาท  ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.  คดีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต   จํานวน 1 คดี  (คดีถึงที่สุด)

 ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

บคุคลธรรมดา 4 ราย รว่มกันประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (กล่าวโทษ 17 ตุลาคม 2550)

16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฯ

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 ศาล
อาญากรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษ
จําคุกจําเลยทั้งหมดรายละ 6 เดือน 
และปรับคนละ 38,700 บาท โดย
โทษจําคกุรอการลงโทษไวม้กีาํหนด 
2 ปี
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มูลค่าซื้อขาย
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย
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มูลค่าซื้อขายสุทธิ 1/   
 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ -15,200  -29,149  -24,302 

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -449  1,307  7,256 

 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ -66,075  32,962  -59,342 

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 81,724  -5,119  76,388 

มูลค่าซื้อขายรวม 2/ 13,875,780  14,080,916  15,231,276 

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 1,066,754  1,261,418  1,229,402 
 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,690,149  1,893,515  2,050,721 
 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,535,304  7,654,055  8,124,145 
 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 2,583,573  3,271,929  3,827,007 
สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม (ร้อยละ) 3/ 100.00  100.00  100.00 
 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 7.7  9.0  8.1 
 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 12.2  13.4  13.5 
 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 61.5  54.4  53.3 

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 18.6  23.2  25.1 
ที่มา :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหต ุ : 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธ ิ = มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย
 2/ มูลค่าซื้อขายรวม = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย 
 3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม    =  (                                                  )   x  100                             มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย

มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1/ 1,032.76  1,025.32  1,391.93 

มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 6,937,890  7,040,458  7,615,638 

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 28,669  28,854  31,084 
อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ) 2/ 83.24  83.74  64.37 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1/ 8,334,684  8,407,696  11,831,448 

จํานวนบริษัทจดทะเบียน 1/ 474  472  477 

จํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/ 623  755  948 
ราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า) 1/ 15.35  12.07  18.25 
ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า) 1/ 2.04  1.87  2.41 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 1/ 2.92  3.72  2.98 
ที่มา :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหต ุ : 1/ ณ สิ้นเวลา
  2/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย  =  (                                                               )   x  100                            
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มูลค่าซื้อขายสุทธิ 1/   
 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ -281  -146  -614 

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย ์ 30  2  -72 

 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 560  315  177 

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ -309  -171  509 

มูลค่าซื้อขายรวม 2/ 192,115  302,046  597,857 

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 428  352  1,405 

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย ์ 1,241  3,086  6,320 

 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 185,725  294,177  580,586 

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 4,722  4,431  9,546 
สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม (ร้อยละ) 3/ 100.00  100.00  100.00 

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 0.2  0.1  0.2 

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย ์ 0.6  1.0  1.1 

 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 96.7  97.4  97.1 

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 2.5  1.5  1.6 
ที่มา :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ  : 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธ ิ = มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย
 2/ มูลค่าซื้อขายรวม = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย 
 3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม     =    (                                                  )   x  100                            
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ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 1/ 272.79  264.23  415.68 
มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 96,058  151,023  298,929 

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 397  619  1,220 
อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ) 2/ 174.24  195.35  224.73 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1/ 55,128  77,310  133,017 
จํานวนบริษัทจดทะเบียน 1/ 66  73  81 

จํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/ 84  93  100 

ราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า) 1/ 18.39  16.36  22.80 

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า) 1/ 2.08  2.46  3.24 

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 1/ 3.11  2.97  1.58 

ที่มา :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ  : 1/ ณ สิ้นเวลา
 2/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย  =  (                                                               )   x  100                            มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย

มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด
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Government Bond Total Return Index 1/ 200.98   212.28  219.23 

Average Government Bond Yield (ร้อยละ) 1/ 3.66   3.41  3.28 

Investment Grade Corp. Bond Total Return Index 1/ 169.62   176.37  184.39 

Average Investment Grade Corp. Bond Yield (ร้อยละ) 1/ 3.80   3.94  4.56 

มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท) 154,874,462   204,314,590             200,588,443 

 ตราสารหนี้ภาครัฐ 154,683,567   204,095,791  200,151,580 

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/ 181,572   201,187  413,995 

 พันธบัตรต่างประเทศ 9,323   17,611  22,869 

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 3/ 639,977   837,355  818,728 

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ) 3/4/ 2,453.59  2,873.00  2,337.87 

 ตราสารหนี้ภาครัฐ 3,033.77  3,548.68  2,932.36 

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/ 15.70  15.67  25.00 

 พันธบัตรต่างประเทศ 16.37  22.84  23.17 

มูลค่าหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนคงค้าง (ล้านบาท) 1/ 6,755,643   7,111,951  8,579,961 

 ตราสารหนี้ภาครัฐ 5,508,377   5,751,311  6,825,611 

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/ 1,189,305   1,283,547  1,655,656 

 พันธบัตรต่างประเทศ 57,962   77,094  98,694 

จํานวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน 1/   1,511   1,695  2,302 

 ตราสารหนี้ภาครัฐ 669   591  639 

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2/ 817   1,074  1,627 

 พันธบัตรต่างประเทศ 25   30  36 

สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย (ร้อยละ) 100.00   100.00  100.00 

 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ 25.60  28.81  34.55 

 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า 74.40  71.19  65.45 

  สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี ้ 6.58  2.67  2.21 

  กองทุนรวม 40.74  42.68  35.88 

  บริษัทประกัน 2.35  1.61  3.01 

  บริษัทในประเทศ 11.33  8.08  6.86 

  บริษัทต่างประเทศ 7.94  10.78  12.49 

  รายย่อย 0.47  0.59  0.33 

  อื่น ๆ 4.98  4.78  4.67 

ที่มา :   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
หมายเหต ุ : 1/ ณ สิ้นเวลา
 2/ รวมตั๋วเงิน 
 3/ รวมการซื้อขายพันธบัตร ธปท. ระยะสั้น  

 4/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย    =                                                          x  100   
 p = ข้อมูลเบื้องต้น                            

มูลค่าซื้อขาย
มูลค่าหลักทรัพย์คงค้างเฉลี่ย
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SET50 Index Futures   
 สถานะคงค้าง* 25,553                  22,421                  36,920 

 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  10,212                  17,690  16,467 

SET50 Index Options   
 สถานะคงค้าง* 797                       955  1,569 
 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  443                       443  221 

Single Stock Futures    
 สถานะคงค้าง* 35,356                    9,514  154,366 

 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  4,006                    6,468  8,849 

Metal Futures   
 สถานะคงค้าง* 16,249                  23,551  33,312 
 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  4,014                  16,479  14,927 

Interest Rate Futures    
 สถานะคงค้าง* 0                           2  0 

 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  1                           2  0.1 

Brent Crude Oil Futures    
 สถานะคงค้าง* -                          9                       744 

 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  -                        64                       603 

USD Futures    
 สถานะคงค้าง* - -                 12,065 

 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  - -                   2,751 

Sector Index Futures    
 สถานะคงค้าง * - -                          5 

 ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  - -                          4 

ที่มา : บมจ. ตลาดอนุพันธ ์(ประเทศไทย)
หมายเหตุ  :  * ณ สิ้นเวลา    
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หน่วย : สัญญา

 2553 2554 2555

จํานวนสัญญาซื้อขายรวม 1/ 9,038,872  20,054,232  20,915,854 

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 2,955,662  6,729,081  8,129,210 

 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,171,434  12,037,790  11,168,449 

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 911,776  1,287,361  1,618,195 

สัดส่วนจํานวนสัญญาซื้อขายรวม (ร้อยละ) 2/ 100.00  100.00  100.00 

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 32.70  33.55  38.87 
 ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 57.21  60.03  53.40 

