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3รายงานประจําปี 2557

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปี 2557 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมเติบโตในอัตราค่อนข้างตํ่า 

ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ยังคง

มีทิศทางและแนวโน้มที่แตกต่างกัน โดยสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี แต่หลายประเทศ เช่น 

ญี่ปุ ่นและจีน มีอัตราเติบโตชะลอลง กลุ ่มประเทศยุโรปมีภาวะ

เศรษฐกิจท่ีไม่สู ้ดีนัก ส่วนรัสเซียต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจและ

ความผันผวนของค่าเงิน จากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก

ในช่วงปลายปี 

ในส่วนของประเทศไทย มีปัจจัยบวกสําคัญคือสถานการณ์

ภายในประเทศท่ีมีทิศทางชัดเจนข้ึน กอปรกับมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่มีส่วนสนับสนุนการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ในภาพรวมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของไทยยังคงมีการเติบโตท่ีชะลอลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ทีย่งัอยูใ่นช่วงฟ้ืนตัว และการส่งออกสนิค้าทีป่รับตัวลดลงซ่ึงส่วนหน่ึง

เป็นผลมาจากการชะลอตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าสําคัญโดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ ่น รวมทั้งอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้า

สําหรับตลาดทุนไทย แม้ว่าในที่ปีผ่านมาได้เผชิญกับแรงกดดัน

ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย แต่ยังสามารถให้ผล

ตอบแทนสูงและได้รับความเช่ือมั่นจากผู้ลงทุน โดย ณ ส้ินปี 2557 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15.32 จากส้ินปี 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

รวมกนัเท่ากบั 14.24 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 21.97 จากสิน้ปี 2556 

โดยมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  

เป็นปีที่ 3 อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท 

ปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยยังคงมีการเติบโตในระดับที่

น่าพึงพอใจท่ามกลางภาวะที่ผันผวนและต้องเผชิญกับความท้าทาย

หลายประการ คือ ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดูแลและ

พัฒนาตลาดทุน โดย ก.ล.ต. ในฐานะผู้กํากับดูแลและพัฒนา ยังคง

มุ่งมั่น กํากับและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ

น่าเชื่อถือ แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อให้ตลาดทุนไทยทําหน้าที่

เสาหลักสําคัญของเศรษฐกิจไทยได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน โดย

การดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ก.ล.ต. ได้วางรากฐาน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผ่านมาตรการหลายด้านที่ผลักดันให้เดินหน้า

ไปพร้อมกัน 

มาตรการสําคัญประการหน่ึงทีม่เีป้าหมายในการสร้างความเช่ือม่ัน 

คอื การเพิม่ประสทิธิภาพการบงัคบัใช้กฎหมาย ด้วยตระหนกัในสภุาษติ

กฎหมายที่ว่า “ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือความไม่ยุติธรรม” (“Justice 

delayed is justice denied.”) ก.ล.ต. จึงได้พัฒนาประสิทธิภาพ

การบังคับใช้กฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน และการเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย

ที่จําเป็นเพื่อให้กลไกการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เช ่น การเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ ่ง (C iv i l  Sanct ion)  ใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เพิ่มบทสันนิษฐานข้อเท็จจริงเพื่อลด

ภาระการพิสูจน์ในบางองค์ประกอบความผิด เพื่อทําให้กระบวนการ

บังคับใช้กฎหมายรวดเร็วข้ึน รวมท้ังกําหนดฐานความผิดเพ่ิมเติม 

เช่น เพิ่มความผิดของบุคคลอื่นที่นําข้อมูลภายในท่ีตนได้รับมา 

(tippee) ไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มโทษปรับสําหรับความผิด

ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมในอัตราที่สูงข้ึน เป็นต้น 

นอกจากมาตรการในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์แล้ว ก.ล.ต. 

ยังได ้วางรากฐานสู ่ความย่ังยืนอย่างเป ็นรูปธรรม ท้ังในด้าน

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ

การต่อต้านคอร์รัปชัน สร ้างแรงผลักดันทางสังคมเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เช ่น เพ่ิมเคร่ืองมือให้ผู ้ลงทุนมีข ้อมูล

ตัดสินใจลงทุนด้วยการสนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ออกแบบตัว

ชี้วัดการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR Progress Indicator) และมาตรการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicator) ปรับปรุง

เว็บไซต์ CG Thailand (www.cgthailand.org) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

เกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏบิตัด้ิานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

และผลักดันหน่วยงานในกํากับดูแลให้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC)  ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

ท่ามกลางความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกทีน่บัวนัจะมพีฒันาการ

และความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและส่งผลเชื่อมโยงกันระหว่าง

เขตเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคมากข้ึนเป็นลําดับ ตลาดทุนไทย

จะต้องมพีฒันาการให้มศีกัยภาพท่ีจะยนืหยัดและแข่งขันได้ในเวทีโลก 

ซึ่งนอกจากการสร้างความเชื่อมั่นที่ได้กล่าวถึงเป็นตัวอย่างข้างต้น

แล้ว ยงัมงีานอกีหลายด้านที ่ก.ล.ต. และทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในตลาดทนุ

ต้องร่วมกนัดาํเนนิการ ไม่ว่าจะเป็นการปรบัปรงุกฎกติกาให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานสากล การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลความมัน่คง

ของระบบงานสําคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคล่ือนย้ายเงินทุนที่มี

ความผนัผวน การปรบัปรงุการกาํกบัดูแลการเสนอขายตราสารการเงนิ 

โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการเอื้ออํานวยให้เกิดการระดมทุน

และการคุ้มครองผู้ลงทนุในระดับทีเ่หมาะสม ตลอดจนการดําเนนิการ

อื่น ๆ  ที่จําเป็น ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือจากทุกท่าน

ที่ร่วมกันพัฒนาและดูแลตลาดทุนของไทย ด้วยความร่วมมือที่ได้รับ

จากทุกท่านนี้ ผมเช่ือม่ันว่าเราจะสามารถทําให้ตลาดทุนไทยเติบโต

ได้อย่างย่ังยืนต่อไป
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นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 

เลขาธิการ

การดําเนินงานเพื่อส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลตลาดทุนไทย

ในปี 2557 ทีผ่่านมา ก.ล.ต. ประสบความสําเร็จในหลายด้าน โดยได้รบั

ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ทีร่่วมมือกนัเพ่ิมความเข้มแข็ง 

และทําให้ตลาดทุนไทยรุดหน้าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในส่วนของการกํากับดูแล ด้วยแนวคิดที่ว่า “ทุนคู่กับความดี” 

ทุนจะมาลงทุนในตลาดทุนที่ดี ก.ล.ต. จึงมุ่งเน้นสร้างความโปร่งใส 

ยุติธรรม และน่าเช่ือถือให้แก่ตลาดทุนไทย ผ่านกลไกในหลายระดับ 

ตั้งแต่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้กระบวนการใช้บังคับ

กฎหมายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การประสานกับ

หน่วยงานตลาดทุนเพื่อกําหนดมาตรการป้องปรามการกระทําผิด 

การสร้างแนวร่วมจากสังคมเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ผู ้ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความสําคัญกับความโปร่งใส เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ เพ่ือให้

ผู้ลงทุนตลอดจนสาธารณชน ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และ

การต่อต้านคอร์รัปชัน การผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนและสถาบัน

ตัวกลางในตลาดทุนให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น 

ซึ่งการดําเนินการที่ได้กล่าวมานี้ มีส่วนทําให้ตลาดทุนไทยได้รับการ

ประเมิน ASEAN CG Scorecard ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ที่จัดทําโดย ASEAN 

Capital Market Forum ด้วยคะแนนสูงที่สุดในอาเซียน ติดต่อกันเป็น

ปีที่สอง

ก.ล.ต. ให้ความสําคัญกับการสร้างโอกาสและความสามารถ

ในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ และการทําให้ตลาดทุนไทย
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับสากล โดยคํานึงถึงความสามารถ

ในการบริหารจัดการความเส่ียงที่ทันกับสถานการณ์ และการให้

ความคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม ในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. 

ได้ดําเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์หลายเร่ืองที่สําคัญ เช่น การสร้าง

มาตรฐานกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ International 

Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) การออกประกาศ

เกณฑ์กลางเพื่อรองรับการออกเสนอขายตราสารใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยไม่ต้องรอการออกประกาศเฉพาะ การปรบัปรงุเกณฑ์การเสนอขาย

เครื่องมือทางการเงินและบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อนและ

มีความเสี่ยง เช่น การกําหนดให้มีแบบทดสอบความรู้เพื่อให้ผู้ลงทุน

ตระหนักถึงระดับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ

บริการท่ีตนกําลังจะลงทุน หรือการให้มีการจัดทําบทวิเคราะห์อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น 

การปรับปรุงกฎเกณฑ์ ยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมและพัฒนา

ให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเช่ือมไปสู่การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กลุ่มประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย และตลาดโลกด้วย 

เช่น การอนุญาตให้กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพสามารถลงทุนในตราสารของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่นํ้าโขง 

(Great Mekhong Subregion: GMS) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงการ

ต่าง ๆ  ของลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง 

การออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการ

ลงทุนต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment 

Schemes: ASEAN CIS) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) ในไทย 

เพื่อเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการลงทุน การผลักดันการออกหุ้นกู้

สกุลเงินบาท (bath bond) ของบริษัทมหาชนจดทะเบียนจาก

ประเทศลาว ทําให้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู ้สกุลเงินบาท

ได้เป็นจํานวนเงิน 6,500 ล้านบาท เป็นต้น 

สําหรับบทบาทของผู ้กํากับดูแลในเวทีสากลน้ัน ปี 2557 

นับเป็นปีสําคัญที่ ก.ล.ต. ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติอย่างมาก 

โดย ก.ล.ต. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุน

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์กร 

ก.ล.ต. นานาชาติ (Board of International Organization of Securities 

Commissions: IOSCO Board) ทาํให้ ก.ล.ต. มส่ีวนในการให้ความเหน็ชอบ

การออกมาตรฐานสากลในการกํากับดูแลตลาดทุนร่วมกับประเทศ

สมาชิกชั้นนําอื่น ๆ  พร้อมกันน้ี ก.ล.ต. ยังเป็นสมาชิกของคณะทํางาน

กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Growth and Emerging Market Committee) ของ 

IOSCO ด้วย และเป็นคณะทํางานในอีก 2 คณะที่สําคัญของ IOSCO 

ได้แก่ คณะทํางานด้านมาตรฐานการกํากับบัญชี การตรวจสอบ

บัญชี และการเปิดเผยข้อมูล (Committee on Issuer Accounting, Audit 

and Disclosure) และคณะทํางานด้านมาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน

รายย่อย (Committee on Retail Investors)

การดําเนินการที่มีความสําคัญอีกด้านหนึ่งคือการส่งเสริมและ

พัฒนาตลาดทุน ให้เป็นช่องทางการระดมทุนแก่กิจการที่มีศักยภาพ 

ลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่มีความสําคัญ

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึง

กิจการท่ีมีศักยภาพท่ีจะช่วยพัฒนาปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยจากเศรษฐกิจฐานการผลิต (Production-based 

Economy) สู ่การเป็นเศรษฐกิจที่ก้าวนําโดยเพิ่มคุณค่าสินค้าและ

บริการ (Value-driven Economy) เช่น กิจการท่ีพัฒนาธุรกิจบนฐาน

การวจิยั วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม ภมูปัิญญา ศลิปวฒันธรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ โดย ก.ล.ต. ได้ดําเนิน “โครงการหุ้นใหม่ 

ความภูมิใจของจังหวัด” ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม และเริ่ม “โครงการหุ้น

นวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย” เพื่อส่งเสริมกิจการ

กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน ปรับเปลี่ยน

การบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมในการ

เข้าระดมทุนต่อไป รวมบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 บริษัท

ผูล้งทนุนบัเป็นองค์ประกอบทีส่าํคัญของตลาดทนุและเศรษฐกจิ

ภาพรวมของประเทศ แต่ ก.ล.ต. พบว่าในส่วนของผู้ลงทุนน้ี ยังมี 

“ปัญหา 3 ไม่” คือ การไม่มีความรู้และทักษะทางการเงิน การไม่มีวินัย

ทางการเงิน และการไม่สนใจปัญหาที่มีอยู่ ซึ่ง ก.ล.ต. สนับสนุนการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยริเริ่ม “โครงการความรู้การเงินในที่ทํางาน” 

(Financial Literacy in Workplace) เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาชน 

โดยการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการเงินแก่คนวัยทํางาน

ผ่านองค์กรนายจ้าง และมีองค์กรนายจ้างสมัครเข้าโครงการอบรม

ในขณะนี้จํานวน 168 แห่ง มีพนักงานรวมกันท้ังส้ินกว่าสองแสนคน 

และการสร้างการเข้าถงึ ให้การลงทนุเป็นเรือ่งใกล้ตวัและสร้างวนิยัใน

การออมและลงทุนผ่าน “โครงการสานฝันเร่ิมด้วยพันบาท” ซ่ึงสามารถ

เริ่มต้นลงทุนผ่านกองทุนรวมด้วยเงินลงทุนเพียงครั้งละ 1,000 บาท 

โดยส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมอย่างมีวินัยทุกเดือน โดยขณะนี้

มีจํานวนบัญชีกองทุนเปิดใหม่กว่า 10,000 บัญชีแล้ว

ก.ล.ต. ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานสําคัญในรอบปี

ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ในนามของผู้บริหารและพนักงานของ ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่าน 

มา ณ ที่นี้ สําหรับการดําเนินการในอนาคต ก.ล.ต. จะยังคงมุ่งมั่น

พัฒนาตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งและน่าเชื่อถือ เพื่อการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องและย่ังยืนต่อไป โดยคํานึงถึงปัจจัยและสภาวะรอบด้าน 

ไม่ว ่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู ้มีส ่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย ตลอดจนปัจจัยอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันมุ่งหวัง

ให้ตลาดทุนไทยเป็นตลาดทุนที่โดดเด่น น่าสนใจท่ีจะมาลงทุนหรือ

ระดมทุน ของภูมิภาคและของโลก
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย เป็น

ผูท้ีม่คีวามเช่ียวชาญด้านกฎหมาย และมชีือ่เสยีงเป็นท่ียอมรบัในวงการกฎหมายไทย อดตีเคยดาํรง

ตําแหน่งสําคัญ อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย) กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร กรรมการและกรรมการบริหารธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย) กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภา อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน

นักกฎหมายภาครัฐ

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย กรรมการ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และ

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) กรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด คณะอนุกรรมการสามัญ ในคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการจัดเตรียมกําลังคนภาครัฐ

สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนดํารงตําแหน่งปลัดเคยดํารงตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานภาค

รัฐและเอกชน อาทิ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 

จํากัด (มหาชน) นอกจากน้ี ยังเคยทํางานด้านวิชาการ โดยเป็นอาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษี

อากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ ประธานกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

กรรมการตรวจสอบเนติบัณฑิตยสภา และประธานกรรมการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

สําเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์ จาก Western Michigan University สหรัฐอเมริกา ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรม

การค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ กรรมการ องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด (มหาชน)

นายอัชพร จารุจินดา

ประธานกรรมการ 

(ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556)

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 

ปลัดกระทรวงการคลัง  

กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

กรรมการโดยตําแหน่ง

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)

1

4

3

2

สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industrial Engineering and Management จาก Asian Institute of 

Technology ประเทศไทย ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก Harvard University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ในตลาดเงินและตลาดทุนท้ังภาครัฐและเอกชน ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคาร
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สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโทเกียรตินิยม สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จาก UCL, University of London  และ

ปริญญาเอกจาก King’s College, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านกฎหมาย โดยทํางานด้านกฎหมายมามากกว่า 30 ปี เคยดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ประจํา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู ้อํานวยการโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร ผู้อํานวยการโครงการ

ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และยังทํางานบริการทางวิชาการแก่สังคม อาทิ 

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย  อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กรรมการ

อิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ

สาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตร์และการบัญช ีปรญิญาตร ีนติศิาสตร์ และปริญญาโท 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดทุน

มานาน โดยเคยดํารงตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน อาทิ เลขาธิการ 

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการ

หลงัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศนูย์รบัฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ประธานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธาน

ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และคณะทํางานวินัยกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ 

กรรมการ บริษัท อินทัช จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ 

การประปาภูมิภาค กรรมการ องค์การเภสัชกรรม ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ

การบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ อธิบดีกรม

ศุลกากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รองอธิบดีกรมสรรพากร 

ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ อธิบดีกรมสรรพากร ประธานกรรมการ ธนาคารเพ่ือการ

ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการจัดการกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

แห่งประเทศไทย เคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน นอกจากการปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ยังทํางานเพื่อสังคมและภาค

การศึกษาในหลายองค์กร เช่น เป็นกรรมการบริหารสภากาชาดไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

นายกําชัย จงจักรพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2554 วาระท่ี 2)

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556)

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557)
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555)

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ตัง้แต่วนัที ่8 ตลุาคม 2555 วาระที ่2)

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 

เลขาธิการ ก.ล.ต. 

กรรมการและเลขานุการ

(ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)
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สําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและ

ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Michigan State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขามานุษยวิทยา จาก 

Schiller International University เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงการ

ต่างประเทศ รับผิดชอบกิจการยุโรป เอกอัครราชทูตประจําประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ 

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจําสาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ ก่อนท่ีจะเกษยีณอายรุาชการในตําแหน่งเอกอคัรราชทตู ณ กรงุลอนดอน  สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันเป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารบริษัท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษัท คันทรี่ 

กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ประธานบริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ 

จํากัด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ

ประจําประเทศไทย

สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเนติบัณฑิตไทย สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 

ในอดีตเคยดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ อธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย 

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ และอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สํานักงานอัยการ

สูงสุด

สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Finance จาก Syracuse University

ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทและปริญญาเอก (Ph.D.) สาขา Finance จาก The Wharton

School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีบทบาท

ในด้านเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเคยดํารงตําแหน่งสําคัญด้านการบริหารและ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ รองประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน สภากาชาดไทย และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการระดับชาตหิลายคณะ เช่น คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการ

แข่งขันการค้า คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา วุฒิสภา คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  กรรมการในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

ภัย กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กรรมการในคณะกรรมการ

กองทุนการออมแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง

หน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะท่ี 2
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Finance จาก Syracuse 

University ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาโทและปริญญาเอก (Ph.D.) สาขา Finance จาก The 

Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน

ที่มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง และเคยดํารงตําแหน่งสําคัญด้าน

การบรหิารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ รองประธานสภาท่ีปรกึษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภากาชาดไทย  และเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ เช่น คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งชาติ คณะกรรมการแข่งขันการค้า คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา วุฒิสภา คณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กรรมการในคณะ

กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการ

ปรบัโครงสร้างหนีส้าธารณะและพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ กรรมการในคณะกรรมการ

กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะท่ี 2

นายชาลี จันทนยิ่งยง

รองเลขาธิการ ก.ล.ต.

กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554)

1

2

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 

เลขาธิการ ก.ล.ต. 

ประธานกรรมการโดยตําแหน่ง

(ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554)

สําเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) จาก Texas A&M University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุน เคยทํางานที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเป็นเวลา 11 ปี โดยร่วมอยู่ในคณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2535 จึงได้ถูกยืม

ตัวจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 

ที่ ก.ล.ต. ผ่านการดํารงตําแหน่งสําคัญ ๆ ได้แก่ ผู ้อํานวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 

ผู ้อํานวยการฝ่ายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน และผู้ช่วยเลขาธิการ สําหรับตําแหน่งงานอ่ืน

ทีส่าํคัญในอดีต ได้แก่ กรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญช ี(ก.บช.) 

กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลแห่งชาต ิอนุกรรมการในคณะอนกุรรมการบรหิารการลงทนุ กองทนุประกนัสงัคม 

และกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาบริหารการลงทุนสภากาชาดไทย
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สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ปริญญาโทสาขาเดียวกัน จาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับ

ในอุตสาหกรรมธุรกิจตลาดทุน มีประสบการณ์ที่ยาวนานและหลากหลายทั้งในด้านบริษัท

หลักทรัพย์ ผู ้ประกอบธุรกิจอนุพันธ์ และบริษัทจดทะเบียน เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ

อํานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ รองประธาน

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

และกรรมการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการบริษัท 

ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาด จาก Case Western Reserve University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ เคย

ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กรรมการผู้อํานวยการ 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) กรรมการและรองประธานตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  และท่ีปรึกษากรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ตั้งแต่วันที่ 18  มกราคม 2555 

วาระที่ 2)

นายประทีป ยงวณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555)

4

5

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ผู้อํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง

กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

3 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก University of New Haven สหรัฐอเมริกา เคยดํารงตําแหน่งสําคัญใน

กระทรวงการคลงั อาท ิทีป่รกึษาด้านเศรษฐกจิการเงนิสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั ผูอ้าํนวยการ

สาํนักกฎหมาย และหน่วยงานอ่ืน อาทิ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งสําคัญอื่น อาทิ กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 

กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ

ในคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ



1313รายงานประจําปี 2557

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557)

นางสุชาดา ภวนานันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557)

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงปริมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Management of Information 

System) จาก University of Dallas สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านการเงิน จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ สมาคมผู ้ตรวจสอบ

ภายใน กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

และอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา สมาคมวางแผนการเงินไทย เป็นต้น

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

การทํางานในแวดวงตลาดเงินและตลาดทุน โดยเคยดํารงตําแหน่งสาํคญั อาทิ ประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต กรรมการผู้จัดการ 

สายการตลาดและธุรกิจเงินฝาก บริษัทเงินทุนธนชาติ

6

7



2. นายชาลี จันทนย่ิงยง 

รองเลขาธิการ

5. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

8. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้บริหารระดับสงู

1. นายวรพล โสคติยานุรักษ์

 เลขาธิการ

4. นางทิพยสุดา ถาวรามร

 รองเลขาธิการ

7. นายประกิด บุณยัษฐิติ

 ผู้ช่วยเลขาธิการ

 นางณัฐญา นิยมานุสร

 ผู้ช่วยเลขาธิการ

3. นายวสันต์ เทียนหอม

รองเลขาธิการ

6. นางปะราลี สุคนธมาน

ผู้ช่วยเลขาธิการ

9. นายศักรินทร์ ร่วมรังษี

ผู้ช่วยเลขาธิการ

1

2

5

8 9 10

6 7
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โครงสร้างองค์กร

เฉพาะการบริหารภายในส่วนงานและธุรการ

คณะอนุกรรมการ

ด้านการบริหารความเส่ียง

คณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน

รองเลขาธิการ

นางทิพยสุดา ถาวรามร

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

เลขาธิการ

นายวรพล โสคติยานุรักษ์

รองเลขาธิการ

นายชาลี จันทนยิ่งยง
รองเลขาธิการ

นายวสันต์ เทียนหอม

ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์

นางจันทิมา เพียรเวช
ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

นายธวัชชัย พิทยโสภณ

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

นางอุษณา ชะนะมา

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางปะราลี สุคนธมาน
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางณัฐญา นิยมานุสร

ฝ่ายกํากับและพัฒนา

ธุรกิจหลักทรัพย์

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

ฝ่ายคดี

นายแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ์
ฝ่ายงานเลขาธิการ

นายธวัชชัย พิทยโสภณ
(รักษาการ)

ฝ่ายตรวจสอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์

นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์

ฝ่ายตรวจสอบ

ตลาดทุน

นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางดวงใจ ธนสถิตย์

ฝ่ายใบอนุญาต

ธุรกิจหลักทรัพย์

นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ

ศูนย์คดีปกครอง

นายศิวะกร กรรณสูต
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

นายกําพล ศรธนะรัตน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนิดาพร อัศวธรีะเกยีรติ์

ฝ่ายส่งเสริม

ความสัมพันธ์องค์กร

นางณัฐญา นิยมานุสร 
(รักษาการ)

ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน

นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางดวงมน จึงเสถยีรทรพัย์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายประกิด บุณยัษฐิติ
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

ฝ่ายกํากับตลาด

นางสุวรรณา เช้ือบุญชัย
ฝ่ายกาํกบับัญชตีลาดทุน

นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
ฝ่ายพัฒนาบริษัท

นายเอนก อยู่ยืน

ฝ่ายยุทธศาสตร์

และวางแผน

นางพราวพร เสนาณรงค์

ฝ่ายจดทะเบียน

หลักทรัพย์-ตราสารทุน

นางสุมาลี บํารุงชาติอุดม

ฝ่ายส่งเสริมความรู้

ด้านการเงิน

นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์

ฝ่ายวิจัย

นายเอกพล แสวงศรี
ฝ่ายจดทะเบียน

หลักทรัพย์-ตราสารทุน

และโครงสร้างพ้ืนฐาน

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

ศูนย์ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

นายปริย เตชะมวลไววิทย์

ฝ่ายจดทะเบียน

หลักทรัพย์-ตราสารหน้ี

และตราสารอ่ืน

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

ศูนย์บริหาร

ความเส่ียงองค์กร

นางศิษฏศรี นาคะศิริ

ศูนย์ส่งเสริม

บรรษัทภิบาล

นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์



1

ธรรมาภิบาลองค ์กร

การพัฒนาองค ์กร

สู ่ความย่ังยืน

การบริหารความเ ส่ียง

ของ ก.ล.ต.
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ธรรมาภิบาลองค์กร

“ธรรมาภิบาล” เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนให้ภารกิจกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ บรรลุเป้าหมายการมุ่งสู่

ความย่ังยืนใน 3 ระดับ ได้แก่ ความย่ังยืนขององค์กร ก.ล.ต. เพือ่ทาํหน้าทีข่บัเคล่ือนให้เกิดความย่ังยืนของตลาดทุน และการทําให้ตลาดทุน

เป็นกลไกสร้างความย่ังยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ก.ล.ต. จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม

แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ซ่ึงอ้างอิงกับแนวทางธรรมาภิบาลสากลของ OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development) และ IOSCO (International Organization of Securities Commission) และมีการทบทวนกรอบแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลทุกปี

เพื่อให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และสอดรับกับสภาวการณ์ในตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีเรื่องสําคัญที่ควร

รายงานดังน้ี

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2551 กําหนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะ 

ได้แก่ 

• คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอีาํนาจหน้าทีใ่นการกําหนดนโยบาย

การกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในภาพรวม รวมทั้งแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการ 

• คณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีอํานาจหน้าที่ในการ

ออกกฎเกณฑ์ประกาศ และคาํสัง่ในการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 

และการประกอบธุรกจิทีเ่ก่ียวเน่ืองในตลาดทุน แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

ชุดต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมท้ัง

รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ทั้งน้ี สํานักงาน ก.ล.ต. ทําหน้าที่ดําเนินงานตามนโยบาย

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

1.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามโครงสร้างที่กําหนดใน พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ แต่งต้ังโดย

คณะรฐัมนตรี  2) กรรมการโดยตําแหน่ง 3 คน คือ ปลดักระทรวงการคลงั 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู ้ว ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

3) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผ ่านกระบวนการคัดเลือกของ

คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี จํานวนไม่น้อยกว่า 

4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บัญชี 

และการเงิน อย่างน้อยด้านละ 1 คน และ 4) เลขาธิการสํานกังาน ก.ล.ต. 

ทําหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. มีวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 4 ปี และดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัไม่เกนิ 2 วาระ

1.2 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามโครงสร้างท่ีกําหนดใน 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย  1) เลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. 

เป็นประธานกรรมการ  2) รองเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง

เลขาธิการมอบหมาย 1 คน  3) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง หรือรองผู ้อํานวยการที่ได้รับมอบหมาย 1 คน และ 

4) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ ่านกระบวนการคัดเลือกของ

คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังจํานวนไม่ เกิน 4 คน โดยอย่างน ้อย 2 คน ต ้องมี

ประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์หรือบริษัทหลักทรัพย ์  ทั้ งนี้  กรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุมิวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และดาํรงตําแหน่ง

ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

2. กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โปร่งใส เป็นธรรม และมีกลไกสําคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุล 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที่กํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานในด้านการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การจัดทํารายงานทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ 
มาตรฐานและข้อบังคับต่าง ๆ  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาํหนดให้มกีรรมการไม่น้อยกว่า 

3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ในจํานวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน และเป็นผู ้มีความรู้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน อย่างน้อย 

1 คน สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบมี 

2 ลักษณะ คือ 

(1) กรณีเป็นกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็นไปตามวาระการดํารง

ตําแหน่งกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเป็นบุคคลภายนอก ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละ 4 ปี 

2.2 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเส่ียง

ทําหน้าที่พิจารณากรอบและแนวทางในการบริหารความเส่ียง

ทุกด้านของ ก.ล.ต. โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

ด้านการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 2 คน และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 1 คน มีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละ 2 ปี 

2.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทําหน้าที่ศึกษาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนและพิจารณา

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ให้แก่คณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ และรายงาน

พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งพิจารณา

ประเมินผลการดําเนินงานของเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. 

ตามแผนการดําเนินงานและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ

สํานักงาน ก.ล.ต. และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ โดย

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 3 คน มีวาระการ

ดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.1 รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด สําหรับคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ให้ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.

คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารความเส่ียง

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

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

เบี้ยประชุม/ ครั้ง 25,000 20,000 25,000 20,000 - - 5,000 4,000 5,000 4,000

3.2 รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.ล.ต. ในปี 2557 ประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ รวม 10 คน ได้รับ

ค ่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป ็นจํานวนเงินรวม 67,083,392 บาท เปรียบเทียบกับปี 2556 

จํานวน 61,541,394 บาท คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนผู้บริหารระดับสูงจาก 9 คน เป็น 10 คน โดยอัตราการเพ่ิม

ของค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับอัตราเฉลี่ยของพนักงานทั่วไป

4. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารประชมุเป็นประจาํอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ ตามตารางการประชมุซึง่กาํหนดไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี สาํหรบั

ระเบียบวาระการประชุม เลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. จะนําร่างระเบียบวาระการประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณา และเม่ือได้รับ
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ความเห็นชอบ จึงนํามาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และนําส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้

มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ช่วยให้การพิจารณาเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมจากเลขานุการคณะกรรมการ รวมท้ังเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับตลาดทุน 

ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ กรณีทีป่ระธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ ให้ปลดักระทรวงการคลงั

ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ อาจมีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

การประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องด้วย และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา แจ้ง

การมีส่วนได้เสียและห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น ซึ่งแนวปฏิบัติที่กล่าวมาจะใช้สําหรับการประชุมคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ด้วย 

สําหรับรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในปี 2557 มีดังนี้

(1) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการประชุมท้ังสิ้น 12 คร้ัง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายอัชพร จารุจินดา 12/12

กรรมการโดยตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง
- นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
- นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

9/12

5/6
2/6

12/12

ดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2557
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2557

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายนนทพล น่ิมสมบุญ
นายกําชัย จงจักรพันธ์
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายประสงค์ พูนธเนศ
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

3/3
12/12
12/12

8/9
11/12
12/12

ดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 21 ก.พ. 2557

ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2557

กรรมการและเลขานุการ เลขาธิการ ก.ล.ต.
- นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 12/12
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีการประชุมท้ังสิ้น 14 คร้ัง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ เลขาธิการ ก.ล.ต.
- นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 14/14

กรรมการโดยตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
- นายชาลี จันทนยิ่งยง
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
- นายสมชัย สัจจพงษ์
- นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

14/14

5/7
5/7

ดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2557
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2557

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ล. ผกาแก้ว บุญเล้ียง
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
นางดัยนา บุนนาค
นายประทีป ยงวณิชย์
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
นางสุชาดา ภวนานันท์

0/3
14/14

3/3
14/14

9/11
10/11

ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2557

ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2557

ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2557
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2557

เลขานุการ ผู้อํานวยฝ่ายงานเลขาธิการ
- นายธวัชชัย พิทยโสภณ 13/14

หมายเหตุ : ม.ล. ผกาแก้ว บุญเล้ียง และนางดัยนา บุนนาค ดํารงตําแหน่งตามวาระถึงวันที่ 18 พ.ย. 2556 และปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกระท่ังมีการแต่งต้ัง
  กรรมการรายใหม่ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2557

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมท้ังสิ้น 13 คร้ัง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 13/13

กรรมการ นายนนทพล น่ิมสมบุญ
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

2/2
13/13
11/11

ดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 21 ก.พ. 2557

ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 22 ก.พ. 2557

เลขานุการ ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
- นางอุษณา ชะนะมา 12/12
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(4) คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 1/1

กรรมการ นายประทีป ยงวณิชย์
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
นายประสงค์ พูนธเนศ

1/1
1/1
0/1

เลขานุการ ผู้อํานวยการศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร
- นางศิษฏศรี นาคะศิริ 1/1

(5) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง)

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง
- นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 2/2 ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2557

กรรมการ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

2/2
2/2

ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2557
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 22 ม.ค. 2557

เลขานุการ ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- นางดวงใจ ธนสถิตย์ 2/2
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน

ปี 2557 ถือเป็นปีแรกของการดําเนินการในส่วนของการเสริมสร้างให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 

ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap) ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ให้ความเห็นชอบตั้งแต่ปลายปี 2556 ภายใต้แนวคิดดําเนินการ 3 ด้านหลัก ได้แก่

CG in substance หมายถึง การจัดให้มีระบบการกํากับดูแลที่ทําให้มั่นใจได้ว่า องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

การดําเนินงานตามภารกิจ มีการตรวจสอบถ่วงดุล และการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามมาตรฐานสําหรับบริษัท

จดทะเบียน และสอดคล้องกับมาตรฐานหน่วยงานรัฐในประเทศ ตลอดจนมาตรฐาน ก.ล.ต. ระดับสากล 

โดยมีผลการดําเนินการที่สําคัญ อาทิ 

• นํากรอบแนวคิดเรื่อง International Framework: Good Governance in the Public Sector ซ่ึงจัดทําโดย IFAC 

(International Federation of Accountants) และ CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) เผยแพร่

ในปี พ.ศ. 2557 มาเร่ิมปรับใช้กับการดําเนินงานใน ก.ล.ต. โดยได้ประเมินตนเองเทียบกับกรอบแนวคิดดังกล่าว 

ทําให้ทราบว่าเร่ืองใดท่ีทําได้ดีอยู่แล้ว และเร่ืองใดท่ีควรทําเพ่ิมให้มากข้ึน เช่น การจัดทําวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ตลาดทุน เพ่ือช่วยให้ทิศทางการทํางานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วม 

(stakeholders) ในตลาดทุนได้มากขึ้น รวมถึงการยกร่าง “กรอบแนวคิดในการทํางานเพื่อความยั่งยืนของ ก.ล.ต. 

ตลาดทุน และสังคมโดยรวม” พร้อมแนวทางสําหรับช่วยตั้งคําถาม (check list) ในการทํางาน โดยนําเข้าหารือใน

ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงขอความเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ัน ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้แก่พนักงานในสายพัฒนาและ

ป้องปราม เพื่อทดลองนําหลักการและแนวทางช่วยตั้งคําถามดังกล่าวมาปรับใช้ในการทํางาน เช่น การออก

ประกาศ การปรับปรุงระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มี

ส่วนร่วมในตลาดทุนได้ดีขึ้น เป็นต้น โดยหลังจากน้ี จะปรับปรุงหลักการและแนวทางช่วยต้ังคําถามในการทํางาน

ให้กระชับ ครอบคลุมประเด็นในแต่ละลักษณะงาน รวมถึงจัดทําตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวก

แก่พนักงานในการนําไปปรับใช้ ก่อนนําออกใช้งานจริงต่อไป 

• สอบทานมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาปรับปรุงการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน

ของ ก.ล.ต. ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึ้น เช่น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงทีด่ ีของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการกาํกบัดแูลของประเทศ

ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (ASEAN Good Regulatory Practice: ASEAN GRP) และการตรวจสอบผลกระทบในการออก

กฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)

• ประเมินสถานะจรรยาบรรณของสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร โดยเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล รวมถึงดําเนินการต่อเนื่องทุกปีในการตรวจสอบการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคลากร 

และครอบครัว การจัดทําและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการควบคุมภายในในการจัดทํา

รายงานการเงิน การทบทวนแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรียนและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแส

การปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณพนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น



2424

นอกจากน้ัน การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนถือเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจกํากับ

ดูแลและพัฒนาตลาดทุนให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน ก.ล.ต. จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนมีส่วนร่วม

ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เช่น การจัดประชุมร่วมกับ

สมาคมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองและความคิดเห็นต่อการพัฒนาตลาดทุน การรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังในวงกว้างและแบบเฉพาะเจาะจงด้วยช่องทางและเคร่ืองมือสื่อสารที่เหมาะสม การจัดอบรมหรือ

สัมมนาเพ่ือให้ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น

รูปแบบการมีส่วนร่วมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งผู ้แทนมาเป็นอนุกรรมการในการพิจารณา

กําหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์กํากับดูแล ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในตลาดทุน 

เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัท

จัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชมรมคัสโตเดียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย รวมถึง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเร่ืองที่มีการพิจารณา โดยในปี 2557 มีคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ท่ีทําหน้าที่พิจารณา

ในเรื่องดังกล่าวจํานวน 10 ชุด 

Anti-corruption in practice หมายถึง การเป็นองค์กรปลอดคอร์รัปชันทั้งด้านการรับและการให้ 

และมีการดําเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันท่ี ก.ล.ต. สนับสนุนให้หน่วยงานในการ

กํากับดูแล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในตลาดทุนไทยดําเนินการ ในส่วนขององค์กร ก.ล.ต. ได้ดําเนินการในเรื่อง

ดังกล่าวเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเมินแนวทางการดําเนินงานขององค์กรในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแบบประเมินตนเอง

เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 

of Directors: IOD) ซ่ึงผลประเมินพบว่า สามารถปฏิบัติในเรื่องสําคัญส่วนใหญ่ครบถ้วนแล้ว

- จดัทาํนโยบาย “ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รปัชนั” ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่วนัที่ 

5 พฤศจิกายน 2557 

- นําผลตัวชี้วัดการประเมินความคืบหน้าในเร่ืองการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน สําหรับบริษัท

จดทะเบียน (Anti-corruption Progress Indicator) มาใช้กับการบริหารเงินลงทุนของ ก.ล.ต. โดยแจ้งให้บริษัทจัดการ

ที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของ ก.ล.ต. พิจารณาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ที่ระดับ 1 ข้ึนไป 

(รายละเอยีดและความหมายของ Anti-corruption Progress Indicator ดเูพ่ิมเติมในหวัข้อ “การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั

ในตลาดทุนไทย”) ท้ังนี้ จะมีผลกับการปรับพอร์ตการลงทุนของ ก.ล.ต. ต้ังแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป 

CSR in process หมายถึง การใช้อํานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยเคารพในสิทธแิละปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนร่วมในตลาดทุนอย่างสจุรติและเท่าเทียมกนัรวมถึงให้โอกาสในการมีส่วนร่วม

อย่างเป็นธรรม ทั้งน้ี ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 

การดําเนินการของ ก.ล.ต. จึงคํานึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู ้มีส่วนร่วมในตลาดทุน เป็นหลัก 

หากมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ส่ีวนร่วมในตลาดทนุแต่ละกลุม่ ทีม่คีวามต้องการแตกต่างกนั ก.ล.ต. 

จะพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักดุลยภาพ และการมองเป้าหมายแบบองค์รวมเป็นสําคัญ 
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ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความย่ังยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. ได้มีมาตรการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

รวมท้ังมีนโยบายและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง อันจะนําไปสู่การเป็นต้นแบบ 

(change agent) ให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามต่อไป จึงอาจกล่าวได้ว่า ปี 2557 เป็นก้าวเริ่มที่สําคัญ

ของพัฒนาการในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

หลังจากการประกาศให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลนโยบายและมาตรการในการดําเนินการต่อต้าน

คอร์รัปชัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนั้น ก.ล.ต. ได้สนับสนุน

ให้สถาบันไทยพัฒน์จัดทําตัวชี้วัดด้านความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-

corruption Progress Indicator) และประเมินบริษัทจดทะเบียนด้วยกรอบตัวช้ีวัดดังกล่าว โดยได้ใช้ปัจจัยการเข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: 

CAC) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เป็นส่วนหนึง่ในการประเมนิด้วย

สําหรับ Anti-corruption Progress Indicator แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ความหมาย

1 - มีนโยบาย 
      (committed) 

การแสดงให้เห็นถึงคํามั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบาย
ของคณะกรรมการในเรื่องการดําเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน

2 - ประกาศเจตนารมณ์   
      (declared)

การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Collective Action Coalition Against Corruption)

3 - มีมาตรการป้องกัน 
      (established) 

การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายท่ีบริษัทกําหนดเพื่อดําเนินการ เช่น 
ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง สื่อสารและฝึกอบรม
แก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

4 - ได้รับการรับรอง 
      (certified)

การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอ
ของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือมัน่อย่างเป็นอิสระ
จากหน่วยงานภายนอก

5 - ขยายผลสู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
      (extended) 

การแสดงให้เห็นถึงนโยบายท่ีครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง 
หรือตัวแทนธุรกิจ ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

- เตรียมจัดทําข้อความประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ 

ก.ล.ต. เช่น ประกาศการจัดหา ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง รวมทั้งประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เร่ิมตั้งแต่เดือน

มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

- ขอความร่วมมือจากบุคคล/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการงดให้ของขวัญแก่ผู ้บริหารและพนักงาน

ในทุกวาระและเทศกาล ซ่ึงเป็นการดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย
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สถาบันไทยพัฒน์ได้เปิดเผยผลการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

ปรากฏว่า จากการประเมนิบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด 567 แห่ง มบีรษิทัจดทะเบยีนประมาณร้อยละ 60 หรอื 344 แห่ง 

มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 1 ข้ึนไป และมี 19 แห่งที่ได้คะแนนอยู่ที่ระดับ 4 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดของการประเมินในครั้งน้ี 

ทั้งนี้ ภายหลังประกาศผลการประเมินจนถึง ณ ส้ินปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (เทียบเท่าคะแนนระดับ 4) เพิ่มเติมอีก 9 แห่ง รวมทั้งหมดเป็น 

28 แห่ง ส่วนบริษัทจดทะเบียนท่ียังไม่มีการดําเนินการในเร่ืองน้ี (เทียบเท่าคะแนนต่ํากว่าระดับ 1) ก.ล.ต. ได้มี

หนังสือถึงประธานกรรมการของบริษัทดังกล่าวทุกแห่งเพื่อกระตุ้นให้พิจารณาเรื่องน้ีโดยเร็วต่อไป

สําหรับผลการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.sec.or.th และ 

www.cgthailand.org 

นอกจากมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในตลาดทุนไทยท่ีดําเนินการผ่านบริษัทจดทะเบียนแล้ว ก.ล.ต. 

ยังประสานขอความร่วมมือไปยังผู้เก่ียวข้องในตลาดทุนกลุ่มอ่ืน ๆ ดังนี้

• บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

- ขอให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: 

IOD) โดยให้ได้รับการรับรองทุกแห่งในปี 2558 และจัดทําแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption 

(Anti-corruption Content Index) เพ่ือให้สถาบันไทยพัฒน์นําไปประเมิน Anti-corruption Progress Indicator ของแต่ละ

บริษัทดังกล่าว และจะเปิดเผยผลการประเมินในทํานองเดียวกับกรณีบริษัทจดทะเบียน

- ขอให้ระบุ Anti-corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท

จดทะเบียนดังกล่าว 

- ชักชวนให้กองทุนรวมมีการลงทุนเฉพาะในบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

โดยจะเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ลงทุนได้รับทราบรายช่ือกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

• กลุ่มผูล้งทนุสถาบัน โดยดําเนนิการผ่านสมาคมของกลุ่มผูล้งทนุดงักล่าว เช่น สมาคมบริษทัหลกัทรพัย์ไทย 

และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

- ขอให้ติดตามและซักถามประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

จดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยเริ่มดําเนินการในปี 2557 

- ออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้สิทธิออกเสียง โดยนําเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็นปัจจัยพิจารณา

ประกอบการใช้สิทธิออกเสียงผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- จัดอบรมเกี่ยวกับแนวคําถามที่ควรถามเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน และ

ขอความร่วมมอืให้อาสาพิทกัษ์สทิธิข์องสมาคมฯ ไปซักถามบริษทัจดทะเบียนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

โดยเริ่มดําเนินการในปี 2557 
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การบริหารความเส่ียงของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อให้

นโยบายและการทํางานตอบสนองพัฒนาการของตลาดทุนและความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในตลาดทุน 

(stakeholders) โดยผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกการทํางานปกติของพนักงานทุกคนและเป็นวัฒนธรรม

สําคัญในองค์กรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทํางานให้สอดรับกับทิศทางและนโยบายสําคัญที่วางไว้ โดยติดตาม

ความเส่ียงท้ังในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และเปิดรับฟังมุมมอง ความเห็น ที่เป็นประโยชน์จากภาคเอกชน

และองค์กรที่เก่ียวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้การทํางานของ ก.ล.ต. สามารถตอบสนองความต้องการของ stakeholders 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในภาวะที่กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายมีความผันผวนสูง ผลจากการใช้นโยบายการเงินในต่างประเทศ 

ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สร้างความท้าทายในการบริหารจัดการ ก.ล.ต. 

ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลตลาดทุน ติดตามและกํากับดูแลสภาพคล่อง ฐานะการเงินของบริษัท

หลักทรัพย์และระบบโครงสร้างตลาด (market infrastructure) สําคัญอย่างใกล้ชิด ในการประเมินปัจจัยที่อาจกระทบ

เสถียรภาพตลาดทุน ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลอ่ืน ๆ ในภาคการเงิน อาทิ  ธนาคาร

แห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประชุมแลกเปลี่ยน

มุมมอง วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกันปัญหาร่วมกัน 

นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังมีการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity Management: BCM) 

อย่างเป็นระบบ และมีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการ

ในกระบวนการทํางานสําคัญได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันเหตุได้ล่วงหน้า เช่น 

ภัยคุกคามจากธรรมชาติ การก่อการร้าย โรคระบาด และเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพตลาดทุน เช่น 

ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (cyber-attack) เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ  ก.ล.ต. และหน่วยงานสําคัญ

ในตลาดทุนจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดําเนินงานได้ในเวลาที่เหมาะสม  



ภาวะเศรษฐกิจและ

ตลาดทุนปี 2557

และคาดการณ์ปี 2558

ภาพรวมอุตสาหกรรม

หลักทรัพย์ และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า
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เศรษฐกิจโลกในปี 2557 เติบโตในอัตราค่อนข้างตํ่าที่ร้อยละ 

3.3 และมีการฟื้นตัวแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยเศรษฐกิจของ

ประเทศแกนหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรขยายตัว

ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีเศรษฐกิจในหลายประเทศฟื้นตัวอย่างเปราะบาง

โดยเฉพาะกลุม่ประเทศยโูรและญีปุ่น่ ทาํให้ทศิทางการดําเนนินโยบาย

ของประเทศเศรษฐกิจสําคัญมีความแตกต่างกัน ด้านจีน และกลุ่ม

ประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) รวมทั้งอาเซียน อยู่ในช่วง

ชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ขณะที่รัสเซียเกิดปัญหาเศรษฐกิจ

และค่าเงินผันผวน รวมถึงราคานํ้ามันดิบในช่วงปลายปีปรับตัว

ลดลงมากกว่าร้อยละ 60 จากต้นปีที ่115 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

มาอยู่ที่ระดับ 48 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ดี ราคา

น้ํามันท่ีปรับลดลงมาก อาจส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โลกโดยรวม ผ่านอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนที่ลดลงในระยะต่อไป

สําหรับเศรษฐกิจโลกในปี 2558 น้ัน กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดว่าจะขยายตัวใน

อัตราร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 และคาดว่าจะเป็น

ปีที่เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายอีกปีหนึ่ง เพราะความแตกต่างใน

การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของหลายประเทศเป็นปัจจัยที่สําคัญ 

เช่น ระหว่างสหรัฐฯ กบักลุ่มประเทศยูโรและญ่ีปุน่ กล่าวคือ ธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (Federal Reserve System: Fed) คาดว่าจะเริ่มมีการ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี ในทางตรงข้าม ธนาคารกลาง

ยุโรป (European Central Bank: ECB) และธนาคารกลางญ่ีปุ่น (Bank 

of Japan: BOJ) อาจมีความจําเป็นต้องดําเนินมาตรการผ่อนคลาย

ทางการเงิน (Public Quantitative Easing: Public QE) ต่อเนื่อง เพื่อให้

รอดพ้นจากความเส่ียงด้านเงินฝืด ประเด็นที่ต้องจับตา คือ กระแส

เงินทุนเคลื่อนย้ายของกลุ ่มท่ีมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ

เสี่ยงสูง เช่น สินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market asset) จะ

เป็นอย่างไร หากถึงเวลาท่ี Fed ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย รวมทั้งเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากการดําเนินมาตรการ 

QE ของประเทศอ่ืนจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือไม่ สําหรับประเด็นเหตุการณ์ที่คาดว่า

จะเป็นแนวโน้มที่สําคัญอื่น ๆ ในปี 2558 ได้แก่ (1) ความไม่ชัดเจน

เกี่ยวกับจุดสมดุลใหม่ของราคาพลังงานโลก เน่ืองจากอุปทานการ

ส่งออกนํา้มนัทีม่จีาํนวนมากทัง้ในสหรฐัฯ และองค์การกลุม่ประเทศ

ผู้ส่งนํ้ามันออก (Organization of Petroleum Exporting Countries: 

OPEC) ขณะท่ีอุปสงค์การใช้นํ้ามันชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558

การขยายตัวของ GDP (%)

สหรัฐฯ กลุ่มยูโร อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ไทย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ (สศช.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 

0.7 ชะลอตัวลงเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2556 เน่ืองจาก

ปัจจัยทางด้านการเมืองในช่วงต้นปีและเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวช้า

กว่าที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองท่ีคล่ีคลาย

และมีทิศทางชัดเจน ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจไทย

(2) จุดเปลี่ยนอิทธิพลประเทศจีนที่มีพัฒนาการด้านการผลิตสินค้า

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทําให้มีบริษัทขนาดใหญ่ติดอันดับโลกมากขึ้น 

และกําลังเปล่ียนฐานะกลายเป็นประเทศท่ีไปลงทุนต่างประเทศ

แทน (3) การเกิดรูปแบบวิถีชีวิตออนไลน์ ตลอดจนความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสื่อสาร เช่น Cloud ท่ีสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา จะผลักดันให้เกิดการแข่งขันการค้าบน

โลกออนไลน์ที่เข้มข้นมากกว่าการค้าขายแบบด้ังเดิม และ (4) ภาวะ

ตลาดการเงินโลกมีความเสี่ยงที่จะผันผวนมากขึ้น เนื่องจากการมี

อัตราดอกเบ้ียที่อยู่ในระดับตํ่าและสภาพคล่องสูงเป็นระยะเวลา

นานกว่าปกติ ทําให้ทุกภาคส่วนอาจจะประเมินความเสี่ยงไว้ตํ่ากว่า

ที่ควรจะเป็น หากหลายประเทศดําเนินนโยบายพลิกผันกลับทาง

รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยที่ไม่ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์

ดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2557 

และคาดการณ์ปี 2558
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อัตราการเปล่ียนแปลงของ GDP (% yoy)

มีศักยภาพการเติบโตในอัตราสูง โดยประเทศไทยจะได้เปรียบใน

การเป็นศูนย์กลางตลาดทุนในภูมิภาค ทําให้มีโอกาสท่ีจะสร้าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจทีด่ไีด้ในปี 2558 นี ้สาํหรับในด้านเสถียรภาพ

ภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู ่ที่

ร้อยละ 0.0 – 1.0 ลดลงจากปี 2557 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคา

นํ้ามันที่ลดลงช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวได้

ตํ่ากว่าที่คาด โดยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความล่าช้าของนโยบายภาครัฐ 

อุปสงค์ภาคเอกชนที่อ่อนแอ แนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงิน

ในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง และอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงต่อเสถียรภาพภาคการคลัง ซึ่งแม้ในระยะสั้น

ยงัไม่น่ากงัวล เน่ืองจากระดบัหน้ีสาธารณะต่ํากว่ากรอบความย่ังยืน

ทางการคลัง แต่ความเส่ียงในระยะยาวอาจเพ่ิมขึ้นจากโครงสร้าง

รายรับที่ค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลง หากรัฐบาลยัง

จําเป็นต้องใช้การลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่รายจ่าย

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในเรื่องสาธารณสุขและสวัสดิการ จากการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาคการคลัง และ

การปฏิรูปต่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การลงทุนโครงสร้าง

พืน้ฐาน ระบบการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมท้ังนโยบาย

การเงินที่ผ่อนปรนและมีเสถียรภาพต่อเน่ือง จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะ

ช่วยเสริมความแข็งแกร่งและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยได้ดียิ่งขึ้น

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และการคาดการณ์ปี 2558

ปลายปีสนับสนุนให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นไปตามการส่งออกสินค้า

และการท่องเท่ียวที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากการที่ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ ่น 

มีการเติบโตชะลอลง ประกอบกับราคาสินค้าส่งออก โดยเฉพาะ

ราคาสินค้าเกษตรของไทยที่อยู่ในระดับตํ่า สําหรับด้านเสถียรภาพ

ภายในประเทศ อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในปี 2557 อยูท่ีร้่อยละ 1.9 ลดลง

เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาน้ํามันและราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับโครงสร้าง

ราคาพลังงานในประเทศของรัฐบาล

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ที่

ร้อยละ 3.5 – 4.5 โดย สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้น

จากอํานาจซ้ือและการบริโภคของประชาชนท่ีได้รับผลดีจากราคา

เชือ้เพลงิทีป่รบัลดลง การลงทนุของภาคเอกชนทีจ่ะเพิม่ขึน้ หลงัจาก

ได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และการเร่งอนุมัติ

โครงการลงทุนต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ด้านการ

คมนาคมขนส่ง ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศ รวมท้ังจํานวน

นกัท่องเท่ียวทีค่าดว่าจะขยายตัวหลังจากมีความเข้าใจและม่ันใจต่อ

สถานการณ์ในประเทศดีขึ้น นอกจากน้ี โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ  

ที่เกิดจากความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) ท่ีประกอบไปด้วย ไทย 

จีน เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และลาว ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ี
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ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา การดําเนินธุรกิจในตลาดทุนต้อง

เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาการเมือง และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงิน

โลกท่ีเกิดจากหลายปัจจัย ท้ังการชะลอมาตรการ QE ของสหรัฐฯ 

ความกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหลัก และราคาน้ํามัน

ในตลาดโลกท่ีปรับลดลงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน

ปี 2557 ได้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล

ทั้งของโลกและไทยให้ผลตอบแทน (total return) ที่สูงประมาณ

ร้อยละ 7-9 ขณะที่ผลตอบแทนในหุ้นมีความแตกต่างกันไปตาม

ภูมิภาค ตลาดหุ ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ ่น ให้ผลตอบแทนประมาณ

ร้อยละ 7 ตลาดหุ ้นในเอเชียปรับตัวเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง นําโดย

ตลาดหุน้จนี ท่ีดชันปีรบัเพิม่ข้ึนร้อยละ 50 จากปี 2556 สงูเป็นอนัดบั 

1 ของโลก และใน 10 อันดับแรก ก็เป็นตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย

ถึง 7 แห่ง รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่ให้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 15

ภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์ของไทยในปี 2557 โดยภาพรวม

ปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจากความผันผวนในตลาดการเงินไทยที่

ลดลง จากปัจจยัด้านการเมอืงและปัจจยัพืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิ

การเงินท่ีมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลําดับ ทําให้การซ้ือขายหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2557 ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดท่ี 1,497.67 จุด 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.32 จากส้ินปี 2556 โดยในระหว่างปีมีจุดสูงสุด

ที่ 1,600.16 จุด (ณ 26 กันยายน 2557) จุดตํ่าสุดอยู่ที่ 1,224.62 

จุด (ณ 3 มกราคม 2557) มูลค่าซ้ือขายหลักทรัพย์เฉล่ีย 41,605 

ล้านบาทต่อวัน และมีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้น 17 บริษัท 

สําหรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) 

ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 13,856,283.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 

จากปีก่อน ตามทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับเพิ่มข้ึน ท้ังน้ี 

โดยรวมตลอดท้ังปีเงินลงทุนต่างชาติสุทธิยังคงเป็นยอดขายสุทธิ 

มูลค่า 36,584 ล้านบาท

ในป ี  2557 ตลาดทุนไทยสามารถดํา เ นินงานประสบ

ความสําเร็จ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านธรรมาภิบาล และการบริหาร

ความเสีย่งทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการมอีงค์ประกอบของ

โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมจาก 

ก.ล.ต. อาทิ (1) การเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าในตลาดทุน 

โดยผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ลงทุน

และผู้ระดมทุน เช่น การลงทุนในตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ 

การปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายสินค้าและบริการสําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและมีความเส่ียง การออกประกาศเกณฑ์กลาง

เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายตราสารใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดย

ไม่ต้องรอการออกประกาศเฉพาะ (2) พัฒนาช่องทางที่หลากหลาย

เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อาทิ 

การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศเพื่อจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก (primary listing) 

การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (secondary listing) การเสนอ

ขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depositary 

receipt: DR) ที่ลงทุนในต่างประเทศ และหลักเกณฑ์รองรับการ

ตลาดทุนไทย

ตลาดตราสารทุน

อัตราการเติบโตการส่งออกของไทยไปประเทศคู่ค้าปี 2557
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยและ

เงินทุนต่างชาติสุทธิสะสมปี 2557
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ที่มา : SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART)

การขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทยปี 2557

มลูค่าการขายชอร์ตในตลาดหุ้นไทยตลอดปี 2557 อยูท่ีร้่อยละ 

2.3 ของมูลค่าซื้อขายหุ้นในกลุ่ม SET100 ใกล้เคียงกับปีก่อน 

โดยมีอัตราการขายชอร์ตสูงสุดในเดือนมกราคม 2557 ที่ร้อยละ 

4.5 ซ่ึงเป็นช่วงที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ของจีนและสหรัฐฯ ท่ีอ่อนแอลง และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 

ประกาศลดวงเงิน QE ซึ่งมีผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

เสนอขายหลักทรัพย์ข้ามกันในอาเซียน (3) สนับสนุนให้ประชาชน

ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อการออมระยะยาว ได้แก่ การออก

เกณฑ์รองรับผู้ให้บริการการวางแผนการลงทุน (investment planner) 

เพ่ิมช่องทางรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(paying agent) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศ 

