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ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนยังคงปกคลุม 

เศรษฐกิจโลก ประเทศเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล  

ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทอย่างมากใน 

การส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ได้กลับกลายมาเป็น 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ เนื่องจากการชะลอ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ ที่เป็นผลมาจาก 

วงจรทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มีแนวโน้ม 

ไหลกลับไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพ 

ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเริ ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ตลาดทุนไทยในภาพรวมของปี 2556 นั้น ได้รับผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินทุนดังกล่าว เนื่องจากผู้ลงทุน 

หันไปลงทุนในตลาดพัฒนาแล้ว รวมทั้ งได้รับผลกระทบ 

จากปัจจัยอื่น เช่น เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ลดลง และ 

ความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้  

ณ  สิ้ นปี  2556  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประ เทศไทย  

(SET Index) ปิดที่ 1,298.71 จุด ลดลงร้อยละ 6.7 จากสิ้นปี 2555  

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 11,496,765 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 2.83 จากสิ้นปีก่อน

อย่างไรก็ดีในปี 2556 ตลาดทุนไทยยังคงได้รับความสนใจ 

จากผู้ลงทุนและประสบความสำาเร็จในหลายด้าน เช่น มูลค่า 

ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รวมกันแล้ว ทำาสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดดำาเนินการ โดยอยู่ที่ 50,329 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.8 จากปี 2555 สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  

และผลของการจัดคะแนน ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็น 

การวัดระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

ในอาเซียน พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนนสูงสุด 

ในภูมิภาค เป็นต้น

การที่ตลาดทุนไทยยังคงมีความโดดเด่นในหลายด้าน 

ภายใต้แรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศนั้น เป็นภาพ 

สะท้อนของความสำาเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วม 

ในตลาดทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมมือกับ ก.ล.ต. ผลักดัน 

นโยบายต่างๆ และให้ความสำาคัญในการแปรเปลี่ยนนโยบาย 

เหล่านั้นออกมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของ 

การกำากับดูแลและงานในเชิงพัฒนา ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ  

ก.ล.ต. ที่เน้นเรื่องการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่างๆ ในตลาดทุน  

การวางรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการกำากับดูแล และการสร้างโอกาสจากการเติบโตของกลุ่ม 

ประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

นอกจากภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

มากทั้งในและนอกประเทศแล้ว ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี 

ข้างหน้านี้  ตลาดทุนไทยจะต้องมีความพร้อมที่จะรับการ 

เปลี่ยนแปลงอื่นอีกหลายด้าน เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน การผันแปรของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศโลก  

กระแสสังคมและการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในภูมิภาค 

ต่างๆ ของโลก เป็นต้น ซึ่ง ก.ล.ต. ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

แ ล ะ เ ป็ น ภ า ร กิ จ สำ า คั ญ ที่ จ ะ ต้ อ ง ศึ ก ษ า แ น ว โ น้ ม แ ล ะ ก า ร 

เปลี่ยนแปลงในโลก รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน และ 

คาดการณ์ผลกระทบ ตลอดจนหาแนวทางเพื่อสร้างโอกาส 

แก่ผู้ร่วมตลาดทุน หรือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

ในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย 

และพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป
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ปี 2556 ก.ล.ต. ประสบผลสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผน 

กลยุทธ์ โดยให้ความสำาคัญกับการย่ืนมือไปยังภาคส่วนต่างๆ  

ในตลาดทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงและสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากตลาดทนุมากขึน้ มุง่เน้นการวางรากฐานสูก่ารพฒันา 

อย่างยั่งยืนของกิจการในตลาดทุน พัฒนาแนวทางการกำากับดูแล 

เพือ่ไม่ให้เป็นข้อจำากัดในการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของ 

ตลาดทนุไทย และสร้างโอกาสใหต้ลาดทุนไทยจากผลของการเติบโต 

ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่นำ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)  

ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร 

ต่างๆ ทั้ง ASEAN+3 ASEAN+6 และโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน  

เพื่อให้ตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นกลไกสำาคัญในการ 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

การที่ตลาดทุนไทยจะเติบโตได้อย่างย่ังยืนท่ามกลางความ 

ผันผวนทางเศรษฐกิจและความท้าทายในยุคปัจจุบันนั้น ต้องอาศัย 

องค์ประกอบที่สำาคัญ ทั้งสถาบันตัวกลาง บริษัทจดทะเบียน รวมทั้ง 

ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ที่จะต้องร่วมกันดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และคำานึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เช่นเดียวกับ ก.ล.ต. ที่ต้องคำานึงถึงความต้องการของทุกภาคส่วน 

ในการสร้างความสมดุลระหว่างการกำากับดูแลตลาดทุนไทยให้เป็น 

ตลาดทุนที่น่าเชื่อถือ และส่งเสริมให้ตลาดทุนมีพัฒนาการใหม่ๆ  

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนดูแลเรื่องสภาพคล่อง  

เสถียรภาพของตลาดทุนไทย และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  

ให้รองรับความผันผวนในช่วงภาวะวิกฤตได้

ด้วยตระหนกัถงึองค์ประกอบทีส่ำาคญัทีก่ล่าว  ก.ล.ต. ได้ดำาเนนิการ 

ที่บรรลุผลหลายด้านในปีที่ผ่านมา อาทิการจัดทำา “แผนแม่บท 

เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน” เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน 

มีมาตรฐานในการดำาเนินกิจการโดยคำานึงถึงป ัจจัยทางด ้าน 

สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแลกิจการ (Environment, Social and  
Governance : ESG) รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุน 

ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการดำาเนินงานดงักล่าวแก่สาธารณชน  

และในระยะต่อไป ก.ล.ต. จะสนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ 

ยั่งยืน (The Sustainable Stock Exchanges Initiative) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ 

ท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องช่วยผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุง 

การดำาเนินงานให้มีความโปร่งใส คำานึงถึงเรื่อง ESG รวมท้ังส่งเสริม 

การลงทุนที่มีความรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

สำาหรบัพฒันาการของตลาดทนุไทยในปี 2556 น้ี เป็นปีทีโ่ดดเด่น 

อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ 

ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งมูลค่า IPO สูงถึง 3.4 แสนล้านบาท  

ทำาสถติสิงูเป็นประวตักิารณ์ นบัตัง้แต่ตลาดหลกัทรพัย์เปิดดำาเนนิการ  

โดยการออกหุ้น IPO มีจำานวนมากถึง 34 บริษัท ซึ่งเป็นจำานวนที่ 

สูงที่สุดในรอบ 8 ปี และมีการออกเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

รวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นครั้งแรก โดยมีจำานวน  

3 กองทุน มูลค่าการระดมทุนรวมกันสูงถึง 1.3 แสนล้านบาท ซึ่ง 

หนึ่งในกองทุนดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์ IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดใน 

อาเซียน การเพิ่มจำานวนเครื่องมือทางการเงินใหม่เช่นนี้ ได้เพิ่ม 

ความน่าสนใจให้แก่ตลาดทุนไทยและดึงดูดผู ้ลงทุนทั้งในและ 

ต่างประเทศได้มาก

ในส่วนของการกำากับดูแล ก.ล.ต. ได้ติดตามพัฒนาการของ 

มาตรฐานการกำากับดูแลตามหลัก IOSCO (International Organization  
of Securities Commissions) เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์ของตลาดทุนไทย 

ให้เป็นสากลสามารถรองรับพัฒนาการใหม่ๆ ในตลาดทุนได้ทัน 

ท่วงที อาทิ มาตรฐานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน (Principle  
for Financial Market Infrastructure) รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน 

การประกอบธุรกิจของสถาบันตัวกลาง อาทิ บริษัทจัดการลงทุน  

โดยส่งเสริมให้บริษัทจัดการลงทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการวัดผล 

การดำาเนนิงานระดบัสากล (Global Investment Performance Standards)  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหน่วยลงทุนข้ามประเทศ

ในด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย ก.ล.ต. ได้ให้ความสำาคญัไม่ยิง่หย่อน 

ไปกว่างานด้านอื่น โดยในปีท่ีผ่านมา ก.ล.ต. ได้ดำาเนินการกับ 

ผู้กระทำาผิดตามกฎหมายด้วยการกล่าวโทษ เปรียบเทียบปรับ และ 

การใช้มาตรการทางบรหิารอย่างจรงิจงั เพือ่ให้ผู้ลงทุนมีความเชือ่มัน่ 

ในตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน ก.ล.ต.  

เน้นการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให ้

ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 

ทันเวลาโดยได้ผลักดันให้บริษัทจัดทำาข้อมูลเผยแพร่ให้เป็นไปตาม 

ข้อเสนอแนะจากผลประเมินการกำากับดูแลกิจการของ CG Watch  
2012 ขณะเดียวกันได้เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ลงทุน เพ่ือให้ 

ผู้ลงทุนไทยเป็นผู้ลงทุนแบบเน้นคุณค่า อันจะเป็นรากฐานสำาคัญ 

ของตลาดทุนไทยในอนาคต โดยได้ดำาเนินโครงการหลายโครงการ 

ต่าง ๆ อาทิ “Wealth Management for the Mass” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 

สำาคัญคือกลุ่มผู้ท่ีเริ่มมีรายได้ ตลอดจนกลุ่มนิสิต นักศึกษา ให้ม ี

พื้นฐานความรู ้เรื่องการลงทุนและสามารถจัดสรรเงินลงทุนของ 

ตนเองได้อย่างเหมาะสมได้ในระยะยาว ร่วมกับองค์กรภาคี 13 แห่ง  

ดำาเนนิ “โครงการเปลีย่นประเทศไทยให้รุง่เรอืงด้วยความรูท้างการเงนิ”  

จัดทำาสารคดีสั้นทางวิทยุรายการ “1 นาทีชีวิตดีขึ้นกับ ก.ล.ต.”

ตลอดปี 2556 ก.ล.ต. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุก 

ภาคส่วนในการวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจและ 

ตลาดทุนไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดี แนวโน้มโลก 

ในช่วงทศวรรษต่อไป ตลาดทุนยังคงต้องเผชิญกับความท้าท้าย 

และโอกาสจากการทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการเชื่อมโยง 

ระหว่างประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติต่างๆ รวมท้ังการ 

เข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ การดำาเนินงานในระยะต่อไปของตลาดทุน 

ไทยและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย จึงต้องให้ความสำาคัญกับการเตรียม 

ความพร้อมให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ 

ในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการคำานึงถึงความต้องการของทุกฝ่าย 

อย่างสอดคล้องกัน โดยดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่  ก.ล.ต.  

ได้กำาหนดทิศทางไว้โดยได้คำานึงถึงปัจจัยที่สำาคัญเหล่านี้แล้ว  

เพื่อให้ตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นภาคส่วนที่สำาคัญ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
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รายงานประจ�าปี 2556
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 7

นายอัชพร จารุจินดา
ประธานกรรมการ 
(ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556)

สำาเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เนติบัณฑิตไทย เป็นผู ้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และมี 

ชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับในวงการกฎหมายไทย อดตีเคยดำารงตำาแหน่ง 

สำาคัญ อาทิ ประธานกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการฟื้นฟู 

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา อนุกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือนวิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน 

นักกฎหมายภาครัฐ 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการตีความ 

และวินิจฉัยป ัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ ่นดิน  

กรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ กรรมการอิสระ  

กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.  

สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง 
กรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และนิติศาสตรบัณฑิต จาก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนดำารงตำาแหน่ง 

ปลัดเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

อาทิ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการบริหารศาลยุติธรรม  

กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  

กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนา 

ทรัพยากรนำ้าภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเคย 

ทำางานด ้านวิชาการ โดยเป ็นอาจารย ์พิ เศษวิชากฎหมาย 

ภาษีอากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ ประธานกรรมการกองทุน 

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ และประธานกรรมการธนาคาร 

ทหารไทย จำากัด (มหาชน) 

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการโดยต�าแหน่ง 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบันฑิต จากมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จาก University of  

California, Santa Barbara สหรัฐอเมริกา ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ  

แต่งต้ังเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญ 

ในกระทรวงพาณิชย์ อาทิ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 

ประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค ้าระหว ่างประเทศ อธิบด ี

กรมส่งเสริมการส่งออก รองปลัดกระทรวง นอกจากน้ี ยังเคย 

ดำารงตำาแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายก 

รัฐมนตรี (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) หัวหน้าสำานักงานผู้แทน 

การค้าไทย สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี  

รวมทั้งเคยดำารงตำาแหน่งเป็นอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)  

ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ์  สาขาไฟฟ้า  

(เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท  

Industrial Engineering and Management จาก Asian Institute  

of Technology ประเทศไทย ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา 

บริหารธุรกิจ จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ 

หน่วยงานในตลาดเงินและตลาดทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  

ก่อนได้รบัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

เคยดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. และกรรมการผู ้จัดการ  

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน นอกจากการปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แล้ว ยังคงทำางานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและภาคการศึกษา 

ในหลายองค์กร เช่น เป็นกรรมการบริหารสภากาชาดไทย และ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยได้รับ 

รางวัล “Central Bank Governor of the Year for Asia” ประจำาปี  

2554 จากวารสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney และ 

รางวัล “นักการเงินแห่งปี 2555” จากวารสารการเงินธนาคาร
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นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 วาระที่ 2)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ดี)  

และบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA 

จาก University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยเป็นนักเรียน 

ทุนรัฐบาลไทย) และได้รับปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านบัญชี เคยดำารงตำาแหน่งเฉพาะที่สำาคัญในองค์กรภาครัฐ 

และเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจเงิน 

แผ่นดิน (นักบริหาร ระดับ 11) กรรมการในคณะกรรมการควบคุม 

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี(กระทรวงพาณิชย์) นายกสมาคม 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ประธาน 

คณะอนุกรรมการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์) กรรมการ 

อิสระ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งเฉพาะที่สำาคัญในหน่วยงานภาครัฐ  

สถาบันการศึกษาและวงการวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ประธานกรรมการ  

AMC I n t e rna t i ona l  Consu l t i ng  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการอิสระ บริษัท ไทย 

สโตเรจแบตเตอรี่จำากัด(มหาชน) ผู้บรรยายพิเศษวิชาการบัญชี  

การบริหารธุรกิจ การควบคุมและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวทิยาลยั กรรมการตรวจสอบ ก.ล.ต. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายก�าชัย จงจักรพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 วาระที่ 2)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม จากคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทเกียรตินิยม สาขากฎหมาย 

การค้าระหว่างประเทศ จาก UCL, University of London และ 

ปริญญาเอกจาก King’s College, University of London ประเทศ 

สหราชอาณาจักร เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย โดยทำางาน 

ด ้ านกฎหมายมาเกือบ 30  ป ี  เคยดำ ารงตำ าแหน ่ งคณบดี 

คณะนิติศาสตร ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  รองอธิการบด ี

ฝ่ายบริหารบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ประจำา คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังทำางานบริการทางวิชาการ 

แก่สังคม อาทิ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ คณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการตำารวจ 

ว่าด้วยการอุทธรณ์ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กรรมการอิสระ 

ว ่าด ้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ มีประสบการณ์ 

สอนหนังสือ แต่งตำารา และเขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมาย 

ตลาดเงิน ตลาดทุน การธนาคาร และการประกันภัย นอกจากน้ี  

ยั งทำางานสาธารณประโยชน ์โดยเป ็นรองประธานมูลนิธิ  

Pearl S. Buck แห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธินิติศาสตร์  

กรรมการกองทุนสัญญาธรรมศักดิ์ และเป็นวิทยากรเผยแพร่ 

ความรู้กฎหมายและอื่นๆ เป็นประจำาในรายการ “ตราชูคู่ชีวิต” 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร ์และการบัญชี  

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ และปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ 

ด้านตลาดทุนมานาน โดยเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญในหน่วยงาน 

ต่างๆ ในตลาดทุน อาทิ รองผู ้จัดการ สายงานการตลาดและ 

งานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(ประเทศไทย) จำากัด ประธานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

คณะทำางานวินัยกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการ คณะกรรมการ 

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ นอกจากน้ี ยังมีประสบการณ ์

การทำางานเชิงวิชาการ โดยเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อ 

จัดทำา “ดัชนีความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมไทย” (Thailand  

CSR Index) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ 

พิจารณาเน้ือหาวิชาการกำากับดูแลกิจการที่ดี  คณะพาณิชย 

ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ กรรมการ สมาคมนักวางแผน 

การเงินไทย กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ที่ปรึกษา 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
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นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555)

สำ า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า อั ก ษ ร ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  จ า ก จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ 

มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Michigan State University  

ประเทศสหรัฐอเมริกาและได ้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  สาขามานุษยวิทยา จาก Schi l ler  Internat ional  
Un ivers i ty  เริ่ม รับราชการเป ็นอาจารย ์สอนในแผนกวิชา 

ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ก ่อนสอบคัดเลือกและโอนไปรับราชการที่กระทรวงการ 

ต ่างประเทศ นายวิกรมฯได ้ผ ่านการดำารงตำาแหน ่งต ่างๆ  

ในกระทรวงการต่างประเทศมาตามลำาดับ ที่สำาคัญๆ ได้แก่  

เอกอัครราชทูตประจำากระทรวงฯ รับผิดชอบกิจการยุโรป  

เอกอัครราชทูตประจำาประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์  

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจำา 

สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ก่อนที่จะเกษียณ 

อายุราชการในตำาแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  

สหราชอาณาจักร 

ปัจจุบันเป็นกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)  

และกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ บริษัท โออิชิ  กรุ ๊ป จำากัด (มหาชน) ประธาน 

คณะกรรมการ บริษัท คันทรี่  กรุ ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  

(มหาชน) ประธานบริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์  

จำากัด กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำากัด และที่ปรึกษา 

กิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษประจำาประเทศไทย

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555 วาระที่  2)

สำาเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร ์  จากสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ และสำาเร็จหลักสูตรอัยการจังหวัด หลักสูตร 

วิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ 

พลังงาน มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ในอดีตเคยดำารง 

ตำาแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สำานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดีอัยการ สำานักงานคดีอาญา 

กรุงเทพใต้ อธิบดีอัยการ สำานักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณ และอธิบดีอัยการสำานักงานคณะกรรมการอัยการ  

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งอธิบดีอัยการ สำานักงานคดีเศรษฐกิจและ 

ทรัพยากร สำานักงานอัยการสูงสุด

นายวรพล โสคติยานุรักษ ์
เลขาธิการ ก.ล.ต.
กรรมการและเลขานุการ 
(ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)

สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Finance จาก Syracuse University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทและปริญญาเอก (Ph.D.)  

สาขา F inance จาก The Wharton School ,  Univers i ty of  
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน 

ที่มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต ่อเนื่อง  

และเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญด้านการบริหารและแก้ไขปัญหา 

เศรษฐกิจของประเทศ อาทิ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ระดับชาติหลายคณะ เช่น คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แห่งชาติ คณะกรรมการแข่งขันการค้า คณะกรรมการวิจัยและ 

พัฒนา วุฒิสภา คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  

สภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู ้อำานวยการศูนย์เพ่ิมศักยภาพในการ 

แข่งขัน ผู ้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นอาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะ 

บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากน้ี  

เคยมีบทบาทในงานด้านนิติบัญญัติเป็นกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย และ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ กรรมการในคณะกรรมการ 

นโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 

ในคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ  

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กรรมการ 

ในคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 

สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ กรรมการ 

ในคณะกรรมการกำากับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบ 

สถาบันการเงินระยะที่ 2 และกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติ 

เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร

และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
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นายวรพล โสคติยานุรักษ ์
เลขาธิการ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)

สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Finance จาก Syracuse University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทและปริญญาเอก (Ph.D.)  

สาขา F inance จาก The Wharton School ,  Univers i ty of  

Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 

ที่มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  

และเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญด้านการบริหารและแก้ไขปัญหา 

เศรษฐกิจของประเทศ อาทิ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ระดับชาติหลายคณะ เช่น คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แห่งชาติ คณะกรรมการแข่งขันการค้า คณะกรรมการวิจัยและ 

พัฒนา วุฒิสภา คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  

สภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำานวยการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการ 

แข่งขัน ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์  และเป็นอาจารย์สาขาวิชาการเงิน  

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี ้ 

เคยมีบทบาทในงานด้านนิติบัญญัติเป็นกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย และ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ กรรมการในคณะกรรมการ 

นโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 

ในคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ  

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กรรมการ 

ในคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี ้

สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ กรรมการ 

ในคณะกรรมการกำากับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบ 

สถาบันการเงินระยะท่ี 2 และกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติ 

เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด

นายชาลี จันทนยิ่งยง
รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
กรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554)

สำาเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

(สาขาการเงิน) จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น ต ล า ด เ งิ น แ ล ะ ต ล า ด ทุ น  

เ ค ย ทำ า ง า น ที่ ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น เว ล า  1 1  ปี   

โดยตำาแหน่งสุดท้ายคือ หัวหน้าผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกำากับและ 

ตรวจสอบสถาบันการเงิน ซึ่งในระหว่างนั้นได้มีส่วนร่วม 

อยู่ ในคณะทำางานยกร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

ในเดือนมีนาคม 2535 จึงได้ถูกยืมตัวจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

มาดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์  

ที่ ก.ล.ต. ผ่านการดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ ได้แก่ ผู้อำานวยการ 

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์  ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับธุรกิจ 

จัดการลงทุน และผู้ช่วยเลขาธิการ สำาหรับตำาแหน่งงานอื่น 

ที่สำาคัญในอดีต ได้แก่  กรรมการในคณะกรรมการควบคุม 

การประกอบวชิาชพีสอบบญัช ี(ก.บช.) กรรมการในคณะกรรมการ 

การแข่งขันทางการค้า กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหาร 

การลงทุน กองทุนประกันสังคม และกรรมการในคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาบริหารการลงทุนสภากาชาดไทย
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นายสมชัย สัจจพงษ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการโดยต�าแหน่ง 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)  

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก  

สาขาเดียวกันจาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด ้านเศรษฐกิจการ เงินการคลั ง  

เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญในหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้อำานวยการ 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรมศุลกากร  

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

นอกจากนี้ เคยดำารงตำาแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  

Ohio State University และได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ 

ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหน้าท่ีอ่ืนด้วย ได้แก่ ประธานกรรมการ 

ชำาระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) กรรมการ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  

กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง กรรมการบริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด และกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงบริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง
รักษาการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)

สำา เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์  จาก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาเดียวกัน จาก  

Fort Hays Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงตลาดทุนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในการพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจจัดการ 

ลงทุน ในช่วงปี 2539-2540 ที่ไทยเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและ 

การเงินและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดทุนไทย ได้เข้ารับ 

ตำาแหน่งเป็นนายกสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ ถงึสองสมยัตดิต่อกนั  

เพ่ือกอบกู ้ความเชื่อม่ันของผู ้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  

นอกจากนี้ ยังเคยดำารงตำาแหน่งกรรมการในหน่วยงานของภาครัฐ 

และภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิ คณะกรรมการประเมินผลการ 

ดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกำากับการดำาเนินงาน 

กองทุนรวมวายุภักษ์ คณะกรรมการจัดการลงทุนกองทุนรวม 

วายุภักษ์ หนึ่ง ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย สมาคมนักวิเคราะห ์

หลักทรัพย์ บริษัท ไทย เรตติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น จำากัด  

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำากัด บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สำาหรับงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ได้แก่ ประธานคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน ประธานคณะ 

อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ 

ประธานคณะทำางานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์กรกำากับดูแลตนเอง  

นอกจากนี้ ยังดำารงตำาแหน่งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในกองทุน 

บำาเหน็จบำานาญข ้าราชการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ 

ภาคเอกชน สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม 

การทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการธรรมาภิบาล หอการค้าไทย

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555 วาระที่ 2)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาเดียวกัน จาก Kansas State  

University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจตลาดทุน มีประสบการณ์ที่ยาวนานและหลากหลาย 

ทั้งในด้านบริษัทหลักทรัพย์ ผู ้ประกอบธุรกิจอนุพันธ์ และ 

บริษัทจดทะเบียน เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการอำานวยการ  

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำากัด นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์  

รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย  

รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกรรมการ 

บริหาร ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย กรรมการใน 

คณะกรรมการบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  

งานที่ได้รับมอบหมายในตำาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาร ่างประกาศเกี่ยวกับ 

การกำากับดูแลผู ้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์และ 

การบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำางานศึกษาเกี่ยวกับ 

โครงสร้างของการชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ประธาน 

คณะทำางานศกึษาเกีย่วกบัการพัฒนาสนิค้าและบรกิารรปูแบบใหม่  

และคณะทำางานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมที่ 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์กรกำากับดูแลตนเอง
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นางดัยนา บุนนาค
รักษาการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)  

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

จาก University of Texas, Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ 

ยอมรับและมีชื่อ เสียงในอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการลงทุน 

และประกันภัย เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการผู ้จัดการ บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด และกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด รองกรรมการผู ้ จัดการ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำากัด รวมทั้งเป็นนายก 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กรรมการและอนุกรรมการใน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งมาโดยตลอด อาทิ  

กระทรวงการคลัง ก.ล.ต. สำานักงานคณะกรรมการกำากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคม 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประธานคณะกรรมการวินัยบุคลากร 

ในธุรกิจตลาดทุน 

งานท่ีได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการตลาดทุน ได ้แก ่  ประธานคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  

ประเภทตราสารทนุ  ประธานคณะอนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์ 

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี ้

และศุกูก ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือ 

ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารท่ีซับซ้อน และคณะทำางานพิจารณา 

หลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ์

เป็นองค์กรกำากับดูแลตนเอง

นอกจากนี้ ยังทำางานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย 

และวงการศึกษา โดยดำารงตำาแหน่ง กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการพิจารณากำาหนดแนวทางกำา กับการลงทุน 

ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย กรรมการพิจารณา 

ร่างประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย กรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำานาจ

กระทำาการแทนบริษัทประกันภัยมีลักษณะที่แสดงถึงการขาด 

ความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน 

ฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยหรือพฤติการณ์หรือไม่ และ 

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายประทีป ยงวณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555)

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

สาขาการตลาด จาก Case Western Reserve Univers i ty  

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ รู ้จัก 

ในอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ เคยดำารงตำาแหน่งผู ้จัดการ 

ฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) กรรมการ 

ผู ้อำานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำากัด (มหาชน)  

และที่ปรึกษากรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

งานที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออก 

และเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหาร 

กิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำา 

กิจการ และคณะทำางานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์กรกำากับดูแลตนเอง



ผู�� บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิการ

2. นายชาลี จันทนยิ่งยง
รองเลขาธิการ

3. นายวสันต์ เทียนหอม
รองเลขาธิการ

4. นางทิพยสุดา ถาวรามร
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

5. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

6. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

7. นายประกิด บุณยัษฐิติ
ผู้ช่วยเลขาธิการ

8. นางสุพรรณ โปษยานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

9. นางปะราลี สุคนธมาน
ผู้ช่วยเลขาธิการ



โ ค ร ง ส ร� า ง อ ง ค์ ก ร

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
นางทิพยสุดา ถาวรามร

ฝ่ายก�ากับตลาด
นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

ฝ่ายยุทธศาสตร์
และวางแผน
นางพราวพร เสนาณรงค์

ฝ่ายวิจัย
นายเอกพล แสวงศรี

ศูนย์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
นายปริย เตชะมวลไววิทย์

ศูนย์บริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
นางศิษฏศรี นาคะศิริ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางปะราลี สุคนธมาน

ฝ่ายงานเลขาธิการ
นายธวัชชัย ทิพยโสภณ 
(รักษาการ)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางดวงใจ ธนสถิตย์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายกำาพล ศรธนะรัตน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์

ฝ่ายส่งเสริม
ความสัมพันธ์องค์กร
นางณัฐญา นิยมานุสร

ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน
นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล

- - - - - - เฉพาะการบริหารงานภายในส่วนงานและธุรการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางสุพรรณ โปษยานนท์

ฝ่ายคดี
นายแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ์

ฝ่ายตรวจสอบ
ตลาดทุน
นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์

ศูนย์คดีปกครอง
นายศิวะกร กรรณสูต

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

ฝ่ายก�ากับและพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพย์
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

ฝ่ายตรวจสอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์
นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์

ฝ่ายใบอนุญาต
ธุรกิจหลักทรัพย์
นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

ฝ่ายพัฒนาบริษัท
นายเอนก อยู่ยืน

ฝ่ายส่งเสริมความรู ้
ด้านการเงิน
นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์

ศูนย์ส่งเสริม
บรรษัทภิบาล
นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายประกิด บุณยัษฐิติ

ฝ่ายก�ากับบัญช ี
ตลาดทุน
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล

ฝ่ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์-ตราสารทุน
นางสุมาลี บำารุงชาติอุดม

ฝ่ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์-ตราสารทุน
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

ฝ่ายจดทะเบยีนหลกัทรพัย์-
ตราสารหนี้และตราสารอื่น
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน

คณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารความเส่ียง

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน 
นางอุษณา ชะนะมา

เลขาธิการ
นายวรพล โสคติยานุรักษ์

รองเลขาธิการ
นายชาลี จันทนยิ่งยง

รองเลขาธิการ
นายวสันต์ เทียนหอม

ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์
นางจันทิมา เพียรเวช

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
นายธวัชชัย พิทยโสภณ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ธรรมาภิบาลองค์กร
1

ด้วยภารกิจในการ “กำากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ"  

ก.ล.ต. จึงยึดมั่นในเรื่องความซ่ือตรง รักษาความเป็นธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต ่อผู ้มีส่วนร่วม 

ในตลาดทุนทุกระดับมาตลอดระยะเวลา 21 ปีของการดำาเนินงาน เพื่อดำารงไว ้ซึ่งความน่าเช่ือถือ และเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้ตลาดทุนไทยอย่างย่ังยืน โดยเป้าหมายการดำาเนินงานของ ก.ล.ต. ในการกำากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน 

มุ ่งสู ่ความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ ความยั่งยืนขององค์กร ก.ล.ต. ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย และการทำาให้ตลาดทุน 

เป็นเครื่องมือที่สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ

ธรรมาภิบาลขององค์กรจึงเป็นเรื่องท่ี ก.ล.ต. ให้ความสำาคัญมาก โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เห็นชอบแนวทาง 

ธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงานอ่ืนในตลาดทุนไทย บริษัทจดทะเบียน ตลอดจน 

มาตรฐานธรรมาภิบาลสากล และได้เห็นชอบให้ทบทวนแนวทางดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานธรรมาภิบาลที่ม ี

การปรับปรุงเพิ่มเติมสำาหรับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำาหรับ 

หน่วยงานรัฐ ตลอดจนการเพิ่มความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชัน  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อยู่ภายใต้การกำากับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

พระราชบัญญัติห ลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำาหนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำาหน้าที่ดูแลนโยบายการกำากับ 

ดูแลและพัฒนาตลาดทุนในภาพรวม รวมทั้งแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ ในส่วนของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

จะทำาหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ในตลาดทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. จะดำาเนินงานตามนโยบายที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีเลขาธิการ 

ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
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 1.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามโครงสร้างที่กำาหนดใน  

พ.ร.บ. หลักทรัพย ์ฯ ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ  

แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 2) กรรมการโดยตำาแหน่ง 3 คน คือ  

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู ้ว ่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 3) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิโดยผ่าน 

กระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้ง 

โดยรัฐมนตรีจำานวนไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน ซ่ึงเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินอย่างน้อย 

ด้านละ 1 คน และ 4) เลขาธิการ ก.ล.ต. ทำาหน้าที่เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

และเลขาธิการ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 4 ปี และ 

ดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

 1.2 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกอบด้วย เลขาธิการ  

ก.ล.ต. เป ็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่ง 

เลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน และผู ้อำานวยการสำานักงาน 

เศรษฐกิจการคลัง หรือรองผู ้อำานวยการท่ีได้รับมอบหมาย 

หนึ่งคน และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต ่งต้ังโดย 

ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกอีกไม่เกิน  

4 คน ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มี 

ห ลั ก ท รั พ ย ์ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ ห รื อ บ ริ ษั ท 

หลักทรัพย์อย ่างน้อย 2 คน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 

คราวละ 4 ปี และดำารงตำาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

2. กลไกการตรวจสอบและการถ่วงดุล

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ คณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  จึงได ้แต ่งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุล ดังนี้

 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 พ .ร .บ .  หลักทรัพย ์ฯ  กำ าหนดให ้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

แต่ไม่เกิน 5 คนโดยในจำานวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คน  

ต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญช ี

หรือการเงิน ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่ง  

2 ลักษณะ คือ (1) กรณีเป็นกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็นไปตามวาระ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ก.ล.ต. (2) กรณีเป็นบุคคลภายนอก  

ให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 4 ปี ทำาหน้าที่กำากับดูแล 

และตรวจสอบการบริหารงานในด ้านการควบคุมภายใน  

การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำา 

รายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 

และข้อบังคับต่าง ๆ 

 2.2 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง
 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง ประกอบ 

ด้วย กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำานวน  

2 คน และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำากับ 

ตลาดทุน จำานวน 1 คน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี  

ทำาหน้าที่พิจารณากรอบและแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

ทุกด้านของ ก.ล.ต. 