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 10.09  6.42  7.74 

ที่มา : บมจ. ตลาดอนุพันธ ์(ประเทศไทย)
หมายเหต ุ : 1/ จํานวนสัญญาซื้อขายรวม   =   จํานวนสัญญาซื้อ + จํานวนสัญญาขาย
   2/ สัดส่วนจํานวนสัญญาซื้อขายรวม   =    (                                                                     )   x  100    จํานวนสัญญาซื้อ + จํานวนสัญญาขาย

จํานวนสัญญาซื้อขายทั้งตลาด
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 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (สํานักงาน) ที่ปรากฏในรายงานประจําปีแล้ว และมี
ความเห็นว่า งบการเงินดังกลา่วจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยได้ใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม่ ำเสมอ 
ตลอดจนมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้ความ
เชือ่มัน่ได้อยา่งมีเหตผุลว่า ขอ้มลูทางบัญชมีคีวามถูกตอ้งครบถว้น และมกีารดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพยส์นิ และสามารถค้นพบจุดออ่นเพ่ือปอ้งกัน
การดําเนินการที่ผิดปกติที่เป็นสาระสําคัญได้ทันต่อเวลา 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สนับสนุนด้านธรรมาภิบาลของสํานักงาน เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
น่าเช่ือถือ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทาน
คุณภาพของรายงานการเงิน และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจําปีแล้ว

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็นว่า การควบคุมภายในของสํานักงานโดยรวม สามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน
ของสํานักงานเชื่อถือได้ สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2555 

 (นายชัยเกษม นิติสิริ) (นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
 ประธานกรรมการ เลขาธิการ
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเปน็อิสระ โดยมจีาํนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
ตอ้งมคีวามรู ้ความเข้าใจ หรอืมีประสบการณด์า้นบญัชีหรือการเงิน เพือ่ทาํหนา้ทีก่าํกับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง สอบทานหลกัธรรมาภิบาลและการปฏิบตัติามข้อกาํหนด กฎหมาย และระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังสอบทาน
การจัดทํารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของสาํนักงานเปน็ไปอยา่งโปรง่ใส นา่เชือ่ถือ และสามารถตรวจสอบ
ได ้โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นางพรรณี สถาวโรดม1 ประธาน นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ2 กรรมการและประธาน 
นายนนทพล นิ่มสมบุญ และนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 3 กรรมการ 
 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระที่กําหนดรวม 10 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และมีวาระการ
ประชมุรว่มกับเลขาธิการและผู้สอบบญัชภีายนอกวาระละ 1 ครัง้ มกีารตดิตามการดําเนินงานเพือ่ให้เปน็ไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมกีารบันทกึไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมกีารรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีแบบรายคณะ โดยในปีที่ผ่านมาผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 

 )�6'�N6A�8��6��1�	�4�''%�6'�'+.1� สรุปได้ดังนี้
1. �6��ĕ6��''%6$8�6)�1� �.).�.
 พิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวทางธรรมาภิบาล เพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักการสากล โดยพิจารณาจากกรอบของ The Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) และ IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation รวมท้ังเทียบเคียงกับรายงาน
การประเมินการกํากับดูแลกิจการของประเทศในภูมิภาคเอเชียปี 2010 (CG Watch report) ด้วย 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเสนอให้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติระดับกรรมการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
  - ให้มีกลไกรองรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่ศึกษาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ให้คณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการด้วย
  - ให้มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบ โดยให้ประเมินผลเมื่อครบรอบการทํางานทุกปี
  - ให้มีการประเมินผลคณะกรรมการแบบเป็นรายบุคคล นอกจากการประเมินผลแบบรายคณะที่ปฏิบัติเป็นประจําทุกปี
  - กรณีการเสนอช่ือกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์รายเดิมให้ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 ให้เพ่ิมเติมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ในระหว่างการดํารงตาํแหนง่ เชน่ มกีารถกูรอ้งเรยีนในเร่ืองใดหรือไมใ่นระหว่างการดํารงตาํแหนง่ จาํนวนคร้ังทีเ่ขา้รว่มประชุมในรอบปี เป็นตน้ 
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 

2. �6��ĕ6��6'	+�	<%$6&D� 
 กํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน ตามหลักการควบคุมภายในสากล ของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (“COSO”) ให้มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย อย่างเหมาะสม 
โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในในการสอบทานความเพียงพอ

1นางพรรณ ีสถาวโรดม ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เนื่องจากครบวาระ
2นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที ่1 พฤศจิกายน 2555
3นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
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และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนําการลงทุน การกํากับ
ดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ การกํากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน และกระบวนการพิจารณาความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
ในเรือ่งการกระทําอนัไมเ่ปน็ธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลักทรพัย ์รวมท้ังสง่เสรมิการนําหลกัการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control 
Self-Assessment: CSA) มาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน เช่น งานการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น

3. �6��ĕ6��6'�'8/6'	+6%A.9I&�
 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (operational risk) ขององค์กร จึงได้ผลักดันให้งานด้าน
บริหารความเสี่ยงของ ก.ล.ต. ครอบคลุมถึง operational risk ด้วย ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ปรับปรุงบทบาทของคณะอนุกรรมการ
ดา้นการบรหิารความเสีย่งจากเดมิทีมุ่ง่เนน้ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(strategic risk) เป็นการพิจารณาใหข้อ้คดิเหน็ในการบรหิารความเสีย่งทกุดา้น
ขององค์กร และสํานักงานได้ตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กรข้ึนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เพ่ือทําหน้าที่จัดทํากรอบนโยบายและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสํานักงาน รายงานต่อผู้บริหารของสํานักงาน 

4. �6��ĕ6��6'A�8�B)4�6'.1��6�'6&�6��6'A�8��1� �.).�.
 สอบทานคุณภาพของรายงานการเงินในเชิงระบบ โดยประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานการเงิน และ
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี IFRS รวมท้ังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
เพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวข้องก่อนการรับรองงบการเงิน นอกจากนี้ 
ได้พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารท่ีทําการของสํานักงาน และ
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในให้คําปรึกษาในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการให้เป็นไปตาม
กรอบคําสั่งและแนวปฏิบัติที่ดี

5. �6��ĕ6��6'�N6�5��=B)�6'��8�5�8�6��'+.1�$6&D��1�/�Ĕ+&�6��'+.1�$6&D��1� �.).�.
 ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่างานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ The Institute of Internal Auditors และหน่วยงานอ้างอิงอื่น โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําปีซึ่งจัดทําขึ้นตามผลการประเมินกิจกรรมตามฐานความเสี่ยงจากแบบจําลองที่เป็นมาตรฐาน และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และผลการดําเนินงานในรอบปี รวมท้ังปรับปรุงแนวทางดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เช่น 
การเพิม่อัตรากําลังให้สอดคลอ้งกับปริมาณงาน การปรบัปรุงแนวทางการตรวจสอบไปสู่การตรวจสอบแบบองค์รวม (integrated audit) การปรบั
เพิ่มบทบาทการตรวจสอบในเชิง preventive โดยเพิ่มงานบริการให้คําปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลเป็นประจําทุกปี
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ก.ล.ต. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และไม่มี
ข้อบกพร่อง ที่มีสาระสําคัญ มีการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีรายงานทางการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยได้ใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และมีการประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอ

 (นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 สาํนักงานการตรวจเงนิแผน่ดินไดต้รวจสอบงบการเงินของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึง่ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนและงบกระแส
เงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผน่ดิน สาํนักงานการตรวจเงินแผน่ดินไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่กําหนดใหส้าํนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจเพือ่ให้ไดม้าซึง่หลักฐานการสอบบญัชเีกีย่วกับจาํนวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ 
วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลือกใช้ขึน้อยู่กบัดุลยพินจิของผู้สอบบัญชีซึง่รวมถึงการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัจากข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเส่ียงดงักลา่ว ผูส้อบบัญชพีจิารณาการควบคมุภายใน
ทีเ่กีย่วข้องกับการจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิ โดยถกูตอ้งตามท่ีควรของกจิการ เพือ่ออกแบบวิธกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์
แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีทีผู่บ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีทีจ่ดัทําข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมนิการนําเสนอ
งบการเงินโดยรวม
 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 (นางสาวธรรมลักษณ์  เลิศภัทรพงศ์)
 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 3

