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ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹

         จากสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยง
ใกลชิดกันอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี
ที ่ร ุดหนา ในขณะที ่ประเทศไทยมีขอจำกัดดานปจจัยพื ้นฐาน
เชิงยุทธศาสตรหลายสวน ทำใหตองเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ
ซึ่งรวมถึงภาคการเงินดวย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
และพัฒนาใหเศรษฐกิจและสังคมมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในระยะยาว
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในสวนที่เกี ่ยวกับ
ภาคการเงิน  จึงไดเนนในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ใหสามารถแขงขันได ซ่ึงครอบคลุมการเรงปรับปรุงกฎระเบียบในการ
กำกับดูแลเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันและใหบริการ
ตอผู บริโภคและภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
การกำกับดูแลท่ีสามารถปองกันความเส่ียงจากความเช่ือมโยงทางการเงิน
และกระแสการเคล่ือนยายของเงินทุน การสนับสนุนการนำเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำใหภาคธุรกิจ
และประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางท่ัวถึงในตนทุน
ที่เหมาะสม 
          ก.ล.ต. ไดกำหนดทิศทางในการกำกับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุนไทยท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ มุงแกไขปญหาเชิง
โครงสรางในหลายมิติ อาทิ (1) การสงเสริมใหตลาดทุนไทยเปนแหลง
ระดมทุนท่ีนาสนใจสำหรับกิจการในประเทศและภูมิภาค โดยสราง
ความเชื่อมั่นผานการกำกับดูแลผูระดมทุน การติดตามการซื้อขาย
และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งการแกไขพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือน
ธันวาคม 2559 เพ่ือปรับลักษณะการกระทำความผิดและเพ่ิมมาตรการ

     ¡.Å.µ. ä Œ́¡ÓË¹´·ÔÈ·Ò§ã¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ

áÅÐ¾ Ñ²¹ÒµÅÒ´·Ø¹ä·Â·Õ èÊÍ´¤ÅŒÍ§

¡Ñºá¼¹¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ÁØ ‹§á¡Œä¢»˜ÞËÒ

àªÔ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§ã¹ËÅÒÂÁÔµÔ
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ในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณ และ
เปนสากล รวมทั้งเพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุน และผลิตภัณฑ
ทางการเงินใหม ๆ
         การปฏิบัติตามมาตรฐานเพื ่อการยอมรับในระดับสากล
เปนปจจัยสำคัญที่ชวยเพิ่มความนาสนใจใหแกตลาดทุนไทย ก.ล.ต.
จึงรวมกับผูมีสวนไดเสียซ่ึงรวมถึงหนวยงานกำกับดูแลตาง ๆ เตรียม
ความพรอม เพื่อเขาสูการประเมินภาพรวมภาคการเงินของไทย
หรือ Financial Sector Assessment Program (FSAP) ของธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ ภายในปลายป 2561 นี้
          สำหรับการระดมทุนสำหรับโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ ก.ล.ต.
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ืออนาคตประเทศไทย  (Thailand Future Fund) เพ่ือใหภาครัฐ
ระดมทุนผานตลาดทุนเพื่อใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ และเปนการเพ่ิมผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและนาสนใจในตลาดทุน
(2) การใชเทคโนโลยีขับเคล่ือนนวัตกรรมทางการเงินเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนเขาถึงตลาดทุน ดวยตนทุนท่ีเหมาะสม ผูลงทุนสามารถ
เขาถึงขอมูลสำคัญเพ่ือใชตัดสินใจลงทุน ผูประกอบการรายใหมมีพ้ืนท่ี
ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑทางการเงิน กิจการมีทางเลือก
ในการระดมทุนเพิ่มมากขึ้น อยางเชน equity crowdfunding
มีโครงสรางพื้นฐานที่ชวยลดตนทุนการกำกับดูแลใหแกภาคธุรกิจ
นำเทคโนโลยีมาใชในการกำกับดูแล นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเนนให
ผู ประกอบการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั ่นคง เพื่อรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร
      (3) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมที่ทำใหสถาบันการเงิน
และกิจการเสนอผลิตภัณฑและบริการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน
ของผูลงทุนเปนท่ีต้ัง ยกระดับการทำหนาท่ีผูขายอยางมืออาชีพ เพ่ือชวยให
ผูลงทุนมีขอมูลท่ีนาเช่ือถือและคุมครองผูลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
ผลักดันใหทุกภาคสวนเห็นประโยชนของการมีธรรมาภิบาลในธุรกิจตน
และปฏิบัติตามดวยตัวเองมากกวาที่จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ
และ (4) พัฒนาเคร่ืองมือสำหรับผูลงทุน โดยการใหความรูผูลงทุน
ผานเคร่ืองมือและตัวชวยในการตัดสินใจ และรูจักเรียกรองสิทธิท่ีพึงได
มีตัวกลางที่ใหความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนการพัฒนากลไก
การระงับขอพิพาทและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
          นอกจากน้ี  ก.ล.ต. จะตองพัฒนาศักยภาพองคกรอยางตอเน่ือง
เพ่ือใหองคกรมีความย่ังยืนและรองรับแผนยุทธศาสตรการทำงานได
ไมวาจะเปน การสงเสริมธรรมาภิบาลองคกร ซึ ่งดำเนินการ
เปนระบบและสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวา ก.ล.ต. มีการกำหนด

เปาประสงคของการดำเนินงานที่ชัดเจน เกิดผลตอประโยชนสุข
ของประชาชน และสามารถดำเนินการไดสำเร็จ โดยจากการ
ประเมินตนเอง ตามแนวทางที ่พัฒนามาจาก International
Framework: Good Governance in the Public Sector (2014)
ที่จัดทำโดย International Federation of Accountants (IFAC)
ก็พบวามีพัฒนาการท่ีดี และ ก.ล.ต. ยังคงมุงม่ันดำเนินการใหดีย่ิงข้ึน
ตอไป และในดานการบริหารความเส่ียงน้ัน ก.ล.ต. ไดปรับปรุงนโยบาย
การบริหารความเส่ียงท่ีสะทอนปรัชญาในการกำกับดูแลตลาดทุน
และรวมการบริหารความเสี่ยงเขากับวิธีคิดการทำแผนงาน และ
กระบวนการทำงานในทุกดาน
          สำหรับบุคลากรท่ีเปนหัวใจในการขับเคล่ือนองคกรน้ัน ก.ล.ต.
ไดพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการ โดยมีพัฒนาการ
ที่สำคัญคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็น
แบบเปนกันเอง (board retreat) ใหมีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคเพิ่มขึ้น โดยจัดทำกิจกรรม Board Effectiveness ที่ใช
เทคนิคการ coaching และการเห็นภาพแหงความสำเร็จรวมกัน
(vision of success) รวมกันสรางแนวคิดหลักขององคกร (board
central idea) เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลาดทุนใหบรรลุ
พันธกิจที่มีความยั่งยืนของประเทศและความสุขของประชาชน
เปนที่ตั้งตอไป

วรวิทย  จำปรัตน
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ÊÒÃ¨Ò¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

      µÅÒ´·Ø¹ä·Â¨ÐÊÒÁÒÃ¶à¼ªÔÞ
»ÃÐà ḉ¹·Õè·ŒÒ·ÒÂµ‹Ò§ æ àËÅ‹Ò¹Õéä Œ́ ¡ḉ ŒÇÂ
¡ÒÃ·Õè¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹·Ó§Ò¹
ÍÂ‹Ò§ÁÕ·ÔÈ·Ò§·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È áÅÐàËç¹ÀÒ¾¢Í§
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨·ÕèÂÑè§Â×¹ä»´ŒÇÂ¡Ñ¹

        ป 2559 เปนปท่ี ก.ล.ต. ไดดำเนินการใหเกิดพัฒนาการในเร่ือง
ของการวางรากฐานและการปรับปรุงเชิงโครงสรางท่ีสำคัญหลายดาน
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ เพื่อใหระบบนิเวศตลาดทุน
มีความสมดุล ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยเติบโตไดอยางยั่งยืน 
         การพัฒนารากฐานที่สำคัญเริ่มจากหนวยงานกำกับดูแลเอง
ตองมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง ก.ล.ต. ไดมุงเนนการพัฒนา
“ความย่ังยืนขององคกร” ดวยการสรางคานิยมของการเขาใจ เปดใจ
รับฟง และทำงานเชิงรุกกับผูมีสวนไดเสีย พรอมไปกับการปรับเปล่ียน
วิธีการทำงาน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมมากข้ึน การออกเกณฑ
ตาง ๆ สามารถปฏิบัติไดจริง และตอบโจทยไดตรงจุด เชน การปรับ
รูปแบบและระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นกอนออกเกณฑใหเขาถึง
กลุมเปาหมายมากขึ้นและนานขึ้น การใชภาษาที่เขาใจไดงาย และ
การพบปะกับผูประกอบธุรกิจเพ่ือสอบถามประเด็นและดูวิธีการปฏิบัติ
ของภาคธุรกิจ เปนตน
          ก.ล.ต. ยังไดปรับปรุงโครงสรางองคกรโดยจัดต้ังฝายจัดการ
และวิเคราะหขอมูลตลาดทุน ซ่ึงจะบริหารจัดการขอมูล พัฒนาคลัง
ขอมูล และวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดานตลาดทุน เพื่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการพัฒนาตลาดทุน และฝายสงเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
เพื่อผลักดันการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบธุรกิจ  รวมทั้งทำใหประชาชนเขาถึงบริการตาง ๆ
ในตลาดทุนไดหลากหลายและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีคาใชจายที่ต่ำลง
และผูลงทุนมีขอมูลและอำนาจตอรองมากข้ึน รวมท้ังดำเนินโครงการ
โรงเรียนผูกำกับดูแล (regulatory school) และโรงเรียนผูตรวจสอบ
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร ก.ล.ต. มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงหัวใจ
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ของการกำกับดูแล และสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (work process redesign) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรและสรางความยั่งยืน
         ในการกำกับดูแลตลาดทุนน้ัน ก.ล.ต. เห็นวา การใชกฎเกณฑ
แตเพียงอยางเดียว จะไมสามารถตอบโจทยไดอยางแทจริง ก.ล.ต.
จึงสงเสริมใหเกิดแรงผลักดันจากตลาด (market force)  และสงเสริม
ใหผูปฏิบัติมีวินัยหรือมีแรงผลักดันจากตนเอง (self-discipline)
ควบคูกับการมีกฎเกณฑท่ีเหมาะสมปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะเร่ืองการ
กำกับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีหลายหนวยงานในตลาดทุนไดเขามารวมกันจัดทำ
“หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผูลงทุนสถาบัน” (Investment
Governance Code: I Code) เพ่ือเปนมาตรฐานของผูลงทุนสถาบัน
ใหลงทุนดวยความรับผิดชอบตอลูกคา โดยคำนึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอม
และการกำกับดูแลกิจการที ่ดี (environmental, social and
governance: ESG) รวมทั้งติดตามการลงทุนอยางใกลชิด
        ในดานบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. สงเสริมเร่ืองการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีเนนการปฏิบัติจริง (CG in substance) โดยเร่ิมจากการสรางความรู
ความเขาใจใหคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนเช่ือ
ในแนวคิด เล็งเห็นประโยชนอยางย่ังยืนท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัท และลงมือ
ปฏิบัติเองอยางจริงจัง ซ่ึงผูมีสวนไดเสียไดรวมกันจัดทำ “หลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน” (Corporate Governance
Code: CG Code) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทใชเปนแนวทางในการ
กำกับดูแลใหบริษัทจดทะเบียน ดำเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ
และสรางคุณคาตอกิจการในระยะยาว
         ก.ล.ต. ยังไดเนนสรางความรูความเขาใจแกประธานเจาหนาท่ี
บริหาร (CEO) ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายการเงิน (CFO) และ
สมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ท่ีเปนผูมีบทบาทสำคัญเปนดานแรก
ในการจัดทำรายงานทางการเงินใหมีความนาเช่ือถือ มีคุณภาพ สราง
ความมั่นใจใหแกผูลงทุนที่จะใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ อีกทั้ง
ยังไดสงเสริมการเพ่ิมจำนวนผูสอบบัญชีอยางตอเน่ือง และดำเนิน
มาตรการปรับปรุงคุณภาพท่ีปรึกษาทางการเงิน เน่ืองจากท่ีปรึกษา
ทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองบริษัทที่มีความพรอม
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอีกดวย
         ในดานการขายผลิตภัณฑในตลาดทุน ก.ล.ต. ใหความสำคัญ
กับการใหบริการที่คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของผูลงทุน (putting
investors first) อาทิ การสงเสริมใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
มีธรรมาภิบาลดานผลิตภัณฑ (product governance) ท่ีจะตองมี
ความเหมาะสมกับลูกคา โดยไดจัดทำ product governance

guideline เพ่ือใหพิจารณาอยางรอบคอบกอนออกผลิตภัณฑ รวมท้ัง
ทำความเขาใจและใหคำแนะนำแกบริษัทที่ประกอบธุรกิจนายหนา
คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน (LBDU) โดยเฉพาะอยางย่ิงธนาคาร
พาณิชยที่มีสวนแบงตลาดสูงถึงเกือบรอยละ 90 เพื่อเนนย้ำเรื่อง
sales conduct แกลูกคา
         ดานธุรกิจหลักทรัพย ก.ล.ต. สนับสนุนใหบริษัทหลักทรัพย
สามารถเจาะตลาดเฉพาะกลุม (niche market)  และเทาทันกับ
การแขงขันท่ีสูงข้ึนและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงแบบกาวกระโดด
เชน การปรับเกณฑเพ่ือรองรับการใหบริการดานการลงทุนและสรรสราง
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมไดเพิ่มมากขึ้น การสรางความตระหนักใน
เรื่องเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่จะนำมาใชในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑและใหบริการในภาคของธุรกิจหลักทรัพย และปรับตัว
พรอมรับการแขงขันจากผูเลนหนาใหม เปนตน
         เม่ือกลาวถึง FinTech น้ัน ประเด็นสำคัญเปนเร่ืองของการใช
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรรมและสรางมูลคาเพ่ิมและเปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางรวดเร็วและแพรหลาย
(democratization of financial services) โดยความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีน้ีก็มาพรอมกับการพลิกโฉม (disruption) ท่ีอาจทำให
บางธุรกิจเดิมหายไป ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหเกิดธุรกิจใหม ๆ
เขามา ซึ่ง ก.ล.ต. ไดเตรียมเปดพื้นที่ใหผูประกอบธุรกิจไดมีโอกาส
ไดทดลองในรูปแบบ sandbox กอนท่ีจะนำขอมูลและประสบการณ
ที่ไดรับไปวิเคราะหเพื่อกำหนดกฎเกณฑที่เหมาะสมตอไป
          ในอนาคตอันใกลนี้ มีความทาทายหลายดานที่รออยู อาทิ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ียังคงรวดเร็วและตอเน่ือง การท่ีผูลงทุน
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ซึ่งตามมาดวย
ความเสี่ยงและเสถียรภาพของระบบการเงิน การที่ประเทศไทย
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ที่จะตองเนนการใหความรูเรื่องการวางแผน
ทางการเงินและลงทุน เพ่ือใหเกษียณอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เปนตน
ตลาดทุนไทยจะสามารถเผชิญประเด็นที่ทาทายตาง ๆ เหลานี้ได
ก็ดวยการท่ีผูมีสวนไดเสียรวมมือกันทำงาน อยางมีทิศทางท่ีสอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศ และเห็นภาพของความสำเร็จท่ีย่ังยืน
ไปดวยกัน ซ่ึง ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกความรวมมือท้ังท่ีผานมาและท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตขางหนานี้

รพี  สุจริตกุล
เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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Highlights
•     การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  (Thailand Future Fund)

•     การสนับสนุนใหที่ปรึกษาทางการเงินเขามาหารือ ก.ล.ต. กอนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุนเพื่อปรึกษาหารือประเด็นสำคัญ ๆ 

      เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนตอประชาชน (pre-consultation) และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

      การทำงานของ FA

•     การแปลงกองอสังหาริมทรัพย (กอง 1) เปน REIT

•     การเตรียมการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ debt crowdfunding

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ 

          ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

1.    การสงเสริมใหผ ู ท ี ่ต อง

      การระดมทุนเขาถึงและ

      สามารถใชประโยชนจาก

      ตลาดทุน

          ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   การสงเสริมใหผู ที ่ต องการระดมทุน

    สามารถระดมทุนดวยตนทุนที่แขงขันได

•   การใชโอกาสที่เกิดจากความกาวหนา

    ทางเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการระดมทุน

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสราง

    พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  (Thailand 

    Future Fund)

•   การสัมมนาใหบริษัทที่อยูระหวางเตรียมตัวยื่น

    คำขออนุญาตเสนอขายหุนเพ่ือใหเขาใจเจตนารมณ

    ของหลักเกณฑการอนุญาต และเตรียมความพรอม

•   การยื ่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ น

    แบบดิจิทัล (digital IPO)

•   การปรับปรุงการออกและเสนอขายหุนกูที ่มี

    อนุพันธแฝง

•   การสนับสนุนให SMEs ใชประโยชนจากตลาดทุน 

    เชน  equity crowdfunding และ private 

    equity trust

•   การศึกษาความเปนไปไดของการเปดใหมี debt 

    crowdfunding

•   การสงเสริมใหแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

    (กอง 1) เปน REITs
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          ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   การสรางสภาพแวดลอมที่เอื ้อตอการ

    ทำงานของ FA

•   การจัดสรรหุน IPO ใหมีการกระจายตัว

•   การสงเสริมการระดมทุนและลงทุนจาก

    ตางประเทศ

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การเปดชองทางใหท่ีปรึกษาทางการเงินเขามาหารือ 

    ก.ล.ต. กอนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุน 

    (pre-consultation)

•   การสัมมนา fine-tune expectation กับท่ีปรึกษา

    ทางการเงินเกี่ยวกับการทำ due diligence ใน

    ประเด็นตาง ๆ 

•   การสงเสริมใหชมรมวาณิชธนกิจจัดทำมาตรฐาน

    ควบคุมคุณภาพงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

•   การปรับปรุงเกณฑเกี่ยวกับการจัดสรรหุน IPO

•   การปรับปรุงเกณฑเพื่อสนับสนุนการออกและ

    เสนอขายตราสารหน้ีขามประเทศ (cross border 

    offering)

•   การสงเสริมใหตางประเทศเห็นชองทางในการ

    ระดมทุนและลงทุนในไทย เชน infrastructure 

    trust และ CLMV fund

          ขอบเขตที่มุงเนน       

2.    การทำใหผลิตภัณฑทาง

       การเงินหรือผูออกหลักทรัพย

       มีคุณภาพ มีการกระจาย

       การจัดสรรอยางเพียงพอ

3.    ตลาดทุนไทยเปนทางเลือก

       ในการระดมท ุน และ

       แขงขันได

       ตลาดทุนไทยควรเปดกวางใหผูที่ตองการระดมทุนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากตลาดทุนได พรอมไปกับการทำใหผลิตภัณฑ

ทางการเงินและผูออกหลักทรัพยมีคุณภาพ เพื่อสรางความเชื่อมั่น และเปนทางเลือกที่นาสนใจแกผูลงทุน รวมทั้งเปนทางเลือกในการ

ระดมทุนและแขงขันและเติบโตไปพรอมกันไดกับนานาประเทศ ก.ล.ต. จึงไดดำเนินมาตรการตาง ๆ  เพื่อสงเสริมการระดมทุนและคุณภาพ

ผลิตภัณฑและผูออกหลักทรัพย อาทิ

1.    การสงเสริมใหผูที่ตองการระดมทุนเขาถึงและสามารถ

ใชประโยชนจากตลาดทุน

       ตลาดทุนควรตอบโจทยแกผูท่ีตองการระดมทุน ซ่ึงรวมถึงภาครัฐ

ที่มีการระดมทุนเพื่อใชในโครงการพัฒนาประเทศหรือโครงการ

สาธารณะตาง ๆ ดวย ก.ล.ต. จึงไดออกเกณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดต้ัง

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย  (Thailand 

Future Fund) เพื่อใหการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ

เปนไปอยางรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ

ในระยะยาว และชวยใหการบริหารหนี ้สาธารณะของประเทศ

เปนไปอยางเหมาะสม รวมทั้งผูลงทุนมีผลิตภัณฑที่นาสนใจและ

มีคุณภาพใหเลือกลงทุนมากขึ้นดวย การปรับปรุงเกณฑการออก

และเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝงใหเปนไปตามแนวทางสากลและ

เปนในแนวทางเดียวกับการเปดเสรีทางการเง ินของธนาคาร

แหงประเทศไทย
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      สำหรับภาคเอกชนน้ัน ก.ล.ต. สนับสนุนและส่ือสารในวงกวาง
ให SMEs เขาใจและใชประโยชนจากเคร่ืองมือท่ีมีในตลาดทุน เชน  
equity crowdfunding และ private equity trust และหารือ
ภาคเอกชนในการกำหนดเกณฑและแนวปฏิบัติสำหรับผูใหบริการ 
funding portal เพ่ือสรางมาตรฐานผูใหบริการซ่ึงเปนองคประกอบ
สำคัญของการระดมทุนแบบ equity crowdfunding และสงเสริม
ใหนำความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน smart contract เพื่อชวย
จัดการเร่ืองการจายชำระจองซ้ือหุนใหมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึนดวย
รวมทั้งเตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการระดมทุนในรูปแบบอื่น ๆ 
ดวย อาทิ การเตรียมการเพ่ือรองรับ debt crowdfunding โดยการ
ทำงานรวมกับธนาคารแหงประเทศไทยอยางใกลชิด ทั้งในดานของ
แนวทางกำกับดูแล และการสนับสนุนระบบงานโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ
เชน ระบบฐานขอมูลเครดิตแบบ alternative credit scoring system
      ในสวนของการออกเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนคร้ังแรก
(IPO) ก.ล.ต. ได จัดสัมมนาใหแกบริษัทที่อยูระหวางเตรียมตัวยื่น
ขออนุญาตเสนอขาย IPO (“potential issuer”) เพ่ือใหบริษัทเขาใจ
เจตนารมณของหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหเสนอขายหุน
และรับทราบประเด็นสำคัญ ๆ ที่บริษัทตองดำเนินการใหพรอม
กอนการยื่นคำขออนุญาต ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถเตรียมตัว
ใหพรอมไดกอนเขาสูกระบวนการขออนุญาตจาก ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ 
      การดำเนินการท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงคือ การสงเสริมการแปลง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) เปนกองทรัสตเพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trusts : REITs) 
ซ่ึงเปนตราสารท่ีใชในการระดมทุนมีความยืดหยุนและเปดกวางกวากอง 1 
อีกท้ังยังเปนรูปแบบท่ีมีความเปนสากล และเหมาะกับผูลงทุน

2.   การทำใหผลิตภัณฑทางการเงินหรือผูออกหลักทรัพย
มีคุณภาพมีการกระจายการจัดสรรอยางเพียงพอ

      ในกระบวนการของการออกและเสนอขายหลักทรัพยนั ้น 
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA เปนผูที่มีบทบาทอยางมากที่จะชวย
เตรียมความพรอมและกลั่นกรองคุณภาพของบริษัทที่จะระดมทุน 
ก.ล.ต. จึงไดรวบรวมประเด็นจากการพิจารณาคำขออนุญาต
เสนอขายหุนในแตละปและจัดสัมมนาเพ่ือ fine-tune expectation 
กับท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับการทำ due diligence ในประเด็นตาง ๆ
และไดสงเสริมใหชมรมวาณิชธนกิจจัดทำมาตรฐานควบคุมคุณภาพ 

ของที ่ปรึกษาทางการเงิน เพื ่อใหการปฏิบัติงานของที ่ปรึกษา
ทางการเงินมีการควบคุมคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุน
ใหที ่ปรึกษาทางการเงินเขามาหารือกับ ก.ล.ต. กอนการยื ่น
คำขออนุญาตเสนอขายหุน เพื่อใหที่ปรึกษาทางการเงินไดมีโอกาส
ปรึกษาหารือในประเด็นสำคัญ ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่จะ
ยื่นขออนุญาตและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยที่ปรึกษา
ทางการเงิน ในการเตรียมคำขออนุญาตและแกไขประเด็นตาง ๆ 
ที่อาจมีผลตอการพิจารณาคำขออนุญาตใหเรียบรอยกอนที่จะยื่น
คำขออนุญาต ทั้งนี้ กระบวนการดังกลาวจะชวยใหการพิจารณา
คำขออนุญาตเปนไปดวยความรวดเร็ว และเปนไปตามกรอบเวลา
ท่ีกำหนดตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ”) 
ดวย สวนในอนาคต ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงคุณสมบัติที่ปรึกษา
ทางการเงินและผูควบคุมการปฏิบัติงานใหเขมงวดข้ึน และทายสุด
จะศึกษาและกำหนดแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลที่ปรึกษา
ทางการเงินไปสูระบบการใหใบอนุญาต (license) จากท่ีในปจจุบัน
การกำกับดูแลท่ีปรึกษาทางการเงินเปนลักษณะของการใหความเห็นชอบ 
ซ่ึงมาตรการดำเนินการยังไมหลากหลายเพียงพอ และระบบดังกลาว
ยังไมสอดคลองกับสากล เพื ่อเพิ ่มเครื ่องมือและประสิทธิภาพ
ในการกำกับดูแลดวย
      นอกจากน้ี ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑเก่ียวกับการจัดสรรหุน
ท่ีออกใหมตอประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) เพ่ือใหมีการกระจายหุน
ใหกับผูลงทุนทั่วไปอยางเพียงพอ และปองกันการจัดสรรหุน IPO 
ใหกับผูมีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (related person : RP) ในสัดสวนท่ีสูง ซ่ึงทำใหกลุมบุคคล
ดังกลาวสามารถควบคุมปริมาณหุ น IPO ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และอาจนำไปสูการซื้อขายหุนในลักษณะผิดปกติ
ภายหลังการเขาจดทะเบียน โดยปรับปรุงนิยามของ “ผูมีอุปการคุณ” 
ใหชัดเจนข้ึน หมายถึง บุคคลท่ีสรางประโยชนใหกับบริษัทอยางตอเน่ือง
และชัดเจน โดยกำหนดสัดสวนการจัดสรรหุน IPO ใหกับผูมีอุปการคุณ
ไดไมเกินรอยละ 15 ของจำนวนหุนท่ีเสนอขาย IPO ท้ังน้ี เม่ือรวมสัดสวน
การจัดสรรหุนใหกับ RP และพนักงานของบริษัทแลวตองไมเกินรอยละ 25 
ของจำนวนหุนที่เสนอขาย IPO 
      นอกจากน้ี ยังไดปรับปรุงหลักเกณฑ และวิธีการจัดทำสรุปขอมูล
สำคัญของตราสาร (factsheet) ดวย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหแบบ 
factsheet มีความเปนมาตรฐาน กระชับ เขาใจงาย และมีขอมูล
ที่จำเปนตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนครบถวน



3.    ตลาดทุนไทยเปนทางเลือกในการระดมทุนและแขงขันได

       สำหรับดานของการระดมทุนจากตางประเทศนั ้น ก.ล.ต. 
ไดปรับปรุงเกณฑการออกและเสนอขายตราสารหนี้ขามประเทศ 
(cross border offering) เพ่ือสงเสริมใหการระดมทุนจากตางประเทศ
ผานตลาดทุนไทยสามารถทำไดสะดวกขึ้น 
       นอกจากน้ี ยังไดพบปะหารือกับหนวยงานกำกับดูแลของประเทศ
ในกลุมกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) เพ่ือใหขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑทางการเงินท่ีนาสนใจอยางเชน ทรัสตเพ่ือการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐาน และ CLMV Fund เปนตน
       ก.ล.ต. ยังไดสนับสนุนการพัฒนาดานกองทุนรวมใหแกประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหมในเอเชียเพื่อการเติบโตรวมกัน โดยไดจัดสัมมนา

       สำหรับแผนงานขางหนาน้ัน ก.ล.ต. มุงเนนใหการระดมทุนในตลาดทุนไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจการ และนวัตกรรมท่ีสราง
มูลคาเพิ่มแกเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
และชวยยกระดับการเติบโตอยางมีคุณภาพของภูมิภาค

ประจำปสำหรับผูบริหารของหนวยงานกำกับดูแลตลาดทุนจาก
ประเทศเพื่อนบานและประเทศในแถบเอเชียใต (SEC Thailand 
Academy) ซึ ่งจัดขึ ้นเปนปที ่ 2 ในหัวขอกองทุนรวมสำหรับ
ผูเขารวมจาก 12 ประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรเฉพาะใหแก
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อประโยชนในการนำไปใชออกกฎเกณฑ
รองรับผลิตภัณฑกองทุนรวมในตลาดทุนของประเทศเพ่ือนบานดวย
      ก.ล.ต. ไดสงเสริมการเสนอขายกองทุนรวมของไทยในตลาด
ภูมิภาค โดยไดลงนามบันทึกความรวมมือโครงการจัดการกองทุนรวม
ภูมิภาคเอเชียขามพรมแดนภายใตกรอบเอเปค (Asia Region 
Funds Passport : ARFP) เพ่ือเตรียมเปดการเสนอขายกองทุนรวม
ขามประเทศตอประชาชนทั่วไปรวมกับเกาหลีใต ญี่ปุน นิวซีแลนด 
และออสเตรเลีย ภายในป 2560 อีกดวย
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      •       ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

ปดตลาด ณ สิ้นป 2559 ที่ 1,542.94 จุด  เพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 

จากปกอน มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ 50,244.97 ลานบาท

เพิ ่มขึ ้นจากเฉลี ่ย 41,141.45 ลานบาทตอวันในปก อนหนา 

โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการฟนตัวของราคาน้ำมันและสินคาโภคภัณฑ

ที่สงผลใหกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญในตลาดเพิ่มสูงขึ้น 

ทำใหดัชนีราคาหุนปรับตัวเพิ่ม มีดัชนีกลุมอุตสาหกรรมที่ปรับตัว

ขึ้นสูงสุดสามอันดับแรก ไดแก กลุมทรัพยากร กลุมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร และกลุ มสินคาอุตสาหกรรมตามลำดับ 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (market capitalization) 

ณ สิ้นป 2559 อยูที ่ 15.08 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22.8 

จากสิ้นปกอน

      •   ดานดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai Index) 

ปดตลาด ณ สิ ้นป 2559 ที ่ 616.27 จุด เพิ ่มขึ ้นร อยละ 18 

การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยและเงินลงทุนตางชาติสะสมป 2559 

ที่มา : SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ดวยมูลคาการซื้อขายเฉลี่ย 2,280.68 ลานบาทตอวัน ลดลงจาก

เฉล่ีย 3,160.9 ลานบาทตอวันในปกอน มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

ณ ส้ินป 2559 อยูท่ี 4.25 แสนลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.5 จากปกอน 

โดยดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวข้ึนสูงสุดสามอันดับแรก ไดแก 

กลุ มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ มธ ุรกิจการเง ินและ

กลุมทรัพยากร ตามลำดับ

      •   ในภาพรวมดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยมีความผันผวนสูง

จากเหตุการณทั ้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะในชวงเดือน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 ที่ผูลงทุนตางชาติเทขายหุนไทยหนัก

อยางไรก็ตาม เงินลงทุนจากตางประเทศโดยรวมทั้งปยังเปนบวก 

โดยผู ลงทุนตางชาติซื ้อสุทธิ 77,927.2 ลานบาทในตลาด SET 

และซื้อสุทธิ 618.8 ลานบาทในตลาด mai
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      •  ภาวะการขายชอรตในตลาดหุนไทยสูงสุดในเดือนกันยายน

ที่รอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับมูลคาการซื้อขายหุนในกลุม SET100

และต่ำสุดที่รอยละ 1.8 ในเดือนกรกฎาคม โดยเฉลี่ยการขายชอรต

ในป 2559 อยูที่ระดับรอยละ 2.7 ใกลเคียงกับปกอน

การออกและเสนอขายตราสารทุน

      •   ในป 2559 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีมูลคา

การระดมทุนรวม 224,082 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 

47.2 เปนการระดมทุนในตลาดแรกจากการออกเสนอขายหุนใหมของ

บริษัทจดทะเบียนแกประชาชนทั ่วไปครั ้งแรก (IPO) ใน SET 

จำนวน 10 บริษ ัท และ mai จำนวน 13 บริษ ัท รวมมูลคา 

32,488 ลานบาท ลดลงจากปที ่ผานมารอยละ 16.2 เนื ่องจาก

ที่มา : SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

 

ภาวะตลาดคร่ึงปแรกมีดัชนียังอยูในระดับต่ำตอเน่ืองจากปกอนหนา

ทำใหบริษัทที่เสนอขาย IPO ในชวงครึ่งแรกของปมีจำนวนนอย 

โดยบริษัทที่เสนอขาย IPO สูงสุดในป 2559 คือ บริษัท บานปู 

เพาเวอร จำกัด (มหาชน)  มูลคา 13,618 ลานบาท 

      •   สำหรับการระดมทุนในตลาดรองโดยการออกและ

การเสนอขายครั้งตอไปมีมูลคา 191,594 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

68.9 จากการจัดสรรหุนใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

(right offering)

      •   ดานการเสนอขายกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (REITs) แกประชาชนครั้งแรก 

มีจำนวน 4 บริษัท มูลคารวมทั้งสิ ้น 20,169 ลานบาท สูงกวา

ปกอนหนา 1.08 เทา 
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      •   เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (yield curve) 

มีความผันผวนคอนขางมาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป 

ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบปที่รอยละ 1.54 ในเดือนเมษายนและ

ปรับตัวสูงขึ้นในชวงปลายป ซึ่งมีปจจัยหลักจากผลการเลือกตั้ง

ประธานาธ ิบด ีและการปร ับข ึ ้นอ ัตราดอกเบ ี ้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ สงผลใหเสนอัตราผลตอบแทนฯ ณ ส้ินป 2559 

มีความชันมากขึ้นเมื่อเทียบกับปลายป 2558 

      •   ตลาดตราสารหนี้ป 2559 มีเงินไหลเขาสุทธิ ยอดการ

ถือครองตราสารหนี ้ไทยของตางชาติส ุทธ ิปร ับเพิ ่มข ึ ้นจาก 

เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย                                          
(ณ 30 ธ.ค. 2558, 30 มิ.ย. 2559, 30 ธ.ค. 2559)

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

571,019 ลานบาทเปน 634,338 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 5.84 ของมูลคาคงคางทั้งหมด ณ สิ้นป 2558

      •      ตลาดตราสารหนี้ยังคงขยายตัวตอเนื่อง มูลคาคงคาง

ตราสารหน้ี ณ ส้ินป 2559 รวมทุกประเภทอยูท่ี 10.87 ลานลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 เทียบกับป 2558  เปนมูลคาของตราสารหนี้

ภาครัฐ 7.94 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 จากปกอนและ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2.81 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 

0.08 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

       

อัตราผลตอบแทน (เสนอซื้อ)

อายุคงเหลือ (ป)

30 ธ.ค. 58
30 มิ.ย. 59
30 ธ.ค. 59

18



19

      •  การซื้อขายตราสารหนี้เฉพาะธุรกรรมแบบซื้อขายขาด 

(outright trading value) ในป 2559 มีมูลคาเฉลี่ยตอวันอยูที ่ 

91,842 ลานบาทตอว ัน เพิ ่มข ึ ้นร อยละ 13.5 จากป 2558 

จากปริมาณการซ้ือขายท่ีเพ่ิมข้ึนในตราสารทุกประเภทตามภาวะตลาด

ในชวงที่เสนอัตราผลตอบแทนมีความผันผวน การซื้อขายสวนใหญ

เปนการซื้อขายระหวางผู คาตราสารหนี้และลูกคา รวมคิดเปน

สัดสวนรอยละ 79 ของมูลคาการซื้อขายทั้งหมด โดยแบงออกเปน

กลุมกองทุนรวม ซึ่งมีสัดสวนการซื้อขายสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 48  

รองลงมาคือบริษัทตางประเทศ ผูลงทุนอื่นๆ บริษัทในประเทศ 

และบริษัทประกัน ตามลำดับ สวนการซ้ือขายระหวางผูคาตราสารหน้ี

คิดเปนรอยละ 21 ของมูลคาการซื้อขายทั้งหมด

สัดสวนการซื้อขายตราสารหนี้เฉพาะธุรกรรมแบบซื้อขายขาด 

(outright trading value) ป 2559

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ระหวางผูคา

ตราสารหนี้

21%

กองทุนรวม

48%

 บริษัทประกัน

3%

บริษัท

ในประเทศ

6%

 บริษัท

ตางประเทศ

11%

อื่น ๆ

11%

การออกและเสนอขายตราสารหนี้
      •  ภาพรวมการออกเสนอขายตราสารหน้ีในประเทศ รวมทุก

ประเภทในป   2559 ม ีม ู ลค  ารวม 11 .81 ล  านล  านบาท 

เพิ่มขึ้น 1.8 ลานลานบาท หรือรอยละ 18.51 เมื่อเทียบกับป 2558 

เปนการออกเสนอขายตราสารภาครัฐมูลคา 8.6 ลานลานบาท 

และตราสารภาคเอกชน 3.2 ลานลานบาท โดยตราสารหนี้ภาครัฐ

มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 จากการเพิ่มขึ้นของการออกพันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย ขณะท่ีมูลคาการออกเสนอขายพันธบัตรรัฐบาล 

ตั๋วเงินคงคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจชะลอตัวลง

      •      การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศ

โดยนิติบุคคลไทยและนิติบุคคลตางประเทศในป 2559 เพิ่มขึ้น

รอยละ 12.8 จากปกอน เปนการออกเสนอขายตราสารระยะยาว

มูลคา 925,467 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 55.0 เมื่อเทียบกับปกอน 

และการออกเสนอขายตราสารหน้ีระยะส้ันมูลคารวม 2.29 ลานลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 

             o   ตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai)

มีมูลคา 484,069 ลานบาท กลุมธุรกิจท่ีมีการออกเสนอขายมากท่ีสุด

สามอันดับแรก (ไมรวมกลุมธุรกิจธนาคารพาณิชยและเงินทุนหลักทรัพย) 

ไดแก กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมวัสดุกอสราง และกลุม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

             o   ตราสารหนี้ระยะยาวที ่ออกโดยบริษัทนอกตลาด

หลักทรัพยที่เปนนิติบุคคลไทยมีมูลคา 305,477 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปกอนหนา 1.08 เทา 
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พันธบัตร ธปท.พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

      •      การออกตราสารหนี ้สกุลเง ินบาทระยะยาวมีมูลคา 

28,072 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 31,540 ลานบาทในป 2559  

      •  ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารพาณิชยระมัดระวัง

ในการใหสินเชื่อ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่เปนตนทุนในการระดมทุน

อยูในระดับต่ำ ภาคธุรกิจหันมาใชชองทางการออกตราสารหนี้

เพื ่อระดมทุนมากขึ ้น สะทอนจากการเพิ ่มขึ ้นของบริษัทผู ออก

ตราสารหนี้ภาคเอกชน เฉพาะตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม

ตราสารหนี้ไทย จำนวนผูออกตราสารหนี้ระยะยาว* มี 156 บริษัท 

เพิ่มขึ้น 24 บริษัท เปนผูออกรายใหม 45 บริษัท ขณะที่จำนวน

ผู ออกตราสารระยะสั ้นมี 210 บริษัท เพิ ่มขึ ้น 26 บริษัท และ

เปนผูออกรายใหม 49 บริษัท

      •      แนวโนมตราสารหนี ้ป  2560 คาดวาการระดมทุน

ในตลาดตราสารหน้ีของภาคเอกชนจะชะลอตัวลง เน่ืองจากหลายธุรกิจ

ไดเรงออกตราสารหน้ีไปมากแลว ประกอบกับปจจัยดานอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาดที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามตลาดตางประเทศ ทำให

ผูออกตราสารมีตนทุนในการออกสูงขึ้น

2,906 
2,149 2,276 
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การเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ 

จำแนกตามประเภทหลักทรัพย

การเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ 

จำแนกตามประเภทหลักทรัพย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

พันลานบาท

  หมายเหตุ: *ขอมูลจากเอกสารประกอบการแถลงขาวสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยป 2559 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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      •      ตลาดสัญญาซื ้อขายลวงหนา (Thailand Futures 

Exchange Plc.: TFEX) มีปริมาณการซ้ือขายรวม 69.58 ลานสัญญา 

หรือเฉลี่ย 285,189 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีปริมาณ

การซ้ือขายเฉล่ีย 199,749 สัญญาตอวัน โดยการเติบโตของธุรกรรม

ใน TFEX เกิดจากภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง โดยการซื้อขาย 

single stock futures เพ่ิมข้ึนจาก 81,103 สัญญาตอวันในป 2558 

เปน 138,634 สัญญาตอวันในป 2559 และ SET50 Index Futures 

เพ่ิมจาก 110,142 สัญญาตอวันในป 2558 เปน 131,939 สัญญาตอวัน

ในป 2559 สวนทางกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีสินทรัพย

อางอิงบนอัตราแลกเปลี่ยนและกลุมพลังงานที่มีปริมาณลดลง

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเฉลี่ยตอวันและสถานะคงคางป 2559 

ที่มา : SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

      •      ดานสถานะคงค าง (open interest) ของตลาด 

ณ สิ้นป 2559 อยูที่ระดับ 1,919,913 สัญญา เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว

จากป 2558 โดยผูลงทุนท่ัวไปมีการซ้ือขายเปนสัดสวนมากท่ีสุดคิดเปน

รอยละ 52.8 ผูลงทุนสถาบันรอยละ 36.8 และผูลงทุนตางประเทศ

รอยละ 10.4 

      •      สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

ที่กำหนดใหสินคาเกษตรเปนสินคาตามพระราชบัญญัติสัญญา

ซื้อขายลวงหนา กลางเดือนกุมภาพันธป 2559 TFEX ไดเริ่มซื้อขาย

ยางพาราลวงหนา RSS3 Futures เปนสินคาเกษตรลวงหนาสินคาแรก 

และตามมาดวย RSS3D Futures ซึ ่งเปนสัญญาที่กำหนดใหมี

การสงมอบสินคาจริงเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา (physical delivery) 

ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สถานะคงคาง
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      •   ในปที่ผานมา TFEX ไดแตงตั้งผูดูแลสภาพคลอง 3 ราย

ไดแก KGI, TNITY และ RHBS เพ่ือสงเสริมการซ้ือขาย stock futures 

ใหตลาดมีสภาพคลองมากข้ึน และไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจกับ 

Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ซึ่งเปนตลาดอนุพันธ

ในญี่ปุน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือทางธุรกิจรวมทั้ง

พัฒนาสินคาระหวางกันในอนาคต

      •   แนวโนมตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาในป 2560 คาดวา

จะเติบโตไดดีตอเนื่องจากผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

โดย TFEX ไดมีแผนในการเพิ่มหุ นอางอิงของ stock futures 

และเริ่มซื้อขาย Gold-D Futures รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของ

ผูดูแลสภาพคลองและสนับสนุนบริการของสำนักหักบัญชีในการ

รับหลักทรัพยเปนหลักประกันสำหรับการซ้ือขายใน TFEX เพ่ืออำนวย

ความสะดวกแกผูลงทุน 

Single Stock Futures 

48.62%

SET50 Index Futures

46.27%

SET 50 Index Options

0.62%

Oil Futures

0.03%

USD Futures

0.29%
10 Baht Gold Futures

3.91%

50 Baht Gold Futures

0.26%

สัดสวนสัญญาการซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนาป 2559

ที่มา:  SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)
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Highlights
•     จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทใชเปนแนวทางในการกำกับดูแล

       ใหบริษัทจดทะเบียนสรางคุณคาในระยะยาว และเติบโตอยางยั่งยืน

•     จัดทำหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผูลงทุนสถาบัน (I Code) เพ่ือเปนมาตรฐานของผูลงทุนสถาบันใหลงทุนดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 

      และคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม และการกำกับดูแลกิจการ

•     สรางความรูความเขาใจแก CEO  CFO และสมุหบัญชี มีบทบาทสำคัญเปนดานแรกในการจัดทำรายงานทางการเงิน

•     สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามเกณฑไดอยางถูกตอง ผานการอบรมสัมมนา และการจัดทำ

      คูมือเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น

•     สงเสริมการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม โดยวางแนวปฏิบัติการเรียกเอกสารแสดงตัวตนในการประชุมผูถือหุน เพ่ือมิใหเปนภาระเกินควร

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ 

         ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

1.    บริษัทจดทะเบียนพัฒนา

       และเติบโตอยางยั่งยืน

2.    ผ ู ลงท ุนได ร ับข อม ูลท ี ่

       ครบถวนถูกตอง ทันเวลา

           ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   การสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

     โดยสราง self-discipline สราง market 

     force และสนับสนุน regulatory 

     discipline

•   การสงเสริมคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

    มาตรฐานการสอบบัญชี และการเปดเผย 

    ขอมูลอื่น ๆ

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การสรางความรูความเขาใจ และความรวมมือ

    เพ่ือใหเกิด self-discipline และ market force

•   การจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับ

    บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 

    Code: CG Code)

•   การจัดทำหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับ

    ผูลงทุนสถาบัน (Investment  Governance 

    Code: I Code)

•   การจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับ

    ท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และการสัมมนา

    อบรมที่เกี่ยวของ

•   การสรางความรู ความเขาใจแก CEO  CFO 

    และสมุหบัญชี

•   การเพิ่มจำนวนผูสอบบัญชี และลดขั้นตอนการ

    ใหความเห็นชอบโดยใช RBA และระบบ fast track 

•   การตรวจสอบคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี

•   การยกระดับมาตรฐานบัญชี และการสอบบัญชี

•   การตรวจสอบ/สอบทานขอมูล และรายการ

    ของบริษัทจดทะเบียนอยางสม่ำเสมอ
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           ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   การสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ

    ตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และการสราง

    ชองทางการใชสิทธิของผูถือหุนเพิ่มเติม

    ในการประชุมผูถือหุน

       พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การปรับปรุงเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน

•   วางแนวปฏิบัติการเรียกเอกสารแสดงตัวตน

    ในการประชุมผูถือหุน

•   การสงเสริมและสนับสนุน e-meeting e-proxy 

    และ e-voting

      นอกจากการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนวินัยหรือมีแรงผลักดัน

จากตนเอง (self-discipline) โดยมี CG Code เปนเคร่ืองมือชวยเหลือแลว 

ก.ล.ต. ไดสงเสริมใหเกิดแรงผลักดันจากตลาด (market force)  

โดยหลายหนวยงานในตลาดทุนไดเขามารวมกันจัดทำ “หลักธรรมาภิบาล

การลงทุน สำหรับผูลงทุนสถาบัน” (Investment  Governance 

Code: I Code) เพื่อเปนมาตรฐานของผูลงทุนสถาบันใหลงทุน

ดวยความรับผิดชอบตอลูกคา โดยคำนึงถึงหลัก ESG รวมท้ังติดตาม

การลงทุนอยางใกลชิดดวย

      สำหรับการปฏิบัติตามเกณฑในเรื่องอื่น ๆ ก.ล.ต. ไดสงเสริม

การสรางความรูความเขาใจเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง อาทิ  รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนาหลายครั้ง เชน 

งานสัมมนา “รูจักกฎหมายหลักทรัพยฉบับใหม ปฏิบัติอยางไร 

ใหถูกตอง” เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

ฉบับแกไข ในเดือนตุลาคม 2559 กอนที่กฎหมายจะมีผลใชบังคับ 

งานสัมมนาในหัวขอ “เทคนิคการจัดการอินไซดแบบฉบับนักบริหาร

มืออาชีพ” ในเดือนมิถุนายน 2559 พรอมท้ังจัดทำหนังสือ “แนวปฏิบัติ

ในการจัดการขอมูลลับที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย” เพื่อให

บริษัทจดทะเบียนนำไปใชเปนแนวทางดวย เปนตน

          ขอบเขตที่มุงเนน       

3.    ผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ

       อยางเปนธรรม และใชสิทธิ

       ของตนเอง

       ก.ล.ต. สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ สามารถพัฒนา และเติบโตไดอยางยั่งยืน 

ในขณะที่ผูลงทุนควรไดรับขอมูลจากบริษัทที่ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งผูถือหุน ควรไดรับการปฏิบัติ

อยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน โดยมีพัฒนาการและการดำเนินการในดานตาง ๆ ที่สำคัญ อาทิ

1.    การสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

       ก.ล.ต. มุงเนนในเร่ืองการปฏิบัติทางดานการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีเกิดผลอยางแทจริง (CG in substance) โดยเร่ิมจากการสรางความรู

ความเขาใจใหคณะกรรมการ และผูบริหารดวยการพบปะหารือรวมกัน

ในโอกาสตาง ๆ เพ่ือใหเช่ือม่ันในแนวคิด เล็งเห็นประโยชนอยางย่ังยืน

ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท และลงมือปฏิบัติเองอยางจริงจัง นอกจากนี้  

ก.ล.ต. รวมกับคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

จดทะเบียนไดจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี สำหรับ

บริษัทจดทะเบียน” (Corporate Governance Code: CG Code)

ท่ีบูรณาการประเด็นทางสังคม ส่ิงแวดลอม และการกำกับดูแลกิจการ 

(environmental, social and governance: ESG) เขาไป

ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื ่อใหคณะกรรมการบริษัทในฐานะ

ผูนำองคกร สามารถใชเปนแนวทางในการกำกับดูแลใหบริษัท

จดทะเบียนดำเนินงานอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบตอ

ผู มีสวนไดเสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ ่งแวดลอม 

ตลอดจนปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดรับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.    การสงเสริมคุณภาพของรายงานทางการเงิน มาตรฐาน

การบัญชี และการสอบบัญชี และการเปดเผยขอมูลอื่น ๆ

      ก.ล.ต. สรางความรูความเขาใจแกประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน (CFO) และสมุหบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียน ท่ีเปนผูมีบทบาทสำคัญเปนดานแรกในการจัดทำ

รายงานทางการเงิน (first line of defense) ใหมีความนาเชื่อถือ 

มีคุณภาพ สรางความมั่นใจใหแกผู ลงทุนที่จะใชขอมูลประกอบ

การตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง CFO ดวยการส่ือสารทางชองทางตาง ๆ 

ไดแก การเผยแพรบทความเพื่อสรางความเขาใจในหนาที่ และ

ความรับผิดชอบ การอบรมความรูพื้นฐานทางบัญชี และการอบรม

ความรูรายอุตสาหกรรม การรวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ รับฟงปญหา

ท่ีเกิดข้ึนและจัดทำแนวปฏิบัติ เพ่ือใหบริษัทปฏิบัติไดถูกตอง รวมท้ัง

อยูระหวางจัดทำประกาศเก่ียวกับการกำหนดคุณสมบัติของ CFO

และสมุหบัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ

ประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) 

 

      ในสวนของผูสอบบัญชีซึ่งเปนผูที่จะชวยเขามาตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอรายงานทางการเงินของบริษัทนั ้น ก.ล.ต. 

ใหความสำคัญทั ้งในดานคุณภาพและปริมาณของผู สอบบัญชี 

โดยในดานคุณภาพ ก.ล.ต.รวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ

ตลาดหลักทรัพยฯ จัดสัมมนาใหความรูดานบัญชีและสอบบัญช ี 

อาทิ งานสัมมนา “UK Experience on Implementing the 

Enhanced Auditor Reporting” เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับรายงาน

ของผูสอบบัญชีแบบใหมซ่ึงจะมีผลใชบังคับในประเทศไทยในอนาคต

อันใกล  เปนตน การรวมกับสภาวิชาชีพบัญชีใหคำปรึกษาแก

สำนักงานสอบบัญชี รวมท้ังจัดทำเคร่ืองมือและ audit program 

ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และประสานงานกันอยางใกลชิดเพ่ือท่ีจะ

ยกระดับมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีใหเปนสากล และ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันย่ิงข้ึน รวมท้ัง ก.ล.ต. ไดตรวจ

ระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีอยางสม่ำเสมอ  

โดยในปน้ี ผลการตรวจสอบในภาพรวมดีข้ึนเม่ือเทียบกับผลคะแนน

ในรอบการตรวจที่สอง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ ้นของ

สำนักงานสอบบัญชี รวมถึงสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นและตั้งใจ

ของหัวหนาสำนักงานสอบบัญชี และบุคลากรภายในสำนักงานสอบ

บัญชีในการรวมมือกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบ

บัญชีใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง  สำหรับการเพิ่มปริมาณผูสอบบัญชี 

เพื่อรองรับอุปสงคในตลาดทุนนั้น ก็ไดมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง 

อาทิ การปรับปรุงกระบวนการใหความเห็นชอบโดยใช risk based 

approach (RBA) และเพ่ิมชองทางใหผูสอบบัญชีท่ีสังกัดสำนักงาน

สอบบัญชีที ่มีคุณภาพดีสามารถขอความเห็นชอบผานระบบ 

fast track เพื่อลดระยะเวลาการใหความเห็นชอบ

      นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังไดตรวจสอบ/สอบทานขอมูล และรายการ

ของบริษัทจดทะเบียนอยางสม่ำเสมอ เพื ่อชวยพัฒนาคุณภาพ

  

ก.ล.ต. รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

จัดงานสัมมนาเพื ่อสรางความรู ความเขาใจแกบริษัทจดทะเบียนในหัวขอ 

“รูจักกฎหมายหลักทรัพยใหม ปฏิบัติอยางไรใหถูกตอง”



          ขอบเขตที่มุงเนน       

3.    ผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ

       อยางเปนธรรม และใชสิทธิ

       ของตนเอง

       ก.ล.ต. สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ สามารถพัฒนา และเติบโตไดอยางยั่งยืน 

ในขณะที่ผูลงทุนควรไดรับขอมูลจากบริษัทที่ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งผูถือหุน ควรไดรับการปฏิบัติ

อยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน โดยมีพัฒนาการและการดำเนินการในดานตาง ๆ ที่สำคัญ อาทิ

1.    การสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

       ก.ล.ต. มุงเนนในเร่ืองการปฏิบัติทางดานการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีเกิดผลอยางแทจริง (CG in substance) โดยเร่ิมจากการสรางความรู

ความเขาใจใหคณะกรรมการ และผูบริหารดวยการพบปะหารือรวมกัน

ในโอกาสตาง ๆ เพ่ือใหเช่ือม่ันในแนวคิด เล็งเห็นประโยชนอยางย่ังยืน

ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท และลงมือปฏิบัติเองอยางจริงจัง นอกจากนี้  

ก.ล.ต. รวมกับคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

จดทะเบียนไดจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี สำหรับ

บริษัทจดทะเบียน” (Corporate Governance Code: CG Code)

ท่ีบูรณาการประเด็นทางสังคม ส่ิงแวดลอม และการกำกับดูแลกิจการ 

(environmental, social and governance: ESG) เขาไป

ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื ่อใหคณะกรรมการบริษัทในฐานะ

ผูนำองคกร สามารถใชเปนแนวทางในการกำกับดูแลใหบริษัท

จดทะเบียนดำเนินงานอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบตอ

ผู มีสวนไดเสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ ่งแวดลอม 

ตลอดจนปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดรับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การเปดเผยขอมูลของบริษัท และปองปรามการทำรายการท่ีไมเปนธรรม

หรือการถายเทผลประโยชนอีกดวย อาทิ การตรวจสอบงบการเงิน 

ซึ่งนำไปสูการสั่งแกไขงบการเงินและแจงแกสาธารณชน 3 บริษัท   

การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการไดมาและจำหนาย

ไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน รวมมูลคา 523,956 ลานบาท

      โดยมีการออกขาวเตือนผูถือหุนเพ่ือใหศึกษาขอมูลการทำรายการ

และเขารวมประชุมเพื่อพิจารณารายการ 6 บริษัท มูลคารายการ 

24,655 ลานบาท  และการสอบทานแบบ 56-1 โดยมีหนังสือกำชับ

บริษัท และใหบริษัทแกไขแบบ 56-1 ใหม จำนวน 15 บริษัท  

มีหนังสือออกแจงขอสังเกตเพื ่อใหบริษัทปรับปรุงในปถัดไป 

จำนวน 51 บริษัท และยังมีการแจงทางวาจาเพ่ือใหบริษัทรับทราบประเด็น 

รวม 8 บริษัท  นอกจากน้ี ยังมีการปรับปรุงการสอบทานแบบ 56-1 

เปนแบบ workshop เพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนไดเขาใจ และแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกับ ก.ล.ต. 

หมายเหตุ: *ขอมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

  

3.    การสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง

เปนธรรม และการสรางชองทางการใชสิทธิของผูถือหุนเพ่ิมเติม

ในการประชุมผูถือหุน

       ในป 2559 ก.ล.ต. อยูระหวางปรับปรุงเกณฑรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ที่ใชมาเปนเวลานาน เพื่อใหมั่นใจไดวา การที่บริษัทจดทะเบียนจะ

เขาทำรายการกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงซ่ึงอาจทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนน้ัน จะเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรมตอผูถือหุน

ทุกรายโดยเทาเทียมกัน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน

       ในดานการประชุมผูถือหุนซ่ึงเปนโอกาสสำคัญท่ีผูถือหุนจะไดรับ

ขอมูลจากบริษัทจดทะเบียน ซักถาม และใชสิทธิออกเสียงเพ่ือมีสวนรวม

ในการบริหารงานและตัดสินใจในเร่ืองท่ีสำคัญของบริษัทน้ัน  ก.ล.ต. 

ไดวางแนวปฏิบัติในการเรียกเอกสารแสดงตัวตนเพ่ือเขารวมประชุม

ผูถือหุน เพ่ือไมใหเปนภาระเกินควร โดยกรณีผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล

ตางประเทศ หากมอบหมายใหผูรับฝากหลักทรัพย (custodian) 

ที่เปนสถาบันการเงินในประเทศเขารวมประชุม อาจไมจำเปนตอง

เรียกเอกสารแสดงตัวตนเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากสถาบันการเงินดังกลาว

ตองตรวจสอบความมีตัวตนที่แทจริงและรูจักลูกคาของตนอยูแลว

ตามกฎหมาย และเกณฑที ่เกี ่ยวของอื ่น ๆ สำหรับผู ถือหุ นไทย 

ก็สามารถใชเพียงภาพถายเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกให

ซ่ึงมีรูปถายและยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ อาทิ บัตรประชาชน 

หรือ หนังสือเดินทาง พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง โดยไมจำเปนตอง

มีบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง เนื่องจากตามปกตินั้นเจาของบัตร

ประชาชนมักจะพกบัตรตัวจริงไวติดตัว ไมมอบใหบุคคลอื่น 

 ก.ล.ต. ร วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยจัดงานสัมมนา “UK Experience on Implementing the Enhanced 

Auditor Reporting” เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองบัญชีและสอบบัญชีแกผูสอบบัญชี

*
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       ในระยะถัดไป ก.ล.ต. มุงเนนสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของการประกอบธุรกิจอยาง

มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม คำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย (ethical and responsible business) รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม และ

สิ่งแวดลอม (good corporate citizen) โดยบริษัทขนาดใหญที่มีความพรอมจะเปนแรงสำคัญที่จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกวาง 

ในขณะที่บริษัททั่วไป ก.ล.ต. ก็จะสงเสริมการยกระดับความพรอมใหสูงขึ้นไป ทั้งนี้ การพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกภาคสวน อันจะเปนแรงผลักดันในการสรางสภาพแวดลอมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดอยางแทจริง

ก.ล.ต. รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

จัดงานสัมมนาใหแกบริษัทจดทะเบียนเรื่อง “เทคนิคการจัดการอินไซดแบบฉบับ

นักบริหารมืออาชีพ” เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการใหขอมูล

และทำความเขาใจกฎเกณฑในดานการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน

      นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังไดสนับสนุนการเพ่ิมชองทางในการใชสิทธิ

ประชุมผูถือหุนดวย โดยจากการหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย ไดขอสรุปวาบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดประชุม

ผูถือหุนแบบ e-meeting ได และสำหรับการใชสิทธิออกเสียงและ

การมอบฉันทะน้ัน ก.ล.ต. สนับสนุนใหตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดทำระบบ

เพ่ือรองรับการมอบฉันทะแบบ e-proxy และการลงคะแนนแบบ 

e-voting ตอไป
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      ก.ล.ต. สนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบตอสังคมและมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังมีนโยบาย

และใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง 

โดยกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยนโยบาย และมาตรการ

ในการดำเนินการตอตานคอรรัปชัน ในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1) รายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) รวมท้ังสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนามีนโยบายและมาตรการ

ในการดำเนินการตอตานคอรรัปชันในทำนองเดียวกันดวย

      ในการน้ี เพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีสนใจสามารถสืบคนขอมูลดังกลาว 

ก.ล.ต. ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับ

คอรรัปชันของบริษัทจดทะเบียน และผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ในเว็บไซต www.cgthailand.org 

และ www.sec.or.th ตั้งแตป 2558 ตอมาในป 2559 ก.ล.ต. 

ไดปรับปรุงรูปแบบการเปดเผยขอมูลโดยใหอางอิงจากการเขารวม

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action against 

Corruption (CAC )) มีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ทำหนาท่ีเลขานุการโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม

จากเว็บไซต www.thai-cac.com)  แบงเปน 2 ระดับ ไดแก

•     ประกาศเจตนารมณเขารวม CAC บริษัทตองจัดใหประธานกรรมการ

หรือผูบริหารสูงสุดลงนามในใบคำประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

และยื่นตอโครงการ CAC

•     ไดรับการรับรองเปนสมาชิก CAC บริษัทตองกรอกขอมูล

ในแบบประเมินตนเองท่ีผานการสอบทานจากบุคคลท่ีสาม และย่ืนตอ

โครงการ CAC เพื่อพิจารณาใหการรับรองการมีอยูจริง และการนำ

นโยบายไปปฏิบัติ

      ณ สิ้นป 2559 มีบริษัทจดทะเบียนไดประกาศเจตนารมณ

เขารวมโครงการ CAC จำนวน 372 บริษัท ในจำนวนน้ีไดรับการรับรอง

เปนสมาชิก CAC แลว 121 บริษัท สวนผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไดประกาศเจตนารมณเขารวม

โครงการ CAC จำนวน 58 บริษัท ในจำนวนนี้ไดรับการรับรอง

เปนสมาชิก CAC แลว 31 บริษัท 

      นอกจากน้ี ก.ล.ต. ไดประสานขอความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของ

ในการดำเนินมาตรการในเรื่องอื่น ๆ อยางตอเนื่อง เชน

      (1)   สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จัดอบรมใหแกอาสาพิทักษสิทธิ

ในเร่ืองแนวคำถามเก่ียวกับนโยบายและการดำเนินการตอตานคอรรัปชัน

ของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือใชประกอบการซักถามในการประชุมผูถือหุน

ประจำป  โดยไดดำเนินการมาตั้งแตป 2557

      (2)   กลุ มผู ลงทุนสถาบัน โดยดำเนินการผานสมาคมของ

ผูลงทุนดังกลาว เชน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัท

หลักทรัพยไทย ขอใหติดตามซักถามเก่ียวกับนโยบายและการดำเนินการ

ตอตานคอรรัปชันของบริษัทจดทะเบียนในการประชุมผูถือหุนประจำป 

โดยไดดำเนินการมาตั้งแตป 2557

      (3)   บริษัทหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

ขอความรวมมือใหระบุสถานะการเขารวมโครงการ CAC ของบริษัท

จดทะเบียน ในบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนดังกลาว 

รวมทั ้งสนับสนุนใหผ ู แนะนำการลงทุนใหข อมูลนี ้แก ล ูกคา

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไดดำเนินการมาตั้งแตป 2558
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      (4)   บริษัทหลักทรัพยจ ัดการกองทุน  ขอความรวมมือ

ใหระบุสถานะการเขารวมโครงการ CAC ของตนเอง ในหนังสือช้ีชวน

สวนสรุปขอมูลสำคัญ (fund fact sheet) และเอกสารเผยแพร

ของกองทุนรวมท่ีอยูภายใตการจัดการ โดยไดดำเนินการมาต้ังแตป 2558

      (5)   องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) (Anti-Corruption 

Organization of Thailand (ACT))  สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการ

ของ ACT  โดยในช้ันน้ี ACT มีแผนงานท่ีจะประสานความรวมมือกับ 

IOD ในการดำเนินโครงการตราสัญลักษณ “No Bribe Label” 

เพ่ือมอบใหแกบริษัทท่ีมีมาตรการตอตานคอรรัปชัน รวมท้ังกองทุนรวม

ที่มีนโยบายหรือมีการลงทุนเนนในบริษัทที ่มีมาตรการตอตาน

คอรรัปชันดังกลาว

กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ก.ล.ต. รวมใจ รวมพลังแสดงความมุงมั่น

ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันในภาครัฐและเอกชนในงาน “วันตอตานคอรรัปชัน”
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Highlights
•     การยกระดับคุณภาพการขายผลิตภัณฑในตลาดทุน 

•     การสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจมี product governance 

•     การเปดเผยขอมูลเพื่อไมใหเกิด misleading

•     การรับฟงและหาแนวทางเพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้งในและตางประเทศ

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ 

          ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

1.    การสงเสริมใหการนำเสนอ

      ผลิตภัณฑทางการเงินมี

      ความนาเชื่อถือ คำนึงถึง

      ประโยชนของผูลงทุน

2.    การเพิ่มศักยภาพในการ

      แขงขันของผูประกอบธุรกิจ 

3.    การสงเสริมใหมีความพรอม 

      รูเทาทัน และใชประโยชน

      จากเทคโนโลยี

          ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   การปรับปรุงระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับ

    การนำเสนอผลิตภัณฑทางการเง ิน 

    อยางรอบดาน

•   การสนับสนุนการแขงขันอยางสรางสรรค

    ในธุรกิจตลาดทุน

•   การสราง international profile ใหแก

    ตลาดทุนไทย

•   การเอ้ืออำนวยใหนำ FinTech มาใชในการ

    นำเสนอผลิตภัณฑหรือใหบริการในตลาดทุน

    และการสรางความตื่นตัวเรื่อง FinTech 

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การยกระดับคุณภาพการขายผลิตภัณฑในตลาดทุน 

•   การสงเสริมใหผู ประกอบธุรกิจมี product 

    governance 

•   การเปดเผยขอมูลเพื่อไมใหเกิด misleading

•   การแกไขหลักเกณฑเพื่อใหบริษัทหลักทรัพย

    สามารถใหบริการลงทุนในสินคาตางประเทศ 

•   การรับฟงและหาแนวทางเพื ่อชวยอำนวย

    ความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้งในและ

    ตางประเทศ

•   การเปดให บลจ. สามารถจัดตั้ง hedge fund  

    ซึ่งสามารถลงทุนในสินทรัพยทางการเงินได

    ทุกประเภท

•   การสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู

    กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อการเติบโตไปดวยกัน

•   การเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเพิ่มความ

    ยืดหยุนในการกำกับดูแลและสรางสภาพแวดลอม

    ที่สงเสริมนวัตกรรม เชน การจัดใหมี sandbox 

    เพื่อทดลองนวัตกรรมในวงจำกัด

•   การจัดงาน FinTech Forum และโครงการ

    ประกวด FinTech Challenge

 

  



          ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

4.    การสงเสริมความมั ่นคง 

       และความนาเชื่อถือ

       การพัฒนาและกำกับดูแลผูประกอบธุรกิจอยางเหมาะสม จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบธุรกิจ สรางความ

มั่นคงและนาเชื่อถือของตลาดทุนโดยรวม ตลอดป 2559 ก.ล.ต. จึงไดดำเนินมาตรการตาง ๆ อาทิ

1.    การสงเสริมใหการนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน

มีความนาเชื่อถือ คำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน
 

       ก.ล.ต. เล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงระบบนิเวศท่ีเก่ียวของ

กับการนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินอยางรอบดาน เพื่อสงเสริม

ใหการนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินมีความนาเชื่อถือ มีการปฏิบัติ

ลูกคาอยางเปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน (putting 

investor first) ซ่ึงจะทำใหผูประกอบธุรกิจท่ีเปนผูขายมีความนาเช่ือถือ 

ผูลงทุนที่เปนลูกคาก็จะเกิดความไววางใจ และมาใชบริการตอเนื่อง 

สรางความเติบโตอยางยั่งยืนใหแกผูประกอบธุรกิจ ซึ่งความไววางใจ

เชนนี้ จะนำไปสูความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม 

       ในการสงเสริมเพ่ือใหเกิดความไววางใจขางตน ก.ล.ต. เช่ือม่ันวา 

หากยึดหลักของการคำนึงถึงผลประโยชนของลูกคาแลว ผลิตภัณฑ

และบริการจะถูกคัดเลือกและออกแบบใหตอบสนองความตองการ

และเหมาะสมกับลูกคา การเสนอขายจะเปนไปโดยคำนึงถึงสถานการณ 

ความเหมาะสม และความคาดหวังของลูกคา รวมทั้งมีการใหขอมูล

ที่ชัดเจนตลอดทางตั้งแตกอนตัดสินใจลงทุน ขณะที่ตัดสินใจ และ

หลังจากที่ลงทุนไปแลว

      การดำเนินการในปที่ผานมา ก.ล.ต. ไดอยูระหวางปรับปรุง

หลักเกณฑในการขายผลิตภัณฑในตลาดทุน โดยเนนใหผูประกอบธุรกิจ

          ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   การเสริมสรางความมั่นคงเพื่อรองรับ

    ความผันผวนในตลาดทุน

•   การกำกับดูแลผูประกอบธุรกิจ

 

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) รวมทั้ง

    ติดตามดูผลที่เกิดขึ้นจริง

•   การตรวจสอบบริษัทหลักทรัพยและบริษัท

    หลักทรัพยจัดการกองทุน 

ใหความสำคัญกับการวางระบบเพื่อรองรับกระบวนการขายและ

ใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (fair dealing) และคำนึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสำคัญ คนขายมีความรูในผลิตภัณฑที่ขาย

และมีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการลูกคา รวมทั้งไดมีการมุงเนน 

การยกระดับคุณภาพการขายกองทุนรวมของธนาคารพาณิชยซึ่ง

ประกอบธุรกิจนายหนา คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน (Limited 

broker,dealer and underwriter : LBDU) ที ่มีสวนแบง

ตลาดสูงถึงเกือบรอยละ 90 โดยส่ือสารทำความเขาใจใหเห็นประโยชน

ที่จะเกิดขึ้นรวมกันกับทุกภาคสวนในตลาดทุน ที่เนนการพัฒนา

ระบบงาน 8 ดาน ไดแก (1) โครงสรางองคกรท่ีกำหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

บทบาทของคณะกรรมการ และหนาท่ีของผูบริหารระดับสูงท่ีสนับสนุน

ใหเกิดการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม (fair dealing) (2) การคัดเลือก

ผลิตภัณฑและการจัดกลุมลูกคา  (3) โครงสรางการจายคาตอบแทน 

(4) กระบวนการขาย (5) การสื่อสารและการใหความรูพนักงาน 

(6) ระบบปฏิบัติการและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (7) การจัดการ

เรื ่องรองเรียน และ (8) การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาแบบประเมินตนเองใหแกธนาคาร 

(self-assessment questionnaire: SAQ) และทำงานรวมกับ

ธนาคารเพ่ือหารือแนวทางปรับปรุงระบบงานและการปฏิบัติของธนาคาร

เพื่อปดชองวางที่พบจากการทำ SAQ ดวย
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      ในดานการสรางความรวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูกับประเทศ

เพ่ือนบาน เพ่ือการเติบโตไปดวยกันน้ัน ก.ล.ต. ไดจัด SEC Academy 

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูในหัวขอกองทุนรวม ใหแกบุคลากรของหนวยงาน

กำกับดูแลประเทศเพื่อนบาน รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียใต 

และจัดหลักสูตรอบรมเกี ่ยวกับกองทุนรวม และ corporate 

governance for SMEs ใหกับผูแทนของหนวยงานกำกับดูแลตลาดทุน

ของกัมพูชา นอกจากน้ี คณะผูบริหาร ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

ไดพบกับประธานหนวยงานกำกับดูแลตลาดทุนเมียนมาและ

คณะผูบริหาร เพ่ือหารือประเด็นความรวมมือระหวางตลาดทุนท้ังสองแหง 

เพื ่อการพัฒนาตลาดทุนเมียนมาและตลาดหลักทรัพยยางกุ ง 

รวมท้ังความรวมมือดานการจัดฝกอบรมกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

และการใหความรูกับผูลงทุนอีกดวย

 

      นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังไดสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจทั้งบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนและผู ขายผลิตภัณฑในตลาดทุนและ

มีธรรมาภิบาลดานผลิตภัณฑ (product governance) ท่ีจะตองมี

ความเหมาะสมกับลูกคา โดยไดจัดทำ product governance 

guideline เหมาะสมเพื่อใหพิจารณาอยางรอบคอบกอนออกหรือ

ขายผลิตภัณฑดวย และในสวนของการเปดเผยขอมูล ไดแกไขเกณฑ 

เพื ่อไมใหเกิดการเสนอขายที ่ไมเหมาะสม (misleading) อาทิ 

ผลักดันใหมีการแกไขประกาศของสมาคมบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ใหมีการเปดเผยผลการดำเนินงานท่ีอางอิงกับ Total Return Index 

(TRI)  การแกไขประกาศการโฆษณาเปดเผยขอมูล trigger fund 

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงรูปแบบและรายละเอียด

ของหนังสือชี ้ชวนกองทุนรวม (prospectus & fact sheet) 

ใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูลงทุนมากยิ่งขึ้น  

2.   การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบธุรกิจ

      ก.ล.ต. สนับสนุนการแขงขันอยางสรางสรรคในธุรกิจตลาดทุน  

และสราง international profile ใหแกตลาดทุนไทย เพ่ือใหผูประกอบ

ธุรกิจสามารถเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน และบริการท่ีตอบสนองลูกคา 

และสามารถแขงขันไดในตางประเทศ ตลอดจนตลาดทุนไทยเปน

แหลงระดมทุนสำคัญสำหรับ Greater Mekong Subregion (GMS) 

และเปนแหลงลงทุนท่ีนาสนใจสำหรับผูลงทุนท่ัวโลก โดยดำเนินมาตรการ

ตาง ๆ อาทิ การแกไขหลักเกณฑเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยสามารถ

ใหบริการลงทุนในผลิตภัณฑตางประเทศ ทำใหบริษัทหลักทรัพยสามารถ

ใหบริการไดมากข้ึน  การพบปะหารือกับผูประกอบธุรกิจเพ่ือรับฟง

และหาแนวทางเพ่ือชวยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ท้ังในและตางประเทศ การสนับสนุนใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

ลงทุนในทรัพยสินไดเพ่ิมเติม เชน การเปดให บลจ. สามารถจัดต้ังกองทุน 

hedge fund  ซ่ึงสามารถลงทุนในสินทรัพยทางการเงินไดทุกประเภท

เปนตน รวมท้ังปรับปรุงเกณฑอยางตอเน่ืองใหไดมาตรฐานตาม Objectives 

and Principles of Securities Regulation (IOSCO Principles) 

และเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎเกณฑและขอตกลง

ความรวมมือตาง ๆ ท่ีทำกับหนวยงานกำกับดูแลอ่ืน เปนตน

 

ก.ล.ต. จัดงาน SEC Academy ใหแกบุคลากรของหนวยงานกำกับดูแลประเทศเพ่ือนบาน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอ “กองทุนรวม”

ผูบริหาร ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบหนวยงานกำกับดูแล

ตลาดทุนเมียนมา เพื่อหารือประเด็นความรวมมือระหวางตลาดทุนทั้งสองแหง
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3.    การสงเสริมใหมีความพรอม รูเทาทัน และใชประโยชน

จากเทคโนโลยี

       เทคโนโลยีทางการเงินหรือ FinTech ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

landscape ของผลิตภัณฑและการใหบริการทางการเงิน ซ่ึงผูประกอบการ

และผูท่ีเก่ียวของ ควรจะตองมีความพรอม รูเทาทัน และใชประโยชน

จากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเปน

ประโยชนแกผูประกอบการแลว ผูลงทุนก็จะไดรับประโยชนดวย 

ทั ้งจากคาใชจายที ่ต่ำลง และการมีทางเลือก เขาถึงบริการที ่มี

ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและหลากหลาย

       ก.ล.ต. จึงไดดำเนินมาตรการเพื่อเอื้ออำนวยใหเกิดการนำ 

FinTech มาใชในการนำเสนอผลิตภัณฑหรือใหบริการในตลาดทุน

และการสรางความตื่นตัวเรื ่อง FinTech อาทิ การเสนอแกไข

ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการกำกับดูแลและ

สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมนวัตกรรม เชน การจัดใหมี sandbox 

เพ่ือทดลองนวัตกรรมในวงจำกัด ท้ังในรูปแบบของ virtual sandbox 

และ regulatory sandbox การจัดงาน FinTech Forum 

เพื่อจุดประกาย สรางความรูความเขาใจ และนำเสนอเทคโนโลยี

ทางการเงินท่ีนาสนใจ ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางสูง โดยท่ีผูเขารวม

สัมมนาเกือบ 1,000 คนจากการจัดงานทั้งหมด 6 ครั้งในป 2559

      นอกจากนี้ ยังไดรวมกับหนวยงานพันธมิตร ไดแก ธนาคาร

แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) ศูนย C Asean และ ชมรมฟนเทคแหงประเทศไทย 

จัดโครงการ “FinTech Challenge” เปดเวทีใหผูสนใจ เขามารวมกัน

คิดผลงานนวัตกรรมดานการเงิน การลงทุน และการประกันภัย 

 

โดยเปาหมายคือการนำเสนอโครงการที่  (1) สงเสริมใหกิจการ

และประชาชนเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากตลาดการเงิน

การลงทุน และการประกันภัย (inclusive & accessible)  ไดมากข้ึน  

(2) เพิ่มโอกาสในการที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงสินคาและบริการรวม

ทั้งขอมูล ดวยเทคโนโลยีรูปแบบใหม ๆ (3) สรางความตระหนัก

ใหแกผูท่ีเขารวมโครงการและผูท่ีเก่ียวของมีความพรอม รูเทาทันและ

ใชประโยชนจากเทคโนโลยี สงเสริมใหผูเลนใหมเขามาแขงขันใน

ตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย รวมทั้ง (4) เพื่อให

หนวยงานกำกับดูแลเขาใจเทคโนโลยี และสามารถปรับเกณฑได

เหมาะสม โดยมีผู สนใจสมัครแขงขันสูงถึง 126 ทีม โดยตางก็มี

ความมุงมั่น มีความคิดสรางสรรค และมีศักยภาพทั้งสิ้น

ก.ล.ต. รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ศูนย C Asean

และชมรมฟนเทคแหงประเทศไทย เปดตัวโครงการ FinTech Challenge เพ่ือสรางสรรค

ผลงานนวัตกรรมดานการเงิน การลงทุน และการประกันภัย



4.    การสงเสริมความมั่นคง และความนาเชื่อถือ

       ความมั่นคงของผูประกอบธุรกิจ เปนปจจัยสำคัญของการทำ

ใหตลาดทุนมีเสถียรภาพ สามารถรับแรงกดดันท่ีเกิดจากความผันผวน

ตาง ๆ ได ก.ล.ต. จึงจัดทำแบบทดสอบภาวะวิกฤติ (stress test)

และมีการตรวจสอบระบบการรองรับความผันผวนของบริษัทหลักทรัพย 

พบวา บริษัทหลักทรัพยและสำนักหักบัญชีไมประสบปญหา 

อยูในภาวะปกติ 

      นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลผูประกอบธุรกิจ ก.ล.ต. ไดมีการ

ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

ตามแนวทางการตรวจสอบที่ไดวางไว ดังนี้

•     การตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย

 

      ในการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพยประกอบดวย (1) การตรวจสอบ

การดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) เปนการตรวจสอบ
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ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา “FinTech Forum” เพ่ือจุดประกาย สรางความรูความเขาใจ 

และนำเสนอเทคโนโลยีทางการเงินที่นาสนใจ

บริษัทหลักทรัพยตามรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือเห็นวาสมควร

เขาตรวจสอบ  (2) การตรวจสอบเฉพาะเร่ือง (theme inspection)  

เปนการตรวจสอบเรื่องที่เห็นวาเปนประเด็นสำคัญในชวงเวลานั้น 

ซึ่งเปนระบบงานสำคัญของบริษัทหลักทรัพย และอาจสงผลกระทบ

ตอผูลงทุน/ระบบโดยรวม และ (3) การตรวจสอบเฉพาะกรณี 

(cause inspection) เปนการตรวจสอบเมื่อเมื ่อมีเหตุการณ

อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นในระหวางป โดยที่ไมไดกำหนดไวลวงหนา

เชน  มีขอรองเรียนหรือการชี้เบาะแสที่มีนัยสำคัญ หรือปรากฏขาว

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย เปนตน

      สำหรับการตรวจสอบประจำป 2559 ประเด็นสำคัญที่ ก.ล.ต. 