 2.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำานวน 3 คน  

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ทำาหน้าที่ศึกษาแนวทาง 

การกำาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความเหมาะสมของ 

ค่าตอบแทนที่ให้แก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   

ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ และรายงานพร้อมเสนอข้อคิดเห็น 

ต ่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการ 

ดำ า เ นินงานของเลขาธิการ  ตามแผนการดำา เ นินงานและ 

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.ล.ต. และตัวช้ีวัดผล 

การปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
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3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 3.1 รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติเก่ียวกับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง 

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำาหนด สำาหรับคณะกรรมการกำากับ 

ตลาดทุนให้ได้รับค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหาร 

ความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

รายเดอืน 50,000 40,000 50,000 40,000 50,000 40,000 - - - -

เบ้ียประชมุ/คร้ัง 25,000 20,000 25,000 20,000 - - 5,000 4,000 5,000 4,000

 3.2 รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
 ในปี 2556 ผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการรวม 9 คน ได้รับ 

ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงรวมถึงเงินเดือน และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นจำานวนเงินรวม 61,541,394 บาท  เทียบกับปี 2555  

จำานวน 57,260,801.79 ล้านบาท* คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานทั่วไป

เป็นประธานในที่ประชุมแทน และคณะกรรมการต้องมาประชุม 

ไม ่น ้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น 

องค์ประชุม โดยอาจมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่ 

เก่ียวข้องด้วย สำาหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา  

ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียและห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองน้ัน  

เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี การประชุม 

ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะอนกุรรมการด้านการบรหิารความเสีย่ง และคณะอนกุรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทน มีแนวปฏิบัติในทำานองเดียวกัน รายละเอียด 

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการป ี  2556  

ของแต่ละคณะ มีดังนี้

4. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการประชุมเป็นประจำาอย่างน้อย 

เดือนละหนึ่งครั้ง โดยได้กำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้า 

ตลอดทั้งปี สำาหรับระเบียบวาระการประชุม เลขาธิการจะนำา 

ร่างระเบียบวาระการประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณา และ 

เมื่อได้รับความเห็นชอบ จึงนำามาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ 

ประชุม และนำาส่งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุม  

รวมทั้ง เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ  

คณะกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการ 

คณะกรรมการ รวมทั้งเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู ้ใน 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ในท่ีประชุมประธานกรรมการ  

ก.ล.ต. จะทำาหน้าท่ีเป็นประธาน กรณีท่ีประธานกรรมการ 

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ให้ปลัดกระทรวงการคลังทำาหน้าที ่

หมายเหตุ  : *  ตัวเลขค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 2555 จำานวน 52.1 ล้านบาท คลาดเคลื่อนเนื่องจากยังไม่ได้รวมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจำานวน  

   5.2 ล้านบาท โดยเมื่อรวมแล้วจะเท่ากับ 57.3 ล้านบาท
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(1) คณะกรรมการ ก.ล.ต. : ปี 2556 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

 

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายชัยเกษม นิติสิริ

นายอัชพร จารุจินดา

6/6

4/5

ดำารงตำาแหน่งถึง 26 มิ.ย. 56

ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ 2 ก.ค. 56

กรรมการโดยตำาแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางวัชรี วิมุกตายน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

8/9

2/2

8/8

1/3

10/11

ดำารงตำาแหน่งถึง 10 ต.ค. 56

ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ 28 ต.ค. 56

ดำารงตำาแหน่งถึง 30 ก.ย. 56

ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ 1 ต.ค. 56

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายนนทพล นิ่มสมบุญ

นายกำาชัย จงจักรพันธ์

นางเบญจา หลุยเจริญ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

11/11

11/11

5/6

3/5

6/8

11/11

11/11

ดำารงตำาแหน่งถึง 26 มิ.ย. 56

ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ 19 ส.ค. 56

ดำารงตำาแหน่งถึง 5 ก.ย. 56

กรรมการและเลขานุการ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 11/11
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(2) คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 12/12

กรรมการโดยต�าแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ล.ต.

นายชาลี จันทนยิ่งยง

ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์

11/12

8/12

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

นางดัยนา บุนนาค

นายประทีป ยงวณิชย์

10/12

11/12

10/12

12/12

ด�ารงต�าแหน่งถึง 18 พ.ย. 56

ด�ารงต�าแหน่งถึง 18 พ.ย. 56

เลขานุการ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายงานเลขาธิการ

นายธวัชชัย พิทยโสภณ 11/12

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 12/12 -

กรรมการ นายนนทพล นิ่มสมบุญ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

12/12

12/12

-

-

เลขานุการ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

นางอุษณา ชะนะมา 12/12

-
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(4) คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 1/1 ดำารงตำาแหน่งถึง 6 ก.ย. 56

กรรมการ นางเบญจา หลุยเจริญ

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

1/1

1/1

ดำารงตำาแหน่งถึง 26 มิ.ย. 56

เลขานุการ ผูอ้ำานวยการศนูย์บรหิารความเส่ียงองค์กร

นางศิษฏศรี นาคะศิริ 1/1

(5) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 1/1 ดำารงตำาแหน่งถึง 6 ก.ย. 56

กรรมการ นางเบญจา หลุยเจริญ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

0/1

1/1

ดำารงตำาแหน่งถึง 26 มิ.ย. 56

เลขานุการ ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางดวงใจ ธนสถิตย์ 1/1
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5. นโยบายด้านธรรมาภิบาล 

ก.ล.ต. ได ้ดำาเนินการตามแนวทางธรรมาภิบาลที่ มีผล 

บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2550 มาโดยตลอด ซึ่งแนวทางธรรมาภิบาล 

ดั ง ก ล ่ า ว ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ส า ก ล ข อ ง  

The Organisation for Economic Co-operation and Development  

(OECD) และสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศ รวมถึง 

หน่วยงานอื่นในตลาดทุน ท้ังนี้  ธรรมาภิบาลถือเป ็นหัวใจ 

สำาคัญที่ทำาให้ภารกิจในการกำากับดูแลตลาดทุนของ ก.ล.ต. บรรลุ 

เป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี 2556 คณะกรรมการ  

ก.ล.ต. จึงมีมติเห็นชอบการจัดทำาแผนพัฒนาความยั่งยืนสำาหรับ 

บริษัทจดทะเบียน (Sustainabi l i ty Roadmap) โดยนอกจาก 

เรื่องของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำากับดูแล 

กิจการ หรือ corporate governance (CG) ยังขยายขอบเขต 

ให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม หรือ corporate social responsibility (CSR) และการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย ซ่ึงหนึ่งในหัวข้อสำาคัญ 

ของแผนพัฒนานี้ คือ การเสริมสร้างให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กรแห่ง 

ความยั่งยืน 

สำาหรับแนวคิดในการเสริมสร้างให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กร 

แห่งความยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

 • CG in substance หมายถึง การจัดให้มีระบบ 

การกำากับดูแลที่ทำาให้ม่ันใจได้ว่า องค์กรบรรลุวัตถุประสงค ์

การดำา เ นินงานตามภารกิจ มีการตรวจสอบถ ่วงดุล และ 

ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ดี ต า ม ม า ต ร ฐ า น สำ า ห รั บ บ ริ ษั ท 

จดทะเบียน และสอดคล้องกับมาตรฐานหน่วยงานรัฐในประเทศ  

ตลอดจนมาตรฐาน ก.ล.ต. ระดับสากล

 • CSR in process หมายถึง การใช้อำานาจหน้าที่อย่าง 

มีประสิทธิผล และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเคารพ 

ในสิทธิและปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนร่วมในตลาดทุนอย่างสุจริตและ 

เท่าเทียมกันรวมถึงให้โอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม 

 • Anti-corruption in practice หมายถึง การเป็น 

องค ์กรปลอดคอร ์รัปชันทั้งด ้านการรับและการให ้  และมี 

การดำาเนินการต ่อต ้านการทุจริตคอร ์รัปชันสอดคล้องกับ 

มาตรฐานสากล เช ่น  ตามแบบประเมินตนเองของโครง 

การแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

(Thai Institute of Directors - Collective Action Coalition Against  

Corruption : IOD-CAC) 

6. การด�าเนินการด้านธรรมาภิบาล

6.1 เสริมสร ้างความมีประสิทธิผลของกระบวนการ 

สรรหาและคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2556  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการสรรหา 

ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทำาหน้าที่  (1) พิจารณา 

กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยระบุให ้

มีคุณสมบัติที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย ์ในภาพรวม (d i rector  sk i l l  matr ix) และ  

(2) พิจารณาคัดกรองผู ้ที่ ได ้รับการเสนอชื่อเพื่อเข ้ารับการ 

คัดเลือกตามกรอบ director skill matrix ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เห็นชอบแล้ว แล้วเสนอช่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก 

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการสรรหา 

มคีวามโปร่งใสและสร้างความมัน่ใจให้กับผู้มสีว่นร่วมในตลาดทุน

6.2 กาํหนดให้มกีารประเมนิสถานะด้านจรรยาบรรณของ 

สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการกำากับดูแล 

ที่ดี โดยเป็นการประเมินจรรยาบรรณของสำานักงาน ก.ล.ต.  

ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรตามคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ 

จรรยาบรรณ ได้แก่ การรับรู้/ความเข้าใจของพนักงานเก่ียวกับ 

จรรยาบรรณ การนำาจรรยาบรรณมาใช้บังคับ การปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ รวมถึงวัฒนธรรมด้านจรรยาบรรณในองค์กร
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นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังคงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารการเงินหรือการเข ้าเป ็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้าของพนักงานและครอบครัว การตรวจสอบการรายงาน 

การถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกรรมการ 

กำากับตลาดทุน และครอบครัว การทบทวนแนวปฏิบัติด ้าน 

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ  

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปีด้วย

6.3 จัดทํารายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 

การควบคุมภายในในการจัดทํารายงานการเงิน ซ่ึงลงนามโดย 

ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการ เพื่อแสดงความเห็น 

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อความเหมาะสม เพียงพอของระบบ 

การควบคุมภายในในการจัดทำารายงานการเงินของสำานักงาน  

ก.ล.ต. และเปิดเผยในรายงานประจำาปีของสำานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง 

เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. เรื่องการรายงาน 

และการเปิดเผยข้อมูล

6.4 การปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่  

1 มกราคม 2556 ได้ขยายขอบเขตหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริม 

บรรษัทภิบาล ให้ครอบคลุมถึงการดำาเนินการสนับสนุนให้ 

ส่วนงานต่างๆ ภายใน ก.ล.ต. มีการบริหารและการดำาเนินงาน 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ในระดับสากล เนื่องจาก ก.ล.ต. สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน 

มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการดำาเนินธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบ 

ต ่อสิ่ งแวดล ้อม สังคมและการมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

(environment, social and corporate governance : ESG) รวมถึง 

การดำาเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (anti- 

corrupt ion) ดังนั้น ก.ล.ต. จึงควรปฏิบัติในเรื่องดังกล ่าว  

จนสามารถเป็นแบบอย่างได้ด้วย 

7. การด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภายใต้หลักการคำานึงถึงผู ้ มีส ่วนร่วมในตลาดทุนในทุก 

กิจกรรมที่ ก.ล.ต. ดำาเนินการ และด้วยความหลากหลายของ 

กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน ก.ล.ต. จึงใช้รูปแบบที่หลากหลาย 

ในการค้นหาความต้องการ และตอบสนองความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนแต่ละกลุ่ม โดยในปี 2556 ได้มีการสำารวจ 

ความต้องการของผู ้ มีส ่วนร ่วมในตลาดทุน (stakeho lders  

survey) เพ่ือนำาผลมาปรับแผนการดำาเนินงานของ ก.ล.ต. ให้ตอบ 

โจทย์ความต้องการของกลุ ่มผู ้มีส่วนร่วมในตลาดทุนได้ตาม 

ความคาดหวังอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให ้

การกำากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปบนพื้นฐานของความ

ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. มุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนมีส่วนร่วม 

ในเรื่องที่มีความสำาคัญด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  

ทั้งที่มีลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ให้ผู้มีส่วนร่วม 

ในตลาดทุนส่งผู้แทนมาเป ็นอนุกรรมการในการพิจารณา 

กำาหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์การกำากับดูแล จัดประชุมร่วมกับ 

สมาคมที่ เ ก่ียวข ้องเ พ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับ 

การพัฒนาตลาดทุนด ้านต่างๆ รับฟังความคิดเห็นจากผู ้ที ่

เกี่ยวข้องในวงกว้างผ่านทางสื่อต่างๆ จัดสัมมนาให้ความรู ้  

รวมถึงจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ เช่น ร่วมการแข่งขัน 

ฟุตบอลรายการ "สิงห์ โบรกเกอร์คัพ 2556" ซึ่งเป็นการแข่งขัน 

ระหว่างหน่วยงานในตลาดทุน หรือจัดเลี้ยงสังสรรค์ระหว่าง  

ก.ล.ต. และ สื่อมวลชนในงาน “SEC & Press สานสัมพันธ์...  

ร่วมกันนำาตลาดทุนไทยสู่สากล” เป็นต้น 

สำาหรับรายละเอียดการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบ 

ต ่อสังคม ในส่วนของการดูแลพนักงาน ชุมชน สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 47
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รายงานประจ�าปี 2556
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 25

แนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนของ ก.ล.ต.

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน นโยบายและหลักการที่ใช้ดูแลผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนแต่ละกลุ่ม

ผู้ลงทุน • ตอบสนองความต้องการในการลงทุนของประชาชนได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

• ตลาดทุนและผู้เก่ียวข้องต้องสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดขึ้นในตลาดทุน

ผู้ต้องการระดมทุน / 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 

บริษัทจดทะเบียน

• ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดย

 - ทำาให้ตลาดทุนเป ็นแหล่งระดมทุนที่ให ้ความเท่าเทียมแก่ธุรกิจทุกขนาด  

  ทุกประเภท และในทุกภูมิภาคของประเทศ 

 - ทำาให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโต

 - ดูแลไม่ให้บริษัทที่ไม่เหมาะสมเข้าระดมทุนจากประชาชน เพื่อป้องกันความ 

  เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู ้ลงทุน และไม่เป็นการทำาลายความเช่ือมั่นที่มีต่อ 

  ตลาดทุน

• มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี คำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วน 

 ได้เสีย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาเพ่ือให้ผู ้ลงทุน 

 มีข้อมูลสำาคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจ
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ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน นโยบายและหลักการที่ใช้ดูแลผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนแต่ละกลุ่ม

ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• ธุรกิจมีเสถียรภาพ มีการดำาเนินงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 

• บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีจะ 

 กระทบไปถึงผู้ลงทุนและตลาดโดยรวม

• แข่งขันอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรม ขณะเดียวกัน สามารถร่วมมือกันพัฒนา 

 อุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าและมีความย่ังยืน

• หลักเกณฑ์ในการกำากับดูแลควรกำาหนดอย่างยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการ 

 แข่งขัน

ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน 

(ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)

• เป็นผู้มีความรู้ และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ 

  ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ

สมาคมที่เกี่ยวข้อง • เน้นบทบาทในการอำานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ (facilitator) มากกว่า 

 การเป็นผู้กำากับดูแล (regulator)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ /

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ /

สำานักหักบัญชี

• ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบชำาระราคา ต้องมีความม่ันคง 

 และเชื่อถือได้

• มีเป้าหมายในการทำางานร่วมกัน และประสานงาน หารือกันอย่างใกล้ชิด

ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำาผิด /

ผู้มาให้ถ้อยคำา

• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน 

• ใช้กลไกการป้องกันก่อนเกิดการกระทำาผิดโดยการให้ความรู้และการเตือน

ผู้รับงาน / ผู้รับจ้าง • กระบวนการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัต ิ

 ที่กำาหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการอ่ืน

พนักงาน • ใช้หลักความเสมอภาคและยุติธรรม โดยให้โอกาสและสิทธิเข้าสู่ระบบการทำางาน 

 อย่างเท่าเทียมกัน

• ใช้หลักความสามารถ เป็นตัวกำาหนดสำาคัญในการสรรหา รักษา และโอกาสก้าวหน้า  

 และการพัฒนาความสามารถเป็นหน้าที่หลักของ ก.ล.ต. ต่อพนักงาน

• ใช้หลักผลงาน โดยผลงานเป็นเป้าหมายในการทำางาน จึงต้องจัดให้มีการประเมินผล 

 ที่ชัดเจนและเป็นธรรมเพ่ือกำาหนดผลตอบแทนให้เหมาะสม
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ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน นโยบายและหลักการที่ใช้ดูแลผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนแต่ละกลุ่ม

หน่วยงานทางการอื่นภายในประเทศ • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเชิงบูรณาการ เน่ืองจากความสำาเร็จของการพัฒนา 

 ตลาดทุนต้องอาศัยการผนึกกำาลังในการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานต่างประเทศ 

(เช่น IOSCO ธนาคารโลก ธนาคาร

เพื่อการพัฒนาเอเชีย หน่วยงาน

ที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนา

ตลาดทุนของประเทศต่างๆ หน่วยงาน

ที่กำากับดูแลและออกมาตรฐานต่างๆ 

เช่น มาตรฐานทางบัญชี เป็นต้น)

• มาตรฐานการดำาเนินงานในเรื่องสำาคัญสอดคล้องกับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

 ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน และ 

 เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสำาหรับผู้ลงทุนทั่วโลกในระยะยาว

สื่อมวลชน • ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความสุภาพและเท่าเทียมเสมือนเพ่ือนร่วมงาน

8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด ้วยความมุ ่ งมั่นในการต ่อต ้านการทุจริตคอร ์รัปชัน 

ทุกรูปแบบ พร้อมกับปลูกฝังวัฒนธรรมในการร่วมกันต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทยและสังคมไทย ในปี 2556  

ก.ล.ต. ยังคงเดินหน้าสานต่อปณิธานในเรื่องนี้ด ้วยการเน้น 

สร้างความโปร่งใสภายในองค์กร พร้อมปลูกฝังค่านิยมและ 

จิตสำานึกที่ เชื่อมั่นต ่อการทำาหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย ์สุจริต 

อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจและเช่ือถือ 

ในการดำาเนินภารกิจกำากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนให้บรรลุ 

เป้าหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่นในการบริหารและ 

ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงหลักความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรม 

และจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่พึงยึดถือและปฏิบัติ 

ในปี 2556 ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือเวียนถึงหน่วยงานภายใต ้

การกำ า กับ ดูแล  และหน ่วยงานที่ เ ก่ี ยวข ้องทั้ ง ในแวดวง 

ตลาดทุนไทย และหน่วยงานอื่นที่มีการติดต่อประสานงานกัน  

เพื่อขอความร่วมมือในการงดส่งของขวัญแก่ผู ้บริหารและ 

พนักงาน ก.ล.ต. ในทุกวาระและทุกเทศกาล โดย ก.ล.ต. มองว่า 

วัฒนธรรมการให้ของขวัญ โดยทั่วไปอาจถือเป็นธรรมเนียมปกติ  

หรือเป็นเรื่องของการแสดงนำ้าใจ แต่ในอีกมุมหนึ่ง อาจทำาให้ 

เกิดผลข้างเคียงเช่นการคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทน 

เป็นพิเศษ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงควรเริ่มรณรงค์จากจุดเล็กๆ น้ี  

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น พร้อมสร้างความเชื่อมั่น 

แก่ผู ้ที่ ติดต่อกับ ก.ล.ต. ทุกรายว่า จะได้รับการปฏิบัติด ้วย 

มาตรฐานที่ดีเช่นเดียวกันโดยทั่วถึง 
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นอกจากการดำาเนินงานภายในองค์กรแล้ว ก.ล.ต. ยังมี 

ส ่วนสำาคัญในการผลักดันให้ตลาดทุนไทยดำาเนินมาตรการ 

ต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- ออกเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลนโยบาย 

และมาตรการในการดำาเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน ในแบบ 

แสดงรายการข ้อมูลประจำาป ี  รายงานประจำาป ี  และแบบ 

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีผลต้ังแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

- ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนให้ความสำาคัญกับบริษัทจดทะเบียน 

ที่มีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดย ก.ล.ต. ได้ประสานกับ 

กลุ ่มผู ้ลงทุนสถาบัน เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ให้ติดตามและซักถามประเด็น 

เกี่ยวกับนโยบายและการดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน 

ของบริษัทจดทะเบียน ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นซึ่งจะเริ่มจัดขึ้น 

ในปี 2557 เป็นต้นไป รวมทั้งออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิ 

ออกเสียง โดยนำาเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็นปัจจัย 

พิจารณาประกอบการใช้สิทธิออกเสียงผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น 

- ประสานขอความร่วมมือไปยังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน 

ไทย ในการจัดทำาประเด็นคำาถามมาตรฐานสำาหรับให้อาสา 

พิทักษ ์สิทธิตั้งคำาถามเก่ียวกับนโยบายและการดำาเนินการ 

ของบริษัทจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน 

สำาหรับแผนดำาเนินการต่อไป ก.ล.ต. ได้ประสานขอความ 

ร่วมมือไปยังสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท 

หลักทรัพย์ ให้จัดทำาบทวิเคราะห์โดยให้ความสำาคัญกับการ 

มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซ่ึงคาดว่าจะได้เห็นความคืบหน้า 

ในเรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้

 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 

- ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัท 

หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพ่ือกระตุ ้นให ้

เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และได้รับการรับรองตามโครงการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD-CAC)  

โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2556 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประกาศ 

เจตนารมณ์แล ้ว 103 แห ่ง  และบริษัทหลักทรัพย ์  บริษัท 

หลักทรัพย์จัดกองการกองทุน 38 แห่ง 

- ก.ล.ต. ได้ส่งผู ้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ 

คณะอนุกรรมการ กับหน ่วยงานภาครัฐและเอกชนหลาย 

หน่วยงาน และร ่วมกิจกรรมกับองค์กรต ่อต ้านคอร ์ รัปชัน  

(ประเทศไทย) ในการเดินต่อต้านคอร์รัปชัน และผลิตสารคดีสั้น  

“ปลูกจิตสำานึกต่อต้านคอร์รัปชัน” โดย ก.ล.ต. ร่วมสนับสนุน 

เงินสร้าง จำานวน 40 ตอน ๆ ละ 1 นาที เพื่อร่วมสร้างสังคมดี  

ปลูกฝังให้เด็กเยาวชน โตไปไม่โกง ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ฟุ่มเฟือย  

ส่งผลให้ไม่คอร์รัปชัน ร่วมสร้างสังคมดี เริ่มที่มีวินัยทางการเงิน 

9. การบริหารความเสี่ยง

ก.ล.ต. ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในเชิง 

บูรณาการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 3 ด้านหลักขององค์กร คือ 
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1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 2) ด้านการกำากับดูแล  

ซึ่งงานในสองด้านนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความย่ังยืนให้แก่ 

เศรษฐกิจของประเทศผ่านการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุน  

และ 3) ด้านความยั่งยืนของ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นผู้ผลักดันงานในทั้ง 

สองด้านข้างต้น 

การบริหารความเสี่ยง ก.ล.ต. ได้แบ่งประเภทความเสี่ยง 

หลักที่ต้องบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้แก่  

ความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk) ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์  

(strategic risk) และความเสี่ยงในระดับองค์กร (enterprise risk) 

ในส ่วนของความเสี่ยงเชิงระบบ ก.ล.ต. ตระหนักว ่า  

ความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่เพิ่มขึ้น 

ได้สร้างโอกาสทั้งแก่ผู ้บริโภค ผู ้ลงทุนและผู ้ระดมทุนในการ 

เข ้าถึงสินค้า บริการ และแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น โดยความเชื่อมโยงนี้นำามาซึ่งความท้าทายในการบริหาร 

จัดการและรับมือกับความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย 

ซึ่งเป็นผลมาจากจากภาวะเศรษฐกิจโลก การใช้นโยบายการเงิน 

การคลังในต่างประเทศ และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจัย 

ในประเทศ เช่น อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ความเข้มแข็ง 

ของระบบการเงิน เสถียรภาพทางการเมือง เป็นต้น ก.ล.ต.  

ในฐานะหน่วยงานกำากับดูแลหลักของตลาดทุนไทย ให้ความ 

สำาคัญกับการดูแลรักษาเสถียรภาพของตลาดทุนไทย โดยการ 

วิเคราะห์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด พฤติกรรม 

ของผู้ลงทุนและผู้ที่อยู่ในตลาด ที่อาจมีผลกระทบสูงต่อระบบ 

ตลาดทุน หรือเป็นต้นตอของความเสี่ยงท่ีอาจลุกลามเป็น 

ความเสี่ยงเชิงระบบ เพื่อเตรียมแผนรองรับ นอกจากน้ี ก.ล.ต. 