 (นางสรัญญา โทนอ่อน)
 ผู้อํานวยการกลุ่ม

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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  หน่วย : บาท

  หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 150,494,494.46   267,800,760.66   213,626,460.83 

 เงินลงทุนระยะสั้น 5  4,047,401,055.72   3,689,396,427.89   3,247,669,257.74 

 รายได้ค้างรับ 6  365,427,977.47   306,261,643.50   164,035,218.49 

 เงินยืมทดรอง   704,504.66   207,692.83   1,015,453.84 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   13,116,496.02   2,405,883.12   4,373,954.87 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   4,577,144,528.33   4,266,072,408.00   3,630,720,345.77 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง   15,335,073.07   13,468,101.07   8,343,595.07 

 เงินลงทุนระยะยาว   -   -   300,000,000.00 

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7  953,288,258.95   744,070,481.79   725,853,732.74 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 8  37,859,961.03   38,721,594.09   45,310,058.79 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   8,953,202.76   8,288,810.24   8,288,810.24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,015,436,495.81   804,548,987.19   1,087,796,196.84 

รวมสินทรัพย์   5,592,581,024.14   5,070,621,395.19   4,718,516,542.61 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้     
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  หน่วย : บาท

  หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554

หนี้สินและทุน    
หนี้สินหมุนเวียน    
 เจ้าหนี้ทั่วไป   39,864,037.85   94,348,755.90   7,665,810.63 

 รายได้รับล่วงหน้า 9  321,613.26   1,272,046.70   150,000.00 

 เจ้าหนี้-กรมสรรพากร   2,431,866.28   3,799,564.19   3,808,490.91 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   17,791,707.05   14,680,802.29   17,054,283.83 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   60,409,224.44   114,101,169.08   28,678,585.37 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
 ประมาณการหนี้สิน 10  10,501,655.50   10,501,655.50   10,501,655.50 
 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 11  119,840,870.23   59,320,190.00   - 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   12,699,104.54   2,047,638.90   1,464,410.90 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   143,041,630.27   71,869,484.40   11,966,066.40 
รวมหนี้สิน   203,450,854.71   185,970,653.48   40,644,651.77 

ทุน      
ทุนประเดิม   1,250,532,337.10   1,250,532,337.10   1,250,532,337.10 
 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค   1,090,700.00   1,090,700.00   1,090,700.00 
 เงินสํารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 12  1,357,265,735.57   1,236,034,624.45   1,160,400,120.00 
 เงินสํารองทั่วไป 13  2,304,468,859.34   1,996,238,993.38   1,887,328,626.10 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย   450,114,532.20   429,460,977.08   184,544,871.73 
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน 15  25,658,005.22  (28,706,890.30)  193,975,235.91 

รวมทุน   5,389,130,169.43   4,884,650,741.71   4,677,871,890.84 

รวมหนี้สินและทุน   5,592,581,024.14   5,070,621,395.19   4,718,516,542.61 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้     
   

     
  (นายวรพล โสคติยานุรักษ์)    (นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์) 
 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
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  หมายเหต ุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

รายได้
 รายได้ค่าธรรมเนียม 16.1  698,475,968.15   531,711,690.18 

 รายได้จากการให้บริการข้อมูล   116,754.02   622,521.03 

 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   673,823.29   481,298.41 

 รายได้จากเงินลงทุน 16.2  153,467,834.79   223,148,420.35 

 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 16.3  333,725,770.45   300,850,727.76 
 รายได้อื่น   6,616,280.58   8,286,560.58 

รวมรายได ้   1,193,076,431.28   1,065,101,218.31 
ค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง   538,115,708.74   519,850,638.85 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   189,436,382.02   164,644,680.29 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 17  80,707,386.68   72,376,033.21 

รวมค่าใช้จ่าย   808,259,477.44   756,871,352.35

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน   384,816,953.84   308,229,865.96 

รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 18   
 รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน   86,975,080.51   125,950,588.01 

 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   21,677,502.15   4,719,476.89

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   65,297,578.36   121,231,111.12 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย   450,114,532.20   429,460,977.08 

รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น    
 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย   54,364,895.52  (222,682,126.21)

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด   54,364,895.52  (222,682,126.21)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม   504,479,427.72   206,778,850.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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   31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  450,114,532.20   429,460,977.08  

 รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน   
  รายได้ดอกเบี้ย  (120,043,363.32)  (110,774,980.07) 
  รายได้เงินปันผล  (18,998,414.64)  (19,116,827.72) 

  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน  (97,834,810.49)  (216,644,030.50) 

  กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์  (2,631,430.47)  (4,849,975.73) 

  ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย  24,829,023.45   28,960,518.42  
  เงินสมทบผลประโยชน์พนักงาน  60,520,680.23   59,320,190.00 
 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
  ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนนิงาน  295,956,216.96   166,355,871.48 

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง   
  เงินฝากประจําระยะสั้น(สวัสดิการ)  (2,063,283.56)  5,523,200.00  
  รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ค้างรับ  (61,641,330.56)  (142,229,045.76) 
  เงินยืมทดรอง  (496,811.83)  807,761.01  
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (588,491.06)  2,037,616.85  
  จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน และลูกจ้ าง  (1,866,972.00)  (5,124,506.00) 
  เงินมัดจําและเงินประกันสัญญา(ลูกหนี้)  (664,392.52)               - 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
  เจ้าหนี้ทั่วไป               -   (199,382.73) 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  609,607.70   (2,494,865.19) 
  รายได้รับล่วงหน้า  (950,433.44)  1,122,046.70  

  เจ้าหนี้กรมสรรพากร  414,905.05   33,892.28  
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,036,643.98   121,383.65  
  เงินมัดจําและเงินประกันสัญญา(เจ้าหนี)้  1,522,744.00   583,228.00 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  231,268,402.72   26,537,200.29 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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   31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
 เงินสดรับจากการถอนเงินลงทุนจากกองทุนส่วนบุคคล  60,000,000.00   45,000,000.00 

 ลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุคคล  (331,895,775.25)  (312,552,278.49)

 ชําระหนี้จากการซื้อหลักทรัพย ์  (86,208,875.82)               - 

  เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจํา  (295,000,000.00)  (100,000,000.00)

  เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรระยะสั้น  265,319,326.50   83,828,657.95 

  ดอกเบี้ยรับ  122,518,359.91   110,777,600.82 

  รายได้เงินปันผล  18,998,414.64   19,116,827.72 

  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน  97,834,810.49   216,644,030.50 

  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์  2,632,000.00   4,850,046.73 

  รับเงินมัดจําและเงินประกันจากการปรับปรุงตกแต่งอาคารที่ทําการ  9,128,721.64                - 

  จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงตกแต่งอาคารที่ทําการ  (36,842,595.50)               - 

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์  (169,726,370.53)  (38,399,246.69)
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (5,332,685.00)  (1,628,539.00)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน  (348,574,668.92)  27,637,099.54 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ  (117,306,266.20)  54,174,299.83 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  267,800,760.66   213,626,460.83 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  150,494,494.46   267,800,760.66 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด   
 รายการที่ไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด   
  ซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชําระเงิน               -   86,208,875.82 

  ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้มีการจ่ายชําระเงินสด  39,864,037.85   8,133,567.08 