การร่วมมือกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยจัดทําแหล่งรวมข้อมูล

หุ้นกู้เอกชน (Bond Supermart) (4) จัดให้มีช่องทางส่งเสริมการระดม

ทุนของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย (small and medium-sized 

enterprises: SMEs) และกิจการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดทําเกณฑ์

รองรับ Private Equity Trust (PE Trust) โครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจ

ของจังหวัด และโครงการหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ความภูมิใจ

ของไทย (5) การพัฒนาความรู้ทางการเงินของประชาชนใน

ประเทศ เช่น การให้ความรู้ทางการเงินผ่านทางการพัฒนาสื่อการ

สอนสําหรับกลุ่มวัยเริ่มทํางาน การจัดทําคู่มือลงทุนในกองทุนรวม 

โครงการสร้างวินัยให้พนักงานบริษัทจดทะเบียนรู้จักการวางแผน

ทางการเงิน โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท (6) การวางรากฐาน

สู่ความย่ังยืน ท้ังด้านธรรมาภิบาล การจัดทําดัชนีชี้วัดเพื่อประเมิน

ระดับการพัฒนาการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และการป้องกัน

การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดย

ใช้มาตรการทั้งวินัยตลาด และวินัยของภาคธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ 

ในปี 2558 ก.ล.ต. ยังคงมุ่งมั่นที่จะดําเนินการขับเคล่ือนในเร่ือง

ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและเป็นรปูธรรมย่ิงขึน้ เพ่ือให้ตลาดทุนไทยมี

ภูมิต้านทานต่อความท้าทาย ทั้งจากการดําเนินนโยบายการเงิน

ของประเทศเศรษฐกิจหลัก และโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพคล่องในระบบการเงินโลกที่รวดเร็ว และรุนแรงกว่าที่คาด 

SET Index

%ชอร์ตเซลต่อมูลค่าซื้อขายหุ้น SET100
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การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุ้นปี 2557 (%YoY)

จีน 52.9%
อินเดีย 30.1%
ฟิลิปปินส์ 22.8%
อินโดนีเซีย 22.3%
ไทย 15.3%
สหรัฐ 7.5%
ญี่ปุ่น 7.1%
สิงคโปร์ 6.2%
MSCI Asia ex JP 2.2%
กลุ่มประเทศยูโร 1.2%
มาเลเซีย -5.7%
รัสเซีย -45.2%

ชอร์ตเซลหุ้น

ที่มา: SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART) 
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ในปี 2557 ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศค่อย ๆ 
ฟื้นตัว จากความเช่ือม่ันต ่อสถานการณ์ในประเทศหลังจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศเมื่อเดือน
พฤษภาคม ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ือง ขณะเดียวกันอัตราดอกเบ้ียเกือบทุกประเทศท่ัวโลกอยู่ใน
ระดับตํ่าเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลกําไร
ที่ดีกว ่า ปรับพอร ์ตมาลงทุนในตลาดหุ ้น ทําให ้การซื้อขาย
หลักทรัพย์บนกระดานของหุ้นที่ถูกเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
ครั้งแรกได้ปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น เช่นเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ 
การนาํบรษิทัเข้าจดทะเบยีนจงึได้รบัความนยิม โดยในปี 2557 มกีาร
ออกและเสนอขายตราสารทุนในประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวม 
224,516 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จาก 205,880 ล้านบาท เมื่อปี 
2556 โดยเป็นการออกเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนท่ัวไปคร้ังแรก 
(IPO) จํานวน 37 บริษัท รวมมูลค่า 57,636 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
45 จาก 39,870 ล้านบาทในปี 2556 ท้ังนี้ บริษัทที่เสนอขาย IPO 
สูงสุด ได้แก่ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มูลค่า 13,000 
ล้านบาท สําหรับในประเภทการออกและเสนอขายครั้งต่อไป 
มีมูลค่ารวม 166,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 870 ล้านบาท จาก 166,010 
ล้านบาท ในปี 2556 

การออกและเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์

ในปี 2557 มีการออกเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) แก่ประชาชนครั้งแรก มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
27,226 ล้านบาท โดย ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 
โดยมหีลกัการทัว่ไปทํานองเดยีวกับกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์เดิม 
แต่มีความผ่อนคลายและเป็นสากลมากข้ึน เช่น ทรัสต์สามารถ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายประเภท และสามารถ
กู้ยืมได้มากกว่า เป็นต้น นอกจากน้ี ก.ล.ต. ได้ปิดรับคําขอจัดตั้ง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 
โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ที่ดํา เนินการอยู ่ เดิมยังคง
ดําเนินการต่อไปได้ แต่ห้ามทําการเพ่ิมทุนเพ่ือนําเงินไปลงทุนเพ่ิม
เติมในอสังหาริมทรัพย์อีก ท้ังนี้ การออกและเสนอขายทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

• ทรัสต ์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช ่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (LHSC) รวมมูลค่า 4,978 ล้านบาท

• ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) รวมมูลค่า 3,425 ล้านบาท

• ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท(WHART) รวมมูลค่า 3,108 ล้านบาท

• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 
(IMPACT) รวมมูลค่า 15,714.5 ล้านบาท

ตลาดตราสารหน้ี

ภาพรวมของตลาดตราสารหน้ีไทยปี 2557 ขยายตัวต่อเน่ือง 
โดยมีมลูค่าคงค้างของตราสารหน้ีทกุประเภทอยู่ที ่9.3 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกับปี 2556 ท้ังนี้ ตราสารหน้ีภาครัฐ 
มีมูลค่าคงค้างสูงสุด 7 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ขณะท่ี
ตราสารหนี้ภาคเอกชน มีมูลค่าคงค้าง 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 17.2 จากปี 2556  ปัจจัยหลักที่ส่งผลดีต่อบรรยากาศ
การลงทุนในตลาดตราสารหน้ีไทย ได้แก่ การไหลเข้าของเงินทุน
จากต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนต่างชาติ มีความเชื่อมั่นต่อการลงทุน
ในตราสารหนี้ไทยดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การเมืองมีความชัดเจน 
ขณะที่ยังคงมีการใช้มาตรการการเงินผ่อนคลายในหลายประเทศ 
ทําให้เงินทุนไหลเข ้าสู ่ตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดท้ังปีรวม 
8.3 หม่ืนล้านบาท ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2557 ผู ้ลงทุนต่างชาติ
มียอดถือครองตราสารหน้ีไทยรวม 7.4 แสนล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร ้อยละ 1 .2  จากป ี  2556  และด ้วยทิศทางของดอกเบี้ ย
ที่ปรับลดลงทั้งในและนอกประเทศที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการ
นโยบายการเงินได้ประกาศลดดอกเบ้ียนโยบายลงจากร้อยละ 2.25 
เป็นร้อยละ 2 เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2557 ส่งผลให้เส้นอัตรา
ผลตอบแทน (yield curve) พันธบัตรรัฐบาลไทย ในปี 2557 ปรับตัว
ลดลงตลอดทั้งเส้นเม่ือเทียบกับปี 2556 โดยอัตราผลตอบแทน 
(yield) ของตราสารหน้ีระยะส้ันลดลงร้อยละ 0.25 ขณะท่ี yield ของ
ตราสารหนี้ระยะยาวลดลงในช่วงประมาณร้อยละ 0.6-1.1 

สําหรับแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีในปี 2558 
คาดว่าภาคเอกชนจะระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู ้อย่างต่อเน่ือง 
ตามทิศทางของดอกเบี้ยในประเทศที่คงอยู่ในระดับต่ํา เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยยังอยู ่ในระยะฟื ้นตัวและเงินเฟ้ออยู ่ในระดับตํ่า
 ประกอบกับมีการใช้มาตรการ QE ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศยูโรและ
ญี่ปุ่น คาดว่าจะทําให้เงินทุนต่างชาติมีโอกาสไหลเข้ามาลงทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐฯ ที่เริ่มฟื้นตัว และมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น อาจ
ทําให้อัตราดอกเบ้ียในประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะปรับเพ่ิมขึ้นตาม 
และส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีได้

เช่นกัน 

การออกและเสนอขายตราสารทุน 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 

(ณ 27 ธ.ค. 2556, 30 มิ.ย. 2557 และ 30 ธ.ค. 2557)
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ในปี 2557 มูลค่าการซ้ือขายตราสารหน้ีเฉพาะธุรกรรมแบบซื้อ

ขายขาด (outright trading value) เฉล่ียต่อวันอยู่ที่ 77,009 ล้านบาท

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 9.7 จากปี 2556 ผลจากการซ้ือขายพันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดลง เนื่องจาก ธปท. ลดการ

ออกพันธบัตรเพื่อดูดซับสภาพคล่องในปี 2557 ทั้งน้ี การซื้อขาย

ส่วนใหญ่มาจากการซ้ือขายระหว่างผู้ค้ากับลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 

71 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด โดยลูกค้ากองทุนรวมมีขนาด

ใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ ผู้ลงทุนอื่นๆ มีสัดส่วน

ร้อยละ 14 ผู้ลงทนุต่างประเทศร้อยละ 13 บริษทัในประเทศร้อยละ 7

และบริษัทประกันร้อยละ 5 

มูลค่าซื้อขายในตลาดตราสารหน้ี 

จําแนกตามกลุ่มผู้ลงทุนปี 2557

การถือครองตราสารหน้ีของผู้ลงทุนต่างชาติปี 2557

การออกและเสนอขายตราสารหน้ี

การออกและเสนอขายตราสารหน้ีในประเทศไทย ในปี 2557 

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9.8 ล้านล้านบาท ลดลง 2.6 ล้านล้านบาท หรือ

ร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับปี 2556 จําแนกเป็นการออกเสนอขาย

ตราสารหนี้ภาครัฐจํานวน 6.3 ล้านล้านบาท และตราสารหนี้

ภาคเอกชน จํานวน 3.5 ล้านล้านบาท ท้ังนี้ มูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐ  ลดลงจากป ี  2556 จํานวน 

6.7 แสนล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลง

ของพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ ขณะท่ีมีการออกพันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง และ

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม การออกเสนอขาย

พนัธบัตรท่ีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีสดัส่วนมากท่ีสดุ 

โดยมีมูลค่ารวม 4.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 ของการออก

เสนอขายตราสารหน้ีภาครัฐทั้งหมดในปี 2557
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

อัตราผลเฉล่ียตอบแทน (เสนอซ้ือ)

พันล้านบาท ยอดคงค้างการถือครองตราสารหน้ี
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

อายุคงเหลือ (ปี)

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย 
   (Thailand Financial Instruments Information Center: TFIIC)

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย



3636

การเสนอขายตราสารหน้ีภาครัฐในประเทศ 

จําแนกตามประเภทหลักทรัพย์

การเสนอขายตราสารหน้ีภาคเอกชนในประเทศไทย 

จําแนกประเภทหลักทรัพย์

การออกตราสารหน้ีภาคเอกชนเสนอขายในประเทศโดย

นิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศ ในปี 2557 มีมูลค่ารวม 

3.5 ล้านล้านบาท ลดลง 1.9 ล้านล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 

เมื่อเทียบกับปี 2556 จําแนกเป็นการออกตราสารหน้ีระยะสั้นรวม 

2.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 42 และตราสารหน้ีระยะยาวรวม 5.9 แสนล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก

ปีก่อน 1.2 แสนล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 ส่วนใหญ่เป็นการ

ออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 54 ของทั้งหมด 

รองลงมาเป็นบริษัทในหมวดธนาคาร ร้อยละ 25 หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5 หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

ร้อยละ 3.2 และหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ ร้อยละ 3.1 ท้ังนี้ การ

ออกเสนอขายหุ้นกู้โดยนิติบุคคลไทย มีมูลค่ารวม 2.6 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปี 2556  โดยเฉพาะการออกหุ้นกู้

ระยะยาวท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นว่า 

ภาคเอกชนไทยมีความสนใจเร่งระดมทุนและปรับโครงสร้างต้นทุน

ทางการเงินในช่วงท่ีอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับตํ่าเป็นจํานวนมาก 

ในส่วนของตราสารหน้ีสกุลเงินบาทท่ีออกโดยนิติบุคคล

ต่างประเทศ (รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ) มีมูลค่าลดลงจาก 2.9 

ล้านล้านบาทในปี 2556 เหลือเพียง 8.5 แสนล้านบาท ในปี 2557 

โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของการออกตราสารหนี้ระยะสั้นถึง 2.1 

ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของการออกเสนอขายตราสาร

หนี้โดยนิติบุคคลต่างประเทศท้ังหมด

ภาวะตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ในปี 2557 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Thailand Futures 

Exchange Plc: TFEX) มีการเติบโตทั้งด้านปริมาณซื้อขายและจํานวน

ผู้ลงทุน โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมท้ังปี 36.02 ล้านสัญญา หรือ

เฉลี่ย 147,025 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ116 จากปี 2556 ท่ีอยู่ที่ 

68,017 สัญญาต่อวัน ธุรกรรมส่วนใหญ่มาจาก Single Stock Futures 

SET50 Index Futures และ Gold Futures ท้ังนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2557 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสามารถสร้างสถิติการซ้ือขาย

สูงสุดนับตั้งแต่เปิดทําการ โดยมีการซ้ือขายท่ีระดับ 864,479 สัญญา 

ด้านสถานะคงค้าง (open interest) ณ ส้ินปี 2557 อยู่ที่ระดับ 918,187 

สัญญา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 169 จากปี 2556 โดยผู้ลงทุนทั่วไปมีการ

ซื้อขายมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 รองลงมาคือ ผู้ลงทุน

สถาบันร้อยละ 36 และผู ้ลงทุนต่างประเทศร้อยละ 9 ท้ังน้ี 

การซ้ือขายผ่านอนิเทอร์เนต็มีสดัส่วนร้อยละ 43 ของการซ้ือขายรวม 

ขณะท่ีจาํนวนบัญชีซือ้ขายของผู้ลงทนุ ณ สิน้ปี 2557 มี 100,650 บัญชี 

เพิ่มขึ้น 12,957 บัญชี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2556

ปีทีผ่่านมา ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าได้ปรบัปรงุหลักเกณฑ์

เก่ียวกับ SET50 Index Futures โดยปรับลดขนาดสัญญาของสินค้า 

จากการปรับลดตัวคูณดัชนีจาก 1,000 บาทต่อจุด เป็น 200 บาท

ต่อจุด ทําให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนท่ีถูกกว่าอัตราเดิม 

5 เท่า ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 153 จากปี 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรรัฐบาล
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พันล้านบาท
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2556 นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบการซื้อขายและชําระราคา

ให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังขยายเวลาซ้ือขายในช่วงบ่าย และเพ่ิม

บริการแลกสินค้าจริง เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และทองคํา ให้กับ

ผู้ที่ซื้อขาย USD Futures และ Gold Futures 

สําหรับปี 2558 คาดว่าตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะมีความ

เติบโตมากข้ึน จากพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิ การดําเนินการ

ควบรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) กับตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of 
Thailand: AFET) เข้าด้วยกนั การขออนมุตัต่ิอธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อเพิ่มจํานวนโบรกเกอร์ให้สามารถเปิดใช้บริการสินค้า USD 
Futures มากขึ้น และการขยายวงเงินในการซื้อขายสินค้า USD 
Futures รวมทั้งการซื้อขายสินค้าในตลาด TFEX ด้วยสกุลเงิน
ดอลลาร์ได้ เพื่อรองรับตลาดเงินที่เติบโตในอนาคต

สถานะคงค้างและปริมาณการซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉล่ียต่อวันปี 2557

ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย. พ.ย.ก.ค. ส.ค. ต.ค. ธ.ค.

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)สถานะคงค้าง (สัญญา)
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ในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์มีจํานวนทั้งสิ้น 40 แห่ง โดยเป็น

บรษิทัหลกัทรัพย์ทีป่ระกอบธรุกิจนายหน้า 34 แห่ง สาํหรบัภาพรวม

การแข่งขันในธุรกิจนายหน้าพบว่า มีระดับการแข่งขันท่ีค่อนข้าง

สูง จากการเพ่ิมขึ้นของผู ้เล่นรายใหม่อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน 

ทําให้ส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม 10 อันดับแรก ลดลงจากร้อยละ 

55.66 ในปี 2556 มาสู่ระดับร้อยละ 52.96 ในปี 2557 นอกจากธุรกิจ

นายหน้าแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น 

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็น

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ การจัดการ

กองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น โดยสัดส่วนของรายได้อื่นนอกจาก

รายได้จากการประกอบธุรกิจนายหน้า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 

มาอยู่ที่ร้อยละ 31 ของรายได้รวม

ในปีที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน 

เนื่องจากความชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลใน

ทิศทางบวกต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกับนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว ส่งผลให้ธรุกจิหลกัทรพัย์

ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยท้ังอุตสาหกรรมมีมูลค่าสินทรัพย์

รวมท้ังสิ้น 290,054 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อน ซ่ึง

มีจํานวน 243,967 ล้านบาท พร้อมกับกําไรสะสมรวมที่เพิ่มขึ้น 

2,779 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ระดับกําไรเบ็ดเสร็จ ปรับตัวลดลงมาท่ี 

11,046 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง

จากปีก่อนที่ระดับ 50,329 ล้านบาท มาอยู่ที่ระดับ 45,466 ล้านบาท 

โดยรายได้จากค่านายหน้ารวมลดลงถึงร้อยละ 14 ในขณะที่

รายได้อื่นลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 3

ในด้านการซ้ือขายหลักทรัพย์ ผูเ้ล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงเป็น

ผู้ลงทุนในประเทศ โดยสัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนในประเทศ

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57 ในปี 2556 มาอยู่ที่ร้อยละ 62 ของปริมาณ

การซ้ือขายรวมท้ังหมดในปี 2557 ซึ่งผู้ลงทุนในกลุ่มนี้นิยมซ้ือขาย

ผ่านอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ทําให้สัดส่วนการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

เทียบกับปริมาณการซื้อขายรวมของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 37.2 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ท่ีร้อยละ 31.6 ในขณะที่ยอดรวมเงินกู ้ยืม

เพื่อซื้อหลักทรัพย์  ณ สิ้นป ี  2557 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาสู่ระดับ 56,468 ล้านบาท 

จากปี 2556 ที่ 45,850 ล้านบาท โดยในระหว่างปี ยอดเงินกู้ยืม 

เพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบางช่วงมีการปรับตัวขึ้นสูงสุดมากกว่า 

60,000 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมูลค่าของหลักประกันก็ปรับตัว

เพิ่มขึ้นเป็นผลให้มูลค่าหลักประกันรวมอยู่ที่ 203,693 ล้านบาท 

หรือประมาณ 3.6 เท่าของมูลค่าเงินกู้ยืมทั้งหมด 

ธุรกิจหลักทรัพย์

ฐานะการเงิน1 2

 หน่วย : ล้านบาท

 2556 2557

สินทรัพย์ 243,967 290,054 

 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝาก 91,704 120,301 
 เงินลงทุนสุทธิ 31,692 38,700 
 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 87,262 96,635 
 ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 17,634 18,552 

หนี้สิน 159,301 201,564 

 เงินกู้ยืมและตราสารหน้ีที่ออก 21,239 34,660 
 เจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ 118,091 143,925 
 เจ้าหน้ีสํานักหักบัญชี 8,224 10,107 

ส่วนของเจ้าของ 84,667 88,490 

 หุ้นสามัญ 40,119 40,988 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม 33,247 36,026 

หมายเหตุ : เป็นการแสดงข้อมูลตัวเลขเฉพาะรายการท่ีสําคัญเท่านั้น 

1 ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited)
2 บริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมดมี 40 แห่ง โดยใช้ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่มีทั้งสิ้น 38 ราย ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์
 ท่ีประกอบธุรกิจเฉพาะท่ีปรึกษาการลงทุน 

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 หน่วย : ล้านบาท

 2556 2557

รายได้ 49,598 44,113 

 ค่านายหน้า 35,499 30,454 

 กําไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท 7,122 6,408 

ค่าใช้จ่าย 30,871 30,593 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 25,297 25,199 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 14,783 11,046 

หมายเหตุ : เป็นการแสดงข้อมูลตัวเลขเฉพาะรายการท่ีสําคัญเท่านั้น 

เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์

 2556 2557

มูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 45,850 56,468

มูลค่าหลักประกัน (ล้านบาท) 143,004 203,693

ดัชนี SET (จุด) 1,299.71 1,498.67

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งสามารถดํารงเงินกองทุนได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าอยู่มาก โดย ณ ส้ินปี 2557 ระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

รวมทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 74,444 ล้านบาท ในขณะที่ระดับอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีทั่วไปและทรัพย์สิน

ที่ต้องวางเป็นประกันปรับตัวลดลงจากร้อยละ 102 เม่ือปีก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 94 ณ ส้ินปี 2557

 2556 2557

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital: ล้านบาท) 70,762 74,444

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
    และทรัพย์สินท่ีต้องวางเป็นประกัน (Net Capital Ratio: ร้อยละ) 

102 94

หมายเหตุ : เกณฑ์ขั้นตํ่า : Net Liquid Capital 25 ล้านบาท และ Net Capital Ratio ร้อยละ 7
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ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในจํานวนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 43 แห่ง มีผู้ประกอบธุรกิจ 7 แห่ง ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย โดยตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง 7 แห่ง เน้นให้บริการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ที่อ้างอิงกับทองคําเป็นหลัก ยังได้รับผลกระทบจากภาวะราคาทองคําในตลาดโลกตกลงอย่างต่อเน่ืองจากการยกเลิกมาตรการผ่อนคลาย

ทางการเงินของสหรัฐฯ และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกดดันปริมาณการซื้อขาย Gold Futures ให้อยู่ในระดับต่ํา ตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงเริ่มให้บริการซ้ือขายสัญญาที่อ้างอิงกับสินทรัพย์อื่น ๆ มากข้ึน โดยส่วนแบ่งการตลาดรวมของตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทั้ง 7 แห่ง ลดลงจากร้อยละ 10.92 ของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในปี 2556 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.77 ส่งผลให้

รายได้โดยรวมของธุรกิจตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าลดลง 29 ล้านบาท มาอยู่ที่ 268 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผลการประกอบธุรกิจ

ปรับตัวดีขึ้น โดยผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 86 ล้านบาทในปี 2557 จากปี 2556 ที่มีผลขาดทุนรวม 119 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการ

บริหารค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น 

ฐานะการเงิน3 4

 หน่วย : ล้านบาท
 

2556 2557

สินทรัพย์ 2,196 2,056 

 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝาก 1,176 1,031 

 ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 685 707 

หนี้สิน 1,215 1,121 

 เงินกู้ยืมและตราสารหน้ีที่ออก 33 33 

 เจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ 1,126 1,045 

ส่วนของเจ้าของ 982 935 

 หุ้นสามัญ 1,145 1,195 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม (163) (260) 

หมายเหตุ : เป็นการแสดงข้อมูลตัวเลขเฉพาะรายการท่ีสําคัญเท่านั้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 หน่วย : ล้านบาท

 2556 2557

รายได้ 297 268 

 ค่านายหน้า 172 111 

 กําไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท 69 92 

ค่าใช้จ่าย 419 354 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 324 274 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ (119) (86)

หมายเหตุ : เป็นการแสดงข้อมูลตัวเลขเฉพาะรายการท่ีสําคัญเท่านั้น

3 ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (unaudited)
4  เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง 7 แห่ง



4141รายงานประจําปี 2557

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทุกแห่งสามารถดํารงเงินกองทุนได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําอยู่มาก โดยระดับเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิรวม ในปี 2557 อยู่ที่ 699 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่ระดับ 714 ล้านบาท ในขณะที่ อัตราส่วนเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิต่อหนี้ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 177 ณ ส้ินปี 2557

 2556 2557

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital: ล้านบาท) 714 699

อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
    และทรัพย์สินท่ีต้องวางเป็นประกัน (Net Capital Ratio: ร้อยละ)

171 177

หมายเหตุ : เกณฑ์ขั้นตํ่า : Net Liquid Capital 25 ล้านบาท และ Net Capital Ratio ร้อยละ 7



ภาพรวมธุรกิจจัดการกองทุนรวม

ในปี 2557 ธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.8 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้น 7.4 แสนล้านบาท หรือเติบโตกว่า

ร ้อยละ 24 โดยกองทุนรวมทั่วไปมีการเติบโตในทุกประเภท โดยเฉพาะกองทุนรวมตราสารหนี้  กองทุนรวมตราสารทุน 

และกองทุนรวมผสม นอกจากน้ี ในปี 2557 ยังเป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จํานวน 3 กอง มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิรวม 2.4 หม่ืนล้านบาท ซ่ึงเม่ือรวมกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) แล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.0 แสนล้านบาท

สําหรับกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 24 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม

ของกองทุนรวมและกองทรัสต์ทั่วไป แต่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 2.0 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 31

บริษัทจัดการกองทุนรวมในปี 2557 ยังคงมีจํานวน 22 แห่งเช่นเดียวกับในปีก่อน ซ่ึงเกือบทุกแห่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 

โดยบริษัทจัดการในเครือธนาคารพาณิชย์ยังครองสัดส่วนทางการตลาดกว่าร้อยละ 94  นอกจากนี้ มีบริษัทอีก 2 แห่งที่จัดตั้งในปี 2557 

เพื่อจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 จํานวนกอง nav (ล้านบาท)

  2556 2557 2556 2557 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง

กองทุนรวมและกองทรัสต์ทั่วไป      

กองทุนรวมตราสารหน้ี 696 711  1,694,296   2,060,707   366,411  22%

กองทุนรวมตราสารทุน 324 388  429,106   603,077   173,971  41%

กองทุนรวมผสม 292 326  191,691   278,644   86,953  45%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 47 52  232,913   279,036   46,123  20%

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 3 3  129,779   142,945   13,166  10%

กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)  -    3  -     24,168   24,168  n.a.

รวมกองทุนรวมและกองทรัสต์ทั่วไป  1,362   1,483   2,677,785   3,388,578   710,792  27%

เน้นลงทุนในประเทศ 925 964  2,045,738   2,560,050   514,312  25%

เน้นลงทุนในต่างประเทศ  437 519  632,047   828,528   196,481  31%

 (เฉล่ียรอบปีบัญชี > 80%nav)

กองทุนรวมพิเศษ      

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 2 - 4) 60 53  138,200   106,429  - 31,771  -23%

กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 1 1  255,920   316,811   60,890  24%

กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ  2 2  748   628  - 120  -16%

 (country fund)

รวมกองทุนรวมพิเศษ  63   56   394,869   423,868   28,999  7%

รวมทั้งระบบ  1,425   1,539   3,072,654   3,812,446   739,792  24

41/141/1



ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2557 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีกําไรสุทธิรวม 2,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาทจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้

การจัดการ และการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 2556 2557

  บริษัทจัดการ nav (ลบ.) ส่วนแบ่ง nav (ลบ.) ส่วนแบ่ง nav เปลีย่นแปลง %การเปลีย่นแปลง

  กองทนุรวมและกองทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรพัย์

 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  710,466  27%  872,604  26%  162,138  23%

 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด  669,413  25%  791,245  23%  121,832  18%

 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  310,279  12%  416,894  12%  106,615  34%

 4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  219,891  8%  283,442  8%  63,551  29%

 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด  146,738  5%  215,914  6%  69,175  47%

 6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  161,186  6%  194,623  6%  33,436  21%

 7 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  104,013  4%  135,495  4%  31,482  30%

 8 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด  100,500  4%  123,590  4%  23,090  23%

 9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  58,226  2%  65,796  2%  7,569  13%

 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด  32,997  1%  43,734  1%  10,737  33%

 11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด  27,809  1%  39,158  1%  11,348  41%

 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด  32,048  1%  36,265  1%  4,217  13%

 13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด  23,752  0.9%  29,645  0.9%  5,893  25%

 14 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด  15,825  0.6%  27,028  0.8%  11,203  71%

 15 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จํากัด  18,862  0.7%  26,379  0.8%  7,517  40%

 16 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด  16,876  0.6%  22,300  0.7%  5,424  32%

 17 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จํากัด  20,316  0.8%  20,862  0.6%  546  3%

 18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จํากัด  4,093  0.2%  15,459  0.5%  11,367  278%

 19 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั  3,471  0.1%  6,789  0.2%  3,317  96%

 20 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  533  0.02%  1,421  0.04%  888  167%

 21 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์  481  0.02%  758  0.02%  276  57%

  (ประเทศไทย) จํากัด

 22 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด  8  0.0003%  -     -    - 8  -100%

  เฉพาะกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์      

 1 บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จํากัด  -     -     16,063  0.5%  16,063  n.a.

 2 บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด  -     -     3,115  0.1%  3,115  n.a.