ให ้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด ้านสภาพคล ่อง 

ของตัวกลาง และระบบโครงสร้างตลาด (market infrastructure)  

ที่สำาคัญ เช ่น ระบบชำาระราคาและส่งมอบ โดยการเตรียม 

ความพร ้อมให ้มี เงินทุนและสภาพคล ่องเพียงพอรองรับ 

ความผันผวนในภาวะวิกฤตได้ 

สำาหรับความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงในระดับ 

องค ์กรนั้น เพื่อให ้นโยบายการพัฒนาและการกำากับดูแล 

เป็นไปอย่างรัดกุมและรักษาสมดุลให้การเติบโตของตลาดทุน 

และระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างย่ังยืน การดำาเนินนโยบาย 

จึงต ้องพิจารณาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ ์อย ่างรอบด้าน และ 

ครอบคลุมทิศทางความเสี่ยงสำาคัญที่อาจกระทบการดำาเนิน 

ตามเป ้ าหมายขององค ์กร เพื่ อหาทางรับมือ  นอกจากนี้  

เพ่ือให้มิติการดำาเนินงานของ ก.ล.ต. ตอบโจทย์การพัฒนา 

อย่างยั่งยืนขององค์กร ตลาดทุน และประเทศ ก.ล.ต. จึงจัดให้ม ี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเพ่ือบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงในภาพรวมทั้งหมด โดยผู ้บริหารระดับสูงในฐานะ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

ให ้ความสำาคัญและมีบทบาทสำาคัญในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่า ก.ล.ต. มีความพร้อมทั้งทางด้านนโยบาย การบริหาร 

จัดการองค์กรและทรัพยากรด้วยความคุ ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

รองรับทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต และเพื่อผลักดันให ้

การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำาคัญ
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เศรษฐกิจโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ ่มประเทศเศรษฐกิจตลาด 

เกิดใหม่ เช่น BRICS ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย  

จีน และแอฟริกาใต้ ตลอดจนประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ  

มีบทบาทสำาคัญในการกอบกู้เศรษฐกิจโลกให้พ้นจากภาวะ 

ถดถอยครั้งใหญ่ โดยทุนสำารองเงินตราต่างประเทศของกลุ่ม  

BRICS ได้ช่วยคำ้าจุนตราสารหนี้ของโลกตะวันตก ในขณะที่ 

ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของตลาดเกิดใหม่ช่วยให ้

บริษัทชาติตะวันตกมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง 

อย่างไรก็ดี ปี 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มประเทศเศรษฐกิจ 

ตลาดเกิดใหม่ประสบกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  

ตลาดไร้เสถียรภาพ ทำาให้ผู ้ลงทุนกังวลและถอนการลงทุน 

ออกจากตลาดดังกล่าว ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือจีนซ่ึงมีอัตรา 

การเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7.6 ในปี 2556 ลดจากร้อยละ 9.3  

ในปี 2554 และเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตด้วยเลขสองหลัก 

เกือบตลอดทศวรรษก่อนหน้า จะเห็นว่าอัตราการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของจีนได้ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง 

การปรับฐานการเติบโตของจีนและตลาดเกิดใหม่อ่ืนๆ  

เป ็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจโลกในปีที่ ผ่านมา  

เนื่องจากหลายประเทศต่างต้องพึ่งพิงการขยายตัวของจีน  

กอปรกับความกังวลต่อการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยุต ิ

มาตรการกระตุ้นหรือ Quantitative Easing (QE) อย่างฉับพลัน  

ทำาให้ผู ้ลงทุนคาดการณ์ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะ 

ลดลง จึงลดการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้น 

และค่าเงินเกิดความผันผวนตลอดโดยต่อเนื่อง 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2556 มีแรงสนับสนุนจากการ 

ใช้จ่ายและการบริโภค ราคาที่อยู ่อาศัย และการจ้างงาน 

ที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นตามแรงสนับสนุนจากมาตรการ QE  

ซึ่งยังคงขนาดการซื้อสินทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี เช่นเดียวกับ 

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป 

ที่เสถียรภาพในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้นมาก เห็นได้จาก 

ค่าของอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำาระหนี ้

ของลูกหนี้ (Sovereign Credit Default Swap spread : CDS  

spread) ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาลที่อยู ่ใน 

ระดับคงที่ค่อนข้างตำ่า เมื่อเทียบกับช่วงที่เกิดวิกฤติเป็นอย่าง 

มาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลของประเทศที่ประสบปัญหา 

สามารถรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 

กรีซที่สามารถปฏิบัติตามเป ้าหมายตามที่กลุ ่มไตรภาคี  

หรือ Troika1 ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกำาหนด 

ไว้ได้ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวและเติบโตเด่นชัดที่สุด 

ในปี 2556 อันเป็นผลจากนโยบาย Abenomics2 ที่ธนาคาร 

กลางญี่ปุ่นได้อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบหลายครั้ง ส่งผล 

ให้เงินเยนอ่อนค่า สามารถกระตุ้นการส่งออกและเงินเฟ้อ 

ให้เพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการ

1 ได้แก่ ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund)
2 นโยบายเศรษฐกิจได้รับการผลักดันและดำาเนินการในรัฐบาลที่สองของชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบัน (ปี 2556)



การขยายตัวของ GDP (%)

สหรัฐฯ สหภาพยุโรป อังกฤษ ญ่ีปุ่น จีน ไทย
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดการณ์ปี 2556 และ 2557

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในปี  2556 ยังคงมีการขยายตัวอย ่างม ี
เสถียรภาพ ถึงแม้ว่า  อัตราการขยายตัวดังกล่าวเป ็นการ 
ขยายตัวที่ลดน ้อยลงเม่ือเทียบกับปี  2555 โดยสำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุ 
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของปี 2556  
ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวค่อนข้างมากจากที่ขยายตัวร้อยละ  
6.5 ในปี 2555 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพที่มั่นคง  
โดยที่อัตราการว่างงานทั้งปีเท่ากับร้อยละ 0.7 อัตราเงินเฟ้อ 
เท่ากับร้อยละ 2.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.6  
ต่อ GDP ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยได้ชะลอ 
ลงมาก เนื่องจาก 1) การส่งออกสินค้าลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก 
เศรษฐกิจโลกที่ฟื ้นตัวอย่างล่าช้าและการเติบโตของเศรษฐกิจ 
จีนชะลอตัว ประกอบกับการส่งออกสินค้าประมงหดตัวจาก 
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งเพื่อทำาอาหารทะเลแช่แข็ง อย่างไร 
ก็ตาม การส่งออกด้านบริการของไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว 
ต ่างประเทศยังคงขยายตัวดีต ่อเนื่อง 2)  การบริ โภคและ 
การลงทุนชะลอตัวลงหลังจากท่ีเร่งข้ึนไปมากในช่วงก่อนหน้า  
โดยการบริโภคสินค้าคงทนหดตัวลงจากการสิ้นสุดนโยบาย 
คืนภาษีรถยนต์คันแรก ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง 
ในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง จึงมีการระมัดระวัง 
ในการใช้จ ่ายมากขึ้น ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง  
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเปรียบเทียบกับฐานที่สูงจากการเร่ง 
ลงทุนไปเพื่อซ ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยในปีก ่อน  
3)  การเบิกจ ่ายงบประมาณของภาครัฐตำ่ ากว ่า เป ้าหมาย  
เนื่องจากการใช ้จ ่ายของภาครัฐบางส ่วนเกิดความล ่าช ้า  
โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร ้างพื้นฐานและการใช ้จ ่าย 
ตามแผนบริการจัดการนำ้าที่ต้องจัดให้มีการทำาประชาพิจารณ ์

ตามคำาสั่งศาลปกครอง ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐเข้าสู่ 
ระบบเศรษฐกิจน้อยกว่าที่คาด

ในส่วนของเสถียรภาพทางการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ 
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ ได้สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาท 
ก ่อให ้ เกิดความผันผวนของค ่าเงิน ซึ่ ง เริ่มต ้นตั้ งแต ่ เดือน 
พฤษภาคม 2556 เม่ือธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่งสัญญาณ 
ครั้งแรกว่าจะลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ในมาตรการ QE ลง ส่งผล 
ให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ืองไปอยู่ที่  32.70 บาทต่อ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในปี 2556  
ค่อนข้างคงที่อยู่ในระดับตำ่า หรือประมาณร้อยละ 2.2 แม้ว่าจะม ี
การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตำ่า ขึ้นราคาแก๊สหุงต้มภาคครัวเรือน 
และค่าไฟฟ้าผันแปร แต่ก็ไม่ส ่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อมากนัก  
เนื่องจากภาวะการใช้จ่ายในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับ 
ราคานำ้ามันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับไม่สูง ทำาให้แรงกดดัน 
ทางด้านราคามีไม่มาก สำาหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีแนวโน้ม 
คงอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ต่อเนื่องถึงปี 2557 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ 
มีแนวโน้มอยู่ในระดับตำ่า ระดับหน้ีภาคครัวเรือนเริ่มชะลอตัว  
และเงินสำารองระหว่างประเทศยังคงมากพอที่จะรองรับกับ 
การไหลออกของเงินทุน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผล 
ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  
ได้แก่ 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่ 
คาดหวัง ทำาให้เศรษฐกิจไทยขาดแรงส่งสำาคัญจากภาคการ 
ส่งออก 2) การลงทุนของภาครัฐที่อาจล่าช้า 3) แนวโน้มการขึ้น 
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางในประเทศภูมิภาคเพ่ือชะลอการไหล 
ออกของเงินทุน และ 4) ปัญหาทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจในภาพรวม

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย  

และการคาดการณ์ปี 2557
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อัตราการเติบโตการส่งออกของไทยไปประเทศคู่ค้า  
ปี 2555 และ 2556 

ตลาดทุนไทย

ตลาดตราสารทุน

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของไทยในปี 2556 โดยภาพรวม 

ปรับตัวลดลง แม้ว่าในไตรมาสแรกของปี ตลาดทุนของประเทศ 

ตลาดเกิดใหม่และไทยจะได ้รับอานิสงส ์ต ่อเนื่องมาต้ังแต ่

ปี 2554 จากมาตรการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือกระตุ้น 

เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ช่วงกลางปี  

2556 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรปเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว  

ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยกลับเติบโตในอัตราท่ีลดลง และ 

เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองตลอดช่วงครึ่งหลังของปี  

ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนภาครัฐและการขยายตัวของ 

ภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญ และตลาดมีความผันผวนสูง ทำาให้ผู้ลงทุน 

กลับไปให้ความสนใจลงทุนในตลาดพัฒนาแล้ว โดยผู ้ลงทุน 

ต่างประเทศขายหุ ้นสุทธิตลอดทั้งปี คิดเป็นมูลค่า 194,702  

ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย (SET Index) ปิดที่ 1,298.71 จุด ลดลงร้อยละ 6.7  

จากสิ้นปี 2555 เป็นอัตราการลดลงมากที่สุดในภูมิภาค โดยใน 

ระหว่างปีมีจุดสูงสุดที่ 1,643.43 จุด (ณ 21 พฤษภาคม 2556)  

ขณะที่จุดตำ่าสุดอยู่ที่ 1,275.76 จุด (ณ 28 สิงหาคม 2556) สำาหรับ 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ณ สิ้นปี  

2556 อยู่ที่ 11,496,765 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.83 จากปีก่อน  

ตามทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ดี ในปี 2556 ตลาดทุนไทยสามารถดำาเนินงาน 

ประสบความสำาเร็จในระดับภูมิภาคอาเซียนในหลายด้าน อาทิ  

1)  ทำาสถิ ติ มูลค ่า ซ้ือขายเฉลี่ยต ่อวันสูงสุดนับต้ังแต ่ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ เปิดทำาการ โดยอยู่ที่ 50,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 55.8 จากปี 2555 สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 2) MSCI  

(Morgan Stanley Capital International) เพ่ิม 5 หลักทรัพย์ไทย 

ในการคำานวณดัชนีของ MSCI  G loba l  S tandard  Ind ices  

ซึ่งเป็นการเพิ่มจำานวนหลักทรัพย์ที่มากที่สุดในเอเชีย 3) มีบริษัท 

จดทะเบียนไทย 3 บริษัทเป็นองค์ประกอบในดัชนี Dow Jones  

Sustainability Index (DJSI) นับเป็นประเทศที่มีบริษัทจดทะเบียน 

อยู่ในดัชนีดังกล่าวมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ 4) บริษัท 

จดทะเบียนไทยมีคะแนนการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาค (ASEAN CG Scorecard) 

สูงที่สุดในภูมิภาค 

ที่มา : SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART)

การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทย 
และเงินทุนต่างชาติสุทธิสะสม ปี 2556
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การขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทย ปี 2556

ที่มา: SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART) 

ชอร์ตเซลหุ้น

มูลค่าการขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทยตลอดปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ของมูลค่าซื้อขายหุ้นในกลุ่ม SET100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.8 โดยมูลค่าการขายชอร์ตสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมีความกังวลเก่ียวกับ 

การปรับลด QE ของสหรัฐฯ

•	 เสนอขายหุ ้นแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) รวม 

มูลค่า 1,913 ล้านบาท ลดลงจาก 2,597 ล้านบาท ในปี 2555  

บริษัทที่เสนอขาย ESOP สูงสุด ได้แก่ บริษัท การบินกรุงเทพ  

จำากัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท

ตลาดตราสารหนี้

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2556 ในส่วนของ 

ตลาดแรกมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าคงค้างของ 

ตราสารหนี้ทุกประเภท ณ สิ้นปี อยู่ที่ 8.9 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 จากปี 2555 โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ 

ระยะยาวของทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนการลงทุนในตลาดรอง 

ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น มีมูลค่าการซื้อขายรวม 215.5 ล้านล้านบาท  

คำานวณเป็นมูลค่าการซื้อขาย 8.8 แสนล้านบาทต่อวัน เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 7 จากปี 2555 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อบรรยากาศการลงทุน 

ในตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งมี 

แรงขับเคลื่อนมาจากการใช้จ่ายและการบริโภคของภาคเอกชน 

ที่ได้ประโยชน์จากสภาพคล่องทางการเงินที่มีอยู่ นโยบายการเงิน 

แบบผ่อนคลายที่ผลักดันให้สินเชื่อขยายตัวในเกณฑ์สูง และ 

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการรักษาเสถียรภาพ 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศ 

ที่เข้ามาลงทุนในตราสารหนี้เป็นสำาคัญ 

การออกและเสนอขายตราสารทุน 

ในปี 2556 มีการออกและเสนอขายตราสารทุน คิดเป็น 

มูลค่ารวม 62,972 ล้านบาท ลดลงจาก 171,913 ล้านบาท  

ในปี 2555 รายละเอียดการออกและเสนอขายตราสารทุน 

ในประเทศแบ่งตามประเภทการเสนอขายในปี 2556 มีดังนี้

•	 เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) รวมมูลค่า  

38,957 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก 15,669 ล้านบาทในปี 2555  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 149 บริษัทที่เสนอขาย IPO สูงสุด ได้แก่  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มูลค่า 9,107 

ล้านบาท

•	 เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (PO) รวมมูลค่า 14,656  

ล้านบาท ลดลงจาก 105,507 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทที่เสนอ 

ขาย PO สูงสุด ได้แก่ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำากัด  

(มหาชน) มูลค่า 735 ล้านบาท

•	 เสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำากัด (PP) รวมมูลค่า 7,445  

ล้านบาท ลดลงจาก 48,140 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทที่เสนอ 

ขาย PP สูงสุด ได้แก่ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  

(มหาชน) มูลค่า 3,700 ล้านบาท
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อย่างไรก็ตาม  ในช่วงปลายปีการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ 

ได้รับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยผลกระทบ 

จากการไหลเข้าออกของเงินทุนต่างชาติ จากความกังวลเรื่อง 

การลดวงเงินซื้อสินทรัพย ์ภายใต ้มาตรการผ ่อนคลายทาง 

การเงินของสหรัฐ (QE tapering) จากเดิมที่ระดับ 85,000 ล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน สู่ระดับ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อเดือน และความตึงเครียดของสถานการณ์ซีเรีย ส่งผลให ้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยเฉพาะรุ่นระยะยาว 

ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับขึ้น 

ไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ร้อยละ 4.41

สำ าหรับความเค ล่ือนไหวของเส ้น อัตราผลตอบแทน 

พันธบัตรรัฐบาลไทย (yield curve) ในปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เกือบตลอดทั้งเส้นเม่ือเทียบกับปีก่อน ยกเว้นพันธบัตรระยะสั้น 

ที่ลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. โดยม ี

สาเหตุมาจากอุปสงค์ที่ลดลงจากแรงขายของผู้ลงทุนท้ังต่างชาติ 

และในประเทศ ในช่วงท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินของ 

สหรัฐฯ (The Federal Open Market Committee) มีมติจะปรับลด 

วงเงินการซื้อพันธบัตรลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีความ 

กังวลในสถานการณ์ทางการเมืองทำาให้ผู ้ลงทุนบางส่วนย้าย 

กลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตำ่า เช่น ตราสารหนี้ 

มากขึ้น ทำาให้ yield curve ขยับลงเล็กน้อย

สำาหรับการถอืครองตราสารหนีโ้ดยผูล้งทนุต่างชาตเิพ่ิมขึน้มา 

อยู่ที่ระดับ 729,413 ล้านบาท (ณ ธันวาคม 2556) จากระดับ  

718,890 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อน

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย  
(ณ 28 ธ.ค. 2555, 28 มิ.ย. 2556 และ 27 ธ.ค. 2556)

การถือครองตราสารหนี้ของผู้ลงทุนต่างชาติ ปี 2556

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย Thailand Financial Instruments Information 

Center : TFIIC

ในปี 2556 การซ้ือขายตราสารหน้ีเฉพาะธุรกรรมแบบ 

ซื้อขายขาด (outright) เฉลี่ยต่อวันอยู ่ที่  112,924 ล้านบาท  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อน โดยเป็นการซื้อขายตราสารหนี ้

ระยะสั้นและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย สูงถึงร้อยละ 76  

ทั้งนี้ การซื้อขายส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายระหว่างผู ้ค้ากับ 

ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด โดยลูกค้า 

กองทุนรวมมีขนาดใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 ผู้ลงทุนต่างชาต ิ

มสีดัส่วนอยูท่ีร้่อยละ 18 เพิม่ขึน้จากปี 2555 ขณะทีบ่รษิทัในประเทศ  

และบริษัทประกัน มีสัดส่วนร้อยละ 10 และร้อยละ 4 ตามลำาดับ

มูลค่าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้  
จ�าแนกตามกลุ่มผู้ลงทุน ปี 2556
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การออกและเสนอขายตราสารหนี้

การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของไทยในปี 2556  

มีมูลค่ารวม 12.5 ล้านล้านบาท ลดลง 3 แสนล้านบาท หรือ  

ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน จำาแนกเป็นการออกตราสารหนี ้

ภาครัฐรวม 6.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.9 ล้านล้านบาท  

โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของพันธบัตรท่ีออกโดยธนาคาร 

แห่งประเทศไทย มูลค่าการออกเสนอขายพันธบัตรท่ีออกโดย 

ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2556 มีมูลค่ารวม 5.8 ล้านล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 84 ของตราสารหนี้ภาครัฐท้ังหมด ขณะท่ีการออก 

พันธบัตรรัฐบาลในปี 2556 มีมูลค่า 5.2 แสนล้านบาท ลดลง 

จาก 6.9 แสนล้านบาท ในปี 2555

การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนเสนอขายในประเทศ 

โดยนิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศในปี 2556 มีมูลค่า 

รวม 5.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 45  

จากปี 2555 จำาแนกเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น 5 ล้านล้านบาท  

และตราสารหนี้ระยะยาว 4.3 แสนล้านบาท ท้ังนี้  การออก 

ตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.8 ล้านล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 บริษัทผู้ออกตราสารหนี้ระยะสั้นรายสำาคัญ  

5 อันดับแรก คือ ธนาคารแห ่งโตเกียว-มิตซูบิชิ  ยู เอฟเจ  

(สาขากรุงเทพฯ) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  

(สาขากรุงเทพฯ) ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี (สาขากรุงเทพฯ)  

บริษัท เดอะแวลู พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ และธนาคาร 

กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) รวมมูลค่าออกเสนอขายคิดเป็น 

ร้อยละ 65 ของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน 

ทั้ งหมด ขณะที่ การออกตราสารหนี้ ระยะยาวลดลงจาก 

ปีที่ผ ่านมา 8.6 หม่ืนล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 บริษัท 

ผู ้ออกตราสารหนี้ระยะยาวรายสำาคัญ 5 อันดับแรก ได ้แก ่  

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  

จำากัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด  

รวมมูลค่าออกเสนอขายคิดเป็นร้อยละ 3 ของการออกและ 

เสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ  
จ�าแนกตามประเภทหลักทรัพย์
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ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศไทย  
จ�าแนกประเภทหลักทรัพย์
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ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ในส่วนของตราสารหนี้ที่ออกเสนอขายในประเทศโดย 

นิติบุคคลต่างประเทศ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านล้านบาท 

ในปี 2555 เป็น 2.9 ล้านล้านบาท ในปี 2556 โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านล้านบาท  

คิดเป ็นร ้อยละ 99 ของการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

โดยนิติบุคคลต่างประเทศท้ังหมด ท้ังนี้  ตราสารหนี้สกุลเงิน 

บาทระยะยาวที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ (บาทบอนด์)  

ในป ี  2556 มีมูลค่ารวม 2.53 หม่ืนล ้านบาท ลดลง 450  

ล้านบาท จากปี 2555

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2556 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures  

Exchange Plc. : TFEX) มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 16,664,126  

สัญญา คิดเป็นปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวัน 68,017 สัญญา  

คำานวณเป็นมูลค่าการซื้อขาย 26,970 ล้านบาทต่อวัน เพ่ิมขึ้น 

สถานะคงค้างและปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันปี 2556

ร้อยละ 55.21 จากปีก่อน นับเป็นสถิติสูงสุดนับต้ังแต่เร่ิมเปิด 

ซื้อขาย และมีจำานวนบัญชีซื้อขายของผู ้ลงทุนทั้งสิ้น ณ ส้ินปี  

2556 เท่ากับ 87,693 บัญชี 

ในปีที่ผ่านมา TFEX ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น (stock futures) ให้สะท้อน 

กับราคาของหุ ้นอ้างอิงได้ดียิ่งขึ้น โดยปรับจำานวนสัญญาที ่

สามารถถือครองได้สูงสุด (position limit) ให้เพิ่มขึ้นสำาหรับหุ้น 

อ้างอิงขนาดเล็ก ปรับลดจำานวนสัญญาขั้นตำ่าที่สามารถซื้อขาย 

แบบรายใหญ่ (block trade) ในกรณีของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่  

และเพิ่มจำานวนหุ้นอ้างอิงให้ครอบคลุมถึง 60 หุ้นอ้างอิง ส่งผล 

ให้ผู ้ลงทุนสามารถใช้ stock futures บริหารพอร์ตลงทุนได ้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้ปริมาณการซื้อขาย single stock  

futures และ SET50 index futures เพิ่มขึ้นถึง 2.9 เท่าในปี 2556  

ขณะที่มีการซื้อขายลดลงใน gold futures และ USD futures  

เนื่องจากราคาสินค้าอ้างอิงปรับลดลงโดยตลอดทั้งปี
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ผลการด�าเนินงาน
3

ก.ล.ต. ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ผ ่านการเลือกใช ้กลไกก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนต่างๆ  
เพื่อให้เกิดความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2556 สามารถสรุปได้ ดังนี้

  การยื่นมือไปยังภาคส่วนต่างๆ ทั้งกิจการ 
  และประชาชน และใช้ประโยชน์จากช่องทาง 
  จ�าหน่ายท่ีกว้างขวางของธนาคารพาณชิย์ 
พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางให้ตัวกลางนอกเครือธนาคารมี
โอกาสแข่งขันได้มากขึ้น

โครงการสนับสนุนให้เกิดการบริการแนะน�าการจัดสรร
เงินลงทุนส�าหรับประชาชน (Wealth Management for 
the Mass)

• ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ประชาชนต้องม ี

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ของตนให้เติบโต 

เพื่อให ้มีความสามารถทางการเงินเพื่อบรรลุเป ้าหมาย 

ของชีวิตในแต่ละช่วงได้ ก.ล.ต. จึงดำาเนินแผนงานในการ 

ให้ความรู้และจัดหาเครื่องมือเก่ียวกับการจัดสรรเงินลงทุน 

ในสินทรัพย์ (asset allocation) และสร้างสภาพแวดล้อม 

ให้เอื้อต่อการใช้ความรู้เรื่องนี้ให้ประชาชนเกิดทักษะในทาง 

ปฏิบัติ ได้แก่ 

 (1) กำ าหนดหลัก เกณฑ ์ ให ้ผู ้ แนะนำ าการลงทุน 

ให ้คำาแนะนำาเ บ้ืองต ้นให ้ ลูกค ้าตระหนักและเข ้าใจถึง 

ความสำาคัญของ asset al location ที่ เหมาะสม (จะมีผล 

ในวันที่ 1 เมษายน 2559) 

 (2) พัฒนาให้มีบุคลากรประเภท wealth advisor เพื่อ 

ให้คำาแนะนำา asset allocation เฉพาะที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน 

แต่ละบุคคล 

(3) บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ asset allocation ในหลักสูตร 

อบรมเพื่อต่ออายุผู้แนะนำาการลงทุน 

(4) ให ้ความรู ้ผ ่านช่องทางสื่อสารอย่างสมำ่าเสมอ 

และต่อเนื่อง และ 

(5) ประชาชนสามารถทดลองจัดสรรเงินลงทุนใน 

สินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อคำานวณหาผลตอบแทนและ 

ความเสี่ยงได ้จากโปรแกรมคำานวณ asset  a l l oca t ion  

ในเว็บไซต ์  www.s ta r t- to- inves t .com และ mob i l e  

application “start-to-invest” และด้วยโปรแกรมคำานวณนี้  

ผู้แนะนำาการลงทุนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู ้

แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวก 

• เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการให้ความรู้ ลดการทำางาน 

ที่ซำ้าซ้อน และสามารถวัดผลในภาพรวมได้ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับ 

องค์กรภาคี 13 แห่ง ลงนามในบันทึกความเข้าใจใน “โครงการ 

เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ ่งเรืองด้วยความรู ้ทางการเงิน”  

โดยมุ ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงความจำาเป็นของการ 

วางแผนทางการเงิน การลงทุนเพื่ออนาคตและเพื่อการเกษียณ  

การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการ  

รวมถึงการรู้จักรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเองในฐานะ 

ผู้ใช้บริการทางการเงินและผู้ลงทุน

กลยุทธ์ที่ 

1 
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• สนับสนุนให้เกิดช่องทางการขายกองทุนรวมที่ เป ็น 

ทางเลือกเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความ 

ต้องการที่หลากหลายของผู้ลงทุน โดยออกประกาศและเสนอ 

แก ้ไขกฎกระทรวงรองรับการให้ใบอนุญาตแก่ผู ้ ให ้บริการ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการลงทุน (investment supermarket)  

ผู้ให้บริการประเภทนี้จะเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการ 

หลายแห่งและมีข ้อมูลให ้ผู ้ลงทุนเปรียบเทียบได ้  ช่วยให ้ 

การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบยิ่งขึ้น

• ก.ล.ต. ร ่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยร่วมกัน 

พัฒนา “Bond Supermart” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหุ ้นกู ้เอกชน 

สำาหรับผู้ลงทุนรายย่อย ซ่ึงรวมข้อมูลและราคาหุ้นกู้ท่ีมีสภาพ 

คล่องในตลาดรองมาไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของ 

หุ ้นกู ้และช่องทางการติดต่อผู ้ค ้าตราสารหนี้  และเครื่องมือ 

ช่วยคำานวณราคาและผลตอบแทนของหุ้นกู ้ เพื่อเป็นข้อมูล 

เบื้องต้นในการซื้อขายกับผู้ค้าตราสารหนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูล 

เปรียบเทียบอื่น เช่น อัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย์ ผลตอบแทน 

ของพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น โดยผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง “Bond  

Supermart” ได้โดยสะดวกถึง 5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของ 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย www. tha ibma .o r . t h  และ  

www.thaibond.com  เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th และ  

www.start-to-invest.com และ Mobile Application “start-to-invest”  

ของ ก.ล.ต. 

• ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินและการลงทุนอย่าง 

ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ 

 - เว็บไซต์ www.start-to-invest.com ซ่ึงมีผู ้เข้าชม 

  ในปี 2556 เกือบ 1 ล้านครั้ง และให้ความรู้ผ่าน  

  social network “start-to-invest” ทั้ง facebook และ  

  twitter ให้ความรู้และข่าวสารผ่านทาง e-newsletter  
  สำาหรับสมาชิกประมาณ 30,000 ราย และ mobile  

  application “start-to-invest” ซึ่งมียอดผู้ดาวน์โหลด 

  แล้วประมาณ 1 แสนราย 

 - สอดแทรกเนื้อหาความรู้ในรายการตลกหกฉาก และ 

  รายการคุณพระช่วย ออกอากาศต้ังแต่เดือนตุลาคม  

  2556 โดยมีผู้ชมรายการประมาณ 1.2 ล้านคน 

 - สารคดีสั้นทางวิทยุรายการ “1 นาที  ชีวิตดีขึ้น 

  กับ ก.ล.ต.” ออกอากาศทั่วประเทศทุกวันจันทร์ 

  ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ผ่านสถานี 

  วิทยุกระจายเสียงแห ่งประเทศไทยตั้งแต ่ เดือน 

  มิถุนายน 2556 

 - การ์ตูนให้ความรู้ด้านการลงทุน “เรียนรู้เรื่องลงทุน 

  กับ ก.ล.ต.” เผยแพร่บน facebook และกำาลังจัดทำา 

  เป็นภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อเผยแพร่ทาง 

  โทรทัศน์ 

 - ออกบูธนิทรรศการในงาน GPF Wealth Expo 2013  

  Money Expo 2013 และ SET in the City 2013 

 - เผยแพร่ความรู ้ผ ่านช่องทางอื่นๆ เช ่น เอกสาร 

  เผยแพร ่  “เลือกโบรกเกอร ์หุ ้นอย ่างมืออาชีพ”  

  “แผนท่ีชีวิตกับการลงทุน” และ “เรียนรู ้ลงทุนกับ  

  ก.ล.ต.” รวมทั้งบทความในหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน

ก.ล.ต. ร่วมกับ 13 องค์กรพันธมิตร ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันดำาเนินโครงการ 

"เปล่ียนประเทศไทยให้รุ ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน" เพื่อมุ ่งให้ประชาชนตระหนักถึง 

ความจำาเป็นของการวางแผนทางการเงิน 

ก.ล.ต. ร ่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ผลักดัน  

“Bond Supermart” แหล่งข ้อมูลเกี่ยวกับหุ ้นกู ้ เอกชน เพ่ือให้ผู ้ลงทุนรายย่อยเข ้าถึง 

ตลาดรองหุ้นกู้ได้ง่ายขึ้นและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน



ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่/สื่อให้ความรู้ จัดทำาโดย ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบ 

การตัดสินใจลงทุน

ก.ล.ต. และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด”  

รุ่นที่ 2 เพ่ือให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางระดมทุนและ 

การตื่นตัวของผู้ประกอบการในต่างจังหวัดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมแถลงข่าว 

รายงานประจ�าปี 2556
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 41

การจัดให ้มีช ่องทางส ่ง เสริมการระดมทุนของธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และกิจการกลุ่มเป้าหมาย

• พัฒนาสมรรถนะของ SMEs และกิจการท่ีมีศักยภาพให้มี 

ความพร้อมที่จะระดมทุนและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ 

ของผู ้ให้เงินทุนและผู ้ลงทุนต่างๆ เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่ง 

เงินทุนระยะยาวได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย 

ระหว่างกิจการ SMEs และกิจการกลุ ่มเป้าหมาย ที่ปรึกษา 

ทางการเงิน และผู ้ลงทุน ผ่านโครงการหุ ้นใหม่ความภูมิใจ 

ของจังหวัดทั้ง 2 รุ่น (มีสมาชิกรวมกัน 219 บริษัท) โครงการหุ้นกู้  

SMEs (97 บริษัท) และให้คำาปรึกษาแบบตัวต่อตัว (one-on-one  

visit) (29 บริษัท)

  วางรากฐานสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง 
  ครอบคลุมทั้ งด ้านสิ่ ง แวดล ้อม สั งคม  
  การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้การต่อต้าน 
คอร์รัปชัน โดยให้ความส�าคัญกับทั้งการพัฒนากิจการ 
ในตลาดทุน พัฒนาผู้ลงทุน และสร้างกลไกให้เกิดวินัย 
ของผู ้มีส่วนร่วมในตลาด (market discipline) และ 
ยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย 

การส ่ง เสริมให ้บริษัทจดทะเบียนด�าเนินธุรกิจภายใต ้ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการ 

กำากับดูแลกิจการ (The Report on the Observance of Standards  

and Codes : Corporate Governance Country Assessment) หรือ  

CG - ROSC โดยธนาคารโลกในปี 2555 ซ่ึงประกาศผลเมื่อ 

เดือนเมษายน 2556 ตลาดทุนไทยได้คะแนน 82.83 คะแนน  

โดยได ้คะแนนสูงสุดในหมวดการเป ิดเผยข้อมูลและความ 

โปร่งใส อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปี 

ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

และมีช ่องทางในการเผยแพร่ข ้อมูลของบริษัทจดทะเบียน 

ที่ทำาให้ผู ้ลงทุนรับทราบได้หลายช่องทางในเวลาที่เหมาะสม 

รวมทั้งตลาดทุนไทยมีพัฒนาการที่ดีในการยกระดับการกำากับ 

ดูแลกิจการ และเป็นผู้นำาในภูมิภาคโดยได้คะแนนสูงในทุกเรื่อง 

ที่สำาคัญ

• การประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด

ทะเบียนในระดับภูมิภาค (ASEAN CG Scorecard) เพื่อยกระดับ

การกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้

ทัดเทียมกับสากล คะแนนเฉลี่ยของ top 100 บริษัทจดทะเบียน

ไทย ได้คะแนนสูงสุดในการประเมินเม่ือเทียบกับสมาชิกประเทศ

อื่น

• การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญของ

บริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

คะแนนสูงขึ้นในภาพรวม โดยร้อยละ 86 ของบริษัทจดทะเบียน

ที่ได้รับการประเมินได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70

กลยุทธ์ที่ 

2



นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดและมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน  

ปี 2556 (Sustainable Report Award 2013) แก่บริษัทจดทะเบียน ในงาน “CSR Thailand 2013 :  
CSR Roadmap for ASEAN” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ 

ผนวกเรื่อง CSR เข้าไว้กับการดำาเนินงานขององค์กรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในเชิง 

เศรษฐกิจและสังคม
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การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง 
การด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate  
social responsibility : CSR) และด�าเนินมาตรการในการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน 

• กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงาน 

ด้าน CSR และการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในแบบแสดงรายการ 

ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี กรณีบริษัท 

ที่จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)  

เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำาคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น  

ขณะเดียวกัน จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสอบทานตัวเองว่า 

ได้ดำาเนินงานด้าน CSR และการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้อง 

กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรแล้วหรือไม่  

อย่างไร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

• จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ ร า ง วั ล ร า ย ง า น ค ว า ม ย่ั ง ยื น  

(Sustainabil ity Report Award) ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ  

โดยร่วมกับ CSR Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ 

สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้กำาลังใจแก ่

บริษัทจดทะเบียนที่ดำาเนินงานด้าน CSR และเปิดเผยข้อมูล 

การดำาเนินงานตามแนวทาง ESG (env i ronment ,  soc ia l ,  

governance) ในรายงานประจำาปี และ/หรือรายงานการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยกระตุ ้นให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำาและ 

เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงาน CSR ให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 

• ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม  

(Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) จัดแถลง 

“ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2556 เข้าสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนยุค  

2.0” แก่บริษัทจดทะเบียนเพ่ือสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานตาม 

หลัก CSR in process ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

การปลูกฝังให้ผู้ลงทุนให้ความส�าคัญกับบริษัทจดทะเบียน 
ที่ด�า เนินธุรกิจภายใต ้หลัก CSR และมีมาตรการต ่อต ้าน 
คอร์รัปชัน

• ประสานงานกับผู ้ลงทุนสถาบัน เช ่น สมาคมบริษัท 

หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้ง 

สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เพื่อออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

ใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งให้ติดตามและซักถามเก่ียวกับการ 

ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลัก CSR และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 

ของบริษัทจดทะเบียน ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำาปี  

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 

การจัดท�าแผนพัฒนาความยั่งยืนส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

• จัดทำา “แผนพัฒนาความยั่งยืนสำาหรับบริษัทจดทะเบียน”  

สำาหรับการพัฒนากิจการในตลาดทุนให้มีคุณภาพ ทั้งในด้าน 

สิ่งแวดล้อม สังคม การกำากับดูแลกิจการ รวมทั้งการต่อต้าน 

คอร์รัปชัน เพ่ือปรับปรุงบทบาทของบริษัทจดทะเบียนที่มีต่อ 

ผู ้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นหมวดที่ตลาดทุนไทยยังได้คะแนนน้อย 

อยู ่ในการประเมินการกำากับดูแลกิจการระดับสากลให้ดีขึ้น  

และเตรียมความพร้อมให้ตลาดทุนไทยตอบสนองความต้องการ 

ของผู ้ลงทุนที่ให้ความสำาคัญกับ CSR ตลอดจนช่วยบรรเทา 

ป ัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงอยู ่ในขณะนี้  โดยแผน 

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมเสวนาในงานแถลง "ทิศทาง CSR &  
Sustainability ปี 2556" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันไทยพัฒน์ และ ก.ล.ต.



นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวสุนทรพจน์ในงาน "SEC for CEO Forum  
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ดังกล่าวเป็นการกำาหนดมาตรฐาน และเสนอมาตรการที่ช่วย 

พัฒนากิจการ พัฒนาผู ้ลงทุน และสร้างกลไกให้เกิดจากวินัย 

ของผู ้ปฏิบัติเอง (self discipl ine) และวินัยของผู ้มีส ่วนร่วม 

ในตลาด (market discipl ine) เพื่อเสริมการกำากับดูแลจาก 

หน่วยงานตามกฎหมาย (regulatory discipline) รวมทั้งสนับสนุน 

การสร้างวัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการให้เป็นมาตรฐานสากล 

เพื่อเกื้อหนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยแผน 

ดังกล่าวผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้เกี่ยวข้องในแวดวง 

ตลาดทุน และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ก.ล.ต.

การก�ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

• จัดโครงการ “SEC for CEO Forum” เพื่อเป็นเวทีพบปะ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู ้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับ  

ก.ล.ต. และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน  

เช ่น ส ่ง เสริมให ้บริษัทจดทะเบียนให ้ความสนใจในเรื่อง 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีแนวทางในการประกอบธุรกิจโดยมี 

ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการกำากับดูแลกิจการ  

และการแนะนำาให้ภาคธุรกิจใช้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ  

ในการระดมทุน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยใช้ตลาดทุน 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

• ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

และผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ปรับปรุงการจัดทำา 

ความเห็นของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ 

ดำาเนินงาน (Management Discussion and Analysis หรือ “MD&A”) 

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ตามข้อแนะนำา 

จากผลประเมิน CG Watch 2012 โดยจัดสัมมนาเพื่อสรุปแนวทาง 

การจัดทำา MD&A และเผยแพร่แบบประเมินความครบถ้วนของ 

ข้อมูล (checklist) เพ่ือช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล 

ได้ดีขึ้น

• ยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ 

ลงทุน โดยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนออกแนวทาง 

ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ( Investment Risk  

Management Guideline) และแบบประเมินตนเองก่อนตัดสินใจ 

ลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อน  

(Due Diligence Checklist) 

• ส่งเสริมให้บริษัทจัดการลงทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการ 

วั ด ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ร ะ ดั บ ส า ก ล  (G l o b a l  I n v e s t m e n t  

Performance Standards: GIPS) เพ่ือให้การคำานวณและการ 

เปิดเผยข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบ 

กันได้ในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเสนอขาย 

หน่วยลงทุนข้ามประเทศ

• ดำาเนินการเข ้าตรวจบริษัทหลักทรัพย ์  (13 บริษัท)  

บริษัทหลักทรัพย ์จัดการลงทุน (16 บริษัท)  ตรวจระบบ 

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำานักงานสอบบัญชี  

(9 บริษัท) และสอบทาน 56-1 ของบริษัทจดทะเบียน (254 

บริษัท)

ก.ล.ต. สนับสนุนการลงนามประกาศจุดยืนของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันในเรื่องบรรษัทภิบาล 

และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีผู ้บริหารจากหน่วยงานที่อยู ่ในตลาดทุนทั้งภาครัฐและ 

เอกชนลงนามร่วมกัน
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• ตรวจสอบกรณีการกระทำาผิด/ทุจริตของผู้บริหารบริษัท 

จดทะเบียนแล้วเสร็จ 23 เรื่อง กรณีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ์

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเสร็จ 25 เรื่อง  

และกรณีการกระทำาอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์  

(การสร้างราคา การเผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จ และการใช้ข้อมูล 

ภายในแล้วเสร็จรวม 45 เรื่อง) 

  เพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ ่นของ 
  ระบบการก�ากับดูแล โดยค�านึงถึงระดับและ 
  ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อไม่เป็นข้อจ�ากัด 
ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทนุไทย  
และเพื่อให้ทางการสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ  
ได้อย่างฉับไว 

• อำานวยความสะดวกและลดภาระด้านเอกสารของเอกชน  

โดยอนุญาตออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์  

(der ivat ive warrant) แบบอัตโนมัติ  (auto approve) เพิ่ม 

ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำางาน และลดผลกระทบจากราคา 

หุ้นอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไป 

• เพิ่มความยืดหยุ ่นในการดำาเนินงานและเพิ่มทางเลือก 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย ์จัดการ 

กองทุน และสร้างทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู ้ลงทุน โดย 

ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้กองทุนรวมท่ีจัดตั้งอยู่แล้ว สามารถแบ่ง 

หน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด (multi-class) ได้และปรับปรุง 

หลักเกณฑ์การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดย 

อนุญาตเพิ่มเติมให้แบ่งชนิดตามสกุลเงินได้ 

  สร้างโอกาสจากการเติบโตของตลาดเกดิใหม่ 
  ในภูมภิาคเอเชีย (emerging Asia) : มบีทบาท 
  สนบัสนนุการยกระดบัสมรรถนะของเพือ่นบ้าน  
พร้อมกับเปิดทางให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมไปลงทุน 
ใน emerging Asia อย่างแท้จริง 

สร ้างความสัมพันธ ์ที่ดีและยกระดับสมรรถนะประเทศ 
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion:  
GMS)

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศใน GMS ผ่านการ 

ให้ความช่วยเหลือในด้านการยกระดับสมรรถนะ (capacity  

building) ตลอดจนการจัดทำาความร่วมมือ MOU และเวทีหารือ 

และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  ได้แก่  

 - การจัดอบรมให้ เจ ้าหน้าที่จากลาวและกัมพูชา  

  5 หลักสูตร 

 - การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างหน่วยงานกำากับ 

  ดูแลตลาดทุนในกลุ่มลุ่มแม่นำ้าโขง

 - ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum  

  of understanding : MOU) กับธนาคารกลางเมียนมาร์  

  (Central Bank of Myanmar : CBM) ว่าด้วยเร่ือง 

  เฉพาะการให้ความช่วยเหลือในการจัดต้ังตลาดทุน 

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ดาตุ๊ก รานจิต อาจิต ซิงห์ ประธาน ก.ล.ต.  

มาเลเซีย (ขวา) และนายลี ชวน เต็ค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานกำากับดูแลตลาดเงิน 

และตลาดทุน สิงคโปร์ (ซ้าย) ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการกำาหนดแนวทางการยอมรับ 

มาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนทั่วไป 

ข้ามประเทศในอาเซียนได้ภายในกลางปี 2557 

กลยุทธ์ที่ 

3

กลยุทธ์ที่ 

4

ก.ล.ต. จัดประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำากับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง 

ระดับพหุภาคีเป็นคร้ังแรก เพ่ือเป็นเวทีหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านตลาดทุน 

ของภูมิภาค โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก ก.ล.ต. ในภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงเข้าร่วม ได้แก่ กัมพูชา  

สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย 



ก.ล.ต. จับมือสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน SEC for CEO Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ  

“IFRS and Financial Reporting for Investors” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟัง 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Hans  

Hoogervorst ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) มาเป็น 

องค์ปาฐก พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
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การขยายโอกาสของกองทุนรวมไทยจากการเติบโตของ 
GMS

• ปรับปรุงกฎเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมให้สามารถ 

ลงทุนใน GMS ได้บางส่วน 

การสนับสนุนให ้ เกิดการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ระหว่างกันภายในอาเซียน

• ประกาศใช้มาตรฐานกลางของอาเซียนเรื่องการเปิดเผย 

ข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ASEAN disclosure standards)  

ร่วมกับมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ 

ผู ้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขายหลักทรัพย์หลายประเทศ 

ในอาเซียนพร้อมกัน

• บรรลุข้อตกลงกับมาเลเซียและสิงคโปร์ในการเสนอขาย 

กองทุนรวมข้ามกัน (ASEAN Collective Investment Scheme  

Framework)โดยสามารถนำาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับ 

การอนุญาตแล้วในประเทศของตนไปเสนอขายให้แก่ผู ้ลงทุน 

ทั่วไปในประเทศภาคีได้ ภายใต้กระบวนการอนุญาตที่สะดวก 

และรวดเร็วขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มต้นได้ภายในครึ่งปีแรกของ 
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การท�าให้สากลยอมรับมาตรฐานไทยเพื่อให้สามารถน�า
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของไทยไปขายในต่างประเทศได้

• ติดตามมาตรฐานของตลาดทุนที่สำาคัญ และดำาเนินการ 

ให้ยอมรับมาตรฐานไทย เพื่อให้สามารถนำาผลิตภัณฑ์ทาง 

การเงินของไทยไปขายในตลาดน้ันๆ ได้ และสื่อสารให้ภาค 

ธุรกิจในตลาดทุนเตรียมความพร้อมรองรับ (เช่น จัดทำา MOU  

กับหน่วยงานกำากับดูแลของประเทศในสหภาพยุโรปและเขต 

เศรษฐกิจยุโรป จำานวน 24 ประเทศ ภายใต้ข้อกำาหนดตาม  

Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD),  

การวางแผนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับ European  

Market Infrastructure Regulation (EMIR) ของสหภาพยุโรป) 

• ติดตามประเด็นเรื่อง Ant i-Money Launder ing and  

Combating the Financing of Terrorism และข้อแนะนำาจาก  

Financial Action Task Force (FATF) อย่างใกล้ชิด และส่ือสาร 

ให้ผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนทราบถึงหน้าที่ในการรายงาน 

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถึงธุรกรรม 

ในลักษณะกำาหนดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ิมเติมเพื่อแก้ไข 

ให้ไทยถูกปลดออกจากการเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้าน 

ฟอกเงิน

• ติดตามและผลักดันให้มีการเจรจาในระดับรัฐและแก้ไข 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อผ่อนผันการดำาเนินการตามกฎหมาย  

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "Regional Takeovers Regulators Roundtable 2013"  

ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ระหว่าง ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเชีย เกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์กำากับดูแลการควบรวมกิจการ โดยมี ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเซียกว่า 10 ประเทศ 

เข้าร่วมการประชุม 
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

ด้านพนักงาน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินการ 
ด�านความรับผิดชอบต่อสังคม
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นอกจากภารกิจหลักของ ก.ล.ต. ในการก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ซ่ึงมีเป้าหมายในการสร้าง 
ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว  
ก.ล.ต. ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีที่ผ่านมา ผลการด�าเนินงาน 
ส�าคัญในเรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

ด้านพนักงาน

ก.ล.ต. ให้ความใส่ใจในการดูแลพนักงานท้ังทางด้าน 

การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และ 

ด้านการกำาหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้วยการประเมิน 

ค ่างาน สำารวจและติดตามความเคลื่อนไหวของอัตรา 

ค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ท่ีใกล้เคียงกันอย่างสมำ่าเสมอ 

เ พ่ือนำามาเปรียบเทียบและจัดทำาโครงสร ้าง เงินเดือน 

ที่แข่งขันได้เพื่อรักษาและจูงใจให้ผู ้มีความรู ้ความสามารถ 

มาร่วมงานกับ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ดำาเนินโครงการ 

รับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เพื่อให้โอกาสนิสิต นักศึกษา 

ได้เรียนรู้กลไกในตลาดทุน ได้รับประสบการณ์ในการทำางาน 

ก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตการทำางานจริง และได้รู ้จัก ก.ล.ต. ซึ่งจะ 

เป็นช่องทางหนึ่งในการเชิญชวนผู้มีความสามารถมาร่วมงาน 

กับ ก.ล.ต. ต่อไป

นอกจากน้ัน ยังจัดสิทธิประโยชน ์และสวัสดิการ 

ต่างๆ เช่น การลาและวันหยุดพักผ่อนประจำาปี สวัสดิการ 

รักษาพยาบาลแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน  

ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องความเจ็บป่วย ทันตกรรม สูติกรรม ตรวจ

สุขภาพประจำาปีและการสร้างภูมิคุ ้มกันโรค ให้สวัสดิการ 

ค่าเล่าเรียนบุตร ให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายหรือซ้ือสิ่งของจำาเป็น 

รวมถึงเงินกู ้อาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยตำ่า กรณีเจ็บป่วย 

จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้และต้องลาออกจากงานจะได้รับ 

ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์พิเศษ และหากพนักงาน 

หรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต ก.ล.ต. จะให้ความช่วยเหลือ 

เป็นเงินช่วยพิเศษด้วยเช่นกัน

สำาหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุ จะมีการเตรียมความ 

พร้อมต้ังแต่ขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ โดยการให้ความรู้เรื่อง 

การสะสมเงินให้พอใช้หลังเกษียณ แนวทางการบริหารเงิน 

หลังเกษียณ การส่งพนักงานไปเข้าร่วมโครงการเตรียมตัว 

ก่อนเกษียณอายุ ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาการสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงจัดสวัสดิการเบิกค่ารักษา 

พยาบาลหากพนักงานเจ็บป่วยหลังเกษียณ เพ่ือให้พนักงาน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่
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ก.ล.ต. จัดโครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้พนักงานได้ 

เรียนรู้การดำาเนินงานตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำาริ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ก.ล.ต. จัดอบรมหลักสูตร “Crucia l  Conversat ions” เพื่อการพัฒนาทักษะในการ 

ทำางานให้แก่พนักงาน

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานส่งผลต่อการ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช ่วยส่งเสริมให้การ 

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ก.ล.ต. ต้องการให้พนักงานดำารงชีวิต 

อยู ่อย่างปกติสุขทั้งกายและใจ ไม่เสี่ยงภัย มีความม่ันใจใน 

การประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า 

อย่างถูกต้องเหมาะสมและสมำ่าเสมอ รวมถึงไม่ต้องการให้เกิด 

อุบัติเหตุหรือการสูญเสียทรัพย์สินหรือเวลาท่ีมีค ่าไป จึงได้ 

ดำาเนินการในเชิงป้องกันและรณรงค์ให้ความรู ้ในเรื่องต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำาเนินงานขององค์กร และการใช ้

ชีวิตประจำาวันของพนักงานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การซ้อม 

ปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  

การซ้อมอพยพหนีไฟ การแจ้งเตือนเส้นทางจราจรเพื่อหลีกเลี่ยง 

จุดที่มีปริมาณรถยนต์หนาแน่น และแจ้งข่าวกรณีมีสถานการณ ์

การชุมนุมที่อาจกระทบต่อการเดินทาง รวมถึงการให้ความรู ้ 

เพื่อรับมือกับโรคระบาดต่างๆ 

สำาหรับการย้ายอาคารที่ทำาการมาอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต  

ในปี 2556 อาจส่งผลกระทบกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตและ 

ความเป็นอยู ่ของพนักงานบางกลุ ่ม ทั้งในเรื่องการเดินทาง  

อาหาร การใช้ชีวิตประจำาวัน ก.ล.ต. จึงได้ดำาเนินมาตรการ 

รองรับเพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงได้  

โดยยังคงได้รับความสะดวก เช่น จัดรถตู้รับส่งพนักงานระหว่าง 

อาคารที่ทำาการกับสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต รวมถึงจัดหาที่จอดรถ 

สำาหรับพนักงานที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง จัดทำาแผนที่ 

แนะนำาเส้นทางการเดินทางและแหล่งอาหารบริเวณโดยรอบ 

อาคารที่ทำาการใหม่ เป็นต้น 

การพัฒนาพนักงาน 
สำาหรับการพัฒนาพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความ 

สามารถในการทำางาน และนำาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน โดยการ 

พัฒนาศักยภาพพนักงานกำาหนดตามระดับพนักงานและทักษะ 

ความสามารถ (competency) ที่สอดคล้องกับงานที่ได ้ รับ 

มอบหมาย รวมทั้งมีการสับเปลี่ยนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่  

เป็นการเตรียมพร้อมในการทำางานในตำาแหน่งอื่นๆ ในอนาคต 

ก.ล.ต. เชื่อว่า การที่พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง 

และต่อเน่ือง จะเพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น สามารถประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน จึงได้นำา 

หลักการและเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้บริหารงานทรัพยากรบุคคล  

รวมถึงกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานของพนักงานแต่ละคน 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และบริหารติดตามเพื่อ 

ให้มั่นใจว่าผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายของตนและขององค์กร ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลง 

การดำาเนินงานในเรื่องที่สำาคัญ ก.ล.ต. จะแจ้งเป็นลายลักษณ ์

อักษรให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

การฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูน 

ความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะ และทศันคตอิย่างสมำา่เสมอและต่อเน่ือง  

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที ่

ของตนและค่านิยมขององค์กร โดยการจัดฝึกอบรมมีทั้งหลักสูตร 

ที่จัดขึ้นภายในองค์กร และหลักสูตรที่ส ่งพนักงานไปเข้ารับ 

การฝึกอบรม ณ สถาบันภายนอก ซึ่งมุ ่งเน้นทั้งการให้ความรู ้

และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และการฝึกอบรมด้าน 

พฤติกรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้พนักงาน 

เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการทำางานในปัจจุบัน รวมถึงรองรับ 

ความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต 

ในปี 2556 ก.ล.ต. ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร  

โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านทั้งจากภายใน 

และภายนอกมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเพิ่มทักษะ 



ก.ล.ต. สนบัสนนุให้พนกังานมีโอกาสได้ทำากจิกรรมร่วมกนัอย่างสมำา่เสมอ เพือ่สร้างความสมดลุ 

ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โดยคาดหวังให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

ก.ล.ต. จัดให้มีห้องดูแลเด็กไว้บริการ กรณีพนักงานนำาบุตรหลานมาที่ทำางาน

รายงานประจ�าปี 2556
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ในการทำางาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในตลาดทุนทั้งในและ 

ต่างประเทศ และการสร้างสมดุลในชีวิตการทำางาน รวมทั้งสิ้น  

32 หลักสูตร สำาหรับหลักสูตรอบรมภายนอก เช่น หลักสูตร  

Going Forward : Future Challenges in Securities Regulation  

and Practical Solutions for Meeting those Challenges โดย  

IOSCO และหลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน จัดโดย CSRI เป ็นต้น นอกจากนั้น  

ก.ล.ต. ยังสนับสนุนให้พนักงานเรียนภาษาอังกฤษที่ศศินทร์  

เพื่อเตรียมความพร ้อมของพนักงานในการที่ประเทศไทย 

ต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
ก.ล.ต.  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงได ้ 

เป ิดเผยแก่พนักงานอย่างชัดเจน โดยพนักงานทุกคนต้อง 

ได้รับทราบถึงจุดแข็ง ข้อควรปรับปรุง และคำาแนะนำาต่างๆ  

ที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการทำางาน และพนักงานทุกคน 

มีโอกาสที่จะซักถามและขอคำาปรึกษาหรือคำาแนะนำาในเรื่องที่ 

เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของตน ท้ังกับผู ้บังคับบัญชา 

โดยตรงและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงข้ึนไป ในการน้ี ก.ล.ต.  

ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละครั้ง ซึ่งพนักงาน 

ทุกคนต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานทุกคนจะได้รับการพิจารณาเล่ือนตำาแหน่งหรือ 

เลื่อนระดับในตำาแหน่ง ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

ซึ่ งมีการกำาหนดคุณสมบัติ ไว ้ชัดเจน และให ้โอกาสได ้รับ 

การพิจารณาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
ก.ล.ต. ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างการทำางานและการใช้ชีวิตส่วนตัว โดย 

คาดหวังให้พนักงานมีความสุข มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ  

สามารถปฏิบัติหน้าที่ต ่อครอบครัวและต่องานได้ไม่ขาดตก 

บกพร่อง และเป็นสมาชิกของสังคมและพลเมืองของประเทศ 

ที่มีคุณภาพ 

เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลานอกเวลางานทำากิจกรรมร่วมกัน  

เป็นการสร้างเสริมบรรยากาศที่ ดีในการทำางานและกระชับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และระหว่างพนักงาน 

กับองค์กร ก.ล.ต. จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังชมรม 

ต ่างๆ เ พ่ือรองรับความสนใจและความถนัดของพนักงาน 

ที่หลากหลาย ได้แก่ กอล์ฟ โบว์ลิ่ง ฟุตบอล แบดมินตัน ว่ายนำ้า  

โยคะ ปิงปอง แอโรบิค ศิลปะการดนตรี ถ่ายภาพ นอกจากน้ัน  

ยังจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมการใช้เวลายามว่างให้เป็นประโยชน์  

เช่น การเรียนวาดภาพสีนำ้า การเรียนศิลปะเดคูพาจ รวมถึง 

กิจกรรมตามเทศกาลและประเพณี เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ 

ส่งท้ายถนนวิทยุ เป็นต้น 

ในส่วนของอาคารที่ทำาการปัจจุบัน มีความพร้อมในการ 

ให้บรกิารสำาหรบัพนกังานทีต้่องการออกกำาลงักาย หรอืผ่อนคลาย 

ความตึงเครียดจากการทำางาน โดยมีทั้งห้องออกกำาลังกาย และ 

ห้องคาราโอเกะ นอกจากน้ัน ยังมีห้องดูแลเด็ก กรณีพนักงาน 

นำาบุตรหลานมาที่ทำางาน รวมถึงห้องพยาบาลไว้รองรับหาก 

พนักงานเจ็บป่วยระหว่างเวลาทำางานและต้องการการพักผ่อน 

เพื่อให้อาการดีขึ้น 

นอกจากนั้น ไม่เพียงพนักงานที่มีความสำาคัญต่อองค์กร  

แต่ครอบครัวของพนักงานก็มีความสำาคัญด้วยเช่นกัน ก.ล.ต.  