  รวม  39,864,037.85   94,342,442.90 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. �ĕ1%=)�5I+E�
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน) ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2535 ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
 - การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
 - ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย ์และองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
 - การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
 - การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 สํานักงานมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที ่ชั้น 10 13 - 16 อาคารจีพีเอฟวิทย ุ93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. A���MD��6'5��N6���6'A�8�
 2.1 งบการเงินของสํานักงาน 
  ไดจ้ดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีทีร่บัรองท่ัวไปภายใต้พระราชบญัญัตกิารบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความรวมถึง มาตรฐานการบัญชีทีอ่อก
ภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความถึงมาตรฐานทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีโดยบันทกึตามเกณฑ์
คงค้างและใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นที่กล่าวไว้เป็นการเฉพาะในนโยบายการบัญชีข้ออื่น นอกจากนี้
สํานักงานใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554
 2.2 มาตรฐานการบัญชใีหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการ
บัญชีที่มีการปรับปรุง 
  มีผลบังคับใช้สําหรับระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 และสํานักงานยังไม่ได้นํามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ 
มีดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
 ฉบับที่ 20  (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
 ฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
 ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

 การตีความมาตรฐานการบัญช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ที่มีผลบังคับใช้สําหรับระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 และสํานักงานยังไม่ได้นํามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผล
บังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
 ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษลูกค้า
 ผู้บริหารของสํานักงาน ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระ
สําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

3. �C&�6&�6'�5g�9�9I.N6	5g
 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เช็ครอนําฝาก เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มีข้อจํากัดในการใช)้ หรือเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ มีกําหนดระยะเวลาถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่า และพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดใน
จํานวนที่ทราบได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน
 3.2 เงินลงทุน
  3.2.1  การจัดประเภทเงินลงทุน
    เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหนี ้ที่ถือไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะสั้น ส่วนเงินลงทุนที่ถือเกิน 1 ปี จัดเป็น
ประเภทเงินลงทุนระยะยาว
    เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 3 กองทุน สํานักงานได้จ้างบุคคลภายนอกบริหาร ซึ่งเป็นบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุท่ีไดร้บัใบอนญุาตจากสาํนักงาน ในการบรหิารเงนิกองทุนสว่นบคุคลน้ันบริหารอย่างอสิระโดยลงทุนในตราสารหนี ้ตราสาร
ทุนในความต้องการของตลาด และการลงทุนทางเลอืกอื่น จัดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
  3.2.2  การวัดมูลค่าเงินลงทุน
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
    เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุนในความต้องการของตลาด และการลงทุนทางเลือกอ่ืน จัดเป็น
หลักทรพัย์เผ่ือขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรมของตราสารทนุท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยอา้งองิ
จากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดทําการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
    ราคาตามบญัชีทีเ่พ่ิมข้ึนหรอืลดลงของหลกัทรพัย์เผ่ือขายได้บนัทึกเปน็ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลค่าเงนิลงทนุเผือ่ขายภายใต้
รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
    ตน้ทุนของเงินลงทนุในตราสารหน้ีและตราสารทนุท่ีจาํหนา่ย คาํนวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ำหนกักําไรหรือขาดทุนจากการจําหนา่ย
เงินลงทุนแสดงอยู่ในรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
 3.3 รายได้ค้างรับ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  
 3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ซึ่งคํานวณโดยวิธีผลรวมจํานวนปี เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้
  ค่าปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี
  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี
  เครื่องใช้สํานักงาน 5  ปี
  ยานพาหนะและอุปกรณ์ 6  ปี
  ผลกาํไรหรอืขาดทนุท่ีเกดิจากการตดัจาํหนา่ยรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์คอื ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ด้รบัจากการจาํหนา่ย
สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น



  รายจ่ายในการต่อเติมและการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
 3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละค่าใช้จา่ยในการจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูปท่ีอยู่ภายในการควบคุมดูแลของสํานักงาน ซึง่จะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหน่ึงปี แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสม (โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนนี้ จะประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะ
ใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์) ซึ่งค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
  ค่าลิขสิทธิ์ 10  ปี
  รายจ่ายพัฒนาระบบ   5  ปี
 3.6 ผลประโยชน์ของพนักงาน
  สํานักงานจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานตามสิทธิ
และอายุงาน ดังนี้
  (ก) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)
   สํานักงานได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งมีชื่อว่า “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และ 
“กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(2) ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว” ข้ึนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 
ตามลําดับ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 สํานักงานยุบ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(2) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ไปรวมกับ 
“กองทนุสาํรองเลีย้งชพีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จดทะเบยีนแลว้” โดยเป็นกองทนุเดยีวแตม่หีลายนโยบายการลงทุน ซึง่ยงัคงมหีลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยการหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย) 
และสํานักงานร่วมสมทบอีกส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละรายที่สํานักงานได้จ่ายให้เป็นเงินเดือน) โดยมอบหมายให้
บรษิทัจดัการกองทนุรวมเปน็ผู้จดัการกองทุนเพือ่บรหิารกองทนุดังกลา่ว และไดจ้ดทะเบยีนกองทุนสาํรองเล้ียงชพีตามพระราชบัญญัตกิองทุนสาํรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว
   เงนิจา่ยสมทบเขา้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีของสาํนกังาน บันทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบรายไดค้า่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เกิดขึ้น
  (ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน)์
   ภาระผูกพนัของสํานกังานเกีย่วกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นรับรู้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นรายปีโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   หนี้สินของสํานักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานและหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นจํานวน 
187.45 ล้านบาท สํานักงานเลือกรับรู้หน้ีสินดังกล่าวท้ังจํานวนเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
นับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 มาถือปฏิบัต ิและรับรู้ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย รับรู้ทันทีภายใต้รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น
 3.7 การรับรู้รายได้
  สํานักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป ดังนี้
  3.7.1  รายได้ค่าธรรมเนียม แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้
    - รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นคําขอ สํานักงานรับรู้รายได้เม่ือสํานักงานได้รับแบบคําขอพร้อมทั้งชําระเงินค่าธรรมเนียมยื่นคําขอ
    - รายไดค้า่ธรรมเนยีมย่ืนแบบแสดงรายการ สาํนักงานรบัรู้รายได้เม่ือวันท่ีสาํนักงานไดร้บัชําระเงินร้อยละสามสบิของจาํนวนเงนิ
ขั้นต่ ําท่ีกําหนดไว้ ในวันท่ีสํานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และจะรับรู้รายได้ส่วนท่ีเหลือเม่ือแบบแสดงรายการ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ สําหรับค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องชําระตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายปีรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
    - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ และรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต สํานักงาน
รับรู้รายได้ตามระยะเวลาตามเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 
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    - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น สํานักงานรับรู้รายได้เมื่อสํานักงานได้รับแบบพร้อมทั้งรับชําระเงินค่าธรรมเนียม
  3.7.2 รายได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กําหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงิน
อุดหนุนให้แก่สํานักงาน เพื่อเป็นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด สํานักงานจะรับรู้รายได้เงินอุดหนุนตามเกณฑ์คงค้าง
  3.7.3 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
    - รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชําระ     
    - รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
    - รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 3.8 การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
  สํานักงานมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดยกําหนดสัดส่วนการลงทุน ณ ระดับความเส่ียงท่ีค่า  VaR!0.05  = 3% (มีโอกาสน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ท่ีจะขาดทุนเกินร้อยละ 3) และผลตอบแทนท่ีคาดหวังไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ สัดส่วนการลงทุนดังน้ี เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย เงินฝาก และตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ประกอบด้วย เงินฝาก ตราสารหนี ้ตราสารทุน commodity ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพื้นฐานไทย ไม่เกินร้อยละ 40 

4. A�8�.�B)4'6&�6'A�9&�A�Ĕ6A�8�.� ประกอบด้วย  
หน่วย : ล้านบาท

 2555 2554

เงินสด เช็ครอนําฝาก เงินสดย่อย  1.31 0.72

เงินฝากธนาคาร  89.35 67.75

พันธบัตร    59.84 199.33

รวม 150.50 267.80

5. A�8�)��<�'4&4.5J� ประกอบด้วย
 หน่วย : ล้านบาท

 2555 2554

บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล   
- เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย ์ 5.88 34.75