ใหความสำคัญในการตรวจสอบ คือ ระบบงานท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ

ในการใหบริการแกผูลงทุน เชน 

      (1)    ระบบงานการทำความรูจักกับลูกคาและการตรวจสอบ

เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer / 

Customer Due Diligence : “KYC/CDD”) ซึ่งการทำ KYC/CDD 

จะชวยใหบริษัทหลักทรัพยสามารถใหคำแนะนำในการลงทุนแกลูกคา

ไดอยางเหมาะสม ตรงตามความตองการของลูกคา และสอดคลองกับ

ระดับความเสี่ยงที่ลูกคายอมรับได รวมทั้งยังชวยปองกันการกระทำ

ที่ไมเหมาะสม เชน การทุจริตเงินหรือหุนของลูกคา เปนตน

      (2)    ระบบการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา เพื่อใหมั่นใจวา 

บริษัทหลักทรัพยมีระบบงานท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอท่ีจะดูแล

ทรัพยสินของลูกคาไดอยางครบถวน ปลอดภัย และสามารถเรียกคืนได

เมื่อตองการในระยะเวลาที่เหมาะสม  

      (3)    ระบบงานในการจัดทำบทวิเคราะห เพื ่อพิจารณาวา 

ระบบงานในการจัดทำบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย มีความ

เหมาะสม ดูแลเรื ่องความถูกตอง ครบถวน และสมเหตุสมผล 

ของขอมูลท่ีใชในการจัดทำบทวิเคราะห และมีการปองกันความขัดแยง

ทางผลประโยชนอันอาจเกิดขึ้นในการจัดทำบทวิเคราะหดังกลาว

 โดยคำนึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสำคัญ 
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      (4)    ระบบงานดานการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

(derivatives warrants: “DW”) โดยบริษัทหลักทรัพยตองคำนึง

ถึงความตองการและความเหมาะสมของลูกคา รวมทั้งจัดใหมีการ

เปดเผยขอมูล ใหความรูและคำแนะนำแกลูกคา เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ในความเส่ียงของ DW กอนตัดสินใจลงทุน เน่ืองจาก DW เปนผลิตภัณฑ

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน

      ซ่ึงผลการตรวจสอบดังกลาว พบขอบกพรองบางประการเก่ียวกับ

วิธีการปฏิบัติงานของระบบงานดังกลาว ซึ่ง ก.ล.ต. ไดสั่งการ กำชับ 

หรือแนะนำ ใหบริษัทหลักทรัพยดำเนินการปรับปรุงแกไขหรือ

เพิ่มความระมัดระวังใหมากขึ้นแลว

      การกำกับดูแลบุคลากรที่เกี่ยวของ

      โดยที่ผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยมีหนาที่ในการปฏิบัติงาน

ดวยความซื่อสัตย รับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยใหเปนไปตาม

ที่กฎหมายกำหนด ในป 2559 ก.ล.ต. พบกรณีผู บริหารละเลย

การกำกับดูแลระบบงานการทำ KYC/CDD และไดดำเนินการตาม

กฎหมายตามระดับความรายแรงของขอบกพรองแลว

      นอกจากนี้ สำหรับผูแนะนำการลงทุน (“ผูแนะนำฯ”) ซึ่งตอง

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง

ผู ประกอบวิชาชีพ และเปนไปตามจรรยาบรรณของผู แนะนำฯ 

ก.ล.ต. พบพฤติกรรมไมเหมาะสมในลักษณะเดียวกับปที่ผานมา คือ

      สำหรับมาตรการในระยะตอไป ก.ล.ต. จะมุงเนนยกระดับการทำหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของลูกคา 

(customer centric) ผลักดันใหเห็นประโยชนของการมีธรรมาภิบาลในธุรกิจตน และปฏิบัติตามดวยตัวเอง เพ่ือใหผูลงทุนมีความไววางใจในธุรกิจ 

ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจและเกิดประโยชนรวมกันทั้งผูลงทุน ธุรกิจ และตลาดทุนโดยรวม   

อาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานทุจริตหรือแสวงหาประโยชนจาก

ผูลงทุนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีของลูกคา และใชบัญชี

หลักทรัพยของลูกคาซื ้อขายเพื ่อตนเอง ทั ้งนี ้มีจำนวนที ่ลดลง

จากปกอน ซ่ึง ก.ล.ต. ไดดำเนินการตามกฎหมายตามระดับความรายแรง

ของขอบกพรองแลว 

 

•      การตรวจสอบผูประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
 

       เปนการตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) 

ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาสวนใหญมีการจัดการความเสี่ยงอยูใน

ระดับยอมรับได ในกรณีบริษัทใดมีการกระทำที่บกพรอง หรือ

ไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด ก.ล.ต. ก็ไดส่ังการ/กำชับใหปรับปรุงแกไข 

พรอมกับดำเนินการตามกฎหมายตามระดับความรายแรงของ

ความบกพรอง โดยประเด็นขอบกพรองหลัก ๆ ที่พบ ไดแก 

      (1)    การรับคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดย่ิงกวาคาตอบแทน

หรือประโยชนปกติที ่พึงไดรับเนื ่องจากการประกอบธุรกิจจาก

โบรกเกอรในเครือ  

      (2)    การคัดเลือกและทบทวนคุณภาพหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน

ของกองทุนยังไมรัดกุมเพียงพอ และไมปรากฏเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาอยางครบถวน 

      (3)    การควบคุมการปฏิบัติงานดานจัดการลงทุนไมรัดกุม  

      (4)    การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูแนะนำการลงทุนไมรัดกุม

เกี่ยวกับการแจงเตือนความเสี่ยงในการลงทุน
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       ณ สิ้นป 2559 อุตสาหกรรมธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมีผูประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 41 ราย โดย 37 รายเปนผูประกอบธุรกิจ

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยเปนหลัก และอีก 4 รายเปนผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่น โดยในป 2559 จำนวนผูประกอบธุรกิจ

ลดลง 1 ราย เนื่องจากมีผูขอคืนใบอนุญาต

บริษัทหลักทรัพย 

       -      ที่ประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเปนหลัก

       -      ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่น 

รวม

       ภาพรวมพัฒนาการอุตสาหกรรมธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย

ในปที่ผานมา มีการปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการแขงขัน

ดานราคาหันมาเนนการใหบริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจมากข้ึน เน่ืองจากผูลงทุนปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเลือกผูใหบริการซ่ึงแตเดิมพิจารณาจากปจจัยดานราคา

เปนหลัก มาเปนปจจัยดานการใหคำแนะนำและเคร่ืองมือท่ีชวยทำกำไร

ในการซ้ือขาย โดยจากการสำรวจการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของผูประกอบธุรกิจขอมูลสิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2559 พบวา 

บริษัทหลักทรัพยสวนใหญเสนอบริการ mobile / web application 

ซึ ่งมีฟงกชันการใชงานที่ชวยใหลูกคาตัดสินใจสงคำสั ่งซื ้อขาย

หมายเหตุ:     ทั้งบริษัทสมาชิกและบริษัทที่มิใชสมาชิกตลาดหลักทรัพย

                   ไดแกบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตการเปนผูคาหลักทรัพย ผูจัดจำหนายหลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษาการลงทุน

                   ปจจุบันมีผูพัฒนาภายนอก (Third-Party) ที่ใหบริการระบบ mobile / web application แกบริษัทหลักทรัพยจำนวน 8 ราย 

                   (ไมรวมระบบ internet trading) ในจำนวนนั้นเปน FinTech startup 2 ราย  

    

หลักทรัพยไดดียิ่งขึ้น ซึ่งไดแก บริการขอมูลพื้นฐานของหลักทรัพย 

(fundamental info.) บริการคัดกรองหลักทรัพยตามความประสงค

ของผูลงทุน (stock screener) และบริการชวยสงคำสั่งซื้อขาย

หลักทรัพยตามเงื่อนไขที่กำหนด (conditional order) ในขณะที่

ประเภทบริการซ้ือขายหลักทรัพยแบบอัตโนมัติ (program trading) 

ซึ่งผูลงทุนกำหนดกลยุทธการลงทุนเองยังคงมีปริมาณไมมากนัก  

ในแงของการพัฒนาระบบ mobile / web application เพื่อให

บริการแกผูลงทุนนั้น บริษัทหลักทรัพยสวนใหญเลือกใชระบบของ

ผูพัฒนาภายนอก  เปนหลัก โดยมีบริษัทหลักทรัพยอีกจำนวนหนึ่ง

ที่เลือกพัฒนาระบบดังกลาวขึ้นเองเพื่อใหบริการแกผูลงทุนควบคู
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Stock Screener
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จำนวนบริษัทหลักทรัพย

Third-Party + In-House 

บริการ mobile / web application จำแนกตามประเภท
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ไปกับระบบของผูพัฒนาภายนอกเพื่อเสริมสรางจุดเดนใหกับธุรกิจ

ของตนไปพรอมกับการรักษาฐานลูกคาที่คุนเคยกับการใชงานระบบ

ของผูพัฒนาภายนอกอยูกอนแลว นอกจากน้ี จากการสำรวจยังพบวา 

ผู ประกอบธุรกิจมีการประยุกตใช social media เปนชองทาง

ในการติดตอประชาสัมพันธ จัดอบรมใหความรู (E-learning) รวมถึง

จัดสงขอมูลหลักทรัพย / บทวิเคราะหใหแกผูลงทุนอีกทางหนึ่งดวย  

สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคตขางหนา คาดวาจะเห็น

การนำเทคโนโลยีในดาน artificial intelligence (AI) และ machine 

learning (ML) มาประยุกตใชในอุตสาหกรรมหลักทรัพยเพ่ือตอบโจทย

ความตองการของลูกคาที่มากขึ้น การลดตนทุนทางธุรกิจโดยใช

เทคโนโลยีเขามาชวย เชน การใช cloud computing การทำความรูจัก

ลูกคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-KYC) การจัดเก็บขอมูลลูกคา

โดยใชฐานขอมูลกลางรวมกันของอุตสาหกรรม (capital market 

data pool) เปนตน

       ในสวนภาพรวมโครงสรางสวนแบงการตลาดของธุรกิจนายหนา

ซื้อขายหลักทรัพยยังคงทรงตัว โดยในป 2559 สวนแบงการตลาด

ของกลุม 10 อันดับแรกอยูในระดับรอยละ 49.17 ลดลงเพียงเล็กนอย

จากปกอนที่รอยละ 50.01 สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะ

การเงินในภาพรวมอุตสาหกรรมพบวา รายไดคานายหนาซึ่งเปน

รายไดหลักของธุรกิจหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2,951 ลานบาท

(เพิ่มขึ้นรอยละ 11YoY) กำไรเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น 2,463 ลานบาท 

 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 32YoY) กำไรสะสมรวมเพิ่มขึ้น 4,433 ลานบาท 

(เพิ่มขึ้นรอยละ13YoY) และมีมูลคาสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 348,596 

ลานบาท (เพ่ิมข้ึนรอยละ 24YoY) จากปกอนท่ีระดับ 280,871 ลานบาท  

ซึ่งสาเหตุที่ผลการดำเนินงานของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

ปรับตัวสูงข้ึนมาจากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวันท่ีเพ่ิม

มากข้ึน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.6YoY อยูท่ีระดับ 52,526 ลานบาทตอวัน)

และดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นจากปกอนหนา 254.92 จุด 

(เพ่ิมข้ึนรอยละ 20YoY) ปดท่ี 1,542.94 จุด จากแรงหนุนของปจจัย

ภายนอกประเทศ เชน การฟ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 

แรงซื ้อจากผู ลงทุนสถาบันตางชาติ และราคาน้ำมันดิบโลก

ท่ีปรับตัวสูงข้ึน และปจจัยภายในประเทศจากเศรษฐกิจท่ีเร่ิมขยายตัว

ไดดีเน่ืองจากกำลังซ้ือภาคครัวเรือนท่ีปรับตัวดีข้ึน และการเรงใชจาย

ของภาครัฐ

       ในดานการซื้อขายหลักทรัพย ผูเลนรายใหญในตลาดยังคง

เปนผูลงทุนรายยอย โดยมีสัดสวนการซื้อขายของผูลงทุนรายยอย

ปรับตัวลดลงมาอยูที ่ระดับรอยละ 54 ของปริมาณการซื้อขาย

รวมทั ้งหมด (จากระดับรอยละ 58 ในปกอนหนา) ในป 2559 

ยอดรวมเงินกูยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ ้นเล็กนอยอยูที ่

ระดับ 57,516 ลานบาท (เพิ่มขึ ้นรอยละ 5.6YoY) โดยมีมูลคา

ของหลักประกันอยูที่ 226,286 ลานบาท หรือประมาณ 3.9 เทา

ของมูลคาเงินกูยืมทั้งหมด
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ขอมูลที่แสดงฐานะการเงินและรายไดของผูประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

  
ฐานะการเงิน

 

สินทรัพย 

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสด และเงินฝาก 

เงินลงทุนสุทธิ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 

  

หนี้สิน 

เงินกูยืมและตราสารหนี้ที่ออก 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ 

เจาหนี้สำนักหักบัญชี 

  

สวนของเจาของ 

หุนสามัญ 

กำไร (ขาดทุน) สะสม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  

รายได 

      คานายหนา 

      กำไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท 

คาใชจาย 

      คาใชจายในการดำเนินงาน 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ:  ขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลงบการเงินที่ยังไมไดตรวจสอบ (unaudited)

               ใชขอมูลบริษัทหลักทรัพยที่ยังคงประกอบธุรกิจนายหนาอยูในป 2559 ซึ่งมีทั้งสิ้น 37 ราย

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท

2559

348,596

101,445

91,349

110,262

29,616

254,904

47,169

175,928

17,675

93,692

44,445

38,961

2559

44,333

30,392

7,593

31,399

25,356

10,150

2558

40,506

27,441

5,560

30,001

24,349

7,687

2558

280,871

106,957

42,271

96,733

19,951

192,831

32,701

139,350

9,761

88,040

43,438

34,529

4 5

4

5
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หนวย: ลานบาท

2559

57,516

226,286

1,543

2558

54,492

178,075

1,288

2559

2,130

69

2558

2,000

104

เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย

  

      มูลคาเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (ลานบาท) 

      มูลคาหลักประกัน (ลานบาท) 

      ดัชนี SET (จุด) 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

  

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

(Net Liquid Capital: ลานบาท) เฉลี่ยตอราย 

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป

      และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (Net Capital Ratio: %) เฉลี่ยตอราย

 
เกณฑขั้นต่ำ : Net Liquid Capital 15 - 25 ลานบาท และ Net Capital Ratio รอยละ 7

      บริษัทหลักทรัพยทุกแหงสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคลอง

สุทธิไดสูงกวาเกณฑข้ันต่ำอยูมาก โดย ณ ส้ินป 2559 ระดับเงินกองทุน

สภาพคลองสุทธิ (net liquid capital) เฉล่ียตอรายของอุตสาหกรรม

เพ่ิมสูงข้ึนมาอยูท่ี  2,130 ลานบาท (เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.5YoY) ในขณะ

ท่ีระดับอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีท่ัวไปและทรัพยสิน

ท่ีตองวางเปนประกัน (net capital ratio) เฉล่ียตอรายลดลงมาอยูท่ี

รอยละ 69 (ลดลงรอยละ 33.7YoY) ซึ่งเปนผลจากการที่มูลคา

การซื้อขายของเฉลี่ยตอวันของธุรกิจหลักทรัพยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
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      ณ สิ้นป 2559 มีผูประกอบธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งสิ้น 47 ราย โดยเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยดวย 34 ราย บริษัทที่ประกอบธุรกิจเฉพาะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 9 ราย โดยในจำนวนนี้เปนผูประกอบธุรกิจ

เฉพาะสินคาเกษตรลวงหนา 2 ราย และมีบริษัทที่ขอหยุดการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 4 ราย 

ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

       -     ที่ประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวย

       -     ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเทานั้น

       -     ที่ขอหยุดประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

รวม

      ภาพรวมพัฒนาการในปที ่ผานมา สภาพการซื้อขายสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา ในป 2559 มีปริมาณการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา

เฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นสูระดับ 285,189 สัญญาตอวัน (เพิ่มขึ้นรอยละ 

43YoY) ในจำนวนนั้นเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายสัญญา 

single stock futures ซ่ึงเติบโตอยูท่ีระดับ 138,634 สัญญาตอวัน 

(เพ่ิมข้ึนรอยละ 71YoY) และสัญญาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงอางอิงกับทองคำ

อยูที่ระดับ 11,901 สัญญาตอวัน (เพิ่มขึ้นรอยละ 98YoY) ซึ่งการ

เติบโตดังกลาวสอดคลองกับการปรับตัวสูงข้ึนของดัชนีตลาดหลักทรัพย 

และความกังวลของผูลงทุนที่มีตอความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก 

จึงผลักดันใหความตองการซื้อสินทรัพยปลอดภัยและราคาทองคำ

ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สำหรับในสวนของการซื้อขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนาซึ่งอางอิงกับสินคาเกษตรนั้นยังไมเปนที่นิยมของ

ผูลงทุนมากนัก

      

 

       ในสวนของโครงสรางสวนแบงการตลาดธุรกิจสัญญาซื ้อ

ขายลวงหนาและผลการดำเนินงานเฉพาะผูประกอบธุรกิจตัวแทน

สัญญาซื้อขายลวงหนาจำนวน 9 ราย พบวา สวนแบงการตลาด

โดยรวมของผูประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ลดลงมาอยูท่ีระดับรอยละ 9.95 ในป 2559 จากระดับท่ีรอยละ 11.68 

ในปกอนหนา อยางไรก็ดี พบวารายไดรวมของผูประกอบธุรกิจ

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาปรับตัวสูงขึ้น 117 ลานบาท 

(เพ่ิมข้ึนรอยละ 47.4YoY) สงผลใหในป 2559 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ของผูประกอบธุรกิจตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาลดลงเหลือ

65 ลานบาท จากเดิมในปกอนท่ีมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 90 ลานบาท

¸ØÃ¡Ô¨µÑÇá·¹«×éÍ¢ÒÂÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
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หนวย: ลานบาท

2559

3,165

1,210

909

2,170

725

1,012

995

1,513

(528)

2558

                    2,847

   1,044 

                    693 

                    1,930 

                     718 

                 840

                       917 

                 1,270 

(353) 

หนวย: ลานบาท
2559

364

164

249

429

277

(65)

2558

             247

             117

               (81)

             335

             243

(90)

ขอมูลที่แสดงฐานะการเงินและรายไดของผูประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย                   

       เงินสด รายการเทียบเทาเงินสด และเงินฝาก  

       ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                  

  

หนี้สิน                

       เงินกูยืมและตราสารหนี้ที่ออก                      

       เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ               

  

สวนของเจาของ                       

       หุนสามัญ                  

       กำไร (ขาดทุน) สะสม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได             

       คานายหนา         

       กำไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท            

คาใชจาย      

       คาใชจายในการดำเนินงาน        

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 

 
หมายเหตุ:  ขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลงบการเงินที่ยังไมไดตรวจสอบ (unaudited)

               เปนขอมูลเฉพาะผูประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเดียวในป 2559 ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 ราย

6 7

6

7
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2559

142

184

2558

154

239

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

      ผูประกอบธุรกิจตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาจำนวน 9 ราย สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดสูงกวาเกณฑข้ันต่ำอยูมาก 

โดย ณ สิ้นป 2559 ระดับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (net liquid capital) เฉลี่ยตอรายของผูประกอบธุรกิจอยูที ่ 142 ลานบาท 

(ลดลงรอยละ 7.7YoY) ในขณะท่ีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีท่ัวไปและทรัพยสินท่ีตองวางเปนประกัน (net capital ratio)

เฉลี่ยตอรายลดลงมาอยูที่รอยละ 184 (ลดลงรอยละ 23YoY) ซึ่งเปนผลจากปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ปรับตัวสูงขึ้น

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Liquid Capital : ลานบาท) เฉลี่ยตอราย 

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป

      และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (Net Capital Ratio : %) เฉลี่ยตอราย

 
เกณฑขั้นต่ำ : Net Liquid Capital 7 - 15 ลานบาท และ Net Capital Ratio รอยละ 7
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       ในป 2559 กองทุนรวมมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 4.7 ลานลานบาท เติบโตจากป 2558 ประมาณ 6 แสนลานบาท หรือประมาณรอยละ 15 

โดยมีผูประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมจำนวน 22 ราย ท้ังน้ี มีผูประกอบธุรกิจรายใหมเพ่ิมข้ึน 3 ราย ไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 

แคปปตอล ลิ้งค จำกัด  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  

อยางไรก็ดี บริษัทจัดการในเครือของธนาคารพาณิชยจำนวน 12 ราย ยังคงมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 94

                    จำแนกตามนโยบาย

กองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต

      กองทุนรวมตราสารทุน

      กองทุนรวมตราสารหนี้

             Money Market Fund

             Daily Fixed

             Term Fund

      กองทุนรวมผสม

             กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดสวน

                การลงทุนในตราสารแหงทุน

             กองทุนรวมผสมแบบไมกำหนดสัดสวน

                การลงทุนในตราสารแหงทุน

             กองทุนรวมผสมแบบไมลงทุนในตราสารแหงทุน

      กองทุนรวมอื่น ๆ

      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สำหรับผูลงทุนทั่วไป (กอง 1)

             ประเภทระบุเฉพาะเจาะจง

             ประเภทไมระบุเฉพาะเจาะจง

      ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

             บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

             บริหารโดยผูจัดการกองรีทสอื่น

      กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป

รวมกองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต

หมายเหตุ:  ไมรวมบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เมยแบงก (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเลิกประกอบธุรกิจและขายใบอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนรวม แคปปตอล ลิ้งค จำกัด  

จำนวนกอง
ธ.ค. 2559

 518

 488

 40

 88

 360

 258

 44

 210

 4

129

 51

 49

 2

 8

 2

 6

 6

 1,458

ธ.ค. 2558

 470

 490

 40

 80

 370

 254

 47

 195

 12

 112

 52

 50

 2

 6

 2

 4

 5

 1,389

เปลี่ยนแปลง
NAV (ลบ.)

 65,269

 245,410

 (341)

 309,163

 (63,414)

 137,078

 10,284

 140,716

 (13,922)

 24,111

 (2,687)

 (2,531)

 (156)

 13,747

 (3,318)

 17,065

 15,134

 498,061

% NAV

9%

11%

0%

27%

-8%

59%

35%

78%

-66%

32%

-1%

-1%

-8%

32%

-34%

50%

7%

13%

NAV (ลบ.)
ธ.ค. 2559

 782,336

 2,457,330

 266,962

 1,449,084

 741,283

 368,410

 39,990

 321,386

 7,033

 99,253

 279,727

 277,881

 1,846

 57,347

 6,383

 50,965

 236,666

 4,281,068

ธ.ค. 2558

 717,067

 2,211,920

 267,303

 1,139,921

 804,697

 231,332

 29,706

 180,670

 20,955

75,142

 282,414

 280,412

 2,002

 43,600

 9,700

 33,900

 221,532

 3,783,007

1

1



44

                  จำแนกตามนโยบาย     

                

                    จำแนกตามการลงทุนในตางประเทศ

เนนลงทุนในตางประเทศ

เนนลงทุนในประเทศ

กองทุนรวมพิเศษ

       กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สำหรับผูลงทุนสถาบัน

             กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหา

                    ในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)

             กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบ

                    สถาบันการเงิน (กอง 3)

             กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ

                    สิทธิเรียกรอง (กอง 4)

       กองทุนรวมวายุภักษ

       กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนตางประเทศ (Country Fund)

รวมกองทุนรวมพิเศษ

รวมทั้งระบบ

จำนวนกอง
ธ.ค. 2559

  591

 867

 26

 6

 

 -

  

 20

 

 1

 2

 29

 1,487

ธ.ค. 2558

  551

 838

 27

 7

 

 -

 

 20

 

 1

 2

 30

 1,419

เปลี่ยนแปลง
NAV (ลบ.)

  155,279

 342,784

 6,062

 1,243

 

 -

 4,820

 

 95,519

 98

 101,680

 599,741

% NAV

18%

12%

7%

7%

7%

41%

19%

32%

15%

NAV (ลบ.)
ธ.ค. 2559

  1,014,772

 3,266,297

 92,603

 19,258

 

 -

 

 73,345

 328,726

 600

 421,929

 4,702,997

ธ.ค. 2558

  859,493

 2,923,513

 86,541

 18,015

 

 -  

 

 68,525

 

 233,207

 502

 320,249

 4,103,256
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ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2558
NAV  

(ลบ.)  

  

 987,017 

 862,990 

 807,202 

 628,701 

 306,456 

 294,972 

 159,877 

 156,537 

 74,876 

 63,799 

 61,110 

 51,850 

 45,930 

 43,062 

 35,720 

 35,357 

 22,778 

 6,942 

 3,615 

 1,265 

 1,068 

 909 

-

 16,089 

 11,557 

 8,217 

 5,747 

 5,738 

 3,617 

 4,702,997 

สวนแบง

21%

18%

17%

13%

7%

6%

3%

3%

2%

1.4%

1.3%

1.1%

1.0%

0.9%

0.8%

0.8%

0.5%

0.1%

0.08%

0.03%

0.02%

0.02%

-

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.08%

100%

เปลี่ยนแปลง

(ลบ.)    

 64,946 

 62,066 

 396,139 

 92,657 

 90,433 

 31,685 

 18,949 

 18,637 

 (235,168)

 10,478 

 11,114 

 2,897 

 2,304 

 7,689 

 5,456 

 1,923 

 (3,091)

 243 

 893 

 1,265 

 1,068 

 909 

 (815)

 30 

 2,975 

 8,217 

 146 

 5,738 

 (40)

 599,742 

%

 

7%

8%

96%

17%

42%

12%

13%

14%

-76%

20%

22%

6%

5%

22%

18%

6%

-12%

4%

33%

-

-

-

-100%

0%

35%

-

3%

-

-1%

15%

NAV  

(ลบ.)  

  

 922,071

 800,924

 411,063

 536,044

 216,023

 263,287

 140,928

 137,900

 310,044

 53,321

 49,996

 48,953

 43,626

 35,373

 30,264

 33,434

 25,869

 6,699

 2,722

-

-

-

 815

 16,059

 8,582

-

 5,601

-

 3,657

 4,103,255

สวนแบง

22%

20%

10%

13%

5%

6%

3%

3%

8%

1.3%

1.2%

1.2%

1.1%

0.9%

0.7%

0.8%

0.6%

0.2%

0.07%

-

-

-

0.02%

0.4%

0.2%

-

0.1%

-

0.1%

100%

                          บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

      1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

      2 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด

      3 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

      4 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด

      5 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

      6 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

      7 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

      8 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

      9 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

      10 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

      11 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด

      12 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  วรรณ จำกัด

      13 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จำกัด

      14 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จำกัด

      15 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

      16 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด

      17 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

      18 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด

      19 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  ฟลลิป จำกัด

      20 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม แคปปตอล ลิ้งค จำกัด

      21 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จำกัด

      22 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

      23 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เมยแบงก (ประเทศไทย) จำกัด

ผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

      1 บริษัท อาร เอ็ม ไอ จำกัด

      2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมนท จำกัด

      3 บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด

      4 บริษัท ไทคอน แมนเนจเมนท จำกัด

      5 บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเมนท จำกัด

      6 บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส แมเนจเมนท จำกัด

รวม
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      การเติบโตของกองทุนรวมในชวงท่ีผานมาสะทอนถึงพฤติกรรม

ของผูลงทุนท่ีเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีใหผลตอบแทนสูง (search 

for yield) โดยเฉพาะในภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังคงอยูใน

ระดับต่ำ โดยกองทุนรวมที่มีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญในป 2559

ไดแก กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีเปดรับซ้ือคืนเปนรายวัน (daily fixed 

income) ซึ ่งมีขนาดเพิ ่มขึ ้นจาก 1.1 ลานลานบาทในป 2558 

เปน 1.4 ลานลานบาท ในป 2559 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 27 

และกองทุนรวมผสม ซึ่งมีขนาดเพิ่มขึ้นจาก 231,332 ลานบาท

ในป 2558 เปน 368,410 ลานบาทในป 2559 คิดเปนอัตราการเติบโต

รอยละ 59  ซ่ึงสวนใหญเปนกองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนท่ัวโลก 

(global allocation) โดยมีกลยุทธการลงทุนทั้งที่เนนลงทุนใน

ตราสารหนี้ทั่วโลก (global fixed income) การกระจายการลงทุน

ภาพที่ 1 : สัดสวนการลงทุนของกองทุน term fund ที่เสนอขายแกผูลงทุนที่มิใชรายยอย (accredited investor) ที่เนนลงทุนในประเทศ 

ในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง

       

ไปยังสินทรัพยประเภทตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย (multi-asset 

allocation) และแสวงหาโอกาสที ่จะลงทุนในประเทศตาง ๆ 

ตามภาวะเศรษฐกิจที ่เอื ้ออำนวย (global macro) เพื ่อใหได

ผลตอบแทนที่สอดคลองกับความตองการของผูลงทุน

      สำหรับกองทุนรวมตราสารหน้ีประเภท term fund มีอัตราการ

เติบโตท่ีลดลงรอยละ 8 โดยมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 741,283 ลานบาท  

โดยในสวนของกองทุน term fund ท่ีเสนอขายแกผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย 

(accredited investor) ที่เนนลงทุนในประเทศ มีมูลคาการลงทุน

ในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงประเภท non-investment grade 

และ unrated เพ่ิมมากข้ึน (ภาพท่ี 1) ท้ังน้ี เพ่ือแสวงหาผลตอบแทน

ที่เพิ่มขึ้น
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       ในสวนของกองทุนรวมที่จัดตั้งใหมในป 2559 มีจำนวน 594 กองทุน มูลคาเสนอขาย (IPO size) 1.34 ลานลานบาท เปรียบเทียบ

กับป 2558 ซ่ึงมีจำนวน 644 กองทุน มูลคาเสนอขาย 1.24 ลานลานบาท โดยกองทุนรวมประเภท term fund ยังคงมีสัดสวนการเสนอขาย

สูงสุดท่ีรอยละ 94 หรือคิดเปนมูลคาเสนอขาย 1.25 ลานลานบาท ซ่ึงประกอบดวยกองทุนรวมประเภท term fund ท่ัวไป สัดสวนการเสนอขาย

รอยละ 47 และกองทุนรวมท่ีเสนอขายแกผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย (AI fund) ซ่ึงสวนใหญเปนกองทุนประเภท term fund เชนกัน สัดสวนการ

เสนอขายรอยละ 47 ตามลำดับ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 : สัดสวนการเสนอขายกองทุนรวมประเภทตาง ๆ 

       ในรอบครึ่งปแรกของป 2559  บริษัทจัดการกองทุนรวมมีรายได 14,247 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 595 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 4  อยางไรก็ดี บริษัทจัดการกองทุนรวมมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 259 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโต

รอยละ 7  ซ่ึงเปนผลจากการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทำใหอัตรากำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเปนจากรอยละ 24 ในงวดเดียวกันของปกอน 

เปนรอยละ 27 ในรอบครึ่งปแรกของป 2559

รายได 

      รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 

กำไรสุทธิ 
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Highlights
•     การเสนอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

•     การสงเสริมใหเกิดความมั่นคง ปลอดภัย นาเชื่อถือของระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมความพรอมในการรับมือกับ

      ภัยคุกคามดานไซเบอร โดยปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติดาน IT security รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือสรางความตระหนักรูใหแก

      กลุมตลาดหลักทรัพยฯ

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ 

         ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

1.    การร  วมม ือก ับตลาด

      หลักทรัพยฯ เพื่อเตรียม

      พรอมเขารับการประเมิน

      ตามโครงการภาคการเงิน 

      ( F i n anc i a l  S e c to r  

      Assessment Program 

      (FSAP)) ในดานการกำกับ

      ดูแลตลาดหลักทรัพยฯ 

      ตามมาตรฐานสากลท ี ่

      เขมขนขึ้น

2.    ระบบซ้ือขายมีความม่ันคง 

      ปลอดภัย นาเชื่อถือ

           ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   การเพิ ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล

    ตลาดหลักทรัพยฯ โดยใหหนวยงาน 

    กำกับดูแลมีอำนาจท่ีหลากหลายเพียงพอ

    ท่ีจะกำกับดูแลใหม่ันใจวาตลาดหลักทรัพยฯ

    สามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย

    กำก ับด ูแลตลาดท ุน (regulatory 

    objectives) ซึ่งจะทำใหการกำกับดูแล

    เปนไปตามมาตรฐานสากล

•   การส ื ่อสารและทำความเข าใจก ับ

    คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เก่ียวกับ

    บทบาทการเปนองคกรกำกับดูแลตนเอง 

    (SRO) และการเปนตลาดรองซื ้อขาย

    หลักทรัพย (secondary market) เพื่อ

    ใหมีการดำเนินนโยบายรวมกันเพ่ือบรรลุ 

    regulatory objectives เปนไปอยาง

    สอดคลองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

•   ตลาดหลักทรัพยฯ และผูประกอบธุรกิจ

    ตัวกลางมีระบบรองรับและปองกัน 

    ความเส่ียงดานไซเบอร รวมถึงมีความพรอม

    ในการรับมือภัยคุกคามดานไซเบอร (cyber 

    readiness & resilience)

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•  การเสนอแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ

   เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพยฯ 

   ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และกำหนดแนวทาง

   ดานการกำกับดูแลที่ชัดเจน

•   กำหนดเปาหมายการกำกับดูแลที่มีตอตลาด

   หลักทรัพยฯ ในบทบาทการเปน SRO และ 

    secondary market ใหมีความชัดเจน โปรงใส 

    และส่ือสารทำความเขาใจกับคณะกรรมการตลาด 

    หลักทรัพยฯ ในเปาหมายดังกลาว

•   การสำรวจ วิเคราะห และจัดทำแผนเพ่ือปด IT gap

•   การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติดาน 

    IT security

•   การจัดอบรมสัมมนาเพื่อสรางความตระหนักรู

    และแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจ

    ถึงความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

    ภัยคุกคามดานไซเบอร
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      โดยท่ีตลาดหลักทรัพยฯ และระบบการซ้ือขายหลักทรัพยเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีมีผลตอความนาเช่ือถือและการแขงขันของตลาดทุนไทย

และมีสวนสรางความเช่ือม่ันใหกับผูระดมทุนและผูลงทุนจากตางประเทศ  ก.ล.ต. จึงไดใหความสำคัญอยางย่ิงในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพยฯ 

และระบบการซื้อขายใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยมีการดำเนินการที่สำคัญตาง ๆ อาทิ

1.    การรวมมือกับตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือเตรียมพรอมเขารับ

การประเมินตามโครงการภาคการเงิน (Financial Sector 

Assessment Program (FSAP) ในดานการกำกับดูแล

ตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรฐานสากลที่เขมขนขึ้น

       สืบเน่ืองจากประเทศไทยอยูระหวางเตรียมการเขารับการประเมิน

ในโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment 

Program (FSAP)) ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 

กับธนาคารโลก (World Bank) ในป 2561 ซ่ึงจะรวมถึงการประเมิน

ดานการกำกับดูแลตลาดทุนเทียบกับมาตรฐานสากล โดยจะมีสวน

ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประเมินตลาดหลักทรัพยฯ ในฐานะที่เปน

องคกรกำกับดูแลตนเอง (self-regulatory organization) และ

การเปนตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย (secondary market)  ทั้งนี้ 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ไดหารือรวมกันเพ่ือเตรียมความพรอม

รับการประเมินในคร้ังน้ี เพ่ือใหม่ันใจไดวาผลการประเมินจะอยูในระดับ

ท่ีนาพอใจ ซ่ึงจะทำใหตลาดหลักทรัพยฯ เปนตลาดท่ีมีการกำกับดูแล

ที่เปนที่นาเชื่อถือของผูลงทุนทั่วโลก รวมทั้ง ก.ล.ต. ไดเสนอแกไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแล

ตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบรรลุเปาหมายดานกำกับดูแลตลาดทุน (regulatory 

objectives) ในดานการคุมครองผูลงทุน ความเปนธรรม และ

โปรงใส รวมทั้งลดโอกาสการเกิด systemic risk ซึ่งการแกไข

กฎหมายดังกลาว ชวยใหเกิดความชัดเจน โปรงใส ในบทบาทหนาท่ี

ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และชวยลดความซ้ำซอน

ในการกำกับดูแล

       นอกจากการเสนอแกไขกฎหมายซึ่งอาจตองใชระยะเวลา

ในการดำเนินการ ก.ล.ต. ไดกำหนดเปาหมายการกำกับดูแลท่ีมีตอ

ตลาดหลักทรัพยฯ ในบทบาทการเปน SRO และการเปน secondary 

market ใหมีความชัดเจน โปรงใส เพื่อชวยให ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยฯ ดำเนินนโยบายรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมาย

ดานกำกับดูแลตลาดทุน (regulatory objectives) ไดอยางสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ และไดส่ือสารกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ 

เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและตั้งเปาหมายรวมกันที่จะบรรลุ

เปาหมายการกำกับดูแลที่มีตอตลาดหลักทรัพยฯ ใน 2 สองดาน

ดังกลาวไปพรอมกันดวย

2.    ระบบซื้อขายมีความมั่นคง ปลอดภัย นาเชื่อถือ

       จากสภาพแวดลอมที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อขยายบริการใหเขาถึงกลุม

ผูใชบริการไดท่ัวถึงมากข้ึน ความเส่ียงทางดานเทคโนโลยีและภัยคุกคาม

ดานไซเบอรจึงเปนเร่ืองท่ีปฏิเสธไมได  ก.ล.ต. จึงไดมีการเตรียมการตาง ๆ 

เพ่ือใหหนวยงานท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลมีความพรอมในการรับมือ

กับความเสี่ยงดังกลาวที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหระบบงานของกลุม

ตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทหลักทรัพยมีความมั่นคง ปลอดภัย 

และนาเชื่อถือ 
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      พรอมเขารับการประเมิน

      ตามโครงการภาคการเงิน 

      ( F i n anc i a l  S e c to r  

      Assessment Program 

      (FSAP)) ในดานการกำกับ

      ดูแลตลาดหลักทรัพยฯ 

      ตามมาตรฐานสากลท ี ่

      เขมขนขึ้น

2.    ระบบซ้ือขายมีความม่ันคง 

      ปลอดภัย นาเชื่อถือ
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       ในปที่ผานมา ก.ล.ต. ไดรับความรวมมือกับหนวยภายใตการ

กำกับดูแลเปนอยางดีในการจัดทำการสำรวจเพื่อวิเคราะหและ

จัดทำแผนปดชองวางทางดานเทคโนโลยี (IT gap) ของผูประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยและกลุมตลาดหลักทรัพยฯ และนำผลที่ไดจาก

การประเมินมาปรับปรุงหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติดาน

IT Security เพื่อใหมั่นใจไดวาหนวยงานภายใตการกำกับดูแล

จะมีมาตรการควบคุมการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบงาน

ที่มีความพรอมในการรับมือกับความเสี่ยงดังกลาวอยางเหมาะสม

นอกจากนี ้ ก.ล.ต. ยังไดเชิญผู บริหารและเจาหนาที ่ของกลุ ม

ตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทหลักทรัพยเขารวมอบรมในหัวขอ 

      สำหรับแผนงานในดานการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความนาเชื่อถือของตลาดทุนในอนาคตนั้น ก.ล.ต. จะยังคงเนนการทำงาน

รวมกันกับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและกลุมตลาดหลักทรัพยฯ อยางใกลชิด  เพื่อใหสามารถบรรลุ regulatory objectives รวมกัน 

โดยใชทรัพยากรที่ไมซ้ำซอน มีการแบงงานที่ชัดเจน

CoBIT for Board Management and Practitioner เพื่อสราง

ความตระหนักรูถึงความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่มา

จากไซเบอร และเขาใจถึงมาตรฐานการกำกับดูแลและควบคุม

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ ก.ล.ต. ยังไดรับความรวมมือ

จากหนวยงานภาครัฐ เชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในการ

เขารวมสัมมนารวมกับผู ประกอบธุรกิจหลักทรัพยในหัวขอ 

“National Cyber Security” เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและสราง

ความเขาใจความเส่ียงและภัยคุกคามดานไซเบอร ซ่ึงไดรับความสนใจ

จากผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและกลุมตลาดหลักทรัพยฯ เปนอยางมาก
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Highlights
•     การแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่มีการปรับลักษณะการกระทำความผิด และเพิ่มมาตรการในการบังคับ

      ใชกฎหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณ และเปนสากล เชน การเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพง (civil sanction) รวมทั้ง 

      พัฒนาเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับมาตรการดังกลาว

•     การปรับปรุงระบบนิเวศ เพื่อปองปรามการกระทำผิดเพื่อใหกระบวนการกระทำผิดเกิดไดยากขึ้น ปองปรามและสกัดการกระทำผิด

      ตั้งแตตนทาง 

•     การปรับปรุงกระบวนการภายในทำใหกระบวนการในบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ 

         ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

1.    กฎเกณฑมีความชัดเจน 

       มีประสิทธิภาพ

2.    การปรับปรุงระบบนิเวศ 

       เพ่ือปองปรามการกระทำผิด

3.    การรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

      ทั้งในและตางประเทศ

4.    การบ ังค ับใช กฎหมาย

      อยางมีประสิทธิภาพ 

  

           ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   กฎหมายตองช ัดเจน เหมาะสมกับ

    สภาพแวดลอมในปจจุบัน 

•   มีชองทางท่ีเหมาะสมในการดำเนินการกับ

    ผูกระทำความผิด

•   การปองปรามและสกัดการกระทำผิด

    ตั้งแตตนทาง 

•   การประสานและทำงานรวมกับหนวยงาน

    ที่เกี่ยวของ เพื่อปองปรามกระทำผิด

•   การปรับปรุงกระบวนการภายในทำให

    กระบวนการในบังค ับใช กฎหมายมี

    ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การแกไขกฎหมายหลักทรัพยฯ เพ่ือใหเกิดความ

    ชัดเจน ทันสถานการณ และเพ่ิมมาตรการลงโทษ

    ทางแพง (civil sanction) 

•   ปรับปรุงเกณฑท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการ

    บริษัทจดทะเบียน เพ่ือลดความซ้ำซอนของกฎหมาย 

    และลดขอจำกัดในการบังคับใชกฎหมาย 

•   เตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อใหรองรับ 

    civil sanction

•   รวมกับตลาดหลักทรัพยฯ และภาคธุรกิจในการวาง

    มาตรการรวมกัน

•   การประสานและทำงานรวมกับหนวยงาน

    ที่เกี ่ยวของ เพื ่อเฝาติดตาม ระบุ สอบสวน 

    และดำเนินการกับกระทำผิด

•   การจัดหมวดหมู ลำดับความยากงาย ปองกัน

    การกระจุกตัวของกรณีที่ตองดำเนินการ และ

    ติดตามผลอยางสม่ำเสมอ 
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       เพื่อสรางความเชื่อมั่นในตลาดทุนวาเปนแหลงระดมทุนและลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสเปนธรรมและนาเชื่อถือ โดยผูลงทุน

ไดรับความคุมครอง  ก.ล.ต. จึงดำเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจไดวาการปองปราม ติดตาม ตรวจสอบการกระทำผิด และการบังคับใช

กฎหมาย จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสำคัญเร่ิมจาก “การปองปรามท่ีตนเหตุ” จึงไดปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของและระบบงาน

ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบการกระทำผิด และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด

 

1.    กฎเกณฑมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

       ปจจัยที่สำคัญที่จะทำใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ประการหนึ ่งคือ กฎหมายตองมีความชัดเจนและเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในปจจุบัน ก.ล.ต. จึงไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยฯ ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 12 ธ.ค. 2559 เพื่อปรับลักษณะ

การกระทำความผิด และเพิ่มมาตรการในการบังคับใชกฎหมาย

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณและเปนสากล รวมทั้ง

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุน และผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ 

ซึ่ง ก.ล.ต. ไดเตรียมความพรอมบุคลากร และสื่อสารผูที่เกี่ยวของ

ทุกภาคสวนเพื่อรองรับการปรับปรุงกฎหมายใหมนี้ 

       นอกจากปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ แลว ก.ล.ต. 