จึงเน้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงาน 

ได้เข้ามีส่วนร่วมด้วย เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน  

ครอบครัวของพนักงาน และ ก.ล.ต. โดยในปี 2556 เนื่องใน 

โอกาสที่  ก.ล.ต. ย ้ายอาคารสำานักงานใหม ่  จึงได ้จัดงาน  

“Family Day” เพื่อให้พนักงานพาสมาชิกในครอบครัว เช่น  

บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เข้าชมพื้นที่ทำางานอย่างใกล้ชิดและ 

ร่วมจัดกิจกรรมสังสรรค์
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ลูกจ้างประจำ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
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ลูกจ้างประจำ 
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ต่ำกว่าบริหารงาน

บริหารงาน

ช่วยอำนวยการ

อำนวยการ

อำนวยการบริหาร
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2556 2555

หมวด หน่วย :คน

281
318

20
20

8
8

85
98

57

30 %
ชาย

70 %
หญิง

70 %
หญิง

30 %
ชาย

2556

2555

50

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการดูแลพนักงาน

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ

การจ้างงานแบ่งตามประเภทสัญญาจ้าง 

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน 



ช่วงอายุ

น้อยกว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี
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18

-

34

19

-
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หน่วย : คน
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ชาย

47
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ชาย หญิง

62%
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หมวดบริหารงาน

หมวดช่วยอำนวยการ

หมวดอำนวยการ

หมวดอำนวยการบริหาร

4 %

19 %

13 %

63%

2 %

หมวดต่ำกว่าบริหารงาน

หมวดบริหารงาน

หมวดช่วยอำนวยการ

หมวดอำนวยการ

หมวดอำนวยการบริหาร

4 %

19 %

12 %

2556

2556
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62%

2 %

หมวดต่ำกว่าบริหารงาน

หมวดบริหารงาน

หมวดช่วยอำนวยการ

หมวดอำนวยการ

หมวดอำนวยการบริหาร

4 %

19 %

13 %

63%

2 %

หมวดต่ำกว่าบริหารงาน

หมวดบริหารงาน

หมวดช่วยอำนวยการ

หมวดอำนวยการ

หมวดอำนวยการบริหาร

4 %

19 %

12 %

2556

2556

2555

2556 2555

16% 84% 12% 88%

พนักงานใหม่ พนักงานเก่า

พนักงานทั้งหมด พนักงานทั้งหมด
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สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน

จ�านวนพนักงานใหม่

จ�านวนพนักงานใหม่แยกตามช่วงอายุ

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ (ลาออกและเกษียณอายุ)

สัดส่วนพนักงานใหม่ต่อพนักงานทั้งหมด



ระดับพนักงาน

หมวดต่ำกว่าบริหารงาน

หมวดบริหารงาน

หมวดช่วยอำนวยการ

หมวดอำนวยการ

หมวดอำนวยการบริหาร

1.39:1

1.05:1

0.95:1

0.94:1

0.72:1

2556

1.50:1

1.06:1

0.93:1

1.02:1

0.72:1

2555

สัดส่วนค่าจ้างพนักงาน

หญิง : ชาย

จำนวนพนักงานที่ลาคลอด

จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงาน

หลังลาคลอด

สัดส่วนการกลับมาทำงานหลัง

ลาคลอด (ร้อยละ)

3

3

100

7

6

86

2556 2555

หน่วย : คน

ช่วงอายุ

น้อยกว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

12

11

3

12

11

3

2556 2555

หน่วย : คน

ต่ำกว่าบริหารงาน

บริหารงาน

ช่วยอำนวยการ

อำนวยการ

อำนวยการบริหาร

หมวด จำนวนวัน : ปี

5
2

7.5
17

8.5
8

2.5

2

2556 2555

5

5

เพศ

ชาย

หญิง

6

6

n/a*

n/a*

2556 2555

จำนวนวัน : ปี

2555

2556

พนักงานพ้นสภาพ พนักงานปัจจุบัน

6 % 94%

พนักงานทั้งหมด

5 % 95%

พนักงานทั้งหมด

52

จ�านวนวันเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด**  

สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพต่อพนักงานทั้งหมด**  

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพแยกตามช่วงอายุ จ�านวนวันเฉลี่ยในการฝึกอบรมแยกตามระดับพนักงาน

การกลับมาท�างานหลังลาคลอดของพนักงานหญิง 

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย  
แยกตามระดับพนักงาน 

หมายเหตุ:    * แบ่งระดับเฉพาะพนักงานประจำา ส่วนลูกจ้างประจำาและลูกจ้างชั่วคราวนั้นไม่มีการแบ่งระดับ

   ** คำานวณจากการจดัอบรมภายในองคก์รทีใ่ชง้บกลางเพือ่พฒันาพนกังานตามทกัษะความสามารถ (competency) ไมร่วมการจดับรรยายพเิศษ การอบรมภายนอก และการจดัอบรม 

  โดยฝ่ายงาน

 *** จำานวนวันเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดในปี 2555 มิได้แบ่งจำานวนวันตามเพศ
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ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

สำาหรับการดำาเนินงานในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ก.ล.ต. ได้ร ่วมกับภาคีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  

จากทุกภาคส่วนของประเทศกว่า 40 องค์กร ในงาน “รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 : ACT Now ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ซึ่งเป็น 

นโยบายของ ก.ล.ต. ท่ีสนับสนุนให้พนักงานและหน่วยงานในตลาดทุนให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี ยังได้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยพิบัต ิ

หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ มอบเงินบริจาคผ่านทางสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์ผู้ประสบภัยพิบัต ิ

จากไต้ฝุ ่นไห่เยี่ยน บริจาคเงิน อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารว่างนักเรียนโรงเรียนเพชรบุรีกัญญานุกูล จ.เพชรบุรี บริจาค 

หนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้ห้องสมุดโรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา จ.ยโสธร รวมทั้งจัดกิจกรรมให้พนักงานบริจาคโลหิตแก่ 

สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ก.ล.ต. เป็นต้น

สำาหรับบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม ก.ล.ต. ได้ดำาเนินมาตรการหลายประการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำาเป็น เช่น จัดเส้นทาง 

เดินรถในการติดต่องานของ ก.ล.ต. ไว้ในเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อประหยัดนำ้ามัน ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วง 

พักกลางวันและปิดเครื่องปรับอากาศหลังเวลาทำาการ รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษทั้งสองหน้า ช่วยกันแยกขยะ และประหยัดการใช้ 

นำ้าประปาและไฟฟ้า

การใช้ทรัพยากรในการด�าเนินงานของ ก.ล.ต.

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้น�้าประปา



มิ.ย.พ.ค.เม.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค.. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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หน่วย : ลิตร

5454

สำาหรับปริมาณการใช้นำ้ามันท่ีเพิ่มข้ึน ในปี 2556 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป เน่ืองจาก ก.ล.ต. ได้จัดสวัสดิการรถรับส่ง 

พนักงาน เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทางไป-กลับระหว่างอาคารที่ทำาการ ก.ล.ต. และสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : (บาท)

รายการ จํานวนเงิน

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างลูกจ้าง กองทุนสำารองเลี ้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  

เงินช่วยเหลืออื ่นและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานระยะยาว

660,806,353.63

ทุนการศึกษาและการพัฒนาพนักงาน 23,910,770.71

เง ินบริจาคและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางชุมชน สังคม  

และสิ ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายนอก

2,542,145.72

ปริมาณการใช้น�้ามันรถยนต์แต่ละเดือน 
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• รางวัล “Thailand ICT Excellence  

Awa rds  2012”  สาขา “Know ledge  

Management” จากการบริหารองค์ความรู้ 

ภ า ย ใ น อ ง ค ์ ก ร ต า ม โ ค ร ง ก า ร  S E C  

Centerpo in t  ซึ่ ง เป ็นโครงการเพื่อให ้

บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู ้  

และนำาองค์ความรู้ท่ีได้จากกระบวนการ 

ทำางานและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  

ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการทำางาน  

มอบโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง 

ประเทศไทย ร ่วมกับศูนย ์ เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศ 

ไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

• รางวัลจากงาน SET in the City  

2013 ในแนวคิด  “SEC  I nves tmen t  

Academy” แหล่งความรู้สำาหรับผู้เริ่มต้น 

ลงทุน โดยเริ่มต ้นจากการรู ้ จักตัวเอง  

รู ้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไปจนถึงจัด 

พอร์ตลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย 

พร ้อมกระจายความเสี่ยง นอกจากนี ้

จะได ้ เรียนรู ้ วิธี เลือกผู ้ ให ้บริการทาง 

การเงิน รวมถึงแหล ่งข ้อมูลเพื่อการ 

ตัดสินใจลงทุน  พร ้อมทำ าความรู ้ จั ก  

“หุ้นกู้ในตลาดรอง” ผ่าน Bond Supermart  

ซึ่งจะช่วยให้การซื้อขายไม่ยากอย่างที่คิด 

• รางวัลบูธสวยงามดีเด่น ประเภท 

พื้นที่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร จากงาน  

Money  Expo  2013  จัดโดยวารสาร 

การเงินธนาคาร โดย ก.ล.ต. นำาเสนอบูธ 

ภายใต้แนวคดิ “SEC Open House : เปิดบ้าน  

ก.ล.ต.”

รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัล
“Thailand ICT Excellence Awards 2012”

รางวัล
 “บูธดีเด่นด้านข้อมูล” 

รางวัล 
 “บูธสวยงามดีเด่น” 

1 2 3
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แผนกลยุทธ์ ก.ล.ต. ปี 2557
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ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึงการด�าเนินงานเพื่อความเจริญ 
เติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุน ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญเพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนของประเทศ จึงก�าหนดแผนกลยุทธ์ 
ส�าหรับปี 2557 โดยมีท่ีมาจากการทบทวนสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ ความท้าทายของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งค�านึงถึงความต้องการ  
โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของภาคส่วนต่างๆ ในตลาดทุนไทย ดังนี้

1) แนวโน้มของโลกและนัยต่อตลาดทุน

 (ก) ความผันผวนของภาวะเงินทุนเคลื่อนย้าย
 การที่เศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงทั่วถึงกัน ทำาให้ 

ภาวะเศรษฐกิจและเงินทุนเคล่ือนย้ายมีความอ่อนไหว 

ต่อปัจจัยภายนอก ส่งผลให้มีความผันผวนสูง โดยในช่วงปี 

ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วเริ่มมีสัญญาณ 

ฟื้นตัว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือบางประเทศในกลุ่มสหภาพ 

ยุโรป ในขณะที่กลุ ่มประเทศตลาดเกิดใหม่บางประเทศ  

เช ่น จีน และอินเดีย มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ชะลอลง ตลาดทุนไทยจึงต้องเตรียมรับมือกับความผันผวน  

เช่น การเตรียมตัวในเรื่องการบริหารเงินทุน การทดสอบ 

ความสามารถในการรับวิกฤตและความท้าทาย (stress test)  

รวมถึงสร ้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำากับดูแล 

ทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในระยะ 

ยาวควรพัฒนาบทบาทและความสามารถของผู ้ลงทุน 

ในประเทศ เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งภายในและลด 

ความรุนแรงของผลกระทบจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลอดจน 

พัฒนาป ัจจัย พ้ืนฐานที่ มีผลต ่อศักยภาพเศรษฐกิจของ 

ประเทศให้มีความแข็งแกร่ง 

 (ข) ทิศทางกฎเกณฑ์ใหม่
 เม่ือเกิดวิกฤตทางการเงิน ทำาให้เห็นว่ากฎเกณฑ ์

และการกำากับดูแลบางส่วนมีความเหลื่อมลำ้ากันอยู ่  จึงม ี

ความพยายามในการตั้งมาตรฐานกลางระหว่างประเทศ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากช่องว่างในการกำากับดูแล นอกจากน้ี  

ประเทศมหาอำานาจ เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  

ยังมีการออกกฎเกณฑ์ในลักษณะที่นำามาบังคับใช้กับธุรกิจ 

ต่างชาติที่มาให้บริการหรือนำาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาขาย 

กับสถาบันการเงินหรือผู ้ลงทุนของตน (extraterr i tor ia l  

ru les)  ตลาดทุนไทยจึงต ้องพร ้อมยกระดับมาตรฐาน 

การกำากับดูแลให้เทียบเท่าสากล เพ่ือไม ่ให ้ เสียเปรียบ 

คู ่ แข่ง  รวมทั้ งปรับปรุงการบั งคับใช ้ทางกฎหมายทั้ ง 

ในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ 

มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

นอกจากนี้ หน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ ในโลกยังให้ 

ความสำาคัญกับการกำากับการเสนอขายสินค ้าที่มีความ 

ซับซ้อนแต่ยังคงรักษาความหลากหลายของสินค้าในตลาด 

เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ให้ได้ครบถ้วน และ 
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มีแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมผู้ลงทุน แรงจูงใจ อารมณ์ต่างๆ  

รวมถึงความรู ้ด ้านเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (behavioral  

economics) เพื่อนำามาปรับปรุงการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น การกำากับดูแลในตลาดทุนไทยจึงควรพิจารณาให้มี 

ความยืดหยุ ่นแก่ธุรกิจหลักทรัพย์ในการสร้างสรรค์สินค้าและ 

บริการใหม่ๆ รวมถึงนำาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม  

มาปรับปรุงการออกเกณฑ์ หรือการสร้างความรู ้แก่ผู ้ลงทุน 

ให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 (ค) ความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อธุรกิจตัวกลาง 
 ไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันท่ีมากข้ึนจากการเปิด 

เสรีทางการเ งิน อันเนื่องมาจากข ้อตกลงเขตการค ้า เสรี  

(Free Trade Agreement : FTA) ที่ให้สิทธิพิเศษด้านการลดภาษี 

นำาเข้าสินค้า เพื่อกดดันให้มีการแลกเปล่ียนกับการเปิดเสร ี

ด ้านการเงิน (financia l  serv ice l ibera l izat ion) นอกจากน้ี  

แผนแม่บทเงินทุนเคล่ือนย้ายระหว่างประเทศ สำาหรับช่วงปี  

2557-2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางผ่อนคลาย 

ให้ผู ้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางไทย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการแข่งขัน 

ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และ 

ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย เนื่องจากการลงทุนใน 

หลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผ่านตัวกลางในไทยยังมีข้อจำากัด 

ที่เข้มงวดกว่าในด้านประเภทสินค้าและวงเงิน จากแรงกดดัน 

ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นแรงผลักดันให้ตัวกลางในไทย  

เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขัน ทั้งในมิติการนำาเสนอสินค้าในประเทศและ 

ต่างประเทศ

 (ง) ผู้ลงทนุค�านงึถงึการพฒันาอย่างยัง่ยนื (sustainable  
  development : SD) ในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น

 ปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีผู ้ลงทุนสถาบันท่ัวโลกมีการนำา 

หลักการการดำาเนินงานอย่างยั่งยืนซึ่งคำานึงถึงหลักการสำาคัญ  

3 ด ้าน คือ สิ่งแวดล ้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ  

(environmental, social and governance : ESG) มาเป็นปัจจัย 

ประกอบการพิจารณาการลงทุน โดยเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ช่วย 

สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี จากการสำารวจพบว่า 

ระดบัการตระหนักถงึการพฒันาอย่างย่ังยนื (SD) ต่อการดำาเนนิการ 

ของกิจการไทย ยังมีสัดส่วนที่ไม่มากเม่ือเทียบกับประเทศ 

เพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งในอนาคตอาจทำาให้เสียความน่าดึงดูด 

ต่อผู้ลงทุนสถาบันรวมถึงผู้ลงทุนทั่วไปได้ ในการพัฒนาตลาดทุน 

อย่างย่ังยืน จึงควรสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน รวมถึงกิจการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium-sized enterprises :  

SMEs) ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของกิจการขนาดใหญ่  

ตระหนักอย่างจริงจังถึงความสำาคัญของ ESG และยกระดับ 

การพัฒนา ESG ของกิจการ

 (จ) ปัญหาจากสังคมผู้สูงอายุทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 สังคมผู้สูงอายุในหลายประเทศทั่วโลก ยังคงมีแนวโน้ม 

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นจากอุปสงค์ในประเทศ 

ที่ไม่เพ่ิมขึ้น และปัญหาการใช้จ่ายของภาครัฐสำาหรับผู้สูงอาย ุ

ที่ เ พ่ิมขึ้น ในขณะที่ไทยเองก็มีแนวโน้มเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ  

เร็วกว่าประเทศอื่นโดยเฉลี่ย หากไม่มีการเตรียมพร้อม อาจ 

ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ตลาดทุนจึงควรเป็นแหล่งลงทุนที่รองรับความต้องการใช้เงิน 

ในระยะยาวของคนวัยเกษียณ

 (ฉ) ทิศทางการพัฒนาในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
  มีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ (inclusive  
  growth) 

 ในทศวรรษที่ผ่านมาปัญหาความเหลื่อมลำ้าในโลกเพิ่ม 

สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมลำ้าระหว่างประเทศ หรือความ 

เหลื่อมลำ้าของประชากรในประเทศด้วยกัน ดังน้ัน ทิศทาง 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า จึงให้ความสำาคัญกับ 

การดึงภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงความสามารถ 

ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (financial inclusion) ของกิจการ 

และประชาชน เน่ืองจากเป็นกลไกที่ช ่วยเพ่ิมอุปสงค์ภายใน 

ประเทศ และสนับสนุนให้ผู้มีศักยภาพสามารถเติบโตได้ โดยมี 

เป้าหมายหลัก คือ เพ่ือให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจาย 

อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมลำ้า ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา 

ในระยะยาว ตลาดทุนไทยจึงควรพัฒนาบทบาทในการส่งเสริม 

การเข้าถึงบริการทางการเงินของกิจการที่ต ้องการระดมทุน  

โดยสนับสนุนให้เกิดช่องทางการระดมทุนให้กิจการที่มีศักยภาพ 

ในทุกระดับ และทำาให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาด 

ทุนในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
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2) ความท้าทายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ของไทยอย่างย่ังยืน

 (ก) ปัญหาหนี้ครัวเรือน 
 หนี้ภาคเอกชนของไทยมีระดับท่ีสูงกว่าประเทศอื่น 

ในเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน มาเลเซีย ออสเตรเลีย และเกาหลี  

อีกทั้งยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหนี้ภาคเอกชน 

ของไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ 148 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 

ประเทศ (gross domestic product : GDP) ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 

จากปี 2554 และ 2553 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 140 และร้อยละ  

124 ตามลำาดับ 

 (ข) ปัญหาข้อจ�ากัดด้านอุปทาน (supply constraint) 
 เมื่อพิจารณาถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งแบ่งเป็น  

3 ระดับ คือ ขั้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด ้วยปัจจัยการผลิต  

(factor-driven) ข้ันเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยประสิทธิภาพ  

(efficiency-driven) และขั้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

(innovation-driven) ปัจจบุนันี ้ไทยอยูใ่นระดบั 2 คอื กลุม่ efficiency- 

driven โดยสิงคโปร์อยู่ในระดับ 3 คือ กลุ่ม innovation-driven  

และมาเลเซียอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระดับ 2 ไปสู่ระดับ 3 

 การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและการแข่งขันของ 

ประเทศไปสู่ระดับ 3 ต้องอาศัยปัจจัยด้านอุปทานที่มีคุณภาพ 

สูง อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าไทยมีระดับ 

การพัฒนาที่ด้อยกว่าสิงคโปร ์และมาเลเซียในด้านคุณภาพ 

ของอุปทานอย่างชัดเจน เช่น ด้านนวัตกรรม ความพร้อมด้าน 

เทคโนโลยี ความเข้มแข็งของกระบวนการและสถาบันต่างๆ  

เป็นต้น หากไทยยังมีข้อจำากัดด้านคุณภาพของอุปทานนี้ต่อไป 

เรื่อยๆ จะทำาให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู ่ข้ัน innovation-driven  

ได้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถหลุดจากกับดักของประเทศ 

ที่มีรายได้ปานกลาง (middle-income trap)

 (ค) ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของธุรกิจขนาดกลาง 
  และขนาดย่อม (SMEs)

 SMEs มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง 

มาก อย่างไรก็ตาม SMEs จำานวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง

ทุนได้ และยังขาดต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs  

มีทั้งข ้อจำากัดด้านการกู ้ เงินจากธนาคารพาณิชย์ เนื่องจาก  

SMEs มีหลักทรัพย์คำ้าประกันไม่ตรงกับเงื่อนไขของธนาคาร 

พาณิชย์ ระบบการบริหารจัดการของ SMEs ยังไม่ได้มาตรฐาน  

และต้นทุนที่สูงขึ้นจากเกณฑ์ Basel III ที่เพ่ิมความเข้มงวดขึ้น  

และข้อจำากัดด้านเงินทุนผ่านตลาดทุน นอกจากน้ี ปัจจัยด้าน 

ต ้นทุนของการเข ้าตลาดทุน และการขาดความรู ้ ในเรื่อง 

การระดมทุนผ่านตลาดทุนยังเป็นปัญหาสำาคัญอยู่

3) แผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. ในปี 2557

แผนกลยุทธ์ ก.ล.ต. ในปี 2557 จะเน้นความต่อเนื่องจาก 

ปี 2556 ซ่ึงให้ความสำาคัญกับการเปิดกว้างและเอ้ืออำานวยให้ 

เกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสจากการเติบโต 

ของ emerging Asia และย่ืนมือไปยังภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้ง 

วางรากฐานสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู ่ไปกับการรักษา 

มาตรฐานในการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของ 

การกำากับดูแลโดยเน้นให้ตัวกลางมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

 การยืน่มอืไปยังภาคส่วนต่างๆ ในตลาดทนุ 

 ทั้งกิจการและประชาชน และใช้ประโยชน ์

 จากช่องทางจ�าหน่ายที่กว้างขวางของ 

 ธนาคารพาณิชย์ พร้อมท้ังเพิ่มช่องทาง 

 ให้ตัวกลางนอกเครือธนาคารมีโอกาส 

 แข่งขันได้มากขึ้น

(ก) Wealth Management for the Mass เป็นโครงการ 

ต่อเนื่องจากปี 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อม 

ให้กับประชาชนในการออมและการลงทุนเพื่อให้มีรายได้ 

เพียงพอสำาหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ โดยส่งเสริมให้ 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดสรรการลงทุน  

(asset allocation) เพื่อให้ทรัพย์สินต่างๆ ทำาหน้าที่ได้อย่าง 

ครบถ้วน จัดให้มีผู้ให้คำาแนะนำาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัด 

โครงการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนโดยกลุ่มเป้าหมาย 

หลัก คือ กลุ่มประชาชนวัยทำางานในระบบที่ เริ่มมีรายได้   

(first jobbers) และนิสิต นักศึกษา รวมทั้งจัดทำาแหล่งข้อมูล 

1
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ความรู้สำาหรับประชาชนทั่วไป และสร้างบุคลากรที่จะเป็น 

ผู้อบรมความรู้ด้านการเงิน (trainer) โดยดำาเนินการร่วมกับภาค ี

ในโครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน

(ข) จัดให้มีช่องทางส่งเสริมการระดมทุนของ SMEs 

และกิจการกลุ่มเป้าหมาย ข้อจำากัดด้านอุปทาน (supply  

constraint) อันได้แก่ ข้อจำากัดด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม  

ความพร้อมทางเทคโนโลยี  เป็นความท้าท้ายหนึ่งที่ทำาให้ 

ประเทศไม่สามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ 

ปานกลางได้ ในปี 2557 ก.ล.ต. มีแผนที่จะดำาเนินกิจกรรมให้ 

ความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกิจการและผู้ลงทุนอย่าง 

ต่อเนื่อง และเน้นการประสานงานกับพันธมิตรเพื่ออาศัยความ 

ร่วมมือในการให้ความรู้และเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการ  

การตลาด และเทคโนโลยี  เพื่อเสริมศักยภาพและเตรียม 

ความพร้อมในเรื่องของการระดมทุนแก่กิจการกลุ่มเป้าหมาย

(ค) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วม 

ในตลาดทุนสามารถเข้าถึง ก.ล.ต. ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ความสำาคัญ 

ในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน  

ทั้งในด้านข้อมูล คำาแนะนำาเบื้องต้น และการร้องเรียน ซึ่งจะช่วย 

ให้บทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและคุ้มครอง 

ผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2557 ก.ล.ต. มีแผนที่จะ 

ปรับปรุงระบบงานบริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน และจะจัด 

ใหม้หีมายเลขโทรศพัทพ์เิศษ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวก 

มากยิ่งขึ้น

 วางรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง 

 ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

 การก�ากับดูแลกิจการ (environmental,  

 social and governance : ESG) รวมถึง 

 การต่อต้านคอร์รัปชัน (anti-corruption)  

โดยให้ความส�าคัญกับทั้งการพัฒนากิจการในตลาดทุน พัฒนา 

ผู้ลงทุน สร้างกลไกให้เกิดวินัยตลาด (market discipline) และ 

วินัยที่เกิดจากภาคธุรกิจ (self discipline) รวมท้ังยกระดับ 

การบังคับใช้กฎหมาย (enforcement)

ก.ล.ต. เล็งเห็นแนวโน้มของโลกที่ให้ความสำาคัญกับแนวคิด

เรื่องการกำากับดูแลกิจการควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำา 

แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น ในปี 2557 จะเริ่ม 

ดำาเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าวในด้านต่างๆ ดังนี้

(ก) พัฒนาองค์กรในตลาดทุนให้มีการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนา self discipline ของบริษัทจดทะเบียน  

โดยส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ เช่น จัดอบรมกรรมการตรวจสอบ สนับสนุน 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

(Thai Institute of Directors - Collective Action Coalition Against  

Corruption: IOD-CAC) เป็นต้น ริเริ ่มโครงการ smart investor เช่น  

ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม สนับสนุน 

ผู้ลงทุนสถาบันในการกำาหนดมาตรฐาน และปลูกฝังให้ผู้ลงทุน 

ให้ความสำาคัญกับ ESG อีกทั้งสนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ 

เข้าร่วมใน The Sustainable Stock Exchange (SSE) Initiative  

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและตลาดหลักทรัพย ์

จากหลายประเทศที่สนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ทำางาน 

ร่วมกับผู้ลงทุน หน่วยงานกำากับดูแล และบริษัทจดทะเบียน  

เพื่อสร้างความโปร่งใส และบรรลุผลในเรื่อง ESG

(ข) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับตลาดทุน  

ก.ล.ต. ได้วางแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของ 

การบังคับใช้กฎหมาย อาทิ

 • ด้านการติดตาม ป้องปราม การกระทำามิชอบ โดย 

ปรับเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน (related party transactions :  

RPT) เน้นหน้าที่และความเห็นของกรรมการ และยกระดับ 

การกำากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ (market surveillance) ของ  

ก.ล.ต. รวมทั้งพัฒนาให้ทักษะของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

 • ด้านการตรวจสอบการกระทำาผิด โดยปรับปรุง 

ประสิทธิภาพภายในและเพิ่มกลไกประสานความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงานกำากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและ 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย เป็นต้น
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 • ด้านการดำาเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่ม 

การใช้มาตรการทางบริหาร และประสานงานกับกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ และสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 • ด้านการลงโทษอย่างเหมาะสม โดยจัดทำาแผนในการ 

ผลักดันกฎหมายสำาคัญ อันได้แก่ มาตรการลงโทษทางแพ่ง  

(civil penalty) การดำาเนินคดีแบบกลุ ่ม (class action) และ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน 

 • ด้านการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลการกระทำาผิดทั้งบุคคล 

และบริษัท ให้ความรู ้แก ่ผู ้แนะนำาการลงทุน จัดอบรมเรื่อง 

มาตรฐานการปฏิบัติงานแก ่ผู ้แนะนำาการลงทุนของบริษัท 

หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และบริษัทหลักทรัพย์ที่ เพ่ิงเริ่ม 

ประกอบกิจการ เพื่อป้องปรามมิให้กระทำาผิด รวมทั้งสื่อสาร 

เชิงรุกไปยังกลุ ่มผู ้แนะนำาการลงทุนและผู ้ลงทุนผ่านการใช ้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)

 ก�าหนดมาตรการให ้ตัวกลางมีความ 

 รั บ ผิ ด ช อ บ ม า ก ขึ้ น แ ล ะ ใ ห ้ ข ้ อ มู ล ที่ 

 เพียงพอต่อการตัดสินใจแก ่ผู ้ลงทุน  

 เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการก� ากับ 

 ดูแล

 จากแนวโน้มที่หน่วยงานกำากับดูแลในหลายประเทศ 

ที่เป็นสมาชิก IOSCO ได้มีแนวคิดที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้ลงทุน 

เพื่อมาปรับปรุงการกำากับดูแลไม่ให้ตัวกลางใช้จุดอ่อนใน 

พฤติกรรมของผู้ลงทุนมาเสนอขายสินค้าและบริการที่เอาเปรียบ 

ผู้ลงทุนได้ นอกจากนี้ การที่ตัวกลางเป็นผู้มีบทบาทอย่างมาก 

ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนในหลาย 

ด้าน ทั้งในบทบาทของการกลั่นกรองข้อมูลของบริษัทเข้ามา 

จดทะเบียน การจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ออกใหม่ การขายตราสาร 

ทางการเงิน และการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน 

ของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2557 ก.ล.ต. จึงเน้นการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการกำากับดูแลโดยกำาหนดแนวทางเพื่อกระตุ้นให้ 

ตัวกลางมีความรับผิดชอบมากขึ้น ดังนี้ 

 (ก) ปรับปรุงพฤติกรรมการสอบทานธุรกิจ (due  

diligence) และการจัดทําแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายหุ้น  

(filing) ของที่ปรึกษาทางการเงินและกิจการที่ต้องการออก 

หลักทรัพย์ให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงแนวทางการจัดการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ 

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

 (ข) ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เช่น เปิดเผย 

ค่าธรรมเนียมที่ตัวแทนขายกองทุนรวมได้รับ เพื่อให้มีข้อมูล 

เพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

 (ค) ปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์  

(underwriter) รบัผดิชอบมากขึน้ เชน่ การจดัใหม้งีานวจิยัเกีย่วกบั 

หุ้นที่เสนอขายต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่ง (ongoing research)

 พัฒนาโอกาสและความสามารถในการ 

 แข่งขันของธรุกจิหลกัทรพัย์และตลาดทนุไทย 

 ให้เทียบเคยีงสากล โดยเพิม่ความคล่องตวั 

 และความยืดหยุ่นของกฎเกณฑ์เพ่ือไม่เป็น  

 ข ้อจ�ากัดในการพัฒนาความสามารถ 

ในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และเพื่อให้ทางการสามารถจัดการ 

กับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างฉับไว และด�าเนินการให้สากลยอมรับ 

มาตรฐานการก�ากับดูแลของไทย

ในปี 2557 ก.ล.ต. มีโครงการที่จะดำาเนินการดังต่อไปนี้

 (ก) จัดทําเกณฑ์มาตรฐานกลางของอาเซียนสําหรับ 

การเปิดเผยข้อมูลกลางเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ออก 

หลักทรัพย์ที่ต ้องการเสนอขายหลักทรัพย์หลายประเทศ 

ในอาเซียนพร้อมกัน เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายตราสาร  

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556

 (ข) ดาํเนนิการให้มาตรฐานการกํากบัดแูลของ ก.ล.ต.  