- เงินฝากประจํา 252.39 143.68

- ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ 11.33    -

- เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น 3,203.64 2,968.85

- ดอกเบี้ย และเงินปันผลค้างรับ     21.91     21.60

 3,495.15     3,168.88

บริหารโดยสํานักงาน  
- เงินฝากธนาคารที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี 517.57 220.51

- พันธบัตรที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี     34.68         300.00

   552.25    520.51

รวม 4,047.40 3,689.39



เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น
    หน่วย : ล้านบาท

       2555 2554 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนี้ 2,343.90 2,360.16 2,325.26 2,338.68

ตราสารทุน 492.40 567.52 432.48 476.82

การลงทุนทางเลือกอื่น    259.00    275.96    160.55    153.35

 3,095.30 3,203.64 2,918.29 2,968.85

ดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี ้ 18.62 18.62 17.03 17.03

เงินปันผลค้างรับของตราสารทุน 0.70 0.70 2.19 2.19

การลงทุนทางเลือกอื่นได้แก่ การลงทุนในกองทุนรวม – อสังหาริมทรัพย ์โครงสร้างพื้นฐานไทยที่ระบุเฉพาะเจาะจงและ commodity 

ตราสารหนี ้ประกอบด้วย
  หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย   
 :  พันธบัตร 1,458.91 1,203.52

 :  หุ้นกู้    874.25 1,055.16

 :  ตั๋วสัญญาใช้เงิน     27.00     80.00

  2,360.16 2,338.68

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด   
 :  พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ.2545      -  300.00

 :  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     34.68      - 

   34.68   300.00

รวม 2,394.84 2,638.68

6. '6&E�ĕ	ĕ6�'5� ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา 4.63 1.09

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1.29 0.92

รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.25 6.28

รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ 92.58 58.16

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 266.38 239.45

ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายป ี 0.29 0.32

อื่น ๆ     0.01     0.04

รวม 365.43 306.26
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7. �9I�8� 16	6'B)41<��'�Ę-.<��8  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 54   ณ 31 ธ.ค. 55 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(ราคาทุน)     
ที่ดิน 136.75      -        -     136.75 
ค่าปรับปรุงอาคาร 32.98      -        -   32.98 

เครื่องตกแต่งสํานักงาน 23.67 0.01        - 23.68 
เครื่องใช้สํานกังาน 152.80 17.71    (0.04) 170.47 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 36.32      -    (7.64) 28.68 
อาคารระหว่างปรับปรุง 571.86 208.53          -   780.39 

รวม  954.38 226.25  (7.68) 1,172.95 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ค่าปรับปรุงอาคาร (32.72)    (0.25)        -          (32.97) 
 เครื่องตกแต่งสํานักงาน (23.28)    (0.19)        -        (23.47) 
 เครื่องใช้สํานักงาน (129.75)    (13.89)     0.04    (143.60) 
 ยานพาหนะและอุปกรณ์  (24.56)    (2.70)     7.63    (19.63) 

รวม  (210.31)  (17.03)     7.67    (219.67) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 744.07 209.22     0.01 953.28 

ค่าเสื่อมราคา 21.35   17.03 

 สํานักงานได้จดทะเบียนรับมอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 จํานวน 690.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 อาคารดงักลา่วอยูร่ะหวา่งปรบัปรงุและตกแต่งเพือ่ใชเ้ปน็ทีท่าํการแหง่ใหมข่องสาํนกังานจงึยงัไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคา และมภีาระ
ผูกพันตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 19
 สํานักงานมีมูลค่าตามบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเส่ือมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมในปี 2555 จํานวน 153.83 ล้านบาท และในปี 2554 จํานวน 129.38 ล้านบาท
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8. .8��'5"&ĘE%Ĕ%9�5+��-.<��8 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 54   ณ 31 ธ.ค. 55 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
ค่าลิขสิทธิ์ 63.33 6.89    -  70.22 

รายจ่ายพัฒนาระบบ   7.40 0.04    -    7.44 

รวม  70.73 6.93    -  77.66 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม     
 ค่าลิขสิทธิ์ (27.58)     (6.42)    -     (34.00) 
 รายจ่ายพัฒนาระบบ    (4.43)     (1.37)    -     (5.80) 

รวม  (32.01)     (7.79)    -     (39.80) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 38.72     (0.86)    -  37.86 
ค่าตัดจําหน่าย 7.61   7.79 

9. '6&E�ĕ'5�)Ĕ+�/�ĕ6 ประกอบด้วย
  หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

 -  รายได้ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร  0.17 0.17

 -  ค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตรายป ี              - 1.05

 -  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ์ 0.15 0.05

รวม  0.32 1.27

10. �'4%6��6'/�9J.8� ประกอบด้วย
  หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

มูลค่าประมาณการหนี้สิน 10.50 10.50

  
 สาํนักงานไดแ้สดงประมาณการหน้ีสนิซ่ึงเปน็ค่าปรบัปรงุอาคารจีพเีอฟวิทยุ ชัน้ 10  13-16 ซึง่สํานักงานเช่าจากกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 
เพือ่ใหอ้าคารเช่าดงักลา่วคงสภาพเดิมกอ่นสง่มอบตามสัญญา รวมเปน็เงนิ 10.50 ลา้นบาท  ไวใ้นบญัชปีระมาณการหนีส้นิ โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณ
ค่าปรับปรุงอาคารจากการที่บริษัทดีทแฮล์ม จํากัด ไดป้ระเมินให ้โดยในปี 2544 บริษัทฯ ได้ทําการประเมินค่าปรับปรุงอาคารชั้น 10  14-16 จํานวน 
8.40 ล้านบาท และปี 2545 ได้ทําการประเมินค่าปรับปรุงอาคารชั้น 13 จํานวน 2.10 ล้านบาท
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11. $6'4 =�"5� )�'4C&��Ę�1�"�5��6� ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู ้ณ วันที่ 1 มกราคม 149.96 187.45

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด  (37.49)  (37.49)

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู ้ณ วันที ่31 ธันวาคม 112.47 149.96 
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง   
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง 37.49 37.49

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 14.95 14.23

ต้นทุนดอกเบี้ย   8.77   7.86

รวม  61.21 59.58

หัก  จ่ายผลประโยชน์    (0.69)    (0.26)

คงเหลือ 60.52 59.32

หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน   
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 119.84 59.32

หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน 119.84 59.32 

ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
อัตราคิดลด  4.2%

อัตราเงินเฟ้อ  3.0%

อัตราการขึ้นเงินเดือน  3-12%

อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล  7.0%
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ผลกระทบจากอัตราต้นทุนค่ารักษาพยาบาลลดลงหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  ต่อภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลป ี2555

หน่วย : ล้านบาท

  อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล 
  ร้อยละ 6 ร้อยละ 8

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู ้ณ วันที ่1 มกราคม 105.38 202.88

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด    (26.35)    (50.72)

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู ้ณ วันที ่31 ธันวาคม   79.03 152.16

ส่วนประกอบของต้นทุนและภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาล   
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง 26.35 50.72

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 10.19 20.81

ต้นทุนดอกเบี้ย    6.17  11.92

รวม  42.71 83.45

หัก   จ่ายผลประโยชน์     (0.69)    (0.69)

คงเหลือภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  42.02  82.76

12. A�8�.N6'1�"8A,-A";I1�6'"5��6�)6��<� ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

ยอดยกมา 1,236.03 1,160.40

บวก  จัดสรรเพิ่ม    121.23     75.63

รวม  1,357.26 1,236.03

 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน และให้คงไว้ซึ่งเจตนารมณ์เดิมของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการกันเงินไว้สําหรับใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน อันถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมและเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของสํานักงาน 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคร้ังที่ 5/2554 เม่ือ
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 และคร้ังท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 ใหส้าํนักงานจัดต้ัง “เงนิสํารองพิเศษเพ่ือการพัฒนาตลาดทนุ” โดยใหม้สีถานะ
เป็นเงนิสํารองตามมาตรา 26 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ และกาํหนดแนวทางการกันสํารองตัง้แตป่ี 2554 โดยกันเงนิสํารองดงักลา่วเป็นลําดับแรกกอ่น
การกันสํารองประเภทอ่ืนๆ ในจํานวนเท่ากับจํานวนสุทธิของรายได้ที่จะนําเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนได้แก่ รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการ
พัฒนาตลาดทุน ค่าปรับทางการปกครองจาก พ.ร.บ.ซื้อขายล่วงหน้า และ พ.ร.บ.ทรัสต ์หักด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุน เช่นการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผา่นสือ่ต่างๆ เปน็ต้น โดยในแตล่ะปใีห้กนัไดไ้ม่เกินจํานวนผลกําไรของสํานักงาน (รายไดส้งูกวา่ค่าใชจ้า่ย)
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13. A�8�.N6'1��5I+E� ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

ยอดยกมา 1,996.24 1,887.33

บวก จัดสรรเพิ่ม    125.00    108.91

 โอนจากสํารองเพื่อจัดหาที่ทําการถาวร    183.23      -

รวม  2,304.47 1,996.24

 ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสํารองของสํานักงาน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม คร้ังท่ี 9/2539 
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539 และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2540 ให้กันสํารองเพ่ือรักษา
มูลค่าที่แท้จริงของทุนประเดิม (สํารองทั่วไป) จํานวน 125.00 ล้านบาท จากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามงบการเงินที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ
รับรอง โดยในปี 2555 มีการใช้จ่ายเงินตามโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารจึงโอนเงินสํารองจัดหาที่ทําการถาวรเป็นเงินสํารองทั่วไป

14. A�8�.N6'1�5�/6.�6��9I�N6�6'�6+' ประกอบด้วย
  หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

ยอดยกมา               -    - 

บวก จัดสรรเพิ่ม 183.23    - 

  183.23    -  

หัก   โอนเข้าสํารองทั่วไป    (183.23)    -

รวม     -     -

 ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสํารองของสํานักงาน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคร้ังที่ 9/2539 
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539 และไดร้ับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2540 ให้กันเงินสํารองเพ่ือจัดหา
ที่ทําการถาวรจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามงบการเงินที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ที่เหลือจากการกันสํารองท่ัวไปตามหมายเหตุ
ข้อ 13 จนกว่าจะครบจํานวน 850.00 ล้านบาท โดยในปี 2555 ได้มีการจัดสรรสํารองเพิ่มจากรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังจากกันสํารองทั่วไปแล้ว
สําหรับปี 2554 จํานวน 183.23 ล้านบาท รวมจํานวนเงินสํารองที่กันไว้แล้ว 712.49 ล้านบาท (มีการใช้จ่ายเงินสํารองจัดหาท่ีทําการถาวรเพื่อ
การจัดซ้ือและจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารท่ีทําการของสํานักงานท้ังจํานวนท่ีกันไว้แล้ว) คงเหลือวงเงินสํารองที่ยังไม่ได้กัน
อีก 137.51 ล้านบาท 
 ในการประชุมคร้ังที่ 11/2553 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2553 การประชุมคร้ังที่ 14/2553 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 การประชุม
ครั้งที่ 7/2554 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 และการประชุมครั้งที่ 7/2555 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 อนุมัติให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงตกแต่ง
อาคารสํานักงานสุรวงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และอนุมัติวงเงินงบประมาณในการซื้อที่ดินและอาคารท่ีทําการแห่งใหม่ของสํานักงานรวมถึง
การจัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้บริหารและควบคุมงาน และปรับปรุงตกแต่งอาคารโดยมีวงเงินรวม 1,254.68 ล้านบาท 
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15. 1�	Ę�'4�1�1;I��1�.Ĕ+��1��<� ประกอบด้วย
 หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

ยอดยกมาต้นงวด (28.71) 193.97

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด 54.37 (222.68)

ยอดคงเหลือปลายงวด 25.66 (28.71)

 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของทนุ จาํนวน 25.66 ลา้นบาท เปน็ผลแตกตา่งท่ีเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ระหวา่งราคาตามบญัชแีละมลูคา่
ยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ตามนโยบายการบัญชีของสํานักงาน ข้อ 3.2

16. '6&E�ĕ ประกอบด้วย
 16.1 '6&E�ĕ	Ĕ6�''%A�9&% ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี   
 จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ์ 204.10 177.84

 จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน 92.63 91.71

 จากบริษัทจดทะเบียน 68.43 64.76

 จากการประกอบธุรกิจ LBDU 11.50 12.00

 อื่น ๆ   45.59   48.11

รวม  422.25 394.42

รายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น 276.23 137.29

รวม 698.48 531.71

 16.2 '6&E�ĕ6�A�8�)��<� ประกอบด้วย
 หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล   
 รายได้ดอกเบี้ย 95.21 81.01

 รายได้เงินปันผล 19.00 19.12

 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน   97.83 216.65

รวม  212.04 316.78

รายได้จากสํานักงานลงทุน   27.39   30.35

รวม  239.43 347.13

หัก รายได้จากการลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   85.97 (123.99)

คงเหลือ 153.46 223.14
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 16.3 '6&E�ĕA�8�1<�/�<�6��)6�/)5��'5"&Ę ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

รายได้เงินอุดหนุน   
 เรียกเก็บตามมูลค่าซื้อขาย 316.60 287.69

 เรียกเก็บตามมูลค่าส่วนของเจ้าของบริษัทจดทะเบียน 15.13 11.16

 เรียกเก็บในอัตราคงที่     2.00     2.00

รวม 333.73 300.85

17. '6&�6''4/+Ĕ6��<		)/';1�8�6'�9IA�9I&+�ĕ1��5� ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
ค่าตอบแทนกรรมการ   
 ผลประโยชน์คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 20.33 19.58

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   
 เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนระยะสั้นอื่นๆ 57.92 50.38

 ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว   2.46   2.41

รวม 80.71 72.37

 
 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ประกอบด้วย รายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สําคัญ ซึ่งหมายถึง 
บุคคลที่มีอํานาจหน้าที ่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

18. '6&E�ĕB)4	Ĕ6D�ĕĔ6&A";I1�6'"5��6�)6��<� ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

  2555 2554

รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย   
 รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 85.97 123.99

 ค่าปรับทางการปกครอง   1.00     1.96

รวม  86.97 125.95

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   
 กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ลงทุนและอื่นๆ 21.68     4.72

รวม 21.68    4.72
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19. .5gg6B)4$6'4 =�"5�
 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 สาํนกังานมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างอนัเกีย่วเน่ืองกบัการปรับปรงุตกแต่งอาคารทีท่าํการแห่งใหม่ จาํนวน 284.58 
ล้านบาท

20. $6'4 =�"5�B)4	+6%A.9&/6&15�16A�8��:J� 
 สํานักงานและ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์จํานวน 4 คด ีดังนี้
 1. กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ ์1 คดี จํานวนทุนทรัพย ์1,033.82 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ออกใช้กับสมาชิก จึงไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกรอบ
อํานาจของสํานักงานที่จะดําเนินการใด ๆ ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
 2. กรณถีกูกล่าวหาว่ากระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่รบัช่ือเข้าระบบข้อมูลรายช่ือผูบ้ริหาร 1 คด ีจาํนวนทุนทรัพย์ 50.00 ล้านบาท 
เน่ืองจากสํานักงานเห็นว่า ผู้ฟ้องมีลักษณะต้องห้ามท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
 3. กรณีถกูกลา่วหาว่าการตรวจสอบความถกูตอ้งของรายได้ในงบการเงนิและการพจิารณาต่ออายุการให้ความเหน็ชอบท่ีปรกึษาทางการเงนิ
ล่าช้าเกินสมควร จํานวนทุนทรัพย์ 14.00 ล้านบาท ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
 4. กรณีถูกกล่าวหาว่าสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจํานวนทุนทรัพย์ 159.89 
ล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
 อย่างไรก็ดี สํานักงานและ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาข้อเท็จจริงอย่าง
รอบคอบและกระทําการใด ๆ  ภายในกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ดําเนินการเป็นไปตามกรอบการพิจารณาที่กําหนดขึ้นและใช้
บังคับกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติ จึงเช่ือม่ันว่าความน่าจะเป็นในการแพ้คดีและการชดใช้ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนของคดี
ดังกล่าวอยู่ในระดับที่เป็นไปได้น้อย