  รวม  2,677,785  100%  3,388,578  100%  710,792  27%

 หมายเหตุ : ไม่รวมกองทุนรวมวายุภักษ์ 1, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 2 - 4) และกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (country fund)

    หน่วย (ล้านบาท)

  คร่ึงปี 2556 ปี 2556 คร่ึงปี 2557

รายได้รวม  10,142   19,069   11,089 

 รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ  9,853   18,638   10,905 

 กําไรสุทธิ  2,798   4,824   2,887 

หมายเหตุ : 1. เฉพาะ บลจ.อเบอร์ดีน และ บลจ.ฟิลลิป งบการเงินงวดครึ่งปีตรงกับ สิ้นเดือนธันวาคม และงบปีตรงกับสิ้นเดือนมิถุนายน
  2. เป็นการแสดงข้อมูลตัวเลขเฉพาะรายการท่ีสําคัญเท่านั้น

41/241/2รายงานประจําป 2557
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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1.1 สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน

เพื่อการออมระยะยาว ท้ังด้านผู้ให้บริการและช่องทาง เช่น 

•  ออกเกณฑ์กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้คําแนะนําลูกค้า

เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและการกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่

เหมาะสม (basic asset allocation) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสําคัญ

ของการวางแผนและแบ่งเงินลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งการให้

คําแนะนําดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการทําการประเมินความ

เหมาะสมและความสามารถในการรับความเส่ียงในการลงทุน

ของลูกค้า (suitability test) 

•  ออกเกณฑ์รองรับผู ้ให ้บริการการวางแผนการลงทุน 

(investment planner) เพ่ือสนับสนุนให้มีบุคคลากรในตลาดทุนที่ทํา

หน้าที่วางแผนการจัดสรรเงินลงทุนและให้คําแนะนําในการลงทุน 

แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ

ลงทุนและสอดคล้องกับความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนยอมรับได้ 

•  เพิ่มช่องทางรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(paying agent) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและร้านค้าชั้นนําท่ัวประเทศ 

เพื่อช่วยให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการลงทุนได้อย่างสะดวกและ

คล่องตัวยิ่งขึ้น 

1.2 ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน เพ่ือให้ประชาชน

ตระหนักถึงความจําเป็นของการวางแผนทางการเงิน การลงทุน

เพื่ออนาคต และเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ

และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

• "โครงการความรู้ทางการเงินในที่ทํางาน" (Financial Literacy 

in Workplace) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ

ด้านการเงินแก่คนวัยทํางานผ่านองค์กรนายจ้าง ให้สามารถแก้

ปัญหาการเงิน วางแผนการเงิน ดํารงชีวิตในปัจจุบันได้อย่าง

เหมาะสม และมีชีวิตหลังเกษียณอายุที่สุขสบาย โดยในปี 2557 มี

องค์กรนายจ้างท่ีสมัครเข้าโครงการและส่งผู้แทนเข้ารับการอบรม

ความรู้ทางการเงิน จํานวน 168  แห่ง  มีพนักงานรวมกันทั้งส้ินกว่า  

200,000 คน ทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน สถาบัน

การศึกษา และบริษัททั่วไป จากธุรกิจหลายประเภท 

•  "โครงการสานฝันเร่ิมด้วยพันบาท"  ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือ

สนับสนุนและสร้างวินัยการออมให้คนวัยทํางานโดยสามารถ

เร่ิมต้นลงทุนด้วยเงินเพียงเดือนละ 1,000 บาท ผ่านกองทุนรวม 

ปัจจุบัน มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเข้าร่วมโครงการ 17 

แห่ง  จํานวนกองทุน 58 กอง  ซ่ึงส่งเสริมให้มีจํานวนบัญชีกองทุน

เปิดใหม่กว่า 10,000 ราย 

•  จัดสัมมนา “เตรียมสุขหลังเกษียณ” ร่วมกับภาคีในโครงการ

เปล่ียนประเทศไทยให้รุ ่งเรืองด้วยความรู ้ทางการเงิน ให้แก่

ประชาชนวัยใกล้เกษียณอายุ เพื่อให้รู้จักการวางแผนและบริหาร

จัดการเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุ  โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่จะเกษียณ

อายุสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับวัย  สามารถ

จัดการหนี้ และระแวดระวังเรื่องกลโกงทางการเงิน

•  ให ้ความรู ้ด ้านการบริหารจัดการเงินและการลงทุน

อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ เช่น

 °  เว็บไซต์ www.start-to-invest.com ซ่ึงให้ความรู้เกี่ยวกับ

การลงทุน และมีเครื่องมือที่ช่วยในการคํานวณต่าง ๆ ประกอบ

การตัดสนิใจลงทนุ และวางแผนทางการเงิน โดยในปี 2557 มผีูเ้ข้าชม

เว็บไซต์ www.start-to-invest.com ประมาณ 8 แสนคร้ัง นอกจากน้ี  

ยังมีการเผยแพร่ความรู้ผ่าน social media ท้ัง facebook twitter และ

e-newsletter ซึ่งมีสมาชิกรวมกันประมาณ 47,000 ราย สําหรับ

 mobile application “start-to-invest”  มียอดผู้ใช้งานแล้วกว่า 1 แสนราย

 °  ออกบูธในนิทรรศการ SET in the City 2014 ภายใต้แนวคิด 

“Be Smart, Ask First ลงทุนอย่างฉลาด สตาร์ทด้วยคําถาม” เพ่ือ

ให้ประชาชนเรียนรู้เทคนิคการต้ังคําถามก่อนการลงทุน เข้าใจ

ผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนได้มากขึ้น 

1 
การยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังกิจการและประชาชน

ยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งกิจการและประชาชน เพ่ือให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้มากขึ้น

 ผลการดําเนินงานของ ก.ล.ต. ในปี 2557 เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 2557 – 2559 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่ชะลอตัวจากเหตุปัจจัยทางการเมืองในช่วงต้นปี และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เพิ่งฟื้นตัว โดยสามารถดําเนินงานได้ดีในเรื่อง
ของมาตรฐานการกํากับดูแล มีการติดตามพัฒนาการมาตรฐานขององค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ  (International Organization of 
Securities Commissions: IOSCO) อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนอย่าง
ครบถ้วน และดูแลความม่ันคงของระบบตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ตัวอย่างผลการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนกลยุทธ์แต่ละด้านมีดังนี้

ผลการดําเนินงานสําคัญ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.3 ส่งเสริมช่องทางการระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) และกิจการกลุ่มเป้าหมาย

•  ออกเกณฑ์รองรับ Private Equity Trust (PE Trust) โดยอนุญาต

ให้นําทรัสต์มาใช้ในการจัดตั้งกิจการเงินร่วมลงทุน ซ่ึงจะเป็นอีก

หนึ่งช่องทางการระดมทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก ธุรกิจที่ต้องการปรับโครงสร้างธุรกิจ และธุรกิจที่ต้อง

อาศัยนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีโอกาส

ได ้รับการสนับสนุนด ้านเงินทุนจากผู ้ลงทุนที่สนใจ รวมทั้ง

ช่วยพัฒนาธุรกิจ PE ให้เติบโตและส่งเสริมการใช้กลไกทรัสต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนให้แพร่หลายย่ิงข้ึน

• ส่งเสรมิกจิการกลุ่มเป้าหมายให้มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั

ตลาดทุน การระดมทุนจากประชาชน และแนวทางในการเตรียม

ความพร้อม โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 

(1)  กจิการในต่างจงัหวดั ผ่าน "โครงการหุ้นใหม่ ความภูมใิจ

ของจังหวัด"  ซ่ึงในปี 2557 สํานักงานดําเนินโครงการหุ้นใหม่ฯ 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 99 บริษัท 

รวมทั้ง 3 ปี มีจํานวนสมาชิกรวม 289 บริษัท จาก 42 จังหวัด 

(2) กิจการเกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 

“โครงการหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย” ซึ่ง

ได้ดําเนินการในปี 2557 เป็นปีแรก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

จํานวน 51 บริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อบรม สัมมนา 

เยี่ยมชมกิจการ นิทรรศการ เป็นต้น จํานวน 14 คร้ัง และมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมประมาณ 900 คน  

2

ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรม “โครงการความรู้ทางการเงิน
ในท่ีทํางาน” โดยมีผู ้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมอบรม

ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนเปิดตัว “โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท” 
สนับสนุนคนวัยทํางานออมและลงทุนอย่างมีวินัยในกองทุนรวม

วางรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดําเนินการเพ่ือวางรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยให้ความสําคัญกับทั้งการพัฒนากิจการในตลาดทุน  พัฒนา

ผู้ลงทุน สร้างกลไกให้เกิดวินัยตลาด และวินัยของภาคธุรกิจ ความมั่นคงด้านฐานะของตัวกลาง  รวมทั้ง

ยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย

2.1 ผลกัดันมาตรการซ่ึงเน้นการพัฒนาบริษทัจดทะเบียนใน 3 ด้าน 

คือ การจัดให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่เน้นการปฏิบัติจริง 

(CG in substance) การหลอมรวมเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อมขององค์กร เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปกติใน

การทําธุรกิจ (CSR in process) และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

อย่างจรงิจงั (Anti-corruption in practice) โดยใช้มาตรการทัง้วนิยัตลาด 

และวินัยของภาคธุรกิจ ได้แก่

•  วินัยตลาด: สร้างแรงผลักดันทางสังคมเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  และเพ่ิมเคร่ืองมือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลตัดสินใจ

ลงทุน เช่น สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ออกแบบตัวช้ีวัดการดําเนิน

งานของบริษัทจดทะเบียน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR Progress Indicator) และมาตรการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน  (Anti-corruption Progress Indicator) ปรับปรุงเว็บไซต์ CG 

Thailand (www.cgthailand.org) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทําคู่มือการ

ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (voting guideline) สําหรับผู้ลงทุน

สถาบัน ซ่ึงสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ได้ประกาศใช้แล้ว
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ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเปิดโครงการ “หุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 
ความภูมิใจของไทย” เพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจกลุ่มนวัตกรรมและสร้างสรรค์
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน 

•  วินัยของภาคธุรกิจ: ผลักดันหน่วยงานในกํากับดูแลแสดง

เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: 

CAC) เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  ปัจจุบันมี

บริษัทที่ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วจํานวนทั้งหมด 406 บริษัท ใน

จํานวนน้ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 212 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 

26 แห่ง  บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน 22 แห่ง ในจํานวนน้ี มบีรษิทั

ที่ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริตจํานวน 78 แห่ง เป็นบริษัทจดทะเบียน 28 แห่ง

บริษัทหลักทรัพย์ 7 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

6 แห่ง

2.2 ผลกัดนัให้มกีารเพิม่มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanction) 

ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้มีความเป็นสากล และลดความ

ซํ้าซ้อนยุ่งยากขององค์ประกอบความผิด เพิ่มบทสันนิษฐานข้อ

เทจ็จรงิเพือ่ลดภาระการพสิจูน์ในบางองค์ประกอบความผดิ รวมถงึ

กําหนดฐานความผิดเพ่ิมเติม โดยล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  และอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนท่ีจะมีการเสนอให้

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) พิจารณาต่อไป ซึง่ พ.ร.บ. หลักทรพัย์ฯ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของ 

ก.ล.ต. มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

2.3 ปรบัปรงุเกณฑ์ในการกาํกบัดแูลบุคลากรในธรุกจิตลาดทนุ

ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้มาตรการทางบริหารกับ

ผูก้ระทาํผดิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยขึน้ทะเบยีนบคุลากร

ที่เป็นผู้บริหารในส่วนงานท่ีมีความสําคัญกับการให้บริการลูกค้า 

และผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสม 

2.4 ปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู ้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องจัดให้มี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

ของบริษัท เพื่อให้มีบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

สอบทานการบริหารงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้

แน่ใจว ่าการประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบธุรกิจเป็นไปด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า

เป็นสําคัญ

2.5 ปรับปรุงเกณฑ์ให้บุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของ

ผู้ประกอบธรุกจิตัวกลาง ต้องผ่านการอบรมเกีย่วกบัการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้จัดการของ

ผู ้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้ความสําคัญกับการบริหารงานและ

กํากับดูแลการดําเนินงานของตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณที่ดีเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงมี รวมถึงมีการกํากับดูแล

กิจการที่ดีด้วย 

2.6 ปรับปรุงเกณฑ์การกํากับดูแลความมั่นคงด้านฐานะของ

ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้ลงทุน

ในเรื่องดังต่อไปนี้

•  ปรับปรุงเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้า ค้า จัดจําหน่าย

หน่วยลงทุน ให้รองรับความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจและ

ความต่อเนือ่งในการดําเนนิธุรกจิ เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทนุ

•  ปรับปรุงเกณฑ์สําหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสบปัญหา

ด้านฐานะเงินกองทุน โดยกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขและการ

จํากัดการประกอบธุรกิจ  เพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบต่อลูกค้า 

คู่สัญญาและความเสี่ยงต่อระบบชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

โดยรวม

2.7 ดําเนินการเข้าตรวจบริษัทหลักทรัพย์ (19 บริษัท) บริษัท

หลักทรัพย์จัดการลงทุน ( 9 บริษัท) ตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ

ก.ล.ต. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ 16 บริษัท ท่ีเข้าร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ 
ความภูมิใจของจังหวัด” และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ภายใต้เกณฑ์และระยะ
เวลาที่กําหนด เพ่ือสนับสนุนการระดมทุนผ่านตลาดทุนและกระตุ ้นธุรกิจ
ในจังหวัดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการท่ัวประเทศไทย
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งานสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี (113 บริษัท) และสอบทาน 

56-1 ของบริษัทจดทะเบียน (223 บริษัท)

2.8 ตรวจสอบกรณีการกระทําผิด/ทุจริตของผู ้บริหารบริษัท

จดทะเบียน 15 เร่ือง กรณีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 13 เรื่อง  และกรณีการกระทํา

อนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลักทรพัย์ (การสร้างราคา การเผยแพร่

ข่าวอันเป็นเท็จ และการใช้ข้อมูลภายใน 60 เร่ือง)

ก.ล.ต. จัดงานปฐมนิเทศโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 3 
และโครงการ “หุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย” 

กําหนดมาตรการให้ตัวกลางมีความรับผิดชอบมากข้ึน

กําหนดมาตรการให้ตัวกลางมีความรับผิดชอบมากขึ้น และให้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ลงทุน  

3.1 ติดตามตรวจสอบการควบคุมและการบริหารความเส่ียง
ในการซ้ือขายหลักทรพัย์ภายในวันของบริษทัหลักทรพัย์ (proprietary 
trading ประเภท day trade) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์
มีระบบงานที่รัดกุมเพียงพอในการกํากับดูแลความเส่ียงต่างๆ 
ที่อาจเกิดจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่รวดเร็ว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อภาวะตลาดและผู้ลงทุนโดยรวม

3.2 ออกเกณฑ์ให้ผูป้ระกอบธรุกจิเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน

ของกองทุนรวม (fund performance) สูงสุด ตํ่าสุด และค่าเฉลี่ย 

ในประเภทกองทุนรวมกลุ่มเดียวกัน ณ จุดขายโดยลักษณะข้อมูล

จะเป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน และความเสี่ยง (standard 

deviation) เพ่ือให้ผู้ลงทุนให้ความสําคัญและมีข้อมูลผลการดําเนิน

งานและความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ตนสนใจเปรียบเทียบกับกอง

อื่นในกลุ่มประเภทเดียวกันประกอบการตัดสินใจลงทุน 

3.3 ออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น

ในการติดต่อและให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มี

ความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (complex product) เช่น ตราสาร 

Basel III เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจใน

สินค้าที่จะลงทุนอย่างแท้จริง และแนะนําลูกค้าว่าเหมาะสมที่จะ

ลงทุนในสินค้าหรือไม่อย่างไร โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องแจกเอกสาร

ให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนแก่ลูกค้า และให้ลูกค้าทํา

แบบทดสอบความรู้ รวมถึงเตือนให้ลูกค้ามีความระมัดระวังในการ

ลงทุนในสินค้าด้วย 

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนในกลุ่ม
ลุ่มแม่นํ้าโขงคร้ังที่ 3 โดยมีหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนจาก 5 ประเทศใน
กลุ่มลุ่มแม่นํ้าโขง ร่วมหารือเร่ืองการวางรากฐานของตลาดทุนเพ่ือการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดทุนไทยให้เทียบเคียงสากล

พัฒนาโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนไทยให้เทียบเคียงสากล 

โดยเพ่ิมความคล่องตัวและความยืดหยุ่น เพ่ือไม่เป็นข้อจํากัดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ของตลาดทุนไทย ให้ทางการสามารถจัดการกับความเส่ียงต่าง ๆ ได้อย่างฉับไว และดําเนินการให้สากล

ยอมรับมาตรฐานการกํากับดูแลของไทย 

3

4
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4.1 ออกประกาศหลักเกณฑ์กลางสําหรับการออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย์ เพื่อใช้บังคับกับหลักทรัพย์ที่ยังไม่มีประกาศ

รองรับและมีความเส่ียงและความซับซ้อนในระดับท่ีไม่จําเป็นต้อง

ออกหลักเกณฑ์กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ

คล่องตัวและความยืดหยุ่นของกระบวนการกํากับดูแลการออกและ

เสนอขายหลักทรัพย์ และส่งเสริมให้การระดมทุนและการลงทุน

ในตราสารใหม่ ๆ  ทันต่อความต้องการของธุรกจิและผู้ลงทนุมากข้ึน 

4.2 ออกเกณฑ์รองรับกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐาน (Infrastructure Trust) โดยจะใช้บังคับได้ในปี 2558 ซ่ึงจะ

ช่วยเพ่ิมช่องทางการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน

ไทยและในภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์เชื่อมโยง

การระดมทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค 

4.3 แก้ไขเกณฑ์เพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้บริการ

แก่ผู้ลงทุนได้  โดยอนุญาตให้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุน

รายใหญ่สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนประเภทเดียวกับที่ได้รับ

อนุญาตให้ลงทุนได้ในประเทศไทย เช่น ตราสารหน้ีที่ไม่มีการจัด

อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bonds) กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุน

ที่มิใช่รายย่อย (AI fund)  ศุกูกต่างประเทศ  หุ้นกู ้สกุลเงินตรา

ต่างประเทศ  เป็นต้น รวมท้ังแก้ไขเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลัก

ทรัพย์สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในหลักทรัพย์

สกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามประเภทของใบอนุญาตท่ีตนเอง

ได้รับ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประเภท

นายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน สามารถให้บริการเป็น

นายหน้าซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 

(Collective Investment Schemes: CIS) เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมและเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการลงทุนในสินค้า

ต่างประเทศ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบ

ธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนไทย รวมท้ังเป็นการรองรับแผนเงินทุน

เคลื่อนย้ายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะอนุญาตให้ผู้ลงทุน

ท่ัวไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านตัวกลางไทย

ในราวปี 2559 

4.4 ออกหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสาร Basel III 

เพือ่รองรับการระดมทุนของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่

จดทะเบียนในประเทศต้องดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III  ซ่ึง

มีการเพิ่มคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน

ช้ันที่ 1 (additional tier 1) และตราสารท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 

(tier 2) ให้มีลักษณะคล้ายทุนมากขึ้น โดยกําหนดให้ตราสาร

ดงักล่าวต้องสามารถรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ในระหว่าง

ดําเนินการ (going concern) และเม่ือธนาคารพาณิชย์มีผลการ

ดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ (gone concern) ด้วย

การบังคับแปลงเป็นหุ้นสามัญ (conversion to equity) หรือลดมูลค่า

หน้ี (write down) หรือปลดหน้ี (write off) ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด

ไว้ล่วงหน้า  และเน่ืองจากตราสาร Basel III มีความซับซ้อน และมี

ความเส่ียงสูงกว่าตราสารหน้ีทั่วไป ในช่วงแรกจึงจํากัดประเภท

ผู้ลงทุนโดยอนุญาตให้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน

รายใหญ่ และมีการกําหนดให้ตัวกลางในการขายต้องทําตาม

เกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า (sale conduct) ที่

เข้มงวดมากขึ้น 

4.5 ทบทวนกฎเกณฑ์ในภาพรวมเพ่ือสนับสนุนให้ตลาดทุน

ไทยแข่งขันได้และรองรับการเชื่อมโยง อาทิ จัดทําการวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบนัของการกํากบัดแูลสํานกัหกับญัชี

และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กับมาตรฐาน Principles for Financial 

Market Infrastructures (“PFMI”) ซ่ึงเป็นมาตรฐานใหม่ของ IOSCO  

ก.ล.ต. ออกบูธในงาน SET in the City 2014 ภายใต้แนวคิด “Be Smart, Ask First 
ลงทุนอย่างฉลาด สตาร์ทด้วยคําถาม” เพื่อให้ประชาชนเรียนรู ้ เทคนิค
การตั้งคําถามก่อนการลงทุน เข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนได้มากขึ้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและ
กล่าวปาฐกถาในงาน "HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน"
โดยมีองค์กรจากภาครัฐและเอกชนกว่า 40 แห่ง และ ก.ล.ต. ร่วมแสดงพลัง
ต่อต้านคอร์รัปชัน
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.6 ได้รบัเลือกเป็นตวัแทนจากหน่วยงานกํากบัดแูลตลาดทุนใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

องค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ (Board of International Organization of 

Securities Commissions: IOSCO Board) จากการเลือกต้ังในการ

ประชุมประจําปีขององค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ ที่ประเทศบราซิล 

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2557 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งระหว่างปี 

2557-2559  ทําให้ ก.ล.ต. มีส่วนในการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของ IOSCO รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการออกมาตรฐานสากล

ในการกํากับดูแลตลาดทุนร่วมกับประเทศสมาชิกชั้นนําอื่น ๆ 

พร้อมกนัน้ี ก.ล.ต. ยงัเป็นหนึง่ใน steering committee ของคณะทาํงาน

กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Growth and Emerging Market Committee) ของ 

IOSCO ซ่ึงมสีมาชิกคดิเป็นร้อยละ 75 ของสมาชิก IOSCO ท้ังหมดด้วย

Mr. Ming Bankosal, Director General ก.ล.ต. แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความเข้าใจ
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของ
ทั้งสองประเทศ 

Mr. Ryutaro  Hatanaka, Commissioner of Financial Services Agency (FSA) หน่วยงาน
กํากับดูแลด้านการเงินและตลาดทุนของประเทศญ่ีปุ ่น ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือกับนายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เพ่ือยกระดับ
ความร่วมมือด้านมาตรฐานการกํากับดูแลตลาดทุน 

5.1 ผลักดันการออกหุ ้นกู ้สกุลเงินบาท (baht bond) ของ

ผู ้ออกตราสารที่อยู ่ในประเทศ CLMV โดยได้ประสานงานให้

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (Public Debt Management Office: 

PDMO) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การอนุญาตออกและเสนอขาย

ตราสารหนี้สกุลเงินบาทของผู้ออกตราสารต่างประเทศโดยขอให้ 

ยอมรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ (local credit rating) 

ตั้งแต่ระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขึ้นไป เฉพาะกรณี

ผู้ออกตราสารท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 

เวียดนาม) ซ่ึง PDMO ได้ให้ความร่วมมือผ่อนคลายเกณฑ์ในเรื่อง

ดงักล่าว ทาํให้บรษิทั ผลติไฟฟ้าลาว จาํกัด (มหาชน) สามารถออกและ

เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทในเดือนธันวาคม 2557 เป็นจํานวนเงิน 

6,500 ล้านบาท โดยมียอดจองซ้ือประมาณ 2 เท่าของยอดขายจริง

5.2 อนุญาตให้กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ สามารถลงทุนในตราสารของประเทศในกลุ่ม

ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง (Great Mekhong Subregion : GMS) ได้แก่ 

ลาว เมียนมาร์และกัมพูชาได้ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนไป

พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ GMS ซึ่งเป็น

กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูง และสร้างโอกาสใน

การลงทุนให้กับผู ้ลงทุนจากการเติบโตของประเทศใน GMS 

ดังกล่าว

5.3 ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการ

ลงทุนต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment 

Schemes: ASEAN CIS) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) ในไทย 

โดย ASEAN CIS ท่ีจะเสนอขายแก่ผู ้ลงทุนทั่วไปในไทยต้องเป็น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานกํากับ

ดูแลตลาดทุนและเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไปแล้วในประเทศ

อาเซียน (ปัจจุบันประเทศที่ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการ

สร้างโอกาสจากการเติบโตของ emerging Asia

เปิดทางให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมไปลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง โดยคํานึง

ถึงความเทียบเคียงกันได้ของกฎเกณฑ์ และความร่วมมือของหน่วยงานกํากับดูแลในการตรวจสอบและ

บังคับใช้กฎหมาย

5
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อนุญาตให้เสนอขาย ASEAN CIS ข้ามประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย 

และสิงคโปร์) ซ่ึงการอนุญาตเสนอขาย ASEAN CIS ต่อผู ้ลงทุน

ทั่วไปน้ี  จะช่วยเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการลงทุนให้แก่

ผู้ลงทุนไทย 

 นอกจากน้ี ก.ล.ต. ได้กําหนดเกณฑ์การอนุญาตให้ ASEAN CIS 

ที่จัดตั้งในไทยโดยผู ้ประกอบธุรกิจไทยที่ประสงค์จะนําไปขาย

ข้ามประเทศในกลุ ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้าง

โอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สามารถเสนอขาย 

ASEAN CIS ในต่างประเทศได้เช่นกัน ตลอดจนเสริมสร้างการ

เช่ือมโยงของตลาดทุนในภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่งย่ิงขึ้น

5.4 วางรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ผ่านการให้ความช่วยเหลือในด้านการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร (capacity building) และแลกเปลี่ยนความรู้

ต ่าง ๆ โดยได้ส่งผู ้แทนของ ก.ล.ต. เดินทางไปกรุงพนมเปญ 

กัมพูชา และนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนา

ตลาดทุนและบุคลากรให้แก่ Securities and Exchange Commission 

of Cambodia (SECC) และ Lao Securities Commission Office (LSCO) 

ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในเร่ืองสําคัญ ๆ  เช่น การออกและ

เสนอขายหลักทรัพย์ (ตราสารทุนและตราสารหน้ี) การตรวจสอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ และมาตรฐานการกํากับบัญชี เป็นต้น

5.5 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (Letters of Cooperation) กบั

หน่วยงานกาํกบัดูแลด้านการเงนิและตลาดทนุของประเทศญีปุ่น่ 

(Financial Services Agency: FSA) เพ่ือยกระดับความร่วมมือด้าน

มาตรฐานการกํากับดูแลตลาดทุน และแสวงหาโอกาสเพ่ือ

ส่งเสริมการทําธุรกรรมแบบข้ามพรมแดนระหว่างตลาดทุนไทย

และญี่ปุ่น 

5.6 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างหน่วยงานกาํกบัดแูลตลาดทนุ

ในกลุ่มลุ่มแม่นํ้าโขง หรือ Mekong Capital Markets Cooperation 

(MCMC) ครั้งที่ 3 โดยหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนจาก 5 ประเทศ

ในกลุ่มลุ่มแม่นํ้าโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และ

ไทย ได้หารือเร่ืองการวางรากฐานของตลาดทุนเพ่ือการเติบโต

อย่างย่ังยนื อาท ิการยกระดบัมาตรฐานกฎเกณฑ์ให้มคีวามใกล้เคยีง

กับระดับสากล การพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม การส่งเสริมความรู้

ด้านการเงินของผู้ลงทุน และการยกระดับบรรษัทภิบาลที่ดีผ่านการ

จัดต้ังสถาบันฝึกอบรมกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อสร้าง

โอกาสในการระดมทุนและการลงทุนข้ามประเทศ อันจะนํามา

ซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจของทั่วทั้งภูมิภาคร่วมกัน

5.7 ออกหลักเกณฑ์ที่ เป ิดช ่องทางหลากหลายเพ่ือให ้มี

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากต่างประเทศได้ อาทิ การเสนอขาย

หลกัทรพัย์ของบรษิทัต่างประเทศเพือ่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก (primary listing) การเสนอขายหลักทรพัย์

ของบริษัทต ่างประเทศที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

ต่างประเทศ เพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (secondary l ist ing) รวมท้ังอนุญาตให้ออก

และเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

(depos i tary rece ipt:  DR) เพื่อช ่วยให ้ตลาดทุนไทยมีสินค ้า

ที่หลากหลายมากข้ึน ในขณะเดียวกัน ผู ้ลงทุนจะมีช ่องทาง

ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากข้ึน

ก.ล.ต. ร่วมกับภาคีและพันธมิตรจัดงาน “เตรียมสุขหลังเกษียณ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัย
ทํางานและวัยใกล้เกษียณอายุตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน
และสุขภาพสําหรับการเริ่มต้นชีวิตรอบใหม่ในวัยเกษียณ



ตลาดทุนไทยมีประสิทธิภาพ 

ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ
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ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
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การพัฒนาและฝึกอบรม

แนวทางการพัฒนาในปี 2557 เน้นใน 3 ด้านหลัก คือ 

1. ภาวะผู้นําและทักษะด้านการบริหาร โดยนอกจากการพัฒนา

บทบาทผู้นําในระดับผู้บริหารแล้ว ในปี 2557 ก.ล.ต. ได้ให้ความ

สําคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นําแก่พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ด้วย 

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ทุกคนมีภาวะผู้นําในตนเอง (Empowered 

Leadership) และทุกคนสามารถท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดีให้

แก่ตนเองและองค์กรได้

2. การขยายมมุมองและยกระดบัการทาํงานของพนกังานสูส่ากล 

โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดทุนของ

โลก  การเตรียมพร้อมเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี 2558 ความรู้เก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ  การเมือง 

และสังคมของประเทศมหาอํานาจท่ีสําคัญและผลกระทบท่ีมีต่อ

ตลาดทุนของไทย  บทบาทและพิธีการในการเข้าร่วมประชุม

ระหว่างประเทศของผู้นํา ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นต้น 

3. การให้ความรู ้และทักษะสําคัญในการจัดการความรู้แก่

พนักงาน เพื่อวางรากฐานระบบการจัดการความรู้ของ ก.ล.ต.  โดย

นอกจากการฝึกอบรม ยังมีการพาไปศึกษาดูงานมูลนิธิข้าวขวัญ 

ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรม

ส่งเสริมวัฒธรรมของการเป็นผู ้ให้ การแลกเปล่ียนความรู้ และ

การชืน่ชมซึง่กนัและกนั  เพือ่ส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูใ้นองค์กร

ภายใต้แนวทางดังกล่าว ก.ล.ต. ยังได้มีการดําเนินการในเร่ือง

สําคัญ ๆ  ในการฝึกอบรมและรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ดังน้ี

1) โครงการอบรมหลักสูตร SEC: Capital Market Leader 

Program (CMLP) สําหรับผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. และ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน โดย ก.ล.ต. ร่วมกับ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์  แห ่ง จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย เชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย

ชั้นนําของโลกได้แก่ Kellogg School of Management The Wharton 

School และ INSEAD Business School  เพื่อเปิดมุมมองความรู้

ในระดับสากลเกี่ยวกับบทบาทของผู ้นําระดับสูงในการ

บริหารองค์กรภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก และได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทําให้เกิดความร่วมมืออันดี

ระหว่าง ก.ล.ต. และภาคธุรกิจตลาดทุน

2) สนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้ไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทในต่างประเทศ โดยในปี  2557  ก.ล.ต. มีนักเรียน

ทุนจํานวน 4 คน ในด้านกฎหมาย และด้านการเงิน รวมท้ัง

สนับสนุนการลาศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยในปี 2557 

มีพนักงานขอลาศึกษาต่อในต่างประเทศ จํานวน 2 คน 

ด้านพนักงาน

การดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ก.ล.ต. มุ่งมั่นท่ีจะกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล และพร้อมรับการแข่งขันในระดับโลก การที่

จะไปสู่จุดหมายดังกล่าว ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญย่ิง ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดขององค์กร โดยพนักงาน

จะได้รับการดูแล ท้ังในเร่ืองการพัฒนาและการวางแผนการเติบโตในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ท่ีจะสามารถ

ดํารงตนในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีสวัสดิการสําหรับตนเองและครอบครัวเพื่อชีวิตที่มั่นคง  ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

พนักงาน และมีบรรยากาศการทํางานที่เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 

 

ก.ล.ต. ร่วมกับ Asian Development Bank จัดงาน APEC FRTI Regional Seminar  โครงการอบรมหลักสูตร SEC: Capital Market Leader Program (CMLP) สําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง
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3) สนับสนุนให้พนกังานได้ไปฝึกปฏิบตังิานจริง (secondment) 

ในต่างประเทศ ได้แก่ 

3.1) การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในโครงการ Visiting 

Fellow Program (VFP) ที่จัดโดย Asia Financial Partnership 

(AFPAC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้ Japan Financial Service 

Authority (JFSA) เพ่ือเรียนรู้ระบบการเงินและตลาดทุน

ของประเทศญี่ปุ่น และระบบการกํากับดูแล รวมทั้งปฏิบัติ

งานจริงในด้านเกี่ยวกับการออกและเสนอขายและการจัด

จําหน่ายตราสารทางการเงิน การพัฒนาสินค้าและบริการ

ใหม่ ๆ เป็นต้น  

3.2) สนับสนุนให้พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ด้านกฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้

มีโอกาสฝึกงานด้านการตรวจสอบ (enforcement) ใน

องค์กรกํากับดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกา (US SEC)  

เ พ่ือเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ด ้านการ

ตรวจสอบในระดับสากล

4. จัดงานสัมมนา APEC FRTI  (The Asia-Pacific Economic 

Cooperation Financial Regulators Training Initiative) Regional Seminar 

ในหัวข้อ Derivatives Markets and Products, including HFT (high-

frequency trading) and Use of New Trading Technologies โดย ก.ล.ต. 

เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Asian Development Bank (ADB) มีผู ้เข้าร่วม

สัมมนาจาก ก.ล.ต. และองค์กรกํากับดูแลตลาดทุนในภูมิภาค 

จํานวน 54 คน จาก 15 ประเทศ 

5. ให้พนกังานได้มโีอกาสสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงานตามความสนใจ 

โดยในปี 2557 มีพนักงานได้มีโอกาสสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน

ข้ามฝ่ายงานรวม 16 คน 

นอกจากนั้น ยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสําหรับ

พนักงานทุกระดับ  และหลักสูตร เฉพาะที่ จํ า เป ็น สําหรับ

การทํางานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามทักษะที่จําเป็นในงาน (functional 

competency) อีกด้วย โดยในปี 2557 มีการจัดฝึกอบรมจํานวน 

88 หลักสูตร และมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาพนักงานเป็นเงิน 

39,152,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของงบประมาณเงินเดือน

พนกังาน จาํแนกเป็นงบประมาณพัฒนาพนักงานส่วนกลาง จํานวน 

15,519,900 บาท ทุนการศึกษาจํานวน 6,480,000 บาท และ

งบประมาณพัฒนาท่ีจัดสรรให้แก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ไปใช้เพื่อการ

พัฒนาด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน (technical competency) อีกจํานวน 

17,152,670 บาท

พนักงานร่วมเรียนรู้เร่ือง Knowledge Management  ท่ีมูลนิธิข้าวขวัญ 
จ. สุพรรณบุรี

อมรม SEC Culture สําหรับพนักงานเข้าใหม่
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ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ก.ล.ต. ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management System) ในการบริหารผลงานขององค์กร และใช้ระบบ

การบรหิารค่าตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิานของพนกังาน 

(Performance Based Pay) สําหรับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ก.ล.ต. สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโตในตําแหน่ง

ที่สูงขึ้น ตามความสามารถ (competency) ซ่ึงมีทั้งการเติบโต

ทางสายงานด้านบริหารและสายงานผู ้ เชี่ยวชาญ และเติบโต

ขึ้นด้วยการขยายมุมมองและประสบการณ์การทํางาน จากการ

ให้โอกาสในการสบัเปลีย่นหมุนเวยีนงาน  และการไปปฏบิตังิานจรงิ

ในองค์กรช้ันนําท้ังในและต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน

พนักงานระหว่างองค์กร

ด้านสวัสดิการและความปลอดภัย

ก.ล.ต. ดูแลการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อ

สร ้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงาน ทั้ง

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว การ

ตรวจสุขภาพประจําปีและการฉีดวัคซีนโรคระบาดต่าง ๆ  เงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรถึงระดับปริญญาตรี เงินช่วยเหลือด้าน

อาคารสงเคราะห์  การประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานท่ีเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ห้องพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังดูแล

ในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ได้แก่ จัดให้มีการฝึกซ้อม

หนีไฟเป็นประจําทุกปี 

กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสัมมนาพนักงานประจําปี “วัฒนธรรมสัญจร เมืองพริบพรี” จ. เพชรบุรี 

ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

ก.ล.ต. ให้ความสําคัญกับการสร้างดุลยภาพชีวิตในการ

ทํางานของพนักงาน ให้มีสัดส่วนการทํางานและชีวิตส่วนตัวอย่าง

เหมาะสม เพ่ือสร้างความสุขในการทํางานของพนักงาน และ

เป็นการตอบสนองรูปแบบการทํางานของพนักงานรุ่นใหม่ ที่ให้

ความสําคัญกับการสร ้างความสัมพันธ ์และเน ้นการทํางาน

เป็นทีม ได้แก่  

 1. กําหนดเวลาการทํางานและสิทธิการลาที่ยืดหยุ่น 

 2. จัดพื้นที่ 1 ช้ันของอาคาร สําหรับเป็นสถานท่ีออกกําลังกาย

และจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  โดยปัจจุบัน ก.ล.ต. มีชมรมกีฬา

และสันทนาการจาํนวน 15  ชมรม  เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมนิตนั

ชมรมฟุตบอล ชมรมศิลปะการดนตรี ชมรมวาดภาพสีนํ้า เป็นต้น  

รวมทั้งจัดให้มีบริการนวดผ่อนคลายให้แก ่พนักงานที่สนใจ

สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เพ่ือลดปัญหาอาการของโรคออฟฟิศ ซินโดรม 

(office syndrome) 

 3. การจัดกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจําปี “วัฒนธรรมสัญจร 

เมืองพริบพรี” ณ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้ถึง

ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความโดดเด่น

และรุ่งเรือง เพื่อให้พนักงานเกิดความภูมิใจในความเป็นชาติไทย  

และพนักงานได้มีโอกาสทํากิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อีกด้วย

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่วมกัน

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากการทํางาน เช่น 

กิจกรรมวันครอบครัว  กิจกรรมทําบุญขึ้นปีใหม่  กิจกรรมครบรอบ

การจัดตั้ง ก.ล.ต. กิจกรรมในเทศกาลสําคัญต่าง ๆ  เป็นต้น 
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ข้อมูลการดําเนินงานด้านการดูแลพนักงาน 2557 2556 2555

1. จํานวนพนักงานทั้งหมด (คน)  (พนักงานประจํา) 518 504 451

• ชาย 151 145 125

• หญิง 367 359 326

2. สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)  

• ชาย 30 30 30

• หญิง 70 70 70

3. สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)  

• พนักงานประจํา 91 92 93

•  ลูกจ้างประจํา 5 3 3

• ลูกจ้างชั่วคราว  2 2 2

• Outsource 2 2 2

4. จํานวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน (คน)  

• หมวดตํ่ากว่าบริหารงาน 60 60 57

• หมวดบริหารงาน 302 318 281

• หมวดช่วยอํานวยการ 127 98 85

• หมวดอํานวยการ 20 20 20

• หมวดอํานวยการบริหาร 9 8 8

5. สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน (ร้อยละ)  

• หมวดตํ่ากว่าบริหารงาน 12 12 13

• หมวดบริหารงาน 58 63 62

• หมวดช่วยอํานวยการ 25 20 19

• หมวดอํานวยการ 4 4 4

• หมวดอํานวยการบริหาร 2 2 2

6.   จํานวนพนักงานใหม่ (คน) 48 79 53

• ชาย 14 32 18

• หญิง 34 47 35

7.  จํานวนพนักงานใหม่แยกตามช่วงอายุ (คน)  

• น้อยกว่า 30 ปี 28 61 34

• 30-50 ปี 19 18 19

• มากกว่า 50 ปี 1 - -

8.   สัดส่วนพนักงานใหม่ต่อพนักงานท้ังหมด (ร้อยละ) 9 16 12

9.  จํานวนพนักงานพ้นสภาพ (คน)  (ลาออกและเกษียณ) 34 26 26

• ชาย 8 11 11

• หญิง 26 15 15
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10. จํานวนพนักงานพ้นสภาพแยกตามช่วงอายุ 34 26 26

• น้อยกว่า 30 ปี 22 12 12

• 30-50 ปี 11 11 11

• มากกว่า 50 ปี 1 3 3

11. สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพต่อพนักงานท้ังหมด (ร้อยละ) 7 5 6

12. จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียในการฝึกอบรมของพนักงานท้ังหมด 
(จํานวนวัน: ปี) 

 

• ชาย 12 6 n/a

• หญิง 12 6 n/a

13.  จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียในการฝึกอบรมแยกตามระดับพนักงาน 
(จํานวนวัน: ปี)

 

• หมวดตํ่ากว่าบริหารงาน 4 5 2

• หมวดบริหารงาน 6 5 3

• หมวดช่วยอํานวยการ 6 8 9

• หมวดอํานวยการ 22 17 8

• หมวดอํานวยการบริหาร 23 2 5

14. สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย แยกตามระดับพนักงาน   

• หมวดตํ่ากว่าบริหารงาน  5.55 : 1 6.12 : 1 6.02 : 1

• หมวดบริหารงาน  2.50 : 1 2.40 : 1 2.67 : 1

• หมวดช่วยอํานวยการ  2.34 : 1 2.45 : 1 2.42 : 1

• หมวดอํานวยการ  2.30 : 1 2.38 : 1 2.22 : 1

• หมวดอํานวยการบริหาร  0.94 : 1 1.19 : 1 1.46 : 1

ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารได้ร่วมบริจาคเงินและ

สิ่งของให้แก่หลายหน่วยงาน เช่น บริจาคเงินและของใช้จําเป็น

ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพ่ือช่วยเหลือทหาร

ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงเป็นอาคารรักษา

ผู ้ป ่วยด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุของโรงพยาบาล

พระมงกฏุเกล้า มอบเงินบรจิาคให้โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ เพือ่จัดซ้ือ

อุปกรณ์อวัยวะเสริม และอวัยวะเทียมให้แก่ผู ้ป ่วยพิการและ

ด้อยโอกาส บริจาคหนังสอืเพ่ือมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองสง  

จ. ชุมพร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน  เป็นต้น

สําหรับการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สํานักงานได้ดําเนิน

มาตรการหลากหลายเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรท่ีไม่จําเป็น เช่น 

แผนการประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยการลดเวลาการใช้งานเคร่ืองใช้

ไฟฟ้า แต่ก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้ของ

ผู ้ใช้อาคารได้ดี เช่น การลดช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองปรับ

อากาศ ระบบระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า

และแสงสว่าง และมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานน้อยลง 

เช่น เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างให้เป็นชนิดแอลอีดี นอกจาก

แผนการประหยัดการใช้ไฟฟ้าแล้ว สํานักงานยังมีมาตรการลดการ

ใช้ทรัพยากรอื่น เช่น การประหยัดการใช้นํ้าประปา การรณรงค์ให้

พนักงานใช้กระดาษทั้งสองหน้า เป็นต้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริม

การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน สํานักงานได้ดําเนินโครงการประเมินคาร์บอน

ฟุตพรินต์ขององค์กรประจําปี พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างข้ันตอน

การทวนสอบและข้ึนทะเบียนต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) (“อบก.”)

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม



5959รายงานประจําปี 2557

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายการ จํานวนเงิน (บาท)

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างลูกจ้าง กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืออื่น  
    และผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานระยะยาว

670,265,137.76

ทุนการศึกษาและการพัฒนาพนักงาน 24,736,575.23

เงินบริจาคและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายนอก 3,248,130.84 
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การใช้ทรัพยากรในการดําเนินงานของ ก.ล.ต.

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2556 และ 2557 เปรียบเทียบปริมาณการใช้นํ้าปี 2556 และ 2557

เปรียบเทียบปริมาณการใช้นํ้ามันปี 2556 และ 2557

หน่วย

หน่วยหน่วย

ปริมาณการใช้นํ้ามัน

ปริมาณการใช้นํ้า (M3)ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Kwh3)

หมายเหตุ : ค่านํ้ามันปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เน่ืองจากปี 2557 
 ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างอัตรากําลัง และมีการดําเนินงานท่ีต้อง
 เดินทางเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : ค่าไฟฟ้าปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เน่ืองจากปี 2557
 ก.ล.ต. เข้าใช้พื้นที่อาคารเต็มปี

หมายเหตุ : ค่านํ้าประปาปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เน่ืองจากปี 2557
 ก.ล.ต. เข้าใช้พื้นที่อาคารเต็มปี
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สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดทุน

(ก) ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย
 - การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละ
 ประเทศที่แตกต่างกัน 
 - ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ 
 (geopolitical risk) 
 ต้องสร้างความไว้วางใจและความ
 เชื่อมั่น เพื่อดึงดูดให้ประชาชนหันมา 

 ลงทุนในตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น

(ข) ทิศทางกฎเกณฑ์ใหม่
 - ความไม่แน่นอนด้านผลกระทบและ
 แนวทางปฏิบัติ
 - การใช้แนวทางกฎเกณฑ์การกาํกบัดแูล
 กลางที่ทดแทนกันซึ่งให้ผลด้านการ
 กํากับดูแลที่เทียบเคียงกันได้ 
 (substituted compliance) 
 ต้องยกระดับมาตรฐานกํากับดูแล
 ให้น่าเชื่อถือ

(ค) บทบาทของตลาดทุนในการเป็น
 ช่องทางระดมทุนแก่เศรษฐกิจ
 เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้าง
 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ต้องส่งเสรมิช่องทางการเข้าถงึแหล่งทนุ
 ในรูปแบบใหม่ ๆ  สร้างความน่าเช่ือถือ 
 และความเช่ือมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและ
 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
 กฎหมาย

(ง) การแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น
 การลงทนุในสนิทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่ง
 มากขึน้และมีความเสี่ยงจากการขาย
 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะ
 ของลูกค้า 
 ต้องสนับสนุนพัฒนาการใหม่ ๆ  เพื่อให้
 ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเส่ียง 
 โดยหาวิธีการหรือเครื่องมือที่คํานึงถึง
 การบริหารจัดการความเสี่ยง

(จ) ความเช่ือมโยงท่ีมาพร้อมการแข่งขนั
 -  หลายประเทศสร้างตลาดทนุของตนให้
 โดดเด่น มีการเชื่อมโยงและสร้างกรอบ
 ความร่วมมือ เพื่อสร้างกฎระเบียบร่วม 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในการขาย
 ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศสมาชิก 
 (fund passport scheme)
- การเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาด
 บุกเบิก (frontier market) ซ่ึงอาจกลาย
 มาเป็นคู่แข่งคนสําคัญ 
 ไทยต้องรบีหาแนวทางใช้ประโยชน์จาก
 สถานะของการเป็นจุดเชื่อมโยง
 ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่นํ้าโขง 
 (GMS connector)

(ฉ) พัฒนาการท่ีก้าวไกลของเทคโนโลยี
 -  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 (cybercrime)
 -  สร้างช่องทางที่ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึง
 ตลาดทุน 
 สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
 ครอบคลุมและถ้วนถี่ (data intensive) 
 เพื่อติดตามความเส่ียงและแนวโน้ม
 ใหม่ ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและเช่ือมโยง
 ให้เห็นภาพรวมได้

(ช) การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือรองรับพัฒนาการและความเส่ียงใหม่ ๆ

แนวโน้มระยะยาวของโลก

ปัญหาเสถียรภาพ

ทางการเงิน

ในตลาดโลก

การเติบโตของ

ตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

ความเชื่อมโยงของ

ระบบเศรษฐกิจโลก

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร

ปัญหาสังคม

ผู ้สูงอายุ

การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ

(Inclusive Growth)

แผนกลยุทธ์และโครงการสําคัญปี 2558
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.1 ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลของ 

ก.ล.ต. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยจัดทําการ

ประเมินด ้านมาตรฐานการกํากับดูแลเทียบกับ

มาตรฐานของ International Organization of Securities 

Commissions (“IOSCO”) ตาม IOSCO’s 2013 Assessment 

Methodology และการปรับหลักเกณฑ์กํากับดูแลสํานัก

หักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม 

Principle of Financial Market Infrastructure (“PFMI”) 

1.2 ดูแลความม่ันคงของระบบให ้รองรับ

ความผันผวนได้ โดยพัฒนาเกณฑ์ดํารงเงินกองทุน

ของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน หลักเกณฑ์รักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้ประกอบธุรกิจเพื่อ

ป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (cybercrime) 

1
ยกระดับและรักษามาตรฐานให้เป็นสากล 

ผลลัพธ ์ที่ คาดหวัง :  กฎ เกณฑ ์ที่ ทั นสมั ย  เป ็ นที่ ยอม รับตามมาตรฐานสากล บริษั ท

จดทะเบียนมีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน และระบบมีความม่ันคง รองรับความผันผวนได้ 

สามารถจัดการป ัญหาได ้

และทบทวนแบบจําลองการตรวจสอบและระบุ

ปัจจัยที่เหมาะสมสามารถรองรับความเส่ียงต่อระบบ 

(systemic risk) และจัดทําแบบทดสอบภาวะวิกฤต 

(stress test) รวมท้ังติดตามดูผลที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาความยั่งยืนเพื่อ

วางรากฐานให้บริษัทจดทะเบียนและตัวกลาง โดย

ในด้านธรรมาภิบาล จะจัดทําคู ่มือเน้นหน้าที่และ

บทบาทของกรรมการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม จะจัดทําดัชนีด้านการเปิดเผยข้อมูล

ความยั่งยืน (ESG disclosure index) และด้านการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน จะจัดทําดัชนีชี้วัดและเปิด

เผยผลการประเมินระดับการพัฒนาด้านการป้องกัน

การมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันสําหรับบริษัท

จดทะเบียน (Anti-corruption Progress Indicator)

จากภาพรวมของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย และนัยทางนโยบาย (policy implication) 

รวมทั้งความต้องการ โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของภาคส่วนต่าง ๆ  แผนกลยุทธ์ปี 2558 ของ ก.ล.ต. จึงเน้น

ให้ความสําคัญกับการทําให้ตลาดทุนไทยเปิดกว้างเพื่อตอบสนองความต้องการระดมทุนและลงทุนที่

หลากหลาย และแข่งขันได้ในระดบัสากล ซึง่ต้องทาํให้ผูเ้กีย่วข้องเกดิความไว้วางใจและเชือ่มัน่ในตลาดทนุด้วย

การดําเนินการต่าง ๆ  ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการป้องปราม ตรวจจับการกระทําผิดและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบังคับใช้กฎหมาย  การยกระดับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การสร้าง

ผู ้ลงทุนคุณภาพท่ีรู ้สิทธิหน้าที่ของตน และเข้าใจผลตอบแทนและความเส่ียงของสินค้าต่าง ๆ ตลอดจน

เพิ่มประสิทธิภาพของ ก.ล.ต. โดยมีเป้าหมายหลักในการกํากับและพัฒนาตลาดทุน 3 ประการ ได้แก่

(1) มีความม่ันคงและความสามารถในการฟื้นตัว (Integrity & Resiliency)  เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ

และคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

(2) สามารถแข่งขันได้ (Competitiveness) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยให้ตลาดทุนไทยและ

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ดึงดูดผู้ลงทุนทั่วโลกให้ภาคเศรษฐกิจไทยใช้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่ง

ระดมทุนด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้กับประเทศอ่ืน

(3) ครอบคลุมทุกภาคส่วน (Inclusiveness)  ทําให้กิจการต่าง ๆ  มีโอกาสเข้าถึงตลาดทุน (market based 

financing) ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ตลาดทุนเป็นทางเลือกสําคัญในการระดมทุนและสร้างช่องทาง

ให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงโอกาส

ทางธุรกิจและการหารายได้

แผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. ปี 2558 ประกอบด้วยกลยุทธ์ 6 ด้าน และโครงการสําคัญดังนี้

กลยุทธ ์
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3
สร้างสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย และทําให้ตลาดทุนไทยน่าสนใจในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลก 

ผลลัพธ ์ที่คาดหวัง :  ตลาดทุนไทยและผู ้ประกอบธุรกิจสามารถสร ้างมูลค ่า เพิ่ม มีความ

น่าสนใจในสายตาผู ้ลงทุนทั่วโลก และสามารถเป็นศูนย์เชื่อมโยงตลาดทุนในกลุ ่มอนุภูมิภาค

ลุ ่มแม ่นํ้ า โขง (Great Mekhong Subregion: GMS) เป ็นแหล ่งระดมทุนสําคัญสําหรับ 

GMS โดยมีสินค ้าที่มีคุณภาพดีจาก GMS และ เป ็นตลาดที่ผู ้ลงทุนทั่วโลกให ้ความสนใจ

หากต ้องการลงทุนใน GMS

3.1 สร ้างความหลากหลายของสินค ้าใน

ประเทศ เช่น ผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนของกองทุน

สําหรับผู้ลงทุนท่ีไม่ใช่รายย่อย (accredited investor 

: AI) และผ่อนคลายให้กองทุนรวมไทยลงทุนใน

ตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ (non-investment 

grade/unrated bond) ได้เพิ่มขึ้น รวมท้ังการจัดทําแบบ

ทดสอบความรู้ผู้ลงทุนสําหรับการลงทุนในตราสารที่

มีความซับซ้อน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนมีความเข้าใจ

ในตราสารน้ัน ๆ 

3.2 เปิดช่องทางและผลักดันให้มีสินค้าต่าง

ประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิง GMS product โดยออก

หลักเกณฑ์เพ่ือเปิดช่องทางให้สินค้าจาก GMS เช่น 

ใบอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปลี่ยนมือได้ 

(Unsponsored Deposi tary Receipt) บนหุ ้นจาก 

GMS และให้กองทุนรวมไทยลงทุนใน GMS ได้

เพ่ิมขึ้น โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน ได้แก่ การให้

ตัวกลางและผู้ประกอบวิชาชีพช่วยดูแลการเปิดเผย

ข้อมูล การจัดทําแบบทดสอบความรู้ รวมทั้งเปรียบ

เทียบกฎหมายพื้นฐานของไทยกับประเทศเป้าหมาย 

3.3 สร้างช่องทางให้สามารถเสนอขายสินค้า

ของไทยและ GMS ต่อผู ้ลงทุนในตลาดสําคัญและ

จดัทาํข้อมลูเกีย่วกบักฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ  ของ

ไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 สร้างความสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือ

ด้านพัฒนาศักยภาพ (capacity building) แก่ตลาดทุน

ลาว กัมพูชา เมียนมาร ์  เช ่น จัดหลักสูตร SEC 

Thailand Academy สําหรับผู้บริหารระดับกลางถึงสูง

ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ ์

2.1 ติดตาม ป้องปรามการกระทําผิด และ

ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน สํานักงานสอบบัญชี บริษัทจดทะเบียน และ

การซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันท่วงที รวมทั้งทบทวน

หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  ให้มีความสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

2.2 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ 

2
ป้องปราม ตรวจจับการกระทําผิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

ผลลัพธ ์ที่คาดหวัง :  ตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ โปร ่งใส และ เป ็นธรรม โดยผู ้ที่ เ ก่ียวข ้อง

ในตลาดทุนปฏิบัติหน ้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ ให ้บริการที่มีคุณภาพ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

นอกจากน้ี การตรวจจับการกระทําผิด การบังคับใช ้กฎหมายและดําเนินคดีเป ็นไปอย ่าง

รวดเร็วและลงโทษได ้อย ่างเหมาะสม

การรับและจัดการเร่ืองร ้องเรียน การทบทวน

กระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ

การพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือให้ตรวจสอบการกระทํา

ผิดได้รวดเร็วขึ้น

2.3 ดําเนินคดีอย่างมปีระสทิธิภาพ และลงโทษ

ได้อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมสําหรับการดําเนินคดี

ทางแพ่ง และการบังคับใช้กฎหมายข้ามประเทศ

 

กลยุทธ ์
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4

5

6
เพิ่มประสิทธิภาพ ก.ล.ต. 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ก.ล.ต. มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู ้มีส ่วนได ้ เ สียโดยมีต ้นทุนที่ เหมาะสมและมีความสามารถในการเรียนรู ้ เกี่ยวกับ

สภาวการณ์ของโลก (global awareness) เพื่อรองรับการผลักดันนโยบายของ ก.ล.ต.