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยประเมินเกณฑ์ที่ยังเหลื่อมลำ้า  

(gap analysis) และร่วมกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์/สำานักหักบัญชี  

กำาหนดแผนการดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ 

ของ IOSCO ว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน (Principle for  
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Financial Market Infrastructure : PFMI) และผลักดันให้มีการนำา 

มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International  

Financial Reporting Standards : IFRS) มาใช้อย่างสมบูรณ์

 (ค) จัดทําแผนในการอนุญาตให้มีการเสนอขาย 

สินค้าทั้งในและต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น รองรับ 

นโยบายเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ที่ในอนาคตจะอนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนโดยตรงใน 

ต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวกลางเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์ 

ต่างประเทศในช่องทางต่างๆ สามารถเทียบเคียงกันได้ โดย 

คำานึงถึงการพัฒนาตลาดทุนและผลกระทบต่อความสามารถ 

ในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ 

 (ง) ทบทวนกฎหมายหลักทรัพย์ในภาพรวมเพื่อ 

สนับสนุนให้ตลาดทุนไทยแข่งขันได้ และรองรับการเชื่อมโยง  

เช่น การรองรับกรณีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ออกตราสารนำาหลักทรัพย ์

มาจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์การรองรบัใหต้ลาดหลักทรัพย ์

เชื่อมโยงระบบการซื้อขายกับบุคคลอื่น และการให้ข้อมูล 

กับหน่วยงานกำากับดูแลในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 (จ) ผลักดันการใช้ระบบ Extensib le Business  

Reporting Language (XBRL) ในการส่งงบการเงินของบริษัท 

จดทะเบียน ซึ่งเป็นระบบที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทาง 

การเงินในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ องค์กร 

กำากับสถาบันการเงิน องค์กรกำากับตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจ 

หลักทรัพย์  กรมสรรพากร หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการ 

จดทะเบียนบริษัท เห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์ในการสร้าง 

มาตรฐานของการรายงานงบการเงินซึ่งจะนำาไปสู่การลด 

ต้นทุนรวมในการจัดทำางบการเงินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

ในห่วงโซ่การจัดทำารายงานทางการเงิน รวมถึงการสร้างความ 

โปร่งใส ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลงบการเงิน 

ที่เผยแพร่และนำาเสนอให้แก่ผู้ลงทุน และยังเป็นมาตรฐานสากล  

พร้อมต่อการนำาไปใช้ของนักวิเคราะห์ในทุกตลาดทั่วโลก

 สร้างโอกาสจากการเตบิโตของ emerging  

 Asia : เปดิทางใหต้ลาดทนุไทยเปน็จดุเชือ่ม 

 ไปลงทุนใน emerging Asia อย่างแท้จริง  

 โดยค�านึงถึงความเทียบเคียงกันได้ของ 

 กฎเกณฑ์ การมีส่วนได้ส่วนเสีย (skin in  

the game) และความร่วมมือของผู้ก�ากับดูแล ในการตรวจสอบ 

และบังคับใช้กฎหมาย

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศ 

ในกลุ ่ม emerging Asia โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศในกลุ ่ม 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)  

และประเทศไทยในฐานะที่มีความได้เปรียบค่อนข้างมาก เมื่อ 

เทียบกับประเทศอื่นจากทำาเลที่ตั้งที่อยู ่ในศูนย์กลางของ GMS  

และความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ประกอบกับความพร้อมทาง 

โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับภาคเศรษฐกิจและภาคการเงิน สร้าง 

โอกาสให้ตลาดทุนไทยสามารถเป็นจุดเช่ือมที่สำาคัญในการ 

ลงทุนสำาหรับผู้ลงทุนทั่วโลกที่ต้องการลงทุนใน GMS 

ในปี 2556 ก.ล.ต. จึงให้ความสำาคัญกับการวางรากฐาน 

ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับประเทศในกลุ ่มอนุภูมิภาคนี้ 

ผ ่านการให้ความช่วยเหลือในด้านการยกระดับสมรรถนะ  

(capacity bui lding) ตลอดจนการจัดทำาความร่วมมือ MOU  

และเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความรู ้ต่างๆ และขยายโอกาส 

ในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยอนุญาตให้ลงทุน 

ใน GMS ได้บางส่วน 

สำาหรับในปี 2557 พบว่าประเทศในกลุ่ม emerging Asia  

ยังมีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาวแต่มีความผันผวนในระยะ 

สั้น ก.ล.ต. จึงจะดำาเนินมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดช่อง 

ให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศมาออกและเสนอขายในรูปแบบ 

ต่างๆ ได้มากขึ้น โดยคำานึงถึงความเสี่ยงและประเด็นเรื่อง 

มาตรฐานการกำากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งสำาคัญ 

ต่อการคุ้มครองผู้ลงทุน ดังนี้
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(ก) ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือ 

ประเทศเพื่อนบ้านในด้านการยกระดับสมรรถนะ ต่อเนื่อง 

จากปี 2556 โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ 

เมียนมาร์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อ 

แลกเปลี่ ยนความรู้ ให้ แก่ผู้ บริหารระดับกลางถึ งสู งของ 

หน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคใกล้เคียง

(ข) จัดให้มีเครื่องมือการระดมทุนที่ลงทุนในโครงสร้าง 

พื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน ต่อเนื่องจากปี 2556 เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำานวน 

มาก รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของประเทศ 

ใน GMS เพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

ให้กับตัวกลางไทย

(ค) ปรับปรุงและออกหลักเกณฑ์รองรับผลิตภัณฑ์ 

ทางการเงินจากต่างประเทศ ดังนี้

 • ตราสารทุน : ออกเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียน 

ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น 

แห่งแรก (primary l ist ing) สำาหรับบริษัทจากประเทศที่ไม ่ม ี

ประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาต 

ให ้บริษัทต ่างประเทศเข ้ามาระดมทุนและจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ไทย (secondary listing) ให้ยืดหยุ่นและรัดกุม 

ขึ้น และออกเกณฑ์รองรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก 

หลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt : DR)

 • ตราสารหนี้และกองทุนรวม : ออกเกณฑ์รองรับ 

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศ ภายใต้กรอบ 

ของหน่วยงานกำากับดูแลตลาดทุนในอาเซียน (ASEAN Capital  

Markets Forum : ACMF)

(ง) เปรียบเทียบกฎหมายพื้นฐานของไทยกับประเทศ 

เป้าหมาย ทำาให้ทราบความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการ 

หากมีการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายข้ามประเทศ เป็นการ 

รองรับโอกาสที่หลักทรัพย์จากประเทศเหล่านั้นมาจดทะเบียน 

ในไทยไปพร้อมๆ กับการรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดและ 

การคุ้มครองผู้ลงทุน
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หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย 2554 2555 2556p

ตราสารทุน 1/ 41,544 171,913 62,972

เสนอขายในประเทศ 33,424 171,913 62,972

   ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 2/ 4,956 15,669 38,957

   ประชาชนทั่วไป 8,802 105,507 14,656

   กรรมการและพนักงาน 4,251 2,597 1,913

   บุคคลในวงจ�ากัด 15,415 48,140 7,445

เสนอขายต่างประเทศ 8,120 - -

ตราสารหนี้ 3/ 1,292,472 3,899,393 5,554,719 

เสนอขายในประเทศ 1,259,375 3,729,888 5,404,887 

   โดยนิติบุคคลไทย 987,877 2,088,240 2,465,984

       ตราสารหนี้ระยะสั้น 775,654 1,598,387 2,061,686 

           ประชาชนทั่วไป 206,847 473,211 126,786 

           สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 495,277 768,628 1,352,786 

           บุคคลในวงจ�ากัด 73,530 356,548 582,114 

      ตราสารหนี้ระยะยาว 212,223 489,853 404,298

          ประชาชนทั่วไป 117,050 338,116 133,351 

          สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 84,778 134,581 247,815

          บุคคลในวงจ�ากัด 10,395 17,156 23,132 

   โดยนิติบุคคลต่างประเทศ 271,498 1,641,648 2,938,903 

        ตราสารหนี้ระยะสั้น 245,598 1,615,848 2,913,553 

            ประชาชนทั่วไป -   -    -   

            สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 245,198 1,615,848 2,913,553 

            บุคคลในวงจ�ากัด 400 -    -   

       ตราสารหนี้ระยะยาว 25,900 25,800 25,350 

           ประชาชนทั่วไป -   -   -   

           สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 25,900 25,800 23,350 

           บุคคลในวงจ�ากัด -   -   2,000 

เสนอขายต่างประเทศ 33,097 169,506 149,832 

รวม 1,334,016 4,071,306  5,617,691 

ข้อมูลสถิติสำาคัญ*
มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์ จำาแนกตามลักษณะการเสนอขาย

หมายเหตุ : 1/ รวมมูลค่าขายของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 

 2/ มลูคา่การเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนครัง้แรก  (IPO)  เปน็ขอ้มลูตามรายงานผลการขายหุน้  ค�านวณจากจ�านวนหุน้ทีอ่อกใหมซ่ึง่เสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป  กรรมการ และพนกังาน 

  ในราคา IPO 

 3/ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศ

 * ข้อมูลสถิติรายปีเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด ณ ขณะจัดท�ารายงานฉบับนี้
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มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐบาล จำาแนกตามประเภทตราสาร 

ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทตราสาร 2554 2555 2556

เสนอขายในประเทศ 11,601,092 8,934,394 6,981,731

 พันธบัตรรัฐบาล 396,083 687,095 517,866

 ตั๋วเงินคลัง 125,691 142,135 389,907

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 175,713 114,350 -

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/ 40,890 191,544 223,606

 พันธบัตร ธปท. และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ 10,862,715 7,799,269 5,850,352

เสนอขายต่างประเทศ 8,088 - -

 พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงิน - - -

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/ 8,088 - 0

รวม 11,609,180 8,934,394 6,981,731

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ�ากัด 

 p = ข้อมูลเบื้องต้น

2554 2555 2556

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

ธุรกิจจัดการลงทุน 2,852,875 3,487,346 4,253,430

 กองทุนรวม* 1,220 1,918,160 1,309 2,464,710 1,424 3,067,788

 กองทุนส่วนบุคคล 1,778 319,456 2,083 326,492 2,688 437,519

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 453 615,259 441 696,144 426 748,123

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

  เพื่อสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) และกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ

ประเภท
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จำานวนกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 1/ จำาแนกตามนโยบายการลงทุน 

นโยบายการลงทุน 2/
2554 2555 2556

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

กองทุนรวมทั่วไป 1,224 1,926,512 1,313 2,477,313 1,364 2,929,568

 กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ 606 1,067,892 530 1,203,311 556 1,258,071

  ก. ระดมทุนในประเทศ 602 1,059,540 526 1,190,709 554 1,257,323

   (1) ตราสารทุน 199 237,910 190 314,429 211 376,047

   (2) ตราสารหนี้ 277 493,578 214 472,276 199 436,943

   (3) ตราสารผสม 91 225,787 81 251,168 95 86,527

   (4) อสังหาริมทรัพย์ส�าหรับ 35 102,264 41 152,836 46 228,207

 ผู้ลงทุนทั่วไป (กอง 1) 

   ระบุเฉพาะเจาะจง 32 98,912 38 149,647 43 220,587

   ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง 3 3,353 3 3,188 3 7,620

   (5) โครงสร้างพื้นฐาน - - - - 3 129,599

  ข. ระดมทุนต่างประเทศ 4 8,352 4 12,602 2 748

   (1) ตราสารทุน 4 8,352 4 12,602 2 748

 กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ 618 858,620 783 1,274,001 808 1,671,497

  ก. ลงทนุในต่างประเทศทัง้หมด 3/ 366 320,465 421 605,275 437 632,047

   (1) ตราสารทุน 94 28,619 78 23,411 93 36,269

   (2) ตราสารหนี้ 190 225,951 210 471,595 224 527,097

   (3) ตราสารผสม 82 65,896 133 110,269 120 68,681
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หมายเหตุ : * 1/ ไม่รวมกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว

  2/ จัดแบ่งประเภทกองทุนรวมตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552  เรื่อง  การจัดต้ังกองทุนรวมและการเข้าท�าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

  3/ กองทุนรวมที่น�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  4/ กองทุนรวมที่น�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุน 2/
2554 2555 2556

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จำานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

  ข. ลงทนุในต่างประเทศบางส่วน 4/ 252 538,155 362 668,726 371 1,039,450

   (1) ตราสารทุน 6 3,810 20 16,003 20 16,790

   (2) ตราสารหนี้ 209 516,925 274 614,251 273 730,257

   (3) ตราสารผสม 37 17,420 68 38,472 78 292,403

กองทุนรวมพิเศษ 71 161,157 65 180,876 60 138,220

   (1) กองทุนรวม

ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหา

ระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)

18 38,459 17 42,459 15 28,507

   (2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไข

ปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)

10 9,047 9 8,974 7 7,115

    (3) กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ 

และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)

43 113,652 39 129,442 38 102,597

รวม 1,295 2,087,669 1,378 2,658,188 1,424 3,067,788
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การออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW)

สถานะของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

การลงทุนของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

หน่วย: รุ่น

2555 2556

จ�านวนการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 633 723

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 696,144 748,123 7.47

จ�านวนกองทุน 441 426 -3.40

จ�านวนนายจ้าง 12,323 13,620 10.53

จ�านวนสมาชิก 2,441,923 2,609,238 6.85

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 เปลี่ยนแปลง

มูลค่า 
(ล้านบาท)

% NAV มูลค่า 
(ล้านบาท)

% NAV มูลค่า 
(ล้านบาท)

% 

เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก 141,687.43 20.35 195,647.23 26.15 53,959.80 38.08

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ 244,027.81 35.05 228,849.54 30.59 -15,178.27 -6.22

 ที่กระทรวงการคลังค�้าประกัน

ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 51,052.66 7.33 15,138.50 2.02 -35,914.16 -70.35

หุ้นกู้ 123,764.80 17.78 159,028.94 21.26 35,264.14 28.49

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 99,498.58 14.29 100,096.45 13.38 597.87 0.60

 และใบส�าคัญแสดงสิทธิ

หน่วยลงทุน 35,645.82 5.12 49,558.10 6.63 13,912.28 39.03

อื่นๆ 4,172.55 0.60 5,261.22 0.70 1,088.67 26.09

หนี้สิน (3,705.38) (0.53) (5,456.79) (0.73) 1,751.41 47.27

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด 696,144.28 100.00 748,123.19 100.00 51,978.91 7.47

รายละเอียดการลงทุน
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ภาพรวม employee’s choice ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

2555 2556 เปลี่ยนแปลง (%)

จ�านวน master fund (กองทุน) 112 134 19.64

จ�านวนนายจ้างที่มี employee’s choice (ราย) 4,156 5,223 25.67

หน่วย: กรณี

ประเภทการผ่อนผัน 2555 2556

การผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อ 19 14

 (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ�านาจบริหาร 9 8

 (2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ 1 2

 (3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash) 5 3

 (4) จ�าเป็นและสมควร 2 1

 (5) ขอท�าค�าเสนอซื้อบางส่วน 2 -

การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทำาคำาเสนอซ้ือ 2 -

การทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ

การผ่อนผันเกี่ยวกับการทำาคำาเสนอซื้อ

การทำาคำาเสนอซื้อ 2555 2556

เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงำากิจการ

 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท) 39,127.88 308,921.98

 มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท) 13,949.57 230,863.47

 จ�านวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 10 9

เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท) 9,990.22 466.05

 มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท) 9,491.89 61.77

 จ�านวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 5 2

รวม

 มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท) 49,118.10 309,388.40

 มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท) 23,441.46 230,925.24

 จ�านวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 15 11
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การดำาเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จำานวนงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่สุ่มตรวจทาน

การสั่งการให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน แยกตามประเด็นที่สั่งแก้ไข

หน่วย: บริษัท

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2555 2556

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1 -

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 -

รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ถูกจ�ากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร 6 1

งบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 -

ผลประโยชน์พนักงาน - -

ประมาณการหนี้สิน - -

บันทึกสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - -

ตัดสินทรัพย์และหนี้สินไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 1 -

2555 2556

จำานวนบริษัท มูลค่า (ล้านบาท) จำานวนบริษัท มูลค่า (ล้านบาท)

สั่งให้แก้ไขปรับปรุง 8 9,929 10 22,924

ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน 2 816 3 3,420

สั่งให้แก้ไขปรับปรุงและบริษัทยุติรายการ 3 1,051 - -

 หรือรายการถูกเลื่อนออกไป

หน่วย: บริษัท

รายละเอียดการสอบทานงบการเงิน 2555 2556

บริษัทจดทะเบียนที่ ก.ล.ต. สุ่มตรวจทาน 293 49

อัตราส่วนบริษัทที่ตรวจทาน/บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด (SET+mai) 53% 8%

บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) 26 49

สั่งให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) - 1

เสนอเรื่องเข้าคณะท�างานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล - 1

ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไข 7 1

การดำาเนินการ
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หน่วย: บริษัท

ใบอนุญาตประเภท ยื่นขอ อนุญาต อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

 1. ก – ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท

 2. ข – นายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้ + ที่ปรึกษาการลงทุน + 

    ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 3. ค – จัดการกองทุนรวม + กองทุนส่วนบุคคล + ที่ปรึกษาการลงทุน + 

    จัดการเงินร่วมลงทุน + นายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน

 4. ง – นายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน

 5. ที่ปรึกษาการลงทุน

 6. ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 7. จัดการเงินร่วมลงทุน

 8. ส-1 – ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท

 9. ส-2 – ตัวแทนซื้อขาย และค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวกับตราสารแห่งหน้ี + 

     ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 10. ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 11. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 12. ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จ�ากัดเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

  ที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

 13. ทรัสตี

3

2

2

3

4

1

-

3

2

6

-

-

4

1

1

2*

2

4

1

-

2*

1

6*

-

-

3

2

1

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

1

 รวม 30 23 10

การยื่นคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2556

หมายเหตุ : * จ�านวนการให้ใบอนุญาตมียกยอดการพิจารณามาจากปี 2555 
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ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ : * ให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าสถาบัน

 หน่วย : จ�านวน (ราย)

ประเภท 2555 2556

ธุรกิจหลักทรัพย์ - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ค้าหลักทรัพย์
- จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์
- ที่ปรึกษาการลงทุน
- ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
- ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

40
37
40
48
27

2
1

40
37
40
48
28

2
1

ธุรกิจจัดการลงทุน - การจัดการกองทุนรวม
- การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
- นายหน้า ผู้ค้า หรือผู้จัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน
- การจัดการเงินร่วมลงทุน

23
34
31

2

23
34
28

2

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
- ตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่จ�ากัดเฉพาะ
   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวกับโลหะมีค่า
- ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
- ที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
- ตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (จดทะเบียน*)
- ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (จดทะเบียน*)

44
6

14
2
1

44

42
-

15
2
1

48

อื่นๆ - ส�านักงานสาขาเต็มรูปแบบ 
- ส�านักงานสาขาออนไลน์ 
- ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PVD (ขึ้นทะเบียน)
- ผู้รับฝากทรัพย์สิน (ข้ึนทะเบียน)
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ได้รับความเห็นชอบ)
- บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม (ได้รับความเห็นชอบ)
- สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
- นายทะเบียนหลักทรัพย์

508
6

13
14
13

4
2

16

539
11
13
14
14

4
2

17

การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระในปี 2556

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
การให้ความเห็นชอบในปี 2556 รวมจำานวนผู้ได้รับ 

ความเห็นชอบท้ังหมดยื่นครั้งแรก ต่ออายุ

ที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท) - 10 74

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) 32 143 290

ผู้สอบบัญชี (คน) 9 20 146
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การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภท
2555 2556 จำานวนผู้ได้รับ

ความเห็นชอบ 
เปลี่ยนแปลง

(คน/%)
ได้รับความ 

เห็นชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความ 

เห็นชอบ
ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการหรอืผูจ้ดัการของบรษิทัหลกัทรพัย์

 ด้านหลักทรัพย์

 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

698

484

698

484

695

491

695

491

-3 (-0.42%)

7 (1.44%)

 รวม 1,182 1,182 1,186 1,186 4 (0.33%)

นักวิเคราะห์/ผู้แนะนำาการผู้ลงทุน*

 ด้านตลาดทุน

 นักวิเคราะห์การลงทุน 127 22 130 34 3 (2.36%)

 ผู้แนะน�าการลงทุน 5,713 599 6,160 1,243 447 (7.82%)

 รวม 5,840 621 6,290 1,277 450 (7.71%)

 ด้านหลักทรัพย์

 นักวิเคราะห์การลงทุน 1,039 484 957 455 -82 (-7.89%)

 ผู้แนะน�าการลงทุน 27,903 26,946 29,599 28,355 1,696 (6.08%)

 รวม 28,942 27,430 30,556 28,810 1,614 (5.58%)

 ด้านกองทุน

 ผู้แนะน�าการลงทุน 288 154 482 346 194 (67.36%)

 รวม 288 154 482 346 194 (67.36%)

 ด้านตราสารหน้ี

 ผู้แนะน�าการลงทุน 28 33 66 82 38 (135.71%)

 รวม 28 33 66 82 38 (135.71%)

 ด้านตราสารทุน

 ผู้แนะน�าการลงทุน 27 18 71 92 44 (162.96%)

 รวม 27 18 71 92 44 (162.96%)

 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 นักวิเคราะห์การลงทุน 24 76 23 69 -1 (-4.17%)

 ผู้แนะน�าการลงทุน 347 4,431 307 4,120 -40 (-11.53%)

 ผู้แนะน�าการลงทุนด้านโลหะมีค่า - - - - -

 รวม 371 4,507 330 4,189 -41 (-11.05%)

ผู้จัดการกองทุน

 ด้านหลักทรัพย์ 362 259 377 270 15 (4.14%)

 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 141 76 151 89 10 (7.09%)

 ด้านอสังหาริมทรัพย์ 47 38 55 39 8 (17.02%)

 รวม 550 373 583 398 33 (6.00%)

หน่วย: คน
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การตรวจสอบระบบงานของตัวกลาง

ประเภทธุรกิจ จำานวน
(บริษัท)

ผลการตรวจสอบและการดำาเนินงาน

การตรวจสอบการดำาเนินงานตามปกติ 

(routine inspection)

- บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า

 และจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์และ

 ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

13 บริษัทส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยประเด็น

หลักที่พบเป็นกรณีเก่ียวกับ

- การท�าความรูจ้กัลกูค้าและการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริง 

 เกี่ยวกับลูกค้า (know your customer : KYC / customer due 

  diligence : CDD) และการให้วงเงินไม่รัดกุม 

- การจัดเก็บบันทึกการให้ค�าแนะน�าและการรับค�าสั่งซื้อขาย 

 หลักทรัพย์กับลูกค้าไม่ครบถ้วน 

- การดูแลทรัพย์สินและเอกสารส�าคัญของลูกค้าไม่รัดกุม 

ซ่ึง ก.ล.ต. ได้สั่งให้บริษัทแก้ไข และด�าเนินการตามกฎหมาย

กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 13 บริษัทส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

โดยประเด็นหลักที่พบเป็นกรณีเก่ียวกับ

- การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่รัดกุม เช่น การ 

 สอบทานรายงานการประเมนิค่าทรพัย์สนิ การตรวจตราสภาพ 

 ทรพัย์สนิและการควบคุมดูแลการจัดหารายได้และค่าใช้จ่าย  

 เป็นต้น 

- การจดัการกองทนุรวมทัว่ไปไม่รดักมุ เช่น ระบบควบคมุภายใน  

 และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุน เป็นต้น

ซึ่ง ก.ล.ต. ได้สั่งให้บริษัทแก้ไข และด�าเนินการตามกฎหมาย

กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

การตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุง

ระบบงานตามที่ ก.ล.ต. สั่งการ 

(follow up inspection)

- บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า

 และจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทน

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขระบบงานแล้ว

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขระบบงานแล้ว

- ผู้ดูแลผลประโยชน์ 1 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขระบบงานแล้ว



รายงานประจ�าปี 2556
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 77

ประเภทธุรกิจ จำานวน
(บริษัท)

ผลการตรวจสอบและการดำาเนินงาน

การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง 

(theme inspection)

- การซ้ือขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชี

 บริษัทหลักทรัพย์ (proprietary trading)

4 การบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์

เพ่ือบัญชีบริษัทยังไม่มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ ซึ่ง ก.ล.ต.  

ได้สั่งการให้บริษัทปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งหารือสมาคมบริษัท 

หลักทรัพย์ไทย (Association of Securities Companies : ASCO)  

เพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าว ซึง่ ASCO ได้ออกประกาศเรือ่ง หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท เมื่อวันที่  

28 ตุลาคม 2556

- การซื้อขายของกองทุนประเภท 

 trigger fund

3 ไม่พบประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนและการ

จัดการกองทุน

- การตรวจสอบปฏิบัติงานของธนาคาร

 ท่ีประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และ

 จัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน (limited broker, 

 dealer and underwriter : LBDU) เฉพาะ

 เรื่องการให้ค�าแนะน�าในการซื้อขาย

 หน่วยลงทุน ในลักษณะการสุ่มตรวจสอบ 

 (mystery shopping)

14 ธนาคารส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง เช่น  

มีผู ้แนะน�าการลงทุนที่มีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ 

กองทุน รวมทั้งให้ค�าแนะน�าโดยค�านึงถึงความเสี่ยงของลูกค้า  

เป็นต้น ทั้งน้ี พบบางธนาคารยังไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องได้ในหลายกรณี ซ่ึง ก.ล.ต. จะด�าเนินการ 

ตามควรต่อไป

การตรวจสอบความพร้อม

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบระบบงานและบุคลากรของบริษัทที่ขอแล้ว

เหน็ว่า บรษิทัมคีวามพร้อมในการประกอบธรุกจิแต่ละประเภทตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2

การค้าตราสารหนี้ 1

การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1

กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 1

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 1

การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2

การเป็นนายหน้า ค้า และจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ 1

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 2

การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1

ทรัสตี 3

การตรวจสอบระบบงานของตัวกลาง (ต่อ)
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ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน

จำานวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิดในปี 2556

คำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

รายการ 2555 2556

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน

1. การกระท�าอันไม่เป็นธรรม (สร้างราคา แพร่ข่าว ใช้ข้อมูลภายใน) 35 30

2. การประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต 68 70

 2.1 การประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

  โดยไม่ได้รับอนุญาต

50 58

 2.2 การประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่รับอนุญาต 18 12

3. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะน�าการลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) 28 18

4. เรื่องร้องเรียนอื่นๆ 318 331

รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 449 449

จำานวนเรื่องที่ยุติหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น 403 389

ประเภทการกระทำาผิด จำานวนกรณีที่ตรวจสอบ

การสร้างราคาหลักทรัพย์/แพร่ข่าว 20

การใช้ข้อมูลภายใน 25

การทุจริต/การกระท�าผิดของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/ 23

 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการกระท�าผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25

 โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ 3

รวม 96

หน่วย : จ�านวน (กรณี) 

กลุ่มธุรกิจ 2555 2556

หลักทรัพย์ - 11

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 22

หมายเหตุ: 1 ผู้ร้องขอถอนค�าร้องเพื่อไปใช้สิทธิทางศาล 

 2 มีค�าชี้ขาด 1 คดี และผู้ถูกร้องขอให้อนุญาโตตุลาการอธิบายค�าชี้ขาด 1 คดี
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การดำาเนินการและการลงโทษทางบริหารในปี 2556

มีจ�านวนผู้ถูกด�าเนินการทั้งหมด 50 ราย โดยเป็นผู้แนะน�าการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน จ�านวน 44 ราย ผู้บริหารบริษัท

หลักทรัพย์/บุคคลผู้มีอ�านาจในการจัดการ จ�านวน 3 ราย และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน จ�านวน 3 ราย ซึ่งมี

รายละเอียดการด�าเนินการตามพฤติกรรมดังนี้

ประเภท พฤติกรรม

การดำาเนินการ/โทษ

เปิดเผย
พฤติกรรม

พัก เพิกถอน

ผู้แนะนำาการลงทุน/ 

นักวิเคราะห์การลงทุน

ไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี - - -

1. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซ่ือสัตย์สุจริต - - -

 1.1 เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน - 5 1

 1.2 ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน - 3 7

 1.3 แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้ลงทุน - 1 -

2. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - - -

 2.1 ให้ค�าแนะน�าไม่เป็นกลางและไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุน - 2 -

 2.2 รับมอบหมายในการตัดสินใจแทนผู้ลงทุน 1 14 -

 2.3 รับค�าสั่งจากบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่เจ้าของบัญชี 1 1 -

 2.4 ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน - - -

 2.5 มส่ีวนเกีย่วข้องหรอืใช้เงนิกูน้อกระบบในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ - 4 -

 2.6 ไม่รักษาความลับของผู้ลงทุน 1 - -

3. ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ - - -

 3.1 ไม่บันทึกการให้ค�าแนะน�าและการรับค�าสั่งซ้ือขาย 4 14 -

4. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท�าอันไม่เป็นธรรม - - -

 4.1 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรม - - 1

 4.2 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เก่ียวข้องกับการกระท�าอันไม่ - 3 -

 เป็นธรรม เช่น ส่งค�าสั่งที่ไม่เหมาะสมในลักษณะการสร้างราคา

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์/ 

บุคคลผู้มีอำานาจ 

ในการจัดการ

การขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้าม - - -

1. ขาดคุณสมบัติที่ก�าหนด - - -

2. การมีลักษณะต้องห้าม - - -

 2.1 มีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ - 4 -

 2.2 มีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล - 1 -

 การปฏิบัติงานภายใต้การตรวจสอบดูแล

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ - 3 -

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้สอบบัญชี บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีกรณีลงโทษ

ผู้จัดการกองทุนรวม ประพฤติผิดต่อหน้าที่ ไม่มีกรณีลงโทษ

รวม 7 55 9

หมายเหตุ: ผู้ถูกด�าเนินการบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่หลายข้อ จ�านวนผู้ถูกด�าเนินการจึงน้อยกว่าจ�านวนพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่
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การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ประเภทความผิด

กล่าวโทษ เปรียบเทียบปรับ

จำานวนผู้ถูก 
กล่าวโทษ  

(ราย)

จำานวนผู้ถูก
เปรียบเทียบ 

(ราย)

ค่าปรับ 
(บาท)

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - 6 6,080,931.25
- ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ - 1 120,000.00
- การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต 4 - -