ยังไดปรับปรุงเกณฑที่เกี่ยวของ อาทิ เกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดความซ้ำซอนของกฎหมาย 

และลดขอจำกัดในการบังคับใชกฎหมาย โดยปรับบทลงโทษ

ใหผูกระทำผิดตระหนักถึงผลท่ีจะไดรับมากย่ิงข้ึน สวนหน่ึงเปนผลมาจาก

การตรวจสอบและดำเนินการกับกรรมการและผูบริหารของบริษัท

จดทะเบียนอยางเขมงวด โดยเห็นแนวโนมการกระทำผิดอันนำมา

ซึ่งการที่ ก.ล.ต. กลาวโทษและหามการเปนกรรมการและผูบริหาร

บริษัทจดทะเบียนหลายราย ซึ่งในเรื่องการหามการเปนกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนนี้ กฎหมายหลักทรัพยฉบับใหม

ไดเพิ ่มผู ที ่มีอำนาจในการสั ่งการมากขึ ้น คือ ใหศาลพิพากษา

หามการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนใหเปนไปตาม

ผลของมาตรการทางแพงได

       ปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำใหการบังคับใชกฎหมาย

มีประสิทธิภาพ ก็คือ ความพรอมของบุคลากร ก.ล.ต. จึงไดเตรียม 

ความพรอมของบุคลากร โดยการอบรมใหความรูเกี่ยวกับมาตรการ

ลงโทษทางแพง และความรูอื่น ๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่แกไขดวย

2.    การปรับปรุงระบบนิเวศ เพื่อปองปรามการกระทำผิด

       เพื่อใหกระบวนการกระทำผิดเกิดไดยากขึ้น ปองปรามและ

สกัดการกระทำผิดตั้งแตตนทาง ก.ล.ต. จึงไดหารือรวมกับตลาด

หลักทรัพยฯ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก บริษัทหลักทรัพยและ

ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อวิเคราะหปญหาและวางมาตรการสกัดกั้น

และอุดชองโหวเกี่ยวกับการกระทำอันไมเปนธรรมในการซื้อขาย

หลักทรัพย เชน การสรางราคาหลักทรัพย และกรณีหลักทรัพยมีปริมาณ

และราคาซื้อขายสูงผิดปกติ (หุนรอนแรง) เปนตน

3.    การรวมงานกับหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ

       ก.ล.ต. ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ อาทิ การรวม

กับสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม  

และสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและ

วิธีการทำงานดานตลาดทุนและกระบวนการยุติธรรมรวมกัน 

       ในสวนของความรวมมือระหวางประเทศนั้น ก.ล.ต. ทำงาน

รวมกับ ก.ล.ต. ตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ 

รวมท้ังความชวยเหลือทางดานการตรวจสอบภายใตขอบเขตท่ีกฎหมาย

แตละประเทศอนุญาตใหดำเนินการได เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลและการบังคับใชกฎหมาย



Highlights
•     การแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่มีการปรับลักษณะการกระทำความผิด และเพิ่มมาตรการในการบังคับ

      ใชกฎหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณ และเปนสากล เชน การเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพง (civil sanction) รวมทั้ง 

      พัฒนาเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับมาตรการดังกลาว

•     การปรับปรุงระบบนิเวศ เพื่อปองปรามการกระทำผิดเพื่อใหกระบวนการกระทำผิดเกิดไดยากขึ้น ปองปรามและสกัดการกระทำผิด

      ตั้งแตตนทาง 

•     การปรับปรุงกระบวนการภายในทำใหกระบวนการในบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ 

         ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

1.    กฎเกณฑมีความชัดเจน 

       มีประสิทธิภาพ

2.    การปรับปรุงระบบนิเวศ 

       เพ่ือปองปรามการกระทำผิด

3.    การรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

      ทั้งในและตางประเทศ

4.    การบ ังค ับใช กฎหมาย

      อยางมีประสิทธิภาพ 
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การสรางราคาหลักทรัพย 16 ราย การใชขอมูลภายใน 3 ราย 

การเขาถือครองหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ 3 ราย การออกและ

เสนอขายหลักทรัพย (เชน ไมจัดทำหรือรายงานขอมูลตามกำหนด) 

39 ราย การทุจริตหรือการไมปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารของบริษัท

ที่ออกหลักทรัพย 3 ราย 

•     เปรียบเทียบกรณีเก่ียวกับความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ฯ 

และพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา 105 ราย รวมจำนวน

เงินคาปรับ 88,735,921.80 บาท ไดแก การประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

14 ราย รวม 8,666,437.50 บาท การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน 6 ราย 

รวม 4,523,400.00 บาท การกระทำอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขาย

หลักทรัพย 25 ราย รวม 63,999,012.30 บาท การเขาถือหลักทรัพย

เพื่อครอบงำกิจการ 5 ราย รวม 459,332.00 บาท การออกและ

เสนอขายหลักทรัพย (เชน การไมจัดทำหรือรายงานขอมูลตามกำหนด) 

52 ราย รวม 5,125,740.00 บาท การกระทำผิดของผู บริหาร

ของบริษัทที ่ออกหลักทรัพย 1 ราย รวม 5,560,000.00 บาท 

การประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 2 ราย รวม 402,000.00 บาท

 

•     ลงโทษทางบริหาร จำนวน 44 ราย โดยเปนผูแนะนำการลงทุน

/นักวิเคราะหการลงทุน 33 ราย ผู บริหารบริษัทหลักทรัพย

/บุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ 7 ราย  ท่ีปรึกษาทางการเงิน 2 ราย 

และผูควบคุมการปฏิบัติงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 2 ราย  และแบงตาม

การดำเนินการ/โทษที่ไดรับ ไดเปน สั่งพัก 29 ราย และเพิกถอน

ใบอนุญาต 25 ราย

4.    การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

      การดำเนินการกับผูกระทำผิดอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรการ

สำคัญท่ีจะชวยสรางความเช่ือม่ันในตลาดทุน และใหความเปนธรรม

ตอผูลงทุนอยางเสมอภาคกัน ก.ล.ต. จึงไดปรับปรุงกระบวนการภายใน

เพื่อทำใหกระบวนการในบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยจัดหมวดหมู และลำดับความยากงายของกรณีท่ีเกิดข้ึนแตละกรณี 

ประมวลระยะเวลาที่ใชดำเนินการ และมีการติดตามประเมินผล 

รวมท้ังปรับแยกสายงานการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือมิใหเกิดการกระจุกตัว 

เปนผลใหสามารถดำเนินการกับกรณีที่เกิดขึ้นไดเร็วขึ้น

      สำหรับภาพรวมผลงานการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย

ในป 2559 มีดังนี้ 

•     ตรวจสอบกรณีท่ีอาจเปนการกระทำอันไมเปนธรรมในการซ้ือขาย

หลักทรัพย ไดแก การสรางราคาหลักทรัพย การเผยแพรขาว และ

การใชขอมูลภายใน รวม 77 กรณี กรณีการทุจริต/กระทำผิดของ

ผูบริหารบริษัทจดทะเบียน/บริษัทท่ีออกหลักทรัพยและการกระทำผิด

เกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร 12 กรณี การประกอบธุรกิจหลักทรัพย

หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยไมไดรับอนุญาต 10 กรณี อื่น ๆ 

รวม 7 กรณี รวม 106 กรณี

 

•     กลาวโทษกรณีท่ีเก่ียวกับความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ 

81 ราย ไดแก การประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับอนุญาต 17 ราย

      สำหรับการดำเนินงานในระยะตอไป สภาพแวดลอมของตลาดทุนจะมีการเปล่ียนแปลงอยางมากและรวดเร็ว อันเปนผลจากการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและเทคโนโลยีนั้น ก.ล.ต. จะพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งความรูความเขาใจในหลักการและความรูเทาทันเทคโนโลยี 

ตลอดจนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับเครื่องมือทางกฎหมายใหม ๆ  และจะรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการกำกับดูแลและ

อยูในกระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการปองปรามและติดตามการกระทำผิดดวย
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       ในชวงหลายปที่ผานมาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนับวัน

จะทวีความสำคัญตอตลาดทุน และเปนประโยชนตอผูลงทุนยิ่งขึ้น 

ในขณะท่ีการกระทำความผิดเก่ียวกับการกระทำอันไมเปนธรรมในการ

ซื้อขายหลักทรัพยมีความเปลี่ยนแปลงและสลับซับซอนมากขึ้น 

กฎหมายท่ีมีอยูยังไมครอบคลุมการกระทำความผิดในรูปแบบใหม ๆ 

และท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังบทบัญญัติในกฎหมายบางกรณียังมีความไมชัดเจน 

ทำใหเกิดภาระการพิสูจนและปญหาการตีความ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การกระทำความผิดดังกลาวมีบทลงโทษไวเฉพาะโทษทางอาญา 

ซึ ่งมีมาตรฐานการพิสูจนที ่สูงตามหลัก “ปราศจากเหตุสงสัย” 

(beyond reasonable doubt) จึงไมเหมาะกับลักษณะความผิดในคดี

หลักทรัพยท่ีหลักฐานการกระทำความผิดโดยสวนใหญอยูในความรับรู

และครอบครองของผู กระทำความผิด ซึ ่งมักไมทิ ้งรองรอยการ

กระทำความผิดเหมือนคดีอาญาทั่วไป ทำใหยากที่นำตัวผูกระทำ

ความผิดมาลงโทษได ประกอบกับกระบวนการฟองคดีอาญา

มีหลายข้ันตอนและหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงตองใชระยะเวลานาน

ในการดำเนินคดีและไดรับผลสำเร็จนอย

       ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายครั้งนี้ (พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2559) เพ่ือตอบโจทย

ขางตน โดยปรับลักษณะการกระทำความผิด และเพิ่มมาตรการ

ในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณ 

เปนสากล และเพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุน และผลิตภัณฑ

ทางการเงินใหม ๆ รวมท้ัง เพ่ือใหผูลงทุนไดรับขอมูลท่ีถูกตอง เพียงพอ 

และเทาเทียมโดยปรับปรุงใน 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ

      พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2559 และเพื่อใหความรู

ความเขาใจที่ถูกตองและแนวทางการบังคับใชกฎหมาย ก.ล.ต. จึงไดมีการจัดประชุมเพื่อสื่อสารทำความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย อาทิ 

บริษัทจดทะเบียน ส่ือมวลชน บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน สมาคมและชมรมท่ีเก่ียวของ รวมถึงเตรียมการจัดทำส่ือเผยแพร

ในรูปแบบที่เขาใจงายเผยแพรแกผูที่เกี่ยวของ เชน วีดิทัศน และ E-learning เปนตน

   

      1)   การแกไขเพ่ิมเติมความผิดในสวนของการกระทำอันไมเปนธรรม

เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย (market misconduct) อันไดแก 

การเปดเผยขอมูลที ่อาจทำใหผ ู ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย

การเอาเปรียบผูลงทุนโดยการใชประโยชนจากขอมูลที่ลวงรู มา 

การสรางราคาหลักทรัพย และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

      2)   การเพ่ิมมาตรการลงโทษทางแพง (civil sanction) ซ่ึงเปน

กลไกสำคัญเพ่ิมเติมท่ีจะทำใหการบังคับใชกฎหมายกับผูท่ีทำผิดกฎหมาย

หลักทรัพยมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยรูปแบบการลงโทษตาม

มาตรการทางแพงน้ีมี 5 มาตรการดวยกัน คือ (1) การชำระคาปรับทางแพง 

(monetary penalty) (2) การชดใชเงินเทากับผลประโยชนที่ไดรับ

จากการกระทำความผิด (disgorgement) (3) การหามซื้อขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไมเกิน 5 ป (4) การหามเปนกรรมการ

หรือผู บริหารในบริษัทที ่ออกหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพย

ไมเกิน 10 ป และ (5) การชดใชคาใชจายในการตรวจสอบ

      3)   การแกไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุนและ 

financial product ใหม ๆ รวมท้ังบทบัญญัติอ่ืน ๆ เชนการกำหนด

หลักเกณฑเกี ่ยวกับการทำทะเบียนและการโอนใหเหมาะสม

กับหลักทรัพยประเภทใหม ๆ การกำหนดใหบริษัทตางประเทศ

มีมาตรฐานคุมครองผูลงทุนในทำนองเดียวกันกับท่ี ก.ล.ต. กำหนด เปนตน
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Highlights
•     การใหความรูผานสื่อตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ครอบคลุมสื่อสังคมออนไลน สอดคลองกับพฤติกรรมผูลงทุนในปจจุบัน

•     การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยการสงเสริมการออมเพื่อรองรับการเกษียณอยางมีคุณภาพ

•     การประสานความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อใหความคุมครองผูลงทุน

ภาพรวมพัฒนาการ/การดำเนินการที่สำคัญ 

         ขอบเขตที่มุงเนน                                                                                                   

1.    การสงเสริมความรูผูลงทุน

2.    การคุมครองผูลงทุน

      ภายใตสภาวะแวดลอมที่ผลิตภัณฑทางการเงินมีความซับซอนและหลากหลาย ประกอบกับการที่อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับต่ำ

เปนเวลานานท่ีผูลงทุนพยายามแสวงหาทางเลือกเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (search for yield) ซ่ึงตามมาพรอมกับความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน

เชนน้ี การสงเสริมใหผูลงทุนมีความรูทางการเงิน (financial literacy) จึงเปนเร่ืองสำคัญอยางมาก ก.ล.ต. จึงไดดำเนินมาตรการเพ่ือสงเสริม

ความรูแกผูลงทุนเพื่อใหสามารถตัดสินใจลงทุนไดอยางเหมาะสม และไดรับผลตอบแทนเพียงพอตามเปาหมายและความตองการของชีวิต 

รวมถึงใชสิทธิที่ผูลงทุนพึงมีและมีชองทางที่จะรองเรียนได หากไมไดรับความเปนธรรมในการลงทุน มาตรการที่สำคัญ ที่ ก.ล.ต. ไดดำเนิน

การในป 2559 อาทิ

           ประเด็นที่ใหความสำคัญ

•   ผูลงทุนมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ 

    และเลือกลงทุนอยางเหมาะสม

•   ผูลงทุนมีเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ

•   การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคม

    ผูสูงอายุ

•   มีชองทางใหผูลงทุนไดรองเรียน เม่ือไดรับ

    ความไมเปนธรรม

        พัฒนาการ/การดำเนินการที่เกิดขึ้น

•   การใหความรู ผานสื ่อตาง ๆ เชน บทความ

    ในหนังสือพิมพ clip และ infographic ผาน 

    social media

•   การปรับปรุง mobile application เพ่ือใหขอมูล

    ความรู และเปนเครื่องมือแกผูลงทุน

•   การสงเสริมการออมเพื ่อรองรับการเกษียณ

    อยางมีคุณภาพ

•   การใหบริการ SEC Help Center และการรวมมือ

    กับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการใหความคุมครอง

    แกผูลงทุน
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1.    การสงเสริมความรูผูลงทุน

      ก.ล.ต. สงเสริมความรูผูลงทุนอยางตอเน่ือง โดยประเด็นสำคัญ

ท่ีมุงเนน ไดแก ความรูความเขาใจในผลิตภัณฑทางการเงิน ท้ังใน

สวนรายละเอียดและเง่ือนไขของผลิตภัณฑ ความเส่ียงและผลตอบแทน

ท่ีจะไดรับจากการลงทุนในผลิตภัณฑ และความเขาใจในเร่ืองของ

การเลือกผลิตภัณฑท่ีมีความเหมาะสมกับตนเอง โดยส่ือสารผานหลาย

ชองทาง อาทิ บทความตาง ๆ ทางหนาหนังสือพิมพ และการใหขอมูล

ผานรายการโทรทัศนและวิทยุอยางสม่ำเสมอ การจัดทำวีดิทัศนขนาดส้ัน

และ infographic เพื่อใหความรูผานสื่อสังคมออนไลน สอดคลอง

กับพฤติกรรมผูลงทุนในปจจุบัน อยางเชน Facebook Fan Page 

Start-to-Invest ซ่ึงมีผูติดตามเกือบ 80,000 ราย รวมท้ังการออกบูธ

เพื่อพบปะและใหคำปรึกษาแกผูลงทุนอยางใกลชิดในงานมหกรรม

ทางการเงินและการลงทุนที่สำคัญ อยางเชน งาน SET in the City 

และงาน Money Expo

      นอกจากจะไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองแลว ผูลงทุนควร

จะมีเคร่ืองมือท่ีชวยใหสามารถตัดสินใจลงทุนไดอยางเหมาะสมดวย  

ก.ล.ต. จึงอยู ระหวางพัฒนาปรับปรุง mobile application 

Start-to-Invest ใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือใหตอบโจทยผูลงทุน และเปนเคร่ืองมือ

ชวยตัดสินใจกอนลงทุนไดมากขึ้น อาทิ การใหขอมูลกองทุนรวม

ในเชิงเปรียบเทียบ การเพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบใบอนุญาต

ของผูที่มาชักชวนผูลงทุนเพื่อปองกันการถูกหลอก เปนตน 

      ประเด็นที่ ก.ล.ต. ใหความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ การที่

ประเทศไทยไดกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุ (aging society) แลว 

ซึ่งคนไทยวัยทำงานควรจะตองมีการเตรียมพรอมดานการเงิน

อยางเหมาะสม เพ่ือใหมีเงินเพียงพอรองรับการใชชีวิตยามเกษียณ

อยางมีคุณภาพ จึงไดรวมกับพันธมิตรรณรงคใหความรูการออม

เพื่อเกษียณโดยเฉพาะการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ใหเกิดประโยชนและเปนการตอบโจทยการเกษียณ (retirement 

solution) ของตนเองได ผานชองทางสื่อผสมผสาน (integrated 

marketing communication :IMC) ของตลท. รวมทั้งกิจกรรม 

mini symposium  เพื่อกระตุนใหนายจางเห็นความสำคัญและ

ชวยสนับสนุนใหลูกจางบริหารจัดการเงินกอนน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      นอกจากน้ียังมีการจัดทำและปรับปรุงส่ือความรู เชน คูมือสำหรับ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสื ่อคลิปเสียงใหความรู  เปนตน 

สงเสริมการใชงานเคร่ืองมือชวยคำนวณความเพียงพอของเงินเกษียณ

ของสมาชิกกองทุนสำรองเล้ียงชีพ (พัฒนาโดยทีมวิจัยของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ตลอดจนส่ือสารสาระ

ความรูไปยังชุมชนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD Community)          

ทางออนไลนอยางตอเนื่องผานเว็บไซต ThaiPVD.com ซึ่งมีจำนวน 

page views ในป 2559 ประมาณ 3 แสนครั้ง และ Facebook 

ออมสนุกสุขเกษียณ ซ่ึงมีจำนวน fanpage เพ่ิมข้ึน 33% จากส้ินป 2558 

ก.ล.ต. รวมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2016 ภายใตแนวคิด 

“SEC Café Working Space” เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหผูลงทุนและประชาชน

ในเรื่องการวางแผนชีวิต วางแผนการเงินและการลงทุน 
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2.    การคุมครองผูลงทุน

      ก.ล.ต. ไดเปดชองทางใหผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับตลาดทุน ขอคำปรึกษารองเรียนกรณีพบหรือไดรับความ

ไมเปนธรรมจากการลงทุน และแจงเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำ

ผิดกฎหมายหลักทรัพย ผานบริการ SEC Help Center ซ่ึงมีบริการ

หลายชองทาง อาทิ หมายเลขโทรศัพท 1207 และ e-mail: 

info@sec.or.th สำหรับการสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุน 

และ e-mail: complain@sec.or.th สำหรับการขอคำปรึกษาและ

รองเรียน โดยในป 2559 มีผูใชบริการสอบถามขอมูลจำนวน 6,150 ราย 

รองเรียน/ชี้เบาะแส 691 ราย

      หลายคร้ังท่ี ก.ล.ต. พบวา ประเด็นท่ีรองเรียนหรือช้ีเบาะแสมาน้ัน 

อาจมีความเก่ียวพันกับกฎหมายหลายฉบับท่ีอยูภายใตการกำกับดูแล

ของหลายหนวยงาน หรืออาจเปนเรื่องที่มีหนวยงานกำกับดูแลอื่น

เปนผูรับผิดชอบหลัก ก.ล.ต. ก็ไดประสานความรวมมือกับหนวยงาน

กำกับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อทำงานรวมกันอยางใกลชิด หรือสงตอ

เรื่องตอไป เพื่อใหผูลงทุนไดรับความสะดวก อาทิ การประสาน

ความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยฯ ธนาคารแหงประเทศไทย  

และสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงาน

เศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปนตน

      นอกจากนี้ เมื ่อไดรับเรื ่องรองเรียน หรือพบการกระทำผิด

กฎหมายหลักทรัพย ก.ล.ต. ก็ไดดำเนินการกับผูกระทำผิดอยางเครงครัด 

ส่ือสารเพ่ือปองกันการเกิดกระทำความผิดซ้ำ และปองกันการกระทำผิด

อันเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนเตือนผูลงทุนใหตระหนัก 

และไมตกเปนผูเสียหายในการกระทำผิด อาทิ การออกขาวเตือนผูลงทุน 

หรือการใหความรูไปพรอมกับการออกขาวลงโทษ ผูกระทำผิด เปนตน 

      การสงเสริมความรูความเขาใจและคุมครองผูลงทุน เปนสวนสำคัญ

ที่จะทำใหตลาดทุนนาเชื่อถือ และเติบโตไดอยางเขมแข็ง ก.ล.ต. 

จึงจะดำเนินการในดานน้ีอยางตอเน่ือง เพ่ือใหผูลงทุนมีและใชเคร่ืองมือ

เพื ่อการตัดสินใจลงทุนที ่เฉียบแหลม (intelligent decision) 

เหมาะสมกับตนเอง ไมถูกหลอกลวง และรูจักเรียกรองสิทธิท่ีพึงไดตามควร

ก.ล.ต. ใหความรูเกี่ยวกับการออมและการลงทุนแกประชาชนทั่วไป ในงาน Money 

Expo Bangkok 2016

กิจกรรมในบูธของ ก.ล.ต. ในงาน Money Expo Bangkok 2016 ใหประชาชนมีสวนรวม

ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุน
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      4 ยุทธศาสตรขับเคล่ือนตลาดทุนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาถึงตลาดทุน พรอมยกระดับสูการเปน

ตลาดทุนแหงภูมิภาค สงเสริมสินคาหรือกิจการในตลาดทุนนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจริง เกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม และพัฒนาเครื่องมือใหผูลงทุนสามารถเปนพลังในการสรางวินัยในตลาด

      แผนยุทธศาสตร ก.ล.ต. 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) จัดทำขึ้น

เพ่ือมุงแกไขปญหาเชิงโครงสรางในตลาดทุน เพ่ิมคุณภาพและชองทาง

ของผูระดมทุน สรางศักยภาพใหผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหแขงขัน

ในระดับสากล ที ่มีความเชื ่อมโยงกับตลาดการเงินโลกมากขึ ้น 

รวมถึงเพ่ิมโอกาสแกธุรกิจรูปแบบใหม เพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการ

อยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีทางการเงิน และพฤติกรรมผูบริโภค

ยุคใหม นอกจากนี้ ยังสอดรับกับการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ

การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ หลักประกัน

ทางรายไดยังไมเพียงพอ ตลาดทุนจึงควรสนับสนุนใหเห็นความจำเปน

ของการออมและการลงทุน โดยเปนชองทางในการลงทุนที่เหมาะ

กับความตองการของตน

แผนยุทธศาสตรเนน 4 เรื่องสำคัญ ไดแก 

      1.   

            

      2.   

            

      3.   

            

      4.

   

ยุทธศาสตรที่  

             

             

  

      เปนยุทธศาสตรท่ี ก.ล.ต. ใหความสำคัญเปนอยางมาก เพ่ือรองรับ

การกาวไปสูยุคแหงเทคโนโลยีทางการเงินหรือ FinTech โดยการ

           

การใชเทคโนโลยีขับเคล่ือนนวัตกรรมทางการเงินเปดโอกาส

ใหทุกภาคสวนเขาถึงตลาดทุน 

การสงเสริมใหตลาดทุนไทยเปนแหลงระดมทุนที่นาสนใจ

สำหรับกิจการในประเทศและภูมิภาค 

สรางสภาพแวดลอมท่ีทำใหสถาบันการเงินและกิจการเสนอสินคา

และบริการโดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูลงทุนเปนท่ีต้ัง และ 

พัฒนาเครื่องมือสำหรับใหผูลงทุนสามารถเปนพลังสำคัญ

ในตลาดทุน

เปดโอกาสใหเขาถึงขอมูล มีพ้ืนท่ีใหผูประกอบการรายใหมท่ีสามารถ

สรางมูลคาเพิ่ม มีโครงสรางพื้นฐานที่ชวยลดตนทุนการกำกับดูแล

ใหแกภาคธุรกิจ การใชเทคโนโลยีในการกำกับดูแล และการมีระบบ

ที่มั่นคงเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร

ยุทธศาสตรที่  

             

             

      โดยสรางความชัดเจนในงานการกำกับดูแลผูระดมทุน ครอบคลุม

การคัดกรองกอนระดมทุน การติดตามการซื้อขายและการบังคับ

ใชกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

เพื ่อการยอมรับในระดับสากล เพิ ่มความนาสนใจใหแกสินคา

ในตลาดทุนไทย ขจัดอุปสรรคดานกฎเกณฑใหตลาดทุนไทย

พรอมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศเพื่อนบาน

ยุทธศาสตรที ่ 

             

  

      

       ยกระดับการทำหนาท่ีอยางมืออาชีพ เพ่ือชวยใหผูลงทุนมีขอมูล

ที ่นาเชื ่อถือและคุ มครองผู ลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ผลักดัน

ใหทุกภาคสวนเห็นประโยชนของการมีธรรมาภิบาลในธุรกิจตน 

และปฏิบัติตามดวยตัวเองมากกวาที่จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

รวมถึงการปรับปรุงวิธีการเสนอผลิตภัณฑที่ปองกันความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบริษัทแม

1

3

2 

การสรางสภาพแวดลอมที่ทำใหสถาบันการเงินและ

กิจการเสนอสินคาและบริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน

ของผูลงทุนเปนที่ตั้ง

    การสงเสริมใหตลาดทุนไทยเปนแหลงระดมทุนท่ีนาสนใจ

    สำหรับกิจการทั้งในประเทศและภูมิภาค 

การใชเทคโนโลยีขับเคล่ือนนวัตกรรมทางการเงินเปดโอกาส

ใหทุกภาคสวนเขาถึงตลาดทุน 
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ยุทธศาสตรที่

       โดยการใหความรูผูลงทุนผานเคร่ืองมือและตัวชวยในการตัดสินใจ 

ไมถูกหลอก และรูจักเรียกรองสิทธิที่พึงได มีตัวกลางที่ใหความเห็น

อยางเปนอิสระ ตลอดจนการพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทและ

บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

4 พัฒนาเคร่ืองมือสำหรับใหผูลงทุนสามารถเปนพลังสำคัญ

ในตลาดทุน 

      ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรขางตน ก.ล.ต. จะตอง

พัฒนาศักยภาพองคกร เพ่ือรองรับการดำเนินการดวย โดยการพัฒนา

ความรูและทักษะบุคลากรภายในองคกร ใหเทาทันการเปล่ียนแปลง 

รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

ใหสามารถวิเคราะห จัดการปญหาไดฉับไว และรวมมือกับผูเก่ียวของ

ในภาคสวนอ่ืน ๆ ในตลาดทุนเพ่ือตอบสนองความตองการไดอยางตรงจุด
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       ก.ล.ต. ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทหนาที่กำกับดูแล

และพัฒนาตลาดทุน ไดยึดม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหตลาดทุนมีความยั่งยืน

มุงสูการตอบสนองตอทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

       ภายหลังจากท่ี ก.ล.ต. มีการปรับปรุงแนวคิดคร้ังสำคัญเก่ียวกับ

ธรรมาภิบาลในป 2558 ใหหมายถึงกลไกตาง ๆ ท่ีทำใหม่ันใจวา ก.ล.ต. 

มีการกำหนดเปาประสงคของการดำเนินงานที่ชัดเจน เกิดผลตอ

ประโยชนสุขของประชาชน และสามารถดำเนินการไดสำเร็จ 

รวมทั้งมีการแปลงหลักธรรมาภิบาลเปนหลักปฏิบัติที่มองหนวยงาน

ในลักษณะองครวม คือ แปลงคานิยมเปนกระบวนการและมาตรฐาน

การทำงาน และเชื่อมโยงการตอบสนองประโยชนสุขของประชาชน

ตามวิสัยทัศนกับการพัฒนาองคกรภายใน ซึ่งเปนแนวทางที่ปรับมา

จาก International Framework: Good Governance in the 

Public Sector จัดทำโดย IFAC (International Federation of 

Accountants) และ CIPFA (The Chartered Institute of 

Public Finance & Accountancy)  ก.ล.ต. มุงมั ่นที่จะพัฒนา

ธรรมาภิบาลองคกรอยางตอเน่ือง โดยดำเนินการในเร่ืองท่ีสำคัญ ดังน้ี

       1.   เสริมสรางบทบาทนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และเปาหมายขององคกร ผานกลไก

ของ board engagement ไดแก

             1.1   จัดประชุม (workshop) ระหวางคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อรวมกันมองภาพ

แหงความสำเร็จของ ก.ล.ต. ที ่เชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และคานิยมองคกร รวมท้ังบทบาทและการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ท่ีจะทำใหภาพแหงความสำเร็จน้ีเกิดข้ึนจริง  ซ่ึงพบวาคณะกรรมการ

มีความมุงมั่น ภาคภูมิใจ และพรอมที่จะมีสวนรวมในการขับเคลื่อน

การดำเนินภารกิจขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค  โดย key words 

ท่ีคณะกรรมการรับรูไดจากวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร คือ 

ความนาเช่ือถือ (trust: operate ดวย trust ทำใหทุกคน trust ในระบบ 

และ trust ในกันและกัน) ความเชื่อมั่น (เชื่อมั่นและมั่นใจ) และ

สังคมยั่งยืน (สังคมไดประโยชนจากตลาดทุนและทำใหสังคมยั่งยืน)

             1.2   สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับตลาดทุน โดย ก.ล.ต.

ไดจัดใหผูประกอบธุรกิจในตลาดทุน และฝายงานตาง ๆ ของ ก.ล.ต. เอง  

นำเสนอเรื ่องสำคัญหรือเรื ่องที ่อยู ในความสนใจ ตอกรรมการ 

ก.ล.ต. และกรรมการกำกับตลาดทุน เพื ่อแลกเปลี ่ยนความรู  

ประสบการณ และขอสังเกตตาง ๆ  รวมทั้งเชิญกรรมการเขารวม

งานสัมมนาหรือการอบรมที่จะเปนประโยชนตอการทำหนาที่ของ

คณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

      2.    ประเมินตนเองเก่ียวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. 

ตามแนวทางของ IFAC: Good Governance in the Public Sector  

ซึ่งพบวา ก.ล.ต. สามารถปฏิบัติเปนไปตามแนวทางของ IFAC 

แลวประมาณรอยละ 70 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 (ปฐาน) ท่ีปฏิบัติไดแลว

รอยละ 50 โดยเร่ืองท่ีดำเนินการในป 2559 เชน พัฒนาการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดเสีย (การปฏิบัติตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 

(hearing) ท่ีปรับปรุงใหม  การแถลงแผนยุทธศาสตรตอผูมีสวนไดเสีย

โดยตรง  การจัดทำ stakeholders survey (focus group)  

พัฒนา board governance (ปรับปรุงกระบวนการสรรหากรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ การสนับสนุนองคความรูใหแกกรรมการ)  พัฒนา 

governance ในกระบวนการทำงาน (จัดทำ risk philosophy 

ของ ก.ล.ต. และบูรณาการการบริหารความเส ี ่ยงเข าไปใน

กระบวนการทำงาน) เปนตน

      3.     ดำเนินนโยบายหรือมาตรการในเร่ืองท่ีสำคัญอยางตอเน่ือง 

เชน จัดใหมีเกณฑประเมินผลงานของเลขาธิการในมิติเชิงคุณภาพ  

สนับสนุนใหทุกสวนงานปฏิบัติตามกระบวนการทำงานใหมท่ีปรับมาจาก 

IFAC: Good Governance in the Public Sector  การเปนองคกร

ปลอดคอรรัปชันท้ังดานการรับและการให  นโยบาย No Gift Policy  

การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในแบบทั้งคณะ (as a group)  

สนับสนุนใหผูท่ีเก่ียวของในตลาดทุนมีสวนรวมในการขับเคล่ือนภารกิจ

กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนใหบรรลุเปาหมาย (เชน จัดประชุม

รวมกับสมาคมหรือผูท่ีเก่ียวของเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองและความคิดเห็น

ตอการพัฒนาตลาดทุน รับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของท้ังในวงกวาง

และแบบเฉพาะเจาะจง  จัดสัมมนาหรืออบรม  เชิญผูแทนหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการในการพิจารณากำหนดหรือปรับปรุง

หลักเกณฑกำกับดูแล) เปนตน
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       คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู บริหาร ใหความสำคัญวา

การบริหารจัดการความเส่ียงเปนหน่ึงในวัฒนธรรมท่ีสำคัญขององคกร 

โดยมีการสื ่อสารกับพนักงานทุกระดับ และบูรณาการใหอยู ใน

กระบวนการทำงานปกติ ตั้งแตกระบวนการคิด ตัดสินใจ กำหนด

และดำเนินนโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนองคกร 

เพ่ือใหม่ันใจวา ก.ล.ต. จะสามารถตอบสนองพัฒนาการตลาดทุนและ

ความตองการของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการทำใหมั่นใจไดวาองคกร

มีความพรอม รองรับการดำเนินงานในระยะยาว

       จากความสำคัญขางตน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมอบหมาย

ใหผู บริหารระดับสูงในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง 

(Risk Management Committee : RMC) ติดตามการบริหาร

จัดการความเสี ่ยงอยางสม่ำเสมอและใหมีการประชุมรวมกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหแนวทางการบริหารความเสี่ยง

สอดคลองกับการตรวจสอบกิจการภายใน

       สำหรับป 2559 มีพัฒนาการและการดำเนินการในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงหลายดาน อาทิ

      1.    การปรับปรุงกรอบบริหารจัดการความเสี ่ยง (risk 

management framework)

             คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหปรับปรุงกรอบการบริหาร

จัดการความเส่ียงโดยเพ่ิมปรัชญาความเส่ียง (risk philosophy) 

ซ่ึงแสดงความเส่ียงตอการบรรลุวัตถุประสงค (risk to objectives) 

3 ดาน ไดแก 

             (1)   การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตอยาง

                     ย่ังยืน 

             (2)   การขับเคลื่อนคุณลักษณะหลัก (core values) 

                     ขององคกร และ 

             (3)   การบริหารองคกรและทรัพยากรบุคคลใหเปนองคกร

                    แหงความยั่งยืน

       ทั้งนี ้ เพื ่อทำใหสามารถวิเคราะหและประเมินความเสี ่ยง

ไดครอบคลุมยิ่งขึ้น และเปนเครื่องมือในการสื่อสารความคาดหวัง

ขององคกรที่มีตอการดำเนินงานในแตละดานไดเปนอยางดี

       2.    การพัฒนาเคร่ืองมือติดตามความเส่ียงสำคัญ (dashboard)

              ก.ล.ต. ไดพัฒนาเครื่องมือติดตามความเสี่ยงสำคัญ 

(dashboard) ที ่แสดงตัวชี ้วัดความเสี ่ยงสำคัญ (key risk 

indicators : KRIs) ครอบคลุมความเสี่ยงตลาดทุน (capital 

market risk) และความเส่ียงองคกร (enterprise risk) ท้ัง 5 ดาน 

ไดแก ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ ดานชื่อเสียง และดานการเงิน ทำใหสามารถดักจับ

ความเสี ่ยงไดทันตอเวลา และเห็นทิศทางของความเสี ่ยงสำคัญ 

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดเริ่มนำมา

ใชงานแลว

       3.     การรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลอื ่น เพื ่อดูแล

เสถียรภาพและติดตามความเสี่ยงใหม ๆ

              ภายใตสภาพแวดลอมที่ตลาดทุนผันผวนตอเนื่อง และ

ผูลงทุนมีพฤติกรรมท่ีแสวงหาผลตอบแทน (search for yield) ก.ล.ต.  

ใหความสำคัญกับการดูแลรักษาเสถียรภาพและติดตามความเส่ียงใหม ๆ 

(emerging risks) ของตลาดทุนไทย เพื่อปองกันไมใหความเสี่ยง

ที่มีอยูในจุดใดจุดหนึ่งลุกลามเปนปญหาวงกวาง รวมถึงกำกับดูแล

ดานสภาพคลองและความมั่นคงของตัวกลางและโครงสรางพื้นฐาน

ของตลาด (market infrastructure) สำคัญ ใหมีความเพียงพอและ

เปนไปตามมาตรฐานสากล โดยในการดูแลดานเสถียรภาพและ

ติดตามความเสี่ยงใหม ๆ ในระบบที่มีความเชื่อมโยงระหวางตลาด

และระบบการเงิน ตองอาศัยความรวมมือระหวางองคกรกำกับดูแล 

ซึ ่ง ก.ล.ต. รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

แลกเปล่ียนขอมูล และประเมินภาพความเส่ียงรวมกันอยางตอเน่ือง 

ตลอดจนทำงานรวมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบภาวะ

วิกฤตของระบบการเงิน
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       4.   การรับมือกับภัยคุกคามที่ไมสามารถคาดการณได

             ในการรับมือกับภัยคุกคามที่ไมสามารถคาดการณได เชน

ภัยธรรมชาติ การจลาจล และภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (cyber attack) 

ก.ล.ต. ไดทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความตอเน่ืองใหครอบคลุม

สถานการณตาง ๆ และสอดคลองกับสภาพการดำเนินงาน

ท่ีเปล่ียนแปลงไป และจัดการฝกซอมใหม่ันใจวาการใหบริการสำคัญ

สามารถทำไดอยางตอเนื่อง พรอมรองรับวิกฤตในรูปแบบตาง ๆ 

อีกทั ้ง กำกับดูแลใหตัวกลางและ market infrastructure 

มีความพรอมในการใหบริการ โดย ก.ล.ต. ไดปรับปรุงเกณฑและ

แนวทางกำกับดูแลดานความตอเนื่องใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกภาคสวน เพ่ือทำใหหนวยงาน

ในตลาดทุนมีความมั ่นคงและสามารถใหบริการแกประชาชน

ไดในเวลาที่เหมาะสม
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       ก.ล.ต. เล็งเห็นความสำคัญของการเปนสวนหนึ ่งในการ

มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  โดยนอกจากไดสนับสนุน

บริษัทจดทะเบียนใหเปดเผยขอมูลการดำเนินงานที่สะทอนถึง

ความรับผิดชอบตอสังคมในรายงานความยั่งยืน รายงานประจำป 

หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจำปแลว ยังสงเสริมใหบริษัท

จดทะเบียนเปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก และมาตรการ

ลดกาซเรือนกระจก เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูลงทุน

ท่ีมีแนวโนมสนใจการประกอบธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืนมากข้ึน

       ในสวนของ ก.ล.ต. เอง ไดประสานงานกับองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) (อบก.) โดยในป 2558 

ไดประเมินคารบอนฟุตพริ ้นทองคกร (Corporate Carbon 

Footprint (CCF): การคำนวณปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยจากการ

ทำกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร) และซื้อคารบอนเครดิตเพื่อชดเชย

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหเปนศูนย ทำให ก.ล.ต. ไดรับการ

รับรองเปนองคกรปลอดคารบอน (carbon neutral) ประเภท

อาคารสำนักงาน แหงแรกในประเทศไทย  ซึ่งในป 2559 ก.ล.ต. 

ยังคงดำเนินมาตรการดังกลาวอยางตอเนื ่อง โดยในปนี ้ไดซื ้อ

คารบอนเครดิตจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จากโครงการ

ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) 

ของ Naresuan Hydropower Project จำนวน 2,403 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา รวมทั้งสงเสริมมาตรการประหยัด

การใชพลังงาน เชน ทยอยเปลี ่ยนหลอดไฟฟาเปนชนิด LED 

ในสวนที่เปนพื้นที ่สวนกลางปรับเปลี่ยนเวลาในการเปดเครื ่อง

ปรับอากาศ  และปดไฟแสงสวางในชวงพักเที่ยง เปนตน

      สำหรับภาพรวมการใชไฟฟาและน้ำประปาของ ก.ล.ต. 

เพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับการขยายงานและการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นที่อาคารสำนักงานของ ก.ล.ต. 