4.1 เพ่ิมช่องทางการระดมทุนใหม่ให้กิจการ

ระดับต่าง ๆ มีโอกาสเข้าถึงตลาดทุนในรูปแบบที่

เหมาะสม เช่น การจัดทําหลักเกณฑ์ รองรับการ

ระดมทุนในรูปแบบการเสนอขายหุ้นผ่านระบบหรือ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (equity crowdfunding) 

โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนและการกํากับดูแล

ตัวระบบ portal 

เปิดช่องทางให้กิจการเข้าถึงตลาดทุน (market-based financing)

ผลลัพธ ์ที่คาดหวัง :  กิจการไทยระดับต ่าง ๆ ที่มีศักยภาพสูงและกิจการเชิงยุทธศาสตร ์

ของประเทศ (strategic sectors) มีโอกาสเข ้าถึงตลาดทุนในรูปแบบและต ้นทุนที่ เหมาะสม 

แข ่งขันได ้

สร้างผู้ลงทุนคุณภาพ และพัฒนาให้ประชาชนสามารถวางแผนทางการเงิน 

โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุน 

ผลลัพธ ์ที่คาดหวัง :  ประชาชนมีช่องทางเข้าถึงการลงทุนในตลาดทุน ส่งเสริมวัฒนธรรม

การลงทุนให้แก่ประชาชน ให้มีความรู ้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการลงทุนในตลาดทุน 

ตลอดจนมีเงินเพียงพอตามเป้าหมายการดํารงชีวิต 

4.2 ส่งเสริมและยกระดับสมรรถนะกิจการท่ี

เป็นสมาชิกในโครงการของ ก.ล.ต. ให้พร้อมระดม

ทุนในตลาดทุน โดยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้ได้พบ

กับผู้ลงทุน จัดเตรียมระบบงานภายในของบริษัทให้

พร้อม และส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือของตลาดทุน เช่น 

การออกเสนอขายหุ ้นทั่วไปแก่ประชาชนครั้งแรก 

(IPO) และ การนําทรัสต์มาใช้ในการจัดตั้งกิจการเงิน

ร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) เป็นต้น

5.1 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ลงทุน อาทิ การจัด

ทําเนื้อหาเรื่องสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องตนเอง 

และปรับส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (factsheet) ตราสาร

หนี้ทุกประเภทให้เข้าใจง่าย 

5.2 พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ทางการเงิน

ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตและรองรับการ

6.1 ด้านบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมี

ความสามารถในการเรียนรูเ้กีย่วกบัสภาวการณ์ของโลก

6.2 ด้านกระบวนการทํางาน โดยเพ่ิมประสิทธิ

ภาพกระบวนการให้ความเห็นชอบบุคลากรใน

ตลาดทุน และปรับปรุงหลักการรับฟังความคิดเห็น

6.3 ด ้านข้อมูล มีระบบการบริหารจัดการ

เกษียณ และเพ่ือสร้างความตระหนักในการจัดการ

และวางแผนทางการเงิน รวมท้ังดําเนินโครงการ

ความรู ้ทางการเงินในที่ทํางาน (Financial Literacy 

in Workplace) เพ่ือให้คนวัยทํางานมีวินัย และรู้จัก

วางแผนทางการเงิน

ข้อมูล (database management) เพื่อให้มีข้อมูลทันต่อ

เหตุการณ์ เช่ือถือได้ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิง

นโยบายและการทํางาน

6.4 ด้านการสื่อสาร มีการสื่อสารการบังคับ

ใช้กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เข้าใจง่ายให้กับผู้มีส่วน

ได้เสีย 

กลยุทธ ์

กลยุทธ ์

กลยุทธ ์
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มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน

 หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย 2555 2556 2557

ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 15,670 39,870 57,636

ขายครั้งต่อไป 1/ 257,936 166,010 166,880

รวม 273,606 205,880 224,516

หมายเหตุ:  1/ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ปี 2557

 หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย

ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 27,226

รวม 27,226

มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้

 หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย 2555 2556 2557p

เสนอขายในประเทศ 3,777,125 5,441,826 3,496,768

 โดยนิติบุคคลไทย 2,131,008 2,502,923 2,642,205

  ตราสารหน้ีระยะส้ัน 1,606,067 2,062,083 2,063,398

   ประชาชนท่ัวไป 477,211 126,786 57,187

   สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 771,978 1,352,104 1,372,558

   บุคคลในวงจํากัด 356,878  583,194 633,653 

  ตราสารหน้ีระยะยาว 524,940 440,840 578,807 

   ประชาชนท่ัวไป 366,763 153,351 159,393

   สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 138,421 263,415 369,411

   บุคคลในวงจํากัด  19,756 24,075 50,003 

หมายเหตุ : * ข้อมูลสถิติสําคัญเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด ณ ขณะจัดทํารายงานฉบับนี้

ข้อมูลสถิติสําคัญ*
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ลักษณะการเสนอขาย 2555 2556 2557p

 โดยนิติบุคคลต่างประเทศ 1,646,118 2,938,903 854,563 

  ตราสารหน้ีระยะสั้น 1,615,848 2,913,553 842,973

   ประชาชนท่ัวไป - - -

   สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 1,615,848 2,913,553 842,973 

   บุคคลในวงจํากัด - - -

  ตราสารหน้ีระยะยาว 30,270 25,350 11,590 

   ประชาชนท่ัวไป - - -

   สถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ 25,800 23,350 11,590

   บุคคลในวงจํากัด 4,470 2,000 -

   เสนอขายต่างประเทศ 169,506 150,420 147,422

รวม 3,946,631 5,592,246 3,644,190 

p = ข้อมูลเบื้องต้น 

มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐบาล 

 หน่วย : ล้านบาท

ประเภทตราสาร 2555 2556 2557

เสนอขายในประเทศ 8,934,394 6,981,731 6,311,984

 พันธบัตรรัฐบาล 687,095 517,866 534,995

 ต๋ัวเงินคลัง 142,135 389,907 833,657

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 114,350 - 133,810

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/ 191,544 223,606 132,070

 พันธบัตร ธปท.  และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ 7,799,269 5,850,352 4,677,452

เสนอขายต่างประเทศ - - -

รวม 8,934,394 6,981,731 6,311,984

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจํากัด 

 หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ (ต่อ)
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ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน

ประเภท

2555 2556 2557

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

กองทุนรวม 1,272 2,324,466 1,315 2,571,762 1,428 3,259,868

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 105 333,671 107 371,113 105 385,465
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - - 3 129,779 3 142,945
กองทุนส่วนบุคคล 2,083 326,492 2,668 437,519 3,100 488,107
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 441 696,144 426 748,123 418 837,075

จํานวนกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม1/ 

นโยบายการลงทุน

2555 2556 2557

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

1. กองทุนรวมท่ีลงทุนในประเทศ 489 1,050,474 507 900,264 491 987,108

 ก. ระดมทุนในประเทศ 485 1,037,872 505 899,516 489 986,480
  (1) ตราสารทุน 190 314,427 211 376,047 208 476,312
  (2) ตราสารหน้ี 214 472,276 199 436,943 171 412,266
  (3) ผสม 73 239,936 87 75,080 102 85,783
  (4) อ่ืนๆ 8 11,233 8 11,446 8 12,119
 ข. ระดมทุนต่างประเทศ 4 12,602 2 748 2 628
  (1) ตราสารทุน 4 12,602 2 748 2 628
2. กองทุนรวมท่ีลงทุนต่างประเทศ 783 1,273,992 808 1,671,497 937 2,270,760
 ก. ลงทุนในต่างประเทศท้ังหมด 2/ 421 605,275 437 632,047 519 828,528
  (1) ตราสารทุน 78 23,411 93 36,269 159 104,433
  (2) ตราสารหน้ี 210 471,595 224 527,097 225 587,359
  (3) ผสม 43 26,756 36 18,886 55 87,076
  (4) อ่ืนๆ 90 83,512 84 49,796 80 49,660
 ข. ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 3/ 362 668,717 371 1,039,450 418 1,444,232
  (1) ตราสารทุน 20 16,003 20 16,790 21 22,332
  (2) ตราสารหน้ี 274 614,242 273 730,257 315 1,061,083
  (3) ผสม 50 31,515 61 285,696 67 353,148
  (4) อ่ืนๆ 18 6,957 17 6,707 15 7,669
รวม 1,272 2,324,466 1,315 2,571,762 1,428 3,259,868

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชําระบัญชี และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว
 2/ กองทุนรวมที่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 3/ กองทุนรวมที่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
  ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จํานวนกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์1/ 

นโยบายการลงทุน

2555 2556 2557

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป 41 152,819 47 232,913 50 185,831

 ก. ระบุเฉพาะเจาะจง 38 149,651 44 225,293 48 183,699

 ข. ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง 3 3,168 3 7,620 2 2,132

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหา
 ในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)

17 42,423 15 28,507 14 30,384

3. กองทุนรวมเพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบัน
 การเงิน (กอง 3)

8 8,972 7 7,115 6 16,296

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 
 (กอง 4)

39 129,457 38 102,578 35 152,954

รวม 105 333,671 107 371,113 105 385,465

หมายเหตุ:    1/ ไม่รวมกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

จํานวนกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน1/ 

นโยบายการลงทุน

2556 2557

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

จํานวน
กองทุน

ทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 3 129,779 3 142,945

หมายเหตุ:    1/ ไม่รวมกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

มูลค่าการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

 หน่วย : รุ่น 

2555 2556 2557

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 633 723 1,373
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สถานะของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

  2556 2557 เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 748,123 837,075 11.89

จํานวนกองทุน 426 418 (1.88)

จํานวนนายจ้าง 13,622 14,505 6.48

จํานวนสมาชิก 2,605,702 2,676,545 2.72

การลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน

2556 2557 เปลี่ยนแปลง

มูลค่า 
(ล้านบาท)

% NAV มูลค่า 
(ล้านบาท)

% NAV มูลค่า 
(ล้านบาท)

% 

เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก 195,647 26.15 235,838 28.17 40,191 20.54

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหน้ี
 ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน

228,850 30.59 186,049 22.23 (42,800) (18.70)

ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 15,138 2.02 5,050 0.60 (10,089) (66.64)

หุ้นกู้ 159,029 21.26 213,613 25.52 54,584 34.32

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 
 และใบสําคัญแสดงสิทธิ

100,096 13.38 129,420 15.46 29,324 29.30

หน่วยลงทุน 49,558 6.63 64,340 7.69 14,782 29.83

อื่น ๆ 5,261 0.70 7,203 0.86 1,942 36.91

หนี้สิน (5,457) (0.73) (4,438) (0.53) (1,018) (18.66)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด 748,123 100.00 837,075 100.00 88,952 11.89

ภาพรวม employee’s choice ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2556 2557 เปลี่ยนแปลง (%)

จํานวน master fund (กองทุน) 134 159 18.66

จํานวนนายจ้างท่ีมี employee’s choice (ราย) 5,223 5,314 1.74
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

การทําคําเสนอซื้อ 2556 2557

เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงํากิจการ
 มูลค่าหุ้นท่ีเสนอซื้อ (ล้านบาท)
 มูลค่าหุ้นท่ีเกิดรายการซ้ือขายจริง (ล้านบาท) 
 จํานวนบริษัทท่ีถูกเสนอซื้อ

308,922
230,863

9

320,779
5,846

10

เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 มูลค่าหุ้นท่ีเสนอซื้อ (ล้านบาท)
 มูลค่าหุ้นท่ีเกิดรายการซ้ือขายจริง (ล้านบาท) 
 จํานวนบริษัทท่ีถูกเสนอซื้อ

466
62

2

5,238
4,392

3
รวม
 มูลค่าหุ้นท่ีเสนอซื้อ (ล้านบาท)
 มูลค่าหุ้นท่ีเกิดรายการซ้ือขายจริง (ล้านบาท) 
 จํานวนบริษัทท่ีถูกเสนอซื้อ

309,388
230,925

11

326,016
10,238

13

การผ่อนผันเก่ียวกับการทําคําเสนอซื้อ
 หน่วย : กรณี

ประเภทการผ่อนผัน 2556 2557

การผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือ 14 9

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอํานาจบริหาร
 เป็นการฟื้นฟูกิจการ
 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash)
 จําเป็นและสมควร
 ขอทําคําเสนอซื้อบางส่วน

8
2
3
1
-

4
1
4
-
-

การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทําคําเสนอซ้ือ - 1
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การดําเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

การดําเนินการ

2556 2557

จํานวน
(บริษัท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

จํานวน
(บริษัท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

รายการท่ีเกี่ยวโยงและรายการได้มาและจําหน่ายไป
 ซึ่งสินทรัพย์ที่ขอมติผู้ถือหุ้น

30 408,501 59 284,392

สั่งให้แก้ไขปรับปรุง 10 22,924 12 26,359

ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน 3 3,420 5 3,919

สั่งให้แก้ไขปรับปรุงและบริษัทยุติรายการหรือรายการ
 ถูกเลื่อนออกไป

- - 2 2,822

การตรวจทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน 
 หน่วย : บริษัท

การดําเนินการ 2556 2557

บริษัทจดทะเบียนท่ีสุ่มตรวจทาน 49 113

อัตราส่วนบริษัทท่ีตรวจทาน/บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด (SET+mai) 8% 18%

บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) 49 57

สั่งให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) 1 -

เสนอเร่ืองเข้าคณะทํางานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล 1 2

สั่งให้แก้ไข 1 4

การสั่งการให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน แยกตามประเด็นท่ีสั่งแก้ไข
 หน่วย : บริษัท

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2556 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ถูกจํากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร 1 3

ประมาณการหน้ีสิน - 1
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2557
 หน่วย : บริษัท

ประเภทใบอนุญาต ยื่นขอ อนุญาต อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

1. แบบ ก – ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท
2. แบบ ค – จัดการกองทุนรวม + กองทุนส่วนบุคคล + ที่ปรึกษาการลงทุน
       + จัดการเงินร่วมลงทุน + นายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
3. แบบ ง – นายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
4. แบบ ส -1 – ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท
5. ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. ทรัสตี

3
1

2
1
1
1
2

1
1

2
1
1
1
2

2
-

-
-
-
-
-

รวม 11 9 2

การอนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2557 (Activate)

บริษัท จํานวน

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 2

การค้าตราสารหน้ี 3

กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 2

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 1

การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน 5

การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 2

การเป็นตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2

การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1

การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ลงทุนสถาบัน) 2

การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1

ทรัสตี 3
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จํานวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2556 2557

ธุรกิจหลักทรัพย์ - นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
- ค้าหลักทรัพย์
- จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
- ที่ปรึกษาการลงทุน
- ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ 
- ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
- สํานักงานสาขาเต็มรูปแบบ 
- สํานักงานสาขาออนไลน์ 

40
37
40
48
28

2
1

540
11

40
37
40
50
32

2
1

556
10

ธุรกิจจัดการลงทุน - การจัดการกองทุนรวม
- การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
- การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
-  การจัดการเงินร่วมลงทุน

23
38
32

2

24
39
38

2

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
- ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
- ที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
 (ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน)
- ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 (ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน)

44
16

2
1

49

44
16

2
1

49

ธุรกิจอื่น ๆ - ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
- ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
- บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม 
- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
- นายทะเบียนหลักทรัพย์

13
14
14

4
2

17

13
14
14

4
2

17

จํานวนบริษัทหลักทรัพย์

ประเภทบริษัท 2556 2557

บริษัทหลักทรัพย์ 40 40

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 23 24

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน 11 11

บริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์) - 2

รวม 74 77
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระในปี 2557

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

จํานวนผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ
ในปี 2557

รวมจํานวนผู้ได้รับ
ความเห็นชอบทั้งหมด 

ณ 31 ธ.ค. 2557
ยื่นครั้งแรก ต่ออายุ

ที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท) 4 10 76

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) 52 125 328

ผู้สอบบัญชี (คน) 15 31 154

การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 หน่วย : คน

ประเภท

2556 2557 จํานวนท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ

ในปี 2557ได้รับความ
เห็นชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความ
เห็นชอบ

ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการและผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ 

 ด้านหลักทรัพย์ 695 695 702 702 7

 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 491 491 545 545 54

รวม 1,186 1,186 1,234 1,234 48

นักวิเคราะห์การลงทุน

 ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน* 154 120 167 121 13

 ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ 963 540 964 537 1

 ปัจจัยทางเทคนิค - - 103 88 103

รวม 1,117 660 1,234 746 117

ผู้แนะนําการลงทุน

 ผู้วางแผนการลงทุน - - 3,356 3,212 3,356

 ด้านตลาดทุน * 6,537 5,553 6,971 5,689 434

 ด้านหลักทรัพย์ 29,917 28,698 36,446 32,314 6,529

 ด้านกองทุน 518 348 802 802 284

 ด้านตราสารทุน 75 76 108 91 33

 ด้านตราสารหน้ี 94 82 101 72 7

รวม 38,258 35,417 44,102 42,926 5,844

ผู้จัดการกองทุน

 ด้านหลักทรัพย์ 377 270 416 307 39

 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 151 89 157 106 6

 ด้านอสังหาริมทรัพย์ 55 39  59   43 4

รวม 583 398 632 456 49

หมายเหตุ : * นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนรวมนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยแล้ว ผู้แนะนํา
การลงทุนด้านตลาดทุนรวมผู้แนะนําการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยแล้ว



7878

การตรวจสอบระบบงานของตัวกลาง

ประเภทธุรกิจ จํานวน 
(บริษัท)

ผลการตรวจสอบและการดําเนินการ

การตรวจสอบการดําเนินงานตามปกติ 
(routine inspection)

บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า 
และจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

19 ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ในกรณีบริษัทใดมีการกระทําที่
บกพร่อง  หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  ก.ล.ต.  ได้สั่งการ / กําชับให้
ปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับดําเนินการตามกฎหมายตามระดับความร้ายแรงของ
ความบกพร่อง โดยประเด็นข้อบกพร่องหลัก ๆ ที่พบมีดังต่อไปนี้
- การทําความรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
 ลูกค้า (know your customer / customer due diligence) 
- การพิจารณาให้วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่ยังไม่สอดคล้องกับ
 ศักยภาพของลูกค้า
- การกํากับดูแลการส่งคําสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม 
- การกํากับดูแลผู้แนะนําการลงทุน 
- การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 9 ส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ในกรณีบริษัทใด
มีการกระทําที่บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ก.ล.ต. ได้
สัง่การ / กําชับให้ปรบัปรงุแก้ไข พร้อมกบัดาํเนนิการตามกฎหมายตามระดับความ
ร้ายแรงของความบกพร่อง  โดยประเด็นข้อบกพร่องหลัก ๆ ท่ีพบมีดังต่อไปนี้
- การคัดเลือกบริษัทนายหน้าหลักทรัพย์เพื่อส่งคําสั่งซื้อขายให้แก่กองทุน 
 ซึ่งต้องคัดเลือกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
- การจองซ้ือและจัดสรรหลักทรัพย์ ซ่ึงต้องโปร่งใส เป็นธรรม และคํานึงถึง
 ประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ
- การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงต้องดําเนินการให้เป็นไปตามท่ี
 โครงการและกฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 เป็นสําคัญ เช่น การควบคุมการจัดหาและจัดเก็บรายได้ และการเบิกจ่าย
 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน การดูแลทรัพย์สินให้อยู่ใน
 สภาพพร้อมใช้งานและครบถ้วน เป็นต้น  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 10 ส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยประเด็นหลัก ๆ  ที่พบ
เป็นกรณีเกี่ยวกับการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนในการ
จัดการกองทุนรวม ซ่ึงต้องเป็นไปตามท่ีโครงการและกฎหมายกําหนด โดยใน
กรณีกองทุนรวมทั่วไป  พบว่ายังต้องปรับปรุงในเร่ืองการควบคุมอัตราส่วน
การลงทุน  และความเหมาะสมของการปันส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ให้แต่ละกองทุน  
ส่วนกรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ยังต้องปรับปรุงในเร่ืองการควบคุมดูแล
การจัดเก็บรายได้หรือการเบิกค่าใช้จ่ายของกองทุน เป็นต้น ในกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้
กาํชบั / ซกัซ้อมให้ผูด้แูลผลประโยชน์เข้าใจบทบาทและปรบัปรงุแก้ไขการปฏบิตัิ
งานให้เข้มงวดมากข้ึน พร้อมกับดําเนินการตามกฎหมายตามความเหมาะสม
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ จํานวน 
(บริษัท)

ผลการตรวจสอบและการดําเนินการ

การตรวจสอบเฉพาะเร่ือง
(theme inspection)

การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ (proprietary trading)

14 เพ่ือกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ในบัญชี proprietary trading ของบริษัท
หลักทรัพย์ให้มีการบริหารความเส่ียงและดําเนินการด้วยความเหมาะสมและ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบการซ้ือขายดังกล่าว 
ซึ่งในภาพรวม ไม่พบประเด็นข้อสังเกตสําคัญในการดําเนินงานดังกล่าว 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของธนาคาร
ที่ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน (limited broker, 
dealer and underwriter : LBDU) 
เฉพาะเรื่องการให้คําแนะนําในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน 

16 ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของธนาคารที่ประกอบธุรกิจ 
LBDU อย่างต่อเน่ืองจากปี 2556  โดยมีการตรวจสอบในลักษณะสุ่มตรวจสอบ 
(mystery shopping) ซ่ึงประเด็นข้อบกพร่องหลักที่พบ เป็นกรณีที่ผู้ให้คําแนะนํา
การลงทุนบางรายไม่ได้เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  และ
บางรายยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกองทุนที่เสนอขายและการให้คําแนะนํา
ที่เพียงพอ ในกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม และ
เร่งให้ธนาคารปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน
2556 2557

1. การกระทําอันไม่เป็นธรรม (สร้างราคา แพร่ข่าว ใช้ข้อมูลภายใน) 30 41

2. การประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต 70 34
    2.1 การประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 58 25
    2.2 การประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่รับอนุญาต 12 9
3. การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้แนะนําการลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) 18 25
4. เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ  331 294

รวม 449 394

จํานวนกรณีตรวจสอบในปี 2557

ประเภทการกระทําผิด จํานวนกรณีที่ตรวจสอบ

การสร้างราคาหลักทรัพย์/แพร่ข่าว 28

การใช้ข้อมูลภายใน 32
การทุจริต/การกระทําผิดของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/
 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ และการกระทําผิดเก่ียวกับบัญชีหรือเอกสาร

15

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 โดยไม่ได้รับอนุญาต

13

อื่น ๆ 4

รวม 92

การตรวจสอบระบบงานของตัวกลาง (ต่อ)
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การดําเนินการและการลงโทษทางบริหารในปี 2557

มีจํานวนผู้ถูกดําเนินการท้ังหมด 46 ราย โดยเป็นผู้แนะนําการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน จํานวน 44 ราย  ผู้บริหารบริษัท

หลักทรพัย์/บคุคลผูม้อีาํนาจในการจัดการ จํานวน 1 ราย และผู้จดัการกองทุน จาํนวน 1 ราย  ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการตามพฤติกรรมดังนี้

ประเภท พฤติกรรม
            การดําเนินการ/โทษ

เปิดเผยพฤติกรรมฯ พัก เพิกถอน

ผู้แนะนําการลงทุน/
นักวิเคราะห์การลงทุน

ไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

1. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
 1.1  ทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง - - 1
 1.2  ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์
   เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน

- - 3

 1.3  เปิดบัญชีหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อและลงลายมือชื่อของ
   บคุคลอ่ืนและใช้บญัชดีงักล่าวซ้ือขายหลกัทรพัย์เพือ่ตนเอง

- - 1

 1.4  แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือเจ้าของบัญชีเงินฝากและย่ืนต่อ
   บริษัทหลักทรัพย์เพื่อขอวงเงินเพิ่ม

- - 2

 1.5  ปกปิดหรือย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จต่อบริษัทหลักทรัพย์ - - 1
 1.6  ไม่ทํา KYC/CDD กับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง - 1 -
 1.7  จัดทําบันทึกการรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตาม
   ความเป็นจริง

- 5 -

 1.8  ลงนามในใบคําสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยไม่ได้ปฏิบัติ
   หน้าที่ ผู้แนะนําการลงทุน 

- 1 -

2. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 2.1  ให้คําแนะนําไม่เป็นกลางและไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุน - 2 -
 2.2  ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน - 1 -
 2.3  รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจแทน - 14 -
 2.4  ซื้อขายหลักทรัพย์โดยท่ีผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง - 4 -
 2.5  ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ลงทุน - 2 -
 2.6  รับประกันผลตอบแทนต่อผู้ลงทุน - 1 -
3. ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
 3.1  ไม่บันทึกการให้คําแนะนําและการรับคําสั่งซื้อขาย 4 16 -
4. มส่ีวนร่วมในการกระทาํผดิหน้าท่ีของผูแ้นะนาํการลงทนุรายอืน่ - - 1
5. สนบัสนนุในการกระทําผดิหน้าทีข่องผู้แนะนําการลงทุนรายอ่ืน - - 1

ผู้บริหารบริษัท
หลักทรัพย์/บุคคลผู้มี
อํานาจในการจัดการ

การขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้าม
มีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน
ภายใต้การตรวจสอบดูแล

- 2 -

ผู้จัดการกองทุนรวม ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

- - 2

รวม 4 49 12

หมายเหตุ : ผู้ถูกดําเนินการบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่หลายข้อ จํานวนผู้ถูกดําเนินการจึงน้อยกว่าจํานวนพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ประเภทความผิด กล่าวโทษ เปรียบเทียบปรับ

จํานวนผู้ถูก
กล่าวโทษ (ราย)

จํานวนผู้ถูก
เปรียบเทียบ (ราย)

ค่าปรับ (บาท)

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

- การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ - 13 3,062,737.50

- ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์
- การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

-
6

1
-

75,000
-

รวม 6 14 3,137,737.50

การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

- กองทุนรวม - 6 549,200

- ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน - 1 225,000

รวม - 7 774,200

การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

- การสร้างราคาหลักทรัพย์ 23 35 89,250,761.93

- การใช้ข้อมูลภายใน - 13 31,049,099.90

รวม 23 48 120,299,861.83

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ - 3 715,100

รวม - 3 715,100

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ไม่จัดทําและนําส่งหรือนําส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่ประกาศกําหนด

35 35 5,564,685

- ผู้บริหารบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทไม่จัดทําและ
  นําส่งหรือนําส่งข้อมูลเก่ียวกับฐานการเงินและผลการดําเนินงาน
  ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกําหนด

35 32 4,426,230

- ผู้บริหารบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
  หลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามท่ีประกาศกําหนด

- 1 203,000

รวม 70 68 10,193,915

การกระทําผิดหน้าที่โดยทุจริต

- การทุจริตของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3 - -

รวม 3 - -

รวมจํานวนท้ังสิ้น 102 140 135,120,814.33
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การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ประเภทความผิด จํานวนผู้ถูกกล่าวโทษ (ราย)

การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 7

รวม 7

คดีที่ศาลมีคําพิพากษาในปี 2557 รวม 27 คดี

1. คดีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทุจริต  จํานวน 3 คดี

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

1.1 ผู้ต้องหา 4 ราย ในฐานะผู้บริหารบริษัท
ทําการปลอมหรือยินยอมให้มีการปลอม
รายงานการประชุมเพื่อลวงธนาคารให้หลงเชือ่
ว่าคณะกรรมการบริษทัมีมตใิห้คํา้ประกนัเงนิ
กู้ยืมของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สินของบริษัท (กล่าวโทษ 13 ตุลาคม 
2543)

307  311  312 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ 
และมาตรา 83 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืนตามคําพิพากษาของศาลช้ันต้นจําคุกจําเลยที่ 1 
ที่ 2 และท่ี 3 คนละ 20 ปีและจําคุกจําเลยที่ 4 เป็น
เวลา 2 ปี 6 เดือน (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา)

1.2 ผู้ต้องหาร่วมกันปลอมเอกสาร บันทึก
บัญชีไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความเป็นจริง 
และทุจริตเบียดบังทรัพย์สินของบริษัท 
(กล่าวโทษ 4 ตุลาคม 2548)

307  308  311  313 และ 315 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ 
264 และ 268 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ 
จําเลยที่ 1 จําคุก 12 ปี 66 เดือน ปรับ 1,507,500 บาท 
จําเลยที่ 2 จําคุก 10 ปี 54 เดือน ปรับ 1,256,000 บาท 
จําเลยที่ 3 จําคุก 10 ปี 54 เดือน ปรับ 1,256,000 บาท 
จําเลยที่ 4 ปรับ 1,000 บาท 
จําเลยที่ 5 จําคุก 4 เดือน ปรับ 1,000 บาท และ
จําเลยที่ 6 จําคุก 4 เดือน ปรับ 1,000 บาท
โดยโทษจําคุกของจําเลยที่ 1 2 3 5 และ 6 ให้รอ
การลงโทษมีกําหนดรายละ 2 ปี

1.3 ผู้ต้องหาร่วมกันกระทําหรือยินยอมให้
จัดทําบัญชีไม่ถูกต้องไม่ตรงต่อความเป็นจริง 
โดยการรับรู้รายได้จากการให้บริการศึกษา
ความเป็นไปได้และจัดหาแหล่งเงินให้แก่
โครงการก่อสร้าง ในงบการเงินประจําปี 2547 
โดยไม่มีการปฏิบัติกันจริง 
(กล่าวโทษ 8 พฤศจิกายน 2549)

306 312 และ 315 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ และ
มาตรา 83 และ 343 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา

วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ
จําเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และ ท่ี 4 จําคุกคนละ 8 ปี 
โดยไม่รอการลงโทษ และให้จําเลยที่ 1 คืนเงิน
ให้ผู้เสียหายจํานวน 878,169.19 บาท 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. คดีการสร้างราคาหลักทรัพย์ จํานวน 1 คดี

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

ผู้ต้องหากระทําการซ้ือขายหุ้น ในลักษณะ
อําพรางและต่อเน่ือง อันเป็นผลทําให้การ
ซื้อขายหุ้นน้ันผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
เพื่อจูงใจให้บุคคลทั่วไปเข้าทําการซ้ือขายหุ้น
ดังกล่าว (กล่าวโทษ 28 ธันวาคม 2553)

243(1) ประกอบมาตรา 244 
และมาตรา 243(2) แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ และ
มาตรา 86 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 

วันที่ 4 มีนาคม 2557 ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษา
ยืนตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องจําเลยที่ 2 
และที่  3 ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุน  (คดียุติ)

3. คดีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 1 คดี

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต (กล่าวโทษ 26 กรกฎาคม 2554)

90 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ลงโทษจําคุกจําเลย 2 ปี คําให้การของจําเลย
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษ 1 ใน 3 
คงจําคุก 1 ปี 4 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ 
(อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา)

4. คดีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 คดี

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

4.1  ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาต (กล่าวโทษ 
26 มิถุนายน 2551)

16 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ฯ พ.ศ. 2546 

วันที่ 25 มีนาคม 2557 ศาลอาญามีคําพิพากษา
ลงโทษจําเลยทั้ง 8 คน จําคุกคนละ 2 ปี 6 เดือน 
และปรับคนละ 27,200 บาท  โดยโทษจําคุก
ให้รอการลงโทษ 3 ปี (คดียุติ)

4.2  ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาต  (กล่าวโทษ 
20 กันยายน 2556)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ศาลอาญามีคําพิพากษา
ลงโทษจําคุกจําเลยที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือน และ
ปรับจําเลยที่ 1 และ2 คนละ 20,000 บาท  
โดยโทษจําคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี (คดียุติ)

4.3 ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาต  (กล่าวโทษ 
7 สิงหาคม 2550)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้
มีคําพิพากษายกฟ้องจําเลยซึ่งเป็นผู้บริหารของ
บริษัท (คดียุติ)
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5.คดีบริษัทจดทะเบียนส่งงบการเงินหรือรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามประกาศกําหนด  

จํานวน 19 คดี  (คดีถึงที่สุดทุกคดี)

ลักษณะความผิดที่กล่าวโทษ มาตรา คําพิพากษา

5.1 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจําปี 2555 
งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2555 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 
(แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 2555 ผูบ้รหิารท่ี
รบัผดิชอบในการดําเนินงานของบริษทัจาํนวน 1 ราย  
ต้องรับโทษ เช่นเดียวกับบริษัท (กล ่าวโทษ 
31 กรกฎาคม 2556)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ
- ผู ้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ

วันที่  19 มีนาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต ้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยท้ังสองเป็นเงินรายละ 
145,900 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท
ตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.2 งบการเงินไตรมาสที่  4 ประจําปี 2555 
งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2555 
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจํ าป ี  2555 
(แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 2555 ผูบ้รหิารท่ี
รบัผดิชอบในการดําเนินงานของบริษทัจาํนวน 1 ราย  
ต้องรับโทษเช ่นเดียวกับบริษัท (กล ่าวโทษ 
31 กรกฎาคม 2556)

วันที่  22 มีนาคม 2557  ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 173,750 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
1,500 บาท  ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.3 งบการเงินไตรมาสที่  4 ประจําปี 2555 
งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2555 
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจํ าป ี  2555 
(แบบ 56-1) และงบการเงนิไตรมาสที ่2 ประจาํปี 2556 
และผู ้บริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบรษิทัจาํนวน 1 ราย ต้องรบัโทษเช่นเดยีวกบั
บริษัท (กล่าวโทษ 9 กันยายน 2556)

วันที่  31 มีนาคม 2557  ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 125,600 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
300 บาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.4 งบการเงินไตรมาสที่  4 ประจําปี 2555 
งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2555 
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจํ าป ี  2555 
(แบบ 56-1) รายงานประจําปี 2555 (แบบ 56-2) 
และผู ้บริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบรษิทัจาํนวน 1 ราย ต้องรบัโทษเช่นเดยีวกบั
บริษัท (กล่าวโทษ 31 กรกฎาคม 2556)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 168,500 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
100 บาท  ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.5 งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 
2555 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 
และผู ้บริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบรษิทัจาํนวน 1 ราย ต้องรบัโทษเช่นเดยีวกบั
บริษัท (กล่าวโทษ 31 กรกฎาคม 2556)

วันที่  26 มีนาคม 2557  ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 55,100 บาท 
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5.6 งบการเงินไตรมาสท่ี 1 และ 2 ประจําปี 2556  
และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
บริษัท  (กล่าวโทษ 19 กันยายน 2556)

- บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ
- ผู้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยท้ังสองเป็นเงินรายละ 
83,600 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท  
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.7 งบการเงนิประจาํงวดการบญัชปีระจาํปี 2555 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ 
56-1) รายการทางการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลา 
6 เดือนแรก ประจําปี 2556 และผู ้บริหารที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 
1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 
(กล่าวโทษ 18 กันยายน 2556)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 116,100 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
100 บาท  ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.8 งบการเงินไตรมาสท่ี 1 และ 2 ประจําปี 2556  
และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
บริษัท  (กล่าวโทษ 25 ตุลาคม 2556)

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ลงโทษปรับจําเลยท้ังสองรายเป ็นเ งินรายละ 
70,100 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท 
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.9 งบการเงินไตรมาสท่ี 1 และ 2 ประจําปี 2556  
และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
บริษัท  (กล่าวโทษ 25 ตุลาคม 2556)

วันที่  19 มีนาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต ้
พิ พ า ก ษ า ล ง โ ท ษ ป รั บ จํ า เ ล ย ทั้ ง ส อ ง เ ป ็ น เ งิ น
รายละ 173,750 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
1,500 บาท  ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.10 งบการเงนิไตรมาสที ่1 และ 2 ประจาํปี 2556 
และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
บริษัท  (กล่าวโทษ 22 ตุลาคม 2556)

วันที่  14 พฤษภาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพ
ใต ้พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป ็น
เงินรายละ 83,500 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 100 บาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง

5.11 รายการทางการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลา 6 เดือนแรก ประจําปี 2556 และผู้บริหารที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 
1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท
(กล่าวโทษ 3 ตุลาคม 2556)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยท้ังสองเป็นเงินรายละ 
83,500 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท  
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.12 งบการทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 
6 เดือนแรก ประจําปี 2556 และผู ้บริหารที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท
จํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท  
(กล่าวโทษ 17 ธันวาคม 2556)

วันที่  24 มีนาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต ้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน 
178,500 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท  
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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5.13 งบการเงินไตรมาสท่ี 4 ประจําปี 2555 
งบการเงินประจํางวดการบัญชีประจําปี 2555 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) 
รายงานประจําปี 2555 (แบบ 56-2) งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจําปี 2556 และผู้บริหาร
ทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทัจาํนวน 
2 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 
14 พฤศจิกายน 2556)

-  บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 56 และ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ
-  ผู ้บริหารฝ่าฝืนมาตรา 300 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ

วันที่  12 มีนาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต ้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยที่ 1 และ 2 เป็นเงินรายละ 
166,300 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 1,000 บาท  
และปรับจําเลยที่ 3 เป็นเงิน 104,300 บาท และ
ปรับรายวันอีกวันละ 1,000 บาท ตลอดเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.14 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจําปี 2556 และ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทั
จํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 
(กล่าวโทษ 4 กุมภาพันธ์ 2557)

วันที่  29 กรกฎาคม 2557ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 71,200  บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
200 บาท  ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.15 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจําปี 2556 และ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทั
จํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 
(กล่าวโทษ 10 มกราคม 2557)

วันที่  27 มิถุนายน 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 32,500 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
100 บาท  ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.16 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจําปี 2556 และ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทั
จํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 
(กล่าวโทษ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

วันที่  7  ตุลาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต ้
พิพากษาลงโทษปรับจําเลยทั้งสองรายเป็นเงิน
รายละ 343,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 
1,000 บาท  ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.17 งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจําปี 2556 และ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทั
จํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 
(กล่าวโทษ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้
พพิากษาลงโทษปรบัจาํเลยทัง้สองรายเป็นเงนิรายละ 
29,300 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท  
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.18 รายงานประจําปี 2555 (แบบ 56-2) และ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทั
จํานวน 1 ราย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบริษัท 
(กล่าวโทษ 8 มีนาคม 2557)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้
พพิากษาลงโทษปรบัจาํเลยทัง้สองรายเป็นเงนิรายละ 
60,750 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท  
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.19 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 
(แบบ 56-1) และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทจํานวน 1 ราย ต้องรับโทษ
เช่นเดียวกับบริษัท (กล่าวโทษ 16 มีนาคม 2557)

วันที่  17 กันยายน 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้
พพิากษาลงโทษปรบัจาํเลยทัง้สองรายเป็นเงนิรายละ 
200,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 1,000 บาท  
ตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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สถิติสําคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2555 2556 2557

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1/ 1,391.93 1,298.71 1,497.67

มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 7,615,638 11,777,210 10,193,179

มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน (ล้านบาท) 31,084 48,070 41,605

อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย (ร้อยละ) 2/ 75.26 100.97 80.41

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1/ 11,831,448 11,496,765 13,856,283

จํานวนบริษัทจดทะเบียน 1/ 477 489 502

จํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/ 948 1,099 1,592

ราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า) 1/ 18.25 14.60 17.81

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า) 1/ 2.41 2.02 2.13

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 1/ 2.98 3.24 2.94

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ ณ สิ้นเวลา
 2/ อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย  =  

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทผู้ลงทุน 2555 2556 2557

มูลค่าซื้อขายสุทธิ 1/

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ −24,302 108,163 71,424
 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,256 −1,723 3,581
 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ -59,342 87,471 −38,421
 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 76,388 −193,911 −36,584
มูลค่าซื้อขายรวม 2/ 15,231,276 23,554,420 20,386,358
 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 1,229,402 2,099,097 1,944,010
 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,050,721 3,091,690 1,925,982
 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ 8,124,145 13,021,186 12,049,002
 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 3,827,007 5,342,447 4,467,364
สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม (ร้อยละ) 3/ 100.00 100.00 100.00
 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 8.1 8.9 9.5
 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13.5 13.1 9.5
 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ 53.3 55.3 59.1
 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 25.1 22.7 21.9

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธิ  =  มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย
 2/ มูลค่าซื้อขายรวม  =  มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย
 3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม  =

มูลค่าซื้อขาย 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉล่ีย
X  100( )

มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย 

มูลค่าซื้อและขายท้ังตลาด
X  100( )
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สถิติสําคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 2555 2556 2557

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 1/ 415.68 356.80 700.05

มูลค่าซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) 298,929 553,459 946,112

มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน (ล้านบาท) 1,220 2,259 3,862

อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย (ร้อยละ) 2/ 284.25 356.63 338.63

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1/ 133,017 177,365 383,075

จํานวนบริษัทจดทะเบียน 1/ 81 95 111

จํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 1/ 100 127 150

ราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า) 1/ 22.80 28.32 69.63

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (เท่า) 1/ 3.24 2.69 5.64

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 1/ 1.58 1.46 0.87

ที่มา :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ ณ สิ้นเวลา
 2/ อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย    =

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประเภทผู้ลงทุน 2555 2556 2557

มูลค่าซื้อขายสุทธิ 1/

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ -614 -561 -1,814

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -72 -20 20

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ 177 1,372 906

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 509 -791 888

มูลค่าซื้อขายรวม 2/ 597,857 1,106,917 1,892,224

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 1,405 5,106 7,169

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,320 18,416 7,359

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ 580,586 1,065,160 1,834,252

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 9,546 18,235 43,444

สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม (ร้อยละ) 3/ 100.00 100.00 100.00

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 0.2 0.5 0.4

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.1 1.7 0.4

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ 97.1 96.2 96.9

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 1.6 1.6 2.3

ที่มา:   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าซื้อขายสุทธิ  =  มูลค่าซื้อ - มูลค่าขาย
 2/ มูลค่าซื้อขายรวม  =  มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย 
 3/ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายรวม  =  

มูลค่าซื้อขาย 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉล่ีย
X  100( )

มูลค่าซื้อ + มูลค่าขาย 

มูลค่าซื้อและขายท้ังตลาด
X  100( )
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สถิติสําคัญตลาดตราสารหนี้ไทย

 2555 2556 2557p

Government Bond Total Return Index 1/ 219.23 223.90 244.94

Average Government Bond Yield (ร้อยละ) 1/ 3.28 3.92 3.18

Investment Grade Corp. Bond Total Return Index 1/ 184.39 191.59 204.39

Average Investment Grade Corp. Bond Yield (ร้อยละ) 1/ 4.56 4.19 3.38

มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท) 2/ 19,774,230 20,896,779 18,867,218

 ตราสารหน้ีภาครัฐ 19,348,310 20,362,200 18,238,424

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 403,228 498,255 592,560

 พันธบัตรต่างประเทศ 22,692 36,324 36,234

มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน (ล้านบาท) 2/ 80,711 85,293 77,009

อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย (ร้อยละ) 3/ 252.04 237.84 206.43

 ตราสารหน้ีภาครัฐ 307.69 294.73 260.91

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 27.44 28.16 28.97

 พันธบัตรต่างประเทศ 25.82 33.76 34.86

มูลค่าหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนคงค้าง (ล้านบาท) 1/ 8,579,961 8,991,819 9,287,288

 ตราสารหน้ีภาครัฐ 6,825,611 6,991,899 6,988,684

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,655,656 1,883,446 2,207,230

 พันธบัตรต่างประเทศ 98,694 116,474 91,374

จํานวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน 1/ 2,302 2,358 2,879

 ตราสารหน้ีภาครัฐ 639 647 622

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,627 1,667 2,218

 พันธบัตรต่างประเทศ 36 44 39

สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00

 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ 34.55 32.22 28.80

 ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า 65.45 67.78 71.19

  สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ 2.21 1.49 2.58

  กองทุนรวม 35.88 36.15 43.68

  บริษัทประกัน 3.01 2.82 3.29

  บริษัทในประเทศ 6.86 6.90 4.67

  บริษัทต่างประเทศ 12.49 11.99 9.46

  รายย่อย 0.33 0.17 0.21

  อื่น ๆ 4.67 8.27 7.32

ที่มา:   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
หมายเหตุ: 1/ ณ สิ้นเวลา
 2/ เฉพาะ outright trading value        
 3/ อัตราการหมุนเวียนของการซ้ือขาย    =  

p = ข้อมูลเบื้องต้น

มูลค่าซื้อขาย 

มูลค่าหลักทรัพย์คงค้างเฉลี่ย
X  100( )
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สถิติสําคัญตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 หน่วย : สัญญา 

 2555 2556 2557

SET50 Index Futures

 สถานะคงค้าง* 36,920 37,496 177,704

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 16,467 23,217 58,790

SET50 Index Options

 สถานะคงค้าง* 1,569 1,640 3,543

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 221 267 444

Single Stock Futures 

 สถานะคงค้าง* 154,366 282,282 704,176

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 8,849 34,350 80,100

Metal Futures

 สถานะคงค้าง* 33,312 13,485 19,819

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 14,927 9,014 6,293

Interest Rate Futures 

 สถานะคงค้าง* - - -

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 0.1 - -

Brent Crude Oil Futures 

 สถานะคงค้าง* 744 253 449

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 603 189 133

USD Futures 

 สถานะคงค้าง* 12,065 5,622 12,496

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 2,751 976 1,265

Sector Index Futures 

 สถานะคงค้าง * 5 - -

 ปริมาณซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 4 - -

ที่มา:  บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
หมายเหตุ:  * ณ สิ้นเวลา   
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จํานวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จําแนกตามประเภทผู้ลงทุน

 หน่วย : สัญญา

 2555 2556 2557

จํานวนสัญญาซื้อขายรวม 1/ 20,915,854 33,328,252 72,042,300

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 8,129,210 11,972,926 25,916,251

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ 11,168,449 18,672,749 39,769,129

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 1,618,195 2,682,577 6,356,920

สัดส่วนจํานวนสัญญาซื้อขายรวม (ร้อยละ) 2/ 100.00 100.00 100.00

 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 38.87 35.94 35.98

 ผู้ลงทุนท่ัวไปในประเทศ 53.40 56.02 55.20

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ 7.74 8.04 8.82

ที่มา:   บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
หมายเหตุ: 1/  จํานวนสัญญาซื้อขายรวม   =   จํานวนสัญญาซื้อ + จํานวนสัญญาขาย
 2/  สัดส่วนจํานวนสัญญาซื้อขายรวม     =  จํานวนสัญญาซื้อ + จํานวนสัญญาขาย 

จํานวนสัญญาซื้อขายทั้งตลาด
X  100( )
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รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองการควบคุมภายใน

ในการจัดทํารายงานการเงิน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน โดยได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในในการจัดทํา

รายงานการเงินที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ในกรอบการควบคุมภายในซ่ึงกําหนดโดย The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway  Commission (COSO) เพ่ือให้ความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่า รายงานการเงินมีความถูกต้อง

ครบถ้วนและจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และสามารถค้นพบจุดอ่อนเพ่ือป้องกัน

การดําเนินการท่ีผิดปกติที่เป็นสาระสําคัญได้ทันต่อเวลา 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทาน

คุณภาพของรายงานการเงินและประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานการเงิน และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองนี้ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีด้วยแล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณารายงานการสอบทานคุณภาพของรายงานการเงินและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ในการจัดทํารายงานการเงินปี 2557 และมีความเห็นว่า งบการเงินของสํานักงานจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจและจัดทําประมาณการที่สม เหตุสมผล รวมทั้งมีการ

เปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็นว่า การควบคุมภายในในการจัดทํารายงานการเงินของสํานักงานโดยรวมมีประสิทธิผลและสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของสํานักงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เช่ือถือได้ 

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

(นายอัชพร จารุจินดา) 

ประธานกรรมการ



ตลาดทุนและธุรกิจไทยมีความน ่าสนใจใน

สายตาผู ้ลงทุนทั่วโลก  
ตลาดทุนไทยมีมาตรฐานในระดับสากล 

พร้อมรับการแข่งขัน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของสํานักงาน 

ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับตลาดทุน รวมทั้ง

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง และธรรมาภิบาลของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ

การควบคมุภายในเพือ่ให้ความเช่ือม่ันว่าการดาํเนนิงานของสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นไปอย่างเหมาะสม มคีวามโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้  

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระจํานวน 3 คน คือ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการตรวจสอบ และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 แทนนายนนทพล  นิ่มสมบุญ กรรมการตรวจสอบซึ่งดํารงตําแหน่ง

ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 

ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระท่ีกําหนดรวม 13 คร้ังโดยมีองค์ประชุมครบทุกครั้ง 

มีการติดตามการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทํารายงาน

การประชุมอย่างครบถ้วน ชัดเจน และมีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบกับเลขาธิการ และรองเลขาธิการ 

1 คร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน การบริหารงานของสํานักงาน และการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประจําทุกไตรมาส และ

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะเป็นประจําทุกปี

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการ

กาํกบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงานของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยมสีาระสาํคญัของการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปี 2557 ดงัน้ี

1. งานด้านการสอบทานรายงานการเงิน

สอบทานคุณภาพของรายงานการเงินและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดทํารายงาน

การเงิน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในในการจัดทํา

รายงานการเงินที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งงบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. งานด้านการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย

สอบทานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล

ของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) โดยในปี 2557 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในในการสอบทานประสิทธิผล 

ความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

และความเป็นมาตรฐานเดียวกันของการปฏิบัติงานในเร่ืองต่าง ๆ  ดังน้ี (1) การบริหารจัดการเว็บไซต์ของสํานักงาน 

ก.ล.ต. (2) การนําระบบ Checking System for Drafting Status (CSDS) มาใช้ประกอบกระบวนการจัดทําประกาศและ

การดําเนินการเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็น (3) การควบคุมทั่วไปและการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (4) การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 (5) การติดตามผล

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2557
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การตรวจสอบเรื่องกระบวนการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการกระทําอันไม่เป็นธรรม

เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์และกระบวนการลงโทษทางการบริหาร (administrative sanction) ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีสําคัญในเร่ืองการปรับปรุงการบริหารจัดการงานตรวจสอบการกระทําความผิด

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

3. งานด้านบริหารความเส่ียง

ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง กําหนดให้จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปีตามฐานความเสี่ยง 

โดยอ้างอิงและพิจารณากําหนดแผนงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการบริหารความเส่ียงองค์กรและ

แผนกลยทุธ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และให้สอบทานประสทิธิผลของกระบวนการบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้ความเชือ่มัน่

ว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ระบุความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญครบถ้วน มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4. งานด้านธรรมาภิบาล

สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน และเรื่องแนวทางการพัฒนา ก.ล.ต. 

เป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน และพิจารณารายงานผลการประเมินของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในในเร่ือง 

(1) การประเมินสถานะจรรยาบรรณของสํานักงาน (2) การตรวจสอบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการกํากับ

ตลาดทุน (3) การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจําปี 2557 แบบรายคณะ ซ่ึงผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

5. งานด้านการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปี โดยติดตามผลการปฏิบัติงาน

เป็นรายไตรมาส และผลการดําเนินงานในรอบปี และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่างาน

ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ The Institute of Internal 

Auditors และหน่วยงานอ้างอิงอ่ืน รวมท้ังเห็นชอบ (1) แผนพัฒนางานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Audit Road Map) (2) แนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน (3) การพัฒนาตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ (4) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ด้านต่าง ๆ  และกําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลโดยผู้ประเมิน

จากภายนอก ในปี 2558

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของสํานักงานโดยส่วนใหญ่

มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม  สาํหรบัการควบคมุภายในบางส่วนทีต้่องปรบัปรงุ สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ดาํเนนิการ

อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัมีนโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานธรรมาภบิาล

ทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และมงีบการเงนิท่ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

โดยได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจและจัดทําประมาณการ

ที่สมเหตุสมผล   มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 (นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ



ตลาดทุนไทยร่วมสร้างความย่ังยืน

แก่เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของทุน

และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็น เพือ่ให้สามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้สํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดนิปฏบิตัติามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายใน ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้น

โดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี

(นางสรัญญา โทนอ่อน)

ผู้อํานวยการกลุ่ม

(นางสาวเขมณัฏฐ์ จิตราวิริยะกุล)

ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 3

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4  225,747,200.25  106,819,548.07 

 เงินลงทุนระยะส้ัน 5  4,673,487,817.76  4,322,813,549.73 

 รายได้ค้างรับ 6  476,433,206.15  425,761,854.79 

 ลูกหนี้-กรมสรรพากร  -        2,627,595.35 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  9,724,690.62  12,754,966.25 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,385,392,914.78  4,870,777,514.19 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง  8,433,560.00  12,974,814.07 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7  1,165,406,191.46  1,206,748,899.56 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8  40,835,819.02  32,811,513.86 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  256,752.76  9,003,202.76 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,214,932,323.24  1,261,538,430.25 

รวมสินทรัพย์  6,600,325,238.02  6,132,315,944.44 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์)

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหน้ีทั่วไป  55,891,580.47  112,677,576.93 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  26,970,804.51  33,323,442.89 

 เจ้าหน้ี-กรมสรรพากร  5,286,100.10  -       

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  1,351,734.94  4,210,570.45 

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน  89,500,220.02  150,211,590.27 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 9  276,143,735.54  182,246,884.18 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  21,530,389.29  20,560,033.58 

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  297,674,124.83  202,806,917.76 

รวมหน้ีสิน  387,174,344.85  353,018,508.03 

ส่วนของทุน

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

 เงินสํารองพิเศษเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน 10.1  1,476,254,548.79  1,422,563,313.93 

 เงินสํารองเพ่ือจัดหาที่จอดรถ 10.3  271,214,796.79  -       

 เงินสํารองท่ัวไป 10.4  2,820,276,523.69  2,689,285,813.18 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  404,071,847.61  482,291,115.16 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของทุน 11 (9,199,160.81) (65,375,142.96)

รวมส่วนของทุน  6,213,150,893.17  5,779,297,436.41 

รวมหน้ีสินและส่วนของทุน  6,600,325,238.02  6,132,315,944.44 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้

 รายได้ค่าธรรมเนียม 12.1  744,693,351.58  710,966,548.12 

 รายได้จากการให้บริการข้อมูล  191,985.00  2,129,453.13 

 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  5,956,092.47  7,134,401.44 

 รายได้จากเงินลงทุน 12.2  144,186,292.82  124,619,131.98 

 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ 12.3  470,482,618.45  517,337,750.51 

 รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจาก สศค.  -        1,090,700.00 

 รายได้อื่น  5,876,596.36  10,164,787.80 

รวมรายได้  1,371,386,936.68  1,373,442,772.98 

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและลูกจ้าง  670,394,865.71  596,302,070.18 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  267,658,055.02  264,105,972.77 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 13  89,349,872.45  84,434,849.73 

รวมค่าใช้จ่าย  1,027,402,793.18  944,842,892.68 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน  343,984,143.50  428,599,880.30 

รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 14

 รายได้เพ่ือการพัฒนาตลาดทุน  77,105,955.59  72,281,948.38 

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน  17,018,251.48  18,590,713.52 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  60,087,704.11  53,691,234.86 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  404,071,847.61  482,291,115.16 

รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  56,175,982.15 (91,033,148.18)

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (26,394,373.00)  -       

รายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  29,781,609.15 (91,033,148.18)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม  433,853,456.76  391,257,966.98 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หน่วย : บาท 

                          2557                          2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  404,071,847.61  482,291,115.16 

รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน

 รายได้ดอกเบี้ย (120,616,276.16) (111,279,946.45)

 รายได้เงินปันผล (21,865,913.13) (23,755,616.73)

 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน (81,092,692.43) (61,611,451.62)

 กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -      (1,937,902.93)

 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย  88,276,968.85  61,719,670.65 

 เงินสมทบผลประโยชน์ของพนักงาน  67,502,478.36  62,406,013.95 

 รายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค  -      (1,090,700.00)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน  336,276,413.10  406,741,182.03 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

 เงินฝากประจําระยะส้ัน (สวัสดิการ)  9,633,600.00  3,964,000.00 

 รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ ค้างรับ (52,203,614.36) (61,778,775.24)

 เงินยืมทดรอง (130,856.51) (172,906.00)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  3,161,132.14 (7,962,451.23)

 จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน และลูกจ้าง  4,541,254.07  2,360,259.00 

 ลูกหนี้-กรมสรรพากร  7,295,543.68 (2,627,595.35)

 เงินมัดจําและเงินประกันสัญญา (ลูกหนี้)  8,746,450.00 (50,000.00)

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหน้ีทั่วไป  926,260.61  6,715,529.02 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (6,352,638.38)  20,799,852.32 

 รายได้รับล่วงหน้า  121,775.00 (171,613.26)

 เจ้าหน้ี-กรมสรรพากร  618,151.77 (2,431,866.28)

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (2,920,610.51) (1,167,546.03)

 เงินประกันจากลูกจ้างทดลองงาน (60,000.00) (40,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  309,652,860.61  364,178,068.98 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

                        2557                         2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการถอนเงินลงทุนจากกองทุนส่วนบุคคล  69,189,440.47  220,000,000.00 

ลงทุนเพ่ิมในกองทุนส่วนบุคคล (462,113,577.55) (671,426,011.69)

เงินสดรับจากการลงทุนในเงินฝากประจํา  94,000,000.00  56,000,000.00 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรระยะส้ัน  -      34,680,673.50 

ดอกเบ้ียรับ  122,148,539.16  112,724,844.37 

เงินปันผลรับ  21,865,913.13  23,755,616.73 

เงินสดรับสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุน  81,092,692.43  61,611,451.62 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -      1,949,320.00 

รับเงินมัดจําและเงินประกัน  970,355.71  7,860,929.04 

เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -      9,201,391.66 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (27,013,372.72) (211,730,212.75)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (13,657,600.00) (2,115,324.50)

เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนอาคารเช่า  -     (10,501,655.50)

จ่ายชําระหน้ีจากการซื้อหลักทรัพย์ (9,664,304.00)  -     

จ่ายชําระหน้ีจากการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (67,543,295.06) (37,483,287.85)

จ่ายชําระหน้ีจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -     (2,380,750.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (190,725,208.43) (407,853,015.37)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ  118,927,652.18 (43,674,946.39)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  225,747,200.25  106,819,548.07 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด

 ซ้ือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ชําระเงินสด  5,207,748.80  9,664,304.00 

 ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชําระเงินสด  14,287,593.19  96,297,743.91 

รวม  19,495,341.99  105,962,047.91 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



104104

1. ข้อมูลท่ัวไป

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ภายใต้พระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดย

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

• การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

• ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

• ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

• การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

• การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์

สํานักงานมีสถานประกอบการต้ังอยู่ที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

  2.1 งบการเงินของสํานักงาน 

งบการเงินของสํานักงานได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความ

รวมถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้โดย

สภาวิชาชีพบัญชี โดยบันทึกตามเกณฑ์คงค้างและใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นที่กล่าวไว้

เป็นการเฉพาะในนโยบายการบัญชีข้ออ่ืน นอกจากน้ี สํานักงานใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

  2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 

มีผลบังคับใช้สําหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และสํานักงานยังไม่ได้นํามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มี

ผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินค้าคงเหลือ

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ

     จากรัฐบาล

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  

ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กําไรต่อหุ้น

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน

ฉบับท่ี 10   เรื่อง งบการเงินรวม

ฉบับท่ี 11   เรื่อง การร่วมการงาน

ฉบับท่ี 12   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับท่ี 13   เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

     ดําเนินงาน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สัญญาเช่าดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะ

     คล้ายคลึงกัน

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เร่ืองสทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุการร้ือถอน การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) 

     เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับท่ี 14   เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์

     ของรายการเหล่าน้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน   

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับท่ี 20   เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

มาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สําหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 และสํานักงาน

ยังไม่ได้นํามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกัน

ผู้บริหารของสํานักงาน ได้ประเมินและเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

  3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เช็ครอนําฝาก เงินฝากธนาคารท่ีมีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มีข้อจํากัดในการใช้) 

หรือเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ มีกําหนดระยะเวลาถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา และ

พร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า โดยไม่มีวัตถุประสงค์

เพื่อการลงทุน

  3.2 เงินลงทุน

3.2.1 การจัดประเภทเงินลงทุน

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหน้ี ที่ถือไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะส้ัน ส่วนเงินลงทุนที่ถือเกิน 

1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะส้ันจํานวน 2 กองทุน สํานักงานได้จ้างบุคคลภายนอกบริหาร 

ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท่ีได้รับใบอนุญาตจากสํานักงาน ในการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้นบริหารอย่างอิสระ

โดยลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุนในความต้องการของตลาด และการลงทุนทางเลือกอื่น 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุนในความต้องการของตลาด และการลงทุนทางเลือกอื่น 

จัดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดคํานวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดทําการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือ

ขายภายใต้รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

 ต้นทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่จําหน่าย คํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก กําไรหรือขาดทุน

จากการจําหน่ายเงินลงทุนแสดงอยู่ในรายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  3.3 รายได้ค้างรับ 

รายได้ค้างรับ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

  3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง สินทรัพย์ที่สํานักงานก่อสร้างเอง 

ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ใน

สภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ สําหรับเคร่ืองมือที่

ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซ่ึงไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วน

หนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละส่วน

ประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่า

ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สํานักงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่า

ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม

บํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจําจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งคํานวณโดยวิธีผลรวมจํานวนปี เกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดย

ประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 35 ปี

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 - 10 ปี

 อุปกรณ์สํานักงาน 5 - 10 ปี

 ยานพาหนะและอุปกรณ์ 6 ปี

สํานักงานไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม
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  3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักงาน ซ่ึงจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหน่ึงปี แสดงด้วย

ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี) โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ี จะประกอบด้วย

ราคาซ้ือและรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ ซึ่งค่าตัดจําหน่าย

คํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 ลิขสิทธ์ิ 10 ปี

 รายจ่ายพัฒนาระบบ 5 ปี

  3.6 การด้อยค่า

สนิทรพัย์ของสาํนักงานได้รบัการทบทวนมลูค่าเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ามีการด้อยค่าและในกรณทีีม่ข้ีอบ่งชีจ้ะทาํการประมาณมลูค่าสินทรพัย์

ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่า

ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เม่ือมีการกลับรายการ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขายซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์

ดังกล่าวมีการด้อยค่า ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องปรับกับสินทรัพย์

ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนที่บันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ

สินทรัพย์หักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แล้วในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  3.7 ผลประโยชน์ของพนักงาน

สํานักงานจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน ดังนี้

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)

 สํานักงานได้จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงมีชื่อว่า “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง

จดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เม่ือวันที่ 9  สิงหาคม 2536 โดยมีนโยบายการลงทุน 3 ทางเลือก 

เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการลงทุน สํานักงานมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยการหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง 

(ในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย) และสํานักงานร่วมสมทบอีกส่วนหน่ึง (ในอัตราร้อยละ 10 

ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละรายที่สํานักงานได้จ่ายให้เป็นเงินเดือน) และมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้จัดการกองทุน

เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพของสํานักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดข้ึน

(ข) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์)

 ภาระผูกพันของสํานักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กําหนด

ไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนรับรู้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นรายปีโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

 หน้ีสินของสํานักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานและหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 

2554 เป็นจํานวน 187.45 ล้านบาท สํานักงานเลือกรับรู้หนี้สินดังกล่าวทั้งจํานวนเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธี

เส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาถือปฏิบัติ และรับรู้ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็น

ค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู้ภายใต้รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอ่ืน

ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  3.8 การรับรู้รายได้

สํานักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป ดังนี้

3.8.1 รายได้ค่าธรรมเนียม แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้

  • รายได้ค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอ สํานักงานรับรู้รายได้เมื่อสํานักงานได้รับแบบคําขอพร้อมทั้งชําระเงินค่าธรรมเนียมยื่นคําขอ

  • รายได้ค่าธรรมเนียมย่ืนแบบแสดงรายการ สํานักงานรับรู้รายได้เม่ือสํานักงานได้รับชําระเงินร้อยละสามสิบของจํานวนเงิน

ขัน้ตํา่ทีก่าํหนดไว้ ในวนัทีส่าํนกังานได้รบัแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรพัย์และจะรับรูร้ายได้ส่วนทีเ่หลอืเมือ่แบบแสดงรายการ

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ สําหรับค่าธรรมเนียมย่ืนแบบแสดงรายการที่ต้องชําระตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายปีรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  • รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ และรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต สํานักงาน

รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

  • รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน สํานักงานรับรู้รายได้เมื่อสํานักงานได้รับแบบพร้อมทั้งรับชําระเงินค่าธรรมเนียม

3.8.2 รายได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กําหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงาน เพ่ือเป็นการอุดหนุนตามอัตราท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด สํานักงานจะรับรู้รายได้เงินอุดหนุน

ตามเกณฑ์คงค้าง

3.8.3 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงตามสัดส่วนของระยะเวลา 

  • รายได้เงินปันผลรับรู้เม่ือมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  • รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  3.9 การจัดการความเส่ียงด้านการเงิน

สํานักงานมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดสัดส่วนการลงทุน ณ ระดับความเสี่ยงที่ค่า VaRα0.05 = 3% (มีโอกาสน้อย

กว่าร้อยละ 5 ที่จะขาดทุนเกินร้อยละ 3) และผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ สัดส่วนการลงทุนดังนี้ เงินลงทุนในสินทรัพย์

ที่มีความเสี่ยงตํ่า ประกอบด้วย เงินฝาก และตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 60 และลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ประกอบด้วย เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน กองทุนรวม commodity และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 40 

  3.10 สัญญาเช่าดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้ภายใต้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน

ต้องนํามารวมคาํนวณจาํนวนเงนิขัน้ตํา่ทีต้่องจ่ายตามระยะเวลาทีค่งเหลอืของสญัญาเช่าตามเกณฑ์การปรบัเพิม่ค่าเช่าทีก่าํหนดไว้ในสัญญา

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557 2556

เงินสด เช็ครอนําฝาก เงินสดย่อย 0.62 1.10

เงินฝากธนาคาร 80.74 80.76

พันธบัตร และต๋ัวเงินคลัง 144.39 24.96

รวม 225.75 106.82
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5. เงินลงทุนระยะส้ัน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

     2557      2556

บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

 - เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ 3.10 33.10

 - เงินฝากประจํา 100.00 180.00

 - ลูกหน้ีจากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ 0.54 31.64

 - เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น 4,188.66 3,595.22

 - ดอกเบ้ีย และเงินปันผลค้างรับ 27.22 25.25

4,319.52 3,865.21

บริหารโดยสํานักงาน

 - เงินฝากธนาคารท่ีครบกําหนดภายใน 1 ปี 353.97 457.60

รวม 4,673.49 4,322.81

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นเงินฝากที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี เป็นเงินที่สํานักงานฝากไว้เพ่ือคํ้าประกันการกู้ยืมเงิน

ของพนักงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเคหะ จํานวนเงินที่ฝากไว้ ในปี 2557 เท่ากับ 108.97 ล้านบาท และ

ในปี 2556 เท่ากับ 118.61 ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น

หน่วย : ล้านบาท

2557 2556

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ตราสารหน้ี 3,440.85 3,492.31 2,641.03 2,709.31

ตราสารทุน 574.19 583.15 564.00 569.74

การลงทุนทางเลือกอื่น 104.48 113.20 326.24 316.17

4,119.52 4,188.66 3,531.27 3,595.22

ดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหน้ี 27.00 27.00 23.00 23.00

เงินปันผลค้างรับของตราสารทุน 0.22 0.22 2.25 2.25

การลงทุนทางเลือกอ่ืนได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวม commodity และทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ตราสารหน้ี ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

     2557      2556

หลักทรัพย์เผื่อขาย

 :  พันธบัตร 1,859.25 1,402.31

 :  หุ้นกู้ 1,521.23 1,280.00

 :  ต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารหน้ีอื่น 111.83 27.00

รวม 3,492.31 2,709.31
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

     2557      2556

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา 1.66 3.20

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.97 1.16

รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.35 0.02

รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ 138.32 84.40

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต 333.57 334.57

ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายปี 1.50 0.37

อื่น ๆ 0.06 2.04

รวม 476.43 425.76

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56

เพิ่มขึ้น  ลดลง ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)

ที่ดิน 136.75 - - 136.75

อาคาร 816.96 2.28 - 819.24

สิ่งปลูกสร้าง 0.72 - - 0.72

ค่าปรับปรุงอาคาร 0.06 - - 0.06

เครื่องตกแต่งสํานักงาน 57.61 1.87 - 59.48

อุปกรณ์สํานักงาน 358.40 34.70 - 393.10

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 23.14 - - 23.14

รวม 1,393.64 38.85 -. 1,432.49

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (18.99) (23.62) - (42.61)

ค่าปรับปรุงอาคาร (0.01) (0.01) - (0.02)

เครื่องตกแต่งสํานักงาน (11.15) (8.22) - (19.37)

อุปกรณ์สํานักงาน (140.16) (47.37) - (187.53)

ยานพาหนะและอุปกรณ์ (16.58) (0.97) - (17.55)

รวม (186.89)  (80.19) - (267.08)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,206.75 1,165.41

ค่าเสื่อมราคา 54.39 80.19

สํานักงานได้จดทะเบียนรับมอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 จํานวน 690 ล้านบาท อาคารดังกล่าว

ได้นํามาปรับปรุงและตกแต่งเพื่อใช้เป็นที่ทําการแห่งใหม่ของสํานักงาน โดยสํานักงานเริ่มใช้อาคารดังกล่าวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

สํานักงานมีมูลค่าตามบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเส่ือมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในปี 2557 จํานวน 15.04 ล้านบาท และในปี 2556 จํานวน 82.51 ล้านบาท
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8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ์ 72.40 13.93 - 86.33

รายจ่ายพัฒนาระบบ 7.53 - - 7.53

ลิขสิทธิ์ระหว่างพัฒนา - 2.18 - 2.18

รวม 79.93 16.11 - 96.04

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ลิขสิทธิ์ (40.43) (7.50) - (47.93)

รายจ่ายพัฒนาระบบ (6.69) (0.58) - (7.27)

รวม (47.12) (8.08) - (55.20)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 32.81 40.84

ค่าตัดจําหน่าย 7.32 8.08

9. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

     2557      2556

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 74.98 112.47

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (37.49) (37.49)

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 37.49 74.98

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
 ระหว่างงวด 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันต้นปี 182.25 119.84

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลง 37.49 37.49

หัก จ่ายชําระผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด (0.46) (0.49)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 18.30 15.67

ต้นทุนดอกเบี้ย 12.17 9.74

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  26.39 --

ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นปี 276.14 182.25

จํานวนเงินท่ีรับรู้ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลง 37.49 37.49

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 18.30 15.67

ต้นทุนดอกเบี้ย 12.17 9.74

รวม 67.96 62.90
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

      2557      2556

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด 4.3% 4.2%

อัตราเงินเฟ้อ 3.0% 3.0%

อัตราการข้ึนเงินเดือน 5-12% 3-12%
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล 6.0% 7.0%

ผลกระทบจากอัตราต้นทุนค่ารักษาพยาบาลลดลงหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ค่ารักษาพยาบาลปี 2557

หน่วย : ล้านบาท

อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 72.80 72.80

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (36.40) (36.40)

ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียังไม่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 36.40  36.40

ส่วนประกอบของต้นทุนและภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างงวด

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลง 36.40 36.40

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 13.04 24.11

ต้นทุนดอกเบี้ย 9.04 15.88

รวม 58.48 76.39

หัก  จ่ายผลประโยชน์ (0.46) (0.46)

คงเหลือภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  58.02 75.93

10. เงินสํารอง

สํานักงานได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กันเงินสํารองตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ตาม

หนังสือที่ กค 1007/21406 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และหนังสือที่ กค 1007/19634 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โดยมีหลักเกณฑ์และ

วิธีการกันเงินสํารองแต่ละประเภทดังนี้

1. เงินสํารองพิเศษเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน ให้กันเงินไว้เป็นลําดับแรกก่อนการกันเงินสํารองประเภทอ่ืน ๆ ในจํานวนเท่ากับ

จํานวนสุทธิของรายได้ที่จะนําเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน ได้แก่ รายได้จากเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน ค่าปรับทางการ

ปกครองจาก พ.ร.บ.ซ้ือขายล่วงหน้า และ พ.ร.บ.ทรัสต์ หักด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องผ่านส่ือต่างๆ เป็นต้น โดยในแต่ละปีให้กันเงินไว้ได้ไม่เกินจํานวนผลกําไรของสํานักงาน (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย) 
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2. เงินสํารองท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

 2.1 เงินสํารองเพื่อจัดหาสถานที่ทําการถาวรให้กันเงินไว้เป็นลําดับถัดจากเงินสํารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 7/2555 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ปรับเพิ่มเงินสํารองเพื่อจัดหาสถานที่ทําการถาวรจาก 850 ล้านบาท 

เป็นเงิน 1,254.70 ล้านบาท ซ่ึงมีผลสําหรับการกันเงินจากกําไร (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย) ของปี 2556 และ 2557 โดยได้กันเงินไว้

จนครบจํานวนแล้ว

 2.2  เงินสํารองเพ่ือจัดหาท่ีจอดรถให้กันเงินไว้เป็นลําดับถัดจากเงินสํารองเพ่ือจัดหาสถานท่ีทําการถาวร โดยให้กันเงินไว้จนกว่า

จะครบจํานวน 500 ล้านบาท

3. เงินสํารองท่ัวไป  ให้กันเงินไว้เป็นลําดับสุดท้ายจากกําไร (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย) ที่เหลือหลังจากกันเงินสํารองพิเศษเพื่อการ

พัฒนาตลาดทุนและเงินสํารองท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว โดยให้กันเงินไว้จนกว่าจะครบจํานวน 4,107 ล้านบาท

 ท้ังน้ี หากกันเงินสํารองได้ครบตามจํานวนที่ระบุแล้ว รายได้ที่เหลือจะนําส่งเป็นรายได้รัฐ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์การกันเงินสํารองดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่การกันเงินสํารองจากผลประกอบการ

ของปี 2555 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของเงินสํารองประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

10.1 เงินสํารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

ยอดยกมา 1,422.56 1,357.26

บวก จัดสรรเพ่ิม 53.69 65.30

รวม 1,476.25 1,422.56

10.2 เงินสํารองเพ่ือจัดหาสถานท่ีทําการถาวร  ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

ยอดยกมา - -

บวก จัดสรรเพ่ิม 157.39 384.82

157.39 384.82

หัก โอนเข้าสํารองท่ัวไป (157.39) (384.82)

รวม - -

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 สํานักงานจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสํารองเพื่อจัดหาสถานที่ทําการถาวรแล้วจํานวน 

1,097.31 ล้านบาท และในปีนี้ได้มีการจัดสรรสํารองเพิ่มจากรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายของปี 2556 จํานวน 157.39 ล้านบาท รวมเงินสํารอง

เพื่อจัดหาสถานท่ีทําการถาวรท้ังสิ้น 1,254.70 ล้านบาท  
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.3 เงินสํารองเพ่ือจัดหาที่จอดรถ  ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

     2557       2556

ยอดยกมา - -

บวก    จัดสรรเพ่ิม    271.21 -

รวม 271.21 -

10.4 เงินสํารองทั่วไป  ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

ยอดยกมา 2,689.29 2,304.47

บวก รบัโอนจากเงินสาํรองเพือ่จดัหาสถานทีท่าํการถาวร 157.39 384.82

2,846.68 2,689.29

หัก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย (26.39) -

รวม 2,820.29 2,689.29

รับโอนจากเงินสํารองเพ่ือจัดหาสถานท่ีทําการถาวร จํานวน 157.39 ล้านบาท เน่ืองจากมีการใช้จ่ายเงินสํารองเพ่ือจัดหาสถานท่ี

ทําการถาวรแล้ว

11. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

ยอดยกมาต้นงวด (65.37) 25.66

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด 56.17 (91.03)

ยอดคงเหลือปลายงวด (9.20) (65.37)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของทุน จํานวน 9.20 ล้านบาท เป็นผลแตกต่างท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าระหว่างราคาตามบัญชี

และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ตามนโยบายการบัญชีของสํานักงาน ข้อ 3.2
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12. รายได้ ประกอบด้วย

12.1 รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี

 จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 251.06 263.03

 จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน 115.79 108.07

 จากบริษัทจดทะเบียน 80.01 71.16

 จากการประกอบธุรกิจ LBDU 12.97 13.50

 อ่ืน ๆ   38.50   39.00

รวม 498.33 494.76

รายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอ่ืน 246.36 216.21

รวม 744.69 710.97

12.2 รายได้จากเงินลงทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

 รายได้ดอกเบี้ย 112.90 102.11

 รายได้เงินปันผล 21.86 23.76

 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน   76.50   58.70

รวม 211.26 184.57

รายได้จากสํานักงานลงทุน    7.72    9.17

รวม 218.98 193.74

หัก   รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน1  (74.79)  (69.12)

คงเหลือ 144.19 124.62

1 รายการดังกล่าวยังไม่ได้รวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในปี 2557 จํานวน 1.64 ล้านบาท 

ในปี 2556 จํานวน 1.12 ล้านบาท



117117รายงานประจําปี 2557

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.3 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

รายได้เงินอุดหนุน

 เรียกเก็บตามมูลค่าซ้ือขาย 445.58 493.24

 เรียกเก็บตามมูลค่าส่วนของเจ้าของบริษัทจดทะเบียน 22.90 22.10

 เรียกเก็บในอัตราคงท่ี     2.00     2.00

รวม 470.48 517.34

13.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

 ผลประโยชน์คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 18.96 19.93

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนระยะส้ันอื่น ๆ 67.68 61.99

 ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว   2.71   2.51

รวม 89.35 84.43

14.รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

      2557       2556

รายได้เพ่ือการพัฒนาตลาดทุน

 รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 76.43 70.24

 ค่าปรับทางการปกครอง   0.68   2.04

รวม 77.11 72.28

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน

 กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ลงทุนและอ่ืน ๆ 17.02 18.59

รวม 17.02 18.59
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15. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น

สํานักงานและ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถูกฟ้องและเป็นคดี มีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง จํานวน 

227.43 ล้านบาท ดังน้ี

1. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากไม่รับช่ือเข้าระบบข้อมูลรายช่ือผู้บริหารของบริษัทที่ออก

หลกัทรัพย์ 1 คดี จาํนวนทุนทรัพย์ 50 ล้านบาท โดยสํานกังานเห็นว่าผูฟ้้องคดีมลีกัษณะต้องห้ามท่ีกฎหมายกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ

 ก.ล.ต. ซ่ึงคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2. กรณีถูกกล่าวหาว่าสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจํานวนทุนทรัพย์ 

159.89 ล้านบาท ซ่ึงคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

3.  กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดําเนินการตามข้อร้องเรียนกรณีราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหลักทรัพย์

ของบริษัทจดทะเบียนลดต่ําลงมาก จํานวนทุนทรัพย์ 0.48 ล้านบาท ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

4. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําการละเมิด จํานวน 2 คดี มีจํานวนทุนทรัพย์ 17.06 ล้านบาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าใช้จ่าย

ในการทํางานจากผู้รับเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงาน (บริษัท ธวัชชัยดีไซน์ จํากัด) โดยบริษัท สปาเมค จํากัด เรียกร้องค่าเสียหาย จํานวน

ทุนทรัพย์ 4.56 ล้านบาท และบริษัท ดํารงค์ชัยโปรดักส์ จํากัด เรียกร้องค่าเสียหาย จํานวนทุนทรัพย์ 12.50 ล้านบาท สํานักงานเห็นว่า

สํานักงานมิได้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ฟ้องคดีหรือกระทําการใดท่ีจะเป็นการละเมิดตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลแพ่ง

อย่างไรก็ดี สํานักงานและ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาข้อเท็จจริง

อย่างรอบคอบและกระทําการใด ๆ ภายในกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ดําเนินการเป็นไปตามกรอบการพิจารณา

ที่กําหนดขึ้นและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติ และมิได้กระทําการใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเชื่อม่ันว่า

ความน่าจะเป็นในการแพ้คดีและการชดใช้ค่าเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ของคดดีงักล่าวอยูใ่นระดบัทีเ่ป็นไปได้น้อย สาํนักงานจงึมไิด้รบัรู้ประมาณ

การหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผู้มีอํานาจของสํานักงาน 

ให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558



ตลาดทุนและธุรกิจไทยมีความน ่าสนใจใน

สายตาผู ้ลงทุนทั่วโลก  

ตลาดทุนไทยเปิดกว้าง ตอบสนองความต้องการ

ระดมทุนและลงทุนที่หลากหลายจากนานาประเทศ



120120

รายนามคณะอนุกรรมการ

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกํากับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์

 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 อํานาจหน้าที่  
(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลผู้ให้บริการ

 ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย

 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า องค์กรที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เก่ียวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์

 ดังกล่าว

(2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย
(1) นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช     ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนบริษัท ตลาดอนุพันธ์  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย     อนุกรรมการ

(5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย     อนุกรรมการ

(6) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน     อนุกรรมการ

(7) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน     อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

(8) นายอายุสม์ กฤษณามระ      อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับบริษัท

 หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

 การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และ

 การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(9) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ    อนุกรรมการและเลขานุการ

 การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

 และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

สั่ง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557 มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

 ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 อํานาจหน้าที่
(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

(ก) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน 

(ข) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1   

 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

(ค) การออกหลักเกณฑ์อื่นใดที่เก่ียวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข) 

(2) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ประกอบด้วย
(1) นายประทีป  ยงวณิชย์      ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ)   อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย     อนุกรรมการ 

(5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย     อนุกรรมการ 

(6) ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน    อนุกรรมการ

(7) นางภัทรพร  มิลินทสูต      อนุกรรมการ

(8) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี     อนุกรรมการ

(9) นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์     อนุกรรมการ

(10) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   อนุกรรมการและเลขานุการ

 การกํากับดูแลตราสารทุนและตราสารท่ีคล้ายทุน

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น และตราสารก่ึงทุน 

 หรือผู้อํานวยการท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร

 กิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

 ประเภทตราสารหนี้และศุกูก

 อํานาจหน้าที่
(1) พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย

 หลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ีและศุกูก  รวมท้ังหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเก่ียวพันกับการออก

 หลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย
(1) นายประทีป  ยงวณิชย์ (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557) ประธานอนุกรรมการ

 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล (ต้ังแต่ 16 พฤษภาคม 2557)

(2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย    อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย    อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย    อนุกรรมการ

(5) นายอาสา  อินทรวิชัย      อนุกรรมการ

(6) นางสาวอาดา  อิงคะวณิช     อนุกรรมการ

(7) นายกนต์ธีร์  ประเสริฐวงศ์     อนุกรรมการ

(8) นายสาคเรศ  คําวะลี     อนุกรรมการ

(9) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   อนุกรรมการและเลขานุการ

 การกํากับดูแลหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหน้ีและศุกูก

ทั้งนี้ ลําดับที่ (7) – (8) เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศุกูก

สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
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4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

 ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน

 อํานาจหน้าที่
(1) พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย

 หลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใด

 ที่เกี่ยวเน่ืองและเก่ียวพันกับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย
(1) นายประทีป ยงวณิชย์ (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557)  ประธานอนุกรรมการ

 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล (ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2557)

(2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย     อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย     อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ)   อนุกรรมการ

(5) ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย     อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์

 เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือท่ีมีเงื่อนไขซับซ้อน

(6) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับตราสาร

 ท่ีอาจมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(7) นายอาสา  อินทรวิชัย      อนุกรรมการ

(8) นายภูดินันท์  เศรษฐนันท์      อนุกรรมการ

(9) นายย่ิงยง  นิลเสนา      อนุกรรมการ

(10) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ    อนุกรรมการและเลขานุการ

 การกํากับดูแลตราสารอนุพันธ์  ตราสารท่ีมีอนุพันธ์แฝง

 หรือตราสารท่ีซับซ้อน

สั่ง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

5.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน

 อํานาจหน้าที่  
(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

(ก) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมท่ีมิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(ข) การออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงกองทุนสํารอง

 เลี้ยงชีพ การจัดการเงินร่วมลงทุน และการจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

(ค) การออกหลักเกณฑ์อื่นใดที่เก่ียวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข)

(2) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ประกอบด้วย
(1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช  (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557)  ประธานอนุกรรมการ

 นางสุชาดา ภวนานันท์  (ต้ังแต่ 16 พฤษภาคม 2557)

(2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน     อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย      อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจาก     อนุกรรมการ

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(5) ผู้แทนสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(6) นางพรอนงค์  บุษราตระกูล      อนุกรรมการ

(7) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ    อนุกรรมการและเลขานุการ

 การจัดตั้งกองทุนรวม และการกํากับดูแลการประกอบ

 ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

 และกองทุนส่วนบุคคล

สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

6.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม

 ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์

 เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 อํานาจหน้าที่  
(1) พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง

(ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม    

 อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(ค) การออกหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับการออกหลักเกณฑ์ตาม (ก) หรือ (ข)

(2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย
(1) นายประทีป ยงวณิชย์  (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557)  ประธานอนุกรรมการ

 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล  (ต้ังแต่ 16 พฤษภาคม 2557)

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ)   อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน     อนุกรรมการ

(5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย     อนุกรรมการ

(6) ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย     อนุกรรมการ

(7) ผู้แทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจาก    อนุกรรมการ

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   อนุกรรมการ

 เฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวม

 โครงสร้างพื้นฐาน
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(9) นายไพรัช  มณฑาพันธุ์      อนุกรรมการ

(10) นายไทรม่ัน  ลัญฉน์ดี      อนุกรรมการ

(11) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557)  อนุกรรมการ

(12) ผู้อํานวยการของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ    อนุกรรมการและเลขานุการ

 การกํากับดูแลตราสารทางการเงิน เพื่อการลงทุน 

 ในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์

 เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สั่ง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

7. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ

 อํานาจหน้าที่
(1) พิจารณากล่ันกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํา 

 กิจการ รวมท้ังหลักเกณฑ์อื่นใดที่เก่ียวเนื่องและเก่ียวพันกับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมาย

 ประกอบด้วย
(1) นายประทีป  ยงวณิชย์       ประธานอนุกรรมการ

(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     อนุกรรมการ

(3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ)   อนุกรรมการ

(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน      อนุกรรมการ

(5) นางภัทรพร  มิลินทสูต       อนุกรรมการ

(6) นายสุภฤกษ์  อวยชัย       อนุกรรมการ

(7) ผู้อํานวยการฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ    อนุกรรมการและเลขานุการ

 การกํากับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

สั่ง ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2557  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

8. คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

 อํานาจหน้าที่
(1) พิจารณาส่ังการเก่ียวกับการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

 สัง่การเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการ หรอืสัง่การอืน่ใดตามประกาศ

 เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

 วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

(2) พิจารณาสัง่การเกีย่วกับการกระทาํการหรอืงดเว้นกระทาํการใดในประการท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการทาํ

 คาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์ของกิจการตามหลักเกณฑ์ทีก่าํหนดในประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 250/1

(3) เสนอความเห็นหรือให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและสํานักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

 กระทําการร่วมกับบุคคลอื่นตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการเข้าถือ

 หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา และความเห็น หรือส่งเอกสารเพ่ือประกอบ

 การพิจารณาตามความจําเป็น

 ประกอบด้วย
บุคคลกลุ่มที่ 1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประธานอนุกรรมการ

1) คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม

2) นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ

3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ  คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์

บุคคลกลุ่มที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอนุกรรมการ

1) นายชวลิต  จินดาวณิค  

2) รองศาสตราจารย์ พรอนงค์  บุษราตระกูล  

3) นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

4) นายวราห์ สุจริตกุล

5) นายอภิชัย บุญธีรวร

บุคคลกลุ่มที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอนุกรรมการ

1) นางกุลกนิษฐ  คําศิริวัชรา 

2) นายชรินทร์  สัจจญาณ 

3) นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์ 

4) นางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร

5) นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน

บุคคลกลุ่มที่ 4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ

1) ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท

2) ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย

 อํานาจหน้าที่
พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานในเร่ืองต่าง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 มอบหมายหรือตามท่ีสํานักงานขอหารือ ดังนี้

(1) ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย

 ล่วงหน้า และกฎหมายอ่ืน

(2) การดาํเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระทําผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย

 สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และกฎหมายอืน่ ตลอดจนการเรยีกค่าเสยีหายหรอืผลประโยชน์ในคดแีพ่งทีเ่กีย่วเนือ่ง

 กบัคดอีาญา รวมทัง้ให้คาํแนะนาํเกีย่วกับการตรวจสอบพยานหลกัฐาน ความเพยีงพอของพยานหลกัฐาน 

 เงือ่นไของค์ประกอบความผิดและวธิกีารทีจ่ะดําเนนิการตามกฎหมายกับผูก้ระทาํความผดิดงักล่าว

(3) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ปรากฏหลักฐานว่ากระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) การขอคําสั่งศาลห้ามบุคคลตาม (3) ออกนอกราชอาณาจักร และการส่ังห้ามออกนอกราชอาณาจักร

 เป็นการชั่วคราวก่อนศาลสั่ง



126126

 ประกอบด้วย
(1) นายกําชัย จงจักรพันธ์      ประธานอนุกรรมการ

(2) นายธาริต เพ็งดิษฐ์        อนุกรรมการ

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(3) นายนันทศักดิ์ พูลสุข (ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2556)   อนุกรรมการ

 อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ

(4) นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ      อนุกรรมการ

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

(5) พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ    อนุกรรมการ

 รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

(6) นายวสันต์ เทียนหอม      อนุกรรมการ

 รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7) นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี      อนุกรรมการ

 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

(8) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ       อนุกรรมการ

 ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ให้สํานักงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเป็นเลขานุการ 1 คน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน

สัง่ ณ วนัที ่15 พฤษภาคม 2556 มวีาระอยูใ่นตาํแหน่งตัง้แต่วนัที ่13 พฤษภาคม 2556 จนถงึวนัที ่12 พฤษภาคม 2558

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 อาํนาจหน้าที่
(1) สรุปข้อเทจ็จรงิ ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในเร่ืองทีม่ผีูอ้ทุธรณ์คาํสัง่ทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ประกอบด้วย 
(1) นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ      ประธานอนุกรรมการ

(2) นายนนทพล  น่ิมสมบุญ      อนุกรรมการ

(3) นายวิเชฐ ตันติวานิช      อนุกรรมการ

ให้ผู้อํานวยการศูนย์คดีปกครองเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556  มีวาระอยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 อํานาจหน้าที่
พิจารณาระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

 ล่วงหน้า หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว ที่ได้รับความเสียหายจากการท่ีผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

 หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย

 ล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

2) รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

4) นายทินวัฒน์ พุกกะมาน

5) ดร.ธวัช อานันโทไทย

6) รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เช้ือบุญชัย

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

มีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

รายนามอนุญาโตตุลาการ



ด้วยความต้ังใจที่จะให้รายงานเล่มนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก.ล.ต. จึงเลือกใช้กระบวนการผลิต

ที่ไม่ผ่านการอาบสารเคมี ไม่ใช้เทคนิคการพิมพ์พิเศษ และใช้กระดาษที่ผลิตจาก Eco-Fiber 100%