รวม 4 7 6,200,931.25

การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
- กองทุนรวม - 7 3,755,500.00
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ - 3 915,650.00

รวม - 10 4,671,150.00

การกระทำาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- การสร้างราคาหลักทรัพย์ 13 - -
- การใช้ข้อมูลภายใน 1 10 41,113,739.49
- การแพร่ข่าว - - -

รวม 14 10 41,113,739.49

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ 1 8 10,205,100.00

รวม 1 8 10,205,100.00

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่จัดท�าและน�าส่งหรือน�าส่งข้อมูลเก่ียวกับ 35 26 6,333,555.00
 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด
- ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทไม่จัดท�า 35 17 2,806,950.00
 และน�าส่งหรือน�าส่งข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
 ไม่เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด
- ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง - 1 236,500.00
 หลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด
- การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน - - -

รวม 70 44 9,377,005.00

การกระทำาผิดหน้าที่โดยทุจริต
- การทุจริตของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 8 - -
- การทุจริตของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ 7 - -

รวม 15 _ _

อื่นๆ 
- ขัดค�าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 - -

รวม 3 _ _

รวมจำานวนทั้งสิ้น 107 79 71,567,925.74
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การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

คดีท่ีศาลมีคำาพิพากษาในปี 2556 รวม 23 คดี

1. คดีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ จำานวน 1 คดี

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คำาพิพากษา

ผู ้ต้องหากระท�าการเป็นผู ้สนับสนุนการซื้อ

ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (กล่าวโทษ

เมื่อ 29 มีนาคม 2554)

มาตรา 241 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 และมาตรา 86 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยืนตามค�าพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่

ลงโทษปรับจ�าเลยเป็นเงิน 1,259,323.11 บาท 

(คดีถึงที่สุด)

2. คดีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จำานวน 1 คดี

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คำาพิพากษา

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(กล่าวโทษเมื่อ 26 กรกฎาคม 2554)

มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ฯ

วันที่ 28 มีนาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลย 2 ปี (คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์)

ประเภทความผิด จำานวนผู้ถูกกล่าวโทษ (ราย)

การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 11

รวม 11
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3. คดีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำานวน 2 คดี

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คำาพิพากษา

3.1 ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 โดยไม่ได้รับอนุญาต (กล่าวโทษเม่ือ 

  30 กรกฎาคม 2551)

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 

2546 มาตรา 343 ประกอบ

ม า ต ร า  8 3  แ ห ่ ง ป ร ะ ม ว ล

กฎหมายอาญา มาตรา 4 และ 

5 แห ่งพระราชก�าหนดการ

กู ้ ยืมเงินอันเป ็นการฉ ้อโกง

ประชาชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษจ�าเลยฐานประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานฉ้อโกง

ประชาชน และฐานกู ้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง

ประชาชน เป็นการกระท�าอันเป็นกรรมเดียว 

ผิดกฎหมายหลายบท จึ งลงโทษบทหนัก  

ฐานกู ้ ยืม เงินที่ เป ็นการฉ ้อโกงประชาชน  

พิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลย 20 ปี และให้จ�าเลย 

คืนเงินแก่ผู ้ เสียหาย 8 ราย (คดีอยู ่ระหว่าง 

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์)

3.2 ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 โดยไม่ได้รับอนุญาต (กล่าวโทษเม่ือ  

 30 กรกฎาคม 2556)

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ 

สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ล ่ ว ง ห น ้ า  

พ.ศ. 2546 

วันที่  4 ตุลาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลยที่ 1 และจ�าเลยที่ 3 

คนละ 6 เดือน และปรับคนละ 20,000 บาท โดย

โทษจ�าคุกให้รอไว้มีก�าหนด 2 ปี และปรับจ�าเลย

ที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท 

4. คดีบริษัทจดทะเบียนส่งงบการเงินหรือรายงานทางการเงินและผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามประกาศกำาหนด จำานวน  

 19 คดี (คดีถึงที่สุดทุกคดี)

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คำาพิพากษา

4.1 ร า ย ง า น ห ก เ ดื อ น แร ก ข อ ง ป ี  2 5 5 5  

 (กล่าวโทษ 2 พฤศจิกายน 2555)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ 

 มาตรา 199 ประกอบมาตรา  

 56 แห ่งพระราชบัญญัติ 

 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300  

 แห่งพระราชบัญญัติหลัก 

 ทรัพย์ฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยเป็นเงิน 44,500 บาท 

และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาทตลอดเวลา 

ที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.2 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

 2554 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  

 2554 (แบบ 56-1) และรายงานทางการเงิน 

 ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี 

  2555 และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้อง 

 รับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ  

 9 พฤศจิกายน 2555)

วันที่ 28 มีนาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 124,600 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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4.3 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

 2554 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

  2554 (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี 2554  

 (แบบ 56-2) และงบการเงินไตรมาสที่ 1 

  ประจ�าปี 2555 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ 

 ในการด�าเนินงานของบรษิทัจ�านวน 1 ราย 

  ต้องรบัโทษเช่นเดยีวกบับรษิทั (กล่าวโทษ 

  21 พฤศจิกายน 2555)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยที่ 1 เป็นเงิน 165,300 

บาท จ�าเลยที่ 2 เป็นเงิน 86,200 บาท และปรับ

รายวันอีกวันละ 100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้

ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.4 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

 2554 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

  2554 (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี 2554 

 (แบบ 56-2) และงบการเงินไตรมาสที่ 1 

  ประจ�าปี 2555 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ 

 ในการด�าเนินงานของบรษิทัจ�านวน 1 ราย 

  ต้องรบัโทษเช่นเดยีวกบับรษิทั (กล่าวโทษ 

  21 พฤศจิกายน 2555)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 165,400 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.5 งบการเงนิไตรมาสที ่2 ประจ�าปี 2555 และ 

 ผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของ 

 บริษัทจ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียว 

 กบับรษัิท (กล่าวโทษ 30 พฤศจกิายน 2555)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ 

 มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  

 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300 แห่ง 

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 45,900 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.6 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

 2554 และแบบแสดงรายการข ้อมูล 

 ประจ�าปี 2554 (แบบ 56-1) (กล่าวโทษ 

  11 ธันวาคม 2555)

วันที่ 21 มีนาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยเป็นเงิน 90,600 บาท 

และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท ตลอดเวลาที่

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.7 งบการเงินไตรมาสท่ี 4 ประจ�าปี 2554 

  งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าป ี

  2554 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

  2554 (แบบ 56-1) และรายงานทางการเงนิ 

 ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของป ี

  2555 และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้อง 

 รับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 

  12 ธันวาคม 2555)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 158,100 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง



84

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คำาพิพากษา

4.8 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

 2554 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

  2554 (แบบ 56-1) และรายงานทางการเงนิ 

 ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของ 

 ปี 2555 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย 

  ต้องรบัโทษเช่นเดยีวกบับรษิทั (กล่าวโทษ 

  6 กุมภาพันธ์ 2556)

 วันที่ 2 เมษายน 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 106,100 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

150 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.9 งบการเงินประจ�างวดการบัญชีประจ�าปี  

 2554 และแบบแสดงรายการข ้อมูล 

 ประจ�าปี 2554 (แบบ 56-1)(กล่าวโทษ 

  6 กุมภาพันธ์ 2556)

วันที่ 25 มีนาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยเป็นเงิน 82,400 บาท 

และปรับรายวันอีกวันละ 200 บาท ตลอดเวลาที่

ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.10 งบการเงินไตรมาสท่ี 2 ประจ�าปี 2555  

 แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้อง 

 รับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ  

 14 กุมภาพันธ์ 2556)

วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 45,800 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.11 งบการเงินไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ประจ�าปี  

 2555 (กล่าวโทษ 19 กุมภาพันธ์ 2556)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ 

 มาตรา 199 ประกอบมาตรา 

  56  แห่ งพระราชบัญญั ติ 

 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300  

 แห่งพระราชบัญญัติหลัก 

 ทรัพย์ฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยเป็นเงิน 83,800 บาท 

และปรับรายวันอีกวันละ 200 บาท ตลอดเวลา

ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.12 งบการเงินไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ประจ�าปี  

 2555 และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้อง 

 รับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 

  14 มีนาคม 2556)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน 

83,800 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 200 บาท 

ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.13 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจ�าปี 2555 

  แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้อง 

 รับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ  

 20 มีนาคม 2556)

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 36,700 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.14 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจ�าปี 2555  

 แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้อง 

 รับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ  

 25 มีนาคม 2556)

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 32,500 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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4.15 งบการเงินไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ประจ�าป ี

  2555 และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทจ�านวน 1 ราย ต้อง 

 รับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 

  21 พฤษภาคม 2556)

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 82,600 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.16 งบการเงนิไตรมาสที ่3 ประจ�าปี 2555 และ 

 ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการด�าเนินงาน 

 ของบริษัทจ�านวน 1 รายต้องรับโทษ 

 เช่นเดียวกับบริษัท

 (กล่าวโทษ 21 พฤษภาคม 2556)

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 82,600 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.17 งบการเงนิไตรมาสที ่3 ประจ�าปี 2555 และ 

 ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการด�าเนินงาน 

 ของบริษัทจ�านวน 1 รายต้องรับโทษ 

 เช่นเดียวกับบริษัท

 (กล่าวโทษ 21 พฤษภาคม 2556)

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 67,600 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

200 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.18 งบการเงินไตรมาสท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 4 

  ประจ�าปี 2555 งบการเงนิประจ�างวดบญัชี 

 ปี 2555 และแบบแสดงรายการข้อมูล 

 ประจ�าปี 2555 (แบบ 56-1) และผู้บริหาร 

 ที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท 

 จ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ 

 บริษัท (กล่าวโทษ 19 มิถุนายน 2556)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ 

 มาตรา 199 ประกอบมาตรา 

  56 แห ่งพระราชบัญญัติ 

 หลักทรัพย์ฯ

- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300  

 แห่งพระราชบัญญัติหลัก 

 ทรัพย์ฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 151,400 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 

100 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4.19 ง บ ก า ร เ งิ น ไ ต ร ม า ส ที่  3  แ ล ะ ที่  4 

  ประจ�าปี 2555 งบการเงนิประจ�างวดบญัชี 

 ปี 2555 และแบบแสดงรายการข้อมูล 

 ประจ�าปี 2555 (แบบ 56-1) และผู้บริหาร 

 ที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท 

 จ�านวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ 

 บริษัท (กล่าวโทษ 30 กรกฎาคม 2556)

วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้

พิพากษาลงโทษปรับจ�าเลยทั้งสองรายเป็นเงิน

รายละ 155,500 บาท
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2554 2555 2556

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1/ 1,025.32 1,391.93 1,298.71

มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 7,040,458 7,615,638 11,777,210

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 28,854 31,084 48,070

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ)2/ 84.10 75.26 100.97

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)1/ 8,407,696 11,831,448 11,496,765

จ�านวนบริษัทจดทะเบียน1/ 472 477 490

จ�านวนหลักทรัพย์จดทะเบียน1/ 755 948 1,141

ราคาปิดต่อก�าไรต่อหุ้น (เท่า)1/ 12.07 18.25 14.60

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า)1/ 1.87 2.41 2.02

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)1/ 3.72 2.98 3.24

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1/ ณ สิ้นเวลา

 2/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย = 
มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย

X 100

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำาแนกตามประเภทผู้ลงทุน

2554 2555 2556

มูลค่าซื้อขายสุทธิ1/

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ -29,149 -24,302 108,163

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,307 7,256 -1,723

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 32,962 -59,342 87,471

ผู้ลงทุนต่างประเทศ -5,119 76,388 -193,911

มูลค่าซื้อขายรวม2/ 14,080,916 15,231,276 23,554,420

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 1,261,418 1,229,402 2,099,097

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,893,515 2,050,721 3,091,690

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 7,654,055 8,124,145 13,021,186

ผู้ลงทุนต่างประเทศ 3,271,929 3,827,007 5,342,447

สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม (ร้อยละ)3/ 100.00 100.00 100.00

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 9.0 8.1 8.9

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13.4 13.5 13.1

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 54.4 53.3 55.3

ผู้ลงทุนต่างประเทศ 23.2 25.1 22.7

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธิ = มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย

 2/ มูลค่าซื้อขายรวม = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย

 3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย

มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด

X 100
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สถิติสำาคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2554 2555 2556

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ1/ 264.23 415.68 356.80

มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 151,023 298,929 553,459

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 619 1,220 2,259

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ)2/ 228.07 284.25 356.63

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)1/ 77,310 133,017 177,365

จ�านวนบริษัทจดทะเบียน1/ 73 81 95

จ�านวนหลักทรัพย์จดทะเบียน1/ 93 100 127

ราคาปิดต่อก�าไรต่อหุ้น (เท่า)1/ 16.36 22.80 28.32

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า)1/ 2.46 3.24 2.69

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)1/ 2.97 1.58 1.46

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำาแนกตามประเภทผู้ลงทุน

2554 2555 2556

มูลค่าซื้อขายสุทธิ1/

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ -146 -614 -561

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2 -72 -20

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 315 177 1,372

ผู้ลงทุนต่างประเทศ -171 509 -791

มูลค่าซื้อขายรวม2/ 302,046 597,857 1,106,917

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 352 1,405 5,106

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,086 6,320 18,416

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 294,177 580,586 1,065,160

ผู้ลงทุนต่างประเทศ 4,431 9,546 18,235

สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม (ร้อยละ)3/ 100.00 100.00 100.00

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 0.1 0.2 0.5

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.0 1.1 1.7

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 97.4 97.1 96.2

ผู้ลงทุนต่างประเทศ 1.5 1.6 1.6

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1/ ณ สิ้นเวลา

 2/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย = มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย

X 100

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธิ =  มูลค่าซื้อ -  มูลค่าขาย

 2/ มูลค่าซื้อขายรวม =  มูลค่าซื้อ +  มูลค่าขาย

 3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม = มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย

มูลค่าซื้อและขายทั้งตลาด

X 100
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สถิติสำาคัญตลาดตราสารหนี้ไทย

 2554 2555 2556p

Government Bond Total Return Index1/ 212.28 219.23 223.90

Average Government Bond Yield (ร้อยละ)1// 3.41 3.28 3.92

Investment Grade Corp. Bond Total Return Index1/ 176.37 184.39 191.59

Average Investment Grade Corp. Bond Yield (ร้อยละ)1/ 3.94 4.56 4.19

มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท) 204,314,590 200,588,443 215,446,379

 ตราสารหนี้ภาครัฐ 204,095,791 200,151,580 214,894,401

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน2/ 201,187 413,995 515,654

 พันธบัตรต่างประเทศ 17,611 22,869 36,324

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)3/ 837,355 818,728 879,373

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (ร้อยละ)3/4/ 2,872.89 2,556.58 2,452.19

 ตราสารหนี้ภาครัฐ 3,548.68 2,932.36 3,110.46

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน2/ 15.67 25.00 29.14

 พันธบัตรต่างประเทศ 22.84 23.17 33.76

มูลค่าหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนคงค้าง (ล้านบาท)1/  7,111,951 8,579,961 8,991,819

 ตราสารหนี้ภาครัฐ  5,751,311 6,825,611 6,991,899

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน2/  1,283,547 1,655,656 1,883,446

 พันธบัตรต่างประเทศ  77,094 98,694 116,474

จ�านวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน1/  1,695 2,302 2,358

 ตราสารหนี้ภาครัฐ  591 639 647

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน2/  1,074 1,627 1,667

 พันธบัตรต่างประเทศ  30 36 44

สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย (ร้อยละ)  100.00 100.00 100.00

 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ 28.81 34.55 32.22

 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า 71.19 65.45 67.78

  สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ 2.67 2.21 1.49

  กองทุนรวม 42.68 35.88 36.15

  บริษัทประกัน 1.61 3.01 2.82

  บริษัทในประเทศ 8.08 6.86 6.90

  บริษัทต่างประเทศ 10.78 12.49 11.99

  รายย่อย 0.59 0.33 0.17

  อื่นๆ 4.78 4.67 8.27

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: 1/ ณ สิ้นเวลา

 2/ รวมตั๋วเงิน

 3/ รวมการซื้อขายพันธบัตร ธปท. ระยะสั้น

 4/ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย =

  p = ข้อมูลเบื้องต้น

มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์คงค้างเฉลี่ย

X 100
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สถิติสำาคัญตลาดอนุพันธ์

หน่วย: สัญญา

 2554 2555 2556

SET50 Index Futures

สถานะคงค้าง*  22,421  36,920 37,496

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  17,690 16,467 23,217

SET50 Index Options

สถานะคงค้าง*  955 1,569 1,640

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  443 221 267

Single Stock Futures 

สถานะคงค้าง*  9,514 154,366 282,282

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  6,468 8,849 34,350

Metal Futures

สถานะคงค้าง*  23,551 33,312 13,485

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  16,479 14,927 9,014

Interest Rate Futures 

สถานะคงค้าง*  2 0 0

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  2 0.1 0

Brent Crude Oil Futures 

สถานะคงค้าง*  9  744 253

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน  64  603 189

USD Futures 

สถานะคงค้าง* -  12,065 5,622

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน -  2,751 976

Sector Index Futures 

สถานะคงค้าง* -  5 0

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน -  4 0

ที่มา: บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)

หมายเหตุ: *ณ สิ้นเวลา
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จำานวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดอนุพันธ์ จำาแนกตามประเภทผู้ลงทุน 

หน่วย: สัญญา

 2554 2555 2556

จำานวนสัญญาซื้อขายรวม1/ 20,054,232 20,915,854 33,328,252

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 6,729,081 8,129,210 11,972,926

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,037,790 11,168,449 18,672,749

ผู้ลงทุนต่างประเทศ 1,287,361 1,618,195 2,682,577

สัดส่วนจำานวนสัญญาซื้อขายรวม (ร้อยละ)2/ 100.00 100.00 100.00

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 33.55 38.87 35.94

ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ 60.03 53.40 56.02

ผู้ลงทุนต่างประเทศ 6.42 7.74 8.04

ที่มา: บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)

หมายเหตุ: 1/ จ�านวนสัญญาซื้อขายรวม = จ�านวนสัญญาซื้อ + จ�านวนสัญญาขาย

 2/ สัดส่วนจ�านวนสัญญาซื้อขายรวม = จ�านวนสัญญาซื้อ + จ�านวนสัญญาขาย

จ�านวนสัญญาซื้อขายทั้งตลาด

X 100
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของส�านักงาน โดยได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในในการ 

จัดท�ารายงานการเงินท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ในกรอบการควบคุมภายในซึ่งก�าหนดโดย  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพ่ือให้ความเช่ือม่ันได้อย่างมีเหตุผลว่า  

รายงานการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน  

และสามารถค้นพบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการด�าเนินการที่ผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญได้ทันต่อเวลา

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทาน 

คุณภาพของรายงานการเงินและประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานการเงิน และรายงานความเห็นต่อ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีด้วยแล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณารายงานการสอบทานคุณภาพของรายงานการเงินและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

ในการจัดท�ารายงานการเงินปี 2556 และมีความเห็นว่า งบการเงินของส�านักงานจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

โดยได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจและจัดท�าประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้ง 

มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็นว่า การควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานการเงินของส�านักงานโดยรวมมีประสิทธิผล 

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของส�านักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เชื่อถือได้ 

รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เรื่องการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานการเงิน

(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการ

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการก�ากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยง และสอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานการจัดท�ารายงาน 

การเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของส�านักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  

ทั้งนี้ ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยกรรมการ ก.ล.ต. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

มีความเป็นอิสระ จ�านวน 3 คน คือ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนนทพล นิ่มสมบุญ และนายวิกรม  

คุ้มไพโรจน์ กรรมการตรวจสอบ

ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระที่ก�าหนดรวม 12 ครั้งโดยมีองค์ประชุมครบทุกครั้ง ในจ�านวนนี้มี 1 ครั้ง 

ที่ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นการเฉพาะ มีการติดตามการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้ง มีการรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส และรายงานการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีแบบรายคณะ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีสาระส�าคัญในการปฏิบัต ิ

หน้าที่ในปี 2556 ดังนี้ 

1. งานด้านการสอบทานรายงานการเงิน
สอบทานคุณภาพของรายงานการเงินและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานการเงิน เพื่อให้ 

ความเชื่อมั่นว่า ส�านักงานได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานการเงินที่มีความเหมาะสม  

เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้ง งบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. งานด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
สอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของส�านักงาน ตามหลักการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of  

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงาน 

ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในในการสอบทานความมีประสิทธิผล ความเพียงพอ และความเหมาะสมของ 

ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องกระบวนการก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน กระบวนการลงโทษทางบริหาร  

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน และกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญช ี 

รวมทั้ง การจัดจ้างตามสัญญาหลักของโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารที่ท�าการของส�านักงาน ระบบงานด้านการเงินและ 

การบริหารงานภายใน และการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร/ข้อมูลของส�านักงาน 
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3. งานด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้จัดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปีตามฐานความเสี่ยง และให้สอบทาน 

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า ส�านักงานมีการระบุความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ มีแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีการสื่อสารสารสนเทศของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและทันเวลา

4. งานด้านธรรมาภิบาล
พิจารณาแนวทางการประเมินจรรยาบรรณของส�านักงาน เพื่อประเมินสถานะด้านจรรยาบรรณของส�านักงาน ซึ่งเป็น 

องค์ประกอบหลักของการก�ากับดูแลที่ดี ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร พิจารณาการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการก�ากับตลาดทุน ประเมินผลคณะกรรมการ 

ตรวจสอบประจ�าปี 2556 แบบรายคณะ ในเรื่องโครงสร้าง คุณลักษณะ แนวปฏิบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติตามนโยบายด้านธรรมาภิบาล โดยผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลในตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน  

ศึกษามาตรการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบในเรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  

และการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องของกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) อย่างน้อย 1 คน  

เพื่อท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และมีข้อเสนอแนะต่อส�านักงานให้ด�าเนินการเรื่องการก�าหนด 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของ บจ. ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้กรรมการตรวจสอบของ บจ.  

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของส�านักงานที่มุ่งหวังให้กรรมการตรวจสอบ 

ดังกล่าวเป็นกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล ตามโครงการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ บจ. 

5. งานด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปี โดยติดตามผลการปฏิบัติงาน 

เป็นรายไตรมาส และผลการด�าเนินงานในรอบปี และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่างานตรวจสอบภายใน 

ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ The Institute of Internal Auditors และหน่วยงานอ้างอิงอื่น  

รวมทั้งการก�าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลเป็นประจ�าทุกปี

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ก.ล.ต. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  

และไม่มีข้อบกพร่องท่ีมีสาระสำาคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล 

ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีงบการเงินที่จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ใช ้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจและจัดทำาประมาณการท่ีสมเหตุสมผล รวมทั้ง 

มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน 

ของทุนและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณา ว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให ้

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น 

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  

ผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  

เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ 

สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง 

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ร า ย ง า น ข อ ง ผู ้ส อ บ บ ัญ ชี

(นางสาวเขมณัฏฐ์ จิตราวิริยะกุล)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่ 3

(นางสรัญญา โทนอ่อน)
ผู้อำานวยการกลุ่ม
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ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4  106,819,548.07  150,494,494.46 

   เงินลงทุนระยะสั้น 5  4,322,813,549.73  4,047,401,055.72 

   รายได้ค้างรับ 6  425,761,854.79  365,427,977.47 

   ลูกหนี้-กรมสรรพากร  2,627,595.35  - 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  12,754,966.25  13,821,000.68 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,870,777,514.19  4,577,144,528.33 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง  12,974,814.07  15,335,073.07 

   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 7  1,206,748,899.56  953,288,258.95 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8  32,811,513.86  37,859,961.03 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  9,003,202.76  8,953,202.76 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,261,538,430.25  1,015,436,495.81 

รวมสินทรัพย์  6,132,315,944.44  5,592,581,024.14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

   เจ้าหนี้ทั่วไป  112,677,576.93  39,864,037.85 

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  33,323,442.89  12,523,590.57 

   เจ้าหนี้-กรมสรรพากร  -  2,431,866.28 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4,210,570.45  5,589,729.74 

       รวมหนี้สินหมุนเวียน  150,211,590.27  60,409,224.44 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   ประมาณการหนี้สิน 9  -  10,501,655.50 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 10  182,246,884.18  119,840,870.23 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  20,560,033.58  12,699,104.54 

       รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  202,806,917.76  143,041,630.27 

รวมหนี้สิน  353,018,508.03  203,450,854.71 

ส่วนของทุน

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

   ส่วนเกินทุนจากการบริจาค  -  1,090,700.00 

   เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 11.1  1,422,563,313.93  1,357,265,735.57 

   เงินส�ารองทั่วไป 11.3  2,689,285,813.18  2,304,468,859.34 

   รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  482,291,115.16  450,114,532.20 

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน 12 (65,375,142.96)  25,658,005.22 

รวมส่วนของทุน  5,779,297,436.41  5,389,130,169.43 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  6,132,315,944.44  5,592,581,024.14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์)

ผู ้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
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ง บ ร า ย ไ ด้ ค ่า ใ ช้ จ่ า ย เ บ็ ด เ ส ร็ จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้

   รายได้ค่าธรรมเนียม 13.1  710,966,548.12  698,475,968.15 

   รายได้จากการให้บริการข้อมูล  2,129,453.13  116,754.02 

   รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  7,134,401.44  673,823.29 

   รายได้จากเงินลงทุน 13.2  124,619,131.98  153,467,834.79 

   รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13.3  517,337,750.51  333,725,770.45 

   รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยทรพัยส์นิทีไ่ดร้บับรจิาคจาก สศค.  1,090,700.00  - 

รายได้อื่น  10,164,787.80  6,616,280.58 

รวมรายได้  1,373,442,772.98  1,193,076,431.28 

ค่าใช้จ่าย

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง  596,302,070.18  538,115,708.74 

   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  264,105,972.77  189,436,382.02 

   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 14  84,434,849.73  80,707,386.68 

รวมค่าใช้จ่าย  944,842,892.68  808,259,477.44 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  428,599,880.30  384,816,953.84 

รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 15

   รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน  72,281,948.38  86,975,080.51 

   ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  18,590,713.52  21,677,502.15 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  53,691,234.86  65,297,578.36 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  482,291,115.16  450,114,532.20 

รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น

   ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (91,033,148.18)  54,364,895.52 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับงวด (91,033,148.18)  54,364,895.52 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม  391,257,966.98  504,479,427.72 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 หน่วย : บาท 

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

   รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  482,291,115.16  450,114,532.20 

   รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

        เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

     รายได้ดอกเบี้ย  (111,279,946.45)  (120,043,363.32)

     รายได้เงินปันผล  (23,755,616.73)  (18,998,414.64)

     ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  (61,611,451.62)  (97,834,810.49)

     ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (1,937,902.93)  (2,631,430.47)

     ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย  61,719,670.65  24,829,023.45 

     เงินสมทบผลประโยชน์ของพนักงาน  62,406,013.95  60,520,680.23 

     รายได้จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค  (1,090,700.00)               - 

   รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  406,741,182.03  295,956,216.96 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   เงินฝากประจ�าระยะสั้น (สวัสดิการ)  3,964,000.00  (2,063,283.56)

   รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ค้างรับ  (61,778,775.24)  (61,641,330.56)

   เงินยืมทดรอง  (172,906.00)  (496,811.83)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (7,962,451.23)  (1,509,221.24)

   จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน และลูกจ้าง  2,360,259.00  (1,866,972.00)

   ลูกหนี้-กรมสรรพากร  (2,627,595.35)               - 

   เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญา (ลูกหนี้)  (50,000.00)  (664,392.52)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนี้ทั่วไป  6,715,529.02  2,703,333.14 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  20,799,852.32  609,607.70 

     รายได้รับล่วงหน้า  (171,613.26)  (950,433.44)

     เจ้าหนี้-กรมสรรพากร  (2,431,866.28)  (1,367,697.91)

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,167,546.03)  1,036,643.98 

     เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญา (เจ้าหนี้)  (40,000.00)  1,522,744.00 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  364,178,068.98  231,268,402.72 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 หน่วย : บาท 

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดรับจากการถอนเงินลงทุนจากกองทุนส่วนบุคคล  220,000,000.00  60,000,000.00 

     ลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุคคล  (671,426,011.69)  (331,895,775.25)

     ช�าระหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์               -  (86,208,875.82)

     เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจ�า               -  (295,000,000.00)

     เงินสดรับจากการลงทุนในเงินฝากประจ�า  56,000,000.00               - 

     เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรระยะสั้น  34,680,673.50  265,319,326.50 

     ดอกเบี้ยรับ  112,724,844.37  122,518,359.91 

     เงินปันผลรับ  23,755,616.73  18,998,414.64 

     ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  61,611,451.62  97,834,810.49 

     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,949,320.00  2,632,000.00 

     รับเงินมัดจ�าและเงินประกัน  7,860,929.04  9,128,721.64 

     เงินสดรับคืน (จ่าย) ล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  9,201,391.66  (36,842,595.50)

     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (249,213,500.60)  (169,726,370.53)

     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (4,496,074.50)  (5,332,685.00)

     เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนอาคารเช่า  (10,501,655.50)               - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (407,853,015.37)  (348,574,668.92)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (43,674,946.39)  (117,306,266.20)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  106,819,548.07  150,494,494.46 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

   รายการที่ไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด

     ซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายช�าระเงินสด  9,664,304.00               - 

     ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  96,297,743.91  37,160,704.71 

       ที่ยังมิได้มีการจ่ายช�าระเงินสด

รวม  105,962,047.91  37,160,704.71 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ภายใต ้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน 

ของประเทศ โดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู ้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ  

ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

• การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

• ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

• ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

• การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

• การป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ส�านักงานมีสถานประกอบการเดิมตั้งอยู ่ที่ ชั้น 10, 13 - 16 อาคารจีพีเอฟวิทยุ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ส�านักงานย้ายสถานประกอบการมาอยู่ที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงินของสำานักงาน 