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูมีสวนรวมในตลาดทุน  สำหรับปริมาณ

การใชน้ำมันน้ัน คำนวณจากการใชรถยนตสวนกลางและการใชรถยนต

ของผูบริหารระดับสูง

ปริมาณการใชน้ำ (M  )หนวย

2557 2558 2559
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ปริมาณการใชไฟฟา (KwH)หนวย
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ปริมาณการใชน้ำมัน (Liter)หนวย
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นายสมชัย สัจจพงษ
ปลัดกระทรวงการคลัง  
กรรมการโดยตำแหนง 

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง: 1 ตุลาคม 2558

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร จาก Ohio
State University สหรัฐอเมริกา กอนดำรง
ตำแหนงปลัดกระทรวงการคลังเคยดำรง
ตำแหนงสำคัญในกระทรวงการคลัง อาทิ
อธิบดีกรมศุลกากร ผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผูอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ี
ในสวนของงานวิชาการ ยังเคยเปนอาจารยพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
และ Ohio State University

บทบาทอื่นในปจจุบัน:ประธานกรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรรมการ บมจ.
ไออารพีซี และกรรมการ บมจ.การบินไทย

นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ
ปลัดกระทรวงพาณิชย  
กรรมการโดยตำแหนง 

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง: 1 ตุลาคม 2559

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคล ัง) จาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการคลัง จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จาก Oklahoma C i ty  Univers i ty
สหรัฐอเมริกา กอนไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
เปนปลัดกระทรวงพาณิชย เคยดำรงตำแหนง
สำคัญ อาทิ อัครราชทูตที ่ปรึกษา (ฝาย
การพาณิชย) คณะผูแทนถาวรไทยประจำ
องคการการคาโลก ณ นครเจนีวา สวิสเซอรแลนด
ผูอำนวยการสำนักเจรจาการคาพหุพาคีและ
ผูเชี่ยวชาญดานการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา รองอธิบดี
กรมการคาตางประเทศ ท่ีปรึกษากระทรวงพาณิชย
อธิบดีกรมการคาภายใน เอกอัครราชทูต
ผูแทนถาวรไทยประจำองคการการคาโลก
ณ นครเจนีวา สวิสเซอรแลนด

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:คณะกรรมการบริหาร
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคการมหาชน) (ศศป.) คณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
 

นายวรวิทย จำปรัตน
ประธานกรรมการ

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 
วาระที่ 1 ตั้งแต 15 กันยายน 2558
                  - 28 เมษายน 2559 
วาระที่ 2 ตั้งแต 29 เมษายน 2559

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา Management
และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
Public Administration จาก The University
of Manila ประเทศฟลิปปนส ไดรับปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการการคลัง จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เคยดำรงตำแหนงสำคัญ อาทิ
กรรมการ คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ผูอำนวยการ
สำนักงบประมาณ กรรมการ การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย กรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทย และกรรมการ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

บทบาทอื่นในปจจุบัน:กรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะท่ี 3 (ดานองคกรอิสระและรัฐวิสาหกิจ)
อนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
การเงินการคลัง กรรมการมูลนิธิแพทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.)
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นายวิรไท สันติประภพ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  
กรรมการโดยตำแหนง 

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง: 1 ตุลาคม 2558

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร จาก Harvard
University สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ
ทำงานท่ีหลากหลายท้ังในภาควิชาการ รัฐบาล
และองคการระหวางประเทศ เคยดำรงตำแหนง
ผูบริหารระดับสูง บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีปรึกษา
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และ
กรรมการในบร ิษ ัทจดทะเบ ียนช ั ้นนำ
ของประเทศหลายแหง

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:กรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กรรมการในคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
และเหรัญญิก มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดำริ  กรรมการ มูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 11 พฤษภาคม 2558

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโท
ดานกฎหมายธุรกิจ จาก University of Bristol
สหราชอาณาจักร ปริญญาโทดานกฎหมาย
ระหวางประเทศ จาก American University
สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทดานกฎหมาย
เปรียบเทียบ จาก Howard University
สหรัฐอเมริกาเชนกัน เคยดำรงตำแหนงสำคัญ
อาทิ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสกลนคร
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผูพิพากษา
หัวหนาศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
และรองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ

บทบาทอื ่นในปจจุบ ัน:รองเลขาธิการ
สำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการ สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา กรรมการกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ กรรมการ ขาราชการ
ศาลยุติธรรม ประธานกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการ บมจ.ทาอากาศยานไทย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการธนาคาร
ในคณะกรรมการคดีพิเศษ อุปนายก สภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

นางกัลยานี ภาคอัต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 11 พฤษภาคม 2558

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปริญญาโท
(By Research) และปริญญาเอก สาขา
Finance จาก RMIT University ออสเตรเลีย

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:ประธานคณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานการวิจัยสาขาการเงินและการบัญชี
ผู ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในการประเมิน
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนง
รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย
ท้ังมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีวี
ธันเดอร และบริษัท เอส พี ซี พรีเชียส
เมททอล จำกัด
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นายหยกพร ตันติเศวตรัตน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง:
วาระที่ 1 ตั้งแต 23 มกราคม 2559
                  - 3 พฤศจิกายน 2559 
วาระที่ 2 ตั้งแต 4 พฤศจิกายน 2559 

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยดำรง
ตำแหนงสำคัญ อาทิ รองผูจัดการใหญ หัวหนา
กลุมบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
กรรมการ บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จำกัด
กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
กรรมการ บริษัท ไทยเรตต้ิงแอนดอินฟอรเมช่ัน
เซอรวิส จำกัด กรรมการบริษัท ทริส เรตต้ิง จำกัด

บทบาทอื่นในปจจุบัน:ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ บมจ. บานปูเพาเวอร
กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย

นายชนินท วองกุศลกิจ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 
วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 4 พฤศจิกายน 2559

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การเง ิน จาก St. Louis University
สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหนง กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่
บริหารอาวุโส บมจ.บานปู 

บทบาทอื่นในปจจุบัน:ประธานกรรมการ
บมจ.บานปู กรรมการ บมจ.บานปูเพาเวอร
กรรมการ บมจ.ดิเอราวัณ กรุป กรรมการ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ท่ีปรึกษานายก
สมาคม สมาคมบริษ ัทจดทะเบียนไทย
ท่ีปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการ
สภาสถาบันและกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย กรรมการ แนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
กรรมการ ประจำคณะเศรษฐศาสตรและ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางปราณี ภาษีผล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 11 พฤษภาคม 2558

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) และบัญชี
มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนผูเช่ียวชาญและมีประสบการณทางดาน
บัญชีมาเปนเวลายาวนาน เคยดำรงตำแหนง
สำคัญในกระทรวงพาณิชย อาทิ ผู ตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย ท่ีปรึกษาการพาณิชย
รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการคา รองอธิบดี
กรมการประกันภัย และหนวยงานอื่น อาทิ
ท่ีปรึกษา สมาคมประกันวินาศภัย และท่ีปรึกษา
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:ปจจุบันดำรงตำแหนง
สำคัญ อาทิ ประธานอนุกรรมการกำหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ กองทุน
ประกันชีวิต  อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ศูนยศิลปาชีพระหวางประเทศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอส.ซี.ไอ. บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
บมจ. ดุสิตธานี
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หญิงชาย

27%

73%

เพศ

ภาครัฐและเอกชน
ภาคเอกชน
ภาครัฐ

ประสบการณ

18%

27%

55%

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะอนุกรรมการดานธรรมาภิบาล และ
คาตอบแทน (Good Governance and
Remuneration Sub-committee)

คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย(ดาน
ที ่ปรึกษา) (Legal Sub-committee
(Consulting))

คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย (ดานคดี)
(Legal Sub-committee (Litigation))

คณะอนุกรรมการพิจารณาอ ุทธรณ
(Appellate Sub-committee)

นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการและเลขานุการ

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 1 พฤษภาคม 2558

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีดานกฎหมาย (เกียรตินิยม) จาก
University of Essex และปริญญาโทดาน
กฎหมายธุรกิจ จาก University of Bristol
สหราชอาณาจักร เปนผูมีความรู มีประสบการณ
และมีความเช่ียวชาญดานตลาดทุนและตลาดเงิน
มายาวนาน โดยเคยดำรงตำแหนงสำคัญใน
ภาคเอกชน อาทิ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กรรมการ บมจ.ตลาดอนุพันธ
(ประเทศไทย) กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กรรมการ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ผูอำนวยการโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประธาน
กรรมการ บมจ.หลักทรัพยกสิกรไทย ประธาน
กรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย ท่ีปรึกษา
กรรมการผูจัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
กรรมการอิสระ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
 
บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:กรรมการ คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน กรรมการ คณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กรรมการ คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
และกรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ

นายไพรินทร ชูโชติถาวร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 4 พฤศจิกายน 2559

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทและปริญญาเอกดานวิศวกรรมเคมี
จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญ่ีปุน
เคยดำรงตำแหนงสำคัญ อาทิ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ปตท.
ประธานกรรมการ บมจ.ไออารพีซี กรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการผูทรง
คุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ท่ีปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแหง
ประเทศไทย กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กรรมการอำนวยการ สถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย กรรมการ นักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอม
ไทย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:กรรมการ สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคกรมหาชน
(กพม.) กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในสวน
ของงานทางดานวิชาการ ดำรงตำแหนง อาทิ
นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ประธานกรรมการ
บริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร กรรมการ
ประจำคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการโดยตำแหนง

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 27 มิถุนายน 2557

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตจาก University of New Haven
สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหนงสำคัญใน
กระทรวงการคลัง อาทิ ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจ
การเงิน รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เลขานุการเอก (ฝายเศรษฐกิจ
และการคลัง) สำนักงานท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจ
และการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและ
ยุโรป ณ กรุงลอนดอน และหนวยงานอ่ืน อาทิ
กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรรมการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรรมการ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
คณะกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จำกัด

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:กรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคารแหงประเทศไทย กรรมการ บมจ.
บางจากปโตรเลียม สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ

นางทิพยสุดา ถาวรามร
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการโดยตำแหนง 

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง: 1 มกราคม 2559

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร จาก
Harvard University และสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขา Business Administration
จาก Wharton School, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางทิพยสุดา มีความรู ความเชี ่ยวชาญ
ในดานตลาดทุน โดยมีบทบาทสำคัญในการ
จัดต้ังสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย การยกราง
พระราชบัญญัติส ัญญาซื ้อขายลวงหนา
การจัดตั ้งตลาดอนุพันธของประเทศไทย
การจัดทำแผนยุทธศาสตรเพ่ือเช่ือมโยงตลาดทุน
ของอาเซียน และการกำหนดนโยบายเพ่ือสงเสริม
เทคโนโลยีการเงินในประเทศไทย

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:คณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย คณะกรรมการ
พัฒนาความเช่ือมโยงดานตลาดทุนของไทยกับ
กลุมประเทศในภูมิภาค คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมาย
เพื่อพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจเทคโนโลยี
การเงิน (Financial Technology : FinTech)
และการทำธุรกรรมดวยเทคโนโลยีการเงิน
คณะกรรมการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบชำระเงิน
สำหรับตลาดทุน

นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการโดยตำแหนง

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 1 พฤษภาคม 2558

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีดานกฎหมาย (เกียรตินิยม) จาก
University of Essex และปริญญาโทดาน
กฎหมายธุรกิจ จาก University of Bristol
สหราชอาณาจักร เปนผูมีความรู มีประสบการณ
และมีความเช่ียวชาญดานตลาดทุนและตลาดเงิน
มายาวนาน โดยเคยดำรงตำแหนงสำคัญใน
ภาคเอกชน อาทิ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กรรมการ บมจ.ตลาดอนุพันธ
(ประเทศไทย) กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กรรมการ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ผูอำนวยการโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประธาน
กรรมการ บมจ.หลักทรัพยกสิกรไทย ประธาน
กรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย ท่ีปรึกษา
กรรมการผูจัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
กรรมการอิสระ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
 
บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:กรรมการ คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน กรรมการ คณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กรรมการ คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
และกรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ



นางพรอนงค บุษราตระกูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง: 8 เมษายน 2557

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงปริมาณ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก
University of Dallas สหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาเอกดานการเงิน จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหนงสำคัญ อาทิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ
สำนักหักบัญชี ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
แหงประเทศไทย

บทบาทอื ่นในปจจุบัน:หัวหนาภาควิชา
การธนาคารและการเงิน และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และตำแหนงสำคัญอื ่น อาทิ ประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภท
ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และตราสาร
ซับซอน อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการลงทุน
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การศึกษา สมาคมวางแผนการเงินไทย ผูทรง
คุณวุฒิคณะทำงานกำหนดมาตรฐานความรู
และโครงสรางหลักสูตรผูแนะนำการลงทุน
และคณะทำงานพิจารณามาตรฐานขอสอบ
และการวัดผล ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นางสุชาดา ภวนานันท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง: 8 เมษายน 2557

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
ปร ิญญาตร ี สาขาการเง ินการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และปริญญาโท การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนผูมีความรูและประสบการณการทำงาน
ในบริษัทเงินทุนหลักทรัพยหลายแหง โดยดำรง
ตำแหนงสำคัญ อาทิ ประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กรรมการผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจเงินฝากและ
สายการตลาด บมจ.เงินทุนธนชาติ กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เงินทุน
หลักทรัพยธนชาต จำกัด 

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับการกำกับและ
พัฒนาการขายผลิตภัณฑการลงทุน ประธาน
คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการ
กองทุนรวม ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และกองทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

นางศรัณยา จินดาวณิค
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหนง: 18 มกราคม 2559

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Eastern
Michigan University สหรัฐอเมริกา เคยดำรง
ตำแหนงสำคัญ อาทิ ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ที่ปรึกษา สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยวาโก และบริษัท เซ็น คอรปอเรช่ัน
กรุป จำกัด ผูอำนวยการฝายจดทะเบียน
หลักทรัพย และฝายกำกับบัญชีตลาดทุน ก.ล.ต.

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยประเภทตราสารทุน และการบริหาร
กิจการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑเก่ียวกับการกำกับดูแลผูประกอบ
ธุรกิจตัวกลางและตลาด
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นายเอกชัย จงวิศาล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

วันท่ีเร่ิมดำรงตำแหนง: 18 มกราคม 2559

ความรูและประสบการณ:สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยม) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโท จาก Indiana University สหรัฐ
อเมริกา โดยเคยดำรงตำแหนงสำคัญ อาทิ
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการ
ตลาดการเงินไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ สมาคมตราสารหน้ีไทย กรรมการ
บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทิสโก จำกัด กรรมการ บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด กรรมการ
บมจ.โฮมโปรดักส

บทบาทอ่ืนในปจจุบัน:ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหา
ริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุน อนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภท
ตราสารหน้ี ตราสารอนุพันธและตราสารซับซอน

หญิง

ชาย

57%

43%

เพศ

ภาครัฐและเอกชน
ภาคเอกชน
ภาครัฐ

ประสบการณ

14%

29%

57%
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เลขาธิการ
นายรพี สุจริตกุล

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน

ผูชวยเลขาธิการ

นางณัฐญา นิยมานุสร

สายนโยบายตลาดทุน

ฝายวิจัย
นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก

ฝายยุทธศาสตรและวางแผน
นายเอกพล แสวงศรี

ฝายบริหารความเส่ียงองคกร
นางศิษฏศรี นาคะศิริ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายกำพล ศรธนะรัตน

ศูนยความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

นางสาวอาจารีย ศุภพิโรจน

ผูชวยเลขาธิการ

นางปะราลี สุคนธมาน

สายธุรกิจตัวกลาง
และตลาด

ฝายกำกับตลาด
นางพราวพร เสนาณรงค

ฝายนโยบายและพัฒนา
ธุรกิจตัวกลาง

นางจารุพรรณ อินทรรุง

ฝายกำกับและตรวจสอบ
ธุรกิจหลักทรัพย

นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน

ฝายใบอนุญาตธุรกิจตัวกลาง
และสงเสริมธุรกิจ SME

นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล

ผูชวยเลขาธิการ

นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย

สายธุรกิจจัดการลงทุน

ฝายนโยบายและพัฒนา
ธุรกิจจัดการลงทุน

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

ฝายกำกับและตรวจสอบ
ธุรกิจจัดการลงทุน

นางสาวอรทัย นิ่มถาวร

ฝายกำกับและพัฒนาการขาย
ผลิตภัณฑการลงทุน

นางสาวเสาวนีย สุวรรณรงค

ผูชวยเลขาธิการอาวุโส

นางวรัชญา ศรีมาจันทร

สายกำกับบริษัทจดทะเบียน
และบรรษัทภิบาล

ฝายพัฒนาบริษัท
นายธวัชชัย พิทยโสภณ

ฝายสงเสริมบรรษัทภิบาล
นางโสมสุดา ตันจันทรพงศ

ฝายการเงินและบริหารท่ัวไป
นางสุรีรัตน สุรเดชะ

ผูชวยเลขาธิการ

นายศักรินทร รวมรังษี

สายกฎหมาย

ฝายกฎหมายและพัฒนา
นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

ฝายพัฒนากฎเกณฑ 1
นางจันทิมา เพียรเวช

ฝายพัฒนากฎเกณฑ 2
นางน้ำทิพย สินสุขเพิ่มพูน

ผูชวยเลขาธิการ

นายสมชาย พงษพัฒนาศิลป

สายบังคับใชกฎหมาย

ฝายตรวจสอบตลาดทุน
นายเอนก อยูยืน

ฝายคดี
นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน

ศูนยคดีปกครอง
นายศิวะกร กรรณสูต

ผูชวยเลขาธิการอาวุโส

นายประกิด บุณยัษฐิติ

สายระดมทุน

ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย –
ตราสารทุน

และโครงสรางพื้นฐาน
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย –
ตราสารทุน

นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม

ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย –
ตราสารหนี้,

นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรต์ิ

ฝายกำกับบัญชีตลาดทุน
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล

รองเลขาธิการ
นางทิพยสุดา ถาวรามร

ฝายงานเลขาธิการ
และส่ือสารองคกร

นายปริย เตชะมวลไววิทย

ฝายทรัพยากรบุคคล
นายอนุตร ภูอารีย

ผูชวยเลขาธิการ
นางณัฐญา นิยมานุสร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการดาน
ธรรมาภิบาลและคาตอบแทน

ฝายตรวจสอบภายใน
นางอุษณา ชะนะมา

เฉพาะการบริหารงานภายในสวนงานและธุรการ

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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      พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

(“พ.ร.บ. หล ักทร ัพย ฯ”) ก ําหนดให ก.ล.ต. ประกอบดวย

คณะกรรมการ 2 คณะ ไดแก

      • คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหนาที ่ในการกำหนด

นโยบายการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในภาพรวม รวมทั้ง

แตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ 

      • คณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีอำนาจหนาที่ในการ

ออกกฎเกณฑ ประกาศ และคำส่ังในการออกและเสนอขายหลักทรัพย

และการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในตลาดทุน แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ชุดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมทั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

      ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทำหนาที ่ดำเนินงานตามนโยบาย

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน โดยมีเลขาธิการเปนผูบริหารสูงสุดขององคกร

      1.1  คณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

หลักทรัพยฯ ประกอบดวย (1) ประธานกรรมการ แตงตั ้งโดย

คณะรัฐมนตรี (2) กรรมการโดยตําแหนง 3 คน คือ ปลัดกระทรวง

การคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

(3)  กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ  ซึ ่งผานกระบวนการคัดเลือกของ

คณะกรรมการคัดเลือกและแตงตั้งโดยรัฐมนตรี จํานวนไมนอยกวา

4 คน แตไมเกิน 6 คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย บัญชี

และการเงิน อยางนอยดานละ 1 คน  และ (4) เลขาธิการสำนักงาน

ก.ล.ต. ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ ท้ังน้ี ประธานกรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. มีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน

2 วาระ

      1.2  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

             คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามโครงสรางท่ีกำหนดใน

พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ประกอบดวย (1) เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

เปนประธานกรรมการ   (2)  รองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย 1 คน  (3) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง  หรือรองผู อำนวยการที ่ไดรับมอบหมาย 1 คน  และ

(4)  กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ  ซึ ่งผานกระบวนการคัดเลือกของ

คณะกรรมการคัดเลือกและแตงต้ังโดยรัฐมนตรี จำนวนไมเกิน 4 คน

โดยอยางนอย 2 คน ตองมีประสบการณในการบริหารกิจการบริษัท

ที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพย

ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

และดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 2 วาระ

       เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โปรงใส เปนธรรม และมีกลไกสำคัญ ในการตรวจสอบและถวงดุล

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ดังนี้

      2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

            ทำหนาที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ

สำนักงาน ก.ล.ต. ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และกฎหมาย

ฉบับอื ่น ๆ ที ่มีความเกี ่ยวของกับตลาดทุน รวมทั ้งการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี ่ยวของ และธรรมาภิบาล

ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงครอบคลุมจรรยาบรรณพนักงาน และนโยบาย

ก.ล.ต. องคกรปลอดคอรรัปชัน ตลอดจนใหความเห็นและขอเสนอ

แนะอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร

ความเส่ียง และการควบคุมภายใน เพ่ือใหความเช่ือม่ันวาการดำเนินงาน

ของสำนักงาน ก.ล.ต. เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

1.  â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2.  ¡Åä¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¶‹Ç§´ØÅ
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           โดยองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตาม พ.ร.บ.

หลักทรัพยฯ กำหนดใหมีกรรมการอยางนอย 3 คนแตไมเกิน 5 คน

โดยในจำนวนน้ีตองเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ไมนอยกวา 2 คน และกรรมการตรวจสอบที ่ไดรับการแตงตั ้ง

ควรประกอบดวย กรรมการที่มีความรูและประสบการณดานบัญชี

ดานการเงิน ดานกฎหมาย หรือดานตลาดทุน

      สำหรับวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบ

มี 2 ลักษณะ คือ 

      (1) กรณีเปนกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จะเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ ก.ล.ต.

      (2) กรณีเปนบุคคลภายนอก ซึ ่งมิไดเปนกรรมการ ก.ล.ต.

ใหมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป และเมื่อพนตำแหนงแลว

อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งใหดำรงตำแหนงติดตอกันเกิน

2 วาระมิได

      2.2  คณะอนุกรรมการดานธรรมาภิบาลและคาตอบแทน

            ทำหนาท่ีเสนอแนะนโยบายและแนวทางพัฒนาธรรมาภิบาล

ขององคกร  รวมท้ังแนวทางหรือหลักเกณฑในการสรรหา การกำหนด

คาตอบแทน และการประเมินผลงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะอนุกรรมการ และเลขาธิการ

โดยองคประกอบของคณะอนุกรรมการดานธรรมาภิบาลและคาตอบแทน

ประกอบดวย กรรมการ ก.ล.ต. 4 คน  มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ 2 ป

      คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการประชุมเปนประจำอยางนอย

เดือนละ 1 คร้ัง ตามตารางการประชุม ซ่ึงกำหนดไวลวงหนาตลอดท้ังป

โดยเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำรางระเบียบวาระการประชุม

เสนอใหประธานกรรมการพิจารณา และเมื่อไดรับความเห็นชอบ

3.  ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
     áÅÐ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

จึงนำมาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม และนำสงใหคณะกรรมการ

ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม เพ่ือใหมีเวลาศึกษาขอมูล

อยางเพียงพอ ชวยใหการพิจารณาเปนไปอยางละเอียดรอบคอบ

นอกจากน้ี คณะกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเลขานุการ

คณะกรรมการ รวมทั้งเขารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับตลาดทุน

      ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

กรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุม ปลัดกระทรวงการคลัง

จะทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน

      คณะกรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม โดยอาจมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมในเรื่องที่เกี ่ยวของดวย  ทั้งนี้  เพื่อปองกันความขัดแยง

ทางผลประโยชน กรรมการที ่มีสวนไดเสียในเรื ่องที ่พิจารณา

ตองแจงการมีสวนไดเสียและไมเขารวมพิจารณาในเรื่องนั้น  

      แนวปฏิบัติท่ีกลาวมาขางตนจะใชสำหรับการประชุมคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ

ชุดตาง ๆ ดวย สำหรับรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ ในป 2559 มีดังนี้

 



3.1  คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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รายชื่อ คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ

คณะอนุกรรมการ
ดานธรรมาภิบาล
และคาตอบแทน

หมายเหตุ

การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

โดยตำแหนง

นายวรวิทย  จำปรัตน

ปลัดกระทรวงการคลัง

- นายสมชัย  สัจจพงษ

ปลัดกระทรวงพาณิชย

- นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร

- นางสาววิบูลยลักษณ  รวมรักษ

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

- นายวิรไท  สันติประภพ

12/12

9/12

9/9

2/3

11/12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/9

ดำรงตำแหนงถึง

วันที่ 30 ก.ย. 59

ดำรงตำแหนงตั้งแต

วันที่ 1 ต.ค. 59

หมายเหตุ  ในการเขารวม

ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.

11 คร้ัง เปนการสงผูแทน

เขารวมประชุม 1 ครั ้ง

นอกจากนี้ดำรงตำแหนง

ประธานอนุกรรมการดาน

ธรรมาภิบาลและคาตอบแทน

ถึงวันที่ 30 พ.ย. 59



กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

และเลขานุการ

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย

นายวิกรม  คุมไพโรจน

นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ

นายสราวุธ  เบญจกุล

นางกัลยานี  ภาคอัต

นางปราณี  ภาษีผล

นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน

นายชนินท  วองกุศลกิจ

นายไพรินทร  ชูโชติถาวร

เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

- นายรพี  สุจริตกุล

10/11

1/1

11/11

12/12

12/12

11/12

11/11

1/1

1/1

12/12

11/11

1/1

11/11

-

1/1

1/1

11/11

-

-

-

-

-

3/3

-

-

-

1/1

-

-

-

6/8

-

-

9/9

-

-

7/7

-

-

-

ดำรงตำแหนงถึง

วันที่ 3 พ.ย. 59

ดำรงตำแหนงถึง

วันที่ 22 ม.ค. 59

ดำรงตำแหนงถึง

วันที่ 3 พ.ย. 59

ดำรงตำแหนงวาระที่ 1

ตั้งแตวันที่ 23 ม.ค. 59

- 3 พ.ย. 59 และวาระที่ 2

ตั้งแตวันที่ 4 พ.ย. 59

ดำรงตำแหนงตั้งแต

วันที่ 4 พ.ย. 59

ดำรงตำแหนงตั้งแต

วันที่ 4 พ.ย. 59
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รายชื่อ คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ

คณะอนุกรรมการ
ดานธรรมาภิบาล
และคาตอบแทน

หมายเหตุ

การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)



ประธานกรรมการ

กรรมการโดยตำแหนง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

- นายรพี  สุจริตกุล

รองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

- นางทิพยสุดา  ถาวรามร

ผูอำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง

- นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช

นายประทีป  ยงวณิชย

นางพรอนงค  บุษราตระกูล

นางสุชาดา  ภวนานันท

นางศรัณยา  จินดาวณิค

นายเอกชัย  จงวิศาล

13/14

13/14

12/14

-

-

14/14

13/14

14/14

13/14

ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 59

หมายเหตุ ในการเขารวมประชุม 12 คร้ัง 

เปนการสงผูแทนเขารวมประชุม 1 คร้ัง

ดำรงตำแหนงถึงวันที่ 17 ม.ค. 59

ดำรงตำแหนงถึงวันที่ 17 ม.ค. 59

ดำรงตำแหนงต้ังแตวันท่ี 18 ม.ค. 59

ดำรงตำแหนงต้ังแตวันท่ี 18 ม.ค. 59
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รายชื่อ หมายเหตุ
การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

3.2  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
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4.  ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

          4.1  รายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

                พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ใหไดรับคาตอบแทนตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนด   สวนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  และ

คณะอนุกรรมการท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ใหไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

อัตราคาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทน คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ฝายกฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
ดานธรรมาภิบาล
และคาตอบแทน/
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ/
คณะอนุกรรมการ
พิจารณารางประกาศ/
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจอื่น ๆ

       

         รายเดือน

    เบี้ยประชุม/ ครั้ง

ประโยชนตอบแทนรายเดือน

เพ่ิมเติมท่ีจายใหแกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน เฉพาะ

รายท่ีมีลักษณะตามกำหนด

ประธาน

50,000

25,000

-

กรรมการ

40,000

20,000

-

ประธาน

50,000

25,000

-

กรรมการ

40,000

20,000

140,000

ประธาน

50,000

-

-

กรรมการ

40,000

-

-

ประธาน

-

10,000

-

อนุกรรมการ

-

8,000

-

ประธาน

-

5,000

-

อนุกรรมการ

-

4,000

-

หนวย: บาท

หมายเหตุ      ลักษณะตามที่กำหนด คือ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิรายที่ไดรับผลกระทบจากขอจำกัดในการถูกหามไมใหทำงานในบริษัทหรือ องคกรที่อยูภายใตการกำกับดูแล
                  ของ ก.ล.ต.  โดยกรรมการดังกลาวตองสามารถปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดตามเงื่อนไขที่กำหนด
                 มติคณะกรรมการ ก.ล.ต. คร้ังท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ใหปรับประโยชนเพ่ิมจากเดิม 100,000 บาท เปน 140,000 บาท เน่ืองจากไมมีการปรับอัตรา
                 คาตอบแทนมาเปนเวลานาน

1/

2/

1/

2/
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คาตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หนวย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนงใน
คณะกรรมการ 

คาตอบแทนในฐานะประธาน/กรรมการ

คณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบก.ล.ต. รวม

นายวรวิทย  จำปรัตน

นายสมชัย  สัจจพงษ

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร

นางสาววิบูลยลักษณ  รวมรักษ

นายวิรไท  สันติประภพ

นายสราวุธ  เบญจกุล

นางกัลยานี  ภาคอัต

นางปราณี  ภาษีผล

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย

นายวิกรม  คุมไพโรจน

นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ

นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน

นายชนินท  วองกุศลกิจ

นายไพรินทร  ชูโชติถาวร

นายรพี  สุจริตกุล

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ

เลขานุการ

900,000.00

660,000.00

540,000.00

160,000.00

680,000.00

720,000.00

720,000.00

700,000.00

604,000.00

48,387.10

624,000.00

671,612.90

96,000.00

96,000.00

720,000.00

-

-

-

-

-

-

40,000.00

40,000.00

404,000.00

28,387.10

505,000.00

409,862.07

-

-

-

-

-

-

-

45,000.00

146,000.00

-

60,000.00

24,000.00

-

15,000.00

33,000.00

-

-

-

900,000.00

660,000.00

540,000.00

160,000.00

725,000.00

866,000.00

760,000.00

800,000.00

1,032,000.00

76,774.20

1,144,000.00

1,114,474.97

96,000.00

96,000.00

720,000.00
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คาตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หนวย: บาท

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหนงใน
คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน

คาตอบแทนในฐานะประธาน/กรรมการ/
ประโยชนตอบแทนเพิ่มเติม

ประโยชน
ตอบแทนเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ

คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน

รวม

นายรพี  สุจริตกุล

นางทิพยสุดา  ถาวรามร

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช

นายประทีป  ยงวณิชย

นางพรอนงค  บุษราตระกูล

นางสุชาดา  ภวนานันท

นางศรัณยา  จินดาวณิค

นายเอกชัย  จงวิศาล

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

925,000.00

740,000.00

700,000.00

21,935.48

21,935.48

760,000.00

740,000.00

738,064.52

718,064.52

-

-

83,000.00

-

-

52,000.00

84,000.00

40,000.00

40,000.00

-

-

-

54,838.71

54,838.71

1,277,333.34

1,277,333.34

1,196,688.18

1,196,688.18

925,000.00

740,000.00

783,000.00

76,774.19

76,774.19

2,089,333.34

2,101,333.34

1,974,752.70

1,954,752.70

         4.2  รายละเอียดคาตอบแทนของผูบริหาร

                ในป 2559 ผูบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบดวย เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการอาวุโส และผูชวย

เลขาธิการรวม 9 คน ไดรับผลประโยชนตอบแทน ซึ่งรวมถึงเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คารถยนตประจำตำแหนง คารักษาพยาบาล

และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เปนจำนวนเงินรวม 66,013,478.55 บาท เปรียบเทียบกับป 2558 จำนวน 79,037,636.38 บาท

เนื่องจากมีรองเลขาธิการพนจากตำแหนง 2 คน และมีการแตงตั้งผูชวยเลขาธิการเพิ่ม 1 คน
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¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤�¡ÃáÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅºØ¤ÅÒ¡Ã

¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤�¡Ã

         ในป 2559 ก.ล.ต. ไดปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศน และภารกิจหลักขององคกรท่ีไดมีการขยายขอบเขตงาน

ในดานการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสินคา

เกษตร รวมถึงการสงเสริมการใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเงิน

ที ่เกี ่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและการระดมทุน

รูปแบบใหมๆ (business model of FinTech) ในตลาดทุน และ

สงเสริมและกำกับดูแลผูใหบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส

(crowdfunding portal) ท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมถึง

การบริหารจัดการขอมูล การพัฒนาคลังขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูลเชิงลึกดานตลาดทุน เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนา

ตลาดทุน   อีกทั้ง ก.ล.ต. ยังไดใหความสำคัญกับการเปนองคกร

กำกับดูแลท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล มีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี จึงได

กำหนดหนวยงานท่ีจะทำการศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงกระบวน

การทำงาน (work process redesign) รวมถึงการจัดใหมีสถาปตยกรรม

องคกร (enterprise architecture: EA) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการองคกรและสรางความยั่งยืน  

         นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังไดปรับโครงสรางตำแหนงงานท้ังองคกร

เพ่ือใหสะทอนบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ สอดคลองกับภารกิจงาน

และโครงสรางองคกรมากย่ิงข้ึน และยังเปนโอกาสการเติบโตกาวหนา

ในงานของพนักงานอยางเหมาะสมอีกดวย

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ½ƒ¡ÍºÃÁ

         การพัฒนาพนักงานมีเปาหมายเพ่ือใหม่ันใจวา พนักงานสามารถ

ที่จะปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค และการดำเนินงานของ

ก.ล.ต. อยางตอเน่ือง และพนักงานไดเรียนรูและเติบโตอยางเหมาะสม

ตามศักยภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาในป 2559 ดังนี้

1) ¡ÒÃ»ÅÙ¡½˜§¤‹Ò¹ÔÂÁÍ§¤�¡Ã 

          ก.ล.ต. ไดดำเนินโครงการ “Live the Values” เพ่ือขับเคล่ือน

คานิยมองคกร “เปดใจ” “รูจริง” “รวมมือ” “ซ่ือตรง” อยางตอเน่ือง

โดยเฉพาะคานิยม “เปดใจ” ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของคานิยมอื่น ๆ

ซึ่ง ก.ล.ต. ไดดำเนินการใน 2 แนวทางหลัก ๆ ไดแก 

         1. สรางผูบริหารเปนตนแบบของการปฏิบัติตนตามคานิยม

โดยสรางกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากภายในดวยแนวทาง

life coaching ทั้งแบบตัวตอตัว (one-on-one coaching) และ

กระบวนการกลุม (group coaching) ที่ชวยดึงพลังดานบวกและ

ศักยภาพภายในของผูบริหาร ใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง

วิสัยทัศนและคานิยมของสำนักงานกับเปาหมายชีวิตของผูบริหาร

แตละคน และสะทอนถึงการแสดงออกตามคานิยมองคกรท่ีพนักงาน

สามารถรับรูได

โครงการ “Live the Values” เพื่อขับเคลื่อนคานิยมองคกร “เปดใจ” “รูจริง”
“รวมมือ” “ซื่อตรง”
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         2. สรางการมีสวนรวมของพนักงาน ดวยกิจกรรม “พี่นอง

ลอมวงคุย” เพ่ือเปดพ้ืนท่ีในการพูดคุยภายใตบรรยากาศท่ีเปนกันเอง

แบบ “ลอมวงคุย” โดยนำกระบวนการสุนทรียสนทนา (dialogue)

มาปรับใช รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันในระหวางฝายงาน

และสายงาน โดยผูบริหารระดับสูงมีบทบาทเปนตนแบบ (role model)

ท่ีสะทอนพฤติกรรมตามคานิยมองคกร และเปนผูมีสวน (influencer)

ในการสรางบรรยากาศและกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณที่

ทำใหเขาใจถึงคานิยมองคกรไดดียิ่งขึ้น

2) ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËŒá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹

        ในการวางแนวทางการพัฒนาพนักงานเพ่ือเตรียมความพรอม

ก.ล.ต. โดยไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพรอม

พนักงานใหม (orientation program) ใหมีความเขมขนมากขึ้น

โดยเนนใน 6 หมวดความรูสำคัญ ไดแก  

        หมวดที่ 1) ความเขาใจตลาดทุนทั้งระบบ และความสัมพันธ

ของผูที่เกี่ยวของในระบบนิเวศ (ecosystem) 

        หมวดท่ี 2) วิสัยทัศน พันธกิจ บทบาท ก.ล.ต. ในฐานะองคกร

กำกับดูแลตลาดทุน และหลักการการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

        หมวดท่ี 3) ความเขาใจในระบบนิเวศและการทำงานของผูท่ีอยู

ภายใตการกำกับดูแล  เพ่ือใหเขาใจความเช่ือมโยงในงานของ ก.ล.ต.

กับผูที่เกี่ยวของในตลาดทุนตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ  

        หมวดที่ 4) แนวปฏิบัติที่พนักงานพึงรูเพื่อการปฏิบัติตนเปน

ผูกำกับดูแลที่ดี 

       หมวดท่ี 5) การพัฒนาภาวะผูนำ (leadership development)

ที่เนนการสรางภาวะผูนำจากภายในตนเอง การสราง adaptive

mindset  และ

        หมวดท่ี 6) การเรียนรูคานิยมองคกรและการปรับตัวใหเขากับ

วัฒนธรรมการทำงานของ ก.ล.ต.

        นอกจากน้ี  โดยท่ี ก.ล.ต. ไดเห็นถึงแนวโนมการใชเทคโนโลยี

ในตลาดทุนและความตื่นตัวของกระแส FinTech ในภาคธุรกิจ

จึงใหความสำคัญกับการเตรียมบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานดาน

การกำกับดูแลการใชเทคโนโลยีในตลาดทุนอยางรูเทาทัน และไมเปน

อุปสรรคตอภาคธุรกิจท่ีจะใชประโยชนจากเทคโนโลยีดังกลาว รวมท้ัง

บริหารจัดการความเส่ียงไดอยางเหมาะสม  ในป 2559  ก.ล.ต. จึงได

จัดใหมีโครงการหลักสูตร IT School สำหรับผูบริหารและพนักงาน

สายงานดานการตรวจสอบ เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหพนักงาน

มีความรูเทาทันเทคโนโลยี และมีทักษะพรอมสำหรับการกำกับดูแล

การใชเทคโนโลยีในตลาดทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÀÒÇÐ¼ÙŒ¹ÓáÅÐ·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

        ก.ล.ต. ยังคงใหความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผูนำดวยแนวทาง

“life coaching” อยางตอเน่ือง โดยนำกระบวนการ life coaching

มาใชเพ ื ่อด ึงศ ักยภาพภายในตนเองของผู บร ิหาร เพื ่อสร าง

การเปล่ียนแปลงในองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปนตนแบบในเร่ือง

การปฏิบัติตนตามคานิยมองคกร สำหรับผูบริหารระดับกลางไดเนน

เร่ืองการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานในสถานการณตาง ๆ

และการฝกทักษะการสอนงานและการให feedback ในรูปแบบของ

การแสดงบทบาทสมมติ (role play) ที่สามารถนำไปปรับใชกับ

การพัฒนาทีมงานไดจริง

ผูบริหารและพนักงานพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับคานิยมองคกร
ในกิจกรรม “พี่นองลอมวงคุย”
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¤‹ÒµÍºá·¹ ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
áÅÐ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅÃÐËÇ‹Ò§§Ò¹áÅÐªÕÇÔµÊ‹Ç¹µÑÇ 

          ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก.ล.ต. ไดมีการปรับปรุง

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management

system) โดยใหความสำคัญกับปจจัยเรื่องคุณภาพงาน การพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การประพฤติปฏิบัติตามคานิยม

องคกร และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับผลตอบแทน

และความกาวหนา และไดมีการทบทวนโครงสรางเงินเดือนใหม

เพื่อรักษามาตรฐานการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม สอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาด

          ดานสวัสดิการและความปลอดภัย  ก.ล.ต. ดูแลจัดสวัสดิการ

ใหเหมาะสม เพ่ือสรางหลักประกันและความม่ันคงในชีวิตแกพนักงาน

ใหความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เชน

การบริการดานตรวจสุขภาพเฉพาะดานใหแกพนักงาน การฝกอบรม

การปฐมพยาบาลและชวยชีวิต เปนตน

          สำหรับความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว ก.ล.ต.

ใหความสำคัญกับการสรางดุลยภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

ดวยกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ

เพื ่อสรางความสุขใหแกพนักงานตามวาระและเทศกาลสำคัญ

อยางตอเน่ือง รวมท้ังกำหนดเวลาการทำงานและสิทธิการลาท่ียืดหยุน

การจัดพ้ืนท่ีใหพนักงานไดออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี และการสนับสนุน

ใหมีชมรมกีฬาและสันทนาการตาง ๆ

           นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังไดจัดใหมีการสำรวจความผูกพัน

ของพนักงาน (employee engagement) เพ่ือเปนชองทางในการรับรู

ถึงความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอองคกร และนำมาวางแผนกลยุทธ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

ไวกับองคกร โดยจะจัดใหมีการสำรวจระดับความผูกพันของพนักงาน

เปนประจำทุกป

4) ¡ÒÃ¢ÂÒÂÁØÁÁÍ§áÅÐÂ¡ÃÐ´Ñº¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÙ‹ÊÒ¡Å

    มีโครงการสำคัญๆ ไดแก

          พนักงานที่มีศักยภาพจะไดรับการสนับสนุนใหไดรับทุน

การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชั ้นนำในตางประเทศ รวมทั้งการไป

ฝกปฏิบัติงานจริง (secondment) ในองคกรชั้นนำภาคการเงินและ

ตลาดทุน ทั้งในและตางประเทศ

          นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังรวมกับ Asian Development Bank

(ADB) เปนเจาภาพจัดงานสัมมนา ระดับภูมิภาค APEC FRTI Regional

Seminar (The Asia-Pacific Economic Cooperation Financial

Regulators Training Initiative) ในหัวขอ Regional Seminar

on Fintech in Capital Market : New Ecosystem for Market - Based

Financial Development and Financial Inclusion เพื่อรองรับ

การกำกับดูแลดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ดานการเงิน

รวมท้ังเพ่ือความรวมมืออันดีระหวางผูกำกับดูแลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

มีผู เขารวมสัมมนาจาก ก.ล.ต. และองคกรกำกับดูแลตลาดทุน

ในภูมิภาค จำนวน 46 คน จาก 12 ประเทศ

ก.ล.ต. รวมกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) จัดสัมมนาเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการเงิน

หรือ FinTech ใหแกองคกรกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
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ขอมูลการดำเนินงานดานการดูแลพนักงาน 2559 2558 2557

1.   จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)  (พนักงานประจำ) 

       • ชาย

       • หญิง

2.   สัดสวนพนักงานแยกตามเพศ (รอยละ)

       • ชาย

       • หญิง

3.   สัดสวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจาง (รอยละ) 

       • พนักงานประจำ 

       • ลูกจางประจำ 

       • ลูกจางชั่วคราว  

       • outsource

4.   จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน (คน)

       • หมวดต่ำกวาบริหารงาน

       • หมวดบริหารงาน

       • หมวดชวยอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการบริหาร

5.   สัดสวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน (รอยละ)

       • หมวดต่ำกวาบริหารงาน

       • หมวดบริหารงาน

       • หมวดชวยอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการบริหาร

6.   จำนวนพนักงานใหม (คน) 

       • ชาย

       • หญิง

584

172

412

30

71

92

6

1

2

60

355

133

27

9

10

61

23

5

1

77

24

53

539

164

375

30

70

91

6

1

2

60

317

127

26

9

11

59

23

5

2

45

20

25

518

151

367

30

70

91

5

2

2

60

302

127

20

9

12

58

25

4

2

48

14

34
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7.  จำนวนพนักงานใหมแยกตามชวงอายุ (คน) 

       • นอยกวา 30 ป 

       • 30-50 ป 

       • มากกวา 50 ป

8.  สัดสวนพนักงานใหมตอพนักงานทั้งหมด (รอยละ) 

9.  จำนวนพนักงานพนสภาพ (คน)  (ลาออก+เกษียณ)

       • ชาย

       • หญิง

10. จำนวนพนักงานพนสภาพแยกตามชวงอายุ

       • นอยกวา 30 ป

       • 30-50 ป

       • มากกวา 50 ป

11. สัดสวนพนักงานพนสภาพตอพนักงานทั้งหมด (turn over)

12. จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝกอบรมของพนักงานทั้งหมด

     (จำนวนวัน : ป)

       • ชาย

       • หญิง

13. จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝกอบรมแยกตามระดับพนักงาน 

     (จำนวนวัน : ป)

       • หมวดต่ำกวาบริหารงาน

       • หมวดบริหารงาน

       • หมวดชวยอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการบริหาร

14. สัดสวนคาจางพนักงานหญิงตอพนักงานชาย แยกตามระดับพนักงาน

       • หมวดต่ำกวาบริหารงาน

       • หมวดบริหารงาน

       • หมวดชวยอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการ

       • หมวดอำนวยการบริหาร

35

38

3

13

32

15

17

32

12

19

1

6

29

29

1

8

8

22

19

5.22 : 1

2.55 : 1

2.25 : 1

2.09 : 1

1.78 : 1

32

13

-

9

28

7

21

28

14

11

5

5

25

25

1

5

3

22

19

5.50:1

2.40:1

2.21:1

2.91:1

0.94:1

28

19

-

9

34

8

26

34

22

11

1

7

12

12

4

6

6

22

23

5.55:1

2.50:1

2.34:1

2.30:1

0.94:1

ขอมูลการดำเนินงานดานการดูแลพนักงาน 2559 2558 2557
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        คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน โดยไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซ่ึงการควบคุมภายในในการจัดทำรายงาน

การเงินที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามเกณฑในกรอบการควบคุมภายในซึ่งกำหนดโดย The Committee of 

Sponsoring Organizations  of the Treadway Commission (COSO) เพ่ือใหความเช่ือม่ันไดอยางมีเหตุผลวา รายงานการเงินมีความถูกตอง

ครบถวนและจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และสามารถคนพบจุดออนเพื่อปองกัน

การดำเนินการที่ผิดปกติที่เปนสาระสำคัญไดทันตอเวลา 

        คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบการสอบทานคุณภาพ

ของรายงานการเงินและประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงิน และรายงานความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ไดแสดงไวในรายงานประจำปดวยแลว

        คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็นวา การควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงินของสำนักงานโดยรวมมีประสิทธิผลและ

สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินของสำนักงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เชื่อถือได 

(วรวิทย จำปรัตน)

ประธานกรรมการ
(รพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ
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        คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ 

และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับตลาดทุน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ และธรรมาภิบาล

ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงครอบคลุมจรรยาบรรณพนักงาน และนโยบาย ก.ล.ต. องคกรปลอดคอรรัปชัน ตลอดจนใหความเห็นและขอเสนอแนะ

อยางเปนอิสระเก่ียวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

และการควบคุมภายใน เพื่อใหความเชื่อมั่นวาการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบดวยกรรมการ ก.ล.ต. ที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความ

เปนอิสระจำนวน 3 คน โดยในปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ* ประกอบดวย นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

นางกัลยานี  ภาคอัต และ นางปราณี  ภาษีผล  กรรมการตรวจสอบ

        ป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระที่กำหนดรวม 12 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินการใหเปนไปตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“Risk Management 

Committee : RMC”)  2 ครั้งนอกจากนี้มีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก 1 ครั้งโดยไมมีฝายจัดการและฝายตรวจสอบภายใน 

        คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนประจำทุกไตรมาส และรายงานผลการประเมิน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะเปนประจำทุกป

หมายเหตุ: *ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พนจากตำแหนงไปแลว ประกอบดวย
                1.   นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
                2.   นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
                3.   นายวิกรม คุมไพโรจน
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ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและตรวจสอบ

การบริหารงานของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหนาที่ในป 2559 ดังนี้

1.     §Ò¹µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õèà»š¹ Non-IT Audit

        1.1 งานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง พบวาสำนักงานใหความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยง โดยปฏิบัติตาม mitigation plan 

ท่ีกำหนด เชน มีการควบคุมความเส่ียงดานคอรรัปชันของกระบวนการพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางกฎหมาย ท้ัง hard control 

และ soft control ท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไว มีการปรับปรุงกระบวนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน ทำใหมีจำนวน

ผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้น และคณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะใหสำนักงานปรับปรุงโครงสรางความรับผิดชอบและกระบวนการเพื่อควบคุม

ความเสี่ยงดาน compliance 

        1.2  งานตรวจสอบตามพันธกิจ พบวากระบวนการจัดทำรายงานการเงินป 2558 ของสำนักงานมีการควบคุมภายในตามองคประกอบ 5 ดาน 

ของ COSO อยางเพียงพอและเหมาะสมและงบการเงินป 2558 มีความถูกตองตามควร เปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการ

เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอเสนอแนะใหมีการกำหนดการควบคุมเพ่ิมเติม

เพื่อลดโอกาสเกิดขอผิดพลาดของการบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนสวนบุคคล 

        1.3  งานดานธรรมาภิบาล พบวาสำนักงานจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีการประเมินความเพียงพอของการ

ควบคุมภายในเพื ่อบริหารความเสี ่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

โดยในป 2559 แมวาสำนักงานไดดำเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงของป 2558 แตก็ยังมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหมอันเน่ืองจากนวัตกรรม

ทางดานเทคโนโลยีทางการเงินและความมุงมั่นที่จะเปนองคกรเชิงรุก คือ 1) การมีอัตรากำลังที่เพียงพอ 2) การพัฒนาพนักงานใหมีความรู

ความสามารถและทักษะที่จำเปนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหสามารถจัดการขอมูล

และนำมาใชในเชิงนโยบาย ซึ่งสำนักงานไดจัดทำ mitigation plan ดวยแลว    

        สำหรับการสอบทานจรรยาบรรณสำนักงาน พบวาพนักงานในสายงานบังคับใชกฎหมายมีความตระหนักและเขาใจจรรยาบรรณ

ในเร่ืองการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเก่ียวกับการใชอำนาจหนาท่ีหาประโยชน  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการ

แกไขระเบียบคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องแนวปฏิบัติในการปองกันและการตรวจสอบการมีสวนไดเสียและการใชขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการกำกับตลาดทุน โดยใหยกเวนการรายงานการถือหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวม เน่ืองจากเปนหลักทรัพยท่ีมีการ

ลงทุนแบบกระจายความเส่ียงในตราสารทางการเงินหลายประเภท และมีผูจัดการกองทุนเปนผูตัดสินใจลงทุนตามนโยบายการลงทุนท่ีเปดเผย

ในหนังสือชี้ชวน 
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2.  §Ò¹µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õèà»š¹ IT Audit 

 

        ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ ไดเลือกตรวจการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื ่องการควบคุมการเขาถึงระบบ 

(operating system assess control) พบวามีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเปนสวนใหญ และมีขอเสนอแนะใหมีการตรวจประเมินประสิทธิผล

ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศในภาพรวมโดยบุคคลภายนอกดวย

3.  §Ò¹¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

        พบวาฝายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน รวมท้ังไดติดตามใหหนวยรับตรวจดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

ซึ่งเรียบรอยแลวเปนสวนใหญ และไดกำกับดูแลการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใหฝายตรวจสอบภายใน

ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินของผูประเมินภายนอก 

        นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและใหความเห็นตอผลการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ของสำนักงาน ไดแก การรายงาน

ผลการบริหารเงินลงทุนและงบการเงิน การรายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน รวมท้ังการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

เพื่อรับทราบและหารือรวมกันเกี่ยวกับผลการประเมินและความคืบหนาของการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานอีกดวย

        โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาสำนักงาน ก.ล.ต. มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

ตลอดจนแนวปฏิบัติดานธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลและมีงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

ตลอดจนมีความระมัดระวังในการใชดุลยพินิจ และจัดทำประมาณการที่สมเหตุสมผลโดยมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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àÊ¹Í   ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§

ความเห็น
   สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน 

และงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

   สำนักงานตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควร

ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
   สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สำนักงาน

การตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกำหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 

และสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน 

และขอกำหนดจรรยาบรรณดังกลาว สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ขอมูลอื่น
   ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจำปน้ัน ซ่ึงผูบริหารคาดวารายงานประจำปจะถูกจัดเตรียมใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

   ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น

   ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืน

มีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือปรากฏวา

ขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

              เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจำป หากสำนักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
   ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

   ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดำเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

การดำเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกิจการ

หรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได

   ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
   การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื ่อใหไดความเชื ่อมั ่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง

แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ

ที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล

วารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี

   ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจ

และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง

             •      ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริต

                    หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชี

                    ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูล

                    ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

                    อาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตาม

                    ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

             •      ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 

                    แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

             •      ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย

                    ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
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             •      สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

                     การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย

                     อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกิจการในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวา

                     มีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสำนักงาน

                     การตรวจเงินแผนดินถึงการเปดเผยท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของสำนักงาน

                     การตรวจเงินแผนดินจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีรับจนถึง

                     วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุ

                     ใหกิจการตองหยุดการดำเนินงานตอเน่ือง

             •       ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ

                     ในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร

              สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ไดพบในระหวางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางจิตรา เมฆาพงศพันธุ)

ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ 3

(นางสรัญญา โทนออน)

ผูอำนวยการกลุม

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2560



101
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559

                                                                                 หนวย: บาท 

  

      

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินลงทุนระยะสั้น 

  รายไดคางรับ 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

         รวมสินทรัพยหมุนเวียน   

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

  เงินลงทุนระยะยาว 

  เงินใหกูยืมแกพนักงานและลูกจาง  

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

  สินทรัพยไมมีตัวตน  

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   

         รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    

รวมสินทรัพย    

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้      

 2559

 152,770,367.09

 419,103,223.10

 526,978,953.61

 18,000,719.55

 1,116,853,263.35

 5,086,373,910.51

 8,053,367.10

 1,049,422,113.10

 76,416,371.24

 105,800,382.32

 6,326,066,144.27

 7,442,919,407.62

 หมายเหตุ

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5, 4.6

4.7

4.8

 2558

 132,507,169.19

 249,867,998.20

 458,784,929.44

 12,350,620.36

 853,510,717.19

 4,742,226,760.44

 8,204,022.10

 1,112,790,339.76

 63,834,774.37

 114,936,916.34

 6,041,992,813.01

 6,895,503,530.20
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (µ‹Í)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559

                                                                                 หนวย : บาท 

  

      

หนี้สินและสวนของทุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

  เจาหนี้ทั่วไป

  คาใชจายคางจาย

  เจาหนี้-กรมสรรพากร

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

        รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน 

  ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

         รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

สวนของทุน 

  ทุนประเดิม

  เงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

  เงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถ

  เงินสำรองทั่วไป

  รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

  องคประกอบอื่นของสวนของทุน

รวมสวนของทุน 

รวมหนี้สินและสวนของทุน 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

      

 2559

  27,418,277.92 

 49,162,241.98 

 5,284,520.34 

 1,206,154.72 

 83,071,194.96 

 379,223,435.77 

 15,198,216.29 

 394,421,652.06 

 477,492,847.02 

 1,250,532,337.10 

 1,516,134,505.94 

 500,000,000.00 

 3,156,225,382.99 

 467,957,111.09 

 74,577,223.48 

 6,965,426,560.60 

 7,442,919,407.62 

 หมายเหตุ

4.9

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.11

 2558

  18,758,174.05 

 29,901,090.66 

 7,532,347.30 

 2,770,059.37 

 58,961,671.38 

 344,909,853.04 

 19,346,650.65 

 364,256,503.69 

 423,218,175.07 

 1,250,532,337.10 

 1,510,104,631.81 

 500,000,000.00 

 2,878,568,118.12 

 283,687,139.00 

 49,393,129.10 

 6,472,285,355.13 

 6,895,503,530.20 

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(นางสุรีรัตน สุรเดชะ)  

ผูอำนวยการฝายการเงินและบริหารทั่วไป                      
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§ºÃÒÂä´Œ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂàºç´àÊÃç¨
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559

                                                                                  หนวย: บาท 

  

      

รายได 

  รายไดคาธรรมเนียม

  รายไดจากการใหบริการขอมูล

  รายไดดอกเบี้ยจากการบริหารสภาพคลอง

  รายไดจากเงินลงทุน

  รายไดเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย

  รายไดอื่น

รวมรายได 

 

คาใชจาย 

  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจาง

  คาใชจายในการดำเนินงาน

  คาตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ 

รวมคาใชจาย 

รายไดสูงกวาคาใชจายจากการดำเนินงาน 

 

รายไดและคาใชจายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

  รายไดเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

  คาใชจายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

รายไดสูงกวาคาใชจายจากการพัฒนาตลาดทุน 

รายไดสูงกวาคาใชจาย 

รายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จอื่น 

  รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :

         ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด 

 

รายไดสูงกวาคาใชจายเบ็ดเสร็จรวม 

 

      

 2559 

  811,271,399.17 

 113,616.84 

 1,614,844.45 

 158,168,543.68 

 536,450,892.34 

 15,780,069.53 

 1,523,399,366.01 

 788,934,712.74 

 295,163,885.96 

 21,529,969.63 

 1,105,628,568.33 

 417,770,797.68 

 68,531,627.68 

 18,345,314.27 

 50,186,313.41 

 467,957,111.09 

 25,184,094.38 

 25,184,094.38 

 493,141,205.47 

 หมายเหตุ

4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.13

4.14

4.15

 2558 

   835,824,026.31 

 132,135.32 

 3,070,435.88 

 78,337,123.74 

 455,700,283.19 

 4,754,840.67 

 1,377,818,845.11 

 790,475,047.35 

 289,414,446.87 

 20,272,086.02 

 1,100,161,580.24 

 277,657,264.87 

 34,775,319.40 

 28,745,445.27 

 6,029,874.13 

 283,687,139.00 

(24,552,677.04)

(24,552,677.04)

 259,134,461.96 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´       
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

       รายไดสูงกวาคาใชจาย 

       รายการปรับกระทบรายไดสูงกวาคาใชจายเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   รายไดดอกเบี้ย

   รายไดเงินปนผล

   (กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายเงินลงทุน

   (กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายทรัพยสิน

   คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย

   คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

   ปรับปรุงรายการลิขสิทธิ์ระหวางทำเปนคาใชจาย

       รายไดสูงกวาคาใชจายจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 

   ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน

สินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  

   รายไดคาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ คางรับ

   เงินยืมทดรอง

   ลูกหนี้-กรมสรรพากร

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

   เงินใหกูยืมแกพนักงานและลูกจาง

   เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (ลูกหนี้)

   เงินฝากประจำระยะสั้นที่มีภาระค้ำประกัน (สวัสดิการ)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)  

   เจาหนี้ทั่วไป

   คาใชจายคางจาย

   รายไดรับลวงหนา

   เจาหนี้-กรมสรรพากร

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   เงินประกันจากลูกจางทดลองงาน

   เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (หนี้สิน)

   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 2559

   467,957,111.09

 

(109,238,555.82)

 (38,776,883.09)

 (86,651,227.72)

(1,990,982.13)

 97,032,456.97

 35,020,102.00

 25,876.77

 

 363,377,898.07

 

(66,216,839.29)

 557,804.13

(434,491.61)

(5,851,307.51)

 150,655.00 

(50.98)

 9,136,585.00

 

 1,056,755.00

 19,261,151.32

 181,562.50

(2,247,826.96)

(1,627,571.35)

(40,000.00)

(4,148,434.36)

(706,519.27)

 312,449,369.69

 2558 

    283,687,139.00

(121,044,911.60)

(26,772,549.32)

 34,714,942.26

 334,604.64

 93,966,048.05

 70,262,066.00

 -        

 335,147,339.03

 17,483,494.27

(1,205,269.61)

 -        

(1,342,764.33)

 229,537.90

(215,884.58)

(5,491,724.00)

 309,829.06

 2,930,286.15

(50,000.00)

 2,246,247.20

 1,340,428.63

 50,000.00

(2,183,738.64)

(1,495,948.50)

 347,751,832.58

 หนวย: บาท 
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (µ‹Í)       
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

   เงินสดรับจากกองทุนสวนบุคคล

   ลงทุนเพิ่มในกองทุนสวนบุคคล

   เงินสดรับจากการถอนเงินฝากประจำ

   เงินสดจายเพื่อลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น

   ดอกเบี้ยรับ

   เงินปนผลรับ

   เงินสดรับสุทธิ(เงินสดจายสุทธิ)จากการจำหนายเงินลงทุน

   เงินสดรับจากการจำหนายทรัพยสิน

   เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

   เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

   เงินสดจายชำระหนี้จากการซื้อหลักทรัพย

   เงินสดจายชำระหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  

  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  

      รายการที่ไมมีผลกระทบกับกระแสเงินสด 

   ซื้อหลักทรัพยที่ยังมิไดชำระเงิน

   ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังมิไดชำระเงิน

             รวม

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

    

180,000,000.00

(497,858,480.23)

 -       

(169,235,224.90)

 107,261,370.94

 38,776,883.09

 86,651,227.72

 3,390,000.00

(18,271,001.82)

(14,303,220.00)

(7,769,190.26)

(828,536.33)

(292,186,171.79)

 20,263,197.90

 132,507,169.19

 152,770,367.09

 1,104,575.46

 15,096,500.00

 16,201,075.46

 

-         

    (439,494,984.46)

 30,000,000.00

(34,867,998.20)

 121,209,694.04

 26,772,549.32

(34,714,942.26)

 100,000.00

(28,207,116.57)

(32,050,310.45)

(5,207,748.80)

(44,531,006.26)

(440,991,863.64)

(93,240,031.06)

 225,747,200.25

 132,507,169.19

 7,769,190.26

 4,676,913.31

 12,446,103.57

 หนวย: บาท 

25582559
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ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹
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1.   ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

      สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน)  กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2535  ภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ) เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ 

โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูกำหนดนโยบายและหลักเกณฑขอบังคับตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

             การออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน

             ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย

             ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย และองคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย

             การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

             การปองกันการกระทำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย

      สำนักงานมีสถานประกอบการตั้งอยูที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2.  à¡³±�ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹

      2.1  งบการเงินของสำนักงาน 

             งบการเงินของสำนักงานไดจัดทำขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงหมายความรวมถึง มาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศใช

โดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยบันทึกตามเกณฑคงคางและใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนที่กลาวไว

เปนการเฉพาะในนโยบายการบัญชีขออื่น 

             สำหรับผลการดำเนินงานของสำนักงานแสดงในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ เนื่องจากสำนักงานเปนองคกรที่ไมไดแสวงหากำไร

      2.2  มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหมที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช
             สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีผลบังคับใชสำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 และสำนักงาน

ยังไมไดนำมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้
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                                                                                                                                              วันที่มีผลบังคับใช

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1          (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  การนำเสนองบการเงิน                                                        

ฉบับที่ 2          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สินคาคงเหลือ                                                                

ฉบับที่ 7          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  งบกระแสเงินสด                                                               

ฉบับที่ 8          (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ                        

                                                            ทางบัญชีและขอผิดพลาด                                                    

ฉบับที่ 10        (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน                        

ฉบับที่ 11        (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  สัญญากอสราง                                                                 

ฉบับที่ 12        (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  ภาษีเงินได                                                                      

ฉบับที่ 16        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ                                                 

ฉบับที่ 17        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สัญญาเชา                                                            

ฉบับที่ 18        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  รายได                                                                        

ฉบับที่ 19        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน                                                    

ฉบับที่ 20        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล          

                                                            เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล                                    

ฉบับที่ 21        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน                    

                                                           เงินตราตางประเทศ                                                           

ฉบับที่ 23        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม                                                             

ฉบับที่ 24        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน            

ฉบับที่ 26        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง      การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน       

ฉบับที่ 27        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                 

ฉบับที่ 28        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา                                     

ฉบับที่ 29        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง              

ฉบับที่ 33        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กำไรตอหุน                                                            

ฉบับที่ 34        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหวางกาล                                    

ฉบับที่ 36        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย                                                

ฉบับที่ 37        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง   ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น   

ฉบับที่ 38        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน                                                            

ฉบับที่ 40        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน                                                

ฉบับที่ 41        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  เกษตรกรรม                                                            
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                           วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 2          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ                                                  

ฉบับที่ 3          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การรวมธุรกิจ                                                                   

ฉบับที่ 4          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สัญญาประกันภัย                                                               

ฉบับที่ 5          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

ฉบับที่ 6          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร                         

ฉบับที่ 8          (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สวนงานดำเนินงาน                                                             

ฉบับที่ 10        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  งบการเงินรวม                                                                  

ฉบับที่ 11        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การรวมการงาน                                                                

ฉบับที่ 12        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น                         

ฉบับที่ 13        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม                                                         

การตีความมาตรฐานการบัญชี                                                                                           วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 10        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ                  

                                                           อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน                              

ฉบับที่ 15        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สัญญาเชาดำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา                               

ฉบับที่ 25        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ              

                                                            หรือผูถือหุน 

ฉบับที่ 27        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย              

ฉบับที่ 29        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ                            

ฉบับที่ 31        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา                         

ฉบับที่ 32        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต                                           

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 1         (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

                                                            การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  

ฉบับที่ 4         (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

ฉบับที่ 5         (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

                                                           และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                   วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 7         (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

                                                            (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

                                                            ที่เงินเฟอรุนแรง                                                          

ฉบับที่ 10        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล และการดอยคา                       

ฉบับที่ 12        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ                                              

ฉบับที่ 13        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา                                              

ฉบับที่ 14        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ขอจำกัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกำหนด

                                                            เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สำหรับ

                                                            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน      

ฉบับที่ 15        (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สัญญาสำหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย                              

ฉบับที่ 17        (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ                       

ฉบับที่ 18        (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา                                              

ฉบับที่ 20        (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน            

ฉบับที่ 21        (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง      เงินที่นำสงรัฐ                                                          

มาตรฐานการบัญชีไทย                                                                                                             วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 104      (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง      การบัญชีสำหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา                       

ฉบับที่ 105      (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง      การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน              

ฉบับที่ 107      (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง      การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับ

                                                           เครื่องมือทางการเงิน  

            ผู บริหารของสำนักงาน ไดประเมินและเห็นวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

3.  ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·ÕèÊÓ¤ÑÞ

      3.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
             เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เช็ครอนำฝาก เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมมีขอจำกัดในการใช) 

หรือเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือ มีกำหนดระยะเวลาถึงกำหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา 

และพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจำนวนที่ทราบได รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา โดยไมมีวัตถุประสงค

เพื่อการลงทุน
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      3.2   เงินลงทุน
             3.2.1  การจัดประเภทเงินลงทุน

                      เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหน้ี ท่ีถือไมเกิน 1 ป จัดเปนประเภทเงินลงทุนระยะส้ัน สวนเงินลงทุนท่ีถือเกิน 1 ป 

จัดเปนประเภทเงินลงทุนระยะยาว

                       เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่ถือเปนเงินลงทุนระยะยาวจำนวน 2 กองทุน สำนักงานไดจางบุคคลภายนอกบริหาร 

ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ไดรับใบอนุญาตจากสำนักงาน ในการบริหารเงินกองทุนสวนบุคคลนั้นบริหารอยางอิสระโดยลงทุน

ในตราสารหนี้ ตราสารทุนในความตองการของตลาด และการลงทุนทางเลือกอื่น 

             3.2.2  การวัดมูลคาเงินลงทุน

                      เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนาย 

                      เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนในความตองการของตลาด และการลงทุนทางเลือกอื่น 

จัดเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาด

คำนวณโดยอางอิงจากราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขณะปดทำการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

                      ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพยเผื่อขายไดบันทึกเปนผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

เผื่อขายภายใตรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ

                      ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนตัวเงินรับรูกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนภายใตรายไดสูง (ต่ำ) 

กวาคาใชจายในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ และผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน เงินลงทุนในตราสารทุน

ที่ถือไวเผื่อขายรับรูภายใตรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ 

                      ตนทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่จำหนาย คำนวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก กำไรหรือขาดทุน

จากการจำหนายเงินลงทุนแสดงอยูในรายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ

       3.3   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
              ที่ดินแสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของที่ดินอาคาร

และอุปกรณ (ถามี)

              ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่สำนักงานกอสรางเอง 

ประกอบดวยตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่

พรอมจะใชงานไดตามความประสงค สำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวร ซ่ึงไมสามารถทำงานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ัน 

ใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ

              สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใหประโยชนไมเทากันจะบันทึกแตละสวน

ประกอบที่มีนัยสำคัญแยกตางหากจากกัน
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             ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ไดรับจากการจำหนาย

กับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ

             ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่สำนักงานจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ

วัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้น

ในการซอมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

             คาเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเสนตรง ยกเวนอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งคำนวณโดยวิธีผลรวมจำนวนป เกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

                    ประเภทสินทรัพย                                 อายุการใชประโยชน

                    อาคารและสิ่งปลูกสราง     

                    คาปรับปรุงอาคาร                      

                    เครื่องตกแตงและติดตั้ง 

                    อุปกรณสำนักงาน 

                    ยานพาหนะและอุปกรณ 

             สำนักงานไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง

             วิธีการคิดคาเสื ่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยทุกสิ ้นรอบปบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม

       3.4  สินทรัพยไมมีตัวตน
              สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายในการจัดซื้อโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูปที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของสำนักงาน ซึ่งจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกวาหนึ่งป แสดงดวย

ราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) โดยราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนน้ี จะประกอบดวยราคาซ้ือ

และรายจายอ่ืนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามความประสงค ซึ่งคาตัดจำหนายคำนวณ

โดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้

                    

                    ประเภทสินทรัพย                                 อายุการใชประโยชน

                    ลิขสิทธิ์                                                          

                    รายจายพัฒนาระบบ 

5 - 35       ป

5       ป

5 - 10       ป

5 - 10       ป

6       ป

10       ป

5       ป
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      3.5  การดอยคา
             สินทรัพยของสำนักงานไดรับการทบทวนมูลคาเมื่อมีขอบงชี้วามีการดอยคาและในกรณีที่มีขอบงชี้จะทำการประมาณมูลคา

สินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน

             ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคา

ท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ เวนแตเม่ือมีการกลับรายการ การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมข้ึน

ของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของทุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของทุน 

             เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผ่ือขายซ่ึงไดบันทึกในสวนของทุนและมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาว

มีการดอยคา ขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของทุนจะถูกบันทึกในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ โดยไมตองปรับกับสินทรัพยทางการเงินดังกลาว 

ขาดทุนที่บันทึกในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จเปนผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยหักดวยขาดทุน

จากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ

       3.6  ผลประโยชนของพนักงาน

             สำนักงานจายเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพเพ่ือเปนผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืน

แกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน ดังนี้

              (ก)  ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)

                    สำนักงานไดจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพซ่ึงมีช่ือวา “กองทุนสำรองเล้ียงชีพสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงจดทะเบียนแลว” 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2536 โดยมีนโยบายการลงทุนมี 10 ทางเลือก เพื่อใหสมาชิก

ไดมีทางเลือกในการลงทุน สำนักงานมีหลักเกณฑการจายเงินเขากองทุนโดยการหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง (ในอัตรารอยละ 3 

แตไมเกินรอยละ 15 ของเงินเดือนของสมาชิกแตละราย) และสำนักงานรวมสมทบอีกสวนหน่ึง (ในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของสมาชิก

แตละราย) และมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูจัดการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนดังกลาว เงินจายสมทบเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ

ของสำนักงาน บันทึกเปนคาใชจายในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

              (ข)  ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน)

                   ภาระผูกพันของสำนักงานเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานภายใตโครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 

และผลประโยชนระยะยาวอื่นรับรู ในงบการเงินดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวเปนรายปโดยผูเชี ่ยวชาญอิสระตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย

                    สำนักงานรับรูภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนในแตละปเปนคาใชจายในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย รับรูภายใตรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จอื่นในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ
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      3.7  การรับรูรายได
                    สำนักงานมีรายไดหลักและการรับรูรายไดหลักแตกตางกันไป ดังนี้

                    3.7.1   รายไดคาธรรมเนียม แยกตามจุดการรับรูรายไดดังนี้

                              -   รายไดคาธรรมเนียมย่ืนคำขอ สำนักงานรับรูรายไดเม่ือสำนักงานไดรับแบบคำขอพรอมท้ังชำระเงินคาธรรมเนียม

ยื่นคำขอ

                              -   รายไดคาธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการ สำนักงานรับรูรายไดเมื่อสำนักงานไดรับชำระเงินรอยละสามสิบ

ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว ในวันที่สำนักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและจะรับรูรายไดสวนที่เหลือ

เม่ือแบบแสดงรายการดังกลาวมีผลบังคับใช สำหรับคาธรรมเนียมย่ืนแบบแสดงรายการท่ีตองชำระตามสวนของผูถือหุนรายปรับรูตามเกณฑคงคาง

                              -  รายไดคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ และรายไดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

สำนักงานรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง

                              -   รายไดคาธรรมเนียมอื่น สำนักงานรับรูรายไดเมื่อสำนักงานไดรับแบบพรอมทั้งรับชำระเงินคาธรรมเนียม

                    3.7.2   รายไดเงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ กำหนดใหตลาดหลักทรัพยฯ 

จายเงินอุดหนุนใหแกสำนักงาน เพ่ือเปนการอุดหนุนตามอัตราท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด สำนักงานจะรับรูรายไดเงินอุดหนุนตามเกณฑคงคาง

                    3.7.3   รายไดจากเงินลงทุนและรายไดอื่นรับรูตามเกณฑตอไปนี้

                              -   รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริงตามสัดสวนของระยะเวลา 

                              -   รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล

                              -   รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

      3.8  การรับรูคาใชจาย 

              สำนักงานรับรูคาใชจายโดยใชเกณฑคงคาง

      3.9  การจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
              สำนักงานมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดสัดสวนการลงทุน ณ ระดับความเสี่ยงที่คา VaR          = 3% 

(มีโอกาสนอยกวารอยละ 5 ที่จะขาดทุนเกินรอยละ 3) และผลตอบแทนที่คาดหวังไมต่ำกวาอัตราเงินเฟอ สัดสวนการลงทุนดังนี้ เงินลงทุน

ในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ำ ประกอบดวย เงินฝาก และตราสารหนี้ในประเทศและตางประเทศ ที่ไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

(fully hedge) ไมต่ำกวารอยละ 60 และลงทุนในสินทรัพยเส่ียง ประกอบดวย เงินฝาก ตราสารหน้ี ตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวม commodity และทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ไมเกินรอยละ 40 

α0.05
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      3.10  สัญญาเชาดำเนินงาน
               คาใชจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานรับรูภายใตรายไดและคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาเชาที่อาจเกิดขึ้น

ตองนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชาตามเกณฑการปรับเพิ่มคาเชาที่กำหนดไวในสัญญา

      3.11  การวัดมูลคายุติธรรม
              สำนักงานใชวิธีราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกำหนด

ใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได 

สำนักงานจะใชวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแทน

               ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม

               ในการนำเทคนิคการวัดมูลคายุติธรรมขางตนมาใช สำนักงานจะตองพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย

หรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลคายุติธรรม กำหนดลำดับชั้น

ของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรมดังนี้

               ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

               ระดับ 2  ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

               ระดับ 3  ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่สำนักงานประมาณขึ้น

4.  ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
      4.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
                                                                                                                               

                                                                                                           

       เงินสด เช็ครอนำฝาก เงินสดยอย                              

       เงินฝากธนาคาร                                                         

       พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง                                          

       รวม                                                                     

      

      4.2  เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย      
                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

                                                                             

       เงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดภายใน 1 ป                           

       พันธบัตรระยะสั้น                                                     

       รวม                                                                             

   หนวย: ลานบาท

                                                                    2559                  2558

                            0.62                    0.42

                                                    72.37                  41.36

                                             79.78                  90.73

                                                          152.77                132.51

                                                                                            2558

                                       215.00

                                                        34.87

              249.87

2559

                         215.00

                                                    204.10

419.10



2559  2558

12.30                  7.07

 2.91     2.70

                                                              1.66                  2.21

0.44                    -   

0.28  0.23

0.41  0.14

18.00  12.35

      4.3  รายไดคางรับ ประกอบดวย
                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

                                                                                                                            

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำ                                                        

รายไดดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย                                                          

รายไดเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย                                                                 

คาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต                                            

คาธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการขอมูลรายป                                                               

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะหและอื่น ๆ     

รวม

      4.4  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
                                                                                                                               หนวย: ลานบาท

 

คาใชจายจายลวงหนา 

ภาษีซื้อรอใบกำกับ 

เงินยืมทดรอง

ลูกหนี้ - กรมสรรพากร 

วัสดุสำนักงาน 

ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด 

รวม

      4.5  เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย      
                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท
 
บริหารโดยกองทุนสวนบุคคล   
       -  เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย  
       -  เงินฝากประจำ 
       -  ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพยคางรับ 
       -  เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น 
       -  ดอกเบี้ย และเงินปนผลคางรับ     
รวม 

 

                                                                                   

2559  2558

9.64  3.48

115.00  235.00

56.94  10.77

4,878.91  4,462.73

    25.89      30.25

5,086.38 4,742.23

2559  2558

2.95  1.30

0.53  0.20

136.61  101.78

385.05  353.63

1.03  0.93

    0.81      0.94

526.98  458.78
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น
                                                                                         หนวย: ลานบาท

                                                                                            2559                         2558

                                                                            

       ตราสารหนี้ 

       ตราสารทุน 

       การลงทุนทางเลือกอื่น    

 

ดอกเบี้ยคางรับของตราสารหนี้ 

เงินปนผลคางรับของตราสารทุน

 

              การลงทุนทางเลือกอื่นไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวม commodity และทรัสต

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ตราสารหนี้ ประกอบดวย

                                                                                                                          หนวย: ลานบาท

                                                                                     

หลักทรัพยเผื่อขาย   

       พันธบัตร 

       หุนกู    

       ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้อื่น  

รวม 

      

      4.6  การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
              สำนักงานมีสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดังน้ี

                                                                                                               หนวย: ลานบาท

                                                                                                                            

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย   

       ตราสารหนี้         

       ตราสารทุน 

       การลงทุนทางเลือก 

  ราคาทุน
3,853.04

726.21
   228.43
4,807.68

25.53
0.36

  ราคาทุน
3,506.20

771.73
   135.41
4,413.34

27.42
1.16

มูลคายุติธรรม
3,870.99

736.00
   271.92
4,878.91

25.53
0.36

มูลคายุติธรรม
3,573.44

741.74
   147.55
4,462.73

27.42
1.16

2558

1,762.85

   1,764.30

    46.29

3,573.44

   2559

           1,883.86

           1,876.04

             111.09

         3,870.99

  ระดับ 2

         3,870.99

              0.69

                      - 

รวม

3,870.99

736.00

271.92

ระดับ 1

                     - 

          735.31

         271.92
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             การประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสำหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2 ไดแก 

                    1. ตราสารหนี้ในประเทศและตางประเทศ อางอิงการคำนวณราคาตลาดของ ThaiBMA (สมาคมตราสารหนี้ของไทย) 

และอัตราดอกเบี้ยราคาตลาดอางอิงโดย Bloomberg 

                    2. ตราสารอนุพันธ Derivative (Swap and Forward Contracts) ใชราคาที่ธนาคารคูสัญญาคำนวณ โดยสามารถสังเกต

ราคาอางอิงไดจาก Bloomberg  (Swap Rate, Interest Rate, Exchange Rate, etc.) ในระหวางงวด ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับช้ัน

ของมูลคายุติธรรม

      4.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย
                                                                                                               หนวย: ลานบาท

                                                                             ยอดคงเหลือ                     ยอดคงเหลือ

                                                                                         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ราคาทุน)    

ที่ดิน 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 

คาปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตงสำนักงาน 

อุปกรณสำนักงาน 

ยานพาหนะและอุปกรณ 

คาปรับปรุงอาคารระหวางทำ    

อุปกรณคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง

รวม

 

หัก   คาเสื่อมราคาสะสม

       อาคารและสิ่งปลูกสราง    

       คาปรับปรุงอาคาร 

       เครื่องตกแตงสำนักงาน    

       อุปกรณสำนักงาน  

       ยานพาหนะและอุปกรณ     

รวม  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

คาเสื่อมราคา 

  ณ 31 ธ.ค. 58

136.75

824.91

0.08

62.12

414.31

23.14

      -

      -

1,461.31

     ลดลง

-

-

-

-

(13.06)

(13.20)

-

    -

(26.26)

เพิ่มขึ้น

     -

          -

          -

0.86

20.86

          -

0.24

  1.79

23.75

ณ 31 ธ.ค. 59

136.75

824.91

0.08

62.98

422.11

9.94

0.24

   1.79

1,458.80

     (66.42)

(0.03)

   (27.75)

   (235.92)

     (18.40)

    (348.52)

1,112.79

84.91

             -

        -

        -

13.05

  11.81

 24.86

   (23.94)

   (0.02)

   (9.08)

   (52.31)

  (0.37)

 (85.72)

   (90.36)

(0.05)

   (36.83)

   (275.18)

     (6.96)

    (409.38)

1,049.42

85.72
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             สำนักงานไดจดทะเบียนรับมอบการโอนกรรมสิทธิ ์ที ่ดินและอาคาร เมื ่อวันที ่ 9 กันยายน 2553 จำนวน 690 ลานบาท

อาคารดังกลาวไดนำมาปรับปรุงและตกแตงเพื ่อใชเปนที ่ทำการแหงใหมของสำนักงาน โดยสำนักงานเริ ่มใชอาคารดังกลาว

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

   สำนักงานมีมูลคาตามบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งหักคาเสื่อมราคาเต็มจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยูซึ่งเปนมูลคาตามบัญชี

กอนหักคาเสื่อมราคาสะสมในป 2559 จำนวน 44.25 ลานบาท และในป 2558 จำนวน 8.25 ลานบาท

      4.8  สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
                                                                                                               หนวย: ลานบาท

                                                                            ยอดคงเหลือ                  ยอดคงเหลือ                  

 

สินทรัพยไมมีตัวตน    

ลิขสิทธิ์ 

รายจายพัฒนาระบบ 

ลิขสิทธิ์ระหวางพัฒนา 

รายจายพัฒนาระบบระหวางพัฒนา    

รวม 

หัก  คาตัดจำหนายสะสม

      ลิขสิทธิ์    

      รายจายพัฒนาระบบ  

รวม 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

คาตัดจำหนาย 

  ณ 31 ธ.ค. 58

96.28

9.17

22.45

   0.19

128.09

   (56.65)

   (7.60)

   (64.25)

63.84

9.05

     ลดลง

                      -   

                      -   

            (32.25)

                      -   

            (32.25)

                      -   

                      -   

                      -   

           (32.25)

เพิ่มขึ้น

         41.02

                  -   

         15.13

                  -   

         56.15

        (10.89)

          (0.42)

        (11.31)

         44.84

ณ 31 ธ.ค. 59

137.30

9.17

5.33

   0.19

151.99

   (67.54)

   (8.02)

   (75.56)

76.43

11.31



120

4.9  ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ประกอบดวย 
                                                                                                               หนวย: ลานบาท

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานระหวางงวด  

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันตนป   

การรับรูภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลง    

หัก  จายชำระผลประโยชนของพนักงานระหวางงวด 

ตนทุนบริการปจจุบัน        

ตนทุนดอกเบี้ย 

ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นป     

  

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

 

     

 

 

 

 

 

 2558

276.14

37.49

(1.49)

19.33

13.44

344.91

 2559

   344.91

     -   

(0.71)

       20.22

14.80

      379.22

 2558

37.49

19.33

13.44

70.26

4.3%

3.0%

5-12%

6.0%

 2559

     -   

20.22

14.80

35.02

4.3%

3.0%

5-12%

6.0%

จำนวนเงินที่รับรูในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้   

                                                                                                                              

การรับรูภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลง     

ตนทุนบริการปจจุบัน 

ตนทุนดอกเบี้ย 

รวม 

ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

อัตราคิดลด 

อัตราเงินเฟอ 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราเงินเฟอคารักษาพยาบาล
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ผลกระทบจากอัตราตนทุนคารักษาพยาบาลลดลงหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนคารักษาพยาบาลป 2559

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

                                                                                                              อัตราเงินเฟอคารักษาพยาบาล

 

สวนประกอบของตนทุนและภาระผูกพันโครงการผลประโยชน

      คารักษาพยาบาลระหวางงวด   

ตนทุนบริการปจจุบัน 

ตนทุนดอกเบี้ย   

รวม 

หัก  จายผลประโยชน   

คงเหลือภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนคารักษาพยาบาล 

      4.10  เงินสำรอง
               สำนักงานไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหกันเงินสำรองตามมาตรา 26 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 

ตามหนังสือท่ี กค 1007/21406 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2554 และหนังสือท่ี กค 1007/19634 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 โดยมีหลักเกณฑ

และวิธีการกันเงินสำรองแตละประเภทดังนี้

    1.  เงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ใหกันเงินไวเปนลำดับแรกกอนการกันเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ในจำนวนเทากับ

จำนวนสุทธิของรายไดท่ีจะนำเขากองทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน ไดแก รายไดจากเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน คาปรับทางการปกครองจาก 

พ.ร.บ.ซ้ือขายลวงหนา และ พ.ร.บ.ทรัสต หักดวยคาใชจายเก่ียวกับการพัฒนาตลาดทุน เชน การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของ

ผานสื่อตางๆ เปนตน โดยในแตละปใหกันเงินไวไดไมเกินจำนวนผลกำไรของสำนักงาน 

               2.  เงินสำรองที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก

         2.1  เงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวรใหกันเงินไวเปนลำดับถัดจากเงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ปรับเพิ่มเงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวร

จาก 850 ลานบาท เปนเงิน 1,254.70 ลานบาท โดยไดกันเงินไวจนครบจำนวนแลวในป 2557

                    2.2  เงินสำรองเพ่ือจัดหาท่ีจอดรถใหกันเงินไวเปนลำดับถัดจากเงินสำรองเพ่ือจัดหาสถานท่ีทำการถาวร โดยใหกันเงินไวจนกวา

จะครบจำนวน 500 ลานบาท และในป 2558 ไดกันเงินไวจนครบจำนวนแลว

               3.  เงินสำรองทั่วไป  ใหกันเงินไวเปนลำดับสุดทายจากกำไรที่เหลือหลังจากกันเงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

และเงินสำรองที่มีวัตถุประสงคเฉพาะแลว โดยใหกันเงินไวจนกวาจะครบจำนวน 4,107 ลานบาท

         ทั ้งนี ้ หากกันเงินสำรองไดครบตามจำนวนที ่ระบุแลว รายไดที ่เหลือจะนำสงเปนรายไดรัฐ ตามมาตรา 27 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑการกันเงินสำรองดังกลาวใหมีผลตั้งแตการกันเงินสำรอง

จากผลประกอบการของป 2555 เปนตนไป โดยรายละเอียดของเงินสำรองประเภทตาง ๆ มีดังนี้

รอยละ 7

            26.95

            19.41

            46.36

            (0.71)

            45.65

รอยละ 5

            14.35

            10.96

            25.31

           (0.71)

          24.60
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                    4.10.1  เงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  ดังนี้

                                                                                                                                    หนวย: ลานบาท

                                                                                      

ยอดยกมา 

บวก  จัดสรรเพิ่ม         

รวม 

                    

                    4.10.2  เงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถ  ดังนี้   

                                                                                                                          หนวย: ลานบาท

           

ยอดยกมา 

บวก  จัดสรรเพิ่ม   

รวม 

   

                    4.10.3  เงินสำรองทั่วไป  ดังนี้  

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

 

ยอดยกมา 

บวก  จัดสรรเพิ่ม    

รวม

             เงินสำรองทั่วไป จำนวน 3,156.23 ลานบาท ประกอบดวยสวนที่จัดสรรจากรายไดสูงกวาคาใชจาย จำนวน 1,901.53 ลานบาท 

(สำนักงานไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหกันเงินสำรองท่ัวไปจากรายไดสูงกวาคาใชจายจนครบจำนวน 4,107 ลานบาท) 

สวนท่ีเหลือเปนสวนท่ีเคยกันไวสำหรับจัดหาท่ีทำการถาวรแตมีการใชจายท้ังจำนวนแลว จึงไดโอนมาไวท่ีสำรองท่ัวไป จำนวน 1,254.70 ลานบาท 