21. �6'5��'4A$�'6&�6'D/%Ĕ
 ขอ้มูลท่ีนาํมาเปรยีบเทยีบทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บางรายการไดจ้ดัประเภทรายการใหมเ่พ่ือใหส้ามารถ
เปรียบเทียบกับรายการในงบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยไมม่ผีลกระทบกับงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้า่ใช้จา่ยเบ็ดเสร็จ 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน ที่ได้รายงานไว้แล้ว 

การจัดประเภทรายการใหม่ มีดังนี้
 หน่วย : ล้านบาท

  ก่อนการจัดประเภท จัดประเภทใหม ่ หลังการจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68.47 199.33 267.80

 เงินลงทุนระยะสั้น 3,888.73    (199.33) 3,689.40

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14.57 0.11 14.68

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2.16    (0.11) 2.05
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หน่วย : ล้านบาท

  ก่อนการจัดประเภท จัดประเภทใหม ่ หลังการจัดประเภทใหม่

งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน   
 รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย   
 เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน   
 รายได้ดอกเบี้ย    (111.37) 0.59    (110.78)

 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน    (216.65) 0.01    (216.64)

 สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง   
 เงินฝากประจําระยะสั้น(สวัสดิการ)           - 5.52 5.52

 รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ค้างรับ    (142.05)    (0.18)    (142.23)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.97 0.07 2.04

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)   
 เจ้าหนี้ทั่วไป 0.47    (0.67)    (0.20)

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           -    (2.50)    (2.50)

 เจ้าหนี้กรมสรรพากร    (0.01) 0.04 0.03

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    (2.37) 2.49 0.12

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
 เงินสดรับจากการถอนเงินลงทุนจากกองทุนส่วนบุคคล           - 45.00 45.00

 ลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุคคล    (394.40) 81.85    (312.55)

 เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) 86.21    (86.21)          -

 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจํา           -    (100.00)    (100.00)

 เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร           - 83.83 83.83

 ดอกเบี้ยรับ 111.19    (0.41) 110.78

 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 216.65    (0.01) 216.64

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์    (39.57) 1.17    (38.40)

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน    (1.02)    (0.61)    (1.63)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 24.19 29.98 54.17

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 44.28 169.35 213.63

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 68.47 199.33 267.80

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด   
 ซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชําระเงิน             - 86.21 86.21

 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ยังมิได้จ่ายชําระเงินสด             - 8.13 8.13

22. �6'1�<%5�8���6'A�8�
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผู้มีอํานาจของสํานักงาน ให้ออก
งบการเงินเมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2556

	'�'1� 20 �Č 103



'6&�6%	�41�<�''%�6'

1. 	�41�<�''%�6'"ô6'�6/)5�A���ĘA�9I&+�5��6'�N6�5��=B) =ĕD/ĕ�'è�6'�ĕ6�/)5��'5"&ĘB)4.5gg6�;J1�6&)Ĕ+�/�ĕ6
 อํานาจหน้าที่  
 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญา
  ซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
  หลักทรัพย ์สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
 ประกอบด้วย
 (1) นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช ประธานอนุกรรมการ
 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 (3) ผู้แทนบริษัท ตลาดอนุพันธ ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) อนุกรรมการ
  (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ
 (5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ
 (6) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
 (7) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อนุกรรมการ
  เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 (8) นายอายุสม์ กฤษณามระ อนุกรรมการ
  เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
   การค้าหลักทรัพย ์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน       
 (9) ผู้อํานวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ
   การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
                     
 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

2. 	�41�<�''%�6'"ô6'�6/)5�A���ĘA�9I&+�5��6'11�B)4A.�1�6&/)5��'5"&Ę�'4A$��'6.6'�<� 
 B)4�6'�'è/6'�8�6'�1��'è-5��9I11�/)5��'5"&Ę
 อํานาจหน้าที่
 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
  (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน 
  (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1 
   แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
  (ค) การออกหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข) 
 (2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
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 ประกอบด้วย
 (1) นายประทีป  ยงวณิชย ์ ประธานอนุกรรมการ
 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
 (3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  อนุกรรมการ
  (ชมรมวาณิชธนกิจ)
 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  อนุกรรมการ 
 (5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการ 
 (6) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  อนุกรรมการ
 (7) นางภัทรพร  มิลินทสูต  อนุกรรมการ
 (8) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี อนุกรรมการ
 (9) นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ ์ อนุกรรมการ
 (10) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ อนุกรรมการและเลขานุการ
  การกํากับดูแลตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ
  ที่จะซื้อหุ้นและตราสารกึ่งทุนหรือผู้อาํนวยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
  การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

3. 	�41�<�''%�6'"ô6'�6/)5�A���ĘA�9I&+�5��6'11�B)4A.�1�6&/)5��'5"&Ę�'4A$��'6.6'/�9JB)4,<�=�
 อํานาจหน้าที่
 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
  และศุกูก รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว
 (2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
 ประกอบด้วย
 (1) นางดัยนา  บุนนาค ประธานอนุกรรมการ
 (2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมการ
 (3) ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อนุกรรมการ
 (4) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ
 (5)  นายอาสา  อินทรวิชัย  อนุกรรมการ
 (6)  นางสาวอาดา  อิงคะวณิช อนุกรรมการ
 (7)  นายกนต์ธีร์  ประเสริฐวงศ์ อนุกรรมการ
 (8) นายสาคเรศ  คําวะลี อนุกรรมการ
 (9) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลหลักทรพัย์            อนุกรรมการและเลขานุการ
      ประเภทตราสารหนี้และศุกูก ทั้งนี้ ลําดับที่ (7) – (8) เฉพาะกรณีที่เป็น
  การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศุกูก
 
 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
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4.   	�41�<�''%�6'"ô6'�6/)5�A���ĘA�9I&+�5��6'11�B)4A.�1�6&/)5��'5"&Ę�'4A$��'6.6'   
 1�<"5��Ę/'ë1�9I%91�<"5��ĘB!� /'ë1�'6.6'�9I�5��ĕ1�
 อํานาจหน้าที่
 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพัน
  กับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว
 (2)  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
 ประกอบด้วย
 (1) นางดัยนา  บุนนาค ประธานอนุกรรมการ
 (2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมการ
 (3)  ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ
 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ
        (ชมรมวาณิชธนกิจ)
 (5)  ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อนุกรรมการ
         เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มอีนุพันธ์แฝง
  หรือที่มีเงื่อนไขซับซ้อน
 (6)  ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
         เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารที่อาจมีการ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 (7) นายอาสา  อินทรวิชัย อนุกรรมการ
   (8)  นายภูดินันท์  เศรษฐนันท ์ อนุกรรมการ
   (9)  นายยิ่งยง  นิลเสนา อนุกรรมการ
 (10) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ
  ตราสารอนุพันธ์ตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน

 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

5. 	�41�<�''%�6'"ô6'�6/)5�A���ĘA�9I&+�5��6'5��6'�1��<�
 อํานาจหน้าที่  
 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
  (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ข)  การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
   การจัดการเงินร่วมลงทุน และการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 (2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
 ประกอบด้วย
 (1)  หม่อมหลวงผกาแก้ว  บุญเลี้ยง  ประธานอนุกรรมการ
 (2)  ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
 (3) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการ
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 (4)  ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม อนุกรรมการ
 (5) ผู้แทนสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อนุกรรมการ
  เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 (6) นางพรอนงค์  บุษราตระกูล  อนุกรรมการ
 (7) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ อนุกรรมการและเลขานุการ
  การจัดตั้งกองทุนรวมและการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ   
      หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

6.  	�41�<�''%�6'"ô6'�6/)5�A���ĘA�9I&+�5��6'�'4�1��<'�85��6'�1��<�'+%�'4A$��1��<�'+%  
 1.5�/6'è%�'5"&Ę �1��<�'+%C	'�.'ĕ6�"÷J��6� B)4�1��'5.�ĘA"÷I1�6')��<�D�1.5�/6'è%�'5"&Ę
 อํานาจหน้าที ่ 
 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
  (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ข)  การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  (ค) การออกหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข)                           
 (2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
 ประกอบด้วย
 (1)  หม่อมหลวงผกาแก้ว  บุญเลี้ยง ประธานอนุกรรมการ
 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 (3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ
  (ชมรมวาณิชธนกิจ)
 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
 (5) ผู้แทนสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ
 (6)  ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อนุกรรมการ
 (7) ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม อนุกรรมการ
 (8) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
         เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 (9)  นายไพรัช  มณฑาพันธุ์ อนุกรรมการ
 (10) นายไทรมั่น  ลัญฉน์ดี อนุกรรมการ
 (11) นางพรอนงค์  บุษราตระกูล  อนุกรรมการ
 (12) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ
          ตราสารทางการเงิน เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
          โครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555  มีวาระอยู่ในตําแหนง่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

	'�'1� 20 �Č 107



7.   	�41�<�''%�6'"ô6'�6/)5�A���ĘA�9I&+�5��6'A�ĕ6�;1/)5��'5"&ĘA"÷I1	'1��N6�8�6'
 อํานาจหน้าที่
 (1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
 (2)  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
 ประกอบด้วย
 (1) นายประทีป  ยงวณิชย ์ ประธานอนุกรรมการ
 (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
 (3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ
         (ชมรมวาณิชธนกิจ)
 (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  อนุกรรมการ
 (5) นางภัทรพร  มิลินทสูต  อนุกรรมการ
 (6) นายสุภฤกษ์  อวยชัย  อนุกรรมการ
 (7) ผู้อํานวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์  อนุกรรมการและเลขานุการ
         เพื่อครอบงํากิจการ

 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

8. 	�41�<�''%�6'+è�8�5&�6'A�ĕ6�;1/)5��'5"&ĘA"÷I1	'1��N6�8�6' 
 อํานาจหน้าที่
 (1) พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
  การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือสั่งการอื่นใดตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
  ที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
 (2) พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใดในประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
  ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 250/1
 (3) เสนอความเห็นหรือให้คําแนะนาํต่อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและสํานักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําการร่วมกับบุคคลอื่น
  ตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
 (4) ขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา และความเห็น หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามความจําเป็น
 ประกอบด้วย
 บุคคลกลุ่มที่ 1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประธานอนุกรรมการ
 (1)  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม
 (2)  นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ
 (3)   ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์
 บุคคลกลุ่มที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการเงิน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอนุกรรมการ
 (1)  นายชวลิต  จินดาวณิค  
 (2 นายไพบูลย์  นลินทรางกูร    
 (3)  นายวราห์  สุจริตกุล 
 (4)  นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 
 (5)  นายอภิชัย  บุญธีรวร
 บุคคลกลุ่มที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอนุกรรมการ
 (1)  นางกุลกนิษฐ  คําศิริวัชรา 
 (2) นายชรินทร์  สัจจญาณ 
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 (3)  นายประดิษฐ์  สหชัยยันต์ 
 (4) นางพรภินันท์  อัศววัฒนาพร
 (5) นางสาวมานิดา  ซินเมอร์แมน
 บุคคลกลุ่มที่ 4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ
 (1) ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
 (2) ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2554  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงวันที ่31 มกราคม 2556

9.  	�41�<�''%�6'!ď6&��/%6&
 อํานาจหน้าที่
 พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายหรือตามที่ 
 สํานักงานขอหารือดังนี้
 (1)  ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น
 (2)  การดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  และกฎหมายอื่น ตลอดจนการเรียกค่าเสียหายหรือผลประโยชน์ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา รวมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
  การตรวจสอบพยานหลักฐาน ความเพียงพอของพยานหลักฐาน เงื่อนไของค์ประกอบความผิดและวิธีการที่จะดําเนินการตาม
  กฎหมายกับผู้กระทําความผิดดงักล่าว
 (3) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ปรากฏหลักฐานว่ากระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
  และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 (4) การขอคําสั่งศาลห้ามบุคคลตาม (3) ออกนอกราชอาณาจักร และการสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนศาลสั่ง
 ประกอบด้วย
 (1)  นายกําชัย  จงจักรพันธ ์ ประธานอนุกรรมการ
 (2)  นายอัชพร  จารุจินดา อนุกรรมการ
  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   
 (3)  นายธาริต  เพ็งดิษฐ์  อนุกรรมการ
  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
 (4) พลตํารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ อนุกรรมการ
  รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 (5) นายวินัย  ดํารงค์มงคลกุล* อนุกรรมการ
        อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีพิเศษ
 (6) นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี*  อนุกรรมการ
        ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 (7)  นายวสันต์  เทียนหอม อนุกรรมการ
      รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 (8)  นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ อนุกรรมการ
        รองผู้อํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554  จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556
 หมายเหตุ  :  *ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554  
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 อํานาจหน้าที่
 (1)  สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในเรื่องที่มีผู้อุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของสํานักงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 (2)  ดําเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ประกอบด้วย 
 (1) นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
 (2)  นายนนทพล  นิ่มสมบุญ อนุกรรมการ
 (3) นายชัยพัฒน์  สหัสกุล อนุกรรมการ
 (4) ผู้อํานวยการฝ่ายคดี เลขานุการ

 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที ่12 พฤษภาคม 2554 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2556

 11.  	�41�<�''%�6'A"÷I1"ô6'�65��N6�ĕ1A.�1B�4'4��$6-9D��)6��<�
 อํานาจหน้าที่
 (1) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมต่อการจัดระบบภาษีที่เอื้ออํานวยต่อการรวบรวมและจัดสรรทรัพยากรผ่านตลาดทุน 
  รวมทั้งการพัฒนาสินค้าทางการเงินในประเทศให้ทัดเทียมและแข่งขันได้กับต่างประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงของตลาดทุน
  ในภูมิภาค
 (2)  ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มเติม
 ประกอบด้วย
 (1) นางพรรณี สถาวโรดม ประธานคณะอนุกรรมการ
 (2) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
 (3) ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ
 (4) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 (5) นางทิพยสุดา ถาวรามร อนุกรรมการ
 (6) ผู้อํานวยการฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ

 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2554  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556
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อํานาจหน้าที่
 พิจารณาระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจดังกล่าว ท่ีได้รับความเสียหายจากการท่ีผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ประกอบด้วย
 (1) รองศาสตราจารย์ กุลภัทรา สิโรดม
 (2) รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
 (3) รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
 (4) นายทินวัฒน์ พุกกะมาน
 (5) นายธวัช อานันโทไทย
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 (7) ดร. พัชร สุระจรัส
 (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พัชราวลัย ชัยปาณี
 (9) นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ
 (10)  ศาสตราจารย์ พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
 (11)  นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
 (12)  ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
 (13)  รองศาสตราจารย ์ไว จามรมาน
 (14)  ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
 (15)  รองศาสตราจารย ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 (16)  นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร
 (17)  นายอธึก อัศวานันท์
 (18)  รองศาสตราจารย ์อนันต ์จันทรโอภากร
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