 งบการเงินของส�านักงานได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

ซึ่งหมายความรวมถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความถึงมาตรฐาน 

ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยบันทึกตามเกณฑ์คงค้างและใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบ 

ของงบการเงิน ยกเว้นท่ีกล่าวไว้เป็นการเฉพาะในนโยบายการบัญชีข้ออื่น นอกจากน้ีส�านักงานใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการ 

ค�านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

 2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และส�านักงานยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติ 

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
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 มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

 ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

 ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

 ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

 ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

    ท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

 ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า

 ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า



104

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 และส�านักงานยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติ 

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

 ผู ้บริหารของส�านักงาน ได้ประเมินและเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และมาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เช็ครอน�าฝาก เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มีข้อจ�ากัด 

ในการใช้) หรือเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ มีก�าหนดระยะเวลาถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่า 

นับจากวันที่ได้มา และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�านวนที่ทราบได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในมูลค่า โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

 3.2 เงินลงทุน

 3.2.1 การจัดประเภทเงินลงทุน

   เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ ที่ถือไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะสั้น ส่วนเงินลงทุน 

ที่ถือเกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะยาว

   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีถือเป็นเงินลงทุนระยะสั้นจ�านวน 3 กองทุน ส�านักงานได้จ้างบุคคลภายนอก 

บริหาร ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน ในการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลน้ันบริหาร 

อย่างอิสระโดยลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด และการลงทุนทางเลือกอื่น 

 3.2.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

   เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุนในความต้องการของตลาด และการลงทุน 

ทางเลือกอื่น จัดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีอยู่ใน 

ความต้องการของตลาดค�านวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดท�าการ ณ วันที ่

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

   ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงิน 

ลงทุนเผื่อขายภายใต้รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

   ต้นทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่จ�าหน่าย ค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรหรือ 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนแสดงอยู่ในรายได้สูง (ต�่า )กว่าค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
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 3.3 รายได้ค้างรับ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

 3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  

(ถ้ามี)

 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง สินทรัพย์ที่ส�านักงานก่อสร้างเอง  

ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์น้ัน 

อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ส�าหรับ 

เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซ่ึงไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์น้ัน ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึก 

แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รับจากการ 

จ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน  

อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ส�านักงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และ 

สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี  

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งค�านวณโดยวิธีผลรวมจ�านวนปี เกณฑ์อายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 35 ปี

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 - 10 ปี

 อุปกรณ์ส�านักงาน  5 - 10 ปี

 ยานพาหนะและอุปกรณ์         6 ปี

 ส�านักงานไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทุกสิ้นรอบปีบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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 3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปที่อยู่ภายในการควบคุมดูแลของส�านักงาน ซ่ึงจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 

หนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี) โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่ม ี

ตัวตนนี้ จะประกอบด้วยราคาซ้ือและรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม 

ประสงค์ ซึ่งค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน ์

โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 ค่าลิขสิทธิ์  10 ปี

 รายจ่ายพัฒนาระบบ 5 ปี

 3.6 การด้อยค่า

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของส�านักงานได้รับการทบทวน เมื่อได้รับรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ว่ามีข้อบ่งชี้เร่ือง 

การด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมิน 

มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู ้ในส่วนของผู ้ถือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ี 

รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีความชัดเจนว่า 

สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้อง 

ปรับกับสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนท่ีบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่า 

ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์หักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรู ้แล้วในงบรายได ้

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

 3.7 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ส�านักงานจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพ่ือเป็นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน และผลประโยชน์ 

ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน ดังนี้

 (ก) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)

  ส�านักงานได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งมีชื่อว่า “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง 

จดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 (ส�านักงานยกเลิก “กองทุน 

ส�ารองเลี้ยงชีพ ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (2) ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว” ไปรวมกับ “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”) โดยมีนโยบายการลงทุน 3 ทางเลือก เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการลงทุน ส�านักงานมี 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยการหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 10  

ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย) และส�านักงานร่วมสมทบอีกส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย 

ที่ส�านักงานได้จ่ายให้เป็นเงินเดือน) และมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว
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  เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของส�านักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จส�าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

 (ข) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์)

  ภาระผูกพันของส�านักงานเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ 

ก�าหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนรับรู ้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นรายปีโดยผู้เชี่ยวชาญ 

อิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  หน้ีสินของส�านักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานและหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ณ วันที่ 1 มกราคม  

2554 เป็นจ�านวน 187.45 ล้านบาท ส�านักงานเลือกรับรู ้หน้ีสินดังกล่าวทั้งจ�านวนเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 

โดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันท่ีน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาถือปฏิบัติ และรับรู ้ภาระผูกพันที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู ้ทันทีภายใต้งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

เบ็ดเสร็จ

 3.8 การรับรู้รายได้

 ส�านักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป ดังนี้

 3.8.1 รายได้ค่าธรรมเนียม แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้

  • รายได้ค ่าธรรมเนียมยื่นค�าขอ ส�านักงานรับรู ้รายได้เม่ือส�านักงานได้รับแบบค�าขอพร้อมทั้งช�าระเงินค่า 

ธรรมเนียมยื่นค�าขอ

  • รายได้ค่าธรรมเนียมย่ืนแบบแสดงรายการ ส�านักงานรับรู้รายได้เมื่อวันที่ส�านักงานได้รับช�าระเงินร้อยละสามสิบ 

ของจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีก�าหนดไว้ ในวันท่ีส�านักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และจะรับรู ้รายได ้

ส่วนที่เหลือเมื่อแบบแสดงรายการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ส�าหรับค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องช�าระตามส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรายปีรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  • รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ และรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  

ส�านักงานรับรู้รายได้ตามระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด

  • รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ส�านักงานรับรู้รายได้เมื่อส�านักงานได้รับแบบพร้อมทั้งรับช�าระเงินค่าธรรมเนียม

 3.8.2 รายได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ก�าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ส�านักงาน เพื่อเป็นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด ส�านักงานจะรับรู้รายได้เงินอุดหนุน 

ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.8.3 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับช�าระ

  • รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  • รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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 3.9 การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

 ส�านักงานมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยก�าหนดสัดส่วนการลงทุน ณ ระดับความเสี่ยงที่ค่า VaRα0.05 = 3%  

(มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่จะขาดทุนเกินร้อยละ 3) และผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ต�่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ สัดส่วนการลงทุนดังน้ี  

เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า ประกอบด้วย เงินฝาก และตราสารหน้ีในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่มีความเสี่ยงจาก 

อัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 และลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ประกอบด้วย เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน commodity  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานไทย ไม่เกินร้อยละ 40 

 3.10 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้ภายใต้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจ 

เกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าตามเกณฑ์การปรับเพ่ิมค่าเช่าที ่

ก�าหนดไว้ในสัญญา

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

เงินสด เช็ครอน�าฝาก เงินสดย่อย 1.10 1.31

เงินฝากธนาคาร 80.76 89.35

พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง  24.96  59.84

รวม 106.82 150.50

5. เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

-  เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ 33.10 5.88

-  เงินฝากประจ�า 180.00 252.39

-  ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ 31.64 11.33

-  เงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ และการลงทนุทางเลอืกอืน่ 3,595.22 3,203.64

-  ดอกเบี้ย และเงินปันผลค้างรับ  25.25  21.91

3,865.21 3,495.15

บริหารโดยส�านักงาน

-  เงินฝากธนาคารที่ครบก�าหนดภายใน 1 ปี 457.60 517.57

-  พันธบัตรที่ครบก�าหนดภายใน 1 ปี  0.00  34.68

 457.60  552.25

รวม 4,322.81 4,047.40
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น

  หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนี้ 2,641.03 2,709.31 2,343.90 2,360.16

ตราสารทุน 564.00 569.74 492.40 567.52

การลงทุนทางเลือกอื่น  326.24  316.17  259.00  275.96

3,531.27 3,595.22 3,095.30 3,203.64

ดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้ 23.00 23.00 18.62 18.62

เงินปันผลค้างรับของตราสารทุน 2.25 2.25 0.70 0.70

การลงทุนทางเลือกอ่ืนได้แก่ การลงทุนในกองทุนรวม – อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพ้ืนฐานไทยที่ระบุเฉพาะเจาะจงและ  

commodity 

 ตราสารหน้ี ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

หลักทรัพย์เผื่อขาย

   : พันธบัตร 1,402.31 1,458.91

   : หุ้นกู้  1,280.00  874.25

   : ตั๋วสัญญาใช้เงิน  27.00  27.00

2,709.31 2,360.16

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

   : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  0.00  34.68

 0.00  34.68

รวม 2,709.31 2,394.84
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6. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า 3.20 4.63

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.16 1.29

รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.02 0.25

รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ 84.40 92.58

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 334.57 266.38

ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายปี 0.37 0.29

อื่นๆ  2.04  0.01

รวม 425.76 365.43

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

 ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ลดลง  ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)

ที่ดิน 136.75  -  - 136.75

อาคาร  - 816.96  - 816.96

สิ่งปลูกสร้าง  - 0.72  - 0.72

ค่าปรับปรุงอาคาร 32.98 0.06  (32.98) 0.06

เครื่องตกแต่งส�านักงาน 23.68 50.34  (16.41) 57.61

อุปกรณ์ส�านักงาน 170.47 220.19  (32.26) 358.40

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 28.68  -  (5.54) 23.14

อาคารระหว่างปรับปรุง  780.39  125.50 (905.89)  - 

รวม 1,172.95 1,213.77  (993.08) 1,393.64

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  -  (18.99)  -  (18.99)

ค่าปรับปรุงอาคาร  (32.97)  (0.01)  32.97  (0.01)

เครื่องตกแต่งส�านักงาน  (23.47)  (4.08)  16.40  (11.15)

อุปกรณ์ส�านักงาน  (143.60)  (28.82)  32.26  (140.16)

ยานพาหนะและอุปกรณ์  (19.63)  (2.49)  5.54  (16.58)

รวม  (219.67)  (54.39)  87.17  (186.89)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 953.28 1,159.38  905.91 1,206.75

ค่าเสื่อมราคา 17.03 54.39
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ส�านักงานได้จดทะเบียนรับมอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 จ�านวน 690.00 ล้านบาท  

อาคารดังกล่าวได้น�ามาปรับปรุงและตกแต่งเพื่อใช้เป็นที่ท�าการแห่งใหม่ของส�านักงาน โดยส�านักงานเริ่มใช้อาคารดังกล่าว 

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

ส�านักงานมีมูลค่าตามบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู ่ซึ่งเป็นมูลค่า 

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในปี 2556 จ�านวน 82.51 ล้านบาท และในปี 2555 จ�านวน 153.83 ล้านบาท

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56

ค่าลิขสิทธิ์ 70.22 2.18 - 72.40

รายจ่ายพัฒนาระบบ  7.44 0.09 -  7.53

รวม 77.66 2.27 - 79.93

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ค่าลิขสิทธิ์  (34.00)  (6.43) -  (40.43)

รายจ่ายพัฒนาระบบ  (5.80)  (0.89) -  (6.69)

รวม  (39.80)  (7.32) -  (47.12)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 37.86  (5.05) - 32.81

ค่าตัดจ�าหน่าย 7.79 7.32

9. ประมาณการหนี้สิน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

มูลค่าประมาณการหนี้สิน - 10.50

ส�านักงานได้เช่าอาคารจีพีเอฟวิทยุ ชั้น 10, 13-16 กับบริษัทดีทแฮล์ม จ�ากัด สัญญาเช่ามีเงื่อนไขก�าหนดให้ส�านักงานต้อง 

ปรับปรุงอาคารเช่าดังกล่าวให้คงสภาพเดิมตามสัญญาก่อนส่งคืนพ้ืนที่เช่า ในปี 2544 ส�านักงานจึงให้ บริษัทดีทแฮล์ม จ�ากัด  

เป็นผู้ประเมินค่าปรับปรุงอาคาร ชั้น 10, 14-16 ให้คงสภาพเดิมเป็นเงิน 8.40 ล้านบาท และปี 2545 ได้ท�าการประเมินค่าปรับปรุง 

อาคารชั้น 13 ให้คงสภาพเดิมเป็นเงิน 2.10 ล้านบาท รวมค่าปรับปรุงอาคารทั้งสิ้นจ�านวน 10.50 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในประมาณการ 

หนี้สิน ต่อมาในปี 2549 ได้เปลี่ยนผู้ให้เช่าเป็นกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการโดยยังคงเงื่อนไขการส่งคืนพื้นที่เช่าเหมือนเดิม  

และส�านักงานได้ย้ายที่ท�าการใหม่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จึงได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ  

และได้จ่ายช�าระเงินให้กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่เช่าให้คงสภาพเดิมตามที่ก�าหนดในสัญญา
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10. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 112.47 149.96

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด  (37.49)  (37.49)

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  74.98 112.47

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

   ระหว่างงวด

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันต้นปี 119.84 59.32

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง 37.49 37.49

หัก  จ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด  (0.49)  (0.69)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 15.67 14.95

ต้นทุนดอกเบี้ย  9.74  8.77

ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นป ี 182.25 119.84

จำานวนเงินที่รับรู้ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุด 

   วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง 37.49 37.49

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 15.67 14.95

ต้นทุนดอกเบี้ย  9.74  8.77

รวม 62.90 61.21

ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด 4.2%

อัตราเงินเฟ้อ 3.0%

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3-12%

อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล 7.0%
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ผลกระทบจากอัตราต้นทุนค่ารักษาพยาบาลลดลงหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อภาระผูกพันตามโครงการ ผลประโยชน์ค่ารักษา 

พยาบาลปี 2556

หน่วย : ล้านบาท

อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล

ร้อยละ 6 ร้อยละ 8

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 79.03 152.16

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด  (26.35)  (50.72)

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  52.68 101.44

ส่วนประกอบของต้นทุนและภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์

    ค่ารักษาพยาบาลระหว่างงวด

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง 26.35 50.72

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 10.68 21.92

ต้นทุนดอกเบี้ย  6.84  13.29

รวม 43.87 85.93

หัก  จ่ายผลประโยชน์  (0.49)  (0.49)

คงเหลือภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  43.38  85.44

11. เงินสำารอง

ส�านักงานได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กันเงินส�ารองตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ  

ตามหนังสือที่ กค 1007/21406 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และหนังสือที่ กค 1007/19634 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โดยมี 

หลักเกณฑ์และวิธีการกันเงินส�ารองแต่ละประเภทดังนี้

1. เงินสำารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ให้กันเป็นล�าดับแรกก่อนการกันเงินส�ารองประเภทอ่ืนๆ ในจ�านวนเท่ากับจ�านวน 

สุทธิของรายได้ที่จะน�าเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ได้แก่ รายได้จากเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน ค่าปรับทาง 

การปกครองจาก พ.ร.บ.ซ้ือขายล่วงหน้า และ พ.ร.บ.ทรัสต์ หักด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุน เช่นการสร้างความรู ้

ความเข้าใจให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น โดยในแต่ละปีให้กันได้ไม่เกินจ�านวนผลก�าไรของส�านักงาน (รายได้สูง 

กว่าค่าใช้จ่าย) 
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2. เงินสำารองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

 2.1 เงินส�ารองเพื่อจัดหาที่ท�าการถาวร ให้กันเป็นล�าดับถัดจากเงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ปรับเพิ่มวงเงินส�ารองเพื่อจัดหาที่ท�าการถาวรจาก 850.00 ล้านบาท  

เป็น 1,254.70 ล้านบาท โดยให้มีผลส�าหรับการกันก�าไรของปี 2555 และ 2556 โดยให้กันจนกว่าจะครบจ�านวน 1,254.70 ล้านบาท 

 2.2 เงินส�ารองเพื่อจัดหาที่ดินและจัดสร้างที่จอดรถ ให้กันเป็นล�าดับถัดจากเงินส�ารองเพื่อจัดหาที่ท�าการถาวร โดยให้กัน 

จนกว่าจะครบจ�านวน 500.00 ล้านบาท 

3. เงินสำารองทั่วไป 

 ให ้กันเป ็นล�าดับสุดท้ายจากก�าไรที่ เหลือหลังจากกันเงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและเงินส�ารองที่ มี 

วัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว โดยให้กันจนกว่าจะครบจ�านวน 4,107.00 ล้านบาท

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกันเงินส�ารองดังกล่าวให้มีผลต้ังแต่การกันเงินส�ารองจากผลประกอบการของปี 2555 เป็นต้นไป โดย

รายละเอียดของเงินส�ารองประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

 11.1 เงินสำารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ยอดยกมา 1,357.26 1,236.03

บวก  จัดสรรเพิ่ม  65.30  121.23

 รวม 1,422.56 1,357.26

 11.2 เงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการถาวร ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ยอดยกมา - -

บวก  จัดสรรเพิ่ม 384.82 183.23

384.82 183.23

หัก  โอนเข้าส�ารองทั่วไป  (384.82)  (183.23)

รวม  -  -



รายงานประจ�าปี 2556
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 115

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ส�านักงานจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานที่ท�าการถาวรแล้วจ�านวน  

712.49 ล้านบาท และในปีน้ีได้มีการจัดสรรส�ารองเพิ่มจากรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายของปี 2555 จ�านวน 384.82 ล้านบาท  

รวมเงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานท่ีท�าการถาวรท้ังสิ้น 1,097.31 ล้านบาท คงเหลือวงเงินส�ารองที่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 157.39  

ล้านบาท เงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานที่ท�าการถาวรจ�านวนดังกล่าวได้น�าไปใช้ในการจัดหาสถานที่ท�าการถาวรแล้วทั้งจ�านวน

 11.3 เงินสำารองทั่วไป ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ยอดยกมา 2,304.47 1,996.24

บวก  จัดสรรเพิ่ม  -  125.00

         โอนจากส�ารองเพื่อจัดหาสถานที่ท�าการถาวร  384.82  183.23

รวม 2,689.29 2,304.47

รับโอนจากเงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานท่ีท�าการถาวร จ�านวน 384.82 ล้านบาท เนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินส�ารองเพื่อจัดหา 

สถานที่ท�าการถาวรแล้ว

12. องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ยอดยกมาต้นงวด 25.66 (28.71)

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด (91.03) 54.37

ยอดคงเหลือปลายงวด (65.37) 25.66

องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน จ�านวน 65.37 ล้านบาท เป็นผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าระหว่างราคา 

ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ตามนโยบายการบัญชีของส�านักงาน ข้อ 3.2
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13. รายได้ ประกอบด้วย

 13.1 รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี

   จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 263.03 204.10

   จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน 108.07 92.63

   จากบริษัทจดทะเบียน 71.16 68.43

   จากการประกอบธุรกิจ LBDU 13.50 11.50

   อื่นๆ  39.00  45.59

   รวม 494.76 422.25

รายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น 216.21 276.23

   รวม 710.97 698.48

 13.2 รายได้จากเงินลงทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

รายได้ดอกเบี้ย 102.11 95.21

รายได้เงินปันผล 23.76 19.00

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  58.70  97.83

   รวม 184.57 212.04

รายได้จากส�านักงานลงทุน  9.17  27.39

   รวม 193.74 239.43

หัก รายได้จากการลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  (69.12)  (85.97)

   คงเหลือ 124.62 153.46
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 13.3 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

รายได้เงินอุดหนุน

เรียกเก็บตามมูลค่าซื้อขาย 493.24 316.60

เรียกเก็บตามมูลค่าส่วนของเจ้าของบริษัทจดทะเบียน 22.10 15.13

เรียกเก็บในอัตราคงที่  2.00  2.00

   รวม 517.34 333.73

14. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

   ผลประโยชน์คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 19.93 20.33

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

   เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนระยะสั้นอื่นๆ 61.99 57.92

ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว  2.51  2.46

   รวม 84.43 80.71

15. รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย

   รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 70.24 85.97

   ค่าปรับทางการปกครอง  2.04  1.00

   รวม 72.28 86.97

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

   กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ลงทุนและอื่นๆ 18.59 21.68

   รวม 18.59 21.68
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16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ส�านักงานและ/หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถูกฟ้องและเป็นคดีที่มีสาระส�าคัญ มีทุนทรัพย ์

ที่ถูกฟ้อง จ�านวน 1,257.71 ล้านบาท ดังนี้

1. กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์)  

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 1 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 1,033.82 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ออกใช้กับ 

สมาชิก จึงไม่ใช่เรื่องที่อยู ่ในกรอบอ�านาจของส�านักงานที่จะด�าเนินการใดๆ ซ่ึงคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว  

และศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณายกฟ้องแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

2. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่รับชื่อเข้าระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร 1 คดี จ�านวนทุนทรัพย์  

50.00 ล้านบาท เนื่องจากส�านักงานเห็นว่า ผู้ฟ้องมีลักษณะต้องห้ามที่ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคดีดังกล่าว 

ศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

3. กรณีถูกกล่าวหาว่าการตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ในงบการเงินและการพิจารณาต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 

ที่ปรึกษาทางการเงินล่าช้าเกินสมควร จ�านวนทุนทรัพย์ 14.00 ล้านบาท ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ปกครองกลาง

4. กรณีถูกกล่าวหาว่าสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจ�านวนทุนทรัพย์  

159.89 ล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

อย่างไรก็ดี ส�านักงานและ/หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณา 

ข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและกระท�าการใด ๆ ภายในกรอบที่กฎหมายก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ด�าเนินการเป็นไปตาม 

กรอบการพิจารณาที่ก�าหนดขึ้นและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติ จึงเชื่อมั่นว่าความน่าจะเป็นในการ 

แพ้คดีและการชดใช้ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนของคดีดังกล่าวอยู ่ในระดับที่เป็นไปได้น้อย ส�านักงานจึงมิได้รับรู ้ประมาณการ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

17. การจัดประเภทรายการใหม่

ข้อมูลที่น�ามาเปรียบเทียบที่แสดงอยู ่ในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 ได้จัดประเภทรายการใหม่ 

บางรายการเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับรายการในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยไม่มีผลกระทบต่อ 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จที่ได้รายงานไว้แล้ว 
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การจัดประเภทรายการใหม่มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินยืมทดรอง 704.50  (704.50)  -

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13,116.50 704.50 13,821.00

หน่วย : ล้านบาท

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   รายได้รับล่วงหน้า 321.61  (321.61)  -

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  - 12,523.59 12,523.59

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,791.71  (12,201.98) 5,589.73

18. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผู้มีอ�านาจของส�านักงาน  

ให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
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รายนามคณะอนุกรรมการ
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำากับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และ  
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อำานาจหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก�ากับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และ 

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า องค์กรที่เกี่ยวเน่ือง 

 กับธุรกิจหลักทรัพย์ ส�านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย

(1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ

(5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

(6) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ

(7) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(8) นายอายุสม์ กฤษณามระ อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์

 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า

 ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์

 ที่เป็นหน่วยลงทุน

(9) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ

 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
 ตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

อำานาจหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

 (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน 

 (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัต ิ

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 (ค) การออกหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข) 

(2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย
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ประกอบด้วย

(1) นายประทีป ยงวณิชย์  ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ) อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  อนุกรรมการ 

(5)  ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการ 

(6) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  อนุกรรมการ

(7) นางภัทรพร มิลินทสูต  อนุกรรมการ

(8) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี อนุกรรมการ

(9) นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อนุกรรมการ

(10) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ

 ตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

 และตราสารกึ่งทุน หรือผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร

 กิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
 ตราสารหนี้และศุกูก

อำานาจหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 

 ตราสารหนี้และศุกูก รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่อง และเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

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 ค�าวะลี อนุกรรมการ

(9) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ อนุกรรมการและเลขานุการ

 ก�ากับดูแลหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุกูก

 ทั้งนี้ ล�าดับที่ (7) – (8) เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศุกูก

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
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4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
 ตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน

อำานาจหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 

 ตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวเน่ืองและเก่ียวพันกับการ 

 ออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย 

ประกอบด้วย

(1) นางดัยนา บุนนาค ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ) อนุกรรมการ

(5) ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

 ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือที่มีเงื่อนไขซับซ้อน

(6) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตราสาร

 ที่อาจมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(7) นายอาสา อินทรวิชัย อนุกรรมการ

(8) นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์ อนุกรรมการ

(9) นายยิ่งยง นิลเสนา อนุกรรมการ

(10) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ

 ตราสารอนุพันธ์ ตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน

อำานาจหน้าที่ 

(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

 (ก) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

 (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การจัดการ 

  เงินร่วมลงทุน และการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย

(1) หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง  ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการ
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(4) ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อนุกรรมการ

 ของกองทุนรวม

(5) ผู้แทนสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เฉพาะกรณีที่เป็น อนุกรรมการ

 การพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(6) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล  อนุกรรมการ

(7) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้ง อนุกรรมการและเลขานุการ

 กองทุนรวม และการก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

 หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

6. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภท 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน 
 ในอสังหาริมทรัพย์

อำานาจหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

 (ก) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

 (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 (ค) การออกหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข) 

(2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย

(1) หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ) อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ

(5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

(6) ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อนุกรรมการ

(7) ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อนุกรรมการ

 ของกองทุนรวม

(8) ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรณี อนุกรรมการ

 ที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(9) นายไพรัช มณฑาพันธุ์ อนุกรรมการ

(10) นายไทรมั่น ลัญฉน์ดี อนุกรรมการ

(11) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล  อนุกรรมการ

(12) ผู้อ�านวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ

 ตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ

 โครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
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7.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ

อำานาจหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

(2) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย

(1) นายประทีป ยงวณิชย์  ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ) อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  อนุกรรมการ

(5) นางภัทรพร มิลินทสูต  อนุกรรมการ

(6) นายสุภฤกษ์ อวยชัย  อนุกรรมการ

(7) ผู้อ�านวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแล อนุกรรมการและเลขานุการ

 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

8.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ 

อำานาจหน้าที่

(1) พิจารณาสั่งการเก่ียวกับการขอผ่อนผันหน้าท่ีในการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์

 การท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ หรือสั่งการอื่นใดตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�า 

 กิจการที่ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

(2) พจิารณาสัง่การเกีย่วกบัการกระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการใดในประการทีน่่าจะมผีลกระทบต่อการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ 

 ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 250/1

(3) เสนอความเห็นหรือให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและส�านักงาน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท�าการร่วมกับ 

 บุคคลอื่นตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

(4) ขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง ค�าอธิบาย ค�าแนะน�า และความเห็น หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 

 ตามความจ�าเป็น

ประกอบด้วย

บุคคลกลุ่มที่ 1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งประธานอนุกรรมการ

1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

2) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

บุคคลกลุ่มที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอนุกรรมการ

1) นายชวลิต จินดาวณิค

2) รองศาสตราจารย์ พรอนงค์ บุษราตระกูล

3) นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

4) นายวราห์ สุจริตกุล

5) นายอภิชัย บุญธีรวร



รายงานประจ�าปี 2556
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 125

บุคคลกลุ่มที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอนุกรรมการ

1) นางกุลกนิษฐ ค�าศิริวัชรา

2) นายชรินทร์ สัจจญาณ

3) นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์

4) นางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร

5) นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน

บุคคลกลุ่มที่ 4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ

1) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท

2) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

9.  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย

อำานาจหน้าที่

พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายหรือ 

       ตามที่ส�านักงานขอหารือ ดังนี้

(1) ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ 

 กฎหมายอื่น

(2) การด�าเนินคดีอาญาแก่ผู ้กระท�าผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย 

 ล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ตลอดจนการเรียกค่าเสียหายหรือผลประโยชน์ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา รวมทั้ง 

 ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการตรวจสอบพยานหลักฐาน ความเพียงพอของพยานหลักฐาน เงื่อนไของค์ประกอบความผิดและ 

 วิธีการที่จะด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิดดังกล่าว

(3) การยดึหรอือายดัทรพัย์สนิของบคุคลทีป่รากฏหลกัฐานว่ากระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

 และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) การขอค�าสั่งศาลห้ามบุคคลตาม (3) ออกนอกราชอาณาจักร และการสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

 ก่อนศาลสั่ง

ประกอบด้วย

(1) นายก�าชัย จงจักรพันธ์ ประธานอนุกรรมการ

(2) นายธาริต เพ็งดิษฐ์  อนุกรรมการ

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(3) นายวินัย ด�ารงค์มงคลกุล อนุกรรมการ

 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ

(4) นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ อนุกรรมการ

 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

(5) พลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ อนุกรรมการ

 รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

(6) นายวสันต์ เทียนหอม อนุกรรมการ

 รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(7) นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี  อนุกรรมการ

 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

(8) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อนุกรรมการ

 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

อำานาจหน้าที่

(1) สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในเรื่องที่มีผู ้อุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองของส�านักงานต่อคณะกรรมการ 

 ก.ล.ต. 

(2) ด�าเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกอบด้วย 

 (1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ

 (2) นายนนทพล นิ่มสมบุญ อนุกรรมการ

 (3) นายวิเชฐ ตันติวานิช อนุกรรมการ

 (4) ผู้อ�านวยการศูนย์คดีปกครอง เลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558



รายงานประจ�าปี 2556
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 127

รายนามอนุญาโตตุลาการ

อำานาจหน้าที่

พิจารณาระงับข้อพิพาทระหว่างผู ้ลงทุนที่เป็นลูกค้ากับผู ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว ที่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู ้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ประกอบด้วย

1) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

2) รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

4) นายทินวัฒน์ พุกกะมาน

5) ดร.ธวัช อานันโทไทย

6) รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

7) ดร.พัชร สุระจรัส

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี

9) นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ

10) ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

11) นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

12) ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

13) นายวิเชฐ ตันติวานิช

14) รองศาสตราจารย์ไว จามรมาน

15) ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

16) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

17) นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร

18) ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์

19) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 มีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558