 2559

1,510.10

       6.03

1,516.13

 2558

1,447.82

      62.28

1,510.10

 2559

500.00

    -   

500.00

 2558

271.21

228.79

500.00

 2559

2,878.57

   277.66

3,156.23

 2558

2,765.56

113.01

2,878.57



      4.11  องคประกอบอื่นของสวนของทุน ประกอบดวย
                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

 

ยอดยกมาตนงวด 

บวก  กำไรจากการตีราคาหลักทรัพยเผื่อขาย 

       กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 

หัก   ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยเผื่อขาย           

ยอดคงเหลือปลายงวด 

               

      

      4.12  รายได ประกอบดวย
                    4.12.1  รายไดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

 

รายไดคาธรรมเนียมรายป   

       จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

       จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

       จากบริษัทจดทะเบียน 

       จากการประกอบธุรกิจ LBDU 

       อื่น ๆ   

รวม 

รายไดคาธรรมเนียมประเภทอื่น 

รวม 

                   

 2559

49.40

21.83

3.35

            -  

           74.58

 2558

73.95

           -   

           -   

(24.55)

49.40

 2559

285.45

139.66

96.97

12.55

  38.00

572.63

238.64

811.27

 2558

262.94

142.83

88.02

5.78

  38.00

537.57

298.25

835.82

               องคประกอบอ่ืนของสวนของทุน จำนวน 74.58 ลานบาท เปนผลแตกตางท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาระหวางราคาตามบัญชี

และมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล และผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมเปนตัวเงิน ตามนโยบายการบัญชี

ของสำนักงาน ขอ 3.2

123



124

             4.12.2  รายไดจากเงินลงทุน ประกอบดวย

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

 

รายไดจากการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล   

       รายไดดอกเบี้ย 

       รายไดเงินปนผล 

       กำไร(ขาดทุน)จากการจำหนายเงินลงทุน 

รวม 

รายไดจากสำนักงานลงทุน   

รวม 

หัก   รายไดจากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

คงเหลือ 

       

              4.12.3  รายไดเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย ประกอบดวย

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

 

รายไดเงินอุดหนุน   

       เรียกเก็บตามมูลคาซื้อขาย 

       เรียกเก็บตามมูลคาสวนของเจาของบริษัทจดทะเบียน

       เรียกเก็บในอัตราคงที่     

รวม

      4.13  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจาง ประกอบดวย
                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

      

คาใชจายเกี่ยวกับผูบริหาร       

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจาง    

รวม   

 

 2559

104.23

38.78

74.59

217.60

  5.01 

222.61

(64.44)

158.17

 2558

115.51

26.77

(34.70)

107.58

   5.54

113.12

(34.78)

78.34

 2559

512.65

21.80

    2.00

536.45

 2558

430.62

23.08

    2.00

455.70

 2559

      66.01

     722.92

    788.93

 2558

79.04

     711.44

    790.48

1รายการดังกลาวยังไมไดรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการขายหลักทรัพยตางประเทศ ในป 2559 จำนวน 3.57 ลานบาท

1
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      4.14  คาตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ ประกอบดวย
                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

     

คาตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เปนผูบริหาร         

คาตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ     

รวม

      

      4.15  รายไดและคาใชจายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ประกอบดวย
                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

รายไดเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   

       รายไดจากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

       คาปรับทางการปกครอง 

คาใชจายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน   

       กิจกรรมการใหความรูกับผูลงทุนและอื่น ๆ 

รวม

      4.16  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
    สำนักงานและ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถูกฟองและเปนคดี มีทุนทรัพยที่ถูกฟอง 

จำนวน 210.37 ลานบาท ดังนี้

               1.  กรณีถูกกลาวหาวากระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไมรับชื่อเขาระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารของบริษัท

ที่ออกหลักทรัพย 1 คดี จำนวนทุนทรัพย 50 ลานบาท โดยสำนักงานเห็นวาผูฟองคดีมีลักษณะตองหามที่กฎหมายกำหนดตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคดีดังกลาวศาลปกครองกลางไดพิพากษายกฟองแลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

               2.  กรณีถูกกลาวหาวาสั ่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผู สอบบัญชีในตลาดทุนโดยไมชอบดวยกฎหมายจำนวน

ทุนทรัพย 159.89 ลานบาท ซ่ึงคดีดังกลาวศาลปกครองกลางไดพิพากษายกคำขอในสวนท่ีเรียกคาเสียหายแลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา

ของศาลปกครองสูงสุด 

               3.  กรณีถูกกลาวหาวาละเลยการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมดำเนินการตามขอรองเรียนกรณีราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลักทรัพย

ของบริษัทจดทะเบียนลดต่ำลงมาก จำนวนทุนทรัพย 0.48 ลานบาท ซ่ึงคดีดังกลาวศาลปกครองกลางไดพิพากษายกฟองแลว ปจจุบันอยูระหวาง

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

 

 2559

              2.39

    19.14

      21.53

 2558

2.35

     17.92

    20.27

 2559

              68.01

0.52

(18.35)

 50.18

 2558

34.78

           -   

(28.75)

 6.03
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       อยางไรก็ดี สำนักงานและ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดปฏิบัติหนาที่โดยพิจารณาขอเท็จจริง

อยางรอบคอบและกระทำการใด ๆ ภายในกรอบท่ีกฎหมายกำหนดไวอยางเครงครัด และไดดำเนินการเปนไปตามกรอบการพิจารณาท่ีกำหนดข้ึน

และใชบังคับกับทุกคนโดยเทาเทียมกัน มิไดมีการเลือกปฏิบัติ และมิไดกระทำการใดไมชอบดวยกฎหมาย จึงเช่ือม่ันวาความนาจะเปนในการแพคดี

และการชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของคดีดังกลาวอยูในระดับที่เปนไปไดนอย สำนักงานจึงมิไดรับรูประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ

      4.17  การจัดประเภทรายการใหม
    ขอมูลท่ีนำมาเปรียบเทียบท่ีแสดงอยูในงบการเงิน สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการ

เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับรายการในงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยไมมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน 

และงบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จที่ไดรายงานไวแลว  

               การจัดประเภทรายการใหมมีดังนี้

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

สินทรัพยหมุนเวียน   

       เงินลงทุนระยะสั้น 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   

       เงินลงทุนระยะยาว         

       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

งบรายไดคาใชจายเบ็ดเสร็จ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

รายได   

       รายไดดอกเบี้ยจากการบริหารสภาพคลอง 

       รายไดอื่น 

คาใชจาย

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจาง 

       คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร

      4.18 การอนุมัติงบการเงิน
              งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยผูมีอำนาจของสำนักงาน 

ใหออกงบการเงินเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560

 

จัดประเภท

รายการใหม

    (4,856.69)

      4,742.23

        114.46

          (1.98)

            1.98

          79.04

         (79.04)

หลังจัดประเภท

รายการใหม

         249.87

      4,742.23

         114.93

            3.07

            4.75

         790.48

           20.27

กอนจัดประเภท

รายการใหม

      5,106.56

                  -   

           0.47

           5.05

           2.77

        711.44

          99.31
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      รายไดของ ก.ล.ต. มาจากคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียน เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพยฯ 

และรายไดจากการลงทุน ในป 2559 ก.ล.ต. มีรายไดรวม 1,592 ลานบาท 

คาใชจายรวม 1,124 ลานบาท รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ 468 ลานบาท 

สาเหตุที่มีรายไดสูงกวาคาใชจายเกิดจากมูลคาซื้อขายหลักทรัพย

ที่ใชเปนฐานในการคำนวณรายไดคาธรรมเนียมและเงินอุดหนุนจาก      

ตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2559 สูงกวาปก อน ๆ โดยมีมูลคา

ซ้ือขายเฉล่ียตอวัน 52,526 ลานบาท และเกินกวา 130,000 ลานบาท 

ในวันที่มีมูลคาซื้อขายมากที่สุด ประกอบกับเงินลงทุนในกองทุน

สวนบุคคลของ ก.ล.ต. ไดร ับผลตอบแทนในป 2559 เพิ ่มขึ ้น

ตามภาวะตลาด ในขณะที่คาใชจายมีจำนวนใกลเคียงกับปกอน 

และต่ำกวาที่ตั้งงบประมาณไวคอนขางมาก จากการที่มีการบรรจุ

พนักงานใหมเพียงรอยละ 55 ของอัตราวาง และจากการที่ ก.ล.ต. 

รับโอนพนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซ้ือขายสินคา

เกษตรลวงหนาชากวาท่ีคาดการณไว กลาวคือ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

จากเดิมที่คาดวาจะเปนชวงกลางป 2559 นอกจากนี้ ยังมีการเลื่อน

การดำเนินโครงการบางสวนไปปถัดไป เชน โครงการ financial 

consumer education โครงการสนับสนุนการออมรองรับการเกษียณ 

โครงการ FinTech Challenge Program เปนตน ทำใหคาใชจาย

ในป 2559 ต่ำกวาที่ควรจะเปน 

      ท้ังน้ี ในดานคาใชจาย สวนใหญยังคงเปนคาใชจายทางดานพนักงาน 

และคาใชจายในการดำเนินงาน โดยมีคาใชจายในการดำเนินโครงการ

พัฒนาตลาดทุน เชน โครงการ ASEAN CG Scorecard เพ่ือใหตลาดทุน 

ASEAN มีความนาสนใจ และเปนท่ียอมรับของผูลงทุนท่ัวโลก รวมท้ัง

ยกระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนใหทัดเทียมสากล โครงการ

 

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ (AGM) โครงการสงเสริม

ใหเกิดระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงิน โครงการควบคุม

คุณภาพสอบบัญชี และโครงการสรางพันธมิตรและความเชื่อมโยง

กับหนวยงานกำกับดูแลตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ

ใหความชวยเหลือแกตลาดทุนในประเทศเพื่อนบานและประเทศ

ในภูมิภาคใกลเคียง โครงการ FinTech โครงการสรางคุณคาท่ีย่ังยืน

ของกิจการดวยการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เปนตน ในภาพรวม คาใชจาย

ในป 2559 ใกลเคียงกับป 2558

      ในสวนของสินทรัพยเพื่อการประกอบธุรกิจ ก.ล.ต. มีที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ รวมมูลคา 1,049 ลานบาท และอยูระหวาง

การดำเนินการจัดหาท่ีจอดรถเพ่ือรองรับการบริการผูท่ีมาติดตอและ

บุคลากรของ ก.ล.ต. โดยไดกันสำรองเพ่ือจัดหาท่ีจอดรถไว 500 ลานบาท  

      สำหรับป 2560 ก.ล.ต. ไดจ ัดทำงบประมาณรายไดไว ที ่ 

1,430 ลานบาท และงบประมาณรายจายที ่ 1,550 ลานบาท 

ซ่ึงเปนการจัดทำงบประมาณตามโครงสรางคาธรรมเนียมท่ีปรับใหม

ในป 2560 โดยไดปรับเกณฑอัตราคาธรรมเนียมรายปท่ีเรียกเก็บจาก

บริษัทหลักทรัพยและบริษัทจัดการกองทุน ซ่ึงจะมีผลทำใหคาธรรมเนียม

รายปลดลง 77 ลานบาท และ 61 ลานบาท ตามลำดับ ทั ้งนี ้ 

ผลขาดดุลที ่คาดวาจะเกิดขึ ้นในป 2560 เปนผลจากการเลื ่อน

โครงการป 2559 ไปดำเนินการในป 2560  รวมท้ังมีโครงการตาง ๆ 

ท่ีรองรับการกาวไปสูยุคแหงเทคโนโลยีทางการเงินหรือ FinTech เปนตน 

ทำใหงบประมาณรายจายป 2560 สูงกวาปกติ

      สรุปภาพรวม ก.ล.ต. มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะ

รองรับการดำเนินการในดานตาง ๆ รวมท้ังไดกันสำรองไวสวนหน่ึง 

เพื่อรองรับการดำเนินการใหเปนไปไดอยางตอเนื่องในระยะยาว
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     ภาวะเศรษฐกิจโลกป 2559 มีการเติบโตในอัตรารอยละ 3.1*  

ชะลอตัวลงเล็กนอยจากปกอน สาเหตุจากการขยายตัวท่ีต่ำกวาคาด

ของเศรษฐกิจกลุมประเทศหลักและการชะลอตัวของกลุมประเทศ

ตลาดเกิดใหมในชวงคร่ึงแรกของป ประกอบกับมีเหตุการณความผันผวน

ในตลาดหุนจีน ราคาน้ำมันที่ลดลงต่ำสุดในรอบหลายป ความกังวล

เกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารในยุโรป และผลการลงประชามติ

ของสหราชอาณาจักร ออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 

ทำใหตลาดเงินและตลาดทุนไดรับผลกระทบและมีความผันผวนสูง 

อยางไรก็ดีในชวงครึ่งหลังของป การฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศ

พัฒนาแลวโดยเฉพาะสหรัฐฯ กลับมาแข็งแกรง ภาวะการจางงาน

เขาใกลระดับการจางงานเต็มที ่ (full employment) ทำให

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจปรับขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบาย

เปนครั ้งที ่สองในอัตรารอยละ 0.25 ในเดือนธันวาคม 2559 

หลังจากปรับขึ ้นรอบแรกในเดือนธันวาคม 2558 นอกจากนี ้ 

แนวนโยบายของประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐฯ ที่ใหความสำคัญ

กับอุตสาหกรรมและผลประโยชนของประเทศ มีแผนการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐาน การลดภาษีนิติบุคคลและกฎระเบียบในการทำธุรกิจ

ทำใหตลาดคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจในเชิงบวก ดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ 

(S&P500 Index) ปรับเพ่ิมข้ึนเหนือระดับ 2,000 จุด คาเงินดอลลารสหรัฐฯ 

แข็งคาและผลตอบแทน (yield) พันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทั่วโลก

       องคกรการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดการณวาเศรษฐกิจโลก

ในป 2560 มีแนวโนมขยายตัวดีข้ึนในอัตรารอยละ 3.4 โดยไดรับแรงสง

จากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟนตัวของกลุมประเทศ

ตลาดเกิดใหม (EMs) อาทิ อินเดีย รัสเซีย บราซิล รวมถึงกลุมประเทศ

ผูสงออกน้ำมันที่ไดรับประโยชนจากราคาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

แตยังมีความเส่ียงจากปจจัยความไมแนนอนทางการเมืองและนโยบาย

เปนความเสี่ยงสำคัญที่อาจทำใหเศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกวาคาดได

หมายเหตุ: * ตัวเลขประมาณการเบื้องตน ป 2559 (ที่มา: IMF World Economic Outlook, update Jan 2017)

ท้ังเร่ืองกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรและ

ผลกระทบท่ีอาจรุนแรงกวาท่ีคาดไวเดิม (Hard Brexit) การเลือกต้ัง

ของสามประเทศหลักในสหภาพยุโรป คือ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส 

และเยอรมัน นโยบายประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐฯ ท่ีอาจกดดัน

การคาการลงทุนโลก ในขณะที่เงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยเปนขาขึ้น

ทำใหตลาดเกิดใหม โดยเฉพาะกลุมท่ีมีความเปราะบาง เชน มีระดับ

การกอหน้ีสูง สัดสวนหน้ีตางประเทศและหน้ีระยะส้ันสูง มีความเส่ียง

จากความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนยายและคาเงิน ในภาวะ

ที่ตลาดมีความไมแนนอน

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจป 2559 และคาดการณป 2560

ท่ีมา: World Economic Outlook, IMF (ม.ค. 60) และ สศช. (ม.ค.60)

โลก  สหรัฐฯ ญี่ปุน จีนกลุมยูโร ไทย
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       เศรษฐกิจไทยในป 2559 ขยายตัวในอัตรารอยละ 3.2   

เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ 2.9 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลัก

ของเศรษฐกิจมาจากการบริโภคภายในประเทศท่ีไดรับประโยชนจาก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐและราคาน้ำมันที่อยูในระดับต่ำ 

และภาคการทองเท่ียวท่ีมีการเติบโตไดดี แมวาภาคสงออกจะยังชะลอตัว

จากการเติบโตของเศรษฐกิจคูคาหลักที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลง

ของโครงสรางการคา

       ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยังอยูในเกณฑดี อัตราเงินเฟอ

อยูในระดับต่ำ และมีการเกินดุลบัญชีเงินสะพัดสูงจากดุลการคา

ที ่เปนบวกตอเนื ่อง ขณะที ่เงินทุนเคลื ่อนยายระหวางประเทศ

ของไทยไหลออกสุทธิเปนมูลคา 24.8   พันลานดอลลารสหรัฐฯ

โดยไหลออกจากการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 

(foreign investment fund: FIF) และการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ

ของภาคธุรกิจไทย สวนคาเงินบาท ณ ส้ินป 2559 แข็งคาข้ึนเล็กนอย

ในอัตรารอยละ 0.71 เทียบกับส้ินปกอนหนา อยูท่ีระดับ 35.82 บาท

ตอดอลลารสหรัฐฯ 

หมายเหตุ:   จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
               ตัวเลขประมาณการเบื้องตน ป 2559 จากรายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนธันวาคม ป 2559 โดยธนาคารแหงประเทศไทย

     

       แนวโนมป 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ คาดวาเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไดในกรอบคาดการณ

รอยละ 3.0 – 4.0  เทียบกับปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากภาคการ

สงออกที่เริ่มกลับมาขยายตัวขึ้น การฟนตัวของการผลิตภาคเกษตร 

การลงทุนภาครัฐผานการลงทุนโครงสรางพื ้นฐานขนาดใหญ 

และการใชงบเพ่ิมเติมกลางป ท่ีจะชวยสนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคของครัวเรือน อีกท้ังยังมีแรงสง

จากการเติบโตของภาคการทองเท่ียวอยางตอเน่ือง ดานภาวะเงินเฟอ

ในป 2560 มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นมาอยูในชวงรอยละ 1.2 - 2.2 

จากรอยละ 0.2 ในป 2559 ตามแนวโนมราคาน้ำมันดิบและราคาสินคา

ในตลาดโลก อยางไรก็ตาม ยังมีความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัว

ไดต่ำกวาคาด โดยความเสี่ยงหลักมาจากปจจัยภายนอก กลาวคือ 

กระแสการกีดกันการคา ความไมแนนอนของการเมืองและนโยบาย

ในตางประเทศ 
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มูลคาการเสนอขายตราสารทุน 

ลักษณะการเสนอขาย

ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 

ขายครั้งตอไป **

รวม

หมายเหตุ: **ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ไมรวม stock dividend)

มูลคาการเสนอขายทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 

ลักษณะการเสนอขาย

ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 

ประชาชนทั่วไป

รวม

มูลคาการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย 

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายในประเทศ

   โดยนิติบุคคลไทย

       ตราสารหนี้ระยะสั้น

             ประชาชนทั่วไป

             สถาบัน / ผูลงทุนรายใหญ

             บุคคลในวงจำกัด

       ตราสารหนี้ระยะยาว

             ประชาชนทั่วไป

             สถาบัน / ผูลงทุนรายใหญ

             บุคคลในวงจำกัด

หมายเหตุ: *ขอมูลสถิติรายปเปนขอมูลที่ปรับปรุงลาสุด ณ ขณะจัดทำรายงานฉบับนี้

p = ขอมูลเบื้องตน

2557

57,636

166,880

224,516

2558

38,771

113,462

152,233

2559p

32,488

191,594

224,082

2557

3,496,768

2,642,205

2,063,398

57,187

1,372,558

    633,653

578,807

159,393

  369,411

   50,003

2558

2,746,751

2,713,634

2,147,923

37,690

1,389,366

720,866

565,711

127,755

357,447

80,509

2559p

3,093,499

3,065,412

2,275,865

37,648

1,547,071

691,146

789,547

89,035

590,633

109,879

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท

2558

9,711

5,752

15,463

2557

27,226

-

27,226

2559

20,169

3,163

23,332
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มูลคาการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย (ตอ)

ลักษณะการเสนอขาย    
   โดยนิติบุคคลตางประเทศ

      ตราสารหนี้ระยะสั้น

            ประชาชนทั่วไป

            สถาบัน / ผูลงทุนรายใหญ

            บุคคลในวงจำกัด

      ตราสารหนี้ระยะยาว

            ประชาชนทั่วไป

            สถาบัน / ผูลงทุนรายใหญ

            บุคคลในวงจำกัด

เสนอขายตางประเทศ

รวม 

p = ขอมูลเบื้องตน

มูลคาการเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐบาล จำแนกตามประเภทตราสาร 

ประเภทตราสาร

เสนอขายในประเทศ

       พันธบัตรรัฐบาล

       ตั๋วเงินคลัง

       ตั๋วสัญญาใชเงิน

       พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ* 

       พันธบัตร ธปท.  และพันธบัตรกองทุนฟนฟูฯ

เสนอขายตางประเทศ

รวม

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

หมายเหตุ : *ไมรวมหุนกูที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจำกัด

p = ขอมูลเบื้องตน

2557

   854,563

    842,973

-

    842,973

-

      11,590

-

      11,590

-

  147,422

3,644,190

2558

33,117

1,577

-

716

861

31,540

-

31,540

-

52,293

2,799,044

2559p

28,087

15

-

-

15

28,072

-

28,072

-

63,217

3,156,716

2557

6,311,984

534,995

833,657

133,810

132,070

4,677,452

-

6,311,984

2558

7,120,643

615,918

996,402

69,014

122,004

5,317,305

-

7,120,643

2559p

8,600,630

577,460

305,000

83,632

105,866

7,528,672

-

8,600,630

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท
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ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน
 

ประเภท

 

กองทุนรวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

กองทุนสวนบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนกองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  จำแนกตามนโยบายการลงทุน 

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ

       ก. ระดมทุนในประเทศ

             (1) ตราสารทุน 

             (2) ตราสารหนี้ 

             (3) ผสม 

             (4) อื่น ๆ

       ข. ระดมทุนตางประเทศ

             (1) ตราสารทุน

2. กองทุนรวมที่ลงทุนตางประเทศ

       ก. ลงทุนในตางประเทศทั้งหมด 

             (1) ตราสารทุน 

             (2) ตราสารหนี้ 

             (3) ผสม 

             (4) อื่น ๆ

 

จำนวน

กองทุน

1,428

105

4

3

3,100

418

จำนวน

กองทุน

491

489

205

171

102

8

2

2

937

519

159

225

55

80

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

3,259,868 

396,006 

27,601 

143,362 

488,107 

837,075 

จำนวน

กองทุน

1,329

79

8

5

3,602

412

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

3,469,168 

368,954 

43,660 

221,532 

630,084 

883,493 

จำนวน

กองทุน

1,394

76

12

6

3,829

401

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

4,036,681 

372,330 

69,368 

236,666 

767,440 

973,273 

2557                         2558                         2559

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

987,108 

986,480 

476,312 

412,266 

85,783 

12,119 

628 

628 

2,272,760 

828,528 

104,433 

587,359 

57,076 

49,660 

 

จำนวน

กองทุน

485

485

224

142

111

8

2

2

842

551

224

174

65

88

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

1,051,298 

1,050,796 

472,283 

487,703 

80,035 

10,775 

502 

502 

2,417,870 

859,493 

221,682 

483,824 

105,740 

48,247 

 

จำนวน

กองทุน

491

489

243

135

101

10

2

2

884

590

236

196

78

80

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

1,151,543 

1,150,943 

537,391 

519,799 

79,877 

13,876 

600 

600 

3,605,738 

1,039,339 

192,976 

612,856 

188,955 

44,551 

   2557                       2558                        2559

1/

2/
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จำนวนกองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  จำแนกตามนโยบายการลงทุน (ตอ) 

นโยบายการลงทุน

      ข. ลงทุนในตางประเทศบางสวน 

             (1) ตราสารทุน

             (2) ตราสารหนี้ 

             (3) ผสม 

             (4) อื่น ๆ

รวม

หมายเหตุ:    ไมรวมกองทุนรวมที่อยูระหวางการชำระบัญชี และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว

                 กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตางประเทศเฉลี่ยในรอบปบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ระบุไวในโครงการ ไมนอยกวา

                 รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

                 กองทุนรวมที ่นำเงินไปลงทุนในตางประเทศเฉลี ่ยในรอบปบัญชี หรือ ณ ขณะใดขณะหนึ ่ง ตามที ่ระบุไวในโครงการ ต่ำกวา

                 รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

จำนวนกองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย* จำแนกตามนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสำหรับผูลงทุนทั่วไป

      ก. ระบุเฉพาะเจาะจง

      ข. ไมระบุเฉพาะเจาะจง

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไข

    ปญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)

3. กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหา

    ในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง 4)

รวม

หมายเหตุ: *ไมรวมกองทุนรวมที่อยูระหวางการชำระบัญชี  

จำนวน

กองทุน

418

21

315

67

15

1,428

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

1,444,232

22,332

1,061,083

353,148

7,669

3,259,868

 

จำนวน

กองทุน

291

22

174

79

16

1,329

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

1,558,378

23,102

1,240,393

278,764

16,119

3,469,168

 

 

จำนวน

กองทุน

313

31

183

86

13

1,394

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

1,845,800

50,081

1,345,458

429,118

21,144

4,036,681

2557                         2558                         2559

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

279,036

276,976

2,060

26,432

5,477

85,061

396,006

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

279,727

277,881

1,846

19,258

-

73,345

372,330

2557                         2558                         2559

จำนวน

กองทุน

52

59

2

14

6

33

105

จำนวน

กองทุน

52

50

2

7

-

20

79

ทรัพยสินสุทธิ

(ลานบาท) 

282,414

280,412

2,002

18,015

-

68,525

368,954

จำนวน

กองทุน

50

48

2

6

-

20

76

3/

1/

2/

3/

1/
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มูลคาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (derivative warrant: DW)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

หมายเหตุ: เฉพาะรุนที่ออกครั้งแรก (new issue)

สถานะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ลานบาท)

จำนวนกองทุน

จำนวนนายจาง

จำนวนสมาชิก

การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดการลงทุน

เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลัง

       ค้ำประกัน

ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน

หุนกู

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

หนวยลงทุน

อื่น ๆ

หนี้สิน

มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมด

 

มูลคา 

(ลานบาท)

205,727

203,321

10,476

255,635

132,460

77,385

5,196

(6,707)

883,493

% ทรัพยสิน

สุทธิ

23.29

23.01

1.19

28.93

14.99

8.76

0.59

(0.76)

100.00

มูลคา 

(ลานบาท)

172,576

235,660

10,706

298,032

169,039

95,671

6,716

(6,127)

973,273

% ทรัพยสิน

สุทธิ

17.73

24.21

1.10

30.62

16.44

9.83

0.69

(0.63)

100.00

มูลคา 

(ลานบาท)

(33,151)

32,339

230

42,397

27,579

18,286

1,520

(580)

89,780

% ทรัพยสิน

สุทธิ 

(16.11)

15.91

2.20

16.58

20.82

23.63

29.26

(8.65)

10.16

ณ 31 ธ.ค. 2558            ณ 31 ธ.ค. 2559            เปลี่ยนแปลง

หนวย: รุน

2558

1,598
2557

1,373

2559

1,929

2559

973,273

401

16,405

2,905,800

2558

883,493

412

15,496

2,780,189

เปลี่ยนแปลง (%)

10.16  

-2.67  

5.87  

4.52  
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ภาพรวม employee’s choice ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

จำนวน master fund (กองทุน)

จำนวนนายจางที่มี employee’s choice (ราย)

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

การทำคำเสนอซื้อ

เพื่อวัตถุประสงคในการครอบงำกิจการ

       มูลคาหุนที่เสนอซื้อ (ลานบาท)

       มูลคาหุนที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ลานบาท) 

       จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ

เพื่อออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

       มูลคาหุนที่เสนอซื้อ (ลานบาท)

       มูลคาหุนที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ลานบาท) 

       จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ

รวม

       มูลคาหุนที่เสนอซื้อ (ลานบาท)

       มูลคาหุนที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ลานบาท) 

       จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ

การผอนผันเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ 

ประเภทการผอนผัน

การผอนผันการทำคำเสนอซื้อ

      (1)  ไมมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหาร

      (2)  เปนการฟนฟูกิจการ

      (3)  ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน (white wash)

      (4)  จำเปนและสมควร

      (5)  ขอทำคำเสนอซื้อบางสวน

การผอนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: *ปรับปรุงขอมูลการผอนผันแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารของไตรมาส 4 ป 2558 เพิ่ม 1 กรณี

หนวย: กรณี

2559

168

7,950

2558

162

6,151

เปลี่ยนแปลง (%)

3.70    

29.25    

2558

49,847

42,507

8

4,153

3,401

1

54,000

45,908

9

2557

320,779

5,846

10

5,238

4,392

3

326,016

10,238

13

2559

140,310

89,293

16

3,731

2,872

3

144,041

92,165

19

2558

15 

10*

2 

2 

- 

1 

1 

2557

9

4

1

4

-

-

1

2559

19

16

-

2

-

1

3
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การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

การดำเนินการ

รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและ

      จำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่ขอมติผูถือหุน

สั่งใหแกไขปรับปรุง

ออกขาวเตือนผูลงทุน

สั่งใหแกไขปรับปรุงและบริษัทยุติรายการหรือ

      รายการถูกเลื่อนออกไป

การสั่งการใหแกไขงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน แยกตามประเด็นที่สั่งแกไข 

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ

รายงานของผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข เนื่องจากถูกจำกัด

      ขอบเขตโดยผูบริหาร หรืองบการเงินไมเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน

      ทางการเงิน

รายงานของผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็น เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดย

      ผูบริหาร

ประมาณการหนี้สิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

       ไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด)

ขอมูลการดำเนินการกับผูสอบบัญชี

ประเภท

ผูสอบบัญชี

จำนวน

บริษัท

59

12

5

2

มูลคา  

(ลานบาท)

284,392 

26,359 

3,919 

2,822 

 

จำนวน

บริษัท

45 

19 

6 

2 

มูลคา  

(ลานบาท)

164,690 

94,533 

33,940 

23,940 

 

จำนวน

บริษัท

54

31

6

4

มูลคา  

(ลานบาท)

523,956 

92,259 

24,655 

7,134 

2557                        2558                       2559

หนวย: บริษัท

หนวย: ราย

2558

2

2

-

1

การดำเนินการ

กำชับ

1

2557

1

2

1

-

                      พฤติกรรม

บกพรองในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามที่มาตรฐาน

วิชาชีพกำหนด

2559

1

2

-

-
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การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และธุรกิจทรัสตในป 2559

ประเภทใบอนุญาต

1.    แบบ ก – ธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท

2.    แบบ ข – นายหนา คา และจัดจำหนายตราสารหนี้ + ที่ปรึกษาการลงทุน + ยืมและใหยืมหลักทรัพย

3.    แบบ ค – จัดการกองทุนรวม + กองทุนสวนบุคคล + ที่ปรึกษาการลงทุน  

      + จัดการเงินรวมลงทุน + นายหนา คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน 

4.    แบบ ง –  นายหนา คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน 

5.    แบบ ส-1 – ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาทุกประเภท

6.    ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา

7.    ผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา

8.    ใบอนุญาตการเปนทรัสตี

9.    ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร

รวม

การอนุญาตใหเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา และทรัสตในป 2559 (Activate)

บริษัท

กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย (เฉพาะ principal)

การจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล (กองทุนสวนบุคคล) 

การเปนนายหนา คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน 

การเปนที่ปรึกษาการลงทุน

การเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา

การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา 

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้

การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนาสินคาเกษตร 

ใบอนุญาตการเปนทรัสตี 

หมายเหตุ: ไมนับรวมบริษัทที่คืนใบอนุญาตเดิมและเปลี่ยนใบอนุญาตใหม โดยที่ประกอบธุรกิจตอเนื่อง

     หนวย: บริษัท

อนุญาต

1

2

2

5

2

1

1

1

1

16

จำนวน

1

1

4

7

1

1

1

2

2

1

1
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จำนวนผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา และทรัสต 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย             -   การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

                         -   การคาหลักทรัพย

                         -   การจัดจำหนายหลักทรัพย

                         -   การเปนที่ปรึกษาการลงทุน

                         -   กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย

                         -   การเปนนายหนาระหวางผูคาหลักทรัพย 

                         -   การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย

                                    -   สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ 

                                    -   สำนักงานสาขาออนไลน 

ธุรกิจจัดการลงทุน             -   การจัดการกองทุนรวม 

                                    -   การจัดการกองทุนสวนบุคคล (กองทุนสวนบุคคล)

                                    -   การจัดการกองทุนสวนบุคคล (กองทุนสำรองเล้ียงชีพ)

                                    -   การเปนนายหนา คา และจัดจำหนายหนวยลงทุน 

                                    -   การจัดการเงินรวมลงทุน 

                                    -   สำนักงานสาขาเต็มรูปแบบ 

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา -   การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

                                    -   การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา 

                                    -   การเปนที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

                                    -   การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  

                                        (ใหบริการเฉพาะผูลงทุนสถาบัน)

                                    -   การเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 

                                        (ใหบริการเฉพาะผูลงทุนสถาบัน)

                                    -   การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนาสินคาเกษตร

ธุรกิจทรัสต             -   การเปนผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุน

                                        ในอสังหาริมทรัพย

                                    -   การเปนทรัสตีของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

                                    -   ทรัสตีผูออกศุกูก

                                    -   การเปนทรัสตีของทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน

                                    -   การเปนทรัสตีของทรัสตที่มีนโยบายการลงทุน

                                        ในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน

2558

38

35

38

40

30

4

1

536

13

24

33

17

33

2

8

41

17

1

1

48

1

10

6

1

3

3

2557

36

33

37

38

28

2

1

514

12

23

33

18

33

2

4

40

15

1

1

45

-

5

6

-

-

-

2559

38

35

39

41

30

4

1

513

14

24

37

17

40

2

8

42

19

1

1

48

2

14

7

1

3

3
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จำนวนผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา และทรัสต (ตอ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจอื่น ๆ             -   ผูดูแลผลประโยชน  

                                    -   ผูรับฝากทรัพยสิน 

                                    -   ผูรับรองมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

                                        สำรองเลี้ยงชีพ

                                    -   ตัวแทนการตลาดของกองทุนสวนบุคคล

                                    -   ตัวแทนการตลาดของผูจัดการเงินทุนสัญญา

                                        ซื้อขายลวงหนา

                                    -   บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม 

                                    -   สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ  

                                    -   นายทะเบียนหลักทรัพย 

จำนวนบริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจแบงตามประเภทบริษัท

ประเภทบริษัท

บริษัทหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน 

รวม

 

2558

13

14

13

11

1

4

2

16

2557

13

14

13

11

1

4

2

16

2559

13

14

13

12

1

4

2

16

2558

42

24

11

3

80

2557

40

24

9

2

75

2559

41

27

10

5

83

หมายเหตุ: ไมนับรวมบริษัทที่อยูระหวางหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว
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การใหความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

ประเภท

กรรมการและผูจัดการ

นักวิเคราะหการลงทุน

ผูแนะนำการลงทุน

ผูวางแผนการลงทุน

ผูจัดการกองทุน

จำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 

 
ประเภท

กรรมการและผูจัดการ*

นักวิเคราะหการลงทุน

ผูแนะนำการลงทุน

ผูวางแผนการลงทุน

ผูจัดการกองทุน

หมายเหตุ: *กรรมการของธุรกิจหลักทรัพยสามารถดำรงตำแหนงในบริษัทหลักทรัพยมากกวา 1 แหงได (cross director)

(ตำแหนง)

ไดรับความเห็นชอบ
2558

1,361

1,246

54,973

3,277

683

2557

1,303

1,234

44,434

3,356

646

2559

1,378

1,301

65,779

2,631

711

การใหความเห็นชอบผูประกอบวิชาชีพอิสระ 

ประเภทผูประกอบวิชาชีพอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงิน  (บริษัท)

ที่ปรึกษาทางการเงิน  (ผูควบคุมการปฏิบัติงาน)

ผูสอบบัญชี (คน)

หมายเหตุ : *ประกอบดวยผูสอบบัญชีตางประเทศจำนวน 1 ราย

จำนวนผูที่ไดรับความเห็นชอบ

ในป 2559         

ยื่นครั้งแรก       ตออายุ

4                       12   

43                       12   

27*                      39   

รวมจำนวนผูไดรับ

ความเห็นชอบท้ังหมด

ณ 31 ธ.ค. 2559

 73   

380   

197* 

(ตำแหนง)

ปฎิบัติหนาที่

2558

1,354

719

46,143

3,088

449

2557

1,316

716

39,204

3,230

479

2559

1,370

733

65,701

2,294

426



ขอมูลการรับเรื่องรองเรียน 

รายการ

ประเภทเรื่องที่รองเรียน

1.    การกระทำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย

       (สรางราคา แพรขาว ใชขอมูลภายใน)

2.    การประกอบธุรกิจโดยไมมีใบอนุญาต

       2.1   การประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

              โดยไมไดรับอนุญาต

       2.2   การประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนโดยไมรับอนุญาต

3.    การปฏิบัติหนาที่ของผูแนะนำการลงทุน 

4.    เรื่องรองเรียนอื่น ๆ  

รวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จำนวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิดในป 2559 

ประเภทการกระทำผิด

การกระทำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย

       -   แพรขาว

       -   การสรางราคาหลักทรัพย

       -   การใชขอมูลภายใน

การทุจริต/การกระทำผิดของผูบริหารบริษัทจดทะเบียน/

       บริษัทที่ออกหลักทรัพย และการกระทำผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสาร

การประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยไมไดรับอนุญาต

ไมรายงานการถือครองหลักทรัพยและไมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย/อื่น ๆ

รวม

2558

18

58

45

13

29

488

593

จำนวนกรณีที่ตรวจสอบ

8

36

33

12

10

7

106

2557

41

34

25

9

25

294

394

2559

21

20

12

8

28

622

691

143
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การดำเนินการและการลงโทษทางบริหารในป 2559 

       มีจำนวนผูถูกดำเนินการท้ังหมด 44 ราย โดยเปนผูแนะนำการลงทุน/นักวิเคราะหการลงทุน จำนวน 33 ราย  ผูบริหารบริษัทหลักทรัพย/

ผูบริหารบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน/บุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ/ผูจัดการสาขา จำนวน 7 ราย ที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 2 ราย 

และผูควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 2 ราย ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการตามพฤติกรรมดังนี้

ประเภท

ผูแนะนำการลงทุน/

นักวิเคราะหการลงทุน

      

การดำเนินการ/โทษ

เพิกถอน

13 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

พัก

-

-

12

1

1

1

4

1

1

-

-

เปดเผยพฤติกรรมฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พฤติกรรม

ไมปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติหนาที่

1.  ปฏิบัติงานดวยความไมซื่อสัตยสุจริต

     1.1   ทุจริต ยักยอก ฉอโกง

     1.2   ใชบัญชีหลักทรัพยของผูลงทุนซื้อขายหลักทรัพย

            เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

     1.3   แสวงหาประโยชนจากผูลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

2.  ปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     2.1   ใหคำแนะนำไมเหมาะสมกับขอมูลของผูลงทุน (customer profile) 

            และไมไดอธิบายใหผูลงทุนเขาใจการลงทุนในกองทุนและความเสี่ยง

            ของกองทุน

     2.2   ใหคำแนะนำโดยไมเปนไปตามหลักวิชาชีพ และไมมีเอกสารสนับสนุน         

            ที่ใชอางอิง

     2.3   ใหขอมูลที่เปนสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของ          

            ผูลงทุนไมครบถวน

     2.4   รับมอบหมายจากผูลงทุนในการตัดสินใจแทน

     2.5   ปฏิบัติหนาที่นอกขอบเขตที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย

     2.6   ยุงเกี่ยวกับทรัพยสินของผูลงทุน

3.   มีพฤติกรรมที่เปนการกระทำอันไมเปนธรรม

     3.1   ตัวการในการสรางราคาหลักทรัพย

มีพฤติกรรมในการเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลหรือเอกสารอันเปนเท็จตอสำนักงาน

  



ประเภท

ผูบริหารบริษัทหลักทรัพย

/ผูบริหารบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน/บุคคลผูมี

อำนาจในการจัดการ

/ผูจัดการสาขา

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผูควบคุมการปฏิบัติงาน

รวมจำนวนพฤติกรรมที่ถูกลงโทษทั้งสิ้น

หมายเหตุ:   ผูถูกดำเนินการ 1 ราย กระทำผิดทั้งในฐานะเปนผูแนะนำการลงทุนและผูบริหาร

                ผูถูกดำเนินการบางรายไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่หลายขอ จำนวนผูถูกดำเนินการจึงนอยกวา

                จำนวนพฤติกรรมที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่
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การดำเนินการ/โทษ

เพิกถอน

1

-

3

-

-

-

25

พัก

-

1

-

3

2

2

29

เปดเผยพฤติกรรมฯ

-

-

-

-

-

-

-

พฤติกรรม

มีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่หรือการใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต

1.   สั่งการใหผูใตบังคับบัญชากระทำความผิด

2.   ใชดุลยพินิจไมถูกตองในการแกไขปญหาเมื่อพบการทุจริต

มีพฤติกรรมท่ีเปนการกระทำอันไมเปนธรรม หรือการเอาเปรียบผูลงทุน

      ในการซื้อขายผลิตภัณฑในตลาดทุน

มีพฤติกรรมที่เปนการละเลยการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน

บกพรองในการปฏิบัติหนาที่

บกพรองในการปฏิบัติหนาที่

  1

2
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การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในป 2559

ประเภทความผิด

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย

       -   การประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับอนุญาต

       -   การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

       -   การเปนที่ปรึกษาการลงทุน

       -   บริษัทหลักทรัพยไมจัดทำและนำสงหรือนำสงขอมูลเก่ียวกับฐานะ

           การเงินและผลการดำเนินงานไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

       -   ผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยตองรับโทษกรณีบริษัทหลักทรัพย

           ปฏิบัติไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

รวม

การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

       -   กองทุนรวม

รวม

การกระทำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย

       -   การสรางราคาหลักทรัพย

       -   การแพรขาว

       -   การใชขอมูลภายใน

รวม

การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

รวม

     จำนวนผูถูก     

เปรียบเทียบ (ราย)

- 

10 

1 

2 

1 

14 

6 

6 

7 

3 

15 

25 

5 

5

จำนวนผูถูก   

กลาวโทษ (ราย)

17 

- 

- 

- 

- 

17

-

-

16

-

3

19

3

3

คาปรับ 

(บาท) 

- 

8,015,437.50 

130,000.00 

441,000.00 

80,000.00 

8,666,437.50 

4,523,400.00

4,523,400.00

21,057,969.50

1,500,000.00

41,441,042.80

63,999,012.30

459,332.00

459,332.00

กลาวโทษ       เปรียบเทียบปรับ1

2 2
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การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในป 2559 (ตอ)

ประเภทความผิด

การออกและเสนอขายหลักทรัพย

       -   บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมจัดทำและนำสงหรือนำสงขอมูลเกี่ยวกับ

           ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

       -   ผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองรับโทษกรณีบริษัทไมจัดทำและ

           นำสงหรือนำสงขอมูลเกี่ยวกับฐานการเงินและผลการดำเนินงาน

           ไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

       -   บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมรายงานหรือเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม

           ตามคำสั่งของสำนักงาน

       -   ผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองรับโทษกรณีบริษัทที่ออก

           หลักทรัพยไมรายงานหรือเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามคำสั่งของสำนักงาน

       -   ผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยรายงานการเปลี่ยนแปลง

           การถือครองหลักทรัพยไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

       -   บริษัทที่ออกหลักทรัพยออกเสนอขายหุนกูโดยไมไดรับอนุญาต

รวม

การกระทำผิดของผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย

       -   การทุจริต

       -   การไมปฏิบัติหนาที่

รวม

รวมจำนวนทั้งสิ้น

หมายเหตุ:  1. ขอมูลเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จะแสดงเฉพาะ

                  ผูกระทำความผิดที่ยินยอมเขารับการเปรียบเทียบและชำระคาปรับแลวเทานั้น

   2. ในป 2559 คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำส่ังเปรียบเทียบผูกระทำความผิดฐานสรางราคาหลักทรัพยอีก 9 ราย โดยมีคาปรับตามคำส่ัง

                 คณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวน 447,263,780.45 บาท แตผูกระทำความผิดท้ัง 9 รายไมชำระคาปรับ  ก.ล.ต. จึงดำเนินการกลาวโทษ

                   ผูกระทำความผิดทั้ง 9 รายดังกลาวตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินกระบวนการทางอาญาตอไป

   จำนวนผูถูก   

เปรียบเทียบ (ราย)

20

20

1

9

2

-

52

-

1

1

103

จำนวนผูถูก   

กลาวโทษ (ราย)

15

20

-

-

-

4

39

3

-

3

81

คาปรับ (บาท)

2,126,490.00

1,795,050.00

168,600.00

843,600.00

192,000.00

-

5,125,740.00

-

5,560,000.00

5,560,000.00

88,333,921.80

กลาวโทษ       เปรียบเทียบปรับ1
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การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในป 2559

ประเภทความผิด

การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา

      -   การเปนตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนา

รวม

คดีที่ศาลมีคำพิพากษาในป 2559 รวม 9 คดี 

1. คดีผูบริหารบริษัทจดทะเบียนทุจริต  จำนวน 3 คดี

ลักษณะความผิดที่กลาวโทษ

1.1  นายวิช ัย ช ัยสถาพร เป นผ ู ร ับผ ิดชอบ

ในการดำเนินงาน และไดรับมอบหมายใหจัดการ

ทรัพยสินของบริษัทนิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) (NIPPON) ไดปลอมแปลงเอกสาร

สั่งซื้อหลักทรัพย เพื่อลวงให NIPPON ชำระหนี้

ค าซ ื ้อหลักทรัพยด ังกลาว ทั ้งท ี ่ไม ม ีการซื ้อ

หลักทรัพยนั ้นจริง แตเปนการทุจริตอำพราง

เพ่ือใหสามารถนำเงินของบริษัทไปใชประโยชนสวนตัว 

คิดเปนมูลคา 37.7 ลานบาท รวมท้ังนายวิชัยยังได

ใชช่ือบริษัทติดตอขออนุมัติเงินกูจากสถาบันการเงิน

แหงหนึ ่ง โดยออกตั ๋วส ัญญาใชเง ินระยะสั ้น

ในนามบริษัทใหกับสถาบันการเงินนั้น แตกลับนำ

เงินกู ที ่ไดรับไปใชเพื ่อประโยชนสวนตัว ทำให 

NIPPON ไดรับความเสียหายอีก 20 ลานบาท

(กลาวโทษเมื่อ 29 เมษายน 2554)

จำนวนผูถูกปรับ 

ทางปกครอง (ราย)

2 

2 

จำนวนผูถูก   

กลาวโทษ (ราย)

- 

- 

 

              มาตรา

281/2 วรรค 2 ประกอบ 89/7 

มาตรา 307 308 311 312 และ 

313 แห  งพระราชบ ัญญ ัต ิ

หลักทรัพยฯ

คาปรับทาง   

ปกครอง (บาท)

402,000.00

402,000.00

 

                      คำพิพากษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ศาลอาญามีคำพิพากษาวา 

การกระทำของจำเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน 

ลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป ดังนี้ 

(1) ความผิดฐานเปนกรรมการบริษัทท่ีมีหลักทรัพย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมปฏิบัติหนาที่

ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ

ซื่อสัตยสุจริต โดยทุจริต รวม 7 กระทง จำคุก

กระทงละ 5 ป รวมเปนจำคุก 35 ป 

(2) ความผิดฐานเปนกรรมการของบริษัทท่ีมีหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกรณีแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายในสวนของ

เงินกูของบริษัท จำคุก 5 ป 

(3) ความผิดฐานเปนกรรมการลงขอความเท็จในบัญชี 

ทำบัญชีไมถูกตอง ไมตรงตอความจริงเพื ่อลวง

ใหนิติบุคคล หรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควร

ไดเกี ่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท

ที่ไมมีอยูจริง จำคุก 5 ป และ 

 

กลาวโทษ          ปรับทางปกครอง



การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในป 2559 (ตอ)

ประเภทความผิด

การออกและเสนอขายหลักทรัพย

       -   บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมจัดทำและนำสงหรือนำสงขอมูลเกี่ยวกับ

           ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

       -   ผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองรับโทษกรณีบริษัทไมจัดทำและ

           นำสงหรือนำสงขอมูลเกี่ยวกับฐานการเงินและผลการดำเนินงาน

           ไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

       -   บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมรายงานหรือเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม

           ตามคำสั่งของสำนักงาน

       -   ผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองรับโทษกรณีบริษัทที่ออก

           หลักทรัพยไมรายงานหรือเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามคำสั่งของสำนักงาน

       -   ผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยรายงานการเปลี่ยนแปลง

           การถือครองหลักทรัพยไมเปนไปตามที่ประกาศกำหนด

       -   บริษัทที่ออกหลักทรัพยออกเสนอขายหุนกูโดยไมไดรับอนุญาต

รวม

การกระทำผิดของผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย

       -   การทุจริต

       -   การไมปฏิบัติหนาที่

รวม

รวมจำนวนทั้งสิ้น

หมายเหตุ:  1. ขอมูลเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จะแสดงเฉพาะ

                  ผูกระทำความผิดที่ยินยอมเขารับการเปรียบเทียบและชำระคาปรับแลวเทานั้น

   2. ในป 2559 คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำส่ังเปรียบเทียบผูกระทำความผิดฐานสรางราคาหลักทรัพยอีก 9 ราย โดยมีคาปรับตามคำส่ัง

                 คณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวน 447,263,780.45 บาท แตผูกระทำความผิดท้ัง 9 รายไมชำระคาปรับ  ก.ล.ต. จึงดำเนินการกลาวโทษ

                   ผูกระทำความผิดทั้ง 9 รายดังกลาวตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินกระบวนการทางอาญาตอไป

149

ลักษณะความผิดที่กลาวโทษ

1.2  นายชิซิโร ฟูคูดา (จำเลยท่ี 1) ในฐานะกรรมการ

ผ ู ม ีอำนาจกระทำการแทน ผ ู บร ิหารบร ิษ ัท

ไดโดมอน กรุ ป จำกัด (มหาชน) (“DAIDO”) 

ในชวงที่เกิดเหตุไดรวมกับนายพิศาล จรัสเลิศรังษี 

(จำเลยที่ 2) ในฐานะรองประธานกรรมการของ 

DAIDO ที่ดูแลรับผิดชอบฝายการเงินและบัญชี 

จัดทำเอกสารเท็จเกี่ยวกับเงินสนับสนุนการขาย

ที่ไดจาก Coke เพื่อบันทึกบัญชีรับรูเปนรายได

ในงบการเงินประจำป 2545 ทำใหงบการเงินดังกลาว

ของ DAIDO แสดงฐานะทางการเงินและผลการ

ดำเนินงานมีกำไรสูงกวาความเปนจริง และยังไดรวมกับ

นางสาวณัชพรหรือกานตชนก ลิขิตศิร ิทรัพย 

(จำเลยที ่ 3) อดีตรองประธานกรรมการของ 

DAIDO ที ่ด ูแลฝายโครงการ ฝายการตลาดฯ 

จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเท็จเกี่ยวกับการ

ซ้ืออุปกรณตกแตงรานจาก บจ.บัดเจท และบจ.นิวทีค 

เพื่อปดบังคาใชจายทำใหงบการเงินไตรมาสที่ 1 

และที่ 2 ประจำป 2546 ของ DAIDO แสดงฐานะ

ทางการเงินและผลการดำเนินงานขาดทุนต่ำกวา

ความเปนจริง เพ่ือใหผูถือหุนและบุคคลท่ัวไปเขาใจผิด

เกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่แทจริงของ DAIDO

               มาตรา

312 แห งพระราชบ ัญญัต ิ

หลักทรัพยฯ

                      คำพิพากษา

(4) ความผิดฐานเปนกรรมการไมลงขอความสำคัญ

ในบัญชีเพ่ือลวงใหนิติบุคคลหรือผูถือหุนขาดประโยชน

อันควรได จำคุก 5 ป จำเลยใหการรับสารภาพ

เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ

ลดโทษกึ่งหนึ่งทั้ง 10 กระทง เหลือโทษจำคุก

กระทงละ 2 ป 6 เดือน รวมเปนจำคุก 20 ป 60 เดือน 

แตเน่ืองจากความผิดกระทงท่ีหนักท่ีสุดมีอัตราโทษ

จำคุกอยางสูงเกิน 3 ป แตไมเกิน 10 ป เม่ือรวมโทษ

ทุกกระทงแลวโทษจำคุกทั้งสิ้นตองไมเกิน 20 ป 

จึงลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 20 ป

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ศาลอุทธรณพิพากษา

แกคำพิพากษาศาลอาญาที่พิพากษาลงโทษดังนี้

-   จำเลยท่ี 1 จำคุก 12 ป 66 เดือน และปรับเปนเงิน 

    1,507,500 บาท

-   จำเลยท่ี 2 จำคุก 10 ป 54 เดือน และปรับเปนเงิน 

    1,256,000 บาท

-   จำเลยท่ี 3 จำคุก 10 ป 54 เดือน และปรับเปนเงิน 

    1,256,000 บาท  

เปนลงโทษจำเลยท่ี 1 จำคุก 15 ป 6 เดือน จำเลยท่ี 2 

จำคุก 12 ป 6 เดือน และจำเลยที่ 3 จำคุก 13 ป 

โดยไมรอลงอาญา  (คดีนี้อยูระหวางการพิจารณา

ของศาลฎีกา)



คำพิพากษา

วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศาลอุทธรณมีคำพิพากษา

ยืนตามคำพิพากษาศาลอาญาท่ีลงโทษจำคุกจำเลย 

10 ป 8 เดือน โดยไมรอลงอาญา
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ลักษณะความผิดที่กลาวโทษ

1.3 ระหวางป 2547 - 2548 {ก} ซึ่งดํารงตําแหนง 

ประธานกรรมการและประธาน เจาหนาที่บริหาร 

ของ บริษัท {หนึ่ง} จํากัด (มหาชน) ในชวงเกิดเหตุ 

ไดรวมกับ {ข} ซึ่งดํารงตําแหนง รองกรรมการ 

ผูจัดการใหญ ฝายการเงินและ การบัญชีของ 

บริษัท {หนึ่ง} จํากัด (มหาชน) กระทําผิดหนาที่ 

โดยทุจริต และกระทําการหรือ ไมกระทําการ เพื่อ 

แสวงหาประโยชนที่มิควรได เพื่อตนเอง และ/หรือ 

บุคคลอื่น อันทําให บริษัท {หนึ่ง} จํากัด (มหาชน) 

เสียหาย จากการลงทุนซื้อหุน จํานวน 

45 ลานบาท และกระทําหรือยินยอมใหมีการ 

จัดทําบัญชีและเอกสารไมถูกตอง

2. คดีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยไมไดรับอนุญาต จำนวน 1 คดี

ลักษณะความผิดที่กลาวโทษ

นายกนก จันทรโชติ กรรมการบริษัท เค.เอ็น.โอ. 

มารเก็ตติ ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจเปนตัวแทน

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยไมไดรับใบอนุญาต

และไมไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญา

ซื ้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 (กลาวโทษเมื ่อ 

17 ธันวาคม 2555)

               มาตรา

307 308 311 และ 312 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ

คำพิพากษา

วันที ่ 9 สิงหาคม 2559 ศาลอาญากรุงเทพใต

มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ป ปรับ 10,000 บาท 

จำเลยรับสารภาพมีเหตุอันควรลดโทษกึ ่งหนึ ่ง 

คงจำคุก 1 ป ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกใหรอ

การลงโทษไว 2 ป และใหรายงานตัวตอพนักงาน

คุมประพฤติ 8 คร้ังในเวลา 2 ป ทำงานบริการสังคม

หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน 48 ชั่วโมง

               มาตรา

16  แหง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขาย

ลวงหนาฯ
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คำพิพากษา

วันท่ี 23 มีนาคม 2559 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ

ปรับจำเลยท้ังสองราย เปนเงินรายละ 323,250 บาท 

และปร ับรายว ันอ ีกรายละ 750 บาทตอว ัน 

ตลอดระยะเวลาที่ยังไมไดปฏิบัติใหถูกตอง

วันที ่ 12 กรกฎาคม 2559 ศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษปรับจำเลยทั ้งสองราย เปนเงินรายละ 

261,000 บาท และปร ับรายว ันอ ีกรายละ 

750 บาทตอวัน ตลอดระยะเวลาที่ยังไมไดปฏิบัติ

ใหถูกตอง

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ

ปรับจำเลยท้ังสองราย เปนเงินรายละ 548,000 บาท 

และปร ับรายว ันอ ีกรายละ 500 บาทตอว ัน

ตลอดระยะเวลาที่ยังไมไดปฏิบัติใหถูกตอง

3. คดีบริษัทจดทะเบียนสงงบการเงินหรือรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานไมเปนไปตามประกาศกำหนด จำนวน 5 คดี

(คดีถึงที่สุดทุกคดี)

ลักษณะความผิดที่กลาวโทษ

3.1  งบการเงินประจำงวดการบัญชีประจำป 2557

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2556 (แบบ 56-1) 

และรายงานประจำป 2556 (แบบ 56-2)  และ

ผูบริหารที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท

จำนวน 1 ราย ตองรับโทษเชนเดียวกับบริษัท  

(กลาวโทษ 15 กันยายน 2558)

3.2  งบการเงินไตรมาสที ่ 1 ประจำป 2558 

งบการเงินไตรมาสที ่ 2 ประจำป 2558 และ

งบการเงินไตรมาสท่ี 3 ประจำป 2558 และผูบริหาร

ท่ีรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 1 ราย 

ตองร ับโทษเชนเด ียวกับบริษ ัท  (กลาวโทษ 

8 ธันวาคม 2558)

3.3  งบการเงินประจำงวดการบัญชีประจำป 2557 

งบการเงินไตรมาสท่ี 1 ประจำป 2558 งบการเงิน

ไตรมาสที ่ 2 ประจำป 2558 และงบการเงิน

ไตรมาสท่ี 3 ประจำป 2558  และผูบริหารท่ีรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 1 ราย ตองรับโทษ

เชนเดียวกับบริษัท  (กลาวโทษ 24 ธันวาคม 2558)

               มาตรา

- บริษัทฝาฝนมาตรา 56 และ

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ

- ผูบริหารฝาฝนมาตรา 300 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ
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                      คำพิพากษา

วันท่ี 2 มีนาคม 2559 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษปรับ

จำเลยทั้งสองราย เปนเงินรายละ 563,000 บาท 

และปร ับรายว ันอ ีกรายละ 500 บาทตอว ัน

ตลอดระยะเวลาที่ยังไมไดปฏิบัติใหถูกตอง

วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษปรับ

จำเลยท้ังสองราย เปนเงินรายละ 1,181,250 บาท

 

ลักษณะความผิดที่กลาวโทษ

3.4  งบการเงินประจำงวดการบัญชีประจำป 2557 

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำป 2558 งบการเงิน

ไตรมาสที ่ 2 ประจำป 2558 และงบการเง ิน

ไตรมาสท่ี 3 ประจำป 2558  และผูบริหารท่ีรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 1 ราย ตองรับ

โทษเชนเดียวกับบริษัท  (กลาวโทษ 26 มกราคม 

2559)

3.5  งบการเงินประจำงวดการบัญชีประจำป 2557 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2557 (แบบ 56-1) 

งบการเงินไตรมาสท่ี 1 ประจำป 2558 และผูบริหาร

ท ี ่ ร ับผ ิดชอบในการดำเน ินงานของบร ิษ ัท

จำนวน 1 ราย ตองรับโทษเชนเดียวกับบริษัท  

(กลาวโทษ 27 มกราคม 2559)

               มาตรา

พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ



2558

1,288.02

9,997,371

41,141

76.49

12,282,754

517

1,665

22.57

1.74

3.36

2557

1,497.67

10,193,179

41,605

80.41

13,856,283

502

1,592

17.81

2.13

2.94

2559

1,542.94

12,259,772

50,245

89.61

15,079,272

522

1,838

18.55

1.96

3.04
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สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มูลคาซื้อขายทั้งหมด (ลานบาท)

มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (รอยละ) 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท) 

จำนวนบริษัทจดทะเบียน 

จำนวนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ราคาปดตอกำไรตอหุน (เทา) 

ราคาปดตอมูลคาหุนตามบัญชี (เทา) 

อัตราเงินปนผลตอบแทน (รอยละ) 

ที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ:      ณ สิ้นเวลา    

                   อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย     = 

 

 

 

ขอมูลซื้อขาย

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเฉลี่ย

x100
/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/2

/2



2558

79,054

-6,417

81,708

-154,345

19,994,742

2,010,083

1,977,564

11,263,801

4,743,294

100.00

10.1

9.9

56.3

23.7

2557

71,424

3,581

-38,421

-36,584

20,386,358

1,944,010

1,925,982

12,049,002

4,467,364

100.00

9.5

9.5

59.1

21.9

2559

-8,657

25,372

-94,642.36

77,927.17

24,519,546

2,556,522

2,693,339

12,749,862

6,519,823

100.00

10.4

11

52

26.6
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มูลคาซื้อ + มูลคาขาย

มูลคาซื้อและขายทั้งตลาด
x100

1/

1/

2/

2/

3/

3/

มูลคาซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำแนกตามประเภทผูลงทุน

มูลคาซื้อขายสุทธิ 

       ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

       บัญชีบริษัทหลักทรัพย

       ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

       ผูลงทุนตางประเทศ

มูลคาซื้อขายรวม 

       ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

       บัญชีบริษัทหลักทรัพย

       ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

       ผูลงทุนตางประเทศ

สัดสวนมูลคาซื้อขายรวม (รอยละ) 

       ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

       บัญชีบริษัทหลักทรัพย

       ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

       ผูลงทุนตางประเทศ

ที่มา:   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หมายเหตุ:    มูลคาซื้อขายสุทธิ    =    มูลคาซื้อ - มูลคาขาย

                 มูลคาซื้อขายรวม    =    มูลคาซื้อ + มูลคาขาย

                 สัดสวนมูลคาซื้อขายรวม     =



2558

522.62

768,097

3,161

217.42

323,478

122

167

52.94

3.29

1.00

2557

700.05

946,112

3,862

337.63

383,075

111

150

69.63

5.64

0.87

2559

616.27

556,487

2,281

148.63

425,364

134

178

63.27

3.86

1.24
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มูลคาซื้อขาย

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเฉลี่ย
x100

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

2/

2/

สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

ดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

มูลคาซื้อขายทั้งหมด (ลานบาท)

มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (รอยละ) 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท) 

จำนวนบริษัทจดทะเบียน 

จำนวนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ราคาปดตอกำไรตอหุน (เทา) 

ราคาปดตอมูลคาหุนตามบัญชี (เทา) 

อัตราเงินปนผลตอบแทน (รอยละ) 

ที่มา:   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หมายเหตุ:    ณ สิ้นเวลา    

                 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย    =

 



2558

3,078

20

-1,813

-1,285

1,536,195

11,377

3,976

1,484,879

35,963

100.00

0.7

0.3

96.7

2.3

2557

-1,814

20

906

888

1,892,224

7,169

7,359

1,834,252

43,444

100.00

0.4

0.4

96.9

2.3

2559

8,789

4

-9,412

619

1,112,974

31,730

2,034

1,043,536

35,674

100.00

2.8

0.2

93.8

3.2
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มูลคาซื้อ + มูลคาขาย

มูลคาซื้อและขายทั้งตลาด
x100

1/

2/

3/

1/

2/

3/

มูลคาซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จำแนกตามประเภทผูลงทุน

มูลคาซื้อขายสุทธิ 

       ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

       บัญชีบริษัทหลักทรัพย

       ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

       ผูลงทุนตางประเทศ

มูลคาซื้อขายรวม 

       ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

       บัญชีบริษัทหลักทรัพย

       ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

       ผูลงทุนตางประเทศ

สัดสวนมูลคาซื้อขายรวม (รอยละ) 

       ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

       บัญชีบริษัทหลักทรัพย

       ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

       ผูลงทุนตางประเทศ

ที่มา:   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หมายเหตุ:    มูลคาซื้อขายสุทธิ    =    มูลคาซื้อ - มูลคาขาย                  

                 มูลคาซื้อขายรวม    =    มูลคาซื้อ + มูลคาขาย 

                 สัดสวนมูลคาซื้อขายรวม   =  

 



2558

257.43

2.88

214.37

2.86

19,653,835

18,826,665

807,686

19,484

80,880

203.58

259.55

34.94

21.67

10,023,042

7,518,399

2,416,169

88,474

3,029

582

2,409

38

2557

244.94

3.18

204.39

3.38

18,867,218

18,238,424

592,560

36,234

77,009

206.43

260.91

28.97

34.86

9,287,288

6,988,684

2,207,230

91,374

2,879

622

2,218

39

2559p

261.55

3.01

219.74

2.85

22,409,446

21,330,597

1,056,864

21,984

91,842

214.55

275.36

40.43

26.12

10,886,721

7,974,604

2,812,272

79,845

3,296

548

2,715

33
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สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้

Government Bond Total Return Index 

Average Government Bond Yield (รอยละ) 

Investment Grade Corp. Bond Total Return Index 

Average Investment Grade Corp. Bond Yield (รอยละ) 

มูลคาซื้อขาย (ลานบาท) 

      ตราสารหนี้ภาครัฐ

      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

      พันธบัตรตางประเทศ

มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท) 

อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (รอยละ) 

      ตราสารหนี้ภาครัฐ

      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

      พันธบัตรตางประเทศ

มูลคาหลักทรัพยขึ้นทะเบียนคงคาง (ลานบาท) 

      ตราสารหนี้ภาครัฐ

      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

      พันธบัตรตางประเทศ

จำนวนหลักทรัพยขึ้นทะเบียน 

      ตราสารหนี้ภาครัฐ

      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

      พันธบัตรตางประเทศ

3/

2/

2/

1/

1/

1/

1/

1/

1/



มูลคาซื้อขาย

      มูลคาหลักทรัพยคงคางเฉลี่ย
x100

2558

100.00

26.07

73.93

2.64

47.81

2.78

4.74

7.28

0.33

8.35

2557

100.00

28.80

71.19

2.58

43.68

3.29

4.67

9.46

0.21

7.32

2559p

100.00

20.68

79.32

2.96

60.15

3.57

7.97

13.69

0.18

11.48
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สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้ (ตอ)

สัดสวนมูลคาซื้อขาย (รอยละ)

       ระหวางผูคาตราสารหนี้

       ระหวางผูคาตราสารหนี้และลูกคา

          สถาบันการเงินที่ไมมีใบอนุญาตคาตราสารหนี้

             กองทุนรวม

             บริษัทประกัน

             บริษัทในประเทศ

             บริษัทตางประเทศ

             รายยอย

             อื่น ๆ

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ:    ณ สิ้นเวลา

                 เฉพาะ outright trading value        

                 อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย    =  

          

p = ขอมูลเบื้องตน

1/

2/

3/



2558

288,560

110,142

5,624

1,264

615,012

81,103

18,328

6,015

-

-

384

107

  13,584

1,118

-

-

2557

177,704

58,790

3,543

444

704,176

80,100

19,819

6,293

-

-

449

133

12,496

1,265

-

-

2559

283,692

131,939

13,582

1,757

1,589,464

138,634

24,958

11,901

-

-

-

78

8,180

835

-

-
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สถิติสำคัญตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา

SET50 Index Futures

สถานะคงคาง*

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน

SET50 Index Options

สถานะคงคาง*

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

Single Stock Futures 

สถานะคงคาง*

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

Metal Futures

สถานะคงคาง*

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

Interest Rate Futures 

สถานะคงคาง*

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

Brent Crude Oil Futures 

สถานะคงคาง*

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

USD Futures 

สถานะคงคาง*

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

Sector Index Futures 

สถานะคงคาง *

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยตอวัน

ที่มา: บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย)

หมายเหตุ: * ณ สิ้นเวลา    

 

  

หนวย: สัญญา



จำนวนสัญญาซื้อ + จำนวนสัญญาขาย

จำนวนสัญญาซื้อขายทั้งหมด
x100

2558

97,077,798

33,797,596

52,045,981

11,234,221

100.00

34.82

53.61

11.57

2557

72,042,300

25,916,251

39,769,129

6,356,920

100.00

35.98

55.20

8.82

2559

139,152,328

51,217,625

73,439,335

14,495,368

100.00

36.81

52.78

10.41
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จำนวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพยของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา จำแนกตามประเภทผูลงทุน

จำนวนสัญญาซื้อขายรวม 

ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

ผูลงทุนตางประเทศ

สัดสวนจำนวนสัญญาซื้อขายรวม (รอยละ) 

ผูลงทุนสถาบันในประเทศ

ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ

ผูลงทุนตางประเทศ

ที่มา: บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย)

หมายเหตุ:    จำนวนสัญญาซื้อขายรวม   =   จำนวนสัญญาซื้อ + จำนวนสัญญาขาย

                 สัดสวนจำนวนสัญญาซื้อขายรวม     =  

 

1/

1/

2/

2/

หนวย: สัญญา



ÃÒÂ¹ÒÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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1.   ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡à¡³±�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡áÅÐàÊ¹Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�»ÃÐàÀ·µÃÒÊÒÃ·Ø¹
     áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ ¢Í§ºÃÔÉÑ··ÕèÍÍ¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�

      อำนาจหนาที่  

      (1)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นในเรื่อง

           (ก)    การออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภทตราสารทุน

           (ข)    การออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

                   และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

           (ค)    การออกหลักเกณฑหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)

      (2)  ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

      ประกอบดวย

      (1)         

      (2)       

      (3)       

            

      (4)        

  

      (5)      

      (6)       

      (7)     

      (8)        

      (9)        

      (10)        

      (11)   

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

นางศรัณยา จินดาวณิค

ผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ผูแทนชมรมเลขานุการบริษัทไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผูแทนชมรมวาณิชธนกิจ

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

ผูแทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

ผูแทนสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวกอบบุญ ศรีชัย

นายชาติวุฒิ ตันจันทรพงศ

นายสุชีล นารูลา

ผูอำนวยการของฝายงานที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลตราสารทุนและตราสาร

ที่คลายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

และตราสารกึ่งทุน หรือผูอำนวยการของฝายงาน

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย แลวแตกรณี 
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2.   ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡à¡³±�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡áÅÐàÊ¹Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�»ÃÐàÀ·µÃÒÊÒÃË¹Õé
     µÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹¸� áÅÐµÃÒÊÒÃ«Ñº«ŒÍ¹

      อำนาจหนาที่

      (1)    พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ 

ตราสารศุกูก ตราสารอนุพันธหรือท่ีมีอนุพันธแฝงและตราสารท่ีซับซอน รวมท้ังหลักเกณฑหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองและเก่ียวพันกับกรณีดังกลาว

      (2)    ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

      ประกอบดวย

      (1)     

      (2)     

      (3)      

                

      (4)      

      (5)      

              

             

      (6)     

      (7)    

      (8)      

      (9)      

             

             

      (10)    

             

             

      (11)  

      

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางพรอนงค บุษราตระกูล  

ผูแทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   

ผูแทนชมรมวาณิชธนกิจ  

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

ผูแทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   

ผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาหลักเกณฑ

เกี่ยวกับตราสารอนุพันธหรือตราสารซับซอน 

นายเอกชัย จงวิศาล 

นายยิ่งยง นิลเสนา  

นายอาสา อินทรวิชัย  

นายภูดินันท เศรษฐนันท  

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาหลักเกณฑ

เกี่ยวกับตราสารอนุพันธหรือตราสารซับซอน

นายกนตธีร ประเสริฐวงศ  

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาหลักเกณฑ

เกี่ยวกับตราสารศุกูก

นายสาคเรศ คำวะลี 

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาหลักเกณฑ

เกี่ยวกับตราสารศุกูก
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      (12)  ผูอำนวยการของฝายงานที่รับผิดชอบ  

             เกี่ยวกับการกำกับดูแลหลักทรัพยประเภท   

             ตราสารหนี้ ตราสารศุกูก ตราสารอนุพันธ

             หรือที่มีอนุพันธแฝง และตราสารที่ซับซอน

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

3.  ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡à¡³±�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ»ÃÐàÀ·¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
     ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ¡Í§·Ø¹ÃÇÁâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ áÅÐ¡Í§·ÃÑÊµ�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�

      อำนาจหนาที่

      (1)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นในเรื่อง

             (ก)  การออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

             (ข)  การออกหลักเกณฑเกี่ยวกับกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

             (ค)  การออกหลักเกณฑหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)

      (2)  ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

      ประกอบดวย

      (1)           

      (2)      

      (3)          

            

      (4)       

      (5)         

      (6)     

             

      (7)    

          

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายเอกชัย จงวิศาล

ผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูแทนชมรมวาณิชธนกิจ      

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

ผูแทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

ผูแทนชมรมคัสโตเดียนซึ่งคัดเลือกจาก 

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณา

หลักเกณฑเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
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      (8)       

             

             

              

      (9)        

     (10)        

     (11)                 

              

              

             

              

                    

        

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

4.  ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡à¡³±�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹

      อำนาจหนาที่

      (1)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นในเรื่อง

             (ก)   การออกหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมท่ีมิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน

             (ข)   การออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

                    และการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา

             (ค)   การพัฒนาเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑการลงทุนของกองทุน

             (ง)   การออกหลักเกณฑหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค)

      (2)    ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

 

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผูแทนสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาหลักเกณฑ

เก่ียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือ

กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

นางสุชาดา ภวนานันท

นายไพรัช มณฑาพันธุ

ผูอำนวยการของฝายงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ                

การกำกับดูแลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทรัสตเพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย รวมทั้งตราสารทางการเงิน

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โครงสรางพื้นฐาน

และกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
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      ประกอบดวย

      (1)         

      (2)      

      (3)       

      (4) 

           

      (5)      

      (6)  

      (7)      

      (8)       

                    

            

            

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

5.  ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡à¡³±�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨µÑÇ¡ÅÒ§áÅÐµÅÒ´

      อำนาจหนาที่  

      (1)    พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑและเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผูใหบริการธุรกิจ

ดานหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ตลาดหลักทรัพย ตลาดตราสารหนี้ ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

สำนักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย และผูใหบริการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนองคกรท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

และการสงเสริมธุรกิจ SME รวมทั้งหลักเกณฑและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกลาว

      (2)    ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

      ประกอบดวย

      (1)                          

      (2)      

             

      (3)       

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายเอกชัย จงวิศาล      

ผูแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ผูแทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผูแทนชมรมคัสโตเดียน ซึ่งคัดเลือกจาก  

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

ผูแทนสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด

นางพรอนงค บุษราตระกูล   

นางโชติกา สวนานนท

ผูอำนวยการของฝายงานที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการกำกับดูแล        

การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ

กองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล

นางพรอนงค บุษราตระกูล

ผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และบริษัทในเครือ

ผูแทนสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย    
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      (4)      

      (5)      

              

      (6)          

      (7)      

      (8)    

      (9)       

      (10)               

                

             

                                                      

          

            

             

          

             

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

6.  ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡à¡³±�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒ¶×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¤ÃÍº§Ó¡Ô¨¡ÒÃ

      อำนาจหนาที่  

      (1)    พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นในเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ รวมทั้งหลักเกณฑ

หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกลาว

      (2)    ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

      ประกอบดวย

      (1)    นางศรัณยา จินดาวณิค      

      (2)    ผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

      (3)    ผูแทนชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

              

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผูแทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผูแทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

นางศรัณยา จินดาวณิค 

นายเกงกลา รักเผาพันธุ   

นางโชติกา สวนานนท   

นายสมจินต ศรไพศาล   

ผูอำนวยการของฝายงานที่รับผิดชอบ               

เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใหใบอนุญาตและ

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา หรือผูอำนวยการของฝายงาน                    

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา สำนักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หรือผูอำนวยการของฝายงานที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการสงเสริมธุรกิจ SME แลวแตกรณี
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      (4)         

      (5)         

      (6)        

      (7)          

      (8)       

           

             

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

7.  ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡à¡³±�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢ÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±�¡ÒÃÅ§·Ø¹

      อำนาจหนาที่

      (1)   พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นในเรื่อง

            (ก)   การออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการติดตอและการใหบริการเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑการลงทุน

            (ข)   การออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการกำกับดูแลผูใหบริการดานการขายผลิตภัณฑการลงทุน

            (ค)   การออกหลักเกณฑและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)

      (2)   ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

      ประกอบดวย

      (1)     

      (2)    

      (3)     

      (4)     

      (5)     

             

             

      (6)    

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสุชาดา ภวนานันท

ผูแทนสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย  

ผูแทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การขายผลิตภัณฑของกองทุนรวมและตราสารหนี้ 

ผูแทนสมาคมธนาคารไทย 

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การขายผลิตภัณฑของกองทุนรวมและตราสารหนี้

ผูแทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายเกงกลา รักเผาพันธุ

นางภัทรพร มิลินทสูต

นายสุภฤกษ อวยชัย

ผูอำนวยการของฝายงานที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการกำกับดูแลการเขาถือหลักทรัพย

เพื่อครอบงำกิจการ
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      (7)     

             

              

             

      (8)    

              

             

      (9)    

             

             

      (10)   

      (11)  

              

             

                 

 

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

8.  ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¡ÒÃà¢ŒÒ¶×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¤ÃÍº§Ó¡Ô¨¡ÒÃ 

      อำนาจหนาที่

      (1)  พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการขอผอนผันหนาที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ สั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ หรือสั่งการอื่นใดตามประกาศเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการที่กำหนด

ใหเปนอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

      (2)  พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการกระทำการหรืองดเวนกระทำการใดในประการที่นาจะมีผลกระทบตอการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย

ของกิจการตามหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 250/1

      (3)  เสนอความเห็นหรือใหคำแนะนำตอคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำการรวมกับบุคคลอื่น

ตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

  

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของ

กับการขายผลิตภัณฑของกองทุนรวม

ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย 

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของ

กับการขายผลิตภัณฑของกองทุนรวม

ผูแทนบริษัท มอรนิ่งสตารรีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด 

เฉพาะกรณีที่เปนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การขายผลิตภัณฑของกองทุนรวม

นายกฤษฎา เสกตระกูล 

ผูอำนวยการฝายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  

การกำกับและพัฒนาผลิตภัณฑการลงทุน หรือ

ผูอำนวยการของฝายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การขายผลิตภัณฑการลงทุน แลวแตกรณี



169

      (4)    ขอใหบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ และความเห็น หรือสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาตามความจำเปน

      ประกอบดวย 

      อนุกรรมการจำนวน 5 คน ซึ ่งเลขาธิการเลือกจากรายชื ่ออนุกรรมการที ่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนใหความเห็นชอบ 

เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเปนรายกรณี ท้ังน้ี ในการเลือกน้ันใหคำนึงถึงความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณของอนุกรรมการ

ที่ประกอบกันเปนองคคณะใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะพิจารณา และใหการเลือกเปนดังนี้

      (1)    หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุมที่ 1               

      (2)    สามคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุมที่ 2   

             และ/หรือกลุมที่ 3

      (3)    หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุมที่ 4   

      บุคคลกลุมที่ 1 เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงประธานอนุกรรมการ

      1)     คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม

      2)     ศาสตราจารยกิตติคุณ  คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน

      3)     นางภัทรียา เบญจพลชัย

      บุคคลกลุมที่ 2 (ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน) เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอนุกรรมการ

      1)     นายชวลิต  จินดาวณิค  

      2)     นายไพบูลย  นลินทรางกูร  

      3)     นายวราห  สุจริตกุล

      4)     ศาสตราจารย ดร. พรชัย  ชุนหจินดา

      5)     รองศาสตราจารย ดร. กำพล  ปญญาโกเมศ

      บุคคลกลุมที่ 3 (ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย) เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอนุกรรมการ

      1)     นางกุลกนิษฐ  คำศิริวัชรา 

      2)     นายชรินทร  สัจจญาณ 

      3)     นางพรภินันท  อัศววัฒนาพร 

      4)     นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน

      บุคคลกลุมที่ 4 เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอนุกรรมการและเลขานุการ

      1)     ผูอำนวยการฝายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

      2)     ผูอำนวยการฝายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนากฎเกณฑ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558  มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560

เปนประธานอนุกรรมการ

เปนอนุกรรมการ

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
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9.    ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¡®ËÁÒÂ (´ŒÒ¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ)

      อำนาจหนาที่

      พิจารณาและใหความเห็นแกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานในเรื ่องตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายหรือ

ตามที่สำนักงานขอหารือ ดังนี้

      (1)  ปญหาขอกฎหมายตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา และกฎหมายอื่น

      (2)  การตรวจพิจารณารางประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรางประกาศดังกลาว

      (3)  การใหความเห็นและขอเสนอแนะในภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ

      ประกอบดวย

      (1)              

      (2)             

           

      (3)          

             

      (4)    

             

                

  

      (5)              

      

       ใหสำนักงานแตงตั้งเจาหนาที่ของสำนักงานเปนเลขานุการ 1 คน และเปนผูชวยเลขานุการไมเกิน 2 คน

สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558  มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายสราวุธ เบญจกุล

นายดิสทัต โหตระกิตย

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายสาทร โตโพธิ์ไทย (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 16 พฤศจิกายน 2559)   

ผูชวยผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

นายพฤทธิพงศ ศรีมาจันทร (ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)

ผูชวยผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

ผูชวยเลขาธิการสายกฎหมาย           

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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10. ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¡®ËÁÒÂ (´ŒÒ¹¤´Õ)

      อำนาจหนาที่

      พิจารณาและใหความเห็นแกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายหรือ

ตามที่สำนักงานขอหารือ ดังนี้

      (1)  การดำเนินคดีแกผูกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 

และกฎหมายอ่ืน ตลอดจนการเรียกคาเสียหายหรือผลประโยชนในคดีแพงท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา รวมท้ังใหคำแนะนำเก่ียวกับการตรวจสอบ

พยานหลักฐานความเพียงพอของพยานหลักฐาน เง่ือนไของคประกอบความผิด และวิธีการท่ีจะดำเนินการตามกฎหมายกับผูกระทำความผิดดังกลาว

      (2)  การยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลที่ปรากฏหลักฐานวากระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา

      (3)  การขอคำสั่งศาลหามบุคคลตาม (2) ออกนอกราชอาณาจักร และการสั่งหามออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกอนศาลสั่ง

      ประกอบดวย

      (1)            

      (2)          

             

      (3)        

             

      (4)           

             

      (5)          

             

             

      (6)     

            

                 

             

      (7)            

             

      ใหสำนักงานแตงตั้งเจาหนาที่ของสำนักงานเปนเลขานุการ 1 คน และเปนผูชวยเลขานุการไมเกิน 2 คน

สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558  มีวาระการดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

            

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายสราวุธ เบญจกุล

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หรือรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไดรับมอบหมาย

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

หรือรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษที่ไดรับมอบหมาย

พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา       

ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานตำรวจแหงชาติ

นายชัยยศ ปญจบุตรชัย

อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ

สำนักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา

นายสาทร โตโพธิ์ไทย (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 16 พฤศจิกายน 2559)     

ผูชวยผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

นายพฤทธิพงศ ศรีมาจันทร (ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)     

ผูชวยผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

ผูชวยเลขาธิการสายบังคับใชกฎหมาย         

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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11.  ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍØ·¸Ã³�

      อำนาจหนาที่

      (1)   สรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเสนอความเห็นในเรื่องที่มีผูอุทธรณคำสั่งทางปกครองตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

      (2)   ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

      ประกอบดวย 

      (1)    นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน 

      (2)    นายนนทพล  นิ่มสมบุญ 

      (3)    รองศาสตราจารย สุดา วิศรุตพิชญ 

      ใหผูอำนวยการสวนงานท่ีรับผิดชอบการดำเนินการกระบวนการพิจารณาอุทธรณเปนเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ

สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
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      อำนาจหนาที่

      พิจารณาระงับขอพิพาทระหวางผูลงทุนที่เปนลูกคากับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือที่เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจดังกลาว ที่ไดรับความเสียหายจากการที่ผูประกอบการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนาและกฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

      ประกอบดวย

      1)     รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา สิโรดม

      2)     รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ

      3)     รองศาสตราจารย ดร. ไพบูลย เสรีวิวัฒนา

      4)     นายทินวัฒน พุกกะมาน

      5)     ดร.ธวัช อานันโทไทย

      6)     รองศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย

      7)     ดร.พัชร สุระจรัส

      8)     ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี

      9)     นายพัลลภ พิสิษฐสังฆการ

      10)   ศาสตราจารยพิชัยศักดิ์ หรยางกูร

      11)   นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ

      12)   ศาสตราจารย ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

      13)   รองศาสตราจารยไว จามรมาน

      14)   ดร.สมจินต ศรไพศาล

      15)   รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน

      16)   นายสุภาพ วงศเกียรติขจร

      17)   รองศาสตราจารย ดร.อนันต จันทรโอภากร

มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
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